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 ن الكندريلطيفة حسي. دتقديم 

يف  "بنعت الشعاطئ"العرضبن  عائشعة عبعدالعدتتورة يسرين أن أضعع بعني أيعديكم راضعرة نفيسعة ألقت عا 
مدرسعععة الشعععويم  وذلعععق بقاععععة( 1966 – 1895)معععع زوج عععا الشعععيم ااخليعععل أمعععني ا عععو  الكويعععت دولعععة 

الكويععت لو  فانبعععث تععود الععدتتورة بنععت الشععاطئ مععن فععويف منعع  ا اضععراد يف "م 1957الثانويععة عععام 
ف العذي   تعد  وقعد رعرفتم مععارل الكويعت بالعدعوة ا  ملعذا املوقع"بنعت الشعاطئ وتما تقو  عائشة  "مرة

 م ًب 1957ويف مقععام التعريعععف بعائشععة عبععدالرضبن تتبععت معععارل الكويععت يف ععععام . "اليععس سععيد  مععن قبخلعع 
ص " )ن االجتمععا  والدو والتعخلععيمالشخصععياد العربيععة النسععوية يف ميععدا مععن أملععع"تقععددي ا عخلععا أسععاس أ ععا 

وملع  مصعدر  تتعاو قعدمي تفعرد بعس وملعو معن اتعدار مععارل الكويعت النفعيس ملذا املرياث الفكري (. 305
 -ملعععععع 1376)راضعععععراد املوسعععععم الثقعععععايف الثالعععععث  التسعععععمية القدديعععععة لعععععوزارة الابيعععععة والتعخلعععععيم واسعععععم الكتعععععاو

 .مطبعة حكومة الكويت. الطبعة الثانية. (م1957
ذاتعععرة أتعععيخلة تصعععون العخلعععم وسبعععد حرتعععة تسععععا جاملعععدة ا  أن تكعععون الثقافيعععة العععذاترة الكويتيعععة ن ا

فعع ن ملععذ  الورايف تقععدم لخلمكتبععة العربيععة قبسععا مععن ابععداعاد أديبععة مععن قععوة اإلتعع ح العععريب بكععل مععا لععدي ا 
 .تتبت فأجادد وألفت فأحسنت حىت غدد يف عداد ا الدين وا الدادوتاتبة وباحثة  ومفسرة 

تكشععف عععن م مععة الرتععة النسععائية يف الكويععت قبععل أتثععر مععن نصعف قععرن التارخييععة وملعذ  ا اضععرة 
وتؤتعععد بعععأن  أمهيعععة المومعععة يف حيعععاة أمتنعععا اجمليعععدةمعععن ج عععة أ عععر  وتبعععني معععا وعععا ومعععا عخلي عععا   يف بواتريملعععا   

ملعو العذي أضعر اإلس م  الدين  ج  قر  اإلس م أبدا بل االبتعاد عنالتدملور الذي أتاو املرأة العربية ال ي
وانتقععدد عائشععة التشععدد الععديم مععن  .وتشععوملت رخصععية املععرأة دبسععرية املععرأة العربيععة فاهرفععت أملععدال الابيععة
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بني الدين وعظمتس وبعني الف عم املنفعرل لخلعدين وملعو ف عم ببصريهتا دون أن تستغم عن تعاليم الدين وميزد 
مارسعت عائشعة الريعة اإلنسعانية  دمعة  .اتعطفا  املعو  سعبفانساال معن يغيع  ععن معدارث تثعري معن املثقفعني 

 .أمت ا ورفعة رأن املعرفة
ورطعة  لكعل وافعد مرفعأو   وحاضعرة العخلعم  عاتمة الثقافعة حبمد اهلل تعا  والكويت تانت وال تزا  

يعة يف قالت بنعت الشعاطئ لقعد جعدد اوياعاد العخلمتراثنا بني ماض وحاضر ويف تتاهبا  . آمنة لكل قاتد
أقطعععار العععوطن الععععريب يف احيعععاء تراثنعععا فنشعععرد ذ عععائر أم عععاد تتععع  الخلغعععة والدو والفقعععس فعععذترد العععدو  

 (.65ص )السخية ببذوا يف ملذا امليدان ومن ا الكويت 
ياسعة أمثعا  الفكر والعخلم والس"من رواد تشرفت الكويت باستضافة أساطني البيان ورموز اإلت ح 

الثعععالا الععذي زارملععا مععرتني والع مععة الشععيم رمععد ررععيد رضععا تععاح   خلععة املنععار  عبععدالعزيزالععزعيم التونسعع  
وا دث الكبري الستاذ الشيم رمد أمني الشنقيط  والشيم حافظ وملبة املصري والكات  الفيخلسعول أمعني 

اًب  العع" )الرحيععاين وتثععري مععن الشخصععياد البععارزة العع  فععرد مععن وجععس الكععم العثمععاين والت ععأد ا  الكويععت
وقبععل تععدفن الععنف  تانععت الكويععت رطععة (. م2009  ا ععارو  21م  ص 2009  فضععل6م  ص  2004

ولقد استضافت الكويت عائشعة عبعدالرضبن  عا يعد  عخلعا عمعن . لرح د املثقفني وواحة  صبة البداعاهتم
ن الزيعارة تعد  عخلعا تمعا أ  خيعدم قضعايا الريعة والن ضعة والعدالعة الثقافة الكويتية الع  ترحع  بكعل طعرح أتعيل

  .عمن الرواب  العربية والثقافية بني الكويت ومصر ال  تعد من مصادر الن ضة الكويتية
ومن ج ة أ ر  فع ن الوثيقعة الثقافيعة الكويتيعة الع  بعني أيعدينا لاسعتاذة العدتتورة عائشعة عبعدالرضبن 

مخليعععة التفريعععر والتنعععوير يف القطعععار تعععد  داللعععة قطعيعععة عخلعععا سعععبن الرتعععة النسعععوية املصعععرية وأ عععا سعععامهت يف ع
وحرتعت امليعا  الراتعدة رغعم  العربية وركخلت املش د الثقايف العريب وعمقت الوع  السياس  لخلم تمعع الععريب 

تعععل السعععخلبياد والتفعععدياد الععع  واج عععت الرتعععة النسعععوية املصعععرية اال أ عععا تانعععت وثبعععة عظمعععا هعععو الن ضعععة 
 رجعت املعرأة  .ائرة الع  تعرد البنيعة االجتماعيعة والفكريعة حينعذاثالنسوية وانتفاضة ت   عخلعا الوضعا  ااع

بععععد ج عععاد مريعععر معععن عصعععر العععرمي ا  واحعععة التفريعععر فعععد خلت ااامععععة والتفقعععت بالعمعععل وأرعععرقت طاقعععاد 
 .نسائية مل  مفا ر عخلمية وثرواد  تمعية

مآ عذ "يف تتعاو  ما ذترتس عائشة يف تخلعق ا اضعرة معن نظعراد يتنعاغم يف بععا م ر عا معا ورد
لاديبععععة نععععازث امل ئكعععة والكتععععاو رسعععالة تععععغرية ألقت عععا نععععازث ضععععمن " اجتماعيعععة عخلععععا حيعععاة املععععرأة العربيعععة

وذلعععق تخلعععس ديثعععل أدبيعععاد ملامعععة ملسعععرية . 1968/ 5/3فعاليعععاد املوسعععم الثقعععايف الرابعععع اامععععة البصعععرة يف 
عتبععععار هبعععععا ومراجعت ععععا واإلفعععععادة من عععععا الرتععععة النسعععععوية العربيععععة يف تعععععرول تارخييععععة حا عععععة تتطخلعععع  منعععععا اال

واسعععتكما  مسعععرية اإلتععع ح وسبكعععني املعععرأة عخلعععا بصعععرية وال يعععتم ذلعععق اال حببعععل معععن التعععالة وحبعععل معععن 
 . املعاترة
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" بنععت الشععاطئ"لخلعدتتورة عائشععة عبععدالرضبن الكرديععة عنعدما اطخلعععت عخلععا ا اضععرة الع  بععني أيععديكم 
را وضعععياء وحرتعععت عخلعععا االملتمعععام هبعععا وتوفريملعععا لخلقعععار  العععن م عخلمعععت أ عععا معععادة عخلميعععة يزيعععدملا املاضععع  نعععو 

ملعذ  ا اضعرة معن ضعمن سخلسعخلة ألقاملعا أعع م الفكعري . واملثقف املتخل عف لخلمعرفعة الرتعينة والفكعار التعيخلة
الرضبن من م بل رائدة من رواد نساء العرو وقمة معن قمعم الدو تعد  تتاباهتعا  العريب والدتتورة عائشة عبد

 .ا الغزير السيما يف الخلغة العربية والتفسريعخلا عخلم 
مآ عذ اجتماعيعة عخلعا حيعاة املعرأة "تشعبس يف بععا م ر عا تتعاو لعائشعة ملذ  الورايف املنشورة ملنا 

فعالياد املوسعم الثقعايف الرابعع اامععة  لاديبة نازث امل ئكة والكتاو رسالة تغرية ألقت ا نازث ضمن" العربية
وذلعععق تخلعععس ديثعععل أدبيعععاد ملامعععة ملسعععرية الرتعععة النسعععوية العربيعععة يف تعععرول تارخييعععة . 1968/ 5/3البصعععرة يف 

حا عععة تتطخلععع  منعععا االعتبعععار هبعععا ومراجعت عععا واإلفعععادة من عععا واسعععتكما  مسعععرية اإلتععع ح وسبكعععني املعععرأة عخلعععا 
 . بصرية وال يتم ذلق اال حببل من التالة وحبل من املعاترة

جيمعع  عاد العن ت الشعاطئ وأسعخلوهبا الررعين الشعائن أنعس عائشعة بنع  تة القعو  يف تتابعاد ان 
 . وااما  وديزج الواقع باملثا  وعخلا مثل ملذا تاىب الجيا 

 .ويف الن اية أسأ  اهلل سبفانس أن يتمم عخلينا احسانس
 

 نبذة مختصرة عن عائشة بنت الشاطئ
انعت أسعرهتا مثعل تثعري كتابة يف الصفافة حيث تاستخدمتس عائشة لخلاسم مستعار  "بنت الشاطئ"

 شعية  أن يعذتر اسعم البنعت أمعام املعاتعخلعيم البنعاد يف املعدارس وتكعر  من العائ د املتشعددة حيناعذ تعرفا 
وم معا ... وال زالعت بقايعا تخلعق العقخليعاد املتسعخلطة متواجعدة ملنعا وملنعاثمن التقاليد القاسية والعاداد البالية 

 . يعكس تعخلن عائشة بالطبيعة الساحرة والطفولة وأسرارملاعار لذلق االسم املستيكن المر ف ن اال تيار 
يف أسععرة ربععة لخلعخلععم ووععا عنايععة  1913عععام  مصععر يف يف دميععاطولعدد عائشععة عبععدالرضبن يف مدينععة 

ابعععرامليم الزملعععري لم عععا الشعععيم  عاملعععا معععن عخلمعععاء العععدين ووجعععدد جعععدملاحيعععث تعععان والعععدملا  بعععالعخلوم الدينيعععة
 . تخلة تعخليم ااومو  التعخليم املدين ري نصري وا يف مطالب ا يف االتصا  ب الدم وج 

مععن النععاس ويف اجملتمعععاد التقخليديععة  وملكععذا رغععم أن الميععة تانععت متفشععية آنععذاث يف السععواد العظععم
فخلقععد ولععدد بنععت الشععاطئ يف أسععرة ترديععة تععنعم بععالعخلم والصعع ح والنشععاط فنشععأد عائشععة يف جععو مفعععم 

ومنععذ ف ععر  ععدملا تتخلمععذد بنععت الشععاطئ . ب رععاعة املعرفععة املسععتمدة مععن تععفاء الصععوفية  وفضععاء الفضععيخلة
سعخة فشعرعت عائشعة منعذ طفولت عا البعاترة تقعرأ الكتع  عخل  يد والدملا ال  فتة أفق ا عخلا ثقافعة دينيعة را

الدينيعععة وترتعععوي معععن النارعععيد الصعععوفية وأقبخلعععت هبمعععة عاليعععة ال تععععرل املخلعععل عخلعععا القعععرآن الكعععرمي يف العطعععل 
 . الصيفية تع  من عبا حىت أسبت حفظس  وأِنست بصفبتس  وعرفت بعضا من معانيس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
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ت نالعع  و 1939داو قسععم الخلغععة العربيععة عععام اآليف تخليععة  تزبرجععجبامعععة القععاملرة و عائشععة التفقععت 
 تعاح  املفكعر الكبعريأسعتاذملا بااامععة السعتاذ أمعني ا عو  معن تزوجت . 1941عام درجة املاجستري يف 

العع  ناتععرملا روادملععا مععن النخعع  الثقافيععة العع  آمنععت بسععمو رسععالة  دبدرسععة المنععاء الصععالون الديب املعععرول
 1950رسععالة الععدتتورا  عععام  تنالعع. وتععناعة التععاريم يععاة و ضععة اجملتمعععالدو تأتععل مععن أتععو  حرتععة ال

  .طس حسني. عميد الدو العريب د  خلت من عخلمو 
 : فيما يخل  أبرز مؤلفاد عائشة عبدالرضبن

بيععت النبععوة وملععذا الكتععاو مععن أرعع ر تتب ععا وملععو تتععاو ذائععع االنتشععار وعظععيم تععراجم سععيداد  -1
 .النفع

 .التفسري البياين لخلقرآن الكرمي  -2
  .القرآن وقضايا اإلنسان  -3
   .أرض املع زاد  -4
  .مرأة  اطاة   رجعة فرعون ا: وقود الغض   -5
 .مقدمة ابن ت ح وراسن االتط ح -6
 . سر الشاطئ وقصص من القرية -7
 . تور من حياهتن  يف جيل الطخليعة  من الرمي ا  ااامعة -8
 .نص رسالة الغفران لخلمعريربقين  -9
 .دراسة قرآنية : الشخصية اإلس مية  -10
 .قراءة يف وثائن الب ائية  -11
 .بني ماض وحاضر : تراثنا  -12
  .لغتنا والياة  -13
 .عربية الو ا نساء الشاعرة ال -14
 .قيم جديدة لادو العريب -15
 .سرية ذاتية.. عخلا ااسر  -16

 :ل ط   عخلا املزيد عن حياة املفكرة عائشة عبدالرضبن ديكن االط   عخلا اآلٌب
 لخلدتتور بدر مخلق الفكر الابوي بنت الشاطاء يف ذاترة. 
 موقع اس م أون الين( : بنت الشاطئ..)عائشة عبد الرضبن. 

ملسععخلمة ان عائشععة عبععدالرضبن مععن أنصععع المثخلععة لععام املثاليععة   واملواطنععة الفاعخلععة  والعربيععة العزيععزة  وا
العاملعة  والداعيعة النشعطة  واملعرأة الطموحععة  واملوتفعة العامخلعة  والباحثعة الصععيفة  واملعخلمعة الع  جابعت الكثععري 
من الدو  العربية ررقا وغربا تدرس يف جامعاهتا وترسم وا تورة مشرقة تقعدوة معاتعرة جعخلعت بع د الععرو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%2185632%40%211%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%21118899%40%214%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%21119995%40%215%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%21119995%40%215%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%21177125%40%2112%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.kuniv.edu.kw%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1237FX8728991.2882%26profile%3Dara%26uri%3Dfull%3D3100006%40%21179024%40%2113%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.10.1.32%40%21production%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B4%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2586%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
http://www.geocities.com/ta3leqa1/3aisha.html
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp


 5 

حيععث ارععتغخلت بععالتعخليم يف أم ا رطععوم واازائععر  عمخلععت تأسععتاذ زائععر جبامعععاد تثععرية  ععارج مصععر. وطنععا وععا
حازد عائشة عخلعا جعوائز مصعرية وعربيعة تثعرية وتانعت  وبريود واإلماراد  والرياض  واملغرو وال ع   أن

 .تر  يف العخلم واإلديان أساس السعادة
م فقدد المة املسخلمة رخصية متميزة ورحخلت عائشة ععن النظعار وبقيعت  1998بوفاهتا يف عام 

 .الدة يف عا  الفكار 
 

 باقة يانعة من عبارات عائشة

 بني الياة واملود عخلا ااسرمن تتاهبا 
 (املعخلم أمني ا و  والتخلميذة عائشة عبدالرضبن)لقاء قبل الزواج 

 .تروي عائشة بنفس ا ملذ  الكاية
 يعع  املتفععرد  فععألقا ود ععل السععتاذ ا ععو  بسععمتس امل... أ ععذد مكععاين يف قاعععة الععدرس بااامعععة  متففععزة"

نتعععارل  أن يعععرض عخلينععا مباحععث املععادة املقععرر عخلينععا درسعع ا مععن عخلععوم القععرآن   عخلينععا التفيععة واقععاح  لكعع 
 وبععادرد فأعخلنععت. أن خيتععار مبفثععاه من ععا  يعععد  ويعرضععس لخلمناقشععة يف الوقععت الععذي حيععدد  ولكععل طالعع 

القاععععة مه معععت سعععا رة معععن ملعععذ  املبعععادرة   وعندئعععذ سعععرد يف "نعععزو  القعععرآن"ا تيعععاري لخلمبفعععث الو   يف
وععاد السعتاذ ... المقاء فتوقعت أن حيسم ا السعتاذ باملشع ور معن جعد  وتعرامتس  لكنعس   يخلعِن الي عا بعاال
 يكفيعم يعوم أو  :يسأ  تل طال  منَّا  عن الوقت الذي حيتاج اليعس يف اععداد حبثعس فأجبعت يف عنعاد و عوخ

وأبيعت ·حاجعة ا  مزيعد معن الوقعت فكري مخلياه  فردبا بدا لعق أنعق يف: ذيرقا  يف ن ة ارفايف ورب!بعا يوم
املعادة املبذولعة جعاملزة  ومصعادرملا التعخلية يف متنعاو  يعدي  فخلعن  وملاذا أتراجع  ومبخلغ عخلم  أن : أن أتراجع

م و  يفتع .لخلتنسعين والكتابعةأ عر  أتثعر معن بضعع سعاعاد لخلمراجععة  وبضعع سعاعاد  حيتاج المر مع  ا 
 يراين  تورطت يف ملذا التع ل  فكأين  شيت أن يأ ذ عم فكرة  اطاعة  فقخلعت أسعألس  مدلعة أن الستاذ

لبععدر الزرتشعع     "ال ملععان" ملععل يكفعع  أن أراجععع يف موضععوع  بكتععاو. دبععا أمخلععق مععن ذ ععائر عخلميععة
بعن سععد  وتفسعري لخل ع   السعيوط   معع االسعتاناس بالسعرية اوا يعة  وطبقعاد ا "اإلتقعان  والخلبعاو"وتتعاو

وتعان ملعذا آ عر معا  !يكفع  اآلن  لعو عرفعت حقعاه تيعف تقعرئني تتعاو واحعد من عا: أجعاو ابن جرير الطع ي
وأنعا ألعتمس لاسعتاذ الععذر  فخلعخلعس يتصعور أنعم تغعريي معن الطع و وفعي م  وتبفت غضعا! توقعت أن أ ع

سععتوعبت مععا في ععا  وا ععا تععان سععؤا  مععا ذتععرد ملععذ  الكتعع  اال لين قرأهتععا وا !حقععا مععن ال يعععرل تيععف يقععرأ
لعو أدرتعت الفعريف : فمعا زاد عخلعا أن قعا  ! ععن مصعادر أجنبيعة  تننعت أن السعتاذ قعد يضعيف ا ا  مراجعع 

فما تنعت حعىت  وربريد ال أمخلق سؤااله وال رداه  !واملراجع ملا تورطت يف مثل ملذا السؤا  املنكر بني املصادر
ا  السععتاذ  وملععو يخلقعع  عخلينععا  وتابعععت اإلتععغاء  املصععدر واملرجعععتخلععق الخلفظععة قععد فكععرد يف التمييععز بععني
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  130-128م  ص 1986عبعدالرضبن  " )مباد  من  ية  حريصة عخلعا أال تفعوتم تخلمعة واحعدة  عا يقعو 
 (.با تصار

 
 رثت عائشة زوج ا فقالت 

 ومضا عام
 وما زلت ملنا

 !أنقل ا طو عخلا ااسر اليق
 مرد اليام تغدوين ااو 

   أملخلق أسا حزنا عخليق؟؟تيف 
 دنا ميعادنا :تخلما قخلت
 !! انم الظن 
 !و  أرحل اليق

 مزقت أيدي املنايا  خلنا
 وأراين دائما 
 !!بني يديق

 ملل مضا عام 
 ....أما تنت ملنا

 ؟..أنقل ا طو عخلا ااسر اليق 
 أبأنفاسق أحيا أم تر 

 ماد بعض  
 (.  با تصار156-154م  ص 19986عبدالرضبن  ! )وبكا بعض  عخليق ؟

 
 

 المراجع
 

اس اماد يف . ةيالكويت حاضنة ثقاف: رخصياد عربية أبدعت يف الكويت(. م2009)فضل  ت ح 
 .اجملخلس الوطم لخلثقافة والفنون واآلداو: الكويت. الكويت يف الثقافة العربية
فية والسياسية دراسة توثيقية يف الع قاد الثقا: الكويت ومصر(. م2009)ا ارو  عبداهلل ضبد 

 .مرتز البفوث والدراساد الكويتية: الكويت. واالقتصادية



 7 

وزارة الوقعال  - خلة الوع  اإلسع م  . قراءة يف تتاو بنت الشاطئ من قري (. م2008)اإلمام  ف م  
 http://alwaei.com :موقع وزارة الوقال والشاون اإلس مية. دولة الكويت -والشاون اإلس مية 

 .دار الكتاو الديث: القاملرة. بنت الشاطئ من قري (. م2001 -ملع 1421) ج   حسن
 . 3ط. من ملنا بدأد الكويت(. م2004 -ملع  1425)الاًب  عبداهلل  الد 

". النموذج املض ء لنورانية الدين والفكعر اإلسع م " بنت الشاطئ(. "م 2003= ملع  1423)زملرة ا خليج 
 ( سبوعية  منوعة تصدر عن اإلماراد لإلع م خلة أ: )أبوتا. زملرة ا خليجيف 

دراسة ربخليخلية آلراء : الطبيعة اإلنسانية يف القرآن الكرمي(. 1995= ملع 1415)رمد وجيس   الصاوي
 .العقاد وعائشة عبدالرضبن

موقع . املرأة والعصر: ندوة بنت الشاطئ(. م 2003= ملع  1424)ت ح الدين  عبري  و فاج   ري ام 
-http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam: اليناس م أون 

27/sawt-3.asp 
: موقعععععععععععععع رعععععععععععععي  .بنعععععععععععععت الشعععععععععععععاطاء.. يف ذتعععععععععععععر  أو  امعععععععععععععرأة رباضعععععععععععععر بعععععععععععععالزملر .  ضعععععععععععععو   ملعععععععععععععاين

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=51194&pg=27 
 .دار املعارل:   مصر3ط. دراسة قرآنية: مقا  يف اإلنسان( م 1968)عبدالرضبن  عائشة 
 .دار املعارل:   مصر2ط. تراثنا بني ماض وحاضر( م 1970)عبدالرضبن  عائشة 
. اامعةمن الرمي ا  ا تور من حياهتن يف جيل الطخليعة(. م 2003( )بنت الشاطئ)عبدالرضبن  عائشة 

 .اوياة املصرية العامة لخلكتاو
. تععراجم سععيداد بيععت النبععوة رضعع  اهلل عععن ن(. م 2002ملععع  1423(. )بنععت الشععاطئ)عبععدالرضبن  عائشععة 

 .دار الديث: القاملرة
 :يف موقع اس م أون الين. (بنت الشاطئ..)عائشة عبد الرضبن(. 2002 -1423)عزد  ملبة رءول 

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp 
مطبعة حكومة . الطبعة الثانية. (م1957 -ملع 1376)راضراد املوسم الثقايف الثالث . معارل الكويت 

 .الكويت
 سطورالموسم  الثقافي الثالث في 

____________^____________ 
 

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
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 وقعد  1957رين معن ف ايعر وانت عا يف العشع 1957ملذا املوسم يف الرابع عشر من ينعاير سعنة  بدأ  
 .ألقيت فيس ث ث عشرة راضرة يف العخلم والفخلسفة والدو واالجتما  والفخلق 

  ألقيت ملذ  ا اضراد تخل ا بقاععة مدرسعة الشعويم الثانويعة س التسعاع ا ووجعود رعرفة لخلسعيداد هبعا
. 
  حسعععع  تععععاريم  -ارععععاث يف احيععععاء ملععععذا املوسععععم شبانيععععة مععععن ط ئععععع الن ضععععة بععععالب د العربيععععة  وملععععم

الععدتتور حكمععت ملارععم   الععدتتور فععؤاد تععرول   والععدتتور صبيععل سعععيد   والععدتتور  -راضععراهتم 
منيف الرزاز   والستاذ اضبد يوسف ملارم    والدتتور فيصل السامر   والدتتورة بنت الشعاطئ   

 .والستاذ أمني ا و  
 سنياعتذر عن عدم الضور الدتتور مك  ربيكة   والدتتور طس ح. 
  امتاز ملذا املوسم بقيام املرأة العربيعة بعدورملا بعني ا اضعرين   فانبععث تعود العدتتورة بنعت الشعاطئ

 .و  مرة فويف من  ا اضراد يف الكويت ل من
 زيادة مخلفوتة ملذا العام  وجس هبا املستمعون ا  ا اضرينزادد الساخلة ال  ت. 
 م   والسععيما ا اضععراد العع  تعععات موضععوعاد وععا تععان اإلقبععا  رععديداه عخلععا راضععراد ملععذا املوسعع

حياهتا يف أذملان الناس   حىت لقعد اضعطرد دائعرة املععارل أن توسعع القاععة   وتخلفعن هبعا الشعرفتني 
 .ااانبيتني بعد هتيات ما واعدادمها الستقبا  املستمعني 

 
 ا اضرة الثالثة عشرة

 المرأة في المجتمع العربي أمس واليوم
 عائشة عبد الرضبنلخلدتتورة 

 "بنت الشاطئ " 
 : حضراد السادة

رأيت من حقكم عخل     وقد ررفتم معارل الكويت بالدعوة ا  ملذا املوقف الذي   تد  اليس  
عم هبا تخلق ذا الشريف   وأ طر ثورة اجتماعيس ر دملا تاريم ملد  من قبخل    أن أربدث اليكم عن أسي

ا  منص  أن ترق   -ن رجا  الزملر   وأم من تميم جيل الرمي وأنا ابنة ريم م -ال  أتاحت ملثخل  
ن تدعا من وادي النيل ا  بخلدتم الطي    ت  تتفدث ا  الصفوة الواعية التدريس يف ااامعة   وأ
 .املثقفة من أبنائس الكرام 

لو بعث أجدادنا من : وقد اعتدنا يف الديث عن حرتاد التطورية الك     أن نقو  مث  
 .مراقدملم وراملدوا ما هن فيس   الهتموا  حواس م وارتابوا يف يقظت م 
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لو سال منذ أعوام معدوداد عن مد  ما تصل  -حفظس اهلل  -غري أين أقو  يف حرتة  ضتنا ان والدي 
الية ابنتس يف ملذا اجملا    ملا تصور ولو عخلا سبيل الوملم وا يا     أين حبيث أذباوز النطايف الذي تان 

ع  حدود وادينا لحاضر مرة يف حخل  الش باء   ء   وملا دار خبخلد  أين ديكن أن أ س جيخلس لبناد العخلماير 
 !وأ ر  يف دمشن الفيفاء   وثالثس يف درة ا خليج 
 فف  مد  جيل واحد ففس    استطعنا هن سخلي د: لقد حققت ثورتنا ما يشبس املع زة 

 رىت امليادين عام د  ن ننطخلن يفالعمياء ا  أهباء ااامعة   وأ ةالميعصر الرمي   أن نث  من متاملة 
 .شارث يف الياة العامة مشارتة   يكن دعاة الن ضة أنفس م يتمثخلو ا أو يتصورو ا تادحاد   ن

عخلعم عخلعم اد يف فعاة االنقع و   لعوال أ  أوتنت حبيث أ شا أن أض رتم الديث عن ذبربتنعا هعن املصعري
وطننععا التعع  ترنععو ا  أ ت ععا املصععرية وربععاو  مععا اسععتطاعت أن  ملععرأة يف رععىت أقطععار الشععريف العععريباليقععني أن ا

قعد تعرنا القعدوة واملثعا    حعىت  -حبكم سبقنا  -تتأثر هبا وتقتف   طاملا يف  ا  الن ضة والتفرر   فنفن 
 .ل واتنا الخلواٌب   ينزعن بعد ح اهبن
تنعععا العربيعععاد   ا و   وملععو أن أضعععع ذبربتنععا بعععني أيععدي أ   معععن أدائعععسوملععذا الوضعععع يخلععزمم بواجععع  ال منععاص 

لعخل ا ربمي ن من التعثعر   وذبنعب ن رعقوة االهعرال   وتصعفة ف م عن ملعع  الريعة وجعوملر الن ضعة وملعدل 
 .التطور   وربدد ون مكا ن يف اجملتمع العريب ااديد 

 
  نصعخلس دباضعينا العذي يشعن عخلينعا أن  معاعخلا أن الديث عن حاضرنا ال ديكن أن يف م ويوعا    

أن نسععتكمل وعينععا  -لكعع  نعععرل حقيقععة مكاننععا يف العععا  اليععوم   و يععز دورنععا فيععس  -نت املخلععس   اذ يعوزنععا 
ورععا  أن يتفقععن لنععا رععئ مععن ذاث   اذا زينععت . ن نف ععم مقومععاد وجودنععا ومكونععاد رخصععيتناوأ لععذواتنا  

أن نبعا أنفسعنا معن معاض لنعا طويعل بعيعد   وان ا عل معا اسعتقر وتأتعل  لنعا السعذاجة أو اا عل أو التقخليعد  
حعىت تصعل بعس ا   ة يف أعماقنا من مرياث قعدمي   تعل يتناقعل فينعا جعي ه بععد جيعل وتتوارثعس ابنعة ععن أم وجعد

 .فطرة أمنا الو  حواء 
ة ماضععي ا   وتسعععت ل رععا  أن تف ععم املععرأة العربيععة مكا ععا يف اجملتمععع ااديععد   مععا   تسععت  حقيقعع 

 .موقف ملذا الشريف من نسائس يف قدمي الق  وسالف العصور واآلباد 
ن مبعاد  ربريرملعا بضعاعة غريبعة ر   وأوالشائع فينا   أن  ضعة املعرأة ااديعدة شبعرة معن شبعار ملعذا العصع 

اد ا عععبس ال أ عععن تعععن رملينعععذلعععق فقخلمعععا يععععرل ععععن أم اتنعععا ا اسعععتوردناملا يف القعععرن العشعععرين   أمعععا معععا قبعععل
 .والقفص   مغخلوالد بأتفاد اا ل وال او 

امعععاء مسعععتعبداد   ومتاععععا ))  -فيمعععا يكتععع  ويعععذا  ويقعععا   -معععا جعععداتنا قبعععل اإلسععع م   فكعععن وأ 
 (( .يقسم تقسيم السائمة والدواو 
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قعععد دا خلتعععس  والعععن أن ف منعععا لخلمعععرأة يف اجملتمعععع الععععريب   منعععذ معععا قبعععل اإلسععع م ا  العصعععر الاتععع    
أسعاءد ا  حيعاة ااماععة اإلسعع مية و ان   اهرفعت بعس ععن العن التعارخي    تع عناتعر معن الزيعف وا طعأ والب

اسععاءة بالغععة   ال أغخلععو اذا قخلععت أ ععا عوقععت سععرينا وأ ععرد مكاننععا يف الرتعع  اإلنسععاين املغععذ يف سععري    اجملععد 
 .يف تقدمس 

 
د لنعا وجعداد   لعيس فينعا معن ال ديعت ف ذا الف م الضعا    قعد مسعم أو  معا مسعم   تعورة أم عا 

 . الي ن بسب  
 
ملععؤالء اإلمععاء الععذلي د ملععن أم اتععس الوليععاد   أ  لععس أن : ولكععم أن تتصععورا رعععبا تشعععبنا العععريب  

يرفععع رأسععس وملععو ينععز  بوراثععاد متأتععخلة ا  امععاء دون السععائمة   وينتمععا ا  خمخلوقععاد لفظ ععن اجملتمععع العععريب 
 ((! م والدواو أح  من درث الب)) ا  
 
أ  لس أن يغخل  نواز  الععريف الدسعاس   ويق عر دوافعع الوراثعة املتفكمعة   ويواجعس العدنيا متفعرراه معن  

 .م املنبت وملوان العقدة الشعور بضعة التل   وذ  
 
   ععم دي ععدون اإلسعع ملكتعع  الديثععة العع  يععزعم مؤلفوملععا أع عع  أن يسعع ل ملععذا ومثخلععس يف اومععن  

بشعع   فمقتضعا القعو  فعدح معن ملعذا وال أن أن يؤ ذ عخلا الععرو املسعخلمني   أمن مطعن ديك والواقع انس ما
قععد _ رضعع  اهلل عععن م _ هبععوان املععرأة العربيععة القدديععة واالهععدار هبععا ا  مععادون السععائمة   أن الصععفابة صبيعععاه 

ن أرحععام خمخلوقععاد ن أبطععا  اإلسعع م الولععني قععد اهععدروا مععأم ععاد مععن ذلكععم الصععنف املشععاوم   وأنسععخلت م 
 ! ذليخلة سافخلة موتومة بالعار 

 
 ...ويأىب التاريم ملذا الزعم الباطل   وتأبا  سنة الياة   تما يأباة اإلس م  
 
تكعععذو باطعععل املفعععاين وأتاذيععع   و يأبعععا  معععا وععععا التعععاريم الصعععاديف معععن أ عععاد لخلمعععرأة العربيعععة ال 

رص الععرو جعاملخليت م البعيعدة عخلعا تعرم النسع  وط عارة املبطخلني   وما س خلت ذاترة الزمان الواعيعة  معن حع
الرحععام ونقععاء التععو    ومععا حفظععت أذن الععدنيا مععن قصععص أرععبس السععاطري عععن  ععد المومععة عنععد العععرو 

ة الععي ن   قبائععل وأنبيععاء ومععا رعع د ملععذا الشععريف العععريب مععن مععآثر العقائععل املن بععاد الخلععواٌب اعتععز بشععرل النسععب
عيا الدملر أن يطوية معن أتعداء معا طاملعا رددد ملعذ  الرض املبارتعة وحفخلعت بعس أ ومخلوث وأبطا  ورعراء وما



 11 

 ج عخلعا العرمي العذي يصعان بععامل مسعامرملا   معن حعديث ععن ععزة النوثعة   ومعا ثعار معن مععارث داميعة حفاتعاه 
 :ويفتد  بالرواح 

 عخلا آثععارملا بععيا حسععان 
 هعاذر أن تقسععم أو هتععونا     

  ن ف  بقيععععنااذا   هعععم
 لش ء بعدملععن وال حييعععنا                    

 
 ععاهتم   أن يرثععوا وتععذلق تأبععا  سععنة اليععاة ونععاموس االجتمععا    فمععا تععان لقععوم   ملععذ  أم  

قعل معن نصعف قعرن دولع  لتاسعرة والفعراعني   ويغخلبعوا يف أعريف الدو    وديخلكون تي ان القياترة واعروش أ
مععة وأقصععا املغععرو   بععل مععا تععان لحيمخلععوا رايععة التوحيععد مععن قخلعع  اازيععرة ا  أقصععا املشععريف الفععرس والععروم   و 

 .ضبخلت أجنت ا خمخلوقاد ذليخلة   أن تفرض نفس ا عخلا الدنيا وربتكم يف التاريم 
 
ا العععد  ن الفطعععرة العععذي  عععا بالمومعععة ا  أععععز موضعععع   وسععع ل تتابعععسديععع: وتعععذلق يأبعععا  اإلسععع م  

يععاء الخلععواٌب آثععرهتن السععماء دب مععة رعايععة أتععفاو الععدياناد الكعع     حععني ع ععدد هبععم حععديث أم ععاد النب
 .يف طفولت م ا  الم اد وحدملن دون مشارتة اآلباء

 
أن تعل ينقخلعس  من سخليم   وربدث بنعمة اهلل عخليعس ابن العواتق ا  نا اإلس م   الذي اعتز بأنسويأب 

وارتقععا . تنشععع  رعععبتان اال تععان يف  ريمهععا مصععفا م ععذبا ال مععن التعع و الطيبععة ا  الرحععام الطععاملرة  
بعالم ا  معا فعويف البشعرية حععني وضعع اانعة ربعت أقععدام ا   وجععل الع  هبعا مقععدما عخلعا رعرل اا عاد ابتغععاء 

 !وجس اهلل والدار اآل رة 
 
يسععت لسععنا اذا يععا سععادة   سععخلي د امععاء مسععاقاد   وال هععن حععديثاد ع ععد بالكرامععة والعععزة   ول 

ن مععن الغععرو   وذلكععم ماضععينا يشعع د بععأ حقععويف املععرأة العع  يتشععديف هبععا العصععر طارئععة عخلينععا أو بضععاعة  خلوبععة
اذ تسععا بعني الصعفا  -من نساء ملذا الشريف من اتطفاملا اهلل وجعخل ا آيعة   ومعن م معن جععل مهعوم أمومت عا

  ومعن م معن ارتفععت ا  مقعام املخلعق   عبعادة وقربانعاه  -جعرد وليدملا عن قطرة معاء يف العوادي الواملروة باحثة ل
وزد ملعذا يف العصعور الو  فصعارد تالزباء وبخلقيس وحتشبسود وتيخلو باترا ور رة الدر   ومن ن معن جعا

 .   تانعاد البطا  ومن باد الرجا  ع د ويف تل مكان من الشريف الكبريوس ت يزيس   ومن ن يف تل آ
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قعف اإلسع م معن ال عاو العذي ازبعذ تعورة القيعد املعطعل والبد ملنا من استطراد يسري أجخلعو بعس مو  
  . لخلفرية   ومن العخلم الذي حيل بيننا وبينس طوي  باسم الدين 

 
وال او قد فرضس اإلس م عخلا الرائعر معن املؤمنعاد   لكعن العذي نعرفعس أن ال عاو قعد تعان يف 

ومعععن ٍب فعععرض أو  معععا فعععرض عخلعععا أم عععاد اجملتمعععع اإلسععع م  الو    مرادفعععاه لكرامعععة الصعععون وععععزة ا بعععاء   
وقععد نزلععت يف الع ععد  -املععؤمنني اذ ملععن طخليعععة الرائععر وأوالد الصععون والعععزة   فكانععت آيععة ال ععاو الو  

 : اتة بنساء النا وحدملن  -املدين 
اَلَقَوِ  فَعَيَطَمععَع الَّععِذي يف قَعخَلبِععِس َمععَرْض َوقَعخَلععَن يَععا ِنَسععاء النَّععِاُت َلَسععَحَّ َتَأَحععدِّ مُتععَن النُتَسععاء ِاِن اتعََّقَيععَحَّ فَعع  زَبََضععَعَن بِعع} 

ِطَععععَن الخلَّعععَس َوقَععععَرَن يف بَعيَعععوِتَكنَّ َواَل تَعبَععععرََّجَن تَعبَععععرَِج اَاَامِلخِليَّعععِة اَلَوَ  َوأَِقَمعععَن الصَّععع َة َوآتِعععنَي الزََّتعععاَة َوأَ . قَععععَواله مََّعَروفعععاه 
َا يَرِيَد الخلَّسَ   .(33-32: الحزاو){ لَِيَذمِلَ  َعنَكَم الرُتَجَس أمََلَل اَلبَعَيِت َويََط ُترََتَم َتَطِ رياه  َوَرَسوَلَس ِا َّ

 
 : ٍب تخلت ا آية ال او الثانية    اتة تذلق بأم اد املؤمنني  
 (.53 :الحزاو){ يَا أَيِعَ ا الَِّذيَن آَمَنوا ال َتَدَ خَلوا بَعَيوَد النَِّاُت ِاال أَن يَعَؤَذَن َلَكَم }
 َمَتاعععاه فَاَسععأََلومَلنَّ ِانَّ َذِلَكعَم َتععاَن يعَعَؤِذي النَّععِاَّ فَعَيَسعَتَفِي  ِمععنَكَم َوالخلَّعَس اَل َيَسععَتَفِي  ِمعَن اَلَععنُت َوِاَذا َسعأََلَتَمومَلنَّ } 

ا َرَسععوَ  الخلَّععِس َوال أَن تَنِكَفععوا أََزَواَجععَس ِمععن َورَاء ِحَ ععاوِّ َذِلَكععَم أََطَ ععَر لَِقخلَععوِبَكَم َوقَعخلَععوهِبِنَّ َوَمععا َتععاَن َلَكععَم أَن تعَععَؤَذو 
 (.53: الحزاو){ ِمن بَعَعِدِ  أَبَداه ِانَّ َذِلَكَم َتاَن ِعنَد الخلَِّس َعِظيماه 

وبعععدمها نزلععت ثالثععة آيععاد ال ععاو ف عخلععت الععزي ا تشععم  ععة لخلفرائععر مععن سععيداد بيععت النبععوة   
 : ماء وال تؤذي ن تخلمة جارحة ونساء املؤمنني   يعرفن بس ف  يشتب ن باإل

لِععَق أََدَ  أَن بِيععِبِ نَّ ذَ يَععَدِننَي َعخلَععَيِ نَّ ِمععن َج  َزَواِجععَق َوبَعَناتِععَق َوِنَسععاء اَلَمععَؤِمِننيَ يَععا أَيِعَ ععا النَّععِاِ قَععل لَ } 
 .(59: الحزاو){  يَعَؤَذَيَن وََتاَن الخلََّس َغَفوراه رَِّحيماه يَعَعَرَفَن َف 

 لعفعة واالحتشعام   فعأمرد املؤمنعادلنور ال  ر ت حعدود ال عاو اإلسع م    يف نطعايف اٍب آية ا 
بعععالغا معععن أبصعععارملن  وال يبعععدين زينعععت ن اال معععا ت عععر من عععا   وليضعععربن خبمعععرملن عخلعععا جيعععوهبن وال يبعععدين 

 ..زينت ن اال  ارم ن   وال يضربن بأرجخل ن ليعخلم ما خيفني من زينت ن 
 
رية تعععرية يف أن لخلمؤمنعععاد أن خيعععرجن يف زي عععن ا تشعععم   وقعععد  عععرجن أيعععام ومف عععوم اامخلعععة ال ععع 

 .لق العز  القاس  الذي يشبس النبذالرسو    و  يعزون ال او عن اجملتمع اإلس م  الو    ذ
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وتععذلق  ععرجن أيععام عمععر رضعع  اهلل عنععس   عخلععا مععا نعععرل مععن رععدتس عخلععي ن وتععرامتس يف أن ينفعع   
وقد وعا التاريم ذلق املش د املثري لواحدة منا  ععت أمعري املعؤمنني عمعر خيطع  يف  عن ن رب ة االبتذا   

النعاس نامليععا ععن الزيععادة يف م عور النسععاء عخلعا أربعمائععة درملعم   فخرجععت اليعس مععن تعنف النسععاء وملع  تقععو  
َم ِاَحعععَدامَلنَّ َوآتَعَيعععتَ ... }ن اهلل تععععا  يقعععو  ل: و  أجابعععت : فخلمعععا سعععأوا  ((معععا ذلعععق لعععق )) بعععأعخلا تعععوهتا 

 .(20: النساء){ ِقنطَاراه َف َ تََأَ َذواَ ِمَنَس َرَيااه أَتََأَ َذونََس بَعَ َتاناه َوِاشَباه ِمِبيناه 
   

 ... طأ عمر أتابت امرأة وأ: تخلمتس املش ورة   فقا 
 ...ٍب عاد ا  املن  فاستدرث ما قا  

  
ويسعععني فيمععا  ين   يشععارتن يف اليععاة العامععة  وتععذلق بقيععت املسععخلماد عخلععا ع ععد ا خلفععاء الرارععد  

يعنععي ن مععن رععاون الععدين والععدنيا   ويععروين الععديث   ويرويععس عععن ن الصععفابة والتععابعون   وخيضععن يف معععاث 
 .الحزاو   دون أن تقام حوون السوار 

 
  ان اليعععاة اإلسععع مية مكعععا ن في عععوتخلعععت ملعععذ  حعععاون ا  قريععع  معععن العصعععر الاتععع    وعرفعععت وععع 

واعافت هبن يف اجملا  العخلم  والفق   بوجس  اص   حيث ارتقعت الناهبعاد منعا ا  رتبعة املشعيخة يف الفقعس 
 .والديث والخلغة 

 
ن الععععافظ جعععع   الععععدين أن أذتععععر لكععععم أ_ ا مععععا بخلغنععععا  يف ملععععذا اجملععععا  لكعععع  تععععدرتو _ وحبسععععبكم  

ي ععا فيتخلقععا عععن ن د   حيععدثن فالسععيوط    رعع د  ععالس عععدة لخلفععديث تصععدرهتا سععيداد حافظععاد أتععي 
 .عخلي ن في زن  الديث   أو يقرأ

 
 :ليكم مث   ا جاء يف أسانيد  وا 
 

 ... قرأد عخلا التيخلة الثقة   ا رية الفاضخلة   الكتابة أم ملانئ بنت أىب السن اووريم 
 

بنعععت رمعععد أ  تعععم الشعععيختان املسعععندتان   أم ملعععانئ بنعععت أىب السعععن  اععععا عخلي عععا   وأم الفضعععل  -
 .املقدس  بقراءٌب عخلي ا 
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أنبأتنا أم عبداهلل سعارة بنعت : قرأد عخلا الشيم أىب العباس الشاوي وأم الفضل بنت املقدس  قاال  -
 .ريم اإلس م تق  الدين السبك  

 
عخلعععا الشعععيم الشعععاوي   ععععن بنعععت رعععيم  أالعععافظ السعععيوط    يقعععر : و عععذوا بعععالكم معععن السعععند ال عععري 

 ! .اإلس م 
 
سعر ل القعرن العارعر او عري سعيداد معن أفقد تان من بني تاحباد اجملالس العخلميعة حعىت أوائعاذا  

 .دينية رافظة وفي ن من تان أبوملا ريم اإلس م 
 
 ! و  تقم السماء عخلا الرض   وال زلزلت الرض زلزاوا  

بنتعس ان معن منصعبس لء   وال  خلعع رعيم اإلسع م قعراد املؤمناد حني جخلسن لخلرواية واال  ترجم السيدا
 ...سارة تانت تروي الديث فيتخلقا  عن ا ريوخ العصر 

 
درث عصر الظخلماد   لقذل بعالطوو وال عارة ولععن عخلعا املنعابر   ولطالبعت زمن فأولو امتد بس ال 

 !!الرجعية ب حراقس عخلا مرويف ابنتس و روج ا عخلا املخلة 
 
ا نعععة الععع  ابتخلعععا هبعععا الشعععريف اإلسععع م  يف  وتسعععألون معععاذا جعععر  يف العععدنيا بععععد ذلعععق   فعععأقو  أن 

القرنني السابقني   قد ضربت بني املرأة العربية املسخلمة وبني ماضي ا الغر بسور أتم ومنفعت الرجعيعة 
ن   وألعععاد ودملا اجملعععالس العخلميعععة ان رععع  وأم باسعععم العععدين أن تعخلعععيم البنعععت تفعععرسعععخلطة مرملوبعععة   تعععزع

 .صية وأٍبأسوار الرمي الات  مع  روج ا من
ومسععم ال ععاو الععذي أراد بععس اإلسعع م عععزة املععرأة   وا بععاء الععذي أراد منععس عمععر ترامععة التصععون   حععىت 

 . أمسيا نوعا من الغ   والتفاد 
ن املصعوناد العزيعزاد وتارد الرية يف دنيا النساء ا  نقيا معناملا الو    فبعد أن تانت الرائعر ملع

 .اإلس م  املستعبداد الذلي د حخلق عصور الشريف   أمسني يف أ
  ألقيععت فيمععا يشععبس السعع نو وباسععم اإلسعع م عزلععت املععرأة العربيععة عععن اليععاة  ونبععذد مععن اجملتمععع   

 .أال زبرج من البيت اال ا  الق   -ا  أيام أم  رضب ا اهلل  -وفرض عخلي ا 
 
 .خلمة وباسم الدين حيل بين ا وبني العخلم الذي ملو فريضة عخلا تل مسخلم ومس 
 



 15 

لععس ايعزيس وتععوج بخلقععيس وحتشبسعود والزبععاء ورعع رة لقععرن املاضع  ولععيس يف الشععريف العذي أومضعا ا 
الدر   وارتقا بالمومة ا  ما فويف البشعرية ورفعع النسعاء ا  رتبعة املشعيخة يف العخلعم   أقعو  مضعا القعرن 

فتفععت أبععواو التاسععع عشععر ولععيس يف ملععذا الشععريف سععو  مدرسععة اسعع مية واحععدة لخلبنععاد   عخلععا حععني 
بخلعععدنا لخلبعثعععاد التبشعععريية والجنبيعععة   تفعععتة معععا رعععاءد معععن معععدارس لخلبنعععاد   متغخلغخلعععة يف أهعععاء الشعععريف 

 !العريب   دون رقي  أو حساو 
 
واع بوا لوالة الاث   ضباة اإلسع م   أبعاحوا لبنعاد املسعخلمني أن يعد خلن معدارس البعثعاد اإلايخليعة  

املقدس وأم اإللعس   وسعيدة الرسعل   وحرمعوا عخلعي ن التعخلعيم الععريب     والراملباد الفرنشيسكان   والقخل 
 :واإلس م  

 
 أحععرام عخلا ب بخلعس العععدو

 !ح حعع   لخلطععري من تعل جنععس؟              
 
 
 فماذا تانت النتي ة يا سادة ؟ 

ي هتعا ععن طريق عا تانت ما رأينا ور دنا يف القرن العشعرين   معن اهعرال الن ضعة النسعوية يف مصعر ومث
 .السوي   وض وا عن اودل املرجو 

 
ففني قدر لنعا أن نسعت ي  لنعداء التطعور ودععاء التفريعر    عال  ف منعا لخلفريعة مععان معن اامعوح  

فيمععا يععر  بعضععنا ملعع  العع  تفعععل مععا هتععو    غععري مقيععدة بعععرل (( الععرة )) وا ععروج والتفخلععل   وتععارد 
 .وال مكاثة بتقخليد 

 
تععذلق ف ععم مععع  املسععاواة   فوجععدنا بيننععا مععن تريععد هبععا املععدار تععل الفععرويف بععني جنسععني     وأ طأنععا 

 .تسو بين ما الطبيعة   وال مسخت ما املسم الذي ال يتميز فيس جنس عن جنس 
 
وبخلغ من سوء ما وتخلنا اليس   أن نادد منادياد منعا حبعذل نعون النسعوة معن الخلغعة   وتأ عا النوثعة  

 ! ون مع ما أن تتشبس بالرجا  ولسنا من م منقصة وعار   ي
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خلم واالحعاال وال بعني وتشابة المر عخلا أتثرنا   فخلم يعد يفريف بني املسم واملساواة   وال بعني العتع 
 .بني التفرر والتفخلل   وال بني البيت والقفص  ساجا    والالنشاط واال

 
ا والنبععل   فأملععدر االعععاال بالمومععة  فعع  ع عع  أن أضععخلت الرتععة البععاملرة ملععدف ا التعع  وال عع 

  لبيععود با ععام د املعوقععاد لخلن ضععةتعمععل أو  لخلمععرأة املتعخلمععة   ووتععفت غععري العععام د منععا  ععارج ا
ن بقيععة مععن نسععائس مععا يععزلن ملسععكني الععذي يعععي  برئععة معطخلععة   لوراجععت تتعع  تتفععدث عععن الشععريف ا

 !جخلس من ملمة وما أأهبظس من ع ء   وملم الموميتفرغن لع ء الزوجية وما 
 
ععععدنا  سعععواء بسعععواء   وأواذبعععس التعخلعععيم تعععذلق هعععو اوعععدل املنفعععرل   فوجعععس بنعععاد جيخلنعععا تعععالبنني 

الحعععاال تعععل م نعععة   الخل عععم اال تعععنعة المومعععة الععع  ضعععاعت عخلينعععا فرتعععة التمعععرن عخلي عععا ربعععت أرعععرال 
 .يل الش اداد الدراسيةل الدروس ونأم اتنا    روجنا منذ الصغر ا  املدارس   وارتغالنا بتفصي

 
وفتفت أمامنا أبواو معاملد التمثيل والرقص والطريان   وتخلياد اوندسة والت ارة والقويف والطع   

أبعععواو الزملعععر واملعاملعععد الدينيعععة   تأ عععا حيعععل لبنعععاد  –البيطعععري   وأوتعععدد يف وجوملنعععا حعععىت السعععاعة 
رم عخلعي ن أن يعتفق ن يف ديعن ن سع م وحيعاملسخلمني أن يتخرجن  ث د ب جعازة ر يعة معن دولعة دين عا اإل

 ! ن يدرسن تارخينا ولغتنا ال  مل  من مقوماد وجودنا وعناتر قوميتنا   وأ
 
ونادد أحزابنعا النسعوية بعد ولنا ال ملعان   و  يظ عر بيننعا حعزو واحعد جيععل ملدفعس أن يقع  فتيعاد   

 ععد عمععل ا   ويخلقععن ن أن المومععة أيععة املثخلععالشععريف العععريب مأسععاة االهععرال   ويسععدد  طععاملن هععو الغا
 .لانثا ل ا تانعة الياة 

 
و أ ا نشأ ملذا االهرال الضا  نتي ة حتمية لعزلنا عن ماضينا املشعريف   وبانعا معن أتعولنا العريقعة  

وح ععع  املثعععل الكرديعععة لعععبط د الععععرو واإلسععع م ععععن عيوننعععا   ففسعععبنا أن ربريعععر املعععرأة بضعععاعة غربيعععة 
دفعنا نسععتورد مععن ا ععارج مععا يسععمونس حقععويف النسععاء وتتععار مععن بععاريس وملوليععود  ععاذج ثس   وانععدمسععتف

لخلمرأة ااديدة   وتارد الرية يف مف عوم أتثرنعا   زيعا أنيقعا  عا ترتديعس اعوم الشارعة وغانيعاد الغعرو   
ن أ دون  السعععععة الرجعععععا  يف امل ملععععع  واملعععععراقص   –املتفعععععرراد  –وانط قعععععا جارعععععا يبعععععية لخلمسعععععخلماد 
ل أحععد رجععا  الععدين مععن منصععبس تمععا اسععتقا  أسععتاذ الشععريعة مععن دار يغضعع  ضبععاة اإلسعع م   أو يسععتقي

العخلععوم   احت اجععا عخلععا انت ات ععا حرمععة التقاليععد   ب باحت ععا لطالبععاد املسععخلماد أن يدرسععن في ععا الخلغععة 
 !!والشريعة والتفسري والدو العريب وتاريم اإلس م   مع عزون عن الط و 
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والكرامعععة   وغعععاو عنعععا أن دععععوة  ينا أو ج خلنعععا أن لنعععا مرياثعععا عتيعععدا أتعععي  معععن التفعععرر والععععزةونسععع 
اذ تععان ملععذا الرائععد (( الشععيم رمععد عبععد  )) قععد نبتععت بععذورملا يف بياععة تععديقس اإلمععام (( قاسععم أمععني ))

ت فعؤاد  يقدر حاجتس ا  رجل من أئمة الدين   رح  الفن حر التفكري ح  الضمري   يشعد أزر  ويثبع
دبعععا يعخلعععم معععن حعععرص اإلسععع م عخلعععا اععععزاز املعععرأة واالععععاال وعععا حبقوق عععا اإلنسعععانية والشعععرعية واملدنيعععة   

  وتنفعع  عععن س وجععوملر  عخلععا أتععو  اسعع مية عريقععةويسععخلفس بأدلععة تثبععت أن ربريععر املععرأة يعتمععد يف حقيقتعع
 .بذ وملوان اإلس م تبعة ما تارد الية املرأة عخلا ع د الاث من ج ل واساقايف ون

 
  يج العداعني ا  اامععوح واالنطعع يف  اععد مععن حيمينعا مععن ضعع  –معشععر فتيععاد الطخليععة  –ولكنعا  

و  نسمع من يذتر لنعا أن رائعد الرتعة النسعوية قعد حعرص عخلعا أن يت عس هبعا اذباملعا دينيعا   وحعاو  قعدر 
إلمام تعان ا  جانبعس ديعا ن اسانيد مستمدة من أحكام الشر    وأما وسعس اا د أن يتكئ في ا عخلا أ

  أو ملعو رعرم ملل تعخلعيم املعرأة  عا جيعوز رعرعا: أذنيس بكخلمة الدين الن   ليوجس بدعوتس قوما خيتخلفون يف 
 !دبقتضا املخلة ؟

 
فخلععم اععد أمامنععا سععو  تععور براقععة المعععة   لصععنف بعينععس مععن نسععاء  طويععت عنععا أ ععاد املععرأة العربيععة   

 ! ء ملذا الشريف ج خلوا دين م وتنكروا لشرقيت م وعروبت م الغرو   جاء هبا نفر من أبنا
 
وتععان مععن املسعععتفيل أن سبضعع  المعععور ملكععذا يف الشععريف ااديعععد   بعععد أن ربعععرر مععن ربقعععة   

االسعععتعمار وأغععع   الطغيعععان   وبعععدا يف ررعععد  املكتمعععل ووعيعععس الناضعععج   واتعععرار  عخلعععا العععتخخلص معععن 
 .رواس  املاض  الغ 

 
 
أن يسكت الشريف عخلا ملذا الوضع الشاذ   وقد تنا هعن املتعخلمعاد الععام د  وتان من املستفيل 

 .فدح الشبان طر   ورقينا بس   ودفعنا بسببس أأو  من أحس ملذا ا 
 
 وتنا يف الوطن الععريب   معن مثعل معا لقينعا   لعخلنعا نعوقي ن  بدأنا نكافة لك  نعصم بناتنا وأومن ٍب 

  وملعععزة نقععع و العنيعععفاملعععا جيعععل مععن الضعععفايا   واج عععن تعععدمة االمأسععاة االهعععرال والضععع   الععع  عان
 .التطور املباغت 
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تمععا تانععت عنععد أم اتنععا يف أزملععا   –ولقععد أنضعع تنا الت ربععة القاسععية   فأتععبفت الريععة يف تقععديرنا  
 !باء مرادفة لخلكرامة والوع  ورمز ترفع وتصون وا –الو  عصور اإلس م 

 
تععععس وال أضعععيع معععن أنثعععا تنكعععرد لفطرهتعععا   وسبعععردد عخلعععا لعععيس أوعخلمتنعععا رععع يداد جيخلنعععا   أن  

 !طبيعت ا   فخرجت من دنيا النساء و  تخلفن أبدا بدنيا الرجا  
 
    دمعة معن يعأتني عخلعا أثرنعايف وتارد من حقنا   بعل معن واجبنعا   أن نضعع تعل ذباربنعا وآالمنعا  
 .ومستقبخلس  ااخليل يف بناء حاضرةيد   ودورملن ن هدد ون مكا ن  يف اجملتمع العريب اادوأ
 
  ععز مقعاملعس حعا  معا   يسعم بالمومعة ا  أ وملاأنذا أعخلن دبلء ادياين   أن ملعذا الشعريف لعن يسعتقيم 

 !وي يئ أنثا  لك  تصنع لس الياة 
 
لن يتاح لس أن حيم  تيانس   ما   حيرر فتاتعس معن أغع   اا عل ومذلعة النبعذ   ويصعنع ا عخلعا عينيعس  
  سبيعععز ا عععي  العععدقين بعععني التفعععرر نارهتا ال بزي عععا ومظ رملعععا وصبوح عععاجديعععدة بوعي عععا وعزهتعععا واسعععت فتعععاة: 

التصععون   وتنفععر مععن تععل مععا ديسععم فطرهتععا وم ععا وقععدمي مرياث ععا مععن الكرامععة و والتفخلععل   وتعتععز بتقاليععد  ق
 .ويعطل سفر أتالت ا 

 
دأ  طوتععس الو  ب جيععاد بععي   ليععوم   مععالععن يسععتطيع أن يظفععر دبععا يرنععو اليععس مععن وجععود تععرمي يف عععا  ا 
جخل عا ة اع   رسعالت ا العظمعا الع  معن أم الصالة   الشاعرة بذاهتا   املقعدرة  طعر م مت عا   املدرتعال

 !.وضعت اانة ربت أقدام ا 
 
 
 

 
  
   
 

 
   


