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:املداخلة) 1(
:دوة لدعويت، واليت قبلتها لعدة مربراتبداية أتوجه بالشكر للقائمني على الن

،باعتباري أستاذة علوم سياسية تم باألبعاد الثقافية احلضارية هلذه الظـاهرة ليس باعتباري ناشطة ولكنقبلتها-
.وليس باعتباري ناشطةاملرأةومن أهم القضايا اليت تستدعي هذه األبعاد، قضايا

ـ نبه ملتقى املرأة والذاكرة، باعتباره هيئة مدهد العلمي املنظم الذي يقوم لتقديري واحترامي للجأيضاوقبلتها- ة ي
.حث العلمي املنظم عن املرأةبمن نشاطها باليتم يف جانب أساس

-ا باعتباري عضوا ذات أهداف حبثيـة،  اوقبلت الدعوة أيضيف مجعية دراسات املرأة واحلضارة، وهي مجعية أيض
.ويف قلبها قضايا املرأة؛ية يف النظر لقضايا اتمع واألسرةتنطلق من مرجعية حضار

املرأة، أو باحثة متخصصة يف قضايا املرأة، وبـالرغم مـن   بعبارة موجزة، وبالرغم من أنين لست ناشطة يف جمال 
، جامعيـة أستاذة ه إيل رد كوينجات واألحاديث عن املرأة واليت توعوات واللقاءدي عن قبول كثري من الإحجام

باعتباري باحثة متخصصة يف العلوم السياسية وخاصة العالقات الدولية، وهي العلوم الـيت  إال أنين قبلت دعوتكم 
من جانب، وحتديات ما بعد احلداثة من جانب آخر، وحتديات النظر يف مقـوالت  تواجه حتديات  العوملةضحتأ

بدرجـة غـري   –ما يتصل بالدين والثقافـة  حوهلا كلَّر اجلدالُحضواليت است،قابلةاألنساق احلضارية واملعرفية املت
ومن أهم ااالت أو املنـاطق البحثيـة   . على حد سواءوالدويليإىل جماالت البحث السياسي الداخل-مسبوقة

إعـادة  و"السياسي"فمع إعادة حتديد نطاق .ة للعلوم السياسية، قضايا املرأةواحلركية اليت ختترب هذه احلالة اجلديد
مة مه، يف ظل فورة املراجعة العلمية يف الغرب ملقوالت املنظورات السائدة، تطرح قضايا املرأة نفسها ساحة تعريفه

.الختبار هذه احلالة
يف جمال دراسات املرأة، إال أنين قبلت أيضا الدعوة حاملة معي كل اهلموم املعرفيـة  يوبالرغم من عدم ختصص-

دائما احلديث من منظور حضاري إسالمي يف أي جمال من ااالت املعرفية، وإذا كان النقاش واملنهاجية اليت يثريها
سـانيد املضـادة   ألسانيد واألفيما يتصل باعلوم السياسية قد حقق تراكما لديالعالقات الدولية واليمع متخصص

املشاركة يف هذا امللتقى العلمي اجلاد عن ما ال شك فيه أنمومالئمته، فالدائر حول هذا املنظور ومصداقيتهللجدال
ما ميكن أن أضيفه مبداخليت من تراكم لدى حداث تراكم إضايف نوعي، فضالً عاملرأة البد وأن ميثل ساحة جديدة إل

.املنطمني له
قترايب املباشر من موضوع احللقة، ولقد كانت من هذه املربرات السابقة لقبويل الدعوة، ليست إال توطئة ال

.جهة نظري، ضرورة، للتعريف خبلفييت، فهي ليست منفصلة عن مداخليت يف املوضوعو
تعرف ة السابقة ألوال تقل أمهية، وهي أن أتواجد يف جلسات الندوولقد كان هناك ضرورة أخرى مسبقة

ظـور  عـن من (عرف موضع هذه احللقة اليت أشارك فيهـا  اهات املناقشة فيها من ناحية، وألاجتوعلى موضوعاا 
وباسم قضية حمورية مثل ،"قدرية حسني"باسم سيدة جليلة وعظيمة مثل " ةاملعنون"من جممل هيكل الندوة ) ميإسال

جـدوالً  رتباطات سابقة، وكذلك مل أتلقضور شأننا مجيعا، المتكن من احلمل أ: ولكن لألسف".  االنتماء"قضية 
أو مع خطاب الدعوة الذي تضمن حماور حلقة ت إيلّأرسلاليتبطاقة الدعوة عن أعمال الندوة، سواء مع تفصيليا
.النقاش
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:ولذا سأنطلق يف مداخليت على مستويني
:توى األولسامل

مضمون ورقة العمل اخلاصة هلذه الدائرة، وعنواـا  وهو مستوى التفكري حول ؛انطالقًا من ورقة العمل
األسئلة بالطريقة الصحيحة، وإذا -من وجهة نظري-تطرح وملحتيزات واضحة وصارخة،فهي حتمل ،)مرفق طيه(

لكن املرفـوض هـو أن   ،انطالقًا من االعتراف حبقيقة اختالف األنساق املعرفية-مرفوضةغري–كانت التحيزات 
هو األصل وهو األسـاس -"يالنسو"وهو ما يسمى -ل يتصاغ األسئلة على النحو الذي يبدو به الوافد غري األص

يوصـف والذي " منظور إسالمي"تساءل عن ذلك املسمى في،"الذات"ة ومراجعة حماكم-هانطالقًا من-الذي يتم 
؟بامسهرافد من النسوية 

ا لو كانت هـذه املرجعيـة   كم(؟"املرجعية اإلسالمية"؟ وهل خرج من عباءة وهل هو مقبول أم مرفوض
ثقافية؟روجذوهل هو جديد أم ظاهرة هلا تاريخ )!ساحرا

واالنتماء الوطين؟ كما لو كان هو اهلوية الثقافية قيم العدالة الدينية وحياءتطور يف االجتاه الصحيح إلهل سي
)...؟وما معىن عدالة دينية(، وضد العدالة الدينية يف األصل ضد االنتماء الوطين

نه لـيس هنـاك   كما لو أ؟ انسويافكرنتاج معرفية إسالمية حتمل وجهة نظر للمرأة أو سيساعد على إهل 
.لألسرة واتمعاحلضارينسيج معرفة إسالمية خاصة باملرأة ضمن ال

كما سبق وذكـرت،  ، من التحفظات على أسلوب صياغتها وطرحهااكثرييثري ن هذا النمط من األسئلةإ
:ناهيك عن عنوان احللقة نفسه

ر اإلسالمي؟النسوي أم املنظو: الذي ميثل احلاضريهم فأيهم الذي ميثل املاضي وأ

معرفيـة  : ننا يف حاجة لندوة أخـرى ، فإنين لن أناقش كل هذه األسئلةإ:هلذه التحفظات أقولواستكماالً
، على هذا النحـو ي باإلشارة إىل حتفظي على طرحها كتففيه ستمثل إضافة، ولكنين أومما ال شك.مقارنة تراكمية

:ات التاليةباإلشارة إىل املالحظ-التزاما بالوقت–كما أكتفي
دائرتنا احلضـارية العربيـة   يفلقضية املرأة، فهو تشويه"النسوية اإلسالمية"ال أوافق على مصطلح ) 1(

وفهم متقييسمن التأويل والتلفيق الذي ال ايكرس انقسامها بني مرجعيتني من ناحية، وألنه ميثل نوعاإلسالمية، ألنه 
.ومنها قضية املرأة من ناحية أخرى؛هاتأسس منظور حضاري لقضايا األمة برممعىن و

أكثر مما يعرب العنوان ةمن املضامني القلقحنت هذه املصطلحات، اليت ختبئولذا وبدالً من االستغراق يف ) 2(
.منظور حضاري لقضايا األسرة واتمع واملرأة:ةاألصليأمسائهامور باألاته عن هذا القلق، فلنسمّذ

والذي .)خالقًاننا وأوقيما وسحكاماأ(مرجعية له جعية اإلسالمية من املرلذي يتخذ املنظور اهو هذا و) 3(
مرحلة فيه الفقه يف كل عرب،باعتبارها خربات تعرب عن تطور طبيعي،يستحضر خربات التاريخ اإلسالمي وتطورها

لبات واحتياجات املرأة املسلمة يف ملتطوهو أيضا املنظور، الذي يستجيب. لهن استجابةً، وكاعن احتياجات عصره
.عصرها الراهن

وليس جمـرد رد فعـل   ،، ميثل عملية بنائية ذاتيةامعاصراميثل اجتهادهو منظور أصيل ،بعبارة أخرى) 4(
أو رد ،انفعايل لتيارات النسوية الزاحفة بعمق مدعومة بأسس الفكر احلداثي تارة، أو التمويل األجنيب تارة أخـرى 
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يف -وهي ،رات السلفية واحملافظة اإلسالمية اليت تتمرس يف مواقع تقليدية باسم محاية اإلسالم والدفاع عنهفعل لتيا
يستطع الفقه اإلسالمي املتجدد أنأو وطنية ملعراف وتقاليد حملية تستحضر اإلسالم ليضفى شرعية على أ-الواقع

.سرة واتمع واألمة بأسرهانصاف األ، وليس إلنصاف املرأة فقط، ولكنه إليتغلب عليها

ل جاهدا أن يشرح حياواألحكام اخلاصة باملرأة عندال يقف فقط ،حضاري باملعىن الواسعهو منظور ) 5(
،ها الربـاين هذه األحكام ومنطقَأن يشرح له حكمةَ، )الذي يتهم األديان بأا متحيزة ضد املرأة(لآلخر احلداثي 

اليت تبني كيف نن والقيم واألخالقإىل مستوى الس-الذي يغرق اجلميع فيه–ييسولكنه يتعدى هذا املستوى التأس
، وليس للمرأة مبفردها أو الرجل مبفرده، هـو خطـاب عـن    لإلنسانيةأن اخلطاب التأصيلي لألصول هو خطاب 

) فحسـب يس الدينيةل(العدالةهو خطاب .تمع واألمة، والذي تشارك فيه املرأةابتداء من األسرة إىل ا:العمران
القيم اإلسالميةومة ، باعتبار العدالة على قمة منظولكن الشاملة

ضع من الضوابط يوشروره فوآثامهولكن يعرف سلبيات الواقع ،اليةال يرسم صورة مث:واقعيهو خطاب 
.ما يقي املرأة واألسرة واتمع

:املستوى الثاين من مداخليت

:ختم ببعض املالحظاتوأخريا أ

ال تفصل قضايا املرأة عـن قضـايا   أن املرجعية اإلسالمية للمرأة يف نشاطها الفكري واملدين والسياسي جيب إ-1
تمعات من مداخل القيم واألخالق،اول اليت دم األسرة واإن آفة هذا العصر هو تلك املع.األسرة واتمع ككل

ها جيـب أن تـدرك أن   هي تبحث عن وضع أفضل ملشـاكل ولذا فإن املرأة و.وليس الفقر والتخلف املادي فقط
فإذا كانت الدولة القومية، قد وأن حلوهلا مجيعا مترابطة ومتداخلة، ،من مشاكل األسرة واتمعمشاكلها هي جزء

سصبحت اليت أ" املرأة"فالبد أن نستعيدها حىت لو كنا نتكلم عن ،"األسرة"قت من ختصصنا يف العلوم السياسية، ر
مـن التفعيـل املـدين    ؛ لتكون جـزًءا فقط"املرأة"، وليس خطاب األسرةوحنن يف حاجة لتفعيل ،ضية سياسيةق

.همينبعوليس ألفراد ،بصفة عامةطياالدميقر

امـت  مهمـا تن -؛ ألن مشاكل واقعناأو خربات التاريخال ينفي االهتمام مبشاكل الواقعاالهتمام باملرجعية-2
ق أحكامها وقيمهـا فهمـا   عية، وعدم فهم منطاملرجمرجعها االبتعاد عن هذه –السطحيةأشكال ومظاهر التدين 

سفة أو الدين لتحقيق هذا الفهم، كما أن أنواع و الفلن الرؤية أولكن استدعاء الواقع لفهمه حيتاج لقدر م. جتديديا
ن مشاكل األسرة واتمع واملـرأة اآلن  قدر كبري م: فعلى سبيل املثال.احللول هلذا الواقع جيب أن تراعي تأثري هذا

برؤى إبداعية؟فكيف حنل هذا ،نابع من االكتظاظ يف األحياء واملدن يف ظل ثقافة الفقر والتخلف

غـري الرمسيـة،   ن خربات وخطابات منظور حضاري يتم استحضارها يف جمتمعاتنا اآلن، على املسـتويات  إ-3
أطروحاته وسياساتهتأيتخنبوىات املؤسسات الدولية، كما أنه مستوى نقنيفاملستوى الرمسي يتبىن خطاب العوملة وت

ـ يستق، وتقتصر على النسويات العلمانية، وهذا ال يمن أعلى ه الفكـر  م مع مبدأ التعددية والعدالة الذي يقوم علي
.النسوي
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وجيب أن تسـعى إىل  ،فياحلداثي، والسل: اخلربات والتجارب احلضارية املتجددة تواجه ضغوطًا من اجلانبني-4
، اليت ترفض املاديـة  توسيع نطاق حتالفاا الفكرية واملعرفية واملدنية مع تلك التيارات يف احلركات النسوية املعاصرة

بداع احللول اخلاصة مبشاكل األسرة واالنتماءات الوطنية على إواليت تعترف بتأثري اهلويات الثقافية ،نفعية القحةوال
.طوليس املرأة فق

ال يعـيش  )تعبريا عن اجتهاد معاصر(،يف تطوره ومنوهامعاصراإسالمياحضاريان منظور، إبعبارة أخرى
صل طويلمبعزل عن املدارس الفكرية األخرى على الساحة، والعالقة بينه وبني هذه املدارس ليست مواقف على مت،

ولذا جيب . ارات متقاطعةأخذ شكل دوائر متداخلة يف مسقة تاليمني إىل أقصى اليسار، ولكنها عالىميتد من أقص
 ولألسف يف حني أن البعضي بعضها، وكيف تأخذ وتعطتم بالقواسم املشتركة بني األنساق وبني الفلسفاتأن

مبواقف جامدة مـن  ظهر عن تيارات إسالمية متجددة، فإنين أفاجأتبيات والندوات عن املرأة واألسرةمتابعيت لألد
بالقول بأن اإلسالم ن لن جياهرأنفسهم، ومازيات أكثر من امللكينين ملكبحاملصريات الاليت، اصالعلمانياتبعض 

....إسالمية تغيري وضع املرأة وبني مرجعيةكون هناك عالقة بني ضد املرأة، وأن ال ميكن أن ت

ية وحركية عديدة يف الغرب أن ؟ يف وقت تعترف تيارات فكرنعلى منهل هو استقواء مبهذا؟فماذا يعين 
ا مشاكلنا نيي، فنحن أمة لدة برامج التغيري اتمعر عند صياغاباألبعاد الثقافية ال ميكن إال أن تكون مأخوذة يف االعت

كـون أسـرى   ويف نفس الوقت جيـب أال ن . وليس مستودة،بداعية، واليت يف حاجة حللول إمثل غرينا من األمم
.ريهايالعامل كله ضدها ويريد تغقفيأننا أمةباالعتقاد، 

وهـذا  (من أعلـى،  تية لقاعدة لربامج املرأة املصممة اآلاستجابات قوية من اعدم توافر ولعل من أهم أسباب-5
ـ ، وال تنطلق مـن أر تعرب عن خصوصيةأا ال ) ي املرأةمنية ألعضاء يف الس القومبقتضى شهادات عل نا، وال تيض

وتقتصر على مشاكل املشاركة السياسية واملدنية دون التصدي جلذور مشاكل املرأة اليت ية، ى للمشاكل احلقيقتتصد
.هي جذور مشاكل األسرة واتمع برمته

مـا يتصـل بالقوامـة،    : يف حاجة إلعادة نظر لتحقيق حسن الفهمهيمن املناطق اليت،فعلى سبيل املثال
منهج الفهم، نه ناجم عن خطأ أل؛وهذا غري صحيح،ضد املرأةايزفهم البعض للقوامة حيمل حت، فإذا كانوالتمكني

ألنه جيعل العالقة بني املرأة والرجل مبثابة قضية صراع قوة أو سلطة يف ؛فإن مفهوم التمكني حيمل حتيزا أكثر خطورة
أن فال جيـب  الواقع وئ  مساومهما كانت .ترى هذه العالقة على هذا النحوحني أن رؤية حضارية إسالمية ال

ـ  ومن .بداع احللولتقودنا إىل اخلطأ عند حماولة إ ةاملناطق األخرى اليت يف حاجة جلهد مشترك، ينبع مـن املنطق
التجلـي القـانوين لألنسـاق   "ه البعض هو ما يسمي) جامعة عني مشس: هبة رؤوف يف ندوة األسرة. أ(السابقة 

.املرأة-بالطبع–ككل، ويف قلبه عاخلاصة باألسرة واتم" األخالقية والقيمية

بوضـوح  -تلخـص  )اليت أشرف بعضويتها(ف، مجعية دراسات املرأة واحلضارة وأخريا لعل منطلقات وأهدا-6
اإلطار الفكري جلمعيـة دراسـات املـرأة    "تحت عنوان ف. منه بنود مداخليتالذي انطلقتالعامالتوجه-ودقة

: عية على اآليتتنص وثيقة تأسيس اجلم: "واحلضارة
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يف معاجلة مشكالت اتمع " املنظور احلضاري"ترتكز معرفيا على : متارس نشاطها يف إطار فلسفة عامةاجلمعية "-
وهو منظور ينفتح على التراث والوعي التارخيي الذي يلعب دورا هاما يف تشكيل األفكـار  . واملرأة على حد سواء

يف . رابطة العضوية بني املاضي واحلاضر، وبني القيم واملاديات، والوحي والعلـم املعاصرة حول املرأة، كما يؤكد ال
هذا اإلطار متثل الرؤية احلضارية أمهية خاصة يف حتليل وتفسري املشكالت املعاصرة من جانب، ويف حتديد اهلويـة  

.واملسار املستقبلي من جانب آخر

دف إىل املشاركة يف املعيار احلـي واملتواصـل يف   " الحيةإص"على صعيد التوجه االجتماعي تتبىن اجلمعية وجهة 
: هذا االجتاه إىل حتقيق هدفني متالزمني مهانوروي. اتمع املصري والعريب إلصالح واقع املرأة واألفكار املرتبطة ا

أن إصالح حيث يرى مؤسسو اجلمعية . األسرة والبناء االجتماعي من جانب آخرومحاية ،إنصاف املرأة من جانب
واقع املرأة هو أحد الشروط األساسية إلصالح واقع األمة، وأن املرأة مدخل أساسي من مداخل التغيري واإلصالح 

."االجتماعي والتنمية
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)1مرفق(

:حلقة نقاشية حول: املائدة املستديرة

"النسوية واملنظور اإلسالمي بني رؤي املاضي واحلاضر"

شاركني يف هذه احللقة النقاشية، أربع حماور رئيسية يف شكل أسئلة نـدعوهم  سيطرح على املشاركات وامل
:لالستجابة هلا يف مداخالم حول هذا املوضوع

هل هـي  مالحمها، وما املقصود ا؟ ، وما هي "النسوية اإلسالمية"كيف نعرف ما أصبح يطلق عليه اآلن -1
هل هناك تنـاقض  ظاهرة مرفوضة وملاذا؟هي أمحركة مقبولة، خرجت من عباءة املرجعية اإلسالمية،

حتمي؟

األخرية فقط، وميثل طرحا وفكرا جديدين، بسبب ما السنوات تيار جديد ظهر على الساحة يفهل هذا -2
وية الغربية واإليديولوجيات النقدية ملا بعد احلداثة، نسر بنظريات املدارس الالبعض إىل التأث] يعزوه[يعوزه

فترة ترجع إذن وهل ظهرت يف كتابات األجيـال األوىل  تاريخ وجذور ثقافية؟ إىل أي أم أن الظاهرة هلا
من النسويات العربيات؟

هل هناك حتفظات وحماذير راجعة إىل مشكلة االصطالح وسياسات التسمية؟ هل أحد أسـباب رفـض   -3
حيمـل وراءه  ، وما )Islamic Feminism–النسوية اإلسالمية (الفكرة، هو استخدام املصطلح نفسه 

هذا اخلطاب واملعرفة اليت " هوية"أكثر منه، بسبب حمتوى اخلطاب نفسه؟ هل اخلالف ينصب على حتديد 
أن نتجاهل ) منظور ما بعد االستعمار وسياسات اهلوية(املرحلة التارخيية سينتجها؟ وهل نستطيع يف هذه 

لقات قيمية؟حتديد خصوصية إنتاج املعارف واستخدام التسميات كمرجعيات ومنط

سري مثـل هـذه   ف املستقبل؟ إىل أين تكيف يتم تقييم هذه التجربة دف استشرا-4
هل ستتطور يف االجتاه الصحيح إلحياء قيم العدالة الدينيـة واهلويـة الثقافيـة    الدراسات، وهذه الرؤية؟ 

ر نسوي؟هل ستساعد على إنتاج معرفة إسالمية حتمل وجهة نظر املرأة، أو فكواالنتماء الوطين؟ 
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:تعقيبات) 2(

،  أميمة أبو بكر. دوتعقيب دينا اخلواجة، . هدى الصدة، وإىل تعقيب د. وبعد االستماع إىل مداخلة د
مشتركة أساسية أن هناك قواسم -أوهلما: صت إىل أمرين يف غاية األمهيةسئلة بعض احلضور، خلُوإىل تعليقات وأ

سـوية  ن"ي إسالمي وبني من يتحدثون عـن  لذي يتحدث عن منظور حضارجيب االهتمام بإبرازها بني اجلانب ا
تظل هناك بعض مناطق التمـايز النامجـة عـن    أنه بالرغم من هذه القواسم املشتركة إال أنه-ثانيهماو."إسالمية

بأمهية وكان متحور النقاش حول هذه املناطق مبثابة اعتراف .")العاملية"وخاصة ما يسمى (اختالف بعض املنطلقات 
ه روافد متنوعة، نظرا سلمة، وهو التيار الذي وأن صبت فيبلورة تيار وطين حضاري يتصل بقضايا املرأة العربية وامل

االختالف املرجعيات، إال أنه البد وأن حيدد القواسم  املشتركة، باعتباره تياريعرب عن خصوصية اجلماعـة  ارئيسي
.الوطنية يف زمن متعومل

عدة أمور مثلت -دينا اخلواجه.وكذلك تعقيب د-هدى الصدة . ويف مداخلتها أوضحت د: فمن ناحية
دى على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع ه. إلضافة اليت انطلقت من تأكيد دإضافة إىل معرفيت يف هذا اال، وهي ا

كمـا  -فهي ،"لنسوية اإلسالميةا"الذي تناولته مداخلتها هو تعريف -واألمر األول. املفاهيم املطروحة من الغرب
مسلمات ينادين حبقوق النساء من ويعين أن هناك نساًء،رب منذ بداية التسعينياتغمصطلح انتشر يف ال-شرحت

ورة اإليرانية والصحوة اإلسالمية مـن  ا املصطلح يف هذه املرحلة إىل الثمرجعية إسالمية، ويرجع ظهور وانتشار هذ
ونقد احلداثة من ناحية أخرى، ولذا فلو ظهر هذا املصطلح يف الستينيات أو السبعينيات وإىل عملية مراجعة ،ناحية

،)احلداثـة (ومها النسـوية  ؛مسلمات هذه املرحلةق فن وألنه كان جيمع بني نقيضني متضادي؛قبولهمليتما كان 
).التقليدية(اإلسالم و

ت تأثري إعادة قـراءة  ، وحتاألحداث املشار إليهاوهذه املسلمات متت مراجعتها نظريا بعد ذلك، حتت تأثري 
التاريخ على حنو بيأن املطالبة حبقوق اإلنسان مل تنفصل نّأسقطوا بعض املؤرخنيمنذ زمن بعيد، ولكن–ين عن الد

يخ تساعد ومن مث فإن إعادة قراءة التار. لرخيهم حلياة القيادات النسائية األوهذه اجلوانب عند تأ-وا أم عمداعف–
.على تعدي الثنائية الشائعة بني األصالة واملعاصرة

ث ترى أنه ليس مع مفاهيم غربية، حيهدى فهو رؤيتها عن كيفية التعامل . أما األمر الثاين الذي طرحته د
-أخرىمن ناحية -نتاج املفاهيم، كما حذرت ربية أو رد أننا ال نقدر على إها لكوا غمن الضروري أن نرفض

من فكـر عـاملي   عرفية اليت يهامجها، وألننا جزءألنه جيسد بصورة جديدة الثنائية امل" منظور إسالمي"ن خطورة م
عـن  –دينا اخلواجة يف تعقيبـها  . ه كما أفصحت دمن الظلم أن نغلق أنفسنا بعيدا عن تيارات هذا الفكر،إنساين

شارت إىل أن عجـز  ، حيث أ"النسوية اإلسالمية"أي مربرات ظهور مصطلح درجة أكرب من التفصيل ذا الشأن
أنه يتم استخدامه من جانب الغربينيفسح الطريق لقبول هذا املصطلح، كما داثة عن الوفاء بعهودها هو الذي أاحل

رد أنـه  هالذين يرفضون فكرة أن اإلسالم ميثل خطرا أو ديدا للغرب، ومن مث فإن هذا املصطلح ال جيب رفض
.دمصطلح واف
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بعدا آخر للنقاش بتقدميها مربرات أخرى لدواعي ئينهاوتعقيبها الأميمة أبو بكر . ضافت مداخلة دأولقد 
نتـاج مصـطلح   ، أو ألننا ال نستطيع إليس من منطلق أنه مصطلح عاملي،"النسوية اإلسالمية"اصطالحاستخدام

يف نطاق النسوية، "اإلسالمية"ن استخدام صفة أل، ذلك "السقف القيمي للنسوية"بديل، ولكن ألنه يوجه النظر إىل 
لضرورة التركيز على قضيةالنسوية وليس أي مرجعية أخرى، نظرا اولملرجعية اإلسالمية هذه مرجعية تنأن ايوضح 

للتنظري من منظور مة عن احلاجةأمي. نهائي حتدثت دلويف تعقيبها ا.اختالف املرجعيات يف جمال الدراسات النسوية
وبينت كيف أن مفهوما إسالميا للمساواة بني الرجل واملرأة ميكن -"إسالمي"بالرغم من الشكوك حول –ميإسال
.ةيوعلى حنو يشكل منظومة مفاهيم شبك،من القراءة يف القيم واملفاهيم اإلسالميةهتقدمي

عيـة اإلسـالمية،   رجأماين أبو الفضل، وبالرغم من اهتمامها بل وانطالقها مـن امل . وعلى العكس فإن د
يعكس منظومة فكرية وخريطة مفاهيم يف ذاته، ألنه مصطلح " النسوية"استخدام مصطلح أوضحت ملاذا جيب رفض

حلاق صـفة  وال ميكن أن ينتهي كل ذلك مبجرد إتعكس جمموعة خطرية من الثنائيات الصراعية واملادية، ،مرتبطة
.مية لقضية املرأةكسبيل للداللة على مرجعية إسال،به"اإلسالمية"

على " (النسوية اإلسالمية"شافه، ألنوأمهية اكت" النسوية"ولكنها يف املقابل تساءلت عن مناط االلتقاء مع 
ت، ليس)دة ودينا اخلواجةالنحو الذي قدمته هدى الصقد الذايت، وفرصة البحث عـن  ة النعاد إلينا فرصا أإال اجتاه

وتفكيك املفاهيم التقليديـة علـى   ،عن طريق تقدمي فهم جديد للنص،سالميةمن داخل الذات اإلمناط اإلصالح 
الفردية واملادية، واستمرار الدعوة إىل احلاجة ملصطلح التحذير من خطورة ثنائيات األطر سبيل املثال، مع استمرار 

ت حول الكثري من الدالالوجتارب صك املصطلحات يف مؤمترات قمة املرأة والطفولة تقدم. اثالثًاميثل خيارجديد،
أم Culture of Safe sexمن ثقافة اجلنس اآل: مثالً(املفاهيم دة يف جمال املصطلحات والتحيزات والتحيزات املضا

.)Culture of Astentionثقافة الطهارة 

حيث أكدت على القضايا التالية ،أماين أبو الفضل. وراكمت تعقيبايت على تعقيبات د

ميثـل إضـافة إىل   -دينا. هدى ود. كما قدمته د-"النسوية اإلسالمية"على تاريخ مصطلح أن التعرف) أ
دينـا،  . هدى الصـدى ود . ه دمفاهيمي، ومن هنا أمهية التخصص يف جمال الدراسات النسوية الذي انطلقت من

.ية مقارنة مع املفاهيم األخرى ذات االرتباط مبرجعيات أخرىوخاصة أنه يقترن برؤ

مصطلح غريب النشأة، يعرب عن جانب من "النسوية اإلسالمية": ظل السؤال املزدوج التايل مطروحاولكن ي
تطور املفهوم يف اخلربة الفكرية واملعرفية الغربية حتت تأثري عدة عوامل، وهو يعكس احتياجات واستجابات هـذه  

سهامها وإجنازهـا يف  على هذه اخلربات وإجمرد االنفتاح ونستخدمه؟ وهل هاخلربات، فهل ما علينا إال أن نستورد
وطرح نفس املفاهيم عنـد تشـخيص   ،دراسة خربات سياقنا احلضاري يفرض علينا استخدام نفس املصطلحات

د أنه انتاج قواسم مشتركة معه؟ وبدون رفض رمشاكلنا والبحث عن حلول هلا؟ أم يف املقابل يدفعنا للبحث عن 
بل وخصوصـية ،تناحاتنا اليت تعرب عن خصوصية مرجعيت مصطلاج مفاهيمنا وحنالغرب؟ أال جيب أن جنتهد إلنت

طاملا نعترف ،"منظور حضاري ملشاكل املرأة"مفهوم ال نستخدم و مطلوب من حلول هلا؟ إذن ملاذا وما ه،مشاكلنا
جعيـة اإلسـالمية   صرار على هذا املصطلح ينبع من رفـض املر ار اإلبأمهية قضية املرجعية اإلسالمية؟ أم أن استمر
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اإلطار احلضاري الذي نتكلم فيه دون الوصولةكمرجعية حلل مشاكل املرأة، أو ينبع من جمرد االعتراف خبصوصي
التيـار  إىل تبين املرجعية اإلسالمية؟ أم يعكس طريقًا ثالثًا وسطًا يرفض سلبيات كل من التيار السلفي اإلسـالمي و 

احلداثي العلماين النسوي؟

ألنه يؤدي إىل ثنائية جديدة، ألن هذا فهم خـاطئ  ؛"منظور حضاري إسالمي"قول خبطورة خطأ ال) ب(
هلا، هـو منظـور   ألنه منظور بني منظورات أخرى وليس بديالً... ملعىن منظور إسالمي حلقل ما أو ظاهرة ما أو 

ال فلمـاذا  . فة لنفس العاملرورة إىل رؤي خمتلساق معرفية متقابلة فتؤدي بالضمقارن ملنظورات أخرى تنطلق من ان
ملرجعية نقبل بوجود منظور إسالمي مقارن ملنظورات ليربالية وقومية وماركسية؟ هل يصدر هذا الرفض عن رفض

ليس لإلسالم منظومة قيم معرفية وحضارية إىل جانب منظومته يف العقيـدة واألحكـام   مصدرها الدين؟ وملاذا؟ أ
، وكـذلك اخلـربة   وتلك اخلربة الفكرية والفلسفية اإلسالمية التراثيةاحلضارية تلك املنظومة القيميةنلعبادات؟ إوا

التارخيية اإلسالمية، مجيعها مصادر لتكوين رؤى ومنظورات يف جمال العلوم، شأا كشأن نظائرها لدى املنظورات 
وليس نسق معريف قيمـي  تنطلق من نسق معريف مادي وصفي علماين،واليت (املاركسي والليربايل يهاشقالغربية يف 

).كالنسق املعريف اإلسالمي

خصوصـيات -يف مقوالا وفرضياا–هل املنظورات الغربية عاملية بالفعل؟ أم تعكس : أخرىومن ناحية 
اق احلضـاري  تلفة السيرجاء خمبالنسبة ملناطق حبثية متنوعة يف أوعلى حنو يفقد مصداقيته وصالحيته ،اخلربة الغربية

والتارخيي؟

ليست نقدا خارجيا ولكن متلك " عاملية العلوم واملنظورات الغربية"ن هذه املالحظات البسيطة السابقة عن إ
؛ أي من جانب هؤالء الذين ينقدون جذورها أيضا من عملية مراجعة ونقد ذايت من داخل الدائرة احلضارية الغربية

ين، والـذين  د االهتمام بالقيم واألخالق والديذين يدعون إىل جتدوال،والربامجتيةمربيقيةواإلفراط الوضعية واملادية إ
وبالنظر إىل تراكم هذه التعقيبات املتتالية جنـد أن  نتاج يدعون إىل االهتمام بإ

ـ ن رابطًا مشتركًا مجع بني احلضور، ولو من منطلقات خمتلفة، أال وهو ضرورة البحث ع م مشـتركة بـني   قواس
حتت جناز اآلخر، ودون السقوط فيه ن مفاهيمنا، دون انتقاص من قيمة إوامهية     مصطلحاتنا وتكوي،طروحاتاأل

العاملية ويظل األمر كله مؤشرا على األزمة املعرفية والفكرية اليت متزق تياراتنا ومدارسـنا الفكريـة ذات   ىدعاو
جناز امللموس من أجل تغيري واقع املـرأة  ، ناهيك بالطبع من حمدودية اإلضايا املرأةنساق املعرفية املتقابلة يف جمال قاأل

كحركة؟ ما أين إجناز احلركة النسوية : التساؤلإىل –من غري األكادمييني–املتردي، األمر الذي دفع بعض احلضور 
كادميية ل هذه املناقشات الفكرية واألئج ك؟ وكيف ميكن نقل نتا"النسوية العلمانية"أو "النسوية اإلسالمية"هو إجناز 

.؟ة واألهلية العاملة يف جمال املرأةينة للهيئات املدإىل العاملني يف حقل املرأة؟ من الذي يشكل األطر الفكري


