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تقديم:
أنس الطريقي

تع ّرف املفاهيم يف العادة مبا ّ
تدل عليه بوصفها تجريدات ذهن ّية للظواهر واألفكار ،ولكن يبدو أ ّنه يف منطق الحياة
الجديد الذي يعاش تداول ّياً وحجاج ّياً ،بفعل الثورة الحاصلة يف التواصل املذ ّوبة لفردان ّية اإلنسان ،يف الوجود السياقي
الجامعي ،قد يكون أجدى أن تع ّرف املفاهيم بأهدافها العمل ّية وحتّى النظر ّية.
ّ
ومن هذا املنطلق قد يكون مفيداً تعريف النسو ّية اإلسالم ّية ،موضوع هذا ّ
امللف ،بأ ّنها هذه الحركة الجامعة
ملجموعة األفكار التي تتقاسم هدفاً واحداً هو تقويض منظومة املفاهيم والقيم والظواهر والترشيعات التي أنتجها
اإلسالمي ،من منظور ذكوريّ مك ّرس للاّ مساواة بني املرأة والرجل.
املجتمع
ّ
من هذه الزاوية مت ّثل النسو ّية اإلسالم ّية فرعاً من النسو ّية الكون ّية ذات الوالدة املدرس ّية الغرب ّية يف ستّينات القرن
العرشين .ويحمل لها النعت إسالم ّية عالمة مت ّيزها ،تكمن مقارنة بالنسو ّية املسيح ّية الغرب ّية يف كونها تعترب الدين
أهم مصادر تلك الهيمنة الذكور ّية اللاّ مرشوعة ،فتعمل عىل كرسها من داخل اإلسالم نفسه ،بتعريضه
اإلسالمي أحد ّ
ّ
لتأويل ّية جديدة يف مصادره الكربى أو الفرع ّية.
وإذا كان املنهج من رشوط علم ّية املعرفة الجديدة التي تريد النسو ّية اإلسالم ّية إنتاجهاّ ،
فإن الرؤية املنهج ّية التي
تنطلق منها النسو ّية تكشف بدورها عن أهدافها يف مستوى املعرفة .فمن هذه الزاوية أيضاً ميكن القول ّإن النسو ّية
اإلسالم ّية تنتمي إيبستمولوج ّياً إىل وجهة نظر معرف ّية جديدة تختزل يف مفهوم الجندر.
البيولوجي،
االصطالحي املبارش داالً عىل النوع والجنس باملدلول
ليس مفهوم الجندر هنا إال تفجرياً دالل ّياً ملعناه
ّ
ّ
وهو تفجري يختزل يف ثناياه محاولة املعرفة البرش ّية التعبري عن تح ّوالتها من خالل ال ّلغة أ ّوالً ،وهو أمر ال ّ
شك يف أ ّنه
وقع يف مجال اإلنسان ّيات تبعاً للثورة الكوبرنيك ّية التي افتتحها ديكارت وص ّوبها كانط ملّا أق ّر التح ّول يف فهم العامل من
الحديث عن حقائق إىل الحديث عن مت ّثالت .ومن ذلك التأسيس اإلنسا ّين ّ
لكل معرفة انتقل محور املوضوع ّية من العامل
إىل اإلنسان.
من ههنا كان الجندر تعبرياً عن هذه النقلة من أولو ّية املعاين املحدّدة لهو ّية اإلنسان ،إىل اعتبار تلك الهو ّية منتجاً
متش ّك ًال يف تاريخه ووجوده .ومن هنا كان هدف الدراسات النسو ّية تأسيس هو ّية جديدة للمرأة كالهو ّية الجديدة
لإلنسان ،تستعاد بها إنس ّيتها الكاملة قبل أن ّ
تغطيها املاقبل ّيات االجتامع ّية املتح ّولة بفعل العادة إىل متعاليات آرسة

لسيالن مضمون ذات ّيتها يف وجودها.
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سيجد قارئ هذا ّ
امللف مقاالت وبحوثاً وترجامت وقراءات يف كتب ،سعت إىل التعريف بهذا الفرع البحثي والنضايل
واإلسالمي ،بأبرز أعالمه وقضاياه وشواغله وحدوده ،سيقرأ يف مقال األستاذة واألديبة املغرب ّية
املعارص يف العامل العر ّيب
ّ
واإلسالمي ال ّراهن ،وهي قض ّية ضمور الذات ّية
زهور ك ّرام تعميقاً فلسف ّياً ملسألة النسو ّية يصلها بالقض ّية يف وضعنا العريب
ّ
ومعناها .تستعيد األستاذة ك ّرام رحلة تح ّرر املفهوم من استحواذ املجاالت غري العلم ّية كالسياسة ،وذلك بدخوله إىل ساحة
وخاصة إىل مجال األدب ،وترشح كيف م ّكن هذا املجال بالذات من إنتاج دالالت مختلفة عن املفاهيم
البحث األكادمييّ ،
املألوفة حول الذات ،وهو ما من شأنه أن يقدّم بدائل ودالالت جديدة مرثية لتجربة اإلنسا ّين.
اإلسالمي بوصفه فرعاً من
الباحثة التونس ّية وفاء الدرييس من جهتها اختارت يف مقالها دراسة هذا الفكر النّسوي
ّ
الت ّيار العاملي النسوي الذي ظهر يف القرن العرشين ،فع ّرفته ورفعت الخلط بينه وبني سائر ت ّيارات النسو ّية .وعىل أساس
اإلسالمي يف تعريف املرأة بيولوج ّياً لالندراج يف النظرة الجندر ّية ،وهو ما
هذا التمييز نقدت عجزه عن تجاوز أفقه
ّ
اإلسالمي للذات بدالالت جديدة تتجاوز داللتها الفقه ّية املك ّرسة تاريخ ّياً.
يس ّبب يف نظرها إخفاقه يف إثراء املنظور
ّ
أ ّما الباحثة املرص ّية نورهان عبد الوهاب فقد نقدت النسو ّية اإلسالم ّية ،ولكن من منظور اعتبارها محاولة من الفكر
العر ّيب للتع ّرف عىل قضاياه من خالل اآلخر الغريبّّ .إن مشكلة النسو ّية من هذه الزاوية هي مشكلة كامل الفكر العريبّ،
مشكلة البحث عن الذات يف ما هو خارج عنها.
واإلسالمي
املسيحي
أ ّما األستاذة التونس ّية زه ّية جويرو فاهت ّمت باملقارنة بني الدراسات الدين ّية النسو ّية يف املجالني
ّ
ّ
يف املوجة النسو ّية الثانية ،ورصدت ما يف ّرق بينهام ،واعتمدت يف ذلك عىل مرجعني أساس ّيني يف املوضوع .وب ّينت يف
بحثها أ ّنه عىل كون هذين املجالني اشرتكا يف القاعدة املعرفية-النضالية ،إذ جمعا بني املنظور النسوي واملعالجة النقدية
التحريرية للنص الديني ،وملا نشأ حوله من خطابات وللثقافة الدينية مبقاالتها ورموزها ومتخ ّيلها وللتاريخ الدينيبظواهره ومامرساته ،فإ ّنهام اختلفا يف مسارات العمل عىل هذه القاعدة ويف عمقها .ففي حني أدّى ذلك يف املجال
املسيحي إىل تأسيس معر ّيف لتيولوجيا نسوية أعادت بناء مقوالت االعتقاد املسيحي من منظور نسويّ  ،فإ ّنه يف املجال
ّ
اإلسالمي بقي محدوداً يف مستوى إجرايئ حر ّيك حرصه يف تقديم حلول عملية لواقع النساء املعيش ،منعه من تحقيق
مؤسس لنظر ّية يف اإلنسان .وعىل هذا األساس اعتربت يف نهاية بحثها ّأن الحاجة متأ ّكدة لتضافر جهود
أيّ تعميق نظريّ ّ
بحث ّية ّ
اإلسالمي ،وتو ّفر له رشوط املرور إىل مرحلة التأسيس التي ربمّ ا يكون أ ّولها علم
منظمة ترتقي بالخطاب النسويّ
ّ
إسالمي جديد.
كالم
ّ
املؤسسات الرائدة يف االهتامم بقضايا النوع يف
باحثة أخرى من تونس هي هاجر املنصوري اهت ّمت بتقويم إحدى ّ
مؤسسة مركز ال ّدراسات والتّوثيق واإلعالم حول املرأة ( ،)1990املتف ّرع عن وزارة املرأة ،وذلك
تونس والعامل العريبّ ،هي ّ
ألهم ّية دوره يف صياغة الخطاب حول املرأة وفق منهج علمي يستثمر حقل ال ّدراسات النّسو ّية ومقاربتها يف النّوع
االجتامعي ،ويقطع مع الخطابات الكالس ّيك ّية يف دراستها للمرأة وقضاياها.
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املؤسسة مجموعة من األسئلة أجابت عنها يف دراستها ،هي التالية :ما أولو ّياته
طرحت هاجر املنصوري حول هذه ّ
وأهدافه وآل ّياته؟ وحدود تفعيله ملقاربات النّوع االجتامعي يف تعاطيه مع قضايا متكني املرأة؟
وكيف تعامل مع ظاهرة العنف ض ّد املرأة بوصفها من أعتى الحصون املعيقة للحضور النّسايئ يف مجاالت التّنمية؟
السطح مجدّداً يف تونس من خطابات
من تونس أيضاً تنطلق الباحثة عفاف مطرياوي من مخاوفها ،مماّ عاد إىل ّ
محافظة حول املرأة كان يتو ّقع أ ّنها طويت منذ زمن بعيد ،لتواجهها بأصالة الحركة النسو ّية يف تونس ،مماّ حملها عىل
العودة إىل جذورها يف القرن التاسع عرش ،صعوداً معه يف التاريخ إىل القرن الحادي والعرشين.
ويف قسم الرتجمة تولىّ الباحثان عبد الر ّزاق القليس ومح ّمد فوزي بن اّ
عمر تعريب مقالني من ال ّلغة الفرنس ّية
مختصني يف دراسة املوضوع.
ّ
بينام قرأت الباحثتان زينب التوجاين واملغرب ّية إكرام العدنني كتابني مم ّثلني لهذا االختصاص ،األ ّول لزه ّية جويرو
تحت عنوان الوأد الجديد ،والثاين أللفة يوسف وعنوانه :ناقصات عقل ودين.
أ ّما يف قسم الحوارات فقد حاور الباحث عيىس الجابيل إحدى املم ّثالت لهذا الت ّيار هي الباحثة املغرب ّية أسامء
بنعدادة.
يف هذا ّ
امللف دراسات نظر ّية ،س ّلطت الضوء عىل هذا الت ّيار من الخارج ،ومقاالت لبعض مم ّثالته قد تسهم يف إنارة
واإلسالمي ،بوصفها جزءاً من حركة عا ّمة لتجديد
حركة تتح ّفز لتجديد الرؤى والخطابات حول املرأة يف العاملني العر ّيب
ّ
اإلنسان فيهام.
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النسائي واالشتغال األدبي
كرام
زهور ّ

عندما ُيهيمن مفهوم عىل مستوى النقاش الفكري ،و ُيصبح موضوعاً للجدال املعريفّ ،
فإن ذلك الحضور يحمل معه
طبيعة الهو ّية املعرفية للمفهوم ،كام ُيعبرّ عن كون الظاهرة املعرفية حيث املفهوم محور النقاش ،تعرف تحوالت بنيوية
سواء يف مستوى منطق نظامها ،أو يف مستوى الوعي بها .لهذاّ ،
فإن ظهور أي مفهوم كيفام كانت طبيعته وسياق اشتغاله،
ال ُيع ّد عبثاً معرفياً ،أو عبارة عن فائض لغوي ،مّإنا يأيت ليؤرش عىل تحول إ ّما يف الظاهرة ،أو يف طريقة اشتغالها ،أو يف
الوعي بها.
 -1النسائي وإشكالية التحديد

تم ـ خاصة يف املراحل
ُيع ّد تعبري “الكتابة النسائية” من املفاهيم التي أثارت التباسات حادة ،لكون استعاملها ّ
األوىل -يف غياب التحديد املعريف لها ،وبات االقرتاب منها مي ّر عرب رأيني متعارضني حولها ،مماّ جعل الفهم يخضع لطروحات
كل رأي ،وتصورات ّ
ّ
كل اتجاه .ولهذا ،فقد ّ
ترشب املفهوم طبيعة السجال الحاد بني املوقفني املتناقضني حوله ،وأصبح
يخص عالقة املرأة بالكتابة،
ُيحيل إىل حموالت التصورين أكرث من جوهر مبحثه املعريف .مل يكن اإلشكال مطروحاً فيام ّ
ّ
حصن يف
ألن تلك العالقة موثقة يف تاريخ األدب ،و ُتع ّد فع ًال تاريخياً ال ميكن دحضه أو إعادة النظر يف وجوده ،أل ّنه ُم ّ
األشكال التعبريية الرمزية عرب العصور ،التي تظل شاهدة عىل ّأن املرأة عبرّ ت بالكتابة عن صوتها ورؤيتها لألشياء والعامل،
وانخرطت يف التعبري الرمزي منذ القديم ،وجاء هذا التعبري وفق تجليات عديدة منها الشعري والنرثي .وإذا كان التأريخ
يقص املرأة من الكتابة باعتبارها منتجة .لهذاّ ،
فإن
األديب قد انتقى بعض مظاهر هذه التجليات دون غريها ،فإنه مل ِ
اللبس مل يحدث يف مستوى عالقة املرأة بالكتابة ،مّإنا يف تأطري هذه العالقة ضمن مفهوم محدد ،يثري من اللبس أكرث من
يخص معنى الخصوصية التي ميكن أن ُتشخص هذه العالقة .وإذا كانت هناك خصوصية للكتابة النسائية،
الوضوح ،فيام ّ
كام تعترب الناقدة األدبية الفرنسية “بياتريس ديديي”ّ ،
“فإن الوعي التنظيمي لهذه الخصوصية ولخاصيتها اإليجابية
ُيع ّد جديداً” .1لهذاّ ،
فإن محور التفكري مل يكن بشأن عالقة املرأة بالكتابة ،مّإنا بهو ّية مفهوم “الكتابة النسائية” ،ورشعية
هذا املفهوم يف التداول املعريف ،وداللته اإلجرائية ،ومدى وظيفية تعبري “النسايئ” يف العملية األدبية .لذلك ش َكل مفهوم
“الكتابة النسائية” محور سجال كبري ،تنوعت مظاهره وصيغه ومنطلقاته ،وأنتج تضارباً حاداً يف املوقف منه ،بني من
يقبل بهذا التعبري باعتباره ُيدافع عن أدب تنتجه املرأة ،و ُتدافع من خالله عن متثالتها لذاتها وللعامل ،ومن يرفض هذا
املفهوم ،لكونه يصنف األدب ،ويحكم عليه انطالقاً من منتجه (امرأة/رجل) .أنتج هذا التضارب يف التحديد املفهومي ـ
بدوره -للكتابة النسائية مفاهيم متعددة ،حاولت تحديد هذه العالقة ضمن رؤية معينة ،تتخذ يف غالب األحيان من
1 . Didier Beatrice. L ‘écriture-femme. P.U.F. 1981. p31
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الذاكرة الجامعية خلفية تؤثث مسارها .عندما نتأمل وضعية املرأة يف النسق املفهومي يف املجتمعات العربية نجدها
وضع يجعلها دامئاً داخل اإلشكالية ،ومحور التساؤل والسؤال
تحرض يف وضعية املوضوع ،املفعول به واملنظور إليه .وهو ٌ
والبحث ،عىل اعتبار أ ّنها موضوع للنظر والتداول والنقاش ،ولكون مختلف التوجهات املفاهيمية التي تحدد وضعية
املرأة قادمة من الذاكرة الجامعية التي توارثت هذه الصور ،ورسختها مبقتىض ثقافة االستهالك اليومي واملعييشّ ،
فإن
عملية تفكيكها ،بقصد تجاوزها نحو صور أكرث انفتاحاً عىل واقع املرأة يف الحياة العامة ،تبقى مسألة معقدة بعض اليشء،
وتحتاج إىل تشغيل العقل ،والرتبية عىل التعامل مع الذاكرة بجرأة عقالنية .لذلكّ ،
فإن من يقبل باملفهوم فإ ّنه يعتمد
حموالت الذاكرة الجامعية التي ُتغيب املرأة باعتبارها ذاتاً ،ولهذا يتبنى مفهوم “الكتابة النسائية” باعتبارها مجاالً تعبريياً
عربه ُتعيد املرأة موقعها يف الحياة واملجتمع كذات قامئة بذاتها ،ومن يرفض التعبري “النسايئ” يف عالقته بالكتابة ،فإ ّنه
يشتغل باتجاه تحرير التعبري من إرث الذاكرة ،حتى ال يستعيدها عرب واجهة األدبّ .
وألن السجال حول املفهوم بقي
ُمقيداً -لفرتة معينة -باملوقفني املتضاربني ،بعيداً عن االشتغال يف منطقة التقارب بني الرأيني ،عرب تحديد املفهوم اصطالحياً
وداللياً ،فقد تفرع عن املفهوم تعبريات عديدة ع ّمقت اللبس ،مثل الكتابة النسوية ،وأدب املرأة ،وأدب األنثى ،إىل جانب
وألن املرأة تحرض موضوعاً مطلبياً
تفريعات أخرى كانت تسعى إىل تبئري النقاش حول املرأة باعتبارها جوهر النقاشّ .
يف برامج األحزاب ،واإلطارات الحقوقية والنقابية ،والجمعيات والحركات النسائية يف املجتمع املدين ،فقد وجدت هذه
اإلطارات يف هذا املفهوم إمكانية لترصيف تصوراتها حول موضوع املرأة ،واعتامد املفهوم يف الدفاع عن أحقية املرأة يف
التعبري الرمزي .هكذا ،شيئاً فشيئاً ،وجدنا ّأن املفهوم يخرتق حقوالً عديدة ،ذات طابع حقوقي وسيايس ونقايب ،ويبتعد
تدريجياً عن الحقل املعريف الذي أنتج داللته ،أو الذي ينتمي إليه ،وهو الحقل األديب.
أدت طبيعة هذا االشتغال من خارج السياق األديب إىل جعل املفهوم يتبنّى تصوراً محدداً ،ضمن ترتيب يجعل من
املرأة محور االنشغال ،باعتامدها موضوعاً للتفكري والسؤال ،ويتخذ من تعبريها األديب وسيطاً للتعبري عن قدرتها يف التحرر
من نظام الثقافة املألوفة ،وإعالئها لصوتها ا ُملعطل يف التاريخ واملجتمع .بهذا التصور ُتصبح املرأة موضوعاً واألدب أداة،
وينشغل التفكري باملرأة أكرث من األداة .وهو تصو ٌر ينطلق من إبداع املرأة لالنتصار لصوتها ا ُملغيب .ونتيجة لذلك فقد بات
استقبال ّ
كل ما تنتجه املرأة يحظى بإعجاب واهتامم ،فقط لكون منتجه امرأة ،والتعبري الرمزي مطلب حقوقي للمرأة.
انعكس هذا التصور ملفهوم “النسايئ” عىل كيفية ترصيف داللته ،والتي جعلته مرتبطاً بكل ما تنتجه املرأة.
 -2النسائي مفهوم إجرائي

لقد تح ّول مفهوم “الكتابة النسائية” ،بفعل اعتامده من قبل حقول خارج الحقل األديب ،إىل مجرد وسيط ملوضوع
مطلبي حقوقي .وقد أفرغه هذا االستعامل من داللته السياقية اإلنتاجية ،التي متنحه رشعية التداول ،بعيداً عن إحداث
الخلل يف ترصيف داللة املفهوم .ساهم هذا الوضع يف جعل تعبري “الكتابة النسائية” محط اصطدام كبري وتضارب يف
الرأي.
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عندما يحدث مثل هذا اللبس املفهومي ،وينتج عنه اصطدام بني اآلراء ،يصبح املدخل الرشعي لتجاوز الخلل
وتقريب اله ّوة الفاصلة بني الرأيني املتعارضني هو مدخل العلمية ،وتحصني املفهوم باملقاربة العلمية والثقافية ،التي
تبحث يف السياق الثقايف لظهور املفهوم واألسئلة املرافقة له .وقد متثل ذلك يف إدخال مفهوم “الكتابة النسائية” إىل الدرس
الجامعي والبحث العلمي ،وإعادة وضع املفهوم يف إطاره السياقي الذي أنتج رشطه التاريخي وداللته املعرفية ،ومنحه
رشعيته ،ونعني بذلك الحقل األديب ،من خالل اعتامد نظرية األدب .ولعل األمر تجىل يف تكوينات علمية أكادميية بدأت
بفتح وحدات التكوين والبحث يف الدراسات النسائية ،كام هو األمر بالتجربة األوىل بجامعة محمد الخامس ،كل ّية اآلداب
تم فتح وحدة الدراسات النسائية سنة  ،1997وانفتحت الوحدة عىل أسئلة املفهوم،
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،عندما ّ
وسياقاته االصطالحية والتاريخية والثقافية ،واعتامد مقاربة النصوص وفق نظرية األدب ،ثم ما تال ذلك من تخصصات
يف املوضوع نفسه ،جعلت املفهوم يأخذ أبعاداً جديدة تجعل منه محور الدرس األكادميي ،الذي بدأ ُيحصنه من تبعات
الحقول غري األدبية ،و ُيحرره من ملحقات السياقات السياسية والحقوقية.
ّإن انتقال التفكري يف مفهوم “الكتابة النسائية” من الحقول خارج األدبية (قانونية ،نسائية ،حقوقية ،مطلبية )...إىل
الحقل األديب أعاد ترتيب عنارص املفهوم ،جاع ًال من األدب موضوعاً بعدما كان وسيطا/أداة ،ومن املرأة فاع ًال للموضوع
بعدما كانت موضوعاً .ولعل املسألة ُتصبح مفهومة بالعودة إىل االحتكام إىل نظرية األدب التي ال ُتجزّئ األدب إىل
نسايئ وذكوري ،لكونها ال تعتمد يف منطقها عىل عنارص خارجية لتحقيق األدبية ،وإمنا الذي ينتج أدبية األدب هو النظام
الداخيل ،أ ّما العنارص الخارجية فقد تكون داعمة ،دون أن تكون حاسمة يف املنطق األديب .وعليه ،فكون الكاتبة امرأة
ال يضمن بالرضورة عم ًال أدبياً ،وأن ُتعرب املرأة/الكاتبة عن ذاتها ،ال يكفي لتبني نصاً يستقيم فيه منطق األدبية .املسألة
تعود بالدرجة األوىل إىل معايري نظرية األدب .إذا كان الحسم األديب من داخل العمل نفسه دون وصاية خارج أدبية،
فكيف ميكن فهم ظهور مفهوم “الكتابة النسائية”؟ وهل هذا املفهوم عبث معريف ولغوي؟ أم أنه صناعة إيديولوجية
و ّرطت األدب يف مزايدات إيديولوجية؟ وهل هذا املفهوم له رشعية أدبية ،من شأن متثله واالشتغال به أن ُيساهم يف
تطوير األدب ونظريته؟ وما جدواه بالنسبة إىل املرأة؟ هل يخدم قضيتها الوجودية (من املوضوع إىل الذات)؟ تلك عينة
من األسئلة التي تتبادر إىل التفكري عندما ُتحصن املقاربة العلمية مجال اشتغال املفهوم ،و ُتعيده إىل رشطه التكويني
وهو األدب .ولعلها أسئلة ُتوجه التفكري إىل سؤال وظيفية تعبري “الكتابة النسائية” ،باعتباره مفهوماً حاص ًال يف النقاش
والتفكري ،ويشكل موضوع دراسات وكتب ،ومحور لقاءات ومؤمترات ثقافية .وبالتايل ،ال ميكن تجاوز املفهوم برفضه أو
إقصائه من التداول ،مّإنا ميكن تحديد وظيفته املعرفية ،من خالل تحليل وضعيته ،وتأثري تلك الوضعية أوالً يف األدب ،ثم
يف عالقة ذلك باملرأة.
ننطلق من اعتبار الخطاب الرمزي من أكرث الخطابات تشخيصاً ألمناط الوعي .فعرب الخطاب الرمزي يستطيع الكاتب
أن ُيعيد بناء العامل وذاته ،بواسطة اللغة اإلبداعية اإليحائية التي تنزاح عن اللغة اليومية التواصلية ذات املعنى الواحد،
وتسمح بإنتاج متثالت للعامل والواقع ،وعرب هذه التمثالت يساهم الكاتب/املبدع يف إنتاج مفاهيم جديدة ،ودالالت
جديدة ملفاهيم مألوفة .وإذا كانت املرأة تحرض يف الثقافات واملعتقدات ومنظومة األعراف باعتبارها موضوعاً مفعوالً
به ،ومنظوراً إليه حسب التوجهات ،وتركيبة الذاكرة الجامعيةّ ،
فإن انخراط املرأة يف الخطاب األديب مبدعة ومنتجة وفاعلة
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يسمح لها باإلقامة يف منطقة التخييل ،واالنتقال من موقع املوضوع املفعول به إىل موقع الذات الفاعلة .لهذاّ ،
فإن أهم
خطاب تتجىل فيه وضعية املرأة املنتجة للمفهوم أو لداللته ،والذي يسمح مبقاربة انتقال املرأة من املوضوع/املفعول
به إىل الذات الفاعلة املنتجة والرشيكة يف تأثيث العامل بالدالالت والرموز واملفاهيم يتمثل يف الخطاب األديب ،نظراً ّ
ألن
األدب هو الحاضن بامتياز للتصورات والتمثالت ،وحني تنخرط املرأة فيه وفق موقعها الجديد ،فإنها تؤسس لتمثالت
جديدة ومفاهيم غري مألوفة .كام أ ّنها تعيد بناء العامل والذات واملجتمع واإلنسان بناء عىل منظورها الخاص وفق موقعها
التاريخي الجديد ،موقع الذات الفاعلة وليس موقع املوضوع املنظور إليه .يصبح “النسايئ” هنا يف عالقته بالكتابة مؤرشاً
عىل املوقع الجديد للمرأة من جهة ،وطبيعة الخطاب الذي تقرتحه عىل العامل واإلنسانية من جهة ثانية .فإذا عادت املرأة
يتم ترصيفه حسب مقتضيات السياسة أو اإليديولوجيا أو القراءات الخاصة للدين أو املعتقدات االجتامعية،
موضوعاً ّ
ّ
فإن “الكتابة النسائية” تسمح بالتبئري عىل املرأة باعتبارها ذاتاً ،وصاحبة موقع منتج للرؤية.
ماذا يحدث إذن عندما تنتقل املرأة من موقع املوضوع إىل موقع الذات الفاعلة؟ ما الدالالت الجديدة التي تنتجها
عن املفاهيم املألوفة؟ وكيف ُتشكل كتابتها منطقاً جديداً للوعي واإلدراك؟ وهل تنتج املرأة لغة خاصة لبناء هذا الوعي
الجديد باملفاهيم؟ كيف إذن يستطيع إبداعها أن يحقق هذه املعادلة بني موقعها يف الذاكرة الجامعية وموقعها يف
التخييل اإلبداعي؟
تشكل مقاربة هذه األسئلة إمكانية لالقرتاب من مفهوم “الكتابة النسائية” باعتباره إجراء نقدياً-معرفياً ،ال يتعلق
بكتابة املرأة ،مّإنا مبا تنتجه هذه الكتابة من مفاهيم جديدة .ومن أجل تشخيص مظاهر أجرأة املفهوم يف النص األديب
النسايئ ،ميكن اإلشارة إىل مظهرين اثنني ،من أجل متثل مفهوم “الكتابة النسائية” .يتجىل املظهر األول يف وضعية الرجل يف
بعض كتابات النساء .تع ّود التلقي الثقايف واالجتامعي واألديب ،بدعم من اإلرث التاريخي ،اعتبار الرجل خارج اإلشكالية،
لكونه ُمع ّرفاً بذاته ولذاته ،ولهذا بقي البحث يف وضعه وموقعه خافتاً ،عكس املرأة التي ارتبط وجودها تاريخياً بالذات
اإلشكالية ،ولذا تحولت عرب العصور يف الثقافات واآلداب إىل موضوع للبحث والسؤال ،مماّ جعل الدراسات حول املرأة
أكرث من الدراسات حول الرجل ،وهذا ما حدا بالباحثة “إليزابيت يادينرت” إىل االشتغال بسؤال الرجل ،بعدما اكتشفت
الصمت التاريخي الذي يحيط به ،و ُترجع السبب إىل ّأن “الرجل معترب كائناً بدون مشكل” .2ولهذا ،يتجه البحث باستمرار
تجاه املرأة ،غري ّأن معرفتها أو تحديد إشكاليتها مير عرب التصورات الجاهزة حولها ،وليس عرب معرفتها بذاتها ،مماّ ُيع َمق
اله ّوة الفاصلة بني وعيها بذاتها ووعي املجتمع بها .لهذا ،فمجمل التصورات التي تصل حول املرأة تكون من إنتاج
املجتمع والثقافات ،باعتامد الذاكرة الجامعية املوروثة .تستحرض مجموعة من النصوص النسائية خاصة الروائية منها
الرجل إشكالية ،وتقرتح وجوده ضمن سؤال ،بعيداً عن املألوف الذي يجعل منه ذاتاً خارج السؤال واإلشكالية .نلتقي
بهذا اإلجراء يف تجارب إبداعية عديدة ،من بينها رواية “مسك الغزال”( )1977للكاتبة اللبنانية “حنان الشيخ” ،التي تقدّم
من خالل بناء روايئ ترسده أربع نساء ينتمني لجنسيات لبنانية وأمريكية وخليجية ،صورة للرجل العريب ُمفارقة عن
تلك التي تختزنها الذاكرة الجامعية ،أو تحرض يف الخطابات االجتامعية ا ُملتداولة ،أو يتم ترصيفها عىل شكل مامرسات
االشتراكي ،عدد ،1994 ،425ص 5
 2ـ ياتيندر إليزابيت ،أزمة الهويّة الرجاليّة ،في حوار مترجم ،ومنشور في جريدة االتّحاد
ّ
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وسلوكات .فقد استحرضت القصة يف “مسك الغزال” الرجل العريب “معاذ” باعتباره ذاتاً خارج اإلشكالية ،ميتلك سلطة
الترصف يف املكان والزمن والجسد واالقتصاد ،وتنعكس طبيعة هذه السلطة عىل وضعية الزوجة التي تأيت موضوعاً
مفعوالً به ،ال متتلك الكالم والحيك ،وال ُتعبرّ عن قلقها تجاه ترصف سلطة الزوج يف وجودها ،غري ّأن خطاب “مسك
الغزال” الذي نقصد به طريقة تشخيص القصة رسدياً ،فإنها ُتربك رؤية القصة/الحكاية و ُتفكك السلطة ،و ُتخرج “معاذ”
من رشطه التاريخي الذي يجعل منه ذاتاً خارج السؤال ،وتحوله إىل موضوع منظور إليه من قبل املرأة التي تنتقل إىل
موقع الذات الفاعلة .وقد تجىل عنرص التحول يف موقع الرجل من خالل عالقته الجسدية باملرأة األمريكية/سوزان التي
جعلته ُيعبرّ عن ازدواجيته ،وتناقض تصوراته حول املرأة والجسد والجنس واللذة .تقول الساردة األمريكية“ :قال إ ّنه
البارحة خاف مني ،وشعر بالقرف ،تهت أتذكر البارحة ،وما وجدت سبباً ،هل ألين اشرتيت حلية أخرى ،هل ألين قلت له
إين ّ
أفضل حياة الصحراء عىل الحياة هنا ،وجدتني أسأله بعصبية ،إذ فضويل ألمل بالذنب الذي اقرتفته كان قوياً“ :ملاذا؟
قال إين أترصف عىل هواي كالرجل”(ص ُ .)161يشخص خطاب الرجل /معاذ حالة االزدواجية التي يحملها حول مجموعة
من التصورات التي ُتقدمها الكتابة لدى “حنان الشيخ” بسخرية ُتدرج الرجل يف إشكالية الوعي بذاته”.3
ُتع ّد مناقشة املرأة-الكاتبة لهو ّية الرجل ،وتفكيكها لنظام التصورات املتوارثة ،عبارة عن دعوة إىل مراجعة منظومة
املفاهيم التي تحدد منط العالقة من جهة بني املجتمع واملرأة والرجل ،ومن جهة ثانية بني الرجل واملرأةّ ،
“ألن هذه
املراجعة بالذات تفقد الرجال أحد اإلحداثيات األساسية التي تقوم عليها هويتهم كرجال” .4أ ّما املظهر الثاين الذي ُيشخص
أجرأة مفهوم “الكتابة النسائية” فإ ّنه يتمثل يف مفهوم كتابة الذات لدى املرأة ،التي تأيت بصيغة القراءة أكرث من صيغة
الكتابة .فإذا كانت املرأة تحرض بهو ّية مقرتنة بالدونية ،تجعل منها ذاتاً تابعة والحقة ،فإ ّنها ال تدخل مجال التعبري الرمزي،
ليك توثق لهذا الضعف ،أل ّنها ال ترغب يف ترسيخ هو ّية ناقصة حسب مقتضيات املجتمع والذاكرة الجامعية ،كام أ ّنها ال
ُتدرك هويتها إال من خالل النسق املفهومي للتصورات التي صيغت حولها تاريخياً واجتامعياً وثقافياً ،قد يحدث ذلك مع
بعض النصوص اإلبداعية التي تستهلك الطروحات السائدة نفسها حول هو ّية املرأة ،لكن فيام يتعلق مبفهوم “الكتابة
النسائية” فإ ّنها ُتحدد النصوص التي تأيت فيها ذات املرأة باعتبارها موضوعاً للقراءة ،وليس للتدوين أي للكتابة .لهذا،
ميكن الحديث عن بعض االختالفات الجوهرية بني واقع السرية الذاتية التي يتحقق فيها التطابق التام بني الكاتب والسارد
والشخصية وبني السرية الذاتية النسائية حيث التطابق يبدأ يف التاليش ،مع انزياح املرأة عن ذاتها ،وخلق مسافة ممكنة
التوجه يف الكتابة إىل تفكيك منظومة التصورات،
تجعلها قارئة لذاتها وليس كاتبة لسرية الذات .وتسعى املرأة عرب هذا ّ
وتحليلها وقراءتها أكرث من العمل عىل البناء الذي ُيع ّد مرحلة الحقة لعملية القراءة .بهذا االستعامل ُيصبح مفهوم
“النسايئ” يف عالقته بالكتابة إجراء نص ّياً ،يشتغل يف اتجاه التعبري عن التصورات الجديدة التي تقرتحها املرأة إ ّما بدي ًال
عن املألوف ،أو رشيكاً للأملوف يف خلق التوازنات املمكنة لعامل سوي ،يتقدم نحو املستقبل برشاكة حقيقية بني الرجل
واملرأة يف إنتاج دالالت الوجود .ولهذا ّ
فإن مفهوم “النسايئ” يف الرشط األديب ،ال ُيؤسس لحالة رصاع أو اصطدام بني املرأة
والرجل يف واجهة األدب ،كام ال ُيدعم خطاب اإللغاء للرجل من وجهة نظر املرأة ،وال يتوخى استثامر الكتابة لتوثيق املرأة
العربي مقاربة في المفهوم والخطاب ،منشورات مدارس ،الدار البيضاء ،ط ،2004 ،1ص 150
النسائي
 3ـ كرّ ام زهور ،السرد
ّ
ّ
االشتراكي ،مرجع سابق.
 4ـ ياتيندر إليزابيت ،حوار جريدة االتحاد
ّ
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باعتبارها موضوعاً وضحية ،وقد يحدث أن تستهلك كتابات بأقالم نساء تلك الخطابات ،لكنها ّ
تظل غري وظيفية بالنسبة
إىل تحقق رشط “النسايئ” يف كتابة املرأة .الكتابة النسائية رؤية ُتحدد انتقال املرأة من املوضوع املنظور إليه إىل الذات
الفاعلة يف املفاهيم وداللتها ،وهو انتقال ال ميكن التحقق منه إال باعتامد خطاب املفاهيم الجديدة يف كتابة املرأة.
وألن هذا االستعامل الوظيفي ملفهوم “النسايئ” ُيحقق مجيئاً ُمختلفاً لكتابة املرأةّ ،
ّ
فإن هذا املجيء قد أنتج خطابات
معرفية ،بتنا نرى أهميتها اليوم يف الدرس األديب-النقدي .إذ يسمح مفهوم “الكتابة النسائية” بالوعي بوضعية الذات
يف الكتابات الرسدية العربية ،التي مل تعد متتثل ملنطق السرية الذاتية املتعارف عليها ،لكون وضعية هذه السرية باتت
تأيت يف عالقة مبفهوم قراءة الذات ،وليس توثيقها وتدوينها ،ولهذا انتقل التعيني النوعي لهذه الكتابة من السرية الذاتية
إىل التخييل الذايت واملحيك الذايت .تعرب هذه التجنيسات الجديدة عن انتقال الكاتب يف الرشط الثقايف العريب من موقع
الذات املتحكمة يف ترصيف ما ُيعترب واقعاً وحقيقة إىل موقع املوضوع ،من خالل إدخال حياته وأفكاره يف األدب إلعادة
تأملها والتفكري فيها و ُمساءلتها.
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ال ّنسو ّية اإلسالم ّية :مشاغلها وحدودها
وفاء الدريسي

ْإن أردنا الحديث عن النّسو ّية من حيث هو ت ّيار يدافع عن حقوق النّساء ،1فلنا يف التاريخ مناذج ّ
لعل أبرزها الكاهنة
الرببر ّيةْ .2
احتجت عن غياب خطاب قرآ ّين مبارش من
وإن أردنا الحديث عن “نسوية إسالم ّية” فلن تسبق أحد تلك التي ّ
الله للنّساء ،وكانت سبباً يف نزول آية تس ّوي بني الجنسني 3سواء كانت أ ّم سلمة أم امرأة أخرى من نساء املسلمني .4إلاّ ّأن
هؤالء املذكورات كنّ نسو ّيات قبل وجود فكرة “النّسو ّية”.
ذلك ّأن مصطلح “النّسو ّية” وليد القرن العرشين ،نشأ للتّعبري عن اللاّ يت يدافعن عن املساواة بني املرأة وال ّرجل وإلغاء
الفوارق بينهام يف ّ
كل املجاالت .5وقد انترش هذا ال ّت ّيار وتف ّرع يف مختلف أنحاء العامل بفضل «مناضالت» آمنّ بالفكرة
وط ّوعنها يف إطار ما ُس ّمي بالنّسو ّية متعدّدة ال ّثقافات الكون ّية ( 6)multicultural) (Global féminismأو الهو ّية
النّسو ّية ( .7)féminism identityفنشأت تيارات متعدّدة من بينها النّسو ّية الليربال ّية  ،))liberal feminismوالنّسو ّية

1 - Encyclopædia Universalis, Article «féminisme».

 - 2في البحث الذي أنجزناه حول الكاهنة البربرية استنتجنا ّ
أن السّ بب الحقيقي لتص ّدي الكاهنة للفتوحات اإلسالميّة هو استنزاف الفاتحين للخيرات وسبي
النّساء .بل توصلنا في تحليلنا إلى أنّها في األغلب واجهت حساناً في جيش من النّساء ،إشكاليّات كتابة تاريخ النّساء ،التأريخ للكاهنة البربريّة نموذجاً ،ندوة
في كتابة التّاريخ اإلسالمي وتمثالته 26-25 ،جانفي ،2015 ،تونس.
ص ِّد ِقينَ
الص ِاب ِرينَ َو َّ
ات َو َّ
الصا ِد ِقينَ َو َّ
ات َو َّ
ات َو ْال ُم َت َ
اش َع ِ
اش ِعينَ َو ْال َخ ِ
ات َو ْال َخ ِ
الص ِاب َر ِ
الصا ِد َق ِ
ات َو ْال َقا ِن ِتينَ َو ْال َقا ِن َت ِ
ات َو ْالم ُْؤ ِم ِنينَ َو ْالم ُْؤ ِم َن ِ
« - 3إِ َّن ْالمُسْ لِ ِمينَ َو ْالمُسْ لِ َم ِ
ات أَعَ َّد هَّ
الذا ِكرينَ هَّ
للاَ َك ِثيرً ا َو َّ
ات َو َّ
للاُ لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأَجْ رً ا عَ ِظيمًا» ،األحزاب / 33
الصا ِئ ِمينَ َو َّ
ات َو َّ
ات َو ْال َحا ِف ِظينَ ُفرُ َ
َو ْال ُم َت َ
الذا ِك َر ِ
وج ُه ْم َو ْال َحا ِف َظ ِ
الصا ِئ َم ِ
ص ِّد َق ِ
ِ
35
 - 4عن مجاهد قال :قالت أم سلمة :يا رسول هللا يذكر الرجال وال نُذكر؛ اآلية .حدثت أم سلمة الرّ سول يا رسول هللا أيذكر الرجال في كل شيء وال نذكر؟
صلَّى هللا عَ لَ ْي ِه َو َسلَّم :ماله يذكر المؤمنين وال يذكر المؤمنات؟ فأنـزل هللا اآلية .قالت أم سلمة زوج
ات ) قالت نساء النبي َ
فأنـزل هللا (إِ َّن المُسْ لِ ِمينَ َوالمُسْ لِ َم ِ
َّ
َّ
َ
صلى هللا عَ ل ْي ِه َو َسلم تقول :قلت
صلَّى هللا عَ لَ ْي ِه َو َسلَّم :ما للنساء ال يذكرن مع الرجال في الصالح؟ فأنـزل هللا هذه اآلية .سمعت أم سلمة زوج النبي َ
النبي َ
صلَّى هللا عَ لَ ْي ِه َو َسلَّم :يا رسول هللا ما لنا ال نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت :فلم يرعني ذات يوم ظهرً ا إال نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي،
للنبي َ
فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن ،فجعلت سمعي عند الجريد ،فإذا هو يقول على المنبر :يا أيها الناس ّ
إن هللا يقول في كتابه (إِ َّن المُسْ لِ ِمينَ
ات) ،الطبري ،ابن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،12ص 13
ات َوالم ُْؤ ِم ِنينَ َوالم ُْؤ ِم َن ِ
َوالمُسْ لِ َم ِ
5 - Kendall, D, article féminism in Sociology in our Time, U.S.A, Wadswort publishing company, 1999, pp 313.
6 - Volpp, L, Feminism versus Multiculturalism, in Columbia Law Review, Vol. 101, No. 5 (Jun., 2001), pp. 1181-1218

Published by: Columbia Law Review Association, Inc. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1123774 Accessed:
19/02/2010 10: 24.
Ponzanesi, S, Feminist theory and multiculturalism, in Feminist Theory, (Los Angeles, London, New Delhi, and
Singapore) 2007, vol. 8(1): 91–103.
7 - Hekman, S, Beyond identity Feminism, identity and identity politics, in Feminist Theory, London,

Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2000, vol. 1(3): 289-308.
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السوداء (اإلفريق ّية واألمريك ّية)
الجذر ّية ) )radical féminisوالنّسو ّية االشرتاكية ( ،))Social feminismوالنّسو ّية ّ
.)8)Black féminism
يف هذا اإلطار مل تجد النّسو ّيات اإلسالم ّيات 9حرجاً يف إرساء «فكر نسويّ يطمح إىل أن يكون «إسالم ّياً» ال ب ّد من أن
اإلسالمي ،فنظرنا يف تعريفه ودرسنا
يتّخذ من اإلسالم إطاراً مرجع ّياً» .10وقد اخرتنا يف هذا املقال دراسة هذا الفكر النّسوي
ّ
أبرز قضاياه ومنهجه ،وخصصنا الجزء األخري لنقده والوقوف عىل حدوده.
 -1الفكر ال ّنسوي في عيون ممثالته

أجمعت النّسويات اإلسالم ّيات 11يف أعاملهنّ عىل فكرتني أساس ّيتني اعتربنها حجر األساس الذي يجب أن تبنى عليه
ّ
كل نسو ّية تريد أن تكون «إسالم ّية» .وهام «النّسو ّية» و»اإلسالم ّية».
فهي «نسو ّية» أل ّنها حركة فكر ّية نشأت دفاعاً عن حقوق النّساء املهضومة ور ّداً للظلم الذي تتع ّرض له بنات جنسهنّ
باسم اإلسالم ،وسعياً إىل تص ّور مجتمع تشارك املرأة يف وضع لبناته بشكل ف ّعال ومبارش .12وهي إسالم ّية أل ّنهنّ جعلن من
والسنّة مرتكزات لفكرهنّ ومرجع ّية له .أي ّأن هؤالء النّسو ّيات ال يرين يف اإلسالم ما يهدّد حر ّيتهنّ ّ
الشخص ّية ،بل
القرآن ّ
يجمعن عىل ّأن «اإلسالم ال يش ّكل مشكلة للنّساء بل مينحهنّ الحقوق واالمتيازات .وتبعاً لذلك ّ
األعم يتم ّثل
فإن هدفهنّ ّ
يف نرش التّعريف بتلك الحقوق والعمل عىل احرتامها وتطبيقها من قبل الجميع ،مبعنى آخر ّ
فإن سبب معاناة النّساء ال
يكمن يف اإلسالم ولكن يف الجهل به ويف التّفسريات الخاطئة له» .أي ّأن هؤالء النّسو ّيات يرين ّأن الدّفاع عن حقوقهنّ
خاصة
يتجسد أساساً يف اسرتجاع ما منحهنّ اإلسالم ،ال يف البحث عن حقوق أخرى قد ال تنطبق عىل خصائص مجتمعاتهنّ ّ ،
ّ
أ ّنهنّ يعتربن أنفسهنّ «مف ّكرات يجمعن بني الوعي النّسوي واملنظور اإلسالمي».13

8 - Kendall, D, article féminism in Sociology in our Time, pp 313-316.

اإلسالمي» ،تحرير أميمة
 - 9سنعتمد أساساً على كتاب هو جمع ألعمال ندوة انعقدت في مصر يومي  18-17مارس  2012بعنوان« :النّسويّة والمنظور
ّ
أبو بكر ،القاهرة :دار الكتب المصرية2013 ،
 10ـ أماني صالح ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة ،في النّسويّة والمنظور اإلسالمي ،آفاق جديدة للمعرفة واإلصالح ،ص 11
هن ّ
يؤكدن على ّ
ألن المقاالت التي اعتمدناها كلها لنسويّات رغم أنّ ّ
 - 11وقلنا باحثات ّ
أن مجال النّسويّة اإلسالميّة مفتوح أمام الرّ جال والنّساء على ح ّد السواء،
أماني صالح ،المصدر نفسه ،ص 10
 - 12بروزان ،جولي ،دور الفاعليّة النّسائيّة اإلسالميّة في تلبية احتياجات النّساء العربيّات ،في النّسويّة والمنظور اإلسالمي ،آفاق جديدة للمعرفة واإلصالح،
ص 45
إسالمي ،في النّسويّة والمنظور اإلسالمي آفاق جديدة للمعرفة واإلصالح ص 4
 - 13أبو بكر ،أميمة ،لماذا نحتاج إلى نسويّة من منظور
ّ
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ومن هذا املنطلق م ّيزت النّسو ّيات أنفسهنّ عن اإلسالم ّيات وعن العلامن ّيات .أ ّما اإلسالم ّيات فهنّ املنتميات إىل ت ّيار
سيايس معينّ يسعى إىل ما يس ّمونه «تقوية أسلمة الدّولة» ،14وأ ّما العلامن ّيات فهنّ ال ّلوايت يؤمنّ بخطاب حقوق اإلنسان
ّ
ويتجنّنب الخطاب الدّيني إسالم ّياً كان أم مسيح ّياً».15
وال يتجلىّ هذا التّمييز يف االسم فقط أو يف املرجع ّية وال ّثوابت ،بل جعلن لخطابهنّ مق ّومات تجعله «واضح املعامل»،
هي ثالثة كأثايف القدر «تنزيه اإلسالم» و»املشاركة املرشوطة» و»ثنائية املساواة والتكامل».
فأن تكون الباحثة «نسوية إسالم ّية يعني أن تؤمن ّ
بأن معاناة النّساء راجعة إىل الجهل بالدّين وإنكار حقوق النّساء
الخارجي
املوجودة فيه والتي يجحدها مم ّثلو ال ّثقافة ال ّذكور ّية .ذلك ّأن الدّين م ّكنهنّ من التّواجد مع ال ّرجل يف الفضاء
ّ
إسالمي ّ
جنباً إىل جنب .لكنّ هذا التّواجد ال ميكن أن يكون إلاّ
الطابع ،أي أ ّنهنّ مطالبات «رشعاً» باملشاركة الف ّعالة يف
ّ
املجتمع ولكن بشكل «الئق دين ّياً» ،وقد ارتأين يف هذا املجال «الحجاب
اإلسالمي مامرسة تكفل حامية النّساء تتيح لهنّ
ّ
املشاركة يف الحياة بصورة آمنة ومحرتمة .»16والقول باملشاركة املرشوطة راجع إىل إميان النّسو ّيات اإلسالم ّيات بنظر ّية
التّكامل بدي ًال عن املساواة.
قصة الخلق األوىل ،إذ مي ّيزن بني خلق الجسد وخلق
ونظر ّية التّكامل لدى املنتميات إىل النّسو ّية اإلسالم ّية مرجعها ّ
النّفس .فال ّرجل سابق يف الخلق الجسدي واملرأة سابقة يف خلق النّفس استناداً إىل اآلية «هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ َن ْف ٍس
َو ِاح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها لِ َي ْس ُكنَ إِلَ ْي َها َف َلماَّ َت َغ َّشاهَ ا َح َم َل ْت َح ْملاً َخ ِفي ًفا َف َم َّر ْت ِب ِه َف َلماَّ أَ ْث َق َل ْت َد َع َوا ال َّل َه َر َّب ُهماَ لَ نِ ْئ آ َت ْي َتنَا
َصالِ ًحا لَن َُكو َننَّ ِمنَ َّ
الشا ِك ِرينَ » .17وهذا ما يفسرّ  -يف نظرهم « -ق ّوة البعد النّفيس عند املرأة وعمقه يف مقابل ق ّوة البعد
الحيس والجسامين لل ّرجل».18
ّ
انطالقاً من تفسري خلق اإلنسان هذا استنتجت النّسو ّيات ّأن املرأة وال ّرجل متكامالن ال متامثالن .والقول بالتّكامل
دون التّامثل يخترص مفهوم املساواة والعدل باملفهوم «اإلسالمي» .19وأ ّكدت جويل بروزان جورجيسنيّ 20أن العديد م ّمن
أجرت معهنّ املقابالت أ ّكدن ّأن «اإلسالم مينح حقوقاً مساوية ال مامثلة لحقوق ال ّرجل .فاإلسالم يرى ّأن ال ّرجال والنّساء
متكاملون ال متساوون ومتامثلون ،كام يخصص ّ
لكل فريق أدواراً وإمكانات والتزامات متباينة ،عىل سبيل املثال يعول

 - 14بروزان ،جولي ،دور الفاعليّة النّسائيّة اإلسالميّة في تلبية احتياجات النّساء العربيّات ،ص 45
 - 15شرف الدين ،مروة ،التّحديّات الّتي تواجه مساعي النّسويّة اإلسالميّة ،في النّسويّة والمنظور اإلسالمي ،ص 68
 - 16بروزان جولي ،المرجع نفسه ،ص 45
 - 17األعراف 189 / 7
 18ـ صالح ،أماني ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة ،ص 13
ّ
المحققة لقيمة العدل من الوجهة
 - 19وهو ما فسّ رته أماني صالح في ما سمّته المساواة الحسابيّة المبنيّة على اختالف الوحدات ،وهي في نظرها األداة الوحيدة
اإلسالميّة .صالح ،أماني ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة ،ص ص 16-15
 - 20باحثة في المعهد الدانماركي لل ّدراسات ال ّدوليّة في العالقات بين اإلسالم والنّوع االجتماعي والسّ ياسي في شمال إفريقيا ّ
والشرق األوسط.
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الزّوج أرسته بينام تقع عىل الزوجة مسؤولية تنشئة األطفال» .21بل من هؤالء الباحثات من ترى ّأن القول باملساواة بني
املرأة وال ّرجل فكرة غرب ّية تهدم األرسة املسلمة ،وأ ّنهنّ مستعدات للتّخيل عن حقوقهنّ متى وجدن أنفسهنّ عىل شفا
مخالفة ما يرونه مطابقاً للشرّ يعة .22أي ّأن هؤالء النّسو ّيات إن أردن أن يكنّ إسالم ّيات مجربات عىل إيجاد «تسوية بني
خضم
التزامهنّ باملساواة بني الجنسني وعقيدتهنّ الدّين ّية» .23فهنّ بشهادة بعض النّاشطات «يخضن تجربة صعبة يف
ّ
ّيني والحقوقي .»24وهذا ما يكشف ّأن عمل
سعيهنّ إىل صياغة خطاب خاص بهنّ يجمع بني جوانب الواقع املعيش والد ّ
«توفيقي» ،أي أ ّنه يسعى إىل تحقيق معادلة صعبة بني مختلف هذه الجوانب من أجل إيجاد
النّسو ّيات اإلسالم ّيات
ّ
ّيني والحقوقي .فام الواقع الذي تدرسه مم ّثالت هذا ال ّت ّيار؟؟
حلول وسطى تجمع
الواقعي بالد ّ
ّ
بحكم مرجع ّيتهنّ الدّين ّية تنحرص حقوق النّساء عىل تلك املذكورة دين ّياً ،والتي يرفض ال ّرجال منحهنّ إ ّياها ،أو تلك
قصة الخلق األوىل أو القوامة أو الحجاب أو التّعليم
السامء ،مثل ّ
التي تثبت ّأن أفضل ّية ال ّرجل عىل املرأة أفضل ّية منزّلة من ّ
السيايس .وقد اقترص عمل النّسو ّيات يف هذه املجاالت عىل إعادة قراءة اآليات املتع ّلقة بهذه املسائل
أو الزّواج أو العمل ّ
قراءة تثبت ّأن للنّساء ّ
ولعل أرشطة الفيديو التي ساهمت ّ
حظاً دين ّياً منهاّ .
جل املشاركات يف مصدرنا 25يف إنجازها تختزل
نظرة «النّسو ّيات اإلسالم ّيات» إىل هذه املسائل.
الجنيس
يايس والتّح ّرش
الس ّ
ّ
ياحي والعمل ّ
وانقسم تص ّور هذه األرشطة ـ التي تناولت املرياث والقوامة والزّواج ّ
الس ّ
ثم ّ
يتدخل شيخ أزهريّ الزيّ إمام جامع ليعطي ال ّرأي
ـ إىل ثالثة أقسام :مقطع (يف شكل رسوم متح ّركة) يص ّور املسألة ّ
عي يف املسألة مصحوباً بالـ «موعظة الحسنة» ،ليختم الشرّ يط باقتناع جميع األطراف بال ّرأي الدّيني وتسرتجع املرأة
الشرّ ّ
ح ّقها ا ّلذي منحها إ ّياه الله.
وللوصول إىل هذه النّتائج التزمت النسو ّيات مبنهج معينّ يقوم عىل «االستقراء واالستنباط ،التّحليل البنيوي الوصفي
ثم يستقرئن
ّ
ثم املقاربة النّقد ّية» .26أ ّما االستقراء واالستنباط فهام يف نظرهنّ عمل ّيتان متالزمتان .فهنّ يخرتن املسألةّ ،
ثم يح ّللننها بنيو ّياً ووصف ّياً ،رافضات أ ّية قراءة ح ّرة المتناهية للنّص.27
النّصوص ويستنبطن منها ما يالئم مرجع ّياتهنّ ّ ،
وبعد أن يستقيم املعنى يف أذهانهنّ يدرسنه نقد ّياً سعياً منهنّ إىل «كشف املك ّون االنحيازي ال ّذكوريّ يف البناءات الفكر ّية
واالجتامع ّية واإلنسان ّية ،وذلك بغية الوصول إىل صيغ أكرث إنسان ّية ّ
وأقل عدائ ّية وانحيازاً ضد املرأة».28
 - 21بروزان جولي ،دور الفاعليّة النّسائيّة اإلسالميّة في تلبية احتياجات النّساء العربيّات ،ص ص 46-45
 - 22شرف ال ّدين ،مروة ،المرجع نفسه69-68 ،
 - 23شرف ال ّدين ،مروة ،المرجع نفسه69 ،
 - 24شرف ال ّدين ،مروة ،المرجع نفسه69 ،
 25ـ وهو قرص ليزريّ يشمل أشرطة قصيرة في شكل صور متحرّ كة حول المسألة التي أشرنا إليها.
 - 26صالح ،أماني ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة17-16 ،
 - 27صالح ،أماني ،المرجع نفسه17-16 ،
 - 28صالح ،أماني ،المرجع نفسه17 ،
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يتوجهن بالنّقد إىل خصم ثانٍ  ،هو مم ّثلو الفكر النّسويّ الغر ّيب الذي ال يفهم وال يتف ّهم املرجع ّيات ال ّثقاف ّية
كام ّ
للنّسو ّية اإلسالم ّية .29فهنّ ـ حسب ما ورد يف أعاملهنّ ـ يأخذن من النّسو ّية الغرب ّية ما يجدنه صالحاً لفكرهنّ وينقدن ما
يعتربن أ ّنه ال يتامىش وذهن ّية املجتمعات اإلسالم ّية.
ومماّ أخذته النّسو ّية اإلسالم ّية عن النّسو ّية الغرب ّية «الجندر» .فقد فرض الجندر نفسه باعتباره أداة تدرس أثر ال ّثقافة
واملجتمع يف تشكيل الجسد ،وهذا ما يتامىش مع أهداف النّسو ّيات ال ّلوايت يسعني إىل مراجعة ّ
اجتامعي.
كل ما هو ثقا ّيف
ّ
فأخذنه ّ
بكل حذر وراجعن املصطلح من باب ما أسمينه «ميتافيزيقا الجندر» ،ليبحنث يف مدى مطابقته ملرجع ّيتهنّ
واالجتامعي بشكل رأينه أكرث مالءمة ألفكارهنّ  .ويتجلىّ
الدّين ّية .فاستنتجن ّأن يف القرآن ما يعبرّ عن هذا التّمييز ال ّثقا ّيف
ّ
ذلك أساساً يف مصطلح «الزّوجني» بدي ًال عن ثنائ ّية «الجنس» و»النّوع» .ويوحي مصطلح الجنسني باختصار بالتّكامل
واالجتامعي لل ّذكر واألنثى ،كام ينطوي عىل نوع من التّسوية أو املعادلة بينهام يف التّكوين
والوظيفي
الوجوديّ والعضويّ
ّ
ّ
واالجتامعي .وهذا ما قادهنّ ـ يف محاولة ألسلمة مصطلح النوع  /الجندر ـ إىل القول ّإن نظر ّية الزّوجية اإلسالم ّية
اإلنسا ّين
ّ
خالية من الرصاع بني ال ّذكر واألنثى الذي تقوم عليه أغلب املدارس الغرب ّية.
انطالقاً مماّ سبق ميكننا ترجيح كون هذا الت ّيار مخرضم منذ نشأته ،يسعى إىل التّوفيق بني طرح غر ّيب معارص وبني ما
يرونه مالمئاً ملرجع ّيتهنّ الدّين ّية .فا ّتهمن يف حاالت عدّة بإقحام «إيديولوج ّية غرب ّية علامن ّية وذات نزعة فرد ّية عىل األرسة
املرص ّية» .30ويف هذا رضر كبري عىل املجتمع الرشقي.31
ويقودنا الحديث عن كيف ّية توظيف النّسو ّيات اإلسالم ّيات مكتسبات النّسو ّية الغرب ّية إىل الحديث عن حدود
ونقائص هذا اال ّتجاه.
 -2الفكر ال ّنسوي بعيون نقد ّية:

ُتع ّد عمل ّية «تهذيب» الجندر التي أرشنا إليها أوىل حدود الفكر النّسوي .فـ «النّوع» كام تحدّثن عنه يف مقاالتهنّ
مختلف عماّ ورد يف أ ّمهات كتبه الغرب ّية .ولتوضيح ذلك ارتأينا مقارنة شاهد ّ
يلخص موقف «النّاشطات اإلسالم ّيات» عن
الجندر مبا ورد يف مصادره ّ
املنظرة له.
تقول جويل يف تعليقها عىل ّ
الشهادات التي جمعتها «ميكننا أن نضع النّاشطات اإلسالميات عىل سلسلة متت ّد بني
للصياغة االجتامع ّية ،وهنّ ال ّلوايت يدعون يف الوقت ذاته إىل
هؤالء اللاّ يت يعتربن العالقات بني الجنسني أمراً خاضعاً ّ

 - 29صالح ،أماني ،المرجع نفسه17 ،
 - 30بروزان ،جولي ،دور الفاعليّة النّسائيّة اإلسالميّة في تلبية احتياجات النّساء العربيّات ،ص 46
الغربي المعتمد على النّزعة الفرديّة ،والذي يتبنى فكرة التّقابل بين الرّ جال والنّساء ،ويوضع في مقابل ذلك
« - 31سيداو والجندر والنّسويّ رموز للمنهج
ّ
ّ
األفكار اإلسالميّة التي تع ّد األسرة وليس الفرد الوحدة األوليّة التي ينبغي حمايتها» بروزان جولي ،المرجع نفسه ،ص 46
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املساواة بني الجنسني ،وهؤالء ال ّلوايت يعتربن فكرة النّوع  /الجندر مبن ّية عىل الحتم ّية البيولوج ّية ،ولهذا نجدهنّ يدعون
ملج ّرد التّكامل بني ال ّرجال والنّساء.»32
يظهر لنا هذا الشاهد وجود خلط كبري لدى مجموعة من النّسو ّيات 33بني مصطلحي «الجنس» و»الجندر» .فالجندر
واالجتامعي
مقولة ثقاف ّية تاريخ ّية تقوم عىل التّمييز بني الجنس باعتباره معطى بيولوج ّياً ،وبني الجندر وهو البناء ال ّثقا ّيف
ّ
للجنس» ،34أي ّأن الجندر هو «الجسد الذي صنعته ال ّثقافة» ،35و»أوامر ال ّثقافة والالوعي هي التي متيل لغة الجنس
وتعريفه للجسد األنثوي واختالفه عن الجسد ال ّذكوري».36
تبينّ لنا هذه ّ
الشواهد إذن ّأن اإلسالم ّيات مل يتع ّمقن يف مفهوم الجندر كام قاله أصحابه ،ومل يقفن عىل خصوصيات
يتوجسن خيفة من ّ
الجنس والجندر بقدر ما ماثلن بينهام ،وهذا راجع أساساً ـ يف نظرنا ـ إىل ّأن ّ
كل دخيل
جل الباحثات ّ
غر ّيب فال يدرسنه يف ذاته بل يبحنث عماّ ميكن أن ّ
يرشع له يف املرجع ّية املعتمدة .وهنّ يف ذلك متق ّلبات بني املطرقة
 - 32بروزان جولي ،المرجع نفسه ،ص 45
منهن من ساهمن في إدخال هذا المصطلح ّ
ّ
 - 33وال نقول كل النّسويّات باعتبار ّ
بكل أمانة إلى الفكر النّسوي ،أبو بكر ،أميمة ،شكري ،شيرين ،المرأة
أن
والجندر ،إلغاء التّمييز الثّقافي واالجتماعي بين الجنسين ،بيروت :دار الفكر المعاصر2002 ،
34 - A. Cranny-Francis, W. Wendy, P. Stavropoulos, J. Kirkby, Gender Studies: Terms and Debates, New York:

Macmillan, 2003, p3.
لكن القائمة تبقى مفتوحة وال سبيل إلى اإللمام بها( :ونشير إلى ّ
لقد حاولنا تقديم العديد من التّعاريف التي رأينا أنّها جامعة مانعة لهذا المصطلحّ ،
أن التّرجمة
هي لنا):
بيولوجي يحيل على االختالفات الجنسيّة بين ّ
الذكور واإلناث المرتبطة باختالف األعضاء التّناسليّة ينظر إلى
«بينما ينظر إلى الجنس على أنّه معطى
ّ
االختالف الجندري على أنّه ظاهرة اجتماعيّة مح ّددة لهويّات ّ
الذكورة واألنوثة وأدوارها.»...
J.Fulcher, J. Scott, Gender and Ethnic Identities, In Sociology, Oxford: University Press, 1999, P140.
وثقافي” ص 27
اجتماعي
“الجندر بناء
ّ
ّ
S. Jackson, S. Scott, Gender a Sociological Reader, New York & London: Routledge, 2002.
“الجندر ال يصف الجنس الذي ينتمي إليه اإلنسان بل يحيل على اآلليّات الثقافيّة واالجتماعيّة التي يخضع لها الفرد المنتمي إلى جنس معيّن” ص 24
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خاصة بهنّ  .أي ّأن
والسندان .أ ّما املطرقة فهي تط ّور ال ّدراسات النّسو ّية الغرب ّية مقابل عدم ابتداعهنّ ألساليب نقد ّية ّ
ّ
هؤالء النّسو ّيات حريصات عىل االلتزام بهو ّيتهنّ يف املضمون فقط ،أ ّما يف ّ
الشكل واألدوات فيط ّبقن ما تجود به ال ّدراسات
الخاصة مماّ يجعلها يف حاالت متعدّدة قارصة عىل تقديم اإلضافة املرج ّوة.
املتقدّمة بطريقتهنّ
ّ
وهذا القصور
املنهجي يؤ ّثر حت ًام عىل املضمون .فالنّسو ّيات ال يتناولن إلاّ املسائل التي يسمح لهنّ بها .ولذا التزمن
ّ
منذ البدء بأ ّنهنّ سينقدن االجتهادات التّفسري ّية والفقه ّية دون «نقضها» .37وبالتّايل فإ ّنهنّ يحاربن من أجل افتكاك حقوق
هي يف بلدان أخرى مثل تونس من تحصيل الحاصل مثل مج ّلة األحوال ّ
الشخص ّية أو حقّ املرأة يف التّعليم أو املرياث أو
السيايس .ففي الوقت الذي ضمنت فيه املج ّلة املذكورة للتّونس ّية ح ّقها يف الزّواج األحاديّ ّ
املنظم ،وأعطت للمرأة
العمل ّ
املرياث املنصوص عليه ،وتحارب من أجل املساواة ،ما زالت النّسو ّيات اإلسالميات يحاربن من أجل تنظيم الحد من الزواج
املبكر وتعليم الفتيات وتوريث النّساء والسامح لهنّ بخوض مجاالت ُتع ّد ذكور ّية.
املؤسسات الدين ّية وأثرها عىل املجتمع 38يش ّكالن عائقاً كبرياً أمام سعي النّسو ّيات لتحسني حالة بنات
ونرى ّأن ق ّوة ّ
جنسهنّ  .بل لع ّلنا نذهب إىل أكرث من ذلك عندما نقول ّإن النّسو ّية اإلسالم ّية ذاتها قد سجنت نفسها بسياج س ّمته اآليات
قطع ّية الدّاللة 39.والحال ّأن عمر بن الخطاب ـ عىل سبيل املثال ـ أبطل العمل ببعض هذه اآليات لتغيرّ الزّمن وملصلحة
املسلمني .وهذا اإلميان بـ «قطعية الداللة» من شأنه أن يض ّيق باب االجتهاد .ونرضب عىل ذلك مث ًال تفسري القوامة ،40حني
ربطها املفسرّ ون باإلنفاق وجعلوا ال ّرجل حامي املرأة واملسؤول عن إطعامها دون اإلشارة إىل باب الشرّ اكة يف اإلنفاق يف
عرص خرجت فيه املرأة إىل سوق العمل .وبذلك مل يلغوا مفهوم «القوامة» ومل يغيرّ وه بالشرّ اكة ومل يعرتفوا بكونه مفهوماً
وقس عىل ذلك ّ
كل املسائل األخرى .أي
كان صالحاً لزمان ومكان مع ّينني وغري صالح لحياتنا اليوم مبا فيها من تعقيداتْ .
السعي إىل تغيري عقل ّية املجتمع ذاته
السلط الدّين ّية ال ّذكور ّية دون ّ
ّأن النسو ّية اإلسالم ّية تسعى إىل انتزاع حقوق من ّ
وغرس قيم الحداثة فيه .ولع ّلنا نرجع ذلك إىل عاملني أساس ّيني :أ ّما األ ّول فهو الضغط املس ّلط عىل ّ
كل محاولة دفاع عن
الساعية إىل أسلمة املجتمع .وأ ّما ال ّثاين فيتم ّثل يف غياب
حقوق املرأة من قبل ّ
املؤسسات الدّين ّية والقوى اإلسالم ّية األخرى ّ
إرادة سياس ّية حداث ّية غايتها نرصة قضايا املرأة مماّ جعل جهد الباحثات محدود النّتائج.
ختاماً نقول ّإن هذا العمل الذي أردنا من خالله التّع ّرف عىل النّسو ّية اإلسالم ّية قضايا ومنهجاً وحدوداً ليس إلاّ
مرشوع عمل ميكن أن ينخرط فيه باحثون مبختلف جندرهم وأعراقهم وت ّياراتهم وانتامءاتهم الدّين ّية من أجل تطوير
أدوات ومناهج أنجع للنّهوض باملجتمع رجاالً ونساء وأطفاالً ومه ّمشني ،ورفع ّ
االجتامعي وال ّثقا ّيف الواقع عىل ّ
كل
الظلم
ّ
السياس ّية والدين ّية.
من ال يخضع للسلطتني ّ
 - 37صالح ،أماني ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة ،ص 12
ألن ّ
ً
ّ
مثاال مح ّدداً هو األزهرّ ،
ندرسهن مصريّات.
جل اإلسالميّات اللّواتي
 - 38وسنضرب
 - 39على سبيل المثال يمكن العودة إلى مقال «إسالميّة» نقدت هذه الظاهرة ،شرف الدين ،مروة ،التّحديّات التي تواجه مساعي النّسويّة اإلسالميّة ،في
النّسويّة والمنظور اإلسالمي ،ص ص 73 - 58
 - 40صالح ،أماني ،األبعاد المعرفيّة لنسويّة إسالميّة ،ص 17
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النسو ّية اإلسالم ّية :إشكال ّيات المفهوم
ومتط ّلبات الواقع
نورهان عبد الوهاب

1

عنون ابن خلدون الفصل الثالث والعرشين من مقدّمته بـ ّ
«أن املغلوب مولع أبداً باالقتداء بالغالب يف شعاره
وز ّيه ونحلته» ،...وصك مفاهيمه .وال ُيع ّد مصطلح النسوية اإلسالمية استثناء يف هذا اإلطار .فاشتقاق النسو ّية يعني ّأن
لها باملقابل ذكور ّية ،فإذا ما أضيفت إليها اإلسالمية اتضحت املعضلة املفاهيمية التي تكمن يف الرغبة إ ّما ببيان أ ّنه كام
توجد ذكورية يف اإلسالم فاإلسالم أيضاً به نسوية ،أو أ ّنه كام توجد نسوية غربية فهناك نسوية إسالمية أيضاً .فاإلسالم وفقاً
يرص دعاة
لذلك مل ِ
يأت لتحقيق توازن بني الجنسني قائم عىل التكامل املفيض إىل الكامل من خالل إدراك الفارق بينهامّ .
النسوية اإلسالمية هنا عىل التعامل مع املرأة كأنها كائن معاق ذو احتياجات خاصة ،وأ ّنه ما بقي فقط من مشكالت،
وبالتايل فهم يسعون السرتداد هذه االحتياجات لهذا الكائن يف اإلطار املعريف السائد ،وال ضري يف االستفادة من أيّ إطار
معريف يساهم يف هذ االتجاه.
نعلم ّأن الواقع أضخم من إمكانية القفز عليه ،غري ّأن انرباء معظم األقالم والكتابات للدفاع عن املرأة وحقوقها
املسلوبة بدون محاولة التـأصيل املعريف لهذه املشكلة أمر ال نعتقد بجدواه عىل املدى الطويل ،ال سيام يف مجال كاملجال
اإلسالمي أغنى من أن يتم إفقاره بهذه الطريقة.
انطالقاً مماّ سبق ،يسعى هذا املقال إىل استعراض بداية صك هذا املفهوم رسيعاً يف السياق الغريب ،ثم يعرج إىل
انعكاسه عند إسالميي ومسلمي دول الجنوب تنظرياً وتفعي ًال .ثم ينتقل املقال إىل بحث معضالت النسوية الغربية يف
التعامل مع املرأة املسلمة يف الغرب ،ومثيالتها التي تواجهها املرأة املسلمة يف واقعها املسلم يف دول الجنوب .ثم يختم
املقال مبحاولة فتح أفق جديد للقضايا املأزومة كقضية املرأة وعالقتها بالرجل ودورها يف املساحات املختلفة.
بداية بتاريخ صك املفهوم ،فقد ظهر مصطلح النسوية ألول م ّرة يف فرنسا أواخر مثانينيات القرن التاسع عرش عىل
يد أوبرتني أوكلري ( )Hubertine Auclertالتي قدمته يف كتابها ( )la Citoyenneاملواطنة ،حيث نددت فيه بالسلطة
الذكورية ،وطالبت بتمكني املرأة كجزء من وعود الثورة الفرنسية .غري ّأن املفهوم كغريه مل يضمر ،بل استمر يف النمو
متخذاً تعريفات متعددة ومله ًام العديد من الحركات كام تقول كارين أوفني ( )Karen Offenمؤرخة النسوية .مع العقد
األول من القرن العرشين بدأ املفهوم يف االرتحال إىل إنجلرتا ثم إىل الواليات املتحدة .مل مي ّر عقد إال وكان املفهوم قد شق
طريقه إىل دول العامل اإلسالمي ،بادئاً مبرص من خالل ظهور مصطلح «النسائية.»2
 - 1أتوجه بالشكر إلى مارسيل فيرتسيسينيسكي  Marcel Wrzesinskiالباحث في مجال األنثربولوجي على إسهاماته في هذا المقال.
2 - Margot Badran, Feminism in Islam: Secular and religious convergences, (Oxford: one world, n.d), p. 242.
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ُيع ّد مفهوم النسوية اإلسالمية مفهوماً حديثاً نسبياً إذا ما قورن بالنسوية بشكل عام .ترجع بدايات ظهور املصطلح
إىل تسعينيات القرن العرشين .فقد أوضح الباحثون اإليرانيون أمثال أفصانه نجم أبادي ونرية توحيدي وزيبا مري حسيني
صعود مصطلح النسوية اإلسالمية واستخدامه يف إيران 3عىل يد العديد من النساء والرجال من خالل الكتابة يف صحيفة
زنان ،صحيفة طهران النسائية ،التي أسستها شهال رشكت يف  ،1992حيث ترى األخرية ّأن حل مشكلة املرأة يكمن يف
تطوير أربعة مجاالت :الدين ،والثقافة ،والقانون ،والتعليم .4كام استخدمت مي مياين ،الباحثة السعودية ،املصطلح نفسه
يف كتابها املعنون اإلسالم والنسوية عام  .1996كام استخدمه كل من يشيم أرات ( )Yeşım Aratوفريد أكار (Feride
 )Acarيف مقاالتهام ،فض ًال عن نيلويفر جويله ( )Nilüfer Göleيف كتابها الحداثة املمنوعة والذي نرش بالرتكية يف
عام  1991وباإلنجليزية يف  ،1996لإلشارة إىل منوذج معريف نسوي جديد آخذ يف الظهور يف تركيا .ويف جنوب أفريقيا،
استخدمت الناشطة النسوية شميمة شيخ املصطلح ذاته يف تسعينيات القرن املنرصم ،كام استخدمه أقرانها من النساء
والرجال عىل حد سواء .مع منتصف التسعينيات بات ظاهراً للعيان ّأن مصطلحاً جديداً وهو النسوية اإلسالمية يف طريقه
نحو الصك املفاهيمي بعد ما قدّمه العديد من الباحثني املسلمني وتداولوه يف الزاوية البعيدة من األ ّمة اإلسالمية.5
لعل من الطبيعي ّأن أول ما انعكس عليه هذا املفهوم الجديد ،هو محاولة تقديم قراءة جديدة للقرآن ،كمحاولة
لتبيئته داخل السياق اإلسالمي .يف هذا اإلطار ،قام العديد من الباحثات املسلامت بوصف ما وجدنه من مساواة جندرية
يف القرآن والعدالة االجتامعية املرتبطة بها عىل أ ّنها نسوية إسالمية ،كام حاولت أخريات البعد عن هذا املصطلح بتقديم
قراءة أنثوية للقرآن وغريه من النصوص املقدّسة.
ومن الالفت لالنتباه أ ّنه ليست كل من تدافع عن النسوية اإلسالمية وتتبناها بالرضورة ترى نفسها إسالمية .ميكن
القول ّإن العديد م ّمن انخرطن يف مفصلة خطاب النسوية اإلسالمية ومارسنه ّ
أكدن هويتهنّ اإلسالمية من البداية.
تشمل هذه املجموعة الباحثني يف الصحيفة اإليرانية زنان ،واملفرسين يف جنوب أفريقيا ،ومجموعة األخوات املسلامت
يف ماليزيا .بينام أحجم العديد من منتجي خطاب النسوية اإلسالمية أو التفسري القرآين الجندري الجديد عن تعريف
أنفسهم بنسويني/نسويات إسالميني/إسالميات أو حتى نسويني/نسويات .وال ترى فاطمة مرنييس ،مؤلفة كتاب «املرأة
واإلسالم :تحقيق تاريخي وعقيدي (نرش أوالً بعنوان الحريم السيايس يف  ،1978وباإلنجليزية عام  ،)1991ال ترى منتجة
النص املؤسس للنسوية اإلسالمية أنها نسوية إسالمية ،فهي نسوية علامنية.6
بيد ّأن األمر ليس بهذا الجمود ،فاالنتامء الفكري يتغري ،فبعض من ِتجات النصوص النسوية اإلسالمية الاليت كنّ دوماً
يع ّرفن أنفسهن بإسالميات ،عزفن عن هذه الهو ّية يف اآلونة األخرية ،ويرى البعض أمينة ودود ،عاملة الدين املسلمة
3 - Valentine M. Moghadam, “Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate”, Journal of

Women in Culture and Society, 2002, vol. 27, no. 4, p. 1142.
4 - Ibid 1144.
5 - Badran opcit. 232-234.
6 - Ibid. p244.
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األمريكية من أصول أفريقية دلي ًال عىل ذلك .إال ّأن دعاة النسوية دامئاً ما احتفظوا مبساحة للدين بداخل تنظرياتهم .فقد
استطاع الخطاب النسوي املؤسس يف مرص أن يرتكز عىل الخطاب اإلصالحي اإلسالمي والخطاب العلامين القومي .وعادة
ما يعرض النسويون العلامنيون (عادة ما يطلق عليهم نسويون بدون إضافات) أطروحات إسالمية يف مطالبتهم بحقوق
املرأة يف التعليم والعمل والحقوق السياسية بالتوازي مع الخطاب القومي .فعندما يلتمس النسويون أ ّية تغيريات فيام
هو سائد بشأن الشخصية اإلسالمية عادة ما يقدمون أطروحات إسالمية تعزز مطالبهم.7
يستخدم النسويون اإلسالميون الخطاب اإلسالمي باعتباره خطاباً أساسياً ،وإن مل يكن الخطاب الوحيد ،يف مطالبتهم
بحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني والعدالة االجتامعية .ويرتكز الخطاب النسوي اإلسالمي يف إيران عىل خطابات
علامنية ومنهجيات علامنية أيضاً لتقوية ودعم دعواه .فعىل سبيل املثال ،قامت أمينة ودود يف تفسريها النسوي للقرآن
بالجمع بني املنهجيات التقليدية اإلسالمية وما أنتجته مدارس العلوم االجتامعية والخطابات العلامنية يف مجال الحقوق
والعدالة مع االحتفاظ يف الوقت نفسه بأرضية إسالمية مركزية.
من الطبيعي أال يجد املرء فرقاً كبرياً يف مطالب النسوية اإلسالمية والنسو ّية العلامنية تجاه قضية تحرير املرأة ،إال
أنه عندما يسعى الطرفان إىل العمل املشرتك ،فغالباً ما يتم إجهاض مساعيهم من قبل قوى سياسية ما .فقد حدث ذلك
عقب نجاح ائتالف مكون من العديد من االتجاهات الداعمة لحقوق املرأة يف اليمن يف منع تفعيل ترشيع مجحف خاص
باألحوال الشخصية يف .19978
إذا كانت هذه انعكاسات الخطاب النسوي الغريب ،فكيف استطاع النسويون اإلسالميون تشكيل خطاب نسوي
إسالمي له «ركائزه»؟ سواء دعوناه خطاباً نسو ّياً إسالم ّياً أو الهوتاً نسو ّياً إسالم ّياً ،كام يروق للباحث اللبناين حسني عبود
أن يدعوه ،فثمة ركائز «إسالمية» لهذا الخطاب مشتقة من القرآن والسنّة النبوية .يرى أصحاب هذا االتجاه ّأن القرآن
أكد املساواه بني سائر بني البرش ،بيد ّأن الفقه الذكوري انتهك املساواة بني الرجل واملرأة والتي بلغت أوجها يف القرن
التاسع وتشبعت بدرجة كبرية باألفكار األبوية التي سادت تلك الفرتة .فهذا الفقه األبوي الذي استطاع يل عنق الرسالة،
هو السبب يف الوضع الذكوري للرشيعة اآلن .ومل تسلم األحاديث النبوية هي األخرى من هذه املشكلة ،فهي ذات
مشكلة تأسيسية كونها ُنقلت عن الرسول إال أنها تظل يف النهاية موضع تساؤل وبحث يف صحتها ودقتها وصحة نسبتها
إىل الرسول ،باإلضافة إىل اقتطاعها يف العديد من األحايني من سياقاتها ،ما ميهد الستخدام العديد منها لدعم األفكار األبوية
تصب يف النهاية يف غري مصلحة املرأة.
وتحويلها ملامرسات رشعية ّ
ولذا تكمن أولويات النسوية اإلسالمية يف التعامل املبارش مع النص املؤسس لإلسالم ،وهو القرآن الكريم .ومع ذلك،
فرغم سعي بعض النسويات إىل تركيز جهودهن يف تفسري القرآن (أمينة ودود ،رفت حسن ،وفاطمة ناصيف الباحثة

7 - Ibid. p246.
8 - Ibid. p247.
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السعودية) ،ذهبت أخريات إىل البحث يف القوانني الداعمة للرشيعة (كاللبنانية عزيزة الحربي ،والباكستانية شاهني
ساردار عيل) ،يف حني طرقت نسويات باب الحديث الرشيف (كاملغربية فاطمة املرنييس ،والرتكية هدايت توكسال).
ومع ذلك ،مل يستطع دعاة النسوية الفكاك من عقال املنهجية اإلسالمية التقليدية بأدواتها البحثية يف االجتهاد
والتفسري جنباً إىل جنب مع األدوات الخاصة باللغويات ،التاريخ ،النقد األديب ،االجتامع ،األنرثبولوجي ..إلخ .ويظهر ذلك
جلياً يف مقاربتهن للقرآن ،فقد أضافوا فقط تصوراتهن النسوية ،معلالت غيابها يف السابق بسيطرة التفسريات األبوية التي
تتسم باملركزية الذكورية.
وتوضيحاً لذلك بدأت التفسريات النسوية يف حركة أشبه برد الفعل يف البحث يف آي القرآن الكريم عماّ يدعم وجهة
نظرهن ،مشريات إىل ّأن هذا ما غاب عن ّ
جل أعامل الفقه التقليدي ،وهو ما أدى إىل سيطرة فقه ذكوري عكس عقلية
َّاس إِ َّنا َخ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر ُوأن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا
الثقافات األبوية املسيطرة وقتذاك .من ذلك عىل سبيل املثالَ « :ياأَ ُّي َها الن ُ
َو َق َبا ِئ َل لِ َت َعا َر ُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ال َّل ِه أَ ْت َقا ُك ْم إِ َّن ال َّل َه َع ِل ٌيم َخ ِب ٌري» ،9حيث جاءت اآلية بـ :لتعارفوا ،وليس بـ :لتحتقروا
بعضكم بعضاً ،فض ًال عن ّأن معيار األفضلية عند الله هو التقوى والعمل الصالح وليس الجنس ذكراً كان أم أنثى.
ومت ّيز التفسريات النسو ّية بني الحاالت الدامئة املستمرة غري املقيدة بالزمان وبني تلك املحددة أو الطارئة .فرتى ّأن
وتم التغايض عنها كطريق لحث الناس عىل التامس سبل أكرث عدالً حيال التفاعالت البرشية .وقد
مثة مامرسات محكومة ّ
أوردت التفسريات النسوية ثالث مقاربات:
أوالً :استدعاء بعض آي القرآن التي ارتبطت بتفسريات مغلوطة ،كتلك املتعلقة بالخلق أو أحداث الجنة وما فيها من
سيادة النظرة الذكورية وعل ّوها عىل وضع املرأة ومكانتها.
ثانياً :االستشهاد باآليات التي توضح بشكل ال لبس فيه املساواة بني الجنسني.
ثالثاً :تفكيك اآليات التي تهتم بإبراز االختالف بني الرجل واملرأة عىل نحو يربر هيمنة الرجل وسيطرته.
وكمثال عىل التفسريات القرآنية النسوية الحديثة ميكن ذكر اآلية التالية« :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُم َ
ون َعلىَ الن َِّساء بمِ َا َف َّضل ال َّل ُه
ات ل ْل َغ ْيب بمِ َا َح ِف َظ ال َّل ُه َواللاَّتيِ َت َخا ُف َ
الصالِ َح ُ
َات َحا ِف َظ ٌ
ات َقا ِنت ٌ
ون ُن ُشو َزهُ نَّ
َب ْع َض ُه ْم َعلىَ َب ْع ٍض وبمِ َا أَن َف ُقوا ِمنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َف َّ
اج ِع َواضرْ ِ ُبوهُ نَّ َفإِ ْن أَ َط ْعن َُك ْم فَلاَ َت ْب ُغوا َع َل ْي ِهنَّ َس ِبيلاً إِ َّن ال َّل َه َك َان َع ِل ًّيا َك ِب ًريا» .10فبالرغم
َف ِع ُظوهُ نَّ وَاهْ ُج ُروهُ نَّ فيِ ا ْل َم َض ِ
من املساواة األساسية بني الجنسني ،إال ّأن اآلية تبني مواطن االختالف بينهام ،ال سيام االختالفات البيولوجية التي تع ّول
عليها اآلية هنا ،فهي رضورية الستمرار النوع البرشي .وهو ما يستتبع اختالفاً يف املهام يف ظروف وأوقات معينة ،فالزوج
ون َعلىَ الن َِّسا ِء» نظراً
يتوجب عليه القيام باملهام املادية لدعم الحياة األرسية ،وهو ما أشار إليه القرآن بـ «ال ِّر َج ُال َق َّوا ُم َ
 9ـ سورة الحجرات اآلية 13
 10ـ سورة النساء اآلية 34

24

النسو ّية اإلسالم ّية :إشكال ّيات المفهوم ومتط ّلبات الواقع

ملا فضلهم الله به .وهذا ما تقول به أمينة ودود ،ورفت حسن ،وعزيزة الحربي ،وفاطة ناصيف ،وغريهن ممن اعتربن ّأن
القوامة املقصود بها هنا اإلنفاق عىل املنزل ومتطلبات األرسة ،نظري قيام املرأة بالحمل والرضاعة والرتبية ،فهذا هو الظرف
الطارئ الذي يستوجب القوامة ،وليست جائزة طول الوقت كام يرى املفرسون التقليديون .11غري ّأن هؤالء أرصرن عىل
تجاهل بقية اآلية ،فام كان ذلك ليكلفهن عناء التفكري والبحث عن حجج بهذه الطريقة ،فاآلية ببساطة تقول «بمِ َا َف َّض َل
ال َّل ُه َب ْع َض ُه ْم َعلىَ ٰ َب ْع ٍض» فاألمر ليس باإلطالق ،حتى مع وجود اختالفات بيولوجية ،والواقع يشهد بذلك ،فالعديد من األرس
تعولها الزوجة أو األم أو أنثى بشكل عام.
كام ألقى التفسري النسوي بظالله عىل العديد من اآليات ،ليربهن ّأن األصل يف األمور هو املساواة التامة بني الرجل
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َكر َو ُي ِق ُيم َ
َات َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
واملرأة .إذ تقول اآليةَ « :وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ون الصَّلاَ َة
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ون ال َّز َكا َة َو ُي ِط ُيع َ
َو ُي ْؤ ُت َ
ون ال َّل َه َو َر ُسولَ ُه ُأو ٰلَ ِئ َك َسيرَ ْ َح ُم ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َع ِزي ٌز َح ِك ٌيم» ،أي أنها اعرتفت بالوالية واملسؤولية لكال
الجنسني؛ الرجل واملرأة.
رغم ّأن النسوية اإلسالم ّية ميكن أن تؤدّي دوراً مهماّ ً يف تحسني حياة الفرد واملجتمع ،إال أنها غري مرشحة ألن تلعب
هذا الدور عىل املدى البعيد ،كام سلفت اإلشارةّ .
ولعل هذا ما يربر التناقض الذي تعيشه املرأة املسلمة مغرتبة عن
وطنها األم ،حيث تجلب معها مامرسات اعتادت عليها من ثقافتها األصلية ،فرضت عليها وعايشتها باسم اإلسالم .وقد
يقول قائل ّإن النسوية اإلسالمية هنا تساعد مثل هؤالء النسوة عىل فك االرتباط بني العادات والتقاليد وبني اإلسالم ،إال
ّأن اإلشكالية مازالت يف أنها ستفك االرتباط لكن لن تساعد سوى عىل قبول املعروض بأريحية والبحث عن تبيئته دون
محاولة تفكيكه ونقده أو السمو عليه ووضعه يف محله .وهو ما يعني ّأن ّ
جل ما تستطيع النسوية اإلسالمية تقدميه هو
محاولة تقديم طرق إسالمية يف فهم املساواة الجندرية ،والتم ّكن من مزيد من الفرص االجتامعية ،وتطوير إمكانياتهن
الخاصة .ففي سياق ذم العنف املوجه للمرأة ،كالرضب املذكور يف القرآن ،ترى النسوية اإلسالمية ّأن اإلسالم بريء من
ذلك .ومع إدراكهنّ ّأن ذلك قد ال يضع نهاية ملثل هذه املامرسات ،إال أنهنّ يرونها خطوة عىل طريق ألف ميل .وقد
قدمت العديد من النسويات املسلامت أطروحات شتى بشأن تفسري آية الرضب الواردة يف القرآن ،منها عىل سبيل املثال:
أطروحة الباحثة سعدية الشيخ يف جنوب أفريقيا ،بعنوان «الزوجات املرضوبات يف املجتمع املسلم يف كيب تاون الغربية:
البنى الدينية للنوع ،الزواج ،الجنس والعنف» وذلك عام  ،1996كام ناقشت يف أطروحتها للدكتوراه مفهوم الجنس يف
النصوص اإلسالمية.
وعودة م ّرة أخرى ملعاناة املرأة املسلمة يف الغرب ،نجد هذه املعاناه تتخذ وجهني شديدي االلتصاق ،وهام الوجة
النسوي وذلك العنرصي .بداية تجدر اإلشارة إىل ّأن الحركة النسوية يف الغرب كانت أكرث نضجاً من مثيلتها اإلسالمية
يف االعرتاف باملخاطر التي قد تعرتيها تنظريياً ،رمبا يرجع ذلك إىل فارق الزمن ،إال أنه يرجع أيضاً إىل الطبيعة التكوينية
املتوامئة للحركة التي مكنتها من محاولة نقدها وتطويرها ،والحذر من كونها مجرد ردة فعل .تشري كريستني دلفي ،يف
كتابها «فرق تسد» إىل مخاطر التعامل مع حقوق املرأة عىل أ ّنها النقيض املتطرف لوضع الرجل .فقد أشارت إىل رضورة
11 - Badran. Opcit. P248-249.
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إعادة صياغة املشكلة بشكل يجعلنا نعرف عىل وجه التحديد طبيعة هذه السلطة األبوية التي ال نريدها ،عىل أال
تكون مجرد إعداد وضع معني (وضع الرجل) ،والتعامل معه عىل أنه وضع كوين تسعى النسوية إىل قلبه (ليكون وضع
املرأة).12
لعل من ضمن ما تعاين منه النسوية اإلسالمية ،ليس فقط كونها رد فعل يأيت عىل الجانب اآلخر ،لكن أيضاً من ضمن
خصائص رد الفعل أنه ال ميكنه املبادرة ،وبالتايل عدم متكنه من صياغة رؤية متكاملة .يتضح ذلك جلياً يف عدم درايته مبا
تعاين منه املرأة املسلمة املغرتبة ،إذ ّأن مشكلتها ليست مشكلة جندر/نسوية فقط لكنها مشكلة مر ّكبة ،إذ يضاف إليها
أزمة العنرصية ،وهذا ما أشارت إليه دلفي يف كتابها سالف الذكر.
تشري دلفي إىل رضورة التصدي للنسويات ،الاليت يشرتكن مع غريهن يف كونهن ضحايا لهذه الكونية الفارغة ،الساعية
إىل صك كونيتها املتمركزة حول عنرصيتها وفرضها عىل الجامعات الخاضعة األخرى .تسهب دلفي يف املساحة الداللية
للنسوية ،وترى ّأن تحرير املرأة أو الدفاع عن حريتها ال يكمن فقط يف تحريرها من إسار عاداتها وتقاليدها التي رمبا
أجربتها عىل الخضوع لذكور العائلة يف املظهر وامللبس ،بل يكمن أيضاً يف تحريرها من تسليعها .وهي نقطة التوازن بني
تحريرها من لباسها التقليدي الذي رمبا شمل حجاباً وتحريرها من لباسها الجديد الذي رمبا عاملها كسلعة جنسية ال
أكرث وال أقل .فقد عارضت الحركة النسوية يف سبعينيات القرن املنرصم األنثوية الغربية القامئة عىل التعري ومستحرضات
التجميل ،مثل معارضتها للحجاب باعتبارهام شكلني من أشكال االغرتاب املفروض عىل النساء.
ميكن القول ّإن ما دفع دلفي لبحث موضوع الحجاب وعالقته بالنسوية هو مسألة اإلجبار الذي تعانيه املرأة حيال
لباسها يف املجتمعات العربية واإلسالمية .مل تخض دلفي يف فرضية الحجاب دينياً ،وإمنا عالجت املوضوع من منظور أكرث
واقعية ورمزية وهو فرضه من قبل بعض الدول كإيران بعد الثورة ،حيث فرض الحجاب عىل النساء ،وحاولته الجزائر
عندما حاول اإلسالميون إجبار النساء يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم عىل ارتداء الحجاب .وهو ما دفع أندريه جلوكسامن
( )Andre Glucksmannإىل القول ّإن الحجاب هو عملية إرهابية.13
إذا صحت مقولة أندريه جلوكسامن أعاله بشأن الحجابّ ،
فإن دلفي ترى ّأن معكوس هذه املقولة ليس بصحيح.
بعبارة أخرى ،ال يجب النظر إىل سيادة الحجاب يف منطقة ما عىل أنه دليل قمع وسطوة ذكورية ،حتى تشهر النسوية
سالحها يف وجهها .من ناحية أخرىّ ،
فإن محاولة التغلب عىل ذلك بسنّ قانون مينع الحجاب ضامناً لحرية املرأة ،يضمر
يف الوقت ذاته عنرصية بغيضة حيال تلك الفئات التي قررت ارتداءه مبحض إرادتها ،كام أنها ال ترى عيباً يف الخضوع
«لذكورية» عائلتها.

12 - Christine Delphy, Separate and Dominate: Feminism and Racism After the War on Terror (trans. David Broder),
(London& New York, Verso, 2015), p. 139.
13 - Ibid. p247.
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إذا كان الفكاك من الذكورية قد يوقع يف فك العنرصية ،فقد رأت دلفي ّأن النظام األبوي والعنرصي متشابهان يف ّأن
ك ًال منهام يعطي الفرد وضعاً اجتامعياً بناء عىل عدة معايري متيز الجامعات عن بعضها بعضاً .أي ّأن وضع الفرد مجتمعياً
من البداية هو وضع عنرصي .غري ّأن كل نظام منهام يفرض معايريه الخاصة مشك ًال بذلك نوعني من األفراد .تكمن
معضلة النضال ضد األبوية والعنرصية يف التداخل الشديد بينهام ،فلو كان لكل منهام مجتمعه الخاص ألمكن اإلجهاز
عليه ،لكن الواقع يشهد بتعقد الوضع ،فالعنرصية التي تقيض بوجود جامعتني ،حيث متارس االضطهاد ضد إحداهاّ ،
فإن
كلتا الجامعتني فيهام بعد جندري والعكس صحيح .وهو ما يوضح بعداً جديداً ألزمة النظرية النسوية بر ّمتها :ذلك ّأن
تحسن حال النساء يف جامعة ما سيأيت عىل حساب ذكور هذه الجامعة وليس الذكور بشكل عام .وهو ما يعني أننا
نحسن ظروف هؤالء النسوة بقدر كبري من العنرصية ناجمة عن تقييد الذكور بشكل انتقايئ ،ولذا ّ
فإن تحقيق التوازن
ّ
بني مكافحة العنرصية والذكورية ُيع ّد أمراً ليس من السهولة مبكان.
من ضمن اإلشكاليات التي تواجه النسوية اإلسالمية ،كام يرى بعض الباحثني ال سيام يف إيران ،14أنها ال تسعى إىل
تقديم أ ّية تصورات عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي للدولة أو حتى عىل مستوى املجتمع املدين .ويرى هؤالء ّأن
النسوية اإلسالمية ما تزال يف العديد من جوانبها أيديولوجية نخبوية ،وحتى إذا أمعنا النظر يف التقدم الترشيعي الذي
أحرزته (إن وجد يف بعض الحاالت) فإنها بذلك قد طغت عىل املشكالت االقتصادية واملجتمعية التي تعانيها املرأة .قد
يرى البعض ّأن املشكلة الحقيقة يف هذه األمور هو أنها ما تزال ترشعن اإلسالم كنظام يصلح لحكم الحياه السياسية،
ّ
وأن النسوية اإلسالمية بهذه الطريقة لن تستطيع أن تحرز تقدماً ملموساً ما دامت ال تتخذ املعايري العاملية مرشداً لها
بعيداً عن القرآن كنص مقدّس ومؤسس.
يعاين هذا الفريق وغريه م ّمن يرون استحالة تقديم اإلسالم كأرضية معرفية للتقدّم من مشكلة ج ّد حقيقة ،فهو مل ي َر
مناهج معرفية إسالمية من شأنها أن تجب الواقع املرير الذي تعيشه املرأة .وهو ما ينقلنا إىل القول ّإن النسوية اإلسالمية
ال ترى إال املرأة التي تعاين يف املجتمع .فواقع األمر ّأن املجتمعات اإلسالمية بر ّمتها تعاين أشد املعاناةٌّ ،
وكل يعاين بطريقته.
ولعل ما يجب أن تفكر فيه أي «أيديولوجيات» تنعت نفسها باإلسالمية ،هو كيفية السمو عىل حالة «املغلوب» ومحاولة
تقديم نظرية معرفية /أنطولوجية حقيقية مستمدة من اإلسالم ،ميكنها أن تسمو عىل ترهات املناهج التقليدية الرتاثية
التي مل تؤ ِد سوى إىل متاهيها مع اإلسالم ،وتعقيمه.

14 - Moghadam.opcit. 1148-1166.
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الدراسات الدين ّية النسو ّية في المجالين
واإلسالمي
المسيحي
ّ
ّ
دراسة مقارنة
زهية جويرو
 ّ

ّ
ملخص البحث:

ساهمت جملة من العوامل املتناسبة مع ّ
كل من السياقني املسيحي واإلسالمي يف ظهور موجة نسو ّية ثانية ،تفاوت،
ال محالة ،زمنُ ظهورها من مجال إىل آخر ،واختلفت جزئ ّياً دواعي هذا الظهور ،ولكنّ هذه املوجة اشرتكت يف القاعدة
املعرفية-النضالية التي قامت عليها .معرف ّياً اشرتكا يف الجمع بني املنظور النسوي واملعالجة النقدية -التحريرية للنص
الديني وملا نشأ حوله من خطابات وللثقافة الدينية مبقاالتها ورموزها ومتخ ّيلها وللتاريخ الديني بظواهره ومامرساته.
منظور اقتضاه تاريخ طويل من التمييز ض ّد النساء ومن إقصائهن وتهميشهن باسم الدين ومبس ّوغات دينية ،وهو
املوجهات
ما اقتىض إخضاع تلك النصوص والخطابات وذلك التاريخ للمراجعة النقدية القادرة عىل تحريره من آثار ِّ
الذكورية ومن السلطة الباترياركية التي استأثرت طيلة قرون بتأويل الدين وبالترصف يف املقدّس .وكان التصور البديل
يذهب إىل نفي التعارض بني املنظور النسوي الرامي إىل تحرير النساء واملوقف االعتقادي اإلمياين ،وإىل ّأن اإلميان الديني
يف ذاته ال ميكن أن يكون مناقضاً لطموح النساء يف التحرر ويف املواطنة الكاملة ولحقوقهن اإلنسانية .ونتيجة لهذا اللقاء
بني املنظور النسوي والدرس النقدي للدين كانت الدراسات الدينية النسوية .ولنئ ركز هذا التخصص يف املجال املسيحي
عىل تأسيسه عقائدياً بإنشاء تيولوجيا نسوية أعادت النظر يف مقاالت االعتقاد املسيحي وحرصت عىل تفكيكها وإعادة
بنائها من منظور نسوي ،فكان الطابع املعريف أعمق أثراً فيها ،فإ ّنه يف املجال اإلسالمي كان أميل إىل اإلجراء النفعي الرامي
إىل تقديم حلول عملية لواقع النساء املعيش ،فكان الطرح اإليديولوجي والتوجه النضا ّيل-الحريك أوضح أثراً .يركز هذا
املقال املقارن عىل تحليل هذه املعطيات العامة وعىل الربهنة عليها من منظور مقا ِرن يركز عىل ما تلتقي فيه الدراسات
الدينية النسوية يف املجالني املسيحي واإلسالمي وعىل ما مييز مجاالً عن اآلخر.
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نقترص يف التعريف بهذا التخصص املعروف يف املجال األنجلو-سكسوين بتسميتني تفيدان يف الحقيقة معنى واحداً

وتشريان إىل مجال بحثي واحد gender religious studies /feminist religious studies :عىل ضبط رسيع للرباديغم
(املنظور) األسايس الذي يقوم عليه وعىل اختزال للغايات التي يرمي إىل تحقيقها واألدوات املفهومية واملنهجية اإلجرائية
التي يتوسل بها لتحقيق تلك الغايات .بينام نركز عىل تشكالت هذا الفرع من فروع الدراسات الدينية يف كل من املجالني
املسيحي واإلسالمي ،من زاوية نظر مقارنة ترمي إىل تبني أثر سياقات النشأة والتطور يف ما يجمع بينهام ويف ما يفرق.
تنطلق الدراسات الدينية النسوية أو الجندرية من تشخيص لحقيقة اجتامعية واضحة املعامل يف مجمل املجتمعات
اإلنسانية ،وإن بدرجات متفاوتة ،ومن استقراء لتاريخ األديان وثقافاتها ومؤسساتها وخطاباتها يشرتكان يف إقامة الدليل
عىل ّأن النساء قد تعرضن عىل امتداد فرتات تاريخية طويلة إىل الظلم املادي والرمزي وإىل املعاملة الدونية ،كام عانني
طوي ًال ومازلن من الحرمان من الحقوق ّ
يتم مبس ّوغات متنوعة منها خاصة املس ّوغات الدينية
بكل أنواعها ،وكان ذلك ّ
والثقافية ذات املرجعية الدينية غالباً .ومن هنا كان الهدف األسايس لهذا التخصص هو مقاومة ّ
كل ما تعانيه املرأة من
أشكال متييز ودونية سلطت عليها عرب التاريخ ومازالت تس ّلط باسم الدين وتحت ستاره ومرشوعيته وترشعن مبس ّوغات
دينية ،ولكن من داخل املنظومة الدينية نفسها ودون أن تفرتض أي تعارض بني املوقفني النسوي واإلمياين ،فكانت النسوية
يف هذا التخصص هي «الرباديغم» الذي يحدّد وجهة النظر العامة واملنطلقات واملقاربة ،وكان الدين والثقافة الدينية
مبختلف مكوناتها املوضوع الذي يراد تنقيته من آثار النظرة الدونية للمرأة ،وكان ناتج اللقاء بينهام الدراسات الدينية
النسوية أو الجندرية .ومن مثة ّ
ومؤسساتها ونظمها
فإن هذه الدراسات تقوم عىل متحيص األديان وأفكارها وخطاباتها ّ
من زاوية موضع املرأة يف املجتمع ،أي من واقع تجربتها وخربتها وواقعها :كيف تتأثر بصفة مبارشة أو غري مبارشة بتلك
املفاهيم الدينية وبتطبيقاتها؟ كيف ميكن أن تؤثر تجربتها تلك وخرباتها عىل فهمها للدين وعىل مامرستها له؟ وهي كذلك
الفاعل فيها ومؤسسها ومنجزها يف الغالب األعم.

أ ّما من حيث الغاية العامة التي تحرك هذا التخصص فهي الربهنة أوالً عىل ّأن البنية العامة التي تتحكم يف الثقافة
الدينية هي بنية تاريخية برشية ،ذلك أنه ال وجود لديانة مجردة منفصلة ّ
كل االنفصال عن تطبيقاتها يف التاريخ وعن
فهوم أصحابها ومتثالتهمّ ،
وإن ذلك الوجود ،حتى إن سلمنا به فرضاً ،فإ ّنه وجود صوري قائم يف األذهان ال يتجسد يف
الواقع إال بالفعل البرشي التاريخي بفعل الفهم واإلفهام والتأويل .يضاف إىل هذا املعطى األول معطى ثانٍ يتمثل يف ّأن
الذين استأثروا بفعل التأويل والتفسري وبعمل الترشيع والتنظيم عىل امتداد تاريخ األديان هم الذكور ،وهذا ما جعل
األديان ،يف تجسداتها عرب األزمنة واألمكنة ذكورية ،تعبرّ عن تصورات الرجال وتوجهاتهم وفهومهم وتخدم مصالحهم
املادية والرمزية ،ومن ّمثة متدهم بالسلطة عىل النساء ،وهذه السلطة هي التي تجعل منهم املترصفني فيهن ويف
مصائرهن .وانطالقاً من هذه القاعدة املنهجية واملعرفية بدأ جيل من املوجة النسوية الثانية يف سبعينات القرن املايض
بأمريكا وأوروبا يف إعادة النظر يف الفهم والتأويل الذكوريني للمصادر الدينية ،ويف العمل عىل كشف أثر النظام االجتامعي
الباترياريك والذهنية الذكورية يف بناء املنظومة الدينية بكل مكوناتها ،وذلك من أجل فتح الطريق أمام النساء إلعادة
قراءة تلك املنظومة وتفسريها وتأويلها وفقاً ملا يخدم مصالحهن ،وميكنهن من حقوقهن كاملة ،ويتيح لهن إطاراً تنظيمياً
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اجتامعياً مناسباً لتحقيق املساواة .ومن مثة ّ
أهم أعالم املؤسسني يف اختصاص الدراسات الدينية النسوية سواء يف
فإن ّ
املجال املسيحي أو اإلسالمي نساء.
ونتيجة لرتاكم الكتابات يف هذا املوضوع ووفقاً لهذه الرؤية تشكل تصور واضح ملا سيطلق عليه عنوان الدراسات
الدينية النسوية ،مفاده دراسة األديان من وجهة نظر تسائل موقع النساء وعالقاتهن باملنظومة الدينية بنصوصها املقدّسة
ومؤسساتها الرسمية وخطاباتها الدينية ودورها يف تحديد طبيعة الوعي االجتامعي ،ومفاهيمها الثقافية ذات
وتفسرياتها ّ
األصول واملرجعية الدينيةّ ،
وبكل ما ينشأ يف سياقها من املامرسات والخطابات التي تضبط السلوك والعالقات وتنظم
املجتمعات وتحدد قواعد ذلك التنظيم وأحكامه .ومل يقترص األمر عىل تشخيص واقع األديان وال عىل تفكيك الثقافة
الدينية الذكورية وخطاباتها ،بل قامت الدراسات الدينية النسوية عىل إعادة بناء معرفة بالدين ،وعىل وضع قواعد
لتجربة دينية تنتجها النساء ومن منظور نسوي .ومل تقف املقاربة النسوية/الجندرية لألديان وللثقافة الدينية عند تفكيك
الخطابات واملؤسسات وكشف نظامها املعريف وبنيتها الذكوريني بهدف تعرية ما وقع ويقع عىل النساء من اضطهاد باسم
األديان وتحت ستارها ،بل إ ّنها ترمي كذلك إىل إعادة بناء معرفة باألديان وتجربة دينية وخطابات تنصف النساء وتعرتف
لهن بكامل حقوقهن ،ومنها الحق يف أن يعشن تجاربهن الدينية الروحية الخاصة واملستجيبة لحاجاتهن ،ويف أن يعبرّ ن
عنها بأنفسهن بعيداً عن وصاية الرجال ،وبهذا تكون املقاربة النسوية للدين مقاربة واعية للهو ّية االجتامعية-الجندرية
للمرأة ،آخذة متطلباتها املعرفية واالجتامعية بعني االعتبار سواء يف إعادة بناء املعرفة بالدين أو يف حامية حقوق النساء،
مبا يف ذلك حقهن يف أن يتحدثن بأنفسن عن فهمهن للدين وعن تجاربهن الدينية-الروحية الخاصة.
وقد تشكلت الدراسات الدينية النسوية يف مسارين :مسار الكشف عن التصورات والرموز واملؤسسات املادية
والرمزية وعن الخطابات السلبية وذات النظرة الدونية للمرأة يف املنظومات الدينية ويف تطبيقاتها املتحيزة ضد النساء،
ومسار قام عىل دراسات أنجزتها نساء تكريساً لحق املرأة يف إنتاج املعرفة الدينية املبنية عىل خربات النساء ومعارفهن
وتساؤالتهن ويف دراسة العلوم الدينية وإنتاجها ،وكل ذلك يف سياق اسرتاتيجية ترمي إىل تفكيك التناقضات بني جوهر
الرسالة الدينية القائم عىل العدالة واإلنصاف واملساواة بني البرش والصياغات التاريخية الذكورية املوسومة بالتحيز
ضد النساء وكشف حقيقتها .وقد ركزت النساء يف هذا املسار عىل إعادة تأويل النصوص والثقافة الدينيتني واستنباط
التصورات والرؤى والقواعد منها من منظور يأخذ بعني االعتبار مسألة الجندر أو النوع االجتامعي بعني االعتبار ،ونشأ
عن هذا املسار ما أصبح يعرف يف املجال املسيحي بالالهوت النسوي.
فمتى بدأت املقاربة النسوية/الجندرية للدين وللثقافة الدينية يف الظهور يف املجال الغريب/املسيحي أوالً ثم يف
املجال العريب-اإلسالمي ثانياً؟ وما هي املالبسات التاريخية والرشوط املعرفية التي نشأت يف إطارهام هذه املقاربة؟ وما
أهم مقاالتها؟
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الدراسات الدينية النسوية في المجال الغربي المسيحي:

بدأت هذه الدراسات تاريخياً خالل عقد الستينات من القرن العرشين بعد أن تهيأت مجموعة من الرشوط
املوضوعية واملعرفية ،من بينها انطالق املوجة النسوية الثانية 1التي اتجهت ،بعد مرحلة ركزت عىل العمل السيايس-
الحريك وعىل الخطابات اإليديولجية ،إىل تأسيس معريف للخطاب النسوي ينطلق من تفكيك الحاصل وتعرية خلفياته
ومضامينه وأهدافه املعادية للنساء ليصل إىل إعادة بناء خطاب جديد من منظور نسوي /جندري واع .كام تزامنت
تخصصن يف الدراسات الدينية وتحصلن عىل شهادات عليا يف هذا االختصاص
هذه البداية مع ظهور جيل من النسويات ّ
واكتسنب معارف عالية وخربات يف الهرمينوطيقا والتيولوجيا ،وتشكلت لديهن معرفة دينية جامعة بني القديم املمهور
بالذكورية واملنهجيات الحديثة يف الدراسات الدينية والعلوم اإلنسانية ،وهو ما مي ّكن عند تطبيقه من زاوية تأخذ بعني
االعتبار النوع االجتامعي للباحث من استحداث معرفة دينية جديدة أكرث إنصافاً للنساء وأخلص تعبرياً عن طموحاتهن
واحرتاماً لحقهن يف املساواة الكاملة.
وكانت أ ّول لبنة يف مسار الدراسات الدينية النسوية يف املجال الغريب املسيحي هي ظهور تيار الالهوت النسوي
( ،)feminist theologyوهو تيار يف البحث الالهويت أنشأته باحثات نسويات متخصصات يف الدراسات الالهوتية 2ومن
بني أشهر أوائل الالهوتيات روزماري رادفورد روثر ( )Rosemary Radford Ruetherالتي أرست قواعد هذا التوجه
النسوي يف الدرس الثيولوجي املسيحي ،فقد أكدت ّأن مهمة هذا الدرس ال تقف عند تعيني املوضوعات النسوية مع
اإلبقاء عىل الرؤية التمييزية التي تجعل من الرجل أص ًال ومركزاً وترجع املرأة إىل مجال الهامش ،بل ّإن مهمته مراجعة
هذا التصور من أجل تفنيده ،وال يكون ذلك من خارج حقل التيولوجيا بل من داخله ،وذلك بأن “ينقل إىل داخل الحقل
التيولوجي نقد النموذج السائد لعالقات النوع وإعادة بنائه” 3وتدور أسئلة الباحثات النسويات يف هذا املجال حول
“األمناط واألفكار الدينية التي تربر سيطرة الرجال وتبعية النساء ودونيتهن ،مثل االستخدام الحرصي لصيغة التذكري يف
اللغة عند الحديث عن اإلله وعن القدرة اإللهية ،مماّ يكشف عن تصور يوحي ّ
بأن الذكر/الرجل أقرب إىل اإلله وأشبه به
من األنثى /املرأةّ ،
وأن الرجال أحق بتمثيل الرسالة اإللهية وبالتعبري عنها وبالتحدث باسم اإلله بصفتهم قادة وزعامء يف
وأن اإلله قد خلق النساء تابعات للرجال ،وإذا رفضن هذه التبعية فهنّ يقرتفن إمثاً
مؤسسني يف الكنيسةّ ،
املجتمع وآباء ّ
 - 1بدأت مع بداية الستينات واستمرت إلى أواخر السبعينات ،ركزت في الواليات المتحدة على مطلب المساواة القانونية في الحقوق االجتماعية واالقتصادية
عن طريق العمل على تغيير القوانين ،وعلى العمل من أجل المساواة في الواقع عن طريق تغيير الذهنيات بواسطة التركيز على العمل البحثي لنشر ثقافة
بديلة ،للمزيد انظر ،M. Carden, The New Feminist Movement, New York 1974 :وكذلك :نيما ناغيبي :الدراسات الدينية ،دراسات الجندر،
ترجمة هالة كمال ،مقال على الشبكة:
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ewic-arabic-translation/all-files/women_gender_studies.pdf
 )1بدأ منذ منتصف القرن العشرين في الجامعات الغربية التمييز بين التيولوجيا أو علم الالهوت ،ويتسم بكونه دراسة لألديان من وجهة نظر إيمانية ،بمعنى
أنها تصدر عن ح ّد أدنى من االلتزام بالموقف والرؤية اإليمانيين ،والدراسات الدينية التي تحتكم إلى موقف ورؤية موضوعيين علميين وعلمانيين منفصلين
تماماً عن الموقف اإليماني الذاتي الخاص بالباحث.
2 - Rosmary Radford Ruether: «The emergence of Christian feminist theology» in: The Cambridge,3
3 - Companion to Feminist Theology, ed. Susan Frank Passons ،UK: Cambridge University Press, 2002,p3
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كبرياً” ،4وقد حددت الباحثة مضمون هذا الدرس وغاياته :إعادة تعريف الرموز الدينية األساسية كالله والخلق والخالق
والبرشية بنوعيها األنثى والذكر والخطيئة والخالص والكنيسة ،وذلك من منظور املساواة بني الجنسني ،وبهدف إلغاء كل
ما اتخذته الثقافة الدينية الذكورية تع ّلة لتمرير دونية النساء وإحكام السيطرة عليهن ورشعنتها دينياً 5.وتعترب العاملات
التيولوجيات ّأن موطن الرهان األسايس يف هذه الثقافة الدينية الذكورية هو التأويل .فالرموز الدينية األساسية قامئة من
منظورهن ويف أصل وضعها عىل العدالة إزاء املخلوقني وعىل التسوية األنطولوجية بينهم ،ولكنّ التأويل الذكوري الذي
ليوجهها وجهة
ساد بفضل ما كان للرجال من سلطة فعلية يف األرض هو الذي أعاد تشكيل تلك الرموز الدينية ثقافياً ّ
وتوجه
سلبية تجاه املرأة ،وهذه التصورات تفسرّ إلحاح هؤالء العاملات عىل ّأن الرموز الدينية تبنى وتش ّكل ثقافياً ّ
اجتامعياً ،وهي من ّمثة ليست «حقائق» مطلقة أو نهائية أو منزلة ومتعالية ،حتى وإن كان الدين هو املرجع األصيل لها،
تقول روزماري روثر« :من ميلك السلطة والقوة يف املجتمع هو من ينشئ الرموز ويحدّد املفاهيم التي تحافظ عىل هذا
امليزان املختل من عالقات الق ّوة بني فئات البرش ،فالعالقات االجتامعية املختلفة القامئة عىل الطبقية والعرقية والنوع
ليست عالقات أزلية خلقها الله لتكون نظاماً كونياً نهائياً ،بل هي بناء اجتامعي قابل للتغري 6».وبعبارة أخرى تنطلق
عاملات التيولوجيا النسويات من موقع إمياين إزاء الدين ومنظومة االعتقاد ومن موقف نقدي إزاء املنظومة الثقافية
الدينية ،فاألوىل ال متيز بني املخلوقني وال تحط من قيمة النساء وال تعاملهن معاملة دونية ،بينام الثقافة الدينية ،وهي بناء
اجتامعي ثقايف تواله طيلة عصور طويلة الرجال ،تقوم عىل مفاهيم وتتشكل من رموز وتصورات وأمناط يف التفكري ويف
التنظيم تقلل من شأن النساء وتستهني بقدراتهن وته ّمش مشاركاتهن العامة مقابل تقديس وظائفهن البيتية اإلنجابية
والرتبوية واعتبارها الوظيفة الطبيعية للنساء .ويتم كل ذلك مبسوغات دينية أنشأها العقل الذكوري إنشاء ،أو استنبطها
بواسطة التأويل عندما استب ّد طيلة قرون بسلطة املعرفة الدينية وسلطة تأويل نصوصها -املصادر .ومن ّمثة كان سعي
هؤالء العاملات ،بعد تفكيك التيولوجيا الذكورية وكشف تحيزها الجندري ،إىل إعادة بناء تيولوجيا جديدة نسائية تنتجها
النساء أنفسهن ،ونسوية تخدم طموحات النساء وتطلعاتهن إىل العدالة واملساواة والتح ّرر ،دون أن يكون يف هذا السعي
ما يتناقض مع حقيقة الدين وما يتعارض مع اإلرادة اإللهية ،إرادة الحق والخري والعدالة واملساواة بني املخلوقني .فهؤالء
النساء يعلنّ بكل وضوح ودون لبس انتامءهن اإلمياين ،وبناء عليه يؤكدن أنهن ال يسعني إطالقاً إىل هدم الدين وال إىل
الخروج عليه أو االنقالب ضده ،بل إنهن ،بالخالف من ذلك ،يسعني إىل إعادة الدين إىل جوهره القيمي الذي حرفته عنه
التأويالت واملامرسات الذكورية عىل امتداد التاريخ الباترياريك الطويل للمجتمعات الدينية .ولذلك اعتربن ّأن رسالتهن
تخدم الدين بقدر ما تخدم النساء ،وهذه الرسالة تقوم عىل حركتني معرفيتني :حركة التفكيك وهدفها كشف األصول
الذكورية الباترياركية للثقافة الدينية بكل عنارصها ،وحركة إعادة بناء فهم ومعرفة دينية جديدة تستعيد جوهر الدين
املتمثل يف قيم العدل واملساواة والخري.

4 - Rita Gross, «Feminist theology as theology of religion» in The Cambridge Companion, pp.60-78.

 5ـ  Rita Grossالمرجع السابق ،ص 4
 6ـ المرجع السابق نفسه ،ص 4
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الثقافة الدينية إذن هي بناء(  ( )constructionاجتامعي ،ومن ّمثة فوظيفة التيولوجيا النسوية هي تفكيك ( ed
 )constructionهذا البناء يف خطوة أوىل وإعادة بناء ( )reconstructionتيولوجيا جديدة تنصف النساء .هذه هي
الخطوات املنهجية الثالث التي يقوم عليها كامل البناء الجديد للدراسات الدينية الحديثة سواء يف صيغتها النسوية أو
يف سائر صيغها العلمية .وعليه كانت املرحلة التأسيسية يف التيولوجيا النسوية قامئة عىل تحصيل املعرفة بالبناء القائم
كام هو ،فكان الجيل األول من التيولوجيات النسويات يف أكرثه من الجامعيات الاليئ تخصصن يف الدراسات الدينية
عامة والتيولوجية خاصة ،أو من النساء امللتزمات داخل الكنائس .وقد تشكل هذا الجيل األول من مجموعة من النساء
الليرباليات املنخرطات يف حركات املطالبة بالحقوق املدنية-السياسية للنساء وبالتعليم والشغل وبالحق يف تويل املناصب
العليا يف الدولة ومؤسساتها السياسية واإلدارية واالقتصادية .كام تكونت هذه املجموعة األوىل من نساء اليسار الاليت
صدمهن تحيز الرجال اليساريني ضد النساء ومن مجموعة من النساء من داخل الكنائس بعد أن نجحن يف إقناع الكثري
من الكنائس الكاثوليكية خاصة برسم كهانة املرأة يف السبعينات .وبهذا اكتسبت النساء من هذا الجيل األول قاعدة
معرفية أكادميية داخل الجامعات ومراكز البحث املتخصصة وقاعدة كنسية مؤسسية عن طريق تقلد املناصب والزعامات
الكنسية ،ويف إطار الدوائر الكاثوليكية األمريكية ظهرت أوائل عاملات الالهوت النسوي الاليت تولني مهمة التشخيص:
تشخيص واقع البناء االجتامعي-الثقايف للعقيدة املسيحية ولرموزها ومقاالتها الكربى املؤسسة ،ومن هؤالء نذكر ماري
دايل وكتابها :يف ما وراء اإلله األب ( ،)Mary Daly, Beyond God the Father, 1973كام نذكر روزماري رادفورد روثر
وكتابها «التمييز الجنيس واملحاورة عن الله ،من أجل تيولوجيا نسوية
()Rosemary Ruether, Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology, 1983
كام ميثل كتاب إليزابيت فيورنزا “يف ذكراها :إعادة بناء جذور املسيحية من وجهة نظر تيولوجية -نسوية
Elisabeth Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian
Origins, 1983
ورغم ّأن هذه املوجة األوىل نشأت يف عالقة مبارشة بالكنيسة الكاثوليكية ور ّداً عىل سياستها التي رأتها النسويات
معادية للمرأةّ ،
فإن هذا التوجه يف الدراسات التيولوجية النسوية رسيعاً ما توسع وتفرع ليشمل طوائف وجامعات
وأدياناً .فكانت «حركة كنيسة املرأة» التي اتجهت صوب إرساء قاعدة لتجربة روحية مستقلة ومخصوصة بالنساء تركز
عىل اإلعالء من شأن العنرص األنثوي يف الدين ،وتطور هذا التوجه بدوره ليتفرع عنه ما عرف بـ «الهوت التحرير»
الذي نقد كل أشكال القهر الراجعة سواء إىل الطبقة أو العرق وطالب بالعدالة االجتامعية ومبقاومة كل أشكال القهر
والعنرصية ،وضمنها أدرج «القهر الجندري» .وقد تضافرت إشكاليات الثقافة الدينية الذكورية مع إشكاليات العنرصية
والتمييز العرقي وإشكاليات امليز عىل أساس الجندر الذي تعاين منه النساء ،لينشأ من جامع التضافر هذا حركة ساهمت
فيها الباحثات التيولوجيات والحركات النسوية التي أنشأتها األمريكيات ذوات األصول اإلفريقية واآلسيوية والالتينية،
وهي حركة تقوم عىل مقاومة التمييز الذي تتعرض له النساء امللونات بسبب جنسهن ولونهنّ  ،ومن املؤلفات التي متثلها
دولوريس ويليامس:
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Dolores Williams, Sisters in the Wilderness: The Challenge of Womanist God-Talk1993
كام اتسع حقل التيولوجيا النسوية ليشمل أدياناً أخرى من غري املسيحية ،كاليهودية التي مثلتها دراسات جوديث
بالسكو ،والبوذية التي اعتنت بها ريتا غروس يف مؤلفها الصادر سنة 1993
Rita Gross, Buddhism after Patriarchy: A Feminist History, Analysis, and Reconstruction of
Buddhism,
أ ّما من جهة املضمون فقد ركزت النسويات مبختلف اتجاهاتهن عىل إعادة بناء األلوهة عرب إعادة تأويل الرموز
األنثوية يف األديان وتحويلها عن الدالالت السلبية التي ألحقتها بها الثقافة الدينية الذكورية إىل دالالت إيجابية ،تستمد
منها النساء معاين القيم الروحية التي تطمح إىل تجربتها ،فكان أن ظهرت روحانية نسوية عربت عنها كتابات عديدة
ظهرت يف عقدي الثامنينات والتسعينات عىل غرار مؤ َّلف كارول كريست وبالسكو:
Christ and Plaskow, Womanspirit Rising: A Feminist Reader in Religion 1979
ومؤلف كارول كريست:
Carol Christ, Rebirth of the Goddess: Finding Meaning in Feminist Spirituality1997
وهي مؤلفات تشرتك يف التبشري بوالدة جديدة لربوبية تكون مصدراً لروحانية نسوية متحررة من كل آثار التسلط
واإلقصاء التي مارستها عليهن التأويالت الذكورية للدين ولرموزه األنثوية خاصة ،روحانية تتجاوز حدود التجربة الفردية
الداخلية لتتحول إىل أداة تحليلية تعيد بناء املتخيل اإللهي والديني ،وهو ما عربت عنه كارول كريست مرة أخرى يف
مؤلفها:
« She Who Changes: Re-imagining the Devine in the World, 2003
“هي تلك التي تغري :إعادة تخيل اإللهي يف العامل” ،ومل تكن إعادة بناء املتخيل اإللهي من منظور مح ِّرر للنساء
ممكنة إال عرب تأويلية جديدة للنصوص املق ّدسة .ولذلك شهدت هذه املرحلة موجة من األعامل النسائية التي ركزت
عىل مبحثني لهام عالقة بهذا التوجه :مبحث منهجي يسعى إىل إرساء القواعد املنهجية لهذه التأويلية النسوية التحريرية
من جهة ،ومبحث تطبيقي اعتنى بتأويل نصوص من الكتاب املقدّس تأوي ًال يستجيب لتلك الرشوط املنهجية ،وهو ما
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نجده يف أعامل إليزابيت فيورنزا مث ًال كام ميثلها مقالها “نحو هرمينوطيقا لتفسري الكتاب املقدّس :تفسري الكتاب املقدّس
والهوت التحرير” ،7وهو مقال تفرس فيه العالقات املعقدة بني الهوت التحرير وتفسري الكتاب املقدّس بصفة عامة والدور
الذي يلعبه يف كفاح النساء من أجل التحرر ،وهي تس ّوغ الحاجة املتأكدة إىل تأويلية جديدة مح ّررة للنساء وضامنة لعدم
التمييز ضدهن مبا تعانيه النساء يف مناطق واسعة من العامل من متييز «ثاليث األبعاد» ،متييز طبقي ومتييز جنيس ومتييز
عرقي ،وتضيف« :وإذا كان الالهوتيون التحريريون يتخذون خيار االنحياز للمقهورين نواة ملساعيهم ،فعليهم إذن أن يعوا
ّأن هؤالء املقهورين هم النساء» ،8وتستعرض الباحثة منظومات ثالثاً من تأويليات الكتاب املقدّس:
 تأويل ّية ال ّالهوت العقائدي :وهي تقدّم فه ًام للكتاب املقدّس يف إطار الوحي ومرجعيته ،وغايتها البحث يفاملصداقية والسلطة واملعنى التي ميثلها الكتاب املقدّس بالنسبة إىل املسيحية ،وتنظر إىل سلطة هذا الكتاب من منظور
ال تاريخي مبعنى أ ّنها تضفي عليه العصمة يف لفظه وأدبيته بإطالق ،ومن ّمثة ال تعترب الكتاب املقدّس مب ِّلغاً لكالم الله،
بل تعتربه هو كالم الله ،مبعنى أ ّنه ليس تسجي ًال للوحي ،بل هو الوحي نفسه .وعليه فهو النص ّ
الدال ،وهو املعيار ،وهو
الذي يش ِّكل وال يتش َّكل ،وإذا كان هناك تضارب بني املعنى التاريخي واملعنى املعارص ّ
فإن ذلك التعارض قابل ألن يرفع
بواسطة تأويل املجازات والرموز وبالتمييز بني الدالالت الحرفية واملعاين الروحانية .ويستخدم هذا النص بواسطة التدليل
لتستمد منه حجج السلطة بصيغة «يقول الكتاب املقدس ،»...وهو ما يفرتض ّأن هذا النص يقدم حججاً رسمدية غري قابلة
للدّحض ،ميكن فصلها عن سياقاتها التاريخية والنصية ليبرََّر بها ما يراد تربيره.
 تأويل ّية املنظومة التاريخ ّية-النقد ّية :وجاءت رداً عىل املنظومة السالفة وعىل االستخدام الدغاميئ للنصوصاملق ّدسة وللسلطة العقائدية للكنيسة ،وتقوم عىل فهم للتاريخ وللتأويل يتميز باملوضوعية والتحرر من االعتبارات
القيمية وبالعقالنية واملنهج العلمي ،ويرمي إىل الوصول إىل قراءة موضوعية خالصة للنصوص وإىل تقديم علمي للحقائق
التاريخية ،ومن ّمثة ّ
فإن صدقية النص ال تقاس بداللته يف ذاته بصفته كالماً إلهياً مقدّساً ،بل تقاس مبدى التطابق مع
الحقيقة التاريخية ومع الواقع املعيش ،9وتحرص هذه املنظومة عىل تح ّري أقىص درجات الدقة التاريخية وعىل االلتزام
باملوضوعية والحياد وتجنب االعتبارات القيمية ،ولكنها تحجم عن مناقشة دالالت الكتاب املقدّس بالنسبة إىل املؤمنني
به يف العرص الحديث.
 تأويل ّية الالهوت التحريري :تجمع بني منهج املنظومة التاريخية والنقدية ،ولكنها تنقدها يف موقفها «الحيادي»السلبي يف حياديته ،فهذه املنظومة ال يعنيها تفسري الكتاب املقدّس بقدر ما يعنيها الدور الذي يجب أن يكون للكتاب
7 - Elisabeth Schuessler Fiorenza, “Towards a Feminist Biblical Hermeneutics: Biblical Interpretation and Liberation

Theology,” in the Challenge of Liberation Theology: A First World Response, eds.
Brian Mahan and L. Dale Richesin (New York: Orbis Books, 1981), 91-112.
المقال معرب ومنشور في“ :النسوية والدراسات الدينية” ص 57
 8ـ المرجع السابق ،ص 58
9 - Philadelphia: Westminster 1978, James Barr, Fundamentalism, p 49.
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املقدّس يف الرصاع من أجل التحرر .وهذا يقتيض من املفرس أن يقف موقف الداعم واملساند لتطلعات املقهورين،
تقول إليزابيث فيورنزا «تبنّى الالهوتيون التحريريون هرمينوطيقا االلتزام بدالً من هرمينوطيقا الحياد» ،10فبام أ ّنه من
املستحيل عىل املفرس أن يتج ّرد تج ّرداً كام ًال من اعتبارات القيمة فعليه أن يحدّد موقعه بوضوح ،وأن يكون واعياً به،
وأن يختار موقع الدعم واملساندة انحيازاً للمقهورين ،عىل أساس ّأن اإلميان عملية تحريريةّ ،
وأن الكتاب املقدّس سالح
يف سبيل التحرير ،واإلله يف الكتاب املقدّس هو إله املقهورينّ ،
وأن الهرمينوطيقا التي يجب أن تعتمد يف تفسريه هي
11
هرمينوطيقا املقهورين التي تتبناها تيولوجيا التحرير.
ما موقع تيولوجيا التحرير النسوية من هذه املنظومات التأويلية؟
تقف النسو ّيات من الكتاب املقدّس ومن الالهوت املسيحي عىل النقيض من املوقف الذي يتبناه الالهوت ّيون
التح ّرير ّيون .فعىل الرغم من االتفاق الكامل يف الغاية التحريرية املتعلقة يف هذا املجال بالنساء بوصفهن أكرث الجامعات
معاناة من القهر املسلط باسم الدين ومبس ّوغات الثقافة الدينية عامة والالهوت املسيحي بصفة خاصة ،اعتربت هؤالء،
ومنذ بدايات الحركة النسويةّ ،أن الكتاب املقدّس والالهوت املسيحي يشرتكان اشرتاكاً كام ًال يف املوقف املنحاز ض ّد املرأة،
وبأنهام أثرا تأثرياً مد ّمراً يف وعي النساء ويف واقعهن عىل امتداد عصور طويلة ما تزال مستم ّرة إىل اليوم ،وبناء عىل ذلك
ذهبت نسويات كثريات إىل ّأن الوعي النسوي والعقيدة املسيحية عىل طريف نقيض ،ومن مثة ّ
فإن إدراج النصوص املقدّسة
والالهوت املسيحي يف كفاح النساء سيؤدي إ ّما إىل تخريب كفاحهن أو إىل تجريد «املسيحية» من ّ
«مسيحي»
كل ما هو
ّ
فيها .وهكذا واجهت النسويات املسيحيات أول قضية تأسيسية :هل هناك تعارض أصيل بني أن تكون نسوية ومسيحية
مؤمنة؟ هل يحتاج التصالح مع أي منهام إقصاء كام ًال لآلخر؟ فرضت هذه األسئلة عىل الالهوت النسوي أن يبدأ بخطوة
نقدية ملجابهة استخدام الكتاب املقدّس لتسويغ التمييز ض ّد النساء ولاللتفاف عىل مطالبهن من أجل الحرية واملساواة،
تتلوها خطوة إعادة البناء وموضوعها بناء الهوت نسوي تحريري ،متثلت أوىل منطلقاته يف:
 االعرتاف ّبأن الكتاب املقدّس قد استعمل عىل م ّر التاريخ ،وخاصة اآلن ،لإلبقاء عىل النساء تحت سلطة الرجال
وملنع تح ّررهن ولتسويغ التح ّيز والتمييز ضدّهن.
 ليس الرجال فقط من يؤمنون بالكتاب املقدّس وبأنه كالم الله ،بل ّإن النساء كذلك يؤمنّ إمياناً عميقاً بهذا،وللكتاب املقدّس بفعل هذا سلطة روحية عىل ٍّ
كل من الرجال والنساء.
 شمولية اإلصالح رشط رضوري لتحرير النساء ،إذ ال ميكن إصالح املجتمع أو القانون أو املؤسسات الثقافية دونإصالح االعتقادات والرموز الدينية القامئة يف الكتاب املقدّس بحجة أ ّنها نصوص مقدّسة.

 10ـ فيورنزا :مرجع سابق ،ص 65
11 - Juan Luis Segundo, The Liberation of Theology, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1976, p110
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إضافة إىل هذه املنطلقات األساسية أضافت األجيال الجديدة من الالهوتيات النسويات أفكاراً وتصورات منهجية
ومعرفية ساهمت يف بلورة هذا التوجه التحريري لالهوت النسوي ،من بينها خاصة التأكيد عىل ّأن التفسري الباترياريك
للكتاب املقدّس هو املضاد للمرأة وليس الكتاب يف ح ّد ذاته ،تقول فرانسيس ويالرد ،إحدى أعالم الالهوت النسوي
التحريري« :أعتقد ّأن الرجال قد خلعوا عىل الكتاب نظرياتهم األنانية الخاصةّ ،
وأن الالهوتيني السابقني مل يدركوا بالقدر
الكايف الطبيعة التقدّمية لرسالته ،وال استطاعوا التمييز بصورة مناسبة بني نصوصه بوصفها تاريخاً وبني مبادئه األخالقية
والدينية» 12.وبهذا تكون اللبنة األوىل يف هذا االتجاه هي تخليص تفاسري الكتاب املقدّس من آثار الباترياركية/األبوية،
ثم صياغة منظومة جديدة للتفسري ،نسائية ونسوية يف الوقت نفسه ،تكون غايتها املامرسة التحريرية من داخل سياق
الهوت نقدي تحريري.
ومن مناذج التفاسري التطبيقية املمثلة لهذا التوجه تفسري روزماري رادفورد روثر ملا جاء يف الكتاب املقدّس ويف
«الكريستولوجيا» أو (علم طبيعة املسيح) بشأن املسيح نفسه ،وكان تفسرياً يهدف أساساً إىل «تحرير الكريستولوجيا من
النزعة األبوية ،13حيث ب ّينت ّأن املسيح متثل أ ّوالً يف هيئة كلمة.
الدراسات اإلسالمية النسوية أو النسوية اإلسالمية

يشري املصطلح أ ّوالً إىل مجال جامع بني ُبعد معريف-أكادميي و ُبعد حريك نضايل ،يشمل هذا املجال الرباديغم النسوي
حيث يتضافر الوعي باألسس الجندرية للتمييز الذي تعاين منه النساء واملطالبة بتطبيق مبادئ العدالة واملساواة بني
النساء والرجال ،وذلك من داخل املنظومة الدينية اإلسالمية وباالستناد إىل مرجعيتها العقائدية والثقافية بقيمها وثوابت
عقيدتها ،مع الوقوف موقفاً نقدياً إزاء اإلنتاج الثقايف الديني بخطاباته وعلومه وترشيعه ومؤسساته .ومن هنا تلتقي
النسوية اإلسالمية يف مفهومها العام ويف تصوراتها الكربى وأهدافها وحتى يف القاعدة املنهجية واملعرفية العامة مع النسوية
املسيحية .وسأعتمد يف دراسة هذا املوضوع عىل مرجعني أساسيني أعتربهام ممثلني لهذا املجال ،هام املرجع املذكور أعاله
اهتم بهذا املوضوع يف املجال املسيحي الغريب ،واهتم الثاين
«النسوية والدراسات الدينية» ،وقد جمع بني قسمني أحدهام ّ
باملوضوع يف املجال اإلسالمي ،أ ّما املرجع الثاين فهو عمل موسوعي شارك يف إنجازه أكادمييات وأكادمييون مرموقون من
الجامعات األمريكية غالباً ومن بعض الجامعات الغربية األخرى ،وأرشفت عليه أكادميية متثل ببحوثها ومبجموع أعاملها
هذا التوجه العلمي والنضايل أفضل متثيل ،وهي سعاد جوزيف ،واملوسوعة هي «موسوعة النساء والثقافات اإلسالمية»،14
 12ـ فيورنزا :مرجع سابق ،ص 70
 13ـ روزماري رادفورد روثر :تحرير الكريستولوجيا من النزعة األبوية ،تعريباً لمقالها:
Rosemary Radford Ruether, “The Liberation of Christology from Patriarchy,” New Blackfriars 66(1985); rept. in
Feminist Theology: A Reader, ed. Ann Loades (Great Britain: SPCK-Holy Trinity Church, 1990, pp 138-148.
ورد النص معرّ باً ضمن “النسوية والدراسات الدينية” ،مرجع سابق ،ص ص 90-80
14 - Encyclopedia of Women and Islamic Cultures,Arabic translation, Vol 1: methodologies, paradigms, and sources,general
editor: Suad Joseph, Brill, Lieden, Boston, 2003
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وقد ذكرت املرشفة عىل هذه املوسوعة بعض دواعي هذا املرشوع األكادميي الضخم ،ومن بينها دواعي الوصل بني النساء
واإلسالم .فكان يف ذلك قولها ّإن «املرشوع السيايس الذي حمله كثري من األكادمييني وأصحاب القوى الغربيني هو رؤية
اآلخر من خالل الثقافة ،بينام ينظرون إىل أنفسهم من خالل منظور السياسة واالقتصاد .ونجد يف ذلك املرشوع السيايس
أ ّنه ما من يشء يدل عىل الثقافة أكرث من الدين ،وأ ّنه ما من موضوع يتم معادلته بالدين أكرث من موضوع املرأة .وإذا
كان اإلسالم قد أصبح داالً عىل الثقافة وأصبح موضوع املرأة محم ًال بعبء متثيل اإلسالم ،بالتايل ترسب اإلسالم يف صورة
تحجرت مواقف اإلسالم تجاه املرأة يف صورة حقائق جوهرية ثابتة» 15.وبناء عىل
مجموعة من املفاهيم الجوهرية ،كام ّ
هذا التشخيص ُحدِّد الهدف األسايس لهذه املوسوعة وهو «خلخلة تلك املفاهيم» بالربهنة علمياً عىل خطأ التصور الذي
كل مكونات الثقافة اإلسالمية وإىل ّ
ينظر إىل ّ
كل ما تقوم به الشعوب اإلسالمية من منظور الدين وحده ،إذ من غري
املقبول أن يكون األمر عىل هذا النحو هنا بينام ال ينظر إىل الثقافات الغربية وإىل أعامل شعوبها وسلوكهم من منظور
املسيحيةّ .إن تفنيد هذا التمثل الجوهراين للدين يف عالقته بالنساء مثل تصوراً منهجياً ومعرفياً انتظم مختلف املقاالت
التي شكلت هذا الجزء األول من املوسوعة .فدراسة وضع النساء خالل فرتة «الجاهلية» املتأخرة واإلسالم املبكر وتتبع
امتداداته يف عصور الحقة مث ًال م ّكن الباحثة من إثبات النتيجة التي انتهت إىل استخالصها ،إذ تقول« :وتعطي املصادر()...
صورة لنساء يشاركن يف ّ
كل جوانب الحياة العامة ،من رشاء وبيع ،والذهاب إىل املحاكم للمطالبة بحقوقهن القانونية يف
تم افرتاضه
امللكية والزواج وحضانة األطفال .أ ّما صورة العزلة واالحتجاب التي يرسمها الفقه فهي متثل النموذج الذي ّ
بشأن حياة النساء أكرث من كونه صورة متثل واقع الحياة الفعلية لهؤالء النساء»ّ 16.إن الصور النمطية الثابتة التي يرسمها
الفقه لحياة النساء إذن التي يعتقد أ ّنها هي التي متثل تصورات اإلسالم الجوهرية بشأن وضع النساء وأدوارهن ليست
سوى «النموذج» الذي مل يوجد خارج نطاق اللغة .وعىل هذا النحو سارت مجمل املقاالت يف هذه املوسوعة :إعادة
قراءة الثقافة اإلسالمية بكل عنارصها من منظور نسوي يبطل الكثري من األوهام التي كان لها أثر خطري يف تحديد الوضع
الدوين للنساء دون أن يكون الواقع الفعيل مطابقاً للتمثالت التي أنتجتها.
أ ّما من زاوية التاريخ ّ
فإن مالمح النسوية اإلسالمية ،بوصفها منظوراً بحثياً واعياً ،مل تتبلور إال يف التسعينات من
القرن املايض ،بعد مرحلة أوىل تبلورت خاللها رؤية إصالحية إزاء وضع النساء ومطالبهن وذلك منذ الربع األول من القرن
العرشين ،وهي رؤية كان للرائدات دور يف بلورتها ويف إضفاء سمة نسوية عليها ،بدأت تتشكل منظوراً بحثياً ونضالياً-
حركياً يف ستينات القرن املايض .وقد تزامن هذا مع «اخرتاق النساء أسوار املعرفة الدينية» 17وبداية ظهور جيل من
الباحثات يف مجال الدراسات الدينية ومن الداعيات الدينيات ،فض ًال عن ظاهرة بروز حركات اإلسالم السيايس ،مماّ أشاع
يف صفوف النساء خاصة موجة من الخوف إزاء الشعارات التي ترفعها هذه الحركات ،وهي شعارات تعادي ،باسم الدين
ومبس ّوغ الوفاء لتعاليمه ،طموحات النساء نحو التحرر واملواطنة الكاملة الحقوق ،كام تهدّد بتجديد «االستيالء الذكوري»
عىل الدين ،وهذا ما جعل عدداً من النساء يسارعن منذ تسعينات القرن املنرصم إىل الجمع بني املنظور النسوي واملنظور
 15ـ المرجع السابق ،ص ص 43-42
 16ـ أميرة سنبل« :نشأة اإلسالم من القرن  6إلى القرن  9م» ،ترجمة أميمة أبو بكر ،ضمن الموسوعة ،م .س ،ص 72
 17ـ آمال قرامي :اختراق النساء أسوار المعرفة الدينية ،ضمن «المسبار» ،العدد « ،47النسوية اإلسالمية» ،2011 ،ص ص 44-9
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الديني-اإلمياين عىل قاعدة نفي التعارض بينهام ،وبدافع الرغبة يف التوسط بني «النسوية العلامنية» التي عدت مرفوضة
اجتامعياً من جهة ،واإلسالم السيايس-األصويل من جهة أخرى.
ّإن التشابه بني مسار النسوية املسيحية والنسوية اإلسالمية واضح حتى يف مستوى التخصصات والفروع التي تدخل
تحت املس ّمى العام للنسوية اإلسالمية .فمثلام قامت النسوية املسيحية عىل قاعدة تيولوجية أعادت النظر يف املقوالت
الكربى التي تقوم عليها العقيدة املسيحية وعىل تأويلية جديدة للكتاب املقدّس من وجهة نظر نسوية وبواسطة تأويلية
تحريرية ،قامت النسوية اإلسالمية عىل محاولة فهم مكانة النساء يف القرآن أوالً ،وهو ما استدعى بدوره االنتباه إىل
تم تأويلها بالعودة إىل أصول الكلامت وإىل األساليب اللغوية والبالغية ،مثل استعامل صيغة
قضايا عقائدية-الهوتية ّ
املذكر يف الخطاب القرآين وعالقة ذلك مببدأ الذكورة ،وإىل قضايا ذات صلة باملنهجية التأويلية مثل استعامل األساليب
البالغية واإلنشائية واستعامل الرمز واملجاز ومعانيها ودالالتها بالنسبة إىل عربية زمن الوحي وأثر كل ذلك إدراكياً يف
املتلقني يف ذلك الزمن واألزمنة الالحقة .وبناء عىل مقدمات لغوية-لسانية ومنهجية فحص الباحثون والباحثات يف هذا
املجال ما يقوله القرآن بخصوص النساء وما يتصل بهن من قضايا مثل الحجاب والزواج وتعدد الزوجات والطالق واملرياث
والوالية والقوامة وسلطة الرجل وغريها ،...وباإلضافة إىل االعتناء بنص القرآن الكريم ومحاولة الوصول إليه بالذات بعيداً
عماّ تراكم عليه وحوله من التفاسري عىل امتداد قرون طويلة ،اهتمت النسوية اإلسالمية مبا حصل فع ًال يف تاريخ النساء،
وعرضت ما حصل يف التاريخ عىل ما جاء يف الكتب ملعرفة السياقات التاريخية الحقيقية ولتحديد اآلثار الفعلية التي
خلفها الدين والثقافة الدينية يف واقع النساء .وتجاوز االهتامم من ّمثة النص القرآين ليشمل املصادر الكربى ذات القيمة
التأسيسية ،مثل مد ّونات الحديث النبوي وكتب السرية واملغازي ،للتأكد من صدقية ما جاء فيها بشأن النساء .وكذلك
نظرت يف كتب كبار املؤلفني يف تاريخ الثقافة اإلسالمية من الفقهاء واملؤرخني واألدباء ،وكانت املنظومة النسوية مبفاهيمها
18
وجه هذه الدراسات الدينية النسائية.
وإجراءاتها املنهجية هي الرباديغم الذي ّ
وقد ساهمت هذه الدراسات املتصلة بالنصوص وبسياقاتها يف بلورة مالمح مرشوع نسوي قادر عىل تحدي ما استق ّر
من تفسريات قرآنية تقليدية سواء يف مستوى العقائد أو بالنسبة إىل اآليات ذات الصلة بالنساء ،وعىل كشف ما يف تلك
التفسريات من آثار الذكورية والتحيز ضد النساء ،كام مكنت النساء من إنتاج تفسريات وتأويالت بديلة 19وضعت لها
أساساً منهجياً يستلهم املنظور النسوي ومنهجيات علوم اإلنسان ،فالكاتبة رفعت حسن )Riffat Hassan( 20عىل سبيل
املثال تحدّت الفرضيات الدينية التقليدية حول كيفية خلق املرأة ودواعيه وحول دواعي اعتبارها مسؤولة عن الطرد
من الجنة ،وطرحت فكرة أن تتوىل النساء املسلامت بأنفسهن تحليل النصوص الدينية املهمة ودراستها حتى يشاركن
بفعالية يف مناقشات العلوم الدينية واحتياجات النساء .كام أشارت إىل ّأن مساهامت النساء يف هذا النقاش الديني
 18ـ كاثرين يونغ« :الدراسات الدينية» ،ترجمة أميمة أبو بكر ،ضمن الموسوعة ،م.س .ص ص 567-562
19 - Amina Wadud: Qur`an and woman. re-reading the sacred Text from a woman`s perspective, Oxford University
ترجمة سامية عدنان ،مصر ،مكتبة مدبولي / 2006 ،والكتاب معرب “المرأة والقرآن”press. 1999
20 - R. Hassan, Feminism in Islam, in A. Sharma and K. K. Young (eds.), Feminism in world religions Albany, N.Y. 1999,
248–78.
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رضورية للناشطني السياسيني وللم ِّ
رشعني .ومتاشياً مع تيار ما بعد الحداثة طرحت بعض النسويات املسلامت فكرة كون
القانون نفسه غري ثابت وميكن تغيريه ألنه بناء تاريخي 21.وكان هذا الرأي الداعي إىل أن تتوىل املرأة بنفسها تأويل القرآن
واستخالص األحكام التي تخصها منه من أوائل ما دعت إليه رائدات اإلصالح العربيات 22من مطالب ،مل تكن الظروف
الحافة مالمئة لها لتتحول إىل مرشوع أو لتمثل منظوراً بحثياً ،لذلك ظلت هذه الدعوة دون أصداء تذكر إىل حدود أواخر
القرن املايض ،عندما تحولت إىل مطلب رئيس ما فتئ يطور مقاالته وأدواته يف البحث واإلقناع ويستفيد من تطور املعارف
يف مجال الدراسات الدينية والنسوية معاً وخاصة يف املجال الغريب .فكان أن صدرت مطالب النسويات املسلامت يف
الغالب من الاليئ يعشن يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة ويف الغرب عامة ويكتنب بغري اللغة العربيةّ ،
وكأن الظروف
املالمئة لظهورها يف املجال العريب ولتحولها إىل حركة بحثية ذات منطلقات وأدوات منهجية وغايات محددة مل تتهيأ بعد.
وميكن أن منيز يف هذا االتجاه النسوي يف الدراسات اإلسالمية بني الفروع البحثية التالية:
الدراسات القرآن ّية التأويل ّية :وقامت خاصة عىل العودة إىل القرآن أساساً ،وقد تضاف إليه عند البعض األحاديث
النبوية الثابتة التي تتعلق باملرأة ،وكان لها دور كبري يف تشكيل الذهنيات ويف ما تعرضت له النساء من تحيز واضطهاد،
وكان املنطلق «الهوتياً» ،يذكر مببدأ العدالة اإللهية ّ
وبأن الله العادل ال ميكن أن يقصد قصداً إىل ظلم فئة من املؤمنني به
ملجرد كونهم مخلوقني إناثاً ،كام يؤكد ثوابت العقيدة اإلسالمية التي يرى فيها ما ال يتعارض مع القيم العامة التي ال جنس
لها يف الحقيقة والتي ال ميكن من ّمثة أن تخص جنساً دون آخر .ومن بينها مث ًال عقيدة وحدانية الله ،فقد أ ّولت النسويات
هذه العقيدة من منظور نسوي ،فرأين فيه دلي ًال عىل املساواة التامة بني البرش وعىل نفي الرتاتبية بينهم نفياً قاطعاً ،إذ
الرتاتبية الوحيدة املقبولة من منظور عقيدة التوحيد هي بني الخالق واملخلوقنيّ ،
وأن أي زعم بتفوق جنس عىل جنس أو
جامعة عىل جامعة هو نوع من أنواع الرشك 23.كام كانت معالجة النص القرآين ذاته «تحريرية» تسعى إىل تحريره من
عائقني :أولهام املناهج التقليدية التي أرستها التفاسري األوىل وظلت ثابتة حتى ُت ُص ِّور ّأن ذلك املنهج «جزء» من القرآن،
ويقوم عىل تتبع آياته آية آية بحسب ترتيب املصحف ،وترى أمينة ودود ّأن املفرسين مل يبذلوا جهداً إىل حدود الفرتة
الحديثة من أجل مواجهة هذا املنهج أو فحصه» ،ومل يبذل أيّ جهد للتعرف عىل املوضوعات أو مناقشة عالقة القرآن
تم تقديم ذكر موجز لعالقة آية بآية أخرى ،بيد ّأن هذه عارضة بدون قاعدة تفسري
بذاته مناقشة موضوعية ،ورمبا ّ
مستخدمة ،ويكاد ينعدم وجود منهج لربط األفكار القرآنية املتشابهة أو الرتكيبات النحوية أو املبادئ أو املوضوعات
معاً» ،24أ ّما الحل الذي ارتأته الكاتبة والذي اعتمدته إجرائياً يف مؤلفها هذا ويف سائر ما كتبت فهو منهج يف تفسري القرآن
تسميه «التحليل الشامل للقرآن» ،وهو يف الحقيقة منهج موضوعايت يقوم عىل جمع ّ
كل العنارص النصية املرتبطة بتيمة/
أو موضوعة واحدة والتعامل التأوييل معها عىل قاعدة كونها متثل وحدة نصية واحدة ،وتس ّمي هذا املنهج أحياناً بـ
 21ـ كاثرين يونغ ،المرجع السابق ،ص 565
 22ـ تقول نظيرة زين الدين سنة « :1928للمرأة الحق في أن تشترك في االجتهاد الشرعي تفسيراً
ً
وتأويال ،بل إنها أولى من الرجل بتفسير اآليات القائم فيها
ً
واجبها وحقهاّ ،
سبيال» ،انظر :السفور والحجاب ،محاضرات ونظرات مرماها تحرير المرأة والتجديد
ألن صاحب الحق والواجب أهدى إليها من غيرها
ً
االجتماعي في العالم اإلسالمي ،طبعة جديدة منقحة ،تزامنا مع الذكرى المئوية لميالد المؤلفة ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 2010
23 - Asma. Barlas, “Believing Women” in Islam, 2002, p 203
 24ـ أمينة ودود :القرآن والمرأة ،م.س .ص 18
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«املنهج الكيل للتأويل القرآين» ،وهو منهج يقوم عىل عرض القضايا واالهتاممات املعارصة ،ومنها قضية املرأة ،عىل النص
القرآين بصفته نصاً كل ّياً واحداً ،حيث تدرس هذه القضايا يف «ضوء القرآن ككل من ناحية ويف ضوء مبادئه الرئيسة من
ووسع من إمكانيات ترصف املفرسين يف الدالالت
ناحية أخرى» .إضافة إىل نقد املنهج الذي أدى إىل تشظي النص القرآين ّ
األعم رجال انطالقاً
القرآنية واملقاصد اإللهية ،ركزت الدراسات النسوية للقرآن عىل ّأن هذه التفاسري كتبها يف الغالب ّ
من خرباتهم ووجهات نظرهم ومواقفهم ،وأ ّنها من ّمثة كانت معربة عن مصالحهم ،بينام استبعدت يف املقابل النساء
تم من خاللها دراسة القرآن وتفسريه دون مشاركة
وتجاربهن« ،ويف التحليل النهايئ ّمتت صياغة النامذج األساسية التي ّ
املرأة أو متثيلها املبارش ،هذا ومل مي ّر غياب صوت املرأة خالل مراحل التطور الحاسمة يف التفسري القرآين بدون مالحظة،
غري أ ّنه ّمتت مساواته عىل نحو خاطئ بصمت يف النص القرآين ذاته» ،25ولهذا السبب أعلنت الباحثة هدفها يف هذا املؤلف
وهو «إنني بصدد القيام «بقراءة» للقرآن يف نطاق تجربة أنثوية وبدون األمناط التقليدية التي متثل اإلطار للعديد من
تفاسري الرجال» ،26وهذه القراءة قامئة عىل خطوات منهجية دقيقة :تنطلق من سياق النص ،أي السياق التاريخي الذي
نزل يف إطاره القرآن ،ومنه لغة النص وأسلوبه والطريقة التي يقول بها ما يقول ،ثم النظر يف النص بوصفه خطاباً كل ّياً ذا
رؤية عاملية .ومل تكن أمينة ودود وحدها من سار عىل هذا املنهج يف تفسري القرآن ،بل اشرتكت معها نسويات أخريات
نذكر منهن كاسية عيل التي أكدت عىل ّأن ّ
كل هذه القواعد املنهجية يجب تفعيلها من منظور نسوي.27
الدراسات التاريخية النقدية :وتتضمن إعادة النظر يف املصادر الدينية من زاوية نظر تاريخية ترصد أثر التاريخ
ّ
بكل مكوناته الزمانية واملكانية يف مضامني املصادر الدينية املتعلقة مبوضوعات النساء ويف الثقافة عموماً ويف ما فهمه
املسلمون منها ،وقد ركزت النسويات يف هذا املجال عىل نتيجتني أساسيتني :تعكس تلك املصادر من ناحية املواقع
االجتامعية ملنشئيها وفهومهم ومصالحهم أكرث مماّ تعكس حقيقتها الذاتية ،ومبا ّأن تلك املواقع قضت بأن يكون الرجال
منفردين بالسلطة وباملعرفة وأن تكون النساء مهمشات ومقصيات ّ
فإن تلك املصادر كانت ذكورية املضمون يف الغالب.
ورغم ذلك ّ
فإن النساء يف املجتمعات اإلسالمية وعىل م ّر تاريخها تركن آثاراً تعبرّ عن تحريهنّ املساواة وعن تط ّلعهن إىل
اإلنصاف ،وأثبنت وجودهن الفعيل حتى يف مجال العلوم الدينية ،وإن ه ّمشت جهودهن وأصواتهن ،وهذه هي النتيجة
الثانية التي عبرّ ت عنها النسويات املسلامت ،سواء كنّ من املنتميات باختيار ووعي إىل هذا املنظور أو م ّمن وظفنه
فع ًال دون أن يعبرّ ن عنه بشكل واع ،يف مرحلة مل يكن خاللها املفهوم ومنظوره قد تشكال واستق ّرا ،كام هو أمر رائدات
الدعوة إىل تحرير املرأة مثل عائشة تيمور يف دعوتها إىل مبدأ القوامة املرشوطة بدي ًال للمطلقة ،ونظرية زين الدين
انضم إىل هذا الوعي التاريخي النقدي منذ الثامنينات من القرن
يف ردّها عىل القول بنقص عقل املرأة ودينها .28وقد ّ
املنرصم منظور نسوي/جندري من داخل املنظومة الدينية .إذ تولت النسويات املسلامت منذ الستينات وضع القواعد
 25ـ أمينة ودود :مرجع سابق ،ص 18
 26ـ المرجع السابق نفسه.
27 - Kecia Ali: Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith, and Jurisprudence, Oneworld

publications, 2006.
 28ـ عائشة تيمور :مرآة التأمل في األمور( ،صدر للمرّ ة األولى في  ،)1892ثم أصدره مؤتمر المرأة والذاكرة بالقاهرة في  .2002ر .أيضاً نظيرة زين
الدين :السفور والحجاب ،م.س.
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األوىل للنسوية يف املجال العريب اإلسالمي مع أعالم مثل نوال السعداوي التي اهتمت بنقد املامرسات االجتامعية األبوية
وبتعرية مظاهر التمييز والقهر التي تعاين منها النساء يف الواقع االجتامعي مع السعي إىل تفنيد كل املس ّوغات التي ت ّربر
بها تلك املامرسات ،وفاطمة املرنييس التي ساهمت بحوثها العلمية يف تفكيك األصول الدينية والرتاثية الثقافية ألشكال
التمييز والقهر املسلطة عىل النساء ،ولكنّ هذه «املوجة األوىل»  -إن صحت العبارة -من النسوية العربية /اإلسالمية
كانت أقرب إىل الليربالية ،كام كانت علامنية تحتكم إىل مرجعية القوانني الوضعية يف إطار منظومة حقوق اإلنسان ،ومل
تكن تعترب اإلسالم مرجعية تحرير النساء ،وهذا ما جعل أعامل النسويات يف هذه املرحلة منرصفة نسبياً عن البحث
عن حلول ملشكالت النساء من داخل املنظومة الدينية ،كام كانت ال تويل أهمية كبرية لتفكيك األصول واملصادر الدينية
للقهر النسايئ من منظور الجندر .لذلك احتاج األمر إىل «وسيط» يتوىل عمل التقريب بني «النسوية» منظوراً ومقاربة،
و»اإلسالم» موضوعاً للتفهم والتفكيك .وقد توىل عدد من األعالم الرجال دور «الوساطة» هذا .إذ كانت دراساتهم الدينية
وسعيهم إىل إرساء قواعد منهجية جديدة يف قراءة النص الديني ويف فهم الظاهرات الدينية ويف تحليل وضع الدين يف
املجتمع ووظائفه معرباً إىل طرح قضايا عىل صلة باملرأة وباإلسالم ،مثل محمد الغزايل ومؤلفه «قضايا املرأة بني التقاليد
الراكدة والوافدة» ( ،)1991وعبد الحليم أبو شقة ومؤلفه موسوعة تحرير املرأة يف عرص الرسالة ( )1995ومؤلفات جامل
البنا وخاصة مؤلفه «املرأة املسلمة بني تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» ( ،)1998ومؤلفات محمد الطالبي وخاصة «عيال
الله» ،ومؤلفات عبد املجيد الرشيف وخاصة «لبنات» ،ومؤلفات نرص حامد أبو زيد وخاصة «دوائر الخوف» ،ومحمد
شحرور وخاصة «نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،فقه املرأة (الوصية ،اإلرث ،القوامة ،التعددية ،اللباس)» ()2000
 ،...وغريهم .وقد تزامن هذا الرتاكم املعريف مع عوامل أخرى كانت فاعلة يف تبلور النسوية اإلسالمية ،من بينها ظهور
جيل جديد من املتخصصات يف الدراسات اإلسالمية ،وم ّمن حصلن معرفة جديدة بهذا املجال ومبناهج الدراسات الدينية
الحديثة من الباحثات العربيات وخاصة من الباحثات املسلامت من غري العربيات م ّمن تعلمن يف جامعات غربية
وأمريكية وهن يعشن هناك أيضاً ،وهو ما سمح لهن بأن يكنّ أكرث جرأة يف طرح القضايا النسائية يف عالقتها بالدين ومن
منظور جندري من جهة ،كام كنّ أكرث حساسية ملسألة الهو ّية ومقوماتها من جهة أخرى .كام كان «للثورة اإليرانية» أثر
يف هذا عندما وجد جيل كامل من النساء اإليرانيات أنفسهن مضطرات إىل البحث عن حلول ملا واجهنه منذئذ من «ردّة»
يف مستوى حقوقهن ووضعهن القانوين ،وذلك من داخل املنظومة الدينية .29هذا إضافة إىل إلحاح الدراسات االسترشاقية
عىل ّأن اإلسالم هو السبب األسايس يف ما تعانيه املرأة املسلمة من قهر واضطهاد ،وعىل أ ّنه بطبيعته دين معا ٍد لحرية
املرأة ولحقوقها .وقد تضافرت ّ
كل هذه العوامل لتقرب بني املنظور الجندري من جهة واملنظومة الدينية اإلسالمية من
جهة أخرى ،بهدف الربهنة عىل إمكانية أن تحقق املسلامت طموحاتهن يف العدالة واملساواة من داخل اإلسالم ،وأ ّنه ال
تعارض بني اإلميان واملنظور النسوي من جهة ،وعىل ّأن «اإلسالم» ليس ديانة معادية للنساء بطبيعتها ،وإمنا هذا الوضع
نتاج ثقافة أبوية وتأويالت ذكورية للنصوص اإلسالمية التأسيسية من جهة أخرى .وقد كان لكتابات النسويات املسلامت
30
املشتغالت يف مؤسسات جامعية أو بحثية أمريكية خاصة دور فاعل يف هذا التقريب بني املنظورين الجندري واإلسالمي،
29 - Ziba Mir-Hosseini, Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran, 1999
30 - Mai Yamani, Feminism and Islam, 1996

leila Ahmed: Women and gender in Islam, historical roots for a modern debate, Yale University press. 1992
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وإلثبات هذه الرؤى واملواقف تطبيقياً اتجه جهد النسوية اإلسالمية نحو النقد التاريخي للمصادر الفقهية والترشيعية
خاصة ،عىل اعتبار أ ّنها هي التي تفعل واقعياً ما أنتجه التأويل الذكوري للنص التأسييس ممث ًال يف القرآن خاصة ،وهو
تأويل محدود وتربيري ومتييزي ،وهذا ما ميثل دافعاً للمسلامت من أجل امليض يف «مجاهدة» هذا التمييز يف آفاق أخرى
31
وبرؤية جديدة هي الرؤية الجندرية.
وعموماً حققت الدراسات اإلسالمية النسوية ،باللغة اإلنجليزية خاصة ،تطوراً ملحوظاً منذ مطلع القرن الجديد،
وتنوعت املداخل واتسعت املصادر الدينية والثقافية التي أخضعت لهذه املقاربة ونجحت النسويات يف إسامع أصواتهن
يف حقل الدراسات الدينية .ولكن تظل اللغة عام ًال مشكلياً :فالكتابة باإلنجليزية أتاحت لهؤالء االستفادة من املعارف
التي تتيحها هذه اللغة ومن طبيعة املتلقني النخبوية لهذه الدراسات ،ولكنها من جهة أخرى حدّت من قدرتهن عىل
االستفادة من املصادر األصلية التي هي يف الغالب مصادر عربية .وهو األمر الذي متيزت به الدراسات الدينية النسوية
باللغة العربية ،رغم محدوديتها مقارنة مبا يصدر سنوياً من دراسات كثرية باإلنجليزية وبغريها من اللغات.
ميكن تصنيف الدراسات املتعلقة بقضايا املرأة يف املجال العريب إىل:
 دراسات إصالحية تطالب بتحرير املرأة وبحقوقها يف إطار مرشوع إصالحي عام يربط إصالح املجتمع وأوضاعالبلدان عامة بإصالح وضع النساء ،ومرجعية املؤلِّفات هنا نهضوية-إصالحية وليست نسوية بشكل واع ،وضمن هذا
الصنف ندرج أعامل النساء الرائدات يف البالد العربية كملك حفني وهدى شعراوي ونظرية زين الدين وغريهن.
 دراسات نسوية تعود إىل أواخر عقد الستينات وبداية السبعينات ،ومتثل املوجة النسو ّية األوىل التي كانت أكرثالتزاماً باملنظور النسوي وأكرث وعياً بقضايا الجندر ،كام كانت تفكر من داخل مرجعية القوانني الوضعية وخاصة قوانني
حقوق اإلنسان ،ومتثل كتابات فاطمة املرنييس ونوال السعداوي منوذجاً يف هذا السياق .وقد عرف هذا التوجه موجة
ثانية منذ أواخر العقد املايض جاءت أكرث تجذراً يف الوعي النسوي ويف التشبث باملطالبة بتمكني النساء من كافة حقوقهن
عىل قاعدة منظومة حقوق اإلنسان للمرأة ،وأكرث متكناً من مقومات الطرح الجندري ،ومتثل كتابات الباحثتني التونسيتني
رجاء بن سالمة 32وآمال قرامي 33منوذجاً يف هذ املجال.
 دراسات نسائية كتبتها نساء ملتزمات باملنظور الديني وبالدفاع عن مرشوع الدولة الدينية ،وهي كتابات يبدو فيهاالوعي النسوي شديد املحدودية ،بل هو مقصور عىل بعض املبادئ والتصورات التي ال تتعارض بأي شكل مع التصورات
الكربى حول املرأة وقضاياها ومطالبها ،كام تشكلت يف صلب الثقافة اإلسالمية بكل مكوناتها ،ومتثل كتابات زينب الغزايل
عىل سبيل املثال منوذجاً لهذا النمط من الدراسات.
31 - Amina Wadud: inside the gender jihad, Women`s reform in Islam, 2006, p192.

 - 32انظر على سبيل المثال :د .رجاء بن سالمة :بنيان الفحولة ،أبحاث في المذكر والمؤنث ،سورية دار بترا للنشر والتوزيع2005 ،
 - 33انظر على سبيل المثال :آمال قرامي :االختالف في الثقافة العربية اإلسالمية ،دراسة جندرية ،بيروت ،دار المدار اإلسالمي2007 ،
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 دراسات جمعت بني املنظور النسوي والخلفية الدينية اإلميانية ،ترى صاحباتها أال تعارض بينهام ،بل ترى ّأننقد الطابع الذكوري للرتاث الديني يتنزل يف صلب األفق القرآين وينسجم معه ،عىل أساس أ ّنه أفق إنساين بعيد عن ّ
كل
التصنيفات التمييزية املستندة إىل الجنس أو العرق أو غريهام ،...وقد تركز البحث عىل تفكيك ذلك الرتاث لكشف طابعه
الذكوري ،وعىل إعادة بناء فهم جديد من وجهة نظر نسوية تحريرية تؤكد أال تعارض بني اإلسالم وتطلعات النساء إىل
العدالة واملساواة .ومتثل كتابات أميمة أبو بكر وشريين شكري وغريهام من الباحثات املرصيات ،34ومن الباحثات يف بلدان
عربية أخرى مثل أسامء املرابط باملغرب منوذجاً يف هذا الشأن.
 دراسات دينية نقدية كتبتها باحثات متخصصات من منظور نقدي ومبنهجيات العلوم اإلنسانية الحديثة املطبقةعىل النصوص الدينية وعىل الرتاث الديني-الثقايف ،وهي دراسات ال تعلن بشكل واضح ورصيح عن التزامها باملنظور
النسوي وال تقرص اهتاممها عىل قضايا النساء ،إال أ ّنها ،ويف سياق برنامجها النقدي ،تطرقت إىل ما سلط عىل النساء من
متييز وقهر تحت غطاء الدين وباسم مرشوعيته ،وميكن أن ندرج ضمن هذا التوجه أعامل عدد من الباحثات الجامعيات
باملغرب األقىص مثل أستاذة القانون والترشيع اإلسالمي فريدة بناين ،35وبتونس مثل ألفة يوسف 36ونائلة سيليني 37وزهية
جويرو 38وناجية الورميي بوعجيلة 39وسلوى بالحاج صالح العايب 40 ،وغريهن من الباحثات الاليت لعنب دوراً كبرياً يف
تجديد الدراسات الدينية .ومن الثابت ّأن تضافر هذه املسارات البحثية قد ساهم يف تطوير الدراسات اإلسالمية النسوية
باللغة العربية ويف تجويد أدواتها ومفاهيمها.
وعموماً ميكن أن نالحظ الكثري من التقاطعات والتشابهات بني الدراسات الدينية النسوية يف املجالني املسيحي واإلسالمي،
سواء يف مستوى املنظور البحثي القائم عىل الجمع بني املنظور النسوي املنحاز إىل حق النساء يف أن يدافعن عن أنفسهن
ضد كل أشكال التمييز املسلطة عليهن باسم مسوغات دينية ،ويف أن يقاومن االستعامل الذكوري للدين من أجل تثبيت
سلطانه عىل أجساد النساء وعىل مصائرهن ،واملنظور النقدي-التحريري الجامع بني نقد الخطابات واملؤسسات الدينية
وتفكيك أصولها وأبنيتها من أجل الكشف عن نظامها واملسكوت عنه فيها ،وإعادة بناء خطاب جديد يخدم الهدف الذي
 - 34انظر على سبيل المثال :أميمة أبو بكر وشيرين شكري :المرأة والجندر وإلغاء التمييز االجتماعي والثقافي بين الجنسين ،دار الفكر المعاصر،2002 ،
ولمزيد المعلومات حول هذا التيار في مصر ،ر .هند مصطفى :النسوية اإلسالمية ،كتاب المسبار ،عدد« ،76المرأة في العالم العربي وتحديات اإلسالم
السياسي» ،إصدار مركز المسبار للدراسات والبحوث.
 - 35فريدة بناني وزينب معادي :دليل تكريم النساء في النصوص المق ّدسة ،إصدارات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومشروع إدارة الحكم في الدول
العربية.
 - 36انظر على سبيل المثال من أعمالها :ناقصات عقل ودين ،فصول في حديث الرسول ،تونس ،دار سحر ،2008 ،حيرة مسلمة ،في الزواج والميراث
والمثلية الجنسية ،تونس ،دار سحر للنشر ،2008 ،وكذلك :وليس الذكر كاألنثى ،في الهوية الجنسية ،تونس2014 ،
 - 37ر .على سبيل المثال :نائلة سيليني :تاريخية التفسير القرآني ،ج :1قضايا األسرة واختالف التفاسير ،النكاح والطالق والرضاعة والمواريث ،الدار
البيضاء ،المركز الثقافي العربي2002 ،
 - 38ر .على سبيل المثال :زهية جويرو :الوأد الجديد ،مقاالت في الفتوى وفقه النساء ،تونس ،مسكيلياني للنشر2014 ،
 - 39ر .على سبيل المثال :ناجية الوريمي بوعجيلة :في االئتالف واالختالف ،ثنائية السائد والمهمش في الفكر اإلسالمي القديم ،المؤسسة العربية للتحديث
الفكري.2008 ،
 40ـ ر .على سبيل المثال :سلوى الحاج صالح العايب :دثريني يا خديجة ،بيروت ،دار الطليعة1999 ،
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يوجه هذا املنظور ،وهو تحرير النساء من ّ
كل أشكال القهر املسلطة عليهن باسم الدين والثقافة الدينية ،إضافة إىل املنظور
اإلمياين الذي يرفع تعارضاً ذهبت إليه الدراسات النسوية املعلمنة بني الرؤية واملوقف اإلميانيني واملنظور النسوي .ولكنّ
هذه التقاطعات ووجوه الشبه بني املجالني ال تخفي ما يختص به ّ
كل مجال عن اآلخر .فقد بدت لنا الدواعي املتحكمة يف
عمل النسويات املسيحيات عىل خلق قاعدة معرفية جامعة بني املنظور النسوي واملوقف اإلمياين دواعي معرفية من جهة،
ومبدئية-روحية من جهة أخرى ،تعبرّ عن حاجة النساء إىل روحانية جديدة ال يتعارض فيها إميانهن الديني واعتقاداتهن
وجه هذه الدراسات وجهة تأصيلية «فلسفية» وجدت
مع وعيهن بذواتهن بصفتهن مواطنات كامالت الحقوق ،وهذا ما ّ
تعبريها الواضح يف الالهوت املسيحي النسوي الذي حاول أن يريس قاعدة عقائدية-الهوتية جديدة تتناسب مع املنظور
النسوي وتؤسسه «فلسفياً» وعقائدياً .يف املقابل بدت لنا دواعي هذا املسعى يف املجال اإلسالمي سياسية-براغامتية يف املقام
األول ،فإكراهات اإلسالم السيايس وما أطلقه من مخاوف يف صفوف النساء ،واستمرار الوعي الديني التقليدي متحك ًام يف
الذهنيات العامة ،فض ًال عن ضغوط واقع األغلبية من النساء املهمش والفقري ،عوامل جعلت النسوية اإلسالمية «تلفيقية»
يف حاالت كثرية ،مبعنى أ ّنها تبحث عن حلول مبارشة ملشكالت راهنة وإكراهات متارس ضغوطاً يومية عىل النساء ،عن
طريق «حيل فقهية» ،وتأويالت ال تستند إىل قاعدة معرفية دقيقة ،بينام ّ
ظل التأسيس الفلسفي والتأصيل العقائدي
محدودين جداً ،مماّ يجعل النسوية اإلسالمية يف نظرنا محتاجة حقاً إىل «علم كالم» جديد يؤدي وظيفة التأصيل تلك.
أ ّما يف مجال الدراسات اإلسالمية النسوية داخلياً فال تفوتنا اإلشارة إىل نوع من االنقطاع بني الدراسات باللغة العربية
مؤسسات جامعية أو بحثية داخل البالد
واملنجزة داخلياً من باحثات يعشن داخل مجتمعات مسلمة ويعملن غالباً يف ّ
العربية ،مع ما يعنيه هذا من تضييق وإكراهات تفرض عىل الباحثات حدوداً قد يصعب عىل كثري منهن تخطيها ،إال ّأن متلك
ميزة التمكن من لغة املصادر التأسيسية والرئيسية للمجال البحثي واملعرفة الدقيقة بها يسهل عىل الباحثات العربيات
الوصول إىل هذه املصادر والتعمق يف فهمها ويف إتقان تحليل خطاباتها واملعرفة الدقيقة مبالبساتها وسياقاتها .ويف املقابل
تبدو الدراسات اإلسالمية النسوية باللغة اإلنجليزية ،أو غريها من اللغات األوروبية ،والتي تعيش صاحباتها يف بلدان غربية
كل املوضوعات ويف استخدام ّ
ويعملن يف مؤسساتها الجامعية والبحثية أكرث حرية يف طرق ّ
كل ما تتيحه املعارف اإلنسانية
الحديثة ،وهنّ أحياناً عىل دراية أوسع باملناظري البحثية وباملناهج الحديثة يف دراسات األديان والثقافات الدينية ،إال ّأن ما
ينتجنه من بحوث ال يسلم أحياناً من األخطاء الناتجة عن افتقاد الدقة يف ما يستعملن من مصادر مرتجمة عن العربية  ،41هذا
فض ًال عن كون كثري من املقاالت والدراسات تبذل صاحباتها جهداً كبرياً للربهنة عىل مسائل تبدو عىل غاية من البداهة بالنسبة
إىل من يعرف اللسان العريب ،عىل غرار ما نراه يف كثري من املواقع يف كتاب أمينة ودود املشار إليه سابقاً «املرأة والقرآن».
يتم خاللها تبادل الخربات وس ّد
وعموماً تبدو لنا الحاجة متأكدة إىل تنسيق الجهود ،وإىل برامج بحثية مشرتكة ّ
الثغرات عند هذا الطرف أو ذاك ،من أجل االستفادة من اآلفاق التي تفتحها أمام الدراسات الدينية العامة املقاربات
الجديدة والعلوم اإلنسانية ومعارفها.
 41ـ انظر مالحظات مترجمة كتاب «النسوية والدراسات الدينية» ،رندة أبو بكر ،حول وقوع بعض الباحثات الكاتبات باإلنجليزية في أخطاء في التأويل بسبب
اعتمادهن على ترجمات للقرآن أو للمصادر العربية تفتقد الدقة ،على غرار ما حصل مع رفعت حسن في تأويلها لمفهوم القوامة اعتماداً على ترجمة المودودي آلية
القوامة ،مرجع سابق ،ص ص 46-45
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ضد المرأة من
النسو ّية في تونس ،وخطاب العنف ّ
خالل «الكريديف»
هاجر المنصوري

ّ
الدراسة:
ملخص ّ

ينطلق اهتاممنا مبركز ال ّدراسات والتّوثيق واإلعالم حول املرأة يف تونس «الكريديف» من وعينا بأهم ّية دوره يف
صياغة الخطاب حول املرأة وفق منهج علمي يستثمر حقل ال ّدراسات النّسو ّية ومقاربتها يف النّوع االجتامعي ،ويقطع
مع الخطابات الكالس ّيك ّية يف دراستها للمرأة وقضاياها .واستدعى هذا االهتامم منّا أن نو ّزع ال ّدراسة عىل مبحثني منهّد
ثم يكون املبحث األ ّول ،وفيه نع ّرف الكريديف،
لهام بالبحث عن صلة الكريديف بالنّسو ّية العامل ّية وحدود تأثريها فيهّ ،
وننظر يف مدى ارتباط هذا املركز يف منهجه البحثي ودراساته العلم ّية ومنشوراته مبقاربة النّوع االجتامعي .ويف املبحث
ال ّثاين نعنى بحدود حضور خطاب العنف ض ّد املرأة يف جملة خطابات الكريديف ،ومدى استثامر هذا األخري للبعد الفنّي
الصورة اإلعالن ّية اإلشهار ّية .ونختم هذين املبحثني بجملة من االستنتاجات نجدّد فيها التّأكيد عىل
فيه ،وال سيام يف فنّ ّ
مرجع ّية الكريديف النّسو ّية ودورها يف ال ّدراسات النّوع ّية التي يصدرها املركز ،فض ًال عن تأثري هذا املركز ذاته يف بعض
تخصص أكادميي يف النّسو ّية ومقارباتها يف النّوع االجتامعي.
الجامعات التّونس ّية من خالل توجيهها نحو إحداث ّ
المقدمة :من ال ّنسو ّية «العالم ّية» إلى الكريديف «ال ّتونس ّية»
ّ

يرد مفهوم «النسو ّية» يف اللغة مصدراً صناع ّياً مشت ّقاً من مادّة «نسا» ،ويحيل يف ال ّلسان إىل «النِّسوة والنُّسوة بالكرس
والضم ،والنِّساء والنِّسوان والنُّسوان :جمع املرأة من غري لفظ ( )...والنِّساء جمع نسوة إذا كرثن ،ولذلك قال سيبويه يف
اإلضافة إىل نساء ِن ْس ِويّ  ،فردّه إىل واحده ،وتصغري نسوة نسية ،ويقال :نسيات» ،1وهو تعريب ملفردة Féminisme
«كل جهد نظريّ أو عم ّ
بالفرنس ّية ،و feminismباإلنجليز ّيةّ .
يدل يف االصطالح عىل ّ
يل يهدف إىل مراجعة أو استجواب أو
السائد يف البنية االجتامع ّية الذي جعل الرجل هو املركز وهو اإلنسان ،واملرأة جنساً ثانياً أو آخر يف
نقد أو تعديل النّظام ّ
منزلة أدىن ،تفرض عليها حدود وقيود ومتنع عنها إمكانات النّامء والعطاء فقط أل ّنها امرأةّ ،
وتبخس خرباتها وسامتها فقط
أل ّنها أنثو ّية» .2فالنّسو ّية إذن مفهوم يعمل «من أجل استدعاء الكوين /اإلنساين إلنجاز فهمها وإفهام اآلخر ّ
بأن املرأة هي
 - 1ابن منظور :لسان العرب ،ما ّدة «نسا» 15 ،مج ،بيروت ،دار صادر.
 - 2حوسو (عصمت محمّد) :الجندر األبعاد االجتماعيّة والثّقافيّة ،دار ّ
الشروق للنشر ولتّوزيع ،عمّان  -األردن ،ط ،2009 ،1ص  .47و»األنثويّة»
 Féminineتعني اكتشاف ّ
الذات وهي مرحلة متق ّدمة من النسويّة ،المصدر نفسه ،ص  .48راجع في ذلك أيضاً ما أوردته الفيلسوفة األمريكيّة “بالتر” عن
ارتباط النسويّة أساساً بقضايا المرأة في القسم الذي وسمته بــ « »Women as the subject of feminismمن كتابها.
Bulter (Judth): Gender Trouble: Feminism and the subversion of Identity, New York- London, Routledge, 1990, p. p 1-6.
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ذلك الجزء الن ّد بجزئ ّيته «ال ّرجل» يف ّ
كل «اإلنسان» الذي يلزمه الفهم الحقوقي الكايف للخالص مماّ تكابدنه من حيف
وظلم يف إطار إنجاز ذلك ّ
الكل وعدم تهميشه لذاته بيديه».3
وتاريخ ّياً ظهر هذا املصطلح أل ّول م ّرة فيام تق ّره «كارن أوفن» بفرنسا يف سبعينات القرن التّاسع عرش مع أ ّول امرأة
ثم أخذ املصطلح منذ  1890ميت ّد يف اآلفاق الغرب ّية ،4وهو يرتبط يف الفكر الغريب بجهود
نسو ّية «أوبرتني أوكلريت»ّ ،
ثم امتدّت إىل ّ
كل من فرنسا والواليات
السابع عرشّ ،
حركات املقاومة لتبع ّية النّساء لل ّرجال التي برزت يف إنجلرتا يف القرن ّ
املتّحدة بفضل ما حدث يف تلك الفرتة من تح ّوالت اقتصاد ّية وسياس ّية كبرية أدّت إىل تغيري العالقات التي حدّدت املجتمع
الصناعي ،فظهرت ج ّراء ذلك أصوات النّساء ال ّلوايت طالنب بحقوقهنّ .5
ما قبل ّ
وخلقت أصداء هذه األصوات النّسائ ّية بحركاتها النسو ّية6أجواء مالمئة فتحت من خاللها يف أقسام الجامعات ،وال
سيام يف اختصاص العلوم االجتامع ّية ،الباب عىل مرصاعيه لل ّدراسات النسو ّيةّ ،
فدشنت هذه ال ّدراسات مسار التّأسيس
وتوسع مداها من الواليات املتّحدة انطالقاً من جامعة سان دياغو يف العام الدرايس
العلمي لألبحاث األكادمي ّية حول املرأةّ ،
 7 1970-1969باتجاه فرنسا وبريطانيا ثم مختلف دول العامل الغريب والعريب ،لتؤدّي فيام بعد إىل بروز حقل دراسات
النّوع االجتامعي باعتبارها تقوم عىل مفهوم جامع يحيط بشواغل ّ
كل من الجنسني معاً .8وخ ّولت املرونة الفكرية
لدراسات النّوع االجتامعي وتجاوزها ملنطق الصرّ اع بني الرجل واملرأة وتضادّهام تأصيل هذا االختصاص ومقارباته ،كام
سمحت له تدريج ّياً اقتحام عدد من فروع العلوم اإلنسان ّية ،ليتد ّعم من يوم آلخر مسار حضوره بوصفه حق ًال معرف ّياً

(علي عبّود) ،منشورات
علي عبّود)« :الفلسفة والنسويّة ،التّضايف تحت الكوني» ،الفلسفة والنسويّة ،إشراف وتحرير :المحمداوي
 - 3المحمداوي (
ّ
ّ
ً
االختالف وغيرها ،الجزائر ،ط  ،2013 ،1ص  .13راجع أيضا ،»Feminist Theory, Exmining Branches of Feminism« :الموقع اإللكتروني:
ّ ،http://www.amazoncastle.com/feminism/ecocult.shtml، 28/ 04/ 2004
االطالع عليه في .2016 /02 /15
 4ـ انظر في ذلك:
Offen (Karen): Defining Feminism: A Comparative Historical Approach Author(s), Reviewed work(s), Signs, Vol 14,
N1 (Autumn, 1988), p. p 119-157, The University of Chicago Press Stable URL, http://www.jstor.org/stable/ 3174664
p. p 126- 134, 24/01/2012.
ويمكن ّ
االطالع أكثر على تاريخيّة المفهوم لدى:
Gubin (Eliane), Jaques (Cathrine): Le siécle des féminismes, Paris, Ed de l’atelier, Ed ouvriéres, 2004, p 23.
قصة الفلسفة ،بيروت ،مكتبة المعارف،1988 ،
 - 5اانظر في ذلك :حوسو (عصمت محمّد) :الجندر ،ص ص  .47 -46وراجع أيضا :ديورانت (ويل)ّ :
ط  ،6ص 160
 - 6تجدر اإلشارة إلى ّ
فصل عصمت محمّد حوسو القول فيها ،اانظر مؤلّفه :الجندر ،ص .ص 52 -48
ان الحركة النسويّة الغربيّة مرّ ت بموجات ثالثّ ،
 - 7وذلك في البرنامج األوّل لل ّدراسات النسائية في الواليات ،ويليه البرنامج الثّاني في جامعة كورنيل في عام  1971 -1970ليزداد عدد البرامج من 150
في عام  1975إلى ما يزيد على  600برنامجاً بحلول التسعينات من القرن العشرين ،ال ّدراسات النّسائيّة /دراسات الجندرsjoseph.ucdavis.edu/.../ :
ّ
االطالع عليه في /02 /15
 ،women_gender_studies.pdfwomen_gender_studies.pdf. 2012-2016.ترجمة كمال (هالة) ،ص ،538
.206
 - 8التّايب (عائشة)« :التطوّر العلمي لحقول دراسات المرأة في العالم العربي» ،الموقع اإللكتروتي التّاليّ ،www.women.jo/documents/ :
االطالع
عليه في .2016 /02 /12
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قائم الذات .9كام أحدثت هذه ال ّدراسات تح ّوالً يف معالجة قضايا املرأة من إطار حقل «الدراسات حول املرأة» أو «قضايا
املرأة» إىل تناول الجنسني معاً يف سياق بحثي واحد ضمن مقاربات النوع االجتامعي ،بل نقلة نوع ّية ها ّمة فتحت
لل ّدراسات النسو ّية فتحاً علم ّياً باهراً ،فتبنّته ّ
املنظامت والهيئات الدول ّية املندرجة يف سياق هذه النّوع ّية من ال ّدراسات،
وأسست لهذه ال ّدراسات ومقارباتها مرشوع ّية فكر ّية وحتّى سياس ّية ال محيد عن إجرائ ّيتها وفعال ّيتها يف تحقيق التّنمية
ّ
املستدامة للمرأة يف جميع املجاالت الحيات ّية.
ويعترب االهتامم بقضايا املرأة وشواغلها يف العامل العريب ،وال سيام يف تونس ،مساراً ذا منحى نسويّ انطلق منذ
االستقالل سنة  ،1956ليتعزّز من بعد مع بعض «النسو ّيات التونس ّيات» 10يف شكل برامج ساعية يف مجموعها إىل جعل
املؤسسايت باملرأة يف سياق ّ
خط
املرأة محوراً مفصل ّياً ملسرية البالد التنمو ّية .وتظهر هذه الربامج الجد ّية يف االهتامم ّ
اتيجي تتبنّى فيه الدّولة التّأطري بل التّأسيس لحركة نسو ّية عرب ّية تونس ّية ،إذ ُيع ّد مطلع التّسعينات وما شهده من
اسرت ّ
خاصة باملرأة ،وتأسيس مركز الدراسات والبحوث واإلعالم والتوثيق حول املرأة «الكريديف» ،بوصفه هيئة
إنشاء وزارة ّ
لتوجه بحثي ودرايس .11وتكتيس
علم ّية تابعة للوزارة ،االنطالقة املؤسسات ّية النّسو ّية األوىل التي جعلت من املرأة محوراً ّ
أهم ّية هذا املركز يف انشغاله واشتغاله األ ّويل بقضايا النّوع االجتامعي يف تونس ،فهو يع ّد له األسبق ّية يف ذلك وريادته
تدفعنا إىل االهتامم به ،وطرح جملة من اإلشكاالت حول أولو ّياته وأهدافه وآل ّياته ،وحدود تفعيله ملقاربات النّوع
االجتامعي يف تعاطيه مع قضايا متكني املرأة ،وكيف ّية تعامله مع ظاهرة العنف ض ّد املرأة بوصفها من أعتى الحصون
املعيقة للحضور النّسايئ يف مجاالت التّنمية.
 -1الكريديف ومقاربة ال ّنوع االجتماعي:

أ -الكريديف بني النّشأة وال ّرؤية فاألهداف
تأسس مركز الدراسات والبحوث واإلعالم والتوثيق حول املرأة ويخترص يف مفردة «الكريديف» سنة  ،1990وهو
ّ
يعترب الهيئة العلم ّية لوزراة شؤون املرأة واألرسة والطفولة واملسنّني .تكمن مها ّمه األساسية يف تشجيع ال ّدراسات واألبحاث
حول وضع املرأة التّونس ّية ودورها يف املجتمع عن طريق جمع املعطيات والوثائق املتّصلة بها وبوضعها ومدى تط ّوره
مؤسسة عموم ّية تحت إرشاف وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفولة
مع الحرص عىل نرشها .وجرى دعم املركز بوصفه ّ
واملسنّني بالتعاون ال ّثنايئ واملتعدّد
األطراف الذي ساهم يف تطوير خربته وموقعه االسرتاتيجي يف املحيط الوطني وحتّى الدّويل.
خاصة :التّايب ( عائشة)« :التطوّر العلمي لحقول دراسات المرأة في العالم العربي».
 - 9راجع في ذلك
ّ
 - 10اانظر في ذلك:
Marzouk (Ilhem): Le mouvement des femmes en Tunisie au XXe siécle: Féminisme et Politique, Tunis, Cérès, 1999.
 - 11التّايب ( عائشة)« :التطوّر العلمي لحقول دراسات المرأة في العالم العربي».
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تم
وباإلضافة إىل أقسام «الكريديف» وهياكله يف البحث والدراسات والتّدريب واإلعالم واال ّتصال حول املرأة ،فقد ّ
إحداث هياكل أخرى يف صلبه نذكر من بينها :أ ّوالً مرصد وضع املرأة الذي يز ّود أصحاب القرار باملعطيات واملؤشرّ ات
ّ
واملنظامت غري الحكومية الحصول عىل املعلومات املطلوبة،
الرضورية لصنع القرار وتخطيط الربامج ،ويتيح للباحثني
وثانياً شبكة للمعلومات حول املرأة يف تونس واملغرب العريب ويشكل الكريديف نقطة اتصاله ،وثالثاً هيكل تدريب
املخصص لتشجيع البحث حول
دويل حول النوع االجتامعي والتنمية ،ورابعاً كريس اليونسكو للدراسات حول وضع املرأة ّ
مؤسسات البحث يف الشامل والجنوب .وخامساً وأخرياً مرصد متابعة صورة
مواضيع النوع االجتامعي وتعزيز التّبادل بني ّ
املرأة يف وسائل اإلعالم ،وهدفها إجراء تحليل متثالت أدوار النوع االجتامعي الذي تنقله وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية
واملسموعة.12
ب -يف مقاربة النّوع االجتامعي :اآلل ّيات والبحوث وال ّدراسات
يصنّف «الكريديف» يف تونس وخارجها بوصفه قطباً علم ّياً وبحث ّياً ها ّماً ،فهو ُيع ّد لدى صندوق األمم املتّحدة
للس ّكان 13قطب امتياز يف مجال النّوع االجتامعي والتّنمية ،وقطباً جامع ّياً من طرف ّ
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة «اليونسكو» ،14وبيت خربة يف مجال اإلحصائ ّيات املصنّفة حسب الجنس يف العامل العريب من طرف برنامج األمم
مؤسسة مرجع ّية يف مجال النّوع االجتامعي والتنمية ،ومن أبرز ال ّروافد األساس ّية التي
املتّحدة للتّنمية .15كذلك ُيع ّد ّ
ساعدته عىل التّم ّيز يف هذا االختصاص هي مجاالت التّعاون والدّعم من قبل أطراف أمم ّية من أجل طرح مسائل أساس ّية
متع ّلقة بأوضاع املرأة والنّوع االجتامعي من خالل البحث والتّكوين واإلعالم والتّوثيق ،وكذلك من خالل ما يقوم به من
لقاءات وندوات للتّأثري وكسب التّأييد يف مجاالت اختصاصه.16
وعليه فالكريديف يعترب من أوائل ّ
املنظامت الحكوم ّية املبادرة باستخدام مقاربة النّوع االجتامعي يف بحوثه ودراساته
وقواعد بياناته .ونعني بالنوع االجتامعي أو «الجندر» ( 17)Genderجملة الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة بوصفها
 - 12اعتمدنا في تعريف الكريديف على المرجعين التّاليين:
أو ً
ّال :الموقع اإللكتروني ، http://www.euromedgenderequality.orgتقرير حول تحليل الوضع الوطني ،الحقوق اإلنسانيّة للمرأة والمساواة على
ّ
ً
أساس النّوع االجتماعي ،تونس ،تعزيز المساواة بين الرّ جل والمرأة في المنطقة األورو متوسطيّة ،)2011 -2008( ،ص  .45وثانيا :مجلة الكريديف
ّ
والطفولة ،مركز البحوث وال ّدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة،
«من أجل ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين» ،تونس ،وزارة المرأة واألسرة
.2016
الصندوق وصلته بتونس على الموقع اإللكتروني التّالي« :تونس وصندوق األمم المتّحدة»http://www.diplomatie.gov.tn/ ،
 - 13اانظر تعريف ّ
ّ ،index.php?id=200&L=1
االطالع عليه في .2016 /02 /15
المنظمة على الموقع اإللكتروني التاليّ ،/http://ar.unesco.org :
ّ
االطالع عليه في 2016 /02 /12
 - 14انظر تعريف
 - 15انظر في ذلك :مجلّة الكريديف «من أجل ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين» ،ص 6
ّ
الملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام« ،أرى أسمع أتكلّم» ،عدد  ،44في إطار حملة  16يوماً من النّشاط لنبذ
 - 16انظر في ذلك :مجلّة الكريديف،
العنف ض ّد النّساء  ،2013 /2012الكريديف ،وزارة شؤون المرأة واألسرةEntité des Nations pour l’égalité des sexes et l’autonomisation ،
 ،des femmesص 53

 - 17وهو في أصل اشتقاقه اللّغوي كلمة إنجليزية « »Genderتقابلها بالفرنسيّة كلمة « ،» Genre تنحدر من أصل التيني ،وتعني في اإلطار اللغوي
فعال مبنيّاً
المعجمي الجنس من ذكر وأنثى .ااستخدم المفهوم من ناحية أولى بوصفه مصطلحاً لغويّاً لتصنيف األسماء والضمائر والصفات ،ومن ناحية ثانية ً
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صفات اجتامع ّية ال عالقة لها باالختالفات العضو ّية ،18وهو مفهوم «يق ّر بوجود االختالفات والتن ّوع يف األدوار بني الجنسني
حسب ما هو سائد يف ال ّثقافة ،وهو ال يطالب بإلغاء مثل هذا التن ّوع ،ولكنّه يشرتط أمرين :األ ّول وجود مساواة يف قيمة
األدوار التي يقوم بها الجنسان ،ومساواة يف مكانة ّ
كل منهام ( ،)...والرشط ال ّثاين أ ّنه يجب أن ننظر إىل الوقائع من زاوية
الصيغة مفهوم الجنس ( )Sexeالذي
اإلناث وال ّذكور معاً ال من زاوية جنس واحد» .19ويقابل مفهوم الجندر بهذه ّ
يحيل عىل املميزات البيولوجية املحدّدة ّ
لكل من ال ّرجل واملرأة واملتم ّثلة باألساس يف األعضاء التناسل ّية والكروموسومات
والجينات التي تساعد عىل تحديد نوع أو جنس ّ
كل من املرأة والرجل ،ووظائفهام وأدوارهام الفطر ّية.20
وإذ يتبنّى الكريديف هذا املفهوم ومقاربته فإ ّنه يتعامل يف أبحاثه ودراساته حول املرأة عىل أساس ّأن الخصائص
التي يحملها ال ّرجل واملرأة بوصفها صفات اجتامع ّية ال عالقة لها باالختالفات العضو ّيةّ ،21
وأن «الهو ّية الجندر ّية» بينهام
بأن «األدوار االجتامعية» التي تناط ّ
ليست ثابتة بالوالدة كذكر أو أنثى ،وتبعاً لذلك فإ ّنه يق ّر ّ
بكل من ال ّرجل واملرأة
تتحدّد تبعاً للعوامل االجتامع ّية واالقتصاد ّية والثقاف ّية والنّفس ّية القابلة للتغيرّ من بيئة ألخرى ومن حقبة زمن ّية لحقبة
الحقة .ويالحظ ّأن املجتمعات املعارصة ،فيام تو ّفره ال ّدراسات االجتامع ّية واألنرثوبولوج ّية ،تشهد يف ّ
ظل املتغيرّ ات
ال ّراهنة متييزاً وعدم تكافؤ يف أداء األدوار االجتامع ّية بني ال ّرجل واملرأة ،مماّ يقيص املرأة ويحرصها يف متاح محدود من
األدوار االجتامعية مقارنة بالكثري املتاح للرجل ،22فيكون دور الكريديف األسايس أن مي ّكن املرأة التّونس ّية من الفضاء العا ّم
ال ّريفي والحرضيّ ويرشكها يف ّ
كل مناحي الدورة اإلنتاج ّية.
على خصائص متعلّقة بالجنس في بعض اللّغات وفي قوالب لغوية بحتة ،اانظر ،. http://dictionary.reference.com/search?q=gender :موقع
قاموس المراجعّ ،
مصطلح لغوي إلى نظريّة تتبنّاها الحركات النّسويّة في الغرب.
االطالع عليه في  .2015 /08 /16ث ّم تطوّر المفهوم من
ٍ
 - 18راجع في ذلك:
M. Lips (Hilary): A New Psychogy of Women, Gender, Culture, and Ethnicity, McGraw-Hill, New York, 2006, p. p
4- 7.
والث ّ
قافيّة ،ص  .36وبرز هذا التّطوّر ّ
 - 19حوسو (عصمت محمّد) :الجندر ،األبعاد االجتماعيّة ّ
الذي انتهى إليه المصطلح أوّل مرة في الثمانينات من
القرن الماضي .وقدم عن طريق العلوم االجتماعية عموماً ،والسوسيولوجيا بالتحديد من خالل دراسة الواقع االجتماعي والسّ ياسي ،باعتبارها محاولة لتحليل
األدوار والمسؤوليّات والمعوّقات ّ
لكل من الرّ جل والمرأة ،راجع في ذلك:
Wharton (Amys): The Sociology of Gender, an introuction to theory and research, U.S.A, Black well publishing,
2005.
Oakley (Ann): Sex, Gender and Society, England, Gower House, 1998.
Kramer (Laurat): The Sociology of Gender, New York, St, Martin’s Press, 1991.
 - 20اانظر في ذلك ّ
كال من:
B. James (Jacquelyn): The Meanings of Gender, Journal of Social Issues. The Significance of Gender: Theory and
reserach about Difference, Blackswell Publishers, 1997, pp 122 - 125.
رؤوف عزت (هبة) :المرأة والعمل السياسي رؤية إسالمية ،فيرجينيا -الواليات المتحدة األمريكية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،د ت ن ،ص .ص
.53 -52
 - 21راجع في ذلك:
M. Lips (Hilary): A New Psychogy of Women, Gender, Culture, and Ethnicity, p. p 4- 7.
 - 22انظر في ذلك :مطر ( فوزيّة) :ثقافة حقوق المرأة من منظور النوع االجتماعي (الجندر) ،موقع مركز الدراسات أمان :المركز العربي للمصادر
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الخاصة باملرأة حسب النوع االجتامعي
وتبعاً لهذا التمشيّ يف املقاربة ،سعى «الكريديف» إىل تقديم املعطيات
ّ
وخاصة يف
للوزارات واملنظامت والهيئات الوطن ّية التي تحتاجها ،وللهياكل املامثلة وال ّرامية إىل تحسني وضع ّية املرأة
ّ
البلدان النامية ،وتقوم ّ
بكل هذه املهام هياكل إدارية وعلمية مختصة .23ومت ّكن املركز منذ إنشائه من ترسيخ هذه
املقاربة يف دراساته وعمل من خالل تبنّيها عىل تطوير هياكله وتدعيمها بآليات علمية دقيقة ،فض ًال عن سعيه يف مجال
النرش إىل توفري منشورات متن ّوعة ،نذكر منها مجلة الكريديف الفصل ّية ودراسات وبحوث وتقارير وفهارس ومطو ّيات
خصص املركز جائزة «زبيدة بشري» لإلبداعات النسائية التونسية ىف مجال الكتابة
ذات صلة باملرأة ىف تونس .24كذلك ّ
األدبية والعلم ّية التى يتولىّ إسنادها منذ سنة  1995ومبناسبة اليوم العاملي للمرأة املوافق لليوم ال ّثامن من شهر مارس من
25
ّ
كل سنة .كذلك قام الكريديف بإنشاء شبكة معلومات حول املرأة عىل املستويني الوطنى «الريف» واملغاريب «الرمييف»
ّ
واملنظامت العاملة ىف بلدان املغرب العريب لتحسني أوضاع
ويضطلع فيها بالدور الرئيس ىف عمل ّية التّنسيق بني الهيئات
املرأة .ويعمل الكريديف حال ّياً عىل تطوير أنشطة تلك الشبكة عن طريق الرتاسل اإللكرتوين وشبكة اإلنرتنيت يف مجال
التوثيق واملعلومات التي بدأ ىف تركيزها منذ سنة  ،1990وعمل عىل تطويرها بفضل استخدام التكنولوجيات الحديثة
لإلعالم واالتصال.26
وتجدر اإلشارة إىل ّأن أهم ّية املعلومات حول قضايا املرأة يف الكريديف تنبع من قيمة القضايا ذاتها املطروحة يف
السيايس ،ذلك ّأن نهضة املرأة اليوم متثل رشطاً
املجتمع ،مثل حقّ املرأة يف ّ
الصحة والتعليم والشغل ،وال ّثقافة والفعل ّ
ثم تتبينّ لنا قيمة املعلومات والتوثيق حول املرأة بوصفها
رضور ّياً لنهضة املجتمعات ومعياراً ها ّماً ملدى تقدّمها .ومن ّ
مطلباً أكيداً ّ
لالطالع عىل أوضاع املرأة والتّع ّرف عليها قصد العمل من بعد عىل تحسينها .وذلك ما سعى الكريديف إىل

والمعلومات حول العنف ضد المرأة .2004 /03 /1 ،اانظر أيضاً :الموقع اإللكتروني التّاليhttp://www.mof.gov.eg/equality-finallweb/ :
ّ
االطالع عليه في /02 /15
 ،systempages/wrshafiles/m1.pdfالحمـاقي (يمن)“ :مفهوم النوع االجتماعي االجتماعي والقضايا المرتبطة به”،
.2016
N. Stearns (Peter): Gender in World History, New York and London, Routledge, ed, 2006, p 15.
 - 23اانظر في ذلك الموقع اإللكتروني التّالي:
 ،http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=267مركز البحوث والتّوثيق واإلعالم حول المرأة ،خدمات وآليّات متطوّرة من أجل
النّهوض بالمرأةّ ،2005 /1 /6 ،
االطالع عليه في  .2016 /02 /15ويتكوّن الهيكل اإلداري من المجلس العلمي ومجلس المؤسسة ،وهما ينضويان في
صلب اإلدارة العامة باإلضافة إلى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية وإدارة التعاون .أمّا الهياكل العلمية المختصة فهي :إدارة الدراسات والبحوث والتكوين،
إدارة التوثيق والمعلومات ،وإدارة اإلعالم واالتصال.
 - 24اانظر في ذلك مجلاّ ت الكريديف على سبيل المثال ال الحصر« :القدرات االقتصاديّة للمرأة ،واقع العمل النّسائي في تونس وآفاقه» ،تونس ،الكريديف،
ّ
للسكان« .2002 ،الكتابات النّسائيّة التّونسيّة» ،ببليوغرافيا
الصحافة التّونسيّة المكتوبة» ،الكريديف ،صندوق األمم المتّحدة
« .1998صورة المرأة في ّ
ّ
ّ
 ،1994تونس ،الكريديف .2000 ،و»الكتابات النسائيّة التونسيّة» ،ببليوغرافيا  ،2002تونس ،الكريديف« .2003 ،حقوق المرأة في تونس من المساواة إلى
ّ
ّ
والطفولة والمسنّين ،مركز البحوث والتّوثيق حول المرأة ،تونس ،الكريديف.2007 ،
الشراكة» ،وزارة شؤون المرأة واألسرة
 - 25انظر في ذلك« :الفهرس الموحّ د للوثائق حول المرأة :المعلومات حول المرأة في المغرب العربي» ،تونس ،منشورات الكريديف.
 - 26انظر الموقع اإللكتروني التّالي ،http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=267 :مركز البحوث والتّوثيق واإلعالم حول المرأة
(الكريديف) :خدمات وآليّات متطوّرة من أجل النّهوض بالمرأة.
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تحقيقه عن طريق مها ّم إدارة التوثيق واملعلومات ومن خالل بقية اآلليات العلم ّية التي ركزّها يف سبيل خدمة مسائل
املرأة وقضايا النّوع االجتامعي.27
ضد المرأة
 -2خطاب العنف ّ

أ -الخطاب العلمي ومقاربة النّوع االجتامعي:
ال مر ّية يف ّأن الكريديف سعى وما يزال إىل النّهوض ّ
بالشأن النّسوي يف تونس حتّى تتح ّقق للمرأة مساواتها وتكافؤ
الفرص بينها وبني ال ّرجل ولتونس نهضتها وتنميتها املستدامة يف جميع املجاالت ،ويدعو تحقيق هذا الهدف إىل رضورة
التّنبيه إىل جملة العراقيل التي تحول دون ذلك ،ومنها العنف ض ّد املرأة .فالكريديف يف إطار اهتاممه باملباحث املتّصلة
الضوء عىل هذه ّ
باملرأة التّونس ّية مل تعوزه الوسيلة يف تسليط ّ
الظاهرة التي كانت ُتع ّد سياس ّياً من املواضيع املح ّرمة ،إذ
«مل يكن من املسموح الخوض فيها وذلك حتّى بداية التّسعينات من القرن املايض ،وتحديداً عندما أ ّكدت لجنة القضاء
عىل التّمييز ض ّد املرأة التّابعة ّ
ملنظمة األمم املتّحدة سنة ّ 1992أن العنف ض ّد املرأة ًيعترب لوناً من التّمييز عىل أساس
الجنس .وهو يح ّد بصورة خطرية من قدرة املرأة عىل التمتّع بالحقوق والحر ّيات عىل أساس املساواة مع ال ّرجل».28
المتخصصة في مجال المرأة والنوعً ،
نقال عن الموقع اإللكتروني التّاليhttp://alarabiclub.org/ :
 - 27ونحن نق ّدم فيما يلي مختارات من مواقع الواب
ّ
ّ
ّ
 ،index.php?p_id=213&id=267مركز البحوث والتوثيق واإلعالم حول المرأة (الكريديف) :خدمات وآليّات متطوّرة من أجل النهوض بالمرأة.
 -1الهيئات الدوليّة:
www.unifem.undp.org, UNIFEM: Fonds de développoment des Nations Unies pour la femme
ww.iiav.ni/databases/index.html, www.iiav.nl, IIAV: International Information Centre and Archives for the Women's
Movement.
 –2هيئات إقليمية:
http://www.fao.org/sd/dimitra, Dimitra Poject: Femme rurale et développement
)http://www.uio.no/, www-other/nikk/ Nordic Institute for Women's Studies and Gender Research (NIKK
 -3هيئات وطنية:
http://www.csf.gouv.qc.ca, Conseil du Statut de la Femme-Québec
www.womensorganizations.org, National Council of Women's Organizations- NCWO/Washington
www.womenscounciel.org, The Missouri Women's Council
)e-mail: maffe@email.ati.tn MAFF (Ministère des Affaires de la Famille et de l'Enfance et des personnes âgées
Tunisic
 -4الدوريات المتخصصة في مجال المرأة والنوع على اإلنترنيت:
www.gwu.edu/wstu, www.law.gwu.edu, Women's Studies, www.unil.ch/liege/nqf, Nouvelles Questions Féministes,
http://www.safemotherhood.org, Family Care International, www.feminsitstudies.org, Feminist Studies, www.fss.
ulaval.ca/lef/revue/index.htm, Recheches Féministes, www.mutsoc.be/fps Femmes Plurielles,
ّ
« ،أرى ،أسمع ،أتكلّم» ،عدد  ،44العليبي (رندة):
الملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام
 - 28مجلّة الكريديف،
«من التّجاهل إلى بداية الوعي بظاهرة العنف المسلّط على النّساء :هل تشهد المرحلة القادمة تخليص نساء تونس من هذا الكابوس؟ ،ص  ».10وفي تونس
ال ب ّد من اإلشادة بما قامت به الجمعيّة التّونسيّة للّنساء ال ّديمقراطيّات في مناهضة العنف ض ّد المرأة في زمن كان هذا المجال من بين المسائل المسكوت عنها
ويرفض النّظام الخوض فيها ،ولكن منذ ّ 1993
شكل مركز اإلنصات بهذه الجمعيّة فضاء خرجت منه المرأة المعنّفة من صمتها ومن عقدة اإلحساس بأنّها
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وتجدر اإلشارة إىل ّأن العنف مبحث شائك لتن ّوع أشكاله وا ّتساع مضامينه وتش ّعبها ناهيك عن صلته باملرأة .فمن
العنف املس ّلط عىل املرأة ما يكون مبارشاً ،سافراً ،ماد ّياً ،إقصائ ّياً ،تدمري ّياً ،خارج ّياً ،شام ًال ،ومنه ما يكون غري مبارش ،مقنّعاً،
معنو ّياً ،نفس ّياً ،داخل ّياً ،وهو من «أخبث» أنواع العنف وأخطرها ،إذ ال ميكن إثباته أو مالمسته ،وميكن أن يتس ّبب هذا
الصنف من العنف يف االنهيار النفيس و»السرتاس» والكآبة واالنفعال لسبب أو بدون سبب» .29وتشري اإلحصائ ّيات يف
ّ
تونس إىل ّأن نسبة العنف النّفيس املس ّلط عىل املرأة بلغت  28.9%وفق نتائج املسح الوطني لألرسة والعمران البرشي
30
لسنة .2010
املختصة يف القانون الدّويل أ ّنه «يف املشهد الحقوقي
الصدد تعترب حفيظة شقري الباحثة والنّاشطة الحقوق ّية
ّ
ويف هذا ّ
خاصة بعد
العام هناك مقاربة تبلورت منذ بداية التّسعينات اعتربت العنف شك ًال من أشكال التّمييز املس ّلط عىل النّساءّ ،
«السيداو» املك ّلفة بتطبيق أحكام ا ّتفاق ّية القضاء عىل جميع أشكال التّمييز
التّوصية التّاسعة عرشة ّ
الصادرة عن لجنة ّ
الصادر يف
ض ّد املرأة فيام يتع ّلق مبسألة العنف ،هذه املقاربة الجديدة آنذاك تد ّعمت باإلعالن العاملي ض ّد العنف ّ
ديسمرب 1993الذي أ ّكد عىل مبدأ التّامثل ما بني العنف والتّمييز ،كام اعتربه تعدّياً عىل كيان املرأة املعنويّ والجسدي
والجنيس ،ومنذ ذلك الوقت أصبح العنف والتّمييز مدرجني يف مفاهيم حقوق اإلنسان عموماً ،ويف الحقل النسويّ عىل
ّ
31
وجه الخصوص».
والنّاظر يف أدوار املرأة االجتامع ّية يتبينّ أ ّنها ال تخلو يف صميمها من عنف ض ّد املرأة ،ويتجلىّ أ ّوالً يف الدّور األرسي،
وهو مماّ يدخل خانة الفضاء الدّاخيل ،فإذا ما اعتربناه يتو ّزع إىل قسمني كام أشارت إىل ذلك سم ّية شكروين :قسم ثابث
ال يتغيرّ مرتبط بجنس ّ
كل من الرجل واملرأة واملتم ّثل باألساس يف التناسل والتّكاثر ،وقسم متغيرّ مشرتك بينهام ،مرتبط
باألساس برتبية األبناء والقيام باملهام املنزلية ،فإ ّننا نجد ّأن القسم املتغيرّ من الدّور األرسي يرتبط أساساً بالنساء وفق ثقافة
العديد من املجتمعات العربية واإلسالمية .وهذا الدور عىل ال ّرغم من أهم ّيته فهو ال يعطى له القيمة نفسها التي متنح
يتم احتسابه يف االقتصاد القومي واإلحصائيات الوطنية.32
للعمل اإلنتاجي ،وال يدفع عنه أي تعويض مادي ،وبالتايل ال ّ
و ُيع ّد هذا األمر من اإلجحاف يف حقّ املرأة ناهيك عن تح ّملها ألعباء العمل خارج البيت ،فـ «قد أصبحت املرأة
تقوم إىل جانب أعاملها التّقليد ّية التي فرضها عليها املجتمع داخل البيت بأعامل أخرى ،فهي تعمل خارج البيت وتنفق
المسؤولة الوحيدة عن وضعها وتخجل من التّصريح به» ،ص  ،16اانظر في ذلك :المصدر نفسه ،شقير (حفيظة)« :العنف في ظاهره تمييز مسلّط على
النّساء ،وفي باطنه انتهاك لحقوق النّساء» ،ص ص 16 15-
 - 29انظر في ذلك :مجلّة الكريديف ،الملف “العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام”“ ،إذا كان باإلمكان الح ّد من انعكاسات العنف المسلّط على النّساء
فإنّه يصعب محوها أو نسيانها” ،ابن فضل (صالح ال ّدين) ،ص ص 18 -17
 - 30انظر نشريّة أخبار الكريديف ،نشريّة إلكترونيّة ،جانفي  ،2016ص 12
ّ
الملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام» ،شقير (حفيظة)« :العنف في ظاهره تمييز مسلّط على النّساء
 - 31انظر في ذلك :مجلّة الكريديف،
وفي باطنه انتهاك لحقوق النّساء» ،ص ص 16 -15
 - 32انظر الموقع اإللكتروني التّالي ،http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5979 :شكروني (سميّة)“ :مقاربة النّوع االجتماعي الجندر،
بين الفهم والتنزيل ،المغرب نموذجاً”ّ ،
االطالع عليها في  .2016 /02 /12ونحن نرى ّ
أن وضع المرأة التّونسيّة في دورها األسري ال يختلف عن نظيرتها
المغربيّة وسائر النّساء في البلدان العربيّة.
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عىل العائلة ،مماّ جعلها تعاين من استغالل مضاعف .وهذا بدوره نوع من أنواع العنف ،فال ّرجل يعيش يف تناقض مع
نفسه ،إذ إ ّنه يريد أن يجد جزءاً من أ ّمه يف زوجته ،وإذا مل يتح ّقق له ما يريد فإ ّنه يس ّلط عليها أش ّد أنواع العنف ويتل ّذذ
بآالمها .»33فض ًال عن األعراف االجتامع ّية التي تتّهمها بالتّقصري يف حني أ ّنها مل تراع حجم التّحدّيات التّي تقوم بها املرأة ملّا
تو ّزع نفسها بني فضاء األرسة والفضاء الخارجي برهاناتهام ومتط ّلباتهام.34
فإن الكريديف ما ّ
ويف الواقعّ ،
انفك من خالل نرش ّياته التي يتناول فيها وضع املرأة ،مبا يف ذلك األرسي واالجتامعي،
يتت ّبع ا ّتجاهات تط ّور واقع املرأة التّونس ّية مقارنة بواقع ال ّرجل من خالل تحليل املعطيات اإلحصائ ّية املصنّقة حسب
يتقص املسار
الجنس ،35ويعرض سري ثالث عرشة امرأة وتجاربهنّ الحيات ّية املختلفة يف سياقات ثقاف ّية سياس ّية ،36كام ىّ
التّاريخي والتّرشيعي ملكانة املرأة التّونس ّية ،37ويف ذلك تأكيد منه عىل ّأن التشرّ يعات القانون ّية يف تونس بخصوص وضعها
االجتامعي تأخذ بعني االعتبار التح ّوالت الحاصلة يف بنية املجتمع التّونيس ،ويف العالقة املرت ّتبة عن ذلك بني الجنسني.
ويتأسس عىل مجموعة من املهن التي يقوم
وأ ّما الدّور ال ّثاين ،وهو االقتصاد ،فيقرتن مبارشة بالفضاء الخارجي،
ّ
السلع املستهلكة أو الخدمات
السواء
ّ
والخاصة مبشاركتهام يف الدّورة االقتصاد ّية من إنتاج ّ
بها ال ّرجال والنّساء عىل ح ّد ّ
ذات القيمة املاد ّية التبادل ّية .وتضطلع النرش ّيات التي أصدرتها الكريديف يف هذا املبحث 38مبه ّمة تحليل الواقع املهني
 - 33انظر في ذلك :مجلّة الكريديفّ ،
ملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام» ،السلاّ مي (مريم)« :العنف المسلّط على النّساء ينمو ويترعرع في
ّ
يتحكم الرّ جل في المرأة ويسيطر عليها بأساليب متنوّعة» ،ص  ،20ص ص 20 -19
المجتمعات األبويّة حيث
 - 34ونتبيّن حجم العنف الرّ مزي ض ّد المرأة في بعض ال ّدراسات التّي تتخذ منحى قسرياً في الرّ بط بين الجنس وال ّدور االجتماعي ،من ذلك ً
مثال ما نجده في
ال ّدراسة التّالية من ّ
أن «خروجها (أي المرأة) للعمل لم يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على دورها التربوي تجاه أبنائها من حيث تنشئتهم االجتماعية والتربوية ،ولكن
من حيث دورها كمربية بيت فقد كشفت هذه الدراسة تأثير ذلك الدور سلباً بخروجها للعمل ،فلم تعد تقوم بكثير من وظائفها المنزلية ،التي تُع ّد من األعمال
الطبيعية للمرأة في المجتمع ،أخيراً أوضحت الدراسة ّ
أن خروج المرأة للعمل قد أ ّدى إلى تغير في نظرتها إلى حجم األسرة ،وعدد األطفال المرغوب في
إنجابهم ،فهي تميل إلى إنجاب عدد قليل من األطفال .انظر في ذلك الموقع اإللكتروني التّاليhttp://www.kau.edu.sa/Show_res.aspx?site_ :
 ،»ARعمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسريّة» ،مجلّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،مج  ،9عدد  ،1996 ،1تاريخ اإلضافة على الموقع،10 ،11 ،
ّ ،2009
االطالع عليه في 2016 /02 /12
« - 35نساء تونس ،واقع وآفاق» 1994 ،باللّغة الفرنسيّة 1995 ،باللّغة العربيّة .و»2002 ،«Les femmes en Tunisie
« - 36نساء وذاكرة :تونسيّات في الحياة العامّة1993 ،»1960 -1920 ،
« - 37الرّ صيد القانوني لحقوق المرأة في تونس» 3 ،ج2001 -1999 ،
 - 38انظر في ذلك الموقع اإللكترونيhttp://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/AS-18-2014-discriminations-a-l_ :
 ،egard-des-femmes-dans-la-vie-economique/Avis-AS-18-2014-VA.pdfبهدف النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسيةّ ،
االطالع عليه في  .2016 /02 /11وأيضاً :مجلّة الكريديف في دراساتها وبحوثها التّالية في محور :المرأة
والتّنمية والمشاركة االقتصاديّة :أ -باللّغة العربيّة« :القدرات االقتصاديّة للمرأة ،واقع العمل النّسائي في تونس وآفاقه» 1996 ،باللّغة الفرنسيّة 1998 ،باللّغة
العربيّة .و»المرأة الريفيّة في تونس ،األنشطة اإلنتاجيّة والبرامج التنمويّة 1996 ،باللّغة الفرنسيّة 1998 ،باللّغة العربيّة.
ب -باللّغة الفرنسيّة:
« Budget- temps des Menagesو Femmes du bout des doits, les gisements du savoir- faire féminin en tunisie»، 1995.
: . «Les Femmes Entrpreneurs en Tunisie, Parolesو Ruraux et Travail Invisible des Femmes Rurales en Tunisie »، 2000.
« Mobilié, Fécondité et Activité des Femmes enو « Femmes et Emploi en Tunisie »، 2002.و et Portraits »، 2001.
« Recherche- action sur les dynamiques entrepreneuriales des femmes dans le secteurو Milieu Rural Tunisien »، 2002.
« Pratiques d’entraide etو « Femmes et Developpement Regional en Tunisie » T2، 2003.و agricole en Tunisie »، 2003.
«La Femme Tunisienne acteur de développementو de solidarité, Recherche – action avec les artisanes de Tunis »، 2004.
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واإلنتاجي للمرأة التّونس ّية يف الوسطني ال ّريفي والحرضي ويف القطاعني الحريف واملهني عا ّمة ،من خالل عرض تجارب
الحرف ّيات واملستثمرات والعامالت من مناطق مختلفة من البالد التّونس ّية ،واستكشاف واقع العمل النسايئ يف تونس
مقارنة بنظريه ال ّرجايل عىل ضوء التحوالت االقتصادية العاملية ،ورصد العوائق التي تحول دون إدماج أفضل للمرأة يف
املسار التنموي.
وإذ تؤ ّكد هذه النرش ّيات جميعها إحراز املرأة التّونس ّية تقدّماً ملحوظاً يف مستوى حضورها يف املجال االقتصادي
ومشاركتها يف دورته اإلنتاج ّية ،فإ ّنها تل ّوح إىل ّأن ذلك ال مينح حضور املرأة النّسبة املرج ّوة ،إذ ما تزال أمامها تحدّيات
تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبني ال ّرجل ،وترى أ ّنه ينبغي تحديد اآلليات الداعمة للمبادرات االقتصادية
املؤسسات ّية والقانون ّية يف دعم املكاسب االقتصاد ّية للمرأة التّونس ّية وتفعيل
النسائية ،مشدّدة عىل دور املنظومة ّ
مساهمتها يف مسار التّنمية الجهو ّية ضامناً لتكافؤ الفرص بني الجنسني ،ومؤ ّكدة عىل أهم ّية االستثامر يف مسار متكني
املرأة االقتصادي ،مندّدة ّ
بأن أيّ رفض لهذا التّمكني مّإنا يدخل خانة العنف ال ّرمزي املقصود ض ّد مسرية النّسو ّية التّونس ّية
والتّنمية االقتصاد ّية لتونس.
وقد أوىل الكريديف سنة  2016يف نرش ّيته أه ّم ّية بالغة للحضور النّسايئ يف الدّور االقتصادي تأكيداً منه عىل تحويل
حضور املرأة يف الدّورة االقتصاد ّية من «االستثناء» إىل «رضورة» الواقع وحقيقته ،ور ّكز فيها عىل وداد بوشاموي بوصفها
منظمة األعراف ،وهي ّ
شخص ّية العدد معترباً إ ّياها «امرأة االقتصاد املحنّكة» ،فهي أ ّول امرأة عرب ّية ترأس ّ
املنظمة التّي
تضم ّ
تم اختيارها سنة
كل رجال ونساء األعامل ّ
والصناع ّيني /الصناع ّيات ّ
والتجار /التّاجرات التّونس ّيني /التّونس ّيات .كذلك ّ
ّ
والصناعات
للصناعة والتّجارة ّ
 2013أفضل س ّيدة أعامل يف الوطن العريب ،وقبلها بسنتني انتخبت رئيسة لال ّتحاد التّونيس ّ
للصناعة والتّجارة
التّقليد ّية،
للسالم ،وم ّثلت اال ّتحاد التّونيس ّ
ّ
وتحصلت سنة  2014عىل جائزة ّ
مؤسسة األعامل التّجار ّية ّ
للسالم سنة
ّ
والصناعات التّقليد ّية الذي كان من بني ال ّرباعي ال ّراعي للحوار الوطني يف تونس والحائز عىل جائزة نوبل ّ
.201539
السيايس ومامرسة النشاطات
السيايس ،وهو الذي يتم ّثل يف سلطة ا ّتخاذ القرار ّ
وفيام يتّصل بالدّور ال ّثالث ،ونعني به ّ
السياس ّية سواء عىل املستوى املحليّ أو الوطني أو الدّويل ،ففيه تباين كبري بني مامرسة ّ
كل من ال ّرجل واملرأة له ،إذ مل
َ
السيايس التّونيس إىل املستوى الذي بلغه الحضور ال ّرجايل سواء عىل مستوى املجالس املحل ّية
يرق حضور املرأة يف املشهد ّ
والشعب ّية أو ال ّلجان يف األحياء والقرى ،ناهيك عن األدوار التنظيمية والقياد ّية وا ّتخاذ القرارات عىل مستوى األحزاب
السياسة واألعامل بربلني كتاباً
السياسية .40ويف هذا ّ
الصدد أصدر الكريديف بالشرّ اكة مع األكادمي ّية األوروب ّية للنّساء يف ّ
السياس ّية ملختلف الفئات
يف إطار مرشوع «الدّميقراط ّية يف حاجة إىل نساء» ،يتض ّمن نتائج دراسة دقيقة حول املشاركة ّ
« Les femmes Ingénieurs En Tunisie: Présentations, Rôles et Contributionو régional, Approche Empowerment »، 2005.
« Dynamique de L’initiative privée et de la Micro- Entrepris en Tunisie, Approcheو à la vie économique »، 2006.
Genree »، 2008.
 - 39انظر :نشريّة أخبار الكريديف ،نشريّة إلكترونيّة ،ص 12
 - 40مجلّة الكريديف «حقوق المرأة في تونس من المساواة إلى ّ
الشراكة».
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النّسائ ّية إ ّبان ال ّثورة ،واحتوى يف جزء منه عىل بعض ّ
الشهادات للنّساء املنتفعات من الدّورات قدّمن فيه عصارة تجاربهنّ
السيايس.41
وأبرز ّ
الصعوبات التي تع ّرضن إليها يف خوضهنّ للمجال ّ
وال جدال فيام تقدّمّ ،أن ك ًال من الدورين االقتصادي والسيايس يشتمالن عىل األعامل التي تجري عادة يف الفضاء
الخارجي والعا ّم ،وتتّخذ بالضرّ ورة املكانة الها ّمة يف املجتمع .وكان ال ّرجال بحكم بنية املجتمعات األبو ّية لديهم إمكان ّية
أكرث من النساء للقيام بهذه األدوار التي تتط ّلب التف ّرغ الذي يع ّد من بني األسباب التي تحول دون تواجد النّساء بشكل
الساحة السياسية وعىل مستوى صناعة القرار ،بالنظر إىل أدوارهنّ يف األرسة .وعليه ّ
فإن جميع هذه األدوار
كبري عىل ّ
االجتامع ّية التي يرصدها الكريديف ما تزال تقوم عىل ح ّد من التّمييز بني الجنسني ،وهي ُتع ّد تبعاً لذلك من أشكال
العنف ال ّرمزي الذي نعدّه ضارباً بجذوره يف التّاريخ اإلنساين ،ويج ّر ذيوله إىل حارضنا .وال يش ّذ التّاريخ العريب اإلسالمي
عن ذلك ،فقد كان بدوره مم ّيزاً بني الجنسني ،إن مل نقل مغ ّيباً للمرأة ،حيث ع ّرفنا بابن سينا ومل يع ّرفنا بفاطمة الفهر ّية،
وع ّرفنا بالخوارزمي ومل يع ّرفنا مبريم األسطرالب ّية ،وع ّرفنا بابن حجر العسقالين ومل يع ّرفنا ُ
بـأنس زوجة ابن حجر (،)...
وهكذا ّ
فإن حضور تاء التأنيث عرب التاريخ قد طاله سكون مجحف حرمها من إبراز دورها يف نهضة حضارتها سواء داخل
بيتها أو خارجه» ،42وتواصل هذا الحرمان واإلجحاف حتّى عرصنا ال ّراهن ،وما الكريديف وغريه من ّ
املنظامت البحث ّية إال
مركز نسويّ وإنسا ّين يسعى إىل الكشف عن هذا التّمييز التّاريخي ،ويعمل بآل ّيات علم ّية ومقاربات بحث ّيةّ ،
لعل أه ّمها
املؤسسة للعنف ض ّد املرأة.
مقاربة النّوع االجتامعي ،حتّى يكشف البنى ّ
والصورة اإلعالن ّية اإلشهار ّية منوذجاً:
ب -الخطاب الفنّي ّ
لنئ رصد الكريديف يف إطار ّ
خصصه لدراسة ظاهرة العنف ض ّد املرأة دراسات علم ّية فيها إحصائ ّيات
امللف الذي ّ
ها ّمة حول النّساء ضحايا العنف املادّي أو املعنوي ،43ودورات تدريب ّية بالتّعاون مع هيئة األمم املتّحدة للمساواة بني
الجنسني تض ّمنت مداخالت متعدّدة املقاربات حول العنف املبني عىل النّوع االجتامعي يف الفضاء العام ،تخ ّللتها ورشات
عمل حول هذه ّ
الصحة النّفس ّية
الظاهرة ،44فقد اعتمد يف خطابه النّسوي منحى فن ّياً للتّنديد بخطورة ظاهرة العنف عىل ّ
والجسد ّية للمرأة ،ناهيك عن مسار التقدّم بها نحو مراقي التّنمية والتّمكني.
خاصة يف نرش ّية الكريديف اإللكرتون ّية الشهر ّية لشهر نوفمرب وديسمرب من سنة  2015التي استه ّلها
ونتبينّ ذلك ّ
بافتتاح ّية فيها ما ييلُ « :تع ّد مناهضة جميع أشكال العنف ضد املرأة إحدى أهم أولو ّيات الكريديف باعتبارها ظاهرة
 - 41انظر نشريّة أخبار الكريديف ،نشريّة إلكترونيّة ،ص 5
 - 42بوزغاية (إلياس) :تاء التّأريخ السّ اكتة ،دور المرأة في الحضارة اإلسالميّة»« ،http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5978 :تاء التأريخ
الساكنة” عنوان كتاب للباحثة الفلسطينية دالل باجس خرج للوجود مطلع سنة  ،2015شركة األوائل للتجهيزات العلمية برام هللا ،وجاء في  369صفحة،
حوى بين دفتيه تراجم أكثر من  220امرأة فاعلة في حضارتنا اإلسالمية منذ بدء الرسالة إلى يومنا هذا.
ّ
الملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام» ،السلاّ مي (مريم)« :العنف المسلّط على النّساء ينمو ويترعرع
 - 43انظر في ذلك :مجلّة الكريديف،
ّ
يتحكم الرّ جل في المرأة ويسيطر عليها بأساليب متنوّعة» ،ص  ،20ص ص 20 -19
في المجتمعات األبويّة حيث
ّ
الملف «العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام» ،ص  .58وامت ّدت هذه ال ّدورة من  6إلى  8نوفمير 2012
 - 44انظر في ذلك :مجلّة الكريديف،
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ملحاً» .45ويف هذه النّرش ّية قدّم الكريديف مساهمته يوم السبت 5
اجتامعية تستوجب نضاالً فكر ّياً ووعياً اجتامع ّياً ّ
نظمته ّ
ديسمرب  ،2015يف فعال ّيات اليوم التحسييس حول «القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات» الذي ّ
منظمة األمم
املتحدة بالشرّ اكة مع ّ
وخاصة ،ويندرج هذا اليوم يف إطار الحملة الدول ّية
ومؤسسات عموم ّية ّ
منظامت من املجتمع املدين ّ
املؤسسات
« 16يوماً من النشاط ملناهضة العنف ض ّد النساء» .46وعمل املركز يف هذه املناسبة عىل االنخراط يف منظومة ّ
املناهضة لهذه الظاهرة من خالل مبادرته بالقيام بدراسة شاملة حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الفضاء
العام ،إضافة إىل انخراطه يف مجموعة من األنشطة بالتّعاون مع مؤسسات حكوم ّية أو ّ
منظامت من املجتمع املدين تتناول
تم إعدادها مبناسبة
مسائل ذات عالقة بظاهرة العنف ض ّد املرأة .وقام الكريديف يف إطار مشاركته بعرض ومضة إشهارية ّ
مرور  25سنة عىل تأسيسه.
وما نتب ّينه من هذه الومضة اإلشهار ّية التي لها صلة مبارشة بظاهرة العنف ض ّد املرأةّ ،47أن الكريديف استثمر فيها
الفنّ بوصفه كينونة إبداع ّية تعبري ّية ش ّفافة وراقية ،يقدّم للناس من خالل عمل ّية الكشف هذه وبشكل دائم ومتواتر
وحب الحياة ،ك ّلام أعطبتها سلطة غاشمة .48وميكن أن ندرج هذه الومضة يف سياق ما يطلق عليه
أسباباً دامئة للحياة ّ
الفنّ اإلعالمي واإلشهاري ،49وال يخفى عىل أحد ما تحوزه الصورة اإلشهارية من مكانة ها ّمة يف مجال السيميوطيقا إىل
الصورة السينامئية واملرسحية والفوتوغرافية والتشكيل ّية ،وذلك ملا لهذه الصورة اإلعالن ّية اإلشهار ّية من دور ها ّم
جانب ّ
يف جذب املتلقي ذهن ّياً ووجدان ّياً وحرك ّياً ،والتأثري عليه شعور ّياً وال شعور ّياً ،لغرض إقناعه ودفعه ملامرسة مجموعة من
األفعال السلوكية املرشوطة كاالقتناء والرشاء واالستهالك.50
السيميولوج ّية لهذه الومضة اإلشهار ّية التي تهدف إىل مكاشفة املتل ّقي مبظاهر العنف ض ّد املرأة وتن ّوع
واملقاربة ّ
أشكاله وإقناعه برضورة التصدّي له ،تضع نصب أعيننا مبارشة البعد الوظيفي للعالمات املستعملة واأليقونات الواردة
والرموز املوحى إليها واملؤرشات البرص ّية واللغو ّية ّ
الصورة اإلشهار ّية ،ناهيك عماّ يستعني به اإلشهار من
املوظفة يف ّ
لسان ّيات الخطاب لتحقيق التّواصل مع اآلخر ،وتحقيق التّفاعل اإليجايب مماّ هو مقدّم.

 - 45انظر نشريّة أخبار الكريديف ،نشريّة إلكترونيّة ،ص 1
 - 46وتمت ّد هذه الحملة من يوم  25نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ض ّد المرأة إلى يوم  10ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق
اإلنسان.
 - 47يمكن ّ
االطالع على هذه الومضة اإلشهاريّة في الموقع اإللكتروني التاليhttps://youtu.be/DSY0eHM0Zz0 :
 - 48انظر الموقع اإللكترونيhttp://jouhina.com/magazine/article.php?id=3476 :
“الفن والعنف” ّ
ّ
االطالع عليه في 2016 /1 /10
شاهين (محمود):
ّ
للفن ،منها ّ
 - 49وذلك من جملة صيغ عديدة ّ
المسطح ،الفن المجسّ م ،الفن
الفن التشكيلي ،الفن التطبيقي ،الفن المسرحي ،الفن السينمائي ،الفن الموسيقي ،الفن
ّ
«الفن والعنف».
الغنائي .انظر الموقع اإللكتروني ،http://jouhina.com/magazine/article.php?id=3476 :شاهين (محمود):
 - 50انظر الموقع اإللكتروني التّالي :الزغبي (سمير) :الحوار المتم ّدن العدد  ،2012 /01 /24 ،3617سيميولوجيا الصورة اإلشهاريّةّ ،
االطالع عليه في
.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292693 .2016 /02 /22
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الصور الواردة يف هذه الومضة ّأن الخطاب فيها يرد عىل ثالثة أنواع من الخطابات :أ ّوله الخطاب
ومماّ نستش ّفه من ّ
ال ّلغوي اللساين واملتم ّثل فيام يرد مكتوباً ومسموعاً معاً« ،املرأة بكفاءتها ،املرأة بكرامتها ،املرأة بحر ّيتها ،وما زلنا» ،وما يرد
مكتوباً فحسب« ،الكريديف  25سنة مع نساء تونس ،وزارة املرأة واألرسة ّ
والطفولة ،مركز البحوث وال ّدراسات والتّوثيق
واإلعالم حول املرأة» .وثانيه الخطاب البرصي األيقوين واملتم ّثل يف صورة أوىل تظهر عىل ّ
الشاشة كاملة وملتقطة من زاوية
قريبة المرأة معنّفة عىل مستوى العني اليمنى ،يسيل الدّم من أنفها ،وعىل فمها آثار كدمات ،وبعدها تتتاىل يف نسق
متتابع ّ
ست صور ،ال ّثالثة األوىل منها صور قريبة لوجه املرأة نفسها وهو مجزّأ إىل قسمني؛ م ّرة تكون صاحبته يف فضاء
البيت وهي معنّفة أو مهملة املالمح وم ّرة أخرى يف الفضاء العام سواء يف وسيلة نقل أو يف العمل واالبتسامة عريضة عىل
الصور ال ّثالثة األخرى فزاوية التقاطها أبعد ،وتبني تقريباً النّصف العلوي من جسد املرأة ،وهي أيضاً مجزّأة
شفتيها ،وأ ّما ّ
إىل قسمني؛ م ّرة تكون املرأة ذاتها يف فضاء البيت إ ّما معنّفة أو يف يدها أداة تنظيف أو يف املطبخ ُتع ّد ّ
الطعام ،وم ّرة أخرى
تكون املرأة يف الفضاء العا ّم سواء يف وسيلة النّقل وتحمل حقيبتها أو يف فضاء العمل وتحديداً يف املكتب وهي متيض عىل
الصور ّ
السلبي من وضع املرأة حيث تعرف فيه أنواعاً مختلفة من العنف
أوراق ودفاتر .وترتاوح جميع ّ
الست بني الجانب ّ
ثم الجانب اإليجايب من وضعها ،إذ تحرض يف الفضاء الخارجي بوصفها فاع ًال ورشيكاً ف ّعاالً يف جميع األدوار
املادّي وال ّرمزيّ ،
ثم تنتهي الومضة بثالث صور أخرى للمرأة ذاتها غري مجزّأة ،تبني الجانب العلوي
االجتامع ّية مبجاالتها الحيات ّية املختلفةّ .
من جسدها وتقدّمها يف الفضاء العا ّم يف كامل أناقتها وعطائها .دون أن نغفل عن ثالث الخطابات ونعني به الخطاب
املوسيقي اإليقاعي الذي ّأسس للبناء ال ّدرامي لهذه الومضة منذ بدايتها إىل أن بلغت نهايتها.
املرسل واملتم ّثل يف
وعالوة عىل ذلك تتك ّون هذه الومضة اإلشهار ّية من ثالثة عنارص تواصل ّية :العنرص األول وهو ِ
الكريديف الذي يقدّم رؤيته ّ
لكل أشكال العنف ض ّد املرأة القائم عىل الجنس واملوروث يف بنية مجتمعنا التّونيس وجميع
الصور املقدّمة والكاشفة ألوجه العنف ض ّد املرأة
املجتمعات العرب ّية ،والعنرص الثاين وهو الرسالة اإلشهارية واملتم ّثلة يف ّ
والدّاعية إىل العمل عىل القضاء عليه احرتاماً لكرامة املرأة وتفعي ًال لحر ّيتها وإمياناً بكفاءتها وبرضورة توفري الفرص املمكنة
لها لتفعيل حضورها يف مسار التّنمية بجميع مجاالتها ،وأ ّما العنرص الثالث وهو املتلقي من الجنسني ومن املجتمع املدين
الذي عليه أن يعي حقيقة العنف املس ّلط عىل املرأة ،ويعمل بجميع هياكله عىل القضاء عليه خدمة للمجتمع بأرسه
وتحقيقاً لنهضته بحامية كامل أفراده من أشكال العنف والتّمييز.51
وهكذا ،نجد ّأن هذه الومضة اإلشهار ّية مع ما تستعني به من صيغ أسلوب ّية وبنائ ّية مت ّثل ال محالة وسيلة فن ّية من
جملة الوسائل التي يستعني بها الكريديف يف خطابه حول املرأة ويف عمله الدّؤوب ،عىل ال ّرغم من مالبسات خطابه
كل أنواع الحيف ّ
السيايس يف أحايني كثرية ،52من أجل رفع ّ
والظلم والتّمييز عن املرأة التّونس ّية واملغارب ّية
بالخطاب ّ
والعرب ّية عموماً.
 - 51استثمرنا في قراءتنا السّ يميولوجيّة للومضة اإلشهاريّة دراسة الزغبي (سمير) :سيميولوجيا الصورة اإلشهاريّة ،الحوار المتم ّدن العدد /24 ،3617
2012 /01
مثال« :المرأة في الحركة اإلصالحيّة من ّ
ً
علي» ،تونس ،الكريديف« .المكاسب القانونيّة للمرأة
 - 52انظر في ذلك
الطاهر الح ّداد إلى زين العابدين بن ّ
التّونسيّة في العهد الجديد»2004 ،
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الخاتمة :من «الكريديف» إلى «الجامعات ال ّتونس ّية»

الصعيدين
نتبينّ مماّ تقدّم ّأن الكريديف ُيع ّد قطباً علم ّياً وبحث ّياً ها ّماً يف مجال النّوع االجتامعي والتّنمية عىل ّ
العريب والعاملي ،إذ تندرج جميع أبحاثه يف إطار الدّارسات النّسو ّية املعارصة التي ّ
خطت لنفسها مقاربة النّوع االجتامعي
يف أطروحاتها وإشكاالتها ،واعتمدتها بوصفها معرباً آلخر الحواجز نحو املساواة والعدالة االجتامع ّية والتّكافؤ يف الفرص
بني الجنسني .وال مر ّية يف ّأن التّعاطي يف تونس مع النسو ّية مبقاربتها املذكورة آنفاً ال يلغي مرجع ّيتها الغرب ّية ،إال ّأن
الكريديف مت ّكن يف تل ّقيه للمفهوم من استثامره لصالح دراسة وضع املرأة وال ّرجل التّونسيني معاً ،وجعل جميع قضايا
التّنمية يف تونس تنطلق من الجنسني وتر ّكز عىل منوال للتنمية يق ّر بالتّشارك ّية املطلقة بينهام.
وحتّى يح ّقق الكريديف ذلك أخذ عىل عاتقه رهان ال ّرفع من مكانة املرأة التّونس ّية واملغارب ّية ودفعها نحو املساهمة
كل أنواع العنف ض ّد املرأة سواء ّ
يف الدّورة اإلنتاج ّية بجميع أنواعها ،واستوجب منه يف مرحلة من مراحله كشف ّ
الظاهر
الخفي ،بأساليب تارة علم ّية إحصائ ّية دقيقة وطوراً فن ّية إبداع ّية ،فأثرى بذلك املشهد النّسوي التّونيس بخطاب
منها أو
ّ
مك ّثف متن ّوع ومسؤول حيال العمل الدّؤوب عىل إيجاد سبل التنمية املستدامة واملشرتكة بني الجنسني.
وأسس مسارات تنمو ّية للمرأة متعدّدة يف تش ّكلها
ولنئ انفتح الكريديف يف تونس عىل الخطاب النّسوي الغريب ّ
السيايس أو ال ّثقايف فإ ّنه فتح عىل إمكانات بحث ّية أخرى يف تونس يف ٍّ
خط
سواء عىل ّ
الصعيد االجتامعي أو االقتصادي أو ّ
متخصص يف
أفقي نسوي تونيس ميت ّد إىل الجامعات التّونس ّية وأبحاثها األكادمي ّية ،وتجلىّ ذلك من خالل بعث ماجستري
ّ
ّ

الدراسات النسو ّية باملعهد العايل للعوم اإلنسانية بتونس سنة  ،2003إحداث أ ّول ماجستري يف األنواع االجتامع ّية بكل ّية
اآلداب والفنون واإلنسان ّيات مبنّوبة سنة  2015وقد أرشف الكريديف نفسه عىل االحتفال بذلك.
ويؤ ّكد هذا التّفاعل التّواصيل بني الكريديف والجامعات التونس ّية يف مستوى الدراسات النسو ّية ومقارباتها يف النّوع
االجتامعي ّأن ت ّيار النسو ّية التّونس ّية ليس عابراً ،مّإنا هو «تسونامي» فكري وثقايف يعمل عىل تقويض املنحى الكالسييك
ليؤسس خطاباً نسو ّياً اسرتاتيج ّياً يفتح للمرأة أبواباً كانت إىل زمن قريب مغ ّلقة أمامها،
لل ّدراسات حول املرأة يف تونسّ ،
ويؤصل ملفهوم اإلنسان بجزأيه ال ّرجل واملرأة ،ودوره بش ّقيه يف تنمية املجتمع وتقدّمه وتط ّوره.
ّ
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قائمة المصادر والمراجع
 -1املصادر:
أ -مج ّالت الكريديف ومنشوراتها:
* بال ّلغة العرب ّية
•«نساء تونس ،واقع وآفاق»1994 ،
•«القدرات االقتصاديّة للمرأة ،واقع العمل النّسائي في تونس وآفاقه ،تونس ،الكريديف1998 ،
ّ
للسكان2002 ،
الصحافة التّونسيّة المكتوبة» ،الكريديف ،صندوق األمم المتّحدة
•«صورة المرأة في ّ
•«الكتابات النّسائيّة التّونسيّة ،ببليوغرافيا  ،1994تونس ،الكريديف2000 ،
•«الكتابات النّسائيّة التّونسيّة ،ببليوغرافيا  ،2002تونس ،الكريديف2003 ،
•«المرأة في الحركة اإلصالحيّة من ّ
علي ،تونس ،الكريديف.
الطاهر الح ّداد إلى زين العابدين بن ّ
الشراكة ،وزارة شؤون المرأة واألسرة ّ
•«حقوق المرأة في تونس من المساواة إلى ّ
والطفولة والمسنّين ،مركز البحوث والتّوثيق
حول المرأة ،تونس ،الكريديف2007 ،
•«العنف المسلّط على النّساء في الفضاء العام« ،أرى ،أسمع ،أتكلّم» ،عدد  ،44في إطار حملة  16يوماً من النّشاط لنبذ العنف
ض ّد النّساء  ،2013 /2012الكريديف ،وزارة شؤون المرأة واألسرةEntité des Nations pour l’égalité des sexes ،
. et l’autonomisation des femmes
ّ
والطفولة ،مركز البحوث وال ّدراسات
•«من أجل ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين» ،تونس ،وزارة المرأة واألسرة
والتوثيق واإلعالم حول المرأة2016 ،
•«الفهرس الموحّ د للوثائق حول المرأة :المعلومات حول المرأة في المغرب العربي ،تونس.
•«نساء تونس ،واقع وآفاق» 1994 ،باللّغة الفرنسيّة 1995 ،باللّغة العربيّة .و« Les femmes en Tunisie »، 2002
•«نساء وذاكرة :تونسيّات في الحياة العامّة1993 ،»1960 1920- ،
•«الرّ صيد القانوني لحقوق المرأة في تونس» 3 ،ج2001 1999- ،
•نشريّة أخبار الكريديف ،نشريّة إلكترونيّة ،جانفي 2016

* بال ّلغة الفرنس ّية:
•	 «Femmes du bout des doits, les gisements du savoir- faire féminin en tunisie» 1995
•	 «Budget- temps des Menages Ruraux et Travail Invisible des Femmes Rurales en Tunisie», 2000.
•	 «Les Femmes Entrpreneurs en Tunisie, Paroles et Portraits», 2001.
•	 «Femmes et Emploi en Tunisie», 2002.
•	 «Mobilié, Fécondité et Activité des Femmes en Milieu Rural Tunisien», 2002.
•	 «Les femmes en Tunisie», 2002.
•	 «Recherche- action sur les dynamiques entrepreneuriales des femmes dans le secteur agricole en Tunisie», .2003
•	 «Femmes et Developpement Regional en Tunisie» T 2,2003 .
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•	 «Pratiques d’entraide et de solidarité, Recherche – action avec les artisanes de Tunis», 2004
•	 «La Femme Tunisienne acteur de développement régional, Approche Empowerment»,

2005

•	 «Les femmes Ingénieurs En Tunisie: Présentations, Rôles et Contribution à la vie économique», 2006
•	 «Dynamique de L’initiative privée et de la Micro- Entrepris en Tunisie, Approche Genree», 2008

: املواقع اإللكرتون ّية- ب
 الحقوق اإلنسانيّة للمرأة والمساواة، تقرير حول تحليل الوضع الوطني،http://www.euromedgenderequality.org•
.)2011 2008-( ، تعزيز المساواة بين الرّ جل والمرأة في المنطقة األورو متوسطيّة، تونس،على أساس النّوع االجتماعي
 خدمات، مركز البحوث والتّوثيق واإلعالم حول المرأة،http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=267•
ّ ،2005 /1 /6 ،وآليّات متط ّورة من أجل النّهوض بالمرأة
2016 /02 /15 االطالع عليه في
https://youtu.be/DSY0eHM0Zz0 :•الومضة اإلشهاريّة المدروسة في الموقع اإللكتروني التالي

 املراجع-2
 الكتب-أ
:* العرب ّية
. دار صادر، بيروت، مج15 ، لسان العرب:•ابن منظور
ّ  الجندر األبعاد االجتماعيّة:)•حوسو (عصمت محمّد
ّ  دار،والثقافيّة
.2009 ،1 ط، األردن- عمّان،الشروق للنشر والتّوزيع
160  ص،6  ط،1988 ، مكتبة المعارف، بيروت،قصة الفلسفة
ّ :)•ديورانت (ويل
 المركز العربي: موقع مركز الدراسات أمان،) ثقافة حقوق المرأة من منظور النوع االجتماعي (الجندر:)•مطر (فوزيّة
2004 /03 /1 ،للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة
، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة- فيرجينيا، المرأة والعمل السياسي رؤية إسالمية:)•رؤوف عزت (هبة
.د ت ن

:*األجنب ّية

•	 B. James (Jacquelyn): The Meanings of Gender, Journal of Social Issues, The Significance of Gender:
Theory and reserach about Difference, Blackswell Publishers, 1997
•	 Bulter (Judth): Gender Trouble: Feminism and the subversion of Identity, New York- London, Routledge, 1990.
•	 Gubin (Eliane), Jaques (Cathrine): Le siécle des féminismes, Paris, Ed de l’atelier, Ed ouvriéres, 2004.
•	 Kramer (Laurat): The Sociology of Gender, New York, St, Martin’s Press, 1991
•	 Marzouk (Ilhem): Le mouvement des femmes en Tunisie au XXe siécle: Féminisme et Politique, Tunis,
Cérès, 1999.
•	 M. Lips (Hilary): A New Psychogy of Women, Gender, Culture, and Ethnicity, McGraw-Hill, New
York, 2006.
•	 N. Stearns (Peter): Gender in World History, New York and London, Routledge, ed2, 2006.
•	 Oakley (Ann) Sex, Gender and Society, England, Gower House, 1998.
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•	 Wharton (Amys): The Sociology of Gender, an introuction to theory and research, U.S.A, Black well
publishing, 2005.

ب -املقاالت
* العرب ّية:

•المحمداوي (علي عبّود)« :الفلسفة والنسويّة ،التّضايف تحت الكوني» ،الفلسفة والنسويّة ،إشراف وتحرير :المحمداوي
(علي عبّود) ،منشورات االختالف وغيرها ،الجزائر ،ط 2013 ،1
ّ

* األجنب ّية:
•	 Offen (Karen): Defining Feminism: A Comparative Historical Approach Author(s), Reviewed
work(s): Source: Signs, Vol. 14, No. 1 (Autumn, 1988), pp. 119157-, Published by: The University of
Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3174664, p.p 126- 134. 242012/01/.

ج -املواقع اإللكرتون ّية

•بوزغاية (إلياس) :تاء التّأريخ السّ اكتة ،دور المرأة في الحضارة اإلسالميّة» http://www.annisae.ma/Article.
aspx?C=5978

•التّايب (عائشة)« :التط ّور العلمي لحقول دراسات المرأة في العالم العربي» ،الموقع اإللكتروني التّاليwww.women.jo/ :
ّ ،/documents
االطالع عليه في 2016 /02 /12
•«تونس وصندوق األمم المتّحدة»ّ ،/http://www.diplomatie.gov.tn ،
االطالع عليه في 2016 /02 /15
•تعريف اليونسكوّ ،/http://ar.unesco.org :
االطالع عليه في 2016 /02 /12
•الحمـاقي (يمن)« :مفهوم النوع االجتماعي االجتماعي والقضايا المرتبطة به»:
ّ
االطالع عليه في http://www.mof.gov.eg/equalityfinallweb/systempages/wrshafiles/m1.pdf، /02 /15
2016.
•الزغبي (سمير) :الحوار المتم ّدن العدد  ،2012 /01 /24 ،3617سيميولوجيا الصورة اإلشهاريّةّ ،
االطالع عليه في /22
2016 /02
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292693.
«الفن والعنف» ّ ،http://jouhina.com/magazine/article.php?id=3476
ّ
االطالع عليه في /10
•شاهين (محمود):
.2016 /1
•شكروني (سميّة)« :مقاربة النّوع االجتماعي الجندر ،بين الفهم والتنزيل ،المغرب نموذجاً»http://www.annisae.ma/ ،
ّ ،Article.aspx?C=5979
االطالع عليها في 2016 /02 /12
ّ
االطالع عليه في /08 /16
•موقع قاموس المراجع،. http://dictionary.reference.com/search?q=gender ،
2015
• »http://www.kau.edu.sa/Show_res.aspx?site_id=320&RN=51129&lng=ARعمل المرأة وأثره على
بعض وظائفها األسريّة» ،مجلّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،مج  ،9عدد  ،1996 ،1تاريخ اإلضافة على الموقع،10 ،11 ،
ّ ،2009
االطالع عليه في 2016 /02 /12
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http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/AS-18-2014-discriminations-a-l_egard-•
 بهدف النهوض بالمساواة بين النساء،des-femmes-dans-la-vie-economique/Avis-AS-18-2014-VA.pdf
ّ ،والرجال في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
2016 /02 /11 االطالع عليه في
iFeminist Theory, Exmining Branches of Feminism » http://www.amazoncastle.com/fem « •
ّ ،nism/ecocult.shtml 28/ 04/ 2004
2016 /02 /15 االطالع عليه في
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مسيرة تح ّرر المرأة ال ّتونس ّية بين األمس واليوم
عفاف مطيراوي

ّ
ملخص للبحث:

ما تزال قض ّية املرأة تش ّكل موضوعاً خصباً للكتابة ،منفتحاً عىل مجاالت عدّة .ونحن نحاول مقاربة هذه القض ّية
ينتابنا شعور بالخوف من التكرار واالجرتار ،ومن تكريس الخرافات التي كثرياً ما ُردّدت حول املرأة ،ومن الوقوع يف منطق
اآلخر املعادي لهذه القض ّية .أردنا أن نكتب حول املرأة التّونس ّية التي كانت س ّباقة إىل نيل أغلب حقوقها ،يف حني ما
تزال مختلف الحركات النسو ّية يف بق ّية الدول العرب ّية واإلسالم ّية تناضل إىل اآلن من أجل تلك الحقوق .إال ّأن ما نالحظه
التحجب ّ
بكل أنواعه حتّم علينا
اآلن من محاوالت دعو ّية ُتهدّد مكاسب األمس ،ومن تهافت من قبل املرأة التونس ّية عىل ّ
البحث يف مسرية تح ّرر املرأة التّونس ّية بني األمس واليوم .وصدّرنا بحثنا مبقدّمة ع ّربنا فيها عن قلقنا إزاء ما آل إليه الوضع
التونيس عا ّمة واملرأة خاصة .وقد ارتأينا أن نقسم هذا البحث إىل ثالثة عنارص :أ ّما
يف تونس من ردّة فكر ّية تهدّد املواطن
ّ
بأهم النساء التونس ّيات الرائدات يف مسرية تح ّرر
العنرص األ ّول فكان بعنوان جذور الحركة النسائ ّية التونس ّية ،وفيه ذ ّكرنا ّ
املرأة التونس ّية .وأ ّما العنرص الثاين فكان حول الحركة النسائ ّية التّونس ّية يف القرن الحادي والعرشين ،والذي الحظنا فيه
ّأن املرأة تح ّولت من مج ّرد موضوع يف خطاب الرجل عن املرأة ،إىل ذات تكتب حول قض ّيتها .وقد ف ّرعنا هذا العنرص إىل
ثم
عنارص صغرى حسب محاور اهتامم النسو ّيات التونسيات يف هذه الفرتة التّاريخ ّية .فنظرنا يف موقفهنّ من الحجابّ ،
ثم من العنف ض ّد املرأة .وأ ّما العنرص الثالث فكان حول الوضع القانو ّين للمرأة التونس ّية
من مسألة املساواة يف املرياثّ ،
بني األمس واليوم .وختمنا البحث بخامتة .وغايتنا من هذا البحث أن نربز ّأن للحركة النسو ّية التونس ّية جذوراً بدأت من
أواخر القرن التاسع عرش ،وقد ناضل الرجل واملرأة عىل السواء من أجل نيل مكتسبات ،وإن كانت ج ّد مه ّمة ّ
فإن بعض
التحجب بعيداً عن الحالل والحرام،
الحقوق مل ُتقطف بعد ،منها املساواة يف املرياث .باإلضافة إىل محاولة تناول مسألة
ّ
هني.
وإن كان فريضة أو عادة .هذه املسألة التي نراها يف اعتقادنا عالمة خطرية عىل
ّ
التحجب الفكريّ واالنغالق ال ّذ ّ
مقدمة :تح ّرر المرأة ال ّتونس ّية حقيقة أم وهم؟
ّ

ما نراه من مفارقة بني الفكر والواقع وبني القانون واملامرسة يدعونا إىل التساؤل إن كان تح ّرر املرأة حقيقة أو وه ًام.
وشتّان ما بني الواقع وبني األحالم .ال يشء يوحي أو يثبت أو ّ
يدل إىل ح ّد الساعة ،ونحن يف العقد الثاين من القرن الحادي
والعرشينّ ،أن هناك نظر ّية نسو ّية من الق ّوة مبكان قادرة عىل انتشال مئات املاليني من النساء املسلامت من براثن
اإلذالل والهوان ،قادرة عىل تأليبهنّ عىل واقع يضطهدهنّ ويقمعهنّ  ،راضيات بالدون ّية ،قانعات بالتبع ّية قابعات يف كهوف
كل أشكال القيود الجديدة ّ
الجهل ،بل ويتهافنت لوأد أنفسهنّ  ،لطمس هو ّيتهنّ  ،يتق ّبلن ّ
وكل أنواع العبود ّية املستحدثة.
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هل قض ّية املرأة ليست بالقض ّية؟ وملَ ال تدرك املرأة ما كانت وما تزال ترتدّى فيه من تجهيل وتنكيل وتحجيم لشأنها
ولقضاياها؟
والطريف يف األمر ّأن نساء األمس كنّ أكرث وعياً وأبلغ جرأة يف املطالبة بحقوقهنّ املرشوعة ويف نضالهنّ من أجل
كسب معركتهنّ .
وهذه بعض البدايات.
سأقترص عىل املرأة التونس ّية التي عُ دّت إىل وقت قريب املرأة العرب ّية النموذج التي حصلت عىل مكاسب عدّة ،ما
تزال تناضل من أجلها بق ّية النساء يف بق ّية البلدان العربية واإلسالم ّية األخرى .إال ّأن ما يحصل اآلن وهنا ويف ّ
خضم ما
للتحجب والنقاب
يعرفه العامل من تغ ّيريات ينذر بالرتاجع .ونظرة رسيعة إىل ما أضحى يعرفه الواقع من عودة محمومة
ّ
والجلباب والعباءات السوداء ينبئ باالرتداد والرتاجع واالنحسار بل واالنكسار.
قد يكون خطابنا سجال ّياً ،ولكن أليس السجال شك ًال من أشكال الحجاج؟ وقد يتح ّول السجال إىل صدام ،ولكن حتّى
العراك أو الرصاخ أحياناً أليس شك ًال من أشكال الحجاج ،بله االحتجاج....؟
لنعد إىل بعض البدايات.
جذور الحركة النسائ ّية التونس ّية:

بدأ الحديث يف قض ّية املرأة التونس ّية منذ أواخر القرن التاسع عرش ،وكانت البداية مع أحمد بن أيب الضياف (ت
ثم يليهام
 )1874برسالته يف املرأة ( )1856ومح ّمد السنويس (ت  )1900برسالته يف املرأة املعروفة بـ “تفتّق األكامم”ّ .
الطاهر الحدّاد (ت )1935بكتابه “امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع” ( .)1930لكن ورغم أهم ّية هؤالء الثالثة ال س ّيام الطاهر
الحدّاد تبقى كتاباتهم مت ّثل لحظة التبشري كام سماّ ها فرج بن رمضان ،و”هي لحظة البداية والدعوة .زمن ّياً هي أوىل
اللحظات ،إذ تستغرق النصف الثاين من القرن التاسع عرش والثلث األ ّول من القرن العرشين ،تاريخ ّياً هي لحظة تص ٍّد
ثم مقاومة بعد الخضوع لالستعامر 1”.والجدير باملالحظة يف هذا السياق من البحث ّأن هؤالء الر ّواد كانوا
للخطر الغر ّيب ّ
ّونيس “الدعوة إىل تحرير املرأة ليست
رجاالً وكانوا مصلحني هدفهم مقاومة املستعمر ،ويف تلك املرحلة من التاريخ الت ّ
غاية يف ح ّد ذاتها مّ
وأعم :نهضة املجتمع” .2فرغم أهم ّية ما كتبه الحدّاد حول املرأة
أهم ّ
وإنا هي مدخل إىل يشء آخر ّ
ورغم دوره يف توعية املرأة بقض ّيتها ومبحاولته استنهاض املجتمع ملقاومة ّ
كل أشكال االستالب واالستعباد ،مبا يف ذلك

 1ـ بن رمضان ،فرج ،المرأة بقلم المرأة ،ص 313
 2ـ بن رمضان ،فرج ،المصدر السابق ،ص 314
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فإن “املرأة يف خطاب الحدّاد ،كام يف خطاب غريه من الر ّوادّ ،
الوعي مبكانة املرأة وبأهم ّية تحريرها لتحرير املجتمع ّ
تحتل
وضعاً اعتبار ّياً محدّداً :فهي قبل ّ
كل يشء أداة لتنفيذ مرشوع”.3
ّونيس آنذاك كان يرزح تحت كلكل االستعامر .وكان الوطن يحتاج إىل ّ
كل قواه ملناهضة املستعمر
فاملجتمع الت ّ
الغاشم .كام ّأن الحدّاد كان يعي ّأن تخ ّلف املجتمع من تخ ّلف املرأة والعكس صحيح ،ذلك ّ
“أن املرأة هي التي تلد
الشعب ويف أحضانها ينمو ويث ّقف” .4إذن فاملرأة مل تكن تعدو أن تكون “أداة إنتاج معنويّ وماديّ ّ
معطل واملطلوب
تحريرها لتوظيف إنتاجيتها” .5وبذلك يكون الحدّاد كغريه من ر ّواد اإلصالح مل تخرج نظرتهم للمرأة من فلك “النظرة
وامللح
النفع ّية” .6لكن رغم ذلك ال ميكننا أن نبخس خطاب الحدّاد يف املرأة قيمته وأهم ّيته ،فرغم “هذا الحضور البارز
ّ
للمرأة -األداة ال يعني الغياب الكامل للمرأة كذات إنسان ّية”.7
ما ميكن قوله حول هذه اللحظة من ظهور االهتامم بقض ّية املرأة أ ّنها تبقى لحظة بداية .كان الرجل فيها ما يزال
الويص عىل املرأة وعىل قض ّيتها .يف ّكر بدالً منها ،ويبحث عن حلول ملشاكلها عوضاً عنها .وبذلك فـ ّ
“إن خطاب
يلعب دور
ّ
التبشري ال ّرجايل قد ّ
ظل ،رغم إنجازاته ووعوده ،يف إطار النظرة األبو ّية الذكور ّية للعالقة بني الجنسني ووظائفهام يف
املجتمع”.8
التونيس ّأن املرأة ،وإن مل تكن حارضة عىل الساحة الفكر ّية الثقاف ّية
لكن الجدير باملالحظة يف تلك الفرتة من التاريخ
ّ
وإن مل تتناول قض ّيتها من الناحية التنظري ّية ،إال أ ّنها كانت حارضة يف امليدان“ ،نزلت مبارشة إىل الشارع متّخذة من العمل
امليدا ّين سبي ًال إىل تعليم املرأة وتحسيسها وترشيكها يف حركة االستقالل” .9ولنا يف هذا الصدد أن نذ ّكر ببعض من كنّ
يف تلك اللحظة تونس ّيات رائدات ،ومن هؤالء النساء ميكن أن نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص “بشرية بن مراد” أ ّم ّ
كل
اإلسالمي التّونيس” ،10نذكر أيضاً “شادل ّية بوزقرو” التي ساهمت يف الحركة
التّونس ّيني ،أ ّول من أسست “االتحاد النسايئ
ّ
الوطن ّية بتحرير تونس مبساهمة جريئة يذكرها التّاريخ إىل اآلن”.11

 3ـ المصدر السابق ،ص 315
 4ـ الح ّداد ،الطاهر ،امرأتنا في الشريعة والمجتمع ،الدار التونسيّة للنشر ،ط  ،5جانفي ،1989 ،ص 170
 5ـ بن رمضان ،فرج ،المصدر السابق ،ص 315
 6ـ المصدر السابق ،ص 316
 7ـ المصدر السابق ،ص 315
 8ـ المصدر السابق ،ص 316
 9ـ الرايس ،حياة ،جسد المرأة من سلطة اإلنس إلى سلطة الجان ،سينا للنشر ،ط  ،1995 ،1ص 104
 10ـ المصدر السابق ،ص 105
 11ـ المصدر السابق ،ص 104
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باإلضافة إىل “خديجة رابح” و”مربوكة القاسمي” .وميكن أن “نذكر أيضاً من هؤالء النّساء الرائدات “منّوب ّية الورتاين”
التي ألقت محارضة سنة  1924طالبت فيها بإزالة الحجاب ،وتعليم الفتاة ،وإعطاء املرأة حقوقها” .12وال ننىس ذكر “سعاد
النيفر” التي اغتنمت تأسيس زوجها الشيخ محمد صالح النيفر جمع ّية الش ّبان املسلمني لتحدث فيها فرعاً نسائ ّياً ،أصبح
جمع ّية نسائ ّية فيام بعد ،يف وقت مل يكن املجتمع يقبل فكرة تعليم البنات ،وال حتّى مج ّرد خروجهنّ من البيت”.13
بعد هذه اللحظة التبشري ّية التي دعت إىل تحرير املرأة ،نجد لحظة التكريس كام سماّ ها فرج بن رمضان ،لحظة
تكريس املطالب وتحويلها إىل حقوق يضمنها القانون للمرأة التّونس ّية ،ونعني بذلك أساساً مج ّلة األحوال الشخص ّية.
حيث م ّثلت “التعبري والتكريس القانو ّين للدعوة إىل تحرير املرأة يف صيغته التوفيق ّية وحدوده النّفع ّية املقرتحة يف
مرشوع الحدّاد وغريه من الر ّواد” .14فبفضل تضافر جهود الرجل واملرأة وبفضل اإلرادة السياس ّية تأيت مثار حركة تحرير
تهم أساساً مجال األرسة .ومن أه ّمها :منع تعدّد الزوجات وجعل الطالق مرهوناً
املرأة أكلها وتفوز مبكتسبات قانون ّية ّ
بحكم القضاء ال مرتهناً بإرادة الزوج .وبذلك تح ّولت الدعوة إىل تحرير املرأة “عن صفتها الفكر ّية لتتواصل كنضال وعمل
سيايس باألساس” .15لكن ما تجدر اإلشارة إليه ّأن تح ّول مسألة تحرير املرأة إىل إيديولوجيا سياس ّية ّ
أرض بقض ّية املرأة
ّ
السيايس وال تخدم
وساهم يف تعميق تشييء املرأة ،وتحويلها إىل مج ّرد ورقة سياس ّية ،الغاية منها تعبو ّية نفع ّية ،تخدم
ّ
املرأة .وبالتايل تبقى املرأة وقض ّيتها تحت الوصاية السياس ّية األبو ّية الذكور ّية باألساس .ولذلك ميكن أن نفسرّ عدم قيام
ّ
للميض قدماً نحو
حركة نسو ّية باملعنى الحقيقي للكلمة ،حركة فكر ّية علم ّية فلسف ّية قادرة عىل نقد ذاتها ومساءلتها
16
خاصة” “بصدد قض ّية املرأة”.
تحقيق أهدافها .لذلك أيضاً ال نجد يف العهد البورقيبي “إنتاجاً فكر ّياً بارزاً بقلم النساء ّ
لكن الالفت للنظر ّأن املرأة مل تكن غائبة عن الساحة الثقاف ّية متاماً ،فقد شهدت تلك الفرتة من التّاريخ بروز “ظاهرة
أدب ّية فكر ّية ثقاف ّية جديدة هي األدب النسا ّيئ” .17وبذلك كانت املرأة ّ
قصاً،
تفك قيودها عن طريق األدب شعراً كان أو ّ
فض ًال عن نضالها يف امليدان جمعيات ّياً أساساً .حيث يقع سنة “ 1979تكوين نادي دراسة قض ّية املرأة يف صلب نادي الطاهر
املحطة األوىل لربوز ال ّت ّيار النسويّ يف تونس ،وهي ّ
الحدّاد” ،18ويكتسب هذا الحدث أهم ّية قصوى فقد “م ّثل ّ
املحطة
التي م ّهدت ملا بعدها” ،19فتتاىل تكوين الجمع ّيات املهت ّمة بقض ّية املرأة ،وأه ّمها تكوين لجنة املرأة العاملة يف صلب
ّونيس للشغل  .1983وتكوين مجموعة النّساء الدميقراط ّيات ،وتأسيس مج ّلة “نساء” التي أصدرت مثانية
اال ّتحاد العا ّم الت ّ
ثم تأسيس جمع ّية النساء الدميقراط ّيات سنة  .1989ويف هذه اللحظة من تاريخ حركة تح ّرر
أعداد ما بني  1985وّ .1987
املرأة التّونس ّية (أواخر الستّينات وبداية السبعينات من القرن العرشين) ،ستظهر عىل الساحة السياس ّية ا ّتجاهات أربعة
 12ـ الرايس ،حياة ،جسد المرأة من سلطة اإلنس إلى سلطة الجان ،سينا للنشر ،ط  ،1995 ،1ص 104
 13ـ المصدر السابق ،الصفحة نفسها
 14ـ بن رمضان ،فرج ،المرأة بقلم المرأة ،ص 322
 15ـ المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 16ـ المصدر السابق ،ص 336
 17ـ م ن ،ص ن.
 18ـ المصدر السابق ،ص 350
 19ـ المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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خصصه للمرأة التّونس ّية.
كام أشار إىل ذلك فرج بن رمضان يف امللحق الذي أضافه إىل كتابه“ :املرأة بقلم املرأة” والذي ّ
الرسمي ،وأ ّما اال ّتجاه الثاين فيم ّثله الخطاب املحافظ “الذي عاد بق ّوة منذ مطلع
فأ ّما اال ّتجاه األ ّول فيم ّثله الخطاب
ّ
الخاصة باملرأة
والتنظيمي عىل الرتاجع عن مكاسب التحديث
اإليديولوجي
السبعينات مراهناً بروحه الثأر ّية وجهازه
ّ
ّ
ّ
وغريها” ،20وإن كان عجز وقتئ ٍذ عن النجاح يف مرشوعه نتيجة اإلرادة الس ّياس ّية القو ّية ،فإ ّنه ينجح اآلن أو يحاول بعد
أن نجح يف الوصول إىل سدّة الحكم ،لتبقى املرأة عىل الدوام األداة يف اللعبة السياس ّية والتابعة للوصاية األبو ّية الذكور ّية
الس ّياس ّية.
وال مف ّر من التأكيد ّ
وخاصة بصدد قض ّية املرأة تحديداً ،مل تتع ّد املناشري
“أن أدب ّيات الت ّيار املحافظ يف عودته هنا،
ّ
التحريضية وكتب الرتهيب والرتغيب ،وهي بالتّايل ال مت ّثل إسهاماً فكر ّياً حقيق ّياً ،مّ
ّ
والكت ّيبات
وإنا رهاناته إيديولوج ّية
سلطو ّية باألساس ،فض ًال عن أ ّنها ال تاريخ ّيةّ ،
ألن مدارها التّفريط يف مكاسب النهضة والترّ اجع عن إنجازات التّقدّم” .21فرج
بن رمضان يف قوله سابق الذكر يتحدّث عن اال ّتجاه املحافظ يف سبعينات القرن املايض .إال ّأن هذا الخطاب يعود اآلن
وهنا يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين وباآلليات نفسها .وإن كان قد نجح يف االستفادة من أخطاء املايض إال
الترسي
ّأن املرأة مل تفعل .فبدل أن تواصل مسرية التح ّرر ،أضحت تج ّر قيودها وذيول خيبتها ،معلنة عن عودتها إىل عرص ّ
والحريم ،وخرجت من السجن الداخ ّ
الخارجي .وأجدين هنا أستحرض قول رجاء بن سالمة“ :ج ّر الذيول له
يل إىل السجن
ّ
معنى وله طعم ج ّر السجني لقيوده ،وليس له من معنى آخر للحجاب سوى ج ّر القيود ،فهو مذ ّلة النساء املتك ّررة .املرأة
22
هالمي ال وجه له وال فرادة”.
التي تضيع جسدها يف أذيال جلبابها وأحجبتها تتح ّول إىل شبح
ّ
نعود إىل السبعينات ،حيث شهدت تلك الفرتة “العودة القو ّية للمرأة مبدعة لألدب والسينام واملرسح والفنون
التشكيل ّية ،وعودة االهتامم الفكريّ بقض ّية املرأة من منظور جديد ومتقدّم عىل ما سبق سواء من قبل النساء أو
املاركيس الذي رغم انكبابه
الرجال” .23وأ ّما االتجاه الثالث الذي ذكره فرج بن رمضان يف كتابه فهو اتجاه الخطاب
ّ
عىل قض ّية املرأة إال أ ّنه وحسب صاحب كتاب “املرأة بقلم املرأة” اقترص عىل “إعادة إنتاج” “ملا كان يفد عىل تونس
من كتابات ماركس ّية” 24.وأ ّما ما يتع ّلق باالتجاه الرابع فكان مي ّثله الخطاب النسويّ الذي تأ ّثر بال شك مبا كان يتناهى
إليه من أصداء الحركات النسو ّية يف بق ّية البلدان العربي ّة وال س ّيام الدور الذي لعبته نوال السعداوي النسو ّية املرص ّية.
ونخص بالذكر “زينب الشارين
فض ًال عن الدور الهام الذي لعبه نادي دراسة قض ّية املرأة ضمن نادي الطاهر الحدّاد،
ّ
املهم Les dérapages de l’histoire cher Tahar Haddad.Les
بن سعيد” .ويف هذا السياق ميكن أن نذ ّكر بكتابها ّ
traveilleurs,Dieu et la femme

 20ـ بن رمضان ،فرج ،المصدر السابق ،ص 352
 21ـ المصدر السابق ،ص 353
 22ـ بن سالمة ،رجاء ،مقال :الختان والعباءة ولعنة تكرار البدايات ،موقع الحوار المتم ّدن21-11-2006 ،
 23ـ المصدر السابق ،ص 354
 24ـ المصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
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ّونيس يف تلك الفرتة إال أ ّنه ّ
«ظل حبيس إكراهاته اإليديولوج ّية ،فذهل عن
ولكن ورغم أهم ّية الخطاب النسويّ الت ّ
قراءة الواقع ومتغيرّ اته يف املجال الفكريّ والثقا ّيف عموماً».25
وجدير بالذكر يف هذا اإلطار من البحث ّأن ليليا العبيدي نرشت سنة  1987كتاباً بعنوان «جذور الحركة النسو ّية
يف تونس» ،ض ّمنته شهادات ألغلب هؤالء النسوة محاولة انتشالهنّ من ّ«ذاكرة النسيان» .باإلضافة إىل «قاموس السري
للمناضالت التّونسيات ( )1881-1961لصاحبته ليليا العبيدي أيضاً.
باإلضافة إىل كتاب «الحركات النسائ ّية يف تونس» ملؤلفته إلهام املرزوقي ،الذي قامت برتجمته آمال قرامي (.)2010
ومن الكتب امله ّمة أيضاً التي تؤ ّرخ للحركات النسائ ّية التونس ّية نذكر كتاب عزة الغامني (Le mouvement féministe
 ،)tunisienوكتاب نائلة جراد الذي يكتسب أهم ّية كربى نتيجة صبغته النقد ّية للتجربة النسو ّية التونس ّية بعنوان:
()Mémoire de l’oubli.Refléxion sur les expériences féministes des années quatre- vingt
ويف الحقيقة ال ميكننا إال أن نن ّوه مبا بذلته وتبذله املرأة التونس ّية املث ّقفة من مقاربة لقض ّيتها فكر ّياً.
بعد تسليط الضوء عىل مسرية قض ّية املرأة التونس ّية طوال قرن تقريباً ميت ّد من النصف الثاين من القرن التاسع عرش
إىل أواخر القرن العرشين ،سنحاول اآلن النظر يف الحركة النسو ّية التونس ّية يف هذا القرن الحادي والعرشين.
الحركة النسو ّية التونس ّية في القرن الحادي والعشرين :خطاب المرأة على المرأة

ّ
«إن خطاباً حداث ّياً ح ّقاً يف املرأة ال ميكن أن تنتجه إال املرأة نفسها» ،هكذا قال فرج بن رمضان يف كتابه سابق الذكر،
وهذا ما ّ
تكشف عنه الواقع يف هذه اللحظة التّاريخ ّية التي أخذت فيها املرأة التونس ّية عىل عاتقها النضال من أجل
الحفاظ عىل مكتسباتها ،ومن أجل املزيد من دعمها ،ومن أجل الدفاع عن ح ّقها يف تحقيق املساواة التّامة بينها وبني
السيايس وما يتع ّلق مبسألة املرياث .فربزت عىل الساحة الثقاف ّية
الرجل عىل جميع املستويات ،ال س ّيام ما يتع ّلق باملجال
ّ
والفكر ّية نساء مف ّكرات مث ّقفات جامع ّيات باألساس متس ّلحات بقيم الحداثة ومببادئ حقوق اإلنسان ،فكانت عىل سبيل
الذكر ال الحرص رجاء بن سالمة وآمال قرامي ولطيفة األخرض وألفة يوسف ونايلة السليني ونايلة جراد وخديجة الرشيف
وسناء عاشور وبرشى بالحاج حميدة ،وغريهنّ كثريات.
وسنحاول يف هذا السياق من البحث تبينّ موقف املرأة التونس ّية من بعض القضايا التي ش ّكلت مواضيع معهودة يف
أدب ّيات مسألة املرأة ،منها أساساً :مسألة الحجاب واملساواة يف املرياث والعنف ض ّد املرأة.

 25ـ المصدر نفسه ،ص 359
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1ـ مسألة الحجاب
شك يف ّأن هذا املوضوع أسال حرباً كثرياً وما يزال ،وال ّ
ال ّ
شك يف أ ّنه من املسائل التي ال ميكن الفصل فيها أو ّ
البت،
الختالف مداخل البحث والختالف املرجع ّيات.
بدأ النظر يف هذه املسألة منذ أواخر القرن التاسع عرش ،عندما نرش مرقص فهمي كتابه« :املرأة يف الرشق» ()1882
ودعا فيه إىل القضاء عىل الحجاب باعتباره حجاباً للعقل .وقاسم أمني بكتابيه« :تحرير املرأة» ( )1899و»املرأة الجديدة»
( ،)1901هذان الكتابان اللذان سيصبحان «بياين النسو ّية العرب ّية املب ّكرة» .26فض ًال عن موقف عبد العزيز الثعالبي الذي
ّعصب ،فيقول« :خلع ذلك الحجاب معناه تحرير املرأة املسلمة
يعترب ّأن السفور يعني التّح ّرر من الجمود والتخ ّلف والت ّ
27
التعصب والجهالة ونرش أفكار التّقدّم والحضارة وصيانة املصالح العليا لألرسة والترّ اث العائيل».
وإشهار الحرب عىل
ّ
كام تط ّرق الطاهر الحدّاد إىل هذه املسألة يف« :امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع» و»نظرية زين الدين يف كتابها« :السفور
والحجاب» ( ،)1928فض ًال عن تسجيل التاريخ لنساء مت ّردن عىل هذه املؤسسة مثل هدى شعراوي ومنوبية الورتاين.
لن نك ّرر ما قال هؤالء يف قض ّية الحجاب ،ولن نقاربه بآليات البحث نفسها ،العتقادنا ّأن ذلك لن ّ
يحل املسألة.
ولكنّنا سنحاول مع رجاء بن سالمة أن نقوم بـ «عمل ّية تحويل لألسئلة املطروحة عن الحجاب واالنتقال من سؤال« :هل
هو فريضة إسالم ّية أم ال؟» إىل سؤال« :ما عالقة حجاب النّساء بقيم املساواة والكرامة والحر ّية؟» 28أليس التز ّيي بهذه
الحجب التي بدل أن تزول أضحت ترتاكم وتتن ّوع من خامر وحجاب ونقاب وجلباب وعباءة سوداء يذ ّكر بالظلمة
والظلم ،وبالقتامة والحزن .أال تعني هذه الحجب ّأن هناك حجباً فكر ّية وثقاف ّية؟ أال تختزل هذه الحجب املرأة يف بعد
وحيد أوحد وهو البعد الجنيس؟ ّ
فكل جسد املرأة عورة حتّى وجهها لذا يجب تغطيته؟ أي وضع مأساويّ ت ّردت فيه
املرأة التّونس ّية اآلن وهنا يف تونس التي لطاملا تغنّت بتحرير املرأة؟ ّ
«إن املرأة يف مجتمع الحجاب ليست ذات كرامة،
أي ليست غاية يف ح ّد ذاتها ،بل هي وسيلة لتنمية رأسامل الرجال املاديّ والرمزيّ » .29عند تناول هذه املسألة تتعاىل
األصوات املك ّفرة املتذ ّرعة مببادئ حقوق اإلنسان القائلة بحر ّية اإلنسان يف ارتداء ما يشاء .ولكن أليس من الطريف
الحديث عن حقوق اإلنسان إلنسان ال ُيع ّد إنساناً ونحن نعيل من شأن غرائزه ونعترب ّأن ّ
كل ما فيه يبعث عىل الفتنة
ويح ّرك غرائز الرجل لذا وجب تحجيبه؟ كيف نتحدّث عن إنسان ّيته ونحن نشيطنه ونجعله يتامهى مع عامل الجنّ ؟ «لقد
أهم معانيه الظهور ،ولذلك تقابل العرب ّية بني اإلنس
قيل ّإن كلمة «إنسان» مشت ّقة يف العرب ّية من اإلنس ،وهو يف أحد ّ
والجنّ  ،عىل اعتبار ّأن اإلنس ُس ّموا إنساً» أل ّنهم يظهرون ،والجنّ س ّموا «ج ّناً» من الجنون والخفاء» .30فالحجاب بأشكاله
 26ـ غصوب ،مي ،المرأة العربيّة وذكوريّة األصالة ،دار الساقي ،ط1991 ،1
 27ـ الثعالبي ،عبد العزيز ،روح التّحرّ ر في القرآن ،ص ً ،24
نقال عن األجهوري ،محمد رضا :الجذور التاريخية لمجلة األحوال الشخصية ،ط ،1الرشيد
للطباعة والنشر ،أفريل  ،1999ص 41
ّ
المذكر والمؤنّث ،دار المعرفة للنشر ،ط  ،2006 ،1ص 73
 28ـ ابن سالمة ،رجاء ،بنيان الفحولة ،أبحاث في
 29ـ المرجع السابق ،ص 87
 30ـ بن سالمة ،رجاء ،نقد الثوابت ،دار الطليعة ،بيروت ،ط  ،1آب (أغسطس) ،2005 ،ص 37
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العدّة ال يعدو أن يكون وأداً جديداً للمرأة ،وطمساً لهو ّيته وإلنسان ّيتة .هو «من األشكال الجديدة للعبود ّية»ّ .31
ولكل
ما تقدّم كيف يكون الحجاب ح ّقاً من الحقوق؟ و»إذا كان الحجاب شطباً للجسد ال لباساً له ،فكيف ميكن أن ندافع
عن حر ّية املرأة يف شطب نفسها؟» .32فال ميكن أن يكون الحجاب ح ّقاً ،بل جرمية يف حقّ املرأة ،فـ ّ
«لكل امرأة الحقّ يف
أن يكون لها وجه يخصصها وتعرف به .فالنقاب جرمية يف حقّ املرأة ،وقفت ضدّه النساء منذ بدايات القرن العرشين،
فطالنب بالسفور ،خلعن نقاباتهنّ يف وقائع تاريخ ّية مشهورة .أ ّما الخامر فهو العبود ّية املختارة الجديدة .تضعه املرأة أل ّنها
تفرتض ّأن جسدها نجس وأ ّنها آمثة إىل أن تثبت العكس» .33يف الحقيقة موضوع الحجاب من املواضيع الخطرية مبكان،
أل ّنه مبثابة اإليديولوج ّية ،وأل ّنه من الرموز والشارات والشعارات املتن ّقلة الحاملة لرسائل عدّه ّ
توظفها الت ّيارات اإلسالم ّية
الس ّياس ّية املتشدّدة منها أساساً ّ
لتوظف النساء عىل الدوام من قبل هذه الت ّيارات كاسرتاتيج ّية تعبو ّية براغامت ّية لكسب
الديني «املتد ّينة» تنفي عن غريها ّ
كل إميان أو
األنظار والتأثري يف الرأي العام .والخطري يف هذا األمر ّأن الحاملة لهذا الزيّ
ّ
والتحجب املتك ّررة أبداً كانت مسألة املساواة يف املرياث من املسائل
تد ّين .وباإلضافة إىل مسألة الحجاب ومعركة السفور
ّ
التي شغلت النسو ّيات التونس ّيات.
2ـ قض ّية املساواة يف املرياث
دعا الطاهر الحدّاد منذ سنة  1930يف كتابه« :امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع» إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف
املرياث ،لذلك تع ّرض إىل ّ
كل أشكال التنكيل والتكفري ومات منبوذاً مدحوراً ،غ ّيب من الذاكرة وبقي هو «وكتابه مغمورين
املؤسسة الثقاف ّية الرسم ّية حتّى مطلع السبعينات» .34ويف خطاب لبورقيبة سنة  1974بعنوان« :اإلسالم دين عمل
يف ّ
واجتهاد» وعد مبحاولته السعي لتجاوز النقص يف املساواة بني الرجل واملرأة الذي «مل يتو ّفر يف اإلرث ،حيث بقي ّ
حظ
الذكر مثل ّ
اتهم بورقيبة بالكفر الرصيح ،وتع ّرض إىل أشكال من الضغوطات،
حظ األنثيني» .إال ّأن املفتي السعودي آنذاك ّ
مماّ حدا به إىل الرتاجع .وكانت وما تزال جمع ّية النساء الدميقراطيات تدعو إىل املساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة
ليصبح اآلن مطلباً أساس ّياً .ونذكر يف هذا الصدد عىل سبيل املثال سناء بن عاشور عندما كانت عىل رأس هذه الجمع ّية،
ودعت إىل مراجعة مج ّلة األحوال الشخص ّية ال س ّيام ما يتع ّلق منها مبسألة املرياث ،وقد ّ
تعرضت إىل نقد من أوساط عدّة،
فالنص املقدّس حسم األمر يف هذه القض ّية .إال
الس ّيام من األوساط الدين ّية التي ترى يف ذلك تعد ّياً عىل املقدّس وكفراً.
ّ
ّأن مطالب التونس ّيات باملساواة يف املرياث باتت أكرث جرأة بعد الثورة ،ومل تعد مج ّرد أصوات باهتة منخفضة .فلنئ عُ دّت
مج ّلة األحوال الشخص ّية مكسباً ها ّماً بالنسبة إىل املرأة التّونس ّية إال ّأن ذلك ال مينع مراجعتها من أجل قطف مزيد من
الحقوق ،والسري نحو تحقيق املساواة بني الرجل واملرأة عىل جميع املستويات ومنها املرياث .فام تزال القوانني يف هذه
املج ّلة بحاجة إىل مزيد من التنقيح واإلصالح لنسخ بعض القوانني التي ما تزال تك ّرس التمييز بني الجنسني ،والس ّيام مسألة
أهم تح ٍّد أمام املرأة التّونس ّية الحديثة هو تخليص مج ّلة األحوال الشخص ّية من ازدواج ّية قوانينها :بني
اإلرث .ونظنّ ّأن ّ
 31ـ بن سالمة ،رجاء ،بنيان الفحولة  ،..ص 101
 32ـ المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 33ـ بن سالمة ،رجاء ،نقد الثوابت ،ص 16
 34ـ بن رمضان ،فرج ،المرأة بقلم المرأة ،ص 327
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الرشيعة الدين ّية من جهة وبني الترشيعات املدن ّية من جهة أخرى« ،فكيف يتسنّى التفكري يف إعادة النظر يف نصيب املرأة
35
يف املرياث يف ّ
ظل ثنائ ّية الرشيعة والترشيعات الحديثة»؟
كام تط ّرقت رجاء بن سالمة إىل هذه القض ّية يف مقاالت عدّة نرشت عىل الشبكة العنكبوت ّية ،محاولة فيها تفسري
الخلف ّيات الدين ّية وراء عدم مساواة املرأة للرجل يف املرياث ،مب ّينة تبعات ذلك عىل املرأة نفس ّياً واجتامع ّياً واقتصاد ّياً ،بل
واألهم ثقاف ّياً .فعدم املساواة يف املرياث ال يعني غري التمييز بني الجنسني .تقول يف هذا الشأن« :فلنئ كان نصيب االبنة يف
ّ
املرياث نصف نصيب ال ّذكر ،فمر ّد ذلك يعود إىل أ ّنها ببساطة تساوي نصف رجل .إ ّنها بحكم أ ّنها نوع من امللك يس ّمى
«مالك ّية غري املال» ،وبحكم طبيعة عقد النّكاح ،ذات منزلة هجينة :إ ّنها وإن كانت ح ّرة ،فهي يف منزلة وسط بني الح ّر ّية
والعبود ّية ،إ ّنها تنتمي إىل صنف األحرار بحكم أ ّنها ال تورث وال تستأجر وال توهب وال تخضع إىل البيوع كبق ّية املال،
الصداق» .36ولنئ استطاعت املرأة أن ّ
تفك قيود عبود ّيتها
ولكنّها تنتمي إىل صنف العبيد أل ّنها «تباع» إىل الزّوج مبقابل هو ّ
وتخرج إىل فضاء العمل والكسب وتح ّقق استقالليتها االقتصاد ّية وتتح ّول من منفق عليها إىل منفقة عىل نفسها وعىل
أرستها ،بل وعىل الرجل -زوجها أساساً ،إال ّأن النظرة إليها مل تتغيرّ  .فام يزال الرجل يعترب ق ّواماً عليها ،وإن مل يكن كذلك
يف حقيقة األمر ،وما تزال ترث نصف ما يرث .ورغم ما عرفه الواقع من تغيرّ ات فام تزال قراءة الن ّّص املقدّس كام هي مل
تتغيرّ  ،ويقرأ عىل حرف ّيته .وتقول بن سالمة ّ
ّيولوجي ألفضل ّية ال ّرجال عىل النّساء قد انهار يف
موضحة ذلك« :فاألساس الت
ّ
واقع الحال ،وإن ظلت ظالله ال ّرمز ّية تضفي قداسة عىل بعض األحكام املتع ّلقة بالقوامة ،منها عدم املساواة يف املرياث
يف تونس ،وتعدّد الزّوجات وغري ذلك من األحكام يف البلدان العرب ّية األخرى 37».ور ّداً عىل ّ
كل تلك األصوات املرفوعة
واملك ّفرة ّ
بحجة ّأن القرآن كان رصيحاً يف حكمه ،تقول رجاء بن
لكل صوت نسويّ أساساً يدعو إىل املساواة يف املرياث ّ
سالمة« :ويطال «ممنوع ال ّلمس» اآليات القرآن ّية ،وآية املواريث التي تعترب «قطع ّية رصيحة» .ولكنّ هؤالء الذين يتع ّللون
الكم الهائل من اآليات القرآن ّية التي أبطل العمل بها لبطالن حكمها نتيجة بطالن ع ّلتها أو
بوجود نصوص رصيحة ،ينسون ّ
لعدم مسايرتها لتط ّورات العرص ومصالح النّاس ،منها اآليات التي تتع ّلق بالعبيد ،وتلك التي تتع ّلق بالعقوبات الجسد ّية
وقانون القصاص ومنع ال ّربا .وهو ما ّ
يدل عىل ّأن ما يراد منعه ليس اآليات القرآن ّية بل أمر آخر ،هو آخر ما بقي من
مظاهر تبجيل ال ّرجال ،وتفضيلهم عىل النّساء ،آخر ما يضمن بقاء ظالل األرسة التّقليد ّية التي يرتأسها ال ّرجل 38».ويف هذا
السياق نفسه طالبت آمال قرامي باملساواة بني الجنسني يف املرياث من خالل مداخلة فكر ّية قدّمتها يف مدينة صفاقس
( )2016-3-6مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة ،ويف إطار ندوة فكر ّية ّ
نظمها الفرع الجهوي للجمع ّية التونس ّية
للنساء الدميقراطيات تحت شعار« :إطالق الحريات وتفعيل املساواة» ،وقد اعتمدت املفكرة آمال قرامي ملقاربة هذه
الحجة عىل ّأن املساواة يف املرياث مطلب مرشوع .كام
املسألة مقاربات أربع سياس ّية ودين ّية وقانون ّية وأخالق ّية لتقيم ّ
أدىل الفنّ السابع بدلوه يف هذه املسألة من خالل رشيط سينام ّيئ أخرجته «كلثوم برناز» تحت عنوان «شطر مح ّبة».
 35ـ قرامي ،آمال :مسيرة التّونسيات :استمراريّة أم قطيعة ،موقع شفاف الشرق األوسط 9 ،مارس 2006
 36ـ بن سالمة ،رجاء ،مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)1جرح التفضيل اإللهي» ،موقع الحوار المتمدن04-03-2007 ،
 37ـ بن سالمة ،رجاء ،مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)2الثغرة داخل الحصن» ،موقع الحوار المتم ّدن15-03-2007 ،
 38ـ بن سالمة ،رجاء ،مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)3كيف يمكن احتمال ما ال يحتمل» ،موقع الحوار المتم ّدن2007-04-13 ،
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كل أشكال االستعباد باعتامد طرائق عدّة ووسائل ف ّذة :ف ّناً
وبذلك نالحظ ّأن املرأة التونس ّية تناضل من أجل التح ّرر من ّ
وفكراً وسياسة ،والخوض يف ّ
كل غامر الحياة ببسالة ،وإن كنّا ال ننفي وجود قوى الش ّد والرجع ّية ،ومن قبل املرأة نفسها،
إال ّأن شدّة الظلمة ال تخفي البدر املنري ،فمهام طال الليل فال ب ّد أن ينجيل .وما ال ميكن نكرانه ّأن املرأة كانت وما تزال
ُت ْه َر ُس يف رحى العنف ،كيف ال؟ والعنف ضدّها قد يكون مقدّساً .لذلك كان هذا املوضوع من املواضيع التي ش ّكلت
هاجساً بالنسبة إىل املرأة.
3ـ العنف ض ّد املرأة
العنف ض ّد املرأة هو ظاهرة عامل ّية ،إال أ ّنه يكتسب يف املجتمعات العرب ّية واإلسالم ّية خصوص ّية ،بل يجد له خلف ّية
النص .لذا قد يضحي أحياناً عنفاً مقدّساً .والعنف أنواع :منه الرمزي ،ومنه املاديّ  ،هناك عنف هادئ،
رشع ّية برصيح ّ
السيايس والعنف الثقا ّيف .ويف
وهناك عنف هادر ،هناك العنف األرسيّ والعنف االجتامعي والعنف االقتصاديّ والعنف
ّ
كل األحوال يكون للمرأة النصيب األوفر من العنف .فهي المحالة تعاين ّ
ّ
كل أشكال العنف ،وأخطره العنف الرمزّي الثقا ّيف
القابع يف أعامق املتخ ّيل واملتمرتس مبتاريس ثقاف ّية ودين ّية ،حتى أضحت املرأة نفسها تو ّرثه وترشعنه.
تقول رجاء بن سالمة يف كتابها« :بنيان الفحولة» مع ّرفة العنف ال ّثقايف« :هو من باب العنف «ال ّرمزيّ » الهادئ
الالمر ّيئ الالمحسوس حتّى بالنسبة إىل ضحاياه» .39كام ربطت بن سالمة بني العنف وبني التمييز .فاملرأة تعنّف أل ّنها ال
ويص عليها ومن حقه تربيتها وتقوميها .وكذلك األخ والزوج ،بل ّ
وكل فرد من أفراد
تساوي الرجل قيمة .فاألب يعنّفها أل ّنه ّ
الجنيس واعتبارها
القبيلة أو العشرية له أن يعنّف املرأة .الحجاب هو شكل من أشكال تعنيف املرأة واختزالها يف البعد
ّ
مج ّرد عورة وجب سرتها .واألحاديث املشيطنة للمرأة والتّي تتحدّث عن كيدها وعن فتنتها عديدة .وك ّلها تنتج ثقافة
ّ
وسب ،ومن تح ّرش
والشك ّأن املرأة تتع ّرض للعنف
عنيفة ض ّد املرأة متحو إنسانيتها.
اللفظي واملاديّ من رضب وشتم ّ
ّ
بحجة الدفاع عن رشف العائلة« .فاملرأة تستهدف بالعنف باعتبارها أنثى ال باعتبارها إنساناً
جنيس واغتصاب ،ومن قتل ّ
ّ
40
أو مواطنة أو غري ذلك» .
أسايس ينفي
وترى بن سالمة عدم املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة عنفاً ،وقد س ّمته العنف البنيويّ « ،هو عنف
ّ
مبدأ املساواة ،ويشيع من حوله اإلحساس العا ّم ّ
بأن املرأة دون الرجل ،أو بأ ّنها تساوي نصف رجل مبا أ ّنها ترث نصف
ما يرث».41
ما ميكن قوله يف هذا الشأن إجامالً ّإن العنف ض ّد املرأة ظاهرة متفش ّية ،ومنذ األزل ،منذ اته ّمت حواء بالغواية.
وال ميكن الح ّد من خطورة هذه الظاهرة ما مل تتغيرّ الذهن ّية األبو ّية تجاه املرأة ،وما مل ينظر إليها كإنسان قيمته يف ذاته،
إنسان له كرامة ،إنسان ح ّر مسا ٍو للرجل.
 39ـ بن سالمة ،رجاء ،بنيان الفحولة ،ص 122
 40ـ المصدر السابق ،ص 123
 41ـ المصدر السابق ،ص 124
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الوضع القانوني للمرأة ال ّتونس ّية بين األمس واليوم

منذ بداية القرن العرشين انتظمت النساء التونس ّيات يف جمعيات «كاالتحاد اإلسالمي للنساء التونس ّيات ،واتحاد
النساء التّونسيات 42».وبذلك تكون املرأة التونس ّية قد شاركت يف الحياة العامة ،بل كانت مناضلة شاركت يف معركة
التح ّرر الوطني من نري االستعامر .إال ّأن هذه الجمع ّيات القدمية ،كام تقول خديجة الرشيف ،قد اندثرت سنة « 1956إثر
التونيس) ،وهي منظمة قريبة من الحزب الحاكم
القومي النسا ّيئ
االستقالل وبرزت إىل الوجود منظمة جديدة (االتحاد
ّ
ّ
( ،)...وبقيت مدّة عقود املنظمة الوحيدة املسموح لها بالتحدّث باسم النساء بصفة مطلقة» ،43لتبقى املرأة التونس ّية
تحت الوصاية السياس ّية ال تغادرها .وبعد أن كان هناك التحام «بني املرشوع الفكريّ واإلرادة السياس ّية» ،هذا االلتحام ما
السيايس الفكريّ وهيمنته بالكامل تقريباً» ،44إال ّأن املرأة التونس ّية استطاعت أن تفرض وجودها،
لبث أن أفىض إىل التهام
ّ
وتنتظم يف جمع ّيات مستق ّلة ،وتناضل من أجل تحقيق تح ّررها .فقض ّية املرأة التونس ّية مل تعد قض ّية تحرير تفرض عليها
من قبل الرجل ،بل أضحت قض ّية تح ّرر ،تفرض فيها املرأة مطالبها وتقود قض ّيتها دون وصاية ذكور ّية أو سياس ّية .ففي
سيايس متأ ّزم ،برز ت ّيار نسا ّيئ قدّم نفسه كحركة احتجاج ّية عىل النّظام
«أواخر السبعينات ،ويف ظرف
السيايس واألبويّ
ّ
ّ
القائم ،ومتحورت مطالبه حول االستقالل ّية والدميقراط ّية» 45،وقد نشأ هذا الت ّيار يف أحضان نادي الطاهر الحدّاد ،ليت ّوج
سنة  1989باالعرتاف القانوين «بجمعيتني مستقلتني (جمع ّية النساء التّونسيات من أجل البحث والتنمية ،والجمع ّية
التّونس ّية للنساء الدميقراطيات)».46
وعالوة عىل ما تقدّم فقد استفادت املرأة التونس ّية من مختلف االتفاقيات الدول ّية التي صادقت عليها البالد
التونس ّية .وتقول حفيظة شقري يف هذا الشأنّ :
«إن الدولة التّونس ّية صادقت عىل أغلب االتفاقيات املتع ّلقة بحقوق
أهم االتفاقيات «االتفاق ّية
اإلنسان للنساء محت ّلة أعىل مرتبة يف سلم الدول العرب ّية املصادقة عىل اال ّتفاقيات» ،وربمّ ا من ّ
ّ
املتع ّلقة بإلغاء ّ
تحفظها عىل
كل مظاهر التمييز ض ّد النساء» 47،التي صادقت عليها تونس سنة  ،1985إال أ ّنها عبرّ ت عن
فصول منها ،لرتفع تح ّفظها بعد الثورة ،إال أ ّنها أبقت عىل البيان العام.
وإجامالً ما ميكن قوله يف ما يتع ّلق بهذه النقطة من البحث ّإن النساء التونسيات «لسن غائبات متاماً عن الحياة
العامة التي حاولن اقتحامها من قبل االستقالل ،ولكن أيضاً وخاصة بعده ،يبقى من املؤسف أن نالحظ أ ّنهنّ مازلن
 - 42الشريف ،خديجة :مقال« :وضعيّة النساء في تونس ،ضمن كتاب جماعي :المرأة العربية ،...الوضع القانوني واالجتماعي» ،منشورات المعهد العربي
لحقوق اإلنسان ،1996 ،ص 99
 - 43الشريف ،خديجة :مقال« :وضعيّة النساء في تونس ،ضمن كتاب جماعي :المرأة العربية ،...الوضع القانوني واالجتماعي» ،منشورات المعهد العربي
لحقوق اإلنسان ،1996 ،ص ص 99-100
 44ـ ابن رمضان ،فرج ،المرأة بقلم المرأة323 ،
 45ـ الشريف ،خديجة :مقال« :وضعيّة النساء في تونس» ،ضمن كتاب جماعي :المرأة العربية ،...الوضع القانوني واالجتماعي ،منشورات المعهد العربي
لحقوق اإلنسان ،1996 ،ص 100
 46ـ المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 47ـ شقير ،حفيظة ،مقال :حقوق النساء التونسيات بين االتفاقيات الدوليّة والقوانين المحليّة :تطابق أم تناقض ،ضمن كتاب جماعي :المرأة العربية ،...الوضع
القانوني واالجتماعي ،منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،1996 ،ص 114
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مجتمعي يكون انعدام التمييز فيه واقعاً ملموساً» ،48عىل
مه ّمشات وغري قادرات عىل أن يكنّ الدعامة الحقيق ّية ملرشوع
ّ
تسجل حضورها
ح ّد تعبري خديجة الرشف ،إال ّأن املرأة التونس ّية استطاعت بعد الثورة أن تقتحم أكرث املجال العام ،وأن ّ
بغض النظر عن استغاللها سياس ّياً من قبل أغلب األحزاب .إال أ ّننا وجدنا املرأة التونس ّية ّ
عىل الساحة السياس ّيةّ ،
ترتشح
ملنصب رئاسة الجمهور ّية .غري ّأن ما يؤخذ عىل املرأة التونس ّية أ ّنها ماتزال ال تثق يف املرأة ،وال ُتقبل عىل االنتخابات
بالشكل املطلوب.
خاتمة

قض ّية املرأة التونس ّية خاصة واملرأة عامة هي ليست فقط قض ّية «جندر ّية» أو «جنسو ّية» أو «نسو ّية» ،بل هي
قض ّية إنسان ّية باألساس .ومسألة تحريرها لها جوانب عدّة تربو ّية واجتامع ّية واقتصاد ّية وسياس ّية وثقاف ّية باألساس .فمن
الجمعي املتمرتس مبتاريس العادات والتقاليد واملواريث التي تقول بدون ّية املرأة
الرضوريّ الحفر عميقاً يف أغوار املتخ ّيل
ّ
ّ
وتجد لها دعائم مقدّسة .ولتتح ّرر املرأة عليها أ ّوالً بالتح ّرر ثقاف ّياً من ّ
والحاطة من شأن املرأة.
كل الصور والتم ّثالت املهينة
ّونيس اآلن قد تبعث عىل
وثورة سياس ّية ال ميكن أن تنجح إن مل تعاضدها ثورة فكر ّية ثقاف ّية .ونظرة رسيعة إىل الواقع الت ّ
التشاؤم والخوف من الرتاجع واالرتكاس .إال ّأن نظرة متأ ّملة إىل ما تبذله املرأة املث ّقفة ،و(الرجل بالتأكيد) ،من جهد فكريّ
وأد ّيب وميدا ّين أيضا تدعو إىل التفاؤل بالغد ،فمن املؤ ّكد ّأن الطريق ما تزال شا ّقة وطويلة متلؤها املط ّبات واملعيقات.

 48ـ الشريف ،خديجة ،المصدر السابق ،ص 94
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قائمة المصادر والمراجع:
الكتب:
•بن رمضان ،فرج ،المرأة بقلم المرأة ،دار محمد علي الحامي ،صفاقس ،تونس ،ط  ،1ديسمبر 1997
ّ
المذكر والمؤنّث ،دار المعرفة للنشر ،ط 2006 ،1
•بن سالمة ،رجاء :بنيان الفحولة أبحاث في
•نقد الثوابت ،دار الطليعة ،بيروت ،ط  ،1آب (أغسطس)2005 ،
•األجهوري ،محمد رضا :الجذور التاريخية لمجلة األحوال الشخصية ،ط ،1الرشيد للطباعة والنشر ،أفريل 1999
•الح ّداد ،الطاهر ،امرأتنا في الشريعة والمجتمع ،الدار التونسيّة للنشر ،ط  ،5جانفي1989 ،
•الرايس ،حياة ،جسد المرأة من سلطة اإلنس إلى سلطة الجان ،سينا للنشر ،ط 1995 ،1
•الشريف ،خديجة :مقال« :وضعيّة النساء في تونس ،ضمن كتاب جماعي :المرأة العربية ،...الوضع القانوني واالجتماعي،
منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان1996 ،
•شقير ،حفيظة ،مقال :حقوق النساء التونسيات بين االتفاقيات الدوليّة والقوانين المحليّة :تطابق أم تناقض ،ضمن كتاب جماعي:
المرأة العربية...الوضع القانوني واالجتماعي ،منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان1996 ،
•غصوب ،مي ،المرأة العربيّة وذكوريّة األصالة ،دار الساقي ،ط1991 ،1

مقاالت يف مواقع إلكرتونية:
•بن سالمة ،رجاء  -مقال :الختان والعباءة ولعنة تكرار البدايات ،موقع الحوار المتم ّدن)www.ahewar.org( 21-11-2006 ،
•مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)1جرح التفضيل اإللهي ،موقع الحوار المتمدنwww.ahewar.org .04-03-2007 ،
•مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)2الثغرة داخل الحصن ،موقع الحوار المتم ّدنwww.ahewar.org 15-03-2007 ،
•مقال «للذكر مثل ّ
حظ األنثيين( :)3كيف يمكن احتمال ما ال يحتمل ،موقع الحوار المتم ّدنwww.ahewar.org 13-04-2007 ،
•قرامي ،آمال :مسيرة التّونسيات :استمراريّة أم قطيعة ،موقع شفاف الشرق األوسط 9،مارسwww.metransparent.com.2006
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مسألة المرأة بين اإلرادة السياس ّية والمحافظة
االجتماع ّية
عبد الرزّاق القلسي

ترجمة مقال للباحثة التونسية د .زينب الصمندي

عنوان املقال بال ّلغة الفرنس ّية:
La question féminine entre le volontarisme politique et le conservatisme social
ضمن (« )Revue Tunisienne des sciences sociales laاملجلة التونسية للعلوم االجتامعية» ،تونس ،مركز
الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية ،1999 ،السنة السادسة والثالثون ،عدد  ،118ص ص 127/121
نص املقال:
ّ
ّ
تظل مسألة املرأة من بني املسائل الكربى التي هزّت وما تزال ته ّز املجتمعات العرب ّية اإلسالم ّية عىل امتداد القرن
العرشين .فقد تو ّلد عن تط ّور وضع ّية املرأة يف كثري من هذه الدول تغيري عميق يف املشهد االجتامعي العام ،بينام
مستقبل بعض الدول األخرى ّ
ظل محكوماً بالجدل حول املوضوع ذاته.
بالسلط السياسية القامئة فحسب ،مّ
وإنا
تبدو قض ّية املرأة ،عىل هذا النحو ،فضا ًء ترتاءى فيه ليس عالقة املرأة ّ
باالختيارات الثقافية التي متارس يف مثل هذه السياقات ،وباملرشوعات املجتمع ّية التي تتنافس يف ّ
ظل هذه الظرفية
الثقاف ّية.
ّإن قضية املرأة ّ
تتخطى الح ّيز الذي خلقت فيه ،وألجل ذلك عمدنا يف هذه املقاربة إىل دراسة متظهر قضية املرأة
يف مختلف املنظورات املعتمدة من قبل النخب السياسية.
منزلة املرأة والتج ّليات املجتمع ّية
تعرض قض ّية املرأة يف الفضاء العريب اإلسالمي بصيغ شديدة التعارض ،فإذا ما درسناها من جهة منزلة املرأة ّ
فإن
التحليل يفيض بنا إىل رصد ثالثة أمناط من املجتمعات:
1ـ مجتمعات محكومة بسلطات محافظة تؤ ّبد نظاماً يقمع املرأة ومتسك به .وهذه املجتمعات قد نشأت بفعل
السيطرة الطائفية املحافظة املتامهية مع نفوذ سيايس منخرط يف مرشوع مجتمعي محافظ .ويف ّ
ظل هذا الوضع ّ
فإن
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بخاصيتني :األوىل تتمثل يف حظر االختالط بني الجنسني ،وهو ما يتجلىّ يف غياب املرأة يف الفضاء العام
منزلة املرأة تتّصف ّ
الصدد ّ
فإن املؤشرّ ات البسيطة لحر ّية الحركة تبدو ممنوعة عىل النساء مثل قيادة
الذي يبدو حكراً عىل الرجل .ويف هذا ّ
السيارات يف بعض مجتمعات الخليج.
أ ّما الخاصية الثانية فتتم ّثل يف وضع املرأة تحت الوصاية الذكور ّية ،وهذا ما يحرمها من مامرسة أبسط حقوقها
املدن ّية.
ّإن دراستنا لهذه الوضع ّية أفضت بنا إىل ّأن هذه السلطات التي تعامل املرأة عىل هذا النحو هي سلطات ذات
خاصية دينية ومتارس الرشيعة اإلسالمية .ولكن أن نعزو سبب دون ّية منزلة املرأة إىل اإلسالم بشكل مبارشاً ال ميثل تفسرياً
مقبوالً ،أل ّننا يف هذه الحالة ال نأخذ بالحسبان االختالفات امله ّمة أحياناً التي توجد يف ما بني العديد من الدول التي
تحكمها سلطات دينية ،فض ًال عن أ ّننا ال ميكن أن نستوحي وقائع اجتامعية من العقيدة فحسب .فالبون التاريخي الذي
يفصل املجالني الديني واالجتامعي هو بون غري قابل لالختزال .إ ّننا نرى أّ ّن ع ّلة هذا الوضع ال تتمثل يف اإلسالم ،مّ
وإنا يف
األخالق الطائفية التي يتبنّاها الزعامء والتي متثل عىل نحو ما اإليديولوجيا املهيمنة لحكمهم .ففي هذه املجتمعات تبدو
هذه األخالق الطائف ّية قامعة لحر ّية املرأة ،أل ّنها تخلق عالقة ما بني املحافظة عىل النظام األخالقي واإلبقاء عىل النظام
االجتامعي من جهة ،وبني اإلبقاء عىل املرأة وكأنها ملك خاص من جهة ثانية .وبالنسبة إىل هذا املنظور ّ
فإن الفوىض تنشأ
حينام تنفلت املرأة من مثل هذا النظام ،وحينام ال يتقاطع االختالف بني الجنسني مع التعارض بني الفضاء الخاص والفضاء
العام  .مبعنى آخر ألاّ تكون الطبقات االجتامعية امتداداً للطبقات البيولوجية.
ّإن هذه املقاربة تسمح لنا بالتبرص بالتباينات الحاصلة فيام يتصل مبنزلة املرأة يف السياقات اإلسالمية ،مبا ميكننا من
متييز تلك التباينات التي تستمد مرشوعيتها من تيوقراطية محافظة عن تلك التي تدّعي انتسابها إىل إسالم ثوري تت ّبوأ
فيه املرأة منزلة مختلفة .ويف هذا الصدد يبدو لنا املجتمع اإليراين مثاالً مه ًام أل ّنه يؤرش لنا أ ّنه باسم إسالم متح ّرر من
عبء التقاليد ميكن للمرأة أن تطالب بحقوقها املدنية .ويف هذا الت ّميش ذاته نجد عدداً مه ًام من النساء م ّمن يصطففن
وراء الحركات اإلسالمية يف بعض الدول اإلسالمية مثل الجزائر وتركيا.
 -2النمط الثاين من املجتمعات هو تلك املجتمعات التي تكون محكومة بسلطات تؤمن باالنفتاح االجتامعي نحو
الحداثة ،ما يسمح بإرساء صريورة تدفع إىل التحرر االجتامعي من جهة كونه حقيقة واقعة وليس حقاً مكتسباً ،وهذا
ما يجعل الترشيعات فيام يتصل باألحوال ّ
الشخصية وبقانون األرسة متخلفة عن الواقع املتطور الذي يرزح تحت طائلة
ترشيعات تقليدية تخطاها العرص.
وعىل خالف النمط األول من املجتمعات ال تبدو هذه املجتمعات محكومة بقانون تيوقراطي ،كام ّأن تنظيمها
االجتامعي ليس تنظي ًام من منط إسالمي .إذ هي تشهد رضباً من التطور االجتامعي وانفتاحاً عىل الحداثة ،ما يجعلها وإن
مل تعد مجتمعات تقليدية فهي ليست من ضمن املجتمعات التي حسمت أمرها يف االنتساب للحداثة ،مثل تونس وتركيا،
فقد وضعتا ترشيعات حديثة لصالح املرأة.
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تو ّلد عن هذا الوضع سياقات هجينة تحكمها مظاهر الحداثة يف بعض الجوانب ،مثل شكل الحكم (نظام جمهوري،
مؤسسات سياسية) ،ومثل االختالط بني الجنسني يف الحياة العامة مع إمكانية دخول البنات إىل التعليم والنساء إىل
الشغل ،وتراجع بعض املامرسات مثل التطليق وتعدد الزوجات  ،...ولكن تحكمها أيضاً بعض املظاهر التقليدية ،السيام
تلك التي ترتبط باألرسة وبالوضعية االجتامعية للمرأة.
كل مقاومة ممكنة لتغيري األوضاع االجتامعية تتبلور يف ّ
ّإن االنطباع الذي يرسخ يف الذهن يتمثل يف ّأن ّ
ظل هذا
املستوى الذي يتباعد فيه منط جديد للحياة يسعى إىل أن يتع ّمم عن ترشيعات محنّطة وأسرية للمنظومات االجتامعية
القدمية.
وميكن أن نرضب يف هذا السياق املثال بنضال الحركات النسو ّية يف الجزائر من أجل إعادة النظر يف قانون األرسة ويف
وضع ترشيع خاص ملج ّلة األحوال الشخصية.
ّإن هذه الوضعية التي تتسم بالتباعد بني مستوى تطلعات املرأة وبني الترشيعات القامئة ،شبيهة بتلك الوضعية
التي كانت سائدة يف املجتمعات الغربية يف الستينات من القرن العرشين ،ويف الحقبة التي تلتها ،حيث تالحقت املبادرات
النسائية من أجل ر ّد هذا التباعد إىل الحد األدىن ،ومن أجل رفع آخر املحظورات القانونية واملؤسساتية القامئة أمام حرية
املرأة (املطالبة باإلجهاض ،املساواة يف األجر  .)...إ ّننا سنسعى الحقاً إىل تبينّ األسباب التي تجعل نساء املغرب والجزائر ال
يحصلن إال عىل استجابة محدودة ملطالبهن.
 -3النمط الثالث من املجتمعات يتّصف بوجود سلطة حداث ّية تتّجه إىل اإلقرار مبا يطلق عليه «نسو ّية الدولة»،
تشجع عىل تحرير املرأة وعىل تطوير منزلتها يف املجتمع.
وهذه املجتمعات متارس رضباً من السياسة املؤدلجةّ ،
ّإن النخبة السياسية الجديدة ومنذ صعودها إىل الحكم تجعل من مسألة املرأة أولوية سياسية ،رغم ّأن مسألة املرأة
امللحة ،ومع ذلك فقد أصبحت تحظى بأولوية عىل صعيد االسرتاتيجية الوطنية.
مل تكن يف صلب املطالب االجتامعية ّ
يتجسد يف اتجاهات مختلفة :تربوية مع تعميم
ّإن تطوير منزلة املرأة قد ارتقى إىل مستوى املرشوع السيايس الذي ّ
التعليم وتشجيع البنات عىل الدراسة ،وقانون ّية من خالل سنّ قانون مج ّلة األحوال الشخصية الذي من مآثره أ ّنه يح ّرر
املرأة من وصاية الرجل ،ومينع تعدّد الزوجات ،ويضع ح ّداً ملامرسة التطليق ،مع وضع خطط للتنظيم العائيل وتعميم
اإلجهاض ،ورمزية من خالل دفع النساء إىل السفور ،وأخرياً اتجاهات اقتصادية عرب تشجيع النساء عىل الدخول إىل سوق
العمل.
وعىل هذا النحو نالحظ ّأن الدولة الجديدة ال تنهض عىل ذ ّر الرماد يف العيون بإصالحات جزئية وظرفية هنا وهناك،
وإمنا عىل وضع مرشوع متكامل ينخرط يف حركة التاريخ ضمن الديناميكية الحداثية ويعبرّ عن إرادة حقيقية يف السري
باملجتمع إىل مستقبل وطني أفضل.
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تدخل الدولة يف اتجاه قضية املرأة كان ّ
يبدو لنا ّأن ّ
تدخ ًال مب ّكراً بعض اليشء ،ونستشهد عىل ذلك بإيران وتركيا يف
األربعينات ،فيام كان تدخل الدولة يف تونس يف الخمسينات ،ويحق لنا أن نجزم ّأن النساء يف هذه الدول قد حزن حقوقاً
تتصل بالحق يف اإلجهاض ويف الطالق ،فيام كانت النساء يف كثري من الدول الغربية ما يزلن يناضلن من أجل الظفر بها.
بل ّإن ّ
املؤسسات التعليمية
تدخل الدولة قد اكتىس لدى البعض بطابع إجباري ،من ذلك حظر ارتداء البنات الحجاب يف ّ
والعا ّمة.
ّإن ما ي ّربر هذا التمشيّ من جانب الدولة هو انخراط السلطة السياسية القامئة يف مرشوع كامل لتحديث املجتمع
كل القطاعات وامليادين .ويف ّ
ولزعزعة األسس التقليدية التي نهض عليها بطريقة منهجية وأسلوب متزامن يشمل ّ
ظل هذا
املستوى نرى بدون أدىن ّ
شك االختالف القائم بني املغرب والجزائر وتونس فيام يتصل مبنزلة املرأة يف املجتمع.
ففي املغرب والجزائر مل تنشأ عش ّية االستقالل وحتى يف الفرتة التي تلته هذه العزمية لدى السلطة يف خلخلة القواعد
األساسية للمجتمع التقليدي ،وال هذه اإلرادة من أجل إرساء مجتمع حديث بطريقة ال رجعة فيها ،وألجل ذلك نرى يف
تونس ّأن عملية تطوير منزلة املرأة قد نشأت بفعل األولوية التي منحها نظام الحكم يف تحديث املجتمع التونيس.
نشري يف هذا املقام إىل ّأن مسالة تحديث املجتمع التونيس قد طرحت منذ أواخر القرن التاسع عرش ،فيام عرف
بعرص النهضة الذي واجه مسألة منزلة املرأة ،وألجل ذلك نرى ّأن الطاهر الحداد قد تعاطى مع هذه املشكلة يف إطار
الفكر اإلصالحي الذي مل يتجاوز ـ يف نهاية املطاف ـ الدعوة إىل تفعيل رضورات التغيري من أجل إدراك عوامل االنحطاط.
وكانت القض ّية الكربى املطروحة تتم ّثل يف :كيف ميكن أن ننخرط يف الحداثة من دون أن نفقد هو ّيتنا؟ وبهذا النمط من
التفكري بدا واضحاً لدى املؤ ّرخ البشري التلييل أ ّننا ال نستطيع القطع مع املايض.
يف إيران وتركيا وتونس كانت للنخب السياسية التي أخذت زمام السلطة الجسارة يف أن تقطع مع املايض ،ويف أن
تسري قدماً نحو الحداثة وفيها.
نشري أيضاً إىل ّأن املقاربة الوحيدة البعد التي ترمي إىل تفسري املنزلة الدونية للمرأة يف الفضاء العريب اإلسالمي تفسرياً
ينهض عىل اعتبارات تاريخية ـ ثقافية هي مقاربة ال تفي للموضوع تعقيداته وتعقيدات الواقع الذي يحيل إليه بكل
اختالفاته العميقة .هذه املقاربة عاجزة عن أن تأخذ بالحسبان االنقالبات والقطائع الحادثة يف مجتمعات دون أخرى.
خاص وثيقة الصلة بطبيعة اإلدراك من لدن السلطة للحداثة يف وجهها
تبدو لنا مسألة املرأة يف العامل اإلسالمي بوجه ّ
الغريب ويف قدرتها وإرادتها يف أن تضع موضع التنفيذ مرشوعاً كام ًال للحداثة الشاملة للمجتمع بأرسه.
ومن أجل ذلك نرى ّأن العالقة بني املرأة والسلطة يف املجتمعات اإلسالمية هي عالقة رس ّية وخف ّية ،ويسمح لنا
تحليل هذه العالقة بأن نرى ّأن منزلة املرأة يف تلك املجتمعات تابعة للكيفيات التي تنخرط بها السلطة يف العالقة بني
القدم /الحداثة ،وليست تابعة للخاصية االستبدادية أو الدميقراطية التي تتصف بها هذه السلطة عىل حد تعبري الباحثة
املغربية فاطمة املرنييس .وميكن تأييد هذه األطروحة من خالل األمثلة والنامذج يف إيران زمن الشاه ،أو يف تركيا يف ّ
ظل
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حكم أتاتورك ،ويف تونس يف عرص الحبيب بورقيبة .ففي هذه السياقات كان تح ّرر املرأة نابعاً من إرادة سياسية مؤدلجة
واضحة للعيان ،بل إ ّننا ميكن أن نؤ ّكد ّأن أ ّية عمل ّية تطوير ملنزلة املرأة ما هي إال إجراء سيايس لحكم مستبد سعى إىل
خلق رضب من الوجود النسوي للدولة يتامهى مع مرشوع التحديث الشامل ويقطع مع الثقافة السائدة واإليديولوجيا
املهيمنة .فاملرشوع الحدايث يضم يف طياته تحرر النساء باعتباره أولوية سياسية ،وينظر إىل املرأة باعتبارها مؤرشاً منتخباً
لقياس مدى االنخراط يف الحداثة.
نشري من هذه اللحظة إىل ّأن صيغة الحداثة الغرب ّية مبا مت ّثلة من قدوة دميقراطية ال مراء فيها ،وإن أفضت إىل
املساواة بني الجنسني ،إال أنها مل تنظر إىل ذلك باعتباره أولوية سياسية ،عىل خالف املرشوع الحدايث .وهذا ما يدفعنا إىل
التمييز ما بني التحديث والحداثة ،ويف تنزيل قضية املرأة خارج السياق الغريب الحدايث ،كام تجلىّ لنا إىل حدود الستينات،
وخارج السياق التحديثي كام بدا لنا يف العامل اإلسالمي( .انتهى)
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النسو ّية بعد عشرين سنة ،النقاش المختزل وورشات
1
البحث الجديدة
عمار
فوزي بن ّ

ظهر مصطلح النسو ّية اإلسالم ّية بصفة متد ّرجة يف السبعينات يف العديد
من األماكن يف العامل ،يف أوساط املث ّقفني والجامع ّيني إىل  .1990وقد ابتكر
يف البداية يف إيران ،حيث س ّلطت العديد من املج ّالت الضوء عىل التأويالت
اإلسالمي.
املجسدة يف الفقه
الذكور ّية للنصوص الدين ّية من قبل علامء الدين
ّ
ّ
وقد ساهمت هذه املنشورات يف ّ
النص القرآ ّين
بث أعامل متع ّلقة بتأويل ّ
الخاص بالنساء والرجال ،تسعى إىل تبيان الحقوق
(التفسري) ،والتفكري يف الفقه
ّ
املمنوحة من قبل اإلسالم للمرأة .وقد طالب هذا الت ّيار بالخصوص بالحقّ يف
االجتهاد الذي ميكن به تعزيز املساواة بني الجنسني ،وبأدوار جديدة يف الشعائر
واملامرسات الدين ّية ،كام طالب بتغيريات يف مجال قانون األحوال الشخص ّية
والقانون الجزا ّيئ واملامرسات القضائ ّية.
كان الحوار اإليراين رشارة انطالق الحركة النسو ّية اإلسالم ّية بصفتها حركة
املؤسسة سنة
فكر ّية .وقد فتحت الكتابات املنشورة يف مج ّلة «زنان» (النساء) ّ
ثم أزالت عن الكلمة املعنى السلبي
 1992وجهة جديدة للنسو ّية ،هي وجهة نسو ّية تتّخذ اإلسالم مصدراً للرشع ّية ،ومن ّ
الشائع سابقاً يف إيران .وبعد عرش سنوات من ثورة  1979التحقت العديد من النساء املتد ّينات املنحدرات أساساً من
الطبقة الوسطى بهذا الت ّيار كردّة فعل عىل القوانني التمييز ّية الصادرة عن نظام اعتمد العدالة االجتامع ّية كأحد أسس
مرشوع ّيته ،وأعلن عن إرادته إعطاء املرأة املرتبة الحقيق ّية واملتم ّيزة التي تحظى بها يف اإلسالم ،مبعنى تحقيق العدالة
بني الجنسني.
وبالتوازي مع ذلك أعلنت جامع ّيات إيران ّيات يف املنفى يف الواليات املتّحدة األمريك ّية وأوروبا انتامءهنّ إىل هذا
الت ّيار .ومنذ بداية التسعينات التحق بهذا الت ّيار املبني عىل إعادة تأويل النصوص مف ّكرون آخرون من العامل العر ّيب
واإلسالمي ،من بينهم عاملة األديان األفرو -أمريك ّية التي اعتنقت اإلسالم أمينة ودود .بل ّإن بعض هؤالء املف ّكرين م ّهد
ّ
صحة األحاديث املح ّقرة للمرأة املسندة إىل
لوجود هذه الحركة ،إذ ش ّككت املغرب ّية فاطمة املرنييس سنة  1978يف ّ
الرسول.
1 . Le feminisme islamique. Vingt ans apres: economie d.un debat et nouveaux chantiers de recherche. Stephanie Latte
Abdallah. Critique internationale. 2010. N46.p-p9-23
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الديني املتّصل
اإلسالمي غري العريبّ ،تن ّوع الحوار
وبصفته خطاباً ثقاف ّياً ونضال ّياً يف البداية ،ظهر وانترش أساساً يف العامل
ّ
ّ
إسالمي أشمل .وبالرغم من تج ّذره التجديديّ يف الخصوص ّية الثقاف ّية
إصالحي
بالنسو ّية بعد ذلك ليندرج فيام بعد يف ت ّيار
ّ
ّ
اإلسالم ّية ،وظهوره يف وقت كانت فيه العلوم االجتامع ّية متأ ّثرة بالدراسات الهامش ّية والدراسات ما بعد االستعامر ّيةّ ،
فإن
الحركة النسائ ّية اإلسالم ّية وقع نقدها من جميع النواحي ،سواء من جهة غموض وضع الخطاب الذي يعبرّ عنها بني كونها
التزاماً أم موضوع دراسة ،أو من جهة تن ّوع الناشطات واملث ّقفات الجامع ّيات واملناضالت الاليت انخرطن يف هذا الت ّيار.
هذه الهجامت ،باملناسبة ،هي نفسها التي ا ّتخذت يف املايض القريب موضوع الحركة النسو ّية يف ح ّد ذاته هدفاً للنقد.
ّإن ما أطلق ن ّقاد الحركة النسو ّية اإلسالم ّية النسو ّيني واملث ّقفني العلامن ّيني ،يف أوروبا والواليات املتّحدة األمريك ّية ،ويف
اإلسالمي ،هو خصوص ّيتها ،وتحديداً جدّتها .فال ميكن للدين واإلسالم بدرجة أوىل بالنسبة إىل هؤالء إال أن
العامل العر ّيب أو
ّ
التوجهات النسائ ّية ،ومن هنا ّ
فإن النسو ّية اإلسالم ّية إذا مل ترفض بوصفها حصان طروادة اإلسالم ّيني ،فإ ّنها ترفض
يعارض ّ
بكونها ال مت ّثل موضوعاً علم ّياً ،إ ّنها عندهم عبارة عن طباق .وحتّى مصطلح نسائ ّية إسالم ّية أتت املطالبة بحذفه من
متسكهم باإلسالم ،وهم من املتش ّددين يف العادة .وقد رأوا يف تجاور كلمتي «حركة نسائ ّية» و»إسالم ّية»
قبل من يزعمون ّ
موروثاً
متحجراً لطريقة تفكري غرب ّية غريبة عن ّ
كل الثقافات اإلسالم ّية .ووصل الح ّد إىل أن يش ّكك البعض يف أن تكون
ّ
اإلسالمي ،فام هي يف نظرهم إال صنيعة بعض األساتذة األمريك ّيني يف مد ّرجات
هذه الظاهرة قد وجدت فع ًال يف العامل
ّ
الجامعات األمريك ّية.
ومن هنا يأيت اهتاممنا بفتح نقاش حول الحركة النسائ ّية اإلسالم ّية اليوم .والهدف منه هو أ ّوالً التدقيق يف ظاهرة
اجتامع ّية وسياس ّية بامتياز ،وقع تجاهلها من البعض معتربين إ ّياها موضوعاً غري قابل للدراسة .وثانياً مواكبة تط ّور هذه
وصحفي إىل تح ّركات اجتامع ّية ،من تش ّكله يف فضاءات إسالم ّية
جامعي
علمي
الظاهرة منذ عرشين سنة :من خطاب
ّ
ّ
ّ
ألن الحركة النسو ّية اإلسالم ّية ّ
هامش ّية وذات أقل ّية إىل إعادة ابتكاره وبلورته .وقد زاد هذا االهتامم نظراً ّ
قل أن وقع
تص ّورها كمامرسة ،أو باألحرى كمامرسات متج ّذرة اجتامع ّياً وسياس ّياً ،وكذلك وطن ّياً وجهو ّياً وذات ّياً .هذه املامرسات كانت
مرتبطة إ ّما بإنتاج النصوص (تأويالت ،أو نقاشات دين ّية ،أو الهوت نسوي مشغول مبسألة الجندر) ،أو بوظائف دين ّية
مبختصني يف الدين ،إلخ ،)...أو بحركات ّ
(منظامت ،أو جمع ّيات نسائ ّية مرتبطة
محدثة (تبشري ّية ،أو مرشدة يف املغرب ،أو
ّ
السيايس) ،أو مبجموعات (حلقات دين ّية ،أو دروس ،أو جمع ّيات حفظ القرآن) ،أو مبامرسات شعائر ّية يوم ّية.
باإلسالم
ّ
الهدف من هذا ّ
امللف هو توسيع مجال ما أمكن للحركات النسائ ّية اإلسالم ّية تغطيته حتّى اآلن ،يك نتم ّكن من فهم
واإلسالمي .نتحدّث هنا عن استحداث علم
كيف ط ّوع اإلسالم ليكون مصدراً للمرأة يف أنحاء مختلفة من العامل العر ّيب
ّ
اجتامع الحركات النسائ ّية اإلسالم ّية ،عن ناشطاته وأدوارهنّ الجديدة ،وكذلك عن الوظائف التي استحدثت تباعاً .هذا
الحديث عن تص ّور شامل لفكرة الحركات النسائ ّية اإلسالم ّية يطرح سؤالني مركز ّيني:
اجتامعي ومامرسة؟ وهل وقع تطويره أو بلورته
هل تح ّول هذا الخطاب الفكريّ والنضا ّيل عرب السنوات إىل حراك
ّ
من الداخل من قلب املجتمعات العرب ّية؟ ا ّتخذ هنا موقع املساند ملفهوم مفتوح للنسو ّية ،يؤدّي إىل التفكري ال من منظور
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تح ّرر املرأة أو املساواة بينها وبني الرجل يف الحقوق ،مّ
وإنا أيضاً من منظور تحقيق الذات ،واالستقالل ّية ،والسلطة ،وتوسيع
مجال املمكن ،وبروز فردان ّيات وذات ّيات نسو ّية جديدة.
وقد أظهرت أعامل ن .غول حول النسو ّية اإلسالم ّية الرتك ّية ،وأعامل فريبة عدلخاه يف إيران ،وأعامل دالل البذري
حول النساء الناشطات يف حركة حزب ال ّله ال ّلبنا ّين أو أعامل الرا ذيب حول النسو ّية الشيع ّية يف بريوت ،دور املرجع ّية
الخاصة التي تنتمي حسب هؤالء الكتّاب إىل منوذج جديد للحداثة ،كالذي تش ّكل يف البلدان
اإلسالم ّية يف تأكيد التوجهات ّ
العرب ّية واملسلمة .وقد فتحت هذه الكتابات الباب عىل مرصاعيه لتوسيع مفهوم الحركات النسائ ّية اإلسالم ّية ليتح ّول
اجتامعي ومامرسات يوم ّية.
إىل حراك
ّ
تم الرتكيز كثرياً عىل دور مختلف القوى االستعامر ّية ،وكذلك ر ّكزنا عىل بعض الدول كرتكيا
يف بداية القرن العرشين ّ
الخاصة لحقوق املرأة
كامل أتاتورك ،أو إيران الشاه يف بلورة خطاب يجمع الحداثة والحضارة واالقتداء بالغرب باملفاهيم ّ
التي تدعو إليها هذه الدول.
هذا النوع من الخطاب الذي أعيد بناؤه بشكل منتظم إىل ح ّد اآلن يسم باالستتباع الثقافات املحل ّية واإلسالم ّية
التمسك بالتقاليد .وقد ّ
بسمة ّ
لخصته مؤ ّرخة الحركات النسائ ّية املرص ّية ليىل أحمد تحت مس ّمى الحركة
التأخر أو
ّ
إسالمي .ومن جهة ثانية ّ
فإن
النسائ ّية االستعامر ّية .وهكذا وقع تجاهل الصياغات األوىل لحقوق النساء من خالل خطاب
ّ
عالقات املوجات النسو ّية األوىل ( )1980-1960 ،1940-1920بالحركات الوطن ّية وبحركات مقاومة االستعامر ،ساهمت
يف جعل املرأة ضامناً للهو ّية الثقاف ّية والوطن ّية .وبإرصارها عىل ّ
إسالمي حدا ّيث ساهمت حركات اإلسالم
بث خطاب
ّ
السيايس بطريقة ف ّعالة يف قلب ذلك النموذج األ ّول ،فقد عملت يف املقابل عىل تجريد أوىل حركات النسائ ّية العلامن ّية من
ّ
أهل ّيتها ،وذلك ّ
النسبي لألنظمة اإلسالم ّية ما بعد االستعامر،
ببث فكرة كونها حركات مستوردة .وهو تجريد تق ّوى بالفشل
ّ
خاصة اليسار ّية منها.
وللحركات القوم ّية من جهة ،ومن جهة أخرى فشل األحزاب العلامن ّيةّ ،
مؤسيس هذه
لقد أنجزت ليىل أحمد عم ًال ق ّي ًام بخصوص قض ّية الحركات النسائ ّية اإلسالم ّية ،عندما أظهرت كيف ّأن ّ
الحركات يف مرص كانوا قد كتبوا وناضلوا يف أ ّول القرن العرشين (مالك حنفي ناصف ،ونبو ّية موىس ،وبنت الشاطئ،
وعائشة عبد الرحمن ،وزينب الغزايل ،وصافيناز كاظم) .ويعترب عملها ق ّي ًام رغم أ ّنها ساهمت يف ترسيخ فكرة وجود
نوعني من الحركة النسائ ّية :األ ّول متأ ّثر بالغرب ،علامين ونخبويّ  ،والثاين مدعوم بوجوه إسالم ّية ومتج ّذر أكرث من الناحية
الثقاف ّية واالجتامع ّية .وقد تد ّعمت هذه الثنائ ّية حني اعتربت العديد من القراءات ّأن الحركات النسائ ّية التي ظهرت يف
ّ
والقمعي أحياناً ،الذي لعبته األنظمة ض ّد الحركات ومختلف
قدغضت الطرف عن الدور املرتدّد،
اإلسالمي والعر ّيب
العامل
ّ
ّ
الجمع ّيات التي رأت النّور حينها .باملقابل ّ
يلح عىل الحركات اإلسالم ّية التي كانت تع ّرف نفسها
فإن س ّلم التحليل ال ّراهن ّ
مبناهضة األنظمة العلامن ّية الحداث ّية ،التي ازدهرت يف رعايتها الحركات النسائ ّية األوىل التي كانت بدورها علامن ّية
وموالية للغرب ،وذلك عىل حساب الخصوصيات االجتامع ّية والتواريخ القوم ّية.

89

النسـو ّيـــة اإلسالم ّيـــة

وإذا كانت هذه املعارضة لألنظمة ظاهرة يف الحركات النسائ ّية يف املغرب فإ ّنها ّ
وخاصة يف
أقل بكثري يف املرشق
ّ
بلدان الخليج العريبّ .ويف األردن ،فلنئ عارض اإلخوان املسلمون اتفاق ّيات السالم األردن ّية اإلرسائيل ّية ( ،)1994والفلسطين ّية
الهاشمي ،وقد عوملوا برفق وطيبة حني تع ّلق األمر برضب
اإلرسائيل ّية ( )19 95-1993فإ ّنهم كانوا دامئاً سنداً قو ّياً للنظام
ّ
املعارضة السياس ّية املتك ّونة من الشيوع ّيني اليسار ،واألحزاب الفلسطين ّية يف السنوات ( ،)1980-1970ومن جهة ثانية
عملت ّ
كل األنظمة حتّى الحداث ّية منها عىل أن تكون الحركة النسائ ّية موالية للنظام  -وأحيل هنا عىل تركيا الكامل ّية
متأخرة -وحتّى بعد أن منحت حقوق مواطنة للنساء ودعمت تعليمهنّ ّ ،
وإيران الشاه وتونس بورقيبة يف فرتة ّ
فإن هذه
األنظمة عملت عىل مراقبة الحركات النسائ ّية املستق ّلة املرتبطة يف أغلبها بأحزاب اليسار ،واملطالبة بدمقرطة هذه
األنظمة ،بل منعها .يف هذا السياق عرفت اإلسالمو ّية زينب الغزايل متاماً مثل العلامن ّية در ّية شفيق ،السجن أو اإلقامة
الجرب ّية يف فرتة حكم عبد النارص .كان األمر يتم ّثل من جهة يف تعويض هذه ّ
املنظامت بأخرى تكون تابعة للدول ،ومن
جهة ثانية يف استقطاب نساء تكنوقراط ،...كانت تلك هي الحالة يف مرص عبد النارص (ولكن أيضاً يف العراق ،وتركيا،
وباكستان ،ويف إيران الشاه).
للوصول إىل أهدافها تق ّمصت هذه األنظمة أدواراً تقدّم ّية وحداث ّية ،رغم ّأن سياسات معظمها كانت بعيدة ّ
كل
البعد عن انتظارات املجتمع والجمع ّيات .وهو الوضع يف اململكة العرب ّية السعود ّية اليوم ،وكذلك يف املغرب التي حشدت
ّ
ترسخ إسالماً معتدالً يتامىش
كل طاقاتها (إصالحات يف مج ّلة األحوال الشخص ّية ،ومأسسة الوظائف الدين ّية للمرأة) ،ليك ّ
مع الدولة.
ّإن فتح النقاش من جديد حول الحركات النسائ ّية اإلسالم ّية هو إعادة النظر يف املوجة الثالثة للحركات النسائ ّية
التي بدأت يف بداية  ،1990وتوضيح املدى غري املسبوق لظاهرة فردنة مسارات النساء ،وإعادة صياغة الذات ّيات النسائ ّية
والديني .هذه الذات ّيات الجديدة مرتبطة بداهة باكتساح املرأة القادمة من ّ
كل
واالجتامعي
السيايس
يف دوائر االلتزام
ّ
ّ
ّ
والجامعي يف سنوات .1980-1970
الطبقات االجتامع ّية للتعليم الثانوي
ّ
زيادة عىل الخطابات ومحاولة تف ّهم التش ّبث بالهو ّية اإلسالم ّية يف استعامل اإلسالم مرجعاً للحركات النسائ ّية ،فقد
شهدت فرتة التسعينات ضعفاً لألنظمة املبن ّية عىل إيديولوجيا (علامن ّية أو إسالم ّية) ،لفائدة خيارات ومسارات براغامت ّية
توجهاتها وطموحاتها.
سلكتها املرأة لتدافع عن حقوقها وتؤ ّكد ّ
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قراءة في كتاب :الوأد الجديد :مقاالت في الفتوى وفقه ال ّنساء
لزه ّية جويرو
زينب التوجاني

نص وانبعاث موؤدة من بني قبور الفتاوى.
“الوأد الجديد” 1والد ٌة جديد ٌة ال ريب فيها :تجدّد كاتب ِة وميالد ّ
 -1وإذا الموؤودة انتفضت

يكتشف قارئ كتاب “الوأد الجديد” ّأن مؤ ّلفة “القصاص يف النّصوص
و»مؤسسة اإلفتاء بني سياج
املقدسة-قراءة تاريخية »2و»اإلسالم الشعبي»3
ّ
املذهب وإكراهات التّاريخ »4مل متت ،كام يقول بارط .فنحن أمام ذات كاتبة
مؤسسة الوأد ،ليس ّ
ألن حياة الكاتب وموته ترتبطان
تتجدّد وتنتفض ض ّد ّ
نص جديد ،بل وعىل خالف ما ُيردّد عن موت املؤ ّلف لحظة والدة
بوالدة ّ
النص ،مو ِته املحكوم باللغة وسنن الكتابة وتقاليد الثقافة ،فإ ّن َك إزاء ذات
ّ
كاتبة تتحدّى نظم سلطة الثقافة التي تنتمي إليها ،فتستخدم لغة هذا الوأ ِد
وتتوجه بخطابها إىل هؤالء الفاعلني املساهمني يف ثقافة الوأد.
نفسه
ّ
حي صادر من ضح ّية محتملة لهذه
إ ّن َك يف «الوأد الجديد» أمام صوت ّ
ُ
ففعل الكتابة يف
املؤسسة الفقه ّية املتك ّلسة ،وهو أمر جدير أن ننتبه إليه.
ّ
ح ّد ذاته انبعاث من الوأد ،وهو بال شك تح ّد ومقاومة لبنيان فحولة هيمنت
بظ ّلها الكئيب عىل م ّر القرون .وقراء ُتنا هذ ِه وقراء ُت َك َ
النص
أنت اآلن لهذا ِّ
كل َ
النصّ ،
ذلك صدى لهذا امليال ِد الجديد لهذه «املوؤودة» التي انتفضت،
عىل ِّ
فكتبت.

 1ـ زهيّة جويرو ،الوأد الجديد :مقاالت في الفتوى وفقه النساء ،دار مسكلياني للنشر ،ط2014 ،1
 2ـ زهية جويرو ،القصاص في النصوص المقدسة ،قراءة تاريخية ،دار المعرفة للنشر2007 ،
 3ـ زهية جويرو ،اإلسالم الشعبي ،دار الطليعة2007 ،
 4ـ زهية جويرو ،اإلفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ ،دراسة في فتاوى ابن رشد الجد ،بيروت ،دار الطليعة2014 ،
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املختصة يف تفكيك نصوص الترّ اث الشائكة والحف ِر فيها متوخ ّية املنهج التّاريخي النقدي خصوصاً ،قد
هذه املؤ ّلفة
ّ
ح ّررت ذاتها الكاتبة املؤ ّنثة حني قدّمت نفسها منذ املقدّمة ضمن الفاعالت الجدد اللوايت «اكتسنب من الوعي واملهارات
للسعي نحو أخذ أمرهن بأيديهن» 5 ،كاشفة بوضوح عن تعاطفها مع النّساء املقهورات باسم األعراف والدين.
ما دفعهن ّ
ّ
فاطالعها عىل أوضاعهنّ البائسة من خالل ما أتيح لها من دعوات ضمن جمع ّيات نسو ّية جعلها ُ
تدرك حجم املعاناة التي
تعيشها نساء مسلامت أطلقت عليهن اسم «املوؤودات الجدد» ،واعتربت ّأن وائدهنّ قدمياً وحديثاً واحدٌ  .وهو ما كشفت
لنصها ،وأكدّت عليه يف خامتة عملها بكونه ذلك «النموذج الرمزي» املتح ّكم بالذهن ّيات وبالوعي
عنه منذ الجملة األوىل ّ
مؤسسة اإلفتاء أفضل تجسيد.
جسدتها ّ
والقائم عىل بنية ذهن ّية ذكور ّية بامتياز ّ
يكتشف القارئ أ ّنه أمام باحثة تجدّد وسائل تفكيكها وقراءتها لهذا اإلرث الهائل الذي ُ
يثقل ضمري املسلم املعارص،
ويزري بواقعه وواقع النّساء عىل وجه الخصوص .فقد اعرتفت جويرو أ ّنها مل تكن مقتنعة بجدوى املناهج الجديدة تلك
التي تع ّرفت إليها من خالل احتكاكها باملناضالت النسو ّيات املطالبات بحقوقهن ،وأكدت ّأن تلك الخربات الجديدة وما
رأته من بؤس النّساء جعالها تكتب مقاالت كتابها هذا يف الوقت الذي كانت تحدث فيه جرائم تنتهك فيها حرمات النّساء
خصصته لتحطيم
باسم الدين واألعراف والشرّ ف .ولذا ميكن اعتبار هذا الكتاب بال ّذات تجدّداً مهماّ ً يف مسرية كاتبتناّ ،
أصنام ال ّثقافة الذكور ّية التي تئد النّساء.
النص القرآين من أجل تحرير العقل العريب فإ ّنها حني
وإذا كانت الباحثة منخرطة من قبل يف مرشوع تجديد قراءة ّ
املؤسسة الدينية كانت ردّة فعلها كتابة هذه املقاالت التي
رأت بأ ّم عينيها قساوة املامرسات التي تضطهد النّساء باسم ّ
مؤسسة اإلفتاء .إ ّنه مندرج بال شك ضمن هذه
جمعتها يف هذا الكتاب .تهدف من خاللها إىل تحرير املرأة من قيود ّ
الصرّ خات التي تطلقها النّساء املنتميات إىل ثقافة عربية مسلمة ،ليست رصخات البكاء أو الشكوى بل هي رصخات النقد
وآن ُ
والتحطيم لصنم صنع يف التاريخَ ،
مؤسسة
األوان ألن تنزع عنه القداسةُ :
املؤسسة الدين ّية مم ّثلة هذه امل ّرة يف ّ
صنم ّ
الكتاب -للوهلة األوىل -مندرجاً بكل ّيته ضمن ما كتب عن النّساء بأقالم النّساء ،وضمن ما كتب عن
اإلفتاء .لذلك يبدو
ُ
اإلسالم بأقالم النّساء ،أي ضمن ما ُيس ّمى بالنسو ّية اإلسالم ّية ،ذلك اإلسالم محدّقاً إليه بعيون امرأة تنتمي إىل ثقافته
تتوجه إىل الق ّراء ناقدة هذه الفتاوى كاشفة برش ّيتها وتاريخ ّيتها.
ولكنّها تح ّررت من قداسته وأحكامه ،وتحاول أن ّ
خاصاً ،فقارعت حجج الفقهاء
لكنّ املتم ّعن يف منت املقاالت يالحظ ّأن الكاتبة ا ّتخذت لنفسها منهجاً تاريخ ّياً نقد ّياً ّ
بحجج تاريخ ّية -سوسيولوج ّية ،واعتمدت عىل التأويل لتجتهد هي بدورها يف تفسري مقاصد ّية بعض األحكام التي تحدّثت
عنها يف الكتاب واملتعلقة باملواريث والقوامة والوالية .ومل تعتمد زه ّية جويرو يف منت مقاالتها عىل مرجع ّيات من النّصوص
والبحوث التي سبقتها إليها كاتبات خضن يف مثل هذه املواضيع .فقد أشارت إليهنّ يف املقدّمة ،ولكنّها مل تعتمد عىل
بحوثهن يف املنت .فقد ارتكزت يف بناء قولها عىل نصينّ أساسيني :األ ّول هو املدونة الفقهية التي تسعى إىل تحطيم قيودها،
نص القرآن الذي تحاول أن تح ّرره من الفهم التاريخي الذي ارتبط به عىل أ ّنه فهم متعالٍ مقدّس .ولذلك ال
والثاين هو ّ
رصحت ّ
بأن كاتبتنا تتوخى سبي ًال نسو ّياً يف التفكيك ،مّ
ميكن فع ًال الجزم ّ
بأن
وإنا ميكن القول إ ّنها يف هذا الكتاب بال ّذات ّ
 5ـ الوأد الجديد ،ص 10
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ما تشتغل به من مرشوع تفكيك العقل الفقهي املتي ّبس ال ميكن أن يتح ّقق إذا مل تستطع املرأة أن تتوىل بنفسها عملية
املؤسسة الذكور ّية الجامدة.
التأويل لتخ ّلص نفسها بنفسها من براثن ّ
وسعت
لقد أشارت الكاتبة إىل املنظور الذي تنطلق منه بعبارة»تأويلية» دون أن تعترب تلك التأويلية «نسوية» ،بل ّ
دائرتها فنزّلتها ضمن الفكر اإلصالحي الحديث وضمن املدرسة التونسية تحديداً ،ثم أشارت إىل مجموعة من النّساء
املثقفات الرائدات يف تفكيك الخطاب الديني ّ
تخص النّساء كنظرية زين الدين وآمنة ودود وأسامء برالس
املرشع ألحكام ّ
ورفعت حسن ومنى فياض وغريهن ،وهو املنظور الذي ارتأت الكاتبة نفسها أن تدرج عملها ضمنه ،إذ تقول« :يف هذه
النص اإللهي
املقاالت محاولة أخرى للربهنة عىل ّأن فه ًام آخر وقراءة أخرى لتلك النّصوص ممكنة ،وعىل ّأن الفصل بني ّ
وسائر النصوص البرش ّية التي تش ّكلت حوله رضورة حيو ّية إذا أردنا أن نجعل من اإلسالم كام كان يف عرصه األ ّول ق ّوة
بناء وتقدّم».6
فهي إذن تف ّكك البنى الذكور ّية التي تحدّثت عنها منذ املقدّمة ضمن املنظور اإلصالحي االجتهادي املقاصدي
أهم أسسه ّ
خاصة يف ما
أهم مناذجه مم ّث ًال ّ
ولخصت ّ
واعتامداً عىل مقدّمات هذا الفكر التأوييل الذي قدّمت له الكاتبة ّ
قدّمته أمينة ودود.
وميكن بدورنا أن ّ
نلخص تلك األسس التي ذكرتها الكاتبة يف نقطتني أساسيتني:
أ ّوالً :التمييز بني الظاهرة القرآن ّية والفقه والقراءة التقليدية املعهودة
ثانياً :دحض فكرة ّأن القرآن يقيم متييزاً أنطولوج ّياً بني ال ّرجل واملرأة
وانطالقاً من هذه األسس قدّمت زهية جويرو مقاالتها يف الفتوى وفقه النساء.
المضاد
2ـ الوأد والوأد
ّ

إذا كانت الفتاوى بالنّسبة إىل زه ّية جويرو عمل ّية وأد للعقل وللمرأةّ ،
فإن انتفاضة تلك املرأة واستفاقة ذلك العقل
املؤسسة املك ّبلة وردمها تحت معاول الحفر التّاريخي والقراءة
هام الوأد املضادّ ،فهام كفيالن بتحطيم أصنام هذه ّ
النص ،وفيام ييل عناوين املقاالت التي تك ّون منها الكتاب وهي:
السيميائ ّية واألنرثوبولوجية .وضمن هذه التأويلية ولد ُّ
النص والتأويل
1ـ مواريث النّساءّ :
2ـ فتاوى النّساء أو الوأد الجديد
3ـ الفتوى املعارصة من النّظام إىل خرق النّظام
 - 6الوأد الجديد ،ص 15
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 4ـ قراءات يف أحكام الوالية والقوامة
السلطة التي احتكرها املجتمع لل ّذكور عىل حساب
ونالحظ ّأن مدار هذه املقاالت عىل ثالوث مي ّثل وجهاً من وجوه ّ
تم عربها تكريس هذا الظلم
اإلناث :هي سلطة املال والقوامة ،وليست الفتاوى حسب ما ح ّللت الباحثة سوى اآلل ّية التي ّ
والقهر التّاريخيني .وسنحاول فيام ييل عرض أطروحة الكاتبة واستعراض منهجها يف الوأد املضا ّد ضمن محورين هام:
 تاريخ ّية أحكام املواريث والقوامة والواليةمؤسسة اإلفتاء
 تداعي ّ -1.2تاريخ ّية أحكام املواريث والوالية والقوامة
ـ املواريث:
تتم ّثل أطروحة الكاتبة يف كون نظام أحكام املواريث كام استق ّر يف الفقه مل يعد صالحاً لزماننا وعرصنا ،وال يطابق
مقاصد القرآن املتعلقة بالعدل بني البرش وعدم التمييز بني النّاس .وتعتمد يف بناء خطتها الحجاج ّية أسلوباً تفسري ّياً يقوم
السنّة
عىل املراجعة التاريخ ّية ألحكام املواريث التي أق ّرت فيام أق ّرت لل ّذكر مثل حظ األنثيني .فتش ّكك يف ما ّ
ترسخ يف ُ
الثقافية اإلسالمية من كونِ املرأة كانت قبل اإلسالم محرومة من نصيبها من األموال ،مب ّينة ارتباط املواريث بتوزيع األموال
عا ّمة وباالختالف بني اقتصاد البداوة القائم عىل الغزو والقتال واقتصاد املدن الحرض ّية القائم عىل التّجارة أساساً ،مماّ
أفرز وضعني مختلفني للنّساء ال وضعاً واحداً ،مت ّيز بثبوت كون املرأة الحرض ّية كان لها نصيب من أموال التّجارة حتى قبل
مجيء اإلسالم .وهو ما يفسرّ مطالبة هؤالء النّسوة بنصيبهنّ من األموال عىل عهد ال ّرسول مح ّمد.
وتذ ّكر الكاتبة بكون تلك االحتجاجات كانت سبباً لنزول آيات املواريث .فهي إذن مت ّيز بني تلك اآليات التي نزلت
بواقعة أو سؤال واآليات التي مل ترتبط مبكان أو زمان ،والتي مت ّثل جوهر ال ّرسالة القرآنية ،أي تلك املقاصد التي من أجلها
نزل الوحي .والكاتبة هنا وف ّية للفكر اإلصالحي الحديث والتونيس تحديداً تذ ّكرنا مقاربتها بقول الطاهر الحداد يف امرأتنا
يف الرشيعة واملجتمع« :يجب أن نعترب الفرق الكبري البينّ بني ما أىت به اإلسالم وما جاء من أجله» ،فام أىت به يف هذا
السياق يرتبط حسب جويرو باحتجاجات النّساء التي ُنقلت عن عائشة والتي با ّتفاق كتّاب أسباب النزول كانت سبباً
ّ
املؤسسة الفقه ّية ك ّرست تحت ضغط الواقع الذي تتح ّكم فيه
لنزول آيات سورة النساء .فاألصل هو إنصاف النّساء ،ولكنّ ّ
بنى ذكورية أحكاماً تتعارض يف رأي الكاتبة مع القصد القرآين األصيل.
ـ القوامة والوالية:
سعت جويرو إىل تأكيد نسب ّية نظام القوامة والوالية من خالل الكشف عن تاريخ ّيته ،وكونه ناتجاً لتلبية حاجات
إنسان ما قبل اإلسالم .وهو نظام له أوجه ماد ّية ورمز ّية تدعمه دعت الباحثة إىل تفكيكها لفهم العالقات التي أنتجتها.
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وفسرّ ت هذه البنى بالعودة إىل الفرتة السابقة لإلسالم ،لتثبت ّأن النظام االجتامعي السائد والقائم عموماً عىل البداوة
خاصاً لألدوار
وبعض املناطق الحرض ّية يستجيب لعالقات قرابة واقتصاد رعويّ أو مرتبط بالغزو والتجارة حتّم توزيعاً ّ
وللوظائف داخل املجموعة ليحدث االنسجام بينها والتآلف والبقاء .وقد م ّيزت جويرو بني املناطق الرعوية واملناطق
الحرض ّية لتؤ ّكد عىل ّأن النظم االجتامع ّية تفسرّ ها عالقة اإلنسان ببيئتهّ ،
وأن القيم ليست يف منأى عن منط العيش .لقد
واملؤسسات الناشئة إثر تف ّكك ال ّروابط القبل ّية من قبيل ظهور
أشارت الكاتبة إىل ارتباط بنى القرابة بتنظيامت املجتمع
ّ
مؤسسة األرسة وتك ّون شكل قانوين مالئم لهذه التحوالت التي فيها جاء اإلسالم وا ّتسع وتأسس.
ّ
السامء ،مّ
وترجح
وإنا نشأ يف التّاريخ ،وكان يف خدمة املجتمعّ ،
وخالصة القول ّإن نظام القوامة والوالية مل ينزّل من ّ
الكاتبة أن تكون الوالية يف أصلها يف خدمة استقرار زواج املرأة ال قهراً لها .وهي الوظيفة التي ستفقد مع تط ّور الزّمن،
لتصبح الوالية شك ًال من أشكال تهديد النساء.
لقد واجهت الكاتبة تناقض اآليات القرآنية تلك التي تق ّر أهل ّية النّساء من جهة ،وتلك التي ّ
يرشع بها للقوامة من
لتفك ما يبدو تناقضاً مؤكدة عىل مسؤولية الفقهاء يف ترسيخ أحكام ال ترى موجباً
جهة ثانية ،فاعتمدت عىل املقاصد ّية ّ
الستمرارها مادامت يف األصل مرتبطة بظروف تاريخ ّية .ومل ترش يف هذا السياق إىل قضايا تدوين القرآن وترتيبه وجمعه،
بأن لآليات أسباب نزولّ ،
نص واحد ،بل اكتفت بالتذكري ّ
وأن
وال خاضت يف قضايا هذه اآليات املتناقضة التي يجمعها ّ
النص يف ضوء املقاصد اإلسالم ّية الكربى.
القراءة هي التي تحدّد معاين ّ
مؤسسة اإلفتاء
 -2.2تداعي ّ
تمُ ّيز زه ّية جويرو بني الفتاوى القدمية والفتاوى املعارصة متييزاً إبستيمولوج ّياً ،فهي تعتقد ّأن الفتاوى املعارصة ،وإن
كانت يف ّ
الظاهر امتداداً لبنيان معريف قديم ،إال أ ّنها تنتمي إىل نظام معريف واجتامعي مختلف متاماً عن النّظام املعريف
واالجتامعي الذي أنتج الفتاوى القدمية .وال يسعنا إال اإلقرار بأهم ّية هذا التمييز اإلبستيمولوجي الذي أقامته والذي
د ّعمته بشواهد ومقارنات بني فتاوى قدمية وفتاوى معارصة ،مستد ّلة عىل أطروحتها تلك بجملة من الحجج املتن ّوعة منها
ما هو تاريخي ومنها ما هو نظري ومنطقي.
ّإن خطاب زه ّية جويرو يرتاوح بني الحجاج والتفسري ،ويرتكز بال ّ
شك عىل قراءة تاريخ ّية للظواهر التي تقاربها ،وهي
تتد ّرج بهذا الخطاب من القراءة التاريخ ّية إىل دعم مالحظاتها بجملة من املعارف النظر ّية السوسيولوجية واإلنرثوبولوجية،
مستنفرة يف سبيل التفسري ّ
كل خططها الهجومية ذات الطابع املعريف العلمي .ولذلك أقامت الكاتبة متييزاً واضحاً بني نظام
السياقات ،وبني
الفتوى الكالسييك الذي نشأت ضمنه ّ
مؤسسة اإلفتاء لتلبي حاجة املجتمع إىل ترشيعات تتجدّد بتجدّد ّ
نظام الفتاوى املعارصة .فـ»وعي املجتمع تغيرّ » ،وإن كانت الفتاوى توهم ّ
بأن هذا «املجتمع مل يتغيرّ » ،وتستدل الكاتبة
بأمثلة واضحة عىل ّأن هذا الوهم غري صحيح .فقد حدثت تغيريات عميقة يف املجتمع وقيمه وتص ّوراته دون أن يتفطن
املجتمع نفسه إىل حدوث ذلك.
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وتفسرّ جويرو ذلك التغيري بدور الوسائط التي غيرّ ت طبيعة الفتوى ووظائفها وعالقة املفتي باملستفتي ،مرتكزة يف
تحليلها عىل خلفية لسانية سيميائية تحدّد للخطاب أركاناً ،إذ يتغيرّ معناه مبج ّرد تغري ركن من تلك األركان ،ومن بينها
قناة االتصال بني الباث واملتقبل ،أي الوسيط الذي أصبح وسيطاً افرتاضياً رقمياً بعد أن كان يف مرحلة أوىل شفوياً ثم انتقل
رسخته علوم امليديا من
إىل املكتوب .ومل تكتف الباحثة بهذه الخلف ّية لتقنع بأطروحتها بل وظفت إىل جانب ذلك ما ّ
كون أيّ تغيري يف طبيعة الوسيط يغيرّ حت ًام من طبيعة الرسالة ووظائفها.
كاف ليك ن ِع َي حجم التغيريات الناتجة
وهي تعترب أن تح ّول الفتوى من وسيط كتايب إىل وسيط سيربانيتيقي وحده ٍ
عن مثل هذا التجديد .ذلك ّأن للتقنيات الحديثة دوراً محدداً للقيم التي تتفاعل إلنتاج معنى ما :وتستدل جويرو يف هذا
السياق بكون املرأة املستفتية التي مل تكن تشارك يف الفضاء العام يف النظام القديم ،صارت اليوم تشارك يف الفضاء العام
من جهة حضورها ،لكنّها تستبطن مفاهيم الحريم يف ذهن ّيتها ،مماّ يجعل إدراكها قارصاً عن استيعاب داللة تلك املشاركة
يف الفضاء العام من جهة ،ومن جهة ثانية تلك املشاركة عرب الفضاآت السيبارنيتيقية تجعلها أكرث حضوراً وجرأة وتفاع ًال يف
طرح األسئلة التي مل تكن قادرة من قبل عىل طرحها عىل الفقهاء أو املفتني ،ذلك ّأن التقنيات الحديثة تجعلها أكرث تفاع ًال
وأكرث نجاعة يف التعبري عن همومها ،ولكن هي ال تدرك يف اآلن نفسه أنها يف الوقت الذي تستعمل فيه الوسيط الحديث
تعتقد أنها تنتمي إىل عامل قديم ،مع أ ّنها يف الواقع بنت هذه التقنيات الحديثة.
وينتج عن هذه املفارقة رضب من االنفصام يجعل من هذه الفتاوى املعارصة اغتياالً لحرية هؤالء النسوة اللوايت
يتم مبعاول
تغيرّ واقعهن ولكنّهن بقني قارصات عن إدراك هذه الحقيقة .إ ّنه إذن الوأد الجديد ،...إ ّنه الوأد الجديد الذي ال ّ
الحفر اليدو ّية وعرب ال ّردم يف الرتاب أو رمال الحجاز ،بل عرب آخر صيحات التقنيات الحديثة وعرب هذه الصحراء الرقمية
ورمالها الهوجاء ،فهو وأد سيربانيتيقي تسهم فيه النساء بقصورهن عن اإلدراك.
لقد رضبت الكاتبة أمثلة دقيقة ب ّينت من خاللها مأساوية هذا الوأد الذي تجاوز وأد املرأة إىل وأد اإلنسان عموماً،
امرأة كان أم رج ًال .فحني تكون مشاعر األفراد وحاجاتهم الواقع ّية يف وا ٍد ويكون ذهنهم واعتقادهم عن ذلك الواقع يف
وا ٍد ثانٍ ّ
مؤسسة
فإن هذا االنفصام ال ميكن إال أن يكون مبثابة الرتاجيديا الحزينة إلنسان يئد نفسه بنفسه ،بتقديسه ّ
تاريخ ّية يعتقد وه ًام أ ّنها فوق التاريخ ،وأ ّنها تو ّفر حلوالً ّ
لكل مشاكله ،يف الوقت الذي أثبتت الكاتبة أ ّنها تزيد تعقيد
ُ
ُ
العقل ال جنس له .إ ّنه بالنّسبة إىل الكاتبة عقل املسلم العاجز عن أن يف ّكر
العقل ،وإذا
مشاكله تعقيداً .فإذا املوؤود هو
َ
مؤسسة
داخل التاريخ
شقي يعيش تقاب ًال حا ّداً ،تزيد ّ
ويدرك تاريخ ّيته ورشوط حر ّيته من الوهمّ .إن اإلنسان املسلم ّ
اإلفتاء تأجيج نريانه الحارقة.
الخاتمة :النص المفتوح

أ ّكدت زهية جويرو عىل تاريخ ّية مؤسسة اإلفتاء وكشفت تناقضاتها وتهافتها ،ورسمت من خالل بعض املقدّمات
النظر ّية مالمح مرشوع يف نقد العقل الفقهي الجامد مبعاول علوم اإلنسان الحديثة وأحدث املقاربات العلمية واللسانية.
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مفتوح ،وقد تقدّمت نحوه ال لتحرر النساء
نص
فبالنسبة إليها ليس القرآن حكراً عىل القدامى وال عىل الذكور ،بل هو ّ
ٌ
السامء.
فقط ،بل لتح ّرره من قراءة حرفية ّ
تأسست كام لو كانت قد نزلت من ّ
ال ّ
نص محاولتها هذه أليفاً؛ فيه من ابن خلدون يشء يبدو واضحاً من خالل اعتامد الكاتبة
شك يف ّأن القارئ يجد ّ
يف أ ّول ّ
نصها
كل مقال عىل التمييز بني املناطق الحرضية والبدوية وربط القيم باملناخ ومنط االقتصاد وبنى االجتامع ،ويف ّ
نصها من مقاصد ّية
السبب األ ّول باعتباره املح ّرك الذي يح ّرك وال يتح ّرك ،ويف ّ
من ابن رشد وعقالنيته التي ال تنسف فكرة ّ
ترسخ للمرأة التونسية من مكاسب فرضت عىل املجتمع بقوة
الفكر اإلصالحي وروح تجديد الطاهر الحدّاد ،وامتداد ملا ّ
القانون ،فاستبطنتها النساء ومل يعد باإلمكان الرتاجع عنها.
لقد اختارت جويرو أن تفكك أحكام املواريث ونظام القوامة والوالية ،وهي أحكام ما تزال يف القوانني التونس ّية
مظهراً من مظاهر الالمساواة بني املواطنني وشك ًال من أشكال التمييز بينهم عىل أساس الجنس .والحقيقة ّأن يف طرقها
ألن ّ
هذا املوضوع بالذات شجاعةّ ،
كل متابع للشأن التونيس يالحظ السخرية والعنف الرمزي الذي تتعرض له املث ّقفات
والباحثات منهن تحديداً كلام دافعن عن مبدأ املساواة يف املواريث.
فمن هذه النّاحية ال ُتع ّد الكتابة يف هذا املوضوع مساهمة يف تحرير املوؤودة من ثقافة القبور والوأد فحسب ،مّ
وإنا
هو تعبري عن موقف سيايس ومتوقع خدمة للعدالة واملساواة التامة بني الجنسني .ولكنّ الالفت يف هذا الكتاب والباعث
عىل التأ ّمل والحرية هو رضب من املفارقة الشديدة بني أمرين:
 أ ّوالً :استدعاء الكاتبة القيم الكونية ومنظومة حقوق اإلنسان من جهة.ـ ثانياً :مطالبتها بالعودة إىل رسالة القرآن والدعوة إىل إسالم حديث ال يعارض العرص واملساواة والحقوق
اإلنسانية.
نصها األنرثوبولوجيا الترشيعية وف ّككت البنى
فهل غفلت جويرو عن هذا التعارض ،وهي التي وظفت يف منت ّ
امليثية التي تقوم عليها أحكام الرشيعة اإلسالمية؟ وهل خفي عنها ّأن علوم اإلنسان وحقوقه وقيم الحداثة قامت
عىل قطيعة إبستيمولوجية مع نظام املعرفة القديم ،وهي التي ميزت بدقة بني نظام املعرفة القديم وخصائصه ونظام
املعرفة الحديث وخصائصه؟ هل هذا التمييز الجوهري الذي تبنته زهية جويرو وورثته عن املصلحني األوائل وعن
النص القرآين ورسالته املطلقة وبني التفسري الذي
مصلحي تونس وعن التيار التأوييل النسوي اإلسالمي ذلك التمييز بني ّ
مؤسسات السلطة الذكور ّية الثقاف ّية ذات الوجه الديني ،هل هذا التمييز قناعة حقيق ّية لدى الكاتبة ّ
املطلعة
رسخته ّ
ّ
عىل فلسفة القانون وأنرثوبولوجيا الترشيع وامليدولوجيا ،والتي وظفت مفاهيم كلود ليفي سرتوس عن أنظمة القرابة
ودالالت الطوطم أم هي خطة لإلقناع ومنهجية مقصودة للتدرج باملتق ّبل نحو أفق أرحب لتخليصه تدريجياً من مخاوفه
ومقدّساته الواهمة؟
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النص القرآين ،وسكتت عن تدوينه وترتيبه وجمعه ّ
وجل
لقد خيرّ ت زه ّية جويرو أال متارس نقدها التاريخي عىل ّ
النص القرآين خارج
فلم اختارت أن تبقي قض ّية تاريخ ّية ّ
الظروف التاريخ ّية املحيطة بعملية تحويله إىل دفتي كتابَ .
تكتب لقارئ مخصوص ال ترغب يف أن تصدمه بل تسايره يف مس ّلامته لتقنعه من داخل
مدار حجاجها وإقناعها؟ أأل ّنها ُ
7
املنظومة نفسها بكونه عالقاً يف الوهم؟
نصها ضمن الفكر اإلصالحي املقاصدي التأوييل ،وال أعتقد أ ّنها يف قرارة فكرها تقف عند تلك
اختارت جويرو أن تنزل ّ
والنص ييش بها كام يشا ُء .وقد ح ّدث نصها يف مفاصل عدة من الكتاب عن جرأتها الفكرية
ترصح مبا تشاءّ ،
الحدود ،فهي ّ
ّ
مختل البنيان.
العميقة وثورتها الجذرية عىل ثقافة وسمتها بكونها تحمل عق ًال
توصلت إليه األبحاث فتكشف
لقد تبدّت لنا جرأتها وهي تراجع مفهوم العقل الترشيعي مث ًال وتس ّلط عليه ضوء ما ّ
عن منوذج الخضوع الذي تسري يف فلكه تصورات ميثية ورموز تك ّون مجتمعة بنياناً يستمد منه القانون مرشوعيته .بدت
لنا زهية جويرو يف تلك الصفحات من الكتاب 8منهالة بفأس التحطيم ال عىل املؤسسة الفقهية كام تدّعي يف تقديم كتابها
ويف متهيداتها النظرية وخواتم مقاالتها ،بل عىل رأس تلك املؤسسة بأرسها ،أي النامذج األصلية املحركة لها الكامنة يف
املخيال واملعبرّ عنها مبعتقدات« :الله» و»الوحي» و»النب ّوة»ّ .إن عطف الكاتبة عىل تلك املعارف العميقة بقولها يف خامتة
عملها« :لقد جاء هذا املسار التاريخي املزدوج ليلغي الفرصة التي أتاحتها رسالة اإلسالم لصالح املرأة مبا جاء به القرآن
من قيم كان ميكنها أن تحدث تغيرياً يف واقع النساء ويف الصورة التي يحملها عنها الوعي الجامعي ،وليستبدل تلك الفرصة
ملؤسستي الفقه والفتوى دور كبري يف ذلك املسار».
بتكريس نقيضها عرب االستئثار بسلطة التفسري والترشيع واإلدارة ،وكان ّ
ّإن الحديث عن مسار تاريخي مزدوج وعن رسالة اإلسالم التي جاء بها القرآن وعن الله الذي أنصف املرأةّ ،إن هذه
لنصها وظيفة تعليمية بيداغوجية لتخرج قراءها املحتملني
العبارات بالنسبة إ ّيل ارتكاسات تع ّمدتها الكاتبة أل ّنها اختارت ّ
من ظلامت الجمود إىل نور التفكري.
ذلك التفكري الذي تو ّد أن تع ّلمه للمتلقينّ كان ميكن أن يكون أكرث جرأة لوال ّأن الكاتبة ،يف رأيي ،قمعته وجعلته
تفكرياً خاضعاً بدوره لعقالنية ابن رشد وابن خلدون والطاهر الحداد وابن عاشور .فإذا باملوؤودة تنتفض عىل جمود
مؤسسة اإلفتاء لتقع بني يدي عقالن ّية يس ّيجها اإلميان فال فكاك من براثنه وال هروب.
ّ
فهل بإمكاننا حقاً أن ننجو من الوأد إذا مل نحطم الصنم األكرب ونردم بقاياه تحت األنقاض؟ هل بإمكاننا أن نتحدّث
عن حقوق اإلنسان وال حديث أمام الله إال عن عبودية مطلقة للواحد الديان؟ هل املوؤود ُة بإمكانها أن تحيا إذا مل تراجع
النص القابل ّ
تقسم السلطة بعدل؟
هذا ّ
لكل تأويل والذي أنتجته هو بدوره ثقافة أبو ّية مل ّ
 7ـ ولذلك تقول الكاتبة في مقدمة الكتابّ :
“إن أسلم طريق يسمح للنساء أن يدركن حقهن في العدالة والمساواة هو إقامة الدليل من داخل النصوص التأسيسية
ّ
نفسها على ّ
أن هذا المطلب ال يتنافى معها وال مع القيم اإلنسانية والتوحيدية التي تمثل جوهر اإلسالم” ،الوأد الجديد ،ص .14وقد بررت ذلك بـ “انعدام
المنظومة السياسية واالجتماعية والقانونية وحتى الثقافية المناسبة إلقامة نظام جديد في أغلب البلدان اإلسالمية يسمح للنساء بأن يتمتعن بحقوقهن كافة” ،وبـ
“هيمنة الوعي والمعرفة الفقهيين”.
 - 8الوأد الجديد ،الصفحة  64وما بعدها ً
مثال.
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ني املغامرة ّ
إذا املوؤدة انتفضت عىل الفتاوى وعىل فقه النساء فعليها أن تختار ب َ
بكل يشء والحر ّية وبني اإلبقاء عىل
ّ
يؤجل دفنها ،فإذا
ظل قاتلها واملوت بني ط ّيات ثقافته الذكور ّية املجحفةّ .إن الرضا بسياسة املراحل ال يح ّرر القتيلة بل ّ
امرأتنا الجديدة ما تزال امرأة الرشيعة والقرآن ،وإذا هي إذن بني فيك بنيان الفحولة نفسه.
نصاً مفتوحاً قاب ًال لتعدّد
للنص القرآين ،ويقتيض ذلك أ ّنها تعترب القرآن ّ
وخالصة القول ّإن املؤ ّلفة كتبت قراءتها ّ
يخص املواريث والقوامة والوالية عىل وجه الخصوص،
القراءات ،فتحدّت بذلك التأويل الحر ّيف الظامل لحقوق النّساء يف ما ّ
محاولة سحب بساط الرشع ّية القرآنية من تحت أقدام عقل فقهي يدّعي األلوه ّية يف حني أ ّنه برشي مصنوع يف التاريخ.
تكتب تاريخها بيديها ،هي وليد ٌة
ولذلك اعتربنا ّأن «الوأد الجديد» والدة جديدة ال ريب فيها ،فامرأة جديدة هي امرأة ُ
رحم املوؤود ِة .فليت هذه املرأة الجديدة تتنفس خارج ّ
نص فتستم ّد حقوقها من عقد برشي ال إلهي ،وحينئذ
كل ّ
من ِ
يتم ميالدها الجديد بحقّ .
ّ
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قراءة في كتاب «ناقصات عقل ودين»
إكرام عدنني

ألفة يوسف أكادمي ّية مختصة يف اللغة العربية ،وكاتبة تونس ّية ،اشتهرت بكتاباتها وآرائها الجريئة حول العديد
من القضايا الدينية كالحجاب والنقاب ،واملوروث الديني بشكل عام ،ولطاملا تحدثت عن املرأة وعن وضعيتها داخل
والسنّة” و”حرية مسلمة” و”ناقصات عقل
املجتمعات اإلسالمية ،وقدمت أعامالً مهمة كـ “اإلخبار عن املرأة يف الكتاب ُ
ودين”.
ويأيت كتاب “ناقصات عقل ودين ،فصول يف حديث الرسول (مقاربة تحليلية نفسية)” ،دار سحر للنرش ،ط،2005 ،1
يف الخط التحريري نفسه للكاتبة ألفة يوسف .وقد ضمنته يف فصوله األربعة أفكاراً جديدة وتحليالت مبتكرة ملواضيع
مختلفة لها عالقة بالدين اإلسالمي بالدرجة األوىل.
اختارت الكاتبة يف تقديم الكتاب التنويه بأ ّنها تريد من خالل كتابها هذا االهتامم بوجه من وجوه الخطاب الديني،
وذلك مبساءلة أحاديث الرسول بالبحث يف بعض أبعادها الروحية والنفسية .وأن تربز االختالفات التاريخية حول أحاديث
الرسول ،وعماّ ميكن أن يكون قد تسرّ ب إليها من تحريف وتحوير.
وتجدر اإلشارة إىل ّأن كتاب “ناقصات عقل ودين” تضمن أربعة فصول
حول مواضيع مختلفة ،كان الفصل األخري منها هو الذي ركز عىل موضوع النساء
ناقصات عقل ودين ،يف حني اختلفت املواضيع األخرى يف مواضيعها ،ولكنّ ألفة
يوسف اعتربت ّأن هذه املقاالت عىل اختالفها تتفق يف وحدة املنهج ويف الرؤى.
استعانت الدكتورة ألفة يوسف يف كتابها بالتحليل النفيس يف قراءتها لألحاديث
الدينية ،وانطلقت يف دراساتها من املصادر اإلميانية ،وهي بذلك تؤكد عىل أنها ال
تقدم كتاباً أكادميياً مختصاً ،ولكن شواغل فكرية قد تهم املختص وغري املختص.
محنة الغياب:

جاء الفصل األول تحت عنوان «محنة الغياب» ليشري إىل عدد من األحاديث واآليات القرآنية التي حاولت الكاتبة
تفسريها يف أبعادها الروحية ،كام استعانت بالسرية النبوية مشرية إىل مفهومي االفتقار والشبعّ ،
وأن عىل اإلنسان أن
يتخىل عن وهم االمتالك ،أل ّنه بكل بساطة ال ميكن أن ميتلك أيّ يشء ،وقد ورد يف سرية ابن هشام ّأن قريشاً يف بداية
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خروج الرسول للدعوة ،ذهبت إىل عمه أيب طالب تشكو له مح ّمداً ،وعندما بعث لرسول الله يعلمه قال له« :يا عم ،والله
لو وضعوا الشمس يف مييني والقمر يف يساري ،عىل أن أترك هذا األمر ما تركته ،حتى يظهره الله أو أهلك دونه».
وقد اعتربت ألفة يوسف ّأن مثل هذا االختيار الرمزي الذي عرض عىل الرسول يعرض علينا يف حياتنا بأشكال شتى،
فإ ّما أن نجمع ومنتلك ظانني يف ذلك الجمع واالمتالك حقيقة ذواتنا ،أو أن نعلم ّأن أي جمع ليس سوى طامس لكلمة
الحقيقة فينا .وعىل هذا األساس اعتربت ّأن انغالق الفرد عىل ذاته يف أيّ رضب من رضوب الجمع للامل والعلم أو السلطة
هو ما يفسرّ رفض اإلنسان أن يتزحزح من صورته لينفتح عىل اآلخر فيه وعىل األخر حوله.
وتنتقل ألفة يوسف يف الفصل نفسه إىل موضوع مهم لطاملا شكل موضوع بحوث وتساؤالت ،وهو عن حقيقة وجود
الله ،حيث أشارت إىل أ ّنه ال ميكن تحقيق وجود الله تجريبياً ،وهنا يحرض دور الفلسفة ،فمث ًال «الكان» اعترب يف املفارقة
ذاتها يف حديثه عن اللغة أ ّنه ال وجود ملا وراء اللغة ،أي أ ّنه ال وجود ليشء خارج عن اللغة يضمن وجودها .وهنا تق ّر
الكاتبة ّ
بأن اإلميان بالله ال يحتاج إىل أدلة ،عىل اعتبار أ ّنه فعل نفيس ال عمل منطقي ،وهو ما يؤكده قوله صىل الله
عليه وسلم ّإن حقيقة اإلميان هي يف قول املؤمن «ال إله إال الله خاصاً من قلبه أو نفسه» .1ويف الوقت ذاته أشارت إىل
ّأن غياب الله يسقط املؤمن يف حرية ،حيث إ ّنه يقوم ّ
بكل العبادات والطقوس لنيل رىض الله ،ولكنّ غياب الله يجعل
املؤمن غري متيقن من مدى رضا الله عنهّ ،
ألن الله ال ميكن أن يجيبه بشكل مبارش ،وهنا تطرح الفكرة التي سبق وطرحها
ماكس فيرب حني أوضح كيف ّأن املؤمن الكالفيني مل يكن يعرف إذا كان الله راضياً عنه أم ال ،وعىل هذا األساس يلجأ إىل
مزيد من العمل وتحقيق النجاح ،وهو السبيل الوحيد الذي ّ
يدل عىل الحظوة اإللهية يف الدنيا والخالص األبدي يف العامل
اآلخر ،2..غري أ ّنه يف الدين اإلسالمي ليس هناك ما يؤكد ذلك ،والرسول مل يجب عن أسئلة كثرية تطمنئ املؤمنني ،كام مل
يجدوا لها إجابات يف القرآن .ومع ّأن الرسول أكد عىل أنه ترك فينا ما إن اتبعناه لن نضل ،كتاب الله وسنّة رسوله ،ولكنّ
نظرة رسيعة إىل تاريخ اإلسالم تبني وجود اختالفات كبرية بني مختلف املذاهب والفرق سببت العديد من الحروب ،وهذا
راجع لكون القرآن مهام تكن مواضع إعجازه ال يعدو أن يكون قوالً لغوياً يقبل معناه التعدد بالقوة .كام ّأن الرسول
نفسه غاب باملوت ،ومل تكد مت ّر ساعات حتى دبت الخالفات بني صحابته ،وخالل سنوات انشقوا يف فنت عديدة ،حيث
كان حضور الرسول هو الضامن لتواصل ممكن مع الذات اإللهية ،وبغيابه غاب هذا التواصل.
وتؤكد الكاتبة أ ّنه ال ميكن البتة أن نعرف يف الحياة الدنيا مدى رضا الله عنا ،وال أن نجزم ّ
بأن ما يفعله أي منا هو
خري أم رش ،وترضب مثاالً عىل ذلك بحكاية الخرض واآليات  65ـ  82من سورة الكهف ،والتي توضح كيف ّأن ما يراه موىس
ّ
رشاً ،كان بالنسبة إىل العبد الصالح خرياً ،وبالتايل لسنا قادرين عىل النفاذ إىل الحكمة التي تسيرّ الكون كله.

 1ـ صحيح البخاري مج  ،3ج  ،8ص 146
2 - Weber, Max, «l’Ethique protestante et l’esprit du Capitalisme», éd Plon, 1964 p.115
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متاه مع الصوفية ،أكدت ألفة يوسف ّأن الله ال يكون إال يف غيابه ،فهو ال يقبل التحقيق العقيل أو التجريبي،
ويف ٍ
انكشاف ٍّ
ّ
وتجل ،وهذا يعني ّأن طاعة الله والتق ّرب إليه ال تقترص
وأن ذات الله ليست موضع معرفة ومنطق ولكن موضع
ٍ
عىل تطبيق لطقوس فارغة من ّ
كل بعد روحي ،ولكنّها سعي من اإلنسان نحو صوت الله.
بين حرفية القانون وروح القانون :الزنى مثاالً:

يف الفصل الثاين الذي اختارت له الكاتبة عنوان «بني حرفية القانون وروح القانون :الزىن مثالاً »ّ ،تم طرح موضوع يف
غاية من األهمية ،ويتعلق األمر بإقامة الحدود وتطبيق القانون ،حيث وجدت ّأن هناك تقاب ًال كبرياً بني تسامح الرسول،
وبني ما يقوم عليه الفقه اإلسالمي ،ال سيام يف الوقت الحايل من تركيز عىل الحدود وإعالء من شأنها.
وأوردت أمثلة مختلفة عىل هذا التسامح ،كقصة املؤمن الذي جاء النبي وأعلمه أنه قد زىن مع أنه متزوج ،فكان
جواب النبي «لو سرتته بردائك لكان خرياً لك» ،3وسلوك الرسول هنا يوحي ظاهرياً عىل األقل بأ ّنه خروج عن القانون
تم تقييده بوجود أربعة شهداء ،فهل يعني هذا التشديد يف رشط تطبيق الحد
املفرتض ،وهو الرجم أو الجلد ،والذي ّ
موقفاً متسامحاً من الزىن أم هو وقاية من الوشاية؟ ال ميكن تقديم جواب قطعي حسب ألفة يوسف ،التي أشارت يف
الوقت نفسه إىل ّأن املواضيع الجنسية املباحة يف اإلسالم أكرث من املح ّرمة ،فباستثناء املحارم واملرشكني مينح اإلسالم للرجل
أن يتزوج أربع نساء ،وبعقد ال يتطلب أكرث من شاهدين عدلني ومهر ،ويختلف املفرسون يف زواج املتعة انطالقاً من قوله
تعاىل {فام استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة} .4كام ميكن يف إطار العالقات االجتامعية التي تعرتف بنظام الرق
يترسى الرجل مبن شاء يف ملك اليمني ،وللرجل ترسيح زوجته بإحسان ،كام للزوجة خلع زوجها بر ّد مهره إليه.
أن ّ
وكام هو الشأن بالنسبة إىل الرجل ترى ألفة يوسف أ ّنه ال توجد آية رصيحة يف تحريم عالقة الح ّرة مبلك ميينها ،وال
آية رصيحة يف تحريم زواج املرأة بأكرث من رجل ،وذلك انطالقاً من اآلية القرآنية{ :حرمت عليكم أمهاتكم  ...واملحصنات
5
من النساء إال ما ملكت أميانكم}.
ولكن ،نظراً لوجود عرف سائد فضلت الكاتبة ودرءاً للجدل أن تأخذ بالرأي الذي يرى ّأن للمرأة أن تنكح زوجاً
واحداً ،ميكنها خلعه متى شاءت.
ولكنّ الزىن كفاحشة ومامرسة حيرّ ت الفقهاء وولدت اختالفات عديدة ،وخاصة يف ّ
رس من جهة،
ظل وجود زواج وت ٍ
وزىن من جهة أخرى ،ويبدو ّأن الفرق هو يف خضوع العالقتني األوليتني لرشوط تنظيمية مقابل خلو العالقة الثالثة منها،

 3ـ مالك موطأ ،ص 546
 4ـ النساء 24/4
 5ـ النساء  23/4ـ 24
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وهنا ميكن القول وبالنفاذ إىل روح القانون ّإن تحريم الزىن ليس هدفاً يف حد ذاته ،ولكنّه متصل بالخشية من اختالط
ثم خشية إتيان املحارم.
األنساب ،ومن ّ
وعىل هذا األساس فتص ّور القانون كالجم للفطرة البرشية يتناىف مع إقرار الله سبحانه وتعاىل بأ ّنه ُي ّ
حل لنا الطيبات
و ُيح ّرم علينا الخبائث ،ولنا يف ذلك أمثلة كثرية تدل عىل ذلك ،فالرسول تزوج من امرأة ابنه بالتبني ،وليس يف اشتهائه
لها ما يحرج أو يعيب ،فليس الرسول إال برشاً مثلنا ُيوحى إليه ،وأ ّنه تزوج خديجة وهي تكربه يف السن ،كام أ ّنه سمح
المرأة بالطالق ّ
ألن مع زوجها مثل «هدبة الثوب» ،وسمح المرأة أن تخلع زوجها أل ّنها مل تعد تطيقه ،ولكننا ابتعدنا عن
التصورات اإلسالمية ،فرصنا ندعو إىل الوحدانية يف العالقات الجنسية ،يف حني ّأن سلوك جلنا ينقض هذه الدعوة.
واختتمت ألفة يوسف هذا الفصل بالتذكري ّ
بأن القانون وتطبيقه ليس ضامناً للفضيلة وال للخالص ،ولكنّ الضامن لها
رحمة الله ،وهو ما أكده الرسول نفسه يف قوله« :لن يدخل أحد عمله الجنة ،قالوا وال أنت يا رسول الله؟ قال ال ،وال أنا
6
إال أن يتغمدين الله بفضله ورحمته».
ال إله إال اهلل:

جاء الفصل الثالث حام ًال عنوان ال إله إال الله ،وابتدأته الكاتبة بالحديث عن الرشك كرأس الكبائر ،وخاصة ّأن القرآن
يق ّر بأنه ذنب ال يغتفر {إن الله ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ،7}...ويف الوقت نفسه يقول الحديث
القديس« :يا ابن ادم لو جئتني بقراب األرض خطايا ثم جئتني ال ترشك يب شيئاً لغفرت لك» ،8وهنا يطرح السؤال عن
ماهية الرشك الذي ال يغفر؟ وهو ما كان هناك خالف يف تحديده بني من قرصه عىل عبادة األوثان ومن قام بتوسيعه
إىل الصالة والزكاة.
لكنّ كلمة رشك تفرتض بالرضورة إسباغ صفات األلوه ّية عىل غري الله ،وللرشك يف مظاهره الالواعية تجليات شائعة
ذكرت منها الكاتبة عشق اآلخر كقيمة تضفي عليه صفتي األزلية واألبدية ،وهو ما يعني رضباً من رضوب العبادة،
ومن هنا تكون عبادة اآلخر الصغري دون اآلخر املطلق بعداً من أبعاد الرشك .ويف صورة ثانية من صور الرشك تطرح
ألفة يوسف عالقة األب واألم مع ابنهام ،حيث ميكن أن يح َوال االبن إىل ملك لهام عىل أساس أنهام من وهباه الحياةـ
متناسني أ ّنهام ليسا أصل الحياة بل صورة بدايتها ،ومن هنا ميكن أن نفهم التقابل يف القرآن بني من كان عىل دين اآلباء
ومن كان عىل دين الله ،وكان الرسول ينهى عن القسم بغري الله ،حيث كانت قريش تحلف بآبائها .أ ّما الصورة الثالثة
فكانت الصورة اإلله ،حيث أوضحت من خاللها كيف ّأن اإلنسان قد يخلط بني أبعاده املتخيلة وأبعاده الواقعية حيث
قد يطابق بني تخيله لنفسه وللعامل من جهة ،وحقيقة نفسه والعامل الخارجي من جهة أخرى ،وقد يتجاوز اإلنسان تخيله
 6ـ صحيح البخاري مج  ،3ج  ،1ص 157
 7ـ النساء 119 - 48/4
 8ـ رواه الترمذي ،وصححه ابن القيم ،وحسنه األلباني.
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املطابقة بني معرفته الواقع وحقيقة الواقع إىل تخيله القدرة عىل الفعل يف الواقع ،أي إىل درجة تخيله القدرة عىل تحقيق
مشيئته يف الكون دون مشيئة أخرى عليا 9.بالتايل توصلت الكاتبة إىل ّأن عبادة األنا قد تصم أذاننا عن صوت الحقيقة يف
ذواتنا ،فيتخيل األنا أ ّنه فاعل حر يف الكون ،يف حني ّأن أقىص حريته ال تتجسم إال يف الخضوع ألصل الحق فيه.
فإن ّ
وإذا كان الرشك أكرب الكبائر ّ
كل الكبائر تحمل يف جوهرها وجهاً من وجوه الرشك ،اختلف املفرسون يف تصنيفها،
واختلفت أحاديث الرسول يف عددها ،عىل ّأن أدناها اثنان هام الرشك بالله وعقوق الوالدين ،وأوسطها أربع هي الرشك
بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور ،وأقصاها سبع هي الرشك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إال
بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت .ومهام تعدّدت وجوه الرشك
وتنوعت فهي تشرتك حسب ألفة يوسف يف اإليهام بتأثري اإلنسان فيام ال ميلك فيه تأثرياً.
ناقصات عقل ودين:

آخر فصل يف الكتاب ،وهو الذي اختارت الكاتبة أن تعنون به كتابها ،هو الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان:
ناقصات عقل ودين ،وقد أوضحت منذ بدايته كيف ّأن املرأة كانت موضوعاً لرصاعات إيديولوجية وسياسية بني األحزاب
الدينية واألحزاب الالئكية ،بني الفريق األول الذي يدّعي ّأن املرأة عرض يجب أن يصانّ ،
وأن اإلسالم ح ّرر املرأة وأكرمها،
يف حني يرى الفريق الثاين ،وعىل العكس من ذلكّ ،أن اإلسالم يحرم املرأة من حقوق كثرية ،ويستشهد بأشهر حديث عن
املرأة ،مفاده ّأن النساء ناقصات عقل ودين ،وعىل هذا األساس حاولت ألفة يوسف يف هذا الفصل الرتكيز عىل موقف
الرسول من املرأة انطالقاً من مساءلة هذا الحديث تحديداً ،بعيداً عن الظروف التاريخية املتحولة ،ليس بشكل نقدي،
ولكن انطالقاً من اعتبار ّأن هذا الحديث له عالقة بالطبيعة األنثوية للمرأة التي ال تختلف عرب الزمان واملكان.
اختارت الكاتبة أول متييز أنثوي عند املرأة وهو األمومة ،باعتباره فارقاً بيولوجياً بني الرجل واملرأة ،ومع ّأن الجنني
إذا ولد ينفصل عن أمه بقطع الحبل الرسي ،فإ ّنه يظل يف حاجة إليها لتحقق له حاجاته ،وهنا يطرح تساؤل بعض
النسويات حول تسمية االبن باسم أبيه 10 ،حيث اعتربنها تفضي ًال للرجل عىل املرأة ،ولكنّ الكاتبة ألفة يوسف رأت ّأن
هذا ليس تفضي ًال ،بقدر ما هو إرشاك للطرف الثالث الرضوري إلخراج الطفل رمزياً من عالقة ثنائية بينه وبني أ ّمه .وهي
الفكرة التي ستتوسع فيها من خالل طرح عقدة أوديب بني األنثى والذكر ،حيث الحظت ّأن هناك اختالفاً بينهام ،فالذكر
يشتاق يف البدء أل ّمه ثم ينقلب عىل هذا الشوق ،أي ّأن الذكر مياهي األب ،ويبتعد عن األم متجهاً نحو موضوع مشابه
لها يف الجنس ،يف حني ّأن البنت تشتاق إىل األم ،ثم تنأى متجهة نحو موضوع مخالف لها يف الجنس ،وهذا ما يعني ّأن
األنوثة يف تشكلها الالواعي هذا ما ُيع ّد نقصاناً للعقل عندها.

ّ
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء هللا» .الكهف 23/18 .ـ 24
 9ـ «وال
 10ـ «ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا» .األحزاب 5 /33
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دين أيضاً ،وإذا نظرنا إىل الديانات الكتابية نجد ّأن الدين اليهودي
والنساء لسنَ
ناقصات ٍ
ِ
عقل فقط ،ولكن ناقصات ٍ
متّصل بأحبار اليهود ،والدين املسيحي متصل بالكنيسة وباباواتها ،والدين اإلسالمي بالفقهاء واألمئة ،وتضطلع هذه
املؤسسات بدور الحامي الرمزي والفعيل للجامعة يف حال االعتداء عليها ،ولذلك اعترب دولتو ّأن األديان مؤسسات سياسية
اجتامعية تقوم عىل تراتبية قضيبية ،أساسها طاعة ويل األمر أو طاعة الفقيه أو القس.
واسرتسلت الكاتبة يف رشح هذه الفكرة مشرية إىل ّأن لكلمة القضيبية هنا قيمة كربى كدال يرمز للذكر ،ومبا ّأن
اللغة هي املحددة للكائن ،فهي التي تحدد انتامء الذات إىل جنس أو آخر.
ولكنّ مبدأ املجموعة هو يف أساسه ذكوري ،وهذا شأن التجمعات الحزبية والعسكرية والدينية ،يف حني ّأن مبدأ
األفراد هو أنثوي ،ويف غياب سمة ملجموعة النساء تغيب املجموعة ،وتعدد النساء واحدة واحدة إىل ما ال نهاية .كام
ّأن سلوك الفقهاء ذكوري يحتفي بالرمز ومتعة الفقهاء القضيبية تقوم عىل مل شمل األ ّمة ضمن رؤية واحدة هي جوهر
املجموعة وعامدها ،أ ّما سلوك املتصوفة فهو أنثوي يفتح باباً عىل الواقعي ،وأل ّنه متعة صامتة تق ّر بوجد ال متلك عنه
تعبرياً .وهذه املقارنة هي التي تربز كيف ّأن نقصان عقل املرأة ودينها تعبري عميق عن طبيعة الذات األنثوية يف أعامقها
النفسية.
حاولت ألفة يوسف من خالل هذه الفكرة األخرية أن تفسرّ بعض تأويالتها لفهم خصائص الجنسني الواردة يف القرآن
واألحاديث ،كام هو الشأن بالنسبة إىل خلق آدم قبل حواء .حيث أق ّرت بداية أ ّنه ال ميكن أن يخلق آدم وحواء يف آن
واحد ،وكان ال ب ّد أن يسبق أحدهام اآلخرّ ،
ألن طبيعة الوجود التتايل .ومبا ّأن اللغة هي التي تشكل الكائن كام أسلفت
الكاتبة ،والدالة القضيبية اللغوية متثل الذكور وال تحيط باملرأة ،فال ميكن أن تخلق املرأة قبل الرجل ،إذ ال ميكن أن يوجد
الكائن قبل اللغة .وهي خلقت من الرجل ،وليس الرجل كله ولكن من ضلعه ،وهي يف الحالتني محكومة بالدالة القضيبية
11
التي تسبقها ،ومع ذلك فليس هناك أي انتقاص لشأن املرأة .ولكن ملاذا كانت للرجال درجة عىل النساء؟
تخص املنزلة عند الله ،ولكنهم
استعانت الكاتبة مبوقف املفسرّ ين يف هذه النقطة ،فقد اعتربوا ّأن هذه الدرجة ال ّ
اختلفوا يف تفسريها حيث هناك من رأى أ ّنها يف الطاعة وزيادة املرياث والجهاد والنفقة والقيام عىل املرأة أو حق اللعان،...
فلم ال تكون هذه الدرجة هي درجة خضوع الرجل للدالة القضيبية دون املرأة؟ ّإن هذا يرسي عىل ّ
كل الحاالت التي
َ
تبدو فيها املرأة ّ
أقل درجة من الرجل ،وقد سبق واعرتضت أم سلمة عىل كون الرجال يغزون واملرأة ال تغزو ،وهو ما
يعني شعوراً واضحاً بالحيف والظلم عند النساء ،يقابله إحساس واضح بالتف ّوق عند الرجل .وإذا اعتربنا ّأن هذا يضمر
حالة عصابية ،فمن املرشوع السؤال عن كيفية الخروج من هذا املأزق.
وجدت ألفة يوسف يف اآلية القرءانية {وال تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عىل بعض للرجال نصيب مماّ اكتسبوا
وللنساء نصيب مماّ اكتسنب 12}...إجابة عن هذا السؤال ،ورضورة قبول ّكل جنس لسامته املميزة عن اآلخر.
ّ
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» البقرة 228/2
 11ـ
 12ـ النساء 32/4
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وع ّرجت الكاتبة عىل موقف األساطري من املرأة ،وقدمت منوذج األساطري اإلغريقية التي ترمز للموت بثالث نساء،
ومن خالل التحليل النفيس يتضح ّأن هذه الفكرة مبينة عىل العالقة الوثيقة بني األنثى التي تلد الحياة ،وعندما ميوت
اإلنسان يرجع إىل األرض األم الرمزية ،وملّا كانت اللغة هي التي ُتس ّمي الكائن فتنشئه بتلك التسمية كائناً فإ ّنه ميكننا أن
نق ّر بالعالقة الوثيقة بني املوت والصمت .ومن سامت املرأة يف املخيال العريب اإلسالمي أن تكون صامتة.
وتؤكد ألفة يوسف عىل ّأن منطلقات التحليل النفيس يف رمزيتها ،ومنطلقات املالحظة املبارشة يف بساطتها ،ومنطلقات
العلوم الطبيعية يف دقتها تق ّر باختالف رمزي بني الجنسني ،تكون مبقتضاه املرأة ناقصة عقل ودين ،ولكن من منظور واع
ال يعني أيّ تفضيل بني الجنسني.
ثم تط ّرقت الكاتبة إىل أحد أكرث املواضيع طرحاً للجدل بني صفوف املسلمني ،وهو قضية الحجاب وعالقته باألنثوي،
ّ
والذي تناولته من جانب واقعي تاريخي ومن جانب رمزي نفيس.
ّ
يدل الجانب التاريخي للموضوع عىل ّأن الحجاب لغة ال عالقة له باللباس الذي ترتديه بعض املسلامت اليوم،
فالحجاب يفرتض غياباً تاماً للمحجوب عن الرؤية ،13وقد طلب الله تعاىل من زوجات الرسول أن يتحجنب بقوله { ...وإذا
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب.14}...
وذكر يف أسباب نزول هذه اآلية أكرث من سبب ،من بينها ّأن عمر بن الخطاب قال« :يا رسول الله ّإن نساءك يدخل
عليهنّ الرب والفاجر فلو أمرتهنّ أن يحتجنب قال :فنزلت آية الحجاب» ،باإلضافة إىل روايات أخرى تفيد كلها ّأن نزول
الحجاب كان لرفع رضر محتمل عن زوجات الرسول ،ومن ّمثة عن الرسول نفسه ،خاصة ّ
وأن املجتمع القريش مل يكن
يتصور املرأة كائناً ذا قيمة.
وقد تجاوز األذى املحتمل نساء الرسول ليشمل سائر النساء ،15ولكن هناك من اعترب ّأن هذا األمر خاص بالحرائر
دون اإلماء ،حتى يف قوله تعاىل {قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر
منها وليرضبن بخمرهن عىل جيوبهن  ،16}...كان ذلك من أجل تجنيبهن األذى ،وهو ما شكل موضع خلل داخل املجتمع
يف تنظيم الطبقات االجتامعية آنذاك ،حيث كان عمر بن الخطاب يرضب األ َمة التي تلبس زي الحرائر ،وهو ما يفقد
إدناء الجالبيب البعد املقدّس ،أل ّنه لو كان مقدّساً لشمل جميع النساء بال استثناء بغرض اتقاء الفتنة ،وهو ما يعني ّأن
آية الحجاب متصلة بظرف تاريخي عريض يهدف إىل حامية النساء الحرائر عموماً ،ونساء الرسول خصوصاً.

 13ـ يقول هللا تعالى« :وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً أو من وراء حجاب» ،الشورى 51/42
 14ـ األحزاب 53/33
 15ـ «يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفوراً رحيماً» ،األحزاب
59/33
 16ـ النور 31/24
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لقد أدّى مفهوم الزينة بدوره إىل اختالف املفرسين حول ما يقصد بالزينة ،وما ميكن أن يكشف من جسد املرأة،
وشاع ّأن جسد املرأة كله عورة ،أل ّنه لو اقترص األمر عىل درجة الفتنة لوجدنا درء الفتنة يتجاوز الخوف عىل الرجل من
فتنة النساء إىل الخوف عىل النساء من فتنة الرجال ،ولكنّ صوت املفرسين بقي خافتاً ،وبقي حجاب املرأة هو ذاك الذي
يستجيب لحاجات نفسية عميقة مخمداً بعض جوانب الالوعي.
وميكن يف األخري القول ّإن ألفة يوسف حاولت يف كتابها االعتامد عىل الحياد يف تناولها ملواضيع كتابها ،من خالل
تحليل منطقي يعتمد عىل التأويل والتحليل النفيس لألحاديث واآليات القرآنية ،وهي يف حديثها عن ّأن املرأة ناقصة عقل
تنف املقولة ،ولكن حاولت من خاللها إبراز متيز املرأة التي توجد قوتها يف أنوثتها.
ودين مل ِ
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حوار مع الباحثة «أسماء بنعدادة»
اإلسالمي لمشكلة المرأة
النسو ّية اإلسالم ّية ،أو البراديغم
ّ
حاورها :عيسى الجابلي

الدكتورة أسامء بنعدادة باحثة مغربية ،وأستاذة يف علم االجتامع
مختصة يف الدراسات النسائ ّية ،ومناضلة حرك ّية
بالجامعة املغرب ّية،
ّ
يف هذا املجال.
من أعاملها العلم ّية يف املوضوع كتاب« :املرأة والسياسة :دراسة
سوسيولوج ّية للقطاعات النسائ ّية الحزب ّية» (.)2007
» »من اإلشكال ّيات التي تطرحها عبارة “النسو ّية اإلسالمية” ،بحكم
تعدّد أبعادها الوجود ّية واالجتامعية والسياس ّية ،إشكال ّية املفهوم،
فام “النسو ّية اإلسالمية” يف نظركم؟
 النسائ ّية اإلسالمية تيار نسايئ ،يقارب قضايا النساء والعالقة بنيالرجل واملرأة من منظور جديد مختلف عن منظور باقي الحركات
النسائ ّية الغربية وغري الغربية ،ويدافع عن حقوق النساء املسلامت
يف ّ
كل أنحاء العامل .هو ت ّيار يعترب نفسه وسطاً بني التيارات العلامنية
التي تعتمد عىل املرجعية الحقوقية ،وبني الت ّيارات املحافظة التي
تأخذ باملرجعية الدينية ،وال تقبل أي جدل حول مضامينها ،كام
يؤ ّكد عىل رضورة فصل التقاليد والعادات املحافظة واملامرسات

التمييزية ضد النساء السائدة يف املجتمعات اإلسالمية استناداً إىل
النص القرآ ّين.
ّ
ظهرت النسائ ّية اإلسالمية أ ّول م ّرة يف أواسط الثامنينات من القرن
التوجه
املايض حني بادرت مجموعة من النساء اإليرانيات ذاوت ّ
الليربايل العلامين إىل وضع لبناتها األوىل وطرح األسئلة واإلشكاالت
املرتبطة بها .وقد بدأ استخدامها كمصطلح عام  1992يف املج ّلة
النسائية «زنان» التي تعني «املرأة» باللغة الفارسية .ثم رسعان ما
اتسعت لتجد لها امتداداً يف العديد من البلدان اإلسالمية كمرص
وتركيا واملغرب ودول املرشق وبعض الدول اآلسيوية ،وكذلك مع
مسلامت املهجر يف بعض الدول األوروبية واألمريكية وجنوب
إفريقيا.
تريد املنتميات إىل هذه الحركة إثبات ّأن لهنّ هو ّية مختلفة عن
هو ّية النساء الغربيات ،كام يطمحن إىل بناء إطار جديد بأسس
ومنطلقات جديدة منسجمة مع املرجعية الدينية اإلسالمية
والثقافة والتاريخ اإلسالميني.
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تعمل الباحثات املنتميات إىل النسائية اإلسالمية عىل توضيح ّأن
اإلسالم دين يحرتم النساء ويق ّر باملساواة بني الجنسني ،ويربهن
عىل ذلك بالرجوع إىل العديد من اآليات القرآنية .حسب الباحثة
اإليرانية ماركوث بدران النسائية اإلسالمية هي خطاب ومامرسة
يتواجدان داخل براديغم إسالمي .النسائية اإلسالمية التي تأخذ
قوتها وفهمها من القرآن ،تبحث عن الحقوق والعدالة للنساء
وللرجال يف مجمل حياتهم.
» »هل ظهرت النسوية اإلسالمية تعبرياً عن حاجة املرأة العربية
املسلمة ووعيها بذاتها ،أم ّأن لتيار النسوية الغر ّيب تأثريه يف العامل
العريب اإلسالمي؟
ـ النسوية اإلسالمية كتيار فكري نسايئ مدافع عن حقوق النساء
املسلامت ،ال توجد يف الدول العربية واملسلمة فقط ،بل هي ظاهرة
عاملية موجودة يف جغرافيات متفرقة عرب العامل ،ال ميكن القول إ ّنها
منتوج غريب أو رشقي ،أل ّنه يخرتق هذين العاملني كام يخرتق آسيا
وجنوب إفريقيا .ظهرت ألول م ّرة يف إيران ثم تركيا ومع باحثات
مسلامت من جنسيات مختلفة مقيامت يف بعض الدول الغربية
قبل أن تظهر يف الدول العربية واإلسالمية .وهي كتيار تقول إ ّنها
تتوجه إىل ّ
كل النساء املسلامت سواء كنّ يف الدول العربية أو يف
ّ
الدول اإلسالمية أو املقيامت يف الدول الغربية أو دول أخرى .إذن
فهي بهذا املعنى حاجة استشعرتها بعض النساء املسلامت ،وليس
العربيات املسلامت فقط ،للدفاع عن حقوقهن من منظور ديني
إسالمي .ولإلجابة عن الشق الثاين من السؤال ،نقف عند موقفني:
املوقف األول :تعترب النسائية اإلسالمية ّأن الحركة النسائية كام
هي موجودة يف الغرب منتوج غريب ظهر نتيجة تغريات وتحوالت
اجتامعية وسياسية اقتصادية أنتجت ثقافة حقوقية علامنية خاصة
بهذه الدول وتستجيب ملتطلبات نسائها .ولهذا ّ
فإن مبادئها
ونظر ّياتها وطرق عملها وأهدافها ال تستجيب ّ
لكل متط ّلبات
النساء املسلامت اللوايت يحملن ثقافة وقي ًام مختلفة .فهي حركة
اجتامعية نسائية نبتت يف تربة غريبة عن الثقافة اإلسالمية ،وأل ّنها
علامنية ال تقيم أيّ اعتبار للنص الديني وتتحامل عىل اإلسالم.
فالنسائية اإلسالمية ترفض هذا املوقف وتعمل عىل إظهار ّأن
األشكال التمييزية واملامرسات التي ّ
تحط من كرامة النساء يف
املجتمعات اإلسالمية ال تعود إىل الدين اإلسالمي بقدر ما تعود إىل
التفسري الخاطئ والفهم املغلوط للنص الديني والسنّة .ومن هذا
املنطلق ترى أ ّنه من الرضوري دراسة اإلسالم من الداخل وفتح
نقاش متعدّد حول نصوصه إليجاد حلول مناسبة لوضع النساء
خاصة بهنّ .
املسلامت واملسلامت املهاجرات ومنحهنّ هو ّية ّ
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املوقف الثاين :يعترب ّأن الحركات النسائ ّية الغرب ّية يف جوهرها
استعامرية ومل تتح ّرر بعد من هذه النظرة يف طرق عملها ونظرتها
خاصة النساء .ميثل هذا املوقف بعض
للمهاجرين املسلمني ّ
الباحثات ،وميكن أن نذكر عىل سبيل املثال الباحثة «زهرة عيل»
صاحبة كتاب «النسائ ّيات اإلسالميات» التي تعترب ّأن النسائية
اإلسالمية هي بشكل من األشكال ردّة فعل عىل النسائية الغربية.
» »هل من متايز وخصوصية للنسو ّية اإلسالم ّية مقارنة بالنسو ّية
الغرب ّية؟
ـ طبعاً هناك متايزات كثرية وواضحة بني الحركات النسائية الغربية
والنسائية اإلسالمية ،تتجىل هذه التاميزات يف املعطيات التالية:
من الناحية التاريخية ،تعود البدايات األوىل للحركات النسائية
الغربية إىل نهاية القرن التاسع عرش ،بينام تعترب النسائية اإلسالمية
ظاهرة فكرية حديثة جداً.
ومن الناحية الفكرية ،تعترب الحركات النسائية الغربية علامنية تقيم
خطاً فاص ًال بينها وبني الدين املسيحي (باستثناء الحركة النسائية
املسيحية) ،هي ذات مرجعية حقوقية ويف بعض األحيان ميكن أن
تنتقد حتى هذه املرجعية ،خاصة حينام تعمل حقوق اإلنسان
عىل طمس هو ّية النساء باسم الداللة املجردة ملفهوم اإلنسان.
لهذا ظهر العديد من املواثيق الدولية واالتفاقيات والربتوكوالت
الخاصة بحقوق النساء ،وعىل رأسها سيداو .أ ّما النسائية اإلسالمية
فمرجعيتها كام ّ
يدل عىل ذلك االسم دينية باألساس.
تتوجه إىل املسلامت من النساء يف
فهي إسالمية مبعنيني :أ ّوالً أل ّنها ّ
ّ
كل بقاع العامل ،ثانياً أل ّنها تعترب ّأن اإلسالم كونه ديناً سامو ّياً هو
مرجعها األسايسّ ،
وأن القرآن كتاب مقدّس يدعو إىل احرتام النساء
ويق ّر مببدأ املساواة بني الجنسني ،أ ّما سلطة الرجل عىل املرأة
السائدة يف ّ
كل املجتمعات اإلسالمية فال تعود إىل اإلسالم كدين وال
للقرآن ككتاب مقدّس ،بل ترجع باألساس إىل املجتمع األبوي وإىل
الثقافة املحافظة اللذين أوجدا التمييز بني الجنسني ،وعمال عىل
اإلبقاء عليه .لهذا يجب التصدي إىل هذا الفكر والرجوع إىل النص
األصيل وتفسريه تفسرياً نسائياً يظهر مبدأ املساواة املتضمن فيه.
وعىل أرض الواقع ،الحركات النسائية الغربية حركات اجتامعية
سياسية احتجاجية ،ظهرت يف سياق التحوالت الكربى التي
شهدتها الدول الغربية يف القرنني السابقنيّ ،
كل واحدة تأسست
داخل املجتمع الذي تنتمي إليه ،كأن نتحدث عن حركة نسائية
«فرنسية» أو «أمريكية» .م ّرت هذه الحركات مبوجات وعرفت
تيارات فكرية متعددة ومختلفة ،لكنّ خصوصيتها هي أنها تتوجه
إىل كل النساء بدون متييز بسبب الدين أو العرق ،...كام نجد لها

حوار مع الباحثة «أسماء بنعدادة»

امتدادات يف املجتمعات التي تتواجد فيها ساهمت بشكل مبارش
يف تغيري العديد من القوانني املتعلقة بالعالقات بني الرجل واملرأة،
كام كانت وراء حصول النساء عىل العديد من الحقوق املدنية
واالجتامعية والفردية.
أ ّما النسائية اإلسالمية فقد ظهرت يف أواس��ط الثامنينات من
القرن املايض كخطاب نسايئ ذي مرجعية دينية برؤية مختلفة
فكرياً وعملياً عن الحركات النسائية الغربية .فهي ال تتمركز يف
مجتمع دون آخر ،تعرب ّ
كل القارات وتتواجد يف العديد من الدول
يف الرشق كام يف الغرب ،تعتمد عىل األنشطة الفكرية باألساس
كالقيام بأبحاث ودراسات حول وضعية املرأة يف اإلسالم ويف النص
القرآين ،وتعقد مؤمترات دولية وتنظم لقاءات فكرية تطرح فيها
أفكارها للنقاش والتداول .فالنساء املنتميات إىل هذا التيار النسايئ
يعملن من داخل سياق ديني إسالمي ،لكن من مواقع مختلفة
ومن مجتمعات متفرقة ،العنرص املوحد لهنّ هو االنتامء إىل الدين
اإلسالمي والدعوة إىل االجتهاد من داخل نصوصه إلبراز مفهوم
املساواة ،بينام هناك اختالفات كبرية عىل مستوى الواقع االجتامعي
واالقتصادي والثقايف والحقوقي للمجتمعات التي تنتمي إليها نساء
النسائية اإلسالمية .إذ كيف ميكن أن نقارن واقع املرأة املسلمة يف
الباكستان أو املغرب مث ًال مع واقع املرأة املسلمة التي تعيش يف
بريطانيا أو بلجيكا؟
إذن فالنسائية اإلسالمية مل تتحول بعدُ إىل حركة اجتامعية
سياسية.
» »يف السياق نفسه ميكن أن نطرح نضال بعض الحركات النسوية
عربياً من أجل قبول اتفاقية «سيداو» ،هل تعتقدون ّأن الواقع
العريب اإلسالمي بأبعاده املختلفة ق��ادر عىل قبولها تنظرياً
ومامرسة يف ّ
ظل تحفظ دول عربية كثرية عىل بنود عديدة من
موادها الثالثني؟
ـ تعترب اتفاقية «سيداو» وثيقة حقوق دولية للنساء ،تق ّر ّ
بأن
التنمية الشاملة أليّ بلد ورفاهيته يتطلبان إرشاك النساء يف جميع
امليادين والقضاء عىل التمييز واإلقصاء املامرسني ضدهنّ  .ولتحقيق
ذلك عىل الدول املصادقة وضع مبدأ املساوا ِة بني الجنسني يف
دساتريها وترشيعاتها واتخاذ التدابري وفرض الجزاءات لحظر
التمييز ض ّد املرأة .هل الدول العربية مؤهلة إىل العمل بهذه
املعاهدة وتطبيق بنودها عىل أرض الواقع؟ الجواب هو ّأن هذه
االتفاقية جاءت أساساً ّ
ألن مظاهر التمييز واإلقصاء ض ّد النساء ما
تزال سائدة ومتفشية يف ّ
جل املجتمعات.

ّ
جل الدول العربية واإلسالمية و ّقعت عىل هذه الوثيقة ،لكنّها
تكرث من التحفظات وخاصة عىل املادتني التاسعة والسادسة عرشة؛
األوىل تتعلق بحق املرأة يف نقل جنسية بلدها يف حالة زواجها من
أجنبي إىل أبنائها .والثانية متعلقة باألحوال الشخصية ،أي قضايا
الزواج والطالق والحضانة والقوامة  ،...وذريعة التحفظات عىل
هذه املادة هي القول بتعارضها مع الرشيعة اإلسالمية ،والحقيقة
ّأن هذا التعارض ظاهري وينبني عىل أساس جمود القواعد الفقهية
وعدم تفعيلها مع التطورات التي عرفتها هذه املجتمعات.
عىل املستوى الواقعي ما زال أمام النساء عمل طويل وشاق من
أجل إزالة أشكال التمييز املتفشية يف ّ
جل املجتمعات العربية
اإلسالمية التي تصل حدود الجرمية ،كجرائم الرشف وظاهرة ختان
الفتيات ،...فاملصادقة عىل املعاهدة ،بل حتى رفع التحفظات هي
خطوة مهمة من الناحية القانونية ،لكنّ األهم هو مالءمة القوانني
املحلية مع مقتضيات االتفاقية وإيجاد آليات من أجل تطبيقها
وتفعيلها عىل أرض الواقع ،وهذا الهدف يحتاج إىل عمل متواصل
من طرف الحركات النسائية لهذه املجتمعات.
» »ما تقييمكم ألبرز النتائج التي تراها الدكتورة املرابط من
تحصيل النسوية اإلسالمية؟ وما أبرز القضايا العالقة يف نظركم؟
ـ أعترب الباحثة أسامء املرابط الوجه البارز للنسائية اإلسالمية يف
املغرب ،إذ نرشت العديد من الكتب حول عالقة ومكانة املرأة يف
اإلسالم ،هي رئيسة مركز الدراسات واألبحاث حول املرأة التابع
ملؤسسة دينية رسمية هي «الرابطة املح ّمدية للعلامء» ،وتشارك يف
العديد من امللتقيات النسائية داخل املغرب وخارجه.
ترى أسامء املرابط ّأن النسائية اإلسالمية ميكنها أن تجمع العديد
من املثقفات والجامعيات واملناضالت النسائيات املنتميات إىل
منظامت تدافع عن حقوق النساء والقيام باجتهاد جديد للنصوص
الدينية .كام تؤكد عىل رضورة إعطاء النساء مكانة جديدة ومهمة
داخل املجتمعات اإلسالمية ،أو يف املجتمعات التي تشكل فيها
املسلامت أقل ّية.
وإن كان األمر املستعجل يف الدول العربية واإلسالمية هو الظروف
املعيشية لعدد كبري من النساء ،لهذا فهي ال تعارض الرجوع إىل
منظومة حقوق اإلنسان ،وترى أ ّنها رضورية يف مثل هذه املعارك،
لكنّ الرجوع إىل النصوص الدينية يبقى هو املنطلق األسايس .إذن
يجب القيام بقراءة جديدة لهذه النصوص من أجل إبراز األدوار
اإليجابية التي ميكن أن تقوم بها النساء باسم الدين ،وكذلك
إعادة النظر يف بعض األحاديث النبوية التي يتعارض مضمونها مع
مضامني القرآن.

111

النسـو ّيـــة اإلسالم ّيـــة

فاحتكار الرجال لالجتهاد الفقهي هو واحد من األسباب الحقيقية
لقمع النساء املسلامت ،لهذا يجب التصدي لهذا االحتكار وقيام
النساء بعملية التفسري والتأويل واالجتهاد للنصوص الدينية.
أ ّما عن أهم القضايا العالقة برأيي فهو ّأن النسائيات املنتميات إىل
هذا التيار أو املتعاطفات معه تجمعهن بعض القناعات كالقول
برضورة الرجوع إىل النص الديني من أجل الدفاع عن حقوق
النساء وإثبات مبدأ املساواة بني الرجال والنساء ،لكنّ درجة
االختالف بينهن حول قضايا أخرى كوضع الحجاب ،والحريات
الفردية ومؤسسة األرسة ما زالت قامئة وواضحة.
» »ما املعيقات الرئيسة التي تواجه النسوية اإلسالمية من
منظوركم؟
ـ املعيقات التي تقف يف وجه النسائية اإلسالمية هي:
أ ّنها متف ّرقة جغراف ّياً ،فأغلب الفاعالت هنّ باحثات ومف ّكرات
يقمن باجتهادات ،لكنّ عملهن يبقى منحرصاً يف املجال األكادميي
ويف امللتقيات واملؤمترات الدولية ،ليس لهنّ امتداد مجتمعي .ال
يتطرقن إىل بعض القضايا السياسية واالجتامعية التي تفرض نفسها
يف املرحلة الراهنة كالتمثيلية السياسية للنساء يف مراكز القرار،
االغتصاب ،التحرش الجنيس  ،...هنّ منك ّبات عىل العمل الفكري
باألساس ،هذا له أهميته لكنّه عمل محدود ال ميكن أن يح ّولهن
إىل حركة اجتامعية سياسية وقوة اقرتاحية ،كام هو حال الحركة
النسائية الحقوقية املتواجدة يف العديد من البلدان اإلسالمية
كاملغرب.
تدافع النسائية اإلسالمية عن مبدأ املساواة ،لكنّ القرآن يتضمن
تنص عىل التاميز بني الجنسني ،وهذا
العديد من اآليات التي ّ
«املأزق» يع ّرضها إىل انتقادات كثرية من طرف الحركات النسائية
الحقوقية.
» »يرى بعضهم ّأن «النسوية اإلسالمية هي محاولة للتوفيق بني
مبادئ الرشيعة اإلسالمية والقيم الحديثة مثل حقوق اإلنسان
واملساواة بني الجنسني» ،أال ترون ّأن هذا املنهج قد يؤدي إىل
التلفيق بعيداً عن املعالجة الجذر ّية للقضايا املتعلقة باملرأة؟
ـ أغلب النسائيات اإلسالميات ال يدافعن عن هذا الرأي ،ويعتربن
أنهنّ غري مطالبات بالتوفيق بني الرشيعة اإلسالمية وقيم الحداثة.
هناك تيار ال يرفض كل ّية قيم الحداثة وحقوق اإلنسان وال يعارض
مث ًال األخذ «بامليثاق العاملي لحقوق الإلنسان» .ال ينفي تأثره
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بالنسائية الغربية ومببادئها وأفكارها ،ولو بكيفية غري مبارشة ،مثل
املغربية أسامء املرابط ،واإليرانية ماركوت بدران وأخريات.
لكن هناك تيار أخر يعترب ّأن الحركة النسائية الغربية لها طابع
استعامري ،وتعمل عىل طمس هو ّية املسلامت املتواجدات يف
بلدانها ،لهذا فاملسلامت خاصة يف املهجر يف حاجة إىل قراءة جديدة
للدين تجيب عن حاجياتهن وتعزز مكانتهن يف مجتمعات تعمل
عىل إقصائهن .ميكن ذكر الباحثات :زهرة عيل ،مليكة حميدي،
وحنان كرميي.
النسائية اإلسالمية تريد إثبات هو ّية جديدة للنساء املسلامت
ال تكون نسخة طبق األصل من النسائية الغربية .تعترب ّأن مبدأ
املساواة وارد يف القرآن والسنّةّ ،
وأن القراءات الفقهية املحافظة
هي التي مل تعمل عىل استخراجها وإظهارها ،بل وطمسها ملدة
أربعة عرش قرناً ،مماّ حرم النساء املسلامت من العديد من
الحقوق ،وأصبح من املس ّلم به ّأن تلك الحقوق غري موجودة يف
القرآن والرشيعة .وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به النساء
املسلامت حالياً ،اقتحام مجال التفسري واالجتهاد والتأويل الذي
كان عرب التاريخ عم ًال رجولياً ،والقيام بقراءات من منظور نسايئ
للقرآن ،أي إظهار «نسائية القرآن».
» »كانت أمينة ودود أ ّول امرأة تؤ ّم الصالة سنة  ،2005كيف
قرأت األستاذة أسامء بنعدادة هذه «الحركة»؟
ـ فع ًال ،يف مسجد مبدينة نيويورك استطاعت الباحثة واألستاذة يف
الدراسات اإلسالمية أمينة ودود أن تؤم صالة الجمعة أمام مصلني
من الجنسني ،هي سابقة مل نعهدها يف تاريخ مامرسة الشعائر
الدينية ،أمينة ودود التي قامت بهذا الفعل ترفض مصطلح
«النسائية اإلسالمية» ،وتعترب نفسها باألساس امرأة مسلمة مؤمنة
ومامرسة لطقوس الدين اإلسالمي ،من هذا املنطلق اعتربت أ ّنه ال
فرق بني املرأة املسلمة والرجل املسلم يف ّ
كل الحقوق والواجبات،
وبالتايل ميكنها القيام ّ
بكل ما يقوم به الرجل املسلم ،فقررت القيام
بإمامة الصالة .هذا الفعل الذي كرست به أمينة ودود الذكورية
الدينية ليس عىل املستوى الفكري وحسب ،بل عىل مستوى
املامرسة كذلك .لكنّ هذا الفعل مل يلقَ استحساناً من طرف العديد
من املنتميات إىل النسائية اإلسالمية ،وقسم عضوات هذا التيار إىل
مؤيدات ورافضات .ودود اهت ّمت كثرياً مبسألة العالقة بني الجنسني
من داخل اإلسالم والدراسات القرآنية ،استعملت أدوات التأويل
الحديثة للربهنة عىل ّأن القرآن ال يحمل بداخله نظرة متييزية
ض ّد النساء ،بل يدعو إىل املساواة بينهام ،وهذا نوع من التحدي
ترص عىل العدالة
للمتشددين الذين يحتكرون عملية االجتهادّ .

حوار مع الباحثة «أسماء بنعدادة»

االجتامعية تجاه النساء« .ال نريد أن نكون غربيات حداثيات ،بل
نريد أن نكون مسلامت حداثيات».
» »أي آفاق ترونها ممكنة استرشافاً ملا ميكن أن تحققه النسوية
اإلسالمية؟

من هذا املنطلق أرى ّأن نقطة قوة هذا التيار هي الدعوة إىل
والسنّة ،واالجتهاد يف استخراج
تأنيث فعل تفسري وتأويل القرآن ُ
مبدأ املساواة بني الجنسني.
انتهى

ـ النسائية اإلسالمية تيار نسايئ جديد ،تختلف التسميات التي متنح
له ،هناك من يسميه «النسائية املسلمة» أو «النسوية اإلسالمية»،
لكنّ املقصود هو أ ّنه تيار فكري جديد ظهر وسط مجموعة من
الباحثات املسلامت من تخصصات علمية متعددة ،علم االجتامع،
علم السياسة ،الدراسات اإلسالمية والفقهية ،الطب ،...هدفهن
الرئيس دحض الفكرة التي هيمنت طوي ًال ،والتي مفادها ّأن
قراءة القرآن وتفسريه مسألة سيظل يقوم بها الرجال والفقهاء
وعلامء الدين وحدهم .وإثبات أ ّنه آن األوان وحان الوقت لتقوم
النساء املسلامت املثقفات والعاملات بهذا الدور ،حتى يتمكن من
اسرتجاع حقوقهن التي «رسقها» الرجال خالل أربعة عرش قرناً.
يتم توجيه النقد للمامرسة الفقهية
إ ّنها ألول م ّرة يف تاريخ اإلسالم ّ
والعمل عىل إزالة طابع القدسية عنها ،واعتبارها اجتهاداً برشياً
ميكن للنساء القيام به مثل الرجال.
ترفض النسائية اإلسالمية بعض األحاديث النبوية التي ترى أ ّنها
متييزية ،وتحمل مضموناً تبخيسياً للنساء وألدوارهن داخل املجتمع.
ميكن ذكر العمل الذي قامت به فاطمة املرنييس يف كتابها «الحريم
السيايس ،النبي والنساء» .العمل نفسه قامت به الباحثة الرتكية
«هدايات طوكسال» التي اشتغلت مع وزارة الشؤون الدينية
الرتكية حول مرشوع حذف ّ
كل األحاديث التمييزية ض ّد النساء.
كام تعترب هؤالء الباحثات ّأن عدداً كبرياً من األحاديث النبوية
إ ّما خاطئة أومفتعلة ،والغاية منها تكريس دونية النساء وزرع
الكراهية ضدهنّ .
يعمل هذا التيار عىل هدم بعض الثوابت يف الفقه اإلسالمي
كمفهوم «القوامة» التي حرصتها التفسريات الفقهية يف سيطرة
الرجال عىل النساء وطرح مسألة اإلرث للنقاش.
ال يريد هذا التيار أن يرتك باب التأويل واالجتهاد مفتوحاً يف وجه
التيارات السلفية واملتشددة .ويرى أ ّنه من الرضوري مامرسة
االجتهاد املتنور .لهذا ميكن القول إ ّنه تيار إصالحي جذري متنور،
األمر الذي يزعج الرجال والفقهاء .لكن لكل قاعدة استثناء ،هناك
عدد من الرجال والفقهاء املتنورين الذين يشجعون هؤالء النساء
ويتناقشون معهن بالحجة والدليل.
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بيبليوغرافيا مختارة
ـ آمال قرامي :اخرتاق النساء أسوار املعرفة الدينية ،ضمن “املسبار” ،العدد “ ،47النسوية اإلسالمية”2011 ،
 االختالف يف الثقافة العربية اإلسالمية ،دراسة جندرية ،بريوت ،دار املدار اإلسالمي2007 ، ألفة يوسف :ناقصات عقل ودين ،فصول يف حديث الرسول ،تونس ،دار سحر2008 ، حرية مسلمة ،يف الزواج واملرياث واملثلية الجنسية ،تونس ،دار سحر للنرش2008 ، وليس الذكر كاألنثى ،يف الهو ّية الجنسية ،تونس2014 ، أمينة ودود :املرأة والقرآن ،ترجمة سامية عدنان ،مرص ،مكتبة مدبويل2006 ، رجاء بن سالمة :بنيان الفحولة ،أبحاث يف املذكر واملؤنث ،سورية ،دار برتا للنرش والتوزيع2005 ، زهية جويرو :الوأد الجديد ،مقاالت يف الفتوى وفقه النساء ،تونس ،مسكيلياين للنرش2014 ، اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ ،بريوت ،دار الطليعة2014 ، سعاد جوزيف (املرشف العام) :موسوعة املرأة والثقافات اإلسالمية ،مرتجمة عن اإلنجليزية ،القاهرة مؤسسة املرأةوالذاكرة2006 ،
 سلوى الحاج صالح العايب :دثريني يا خديجة ،بريوت ،دار الطليعة1999 ، عائشة تيمور :مرآة التأمل يف األمور ،)1892( ،مؤمتر املرأة والذاكرة ،القاهرة2002 ، فريدة بناين وزينب معادي :دليل تكريم النساء يف النصوص املقدّسة ،إصدارات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومرشوعإدارة الحكم يف الدول العربية.
 نائلة سيليني :تاريخية التفسري القرآين ،ج :1قضايا األرسة واختالف التفاسري ،النكاح والطالق والرضاعة واملواريث ،الدارالبيضاء ،املركز الثقايف العريب2002 ،
 ناجية الورميي بوعجيلة :يف االئتالف واالختالف ،ثنائية السائد واملهمش يف الفكر اإلسالمي القديم ،املؤسسة العربيةللتحديث الفكري2008 ،
 نظرية زين الدين :السفور والحجاب ،محارضات ونظرات مرماها تحرير املرأة والتجديد االجتامعي يف العامل اإلسالمي،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش2010 ،
ـ موسوعة املرأة والثقافات اإلسالمية ،ج ،1مؤسسة املرأة والذاكرة ،القاهرة2006 ،
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ّ
الملف
المشاركون في
زهور ك ّرام:

متحصلة عىل شهادة دكتوراه الدولة يف الرسد العريب
أستاذة التعليم العايل بالجامعة املغرب ّية ،روائ ّية وناقدة مغرب ّية
ّ
الحديث .من أعاملها املنشورة ،ر ّبات الخدور ...مقاربة يف القول النسا ّيئ العر ّيب ( ،)2009واألدب الرقمي ،أسئلة ثقاف ّية
وتأ ّمالت مفاهيم ّية (.)2009

وفاء الدرييس:

متحصلة عىل شهادة الدكتوراه يف اآلداب وال ّلغة العرب ّية ،مهت ّمة بالدراسات الجندر ّية ،تعمل أستاذة
باحثة تونس ّية
ّ
مساعدة يف الحضارة الحديثة ،بكل ّية اآلداب والفنون واإلنسان ّيات منّوبة (تونس) .من مؤ ّلفاتها :الجواري والغلامن يف
الثقافة اإلسالم ّية ( ،)2014الشهيد من خالل تفسري الطربي.

نورهان عبد الوهاب:

متحصلة عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياس ّية من جامعة القاهرةُ .تع ّد أطروحة دكتوراه حول نظر ّية
باحثة مرص ّية
ّ
الدولة ووالية الفقيه يف تنظري اإلمام الخميني ،وهي ناشطة يف العديد من الجمع ّيات السياس ّية يف مرص.

زه ّية جويرو:

أستاذة تعليم عالٍ بالجامعة التونس ّية ،يف اختصاص الحضارة القدمية ،من آخر أعاملها املنشورة ،الوأد الجديد (،)2014
ومؤسسة اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ (.)2014
ّ

هاجر املنصوري:

باحثة بالجامعة التونس ّية ،بصدد إعداد رسالة الدكتوراه يف اختصاص الحضارة ،من مقاالتها املنشورة :املرأة واإلمامة يف
اإلمامي املعارص.
الخطاب
ّ

عفاف مطرياوي:

متحصلة عىل شهادة املاجستري عن بحث تحت عنوان مقاربات نسائ ّية يف قض ّية املرأة
أستاذة ،طالبة يف سلك الدكتوراه،
ّ
يف مطلع القرن الحادي والعرشين.

عبد الر ّزاق القليس:

مهتم بالرتجمة ،ومنهج ّيات دراسة األدب
باحث من تونس،
ّ
متحصل عىل شهادة املاجستري يف الحضارة العرب ّية اإلسالم ّيةّ ،
القديم والحديث.

مح ّمد فوزي بن اّ
عمر:

مهتم بالقضايا الحضار ّية العا ّمة يف الفكر اإلنسا ّين.
أستاذ وباحث يف الحضارة اإلنجليز ّية ،ومرتجمّ ،
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زينب التوجاين:

باحثة ،وأستاذة يف املعهد العايل لإلنسان ّيات التطبيق ّية بقفصة تونس ،يف اختصاص الحضارة ،حاصلة عىل شهادة الدكتوراه
عن بحث بعنوان «الثواب والعقاب يف كتب تفسري القرآن».

إكرام عدنني:

متحصلة عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياس ّية ،مهت ّمة بقضايا السياسة والسوسيولوجيا وحقوق
باحثة مغرب ّية،
ّ
اإلنسان.

أسامء بنعدادة:

مختصة يف الدراسات النسائ ّية ،ومناضلة حرك ّية يف هذا
باحثة مغربية ،وأستاذة يف علم االجتامع بالجامعة املغرب ّية،
ّ
املجال.

من أعاملها العلم ّية يف املوضوع ،كتاب« :املرأة والسياسة :دراسة سوسيولوج ّية للقطاعات النسائ ّية الحزب ّية» (.)2007

عيىس الجابيل:

متحصل عىل شهادة املاجستري.
مهتم بالقضايا الحضار ّية،
ّ
كاتب ّ
قصة ،وباحث يف سلك الدكتوراهّ ،
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