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يدةهر اهدراشة
خػرٔف يٓجز ثةهدكدٓر غجد اهْةدو ثٓطةهت
املرأة فـي خظةراة هدٔةٍةة ية كجن اإلشالم
اإلشالم يدرر املرأة طًٌ خركة اهددرٔر اهشةيوة
خلٓق املرأة ا٘شرٔة فـي اإلشالم
يفْٓم اهلٓاية أه اهلٓايٕة
اهطالق هخًةٔة خلٓق املرأة فـي املرجػٕة اإلشاليٕة
يَْجٕة االجدْةد إلصالج أخكةم اهفلِ
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خػرٔف يٓجز ثةهدكدٓر غجد اهْةدو ثٓطةهت:
ٝٙٮ ٩هٚ٣كؾ هفٮةفي ٗ٣ؾثي ثةرز.
خػؾث  ٥٣شةٔ٣ة اٝ٠ؾه٭ٮ ،٥طةه ٟىلع دكد٬را ٨يف ا٠مؾ٭ٔة هأه٬ل ا٩ٝٚ٠
هدكد٬را ٨يف ا٠ظ٬ٝق.
ٓ ٟ٤أفدةذا ٝ١٠ة٬٦ن ثصةٔ٣دي ٣ظ٤ؼ ا٠ػة٣ـ (ثة٠ؾثةط) ها٠ظق ٥ا٠زة٦ي
(ثة٠ؼار ا٠جٮًةء)؛ طٮذ درّس ٣ةدخي اٝ٠ة٬٦ن ا٠ؼفد٬رو ،ها ٢ّ٧٠ا٠قٮةفٮة يف
أ٠ة ٢٠ا٠زة٠ذ.
لةرك يف أهل طك٣٬ة ٗ٣ؾثٮة ثٔؼ االفدٝالل؛ ك٬ز٭ؾ ١٠مٗ ٟها٠مؤهن
االشد٤ةٓٮة.
خ١ٝؼ ٓؼة ٧٣ةهت هزار٭ة :كةخت ا٠ؼه٠ة يف اٱ٦جةء ها٠مجٮجة ها٠ؾ٭ةية ،هزارة
أ٠ؼل ،ا٠دؾثٮة ها٠دٔ١ٮ ،٢ا٠ػةرشٮة.
هٓ ٟ٤فٚٮؾا ٗ٤١٠ؾب ثك ٥٣ ٟثٮؾهة ،د٣م ،ٛهال ٥َ٧هاملكقٮ.ٞ
هخؾأس ا٠جؾملةن املٗؾثي ف٧ة .0861
هكةن ٣قدمةر امل ٞ١ا٠ظق ٥ا٠زة٦ي يف ٙدؾة ( ،)0867 -0865ه(.)088 – 0881
خ٬يف ٓةم .1117
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املرأة فـي خظةراة هدٔةٍةة ية كجن اإلشالم:
اٳفالم رفة٠ة خصؼ٭ؼ هإهالج ٠ٲهيةع اٚ٠ةفؼة ،هخظؾ٭ؾ ٚ١٠ؾد ها٠ص٤ةٓة
هاملصدٔ٤ةة.
إ٫٦ة ر٬رة خظؾ٭ؾ ،هّ٦ةم ٓةملي شؼ٭ؼ ٭٬ٝم ىلع إلةٓة ا٠دظؾ٭ؾ ٓجؾ
املٔ٬٤ر.
 ٢٠خك٤١٠ ٥ؾأة ٜٮ٤ة يف ا٠ظًةرة ا٠ق٣٬ؾ٭ة ،هاٱل٬ر٭ة ،ها٠جةث١ٮة ،ا٠دي ٜة٣ح
يف ثالد ٣ة ثٮ ٥ا٫٧٠ؾ٭ ٥هدش١ة هاٚ٠ؾاة.
هكؽ ٞ٠ا٠مأن يف ٜة٬٦ن ط٬٤راثي هلؾ٭ٔة ٣ة ٬٦ثة٧٫٠ؼ ،ه٬ٜا٦ٮ ٥ا٠وٮ٥
ا٠دي ٠ػو٫ة اٚ٠ٮ١ق٬ف ك٬ٚ٦٬لٮ٬س يف ٠٬ٝ٣د" :٩إن ا٠ؾش ٟراٮـ ١ٔٙٮ ٩أن
٭أ٣ؾ ،هاملؾأة خةثٔة ١ٔٙٮ٫ة أن خَٮْ" ،هيف خمؾ٭ٔةة ا٠ٮ٦٬ةن ها٠ؾه٣ةن.
ٝ٠ؼ آدجؾة املؾأة يف ا٠ظًةراة ها٠دمؾ٭ٔةة املؽك٬رة ٣دةٓة هشؿءا ٥٣
خؾكة املٮح ه١٣كة ١٠ؾش ،ٟخ٬رت ثٔؼ ٨أه خظؾق  ْ٣زهش٫ة ٓ٧ؼ هٙةخ.٩
هال ٭ٝد ٟا٠صة٦ي ٓ١ٮ٫ة ثٝد٫١ة ،هخظ٣ ٟ٤قؤه٠ٮة ا٠صؾاا ٢ا٠دي ٭ؾخكج٫ة
ٖٮؾ٪ة.
ه٪ي لؾ ك٫١ة٣ ،ظؾم ٓ١ٮ٫ة ا٠ػؾهث  ٥٣ثٮد٫ة هاّ٧٠ؾ إ٠ى ا٠ؾش.ٟ
ه٪ي ٦صـٜ ،ةل ٓ٫٧ة د٭٬٤فَٮ ٥ا٠ٮ٦٬ة٦ي (ا٠ػَٮت ا٠ج١ٮٕ)٦" :دػؽ
أ٠ة٪ؾاة ٳلجةع ٠ؽاخ٧ة ،ها٠ػ١ٮالة ٠وظة أشقة٧٣ة ،ها٠ؿهشةة ٠ٮ١ؼن ٧٠ة اٱث٧ةء".
هكةن ٣ظؾ٣ة ىلع املؾأة دغ٬ل املٔةثؼ ،ه٣ظك٣٬ة ٓ١ٮ٫ة فٚ١ة أن ال خؼغٟ
ا٠ص٧ة .هثظك ٢أ٫٦ة أ٦زى ٫ٙي ال كؾا٣ة ٫٠ة.
هشةء يف ا٠د٬راة ا٠دي طؾ٫ٙة أطجةر ا٠ٮ٬٫د أن ط٬اء ٪ي ا٠دي أٖ٬ة آدم
ٙأك ٥٣ ٟا٠مصؾة امل٫٧ي ٓ ٥اٱك٫٧٣ ٟة.
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ٝٙةل" :٭ة رب ٪ؽ ٨املؾأة ا٠دي هئد٫ة ثصة٦جي ٪ي ا٠دي أَٓد٧ي ٥٣
ا٠مصؾة ٙأك١ح".
هثٔى املٔدٝؼاة كة٦ح خ٬ٝل إن املؾأة غٝ١ح  ٥٣ي٬ٓ ْ١شةء يف ٭قةر
شق ٢آدم .هثؽ٫ٙ ٞ٠ي دهن ا٠ؾش.ٟ
ٝ٠ؼ كة٦ح ثٔى اٝ٠جةا ٟأ٠ؾثٮة يف ا٠صة١٪ٮة خبؼ ا٠ج٧ح طٮة غمٮة
اٳ٣الق هأ٠ةر .هه٘ ا ٩١٠طةل افدٝجةل ثٔى أ٠ؾب مل٬٠٬دة يف خٔجٮؾ ش٤ٮٟ
ِ يٍصٌْٓدًّا هٌٌٍّٓ
ى ثَةهْ ٍأ ٍْثٌى ظٌنَّ هٌجٍْْ ٍ
ٍشرٌ أٌخٌدٍٍّ ْ
ث ٩٠٬ٝيف ف٬رة ا٧٠ظٌ ( :ٟهإَذٌا ث ِّ
غوٌى ٍّٓنً أٌمْ
ًصَكٍٍِ ٌ
ٌ اهْلٌْٓمَ يٌَْ شٍٓءَ يٌة ثٍشِّ ٌر ثََِ ٌأٍٔ ْ
كٌظَٕىي (ٌٔ )85دٌٌٓارٌى يَ ٌ
ٌٔدٍشٍُِّ فَي اهدُّرٌابَ) [ا٧٠ظ.]48 ،47 :ٟ
هشةء يف آغؾ اٯ٭ة طك ٢هةرم ىلع ل٧ةٓة ٪ؽا ا٠د٬ش( :٩أٌهٌة شٌةءٌ يٌة
ٌٔدْكًٍٍٓنٌ) [ا٧٠ظ]48 :ٟ
٫٠ؽا اٚ٠كؾ اّ٠ال٣ي أه ا٠زٝةٙة اّ٠ال٣ٮة أغًٔح املصدٔ٤ةة أ٠ةملٮة
ا٠دٔة ْ٣ ٟ٣املؾأة؛ ه ٥٣ثٮ٫٧ة ٣صدٔ٤ةة ٓؾٙح يف ا٠دةر٭ع ثةف٣ ٢صدٔ٤ةة
ا٠ظًةرة.

اإلشالم يدرر املرأة طًٌ خركة اهددرٔر اهشةيوة:
شةء اٳفالم ثدوظٮض املٚة٪ٮ ٢ا٠ػةٍبة ٓ ٥طٝٮٝة املؾأة ،هأٜؾ ثأ٫٦ة
٣قةه٭ة ١٠ؾش ٟيف ا٧٠مأة ها٠ػ.ٛ١
هيف ا٠ق٬رة املػووة يف اٝ٠ؾآن ٧١٠قةء ،اثدؼأ ا ٩١٠ث٫ؽا ا٠دوظٮضٝٙ ،ةل
يٌْ ٌٍفْسً
خوٌلٌكٍىْ َ
يف أهل آ٭ة ٫٧٣ةٌٔ( :ة أٌٌُّْٔة اهََّةسٍ اخَّلٍٓا رٌثَّكٍىٍ اهَّذَو ٌ
يٌَْْة زٌهْجٌٌْة) [ا٧٠قةء(]0 :أو ا٠ؽكؾ هاٱ٦زى).
خ ٌوقٌ َ
دةً هٌ ٌ
هٌاخَ ٌ
ها٠دٔجٮؾ ثة٠ؿهث ٓ٤٫٧ة ٔ٣ة ٭ٚٮؼ املقةهاةٙ ،ك ٟهاطؼ ٤٫٧٣ة زهث ٰ٠غؾ؛
هثؽٜ ٞ٠ؾر ٓالٜة املقةهاة ها٠دكة ٟ٣ثٮ٤٫٧ة.
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هش ْ٤ا ٩١٠ثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥يف ٤٫٣ة افدػالف ا ٩١٠ا٠جمؾ ىلع إدارة اٱرض:
ًوٌةاَكٌةَ إٍَِّي جٌةغَني فَي اهْأٌرْضَ خٌوَٕفٌةى)[ا٠جٝؾة.]21 :
م َهوْ ٌ
ٌث ٌ
( ٌهإَذْ كٌةلٌ ر ُّ
هاملٝو٬د  ٬٪ش٧ـ ا٠جمؾ ذكؾا أه أ٦زى.
هف٬ى ثٮ ٥ا٠ؽكؾ هاٱ٦زى يف ط ٛا٠دكؾ٭ ٢ها٠دًٚٮ ٟا٠ؽو غن ث ٩اٳ٦قةن:
َّٕجٌةةَ
كٌَةٍّىْ يٌٌَ اهط ِّ
ً ْوٌَةٍّىْ فَي ا ْهجٌرِّ هٌا ْه ٌجدْرَ هٌرٌزٌ ْ
يٌَة ثٌََي آدٌمٌ هٌخٌ ٌ
(هٌهٌلٌدْ كٌرَّ ْ
لٌَة خٌفْظَٕوىة)[اٳفؾاء.]61 :
خوٌ ْ
غوٌى كٌثَٕ ًر يًٌََّْ ٌ
ٌظ ْوٌَةٍّىْ ٌ
هٌف َّ
ًوٌةاَكٌةَ إٍَِّي
ٌثمٌ َهوْ ٌ
هف٬ى ثٮ٤٫٧ة يف ا٠ػٍ ٥٣ ٛ١ٮٝٙ ٥ةلٌ ( :هإَذْ كٌةلٌ ر ُّ
يصٍَْٓنً) [ا٠ظصؾٙ ،]17 :أثَ ٟا٬ٝ٠ل ثػٛ١
شرىا يٌَْ صٌوْصٌةلً يٌَْ خًٌٌإً ٌ
خٌةَهقي ٌث ٌ
ط٬اء  ٥٣ي ْ١آدم.
هٚ٦ى ٓ ٥املؾأة ٣قؤه٠ٮة ا٠ػَٮبة اٱه١ٮة هإٖ٬اء ط٬اء ٯدم٤٫ٙ ،ة ٔ٣ة
ٓوٮة ه ٢٠٭ٗ ٬أطؼ٤٪ة اٯغؾ ،إذا كة٦ة ٔ٣ة ٫٧٣ٮٮ ٥ٓ ٥االٜدؾاب  ٥٣ا٠مصؾة( :هٌهٌة
فدٌكٌٍٍٓة يٌٌَ اهظَّةهًٌٌََٕ) [اٱٓؾاف]08 :
ج ٌرةٌ ٌ
ذ َُ اهشَّ ٌ
ل ٌرثٌة ٌّ َ
خٌ ْ
خرٌجًٌٌٍْة يًََّة كٌةٌٍة
غٌَْْة فٌأٌ ْ
اهشْٕطٌةنٍ ٌ
َّ
هكال٤٪ة أز ٩٠ا٠مٮَةن( :فٌأٌزٌهًٌٍَّْة
فََِٕ) [ا٠جٝؾة.]25 :
صٌَة ٌهإَنْ هٌىْ
ف ٌ
ًٌَة ٌأٍْ ٍ
ظوٌ ْ
ٌثٌَة ٌ
هكال٤٪ة خةب إ٠ى ا ٩١٠هأ٦ةب هافدٗٚؾ( :كٌةهٌة ر َّ
شرٌٌَٔ) [اٱٓؾاف.]12 :
ٌ ا ْهخٌة َ
ًٌَة ٌهٌَكٌٌٍٍَّٓ يَ ٌ
فرْ ٌهٌَة ٌه ٌخرْخٌ ْ
ٌخغْ َ
هيف ِ ٟاملقةهاة ا٠دي ف٫٧ة ا١٠ ٩١٠ؽكؾ هاٱ٦زى ٢٠ ،٭قدجٔؼ أن خك٬ن ٠كٟ
هاطؼ ٤٫٧٣ة ٣ؤ٪الة ٭ ًٟٚث٫ة اٯغؾ؛
ٙةٱ٦زى ٜؼ خ ًٟٚا٠ؽكؾ :د٠ٮ ٟذٜ ٞ٠وة ط٧ة ا٣ؾأة ٓ٤ؾان ا٠دي ٦ؽرة ٠ؾث٫ة
إن رز٫ٜة ه٠ؼا ذكؾا أن خصٔ٣ ٩١ظؾرا ٠ػؼ٣ة ثٮح املٝؼس٤١ٙ ،ة هئح أ٦زى
خأملح ٙوظض ا٫٤٫ٙ ٩١٠ة ،ه٪ؼا٪ة إ٠ى أن اٱ٦زى ا٠دي هئح ٪ي أ٥٣ ًٟٙ
ا٠ؽكؾ ا٠ؽو خ٧٤ح.
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هٜؼ كة٦ح ٣ؾ٭ٔٙ ٢ال  ٥٣أ ًٟٙاٳ٦ةت ا٠دي ٭ ٥١ًٚثٔى ا٠ؽك٬ر؛ شةء يف
يدٌرَّرىا
ًرٌانٌ رٌبِّ إٍَِّي ٌٍذٌرْةٍ ٌهمٌ يٌة فَي ثٌطََْي ٍ
ي ٌرأٌةٍ غَ ْ
اٝ٠ؾآن( :إَذْ كٌةهٌحَ ا ْ
ػدٌْْة كٌةهٌحْ رٌبِّ إٍَِّي
طٌ
فوًٌَّة هٌ ٌ
ػوَٕىٍ (ٌ )58
ٍَمٌ ٌأٍْحٌ اهصًََّٕعٍ اهْ ٌ
فدٌلٌجَّنْ يََِّي إ َّ
ٌ
طػٌحْ هٌهٌْٕسٌ اهذَّكٌرٍ كٌةهْ ٍأ ٍْثٌى ٌهإٍَِّي
غوٌىٍ ثًٌَة هٌ ٌ
ػدٌٍْة ٍأٍْثٌى هٌاهوٍَِّ أٌ ْ
طْ
هٌ ٌ
شْٕطٌةنَ اهرَّجَٕىَ ()53
ِّٔدٌٌْة يٌٌَ اه َّ
ي ْرٌٔىٌ ٌهإٍَِّي أٍغَٕذٌٍّة َثمٌ هٌذٍر َّ
ًٌ ْٕدٌٍْة ٌ
ش َّ
صَىة) [آل ٓ٤ؾان.]26 - 24 :
خ ٌ
خصًٌٌ هٌٌأٍْ ٌجدٌٌْة ٌٍجٌةخىة ٌ
ٌجوٌٌْة رٌثٌُّْة ثَلٌجٍٓلً ٌ
فدٌل َّ
ٌ
هرثة٪ة خؾثٮة ٓة٠ٮة ،طدى شٔ٫١ة أ ٥٣ ًٟٙا٠ؽكؾ ا٠ؽو خ٧٤ح أ٫٣ة أن ٭ؾز٫ٜة
ا.٩١٠
هك ٥٣ ٟا٠ؽكؾ هاٱ٦زى ٣دقةه يف املقؤه٠ٮة ،غالٙة ١٠مؾااْ ا٠دي كة٦ح
خ٬ٝل ثدظ٤ٮ ٟاملؾأة شؾاا ٢ا٠ؾش ٟهثٔؼم أغؽ اٝ٠وةص ٜ ٥٤٣د٫١ة ،هإطؾا٫ٜة
كدٌ ْجٌَة
صجٌحْ رٌٌََّٕةي)[املؼرؾ( ]27 :هٌ ٌ
ك ٌ
 ْ٣زهش٫ة؛ ٝٙةل خٔة٠ى( :كٍنُّ ٌٍفْسً ثًٌَة ٌ
اهدَي
ل ٍدوٍٓا اهََّفْسٌ َّ
غ ٌوَْْٕىْ فٌَْٕة أٌنَّ اهََّفْسٌ ثَةهََّفْسَ)[املةاؼة( ،]34 :هٌهٌة خٌ ْ
ٌ
ٌرمٌ اهوٍَِّ إَهَّة ثَةهْدٌقِّ) [اٳفؾاء.]22 :
خ َّ
كدَوٌحْ) [ا٠دك٬٭ؾ،7 :
ذٍْتً ٍ
ش َبوٌحْ ( )5ثَأٌوِّ ٌ
دةٍ ٍ
هشةء يف اٝ٠ؾآن( :هٌإَذٌا اهًٌْْٓءٍه ٌ
 ]8هيف فٮةق أ٬٪ال اٝ٠ٮة٣ة.
ها٠ص٧قةن ٣دقةه٭ةن أ٣ةم ا ٩١٠هأطكةم ا٠مؾع (أه ٣ة ٭ٔجؾ ٓ ٩٧ثةملقةهاة أ٣ة
اٝ٠ة٬٦ن) ،إال يف اٱطكةم ا٠دي خدو ٟثدوؾ٭٘ لؤهن غةهة ثك ٟش٧ـ.
هاٝ٠ةٓؼة أ٠ة٣ة يف ٪ؽا ا٠جةب ٪ي ا٠دي ٦ن ٓ١ٮ٫ة ا٠ظؼ٭ذ ا٠صةْ٣
املؤفـ ملجؼأ املقةهاة اٝ٠ةا" :ٟاهَصةء شلةاق اهرجةل يف ا٘خكةم".1
ركؿ ا٠دمؾ٭ْ اٳفال٣ي ىلع ٪ؽ ٨املقةهاة يف اٝ٠ؾآن هاٱطةد٭ذ ا٧٠ج٬٭ةٙ ،ال
كرً أٌهْ ٍأٍْثٌى
٭ؽكؾ ا٠ؽكؾ إال ٝ٣دؾ٦ة ثةٱ٦زى ك ٩٠٬ٝخٔة٠ى( :يٌٌْ غًٌَنٌ صٌةَهدىة يٌَْ ذٌ ٌ
خصٌةبً)[ٖةٙؾ.]31 :
غ ْٕرَ َ
ة ٍٔرْزٌكٍٓنٌ فٌَْٕة َث ٌ
ن ا ْهجٌََّ ٌ
خوٍٓ ٌ
م ٌٔدْ ٍ
هٌٌٍّٓ يٍؤْيٌَي فٌأٍههٌبَ ٌ
 1رها ٨أط٤ؼ ها٠دؾ٣ؽو هطق ٩٧دهن  ُٚ٠يف اٱطكةم.
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خٌٕةةى
دٌٍَََِّٕٕ ٌ
ه ( :٩٠٬ٜيٌٌْ غًٌَنٌ صٌةَهدىة يٌَْ ذٌكٌرً أٌهْ أٍٍْثٌى هٌٌٍّٓ يٍؤْيٌَي فٌوٌ ٍَ ْ
ٌٕجٌةى) [ا٧٠ظ.]86 :ٟ
ط ِّ
يَْكٍىْ يٌَْ ذٌكٌرً
ه( :٩٠٬ٜفٌةشْ ٌدجٌةبٌ هٌٍْىْ رٌثٍُّْىْ أٌٍِّي هٌة أٍطَٕعٍ غًٌٌنٌ غٌةيَنً َ
أٌ ْه أٍ ٍْثٌى) [آل ٓ٤ؾان.]084 :
ها٠دؾخٮت يف اٯ٭ة خؾخٮت ذكؾو ،ال ٭ٚٮؼ ا٠دًٚٮ ٟك٤ة ٔ٣ ٬٪ؾهف يف
ا٬ٝ٠آؼ ا٬ٗ١٠٭ة هاٱطكةم ا٠مؾٓٮة.
هٜؼ هرد خٝؼ٭ ٢اٳ٦ةت ىلع ا٠ؽك٬ر يف  ٩٠٬ٜخٔة٠ىٌٌْٔ( :تٍ هًٌٌَْ ٌٔشٌةءٍ
ت هًٌٌَْ ٌٔشٌةءٍ اهذُّكٍٓرٌ) [ا٠م٬رى.]38 :
َإٌٍةثىة ٌهٌٌْٔ ٍ
هكةن ٭٤ك ٥أن ٭مٮؾ اٝ٠ؾآن إ٠ى ا٧٠قةء يف هٮٗة ش ْ٤ا٠ؽك٬ر (أه ٣ة ٭ق٤ى
ثة٠دٗ١ٮت) ،ها٠ؽو ٭ ٢٫ٚىلع أ ٩٦٭ٔ٧ي اٳ٦ةت أ٭ًة؛ ه٪ؽا ٔ٣ؾهف يف ٗ٠ة
أ٠ؾب ،هاٗ١٠ةة اٱغؾى ،ه٠ك ٥اٝ٠ؾآن طؾص ىلع ا٬٠ي٬ج رٔٙة ٠ك ٟا٠دجةس،
هخأكٮؼا ٤١٠قةهاةٙ :ةملؤ٬٧٣ن ٭دجٔ٬ن ثةملؤ٧٣ةة ،ها٠وةا٬٤ن ثة٠وةا٤ةة،
ها٠ؽاكؾهن ا ٩١٠كزٮؾا ثة٠ؽاكؾاة ،هاملظو٬٧ن ٭دجٔ٬ن ثةملظو٧ةة ،إ٠ى ٖٮؾ ذٞ٠
٤٣ة ٭ؽكؾ يف اٱطكةم املمدؾكة.
غجٍدٍها اهوٌَِّ
ه٭ؼغ ٟيف ٪ؽا أ٭ًة ذكؾ ا٬٠ا٠ؼ٭ ٥دهن خ٤ٮٮؿ ثٮ ٥اٱب هاٱم (هٌا ْ
خصٌةٍىة) [ا٧٠قةء.]25 :
دٌَْٔ إَ ْ
شْٕبىة ٌهثَةهٌْٓاهَ ٌ
شرَكٍٓا ثََِ ٌ
هٌهٌة ٍخ ْ
ر ٢٭َٔي ٠ك ٟذو ط٤٫٧٣ ٛة طٙ ،٩ٝٮػن اٱم ثة٠د٬٧٭ ٩ثّٔ٢
كرّْىة
ً ٌودٍِْ أٍيٍُِّ ٍ
خصٌةٍىة خٌ ٌ
ٌص ٌَْٕة اهَْإ ٍْصٌةنٌ ثٌَٓاهَدٌَِْٔ إَ ْ
٣قؤه٠ٮد٫ة ٙٮ٬ٝل( :هٌه َّ
ْرىا) [اٱطٝةف]04 :
ِ ٌثوٌةثٍٓنٌ شٌ ْ
ًوٍٍِ هٌفَصٌةهٍ ٍ
كرّْىة هٌخٌ ْ
ػدٍِْ ٍ
طٌ
هٌهٌ ٌ
ه ٥٣أش٪ ٟؽ ٨املٔة٦ةة ا٠دي خدظ٫١٤ة املؾأة ،هٱ٫٦ة املقؤه٠ة ٓ ٥خؾثٮة
اٱهالد ،شةءة أطةد٭ذ ٦ج٬٭ة يف خكؾ٭٫٤ة هخٝؼ٭٫٤ة ىلع اٱب إذ هرد يف
ا٠ظؼ٭ذ" :اهجَة خدح أكدام ا٘يْةة".
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هٜؼ رهو أن رشال شةء إ٠ى ٣ص١ـ رف٬ل اٝٙ ، ٩١٠ةل ٭ة رف٬ل ا ٥٣ ٩١٠أطٛ
ثوظجدي؟
ٜةل" :أيم" .كةل :ثى يٌ؟ كةل" :أيم" .كةل :ثى يٌ؟ كةل" :أيم".
كةل :ثى يٌ؟ كةل" :أثٓك"( .رها٣ ٨ق ٢١يف ا٠صة ْ٣ا٠وظٮض).
هشةء رش ٟإ٠ى ا٠ؾف٬ل هفأ :٩٠أر٭ؼ ا٠ص٫ةد يف فجٮ ٟاٙ ،٩١٠قأ ٩٠ا٠ؾف٬ل:
"أأيم خٕة"؟ كةلٍ :ػى .فلةل هِ اهرشٓل" :اهزم رجوْة فثى اهجَة"( .رها٨
اث٣ ٥ةشة يف ا٠ق.)٥٧
هٜؼ ثمؾ ا٧٠جي ثؼغ٬ل ا٠ص٧ة ٜ ٥٣ةم ث٬اشت رٓة٭ة ا٠ج٧ةة ٝٙةل" :يٌ غةل
ثالت ثَةة فأدثٌْ هزهجٌْ هأخصٌ إهٌْٕ فوِ اهجَة" (رها ٨أث ٬داهد
يف ا٠ق.)٥٧
ه٪ؽا ا٠دؾٖٮت ٭٤ظ ٬ا٧٠ؿهع إ٠ى هأد ا٠ج٧ةة ا٠ؽو كةن ٭٤ةرس ٣ػةٙة اٝٚ٠ؾ
هأ٠ةرٙ ،أهجض اٝ٠ٮةم ثمأن ا٠ج٧ةة أّٜٓ ٢ؾثة ٭َٔي ا١ٓ ٩١٠ٮ٫ة أّٓ ٢ا٠صؿاء.
هكةن ٓ١ٮ ٩ا٠قالم إذا دغ١ح اث٧دٙ ٩ةٍ٤ة ٜةم ٫٠ة ،هأغؽ ثٮؼ٪ة ،هأش١ق٫ة
يف ٣ص١ق .٩ك٤ة ه١ى ا٧٠جي ه ٬٪طة ٟ٣ا٠وجٮة أ٣ة٣ة ث٧ح ز٭٧ت ٙإذا فصؼ
هئ٫ة ،هإذا ٜةم ٓةد إ٠ى ط٫١٤ة.
ٙظ٫١٤ة ٭ؿ٭ؼ يف ا٠ػم٬ع ٠جةرا٫ة.
هٜؼ ف٬ى اٳفالم ثٮ ٥ا٠ؽكؾ هاٱ٦زى يف ط ٛا٠دٔ١ٮ١َٙ" ٢ت اٙ ٢١ٔ٠ؾ٭ًة
ىلع ك٣ ٟق "٢١ك٤ة يف ا٠ظؼ٭ذ ،أه ىلع املق ٢١هاملق٤١ة ك٤ة يف رها٭ة
أغؾى.
هف٬ى ثٮ٤٫٧ة يف ط ٛاٟ٤ٔ٠؛ ٚٙي اٝ٠ؾآن( :هٌيٌٌْ ٌٔػًٌْنْ يٌٌَ اهصَّةَهدٌةةَ
كرً أٌ ْه أٍ ٍْثٌى هٌٌٍّٓ يٍؤْيٌَي) [ا٧٠قةء.]013 :
ٌ ذٌ ٌ
يَ ْ
هف٬ى اٳفالم يف ط ٛا٠ص٧قٮ ٥اكدقةب أشؾ ٭ٝةث٬٦ ٟع ا( :ٟ٤ٔ٠هَورِّجٌةلَ
صجٌٌْ) [ا٧٠قةء.]21 :
كدٌ ٌ
َوَصٌةءَ ٌٍصَٕتي يًََّة ا ْ
صجٍٓا هٌه ِّ
كدٌ ٌ
ت يًََّة ا ْ
ٌٍصَٕ ي
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هٔٙال أغؽة املؾأة خ١س أث٬اب ا٠دٔ ٢١يف ٙصؾ ا٠جٔزة ا٧٠ج٬٭ةٚٙ ،دض اٳفالم
٫٠ة ثةب املقصؼ ا٠ؽو كةن ٣ؼرفة ،هثؾملة٦ة ،ه٣ص١ـ طك ٢هًٜةء.
هٖمٮد ٩ثؾٝٙة ا٠ؾشةل ،هطًؾة ٣ ٢٫ٔ٣صة٠ـ ا٠ؾف٬ل ا٠ؼ٭٧ٮة ها٤١ٔ٠ٮة.
هٍة٠جح ثأكزؾ ٪ ٥٣ؽ ٨املقةهاةٙ ،قأ٠ح أن خك٬ن ٫٠ة طوة غةهة ث٫ة،
خٚ٧ؾد ث٫ة ٓ ٥ا٠ؾش ٟيف ا٠دٔٙ ،٢١ةفدصةب ا٠ؾف٬ل ١َ٠ج٫ة؛ طقج٤ة شةء ٓ٥
أثي فٔٮؼ ا٠ػؼرو " ٥٣أن اهَصةء كوٌ هوَجي :غوجَة غوٕم اهرجةل فةجػن
هَة ٔٓية يٌ ٍفصم ،فٓغدٌّ ٔٓية هلٌْٕ فِٕ فٓغظٌْ".
ها٠ؾف٬ل  ٬٪ا٠ؽو طذ  ٥٣٭د ٥ٝا٠كدةثة  ٥٣ا٧٠قةء ىلع خٔ١ٮ ٢اٱ٣ٮةة ٥٣
أغ٬اخ ٥٫املؤ٧٣ةة.
هٜؼ كةن  ٥٣ثٮ ٥أ٫٣ةة املؤ٧٣ٮ ٥٣ ٥٭ظ ٥ّٚاٝ٠ؾآن ،ه٭د ٥ٝا٠كدةثة،
ها٠مٔؾ ،هرها٭ة ا٠دةر٭ع.
ه٣ة أكزؾ ا٧٠ق٬ة ا٠دي كةن ٜ ًٟٙ ٥٫٠ٮةدة اً٫٧٠ة اٳفال٣ٮة اٚ٠كؾ٭ة يف
ٓ٫ؼ ا٠ؾف٬ل ،ها٠ػٚ١ةء ا٠ؾالؼ٭ ،٥هاٱ٬٣٭ٮ ،٥هأ٠جةفٮٮ.٥
هيف ِ ٟا٠ػالٙة اٱ٬٣٭ة ثةٱ٦ؼ٠ـ ،كةن ٧٪ةك ٙٮى  ٥٣ا٧٠قةء املدٔ٤١ةة
أ٠ة٣الة يف املصةالة أ٠ة٣ة.
ه٪ؽا ثٮ٤٧ة إ٠ى ٓ٫ؼ ٦ةث١ٮ٬ن كةن ٪ؽا اٱغٮؾ ٭٬ٝل" :إن ا٠دٔ١ٮ ٢ا٣٬٤ٔ٠ي ال
٭١ٮ ٛثة٧٠قةء ،ٱ ٢٠ ٥٫٦٭ػ٠ ٥ٝ١ٮٔم ٥ثٮ ٥ا٠ص٬٫٤ر ،هإ٤٦ة ٖة٭د ٥٫اٝ٠و٬ى
ا٠ؿهاث".
هٜؼ ف٬ى اٳفالم ثٮ ٥ا٠ؽكؾ هاٱ٦زى يف ا٬٠ال٭ة ٝٙةل ا ٩١٠يف اٝ٠ؾآن:
ة ٌثػْظٍٍْىْ أٌهَْهٌٕة ٍء ثٌػْضً) [ا٠د٬ثة.]60 :
يٌَة ٍ
(هٌاهًٍْؤْيٍََٓنٌ هٌاهًٍْؤْ َ
هيف خ٠٬ي املقؤه٠ٮةة ا٠كجؾى ه ٥٣ثٮ٫٧ة هِةا٘ اٱ ٥٣ا٠مة٤١٠ ٟ٣صد،ْ٤
ٌ اهًٍَْْكٌرَ) [ا٠د٬ثة.]60 :
ػرٍهفَ ٌه ٌٌَْْْٔٓنٌ غٌ َ
ًْ
ن ثَةهْ ٌ
يرٍه ٌ
إذ زادة اٯ٭ة خ٬ٝلٌٔ( :أْ ٍ
9

ه٠ٲ٣ؾ ثةملٔؾهف ها٫٧٠ي ٓ ٥امل٧كؾ فَ١ة غةهة  ٥٣أ ٢٪فَ١ةة ا٠ؼه٠ة
ٓ٫ؼ ا ٩١٠ث٫ة إ٠ى املؤ٧٣ٮ ٥هاملؤ٧٣ةة ىلع ا٠ق٬اء.
هٜٮؼ ثٔى ا٫ٝٚ٠ةء يف ٓوؾ خؾاشْ اً٫٧٠ة اٳفال٣ٮة ٪ؽ ٨ا٬٠ال٭ة ثٝوؾ٪ة
ىلع ثٔى اِ٬٠ةا٘ ،هكةدها ٭ص٬ٔ٤ن ىلع أن ال ط٤١٠ ٛؾأة يف ا٬٠ال٭ة
ا٤ّٔ٠ى ،أو راةفة ا٠ؼه٠ة ٓ٤ال ثظؼ٭ذ ٭ػؾش ٥ٓ ٩٦٬فٮة ٩ٜهٓ ٥فجت هرهد٨
ىلع ٠قةن ا٧٠جي ،ه٭٧د٬٫ن ث٫ؽا إ٠ى خٔ٤ٮ ٩٤خٔقٚة.
٬ٜ ٬٪ل ا٠ؾف٬ل ٓ٧ؼ٣ة هرد ٓ١ٮ٦ ٩جأ خ٠٬ي ث٧ح كقؾى ٓؾش أثٮ٫ة
إ٣جؾاٍ٬ر٭ة اٚ٠ؾس ،ا٠ؽو كةن ا٧٠جي دٓة ٓ١ٮ٧ٓ ٩ؼ٣ة رٙى رفة٠ة ا٠ؼٓ٬ة إ٠ى
اٳفالم ا٠دي هش٫٫ة ا٠ؾف٬ل إ٠ٮ ،٩ه٣ؿ٫ٜة ٝٙةل" :يزق اهوِ يوم كصرى"
(هٔٙال خ٤ؿق).
هٜةل ٓ٧ؼ٣ة ث ٩ٗ١خ٠٬ي اث٧د ٩غالٙد" :٩ال ٔفوح كٓم ههٓا أيرّى ايرأة".
ها٬ٝ٠م ٧٪ة  ٢٪لٔت كقؾى ،ا٠دي  ٢٠خك٠ ٥د١ٚض اث٧دٙ ٩ٮ٤ة ٙمٙ ٟٮ٩
أث٪٬ة  ٥٣ا٠ظٚةظ ىلع هطؼة اٳ٣جؾاٍ٬ر٭ة.
هرهو ٓ٤ٓ ٥ؾ ث ٥ا٠ػَةب أ ٩٦ه٠ى "أم ا٠مٚةء ث٧ح ٓجؼ ا ،"٩١٠ىلع ٣ؾٛٙ
اٜدوةدو ٪ةم٣ ٬٪ ،ؼ٭ؾ٭ة ا٠ق٬ق ث٤ة ٭دَ١ج ٩ذ٣ ٥٣ ٞ٠ؾاٜجة ٠ٲفٔةر هْ٤ٜ
اٗ٠ك (ه٣ ٬٪ة ٭ق٤ى ثِ٬ٮٚة ا٠ظقجة).
ك٤ة رهو أن "ف٤ؾاء ث٧ح ٫٦ٮ ٞاٱفؼ٭ة" كة٦ح خ٤ؾ يف ا٠ق٬ق ،خأ٣ؾ
ثةملٔؾهف هخ٫٧ى ٓ ٥امل٧كؾ ،هثٮؼ٪ة ف٬ط ٭ؾ٣ؿ إ٠ى ٪ٮجد٫ة هإ٠ى هِٮٚد٫ة
اٱ٧٣ٮة.
هٜةدة ا٠قٮؼة ٓةامة زهشة ا٠ؾف٬ل طؾكة املٔةرية ١ٔ٠ي اث ٥أثي ٍة٠ت،
هغَجح يف ا٠صٮك ٠دظؾ٭ً ٩ىلع اٝ٠دةل يف هٜٔة ا٠ص.ٟ٤
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ك٤ة الد٫ؾة رالت ٦قةء ثػ٬ي٤ٖ ٥٫ةر ا٠ظؾب ا٠قٮةفٮة ثٮ١ٓ ٥ي
هٔ٣ةه٭ة" ٥٪ ،أم ا٠ػٮؾ ث٧ح ا٠ظؾ٭ك ا٠جةرٜٮة" ،ه"ا٠ؿرٜةء ث٧ح ٓؼو ثٜ ٥ٮـ
ا٤٫٠ؼا٦ٮة" ،ه"ٓكؾلة ث٧ح اٱٍؾش".
هثوٚة ٓة٣ة ٙإن ا٧٠قةء  ٢٠٭كٗ٣ ٥ٮجةة ٓ ٥اِ٬٠ةا٘ ا٠قة٣ٮة يف ٓ٫ؼ
ّٓ٤ة اٳفالم.
هأٙؾدة كدت ا٠ظؼ٭ذ إطوةءا ٧١٠قةء راه٭ةة ا٠ظؼ٭ذ هاملٚدٮةة.
هٜؼ الد٫ؾة املؾأة ثة٠دزجح ها٠وؼق يف رها٭ة ا٠ظؼ٭ذ.
هال ٭ٔؾف خةر٭ع ا٠ظؼ٭ذ أن هاطؼة  ٥٣ا٧٠قةء كة٦ح  ٥٣ثٮ ٥٣ ٥رجح ٓ١ٮ٥٫
هيْ ا٠ظؼ٭ذ ا٠كةذب.
هٓةامة كة٦ح ٣ ٥٣كزؾاة رها٭ة ا٠ظؼ٭ذ ،طدى ٜٮ ٟإ٫٦ة رهة أٚ٠ة ه٣ةادٮ٥
هٓمؾة أطةد٭ذ.
ه ٓ٫٧ة ٜةل ٓؾهة ث ٥ا٠ؿثٮؾ٣" :ة رأ٭ح أطؼا أٓ ٢١ث ٩ٝٚهال ثَت هال ثمٔؾ ٥٣
ٓةامة".
كة٦ح ٓةامة إذن ٓةملة ٣مةركة ،هٜٮ٫٧ٓ ٟة كة٦ح خٚدي يف ز٤ٓ ٥٣ؾ
هٓز٤ةن إ٠ى أن خٙ٬ٮح.
هشةءة ٓ ٥املؾأة ل٫ةدة ث٤قة٤٪د٫ة يف ث٧ةء ا٠ظًةرة اٳفال٣ٮة ٥٣
ا٠جةطزٮ ٥ه٣ؼه٦ي ا٠دةر٭ع اٳفال٣ي اٗ٠ؾثٮٮ.٥
ه ٥٣ثٮ ٥ذ٣ ٞ٠ة كدج٬ٖ ٩فدةف ٬٠ث٬ن يف كدةث ٩طًةرة أ٠ؾب" :إن ً٦ةرة
طًةرة أ٠ؾب فة٤٪ح ٙٮ٫ة ٦قةؤ ٢٪ثةٝ٠قٌ اٙ٬٠ٮؾ".
هٜؼ أٙقض اٳفالم املصةل ا٠قٮةفي ٠دٔٙ ٟ٤ٮ ٩املؾأة اَ٦الٜة  ٥٣ثٮٔة
ا٧٠قةء ٧١٠جي ٓ١ٮ ٩ا٠قالم.
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ها٠جٮٔة كة٦ح َ٤٦ة ٬٧٠ع  ٥٣اال٦دػةثةة ،هٓٝؼا ثٮ ٥ا٠ظةك ٢هاملظك٬م ،أه
ا٠ؾآي ها٠ؾٓٮة.
ه٪ؽان اّٚ١٠ةن ٭ٚٮؼان ٧ٔ٣ى أ٦ج ٥٣ ٟخٔجٮؾو ا٠ظةك ٢هاملظك٬م؛ ٙة٠مٔت
ك ٩١يف رٓة٭ة رآٮ ٩هراٮق ٩املظة١ٓ ُٙٮ ،٩ث٤ة خٝ١ي ٓ١ٮ ٩ا٠جٮٔة
املقؤه٠ٮة ا٤ّٔ٠ى  ٥٣ا٠دؿام ثظ ُٚط٬ٝق ا٠ؾٓٮة ،هإطال٫٠ة املكة٦ة املؾٓٮة
ا٠صؼ٭ؾة ث٫ة ،إذ ٣قؤه٠ٮة ا٠ظك ٢يف اٳفالم ٣دٝةف٤ة ثٮ ٥ا٠مٔت هٜةاؼ،٨
هأ٣ةم ك٤٫٧٣ ٟة غَ٬ط ط٤ؾاء ال ٭ص٬ز خصةهز٪ة.
ه٪ ٥٣ؽ ٨ا٠ظ٬ٝق ا٠قٮةفٮة ط ٛاملؾأة يف أن خَٔي ط ٛاٱ٣ةن ها١٠ص٬ء
ا٠قٮةفي مل ٥ا٠دصأ إ٠ى ط٤ة٪ة طدى  ٥٣غو٬م اٳفالم؛ ٝٙؼ ٜة٠ح "أم ٪ة٦ئ"
٠ؾف٬ل ا ٩١٠٭٬م ٙدض ٣كة ،إ٫٦ة آشؾة  ٥٣ثٮ ٥كٚةر ٜؾ٭ك رشال ٣د٤٫ة ثةٝ٠دٟ
ٙؾد ٓ١ٮ٫ة ا٠ؾف٬ل" :كد أجرٍة يٌ أجرة ٔة أم ّةٍئ".
هذ ٞ٠ثٔؼ أن أَٓى ا٠ؾف٬ل ٠قكةن ٣كة اٱ٣ةن ا٠مة.ٟ٣
هكة٦ح املؾأة خد٤دْ ثظ ٛاملٔةرية هخ٬ٝم ث٧وض ا٠ػ١ٮٚة ،هخصد٫ؼ ٝ١٠ٮةم
ثدوظٮض خوؾٙةة املصد ْ٤ا٠دي خؾا٪ة ٣د٧ةٙٮة  ْ٣ا٠د٬ش ٩اٳفال٣ي؛ ٝٙؼ أٓ٥١
ا٠ػ١ٮٚة ٓ٤ؾ اث ٥ا٠ػَةب أٜ ٩٦ؾر هيْ طؼ ٗ٤١٠ةالة يف هؼاق ا٧٠قةء ،هخظؼ٭ؼ
ف ٩ٚٝيف ٜؼر  ٥٣املةل٧ٓ ،ؼ٣ة رأى أن املٗةالة أهجظح ٓةاٝة ١٠ؿهاثٙ ،ػَت
ث٫ؽا يف املقصؼً٫٧ٙ ،ح ا٣ؾأة هآدؾيح ٓ١ٮٜ ٩ةا١ة٣ :ة ٪ؽا ٭ة ٓ٤ؾ؟ أ٢٠
ش ْٕبىة) [ا٧٠قةء:
يٍَِْ ٌ
فوٌة خٌأْخٍذٍها َ
خق٬ٜ ْ٤ل ا( :٩١٠هٌآ ٌخ ْٕدٍىْ إَخْدٌاٌٍَّّ كََْطٌةرىا ٌ
]11؟
ٝٙةل ٓ٤ؾ" :اهوْى اغفر هي؛ كن اهَةس أفلِ يَم ٔة غًر ،ايرأة
أصةثح هأخطأ غًر".
ر ٢أٓ ٥١يف ا٧٠ةس رشٜ ٥ٓ ٩ٓ٬ؾار ٨خظؼ٭ؼ ٜؼر ا٠وؼاق ،خةركة ذٞ٠
١٠دؾايي ثٮ ٥ا٠ؿهشٮ.٥
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هكة٦ح ٓةامة ٪ي ا٧٠ةٍٝة ثةف ٢املصد ْ٤املؼ٦ي ٓ٧ؼ٣ة ذ٪جح إ٠ى
ا٠ػ١ٮٚة ٓز٤ةن ثٚٓ ٥ةن٠ ،دػجؾ ٨ثقػٌ ا٠ؾٓٮة ىلع ثٔى ٓ٤ة ٩٠ههالخ٩
املد٤٫ٮ ٥ثةٚ٠قةد اٳدارو ،هَ٣ة٠جد ٩ثدٗٮٮؾ ٢٪هٓؿ ،٢٫٠هإ٦وةف املّ٣٬١ٮ٥
ٙ ،٢٫٧٣ةفدصةب ٫٠ة.

خلٓق املرأة ا٘شرٔة فـي اإلشالم:
ك ٟٚاٳفالم ٤١٠ؾة ط٫ٝة يف اغدٮةر ٜؾ٭٫٧ة أو زهش٫ة ،هأغًْ ا٠ؿهاث ٠مؾهط
ٓٝؼة ا٧٠كةج ،هكٝٓ ٟؼة ال خجؾم إال ثة٠دؾايي يف طؼهد اٝ٠ة٬٦ن ا٠ؽو  ٬٪ا٠مؾع
يف اٳفالم.
هإثؾام ٓٝؼة ا٧٠كةج  ٥٣ا٠مٔةاؾ ا٠ؼ٭٧ٮة ،أو ٪ي شؿء  ٥٣ا٠ؼ٭ ٥ا٠ؽو ٜةل
كرٌاٌُ فَي اهدٌَِّٔ) [ا٠جٝؾة.]145 :
يف ط ٩ٝاٝ٠ؾآن( :هٌة إَ ْ
هثة٠دة٠ي ٙال إكؾا ٨يف ا٠ؿهاث هال إشجةر  ٥٣ه٠ي املؾأة ٓ١ٮ.٩
هيف ٓ٫ؼ املصد ْ٤ا٧٠ج٬و ٢٠ ،٭ك ٥أو طصؾ هال ٜٮؼ ىلع ط ٛاغدٮةر
ا٠ؿهشة ٠ؿهش٫ة؛ ٝٙؼ ٜةل رف٬ل ا" :٩١٠ال خَكح ا٘ٔى خدى خصدأير هال اهجكر
خدى خصدأذن" .فلةل اهصدةثة هورشٓل هكٕف إذٍْة؟ فلةل" :أن
خصكح".
ه ٥٣ا٬ٝ٠آؼ اٝ٠ة٦٬٦ٮة أن فك٬ة  ٥٣٭دك ٢١إذن.
هٓٓ ٥ةامة ٜة٠ح" :دخوح غوي فدةة فلةهح :إن أثي زهجَي يٌ اثٌ
أخِٕ هأٍة كةرّة ،فلةهح هْة اجوصي خدى ٔأخي اهرشٓل ،فوًة جةء
اهرشٓل هاشدًع إهى اهفدةة ،اشددغى أثةّة ،هجػن أير اهفدةة ثٕدّة.
فلةهح املرأةٔ :ة رشٓل اهوِ اٖن كد أجزة ية صَع أثي ،ههكَي أردة
أن أغوى اهَصةء أن هٕس هٗثةء يٌ ا٘ير شيء"( .رها ٨اث٣ ٥ةشة يف ا٠ق٥٧
يف كدةب ا٧٠كةج يف ثةب  ٥٣زهث اث٧د ٩ه٪ي كةر٪ة).
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هرهو أ٭ًة أن غ٧قةء اٱ٦وةر٭ة زهش٫ة أث٪٬ة ه٪ي رٮت ثؼهن أغؽ رأ٭٫ة،
ٙكؾ٪ح ذ ،ٞ٠هأخح ا٠ؾف٬ل هأغجؾخٙ ،٩أثَ٦ ٟكةط٫ة( .رها ٨ا٠ؼار٣ي يف ا٠ق٥٧
يف كدةب ا٧٠كةج يف ثةب  ٥٣زهث اث٧د ٩ه٪ي كةر٪ة).
هأَٓى اٳفالم ٝٔ٠ؼة ا٧٠كةج ٜؼفٮة ٓؿا٪ة إ٠ى أ٫٦ة خً١٠ ٥٤ؿهشٮ٥
طٜ٬ٝة ال ٭ص٬ز املـ ث٫ة ،ههاشجةة ال ٭ص٬ز اٳغالل ث٫ة ،هف٤ى ذ ٞ٠يف اٝ٠ؾآن
ثةملٮزةق ا١ٗ٠ٮُ ،ٱن ا٠دؿا٣ةخ ٩املمدؾكة ثٮ ٥ا٠ؿهشٮ ٥ـ ٤ّٔ٠د٫ة هُٖ١
خذٍهٌٍٍِ (أو
٣قؤه٠ٮد٫ةـ٪ ،ي ا٠دي أيٚح ٓ١ٮ٪ ٩ؽا ا٬٠ه٘ أّ٠ٮ( .٢هٌكٌ ْٕفٌ خٌأْ ٍ
ا٠وؼاق) هٌكٌدْ أٌفْظٌى ٌثػْظٍكٍىْ إَهٌى ثٌػْضً (٠ ٥٪جةس ٠ك ٢هأ٦د٠ ٢جةس )٥٫٠
غوَٕظىة) [النساء.]12 :
ن يََْكٍىْ يَٕثٌةكىة ٌ
ٌهأٌخٌذْ ٌ
خمك ٟيف اٳفالم اال٠دؿا٣ةة ثٮ ٥ا٠ؿهشٮ ٥طٜ٬ٝة ٣مدؾكة ه٣دقةه٭ة طدى
خك٬ن ٓٝؼة ا٧٠كةج ٣د٬از٦ة ال يؾر ٙٮ٫ة هال يؾار؛ ثٝ٤دًى  ٩٠٬ٜخٔة٠ى( :هٌهٌٌٍَّْ
ػرٍهفَ) [ا٠جٝؾة.]117 :
ًْ
ن اهَّذَو غٌ ٌوٌََّْْٕ ثَةهْ ٌ
يثْ ٍ
َ
ٝ٠ؼ الدؾط اٳفالم أن خك٬ن املٔةلؾة ثٮ ٥املدٔةٜؼ٭ ٥ثةملٔؾهف ٝٙةل:
ٌٍ ثَةهًٌْػْرٍهفَ) [ا٧٠قةء.]08 :
شرٍهّ َّ
(هٌغٌة َ
اٳغالل ثظق ٥املٔةلؾة ثة٠دة٠ي ٧٣كؾ ٣ؾ٬ٙض ،ه٭صت أن ٭ؾ ْٙه٭ؿال.
هٜؼ هردة أطةد٭ذ كزٮؾة ٠دػ١ٮٍ ٛجةع ا٠ؾشةل٠ ،دوجض املٔةلؾة ثةملٔؾهف
ٍجٔة رافػة يف ٬ٚ٦س اٱزهاثٝٙ ،ةل ٓ١ٮ ٩ا٠قالم" :خٕركى خٕركى ّ٘وِ،
هأٍة خٕركى ّ٘وي"( ،شةء ذ ٞ٠يف كدةب ا٠صة ْ٣ا٠وٗٮؾ ١٠قٮٍ٬ي).
ه" :٩٠٬ٜخٕركى خٕركى هوَصةء" ثوٮٗة ا٬٤ٔ٠م ،ا٧٠قةء ا٬١٠اخي كة٦ح
املظةّٙة ٓ١ٮ ٥٫يف أهل ٣ة أههى ٓ١ٮ ٩ا٠ؾف٬ل يف غَجة طصة ا٬٠داع
ٜجٮ ٟهٙةخ ٥٣ ،٩ركةاؿ ا٠ؼ٭ ٥ا٠دي خجٝى ثٔؼ ٨يف ٓ٫ؼة املق٤١ٮ ٥إ٠ى ٭٬م
ا٠ؼ٭ ،٥إذ ٜةل" :أهصٕكى ثةهَصةء خٕرا".
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هشةء يف اٱ٣ة٠ي الثٓ ٥قةكؾ ٬ٜل ٓ١ي" :ية أكرم اهَصةء إال كرٔى هال
أّةٌٍْ إال هبٕى".
ٙةملٔةلؾة ثةملٔؾهف  ٥٣لٔةاؾ ا٠ؼ٭ ٥هك٤ةل اٳ٭٤ةن ،هاملػ ٟث٫ة ٭ٝ١ى
ٓٝةب ا٠ؼ٦ٮة هٓٝةب اٯغؾة.
هشةء ا٠د٧وٮن ىلع املقةهاة يف اٱطةد٭ذ ا٧٠ج٬٭ة ،هأه٫٠ة ا٠ظؼ٭ذ ا٠صةْ٣
املؤفـ ٫٠ة" :اهَصةء شلةاق اهرجةل يف ا٘خكةم".
أ٣ة ثة٧٠قجة َ١٠الق ا٠ؽو ٣ ٬٪ظؾم ىلع اٳٍالق يف ثٔى ا٠ؼ٭ة٦ةة
هاٱٓؾافٝٙ ،ؼ شةء اٳفالم ٙٮ ٩ثة٠ظ ٟا٬٠فٌ ،ثظك ٢أ ٩٦شٔ ٩١أثٗى أ٬٦اع
ا٠ظالل ،ه٠ك ٩٧ف٤ض ث ٩إذا هه ٟا٠ؿهشةن ثؼه ٩٦إ٠ى ٓالٜةة ٬٣هؼة.
ػدََِ) [ا٧٠قةء.]021 :
شٌ
ٌ اهوٍَِّ كٍوًّة يٌَْ ٌ
ن ٌٔدٌفٌرَّكٌة ٍٔغْ َ
ٝٙةل يف اٝ٠ؾآن( :هٌإَ ْ
ههيْ يف ٪ؽا اَ٠الق طٜ٬ٝة ٤١٠ؾأة يٜ ٥٤ةٓؼة ٣د٬از٦ة٪ ،ي اٳ٣قةك
جوٌٌٍَّْ
ف ٌجوٌغٌٌْ أٌ ٌ
اهَصٌةءٌ ٌ
لدٍىٍ ِّ
ثةملٔؾهف ها٠دقؾ٭ض ثةملٔؾهفٌ ( :هإَذٌا طٌوَّ ْ
ػرٍهفً) [ا٠جٝؾة.]120 :
ًْ
ٌٍ ثَ ٌ
ف أٌهْ شٌرِّخٍّٓ َّ
ػرٍه ً
ٌٍ ثًٌَ ْ
يصَكٍّٓ َّ
فٌأٌ ْ
طرٌارىا
ه ْ٧٣ا٠ؿهث  ٥٣اخػةذ ٪ؽا اَ٠الق ً٣ؾة ١٠ؿهشة( :هٌهٌة خًٍْصَكٌٍٍَّّٓ َ
فصٌٍِ) [ا٠جٝؾة.]120 :
ى ٌٍ ْ
ظوٌ ٌ
ن ذٌَهمٌ فٌلٌدْ ٌ
ػدٌدٍها هٌيٌٌْ ٌٔفْػٌ ْ
َهدٌ ْ
ٙإذا ه ْٜا٠د٬ش ٩ثة٠دؾايي إ٠ى ٪ؽا اَ٠الق ٙال ٭أغؽ ا٠ؿهث لٮبة ٤٣ة ٜؼ٩٣
دخٍىٍ اشْ َدجْدٌالٌ زٌهْثً يٌكٌةنٌ زٌهْثً
٠ؿهشة إذا ٓؿم اَ٠الق ثٔؼ ا٠ؼغ٬ل ث٫ةٌ ( :هإَنْ أٌرٌ ْ
ْدٌةٍىة ٌهَإثًْىة
ش ْٕبىة ٌأخٌأْخٍذٍهٌٍٍِ ثٍ ْ
يٍَِْ ٌ
فوٌة خٌأْخٍذٍها َ
كَْطٌةرىا ٌ
هٌآخٌ ْٕدٍىْ إَخْدٌاٌٍَّّ َ
يجََٕىة) [ا٧٠قةء.]11 :
ٍ
طؾم اٳفالم ىلع ا٠ؾش ٟزهشة أه ه٠ٮة أن ٭ ْ٧٤املؾأة ٤٣ ٥٣ةرفة طؾ٭د٫ة يف
لٍ ٛؾ٭ ٛآغؾ ٫٠ة ثؿهاث شؼ٭ؼ ،إذا ٣ة أخ٤ح ٓؼة اَ٠الق.
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اهَصٌةءٌ
لدٍىٍ ِّ
ه٪ؽا امل٣ ٬٪ ْ٧ة ٭ق٤ى ثًٔ ٟا٧٠قةءٝٙ ،ةل( :هٌإَذٌا طٌوَّ ْ
كدٌٌْ أٌزْهٌاجٌٌٍَّْ إَذٌا ٌخرٌاطٌْٓا ثٌ ٌٍَْْٕىْ
فوٌة ٌخػْظٍوٌٍٍَّّٓ أٌنْ ٌَْٔ َ
جوٌٌٍَّْ ٌ
ف ٌج ٌوغٌٌْ أٌ ٌ
ٌ
ػرٍهفَ) [ا٠جٝؾة.]121 :
ًْ
ثَةهْ ٌ
ه٭٤ك٤١٠ ٥ؾأة أن خمدؾط يف ٓٝؼ ا٠ؿهاث خ١٤ٮٚ٦ ٞق٫ة ٓو٤د٫ةٙ ،ٮك٬ن
٫٠ة ط ٛاَ٠الق ثإرادخ٫ة ،ك٤ة ٭٤ك ٥أن خػة ْ٠ٱ٫٦ة أغؽة ٫٣ؾا ٓ٧ؼ اٝٔ٠ؼ.
ك٤ة ٫٠ة أن خَ١ت  ٥٣اٝ٠ةيي ا٠ظك ٢ثةَ٠الق ،إذا كةن ٭١ظ٫ٝة  ٥٣زهش٫ة
هٓمؾخ٫ة  ٩ٔ٣يؾرا ،أه كةن ث٣ ٩ؾض ٔ٣ؼ ،أه كة٦ح خكؾ ٨غٝ١د( ٩أه غ.)٩ٝ١
ٝٙؼ هرد يف طؼ٭ذ ٓجؼ ا ٩١٠ثٓ ٥جةس أن ش٤ٮ١ة ث٧ح ٓجؼ ا ٩١٠ث ٥أثي
ف٬١ل ،كة٦ح خجٗى زهش٫ة رةثح اثٜ ٥ٮـٙ ،أخح رف٬ل اٝٙ ٩١٠ة٠ح" :ال ٔجًع
رأشي ثرأس زهجي ثةثح أو شيء .هية أغدجِ يف دٌٔ هال خوق ،ههكَي
رأٔدِ جةء يف غدة يٌ اهرجةل ،فإذا ّٓ أشدّى شٓادا ،هأكصرّى كةية،
هأكجدْى هجْة".
ٝٙةل ٫٠ة رف٬ل ا" :٩١٠أخردٌٔ غوِٕ ية أغطةك"؟ ٜة٠ح أرد هأز٭ؼ.
ٜةل" :اهزااد ال" ،هًٜى ٫٠ة ثةَ٠الق.
ه٭ػًْ اٝ٠ؾآن خٔؼد ا٠ؿهشةة ّ٠ؾهف افدز٧ةاٮة ه٭صٔ ٥٣ ٟاالٜدوةر ىلع
دةى) [ا٧٠قةء.]2 :
ى أٌهَّة ٌخػْدَهٍٓا فٌٌٓاخَ ٌ
فدٍ ْ
هاطؼة اٝ٠ةٓؼة أ٠ة٣ة( :فٌإَنْ خَ ْ
هٜؼ أثؾزة املؼه٦ة املٗؾثٮة  ْ٧٣ا٠دٔؼد إذا غٮ٘ ٓؼم أ٠ؼل يف اٚ٠وٟ
 21ا٠ؽو شةء ٙٮ" :٩يف ش٤ٮْ ا٠ظةالة إذا غٮ٘ ٓؼم أ٠ؼل ثٮ ٥ا٠ؿهشةة ،ال ٭أذن
اٝ٠ةيي ثة٠دٔؼد" ،ث ٟإن ٜة٬٦ن اٱفؾة ا٠صؼ٭ؼ يف املٗؾب ٭٧ن ىلع يؾهرة
خأكؼ اٝ٠ةيي ثأن ا٠دٔؼد  ٥٠٭مك ٟيؾرا ١٠ؿهشة اٱه٠ى ،طٮذ هرد يف اٚ٠وٟ
" :٩٧٣ 21٭صت ٓ١ٮ( ٩اٝ٠ةيي) أن ٭١ؿم ا٠ؾاٖت يف ا٠دٔؼد ىلع خٝٮ ٢ش٤ٮْ
ا٠ظصس املجؾ٧٪ة ٠كٚة٭د ٩ثأن ٭ٔؼل ٣ةد٭ة ه٬٧ٔ٣٭ة ثٮ ٥زهشةخ."٩
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ههرد يف ا٠ق٧ة ٣ة ٭٬يض أن املؾأة ا٠دي ٭ؾٖت زهش٫ة يف ا٠ؿهاث ٓ١ٮ٫ة ٥٣
أغؾى٪ ،ي ا٠دي خٝج ٟأه خؾٙى ٪ؽا ا٠دٔؼد.
هذٙ ٞ٠ٮ٤ة رهو يف ا٠ظؼ٭ذ  ٥٣أن ث٧ي ٪ةل ٢ث ٥املٗٮؾة افدأذ٬٦ا ا٠ؾف٬ل
يف أن ٭٧كظ٬ا اث٧د١ٓ ٢٫ٮة اث ٥أثي ٍة٠ت يؾة ىلع ٙةٍ٤ة ث٧ح ا٠ؾف٬ل،
ٝٙةل ٓ١ٮ ٩ا٠قالم" :ال آذن ،ثى ال آذن ،ثى ال آذن ،إال أن ٔرٔد اثٌ أثي
طةهت أن ٔطوق اثَدي هَٔكح اثَدْى ،فإًٍة اثَدي ثظػة يَي ٔرٔجْة
ية ٔرٔجَي هٔؤذْٔة ية ٔؤذَٔي".
ٙكةن ذ ٞ٠افد٧كةرا ١٠دٔؼد هخمؾ٭ٔة ٤١٠صد ْ٤ثةملزةل.

يفْٓم اهلٓاية أه اهلٓايٕة:
شةءة ا٬ٝ٠ا٣ة يف اٝ٠ؾآن ا٠كؾ٭ ٢يف  ٩٠٬ٜخٔة٠ى( :اهرِّجٌةلٍ كٌَّٓايٍٓنٌ غٌوٌى
اهَصٌةءَ ثًٌَة فٌظَّنٌ اهوٍَِّ ٌثػْظٌٍْىْ غٌوٌى ثٌػْضً ٌهثًٌَة ٌأٍْفٌلٍٓا يٌَْ أٌيٌْٓاهََْىْ)
ِّ
[ا٧٠قةء.]23 :
ها٬ٝ٠ا٣ة خٔ٧ي اٳلؾاف ىلع فٮؾ ّ٦ةم ا٠جٮح ،ه٣ؾاٜجة هؾف ٣ة.٩٠
هاٝ٠ؾآن أف٧ؼ ٪ؽ ٨املأ٬٣ر٭ة إ٠ى ا٠ؿهث ،هشٜٔ ٩٧٣ ٟٮ٤ة ىلع ا٠وؾف ،ه٠ك٥
يف ِ ٟاٝ٠ةٓؼة أ٠ة٣ة ،ه٪ي املٔةلؾة ثةملٔؾهف هخكؾ٭ ٢املؾأة؛ ٙال ٭٤ةرس
ا٠ؿهث يف اٝ٠ٮةم ث٫ة ىلع زهشد ،٩ال خقَ١ة ،هال خٝدٮؾا ،هال ِ٤١ة.
هٜؼ لؾج اٝ٠ؾآن فجت إف٧ةد ا٬ٝ٠ا٣ة ١٠ؿهشٮ ،٥أهال :ٱ٣ ٩٦جؼاٮة ال ٭َٔٮ ٩أو
خًٚٮ ٟىلع زهشدٚٙ ،٩ي ٓالٜة ا٠دكةٙؤ اٝ٠ةا٤ة ثٮ٤٫٧ة ال ٭ ًٟٚأطؼ٤٪ة
غوٌى ٌثػْضً) [ا٧٠قةء:
اٯغؾ ،هذ ٞ٠يف  ٩٠٬ٜخٔة٠ى( :ثًٌَة فٌظَّنٌ اهوٍَِّ ٌثػْظٌٍْىْ ٌ
 ،] 23هرة٦ٮة :أف٧ؼ٪ة ١٠ؿهث ٱ ٬٪ ٩٦ا٠ؽو خصت ٓ١ٮ ٩اٝٚ٧٠ة ىلع ا٠ؿهشة هاٱث٧ةء،
هذ ٞ٠يف ٝ٣ةث٣ ٟة أَٓى ١٠ؿهشة  ٥٣اٳلؾاف ىلع خّ٧ٮ ٢ا٠جٮح هاٱفؾة.
ههةطت املةل  ٬٪أه٠ى ثةٳلؾاف ٙٮ٤ة ٭ػن اٜدوةد اٱفؾة؛ ه٪ؽا ٩٠٬ٜ ٬٪
ٌ أٌيٌْٓاهََْىْ) [ا٧٠قةء.]23 :
خٔة٠ىٌ ( :هثًٌَة ٌأٍْفٌلٍٓا يَ ْ
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هإذا ا٦دٚح ا١ٔ٠ة ا٦دٚى املٔ٬١ل.
ه٪ؽٜ ٨ةٓؼة لؾٓٮةٙ ،ال هال٭ة ٣ة٠ٮة ١٠ؾش ٟإذا كةن ال ٭ ٛٚ٧ىلع اٱفؾة
ٔ٠صؿ ٣ة٠ي ،أه ٝٚ٠ؼ اٱ١٪ٮة إذا كةن فٚٮ٫ة ،أه شة٪ال ٠مؾهط ا٠دقٮٮؾ ،هخؾلٮؼ
اٝٚ٧٠ةة.
هخوجض املؾأة يف ٪ةخٮ ٥ا٠ظة٠دٮ ٥هأ٣زة٤٫٠ة ٪ي ا٠٬٠ٮة أه اٝ٠ٮ٤ة ،إذا خٙ٬ؾة
٫٠ة لؾهط ا٬ٝ٠ا٣ة ا٠دي  ٢٠خدٙ٬ؾ ٠ؿهش٫ة.
املٚة٪ٮ ٢ا٠ػةٍبة :يؾب املؾأة هثٮح اَ٠ةٓة
هغال ٙة ملة الد٫ؾ يف اٙ ،٩ٝٚ٠ةٳفالم  ٢٠٭صؿ يؾب املؾأة ا٠ؽو هرد يف
جرٍهٌٍَّّ فَي
ّ ٍ
فػَظٌٍٍَّّٓ هٌا ْ
 ٩٠٬ٜخٔة٠ى ( :هٌاهوَّةخَي ٌخخٌةفٍٓنٌ ٍٍشٍٓزٌٌٍَّّ ٌ
ط َرثٌٍٍَّّٓ) [ا٧٠قةء.]23 :
اهًٌْظٌةجَعَ هٌا ْ
إن طة٠ة ا٧٠م٬ز طة٠ة غةهة هٝٔ٣ؼة؛ إ٫٦ة ٙقع ٝٔ٠ؼة ا٠ؿهاث  ٥٣ا٠ؿهشة
هطؼ٪ة .هٓة٠س ا٪ ٩١٠ؽ ٨ا٠ظة٠ة ا٠مةذة ثزالرة خؼاثٮؾ ٣ؾخجة أفجٝٮةخ٫ة:
 .0ا ُٓ٬٠ثة٠دي ٪ي أطق،٥
 .1هاملٔة١٣ة ثةملز( ٟا٫٠صؾ يف املًصْ)،
 .2هاً٠ؾب ا٠ؽو كةن ٓؾٙة ٓ٧ؼ ثٔى اٝ٠جةاٙ ،ٟإن  ٢٠٭كٓ ٥ؾٙة ٙال
٭ٔ ٟ٤ث.٩
هٜؼ ا٦د٫ى ٪ؽا أ٠ؾف يف ٓة ٢٠ا٠ٮ٬م.
هثٔى ا٫ٝٚ٠ةء ذ٪ت إ٠ى أن ٪ؽ ٨اٯ٠ٮة ا٠زالرٮة ال خَج ٛإال ثٔؼ ٓؾض
طة٠ة ا٧٠م٬ز ىلع املظك٤ة٫ٙ ،ي ا٠دي خُٔ ،هخأذن ثة٫٠صؾ ،هخًؾب إن اٜدًى
ا٠ظةل.
هٜؼ شةء يف ا٠ظؼ٭ذ افد٧كةر اً٠ؾب" :أال ٭قدظي أطؼك ٢أن ٭ًؾب ا٣ؾأخ٩
يف ا٫٧٠ةر ه٭ًةشٔ٫ة يف ا١٠ٮٟ؟"
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هيف طؼ٭ذ آغؾ " :ال ٔظرب أخدكى ايرأخِ كةهػٕرٔ :جودّة أهل اهَْةر
ثى ٔظةجػْة آخرُ".
ه٪ؽا خجٮٮ ٥ملة شةء يف اٝ٠ؾآن ،٭٬يض أن ا٠مؾ٭ٔة ال خصٮؿ يؾب املؾأة ه٬٠
يؾثة ٖٮؾ ٣جؾج؛ ٙال ٭ٔ ٟٝأن ٭قد٧كؾ ا٧٠جي ث٫ؽ ٨ا٠وٮٗة املدمؼدة ٣ة أثةط٩
اٝ٠ؾآن.
هٜؼ أدغ ٟا٫ٝٚ٠ةء يف أ٠و٬ر املدأغؾة ٣وَ١ظة  ٬٪ثٮح اَ٠ةٓة ،ثؼل ٥٣
ثٮح ا٠ؿهشٮة.
شٔ٬١ا ثٝ٤دًة ٥٣ ٨ا٠ؿهشة أ٣ة يف غؼ٣ة فٮؼ٪ة.
هإذا كةن ٪ؽا ا٠دٔجٮؾ ٜؼ دغ ٟإ٠ى ٗ٠ة ا٫ٝٚ٠ةء ٜجٓ ٟو٬ر اال٦ظَةط،
هخظؾ٭٘ ك٤١ةة ا٠مؾع ٓ٬٣ ٥ائ٫ةٙ ،إ ٢٠ ٩٦٭ك ٥٭ٝوؼ ث ٩إال ثٮح ا٠ؿهشٮة
ا٠ؽو خ٬ٝم ٓالٜد ٩ىلع زهاث ال فٮؼ ٙٮ ٩هال ٣ق٬دة.
إذ ا٠ؿهاث ٍةٓة  ،٩١٠ٱ ٩٦أ٠الٜة ا٠مؾٓٮة املدٔجؼ ث٫ة.
ٙةَ٠ةٓة ٍةٓة ا ٩١٠ثة٠د٤دْ ث٤ة أط ٩١ا ،٩١٠هٝ٣ةث ٩١ثٮح املٔوٮة ها٠ؿ٦ة
ها٠قٚةج ،ا٠ؽو ال خؾخكؿ ٙٮ ٩أ٠الٜة ىلع ٓٝؼة ا٧٠كةج ا٠مؾٓٮة.

اهطالق هخًةٔة خلٓق املرأة فـي املرجػٕة اإلشاليٕة:
ٓ ٟ٤اٳفالم ىلع أن ٭ك٬ن ثٮح ا٠ؿهشٮة ٓك طت ٍة٪ؾ ٭د٧ةٖٙ ٢ٮ٩
ا٠ؿهشةن ،ثٮح ٣زة٠ي ٠ٲفؾة اٚ٠ةي١ة ا٠دي خػ ٛ١ا٠ص ٬اٝ٧٠ي ١٠دؾثٮة ىلع ف٬١ك
ٍة٪ؾ ٝ٦ي.
ه٠ك ٥ا٠مؾع اٳفال٣ي ٓ ٢١كؽ ٞ٠أن ٪ؽ ٨أ٠مؾة املزة٠ٮة ٜؼ ٭َؾأ ٓ١ٮ٫ة ٣ة
٭٫ؿ٪ة ه٭ٗ٧ن ىلع ا٠ظٮةة ا٠ؿهشٮة خ٧ةف٫ٝة ،هأ ٩٦ـ يف ٪ؽ ٨ا٠ظة٠ة ـ ال ٭ٟٔٝ
أن ٭ؾٖ ٢ا٠ؿهشةن ىلع أ٠ٮك خظح ف ٘ٝهاطؼ ،ه٤٪ة ٣دجةًٖةن ،أه خق٬د
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ا٠ؾ٭جة ها٠مٓ ٞالٜد٤٫ة ،أه ٭ظـ أطؼ٤٪ة أن يف افد٤ؾار ٓالٜة ا٠ؿهشٮة
لٝةء ٨هٓؽاث.٩
 ٥٣أش ٟذ ٞ٠رأى اٳفالم أن ا٠ظك٤ة خًٝي ـ ها٠ظة٠ة ٪ؽ ٨ـ أن خظ٪ ٟؽ٨
ػدََِ) [ا٧٠قةء.]021 :
شٌ
ٌ اهوٍَِّ كٍوًّة يٌَْ ٌ
ا٠ؾاثَة اٚ٠ةل١ة( :هٌإَنْ ٌٔدٌفٌرَّكٌة ٍٔغْ َ
ه٭م ٛك٤٫٧٣ ٟة ٍ ٩٠ؾ٭ٝة آغؾ؛ ٙأٜؾ اَ٠الق ٠ؾ ْٙاٱذى ٓ ٥املدًؾر ٥٣
اَ٠ؾٙٮ ٥ثة٠ؿهاث ،هأذن ث ٩كؾغوة أه كٔالث ٬٠يْ لةذ ،افدز٧ةء ال ٜةٓؼة،
٣وؼاٜة ٫٠ؽا ا٠دٔجٮؾ ا٠ج١ٮٕ ا٠ؽو شةء يف طؼ٭ذ ا٠ؾف٬ل" :أثغض اهدالل إهى
اهوِ اهطالق".
ه٪ؽا أكجؾ خ٧ؼ٭ؼ لؾٓي ثةَ٠الق ،هإلةرة هايظة إ٠ى ا ٩٦ال ٭٧جٗي أن ٭وةر
إ٠ٮ ٩إال ٓ٧ؼ اً٠ؾهرة ،هثمؾط أن ال ٭قةء افدٔ٤ة ،٩٠هأن ٭ًٙ ٥٤ؾاق ا٠ؿهشٮ٥
٠ك١ٮ٤٫ة ٣وة٠ظ٤٫ة ،ه٠ٲث٧ةء ثٔؼ اَ٠الق ٓٮمة كؾ٭٤ة إ٠ى ث ٢٫ٖ٬١ف ٥ا٠ؾلؼ
هافدٗ٧ةا ٥ٓ ٢٫كٚة٠ة اٯثةء.
ٝ٠ؼ ف٤ض اٳفالم ثةَ٠الق إذا ٣ة أهجظح ٔ٣ةلؾة ا٠ؿهشٮ٣ ٥دٔؽرة ،هكة٦ح
ّ٦ؾخ ٩ا٬٠أٜٮة ه٣ة زا٠ح ٣ػةٚ٠ة ٠دٔة٠ٮ ٢ا٠ك٧ٮقة ا٠كةر٠٬ٮكٮة ا٠دي ٙؾيح
رثةٍة ٝ٣ؼفة ثٮ ٥ا٠ؿهشٮ ،٥٭١دؿ٣ةن ثٍ ٩ٮ١ة ا٠ظٮةة ،هال ٭ص٬ز ٤٫٠ة ٙقػ ٩يف
طة٠ة أ٦ؼام امل٬دة ها٠دٚة.٢٪
هإذا كةن اٳفال م ٜؼ أَٓى ط ٛاَ٠الق ١٠ؿهث ا٠ؽو شٔ ٟثٮؼٓ ٨و٤ة
ا٧٠كةجٙ ،إ ْ٣ ٩٦ذ ٞ٠أغًْ طؾ٭ة ا٠ؿهث يف إ٭ٝةع اَ٠الق ىلع زهشدٝ٠ ٩ٮ٬د
٫٧٣ة :ط٤ة٭ة ط٬ٝق ا٠ؿهشة  ٥٣ش٫ة ،هه٠ ٩٦٬ظؾ٭ة ا٠ؿهث  ٥٣أ٠جزٮة
ها٬ٚ٠يى  ٥٣ش٫ة أغؾى.
هذ ٞ٠ثدَجٮ ٛاٝ٠ةٓؼة اٳفال٣ٮة أ٠ة٣ة" :ال طرر هال طرار".
هثة٠دة٠ي افدجٔةد كٍ ٟالق ٭دؾخت ٓ١ٮ ٩اٳيؾار ثة٠ؿهشةٙ ،ةَ٠الق ال ٭٩ٜٔ٬
ا٠ؿهث إال ً٠ؾهرة افدظة٠ة ا٠دٔةلؾ ،أه إذا كةن افد٤ؾار ٓالٜة ا٠ؿهاث ٭قجت ٱطؼ
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اَ٠ؾٙٮ ٥يؾرا ثٮ٧ة ،ث ٟإن ١٠ؿهشة إذا كةن ٭١ظ٫ٝة يؾر رةثح ٬٣ ٥٣اه١ة أ٠مؾة
أن خَة٠ت ثةَ٠الق ،هأن ٭قدصٮت اٝ٠ةيي إ٠ى ٍ١ج٫ة ،ه٭ ٬٪ ْٜ٬ا٠دَ١ٮٛ
ٓ١ٮ٫ة  ٥٣زهش٫ة.
هٜؼ ٦ن ا ٩ٝٚ٠اٳفال٣ي ىلع ٓؼة طةالة خدًؾر  ٩ٔ٣ا٠ؿهشة ،ه٭٤ك٫٧ة
ثقجج٫ة ٍ١ت اَ٠الق :كّ٬٫ر ٣ؾض ٔ٣ؼ ٠ؼى ا٠ؾش ،ٟهٓٮ٬ب ال خظد٫١٤ة املؾأة،
طدى شٔ٬١ا  ٥٣ثٮ٫٧ة ا٠جػؾ ،أو ا٦دمةر رااظة كؾ٭٫ة  ٥٣ا ،٢ٚ٠ه٣ة ٭قؾو ىلع
ا٠ؿهث ٭قؾو ىلع ا٠ؿهشة كؽ.ٞ٠
هٜؼ ٜةل ا٫ٝٚ٠ةء إن  ٥٣ثٮ٣ ٥ة ٭َٔي ١٠ؿهشة املَة٠جة ثَال٫ٜة ٪صؾ ا٠ؿهث
٫٠ة هإثؼاء ٓؼاهخ٫٠ ٩ة ،هخظ٬٭ ٟهش٫ة يف اٚ٠ؾاش ٓ٫٧ة ،هفج٫ة أه فت أثٮ٫ة
هأ٫٣ة ،أه اخ٫ة٫٣ة زهرا هث٫دة٦ة ث٤ة ٭٤ـ كؾا٣د٫ة ،هٖٮةب زهش٫ة ٓ٫٧ة ف٧ة أه
أز٭ؼ ،هأن ه٬ٜع ٪ؽ ٨اٱلٮةء ه ٬٠ملؾة هاطؼة  ٥٣ا٠ؿهث فجت كةف ملَة٠جد٫ة
اٝ٠ةيي ثدَ١ٮ٫ٝة.
ه ٥٣ا٠دؼاثٮؾ ا٠دي أٜؾ اٳفالم لؾٓٮد٫ة أن خمدؾط ا٠ؿهشة ىلع زهش٫ة أن
خك٬ن ٓو٤د٫ة ثٮؼ٪ةٙ ،ظٮ٧بؽ ٭ك٬ن ٫٠ة ٚ٦ـ ا٠ظ ٛا٠ؽو ٠ؿهش٫ة يف إٓالن
ٍال٫ٜة  ،٩٧٣ث٬٤شت لؾٍ٫ة املٝج٬ل  ٥٣ا٠ؿهث ٓ٧ؼ إثؾام ٓٝؼ ا٧٠كةج،
هالدؾاٍ٫ة خَ١ٮ٫ٝة إذا ٓؼد ا٠ؿهاث  ٥٣أكزؾ  ٥٣هاطؼة.
ك٤ة ٭ؼغ ٟيف ا٠دؼاثٮؾ ا٠مؾٓٮة ٣ة أثةط ٩اٳفالم  ٥٣اغدالع ا٠ؿهشة ٚ٦ق٫ة
ٓ ٥٣و٤ة ا٠ؿهثٝ٣ ،ةث٣ ٟة خٚدؼو ث ٩طؾ٭د٫ة ٤٣ة خٝؼ١٠ ٩٣ؿهث ٬ٓ ٥٣ض
٠ٮٝج ٟخَ١ٮ٫ٝة (ٍالق ا٠ػ.)ْ١
هٝ٠ؼ ٜةل ثٔى أا٤ة ا ٩ٝٚ٠إن املدأ ٟ٣يف آ٭ةة اٝ٠ؾآن هاٱطةد٭ذ ا٠مؾ٭ٚة
ا٧٠ج٬٭ة ،ه٣ة هئدٜ ٥٣ ٩ٮ٬د ىلع ط ٛاَ٠الق ،ه٣ة أخةطد٤١٠ ٩ؾأة ١ٍ ٥٣ت
اَ٠الق ،ال ٭د٤ة ٞ٠أن ٭قد٧دس ٫٧٣ة أن اٳفالم هإن أثةج اَ٠القٙ ،ةٝ٠ٮ٬د ا٠دي
ٙؾي٫ة ىلع ٤٣ةرفد ٩خصٔ ٥٣ ٟإ٭ٝةٓ ٩أ٣ؾا ١٣ظِ٬ة .أ ٢٠٭ ٟٝا٧٠جي ٓ١ٮ٩
ا٠قالم ـ ك٤ة أف٧ٚ١ة ـ "أثغض اهدالل إهى اهوِ اهطالق" ؟.
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أه ٢٠٭ ٟٝأ٭ًة يف طؼ٭ذ آغؾ" :هػٌ اهوِ اهذهاكٌٕ هاهذهاكةة"؟
يف إلةرة  ٩٧٣إ٠ى ٤٣ةرفةة ٭ؾاد ٫٧٣ة ٓٝؼ زهاث ثٗٮة ٙقػ ،٩رٖجة يف
خصؼ٭ؼ ا٠د١ؽذ هاملدٔة ،هذ٠ ٥٣ ٞ٠ؼن ٬٦ع  ٥٣ا٠ؾشةل ٭َ١ٓ ٛ١ٮ ٢٫املؿهاش٬ن
(أه املَال٬ٜن) ا٠ؽ٭٦ ٥ؼد ا٠ؾف٬ل ث٪ ٢٫١ٔٚؽا ،ك٤ة ٦ؼد ث٤ٮ ٟا٧٠قةء إ٠ى ذٞ٠
أ٭ًة.
هٜؼ ٜةل أث ٬طة٣ؼ اٗ٠ؿا٠ي يف ٪ؽا" :إن اَ٠الق ٣جةج ٣ة  ٢٠٭كٙ ٥ٮ ٩إ٭ؽاء
ثة٠جةٍ ."ٟهأيةف" :ه٤٫٣ة ٍ ٛ١ا٠ؿهث زهشدٝٙ ٩ؼ آذا٪ة .هاٳ٭ؽاء ال ٭جةج لؾٓة إال
ثص٧ة٭ة  ٥٣شة٦ج٫ة ،أه يؾهرة  ٥٣شة٦ج."٩
٠ؽا أرى أ ٩٦ال ٍالق ثؼهن خٔ٬٭ى ٠ؼ ْٙاٱيؾار ا٧٠ةلبة ٓ ٥اَ٠الق ،أه
١٠دػٚٮ٘  ٥٣آرةر٪ة.
٦مٮؾ يف ا٫٧٠ة٭ة إ٠ى أن اٱيؾار هاٯرةر اٚ٧٠قٮة هاالشد٤ةٓٮة ا٠دي ٭قجج٫ة
اَ٠الق يف ش٤ٮْ اٱط٬ال ١٠ؿهشٮ ،٥ها٠دي خٔة٠ص٫ة ٣ؼه٦ة اٱط٬ال ا٠مػوٮة
هاٱفؾة ثٝ٤دًٮةة لؾٓٮة ،ده٦ح يف املؼه٦ة ثمكٜ ٟة٦٬٦ي ،هأٓ٧ي ٣ة ٭٢٫
أطكةم اٝٚ٧٠ة ،هخؾثٮة اٱهالد ،ههيْ املؾأة ا٠ؤت يف أ٭ةم أ٠ؼةٝ٣ ،ؼار املدٔة،
لدٍىٍ
هاٱفجةب امل٬يٓ٬ٮة امل٬شجة َ١٠الق ،هال ٣دؿهشة (ا( ،)ًٟٔ٠هٌإَذٌا طٌوَّ ْ
ػرٍهفً هٌهٌة
ًْ
ػرٍهفً أٌهْ شٌرِّخٌٍٍَّّٓ ثَ ٌ
ًْ
يصَكٌٍٍَّّٓ ثَ ٌ
فجٌ ٌوغٌٌْ أٌجٌوٌٌٍَّْ فٌأٌ ْ
اهَصٌةءٌ ٌ
ِّ
ٌدخَذٍها
فصٌٍِ هٌهٌة خ َّ
ظوٌىٌ ٌٍ ْ
فػٌنْ ذٌهَمٌ فٌلٌدْ ٌ
ػدٌدٍها هٌيٌٌْ ٌٔ ْ
طرٌارىا َه ٌد ْ
ًصَكٌٍٍَّّٓ َ
خٍ ْ
ّزٍهىا) [ا٠جٝؾة.]120 :
ة اهوََِّ ٍ
آٌٔة َ
هٓؼم إغؾاث ا٠ؿهشة  ٥٣ثٮح ا٠ؿهشٮة ا٠ؽو ٦قج ٩ا ٩١٠إ٠ى ا٠ؿهشةة يف ٩٠٬ٜ
ٌٍ يٌَْ ٍثٍٕٓخٌَََّْ) [اَ٠الق.]0 :
خرَجٍّٓ َّ
خٔة٠ى( :هٌة ٍخ ْ
ها٠دأكٮؼ ىلع ٣قةهاة املؾأة ها٠ؾش ٟثوٚد٤٫ة ٣دٔةٜؼ٭٣ ٥دكةٙبٮ( :٥ههٌْ
يثن اهذو غوٌْٕ ثةملػرهف) [ا٠جٝؾة.]228 :
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ه ٬٪املجؼأ ا٠ؽو افدٝؾ ٓ١ٮ ٩اٝ٠ة٬٦ن ا٠ؼه٠ي يف ا٠دكةٙئ املجؼاي ٱٍؾاف
ا٬ٝٔ٠د ،هطوؾ ٬٫ٚ٣م ا٬ٝ٠ا٣ة يف هِٮٚة ا٬ٝ٠ا٣ة ىلع ٝٚ٦ةة ا٠جٮح ،ه٠ٮـ
شرٍهٌٍَّّ
إغًةع ا٠ؿهشة ٠دق ٌ١زهش٫ة٤٣ ،ة ٭د٧ةٙى  ْ٣اٯ٭ة أ٠ة٣ة اٝ٠ةا١ة( :هٌغٌة َ
ػرٍهفَ) [ا٧٠قةء.]08 :
ًْ
ثَةهْ ٌ
ه٣ة شةء ث ٩د٭ ٥اٳفالم  ٥٣ف٤ةطة هرط٤ة هٓؼل ،هطذ ىلع املكةر٣ة
هاٳطقةن ها ،ًٟٚ٠هث٧ةء خٔة٠ٮ ٢اٳفالم ىلع ا٠ٮقؾ ،هإٜة٣د ٩ىلع ا٬٠فَٮة،
ها٠د٧وٮن يف اٝ٠ؾآن ىلع ٜةٓؼة( :هٌيٌة جٌػٌنٌ غٌوٌْٕكٍىْ فَي اهدٌَِّٔ يٌَْ خٌرٌثً)
[ا٠ظس.]67 :
هٜةٓؼة (هٌة إَكْرٌاٌُ فَي اهدٌَِّٔ) [ا٠جٝؾة.]145 :
ه٣ ٬٪ة ٭ٔ٧ي افدجٔةد ا ٘٧ٔ٠يف أ٠الٜة ا٠ؿهشٮة ،ه٣ة ٦وح ٓ١ٮ ٩ا٠ق٧ة
ا٧٠ج٬٭ة ٜ ٥٣ةٓؼة ال يؾر هال يؾار ،ه٣ة شةءة ث ٩اٝ٠ةٓؼة ا٠مؾٓٮة  ٥٣أن اً٠ؾر
٭ؿال.
أ٬ٜل إن ش٤ٮْ ٪ؽ ٨ا٬ٝ٠آؼ اٱفةفٮة هٖٮؾ٪ة ا٠كزٮؾ٣ ٬٪ ،ة ٭صت أن ٭ق٬د
ا٠دٚكٮؾ يف ك ٟإهالج ٬ٝ٠ا٦ٮ ٥اٱفؾة يف ا٠ج١ؼان املق٤١ة كةٙة ،طٮذ ٖة٠جة ٣ة
٭٧قت خؾدو ٪ؽ ٨ا٬ٝ٠ا٦ٮ ٥هإشظة٫ٙة يف ط ٛاملؾأة ثةٍال إ٠ى ا٠ؼ٭ ٥اٳفال٣ي.
 ٥٣لأن االشد٫ةد االٚ٦دةج ىلع  ٩ٝٙا٠دٮقٮؾ ،أو ىلع أ٠ؼل هاٳ٦وةف،
هٓؼم االٜدوةر ىلع  ٟٝ٦أ٬ٜال ا٫ٝٚ٠ةء اٝ٠ؼا٣ى غةهة اٱ٬ٜال املمدَة ا٠دي
خد٧ةٙى ٣ ْ٣جةدئ اٳفالم ا٠ػٮؾة.
ه٪ؽا ٣ ٬٪ة ٭ٙ٬ؾ املٝدًٮةة ا٠دي خظ ٛٝإهالطةة ٓالٜةة اٱفؾة يف
أ٠ة ٢٠املق ،٢١ي ٥٤خ٬ش٫ةة اٳفالم ا٠وظٮظة اٝ٠ةيٮة ثدظٝٮ ٛاٳ٦وةف،
هأ٠ؼل ،ها٠ؾط٤ة ،هاملقةهاة.
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يَْجٕة االجدْةد إلصالج أخكةم اهفلِ:
٭صت أن ٭د ٛٚاملصد ْ٤اٳفال٣ي ىلع ٪ؽ ٨ا٠جؼ٭٫ٮةة:
 -0ال إ هالج هال خٗٮٮؾ ٠ٲطكةم ا٠دي شةءة يف اٝ٠ؾآن َٜٔٮة ا٠ؼال٠ة ،هٖٮؾ
٣ظد١٤ة ١٠دأه٭ ،ٟه٣ة شةء يف ا٠ق٧ة ا٠وظٮظة كؽ.ٞ٠
 -1ك ٟأطكةم ا٪ ٩ٝٚ٠ي اشد٫ةداة ثمؾ٭ة ٜةث١ة ٳٓةدة اّ٧٠ؾ ٙٮ٫ة،
هغةئة ١٠دالؤم  ْ٣املقدصؼاة ا٠دي ال خد٧ةٙى  ْ٣لؾع اٳفالم.
 -2ا٠ق٧ة ا٧٠ج٬٭ة خمؾج ٣ة شةء يف اٝ٠ؾآن هخػوو ٩هخٝٮؼ.٨
ه٪ي خمؾ٭ْ إ٫٠ي ثٝ٤دًى ٬ٜل ا ٩١٠يف كدةث( :٩هٌيٌة آخٌةكٍىٍ اهرَّشٍٓلٍ
غٍَِْ فٌة ٍْدٌٍْٓا) [ا٠ظمؾ.]6 :
فخٍذٍهٍُ هٌيٌة ٌٌٍْةكٍىْ ٌ
ٌ
س يٌة ٍٍزِّلٌ إٌَهَْْٕىْ) [ا٧٠ظ.]33 :ٟ
ٌ هَوََّة َ
ك ٌر هَ ٍدجٌِّٕ ٌ
م اهذِّ ْ
هٌ ( :٩٠٬ٜهٌأ ٍْزٌ ْهٌَة إٌَهْٕ ٌ
هىلع ٪ؽا ٙال ٭ك٬ن يؾب ا٠ؿهشة طك٤ة لؾٓٮة ها٧٠جي ٭قد٧كؾ ٨يف
طؼ٭ذ هظٮض ،هال خٔؼد ا٠ؿهشةة ٣جةطة ها٧٠جي ال ٭ٝج ٟأن ٭دؿهث ه٫ؾ ٨ىلع
اث٧د.٩
إ١ٓ ٩٦ٮ ٩ا٠قالم ال ٭مؾع ٚ٧٠ق ٩أه ث٧د ٩غةهة ،ث ٟ٭مؾع ٱ٣دٓ ٩ة٣ة.
 -3ا٬ٝ٠آؼ أ٠ة٣ة ٭صت أن خدظك ٢يف  ٢٫ٙا٧٠و٬ص ٠د ٢٫ٚثٝ٤دًة٪ة.
ٙقجت ٦ؿهل اٯ٭ة ال ٭ػون ،هأ٠ة ٢٠٭ٝٮؼ ٨ا٠ػةص.
ها٠كالم إذا ٜٮؼ ثٝٮؼ أه لؾط ٙؾهج ا٠كالم  ٬٪ذ ٞ٠اٝ٠ٮؼ هذ ٞ٠ا٠مؾط.
ها٠دَجٮ ٛا٧٠ج٬و ٧٠ن ٜؾآ٦ي  ٬٪شؿء  ٥٣ا٠دمؾ٭ْ.
هاٱطكةم ا٠مؾٓٮة ال ٭٤ك ٥أن ٭ك٬ن ٙٮ٫ة يؾر ثأو ٍؾف  ٥٣اٱٍؾاف يف
خَجٮ٫ٝة ىلع ا٧٠ؿآةة ٱ" ٩٦ال يؾر هال يؾار" يف اٳفالم.
ه٫٧٣ة لؾهط ٓٝؼة ا٧٠كةج ،هِؾهف إٓ٤ةل اَ٠الق.
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هك٫١ة ٭صت أن ٭َجٔ٫ة أ٠ؼل ،هاٳ٦وةف ،هأن خك٬ن ٓ١ٮ٫ة رٜةثة لؾٓٮة،
طدى ال ٭ص٧ض ٙٮ٫ة أو ٍؾف ١٠دٔق٘.
 -4اٳفالم د٭ ٥ا٠ق٤ةطة ها٠ٮقؾ.
ٙةالشد٫ةداة ٭صت أن خك٬ن يف غؼ٣ة إغوةب  ٩ٝٙا٠دٮقٮؾ ،هخص٧ت
ا٠دٔقٮؾ ها٠ظؾث.
ه٭ص٬ز خ٤١ـ ٪ؽا ا ٩ٝٚ٠يف أو ٣ؽ٪ت  ٥٣املؽا٪ت اٱرثٔةٙ ،ةٱا٤ة
اٱرثٔة ال ٭ ًٟٚثًٔ ٢٫ا٠جٔى.
هطٮز٤ة كة٦ح املو١ظة ٙز ٢لؾع ا.٩١٠
 -5٭صت اٚ٠و ٟثٮ ٥ا٠مؾ٭ٔة اٳ٫٠ٮة ها ٩ٝٚ٠ا٠جمؾو؛ ٫ٙؽا ٜةث٤١٠ ٟؾاشٔة
هال ٣ؾاشٔة ١٠مؾ٭ٔة.
 -6إهالج هيْ املؾأة ٭صت أن ٭ظ ٛٝدٓ ٢اٱفؾة هخ٤ةفك٫ة٠ ،ٮّ ٟك٥٣ ٟ
ا٠ؿهشٮٜ ٥ةا٤ة ث٤قؤه٠ٮد ٩يف ا٠ظٚةظ ٓ١ٮ٫ة.
ىلع ٪ؽ ٨امل٫٧صٮة ٭صت أن ٭٬ٝم يف ّ٦ؾو ك ٟإهالج ملصدٔ٤ةة
اٳفالم.
هيف آدٝةدو أن ا٠ظؾكة ا٧٠ق٬٭ة هش٬٫د املؤ٭ؼ٭٫٠ ٥ة  ٥٣ا٠ؾشةل ا٧٠ٮؾ٭٥
ا٬٠آٮ ٥ثظٝٮٝة اٳفالم ،٭صت أن خوظض ٝ٣ةرثد٫ةٙ ،دٔ ٥١أ٫٦ة ال خَة٠ت ٤١٠ؾأة
إال ثة٠ظ٬ٝق ا٠دي غ٫٠٬ة ا ٩١٠إ٭ة٪ة؛ ه٣ة أكزؾ٪ة هأٖ٧ة٪ة هأن ال ٭ؼ٫ٔٙة غو٫٣٬ة
إ٠ى إ٭ٝةٓ٫ة يف لجكة ٧٣ةً٪ة ا٠ؼ٭ ٥يف ث١ؼ كةملٗؾب أٜؾ ا٠ؼفد٬ر أن د٭٩٧
 ٬٪اٳفالم.
إن ا٠ؼ٭ ٥يف ٔ٣ؾكة اٳهالج ٠ٮـ ٓؼها هال غو٤ة ،ه ٥٣٭ؼٓ٬ن أ٢٫٦
٭ٝةه٬٣ن اٳهالج ثةف ٢ا٠ؼ٭ ٢٪ ٥ا٠ؽ٭ ٥٭ًٔ٬ن أٚ٦ق ٢٫يف غو٣٬ة ْ٣
ا٠ؼ٭ ،٥ثمؾط أن ال ٭َة٠ت اٳهالطٮ٬ن ثدٗٮٮؾ ٣ة شةء يف اٝ٠ؾآن ها٠ق٧ة ا٧٠ج٬٭ة
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ا٠زةثدة  ٥٣أطكةم٤١ٓ ،ة ثأن االشد٫ةد ٭ق٤ض ث ٢٫ٚا٧٠و٬ص ٤٫ٙة شؼ٭ؼا ،إذا ٢٠
٭ك٣ ٩٠ ٥ة ٭ٔةري ٥٣ ٩هؾ٭ض ا٠كدةب ،هرةثح ا٠ق٧ة.
هثؽ٦ ٞ٠دص٧ت ا٠وؾاع ثٮ ٥ا٠ؼ٭ ٥ها٠الد٭٠ ،٥ٮ٧ؼرث يف ش٪٬ؾ ٨ا٠ظٝٮٝي
ا٬٠طٮؼ ا٠ؽو  ٬٪هؾاع اٚ٠كؾ ثٮ ٥ا٠ص٬٤د ها٠د١ٝٮؼ ،هثٮ ٥اٳهالج ها٠دصؼ٭ؼ.
إن ا٠ؼٓ٬ة إ٠ى إد٣ةث املؾأة يف ا٠د٤٧ٮة ط٣ ٛمؾهعٙ ،ال ٍةاؾ ٭َٮؾ ثص٧ةج
هاطؼ ،هال ٍةاؾة ذاة ٣ظؾكٮ ٥٭٤ك ٥أن ٭٤دؼ ث٫ة ا٠قٮؾ إذا َٓ١ح ٣ظؾكة
هاٜدوؾة ىلع هاطؼ .هأ٠ة ٢٠املدٝؼم ط ٛ١ثَةاؾة ذاة ٣ظؾكٮ ،٥أه ٫٦ى
٬٫٦ض اَ٠ٮؾ ثص٧ةطٮٙ ،٩قةد هخٝؼم.
هاٳفالم ٓ٧ؼ٣ة أد٣س املؾأة يف خ٤٧ٮة ٣صدٔ٤ةخ ٩ثمٝٮ٫ة( :ا٠د٤٧ٮة املةد٭ة
ها٠د٤٧ٮة ا٠ؾهطٮة) ،ط ٛ١هف٤ة هخٝؼم هٜةد ركت ا٠ظًةرة.
ه ٢٠٭دؾد املق٬٤١ن إال ثٔؼ أن َٓ٬١ا االشد٫ةد هش٤ؼها اٚ٠كؾ ه٤٪م٬ا املؾأة.
هٓ١ٮ٧ة هٔ٣ؾكة اٳهالج ٣ظدؼ٣ة ا٠ٮ٬م أن ٦ػدةر ثٮ ٥خػ ٘١٭م ٟش٧ةج
املؾأة ه٭ؿ٭ؼ ٣صدٔ٤ةخ٧ة خػٚ١ة ،هثٮ ٥خٝؼم ٣ؾَلّؼ ٓٝال٦ي ٭ٔ ٟ٤ثص٧ةطٮ٥
ه٭قدظذ غَة٦ة ىلع هٔٮؼ ا٠د٤٧ٮة ا٠مة١٣ة ،ها٠دٝؼم ،ها٠ظؼارة.
املرجع:

ٓجؼ ا٫٠ةدو ثٍ٬ة٠ت؛ كدةب "ط٬ٝق اٱفؾة هخظؾ٭ؾ املؾأة" (ص 32
إ٠ى .)61
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