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امللخص
يف اآلونة األخرية خاّتذ حتديد اهلوية الدينية داللة سياسية يف الدول العربية ما بعد الكولونيالية .دفعت اإلخفاقات
االجتماعية واالقتصادية والعسكرية والسياسية إىل استجاابت دينية رجعية عن العوملة واهليمنة الغربية .هت ختّ هذه الورقة ابلنسوية
العربية/اإلسالمية ،وتسعى إىل حتليل مسامهاهتا مرخكزة على أعمال إحدى النسوايت العربيات ،وهي فاطمة املرنيسي ،وابستضاارها
قاااي اإلميان واهلوايت واالستعمار والثقافة إىل دائرة النسوية تكون قد سامهت مسامهة جوهرية يف إثراء الفكر النسوي .ولتضليل
علي أن أقف عند أعماهلا السوسيولوجية والنخسوية .كان اهتمام املرنيسي -املغربية املولد -األساسي وعلى الدوام هو
فكر املرنيسي خ

املتغرية بسرعة يف العامل العريب ،ويف املغرب على حنو خاص.
وضع النساء يف اجملتمعات املسلمة خ

الكلمات املفتاحية :الالهوت النسوي -نسوية العامل الثالث -النسوية اإلسالمية -البطريركية -اجلندر واإلسالم.

-Iمق ّدمة:
واجهت النسوية الغربية حت خدايت وتعديالت من قبل منظورات متنوعة من نسوية العامل الثالث .فنسوية العامل الثالث
–يف الواقع -يف غاية التعقيد .فهي تتباين مبا هي عليه من خالل الطبقة وال خدين .عادة ما يعترب الباحثون نسوية
متفرعة إىل نسوية سوداء ،ونسوية جنوب أسيوية ،ونسوية عربية /إسالمية...اخل .تعىن هذه الورقة
العامل الثالث خ
ابلنسوية العربية/اإلسالمية ،وتسعى إىل حتليل مسامهاهتا مركزة على أعمال إحدى النسوايت العربيات ،وهي
مهما يف نسوية العامل الثالث ،وقد جلبت قاااي االحتالل االستعماري،
فاطمة املرنيسي ،إذ متثخل صوات خ
و والتمثيل االستشراقي ،وسياسات اهلويخة ،والتقاطعات و التسامح مع املتختلف إىل دائرة الفكر النسوي.
 -IIمسح استقصائي ألعمال املرنيسي:

قبل أن أبدأ يف حتليل فكرها دعوين خأوال أع خدد أشهر أعماهلا ،كان اهتمام املرنيسي -املغربية املولد -األساسي هو-

على الدوام  -وضع النساء يف اجملتمعات املسلمة املتغرية بسرعة يف العامل العريب ،ويف املغرب على حنو خاص .يف

األول املعنون بـ "ما وراء احلجاب :ديناميكيات ذكورية-نسائية يف اجملتمع املسلم
عام 1975نشرت عملها خ
جملة رؤى فكرية – العدد الثالث – فيفري2016

121
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/538

نحو تأويل نسوي لإلسالم

د .مديحة عتيق

احلديث" ()Beyond the Veil : Male- Female Dynamics in Modern Muslim Society,
[ ]1وجعلها الكتاب على الفور ابحثة نسوية عربية رائدة ،فقد أاثر من نواحي عديدة قاااي خطرية يف الفكر
النسوي .وقد حت خدت الكاتبة األمناط الغربية عن اإلسالم اليت تقامستها أياا–كما تنبخه -النسوايت األوروبيات.

ساعدت التمثيالت الغربية لإلسالم يف نزع الشرعية عن اخلصائص الثقافية والعناصر املعرفية اليت تش خكل حيوات

النساء العربيات .وكانت ميزة الكتاب األخرى هي حماولته إعادة أتويل التاريخ والالهوت اإلسالميني من منظور
نسوي يراعي الفوارق بني اجلنسني )(gender- sensitive line

املهّ "اإلسالم والدميقراطية" ( ]2[ )Islam and Democracyدعوى ملتهبة
صنع كتاب املرنيسي اآلخر و خ
الستعادة الدميقراطية يف العامل العريب .ففي الكتاب حلخت خيوط العمليخة املع خقدة اليت يوظخف من خالهلا الطغاة

الرموز اإلسالمية لقمع العمليات الدميقراطية .واألكثر أمهخية من ذلك ،إ خّنا تع خد ال خدين منبعا ميكنه –على ح خد
يدعّ أو يقمع املطامح الشرعية الدميقراطية لدى عموم الناس.
سواء -أن خ

أهّ إجنازات املرنيسي بلورهتا وتوسيعها ما صار يعر عموما بـ ـ ـ "الالهوت النسوي" ،وهي حماولة إلعادة
ومن خ
نسوي كمنهل لتمكني النساء .وهذا ما قادها إىل إعادة كتابة اتريخ اإلسالم معلية من
أتويل اإلسالم من منظور
خ

حممد يف تطوير اإلميان .ويف كتاهبا املؤثر "النساء واإلسالم :حتقيق الهويت واترخيي
النب خ
شأن فعالية زوجات خ
( ]3[ )Women and Islam, An historical and theological enquiryأعلت املرنيسي من دور
حجة
األهّ من ذلك يف بلورته .كما انقش الكتاب "حقوق" النساء يف اإلسالم ،وق خدم خ
النساء يف نشر اإلسالم ،و خ

الرجال عمدا .وإذا بدت اليوم أداة بطريركية فذلك أل خن النساء
خ
مهمة بل ومثرية للجدل على أ خن الشريعة قد خ
شوهها خ
مل حيظني يوما بفرصة أتويله يف سياق يراعي الفوارق بني اجلنسني.

ويف كتاب آخر بعنوان "السلطاانت املنسيات يف اإلسالم"(]4[ ) The Forgotten Queens in Islam,
تسلط املرنيسي الاوء على قوة وفعالية وفعالية السلطاانت يف العامل اإلسالمي وفق رؤية تزعّ أ خن ممارسة السلطة
مسامهاهتن حميت
لكن
خ
السياسية مل تكن أبدا امتيازا ذكوراي صرفا .فقد مارست النساء أياا السلطة السياسية و خ
ظ من التاريخ والوعي الشعب.
لسوء احل خ
 -IIIنشوء النسوية العربية /اإلسالمية:
ماذا متثخل املرنيسي بصفتها نسويخة؟ على نقيض النسوية األورو أطلسية تدعو املرنيسي إىل أن متثخل النسوية
اإلسالمية /العربية .تبدو النسوية اإلسالمية لدى البعض صياغة متناقاة ،وفعال يبدو "اإلسالم" و"النسوية"
ابلنسبة إىل الكثري من النسوايت يف العامل الغريب خطخني متوازيني .تصف نرية توهيدي ()Nayereh Tohidi
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لتهن ترقية أخالقيات املساواة
هتن الدينية أثناء حماو خ
النسوية اإلسالمية أب خّنا حركة النساء اللوايت حيافظن على معتقدا خ

نااهلن من أجل حقوق النساء[]5
مدعمة للنساء يف
يف اإلسالم
بتوظيفهن آايت قرآنية خ
خ
خ

تسعى النسوية اإلسالمية إىل أن تكون قراءة نسوية لالهوت اإلسالمي ،وتطرح فكرة أ خن التأويالت البطريركية

نسوي مااد .تؤخكد نسوايت عربيات عديدات على غرار
للقرآن واحلديث ميكن أن تراجع بفعالية من قبل أتويل
خ

متأصل يف األصوات األخالقية يف اإلسالم  .فقد مسعن وقرأن يف نصوصه املق خدسة
ليلى أمحد على أ خن مبدأ املساواة خ

ومعززو اإلسالم األرثوذكسي احملايب للرجال
–بشكل منصف
وشرعي -رسالة ّتتلف عن اليت مسعها صنخاع خ
خ
شهن ،وأثناء ذلك أصبضن مرئيات
( .]6[)andocentricيشتغل هؤالء النساء املسلمات داخل أطر خ
هتم خ
ومسموعات يف العلن[.]7

توخكد النسوايت اإلسالميات على أ خن التمييز اجلندري( )gender discriminationيقوم على أساس
اجتماعي أكثر منه طبيعي و/أو ديين ،ميكن أن يفتح هذا األمر الباب أمام احتماالت جديدة للمساواة بني
حق النساء يف أتويل
اجلنسني .أاثرت شهلة شركت –وهي ابحثة يف اللغة العربية وضليعة يف القرآن الكرمي -قايخة خ

ميهد الطريق أمام تطوير نستخة عن إسالم ال بطريركي
القوانني اإلسالمية ،وتناقش فكرة أ خن هذا األمر ميكن أن خ
ّتدم مصاحل وتطلخعات النساء[ .]8ترتبط مسامهات املرنيسي حتديدا هبذا احلقل ،حقل الالهوت النسوي .وعلى
غرار النسوايت اإلسالميات األخرايت فقد ق خدمت أتويال لإلسالم نسائي النزعة ،ومراعيا للفوارق بني اجلنسني.
وفقا لكوك ( ،)Cookeتتعلخّ النسوايت اإلسالميات على غرار املرنيسي أن يستفدن من عاملية اإلسالم لتقوية
أنفسهن كنساء وكمسلمات .متوقع املرنيسي نفسها يف خانة النسوية اإلسالمية كي تدرس حيوات النساء خالل
خ
السنوات التأسيسية للتاريخ اإلسالمي .ترخكز معظّ أعمال املرنيسي على الفرتة اليت تلت مباشرة وفاة النب

لعل املرنيسي هي أكثر النسوايت
عام .656و تسائل موثوقية السنة املنقولة واألحاديث املنسوبة إىل النخب .و خ
العربيات أتثريا ،وابستضاارها قاااي اإلميان واهلوايت واالستعمار والثقافة إىل دائرة النسوية تكون قد سامهت
مسامهة جوهرية يف إثراء الفكر النسوي.
 -IVقراءة املرنيسي النسوية للنصوص اإلسالمية:
كان أكثر جهود املرنيسي شجاعة حت خديها التأويالت األرثوذكسية لإلسالم ،وابلنظر إىل األمهخية اليت أولتها للمعتقد
الديين ،يصعب علينا أن نتخفق مع كلري نون( )Claire Noonيف أ خّنا نسوية ليربالية []9من الصضيح ح خقا أ خّنا

لكن إدراكها لـ"احلقوق" مل ينبعث حصراي من الفكر األورويب الليربايل ،وإخمنا
بقوة حبقوق النساء يف املساواة .و خ
آمنت خ
من إطار إسالمي معرت به .يف إعادهتا أتويل اإلسالم تبدأ برؤية راديكالية جدا –يف الواقع -وغري متخفق عليها
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عن اإلسالم ،فهو –كما تقول "-سلسلة وسائل نفسية حول متكني الذات ( )self- empowermentجتعل
أي مكان يف املعمورة سواء كان يف حميط أليف أو غري ذلك.
حيس أنخه يف بيته يف خ
املرء خ
تطرح املرنيسي فكرة أ خن الغرب حني هزم الدول العربية استعمل املستعمرون كل الوسائل املتاحة إلقناع العرب
املغيخبني مبكانتهّ الدونية بل والبدائية ،وربطوا دونيختهّ املزعومة مبعتقداهتّ الدينية .يف اخلطاب االستشراقي يعترب
املسلمون فاسقني وتعترب نساءهّ ضضااي القمع الذكوري .خاّتذ املستعمرون الغربيون قايخة وضع النساء املتدهور يف
اجملتمع العريب أداة بالغية إلضفاء الشرعية على اهليمنة اإلمربايلية .ولتضقيق ذلك ،مل يتض خدوا ثقافة العرب فضسب

فضملوا اإلسالم أسباب وضع النساء "غري احملتمل" يف العامل اإلسالمي .صنخفت املرنيسي
بل وداينتهّ أياا ،خ
بوضوح التصورات النمطية املتفشية عن اإلسالم يف الكتاابت االستشراقية ،وسعت إىل تفكيك ذلك اخلطاب كي
حساس جتاه مهوم النساء ،وساعيا إىل إنشاء جمتمع يقوم على
وحساس ،خ
تعيد اإلسالم داخل سياق إنساين خ
املساواة بني اجلنسني.
استهلخت املرنيسي عملها إبنشاء دراسة تقييمية مقارنة لوضع النساء يف العامل الغريب والعريب ،وانتهت إىل أ خن يف كال
العاملني تبدو مكانة النساء دونيخة واتبعة للرجال .ويف الوقت نفسه ،نبخهت إىل أ خن األسس الفكرية والثقافية
واالجتماعية لالمساواة بني اجلنسني ّتتلف بني احلاارتني .يف الغرب –تناقش -يقوم عدم املساواة بني اجلنسني
واليت تدعوها "الالمساواة اجلنسية" على فرضية ضعف النساء البيولوجي .تع خد املرأة  -يف العامل الغريب -أدىن من
الرجل جسداي وعقليا.
باعفهن ،بل على العكس ،أي من االعتقاد
يف العامل اإلسالمي ،ال تنبع عدم املساواة بني اجلنسني من االعتقاد
خ

هتن الكامنة واخلطرية .لذا جيب أن يكون الفصل بني اجلنسني –كما تقرتح -اسرتاتيجية الحتواء خقوة النساء
بقو خ
خ

تتوجه إىل مجاهري عديدة متدح وتقدح يف وقت واحد وابلتناوب
وطاقاهتن الكامنة .وطوال الوقت كانت املرنيسي خ
خ
القراء الغربيني.
القراء املسلمني مثخ خ
القراء العرب مثخ خ

 -Vاملرنيسي واجلنوسة ()Sexuality

فضّت لو
شرا يف اإلسالم .وعليه ،خ
تناقش املرنيسي مستشهدة ابلقرآن ومعيدة أتويل آايته فكرة أ خن اجلنوسة ليست خ

اعتبارهن أدىن من الرجال .ومع ذلك ،سارعت
هلن وال
خ
ع خدت النساء كائنات جنسية فليس يف ذلك حتقري خ
التأويالت البطريركية – من منطلق تصويرها النساء كائنات جنسية -إىل االستنتاج أب خن النساء يف اإلسالم أدىن من
يقر بسلطة النساء اليت ال تقاوم على الرجال قالبة بذلك روح
الرجال واتبعات هلّ .تؤخكد املرنيسي أ خن اإلسالم خ
النظام البطريركي .وعليه ،مل ينبع التأكيد على الفصل بني اجلنسني يف اجملتمعات املسلمة من االعتقاد بوضعية
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بطاقاهتن الكامنة .خأدى االعتقاد بطاقات النساء الكامنة –كما تطرح املرنيسي -إىل
النساء التبعية بل من الوعي
خ

إضفاء صبغة رمسية على مسألة الفصل بني اجلنسني يف العامل اإلسالمي .وهنالك -وفقا هلا -ثالث مصادر حتد

أحادي
حق الرجال
من احلميمية يف الوحدة املتغايرة اجلنس ( )heterosexual unitوهي :تع خدد الزوجات ،خ
خ
اجلانب يف الطالق ،وسلطة احلماة يف العائلة.
تع خد املرنيسي تع خدد الزوجات عائقا كبريا يف تطوير العالقة الزوجية .فهو يبقي جنوسة النساء ّتت السيطرة بينما
وجيعلهن أدىن من الرجال
مينح الرجال سلطة ممارسة عالقات جنسية متع خددة .ويهني هذا األمر جنس النساء
خ
أحادي اجلانب يف الطالق تطوير محيمية العالقة الزوجية ألنخه
حق الرجال
هلن .وعلى حنو مماثل ،يعيق خ
خ
واتبعات خ
يغ خذي شعورا بعدم األمان لدى النساء ،ويعرقل تطوير عالقة طبيعية بني األزواج.

يف اإلسالم التقليدي هناك متييز واضح بني الفااءات الذكورية والنسوية ،ومي خكن هذا األمر أياا الرجال من
مراقبة واحل خد من سلوكيات النساء اجلنسية .وعليه ،هناك حاجة إىل إعادة أتويل اإلسالم كي يكون أداة لتضقيق
املساواة بني اجلنسني ولتمكني النساء .وانطالقا من عملها امليداين يف املغرب ،تطرح املرنيسي فكرة أ خن اجملتمعات
اإلسالمية ونساء تلك اجملتمعات حتديدا ميثخلن حالة كالسيكية لعدم التوافق الفوضوي ( anomic

 )incompatibilityبني املعايري االجتماعية وجتارب احلياة الواقعية .ويتخاح هنا أتثري دور كامي ،تستعري املرنيسي
املصطلح الدور كاميي (الفوضوية) ( *)anomieلإلحالة إىل فقدان اإلميان بوجود نظام وقيّ أخالقية يف
اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة .وال ميكن أن تقهر هذه الفوضوية -كما تعتقد -ابلتتخلي عن الثقافة (واإلميان) بل
ابألحرى إبعادة التأويل املراعي للفوارق بني اجلنسني.
ووفقا للمرنيسي ،ال ترتبط جذور االستعباد النسائي يف العامل اإلسالمي ابإلسالم بل ابلتأويل البطريركي
الرجال .وكانت الطبقة الالهوتية اليت
لألخالقيات واملعتقدات اإلسالمية .عخر اإلسالم و أ خول دائما من قبل خ
وهتتّ ابلدفاع عن البطريركية .تشري املرنيسي إىل أنخه يف
تق خدم شروحات ابلغة الطول للقرآن واحلديث كلخها رجال ،خ

ميكنهن أن يناقشن
عهد النخب كانت هناك نساء مسلمات يشغلن –على غرار الرجال -مكانة "الصضابيات" و خ
حبرية يف مسائل اإلميان واألخالق .وأحد الطرق –كما تطرح -اليت م خكنت الرجال من أن جيعلوا اإلسالم
النب خ
خ
بطريركيا هي التالعب –واألخطر من التالعب" -وضع" أدبيات احلديث النبوي .فأكثر األحاديث وثوقية هي

تلك اليت مجعها البتخاري ،ولكن من ضمن  600000حديث مجعها ،هناك 7257حديث فقط حظي بعد
التضقيق ابملصداقية .تنبخه إىل أنخه إذا كان هناك حوايل 596725حديثا كاذاب متداوال يف عهد البتخاري الذي ال

يزيد عن قرنني من وفاة النب ،سيسهل على املرء أن يتتخيخل عدد األحاديث املوضوعة واملكذوبة املتداولة اليوم.
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يقر اإلسالم أب خن النساء كائنات جنسية مقتدرة .ليس هناك مفهوم "ال خدونية األنثوية"( female
وفقا للمرنيسي ،خ

يقر ابملساواة الامنية بني الرجال والنخساء .وإذا مل تكن هذه هي القايخة
 )inferiorityيف اإلسالم .وعليه ،فهو خ
فمرد ذلك ببساطة لدى املؤمنات النسوايت هو أ خن تلك الطاقة الكامنة مل تدرك بعد .وأثناء مقارنتها بني
اليوم ،خ

مهّ على أ خن
احملركة اجلنسية ( )sexual dynamicsلدى فرويد والغزايل تصل املرنيسي إىل دليل خ
مفاهيّ القوى خ
[خاصة] يف التضليل النفسي الفرويدي ،ولكنخه غائب متاما
االستقطاب اجلندري) (Gender Polarizationمسة
خ

يف فكر الغزايل.

ميثخل كال املف خكرين حاليا اجتاهات فكرية خمتلفة ،يف الفكر الغريب احلديث ممثخال يف فرويد -االختالفات بني اجلنسني
متأصلة يف الوجود البشري ،وتنتمي الفروقات بني الرجال والنساء إىل جمال الطبيعة .وخالفا لذلك ،ومن وجهة
خ
نظر العامل اإلسالمي –ممثخلة يف الغزايل -فاالختال بني اجلنسني اجتماعي ،و الفروقات بني الرجال والنساء
متأصلة بل هي حصيلة عمليخة اجتماعية .فهناك إذن ّ-تتّ املرنيسي -قبول لدى هذا األخري[الفكر
ليست خ
اإلسالمي] ملساواة ضمنية بني الرجال والنساء ،وذا مل حيدث ذلك بعد فأل خن الطاقة الكامنة مل تدرك..
 -VIخامتة
على املستوى الفكري استضارت النسوية اإلسالمية قاااي اهلويخة ال خدينية ساعية حبسّ من أجل املساواة بني
اجلنسني ،وبينما خبرر الفكر البطريركي إىل ح خد بعيد حقوق النساء املهاومة بناء على أ خن الفروقات بني الرجال

والنساء طبيعية ،ت خدعي املرنيسي أب خن اإلسالم ي خقر أب خن الرجال والنساء متساوون ضمنيا ،وعلى غرار ابقي النسوايت
التوجه ،ومراعية للفوارق بني اجلنسني.
اإلسالميات ،تق خدم املرنيسي أتويالت لإلسالم نسويخة خ
****

*يق خدم إميل دور كامي يف كتابه "تقسيم العمل"(  )The Division of Labourمفهوم (الفوضوية)
( )anomieكضالة لغياب املعايري ( )normlessnessواليت تتسبخب يف النسب العالية لالنتضار واالحنرا .
وظخف (الفوضوية) ليصف حالة اختالل النظام الذي ساد اجملتمع .ويف حالة الفوضوية –كما يطرح دور كامي -ال
يستطيع األفراد أن جيدوا مكاّنّ دون قواعد واضضة ترشدهّ.
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التقسيمات املوازية وغري املتكافئة( اجتماعيًّا إىل الذكورة واألنوثة) ،ولديها كتاب عن هذا عنوانه( اجلنس والنوع واجملتمع ،عام
1972م).
رابط املوضوع : http://www.alukah.net/culture/0/8554/#ixzz3q0LWg7nr
:Patriarchy
س يطرة األب على العائلة ،فاألب هو احملور الذي تنتظّ حوله العائلة ،وهو رب البيت وعموده ،وسيطرة األب هذه يف
العائلة ،وكذلك يف اجملتمع كله ،جتعل إرادته مطلقة ،حبيث تقوم على التسلط من جهة (الذكور) ،واخلاوع والطاعة من جهة
أخرى (اإلانث).
وتظهر هذه األبوية كما يقول النسويون ،على مستوى العائلة ،واجملتمع أبسره ،يف القيّ والتقاليد ،ويف وسائل الرتبية
والتنشئة االجتماعية اليت تعمل على ترسيخ القيّ والعالقات االجتماعية اليت حيتاج إليها اجملتمع األبوي والشتخصية البطريركية.
انظر :عصام عبد الباسط :البطريركية األبوية ..داللة املفهوم ونشأته
- See more at:
http://www.lahaonline.com/articles/view/17667.htm#sthash.LwpgTXZZ.dpuf
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