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نحو صیاغة خطاب نسوي بدیل : قراءة نقدیة

إعداد /ھند مصطفى علي

مقدمة :

ھذهتنطلق 

ةأھمیتفترض الورقة ھنا ، وللنسویة الغربیةبناءة 

أرض الواقع.

وأفكار تتمیز، رغم 

وفي إطار الدفاع عن ھویتھ –ومشكالتھ وحاجاتھ. وھو ربما ما یفرق بینھا وبین طروح خطابنا البدیل الذي 

-وذاتھ

الیومیة في سیاقاتھا االجتماعیة المختلفة.

على أعلى مستویات متفحصة دقیقة لمشكالت المرأة على أرض الواقع، أن تخلق تأثیًرا قویا في ساحة الفعل

ر الدوليصنع القرا

الھویة للمرأة ومن ثم تحدید الدور والمسئولیة االجتماعیة لھا وطریقة عالج مشكالتھا االجتماعیة.

ةاإلسالمیالنسویة اإلسالمیة من ناحیتھا تجتھد في عملیات إعادة قراءة للمرجعیة 
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ه القراءات على مشكالت المرأة الیومیة وصیاغة خطاب قادر على عند ذلك دون التطرق جدًیا إلى تنزیل ھذ

التأثیر على التوجھات االجتماعیة وعلى خطاب وأجندة جھات صنع القرار في مجتمعاتھا. 

الفكر النسوي 

أوأكثر كلما شعرنالیھا عكلما اطلعناوالتیارات والرؤى، التي، 

أ

فنقول نسویة لیبرالیة واشتراكیة وماركس،األیدیولوجیات

من یمیز نقوھناك،ةوثالثةوثانیىأولمراحل أو موجات صنف النسویة إلى یالزمن 

یتصنالالتیارات التي تكتب انطالقا من ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة، ناھیك عن 

و

یكونفالمنطلق من حقل القانون . الدراسیة المختلفة

الخ..أو العالقات الدولیة أو الفلسفة أو علم النفس أو حقل األدب أو اللغةأو السیاسة

:میزات الفكر النسوي -أوال

،  ة الدینامی-1

تبدو  جمیع 

 .

ا

،
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ھ لتقدیم تفسیر شامل لقمع المرأة عبر الزمن والثقافات، برز من یطور المفھوم تكفای

نساق تتفاعل معا تتتتكون من ست أ

والمرأة ، وكذا العمل المأ

، او، اذي یأ

والاإلعالمالبطریركیة التي تتضمن وسائل االجتماعیة مؤسسات وال

)199-2001:198، بإنتاج وتعزیز صورة المرأ

جرىأخرى

، واالستعماروالطبقة االجتماعیة،أخرى أساسیة مثل العرق

نظم الإن

(Collins, 1990, 222-227) ،

یازمن في بعض المواقف ومونساء قد یكونون مقھوری

,Zinn and Dill, 1996)(النساء داخل  نظم متعددة للسیطرةو 321-331.

ثل مفھوم البطریاركیة، یمكن الوقوف على مفھوم مثل مفھوم القمِ 

إ، بین تیارات الفكر النسوي

(power over)

یكالیة واالشتراكیة وغیرھا، أو فھمھا ككما في النسویة الرادتتضمن إخضاعا وقھرا 

عبر یمكن وھكذا .(transformative power)و(power to)أدبیات التمكین التي تتحدث عن 

ن،  أبشكل دقیقو،  مثل ھذهمحددة نقاط في  

خل التیار الواحد أو عبر التیارات المختلفة أو عبر المنظورات المختلفة.وذلك دا
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والحقیقة أتھا باستمرار ..ھذه أفكار تقرأ بعضھا البعض وتتحاور وتتصارع وتتجدد والدُ 

لى مناقشة السمة التالیة للفكر النسوي.و ما ینقلنا إوما ، وھعامة للفكر الغربي عم

:فياالتساق المعر-2

ءالتي تالسیاقیةالكثیف لألفكار والنصوصھو ذلك التداعي ببساطةھنا ما أعنیھ 

بمعنى أن . النسوي أیا كان انتماء ھذا النص

ب، لكنھا قائمةعلى نظم معرفیة 

، أو من حیث األفكار والمفاھیم الحركیة.و الفردیةأالصراع 

الغربي في علم االجتماع 

متحكمین،فاعلین بشریین ناشطینك،أي حد نكون

التي تؤكد العنصر (symbolic interactionalism)التفاعلیة الرمزیة تیارات مثل محل سجال بین 

، والماركسیة)

ویجد ھذا . .)703-702: 2001، (جیدنزالتفكیر والسلوك

تجلیاتھ في االجتماعي

بناء.وتارة على أنھ (performance)ممارسة 

م الكبرى المرأة خالل الربع األخیر من القرن العشرین أن العالقة بین البنیة والفاعلیة ھي أحد ملفات االھتما

.(Andersen, 2005, p.441)داخل النظریة النسویة
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في نظریتھ حول "التنمیة صن أمارتیا الذي طرحھ مفھوم الفعالیةمن داخل أدبیات التنمیة ، نجد أن و

Developmentكحریة as Freedom" ُالمرأةتمكینم على نطاق واسع في النقاش حول ستخدی

، )284-2010:281،صوت ومكانة المرأةتعلیم والعمل) لھ آثار واضحة في تعزیز عبر الالمرأة (

وھي)agency(الفاعلیةعناصر أھمھا التمكین باعتباره محصلة لتفاعل وتتحدث نائلة كبیر مثال عن 

الوسط الذي ُتماروھي)resources(والموارد، المرء على صنع وتنفیذ خیاراتھ الحیاتیة 

أي –الفعالیة ال تقتصر على ممارسة االختیار الحر بل فعل ذلك و. سسات وعالقات مختلفة في المجتمعمؤ

- .

المثال، یعتبر توفر العمل المدفوع األجر من منظور 

العمل ب

)أكثر منھ كونھ مجرد إشباع لحاجات العیش. Kabeer, 2005:13-24)

.المختلفة مثال على ما أعنیھ باالتساقبمذاھبھ 

التطور في الفكر الغربي بوجھ عام والتطور التغییر وإذا أجرینا مقاربات أكثر اتساعاً بین طبیعة مثال آخر:

نشھد كیف انعكس التغیر في الفكر بعامة، من منظورات معینة، على التغیر في حیث س،داخل الفكر النسوي

، وكیف أسھم األخیر في الوقت نفسھ في إحداث التطور والتغییر في األول. الفكر النسوي ومقارباتھ 

 ،

ئیة ،
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وتحدیًدا في ستینیا،، ففي حقبة الحقةالنساء والرجال أمام القانون 

كل وممارسات عدم المساواة اھیلتأخذ عمًقا اجتماعًیا وثقافًیا مختلًفا إذ ركزت النسویات على إبراز وإیضاح 

)الموجودة في النظام االجتماعي

للتیارات النسویة داخل األكا

النظریة النسویة

رفي للطبیعة النسویة في فلسفة العلم إلى إعادة النظر في االبستمولوجیا التقلیدیة والتشكیك في المضمون المع

إنتاج المعرفة العلمیة ذاتھا، أي ارتباط المعرفة العلمیة بالمحیط الثقافي واالجتماعي الذي تنشأ فیھ، وانطلقت 

االبستمولوجیا النسویة من أن ھناك تصورات و

ة

العلوم إلعادة قراء

و2001:477-482، 

(Chafetz, 1997, p. 100 .

المعرفي"االتساقبسمة "أؤكد أني ال أشیر نأویجب 

، معنى ا، إنما بتالیً إلیھونقط الضعف وھذا ما سنتطرق 

،وبین الفكرفة بینأود أن أضیف األلبل ، والرفد المتبادل فیما بینھما
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.الفنیة

:والدراسات المیدانیةالنزعة التجریبیة -3

عینات من النساء في سیاقات ة على كثیر من األفكار النسویة ترتكن إلى دراسات حالة وتجارب عملی

اااو

الد

ومن مختلف الزوایا، سواء المرأة في البیئات ال

 ،

والقائمةالعالقاتاساتھذه الدروتشرحالسالم... 

,Moser)(الواالثنیة والطبقة.

:2001; Olsson and Tryggestad,2001 ویمكن القول إن ، ،

المناعددً خالل سنوات قلیلة أصدر مجلس األمنلقد.التأثیر في التشریع الدولي

2000لعام 1325أشھرھا : القرار رقم النزاعات المسلحة

182020081888200918892009

Governance Feminismاألمر الذي دعا البعض إلى إطالق مصطلح ، 2010لعام 1960

.(Otto:79)الجنائي الدولي 

:جربة اإلنسانیة المتفردة التالتمحور حول-4
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األوسعملمح آخر لتالقي الفكر النسوي مع العباءة الفكریة ھي

ةن إ

. وتجربتھ الخاصة

ن ، 

.ع في الحریات الحقیقیة المتاحة للبشریعملیة توس

نسانياالنتقال من األمن القومي إلى األمن اإل، نجدوفي حقل دراسات األمن

. صنما قدمھ أمارتیا والذي یتقاطع بشكل كبیر معالمرأةللعمل الدولي من أجل 

اآلن تتجاوز 

تابع لألدبیات النظریة حول تمكین المرأة والملتصیر اكثر التصاًقا بالبشر أنفسھم، وجودھم وحاالتھم. 

بوضوح

تحقیق اإلنسان لذاتھ.

ی، فإن المعاني المؤنسنة للتنمیة واألمن تجد تطبیقاتھا فیما وعلى صعید األمثلة األكثر دقة 

أ) peace feminism(یُ 

ى االختالیعني غیاب العنف القائم علوھن یمیزن بین سالم سلبي

، )structural violence(إ

,Atack).الحاجات، وفي الحصول علیھا، مما یحر

2009, pp.39-51)
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الفكر النسوي :إشكاالت-ثانًیا

تنجح في ھا الفكریة وتاحتھا لھا بیئاتي أالتحلیالت النسویة في استخدام المفاھیم واألدوات التتنجح

، ، لكنحد كبیر من منظور وصف المشكالت، وھي ناجحة إلى االقتراب من واقع المرأة في سیاقات مختلفة

من منظور تطویر حلول لمشكالت المرأة، تبرز بعض اإلشكاالت. وتتفاقم ھذه االشكاالت عند التعرض 

الفكر ھذا لقضایا المرأة المنتمیة ألطر وخلفیات اجتماعیة/ثقافیة متنوعة ومختلفة عن األطر التي أفرزت 

النظري.

و، الا

في تأكیدفي اإلجابة على ھذا السؤال تجد من یذھب ؟ ھل للمرأة طبیعة خاصةو، االختالف

)cultural feminism(بال، ف

ثمنثویة لم تلق حظھا من التقدیرھناك خصائص أنأنتثبت األنثويوجیة عن الجوھر أیدیول

)standpoint feminism (

عتبر أن للمرأة نسق معارف مختلف یجعلھا ترى العالم بطرق مختلفة عنانطالق وی

وعلى غرار ھؤالء المؤمنین بطبیعة خاصة أو بخبرة خاصة .(Ring, 1987)في الوقت نفسھ الرؤیة السائدة

) eco feminism(للمرأة برزت تیارات النسویة البیئیة

(Somma, 1997)،

care)الحرب والالعنف

ethics)والجماعیة والرعایة.التضامنحولالتي تتمحور باألساس

متجانسة للنساء  یمكن بناء معرفة علیھا،  في الجانب المقابل ستجد من ینكر  أن ھناك خبرة متمایزة

تفاء من االحین الرجل والمرأة، بل من یسخرومن ینكر أصال  الرؤیة الحتمیة البیولوجیة في االختالف ب
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السلم وعاطفیتھا نزعة إلىن البعض یسمي سلبیة المرأة نزعة إقائلین للمرأةبوجود طبیعة نفسیة معینة 

. (Alcoff, 1988)ي ذاتي  متطورویعتبر ذاتیتھا وعللرعایة 

الجوھرى بین ومقابل كل الجھد الذي بذلتھ تیارات النسویة منذ الستینات في مناقشة مسألة االختالف

على ارس تمییزاتمالتي تفرق بین الجنسین اآلراءإن، تقول بعض النسویات المعاصرات الرجل و المرأة

سویات ما بعد الحداثة فإن منھن من ترفض رفضا قاطعا أساس الجنس وال توصف بالنسویة. وبالنسبة لن

ویعتبرونھ رب إلى الرعایة أو السالم مثال أقالمرأةمنطق التنمیط والقولبة الذي یجعل البعض یدعي أن 

، ومنھن من  یشكك في وجود فئة النساء من حیث األصل .(Mason, 2003, p.2-3)منطقا ذكوریا

النظریة لشكالیات الاإن

إن .إناألنسبتحدید ماذا ترید ھذه المرأة وتحدید 

وا

نظام بطریركي یقلل من شأن المرأة ومن شأن ما تقوم بھ من عمل. 

إحدى

(heterosexual)

تخشى من أن االستمتاع"الموجة الثانیة من النسویة أنتوسع تعریفھ..." وتضیف أن

.Snyder, 2008, p)الثورة". وھو انتقاد یؤشر على قلق التیارات النسویة في تصور ما ھو األفضل للمرأة

179) .

فى قرارات مجلس األمن المتعاقبة، وقد انعكست ھذه االشكالیة المرتبطة بقلق الھویة الملتبسة للمرأة 

یارات واسعة من الفكر النسوي داخل حقول القانون الدولي احتفت بھ تالذى2000لعام 1325قرارمثال
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نھ من وجھة نظرھن یتجاوز منطق القولبة في النظر للمرأة كضحیة أو ألوالعالقات الدولیة وعلم السیاسة 

اعتبر القراران في ھذا اإلطارة في الحرب والسالم، أ، ویركز  أساسا على مشاركة المركمستحقة للرعایة

اللذان یتحدثان عن العنف الجنسي ضد المرأة في 2009لعام 1880و2008لعام 1820التالیان رقمي

النزاعات المسلحة وأھمیة إدراج أحكام محددة تتعلق بحمایة النساء واألطفال، بمثابة ردة ونكوص عن النھج 

اص. في عودتھ إلى النظرة الحمائیة للمرأة باعتبارھا كائن خ1325التقدمي الذي نھجھ القرار 

أن ندعم ونحتفي بإطار قانوني یحمي المرأة -دون حساسیات أو شعور بالدونیة-قد یحق لناأرى أنھ 

بحاجات المستضعفة على أرض الواقع ، بدال من أطر قانونیة تعلي قیمة المشاركة الكاملة دون أن ترتبط  

حاجة المرأة إن التمویل الدولیة.بحاجة مزیفة تخلقھا اتجاھاتواقعًیاترتبطربما ، بل على األرضمباشرة

قیمتھا اإلنسانیة األصلیة وال یقلل ظرف الواقعي/التاریخي ال یصادر علىللرعایة والحمایة في ضوء ال

ة الذي یسقط فیھ الفكر النسوي الغربي على خالف النسویة ن ھذا أحد مالمح مأزق الھویولربما كامنھا، 

. كما سنوضح الحًقااإلسالمیة

، على وجھ التحدیدوما تاله من قرارات ذات صلة،1325التركیز على المثال المتعلق بالقرار یجيء 

في أعلى دوائر صنع القرار العالمیة التأثیر ، فكر یبدو نظرًیا جدا كیف أن باستطاعةألنھ یكشف بوضوح

التي تھیمن علینا جمیعا وا

فإن المرجعیات التي یمكن ، األمم المتحدة تتبنى الخطاب النسوي اللیبرالي باعتباره أكثر الخطابات اعتداال 

، ونحن ال مشكلة لدینا مع أي من نتمي بوضوح لنسویة ما بعد حداثیةت1325أن نؤصل فیھا مقوالت القرار 

تیارات النسویة، إنما ما یھم ھو : ھل ال

في إبراز صوتنا؟.للمرجعیة االسالمیة 
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:النسویة اإلسالمیة وإشكاالت الفكر النسوي الغربي

ذلك ، النسویة الغربیةإشكاالتمن أولیة لعدد نظریةسالمیة لدیھا حلولاإلالنسویةیمكن اإلدعاء بأن 

مستقر - اإلشكاالتباعتبارھا أحد أھم ھذه -األنثويفمسألة الجوھر أن مرجعیتھا تحسم لھا بعض األمور.

التي اضطلعت بھا باحثات یلالتأص.  فضمن جھود لدى فریق معتبر من النسویات اإلسالمیاتعلیھا تقریبا

الذي لیس األحدالواحد اإللھبین ةالنظام المعرفي التوحیدي الذي یقوم على مقابلإلىمسلمات ھناك إشارة 

البشر  الذین یوجدون على قدم المساواة عند وبین ، متمایزنطولوجيأكمثلھ شيء الذي یوجد عند مستوى 

وفي .الزوجیة دائمابیتسمحادیة هللا المطلق، لكنھ مستوى لیس فیھ أمستوى مستوى أنطولوجي مغایر، 

، ومن ثم واضحة إلى وحدة الجوھر اإلنساني أو وحدة النفس  للرجل والمرأة إشاراتالمرجعیة القرآنیة 

العمرانیة باختالف السیاق.مع اختالف  األدوار ، اتفاق المرجعیة األخالقیة والقیمیة

المنظومة القرآنیةأن تناقش ھذه المسألة وتوضح)2002، (صالحصالح بحث قیم للدكتورة أماني في

رعبّ قد القرآنتقول إن و"الجوھر" و"العرض".. 

وسموفي حین ، "فیظھر في "الجسد

أوالً ،تظھر أنھالمعالجة القرآنیةأنوترى أماني صالحوالتعدد .

لكونھا مخلوًقا ناقًصا محتوم علیھ التغیر في أحوال الوجود، وثانیاً لتفعیل وجود

"وتضیف أنمھمتھا في االبتالء بالفعل واالختیار. 

،

وظیفة أساسیة ھي توفیر آلیة االستمرار

، والمادي
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النفس أو

،اإلنساني األكبر

"22-

23( .

و

. فعلى المستوى الكوني تجيء اآلیات:"الفریدة" في العالقة بین الذكر واألنثى البشریین 

ُروَن " (الذاریات: -  ).49" َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم َتَذكَّ

)7ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِریٍم " (الشعراء:" أََولَْم َیَرْوا إِلَى اْألَْرِض َكْم أَْنَبْتَنا -

َمَراِت َجَعَل ِفیَھا َزْوَجْیِن اثْ - َنْیِن ُیْغِشي "َوُھَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي َوأَْنَھاًرا َوِمْن ُكلِّ الثَّ

رُ  َھاَر إِنَّ ِفي َذلَِك َآلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ )3وَن" (الرعد:اللَّْیَل النَّ

َمَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا َوأَْلَقى ِفي اْألَْرِض َرَواِسَي أَْن َتِمیَد ِبُكْم َوَبثَّ فِیَھا ِمْن كُ - لِّ َدابٍَّة "َخلََق السَّ

َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِریٍم" (لقمان :  )10َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ

)52یِھَما ِمْن ُكلِّ َفاِكَھٍة َزْوَجاِن" (الرحمن: " فِ -

ْخلُقُُكْم ِفي ُبُطوِن "َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْألَْنَعاِم َثَمانَِیَة أَْزَواٍج یَ -

َھاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماتٍ  ُكْم لَُھ اْلُمْلُك َال إِلََھ إِالَّ ُھَو َفأَنَّى ُتْصَرفُوَن" (الزمر:أُمَّ ُ َربُّ )6َثَالٍث َذلُِكُم هللاَّ

َكَر َواْألُْنَثى " (النجم: - ْوَجْیِن الذَّ ُھ َخلََق الزَّ )45" َوأَنَّ
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داخل ھذه الزوجیة التي یتسم بھا البناء الكوني تجيء زوجیة الرجل والمرأة :و

ًة َوَرْحمَ "وَ - ًة إِنَّ ِفي َذلَِك َآلَیاٍت ِمْن َءاَیاِتِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودَّ

ُرون " (الروم:  ).21لَِقْوٍم َیَتَفكَّ

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم - قُوا َربَّ َھا النَّاُس اتَّ ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا " َیاأَیُّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرِقیًبا" (النساء:  َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ )1َوِنَساًء َواتَّقُوا هللاَّ

ْت "ُھَو الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة - اَھا َحَملَْت َحْمًال َخفِیًفا َفَمرَّ ا َتَغشَّ َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا لَِیْسُكَن إِلَْیَھا َفلَمَّ

اِكِریَن" (األعراف:  ُھَما لَئِْن َءاَتْیَتَنا َصالًِحا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّ َ َربَّ ا أَْثَقلَْت َدَعَوا هللاَّ )189ِبِھ َفلَمَّ

إثبات الزوجیة لسائر مخلوقات الكون فضالً عن النظام الفیزیائي المادي للكون إنویمكن القول مبدئیا 

ناغماً لسنة كونیة ، بل تصیر الحیاة البشریة جزًءا ممتًدا ومتنسان في مواجھة الطبیعة أو ضدھاالتي تضع اإل

). 11"لیس كمثلھ شيء" (الشورى:ھو مستوى الوجود اإللھي الواحد المطلق 

وضكان لھ -ذكًرا وأنثى–التسخیر اإللھي، فإن اإلنسان

70

ُھ َكاَن َظلُوًما َجُھوًال" (األحزاب:  ).72َوَحَملََھا اْإلِْنَساُن إِنَّ

كذلك 
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13

ن بغرض الجذب والتقارب، التكاثر و"العمران" أو ما تجملھ مستویات االختالف الذي تثبتھ اآلیة الكریمة) كا

اآلیة الكریمة في مفھوم "التعارف"، بالمنطق نفسھ الذي جاء بھ اختالف جمیع األشیاء إلى زوجین یتكامالن 

لتستمر وتیرة الحیاة وتستمر العجلة الكونیة في الدوران إلى أجل مسمى. والزوجیة بھذا المعنى ال تدع سبیالً 

لف

ى. َوالَِّذي 4الحیاة والعمران على أفضل تقویم " لََقْد َخلَْقَنا اْإلِْنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِویم " (التین: ) "الَِّذي َخلََق َفَسوَّ

َر َفَھَدى" (األعلى: ).62-59، ص2002، صطفى(م).3-2َقدَّ

وتطرح أماني صالح عدة مالحظات في شأن منظومة الزوجیة كتعبیر عن العالقة بین الرجل والمرأة 

.

العصور والسیاقات االجتماعیة التي تختلف فیما بینھا فیما تمنح

وذلك في ضوء الوظیفة البیولوجیة للمرأة في اإلنجاب 

إال ، قدالرؤیة القرآنیة وإذا كانت بعینھا. 

، أنھا لم تفرضھ كتقسیم جامد

القرآن لم یلحق بھذا كذلك فإن والحتماالت التوفیق بین األدوار والوظائف المختلفة أو العجز عن القیام بھا. 

في أداء وظیفة العمران. بل جعل مرأة ومسئولیات الرجلمسئولیات الالتوزیع تراتباً أو تمییزاً في القیمة بین 
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.منھماأداء كل 

26-27(.

:في ضوء قراءة نقدیة للفكر النسوي الغربي/العالمياوكیفیة تجاوزھإشكاالت النسویة اإلسالمیة

أولیة منطلقات نظریة/عقیدیة لدیھ أن إذیمتلك میزة نسبیة إسالمیةفكر النسوي من مرجعیة ن الرغم أ

اعندأساسیةشكالیة لقضایا إبالنسبة 

كثیرة :مسائل أخرى 

ھي شتات الطروحات الفكریة داخل ھذا الفكر أن ، أزعم فمن ناحیة(أ)

بل یتسم فى أحیان كثیرة بالتكرار ولیس البناء على ماتم وال یفید من بعضھ البعض وال یكمل بعضھ بعًضا

 ،

أاإلسالمیة وتصنیفھا، وإتاحتھا في صورة ب

اسھامات األطراف األخرى فنمھد لعملیة التبادل والحوار وتولید األفكار  ومراكمة العلم النافع.

رصد واقع إلىتجاوز التأصیل النظري بعدم القصور  المتعلق ھناك كذلك(ب)

،األرض

.ا جدیدة وتوجیھ الجھد لقضایمكرر في قضایا بعینھاتأصیلي لجھد األحیانربما لكان ھذا توفیرا في بعض 

نستفید من الدراسات النسویة العالمیة التي جھدت في وصف حیوات النساء في سیاقات مختلفة أنولنا 

و فكراً مستورًدا لیس لھ أصل على األرض.أمن ال شغل لھ لیعتبره البعض ترًفا فكریا وانشغاال
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المرأةإشكاالتإن كثیرا من 

فیھ"ال إنكار في المختلف نھبأاالختالف والتعدد في الرأي ویقرون 

. األرض

ت

غیر مختلف علیھا . إصالحیةوالقضایا االجتماعیة والوطنیة مًعا ومثلن نماذج 

كأنھاو، وتفسیرفقھمن فقط العلوم الشرعیة تبدو النسویة اإلسالمیة  مشتبكة في األغلب مع ذالما(ج) 

الفقھ علم واإلسالمالسائد الذي  یناظر بین الثقافيتماثل االتجاه

حیاة كاملة ، لیس اإلسالمفمتكاملة و متشعبة من الرؤیة االسالمیةمنظومة ضمنم وعلالتفسیر ھي أوالفقھ 

بل ،أو مؤسساتعلما أو مجموعة علوم أو مجموعة عبادات

إنالنفس وتنتھي إلى أفعال عمرانیة على األرض في مختلف المجاالت. 

عكلھا وأفعالھاألمورتحكم نظرتھ إلى 

، واألخالقي" و"النفسي" و"ا

فيفالمسلم حین یشرع

..مكتبا أو مصنعا أو وكالة فضاء، ولعملھ في الصباح سواء كان 
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-

و...)---

في حیاتھ الدنیا وفي آخرتھ.اإلنسانینشدھا 

نال ،

""

.كمنظومة معرفیةنظر إلیھ ن، إنما أو الیھودیةاإلسالمیة مناظرة للنسویة المسیحیة

أو

بطبیعة الحالاإلسالمیة، ال أعني بالمرجعیة ورؤیتنا كنساء ومرجعیتنا كمسلماتالمختلفة، تظھر فیھا ھویتنا 

أو

حاضرة في وعي الكاتبة

، والطریقة التي ترى بھا العالقات بین العناصر والأخرىعناصر وتؤخر 

والطریقة التي تحدد بھا الحلول . 

نفإننابھذا المعنى 

امت

ذبھوا.أكثر اتساعً وفكریة في مجاالت حیاتیة وعلمیة اإلسالمیةل الرؤیة فعّ ناألنناإلسالمیة

إسالمیةمن فروع نسویة افرععلوم الفقھ والتفسیرفى مجال اإلسالمیاتالتأصیلیة التي تقوم بھا النسویات 

أوسع نطاقا.

الال،

حات االسالمیةلبالمصط
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مشكالت المرأة الفقیرة والمرأة العاملة والمرأة المثقفة ، كما تكتب عن قضایا مجتمعیة مختلفة ، من مرجعیة 

كي یعمرھا ویوحد الخالق.األرضفيمستخلف

***
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