
ة العربیة: ذھب الذكر وذبیحتھ؟المرأ  

د. جورج یونان  
في النقاش حول حریة المراة، ثمة تركیز على الحجاب من قبل الذھنیة األصولیة، محمدیة كانت أم 
مسیحیة، معتبرةً الحجاب لباساً اسالمیاً. وقد انحى االستاذ محمد شحرور بالالئمة على فقھاء القرن 

ھذا القرن والقرون التي السابع المیالدي وما بعده ومنھم اإلمام الشافعي. إذ اعتبروا الثقافة العربیة ل
تلتھ، بتقالیدھا وعاداتھا وسلوكیتھا، جزءاً من الدین وجعلوا ھذه الثقافة، بتفاصیلھا االجتماعیة 

والسیاسیة واالقتصادیة، شرعاً اسالمیاً. فبرأیھ "لیس ھناك شيء اسمھ لباس اسالمي. ھناك لباس 
ھو لباس عربي ولیس اسالمیاً"  عربي ولباس ھندي وأفغاني وما یسمى الیوم الحجاب الشرعي،

ویتابع: "فیما یخص الحجاب فإنني اعتبره كمفھوم وغطاء للرأس لیس لھ عالقة باسالم وال بإیمان، بل 
ھو من العادات القومیة والمحلیة ویتبع أعراف المجتمع في شكل كامل". (جریدة النھار. الملحق 

). 2000آب  5الثقافي في   

الً یعجز عن شحرور دعَم استنتاجاتھ ھذه بالتطور التاریخي للحجاب، فھو أود حبذا لو أن الدكتور محم
العودة الى كیفیة ظھور الحجاب وتطّور مفھوم الشعوب إلیھ عبر االزمنة التاریخیة، كما سنرى، 

ذ أن الحجاب كان قد أصبح مالزماً لبعض ام الشافعي وفقھاء القرن السابع إفتجنى على االم
الدینیة قبلھم بقرون عدیدة. وثانیاً، ومع انھ في سیاق محاولتھ نفي الصفة الدینیة للحجاب، االعتقادات 

فقد اعتبره مجرد غطاء أو لباس محلي لیس لھ أیة صفة تعبیریة، ,والحقیقة أن الحجاب كان لھ صفة 
وال كان مجرد  الحجاب في أول نشأتھ التاریخیة لم یكن لباساً مرتبطاً بشعائر دینیة، ال نتعبیریة . إ

ة حبھا وإخالصھا للرجل، كما ھو من مظاھر تعبیر المرأ غطاء للرأس. الحجاب في البدء كان مظھراً 
الخاتم في بنصر الزوجین الذي ما زال سائداً حتى الیوم. وحب وإخالص المرأة والرجل لبعضھما، 

حیة إلنسان منطقة الھالل مھما كان التعبیر عنھما، أصبحا مقولة سماویة باركتھا كل التجارب الرو
 ، في الخصیب، والسبب یعود الى طبیعة شعوب الشرق القدیمة التي عاشت في الجزیرة العربیة

الھالل الخصیب وعلى ضفاف نھر النیل. الطبیعة التي اتصفت بالتدین، وربطت كل شيء بالدین، إذ 
في جو من التدین. ففي على ان شعوب الشرق القدیم عاشت وتطورت دائماً  "یجمع كل المؤرخین

–مصر وفي بابل  –آشور   كلده، وفینیقیا كان الدین أساس المجتمع، ھو ملھم الفن والقانون  
والمؤسسات ویسم بسمتھ الحیاة بأسرھا". (جواد بولس، شعوب الشرق األدنى وحضارتھ، الجزء 

العقلیة والجسدیة  ةول عھده كقفص لخنق انفعاالت المرأ). إن الحجاب لم یستخدم في أ149األولص 
، وھو التعبیر الوحید الذي لوالئھا لزوجھا ة كتعبیرید للمجتمع، وإنما استعملتھ المرأوكأنھا عنصر تھد
دیان كان وال یزال على ھذا الوالء، ولیس على وقت. وبھذا المفھوم فإن تركیز األساد في ذلك ال

والوالء شعور متبادل ال یشّرع وفي  وسائل التعبیر عنھ التي قد تختلف وتتغیر من عصر الى عصر،
ماھیتھ ال یعترف بأي سلطة إال سلطة الحب التي في ممارسة االنسان لھا، باركھا هللا وأجازتھا االدیان 



والتجارب الروحیة المتعددة على مدى العصور، الحب شيء طوعي، السعادة فیھ لیست بتقیید اآلخر 
شيء في الحیاة جسدیاً ومادیاً وروحیاً وعلى السراء  رجالً كان أم امرأة وإنما المشاركة في كل

والضراء. وعودة الى التاریخ والى تجربة االنسان ترینا أن الحجاب عھدتھ شعوب الھالل الخصیب 
والجزیرة العربیة منذ أقدم العصور. ویورد الدكتور فیلیب حتي عن اإللھة السوریة أتارغاتس 

atargatis  نموذج غریب ألتارغاتس على النقود من ھیرابولس " ھناك  نھ كانزوجة اإللھ حدد بأ
حیث تظھر محجبة. ووجدت صور أخرى كثیرة ألتارغاتس المحجبة. وتظھر رسوم نساء محجبات 

بحجاب ثقیل یشبھ حجاب أي مسلمة محافظة الیوم على نقش من معبد بعل في تدمر وفي لوح منحوت 
الرأس محجباً. ویبدو أن الحجاب كان في الشرق القدیم من دورا اوریس. وترینا بعض األثار األخرى 

 .رمز المرأة المتزوجة ولباسھا المفروض. وكان التشریع اآلشوري من منتصف اآللف الثاني ق.م
یتطلب من نساء الرجال األحرار وبناتھم أن یغطین رؤوسھن حین یخرجن الى الشارع". (فیلیب 

ھو تعبیر عن حب أصبح، مع الزمن، مرادفاً  يالذ). ھذا الرمز، 188حتي. تاریخ سوریة، ص 
للحشمة، وأصبح فضیلة تبنتھا األدیان بسبب ما ذكرنا من طبیعة شعوب المنطقة في إضفاء صبغة 

دینیة على كل فضیلة، وقد تبنى ھذا أیضاً المجتمع النبطي. واستمر في المسیحیة كدیانة ظھرت في 
ذي كان ینتمي الى المجتمع النبطي نفسھ. یقول في الھالل الخصیب، ومن خالل بولس الرسول ال

رسالتھ الى طیموتاوس: "وأرید أن یكون على النساء لباس فیھ حشمة وزینة فیھا حیاء ورزانة، ال 
بشعر مجدول وذھب وأللئ وثیاب فاخرة، بل بأعمال صالحة تلیق بنساء تعاھدن تقوى هللا". ھذا 

لیوم تتبعھ الراھبات المسیحیات اللواتي یغطین أجسامھن ما عدا االرتباط بین الوالء والحشمة بقي الى ا
الوجھ كوالء للمسیح خطیبھن الروحي وھن بھذا المعنى یحملن خاتماً في بنصرھن كتعبیر عن ھذا 

ال یزال مظھراً من مظاھر ارتباط الزوجین االرتباط بالعریس الروحي. والخاتم، كما ورد ذكره، 
اتھا. ھذا االرتباط قال بھ االسالم أیضاً فقد جاء في سورة األحزاب قولھ تتبعھ الشعوب بمختلف دیان

تعالى: "یا أیھا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھن من جالبیبھن، ذلك أدنى أن 
یعرفن فال یؤذین، وكان هللا غفوراً رحیم". وفي سورة النور قال تعالى: "وقل للمؤمنات یغضضن من 

ھن ویحفظن فروجھن، وال یبدین زینتھن إال ما ظھر منھا، ولیضربن بخمورھن على جیوبھن، أبصار
أو أخواتھن،  أو آبائھن، أو آباء بعولتھن، أو أبنائھن، أو أبناء بعولتھن، وال یبدین زینتھن إال لبعولتھن،

یر اولي األربة من أو بني إخوانھن، أو بني أخواتھن أو نسائھن، أو ما ملكت أیمانھن، أو التابعین غ
الرجال، أو الطفل الي لم یظھروا على عورات النساء، وال یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من 

زینتھن، وتوبوا الى هللا جمیعاً لعلكم تفلحون". إال ان االستاذ محمد شحرور، في تفسیره لھذه االیة یقع 
مفھوم الحشمة ھو  لثاني اعتباره انواة، راضھ أن ھناك حد أدنى للباس المرأفي خطأین األول افت
. فھو یقول: "ففي حظورة وأخرى غیر محظورة.ن في جسد المراة ھناك أقسام محصیلة اعتبار بأ

كلھ زینة،  للباس المرأة، فھمنا أن جسد المرأةمن سورة النور وھي أیة الحد األدنى  31تفسیرنا لآلیة 
ي قسم الى قسمین: ذھ، وإنما ھي جسد المراة كلھ، الوالزینة ھنا حتماً لیست المكیاج والحلي وما شاب

ر منھا). والمخفي من ینتھن إال ما ظھذا قال تعالى (وال یبدین من زقسم ظاھر بالخلق وقسم مخفي. ل



في المرأة  اً الجیوبو الجیوب " والجیب، مثلما نعلم، فتحة لھا طبقتان ال طبقة واحدة. إذجسم المرأة ھ
ِخَرٍق، وھي ما بین الثدیین وما تحت األبطین والفرج واإللیتین" وقد أمر هللا طبقتان، او طبقتان مع 

بتغطیتھا. أما االنف والفم والعینین فھي، برأي االستاذ شحرور، جیوب ظاھرة وھي من الوجھ 
وإذا كان التفسیر الذي والرأس وھذان یمثالن ھویة االنسان وال یمكن إال إبدائھما (المصدر نفسھ). 

االستاذ محجوب عن الجیوب صحیحاً فإن االفتراض بأن القسم المخفي محصور بھذه الجیوب یعطیھ 
ة لیست جسداً عمیم ھناك صعوبة في الحصر، والمرأأمر ال یقنع أحداً وبقدر ما ھنالك صعوبة في الت

فقط وزینة محصورة في الجسد وإنما ھي كّل وكائن بشري زینتھ عقل وجسد، كما ان جسد المرأة 
خارطة ذو مناطق محظورة ومناطق غیر محظورة، الحشمة ھي عكس الغوایة وھذه حالة عدم  لیس

ة، كالرجل، كائن حي ذو عقل، ریة، وقد تؤدي الى الجنوح،. المرأاكتفاء، ھي انثویة بقدر ما ھي ذكو
مسلمات الحیاة بشكل عام، والمجتمع بشكل خاص تنطبق علیھما بشكل متكافئ، وھذا صحیح 

فالدعوة الى الحشمة في القرآن تتوجھ ي موضوع الحشمة، ونقیضیھا الغوایة والجنوح. وخصوصاً ف
ة بقدر ما تتوجھ الى الرجل. ھذا الرجل الذي، في احیان كثیرة وبفعل سلطتھ الذكوریة رأالى الم

التي تقول: "قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك ازكى  20المتكابرة، ینسى اآلیة 
ھم إن هللا خبیر بما یصنعون". فیحاول ان یفرض على المرأة ما ال یمارسھ في حیاتھ. ودعوة الكتاب ل

الى المساواة في الفضائل بین الرجل والمرأة تظھر أیضاً في اآلیة الكریمة، قولة تعالى: "إن المسلمین 
والصابرین والصابرات  والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات

والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجھم 
). 35ن هللا كثیراً والذاكرات اعد هللا لھم مفغرة وأجراً عظیماً" (سورة األحزاب یوالحافظات والذاكر

رجل اباه وامھ ویصیر االثنان جسداً وقال هللا في اناجیلھ: "جعلھما هللا ذكراً وأنثى. ولذلك یترك ال
واحداً". وفي رسالتھ الى أھل قورنتس یقول بولس الرسول: "فلیكن لكل رجل امرأتھ ولكل امرأة 

ك المرأة حق زوجھا. ال سلطة للمرأة على جسدھا فإنما ھو الزوج امرأتھ حقھا، وكذل زوجھا، ولیقضِ 
ھو المراتھ". ھذا برھان آخر على التركیز على كذلك الزوج ال سلطة لھ على جسده فإنما لزوجھا، و

الوالء المتبادل بین الزوجین. المساواة بین الرجل والمرأة ھي االساس الذي یقوم علیھ بناء العائلة وھو 
الذي یمنحھا القوة ویؤمن لھا التماسك. العائلة ھي أصغر وحدة اجتماعیة، وأیة محاولة لتھمیش دور 

ضة للقلق واإلطِّراب. فلیس ھناك اختالف على ارتباط الزوجین أي من عناصرھا یجعلھا معر
ببعضھما ووالئھما لبعضھما، ووسائل التعبیر عن ھذا الوالء (التي كانت منھا الحجاب) قد یختلف من 

زمن آلخر، ومن مكان الى آخر، ھذا الوالء یجب أال ینقلب، بسلطة، ما الى خصوصیات للرجل ال 
اقد روحي بین الزوجین تقره كل االدیان السماویة.یقرھا أي یدن. الوالء تع  

الشرقي في القیم والتجارب  وإذا عرفنا المغزى التعبیري االولي للحجاب وكیف أدخلھ االنسان
الروحیة المختلفة التي مرت علیھ، فكیف أصبح ھذا الحجاب خصوصیة دینیة، وكیف تمكنت 

ھا الصارخ على شخصیة المرأة وفي اعتدائ اللھ في تمتین سلطتھا،الخصوصیة الذكوریة من استغ
وعقلھا؟  



المشكلة انطلقت من البیت، أو العائلة كأصغر وحدة اجتماعیة حیث بدأت المشاركة االولى بین الرجل 
والمرأة وحیث نشأت ونمت السلطة ووحدانیتھا متأرجحة بین األمومة واألبوة. في كتابھ لغز عشتار 

بأنھ، اعتماداً على عدد من العلوم االنسانیة، ھناك أدلة كافیة على  یقول المؤرخ السوري فراس السواح
وجود شكل من أشكال العائلة سبق شكلھا األبوي الحدیث، ال یقوم على قیم الذكورة وسلطة األب بل 
على قیم األنوثة ومكانة األم. فالمجتمع االنساني األول لو یؤسس بقیادة الرجل المحارب الصیاد، بل 

ائیاً حول األم، ثم یتابع فیقول: "في المجتمع االمومي، أسلم الرجل لقیادة المرأة، ال لتفوقھا تبلور تلق
الجسدي بل لتقدیر أصیل وعمیق لخصائصھا االنسانیة  وقواھا الروحیة، وقدراتھا الخالقة، وإیقاع 

یم مرتبطاً بالقدرة جسدھا المتوافق مع إیقاع الطبیعة. فإضافة الى عجائب جسدھا الذي بدا لإلنسان القد
اإللھیة، كانت بشفافیة روحھا أقدر على التوسط بین عالم البشر وعالم اآللھة، فكانت الكاھنة األولى 

والعرافة والساحرة األولى. بھذه األسلحة غیر الفتاكة، مضى الجنس األضعف قوة بدنیة فتبوأ عرش 
أسلمت الجماعة قیادتھا لألمھات. ولقد عزز الجماعة دینیاً وسیاسیاً واجتماعیاً. وأمام ھذه األسلحة 

الدور االقتصادي للمرأة مكانتھا ھذه... فقد كان بحق المنتج األول في الجماعة، لكونھا المسؤولة 
األولى عن حیاة االطفال وتأمین سبل العیش لھم. كانت المرأة مسؤولة عن تحضیر جلود الحیوانات 

ت النّساجة االولى والخیّاطة، وأول من صنع االواني وتحویلھا الى مالبس ومفارش وأغطیة. كان
الفخاریة. وبسبب قضائھا وقتاً طویالً في البحث عن الجذور واألعشاب الصالحة لألكل تعلمت 

خصائص األعشاب السحریة في شفاء األمراض، فكانت الطبیبة األولى. ومن وجود شعلة النار 
عذارى المعبد بحراستھا واإلبقاء علیھا مشتعلة، نستطیع المقدسة في معابد الحضارات المتأخرة، وقیام 

االستنتاج بأن شعلة النار األولى قد اوقدتھا المرأة وكانت أول حارس علیھا، حافظ ألسرارھا. وأخیرا 
توجت المرأة دورھا االقتصادي الكبیر باكتشاف الزراعة ونقل االنسان من مجتمع الصید واإللتقاط 

ء، بینما حافظ الرجل طیلة ھذه المرحلة على دوره التقلیدي في الصید والتنقل الى مجتمع إنتاج الغذا
بحثاً عن الطرائد الكبیرة". ویتابع االستاذ سواح فیقول: "مر المجتمع االمومي، عبر تاریخھ الطویل، 

اً بمراحل متعددة انتھت باالنقالب الكبیر الذي قام بھ الرجل مستلماً دفة القیادة من المرأة ومؤسس
للمجتمع الذكري البطریركي". وقد حدث بعد ان ازداد دور الزوج االقتصادي وبعد أن اصبح ھذا 
قادراً على توریث ثروتھ الوالده بدالً من توریثھا ألقربائھ األمر الذي عھده النظام األمومي والتي 

– 31كانت األم توّرث األوالد (لغز عشتار، ص  ھذه "الذھنیة ). والمجتمعات العربیة ورثت 36 
األبویة"، الذھنیة التي یصفھا الدكتور ھشام شرابي فیقول: "تتمثل األبویة الذھنیة أول ما تتمثل في 

نزعتھا السلطویة الشاملة التي ترفض النقد وال تقبل بالحوار إال اسلوباً لفرض رأیھا فرضاً. إنھا ذھنیة 
إمكانیة إعادة النظر، ومن ھذا المنطلق، فإن امتالك الحقیقة الواحدة التي ال تعرف الشك وال تقّر ب

التفاعل والحوار (بین األفراد والجماعات) ال یرمي الى التوصل الى تفاھم أو اتفاق بین وجھتي نظر، 
بل الى إظھار الحقیقة الواحدة وتأكید انتصارھا على وجھات النظر االخرى. لھذا فإن الذھنیة األبویة 

یة كانت أم دینیة، ال تستطیع تغییر موقفھا ألنھا ال تعرف وال ترید أن (واألبویة المستحدثة)، علمان
تعرف إال حقیقتھا، ال ترید إال فرضھا على األخرین، بالعنف والجبر إن لزم االمر". (ھشام شرابي، 



) وتمادت ھذه المجتمعات في أبویتھا وتطرفت 16النظام األبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي، ص
ا الى درجة إلغاء دور المرأة وإخضاعھا وتشویھ شخصیتھا: "یقوم حجر الزاویة في في ذكوریتھ

النظام األبوي (واألبوي المستحدث على استعباد المراة، من ھنا كان العداء العمیق والمستمر في 
الوعي ھذا المجتمع للمرأة ونفي وجودھا االجتماعي كإنسان والوقوف بوجھ كل محاولة لتحریرھا، 

رفع شعار تحریر المرأة. ھذا المجتمع ال یعرف كیف یعّرف ذاتھ إال بصیغة الذكوریة  حتى عن
وصفتھا. لیس لألنوثة من وظیفة فیھ إال تأكید تفوق الذكر وتثبیت ھیمنتھ. من ھنا كانت العقبة 

المركزیة في وجھ التغییر الدیموقراطي الصحیح في ھذا المجتمع. ففي غیاب المساواة بین الرجل 
مرأة ینتفي مبدأ المساواة إطالقاً". (شرابي. نفس المصدر). وقد تغالت ھذه الذھنیة وجنحت في وال

أبویتھا وذكوریتھا الى درجة اإلغتصاب: "االغتصاب الذكوري"، الذي یتحكم بجمیع نشاطات 
كیة المجتمع السیاسیة، والثقافیة، واالقتصادیة. واإللغاء واإلخضاع والتخوین ھي ظواھر تطبع المسل

الثقافیة والسیاسیة للذھنیة األبویة.  

–آذار  27تتساءل الشاعرة سعاد محمد الصباح (الحیاة.  : "لماذا ال نقفل ملف المرأة 1999مارس  
في تحوالت عمیقة في میادین التنمیة والتخطیط والتصنیع، ال بد  نھائیاً؟.... ففي ھذا العصر الذي یمر

فلیس في میادین الفكر والعلم ذكر أو أنثى، وإنما ھناك انسان  من االستفادة من كل طاقات المجتمع.
ة معنا في حجرة الطعام لماذا نقبل أن تجلس المرأواحد یؤسس مجتمع العقل والعدل والمساواة، 

وحجرة االستقبال، وتتقاسم الفراش والمرض والشیخوخة، ونرفض أن نعطیھا مقعداً في قطار الدولة؟ 
سوداوین طوال اللیل، حتى إذا طلع الفجر شربنا فنجان قھوتنا بسرعة... وقرأنا لماذا نتغزل بعینیھا ال

جردیتنا بسرعة... ونسینا العینین... وصاحبة العینین؟ ... لماذا نكتب لھا رسائل العشق قبل الزواج، 
حتى إذا تزوجنا، وضعناھا في اإلقامة الجبریة، وتصرفنا معھا كما یتصرف االستعمار مع شعوب 

مفردات الحكم مؤنثة... فالحكومة أنثى... والسلطة قیا؟... وإذا ناقشنا المسألة، لغویاً، وجدنا جمیع أفری
أنثى... واإلدارة أنثى... في حین أن جمیع صفات القمع واالرھاب واالستبداد والشنق والذبح والقتل 

بتھمة  نا، وبناتنا وزوجاتناوالسحل... ھي صفات مذكرة. ال یلیق بنا أن نحاكم كل یوم امھاتنا، وشقیقات
... فألن الرجل الذي خرجن من تحت عباءتھ أّمي، نمیات أو منطفئات الذھالقصور العقلي. وإذا كّن أ

فالمرأة ومنطفئ الذھن... ھذا ھو الواقع، وھو واقع مشلول وكسیح، كونھ یمشي على قدم واحدة... 
... إنھم یفضلونھا ساخنة... وال یریدونھا مطلوب منھا أن تكون ولوداً... وخصبة... وكثیرة النسل

مناظرة... أو متحدثة.  أوباحثة، أو عالمة، أو مفكرة، یفضلونھا صامتة وال یریدونھا مجادلة... 
لھم األعلى... یریدونھا زوجة یریدونھا خرساء... وصماء... وبكماء... ألن المرأة المعاقة ھي مث

 یقبلون المشاركة في كل شيء... ویرفضون قسمة الحیاة على جرة... أو جاریة باألجرة... ألنھم الباأل
اثنین... یریدونھا بال عقل... وال ذكاء... ألن عقل المرأة ضد األمن القومي، وضد األمن االقتصادي، 
وضد األمن الثقافي... وضد األمن االجتماعي... المرأة ھي جدول المیاه المھدورة، والطاقة الممنوعة 

أي اتجاه، ومنجم الذھب الذي ال یزال مخبوءاً في أحشاء األرض. فمتى نفتح نافذة من الطیران في 
للواتي یفتقدن الضوء، ویفتقدن الحریة؟؟..." وتعتقد الكاتبة المغربیة فاطمة المرئیسي بأن تنظیم 



مجتمعنا سمح للرجال بالتصرف بالنساء وكأنھن من ممتلكاتھم األخرى وعملیة إصالح المجتمع ال تتم 
إال إذا أخذت في االعتبار حریة المرأة وعدالتھا االجتماعیة، فیجب المساواة بین المرأة والرجل في 
 جمیع مراحل العمر منذ الوالدة حتى الممات، مساواة في الحقوق والواجبات، خارج المنزل وداخلھ،

تطالب بالقضاء على  الى السماواة تأخذ موقفاً جریئاً إذفي دعوتھا وفي تربیة االطفال. ال بل انھا 
احادیة القطب الجنسي بإقامة حب حقیقي عارم بین القطبین یشبع االحتیاجات الجنسیة والعاطفیة 

والفكریة لكال الطرفین: الرجل والمرأة. ھذا المفھوم قد یعتبره البعض تحرراً حتى ال نقول جنوح، 
ن على السواء.ولكنھ في الحقیقة أمر قدستھ االدیان السماویة كحق بشري للزوجی  

) بأنھ "في معظم 1994عام  71یقول االستاذ تركي علي الربیعو (الناقد. القبض على اإللھ. عدد 
مالحم الخلق، یرتبط الشیطان بالمرأة. ویعطي مثالً ارتباط "كانكو" قائد جیش الكالب المسعورة 

وارتباط إبلیس بحواء في واألفاعي والوحوش المروعة باإللھة األم "تیامة" في الملحمة البابلیة، 
القصص التوراتي. ویقول أیضاً بأنھ "في معظم مالحم الخلق یشكل العنف بنیة الملحمة" وھو عنف 
مؤسس ومقدس، یتطلب ضحیة، إذ "ال دیمومة بال ذبیحة" فصور المرأة والشیطان والذبیحة تتوحد 

–أة في الطقوس الذكریة. وھناك مسلمة ضمنیة في مجتمعاتنا، تعتبر المر تاذ فاضل برأي االس 
) بأنھا "خائنة وشریرة وماكرة"، وھي لذلك 1994عام  76الربیعي (الناقد. المذبحة السریة. العدد 

إنھا موضوع "للمراقبة البولیسیة في الجانب السري العاطفي والجنسي من نشاطھا في المجتمع". 
ھي بالنسبة إلیھ مطلوبة لقانون "فرد متنكر یھرب أو یتخفى من سلطة الرجل، خلف حجاب، فأیضاً 

عدالة غامضة، عدالة النظام التضحوي القدیم الذي أسستھ الذكوریة على مر التاریخ وبموجبھا تتم 
عملیة تقدیم الفرد أضحیة في سبیل نجاة الجماعة". ویتابع االستاذ ربیعي فیقول: "ان التعرف جیداً 

لمة، لن یكون ممكناً من دون الرجوع الى ھذه النقطة وبعمق بفكرة (األصولیة) الراھنة عن المرأة المس
بالذات، ففي قلب الصورة المكّونة للمرأة في الذھن األصولي ثمة قتل ھزلي جرى عبر التاریخ للمرأة، 

 ً ، اعتبرت قتل تبدو فیھا إما كضحیة دینیة أو زانیة". ھذه الذھنیة التي رأت في قتل المرأة قتالً ھزلیا
یاً، وھي ذھنیة شعبیة طقوسیة سبقت اإلسالم بقرون. ویقال بأن العرب "ربما عرفوا الذكر قتالً مأساو

مع ھذا ان عبادة اإللھ، القمر(أدد) تضمنت طقساً تقوم  تبالفعل عادة تقدیم القرابین البشریة. والثاب
أن یخرج الجماعة البشریة المتعبدة بمقتصاه بتقدیم الفتیات كأضحیات تدفن في الرمل لیالً، على أمل 

اإللھ قمر لیأخذھا". ونحن نعلم بأن طقس وأد البنات، الذي اقتضى دفنھا في الرمل ھو طقس جاھلي، 
وأن الناس، في الجاھلیة، مارستھ في اللیل وعلى ضوء القمر، القمر الذي، أیضاً ألغاه االسالم. 

ي فراس السواح في ارتبطت األنثى بھ، في االساطیر القدیمة. وبھذا الخصوص یقول المؤرخ السور
كتابھ "لغز عشتار" بأن "حیاة المرأة الفیزیولوجیة والسیكولوجیة ذات طبیعة قمریة وإیقاع قمري، 

فھي مرتبطة بدورة شھریة معادلة لدورة القمر الذي یبدأ ھالالً في أول الشھر لیتالشى في آخره (نفس 
اسم اإللھ أدد.المصدر). ومن جھة أخرى، یقال أیضاً بأن كلمة وأد اشتقت من   



ویستمر االستاذ الربیعي في تحلیلھ فیقول: "في تاریخ الشرق یتماثل االنتھاك ویتعاقب في آلیة 
استمرار مدھشة ومن دون انقطاع تقریباً. مع ذلك فإن ھذا االنتھاك ال یكاد یتطابق من الناحیة التقنیة 

المحرمات، مثالً، ال یكاد یدّرج، إال فیما ندر، حتى ان بدا متشابھاً في الحاالت التي یقع فیھا. ان انتھاك 
قتل المرأة في اطاره، بل غالباً ما یقوم بعزل ھذا الجانب واستبعاده". ویتساءل االستاذ الربیعي: "ترى 
كیف تم االبقاء على مسألة قتل المرأة بعیداً عن محور االنتھاك الذي لم یكن لیجري إّال داخل المجتمع 

م أن القتل مثّل أقصى شكل من أشكال االعتداء الذكوري الصریح والمكشوف". كلھ وضده؟ ھذا برغ
وعملیة قتل المرأة من قبل الرجل في المجتمعات الشرقیة بشكل عام، وفي المجتمعات العربیة بشكل 

 characterخاص لیست بالضرورة عملیة قتل للجسد، ولكنھا عملیة قتل للصورة والشخصیة (
assassination.(  

لیة قتل شخصیة المرأة تظھر اكثر ما تظھر في التشویھ الذي سببتھ الروایات العربیة لشخصیة وعم
الملكة العربیة زنوبیا. الملكة التي یتجاھلھا النھج األصولي رغم تھوسھ بالتاریخ والتراث. فالروایات 

ذینة بن السمیدع العربیة زعمت بأنھا الزباء بنت أحد العمالقة العرب عمرو بن الظرب بن حسان بن أ
بن ھوبر، التي خلفت والدھا في الملك بعد أن قتلھ جذیمة األبرش أحد ملوك الحیرة، ولیس ھناك شيء 

ال ولیس ھناك شيء عن عن زوجھا أذینة الذي شاركتھ في بناء أكبر إمبراطوریة عربیة قبل االسالم. 
نة ومثاالً للشجاعة والمناقب العالیة، وقد االسرة التي آنشأھا والتي كانت مثاالً للتربیة االخالقیة الحس

لى الغوایة لحمایة صورت الروایات العربیة ھذه الملكة كامرأة ضعیفة خافت على ملكھا وعمدت ا
360ر من عدوھا وقاتل أبیھا جذیمة ابن األبرش (تاریخ الطبري. المجلد األول ص عرشھا وفي الثأ -

369 ً وقد "رآھا الكافة أجمل وأشجع بنات جنسھا، وھي  ) أما روایات أعدائھا فكانت أكثر إنصافا
سمراء البشرة، ذات أسنان بیضاء، كاللؤلؤ، وصوت قوي شجي في عینیھا السوداوین الواسعتین بریق 

كبریق النار، في حین تفیض اخالقھا رقة ودماثة تحببانھا الى قلوب الرعیة. وأما عقلھا فكعقل احكم 
سة والقراءة والبحث، فھي تجید العربیة والالتینیة والیونانیة الرجال، قد ھذبتھ وصقلتھ بالدرا

..." (حسین أحمد مختصراً لتاریخ شعوب الشرقوالسریانیة والمصریة، قد اعدت بنفسھا ولنفسھا 
). ویكتب عنھا المؤرخ الروماني بولیو "أنھا كانت سمراء سوداء العینین بارعة 1999أیلول  3أمین.

ت وكاننھا النار نشاطاً. ة أو على جواد أو على االقدام وكأالى مكان في العربالجمال، تنتقل من مكان 
تقاطیع وجھھا شدیدة التعبیر عما یدور في نفسھا من طموح وحب للعظمة وقدرة على تحقیق ذلك. 

كانت  كانت قادرة على ان تظھر بمظھر الطاغیة الجبار. ولكنھا كانت، الى ذلك، مثاالً للحلم والعدل.
وفي المناسبات الضروریة كانت  في طلیعة مشاة جیشھا مسافات طویلة، وكانت تجالس القادةتسیر 

 اً فیقول بأنھا "زنوبیا كان جمالھا ساحر  courneliusتبدو بأجمل ھیئتھا..." أما المؤرخ كورنیلیوس
آّخاذاً، وكانت تعرف اآلداب الیونانیة، التي یبدو انھا تعلمتھا من لونغینوس االدیب الفیلسوف الیوناني 

). ھذه الملكة التي اطلق علیھا امبراطور روما لقب 87الحمصي المولد.." (نقوال زیادة. عربیات ص 
ربّت أوالدھا تربیة  ""سبتمیا" الذي ھو من أكبر ألقاب الشرف عندھم كانت تدمریة عربیة األصل

حسنة وساندت زوجھا في حیاتھ كأحسن امرأة محبة صالحة وحمت مملكتھا بعد مماتھ بشرف 



وشجاعة وإباء. یقول الكاتب المصري حسین احمد أمین متعجباً: "إنھ ألمر یدعو الى الدھشة حقاً ان 
العظیمة، وذلك اإلجالل  نلمس من المؤرخین العرب مثل ذلك االستخفاف المشین بتلك الملكة العربیة

والتوقیر لھا من جانب اعدائھا الرومان ممن حاربتھم وجاھدت لسنوات عدة جھاداً دفع المؤرخ 
البریطاني الشھیر إدوارد جیبون على القول في كتابھ "تدھور االمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا" انھ 

وحدیثھ، فإنھ یقر بأن زنوبیا ملكة  على رغم وفرة الملكات العظیمات في التاریخ األوروبي، قدیمھ
وقد عزى أمین ھذا االستخفاف تدمر في القرن الثالث المیالدي ربما كانت أعظم ملكات التاریخ كلھ". 

بالملكة الى أمرین أولھما أن المؤرخین العرب "كانوا یستمدون قصصھم تارة من األساطیر 
من االخبار واالحادیث التاریخیة المأثورة عن والخرافات السائرة المتناقلة بین االمم وتارة اخرى 

العرب أنفسھم وعمن جاورھم... ولم تكن ثمة، في ذلك العصر بطبیعة الحال، كتب أو أوراق قد 
سجلت فیھا تلك القصص فیقرأ القصاص منھا، وإنما ھي قصص قدیمة یتناقلھا الرواة شفاھة جیالً بعد 

ثارة افة، محتفالً بعنصري التشویق واإلذف أو باإلضجیل، كل یغیر منھ وأحداثھا وشخصیتھا بالح
دعوى زنوبیا ان امھا  أكثر من احتفالھ بالحقیقة التاریخیة وصدق الروایة". أما األمر الثاني فیعود الى

من نسل الملكة المصریة كلیوبترا، االمر الذي أدى الى خلط الروایات العربیة بین شخصیة زنوبیا 
ریة المزواجة، ورغم صحة ھذین االمرین فإنھما لیسا بكافیین لتفسیر ھذا وشخصیة ھذه الملكة المص

التجاھل واالستخفاف بالملكة السوریة زنوبیا. السبب البارز والوحید الذي یمكن أن یفسر ھذا 
الف السنین، والذي تبنتھ بعض القوى الى ما قبل الجاھلیة بآاالستخفاف تعود جذوره  الى الجاھلیة و

صولیة والمسیحیة والمحمدیة.الرجعیة واأل  

المرأة تتمتع بخصائص روحیة وقدرات عجیبة یقف الذكر أمامھا حسب قول أحد الكتاب العرب (فھان 
وخائفاً في أعماقھ. فھي التي یتكون ) "عاجزاً 1994. 76كیراكوس. الناقصات الفاتنات. الناقد. عدد 

ل بعد اكتمال الجنین في أحشائھا. فھي الجنین في أحشائھا، وتلد كما األرض حین تعطي المحصو
المرضعة وواھبة الحیاة منذ الساعة األولى للولید. وھي التي تسھر جانب المھد وتناجي القمر والنجوم 

لھة والبشریة". ھذه المرأة ھي الذبیحة وكأنھا المادة التي تربط السماء باالرض أو الوسیط بین عالم اآل
التي یقدمھا الذكر لخالصھ.  

الموقف من المرأة لم یأتي بھ االسالم، وال یوافق علیھ. إنھا مكونات شعبیة خیالیة سبقت االسالم  ھذا
بقرون إنھ حق شھریاري الذي ھو حق ذكوري تسلل الى ثقافتنا "الشعبیة ونسج فكرتنا عن المرأة، 

فكره". القتل وغدا واحداً من الرواسب الثقافیة الصلبة، ولكن من دون أن تكون لھ صلة باإلسالم و
الشھریاري في ألف لیلة ولیلة، والقتل الطقوسي للعذریة في لیلة الزفاف ھو عنف ذكوري ال عالقة لھ 

باإلسالم وال بأي دین آخر، ھو فعل یمارسھ االنسان العربي مسیحیاً كان أم محمدیاً. إن النظرة 
یة ھي موروث جاھلي ال اسالمي، األصولیة للمرأة، ال بل النظرة إلیھا السائدة في المجتمعات العرب

وھو عنف استمر الى یومنا ھذا ال بسبب الدین ولكن بسبب الذھنیة الذكوریة السلطویة التي سیطرت 
لیس على المرأة فقط بل على كل طلقات المجتمع الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة.   



وتحت عنوان  2000تشرین الثاني عام  29في مقالة للدكتور جابر عصفور في جریدة الحیاة 
"المشكالت الثقافیة للمرأة العربیة"، فیقول بأن توصیف ھذه المشكالت یستلزم اإللمام باالوضاع 

الثقافیة المحیطة بھا: الوضع الثقافي للمجتمع العربي الذي تعیش فیھ، واالوضاع الثقافیة للعالم 
العربیة في تطلعاتھا ھو میرات ثقافي تقلیدي. "ال یزال  المعاصر. إزاء ھذه االوضاع ما تجابھھ المرأة

ینظر الى المرأة على انھا ناقصة عقل ودین، مستنداً في ذلك الى مرویات نقلیة والى تأویالت بشریة 
مغلوطة لنصوص دینیة، والى نظرة متعصبة لتبرر كل شيء على أساس من الماضي". وتجابھ أیضاً 

، "ال یزال یفرض التمییز بین الرجل والمرأة في المكانة میراث اجتماعي ذكوري بطریركي
االجتماعیة، وما یقترن بھذه المكانة من مجاالت الترتیب الوظیفي". فالرجل ھو الحاكم المطلق 

واألنثى ھي المحكوم، "الذي یطیع ھذا الحاكم طاعة اإلكبار والتصدیق واإلتباع واإلذعان" 
عربیة المعاصرة" "أصعب الوان القمع الفكري" في عصر فیھ وبالمختصر إنھ واقع، فیھ المراة ال

المرأة العالمیة أصبحت "تفید من أقصى اشكال التحدیث التي انتجتھا ثورة االتصاالت في العالم 
المتقدم".  

إزاء ھذا الواقع أین تجد المراة العربیة مستقبلھا؟  

یغیّروا ما بأنفسھم..."تقول اآلیة الكریمة: "إن هللا ال یغیّر ما بقوم حتى   

ة فیھ تمثل نصف القوة البشریة، االنتاجیة المرأالحل مفھوم قومي علماني ودیمقراطي للمجتمع، 
والحضاریة، للمجتمع، وال یمكن النظر إلیھا كعنصر مزاحم للذكر، كما یزاحم الشیطان اإللھ، وال 

الم جنباً الى جنب مع الرجل، وكتبت . المرأة حاربت في االستھمیشھیمكن إلغاء ھذا النصف، ال وال 
الشعر وامتھنت الفن واألھم من ذلك حافظت على البنیة التحتیة للمجتمع وھي األسرة، التي في معظم 

االوقات كان الرجل بعیداً أو مشغوالً عنھا. یقول الشاعر أدونیس: "المرأة لیست مجرد موضوع او 
ال وفقاً لالسطورة القدیمة عندما كان الرجل والمرأة مجرد آخر بالنسبة لي، بل ال استطیع تصورھا إ

وحدة ال انفصام بینھما، ثم حدثت الكارثة وانفصال فاصبح ما یسوغ وجودھما ھو سعي كل منھما نحو 
تموز  72اآلخر، من أجل التوحد مرة أخرى..." (أدونیس في حوار قاھري. منى عبد العظیم. الحیاة 

1999.(  

تسلیم بأن الجوھر لیس التعابیر والمظاھر التي تعبر عن العالقة الروحیة التي وفي الختام ال بد من ال
تربط بین الزوجین ببعضھما سواء كانت ھذه التعابیر حجاباً أو خاتماً او غیر ذلك، وإنما الجوھر ھو 

كما العالقة الروحیة نفسھا، وھي التي عنت بھا االدیان السماویة، وأن حریة المرأة ككائن بشري عاقل 
ھي حریة الرجل ال تتعارضان مع الحشمة، سواء ان ارتبطت ھذه الحشمة بدین أو معتقد أو لم ترتبط، 

والحریة المتمرسة بالعقل لیست عدوة للحشمة، واالثنتین لیستا خاصتان بجنس معین. ولھذا فإن 
لیس أقل سوءاً من  االعتداء الذكوري على حریة المرأة باسم الحشمة التي تعاني منھا العائلة العربیة

اإلعتداء االنثوي على الحشمة باسم الحریة التي تعاني منھا العائلة الغربیة. فال ھذه حریة وال تلك 



حشمة. كالھما یمثل موقفاً متطرفاً یؤدیان بالعائلة الى القلق واالضطراب وبالمجتمع الى الوھن 
والتخلخل...   

نشرت في مجلة الحكیم الصادرة في نیویورك .2000/ خریف  2عدد رقم ال -  


