
1

 
 



2

لماذا النسویة اإلسالمیة.. دواعي الوجود !

د.أماني صالح

تتعلــق هــذه الورقــة باإلجابــة علــى عــدة أســئلة ؛ هــل ثــم دواع لوجــود وتطــویر نســویة إســالمیة؟ و لمــاذا هنــاك 
حاجة لنهوض هذا التیار؟ 

بسالمة المرأةوفي مدى ارتباط تطور المرأةأهمیة قضیة إلى واإلجابة على هذا السؤال ال تكمن في اإلشارة
الكیــان االجتمــاعي وبترســخ قضــایا العــدل وحقــوق المواطنــة وبنهــوض المجتمــع .. فكــل ذلــك هــو إجابــة علــى 

ســومة لــدى الكثیــرین .. إنمــا ؟  كمــا أن كــل تلــك اإلجابــات صــارت محالمــرأةســؤال آخرهــو: مــا أهمیــة قضــیة 
؟ المـرأةاإلجابـة علـى مسـألة أجـل تطویر نسـویة إسـالمیة مـنإلى لماذا نحتاجالسؤال المطروح حالیا هـو: 

في الواقع الراهن؟ وما هي مشكالتها یما المرأةوما هي نواحي القصور القائمة في القوى التي تتصدي لقضیة 
هي الجدوى الفكریة والعملیة لهذه الحركة؟یخلق داعیا لوجود نسویة إسالمیة؟ وما 

السیاســي الــذي یشــكل بیئــة تلــك -الواقــع االجتمــاعيإلــى إن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة تقتضــي االنتقــال
، وهــي مــن المــرأةالثقــافي  للقــوى الفاعلــة فــي نطــاق قضــیة -ممارســة نــوع مــن التحلیــل النقــديإلــى الحركــة ثــم

قــوى مهمــة؛ التیــار اإلســالمي الوســطي، التیــار اإلســالمي األصــولي، التیــار وجهــة نظــر صــاحبة الورقــة خمــس 
اإلسالمي المؤسسي، التیار النسوي العلماني وأخیرا الدولة المعاصرة. 

وٕانصـاف إصالحهل یحتاج الواقع االجتماعي والسیاسي لتیار نسوي إسالمي..؟ ولماذا ال تتحقق أهداف
مــن خــالل حركــات اإلصــالح اإلســالمي فحســب أو مــن خــالل الحركــات النســویة فحســب؟ أو مــن خــالل المــرأة

الدولة المعاصرة ونخبها التحدیثیة؟

:المرأةفیما یلي قراءة لحدود إسهام كل من القوى المذكورة في التصدي لقضیة 

الوسطیة كجوهر لإلسالم. ویرتكز . یقیم هذا الخطاب قاعدته على أساسأوال: الخطاب التجدیدي اإلصالحي
هــذا الخطــاب رغــم دعوتــه للتجدیــد علــى قاعــدة قبــول التــراث اإلســالمي دون نقــد أو مراجعــة وٕانمــا علــى قاعــدة 
االكتشاف أو إعادة االكتشاف للنقاط المضیئة واإلیجابیة في هذا التراث وٕاضاءتها والضـرب صـفحا عـن نقـاط 

اب بالطـابع التـوفیقي ( اإلصـالحي تجـاوزا). وانطالقـا مـن ذلـك فـإن الضعف فیه. ولعل هذا ما یسم ذلك الخطـ
ینطلق من مقـدمات المرأةهذا الخطاب رغم دعوته للتجدید في العدید من القضایا المعاصرة اال أنه في قضیة 

ذكوریة تضع في بؤرة نظریتها اإلصالحیة مقولة أن تقسیم وتكامل األدوار هو أحد عناصر اإلصالح. ویمثـل 
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مـام محمــد عبــده الـذي یعــد مؤســس هـذا التیــار مثــاال لتلـك النزعــة الذكوریــة اإلصـالحیة. إن أقصــى مــا یبذلــه اإل
هذا التیار من جهـد إنمـا یكمـن فـي كـبح غلـواء العنصـریة البغیضـة للذكوریـة المتشـددة مـن خـالل تبنـي ذكوریـة 

إلنسانیة بـین الرجـال والنسـاء . ویمكـن بالمساواة ا–رغم تبني رؤیة اجتماعیة وأسریة تراتبیة -معتدلة تعترف 
وصف ذلك االتجاه بالذكوریة " الخیرة" التي تؤكـد علـى أهمیـة العـدل والتشـاور واالحتـرام فـي العالقـات النوعیـة 
على العموم  واالعتـراف بحقـوق الترقـي للنمـاذج االسـتثنائیة مـن النسـاء . ویمثـل الشـیخ محمـد الغزالـي نموذجـا 

حـد إلـى یرتقـيالمـرأةالخطاب. إن هذا الخطاب اإلصالحي المعتدل ال یرى أن إنصاف متأخرا ( زمنیا) لذلك
نقــد التــراث ومــا ینطــوي علیــه مــن تحیــزات كبیــرة ضــد النســاء، بــل یواجــه التناقضــات بــین مقتربــه وبــین التــراث 

لثــاني هــو النزعــة بحلــول تهادنیــة توافقیــة تتمثــل فــي نهجــین : أولهمــا التركیزعلــى المعــاني اإلنســانیة العامــة  وا
االنتقائیة من خالل االختیار والترك من داخل التراث.

. یطـرح منظـوره التجدیـدي مـن خـالل مفهـوم "اإلحیـاء" بمعنـى احیـاء األصـول ثانیا الخطاب األصولي المتشـدد
اإلسالمیة األولى " النقیة" والتخلي عن البدع والمستحدثات التي ألحقت بالدین.

إن اإلشكالیة الفكریة الكبرى في خطاب ذلك التیار تكمن الخلط الشدید الذي یحدثـه بـین ثالثـة بنـى مسـتقلة 
بطبیعتها: أصول الدین ومرجعیاته أوال، ثم المعالجات والتفاعالت الفكریة مع تلـك المرجعیـات ومـا أنتجتـه مـن 

واالجتمــاعي والثقــافي الــذي أحــاط بنشــاة اإلســالم تــراث فكــري (تفســیري وفقهــي) ثانیــًا، وأخیــرَا الواقــع التــاریخي
وعصوره األولى أو تلك التي یعرفها أنصارهذا التیار باعتبارها عصور " نقیة خالصة" ثالثًا.

إنمـا تعنـي فـي هـذا الخطـاب أمـرین: المـرأةوهكذا فـإن قضـیة التجدیـد الـدیني التـي تطـرح فـي إطارهـا قضـیة 
ثانیا أن اإلحیاء یشمل منظومة تاریخیة ماضویة كاملة بثقافتها وممارسـاتها ال أولهما اإلحیاء ولیس االجتهاد.

بل كما یراها ویسقط علیها أنـاس معاصـرون موهومـون بفكـرة أنهـا كانـت -وهو المستحیل بعینه -كما كانت 
لك الواقــع حــد الالبشــریة. وٕاذا كانــت الذكوریــة هــي النظــام التــاریخي لــذإلــى منظومــة مثالیــة خالصــة غیــر ملوثــة

المســتدعى فیمــا یخــص قضــیة النــوع فإنهــا بــدورها تصــبح جــزءا مــن الحــل النقــي المقــدس ألنهــا " تــراث الســلف 
النقي". إن هذه النزعة الماضویة التقدیسیة تحت شعار إحیاء األصـول وتـراث السـلف إنمـا تتجلـى فـي النمـاذج 

رســات فردیــة عنــد الجماعــات الســلفیة منــذ الدرامیــة للحیــاة المعاشــة ألصــحاب هــذا الخطــاب والتــي بــدأت بمما
ســبعینیات القــرن الماضــي ، وانتهــت بتجلیــات للدولــة والسیاســة عنــد داعــش ومــا شــاكلها فــي العقــد الثــاني مــن 

القرن الحادي والعشرین.

المـــرأةویمثـــل الخطـــاب الســـلفي األصـــولي دون مواربـــة أشـــد التیـــارات مناهضـــة لفكـــرة تجدیـــد وٕاصـــال ح حـــال 
الـذي یـرى ذلـك -عاصرة ناهیك عن الحدیث عن مساواتها وتمكینها. لـیس ألنـه یحمـى حمـى الـدین المسلمة الم
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بــــل ألنــــه یقــــدس ویلتصــــق تاریخیــــا وجغرفیــــا بمرحلــــة عــــابرة فــــي اإلنســــانیة لــــم تكــــن مفرداتهــــا االقتصــــادیة -
یـدین ذلـك العصـر واالجتماعیة تسمح للمرأة بغیر حیز محدود في معادلة ومنظومة القیم االجتماعیة. وهـذا ال 

الــوراء ( ال یحمــل إلــى األمــام بــل یــدین هــوالء الــذین تجــاوزوا زمــانهمإلــى الــذي ال یمكــن ألهلــه تجــاوز زمــانهم
فـي المعادلـة األصـولیة السـلفیة هـي المـرأةمواضع تاریخیة). إن إلى لفظي األمام والوراء هنا أیة قیم بل یشیر
ة، وهي التهدید الماثل دائما بالفاحشة والسقوط األخالقي، وهـي السـلم المعادل اإلنساني للفتنة والخطیئة والغوای

الذي یرتكز علیه تفوق الرجل وحكمه.. ویمثل كبحها وقمعها أساس استقرار منظومة اإلیمان والتقوى والعفاف 
والصالح والمجتمع المؤمن ككل.

لـه المراكـز التعلیمیـة الكبـرى فـي العـالم : یتأرجح عناصر هذا التیـار الـذي تمثثالثا التیار اإلسالمي المؤسسي
اإلسالمي بین االتجاهین السابقین. حسـب المعادلـة السیاسـیة التـي تشـكل المؤسسـة الدینیـة جـزءا منهـا. بـل إن 

سـابقیه مصـدرا جدیـدا إلـى یضـیفstatus quoالتیار المؤسسي الذي یتبنـى مبـدأ الحفـاظ علـى األمـر الواقـع 
والعــادات الســائدة فــي البیئــة العشــائریة العربیــة والتــي تعــد جــزءا ال یتجــزأ مــن الستضــعاف النســاء هــو األعــراف

منظومة القیم والمعاییر التي تحرسها المؤسسة الدینیة وتكتسب قیمتها من المحافظة علیها.
. الأعتقــد أن تلــك التیــارات علــى مــا ترفعــه مــن شــعارات قصــوى رابعــا: الحركــات النســویة العلمانیــة المعاصــرة

ن تمكــین النســاء والمســاواة تمثــل حــال مثالیـــا أو ممكنــا للنســاء المســلمات ألســباب عــدة أهمهــا: االغتـــراب بشــأ
الثقـــافي لتلـــك التیـــارات عـــن الثقافـــة اإلســـالمیة  یقابلـــه االســـتالب الثقـــافي والتبعیـــة للغـــرب بنزعتـــه الكولونیالیـــة 

لمانیة تستقي خطابها بالكامل بمفرداته وصیاغاته المتأصلة وعدائیته للثقافة اإلسالمیة. إن التیارات النسویة الع
غیـاب قنـوات التواصــل ( إلــى سیاسـات وبـرامج الحـل مــن الغـرب. ویـؤدي ذلـكإلــى ومفاهیمیـه وحججـه وصـوال

علـــى األقـــل ثقافیـــا وقیمیـــا)  مـــع مجتمعاتهـــا بجمیـــع فئاتـــه نســـاء ورجـــاال واقتصـــار نفوذهـــا علـــى النخبـــة العلیـــا 
النخبة والى النخبة.المعولمة . فهو خطاب من 

ال ینطوي هذا الخطاب على تجاهل العناصر الثقافیة المحلیة فحسب وٕانما على احتقار كامن لها ینبع من 
احتقــار وتجاهــل وهیمنــة وقمــع الخطــاب الغربــي فــي عالقتــه مــع كــل مــا هــو شــرقي. ومــن أهــم خصــائص ذلــك 

ج د. نــوال الســعداوي) مــن المكــون الــدیني . العــداء ( نمــوذإلــى یصــل أحیانــا-الموقــف النظــر بــتحفظ وحــذر
باعتبــاره أعــدى أعــداء -فالحركــات النســویة العلمانیــة فــي الشــرق تنظــر للــدین عمومــا ولإلســالم بشــكل خــاص 

إلـى وقاعـدة االرتكـاز فـي منظومـة اإلقصـاء والتهمـیش والتمییـز. إن تحلیـل هـذا الموقـف المبـدئي یفضـيالمرأة
ات النســویة العلمانیــة مــع التیــارات األصــولیة المتشــددة علــى قاعــدة واحــدة!! نتیجــة مدهشــة وهــي وقــوف التیــار 

فكالهما یجتمع على نفس فكرة "قمع اإلسالم للمرأة "، وكالهما یقبل هذا الرأي دون نقد أو تمحیص.
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لقــد جنــى التیــار النســوي العلمــاني ثمــار موقفــه هــذا ممــثال فــي انقطــاع التواصــل وضــعف التــأثیر علــى مجتمــع 
ل الدین جزءا ال یتجزأ من منظومته الثقافیة والقیمیة.یمث

. خالفــا لألفكــار الشــائعة تجــاه دور الدولــة المعاصــرة فــإن التحلیــل التــاریخي خامســا: الدولــة العربیــة المعاصــرة
المســلمة (مــع تغییــب العنصــر األیــدیولوجي والتحیــزات المســبقة) المــرأةوالــوظیفي للدولــة كقــوة مــؤثرة علــى واقــع 

نتائج شدیدة الفرادة : أولها أن الدولة العربیة المعاصرة هي القاطرة التي قادت عملیات التطویر فـي إلى یؤدي
العربیة والمسـلمة مـن تحـوالت علـى المرأةما شهده واقع -إن لم یكن كل-المجتمع العربي وفي جملتها أغلب 

ـــیم والعمـــل والحقـــوق السیاســـیة كجـــزء مـــن عملیـــة التحـــدیث ال شـــامل التـــي تبـــرر وجودهـــا . األمـــر صـــعید التعل
! بمعنــى أنهــا الجهــة الوحیــدة التــي المجتهــد الوحیــدالمــدهش الثــاني أن الدولــة العربیــة المعاصــرة تكــاد تكــون 

مارســـت عملیـــة االجتهـــاد ( خاصـــة فـــي المجـــال التشـــریعي) علـــى مـــدى قـــرنین!! فـــي وقـــت اكتفـــى فیـــه مثقفـــو 
یة فــتح بـاب االجتهــاد وحـدود االجتهــاد وقواعـده وضــوابطه. المجتمـع وعلمائــه بـالوقوف عنــد مناقشـة مــدى شـرع

التــزام الدولــة منــذ قــرنین بفقــه األحــوال الشخصــیة إلــى أهــم أبــواب اجتهــاد الدولــة بــالنظرالمــرأةوتمثــل قضــایا 
اإلســالمي. لقــد لجــأت الدولــة مــن خــالل أدواتهــا وأجهزتهــا التشــریعیة التــي تكونــت تعلیمیــا ومهنیــا علــى أســاس 

فحص كل المدارس واآلراء الفقهیة واالختیار بینها وتطویر بعضها منإلى القانون والشریعة لجأتالجمع بین
واألسرة والتعلیم والعمل.المرأةبناء "قاعدة شرعیة" تبرر تطویراتها في قوانین أجل 

ســلمة مــن العربیــة والمالمــرأةوهنــا یبــرز التســاؤل: إذا كانــت الدولــة هــي المســئولة عــن كــل مــا لحــق بوضــع 
إنجــازات فلمــاذا ال یتــرك جــل األمــر لهــا؟ . واقــع األمــرأن هنــاك نقــاط ضــعف محوریــة فــي اجتهــاد الدولــة بشــأن 

إیمانـا المـرأة: أهمها الوازع البرجمـاتي للتطـویر فالدولـة بأجهزتهـا التشـریعیة ال تقـوم بتطـویر واقـع المرأةقضایا 
ا وبرامجهــا التحدیثیــة التــي قــد تضــعف أو تنــتكس وقــد بقضــیتها بــل ألســباب عملیــة تتعلــق بمقتضــیات سیاســاته

تتعـارض أحیانــا مـع مطالــب ومصـالح النســاء . ثانیــا أن السـیاق السیاســي االجتمـاعي الــذي تتحـرك فیــه الدولــة 
ویمثل قیدا علیها وٕاطارا لحركتهـا ویـؤدي هـذا السـیاق بمـا ینطـوي علیـه مـن ضـغوط وقـوى متعارضـة متضـاربة 

النكوص بها أحیانا أخرى وال أدل على ذلـك إلى إطالق مكاسب النساء أحیانا أوإلى (محلیة وخارجیة) یؤدي
من استخدام الدولة قضـایا النسـاء قربانـا علـى مـذبح معادالتهـا السیاسـیة مـع العدیـد مـن القـوى االجتماعیـة مـن 

األدوات المشـرعة خالل التراجع عن العدید مـن مكتسـباتها التشـریعیة فـي سـبیل استرضـاء تلـك القـوى، ثالثـا أن
هــي أدوات ذكوریــة بامتیــاز بحكــم انتماءاتهــا وتكوینهــا المهنــي ممــا یــؤدي المرأةوالمنفــذة للتشــریعات الخاصــة بــ

ثغـرات تصــفي تلــك المكتسـبات علــى أرض الواقــع ( فـي ثغــرات التشــریع وممارسـات المحــاكم). رابعــا إلــى غالبـا
تعبیرهـا عـن الثقافـة اإلسـالمیة تضـفى نوعـا مـن الهشاشـة الفجوة القائمـة فـي مصـداقیة الدولـة المعاصـرة ومـدى

على أیة مكتسبات تحققها تشـریعیا للنسـاء بحیـث تصـیر قابلـة للنكـوص عنهـا عنـد تغیـر النخـب الحاكمـة علـى 
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النحو الذي شهده العـالم اإلسـالمي فـي السـنوات األخیـرة مـع بـروز تیـارات إسـالمیة تخـوض صـراعها السیاسـي 
ولــة وانعــدام شــرعیتها. أخیــرا أن الدولــة وبحكــم منظورهــا "العملــي" تقتصــر علــى مســتوى تحــت شــعار تكفیــر الد

التطویر واالجتهاد في التشریعات اإلسالمیة دون أي تطویر یتعلق باألسس المعرفیة والثقافیة وما تتضمنه من 
-یاق الثقــافي اســتمراریة الســإلــى وعالقــات النــوع وأســس الترتیــب االجتمــاعي مــا یــؤديالمــرأةأصــول لقضــیة 

القیمي  غیر المواتي ألي تطویر تشریعي لصالح النساء.
نخلـص الـى: إحـداث نقلـة حقیقیـة وأصـیلة المـرأةلمجمـل القـوى المعنیـة بقضـیة إنطالقا من التحلیل السابق

للمجتمـع المسلمة إنصافا ومساواة وتحریرا من خالل جهد یطول الجذور الثقافیـة والبنیـة القیمیـة المرأةفي شأن 
هو أمر ال یمكن انتظاره من أي من القوى السابقة.

إن إنصــاف النســاء وتمكیــنهن مــن حقــوقهن علــى أســس راســخة تطــاول العمــق الثقــافي للجماعــة هــو أمــر ال 
–یمكن تحقیقه إال من خالل تیار نسوي إسالمي. بل إن النسـویة اإلسـالمیة بـدوافعها القویـة وجهـدها الـدؤوب 

. ففـي سـیاق الجدلیـة البندولیـة رأةالمـتبشر بتأثیر عمیق في الثقافة اإلسالمیة یتجاوز حدود قضیة -حتى اآلن
العقیمــة التــي یــدور حولهــا الصــراع الفكــري واألیــدیولوجي والسیاســي فــي العــالم اإلســالمي منــذ مــائتي عــام بــین 
التــراث والحداثــة نحــو صــیغة لــم تتشــكل بعــد... أظــن أن النســویة اإلســالمیة هــي واحــدة مــن اإلجابــات المبشــرة 

".      األصالة والمعاصرةالجمع بین المنطقة من العالم... "على المسألة  الكبرى المزمنة لهذه
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سالمیة؟اإلةالنسویا ذلما

شرمانيالد.ملكي 

كمشـروع ةسـالمیإلاةنسـویعـاله هـو توضـیح دور وفائـدة الأكور ذال المـؤ ربما یكون الهدف العام مـن طـرح السـ
طـرح هــدا ةهمیـأ. ولكـن ةواه للمـرأاالمسـو ةإلـى تحقیـق العدالـار فكـرى للنشـاط المجتمعـى السـاعىطـإمعرفـى وك

تى :آلوهى كاةات صلذخرى أئلةسأةعدیضا فى كونه مدخل لطرح أیكمن ال ؤ الس

منطلقاته؟مشروع المعرفى؟وما هى منهجیاته و هداف هذا الأوماهى ؟ةسالمیاإلة.كیف نفهم النسوی1

المشروع؟.كیف نرى العالقه بین الشق المعرفى والشق النشاطى فى هذا 2

سالمى؟إلابالتراثنسویة اإلسالمیة.ما هى عالقه ال3

ةمــع قضـــیتشــتبكالتـــى و ة) معاصــر ة، سیاســیةدینیــة،بحركــات (فكریـــنســـویة اإلســالمیة. مــا هــى عالقــه ال4
؟المرأة

الغـرب،مـثال فـى (.نسـویة اإلسـالمیةالروافـد المتعـددة للو االختالف بـین السـیاقات وجه أ.ما هى المشتركات و 5
؟.)،الخ..ةالعربیةقطجنوب افریقیا، المنسیا،آ

.سئلةاألبهذهتتعلققف سریعا على عدة نقاط أفىما یلى س
ةالدعامــتكــونانتــاج معرفــه إلــى ول هــى مشــروع معرفــى یهــدففــى المقــام األنســویة اإلســالمیةن الأرى أاوال:

اوه للمـرأه. هـذه المسـو ةتحقیـق العدالـأجـل مـنى متعـدد المسـتویاتلحركه أو حركات تسعى إلى تغییر إصالح
نشـئ تربیـة التشـكیل وعـي الفـرد و ،السیاسات، الوعى المجتمعـى : الخطاب الدینى، القوانین و تشملالمستویات 

فقــط بــل هــي منظومــة المــرأةالعدالــة المنشــودة هنــا ال تقتصــر علــي و .التربویــةعــن طریــق العملیــة التعلیمیــة و 
التقوي.البر و القسط ،،حساناإلالكلیة مثل العدل ،ةنیآترسي لعالقات انسانیة مبنیة علي القیم القر متكاملة

تكون الصلة بین االثنین نأسالمیة : شق معرفي وشق نشاطي ویجب للنسویة اإلساسیین أهناك شقین ثانیا:
ةســالمینــتج فــي النســویة اإلالتــي تُ : كیــف نــربط المعرفــة المطروحــة بهــذا الصــدد هــيةســئلواألةواضــحة ووثیقــ

یســاهم ن أوكیــف یمكــن السیاســات ؟إصــالح القــوانین و إلــىیســعي رض الواقــع أىبجهــود نشــاطي ملمــوس علــ
خر كیف آراسات النسویة االسالمیة؟ بمعني التي تتمحور حولها دالبحثیة و ةسئلالعمل النشاطي في تطویر األ

؟الشقینن نربط النص بالواقع او المعرفة بالسیاق عن طریق العالقه بین هذین أیمكننا 
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سالم بهدف :ادة قراءة التراث التأویلي في اإلیقوم هذا المشروع باععلى المستوى المعرفى،ثالثا: 

عملیــة التأویــل واســتنباط توجــهالســنة الصــحیحة والتــي و قــرآن القــیم الحاكمــة فــي الادئ و مبــالىالوقــوف علــ-1
حكام .األ

القــراءات مــع مبــادئ كیــف تتعــارض هــذهو ةللمــرأةالتفســیرات المجحفــفهــم وشــرح عملیــة تكــوین القــراءات و -2
السنة ومقاصد القرآن و 

الرجـــل المـــرأة و المســـاواه بـــین خ لقیمـــة العدالـــة و ســـقـــراءات تر إلـــىمفـــاهیمي للوصـــول طـــار منهجـــي و إطـــرح -3
لمفـاهیمي المطـروح طـار اویكـون هـذا المـنهج واإل)بمعناها االشمل والذي یتجاوز فكـرة التماثـلعني المساواه أ(

.السنةو قرآن سالمیة مستمدة من الإمبنیأ علي مرجعیة 

صالح  من الداخل إ و هدم التراث االسالمي التأویلي بل الي نقد بناءال یسعي هذا المشروع الي تفكیك و رابعا:
إلـى یسـعي هلكنـعنـد النقـد و ي. وال یقـف هـذا الجهـد المعرفـقـرآن مقاصد الر مبادئ و استحضابهدف التطویر و 
ن یؤمنـــون و بـــاحثو یقـــوم بهـــذا الجهـــد باحثـــات و .ة االســـالمیةیـــالمنظومـــة القیمالفكـــر و ابع مـــن نـــطـــرح البـــدیل ال

جتمات المسلمة .قیمي منظم للعالقات االنسانیة في المطار معرفي و إباالسالم ك
ســالمیة تتبنــي رؤیــة رجعیــة إمیة  هــي البــدیل لحركــات وخطابــات ن النســویة االســالأیــري الــبعض  خامســا:

لقضیة النوع. ظالمة و 

و المتشـــددة صـــحیحة فـــي أة النســـویة االســـالمیة بالخطابـــات والحركـــات االســـالمیة الرجعیـــة لعالقـــاءةهـــذه القـــر 
، فنحن طاب االسالمي المتشددنها البدیل للخها.  ولكن اذا حصرنا دور النسویة االسالمیة في كو بعض جوانب

ن هــذا أمي بمعنــي فهــم النســویة االســالمیة كجــزء مهــم فــي تــاریخ تطــور التــراث االســالبهــذا نغفــل عــن ادراك و 
.أخرىسالمیة إصله مجرد رد فعل لخطابات أالمشروع لیس في 

العلمانیة .للحركات النسویة ن النسویة االسالمیة هي البدیل أیري البعض و 

السیاســات وانین و الرجــل فیمــا یتعلــق بــالقو المــرأةي حركــة نســویة هــو تحقیــق المســاواة بــین أاذا كــان الهــدف مــن 
ســالمیة فالنســویة اإلالمواثیــق الدولیــة تحكمــه الدســاتیر و اق سیاســي یومــا تنظمهــا مــن حقــوق وواجبــات فــي ســ

ن أال نســتطیع و ،فــي مثــل هــذا الســیاقٕاخفاقاتهــاتها و اربمــا لكــل منهمــا مســاهم. و لیســت بــدیأل للنســویة العلمانیــة
ن یرتكــز أمتعــدد المســتویات و إصــالحهــوذا كــان الهــدفإو لكــن .ىخــر ألي منهمــا تتمیــز علــي اأن أنفتــرض 

ثقــافتهم ، فهنــا تشــكل وعــیهم و و ةفــراد فــي المجتمعــات المســلمح علــي منظومــة قیمیــة یــؤمن بهــا األصــالإلهــذا ا
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و أنسـویة التـي ال تهـتم بقضـیة الـدین ن تقوم به الحركـات الأومهم ال تستطیع یادير للنسویة االسالمیة دور 
و الرجل .المرأةالمساواة بین و تتخذ موقفا رافضا من دور الدین في الجهود الرامیة الي تحقیق العدالة 

في النسویة االسالمیة .ˊالنسويˋدد ما هو حن نأیجب سادسا:

یضـا بالمنهجیـة المسـتمدة مـن أمل علي قضیة النوع  ولكنه یتعلـق ال یعني فقط العفي هذا المشروع ˊالنسويˋ
، المدرسـة النســویة الحدیثــة نسـانیات مثــل:( تحلیـل الخطــابویة فـي فــروع العلـوم االجتماعیــة واإلالدراسـات النســ

ل:كیف نربط هـذا المـنهج السؤاهذا ناقشن نأ، وهنا علینا )في التحلیل التاریخي ، تتبع تاریخ  المفاهیم ، الخ
؟سالميعلیه المشروع النسوي اإلالذي یرتكزالمعرفي و سالميطار اإلواته التحلیلیة المتعددة باإلدأالنسوي و 
ســالمیة یاقي المحلــي للنســویة اإلتأخــذ فــي االعتبــار الســمتكاملــةمنظومــة معرفیــة إلــىذا كنــا نســعي إســابعا:

الختالف) وجه اأو ن نبحث عن المشتركات (أولكنها ال تقف عنده فقط وتربط المحلي بالدولي والكوني:  علینا 
هنـا المنطقـة العربیـة. و افریقیـا ، و ، جنـوب سـیاآ،الغـربي فـسـالمیة ات والروافـد المختلفـة للنسـویة اإلبین السـیاق

م ادبیات النسویة االسالمیة فـي السـیاقات المختلفـة ، هأاذا جمعنا .ألقي الضوء سریعا علي بعض المشتركات
یمكننا ان نقسم هذا الجهد المعرفي الي خمس مجموعات : 

ســماء بــرلس ، میســام أمینــة ودود ، أ،نــي وتــراث التفســیر .(رفعــت حســنآدراســات  تركــز علــي الــنص القر -1
مصطفي )، هند بو بكرأمیمة أماني صالح ، أ، روقي ، سعدیة شیخ، نیفین رضافا

ري)بلحازیبا میرحسیني ، كشیا علي ،عزیزه (دراسات تركز علي التراث الفقهي -2

، عائشة شاودري ، فاطمة حافظ )سعدیة الشیخ،ي الحدیث (فقیه الدین عبد القدیردراسات تركز عل-3

الفقه و راءات االبویة في تراث التفسیرللقيإصالحطارإدوره كدراسات تركز علي الفكر الصوفي و -4

.(خالد أبو الفضل)ودورها في التأویل و التشریع قرآن الكلیة في الالمبادئ دراسات تركز علي القیم و -5

دیبات في التالي : ة تشترك هذه األبحیث المقار و من 

التي تشكل الرؤیة القرأنیة الكلیة للعالقات االنسانیة لتراث التأویلي في ضوء المبادئ والقیم الحاكمة و نقد ا-1

لهیه المطلقة.من الحقائق اإلكمجموعة معه لالتعامفض فكرة تقدیس التراث التأویلي و ر -2
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لماذا نسویة إسالمیة

د.هند مصطفى

البحــث العلمــي هــو بــالتعریف محاولــة للوصــول لحــل لمشــكلة إنســانیة معینــة. أظــن مبــدئیا أن هــذا الفــرع مــن 
المعرفة الذي اصطلحنا على تسمیته "المعرفة النسویة من منظور اسالمي" أو "النسویة االسالمیة"، یجد مبرر 

ظهوره وشرعیته من أنه ینبع من احساسنا بمشكلة أساسیة نسعى لحلها. 
باحثـات. أمـا -مسـلمات–" في هذا السیاق نمثل مجموعة من األشخاص تجمعنـا ثـالث هویـات : نسـاء نحن"

التي نستشعرها فهي باألساس مشكلة تتعلق بالحضور االجتماعي للمرأة ومدى قدرتها على االنـدماج المشكلة
األساســیة لإلنســانیة التــي فــي المجتمــع، ال كفئــة خاصــة، إنمــا كإنســان كامــل، كإنســان یمثــل الصــورة المرجعیــة

خلقها اهللا في صورة زوجیة (رجل وامرأة) . هذه مشكلة لها تجلیات شدیدة التعدد في كافة مناحي الحیاة، وهي 
تؤثر فینا بشكل خاص وعمیق.

ال شك أن الحركة النسائیة في الغرب لـدى نشـأتها فـي القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القـرن العشـرین قـد الحظـت 
بطریقتها، وتنوعت في التعامل معهـا بـین حركـة علـى األرض، وأطروحـات فكریـة قویـة لمجموعـة تلك المشكلة

من الرائدات. كذلك الحظتها الحركـة النسـائیة العربیـة فـي عصـر النهضـة وسـجلتها كتابـات رمـوز مثـل  باحثـة 
البادیة وهدى شعراوي وغیرهن.  

تلفــت فیمــا بــین الحــالتین، فیمــا بــین بالدنــا وبــین الغــرب، إال أن الثابــت أن طبیعــة إدراك المشــكلة وســیاقاتها اخ
األمس والیوم. 

في بدایات الخطاب النسائي العربي ، سجلت هدى شعراوي جانبا مهما من هذا االختالف.

الغربیــة مــن الرجــل فیمــا یتعلــق بالحركــة المــرأةإن موقــف ففــي محاضــرة لهــا بالجامعــة األمریكیــة قالــت هــدى شــعراوي "
الغربیـة حـین تطالـب باسـتقاللها تصـطدم بكثیـر مـن الصـعوبات المرأةالشرقیة، فالمرأةالنسائیة مختلف كل االختالف عن موقف 

ل، االنتقاص من الحقوق الممنوحـة للرجـإلى التي ینبع شطرها األعظم من نصوص القوانین. وهي إذ تناضل تبدو وكأنها تسعى
الشــرقیة، فهــذه ال تطلــب مــن الرجــل إال أن یفــتح أمامهــا الطریــق لتــتعلم وتتــزود بالتجربــة إلــى المــرأةولــیس األمــر كــذلك بالنســبة

المطلوبة لتدیر األعمال إدارة أفضل ولتستغل الحقوق التي منحها الدین اإلسالمي والتي تساوي تقریبـا حقـوق الرجـل، ولـذلك فـإن 
تحقیـق حقوقهـا عقبـات أقـل مـن أختهـا فـي الغـرب، بیـد أن هـذه سـبقتنا كثیـًرا، وسـبب إلـى هي فـي طریقهـافي الشرق لقیت و المرأة

حقوقها الطبیعیة، المرأةمعنى مختلفا تماًما عن داللتها الحقیقیة وهي أن تمارس المرأةحریة إلى ذلك أن الرجل في الشرق نسب
جها الحق في التصرف بثروتها وبربحها، وفي حرمانها مـن حراسـة أوالدهـا.في الغرب ألن لزو المرأةرمت منها وهذه الممارسة حُ 

تعنـي أن تكـون سـافرة. المـرأةالمسـلمة. َفِهـم الرجـل أن حریـة المـرأةفي الشرق وعلى وجه الخصوص المرأةبینما تتمتع بذلك كله 
المـرأةتخدام حریتهـا. والواقـع أن الحجـاب ال یقـي سوء اسالمرأة إلى لقد حسب وهو متأثر بالتقالید أن إلغاء الحجاب البد أن یقود 
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والتعلـیم مثلمـا هـو حـاجز بینهـا وبـین تجـارب الحیـاة، وهـو مـن ناحیـة أخـرى المـرأةإن لم تجد في داخلها رقیبهـا. لكنـه حـاجز بـین 
.یحرم المجتمع االستفادة من مواهبها واستغاللها لخیر اإلنسانیة"

وحرمانهــا مــن الحقــوق، وتطــور االهتمــام بهــا فــي المرأةلة الخاصــة بــمــع تقــدم الــزمن .. اســتمر حضــور المشــك
مدارس فكریة غزت األكادیمیا واستقرت فیها استقرارا استیطانیا قویا.إلى الغرب

یتخـذ مـن اإلسـالم حـدا مرجعیـا، دون حساسـیات مسـبقة ،من خطـاب المرأةفي المنطقة العربیة تطور خطاب 
الفكـر العربـي ، وذلـك بعـد أن اسـتقرالمرأةخطاب یضع اإلسالم في قفص االتهام والمسئولیة عن أوضاع إلى 

التي تضمنت مفهوًما ضیًقا للدین حصـره فـي مؤسسـة بـذاتها (على األرضیة المعرفیة المهیمنة للحداثة الغربیة
)، ة الرئیســیة كالسیاســة واالقتصــادهــي الكنیســة، ثــم عزلــه عــن الحیــاة المدنیــة وجعلــه خــارج األنســاق االجتماعیــ

واقــع فــي حالــة فــرد باعتبارهــا الطــروح النســویة التــي انطلقــت مــن الــدفاع عــن األنثــى بــرزت واســتقرت وبعــد أن
منـاهج النقـد الغربیـة الحدیثـة مثـل وبعد أن ازدهـرت، صراع دائم متعدد المستویات مع الرجل والمجتمع واإلله

المفكـرون العــرب بحمـاس وحـاول بعضــهم تطبیـق مقوالتهـا بحــذافیرها علـى ســائر البنیویـة والتفكیـك التــي تبناهـا
هذا التراث وٕاخضاعه لنمط القراءة نفسه .إلى الكریمقرآن انتاجات التراث االسالمي، مع ضم ال

بلغة خطابیة عمومیة. المرأةومقابل الخطاب الالفظ لإلسالم، تعاظم الخطاب المدافع عن موقف االسالم من 

في منطقتنا العربیة ، المرأةسالم من ین خطابي الذم والتقریظ لموقف اإلوقد شكَّل هذا التنابذ االیدیولوجي ب
. إذ نعتبر أن قضیة المرأةُبعدا اضافیا لـ "المشكلة البحثیة" التي نستشعرها وتشكل خصوصیة مقاربتنا لقضیة 

تضیع في خضم هذا الصراع األیدیولوجي السطحي دون أن تجد من یتصدى لها بشكل واقعي المرأة
وبمرجعیة معرفیة ال أیدیولوجیة.

ونحن، كجماعة بحثیة،  في تعاملنا مع "مشكلتنا البحثیة"، تجمعنا السیاقات/المعطیات/المدركات التالیة:

تفكیرنــا. نحــن نــدرك أن اإلســالم هــو مرجعیــة حیاتنــا و تهــیمن علــىأننــا ننتمــى لمرجعیــة دینیة/معرفیــة - 
ثقافیــة تحتــوي كــل مظــاهر حیاتنــا االجتماعیــة بشــكل أو بــآخر (دون دخــول فــي ماهیــة االســالم الســائد 
وتنویعاته وتأویالته). واإلسالم كمرجعیة قیمیة/فكریة یشـتبك مـع كـل قضـایانا االجتماعیـة ومـع حیاتنـا 

فبالنســبة للباحــث الــذي یعتــزم مقاربــة قضــیة ذات طــابع ،العــام. لــذلكإلــى فــي امتــدادها مــن الخــاص
ثقافي/اجتماعي، فإن اإلسالم هو أحد المحددات األساسیة التي یتناولها بالضرورة.

في مجتمعاتنا تشتبك مع اإلسالم بوجه خاص. لكنه اشتباك مشبوه من وجهة نظر المرأةأن مشكالت - 
وعـــادات اجتماعیـــة وأفهـــام مغلوطـــة قـــد ارتـــدت زي كثیـــرین ونحـــن مـــنهم. إذ نعتبـــر أن تقالیـــد ذكوریـــة 

واإلســـالم، المـــرأة. وعلیـــه، فـــإن الوصـــول للحقیقـــة حـــول المـــرأةاالســـالم وتحـــدثت باســـمه فیمـــا یخـــص 
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وبمعنـــى آخـــر تطبیـــع الحضـــور الثقـــافي االجتمـــاعي للمـــرأة، یقتضـــي جهـــًدا بحثیـــا خاصـــا فـــي مجـــال 
ائق عبر تاریخ كتبته أقالم منحازة ذكوریا.االجتهاد واعادة قراءة النصوص وٕاعادة استجالء الحق

بالنسبة لنا كفئة خاصـة مـن الباحثـات، فـإن رؤیتنـا لإلسـالم ال تقتصـر علـى أنـه هویـة دینیـة أو محـدد - 
. بمعنى أنه یمثل نموذج معرفـي ُتولـد فـي نراه كمرجعیة معرفیة بالمثلثقافي أو انتماء حضاري، إنما 

إطــاره العلــوم والمنــاهج المتــأثرة بــه وبمحدداتــه. (ولقــد اجتهــد علمــاء مــنهن الــدكتورة منــى أبــو الفضــل 
واختالفــه عــن -أو التوحیــدي بتعبیرهــا–رحمهــا اهللا فــي بیــان خصــائص النمــوذج المعرفــي اإلســالمي 

نیة وامتداداته ما بعد الحداثیة) .النموذج المعرفي الحداثي شامال جذوره الیونا
أننا كباحثات في العلوم االجتماعیة، عندما نختار الیوم أن نقارب مشكلتنا اإلنسـانیة بشـكل بحثـي، ال - 

منـــذ الســـبعینیات وحتـــى الیـــوم توســـع فیمكـــن أن نتجاهـــل التـــراكم العلمـــي الممثـــل فـــي البحـــث النســـوي. 
ــــة النســــویةالبحــــث النســــوي وتشــــعب وتعمــــق بالمثــــل. لقــــد امتــــدت ــــا،إلــــى النظری ــــم االنثروبولوجی وعل

إلــى ، واالقتصــاد ، والنقــد األدبــي، وتــاریخ الفــن،  والتحلیــل النفســي والفلســفة .. الــخ، وهــدفتاالجتمــاع
فهم عدم المساواة بـین الجنسـین، وسیاسـات النـوع وهیاكـل القـوة وتقـدیم نقـد عمیـق لهـذه العالقـات عبـر 

ومركزهــا االجتمــاعي. وال یمكــن المــرأةبیــان حقــوق إلــى وهــدفت كــذلكالتــاریخ وفــي الواقــع المعاصــر، 
دقیقـا ومثـابرا للباحث الجاد تجاهـل التـراكم العلمـي خاصـة عنـدما یكـون البحـث الـذي أفـرز هـذا التـراكم 

خـــالص للتجربـــة االنســـانیة فـــي تفردهـــا. لكننـــا فـــي الوقـــت نفســـه  نعـــي اخـــتالف المرجعیـــات وشـــدید اإل
السابق اإلشارة الیها. الثقافیة والمعرفیة 

الخالصة أننا ننطلق من قضیة إنسانیة واقعیة تتعلق بوضع مجحف للمرأة ونحن نتالقي فـي هـذا مـع النسـویة 
العالمیـة التــي تشــترك معنــا فــي استشــعار المشــكلة وتتفــوق علینـا فــي وصــفها إذ تتتبــع معانــاة النســاء فــي جمیــع 

نسانیة. نتصر لإللیها الضوء بمنهج جريء ومالسیاقات وتسلط ع
وٕاذ تأخذ جهودنا العلمیة شكل إعـادة القـراءة واالستكشـاف واالستقصـاء الـواقعي والتـاریخي وممارسـة النقـد 

الســیما المرجعیــة ا لحركتنــا. لكــن اخــتالف المرجعیــات (بشــكل أســاس ودائــم، یبــدو وصــف "النســویة" مالئمــ
تبـرر )نتبنـاه والتـي تحـدد بالمثـل غائیاتـه وحـدودهالمعرفیة التي تضع محددات منهاجیة بعینها للعلم الـذي 

أن تحمل نسویتنا وصف "إسالمیة".

ن صكه في األساس.المفارقة أن مصطلح نسویة اسالمیة لم یكن من اختراعنا. لكن فهمنا له یختلف عمّ 

الیزابیـث في كتاب حمل عنوان "في البحث عن نسویة إسالمیة" صدر في نهایة التسعینیات للباحثة األمریكیـة 
المسـلمة المـرأةفـي الشـرق األوسـط وصـاحبة أول كتـاب عـن المرأةوهي باحثة متخصصة في دراسات –فیرنیا 
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Speak-ش أن یشـكل المعتقــد "نسـویة إسـالمیة" ، قائلـة "إنـه مـن المـدهأسـمتهوجـود مـا إلـى فیرنیـاذهبـت

األمــر الــذي یختلــف كلیــا عــن "النســویة ،اإلســالمي ذاتــه أساســا للعدیــد مــن أنمــاط الســلوك التــي أســمیها نســویة
وتضـیف فیرنیـا "الغربیة" التي تعرف نفسها علـى الـدوام بكونهـا علمانیـة، وأنهـا حركـة تؤسـس بعیـدا عـن الـدین

مــن فرضــیة تقــول إن فكــرة -اإلســالمیات التوجــه-أ النســاء "فــي مصــر وتركیــا والكویــت والوالیــات المتحــدة تبــد
، لكـــن المشــكلة فــي التفســـیر الــذكوري أو الفهـــم الخــاطئ للـــنص قــرآن المســاواة الجنســیة موجـــودة بالفعــل فـــي ال

المقـــدس، ومـــن ثـــم تكـــون المهمـــة األولـــى للحركـــة النســـویة هـــي إعـــادة فهـــم ذلـــك الـــنص، والجدیـــد أن یـــتم ذلـــك 
اتهن في تلك العملیة التي ظلت تاریخیا قصرا على الرجال". بمشاركة من النساء ذ

ما تقوله فرنیا صحیح لكنه لیس كامال بالنسبة لنا. 

وصف "اإلسالمیة" ال یقتصر على كون االسالم هو موضوع البحث. وأن القائمین بالبحث مسـلمات مقتنعـات 
، فهذا وصف ینطبق على كثیر من الناشطات المسلمات. المرأةببراءة اإلسالم من ظلم 

ـــین حـــول قضـــیة  ـــز لنشـــاط بحثـــي مع ـــر "النســـویة" یرم ـــرأةإن اســـتخدام تعبی (إعـــادة القراءة/الموقـــف الم
النقــدي...)، وال یرمــز للنســاء.  أمــا "اإلســالمیة" فترمــز للمرجعیــة المعرفیــة التــي ینطلــق منهــا هــذا البحــث 

یة للعالم وقیم ومنـاهج وأدوات ، وال تنصـب بالضـرورة علـى موضـوع البحـث.النسوي. والتي تنعكس في رؤ 
فالنســویة االســالمیة قــد تعیــد قــراءة التفاســیر واآلراء الفقهیــة والتــاریخ االســالمي، لكــن بإمكانهــا أیًضــا أن تقــارب 

المـرأةوصـحةالمـرأةقضایا أخرى مختلفة مثل وضع النساء في العشوائیات في الحروب ، قضـایا العنـف ضـد 
....الخ


