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Nimat Hafez Barazangi asserts that Muslim women have been generally excluded from equal  
agency, from full participation in Islamic society, and thus from full and equal Islamic identity, 
primarily because of patriarchal readings of the Qur'an and the entire range of early Qur'anic 
literature. Based on her pedagogical study of the sacred text, she argues that Islamic higher 
learning is a basic human right, that women have equal authority to participate in the 
interpretation of Islamic primary sources, and that women will realize their just role in society 
and their potential as human beings only when they are involved in the interpretation of the 
Qur'an. Consequently, a Muslim woman's relationship with God must not be dependent on her 
husband's or her father's moral agency. 

 
 

الهوية الذاتية للمرأة: قراءة جديدة للقرآن    
 

 نعمت حافظ البرزنجي          
 

ان إسالمي                        ذا العمل الفكري أن تطوير آي الدآتورة نعمت حافظ البرزنجي تحاجج في ه
إرادة                        رآن مباشرة، و ب رأة مع الق الم تتواصل الم تم م رأة الي استقاللي، روحي وفكري، لدى الم

 .ار الهوية اإلسالمية واقعًا متكامًالقوية وقيادية لتجعل اختي
سلمين    سلمة، والم رأة الم ئ الم ي تهي سامية الت ة اإلسالمية ال ب الدراس ذا التواصل يتطل ه

ة ة والُخُلقي رآن التربوي ة الق تفهم دينامكي ة، ل رآن . عام م الق ذه الدراسة هي تعلُّ ائط ه وبعض وس
ان ه وبمع ق بمعاني ذاتي و التعم الحوار   يال ارف ب ذه المع ل ه ي نق ذيب ف م الته ة، ث ة عام  المعرف

رأة من أن       . الفكري الحّر والسمح،وبالتالي العيش بمبادئ القرآن البناءة، والفعَّالة        د للم ذلك الب وآ
ادة    ة إع ي عملي ع ف اق واس ى نط دخل عل ست ر  تف ل تغيي ة ألج اني القرآني رآن وصنع المع ير الق

 .مرأة حقوقها واستقالليتها الُخُلقية والفكريةالمفاهيم السائدة التي تغبط ال
ة   : قراءة جديدة للقرآن ( والهدف من هذا الكتاب على نحو ما يوحي به عنوانه            ة الذاتي الهوي

إنما هو إحداث نقلٍة نوعيٍة في الحديث عن الدراسات اإلسالمية، والدراسات ذات الصلة          ) للمرأة  
د             بالمرأة المسلمة، وفي أصول تعليم اإلسال       سلمين، والب ر م سلمين أم غي صاله لألخرين، م م وإي

 .لهذه النقلة أن تكون نظرية وعملية في آن واحد


