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كان للمؤسسات الفكرية وأسـاليب التفكيـر       "ينطلق هذا المؤلف من فرضية بعينها تقول أنه         

لى والتي تشكل كلهـا الخطابـات األساسـية فـي الفكـر        الخاصة بالمجتمعات اإلسالمية األو   
 "اإلسالمي، دورا بارزا عبر التاريخ في تحديد موقع المرأة من المجتمعات اإلسالمية

تتقصى الخطابات حول المرأة والنـوع فـي مجتمعـات الـشرق          -وكما تقول   -والكاتبة  هنا    
ه الخطابات وذلك من خـالل  األوسط بحيث يتضمن هذا دراسة المجتمعات التي تتأصل فيها هذ 

 .البحث تحديدا في الطريقة التي يتم بها التعبير عن النوع تعبيرا اجتماعيا ومؤسسيا ولفظيا
وفيما تبدأ الكاتبة بحثها منذ العهد النبوي وصوال إلى الزمن المعاصر ، فإننا هنا نقـف عنـد                  

وتركز ليلى أحمـد نطـاق       . تناولها لفترة عصر النهضة ، التي أولتها أهمية كبيرة في كتابها          
ا عمليـات التحـول   البوتقة  التي خرجت منه"بحثها جغرافيا على مصر باعتبارها مثلت آنذاك   

والصراعات الدائرة حول مفاهيم النوع والتي ظلت تنفجر من حين آلخر في مصر وغيرهـا                
ـ        ويمكن القول أن التطورات التي شـهدتها        ١٩من المجتمعات العربية اإلسالمية منذ القرن ال

 " مصر قد آذنت بقيام التطورات في العالم العربي ، بل وعكست الكثير منها
محددة دوافعه ومعاييره فـي  " التحول االجتماعي"تبة في وصف هذه المرحلة مفهوم وتتبنى الكا 

الزحف االقتصادي للغرب وتعسر االقتصاد العالمي وظهور الـدول الحديثـة فـي             : "كل من   
المنطقة والسيطرة الرسمية وغير الرسمية للقوى االسـتعمارية األروربيـة علـى مـساحات              

ظهـور المـرأة    "ففي هذا اإلطار جـاء      ". ٢٠ وأوائل ق  ١٩عريضة من المنطقة في أواخر ق     
 .كموضوع محوري للجدل على مستوى األمة، ارتبط بقضايا شديدة األهمية 

رغـم التـراث الغربـي      -وتثير الكاتبة مفارقة مؤداها أن أنصار الحركة النسوية في الغرب           
 وتبنـي كامـل لثقافـة        ال ينادون بالتخلي عن التراث الغربي في مجمله        -الشديد العداء للمرأة  

في حين أن الوضع في الشرق كان مختلفا حين صاغ دعاة           . أخرى كملجأ وحيد للمرأة الغربية    
تحسين وضع المرأة قضيتهم في إطار الحاجة إلى التخلـي عـن الممارسـات غيـر القابلـة              

 . لإلصالح الخاصة باالنحياز ضد المرأة في ثقافتهم لصالح الثقافة األوروبية 
 


