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افتتاحية الـعــدد

النسويّة اإلسالم ّية

الظاهري بني
إ�شكاالت كثرية يف هذه الت�سمية .لك ّنها ال تنبع ،بال�ضرورة ،من التناق�ض
ث ّمة �
ٍ
ّ
ف�ضاءات
الن�سوي ا ّلذي ما زال يت�ش ّكل  -يف معظمه � -ضمن
الآيديولوجيات الإ�سالم ّية واخلطاب
ٍ
ّ
ثقاف ّي ٍة غرب ّية ،بل من انتماء ك ّل من (الإ�سالم) و(املر�أة) �إىل الهام�ش ا ّلذي يقت�ضي �أحيا ًنا ت�أجيل
التناق�ض بينهما �أو تبييته ل�صالح تناق�ضهما مع املركز ّية الإمربيال ّية الذكور ّية للح�ضارة الغرب ّية.
ذلك ما فعله مف ّكرون كبار ينتمون �إىل الهوام�ش احل�ضار ّية ،مثل �إدوارد �سعيد (فل�سطني) ،هومي
بابا (الهند) ،غياتري �سبيفاك (الهند) ا ّلذين ر ّكزوا ,من خالل م�ساهماتهم الت�أ�سي�س ّية يف نقد
ما بعد الكولونيال ّية ،على نقد املركز ّيات الثقاف ّية الغرب ّية ,وتفكيكها ،والك�شف عن طبيعة �سلوكها
الإمربيا ّ
االنتقا�صي مع الهوام�ش املغ ّيبة كال�شرق والإ�سالم واملر�أة وغريها.
يل
ّ
اال�ست�شراقي ،كما بينّ �إدوارد �سعيد� ،إىل ت�أنيث الآخر (ال�شرق والإ�سالم) تعب ًريا
لقد جل�أ الوعي
ّ
عن ا�ستعالئه وذكور ّيته .هكذا ّ
تو�ضع الإ�سالم واملر�أة �ضم ًنا يف خانة واحدة هي خانة (امل�ؤ ّنث)،
الغربي ا ّلذي نفاهما
وبات من املفرت�ض �أن (يتواط�أ) ك ّل منهما مع الآخر يف مواجهة (املركز)
ّ
�إىل (الهام�ش)� .إ ّال �أنّ ما حدث هو العك�س� ،إذ ان�شغل ك ّل منهما يف حماربة الآخر باعتباره �ضدًّا
عموما هو �أنّ الإ�سالم بدا معاد ًيا
ال جمال ملحاورته �أو االن�شباك معه يف عالقة تكامل .ما حدث ً
للحركات الن�سو ّية ولن�ضاالتها وملطالبها يف حترير املر�أة ومتكينها وامل�ساواة بينها وبني الرجل؛ وما
حدث هو �أنّ احلركات الن�سو ّية بدت معادي ًة للإ�سالم وملوقفه من املر�أة.
اخلا�صة للإ�سالم ،مثلما كان على (الإ�سالم) �أن يق ّدم
كان على (الن�سو ّية) �أن تق ّدم قراءتها
ّ
اخلا�صة لق�ضايا املر�أة .لكنّ هذا مل يحدث �إ ّال م� ّؤخ ًرا وعلى نطاق حمدود .لقد انتبهت
قراءته
ّ
ق ّلة من املف ّكرات الن�سو ّيات امل�سلمات ،مثل زيبا مري ح�سيني ،و�أمينة ودود ،وزينة �أنور ،و�أ�سماء
برال�س ،وفريدة بناين� ،إىل �أنّ التناق�ض مع املركز ّية الغرب ّية ال يكون برف�ض ثقافة املركز بر ّمتها،
بل مبحاورتها والعمل على تفكيكها و�إنتاج ثقافة نقد ّية يف موازاتها� .إنّ تفعيل الهام�ش هو الر ّد
مو�ضوع للقراءة
الفعلي على تهمي�شه ،وتفعيل (الهام�ش) يعني حتويله من مقروءٍ �إىل قارئ ،ومن
ّ
ٍ
ذات تقر�أ.
�إىل ٍ
�إنّ (الن�سو ّية الإ�سالم ّية)� ،إذن ,تفريع يف الن�سو ّية ينطوي على تواط�ؤ ما بني النقد والآيديولوجيا,
املنطقي االعرتاف بحقّ املر�أة يف �أن ترى العامل ال بو�صفها َ
عقل حمايد َيرى،
و�إذا كان من
حم�ض ٍ
ّ
ا�ستتباعا ،االعرتاف بحقّ
املنطقي،
بل بو�صفها امر�أ ًة م�ساوي ًة للرجل وخمتلف ًة عنه يف �آن ،ف�إنّ من
ً
ّ
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املر�أة يف �أن ترى العامل ال بو�صفها جم ّرد امر�أ ٍة حمايد ٍة تَرى ،بل بو�صفها امر�أ ًة تنبت يف ف�ضاءٍ
وتاريخي له خ�صو�ص ّيته و�إحداث ّياته املختلفة .لقد ن�ش�أ عدد من التفريعات امل�شابهة ا ّلتي
ح�ضاري
ّ
ّ
�أ�ضافت الكثري �إىل الن�سو ّية :الن�سو ّية ال�سوداء؛ الن�سو ّية الراديكال ّية؛ الن�سو ّية املارك�س ّية ،ن�سو ّية
اجلنوب ،الن�سو ّية اليهود ّية� ،إلخ ،وهي ت�شرتك ك ّلها يف معاينة العامل من موقع (الهام�ش) ال
(املنت) ،ومن موقع نزوع الهام�ش للتح ّرر من �سلطة املنت.
و�إذا كان من املفرت�ض �أن ت�ش ّكل (الن�سو ّية الإ�سالم ّية) �إ�ضافة نوع ّية �إىل (اخلطاب
الن�سوي) ،ف�إنّ
ّ
من املفرت�ض � ً
إ�سالمي) .وقد �ساهم
أي�ضا ،بامل�ستوى نف�سه� ،أن ت�ش ّكل �إ�ضافة نوع ّية �إىل (اخلطاب ال
ّ
مما ن�سب �إليه
بع�ض املقاربات الن�سو ّية الإ�سالم ّية اجلريئة واجلديدة يف تربئة الإ�سالم من كثري ّ
مما
من معاداة للمر�أة ،كما �ساهم ـ من جهة �أخرى ـ يف تهيئة (الوجدان ال
بع�ض ّ
إ�سالمي) لتق ّبل ٍ
ّ
ً
مرفو�ضا من املقوالت الن�سو ّية.
كان
لقد �ش ّكلت فتاوى ح�سن الرتابي حول حجاب املر�أة ،و�إمامتها يف ال�صالة ،وخالفتها ،وزواجها من
إ�سالمي يف حينها .لك ّنها مل
الفقهي ال
الذمي ،وحقوقها يف الوراثة والعمل � ..إلخ� ،صدم ًة كبري ًة للعقل
ّ
ّ
ّ
تعد تثري من الذهول ما كانت تثريه �ساب ًقا .بل لع ّلها م ّهدت الطريق �أمام قبول حركة النه�ضة الإ�سالم ّية
التون�س ّية بالقوانني البورقيب ّية املتع ّلقة باملر�أة ،وا ّلتي بدت خمالف ًة للت�شريعات الإ�سالم ّية التقليد ّية.
�إنّ من �ش�أن (الن�سو ّية الإ�سالم ّية)� ،إذن� ،أن ت�ساهم يف عقلنة التناق�ضات ا ّلتي طاملا فتكت بالعقل
الن�سوي ا ّلذي و�صفه الأ�ستاذ الدكتور فهمي جدعان،
إ�سالمي؛ ويف نقد ظاهرة الغل ّو
العربي وال
ّ
ّ
ّ
أهم يف مراجعة خرائط
يف كتابه (خارج ال�سرب) ،بالن�سو ّية املن�ش ّقة� .إ�ضاف ًة �إىل م�ساهمتها ال ّ
اخلراب القدمية ا ّلتي كانت م�ص ّممة خلدمة الثقافة البطريرك ّية الذكور ّية� .إنّ علينا �أن نح ّدد
بال�ضبط منابع ذلك اخلراب املتج ّدد يف موقفنا من املر�أة ،و�أن ن�ش ّرح �أ�شكاله وجت ّلياته ودفاعاته
و�أ�سباب ا�ستع�صائه على اال�ستئ�صال طيلة �ألف وخم�سمئة �سنة.
انطالق
وعلي ،بو�صفها نقطة
ٍ
ويف ظ ّني �أ ّننا نحتاج �إىل �أن نعيد قراءة معركة (اجلمل) بني عائ�شة ّ
إ�سالمي املد ّ
ين ،و�سقوطه يف قب�ضة القبل ّية
البنيوي العميق ا ّلذي انتهى بهزمية امل�شروع ال
للتح ّول
ّ
ّ
البطريرك ّية الذكور ّية ،وحت ّوله من ثور ٍة �إىل �سلطة ،ومن م�شروع حت ّرر �إىل م�شروع هيمنة� .إنّ من
إ�سالمي ،وهي كتابة زلزال ّية �ستجعل
�ش�أن قراءة كهذه �أن ت� ّؤ�س�س لكتاب ٍة ن�سو ّي ٍة جديدة للتاريخ ال
ّ
تاريخنا يبدو خمتل ًفا عن ذلك التاريخ ا ّلذي كتبته ال�سلطة البطريرك ّية الذكور ّية.

�إبراهيم �أبو طوق /الأردن

ّ
الملف

النسويّة اإلسالم ّية ()1

خطاب احلجاب
ترجمة :د� .سلمى احل�سن
النّ�سو ّية الإ�سالمية وجدلية الالمفكر فيه
د .دعاء فينو
الن�سوية الإ�سالمية :مكت�سبات وحماذير
د .حنان �إبراهيم
الن�سوية الإ�سالمية :ر�ؤية حتليلية
من واقع الأدب املعا�صر
د .يو�سف عو�ض
واقع املر�أة الأندل�سية ال�سيا�سي
(من خالل كتاب الذخرية البن ب�سام ال�شنرتيني)
د� .أحمد حامد املجايل

الملف

خطاب الحجاب
د .ليلى أحمد
ترجمة :د� .سلمى احل�سن*

كتاب قا�سم �أم�ين (حترير امل��ر�أة) الذي ن�شر يف العام  - 1899يف فرتة �شهدت تغري ًا
اجتماعي ًا ملمو �س ًا و جدا ًال فكري ًا ن�شط ًا  -ت�سبب بنقا�ش مكثف وعا�صف .حتليل النقا�ش
واملعار�ضة التي �أثارها الكتاب عموما ،تفرت�ض �أن تط ُّرف مقرتحات �أمني املتعلقة باملر�أة كانت
وراء هذه ال�ضجة .ومع ذلك ف�إن التو�صيات اجلوهرية التي �آمن بها �أمني ،ك�إعطاء املر�أة
فر�صة التعليم االبتدائي و�إ�صالح القوانني املتعلقة بتعدد الزوجات والطالق -بالكاد ميكن
و�صفها ب�أنها جتديد ،فقبل ذلك كان مثقفون م�سلمون ،كالطهطاوي وحممد عبده ،مثال،
قد دعوا �إىل تعليم املر�أة ونادوا ب�إ�صالحات يف قوانني تعدد الزوجات والطالق يف �سبعينات
وثمانينات القرن التا�سع ع�شر وحتى قبل ذلك ،دون �إثارة جدل عا�صف .ومع حلول ت�سعينات
القرن التا�سع ع�شر مل يعد تعليم املر�أة للمرحلة الإبتدائية �أو حتى ملرحلة �أعلى ،ق�ضية
خالفية ،حيث �أن ك ًال من الدولة واجلمعيات اخلريية الإ�سالمية كانت قد �أن�ش�أت مدار�س
للبنات.

* ترجمة لفصل« :خطاب الحجاب» من كتاب :المرأة والجنوسة في اإلسالم؛ الجذور التاريخية لحوار معاصر
(تأليف :ليلى أحمد)

باحثة أكاديمية ونسوية مصرية تدرس في الجامعات األمريكية.
* مترجمة وأكاديمية من األردن.
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خطاب احلجاب

وي�صبح الغ�ضب واحلما�س اللذان �أثارهما
كتاب �أمني وا�ضحني فقط ،عندما ال ي�أخذ
امل��رء يف احل�سبان الإ�صالحات اجلوهرية
ال��ت��ي داف���ع عنها فيما يتعلق ب��امل��ر�أة على
وجه العموم ،بل� ،أو ًال ،الإ�صالح الرمزي -
�أي �إلغاء احلجاب -وال��ذي ن��ادى به بقوة.
وث��ان��ي�� ًا ،الإ���ص�لاح��ات اجل��ذري��ة يف الثقافة
واملجتمع ،التي حث عليها واعترب حتقيقها
�ضروريا للأمة امل�صرية خ�صو�ص ًا والبلدان
الإ�سالمية عموم ًا  .احلاجة للتحول الثقايف
واالج��ت��م��اع��ي ،ه��ي ال��ف��ر���ض��ي��ة امل��رك��زي��ة
للكتاب ،وي�أتي اجلدل املتعلق باملر�أة �ضمن
ه��ذه الفر�ضية؛ كما يعترب تغيري العادات
املتعلقة ب��امل��ر�أة وتغيري ال��زي اخل��ا���ص بها
و�إلغاء احلجاب على وجه اخل�صو�ص ،ق�ضايا
�أ���س��ا���س��ي��ة يف فر�ضية
�أم�ين لإح��داث التحول
أن قضايا المرأة
االج��ت��م��اع��ي املن�شود.
والثقافة انصهرت
وتعترب درا���س��ة كيفية
بشكل ال تنفصم عراه ت�شكيل تو�صيات �أمني
املتعلقة ب��امل��ر�أة ج��زء ًا
في الخطاب العربي
م��ن فر�ضيته العامة:
كيف ومل��اذا اعتقد ب�أن
خلع احلجاب هو مفتاح التحول االجتماعي
وه��ذا �أمر �ضروري لك�شف �أهمية النقا�ش
الذي �أثاره كتابه.
ً
كال�سيكي ًا� ،أعترب كتاب �أم�ين م�ؤ�شرا على
بداية الن�سوية يف الثقافة العربية ،وي�شكل
ن�شر الكتاب والنقا�ش الذي دار حوله ،حلظة
هامة يف تاريخ املر�أة العربية :فقد ا�شتعلت
املعركة الأوىل حول احلجاب يف ال�صحافة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي م��ه��دت خل��ط��اب ج��دي��د،
حيث للحجاب م��دل��والت �أو���س��ع بكثري من
جمرد مكانة امل��ر�أة .وت�شمل دالالت��ه ق�ضايا
الطبقة والثقافة ،وات�ساع الفجوة الثقافية
بني الطبقات املختلفة يف املجتمع وال�صراع
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املتبادل ب�ين ثقافة امل�ستعمِ ر وامل�ستع َمر.
ول��ق��د ظهر يف ه��ذا اخل��ط��اب� ،أن ق�ضايا
املر�أة والثقافة ان�صهرت ب�شكل ال تنف�صم
عراه يف اخلطاب العربي .ويعترب النقا�ش
ال��دائ��ر يف املجتمعات الأوروب���ي���ة م�صدر
امليزتني الرئي�ستني لهذا اخلطاب  -التو�سع
الكبري ملغزى احلجاب ودمج ق�ضايا املر�أة
بالثقافة  -والتي ج��اء دخولها ر�سمي ًا يف
اخلطاب العربي مع ن�شر كتاب �أمني .و�شكل
ال��وج��ود اال�ستعماري الربيطاين يف م�صر
ومدخالته عنا�صر حا�سمة يف الو�ضع الذي
�شهد ظهور خطاب احلجاب اجلديد.
ومل ي�ؤد الإحتال ل الربيطاين ،الذي بد�أ يف
م�صر العام  ،1882لإحداث �أي تغري جوهري
يف اجتاه الإقت�صاد الذي كانت قد �شرعت
به م�صر -،وهو �إنتاج املواد اخلام ،وب�شكل
�أ�سا�سي القطن ،ليتم حلجه يف امل�صانع
الأوروبية وبالتحديد الربيطانية منها .وتكمن
امل�صالح الربيطانية يف ا�ستمرار عمل م�صر
كمورد للمواد اخلام للم�صانع الربيطانية.
وك��ان��ت امل�شاريع ال��زراع��ي��ة والإ���ص�لاح��ات
االدارية التي انتهجتها الإدارة الربيطانية،
جلعل البلد منتج ًا �أكرث كفاءة للمواد اخلام.
وجلبت ه��ذه الإ�صالحات وارت��ب��اط البالد
املتزايد بالر�أ�سمالية الأوروب��ي��ة ازده���ار ًا
ومنافع لطبقات معينة بينما �أتت بظروف
�أ�سو�أ لغريها .وكان امل�ستفيدون الرئي�سيون
م���ن ال��ت��داب�ير الإ���ص�لاح��ي��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة
وزي��ادة امل�شاركة يف الر�أ�سمالية الأوروبية،
الأوروب��ي�ين املقيمني يف م�صر ،والطبقات
العليا امل�صرية ،والطبقة الو�سطى اجلديدة
م��ن وج��ه��اء ال��ري��ف وال��رج��ال ال��ذي��ن تلقوا
تعليمهم يف مدار�س علمانية ذات طابع
غربي و�أ�صبحوا فيما بعد موظفي اخلدمة
امل��دن��ي��ة وال��ن��خ��ب ال��ف��ك��ري��ة اجل��دي��دة.
و���س��واء ت��درب��وا يف امل�ؤ�س�سات الغربية �أم

11

ترجمة :د� .سلمى احل�سن
العدد العاشر  -شتاء 2012

يف امل�ؤ�س�سات ذات الطابع الغربي املقامة
يف م�����ص��ر ،ف���ه����ؤالء ال���رج���ال ال��ع�����ص��ري��ون
مبعارفهم اجلديدة احتلوا مكان العلماء
املدربني تقليدي ًا وديني ًا ،كمدراء و موظفني
يف ال��دول��ة ،وكمربني وحافظني للمعارف
ذات القيمة يف املجتمع .فاملعارف التقليدية
نف�سها �أ�صبحت بال قيمة ومغرقة يف القدم
و«التخلف» .ولقد ت�أثرت فئة علماء الدين
�سلبا يف تطورات �أخرى مثل :قانون �إ�صالح
الأرا�ضي الذي �سن يف القرن التا�سع ع�شر
وال���ذي �أدى �إىل ف��ق��دان العلماء للدخل،
و�سلبت الإ�صالحات القانونية والق�ضائية يف
�أواخر القرن التا�سع ع�شر الكثري من الأمور
التي كانت من اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية،
والتي كان يرت�أ�سها علماء الدين كم�شرعني
وق�����ض��اة ،ومت نقلها �إىل امل��ح��اك��م املدنية
برئا�سة «الرجال اجلدد».
ومل ت���ؤث��ر الإ���ص�لاح��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ،التي
ك��ان��ت جت��ري قبل الإح��ت�لال ال�بري��ط��اين،
على و�ضع امل���ر�أة .وك��ان الهدف الأ�سا�سي
من الإ�صالحات الت�صدي للظلم الوا�ضح
لنظام ال��ت��ن��ازالت ،حيث ك��ان الأوروب��ي��ون
حتت ال��والي��ة الق�ضائية ل�سلطات بالدهم
القن�صلية ،ومل يكن من املمكن حماكمتهم
يف املحاكم امل�صرية( .وهذه التنازالت التي
اكت�سبتها القوى الأوروبية  ،قبل اال�ستعمار،
وال���ت���ي ت��ن��ظ��م �أن�����ش��ط��ة جت���اره���م وال��ت��ي
 بف�ضلها �أي�ض ًا ،تنامى نفوذ قنا�صلهمو�سفرائهم يف القرن التا�سع ع�شر ،حتولت
�إىل نظام مل يعد ميكن مبوجبه حماكمة
املقيمني الأوروبيني �أمام املحاكم امل�صرية).
ووفقا لذلك مت ت�أ�سي�س املحاكم املختلطة،
و�أ�صدرت القوانني املدنية واجلزائية التي
تنطبق على جميع املجتمعات .وا�ستندت
ب�شكل كبري �إىل القانون الفرن�سي ،و جتاوزت
القوانني ال�شرعية بدال من �إ�صالحها ،على

الرغم من �أنه من حني لآخ��ر ،جرى ،على
�سبيل املثال� ،إ�صالح القوانني ال�شرعية ب�ش�أن
القتل باتباع �آراء قانونية بخالف املذهب
احلنفي الذي كان متبعا يف م�صر .و هذه
الطريقة يف �إ�صالح «ال�شريعة ،وتعديلها
بالرجوع �إىل ر�أي قانوين �آخر ،كانت متبعة
يف تركيا ،والحق ًا يف القرن الع�شرين ،يف
ال��ع��راق و�سوريا  ،وتون�س  -ولكن لي�س يف
م�صر -م��ن �أج���ل ات��خ��اذ ت��داب�ير حا�سمة
وت��ع��دي��ل ق��ان��ون ت��ع��دد ال��زوج��ات وال��ط�لاق
بطرق قل�صت جذري ًا حرية الذكور(.)1
و�إىل جانب العلماء ت�أثرت جمموعات �أخرى
�سلب ًا ب��االخ�تراق الغربي وبتعزيز ال�سلطة
الغربية حملي ًا؛ فاحلرفيون و�صغار التجار
مل يتمكنوا من مناف�سة املنتجات الغربية �أو
�أنهم ازيحوا عن املناف�سة
من قبل وكالء امل�صالح
لم تؤثر اإلصالحات
ال���غ���رب���ي���ة .و�آخ�������رون
ت��ده��ورت ظ��روف��ه��م �أو القانونية ،التي كانت تجري
و����ض���ع���ت ال�����س��ي��ا���س��ات
قبل االحتالل البريطاني،
الإداري�������ة ال�بري��ط��ان��ي��ة
على وضع المرأة
العراقيل �أم��ام تقدمهم
االقت�صادي ،كانوا عما ًال
ريفيني تدفقوا اىل املدن ،نتيجة �سلب حقوق
الفالحني ،حيث ت�ضخمت �أع���داد العمال
امل���ؤق��ت�ين يف امل��ن��اط��ق احل�����ض��ري��ة .تنامت
ال�شريحة الدنيا من الطبقة الو�سطى من
ال��رج��ال ال��ذي��ن تلقوا تعليم ًا علماني ًا من
النمط الغربي حتى املرحلة االبتدائية
وال��ذي��ن ام��ت�ل�أت ب��ه��م امل��رات��ب الإداري����ة
الدنيا ،ومل يتمكنوا من التقدم �إىل �أبعد من
هذه املنا�صب لعدم توفر املرافق التعليمية
التي تقدم لهم مزيد ًا من التدريب .ومل
تف�شل الإدارة الربيطانية فقط يف توفري
مرافق �أك�ثر تقدما ،بل هي �أي�ض ًا واجهت
ه��ذه امل�شكلة بزيادة الر�سوم على املرحلة
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االب��ت��دائ��ي��ة خلف�ض ن�سب امللتحقني بها.
ومثل هذه التدابري ،التي انطوت على متييز
وا���ض��ح ل�صالح الأغ��ن��ي��اء� ،أح��ب��ط��ت �آم��ال
وطموح الآخ��ري��ن ،مما عمق الإنق�سامات
الطبقية(.)2
وت��اب��ع��ت الإدارة ال�بري��ط��ان��ي��ة �سيا�ستها
التعليمية متحدية املطلب ال�شعبي لتعليم
البنني والبنات ،و�إحلاح املثقفني من خمتلف
التوجهات ال�سيا�سية والأيديولوجية ،لأن
تعطي الإدارة �أول��وي��ة لتوفري الت�سهيالت
التعليمية ن��ظ��ر ًا لأهمية التعليم للتنمية
ال����وط����ن����ي����ة يف
ب������ل�����اده������������م.
وت��ب��ن��ت الإدارة
ال��ب�ري����ط����ان����ي����ة
�سيا�ستها تلك،
ج��زئ��ي�� ًا لأ���س��ب��اب
�سيا�سية .وك��ان
ر�أي ك����روم����ر،
ال��ق��ن�����ص��ل ال��ع��ام
ال��ب��ري�����ط�����اين،
�آن���������������ذاك� ،أن
ت���وف�ي�ر ال��ت��ع��ل��ي��م
امل����دع����وم لي�س
جريوم جان ليون  /فرن�سا
جمال احلكومة،
و�أ�ضاف �أنه يعتقد �أي�ض ًا �أن التعليم ميكن �أن
يعزز امل�شاعر القومية اخلطرية(.)3
وحتى هذا العر�ض املوجز لتبعات الهيمنة
الإقت�صادية امل��ت��زاي��دة للغرب ،والهيمنة
الإ�ستعمارية الربيطانية ،يبني كيف �أن
ق�ضايا الثقافة ،وامل��واق��ف جت��اه الأ�ساليب
ال��غ��رب��ي��ة ت�شابكت م��ع ق�ضايا الطبقات
والو�صول �إىل املوارد الإقت�صادية ،واملواقع
وامل��ك��ان��ة .ال�شريحة ال��دن��ي��ا م��ن الطبقة
الو�سطى والطبقات ال��دن��ي��ا ،التي ت�أثرت
�سلب ًا �أو مل ت�ستفد من الوجود الإقت�صادي
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وال�سيا�سي للغرب ،لها وجهة نظر خمتلفة
�إزاء ثقافة امل�ستعمر و�أ�ساليبه م��ن تلك
ال��ت��ي حتملها ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ل��ي��ا والطبقة
ال��و���س��ط��ى اجل��دي��دة م��ن امل��ث��ق��ف�ين ،ال��ذي��ن
تلقوا تعليمهم طبق ًا للأ�ساليب الغربية-
والذين تقدمت م�صاحلهم باالنتماء للثقافة
الغربية ،وا�ستفادوا �إقت�صادي ًا من الوجود
ال�بري��ط��اين .وك��م��ا ا���س��ت��ب��ع��دت املجموعة
الأخرية من امل�صالح االقت�صادية والتدريب
لتكون متقبلة للثقافة الغربية ،مت رف�ض
وا�ستبعاد الطبقات الأقل ازدهار ًا على �أ�س�س
اقت�صادية .وتفاقم ه��ذا امل��وق��ف بالظلم
ال�����ص��ارخ نتيجة االم��ت��ي��ازات االقت�صادية
والقانونية التي متتع بها الأوروب��ي��ون يف
م�صر .فالتنازالت -امل�شار �إليها �سابق ًا – مل
جتعل الأوروبيني فقط خارج حدود امل�ساءلة
القانونية امل�صرية ،بل �إنها �أعفتهم كذلك
من دفع ال�ضرائب؛ وهكذا ا�شتغل الأوروبيون
بالتجارة ب�شروط �أف�ضل من تلك التي تطبق
على نظرائهم يف وطنهم الأ�صلي ،مما حقق
لهم الإزدهار.
وه���ك���ذا �أ���ص��ب��ح��ت ال��ط��ب��ق��ات وامل�����ص��ال��ح
الإق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت�����ض��ارب��ة ه���ي الأ���س��ا���س
ال��ذي تقوم عليه الإنق�سامات ال�سيا�سية
وااليديولوجية ،التي ب��د�أت ب�إ�صرار �أكرث
من �أي وقت م�ضى بتو�صيف امل�شهد الفكري
وال�سيا�سي  -انق�سامات بني الذين يتطلعون
�إىل اعتماد الو�سائل وامل�ؤ�س�سات الأوروبية،
وي��رون فيها و�سيلة لتقدمهم ال�شخ�صي،
و�أول��ئ��ك ال��وط��ن��ي�ين ،ال��ذي��ن ح��ر���ص��وا على
احلفاظ على ال�تراث الإ�سالمي والوطني
�ضد الغرب الكافر .وكان هذا بب�ساطة ميثل
احلد الأق�صى للمعار�ضة للتيارين الأو�سع
انت�شار ًا داخل الفكر ال�سيا�سي امل�صري يف
ذاك الوقت .وكان الطيف ال�سيا�سي م�شحون ًا
ب��الآراء حول ق�ضايا اال�ستعمار والتغريب،

13

ترجمة :د� .سلمى احل�سن
العدد العاشر  -شتاء 2012

وال�����س��ي��ا���س��ات ال�بري��ط��ان��ي��ة ،وامل�����س��ت��ق��ب��ل
ال�سيا�سي للبلد ،وهي �آراء وجدت متنف�س ًا
للتعبري عنها يف ال�صحافة املتنوعة واحليوية
للغاية ،ويف الواقع احتوت جمموعة وا�سعة
من التحليالت والآراء.
وكان من بني اجلماعات ال�سيا�سية املهيمنة
التي وج��دت �صوت ًا لها يف ال�صحافة يف
الوقت الذي مت فيه ن�شر كتاب قا�سم �أمني
جمموعة ت���ؤي��د بقوة الإدارة الربيطانية،
وت��دع��و لتبني «ال��ت��وج��ه الأوروب������ي» .وك��ان
م��ن �أب���رز �أع�ضائها ع ــد ٌد م��ن امل�سيحيني
ال�����س��وري�ين ال���ذي���ن �أ���س�����س��وا «امل���ق ّ
���ط���م» -
ال�صحيفة اليومية املوالية لربيطانيا .ويف
�أق�صى الطرف الآخر ،كانت هناك جمموعة
�أخرى �أ�صدرت جريدة «امل�ؤ ّيد» التي ن�شرها
ال�شيخ علي يو�سف ،وكانت تعار�ض ب�شدة
الزحف الغربي ب���أي �شكل ك��ان .وك��ان هذا
الفريق على يقني ب�ضرورة احلفاظ على
التقاليد الإ�سالمية يف جميع املجاالت .وكان
احل��زب الوطني ،بقيادة م�صطفى كامل،
على نف�س الوترية من املعار�ضة للربيطانيني
وللتغريب ،لكنه تبنى موقف العلمانية بد ًال
من القومية الإ�سالمية .وه��ذه املجموعة،
التي كانت �صاحبة جملة «ال��ل��واء» ،التي
تعتقد �أن النهو�ض مب�صر يجب �أن يبد�أ
بطرد الربيطانيني وجماعات �أخ���رى ،مبا
يف ذلك حزب الأم��ة ،ال��ذي ظهر كطرف
مهيمن �سيا�سيا يف العقود الأوىل من القرن
الع�شرين ،دعت لالعتدال واتخذت موقفا
حكيما يف التمييز بني الأهداف ال�سيا�سية
ري فكري
والثقافية .وكان ملحمد عبده  ،ت�أث ٌ
مهم على ح��زب الأم���ة ،و�إن ك��ان �أع�ضاء
احل��زب �أك�ثر علمانية منه ،وك��ان ق��د دعا
�إىل اكت�ساب التكنولوجيا واملعرفة الغربية،
وب�����ش��ك��ل م��ت��زام��ن ،م���ع �إح���ي���اء و�إ���ص�لاح
ال�تراث الإ���س�لام��ي ،مبا يف ذل��ك الإ�صالح

يف اجل��وان��ب املتعلقة ب��امل��ر�أة .و دع��ا حزب
الأم��ة �إىل اعتماد املفهوم الأوروب��ي للدولة
القومية بد ًال من الدين ك�أ�سا�س للمجتمع.
وك��ان هدفه اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
الغربية ،ويف الوقت نف�سه ،ا�ستقالل م�صر
تدريجي ًا عن بريطانيا .وعلى عك�س جماعة
م�صطفى كامل من القوميني املت�شددين �أو
القوميني الإ�سالميني ،مل يكن موقف حزب
الأمة معادي ًا للربيطانيني  ،بل فيه �شيء من
التعاون املح�سوب ،وك��ان من بني �أع�ضائه
البارزين �أحمد لطفي ال�سيد و�سعد زغلول.
و���س��اه��م ال��وج��ود
اال����س���ت���ع���م���اري
وب��������رن��������ام��������ج
امل���������س����ت����ع����م����ر
االق����ت���������ص����ادي
وال�������س���ي���ا����س���ي ،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
ال�����������دور ال������ذي
ل��ع��ب��ه ال��ت��وج��ي��ه
واالنتماء الثقايف
يف تعميق الهوة
ب�ي�ن ال��ط��ب��ق��ات.
ووف�������ر �أر����ض���ي���ة
حم ّمد اجلالو�س  /الأردن
وا���س��ع��ة وخ�صبة
لظهور ق�ضية الثقافة باعتبارها ق�ضية
خالفية مثرية للجدل .و�أم��ا مل��اذا ان�صب
ه���ذا اخل�ل�اف ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة وع��ل��ى امل���ر�أة
واحل���ج���اب ،ومل�����اذا رك���ز �أم��ي�ن ع��ل��ى تلك
الق�ضايا باعتبارها مفتاح التحول الثقايف
واالجتماعي ،ف�إنه ي�صبح وا�ضحا بالرجوع
�إىل الأف��ك��ار امل�ستوردة من اال�ستعمار �إىل
املجتمع املحلي .وقد اقتحمت هذه الأفكار
اخلطاب املحلي عندما ب��د�أ الرجل امل�سلم
التعر�ض للأفكار الأوروب��ي��ة وب��د�أ ين�شرها
ويتفاعل معها ،وم��ن ث��م �أ�صبحت �أك�ثر
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انت�شار ًا و �إ�صرار ًا  -خا�صة عندما عر�ضها
ون�شرها الأوروبيون – موظفو الإمرباطورية
واملقيمون من الأوربيني يف م�صر .
�شكل م��ا �أ���ش�ير �إل��ي��ه على �أن���ه املمار�سات
الغريبة يف الإ�سالم فيما يتعلق باملر�أة جزء ًا
م��ن ال��رواي��ة الغربية ع��ن الغريية املثالية
و دون��ي��ة الإ�سالم( .)4وق��د يكون التاريخ
املف�صل للتمثيل الغربي للمر�أة يف الإ�سالم
وم�صادر الأفكار الغربية حول هذا املو�ضوع
مل تكتبا حتى الآن ،ولكن ب�صفة عامة ميكن
القول �أن الأفكار الغربية عن الإ�سالم قبل
القرن ال�سابع ع�شر كانت كلها م�ستمدة
من حكايات الرحالة وال�صليبيني ،ت�ضاف
اليها ا�ستدالالت من قراءات رجال الدين
للن�صو�ص العربية غ�ير املفهومة لديهم.
وب��ع��د ذل��ك تدريجي ًا،
خالل القرنني ال�سابع
بحلول القرن الثامن
ع�شر وال��ث��ام��ن ع�شر،
عشر ،أدخلت عناصر
�أ�����ص����ب����ح����ت ق�������راءة
ال��ن�����ص��و���ص ال��ع��رب��ي��ة
في السرد الغربي عن
ً
�أقل غمو�ضا  ،و�أ�صبح
المرأة في اإلسالم
ت��ف�����س�ير ال���رح���ال���ة ملا
���ش��اه��دوه ي��ق�ترب على
نحو �أوث��ق من املعنى الذ ي ربطه الذكور
من �أف��راد املجتمعات التي زاره��ا ه���ؤالء
ب��ال��ع��ادات وال��ظ��واه��ر التي ر�أوه����ا( .وك��ان
و���ص��ول ال��رح��ال��ة ال��ذك��ور �إىل امل����ر�أة يف
املجتمعات الإ�سالمية حمدود ًا للغاية  ،و�أن
ال�شرح والتف�سري الذي عاد به ه���ؤالء� ،إن
م ّثل �شيئ ًا  ،ف�إمنا مي ّثل وجهة نظر الذكور
يف �أي مو�ضوع متت مناق�شته.
وب��ح��ل��ول ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر� ،أدخ��ل��ت
عنا�صر يف ال�سرد الغربي عن املـ ــر�أة يف
الإ�سـ ــالم ،تــم ا�ستخال�صها من مثـ ـ ـ ــل
ه���ذه امل�����ص��ادر ،وحت��م��ل ب��ال��ت���أك��ي��د �شبه ًا
ب��امل�لام��ح اخل��ارج��ي��ة ال��وا���ض��ح��ة للنمط
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الإ���س�لام��ي للهيمنة ال��ذك��وري��ة ،ولكنه يف
الوقت نف�سه ،ويف كثري من الأحيان م�شوه
و�أ�ساء فهم م�ضمون ومعنى العادات التي
ي�صفها ،ثم ان��ه اف�تر���ض ومثل الإ�سالم
الذي ميار�س يف املجتمعات الإ�سالمية يف
ال��ف�ترات التي واجههم فيها االوروب��ي��ون
وهيمنوا فيها على تلك املجتمعات ،ليكون
تف�سريهم ه��و التف�سري ال��وح��ي��د املمكن
للدين .وقد ر�أينا املعار�ضة داخل الإ�سالم
للتف�سريات املختلفة احل�سا�سة ولبع�ض
�أن���واع الت�شوهات والغربلة التي خ�ضعت
لها املعتقدات الإ���س�لام��ي��ة نتيجة ل�سوء
الفهم الغربي ،ما ح��دى بب�ضعة رحالة
غربيني للتداعي لت�صحيح تقاريرهم عن
امل�سلمني ب�أنف�سهم .ويف القرن الثامن ع�شر
هاجمت الكاتبة والرحالة ال�سيدة ماري
رتلي مونتاجو ،على �سبيل املثال  ،املعتقد
ال�سائد بني معا�صريها الإجنليز �أن امل�سلمني
يعتقدون �أن الن�ساء مل يكن لديهن نفو�س،
و�أو�ضحت �أن هذه الفكرة غري �صحيحة.
(وت��ع��ت��ق��د م��ون��ت��اج��و �أن ال��ك��ث�ير م��ن �سوء
الفهم بني معا�صريها عن الإ�سالم ن�ش�أ عن
الرتجمات اخلاطئة للقر�آن التي قام بها
«الكهنة اليونانيون الذين جنحوا بتزويرها
بخبث �شديد» .وقالت �أي�ض ًا ب�أنها مل ت�شاهد
الن�ساء املحجبات فقط ،ب��ل �أق��دم��ت هي
�أي�ضا على ارتداء احلجاب ،و�أكدت �أن عادة
القمع التي اعتقد مواطنوها ب�أنها ال�سبب
مل تكن كذلك ،بل ان احلجاب يف واقع الأمر
�أعطى للن�ساء نوع ًا من احلرية  ،لأنه �أتاح
لهن فر�صة �أال يعرفن(.)5
ولكن مثل هذه الدفوع مل يكن لها �أثر يذكر
على الآراء ال�سائدة عن الإ�سالم يف الغرب.
وم���ع ذل���ك� ،شكلت مم��ار���س��ات الإ���س�لام
«الغريبة» فيما يتعلق باملر�أة وا�ضطهادها
بع�ض عنا�صر ال�سرد الأوروب����ي للإ�سالم
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يف وق��ت مبكر ،و ظهرت ق�ضية امل���ر�أة يف
ال�سرد الغربي عن الإ�سالم يف القرن التا�سع
ع�شر ،وبخا�صة يف �أواخ���ره ،عندما فر�ض
الأوروب��ي��ون �أنف�سهم كقوى �إ�ستعمارية يف
البلدان الإ�سالمية(.)6
�إن ال�شهرة اجل��دي��دة ،بل املركزية التي
احتلتها ق�ضية امل���ر�أة يف ال�سرد الغربي
واال�ستعماري عن الإ���س�لام �أواخ��ر القرن
التا�سع ع�شرـ جاءت نتيجة الن�صهار عدد من
الأطياف الفكرية التي تبلورت جميعها يف
الغرب يف الن�صف الأخري من ذلك القرن.
وهكذا فال�سرد املعروف ،مع تركيزه اجلديد
على املر�أة يبدو �أنه كان خليط ًا من ال�سرد
القدمي عن الإ�سالم �إلذي متت اال�شارة اليه
للتو (وال���ذي ذك��ر تفا�صيله ادوارد �سعيد
يف اال���س��ت�����ش��راق) ،وال�����س��رد ال��ع��ام متعدد
الأغرا�ض يف ما يتعلق بالهيمنة اال�ستعمارية،
ودونية جميع الثقافات واملجتمعات الأخرى
قيا�س ًا بالثقافة الأوروبية ،وهو ال�سرد الذي
�شهد تطور ًا كبري ًا على مدى القرن التا�سع
ع�شر .و�أخ�ير ًا  ،فمن املفارقات �أن اجلمع
بني كل ذل��ك لإيجاد و�ضع جديد للمر�أة
يف اخلطاب اال�ستعماري عن الإ�سالم كان
اللغة الن�سوية  ،التي تطورت بقوة خا�صة
خالل هذه الفرتة (.)7
ويف ع��ه��د اال���س��ت��ع��م��ار ،ط������ورت ال��ق��وى
اال���س��ت��ع��م��اري��ة ،خ��ا���ص��ة بريطانيا (ال��ت��ي
�سوف ترتكز هذه املناق�شة عليها) :طورت
نظرياتها عن الأع��راق والثقافات و تتابع
التطور الإجتماعي وال��ذي ا�ستناد ًا �إليه،
ت��وج��ت م��ع��ت��ق��دات ومم���ار����س���ات الطبقة
الو�سطى يف العهد الفيكتوري يف اجنلرتا
عملية التطور تلك ،ومثلت يف نهاية املطاف
من���وذج احل�����ض��ارة .وك���ان ينظر للن�سوية
وال��ع��ادات والتقاليد املتعلقة ب��امل��ر�أة يف
العهد الفيكتوري ،جنب ًا �إىل جنب مع غريها

من مالمح املجتمع اال�ستعماري على �أنها
املقيا�س املثايل للح�ضارة  .و�أ�ضفت مثل
هذه النظريات ال�شرعية على تفوق �أوروبا،
وعلى �سيطرتها على املجتمعات الأخ��رى،
والتي �أ�صبحت ت�ؤيدها «الأدلة» التي جمعت
يف ت��ل��ك امل��ج��ت��م��ع��ات م���ن ق��ب��ل املب�شرين
وغريهم ،الذين جاءت مالحظاتهم لت�شكل
بداية الدرا�سات الأنرثوبولوجية .وظهور–
علوم الإن�سان �ألأخ��رى  -يف نف�س الوقت،
لتقدم خدمة للنظام اال�ستعماري الربيطاين
امل��ه��ي��م��ن ول��ل��ن��ظ��ام ال���ذك���وري و امل�����ش��روع
الداخلي لل�سيطرة .وق��دم��ت الأدل���ة التي
ت�ؤيد النظريات الفيكتورية عن دونية املر�أة
البيولوجية (احل��ي��وي��ة) ودوره���ا الأ���س��ري
الطبيعي املثايل .وكانت مثل هذه النظريات
م���ف���ي���دة ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة
الفكتورية يف مواجهتها القارئ للتاريخ التونسي،
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل�����ص��وت
ال يغيب عنه الدور
ال��ن�����س��وي ال�����ص��اع��د يف
اجنلرتا �آنذاك(.)8
الذي قامت به المرأة
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا و�ضعت
التونسية في النضال
م����ؤ����س�������س���ة ال���ع�������ص���ر
ال��ف��ي��ك��ت��وري ال��ذك��وري��ة
النظريات لتحدي دع��اوى الن�سوية ورف�ض
�أف��ك��اره��ا وال�����س��خ��ري��ة م��ن��ه��ا ،وم���ن فكرة
�أن رج��ال الأم���ة ي�ضطهدون امل���ر�أة ،فانها
ا�ستولت على خطاب الن�سوية وقامت ب�إعادة
توجيهه باجتاه الرجال الآخرين وثقافاتهم
خدمة للإ�ستعمار .وه��ن��ا ،يف اجل��م��ع بني
لغة الإ�ستعمار والن�سوية ،ن�ش�أ الإلتحام بني
ق�ضايا امل��ر�أة والثقافة ،وبعبارة �أكرث دقة،
ب�ين ا���ض��ط��ه��اد امل�����ر�أة وث��ق��اف��ات ال��رج��ال
الآخرين� .إن فكرة الآخرين من الرجال ،يف
املجتمعات الواقعة حتت اال�ستعمار ،وخارج
حدود الغرب املتح�ضر ،ا�ستخدمت الكالم
عن املر�أة امل�ضطهدة ،يف �أدبيات الإ�ستعمار،
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لتعطي امل�برر الأخ�لاق��ي لتقوي�ض ثقافات
ال�شعوب الواقعة حتت اال�ستعمار والق�ضاء
عليها.
و كانت املجتمعات امل�ستعمرة يف الأطروحة
الكولونيالية -اال�ستعمارية مت�شابهة بكونها
دونية ولكنها تختلف من حيث خ�صو�صية
دونيتها  ،فالن�سوية الإ�ستعمارية �أو الن�سوية
كما ت�ستخدم �ضد الثقافات الأخرى خلدمة
اال�ستعمار ،مت ت�شكيلها يف جمموعات متنوعة
ف�صلت كل منها لتنا�سب الثقافة التي كانت
الهدف املبا�شر لل�سيطرة على الهند والعامل
الإ�سالمي ومنطقة ال�صحارى الإفريقية
� .أم��ا بالن�سبة للعامل الإ�سالمي فقد نظر
�إليه على �أن��ه ع��دو ( وه��و كذلك بالفعل)
منذ احلروب ال�صليبية .واال�ستعمار – كما
ذكرت – لديه �شريان التع�صب و�سوء الفهم
والت�ضليل ليبني عليها.
وعلى العموم ف���إن �أط��روح��ة اخلطاب حول
الإ�سالم جتمع اال�ستعمار املرتبط بالهيمنة
الذكورية مع احلركة الن�سوية  ،ف�أطروحة
خطاب اال�ستعمار اجل��دي��د ح��ول اال�سالم
متحورت ح��ول امل��ر�أة – حيث االدع��اء ب�أن
اال���س�لام قمعي بالفطرة جت��اه امل��ر�أة و�أن
احلجاب والف�صل بني اجلن�سني هو القهر
بعينه ،و�أن ه��ذه ال��ع��ادات والتقاليد هي
الأ�سباب اجلوهرية للتخلف العام وال�شامل
يف املجتمعات الإ�سالمية ،و�إذا كانت هذه
ممار�سات “فعلية” للإ�سالم ( وبالتايل
الإ���س�لام نف�سه) ومت ا�ستبعادها  ،فيمكن
للمجتمعات الإ�سالمية �أن تبد�أ يف امل�ضي
قدما على طريق احل�ضارة  .يعترب احلجاب
يف عيون الغرب  -امل�ؤ�شر الأو�ضح الختالف
ودونية املجتمعات اال�سالمية (�أو بلغة اليوم،
رم���ز ًا ل��ت��ده��ور و���ض��ع امل����ر�أة يف اال���س�لام)
رينيه ماجريت  /بلجيكا

ولتخلف الإ�سالم ،و�أ�صبح احلجاب الهدف
ال�سهل للهجوم الإ�ستعماري ور�أ���س احلربة
للإعتداء على املجتمعات الإ�سالمية .
ً
ويف الأطروحة التي مت ا�ستعرا�ضها �آنفا– ،
ف�إن امل�ؤ�س�سة الأبوية الفيكتورية ا�ستولت على
اللغة الن�سوية وخ�ص�صتها للإعتداء على
الأدي��ان والثقافات الأخ��رى ،والإ�سالم على
وجه اخل�صو�ص لإعطاء هالة من التربير
الأخ�لاق��ي لهذا الإع��ت��داء؛ يف نف�س الوقت
الذي حاربت الن�سوية يف جمتمعها  -وميكن
ت�أكيد ذل��ك بالإ�شارة اىل �سلوك و�أدب��ي��ات
امل�ستعمرين .وتلقي �أن�شطة ل��ورد كرومر
ال�����ض��وء على امل��و���ض��وع  ،وت��ق��دم من��وذج�� ًا
كام ًال يبني كيف ومتى ت�سللت �آراء تفوق
الرجل الأبي�ض والقناعات الذكورية والأبوية
�إىل الثقافات الأخ���رى ،وكيف ا�ستخدمت
الن�سوية ب�شكل متناغم ومنطقي يف خدمة
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الأفكار الإمربيالية .
ولكرومر �آراء حمددة عن الإ�سالم ،واملر�أة
يف الإ�سالم واحلجاب  .و هو ي�ؤمن بب�ساطة
�أن كال من الدين واملجتمع الإ�سالمي �أقل
���ش���أن�� ًا م��ن مثيليهما الأوروب���ي�ي�ن وبالتايل
ينجبان رجا ًال �أقل �ش�أن ًا .
وك��ان��ت دون��ي��ة “ الآخرين” م��ن ال��رج��ال
بادية بطرق خمتلفة ،ولقد ذكرها كرومر
مط ً
وال ،فعلى �سبيل املثال“ :الأوروبي �أقرب
للمنطق؛ وتخلو عباراته من الغمو�ض؛ وهو
يحب التماثل يف كل �شيء  ،ويعمل ذكاءه
امل��درب كرت�س يف الآل���ة ،بينما يبدو عقل
ال�شرقي كال�شوارع الرائعة ،التي ينق�صها
التماثل و�أف�ضل و�صف ملنطقه انه رث”(.)9
ويف�سر كرومر الأ�سباب ويقول ب�أن “اال�سالم
ك��ن��ظ��ام اج��ت��م��اع��ي ف��ا���ش��ل ل��ل��ع��دي��د من
الأ�سباب” ،ومع ذلك “ وقبل كل �شيء ،ي�ؤكد
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ب���أن ذل��ك ب�سبب معاملته للن�ساء  ،ولدعم
ر�أي��ه �إقتب�س كلمات امل�ست�شرق الربيطاين
ال��رائ��د يف ع�صره � ،ستانلي الي��ن – ب��ول :
“�إن تردي و�ضع املر�أة يف ال�شرق داء يبد�أ
بعمله التدمريي منذ الطفولة  ،وينخر ج�سد
النظام اال�سالمي ب�أكمله”.
وكتب كرومر ،بينما تعلم امل�سيحية احرتام
امل���ر�أة  ،و“يعلي” ال��رج��ال االوروب��ي��ون من
�ش�أن امل���ر�أة ب�سبب تعاليم دينهم  ،يحط
الإ�سالم من �ش�أنها  ،وهذا االنحطاط هو
�أكرث ما يكون و�ضوح ًا يف احلجاب والف�صل
بني اجلن�سني و�أن دونية الرجال امل�سلمني
ميكن تتبعها  .ومل يكن لديه �أدنى �شك ب�أن
“ممار�سات” احلجاب والعزلة لهما ت�أثري
�سيء على املجتمع ال�شرقي �“ .إن وجهات
النظر يف ه��ذا امل��و���ض��وع �سطحية لدرجة
ان��ه لي�س م��ن ال�����ض��روري التوقف عندها ”
وك��ان من ال�ضروري “�إقناع” امل�صريني،
�أو �إجبارهم ،على ت�شرب ال��روح احلقيقية
للح�ضارة الغربية .
وذك��ر كرومر �أن��ه من ال�ضروري لتحقيق
ذلك تغيري مكانة املر�أة يف الإ�سالم  ،حيث
اعترب �أن احل��ط من قيمة امل���ر�أة من قبل
الإ�سالم  ،ممث ًال يف احلجاب والف�صل كان
“عقبة قاتلة” �أم��ام امل�صريني “لتحقيق
الإرت��ق��اء بالفكر وال�شخ�صية ال��ت��ي يجب
�أن ت�صاحب ت��ق��دمي احل�����ض��ارة الغربية”
 ،واعترب �أن��ه فقط بهجر ه��ذه املمار�سات
ميكن �أن يحققوا التطور العقلي والأخالقي
الذي يتمناه (كرومر) لهم(. )10
وحتى عندما تراجع كرومر عن مثل هذه
الآراء ،ف���إن ال�سيا�سات التي اتبعها كانت
�ضارة باملر�أة امل�صرية ،و�أدت القيود التي
و�ضعها على املدار�س احلكومية ورفع ر�سوم
امل��دار���س �إىل �إحجام البنات والأوالد عن
التعليم  .كما �أن��ه ثبط تدريب الطبيبات ،
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واقت�صر تدريب مدر�سة احلكيمات ومدر�سة
الطب حتت احلكم الربيطاين على القبالة،
حيث كانت الأوىل تقدم التدريب الطبي
للفتيات ل�سنوات والثانية ل��ل��رج��ال .وعن
تف�ضيل الن�ساء لتلقي العالج على يد الن�ساء
قال كرومر �“ :أدرك انه يف حاالت ا�ستثنائية
حتب الن�ساء �أن تعاجلهن الطبيبات ولكنني
�أعتقد �أن ا لعالج يف العامل املتح�ضر على يد
االطباء الذكور هو ال�سائد”(. )11
ومع ذلك  ،ف�إن ان�شطة كرومر فيما يتعلق
باملر�أه يف بلده وقناعاته الأبوية و�إميانه بتبعية
املر�أة ،تعلن عن نف�سها  ،وهذا البطل يف خلع
حجاب امل���ر�أة امل�صرية ه��و ع�ضو م�ؤ�س�س
و�أح��ي��ان�� ًا رئي�س جمعية ال��رج��ال ملعار�ضة
ح��ق امل����ر�أة يف الرت�شيح()12؛ فالن�سوية
على اجلبهة الداخلية
وهاجم معلمو المدارس والن�سوية املوجهة �ضد
ال��رج��ل الأب��ي�����ض متت
التبشيرية الحجاب
م��ق��اوم��ت��ه��ا وق��م��ع��ه��ا .
ولكن يف اخل��ارج توجه
القناع الفتيات بتحدي
�ضد ثقافات ال�شعوب
اسرهن في عدم ارتدائه امل����ح����ت����ل����ة ،ومي���ك���ن
الرتويج لها ب�شكل يثري
الإع��ج��اب لتعزيز م�شروع هيمنة الرجل
الأبي�ض .
و روج �آخرون اىل جانب املوظفني الر�سميني
ل�ل�إم�براط��وري��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة ه���ذا ال��ن��وع
من الأف��ك��ار ،املرتزقة على �سبيل املثال .
بالن�سبة لهم �أي�ض ًا  ،ف���إن احل��ط من �ش�أن
امل����ر�أة يف الإ���س�لام �شرعن ال��ه��ج��وم على
الثقافات املحلية .و�أ�شار متحدثا يف امل�ؤمتر
التب�شريي ال��ذي عقد يف لندن 1888م �أن
حممد ًا ك��ان �شاب ًا مثالي ًا ولكنه اتخذ عدة
زوج��ات فيما بعد ،ثم �شرع بالدعوة لدين
كان هدفه “�إطفاء جذوة الن�ساء متام ًا”.
وق��دم احلجاب ال��ذي كان له “�أ�سو�أ ت�أثري
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و�أك�بر �ضرر عقلي و�أخ�لاق��ي على التاريخ
الروحي للأعراف املحمدية” ولقد تخلت
الن�ساء التب�شرييات عن مثل هذه االفكار ،
وكتب �أحدهم �أن الن�ساء امل�سلمات بحاجه
للإنقاذ من قبل �أخواتهن امل�سيحيات من
“اجلهل واالنحطاط” ال���ذي وج���دن فيه
وكذلك التحول للم�سيحية  .وكانت حمنتهن
نتيجة لطبيعة دينهن ال��ذي اعطى رخ�صة
“للفجور” ومل يكن ال���زواج يف الإ�سالم
“مبني ًا ع��ل��ى احل���ب وامن����ا ع��ل��ى اجل��ان��ب
احل�سي ،وان الزوجة امل�سلمة” تدفن حية
خلف احلجاب وتعترب عبدة و�سجينة اكرث
منها  ......رفيقة ومعينة”  .وهاجم معلمو
امل���دار����س ال��ت��ب�����ش�يري��ة احل��ج��اب ب�����ض��راوة
بال�سعي القناع الفتيات ب���أن يقمن بتحدي
ا�سرهن يف عدم ارتدائه  .والتب�شرييون كما
كرومر  ،ا�ستهدفوا الن�ساء امل�سلمات لتحويل
املجتمعات اال�سالمية املتخلفة ملجتمعات
م�سيحية متح�ضرة  .ونادى احد التب�شرييني
با�ستهداف الن�ساء ب�شكل �صريح ووا�ضح،
الن الن�ساء ي�شكلن االط��ف��ال  .يجب ان
يقو�ض اال�سالم مبهارة وب�شكل غري مبا�شر
يف �صفوف ال�شباب ،وعندما يكرب االطفال
“ميكن تو�ضيح �شرور اال�سالم ب�شكل اكرث
مبا�شرة”  .هكذا ف�إن “البارود” يكون قد
و�ضع يف قلب الإ�سالم(. )13
وروج ل��ه��ذه ال��ف��ك��رة �آخ�����رون �إىل جانب
امل��ب�����ش��ري��ن وامل��وظ��ف�ين ال��ر���س��م��ي�ين ،منهم
�أوروبيون يقيمون يف م�صر على �سبيل املثال.
فالن�سوية الأوروب��ي��ة ذات النوايا احل�سنة
يوجني لو برون ( التي و�ضعت ال�شابة هدى
�شعراوي حت��ت جناحيها ) �أدخ��ل��ت امل��ر�أة
امل�سلمة ال�شابة يف �إط���ار الفهم الأوروب���ي
ملعنى احلجاب واحلاجة خللعه كخطوة �أوىل
يف الن�ضال من �أجل حترير املر�أة.
و�سواء �أكان ه�ؤالء املب�شرون الغربيون بطاركة
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ا�ستعماريني �أم مب�شرين �أو ن�سويات ف�إنهم
جميع ًا �أ�صروا على �أن على امل�سلمني التخلي
عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم ولبا�سهم،
�أو على الأقل �إ�صالح دينهم وعاداتهم وفق ًا
للخطوط التي �أو�صى بها ه���ؤالء ،وبالن�سبة
لهم جميع ًا ف�إن احلجاب والعادات املتعلقة
بالن�ساء هي امل�سائل ذات الأهمية الق�صوى
ال��ت��ي ي��ج��ب �إ���ص�لاح��ه��ا .ون����دد جميعهم
باحلجاب و�شرعوا يف تدمري الثقافه حتت
امل�سمى ال��ذي زع��م��وا �أن��ه��م يخدمونه� ،أال
وهو حت�ضري املجتمع � ،أو تن�صريه �أو �إنقاذ
الن�ساء من الثقافة البغي�ضة والدين الذي
ل�سوء حظهن وجدن �أنف�سهن يعتنقنه .
و�سواء �أك��ان ذل��ك يف �أي��دي رج��ال ال�سلطة
الأب��وي��ة �أم الن�سوية ،ف����إن �أف��ك��ار احلركة
الن�سوية الغربية عملت ب�شكل �أ�سا�سي على
ت�بري��ر ال��ه��ج��وم ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية
�أخ�لاق��ي�� ًا  ،ودع��م مفهوم التفوق ال�شامل
لأوروب�����ا  .وم���ن ال��وا���ض��ح اذن ،ان���ه مهما
كانت خالفات احلركة الن�سوية مع الهيمنة
ال��ذك��وري��ة يف املجتمعات ال��غ��رب��ي��ة ،ف�إنها
تتحول خ���ارج ح��دوده��ا م��ن ن��اق��د لنظام
�سيطرة ال��ذك��ر االب��ي�����ض لت�صبح خ��ادم��ه
املطيع  .وقيل دوما �أن الأنرثوبولوجيا �أو علم
الإن�سان هو �صنيعة الإ�ستعمار ،ورمبا يكون
من نافلة القول �أن الن�سوية �أو �أفكار الن�سوية
هي �صنيعته الأخرى.
و�شكلت الأف���ك���ار ال��ت��ي ع�بر عنها ك��روم��ر
واملب�شرون �أ�سا�س ًا لكتاب �أم�ين  .و�أ�س�س
�أم�ي�ن  -وه��و حم��ام من ال�شريحة العليا
للطبقة ال��و���س��ط��ى  ،وخ��ري��ج اجل��ام��ع��ات
ال��ف��رن�����س��ي��ة� ،أ���س�����س دع��وت��ه لتغيري و�ضع
امل��ر�أة والغاء احلجاب على نهج �أفكارهم.
وق��ال �أم�ين بالتفوق املت�أ�صل يف احل�ضارة
الغربية والتخلف املت�أ�صل يف املجتمعات
اال���س�لام��ي��ة فكتب� :إن �أي �شخ�ص مطلع

على ال�شرق يالحظ “تخلف امل�سلمني يف
ال�شرق اينما كانوا” ولكن هناك بالت�أكيد
اخ��ت�لاف��ات حم��ل��ي��ة ،ف��ال�ترك��ي ع��ل��ى عك�س
امل�صري( )14نظيف  ،و�أم�ي�ن  ،و�شجاع.
وامل�����ص��ري��ون ك�����س��اىل وغ��ال��ب�� ًا م��ا يتهربون
م��ن العمل ،وي�ترك��ون �أطفالهم “تغطيهم
الأو�ساخ” ويجوبون الأزق��ة ،ويتحركون يف
الرتاب ك�صغار احليوانات وهم غارقون يف
الالمباالة ويعانون على حد تعبريه من �شلل
يف الأع�صاب حتى �أننا ال نت�أثر يف �أي �شيء
مهما كان جميال �أو رهيبا ،ومع ذلك  ,وفوق
كل االختالفات بني املواطنني امل�سلمني� ،أكد
�أمني ان املراقب �سيجد االتراك وامل�صريني
“مت�ساوين يف اجلهل والك�سل والتخلف” .
ويف الت�سل�سل الهرمي للح�ضارات ال��ذي
اع��ت��م��ده �أم�ي�ن ،ر�أى �أن
احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة إن أفكار الحركة النسوية
متثل �شبه ح�ضارة مقارنة
مب��ث��ي��ل��ت��ه��ا يف ال���غ���رب ،الغربية عملت على تبرير
وت����ت����ق����دم احل�������ض���ارة الهجوم على المجتمعات
الأوروب�������ي�������ة ب�����س��رع��ة
المحلية أخالقي ًا
البخار والكهرباء حتى
�أنها و�صلت كل �أ�صقاع
امل��ع��م��ورة ل��درج��ة �أن���ه ال ي��وج��د �شرب واح��د
مل تط�أه ق��دم الأوروب����ي .وه��و ي�سيطر على
مقدرات كل مكان ي�صل �إل��ي��ه ....ويحيلها
جميعها �إىل ف��وائ��د .....و�إن �آذى ال�سكان
الأ�صليني ،فهو ال ي��روم �سوى ال�سعادة يف
ه��ذا ال��ع��امل وه��و يبحث عنها يف ك��ل مكان
قد توجد ف��ي��ه ......وهو ي�ستعمل عقله يف
معظم الأحيان ،ولكن �إن ا�ضطرته الظروف
ف�إنه ي�ستخدم القوة .وهو ال يبحث عن املجد
بك�سب امل�ستعمرات لأنه ح�صل على ما يكفي
من �إجنازاته العقلية وخمرتعاته العلمية.
�إن م��ا دف��ع الربيطانيني للعي�ش يف الهند
والفرن�سيني يف اجل��زائ��ر .....هو الفائدة
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والرغبة يف احل�صول على امل�صادر التي ال
يعرف ال�سكان الأ�صليون قيمتها وال كيفية
الإ�ستفادة منها.
وعندما ي�صادفهم املتوح�شون ف�إنهم يق�ضون
عليهم �أو يطردونهم بعيد ًا عن الأر�ض كما
ح�صل يف �أمريكا ....وكما يحدث الآن يف
�إفريقيا .....وعندما يواجهون �أمة ك�أمتنا
على درج��ة من التح�ضر  ،لها ما�ض ولها
دين  ....وع���ادات .....وم�ؤ�س�سات ،ف�إنهم
يتعاملون م��ع امل��واط��ن�ين ب��ل��ط��ف .ولكنهم
���س��رع��ان م��ا ي�ضعون �أي��دي��ه��م ع��ل��ى نف�س
امل�صادر لأن لديهم الرثوة والفكر واملعرفة
والقوة.
وق���ال �أم�ي�ن �إن���ه جلعل املجتمع الإ�سالمي
يتخلى ع��ن �أ�ساليبه املتخلفة ويتبع طرق
ال��ن��ج��اح واحل�����ض��ارة
فعلماؤنا  ..ال تعنيهم الغربية البد من تغيري
و�ضع امل��ر�أة “فالرجل
العلوم العقلية؛ وصار ه��و م��ا �شكلته وال��دت��ه
يف طفولته” .وهذا هو
منتهى علمهم أن
ج��وه��ر ال��ك��ت��اب .....
يعرفوا اعراب البسملة م���ن امل�����س��ت��ح��ي��ل والدة
رج����ال ن��اج��ح�ين  ،ان
مل تكن لديهم �أمهات قادرات على االرتقاء
بهم وهذه هي الوظيفة النبيلة التي اعطتها
احل�����ض��ارات املتقدمة للمر�أة ق��ي ع�صرنا
والتي حققتها يف املجتمعات الغربية.
ويف ���س��وق حجته ،ا�ستطاع �أم�ي�ن �أن يعرب
لي�س فقط عن احتقار امل�سلمني ب�شكل عام
ب��ل واح��ت��ق��ار جم��م��وع��ات معينة  ،وغالب ًا
با�ستخدام تفا�صيل كثرية وم�سيئة  .ومن
الأهداف التي وجه لها �إ�ساءاته حكام م�صر
قبل الربيطانيني  ،الذين و�صفهم بالطغاة
الفا�سدين الظاملني  ،ودافع عنهم �أحفادهم،
الذين ال يزالون ي�شكلون احلكام الأ�سميني
للبلد ،واعتربهم بع�ض القوميني املعادين
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لربيطانيا مبن فيهم حزب م�صطفى كامل
والعائلة املالكة �أبطا ًال .ولي�س م�ستغرب ًا �أن
اخلديوي ا�سماعيل الذي رف�ض حكم البالد
كما �أراد له الربيطانيون� ،أن يرف�ض �أي�ض ًا
مقابلة �أم�ين بعد ن�شر كتابه .و�أث��ار املديح
ال��ذي تلقاه امني من الربيطانيني ال�شقاق
احلزبي ،فقد قدم ال�سيطرة الربيطانية يف
م�صر على انها حققت ع�صر ًا غري م�سبوق
م��ن ال��ع��دال��ة واحل��ري��ة ع��ن��دم��ا “انت�شرت
امل��ع��رف��ة وظ��ه��رت ال��رواب��ط الوطنية وعم
النظام والأمان جميع �أرجاء البالد و�أ�صبح
ا�سا�س النهو�ض بالأمة متاح ًا”.
ومل ي��غ��دق �أم�ي�ن امل��دي��ح �إال ع��ل��ى االدارة
الربيطانية واحل�ضارة الأوروبية ،ومن �أبرز
من تلقى �إ�ساءاته العلماء حيث و�صفهم �أمني
باجلهل الفا�ضح واجل�شع والك�سل  .و�أ�سهب
يف و�صف �آف��اق ك�آبتهم الفكرية ونقائ�ص
�شخ�صياتهم ب��ع��ب��ارات ال لب�س فيها و ال
غمو�ض.
فعلما�ؤنا  .....ال تعنيهم  ........العلوم
العقلية؛ و���ص��ار منتهى علمهم �أن يعرفوا
�إع��راب الب�سملة ما يزيد من غري مبالغة
عن الف وجه على الأقل  ،وان �س�ألتهم عن
�شئ من الأ�شياء املتداولة يف ايديهم  :كيف
�صنع؟ �أو عن حال الأمة التي هم منها او �أمة
�أخرى جتاورهم او الأمة التي احتلت بالدهم:
�أي��ن موقعها اجل��غ��رايف؟ وم��ا منزلتها من
القوة وال�ضعف؟ بل لو �س�ألت الواحد منهم
عن وظيفة ع�ضو من �أع�ضائه �أو مكانه من
بدنه ،هزوا �أكتافهم ازدراء بال�س�ؤال .و�إن
تكلمت معهم يف نظام حكومتهم الداخلي
وقوانينها وحالتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وجدت �أنهم ال يعرفون منها �شيئ ًا .ولي�سوا
ج�شعني وح�سب ،بل انهم �أحر�ص النا�س على
التخل�ص من م�شقة العمل.
وم���ن امل��ف��ارق��ات �أن م��ن ادخ���ر ل��ه��م �أم�ين
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اح��ت��ق��اره اخلبيث ه��ن الن�ساء امل�صريات
ال��ل��وات��ي عمل على ن�صرتهم ظ��اه��ري�� ًا يف
كتابه .ولقد و�صف �أمني العادات اجل�سدية
وال�صفات الأخالقية للمر�أة امل�صرية بكثري
من التفا�صيل  .ويف الواقع – �أعطى الف�صل
االجتماعي بني اجلن�سني وحمدودية الو�صول
اىل الن�ساء با�ستثناء �أفراد عائلته واملحيطني
بها ورمبا بنات الهوى  ،فان درجة التفا�صيل
ت�شي بقوة �أن �أمني رمبا يكون قد ا�ستخل�ص
هذه املفاهيم من �شخ�صية و�سلوك امل��ر�أة
معتمدا على ت�صوره الذاتي للمو�ضوع �أو رمبا
ت�صور الرجال االوروبني والرجال امل�صريني
للمو�ضوع ذات��ه بدال من املالحظة الدقيقة
ل�شريحة عري�ضة م��ن االن���اث يف املجتمع
ل��ت�بري��ر لهجته يف تعميم املعرفة(. )15
وا�شتملت تعميمات امني عن امل��ر�أة على ما
يلي:
م��ع��ظ��م ال��ن�����س��اء امل�����ص��ري��ات مل ي��ت��ع��ودن
ع��ل��ى ت�سريح �شعورهن ك��ل ي���وم ،وال على
الإ�ستحمام �أكرث من مره واحدة يف اال�سبوع.
وال يعرفن ا�ستخدام ال�سواك وال يعتنني مبا
يلي ال��ب��دن م��ن املالب�س ؛ م��ع ان جلودتها
ونظافتها �أعظم الت�أثري يف ا�ستمالة الرجل.
وال يعرفن كيف تتولد الرغبة عند ال��زوج
 ...ذلك الن امل��ر�أة اجلاهلة جتهل حركات
النف�س الباطنة ،وتغيب عنها معرفة �أ�سباب
امليل والنفور  ......ف�إذا �أرادت �أن ت�ستميل
الرجل  .....جاءت يف الغالب بعك�س ذلك .
وي�صف �أمني ال��زواج بني امل�سلمني على انه
ال يقوم على احلب وامنا على اجلهل وق�ضاء
ال�����ش��ه��وات ك��م��ا يف اخل��ط��اب التب�شريي،
ومع ذلك ويف ن�ص ام�ين ،فقد حتول اللوم
من الرجال للن�ساء ،فالن�ساء هن امل�صدر
الرئي�س “ للفح�ش” واللذة املادية اخل�شنة
التي متيز الزواج بني امل�سلمني  .لأن النفو�س
العالية فقط ميكن ان ت�شعر باحلب  ،وهذا

فوق قدرة الزوجة امل�صرية  .ب�إمكانها فقط
�أن تعرف ما �إذا ك��ان زوجها “طوي ًال او
ق�صري ًا ” “ابي�ض او ا�سود” اما قيمة زوجها
العقلية واالدب��ي��ة ودق��ة �إح�سا�سه ومعارفه
وما ت�صاغ منه �شخ�صيته وي�صري به�إ اىل
�أن يكون حمرتم ًا حمبوب ًا ممدوح ًا يف �أمته
فهذا ال ي�صل لعقلها �شيء منه .وامل�صريات
“ميدحن رج��ا ًال وان الرجل ال يقبل رج ًال
���ش��ري��ف�� ًا �أن مي��د ل��ه��م ي���ده لي�صافحهم،
ويكرهن �آخرين ممن يعترب وجودهم �شرف،
ذلك لأن امل��ر�أة اجلاهلة حتكم على الرجل
بقدر عقلها ،و�أح�سن رج��ل عندها هو من
يالعبها طوال النهار والليل  ....ويكون عنده
مال ال يفنى لق�ضاء ما ت�شتهيه من املالب�س
والأ�شياء اجلميلة  .و�أبغ�ض الرجال عندها
م��ن يق�ضي �أوق��ات��ه يف
الأ����ش���غ���ال يف م��ك��ت��ب��ه،
ال تتمتع كثير من
كلما ر�أت��ه جال�سا حمني
الظهر م�شغوال مبطالعة النساء بالراحة المادية
كتاب غ�ضبت منه ولعنت التي تمكنها من التحرر
الكتب والعلوم”.
من االعمال المنزلية
وهناك فقرة اخرى عن
امل��ر�أة امل�صرية ت�ستحق
الإقتبا�س لأنها بالت�أكيد فقرة غري مربرة،
وهي مثرية للإهتمام �أًي�ضا لعدائها للمر�أة
ورمبا جلنون االرتياب فيها امل�ؤدي للخيانه:
“�إن ن�ساءنا ال يعملن �شيئ ًا يف املنازل ،
وال يحرتفن �صنعة وال يعرفن فنا وال ي�شتغلن
بعلم وال يقر�أن كتابا وال يعبدن اهلل  ،فبماذا
ي�شتغلن �إذ ًا ؟ �أقول لكم  ،وانت تعلم مثلي،
ان ما ي�شغل �إم��ر�أة الغني والفقري والعامل
واجل��اه��ل وال�سيد واخل��ادم هو �أم��ر واحد
 .....يتفرع �إىل م��ا ال نهاية ل��ه  ....وهو
عالقتها مع زوجها  .فتارة تتخيل انه يكرهها
وتارة تظن �أنه يحبها و�أحيان ًا تقارنه ب�أزواج
جاراتها  .واحيان ًا تدبر طريقة لتغيري قلبه
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على ذوي قرابته لتنزع منه حمبتهم .....
وال تغفل عن مراقبة �سلوكه مع اخلادمات
وتراقب حلظاته عند دخول الزائرات ....
وال تقبل اخلادمة �إال �إذا كانت قبيحة ....
واذا اجتمعت مع جاراتها و�صويحباتها ....
ارتفع �صوتها فتق�ص ما بينها وبني زوجها
و�أق���ارب زوجها و�أ�صدقاء زوجها وحزنها
وفرحها  ,تفرغ كل ما يف �صدرها حتى ال
يبقى �سر – ولو كان متعلق ًا بالفرا�ش� -إال
وقد حتدثت عنه”.
وبالطبع ال تتمتع
كثري من الن�ساء
ب��ال��راح��ة امل��ادي��ة
ال����ت����ي مت��ك��ن��ه��ا
م��ن ال��ت��ح��رر من
االعمال املنزلية
ك��م��ا ذك����ر �أم�ي�ن
وح���ت���ى ال��ن�����س��اء
ال��ث�ري����ات ي���درن
امل��ن��ازل وي�شرفن
ع�����ل�����ى رع�����اي�����ة
ابنائهن وكذلك
�ش�ؤونهن التجارية
اخل����ا�����ص����ة� ،أو
يلعنب دورا ن�شط ًا
يف �إن�شاء و�إدارة اجلمعيات اخلريية كما
�سنذكر يف الف�صل التايل .ولكن ما يلفت
النظر يف خ��ط��اب ام�ين ( امل��وج��ه للقراء
ال��ذك��ور) ه��و كيفية ت�����ص��وره ل�شغل امل���ر�أة
نف�سها  -مهوو�سة بزوجها وبدرا�سة وحتليل
ونقا�ش مزاجه وان�شغالها بالتفكري فيما �إذا
كان يحبها �أم ال  ،والت�سا�ؤل فيما اذا كان
يتل�ص�ص على اخلادمة او ال�ضيفة  .و�أمني
ّ
ً
لي�س لطيفا يف احلكم على النا�س لريى ان
الرجل ميلك كل ال�سلطة وان للمر�أة �أ�سباب ًا
ج��وه��ري��ة ل��درا���س��ة وحتليل م���زاج زوجها

ون��زوات��ه و�إذا لفتت اخل��ادم��ة �أو ال�ضيفة
انتباهه هل هذا م��زاج ام ن��زوة؟ لأنها قد
جتد نف�سها مطلقة ب�أي عمر ورمبا معدمة .
وكان �أمني حمقا يف ظنه مبا تناق�ش الن�ساء
يف غياب الرجل -وبع�ض الن�ساء ي�سرفن يف
احلديث عن �أزواج��ه��ن -ورمب��ا من يفعلن
ذلك يحتجن لليقظة واحل��ذر فيما يخت�ص
ب�أمزجة �أزواجهن و�سلوكهم والإ�ستفادة من
�أفكار ال�صديقات.
وفيما يتعلق بالتدابري امل��ح��ددة م��ن �أج��ل
“حترير” امل��ر�أة التي نادى بها �أم�ين ،بل
حتى ما عناه �أم�ين بالتحرير ،ف���إن الن�ص
من ّمق ومتناق�ض وقد ُين�سب ذلك للت�شو�ش
الفكري من قبل الكاتب بالإلتبا�س اجلوهري
واملعقولية املت�أ�صلة يف ال�سرد الغربي الذي
تبناه� ،أو لإحتمال كون العمل ثمرة نقا�ش
حول املو�ضوع بني �أ�شخا�ص عديدين قام �أمني
فيما بعد بخلط �أفكارهم مع ًا .ويف الواقع،
�إن م�ساهمة �أ�شخا�ص �آخ��ري��ن تبدو �أك�ثر
من كونها م�شاركة �شفوية .بع�ض الف�صول،
بح�سب حممد عمارة ،حم��رر �أعمال �أمني
وعبده ،متت كتابتها من قبل عبده ،و�أحد
الف�صول التي يزعم عمارة �أن كاتبها هو
عبده خمتلف بو�ضوح يف النربة واملحتوى
وب��ن��ا ًء ع��ل��ى ذل���ك �ستتم مناق�شته ب�شكل
منف�صل .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن
�إحدى ال�شائعات الدائرة وقت ن�شر الكتاب
�أنه قد متت كتابته بنا ًء على �إحلاح كرومر،
نظر ًا لقيام الكتاب با�ستن�ساخ �آراء �شائعة يف
كتابات امل�ستعمرين ،ف�إن هذه الفكرة مل تكن
م�ستبعدة ب�شكل كامل(.)16
�إن تو�صيات �أمني املحدودة بخ�صو�ص املر�أة،
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ب�لاغ��ة الوا�سعة حول
املو�ضوع .ومن �ضمن نقاط تركيزه ،تعليم
املر�أة ،وقد قال “ل�ست ممن يطلب امل�ساواة
بني امل��ر�أة والرجل يف التعليم ،فذلك غري
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�ضروري” .الن�ساء بحاجة لقدر من التعليم
ميكنهن من القيام بدورهن وواجباتهن يف
احلياة كزوجات .وكما قال �أمني ب�صراحة:
“على ال���زوج���ة و���ض��ع م��ي��زان��ي��ة الإي�����راد
والنفقات بقدر ما ميكن من التدبري حتى ال
يوجد خلل يف مالية العائلة .وعليها مراقبة
اخل��دم ،وعليها �أن جتعل بيتها مرغوبا من
زوجها  ،فيجد فيه راحته وم�سرته �إذا �آوى
�إليه ،فتحلو له الإقامة فيه  ،ويلذ له املطعم
وامل�شرب واملنام فال يطلب املفر من املنزل
ليم�ضي وقته عند اجل�يران �أو يف املحالت
العمومية – �أول الواجبات و�أهمها– تربية
الأوالد ج�س ًما وعق ًال و�أدب ًا”.
من الوا�ضح �أن��ه ال يوجد يف هذا التعريف
�أي ���ش��يء يرف�ض قبوله ب�سهولة م��ن قبل
�أ���ش��د الأب��وي��ن حمافظة� .إذ �إن ر�أي �أم�ين
�ضرورة تلقي امل��ر�أة تعليم ًا �إبتدائي ًا مثلت
وجهة نظر املحافظني ولي�س املتحررين من
املثقفني واملوظفني يف ع�صره .ثم �أن كتابه
ن�شر يف ال��ع��ام  ،1899بعد ث�لاث�ين عام ًا
من تو�صية جلنة حكومية بتوفري مدار�س
حكومية ل��ل��أوالد وال��ب��ن��ات .وع��ن��د نهاية
عقد فاقت فيه مطالب التعليم الإبتدائي
وال��ث��ان��وي ك��ل ق���درة .ويف ت�سعينات القرن
التا�سع ع�شر كانت البنات منتظمات يف
املدار�س التب�شريية واملدار�س التي وفرتها
اجلمعيات اخلريية الإ�سالمية بالإ�ضافة
�إىل املدار�س احلكومية -كما تقدمن بكثافة
بطلبات الإلتحاق بكليات تدريب املعلمات
عند افتتاحها يف العام  .1900ويف العام
 1891قامت �إحدى ال�صحف بن�شر مقاالت
عن دور امل��ر�أة كتبتها اثنتان من خريجات
الكلية الأمريكية للبنات .نداء �أمني للتعليم
الإبتدائي للمر�أة كان بعيد ًا كل البعد عن
الراديكالية يف ذل��ك ال��وق��ت .و�إن �أي��ا من
املتحدثني يف النقا�ش الذي �أطلقه كتابه مل

يعرت�ض على هذه التو�صية.
�أم��ا ما مت التنديد به ب�شدة وب�شكل وا�سع
فقد كان دعوته لإنهاء الف�صل بني اجلن�سني
وا�ستعمال احلجاب .لقد كانت حجة �أمني،
�ش�أنها ���ش���أن خ��ط��اب امل�ستعمرين ،مبنية
على فر�ضية كون احلجاب والعزلة ،بح�سب
ك��روم��ر ،لهما ت���أث�ير م��دم��ر على املجتمع
ال�شرقي .واحلجاب ،كما كتب �أمني ،مانع
كبري بني امل���ر�أة وارتقائها ،وبذلك يحول
ب�ين الأم����ة وتقدمها” .وم���ن امل���ؤ���س��ف �أن
هجومه على احلجاب مل يكن نتيجة لتفكري
متعقل وحتليل،
و�إمن���ا �إ�ستيعاب ًا
ون�سخ ًا للت�صور
الإ�ستعماري.
وع��ن��د جت��ري��ده��ا
م����ن ال��ت��ف�����ص��ي��ل
ال���ب�ل�اغ���ي ،ف����إن
ح��ج��ة �أم�ي�ن �ضد
العزلة واحلجاب
كانت بب�ساطة �أن
الفتيات �سين�سني
ك����ل م����ا ت��ع��ل��م��ن��ه
�إن ه���ن �أج��ب�رن
�إميان ال�شجي  /ال�سعودية
ع���ل���ى احل���ج���اب
وال��ع��زل��ة بعد تعليمهن� .إن ال�سن
ال��ذي يتم عنده عزل الفتيات وحتجيبهن،
ما بني الثانية ع�شرة والرابعة ع�شرة ،هو
�سن حا�سم يف تطور الفكر واملواهب ،والعزل
والتحجب يحبطان ه��ذا التطور ،الفتيات
بحاجة ملخالطة الرجال لأن التعليم ي�أتي
من الإختالط بهذا ال�شكل .هذا املوقف غري
من�سجم ب�شكل وا�ضح مع مقوالته ال�سابقة
ب���أن التعليم يف ما بعد املرحلة الإبتدائية
غري مهم للفتيات .لو كان التطور الفكري
والإ���س��ت��ح��واذ على امل��ع��رف��ة �أه���داف��� ًا مهمة
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للمر�أة بالفعل لكانت التو�صية العقالنية هي
ال�سعي لتحقيق هذه الأهداف ب�شكل مبا�شر
ب��زي��ادة التعليم ولي�س ب�شكل غ�ير مبا�شر
ب���إن��ه��اء الف�صل ب�ين اجلن�سني والتحجب
ليت�سنى للن�ساء التزامل مع الرجال.
والأك��ث��ر م��ن ه���ذا زي��ف�� ًا و�إه���ان���ة ل��ك��ل من
ي�شارك �أم�ين يف �إحرتامه الكامل واخلايل
من النقد للرجل الأوروب���ي وفر�ضيته حول
دونية املمار�سات املحلية – كان حجة �أخرى
قدمها من �أجل هجر احلجاب بعد ت�أكيده
على �أن التحجب والعزل كانا �شائعني يف كل
املجتمعات يف الأزمنة الغابرة ،فقال“ :هل
يظن امل�صريون �أن رجال �أوروب��ا ،مع �أنهم
بلغوا من كمال العقل وال�شعور مبلغ ًا مكنهم
من اكت�شاف قوة البخار والكهرباء....و�أن
تلك النفو�س التي تخاطر كل يوم بحياتها
يف طلب العلم واملعاين وتف�ضل ال�شرف على
لذة احلياة.....،هل يظنون �أن تلك العقول
والنفو�س التي نعجب ب�آثارها ميكن �أن تغيب
عنها معرفة الو�سائل ل�صيانة املر�أة و حفظ
عفتها؟ هل يظنون �أن �أولئك القوم يرتكون
احل��ج��اب بعد متكنه عندهم ل��و ر�أوا فيه
خري ًا؟”.
وم���ع ذل���ك ،ف���إن��ه ق��ي ق�سم م��ن ال��ك��ت��اب،
يقدم احلجة �ضد احلجاب ب�شكل عقالين:
الف�صل ال��ذي يقرتح ع��م��ارة �أن��ه ق��د ُكتب
من قبل عبده .وي�شري عبده �إىل امل�ساوئ
احلقيقية للحجاب والعزلة للمر�أة ،وهذه
العادات ت�ضطر امل��ر�أة اىل ممار�سة �ش�ؤون
القانون والأعمال من خالل و�سيط ،وا�ضعة
الن�ساء الفقريات ،الالتي يتوجب عليهن
ك�سب قوتهن يف التجارة واخلدمة املنزلية،
يف و�ضعية فا�سدة وم�ستحيلة حتتم عليهن
جمتمع مينع هذا
التعامل م��ع ال��رج��ال يف
ٍ
غوبيكا�س تبجل كري�شنا  /الهند

التعامل ر�سمي ًا.
هذا الق�سم ب�أكمله خمتلف متام ًا من حيث
ال��ن�برة والأف��ك��ار ع��ن باقي ال��ك��ت��اب ،لي�س
فقط يف الكالم الإن�ساين بد ًال من الإزدراء
الذي ي�صوغ بها �إ�شاراته عن املر�أة والرتاث
الإ�سالمي .وكنتيجة لذلك ،ف�إن بع�ض الآراء
املعرب عنها هنا ،تناق�ض تلك املعرب عنها يف
�أق�سام �أخ��رى من الكتاب .هناك بالت�أكيد
بع�ض الفروقات ،على �سبيل املثال ،بني نظرة
�أمني “�أن املر�أة الآن ناق�صة العقل� ،شديدة
احليلة” ،ولي�ست بحاجة �إىل �أكرث من تعليم
�إبتدائي ،من جهة ،والتعبري عن �إمكانيات
كال اجلن�سني يف الفقرة التالية ،من جهة
�أخ��رى“ ،التعليم هو الو�سيلة التي ي�ستطيع
من خالله الفرد �أن ينال ال�سعادة الروحية
واملادية...لكل �شخ�ص احل��ق الطبيعي يف
تطوير مواهبه �إىل �أق�صى مدى”.
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“وقد جاءت ال�شرائع الإلهية.....لتخاطب
ال��ن�����س��اء ك��م��ا ت��خ��اط��ب ال���رج���ال .ال��ف��ن��ون
اجلميلة وامل��ه��ارات واملخرتعات والفل�سفة
العالية .ك��ل ذل��ك لفت ان��ت��ب��اه امل����ر�أة كما
ال��رج��ل....و�أي فرق بني الرجل وامل��ر�أة يف
هذا التوق ،ونحن نرى �أن ال�صبية الذكور
والإن��اث مت�ساوون يف حب الإ�ستطالع حول
ك��ل م��ا يقع ب�ين �أي��دي��ه��م؟ ورمب��ا ك��ان الولع
بذلك يف الأنثى �أ�شد منه يف الذكر”.
�إن الفقرات التي توحي بالتفكري العميق
ه��ي الإ���س��ت��ث��ن��اء ولي�ست ال��ق��اع��دة يف هذا
الكتاب( .)17ب��ل �إن الأك�ث�ر �شيوع ًا فيه
ه��و تقدميه لإن��ت��ق��ادات ح���ادة للم�سلمني،
وبالأخ�ص امل�صريني ،وثقافتهم وجمتمعهم.
ويف م��ن��اداة �أم�ين ،ه��ذا ال��ذك��وري بامتياز،
لتحرير امل��ر�أة كان يف الواقع يدعو لتحويل
املجتمع الإ�سالمي طبق ًا خلطوط النموذج
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الغربي و�إ�ستبدال ثياب ال�سيطرة الذكورية
ح�سب النموذج الإ�سالمي بثياب ال�سيطرة
الذكورية ح�سب النموذج الغربي .وحتت
�ستار الدعوة “حلرية ” املر�أة قام بهجوم
�أنتج يف �أ�سا�سياته ذات الهجوم الإ�ستعماري
على الثقافة واملجتمع املحلي .ويف خطابه
كما يف خطابهم مت الهجوم على احلجاب
وال��ع��زل��ة .وبالن�سبة لأم�ي�ن ك��م��ا بالن�سبة
لكرومر ،ك��ان اجل��زء البارز يف خطاب كل
منهما امل���ر�أة ورداءه���ا يف اخل��ط��اب ب�ش�أن
املزايا الن�سبية للمجتمع وح�ضارة الرجل
والأ�ساليب الذكورية املختلفة ل�سيطرته؛ ومل
تكن الن�ساء �أو حتريرهن ذا �أهمية لأي من
�أمني �أو كرومر.
ويعتقد �أن ال��ك��ات��ب ق��د �أث���ار ج���د ًال كبرياً
يف ال�صحافة العربية� ،إذ ظهر اك�ثر من
ثالثني كتابا ومقاال رد ًا على ن�شره  .وكانت
الغالبية ناقدة له على الرغم من �إر�ضاء
الكتاب لبع�ض القراء ال �سيما لأع�ضاء يف
الإدارة الربيطانية وبع�ض الف�صائل امل�ؤيدة
للربيطانيني  ،ف��ج��ري��دة امل��ق��ط��م امل��وال��ي��ة
للربيطانيني �أ���ش��ادت بالكتاب وذك��رت �أنه
الأف�ضل منذ �سنوات( . )18ومن الوا�ضح ان
هناك ا�سبابا عديدة للم�سلمني وامل�صريني
وللقوميني بكل �أط��ي��اف��ه��م ،لكراهية هذا
الكتاب :مديح �أم�ين للح�ضارة الربيطانية
واالوروب���ي���ة ،واح��ت��ق��اره لل�سكان الأ�صليني
والأ�ساليب املحلية ،ا�شاراته املهينة للعائلة
احل��اك��م��ة ومل��ج��م��وع��ات وط��ب��ق��ات حم��ددة
مثل العلماء (الذين ب��رزوا بني ناقدي هذا
ال��ك��ت��اب) ،واح��ت��ق��اره ال�ضمني وال�صريح
ل��ع��ادات الطبقات الدنيا .وم��ع ذل��ك فكما
ا�ستخدم �أم�ين ق�ضية امل��ر�أة والدعوة خللع
حجابها ل�شن هجومه على املجتمع ب�أكمله،
ك��ذل��ك ج���اءت ال���ردود على كتابه ب�صيغة
ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال���ع���ادات ال��ت��ي هاجمه ــا:
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احلجاب والف�صل بني اجلن�سني  ،وبطريقة
�أ�صبحت منوذج ًا لل�سرد العربي للمقاومة،
وا�ستكملت امل��ع��ار���ض��ة امل�صطلحات التي
و�ضعها اخلطاب اال�ستعماري من �أجل نفيها.
يعامل املحللون هذه املناظرة على �أنها بني
م�ؤيدي احلركة الن�سوية� ،أي �أمني وحلفائه
ومناه�ضي احلركة الن�سوية� ،أي منتقدي
�أم�ين وه��م يقبلون بال نقا�ش املعادلة التي
و�ضعها �أمني .وال�سرد العربي اال�صلي � :إن
احلجاب يعني اال�ضطهاد ولذلك ف���إن من
يدعو خللعه هو من م�ؤيدي احلركة الن�سوية
و�أم��ا من يرف�ض نزعه فهو من مناه�ضيها
( . )19وكما اقرتحت فان املوقف اال�سا�سي
واجل��ديل لكتاب �أم�ين ك��ان ت�أييده للنظرة
ال��غ��رب��ي��ة للح�ضارة وال�����ش��ع��وب وال��ع��ادات
اال�سالمية على انها دونية بينما كان موقف
الكاتب من املر�أة �أبويا بامتياز وفيه كراهية
للمر�أة اىل حد ما .وجل ما دعا اليه الكاتب
ك��ان ا�ستبدال النمط اال���س�لام��ي للهيمنة
الذكورية بالنمط الغربي  .وكان امني �أبعد ما
يكون عن كونه والد ًا للحركة الن�سوية العربية
واقرب لكونه ابن ًا لكرومر واال�ستعمار .
ومل يكن اخل�صوم ذوو املنظور القومي معادين
بال�ضرورة للحركة الن�سوية ب�أكرث من القدر
الذي كان امني منا�صرا لها  .بع�ض الذين
دافعوا عن العادات املحلية كانت لهم اراء
عن امل��ر�أة �أكرث ات�ساقا مع احلركة الن�سوية
من �أمني بينما كانت لبع�ض من عار�ض خلع
احلجاب ال�سباب قومية وا�سالمية � ،أراء عن
املر�أة ال تقل يف ابويتها عن اراء �أمني  .فعلى
�سبيل املثال فان الهجمات على كتاب امني
املن�شورة يف  -اللواء � -صحيفة م�صطفى
كامل �صرحت ب�أن للمر�أة نف�س حق الرجل
يف التعليم و�أن تعليمها �ضروري للأمة مثل
تعليم ال��رج��ال ،وه��و موقف اك�ثر ليربالية
وت���أي��ي��د ًا للحركة الن�سوية من موقف �أمني

 .ال ُكتّاب الذين عار�ضوا خلع احلجاب مل
يكونوا مناه�ضني للحركة الن�سوية كما يبدو
وامن��ا كمحللني مقنعني للو�ضع االجتماعي
ال�سائد .ومل يجادلوا ب�أن احلجاب هو عادة
�إ���س�لام��ي��ة غ�ير قابلة للتغيري ب��ل بالعك�س
قالوا ب�أن الأجيال امل�ستقبلية قد تقرر غري
ذلك .لقد جادلوا ب�أن احلجاب هو املمار�سة
احلالية وان دع��وة ام�ين لنزعه م��ا ه��ي �إال
ج��زء ًا من االندفاع املت�سرع وغري املح�سوب
لتقليد الغرب( )21يف كل �شيء وق��د �سبق
ون�سوي حقيقي عن
هذا التنظري حتلي ٌل �شايف
ٌ
ق�ضية احلجاب وما حولها من جدال قدمته
مالك حنفي نا�صيف بعد �سنوات قليلة وهو
ما �ستتم مناق�شته يف الف�صل القادم .
يف املقابل ف���إن ال��رد القومي لطلعت حرب
على امني دافع عن املمار�سات اال�سالمية
ومت�سك بها وق��دم نظرة ل��دور وم�س�ؤوليات
امل��ر�أة يف املجتمع بنف�س �أبوية �أمني ولكن،
بينما �أراد �أم�ي�ن �أن يتبنى من��ط�� ًا غريب ًا
للهيمنة ال��ذك��وري��ة وا�صفا تو�صيته ب�أنها
دع��وة لتحرير امل���ر�أة  ،دع��ى ح��رب لأبوية
�إ�سالمية مقدما وجهة نظره على �أنها التزام
مبفاهيم االب��وي��ة التقليدية غري املزخرفة
والتي �أمر بها اهلل تعاىل .وا�ستح�ضر حرب
الكتب املقد�سة اال�سالمية وامل�سيحية ورجال
املعرفة من غربيني وم�سلمني للت�أكيد على �أن
واجب الزوجة رعاية االحتياجات اجل�سدية
والفعلية واملعنوية لزوجها وابنائها وهو عني
ال��واج��ب ال��ذي ح��دده لها ام�ين  .و اختلف
و�صفهم للمر�أة يف م�سالة اللبا�س :على ن�ساء
حرب ان يلب�سن احلجاب وعلى ن�ساء امني
�أن ينزعنه .ومل يرتكز اخلالف بني حرب
و�أم�ين ح��ول منا�صرة احلركة الن�سوية �أو
مناه�ضتها وامنا حول الأ�ساليب الغربية يف
مقابلة اال�ساليب املحلية .ومل تكن الهيمنة
الذكورية مو�ضع نقا�ش لأي منهما .
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ي�ش ّكل كتاب �أم�ين �إذ ًا نقطة دخ��ول ال�سرد
اال���س��ت��ع��م��اري ح���ول امل����راة والإ����س�ل�ام اىل
اخل���ط���اب ال��ع��رب��ي ال�����س��ائ��د ح��ي��ث ج�سد
احلجاب ومعاملة املر�أة الدونية اال�سالمية
واملعار�ضة التي ولدها م ّثلت جميعها بداية
ن�شوء �سرد ع��رب��ي �شكل امل��ق��اوم��ة لل�سرد
اال���س��ت��ع��م��اري  .ق���ام ه���ذا ال�����س��رد امل��ق��اوم
باال�ستيالء على اال���ص��ط�لاح��ات الرمزية
لل�سرد الأ�صلي من �أج��ل �أن يقوم بنفيها.
ومل يعد احل��ج��اب يرمز يف �سرد املقاومة
�إىل دونية الثقافة واحلاجة �إىل التخلي عن
عاداتها ل�صالح ع��ادات الغرب وامن��ا �صار
يرمز لكرامة و�صالحة كل العادات الوطنية
وبالأخ�ص تلك التي تتعر�ض لأكرث الهجمات
اال�ستعمارية ق�ساوة :العادات املتعلقة باملر�أة
واحلاجة اىل الت�أكيد عليها بعناد كو�سيلة
مقاومة ال�سيطرة الغربية .وكما ك��ان قال
ف��ران��ز ف��ان��ون ع��ن امل��ع��رك��ة االخ��ي�رة على
احل��ج��اب ب�ين الفرن�سيني واجل��زائ��ري�ين،
�إذ اك���د اجل��زائ��ري��ون ع��ل��ى احل��ج��اب لأن
التقاليد تتطلب الف�صل التام بني اجلن�سني
والن املحتل كان م�صمم ًا على نزع حجاب
اجلزائر” الت�شديد على اال�صل”(،)22
ا�ستمر يف العالقة بني الفر�ضية و الفر�ضية
امل�ضادة .ومت قلب �سرد املقاومة ولكني قبلت
ذلك اي�ضا ،وو�ضعت ال�شروط يف املقام االول
من قبل املحتلني ومن املفارقة �أن اخلطاب
ال��ع��رب��ي ه��و ال���ذي ح���دد م��ع��اين احل��ج��اب
وت�سبب يف ظهوره كرمز للمقاومة .
و ميكن اعتبار كتاب امني والنقا�ش الذي دار
حوله وق�ضايا الطبقات والثقافة ،املقدمة
والنموذج للحوار حول احلجاب الذي تكرر
م��ن��ذئ��ذ ب��ع��دة ا���ش��ك��ال يف ع���دد م��ن ال���دول
اال�سالمية والعربية ،وله�ؤالء الذين التقطوا
دع��وة ام�ين بنزع احل��ج��اب “ال�سفور” يف
م�صر �أم��ث��ال (هـ ــدى ال�����ش��ع��راوي) من

الطبقة العليا واملتو�سطة العليا �إىل حد ما،
وذوي االنتماءات الثقافية الغربية � ،أ�صبحوا
هم �أي�ضا من دعاة ال�سفور ففي تركيا  ،على
�سبيل املثال� ،أدخل �أتاتورك اال�صطالحات
ذات النمط الغربي مبا يف ذلك القوانني التي
مت�س املر�أة ،وندد مرار ًا وتكرار ًا باحلجاب؛
وم��ث��ل ام�ين ق��دم ال�����س��رد ال��غ��رب��ي وب�ين �أن
قلقه ين�صب على ال��رج��ل ال�ترك��ي وكيف
�أن ال��ع��ادات تنعك�س عليه وتظهره مبظهر
“غرياملتح�ضر” ومو�ضع “�سخرية”.
و�أعلن �أت��ات��ورك يف خطبة له “ :لقد ر�أيت
يف بع�ض االماكن الن�ساء ي�ضعن قطع ًة من
قما�ش �أو من�شفة �أو �أي �شيء من هذا القبيل
على ر�ؤو�سهن ليخفني وجوههن كما ر�أيت
من ي��درن ظهورهن ويرب�ضن على الأر���ض
عندما مير بهن رجل  .ما هو معنى ومغزى
ه���ذا ال��ت�����ص��رف؟ اي��ه��ا ال�����س��ادة ه��ل ميكن
لإمهات وبنات �أم ًة متح�ضرة ان يقمن بهذا
الت�صرف الغريب؟ .هذه الو�ضعية الرببرية،
وه��ذا امل�شهد يجعل االم��ة مو�ضع �سخرية
ويجب ا�صالح هذا الو�ضع يف احلال(. )23
وباملثل  ،ذه��ب ال�شاه ر�ضا بهلوي امرباطور
اي��ران بعيدا يف ه��ذا ال�ش�أن ،حيث ا�صدر يف
ع�شرينات ال��ق��رن الع�شرين بيانا حظر فيه
ارت��داء احلجاب وه��ي حركة الق��ت دعما من
���س��ي��دات الطبقات العليا ف�ضال ع��ن رج��ال
الطبقات العليا ،وا�ستقبل احلظر ،الذي مثل
االجت��اه الغربي ال��ذي تبنته الطبقه احلاكمة
لقيادة املجتمع واب��رز رغبة الطبقات العليا
الظهار نف�سها على انها “متح�ضرة” ب�شكل
خم��ت��ل��ف ع��ن ال��ط��ب��ق��ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة .و�أث����ارت
ال�شائعات اال�ضطراب واندلعت املظاهرات
ومت �سحقها ب��وح�����ش��ي��ة ف��ل��م ي��ك��ن احل��ج��اب
بالن�سبة ملعظم الإيرانيني رجاال ون�ساء ًا كما
الحظ �أحد م�ؤرخي امل��ر�أه “رمزا للتخلف”،
بينما يرى �أع�ضاء الطبقات العليا �أنه كذلك،
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ولكنه عالمة على اللياقة وو�سيلة للحماية �ضد
تهديد عيون الغرباء من الذكور .وكانت لدى
ال�شرطة تعليمات بالتعامل الفظ مع الن�ساء
ممن يرتدين �أي �شيء غري القبعة ذات النمط
الأوروب���ي او �أي غطاء للر�أ�س على االط�لاق
.واختارت العديد من الن�سوة البقاء يف املنزل
بدال من املغامرة واخلروج واملخاطرة بالتعر�ض
لنزع احلجاب من قبل ال�شرطة (. )24
ويف اح��ت��ق��اره��م للحجاب وال��ه��ج��وم عليه
بوح�شيه ف��ان هذين ال�شخ�صني الع�ضوين
يف الطبقة احلاكمة (�أتاتورك وال�شاه) ،مثل
امني  ،ك�شفا عن دوافعهما احلقيقية :هم
رجال من الطبقات التي ا�ستوعبت اال�ساليب
االوروبية ويت�أملون من ذل و�صفهم بانهم غري
متح�ضرين الن ن�ساءهم يرتدين احلجاب
وه���م م�صممون على
اجتثاثه .وهذا يعني �أن
الك ّتاب الذين عارضوا خلع
هذه هي كلمات وافعال
الحجاب لم يكونوا معارضين الرجال الذين انفتحوا
على اخلطاب الغربي
للحركة النسوية وإنما
وقبلوا متثيله لثقافتهم
كمحللين للوضع االجتماعي ودون��ي��ت��ه��م بالن�سبة
مل��م��ار���س��ات��ه وامل��ع��ن��ى
الذي �أعطوه للحجاب  .ملاذا يعطي الرجال
امل�سلمون مثل ه��ذه الت�صريحات وي�سنون
مثل هذا احلظر الذي ي�صبح مفهوما فقط
يف ظ��ل خلفية م��ن ال�سيطرة العاملية على
العامل العربي و�سلطة خطاباته وكذلك يف
ظل خلفية املوقف الغام�ض لرجال ون�ساء
ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ل��ي��ا – اع�����ض��اء املجتمعات
الإ�سالمية حيث م�صاحلها االقت�صادية
وتطلعاتها الثقافية تربطها بالغرب امل�ستعمر
وت��رى جمتمعاتها جزئيا من خ�لال عيون
غربية.
وترتتب على �أ�صول وتاريخ فكرة احلجاب-
ال��ت��ي و���ض��ع��ت للتو  -ك��م��ا ي��خ�بر اخل��ط��اب
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الغربي اال�ستعماري واخلطاب العربي يف
القرن الع�شرين عدة �آثار :
�أو ًال :من الوا�ضح �أن العالقة بني ق�ضايا
ال��ث��ق��اف��ة وامل������ر�أة وب�����ش��ك��ل �أك��ث�ر دق���ة بني
ثقافات الرجال الآخرين وا�ضطهاد املر�أة
ثم ان�شا�ؤها من خ�لال اخلطاب الغربي ،
فالفكرة ( التي ال تزال تثري النقا�شات عن
املر�أة يف الثقافة العربية والإ�سالمية وثقافات
العامل غري الغربي ) �أن حت�سني حالة املر�أة
ت�ستدعي التخلي عن العادات املحلية ،كانت
نتاج حلظة تاريخية معينة وبنيت من قبل
امل�ؤ�س�سة الإ�ستعمارية الذكورية التي تخ�ضع
لهيمنة ال��ذك��ور يف خدمة غايات �سيا�سية
معينة ،و�أ���ص��ب��ح �سخطها وزي��ف��ه��ا ظ��اه��ر ًا
(على الأق��ل من وجهة النظرية الن�سوية )
عندما ي�ضع يف الإعتبار �أن الذين نادوا بها
�أو ًال ،اعتقدوا ب���أن ع��ادات ولبا�س الع�صر
الفكتوري امل�سيحي قدما املثال ال��ذي على
املر�أة امل�سلمة �أن تطمح له.
ثاني ًا :هذه الأ�صول التاريخية تف�سر ظاهرة
�أخ��رى تبدو يف الظاهر مثرية للده�شة �إىل
حد ما وبالتحديد الت�شابه املوجود بني الر�أي
الغربي الإ�ستعماري الذي ال يزال �شائع ًا ب�أنه
ال زال يوجد هناك �صلة �أ�سا�سية بني ق�ضايا
املر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية والإفرتا�ض
املماثل امل�ؤ�س�س ملوقف املقاومة الإ�سالمية
و�أن مثل هذه ال�صلة ال تزال قائمة بالفعل.
�إن الت�شابه بني هذين املوقفني لي�س من قبيل
امل�صادفة؛ فكل منهما مر�آة للآخر .وحتدي
ال�سرد املقاوم للفر�ضية الإ�ستعمارية بقلبها
– وهكذا  ،فمن املفارقات �أنه و�ضع نف�سه يف
مكان الفر�ضية الإ�ستعمارية.
وك����ان ل��ل��ت��ب��اي��ن ال�����س��اب��ق ل��ت��ط��ور ال�����س��رد
الإ�ستعماري ع��ن امل���ر�أة يف الإ���س�لام �آث��ار
�أخ��رى �أي�ضا ،ت�شتمل على �أن بيان الظلم
الإ���س�لام��ي ال��واق��ع على امل����ر�أة مبني على
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الإدراك اخلاطئ والتالعب ال�سيا�سي.
�إن م��وق��ف��ي ه��ن��ا ال ي��ع��ن��ي �أن املجتمعات
الإ�سالمية مل ت�ضطهد الن�ساء ،لقد فعلت،
وال ت��زال ،وه��ذا لي�س مو�ضع خ�لاف .و�إمنا
�أود �أن �أ���ش�ير ه��ن��ا �إىل و�أن الإ���س��ت��خ��دام
ال�سيا�سي لفكرة �أن الإ�سالم �إ�ضطهد املر�أة
و�آخذ بعني الإعتبار �أن ما عرفه الإ�ستعمار
الأب���وي �أن��ه امل�صادر والأ���ش��ك��ال الأ�سا�سية
لإ�ضطهاد املجتمعات الإ�سالمية للمر�أة
مبني على فهم غام�ض وغ�ير دقيق لهذه
املجتمعات .وه��ذا يعني �أي�ض ًا �أن الأجندة
التي و�ضعها الأوروب��ي��ون للمر�أة امل�سلمة،
كانت قد و�ضعت بداية على يد �أنا�س من
�أمثال كرومر -لي�ست دقيقة وغري ذات �صلة،
وكانت غري �صائبة يف فر�ضياتها ب���أن على
املر�أة امل�سلمة التخلي عن الأ�ساليب املحلية
و�أن تتبنى اال�ساليب الغربية منها لتح�سني
و�ضعها ،وعلى ما يبدو ف���إن امل��ر�أة الغربية
وامل�سلمة بحاجة لأن تنبذ (متام ًا كما كانت
حت��اول امل���ر�أة الغربية �أن تفعل) املركزية
الذكورية وكراهية امل��ر�أة �أيا كانت الثقافة
والعادات التي وجدت نف�سها بها ،ولكن هذا
لي�س مثل قولهم �أن عليها �أن تتبنى الثقافة
الغربية وتنبذ الثقافة العربية والإ�سالمية
متاما .ومل تكن الأجندة الن�سوية كما حددها
االوروبيون �صحيحة يف خ�صو�صيتها مبا يف
ذلك الرتكيز على احلجاب  ،وب�سبب هذا
التاريخ م��ن ال�صراع ح��ول احل��ج��اب ف�إنه
ي�صبح مثق ًال باملعاين  ،فهو قطعة مالب�س
وم��ع ذل��ك ف���إن احل��ج��اب نف�سه ولب�سه ذو
�صلة بالأمور املو�ضوعية حلقوق املر�أة بنف�س
قدر التحديد الإجتماعي لأي قطعة مالب�س
�أخرى بالن�سبة ل�صراع امل��ر�أة الغربية حول
الق�ضايا املو�ضوعية وعندما برزت قطع من
املالب�س -كال�سراويل وح��م��االت ال�صدر-
لفرتة كب�ؤر للخالف ورموز للكفاح الأنثوي

يف املجتمعات الغربية ت�صدت الن�سوية
للقول ب���أن القطعة مو�ضوع النقا�ش مهمة
ومو�ضع ن�ضال ،ولي�س ،بكل �أ�س�س ،كما هو
احلال يف مو�ضوع احلجاب بالن�سبة للمر�أة
امل�سلمة  ،ف�إن رجاال �إ�ستعماريني وابويني من
�أمثال كرومر و�أمني هم من �أعلنوا �أنها مهمة
لن�ضال احلركة الن�سوية.
ً
ولقد كان ذلك �أمر ًا حمبطا ومثري ًا لل�سخرية
�أن ُب���� ّددت ط��اق��ة ك��ث�يرة م��ن قبل ال��رج��ال
امل�سلمني ثم الن�ساء امل�سلمات لنزع احلجاب
ومن �أخرين لت�أكيده و�إ�ستعادته .ولكن الأ�سو�أ
م��ن ذل��ك كله ه��و ه��ذا الإرث م��ن املعاناة
والن�ضال من �أجل ق�ضايا الثقافة والطبقات
�أن �أعترب لي�س احلجاب فقط و�إمنا الن�ضال
م��ن �أج���ل ح��ق��وق امل���ر�أة ب�شكل ع��ام ج��اءت
ن��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذا ال��ت��اري��خ
وكمح�صلة لإ�ستيعاب إن رجاال إستعماريين وابويين
الإ����س���ت���ع���م���ار ل��ق�����ض��اي��ا
امل����ر�أة وال��ل��غ��ة الن�سوية من أمثال كرومر وأمين هم
يف حم��اول��ت��ه لتقوي�ض من أعلنوا أنها مهمة لنضال
الثقافات الأخرى .
الحركة النسوية
وال زال ه����ذا ال��ت��اري��خ
وه�����ذا ال�������ص���راع ح��ول
ً
الثقافة وب�ين الطبقات حيا حتى اليوم يف
النقا�ش حول امل��ر�أة و�إىل حد كبري �سر ًا �أو
علنا  ،عن ق�صد �أو ب��دون ق�صد ،وا�ستمر
النقا�ش حول امل��راة يف الإ�سالم يف املعاهد
وخارجها ،لإع���ادة �صياغة ال�سرد العربي
الإ���س�لام��ي على ان��ه امل�ضطهد ويف الغرب
على �أن��ه املتحرر  ،وعلى العك�س من ذلك،
ادع��اءات ال�سرد العربي للمقاومة على انه
م��ن ال�سا�سيات املحافظة على ال��ع��ادات
الإ�سالمية وال �سيما ،ما يتعلق منها باملر�أة،
باعتبارها عالمة ملقاومة الإمربيالية � ،سواء
يف زمن الإ�ستعمار �أو ما بعد الإ�ستعمار(.)25
وفوق ذلك ،ف�إن ا�ستخدام احلركة الن�سوية
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للرتويج لثقافة امل�ستعمر وتقوي�ض الثقافة
امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن و���ص��م��ه��ا ب���أن��ه��ا
ا�ستعملت ك�أداة بيد الهيمنة الإ�ستعمارية ما
و�ضعها مو�ضع ال�شك �أم��ام العرب وعر�ضة
للإتهام لكونها حليفا للم�صالح اال�ستعمارية.
ومما ال �شك فيه� ،أن هذا العيب �أعاق الن�ضال
الن�سوي يف املجتمعات الإ�سالمية .
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف���إن الإف�ترا���ض بان
ق�ضايا الثقافة واملر�أة مت�صلة – قد تف�شت
وال تزال يف النقا�شات الأوروبية حول املر�أة
والإ�سالم والتي دخلت اخلطاب العربي من
امل�صادر الإ�ستعمارية ،و�أ�صبحت م�ستقرة يف
هذا اخلطاب ،وح�صرت الن�ضال من �أجل
حقوق امل��ر�أة ب�صراعات حول الثقافة .وقد
يعني هذا �أنه يفهم و ميثل الن�ضال من �أجل
حقوق املر�أة غالبا من قبل الطرف املعار�ض
على �أنه نقا�ش حول مزايا الإ�سالم والعرب
الأ���س��ا���س��ي��ة ب�شكل ع���ام .وبالطبع ف���إن��ه ال
الإ�سالم وال الثقافة العربية هي هدف النقد
�أو هما دواف��ع الإ�صالح ولكن تلك القوانني
والعادات املوجودة يف الإ�سالم واملجتمعات
العربية التي تعرب عن امل�صالح الذكورية
والالمباالة �أو الكراهية للمر�أة  .فامل�س�ألة
بب�ساطة  ،املعاملة الإن�سانية العادلة للمر�أة
 ال �أكرث وال اقل -ولي�ست املزايا اجلوهريةللإ�سالم وال الثقافة العربية وال العرب.
ول��ق��د ذك���رت يف ف�صل �سابق �أن التغلغل
الإق��ت�����ص��ادي يف ال�شرق الأو���س��ط و�إنفتاح
جمتمعات ال�شرق الأو�سط على �أفكار الغرب
و�آرائه ال�سيا�سية رغم �أن لها عواقب �سلبية
على املر�أة � ،إال �أنها �أدت �إىل تفكيك امل�ؤ�س�سات
الإجتماعية الت�ضيقية و�إتاحت فر�صة جديدة
للمر�أة .ويف �ضوء الأدلة التي مت عر�ضها يف
هذا الف�صل ،ال بد من التمييز بني التبعات
املرتتبة على املر�أة نتيجة انفتاح املجتمعات
الإ�سالمية على الغرب والتغريات الإجتماعية

وات�����س��اع الآف����اق الفكرية ال��ت��ي جنمت عن
الإهتمام من داخل املجتمعات العربية عن
تقليد الإجن���ازات التكنولوجية وال�سيا�سية
الغربية من جهة والتبعات املختلفة وال�سلبية
الناجمة ع��ن بناء ون�شر اخل��ط��اب الغربي
الذي ي�ستهدف ق�ضية املر�أة وا�ستيعاب اللغة
الن�سوية يف خدمة ا�سرتاتيجيات الهيمنة.
�صحيح �أن �إدخ����ال الإ���ص�لاح��ات مت على
ي��د ق���ادة الطبقات العليا واملتو�سطة من
ال�سيا�سيني الذين قبلوا وا�ستوعبوا اخلطاب
الغربي الذي �أدى يف بع�ض الدول وبالتحديد
تركيا ،لإ�صالحات قانونية ا�ستفادت منها
امل�����ر�أة .وا���ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �أت���ات���ورك على
ا�ستبدال قانون ال�شريعة اخلا�ص بالأ�سرة
بقانون الأ�سرة ال�سوي�سري الذي حظر تعدد
الزوجات و�أعطى املر�أة حقوقا مت�ساوية يف
الطالق وح�ضانة الأطفال لكال الأبوين .ولقد
ا�ستفادت امل��ر�أة احل�ضرية الربجوازية من
هذه الإ�صالحات يف حني مل يكن لها ت�أثري
يذكر خارج هذه الطبقة .وعالوة على ذلك،
والأهم من ذلك مل يت�ضح بعد �أن كانت �ستثبت
دميومتها ،حتى �أنه يف تركيا هناك �إنتعا�ش
ل�ل�إ���س�لام واحل��ج��اب ولقد نظمت الن�ساء
الرتكيات املت�شددات �إعت�صام ًا و�إ�ضراب ًا عن
الطعام للمطالبة بحقهن يف احلجاب()26
 .وقدمت الإ�صالحات يف القوانني املتعلقة
ب��ال��زواج والطالق يف �إي��ران يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن الع�شرين ورغم �أنها
مل ت�صل املدى الذي و�صلت �إليه الإ�صالحات
الرتكية� ،إال �أنه قد مت �إبطالها .ومن املحتمل
ان �إ�صالحات تطبق ب�أ�سلوب وطني ولي�س
من خالل ا�ستعادة طرق الثقافات الأخرى
كان من املمكن �أن تكون �أكرث �إفهاما و�إقناع ًا
لكل الطبقات ولي�س الطبقة الو�سطى والعليا
منها وح�سب و من املحتمل لذلك �أن تكون
�أكرث دميومة.
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assumptions in which it is
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هاج�س امل�ساواة بالرجل؛ بل والتفوق عليه يف الوجود االجتماعي كان دائم ًا الت�صور العام
املبذول يف و�صف احلركة الن�سوية العاملية؛ والذي �أعتقد ابتداء �أنه ت�صور غري من�صف لواقع
هذه احلركة يف حدود ن�ش�أتها على �أب�سط تقدير .فاحلركة الن�سوية العاملية يف ن�ش�أتها الأوىل
خرجت من رحم ع�صر التنوير الذي وقف فيه الإن�سان الب�سيط مدافع ًا عن حقوقه الب�شرية
الطبيعية يف الوجود ،والتفكري وممار�سة حياته الإن�سانية بكل �أبعادها بحرية كاملة غري
مرتبطة بعرق �أو بجن�س �أو ب�إرث مادي.
ع�صر التنوير بكل تدرجاته التاريخية والفكرية املتتالية �أفرز حركات حملت معها مطالب
فئات وجدت يف ع�صر النه�ضة واحلداثة بيئة منا�سبة لتغيري واقعها البائ�س .كانت املر�أة
يف و�سط ذلك كله ،كما كانت دوما ،يف احلقبات التاريخية ال�سابقة والالحقة حجر الرند
�أو حبل ال�شد �أو الورقة ال�ضاغطة .فهي يف عهد الرومان واليونان الأول�ين مل تكن ب�شرية
ذات عقل �أو روح؛ بل كانت م�صدر ال�شر واخلطيئة ،والحقا يف الفل�سفة والفكر واخلطاب
الديني يف اليهودية وامل�سيحية كذلك .وكان واقعها حمكوم ًا بالرتدي عندما �آلت �أوروبا اىل
�سيطرة الإقطاعيني على توجهات الكني�سة؛ وا�ستغالل رجال الدين �سلطة الكني�سة لتحقيق
مكت�سباتهم املادية من �أمراء االقطاع ،مما ترجم تغ ّو ًال لطبقة ،هي خليط منهما ،على كل
الفئات االجتماعية امل�ست�ضعفة ،من العبيد والفقراء والأطفال والن�ساء� ،أي عامة ال�شعب.
باحثة في دراسات المرأة والشريعة اإلسالمية من األردن
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جاءت الآل��ة مع الثورة ال�صناعية وخرجت
املر�أة �إىل العمل ،كانت ت�أمل حينها بتغيري
واقعها ككل ان�سان متتع باحلرية اجلديدة
املكت�سبة بعد الإق��ط��اع وطغيان الكني�سة
واجل��ه��ل .وج���دت نف�سها يف ���س��وق العمل
مبخ�سة الأجر ،م�ستهلكة القوى ،وفوق ذلك
كله م�شتهاة كج�سد مبتذل .و�صارت ق�سمة
ال ّنا�س؛ ر�أ�سماليني وع ّما ًال ،وهي بالت�أكيد
كانت يف كلتا احلالتني اجلانب الأ�ضعف.
«كانت الثورة الفرن�سية خيبة �أمل كبرية(،)1
ف�أكرث ما �أمكنها فعله ثورة احلرية والإخاء
وامل�ساواة �أن ت�سنّ قانون ًا تعترب فيه امل��ر�أة
كالقا�صر واملجنون لي�س لها ا�ستقاللية مالية
�أو قانونية(!)2
وازداد ال�صوت الن�سائي حدة �إذ كيف يتم
رف�ض ال�سلطة املطلقة يف الدولة وتبقى هذه
ال�سلطة يف الأ�سرة؟ وكيف يبقى حق الزوج
مقد�س ًا وتنتزع القد�سية من احلاكم ؟ �ألي�س
قمة التحيز �أن تقر حقيقة �أن كل الرجال
ول��دوا �أح��رار ًا وكل الن�ساء ولدن �إم��اء؟ ومل
تغري هذه املطالبات التبعية القانونية للمر�أة
التي بقي و�ضعها القانوين وامل��ايل ّ
معط ًال
حتت م�ؤ�س�سة الزواج؛ ومهما بلغ دخلها فهو
ملك للزوج!()3
و����ص���ارت امل�����ر�أة ب��ع��ده��ا ���ض��م��ن «الطبقة
العاملة» �أو «الكادحة» حتارب حربها اليومية
لأج��ل البقاء يف م�صانع �ص ّماء .املفزع يف
الأمر �أن املذاهب الفل�سفية والفكرية التي
كانت ت�سعى لتحرير الإن�سان من عبودية
الإق���ط���اع والكني�سة مل ت�ستطع �أن تخلع
الأفكار والت�صورات اخلاطئة التي �أل�صقت
ب��امل��ر�أة؛ ب��ل ه��ي مل جتعلها يف ح ّيز املفكر
فيه؛ فغ�ضبت املر�أة وبد�أت املطالبة بحقوق
مت�ساوية مع رجل يقوم مبثل ما تقوم به يف
دونالد زوالن � /أمريكا

عامل العمالة والع ّمال.
بد�أت �أول حركة تنادي ب�إعطاء املر�أة حقوقها
يف �أوائل القرن اخلام�س امليالدي يف فرن�سا،
ف�أ ّلف الكاتب الفرن�سي كري�ستيان دو بيزان
كتاب (مدينة ال�سيدات �سنة  )1405وكان
م�ضمونه الدفاع عن املر�أة �ضد ما كان يذيعه
الرهبان يف كتاباتهم عن املر�أة واحتقارها،
وكان غالب ما طالبت به الن�ساء يومئذ من
حقوق م�شروعة كحق امللكية الفردية وحق
الت�صرف يف ما متلك وحق التعلم .ولذلك
�أ ّل��ف��ت الفرن�سية م���اري دو ك��رون��اي كتاب
(امل�ساواة بني الرجل وامل��ر�أة �سنة ) 1622
طالبت فيه بحق املر�أة يف التعليم على وجه
اخل�صو�ص ،وقالت فيه �أن �سبب الدونية
التي تعي�شها امل��ر�أة هو عدم تعلمها .و�ألفت
�أوليمب دو ك��وج ،وهي فرن�سية من الثورة،
كتاب (الإع�ل�ان بحقوق امل��ر�أة واملواطنة)

37

العدد العاشر  -شتاء 2012

�سنة  ،1791ث��م ات�سعت دائ����رة احل��رك��ة
لت�شمل اململكة املتحدة ف�ألفت االجنليزية
ماري وول�ستون كريفن ،كتاب (الدفاع عن
حقوق امل��ر�أة) يف العام  1792حيث يعترب
هذا الكتاب �أ� ً
صال للحركة الن�سائية العاملية.
بقي ظلم امل���ر�أة ممار�سة م�لازم��ة لعامل
الرجل الغربي ،ومتجددة ب�أ�شكال عديدة،
وكانت الت�صورات امل�سيئة التي انطوى عليها الن�سوية الإ�سالمية ،الن�ش�أة والتطور
فكر الرجل الغربي حولها مل تراوح مكانها؛ تذكر درا�سات عديدة �أن م�صطلح الن�سوية
بل جاءت اال�شرتاكية لتجعل اجلن�س م�شاعا �أو الأنثوية ن�ش�أ تاريخي ًا يف الت�سعينات من
تكون فيه امل���ر�أة والأ���س��رة معا يف متناول ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،وي��رى امل��راق��ب��ون �أن��ه ب��د�أ
الرجال ك�شيء من الأ�شياء بال كينونة ب�شرية على التوازي يف بلدان ا�سالمية خمتلفة من
�أق�صى العامل اال�سالمي اىل �أدن��اه� .سجلت
�إن�سانية حمرتمة(.)4
ن�ش�أت احلركة الن�سوية الغربية يف حقبات هذه البداية مع ظهور م�ؤلفات جديدة تعنى
تاريخية م���أزوم��ة بت�سخري ال�شعوب ذك��ور ًا بحقوق املر�أة مثل كتاب ملك حفني نا�صف
و�إن��اث�� ًا ل�صالح فئات اجتماعية م�ستب ّدة(1910 .ن�سائيات) الذي عاجلت فيه بع�ض
ن�����ش���أت ك��ك��ل ح��رك��ة �إن�����س��ان��ي��ة ذات مطلب ق�ضايا «حت��ري��ر املر�أة» )5(.ه��ذه احلركة
�سجلت �أ���س��م��اء �أخ���رى داع��م��ة يف الو�سط
ّ
ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي ك��در ّي��ة �شفيق وه��دى
�سجل �أي�ضا تباين �آرائهن
�شعراوي؛ وان ّ
ح��ول م�سائل �أ�سا�سية كاحلجاب والت�أثر
باحل�ضارة الغربية ومفهوم حرية املر�أة.
الن�سوية الإ�سالمية م�صطلح معا�صر ،ظهر
يف اوائ��ل الت�سعينات من القرن املا�ضي يف
افريقيا اجلنوبية «ك��واح��د م��ن الرافعات
الفل�سفية وال�سيا�سية حل��رك��ة «الإ���س�لام
ال��ت��ق��دم��ي» ال��ع��ام��ل��ة ���ض��د ن��ظ��ام الف�صل
العن�صري .وظهرت «حركة امل�ساجد» كاطار
ا�سالمي �آخ��ر يف جنوب افريقيا يف نف�س
التاريخ وكان �إمامها ال�شيخ ر�شيد عمر ،وهو
الذي اطلق عبارة «اجلهاد النوعي»( (Ge n
 .)der jihadوقد لعبت “حركة امل�ساجد”
دور ًا حيوي ًا يف رفع املطالب الن�سائية و�سط
م�سلمي وم�سلمات جنوب افريقيا)6( .
كذلك ظهر م�صطلح الن�سوية اال�سالمية
بداية الت�سعينات �أي�ض ًا يف تركيا ،مع كتاب
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ح��ق��وق��ي؛ وق��ف��ت ت��ط��ال��ب ب��ح��ق��وق الن�ساء
ف��احل��رك��ات الأخ����رى و�ضعت يف �أجندتها
ك�سب امل��ر�أة وح�شدها لق�ضاياها؛ �إ ّال �أنها
فيما يبدو مل تعمل حقا ل�صاحلها؛ بل هي
ا�ستفادت من ق�ضية امل��ر�أة لتحقيق م�آربها
و�أجنداتها.
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نوليفري غول «احلداثة املمنوعة» عام ،1991
حيث التقطت غ��ول م��ق��والت ن�سوية و�سط
الإ�سالميات الرتكيات .ثم يف ايران ،العام
 1992مع جملة «زنان»؛ فاملجلة كانت تعرب
عن خيبة الن�سويات الإيرانيات من الثورة
االيرانية؛ وقد نف َني يف مطلع الت�سعينات»
�أن تكون املقوالت الن�سوية هي التي بلورت
احلركة الن�سوية اال�سالمية)7( .
وال�س�ؤال الذي نطرحه هنا :هل ن�ستطيع �أن
نقدم حتديدا معرفي ًا واجرائي ًا وا�ضح ًا ملعنى
«الن�سوية اال�سالمية»� ،أو «الأنثوية الإ�سالمية»،
�أو اننا �سن�صر مع الدكتورة هبة ر�ؤوف عزت
�أن هذا احلراك الن�سائي من �أجل احلقوق
هو منف�صل متاما عن «الأنثوية» �أو «الن�سوية»
لأن امل�صطلح الغربي ك��ان و�صفا حل��راك
امل����ر�أة ال��غ��رب��ي��ة ال��ذي
ن�ش�أ يف �سياق خمتلف.
هل نستطيع أن نقدم
ولهذا قد نتحفظ على
تحديداً معرفيا
ت��ع��ري��ف �أح���م���د علي
ب���دوي «ب���أن��ه االعتقاد
وإجرائيا واضحا لمعنى
يف ح��ت��م��ي��ة اك��ت�����س��اب
النسوية االسالمية؟
الن�ساء نف�س احلقوق
التي للرجال» .وتعريف
�سهام القحطاين على �أنه «منظومة فكرية،
�أو م�سلكية مدافعة ع��ن م�صالح الن�ساء،
وداعية �إىل تو�سيع حقوقهن� ،أو هي انتزاع
وعي فردي بداية ثم جمعي ،متبوع بثورة �ضد
موازين القوى اجلن�سية ،والتهمي�ش الكامل
للن�ساء يف حلظات تاريخية حم��ددة» ،فكال
التعريفني تظهر فيه ال�صبغة الغربية بكل
�أحداثها التاريخية التي �أ�شرنا اليها �سابقا
من حيث رف�ض القيم والأعراف االجتماعية
الظاملة وت�أكيد قهر املجتمع للمر�أة.
ي��رج��ع غ��ي��اب ال��ت��ح��دي��د ال��دق��ي��ق وال��ك��ام��ل
مل�صطلح «ال��ف��ك��ر ال��ن�����س��وي» يف �أدب��ي��ات��ن��ا
االجتماعية واالعالمية والقانونية اىل غياب
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الإط��ار النظري والتاريخي امل�صاحب لها ؛
�إىل هذا اخللط الكبري الذي رافق ا�ستخدام
امل�صطلح« .ولعل ال�صحافة الأدب��ي��ة لعبت
دور ًا هام ًا يف هذا املجال ،حيث كانت �أول
م��ن ط��رح امل�صطلح للتداول الأدب���ي؛ مما
جعل امل�صطلح ي�شري يف داللته �إىل ما تكتبه
املر�أة .حتى �أن الكثري من الكاتبات والكتاب،
كانوا ي�ضعون ما تكتبه املر�أة ،مقابل ما يكتبه
الرجل» )8(.وم��ع ذل��ك مل تكن «الكتابات
الن�سوية» حكر ًا على الن�ساء دون الرجال،
و�إمنا هي نتاج فكري للجن�سني يهتم ب�أحوال
امل��ر�أة ،حيث كان من �أ�شهر الكتاب الذين
تعر�ضوا لق�ضية امل����ر�أة يف م�صرهم من
الرجال �أمثال «رفاعة الطهطاوي» و«قا�سم
�أمني» بخالف من �سبقهما من الكتاب»)9(.
فما هي احلركة الن�سوية اال�سالمية �إذن؟
وكيف ن�ش�أت؟ وهل �سنتبع يف هذا ال�سياق
ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي ت�����ص�� ّر ع��ل��ى رب���ط ن�ش�أتها
باحلراك الغربي للمر�أة ،وبالتايل �صياغة
م�شروعها �ضمن التبعية العاملية ل�سياق
اجتماعي متناق�ض ويف �صياغة ت�شريعية
مقرتحة ب��داي��ة يف امل���ؤمت��رات العاملية؛ ثم
طاغية ملزمة مقولبة من ع��امل �آخ��ر ومن
منظور معريف خمتلف؟
وه��ل ن�ش�أت احل��رك��ة الن�سائية اال�سالمية
�أو «ال��ن�����س��وي��ات الإ���س�لام��ي��ات» ب�أدبياتها
و�شخ�صياتها املعبرّ ة عنها با�صطالح دالل
ال��ب��زري م��ع ب��ن��ات «ال��دي��ا���س��ب��ورة» امل�سلمة
امل��ه��اج��رة اىل ال��غ��رب ،والآخ���ذ ح�ضورها
ب��ال��ت��و� ّ��س��ع يف ال�����س��ن��وات االخ��ي�رة؛ خا�صة
بعد �إح��ت��دام معامل «ال�����ص��راع احل�ضاري»
ب�ين ال��غ��رب واال�����س��ل�ام .وال�ل�ات���ي يوجد
بينهن ب��ع�����ض الإ���س�لام��ي��ات االوروب���ي���ات
اي�ضا؛ ويكاد الوجود العربي بينهم ينعدم؛
با�ستثناء املغرب وكتابات فاطمة املرني�سي.
( )10ف���إذا كان احل��ال كذلك فماذا نفعل
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باحلراك العربي والإ�سالمي الذي ر�صدته
الدرا�سات-تاريخيا -يف امل�شرق للمطالبة
بحقوق املر�أة يف العاملني العربي والإ�سالمي؛
وكيف ن�ص ّنف كتابات عائ�شة بنت ال�شاطيء
وكتاب «حترير امل���ر�أة يف ع�صر الر�سالة»
لعبد احلليم �أب��و �شقة اللذين ظهرا قبل
الت�سعينيات بعقدين من الزمان وكتابات
قا�سم �أمني ورفاعة الطهطاوي؛ ورمبا �أكرث
من ذلك؟
هذه الكتابات التي �أ�شرنا �إليها ن�ش�أت يف
امل�شرق ويف العامل الإ�سالمي نف�سه و�سط
خطابني متناق�ضني :اخل��ط��اب العلماين
واخلطاب اال�سالمي .و كان الأخري «افرازا
من جماهري علماء اال�سالم على امل�ستوى
ال�شعبي حل��م��اي��ة املجتمع اال���س�لام��ي من
«ت��ق��ل��ي��ع��ات» امل�����ر�أة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي راف��ق��ت
اال�ستعمار يف الذهنية اال�سالمية .فاخلطاب
اال�سالمي كان رد فعل لهجمة مق�صودة لرد
امل���ر�أة امل�سلمة ع��ن ا�سالمها ،وذل��ك ليتم
تقبل اال�ستعمار و تثبيته يف ديار اال�سالم.
مما �أعتقد �أن��ه ي�ساهم جدا يف (متو�ضع)
املر�أة -وان مل يكن مق�صودا� -إما يف خندق
واح��د م��ع ال��ع��دو� ،أو التعامل معها كثغرة
ال�ضعف -التي قد ال تعز بحال على العدو-
وكال االفرتا�ضني جعل املر�أة امل�سلمة رهينة
املحب�سني ،الت�ضييق �أو االبعاد يف اخلطاب
اال���س�لام��ي عموما وع��ن العمل اال�سالمي
الفاعل خ�صو�صا ،ومن ثم �سحب حقوقها
االجتماعية والقانونية -التي م ّكنتها منها
ال�شريعة اال�سالمية -عمل ّيا.
فن�ش�أة ه��ذا اخلطاب ال��ذي يعنى بحقوق
املر�أة اذن كانت يف �أواخر اخلالفة العثمانية
ردا ع��ل��ى ف��ئ��ة م��ن امل��ع��ج��ب�ين ب��ال��غ��رب من
املثقفني (ككتاب ال�شيخ م�صطفى �صربي
“قويل يف املر�أة” ال��ذي ي�ؤ�س�س فيه للرد
على العلمانيني الذين ينادون بخروج املر�أة

وامل�ضي على طريق مثيلتها يف ال��غ��رب)،
وال����ذي ت��ن��ام��ى ب�سقوط اخل�لاف��ة و بجثم
اال�ستعمار على ���ص��در ال��ع��امل الإ���س�لام��ي.
فاجلهود كانت موجهة للدفاع عن املجتمع
اال�سالمي وعاداته االجتماعية تعبئة للأمة
ملقاومة اال�ستعمار الفكري وتغلغل مفاهيمه
وعاداته.
�إال �أن القابلية لال�ستعمار تتقوى مبا جاء
به من الأ�شياء ،والتي �شملت �آالت متطورة
�صاحبها منط خمتلف يف التعامل مع املر�أة
اىل جانب اعطائها لذة حرية الت�صرف يف
كل ما متلك؛ وبال ا�ستثناء .ومن �أجل ذلك
ن�ش�أ خطاب ا�سالمي خا�ص متنام من ذلك
موجه اىل املر�أة حتت عنوانني:
الوقت ّ
الأول :الت�أكيد على ما �أعطاه اال�سالم للمر�أة
بعد اجلاهلية والكفر من
ح��ق��وق مل تنلها امل���ر�أة
نشأة هذا الخطاب
الغربية حتى وقت لي�س
بالبعيد ،وح�����ض امل���ر�أة الذي يعنى بحقوق المرأة
امل�سلمة على العودة اليه .كانت في أواخر الخالفة
�أ�ضف اىل ذلك الرتكيز
العثمانية
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة احل��ج��اب
وعدم االختالط ،وطاعة
الأول��ي��اء والأزواج مبا لهم من حق الوالية
والقوامة يف اال�سالم (�ضمن الت�أويل الأكرث
ت��داوال) وكل ذلك لردع (الفتنة ) و حماية
للمر�أة امل�سلمة من “فكر اال�ستغراب”.
الثاين :زيف ما �أعطاه الغرب للمر�أة و�سوء
ما ّ
ب�شرها به من ا�ستقاللية وحرية؛ والتي مل
يق�صد بها اال ار�ضاء غريزة الرجل الغربي
وارواء �شهواته ،والذي بدوره كان معول هدم
للأ�سرة يف الغرب ومثله يف بالد اال�سالم
ان �سعت امل��ر�أة امل�سلمة �سعيها له كمثيلتها
يف ال��غ��رب –والذي �أ���ش��رن��ا اىل �سياقاته
التاريخية �سابقا -وهنا ال بد من الت�أكيد
على �أن الكتابات حتت هذين العنوانني ما
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زالت متجددة وم�ستمرة.
ومع ذلك وجدنا تيار ًا �إ�صالحي ًا يف تاريخ
اخلطاب الإ�سالمي يربز فيه ال�شيخ حممد
عبده ،حيث ي�ؤ�س�س يف تف�سريه املنار (يف
تف�سريه ل�سورة الن�ساء) ملنهج معتدل يربز
فيه مكانة امل���ر�أة يف الإ���س�لام وم��ا حباها
اهلل –�سبحانه -من حقوق فاقت فيه املر�أة
يف الغرب ،ومن جانب �آخر يدعو �إىل فهم
�آي القر�آن الكرمي فهم ًا معتد ًال فيما يتعلق
بالعالقة الزوجية ،مبين ًا �أن القوامة (التي
ه��ي ال��ري��ا���س��ة ل��ل��رج��ل) -ف��ي��م��ا ي���رى -ال
ت��ع��ن��ي ال��ط��غ��ي��ان
والأف���������ض����ل����ي����ة
امل��ط��ل��ق��ة؛ و�إمن���ا
هي ريا�سة قائمة
على ا�ستعدادات
وه������ب������ه������ا اهلل
�سبحانه للرجل
ل��ق��ي��ادة الأ���س��رة
باحل�سنى مت ّبع ًا
فيها هدي النبي
ع���ل���ي���ه ال�������س�ل�ام
يف ال��ت��ع��ام��ل مع
امل������ر�أة ع��م��وم�� ًا.
وي���ع���ي���ب ال��ف��ه��م
ال��داع��ي �إج��م��ا ًال �إىل اال���س��اءة �إىل
املر�أة حتت غطاء الزوجية .مبعنى �أن ال�شيخ
وي�صرح يف �أحايني �أخرى �إىل
يل ّمح �أحيان ًا ّ
�سلبية فهم بع�ض الن�صو�ص القر�آنية و�سلبية
املمار�سة والتطبيق .وك�أنه يدعو ب�صورة غري
مبا�شرة ل�ضرورة تنخيل ما حملنا من فهم
لبع�ض �آي ال��ق��ر�آن الكرمي دون متحي�ص.
وال نن�سى �أنه كان يدعو �إىل �إعادة فتح باب
االجتهاد ،وي�ؤكد �أنه ال ميكن اغالقه بحال؛
والذي يعني �أن اخلطاب اال�سالمي عموما ال
يجب �أن يبقى مت�أخر ًا عن زمانه .ف�إنه لي�س

مت�صور ًا �أن يبقى فهم امل�صدر الأ�سا�سي
(القر�آن الكرمي) للخطاب الإ�سالمي حكر ًا
على حقبة تاريخية حمددة يقف عندها؛ يف
الوقت الذي يعلن فيه هذا اخلطاب �أنه يركن
�إىل �أ�صول �صاحلة لكل زمان ومكان(.)11
�إنه من ال�ضروري �أن ال نغفل موقف املر�أة
من اخلطاب الإ�سالمي .فاحلركة الن�سوية
يف م�صر و�أماكن �أخرى يف العاملني العربي
والإ���س�لام��ي مل تكن مبعزل عن اخلطابني
املتقابلني الإ�سالمي والعلماين .ففي الوقت
الذي كانت كتابات اخلطاب العلماين تدعو
املر�أة �إىل اخلروج يف ركب املدنية والتقدم
كمثيلتها يف الغرب (والذي كان يعني التخلي
ورف�ض ما يعيق ه��ذا اخل��روج من مفاهيم
وعادات وقيم �إ�سالمية ،وقبول ما ي�صاحبه
من مفاهيم وع��ادات وقيم غربية جديدة)
كانت �أقالم اخلطاب اال�سالمي تعيد املر�أة
�إىل بيتها بت�ضخيم مفهوم القرار يف البيت،
وت�أكيد تعار�ض ه��ذا اخل��روج مع واجبات
امل���ر�أة وم�س�ؤولياتها يف بيتها جت��اه ال��زوج
والأبناء.
ومبا �أننا ال نناق�ش هنا اخلطاب العلماين،
وال يعنينا يف ه��ذا الوقت �أن ن�ؤ�س�س لنقد
احلركة الن�سوية العاملية وفق هذا اخلطاب
�أو مناق�شة �أ�س�سها الفكرية واملعرفية؛ �إال
�أن��ه يعنينا حق ًا �أن ن���ؤك��د �أن بع�ض �أق�لام
اخلطاب اال�سالمي قد �أ�سهم يف دف��ع؛ بل
وتثبيت عجلة احلركة الن�سوية قدم ًا من
حيث ال يدري .وذلك بت�ضخيم بني على فهم
مرجح غالب ًا لكثري من �آي القر�آن التي تنظم
ّ
عالقة املر�أة امل�سلمة باملجتمع عامة وبالرجل
خا�صة ،وعلى كثري من الأحاديث ال�ضعيفة �أو
املو�ضوعة التي ت�صطدم بن�صو�ص �صحيحة
من هدي النبي -عليه ال�سالم -حتت عناوين
�أ�صولية «ك�سد الذرائع» «وف�ساد الزمان».
ومبا �أن امل��ر�أة امل�سلمة خرجت فع ًال وجدنا
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�أق�لام ن�سوية �إ�سالمية يف احل��راك،
الفعل واالنفعال!
ر���ص��دت ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت احل��رك��ة
الن�سوية الإ�سالمية �أربعة توجهات خمتلفة:
«الن�سوية الراف�ضة»
«الن�سو ّية ال�سلف ّية»
«الن�سوية الإ�صالحية»
«الن�سوية الت�أويل ّية»(.)12
هذه التوجهات املختلفة جندها يف ال�شرق
ويف الغرب على ال�سواء ،منها ما يحت�ضنه
العامل الإ�سالمي نف�سه ،ومنها ما يتمركز يف
العامل الغربي ويف الواليات املتحدة الأمريكية
على اخل�صو�ص؛ ورمب��ا كان الأخ�ير منهما
الأوفر حظ ًا جللبه ذهنية العامل الإ�سالمي
املتوج�سة من ح�ضوره وات�سارع انت�شاره؛
ّ
ّ
ولعله لذلك نال بامتياز جل اهتمام الإعالم
ومن كتب عن «الن�سوية الإ�سالمية»؛ �أو حركة
الن�ساء امل�سلمات فيما نتبناه.
ه��ذه التوجهات يف حتليلنا هي انعكا�سات
للخطاب الإ�سالمي نف�سه ،وال��ذي �أ�شرنا
�إىل انفعاالته التاريخية مع حقوق امل��ر�أة.
فما قابل الت�شدد فيه �أفرز خطاب ًا مت�شدد ًا
راف�ضا من قبل ه�ؤالء الن�سوة .كذلك ما كان
فيه دعوة �إىل اعادة متكني املر�أة من حقوقها
الت�شريعية �أف��رز خطابا ا�صالحيا متناميا
�إىل مراجعة ج���ا ّدة للخطاب الديني بكل
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حم��اوالت �إ�سالمية (من �أق�لام اجلن�سني)
تدعو ملراجعة �أ�س�س هذا اخلطاب ونقدها
�إ���س�لام��ي�� ًا ،وان��ت��اج خطاب متجدد م�ستند
�إىل �أ�صول ال�شريعة ال يقف يف وجه خروج
امل���ر�أة ومتكينها م��ن حقوقها التي كفلتها
ال�شريعة نف�سها حتت �أي ذري��ع��ة .فاملر�أة
مل تكن معزولة �أو مغيبة يف ع�صر الر�سالة
و�أن الواجب مع تغري الأحوال ت�أكيد حريتها
الإ�سالمية و�أهليتها وتنظيم خروجها.

مفاهيمه املتعلقة بحقوق املر�أة وفق مقا�صد
ال�شريعة ون�صو�صها.
الن�سوية الراف�ضة:
ن�سوية ترف�ض كل ما يقف يف وجه امل��ر�أة
لتحقيق م�ساواة كاملة مع الرجل ،ينطلق
ه��ذا الرف�ض من رف�ض الأح��ك��ام الب�شرية
لي�صل �إىل الأحكام الإلهية على ال�سواء يف
الوجه امل�ضطرب الأكرث حدة يف هذا التوجه.
ويتحمل «الإ����س�ل�ام ال ّ
مب�صطلح���ط���ارد»
ّ
ف��ه��م��ي ج���دع���ان -م�����س���ؤول��ي��ة ان���ت���اج ه��ذا
اخلطاب بدرجة كبرية()13؛ �إ ّال �أن التحليل
امل��ت��ك��ام��ل ال���ذي
ي��ق��د ّم��ه لل�سياق
االج�����ت�����م�����اع�����ي
ال����������ذي �أف��������رز
ه�������ؤالء ال��ن�����س��وة
ه��و عن�صر �آخ��ر
�أ����س���ه���م يف ه��ذه
ال����رادي����ك����ال���� ّي����ة
املت�شددة يف طرح
ه�ؤالء الن�سويات.
ف����ان����ف����ع����ال ك��ل
واح���������دة م��ن��ه��ن
م������ع اخل����ط����اب
حممود فري�شخان � /إيران
الإ�������س���ل��ام������ي،
وال���دي���ن وك���ل �أح��ك��ام��ه وق��وان��ي��ن��ه
املعمول بها وغ�ير املعمول بها -يف العامل
الإ���س�لام��ي على العموم -كانت �شخ�صية
ف��ردي��ة حت��ت ظ�ل�ال جت����ارب م��ت��ن��وع��ة من
اال�ضطهاد و�ضع حت��ت عنوانني رئي�سني:
ال��ع��ادات والتقاليد ،وال��دي��ن! �أ�ضيف �إىل
ه��ذا �أنهن ن�ش�أن يف بيئة اجتماعية يطغى
عليها التناق�ض واالزدواجية ،فهن يف داخل
�أ�سرهن ،كن ن�ساء م�سلمات من بيئة بنغالية
�أو باك�ستانية �أو �أندوني�سية �أو �صومالية �أو
ت��رك��ي��ة ،...وه��ن غربيات على العموم �أو
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�أمريكيات �أحيان ًا ،ميلكن ما تتملكه املر�أة
ال��غ��رب��ي��ة يف ع�صر احل��داث��ة وم���ا بعدها،
ميار�سن حياتهن اليومية بكل عبق احلرية
املفتوحة وامل�ساواة القانونية مع التحفظ على
ا�شكاالت املمار�سة ونتائجها غري املنظورة.
ت�برز يف ه��ذه املجموعة ن�سويات �أ�ضحت
العلمانية والليرباية وامل�شروع الأنثوي(  (f e
 )minismهو املالذ الرحب من ال�ضغط
االجتماعي واالزدواجية املبعرثة لهويتهن.
نذكر منهن:
 ت�سليمة ن�سرين-بنغالية�-سويدية -مواليد.1962

 �أي��ان حر�سي علي�-صومالية -هولندية-مواليد .1969
ار�����ش����اد م��ن��ج��ي –�أوغندية-كندية-
مواليد.1968
 جن���ل��اء ك��ي��ل��ي��ك-بدأت أول حركة تنادي
تركية� -أملانية-مواليد

بإعطاء المرأة حقوقها
في أوائل القرن الخامس
الميالدي في فرنسا

.1958
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ال��ب��ط��اق��ة ال�شخ�صية
لكل من ه���ؤالء الن�سوة
جت��ع��ل��ن��ا �أك��ث�ر تفهم ًا
ل�������ض���راوة ه��ج��وم��ه��ن
وردود �أفعالهن على كل ما هو ديني؛ �إ ّال �أننا
يجب �أن نتنبه اىل �سقوطهن جميع ًا يف اخللط
وال�ضبابية بني ما هو �إلهي وما هو ب�شري،
ونعني بذلك ت�سويغ الت�سلط "الذكوري"
الذي كربن حتت وط�أته و�س ّوق االجبار على
تق ّبله واال�ست�سالم له حتت عناوين دينية،
ومفاهيم دينية ،ون�صو�ص دينية؛ كلها يف
دائرة التوارث والتداول يف العامل الإ�سالمي.
وما زالت هذه املفاهيم (القوامة ،الوالية،
الأح���ك���ام الت�شريعية امل�����ص��ن��ف��ة لتعظيم
�ش�أن الذكورة :كالتعدد والإرث) يف دائرة
"التوظيف الديني"جم ّي�شة لالنت�شار
وال��ت��دوي��ر يف واقعنا الإ���س�لام��ي (لإخ�ضاع

املر�أة) ل�صالح الرجل.
ال��ك��ث�ير م��ن ه���ذه امل��ف��اه��ي��م �أو الن�صو�ص
املتداولة� ،أو الت�أويالت لن�صو�ص ال�شريعة
ال�صحيحة ال ميلك م�ستند ًا �أ�صولي ًا �أو دلي ًال
�شرعي ًا ي�سلم من النقد والنق�ض مع ًا؛ فهي
مفاهيم مغلوطة �أ�ص ّرت الذاكرة االجتماعية
العربية والإ�سالمية على تداولها بال مراجعة
�أو تدقيق لأنها تتما�شى مع تقاليد راك��دة،
وت�شكل درع�� ًا حامي ًا للأعراف االجتماعية
املتوارثة من هواج�س اخل��وف من ع��ادات
وافدة.
التفهم ملوقف هذه الن�سوية الراف�ضة ال يعني
�أنهن ميتلكن العذر يف ممار�سة التطرف
واال���س��اءة �إىل ك��ل م��اه��و دي��ن��ي؛ ب��ل يعيننا
على �إدراك �سطحية ه��ذا اخل��ط��اب ون��زع
فتيل الغ�ضب من ه���ؤالء الن�سوة .وه��ذا ال
يتحقق �إ ّال ب�إيجاد �أر�ضية منهجية �صلبة
ي�برز فيها الف�صل ب�ين م��ا ه��و م��ن �أ���ص��ول
الدين و�أح��ك��ام ال�شريعة ،وب�ين ما هو من
ممار�سات جمتمعية ظاملة اال���س�لام منها
ب��راء� .إن الفرقعة الإعالمية لآراء ه���ؤالء
الن�سوة م��ب��ذول دائ��م�� ًا ل��دواع��ي الت�سويق،
ولي�س املق�صود منه –فيما نرى -الدفع نحو
اكت�ساب املر�أة حلقوقها امل�سلوبة.
وال بد من الت�أكيد على �أن عدم كفاية ه�ؤالء
الن�سوة يف الدرا�سات ال�شرعية الإ�سالمية
وع��دم قدرتهن على الو�صول �إىل املعلومة
الدينية من م�صادرها الأ�سا�سية جعلهن
�سلب ًا م�ستغ ًال و�سه ًال لفريقني :العلمانية
الليربالية املتطرفة التي تدفع نحو التغريب،
واجلماعات الإ�سالمية املتطرفة التي تدفع
نحو فهم مغلق منكفيء على نف�سه !()14
الن�سو ّية ال�سلفية
ق��د نقرر وف��ق�� ًا للمتابعة العملية حل��راك
اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة املختلفة ح�ضور ًا
للمر�أة امل�سلمة يعك�س فكر هذه اجلماعات
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وتوقعاتها من وجود املر�أة فيها .ومع �إدراكنا
لعدم وج��ود درا���س��ة متكاملة ت�سجل واق��ع
ح�ضور املر�أة وفاعليتها يف هذه اجلماعات؛
�إ ّال �أن���ن���ا ق���د ن��ف��ي��د م���ن درا�����س����ة م��رك��ز
القد�س( )15و(م��ع��ه��د كارنيجي لل�سالم
بالواليات املتحدة) اللتني حاولتا اعتماد
امل�شاهدة واملالحظة لت�سجيل واقع م�شاركة
املر�أة يف هذه اجلماعات.
خل�صت ورق��ة (كارنيجي) -وه��ي درا�سة
� ّأع��دت��ه��ا ال��ب��اح��ث��ت��ان �أم��ي��م��ة ع��ب��د اللطيف
ومارينا �أوت���اوي من ق�سم ال�شرق الأو�سط
باملعهد ،مبنية على مقابالت عدة �أجراها
املركز مع ن�ساء ينتمني حلزب اهلل اللبناين
وجماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر ،ف� ً
ضال
عن ح��وارات �أق��ل مع نا�شطات �إ�سالميات
يف امل��غ��رب والكويت وب��ل��دان �أخ���رى�« -إىل
�أن الن�ساء ب���د�أن مي��ار���س��ن دور ًا �أك�ب�ر يف
ر�سم معامل حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف
العامل العربي ،كما �أ ّك��دت �أن ن�شاط ه�ؤالء
الإ�سالميات تبلور �أي�ض ًا يف تنامي جهودهن
يف ق�ضية حقوق امل��ر�أة وامل�ساواة ،و�إن كان
م��ازال (الوقت) مبكر ًا ال�ستخال�ص ن�ش�أة
منوذج �إ�سالمي كامل حلقوق املر�أة».)16(.
ور������ص�����دت ال�����ورق�����ة �أن ه���ن���اك «�أدل������ة
ع����دة ع��ل��ى �أن ال��ن�����س��اء ال��ن��ا���ش��ط��ات قد
���ش��ق��ق��ن ط��ري��ق��ه��ن يف ���ص��ف��وف احل��رك��ات
اال���س�لام��ي��ة ع�ب�ر �إن�������ش���اء ف����روع ن�سائية
قوية ،وامل��ن��اداة مب�شاركة �سيا�سية �أو�سع».
«بيد �أن الورقة – وكما هو متوقع � -أبدت
حتفظ الن�ساء يف تلك احلركات على تبني
�أج��ن��دة ن�سوية طبق ًا للنموذج ال��غ��رب��ي»،
م���ؤك��دة �أن��ه��ن يحملن ه ّ���م احل��ف��اظ على
القيم الإ�سالمية ،لكنها �أك��دت �أي�ض ًا �أن
ك��ث�يرات منهن �أع��رب��ن ع��ن ع��دم ر�ضاهن
�إزاء ح�صر ن�شاطهن ب��ال��ف��روع الن�سوية
والن�شاطات اخل�يري��ة ،وي��رغ�بن يف النظـر

�إليهن كم�ؤهالت.
تقرير (ك��ارن��ي��ج��ي) ر���ص��د واق���ع امل���ر�أة يف
اجل��م��اع��ات الإ�سالمية (املح�سوبة) على
ما ي�سمى «بحركات الإ�سالم ال�سيا�سي» يف
مناطق خمتلفة من العامل العربي الإ�سالمي،
وبالتايل فهي مل�ست حراك ًا ن�سوي ًا �إ�سالمي ًا
يبتغي �إيجاد ح�ضور �أك�بر -وب�لا ممانعة-
يف جمتماعاتهم ع�بر تلك (الأح����زاب �أو
احل��رك��ات) .بكلمات �أخ��رى ه��ذا احل��راك
ي�سعى للوجود يف دائرة املمكن املقبول عرب
مفاو�ضات يومية تبقي على مكانة الرجال
القيادية �أو (الذكورية املت�سلطة) بامتياز
�ضمن املفاهيم الإ�سالمية ذات الت�أويالت
امل��ت��وارث��ة ،والتي ما زال��ت �ضمن امل�سكوت
عنه ن�سبي ًا يف �أو�ساط هذه اجلماعات .ولعل
درا����س���ة م��رك��ز ال��ق��د���س
التي ارت��ك��زت على واق��ع
لعل واقع المرأة يتضح
م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية
�أظهرت حراك ًا �ضئي ًال يف بصورة أعلى إذا تم إجراء
واقع الأحزاب الإ�سالمية دراسة تنظر في البعدين
الأردن���ي���ة ت���أث��ر ًا بالواقع
االجتماعي والحقوقي
ال�سيا�سي العام من جانب
�آخر.
ولعل واقع املر�أة يت�ضح ب�صورة �أعلى �إذا مت
�إجراء درا�سة تنظر يف البعدين االجتماعي
واحل��ق��وق��ي ل��واق��ع��ه��ا يف ه���ذه احل��رك��ات،
وحتقيقها لكينونتها االن�سانية بكل �أبعادها
يف تعاملها مع اجلن�س الآخر وفق الأعراف
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ن��ظ��ورة ،و�إذا ك��ان��ت ه��ذه
احلركات �أقرب يف تعاملها مع املر�أة وحفظ
حقوقها وفق ًا للن�صو�ص الدينية ال�صحيحة
والأح��ك��ام ال�شرعية الأق���رب ملقا�صد هذا
الدين.
جانب �آخر مل ّ
تغطه �أي من هاتني الدرا�ستني،
لي�س �أقل �أهمية مما مت ر�صده �إىل الآن ،وهو
م��دى انفعال ه��ذا احل��راك الن�سوي وت�أثر
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مكانته يف داخل هذه اجلماعات مع اخلطاب
الن�سوي الليربايل يف جمتمعاتها ومكت�سباته
امل��دع��وم��ة بتو�صيات امل����ؤمت���رات الن�سوية
العاملية  -والغربية الت�أثري غالب ًا  -واملواثيق
ال��دول��ي��ة احل��ق��وق��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��االن�����س��ان
والأ�سرة واملر�أة والطفل! فهل تتحقق له�ؤالء
الن�سوة يف تلك اجلماعات مكت�سبات على
�سبيل الرت�ضية الداخلية ،من باب امل�سايرة
لل�ضغوط اخلارجية �أو املزاودة عليها والتي
ال تخلو من «براغماتية» �أو «م�صلحية دينية»
م�ب�ررة يف خ��ط��اب ه��ذه اجل��م��اع��ات .تقول
ماري هجالند« :يف �سبيل الدفاع عن معاملة
الإ�سالم للن�ساء وجد الإ�سالميون �أنف�سهم
 من دون �أن يدركوا  -ينتحلون خ�صائ�صالن�سوية الغربية وهم يقدحون فيها»)17(.
بل �إن البع�ض طالب يف ور�شة عمل «الن�ساء
ال��ع��رب��ي��ات ب�ين الإمي����ان ال��دي��ن��ي وال��ع��دال��ة
االجتماعية»  ،ب�ضرورة بلورة خطاب ن�سوي
ديني ي�سعى �إىل «�أ�سلمة التمكني» و»�أ�سلمة
اجلندر» وغريها من م�صطلحات احلركات
الن�سائية التي ت�ستخدمها للتعبري عن حقوق
املر�أة)18(.
الن�سوية الإ�صالحية  ...الن�سوية الت�أويلية
عندما نتحدث عن ن�سوية �إ�صالحية فنحن
نعني �أننا نلم�س من خ�لال تتبعنا احلثيث
للكتابات التي تناولت «الن�سوية الإ�سالمية»
�أو احلراك الن�سوي الإ�سالمي (فيما نتبناه)
ح�ضور ًا داخلي ًا حلراك ن�سوي يف اجلماعات
الإ���س�لام��ي��ة ب��اخ��ت�لاف عناوينها و�أجنداتها
يفاو�ض للح�صول على مكت�سبات حقوقية
للن�ساء دومن���ا ا�ستعداء للرجل .كما �أننا
نرى مع بروز الدعاة اجلدد (والذين ينتمي
غالبيتهم لهذه اجلماعات املختلفة) خطاب ًا
ديني ًا �أكرث ليونة وتعاطف ًا وت�ساحم ًا مع الآخر
بينو دايني � /إيطاليا

ومع امل��ر�أة على وجه التحديد .وال نن�سى �أن
ه��ن��اك ح�����ض��ور ًا �ضئي ًال لبع�ض ال��داع��ي��ات
اجلدد من (الإ�سالم الو�سطي) الذي ي�سعى
�أي�ض ًا لتعديل دفة اخلطاب املت�شدد الذي �أذيع
عن اال�سالم يف ال�شرق والغرب ،والذي ي�سمح
بدرجة ما مبراجعات لفقه الداخل اال�سالمي
وفهم �أكرث مالءمة حلاجات الع�صر.
ٍ
بقي �أن نت�ساءل عن الن�سوية الت�أويلية ،من
حيث مبدئية مراجعة الن�صو�ص واملفاهيم
و�إن�شاء ت�أويالت جديدة تتقارب �أو تتباعد
عن ال��ر�ؤي��ة الرتاثية املتداولة يف اخلطاب
الإ�سالمي والتي �أ�شرنا لتاريخية ن�ش�أتها
يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وال��ت��ي رمب���ا ي�شار
اليها «ب��الإ���س�لام الو�سطي» �أو «التنويري
احل�ضاري» �أو «املعتدل».
مقاربة ال��دك��ت��ورة عائ�شة بنت ال�شاطيء
(ن�ساء حول النبي) �سجلت حظور ًا ت�أ�سي�سي ًا
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يف �إن�شاء هذا اخلطاب وتزامنت مع كتاب
ال�����ش��ي��خ ع��ب��د احل��ل��ي��م �أب����و ���ش��ق��ة (حت��ري��ر
امل�����ر�أة يف ع�صر ال��ر���س��ال��ة) وال����ذي ك��ان
ت�سجي ًال تاريخي ًا واجتماعي ًا حل�ضور املر�أة
وم�شاركتها يف ع�صر الر�سالة .كال الكتابني
ت�ضمنا دع���وة عملية للعودة �إىل م�صادر
ال�شريعة ال�صحيحة وال�صريحة بنظرة كلية
�شاملة ملراجعة اخلطاب الإ�سالمي الذي
متت ب�صلة �إىل
طغت عليه �آراء وفقهيات ال ّ
هذه الأ�صول الت�شريعية؛ بل تغافلت عنها
�أو ّ
عطلتها .ه��ذه الدعوة ما زال��ت فت ّية يف
العاملني العربي والإ�سالمي؛ وما زالت وك�أنها
ال تبارح مكانها لل�ضغوط املمار�سة عليها من
اجلانبني الفكريني املتناق�ضني :العلمانية
الليربالية ،وال�سلفية املت�شددة! كما �أننا ال
نغفل �أثر الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
املت�أرجحة يف العامل العربي ،والتي تفر�ض
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دائم ًا ت�شكك ًا �إزاء �أي حراك جديد.
كتابات فاطمة املرني�سي والتي هي �أي�ض ًا
م��ن ال��داخ��ل ال��ع��رب��ي اال���س�لام��ي ،ات��خ��ذت
توجه َا مبدئي ًا عدائي ًا مت�شكك ًا راف�ض ًا لكثري
من الن�صو�ص الدينية من حيث ال�صحة �أو
الت�سليم ب�صحة ت�أويلها؛ مما فر�ض على
خطابها يف امل�شرق املحا�صرة والرف�ض من
الأو�ساط الإ�سالمية املختلفة؛ بل والنفي �إىل
دائرة «الأنثوية الغربية البغي�ضة»! وهذا نقل
كتابات املرني�سي اىل دائرة الفعل امل�ضاد يف
مراجعة اخلطاب اال�سالمي من جانب ،واىل
تغذية النظرة الغربية ال�سلبية عن اال�سالم
واملر�أة التي ر�صدتها درا�سة كارنيجي« :يف
انتقاد �صريح للآراء ال�سائدة يف الغرب حول
املر�أة يف احلركات الإ�سالمية ،ويف الإ�سالم
ب�شكل ع���ام ،وو���ص��ف��ت ت��ل��ك الآراء ب�أنها
«مقولبة وال ت�ستند �إىل املعرفة» ،و�أن معظمها
«ي�أخذ الإ�سالميني ككتلة جامدة ال تتغري».
و�أ�ضافت الورقة« :قلما ينقل املعلقون الغربيون
ر�أي ًا �إيجابي ًا عن عالقة الإ�سالم ك�أيدولوجيا
�أو كدين باملر�أة ،فالر�أي ال�سائد يف الغرب
ي� ّصور املر�أة �أنها ترزح حتت وط�أة القمع يف
جمتمعات ذكورية ومقيدة ب�سال�سل ثقافية
وقوانني دينية»« .وي�ستند م�ؤيدو هذا الر�أي
�إىل الزيادة امللحوظة يف �أع��داد املحجبات
من كافة الطبقات االجتماعية ،وي�سارعون
�إىل ا�ستخال�ص �أن الإ�سالم ال�سيا�سي  -الذي
منا يف ال�سبعينات  -ي�ستخدم الدين ل�سن
ق��وان�ين ومم��ار���س��ات متييزية»( )19وال��ذي
�أنتج «الن�سوية الراف�ضة» التي ال تعرف عن
الإ�سالم – حق ًا � -إ ّال هذه املمار�سات وتنزع
«�إىل ت�أييد النظرية القائلة ب�أن «حقوق املر�أة
والإ�سالم نقي�ضان»(.)20
�إ ّال �أن��ن��ا ن�شهد ح��راك�� ًا ق��د ال يكون �أك�ثر
ح�ضور ًا وت�أثريا يف الإعالم الغربي �أو ال�شرقي
لن�ساء م�سلمات ميلك بع�ضهن تخ�ص�ص ًا يف
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العلوم ال�شرعية الإ�سالمية و�أدوات علمية
ت�ؤهلهن لإن�شاء مراجعات جديدة يف قراءة
الن�صو�ص الدينية .من �أمثال �أمنية ودود
حم�سن (ال��ق��ر�آن وامل����ر�أة) ،ورفعت ح�سن
(يف درا�ستها للحديث النبوي ال�شريف)
ول��ي��ل��ى �أح��م��د (يف درا���س��ت��ه��ا االجتماعية
التاريخية ل�ل�إ���س�لام) ،وع��زي��زة الهربي،
و�أ�سماء بارال�س ونريه توحيدي .ولقد «تب ّنى
�أك�ثره��نّ م�صطلح (الن�سوية الإ�سالمية)
دون ت��ر ّدد( ،وجاهرن) بذلك على خالف
�أغ��ل��ب امل�سلمات ال��ع��رب��ي��ات امل��ق��ي��م��ات يف
بلدان �إ�سالم ّية؛ �إذ كثري ًا ما جتد الدار�سة
حرج ًا يف الت�صريح ب�أ ّنها تتبنى فكر حركة
«الإ�سالم الن�سوي» دون حت ّفظ �أو دون حر�ص
على تغيريه حتى يبدو �أكرث مالءمة مع البيئة
الإ�سالم ّية»( )21كالدكتورة هبة ر�ؤوف
ومقاربتها يف «املر�أة والعمل ال�سيا�سي».
ه�����ؤالء ال��ن�����س��وة يف ال��غ��رب ي��ج��اه��دن على
ّ
خطني :الداخل الغربي؛ لنيل حقوق الهوية
واملواطنة واالنتماء واالندماج ،والدفاع عن
الإ���س�لام ال��ذي يتبنينه ويعتقدن مبواءمته
ل��ل��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة وال��ت�����س��ام��ح الإن�����س��اين
بعد �أح����داث الربجني( )22يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يف نهاية القرن املا�ضي.
هذه اجلهود الن�سوية امل�ستندة �إىل قراءة
الن�صو�ص مل يعب�أ بها �أحد حتى قررت �أمينة
ودود الإمامة يف �صالة جامعة وعلنية ،والتي
ال �أراه���ا �إ ّال حم��اول��ة جل��ذب انتباه العامل
الإ�سالمي والغربي لوجود ه��ذه «الن�سوية
الإ�سالمية الت�أويلية» غري ال ّراف�ضة للإ�سالم؛
بل املنطلقة منه)23(.
وق��د تال ه��ذه الواقعة بعد ذل��ك عقد �أ ّول
م�ؤمتر دويل للحركة للن�سوية الإ�سالمية بكل
توجهاتها يف بر�شلونة العام  2005حيث
رينيه ماجريت  /بلجيكا

�أُطلقت دعوة "اجلهاد من �أجل امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة"(. )24
وق��د ن��واف��ق دالل البزي(� )25أن ه ــذه
املحاوالت الت�أويلية تنطوي على �إ�شكالني:
فالن�سوية الإ���س�لام��ي��ة الت�أويليـة متار�س
قيا�س ًا غري دقيق .ففي الوقت الذي تقـرر �أن
القر�آءت ال�سائدة حول الإ�سالم هي قر�آءات
بطريركية ذكورية و�أن مفهوم البطريركية
ه��ذا ورث��ت��ه ع��ن الن�سوية ال��غ��رب��ي��ة ،تقرر
�أي�ض ًابناء على مبادىء عامة مت�ضمنة يف
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي �أن الإ���س�لام متت قراءته
ق�����راءة ب��ط��ري��رك��ي��ة ل��ت��ق�ترح ق�����راءة غري
بطريركية ل�ل�إ���س�لام .ال��ن��اق�����ص يف ه��ذه
امل��ق��ارب��ة ه��و �إع����ادة تفكيك البطريركية
العربية اال���س�لام��ي��ة نف�سها ب��دل االكتفاء
م�سبق علمي.
بقراءة حممولة على ْ
�أم���ا الإ���ش��ك��ال ال��ث��اين فهو امل���زج ب�ين علم
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الهوام�ش
( )1طرابي�شي ،ج��ورج ،امل���ر�أة يف ال�تراث
اال���ش�تراك��ي ،ط ،2دار الطليعة ،ب�يروت،
� ،1979ص 83وما بعدها.
( )2عبد املق�صود ،حممد ،املر�أة يف جميع
الأدي����ان ،ط ،1مكتبة م��دب��ويل ،القاهرة،
� ،1983ص.44
( )3جامبل ،الن�سوية وم��ا بعد الن�سوية،
�ص 37وما بعدها .انظر هذه االقتبا�سات
جميعا فيما جمعته الباحثة �سهاد قنرب،
"ق�ضايا قر�آنية عند الن�ساء احلداثيات"،
ر�سالة ماج�ستري ،2011اجلامعة الأردنية
�ص .25وال��دك��ت��ور حممد ر�شيد ري���ان يف
حديثه ع��ن الن�ش�أة التاريخية والفل�سفية
للحداثة الأورورب���ي���ة" ،احلداثة والن�ص
الديني" ،ر�سالة ماج�ستري  ، 1999اجلامعة
الأردنية.
( )4فيما نقله حممد قطب عن جان فريفيل
يف كتاب املر�أة واال�شرتاكية ،مذاهب فكرية
معا�صرة ،دار ال�شروق ،ط� ،1988 ،3ص302
وما بعدها.
( )5معتز اخلطيب ،الن�سوية الإ�سالمية
والتحيزات الذكورية،
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االج��ت��م��اع ال��غ��رب��ي ذي ال��ن��زع��ة الن�سبية
وغري الإلهية املطلقة بالنظر �إىل الأ�شياء
والظواهر و�إن ادعى الكونية  .ونخالفها يف
�أن هذا ال ين�سحب على “علوم التف�سري ذات
النزوع نحو املطلق -زواج الن�سبي واملطلق -
وهذا مغامرة فكرية جديدة على املعا�صر ”
لأن تف�سري القر�آن غري امل�ستند �إىل ن�صو�ص
�صحيحة �أو �صريحة لي�س �إلهيا مطلق ًا؛
بل اجتهادات ب�شرية قابلة للنق�ض والنقد
مع ًا؛ بل واال�ستبعاد من العقل الإ�سالمي
واملمار�سة املجتمعية .وهذا احلكم ين�سحب
على الآراء الفقهية امل�سيئة للمر�أة كذلك؛
فهي لي�ست �أحكام ًا نهائية �أو مقد�سة.
ولعلنا نقف �أخري ًا مع الباحث معتز اخلطيب
يف “�إن حماولة مواءمة منظومة الإ�سالم
يف م��ا يخ�ص مو�ضوع امل���ر�أة م��ع املنظومة
الن�سوية الغربية نوع من الأدجل��ة ،والوقوع

يف �أ���س��ر الن�سوية ،ال��ت��ي ت���دور ح��ول فكرة
الهوية اجلن�سانية ،وتتجاوز فكرة احلقوق
االجتماعية والإن�سانية ل��ل��م��ر�أة �إىل ر�ؤي��ة
معرفية .ومن هنا يتم احلديث عن جتني�س
الأدب ،والكتابة ،و�إع��ادة قراءة التاريخ من
منظور �أنثوي ،والبحث عن دور امل��ر�أة فيه.
ويف هذا ال�سياق متكن قراءة تلك املحاوالت
التي تبحث عن «امل��ر�أة املقاومة يف التاريخ»
ودور املر�أة وجهودها يف احلديث ال�شريف،
والن�ساء املفتيات ،على �أال يهيمن ذلك ك�إطار
حاكم للتاريخ واملعرفة بني الفعل ورد الفعل.

ال ّن�سو ّية الإ�سالمية وجدلية الالمفكر فيه
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Maqal.php?id=254&cat=17
( )6دالل البزري ،الن�سوية الإ�سالمية،

املر�صد لدرا�سة الظواهر الإ�سالمية

http://www.islamismscope.org/
index.php?art/id:285
( )7يف حما�ضرة للدكتورة ا�ستيفاين عبد
اهلل يف اليمن يف  2010حول ن�ش�أة احلركة.
http://www.almasdaronline.com
( )8التوجهات ال�ترب��وي��ة للفكر الن�سوي

امل��ع��ا���ص��ر ب�ين امل��ن��ظ��ور ال��غ��رب��ي وامل��ن��ظ��ور
الإ�سالمي.

http://uqu.edu.sa/pagear/105951
( )9املرجع ال�سابق
( )10دالل البزري ،الن�سوية الإ�سالمية،

مر�صد الظاهرة الإ�سالمية.

http://www.islamismscope.org/
index.php?art/id:285
(� )11أن��ظ��ر مقالتنا "املر�أة يف اخلطاب

node/152،

عن الن�سوية الإ�سالمية � :شيماء ال�صراف،

h t t p ://w w w .q u r a n 4 n a h d a
com/?p=1399

ولقاء مع زيبا ح�سني ،الباحثة يف الن�سوية
الإ�سالمية:

http://www.sotsyria.com/ind
http://www.sotsyria.com/index.
php
( )17ج��م��ال اخل��ط��ي��ب ،ال��و���ض��ع ال��راه��ن

للمر�أة الأردنية "العوائق والفر�ص" .

http://archive.electionsjo.com/
ESubjec
( )18قراءة عمرو جمدي
http ://www .is l a m to da y .n et /
arcles/show_articles_content.
c f m ? i d =2 2 3 )2 3 / 7 / 1 4 2 8
،6/8/2007.

الدرا�سة يف �أ�صلها من مركز (كارنيجي)
لل�شرق الأو�سط ت�أ�س�س العام  2006كوحدة
تابعة مل�ؤ�س�سة (كارنيجي) لأبحاث ال�سالم
ال����دويل ب��وا���ش��ن��ط��ن ،وق���د ���ص��درت ال��ورق��ة
البحثية املذكورة بعنوان "املر�أة يف احلركات
الإ�سالمية :نحو من��وذج �إ�سالمي لن�شاط
املر�أة" ،يف يونيو .2007
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الإ�سالمي" بالتف�صيل والتي كانت حما�ضرة
قدمت يف املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي يف
عمان واملن�شورة يف مواقع �إلكرتونية خمتلفة.
( )12هذا الت�صنيف مب�صطلحات الدكتور
فهمي ج��دع��ان ،خ���ارج ال�����س��رب ،بحث يف
الن�سوية الإ�سالمية الراف�ضة و�إغ���راءات
احلرية.2010 ،
( )13الدكتور ال���زواوي ب��اغ��ورة" ،خارج (http://www.carnegieendow-
ال�����س��رب�...أو الإ���س�لام يف ع��امل احلرية"ment.org/programs/arabic/wo- ،
menjuly07.pdf
مقالة.
(�)14أنظر :الدكتور فهمي جدعان ،خارج ( )19م��اري هجالند ،ال��ن��وع االجتماعي
ال�����س��رب ،ب��ح��ث يف ال��ن�����س��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة والدين يف ال�شرق الأو���س��ط وجنوب �آ�سيا،
ال��راف�����ض��ة و�إغ�������راءات احل���ري���ة� .2010 ،ضمن ك��ت��اب :ال��ن�����س��اء وال��ن��وع يف ال�شرق
الأو�سط �ص . 255
الن�سوية الفو�ضوية.
� http://www.annabaa.org/nbaأقامت املر�أة والذاكرة هذه الور�شة بالتعاون news/61/500.htmمع م�ؤ�س�سة هايرنخ بول Heinrich Böll
 Foundationالأمل��ان��ي��ة على م��دى يومني
( )16ليلى الأطر�ش،
 http://www.lailaatrash.com/ar/مب�شاركة نا�شطات وباحثات من داخل وخارج

م�صر يف حماولة لتحديد خطاب ديني ن�سائي
للراغبات يف التعبري عن هوية دينية والإلتزام
مبرجعية قيمية دي��ن��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل توحيد
الن�ساء العربيات (امل�سيحيات وامل�سلمات)
يف مواجهة �إ�شكاليات مت�شابهة .وقد �أقيمت ل�صالة جامعة اختلف الفقهاء فيها قدمي ًا
الور�شة بفندق برياميزا يف القاهرة يف  16وقبل باحتمالها الإمام الطربي يف تف�سريه.
  17مايو  .2005ويف هذا ال�سياق مت حتديد وم��ع ذل��ك رف�ضها ال�شيخ ال��ق��ر���ض��اوي يف�أه��داف مثل �صياغة منظور ديني ين�أى عن مناق�شته ل��ل��ح��دث يف ق��ن��اة اجل���زي���رة يف
التع�صب �ضد املر�أة ،و�إنتاج خطاب حترري "ال�شريعة واحلياة" يف الوقت الذي �أ�شار
يعتمد على امل�ساواة ،ورف��ع الوعي بق�ضايا الدكتور علي جمعة �إىل ر�أي الإمام الطربي
اخلطاب الديني التي تخ�ص املر�أة ،والنظر واكتفى بالإ�شارة �إىل عدم حدوثها يف التاريح
�إىل اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للتوا�صل مع اال�سالمي.
ال�صراف ،القر�آن من �أجل
امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية ورج��ال الدين (� )24شيماء ّ
و�إق��ن��اع��ه��م بامل�شاكل ال��ت��ي تعانيها امل���ر�أة النه�ضة ،عن الن�سوية الإ�سالمية.
h t t p ://w w w .q u r a n 4 n a h d a .
والتعامل معها ب�شكل عملي.
com/?p=1399
( )20درا�سة معهد كارنيجي التي �أ�شرنا
( )25ورق��ة قدمت يف ن��دوة "تنمية العلوم
�إليها �سابق ًا.
الإجتماعية و�إع���ادة التفكري يف التنمية".
املرجع ال�سابق
ّ
(� )21آمال قرامي ،باحثة تون�سية ،احلركة نظمها برنامج بحوث ال�شرق الأو�سط .تون�س
يف  15-16دي�سمرب .2006
الن�سوية الإ�سالمية يف �أمريكا . 2010 ،
http://www.metransparent.com/
spip.p
( )22يف م�صطلح الدكتور فهمي جدعان.
( )23ينبغي �أن نذكر هنا �أن �إمامة املر�أة
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مرت�ضى كاتوزيان � /إيران

الملف

النسوية اإلسالمية :مكتسبات ومحاذير
د .حنان إبراهيم

منذ ن�ش�أتها مل تنج �أي من اخلطابات الن�سوية مبختلف توجهاتها و�أطرها القيمية من �شكل
�أو �آخر من �أ�شكال النقد� ،سواء ما كان منه الذع ًا �أو حاد ًا �أو هادئ ًا .فالن�سوية الليربالية
هوجمت من قبل املفكرين التقليديني والإ�سالميني املت�شددين ،كما وانتُقدت الن�سوية التي
ارتبطت بالتيارات الدينية من قبل الليرباليني والعلمانيني ،بل و�أي�ض ًا من قبل الإ�سالميني
�أنف�سهم .كما مل ت�سلم “الن�سوية الإ�سالمية” يف �إطارها احلداثي وما بعد احلداثي من النقد
هي الأخرى من قبل املفكرين الإ�سالميني وغري الإ�سالميني .والن�سوية الإ�سالمية ا�صطالحي ًا
تختلف عن الن�سوية التي ارتبطت بالإ�سالم كما ُفهم عرب التاريخ ومت ت�أويله على يد امل�ؤ�س�سة
�سيف�صل الحق ًا.
الدينية التقليدية ،كما
ّ
و�أ�سباب هذا النقد ودوافعه وح ّدة نربته ال تكاد تخفى على �أحد ،فالقيم الأبوية املتجذرة يف
كافة البنى التحتية والفوقية يف املجتمعات النامية وحتى املتقدمة – و�إن كانت �إىل حد �أقل
يف الأخرية – حتتاج جهد ًا وزمن ًا لأن تتغري فع ًال وتتقبل املر�أة لي�س ك�آخر ال بد من قبوله ،بل
كم�شارك فاعل وذات قدرة على تغيري النظم الأبوية التي ال تنفك تظلم الرجل واملر�أة مع ًا� .إن
ا�ست�شراء مراكز هذه القيم والبنى ،وفهم جتلياتها و�أ�ساليب عملها وكيفية اخرتاقها املبا�شر
وغري املبا�شر لكافة املجاالت �أعقد بكثري من �أن يتم تفكيكيه �أو الت�صدي له بب�ساطة و�سذاجة،
قد تتمثل يف خطط عمل وا�سرتاتيجيات متفرقة وغري �شمولية� ،أو �أفكار وخطابات ال تعك�س
باحثة وأكاديمية من األردن
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ح�س ًا مرهف ًا ب�آليات التغيري ون��وع �أدوات���ه
�ضمن �سياقات �إن�سانية وجغرافية حمددة.
وللإن�صاف ،فلقد تنوعت وتطورت خطابات
املر�أة امل�سلمة والعربية عرب قرن من الزمن
لت�شهد جملة من النجاحات الن�سبية ،و�أي�ض ًا
جملة من الإخفاقات ،قد ُتعزى لق�صور ذاتي
يف هذه اخلطابات� ،أو خلل يف تقدير وفهم
ال�سياقات امل�ستهدفة للتغيري� ،أو ل�صعوبة
املهمة وكرثة معار�ضيها.
الإ����س�ل�ام وال��ن�����س��وي��ة  -ول��ي�����س “الن�سوية
الإ�سالمية”  -كخطاب يتفاعل مع ظواهر
وج��ودي��ة متعددة حقيقة قائمة يف العديد
م��ن الأم��ك��ن��ة اجلغرافية الإ�سالمية وغري
الإ�سالمية يف وقتنا احلا�ضر( .)1وه��ذا ال
يعني ب�أي حال من الأحوال ب�أن هذا اخلطاب
حديث الن�ش�أة ومل تتعد بداياته العقدين �أو
الثالثة املا�ضية .فالكل يدرك ب�أن البدايات
كانت يف نهايات القرن التا�سع ع�شر 1890 -
وبدايات القرن املن�صرم وكان م�سرحها يف
م�صر( .)2ويف حقيقة الأم��ر ف���إن الن�سوية
بتجلياتها املختلفة يف املناحي ال�سيا�سية
والإن�سانية واالجتماعية �أو حتى االقت�صادية،
كان معظمها وال ي��زال يف املنطقة العربية
ينح�صر حتديد ًا �ضمن توجه ديني تقليدي
مهادن قلما خرج عن الأطر التي �أ�س�ستها له
عرب ال�سنوات املا�ضية تيارات دينية وقومية
ووطنية (هذا �إذا ما ا�ستثنينا �شواهد من
كتابات حممد عبده يف �ش�أن املر�أة).
وم��ا مييز ه��ذه التيارات ب�أنها مبجملها ال
تقر وال ت�ؤازر فكر ًا جتديدي ًا جذري ًا يف �أ�س�س
التعامل مع ق�ضايا امل���ر�أة ،كما �أن��ه لي�ست
لديها القدرة �أو الرغبة �أ� ً
صال لأن تقدم فكر ًا
�أو م�شروع ًا ن�سوي ًا �إ�سالمي ًا للتغيري قد يبدو
ثوري ًا �أو �ضرب ًا من “الالمعقول” للكثريين،
فالدميريكو�ش  /رو�سيا

حتى و�إن ا�ستند يف �أطروحاته �إىل �شواهد
وت���أوي�لات ت�ستمد م�صداقيتها و�شرعيتها
م���ن ال��ن�����ص ال���ق���ر�آين واحل���دي���ث ال��ن��ب��وي
“ال�صحيح”.
وتنحو اخلطابات الن�سوية �ضمن التوجهات
الإ�سالمية والليربالية وغري الإ�سالمية (وال
�أق�صد بغري الإ�سالمية ب�أنها بال�ضرورة غري
املن�سجمة مع الإ�سالم) يف البلدان العربية
عموم ًا �إىل كونها خطابات �إ�صالحية تنموية
م�ساومة ومهادنة وم�ساملة ،وغالب ًا ما تكون
ا�ستجابة ل�سياقات و�سيا�سات ومتطلبات
وا�سرتاتيجيات ومبادرات ر�سمية (حكومية)
وغ�ي�ر ر���س��م��ي��ة (امل���ؤ���س�����س��ات واملجتمعات
امل���دن���ي���ة) .وم���ع اخ���ت�ل�اف الأ���س��ال��ي��ب يف
�أ�شكال هذه اال�ستجابة وامل�شاركة� ،إال �أنه
على م��ا يبدو هناك نهج وقا�سم م�شرتك
مييز هذه اخلطابات يف كافة م�ستوياتها،
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فتنبثق عاطفية� ،أوحما�سية� ،أو جماملة� ،أو
ا�ستفزازية� ،أو �ضحلة� ،أو منطقية ومتزنة
و�إن�سانية وفاعلة� ،أو م�ستغربة وطاردة وغري
فاعلة� ،ش�أنها �ش�أن العديد من اخلطابات
الأخرى .وكثري ًا ما الت�صقت هذه اخلطابات
الن�سوية ب����أح���زاب ق��وم��ي��ة �أو ي�����س��اري��ة �أو
علمانية �أو �إ���س�لام��ي��ة ،وت��رب��ت يف كنفها،
وتبنت منظومتها الفكرية ،وحققت منجزات
ل��ل��م��ر�أة �ضمن ه��ذه املنظومات والأج��ن��دة
اال�سرتاتيجية لهذه الأحزاب �أو اجلماعات.
و�أما على ال�صعيد الأكادميي ،فمما ال �شك
فيه ب�أن �أعداد الباحثني والباحثات املهتمني
ب��ال��درا���س��ات الن�سوية ال��ن��ق��دي��ة والأدب��ي��ة
واملعرفية يف زيادة م�ضطردة ،وكذلك �أعداد
الكاتبات املنهمكات يف حقل ال�سرديات
ال��ن�����س��وي��ة ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن احل��ي��ز املخ�ص�ص
يف امل��ج�لات وامل��ج��ل��دات وال��دوري��ات وكافة
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الأن�شطة والفعاليات اخلا�صة باملر�أة جملة
وتف�صي ًال .وبطبيعة احل��ال ف���إن��ه ال ميكن
�إنكار الدور الفاعل الذي يلعبه كل ما تقدم
يف زيادة التوعية بق�ضايا املر�أة العربية ودفع
م�سريتها قدم ًا يف كافة املناحي احلياتية
العامة واخلا�صة.
�إال �أن��ه ومنذ نهايات الثمانينيات وبدايات
الت�سعينيات من القرن املن�صرم ب��د�أ تيار
ن�����س��وي �إ���س�لام��ي �أو م��ا ي��دع��ى بالن�سوية
الإ���س�لام��ي��ة ()Islamic Feminism
بالتبلور يف العديد من الف�ضاءات العاملية.
وهذا التيار لي�س نتاج انفعاالت حلظية� ،أو
مواقف حمكومة ب��ردود �أفعال ا�ستفزازية،
�أو ملحق ًا مبنظومة �أبوية معرفية تقليدية
م�ؤ�س�س لها� ،أو طارئ ًا �شكلي ًا� ،أو م�ستلزم ًا
ا�سرتاتيجي ًا� ،أودي���ك���ور ًا ���ض��روري�� ًا حلزب
�إ�سالمي �أو غري �إ�سالمي يف �سعيه لركب
موجة احل��داث��ة �أو لتجمع تقدمي ي�ساري
�أو غ�يره .الن�سوية الإ�سالمية الآن ب��د�أت
تخرج من طورها اخلطابي العام مبختلف
�أطيافه لتبلور م�صطلح ًا وفكر ًا ن�سوي ًا يعك�س
التزام ًا جدي ًا وعميق ًا بق�ضايا املر�أة ،وي�ستند
�إىل مرجعية �إ�سالمية تت�سم باال�ستقاللية
الفكرية عن اخلطابات الدينية التقليدية
حول امل��ر�أة – خطابات روجت لها �أحزاب
وتيارات و�أ�شخا�ص ومرجعيات وم�ؤ�س�سات
�إ�سالمية �أو ثقافية مغرقة يف تقليديتها ويف
�أبويتها .وه��ذا التيار الن�سوي الإ�سالمي
احلديث يت�شكل حالي ًا يف عدد من البلدان
الإ�سالمية (غري العربية) ،و�أي�ض ًا يف بلدان
غربية يف ف�ضاء “الإ�سالم الكوين” (كما
ي�سميه املفكر العربي الأ�ستاذ فهمي جدعان
يف كتابه خارج ال�سرب).
ولقد طورت الن�سوية الإ�سالمية يف العقدين
الأخريين �أدواتها املعرفية لت�شكل مدار�س
ف��ك��ري��ة وم���واق���ف �إي��دي��ول��وج��ي��ة م��دع��وم��ة
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مب��ن��ه��ج��ي��ات ب��ح��ث��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ُت���در����س يف
اجل��ام��ع��ات ،و ُي�ستهدى بها يف العديد من
النقا�شات واملنتديات ،و ُت�ستدعى بر�صانة
وع��ق�لان��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اف��ل التي
تطالب بحقوق املر�أة وتعمل على متكينها يف
كافة املجاالت ،و�أي�ض ًا ت�ستغل لتثري وت�ستفز
العديد من العقول.
ول�ل�إن�����ص��اف وع��ل��ى م��دى ق��رن م��ن الزمن
رف����دت ال��ع��دي��د م���ن ال��ن�����س��اء ال��ع��رب��ي��ات
وامل�سلمات امل�شهد الثقايف الن�سوي العاملي
مبختلف اجتاهاته وجتلياته ،فكتنب الروايات
وانخرطن ب�أبحاث نقدية �أدب��ي��ة وحتليلية
ن�سوية ع��دي��دة ،وتقدمن بدرا�سات رفيعة
امل�ستوى يف التنمية ومتكني امل��ر�أة وغريها.
وه��ذه جميعها  -مع �أهميتها يف رف��ع �ش�أن
املر�أة العربية وامل�سلمة
 �إال �أن���ه���ا ت�ستمدرفدت العديد من النساء
�أط������ره������ا ال���ن���ظ���ري���ة
العربيات المشهد الثقافي و�أدواتها التحليلية من
اخلارج �أو من منجزات
النسوي العالمي بمختلف
ال��غ�ير (وه���ذا ال غبار
اتجاهاته وتجلياته
عليه �إذا مت التعامل
م��ع��ه ب��ح��ك��م��ة ودراي����ة
ور�ؤية وح�س تنموي يقظ ومدرو�س) .وت�أتي
الآن الن�سوية الإ�سالمية بقالب جديد لتقدم
ق���راءات ج��دي��دة وجريئة للن�ص الديني،
معلنة ر�ؤى تغيريية ت�ستمد قوتها و�شرعيتها
من هذا الن�ص ،رغم االنتقادات ال�شديدة
التي تتعر�ض لها من رم��وز ومراجع دينية
غ�ير ق���ادرة على ا�ستيعاب مكا�سب هذا
التغيري؛ و�أحيانا بفعل جتاوزات �شرعية قد
وقعت بها بع�ض ه����ؤالء الن�سويات .ويكاد
يكون هذا التيار من �أهم م�ساهمات الن�ساء
يف العامل الإ�سالمي يف حقل الن�سوية على
ال�ساحة املعرفية والأك��ادمي��ي��ة� ،إذ متكن
هذا التيار من تطوير �أدوات حتليلية تعك�س
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وعي ًا �إيجابي ًا باخل�صو�صية الدينية للعامل
الإ���س�لام��ي ،وب���أه��م��ي��ة ع��دم جت��اه��ل البعد
ال��دي��ن��ي ل���دى اخل��و���ض يف ق�ضايا خا�صة
بنه�ضة امل���ر�أة العربية وامل�سلمة وتعظيم
امل�ساندة احلقيقية لها.
وك��م��ا �أ����ش���ارت م��ارغ��و ب����دران يف مقالتها
“اكت�شاف الإ�سالمية الن�سوية” يف نوفمرب
العام  ،)3(2002ف���إن الن�سوية الإ�سالمية
هي نتاج زمنها ،كما كانت الن�سوية القومية
يف �أربعينيات وخم�سينيات و�ستينيات القرن
امل��ن�����ص��رم .وظ��ه��رت الن�سوية الإ�سالمية
عقب ال�صحوة الإ�سالمية �أو ظهور الإ�سالم
ال�سيا�سي وم��ا عقبه م��ن �إح��ي��اء للخطاب
الإ���س�لام��ي ال��ث��ق��ايف .يف نظرة �شاملة �إىل
�أدب��ي��ات الن�سوية الإ�سالمية على امل�ستوى
العام �أو امل�ستوى النخبوي البحثي ،جند
�أن القا�سم امل�شرتك بينها هو �أن القر�آن
الكرمي هو املرجعية الأوىل لها ،و�أن امل�ساواة
الكاملة بني جميع امل�سلمني يف كافة املناحي
ه��و الأ���س��ا���س الأه����م .وه��ن��ا �أخ��ت��ل��ف بع�ض
ال�شيء مع ب��دران يف �أن امل�صطلح الديني
مل ينف�صل ي��وم�� ًا م��ن الأي���ام ع��ن الن�سوية
مبختلف تياراتها ،مبا يف ذلك القومي� ،إذا
ما ا�ستثنينا التيار ال�شي ـ ـ ــوعي الذي قادتـه
درية �شفيق ،وبع�ض التيارات العلمانية التي
مل تلق �صدى كافي ًا له ـ ــا يف جمتمعــات
ي�شكل الإ���س�لام فيها وج��دان ووع��ي الأم��ة؛
ف��ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ك���ان وم���ا ي���زال مرجع ًا
للعديد من املنتديات والتيارات الن�سوية.
ولكن ما مييز “الن�سوية الإ�سالمية” اليوم
عن التيارات الن�سوية الأخ��رى التي ت�ستمد
�شرعية وجودها ومطالبها من الدين ثالثة
�أمور:
الأول� :إن ال��ت��ي��ارات الن�سوية املختلفة قد
ت�ستدل باحلديث النبوي ال�شريف والرتاث
الفقهي بالإ�ضافة �إىل القر�آن الكرمي للخروج
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بخطاب ن�سوي� ،أو بالأحرى بخطاب خا�ص
باملر�أة حتى و�إن بدا توفيقي ًا �أو �إ�صالحي ًا
ب�أطروحاته ،بل و�أح��ي��ان�� ًا م�ساوم ًا لدرجة
الإخفاق� .أما “الن�سوية الإ�سالمية” احلالية
فيكاد يكون الن�ص املقد�س (القر�آن الكرمي)
املرجعية الوحيدة لأطروحاتها والأ�سا�س
ال���ذي ت�ستند �إل��ي��ه يف حتليالتها ،وذل��ك
�إدراك�� ًا منها ب�أنه كثري ًا ما يتم اال�ست�شهاد
بن�صو�ص فقهية مرتاكمة و�أحاديث �ضعيفة
لإح��ب��اط امل�شاريع النه�ضوية للمر�أة حتت
م�سميات خمتلفة من �ضمنها رعاية املر�أة،
و�صيانة كرامتها ،واملحافظة عليها من
�شرور االن��خ��راط يف احلياة العامة كونها
“الدرة املكنونة” ،وما �إىل ذلك من �شعارات
وادعاءات.
الثاين� :إن الن�سوية الإ�سالمية يف العقدين
الأخ�يري��ن متكنت م��ن امل�ساهمة بفاعلية
يف امل�شهد ال��ث��ق��ايف امل��ع��ريف ،وجن��ح��ت يف
ا���س��ت��خ��دام �أدوات بحثية �ضمن نظريات
بنيوية وتفكيكية وت���أوي��ل��ي��ة للحديث عن
حقوق امل���ر�أة كما �أق��ره��ا ال��ق��ر�آن الكرمي،
بل وللت�صدي عقالني ًا ملن يكيل االتهامات
جزاف ًا لبع�ض الآي��ات القر�آنية بنعتها �أنها
“ذكورية” وتر�سخ دونية املر�أة .فرنى على
�سبيل املثال ن�سويات �إ�سالميات �أمثال �أ�سما
برال�س و�آمنة ودود ي�ؤلفن كتبا للرد على هذه
التهم ب�أ�سلوب علمي ومنهجية ر�صينة ت�ستمد
منطقها و�شرعيتها من القر�آن الكرمي ذاته.
الثالثة� :إن هناك تيار ًا تقوده ن�ساء نا�شطات
“�إ�سالميات” يروجن لأفكار �أبعد ما تكون
يف جوهرها عن الن�سوية التي ت�ؤ�س�س حلقوق
امل���ر�أة وت��داف��ع ع��ن كرامتها ،ب��ل ويكر�سن
حتت مظلة الإ�سالم وبا�سمه خطاب ًا مغر�ض ًا
بذكوريته وب�إجحافه للمر�أة.
ً
بيد �أن بدران تبدو حمقة متاما يف مقالتها
�أعاله حني ت�صف الن�سوية الإ�سالمية ب�أنها

الأك�ثر راديكالية من غريها من التيارات
الن�سوية ،حيث �إن �سقف احلرية التي تطالب
به الن�سوية الإ�سالمية للمر�أة �أعلى بكثري مما
طالب به العديد من النا�شطات والنا�شطني
يف ق�ضايا املر�أة املنتمني �إىل تيارات �أخرى.
فهذا التيار يطالب ب�أحقية امل��ر�أة برئا�سة
ال���دول ،ويتحدى املفاهيم ال�سائدة حول
وجوب �سيطرة الرجل على املر�أة يف ق�ضايا
الزواج والعائلة وغريها من الأمور.
وتتميز الن�سوية الإ�سالمية بقدرتها على
الت�صدي لبع�ض رج��االت الدين الإ�سالمي
وبالذات ممن ينتمون �إىل التيارات ال�سلفية،
�أو لكل من يلج�أ �إىل الإ�سالم لتربير دونية
املر�أة وعدم �أهليتها يف بع�ض املواقع .فرنى
على �سبيل املثال زيبا مري ح�سيني ،وهي
�إحدى نا�شطات الن�سوية
الإ�سالمية من �إيران تقر تتميز النسوية اإلسالمية
ب�أن الن�سوية الإ�سالمية
بقدرتها على التصدي
هي الطفل غري املرغوب
ب���ه م���ن ق��ب��ل الإ����س�ل�ام
لبعض من ينتمون إلى
ال�سيا�سي ،وهي ت�أتي رد ًا
التيارات السلفية
على الدعوة �إىل �ضرورة
ال���ع���ودة �إىل ال�شريعة
والن�صو�ص الدينية الفقهية الكال�سيكية،
وال��ت��خ��ل�����ص م��ن ال��ق��وان�ين ال��و���ض��ع��ي��ة التي
�صيغت من �أجل �ضمان حقوق املر�أة .وبهذا
املعنى حت�ضر الن�سوية الإ�سالمية لدح�ض
معان
هذه املقوالت ،وما ميكن �أن توحيه من ٍ
ت�ضفي على �سيادة الرجل حق ًا �إلهي ًا.
�أما �أ�سرا نوماين ،الأمريكية من �أ�صول هندية
ورافعة راي��ة اجلهاد اجلندري ،فهي ت�ؤمن
ب�أنه ال يوجد تناق�ض ما بني الإ�سالم وروح
الفكر الن�سوي ،بل وت�ؤكد ب�أن الر�سول كان
“ن�سويا” وب�أن زوجته خديجة وابنته فاطمة
وزوجته عائ�شة مل يهم�شن يف �أي وقت .و�أن
الن�ساء يف كل وقت عليهن الت�صدي بحكمة
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مل��ن ي�ستخدم �أي��� ًا م��ن ال��دي��ان��ات ال�سماوية
لرت�سيخ النظام الأب��وي �أو التقوقع يف زوايا
امل�ساجد .وهي يف �أكرث من منا�سبة عربت
عن غبطتها من موقف �شيخ الأزهر حممد
طنطاوي حينما �شجب غطاء الوجه لت�شييئه
للمر�أة ،ومنع طالبات الأزه��ر من ارتدائه.
وهي تقر ب�أن دعم ال�سلطة الدينية حلريات
املر�أة �أمر يف غاية الأهمية ،وبدونه ال ميكن
الدفع بق�ضايا املر�أة قدم ًا .وهي ال تتفق مع
من ي��رى من الغرب بوجوب �إعطاء امل��ر�أة
حقها يف اختيار غطاء الوجه با�سم احلرية
ال�������ش���خ�������ص���ي���ة؛
ف���غ���ط���اء ال���وج���ه
�أ�����ص����ب����ح رم������ز ًا
للتع�صب املطلق،
وي���������س����اه����م يف
�إ�سقاط ت�أويالت
خ�����ط��ي��رة ع��ل��ى
الإ������������س�����ل�����ام.
ك�����م�����ا وحت��������ذر
ن��������وم��������اين م���ن
الإي��دي��ول��وج��ي��ات
ال�����������س�����ل�����ف�����ي�����ة
وال��وه��اب��ي��ة وم��ن
م����واق����ف����ه����ا م��ن
امل��ر�أة وم��ن ا�ستغالل الدين واختزاله �إىل
�صناعة ربحية تباع وت�شرتى.
ويف �أندوني�سيا ت��دع��و دي���وي �إي����رداين من
خ�لال منظمة رحيمة �إىل الدميقراطية
و�إع���ادة النظر يف تف�سري ال�شريعة ب�شكل
ي�ؤ�س�س لإن�صاف املر�أة ،و�إىل �ضمان حريتها
ال�سيا�سية وم�شاركتها الإقت�صادية .وكغريها
من الن�سويات الإ�سالميات فهي ت�ؤكد على
�ضرورة الرجوع �إىل القر�آن الكرمي ك�أ�سا�س
ُيعتمد لإ�صالح �أو�ضاع املر�أة .ويف �أندوني�سا
�أي�ض ًا تدعو حركة �أخ��وات يف الإ�سالم �إىل

الدفاع عن كرامة املر�أة ،وعدم �سن قوانني
غري من�صفة للمر�أة با�سم الإ�سالم .وتنتقد
احلركة تعدد الزوجات ،وي�أتني بدالئل من
القر�آن الكرمي وال�سنة لإثبات �أن التعدد لي�س
هو الأ�صل .وللحركة ت�أثري هام على احلياة
ال�سيا�سية ،خا�صة و�أنها تلقى دعم ًا من عدد
من الرجال الإ�سالميني امل�ستنريين ،وهي
تقر ب�أن التغيري يف واقع امل��ر�أة لي�س بالأمر
ال�سهل ،وحم��ف��وف باملخاطر والتحديات
من القيادات الدينية التقليدية ،وهي تدعو
كذلك �إىل احلرية يف اختيار احلجاب.
وهناك من يرين �أنف�سهن داخ��ل الن�سوية
الإ�سالمية و�إن كانت �أطروحاتهن الفكرية
غ�ير مقبولة م��ن قبل الإ���س�لام��ي�ين وحتى
ال��ل��ي�برال��ي�ين م��ن��ه��م ،وم���ن �أم���ث���ال ه����ؤالء
الأوغندية �إر�شاد منجي م�ؤلفة كتاب «امل�شكلة
مع الإ���س�لام :دع��وة م�سلمة لإ�صالحات يف
دينها»( .)4ت��رى �إر���ش��اد يف نف�سها م�سلمة
حرة ،وال تنكر املقد�س كغريها من الن�سويات
وين�صب اهتمامها على
امل�سلمات يف الغرب،
ُّ
ق�ضايا حقوق الإن�سان ،وكما يبني جدعان
فهي حري�صة على «مغازلة الأو�ساط اليهودية
يف �أمريكا ال�شمالية» .وي�شري جدعان �إىل
العنف النقدي الذي توجهه ملا �سماه جابر
ع�صفور «ب�إ�سالم ال�صحراء» ،وللإمربيالية
الثقافية العربية ،مقابل الثناء الذي تكيله
«للدميقراطية الإ�سرائيلية» بالرغم من
واقع الإحتالل والإره��اب الإ�سرائيلي وزيف
هذه الدميقراطية .ولقد كانت مثلية ،وهي
ت�صرح بذلك ،وعملت يف تلفزيون لل�شواذ.
وت�صف نف�سها ب�أنها م�سلمة ع�صرية ،وتعمل
على التوفيق ما بني املثلية والإ�سالم بدعوى
�أنه «جاء يف القر�آن �أن التنوع هبة مباركة
للطبيعة»(� .)5إال �أن �أح���داث � 11سبتمرب
جعلتها هي الأخرى م�سلمة راف�ضة.
ويو�ضح جدعان ب�أن مل�شروعها الإ�صالحي
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الإ�سالمي الليربايل وجهني :الأول «نقدي
رادي��ك��ايل ،والثاين بنائي ت�أ�سي�سي ت�سميه
عملية اجتهادية» .و تقول ب�أن «ر�أ�سمالية ذات
م�شاركة ن�سوية ترعى جانب اهلل ،ميكن �أن
تكون الو�سيلة للم�ضي يف الإ�صالح الليربايل
للإ�سالم» .وت���ؤك��د �أن ال��ق��ر�آن مينح امل��ر�أة
حق امل�شاركة االقت�صادية ،و�أن الأ�صولية
تعطل الإ���ص�لاح واال�ستقالل ال��ذات��ي .وهي
هنا تفارق على نحو تام قرينتها يف الن�سوية
الراف�ضة ت�سليمة ن�سرين� .إال �أنها تت�ساءل:
«هل يجب على البلدان الإ�سالمية �أن تقلد
النماذج اليهودية – امل�سيحية من �أجل �أن
ت�صبح �إن�سانية؟» و�س�ؤالها ينم عن جهل
لي�س فقط بالفكر الإ�سالمي ومبادئ العقيدة
الإ�سالمية بل وبالن�صو�ص الدينية لهاتني
الديانتني ال�سماويتني ومب��ا يتعلق ب��امل��ر�أة
حت��دي��د ًا .ولكنها ت��رى وعلى النقي�ض من
امل�سلمة الراف�ضة ت�سليمة ن�سرين ب�أن «جل
القيم الكربى التي ا�ستلهمها عظماء الع�صر
– كالعدالة والت�سامح واملقاومة الالعنفية
واحلرية ونبذ التمييز العن�صري  -قد جاءت
من الديانات»(.)7
وتف�سريها ل��ل��ق��ر�آن ي��ق��وده��ا �إىل �أن اهلل
وح��ده يعلم حقيقة ك��ل �شيء علم اليقني،
و�أن اهلل وحده يحا�سب غري امل�ؤمنني ،وهو
وحده الذي يعرف كيف ميكن التوفيق بني
«االختالفات» (التناق�ضات) يف الن�صو�ص؛
وترى ب�أن �إن�سايتنا جتعلنا �أحرار ًا يف التعامل
مع م�شيئة اهلل ،دون ق�سر على اتباع نهج
مفرو�ض» .7وهي تدين الوهابية وت��رى �أن
امل�سلمني غري العرب ،بل وم�سلمي الغرب
الذين يتمتعون باحلريات املدنية ،هم الأكرث
قدرة على التحاور مع الغرب ولي�س �إ�سالم
ال���ب���داوة ،غ�ير م��درك��ة ب��ذل��ك واق���ع التنوع
يف اخل��ط��اب��ات الإ���س�لام��ي��ة ،وع��م��ق الكثري
من مداركها يف العامل العربي الإ�سالمي.

و�إر�شاد منجي تبتهج لكونها تعي�ش يف عامل
حر ككندا وت�ؤمن باالجتهاد وحماربة الفقر
ك�شرط لتحرر املر�أة.
ويف العامل العربي ب��رزت بع�ض الن�سويات
الإ�سالميات من �أمثال ناديا يا�سني رئي�سة
منظمة ال��ع��دال��ة وال��روح��ان��ي��ة (وت��ع��د �أك�بر
منظمة �إعالمية) و�أ�سما المرابت ،وكلتاهما
من املغرب .والأخرية دعت �إىل ت�أويل القر�آن
ت�أوي ًال غري ذك��وري ،وال��رد على اخلطابات
الإ�سالمية الذكورية من خالل املجموعات
الن�سوية ،و�أك��دت على �إن�سانية امل��ر�أة كما
وردت يف القر�آن
ال����ك����رمي ،وع��ل��ى
������ض�����رورة ت��ب��ن��ي
م���ن���ه���ج ن�������س���وي
ح��دي��ث يجمع ما
ب�ين الأخ�لاق��ي��ات
الإن�سانية العاملية
والأخ����������ل����������اق
ال��ت��ي دع���ا �إليها
الإ�������س���ل��ام� ،إال
�أن م��ن��ه��ج��ي��ت��ه��ا
انتُقدت من قبل
البع�ض الفتقارها
جانيت حربي دحال  /اجلزائر
ال���دراي���ة ب�����ش���ؤون
ال���ف���ق���ه وخ���ل���ط���ه���ا يف امل��ف��اه��ي��م
واملنهجيات احلديثة.
�أما �أمل غرامي التون�سية فهي ت�ؤيد �إ�سالماً
حداثي ًا ون�سوية �إ�سالمية تغري من فهم بع�ض
ال�شباب وال�شابات للدين ،وت�سبتدل الت�أويل
الديني املتع�صب ب��ت���أوي��ل تقدمي .وت�شري
�إىل ال���دور ال�سلبي ال���ذي تلعبه حمطات
التلفزة الدينية التي ي�سيطر عليها الرجل
يف عقول ال�شباب ،وت�ؤمن ب�أن هناك الكثري
من الباحثات الإ�سالميات مت �إ�سكاتهن.
وت��ع��زز غ��رام��ي فكرة �أن ت�شكل الن�سويات
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يف العامل العربي قوة ت�آلفية مع الن�سويات
الإ���س�لام��ي��ات ،لتحقيق جبهة �أق���وى متنح
م��زي��د ًا م��ن احل��ري��ات ل��ل��م��ر�أة .وت�شري �إىل
�أنه يف تون�س توجد ن�سوية �إ�سالمية �إال �أنها
ممنوعة م��ن �إ�شهار نف�سها علن ًا يف اجلو
العلماين التون�سي.
وه��ن��اك م��ن دع����اة ال��ن�����س��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ممن عملن يف الغرب وكر�سن جهدهن يف
احلقل الأكادميي واملعريف لإق��رار امل�ساواة
اجلن�سية ،فربزت داعيات من �أمثال �أ�سمى
برال�س ورفعت ح�سن من باك�ستان و�آمنة
ودود الإفريقية .وبينت �أ�سمى برال�س كيف
�أن م��ع��اين ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ت���ؤك��د امل�ساواة
التامة واملطلقة بني اجلن�سني بالنظر �إىل
الإط��ار العام لتعاليمه ،وت�شدد على �أن��ه ال
يحق لأحد� ،سواء �أكان
ً
رج�ل�ا �أم ام�����ر�أة� ،أن
بينت أسمى برالس كيف
يحتكر تف�سري الإ�سالم
أن معاني القرآن الكريم �أو ال����ق����ر�آن ال��ك��رمي،
وت��رى �أن �آي��ات القر�آن
تؤكد المساواة التامة
ذات���ه���ا ت��ف��ك��ك رك��ائ��ز
بين الجنسين
ال��ت��ف�����س�يرات الأب���وي���ة
التي ال تخلو من نزعات
ذاتية وميول �سيا�سية عرب الع�صور .وتو�ضح
برال�س ب���أن ق��راءة اخلطاب الإل��ه��ي تعتمد
ث�لاث��ة م��ب��ادئ“ :التوحيد الإل��ه��ي وال��ع��دل
والتنزيه” .وت�ستدعي بال�ضرورة التحليل
العقلي يف الت�أويل والنظر �إىل الن�ص القر�آين
كوحدة ن�صية كما يو�ضحه كتابها “الن�ساء
امل���ؤم��ن��ات يف الإ���س�لام :تفكيك الت�أويالت
الأبوية للقر�آن)8(.
وت��رى برال�س ب���أن الن�ص الإلهي هو كالم
اهلل� ،إال �أن ت���أوي�لات��ه ه��ي جهد �إن�����س��اين،
والتعددية يف التف�سري والقراءة تبقي على
حيوية الن�ص ال��ق��ر�آين وت�ساهم يف تغذية
العقول ،على عك�س الأ�صولية التي تدعو �إىل
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الفكرة الواحدة ،واالختالف هو �س ّنة احلياة
وهو ما يدعو �إليه القر�آن (�إ ّنا خلقناكم من
ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا
�إن �أكرمكم عند اهلل �أت��ق��اك��م) .وال��ق��ر�آن
ن�ص خا�ص وعام ،فهو موجه للعاملني و�أي�ضا
للمجتمع ال��ذي نزل عليه يف القرن ال�سابع
امل��ي�لادي ليخاطب �أنا�سه بلغتهم ،والقيم
ال��ت��ي دع��ا �إل��ي��ه��ا ال��ق��ر�آن ه��ي قيم عاملية.
�أم��ا بالن�سبة للتعددية فت�ؤكد برال�س ب�أنه
با�ستثناء امل�سيح ،ف�إن جميع امللوك والأنبياء
كان لديهم العديد من ال��زوج��ات ،فديفيد
ملك �سليمان كان متزوج ًا من  900زوجة،
وال��ر���س��ول ب��زواج��ه ح���دد ع���دد ال��زوج��ات
كما كان �سائد ًا .وهي ترى ب���أن �آي��ات تعدد
الزوجات كما وردت يف القر�آن ارتبطت مع
�آي��ات خا�صة باليتامى و�إ�شاعة العدل ،و�أن
الزوجة الواحدة هي الأ�صل .وهي ال حتب
ب�أن يطلق عليها ب�أنها ن�سوية �إ�سالمية ،لأن
املفهوم يف العامل العربي ال ي��زال �ضبابي ًا.
وتدرك متام ًا ب�أن م�شروعها الن�سوي يعرت�ضه
م�شاكل عديدة ب�سبب التيارات املحافظة� ،إال
�أنها ت�صر على امل�ضي فيه لأنه بالن�سبة لها
�إلتزام تاريخي و�إن�ساين وواجب ديني  .ومع
هذا فهي تقر ب���أن الفكر الن�سوي والتعليم
ال��ذي تلقته يف الغرب لعب دور ًا يف �صقل
منهجيتها يف الفكر والكتابة ،و�إن جنحت
يف تطوير �أ�سلوب نقدي خا�ص بها هو نتاج
ثقافة غربية وح�س �إ�سالمي)9(.
وتعتقد برال�س ب�أن للجميع احلق يف تف�سري
ال��ق��ر�آن  -وق��د �أختلف معها هنا – وتبني
كيف ميكن لل�شريعة امل�ستمدة م��ن بع�ض
الإرث ال��ذك��وري �أال تن�صف امل���ر�أة ،وت��روي
كيف �أن امر�أة خادمة يف باك�ستان اغتُ�صبت
وحكم عليها بالقذف باحلجارة حتى املوت
ُ
بعد احتكامها �إىل ال�شريعة التي قد ت�ستمد
�أحكامها من �أحاديث �ضعيفة �أو �إجماع قد
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يظلم امل��ر�أة يف جمتمع �أب��وي .لذا فالقر�آن
بالن�سبة لها هو امل�صدر الت�شريعي الأول.
وتقر ب�أن الفكر الغربي التحرري لي�س من
ال�سهل قبوله ل��دى املجتمعات التي كانت
م�ستعمرة من قبل الغرب ،وتبني كيف �أ�صبح
ج�سد امل��ر�أة الرمز ال��ذي يلج�أ �إليه امل�سلم
ليعرب من خالله عن هويته كم�سلم .والقر�آن
�أ� ً
��ص�لا �أت���ى ل��ي��ح��ارب ك��اف��ة البنى الأب��وي��ة
امل�سيطرة والتي لي�س من ال�سهل تفكيكها،
ع��ل��م�� ًا ب�����أن ال���غ���رب وم���ن خ�ل�ال ال��ق��ان��ون
واحلقوق املدنية متكن يف �أوجه متعددة من
تفكيك هذه الأبوية .والنه�ضة االقت�صادية
والفكرية وال�سيا�سية والدميقراطية احلقة -
كما ت�ؤكد برال�س -هي التي ت�ؤدي �إىل نه�ضة
فكرية مناه�ضة للظلم �أي�� ًا كانت �ضحاياه،
و�أن �إع���ادة ت���أوي��ل ال��ق��ر�آن وح��ده ال ي�ضمن
تفكيك البنى امل�ست�شرية التي تظلم وتقمع
املر�أة والرجل مع ًا.
ومن رائدات الفكر الن�سوي الإ�سالمي املفكرة
والكاتبة ذات الأ�صول الأفرو�-أمريكية �أمينة
ودود التي �أدانت بدورها  -كما فعلت برال�س
 حم���اوالت اح��ت��ك��ار الفقهاء ال��ذك��وري�ينلتف�سري الن�ص ال��ق��ر�آين .وه��ي ت�صر ب���أن
هناك ان�سجام ًا ما بني العدالة اجلندرية
وحقوق الإن�سان والإ�سالم ممث ًال بالقر�آن
ال��ك��رمي .وه��ي كما يبني ج��دع��ان يف كتابه
خارج ال�سرب ،تدعو �إىل القراءة الت�أويلية
والعلمية للن�صو�ص الدينية ،و�إىل حرية املر�أة
وحقها يف تف�سري ه��ذه الن�صو�ص ،وع��دم
التمييز اجلن�سي بني الرجل وامل��ر�أة .ولقد
كانت من اجلر�أة مبكان بحيث �أقدمت على
�إمامة الرجال والن�ساء يف ال�صالة يف الثامن
ع�شر من مايو  . 2005وهي ال تعري �أهمية
خا�صة لل�س ّنة النبوية ،وترى �أن القر�آن هو
الأ�صل ،وتتلخ�ص دعوتها ب�ضرورة «قراءة
القر�آن بالقر�آن نف�سه» وحتليل الآية «�أو ًال ،يف

�سياقها؛ وثاني ًا ،يف �سياق املناق�شات املتعلقة
بق�ضايا مماثلة يف القر�آن؛ وثالث ًا ،يف �ضوء
اللغة املماثلة والبنى ال�صرفية امل�ستخدمة
يف القر�آن ،ورابع ًا ،يف �ضوء املبادئ العامة
املوجهة للقر�آن؛ وخام�س ًا ،من خالل �سياق
النظرة القر�آنية ال�شاملة للعامل التي تقوم
على التوحيد والهدي وامل�س�ؤولية الفردية
والأخالقية)10(».
تعرب ودود دوم ًا عن ع�شقها للإ�سالم الذي
�أعطاها لغة التوحيد ،العربية ،اللغة التي من
خاللها تتجلى تلك العالقة احلميمة ما بني
اهلل وخلقه ،والتي ت�شكل ق ّوة خا�صة جتلب
الإن�سجام ما بني الأ�شياء التي تبدو على
ال�سطح غري من�سجمة .وتقول ب���أن القر�آن
يبني عالقة حميمة وفاعلة م��ا بينه وبني
قارئه ،وب�أنه �ساعدها يف
فهم العالقات املنطقية
تعبر ودود عن
بني الأ�شياء ،وط ّ��ور من
عشقها للغة التوحيد
�أ�سلوب تفكريها ،وع ّمق
فهمها للعامل وع�شقها
التي تعكس العالقة
للطبيعة ،وح�سها بالعامل
اخلفي الذي يكمن حتت الحميمة بين اهلل وخلقه
العامل امل��رئ��ي .وتعرتف
ب����أن الإ����ص�ل�اح م��ن داخ���ل الإ����س�ل�ام لي�س
�سه ًال ،لأن��ه غري م��درج ومقبول من جميع
الفئات ،وتدعو �إىل الإب��داع وعدم التقليد،
وت�ؤكد على �أن روح العدل الإلهي املطلق ال
ميكن �أن يف�ضل جن�س ًا على �آخ��ر .وتعتقد
ب�أن كتابها «القر�آن واملر�أة» فتح الباب �أمام
ن�سويات �إ�سالميات لتف�سري القر�آن الكرمي
م��ن منطلق ن�سوي ،كما و�أو���ض��ح كيف �أن
ال�سياق التاريخي للقر�آن يجب �أن ي�ؤخذ
بعني االعتبار عند ت�أويل �آياته .وتقر ودود
ب�أن الن�ساء امل�سلمات عموم ًا ل�سن مهتمات
بالن�سوية الإ�سالمية (و�س�أورد الحق ًا بع�ض
الأ�سباب وراء هذا العزوف).
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ومن الن�سويات البارزات يف جمال الن�سوية
الإ�سالمية ،رفعت ح�سن التي ،كزميالتها
الت�أويليات ت���ؤم��ن ب���أن العقلية الأب��وي��ة قد
حكمت التقاليد الإ�سالمية يف وقت مبكر من
تاريخ الإ�سالم ،و�أن �أ�صول الإ�سالم املاثلة يف
القر�آن واحلديث وال�سنة النبوية والفقه قد
وجهت وفق ًا لهذه العقلية� ،إذ مت فهم هذه
الأ���ص��ول وتف�سريها على �أي��دي “الرجال”
امل�سلمني وح��ده��م ،و�أن ه���ؤالء ال��رج��ال قد
احتكروا لأنف�سهم حتديد الأحكام والأو�ضاع
الأنطولوجية وال�لاه��وت��ي��ة وال�سو�سيولوجية
والإ���س��ك��ات��ول��وج��ي��ة (الأخ����روي����ة) للن�ساء
امل�سلمات )11(”.وهي تنتقد �سلبية الن�ساء
العربيات على م��دى الع�صور وخ�ضوعهن
«للعقلية ال�سلفية» وحب�سهن يف امل��ج��ال
اخلا�ص .وت�ؤكد على �أهمية العدالة واحلرية
وامل�ساواة بني اجلن�سني ،انبثاق ًا من املبادئ
احلقيقية لدين الإ���س�لام .وهي تنتمي �إىل
ت��ي��ار الإ����س�ل�ام «ال��ت��ق��دم��ي �أو ال��ل��ي�برايل»،
وتعتمد املنهج الت�أويلي يف قراءة الن�صو�ص
القر�آنية ،وتف�سري ما عنته الكلمات عند
النزول .وتناق�ش رفعت ح�سن القول �إن املر�أة
«م�شتقة» من الرجل �إذ «ال �أثر له يف القر�آن
ال��ك��رمي و�أن���ه ج��اء م��ن (�سفر التكوين)،
�أم��ا (�آدم) يف ال��ق��ر�آن فيمثل «الب�شرية»،
ال �شخ�ص ًا ذك���ر ًا بعينه .ث��م �إن ال��ق��ر�آن ال
يذكر (حواء) �أبد ًا )12(»،و�أن االثنني خلقا
من نف�س واح��دة ،و�أن القر�آن ي�صور املر�أة
وال��رج��ل خملوقني مت�ساويني .وت��ب�ين ب���أن
الأ���ص��وات اليهودية وامل�سيحية والهلن�ستية
والتقاليد البدوية ما قبل الإ�سالم ترتدد يف
كثري من الأحاديث التي تن�سب للر�سول ،بل
وترى يف الت�أويلية الأداة املنا�سبة التي ميكن
تفعيلها ل�صد املد ال�سلفي والإق�صاء الفكري
كارل الر�سون  /ال�سويد

ال��ذي ميار�سه ه��ذا امل��د يف فر�ض �أف��ك��اره،
�سواء تلك اخلا�صة باملر�أة� ،أو بغريها من
الق�ضايا املت�صلة بالتقدم والنه�ضة ،ويف
م�صادرته �أف��ك��ار الآخ��ري��ن ب�صفته املالك
الأوحد «للحقيقة املطلقة».
ف�صل جدعان يف كتابه خارج ال�سرب،
وكما ّ
ف����إن الن�سويات الإ���س�لام��ي��ات ال��ل��وات��ي مت
ذكرهن �أع�لاه ينتمني �إىل التيار الت�أويلي،
والذي ي�ؤكد على �أن تف�سري القر�آن الكرمي
لي�س حكر ًا على امل�ؤ�س�سة الذكورية �أو على
ف��ئ��ة دون �أخ����رى� ،شريطة �أن ت��ت��وف��ر لها
العلم واملعرفة الالزمة لت�أويل �آيات القر�آن
الكرمي ،كما وي�ؤكد على �أهمية �أخذ ال�سياق
والظرف التاريخي بنظر االعتبار يف العملية
الت�أويلية .وبح�سب مارغوت بدران يف مقالتها
“الن�سوية الإ�سالمية خطاب عاملي()13
"
Islamic Feminism is a Universal

61

د .حنان �إبراهيم

 ،”Discourseف���إن الن�سوية الإ�سالمية
هي ظاهرة عاملية كونية ت�ستند �إىل القر�آن،
وتعتمد على االجتهاد خا�صة ،و�أن املجموع
الفقهي  -كما بينت فاطمة مرني�سي -اعتمد
م��رار ًا على �أح��ادي��ث تتناق�ض يف جوهرها
مع ما ن�ص عليه القر�آن .وتورد بدران مثال
الدكتورة �سعاد �صالح� ،أ�ستاذة الفقه املقارن
يف الأزه��ر ،التي تعلم طلبتها ب�أنه ال يوجد
ن�ص ديني مينع امل��ر�أة من �أن تكون مفتية،
�أو تتقلد �أية وظيفة دينية� ،أو ت�صبح قا�ضية،
و�أنه �سبق و�أن �أ�صبحت املر�أة مفتية.
ينبثق ب��ال�����ض��رورة ع���دد م��ن الأ���س��ئ��ل��ة يف
�سياق احلديث عن التيار الت�أويلي للن�سوية
الإ���س�لام��ي��ة ،م��ن �أه��م��ه��ا� :أو ًال :مل���اذا يكاد
يقت�صر تبلور هذا التيار الفكري الن�سوي
الإ���س�لام��ي يف ع���وامل غ�ير عربية �أو حتى
�إ�سالمية؟ وثاني ًا ،ملاذا يتمحور هذا التيار
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�أ� ً
صال يف طروحاته �ضمن الإ�سالم؟ وثالث ًا،
ما هي حتديد ًا �أهم املنجزات الفكرية لهذا
التيار الن�سوي التجديدي؟ ورابع ًا ،ما الدور
الذي ميكن لهذا التيار الن�سوي الإ�سالمي
�أن يقوم به لي�ؤثر فع ًال على النهو�ض باملر�أة
امل�سلمة؟
ً
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول ،يجدر �أوال تبيان ب�أن
الن�سوية الإ�سالمية ال حتيل بال�ضرورة �إىل
ذلك الفكر الن�سوي ال��ذي يتميز بالتزامه
بالعقيدة الإ�سالمية وبالن�ص الديني  ،والذي
يحر�ص على �أن ي�ستمد �شرعيته من الن�صو�ص
و�إن �أُولت ب�أ�شكال خمتلفة .ففي كتاب خارج
ال�سرب ،حتيل الن�سوية الإ�سالمية �إىل الفكر
امللتزم �إ�سالمي ًا و�أي�ض ًا �إىل الفكر الراف�ض
للإ�سالم جملة وتف�صي ًال ،وت�صنيف الأخري
حت��ت مظلة الن�سوية الإ�سالمية م��رده �أن
الداعيات �إىل رف�ض املنظومة الإ�سالمية
هن م�سلمات من حيث الهوية ،وجل كتابتهن
تتمحور ح��ول امل�صطلح الديني الإ�سالمي
ومنظومته القيمية وجم��م��وع��ه الفقهي،
حتى و�إن كان الهدف تفكيك هذه املنظومة
وتوجيه النقد الالذع لها ،كما فعلت كل من
�إيان حر�سي علي وت�سليمة ن�سرين وغريهن.
ومن البديهي �أن جتد الن�سوية الإ�سالمية
ال��راف�����ض��ة يف ال��ف�����ض��اء ال��غ��رب��ي “احلر”
الأج��واء املواتية للتعبري عن �أفكارها بعيد ًا
عن الأحكام التكفريية والتهديد بالقتل فيما
لو عربت هذه الفئة عن �أفكارها يف عواملها
الإ�سالمية� .أما بالن�سبة للفئة الأخرى ذات
االجت��اه الت�أويلي ،فهي و�إن كانت حري�صة
على �أن تكون مرجعيتها الن�ص املقد�س،
�إال �أنها تقدم طروحات قد ت�ستفز العقليات
الإ�سالمية املغرقة يف تقليديتها .ف� ً
ضال
عن ذلك ،ف�إن الن�سوية الإ�سالمية تبلورت
على يد ن�ساء تعلمن يف امل�ؤ�س�سة الأكادميية
ال��غ��رب��ي��ة ،و�أج����دن تطبيق ن��ظ��ري��ات لغوية
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واجتماعية ومناهج نقدية �ضمن ق��راءات
خمتلفة �أتاحت لهن التعامل مع الن�صو�ص
املقد�سة بثقة علمية ت�ساهم باحلجة والدليل
يف تغيري ال�صورة النمطية للإ�سالم كدين
ومكانة املر�أة فيه.
�أم���ا بالن�سبة لل�س�ؤال ال��ث��اين ال���ذي يتعلق
بتمحور الن�سوية الإ�سالمية حول امل�صطلح
الإ�سالمي ،فاجلواب قد يكون وا�ضح ًا� .إذ
ال ميكن جتاهل االتهامات التي تكال جزاف ًا
لي�س من قبل الغربيني فح�سب ،بل من قبل
ثلة ال ب�أ�س بها من امل�سلمني امل�ستغربني حول
دونية امل��ر�أة يف الإ���س�لام ،فنجد زم��رة من
الن�ساء امل�سلمات املقيمات يف الغرب ي�شعرن
ب���أن لديهن واج��ب�� ًا �إن�ساني ًا وديني ًا لتفنيد
مزاعم الغربيني وغريهم من خالل تقدمي
درا�سات وق��راءات للن�ص الديني مدعومة
بدالئل علمية وعقالنية تعلي من �ش�أن املر�أة
ومكانتها يف الإ�سالم.
وبخ�صو�ص ال�����س���ؤال ال��ث��ال��ث ،فلقد متت
الإ���ش��ارة يف �أك�ثر من موقع �إىل م�ساهمات
الن�سوية الإ�سالمية يف احلقل الن�سوي العاملي
على ال�صعيد املعريف والثقايف والأكادميي؛
�إذ مت��ي��زت ال��ن�����س��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة بعمق
�أطروحاتها ،ورقي جدليتها ،ورزانة �أدواتها
التحليلية والنقدية ،بحيث �إنها �أ�صبحت
ت��د َّر���س يف العديد م��ن اجلامعات ومراكز
درا�سات املر�أة يف الغرب ،كما و�ساعدت �إىل
حد ما يف تغيري ال�صور النمطية املن�سوجة
ع�بر ع�صور طويلة يف �أذه����ان الغربيني،
لي�س فقط حول املر�أة امل�سلمة ،بل والإ�سالم
نف�سه ،خا�صة يف العقدين الأخريين عندما
�أ�صبحت “الإ�سالموفوبيا” ال�شغل ال�شاغل
للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الغربية واملوالني لها.
وال ميكن �أن ي�ستهان ب��ال��دور ال��ذي ميكن
�أن تلعبه الن�سوية الإ���س�لام��ي��ة يف متكني
املر�أة وتوفري قاعدة �شرعية لدفع ق�ضاياها

قدم ًا( ،)14وه���ذا ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ال�����س���ؤال
الرابع .و�إن كانت �آمنة ودود تقر ب�أن الن�ساء
عموم ًا غري معنيات بالن�سوية الإ�سالمية،
فهذا ال ينبغي �أن يقلل م��ن �ش�أنها �أو من
�أهمية �أثرها .قد تبدو الن�سوية الإ�سالمية يف
بعدها الأكادميي خطاب ًا نخبوي ًا ال يهم كافة
الن�ساء ل�صعوبة منهجيته وا�ستناده �إىل �أطر
نظرية لي�ست مبتناول اجلميع� ،إال �أنها ،وكما
ذكر �آنف ًا ،متكنت من �أن تتبو�أ موقع ًا هام ًا
على ال�ساحة الأك��ادمي��ي��ة ،وتقدم ق��راءات
لن�صو�ص مركزية �ش�أنها �ش�أن العديد من
ال��ت��ي��ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��ن��ظ��ري��ات املعرفية
املعتمدة �أكادميي ًا� .إن �إيجاد مظلة �إ�سالمية
ت�ستمد �شرعيتها من ن�ص ديني ال يكون ت�أويله
حكرا على م�ؤ�س�سة فقهية مغرقة بذكوريتها،
و�إمنا من خالل ن�ص ت�شارك املر�أة يف ت�أويله
ويف بيان عدالة اهلل يف خلقه ،ذكور ًا كانوا �أم
�إناث ًا ،مما �سيكون له الأثر الأكرب يف متكني
امل���ر�أة ودف��ع الظلم عنها .فهذه القاعدة
ال�شرعية (الن�سوية) �ستكفل للمر�أة حقوق ًا
يف املجاالت كافة ،و�ست�شكل �أ�سا�س ًا للدفاع
عن كرامتها الإن�سانية ،وحقها يف احلياة
الكرمية ،وال�سعي للخال�ص من كل القوانني
غري املن�صفة لها.
ولكن قد ي�ؤخذ على بع�ض الت�أويليات وعلى
م�ؤيديها حماذير قد ال ت�صدر ح�صر ًا عن
فئات مت�شددة ،بل واي�ض ًا عن �إ�سالميني
م�ستنريين ،ومن �ضمنهم فئات من الت�أويليني.
ف��ق��د ال ت��ت�ردد ب��ع�����ض رائ������دات ال��ن�����س��وي��ة
الإ�سالمية من �إ�سقاط احلديث ال�شريف–
وح��ت��ى غ�ير ال�ضعيف  -جملة وتف�صي ًال
كمرجع ت�شريعي ث��ان بعد ال��ق��ر�آن الكرمي.
ف����إذا ا�ستثنينا فاطمة املرني�سي ،ال نكاد
ن�سمع من بني �أ�صوات الن�سويات الت�أويليات
م��ن ت��ق��ول ب����أن ه��ن��اك ���ض��رورة للبحث يف
احلديث كم�صدر ت�شريعي ،هذا مع الإقرار
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حممد ر�ضا �شريفي � /إيران

الملف

النسويّة اإلسالم ّية :رؤية تحليل ّية
من واقع األدب المعاصر
د .يوسف عوض

قد ي�شعر البع�ض بوجود تناق�ض عند قراءة عنوان هذا املقال� ،أو مبعنى �آخر قد ي�شري البع�ض
�إىل �صعوبة اجلمع بني لفظتي «الن�سوية» و «الإ�سالمية» �ضمن عبارة واحدة .ويف حقيقة الأمر،
فان عبارة «الن�سوية الإ�سالمية» قد ا�ستحوذت على اهتمام كثري من الكتاب والأكادمييني منذ
ثمانينات القرن الع�شرين يف حماولة ل�شرح مفهومي «الن�سوية» و «الإ�سالم» غري املت�ضادين
بل اللذين ميكن �أن يكونا متكاملني �إذا مت النظر يف مو�ضوع «الن�سوية الإ�سالمية» ب�أنية وتر ٍو.
يف هذا املقال� ،س�أقوم ب�إعطاء فكرة مقت�ضبة عن مفهوم الن�سوية اال�سالمية من خالل
ا�ستعرا�ض �آراء بع�ض الكتاب والأكادمييني العرب وامل�سلمني ومن ثم �س�أقوم با�ستخدام
ن�ص روائي للكاتبة ليلى �أبو العال لإظهار خ�صو�صية مفهوم الن�سوية الإ�سالمية يف املهجر.
بالتحديد� ،س�أعر�ض �آراء كتاب �ساهموا يف تر�سيخ مفهوم الن�سوية الإ�سالمية قبل �أن �أقوم بعمل
درا�سة حتليلية لرواية «املئذنة» والتي ن�شرت باللغة االجنليزية حتت عنوان ( )Minaretعام
 .2005و�س�أتناول يف حتليلي لهذه الرواية فكرة �أن الإ�سالم ميكن �أن يوفر غطا ًء فكري ًا حلركة
ن�سوية عاملية تتجاوز احلواجز الإقليمية والطبقية واللغوية .مبعنى �آخر ،فان قراءتي لرواية
�أبي العال تظهر �أن احلركة الن�سوية الإ�سالمية متثل ملج�أً �أمين ًا لن�ساء عربيات /م�سلمات
يع�شنّ يف العامل الغربي و�أ ّنها � -أي احلركة الن�سوية الإ�سالمية  -تعطي للمر�أة امل�سلمة التي
تعي�ش يف املنفى بعيد ًا عن �أهلها ووطنها الفر�صة للإح�سا�س بالإنتماء ملجموعة ُت�شعرها
أكاديمي من األردن.

الن�سوية اال�سالمية :ر�ؤية حتليلية من واقع الأدب املعا�صر

66

بقربها منهم بعيد ًا عن حواجز اللغة والأ�صل
العرقي واللون والطبقة االجتماعية.
لقد تناول ع��دد من الباحثني �آراء و�أفكار
منظري احل��رك��ة الن�سوية الإ���س�لام��ي��ة يف
درا�سات �أكادميية متعمقة .كما �أن البع�ض
الآخ��ر ق��ام بعر�ض ه��ذه الأف��ك��ار من خالل
م��ق��االت ن�����ش��رت يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج�لات
ومواقع الإنرتنت .وب�شكل عام ،فقد قامت
هذه الدرا�سات بالت�أريخ للحركة الن�سوية
الإ�سالمية و �شرح �أفكارها بطريقة �شجعت
البع�ض لعمل درا�سات تتناول جوانب جديدة
م��ن �أف��ك��ار ومفاهيم ه��ذه احل��رك��ة .ومن
ال�لاف��ت لالنتباه �أن معظم ه��ذه الأع��م��ال
ن�شرت بلغات �أوروبية وخا�صة االجنليزية.
ومن بني هذه الأعمال كتابات كل من ليلى
�أحمد و�أمينة ودود ومارجو ب��دران ومرمي
ك��وك و�أ�سماء برال�س وزيبا مري ح�سيني.
فعلى �سبيل املثال ،تقدم درا�سة ليلى �أحمد
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ال��دور الذي لعبته وتلعبه الن�ساء امل�سلمات
يف تقدمي تف�سري للقر�آن يناه�ض التف�سري
التقليدي الذي ال يتبنى مبد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء .وت�شري ليلى �أحمد للدور
الذي لعبته ملك حفني نا�صف يف الن�صف
الأول م��ن ال��ق��رن الع�شرين لبلورة �أف��ك��ار
ومفاهيم احلركة الن�سوية اال�سالمية.
وب�شكل عام ،فان �أعمال ليلى �أحمد وغريها
من الباحثات امل��ذك��ورات �آنف ًا قد دعت يف
جمملها �إىل �ضرورة اال�ستماع �إىل ال�صوت
الأخ�لاق��ي ال��ذي يعرب عنه ال��ق��ر�آن الكرمي
ويدعو من خالله �إىل حتقيق العدالة بني
ال��رج��ل وامل�����ر�أة م��ن خ�ل�ال ت���أوي��ل �صحيح
حممد ر�ضا �شريفي � /إيران

للكتاب ال�سماوي .ويف ه��ذا ال�سياق ،ميثل
كتاب فهمي جدعان «خ��ارج ال�سرب :بحث
يف الن�سوية الإ�سالمية الراف�ضة و�إدع��اءات
احل��ري��ة» حم��اول��ة ج��دي��ة ال�ستعرا�ض �آراء
جمموعة من ه���ؤالء الكاتبات ،حيث ي�شري
جدعان �إىل �أن احلركة الن�سوية الإ�سالمية
التي تتبلور من خالل هذه الأعمال «جتعل
الإ�سالم نف�سه منطلق ًا ومرجعية �أولية لها،
و�أوج���ه عملها وف��ق منهج �إع���ادة ال��ق��راءة
�أو ال��ت���أوي��ل للن�صو�ص الدينية وال��ت��اري��خ
الإ�سالمي» (�ص  .)24-25وي�شري جدعان
يف كتابه �أن «ف�����ض��اءات احل��ري��ة الغربية»
�أعطت ه�ؤالء الكاتبات جما ًال وا�سع ًا للتعبري
عن مواقف و�آراء «راف�ضة جلملة ال�تراث
الثقايف الذي ن�ش�أنّ عليه ،وم�سوغة مبوقف
غا�ضب ذي متعلقات الهوتية �أو فل�سفية»
ي�سميها ج��دع��ان «ال��ن�����س��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة
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الراف�ضة» (�ص  .)25وي�ضيف جدعان يف
كتابه �أن تيار «الن�سوية الإ�سالمية» قد �أعلن
نف�سه ر�سمي ًا يف بر�شلونة يف ع��ام 2005
حيث عقدت ن��دوة ح��ول مو�ضوع الن�سوية
الإ�سالمية متت من خاللها حماولة الإجابة
عن �س�ؤالني :ما هي الن�سوية الإ�سالمية؟
وهل يوجد ثمة ن�سوية �إ�سالمية؟ (�ص .)36
ويرى جدعان �أن �أهم ما مييز هذه احلركة
هو الت�صريح ب���أن القر�آن نف�سه يحث على
«امل�ساواة بني الرجال والن�ساء و�أن العدل
واالن�صاف واجبان» (�ص � .)40إ�ضافة �إىل
ذلك ،ت�صر احلركة الن�سوية اال�سالمية على
التم�سك ب���إع��ادة ت�أويل الن�صو�ص الدينية
«بحيث ي�صح �أن ي�ؤدي هذا الت�أويل �إىل �أية
نتائج ،وم��ن دون �أي حتديد م�سبق» (�ص
.)41
ويف معر�ض �شرحه لأفكار احلركة الن�سوية
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الإ�سالمية ،يتطرق جدعان �إىل �أهم الأفكار
ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن عاملة
االجتماع املغربية فاطمة املرني�سي واملفكر
طارق رم�ضان و�أمينة ودود و�أ�سماء برال�س
ورف��ع��ت ح�سن قبل �أن يتطرق �إىل �أعمال
مارغو ب��دران التي يرى جدعان �أن فل�سفة
الن�سوية الإ�سالمية لديها تتبنى املقا�صد
التالية :جتديد فهم الن�صو�ص القر�آنية وفق
الهرمينوطيقا القر�آنية املعزز ملبد�أ امل�ساواة
املطلقة بني الرجل واملر�أة؛ ت�أكيد حق املر�أة
يف االج��ت��ه��اد ويف ان��ت��اج تف�سري ج��دي��د يف
�ش�أن العالقات بني الرجل وامل��ر�أة؛ ت�أ�سي�س
امل�ساواة بني اجلن�سني على مبد�أي اخلالفة
والتوحيد؛ اعتماد مبد�أ احلماية املتبادلة
�أو الدعم �أو التع�ضيد املتبادل �أو الرعاية
املتبادلة؛ دخول الن�ساء �إىل ف�ضاءات املجال
ال��ع��ام و�إىل امل�سجد ج��ن��ب�� ًا �إىل ج��ن��ب مع
الرجال (�ص .)77-78
وبكلمات مارغو بدران ف�إن احلركة الن�سوية
الإ�سالمية تهدف �إىل «�إ�ستعادة فكرة الأمة
�أو املجتمع الإ�سالمي كحيز للجميع تتقا�سمه
الن�ساء مع الرجال بالت�ساوي باعتبار الأمة
جمتمع ًا تعددي ًا �شام ًال» (فقرة  .)2وترى
بدران �أن احلركة الن�سوية الإ�سالمية بد�أت
منذ ثمانينات القرن الع�شرين حيث ظهرت
ن�ساء م�سلمات مثقفات معن ّيات بال�ش�أن
العام ب�شكل متزامن يف ايران وم�صر وتركيا
وال�����س��ع��ودي��ة ه��دف��ت اىل ت�أ�سي�س «ح��رك��ة
ن�سائية تندرج �ضمن النموذج الإ�سالمي»
(ف��ق��رة  .)7وت�ضيف ب���دران �أن «احلركة
الن�سوية الإ�سالمية ت�شكل ف� ً
صال مهم ًا من
التاريخ ال�شامل للحركات الن�سائية» (فقرة
 .)18وت�ؤكد �أن احلركة الن�سوية الإ�سالمية
قد ظهرت كخطاب عاملي �شامل يف �أماكن
ع���دة يف ال�����ش��رق وال���غ���رب .ف��ف��ي ال�����ش��رق،
ظهرت احلركة الن�سويـ ــة الإ�سالميــة يف
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وقت متكنت الن�ساء امل�سلمات ب�أعداد غري
م�سبوقة من بلوغ �أعلى م�ستويات التعليم
يف كافة امل��ج��االت واالخت�صا�صات (فقرة
� .)17أما يف العامل الغربي فقد ن�ش�أت هذه
احلركة «يف ظروف النمو امل�ستمر املت�سارع
للأقليات امل�سلمة مب��ن فيهم املهاجرون،
واملواطنون من الأجيال التالية ،والأع��داد
امل��ت��زاي��دة م��ن املعتنقني اجل��دد للإ�سالم،
وغالبيتهم من الن�ساء» حيث واجهت ه�ؤالء
الن�ساء «مم��ار���س��ات اجتماعية مفرو�ضة
با�سم الإ�سالم» مما حدى بهنّ �إىل العودة
�إىل الدين للت�أكد من �صحة هذه املمار�سات»
(فقرة .)18
من هنا يت�ضح �أن اخلطاب الن�سوي – و�إن
كان يتمحور حول حتقيق مبد�أ امل�ساواة بني
ال���رج���ل وامل��������ر�أة من
خ��ل�ال �إع������ادة ت���أوي��ل
ويضيف جدعان أن تيار
الآي����ات ال��ق��ر�آن��ي��ة مبا
«النسوية االسالمية»
ي��ت�����س��ق م����ع ال����ن����داء
الأخ�لاق��ي والإن�����س��اين
قد أعلن نفسه في
الذي يزخر به القر�آن
برشلونة في العام  2005الكرمي – ي�شتمل على
ن��وع�ين خم��ت��ل��ف�ين من
االهتمامات والتي تعك�س املوقع اجلغرايف
للم�سلمات املهتمات ب�ش�أن احلركة الن�سوية
الإ����س�ل�ام���ي���ة .ه��ن��ا ي���ج���ري احل���دي���ث عن
اهتمامات احلركة الن�سوية الن�شطة داخل
العامل الإ�سالمي مقابل اهتمامات احلركة
الن�سوية الن�شطة خ��ارج العامل الإ�سالمي
(�أي يف ال��غ��رب) .وت���رى �آم���ال ق��رام��ي �أن
املنتميات �إىل احلركة الإ�سالمية يف العامل
العربي بالتحديد يركزن يف خطابهن «على
م�سائل عملية ذات بعد منفعي ،كتعديل
ق��وان�ين الأح���وال ال�شخ�صية» ،يف ح�ين �أن
ال��ب��اح��ث��ات امل�����س��ل��م��ات يف ال��ع��امل ال��غ��رب��ي
وبالتحديد يف �أمريكا تن�صب درا�ستهن على
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«ق�ضايا ذات �صلة ب�إ�صالح الفكر الديني
والبحث النظري» (فقرة  .)4وي�ؤكد الباحث
ماجد �أنور �أنه اذا ما رغبت احلركة الن�سوية
بتقدمي �إطار ثوري جديد ،ف�إنه يجب �أن يكون
ا�سالمي ًا تقدمي ًا :دميقراطي يف طبيعته
ومقاوم لل�سيطرة الذكورية واال�ستعمارية
(�ص  .)324ويرى �أنور �أن احلركة الن�سوية
الإ�سالمية هي �أف�ضل قاعدة فكرية ملقاومة
الر�أ�سمالية العاملية و�إث��راء الفكر املعا�صر
مببادئ امل�ساواة والعدل (�ص .)355
وقبل �أن انتقل للحديث عن رواية �أبو العال
«املئذنة»� ،أرى �أنه من ال�ضروري التعريف
بالكاتبة و�أع��م��ال��ه��ا الأدب���ي���ة واجت��اه��ات��ه��ا
الفكرية .ولدت ليلى �أبو العال مب�صر وعا�شت
طفولتها و�صباها يف ال�سودان ثم انتقلت
للعي�ش مع زوجها يف ا�سكتلندا قبل �أن ي�ستقر
بها املقام يف قطر� .صدرت لها ثالث روايات
وجمموعة ق�ص�صية �إ�ضافة �إىل م�سرحيتني
تاريخيتني هما “�أ�سد ال�شي�شان” و”احلياة
اخلفية” مت تقدميهما درام��ي�� ًا يف حلقات
م�سل�سلة على القناة الرابعة ملحطة . BBC
ُترجمت رواي��ات ليلى من اللغة الإجنليزية
�إىل اثنتي ع�شرة لغة منها العربية .ح�صلت
�أبو العال على جائزة “كني” العاملية للأدب
الإف��ري��ق��ي ع��ن ق�صتها “املتحف” التي
ت�ضمنتها جمموعتها الق�ص�صية “�أ�ضواء
ملونة” .تركز �أبو العال يف �أعمالها الأدبية
على ال���دور ال���ذي يلعبه ال��دي��ن يف ت�شكيل
�شخ�صيات �أعمالها ال��روائ��ي��ة وه��ي بذلك
تقدم منوذج ًا خمتلف ًا عن ما هو �سائد يف
الأعمال الأدبية احلديثة التي ت�صور الدين
كعن�صر غري م�ؤثر يف احلياة اليومية لأبطال
وبطالت الأعمال الروائية .ويف هذا ال�سياق
تقول �أبو العال يف مقابلة �أجرتها معها �شذى
م�صطفى يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط �أنها
ت�شعر �أن هناك �شيئ ًا مفقود ًا يف العمل الأدبي
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عندما يتم جتاهل البعد الديني على الرغم
من �أنه «يلعب دور ًا م�ؤثر ًا يف حياة النا�س»
(فقرة  .)8وت�شري هذه الكلمات �إىل �أهمية
ال��دي��ن يف ب��ن��اء حت��ال��ف��ات ب�ين �شخ�صيات
رواياتها و�إىل �أهمية ا�ستمرارية التحاور
بني ال�شعوب للو�صول �إىل فهم احل�ضارات
املختلفة والتوا�صل بينها.
ويف هذا االطار ،ي�أتي حتليلي لرواية �أبو العال
«املئذنة» التي ن�شرت باللغة االجنليزية يف
العام  .2005يف هذه الرواية ت�سرد الكاتبة
حياة جنوى ،ال�شابة ال�سودانية املنتمية �إىل
طبقة الأث��ري��اء .ت��دور �أح��داث هذه الرواية
بني عامي  1984و  .2004يف بداية الرواية
نلتقي بنجوى الغنية املولعة مبواكبة الأزياء
وارت��ي��اد �أندية الطبقات املخملية وح�ضور
احل��ف�لات ال��ب��اذخ��ة .ول��ك��ن ك��ل ه��ذا تغري
عندما �أط���اح ان��ق�لاب ع�سكري باحلكومة
ال�سودانية القائمة والتي يعمل فيها والدها
م�ست�شار ًا للرئي�س .وبعد �إلقاء القب�ض على
وال��ده��ا تهرب جن��وى م��ع وال��دت��ه��ا و�أخيها
اىل لندن حيث تق�ضي فرتة �إقامتها الأوىل
غ�ير �آب��ه��ة مب��ا ي��ج��ري م��ن حولها معتمدة
على الأم��وال التي ه ّربها والدها �إىل لندن
�أثناء فرتة عمله .الحق ًا يتم �إع��دام والدها
وتنقطع �صالت الأ�سرة بال�سودان ثم متوت
�سجن �شقيقها ملحاولته طعن
وال��دت��ه��ا و ُي َ
ٍّ
متخف ح��اول �إل��ق��اء القب�ض عليه
�شرطي
بتهمة حيازة خم��درات .ويف هذه الظروف
ال�صعبة ،ف�إن جنوى حتاول �أن تقيم عالقات
مع �أف��راد اجلالية ال�سودانية يف لندن� ،إال
�أن��ه��ا تف�شل يف ذل���ك ح��ي��ث ال ي��ع�يره��ا �أي
�شخ�ص اهتمام ًا خا�صة و�أنها فقدت ثروتها
ومركزها االجتماعي .وت�ضطر جنوى للعمل
كخادمة يف منازل العائالت العربية الرثية
يف لندن لك�سب قوت يومها .ويف الوقت ذاته،
تبد�أ جنوى بارتياد م�سجد ريجينت بارك

يف لندن حيث تلتقي مبجموعة من الن�ساء
امل�سلمات.
ويف حقيقة الأمر ،ف�إن عالقة جنوى بامل�سجد
تبد�أ منذ وفاة والدتها حيث قامت جمموعة
من الن�ساء امل�سلمات بتغ�سيل وتكفني والدتها
وعندها ت�ساءلت جنوى عن �سبب تربعهنّ
بعمل ذلك على الرغم من عدم معرفتهنّ
بها .لقد �أح�ست جن��وى للمرة الأوىل منذ
قدومها �إىل لندن ب�أ ّنها جزء من جمموعة
�أك�بر و�أن هويتها الإ�سالمية (و�إن كانت
ا�سمية فقط يف هذه املرحلة) هي طوق النجاة
من حياة التهمي�ش التي كان من املمكن �أن
تواجهها يف لندن بعد �أن تخلى عنها �أقاربها
و�أبناء وطنها .وهنا ت�شري الرواية �إىل �أهمية
الدور الذي يلعبه امل�سجد يف بلورة عالقات
اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ي��ن��ة بني
م���رت���ادي���ه ً ع��ل��اوة على مارغو بدران :إن الحركة
كونه مكانا لتلقي العلم
النسوية تهدف إلى
وخا�صة للن�ساء .وهنا
�أري������د �أن �أ����ش�ي�ر �إىل استعادة فكرة المجتمع
م���ا ك��ت��ب��ت��ه ل��ي��ل��ى �أح��م��د
ح����ول �أه��م��ي��ة امل�����س��ج��د اإلسالمي كحيز للجميع
�ضمن احلركة الن�سوية
الإ�سالمية ،حيث ت�شري �أحمد �إىل �أن الن�ساء
امل�سلمات ح��ول العامل قد ع��دن �إىل ارتياد
امل�ساجد ب�أعداد غري م�سبوقة مما �سيكون
له الأثر يف �إعادة درا�سة بع�ض الت�شريعات
وال��ق��وان�ين الإ�سالمية املتعلقة ب��امل��ر�أة مبا
يوائم الع�صر احلديث (�ص .)101
ويف ح��ق��ي��ق��ة الأم�����ر ،ف�����إىل ج��ان��ب ال���دور
التعليمي الذي يلعبه امل�سجد يف حياة جنوى
حيث تنكب على ح�ضور حلقات التجويد
والتف�سري على �أيدي ن�ساء متفقهات ب�ش�ؤون
دينهنّ  ،ف�إن امل�سجد ميثل لنجوى مكان ًا �آمن ًا
ت�شعر فيه بالطم�أنينة واحل��ري��ة واالنتماء
وهي تبدي �إعجابها ب�أجواء الهدوء وال�سكينة
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وامل�ساواة التي تعم �أرجاء امل�سجد .فعندما
ت�صلي فهي تقف �إىل جانب ن�ساء م�سلمات
م��ن خمتلف ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن
خمتلف اجلن�سيات ،وهنّ اليبدين �أي اهتمام
بالطبقة االجتماعية التي تنتمي �إليها جنوى
�أو �إىل تاريخها ال�سابق .كل ما يهمهنّ هو
�أن يقمن بعبادة اهلل وخدمة دينهنّ (�ص
 .)239وتتحدث جنوى ب�شيء من العجب
عن زوجة ال�سفري ال�سنغايل التي ت�صلي �إىل
جانبها يف امل�سجد وتوجه �سائق �سيارتها �إىل
�إي�صال جنوى �إىل منزلها دون �أن ت�س�ألها
عن وظيفتها �أو تاريخها (�ص  .)188ويف
امل�سجد تلتقي جنوى ب�شاهيناز الباك�ستانية
الأ�صل حيث تتطور ال�صداقة بينهما وتتقوى
�أوا�صر املحبة .وعندما تت�ساءل جنوى عن
�سبب �صداقتهما ،ترد �شاهيناز ب�أن رغبتهما
كاف
يف �أن تكونا م�سلمتني ورعتني هو �سبب ٍ
لهذه ال�صداقة (�ص  .)104-105ومبعنى
�آخ���ر ،فال�صداقة ب�ين جن��وى و �شاهيناز
تتجاوز ح��دود اللغة والطبقة االجتماعية
والأ�صول العرقية.
ومن خالل قراءة رواية �أبو العال ،جند �أن
هناك حماولة للدفاع عن �صورة الإ�سالم
�أمام الت�شويه امل�ستمر الذي يتعر�ض له من
خالل ت�صويره ك���أداة قمعية ته�ضم حقوق
الن�ساء وجتعل حياتهنّ �صعبة .فالإ�سالم يف
هذه الرواية ميثل م�صدر �إلهام وقوة للن�ساء
حيث �أن العالقة التي جتمع جنوى بغريها
من الن�ساء امل�سلمات هي التي تنقذها من
فقدان ذاتها وهويتها و�ضياعها يف جمتمع
ر�أ�سمايل يويل اهتمام ًا قلي ًال بالروحانيات.
�إن رواية �أبو العال ت�سلط ال�ضوء على الدور
الذي ميكن �أن يلعبه الإ�سالم �ضمن احلركة
الن�سوية يف �إيجاد م�ساحة منا�سبة لإقامة
مرت�ضى كاتوزيان � /إيران

حوار بني الن�ساء من املنتميات �إىل تيارات
خمتلفة حيث �أن اال�سالم يتجاوز املفاهيم
ال�ضيقة مثل الطبقة االجتماعية واالقليمية.
لقد و ّلد وجود جنوى يف لندن حاجة ما�سة
عندها للبحث ع��ن �إق��ام��ة ع�لاق��ات دائمة
لل�شعور بالطم�أنينة واالن��ت��م��اء .لقد كان
اال���س�لام ه��و املظلة الرا�سخة التي م ّكنت
جنوى من �أن ت�صبح جزء ًا من حركة ن�سوية
ن�شطة تتجاوز يف م��داه��ا ح��واج��ز الطبقة
االجتماعية واللغة والأ�صل العرقي .وبهذا،
ف�إن الرواية ت�شري �إىل �أهمية احلركة الن�سوية
الإ�سالمية يف الدفاع عن حقوق املر�أة و�صون
كرامتها وت���أم�ين �سبل العي�ش الكرمي لها.
كما �أن ال��رواي��ة ت�ساهم يف تو�ضيح طبيعة
احلركة الن�سوية الإ�سالمية للقارئ الغربي
ك���ون ال���رواي���ة مكتوبة باللغة االجنليزية
وتعمل على بلورة مفهوم امل�ساواة بني الرجل
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جعل منها حركة عاملي ة
 )nalتتجاوز االنتماءات االقليمية ال�ضيقة
واحلواجز اللغوية والطبقية وت�شكل مالذ ًا
�آمن ًا للن�ساء على اختالف �أ�صولهنّ العرقية
ولون ب�شرتهنّ .
لقد كان للحركة الن�سوية الإ�سالمية دور
كبري يف �إعادة �صياغة حياة جنوى ،ال�شابة
ال�����س��ودان��ي��ة ال��ت��ي وج���دت نف�سها منبوذة
اج��ت��م��اع��ي�� ًا ب��ع��د ���ض��ي��اع ث��روت��ه��ا وفقدانها
لل�سلطة ال�سيا�سية املتمثلة باملن�صب الرفيع
ال����ذي ك���ان ي�شغله وال���ده���ا يف احل��ك��وم��ة
ال�سودانية قبل �إع��دام��ه م��ن قبل ال��ث��وار.
عندما كانت جنوى تعي�ش يف اخلرطوم يف
كنف �أ�سرتها الرثية ،مل تكن تويل اهتمام ًا
ل�ش�ؤون دينها وعلى الرغم من �أنها مل تكن
عدائية يف �سلوكها جتاه زميالتها املحجبات
يف ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم� ،إال �أن��ه��ا مل تكن
ترغب يف التعرف عليهنّ �أو احلديث معهنّ
لأنها كانت تنظر �إليهنّ نظرة دونية بحكم
انتمائها لطبقة اجتماعية ثرية وانتمائهنّ
للطبقات الدنيا من املجتمع .يف لندن ،ويف
ظل الظروف القا�سية التي ا�ضطرت جنوى
للعمل كخادمة يف منازل الأثرياء العرب يف
لندن ،اختلفت نظرتها للحجاب و�أ�صبحت
ترى فيه رم��ز ًا للتعاون وامل�ساندة والرفقة
احل�����س��ن��ة .ب��ارت��دائ��ه��ا للحجاب يف ل��ن��دن،
�أ�صبحت جنوى ت�شعر ب�أنها جزء من جماعة
متكافلة ومتعاونة ومتعا�ضدة .لقد �أدرك��ت
جن��وى �أهمية �أن تكون ج��زء من اجلماعة
نظر ًا للراحة النف�سية التي �أ�سبغها عليها
هذا االنتماء مقابل حياة الت�شردم والتهمي�ش
التي واجهتها يف املنفى� .إن رواية “املئذنة”
تعك�س �صورة عملية للدور ال��ذي ميكن �أن
تلعبه احلركة الن�سوية يف �صون كرامة املر�أة
وتوفري فر�صة العي�ش بطم�أنينة وا�ستقرار.

د .يو�سف عو�ض

واملر�أة الذي يزخر به القر�آن الكرمي وتكافح
احلركات الن�سوية املختلفة من �أجل حتقيقه.
وبهذا ،فان احلركة الن�سوية الإ�سالمية متثل
جزء ًا من احلركات الن�سوية العاملية املطالبة
بتحقيق مبد�أ العدالة وامل�ساواة بني الرجل
واملر�أة على خمتلف الأ�صعدة.
�أود �أن �أخ��ت��م ه���ذا امل��ق��ال بتعليق على
كلمات مارغو ب��دران عن احلركة الن�سوية
الإ�سالمية التي ترتكز يف �صياغتها على
«م��ف��ه��وم ق����ر�آين ل��ل��م�����س��اواة ب�ين اجلن�سني
كجزء من امل�ساواة الكاملة بني الب�شر خارج
�أي��ة ح��دود زمنية ومكانية ،يفكك مفهوم
التفرقة ال�سطحية ب�ين ال��ع��ام واخل��ا���ص»
(ف��ق��رة � .)21إن املفهوم الأ�سا�سي ال��ذي
ت��ق��وم عليه احل��رك��ة الن�سوية الإ�سالمية
الذي ت�شري �إليه بدران يف االقتبا�س ال�سابق
يعطي احلركة الن�سوية الإ�سالمية بعد ًا مهم ًا
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الملف

واقع المرأة األندلسية السياسي
(من خالل كتاب الذخيرة البن بسام الشنتريني)
د .أحمد حامد المجالي

مقدمة:
تهدف هذه الدرا�سة ،لالطالع على الدور ال�سيا�سي الذي لعبته املر�أة يف الأندل�س ،يف �أواخر
الدولة الأموية وع�صر الطوائف ،من خالل ما يعر�ضه كتاب (الذخرية يف حما�سن �أهل
اجلزيرة) البن ب�سام ال�شنرتيني (ت 542هـ)( .)1ويعد هذا الكتاب مو�سوعة �أدبية تاريخية،
حيث قام برتتيب كتابه على �أق�سام الأندل�س الثالثة (مغرب ومو�سطة و�شرق) ،ثم جاء الق�سم
الرابع للحديث عن الوافدين على الأندل�س .ويف الكتاب معلومات تاريخية و�أدبية واجتماعية
و�سيا�سية ذات �أهمية بالغة .وكان الرتكيز يف هذا البحث على النواحي ال�سيا�سية للأندل�س
ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص ،و�سط مرحلة ات�سمت بهبوب رياح اال�ضطرابات ،وما واجهته
الأندل�س من الفرقة واالنق�سامات ال�سيا�سية وامل�ؤامرات ،وكذلك ت�شكل العديد من املمالك
املت�صارعة فيما بينها كمملكة بطليو�س وطليطلة وقرطبة و�إ�شبيلية ودانية و�سرق�سطة وغريها
من املمالك والإم��ارات ،و�سط ترقب عدوهم اخلارجي املتمثل يف املمالك الن�صرانية على
احلدود ال�شمالية.
ً
لعبت املر�أة دور ًا مهما يف حياة الأ�سرة الأموية احلاكمة ،وانعك�س ذلك على طبقات املجتمع،
ففي كتاب الذخرية عدد من الإ�شارات التي تناولت الأ�سرة الأموية يف دم�شق ،منها زواج
أستاذ مساعد في التاريخ اإلسالمي /رئيس قسم التاريخ ومتطلبات الجامعة /جامعة الزرقاء.

واقع املر�أة الأندل�سية ال�سيا�سي
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اخلليفة م���روان ب��ن احل��ك��م م��ن �أم خالد
�أرملة يزيد بن معاوية ،والتي ا�ستطاع من
خاللها توحيد الأ���س��رة الأم��وي��ة ملواجهة
عبداهلل بن الزبري الذي بويع باخلالفة يف
مكة ،وقد �ساهمت �أم خالد باغتيال مروان
بن احلكم بعد �أن عاير ولدها وانتق�ص من
قيمته( .)2وكذلك ت�أثري �سالمة وحبابة على
اخلليفة يزيد بن عبدامللك ووفاته كمد ًا عند
وفاتهما(.)3
وا���س��ت��م��ر احل���ال يف الأن��دل�����س ب��االه��ت��م��ام
باملر�أة ،ولي�س �أدل على ذلك من ولع اخلليفة
الأندل�سي امل�ستعني بالن�ساء ،فمن ق�صيدته
يف ثالث من جواريه يقول:
ومتلكت نف�سـي ٌ
		
ثالث كالدمى
زه ُر الوجوه نواعم الأبدان
ومنها:
ال تعذلوا ملكـ ًا تذلل للهـوى
ذل الهوى ع ٌّز ٌ
وملك ثاين
و�أي�ض ًا مما ي�ؤكد فيها م�ضيه على عادة بني
مروان (بني �أمية) بقوله:
�إن مل �أطع فيهن �سلطان الهوى
كلف ًا بهن فل�ست من مروان()4
وقد كانت الن�ساء يف الأندل�س على نوعني،
فمنهن ا ُ
حل�� ّرات اللواتي �أقمن يف الق�صور
وحتت �أيديهن اخل��دم والرفاهية الكاملة،
وه��ن��ال��ك اجل����واري ال��ل��وات��ي متتعن بحرية
كبرية ،وقد عمد رجال الأندل�س على �شراء
اجل���واري واملبالغة يف اقتنائهن وق��د كان
العديد منهن يخ�ضعن لتعليم خا�ص مما
ي�ؤهلهن للتواجد يف الق�صور ومن ذلك ما
قام به ابن الكتاين تاجر الرقيق من تعليم
�أربع من اجلواري لي�صبحن عاملات باحلكمة
وامل��ن��ط��ق وال��ف��ل�����س��ف��ة وال��ه��ن��د���س��ة وال��ن��ح��و
والعرو�ض واخلط والأدب واملو�سيقى وغري
رينيه ماجريت  /بلجيكا

ذلك(.)5
تبارى ال�سيا�سيون يف اقتناء اجلواري ،ويورد
اب��ن ب�سام ع���دد ًا منهم كهذيل ب��ن خلف
امل��ع��روف بالأ�صلع �صاحب مدينة �سهلة،
حيث ا���ش�ترى ج��اري��ة بثالثة �آالف دي��ن��ار،
مل��ا ك��ان لديها م��ن م��ي��زات كمقدرتها على
الغناء والكتابة واخلط والأدب والطب وغري
ذل��ك ،وا���ش�ترى كذلك ع��دد ًا من اجل��واري
ممن يح�سنّ التجويد ،فاجتمع لديه مائة
وخم�سون حمظية( ،)6وكذلك املعت�ضد
ب��ن ع��ب��اد ملك �إ�شبيلية (433-461هـ/
1042-1069م) ،وكان لديه من ال�سراري
نحو �سبعني جارية( .)7وحتى مع ا�ضطراب
احلالة ال�سيا�سية قام املظفر �صاحب مدينة
بطليو�س (437-461هـ1045-1068/م)
بعد �أن خ�سر معاركه �أم��ام املعت�ضد بنع��ب��اد -ب���إر���س��ال م��ن ي�����ش�تري ل��ه و�صائف
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الدور ال�سيا�سي للمر�أة:
ً
ً
مار�ست امل���ر�أة الأندل�سية دورا مهما يف
ال�سيا�سة ب�شكل خا�ص واحلياة الأندل�سية
ب�شكل عام �سواء �أكانت �أم ًا �أم زوجة �أم �أخت ًا
�أم بنت ًا �أم حتى حمظية وجارية ،وقد �أفرزت
هذه الفرتة عدد ًا من ال�شخ�صيات الن�سائية
الأندل�سية امل�ؤثرة يف �صنع الأح��داث� ،أو يف
كونها �سبب ًا يف تقريب �أو �إق�صاء ال�سيا�سيني
من وعن ال�سيا�سة الأندل�سية ،فكان تواجد
الوزير الكاتب ابن �شهيد يف طفولته يف ق�صر
احلاجب املن�صور وحتت رعاية ن�سائه� ،سبب ًا
يف ب��روز �شخ�صيته وات�صاله مبلوك تلك
الفرتة ،ومن ثم العمل ال�سيا�سي(.)11
ومن ال�شخ�صيات الن�سائية البارزة كانت
�صبح الب�شكن�سية زوج���ة اخلليفة احلكم
امل�ستن�صر باهلل ووال��دة وريث اخلالفة من
بعده ه�شام امل�ؤيد والتي كان لديها مكانتها
اخلا�صة ل��دى امل�ستن�صر ،مما مكنها من
التدخل يف �ش�ؤون الدولة ،فكان حممد بن
�أبي عامر وال��ذي تلقب باملن�صور فيما بعد
�أح��د �صنائعها ،حيث «ا�ستهوى هذه امل��ر�أة
بح�سب اخلدمة –وهي الغالبة على احلكم-
ف�أزلفته ،وويل ال�شرطة واملواريث وال�سكة....
وقرن له بهذا كله الق�ضاء ب�إ�شبيلية» ،مما
�ساهم يف علو منزلته(.)12
تقرب املن�صور يف ب��ادئ الأم���ر م��ن حرمي
ال��ق�����ص��ر ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح ذا م��ك��ان��ة مميزة
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وملهيات من قرطبة« :نافي ًا بذلك ال�شماتة
عن نف�سه ،ومل يكن له عادة مبثله)8(».....
�أي �أنه مل يكن يهتم باقتناء اجلواري ب�شكل
كبري ،ويبدو �أن ذلك كان رد ًا على ما قام
به املعت�ضد بعد انت�صاره من �شراء جارية
كانت البن الرميمي والتي و�صفت باحلذق
يف �صنعتها(.)9
انعك�س اه��ت��م��ام احل��ك��ام ب���اجل���واري على
تركيبة املجتمع الأندل�سي بظهور طبقات
املولدين و�أبناء احلرائر و�أبناء اجل��واري.
والغالبية العظمى من �أم���راء الأندل�س يف
الفرتة الأموية كانوا من �أبناء اجلواري ،وقد
حاول الوزير �أبو حممد عبدالغفور االنت�صار
لأب��ن��اء اجل����واري م�����ش�ير ًا �إىل �شخ�صيات
م�شرقية من ه���ؤالء الأب��ن��اء ،منهم علي بن
احل�سني بن علي بن �أب��ي طالب ر�ضي اهلل
عنهم واخلليفة العبا�سي املعت�صم باهلل،

وقال:
ال تزرين بفتى من �أن تكون له
�أم من الروم �أو �سوداء دعجاء
ف�إنـما �أمهات الن�سـاء �أوعـي ٌة
م�سـتودعات وللأبـناء �آبـاء
م�ضيف ًا ب���أن��ه« :م��ا ك��ل احل��رائ��ر بربيئات
(���س��امل��ات) م��ن اجل���رائ���ر ،وال ك��ل الإم���اء
مبخالت يف االنتماء»(.)10
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ل��دي��ه��نَّ  ،وه���ذا دل��ي��ل على ت���أث��ر ال�سيا�سة
يف تلك الفرتة بتدخالت الن�ساء ،في�شري
ابن ب�سام �إىل �أن املن�صور ارتفعت مكانته
ل��دى جميع ن�ساء الق�صر بح�سن اخلدمة
«وطالقة اليد يف الإلطاف والهدية» ،فقمن
بعد وفاة امل�ستن�صر باهلل با�ست�صدار كتاب
من ه�شام امل���ؤي��د �إىل احلاجب امل�صحفي
لكي ي�ستعني بابن �أبي عامر يف تدبري الدولة
وامل�شورة( .)13ومل تدم العالقة الوطيدة بني
�صبح وابن �أبي عامر� ،إذ متكن الأخري من
الو�صول �إىل �سدة احلجابة ومن ثم ال�سيطرة
على الأندل�س واحلجر على ه�شام امل�ؤيد ،مما
�أحدث الوح�شة بينهما( .)14كما �أن ابن �أبي
عامر عمل على تفريق اخلدم عن الق�صر
والت�ضييق على �صبح ومل ي��دع يف الق�صر
�سوى من يثق بهم من
مارست المرأة األندلسية العيون والعمال ل�ضمان
ا�ستمرار ال�سيطرة على
دوراً مهم ًا في السياسة الق�صر(.)15
�أدرك�������ت ���ص��ب��ح ع��دم
بشكل خاص والحياة
مقدرتها على جمابهة
األندلسية بشكل عام
املن�صور فحاولت مع
�أخ��ي��ه��ا رائ����ق �إخ����راج
�أم����وال وجم��وه��رات م��ن الق�صر وال��ف��رار
بها وذل��ك ب�إخفاء م��ا قيمته ثمانون �أل��ف
دينار يف ج��رار غطيت ب�أنواع من الطعام،
ول��ك��ن اب���ن �أب���ي ع��ام��ر ع��ل��م ب��ذل��ك ومتكن
من احل�صول على تلك الأموال( ،)16مما
جعله يتخذ �إج��را ًء �آخ��ر يف �إخ��راج الأم��وال
التي كانت خمتزنة يف الق�صر والتي تواىل
على حت�صيلها بنو �أمية ،وقيل �إنها كانت
ع��ر���ض��ة ل��ت��دخ�لات ح���رمي ال��ق�����ص��ر ،فبعث
ابنه عبدامللك لهذه الغاية ،فقوبل مبعار�ضة
من �صبح الب�شكن�سية التي كالت له ولوالده
ال�شتائم( ،)17ومع ذلك فقد �أخرج عبدامللك
ما يقدر بخم�سة �آالف� ،ألف دينار من قيمة
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ورق و�سبعمائة �ألف دينار(.)18
ويف زمن احلجابة برزت �شخ�صية الذلفاء،
والتي كانت زوج��ة املن�صور بن �أب��ي عامر
ووالدة عبدامللك املظفر خليفته على من�صب
احلجابة ووارث الدولة العامرية ،وقد �أودع
املن�صور عند الذلفاء �أم��وا ًال كثرية و�أو�صى
عبدامللك �أن ي�ستخدمها يف ح��ال تعر�ض
الدولة لأزم��ات طارئة( .)19لعبت الذلفاء
�أدوار ًا مهمة يف ال�سيا�سة الأندل�سية منها
م�ساهمتها يف التخل�ص من عي�سى بن �سعيد
املعروف بابن القطاع وزير دولة ابنها املظفر
لأ�سباب منها �أن��ه �أ�ساء ل�صنيعتها «خيال»
زوج���ة امل��ظ��ف��ر ،وم���ن تعلق ب��ه��ا م��ن ن�ساء
املظفر ،ب���زواج املظفر م��ن ج��اري��ة عي�سى
املعروفة با�سم بنت اجلنان ،وقد �أ�سندت
�إليه تهمة مواالة الدولة الأموية والعمل على
ال��غ��در بالدولة العامرية( .)20وبعد وف��اة
املظفر وانتقال ال�سلطة لأخيه عبدالرحمن
امل��ع��روف ب�شنجول ،عملت ال��ذل��ف��اء على
االن��ت��ق��ام م��ن ع��ب��دال��رح��م��ن الت��ه��ام��ه��ا له
باغتيال ابنها عبدامللك ،ف�ساهمت بالق�ضاء
على عبدالرحمن الأم��ر الذي �أدى ل�سقوط
الدولة العامرية(.)21
ويف زمن امل�ستكفي باهلل زادت اال�ضطرابات
يف الأندل�س ،ومل يكن على قدر املرحلة ،ومل
ت�ساعده اختياراته ملوظفيه يف ا�سرت�ضاء
الر�أي العام ،الأمر الذي �ساهم بانهيار دولته
بعد ازدياد ديونها ،فتم خلعه وف ّر �إىل خارج
قرطبة( .)22ويقارن ابن ب�سام بني �سريتي
امل�ستكفي باهلل اخلليفة الأندل�سي وامل�ستكفي
باهلل اخلليفة العبا�سي يف ت�شابههما باللقب
والوهن وال�ضعف والف�سق ،ووج��ود الفتنة
يف زمنهما واعتداء كل منهما على احلكم
و�أخ����ذه م��ن اب��ن ع��م��ه ،م�ضيف ًا �إىل ذلك
�سيطرة الن�ساء عليهما بقوله« :وتو�سط كل
واحد منهما يف �ش�أنه بامر�أة خبيثة ،فلذلك
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(ال��ع��ب��ا���س��ي) ح�سناء ال�����ش�يرازي��ة ،ول��ه��ذا
(الأندل�سي) بنت �سكري املورورية» وكذلك
ت�شابههما يف العمر ،وخلع كل واحد منهما
وغري ذلك(.)23
وا�ستمر دور الزوجة والأم حتى فيما بعد،
ففي مملكة �إ�شبيلية زمن ملوك الطوائف
ك��ان��ت الب��ن��ة جم��اه��د ال��ع��ام��ري ملك دانية
( 400 - 436هـ1009 - 1044 /م)وزوجة
املعت�ضد بن عباد مكانة متميزة عند زوجها،
رغ��م ت��ع��دد ج��واري��ه وحمظياته( .)24ويف
زمن ابنه املعتمد (461-484هـ1069-/
1091م) ب��رزت �شخ�صية زوج��ت��ه اعتماد
الرميكية والتي تن�سب �إىل رميك موالها
الذي ا�شرتاها املعتمد منه فاختار لقبه من
ا�سمها ولقبت بال�سيدة الكربى( ،)25وكانت
تتمتع بنفوذ وحظوة لدى املعتمد مما مكنها
م��ن اال���ش�تراك يف ���ش���ؤون ال�سيا�سة(،)26
ومما يدلل على مكانة اعتماد وداللها عند
املعتمد �أنها طلبت منه �أن يريها الثلج فزرع
لها �أ�شجار اللوز على جبل قرطبة ،حتى �إذا
�أزهرت بدت وك�أنها حمملة بالثلج الأبي�ض،
وكذلك متنيها �أن ت�سري يف الطني برجليها
حني ر�أت بع�ض اجل��واري يفعلن ذلك ،فما
ك��ان م��ن املعتمد لكي يحقق ه��ذه الأمنية
�إال �أن �صنع لها بركة يف الق�صر ن�ثر بها
الكافور والطيوب التي عجنت مباء الورد،
حتى �صارت على هيئة الطني فخا�ضت فيه
مع جواريها وبناتها ،وق��د انتقدت العامة
العديد م��ن ه��ذه ال�سلوكيات وال��ت��ي �أث��رت
يف احلالة االقت�صادية للدولة( ،)27وكان
العتماد م�ساهمة وا�ضحة يف مقتل ابن عمار
وزير زوجها ،بعد �أن كان وزوجها يف �صحبة
ا�ستمرت خم�سة وع�شرين عام ًا وقدم للدولة
خدمات جليلة ،وقد ملح ابن عمار الختالفه
مع املعتمد ودخول طرف ثالث بينهما �سعى
لإف�ساد العالقة املتميزة( .)28كما ن�شر عن

ابن عمار هجاءه العتماد بقوله:
تخريتها من بنات الهجني
رميكية ما ُت�ساوي عقاال()29
ومن ال�شخ�صيات الن�سائية البارزة يف القطاع
الن�سائي والتي جاءت على نحو مغاير للعادات
املتبعة يف الأندل�س ،والدة بنت امل�ستكفي (ت
484هـ) والتي ات�سمت بعالقاتها ال�سيا�سية
ال��وا���س��ع��ة وك���ذل���ك مت���رده���ا ع��ل��ى احل��ال��ة
ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،حيث ذك��ر ابن
ب�سام �أن لها الكثري من الأ�شعار �أكرثها يف
الهجاء �أ�ضرب عن ذكره ملخالفته �سيا�سة
كتاب الذخرية ومنهجه( ،)30وو�صفت والدة
ب�أنها كانت «يف ن�ساء �أه��ل زمانها ،واحدة
�أق��ران��ه��ا» وب����أن جمل�سها بقرطبة «منتدى
ملعب جلياد النظم
لأحرار امل�صر ،وفناءها ٌ
والنرث)31( »...و �أقامت
والدة عالقات مع العديد
اتسمت والّدة بنت
من �سيا�س ّيي تلك الفرتة
المستكفي بتمردها
ك���اب���ن زي���������دون*(،)32
وال��وزي��ر �أب���ي ع��ام��ر بن
وعالقاتها السياسية
ع��ب��دو���س ال����ذي و���ص��ف
الواسعة
ب�����أن����ه «�أح��������د �أع����ي����ان
امل�������ص���ر ،وب���ع�������ض م��ن
()33
هذى با�سمها ،وت�صرف على حكمها» ،
وكان ه���ؤالء وغريهم من �سيا�سي الأندل�س
يرتادون جمل�سها.
ً
مل يكن دور الزوجة ال�سيا�سي مقت�صرا على
الأندل�سيات ،في�شري اب��ن ب�سام �إىل ظهور
ذلك يف املمالك الإ�سبانية ،ومن الأمثلة التي
�أوردها بنت �شاجنة ملك الب�شكن�س وزوجة
�أح���د �أم��رائ��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت تعقد املجال�س
وت�ستقبل ال�سفراء .وقد ح�ضر ابن الكتاين
�أحد رجاالت الأندل�س �أحد جمال�سها الذي
غنت فيه جارية من �أ�سرى امل�سلمني �أ�شعار ًا
عربية(.)34
ويف و�سط تلك اال�ضطرابات ك��ان هنالك

واقع املر�أة الأندل�سية ال�سيا�سي

78

بينو دايني � /إيطاليا

العدد العاشر  -شتاء 2012

ا���س��ت��غ�لال للن�ساء ب���إدخ��ال��ه��ن يف �أل��ع��اب «والأخبار يف مثل هذا عنهن كثرية م�أثورة،
����رم ه�����ش��ام مب��ث��ل ه���ذه امل��ع��اين
ال�سيا�سة ودوائرها ،فقد ا�ستغل �إ�سماعيل ف��ب��اه��ت ُح ُ
بن ذي النون -الذي تل ّقب بنا�صر الدولة -ال�شاذة ،وبذلن من الأموال يف التما�سها مبا
(427-435ه���������ـ1036-1043/م) �ضعف مل ي�سمع مثلها»(.)37
�أرم��ل��ة وا���ض��ح العامري حاكم قلعة كونكة
ليدخلها يف حمايته ،ومن ثم ال�سيطرة على امل�صاهرات ال�سيا�سية:
القلعة ،مم��ا مكنه م��ن التو�سع فيما بعد كانت امل�صاهرات ال�سيا�سية �إحدى املظاهر
املنت�شرة ،والتي لعبت فيها املر�أة الأندل�سية
وت�شكيل مملكة طليطلة(.)35
كما �أن �إح��دى بنات املظفر بن �أب��ي عامر دور ًا مهم ًا يف عملية التقارب ال�سيا�سي،
مت ا�ستغاللها من قبل �أحد �أبناء عمومتها ،ومل يكن ذلك خمت�ص ًا بالأندل�س فقد �أورد
ليتح�صل منها اب��ن ب�سام م�صاهرات �سيا�سية حدثت يف
بعد �أن وع��ده��ا ب��ال��زواج
َّ
على �أم����وال كان امل�شرق منها زواج امل�أمون العبا�سي ببوران
�أخوها قد تركها ابنة وزي��ره احل�سن بن �سهل( ،)38وزواج
عندها ،في�صفها املعت�ضد العبا�سي بقطر الندى ابنة خمارويه
ابن ب�سام بقوله :بن طولون حاكم م�صر( .)39كما �أن هنالك
«وك��ان��ت �ضعيفة مناذج يف املمالك الن�صرانية منها ما �أورده
ال�������������ر�أي  ....ابن ب�سام من زواج القوم�س رميند �صاحب
ف�������ص���ارت ب��ق��ي��ة بر�شلونة بابنة �شاجنة بن غر�سية �صاحب
ده����ره����ا جت��ف��وه ق�شتالة بطلب م��ن الأخري( ،)40وكذلك
وت�شتمه» بعد �أن م�صاهرة �أخ���رى ب�ين �شاجنة ب��ن غر�سية
�سلمته الأم����وال �صاحب ق�شتالة و�سميه �شاجنة �صاحب
وغرر بها وتركها الب�شكن�س(.)41
دون زواج( .)36هدفت هذه امل�صاهرات ال�سيا�سية لإيجاد
وه��ن��ال��ك �أدوار نوع من التعاون بني املمالك وتقريب وجهات
���س��ل��ب��ي��ة ل��ع��ب��ت��ه��ا النظر ،ومن ثم توفري احلماية الالزمة للبالد
بع�ض ن�ساء ق�صر ه�شام امل�ؤيد ،مما �أثر يف �أو حتى من �أج��ل م�صالح �سيا�سية ،فلكي
نظرة ال��ر�أي العام له�شام امل�ؤيد ،ال��ذي مل يتمكن املن�صور بن �أبي عامر من الو�صول
يكن له من الأمر �سوى اال�سم ،حيث ان�صب �إىل ال�سلطة عمل على ا�ستمالة غالب الفتى
اهتمامه على الأمور التافهة ،وانعك�س ذلك النا�صري قائد اجلي�ش بزواجه من �أ�سماء
على ن�ساء الق�صر اللواتي �أخ���ذن يبحثن اب��ن��ة غ��ال��ب ،وال��ت��ي ناف�سه فيها احلاجب
عن غرائب الأ�شياء ك�أخ�شاب قيلت �أنها جعفر امل�صحفي الذي �أعلن عن رغبته يف
من �سفينة ن��وح ،وحوافر قيلت �أنها حلمار خطبتها البنه للغر�ض ذاته� ،إال �أن ابن �أبي
العزير ،و�أغنام من ن�سل غنم �شعيب عليه عامر متكن من الزواج منها مب�ساعدة ن�ساء
ال�سالم ،وكن يطلنب ذوي الأ�سماء الغريبة الق�صر و�أقام حفلة عر�س قيل �أنها�« :أعظم
م��ن ال��ن��ا���س وي��ت��م تعيينهنّ يف ال��وظ��ائ��ف ليلة ُعر�س بالأندل�س» فلم يكن من امل�صحفي
واحلا�شية وال��وك��االت ،فيقول اب��ن ب�سام� :إال �أن �أر�سل ر�سالة يتملق فيها ابن �أبي عامر

79

د� .أحمد حامد املجايل
العدد العاشر  -شتاء 2012

بعد �أن �أيقن �ضعف موقفه( ،)42ليتمكن ابن
�أبي عامر من الق�ضاء على امل�صحفي ومن
ثم ال�سيطرة على الأندل�س والق�ضاء على
�صهره غالب فيما بعد(.)43
�أ���ش��ار اب��ن ب�سام �إىل ظاهرة امل�صاهرات
ال�سيا�سية عند حديثه عن جماهد العامري
ملك دانية ،ال��ذي زوج ابنته للمعت�ضد بن
عباد( ،)44واتبع ابنه علي امللقب ب�إقبال
ال��دول��ة (436-468هـ1044-1076/م)
ال��ذي خلفه على ملك دانية ذات ال�سيا�سة
فكان له بنات متيزن باجلمال الفائق فتبارى
ملوك الطوائف خلطبتهن( ،)45فا�ستغل
علي ذلك لكي يكنَّ عيون ًا له عليهم ،وكذلك
ح�صن ًا منيع ًا له من عداوتهم وطريق ًا للتوافق
معهم «معتقد ًا �أن ال�صهر رح�� ٌم ال جتفى،
وطريق �إىل رعي الذمم ال تخفى ،فق ّلما ٌ
ملك
منهم �إال وقد َع ِلق له به حبل ،وات�صل بينه
وبينه ن�سل»( ،)46فمن �أ�صهاره الر�شيد بن
املعتمد بن عباد( ،)47واملقتدر بن هود ملك
�سرق�سطة (438-474هـ1046-1081/م)
وغريهم(.)48
كما اتخذت ذات ال�سيا�سة يف التقريب من
�أ���ص��ح��اب ال��ق��رار بامل�صاهرة ،ويف عملية
احل��راك ال�سيا�سي ،ومن الأمثلة على ذلك
الوزير عي�سى بن �سعيد املعروف بالقطاع
القائم على دول��ة املن�صور بن �أب��ي عامر،
وال����ذي مل ي��ذك��ر ع��ن��ه م���أث��رة ���س��وى توليه
ال��دي��وان ،ف�صحب املن�صور وو���ص��ل لأرف��ع
املنا�صب مبواالته الكثري من وجوه الدولة،
عرب م�صاهرته لهم ،مما رفع من مكانته
ووف��ر ل��ه ال��دع��م واحل��م��اي��ة ،كما �أن��ه ت��زوج
م���ن ب��ن��ت امل��ن�����ص��ور وق���د ارت��ف��ع��ت مكانة
عي�سى مما جعل ذلك مثار ًا لت�سا�ؤل العامة
وانتقاده(.)49
وقد ت�ؤتي هذه امل�صاهرات ثمارها يف الدعم
الع�سكري كما ك��ان م��ن �إ�سماعيل ب��ن ذي

النون عند دخوله ل�سرق�سطة وانتقامه ملقتل
اب��ن �أخته( ،)50وكذلك يف جم��يء امل�أمون
ابن ذي النون على ر�أ�س جي�ش كثيف ودخوله
لبلن�سية مل�ساندة زوج ابنته عبدامللك بن
عبدالعزيز فتمكن من �إخ��م��اد ال��ث��ورة بها
و�إعادة احلكم لعبدامللك(.)51
ويف بع�ض احل��االت ك��ان لهذه امل�صاهرات
نتائج عك�سية نتيجة الأط��م��اع التي حتيط
بالعالقة ،وك��ان ذلك مما يزيد من �أعباء
امل��ر�أة وت�أثرها يف احلالة ال�سيا�سية ،فعند
نكبة عي�سى بن �سعيد مت �سجن �أوالده ،وجاء
�أم���ر املظفر ب���أن
يتم ط�لاق �أخته
م���ن اب���ن عي�سى
ف��ك��ان ل���ه ذل���ك،
ولكنها عادت �إليه
بعد زوال الدولة
العامرية(.)52
ك���م���ا �أن ع�����دد ًا
من امللوك خانوا
�أ���ص��ه��اره��م بعد
�أن ط��م��ع��وا مبا
لديهم ،من ذلك
ما قام به املقتدر
تغريد البق�شي  /ال�سعودية
ب������ن ه��������ود م��ن
ال�سيطرة على دانية ،و�أخذها من
()53
�صهره علي بن جماهد عام 466هـ .
معاناة املر�أة ال�سيا�سية:
كانت امل��ر�أة تدفع �ضريبة �إحاطة ال�سيا�سة
ب��ه��ا ،فهي �أول امل��ت���أث��رات باال�ضطرابات
ال�سيا�سية ،حيث عانت من فقد ال��زوج �أو
الأخ �أو الأب �أو االبن .وقد تتعر�ض لل�سجن
والغرامة وامل�صادرة والنفي وكذلك قد تفقد
و�ضعها ال�سيا�سي واالجتماعي ،كما تت�أثر
اجلواري ب�شكل �أكرب خا�صة جواري الق�صور،
فقد ي�صبحن عر�ضة للبيع وال�شراء ويف ذلك

واقع املر�أة الأندل�سية ال�سيا�سي

80

العدد العاشر  -شتاء 2012

معاناة كبرية.
�أورد ابن ب�سام يف الذخرية كثري ًا من احلاالت
التي عانت فيها املر�أة يف تلك الفرتة ،منها
انتقاد عبداهلل بن �أبي عمر النمري للمرحلة
التي ات�سمت با�ستباحة الدماء ،والتعر�ض
لإباحة ا ُ
حلرم و�إتالف املهجات زمن الفتنة،
وكذلك التعر�ض للعورات امل�صونات(،)54
وقد حدث ذلك يف الأندل�س يف العديد من
امل�شاهد ال�سيا�سية منها عملية احل��روب
ال��داخ��ل��ي��ة وت��غ�ير ال�سلطة يف داخ���ل تلك
املمالك ،فعندما كانت فتنة قرطبة بخلع
ه�شام املعتد وقتل وزيره احلائك قام العامة
مبحا�صرة الق�صر ،ومن ثم �سلبه و�إباحة
احلرم( .)55وكذلك يف ث��ورة العامة �ضد
اخلليفة الأندل�سي عبدالرحمن امل�ستظهر
و�سبيت
حيث « ُف ِ�ضحت حرمي عبدالرحمن ُ
وح��مِ ��ل��ن �إىل منازلهم عالني ًة،
�أك�ثره��نُ ،
يجر على حرم �سلطان
وجرى عليهن ما مل ِ
يف مدة تلك الفتنة»(.)56
وا���س��ت��م��ر الأم����ر يف زم���ن ال��ط��وائ��ف حيث
التناف�س ال�سيا�سي وانعدام الأمن واحلروب
الداخلية ،حيث متكن يحيى بن حمود من
ه��زمي��ة اب��ن �أخ��ي��ه يحيى ب��ن علي و�أ���س��ره
مبالقه ،وقب�ض على زوجته القر�شية «و�سائر
حرمه وولده و�أ�سبابه»( ،)57كما �أن يحيى بن
حمود نف�سه جترع ذات الك�أ�س ب�أن ُقتل على
يد جماعة �إ�سماعيل بن عباد ،فا�ستباحوا
داره وا�ستولوا على ما وجدوه فيها من مال
ومتاع ون�ساء(.)58
ولعل من �أب��رز �أن���واع املعاناة التي تناولها
ابن ب�سام وا�شتهرت يف التاريخ الأندل�سي،
هي تلك التي طالت �أ�سرة املعتمد بن عباد
ب��ان��ت��ه��اء ع�����ص��ر م��ل��وك ال��ط��وائ��ف وب��داي��ة
الع�صر امل��راب��ط��ي ،حيث �أم���ر يو�سف بن
ل�ؤي كيايل � /سورية

تا�شفني بنفي املعتمد بن عباد ملك �إ�شبيلية
و�أ�سرته �إىل �أغمات ،فتبدل بهم احلال من
حال امللوك �إىل الفقر �إ�ضافة لت�شرد العائلة،
ومقتل ولديه �أبي خالد و�أبي النظر على يد
املرابطني يف دفاعهما عن اململكة ،مما �أثر
يف نف�سية العائلة ،وقد �أورد ابن ب�سام �شعر ًا
على ل�سان املعتمد يرثي فيها ولديه وي�شكوما
�آل �إليه ،منها:
		
مني ال�سـالم ومن �أم مفجـعة
عليكما �أبد ًا مثنى ووحدانا
�أبكي وتبكي و ُنبكي غرينا �أ�سف ًا 		
لدى التذك َّر ن�سوان ًا وولدانا()59
ومن �أخرى يبني حال الأ�سرة وراثي ًا ولديه:
فلو عدمتا الخرتمتا العود يف الرثى		
�إذا �أنتـما �أب�صـرمتاين يف الأ�سـر
يعيد على �سـمعي احلـديد ن�شـيده 		
باجل�س والنقـر
ثقي ًال فتبكـي العني
ِّ
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مع الأخـوات الهالكـات عـليكما
و�أمكـما الثكلى َّ
امل�ضرمة ال�صـدر
لي�س للقطـر ِمثله 		
فتبكـي بدمـع َ
وتزجرها التقوى فت�صغي �إىل الزجر()60
كما �أن للمعتمد �أ�شعار ًا م�ؤثرة ت�صور ما �آلت
�إليه �أ�سرته من الفقر بعد رفاهية العي�ش،
فيقول م�ستقب ًال �أحد الأعياد:
فيما م�ضى كنت بالأعياد م�سرورا 		
ف�ساءك العيد يف �أغمات م�أ�سور ًا
تـرى بناتك يف الأطمار جائعـة 		
يغزلن للنا�س ال ميلكن قمطـريا
بـرزن نحوك للت�سـليم خا�شـعة 		
�أب�صارهن ح�سـريات مكـا�سريا
يطـ�أن يف الطـني والأقدام حافية 		
ك�أنها مل تـط�أ م�سـك ًا وكـافورا()61
وق��د تختلف درج���ات معاناة امل���ر�أة ج��راء
ال��ت��غ�يرات ال�سيا�سية ،م��ن ذل��ك �أن زوج��ة
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حفيد امل�أمون بن ذي النون وابنتيها ا�ضطرتا
للحاق به نحو فر�سخني*على الأقدام بعد �أن
ن��ال منهما اجلهد والتعب ب���أوف��ر ن�صيب،
ثم متكنتا من احل�صول على ركوبة وذلك
للو�صول �إىل زوجها الذي ف ًّر خارج طليطلة
�إث��ر ث��ورة قامت عليه( .)62كما �أن هنالك
م��ن تعر�ض م��ن الن�ساء لل�سجن ،وهنالك
م��ن ���ص��ودرت �أم��وال��ه��ن م��ن �ضمن الأ���س��ر
املنكوبة والعاملة يف ال�سيا�سة وكبار رجال
الدولة ،منها �أ�سرة جعفر امل�صحفي التي
�سجن �أفرادها ب�أمر املن�صور بن �أبي عامر
و�صودرت �أموالهم( ،)63وقد �أورد ابن ب�سام
�أي�ض ًا ر�سالة على ل�سان الوزير الكاتب �أبي
حممد عبدالغفور ال���ذي تعر�ض للنكبة،
م�ستجدي ًا فيها املعتمد يف �إعفاء والدته من
الغرامة التي فر�ضت عليها ،وهي مبالغ مالية
تدفعها لكي ُتخرج ابنها من ال�سجن(.)64
كما تعر�ضت الأ���س��رة الأندل�سية ال �سيما
املر�أة للمعاناة جراء االعتداءات اخلارجية،
ف���الأن���دل�������س ك���ان���ت حم���اط���ة ب����الأع����داء
اخلارجيني كاملمالك الن�صرانية م��ن كل
جانب ،وكانت ترتب�ص بها وتتحني الفر�صة
لالنق�ضا�ض عليها ،فعند تعر�ض امل��دن
والقرى الأندل�سية لهجماتهم كانت الأ�سرة
الأندل�سية تتعر�ض لأب�شع �أل���وان العذاب
والإيذاء ،من ذلك ما كان من دخول رذريق
واملعروف بال�سيد الكمبيادور والق�شتاليني
�إىل بلن�سية �سنة 488هـ حيث ا�ستوىل على
جحاف
املدينة و�أموال حاكمها القا�ضي ابن َّ
(485-488هـ1092-1095/م) وتعر�ض
له ولأه��ل��ه بالعذاب وق��ام ب���إح��راق��ه ،و�أراد
�إحراق زوجته وبناته وتراجع عن ذلك(.)65
وعند ا�ستيالء العدو على مدينة برب�شرت*
الأندل�سية ،كتب عبداهلل بن �أبي عمر النمري
ر�سالته على ل�سان �أه��ل املدينة ي�ست�صرخ
امل�سلمني لنجدتها وتخلي�صها من �أيديهم،
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فيقول« :وقد �سيقت الن�ساء والولدان ،ما بني
وعريان ،قود ًا بالنوا�صي �إىل كل مكان،
عارية َ
()66
ً
طور ًا على املتون ،وطورا على البطون» .
ويذكر ابن حيان هذه احلادثة ،ويف تعر�ض
الكثري م��ن الن�ساء للوفاة ج���راء العط�ش
والتعذيب( ،)67وقيام الأع��داء بهتك ُحرم
امل�سلمني بح�ضرة خا�صتهم م��ن الرجال
وعلى مر�آى من �أعينهم( ،)68وكذلك �أ�سر
ن�ساء امل�سلمني وبناتهم و�أخ��ذه��ن معهم
بعد خروجهم من املدينة و�إهدائهن لأمراء
ورجال الن�صارى(.)69
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امل�صادر واملراجع:
اب���ن الأب�����ار� ،أب��وع��ب��داهلل حم��م��د ب��ن �أب��ي
ب��ك��ر ب��ن الأب����ار ال��ق�����ض��اع��ي البلن�سي (ت
658هـ1260/م) ،احللة ال�سرياء ،جـ،2
حتقيق ح�سني م�ؤن�س ،ط ،2دار املعارف،
القاهرة1985 ،م.
�أح���م���د ،ع��ل��ي ج��م��ع��ة ،امل��ك��اي��ي��ل وامل���وازي���ن
ال�شرعية ،ط ،2القد�س للإعالن والن�شر،
القاهرة2001 ،م.
ب��ال��ن��ث��ي��ا� ،آن���خ���ل ج��ن��ث��ال��ث ،ت���اري���خ الفكر
الأن��دل�����س��ي ،ترجمة ح�سني م�ؤن�س ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاهرة1955 ،م.
ابن ب�سام� ،أبو احل�سن علي ال�شنرتيني (ت
542هـ1147/م) ،الذخرية يف حما�سن �أهل
اجلزيرة8 ،جـ ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بريوت1997 ،م.

ابن ب�شكوال� ،أبو القا�سم خلف بن عبدامللك
(ت 578هـ1173/م) ،كتاب ال�صلة2 ،ق،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
2008م.
احلمريي ،حممد بن عبداملنعم (ت 723
�أو 727هـ� 1323/أو 1326م) ،ال��رو���ض
املعطار يف خرب الأقطار :معجم جغرايف مع
فهار�س �شاملة ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،ط،2
مكتبة لبنان ،بريوت1984 ،م.
اب���ن اخل��ط��ي��ب ،ل�����س��ان ال��دي��ن�بن اخلطيب
ال�سليماين (ت 776هـ1374/م)� ،أعمال
الأعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك
الإ���س�لام� :أو ت��اري��خ �إ�سبانيا الإ�سالمية،
الق�سم الثاين ،حتقيق �إ .ليفي بروفن�سال،
دار مك�شوف ،بريوت1956 ،م.
اب����ن دح���ي���ة ،جم���د ال���دي���ن �أب����و اخل��ط��اب
ع��م��ر ب���ن ح�����س��ن ب���ن دح���ي���ة ال��ك��ل��ب��ي (ت
633هـ1235/م) ،املطرب من �أ�شعار �أهل
املغرب ،حتقيق �إبراهيم الأبياري ،وحامد
عبداملجيد و�أح��م��د �أح��م��د ب���دوي ،مطبعة
الكتب امل�صرية ،القاهرة1997 ،م.
اب����ن ع������ذاري� ،أح���م���د ب���ن حم��م��د (ح��ي�� ًا
712ه�����������ـ1312/م) ،ال��ب��ي��ان امل���غ���رب يف
اخت�صار �أخ��ب��ار ملوك الأندل�س واملغرب،
4جـ ،ط ،3حتقيق ج� .س .كوالن و �أ .ليفي
بروفن�سال ،دار الثقافة ،بريوت1983 ،م.
ع��ن��ان ،حممد ع��ب��داهلل ،دول��ة الإ���س�لام يف
الأندل�س ،الع�صر الثاين :دول الطوائف منذ
قيامها حتى الفتح املرابطي ،ط ،4مكتبة
اخلاجني ،القاهرة1997 ،م.
امل��ق��ري� ،أح��م��د ب��ن حممد ب��ن �أح��م��د (ت
1041هـ1631/م) ،نفح الطيب من ذكر
الأندل�س الرطيب وذكر وزيرها ل�سان الدين
بن اخلطيب8 ،جـ ،حتقيق �إح�سان عبا�س،
دار �صادر ،بريوت1968 ،م.
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هوام�ش
(� )1أبو احل�سن علي بن ب�سام ال�شنرتيني
(ت 542هـ1148/م) م��ن �أه���ل �شنرتين
يف الربتغال احلالية ،رحل �إىل ل�شبونة ثم
قرطبة بعد �سقود �شنرتين بيد الن�صارى،
عا�ش يف �إ�شبيلية ،له ع��دد من امل�صنفات
ككتاب الذخرية ،و»كتاب االعتماد على ما
�صح من �أ�شعار املعتمد بن عباد» و»الإكليل
امل�شتمل ع��ل��ى ذك���ر ع��ب��داجل��ل��ي��ل» وغ�ي�ره،
بالنثيا ،تاريخ الفكر� ،ص.288-289
( )2ابن ب�سام ،الذخرية،ق ،1جـ� ،2ص.931
( )3ابن ب�سام ،الذخرية،ق ،1جـ� ،2ص.932
402-4
*
407هـ.
( )4ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص47-
.48
( )5ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.320
( )6ابن ب�سام ،الذخرية،ق ،3جـ� ،5ص112؛
ابن عذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص.183
( )7ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص29؛
ابن ع��ذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص207-
.208
( )8ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص36؛
ابن ع��ذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص211-
.212
( )9ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص36؛
ابن عذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص.212
( )10ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص.358
( )11ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.194
( )12ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.60
( )13ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص59-
60؛ املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.92
( )14ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص70؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.92
( )15ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص71؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.92

( )16ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص71؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.92-93
( )17ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص71-
72؛ املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.93
( )18املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،3ص.93
( )19ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.77
( )20اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،4جـ،7
�ص124-127؛ ابن ع��ذاري ،البيان املغرب،
جـ� ،3ص.28-32
( )21ابن اخلطيب� ،أعمال الأعالم� ،ص.109
( )22اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،1جـ،1
�ص.435-436
( )23ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص433؛
ابن عذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص141؛ ابن
اخلطيب� ،أعمال الأعالم� ،ص.136
( )24ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص.29
( )25ابن الأبار ،احللة ال�سرياء ،جـ� ،2ص62؛
بن اخلطيب� ،أعمال الأعالم� ،ص.159
( )26عنان ،ملوك الطوائف� ،ص.67
( )27بالنثيا ،تاريخ الفكر� ،ص.95
( )28ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص405؛
ابن الأب��ار ،احللة ال�سرياء ،جـ� ،2ص62؛ ابن
اخلطيب� ،أعمال الأعالم� ،ص.161
( )29ابن الأبار ،احللة ال�سرياء ،جـ� ،2ص.62
( )30ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.432
()31ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص432؛
ابن ب�شكوال ،كتاب ال�صلة ،ق� ،2ص696؛ ابن
دحية ،املطرب� ،ص.8
* �أب������و ال���ول���ي���د �أح����م����د ب����ن زي�������دون (ت
463هـ1070/م) من �أهم �شعراء الأندل�س،
كان وزير ًا بقرطبة ،ودخل يف مناف�سة وعداوة
مع ابن عبدو�س فاتهم بتبديد �أم��وال �أ�ؤمت��ن
عليها ،ف�سجن ،وفر من ال�سجن �إىل �أن عفي
عنه فعاد لقرطبة ،ثم غادرها �إىل �إ�شبيلية
وبها تويف :بالنثيا ،تاريخ الفكر� ،ص.80-85
( )32اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،1جـ،1

واقع املر�أة الأندل�سية ال�سيا�سي

84

العدد العاشر  -شتاء 2012

�ص429؛ ابن دحية ،املطرب� ،ص9؛ املقري،
نفح الطيب ،جـ� ،4ص.205
( )33ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص432؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،4ص.205
( )34ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.318
( )35اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،4جـ،7
�ص.142-143
( )36اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،1جـ،1
�ص.304-305
( )37ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.83
( )38ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،2ص.936
( )39ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،2ص938؛
جـ� ،5ص.132
( )40ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.183
( )41ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.184
( )42ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.65
( )43اب���ن ع����ذاري ،ال��ب��ي��ان امل��غ��رب ،جـ،2
�ص267؛ جـ� ،3ص167؛ املقري ،نفح الطيب،
جـ� ،3ص.89
( )44ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص428؛
ابن عذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص.208
( )45ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص266؛
ابن اخلطيب� ،أعمال الأع�لام221 ،؛ عنان،
ملوك الطوائف� ،ص.201
( )46ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص266؛
عنان ،دول الطوائف� ،ص.201
( )47ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص.521
( )48ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص266؛
عنان ،دول الطوائف� ،ص.201
( )49ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.142
( )50ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.186
( )51اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،3جـ،5
�ص.250-251

( )52ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.128
( )53اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،4جـ،7
�ص226-268؛ ابن اخلطيب� ،أعمال الأعمال،
�ص.222
( )54ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.142
( )55ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.526
( )56ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص54؛
ابن عذاري ،البيان املغرب ،جـ� ،3ص.139
( )57ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.485
( )58ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،1جـ� ،1ص.318
( )59ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص.71
( )60ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص69-
.70
( )61ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص73؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،4ص.273
* الفر�سخ :الربيد �أرب��ع فرا�سخ = 22260م
وعليه فالفر�سخ املالكي = 5565م� :أحمد،
املكاييل واملوازين� ،ص.55
( )62ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.157
( )63اب ن ب�سام ،الذخرية ،ق ،2جـ� ،3ص.66
( )64ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،4جـ� ،7ص.335
( )65ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.99
* مدينة �أندل�سية تتبع مملكة �سرق�سطة ،وهي
من مدن الثغور ال�شمالية :احلمريي ،الرو�ض
املعطار� ،ص.90-91
( )66ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.176
( )67ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص182؛
املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،4ص.449
( )68ابن ب�سام ،الذخرية ،ق ،3جـ� ،5ص.184
( )69اب���ن ب�����س��ام ،ال���ذخ�ي�رة ،ق ،3جـ،5
�ص185؛ اب��ن ع��ذاري ،البيان املغرب ،جـ،3
�ص253؛ احلمريي ،الرو�ض املعطار� ،ص90-
91؛ املقري ،نفح الطيب ،جـ� ،4ص.449
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دراسات

وجه المرأة في طقس ال ّزار*
ُ
د .نينو إيجيبادزة**

الزار هو طق�س منت�شر فى م�صر وال�سودان ،و�أ�سا�سه الإعتقاد بوجود الأرواح التي تغ�ضب
من الإن�سان من �أجل �أخطاء معينة ،ولو حدث ذلك مير�ض الإن�سان ،ويتم العالج بوا�سطة
القرابني والتعاويذ و�إجراءات متعددة .والزار هو �سل�سلة معقدة من تلك الإجراءات.
�أ�صول الزّ ار
دخل الزار م�صر يف �ستينيات القرن الع�شرين من خالل ال�سودان .تعود �أ�صول الطق�س �إىل
�أثيوبيا حيث كان م�شهور ًا هناكالإله«يارو» �أو«دارو» ،وقد حتول ا�سمه �إىل ا�سم «جار» .وكان
هذا الإله روح ًا �شريرة تعي�ش فى مياه �سائلة وتغ�ضب من النا�س وتقتلهم .ثم تطور الزار �إىل
الطق�س املوجود حالي ًا يف م�صر وال�سودان .الطقو�س مثل الزار معروفة يف بع�ض الدول العربية

*أساس هذا التقرير معلومات جمعت وسجلت من قبلي أنا  -واضعة التقرير -في مصر من العام  ٢٠٠٣إلى
العام  ٢٠٠ ٥في مناطق مصرالمختلفة .الزار ظاهرة تتطلب دراسات أكثر وأعمق ولكن هناك بعض البحوث
حول الموضوع أهمها:
عادل العاليمى ،الزار ومسرح الطقوس ،القاهرة . 1993 ،فاطمة المصرى ،الزار ،القاهرة. 1975 ،
F. Behman, The Zar in Egypt, unpublished, project for the Bachelor’s degree, Cairo, 1953;S. M.
Kenyon, The Case of the Butcher’s Wife, Spirit Possession Modernity and Power in Africa, 1999,
89-108; P.W. Schienerl, Amulets in Modern Egypt, Ornament, 6, no 4, 1983, 16-20; S. Weeks,
Silver Zar Amulets, Cairo Today, Fabruary, 1984, 58-59
**د .نينو إيجيبادزة :محاضرة في جامعة تبليسي ،قسم الدراسات العربية ،جورجيا.
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الأخ��رى ،وفى بع�ض البلدان الأفريقية (يف
زجنبار ُي��ع�� َرف با�سم كيبوكي) ،وحتى يف
بع�ض ال��دول الأوروب��ي��ة (يف �إيطاليا يعرف
با�سم تارانتوال).
ا�شتهر الزار بعد دخوله م�صر ب�سرعة هائلة،
حتى قررت ال�سلطة امل�صرية �أن تعينِّ جلنة
حتى تدر�س هذه الظاهرة .الر�أي الر�سمي
بالن�سبة للزار دائم ًاكان �سلبي ًا .من املعروف
�أن امل��ط��رب��ة عائمة امل�صرية ط���ردت من
�أ�سرتها ،لأنها كفنانة و�إن�سانة مهتمة بالفنون
ال�شعبية .كانت ت�سمح فى بيتها بوجود الزار.
بيا�ضة �أحمد طلب (مبلغة لنا� 50 ،سنة،
متزوجة ،من قرية ناهيا ،بال�صعيد امل�صري
ال�شمايل) كانت تقول �أن «احل��اج��ات ديه
جهل ،دي الوقت لو تالقي واحد دجال زي ده
النا�س تبلغ عنه( .»)1ولكن الزار يف م�صر
ال ي��زال مطلوب ًا يف بع�ض طبقات املجتمع.
وهناك من يظن �أنه منت�شر حتى يف بع�ض
الطبقات الأر�سطقراطية(.)2
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�أنواع الزّ ار
ال��زار فع ًال ظاهرة ممتعة ج��د ًا حتتاج �إىل
ب��ح��ث م��ن ال��ن��واح��ى امل��ت��ع��ددة :م��ن ناحية
الفنون ال�شعبية (لأنها حتتوى على الأغاين
واملو�سيقى ال�شعبية) ،والأنرثوبولوجيا (يف
ال��زار بع�ض الآالت املو�سيقية اخلا�صة به
والتى ال توجد �إال يف الزار فقط ،وهى ممتعة
لعاملي الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا لأن��ه��ا ت�شمل بع�ض
الظواهر اخلا�صة لهذا العلم ،مثل املالب�س
وبع�ض العادات املوجودة فيه) ،ومن الناحية
املو�سيقية ،ومن ناحية علم النوع (�أو اجلندر
كما ي�سمونه الآن ،لأن لالختالف النوعي
دور ًا هام ًا فى الزار) ،ومن الناحية الطبية
(لأن الزار يعترب �إج��راء ًا طبي ًا يعالج بع�ض
مها ال�سنان  /ال�سعودية

الأمرا�ض) ،ومن الناحية ال�سيكولوجية (لأن
معظم �أمرا�ض ال��زار تتبع لهذا اجلزء من
الطب) ،ومن الناحية االجتماعية (لأن �أ�صل
بع�ض امل�شاكل التي ت�ؤدي �إىل الزار م�شاكل
اجتماعية).
هناك عدة �أن��واع للزار ،ولكن ع��ادة يعترب
الزار طق�س ًا خا�ص ًا للن�ساء يف �أغلب الأحوال.
توجد فى م�صر حتى الآن �أنواع للزار مينع
الرجال من ح�ضورها منع ًا بات ًا.
بالرغم من �أن��ه يف بع�ض احل��االت القليلة
يكون الزار مفتوح ًا للرجال ،جند فى كافة
التفا�صيل املرتبطة به �أن املر�أة هي املركز
يف كل �أركانه و�أنحائه وجوانبه ،ويدور هذا
الطق�س العريق حول �إمر�أة بعينها.
ُيعت َقد يف الزار �أن هناك �أرواح ًا عددها .44
وه��ي خملوقات عاقلة ولكن دون �أج�ساد.
تنق�سم جماعة الأرواح �إىل جمموعتني:
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من هي كوديا؟
ك��ودي��ا ه��ي ام���ر�أة (وق ّلما تكون رج ـ ـ ـ ـ ًال
وي���ح���دث ذل����ك ف��ق��ط يف ال�����زار امل�����س��م��ى
ب�أبي الغيط� ،أم��ا يف نوعي ال��زار امل�صري
وال�سوداين فممنوع �أن يكون كوديا رج ًال).
وك��ودي��ا ه��ي وارث���ة املهنة ع��ن �أم��ه��ا .وهي
�شخ�صية ت�ستطيع �أن تتكلم م��ع الأرواح
وت��راه��ا وت��ع��رف ك��ل التفا�صيل عنها وعن
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اجلان( )3والأ���س��ي��اد .وال��ف��رق بينهما �أن
الأ�سياد �أطيب من اجلان� .إذا غ�ضب ج ّني
من �أحد فيميته .ولكل �سيد �أو ج ّني �ألوانه
وقرابينه و�أداواته املف�ضلة.
عند الأ�سياد واجل��ان عالقات �أ�سرية بني
بع�ضهم البع�ض .يوجد بينهم درج��ات �أو
مقامات .وجدير بالذكر �أن هذا التق�سيم
بني املقامات لي�س �أبوي ًا� .أ ّما �أقوى الأرواح
عندهم فهي ال�ست الكبرية .ال�ست الكبرية
زوجة ال�سلطان الأحمر ،وهي روح �أقوى من
زوجها .يت�صورونها فى �شكل ام��ر�أة طويلة
القامة ترتدي طرحة �سوداء .كانت كوديا �أم
�سامح القاهرية (� 55سنة) حتكي �أنها مرة
كانت ترجع �إىل بيتها يف وقت مت�أخر ،فر�أت
�سيدة طويلة ملبدة بال�سواد وعرفت �أنها
ال�ست الكبرية و�شعرت بالدوار و«انزرعت»
فى الأر�ض .وكان ذلك عالمة لها �أن الزار

املقبل ينبغي �أن يخت�ص بال�ست الكبرية.
هناك ابنة ال�ست الكبرية وال�سلطان الأحمر
ال�صغرية ال��رك��و���ش�(،أو ركو�شة ه��امن فى
بع�ض الأ���ص��ول) فهي جنية �شريرة ت�أتي
ب��امل��وت .ه��ن��اك جنية ق��وي��ة �أخ���رى ا�سمها
ال��ق��ارن��ة ال��ت��ي ت��ع��ادي الن�ساء الوا�ضعات
وامل��وال��ي��د .يظن النا�س هناك �أن القارنة
تقتل الوا�ضعات والأطفال ال�صغار وخا�صة
املواليد .وهناك �سيدة ا�سمها �سلمى ،هي
بدوية وترعى الغنم� .سيدة �أخرى لوليا وهي
�أخت �سيد �أثيوبي ا�سمه ب�شري وحتب لوليا
مالب�س خا�صة للأفراح ،ولذلك فلو �أن لوليا
غ�ضبت من الإن�سان ،فمن ال�ضروري �أن يلب�س
اجلميع يف ال���زار املخ�صو�ص لها ف�ساتني
ملونة فاقعة ،كالتي يرتدينها فى الأف��راح.
هناك �سيدة تدعى �سفينة ويتخيلونها على
�شكل روح تعي�ش يف البحار وحتب ال�سمك،
املخ�ص�ص لها يجب �أن
ولذلك ففي ال��زار
ّ
ً
يكون القربان �أ�سماكا متنوعة .هناك �سادية
ه��امن ،والبحرية ،واخلادمة احلب�شية التي
تطلب ذبح فرخة �سوداء اللون .وبني هذه
اجلماعة زوج���ان �ست و�سيدي املعروفان
با�سم ف��اروق وزوجته �أو با�سم ملك وملكة
�أي�ض ًا �إلخ...
�إذا غ�ضبت روح ما من الإن�سان ،تبع ًا لقوانني
طق�س الزار ،يجب �أن يذهب ال�شخ�ص �إىل
كوديا.
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�إج���راءات ال���زار .عند كوديا فرقتها التي
تقوم بالزار .ت�صبح امر�أة كوديا بعد طق�س
«رب����ط احل������زام» .وحت�����ض��ر رب���ط احل���زام
كوديات �أخريات �أو �سيدات املنطقة امل�سنات
امل��ج��رب��ات� .أم��ا طالبة مقام ك��ودي��ا فتقوم
بالزار ،وحتتفظ بكل قوانينه .ولكن وهذا
ن��وع من االمتحان� ،إذا جنحت امل���ر�أة فيه
ت�صبح كوديا ،ويربط على خ�صرها احلزام
اخلا�ص ،ويعني ذلك �أن ال�سيدة �أ�صبحت
ك��ودي��ا .ت�سمى ك��ودي��ا يف ال�����س��ودان �أم��ي��ة.
وكثري ًا ما ت�س ّمي الكوديات �أنف�سهن ببنات
البخور ،مبعنى �أنهن مرتبيات يف بيت الزار
التقليدى حيث ُي َح�س دائم ًا بعطر البخور
الـذي ي�ستخدم يف الزار بن�شاط.
لكل ك��ودي��ا فرقتها املكونة يف الغالب من
ال�سيدات فقط ،وهن:
�أودي����ا وه���ي م�ساعدة
كوديا هي امرأة
ال��ك��ودي��ا وت��ك��ون �آن�سة
وق ّلما تكون رج ً
ال
ب��ك��ر ًا تعاين م��ن بع�ض
امل�����ش��اك��ل ال��ن��ف�����س��ي��ة،
ويحدث ذلك فقط في
وعندها روح غا�ضبة
الزار المسمى بأبي الغيط ع��ل��ي��ه��ا ،وحت������اول �أن
ت��ق��ن��ع��ه��ا مب�ساعدتها
للكوديا .ومن�شدة وهي مغنية قد تعرف كل
تفا�صيل ال���زار ،ولكنها تختلف عن كوديا
ب�أنها ال ت�ستطيع �أن تت�صل بالأرواح ،وهي ال
ترى هذه الأرواح وال تقدر �أن تتكلم معها.
وه��ن��اك دق��اق��ات وه��ن ن�ساء ي�ضربن على
الآالت الإيقاعية يف الزار �إلخ.
للزار �أمرا�ضه اخلا�صة .كانت �أم �سامح
امل��ذك��ورة �سابق ًا تقول �إن هناك �أمرا�ض ًا
ل��ل��زار و�أم���را����ض��� ًا ل��ل��دك��ات��رة .ول���ن يعالج
ال��دك��ت��ور �أم��را���ض ال���زار مثلما ل��ن يعالج
الزار �أمرا�ض الدكتورُ .تع ّد �أمرا�ض الزار
�أمرا�ض ًا نف�سية ناجتة عن بع�ض امل�شاكل
االجتماعية (مث ًال عندما ال ت�ستطيع فتاة

�أن ت��ت��زوج) ،وبع�ض الأم��را���ض الن�سائية
(مث ًال العجز عن الإجناب) �إلخ .لن ت�سمي
كوديا مري�ض ًا �أو مري�ضة بهذه الكلمة ،املري�ضة
لي�ست مري�ضة بل هي تعبانة �أو مم�سو�سة �أو
زيونة .عندما تعرف الكوديا امل�شكلة ،تطلب
من امل�صابة قطعة من مالب�سها وت�سمى فى
الزار �أطرا(هذه الكلمة م�شتقة من الكلمة
«�أث��ر» التى تعر�ضت لتغري ح��ريف ،فتحولت
الثاء يف اللهجة امل�صرية �إىل التاء ،ثم التاء
�إىل الطاء) .وتقوم بعملية تطهري طقو�سي
وتتل ّفظ م�ستعينة ببع�ض العزائم وتز ّين
الأطر بحجاب( ،واحلجاب يف طق�س الزار
ن�ص مكتوب على قطعة ورق���ة ك��ان يكتب
عليها �سابق ًا مب��اء زع��ف��ران (� ،)4أم���ا يف
ع�صرنا فمن املمكن �أن يكتب بحرب �أخ�ضر
�أو �أحمر).
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طقو�س الزار و�أغانيه
متررالكوديا «الأط��ر» عرب بخار خم�صو�ص
�سبع مرات ،وبعد ذلك ت�ضعه حتت و�سادتها
فتنام .يف الليل حتلم بال�سيد �أو اجل ّني
الذي ت�سبب باملر�ض .وت�ستطيع الكوديا �أن
تع ّد يف ال�صباح التايل كل ال��ل��وازم لإقامة
ال�صلح مع الروح الغا�ضبة ،وحتدد القرابني
وتعني ميعاد الطق�س نف�سه� .إذا كان الذي
غ�ضب م��ن الإن�����س��ان جني ًا في�صعب الأم��ر
ويعترب ال�شخ�ص مق�ضي ًا عليه� .أما الأ�سياد
فال�صلح معهم �أ���س��ه��ل ،وي��ك��ون بطريقة
الأغانى التمديحية املخ�صو�صة بهم ،وعلى
�سبيل �سل�سلة الإجراءات الطقو�سية .الهدف
النهائي للزار �أن ت�صل املري�ضة �إىل حالة
الن�شوة لأن ال�شفاء ميكن فقط بعد الو�صول
لتلك احل��ال��ة .حت�صل الن�شوة حتت ت�أثري
مو�سيقى و�أغان خم�صو�صة بالزار والأرواح.
هذه الأغاين كلمات تلقى غنائي ًا مب�صاحبة
�إيقاعات �أو �أنواع املو�سيقى ال�شعبية اخلا�صة
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للزار .يف هذه الأغانى حتاول كوديا وفرقتها
�أن يقنعن ال���روح الغا�ضبة ،ويطلنب منها
ال�سماح .مث ًال يقال فى �أغنية خم�صو�صة
ل�سلمى:
يا �سلمى  ،يا �سليمة،
راعية الغنم يا �سلومة،
�شيخة العرب يا �سليمة،
يا زينة يا عربية،
�شيخة العرب يا �سليمة،
يا حلوة �شايلة رحايا،
ده ليك هدايا يا �سليمة...
�أو ك�أغنية �أخرى:
ده ماما ،يا ماما،
�سماح يا ماما �إلخ.
هناك من الباحثني من يرون �أن بني تقليدي
ال��زار والعر�س (ال��ف��رح) فى م�صر ت�شابه
و�صالت وطيدة .تقول بيا�ضة �أحمد طلب
�إح���دى مبلغاتي م��ن قرية ناهيا امل��ذك��ورة
�سابق ًا� ،أن التجهيزات ل��ل��زار �أ�صعب من
التجهيزات للفرح� ،أم���ا ال��ف��رح يف م�صر
«فيطلب من � 15أل��ف حاجة)5(».من يرى
الت�شابه بني الطق�سني يقول �إن املري�ضة يف
ال��زار هي يف مقام العرو�س يف الفرح� ،أما
ال��ذي يكون يف مكان العري�س فهم اجلان
�أو الأ�سياد .وفع ًال �أحيان ًا ي�سمون املري�ضة
فى الزار عرو�س ًا� ،أو الطق�س نف�سه «فرح ًا
مع ال�سيد» .وي�سبق الطق�سني ليلة احلناء،
ويح�ضر الطق�سني الأق��ارب والأحباب)6(.
ولكن هناك اختالفات كثرية �أي�ض ًا :ذكرنا
�سابق ًا �أن هناك �سيدات بني الأرواح ولي�س
جميع الأرواح من الرجال .وهناك تفا�صيل
�أخ��رى نالقيها يف ال��زار فقط وال توجد فى
طقو�س �أخرى مهما كانت.

عدة نواح علمية ومن بينها اللغوية �أي�ض ًا.
معظم كلمات ال���زار باللغة العربية ولكن
هناك �أغنيات تـُلقى بلغات �أخ��رى ،وهـذه
اللغات تعترب لغة ال��زار ال�سرية ،وقد تكون
بع�ض ًا من اللغات �أفريقية .ولكن حتى �إذا
ك��ان الن�ص باللغة العربية ففيها كلمات
وعبارات ت�ستخدم� ،إما فى الزار فقط ،و�إما
ت�ستخدم فى اللغة العامية امل�صرية اليومية،
ولكن لها يف الزار معاين �أخرى حتتاج �إىل
بع�ض التف�سري .مث ًال:
عبارة «بيت ال��زار ت�لات �أدوار» :املق�صود
بها �أن يف طق�س ال��زار ثالثة �أن��واع (وهي
امل�صري وال�سوداين و�أبو الغيط وكان هناك
�سابق ًا نوع ا�سمه رجنو ولكنه يعترب خمتفي ًا
الآن).
«ب����وف����ي����ه» :ف����ى ال�����زار
طاولة م�ستديرة ال�شكل ،هناك من الباحثين من
يغطونها مب�لاءة بي�ضاء
يرون أن بين تقليدي
وي�����ض��ع��ون عليها ل���وازم
الزار.
الزار والعرس فى مصر
«ح�������ض���رة» :ن���وع ال���زار
ال���دوري ال��ـ��ذى يقومون تشابه ًا وصالت وطيدة
به با�ستمرار بعد فرتات
ً
معينة مث ًال �أ�سبوعي ًا �أو �شهريا �إلخ.
«دق�����ة» :ك��ل��م��ة م���رادف���ة ل���ل���زار يف ال��ق��رى
امل�صرية ،وهناك عبارات مثل «دقة ال�ست
ال��ك��ب�يرة» �أو ال���زار املخ�صو�ص لل�سيدات
الكبريات مثل �سنا ،و«دقة على ال�سكت» وهو
ن��وع ال��زار ال��ذي يكون خالله املري�ض غري
ن�شيط ،و«دقة يوم بالليلة» وهو نوع من الزار
ي�ستمر ملدة يوم كامل.
«دور» :لهذه الكلمة فع ًال دور مهم يف الزار
وتعني �أغنية خم�صو�صة لروح ما من �أرواح
الزار� .أو مبعنى �آخر -دور هو نوع الزار.
«الفاحتة» :هناك بع�ض الباحثني من يرون
ت�شابه ًا م��ا ب�ين الفاحتة القر�آنية وفاحتة
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الزار .والفاحتة يف الزار هي ن�ص يفتتح به
الطق�س� .أم �سامح كانت تقر�أ فاحتة الزار
كالتايل:
«�سيدي �إب��راه��ي��م ال��دا���س��وق��ي� ،سيدي عز
ال��رج��ال ،اخل�ضر وال��ري��ا���س وم��ر���س��ي �أب��و
العبا�س ي��خ��دوا ال��دخ��ان وي���دوك العافية
وال�بره��ان بحق ج��اه النبي عليه ال�صالة
و�أف�ضل ال�سالم.
بيت ال��زار ،بيت ماما و�أتباعه ،روم جندي
و�أتباعه ،يو�سف و�أتباعه� ،أبو دنفة و�أتباعه،
العربي و�أت��ب��اع��ه ،ال�سلطان الأح��م��ر ،دير
ال��ن�����ص��ارى ،بيت
احلب�ش ،ال�ستات:
����ص���ادي���ة ه����امن،
البحرية.
�أنا قريت الفاحتة
بالأمانة».
فوائد الزار
م�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ى
�أن ن�������س����أل :هل
ل��ل��زار ن��ت��ائ��ج ما
حقيقية؟
جناح الزار يتعلق
بو�صول املري�ض
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للن�شوة.
الن�شوة (�أو الرتان�س وهي كلمة فرن�سية)،
وهي حالة ي�صبح الإن�سان فيها غري م�سيطر
على ت�صرفاته ،ويف الوقت نف�سه يقدر �أن
يقوم بن�شاط مركب .يرى روجيه(� )7أن حالة
الن�شوة تتكون من مركبني� :سيكوفيزيولوجي
وثقايف .هذه حالة ت�شبه النوم وعندها عدة
دوافع �إح�سا�سية� :أ�صوات ومو�سيقى وروائح
واعتقاد )8(.يف طق�س ال��زار ت�ؤثر كل هذه
الدوافع على املري�ض :توجد فيه امل�صاحبة
املو�سيقية وروائ��ح البخار والعطر ،وهناك

اع��ت��ق��اد يف ب��وج��ود ع��امل الأ���س��ي��اد واجل��ان
�أي�ض ًا ،تع ّود املري�ض عليه وا�ستوعبه منذ
الطفولة .وفع ًال ففي بع�ض الأح��وال للزار
نتائج ت�ساعد ال�شخ�ص يف مر�ضه .يالحظ
مي�سريي(� )9أن الزار فعال يف حالتني:
�إذا كان املر�ض �سيكولوجي ًا .الباحث يتكلم
ع��ن �آن�����س��ة ف�شلت خطوباتها ع���دة م��رات
ما �أ�صابها بتعب نف�سي و�ألقاها فى حالة
اخل��م��ول� .شفيت بعد ع��دة عمليات للزار.
ب�شكل عام فمن املفهوم �أن ال�شخ�ص الـذى
ي�ضطر �أن يعي�ش يف ظروف غري مقبولة له
يح�س ببع�ض ال�ضيق النف�سي ،كما �أ ّن��ه قد
ي�شفى مع غياب الدوافع و�أ�سباب ال�ضيق.
�إذا كان املر�ض ع�ضوي ًا م�صحوب ًا ب�آالم فحالة
الرتن�س قد يت�سبب يف تخدير املري�ض ،وذلك
هو ن��وع من النوم املغناطي�سى الـذي يبعد
ظواهر املر�ض (�أو الآالم) �آن�� ّي�� ًا� ،أم��ا هذا
في�ؤدي �إىل �أن املري�ض ال ي�ست�شري الطبيب
واملر�ض يتطور وقد ينتهي باملوت.
بني طق�س الزار والداكاداغيبا
من املعروف �أنه كثريا ما تظهر بني ال�شعوب
املختلفة �أ�شياء م�شرتكة ،يف الفنون ال�شعبية
والعادات والطقو�س .ويف حالة �إذا مل يكن
بني هذه ال�شعوب �صالت ت�أريخية وثيقة ،فقد
يجمع بينها مثل هذه الق�ضايا واالهتمامات
والت�صورات امل�شرتكة ،التي على م�ستوى
التطور املعني قد تكون خا�صة حلياة الإن�سان
���س��واء الدينية �أو اجلن�سية ،رغ��م خوا�ص
البيئة املعي�شية املختلفة.
ولي�س غريب ًا �أي�ض ًا �أن لكل �أم��ة اعتقادات
بوجود قوى ما فى الطبيعة تنظم الأحداث،
التي ال يتحكم الإن�����س��ان فيها� .إن الفنون
ال�شعبية والت�صورات الدينية املبكرة لع�صور
و�شعوب خمتلفة ت��ع��رف الآل��ه��ة والأرواح،
كانت تبدو مه ّمة يف ال�سيطرة على خ�صوبة
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و�أ�سرار الطبيعة وحياة وموت الإن�سان �إلخ.
وهناك �أ�سباب �سهلة الفهم جتعل بع�ض ًا من
هذه الأرواح والآلهة طيب ًا وبع�ضها �ش ّرير ًا.
وميكن �أن تقوم حتى �أطيب الأرواح مبعاقبة
الإن�سان ،ب�سبب �أخطاء حمددة فتطلب منه
القرابني واالحرتام والطاعة لقوانني معينة.
مل تن�ش�أ ب�ين �سكان م�صر و�شمال
�أفريقيا ،و�سكان جبال جورجيا ،عالقات
ما ثقافية �أو وطيدة خالل القرون املا�ضية،
ظهر ت�شابه ًا
ورغ��م ذل��ك فهناك طقو�س ُت ِ
بني اجلانبني ،فيما يخت�ص باملر�أة وو�ضعها
االجتماعي.
يوجد يف جورجيا اجلبلية يف منطقة ب�شايف
طق�س ا�سمه «داك��اداغ��ي��ب��ا» ،واملق�صود به
حالة عندما جتازي (ن�صمة(� ))10شخ�ص ًا
(ويف �أغلبية الأحوال تكون امر�أة) ،من �أجل
جرمية ما �أو خط�أ ما ارتكب �أمام الن�صمة،
واجل����زاء ع���ادة ي��ك��ون ب���إم��را���ض��ه نف�سي ًا.
امل��ر�أة امل�صابة ال ت�سيطر على ت�صرفاتها
وحت��رك �أطرافها حتركات عنيفة ،وتهذي
ب�أ�شياء غري مفهومة .واملطلوب ل�شفاء هذه
املري�ضة بع�ض الطقو�س والقرابني التي ُتذ َبح
للن�صمة.
ت���ؤث��ر ه��ذه الطقو�س خا�صة على الو�ضع
الإجتماعي للمر�أة  .الن�صمة قد تكون �سبب ًا
يف �أن امل��ر�أة تلد قبل امليعاد� ،أو تلد مولود ًا
ميت ًا با�ستمرار �إلخ ،ما ي�ؤدى بها �إىل الق�ضايا
االجتماعية املعقدة �أمام زوجها و�أ�سرتها.
من الوهلة الأوىل لي�ست بني طق�سي جبال
جورجيا وال���زار امل�صري ت�شابهات ولكن
لنهتم بالتايل:
ً
يف منطقة ب�شايف وعموما يف مناطق جورجيا
اجلبلية ،ميتزج الدين امل�سيحى بعنا�صر
الع�صر الوثني ،وكنتيجة لذلك االمتزاج
مت��ا َر���س با�سم امل�سيحية بع�ض الطقو�س
العريقة ،التي ال تنطلق من امل�سيحية مبا�شرة

�أو تكون �أقدم منها� .أحد هذه الطقو�س هو
«ال��دك��اداغ��ي��ب��ا» .ل��و ق�سنا على امل���وازاة مع
العادة امل�صرية املتبعة يف هذه احلالة ف�إن
م��ن مي��ار���س ال���زار ه��م م�سلمون ويعتربون
�أنف�سهم م�سلمني ،ولكن ال��زار ال��ذي يثبت
فيه وجود بع�ض التفا�صيل الإ�سالمية لي�س
طق�س ًا �إ�سالمي ًا .مثل داكاداغيبا املمار�سة
م��ن قبل بع�ض اجل��ورج��ي�ين�،أم��ا جورجيا
فهي بلد م�سيحي �أرثودوك�سي منـذ �أوائ��ل
القرن الرابع ،وطوال ت�أريخ جورجيا العتيق
كانت كلمة ج��ورج��ي تعني م�سيحي ًا �أي�ض ًا
فى الوقت نف�سه!
يح�صل كثري ًا �أن
ي��ح��ت��ف��ظ جمتمع
ت��اب��ع ل��دي��ن معني
ب����ع����ادات وث��ن��ي��ة
الأ����ص���ول ،ولكن
مم���ار����س���ة ذل���ك
ي��ت��م ب��ا���س��م ه��ذا
ال���دي���ن .ور�أي���ن���ا
مثلني لذلك فيما
���س��ب��قُ .ت���ذ َك���ر يف
ه�����ذه ال����ع����ادات
�أ���س��م��اء معروفة
من الدين ،ولكن
املق�صود منها ومعناها يف العادة
تختلف ع��ن امل���أل��وف يف التقليد الدينى.
ونلتقي بهذه الظاهرة فى اجلانبني من الزار
وداكاداغيبا.
من املمكن �أن نعترب من �أ�سباب اتن�شار الزار
يف م�صر الدوافع التالية:
هناك طبقات ال ت��زال حتتفظ حتى الآن
باالعتقاد بعامل الأرواح� .أم��ا �أ�صول الزار
فيعود �إىل ع�صر كان و�ضع املر�أة فيه مم ّيز ًا.
ك��ان املجتمع امل�صري كاجلورجي نوع ًا ما
�أب��وي�� ًا .وعلى ه��ذه اخللفية جند �أن امل��ر�أة
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حتتل املرتبة الأوىل يف ال���زار .وق��د تكون
لذلك �أ�سبابه .مثل امل��ر�أة الب�شافية .املر�أة
امل�صرية تتجه �إىل القوى التي تعترب مقد�سة
�أو على الأق��ل �أق��وى من الإن�سان ،لتتخل�ص
م��ن بع�ض ال��ظ��روف غ�ير امل��رغ��وب فيها.
لقد�أ�صبح الزار له�ؤالء الن�ساء و�سيلة لإدخال
نوع من التغيري يف النظام الأبوي .لي�س الزار
م�ؤ�س�س ًا على الأبوية ،بل على العك�س فالن�ساء
يتمتعن بحقوق مت�ساوية مع �أزواجهن يف عامل
الأرواح .وه��ذه نقطة م�شرتكة بني طق�سي
داكاداغيبا املذكور �سابق ًا املنت�شر يف بع�ض
مناطق جبال جورجيا وال��زار .ام��ر�أة ملت
من �إجناز �أعمال البيت �أو بع�ض الواجبات
�أمام �أ�سرتها �أو زوجها تتظاهر مبر�ض وتوكل
الأرواح ب�أنها م�س�ؤولة عن حالتها .كوديا
املتحم�سة م��ادي��ا ت�ستطيع �أن ت���ؤك��د ذل��ك.
وذل��ك من خالل �إب��رام «عقد» مع الأرواح،
يق�ضي �أن هذه ال�سيدة لن تكرر ن�شاطات
ممنوعة من قبل الأرواح� ،أما الرجال فلي�س
لهم اختيار �آخر �سوى �أن يطيعوا قرار القوى
التى يعتربونها �أقوى منهم.
عملية ال���زار مثل الأف���راح والأع��ي��اد �سبب
الجتماع الن�ساء ،وا�ستجمام ال ي�ستطيع
الرجال �أن يعاقبوا ال�سيدات من �أجله.
�أك��ي��د �أن م��ن ي��دف��ع م��ن �أج���ل ال���زار مبالغ
كبرية ،ي�ؤمن بالزار وبالأ�سياد واجلان� .أما
م�س�ألة هل للكوديات فع ًال قوة ي�ستطعن من
خاللها �أن يرين الأرواح ويتكلمن معها ،و�أن
ي�سيطرن بالتايل على الأمرا�ض؟ فكل ذلك

م�تروك ل�ضمائرهن �أم��ا بالن�سبة لنا نحن
الغرباء فهذه معلومة ي�ستحال نيلها.
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دراسات

مسارات جديدة في الرؤية الثقاف ّية النسويّة
َ
العجيلي
د.شهال ُ

توطئة:
ّ
ال�شك يف �أنّ احلركة الن�سو ّية ح ّققت منجزات كثرية ومتم ّيزة� ،سواء �أكان ذلك على امل�ستوى
العربي ،وذلك بطرق متفاوتة ،وفاق ًا للتجربة التاريخ ّية املتع ّلقة
العاملي �أم على امل�ستوى
ّ
ّ
الذاتي للبنية الثقاف ّية االجتماع ّية ،وما ت�ستند �إليه من ثوابت ومرجع ّيات من جهة،
بالظرف
ّ
وما يحيط بها من متغيرّ ات من جهة �أخرى .وعلى الرغم من بعد هذا ال�شوط الذي قطعته
احلركة الن�سو ّية وعمقه ،ما تزال ّ
املنظمات الإن�سان ّية ت�ص ّنف الن�ساء مع ال�شيوخ والأطفال
على �أ ّنها الفئات الأ�ش ّد �ضعف ًا يف املجتمعات.
تن ّوعت الت ّيارات الن�سو ّية منذ ن�شوئها يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر( )1بني
الن�سو ّية الراديكال ّية( ،)2والن�سو ّية املارك�س ّية ،والن�سو ّية الليربال ّية ،ون�سو ّية ما بعد البنيو ّية،
والن�سو ّية املل ّونة ،حتّى و�صل بنا املطاف �إىل ما بات يطلق عليه م� ّؤخر ًا الن�سو ّية الإ�سالم ّية.
تدريجي مت�سق ًا مع
الن�سوي يف �أوروبا و�أمريكا قد جاء ب�شكل
التاريخي للحراك
لع ّل التط ّور
ّ
ّ
ّ
ن�ضال حا ّد� ،شمل �أ�شكال احلياة االجتماع ّية وال�سيا�س ّية والثقاف ّية بر ّمتها ،يف حني مل تتخ ّلق
التاريخي،
النظري لك ّل من دورها
الن�سو ّية العرب ّية عموم ًا عن طريق ن�ضال املر�أة� ،أو وعيها
ّ
ّ
ولفكرة التغيري عرب تفعيل ذلك ال��دور ،بقدر ما كانت مكت�سب ًا من جملة املكت�سبات التي
ح ّققتها حركات التح ّرر العرب ّية عموم ًا ،منذ �ستين ّيات القرن الع�شرين ،وذلك يف الدول التي
التوجه
القومي �أو النهج
تب ّنت الفكر
اال�شرتاكي ب�شكل خا�ص .وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنّ ذلك ّ
ّ
ّ
أكاديمية وروائية من سورية
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الن�سوي يف تلك املرحلة ،والذي ت�ضافر مع
ّ
جهود الأحزاب القوم ّية واملارك�س ّية ،يختلف
متام ًا يف جوهره ومعطياته عن حراك املر�أة
ال�شام ّية �أو امل�صر ّية يف القرن التا�سع ع�شر،
االجتماعي الذي قاد
والذي قام �ض ّد الع�سف
ّ
امل��ر�أة �إىل �أن تعلن عن رغبتها يف اخلروج
من املنزل ،والتع ّلم ،والكتابة الأدب ّية ،كما
فعلت (هدى �شعراوي) و(مريانة امل ّرا�ش)
و (زينب ف ّواز) و (ماري عجمي).
لقد كان حر ّي ًا بتلك امل�سرية الن�سو ّية مبا فيها
العاملي ،ومكت�سبات
من ن�ضاالت على ال�صعيد
ّ
العربي� ،أن حت ّقق للن�ساء �أكرث
على ال�صعيد
ّ
مم���ا ح�� ّق��ق��ت ع��ل��ى م�ستوى ك��� ّل من
بكثري ّ
الوعي ،والأداء ،والإنتاج ،وحت�سني �أ�شكال
حياتهنّ  ،وح��ي��اة املجتمعات ال��ت��ي ينتمني
�إليها� ،إ ّال �أ ّن��ه ميكننا القول �إنّ حت ّول فكرة
الن�سو ّية عرب ّي ًا �إىل خطاب
�سيا�سي مازال
ّ
قا�صر ًا حتّى اليوم ،ومازال قابع ًا حتت مظ ّلة
الر�ؤية الذكور ّية مل�ستقبل املجتمعات العرب ّية
عموم ًا ،تف�صح عنه بع�ض �أ�شكال املمار�سات
ال�سيا�س ّية التي باتت هزل ّية وم�ؤملة ،من مثل
(الكوتا الن�سائ ّية)� ،أو احل�ضور الرمزي يف
التمثيالت الوزار ّية ،واملجال�س املحل ّية ،التي
تتح ّول املر�أة فيها �إىل �إ�شارة مز ّيفة للحالة
الدميوقراط ّية.
يعود ذلك �إىل عوامل عديدة ،ولع ّل �أه ّمها
من وجهة نظري ،تعدد املرجع ّيات الثقاف ّية
للحركة الن�سو ّية ،واختالفها ،بل وتناق�ضها
يف كثري م��ن الأح��ي��ان ،وق��د ج��اء ذل��ك ك ّله
يف م�صلحة ر�سوخ الن�سق الثقا ّيف املتوارث
يف الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية ،والتي تع ّد
احلا�ضنة الرئي�سة للحركات االجتماع ّية
ال�سيا�س ّية ك ّلها ،مهما تط ّرفت يف ليربال ّيتها،
�إذ ت�ش ّكل ال��ذك��ورة فيها م��رك��ز ًا� ،أو ن�سق ًا
تغريد البق�شي  /ال�سعودية

م�سيطر ًا ،يف حني ت�ش ّكل الأنوثة هام�ش ًا� ،أو
ن�سق ًا معار�ض ًا� ،أو خارج ًا يف الغالب.
تعنى هذه القراءة مب�سارين م�ستحدثني يف
احلركة الن�سو ّية ،بو�صفها حركة ثقاف ّية
(اجتماع ّية �/سيا�س ّية /جمال ّية) هما:
الن�سو ّية املل ّونة ،والن�سو ّية الإ�سالم ّية.
 -1الن�سو ّية املل ّونة:
تتعالق منطلقات الن�سو ّية املل ّونة بنظر ّية ما
بعد الكولونيال ّية ،وما �أفرزته من عالقات
بني امل�ستعمِ رين والأ�صالن ّيني ،تلك العالقات
التي ان�سحبت على مت ّثالت الغرب الإمربيا ّ
يل
بخا�صة ،يف مقابل
ال��ذي تخت�صره �أمريكا
ّ
ال�����ش��رق يف جت ّليه ال��ع��رب ّ��ي �أو الإ���س�لام ّ��ي.
���ي
ون�س ّلط ال�ضوء هنا على التج ّلي الأدب ّ
الن�سوي الذي منا ب�شكل رئي�س ،يف
للتوجه
ّ
ّ
�أو�ساط الن�سو ّيات العرب ّيات ،ال ّلواتي حت ّولن
�إىل �أمريكا ،وحاولن االندماج� ،أو ال ّلواتي
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ولدن هناك من �أ�صول عرب ّية ،م�سلمة �أو غري
التوجه بـ«ن�سو ّية
م�سلمة ،وميكن ت�سمية هذا ّ
الديا�سبورا العرب ّية يف �أمريكا».
ت�س ّمى هذه الن�سو ّية �أحيان ًا بن�سو ّية العامل
الثالث( ،)3والتي تنطلق من منظار ما بعد
بنيوي ،يق ّر بحقّ االع�تراف باملختلف ،من
ّ
غري حاجة �إىل �إق�صائه �أو مواراته� ،أو �إبراز
اجلوانب الأكرث قب ً
وال فيه على غريها ،عم ًال
مبعايري ثقاف ّية وجمتمع ّية �إق�صائ ّية جمحفة،
ولك ّنها ر ّكزت يف تعاطيها مع هذه الق�ض ّية
على املختلف ثقاف ّي ًا ،ذلك �أنّ جتارب �أولئك
الن�ساء( ،)4وت��واري��خ��ه��نّ  ،وق��ن��اع��ات��ه��ن،
تختلف عن مثيالتها لدى الن�ساء الغرب ّيات،
فقهرهنّ ك��ان ق��ه��ر ًا م�ضاعف ًا ،ق��ام��ت به
ثقافاتهنّ  ،كما قام به اال�ستعمار واال�ستغالل
ال��غ��رب��ي احل��دي��ث ،ون�� ّف��ذه ك��ل م��ن ال��رج��ل
واملر�أة البي�ضاء ،التي مار�ست تاريخ ّي ًا القهر
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على �شقيقاتها املل ّونات واجلنوب ّيات ،لتبني
تراتب ّية ثقاف ّية تقول ب�أف�ضل ّية الثقافة الغرب ّية
على ما عداها من ثقافات ،فحر�صت على
امل�شاركة يف ت�صديرها وفر�ضها على الن�ساء
املل ّونات بدعوى رغبتها يف النهو�ض بهنّ .
ت��ب��دو ق�ض ّية التوفيق ب�ين االن��دم��اج وبني
احل��ف��اظ على اخل�صو�ص ّية الثقاف ّية� ،أو
تق ّبل التع ّدد ّية الثقاف ّية ،الق�ض ّية املحور ّية
لن�سو ّية الديا�سبورا العرب ّية يف �أمريكا .رغم
�أنّ فكرة االندماج تطرح بو�صفها نقي�ضة
لفكرة التع ّدد ّية� ،أو اخل�صو�ص ّية� ،إذ يفرت�ض
االن��دم��اج التخ ّلي ع��ن الكثري م��ن معايري
الن�سق الأ���ص��ل ّ��ي القيم ّية ،ل�صالح معايري
مما
الن�سق الثقا ّيف اجلديد (الأم�يرك ّ��ي)ّ ،
يتع�صب لقيم ن�سقه القدمي� ،أو
يجعل البع�ض ّ
يتح ّرر منها ب�شكل تا ّم ،ورغم ذلك ال يتق ّبله
الن�سق اجل��دي��د ح�� ّت��ى ل��و غ��اىل يف حت ّلله،
وزاي��د على املواطنني الن�سقيني الأ�صل ّيني،
ولكنّ معظم اللواتي يت�أرجحن بني هذين
الن�سقني الثقاف ّيني ،يحاولن التوفيق بني
االندماج واخل�صو�ص ّية ،وتتج ّلى معاناتهنّ
تلك يف �أ�شكال �أدب ّية عديدة ،حتمل ق�ضايا
فرع ّية من مثل ق�ض ّية �صراع الأجيال ،اجليل
الذي عا�ش يف الوطن حياته ك ّلها ،من مثل
اجل�� ّد واجل�� ّدة ،واجليل ال��ذي عا�ش �شطر ًا
من حياته يف الوطن ّثم حت ّول �إىل �أمريكا،
وال��ذي قد مي ّثل الأ ّم والأب ،واجليل الذي
ولد وعا�ش يف �أمريكا .وث ّمة ق�ضايا �أخرى
من مثل النو�ستاجليا �إىل الوطن ،والعودة
�إىل بع�ض الأحداث التاريخ ّية االجتماع ّية،
�أو ب�سط بع�ض الق�ضايا ال�سيا�س ّية الوطن ّية،
والعالقة الإن�سان ّية مع الآخر الأمريكي ،التي
يكتنفها �صراع الثقافات ،وكذلك العالقة
مع الآخ��ر الرجل ،والآخ��ر الذي ينتمي �إىل
الأ�صول ذاتها .لع ّل �أحدث النماذج الأدب ّية
التي تعاين مثل ه��ذه الق�ضايا من منظار
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ن�سو ّية الديا�سبورا العرب ّية ه��و جمموعة
القا�صة الفل�سطين ّية (�سوزان معدي د ّراج)
ّ
ُ
ً
وال��ت��ي �أن��ت��ج��ت م��� ّؤخ��را حت��ت ع��ن��وان «�إرث
االغرتاب /حكايات من �ساوث فيلي)(.)5
 -2الن�سو ّية الإ�سالم ّية:
تتع ّلق الن�سو ّية الإ�سالم ّية بالإ�سالم العابر
للجن�س ّيات ،وت�شرتك يف تكوينها ك�� ّل من
احل�سا�س ّية اجلندر ّية من جهة ،والت�ضا ّد
ال��ث��ق��ا ّيف ب�ين امل�سلمات وغ�يره��نّ م��ن جهة
الن�سوي من نتاجات
�أخرى .ويع ّد هذا االجتاه
ّ
ما بعد احلداثة ،تلك املرحلة التي ات�سمت
ب�سقوط الإي��دي��ول��وج��ي��ات ب��ع��ا ّم��ة ،و�سقوط
بخا�صة ،وقد
الأن�ساق ال�سلطو ّية الدين ّية
ّ
ا�شتهرت عامل ّي ًا بعد �أحداث احلادي ع�شر من
�أيلول ،وانت�شار ظاهرة (الإ�سالموفوبيا).
ت���ن���ط���ل���ق ال���ن�������س���و ّي���ة
الإ�سالم ّية من مقولة
ّ
المفكرون
لقد عني
نظر ّية كربى ،جتد ب�أ ّنه
الذين اشتغلوا على
يجب �أن ت�شرك امل��ر�أة
يف ق������راءة ال�����ش��ري��ع��ة
النسويّة اإلسالم ّية،
وت�����أوي����ل ن�����ص��و���ص��ه��ا،
بالجناح غير
ّ
العربي منها وت��ت��ف�� ّرع �إىل ت�� ّي��ارات
ث�لاث��ة ه���ي :ال��ن�����س��و ّي��ة
الإ�سالم ّية الإ�صالح ّية ،والن�سو ّية الإ�سالم ّية
الت�أويلية ،والن�سو ّية الإ�سالم ّية الراف�ضة(.)6
تق�صي ر�ؤي����ات �أول��ئ��ك
وي��ب��دو م��ن خ�ل�ال ّ
الن�سو ّيات جميع ًا� ،أ ّنهن يتخذن موقف ًا �سلب ّياً
متفاوت ًا جتاه الإ�سالم ،بو�صفه ثقافة� ،أكرث
م��ن كونه دي��ن�� ًا� ،إذ يرجعن ب���ؤ���س الن�ساء
امل�سلمات �إىل �سببني رئي�سني ه��م��ا� :أ-
التف�سري الذكوري لل�شريعة ،ب -الأع��راف
والتقاليد ،وال��ع��ادات املحل ّية ،والع�شائر ّية
والعائل ّية ،التي يلقى معظمها على كاهل
الإ�سالم.
ولع ّل ما مييز تينيك الن�سو ّيات هو امتالكهنّ
ر�ؤيا م�ستقبل ّية ،جتعل من حراكهنّ حمور ًا
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رئي�س ًا مل�ستقبل الإ�سالم ،بعك�س � ّأي ت� ّصور
إ�سالمي ،ففي
�آخر يربط وجوده باحلراك ال
ّ
حني اعتادت القراءات الثقاف ّية على تكرار
ال�سيا�سي،
�أنّ انت�شار الإ���س�لام ور�سوخه
ّ
تنظيم ّي ًا وحزب ّي ًا� ،سيط ّور و�ضع املر�أة ،ف�إنّ
الن�سو ّيات امل�سلمات يجدن ،كما تقول �سهام
الن�سوي هو م�ستقبل
�إدري�سي �أنّ «الن�ضال
ّ
الإ�سالم( ،»)7و�أنّ وج��ود الإ�سالم يف هذه
املرحلة التاريخ ّية الكوزموبوليتان ّية يف حياة
ال�شعوب ،رهن مبدى ما يح ّقق للمر�أة من
مكت�سبات مدن ّية.
لقد عني امل��ف�� ّك��رون ال��ذي��ن ا�شتغلوا على
العربي
الن�سو ّية الإ�سالم ّية ،باجلناح غري
ّ
منها ،لكن ال ب�� ّد من الإ���ش��ارة �إىل جهدين
عربيني يف �إطار الن�سو ّية الإ�سالم ّية ،وهما:
م�شروع املغرب ّية فاطمة املرني�سي ،وم�شروع
التون�س ّية �ألفة يو�سف .ولع ّل �صدور املف ّكرتني
عن ثقافة مغارب ّية مل يكن �صدفة ،بل يعود
�إىل �أ�سباب �أنرثوبولوج ّية ثقاف ّية ،تتع ّلق
العربي
باملثاقفة احل�ضار ّية بني دول املغرب
ّ
و�أورب��ا من جهة ،وببعد هذه اجلغرافيا عن
املركز ّية العرب ّية امل�سلمة التي �أطلق عليها
لقب �إ���س�لام ال�صحراء ،وال��ت��ي جتعل من
نف�سها �سادنة للدين ال
إ�سالمي ون�صو�صه
ّ
املق ّد�سة.
ين�ضوي امل�شروعان حت��ت مظ ّلة الن�سو ّية
الت�أويل ّية ،لكنّ م�شروع فاطمة املرني�سي
�أك�ثر الت�صاق ًا بنقد املركز ّيات الثقاف ّية-
االج��ت��م��اع�� ّي��ةّ � ،أي تلك ال��ت��ي جتعل الدين
واح��د ًا من املك ّونات االجتماع ّية ،مثله مثل
اال�ستعمار� ،أو احل�سا�س ّية اجل��ن��در ّي��ة� ،أو
ال��ت�� ّي��ارات ال�سيا�س ّية ،و�أنّ وج��ه��ات النظر
املختلفة حول الدين الواحد ،تبقى جم ّرد
خ�لاف��ات ثقاف ّية ،مهما بلغت خطورتها،
ذلك �أنّ � ّأي «لقاء بني ثقافتني يكت�سي طابع
املجازفة(.»)8
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للن�ص
تق ّدم املرني�سي عموم ًا قراءة مغايرة ّ
التاريخي ذات��ه ،التي وردتنا
�ضمن الإط��ار
ّ
م��ن��ه ت��ل��ك ال��ن�����ص��و���ص ،م��ع اح��ت��م��ال ت��ع�� ّدد
ال���رواي���ات ،يف ح�ين جن��د فيه �أنّ م�شروع
�ألفة يو�سف �أكرث الت�صاق ًا بنقد املركز ّيات
الثقاف ّية -الدين ّية ،التي جتعل املجتمع مك ّون ًا
الن�ص ،م�ش ّككة
دين ّي ًا ،لذا فهي تعيد قراءة ّ
ب�أ�صل حيث ّياته التاريخ ّية ،يف الق�ضايا التي
ّمت توارثها ب�سبب م�شروع ّية مرجع ّياتها ،من
مثل :الإرث( ،)9والزواج ،واجلن�س ّية املثل ّية.
� -3آف��اق احلركة الن�سو ّية يف ظ ّل احلراك
العربي الأخري:
ّ
مي��ك��ن ال��ق��ول �إنّ ال��ت��ح ّ��والت ال�سيا�س ّية
الأخ�يرة التي ع ّمت البالد العرب ّية ،بد�أت
تفرز ظ��واه��ر م�ستحدثة ،ب��ل راح��ت حتيي
ظواهر قدمية ،عملت امل�ستج ّدات ال�سيا�س ّية
يخ�ص املر�أة،
الأخرية على حتريكها يف ما ّ
و�أو ّد �أن �أ�شري بداية �إىل ظاهرتني ن�سو ّيتني
العربي الأخري،
متط ّرفتني �أفرزهما احلراك
ّ
ه��م��ا ظ��اه��رت��ا ال�����ش��اب��ة امل�����ص��ر ّي��ة (علياء
املهدي(� ،)10صاحبة م��د ّون��ة (م��ذ ّك��رات
ث��ائ��رة) ،والتي ن�شرت �صورها عارية على
موقعها على الفي�سبوك ،بو�صفها جت ّلي ًا من
جت ّليات احلر ّية التي ن�شدتها ثورة �شباب25
ي��ن��اي��ر يف م�����ص��ر ،ك��م��ا ت��ق��ول ه��ي ب��ذات��ه��ا،
مر�شحة()11
والظاهرة الأخرى هي ظاهرة ّ
���ي) ال����ذي مي�� ّث��ل
(ح����زب ال���ن���ور الإ����س�ل�ام ّ
ال�سلفيني يف م�صر ،لـمجل�س ال�شعب ،عن
حمافظة الدقهل ّية ،وه��ي (م��روة �إبراهيم
الق ّما�ش) ،والتي و�ضع احل��زب يف قائمته
احتج النا�س
وردة حم ّل �صورتها ،وحينما ّ
على ذل��ك ،و�ضع احل��زب ���ص��ورة لزوجها،
مو�ضح ًا �أ ّن��ه��ا ح��رم الأ���س��ت��اذ (�إ�سماعيل
م�صطفى).
ال�سيا�سي الأخري
االجتماعي
�إنّ احل��راك
ّ
ّ
الذي انتاب بع�ض البلدان العرب ّية ،والذي

�س ّمي يف بع�ضه ث���ورة ،ويف بع�ضه الآخ��ر
انتفا�ضة� ،أو احتجاجات ،مل ي�ضف حتّى الآن
الن�سوي ،ذلك
قيمة �إيجاب ّية �إىل ن�ضال املر�أة
ّ
�أ ّن��ه مل يح ّقق لها �أ ّي��ة مكت�سبات تذكر ،وقد
يقول قائل� :إنّ املر�أة قد خرجت �إىل ال�شارع
جنب ًا �إىل جنب مع ال��رج��ل ،يف مظاهرات
مناه�ضة للأنظمة� ،أو يف م�سريات م�ؤ ّيدة
لها ،ورفعت ال�شعارات ،وهتفت ،ف�أ�سهمت يف
�إ�سقاط بع�ض الأنظمة!
الب�� ّد من الإ���ش��ارة يف ه��ذا الإط���ار� ،إىل �أنّ
امل��ر�أة مل تفعل �شيئ ًا تخرج فيه على الدور
الذي ر�سم لها لتكون �ضح ّية� ،إذ كانت املر�أة
يف ذلك احلراك �أداة بيد املركزة الذكور ّية،
ت�صيح كما ي�صيح الآخرون( :ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام)� ،أو ت�سهم ببع�ض الظهور
���ي ،يف احل�شد
الإع�ل�ام ّ
السياسي
االجتماعي
�ض ّد نظام قائم من غري الحراك
ّ
ّ
�أن تتك ّلم بل�سانها� ،أو
الذي انتاب بعض البلدان
خا�صة
تطالب بحقوق
ّ
ب��و���ض��ع��ه��ا اجل����ن ّ
����دري ،العرب ّية،لم يضف قيمة إلى
ال ف���رق يف ذل���ك بينها
النسوي
نضال المرأة
ّ
وبني �أي رجل �آخ��ر ،من
الكتلة املعار�ضة ذاتها،
�إ ّن��ه��ا لي�ست �أك�ث�ر م��ن �أداة بيد امل��رك��ز ّي��ة
الذكور ّية ،لي�س لها برناجمها ال�صادر عن
خ�صو�ص ّيتها الثقاف ّية ،ولي�س لها ر�ؤيتها
الن�سوي،
اخلا�صة املر�سومة ب�أثر من وعيها
ّ
ّ
ومن جتربتها التاريخ ّية مع ك ّل من الن�سق
ال��ث��ق��ا ّيف والأن��ظ��م��ة احل��اك��م��ة .ال ي��ب��دو �أن
العربي الأخري،
ال�سيا�سي
الن�ساء يف احلراك
ّ
ّ
ق��د وازنّ ب�ين املكت�سبات التي �سيح ّققها
الإ�صالح �أو النظام املقبل ،وبني املكت�سبات
ال��ت��ي نلنها م��ن ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق ،ل���ذا مل
ميتلكن ر�ؤي��ة لت� ّصور البدائل املفيدة لهنّ
بو�صفهنّ عنا�صر ثقاف ّية يخ�ضعن للموازنة
اجلندر ّية ،بل لع ّل نكو�ص ًا حقيق ّي ًا �أ�صاب
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الر�ؤية الن�سو ّية يف هذا احلراك ،ا�ستعملت
فيه امل���ر�أة م��ن قبل املعار�ضني �أو ال��ث ّ��وار،
بطريقة م�ستفزّة جاهل ّية� ،إذ ّمت �إح��ي��اء
فكرة اغت�صاب الن�ساء من قبل الأط��راف
املتعار�ضة ،وترويج ه��ذه الفكرة لي�ضرب
بها ك ّل فريق الفريق الآخر ،في�ستثري بذلك
قيمي
ال���ر�أي ال��ع��ام ،وم��ا ه��ذا �سوى ف�ساد ّ
جندري ،ا�ستعملته بع�ض الأجنحة املعار�ضة
ّ
�سواء �أكانت �إ�سالم ّية �أم ليربال ّية ،للإ�ساءة
�إىل اجليو�ش الوطن ّية ،عرب �إحياء هواج�س
تخ�ص املر�أة ،وتتع ّلق
اجتماع ّية ثقاف ّية ن�سق ّية ّ
بال�شرف ،ب�شكل رئي�س ،تلك الهواج�س التي
عملت املوجات الن�سو ّية طوي ًال ملحاربة فكرة
توظيفها يف �سيا�سة ح�شد الأحقاد� ،إذ �سعت
منذ بدايتها �إىل حتويل قيمة ال�شرف �إىل
قيمة الكرامة ،وربط ذلك بالعمل والإنتاج.
��زي للمر�أة يف املجال�س
�أ ّم��ا احل�ضور ال��رم ّ
االن��ت��ق��ال�� ّي��ة للمعار�ضات ال��ع��رب�� ّي��ة ،فلي�س
�أكرث من (بروباغندا) �سيا�س ّية ،تبدو فيها
امل��ر�أة مزروعة مثل نباتات الزينة ،ال مت ّثل
فكرها وال ر�ؤيتها ال�صادرة عن خ�صو�ص ّيتها
الثقاف ّية ،ومل تعبرّ حتّى الآن عن مطالبها
املختلفة عن مطالب الآخ���ر ،وم��ا ذل��ك �إ ّال
ن�سوي� ،ضرورة
لأنّ وج��ود �شكل
ن�سائي ،ال ّ
ّ
�سيا�س ّية ل�صالح الت ّيار �أو احلزب ،يقنع به
ال��ر�أي العام ب�إميانه بامل�ساواة اجلندر ّية،
والتي تع ّد �إ�شارة دميوقراط ّية ها ّمة.
لع ّل هذا ال�شكل للم�شاركة الن�سائ ّية يف ر�سم
م�ستقبل البالد ،ور�سم م�ستقبل الن�ساء فيها
يف �آن مع ًا ،لي�س �سوى �إحياء للتقاليد البائدة
التي حاربتها حركات التح ّرر عامل ّي ًا منذ
مطلع القرن الع�شرين� ،إذ «يجب على البالد
املتخ ّلفة �أن تتحا�شى اال�ستمرار على التقاليد
الإقطاع ّية التي تغ ّلب عن�صر الرجال على
بدرية النا�صر  /ال�سعودية

عن�صر الن�ساء .يجب �أن تنال الن�ساء منزلة
كمنزلة ال��رج��ال �سواء ب�سواء ،ال يف مواد
الد�ستور بل يف احلياة اليوم ّية ،يف امل�صنع،
ويف املدر�سة ،ويف املجال�س( )12ال ب�� ّد من
القول �إ ّننا �إذا ما ك ّنا نطالب الأنظمة �ضمن
حركة الإ�صالح �أو التغيري ،بتحقيق مكت�سبات
غري م�سبوقة للن�ساء ،ف�إ ّننا باملقابل نطالب
الن�ساء �أ ّال يكن �أداة للف�ساد والإف�ساد� ،إذ
التاريخي ،و
على الن�ساء الإمي��ان بدورهنّ
ّ
مب�س�ؤول ّيتهنّ احلقيق ّية ،ويف هذا ال�سياق الب ّد
من �أن يرف�ضن �أن يكنّ ج��زء ًا من البطالة
املقنعة ،فال يكنّ عبئ ًا على الدولة ومواردها،
يبحثن عن عقود عمل وهم ّية ،فقط لقب�ضن
حقيقي،
معا�شهنّ يف �آخر ال�شهر بال �إنتاج
ّ
ولع ّلنا جميع ًا نعرف املمار�سات الن�سائ ّية
يف الدوائر وامل� ّؤ�س�سات احلكوم ّية يف دولنا
العرب ّية ،التي حتاول فيها ّ
املوظفة �أو العاملة،
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اخلروج قبل انتهاء الدوام ،لتلتحق ببيتها �أو
بالتزاماتها الأخ��رى ،وك���أن ذلك مغنم� ،أو
�أ ّنها ترمي مبا �أوك��ل �إليها من مه ّمات �إىل
زميلها الرجل ،وما �إىل ذلك من ممار�سات
خاطئة.
ال ب�� ّد للن�ساء من �أن يخرتن النظام الذي
تكون فيه املر�أة �شريكة حقيقية يف احلكم،
والإدارة ،والتنمية ،ال �أن يكنّ ذوات ح�ضور
وه��م ّ��ي ،يف ن��ظ��ام يجعل م��ن��ه��نّ �أداة بيد
املركزة� .إنّ هذه املرحلة التاريخ ّية من حياة
املنطقة العرب ّية ،التي تعاد فيها �صياغة
احل��ي��ث�� ّي��ات ال���ك�ب�رى ،ه��ي ف��ر���ص��ة للن�ساء
الن�سقي،
ليجدن �سبي ًال للفكاك من ال��دور
ّ
اجلندري ،لذا عليهنّ �أن يح ّولن
واال�ستعمال
ّ
خا�ص وحم ّدد ،ولي�س فيه
ما يعامل على �أ ّنه ّ
م�صلحة عامة لل�شعب� ،إىل ما هو �سيا�سي،
ال �أن ينتظرن ،كما يفعلن دائم ًا� ،أن يف�ضي
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ال�سيا�سي �إىل ما هو خا�ص بهنّ  .وال يتحقق
ّ
ذلك الهدف �إال ب�إنتاج خطاب حم ّدد ،بلغة
خمتلفة عن لغة املعار�ضة ال�سائدة ،التي
تظنّ �أ ّنها تطرح امل��ر�أة بوجه جديد ،لك ّنها
ت�ستعملها ل�صالح مطامعها ال�سلطو ّية
فح�سب ،فاللغة هي التي �ست�ساهم يف بناء
الهو ّية ال��ذات�� ّي��ة ،وعلى الن�ساء �إن��ت��اج هذه
ال��ذات يف ه��ذه املرحلة التي تتخلخل فيها
الأن�ساق لتعيد ت�شكيلها من جديد.
ال يرتتّب على الن�ساء ،كي يثبنت مكانتهنّ ،
�أن يتبنني ق�ضايا الرجال ذاتها ،كما يفعلن
اخلا�صة
ال��ي��وم ،فدفاعهنّ ع��ن حقوقهنّ
ّ
����م م��ن دف��اع��ه��نّ ع��ن احل��ق��وق
�أج����دى و�أه ّ
الكون ّية ،وذلك ما �أثبتته التجربة التاريخ ّية،
لذا على امل��ر�أة �أن ت�ش ّكل هو ّيتها كما تريد،
وك��م��ا حت��ت��اج ،فث ّمة الكثري م��ن الق�ضايا
العالقة التي تزيد من عذابات املر�أة اليوم ّية،
ومنها قيم ال�سوق التي تفر�ضها الت�ش ّكالت
االقت�صاد ّية العرب ّية اجلديدة ،التي تفاج�أ
فيها امل��ر�أة بف�صلها من عملها وا�ستبدالها
ب�أخرى� ،أو بعدم جتديد عقدها ،فقط لأنها
نالت حقها يف �إجازة الأمومة� ،أو مثل نيلها
وظيفة عند حتقيقها معايري جمال ّية �شكل ّية
حم�� ّددة ،توقعها يف مهاوي العقد النف�س ّية،
هذا ف� ً
ضال عن م�شكالتها التاريخ ّية التي مل
جتد لها حل ً
وال مريحة �أو �سعيدة حتّى اليوم،
من مثل ح��قّ منح جن�س ّيتها لأوالده���ا� ،أو
ح ّقها يف احتفاظها بجن�س ّيتها الأ�صل ّية �إذا ما
تز ّوجت ممن ينتمي �إىل جن�س ّية �أخرى ،لدى
بع�ض الدول ،وكذلك الطالق ،واحل�ضانة،
والإرث ،وريا�ض �أطفال العامالت ،والتعليم،
واملهر ،واختيار ال�شريك من غري �ضغوط
��ري احلا�ضن
ع��رف�� ّي��ة ،ول��ع�� ّل الإط����ار ال��ن��ظ ّ
ملعظم هذه الق�ضايا هو فكرة حتويل قيمة
ال�شرف �إىل قيمة الكرامة(.)13
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البنات «وأدب األوتوغراف»
د .عايدة النجار

مقدمة
الأوتوغراف
عبارة عن دفرت �صغري �أنيق ال يتجاوز حجمه �أكرث من( �10 - 15سم) ،وله غالف كرتوين
مقوى ي�أتي ب�ألوان خمتلفة ،احلمراء والزرقاء وال�سوداء وال�صفراء واخل�ضراء وتتوزع �أوراقه
الداخلية على �ألوان قو�س قزح التي حتبها البنات.
انت�شر هذا «الدفرت» الذي له خ�صو�صية بني بنات املدار�س يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من
القرن املا�ضي يف عمان ،ون�شطت مكتبات املدينة القليلة يف ال�سوق بالتناف�س لبيعه للإقبال
جمز�.أقبلت البنات القتنائه و�أ�صبح
الكبري ل�شرائه ،ولتعود عليهم بفائدة مادية وربح جتاري ٍ
«ظاهرة » ا�ستعملته �أكرث بنات املدار�س االبتدائية والثانوية بني الفئة العمرية (� )12-17سنة
�أي مرحلة �سن املراهقة كو�سيلة للتوا�صل مع الزميالت وال�صديقات ،وكوثيقة حتفظ ذاكرة
املكان والزمان وامل�شاعر.
اقت�صر ا�ستعمال االوتوغراف على البنات ومل يتعامل به �أوالد املدار�س من نف�س الفئة العمرية �إال
قلة� ،إذ اعترب من خ�صو�صيات البنات ومن غري املنا�سب للأوالد اقتنائه .يرجع هذا االختالف
للعوامل الف�سيولوجية والنف�سية واالجتماعية ،بالإ�ضافة للعادات والتقاليد وال�صورة النمطية
أكاديمية وباحثة نسوية من األردن

البنات «و�أدب الأوتوغراف»

104

العدد العاشر  -شتاء 2012

للبنت والولد .فالبنات والأوالد يف هذه ال�سن
مييلون للتحرر من قيود العائلة واملجتمع.
يرف�ض املراهقون تدخل الكبار يف �شئونهم
اخلا�صة وهم يبحثون عن هويتهم املت�أرجحة
بني الطفولة وال�شباب املبكر ،فالأوالد مث ًال
مييلون ملمار�سة الريا�ضة وتقوية الع�ضالت
لتنمية «مرحلة الفتوة» التي تع ّدهم ملرحلة
ال�شباب وال��رج��ول��ة .وتظهر عند الأوالد
���س��م��ات ي�صل بع�ضها للعنف وامل��زاج��ي��ة
والتمرد .بالإ�ضافة لذلك يظهر عند البنات
والأوالد الإجنذاب للجن�س الآخر .ومن جهة
�أخرى تبدو البنات يف �سن املراهقة قلقات
من التغريات الف�سيولوجية والنمو اجل�سدي
التي ت�صاحبها انفعاالت نف�سية ومزاجية
منها �أحالم اليقظة وامليل للإنطواء والعزلة
مع ح�سا�سية زائ��دة ،والرغبة يف االحتفاظ
باخل�صو�صية والأ�سرار.
وق��د تكون ه��ذه ال�صفات ما يجعل البنات
يلج�أن �إىل «الأوتوغراف» �أو دفرت املذكرات
للتعبري عما يجول يف وجدانهن وما يتفاعل
م��ن �أحا�سي�س وم�شاعر عاطفية لديهن.
بالإ�ضافة ،فالبنات يف تلك الفرتة الزمنية
مو�ضوع البحث ،ك��ن ملتزمات بالعادات
والتقاليد ال�ضاغطة على «الن�ساء» ب�شكل
عام والبنات يف هذه ال�سن العمرية ب�شكل
خا�ص.
ت�ب�رز �أه��م��ي��ة ا���س��ت��ع��م��ال الأوت����وج����راف يف
�أواخ��ر انتهاء الف�صل الدرا�سي� ،أو ال�سنة
الدرا�سية ،حيث ينتقل البع�ض �إىل مدار�س
�أخ��رى �أو يرتكن املدر�سة يف �سنة التخرج
للزواج املبكر �أو للدرا�سات العليا .وميكن
القول �أن هدف ا�ستعمال االوتوغراف كان
حلفظ ذاكرة البنات لأيام م�ضت ولن تعود
واعتربته الكثريات «�أجمل �أيام العمر».
رام  -الك�ش مان  /الهند

دونت «الكاتبات ال�صغريات» يف االوتوغراف
امل�شاعر والكلمات العفوية التي حتمل معاين
ورم����وز ًا لها قيمة .ولعل احتفاظ البع�ض
بهذا «ال��دف�تر اخل��ا���ص» لأك�ثر من خم�سني
عام ًا لي�ؤكد ذلك ويدل على �أهمية ما كتبت
البنات لبع�ض يف زمن ع�شنه مع ًا يف املدر�سة
التي تعرفن فيها على بع�ض وت�صادقن على
مقاعدها.
حت��اول هذه الدرا�سة الإجابة على
الأ�سئلة التالية :
ما هي خ�صو�صية هذا النوع من الكتابة و�إىل
�أي جن�س �أدبي ينتمي ؟ وهل ميكن اعتباره
�أدب �سن املراهقة للبنات؟
ه��ذه الأ�سئلة ال ت�شمل «الأوت��وغ��راف» على
مواقع ال�شبكات العنكبوتية ،التي �أخ��ذت
باالنت�شار ب�شكل وا���س��ع ب�ين اجلن�سني من

التجني�س الأدبي
ً
يعترب التجني�س الأدب���ي تاريخيا م��ن �أه��م
نظريات الأدب و�أبرزها يف ال�شرق والغرب.
وي�أتي هذا كون ت�صنيف الن�صو�ص وحتليلها
يحتاج �إىل معيار يلتزم به الأدب��اء من �أجل
ت�صنيفها ومنذجتها وتقوميها ودرا�ستها
م��ن خ�ل�ال �سماتها النمطية ومكوناتها
وخ�صائ�صها.
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جميع الفئات العمرية يف زمن �سريع التغري،
وملا له من خ�صو�صية ،بالإ�ضافة �إىل مفهوم
الأوت���وغ���راف» ال���ذي يوقعه امل�شاهري من
الفنانني والريا�ضيني وغريهم� ،أو عن طريق
الإنرتنت ،وقد �أ�صبح ظاهرة جتارية .
وللإجابة على الأ�سئلة مو�ضوع البحث فمن
املفيد مراجعة مفهوم التجني�س الأدب���ي
ب�شكل عام.
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ويرى املهتمون بالتجني�س الأدبي ،ب�أن معرفة
و�إدراك التطور اجلمايل والفني والن�صي كما
تطور التاريخ الأدبي يختلف من كاتب لآخر
وم��ن بيئة لأخ��رى بف�ضل اختالف الأذواق
والتوا�صل بني الكاتب والقارئ .وقد �أرجعوا
هذا �إىل العوامل الذاتية املرتبطة ب�شخ�صية
«ال��ك��ات��ب» وخ�صو�صيته وت���أث��ره بالعوامل
االجتماعية والثقافية واجلغرافية.
وي��ت��وزع النوع الأدب���ي بني الق�صة والق�صة
الق�صرية وال��رواي��ة ،وامل�سرحية وال�شعر،
واعترب هذا التق�سيم لليوم «معيار ًا» لتقومي
الأدب� .إال �أن اجلن�س الأدب����ي ،ق��د ات�سع
يف ث��ورة ملحوظة على التقليدي لي�شمل،
�أدب الأط��ف��ال ال��ذي ك��ان مهم ًال يف الأدب
العربي قبل �أن ي�صبح له خ�صو�صية  .كما
�شمل التجني�س الأدبي ال�سرية الذاتية التي
تعترب جن�س ًا �أدبي ًا وا�سع االنت�شار يف الغرب،
وال ي��زال متوا�ضعا يف �أدبنا العربي ب�سبب
انخفا�ض �سقف احلرية الإبداعية والفكرية
وال�شخ�صية التي يعي�شها العامل العربي.
مت يف ه��ذا البحث درا�سة عينة لأك�ثر من
 70ن�ص ًا احتوتها االوتوجرافات التي كتبتها
البنات لبع�ضهن البع�ض ومت حتليل امل�ضمون
«كيفيا» ال�ستنباط النتائج التي قد جتيب
على الأ�سئلة املطروحة.
عينة من الن�صو�ص التي ج��اءت يف
الأوتوغرافات
كتبت البنات لبع�ضهن البع�ض كما كتبت
املعلمات للبنات بناء على طلبهن .تقول
�إحدى املعلمات يف كتابتها « :ما احلياة �إال
ب�سمة جميلة وزورق��� ًا يتهادى على �صفحة
الآم��ال وزهرة يافعة يف ريا�ض ال�شباب»...
وتبدو ن�صيحة املعلمة للبنت �أن تكون متفائلة
يف هذه ال�سن ال�شابة)1(.
وج��اء بقلم معلمة �أخ��رى «م��ا �أحوجنا �إىل
ال��ذي��ن ي��ق��ر�أون وي��ت���أم��ل��ون» ،واقتب�ست من
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الأدي�����ب (ج��ب�ران خ��ل��ي��ل ج��ب�ران) ك�لام�� ًا
وفل�سفة عميقة« :لي�ست احلياة ب�سطحياتها،
ب��ل ب��خ��ف��اي��اه��ا ..وال امل��رئ��ي��ات بق�شورها
ب���ل ب��ل��ب��اب��ه��ا ..وال ال��ن��ا���س ب��وج��وه��ه��م بل
بقلوبهم.»...
ّ
وخطت معلمة �أخ��رى ما ن�سبته (للخيام)
م��ا ي��ع��زز ح��ب احل��ي��اة وال��ت��ف��ا�ؤل« :ال ت��دع
للأ�سى �إليك �سبي ًال ،والهم يف الف�ؤاد نزي ًال،
واغتنمها فالعمر لي�س طوي ًال ،وت��ردد �إىل
�ضفاف املجاري ،وتردد للمع�شر والأزهار».
ووج��دت �إح��دى املديرات مفهوم ال�صداقة
والإخال�ص مع معلمة يف مدر�ستها وكتبت لها
يف اوتوغرافها « ...فكنت �أنت تلك ال�صديقة
التي عرثت عليها بعد �أن ق�ضيت الأربعني
عام ًا على تخفيف �ألآم��ه��ا ،فكوين الأخ��ت
ال�����ص��دوق��ة وال�����ض��ال��ة
امل��ن�����ش��ودة وك���وين عند
انتشر هذا «الدفتر»
ح�سن ظني بك ودومي
الذي له خصوصية
ف���رح���ة ه���ان���ئ���ة م���دى
احلياة».
بين بنات المدارس في
وع���ب���رت ال���ط���ال���ب���ات
الخمسينيات والستينيات ب�����أ�����س����ل����وب ح��م��ي��م��ي
لبع�ض ع��ن ال�صداقة
وعالقة املكان واجل�يرة ،بالإ�ضافة لعالقة
امل��در���س��ة« ،ت��ذك��ري ي��وم كنا من��رح ونلعب
�سوي ًا� ...أال تتذكرين �سهراتنا املمتعة على
فرندتنا امل�شرفة على ال�شارع  ,ون�سهر حتت
�ضوء القمر ال�ساطع ..ال زلت �أتذكر ذلك
و�س�أتذكره مدى احلياة لأنها من �أ�سعد �أيام
حياتي حتى الآن ».
واقتب�ست طالبة م��ا ق��ال��ه ج�ب�ران للتعبري
ع��ن ال�صداقة « :ليكن �أف�ضل م��ا عندك
ل�صديقك ف�إن كان يجدر به �أن يعرف �ضرر
حياتك ،فالأجدر بك �أي�ض ًا �أن متد له يدك
لأنه ماذا ترجتي من ال�صديق الذي ت�سعى
�إليه لتق�ضي معه �ساعاتك».

العدد العاشر  -شتاء 2012

ولأن ال�صداقة كانت نقية وجميلة تكتب
�صديقة لأخرى « :نعم يا �صديقتي فلقد كنا
خ�لال عامني ،كالبلبل ال��ط��روب وال�شاعر
الرقيق والأخت احلنون التي ال يرتاح لها بال
حتى ترى كل زميالتها فرحات م�سرورات».
وكتبت طالبة متيزت بروح الوطنية والقيادة
وقد افتتحت «اوتوغراف» تلميذة لي�ست من
بنات �صفها ،بل من ال�صفوف االبتدائية... :
هاتي يدك لنت�صافح للوداع ..ولكن �سنلتقي
يف درب احلياة لنعمل مع ًا ونر�ضي وطننا
امل��ق��د���س ،ف�س�أحتفظ ب��ك و���س���أرب��ط��ك مع
�سل�سلتي الذهبية فاذكريني �إن �أردت».
ومن كتابات البنات لبع�ض ،كتبت �صديقة
ل�صديقتها « ...ع���رف���ت ف��ي��ك الأخ��ل�اق
احلميدة واخل�صال املجيدة والتنوع املبكر
والطالبة املجدة» .وزينت ال�صفحة ب�صورة
(لفاتن حمامة) .املمثلة امل�صرية اجلميلة
كرمز للإعجاب بها .
وعربت زميلة عن �أهمية الأخالق وكتبت« :ما
دفعني يف ت�أدية عملي هو ( نعمة) و�أخالقها
احل�سنة احلميدة املتحلية بال�صدق والوفاء
والغنية بعدم الغيبة وه��ذا �أه��م �شيء يف
نف�سي».
ويالحظ �أن الن�صائح الفل�سفية والنظرة
امل�ستقبلية مل تقت�صر على قلم املعلمات ،بل
كتبت الطالبات لبع�ض خواطر واقتبا�سات
فل�سفية �أي�ض ًا« :اعلمي يا �صديقتي �أن من
رفع ر�أ�سه ات�ضع ومن ات�ضع ارتفع.»..
وعربت �أخرى« :كوين �صريحة تدافعني عن
حريتك و�إن كنت على حق فال حاجة لرفع
�صوتك».
ومل تن�س الطالبات فل�سفة التوا�ضع فكتبت
�صديقة ل�صديقتها « :من العجز �أن يزدري
املرء نف�سه فال يقيم لها وزن ًا ..لذلك انظري
�إىل نف�سك النظرة ال��ت��ي ت�ستحقينها وال
تنق�صيها قدرها».
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ن�صو�ص

االوتوغراف على البنات
ولم يتعامل به أوالد
المدارس إال قلة

خ�صائ�ص
البنات
ت�����ش�ير ن��ت��ي��ج��ة حت��ل��ي��ل
امل���������ض����م����ون يف ه���ذه
ال��درا���س��ة �أن الكتابة يف االت���وغ���راف لها
«خ�صو�صية» وق��د ج��اءت بقلم الطالبات
لبع�ض مع كتابة بع�ض املعلمات للتلميذات/
وقلة قليلة من الآباء والأقارب من الذكور.
وهذا يدل �أن االتوغراف كان و�سيلة ات�صال
حميمية ب�ين الإن����اث يف ���س��ن معينة .ومل
يالحظ �أي ن�ص مكتوب من طالب �أو معجب
رغم اجنذاب اجلن�سني لبع�ض يف هذه ال�سن
وذل��ك ب�سبب التقاليد التي مل تكن ت�شجع
التعبري العلني عن ذلك.
م�شاركة املعلمات الكتابة ب��االت��وغ��راف،
ج�����اءت ب��ط��ل��ب م���ن ال���ب���ن���ات «امل��ع��ج��ب��ات
باملعلمات»� ،إذ ك��ان االجن���ذاب للمعلمات
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يف مثل �آخر �إيجابي تقول �إحدى الطالبات:
«فان كان هناك ما �أكتبه �إليه ف�إن هدفنا يف
احلياة  ..واملهم �أن ن�صل �إىل هذا الهدف،
ولكن �أن نكافح من �أجله.»..
وح�ضت الطالبات بع�ضهن البع�ض على
رف�ض الي�أ�س كما فعلت املعلمات« ..ال جتعلي
الي�أ�س وال�س�أم يطرقان بابك ،بل فكري قبل
ذلك  ...وا�ستقبلي م�صاعب احلياة مهما
كانت �صعبة بثغرك البا�سم.»...
ومب�شاعر وعواطف جيا�شة� ،أكدت الكثريات
على �أهمية حتقيق الأح�ل�ام »...ال تطمئني
�إىل الأح�لام وال ت�ست�سلمي �إىل الأوه���ام..
ف��احل��ي��اة ك��ف��اح و�أ���س��ا���س ال��ك��ف��اح ال�صرب
واالجتهاد».
و�شجعت �صديقة �صديقتها الأخرى للتفا�ؤل
�إذ ت��ق��ول�«:إل��ق��ي ب�أكفان املا�ضي يف زاوي��ة
الن�سيان ودعي �أحزان املا�ضي للما�ضي».
وانعك�ست ح�سا�سية ال��ب��ن��ات امل��راه��ق��ات
والتعبري عنها بو�صف الطبيعة واجلمال
ممزوجة بالذاكرة اجلميلة �إذ تقول �إحدى
الطالبات�« :أذكريني عندما تختفي ال�شم�س
يف �أفق ال�سماء ال�صافية اذكريني� ..أما �أنا
فدائم ًا �س�أذكرك لأنك جز ٌء من كياين»...
فلنكن يا عزيزتي �أنا و�أنت كالطبيعة ال ندع
للعنف والغ�ضب �أن يتطرق لقلوبنا.»..
وحاولت بع�ض البنات التعبري عن م�شاعرهن
بال�شعر �أي�ض ًا و�إن ك��ن قلة ،وللتعبري عن
امل�����ش��اع��ر ال��رق��ي��ق��ة ،ف��ك��ن ي��زي��نَّ م��ا كتنب
بر�سومات لزهور �أو طيور �أو �صور ملمثالت.
وكتبت زميلة تقول ب�أ�سلوب �شعري« :هناك
على الرابية وحمرة ال�سماء القانية وحفيف
الأ���ش��ج��ار البا�سمة وخ��ري��ر امل��ي��اه اجلارية
ونقنقة ال�ضفادع على حوا�شيها ،وزقزقة
الطيور فرحة بالهواء والنور �أذكريني».
مل ي�شارك الأوالد �أو الأخوة والآباء يف الكتابة
للبنات �إال يف اوت��وغ��راف واح��د ،لبنت كان

والدها رئي�س ًا للحكومة :ف�إنه الوحيد الذي
كتب فيه الأب البنته و�سجل �« :أن��ت زهرة
يانعة  ...ال تثقي بجميع النا�س فذئاب الب�شر
كثرية .حاويل دوم�� ًا �أن ت�صنعي اخلري و�أن
تتمني اخلري لغريك و�أن تتمني لغريك كما
تتمنني لنف�سك وذويك.» ..
وبنف�س الروح املحبة كتب لها عمها ك�شاهد
على �إن�سانيتها وحبها للم�ساعدة �« :إنني على
ثقة من �أن الرعاية الإلهية �ستحوطك على
الدوام  ...لأنك فتاة متتاز بطهارة النف�س
و�صفاء الأخالق وحب اخلري.»...
�أما �شقيقها الذي كان يف �سن املراهقة مل
يكن يعلم �أنه �سي�صبح يوم ًا �سيا�سي ًا ورئي�س ًا
للحكومة« :كتب خماطبها مبحبة يقول :
«حبيبتي مليا(� ،)2أكتب �إليك هذه ال�سطور
ك���ي ت��ت��ذك��ري��ن��ي دائ��م�� ًا
ون�����ص��ي��ح��ت��ي ل���ك �أن ال
اقتصر استعمال
تن�صحي �أحد ًا».

البنات «و�أدب الأوتوغراف»

108

يف ه��ذا ال�سن «امل��راه��ق��ة» �إح��دى الو�سائل
للتعبري عن امل�شاعر والعواطف الطبيعية
الدفينة للبنات .فاملعلمة ت�صبح رمز ًا لبنات
املدر�سة كالقائد �أو الزعيم �أو �أح��د جنوم
ال�سينما وال�شخ�صيات العامة الالمعة يف
غياب و�سائل اجتماعية وريا�ضية و�إبداعية
ت�سد الفراغ النف�سي لدى البنات .ي�ؤكد هذا
�إل�صاق �صور للممثالت مثل «فاتن حمامة»
يف االتوغراف �إذ كانت البنات ت�شبه املعلمات
باملمثالت.
بالإ�ضافة ،كانت البنات يبدين �إعجابهن
�أي�ضا ببنات ال�صفوف «الأع��ل��ى» كرموز
قيادية وق��دوة ،وخا�صة بني النا�شطات يف
�إلقاء «خطب» ال�صباح الوطنية عن الق�ضية
الفل�سطينية التي كانت مركز اهتمام الكبري
وال�صغري.
وهذا يف�سر طلب البنات من بع�ض الطالبات
اللواتي ميثلن الرموز القيادية و�إن مل يكنّ
«زم��ي�لات �صف» الكتابة يف االت��وغ��راف �أو
«تد�شينه» ،وك���أن احلدث حفل توقيع كتاب
ي�صدر جديد ًا .
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املو�ضوعات والقيم التي تركزت عليها
الن�صو�ص
ت��ب�ين �أن امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ك��ت��ب��ت فيها
ال��ب��ن��ات ،ت���وزع���ت ب�ي�ن ع���دة ق��ي��م  ،ول��ع��ل
�أب��رزه��ا «الفل�سفية» التي ج��اءت كن�صائح
من املعلمات وك���أن الدفرت امتداد للفل�سفة
احلياتية والأخالقية وقيم التوا�ضع واملحبة
وو�ضع ه��دف للحياة والعمل على الو�صول
�إل��ي��ه .وب��رزت الن�صائح املتعلقة بالتفا�ؤل
وال�سعادة بدل احلزن والت�شا�ؤم.
ولوحظ �أي�ضا كتابة «فل�سفية» بقلم البنات،
وهي يف �أكرثها مقتب�سة عن �أديب �أو كاتب
م��رم��وق ،تعرفن على �أف��ك��اره م��ن املناهج
الدرا�سية� ،أو «ادعاءات» �أنها من �إنتهاجهن.

وب����رز م��ف��ه��وم « ال�����ص��داق��ة والإخ�ل�ا����ص»
كاملو�ضوع الأهم بني الكتابات ،وك�أنها ال�سبب
الرئي�س جلمع البنات مع بع�ض يف �أح�ضان
املدر�سة ولقيمتها يف تلك املرحلة .وجاءت
كلمات «التو�سل» �صريحة ووا�ضحة لإبقائها
ح��ي��ة ب��ع��د ال��ف��راق م��ن امل��در���س��ة للحفاظ
عليها .ويرجع ذلك لأن الطالبات يفرتقن
بعد انتهاء املرحلة الدرا�سية ويتوزعن على
م�شارب احلياة ومل يكن م�ضمون ًا �أن تبقى
الذكرى حية .ولعل التعلق «مبا كان له معنى
م��ن قيم للحفاظ على امل�شاعر اجلميلة
الربيئة يف املدر�سة خل�صت يف التعبريالذي
تردد يف �أكرث من ن�ص «�أجمل �أيام العمر».
وه��ذا يف�سر االحتفاظ باالتوغراف كدفرت
ومعنوي و�إال ملا احتفظن
مادي
ّ
ق ّيم وله معنى ّ
به لأكرث من ن�صف قرن من الزمن والعودة
�إل��ي��ه ال���س�ترج��اع ذاك����رة ع��زي��زة وجميلة
خا�صة وقد �أ�صبحت البنات يف �سن متقدم.
بالإ�ضافة �إىل �أن الزمن الذي يع�شنه اليوم
�سريع التغري يف نوعية احل��ي��اة املدر�سية
والثقافية واالجتماعية واالنفتاح على ما اتت
به التكنولوجيا وو�سائل االت�صال والعوملة يف
القرن الواحد والع�شرين.
وظ��ه��رت يف ال��ك��ت��اب��ات امل�شاعر احلميمة
احل�سا�سة يف هذه ال�سن ،كما ال�شاعرية .فقد
و�صفت البنات الطبيعة والزهور وال�سماء
وت�شبيه ال�����ص��داق��ة باملو�سيقى اجلميلة
اخل��ال��دة ال��ت��ي تبعث يف النف�س»ال�سرور
واحل��ري��ة» ،وه��ي ���ص��ور جميلة تعك�س روح
ونف�سية ذلك اجليل ال��ذي كان يبحث عن
الهوية واال�ستقرار النف�سي .
�أ�سلوب الكتابة
كتبت ال��ب��ن��ات يف االوت���وغ���راف ،ن�صو�ص ًا
ق�����ص�يرة ال ت��ت��ج��اوز �صفحة ���ص��غ�يرة من
االوت��وغ��راف وق�صرية ج��د ًا �سطر �أو فقرة

اخلال�صة
تدل الكتابة يف االتوغراف يف �أكرثها �أنها
«�إب��داع��ي��ة» خا�صة ،وق��د كتبت للتعبري عن
م�شاعر متبادلة دون قيود التنميط الأدبي،
وبع�ض منها تت�ضمن هوية �شخ�صية للبنت
يف �سن تطغى العاطفة واخل�صو�صية فيه
على ال�سرد اجلاد والأ�سلوب املدرو�س.
كما جاءت الكتابات كتعبري عن على امل�شاعر
اخلا�صة يف زم��ن وم��ك��ان معني وب�أ�سلوب
جمايل م��ن م��ف��ردات وتعبريات ت�صل �إىل
�أ�سلوب ال�شعر النرثي ،املبا�شر �أو اخليايل
ب�أ�سلوب مثايل �أي�ض ًا.

Johnson, Burges and Syracuse
University « Creative Writing» 3.

الهوام�ش:
( )1لالطالع على املزيد من ن�صو�ص جاءت
يف االوت��وغ��راف��ات انظر د .عايدة النجار،
بنات عمان �أي���ام زم��ان (ذاك���رة املدر�سة
وال��ط��ري��ق) ال�سلوى ل��ل��درا���س��ات والن�شر،
عمان� ،2008 ،ص .184-197
(� )2أوتوغراف مليا �سمري الرفاعي وهي من
طالبات املدر�سة الأهلية يف عمان ,
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�إىل �أي ج��ن�����س �أدب�������ي ي��ن��ت��م��ي
االتوغراف؟
وبالرجوع �إىل معايري التجني�س الأدبي ،جند
�أن البنت يف �سن املراهقة كتبت نوع ًا �أدبي ًا ال
ينتمي �إىل الأجنا�س الأدبية التقليدية ومنها
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ت��ع�بر ع���ن ع�ل�اق���ات حميمية و�شخ�صية
م��زدح��م��ة ب��امل�����ش��اع��ر والآم������ال والأح��ل�ام
والتطلعات ،ب�أ�سلوب �إن�شائي عاطفي �صريح
حر  .ولوحظ مغاالة يف التعبري عن امل�شاعر
احل��رة وق��ول الكلمة ال�صادرة من «القلب
للقلب» ،ويختلف هذا النوع من التعبري عما
كانت البنات تكتبه يف «م��ذك��رات» خا�صة
ج��د ًا و�سرية تت�ضمن �أ���س��رار ًا يكون بع�ضها
عن حب �أو وهم حب «اجلن�س الآخر».
وتوزعت الكتابات الق�صرية بني الفقرات
واجل��م��ل امل�تراب��ط��ة وغ�ير امل�تراب��ط��ة ،وبني
اخل���اط���رة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن ق��ط��ع��ة نرثية
ق�صرية جد ًا ،من بنات �أفكار الكاتبة ومثل
هذه الكتابات مل تكن مكررة و�إن كان بع�ضها
من�سوخ ًا ع��ن ك��ت��اب��ات لأدب����اء م�شهورين،
بالإ�ضافة لذلك تبدو الفروق وا�ضحة بني
القدرات واملواهب اللغوية.

«�أدب الأط��ف��ال» لأن الكاتبة كانت بقلمها
كمر�سل ول�شخ�ص �آخ���ر متلقي  ،وك�أنها
�شهادة متبادلة كتبنها «بخط اليد» وهي
�إحدى ميزات االتوجراف.
ولعل ت�سمية كتابة البنات يف االت��وج��راف
ب���أدب �سن املراهقة ال��ذي له خ�صو�صيته
االن�� ّي��ة لي�س خط�أ ومي��ك��ن اعتباره عمال
ابداعيا غري منمط خا�صة بعد الثورة على
التنميط التقليدي وب��روز �أن��واع جديدة من
الكتابة الإبداعية .
مراجع للقراءة
 ع��اي��دة النجار ،بنات عمان �أي���ام زم��ان(ذاك������رة امل��در���س��ة وال���ط���ري���ق) ال�����س��ل��وى
للدرا�سات ،عمان .2008
 حممد م��ن��دور ،الأدب وفنونه القاهرة،م�صر.1980 ،
 د .عبد املنعم تليمة :مقدمة يف نظريةالأدب ،دار الثقافة ،القاهرة.1987 ،
 د .غ�سان �إ�سماعيل عبد اخلالق (�إعدادوحترير وت��ق��دمي)� ،أعمال �سل�سلة ن��دوات،
ثقافة الطفل العربي :الواقع والآف��اق ،دار
ورد الأردنية للن�شر والتوزيع ،عمان.2011 ،
 موقع د .جميل حمداوي �إ�شكالية اجلن�سالأدبي – (االنرتنت).

�سهري اجلوهري  /م�صر
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نان�سي هيو�سنت � . . .أ�صوات الكاتب
ترجمة نهى �أبو عرقوب
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حوار

نانسي هيوستن  . . .أصوات الكاتب
ترجمة نهى أبو عرقوب

ولدت نان�سي هيو�سنت يف كندا وهي تعي�ش يف باري�س منذ �أكرث من ثالثني عام ًا .تع ّد اليوم
واح��دة من �أب��رز الكاتبات الفرنكوفون ّيات� .أ���ص��درت العديد من ال��رواي��ات ،من بينها:
«خطوط الت�ص ّدع»( ،2006جائزة فيمينا)« ،احت�ضار عذب»( « ،)2001ب�صمة مالك»
( ،1998جائزة الق ّراء الكربى –جم ّلة�« ، Elle ( ،آالت الظلمات»  ،1996جائزة غونكور
للطالب وجائزة كتاب النت) وجمموعة من الدرا�سات منها« :الب�شر :ذلك اجلن�س خمتلق
احلكايات»( ،)2008و«�أ���س��ات��ذة الي�أ�س»( ،)2004و«�ضريح لرومان غ��اري» (،)1995
و«يوميات الإبداع»( ...)1990يف هذا احلوار املن�شور يف جملة « درا�سات» الفرن�سية (يناير
 )2010تعرج هيو�سنت على الثيمات الكربى التي غ ّذت عملها الأدبي :م ّداحو العدمية ،قوة
التخييل ،عوامل الطفل ،الأمومة والإبداع ،عنف الرجال الذي يقابله عنف من نوع خمتلف
عند الن�ساء ،التاق�ض الوجداين عند الب�شر ،والهوية املت�شظية......

كاتبة ومترجمة من األردن

نان�سي هيو�سنت � . . .أ�صوات الكاتب
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يف ك���ت���اب���ك �أ�����س����ات����ذة ال����ي�����أ�����س ،ت��ر���س��م�ين
بورتريهات مده�ش ًة وم�ؤ ّثر ًة ل�ساللة من
ك���ت���اّبٍ ك��ب��ار ي�����ش�ترك��ون ج��م��ي��ع��اً يف كونهم
قد تب ّنوا فكراً عدم ّياً :بيكيت ،كونديرا،
تف�سرين هذا
ب�يرن��ه��ارد��� ،س��ي��وران...ك��ي��ف ّ
ال�����س��ح��ر ال�����ذي مي���ار����س���ه ه�������ؤالء ال��ك��ت��اّب
العدميون على جمتمعنا؟
 ّث��م��ة �أ�سباب كثرية حت ّبب �إىل جمتمعناالإ���س��ت��م��اع �إىل ر���س��ال��ة ال��ع��دم��ي�ين؛ فهي
ت�ستعيد ق��ي��م�� ًا دي��ن��ي��ة ثنائية م��ن الثقافة
الغربية القدمية ،مثل التعار�ض اجل��ذري
بني اجل�سد وال���روح ،واالنتقا�ص من قيمة
اجل�سد والإجناب ،واملبالغة يف الإعالء من
قيمة الروح� .إنّ الن�صو�ص العدمية متطرفة،
ال�صدمة بالغة
و�إطالقية ،تحُ دث موجات من ّ
اللطف على الرغم من خلوها من املعنى
ظاهري ًا� :إنها توقظنا وحت ّر�ضنا .تاريخ ّيا،
وبعد االنقالب الذي �شهده القرن الع�شرون،
تتجه نحو
كان هنالك يف كل م َرة حركة فنية ّ
اّ
اللمعنى ،وك�أنها انعكا�س لتلك الفو�ضى
التي �سادت العامل .وقد م ّثلت احلرب العاملية
الأوىل منعطف ًا جذر ّي ًا ،حيث �أُبيد فيها جيل
ب�أكمله ،وانهارت معها القناعات .ففي الفن
الت�شكيلي مث ًال� ،سقطت الأ�شكال التقليدية
كلها ،وه��و ما ح��دث يف الأدب مع احلركة
الدادائ ّية� .إن بيكيت الذي نقر�أه اليوم ،هو
بيكيت ما بعد احل��رب ،وال��ذي يتحدث عن
عبثية الب�شر ،وعبثية ما يقومون به ويحملون
ذنبه .لقد �شهدنا ح�ضور بيكيت يف �أملانيا يف
الثالثينات ،يف �أثناء �صعود النازية ،ونعرف
�أن��ه قد �شارك يف املقاومة ،لك ّننا ن��ادر ًا ما
نعقد مقاربة ب�ين تلك ال��ف�ترة م��ن حياته
وب�ين م�ضمون عمله الأدب���ي ،فمع البنيوية

ّ
وال�شكلية اللتني �سيطرتا على الآداب يف
فرن�سا ،غ��دا من التّابوهات احلديث عن
حياة الكتّاب وعن ت�أثريها “املحتمل” على
م�ضمون كتاباتهم و�شكلها .يف �أ�ساتذة
الي�أ�س ،اخرت ْقتُ هذا التابو بجر�أة ،ال لكي
�أقول �إنّ ثمة قطع ّية مطلقة يف �أنّ ما يعي�شه
يف�سر ما يكتبه
املرء يف طفولته ومراهقته ّ ،
يف ر�شده ،فلي�ست العملية ميكانيكية �إىل هذا
احل ّد �أب��د ًا ،لكنني فعلت ذلك لأنني ُذهلت
للت�شابه الكبري بني ال�سري الذاتية املختلفة
له�ؤالء الكتّاب وب�ين امل�س ّلمات العدمية يف
�أعمالهم.
هل الأمومة هي ما خ ّل�صك من هذا ال�سحر
العدمي ؟ �إىل جانب ربطك الإبداع بعملية
ّ
توارث احلياة؟
�إنّ ما يغ ّري م�سار الإب���داع لي�ست جتربةاحلمل والوالدة  ،بقدر ما هي حقيقة“العي�ش
�إىل جانب الأطفال”� .أحد ن ّقاد “�أ�ساتذة
الي�أ�س” قال �إ ّنني “ قمت باختبار فحولة
الفال�سفة كي �أرى �إذا كانوا قد �أجنبوا �أم
ال”�...إنّ ه��ذه لي�ست م�شكلتي !.فالعي�ش
�إىل جانب الأطفال يجعلك تت�أمل يف تركيب
الإن�سان ،ويف كيفية تع ّلمه امل�شي ،والكالم،
ال�صالت بالعامل .علينا جميع ًا �أن
وبناء ّ
نخترب ذل���ك .و�أع��ت��ق��د �أن الفال�سفة على
وجه اخل�صو�ص ملزمون بق�ضاء �ستة �أ�شهر
تدريبية يف �إحدى احل�ضانات...لأنّ العدمية
فل�سف ٌة “مراهق ٌة” :فنحن ن�ستعجل �إ ّب��ان
املراهقة� -أك�ثر منا يف �أي مرحلة �أخ��رى-
ن�سيان الطفل الذي ك ّناه ون�سيان ما اكت�سبه
هذا الطفل من الآخرين كي ي�صبح رج ًال:
�إنّ خط�أ العدميني يكمن يف اعتقادهم �أن
نف�سه بنف�سه،
الإن�����س��ان ميكنه �أن ي�صنع ّ
فتجدهم يح ّقرون �أ ّية عالقة �أو يرف�ضونها.

قدرات التخييل
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ت��ق��ول�ين ،فيما يتعلق ب��ه��ذا الإمي�����ان عند
ال����ك����ات����بّ � ،إن ب������ارت مل ي�����س��ت��ط��ع ك��ت��اب��ة
ن�����ص خ��ي��ايل ق ّ
���ط ،لأن���ه مل ينجح �أب����داً يف
ت�صديقه....
لقد غدا بارت مفرط ًا يف علمه ،فلم ي�ستطعق�صة،
الإنخراط يف التّخييل .فما �إن يتخيل ّ
حتّى يت�س ّمر �أمام كرثة االحتماالت ال ّروائية،
مثل ذي الألف قدم الذي يت�ساءل ب�أي واحدة
منها ميكنه �أن يبد�أ امل�شي .خري مثال يف
هذا ال�صدد هي «متارين الأ�سلوب» لكينو
 :Queneauكتاب ذك ّ���ي ،ب�لا �شك ،لكنه
يف الوقت ذاته ُح ْك ٌم بالإعدام على الأدب.

ك��ت�� ْب��تِ “تنويعات غولدبريغ” ،رواي�� َت��ك
الأوىلُ ،بع ْيد وف��اة ب��ارت ،هل ه��ذه �صدفة
ال�سرد؟
“زمنية”؟ كيف انتقلت �إىل ّ
 مت ّلكتني لوقت طويل ال�� ّرغ��ب��ة يف كتابةرواية ،وموت بارت كان حت ّرر ًا...رفع ًا حلظر
َ
علي نو ٌع من “الأنا الأعلى” .كانت
فر�ضه ّ
حلقة بارت الدرا�سية َمهيبة و مذهلة .كنت
يف الثانية �أو الثالثة والع�شرين من العمر،
وكنت فخورة ج�� ّد ًا بان�ضمامي �إليها :ك ّنا
منح�ص الن�صو�ص ،ون�ضع الت�صنيفات لهذا
ّ
ال ّنتاج الأدب��ي �أو ذاك .لك ّنه ك��ان وا�ضحاً
بالن�سبة يل �أن��ن��ا ك��ن��ا من��� ّر م���رور ال��ك��رام
على ما هو جوهري يف الأدب .يا لها من
كارثة �أن يد ّر�س الأدب حتى الآن على هذا
النحو يف الكليات واملدار�س .ويف اجلامعة،
مي�ضي اّ
طلب الأدب �أغلب الوقت يف درا�سة
املتبحرة يف الأدب� ،أو امل�سرح
اخلطابات
ّ
�أو ال�شعر بد ًال من البحث عن معنى حكاية
�أو فهم �شخ�صية .ولهذا ال�سبب �أجد العمل
مع م�ساجني خبرِ وا على نحو مبا�شر عالق ًة
حقيقية مع “ التّخييل” �أكرث �إثارة من العمل
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يتطلب الإب�����داع الأدب�����ي �إىل ج��ان��ب ذل��ك
�إمياناّ ما� ،أم ّ
ال ما ،تقولني :فاملرء �إذا كان
ب�شر ب�شيء �أ�ص ً
يائ�ساً ح ّقاً ،ال ُي ّ
ال ،وال يكتب،
بل يغرق يف ال�صمت وي�ترك نف�سه تنزلق
نحو امل��وت .فالكتابة بح ّد ذاتها ا�ستدعاء
للأمل»� .إيّ اميان تق�صدين؟ �أيّ �أمل؟
�إذا كنا نعتقد ح ّق ًا �أنّ احلياة الإن�سانيةه��ي ب�لا معنى م��ا دم��ن��ا ف��ان�ين ،و�إذا كنا
نراها عبثية ،فلماذا �إذن ق�ضاء هذا العدد
م��ن ال�ساعات التي ال حت�صى يف «�صقل»
العبارات؟» ف�سيوران ك��ان بارع ًا يف �صقل
بح�سه الفكاهي ،كان
العبارات! وبيكيتّ ،
بالغ الإن�سانية والكرم� :إنه لأمر مذهل �أن
�ضحك الآخرين عرب حالة العدمية تلك.
ُت ِ
كما �أن توما�س برينهارد كان ذا �أ�سلوب رفيع
ومثله يف ذلك �سارة كني� :أعتقد �أن التقدير
ال��ذي يحيط بهذه العدمية«ذات الأ�سلوب
اندها�ش ب«املطلق».
الرفيع» ينبع من
ٍ

�أنت ترف�ض �أن تكون �ساذج ًا� ،أن يكون لك
تروي على ل�سان
�صوت� ،أو حتكي ق�صة� ،أو َ
�شخ�صية�...إن ّ كثري ًا من الكتّاب الفرن�سيني
ال�سذاجة ال ّثمينة� ،سذاجة
قد فقدوا هذه ّ
الطفل الذي ين�صت �إىل ق�ص�ص اجل ّنيات.
وامل��ف��ارق��ة ه��ي �أن��ه على ال�� ّرغ��م م��ن حتليل
يتم تلقيه ب�سذاجة،
الأدب حتى العظم كي ال ّ
� اّإل النا�س ظ ّلوا يتعاطون كل �أن��واع التخييل
الأخرى  ،دون اتخاذ �أية م�سافة نقدية منها:
هذيانات �أو ق�ص�ص خرافية حم ّملة بال ِعرب،
كاخلطابات الوطنية �أو الدينية...وفيما
متتلك الن�صو�ص الأدب�� ّي��ة خا�صية جت ّليها
كتخييل ،تتجلى الن�صو�ص الأخرى كحقيقة.
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يف “الب�شر :ذل������ك اجل����ن����� ُ����س خم��� َت��� ِل���ق
احلكايات” ،تنطلقني من ا�ستجواب �إحدى
ال�سجينات“ :ماذا ينفع اختالق الق�ص�ص،
يف حني �أن الواقع ال يكاد ُي�صدّق ؟”
�إنّ ه��ذا ال��ك��ت��اب لي�س ترجمة لأف��ك��ارياملبا�شرة الفورية .لقد كتبته بالفعل للإجابة
على ه��ذا ال�س�ؤال احلقيقي واجل���اد .وبعد
ت�أمل عميق� ،أجبت �أخري ًا ب�أنّ حياتنا م�شبعة
بالتّخييل على اختالف �أن��واع��ه :العائلي،
والوطني ،والعرقي ،والديني�....إلخ ،و�أننا
م��ت��ورط��ون ب��ه دون �أن نعلم ،وه��و يقت�ضي
متاهينا مع كائنات ت�شبهنا”� .أ ّما ما يدعونا
الأدب �إىل فعله  ،وينطوي على قيمة �أخالقية
عليا ،فهو التماهي مع �شخ�صيات �أو حكايات
ال ت�شبهنا.
ً
�إننا لن نحل� ،أبدا ،كل م�شكالت الإن�سانية .
لك ّننا ،بخلقنا عوامل خمتلفة ،ن�ضيف �شيئ ًا
ما �إىل الواقع .فال ّروائي الذي يكتب كتاب ًا-
ومث ُله الطفل الذي يلعب -يكون منهمك ًا يف
ت�شكيل العامل وتغيريه كي ي�صبح �صاحلا
للعي�ش ،وهذا ال يعني �أن كمية ّ
ال�شر يف العامل
�ستتقل�ص ،لكن لي�س هنالك من حجة �أي�ض ًا
لكي نقول �أن ال وزن � اّإل ّ
لل�شر وح��ده .فهذا
عبثي .ال �أحد ميكنه �أن يث ّمن هذه الأ�شياء،
�إذ ال وزن لها”.ت�ضحك بهدوء “.
ري م��ن النا�س مم��ن مل ي��ق��ر�أوا �أ�ساتذة
كث ٌ
الي�أ�س لكنهم �سمعوا عنه يعتقدون �أنني
�أر ّوج ل” ر�ؤي��ة تفا�ؤلية” للعامل ول�ل�أدب.
وال��واق��ع �أنني ل�ست مت�شائمة وال متفائلة.
وك”بارت وغ����اري� ،أرف�����ض االخ��ت��ي��ار بني
هذين”املع�سكرين”.
�أ�سماء الفيومي  /م�صر

نحن نحمل كثرياً من الطفولة يف دواخلنا
ملاذا �أ ّلفت كتباً للإطفال؟
ن�صني مع ابنتي ُقب ْيل مراهقتها.
كتبت ّالأول« :ف�يرا تريد احلقيقة» ،وه��و يحكي
ق�صة طفلة تطرح �أ�سئلة ع��ن امل���وت ،ويف
الوقت ال��ذي تطلب بطلة “ دورا ”Dora
تفا�صيل ،تت�ساءل هي “ملاذا �أن��ا �أنا؟”...
كل الأطفال يطرحون الأ�سئلة اجلوهرية،
الأ�سئلة“ امليتافيزيقية” .ومع ابني ،كتبت
“ حفلة الأقنعة” ،وهو عمل م�سرحي ُيظهر
�أ ّننا نغيرّ �شخ�ص ّيتنا تبع ًا لل�شخ�ص الذي
نتح ّدث �إليه .يبد�أ الأمر مع ال ّذئب واملاعز،
ففي اللحظة التي يهجم فيها الذئب على
املاعز كي يلتهمها ،تتحول �إىل �صياد ،ويف
اللحظة التي يتوجه فيها ال�صياد ليقتل

ه����ذه ال��ع�لاق��ة م���ع ال��ط��ف��ل ث���اب���ت��� ٌة ،ف���أن��ت
تتبنينّ  ،يف “خطوط الت�صدع” وجهة نظر
�أط��ف��ال يف ال�����س��اد���س��ة م��ن ال��ع��م��ر .ه��ل هي
طريقة مل���داواة ذل��ك اجل��زء من ّ
الطفولة،
الطفولة املجروحة؟
نعم وال .ل��و كنت �أري���د م���داواة طفولتي،لفعلت ذل���ك ع�بر ال��ع�لاج النف�سي .لكنّ
الكتابة لي�ست عالج ًا نف�س ّيا على الإطالق.
باملقابل� ،أعتقد �أن الطفولة تبقى معنا طوال
احلياة .ربمّ��ا �أك��ون يف موقع جيد للحديث
ع��ن �أط��ف��ال يف ال�ساد�سة لأن��ن��ي �أت��ذ ّك��رين
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تقولني �إن الكتابة لي�ست عالجاً� .أال جتدين
مع ذلك �أن يف الكتابة م�ساحة ل ّلعب ،ل ّلعب
اجل����اد ،ك��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون ،من
خالل لعبهم ،امتالك العامل ؟
ق��د �أفاجئك ب�إجابتي .ف�أنا ال �أنظر �إىللعب على الإطالق .وال حتى
الكتابة على �أنها ٌ
لعب جاد� .أجد الكتابة م�ؤملة جد ًا .هذا ما
ٌ
�شعرت به يف �أثناء كتابة “خطوط الت�ص ّدع”
خا�صة ،لكنّ الرواية التي اكتبها الآن �أ�سو�أ
ّ
بكثري”ت�ضحك”�..إنني ال ا�ستمتع كثري ًا
بكتابة ال ّروايات .بعد الكتابة �أكون م�سرورة
النا�س� ،أو
لأنّ ما كتبته �أ�صبح موجود ًا ،ويك ّلم ّ
حتّى يجعلهم ي�ضحكون! لقد قر�أت “خطوط
الت�ص ّدع” يف حمافل ك��ث�يرة ،و ُت��رج��م �إىل
لغات ع��دة ،وق��د يكون م��ن ب�ين �أك�ثر كتبي
ترجمة وق��راءة ،غري �أنني مل ابت�سم �أثناء
كتابته ،وال حتى ملرة واحدة.
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ال��ذئ��ب ،ي��ت��ح��ول �إىل زوج���ة ال�����ص��ي��اد...،
�إلخ .هذه التح ّوالت حا�ضرة دوم ًا يف �إطار
العالقة بني القوي وال�ضعيف ،ولكن �ضمن
تن ّوعات �شديدة الإمتاع.

ال�سن التي
جيد ًا حني كنت بعمرهم� ،إنها ّ
ح ّلت فيها زوج��ة الأب مكان �أم ّ���ي .وكنت
�أعلم �أنه ،لهذا ال�سبب� ،ستكون تلك ال�سنّ
منبع ًا للم�شاعر بالن�سبة يل .لكنّ الهدف مل
يكن �أبد ًا رواية هذه الق�صة  ،بل تبيان �إىل
�أي مدى ميكن ملا نعي�شه قبل �سنّ الر�شد �أن
يكون حا�سم ًا فيما يتعلق  ،مث ًال ،باختياراتنا
ال�سيا�سية فيما بعد .وقد الحظت �أي�ض ًا �أن
ه��ذه ه��ي ثيمة فيلم “هانيكه Haneke
الأخري“ ،الو�شاح الأبي�ض” .لقد عرف ج ّيد ًا
ن�ساء جماعة”بادر  ،”Baaderاملنحدرات
من عائالت بروت�ستانية قا�سية ،وك��ن قد
تلقينّ تعليم ًا �صارم ًا ،وقد �أقام الر ّابط بني
توجههن ال�سيا�سي وتعليمهن .هذا النوع من
ّ
الت�أمل مفيد .وال �أفهم ملاذا يهرب الكتاب
من هذه القاعدة العامة.
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يف �إح����دى ح���وارات���ك تقولينها ب��و���ض��وح:
“لي�ست ّ
الطفولة �أمراً م�سل ّياً”....
بالفعل ،فهي لي�ست م�س ّلية على الإطالق.و�أعتقد �أن هذا �أحد �أ�سباب جناح “خطوط
الت�ص ّدع” .لقد �س ِعد النا�س ب��وج��ود من
يتحدث عن طفولة عرفوها ،حيث كل �شيء
ك��ان خطري ًا” .لقد تعرفوا �إىل �أنف�سهم
يف مقاطع منها تتح ّدث عن اخل��وف و�سوء
ال��ف��ه��م� .إن��ن��ا ن�����ص��اب ب��ال�� ّرع��ب يف �أغ��ل��ب
أنا�س خطريون ،غ ُري
طفولتنا .لأن الكبار � ٌ
م�ؤهلني لكي يكونوا �آباء يف �أغلب الأحيان....
�إن عندنا جميع ًا ما نلوم �أنف�سنا عليه! كتبت
رواية بعنوان“وجوه الفجر” ،كي �أتت َّبع �صور ًا
ملولودين ج��دد ،وق��د قامت فرقة م�سرحية
م���ؤخ��ر ًا بعر�ضها على
تعد نانسي هيوستن
ّ
م�سرح العرائ�س� .إنها
ق�صة ع��ن ليلة لقابلة
اليوم واحدة من
ّ
������دت ف��ي��ه��ا ث��م��ان��ي��ة
ول ْ
أبرز الكاتبات
�أطفال ،مع �شخ�صيات
الأم��ه��ات و�أزواج���ه���ن،
الفرنكوفون ّيات
وال������ذي������ن ي���ف���ق���دون
�صربهم وينهارون �أح��ي��ان�� ًا .ويف حلظة ما
تقول القابلة الآتي “ :ما من ماء ،مهما كان
مباركا ،ميكنه �أن يحمي ه���ؤالء من حماقة
الكبار” .فينفجر اجلمهور �ضاحك ًا.
�أعتقد �أن كثري ًا من عنف الكبار ناجم عن
العنف الذي تع ّر�ضوا له يف طفولتهم.
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الإبداع والإجناب واختالف اجلن�س
يف «ي���وم��� ّي���ات الإب��������داع» ،ت����أت�ي�ن ع��ل��ى ذك��ر
ال���ّ��ص��راع ال��ذي تفرت�ض كثري م��ن الن�ساء
وج���ودَه ب�ين الإب����داع والإجن����اب .لي�س من

ال�سهل ال�سيطرة على ذلك...
�أع��ت��ق��د� ،شخ�ص ّي ًا� ،أن��ن��ي غ���دوت �أف�ضل،
كروائية ،منذ �أن �صرت �أ ّم ًا .لك ّنني ال �أقول �أنّ
امل�شكلة ي�سرية احلل .وال �أعتقد �أنها �ستختفي
يوم ًا ،بل �إنها �شديدة الرتكيب .لقد كنت
حمظوظة بالعي�ش مع رجل يع�شق االهتمام
ب��الأط��ف��ال وب���الأم���ور ال��ي��وم��ي��ة ،وحمظوظة
مبمار�سة مهنة فنية ال ُتلزمني العمل م�ساء
وال ال�سفر .هكذا ا�ستطعت �أن �أوجد تفاع ًال
«�ش ّقي» وجودي :الإبداع والأمومة.
غني ًا بني ِ
لكنّ ذلك لي�س ممكن ًا على ال��دوام .فما �إن
تبد�أ معامل احلياة ا ِمل ْهنية ترت�سم حتى ُتع ّلق
امل��ر�أة ن�شاطها كي تر ّبي الأطفال .واليوم،
يق ّرر بع�ضهنّ اال�ستمرار يف ن�شاطه ،ويف
و�سطنا الذي يتمتع بامتيازات كثرية ،يتّخذن
م��رب��ي��ات ،عقب عودتهن �إىل العمل ،وهو
ما يحدث �أحيان ًا بعد يومني من ال��والدة!
ي�صف كثري من الأنرثوبولوجيني املعا�صرين
عالقة «الأم-الطفل» باجلوهرية يف احلياة
الإن�سانية :ذلك التفاعل الطويل واحلميمي
ال��ذي تع ّلم فيه الأ ُّم طف َلها العا َمل  ،وتنقل
واحلنان...اليومِ � ،أوك َ��ل كل ذلك
�إليه اللغة
َ
�إىل املخت�صني ،ويبدو �أن النموذج ال ّذكوري
املتمثل يف «العمل ثم العمل» قد ق�ضى على
هذا التفاعل متام ًا .من وجهة نظري� ،أرى
�أنه من املرج ّو �أن ُيعيد ال ّرجال تقييم العامل
املنزيل و�إدراك نفعه وجماله ،بقدر ما هو
مرج ّو �أن تنجح املر�أة يف جمال العمل.
ح�ين ي��ك��ون الأط���ف���ال ح��ا���ض��ري��ن ،وي��ك��ون
التفاعل معهم مزعج ًا لنا لأننا جنده معيق ًا
لأعمالنا وتركيزنا ،ف�إنّ الأطفال �سي�شعرون
ب��الأم��ر .وه��ذا كارثي .لأننا بذلك جنازف
باخل�سارة على ال�صعيدين.ولهذا ال�سبب،
كان يل دوم�� ًا مكان خ��ارج املنزل كي �أكتب
فيه .و�إنني ل�شديد ُة االمتنان ل«نان�سي» التي
م�ضى عليها الآن ثالثون عاما لأنها تن ّب�أت
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رمبا ل ّأن الرجال �سيظ ّلون دوم��اً وحيدين
يف �أج�������س���اده���م ،ك��م��ا ك���ت���ب���تِ  .وه�����ذا ف���ارق
ج��وه��ري .يف م��ق��ال ُن�����ش��ر يف «ال��ل��وم��ون��د»،
تطرحني ال�س�ؤال التايل« :ما ال��ذي مينع
الن�ساء من ت�شكيل ميلي�شيات م�سلحة� ،أو
قيادة حتالفات دولية� ،أو تنظيم اعتداءات؟
وملاذا ال ُتغرم �سوى قلة من الفتيات ب�ألعاب
الفيديو العنيفة؟ وملاذا ال تدخل املراهقات
�أب���داً �إىل ّ
�صف مدر�سي �أو مطعم وجبات
�سريعة كي تفتح النار على نظرياتها؟ وملاذا
يبدو �أن هذا ال�س�ؤال ال يعني �أحداً؟» .لقد
بدا لنا يف ذلك كثري من احلكمة.
نعم .ولكن ال �أحد يذكر الأمر .ال �أحد يراه،مع �أنه يت�ضح و�ضوح ال�شم�س عند م�شاهدة
املتلفزة...علي �أن �أعرتف �أن هذا
الأخبار
ّ
ال ّن�ص لي�س يل ،بل لإحدى �شخ�صياتي .مل
�أُرد لهذا املقطع �أن يد ّوي هكذا يف رواية .لذا
قمت باقتطاعه لكنني �أردته مع ذلك �أن يقال
يف مكان ما...لي�ست هذه نغمتي املعتادة! �إنّ
من يتحدث هنا �شخ�ص �آخر غريي! �أما �أنا،
ف�إنني �أكرث ت�أدب ًا ومل �أكن لأج��ر�أ على قول
ذلك!
�أث����ار ه���ذا امل��ق��ال ردود ف��ع��ل عنيفة .لقد
ُكتب ،يف ج��زء منه� ،ضد كتاب ي.بادينرت
“ E.Badinterالدرب اخلاطئ” ،الذي
ب��دت يل �أط��روح��ت��ه �س ّيئة يف حماججتها،
مبن ّبة على القيل والقال..وتهدف �إىل تبيان
�أنّ عنف الن�ساء ال يق ّل عن عنف الرجال.
�إن ذلك مبثابة امتناع عن االعرتاف بوجود
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ب�أنني �س�أحتاج �إىل الأم��ري��ن م��ع�� ًا ،ولأنها
مل تتنازل يف �ش�أن ذلك �أب��د ًا .يبدو يل �أن
ال ّرجال ،عموم ًا� ،أق ُّل تعر�ض ًا للتهديد الذي
ميثله هذا التناق�ض القائم بني العاملني لأنّ
الف�صل بينهما ،يف �أذهانهم� ،أو�ضح بكثري.

عنف خ��ا���ص ب��ال��رج��ال وب��ال��ت��ايل االمتناع
عن البحث يف �أ�سبابه� .أن �أكون “منا�صرة
للن�سوية” يعني يل �أن �أث���ور �أم���ام ح��االت
الظلم التي تتعر�ض لها الن�ساء :ع�شرات
املاليني من الن�ساء املختونات يف �إفريقيا،
ن�ساء ُيحرقن يف الهند وهنّ على قيد احلياة
ب�سبب عدم توفر املهور ،الن�ساء املغت�صبات
يف كل البلدان التي ت�شهد حروب ًا و �ضحايا
اال���س��ت��غ�لال اجل��ن�����س��ي مبختلف �أ���ش��ك��ال��ه.
ولكن ،وبالقدر ذاته� ،صناعتا البورنوغراف
وال��دع��ارة اللتان ُي�صرف عليهما مليارات
ال����دوالرات�....إنّ الرجال املع ّنفني من قبل
زوجاتهم والذين تتحدث عنهم بادينرت� ،أو
ن�ساء القتل اجلماعي يف رواندا ما هنّ �سوى
ظواهر عدمية القيمة �إح�صائي ًا �إذا ما قور ٍِّن
ب��ال��ن�����س��اء امل��ع�� ّن��ف��ات �أو
رج��ال القتل اجلماعي!
أعتقد ،شخص ّيا،
يف الوقت ال��ذي ت�صمت
أنني غدوت أفضل،
فيه بادينرت �أمام ما هو،
يف نظري� ،أ�سو�أ �ضروب
كروائية ،منذ أن
العنف من قبل الن�ساء،
أم ًا
ٍصرت ّ
و�أكرثها انت�شار ًا �إىل ح ّد
بعيد :ذلك الذي متار�سه
الأ ّمهات �ضد �أبنائهنّ  :فاملر�أة التي ُترتك
وحدهاُ ،م ْنهك َة ،خائبة الأمل وحم َبطة ،ميكن
�أن متار�س قوتها يف وجه �أولئك ّ
ال�ضعفاء:
فت�ضربهم ،وتهينهم وتهيمن عليهم ،مما
يرتتب عليه نتائج كارثية يف �سن الر�شد:
ف���الأوالد ل��ن يتوقفوا الح��ق�� ًا ع��ن انتقامهم
من الن�ساء� .إ ّنها احللقة املفرغة الأقدم يف
العامل! �إذا مل ُترتك الأ ّمهات وحيدات لري ّبني
�أبنائهنّ  ،ف�إنني على يق ٍني ب���أنّ “كراهية
الن�ساء” �ست�شهد انح�سارا ً كبري ًا لي�س �أق ّل
منه ذلك الذي �ست�شهده الدعارة.
�أف�� ّك��ر ك��ث�ير ًا بني ّلي �أرك�����ان ،م��ن مقاطعة
“كيبيك”؛ م���ؤل��ف��ة ك��ت��اب��ي “العاهرة”
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و“املجنونة” ،ال��ت��ي ان��ت��ح��رت وه����ي يف
ال�ساد�سة والثالثني من العمر .كانت تلميذة
الم��ع��ة در���س��ت ف��روي��د والك���ان يف اجلامعة
وكانت يف الوقت ذات��ه بائعة هوى حمرتفة
 .....كانت املالحظة التي خ ُل�صت �إليها
حول �إق�صاء الن�ساء يف جمتمعاتنا مالحظة
مذهلة � :إ ّن��ه��نّ يرتدين “برقعا” من حلم
دون �أن ي ِعني ذلك .فمنذ نعومة �أظفارهنّ
وهن يف ّكرن بالت�سريحة واملاكياج واحلمية
الغذائية وامل��و���ض��ة ،ويتز ّين باملالب�س من
ال��ر�أ���س حتى �أخم�ص ال��ق��دم .ح�ين ن�شري
ب�أ�صابعنا �إىل الن�ساء امل�سلمات ،املحجبات،
نن�سى �أن مئات الآالف من الن�ساء هنا ّ
تنحط
قيمتهن من �أجل متعة ال ّرجال و�سعادتهم.
�أ ُك�� ّل ذلك من �أج��ل الإبقاء على “طهارة”
الأمهات! �إنني �شديدة التّعلق بالإلهة �سوزي
ال��ت��ي تخ ّيلتها م��ن �أج���ل كتابي “�أ�ساتذة
الي�أ�س” ،لأنها ح�س ّية و �أموم ّية يف الوقت
ذات��ه� .إننا نعاين كثري ًا ب�سبب هذا ّ
ال�شرخ
وال ب ّد من ترميمه .لك ّنني ل�ست متفائلة...
فحتى يحدث تغيري حقيقي ،يجب �أن ي�صبح
ال ّرجال �أب�آء ح ّق ًا� .إنّ �أغلبهم ،مع الأ�سف ،ال
يخرج �أبد ًا من مراهقته مبا فيها من حركة
�صاخبة.....و�سعي لإثبات الفحولة.
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تقولني � ّإن للن�ساء الكاتبات” يداً مرتع�شة”.
مل��اذا تعرتيهن دوم��اً تلك ال ّريبة القا�سية.
مل��اذا يعانني �صعوبة يف ال�سماح لأنف�سهن
بالإبداع �أكرث مما يعانيه ال ّرجال؟
ال ّرجال �أي�ض ًا يعانون هذه ال�صعوبة لك ّنهم�أكرث براعة يف �إخفاء معاناتهم “ت�ضحك”.
الفني ،مباهيته هذه ،قد �أتى
�أعتقد �أنّ الفعل ّ
يف الأ�صل من ال ّرجل كتعوي�ض عن الإجناب،
مرت�ضى كاتوزيان � /إيران

وامل���ر�أة التي تعرف كيف يحدث الإجن��اب
وت��ع��رف ال���والدة وامل���وت ،ت��ع��رف �أي�����ض�� ًا �أنّ
الإبداع “�إنكار” عبقري للفناء .حني ننظر
عن قرب �إىل كتابات الن�ساء ،نرى بو�ضوح
�أ ّن��ه��نّ �أق�� ّل ان�شغا ًال ،من ال�� ّرج��ال ،باخلوف
من املوت .ومن املحتمل �أ ّنهنّ  ،حتى ع�صر
احلداثة ،كنّ ي�شعرن،بقدر �أق��ل ،باحلاجة
�إىل الكتابة �أو ال ّر�سم .وعليه ،فقد غدا لدى
�أولئك الالتي دخلنَ ع��امل الإب���داع �أ�سباب ًا
وجيهة كي ُي�صنب بال�شك ،فالنماذج قليلة
جد ًا �أمامهنّ ...وك ّل اال�ستعارات التي حتيط
بالإبداع الفني قد مت اال�شتغال عليها من ق َبل
الرجال ولأجلهم .فعلى �سبيل املثال ،غالب ًا
م��ا يتم ت�شبيه العمل الفني نف�سه بج�سد
املر�أة...
ً
كتبت م�ؤخر ًا تقدميا لكاتالوغ معر�ض حول
الأزواج املبدعني وقد �أعيد ن�شر هذا الن�ص

تراوحني بني املقالة والتخييل .ملاذا؟
نعم� .أجد متعة كبرية يف كتابة املقالة ،وهذايريحني من ال ّروايات ،فاملقالة �أ�سهل� .أقوم
بالبحث ،و�أ�سجل املالحظات ثم �أرتبها.....

�أال ت��ك��ون امل��ق��ال��ة م��ري��ح��ة �أك�ث�ر لأن فيها
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�ألي�س ذل��ك ل ّأن بع�ض الأ���ش��ي��اء مت�� ّر عرب
املقالة وال ميكن مرورها عرب التخييل.
متام ًا .فعلى �سبيل املثال ،ن�شرت م� ّؤخر ًاعم ًال م�سرح ّي ًا بعنوان “جوكا�ست امللكة”..
وجوكا�ست هي �شخ�صية على غ��رار الإلهة
�سوزي ،فائقة الأبعاد ،تنادي بحب ك ّل �شي:
الأم��وم��ة كما احل�س ّية! يف ح��وارات��ه��م يل،
ي�س�ألونني معتقدين �أنني �أف ّكر على طريقة
جوكا�ست ،وهذا لي�س �صحيح ًا �أب��د ًا� .إنني
�أعتقد ،بكل ب�ساطة� ،أنها ت�ستحق �أن ُي�صغى
�إليها بعد  2500عام من ال�صمت! �إننا مل
نت�ساءل يوم ًا ّ
قط عما كان يجري داخل ق�صر
طيبة ،يف املطبخ ،ويف الغرفة ،ويف ف�ضاء
جوكا�ست و�أودي��ب احلميمي ،ومع �أبنائهم
الأربعة الذين ولدوا عرب ع�شرين عام ًا من
احلياة امل�شرتكة ،ال ب ّد �أنّ �أحاديث �شائقة
قد دارت بينهما...كيف كانت نغمتها؟ ماذا
حدث عندما اكت�شفت جوكا�ست �أنّ زوجها
هو ابنها و�أنّ ك ّل �شيء �سينهار؟ ومع ذلك
ف�إنني مل �أكن �أريد مطلق ًا التماهي الكامل
مع خطابها .فال جوكا�ست وال الإلهة �سوزي
هما “�أنا” .ف�أنا �أ�ضيق بكثري منهنّ ! لكنني
�سعيدة لقدرتي على احتواء �شخ�صيتني على
هذا القدر من الإ�شعاع.
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�ضمن جمموعة “�أرواح و�أج�ساد” .الحظتُ ،
يف املجمل� ،أنّ احلال �أف�ضل عند الأزواج من
الفنانني الت�شكيليني ،منه عند الكتّاب .فعند
الفنانني الت�شكيليني ،لي�س ثمة �شرخ بني
اجل�سد وال ّروح� ،أو بني الفنّ واحلياة اليومية.
ففي م�شغل للفن �أو ال ّنحت ،يجب التنظيف،
والرتتيب وامل�سح� ،إل��خ...ال نكون يف مكتب،
مع حياتنا الداخلية و�أمام حا�سوبنا ،بل نكون
يف ا�شتباك مع املا ّدة ،مع اجلهد البدين ،ومع
ح�سي...لذا ف�إنّ الأزواج من الفنانني
ما هو ّ
ً
الت�شكيليني هم ،يف العموم� ،أكرث توازنا ،فال
ينقلب الأمر عندهم بال�ضرورة �إىل “م�ص
الدماء” ،وال�� ّت���أزم واالنتحار..حتى �أ ّن��ه يف
بع�ض احل��االت ،تكت�سب امل��ر�أة �شهرة �أكرث
م��ن ال��رج��ل فيقال عندها ع��ن ال�� ّرج��ل �أ ّن��ه
ير�سم “هو الآخر” .مثلما هي احل��ال مع
ُ
في ّريا دا �سيلفا  Viera da silvaو�أرباد زين

.Arpad Szenes
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���ص��وت��اً واح�����داً ع��ل��ى امل����رء �أن ي��ع�ثر عليه،
واحداً ووحيداً ،بعيداً عن د ّوامة الأ�صوات
املتعددة يف الرواية؟.
ً
نعم ،ولكن هذا ال�صوت �أي�ضا هو تركيبمعني� ،شخ�صي ٌة على نحو ما .نحن جميع ًا،
يف الواقع ،منتلك ذواتا متعدّدة .عرب كتابتي
“خطوط الت�صدّع” ،ر�أيت �أنه قد كانت يل
طفوالت متعددة ،ولي�س فقط تلك املتعلقة
بق�صة حياتي كما د�أبت على روايتها لأنّ ذلك
ّ
يحلو يل ،ولأنه يجعل الآخرين يتعاطفون مع
ق�صتي...فقد كنت �أي�ض ًا طفلة م�شاك�سة مثل
�سول  ،Solو�ضا ّلة مثل ران��دال ،Randall
وحزينة وغا�ضبة مثل �سادي ،Sadieومنطلقة
مثل كري�ستينا� .Kristinaأم��ا فيما يتعلق
ب�صوت كاتبة امل��ق��االت “نان�سي هيو�سنت”
ف�إنني �أدرك��ه و�أم�� ّي��زه ،وق��ادر ٌة على تقليده.
�أواف��ق على ذلك .لك ّنه يبقى واح��دا من بني
خيارات �أخ��رى� .إ ّننا كائناتٌ ُمتَخ ِّيل ٌة حقا!
علي �أن �ألعب دور“نان�سي
و�أحيان ًا ي�صعب ّ
هيو�سنت”! لو �أ ّنك قد طلبت �إجراء حوار معي
َ
ال�صيف املن�صرم لكنت رف�ضت ذلك ،فثمة
�أ ّيام ال �أ�ستطيع فيها �أن �أكون “هيو�سنت” .ال
�أ�ستطيع ذلك لأنّ ثم ّة �أ�صوات ًا عديدة �أخرى
تكون ّيف وتعلو على �صوتي.
ي�سوع ما
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اكت�شفنا �أن���ك ق��د كتبت مت��ه��ي��داً لإجن��ي��ل
م ّتى...
نعم ،وهو �أي�ض ًا �ضمن جمموعة “�أرواحو�أج�ساد” :لقد �أث���ار م�شروع الن�شر هذا
اه��ت��م��ام��ي :الطلب �إىل ع��دد م��ن الكتاب
املعا�صرين �أن يكتبوا متهيد ًا بكل حرية
ل�ل�إجن��ي��ل .وه����ذا �أع���ط���اين ال��ف��ر���ص��ة كي

�أحتفي بج ّدي الراهب...كان رج ًال طي ًبا.
كان عندي يف �صغري ت�صورات متناق�ضة
ل�ل��إمي���ان امل�����س��ي��ح��ي :ف��ث�� ّم��ة ع�� ّم��ة ّ
مب�شرة
اجنليكية ،توقع ال ّذنب وا ّللوم على العامل
ب�أ�سره  ،و�أب كرمي ي�صحب �إىل ب ْيته رجا ًال
�صادفهم يف طريقه ويقدم لهم ال�ضيافة...
لقد مار�ست امل�سيحية على كل حال ت�أثري ًا
كبري ًا ّ
يف .وحتى �إن كنت غري م�ؤمنة� ،إال
�أنني �أق�� ّدر تعاليم امل�سيح .لقد كان رج ًال
متق ّدم ًا ج ّد ًا على ع�صره :فهو لي�س طائفي ًا،
وميجد امل�ساواة بني اجلميع ،وحب اجلميع،
ّ
ي�سامح املر�أة الآثمة ،ويرتك الأطفال ُيقبلون
عليه�...إنه �شديد الإن�سانية .ولكن ،ح�سن ًا،
هو مل ميار�س اجلن�س وال �أعتقد �أنه ابن اهلل.
انط َوت الأ�سطورة امل�سيحية على احتماالت
رائ��ع��ة اختلطت على نحو م�ؤ�سف بحاجة
الب�شر اجلاحمة �إىل اخل�ضوع واتب ّاع ر�ؤ�ساء
ومهاجمة الأدي��ان الأخ��رى .كما �أنني � ٍأك��نّ
احرتام ًا كبري ًا لبوذا ،ولك ّنك ترى ،هنالك
�أي�ضا ،م��اذا فعل الب�شر! ه��ذا االنكما�ش
الدوغمائي على �أ�سا�س الهوية والذي نتعلق
به كي نف ّرق بني «ن��ا» والآخ��ري��ن� .إن البابا
والكني�سة ،كم�ؤ�س�سة ،ي��ب��دوان يف نظري،
ختمت
�ضد امل�سيحية على نحو عميق .ولذا
ُ
متهيدي لإجنيل متى بقائمتني :الكوارث
التي و ّلدتها امل�سيحية من جهة ،والأم��ور
الر ّائعة التي �أحدثتها من جهة �أخرى! �إنّ كل
ظاهرة حتمل �شيئ ًا من التعقيد� ،سواء تعلق
الأمر بال ّدين �أم باجلن�س �أو حتى ّ
بال�شبكة
الإلكرتونية ،تُخرج �أف�ضل ما يف اجلن�س
الب�شري و�أ�سو�أه ،وب�إفراط يف احلالتني! ففي
اجلن�س مث ًال� :أن��ت ت��رى كيف �أن احلركة
الواحدة ميكن �أن تعني ،يف � ٍآن مع ًا :احلب
والكره ،البهجة والق�سوة ،احلياة وامل��وت،
املتعة واملعاناة� .إنه لأمر حميرّ .
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المكوى
مجدولين أبوالرب

الرجالية التي لها ك�سرات.
الكي ،خا�صة كي البناطيل ،وعلى وجه التحديد البناطيل ّ
�أكره ّ
طي الك�سرة وك ّيها� ،أجاهد كي ال ينحرف خط ط ّيها ،كي ال �أ�شوهها بدل �أن �أهذبها.
ال �أتقن ّ
بناطيل زوجي كلها لها ك�سرات تن�سدل من اخل�صر �إىل الأ�سفل .منذ خم�سة وع�شرين عاماً
يرتديها ويقول �إنها جتعله يبدو �أكرث ر�شاقة ،وتريح حركته .و�أت�ساءل :كيف له �أن يجدها
متوفرة يف الأ�سواق على مدى هذه ال�سنوات ،رغم تب ّدل املو�ضة واختفاء «موديالت» وظهور
�أخرى!!
�شب و�صارت
الكي ،و�أ�ستعني باهلل على بناطيل «�أبو العبد» ،ثم ابننا «العبد» الذي ما �أن ّ
�أكره ّ
قامته بطول قامة �أبيه ،حتى بات ال يرتدي �إال بنطا ًال بك�سرات هو الآخر ،مع فارق �أن «�أبا
العبد» ي�شد حزام بنطاله حتت كر�شه ،بينما يربط «العبد» حزامه على بطنه ،و�أخمن �أنه مي ّر
ال�سري كان مربوط ًا يف �أح�شاء �أبيه وك�أنني
ب�س ّرته ،ورمبا فوقها بقليل ،و�أخ ّمن �أي�ض ًا �أن حبله
ّ
ما حبلت به يوم ًا.
الكي .يف البداية ارتخت براغيه ف�شددتها
الكي� .أكره التح�ضري له منذ انخلع جح�ش ّ
�أكره ّ
باملفك ب�ضع مرات حتى مل يعد هذا ال�شد ينفع .انطعجت قوائمه ،ع ّدلتها فانثنت ،ثم ع ّدلتها
فانك�سرت�« .أبو العبد» اتهمني بالإهمال ،و�صرت �أفرد �شرا�شف على طاولة الطعام ،و�أت�أكد
�أنها �شرا�شف مل�ساء ال ثنيات فيها ،كي ال يطبع املكوى تلك الثنيات على املالب�س فتبدو مثل
خطوط المعة م�ضروبة بع�شوائية هنا وهناك .وال يظنن �أحد �أنني مل �أطلب من «�أبي العبد» �أن
قاصة من األردن
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ي�أخذ بناطيله هو وابنه �إىل الك ّوى ،فكان يه ّز
ر�أ�سه بعتب ويجيبني( :هذه تكاليف زائدة يا
«�أم العبد» ،م�ش م�ستاهلة ندفعها للك ّوى).
عندما تز ّوج ابني «العبد» ،و�سكن وعرو�سه
معنا يف امل��ن��زل ،ا�ستب�شرت خ�ير ًا يف هذه
الك ّنة .مل �أك��ن قليلة ال���ذوق� ،صربت حتى
م ّر �شهر الع�سل ،رفعتُ من الغ�سيل اجلاف
كي ،وطلبت منها،
املالب�س التي حتتاج �إىل ّ
لي�س ك��م��ا تطلب احل���م���وات ،ول��ك��ن مثلما
يطلب ال�شركاء ،وبغاية اللطف طلبتُ منها
�أن تكويها ،فدفعت يدي برفق وهي تبت�سم:
(عمتي� ..شو ما ب�� ّدك ب�ساعدك :الطبخ،
الكي،
الغ�سيل ،تنظيف املنزل� ،أي �شيء �إال ّ
الكي).
�أنا ال �أحبه� ،أكره ّ
م��� ّرت ���ش��ه��ور ،والح��ظ��تُ �أن «ال��ع��ب��د» �صار
يخف�ض ح��زام��ه ،ليف�سح املجال �إىل راحة
كر�شه ال��ف��ت ّ��ي .وال يظن �أح���د �أن��ن��ي بقيتُ
�ساكتة ،كنت �أملّ ُح لأبي العبد �إىل �أن ك ّنتي ال
الكي ،مل يدعني �أكمل حديثي،
ت�ساعدين يف ّ
علي كلماته الغ�ضبى( :خايف �أهلل
وانهالت ّ
مق�صرة ،وبعدين
يا «�أم العبد» ،البنت م�ش ّ
ال تن�سي ه��ذه بنت متعلمة وموظفة ،خ ّفي
عنها.)..
الكي و�أ�ست�صعبه ،نقل الرتاب ور�صف
�أكره ّ
مم���رات احل��دي��ق��ة ك��ان ع��ل ّ��ي �أه����ون� ،أذك��ر
عندما �سك ّنا ه��ذا امل��ن��زل و�أردن����ا زراع��ة
احل��دي��ق��ة ،مل ي��ك��ن ه��ن��اك ح��دي��ق��ة ،كانت
�أح���وا����ض ج����رداء تلطخها ب��ق��اي��ا �إ�سمنت
البناء� ،أح�ضر «�أبو العبد» نقلة تراب �أحمر،
علي �أن
ف ّرغها الق ّالب بباب املنزل ،وكان ّ
�أملأ «ال ُق ّفة» بالرتاب الأحمر ،و�أفرغها يف املكوى مركون يف اخلزانة �أ�سفل «البوفيه».
علي «�أب��و العبد» تعليماته و�أن����ا ..ك��م �أك���ره ال��ك ّ��ي ،ك ّ��ي قلبي ال���ذي ال
الأحوا�ض� ،أملى ّ
بنقل الرتاب وذهب �إىل عمله.
�أق���در �أن �أم�����س��ك��ه ،وال �أع���رف �سبي ًال كي
امل��ك��وى يكره ي��دي .ال ي�ستجيب لها� ،صار ي�برد .لفحات م��ن ك ّ��ي تهب على �صحاف
ثقي ًال ،يجري ب�صعوبة على املالب�س ،ويتع ّمد قلبي ،والكثري الكثري من الك�سرات� ،أق�صد
�أن ي�سبب يل امل�شاكل ،و�صار حبله ي�ضمر االنك�سارات.

ويق�صر ،ففي غمرة دفعي له على املالب�س
روح��ة و�إي��اب�� ًا ،ك��ان احلبل ين�ش ّد ويح ّد من
حركة يدي� ،أكاد �أجزم �أن حبله يق�صر مع
م��رور الأي���ام ،بل �صار بعد ان�شداد احلبل
يفلت من قاب�س الكهرباء.
املكوى ج��نّ � ،صار يرفع حرارته ويخف�ضها
كما يحلو له ،م ّرة يلغي الك�سرات وي�سويها مع
باقي القما�ش ،وم ّرة يبتكر ك�سرات مل تكن
موجودة .يل ّون املالب�س كما يحلو له ،بنطال
«�أب���و العبد» الأ���س��ود ظهرت عليه خطوط
المعة ك�أمنا عربه �شهاب ال م�ستقر له يف ليلة
ظلماء .وبنطال «العبد» الع�سلي �صار مو�شى
بخرب�شات �سوداء ارتبكتُ لر�ؤيتها ،فرفعتُ
املكوى ثم قلبتُه ،لأ�شاهد على �صفيحته غزو ًا
من خدو�ش ،ت�شبه الت�شققات يف باطن كفي.
قال يل «�أب��و العبد» ،وهو ي�صبغ �شاربه �إنه
بات ي�شعر باخلزي من هندامه ،و�إنه ي�ستحي
�أن يظهر �أمام النا�س .واتهمني( :مل تعودي
تكوي بذ ّمة) .خطر ببايل و�أنا �أنظف فر�شاة
ال�صبغة والطبق اخلا�ص بها �أن «�أبا العبد»
ربج ًا،
ربج ،من قال �إن ال�صبغة ال تع ّد ت ّ
يت ّ
ربج يف حياتي �إال يوم
وفطنتُ �إىل �أنني مل �أت ّ
زفايف!!
املالب�س �صارت ُتر�سل �إىل الك ّوى ،حر�صاً
على هندام «العبد» و»�أب���ي العبد» بعد �أن
كدتُ �أنا وهذا املكوى البائ�س نت�س ّبب لهما
باحلرج واخلزي �أمام النا�س.
«�أب��و العبد» رف�ض �أن ي�ستغني عن املكوى،
وقال �إنه قد ينفع يف امل�ستقبل ،وقد ي�صلحه.

أدب  /شعر

الروح تختار  . . .إيميلي ديكنسون
ترجمة :سلمى الخالدي و زكريا محمد

�إمييلي ديكن�سون ( )1886 - 1830من كبار ال�شعراء الأمريكيني يف القرن التا�سع ع�شر .مل
تلق التقدير احلق �إال بعد موتها ،وبعد �أن عرث بني �أوراقها على �آالف الق�صائد التي كتبتها
على بطاقات �صغرية ،وبال عناوين� .صارت هذه البطاقات رمزا للغنى ال�شعري الذي تخبئه
الن�ساء يف دواخلهن .عا�شت جزء ًا كبري ًا من حياتها يف عزلة ،لكنها عزلة كانت �أ�شبه ب
«مغامرة يف قلب احلياة التي اختارت �أن تكت�شفها وترو�ض جمهولها» ،كما يقول ال�شاعر
الأمريكي �أر�شيبالد مكلي�ش.

مترجمان من فلسطين
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نبتة بر�سيم ونحلة
خلق جنينة
يحتاج فقط �إىل بر�سيم
ونحلة-،
نبتة بر�سيم ونحلة واحدة،
وحلم.
احللم وحده يكفي
�إن كانت النحالت نادرات.

�أنا ال �أحد
� أنا ال �أحد! فمن �أنت؟
�أنت ال �أحد� ،أي�ض ًا؟
�إذن فهناك اثنان منا،
ال تخرب �أحد ًا!
�سوف يطردوننا ،كما تعلم.
كم هو كئيب �أن تكون �أحد ًا ما!
فا�ضح �أن تعلن ،مثل �ضفدع،
عج ٍب طوال اليوم.
ا�سمك
مل�ستنقع ُم َ
ٍ

وال �إمرباطور ًا يركع على ركبتيه
فوق ب�ساطها.
لقد خربتها :من �أمة كبرية
اخرت واحد ًا؛
ثم �أقفل �أبواب انتباهك كاحلجر.

�أق�صى الكالم
لو كانت مقدرتنا ،هي �إرادتنا
�سيكون املعيار:
�أق�صى الكالم
العي ذاته.
هو ّ

غروبان
�أر�سلت غروبني اثنني-
�أنا والنهار يف �سباق،
�أكملت اثنني ،وب�ضعة جنوم،
بينما �أكمل هو واحد ًا فقط.
�أما غروبه هو فوا�سع-
غري �أن غروبي ،وكما كنت �أقول ل�صديق،
�أ�سهل
للحمل باليد.

الروح تختار
العدد العاشر  -شتاء 2012

الروح تختار عاملها،
ثم ت�صفق الباب؛
ويف دميقراطيتها الإلهية هذه
ال جمال ملتطفلني.
ال ي�ؤثر فيها �أن ترى عربة تتوقف
على بوابتها اخلفي�ضة

مقيا�س
احلب يعرف بذاته وحدها،
«يف مثل حجمي» ،تقول ال�شم�س
وبالن�سبة لواحد مل يختربها ملتهبة
نف�سه وحدها هي املقيا�س.

يعرف املاء بالعط�ش؛
والياب�سة مبرور ماء املحيط؛
والرحيل بالأمل
وال�سالم ،بق�ص�ص احلرب
واحلب ،بن�صبه التذكارية
والطيور ،بالثلج.

�شرنقة
�شرنقتي �ضاقت� ،ألواين تتعذب
�أتوق للهواء
قدرة مظلمة فوق الأجنحة
حتط من قدر ما �أرتدي
طاقة فرا�شة يجب �أن تكون
قابلية الطريان،
مروج ملكية مفتوحة،
و�سماء �سهلة االكت�ساح
لذا يجب �أن �أدوخ يف الإ�شارة
�أن �أفك العالمة
و�أن �أتخبط كثرياً
قبل �أن �أمت��ك��ن يف النهاية م��ن الإم�����س��اك
بطرف كبة اخليطان الإلهية.

طنني النحلة
�سحر ي� ّؤخذين

طلوع النهار
ي�صعد بي،
و�إن �س�أل �أحد كيف ذلك،
فعلى الفنان الذي �أبدعني
�أن يجيب.

ال وقت لكي �أكره
لي�س لدي ما يكفي من الوقت كي �أكره
القرب مينعني
احلياة ق�صرية
ال تكفي حل�سم خ�صام واحد.
ولي�س لدي الوقت كي �أحب �أي�ض ًا ،لكن لأن
الأمور يجب �أن مت�ضي،
ً
فقد فكرت� ،أن كدح ًا قليال يف احلب،
كان يكفيني وزيادة.

�أجمل ما فيه تال�شيه
كالنور-
حبور بال بهرجة،
كالنحلة-
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املوت �أ�سهل من الإجابة

احلمرة فوق التالل
ُتبطل �إرادتي
و�إن �سخر �أحد ما،
فليحذر ،لأن اهلل هنا،
هذا هو كل �شيء.
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املاء والعط�ش

و�إن �س�أل �أحد مل،
فاملوت �أ�سهل من الإجابة.

املكوى
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�أغنية بال زمن،
كالغابات-
�س ّري كالن�سمة -بال عبارات  -مع ذلك فهو
يهز الأ�شجار الأ�شد فخرا-
كال�صباح
�أجمل ما فيه تال�شيه
وال�ساعات الأبدية-
قرع -ظهرية!

موت الكلمة وحياتها
الكلمة متوت
حني ُتنطق،
كذا يقول بع�ضهم
�أما �أنا ف�أقول
�إنها تبد�أ حياتها
ذلك اليوم.

�أغنية اجلندب
غنى اجلندب
وغ ّيب ال�شم�س
والعاملون ينهون ،واحد ًا بعد الآخر
النهار يعرب فوق �آثار ندوبهم
العدد العاشر  -شتاء 2012

الع�شب اخلفي�ض مثقل بالندى
وال�شفق يقف كالغرباء
قبعته يف يده ،مهذب ومهندم،
منتظر ًا :يدخل �أو مي�ضي.
�سعة هائلة ،حت�ضر مثل جار،

حكمة بال ا�سم �أو وجه
�سالم ،كما لو �أن ن�صف الكون يف البيت-
وهكذا يحل الليل.

طائر �أبي احلنّاء
لو كان يل �أن �أمنع قلب ًا واحد ًا من التحطم
فلن تكون حياتي هباء
لو قدرت �أن �أخفف من وجع حياة واحدة
�أن �أبرد �أمل ًا واحد ًا
�أن �أعيد �صغري طائر �أبي حناء واحد يفهق
�إىل ع�شه ثانية
فلن تكون حياتي عبثاً.
نقطة عمياء
الأمل لديه نقطة عمياء؛
ال ي�ستطيع �أن يتذكر
متى ابتد�أ� ،أو �إن كان وقت
مل يكن له فيه من وجود.
لي�س للأمل م�ستقبل غري ذاته،
عامله الالنهائي ي�شمل
ما�ضيه ،الذي ميلك قدرة على �أن يتنب�أ
بعهود جديدة من الأمل.

قر�ص املوت
�إن بد�أت بعذابات �ضئلية
�ست�ضطرب احليوات
و�إن بد�أت باالنهيارات
�سوف يتهاوين
ً
لذا ُ�ش ّد ب�أ�سك ،ابحث حذرا عن �أنفا�سهن
ال تنطق ولو مبقطع واحد-

�أ�صابع
�إذا كان التذكر ن�سيان ًا
ف�أنا ال �أتذكر
و�إن كان الن�سيان تذكراً
فكم كنت قريبة من الن�سيان!
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مثل املوت
الذي يك�شف عن قر�صه الرخامي
فقط بالفعل ال بالكلمات.

و�إذا كان التفويت �سعادة
واحلداد فرح ًا
فكم بهيجة هي الأ�صابع
التي جمعت اليوم كل هذا.

فجر
غري عارفة متى �سي�أتي الفجر
�أفتح ،باحثة ،كل باب
�أهو بري�ش كالع�صفور
�أم ب�أمواج كال�شاطىء؟
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�سارة كلكتاوي  /ال�سعودية

كل ما ًيف ذئاب ال�ضوء

132
أدب  /شعر

في ذئاب الضوء
كل ما ً
قصائد نجوى شمعون*

�أنت خفا�ش ليلي
�أين �أهرب والليل كله بني يديك
ي�شرب دمي ويثمل ..ي�صب �أنفا�سي يف ك�أ�س
من ف�ضة ويظم�أ/
يقتات نب�ض قلبي /ي�صب اخلمر على ج�سد
فرا�شة ا�شتعلت نريانها فج�أة
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يف بريد ملغم بالظالل
�أحدق يف املاء الدمع/غزالة تفلت من ج�سد
لت�ستحم يف الدمع مائك الالمع يف �أم�سها/
حت���ك دم��ه��ا يف دم����ك ف��ت��ح��رر ع�صافري
ال�ضجر/متلأ �إناثها بالكرز م�شم�ش رغوتها
امل�ستفا�ضة على �شامة ترك�ض يف �صدرك
امل�شتهى
اخل��ي��ول النافرة ه��ى دق��ات قلبي ..بعدما
�أفزعتها ذئاب ليلك ..
البد من التوح�ش يف الن�صو�ص/لأنها حتمل

�سمات الليل /القمر املرتب�ص بنا/ن�سمة
هواء تخم�ش ظلنا/
قلق “على �ضوء يت�سرب �إليك يف نربة ع�شق/
كلي يا امر�أتي من م�شم�شي�/أم�سد روحك
و�أطلقها لل�سراب العويل لعراب يفلتها بك�أ�س
النبيذ فاحرتقت مبكيدة النور�س/ال �أعرف
ال�ضوء يف ليل الدخيل �..أنا �أم�ضي وهاج�س”
يعوي /كل ما ًيف ذئاب ال�ضوء
�أن��ا والق�صيدة وخفا�ش ي�سطو على ليلها/
يطارد غزالة النبع ....
�أغ��وي��ت��ن��ي/ب��ق�����ص��ي��دة ب��اك��ي��ة يغطيها ورد
الربيع� /صارت ربيع فتنتك يا غريب/وردك
�أغواين
�أن��ا وحيد يف الذاكرة احلية /عيد عمال بال
عمال/رزمة �أفكار خد�شها �صوت انفجار يف
�أعلى ال��ذاك��رة�/أن��ا وحيد ب�أفكاري امله�شمة
يف ذاك���رة طازجة مربكة وراك�ضة/اغتيال
*شاعرة وإعالمية من غزة  -فلسطين.

جنوى �شمعون
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ل�صناعة يف ال��ذاك��رة احل��ي��ة امليتة�/أ�سئلة
متعددة اجلن�سيات تقف فرحة ومنده�شة يف
ه�شا�شة ما ي�صلها و�ضعف �أفكارها املن�صبة
ع��ل��ى ال��ل��ه��و/وح��ي��د ًا ي��ج��ري ي��رك�����ض ي��ه��رول
يبطئ ينزوي/يرك�ض يلهث/ال يف�سر �شيئ ًا
مما حدث /يحدث يتجنب تكرار احلادثة وال
يحاول �أن يربك امل�شهد فوق ربكة امل�شهد�/أنا
وحيد يف الذاكرة احلية/م�سرح كبري و�أنا دمية
مل�سرح جوال/خيوطي مزقتها ال�شم�س ونامت/
�أنا وحيد” مثلك يف الغربة وحيد مثلي ..
لن ي�سيل عطري يف املمرات ..قالت وردة
لقاتلها ..
من �سحر عينيه زمت الق�صيدة �شفاه قلبها ..
وق��د كنت وح��دي/وح��دي �أ���ص��ارع �أطياف
موت/تكر /تفر وت�سحب روح��ي وت�ضحك
وتهز�أ/
وم��ك��رت كعادتها/ن�سيت ثعلب ًا يف ج��دويل
ي�سرق ينهب عنب احلزينة
يفتت ليلها ويغر�س وردة على ق�بر ي�شبه
قلبها/وي�ضحك/على يقني ب�أن ما �سال من
وحدي هو وحدي دم” طازج يف اجلدول
قال الغريب انرثي نهري ر�شح املاء ..وح�ش
البحر..بكت غزالة يف حرها
مل��اذا ت�شر�س بلبل�/شرب ح��د االم��ت�لاء /
بال�شر املند�س فيه/هذي غزالة يف عزلتها
حا�ضر يعر�ش فيه غياب طويل /وي�سرق من
حقل برتقالة
تقفز الغزالة من عتمة لنور ومن نور لعتمة /
�أما من نهاية لهذا النفق الظالم
قال الغريب قال الغريب وم�شى يف زحامه
قال الكحل وهو ي�شيع الظالم /ين�شره �أ�سفل
عينني الكالم/الأ�شجار /البحار�/أحزان
ام���ر�أة/اب���ري���ل املنتظر زح��م��ة ال���ورد على
الطرقات/قال الكحل لقلبها خذ مني ظالل
املحبة/عتمة ال ترى نور ًا /وهبت من رقادها
غزالة مذعورة تتح�س�س �ضوء قتاله..

�أو لعلك م��ررت بهم /ن�صف ح��ي ون�صف
م��ي��ت/ت��ر���ش��ده��م ل��ب��ئ��رك الأوىل /تفاحة
خم�شت روحك �صاعدة ل�سماء �سابعة ول�ست
بنبي ي��ا ه���ذا ���/س��ق��ط��ت ورق���ة م��ن �سعف
النخيل/هل �أن��ت حي /ميت احل��ي /دلني
على بئري لأ�شرب يا بئري
�أطياف لي�ست لأحد/على م�شارف املدينة/
�أنثى يف هو�س مع �أ�شجارها/م�شطها/كحل
عينيها و���س���ؤال يعيد ال�س�ؤال ب�براءة طفلة
..ملاذا قتلني ذاك ال�شبح
�أطياف تدور يف مكان وال مكان لأحد/تخرج
/مت�شي /ت��ق��ف��ز/ال ت��رى �سواها/حمقاء
تلك الأط��ي��اف بجهلها/وراعي مي�سك بها
�/ساحرها الغريب املعجون باحلقد يتفقد
�أح��وال��ه��ا/وي��ن��ام بعطر �ضحاياه الع�شرين
و�أ�ضرحة لغزالن املدن يف �شكل قلب ..
�سالم عليك يا �سيدة الأغاين /و�أنت تعدين
يومك لن�صر/وفرح �..صبوا القهوة قالت
الق�صيدة وزيدوها هيل
يف البحر قلبي/ن�صفه يف امل��اء ون�صف يف
الهواء /ي�أخذ ح�صته من الهواء ويغني
يف البحر قلبي طحالب من��ت على راح��ة
يديه /تهلكه الطحالب ت�ستهلك �سكر يديه
و�أ�شرب نخب ال�سفن القادمة و�أرفع مندي ًال
من العتب ل�سفن راحلة /كم مرة يحب الفتى
ويقهر
كثرية هى الن�صو�ص التي �أفتك بها�/أخرب�ش
ليلها/و�أتركها باكية لتن�ضج يف العراك
الطويل
ت�أتيني على هيئة طري ف�أرميها بالنبال/
فت�أتي على �شكل �أنثى �أدعها لهدنة ب�سيطة
كلما �أرخ��ي��ت �شعري للريح ت�سرح وجعه/
وت���أت��ي خيول متر�ست على ال��غ��واي��ة�/أه��رع
ل��ل��وادي على ع�شبة �شبت كاحلريق �ألقي
ل��ه��ا �أوج����اع ال��ن��دى/ت��ق��ب��ل غا�ضبة كظبي
�أدح��رج قلبي للمدى و�أغني ب�صوت يالم�س

كل ما ًيف ذئاب ال�ضوء
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م��اء الق�صيدة فتبكي/كثرية ك��ث�يرة هي
الن�صو�ص التي تقتحم خيمتي ف�أهرب منها
�إليها/كثرية ك�سيل وموجعة يف النب�ض ت�سرح
ومترح على حزنها ..
يحدق ال�شاعر يف منحوتته/ويقاوم رق�صة
ل��ي��ل ج��ري��ح م��ن مت��ث��ال ي��ح��دق ب�����س��ري��ة يف
تفا�صيل وجع ي�أتي رياح ًا رياح ًا/ينهزم بها
وي��دوخ بها تلك ق�صيدته الراق�صة ترغبه
وتدور تدور يف القافية..
�أنه�ض وتتبعني احل���د�أة �أ�سقط و�أرك�����ض
و�أرك�ض و�أ�سقط يف اجلب/ومل � ْ
أغتل بحلمي
�أح���د ًا /ي��ا ق��ل��ب/و�أ���س��ق��ط وي�سعفني منك
البيا�ض/وتنه�شني احل����د�أة مت���زق قلبي
..الريح خاطئة هام�سة يف جنح ليل يفت�ش
عني�/أخبئ ق��ل��ب��ي/و�أغ��رق��ه يف امل��اء حتى
تبتعد طيور الوح�ش و�أنه�ض لأتبع احل��د�أة
و�أفزعها ب�ضوء ن�شوة ال�ضوء يف القلب..
ب�صرب يفتح الع�شب قلبه ينتظر املطر/
وينظر للعابرين دمعهم املحا�صر/هذا
احل�����ص��ار ف��و���ض��وي يف ���س��ي��اج��ه يحا�صر
الالزورد يف احلجر
على ال�سياج يت�شابك زهر مع وخز ال�سياج
�صارخ ًا ..ارحل
�أتى الليل من �شقوق ذاكرة ماكرة/منفى هو
الليل يودع قافلة ويعيد قافلة�/أتى الليل ويف
حمرابه �سراج جرح �أ�ضيئ ليلي
و�أترك نف�سي تهدئ جرحها
يكتف ب�ضحايا الورد
قلوب اقتن�صها ليل ومل ِ
..يا اهلل اوقف هذا القتل فينا ..
على عتبات املدينة/يف قلب املدن ي�سيل كل
�شيء/ال�شوارع/الزهر/امل�آذن/ال�شرفات
/الن�ساء/الرجال /الطفولة/ي�سيل حبات
العنب �أحمر يف العيون وتهبط ت�صعد ال�سلم
احلجري �إن�شودة ث��ورة نبتت يف ال�سيالن/
على عتبات ال�سماء جنم يبكي في�سيل بحر
ونهر و�شجر/ملاذ �صار العامل مهبط على

غري العادة يت�ساقط الورد يف كل مكان..
يا اهلل هذا الأمل يقتن�ص الق�صائد ي�سرقها
ويرديها قتيلة/يتو�سع يف حربه معي بليايل
خوف وجمزرة/كيف �ستقول الق�صائد بعد
ذلك بوح حبها و�أمل الرمل يف اجلنازة..
اذكرين اذ ن�سيت
كل ه��ذا و�أمنع نف�سي من الكتابة/الكتابة
ورطة امل�سافر يف احلزن املرتف/والفقري/
و�أم��ن��ع نف�سي م��ن �أن ت�ستلقي يف حزنها/
ح��زين /ام��زق ورد قلبي على عتبة روحك
و�أموت من جديد يف حزن ليل �سرقني الليل
منك/ومني/تهرول مدن على رائحة دمها/
تر�ش امللح يف اجلرح�/آه من جرح يفتك بي/
ويرتك لك ن�ص” جريح ي�ضمد جراحه على
�ضوء القمر/تلك ب�لادي و�أمنع نف�سي من
النزوح �إليك..
�أرتق قلبي بخيط /بفجر/فيهم�س يل ..هل �أنا
حي بني يديك/و�س�أع�شق من جديد حدائق
ورد �..سينتهي اخل��راب من ح��ويل �سينتهي
قالت الوردة للقلب املتخم بجراح الورد
ال �أنام ال �أ�صحو /وبي وهم الليل ع�سل �شفتيك
الذبيح/متا�س ج�سدين يف �سنابل حقل تهب
ري��ح فيه تعوي ري��ح�/أن��ا ال �أن���ام ال �أ�صحو
فيك/ونهري اذ مير بك/تتكاثف �أغ�صان
على �ضفتيك وم��ط��ر خفيف خفيف على
اجلانبني/مدين ت�سقط واحدة تلو �أخرى/
حرا�سي الطيبون ثملني ي�سقطون يف نهرك /
يلقون بال�سالح وي�ست�سلمون ملرماك/ال �أنام
ال �أغفو ويداك متر على حقلي ب�سطوة جتز
الع�شب الأخ�ضر ال ترتك �سه ًال وال وادي ًا اال
وح�صدته ..ماذا �أفعل وقد �أطلقت ع�صافري
قلبي املتوح�شة على قلبك ..ال �أ�صحو
متر�س على الغواية /
ومل يكن هدهد �سليمان
يو�سو�س للرحيل ويفتك على مهل ب�ضوء
عينيها/ذئاب �ضوء.
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يف مقام اجلمال العايل
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فن

تمام األكحل :اللوحة الفلسطينية
في مقام الجمال العالي
غازي الذيبة

بني قو�سي الوعي الب�صري والإن�����س��اين ،وهما من �أرف��ع درج��ات ال��وع��ي ،متكنت الفنانة
الفل�سطينية متام الأكحل من ت�شييد عمارتها الت�شكيلية ،يف نطاق معريف م�سكون بفل�سطني،
الق�ضية والإن�سان ،ومل تتخل عن هذا النطاق ،حتى يف �أق�صى حلظات الفل�سطيني والفل�سطينية
�أمل ًا� ،أو وهما ي�صالن �إىل نقطة املحو الق�صوى.
فالفل�سطيني والفل�سطينية كما ر�سمتهما الأكحل ،ال ين�أيان بنف�سيهما عن تعا�شيق طائر
العنقاء يف رمزيته الفينيقية ،م�سرودة فل�سطني الأوىل ،ذلك الطائر اخلرايف ،وهو ينه�ض
دائم ًا من الرماد ،قوي ًا معافى ،ال ميل من �صناعة احلياة والتحليق ب�أجنحته ل�صياغة الأمل
دائم ًا ،ويظل م�ستمر ًا يف �إيقاد توهجه ،ليجوب احلياة ،وير�سم �أثر ًا هنا ،ولوحة هناك ،ينحفر
يف الوجدان الإن�ساين ،لتحتفظ متاحف العامل ببطولته ،وهو يقدم للب�شرية اللون والأبجدية
وفنون ركوب البحار ونويات ال�شرائع ،التي ا�ستقت منها عقائد وديانات عديدة يف منطقة
امل�شرق العربي قدمي ًا ،تعاليمها.

شاعر وصحفي من األردن
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وال �أدل على ذلك ،من ال�سرقة التاريخية التي
مار�سها العربانيون بنهب ن�صو�ص التوارة
الكنعانية ،الأ�سبق على وج��ود العربانيني،
وتذويبها يف �سياقات يهودية ،تخل ب�شرف
تلك ال�شرائع املده�شة يف عبقرية نظمها
وم�ضمانيها.
ول�ست هنا ب�صدد الك�شف عن �أنوية الن�ص
التوارتي اليهودي ،التي تعود يف تكويناتها
النهائية �إىل ال�شرائع الكنعانية ،لكن م�ؤدى
جتربة مت��ام الأك��ح��ل ينبىء يف م�ضامينه
عن ك�شف مواطن القيم العالية والرفيعة
واجلماليات املده�شة للفل�سطيني ،ال��ذي
�أنتج تلك ال�شرائع ،ف�سكنت روحه ،و�أ�س�ست
ملعرفة عميقة ،متتح من قيم اخلري واجلمال
والطبيعة والإن�سانية.
فتمام الأكحل يف هذا املعطى الذي ت�ستمد
منه رم��وزه��ا ،مت�ضي �إىل رح��اب��ة جمالية
ا�ستثنائية� ،أ�س�ست عربها ملنظور ب�صري
ور�ؤي����وي ،مل يكن لينتج ب��ه��ذه ال�سوية �إال
على يدي امر�أة ذات �أ�صول كنعانية ،حتمل
يف روح��ه��ا �أل����وان الطبيعة ،وتعيد تكوين
رم��وزه��ا وف��ق م��دون��ة ال���روح الفل�سطينية
اخلالدة ،متمكنة من حتويل احلياة �إىل رمز
ولون ،يتحول �إىل مكونات وعنا�صر ثقافية
وح�ضارية.
تظهر الأن��ث��ى يف ر���س��وم الأك��ح��ل ،ب�صفتها
امر�أة �أو �شجرة �أو �أر�ض ًا �أو فر�س ًا �أو قرية� ،أو
�أي كائن �آخر يحمل ال�صفات الأنثوية ،وهي
ذات ح�ضور فائق اجلمال� ،سوي التكوين،
وا�ضح املالمح ،حتى وهو يغت�سل بالرمزية،
ليقول جملة هنا عن الوطن ،وجملة هناك
عن املعاناة الفل�سطينية ،ولكن يف ف�ضاء
�أن��ث��وي� ،أم��وم��ي ،حممول على ق��وة الأن��وث��ة،
وهي ترتفع �إىل م�صاف الآلهة يف �أ�ساطري
ل�ؤي كيايل � /سوريا

القدمية.
وب��ال��و���ض��وح البليغ� ،سيد الأدل����ة على قوة
التكوين وبراعة اال�شتغال عليه ،وب�شحنة
ال��ع��م��ق ال���واف���رة يف ح��ن��اي��اه ،ال��ب��ع��ي��دة عن
الت�سطيح ،تكتمل يف مالمح جتربة الر�سامة،
التكوينات الفائ�ضة بحيويتها وقوة ح�ضورها
وم�ضامينها يف �إط����ار ،ميكن �أن ي�ستوي
تعريفه باللوحة الفل�سطينية ،من دون عناء
البحث ع��ن مفاتيح لال�ستدالل على هذه
اللوحة ومكوناتها.
تر�سم متام الأكحل وفق منظومة جمالية،
اختزنتها يف �أعماقها ،منذ �سني حياتها
املبكرة ،فهي ابنة يافا ..املدينة الفل�سطينية
ال��ت��ي تنفتح على بحر الأ���س��اط�ير ،وتقف
�شاخمة يف خ�صر حزام الكرامة املتو�سطي.
حتتمي يافا ،عرو�س البحر ،بقيم جمالية
وح�ضارية بليغة ،وه��ي ت�أ�س�ست على توق
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الفل�سطينيني جلعل البحر �شك ًال من رموز
احلياة يف �سريتهم؛ ويف املدونة التاريخية
املعا�صرة ،كانت يافا مبثابة بوابة ال��روح
الفل�سطينية على العامل ،ملا ت�شكل يف عروقها
من تكوينات اجتماعية وثقافية ،وملا حملته
تفا�صيل حياتها من حيوية وحركة ،جعلتها
مبثابة العا�صمة االقت�صادية لفل�سطني ،وهي
حتت حكم العثمانيني.
يحيلنا هذا كله� ،إىل �أن جتربة فنية بهذا
ال��ع��م��ق وب��ه��ذا ال��ك��م��ال اجل��م��ايل وال��ث��ق��ايف
والإج��ت��م��اع��ي ،ومب��ا يكتنفها م��ن ق��وة �أث��ر
وت���أث�ير يف ال��وج��دان اجلمعي الفل�سطيني،
تدفعنا �إىل ا�ستب�صار كينونة «الفنان/
الفنانة فل�سطيني ًا» ،وه��و ما يجد فيه ذوو
نزعات مواربة ،م�شحونة بلربيالية مري�ضة،
وادعاء بالعقالنية� ،أمر ًا م�ستهجن ًا ،حم�شو ًا
بال�شعاراتية وامل��ب��ا���ش��رة ،وع��دم اجل��دوى،
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بخا�صة حني يتم ا�ستح�ضار يافا ال�سليبة،
التي متثل رمز ًا لفل�سطني كلها عند الأكحل،
يف الأفق الت�شكيلي.
بيد �أن ه��ذا اخل��ط��اب امل���وارب امل��دع��ي ،ال
ي�صمد �أم����ام حقيقة ال��واق��ع ال���ذي ينتج
م��ب��دع�ين وم���ب���دع���ات ،ي��ح��ت��م��ون بكينونة
وجودهم ،وبهمهم الإن�ساين ،ي�صورونه كما
ينبغي له �أن يكون ،وينرثون يف ت�ضاعيفه
قوة ،ال ميكنها مغادرة حلظة تخليد احلالة
الفل�سطينية� ،أو الإن�سانية ،وت�ؤكد على الأثر
الذي تخلفه يف الوجدان اجلمعي.
و�إذا ما اقرتبنا �أكرث من الأ�س الذي انبنت
عليه عمارة متام الأكحل الت�شكيلية ،ف�إننا
لن نبتعد كثري ًا عن املكون الأول لوجدانها،
املت�سم بقوة تفاعله مع حميطه ،واملتمر�س
يف ق��راءة ه��ذه املحيط ب�صري ًا ،برباعة ال
ميكن ل�صاحبته �إال �أن توجهه �إىل لوحة،
حتت�شد فيها الرموز واحلكايات والأ�ساطري
وامل�ضامني ،لتحاكي روح �شعبها ،وتتعلق بكل
رموزه ومكوناته اجلمالية.
وهذا الأ���س الذي قدم العديد من الأعمال
الفنية اجلمعية ،ب��دء ًا من الغناء ال�شعبي
املتناثر يف حميطه الإقليمي ،واالحتفاليات
الطقو�سية التي تتوزع على هيئة فنون �أدائية
وتقاليد اجتماعية ،وف��ن��ون �أدوات يومية
و�أزياء ،حتدر منها ثوب املر�أة الفل�سطينية،
�أحد �أجمل الثياب التي ما تزال ت�شكيالتها
تت�سرب يف عنا�صر ال��زي املتو�سطي� ،إىل
الفنون املثقفة الأخ��رى كال�شعر والر�سم،
جتتمع كلها ،لتغذي لوحة متام الأكحل.
ولي�س م��ن قبيل املبالغة ال��ق��ول �إن �أعمال
الأكحل ،ات�سمت ب�صبغة فل�سطينية حارة،
جتذب متلقيها جمالي ًا ،وت�ؤثر فيه قبل �أن
تدفعه �إىل التوقف عند رموزها وم�ضامينها،
وما �إن ي�صل �إىل هذه املرحلة من القراءة
الب�صرية ،حتى تت�سرب �إليه رائحة الربتقال
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والبحر والقرى املعتقة والكنائ�س العريقة
واخليول ال�سابحة يف ف�ضاء الأفق ،وغريها
من رم��وز منتقاة بعناية ام��ر�أة تطرز ثوب
عر�سها.
ف��االح��ت��ف��اء ب��ال��ل��ون ،ع��ن��ده��ا م��ث ً
�لا ،قرين
االحتفاء بالرمز ،وما يكتنفهما من قوة ت�أثري
وهما يتحركان على �سطح اللوحة ،ويتوزعان
على مكوناتها ،وي��ح��م�لان يف ت�ضاعيفها
ق��درة الفنانة على خلق مناخ ب�صري قوي
الت�أثري ،يحلق باملعاين والرموز وامل�ضامني
�إىل جتليات ق�صوى ،حتوك �أثرها يف الذات
امل�شاهدة ،لتبقى ،ماثلة ،حتاول مقاربة ما
ر�أته مبا �سرتاه الحق ًا� ،أو ما ر�أته �سابق ًا.
و�إذ بدت �أعمال متام الأكحل يف توليفتها
الفنية مت�صلة ،ال قطع ب�ين �أج��زائ��ه��ا �أو
مراحلها ،ف��ذاك لأنها
حت��ق��ق يف م�����ش��روع��ه��ا
األنثى في رسوم األكحل،
اجلمايل املحمول على
تظهر امرأة أو شجرة أو أرض ًا االنتماء ل��روح �شعبها،
أو فرس ًا أو قرية ،أو أي كائن وت���خ���ل���ي���د م�ل�احم���ه،
وا�ستعادة ق��وة بالغته
آخر يحمل الصفات األنثوية احل�ضارية ،وهي بذلك
اخ���ت���ارت واح������د ًا من
�أك�ثر ال�سبل م�شقة لتحري�ض املتلقي على
التوقف �أمام لوحتها ،والت�أثري فيه ،ودعوته
لأن يكون �شريك ًا يف تف�سري اللوحة /ومن
ثم بقية لوحاتها مت�صلة ،وقراءتها ،رغم
ما تت�سم به من واقعية �أحيان ًا ،ومن رمزية
�أحيان ًا �أخ��رى ،ومن مزيج بينهما يف �أغلب
اللوحات.
وه��ي ت�ضفي على قيمة اللوحة يف حركتها
التي تت�صل مع اللوحات التالية ملا تنتجه،
ب��ع��د ًا ملحمي ًا ،ت�سكنه روح امل�لاح��م التي
�أنتجت عرب التاريخ الفل�سطيني املتو�سطي
العريق.
وع�بر امللحمة التي ال تتوقف ع��ن ر�سمها
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وتزويدها ب�إ�شراقات جديدة يف كل مرحلة
م��ن م��راح��ل ر�سمها ،تنه�ض �أع��م��ال متام
الأكحل ملقاومة القبح ،وحماية ال��روح من
التف�سخ والهذيان التجريدي ،جت ِّمل قدرة
لوحتها /امللحمة ،باكت�شاف عنا�صر احلياة
وقيمها النبيلة.
ل��ذا ،ف���إن فكرة الر�سم امل��ق��اوم ،مبعناها
ال�شعاراتي ،تبدو واهية يف �أعمالها ،التي
�أ�س�ست لدور خالق للفنان ،وللوحة ،يحتمي
معنى املقاومة ب�أركانها الإن�سانية ،ومييط
اللثام ع��ن الأف��ك��ار الب�سيطة يف معانيها،
ليجعلها عظيمة ،وق����ادرة ع��ل��ى خماطبة
امل��ث��ق��ف وم��ت��و���س��ط ال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ادي ،من
املتقلني.
�إنها ال تقدم يف لوحتها ر�سائل مبا�شرة،
مثل :قاوم� ،أو تردد ن�شيدنا الفدائي العظيم
والب�سيط «�س�أحمل روح��ي على راح��ت��ي..
و�أل��ق��ي بها يف م��ه��اوي ال����ردى» ،ب��ل تذهب
باملتلقي �إىل �أن ي�ستقي ه��ذه الأف��ك��ار بكل
قوتها الت�أثريية عليه ،ليحملها يف ذات��ه،
وليظل متيقظ ًا ،يهج�س بفكرة املقاومة ،يف
�إطارها النبيل واجلمايل ،لأن هذه الفكرة؛
�أي املقاومة ،هي من يحمي الب�شرية من كل
�أ�شكال القبح وال�شر.
ويف الأمثولة على عمق الأث��ر ال��ذي ترتكه
�أعمال من هذا النوع املخل�ص لإن�سانيته،
ف�إنني م��ا زل��ت �أك��ن لر�سوم مت��ام الأكحل
التي كنت �أراه��ا يف الكتب �أو يف ال�صحف،
مكانة عظيمة ،لأنها �أ�سهمت بتغيري ذائقتي
اجلمالية للوحة ،كانت جتذبني وما تزال؛
ر�سومها املع�شقة ب�سحر يحك الروح ،ويحمل
يف تكويناته رم��وز ًا �أحببتها ،لأنها ر�سمتها
بطريقة فريدة.
فالبحر؛ واحل�����ص��ان؛ وال��ق��ري��ة بحجارتها
العتيقة؛ والأ�شجار؛ والربتقال؛ والزيتون؛
وال���زي الفل�سطيني؛ وال��وج��وه الن�سائية؛
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وغ�يره��ا م��ن ال��رم��وز التي كانت تعلن عن
ح�ضورها يف الواقع �أمامنا� ،أو يف احلكايات
التي كنا ن�سمعها عن بحر يافا وعنب اخلليل
وزي���ت���ون ن��اب��ل�����س ،مل �أمت��ك��ن م��ن التعرف
عليها �إال يف ر�سوم متام الأكحل ،وهي تبث
جاذبيتها العميقة يف ،وت�ترك يف �أعماقي
�أثر ًا ي�شدين كلما مررت ببحر �أو ببيت قروي،
ف�أقارن بني ما ر�أيته يف منجزها الت�شكيلي،
وما �أراه ،لتنت�صر لوحتها دائم ًا يف حتريك
روحي نحو اجلمال.
وح�ين ات�ضحت ال�صورة �أك�ث�ر ،وم��ع تقدم
رحلة الوعي ،كنت �أتلم�س يف لوحات متام
الأك��ح��ل ما يخاطبني ،فهي تقول ما �أري��د
عن ق�ضية �شعبي؛ كانت �صور الربتقال الذي
الت�صق يف ذاكرتنا بكلمة احلزين ،تده�شنا
ح�ين ن��راه يف ب��ي��ارات يافا التي تر�سمها،
فنجده لي�س ح��زي��ن�� ًا ،ب��ل �إن ملعانه ،وق��وة
لونه الربتقايل ،تبعث على الأم��ل واحلياة،
فنفرح ،لكن احلزن يظل عالق ًا يف �أذهاننا
كلما ر�أينا برتقا ًال.
بهذا التجلي امل���ؤث��ر ،ت�صوغ مت��ام الأكحل
لوحتها ،وق��د ق��ال��ت يل قبيل كتابتي هذه
املقالة عن جتربتها ب���أي��ام� ،إنها ال تر�سم
لوحتها من دون �أن تكتمل �أو ًال يف ذهنها،
وال ت�ضع على القما�ش خط ًا �أو لون ًا قبل �أن
تت�شكل اللوحة بكل مقدماتها ونهاياتها يف
ذهنها ،م�شرية �إىل �أن واحدة من لوحاتها،
ات�صلت عملية ر�سمها و�إجنازها على مدى
ثالث �سنوات.
هذه ال�صياغة املت�أملة للوحة ،تف�صح عن
مدى حاجة الفنانة �إىل توجيه فنها ناحية
الكمال ،يف نطاقه الذي ت�شتغل عليه ،مبعنى
�أنها ال ميكن �أن تر�سم من دون �أن حتقق

جتلي ًا ح����ار ًا ،يحقق للوحة مكانة نف�سية
وت���أث�يري��ة لديها ول��دى م��ن �سرياها ،وه��ذا
ب����دوره ،يف�صح �أي�����ض�� ًا ع��ن م��دى االل��ت��زام
القوي للفنانة ،بدورها وبق�ضيتها وبهاج�سها
الفني.
وح�ين نفتح �صفحات ال��ت��اري��خ ال�شخ�صي
لتمام الأك��ح��ل ال��ذي جعلنا نعي ارتباطها
بالفنان ا�سماعيل �شموط ،رفيق دربها و�أحد
�أركان الفن الفل�سطيني والعربي ،وامل�ؤ�س�س
العظيم للوحة الفل�سطينية احلديثة ،ووا�ضع
مداميك وع��ي ت�شكيلي ل��دى �أج��ي��ال كاملة
من الفل�سطينيني ،ندرك �أن هذا االرتباط
الوجداين بني فنانني خالدين ،لي�س وجداني ًا
فح�سب� ،إنه �أمثولة على االن�سجام التام بني
عنا�صر اجلمال الفل�سطيني ،وتعبري فذ عن
عالقة ال��وع��ي اجلمايل
الفل�سطيني بعنا�صره
حين نفتح صفحات
ومكوناته.
التاريخ الشخصي لتمام
ويف ه��ذا النطاق ال��ذي
�سمح يل فيه ب���أن �أكتب
األكحل نعي ارتباطها
عن فنانة كبرية بقامة
مت��ام الأك��ح��ل� ،أت�ساءل بالفنان اسماعيل شموط
ع�����ن م�����دون�����ة ال���ن���ق���د
الت�شكيلي العربي والفل�سطيني ،وما �أنتجته
بخ�صو�ص جتربة بهذا العمق ،متكنت من
حتقيق مكانة فنية رفيعة على امل�ستوى
العربي والعاملي ،و�أن حتفظ لعيوننا زمن ًا
جمي ًال لفل�سطني ال�سليبة ،زمن ًا كانت فيه
فل�سطني� :أغنية بحر ،ولهفة عا�شق ،ودندنة
ف�ل�اح ،وهم�سة �أم� ،ساحرة بكل مكونات
روح��ه��ا احل�����ض��اري��ة ،وال��ت��ي م��ا ن���زال نحلم
با�ستعادتها.

ر�ؤيا ر�ؤوف  /العراق
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يف البحث عن الن�سوية الإ�سالمية :رحلة امر�أة واحدة حول العامل
�إليزابيث وارنوك فرينيا
بني الن�سوية والإ�سالم :حقوق الإن�سان وقانون ال�شريعة يف املغرب
زكية ال�ساملي
يف املحكمة :اجلندر وال�شريعة الإ�سالمية يف �سوريا وفل�سطني العثمانيتني
جوديث ي .تاكر
احلجاب :العفاف ،اخل�صو�صية واملقاومة
فدوى اجلندي
ما وراء احلجاب :ديناميات الذكورة-الأنوثة يف املجتمع امل�سلم
فاطمة املرني�سي
يعرفها الذكور
ال�شعبوية والن�سوية يف �إيران :ن�ضال املر�أة يف حركة ثورية ّ
هايده مقي�سي
ال�سيا�سات اجلن�سية يف �إيران احلديثة
جانيت �أفاري
املر�أة وال�سيا�سة يف �إيران :التحجب ،نزع احلجاب ،و�إعادة التحجب
حميدة �صدقي
انتفا�ضات عاطفية :ثورة �إيران اجلن�سية
بردي�س مهدوي

الأ�صولية الإ�سالمية ،الن�سوية ،والالم�ساواة اجلندرية يف �إيران حتت حكم اخلميني
م�سعود كاظم زاده
الن�ساء ،العمل والإ�سالموية :الأيديولوجيا واملقاومة يف �إيران
ماريان بويا
العدد العاشر  -شتاء 2012

الن�ساء والعملية ال�سيا�سية يف �إيران القرن الع�شرين
بارفني بيدر
التحدث با�سم اهلل :ال�شريعة الإ�سالمية ،ال�سلطة والن�ساء
خالد �أبو الف�ضل
ترجمة و�إعداد :عالء الدين �أبو زينة
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يف البحث عن الن�سوية
الإ�سالمية :رحلة امر�أة واحدة
حول العامل ()1998
�إليزابيث وارنوك فرينيا
�سنة الن�شر1998 :
ال�صفحات.464 :

النا�شر :من�شورات «�آنكور».
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ق��د ي��ب��دو مفهوم «الن�سوية الإ���س�لام��ي��ة»
م�صطلح ًا م��ت��ن��اق�����ض�� ًا بالن�سبة ملعظم
ال��غ��رب��ي�ين .فقد ج��رى تعليمهم ليفكروا
بالإ�سالم على �أنه الثقافة التي تقوم فيها
الأعراف االجتماعية والقانون الديني مع ًا
ب�إجبار الن�ساء على القبول ب�سلطة الذكور
واال�ست�سالم للحجاب .فكيف ميكن �إذن
�أن تن�ش�أ الن�سوية يف �إطار من هذا القبيل،
ناهيك عن ازده��اره��ا؟ من خالل ال�سفر
والتجوال يف جميع �أنحاء �آ�سيا الو�سطى
و�أفريقيا وال�����ش��رق الأو���س��ط ،ف� ً
ضال عن
املجتمعات الإ�سالمية يف داخ��ل الواليات
املتحدة ،تت�صدى الباحثة ال�شهرية وامل�ؤلفة
ذائ��ع��ة ال�صيت يف ال��درا���س��ات العربية،
�إليزابيت فرينيا ،للإجابة عن هذا ال�س�ؤال.
يف ه��ذا الكتاب ،ي�ستدرج ح��وار فرنيا مع

الأ�صدقاء والزمالء واملعارف جمموعة من
اال�ستجابات املتنوعة وغري املتوقعة .وقد
برهنت الن�ساء يف كل بلد زارته على �أنهن
�أبعد ما يكنّ عن ال�سلبية .يف العراق ،ت�صل
ن�سبة التعليم بني الن�ساء �إىل % 85؛ ويف
م�صر ،نرى الن�ساء وهن ميتلكن مزارعهن
اخلا�صة .ويف ه��ذه وغريها من البلدان،
تقوم الن�ساء� ،سواء كن فقريات �أو مو�سرات،
متعلمات �أو �أميات ،بتحديد احتياجاتهن
اخلا�صة ،ويقمن بحل م�شاكلهن اخلا�صة،
وي��ق��ررن ح��دود ن�سويتهن احلقيقية ج��د ًا،
والقابلة للحياة جد ًا� .إن هذا الكتاب يعر�ض
تف�سري ًا ي�شكل فتح ًا جديد ًا يف ر�صد و�ضع
املر�أة امل�سلمة ور�ؤيتها ،والذي �سيفتح عامل ًا
جديد ًا لقرائه ،ويتحدى مفاهيمنا اخلا�صة
ملا تعنيه الن�سوية.
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بني الن�سوية والإ�سالم :حقوق
الإن�سان وقانون ال�شريعة يف
املغرب
زكية ال�ساملي
تاريخ الن�شر 5 :متوز (يوليو) 2011
ال�صفحات.248 :

النا�شر :مطبعة جامعة مني�سوتا ،الواليات
املتحدة.
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ثمة نوعان من احلركات الن�سائية الكربى
يف امل��غ��رب :الإ���س�لام��ي��ون ال��ذي��ن يتبنون
ال�شريعة الإ�سالمية ك����أداة لبناء ثقافة
خا�صة بحقوق امل��ر�أة ،والن�سو ّيون الذين
ي�ستخدمون �إط��ار الأمم املتحدة ملحاولة
تعديل قانون ال�شريعة .ويبني كتاب «بني
الن�سوية والإ����س�ل�ام» تلك الكيفية التي
عملت بها التفاعالت بني هذه احلركات
على مدى العقدين املا�ضيني على حتويل
كل منهما �أطروحات الآخر وتنظيمه.
يف «بني الن�سوية والإ���س�لام» ،تبحث زكية
ال�ساملي يف ث�لاث حل��ظ��ات رئي�سة لهذه
احل��رك��ات :حملة املليون توقيع الن�سوية
يف ال��ع��ام 1992؛ وم�����س�يرة الإ�سالميني
احلا�شدة يف العام  ،2000والتي عار�ضوا
فيها �إ���ص�لاح ق��ان��ون الأ���س��رة؛ وهجمات
ال��دار البي�ضاء التي �شنتها جمموعة من

املتطرفني الإ�سالميني يف العام .2003
ويف قلب هذه اللحظات املف�صلية ،كانت
النزاعات حول ال�شرعية ،والهوية الوطنية،
واجل��ن�����س��وي��ة ،وامل��ف��او���ض��ات ال�سيا�سية
لت�شكيل ال�سيا�سات اجلن�سانية للدولة .وقد
�أف�ضت هذه ال�صراعات التي تقع يف نقطة
التقاطع بني احلركة الن�سوية والإ�سالم،
�أ�سلمة الن�سويني من جهة ،وت�أنيث فكرة
الإ�سالميني من جهة �أخرى.
يف �أط��روح��ت��ه ،يوثق كتاب ال�ساملي �شكل
التعالق بني ه��ذه احل��رك��ات ،ويك�شف عن
الكيفية التي جرى بها �إعادة ت�شكيل احلدود
بني الن�سوية والإ�سالموية جذري ًا ،ويعر�ض
�إطار ًا مفاهيمي ًا جديد ًا لدرا�سة احلركات
االجتماعية ،والذي يتيح فهم الكيفية التي
ت�ؤثر بها الن�سوية الإ�سالمية على املناظرات
واملناق�شات العاملية ب�ش�أن حقوق الإن�سان.
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يف املحكمة :اجلندر وال�شريعة
الإ�سالمية يف �سوريا وفل�سطني
العثمانيتني
جوديث ي .تاكر
تاريخ الن�شر 3 :متوز (يوليو) .2000
ال�صفحات� 232 :صفحة.
النا�شر :مطبعة جامعة كاليفورنيا.

يف ه���ذه ال���درا����س���ة اجل���دي���دة وامل��ج��زي��ة،
ت�ستك�شف جوديث تاكر طريقة فهم املفكرين
القانونيني ل�ل�إ���س�لام فيما يت�صل ب��امل��ر�أة
واجلن�سوية .وك��ان املفكرون القانونيون يف
�سورية وفل�سطني قد �أول��وا اهتمام ًا كبري ًا
لأدوار امل����ر�أة يف املجتمع خ�لال القرنني
ال�سابع والثامن ع�شر ،وتبني تاكر كيف �أثرت
الفتاوى �أو الآراء القانونية ب�شكل كبري على
حتديد هذه الأدوار.
يف �سياق درا�ستها ،تتحدى تاكر وجهات
النظر ال�سائدة ح��ول الإ���س�لام واجل��ن��در،

وتبينّ �أن قانون ال�شريعة الإ�سالمية هو �أكرث
مرونة يف حقيقته مما كان يعتقد �سابق ًا.
وعلى الرغم من �أن النظام القانوين يظل
�أب���وي ال��ت��وج��ه� ،إال �أن��ه ك��ان يجري تكييفه
وتعديله وفق احل�سا�سيات ،ليلبي االحتياجات
العملية للرجال والن�ساء والأطفال .وب�إلقائها
نظرة �شاملة على هذا احلقل الذي �أهمله
الدار�سون طوي ًال ،تقوم تاكر بتعميق فهمنا
للكيفية التي تعمل بها املجتمعات عندما
يتعلق الأمر ببناء الأدوار اجلندرية ،مبا يف
ذلك منطقتنا نف�سها.
العدد العاشر  -شتاء 2012
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احلجاب :العفاف ،اخل�صو�صية
واملقاومة
فدوى اجلندي
تاريخ الن�شر.1999 :
ال�صفحات� 242 :صفحة.
النا�شر :بريغ� ،أك�سفورد.
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يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،ويف ظاهرة
�أثارت ا�ستغراب الآباء والأمهات والأ�شقاء،
عمدت بع�ض ال�شابات العربيات التقدميات
�إىل ارتداء احلجاب طوع ًا .وقد �أثارت هذه
احلركة التي تو�سعت ب�سرعة وزخم مت�صل
جد ًال كبري ًا داخل الثقافة الإ�سالمية ،ف� ً
ضال
عن ردود فعل ت��راوح��ت بني احل�يرة وعدم
الر�ضى خارجها .وك��ان املعلقون الن�سويون
الغربيون هم الأعلى �صوت ًا يف �شجب احلجاب
ب�شكل خا�ص ،وال��ذي ق��ر�ؤوه من غري عناء
باعتباره جتلي ًا ملمو�س ًا لال�ضطهاد الذكوري.
ومع ذلك ،يف�شل معظم املراقبني يف �إدراك
�أن ارت��داء احلجاب ،ال��ذي له تاريخ طويل
ومعقد ،كان ممار�سة اعتنقها العديد من
الن�ساء العربيات كت�أكيد على الهوية الثقافية،
وكبيان حاد للن�سوية على حد �سواء .وتبني
اجلندي �أن دور احلجاب لي�س تهمي�ش املر�أة
يف املجتمع فقط؛ فهو ميثل �أي�ض ًا تعبري ًا عن
التحرر من الإرث الإ�ستعماري .وباخت�صار،

رمب���ا ال ي��ك��ون احل��ج��اب امل��ع��ا���ص��ر يف كثري
من الأح��ي��ان �أك�ثر من تعبري عن املقاومة.
وع��ن طريق �إخ��ف��اء �أنف�سهن طواعية عن
�أعني الرجال ،ت�ؤكد الن�ساء والءهن لتقاليد
غنية ومتنوعة ،بينما يحافظن يف الوقت
نف�سه على هويتهن اجلن�سية .وم��ع ذل��ك،
يعرب احلجاب �أي�ض ًا عن التفرد يف الرتبة،
والفروق يف املكانة والعالقات االجتماعية،
بحيث تقدم درا�سته نظرة �ضافية عن كيفية
ت�شكل الثقافة العربية .وكما تو�ضح الكاتبة،
يرتبط التحجب ارت��ب��اط�� ًا وثيق ًا مبفاهيم
النف�س ،واجل�سد واملجتمع ،وكذلك بالبناء
الثقايف للخ�صو�صية والهوية واملكان.
تعتمد �أط��روح��ة ه��ذا الكتاب املح ّر�ض على
عمل ميداين �أ�صيل وا�سع النطاق ،وترتكز
على الأنرثوبولوجيا وامل�����ص��ادر الإ�سالمية
الأ�صلية للطعن يف االف�ترا���ض التب�سيطي
القائل ب�أن احلجاب يتعلق ب�شكل كبري مب�سائل
العفة واحلياء ،واالنغالق ،وال�شرف والعار.

149

ما وراء احلجاب :ديناميات
الذكورة-الأنوثة يف املجتمع
امل�سلم
فاطمة املرني�سي
تاريخ الن�شر 22 :ني�سان (�أبريل) .1985
ال�صفحات224 :
النا�شر :مطبعة جامعة �إنديانا .الواليات
املتحدة.
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ال��ت��ف��اوت وال�لام�����س��اواة اجل��ن��دري��ة ظلت
دائ��م�� ًا �سمات ب���ارزة للمجتمعات الغربية
والإ�سالمية على حد �سواء .لكن املفاهيم
الأ�سا�سية الكامنة وراء جن�سانية الأنثى يف
التقاليد امل�سيحية والإ�سالمية تظل خمتلفة
ج����د ًا �أي�����ض�� ًا .ورمب����ا ي��ك��ون من��ط ال��ع�لاق��ة
اجلن�سية الغريية يف البلدان امل�سلمة فريد ًا
من نوعه .ويف كتابها “ما وراء احلجاب”،
تقول فاطمة املرني�سي �إن النظرة الإ�سالمية
�إىل ال��ن�����س��اء ب��اع��ت��ب��اره��ن ك��ائ��ن��ات ن�شطة
جن�سي ًا �أدت �إىل ت�شديد القواعد املنظمة،
و�إح��ك��ام ال�سيطرة على احل��ي��اة اجلن�سية
ل��ل��م��ر�أة اع��ت�بره��ا امل��ن��ظ��رون امل�سلمون –
تقليدي ًا -تهديد ًا للمجتمع املتح�ضر .لكن

م�ستلزمات احلداثة ،مع ذلك ،ال تتوافق مع
البنى الإ�سالمية التقليدية .وقد �أ�صبحت
التناق�ضات بني هذين الفهمني ظاهرة يف
كافة البلدان امل�سلمة تقريب ًا.
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م���واد �شعبية امل�����ص��در،
ت�ستك�شف امل��رن��ي�����س��ي يف ك��ت��اب��ه��ا الآث���ار
املربكة التي �أحدثتها احلياة احلديثة على
العالقات بني الذكور والإن��اث ،وتنظر يف
وحدة الذكر–الأنثى ،باعتبارها العن�صر
الأ�سا�سي يف هيكل النظام الإ���س�لام��ي،
وت��ب�ين ل��ن��ا ال��دي��ن��ام��ي��ات اجل��ن�����س��وي��ة يف
ال��ع��امل امل�سلم .وق��د �أ�صبح كتابها “ما
وراء احلجاب” واح��د ًا من الكال�سيكيات
الن�سوية يف العامل.
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ال�سيا�سات اجلن�سية يف �إيران
احلديثة
جانيت �أفاري
تاريخ الن�شر 27 :ني�سان (�أبريل) .2009
ال�صفحات.442 :
النا�شر :مطبعة جامعة كيمربيدج.
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بطريقة تت�سم ب�شمولية البحث والعر�ض
ال��دق��ي��ق ،ي�ستخدم ك��ت��اب ج��ان��ي��ت �أف���اري
“ال�سيا�سة اجلن�سية يف �إي��ران احلديثة”
منظور التمييز اجلندري لي�أخذ القارئ يف
رحلة بطول قرن ون�صف من حياة الرجل
واملر�أة يف �إيران .ومن منت�صف القرن التا�سع
وحتى الوقت احلا�ضر ،يتجول قارئ الكتاب
يف ال�شوارع والأزقة ،وي�ستمع �إىل القا�صرات
اخلا�ضعات للزيجات املرتبة ،و�إىل الن�ساء
اللواتي �سريين زوجات �أزواجهن ال�شرعيات
اجلديدات وهن ي�أتني �إىل املنزل ،و�إىل حرمي
النخبة والأثرياء الذين يلهون مع املحظيات
والزوجات والأوالد .ومع ذلك� ،سوف يرى
القارئ �أي�ض ًا كيف متكنت املر�أة الإيرانية،
حت��ت ه��ذا القمع ال��ره��ي��ب ،م��ن املقاومة،
والنجاة ،بل واالزدهار.
يعر�ض كتاب �أف��اري ،بالتفا�صيل الدقيقة،
ق�صة التطور التاريخي للجندر واجلن�سوية،
واحلياة اجلن�سية ،و�أدوار الن�ساء وعاداتهن،

(500

من مرحلة فار�س ما قبل احل��داث��ة
1500م) وحتى الثورة اجلن�سية التي بد�أتيف �إيران منذ �سبعة عقود .وي�شكل هذا الكتاب
م�صدر ًا ال يقدر بثمنَ ،ومعلم ًا على الطريق
نحو �إنهاء التمييز بني اجلن�سني يف العامل.
وفيه ،ت�صف �أف��اري برباعة ف�صول املعركة
الدائرة بني ال�شرق والغرب حول اجلندر،
وي�شرح عملها بتف�صيل رائع خمتلف النوازع
واملواقف واملمار�سات اجلن�سوية يف �إي��ران
عرب قرنني .كما توفر روايتها �شعور ًا ممتاز ًا
بالكيفية التي يعمل بها املجتمع الإي��راين،
وكيفيات تغريه حتت ت�أثري الأزمنة احلديثة.
يركز عمل جانيت �أف��اري ،الكاتبة وامل�ؤرخة
البارزة املولودة يف �إيران ،على مو�ضوع اجلندر
واجلن�سوية .وه��ي تبني على خ�برة ن�ش�أتها
يف اي��ران وانخراطها مع الن�ساء الإيرانيات
من خمتلف الأعمار وال�شرائح االجتماعية.
وت�شكل م�شاهداتها ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل
ثروة من الوثائق التاريخية ،نواة هذا الكتاب

وجوهره .ويالم�س هذا الكتاب ال�صالبة غري
العادية التي يتمتع بها ال�شعب الإيراين ،الذي
ا�ستند �إىل �إرثه االجتماعي والثقايف الغني يف
حت��دي قمع الدولة الإ�سالموية و�سابقاتها.
�إنها هذه ال�صالبة وهذا ال�صمود ،كما تخل�ص

امل�ؤلفة ،هما اللذان ي�شكالن �أ�سا�س الثورة
اجلن�سوية التي حتدث يف �إي��ران اليوم ،وهي
ثورة تطالب بالإ�صالحات يف قوانني الزواج
والأ���س��رة ،وباملزيد م��ن امل�����س��اواة اجلندرية
واالنفتاح اجلن�سوي.
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ال�شعبوية والن�سوية يف �إيران:
ن�ضال املر�أة يف حركة ثورية
يعرفها الذكور
ّ
هايده مقي�سي
تاريخ الن�شر� 2 :آب (�أغ�سط�س) .1999
ال�صفحات.232 :
النا�شر :بيلغريف ماكميالن ،لندن.

العدد العاشر  -شتاء 2012

كتاب هايدة مغي�سي “ال�شعبوية والن�سوية
يف �إيران” ،هو ت�أمل مكتوب بامتياز يف
دور الن�ساء الي�ساريات يف الثورة الإيرانية.
ويقول الكتاب ،ب�شكل مقنع� ،إن الثورة كانت
�ست�أخذ منحى خمتلف ًا ل��و �أن املعار�ضة
الي�سارية لل�شاه مل تت�شارك مع املعار�ضة
الإ�سالمية اجلن�سوية عميقة اجلذور .ويف
الوقت نف�سه ،يثري الكتاب جمموعة من

الأ�سئلة الرائعة حول الثورة ،واال�ستقالل
الذاتي ،واال�ست�شراق ،ومعنى الن�سوية يف
العامل الثالث .كما يبحث هذا الكتاب يف
الكيفية التي نا�ضلت بها امل��ر�أة الإيرانية
م��ن �أج���ل حقوقها ال��ق��ان��ون��ي��ة وحرياتها
ال�شخ�صية ،وك��ي��ف رف�����ض اال�شرتاكيون
الإيرانيون دعم املنظمات الن�سائية امل�ستقلة
بذاتها.
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املر�أة وال�سيا�سة يف �إيران:
التحجب ،نزع احلجاب ،و�إعادة
التحجب
حميدة �صدقي
تاريخ الن�شر 9 :متوز (يوليو) .2007
ال�صفحات.360 :
النا�شر :مطبعة جامعة كيمربيدج.

العدد العاشر  -شتاء 2012

مل��اذا كانت الن�ساء الإي��ران��ي��ات حمجبات يف
املناطق احل�ضرية يف بواكري القرن الع�شرين،
ث��م غ�ير حم��ج��ب��ات م��ن  ،1979 -1936ثم
حتجنب م��رة �أخ��رى بعد ث��ورة 1979؟ ت�شكل
الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال �أ���س��ا���س م�ساهمة
ح��م��ي��دة ���ص��دق��ي الأ���ص��ي��ل��ة وغ�ي�ر امل�سبوقة
يف ال�سيا�سة وال��درا���س��ات ال�شرق �أو�سطية.
فبا�ستخدام امل�صادر الأ�سا�سية والثانوية،
تعر�ض �صدقي معارف جديدة عن والية املر�أة
يف عالقتها ب�سلطة الدولة .ويف هذا التحليل
الدقيق ،ت�ضع ال�صراع على الن�ساء يف القلب
م��ن ال�����ص��راع ال�سيا�سي ال��دائ��ر ب�ين القوى
العلمانية والدينية الإيرانية ،وتبني �أن ال�سيطرة
على هوية املر�أة ،واجلن�سوية ،والعمالة ،ظلت
�أمور ًا �أ�سا�سية يف توطيد �سلطة الدولة .وتربط
�صدقي ال�سيا�سة باالقت�صاد والثقافة ،لتقدمي
حتليل متكامل للحياة اخلا�صة والعامة لفئات
وطبقات خمتلفة من الن�ساء الإيرانيات ،وطرق
مقاومتهن ل�سلطة الدولة.

يقدم كتاب �صدقي ،م�ستند ًا �إىل ال�سجل
الالمع وغري امل�سبوق من احلرفية الفكرية
والبحثية ال�صلبة لكاتبته ،درا���س��ة �شاملة
تتعقب التقلبات يف �أو�ضاع الن�ساء يف �إيران
احلديثة ،م��ن ال��ف�ترة القاجارية يف القرن
التا�سع ع�شر� ،إىل عهد اجلمهورية الإ�سالمية
يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين .ويف الوقت
ال���ذي تعمل �أ���ش��ك��ال مربحة وفاح�شة من
مذكرات الن�ساء باختطاف وا�ستغالل الق�ضية
امل�شروعة لن�ضال امل��ر�أة الإيرانية من �أجل
تربير �شكل غري م�شروع لالحرتاب العاملي،
ت��ق��وم ح��رف��ي��ة ح��م��ي��دة ���ص��دق��ي الأك��ادمي��ي��ة
املتب�صرة واخلالية من العيوب بو�ضع الأمور
ّ
يف ن�صابها ،ومتهد الطريق لتجديد الإلتزام
بالق�ضية العادلة والنبيلة حل��رك��ات حترر
املر�أة يف جميع �أنحاء العامل.
يتيح كتاب �صدقي مدخ ًال �إىل الكثري من
امل�صادر الأ�سا�سية غري املُتاحة خارج �إيران.
ويقدم حتليله التاريخي ل��دور ج�سد امل��ر�أة

خالل فرتات حكم ثالثة �أنظمة على التوايل
يف ايران املعا�صرة� ،إثرا ًء للأدبيات املوجودة
عن املنطقة املتنازع عليها بني ال�سيا�سة،
والأيديولوجيا الدينية ،وال�سرد اجلن�سوي.
وي��ق��دم ه��ذا ال��ك��ت��اب حتلي ًال ي�شكل حجر
�أ�سا�س للعالقات بني اجلندرية وال�سيا�سة
يف تطور �إي���ران على م��دى ال�سنوات املائة
املا�ضية .ويبني الكتاب �أن حتقيق فهم �شامل

لأدوار امل��ر�أة االجتماعية وال�سيا�سية يبقى
جزء ًا ال يتجز�أ من فهم نظم البلد ال�سيا�سية
والإقت�صادية .وبذلك ،يوفر در�س ًا �أ�سا�سي ًا
لكل املحللني ال�سيا�سيني ب�شكل عام ،والكثري
من الر�ؤى واال�ستب�صارات التي تلح احلاجة
�إليها لدى املتخ�ص�صني يف ال�ش�أن الإيراين
ب�شكل خا�ص ،و�إ�ضاءة الأدوار البارزة التي
تلعبها الن�ساء يف تاريخ �إيران احلديث.
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الن�ساء ،العمل والإ�سالموية:
الأيديولوجيا واملقاومة يف �إيران
ماريان بويا
تاريخ الن�شر 1 :كانون الثاين (يناير)
".2000
ال�صفحات.208 :
• النا�شر :كتب زيد

العدد العاشر  -شتاء 2012

ي�����س��ت��ك�����ش��ف ه����ذا ال��ك��ت��اب الأي��دي��ول��وج��ي��ا
الإ�سالموية وهي تعمل يف املمار�سة ،ويبحث
يف ت���أث�ير ال��دول��ة والإق��ت�����ص��اد وال��دي��ن على
الن�ساء يف �إي����ران .ويف �إ�ستعانة بالبحوث
الأ�صلية حول م�شاركة امل��ر�أة يف قوة العمل،
تبني امل���ؤل��ف��ة كيف ان��ط��وت �أ�سلمة ال��دول��ة

واملجتمع التي �أعقبت ث��ورة العام  1979يف
�إي��ران ،على حماولة الدولة الإ�سالمية عزل
املر�أة وحب�سها داخل املنزل .لكن قدرة الدولة
على حتويل العالقات اجلندرية ،كانت مقيدة
بفعل عوامل كثرية مع ذلك –مثل احلرب بني
�إيران والعراق؛ و�إعادة الهيكلة الإقت�صادية؛
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وردود فعل الن�ساء على اال�ضطهاد.
يف ه��ذا الإط���ار ،تبني م��اري��ان بويا يف هذا
ال��ك��ت��اب ك��ي��ف �أن م�����ش��ارك��ة امل����ر�أة يف ق��وة
العمل� ،أ�صبحت يف العام � 1999أكرب مما

كانت عليه قبل الثورة ،وكيف �أ�صبح الوعي
اجلندري �أعلى م�ستوى مما كان عليه يف �أوج
مرحلة تغريب احلياة الإيرانية يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي.

انتفا�ضات عاطفية :ثورة �إيران
اجلن�سية
بردي�س مهدوي
تاريخ الن�شر� 4 :أيلول (�سبتمرب) .2008
ال�صفحات.344 :
النا�شر :مطبعة جامعة �ستانفورد ،الواليات
املتحدة.

العدد العاشر  -شتاء 2012

رمب��ا ال يكون هناك مكان يف ع��امل اليوم،
تتعر�ض فيه االحتفاالت واجلن�س ملخاطر
�أعلى مما هي عليه يف �إيران الوقت احلا�ضر.
ف��ه��ن��اك ،مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي ���ش��رب الكحول
والرق�ص �إىل التعر�ض لالعتقال على يد
�شرطة الآداب ،ولعقوبة ت�صل �إىل  70جلدة.
�أم��ا عواقب ممار�سة اجلن�س خ��ارج نطاق
الزواج ،فهي �أكرث حدة ،حيث ت�صل العقوبة
�إىل  84جلدة� ،أو حتى الإعدام على امللأ.
لكن هناك ث��ورة جن�سية حت��دث يف �إي��ران،
ح��ت��ى حت���ت ت��ه��دي��د م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات

ال��ق��ا���س��ي��ة ،ك��م��ا ت��ق��ول م��ه��دوي .وم���ا ي��زال
ال�شباب الإي��ران��ي��ون يخاطرون ب�سالمتهم
ال�شخ�صية للقاء الأ�صدقاء ،واملواعدة ،بل
وممار�سة اجلن�س يف نهاية امل��ط��اف .ويف
غياب �أي خيار للتعبري العلني عن املعار�ضة
ال�سيا�سية� ،أ�صبح ال�شباب ج��زء ًا من ثورة
ن�صبت نف�سها بنف�سها ،والتي ي�ستخدمون
فيها �أج�سادهم نف�سها ل�ل�إدالء بالبيانات
االجتماعية وال�سيا�سية .وه��ك��ذا� ،أ�صبح
اجلن�س لديهم م�صدر ًا للحرية ،وفع ًال للثورة
ال�سيا�سية على حد �سواء.

بهذا الو�صول غري امل�سبوق �إىل داخل �إيران
على منعطف القرن ،تقدم بردي�س مهدوي
نظرة عن كثب على احلياة اليومية لل�شباب
الإي�����راين ،ومت��ن��ح لهم ���ص��وت�� ًا وه��ي ت��روي
ق�ص�ص �سعيهم ال�صعب من �أج��ل احلرية
اجلن�سية ،والإ�صالح ال�سيا�سي ،وامل�ستقبل
الأف�ضل .لكنه لي�س م�ستقب ًال دون خماطر؛
حيث ت�ؤدي الثورة اجلن�سية �أي�ض ًا �إىل زيادة
م�ستويات الإجها�ض ،وانت�شار فريو�س نق�ص
امل��ن��اع��ة املكت�سبة (الإي�����دز) ،والأم��را���ض
امل��ن��ق��ول��ة جن�سي ًا ،وامل�����ش��ك�لات العاطفية
امل�ستمرة والأم��را���ض العقلية ،م��ع تبعات

مقلقة �أخرى على ال�شباب الإيراين واملجتمع
الإيراين ككل.
يبقى كتاب “ثورات عاطفية” هو كتاب رائع،
يفتح �آفاق ًا جديدة ،ويقدم ر�ؤية �شخ�صية يف
املجتمع ال��ذي يعاين من قلة فهم �-إذا كان
مفهوم ًا على الإط�ل�اق -من جانب الغالبية
العظمى من الغربيني اليوم .وال يقدم �سرد
مهدوي فح�سب نظرة ال تقدر بثمن يف احلياة
احلقيقية لكثري من �سكان �إيران ،و�إمنا يبني
�أي�ض ًا كيف �أن ال�سيا�سة اجلن�سية وثقافة
ال�شباب ميكن حتى �أن تزعزع ا�ستقرار النظام
احلايل ،وتغري م�سار ال�سيا�سة الإيرانية.
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الأ�صولية الإ�سالمية ،الن�سوية،
والالم�ساواة اجلندرية يف �إيران
حتت حكم اخلميني
م�سعود كاظم زاده
تاريخ الن�شر� 10 :أيلول (�سبتمرب) 2002
ال�صفحات.180 :

النا�شر :مطبعة اجلامعة الأمريكية،
الواليات املتحدة.

العدد العاشر  -شتاء 2012

�أف�ضى �صعود احلركات الأ�صولية الإ�سالمية
يف العامل الإ�سالمي ،وهو�سها بتحديد �أدوار
املر�أة� ،إىل �إثارة مو�ضوع العالقة بني الإ�سالم
وب�ين و�ضع امل���ر�أة يف مرتبة دون��ي��ة .وكانت

امل��ر�أة الإيرانية ،بال �شك ،واح��دة من �أكرب
اخلا�سرين من الثورة الإيرانية العام .1979
فقد �أن�ش�أ الأ�صوليون الإ�سالمويون يف �إيران
نظام ًا قمعي ًا كاره ًا للن�ساء ،عدائي ًا وبالغ
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العنف .كما �شجع الأ�صوليون الإ�سالمويون يف
كل من �أفغان�ستان واجلزائر وم�صر وغريها
الأفكار وال�سيا�سات املعادية للمر�أة .ولكن،
هل يقف الإ�سالم ،كدين� ،ضد امل�ساواة بني
الرجل وامل��ر�أة؟ وهل تعمل الإ�سالموية� ،أي

الإ�سالم باعتباره �أيديولوجية �سيا�سية� ،ضد
م�ساواة املر�أة؟ يف هذا الكتاب ،وباال�ستفادة
من حالة �إيران يف ظل حكم اخلميني ،يحلل
امل���ؤل��ف العالقة ب�ين الإ���س�لام ،والأ�صولية
الإ�سالمية والالم�ساواة اجلندرية.

التحدث با�سم اهلل :ال�شريعة
الإ�سالمية ،ال�سلطة والن�ساء
خالد �أبو الف�ضل
تاريخ الن�شر 31 :ت�شرين الأول (�أكتوبر) .2001
ال�صفحات.384 :
النا�شر :من�شورات “ون وورلد”� ،أك�سفورد.

العدد العاشر  -شتاء 2012

يبحث هذا العمل الرائع يف مو�ضوع ال�سلطة
يف ال�شريعة الإ�سالمية وتطبيقها .وي��ويل
اهتمام ًا خا�ص ًا للن�ساء والفتاوى القانونية
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ن .ويت�ضمن ال��ك��ت��اب حتلي ًال
م�ستب�صر ًا للعديد من الفتاوى املثرية الأكرث
�إث��ارة للجدل حول امل��ر�أة ،ويو�ضح الأ�سباب
التي رمبا جتعل منها متمتعة مبكانة ال�سلطة
�أو غري ذل��ك .ويقدم الكتاب عمق التحليل
للمتخ�ص�ص ،ف� ً
ضال عن التنوير والإفادة لغري

املتخ�ص�صني ،وفر�صة لإ�شراكهم يف النقا�ش.
يفتح كتاب �أب��و الف�ضل �آف��اق�� ًا جديدة لت�أمل
م��ف��ه��وم “ال�شريعة” الإ���ش��ك��ايل يف الأزم���ة
احلديثة .وكاتبه قا�ض م�صري م�سلم ،يرى
نف�سه ع��ل��ى �أن���ه “يعمل م��ن داخ���ل ال�ت�راث
الت�شريعي الإ�سالمي” .ومن منطلق امل�س�ؤولية
وااللتحام ،يعر�ض ر�ؤاه الرامية �إىل مواجهة
احلمالت ال�شر�سة �ضد الإ�سالم يف الإع�لام
الغربي .وي�أتي كتابه هذا يف الوقت املنا�سب

ليذكر بعامل الفكر املت�شابك ال��ذي يقطنه
امل�سلمون .ويف عر�ض غني وحقيقي وحتليل
مفاهيمي ل��ت��ع��ددي��ة وت��ن��وع ع��ق��ائ��د الإ���س�لام
الالهوتية والت�شريعية ،خا�صة و�أن معاملة
ال��ن�����س��اء يف بع�ض ال����دول الإ���س�لام��ي��ة كانت

مو�ضوع ًا للدعاية املركزة �ضد الإ�سالم .ولذلك
يقدم كتابه دلي ًال حي ًا على ال�صلة الأ�سا�سية
وامل�ستمرة لقيم الإ�سالم الأ�سا�سية ،وتناغم
قوانينه مع الأعراف املفاهيمية و�أ�شكال احلياة
املعا�صرة ،مبا فيها مو�ضوع املر�أة.
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الن�ساء والعملية ال�سيا�سية يف
�إيران القرن الع�شرين
بارفني بيدر
تاريخ الن�شر� 28 :آب (�أغ�سط�س) .1997
ال�صفحات.424 :
النا�شر :مطبعة جامعة كيمربيدج

العدد العاشر  -شتاء 2012

يف حتليل �شامل و�أ���ص��ي��ل ،ت��ت���أم��ل بارفني
بيدر دور امل���ر�أة يف العملية ال�سيا�سية يف
�إيران القرن الع�شرين ،وتبني الكيفية التي
�أعاد بها التنظيم ال�سيا�سي حتديد موقفها
ومكانها الإجتماعي .ويف حتد للر�أي الذي
تعر�ضه الدرا�سات التقليدية ،وال��ذي ي�ؤكد
على تهمي�ش امل��ر�أة امل�سلمة ،ت�ؤكد الكاتبة
على �أن ق�ضايا اجلندر تقع يف القلب من
العملية ال�سيا�سية يف �إيران .وتلقي م�ضامني

درا�ستها ال�ضوء على و�ضع امل��ر�أة يف جميع
�أن��ح��اء ال�شرق الأو���س��ط وال��ب��ل��دان النامية
ب�شكل ع��ام ،ويقدم كتابها عر�ض ًا كا�شف ًا
ومتنور ًا لأدوار الن�ساء يف �إي��ران احلديثة،
وي��ج��ري م�سح ًا �شام ًال وحتليلي ًا لفرتة ما
بعد ال��ث��ورة ،غ�ير املعروفة ك��ث�ير ًا بالن�سبة
للمراقبني يف اخلارج.
تتبنى ب��ي��در يف ك��ت��اب��ه��ا م��ن��ه��ج�� ًا مبتكر ًا
وجمزي ًا .وتقدم منهجيتها منوذج ًا لدرا�سة
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دول ال�شرق الأو�سط الإ�سالمية التي تواجه
الن�ساء فيها عقبات مماثلة .وميتاز الكتاب
مبخاطبته جل��م��ه��ور املخت�صني وال��ق��راء
العاديني على حد �سواء ،كما يقدم �إ�سهام ًا
يعتد ب��ه ل��ل��ج��داالت ال��دائ��رة ح��ول طبيعة
املجتمع الإيراين املعا�صر و�سيا�ساته ،وكذلك
حلقل الدرا�سات اجلندرية ب�شكل عام .وقد
و�صفه عامل االجتماع �إيرفاند �أبراهاميان
ب�أنه الأف�ضل بني ع�شرات الكتب التي ظهرت
عن هذا املو�ضوع منذ قيام الثورة الإ�سالمية
الإيرانية يف العام  ،1979وحتى الآن.
ي�ضم الكتاب طائفة من املعلومات الغنية

واملتنوعة ،خ�صو�ص ًا عن املنظمات الن�سائية
الإيرانية ،وقياداتها ،واملجالت والأن�شطة
ال�سيا�سية اخل��ا���ص��ة ب���امل���ر�أة يف غ�ضون
ال�سنوات الع�شر املا�ضية .وه��و بالإ�ضافة
�إىل ذلك مكتوب ب�إ�شراق ،على نحو ي�سمح
للقارئ بالإبحار يف حميط من التفا�صيل دون
التورط يف ال�صغائر ،كما يعر�ض تف�صي ًال
�ضافي ًا لتطور القوانني وال�سيا�سات املتعلقة
باملر�أة يف ظل اجلمهورية الإ�سالمية .وميكن
القول باطمئنان �أن هذا الكتاب ي�صلح لأن
يكون مبثابة مو�سوعة مرجعية عن �أح��وال
الن�ساء يف ال�سيا�سات الإيرانية احلديثة.
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