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رغم �أن تاريخ �لإ�سالم ي�سّم �أمثلة عّدة على ن�ساء 

نقلن �لأحاديث �لنبوية )�ملّحدثات( وكتنب �رشوحات 

وتعليقات بحثّية معتمدة حول �لقر�آن و�ل�رشيعة، 

و�أُخريات �أ�سدرن �لفتاوى؛ فنادًر� ما تقوم �لن�ساء 

بهذه �لأدو�ر حالًيا. ل ت�سمح �أغلب �لدول �لإ�سالمية 

– ومنها دول �ل�رشق �لأو�سط – باأن ت�سغل �لن�ساء 
منا�سب �لقا�سيات يف �ملحاكم �لإ�سالمية. وباملثل، 

فمن �لنادر �أن يتوّجه �لنا�س �إىل �لن�ساء باأ�سئلة يف 

�ل�رشيعة، �أو �أن يقومو� بدعوة ن�ساء لإمامة �ل�سالة 

�أو �إلقاء �خلطبة.

وعلى مد�ر عقود، كانت �ل�سود�ن و�إندوني�سيا 

�لدولتني �لوحيدتني �للتني �سمحتا للقا�سيات باإ�سد�ر 

�لأحكام بناء على �لقر�آن و�ل�سنة )وهو �لأمر �لذي 

يعترب من �متياز�ت �لرجال ح�رًش�(. ومل تفتح 

�ملد�ر�س �لدينية يف تركيا و�ملغرب و�إير�ن و�سوريا 

ما قبل �حلرب �أعلى بر�مج �لتعليم �لعايل بها للن�ساء 

�إّل موؤخًر�، ما مكنهن من نيل �خلربة �ل�رشعية 

�لالزمة لإ�سد�ر �لفتاوى.

ونظًر� لقّلة �لن�ساء �مُلمار�سات لل�سلطة �لدينية 

�لإ�سالمية، فقد ُيغفر للمرء �فرت��سه باأن �لن�ساء 

مل يكّن يحظني بحّق �كت�ساب �خلرب�ت حول 

ق�سايا �لدين و�ل�رشيعة على مد�ر غالبّية �لتاريخ 

�لإ�سالمي، وباأن جمالت �ملعرفة هذه كانت من 

�خت�سا�س �لرجال ب�سكل �سبه ح�رشي.

�إل �أن تدقيقا يف �لّتاريخ �لإ�سالمي يك�سف خالف 

ذلك. ففي �لعهود �لأوىل من �لإ�سالم حظيت �لن�ساء 

ب�ساأن رفيع يف نقل �لأحاديث عن �لنبي، وكانت 

تتم م�ساورة ن�سائه بكرثة حول �لأ�سئلة �ل�رشعية. 

ومل تقت�رش هذه �ملمار�سة على �أهل �لنبي و�آل بيته 

من بعده. فالباحث �لإ�سالمي خالد �أبو �لف�سل �أ�سار 

�إىل �أن »بع�س �لعائالت يف دم�سق و�لقاهرة وبغد�د 

د�أبت على تعليم ن�سائها �لنقل و�حلكي، وكانت هوؤلء 

�لعاملات يقمن بتعليم وتخريج �لفقهاء و�لفقيهات، 

وبذلك فقد لعنب دوًر� مركزًيا يف حفظ ونقل �لرت�ث 

�لإ�سالمي«.1

وقد �ّتبع دور �لن�ساء يف نقل �لأحاديث منوذج �ل�سيدة 

عائ�سة، �أ�سغر زوجات �لر�سول �سًنا، �لتي نقلت 

�لكثري من �لأحاديث، حتى �إن من �لأحاديث �ملنقولة 

عن �لنبي حممد قوله �إن �ملر�أة ُتكمل »ن�سف دين« 

�لرجل.

ويف ��ستعر��سه لتاريخ �لن�ساء كُمحّدثات )فقيهات 

معنيات باحلديث( ذكر باحث �أوك�سفورد حممد �أكرم 

ندوي �أن »يف فرتة تكوين �لإ�سالم... مل يقت�رش 

ا  �لأمر على كرثة عدد �لعاملات، �إمنا متتعن �أي�سً

بعلو �ل�ساأن وبربوز �سلطتهن �لدينية. فكان �لرجال 

يذهبون �إليهن للتعلم، وكان هذ� �أمًر� طبيعًيا«.2

ت�سري بحوث �أ�ستاذي �لدر��سات �لإ�سالمية �إيرين 

�سنايدر وجوناثان بريكي �إىل �أن مالحظة ندوي 

مل ت�رٍش فح�سب على فرت�ت �لتكوين يف �لإ�سالم، 

ا تلقى كبار علماء �لإ�سالم  فخالل �لقرون �لتالية �أي�سً

علمهم من معلمني ومعلمات. كان طالب �لعلم ي�سافر 

بعيًد�، من دم�سق و�لقاهرة �إىل بغد�د وني�سابور، 

1

ا  فخالل �لقرون �لتالية �أي�ضً

تلقى كبار علماء �لإ�ضالم 

علمهم من معلمني ومعلمات. 

كان طالب �لعلم ي�ضافر بعيًد�، 

من دم�ضق و�لقاهرة �إىل 

بغد�د وني�ضابور، ليدر�س 

على يد عاملات �لدين.
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ليدر�س على يد عاملات �لدين. ولقد �أ�سار �لعامل 

�ل�سني من �لقرن �لثاين ع�رش �بن ع�ساكر )تويف عام 

1176( �إىل �أنه تلقى �لعلم من 80 عاملة.3 ومن بني 

172 ُمعلًما لتقي �لدين �ل�سبكي )تويف يف 1370(، 

كانت هناك 19 ُمعلمة. ولقد ذكر فقيه �ل�سافعية �بن 

حجر �لع�سقالين )تويف عام 4814( 53 �مر�أة در�س 

على �أيديهن. وقال �ل�سخاوي )تويف عام 1497( �إنه 

تلقى �لعلم من 68 �مر�أة،4 وذكر �ل�سيوطي )تويف 

عام 1505( 33 �مر�أة من بني 130 فقيًها تلقى منهم 

�لعلم.5 حتى �بن تيمية )تويف عام 1328( وهو عامل 

حنبلي بارز ُعرف مبوقفه �ملت�سدد من �لعالقات بني 

�لرجال و�لن�ساء، ذكر �سيدتني من بني من علموه.

وُتعد رو�ية �سنايدر �خلا�سة بالعاملات يف ني�سابور 

و�إير�ن بني �لقرنني �لثاين ع�رش و�لر�بع ع�رش 

��ستثنائية، فهي ل تقدم فح�سب �أمثلة على ن�ساء قمن 

بالتدري�س يف �ملد�ر�س �لر�سمية )ولي�س يف بيوتهن 

كما جرت �لعادة يف �لقاهرة على �سبيل �ملثال(،6 بل 

ا ترتيبات �جللو�س  ��ستعر�ست ب�سكل تف�سيلي �أي�سً

يف جمال�س �لعلم، �لتي توحي باأن �جلن�س ما كان 

�أمًر� ُيف�سل طلبة �لعام بناء عليه، �إمنا كثرًي� ما كان 

�لرجال و�لن�ساء – من معلمني وطلبة – يجل�سون 

جنبًا �إىل جنب.7 يف حني �أّن �لت�سور �ل�سائد – على 

�لنقي�س – هو �أنه و�إن وجدت ن�ساء يقمن بالتدري�س، 

فقد ُكن يفعلن هذ� من ور�ء �ستار. �إّن �لنتائج �لتي 

تو�سلت �إليها �سنايدر تظهر �ختالف ني�سابور عن 

�حلال يف �لقاهرة وبغد�د، حيث من �ملعتقد �أن �لن�ساء 

هناك ُكن ُيدّر�سن من ور�ء �ستار.

�إ�سافة �إىل �نت�سار �لن�ساء �ملحّدثات يف �أو�ساط 

�ملرموقني من ناقلي �لأحاديث �لّنبوّية، فقد قمن 

ا باإ�سد�ر �لفتاوى و�لآر�ء �لقانونية بناء على  �أي�سً

 ل ُتطلب �إل من �أرفع �لعلماء 
ٌ
�ل�رشيعة، وهي خدمٌة 

مكانًة يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية. وكما �أو�سح �لف�سل 

»فاإن قر�ءًة معّمقًة للرت�جم تك�سف عن عدد كبري 

من �لن�ساء �لالئي مت و�سفهن بالفقيهات، مع �لتاأكيد 

على �أّنهن بلغن م�ستويات رفيعة من �لكفاءة �أّهلتهن 

لإ�سد�ر �لفتاوى«.8 ومن �أقدم �لأمثلة فقيهة دم�سق 

حجيمة بنت حيي �لعوتبية )توّفيت عام 701( »وقيل 

�أّنها علّمت رجاًل بال ح�رش، ومتّتعت بثقة �خلليفة عبد 

�مللك بن مرو�ن )685-705(. وكانت جتتمع به 

بانتظام حيث كانا يجل�سان مًعا يف جامع دم�سق«9

وهناك �أمثلة كثرية من �لقرون �لالحقة، وهي ل 

تقت�رش على مركز علمي معنّي ول على مذهب 

و�حد. فقد تو�جدت �لفقيهات من متبوكتو �إىل 

�لقاهرة، ومن دم�سق �إىل بغد�د، ومن �أ�سفهان �إىل 

ني�سابور، ومن �لقرن �ل�سابع �إىل �لقرن �خلام�س 

ع�رش، وعلى �متد�د �ملذ�هب، من �حلنفي للحنبلي 

للمالكي لل�ّسافعي، ويف �ملد�ر�س �ل�سيعّية. كما و�أّنه 

ل توجد �أدّلة على قيام �لن�ساء بنقل وتعليم ما خ�ّس 

�ملو��سيع �جلن�سانّية.10 فالفقيهة �ل�سافعية �أمينة بنت 

�حل�سني �ملحاملي )توفيت عام 987( كانت غزيرة 

�لعلم يف جمال �ملو�ريث.11 و�لفقيهة �حلنبلية فاطمة 

بنت عبا�س بن �أبي �لفتح �لبغد�دية �حلنبلية )توفيت 

عام 1333( ذ�عت �سهرتها كعاملة يف �لقر�آن، 

ولقد �أقّر �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية �لذي عا�رشها 

باأنها نّد له يف �ملعرفة و�خلربة. وبرعت عائ�سة 

بنت عبد �لهادي �لباعونية )توفيت عام 1516( يف 

علوم �لنحو و�لبالغة، ويف �ل�رشيعة وعلوم �لدين 

و�ل�سوفية.

وبالإ�سافة �إىل هذه �لأدو�ر �لقيادية يف علوم 

ا �أدو�ًر� ملحوظة  �لإ�سالم، فقد لعبت �لن�ساء �أي�سً

كموؤ�س�سات وممّولت للمد�ر�س، وكانت لديهن 

�سلطة تعيني �ملعلمني و�ساغلي �لوظائف �لأخرى 

هناك. وحتى من خالل �أدو�رهن كناظر�ت للوقف 

�خلريي، كان لهن تاأثري كبري على جمال �لتعليم 

و�لتعلم �لديني.12

»فجوة معا�رصة« لعاملات �لدين

مع ظهور �حلد�ثة و�لتحولت �لعميقة �لتي طر�أت 

على �إد�رة �لدولة، و�عتماد �لنظم �لقانونية 

�لأوروبية، وت�ساوؤل دور �ل�سلطات �لدينية يف �سّتى 

�أنحاء �لعامل �لإ�سالمي ونهو�س �لإ�سالم �ل�سيا�سي؛ 

حتولت �ملعرفة بال�سبل �لعديدة �لتي �سغلت من خاللها 

�لن�ساء �أدو�ًر� مركزية يف تطور �لرت�ث �لإ�سالمي 

و�ل�رشيعة و�لعلوم �لدينية �إىل ذكرى بعيدة. ولي�س 

من �لو��سح متاًما كيف �أعيد ت�سكيل �ل�سلطة �لدينية 

�لإ�سالمّية �ملعا�رشة يف �أغلب �لأماكن بحيث �أ�سبحت 

ت�سم �لرجال فح�سب، �أو ملاذ� ذهب �لإميان بقدرتهن 

على �سغل منا�سب �لفتوى وبلزوم وم�رشوعّية 

 �لن�سيان.
ّ

�جتهاد�تهن على �ملوؤمنني و�ملوؤمنات طي

ويف حني �أن نظم �لتعليم �ملعا�رشة �لتي ركزت على 

حت�سري �لرجال لك�سب �لعي�س، �إ�سافًة �إىل �لّنز�عات 

�مل�سّلحة �سد �ل�ستعمار و�لتي دفعت بالرجال �إىل 

منا�سب �لقيادة �ل�سيا�سية ونّحت �لن�ساء �إىل �ملجال 

�خلا�س، كالهما قد لعبا دوًر� يف هذ� �لتطور، فاإن 

�لأ�سباب ور�ء هذ� �لتوجه متعّددة �جلو�نب ومتباينة 

وبالإ�ضافة �إىل هذه �لأدو�ر 

�لقيادية يف علوم �لإ�ضالم، 

ا  فقد لعبت �لن�ضاء �أي�ضً

�أدو�ًر� ملحوظة كموؤ�ض�ضات 

وممّولت للمد�ر�س، 

وكانت لديهن �ضلطة 

تعيني �ملعلمني و�ضاغلي 

�لوظائف �لأخرى هناك. 

وحتى من خالل �أدو�رهن 

كناظر�ت للوقف �خلريي، 

كان لهن تاأثري كبري على 

جمال �لتعليم و�لتعلم 
�لديني.12
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على �متد�د �لعامل �لإ�سالمي. على �أن �لفجوة �لفا�سلة 

بني فرتتي �لقرن �ل�سابع �إىل �ل�ساد�س ع�رش على 

جانب، وبني �لقرن �ل�سابع ع�رش �إىل �لع�رشين على 

�جلانب �لآخر، لهي فجوة فريدة من نوعها. وميكننا 

�أن نتكلم عن »فجوة معا�رشة« فيما يخ�س �ل�سلطة 

�لدينية للن�ساء، مع �عتبار عاملات �لإ�سالم و�ملفتيات 

و�لقا�سيات ��ستثناًء عظيما. وحتى ��ستطالعات 

�لر�أي �لعام ت�سري �إىل �أن �أغلب �ملوؤمنني حالًيا – 

بغ�س �لنظر عن كونهم رجاًل �أو ن�ساء – ل يرغبون 

باّتباع قائد�ت �لدين ول يثقن يف تف�سري �لن�ساء 

للقر�آن، حتى و�إن كانت �ملر�أة قد حازت على نف�س 

�لدرجة من �ل�ستحقاق �لعلمي.13

مبادر�ت جديدة: ن�ضاء يقدمن 
�مل�ضورة للن�ضاء 

حل�سن �لطالع هناك تطور�ت طر�أت موؤخًر� توحي 

باأن �مل�سار قد ينعك�س من جديد.

ففي عام 2006 بد�أت �حلكومة �ملغربية بتدريب 

�لن�ساء ل�سغل منا�سب �ملر�سد�ت، على �أن يتم تعيينهن 

يف �مل�ساجد على م�ستوى �لدولة وتكليفهن بالرد على 

�لأ�سئلة �لدينية.14 و�لدور �لأ�سا�سي للمر�سد�ت 

هو تقدمي �لإر�ساد �لقانوين �ل�رشعي للن�ساء بحيث 

ل ت�سطر �مل�سلمة �إىل م�ساورة �لرجال يف �سوؤون 

�ل�سحة و�لق�سايا �خلا�سة باملر�أة. ولقد كرب �لربنامج 

و�سارت له �سعبية كبرية، مع ح�سول مئات �لن�ساء 

على �لتدريب كمر�سد�ت كل �سنة.

ويف �سوريا – قبل �حلرب �لأهلية – كان يتم تدريب 

خريجات بع�س كليات �ل�رشيعة على �سغل منا�سب 

كم�ساعد�ت للمفتي، بحيث يقدمن �لن�سيحة للن�ساء يف 

�مل�سائل �ملت�سلة بق�سايا �ملر�أة.

ومنذ عام 2005 قامت �لإد�رة �لرتكية لل�سوؤون 

�لدينية )�لديانت( بتعيني م�ساعد�ت للمفتي ميكنهن 

�إ�سد�ر فتاوى حول ق�سايا �ملر�أة.15 وبدًء� من عام 

2006 فقد منحت �لإد�رة �سهاد�ت ملئات �لن�ساء 

ب�سفتهن »بيان فايزلر«، وهم موظفو �لإد�رة �لذين 

يقدمون درو�ًسا يف �مل�ساجد ثالثة مر�ت �أ�سبوعًيا 

وقد يتولَّون دور �ملر�سدين للحجاج يف مكة.16 ويف 

ا باإر�سال �لفايزلر  �لآونة �لأخرية بد�أت �لإد�رة �أي�سً

من �لن�ساء �إىل �خلارج، �إىل م�ساجد يف �أوروبا و�آ�سيا 

مولتها �حلكومة �لرتكية. ويف �لوقت �حلايل، هناك 

13 �مر�أة من فايزلر يف �أملانيا، يف م�ساجد يديرها 

مكتب �ل�سوؤون �خلارجية بالإد�رة.17

وقد كانت �إير�ن هي �لأن�سط يف تدريب �لن�ساء على 

�أن ي�سبحن عاملات دين. فمنذ �لت�سعينيات مت �إن�ساء 

�ملئات من �ملعاهد �لدينية عرب �لبالد لتعليم �لن�ساء 

�لعلوم �لإ�سالمية. وهناك ما ُيقدر باأربعني �ألف 

طالبة يدر�سن حالًيا يف �ملعاهد �لدينية �لإير�نية.18 

وكما يف �لربنامج �ملغربي، فال يتم تدريبهن على �أن 

ي�سبحن باحثات يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية )وهو ما قد 

يدفعهن �إىل تقدمي تف�سري�ت بديلة للن�سو�س �لدينية(، 

�إمّنا يتم تدريبهن على �إعطاء �لدرو�س يف �مل�ساجد 

و�ملد�ر�س، و�لرد على �أ�سئلة �ملوؤمنات، و�إر�ساد 

�حلجاج �إىل مكة و�ملز�ر�ت �ملقد�سة �لأخرى.

ويف �أغلب هذه �ملبادر�ت �حلديثة، يتم تدريب 

�لن�ساء على �لرّد على �أ�سئلة و��ستف�سار�ت �مل�سلمات 

فقط، ل كعاملات ذو�ت �سلطة على �لأّمة بالكامل. 

فالرب�مج �ملقدمة يف تركيا – ويف �سوريا قبل �حلرب 

– تعّلم �لن�ساء �إ�سد�ر �لفتاوى، �إّل �أّن هذ� يقت�رش 
على فتاوى تتعّلق ب�سوؤون �لن�ساء وجاءت رًد� على 

��ستف�سار�تهن. وهذ� رغًما عن �أّن جميع �ملذ�هب 

�ل�سنية �لأربعة و�ملدر�سة �ل�سيعية �لثني ع�رشية تقّر 

با�ستحقاق �لن�ساء �سغل منا�سب �لفتوى، ولي�س يف 

ة للمر�أة، �إمنا يف �أي  ق�سايا ذ�ت �ساأن و�أهمّية خا�سّ

مو�سوع قد يطلب فيه �ملوؤمنون �مل�سورة.19

ويف عام 2009 �أ�سدر �أحمد �حلّد�د مدير د�ئرة 

�لإفتاء يف د�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لعمل �خلريي 

تذكرًي� مهًما: »يف �لعديد من �لدول �لإ�سالمية، 

تعمل �لن�ساء بالفعل على �إ�سد�ر �لفتاوى و�لآر�ء 

�ل�رشعية، لكّنها كثرًي� ما تقت�رش على ق�سايا �ملر�أة. 

�إّل �أّن �ملر�أة �ملتعّلمة و�ملدّربة يف جمال �إ�سد�ر 

�لفتاوى ل يقت�رش دورها على �إ�سد�ر �لفتاوى 

�ملت�سلة بالن�ساء فح�سب، بل هي موؤهلة للفتوى يف 

�لعباد�ت و�لفقه و�لأخالق و�ل�سلوك«. وقال �حلّد�د 

�أن �لرت�ث �لإ�سالمي »غني باأمثلٍة على �سغل ن�ساء 

متعّلمات ملنا�سب �لفتوى وعلى �إ�سد�رهن للقر�ر�ت 

يف �لأمور كافة« و�أ�ساف �أن »�لن�ساء بدورهن 

ميكنهن �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر مثل 

�لرجال... وهو ما كانت �لن�ساء يف عهد �لر�سول 

يفعلنه، ف�ساًل عن �لن�ساء �لالئي جئن من بعدهن«.20

ومن هذ� �ملنحى فاحلّد�د حمٌق متاًما يف ما قاله. لقد 

حان �لوقت لأن ت�ستعيد �لن�ساء دورهن �لتاريخي، 

و�أن يتذكر �ملوؤمنون و�ملوؤمنات �أنه وعلى مد�ر 

قرون كانت �ل�سلطة �لإ�سالمية �أقل �قت�ساًر� على 

وحتى ��ضتطالعات �لر�أي 

�لعام ت�ضري �إىل �أن �أغلب 

�ملوؤمنني حالًيا – بغ�س 

�لنظر عن كونهم رجاًل �أو 

ن�ضاء – ل يرغبون باّتباع 

قائد�ت �لدين ول يثقن يف 

تف�ضري �لن�ضاء للقر�آن، حتى 

و�إن كانت �ملر�أة قد حازت 

على نف�س �لدرجة من 
�ل�ضتحقاق �لعلمي.13
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�لرجال من �لوقت �حلايل.

�أما بعد

�إن تدريب ن�ساٍء �أكرث على تف�سري م�سادر �لدين 

�لإ�سالمي ل يعني �أن تلك �لتف�سري�ت �لدينية �ست�سبح 

بني ليلة و�سحاها �أكرث مر�عاة للمر�أة �أو �أكرث 

مر�عاة للجن�سانّية. لكن من �ملهم للغاية تعريف 

�ل�سابات بالنماذج �لن�سائية �ّلتي ُيقتدى بها يف �لرت�ث 

�لإ�سالمي، مثل �ملعلمات �لالئي تلقى �بن تيمية �لعلم 

على �أيديهن، وفقيهة دم�سق، �لعوتبية، �لتي كان 

�خلليفة ي�ساورها يف �أمور �ل�رشيعة و�ل�سيا�سة وهو 

جال�س معها يف �مل�سجد. �إّن روؤية �ملر�أة يف دور 

قيادي لهو �أمٌر قد يكون له �أثر حتويلي على مطامح 

�لأفر�د، وقد يفتح �آفاًقا جديدة وي�ساعد على و�سع 

�أهد�ف مهنّية مل تكن مطروحة من قبل. �لكثري من 

�مل�سلمني و�مل�سلمات يعرفون بالدور �ملركزي لل�سيدة 

عائ�سة و�ل�سيدة فاطمة،. �إّل �أّن كونهما من �آل �لنبي 

جعل م�سار�تهما بعيدة �ملنال. وب�سكل ما فاإّن مقامهما 

�لعايل للغاية هو جزء من �مل�سكلة، �إذ �أّنه يرفع مثال 

�ل�سلطة �لدينية �لن�سائية �إىل مقام ل ميكن بلوغه، يف 

حني �أّنه من �ل�رشوري »تطبيع« �سورة �ل�سلطة 

�لدينية �لن�سائية مرة �أخرى.

هناك �أجيال – من �لقرن �ل�سابع وحتى �لثامن ع�رش 

– �سعت ن�سائها ور�ء �لعلوم �لإ�سالمية و�أ�سبحن 
موؤهالت كفقيهات وحمدثات وعاملات يف �لإ�سالم 

ي�سافر �إليهن طالب �لعلم �لذكور من �ستى �أنحاء 

�لعامل �لإ�سالمي. وُتظهر �لأدلة �لتاريخية �لتي مت 

��ستعر��سها �أعاله بو�سوح �أن ن�ساء بيت �لنبي مل 

يكّن �لوحيد�ت �لالتي تولني �أدو�ًر� دينية قيادية. 

فالكثري من �لن�ساء على مر �لزمن حاكني منوذجهن 

و�أ�سهمن يف تدعيم �سورة �ل�سلطة �لدينية �لن�سائية، 

وهي على �لأرجح �أقوى �سلطة دينية ن�سائية بني 

�لأديان �لإبر�هيمية.

ثمة حاجة �إىل تغرّي يف �لت�سور�ت حتى ُيعاد تطبيع 

�ل�سلطة �لدينية �لن�سائية يف �لأذهان. و�إذ� كان 

�ملطلوب تدريب �لن�ساء على �سائر جمالت �لدين 

ويف جميع �لأمور وعلى تقدمي �لر�أي و�لفتوى 

للموؤمنني جميًعا )ولي�س للن�ساء فح�سب(، فالبد من 

تغيري �لت�سور�ت جتاه �لأدو�ر �لن�سائية �لدينية 

�لقيادية، ف�ساًل عن تغيري ت�سور�ت �ملعلمني 

و�لطالب و�جلمهور �لعام. فال يكون قادة �لدين 

قادة �إل عندما يكون لهم �أتباع، كما �أظهرت �ملفتيات 

مر�ًر� وتكر�ًر�.

وهناك �آلية مهمة لتغيري �لت�سور�ت �أل وهي �آلية 

»�سناعة �لذ�كرة«. فمن �ملمكن �إعادة تن�سيط �لذ�كرة 

عن طريق: 

• رعاية بر�مج مت�سلة بالثقافة �ل�سعبية لإحياء تر�ث 
�لفقيهات يف �لإ�سالم، مثل تطوير م�رشوعات ثقافة 

ب�رشية من قبيل بر�مج �لكارتون و�لفيديوهات 

و�لأفالم عن هوؤلء �لن�ساء، وهو �لأمر �لذي بد�أته 

بع�س منظمات �ملجتمع �ملدين يف �إير�ن. 

• �إنتاج �ملعار�س وكتب �لأطفال و�لألعاب لتن�سيط 
�لذ�كرة �إز�ء �لفقيهات و�ملحّدثات. 

• دعم �لأبحاث �ملحلية حول �لقياد�ت �لدينية 
�لن�سائية. 

لقد حان �لوقت لأن ت�ضتعيد 

�لن�ضاء دورهن �لتاريخي، 

و�أن يتذكر �ملوؤمنون 

و�ملوؤمنات �أنه وعلى 

مد�ر قرون كانت �ل�ضلطة 

�لإ�ضالمية �أقل �قت�ضاًر� 

على �لرجال من �لوقت 

�حلايل.

معهد بيكر �لتابع جلامعة ر�ي�س و�ملتخ�ض�س بال�ضيا�ضة �لعامة // تقرير موجز // 18/10/2
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لقد حان �لوقت لأن ت�ضتعيد 

�لن�ضاء دورهن �لتاريخي، 

و�أن يتذكر �ملوؤمنون 

و�ملوؤمنات �أنه وعلى 

مد�ر قرون كانت �ل�ضلطة 

�لإ�ضالمية �أقل �قت�ضاًر� 

a ثمة حاجة �إىل تغرّي يف 
�لت�ضور�ت حتى ُيعاد تطبيع 

�ل�ضلطة �لدينية �لن�ضائية 

يف �لأذهان. و�إذ� كان 

�ملطلوب تدريب �لن�ضاء 

على �ضائر جمالت �لدين 

ويف جميع �لأمور وعلى 

تقدمي �لر�أي و�لفتوى 

للموؤمنني جميًعا )ولي�س 

للن�ضاء فح�ضب(، فالبد 

من تغيري �لت�ضور�ت جتاه 

�لأدو�ر �لن�ضائية �لدينية 

�لقيادية، ف�ضاًل عن 

تغيري ت�ضور�ت �ملعلمني 

و�لطالب و�جلمهور �لعام. 

على �لرجال من �لوقت 

�حلايل.
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�لكاتبة
د. مرييام كونكلر هي �أ�ستاذة يف معهد �لدر��سات 

�ملتقدمة لالإن�سانيات و�لعلوم �لجتماعية يف جامعة 

غوتنغني. ُتركز بحوثها على �ل�سيا�سة يف �إير�ن 

و�إندوني�سيا، ون�رشت بحوًثا حول �لعالقات �ملقارنة 

بني �لدين و�لدولة يف �لبلدين، وحول ق�سايا �لقانون 

و�لد�ستورية، و�لتعليم �لديني، و�ل�سلطة �لإ�سالمية.
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