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 الملخص
حتــت ا اأــرأة  ضــور اــوا   اإلرــدال العــرد والحلــرد القــدس واحلــدی   لــ   ــد ســواء 

العصـــور و نـــد ا مـــ .   يـــ  كانـــا دافزـــاب ا ـــداب كرـــضاب لـــمد  وســـر   ضـــت   لـــ  مـــر  
حـ  وختتلف صور  ضورها من جـن  ىل  آرـر، ومـن مرـدل ىل  آرـر تـا یسـتد   الر

 ظـ   فقـدذاك.  والتأمل لإلجارة  ل  ا سئلة اليت یثض هـاا احلضـور   هـاا ا ـا  أو
أد  اأـــرأة   العصـــر الـــراهن اهتزـــام النتـــا  واأ نـــرین، كزـــا  ـــحللا  يـــداب واســـعاب   

هــاا واــد درلــا نتــاج   العلزــ  وا دد، واــد ألــأءر ا درــاء  ركــة الوااــ  وأءــروا في ــا. 
فنراها ألتحدث  ن مشاكل ا ومشاكل أرناء جنس ا  ؛كاألرة ورطلةاأرأة    جما  الروایة  

ــــاء  ــــات  لي ــــل روای ســــاردة ومســــرودة. یقــــوم هــــاا اأقــــا  لــــزن اأــــن   الوصــــ   رتحلي
  لــوء النقــد اإلســالم  والنقــد النســوا  ليصــل ىل  الراویــة العراايــة األتدمــة  ا نصــارا

 اب رـــظ وةي ـــة ا د  مرألرطـــاب راایـــدیولوجيا وااـــن  أواب،   الـــو ن رؤیـــة أكثـــر ولـــو 
ألرنيزـــة احلــي، و ينـــا أم موســـ ، وااــن  ءانيـــاب. فللروافيــة  ـــدد مــن الروایـــات  ـــا في ــا  

ألدور اصة الروایات  و  الصرال الن س  الاا یظ ر    الاة . جاء متأرراب الوس ، و و 
نسویة رال  ااولت ا الدافزة للتحرر من اهليزنـة  اأرأة رالرجل؛ فتردو الناألرة متحزسة

اليت ألعاين   ن س ا من  اليت ألتحو  فيزا رعد ىليل نول آرر من الصرال  ي  جتد اأرأة
مسـلزة ووذجـا  ةأألصـر  روصـ  ا ىلمـر  یالثقـة رـالن    تـ یاخلوف من اآلرـر لتصـل ىللـ

 .ا اأننو یقتدا ر    اأواج ة أمام اأشاكل الو نية السافدة   رلده
 .ىلسالمية ا د ، ا د  النسوا، الو ن، الروایة،  لياء ا نصارا  الكلمات الرئيسة
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 المقدمة. 1
هــا كزــا أ ــا ألــدین الثقافــة ر اأعاصــرة ىل  ىل ــادة ألعریــف اأــرأة دویت ــا ودو ة هتــدف احلركــات النســافي

واـد رأینـا أن النتارـات الاكریة اليت ارتدلا اأرأة ىل  كافن هامش  یعيش حتـا ةـل الرجـل. هـاا 
ا   ـن انتزـاء ؤ السـ یمـر الـاا أد ا ىللـومعارلـة هلـا؛ ا أرطوات موازیة  اأعاصرة  عراب ونثراب ختطو

مثـــل هـــاا ا فنـــار والنظـــرات. وىلاامـــة اانزـــات العلزيـــة واإلیدیولوجيـــة وا رالايـــة لتواز ـــا مـــ  
 أزمنت  الثزانية آاف ارن.  ن اأعایض اأختارة للسعادة احلقيقية اليت یرغي في ا اإلنسا

ومينننـــا احلـــدی   ـــن صـــور نتل ـــة ومتراینـــة للزـــرأة   اإلرـــدال القصصـــ  والروافـــ  العـــرريظ 
 سياســية. ومــن أهــ    أرالايــة أو اجتزا يــة أو ءقافيــة أو انطالاــا مــن معطيــات وأرعــاد دینيــة أو

 هاا الصور 
 ا و   اأرأة كأداة من أدوات اإلنتاج واأتعة. 

 رفض للصورة ا و .  لثانية  جتاوز أوا
 ي ء اأرأة را ترارها  يئا، واستحلالهلا وااست ادة من ا. سالثالثة  أل

 الرارعة   صر دور اأرأة   احلياة العررية   دور الدوجة. 
 اخلامسة  حتزيل اأرأة ألرعات أ راء وا ر وىل راط وسلي  قوق ا تز  رأكزل . 

أللك من الصور اليت ألرددت   الروایة العررية ىلمـا ألثريتـا لـدور مـن أدوار فتنون هاا الصورة أو 
 (www.aljabriabed.netكينا اأرأة ألارة، أو جتاوزا أو رفضا أو ءورة  لي ا ألارة أررى. )

 
 البحث ومنهجه أسئلة 1.1

الراویـة العراايـة وراصـة  روایـات  ليـاء ا نصـارا اأـرأة  نتساء   ـن صـورة  ان هوأنأوما ی زنا 
 .  یقـــوم هـــاا الرحـــ جـــاء متـــأرراب الوســـ ، و ألرنيزـــة احلـــي، و ينـــا أم موســـ ، و روایاهتـــا   ی  أولـــ

  لــوء النقــد األتدمــة  رــال  اأــن   الوصــ   راإلجارــة  ــن الســوا  لــزن حتليــل روایــات  ليــاء
ؤیــة أكثــر ولــو اب رــظ وةي ــة ا د  مرألرطــاب راایــدیولوجيا اإلســالم  والنقــد النســاف  ليصــل ىل  ر 

هــاا الدراســة ألشــزل الروایــات  ن  أا ىلمثــاين روایــات  یــةواب   الــو ن وااــن  ءانيــاب. فللراو أوااــن  

http://www.aljabriabed.net/
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ااـاور الـثالث ا كثـر ألنـراراب وألاكيـداب  یا رر  اأاكور أ الا؛ فيزا یـرألر  راأضـامظ الـيت ألوكـد  لـ
  .رة اإلسالمية، والنسافية، والو نية   حتليل رطادا م  اأتلق  رؤیة الناأل

 
 خلفية البحث 1.2

رـــالرغ  مـــن  ضـــور  ـــدد یعتـــو رـــ  مـــن الرحـــوث والدراســـات الـــيت ألضـــزنا أ زـــا  الروافيـــات 
نصـــارا ولعـــل الســـري مل جنـــد دراســات  لزيـــة   جمـــا  اصـــ  وروایــات ا ننـــا أا ىلالعرريــات 

وا   أكو ــا  راايــة ملتدمــة ا ألتزا ــ  مــ  احلركــة النســافية الراهنــة   الرلــدان العرريــة   یلــىلیعــود 
ة. لحلــات  ــد   یلــىل ــا ألعتــب   ردایــة الطریــري رعنــ  غضهــا مــن الراویــات ال ــيت ألر ــا آءــارهن  

 للوســ  یعقـــو  كتارــات اأـــرأة العرريــة  ف نــاك  ــدد مـــن النتــي ألناولــا اأولـــول رالدراســة 
( مقــااب  ــو  مولــول ا د    أءــار ا دیرــات 14)  يــ  اامــا الرا ثــة رنتارــة (2001)

وررلوغرافيــا  ةالعرريــأة نثــ    روایــ  اأــر د ا ( متــر  2004رونضــا  )أاأعاصــرات، كزــا كترــا ندیــ  
( ألناولـا فيـ  دراسـة  ـدد كرـض مـن كتارـات اأـرأة. واـد 2004-1885) ةالعرري ةالنسوی ةالروای

مصـــــادر ااد  النســـــاف    العـــــامل العـــــرد ( رتـــــاليف موســـــو ة 1999زیـــــدان )اـــــام جوزیـــــف 
 دیرات العرريات. مساء  ا أفي   رح مرسوط  ن  دد كرض من  احلدی 

 لــ  ) فيزــا یتعلــري رالروافيــة ف نــاك  ــدد مــن  احلــوارات أجریــا مع ــا  ــو  أ زاهلــا ا دريــة
النـواز نقـداب  دیـي والنااـد ا سـتاذ جرـاركزـا اـدم ا (. /www. irib. ir/worldserviceاللـواي

 روصـ  ا ىلرـدا ا وةي ـ  الروایـةحتـا  نـوان    ينا أم موسـ ، و لـ  و افشـة،درياب  و  روایيت أ
(www. fnonarabia. com.)  ــو  روایت ــا ا رــضة   لــ  جــارر ال ــتالواهــاا واــد كتــي 

 ـبت الناألرـة لـزن ا مسـات روافيـة  ی يـ  أ ـار ىللـ(www. kitabat. info) وألنلزـا احليـاة
 هامة في ا.  ن مولو ات نسافية 

 
 المفاهيم والتعاريف. 2

مولـــول الدراســـة هوالرحـــ   ـــن الســـزات اإلســـالمية، والنســـافية، والو نيـــة   روایـــات   ـــا أن  
 یضاح لرعض اأصطلحات   التعریف رالروافية من اإل الناألرة فالرد  

http://www.irib.ir/worldservice/
http://www.fnonarabia.com)/
http://www.kitabat.info/
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 سالميدبي اإلالنقد األ 2.1
النقــدا ا دد اإلســالم  مثــل منــاه  النقــد اأختل ــة، یتنــاو  اضــایا ا د   الــيت ألتناوهلــا،  ىلن  

ألصــــوصر معنطل ــــري مــــن العقيــــدة و اضــــينة مــــن القضــــایا، وه لــــ  ألصــــوصرعا اخلــــا   ــــن كــــل   ولنــــن  
فقـد یتن ـريع مـ   اإلسالمية، واد یتن ري أ يانبا م  رعض ألصوصرات اأنـاه   ا رـرى واـد ِتل ـف.

مناه  النقد التاِر  وااجتزا   والن س  وغضها   ااهتزـام روةي ـة ا د ، و  ارألرا ـ  
لـي  أ ـدا هـاا اأنـاه  متامبـا، وا  -لزن هـاا اإل ـار العـام  -الاا كون ، ولننن   راخلارج  

نســخة   ر ــري ا صــل  ــن أاو من ــا، والنقــد اإلســالم  یتن ــري مــ  اجتاهــات  ــنلينة، كالرنيوینــة 
وا ســلورينة والنصــينة وغضهــا،   ااهتزــام رلحلــة ا د  ومتيصدهــا ورصوصــيت ا )وليــد اصــا ، 

http://www. alukah. net/.) 
 

 األدب النسائي 2.2
هو ا د  أو الشعر الاا ألنتر  اأرأة واد  حلل هاا النول من ا د  فنـر كثـض مـن الرـا ثظ 
 والنقاد. ف   حياولون الوصو  ىل  مشا رها وأسلو  أل نضها من رال  مـا ألنتـي. وىلذا صـ   

أن كتارـات اأـرأة أصـدق ألعرـضاب  هاا اأصطل   ل  اس  رـا  مـن ا د  فـال  ـك  أن نطلري 
(. واــد كــان ىلارــا  اأــرأة  لــ  ميــادین 3  2001 ) يســ ،  ــن مشــا رها ا نثویــة من ــا للرجــل

 ـــود التقاليـــد الـــيت ألقنـــ  اأـــرأة  لـــ  هـــامش  النتارـــة  ثارـــة انطالاـــة أشـــا رها اأنروألـــة   ةـــل  
 ا د  النسوا كجدء من ا د  العرد اأعاصر   أو  أمـرا ر يـاب متواریـاب  ا تز ، لالك ة ر

 (.109  1964)ااندا، 
 

 مصطلح النسوية 2.3
هو ان تاح اللحلـة ا دريـة  لـ  رصوصـية التجررـة النسـویة، الـيت نلزسـ ا   ىلرـدال اأـرأة، دون 

اأـرأة  لـ  أد  الرجـل  أن حنز ل هـاا اأصـطل  أا داات ألـؤدا ىل  متييـد أو أل ـوق أد  
)ماجـــدة ،ـــود،  نتزـــاء احلقيقـــ  لـــمد  رحلـــض النظـــر  ـــن جـــن  اافلـــ اإلرـــدال، هـــو اا  ن  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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(www. freearabi. com. جـن    یلـىلانتسـا  الشـعر »مصـطل  الشـعر النسـوا مـثال  ن  إفـ
 .) www. awu-dam. net، العر )النريس ، احتاد النتا   فق  «اأرأة - كاألر 
 

 النقد النسائي 2.4
د  ألاكيد رصوصـي  ا  یلىل ینقدیة أفرزهتا اأن جيات احلدیثة  ي  ألسع - ه   ركة فنریة
 یـــد    یأرـــر  ةرعرـــار  (www.alimberatur.com )ارـــراهي  ارا متثـــيالب لعـــامل اأـــرأةرـــالنســـاف  را ت

حتليــل النصــو  ا دريــ  مــن وج ــ  نظــر اأــرأة  يــ  ینطلــري مــن  یمصــطل  النقــد النســوا  لــ
النصـو  الـيت ألنتر ـا مـن هـاا الداویـ . واـد  ىللـیالدفال  ن اضي  اأرءا و قوا ا. لالك ینظر 

مرینا   نطـاق احلركـ  النسـافي  أدد   منتصف القرن العشرین رنشا هاا الصنف من النقد ا 
ىلذن فــــا د  النســــاف  ميثــــل  ــــامل اأــــرأة  (.www.mafhoum.com، ) يــــد اأطالرــــ  راأســــاواا

 وذلك ما یؤك دا النقد النساف ، وهو ركة فنریة نقدیة لزن اأناه  احلدیثة.

 هناك رعض السزات العامة للنقد النساف  من ا 
ال نــــرة اأضــــادة للرجـــــل واإلفــــراط    ضـــــور صــــ ات الرجـــــل كاخلشــــونة، ااســـــتيالء،  -

 لــ  أن  خصــية الرجــل ليســا  قيقيــة. كزــا أن  وهــ  ألــد   . يــانالتســل ، الال ــعوریة والطحل
اأرأة متتاز رص ات مثـل الر،ـة، اإلیثـار و ـي ا سـرة،  يـ ع جعلت ـا  خصـية ووذجيـة ألتزتـ  

 (7-8)مرادراين، د.ت   رالص ات اإلنسانية احلزيدة

مرألرطــــة د  كانــــا منتزيــــة للرجــــل فلــــي  هلــــا دور   القصــــة ىلا وهــــ  ألرــــدواأرأة   ا  -
 .(121.ت  د ،)فولف راان  اآلرر

 ( ف والــاا یــوج  وی ســر كــل  56  اأصــدر ن ــ الرجــل یعامــل اأــرأة معاملــة دونيــ  ) ىلن   -
 .(85اأصدر   ن  )   ء  ا في  اأرأة

 
 جتماعيالنقد اال 2.5

)احلــاج  ســن،  حيــاو  هــاا اأــن   النقــدا كشــف الصــلة رــظ الــن  وا تزــ  الــاا نشــا فيــ 
1997  66.) 

http://www.freearabi.com/
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 نصاري؛ حياتها وأدبهاعلياء األ 2.6
  العــراق   مدینــة العزــارة وهــ  ارنــة أ   1971 ــام نصــارا ،ــد ا أ ليــاء  ولــدت الناألرــة

 قــوقفقــ  احلرنــالوریوس    اترــوأ1987یــران  ــام ىل  ىلالشا رمصــط   اأ ــاجر. هــاجرت 
و  أصـــدرت   العـــراق رعـــد ســـقوط الطاغيـــة صـــدام. ىل  ـــا ، واـــد  ـــادت أررعـــة   م  أوهـــ  

، و   ـــام ألـــاكرة ســـ روالـــيت ،لـــا  نـــوان    رـــضوت  ـــن دار اهلـــادا 1999روایاهتـــا  ـــام 
صـدرت هلـا ألرنيزـة  2002الـدار ن سـ ا، و   ـام   ـن الوسـ ، صـدرت روایت ـا الثانيـة 2001
وكـان هـاا . مـراةىلغضـي حتا  نوان  2003 ام  ما جمزو ت ا القصصية فقد صدرتأ، احلي  

م أ ينـــا كانـــا روایت ــا   2004و   ــام . الســنة كثــر مريعـــا لــدار اهلــادا   أللـــكالنتــا  ا 
 . ل  و افشةلتأي روایت ا  2008 ام  ، لتتواف القاصة  ن التأليف  ىتموس 

،  ـو   ـعرية ااصـات  رريـات هتـت  2003 و  اسـتطالل للـرأا اامـا رـ  دار اهلـادا  ـام
و  ومـــن رعـــدها جـــاءت نصـــارا ا ا  كانـــا الســـيدة  ليـــاءد  رنشـــر مؤل ـــاهتن، فقـــدار اهلـــادا 

الســيدة ا نصــارا،  ــو  اأــرأة واضــایاها  وألــدور روایــات .القاصــة رولــة القــدویو مــن النویــا
 ــا أكزــا   م زــة ألتعلــري دزــوم وهــواج  اأــرأة روایــة ألتنــاو  القاصــة مولــو ة احليویــة، ف ــ  كــل  

 جـاء متـأرراواـد انت ـا مـن روایت ـا اادیـدة   ومآسـي ا وآماهلـا و ـعر اروایات حتن   ن العـراق 
 يــ  صـــدرت  ــن دار رنـــد للطرا ــة والنشـــر   ســوریا. وهـــ  ألتنــاو  مولـــول اخلــوف    يـــاة 

امــرأة وىلن ارتلــف نو ــ ، ولننــ  الرفيــري  اخلــوف حيــي   يــاة كــل   اــو  الناألرــة ىلن    ــد   یفعلــ اأــرأة،
 (www. fnonarabia. com) زيل؟اأرأة التخل  مـن هـاا الرفيـري ا ألستطي   ف لا و د للزرأة، 
الثقـة رـالن    يـ  اسـتطا ا  یجياريـاب رعـد احلصـو   لـىلالروایـة  ةجارا  ن  رطلأهاا سؤا  اد 

 معارك احلياة. یالتحللي  ل
ألعرض  ن  ياة اأرأة العراايـة، و ـرمل أظلوميت ـا  يـ   «وألنلزا احلياة»ىلن أ دث روایاهتا 

 (.www. kitabat. info) رالهلا الروافية صورا مؤءرة أعاناة اأرأة و قوا ا الضافعة ألرس 
 وهــ  ليــاء ا نصــارا جبانــي الروایــة ألنتــي أیضــا   ا ــاات ااجتزا يــة وال نریــة اأختل ــة. 

نا طة   جما   قوق اأرأة ومـدیرة منظزـة رنـا الرافـدین ررارـل وهلـا العدیـد مـن اأقـاات والرحـوث 
 (http://www. rclub. ws/?p=1848)نشرت   الصحف واأواا  العرااية والعررية.

http://www.rclub.ws/?p=1848
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صور مقاومـة اأـرأة وذلـك   سـا ة »  روایاهتا واصص ا  ألریناة القاص وجمزل القو  ىلن  
ــــــ  ــــــدم   ا ــــــا  القصصــــــ  والرواف ــــــ  النســــــوا اإلســــــالم  األت  «أدريــــــة ألنــــــاد ختلــــــومن القل

 (.www. irib. ir/worldserviceاللواي،   ل )
 

 الروايات تحليل. 3
 دراسة سيميائية في العناوين 3.1

فيزــا  الوســ اســتعداد الناألرــة لردایــة  يــاة جدیــدة و ی لــ ألــاكرة ســ رو  روایاهتــا أ نــوان  یــد   
ألرنيزـة  ن  أا ىلیردوهوجتدیف وهر قة لد الرطرینية ااجتزا ية والسياسـية السـافدة   العـراق. 

الناألرــة    یألــر  یرــر   احليــاة. ورعنــ  روایاهتــا ا  اأزا ــاة  ضــور احلــي   ألتجــ  حنــو احلــي  
التـــارض فيـــو    ی لـــ اآلرـــر رصـــورة مشـــوهة كا ـــا فاألتـــ  فرصــة مـــا فـــالعنوان ألـــد    متـــأرراجــاء 

  مو ـــد جيـــي  ليـــ  التقيـــد رـــ  ولننـــ  أصـــر    مـــأزق دیـــهنـــاك رجـــل ول ىلن  رالالىلجياريـــة  يـــ  
 .اأرأة یلدالتأرر فأءار احلسرة والحلضي واحلضة 

ـــاء ا الروافيـــأیضـــا  يـــ  ا تـــبت  وألنلزـــا احليـــاةوهـــاا هوالشـــأن    نصـــارا كـــالم ة  لي
ف ـ  احليـاة الـدنيا ألـتنل  ، رطلة الروایة، رعد اأوت هوكالم احلياة، وهـ  اقـة   ذلـك « يلة»

وااستســالم والرلــو  للوااــ  رغــ    يلــة، لنــن كالم ــا مل ینــن كــالم احليــاة، رــل كــالم الــا   
 (.www. kitabat. info) اساوأل ، وهاا ما نستو ي  من العنوان

 

 األساسية في الروايات اإلشكالية 3.2
فعنـدما  .جـاء متـأرراب ألرنيزـة  ـي و مـن  ألنحصر اإل نالية  زوما   سوء العالاـة الدوجيـة   كـل  

هنــاك  (. كزــا أن  84  2011 )ا نصـارا، ألقـوم الدوجــة رـإ الن متطلراهتــا یراهـا الــدوج  ررـاب  ليــ 
 .یالوس  و ينا أم موسمولو ات اجتزا ية وسياسية وو نية أل صل ا الناألرة   كل من 

 ی ــظ ألــر  یااجتــاا النســاف  مقارنــة رروایاهتــا ا رــر  ىللــیا ــد مــيال  جــاء متــأرراألعتــب روایــة 
و وفـاءب رـل   سـيا  ذهنـ  جيـرا اانتقـام أصورة مشـوهة  ـن الرجـل الـدوج الـاا ا یرـدا  رـاب 

http://www.irib.ir/worldservice
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 أكـــدت ا نصـــارا أن  كزـــا   االتـــدام اإلســـالم ردود ال عـــل ألنـــدرج لـــزن  يانـــة. ىلا أن   ـــب اخل
ـــة أ طـــا للزـــرأا مـــامل ألعطـــ  أا  اأنظومـــة ال نریـــة اإلســـالمية السياســـية وااجتزا يـــة والقانوني

اإلســــالم أ طــــ  للزــــرأا  ریت ــــا   اارتيــــار لعزل ــــا وزوج ــــا و اكز ــــا  منظومــــة أرــــرى وأن  
العقيــدة ااســالمية،  یاا تقــاد نراهــا ألتاكــد  لــ فر ــاا (www.inannanews.com) السياســ 

رافضة التقاليد وا  راف السافدة   ا تز . فاآلرر  ندها لي  متـاءراب رالعقيـدة رـل هـو مـت   
 (.36  2011رالورية الصحيحة )ا نصارا،  یرأن ا حيظ
فا زــة أرــا وفــاء ألصــف زوج ــا هنــاا مل أرا یومــاب  ی  هــ  مــن جــن  وا ــد،  تــوالرجــا

 ننــــن نتحــــدث ىلا رــــا مور اأ زــــة،  ــــن الطعــــام أواجيــــار الريــــا. كنــــا  ملمرتســــزا أو مــــدا راب. 
كــان أرــوك رجــال  يرــاب »  یلســان  خصــية أرــر  ی لــ ی( واــد جــر اأصــدر ن ــ كالحلررــاء. )

 (.72  اأصدر ن  ) «ولنن  كان رجال
ىلمــرأة ك ــاا أصــرحا  ــرة رعــد تـــات زوج ــا  يــ  مينن ــا التخطــي  حلياهتــا، ألأكـــل   ىلن  

( 73  اأصــدر)ن ــ   أرناءهــا كلزــا ألریــد كلزــا ألریــد وألنــام كلزــا ألریــد وأل نــر كلزــا ألریــد وألــرد
 «أنـــــا رجـــــل، أفعـــــل مـــــا حيلـــــويل دون  ـــــري   ـــــد   ااســـــريت»لـــــ  أن یقـــــو   والرجـــــل حيـــــري  

 «نـ  النسـاء ا منطـري لنـنأ»اأرأة  ينزا ألنون اقـة ( والرجل ِا ي 127  اأصدر ن  )
( و سي رؤیة وفاء فـإن م  ـوم الدوجيـة  نـد فـؤاد م  ـوم اااریـة، 137  2001 نصارا،)ا 

اأــرأة رلقــا »( كزــا یعـب  نــ  فــؤاد 127  اأصــدر ن ــ . )، م  ــوم الـرق  یوم  ـوم اأــرأة ا نثــ
( و سـي رؤیـة الـدوج أن اأـرأة  نـدما 138  اأصـدر ن ـ ) «للرجل، جاریة ورادمة وألارعة لـ 

( وكزــــا یتســــاء  فــــؤاد  ــــن 153  اأصــــدر ن ـــ ) الشــــ ادة العليــــا ألتحلــــض یألـــتعل  وحتصــــل  لــــ
 .(اأصدر)ن    «أِاف الرجل فينا أن ألنون زوجت  ذكية؟ ییا ألر »ن س  

أنـا لـن أد  ـ   »واص اب زوجت  الثانيـة  یولزوجت  ا  «كرس»ِا ي الرجل  یمن ج ة أرر 
زوجيت امرأة مثالية. كـال   ىل ـا امـرأة كرقيـة النسـاء، ألحللـي  لي ـا الحلـضة ور ـا ألصـل   رعـض  رأن  

احلقد ولنن ا ألعل  جيداب رأن ا وام ا لك ی ز ـو كثـضاب وأا ألصـرف سـيد یصـدر  یا  يان ىلل
ذج رأنــ  لــن الرجــل النزــو  ی( ویــر 194  اأصــدر)ن ــ   «من ــا  ق ــك ســتدف  هــ  مثنــ  راهضــاب 

 .(98 اأصدر ن  ) یتدوج امرأة ا حير ا الر 

http://www.inannanews.com/
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 شخصية المرأة البطلة 3.3
ـــاءرة رالعقيـــدة ااســـالمية فاهلي ـــاء رطلـــة  یالرطلـــة   روایـــات ا نصـــارا ألتحـــد ىلن   اأشـــاكل مت

زوج ـا  رـاب جيعـل من ـا لـحية)ىلذ ىل ـا  ـاار فتخلـا  ـن  يـاة  ، امرأة ملتدمة حتي  ألرنيزة  ي  
 ىللیألتحزل سوء معاملة زوج ا لتصل  - رطلة جاء متاررا - وفاء زوج ا  يت یتدوج( كزا أن  

ف ــ  لــحية  ر ــا لو يــدها  يــ   یموســ ســلز  رعيــد  ــن اختــاذ اــرار الطــالق. أمــا أم    ــل  
كــل  مــوا ن یعــاين   ی رنــاء الــرالد  ــظ ألــر النزــوذج الــو و الصــادق ااــي  جيعل ــا هــاا احلــي  

الــاا أصــر  ا ســض اأ ــاجر التافــ    الحلررــة. هــاا واــد   یالــط اد احلنومــة كأن ــ  ولــدها موســ
للط ـل والط لـة   اصصـ ا دوراب  كانا العالاة الدوجيـة أسـاس كتارـات  ليـاء الروافيـة. كزـا أن  

 م زاب   ألركيرة الن  القصص .
 رصــا  لــ  أن ألنــون رطــالي، نســاء » ألقــو  الناألرــة  ليــاء جتررت ــا ا دريــة  و ــن
مشـــاكل ن،  متحـــدیات للـــدمن، للصـــعا  اللـــيت حتـــي  دـــن اـــادرات  لـــ   ـــل   اویـــات

  ىللـافة ىل ـا ىلجسداب فحسي یتحلىن ر  وليسا  ااب یتحلد  ر ،  ليساناجحات، فاأرأة 
روایـة ألتحـدث  ـن  كـل  هاا ما  زلا  لي    روایاي لالك جاءت   رادة،ىلهاا روح وفنر و 

حتد ت اليت  والق ر واستحقار ا تزـ  هلـا   وليـة  الوس اأرأة فرطلة  مولو ة م زة    ياة
یضــاب اضــية ا مومــة. ف ــل ینت ــ  دور اأــرأة ىلذا مل أحتــد ت رطلــيت  ألرنيزــة احلــي  نســر ا، و  

إلءراأل    روایاي ه  فنرة  ما سعيا ... ?ا ادار أن ألنون هلا ادرة احلزل واإلجنا  ألشاء
 «ين جنحـا   ذلـكأذاهتـا. وأ تقـد  وحتقيـريالتحدا. فاأرأة اادرة  ل  التحدا واانتصـار 

(www. fnonarabia.com). 
 

 قضايا المرأة ومتطلبات المرأة العراقية المعاصرة 3.4
هــاا الروایــات جمــا  واســ  لطــرح  ــدد مــن متطلرــات اأــرأة ومشــاكل ا الن ســية وااجتزا يــة. كزــا 

( 158  2011 )ا نصـارا، «ىلن اأـرأة   جمتزعنـا ألعـاين النثـض»كدت  خصية الرطلـة وفـاء  أ
 فنستطي  أن حنسر ا لزن مسات النقد النساف  ومن أمه ا 

http://www.fnonarabia.com/
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أریـــد أن أ ــــيش  يـــاة  ريعيــــة، »ألقــــو  وفـــاء نا رـــة ارت ــــا   حتبببرا  طلبببل الحريببببة واال
 ىللــی ــوام، اأعاملــة كدوجــة وكــإمرأة، أریــد أن أ ــعر  قــ    احليــاة و  اخلــروج وأن أذهــي اا

 .«ريا أم  دووا روف من  وأن أحتدث م   لريت  ریة دون ااكزة

  ا ختلوصــ حات الروایــات مــن العرــارات الــيت ألنشــر روح احلــي وحتــرمل طلببل الحببل  
هو  احلي  »وس  من أا   ء آرر   روایاهتا. أو ألعاين من فقدا. فاحلي لدی  جما  أ لي  
 «احلـي هـو أن جنعـل مـن حنـي سـعيدا»( 238  اأصـدر ن ـ ) « ـ ء رالنسـرة اأـرأة أه   
(. 201ان مالكــا  ــاهرا )ن ــ  اأصــدر  جيعــل مــن اإلنســ (. واحلــي  226  اأصــدر ن ــ )

أن ألصــحل  رســعادألك  جــل ســعادة مــن حتــي فــالك هــو » فتجــدر التضــحية  جــل احلــي  
( والرجــل اأثـايل هــو الــاا یعطــ  225  اأصــدر ن ـ ) «ا مـر الصــعي رــل أللـك هــ  اانــة

ـــادراب مـــا جتـــد مـــن حير ـــا كـــل   الصـــادق واأخلـــ   هـــاا احلـــي   اأـــرأة   ثـــل ذلـــك  اأـــرأة فينـــا ن
 (.166  اأصدر ن  )

كادمييـة أدنـا امـرأة را ـدة ورالحلـة دكتـورة »  ألقو  الرطلـة   جـاء متـارراب  طلل االستقالل
فعــــل. لقــــد اجتــــدت دور اأراهقــــة الــــيت انتظــــر في ــــا اآلرــــرون مينعــــوين أوأم وأ ــــرف جيــــدا مــــاذا 

یــت   فــؤاد زوجتــ  رأ ــا رــر  نــد مــا آ(. و  منــان 52  اأصــدر ن ــ ) «أوینظزــون يل  ــركيت
(. فتجيـي وفــاء  54  اأصـدر ن ـ ) مـ  ا تقادهـا والتدام ـا ختـرج مـن الريـا دون ىلذن زوج ـا

( اأصــدر ن ــ ) « يــ  أریــد یلــك   منعــ  مــن الــاها  ىللــ لــك   ذلــك، ا  ــري   ا  ــري  »
 «أنــو أرفــض رعــد اآلن أن أكــون أمــة. لــن أرلــ  لن ســ  رعــد اآلن أن أكــون جاریــة» فتوكــد 

اتصـادا سـتقال  ااالنلزـة. كزـا ألطلـي اا ی(. ف ـ  ءـورة نسـویة رنـل معنـ5 اأصـدر   ن)
 (.15  اأصدر ن   ي  ألتصرف   أمواهلا وألنزل الدراسة )

)اخلشـــــونة  نشــــاهد مســـــات اخلشــــونة النالميـــــة وااســــدیة والرو يـــــة   الريــــا الخشببببونة 
ف ـــي »( فتصـــور الناألرـــة رشـــونة الرجـــل لـــد الرطلـــة الدوجـــة  52  اأصـــدر ن ـــ ) ا ســـریة(

ذ ــا  كيــف ألســافرین دون أليــ  وهــو یقــو  هامســا   ىلوراءهــا ليزســن ا مــن  ــعرها ویســحر ا 
 ـــعرت رـــأمل یشـــد  رأســـ ا فقالـــا وهـــ  ألتظـــاهر »( ورد فعل ـــا  56 اأصـــدر ن ـــ ) « لزـــ ؟

مرــااة  لــي  دون  لزــك، هــا أنــا أرــبك رــر یتصــل الــدوج آو  منــان  (اأصــدر ن ــ ) «رالال 
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 یعلـن  ـن  ـدم رلـاا  شـاركة الدوجـة   السـ ر مـن أجـل اأـومتر العلزـ  ی سؤويل ااامعة  تـ
 (.60  اأصدر ن  )

(وجـراف  الشـرف وغسـل 45  2011)ا نصارا،  ىلن القتل الناموس  االعتداء الجنسي 
أزمـة والـيت ألتحزـل اأـرأة  واار ـا ( من القضـایا الدارجـة   الريئـات اأت94  اأصدر ن  ) العار

 نـك »غتضـا   و يدة. ألقو  وفاء  م جنان ال تـاة الـيت اتلـا ريـد أسـرهتا   ـا ألعرلـا لال
،ایــة امــرأة  یامــرأة لــعي ة، ا  ــو  لــك وا اــوة، نعــ  أنــا اقــة. ا ألوجــد امــرأة اــادرة  لــ

 «وىلن كانــا أم ـــ  ی، راصــةب ىلذا كانــا رالــعة لقــوانظ الـــاكور وحتــا ســيطرهت   تــیأرــر 
 « ـرادا ی لـ ی لي ا واضـ یكان ا جدر رأروهتا أن یقتلوا من ا تد( »44  اأصدر ن  )
( و  ن ــ  الروایـة ألقـو  الرطلــة الـدكتورة وفـاء رــال  ىللقـاء االـرهتا  ــظ 47  اأصـدر ن ـ )

اازيـــ  اخلـــومل فيـــ  والتحـــدث  نـــ   یغســـل العـــار  يـــ  جتعـــل القضـــية تـــا ِشـــ یألشـــض ىللـــ
 (.111  اأصدر ن    دینية و رفية و شافریة )لدوا 

 ن ــ فــال قر مــن ا ســرا  الــيت جتعــل ا ســرة ألــدوج ال تــاة رــاإلكراا ) زواج الفتبباة ببباإلكرا  
 (. 329  اأصدر ن  ( وهاا وأد للرنات   القرن الوا د والعشرین )157  اأصدر

ج ـاء الـدوج  یولنن ا ا ألصب  لـسرهتا كأا امرأة أألصب الدوجة  جل أوادها، الخيانة  
( و  مونولـــوج یقـــو  80 اأصـــدر ن ـــ ) یوســـوء رلقـــ  فيزـــا هـــویقي   الاـــة مـــ  امـــرأة أرـــر 

ســأألدوج  مــر ف أن ــك رــالوا  )ی ــد دها رأنــ  ســيتدوج( و جعلــك لقزــة ســافحلة   أفــواا »فــواد 
نــن زوجــة وفيــة النــاس، ســيتحدث اازيــ   ــن الــدكتور وفــاء الــيت ألــدوج  لي ــا زوج ــا أ ــا مل أل

النــاس أن زواج  ی( فــض 128  اأصــدر ن ــ ) «ااافظــة  لــ  ريت ــا وزوج ــا یصــاحلة اــادرة  لــ
اأــرأة   ــا ا ألعــرف اأعاملــة احلســنة مــ  زوج ــا. ف ــاا یعــو  ىللــیســرر  یعــود  یاأــرء مــرة أرــر 

 (.140  اأصدر ن  ) سقوط اأرأة   ا تز 

 ىللـیاألرة اسرا  سـوء ف ـ  الـدوج مـن العالاـة الدوجيـة ألعود الن دور األ  في تربية األوالد 
 وامــل  ــدة من ــا ســوء معاملــة ا م لــزن ألرريــة ا واد، فالراویــة   جــاء متــارراب ألصــور أ زــا  

هناا را رتـ  أمـ  وهـ  ألقـد م لـ  صـورهتا  لقـد  ـر ا أن ألنزـل دراسـت ا »ومشا ر أم فواد  
 ــ ادهتا   یــوم مــا، ميننــك رعــد ااامعــة أن  ااامعيــة، مل أمــان ، لتنزــل دراســت ا و ــا أل يــدك
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 یالـدواج ىلا   لـ ىللـی. فل ـاا ا ینظـر فـؤاد «جتلس ا   الريـا، ارارهـا ا و  واآلرـر ريـدك أنـا
أن   وةي ة  لي  أن یقوم دا أقتضيات احلياة وأن  ارد من ارتيار امـرأة ألشـارك  احليـاة الدوجيـة »

ـــ  ا واد وهتـــت  رشـــؤون  فيزـــا  (. فل ـــاا 26  2011)ا نصـــارا،  «اذا ر لـــا أمـــ لتنجـــي ل
ِتــار مــا ختتــار أمــ  ومــن ألراهــا كشــرینة حليــاة ارن ــا وا یعلــري كثــضاب  لــ  كلزــات أمــ  فيجير ــا 

 .«ىلفعل  ما ألری  مناسراب یا أماا»

هنــاك  ــدد كرــض مــن النســاء الــالي هلــن أفنــار ســلرية، ألعــارمل رؤیــة النسبباء التقليببديات  
أنـا انومـة ردوجـك، »و احليـاة ا فضـل، مـن ن أرـا وفـاء والـيت ألنصـح ا  الرطلة اأقدام حنـ

(.  ن اأرأة انومة ردوج ا و لي ا أن ألسز  كالمـ  69  اأصدر ن  ) «ا مينن أن ختال ي 
هــــاا هــــ  ا  ــــراف والتقاليــــد الــــيت » ( و ن  70 اأصــــدر ن  أســــرهتا وريت ــــا.) یلتحــــافا  لــــ

( وختا ي أم وفاء، وفاء 47  اأصدر ن  ) «ا  يلة لنا نزتنا منا سنظ وومازالا حتن  
 لــينن مــن  یلقــد كــان ارــوك  ــامالب رســيطاب فقــضا ارــتالا ان رســا رنــات. كــان ِشــ»اافلــة  

أواد الســوء ومــن اســاوة ا تزــ  لـــالك كــان یــد و ان أن یــأي ارـــن احلــال  ليتــدوج مــن رناألـــ  
فــؤاد خلطرتــك وأنــا   الســادس اإل ــدادا  رأســرل مــا مينــن. لــالك أیضــاب  نــد مــا جــاءت أم

( فتقــوم وفــاء  المــة 48  اأصــدر ن ــ . )«ال ــور  نــك أصــرحا كرــضة    رفنــا یوافقنــا  لــ
 لي ــا  یألتحــدءظ  ــن أررعــة فتيــات كــان هلــن أ ــالم و زو ــات، اضــ»أم  ــا  ــظ ختا ر ــا  

نسـاء سـحق ن ال قـر واحلاجـة والـة الناصـر واأعـظ فوا ـدة  ىللـیال قر والعوز واا ـل، ليتجـولن 
وادهــا وأن أأرملــة  ــافرة كيــف ألــدف   يــل ا اــدار  ــن  یرادمــة   ــا مل ألــرزق رأ  ــا  وأرــر 

فضــل مــن  ياهتــا وهــ  مل ألرلـ  العشــرین مــن  زرهــا. أمل ألومــل ارنتــك وهــ    أألـوفر هلــ   يــاة 
مــا هو ليــ   ىللــیو لــ  ألنت ــ  رــ ، أــا آ   اهلــا  الثامنــة  شــر مــن  زرهــا؟ لوكانــا لــدی ا  ــ ادة

 (.51  اأصدر ن  ) «اآلن؟
ختــالف اوامــر زوج ــا، ىل ــا ألتحــداا ا أدرا »رــالق رنت ــا   ــا أمــا أم وفــاء فتتعجــي مــن أ

 ســـتاذة   ااامعـــة، نخـــا ران  ـــا ومل ألعـــد ألرـــايل لدوج ـــاأمـــاذا دهاهـــا؟ هـــل   ـــا أصـــرحا 
أن مـــا ی زـــو »م ت ـــا رایـــدی ا. و  منـــان ارـــر ألوكـــد ا ( ىل ـــا ختـــر  ري 86 اأصـــدر ن ـــ )

رشـونة ا م  ی( ف   هاا احلظ نـر 87  اأصدر ن  ) «هو ا ت ا لدوج ا، أن ا ختر  ريت ا
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( واصـة مسـضة هـ  91 اأصدر ن  ) «لوكانا مسضة هاا رنيت لنسرت رأس ا» ي  ألقو   
الرنــا   قــد القــران رين زــا منــا ســنة،  ن   ريــا زوج ــا الــاا     ىللــیأ ــا رفضــا أن ألــاهي 

ومـاذا یعـو هـاا؟ انـ  رجـل »وفـاء ألقـو    ررجية مع د معلزات وهاا الشـا  رـری  ارتدافيـة. فـأم  
 (90  اأصــدر ن ــ ) «وهــاا ین يــ . رجــل یســتطي  أن یعيــل أســرأل . الشــ ادة ا ألعيــي الرجــل

 (.91  اأصدر ن  ) «وان هاا آرر الدمان ... «فوا 
نرلـخ حلنــ   ... حنــن»التقاليــد والسـنن الراليـة  ــظ ألقـو   یفتؤیـد الرطلـة الالفزــة  لـ

نــد  ان دــا مــن ســلطان  نزــا لــزافرنا و قولنــا رد ــا مــن الــدمن، أا ــراف وألقاليــد مــا 
 (.115اأصدر   ن  ) «فناد أن ن نر  يت   ألحليضها،  ن ذلك ما أل ينا  لي  آراءنا

ـــة  لـــ یحتنـــالخبببو     قـــدة »صـــلية   دارـــل اأـــرأة العقـــدة ا ن أ لســـان الرطلـــة یالروافي
اخلـــوف مـــن أن ختســـر مـــا ريـــدها، زوج، أســـرة، أ  ـــا ، مسعـــة و... « اخلـــوف مـــن ا  ـــو ...

 جاني، فتردأ رالتنـاز   ـن رغراهتـا، أ الم ـا، ىلرادهتـا،  قوا ـا... حياصر اخلوف اأرأة من كل  
 فاأرأة ختاف من  (63 اأصدر ن  )

 أسرهتا أن ختسر 

 ياهتا الدوجية  

 أوادها 

 من أااویل الناس  مطلقة، فا لة    ياهتا، امرأة غض صاحلة، أنانية 

  ،الم اأمن أن ختسر مستقرل ا، دراست ا،  زل ا  

هــاا ا رمل ألعــيش دووــا رــوف؟  ا ــا  یألتســاء  الرطلــة   ن ســ ا  هــل ألوجــد امــرأة  لــ
فـــؤاد منع ـــا مـــن زیارهتزا...فعلي ـــا أن   زرهـــا كلـــ  ختـــاف مـــن فـــؤاد. ختـــاف أن ألـــدور والـــدی ا  ن  

حتطـ  صــن  اخلــوف   دارل ــا. ىل ـا مل ألــدر ريــا أســرهتا منــا سـنظ  يــ  كانــا ختشــ  غضــي 
(. ألقـو  70 اأصـدر ن ـ ) «زمـنا اخلـوف»وفاء، الـدمنا  یهلاا ألسز (67 اأصدر ن  ) زوج ا

  ـ ء وا نعـرف غـض اخلـوف نن ـة حلياألنـا وفاء  ر ا حنـن النسـاء رشـنل رـا ، مـاف مـن كـل  
 .(اأصدر ن  )

( ف ــ  ختــاف مــن مــا 87 اأصــدر ن ــ ) واأــرأة جيــي أن ا أل نــر ىلا رإســعاد زوج ــا وأســرهتا
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ماذا ستقو  الناس  ن ا؟ كيـف سـتداف   ـن ن سـ ا أمـام ألسـنة النـاس؟ »ألسنة الناس   یسيجرا  ل
 «ريا زوج ا رالثو  ا رـيض وختـرج منـ  رـالن ن ا رـيض یال تاة ألدرل ىلل»حتن  ا م او  أم ا  

اأصـــدر(  ن ــ ) ( ف ــ  ألعــود رســري رــروج وفــاء  ــن  و  ــا، التعلــي  الدافــد88  اأصــدر ن ــ )
 ن ــ ) مــن ا فضــل أن ا ألــتعل  اأــرأة وىلن ألعلزــا فشــ ء یســض ورســي  ین ي ــا  قــاب اــالوا أن»و

 (.89  اأصدر ن  ) «جيي أن ألقف وفاء  ند  دها، جيي أن ألرل  زوج ا  ن ا»ـاأصدر( ف
ِــافون مــن الرجــل ومــن  - أســرة وفــاء - ا   ــا  وراصــة الرنــات   مثــل هــاا ا ســرة ىلن  

مــا زالــا أللــك الــدمول اأتنــاءرة رصــزا  لــ  وجنــيت أم ــا »الــدواج  ألصــف الراویــة رنــا ا ســرة 
اخلـوف متنـاءر  یالتأكيـد  لـ (. هـاا وأن  102  اأصـدر ن ـ ) «ختي  ا ختي  ـا مـن كـل  رجـل»

 (.104  اأصدر ن    كل  أروا  الروایة )
یعـــود اخلـــوف ،  ـــظ ااونـــا رطريـــي  ـــا  -   الروایـــة یالشخصـــية ا رـــر  - واهلنـــاء

(.كزا ألتســاء  وفــاء  ــن ن ســ ا  اأصــدر ن ــ ) الرغرــة   احليــاة   ــا  ــاارليصــادر من ــا 
 «اخلـــــــوف حياصـــــــر  ياهتـــــــا؟ اخلـــــــوف مـــــــن ا  ـــــــو  اآلي  ـــــــا ا حتـــــــي   ییرقـــــــ یمتـــــــ یىللـــــــ»
 ــا وأدركــا مقــدار أم   ىللــینظــرت هنــاء »اخلاف ــة   ی(. وا م هــ  ا رــر 107 اأصــدر ن ــ )

 (.108 اأصدر ن  ) «اخلوف الاا ألعيش  هاا ا م اأسنينة
ـــا رـــأن  - رطلـــة الروایـــة - و نـــدما ألقـــا الـــدكتورة وفـــاء اارـــورا أ ـــالء »االـــرهتا أ س 

اخلـوف ذلـك الشـر   یزوایـا ن سـ ا، لقـد انتصـرت، انتصـرت  لـ أصنام اخلوف ألتطایر مـن كـل  
(. ألنصـ  الرطلـة ن سـ ا  115اأخيف الاا ما ررح یقيد م اصل احلياة في ـا )ن ـ  اأصـدر  

...سـأفعل مـا أریـد أن »( وألؤكـد  144 اأصـدر ن ـ ) «ألتحـر را مـن اخلـوف أوا  ليـك أن»
افعل ، سأرفض أیة ااولة منك إلذايل إلستضعا  لتحقضا ...أنا أم.  ليك أن حتومـو كـأم 

وأنـــا امـــرأة يل  قـــوق.  ليـــك أن  أوادك وأنـــا زوجـــة.  ليـــك أن ألعـــاملو كـــدوج  طـــوف اـــي  
 (.55  اأصدر  ن ) ألعاملو من رال   قوا 
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 من أللك القي  اإلسالمية الرارزة   آءارها 
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اإلستعانة را مور اأعنویة، راصـة  نـدما ألواجـ  الشخصـيات اخلـوف كزـا  ـدث امنـة  -
جلرـا آمنـة وهـ  ألسـتعيا رـان مـن الشـيطان الـرجي  وألـرد د »رنا ا سرة   اأواج ة م  أري ـا 

القــرآن النــرس   ســر ها ألســتزد من ــا القــوة ف ــ  جتعــل ا رطــا  یســتعينون رــان  نــد آیــات مــن 
 (.189  اأصدر ن  ) «اأشاكل وان ىل ا أعضلة ا حيل  ا ىلا ان و دا

الصب والصزود  وم  أ ـا ألنـد   مـن  زـل زوج ـا ىلا ىل ـا ألتزاسـك  يـ  ا حتـي أن  -
(. و يـــ  ىل ـــا كانـــا ووذجـــاب مـــن 60  اأصـــدر ن  مشـــاكل ا مـــ  فـــؤاد) ییطلـــ  الحلررـــاء  لـــ

ا تزـــ   (. كـــأن  اأصـــدر ن  ا تزـــ  وا ألریـــد أن أل قـــد صـــورة اأـــرأة الناجحـــة   أ ـــظ النـــاس)
ن صــ عة أنتيجــة  ىللــییتواـ  من ــا أكثــر تـا یتواــ  مــن اآلرــرین. فتتخـا الصــب والصــزود لتصـل ا

 (.248  اأصدر ن  ) الدمن القاسية  امل للتنري 
التــدام ا د  اإلســالم   ىلن الروایــات كل  ــا ألرتعــد كــل  اارتعــاد  ــن اإل ــارات اانســية  -

 واأحلامرات احلرية كزا ه  العادة  ند الروافيظ اادد.

هتـاوت »و د ا   مر لة ما من اصت ا   یالد اء والصالة   ينزا ألصو ر  ضة أم موس -
   ضـــا للصـــالة اـــد أ ســـا رأ ـــا أ ياهـــا... یأاـــر  مقعـــد وأج شـــا رالرنـــاء  تـــ ی لـــ

ســجادهتا... كانــا متعرــة فصــل ا ركعتي ــا مــن  یا مان...ألول ــأت وجلســا  لــ ىللــی اجــة 
 (.65  اأصدر ن  ) «جلوس...

 .(163و 162 و65  2001نصارا، )ا  مولول التدام اأرأة راحلجا  التاكيد  ل   -
 اأســــــــا دة مــــــــن  ضــــــــرأل اا ســــــــاس  ضــــــــور ان    ــــــــؤون احليــــــــاة كل ــــــــا و لــــــــي  -

 (101و 87و 55  اأصدر ن  )
 .(45-44  اأصدر ن  ) )ل(   مواج ة اأشاكل هل الرياأ لي ااستعانة واأدد من  -
 .(130-129  اأصدر ن   دم ننران اأوت) -
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 نستطي  أن ناكر أمه ا وه  
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رـا وفـاء   أمـن هنـاء   )كـل   رعـض الشخصـيات النسـافية العقر وألعدد الدوجـات  ألعـاين
( وهنــاء   ألرنيزــة 191  اأصــدر ن ــ )  صــدیقت ای( ومعن186  اأصــدر ن ــ جــاء متــارراب )

( مــن نقــ  رـــایولوج  والروافيــة  ــالف احلركــة النســـویة التحریریــة غــض اإلســالمية، ألرـــي  احلــي  
ا واد.  فتــداف   ــن الــدواج  ا جيــا  و ــي  الــدواج الثــاين للرجــل  نــد  قــر اأــرأة دــدف رقــاء 
هـاا،  ی(. فعلـ163  اأصـدر ن   اار) یءانية  ندما یرید الدوج ا واد رسري أن اأرأة ا ول

 ( وغـض صـحي  مـرة34  2001،  ياهتا الدوجيـة صـحي  مـرة )ا نصـارا فأن ألرك اأرأة ا و   
   - الدوجـة الثانيـة - فالضرة «سوء التصرف»ـ(  ي  ألعب   ن  ر164  2011)ا نصارا، 

 (.191  اأصدر ن  ) هاا احلالة ليسا  يئاب اريحا
 لو  ولنن  ریـري احلـل مت ـاوت.  یىلصالح اضية ا نا واآلرر  روایاهتا ألؤكد احلصو   ل

ىلن  معااـــة ســـوء العالاـــة الدوجيـــة أســـاس روایـــة جـــاء متـــأرراب. ألرـــدأ هـــاا الروایـــة جبـــو ینعـــدم فيـــ  
مــن الــدوج والدوجــة    رــ  كــل   اريــل  ایت ــا. هــاا مــا حيــ    یدوجظ ویســتزر ىللــالت ــاه  رــظ الــ

استدار لينظر الي ا فوجدها ألحلـ     نـوم  زيـري، اسـتلق  ىليل جوارهـا  ـعر  و  مـرة » ياهتزا 
 (.41  اأصدر ن  ) «ال اصلة رين زا كرضة وىلن  ع زا سریر وا د    ياأل  رأن  

ضــاب یردوأنــ  یطــرح   ن ســ  مثــل هــاا ا ســئلة رــال  صــوت اآلرــر  مــن مواــف الرجــل أی
مونولوجاألــ ؛ ا ســئلة الــيت مل ی نــر في ــا یومــا مــا؛ هــل ألشــعر وفــاء رالســعادة معــ ؟ وأــاذا ألشــعر 

هــل جتــد زوجــاب أفضــل منــ ؟ ولننــ  رعــد ألعــداد  ســناأل  ألســاء  مــن ن ســ   رالســعادة معــ ؟ ...
فالشــ ادة واأنانــة واأــا  والصــحة مــن  ورــال  ن ســ  مــن وفــاء  مــاذا ألریــد أكثــر مــن هــاا؟ ...

(. فر اا جنـد اأصدر ن    ء یستوجي اأرأة أن حت  رالسعادة) رال  وج ة نظرا ه  كل  
 ألعددیة ا صوات واآلراء   آءارها.

   اضية وأد الرنات 
  هناك أاسام للوأد  سي ألعرضها 
 ال تاة اليت حترم من التعلي  ألوأد 

  العزل ألوأداأرأة اليت حترم من  ق ا   

 اأرأة اليت هتان وألسحري كرامت ا وألوأد 
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  ال تــاة الــيت حتــرم مــن التعرــض  ــن رأی ــا و ق ــا   ارتيــار  ــریك  ياهتــا أوالطریــري الــاا
 (.112  اأصدرألرید أن ألسلن    احلياة ألوأد )ن   

 1343رغـ  مـرور  ...»فيشعر القارئ  ضور ال نرة اااهليـة جليـا  ينزـا ألقـو  الناألرـة  
رعثـــة النـــص ازـــد) ( مازلنـــا نـــأد ال تـــاة وىلن ارتل ـــا اأســـزيات وةـــروف القتـــل  ی امـــا  لـــ
 (.اأصدر ن  ) «وآلياأل 

اأرأة ن س ا ألتحزل جدءا من اأسؤولية  نـدما ألستسـل  لوااع ـا اأـدرا » ألعتقد الروافية رأن  و 
ا تجـــاج رـــل أللجـــأ ا  و أوالظـــامل وا ألعـــب   ـــن رفضـــ ا هلـــاا الوااـــ   ـــىت ولورنلزـــة اســـتننار 

 (/www. kitabat. info)جارر ال تالوا «الصزا
 قوا ــا فعــب احلضــور   نــدوة ألشــنلا مــن ارــل  یألعلــي  اأــرأة وألنویرهــا  لــ یوألأكيــداب  لــ

 .(110  2011)ا نصارا،  أمهية هاا اأولول یمنظزة )أنا امرأة( النسویة، ألوكد  ل
 

 االتجا  الوطني 3.7
هنـاك ألصـرحيات  ـا   ن  أفيزا یتعلري رالقضایا الو نية فالروایات مليئة راا ـارات السياسـية وراصـة 

أن  یكــان جيــرا   العــراق رــال   نومــة نظــام الرعــ  مــن ســجن وألعــایي وىلرــادة. فل ــاا نــر 
ـــام   2011)ا نصـــارا،  آءارهـــا ا ختلـــومن اأـــوت والنعـــ  والرنـــاء ومراســـ  العـــداء  ينـــا مـــن ا ی

 (.120  اأصدر ن  ) وفي ا ألاریخ العراق اأعاصر اجتزا ياب وسياسياب وااتصادیاب  (.188
  ـا سـا دت  (189  2000 )ا نصـارا، فالرطلة الطريرة   الوسـ  ألـرزح حتـا السـجن

 رایـا الظلـ  أمـام  یتجسـد»جماهداب و نيـاب مصـاراب رالصـدمة. فتحنـ  الرطلـة  ـن فـوة غيادـا  
...« صورا وأرش  أنوا  . كيف مينن لإلنسان أن یظلـ  أرـاا اإلنسـان دـاا الشـنل؟  یرأاس
 .(223  اأصدر ن  )

م رعــد انــدال انت الــة  ــعران  1990و   ــام »  یوكزــا ألصــرح الراویــة    ينــا أم موســ
 «ارن ـــــا ی لـــــ یموســـــ   العـــــراق ومـــــا رعـــــدها مـــــن مـــــوت وا تقـــــاات وســـــجون، رافـــــا أم  

 .(9  2004صارا، ن)ا 

http://www.kitabat.info/
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 ـــرومل الـــدواج واامـــا رغرـــة أمـــ     رفضـــا كـــل  »لســـان ميســـاء الرطلـــة حتنـــ    یو لـــ
ذكــر ىلين ارلــا أأرــ   ــالء وأذرف الــدم   نــدا و  ىللــیمــرة أهــرل  ألدوجيــ  ســریعا. كنــا   كــل  

ادمة ذات مرة ليقـف معـ   ـظ كنـا أریـد ىلكزـا  دراسـيت، أریـد أن أألسـل  رـالعل  والشـ ادة 
أرــواا  زــار ویاســر اــد هررــا مــن العــراق  أاــاوم الظلــ  وأصــل  مــا فســد   رــالدا. ىلن   ی تــ

 «یــران وجــاءت أررارمهـــا فيزــا رعــد رأ زــا  ـــضىلا ىللــی ــواك   احلــر ، هررـــا   زــا رفضــا اا
 (.26-25  اأصدر ن  )

م   2001وه  م تو ة الن ایة ألنت   رقصة وااعيـة  ـدءا  ـام  یم موسأألنت   روایة  ينا 
لــــرعض اأ ــــاجرین العــــراايظ الــــاین غراــــوا   اأيــــاا ا ندونيســــية واــــد أكــــدت  ليــــ  الروایــــة   

ا مســـاء وا  ـــداث   ال صـــلظ ا رـــضین  قيقيـــة وهـــ  مأســـاة العـــراايظ »الصـــ حة ا رـــضة  
 (.157  اأصدر)ن    «م2001الاین غراوا   اأياا ا ندونيسية  ام 

 

 في الرواياتسالمية إسمات وطنية  3.8
درلــا اأــرأة العراايــة اضــایا ألتصــل  صــضة الــرالد واأــوا نظ، ألعــب  ن ــا الناألرــة لــزن روایاهتــا 

  ا ومن أمه  
أم أ،د... رلــا  لي ــا فنــرة أل قــد العوافــل الــيت »مســا دة  وافــل الشــ داء والســجناء  

(. 79  2004)ا نصـــارا،  «معيـــل هلـــا وألقـــدس مـــا روســـع ا مـــن مســـا دة للنســـاء وا   ـــا 
 (93  اأصدر ن  كارءة الو ن وألسا د اأوا نظ. )  یفاأرأة ا م ألشاهد  ل

 .(146  2001ألشنيل اازعيات اخلضیة أسا دة اأننورظ والعافالت ال قضة )ا نصارا،

اـد ألنـون نلـا »الشخصيات  ی د او  ىل د یاهلویة و ي الو ن. ألقو   ل یالتأكيد  ل
الـو ن ا  ىللـینتزـاء ولنن الو ن   ء آرر... یا سـعيد، اإل سـاس رااستقرار رعض احلریة واا

(. وذلـك لـزن التنـا  111  2004)ا نصـارا،  «متنح  وءـافري اللجـوء وا أمـوا  الـدنيا كل  ـا
راا عار الو نية  ظ ألستش د رقصيدة مصط   اأ اجر)   الروافية( رـال  روایت ـا، وهـاا مـن 

 ىللـی   ریـري ر يلـ   ی(. كزـا یقـرأ موسـ104  اأصـدر ن  ا)ذكریات موس   ندما ینـاج  أم  ـ
 (.117  اأصدر ن  ) رأس الوءن  ،د مطر یم اجر آرر  اف ورألل سورة النسف  ل
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( ولـد ااسـتعزاریة راصـة لـد 178  اأصـدر ن  انتشار ا فنـار لـد ااسـتردادیة) -
 (.179  اأصدر ن  ااسرافيلية)

ــــة اصــــحا  اأــــرأة  ــــة ألصــــرح رــــأن رؤیت ــــا ختتلــــف  ــــن رؤی رالصــــة القــــو  ىلن الناألر
أنــا  نــدما اــر رت أن أواجــ  والــدك دــاا الشــنل رغرــة »اأعاصــرین. فتقــو  وفــاء إلرنت ــا  

مو   اصالح  ياألنا اأرعثرة،  ياألنا الضافعة دون اي  وأهداف ولي   جـل أن أهـدم 
أن حتطي  ا سرة رطأ كرض. والطالق اري   ن   ی(. وألر 149  2011)ا نصارا،  رييت

 (.213  اأصدر ن  ) جيعل  ياة ا واد   مأزق
 

 النتايج .4
حتقيــري الــاات اواب ومــن وراءا  مــن أهــ   القضــایا الــيت  ر ت ــا الروافيــة ونااشــت ا هــ   نصــر -

 القضية ااجتزا ية والو نية ءانياب. 
ألرتــدا الروایــات رــاأرأة وألنت ــ  دــا ورين زــا ءــورة اجتزا يــة ألقــوم  لــ  التقاليــد وا  ــراف  -

 رالسيطرة الرطریركية ااجتزا ي  والسياسية. 
 ألظ ر لنا الروایات امرأة وااعية   رفا أ ياء كثضة  ن  ياة اأرأة ومشاكل ا.  -
ىلن  اهلویـــة ال ردیـــة متقدمـــة  لـــ  اهلویـــة اازا يـــة فعنـــدما جيـــد اإلنســـان هویتـــ  ال ردیـــة    -

 ا تز  الاا ینتز  ىللي  جيد هویت  اازا ية   العامل الاا یعيش في . 
ىلن  الريــا هــو اأنــان ا و  لتطــویر الــاات والتعرــض  ــن مواهر ــا. والرطلــة مل ألصــب  لــ   -

 ا يان.  ياة دون  ي   أغلي ا
 هناك ااوات ىلجيارية إلرعادها  ن اإل ساس رالحلررة.  -
ىلن  الروایــة ا رــضة ررجــا مــن الرؤیــة التقليدیــة جتــاا اأــرأة والــيت ا أل ضــل كو ــا رادمــة  -

 للريا فجعلت ا أكثر تا اة للحياة اأعاصرة والرویة النسافية. 
 اضية  ي الو ن سافدة    دة موال  من الروایات.  -
ال نرة النسافية اضية ألت ـري في ـا الروایـات كل ـا  يـ  ألقـوم الرطلـة  یاخلوف اأسيطر  ل -

 دافزا راان صا   ن ا. 
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 الروایات ألرتعد كل  اارتعاد  ن اإل ارات اانسية اأثضة.  -
العرريـة  العراايـةىلن   ضور اأرأة   روایات الناألرة یعطينا صورة رانوراميـة  ـن ولـ  اأـرأة  -

 .  واا  اأأساوا الراهن هناكيت ازالا ألعاين من الال
ـــاء ختتلـــف  ـــن الناألرـــات النســـافيات   العصـــر الـــراهن أاأـــر  صـــورة ىلن   - ة   روایـــات  لي

 یألنــا  ىللــ یة مســلزة اویــة ألــدین الرا ــل الرــاب وســلوكاب وتارســةب أینزــا كــان،  تــأامــر  ی يــ  نــر 
ف ـ  . مواهر ا اليت وهر ا ان  د  وجـل  ىلیاهـا یصورة  صریة للواا  احل   ورإمنا ا االت ات ىلل

 یا ولــال دارــل الريــا ودارــل الــو ن  تــ یالتزــرد  لــ یىلنســانة اســتطا ا رقــوة الت نــض  لــ
 .  ةأالعامل رأ ع  وهاا اِالف الرؤیة اإلسالمية القافلة رالدور الرسايل للزر  ییصل صوهتا ىلل

 
 المصادر

 www. alimberatur. com  ردان  ،رراهي ىل
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دراســــ  ارنــــ  رالــــ  ونحلــــوف ل ریــــدا ررمــــ    لــــوء النقـــــد »ش(.  1389) صــــ ي  و مــــرس  ــــالص ،مرادرــــاين

 ایران. ،4-1العدد ،وال ن )الدراسات النسوی ( ة  الثقاف أةاأر  ةجمل ،«النساف 
 ، نيلوفر،   ران. 1ش(. غرفة خت  اأرء و دا، ألر ة ص ورا نور ش، ط1383) فضجينا ،وولف

 .ط، د.   منترة الدار العررية للنتا .دم(.   كتارات اأرأة العررية، 2001) لوس ، یعقو 
 

http://www. rclub. ws/?p=1848 

http://www. syrianstory. com/comment37. htm 
www. ahewar. org 
www. alimberatur. com 
www. ankawa. com/forum/index. php?topic=164186. 0  
www. btlat. haithamy. net 

www. fnonarabia. com 

www. fnonarabia. com 
www. irib. ir/worldservice 

www. mozn. net 

http://www.rclub.ws/?p=1848
http://www.ahewar.org/
http://www.alimberatur.com-/
http://www.btlat.haithamy.net/
http://www.fnonarabia.com/
http://www.irib.ir/worldservice
http://www.mozn.net/




 


