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األستاذة الدكتورة منى أبو الفضل
وتأسیس حقل دراسات المرأة من الداخل المسلم

إعداد/هند مصطفى
بو حات النظریة القیمة التي قدمتها أ.د.منى أتطبیقًیا للطرو قضیة المرأة مجاالً مثلت

في النظریة جدیدة أفكارو أصیلة في رحلتها العلمیة الثریة التي حفلت بمراجعاتالفضل
إلى تطویر أطر نظریة صالحة لدراسة الظاهرة االجتماعیة المعاصرة، هدفت منها بدایةً 

المعروف بالعالم الممتدالحضاریة العمرانیة  التي نشأت وتكرست بفعل اإلسالم في ذلك الحیز 
حتوائها ألسباب معرفیة عن ااإلسالمي، تلك الظاهرة التي كانت المناهج الغربیة السائدة تعجز

ناء أطر نظریة بدیلة أن تقوم بشكل منفرد بجهد ضخم من أجل باهللارحمهاأولیة، وكان علیها
في المقام األول القیام بعملیات نقد معمقة لألطر منها ، األمر الذي اقتضى أكثر مالئمة

فؤ المناهجي مع الظاهرة في بناء أطر بدیلة تحقق شرط التكا-على التوازي–البدءو السائدة، 
الفضل األزمات الفكریة العالمیة، بدأت أ.د.منى أبوالمدروسة. في مرحلة تالیة ومع تصاعد 

مسلم ذي كعالم تعمل على تطویر ما تقدمه من أطر نظریة لتقدیمه للعالمین من موقعها 
لمنظور المعرفة التوحیدیة واالنسق القیاسي و حول رسالة. في إطار ذلك جاءت أفكارها 

لتها في موضوعات اهتمام الحضاري وما ارتبط بهما من رؤیة منهجیة وشبكة مفاهیمیة فعّ 
.من بینها موضوع المرأةیة سالممتعلقة باألمة اإلمختلفة

ها الشاغل خالل السنوات وجاء اختیارها رحمها اهللا لقضیة المرأة بوجه خاص لتكون شغل
اقعیة جعلت االشتغال على قضیة المرأة بمنزلة و واع خیرة من حیاتها انطالًقا من دالعشر األ

غر" من ثغور األمة بحسب تعبیرها. الوقوف على "ث
لتأسیس حقل دراسات ها.د.منى أبو الفضل مع مشروعرحلة أالورقة المختصرة تروي هذه

ها اتاهتمامها بالمشروع ضمن خریطة اهتمامبزوغالمرأة من الداخل اإلسالمي، بدًءا من 
یة عامة، ودوافع اهتمامها به على الصعید الثقافي واألكادیمي، ثم الكیفیة التي تحولت بها الفكر 

شكلت معالم أولیة لهذا األفكار إلى كیانات مؤسسیة منتجة لطروحات فكریة ومنهجیة أصیلة 
الحقل الدراسي. 
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بدایة االهتمام :-1
في فترة ما بعد بقضایا المرأة رحمها اهللا لبدایة اهتمامها أ.د.منى أبو الفضل تؤصل 

. حیث تشیر إلى أن الفترة مریكیة حول منتصف الثمانینیاتاألاستقرارها في الوالیات المتحدة 
من  االثناءتلك ظهر، نظرا لما االهتمام الغربي بالمرأة المسلمةشهدت تزاید 1979منذ عام 

یتمیز ، وكنظام ارىى ككیان اجتماعى حضسالموادر حضور سیاسى عالمى للكیان اإلب
ماكن من ظهر حتى فى تلك األیلداخلى یتمثل فى بنیان أسرى متین من التماسك ابقدربتمتعه

إلقاء الضوء ومن ثم بدأ . بالمنظور االقتصادى السیاسى"خلفةمت"تعتبرى التى سالمالعالم اإل
بدا أن تماسك االسیما عندم، سرةتمثل حجر الزاویة لتماسك األكونهاعلى المرأة المسلمة 

المجتمع حیث توجد المرأة دواخلا ال ینبع من المواقع األمامیة (السلطة) بل من األمة حضاریً 
العالمي بقضایا االهتمام ة المسلمة تحدیًدا تزامن مع تصاعدأن هذا االهتمام بالمرأوتضیف . 

عاما 1975تخصیص األمم المتحدة عام بوجه عام ، حیث تقاطعت تلك الفترة معالمرأة
، عقدت األمم 1975. وفي عامللمرأةاعقدً 1985-1976الفترة من واعتبارهاللمرأةدولیا

مؤتمرات عالمیة في المتحدة في مدینة مكسیكو سیتي أول مؤتمر عالمي بشأن المرأة، وتلته
1).1995ین () وبك1985یروبي () ون1980ن (كوبنهاج

إلى قد تحول بقضیة المرأة هللا أن هذا االهتمام وتوضح دكتورة منى ابو الفضل رحمها ا
لتولید حقل دراسى جدید اومحضنً االجامعات الغربیة منبرً حیث أصبحت كادیمى، المجال األ

ظهر فى الوالیات المتحدة 1974عام ومنذ، الفكرى للحركة التى تهتم بالمرأةیمثل الجناح 
- من أقسام دراسات علیا (ماجستیر ریجیةنمت بطریقة تدلدراسات المرأة قسام مئات األ
لدراسات اتحتوى قسما أو مركز ال علمیةأكادیمیةلم تعد هناكبحیث وترسختدكتوراه) 

2.المرأة

وقد اهتمت رحمها اهللا منذ تلك اآلونة بفتح ملف االهتمام الغربي بقضایا المرأة المسلمة الذي 
ر حضاري الذي احتوته جمعیة دراسات منظو عد لیشكل منطلق دراسات المرأة منتطور فیما ب

"، تقریــر غیــر منشــور عــن أعمــال نــدوة المــرأة مــن منظــور حضــارى مــدخل لتصــحیح المســار وتقــدیم النمــوذج العــالمى"1
رة زهیـرة عابـدین كرسى لدراسـات المـرأة یحمـل اسـم "كرسـى الـدكتو في مستشفى أم األطباء بالدقي بمناسبة تأسیس عقدت

والیــة فیرجینیــا األمریكیــة فــى ومقرهــامجلــس أمنــاء جامعــة العلــوم اإلســالمیة واالجتماعیــة بقــرار اتخــذه للدراســات النســویة" 
.17/4/1998جلسته المنعقدة بتاریخ 

المصدر السابق.2
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المرأة والحضارة ككیان مؤسسي ذي اهتمام أكادیمي باألساس.
ومن واقع متابعتها الحثیثة لتطورات حقل دراسات المرأة في الغرب، وتحدیًدا الدائرة التي 

، سجلت رحمها اهللا اختالفًا شهده الحقل فیما یتعلقبدراسة "المرأة في الشرق األوسط"تعنى 
وما بعدهما.عقدي السبعینات والثمانیناتتتم دراستها ، وذلك بین "هویة" المرأة التي بتحدید

یة أو إیرانیة أو تعریف هویة المرأة محل الدراسة بكونها عرببدأ وتوضح بهذا الصدد أنه
تركز حیث لهیمنة حقلي دراسات المناطق واألنثروبولوجي، اانعكاسوذلك ،تركیة باألساس

على الدراسة  األنثروبولوجیة لوضع المرأة في بعض البلدان الباحثین في ضوء ذلكام هتما
دراسات في ن وغیرهما..). ذلك إضافًة لالهتمام بإنتاج العربیة أو المسلمة (مثل تركیا أو إیرا

الموضوعات األكثر رواجًا عن المرأة طبقًا ألجندة األمم المتحدة، مثل المرأة والتنمیة والسكان 
..الخوالتعلیم.

الضوء على عدد من الببلیوغرافیات الصادرة هاهذا التوجه من خالل إلقاءقد رصدتو 
.3خالل  تلك الفترة

مع انتهاء تغیرا ملحوًظا تزامناً ،  تغیر هذا المدخل في التناول ومع بدایة عقد التسعینات
منه ذلك من إعادة النظر في ، وما تضوز أطروحة النظام العالمي الجدیدالحرب الباردة وبر 

كمحور أساس لرسم تلك Cultural Perspectiveالخریطة العالمیة والتركیز على المنظور الثقافي
هذه التغیرات  في العنوان الذي حملته وكشفت ا.د.منى أبو الفضل انعكاس، الخریطة

، وهي :1997ببلیوغرافیا شهیرة  صدرت عام 
Michelle R. Kimball, Brabara R. Von  Schlegell, Muslim Women throughout the
world : A bibliography (London: Lynne Rienner Publisher, 1997)

وتكشف مراجعات .4تحدیداالمرأة المسلمة وهكذا بدأ إعادة توصیف المرأة في المنطقة  بأنها 
غم ما عكسته من تطور ونضج ر الطائفة الجدیدة من الدراساتا.د.منى أبو الفضل أن هذه 

إلى مرحلة تنظیریة أكثر تعقیدا  تدمج األبعاد من المرحلة الوصفیةیرتقي بالعمل البحثي 

3-Michelle  Raccagni, The Modern Arab women: A Bibliography (Metuchen, Nj, and
London: Scarecrow Press, 1978)
- Population  and Family planning Broad, Egyptian Population studies: annotated
Bibliography (Cairo: population and Family Planning Board, Vols  1&2, 1978)
-Samira Rafidi Meghdessian, The Status of Arab Women: A select Bibliography (Westport,
CT: Greenwood Press, 1981)
-Bibliographic Guide to studies on the status of Women : Development and population
trends (Paris: UNISCO, 1983)
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لتأثیر رافدین : االستشراق بتحیزاته فإنها قد خضعتالحضاریة والتاریخیة واالجتماعیة، 
.العرقیة من ناحیة، والحداثة بفردیتها المفرطة من ناحیة أخرى

ذا االهتمام النوعي بالمرأة المسلمة، الذي تابعته بتسجیل أمین األستاذة الدكتورة منى إزاء ه
أى صوت أو رؤیة فكریة متمیزة للمرأة أبو الفضل،  الحظت رحمها اهللا أنه في المقابل یغیب 

سیا آفى كذلك ، و جاكرتا- المختلفة على محور طنجة يسالماإلداخل دوائر العالم المسلمة
فى مقابل . وبحسب تعبیرها فإنه كادیمى األالفكري و المستوى ال سیما علىیضا الوسطى أ

، یغیب  الصوت المسلمة والمرأة فى الشرق األوسطالدراسات الغربیة والمستغربة عن المرأة 
.العالمكبیًرا على مستوىعددیا ثقال ، التى تمثل رى للمرأة المسلمةالحضا
للمرأة مساهمة ورؤیة ى أبو الفضل الهادف ألن یكونجاء مشروع ا.د.مننطالقا من هذا ا

فى تشكیل الخطاب وتقدم إسهامها، من ناحیةلبلمقامن الداخل الحضارى تواجه الخطاب ا
من ناحیة أخرى.بصفتها ممثلة لعمق حضارى متمیزالعالمى 

الدوافع األساسیة : -2
ت المرأة من الداخل اإلسالمي كانت أ.د.منى أبو الفضل في إقدامها على بناء حقل دراسا

تستلهم تقالید نشأة العلوم في الحضارة اإلسالمیة كما درستها وأّصلت لها. تقول رحمها اهللا إن 
اإلسالم أحدث تغییًرا جوهرًیا في القیم االجتماعیة المتجذرة، تغییًرا استهدف إعادة تعریف 

إیجابیة فاعلة لها مقاصد واضحة وتشكیل مقاصد الحیاة، فحول الطاقات اإلنسانیة إلى جهود 
في الزمان والمكان وما ورائهما، إذ باتت جهوًدا موجهة لخدمة األمة والعقیدة، وتمتد آفاقها إلى 
الحیاة األخرى وما ینتظر اإلنسان ذكرًا كان أو أنثى من مآالت فیها مرتبطة بعمله في الحیاة 

تكنًها أو تذوًقا على غرار المصادفة والتأمل، الدنیا. في هذا اإلطار لم تنشأ العلوم اإلسالمیة "
استرساًال واستحساًنا، على نحو ما استبطنه النهج السقراطي.. بل كانت محددة المقصد والغایة 
منذ البدایة متوخیة الحرص على صون وخدمة العقیدة ومصادرها، ومن هنا انطلق االهتمام 

ت الهمم للترجمة والتدوین لطبقات الرجال والنساء بعلوم اللغة العربیة التي هي لغة القرآن، وانبر 
5الذین حفظوا الحدیث ورووه"...

من هنا جاء الدافع لبناء حقل دراسات المرأة والحضارة ، دافعًا متعدد األبعاد یحقق عدة 

ة :جمعیـة دراسـات (القـاهر المـرأة والحضـارة"نحو منظور حضاري لقراءة سیرة وتاریخ المـرأة المسـلمة" منى أبو الفضل ، 5
162، وص 161) ص 2001ة والحضارة، العدد الثاني،  یونیه المرأ



5

أغراض إصالحیة مًعا، یمكن مبدئًیا تصنیفها إلى أغراض أكادیمیة وثقافیة واجتماعیة، لكنها 
فیما بینها وهدفها خدمة األمة والدین، وبیان ذلك كما یلي:كلها مرتبطة

:على المستوى الثقافي/االجتماعي
،جاء مشروع دكتورة منى أبو الفضل في لحظة عالمیة شهدت إثارة وترویج لقضیة المرأة- 

وقد كانت رحمها اهللا من بعد النظر بمكان إذ حذرت في أكثر من موضع في كتاباتها وندواتها 
اصة والعامة، ومنذ وقت مبكر منذ النصف الثاني من التسعینیات، من أن موضوع المرأة الخ

، وقد سبقت تحذیراتها هذه ى خاصةسالمستخدم كمدخل لتغییر العالم، والعالم اإلقد أضحى ی
حوادث شتى شهدها العالم اإلسالمي في أطرافه المختلفة، كان أقربها آنذاك ما حدث في 

. كانت رؤیتها رحمها اهللا 2001سبتمبر 11ربة األمریكیة لها عقب حادثة أفغانستان بعد الض
، عاتنا من هویتها وقیمها وحضارتهالتفریغ مجتممن أن ننتظر أن تكون المرأة مدخالً بدالً أنه

.للتصحیح والبناء من الداخلمدخالً - المرأةأي- ها نبادر لجعل
فهي ترتبط بمراجعات ضروریة في طریقة إذ تعتبر قضیة المرأة قضیة ثقافیة باألساس - 

قراءتنا لألصول شاملة القرآن الكریم والسنة النبویة، وهي بهذا تشكل فضاًء إلصالح أساسي 
في فهمنا كمسلمین للدین وأصوله، وهو أمر یبدو شدید اإللحاح في المشهد اإلسالمي 

جًعا لكثیر من السلوكیات المعاصر حیث اختلط اإلسالم بالتقالید واألعراف السائدة، وصار مر 
الشاذة والمتطرفة التي تّدعي الدین، وصار بالتالي متهًما بالمسئولیة عن كثیر من مظاهر 

االنحطاط التي یعایشها المسلمون ومنها وضع المرأة.
إن مقاربة دراسات المرأة من مدخل اإلصالح لهي ممارسة إصالحیة تتجاوز حیز قضایا - 

بحكم االرتباط الوطید بین االثنین على المستوى الثقافي واالجتماعي المرأة إلى قضایا األمة
العام. هذا االرتباط الوطید  یجعل من ملف المرأة، لیس فقط مدخال من مداخل االصالح، بل 

لها رحمها اهللا عن اإلسالم واإلصالح من وفي مقالمدخال  مثالیا وأساسیا لالصالح العام. 
وضحت أن حركة اإلصالح داخل العالم اإلسالمي تتسم بارتباطها منظور النوع االجتماعي، أ

بروز ثالثًا تمحورها حول الجماعة أو األمة، و وثانًیا ارتباطها باإلسالم، أوال؛ثالثة مالمحب
.6جاالت النظریة والسیاسات التطبیقیة لتلك الحركةسالمرأة  بشكل رئیسي وحمیم في قلب ال

الحوض الحضاري اإلسالمي فيحركة اإلصالح فيیزتمالمقال أن هذه السمات وكشف

6 Mona abul fadl, “Islam and Reform  : Gender Perspective on A Theme ",
).2000(القاهرة: جمعیة دراسات المراة والحضارة ، العدد األول ، ربیع المرأة والحضارةفي 
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، ولكن آنيمجرد نتاج ظرف تاریخي العشرین، ولم یكن اقترانها باالصالح آنذاك مطلع القرن
ضمن  خصائص دفینة في أصول وخبرة واكبت كل حركات اإلصالح والتغییر في أتى ذلك

على تأكید معنیین، أولهما ذافي ضوء هتحرصقد الحیز الحضاري اإلسالمي منذ البدایة. و 
ال مكان لخطاب نسوي ینفلت عن مدار خطاب األمـة العام، وبالتالي فال مجال للسعي "أنه 

أنه في غیبة تصور محدد "، وثانیهما "إلصالح حال المرأة بمعزل عن تصحیح مسار األمة
یا اإلصالح لموقع المرأة من كلیات اإلصالح، فال سبیل لتحقیق الترابط العضوي بین قضا

مسألة المرأة تقع في صلب المسألة "على أن مؤكدة، "االجتماعي وقضایا اإلصالح العام
یج األخالقي والمعنوي سى النلعودًا إصاالجتماعیة وتؤطر ألبعادها، بدءًا من سالمة األسرة و 

رة هكذا كان مدخل اإلصالح هو نقطة اقتراب األستاذة الدكتو . "والحضاري الذي یعم المجتمع
منى أبو الفضل من ملف المرأة على وجه العموم.

:على المستوى األكادیمي
.د.منى أبو الفضل  أن حقل دراسات المرأة من منظور إسالمي سیعد مجاًال تطبیقًیا أرأت - 

جیًدا لمسلك معرفي ومنهجي جدید، من شأنه إعادة ربط الباحث المسلم بأصوله التنظیریة على 
اعل، فهي تقارب قضیة المرأة من منظور حضاري یستلهم الخبرة نحو سلیم وٕایجابي وف

المعرفیة اإلسالمیة، أي خبرة نشأة وتكوین العلوم في ظل الحضارة اإلسالمیة، حیث انعكست 
فكرة التوحید بوضوح على هذا التكوین الذي جمع بانسجام بین المادة والروح، فضم أبعاد 

حیاة الدنیویة واألخرویة مًعا فكان علًما غائیًا ومنفتًحا الحیاة اإلنسانیة كلها، وجمع أبعاد ال
ومرتبطا بالقیم القرآنیة األولیة كاالستخالف والعمران واإلصالح..

كما رأت أن حقل دراسات المرأة، یحمل، من منظور أكادیمي، امكانیات واعدة ذلك نظًرا - 
ضارة اإلسالمیة. فالدراسات للعالقة الخاصة التي تجمع بینه وبین سمة ممیزة من سمات الح

خرى كادیمیة األلتجمیع الحقول األالنسویة بوجه عام هي حقل بیني، وهي، من ثّم، بؤرة 
، الصحة العامة ... الخ). وبینما كان من (العلوم السیاسیة، علم االجتماع، االنثربولوجى

عادة ربط إ و میع ، یحمل الحقل النسوى طابع التججزئ وتشتت حقول العلمسمات الحداثة أن تُ 
د الذى النموذج المعرفى القائم على التوحیفي الوقت نفسه یتسم.بعاد المختلفة من الحیاةاأل

رتباط الطبیعى قامت فى ظله الحضارة اإلسالمیة، وعلى خالف الحداثة، بالشمول والكلیة واال
الذى كتب من المفكر ونجد لدى،بین العقل والوحىو ، ن جوانب الحیاة الروحیة والمادیةبی

من أن یكتب فى (الشریعة) وفى نهالمحور الجامع الذى مكذلكى سالمداخل النموذج اإل
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هي ، وهذه، كما ترى رحمها اهللا، هناك شئ من الغرابة أو التناقض(الطبیعة) دون أن یكون
خطاب حضارى وما حمله منلت على ضوء النسق الفكرى القرآنى، المنهجیة التى تشك

ذا االتساق بین البعد الهیكلي لحقل دراسات المرأة وبین هذه السمة من سمات . وهعمرانى
الحضارة اإلسالمیة یمكن أن یجعل من هذا الحقل مدخال جیًدا إلعادة تقویم منهجیة ومعرفیة 

للمعرفة السائدة بوجه عام.
جهة ما إن تأسیس حقل لدراسات المرأة من الداخل اإلسالمي مبادرة ایجابیة في طریق موا- 

یطرحه حقل الدراسات المهتمة بالمرأة المسلمة في الغرب والذي یقدم قراءاته الخاصة عن 
تاریخ وواقع المرأة المسلمة، وهي قراءات تتأثر تلقائیًا بمنظومته الفكریة وخلفیته األیدیولوجیة 

ا.التي تفرز منظورات ومناهج ال تتحقق شرط التكافؤ المنهاجي مع الظاهرة التي تدرسه
إن دراسات المرأة من الداخل اإلسالمي من شأنها أن تقدم تصورات وعالجات لمشكالت - 

المرأة في الداخل اإلسالمي بما یتفق وواقع هذه المرأة وترتیبها ألولویاتها، وبما یراعي حاجاتها 
فهناك اإلنسانیة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة.. جنًبا إلى جنب مع حاجاتها الثقافیة والفكریة.

على الساحة الفكریة الیوم طروحات مختلفة تتحدث عن قضایا المرأة في الداخل اإلسالمي 
وتقدم تصورات وأجندات عمل لتغییر واقع المرأة المسلمة، وهي تصورات كثیًرا ما تلقى رفًضا 
من المرأة المسلمة نفسها التي ال تجد أفكارها الخاصة وثقافتها ممثلة في هذه التصورات، 

المرأة، كالرجل، عضو في جماعة، ولها أولویاتها المرتبطة بالجماعة والمرتبطة بأدوارها ف
االجتماعیة المختلفة وبذاتها كأنثى، والمرأة تدرك هذه المستویات المختلفة من الحاجات بشكل 
منسجم وتلقائي وال یقتصر تفكیرها في ذاتها على كونها فرد مغبون أو محروم من الحقوق، 

فرد وجزء من جماعة ومن مجتمع ومن أمة .لكنها 
كما أن دراسات المرأة بوجه عام تتجه لتقدیم تصورات مختلفة ، تصورات نظریة في بناء - 

المعرفة وأخرى عن التغییر المجتمعي من منظور نسوي (وهي تصورات تتنوع بین تیارات 
رة والتجربة اإلنسانیة األنثویة النسویة المختلفة لكنها تتفق في كونها تحاول االستفادة من الخب

التي تم تهمیشها في عملیات بناء العلم والمعرفة)  فإن حقل دراسات المرأة من الداخل 
اإلسالمي سیقوم بالمهمة نفسها؛ أي تقدیم تصورات نظریة واجتماعیة تستفید من الخبرة 

في هذا الحقل، ممثلة في اإلنسانیة للمرأة ، وسیأتي هذا متسًقا مع المرجعیة األساسیة للتنظیر 
القرآن الكریم، الذي وجه للمرأة اهتماما خاصا وخاطب المرأة األنثى عند مستوى معین بشكل 

یتكامل مع مستویات خطاب أخرى وجهت للجنسین ولجماعة المؤمنین وللناس وللعالمین. 
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اإلسالمي، هذه التصورات واألفكار التي یمكن أن یطرحها حقل دراسات المرأة من الداخل- 
لن تكون محلیة االستخدام فحسب، بل یمكن تقدیمها للعالم كإسهام من المسلمین الذین دأبوا 
في مرحلة مبكرة من تاریخهم على تقدیم إسهامات علمیة وفكریة جلیلة للعالمین من منطلق 

الرسالة العالمیة لإلسالم. تؤكد ا.د.منى أبو الفضل أن المسلمون مطالبون بالبناء 
فى وال نستطیع أن نتقوقع على داخلناألن دورنا الیقتصر على أنفسنا "النموذج العالمىقدیم وت
یختلف ویتمیز فاإلسالم كما رأته أ.د.منى أبو الفضل . "صر یفرض علینا التعامل مع الخارجع

إلى جانب وذلك ألنه،، للحفاظ على خصوصیاتهافحسب التى تسعى خرى عن الحضارات األ
، وبیان (النسق المعیارى)بـد. منى دعوهیتمیز ببعد عالمى، یجد تجسیده فیما تخصوصیاته، 

، فإننا اه (سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا)ذلك أننا عندما نصیغ حلوال إلشكالیات مجتمعنا وقضای
بل إننا نعمل داخل نسق معیارى من خالله نقدم ،لیهإتفى بالبدء من الواقع واالنتهاء ال نك

تجاه الداخل لیسیكرس فعالیة اإلنسانفاإلسالم . لول وهذا النسق یتسم بالعالمیةلحالرؤى وا
.مة الشاهدة) (األالمسلمین هملخارج أیضا انطالقا من كوناتجاه بل ،فقط

من هنا كان حرص أ.د.منى أبو الفضل على دمج ما تقدمه دراسات المرأة من الداخل المسلم 
نثبت ألنفسنا موقًعا نستطیع منه ان نقدم تصوراتنا وطروحنا في دراسات المرأة عالمًیا، لكي

للعالم، متجاوزین الموقعین الذین فرضتهما علینا العولمة : موقع الرفض واالنعزال وموقع 
االتباع والذوبان .. 

وقد جاء الموقف االیجابي منها رحمها اهللا، متسًقا مع تطورات الفكر الغربي الذي دأبت 
راءته قراءة دقیقة، قراءة العالم صاحب الرسالة الحضاریة. لقد شهد الفكر على مراجعته وق

الغربي منذ الستینیات مرحلة مراجعة مستمرة من داخله ، تبلورت في بزوغ مرحلة ما بعد 
الحداثة التي أضحت معها المسلمات والمقدمات الكبرى ووسائل تحصیل المعرفة وغایاتها 

التعدیل والشك وعدم الیقین، ألن جمیع المطلقات الكبرى جمیًعا في حالة من المراجعة و 
، ومن ضمن هذه المطلقات التفرقة السلوكیة بین المعیاري 7أصبحت نسبیة تخضع للتساؤل

واالمبریقي وما بین الحقیقة والقیمة ، كذلك وجهت ما بعد الحداثة معولها نحو هدم فكرة التقدم 
جهتها كانت االتجاهات النسویة في فلسفة العلم األوربي من منظور علمي وتاریخي . ومن 

بوجه عام تعید "النظر في االبستمولوجیا التقلیدیة وتشكك في المضمون المعرفي للطبیعة 

، مجلة النهضةالة علم السیاسة في القرن العشرین:تاج العلوم هل یستطیع أن یكون علًما؟ ، ، "حنصر محمد عارف 7
24،25)  ص 1999كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة (العدد األول ، اكتوبر 
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والحدود التقلیدیة للمعرفة، هذا المضمون الذي تجاهل السیاق االجتماعي والسیاسي للذات 
االتجاه النسوي في فلسفة العلم أثر القیم العارفة في إنتاج المعرفة العلمیة ذاتها، حیث وّضح 

واالهتمامات الثقافیة واالجتماعیة في عملیة المعرفة؛ أي ارتباط المعرفة العلمیة بالمحیط 
الثقافي واالجتماعي الذي تنشأ فیه، وهي الفكرة التي سادت في النصف الثاني من القرن 

) 1992- 1922توماس كون (العشرین، حیث أسهم بعض فالسفة العلم المعاصرین أمثال 
) في توطید دعائم 1967-1924) ونورود  راسل هانسون (1994- 1924وبول فیبر آبند (

8االبستمولوجیا العلمیة ونبذ الفكر االبستمولوجي الوضعي التجریبي."

ــــاهیم  ــــاك تصــــورات ومف ــــى األخــــص مــــن فكــــرة أن هن وانطلقــــت االبســــتمولوجیا النســــویة عل
ــًا عارفــة ومتمیــزة وممارســات معرفیــة ســادت تــا ریخ العلــم عملــت علــى إعاقــة المــرأة بوصــفها ذات

ـــین هـــذه التصـــورات  ـــة نســـویة، مـــن ب ـــدیم تصـــورات ومفـــاهیم وممارســـات معرفی ومختلفـــة عـــن تق
، ومن ثم لجأ االتجاه النسوي في فلسفة العلم إلى ما 9والمفاهیم مفهوما العقالنیة والموضوعیة 

راءة تـاریخ العلـم والكشـف عـن البنیـة االجتماعیـة والتسـلطیة یسمى بعلم اجتمـاع العلـوم إلعـادة قـ
وراء هـــذا التـــاریخ، وبیـــان تهافـــت النظـــرة الوضـــعیة التـــي تـــرى أن التصـــورات العلمیـــة والمفـــاهیم 
المعرفیة تنفصل عن تاریخ صانعیها ومجتمعـاتهم، وأن العلـم ینفصـل عـن كـل عملیـة اجتماعیـة 

النســـویة أیًضـــا عـــن البنیـــة العلمیـــة التســـلطیة التـــي ألنـــه موضـــوعي..وقد كشـــفت االبســـتمولوجیا 
تعكس الخلفیة االیدیولوجیة للمؤسسة العلمیة التي ینتمي إلیها العاِلم والتي تمارس ضـغوًطا مـن 

10نوع ما من أجل أن یقدم معرفة علمیة تتناسب وأیدیولوجیة هذه المؤسسة.

وداخله الفكر النسوي، والتي هذه األفكار التي قدمتها تیارات مختلفة من الفكر الغربي
تهاجم المسلمات والعمومیات وتركز على فكرة االختالف والنسبیة، هیأت المجال لبروز 

طروحات مختلفة من ثقافات أخرى خارج حدود المركزیة الغربیة .
لقد الحظت ا.د.منى أبو الفضل أن تیارات الفكر النسوي، تتسم، كما الفكر الغربي بوجه 

الرتباط بمرجعیة ثابتة في ظل نموذج الحداثة الذي یغیب فیه المركز عدا مركزیة عام، بعدم ا
اإلنسان/العقل الذي هو نسبي بطبیعته، من ثم فإن آلیة الجدل وطرح األفكار (الفكرة ونقیضها 

) 2001، أكتـوبر4، عـدد61(جامعـة القـاهرة، مجلـد مجلـة كلیـة اآلدابخالد قطب، "االتجـاه النسـوي فـي فلسـفة العلـم"، 8
477ص

479المرجع السابق، ص9
482المرجع السابق، ص10
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والفكرة ونقیضها..) كانت تسیر في مدارات تأرجح، تنتهي في كثیر من األحیان إلى مآالت 
حول العالقة بین المرأة والرجل أو العالقة بین المرأة ومجتمعاتها، لذلك كان عدمیة أو عبثیة 

الهدف أن یقدم حقل دراسات المرأة من الداخل اإلسالمي حلوال ألزمات هذه التیارات تعید ربط 
المرأة ربًطا عادًال وفاعًال بدورها االجتماعي العمراني، كونه یرتكن إلى مرجعیة معرفیة 

عقدها الناظم ومحور ارتكازها المطلق .توحیدیة، لها 

مبادرات مؤسسیة :-3
أحدثت ا.د.منى أبو الفضل تغیرا أساسًیا في نهج عملها في مشروع دراسات المرأة والذي 
بدأ كجزء من مشروع أعم هو مشروع دراسة الفكر الغربي الذي عكفت على العمل علیه 

من العمل الفردي على الفكرة إلى الدفع نحو بمفردها منذ مطلع الثمانینیات، وذلك بالتحول 
تأسیس كیانات مؤسسة ترعاها، وقد تجسد هذا في :

جامعة العلوم اإلسالمیة تأسیس كرسي زهیرة عابدین للدراسات النسویة في )أ(
.والیة فیرجینیا األمریكیة فيواالجتماعیة 

مجلس أمناء منانطلقت مبادرة تأسیس كرسي زهیرة عابدین للدراسات النسویة بقرار 
یة واالجتماعیة الذى یتخذ من والیة فیرجینیا األمریكیة مقرا له ، فى سالمجامعة العلوم اإل

، وهي والدة ا.د.منى أبو الفضل،والدكتورة زهیرة عابدین. 17/4/1998سته المنعقدة بتاریخ جل
العالم جتماعیة لیس على مستوى مصر أورز فى مجال الخدمة اإلنسانیة واالهى اسم با

أجمع ، بما یمتد إلى المسلمین فى بلدان غیر يسالماإلالعربى فقط بل على مستوى العالم 
إطار جهد متصل یة ، ولها بصماتها الواضحة على مختلف أوجه الحیاه اإلجتماعیة فىإسالم

.2002طیلة حیاتها وحتى وفاتها عام ینات، ونما وازدهر سمبدأ جنینا فى الخ
وكانت، 1996فهى جامعة أسست عام SISSیة واالجتماعیة سالماإلأما جامعة العوم

وحمل مؤسسوها لقاعـدة علمیة رصینة اجتهدت للتأسیسيسالمیة النشطة التأحد المراكز اإل
یة مستنیرة ومنفذًا لعالمیة الخطاب إسالمنواة لمرجعیة حضاریة حلم أن تكون هذه الجامعة 

، وتكوین كوادر اعادة هیكلة االكادیمیإ عة المناهج، و مراجعبر ، وذلكيسالمإلاالحضاري 
كرسي . في إطار هذا التوجه جاء تأسیس ومهنیة متمكنة وواعیة في مجالهاالیة علمیةرس

الذي حددت ا.د.منى أبو الفضل أهدافه في التالي:ات المرأة دراس
 قویم حقل، واعـادة قراءة ي في دراسات المرأة وتوظیفه في تإسالمبنـاء وتطویر منظور معرفي حضاري

ید خطاب .، وترشتراث
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ا من المنظور ا وتراثً ا وتاریخً واقعًـ ،يسالمالمرأة في العالم اإلحولو ،والمرأةسالماإلحولقدیم دراسات ت
عدادها إ التعویل علیه في تصمیم المناهج و ي على نحو یمهد لتراكم علمي فكري یمكن سالمالحضاري اإل

.
ءة في االدبیات النسـویة عامة، عیة والضوابط والمعـاییرالعلمیة المعرفیة لقراءة  نقـدیة بّناتقدیم األطر المرج

كادیمي والفكري حول المرأة المسلمة خاصة. بحاث وجملة المنتج األالدراسـات واألفيو 
نتجاوز عادة قراءة التراث للتنقیة والتجلیة،  حتىإي من خالل سالمالقیام بحركة تصحیح من الداخل اإل

ا نتواصل معه ونبنى علیه.السلبیات ونتخذ من االیجابیات أساسً 
سرة وبعالقات الجنس والنوع وغیرها اتخاد المرأة والقضایا العمرانیة المتصلة بمسائل التنشئة والتربیة واأل

مدخال لتولید وتنشیط حركة اجتهادیة،من المفاهیم الحیویة التي تدخل في صمیم المقاصد الشرعیة
ة  في مجالها. حتجدیدیة تكون فات

 طار المعرفیة إالقیام بدراسات میدانیة في واقع حال المرأة المسلمة والمشكالت التي تواجهها  في
جتماعي الحضاري .المرجعیة المعنیة على نحو یجعل أولویات البحث ومسالك الحل تنبـع من الداخل اال

 لتغییر، وترشید وتوجیه حركة البحوث والدراسات المتنامیة،  طار بدیل للنظر في قضایا المرأة واإتقدیم
دبیة، المحلیة منها واالقلیمیة كادیمیة والفكریة واألوصیاغة الخطاب البدیل في المحافل العلمیة واأل

والعالمیة، لتكون في متناول صانع القرار ومنفذ السیاسات .

 الموجودة منها والممكنة، بعـد الكشـف مختلفةد الالعمل على تحقیق التواصل والربط والتنسیق بین الجهو ،
كادیمیة  الجدیدة.عنها والتعبئة، لتكون نواة لكوادر وأطر علمیة وفكریة وعملیة تسهم في دعم األ

تأسیس جمعیة دراسات المرأة والحضارة بالقاهرة :(ب)
ر مـارس مـن بادرت أ.د.منى أبـو الفضـل بتأسـیس جمعیـة دراسـات المـرأة والحضـارة فـي شـه

، وهي جمعیة غیر حكومیة ذات طابع أكادیمي. وكان الفریق البحثي الذي ضمته 1999عام 
الجمعیة قد تشكل فعلًیـا فـي وقـت سـابق مـن تلمیـذات ا.د.منـى أبـو الفضـل ومریـدیها قبـل تشـكل 

ي ة فـأدراسـات المـر الجمعیة رسمًیا، لكنه عمَل في البدایة تحـت مسـمى "وحـدة القـاهرة" أو "وحـدة
ة فـــي أت د.  زهیـــرة عابـــدین لدراســـات المـــر عـــن كرســـي دراســـاككیـــان منبثـــق، "مركـــز الحضـــارة
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الـذي 11یقابله فـي المملكـة المغربیـة "وحـدة المغـرب" أو "رواق الفهریـة"، سالمیةجامعة العلوم اإل
نشط فیه عدد من الباحثات المغربیات جمعهن بالمثل اإلیمان باألفكار التي كانت أ.د.منى أبو 

تها وندواتها العلمیة داخل العالم اإلسالمي.اها وتروج لها في زیار حلفضل تطر ا
ـــا یجســـد األهـــداف التـــي حـــددتها  وقـــد قـــدمت جمعیـــة دراســـات المـــرأة والحضـــارة منتًجـــا بحثًی
أ.د.منــى أبــو الفضــل أعــاله لكرســي دراســات المــرأة. وضــمت الجمعیــة جماعــة بحثیــة منســجمة 

الجمــاعي الــذاتي واســتطاعت أن تفــتح مجموعــة كبیــرة مــن نجحــت فــي إنجــاز عملیــات التــدریب 
الملفات المهمة في موضوع المرأة وتنجز مشروعات بحثیة طموحة في فترة زمنیة محدودة.

ــــد عمــــدت الجمعیــــة فــــي إنتاجهــــا الفكــــري علــــى الخــــروج خــــارج التصــــنیفین الســــائدین :  وق
ـــذین یتصـــارعان قضـــیة المـــرأة، ووقفـــت فـــي المقابـــ-إســـالمي ـــة علمـــاني ال ل علـــى أرضـــیة معرفی
تستقي مرجعیتها من األصـول الدینیـة األساسـیة، وتنفـتح بـال حساسـیات مسـبقة علـى ،  منفتحة

فــي اإلصــالح؛ التــراث اإلســالمي وعلــى االنتــاج النســوي، وعلــى الواقــع المحــیط، محــددة هــدفها 
. نصافها باعتبار ذلك مدخل أساسي في االصالح االجتماعي ككلإصالح واقع المرأة وإ 

ة والحضـارة یلحـظ طموًحـا كبیـًرا تمثـل فـي عـدد ألى برنامج عمل جمعیـة دراسـات المـر والمطلع ع
كبیــر مــن المشــروعات البحثیــة األصــیلة فــي موضــوعاتها واالقترابــات المقترحــة لالســتخدام فیهــا، 

وقد نجحت الجمعیة في إنجاز عدد من هذه المشروعات نعرضها فیما یلي.

ة دراسات المرأحقلنتاجات الفكریة التي شكلت معالم اإل المشروعات و أهم -4
ألستاذة الدكتورة منى أبو الفضل اإلسالمي الذي أسست له امن الداخل 

ومدرستها الفكریة:

ببلیوجرافیا المرأة العربیة:)1(
ـــى التـــي أنتجتهـــا جمعیـــة دراســـات المـــرأة والحضـــارة، وقـــد كـــان  أحـــد أهـــم المشـــروعات األول

لعمــل الجمعیــة اســتهدف التعــرف علــى الكیفیــة التــي فكــر بهــا المجتمــع العربــي مشــروًعا تمهیــدیا 
ـــا ، بمـــا یكشـــف أصـــول 150االســـالمي حـــول المـــرأة خـــالل فتـــرة زمنیـــة تقتـــرب مـــن زهـــاء  عاًم

وأنساب االفكار المعاصرة حول المرأة . وكان البدء به أحـد المقتضـیات التـي تطلبهـا بنـاء حقـل 

، المعلمة التاریخیة البارزة في مسجد القروییننسبة إلى السیدة فاطمة بنت محمد الفهري (أم البنین) التي قامت بتشیید 11
أیام البناء.للهجرة. وتحكي الروایات أن أم البنین صامت كل 245سنة شید. والذي فاسقلب مدینة 
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ســالمي، فكــل حقــل جدیــد علــى حــد تعبیــر ا.د.منــى أبــو الفضــل دراســات المــرأة مــن الــداخل اإل
یقتضي رسم خارطة للخطاب القائم تقوم بالتعریف بالحقـل مـن حیـث مصـادره وتطـوره ومدارسـه 
ومناهجه وقضـایاه، كمـا تكشـف مشـكالته وثغراتـه التـي یمكـن أن یسـهم فـي عالجهـا أو تقویمهـا 

ة. وقــد تــم تقســیم لــى رؤیــة معرفیــة جدیــدالحضــاري فــي قضــیة المــراة ارتكانــا إأصــحاب الطــرح 
)، 1955-1850ة الــذي تــم مســحه إلــى ثــالث مراحــل هــي : فتــرة النهضــة (الخطــاب حــول المــرأ

).1999-1975) والفترة المعاصرة (1974-1956والفترة الوسیطة (
وقد كان البدء بهذا المشروع من األهمیة بمكان إذ لفتت نتائجه االنتباه لموضوعات مختلفة 

ت اهتمــام الفریـق البحثــي وطــورن عبرهـا عــدة مشـروعات  أخــرى علــى رأسـها مشــروع المــرأة شـغل
وعصر النهضة العربیة، ومشروع ندوة عائشة بنت الشاطيء مما سیلي ذكرهما.

وقد صدرت الببلوجرافیا في شكل كتاب أعـدت لـه المقدمـة التحلیلیـة الـدكتورة أمـاني صـالح، 
تحــت عنــوان (المــرأة العربیــة والمجتمــع فــي قــرن: تحلیــل 2002ونشــرته دار الفكــر بدمشــق عــام 

12وببلوغرافیا للخطاب العربي حول المرأة في القرن العشرین).

على القراءة النقدیة وتحلیل الخطاب :الذاتي الجماعي التدریب )2(
بــالتوازي مــع مشــروعاتها الجاریــة، عمــدت جمعیــة المــرأة والحضــارة علــى بــدء مشــروع للــتعلم 

یب الــــذاتي الجمــــاعي ، تمثــــل فــــي عقــــد ورش عمــــل أو ورش عصــــف ذهنــــي بــــین فریــــق والتــــدر 
الباحثـات أنفســهن. وكانــت منهجیــة العمــل فــي هــذه الـورش تبــدأ باختیــار نــص مــا (مــن الكتابــات 
النســویة الغربیــة، وذلــك لتحقیــق هــدف مــزدوج؛ التــدریب علــى القــراءة والنقــد جنًبــا إلــى جنــب مــع 

راءته قراءة نقدیـة بنـاءة، أو اختیـار نصـوص ذات صـلة بموضـوع التعرف على الفكر النسوي وق
بعینه یكون محل مشروع بحثي سیتم الشروع فیه)  یـتم توزیعـه علـى مجموعـة الباحثـات لقراءتـه 

بمدرسـة نقدیـة بعینهـا عـدم االلتـزام المسـبقمـن الفعـل النقـدى الحـر؛   بمعنـى نوععبر ممارسة 
نقدیا بحریـة سـواء وقراءتهمع النص التفاعله. وٕانما یككأو بإطار معین فى تحلیل النص أو تف

بمدرسـة أو أخـرى  مـن مـدارس التحلیـل الشخصـيأو من خالل تأثره من خالل الحس الصائب
أحـــد األســـاتذة لیلقـــى  دروســـا جـــاهزة فـــى القواعـــد الخاصـــة بالتعامـــل وبـــدال مـــن دعـــوة أو النقـــد.

، أي بـدال مـنعـة مـن المتلقـین أو السـامعینالنقدي من منظور هذه المدرسة أو تلك على مجمو 

مشروًعا آخر لرصد حضور المـرأة فـي مصـادر التـراث ،توازى مع مشروع مسح الكتب الحدیثة والمعاصرة حول المرأة12
وقـد تـم قطـع شـوط ،ألفتهـا المـرأة فـي فـروع العلـوم المختلفـةالتياإلسالمي، من حیث المؤلفات التي كتبت حول المرأة أو

طوطات من قبل الفریق البحثي بالقاهرة وبالمغرب، لكن المشروع لم یكتمل.طویل في العمل على تجمیع هذه المخ
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، كانــت الحلقــات النقاشــیة علــى عالقــة فوقیــة تســیر فــى اتجــاه واحــد ي القــائمتلقینــالالتعلــیمنمــط
بنیــة الكــالم وحصــیلته ال؛ أولهــا أن مــن عــدة نــواحنقلــب فیــه هــرم العالقــة ینموذجــا عكســیا تقــدم 

لیهــا إتنتهــين األفكــار والخالصــات التــى ا أهــتتشــكل مــن صــدر الطاولــة بــل مــن قاعــدتها، وثانی
الباحثــات. وكــان ُیطلــب مــن ج تــراكم الخبــرات الفردیــة لكــل مــنتكــون مســبقة بــل نتــاالالحلقــة 

تتعلــق الخــروج بتعمیمـاتمحاولـة -الــى جانـب التعامــل مـع موضــوع الـنص تحدیــدا-الباحثـات 
یــتم علـــى أساســها نقـــد مجـــردةبمــا خلصــن إلیـــه مــن خـــالل الممارســة العملیـــة مــن قواعـــد عامــة 

،لصـحیح لتكـون وبنـاء العلـم ومناهجـهأو المـنهج ا.  وذلك للفت النظـر إلـى الطریقـة  النصوص
تلقـى، وهي اللحظة المفتقـدة فـي ضـوء منهجیـة الظة اإلحساس بالخلق واإلنجازوالى امتالك لح

وذلـــك أو حتــى فــى تطبیـــق قواعــد مــنهج معـــین جــاهز مــن القــراءة علـــى نــص بعینــه.والتلقــین،
یم دائما وأبدا من خالل خبرات المالحظة واالستنتاج والتعمتولدوالمناهجالعلومأنطالقا مننا

أو الباحـث) رات التفاعـل الفـردى بـین المفكـر (، ومـن خـالل خبـالفردیـة فـى نطـاق علـوم الطبیعـة
هد مماثل جثم جهده فى االستنتاج والتعمیم، وما یتم عقب ذلك من بناء وتراكم عبر ،والظاهرة 

.من باحثین أفراد آخرین
الـورش ) تعقـد هـذه 2002-1999واستمرت الجمعیة طیلـة السـنوات التـي شـهدت فاعلیتهـا (

بــدأت -التــي ســیلي الحــدیث عنهــا–صــدور دوریــة المــرأة والحضــارة بشــكل دوري دؤوب ، وبعــد
الــذاتي ســاعد الجمعیــة تنشــر تقــاریر هــذه الــورش فیهــا. وقــد كانــت هــذه الــورش أهــم معمــل للــتعلم

علــى صــقل القــدرات البحثیــة لفریــق العمــل وتوطیــد أركــان المنظــور الــذي یعملــن مــن خاللــه فــي 
بحوثهن.

دراسـة ة نحو توطین نموذج إسالمي معاصر للتنمیة البشری"األوقاف الخیریة:دراسة :  ) 3(
أوقاف الفرد و الجمعیة األهلیة وأوقاف النساء"في

ف البحـث عـن صـیغة لتفعیـل نظـام الوقـف الخیـري  اإلسـالمى انطلقت هذه الدراسة مـن هـد
وتحدیثه في أطر وصیغ مستحدثة تسمح لهذا النظام العریق أن یستعید دوره الجلیـل فـي تحقیـق 
ـــاء الحضـــارة  التكافـــل والعـــدل االجتمـــاعي ورفـــع الخصاصـــة والبـــؤس عـــن فقـــراء المســـلمین، وبن

أكبــــر إلحیــــاء وتفعیــــل ســــائر األنظمــــة جــــزء مــــن غایــــة ، وذلــــك كاإلســــالمیة وتفعیــــل عناصــــرها
إن الوعــاء التنمــوي األمثــل لتفعیــل الوقــف وقــد اقترحــت الدراســة اإلســالمیة وتحقیــق مقاصــدها.

مثلمـا یحتــاج الوقـف الخیـري لالنخـراط فـي المشـروع التنمــوي ، لكـن الخیـري هـو التنمیـة البشـریة 
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-یة، فإن التنمیة تحتاج بـدورها المعاصر في المجتمعات اإلسالمیة لكي یستعید فعالیته الوظیف
إلى التفاعل اإلیجابي مع البیئة الثقافیة وااللتحـام بالمؤسسـات األصـلیة -لكي یكتب لها النجاح 

حیث انتهت تجارب ،والمجتمع اإلسالمى على وجه الخصوص،في المجتمعات النامیة عموماً 
أطلقـت علیـه وهـذا المطلـب .فـاقالتنمیة المغتربة التي لـم تحقـق ذلـك التواصـل إلـى الفشـل واإلخ

، اإلسـالميالحضـاريالمنظـور. وقد قـدمت الدراسـة مفهوًمـا للتنمیـة مـن مطلب التوطینالدراسة 
حاضـراً للكـونالغیبـيالبعـدجعـلرأسـهاعلـياإلسـالمیةالحضـارةتخـصمعرفیـةأسسیستبطن

والعمراناالستخالففاهیممستبطنكما یاالجتماعیة،للفاعلیاتوالتطبیقيالفكريالمستويعلي
أوقـاف النسـاء والـدور التنمـوي وقد ناقشت الدراسـة .اإلسالمیةالحضارةفيجوهریینكمفهومین

مــن أركــان نظــام الوقــف فــي التــاریخ اإلســالمي اً ركنــمثلــتأوقــاف النســاء انطالًقــا مــن أن  لهــا
ما متكافئًا مع الرجل في استطاعت المرأة المسلمة أن تسهم إسها، وكشفت كیف القدیم والحدیث

13.التنمیة االجتماعیة بمختلف أوجهها من خالل مؤسسة الوقف

مدارسـة فـي جینیولجیـا النخـب خطـاب المـرأة أم خطـاب العــصر؟ندوة "بنت الشاطيء : -3
2000مارس 23-22" الثقافیة

إطار الهدف العام للجمعیة المتعلق بتقدیم مراجعات مستمرة وقراءات واعیـة ناقـدة بنـاءة في 
ة نفســها، اتخــذت هــذه ریــة لألمــة ومنهــا الخطــاب حــول المــرأة وخطــاب المــرأفــي الخطابــات الفك

ـــــــه ـــــــري الـــــــذي قدمت ـــــــتج الفكـــــــري الث ـــــــدوة مـــــــن المن ـــــــرحمن الن ـــــــد ال ـــــــدكتورة عائشـــــــة عب "بنـــــــت ال
عائشة عبد الـرحمن أحـد كانت ال لقراءة المنتج الفكري لعصر.مدخ) 1998-1913(الشاطيء"

بالثراء الواسـع فـي فكرهـا وٕانتاجهـا العلمـي واألدبـي امتازتوز الفكریة والنسائیة العربیة التي مالر 
المتنــوع، فقــد اســتطاعت فــي المراحــل العمریــة والفكریــة المختلفـــة لهــا الولــوج لمنــاطق مختلفــة فــي 

الخطــاب، ومنهــا علــوم القــرآن والحــدیث واألدب وكتابــة المقالــة الصــحفیة ممارســة الفكــر وٕانتــاج 
وعاصــرت وأیضــًا كتابــة الســیرة الذاتیــة. إضــافة إلــى أنهــا تمثــل ثقافــة قــرن بأكملــه، فقــد عایشــت

ة فـي القـرن العشـرین وتـأثرت بالتوجهـات الفكریـة التـي عاصـرتها سـواًء لفـالتحوالت الفكریـة المخت
ومن ثم سعت أعمال النـدوة للسـیر علـى خطـین میة أو الفكر النسوي. السفي حقل الدراسات اإل

متوازیین، یقدم احدهما إنتاج بنت الشاطيء في فرع معین، ویتجاوزه انتقاًال إلى اإلنتـاج الفكـري 

الدراسة اآلن قید اإلعداد للصدور في شكل كتاب.13
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بنـت الشـاطئ مناسـبة لدراسـة جیـوب مـن دراسـة ت النـدوة ألن تتخـذدمـفـرع نفسـه. وعالعام في ال
، مـع محاولـة نشـأت فـي الواقـع المعاصـر، ومنهـا شـریحة النخبـة النسـویةالنخبات" الثقافیة التـي"

ـــة، للتـــأریخ  ـــذات والهوی ـــین للبحـــث عـــن ال ـــة المثقف ـــین التحـــدیث و للمجتمـــع ورحل ـــة الصـــراع ب رحل
14ي.واجهة مع اآلخر الغربوالمعاصرة والم

المرأة وعصر النهضة : -4
العربیة في قرن، تبلورت لدى ا.د.منى أبـو خالل دراسة النتائج التي وفرتها ببلوجرافیا المرأة 

الفضل مالمح مشروع إلعادة قراءة تاریخ المرأة المسلمة في المرحلـة التـي یطلـق علیهـا "عصـر 
نمــاط مختلفــة مــن المنــتج الفكــري راجعــات معمقــة ألالنهضــة العربیــة" ، وذلــك عبــر الجمــع بــین م

المـــرأة فــي تلـــك المرحلــة (ســـواء ذي الصــلة، یضـــم ذلــك : القـــراءات المعاصــرة لقضـــایا وخطــاب 
الكتابــات العربیــة، أو الغربیــة ســیما التــي ینتجهــا حقــل دراســات المــرأة المســلمة فــي الغــرب مـــن 
منظــور نســوي)، والخطــاب الــذي قدمــه المفكــرون الرجــال حــول قضــایا المــرأة فــي تلــك المرحلــة، 

رحلــة حــول القضــیة والخطــاب الــذي قدمــه الرحالــة والمستشــرقون األجانــب المعاصــرین لتلــك الم
نفســـها، والخطـــاب الـــذي قدمتـــه المـــرأة نفســـها فـــي المرحلـــة المعنیـــة. وقـــد قـــدمت الجمعیـــة أوراق 
ودراسات متفرقة حول هذه القضیة التـي أولتهـا أ.د.منـى أبـو الفضـل عنایـة خاصـة كونهـا مثلـت 

15المحضن الذي نبتت فیه جذور الفكر المعاصر بما شمله من صراعات واستقطاب.

ــــــدة وٕاذ كا ــــــة الجدی ــــــع األلفی ــــــي مطل ــــــاهرة ف ــــــي الق ــــــد ف ــــــت رحمهــــــا تطــــــرح مشــــــروعها الجدی ن
كونهــا -، فقــد كانــت دائمــة اإلشــارة إلــى أوجــه التشــابه التــي حملتهــا هــذه المرحلــة 1999/2000
مـع المرحلـة نفسـها فـي مطلـع القـرن -نتقالیة بین خـواتیم قـرن مضـى ومشـارف قـرن آتمرحلة ا

، عــادة النظــر  والتفكیــك لجوانــب المعرفــة والــوعينشــطة إلعملیــاتالعشــرن التــي عایشــت أیًضــا 
موقعـا مركزیـا فـي صـلب عملیـة "تشـكل الـوعي الحـدیث" الـذي ارتـبط فیهـا قضـیة المـرأة اتخذت و 

الندوة اآلن قید اإلعداد للصدور في شكل كتاب.14
جزًءا من بة هذه السطور بإعداد أطروحتها للماجستیر في هذا الموضوع، بحیث یمكن اعتبار هذه الرسالةتقامت كا15

اإلنتاج الفكري لهذه المدرسة حول مسألة المرأة والنهضة ، انظر:
: دراسة في خطابي ملك 1952-1892اإلصالح السیاسي في خطاب المرأة المصریة في الفترة هند مصطفى علي، 

.2004نوفمبر ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، القاهرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة،حفني ناصف وهدى وشعراوي
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16.بواقع االحتكاك باآلخر

تتالقــــى فــــي بعــــض ســــماتها مــــع عالمیــــةشــــهد العشــــرینأن مطلــــع القــــرنرأت رحمهــــا اهللا
تمثلـت تلـك العالمیـة المبكـرة فـي "المركزیـة األوروبیـة" ، حـین كـان ،یـومي نعرفهـا ال" التـالعولمة"

، فیمــا عــدا عضــو وحیــد هــو الدولــة العثمانیــة التــي األوروبــي هــو بعینــه النــادي الــدوليالنــادي 
شــكلت "الرجــل المــریض" الــذي تكالبــت علیــه أوروبــا. وقــد كانــت أصــداء  هــذه العالمیــة  حاضــرة 

. وبصفة خاصة في مصربة الفكریة ، في أوساط النخ
بــــین حــــول قضــــایا المــــرأةيســــالمتطــــور الخطــــاب اإلوقــــد كشــــفت فــــي مالحظاتهــــا بشــــأن 

بط بالـــدفاع عـــن المـــوروث فـــي تلـــك الفتـــرة المبكــرة یـــرتســـالمبــروز اإلالعــالمیتین، أنـــه فیمـــا كـــان 
سـالم أحـد القضـایا اإل(ولـم یكـن سالمي واضحا لم یشـبه اسـتقطابكان الطرح اإلو ، االجتماعي
لكـن  )عل المرجعیة اإلسـالمیة فـي صـالحهاظهرت محاوالت من مختلف الفرق لجبلالمتداولة 

ي یشــهد اسـتقطابا علــى نطــاق واســع ، وتــم تجــاوز الطــرح ســالممـع نهایــة القــرن بــدأ الخطــاب اإل
وعملیـــات یة ذاتهـــا  تخضـــع للمراجعـــة ســـالمبـــدأت المرجعیـــة اإلو ي  كواقـــع حضـــاري ، ســـالماإل

.البناء التفكیك وٕاعادة 
وســط فــي دراســات المــرأة المســلمة والشــرق األحقــل قابــل االهتمــام المتزایــد الــذي كــانوفــي م

ومــا تضــمنه مـن خطــاب ومــن رمــوز -أي مرحلــة عصــر النهضـة–الغـرب یولیــه لتلــك المرحلـة 
كانت ا.د.منى أبو الفضل حریصة على مقاربة مرحلة النهضة بقراءة بدیلـة تسـتوعب 17نسائیة 

فـي إطـار الموسـم الثقـافي لمركـز الدراسـات محاضرة ألقتها د. منـى أبـو الفضـل، المرأة وفكر النهضة.. رؤیة حضاریة16
.1999-9-12، المعرفیة وباالشتراك مع جمعیة دراسات المرأة والحضارة

انظر مثال:17
-Beth Baron, The Women's Awakening in Egypt (New Haven :Yale University
Press,1994).
-Judith E. Tucker, Women in nineteenth-century Egypt (Cairo:The American
University in Cairo,1986)
-Leila Abou-Lughod (ed.), Remaking Women : Feminism and Modernity in the

Middle East (Cairo: AUC press,1998)
-Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven: Yale University
Press,1992)
-Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women and sovereignty in the Ottoman

Empire (New York, Oxford: Oxford University Press, 1993).
-Margot Badran and Miriam Cook (ed.), Opening The Gates: A century of Arab

Feminist Writing (Indiana University Press, 1990).
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لمرحلــة المهمــة مــن تــاریخ األمــة وطبیعــة التحــوالت المعرفیــة التــي ســادتها ونمــط هــذه ثــراء هــذه ا
التحوالت وتفاوتاتها بین النخب الثقافیة المختلفة ، وبین الرجـال والنسـاء مـن مثقفـي الفتـرة. وفـي 

قــراءة خطــاب المــرأة فــي عصــر النهضــة ..ورقــة أعــدتها أ.د.منــى أبــو الفضــل حملــت عنــوان "
ضـــحت معـــالم هـــذه "القـــراءة البدیلـــة" التـــي تســـتبطن المنظـــور الحضـــاري العمرانـــي أو 18"بدیلـــة

المستند بدوره للمعرفیـة التوحیدیـة، والتـي هـي قـراءة مغـایرة للقـراءات المقدمـة فـي إطـار المنظـور 
السائدة الستبطنة للمنظومة المعرفیة للحداثة.

ضاري بأنها :تصف أ.د.منى أبو الفضل القراءة المستندة إلى المنظور الح
ة بالمنطلقات واألهداف والغایات .. قراءة تعي أن وراء كل خطاب یأي الواعة:قراءة واعی- 

هذا الخطاب، عن وعى أو دون عى، قاصدا أو دون ذلك،  ه هناك حیز أو فضاء یستبطن
تحكم في بحیث یمسارات البحث: وهو الذي یحددطلق علیه "ما قبل المنهج"،  یوهو ما 

حدد، ویوجهة البحثالبحثیة، بما تحمله من مفاهیم وقیم تشكل  منطلقات وأطر و جندةاأل
و  أعتبر مهم یأو استبعاده، وما هقصاءإما یتم ویحدد ، ر والتنقیبظلنلالمعاییر الحاكمة كذلك

.relevantفي واقعنا   له معنىة أو ذو داللة حاكم
ادة المتاحــة،  صــنیف وانتقــاء وفــرز للمــكــل "قــراءة" تنطــوي علــى عملیــات تإنبعبــارة أخــرى

حتـــى قبـــل أن نبـــدأ فـــي تطبیـــق مـــنهج محـــدد فـــي التنـــاول أو فـــي التحلیـــل والتأویـــل أو ....الـــخ.   
التـي مساحة مـا قبـل المـنهجهي ، ، أو التصورات الكلیةالمستبطنةات الفرضیهذه الجملة منو 

ــــة ــــه فــــي العلــــوم االجتماعی ـــــتــــرتبط بمــــا نطلــــق علی ــــة أو النظــــرة اإلأوworldviewال جمالی
أو التـي ُتعـرف ائدة بالمنظومـة المعرفیـة السـ. وهذه بدورها ترتبطیة  للوجود لدى الباحثالتأسیس

.dominant paradigm-ة بالمنظومة المهیمن

-Margot Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and Making of Modern

Egypt (Princeton: Princeton University Press,1995)
_____, "The Origins of Feminism in Egypt", in: Arina Angerman (ed.), Current Issues
in Women's History (London:Routledge,1989).
-Nikki R. Kiddie and Beth Baron (ed.), women in Middle Eastern History: Shifting

boundaries in sex and gender (NewHaven and London: Yale University, 1991).
-Salma Botman, "Women's Participation in Radical Egyptian Politics 1939-1952", in
Women in The Middle East (London-New Jersy: Zed Books LTD,1987)

مؤتمر"مائـة عـام علـى تحریـر فـي، خطاب المرأة في عصر النهضة ..قراءة بدیلـة، ، هند مصطفىمنى أبو الفضل18
)2001،س االعلى للثقافة بالقاهرةالمجل(القاهرة:1999أكتوبر28-23المرأة العربیة" 
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من ثم تكون في موقع و ،لیةبْ ذن، هي قراءة تكون على وعي بهذه البنیة القإالقراءة الواعیة و 
،  فــیمكن لهــا أن تتحــرك مــن وراء "الخطــوط الحمــراء" أو عبــر حــرر مــن أســرهاهــا أن تتیســمح ل

د بدایات ومنطلقات ومسارات مغایرة لهـا، دتح، فتتجاوزها، و لحدود غیر المعلنة التى تصطنعهاا
ینفتح لفصائل جدیـدة بحث و ، فیتحرر مجال الو المعمول بهأودمعهالخارج إطارطرح أسئلة تو 

تــم فــاق النظــر فیمــا آتتجــددكمــا ،  والدراســةالتــي "تســـتحق" النظــرلمصــادرمــن الظــواهر أو ا
غیر معهـودة مـن نفـس المــادة التـي تكـون التوصل إلى نتائج یمكن بحیث ،ستهادر على توافق ال
.ا للقراءات السائدةد قتلت بحثا وفقً ق
نقدیة، قادرة على القراءة الواعیة بأبعاد الخطاب المعرفیة والعقدیة  هي قراءة قراءة نقدیة : -

التفكیك والتجاوز ، تفكیك ما قبل المنهج ، وتفكیك عناصر الخطاب، و لیس مجرد تحلیل 
لنص خطاب .

تتجاوز القراءة التشكیكیة العدمیة،  التى جّل همها التقویض والهـدم، أو تلك : اءة - 
،  الخروج" و"التمرد""واضع اثبات الذات من خالل مجرد النفي، أو التي تحسس مىالتي تتوخ

الوقوف على إلىتسعى القراءة البنـاءة. حیث سوى قراءة اقصاء واختزالعادةال تكونالتي و 
لموقف أو نتصارلالعادة البناء، ولیسإ ل فیه،  وذلك للتجاوز و ات الخطاب أو مواقع الخلسلبی

. انتهاءالتخاذ النقد حـد 
قراءة هادفة:  غائیة أو مقاصدیة . هي لبناءة، الواعیة االقراءة قراءة هادفة : - 
، یم دون الوقوف على أرضیـة بدیلةتستقال القراءة البدیلة قراءة تقف على أرضیة بدیلة : - 
حیث إنلیـها،  إمقتضیات النقد الرشید ال تكتمل في غیبة معـاییر وكلیات یمكن االحتكام ف

نه ما لم تتوازى أعادة البناء ،  و إكفل مقومات ن تأال یمكن ،خذت مداهاأن إ، كآلیات التفكی
لى إك مآله یفالتفكة موازیة،ت تركیبیا، مع قابلیوتتوازن العملیات التفكیكیة للخطاب المتاح

ال ح المجتتیوالتي نة المنظومة المعرفیة المهیمخاصة وأن ..  نزعات فوضویة، أو عـدمیة
لكنها ال تحمل من مارسة عملیات التفكیك، و مدي لمداخل متنوعة یمكن من خاللها للوعى النق

التي ة الدوائر المفرغ/ یخرجها من طاحونة العبثیة، على نحو عادة التركیبمقومات إلداخلها 
.تعایشها

وقد قامت رحمها  اهللا بتطبیـق مقومـات هـذه القـراءة البدیلـة فـي بحثهـا المـذكور عـن خطـاب 
مفهــوم "النهضــة" ذاتــه ، قــدمت قــراءة مغــایرة لــه بدایــة مــن المــرأة فــي عصــر النهضــة العربیــة ، ف

على مضامین تنطوى علیها عنه في القراءات السائدة له، والتي رأت أنها تقصر معنى النهضة 
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یــدیولوجى للعلــم،  مــؤداه الخلــط بــین أروبیــة، وتســعى لتعمیمهــا بتوظیــف و التجربــة الحضــاریة األ
بعاده الفلسفیة والمعنویـة،  أادیة، وبین العلم في نیة التخصصیة والموالف،العلم في أبعاده الجزئیة

خـرى،  الشـعوب والثقافـات األرلتكریس مواقع الهیمنة والسیادة والمركزیـة الغربیـة علـى سـائوذلك 
ــالنموذجلــى معــانى  المواكبــإها ختــزل النهضــة ومقاییســوفــي هــذا المعنــى تُ  الغربــي،  ة واللحــاق ب

جتماعیـة مـن شـأنها أن تشـكك اتج معرفـي أو حركـة كل ما یخرج عن هذا، أو كل منـبحیث إن 
قاربات والقیاس والتماثل والتشبه، أو  التى من شأنها أن ة المفي هذه المعاني، أو تحد من عقلی

ها مــن مجــال النظــر ؤ ، یــتم تجاوزهــا، أو اقصــاة مــن منطلقــات مغـــایرةصــالحیإتعــرض  لمعــاني 
هذا كان من نتائج القـراءة البدیلـة اكتشـاف في ضوء.جدواهاوالحكم المسبق على عدموالتقویم

النقاب عـن معـان وكذلك كشف، لم یتم االنتباه الیها في القراءة السائدةدیدة جنهضویة أصوات 
معروفة . لدى رموز محتفى بها و فكریة مختفیة مساحات و 

وانتقـــاًال مـــن مفهـــوم النهضـــة إلـــى أســـلوب مقاربـــة خطـــاب المـــرأة فـــي القـــراءات الســـائدة لـــه 
وخاصــة القــراءة النســویة، أوضــحت ا.د.منــى أبــو الفضــل أن القــراءة النســویة تنطلــق مــن مــدخل 

عـاد االختـزال والنزعــة أبمن شأنه التبعیض، والتفتیت، والتمزیق، فضال عما یتسم به من خاص 
خـر"  فـردا عـزل فـي مواجهـة "اآلنسـان الفـرد األمـن رؤیـة اإلالفكر النسـويینطلق ، إذةصائیقاإل

ى جملــة مــن الوحـدات المفــردة) ، ویختــزل هــذا الفــرد و (فهــو ال یــرى المجتمـع ســ-اعــةأو جمكـان 
وفــي ضــوء هــذا نجــد القــراءات المعاصــرة ،  أبعــاده  الحســیة المادیــةوبخاصــة إلــى ،الــى مكوناتــه

لــى المســـاحات إلتفـــت فیــه إال تال فــ،  لخطــاب المــرأة فــي عصـــر النهضــة تختــزل هـــذا الخطــاب
، راعصـلرد واواقـع االسـتالب والنقمـــة أو التمـفیها التعبیـر عـن األنثـى فـي موالمواقف التى یكون 

، أو مـا شـابه ذلـك مـن زاء الجنس اآلخرإحاسیس بالقهـر أو حیث التعبیر عن رغبات مكبوتة و أ
بـرة خمـع یتوسم فیهـا مواضـع التماثـل ،سجالیةسقوط في دوائر نرجسیة مفرطة أو في خطابات 

وهو ما من شـأنه بقاء،  جل الأالغرب، في منظومة قوامها الصراع من المرأة في صراعاتها في 
بانتماءتهــا العریقــة، ، ة" فــي انتاجهـــا  "المــرأة الشــرقیهمتالخطــاب /الخطابــات  التــي أســاختــزال 

فــي يتعــیش واقعهــا االجتمــاعي التــاریخنســانى كــامرأة وبــذكائها  وفطنتهــا وحســها العمرانــي واإل
ة .ي بعناصره الغنیة المتنوعسالماإلالحوض الحضاري العربي 

دوریة المرأة والحضارة :-5
مثلـــت دوریـــة المـــراة والحضـــارة أبـــرز المنتجــــات الفكریـــة للجمعیـــة حضـــوًرا ، إذ وفـــرت لهــــا 
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قدًرا من االنتشار ، مكن من أن یكون للجمعیة اسًما بین المعنیـین بقضـایا -كدوریة–طبیعتها 
حدى األوراق العلمیة التي قدمت فـي مـؤتمر عقـد اخل مصر قامت إالعالم العربي. ودالمرأة في

بكلیــة االقتصــاد العلــوم السیاســیة فــي مطلــع األلفیــة حــول الفكــر المصــري المعاصــر، بتصــنیف 
الجمعیة كواحدة بین ثالث جهات فقط تعني بقضایا المرأة من مدخل بحثي وأكادیمي.

اد علـــى مـــدار ثـــالث ســـنوات مـــن عـــام وقـــد صـــدر مـــن دوریـــة "المـــرأة والحضـــارة" ثالثـــة أعـــد
، وحمل كل عدد منها مشروع بحثي أصیل في ذاته. یمكننـا أن نعـرض 2002إلى عام 2000

هنا للمشروع الذي حمله العدد األول، ونقدم فكرتي العددین اآلخرین تالًیا كمشـروعین مسـتقلین. 
عام.إعادة بناء المعرفة النسویة بوجهعني العدد األول بالتقدیم لفكرة 

فـي مقالهـا فـي العـدد األول األسـباب التـي تـدفع -رئیس تحریـر الدوریـة–حددت د.أماني صالح 
وتحــث علــى نشــأة معرفــة نســویة مــن منظــور إســالمي فــي نــوعین مــن األســباب، أولهمــا یتعلــق

مســارات تثیــر فــي باعتبارهــاالمســارات التــي انتهــت إلیهــا، و معرفــة النســویة الغربیــة المهیمنــةالب
یة شـعوًرا بـالرفض وعـدم الرضـا لـدى قطـاع كبیـر مـن النسـاء غیـر الغربیـات؛ إمـا لتناقضـها النها

مع رؤیتهن الخاصة للعالم ولذواتهن ولألهداف المرجوة لحركة النساء، أو لتناقضها مـع أطـرهن 
بتشـــخیص واقـــع ومشـــكالت النســـاء فـــي العـــالم متعلقـــةوثانیهـــا هـــي أســـبابالمرجعیـــة األصـــلیة.

إذا كانت المعرفة النسویة تهدف إلى تحریر العلم ، "فذور الثقافیة لتلك المشكالتوالجيسالماإل
والثقافة من مكونات االنحیاز الذكوري، والبحث عن األسس والركائز والحجج التي تدعم مفهوم 

فــي حــد -العــدل والمســاواة اإلنســانیة بــین البشــر، وترفــع الغــبن عــن النســاء؛ فــإن هــذا التعریــف 
یة؛ ذلك أن الثقل األشد وطـأة علـى سالمالضرورة خصوصیة المعرفة النسویة اإلیفرض ب-ذاته

ثم العدید من العلوم والمعارف الـدائرة ،سالمي إنما ینبع من منظومة الثقافةالنساء في العالم اإل
حول الدین وأحكامه، سواء منها ما یتعلق بتفسیر اآلیـات والفقـه وعلـم التـاریخ، كمـا یتعلـق ببنـى 

وباختصار: فإن الظلم الواقع على م االجتماعي التي تزعم تمثیل القیم الدینیة واألخالقیة.التنظی
ي إنما یرجع إلى منظومات المعرفة البشریة التـي نسـجت حـول الـدین، سالمالنساء في العالم اإل

وبنـاء علیـه واكتسبت قداسـة مزعومـة مـن مجـرد اقترابهـا منـه رغـم بشـریتها األصـلیة وتاریخیتهـا.
مكـــن القـــول بـــأن حركـــة إنصـــاف المـــرأة ال یمكـــن أن تـــتم إال بتـــوافر ذلـــك الشـــق المعرفـــي الـــذي ی

یهــدف بوضــوح ودون التبــاس إلــى تفكیــك التــاریخي البشــري عــن النصــوص المقدســة المجــردة، 
یة مـــن قـــرآن وســـنة ممـــا ألصـــق بهـــا مـــن عناصـــر بشـــریة ســـالموتطهیـــر األصـــول والمصـــادر اإل
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.19"رها الحقیقي هو األعراف واآلراء واالنحیازات البشریةتأویلیة، وبناءات فكریة مصد
بتحدیــد خصــائص هــذه المعرفــة فــي: أصــالة المكــون المیتــافیزیقي فیهــا جنًبــا إلــى وقــد قامــت

المعرفـة النسـویة الغربیـة التـي تعتمـد العقـل البشـري جنب مع المصادر المادیة للمعرفة (بخالف
طــار مرجعــي عقــدي أكبــر، )، واســتنادها إلــى إًدا للمعرفــةوالخبــرة المادیــة واإلنســانیة مصــدًرا وحیــ

وأنهــا معرفــة نقدیــة فــي جوهرهــا ومضــمونها إصــالحیة فــي هــدفها، وكونهــا لیســت نطاقــا انعزالیــا 
ـــى وحـــدة وانـــدماج المجتمـــع والثقافـــة ال انف ـــل تهـــدف للتأكیـــد عل ـــى أســـس للمعرفـــة ب صـــامهما عل

ة، ومنهـــا یســـالمموضـــوعیة والمنهجیـــة اإلأنهـــا معرفـــة محكومـــة بالضـــوابط العنصــریة ونوعیـــة، و 
كــذلك "العــدل" و یا بمفهــوم العلــم النــافع، إســالمخالقــي للعلــم الــذي یُعبــر عنــه الطــرح الــوظیفي األ

یة. سالمكقیمة ضابطة كلیة في المعرفة والنظام االجتماعي والسلوكي والدیني في المنظومة اإل
لمطلقـة لفـرد أو جـنس أو رأي أو نظـام المعرفة النسویة كـذلك هـي معرفـة تحرریـة ضـد السـلطة ا
نهــا تطــرح حقیقــة تعــدد وتنــوع الجــنس وحیــد، فهــي معرفــة تــرفض النظــام البشــري االحتكــاري، أل

خر وأهلیته للتكلیف وحقه في المشاركة والتأثیر من خالل الشورى البشري واالعتراف بكرامة اآل
هـذهنمـولخالق، وتؤكد أخیـًرا أن واألمر بالمعروف..فالحریة هنا هي التحرر من الخلق ال من ا

یة سـالمرهین بنمو تیار ثقافي اجتهادي في نسیج المعرفة والثقافة اإلیة سالماإلالمعرفة النسویة 
یة بفروعهـا سـالمجزء ال یتجزأ مـن ثقافـة االجتهـاد والتجدیـد فـي الفكـر والثقافـة اإل، ألنها  عموًما

20.المختلفة.

المي:سیرة المرأة في التاریخ اإلس-6
ضخًما بعنوان "المرأة في التاریخ اإلسـالمي"، كـان عبـارة مشروًعا صاغت باحثات الجمعیة 

عـــن دراســـة معمقـــة مـــن منظـــور اجتمـــاعي عمرانـــي لـــدور وحضـــور المـــرأة عبـــر فتـــرات التـــاریخ 
اإلسالمي بدء من مرحلة النبوة وحتى بدایة العصر الحـدیث. ورغـم أنـه لـم یكتـب لهـذا المشـروع 

نفیــذ بشــكل كامــل. لكــن الجمعیــة اســتطاعت أن تغطــي بعــض مرادهــا فیــه عبــر العــدد الطمــوح الت
الثــاني مــن دوریــة المــرأة والحضــارة والــذي خــرج فــي صــورة ســفر یحمــل عنــوان "ســیرة المــرأة فــي 

لقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي قامــت بــه إلمشــروًعاالتــاریخ اإلســالمي"، وتضــمن عبــر دراســاته 

(القـاهرة :جمعیـة دراسـات المـراة والحضـارة، المـرأة والحضـارةأماني صالح ، نحو  منظور إسالمي للمعرفة النسویة ، 19
11-7) ص2000العدد األول،  أكتوبر 

المرجع السابق.20



23

وذلك من خالل تتبع موضع المرأة في نسـیج ،في التاریخ اإلسالميالمرأة المسلمة عبر القرون
التــاریخ العــام لألمــة وفعالیاتهــا فــي البیئــة الحضــاریة لهــا. وقــام العمــل البحثــي فــي العــدد علـــى 

ــــى المســــتوى األ ــــاهج والمصــــادر. فعل ــــة لرصــــد األمســــتویین؛ المن ــــاك محاول ــــت هن ســــس ول كان
ر النساء في التاریخ اإلسالمي، وعلى المستوى الثاني تم علیها تدوین سیبناء المنهجیة التي تم 

ولــى ثــم العمــل علــى استكشـاف والتنقیــب عــن ســیر النســاء المســلمات فــي المصــادر التاریخیــة األ
إعادة نسج هذه السیر لكتابة تـاریخ المـرأة. فـي ضـوء ذلـك تعـرض العـدد لمفهـوم التـراجم والسـیر 

بذلــه المــؤرخ المســلم لــذكر دور المــرأة، وتمــت مناقشــة فــي علــم التــاریخ اإلســالمي، والــدور الــذي 
ـــة والســـلطة الشـــعبیة والســـلطة  ـــتحكم فـــي التـــاریخ الرســـمي الســـیما ســـلطة الدول الســـلطات التـــي ت

ثــل اإلســالمیة، علــى مكانــة ر ابتعــاد أو اقتــراب هــذه الســلطات الــثالث مــن المُ الدینیــة، وكیــف أثّــ
المرأة عبر التاریخ اإلسالمي. 

هجا طریفا في "روایة" تاریخ المرأة المسلمة، إذ تحدثت المقاالت عن فئات من ونهج العدد ن
ضـافة إالنساء السیاسیات ، والفقیهات، والمتصوفات، وسیدات بیت النبـوة، والشـاعرات، :النساء

ســاطیر العربیــة التاریخیــة والشــعبیة. لنســاء شــكلن موضــوعات أساســیة للقصــص والحكایــات واأل
ات المصـادر وأمهـات الكتـب التاریخیـة المنتجـة فـي بـدایات عملیـة التـأریخ وقد اسـتخدمت الباحثـ

ولى التي قام بها المؤرخون المسلمون أي منذ القرن الثاني وحتى القرن الثالث عشر للهجرة، األ
زخما من المعلومات المجهولة عن تاریخ النساء المسلمات.تفكشف

ا.د.منـى أبـو الفضـل إحـداث كشـف مـزدوج، وقد هدف العمـل علـى سـیرة المـرأة، وبحسـب تعبیـر 
فمن ناحیة كان اسهاما في بناء المعرفة حـول المـرأة المسـلمة ، ومـن ناحیـة ثانیـة ، الشـروع فـي 
عملیة إعادة كشف وتأكید الهویة الحضاریة، "ألن من شأن السیرة أن تبعث على وقفـة مراجعـة 

21داخلیة تنمي اإلدراك والتفكر في الذات".

ي القرآن :المرأة ف-7
كان موضوع المرأة في القرآن بدوره مشروًعا بحثًیا أساسیًا على برنامج عمل جمعیة دراسات 

المنظــــور مــــن ) حقــــل دراســــات المــــرأةإذ كــــان التأصــــیل لحقــــل التخصــــص (المــــرأة والحضــــارة،
مـع مصـادر التنظیـر اإلسـالمي وعلـى فاعلـةصـلةأن تكـن هنـاك یقتضـي الحضاري اإلسـالمي

، ري لقــراءة ســیرة وتــاریخ المــرأة المســلمة" انظــر مســاهمة ا.د.منــى أبــو الفضــل فــي العــدد الثــاني : "نحــو منظــور حضــا21
159ص مرجع سابق،
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: عنـدما نتطــرق كانـت األســئلة المهمـة فــي هـذا الصــدد تـدور حــولمقـدمتها القــرآن. و رأسـها وفــي 
للقرآن باعتبـاره مصـدرًا تأسیسـیًا لإلطـار المرجعـي الـذي نبحـث فیـه قضـایا المـرأة والحضـارة، أي  
بصـــفته مصـــدرًا لبنـــاء اإلطـــار المعرفـــي الكلـــي،  كیـــف یكـــون تعاملنـــا مـــع القـــرآن مختلفًـــا عــــن 

ة السابقة كتعامل المفسر أو الفقیه أو النحوي أو غیره، حین یقف عند كل آیة التعامالت الجزئی
وٕاذأو لفظ على حدة؟  

هــي األبعــاد التــي یمكــن أن نســتفید فیهــا مــن ارتباطنــا بــالوحي باعتبــاره مصــدرًا  للبیــان والفرقــان 
22جانب كونه مصدرًا للـ "هدى"؟والذكر إلى  

وقــد تــم اتخــاذ موضــوع "المــرأة فــي القــرآن" محــوًرا للعــدد الثالــث مــن دوریــة المــرأة والحضــارة 
كمصـــدر تقــدیم قـــراءة كلیـــة اســتقرائیة تفاعلیـــة للخطــاب القرآنـــيالــذي تضـــمن مشــروعا طموًحـــا ل

مـع ى ذلـك فـي التطبیـقاز تـو قـد معرفي ومنهجي، تتخذ من موضوع المرأة میداًنا تطبیقیا لها، و
مـــن تفاســـیر تراثیـــة وقـــراءات الكتـــاب الكـــریمالمؤسســـة حـــولعملیـــات نقـــد متواصـــلة للخطابـــات

معاصــرة. وحــددت مقدمــة التحریــر االفتراضــات التــي انطلــق منهــا العمــل البحثــي فــي هــذا العــدد 
مثلة في التالي:

،د واألخــالق فــي اإلســالمالقــرآن هــو المصــدر األســاس والمرجــع األول لألحكــام والعقائــأن -
ـــل و  ـــم فهـــو یمث ـــدات المســـلمین ومنظـــوراتهم مـــن ث ـــاء تصـــورات ومعتق ـــة فـــي تأســـیس وبن المرجعی

الشـــاملة للحیـــاة والوجـــود والـــنظم واألفكـــار والمعـــامالت، وكـــذا تعـــامالتهم واســـتفاداتهم مـــن ســـائر 
الحاجـة إلـى منطلـق لیه بالتالي مـن إ، ویكون اللجوء المصادر األخرى للمعرفة والخبرة اإلنسانیة

التـراث علـى مراجعـة وتسـاعد على إعادة قراءة حقل دراسـات المـرأة تساعد إرساء قواعد منهجیة 
امصـدر سـاس النظـر للـوحي باعتبـاره هـذا االفتـراض یتضـمن باألتراث اآلخرین. كذا و اإلسالمي

.امعرفی
ي مصـــادر التنظیـــر اإلســـالمي بـــین مصـــادر یـــز فـــیمیـــتم التفـــي مجـــال التأصـــیل العلمـــي -

أصــلیة وأخــرى مشــتقة، األصــلیة هــي القــرآن والســنة المبینــة لــه، أمــا المشــتقة فهــي ســائر أبــواب 
وعلوم التراث والفكر اإلسالمي في مجاالته المختلفة.

مهما بلغت التأویالت من إصابة في الولوج إلى فهناك فارق أساسي بین النص وتأویله،  -

انظــر مداخلــة ا.د.منــى أبــو الفضــل فــي الحلقــة النقاشــیة المعنونــة : "المــرأة فــي القــرآن ..خبــرة الباحــث االجتمــاعي فــي 22
ــــي :  ــــنص القرآنــــي"  ف ــــراب مــــن ال ــــاهرة :جمعیــــة دراســــات المــــراة والحضــــارة، الالمــــرأة والحضــــارةاالقت عــــدد الثالــــث،  (الق

231-224) ص ص 2002أكتوبر
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هـــذه و نص فـــإن ذلــك ال یلغــي ذلـــك التمــایز األصـــلي الراجــع لتبــاین مصـــدري النصــین.. مــراد الــ
الحقیقة التي تنأى عن تثبیت وتقـدیس المحـاوالت اإلنسـانیة لتأویـل الكتـاب كفیلـة بخلـق الدافعیـة 

لدى كل جیل من أجیال هذه األمة لالقتراب من الذكر وتقدیم أقصى الجهد لفهمه وتفسیره. 
شـرعیة اسـتخدام بلعـدد قضـایا منهجیـة وموضـوعیة مهمـة منهـا مـثال مـا یتعلـقوقد أثار هذا ا

لتحلیـل مثل مفهوم النوع االجتمـاعي (الجنـدر) مفاهیم حدیثة النشأة والتطویر في الثقافة الغربیة 
-، وأوضحت الورقة التي تناولت هذا الموضـوع أنهـا تعتقـدالخطاب والواقع الحضاري للمسلمین

فــي شــرعیة اســتخدام الفكــر العربــي اإلســالمي لمفــاهیم غربیــة النشــأة بعــد -وفــق ضــوابط معینــة
القیام بعملیة نقـد صـارمة لتلـك المفـاهیم وافتراضـاتها الخلفیـة وفـي حـال أمكـن الوصـول إلـى بعـد 

. وقـــد إنســـاني غیـــر محلـــي یتـــیح لتلـــك المفـــاهیم التعمـــیم فـــي االســـتخدام وفـــق تعریفـــات  معینـــة
فـي وصـف عالقـات المفهـوم القرآنـي األكثـر صـالحیة اعتبرتـه خلصت الورقة إلـى الكشـف عمـا 

المفهــوم األوفــق واألشــمل فــي وصــف وتكییــف وانتهــت إلــى أنــه" الزوجیــةوهــو مفهــوم " النــوع
وذلك فـي مقابـل قطبـین مفـاهیمیین همـا القوامـة ،عالقات النوع من المنظور المعرفي اإلسالمي

والجندر. 
وصـوًال إلـى ، القصص القرآنـيبدراسة حضور المرأة في من األوراق أخرىفئة كذلك اهتمت

المعرفــي اإلســالمي، وبعضــها حــول اســتنتاجات محــددة، تــدور بعضــها حــول خصــائص النظــام
(التكلیف، األمانة، المسـئولیة، وبعضها حول الدور اإلنساني(الرحم، األمومة، النفس) المفاهیم 

خلـق تنـاوًال مقارنـًا بـین كـل مـن القـرآن والتـوراة، قصة الفتم مثًال تناول. االستخالف، العمران..)
طرح أفكار ورؤى جدیدة حول الوالیة السیاسیة للمرأة بإلقاء الضوء علـى نمـوذج حكـم المـرأة وتم

.الذي قدمه القرآن الكریم في سورة النمل وهو نموذج ملكة سبأ 
مــن البحــث فــي و ، مــن الموضــوع الــى المــنهج واهتمــت طائفــة أخــرى مــن األوراق باالنتقــال

، فطرحـــت احـــداها "الخطـــاب القرآنـــي" إلـــى البحـــث فـــي "الخطـــاب حـــول القـــرآن" أو علـــوم القـــرآن
، وتناولــت أخــرى االســتدراكات نموذجــًا" "دالالت منهجیــة فــي قــراءات الســیدة عائشــة القرآنیــة :

."أسباب النزول وأحكام النساء في الفقه الشافعي"
***

روع أ.د.منى أبو الفضل لبناء حقل دراسات المرأة من طاللة سریعة على مشإكانت هذه 
الداخل اإلسالمي، وهو مشروع طموح ُأنتجت داخله كثیر من األفكار الثریة التي عجزت هذه 
الورقة المختصرة عن اإلحاطة بها، خاصة وأن العمل فیه اقترن بطرح عدد كبیر من 



26

یق العمل من الباحثات الالئي تتلمذن المشروعات البحثیة التي اجتهد في بلورتها وتنفیذها فر 
على ید أ.د.منى أبو الفضل وعملن على تفعیل طروحاتها النظریة، تلك الطروحات التي كانت 
ُتعني في المقام األول بـ "تشكیل" و"صیاغة" العقل المفكر، وصقل قدرته على اإلنتاج الفكري 

اعتنائها بملء هذا العقل الذاتي عبر المنظور والنسق الفكري الذي تشربه، أكثر من 
بالمعلومات. ولیست المشروعات المذكورة أعاله إال جزًءا من مخطط كبیر لمشروعات مختلفة 
ومتنوعة لم یتح تنفیذها على الوجه األكمل، وٕان تم التعامل معها أحیاًنا تعامًال جزئیا على 

المجال لتنفیذها مشروع  طریقة ما ال یدرك كله ال یترك كله. ومن أهم المشروعات التي لم یسع
ضرورة - مثل مشروع المرأة في القرآن الكریم–"المرأة والسنة"، الذي یمثل االضطالع به 

منهجیة واصالحیة في الفكر والمجتمع المسلم عموًما وفي قضایا المرأة خصوًصا. فالسنة 
القرآن الكریم الصحیحة هي ثاني مصدر من المصادر األساسیة للتنظیر لألمة اإلسالمیة  بعد 

، وهي النموذج التطبیقي للتوجیه القرآني في كلیته، وهي تجربة أولى جامعة لتنزیل الوحي 
المطلق على عالم الواقع بجزئیاته وتبدالته ، لكنها في الوقت نفسه تفرض في طبیعتها البشریة 

ن، منهجا خاصا في منهًجا مختلًفا لقراءتها، مثلما یفرض القرآن بإطالقه وتجاوزه للمكان والزما
ة على وجه الخصوص یعول على السنة كشف كثیر من وفي قضیة المرأاالقتراب منه وتأویله.

مالمح اإلساءة إلى المرأة التي تتم بغطاء زائف من الدین عبر القراءات القاصرة للسنة النبویة 
بته المرأة واستخدام األحادیث غیر الصحیحة، وفي الوقت نفسه كشف الدور الفاعل الذي لع

المسلمة في احتضان الدعوة وفي خدمة األمة.  في هذا اإلطار تضمنت مخططات جمعیة 
دراسات المرأة والحضارة التي لم تكتمل مشروعًا حول "المرأة والسنة"، یعالج عدة موضوعات 
حیویة، منها دور المرأة في حفظ السنة، بدایة من األدوار التي أدتها أمهات المؤمنین 

یات، ودور المرأة في السنة ظهوًرا وحركة، بمعنى كیف برزت المرأة في السنة بمعناها والراو 
الجامع، السنة القولیة والسنة الفعلیة، وكذلك أزمة المرأة مع السنة التي ولدتها القراءات 
المختزلة، وعملیات الوضع في السنة..لكن هذا المشروع، كما سلفت اإلشارة، لم تتح الظروف 

ه وتنفیذه.النهوض ب

:خاتمة
یمكن القول في ختام هذا التعریف الموجز بأهم نماذج اإلنتاج البحثي التي قدمها مشروع 

ال انعزاًال عن حقل اإلسالمي، أن هذا الحقل الذي نشأ، بناء حقل لدراسات المرأة من الداخل 
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ها، قد عمد عبر منه یسعى لتجاوز سلبیاته وعالجمتمیز الدراسات النسویة العالمي، بل كجزء 
استخدام المنظور الحضاري، إلى تقدیم مقاربة جدیدة لقضایا المرأة المختلفة یتمیز بها عن 

ویسعى عبرها إلى إعادة دمج المرأة باألمة في الدراسات النظریة.المقاربات السائدة
ركیز على اعیة، إلى التتأثًرا بفردیة الحداثة ودوافعها الصر المقاربات السائدة،ففیما تمیل

وعلى حد (في نضالها في مواجهة الرجل، أو في مواجهة مجتمعاتها، ة األنثى الفرد خبرة المرأ
ثبات ، قراءة الفعل واإلسهام النسوي بطریقة تركز على مواضع "إتعبیر أ.د.منى أبو الفضل

كل حرصتفقد ) الخروج" و"التمرد""تحسس مواضع بطریقةالذات من خالل مجرد النفي، أو 
مقاربة قضایا المرأة على ،المنظور الحضاريالتي عرضنا لها، وعبرلمشروعات البحثیة ا

عن محیطها االجتماعي الحضاري:هافصلبطریقة ال ت
قاربة مواطن تهمیش المرأة أو االجحاف بحقوقها تُقرأ ضمن الخلل العام في البنیة فم- 

قیقة موقع المرأة ومكانتها، رف على حاالجتماعیة والثقافیة، أو الخلل في قراءة األصول والتع
الخلط بین األصیل والمختلق في هذا المقام. وبالتالي فهي قراءة تتضمن في سعیها لرفع و 

الغبن عن المرأة، تصحیح الخلل العام على أكثر من مستوى.
علة تتم ضمن منظومة تراعي تسكین لك فإن مقاربة مواطن قوة المرأة وأدوارها الفاكذ- 

في البنیة االجتماعیة العامة، وتراعي بحث العوامل الدافعة لهذا اإلسهام داخلسهامهاإ
لیها المرأة، كما تراعي التأصیل لهذا االسهام إالتي تنتمي واالجتماعیةالمنظومة الثقافیة 

االیجابي في المنظومة العقدیة والمعرفیة والحضاریة، والتأصیل له كذلك في الخصوصیة 
األنثویة ذاتها.

ناهیك عن الوعي بان هذه المقاربة األكادیمیة المتمایزة عن القراءات السائدة ، هي في - 
ذاتها فعل إصالحي وٕاسهام حضاري داخل المنظومة العلمیة والمعرفیة، من شانها إعادة الربط 

، نمط تشكل العلم والمعرفةابما فیهالمعرفیةتهامنظومالمرجعیة التنظیریة لألمة، وبینبین
الحضاري العمراني لألمة. والتطورالتكویننمطوبینیما بینها وف

***


