
1

األبعاد المعرفیة لنسویة إسالمیة
ندوة النسویة والمنظور اإلسالمي .. أفاق جدیدة للمعرفة واإلصالح

)2012مارس 18-17( القاهرة : 

مفهــــوم عــــنوهــــي أن الحــــدیث ؛یثیــــر الحــــدیث عــــن النســــویة اإلســــالمیة مفارقــــة عجیبــــة 
الجهـــد المبـــذول فـــي بنـــاء -فـــي واقـــع األمـــر-یـــر وظـــاهرةّ النســـویة اإلســـالمیة" یفـــوق بكث

فمــا یمكــن اعتبــاره نســویة إســالمیة ال یعــدو أن یكــون شــذرات !النســویة اإلســالمیة ذاتهــا
متفرقـــة وجهـــودا مشـــتتة مقارنـــة بالكتابـــات المتكاملـــة والمتواصـــلة المخصصـــة لرصـــد هـــذا 

مـن النـدرة بمكـان قیاسـا اإلنتاج .. كما أن الكاتبـات والمعنیـات ببنـاء الفكـرة وتطویرهـا هـن
بالباحثات المهتمات برصد الظاهرة.

ن هذه المفارقـة تعكـس بشـكل كامـل جـوهر إشـكالیة الفكـر فـي العـالم العربـي واإلسـالمي، إ
أو -فالفكر في هذه المنطقـة مـن العـالم ال یـزال یعـاني بشـدة مـن ضـعف عملیـات اإلبـداع 

ن أصالة معرفیة ، بینما یتسم فـي المقابـل بما یحتاج الیه م-ما نسمیه إسالمیا "االجتهاد"
بقدر هائل من التبعیة والتقلید المنهاجي والموضوعي سـواء للمعـارف اإلسـالمیة القدیمـة ، 

رصدا ولـیس بحوثـا أو للمعرفة الغربیة المعاصرة .. وهو اقتراب ال ینتج في المحصلة اال 
أصیلة.

من "مؤسسة المـرأة والـذاكرة" مناسـبة كانت هذه الورقة الفكریة التي كتبت بتشجیع وتكلیف
الموضـوع بعـد انقطـاع.. "فـي"ثمینة لي كإحدى العامالت في هذا المجال لمعاودة الكتابة 

النسویة اإلسالمیة".في وعنكتابة تجمع بین االقترابین السابقین "البحث 

لقـــد أردت مـــن هـــذه الورقـــة فـــي الولـــوج بشـــكل مباشـــر الـــى قلـــب الموضـــوع مـــن خـــالل 
محاولـــة اإلجابـــة علــــى ســـؤالین : األول ببســــاطة ومباشـــرة : مــــاهي النســـویة اإلســــالمیة؟؟ 

الى محاولة تحدید السمات الممیزة لمـا یسـمى بنسـویة إسـالمیة والثاني یطور هذا المطلب 
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تنشأ فـي هـذه -ما هي تلك األطر والقواعد التي تجعل نسویة ما صیغة أوضح :ب.. و 
فة نسویة إسالمیة أو تخرج عنها.؟.تكتسب ص-المنطقة أو غیرها

لقــد نشــأ هــذا الســؤال فــي ذهنــي منــذ ثــار جــدل كبیــر حــول اجتهــادات نــادت بهــا ونفــذتها 
النسویة األمریكیة المسلمة امینة ودود.. وقتهاُ ُأخرجت أمینة ودود كثیرا وُادخلت من وٕالـى 

كتــاب ومفكــرین مظلــة مــا هــو إســالمي.. وكــان الــرأي الفاصــل فــي ذلــك كالعــادة لبــاحثین و 
خـارج سـیاق -قواعـد أو خصـائص موضـوعیةوفقهاء رجال. ووقتها سـألت نفسـي هـل ثـم 

یمكــن أن تحــدد مــا إذا كــان جهــدا فكریــا نســویا مــا یمكــن وصــفه بأنــه -األهــواء والتحیــزات
هل تحتمل أو تقبل المنظومة اإلسالمیة إسالمي ؟.. بل تطور ذلك الى سؤال أهم وهـو: 

؟ وما هي حدوده ومقوماته ووظائفه ؟.فكرا نسویا باألساس

****

ذلـــك "الجهـــد بأنهـــا إ یمكـــن تعریفهـــافالنســـویة اإلســـالمیة لتعریـــفلإذا بـــدانا بمحـــاوالت 
ـــرأة إنطالقـــا مـــن المرجعیـــات  ـــذي یســـعى لتمكـــین الم ـــري واألكـــادیمي والحركـــي ال الفك

كریـــة والحركیـــة وباســـتخدام وتوظیـــف المعـــاییر والمفـــاهیم والمنهجیـــات الف،اإلســـالمیة
".الى جانب غیرها المستمدة من تلك المرجعیات

هذا التعریف إذن یقوم على ثالثـة عناصـر : أوال أن النسـویة اإلسـالمیة هـي حركـة فكریـة 
وٕان كانــــت النســــاء هــــن -وأكادیمیــــة واجتماعیــــة یقــــوم بهــــا رجــــال ونســــاء علــــى حــــد ســــواء 

وهــو "،تمكــین النســاء"ة تهــدف الــى . ثانیــا أن هــذه الحركــ-العنصــر الفاعــل األكثــر بــروزا
هــدف یبــدأ مــن رفــع الظلــم وكــل مظــاهر االستضــعاف والتهمــیش واإلقصــاء والعــزل والقهــر 
وینتهــي بتــدعیم قــیم الحریــة والعدالــة والمســاواة فــي العالقــة بــین الجنســین وفــي تخصــیص 

األساسـیة لهـذا مرجعیات والمفاهیم المنطلقات و الالموارد االجتماعیة والقیم بینهما. ثالثا إن 
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الفكر وتلك الحركة هي ذات أصول إسالمیة ، تستند الى المرجعیـات اإلسـالمیة األصـلیة 
وهـي القـرآن والسـنة الثابتـة. ولـذلك فـإن المنــاهج األصـولیة لعلـوم الـدین تحتـل أهمیـة بــارزة 

جنبا الى جنب مع المنهجیات الحدیثة. 

سـویة اإلسـالمیة فـي المرحلـة الراهنـة عنـد تضـع النعریف إن العناصر الثالثة السابقة للت
مسـتوى یعنــى بأبعــاد اســتراتیجیة أكثـر منهــا جزئیــة وتكتیكیــة ویجعـل مــن األولویــات أن یــتم 

جنبـــا الـــى جنـــب مـــع القضـــایا قـــراءة وتحلیـــل المـــاكرواالقتـــراب مـــن الموضـــوع بمســـتوى 
ت بهــــا الفرعیــــة والجزئیــــة التــــي تــــدخل تحــــت مــــا یســــمى بمنظــــور المــــایكرو والتــــي انشــــغل
الباحثات المسلمات سواء في مجاالت التشریع أو األسرة أو السیاسة واالقتصاد.

اإلبســتومولوجیا اإلســالمیة ، أو نظریــة مــن هــذا المنطلــق كــان دخــولي مباشــرة الــى بــاب 
أو طبیعــة تلــك المعرفــة... ومــدى إمكانیــة قبولهــا للمعرفــة النســـویة ؛المعرفــة اإلســالمیة 

والتـي تعـد بكـل تأكیـد معرفـة جدیـدة أو اقترابـا الفكـرة النسـویة بهـالنقل استزراع وتـوطین 
الفكـرة النسـویة ذاتهـا معرفیا جدیـدا لـم تعرفـه المنظومـة اإلسـالمیة سـابقا... بـل هـل تقبـل 

ــة إســالمیة .؟ .... بــل هــل هنــاك أرضــیة معرفیــة مشــتركة وتحتمــل االنضــواء تحــت مظل
دها؟.  تلتقي عندها المعرفتین وما هي خصائصها وحدو 

***********

األبعاد المعرفیة للنسویة اإلسالمیة
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وفـق التعریـف الـذي بـدأنا -یمكن القول أن ثمة اربعة أبعاد معرفیة للنسویة اإلسـالمیة 
.. وال مفر في بحث تلك النقاط من االنتقـال مـن الكلیـات الـى الجزئیـات -به هذا المقال

.كنوع من اإلثبات لفكرة أو خالفه

إطارهـــا المرجعـــي .. الســـمة أو الخاصـــیة األولـــى لمعرفیـــة نســـویة إســـالمیة تخـــص-أوال
وأطروحتــي فــي هــذا الموضــوع  مؤداهــا أن علــى أي فكــر نســوي یطمــح فــي أن یكــون 

ال بد من أن یتخذ من اإلسالم إطار مرجعیا ."إسالمیا"
أن نســویة إســالمیة ال بــد أن یكــون اإلســالم هــو إطارهــا تعنــي هــذه الفكــرة بعبــارة مبســطة 

المرجعي. وأنه ال مجال لصراع المرجعیات ..
وهــذا األمــر لــیس بــدعا فــي الفكــر النســوي ففــي بعــض المــدارس والمراحــل اتخــذت النســویة 
مــن الماركســیة مرجعیــة لهــا.. أو مــن الفكــر اللیبرالــي ومنظومــة حقــوق اإلنســان والمواطنــة 

طورت مدارس أخرى أیدیولوجیة نسـویة متكاملـة لهـا مرجعیاتهـا النابعـة مـن مرجعا ..حتى 
الخبرة النسویة ذاتها وأصبحت لها رؤیة خاصة للعالم. 

ـــار  ـــة الفكـــر النســـوي وتطوراتـــه وانقســـاماته المتالحقـــة اعتـــرف التی ونالحـــظ أنـــه مـــع دینامی
اعتـرف  بـآخر -سـوي أو الذي یقـوم بمقـام الـذات فـي الحقـل الن-النسوي الغربي المهیمن 

global/مفارق أو مختلف عنه تحت ما یسمى بالنسویة متعددة الثقافات أو الكونیة
feminismmulticultural والتــي یعرفهــا الـــبعض اآلخــر بنســویة الهویـــةIdentity
feminism والتي تؤكد على خصوصـیة النسـاء مـن منـاطق وثقافـات مختلفـة سـواء فیمـا

هن أو من حیث الحاجات أو األهداف وعالقتهن بالرجال .یخص خبراتهن أو ظروف
فـــي -القـــول بتـــأطیر النســـویة اإلســـالمیة وانطالقهـــا مـــن إطـــار مرجعـــي إســـالمي ال یمثـــل 

ا بل هو إطار ارتضت مجموعة مـن الناشـطات و المفكـرات المعنیـات بقضـیة قید-زعمي
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ة ومرجعیـــة تحـــدد تصـــوراتهن المـــرأة بـــإرادتهن اإللتـــزام بثوابتـــه وقبـــول فكـــرة أنـــه یمثـــل أولویـــ
وأهدافهن كنسویات.

باإلطــــار بیـــد أن اإلشــــكالیة التـــي تطــــرح نفســــها هنـــا بقــــوة تــــتلخص فـــي حــــدود مــــا یســـمى 
مــا الــذي یشــمله؟ هــل نعنــي بــه األصــل المرجعــي األول وهــو القــرآن أم القــرآن المرجعــي؛

لیشـــــمل والســــنة كأصـــــلین متفــــق علیهمـــــا؟ أم یضـــــم الــــى ذلـــــك "اإلجمـــــاع" أم یمتــــد بـــــدوره
؟االجتهادات في التفسیر والفقه واألحكام

هـــي قضـــیة خطیـــرة بـــل قضـــیة وجـــود بالنســـبة المرجعـــي" إن تحدیـــد مـــا یـــدخل فـــي إطـــار "
للنســویة اإلســالمیة الناشــئة. وهنــا تبــرز ثنائیــة مفاهیمیــة خطیــرة هــي التمییــز بــین الثوابــت 

والمتغیرات في اإلسالم.
ویات المســلمات هــو تحدیــد الثوابــت التــي یتعــین أن إن االتجــاه العــام الــذي یســود بــین النســ

. وٕاخـراج كـل القرآن الكریم والسـنة المؤكـدةیلتزم بها مرجعیا الفكر النسوي اإلسالمي في 
االجتهــادات المتعلقــة بتفســیر أو اســتنباط األحكــام مــن هــذین المصــدرین مــن داخــل دائــرة 

اجتهادات بدیلة . الثوابت الى دائرة المتغیرات التي تحتمل النقد وتقدیم 
واقــع األمــر أن الفكــر النســوي ال یختلــف فــي هــذا الموقــف عــن مجمــل الــرؤى االجتهادیــة 

منهـا مـا هـو سیاسـي ؛العصریة في اإلسالم والمتعلقة بقضایا خطیرة یطرحها هـذا العصـر
مثـــل قضـــایا المواطنــــة والدیمقراطیـــة، ومنهـــا مــــا هـــو اقتصـــادي، ومنهــــا مـــا یتعلـــق بنظــــام 

أو الـداعین االجتهـادیین المعاصـریندولیة وتقسـیم العـالم . فـالمتفق علیـه بـین العالقات ال
مجـــاالت حتـــى فـــي نطـــاق-الـــى فـــتح بـــاب االجتهـــاد مـــرة أخـــرى أن االجتهـــادات الســـابقة 

ورغــم الجهــد الرائــع المبــذول فــي مجــال -الفقــهو مثــل التفســیر أســبغت علیهــا صــفة القداســة
إال أن كثیـرا مـن تلـك االجتهـادات تحمـل البصـمة وضع مناهج االسـتنباط وأصـول الفقـه ، 

الثقافیة التاریخیة لعصرها وال یمكن منحها صفة المطلق.
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یتجلــى هــذا األمــر بشــكل هائــل فــي مجــال النصــوص الفقهیــة والتفســیریة المتعلقــة بــالمرأة 
والتي یكشف أي تحلیل لها من منظور سوسیولوجیة المعرفة عن إنحیـازات ذكوریـة تتـرجم 

وبنیة المجتمع والعصر الذي أنشئت فیه.ثقافة 
وهكذا نخلص في هذه النقطة الى أربعة مقوالت / قضایا حاسـمة ألیـة نسـویة إسـالمیة

:
: أن هــذه النســویة ال بــد وان تنطلــق مــن المرجعیــة اإلســالمیة، وهــذا لــه اســتحقاقاته أولهــا

ــــد النســــویة الموصــــوفة باإلســــالمیةالتــــي تتمثــــل فــــي ترتیــــب الهویــــات..  ــــة وعن فالهوی
اإلسالمیة تسبق وتحدد وتقعد للهویة النسویة.

أن المرجعیة تنبع من، وتتحدد بالثوابـت ممثلـة فـي األصـول مـن القـرآن والسـنة دون ثانیا
التعامالت االجتهادیة معهما. 

أن هـــذه المرجعیــــة تفـــرض مجـــالین مهمــــین لإلنتـــاج المعرفـــي النســــوي مـــن منظــــور ثالثـــا
أقــول نقــد -ولــیس نقــض ( بمعنــى التعامــل العــدواني المتــربص)–إســالمي األول هــو نقــد 

االجتهـــادات التفســـیریة والفقهیـــة خاصـــة فـــي موضـــوعات المـــرأة، نقـــدها مـــن منظـــور مـــدى 
منــــاهج التفســــیر واالســــتنباط نفســــها التــــي كثیــــرا مــــا نجــــد األصــــول بــــل وحتــــى بالتزامهــــا ب

ن منظـور سوسـیولوجیا المعرفـة االنحیازات تطـیح بهـا جانبـا وتخرقهـا عالنیـة.. ثـم نقـدها مـ
لكشف من انطوت علیه من انحیازات ذات أصول تاریخیة وثقافیة.

بـــدء أو إطـــالق عملیـــة اجتهادیـــة نســـویة فـــي نطـــاق التفســـیر والفقـــه بـــل ورابعـــا ضـــرورة  
فــإن  –والفلســفة اإلســالمیة .. مــن وجهــة نظــري وترتیبــا علــى المرجعیــة اإلســالمیة العلیــا 

یهـــدف لتقـــدیم انحیـــاز بـــدیل بـــل إلثبـــات صـــفة هـــذا الســـیاق  ال أي اجتهـــاد نســـوي فـــي
. ربمـا یكـون مـن التواضـع إنسانیة عامة لعملیة االجتهاد الحیویة في الجسـد االسـالمي

المؤكد أن دمـج خبـرة القول باستحالة تقدیم رؤیة إنسانیة مجردة ومحایدة بالكامل لكنه من 
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سیؤدي الى الحد ى جانب خبرة ومنظور الرجالالمرأة في االجتهادات التفسیریة الفقهیة ال
مــن غلــواء االنحیــاز وتقــدیم رؤیــة أقــرب الــى الموضــوعیة مــا یعــد أكثــر احترامــا لألصــول 

والثوابت وااللتزام بالمرجعیات وقربا مما أراده الخالق من شریعته.
*******

م النسـویة اإلسـالمیة هـي البحـث عـن موقـع قضـیة القضیة المعرفیـة الثانیـة أمـا-ثانیا
النوع في المنظور الثیولوجیا اإلسالمیة.

االجتماعیـة والتشـریعیة مما ال شك فیه أن قضیة النوع تحتل أهمیة محوریة فـي النظریـة 
تتجلـــى مـــن الثقـــل الـــذي تحتلـــه قضـــیة العالقـــة بـــین المـــرأة والرجـــل فـــي هـــاتین اإلســـالمیة

المنظومتین. 
ال بـد للنظریـات االجتماعیـة والتشـریعیة أن ،منظومـة عقدیـة ودینیـةأي اإلسـالم كـلكن في 
هیة والخلق وعالقة اإللـه بـالمخلوق والغایـات و للقضایا الثیولوجیة الكبرى مثل اإلتنبع من ا

التي حددها الخالق للحیاة واإلنسان. 
عــد التــي تحكــم واقــع األمــر أننــي لــم أجــد علــى حــد علمــي أیــة محاولــة للبحــث عــن القوا

مشـكلة النـوع إنطالقـا مــن هـذا المسـتوى حتـى فــي الكتابـات التـي عنیـت بــه مثـل مـا یعــرف 
من هنا فقد حاولت القیـام بمغـامرة أولیـة لقـراءة ثیولوجیـا بعلم الكالم او علم اصول الدین.

اإلســالم مــن منظــور النــوع . وكانــت النتیجــة مفاجــأة لــي وهــي وجــود مجــاالت خصــبة جــدا 
راءة والستنباط أفكار كلیة مهمة في مجـال عالقـات النـوع. لعـل هـذا مـا یشـیر الـى لهذه الق

مجاالت مفتوحة وجدیدة لقراءات ودراسات نسـویة. مـن بـین تلـك األفكـار الناتجـة عـن هـذا 
االقتراب للقراءة الثیولوجیة من منظور النوع:

رتقــــاء عــــن أو بــــاألحرى الســــمو واال –الالنوعیــــة إن الطــــرح القرآنــــي یجعــــل مــــن -1
.أحد سمات وخصائص الكمال اإللهي-النوعیة
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هــو ذات -الــذي هــو الكمــال المطلــق ذاتــا وصــفاتا وأفعــاال ووجــودا خالــدا-فاإللــه الخــالق 
ـــة ـــوق النوعی ـــة . كمـــا یجعـــل ســـبحانه صـــفة ف ـــوع صـــفة مخلوق لـــبعض المخلوقـــات الالن

المعصومة فطریا من الخطأ واالختیار كالمالئكة .
المقترنــة فطریــا للنــوع بخاصــیة الــنقص واالنقســامهنــاك ارتباطــًا حتمیــًا فــي المقابــل نجــد

تحكـم قاعدة لالنقسامبمخلوقات أخرى أهمها اإلنسان . ویبدو االنقسام النوعي جزءا مـن 
الــروح والــنفس والجســد، انقســامه بــین أبعــاد عملیــة خلــق اإلنســان ذاتهــا تشــمل فیمــا تشــمل 

الخیر والشر الخونوازع 
لكنــه فــي نفــس الوقــت هـــو ،ام المركــب لبنــي اإلنســان قــد یمثــل مصــدر ضــعفهإن االنقســ

والتـــي –مصـــدر هـــذا الخصـــب والثـــراء الهائـــل والدینامیكیـــة البالغـــة فـــي الحیـــاة اإلنســـانیة 
المالئكــــة كمــــا فــــي قصــــة الخلــــق. فالشــــعور الكــــامن بــــالنقص واالفتقــــار فیظــــة اســــتحقت ح

وح والمطـــامع والتطلـــع لكمـــال العقـــل یضـــحي المصـــدر الحقیقـــي للســـعي والدافعیـــة، والطمـــ
وبلـــوغ المثـــل األعلـــى واإلقـــدام والتحـــدي واالختیـــار والفعـــل. كمـــا یمثـــل هـــذا االفتقـــار منـــاط 
اســتمرار الحیــاة مــن خــالل التجــاذب بــین النــوعین ومــا ینــتج عنــه مــن تكــاثر. ویخلــق ذلــك 
ـــــة  ـــــنقص مصـــــدر حاجـــــة اإلنســـــان وســـــعیه للخـــــالق مـــــن خـــــالل الحاجـــــة ألطـــــر مرجعی ال

ظومـات للقـیم وقواعـد مـن أجـل ضـبط المسـعى اإلنسـاني الـدائب ومـا ینطـوي علیـه مــن ومن
صراعات ممیتة.

.للنوع إذن وجود في تحدید قضیة المفارقة والعالقة بین اإلله والخالق
ـــا اإلنســـان ـــة فـــي میتافیزیقـــا أخـــرى هـــي میتافیزیق المركـــب "ولكـــن تبـــرز قضـــیة النـــوع جلی

. وقضــیة النــوع فــي هــذا بالعناصــر الفطریــة للخلــقالمیا أو مــا یعــرف اســ"اإلنســاني نفســه
فــي المنظــور اإلســالمي محدثــة  خاضــعة للتشــكل االجتمــاعي ولیســـت الســیاق لیســت 

قضیة متغیرة... بل هي قضیة قدیمة ، فطریة ترجع أصولها الـى صـمیم عملیـة الخلـق 
ذاتها.

ن آدم كإشـــارة وٕاذا كانـــت بعـــض القـــراءات الذكوریـــة قـــد أشـــارت الـــى خلـــق جســـد حـــواء مـــ
ألصلیة وجـود الـذات الذكریـة وفرعیـة وجـود الـذات األنثویـة . فـإن القـراءة النسـویة المقابلـة 
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یمكــن أن تحـــدث تعـــدیال بالغـــا فـــي هـــذه القــراءة المنحـــازة ودالالتهـــا. یشـــیر الـــنص القرآنـــي 
الكــریم الــى مــرحلتین للخلــق اإلنســاني ضــمن مراحلــه غیــر المعلومــة. مرحلــة خلــق الجســد 

فـي التفسـیرات -ومسكوت عنها-أو جسد آدم المشار الیها.. ومرحلة سابقة علیهـا األول
.  خلق النفس األولىوالقراءات الذكوریة هي مرحلة 

) إلــى أن الــنفس األولــى هــي نفــس وهنــا نكتشــف أن الــنص القرآنــي یلمــح ( واهللا أعلــم
خلقكـم مـن هـو الـذيمـن سـورة األعـراف" 188أنثى. یقول سبحانه وتعالى فـي اآلیـة 

-فلما تغشاها حملت حمـًال خفیفـا-وجعل منها زوجها.. لیسكن إلیها -نفس واحدة  
).ً◌ فمرت به فلما أثقلت دعوا اهللا ربها لئن آتیتنا صالحًا لنكونن من الشاكرین

ومـن وضـعها جنبـا الـى جنـب هناك العدید من الدالالت یمكن اسـتخراجها مـن تلـك اآلیـة
خلق آدم ومنه جسد حواء . من تلك الدالالت : أصالة األنثـى فـي مع اآلیات الدالة على 

التكوین النفسـي لإلنسـان بینمـا تبـدو الـنفس الذكوریـة فرعیـة مولـدة عـن األنثـى التـي خلقـت 
منهــا ثــم تولــدت عــن عالقاتهمــا ســائر األنفــس البشــریة . فــي مقابــل ذلــك وعلــى  مســتوى 

أصــالة التكــوین الجســدي للــذكر وفرعیــة التكــوین الجســدي الفیزیقــي المــادي یمكــن القــول ب
التكوین الجسدي لألنثى الذي خلقت عنه. 

ومن تلك الدالالت التي تشیر الیها تلك النصـوص غیـر التفصـیلیة حـول میتافیزیقـا النـوع: 
عالقات وسمات نوعیة للذكر واألنثى كنوعین مثل قوة وعمـق البعـد النفسـاني للمـرأة ، فـي 

لجسماني للرجل. مقابل قوة البعد الحسي وا
كمــا تحتمــل هــذه الرؤیــة تخــریج دالالت مهمــة أیضــا تتعلــق بالمســاواة فــي القســمة اإللهیــة 
علــى مســتوى الخلــق. .. وال یــزال یحتــاج األمــر الــى مزیــد مــن التأمــل والبحــث واالســتدالل 

لكنه یشـیر فـي النهایـة الـى مجـاالت واسـعة للعمـل فـي إطـار ،التأویلي والفلسفى والكالمي
ویة اإلسالمیة.النس

اإلسالم یتمثل في التعریف والمفهـوم بعد أخیر أشیر الیه في موضوع میتافیزقا النوع في 
للداللـــة علـــى "الجنســـین أو النـــوعین"تعبیـــر ال یســـتخدم القرآن فـــالقرآنـــي المســـتخدم للنـــوع. 
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الــزوجینیســتخدم مصــطلح الــذكر واألنثــى وهــو اســتخدام یعبــر عــن انقســام ومقابلــة... بــل 
ما یولد دالالت مختلفة تماما.

بالتكامل الوجودي والعضوي، والوظیفي واالجتماعي مصطلح الزوجین یوحي باختصار ف
كما ینطوي على نوع من التسویة أو المعادلة بینهما في التكـوین اإلنسـاني للذكر واألنثى.

ـــذكر واألنثـــى نظریـــة الزوجیـــة"االجتمـــاعي. وأزعـــم أیضـــا أن " ـــین ال فـــي رؤیـــة العالقـــة ب
تختلف في محتواها تماما عـن نظریـة الصـراع بـین األنثـى والـذكر التـي تقـوم علیهـا أغلـب 

1مدارس النسویة الغربیة.

***************

المیة هي ثالثا: القضیة الكبرى الثالثة في سیاق البحث عن إبستمولوجیا النسویة اإلس
النســویة ونظریــة القــیم اإلســالمیة (مــن حیــث جدلیــة العالقــة بــین قــیم العــدل والحریــة 

والمساوة)

فــي الســبعینیات مــن هــذا القــرن كــرس أحــد كبــار أســاتذة العلــوم السیاســیة فــي مصــر وهــو 
الدكتور حامد ربیع جهـدا عظیمـا لبنـاء نظریـة عامـة للقـیم الجماعیـة . خلـص د. ربیـع فـي 

الــى أن كــل نظــام معرفــي ، أو حضــارة أو أیدیولوجیــة تتبنــى نظامــا تراتبیــا معینــا نظریتــه 
للقـــیم تعلـــوه قیمـــة أو قیمـــا علیـــا لهـــا أولویتهـــا فـــي ترتیـــب هـــذا النظـــام وتحدیـــد معـــاني قیمـــه 

األخرى . 

حول ھذه النظریة وأبعادھا أنظر: أماني صالح، "قضیة النوع في القرآن: منظومة الزوجیة بین قطبي الجندر والقوامة" في المرأة -1
( القاھرة: جمعیة دراسات المرأة والحضارة، عدد شعبان 1423ھــ اكتوبر  والحضارة:نشرة متخصصة في دراسات المرأة المسلمة

.53- 17)ص ص 2002
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خلـــص الـــدكتور ربیـــع الـــى أن القیمـــة الحاكمـــة فـــي النظـــام االشـــتراكي هـــي قیمـــة المســـاواة 
الغـــرب هـــي الحریـــة.. بینمـــا توصـــل إلـــى أن القیمـــة العلیـــا فـــي  النظـــام والقیمـــة العلیـــا فـــي

.العدلاإلسالمي بتركیبته القیمیة والتشریعیة  واالجتماعیة هي

لقــــد دارت  المــــدارس النســــویة بتیاراتهــــا المختلفــــة حــــول قیمتــــین همــــا التحریــــر ( أو جلــــب 
ة فـي ظـل هیمنـة قیمـة العـدل؟ الحریة للمراة)  والمساواة. فما هـو موقـف النسـویة اإلسـالمی

وما هو موقع قیمتي الحریة والمساواة في هذه المنظومة.

یشیر مفهـوم العـدل فـي أبسـط معانیـه الـى التـوازن بـین مـا إلنسـان ومـا علیـه.. بـین المزایـا 
أو الحقوق وبین االلتزامات . ولذا یرى البعض أن مفهـوم العـدل هـو مفهـوم إجرائـي یحیـل 

انون أو غیـــره ) یحـــدد الحقـــوق وااللتزامـــات. ویطـــرح هـــؤالء انتقـــادا الـــى مصـــدر معـــین ( قـــ
مــؤداه أن لــیس كــل مرجعیــة قانونیــة محــددة للحقــوق وااللتزامــات تضــمن بالضــرورة العــدل 

بمعنى التوازن . 

واقع األمر أن دراسة مفهوم العدل في المنظومـة اإلسـالمیة یحیلنـا الـى قیمـة أخـرى أشـمل 
قیمة الحق.ي لكنها شدیدة الصلة به ه

مفهوم إسـالمي أصـیل شـدید التمیـز والثـراء لـم یلـق مـا یلیـق بمكانتـه فـي المنظومـة الحقو
الفكریة اإلسالمیة من عنایة في مجال التأصیل. ولكن استنادا الى جهـد فـردي فـي دراسـة 
هذا المفهـوم فإنـه مفهـوم لـه أبعـاد أنطولوجیـة وٕابسـتمولوجیة معـا.. وهـو یشـیر الـى داللتـین 

كل منهما أحد البعدین لكنهما في النهایة مترابطتان. تخص
. وهـو هنـا یشـیر الـى the factحین یتعلق الحق بقضیة أنطولوجیة فإنـه یعنـي الحقیقـة 

االرتباط بواقع األشیاء والتعبیـر عنهـا كمـا هـي، ضـد التزییـف والتضـلیل واالدعـاء والكـذب 
و معنویــة فإنـــه یعنــي العــدل وهوضـــد والتزویــر. أمــا عنـــدما یتعلــق الحــق بعناصـــر قیمیــة أ

الظلـــم أو العـــدوان أو التجـــاوز. إن إضـــافة المفهـــوم األنطولـــوجي للحـــق یـــؤدي الـــى ضـــبط 



12

بــل یضــیف لــه الــى جانــب ..المفهــوم الفــوقي الحقــوقي لــه ألنــه یجعلــه غیــر مطلــق الســراح
ـــة مرجعیـــة أخـــرى فـــي التعبیـــر عـــن واقـــع األدوار واأل فعـــال المرجعیـــة التعاقدیـــة أو القانونی

والوجود .
إذا ترجمنا ذلـك مـن منظـور المـرأة فـإن هـذا یعنـي : أن النسـویة اإلسـالمیة تـدعو الـى أن 
تعبر األفكار والقوانین والقواعد واألوضاع والترتیبات االجتماعیة المتعلقـة بـالمرأة عـن كـل 

دون مــن حقیقــة المــرأة وٕامكانیاتهــا ودورهــا فــي الحیــاة والمجتمــع اإلنســاني بمنظــور أشــمل 
تزویــر أو تزییــف. وثانیــا أن تتــرجم تلــك األفكــار واألنظمــة والــرؤى والقــوانین مفهــوم العدالــة 

أو التوازن في الحقوق وااللتزامات والتخلص من مظاهر االفتئات والظلم.
یشغل الحق أو العدل تجاوزا في هذه الرؤیة مكانة القیمة المستقلة أو العلیا في المنظومـة 

ة بینمــا تــأتي قــیم المســاواة والحریــة كقــیم تابعــة. والقیمــة التابعــة حســب الحضــاریة اإلســالمی
رؤیة دكتور ربیع  ال تعني الحـط منهـا بـل تعنـى إن معناهـا یتحـدد فـي إطـار القیمـة العلیـا 
( في نظم أخرى كالمنظومة االشتراكیة تتحدد قیم العدل والحریة حسب القیمة العلیـا وهـي 

فـــي إطـــار القیمـــة یبرالیـــة تتحـــدد مـــدلوالت العـــدل والمســـاواة المســـاواة .. وفـــي المنظومـــة الل
.العلیا وهي الحریة )
العدالة كقیمة علیا قد تحمل الحریة في بعض المجاالت والتقییـد فـي بتعبیر بسیط فإن 

مجاالت أخرى، وقد تقود للمساواة في بعض المجـاالت وأو ال تقـود . والمعیـار هنـا هـل 
ساواة العدل و الحق أم تقود الى الظلم واالفتئات.تحقق تلك الحریة أو تلك الم

إذا انتقلنــا مــن التجریــد للتحدیــد . وتســاءلنا حــول موقــف اإلســالم مــن قضــیة مثــل قضــیة 
المساواة باعتبارها أحد الغایات والطموحات الكبرى لحركة المرأة فـي كـل مكـان والتـي ال 

فـي كـل مكـان بـأن التمییـز تنفصل في دالالتهـا عـن مفهـوم العـدل حیـث تشـعر النسـاء
ـــین للنســـاء ـــم ب ـــى ظل ـــدام المســـاوة ینطـــوي عل ـــف تنظـــر المنظومـــة . والســـؤال وانع كی

اإلسالمیة لقضیة المساواة بین المرأة والرجل؟.
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القــرآن الكــریم بوصــفه المرجعیــة العلیــا للمســلمین یقــر بالمســاواة الكاملــة المبنیــة علــى مبــدأ 
بـین النسـاء والرجـال ..فمـاذا عـن نسـاني والعقیـدياإل التماثل في المعـاییر علـى المسـتوى 

المساواة بین النساء والرجال على المستوى االجتماعي؟.
من واقـع قراءاتـي لقضـیة المسـاواة فـي إطـار هـذه التراتبیـة لنظـام القـیم .. أو المسـاوة مـن 

فإنــه علــى المســتوى االجتمــاعي تطــرح المرجعیــة اإلســالمیة-منظــور العــدل كقیمــة علیــا 
بالمسـاواة المبنیـة علـى التبـاین واالخـتالف مفهوما للمساواة اكثر تعقیدا .. یمكـن وصـفه 

.على النحو الذي یحكم المفهوم الغربيال على التماثل
إن مفهوم المساواة المبنیة على التماثل هو مفهوم بسیط قوامـه : أن التشـابه فـي الوحـدات 

علـــى 5= 2× 3أو نتیجـــة . بمعنـــى أن أو المفـــردات یفضـــي تلقائیـــا للمســـاواة كمحصـــلة 
علـــى الطـــرف األیســـر . المســـاواة فـــي النتیجتـــین 5= 3× 2الطـــرف األیمـــن هـــي ذاتهـــا  

ویتجلــى هــذا المنظــور فــي مبنیــة علــى التشــابه والمســاواة فــي وزن الجزئیــات أو الوحــدات.
نــــزوع الفكــــر الغربــــي بصــــفة عامــــة علــــى إلغــــاء الفــــروق بــــین الرجــــال والنســــاء (الوحــــدات 

البشریة) كأساس لفكرة المساواة بینها.
أما في مفهـوم المسـاواة المبنـي علـى عـدم التماثـل .. فالمسـاواة هنـا تتحقـق فـي النتیجـة أو 

المحصلة ولیس في المفردات أو المقدمات یجسد ذلك العملیات التالیة : 
-10 ×3 =305×6 =3015×2 =30
االلتزام االجتماعي / القـانوني شدةة األولى في كل عملیة تمثل فإذا اعتبرنا الوحد-

االلتزامات فإن شدة تسـاوى عشـرة عددوالوحدة الثانیة تمثل ا،أو وزنته(الواجبات) 
فــي عــدد ثالثــة التزامــات تنــتج فــي النهایــة مــا یــوازي شــدة تســاوي خمســة فــي عــدد 

إن ثالثـة حقـوق بقیمـة عشـر و المزایا فمجال الحقوق أستة التزامات . وبالمثل في 
وحـــدات تــــوازي ســـتة حقوقــــا بقیمـــة ســــتة وحــــدات. إن هـــذا الطــــرح یقـــدم نوعــــا مــــن 

المساواة الحسابیة ولیس العددیة.
فــــي اعتقــــادي أن هــــذا المنظــــور أكثــــر مرونــــة ومالءمــــة لتعــــدد األدوار والظــــروف -

عـــن الـــزوج كمفهـــومفالحـــدیث حتـــى فـــي إطـــار النـــوع الواحـــد (مـــثال !..االجتماعیـــة
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حتــــاج الــــى لــــیس حــــدیثا عــــن وحــــدة ثابتــــة القیمــــة بــــل متغیــــرة ت)ودور اجتمــــاعي 
مواءمـــات فـــي مجـــال حقـــوق واإللتزامـــات تختلـــف حســـب الظـــروف؛ فهنـــاك الـــزوج 
الموســـر والـــزوج الفقیـــر والـــزوج المـــریض أو المعـــوق..الخ وكـــل مـــن هـــؤالء تتبـــاین 

عــن المقارنــة بــین منظومـة حقوقــه والتزاماتــه .وال یختلــف األمــر فـي مجــال الحــدیث 
منظومة الحقوق وااللتزامات االجتماعیة لكل من الرجل والمرأة. 

إن التطبیق الشائع لهذا المفهوم الخاص بالمساواة الحسابیة تشریعیا یتجلـى قضـیة -
الحقـــوق وااللتزمـــات المالیـــة. فالنصـــیب المقـــرر شـــرعا للمـــرأة فـــي موضـــوع اإلرث 

مة للمرأة سـواء فـي األسـرة الصـغیرة أو وهونصف نصیب الرجل ال یقترن بنفقة ملز 
ــــرة. بینمــــا یــــرتبط مضــــاعفة نصــــیب الرجــــل فــــي اإلرث بالتزامــــات مفروضــــة  الكبی

وربمـــا ومحـــددة  فـــي اإلنفـــاق علـــى زوجتـــه وأوالده ووالدیـــه غیـــر القـــادرین وٕاخوتـــه
.أقارب أبعد

یمتـــد ذلـــك النمـــوذج للمســـاواة الحســـابیة الـــى جوانـــب أخـــرى فـــي منظومـــة الحقـــوق -
تزمــــات؛ فممارســــة الرجــــل حــــق الطــــالق وٕانهــــاء عالقــــة أسســــت عبــــر إرادتــــین واالل

مجتمعتـــین بإرادتـــه المنفــــردة یقتضـــي دفـــع كلفــــة ذلـــك القـــرارمن خــــالل العدیـــد مــــن 
االلتزمـــات والتعویضـــات المالیـــة واالجتماعیـــة للمـــراة . بالمثـــل فـــإن ممارســـة المـــرأة 

عالقــة زواج تمــت بالتقــاء حــق الخلــع بنــاء علــى حســاباتها وٕارادتهــا المنفــردة إلنهــاء
إرادتــین یترتــب علیــه بالمثــل تعــویض الطــرف اآلخــر ودفــع ثمــن عــادل لهــذا القــرار 

یوازي ما یدفعه الرجل في الطالق.
فـإن -اتفـق و معـه أالـبعضاختلـف–في المحصلة نقـول أنـه وفقـا للمنظـور اإلسـالمي 

ت یحقــق مــن الوجهــة مفهــوم المســاواة الحســاییة المبنیــة علــى اخــتالف أو تبــاین الوحــدا
اإلسالمیة الغایة األعلى وهي قیمة العدل.  

**************
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ال یمكن اعتبارها مـن قضـایا اإلبسـتمولوجي ألنهـا قضـیة منهجیـة . ولكـن القضیة األخیرة
ة لكونهــا تنظــر رؤیــة مــاكرو تتعــرض فیهــا للخصــائص المنهجیــة العامــة للنســویة اإلســالمی

ولیس لألدوات المنهجیة بشكل محدد فقد أردت التعرض لها في هذا المقام. 
ـــك النســـویة فـــي التعامـــل الفكـــريتتعلـــق هـــذه القضـــیة  ـــة تل شـــیر لهـــا والتـــي سأبمنهجی

باختصار في ثالث قواعد :
أوال الجمع بین االستقراء واالستنباط

النسـاء واالعتـراف معروف أن المعرفة النسویة تقوم على الـدعوة الستكشـاف خبـرة-
بها واستخدامها كقاعدة لبناء العلم وتحدید القوانین والقیم االجتماعیة والفلسفات .. 

، ومـــن الخبـــرة بالضـــرورة تنطلـــق مـــن الجزئیـــات للتعمیمـــاتمعرفـــة اســـتقرائیةهـــي 
.العملیة للقواعد 

فإن المنهج االسـتقرائي-وفي ظل وجود نصوص فوقیة -عند النسویات اإلسالمیات 
إفســاح مجــال مهــم الســتنباط األحكــام -بــل یتعــین أوال..ال یصــلح وحــده لبنــاء المعرفــة

والقــیم مــن النصــوص المنزلــة. وثانیــا یتعــین علــى المفكــرات النســویات إجــراء عملیــات 
توفیــــق مســــتمرة بــــین نتــــائج االســــتقراء واالســــتنباط تتجلــــى بشــــكل أساســــي مــــن خــــالل 

الـذین یحظیـان بسـلطة كبیـرة فـي المنظومـة إسهامهن الحتمي في علمي التفسیر والفقه
اإلسالمیة.

أن منهجیـة النســویات اإلســالمیات یتعــین ..المهـم فــي المنهجیــةالملمــح اآلخــر -ثانیـا
في األغلب األعم أن تكون بنیویة وظیفیة ال تفكیكیة

فــرغم الســـلطة التــي تزاولهـــا حالیـــا منهجیــات مـــا بعــد الحداثـــة ومـــا بعــد البنیویـــة والتفكیكیـــة 
بخاصة في الفكر النسوي .. إال أنني أعتقـد أن منهجیـة وأدوات إنتـاج العلـوم اإلنسـانیة ال 

احتیـــاج أو نظریـــة التقـــادم بـــل تبقـــى جـــدواها مرتبطـــة (الموضـــة)تخضـــع لمبـــدأ الصـــرعات
بمــدى قــدرتها وفعالیتهــا فــي التعامــل مــادة المعرفــة وخصائصــها ومــع الغایــات العلــم لهــا، و 

ن.التي یتغیاها الباحثو 
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الذي ال مجـال للخـروج عنـه كأحـد مقومـات النسـویة إن وجود المقدس، واإلطار المرجعي
اإلســـالمیة یفـــرض بالضـــرورة رؤیـــة بنیویـــة علـــى عملیـــة التفكیـــر.. حیـــث تكتســـب األفكـــار 
المنتجـة معناهــا مـن عالقتهــا بالنسـق األشــمل. وال مجــال هنـا للحــدیث عـن القــراءات الحــرة 

وت المؤلف.الالمتناهیة للنص أو عن م
بل تكتسب أیضا فحـوى وظیفیـا فـي ضـوء وجـود منظومـة للقـیم.. فجـدوى الفكـرة والنظریـة 
یتحـدد بمـدى قـدرتها علـى تـدعیم وتمتـین واإلضـافة ل وٕازدهـار النسـق اإلسـالمي األكبــر.. 

ـــا إن تحقیـــق غایـــات النســـق الفرعـــي  الحركـــة والفكـــرة النســـویة (sub-systemواقـــول هن
في رفع الظلـم والقمـع عـن النسـاء إنمـا یتضـافر بقـوة مـع غایـات النسـق متمثال )اإلسالمیة
مثلة في الحق والعدل.تسها قیمته العلیا المإلسالمي وعلى رأاألكبر ا

ــا ــدي النقطــة األخیــرة فــي المنهاجیــةهي -ثالث ــراب النق ــة االقت فــي اإلنتــاج المعرفــي مركزی
للنسویة اإلسالمیة.

ة فــي الفكــر النســوي وهــي تســتهدف فــي المقــام تمثــل النزعــة النقدیــة ســمة أصــیل-
األول تحلیل وكشف المكون اإلنحیازي الذكوري في البنـاءات الفكریـة واالجتماعیـة 
اإلنسانیة وصوال الى صیغ أكثر إنسانیة وأقل عدائیة وانحیازا ضد المرأة سواء في 

المجتمع او الثقافة على حد سواء.
لتیــار النســوي العــام فــي هــذه الغایــة لكنــه ال یختلــف الفكــر النســوي اإلســالمي عــن ا-

یكتسب مذاقا وأهدافا وطبیعة خاصة تنبع من مرجعیته.
الحــــدیث عــــن تغلغــــل االنحیــــازات الذكوریــــة ومحاولتهــــا التزیــــي بــــرداء إســــالمي إن -

وتحكمها في عملیات إنتاج علوم الدین التي تملك سلطة تشریعیة وقیمیة وسـلوكیة 
ــــة فــــي المنظومــــة اإلســــالمیة ــــى فــــي عبــــارات هائل ــــیس مجــــرد اســــتنتاج بــــل یتجل ل

وتحلـــیالت جلیـــة واضـــحة وضـــوح الشـــمس خاصـــة عنـــد تنـــاول النصـــوص الدینیـــة 
ت علـى سـبیل عنـد قـراءة التفسـیرافة او بالعالقة بین الرجال والنسـاء. أالمتعلقة بالمر 

بالتفســـیر المجـــرد أو ال یكتفـــون المفســـرین ظـــة أن أغلـــبالمثـــال مـــن الیســـیر مالح
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یــق المــنهج بــل یســوقون العدیــد مــن االفتراضــات المســبقة حــول طبیعــة بمجــرد تطب
المــرأة ونفســیتها وخصائصــها التــي تنطــوي غالبــا علــى نظــرة دونیــة وتحقیــر واضــح 

الحیثیــات المقدمــة لتفســیر آیــة ویمكــن فــي هــذا الســیاق الرجــوع مــثال الــى للنســاء. 
ولنكتفـــي ..همبـــن كثیـــر والطبـــري وغیـــر أشـــهر الفســـرین وعلـــى رأســـهم القوامـــة عنـــد 

باألول الذي یسوق مجموعة حیثیات لتأكید  تفسیر منحـاز یعـرف القوامـة بوصـفها 
ألن الرجـال أفضـل مـن سلطة هائلة من الرجل على المرأة . یقول مبررا تفسـیره :" 

النســاء والرجــل خیــر مــن المــرأة ولهــذا كانــت النبــوة مختصــة بالرجــال وكــذلك الملــك 
مرأة في نفسه وله الفضـل علیهـا واإلفضـال فناسـب األعظم" " فالرجل أفضل من ال

تمتــد نفــس المعــاني والحیثیــات كــذلك فــي أغلــب التفســیرات حتــى  . أن یكــون قیمــًا"
الحدیث منها مثل تفسیر اإلمام محمد عبده.

إن تخلــیص الــنص مــن تلــك األفكــار المســبقة واالقتــراب منــه مــن رؤى أخــرى یقــود -
مــا حاولنــاه بشــكل أولــي فــي محــاوالت للتفســیر وهــذا ..الــى تفســیرات مختلفــة تمامــا

خـــالل مجهـــود متواضـــع قمنـــا بـــه فـــي جمعیـــة دراســـات –آلیتـــي القوامـــة والشـــهادة 
ووصلنا الى قراءات مناقضة لتلك التفسیرات انتهت الـى أن آیـة -المرأة والحضارة

القوامـــة نـــص یفـــرض التزامـــا وواجبـــات قطعیـــة علـــى الرجـــل ولصـــالح المـــرأة تمامـــا 
أو سلطة علیها.ولیس حق

نتیجــة المراجعــات التــي یمكــن –النقدیــة النســویةامضــي أكثــر مــن ذلــك فــأقول أن -
لـیس فقـط إنصـاف المـرأة قـد ینـاط بهـا –أن تقوم ها من منظور قیم الحـق والعـدل 

في مجال العلوم الدینیة بصـفة شاملة عملیة إصالحیة إطالق والمشاركة فـي بل 
مـن افتئـات وظلـم نـوعي نتیجـة تغلغـل اإلسـالمیة بـالغلومما لحـق ب. إن إزالة عامة

مصــالح وانحیــازات فئــة معینــة إلنتــاج تلــك العلــوم ، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن لــٌي 
كفیلــة لهــو عملیــة إصــالحیة ، الحــق لمعــاني النصــوص وانحــراف بهــا عــن جــادة 

بتحریر منظومة الفكر اإلسالمي ذاته من تسلط جـنس معـین وٕاعادتهـا الـى أصـلها 
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ولكــن یتعــین هنــا اإلشــارة أن النســویة اإلســالمیة تتبنــى منظــورا إصــالحیا الربــاني.
ولــیس رادیكالیــا وانهــا ال تهــدف لهــدم التــراث الفكــري اإلســالمي بــل إلصــالحه مــن 

الداخل.
أخیـــــرا أنـــــوه الـــــى ان النزعـــــة النقدیــــــة للنســـــویة اإلســـــالمیة ال تتجـــــه فحســـــب الــــــى -

،قهیة والتشـریعیة والفكریـة واالجتماعیـةاإلنحیازات الذكوریة في البنیة اإلسالمیة الف
بل تتجه وبنفس القدر الى نـوع آخـر مـن االنحیـازات مـارس درجـة كبیـرة مـن القمـع 

التــراث الغربــي علــى اإلســالمیات وأحــدث قــدرا هــائال مــن التشــوه فــي حیــاتهن وهــو 
الذي ینطـوي علـى درجـة كبیـرة القمـع بمـا یمتلـك مـن سـلطة بما فیه الفكر النسوي

وحضاریة وفكریة أتاحـت لهـذا الفكـر ممارسـة الكثیـر مـن اإلقصـاء الثقـافي سیاسیة
ومحاوالت اإلحالل واالستعمار القیمـي والسـلوكي، والتحقیرأوعلـى األقـل عـدم الفهـم 

للمرجعیة التي تنطلق منها النسویات اإلسالمیات.
********

بــــرة مــــن الممارســــة والمتابعــــة إلنتــــاج مــــا یســــمى تمثــــل المالمــــح الســــابقة نتاجــــا لخ
بالنسویة اإلسالمیة على مدى مـا یقـرب مـن خمسـة عشـر عامـا. وال زالـت القضـیة 

البحـث حـول دائـرةحالة التلكـؤ عنـد مفتوحة للنقاش الذي أرجو بشدة أن یخرج من 
ج مـا ا أحـو نـ"عن" النسویة اإلسالمیة، الى دائرة االنتاج "في" هذا الفكر. أقول أنأو

نكــون الــى دفــع ذلــك التحــرك خطــوات كبــرى لألمــام خاصــة فــي ظــل صــعود نظــم 
ونخـــب للحكـــم فـــي العـــالم اإلســـالمي تتخـــذ أو تـــزعم ممارســـة الســـلطة مـــن مرجعیـــة 
إسـالمیة. فـي هــذا اإلطـار ربمــا تكـون النسـویة اإلســالمیة هـي األمــل الوحیـد إلنقــاذ 

..ة صــفة الــدین وبإســمهالنســاء مــن دورات جدیــدة للتهمــیش واإلقصــاء تطــل منتحلــ
ـــد حـــان الوقـــت أن ننـــزع مـــنل ـــذ أنفســـنا تلـــك النخـــبق والـــدین –هـــذا الســـالح وننق

.ونأمل أال یكون الوقت قد فاتامن براثنه-أیضا


