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  ..خريف املرأة السياسية
  الداخالت على ملوك بىن أمية" اخلارجات"

ــاحل.د ــاين صـ *أمـ
ـا إن             مل يبق الثـوب ناصـعاً طـويالً، فم
احنسرت مساحة اإلسالم واتـسعت مـساحة       
ـام بـأس           املسلمني، وخارت قـوى احلـق أم
ـاريخ          املصاحل حىت اندمج تاريخ املـسلمني يف ت

أثوابـه بكـل    العامل اندماجاً محيماً، وتلونـت      
ـا          ألوان التاريخ من األمحر إىل األسود، وقليالً م
ـيض يطـل مـن           أفسح ذلك التاريخ حيزاً لألب

  .جديد كسحابات وحيدة سريعة املروق
ـتم          ككـل  -لكن هـذا التحـول مل ي

 سهالً يـسرياً، فلـم      -حتوالت تاريخ اإلنسان  
ـاريخ        يتم هدم املُثل بغتـة، ومل تـنب دولـة الت

    ـاً، وراح اآلالف      طفرة، إمنا احنـل الع قـد تباع
ضحايا، وأريقت الـدماء الزكيـة، وتـصدى        
ـا احتـشد آخـرون          الكثريون للمقاومة مبثل م

ـاريخ،        لسلب الغنائم،    فأين موقع املرأة من هـذا الت
التاريخ السياسي للمسلمني مـن الثـورة إىل الدولـة          

   ومن املُثل إىل الواقع؟
إن اإلجابة على الـسؤال يف هـذا احليـز          

ـاطق بعينـها        الضيق ت  ستلزم أوالً التركيز على من
هي األكثر حـسماً يف حبـث مـسرية املـرأة           
كفاعل سياسي يف  هذه الفترة  الدقيقـة مـن           
تاريخ املسلمني، يستلزم ذلـك التركيـز علـى         
ـثريون        منعطف التحول التارخيي الذي يتفق الك
ـاض           أنه يقترن بتأسيس دولة بين أمية علـى أنق

ـا      وتطرح  . اخلالفة الراشدة  هذه الورقة مقولـة مؤداه
ـأثر     أن وجود ودور املرأة، كفاعل     ـا  -سياسي، ت كم

 تأثرا بالغاً بـذلك التحـول مـن         -تأثرت األمة كلها  
ـأثر            مفهوم اخلالفة إىل نظام امللك العـضود، وهـو ت
سليب على أية حال سواء فيما يتعلق باملـساحة املتاحـة           
ـام الـسياسي، أو بتنـوع وتعـدد             أمام املرأة يف النظ

  .األدوار اليت تؤديها
      القراءة عرب سياقات متعددة

ــدة  ــراءة التحــوالت املعق ال ميكــن ق
ـات          ـاء األنـساق وعالق وعمليات هـدم وبن
الترابط العضوي بني مجاعـة فرعيـة أو نوعيـة      
واجلماعة األكرب إال عرب منـهج يقـوم علـى          

ـام تتـشكل      . منظور متعدد األبعاد   يف هذا املق
  :سياقات ثالثةالصورة النهائية عرب 

   سياق التاريخ وتطوراته- 
   سياق األفكار والقيم وإعادة تشكيلها -
حركـة  ( السياق الداخلي للموضـوع      -

  )املرأة السياسية
ـارخيي للـدور        -أوالً  سياق التطـور الت

السياسي والعام للمـرأة يف صـدر الدولـة         
  :من ربيع املرأة السياسية إىل خريفها..اإلسالمية

للنـساء نـصيب يف بِيـع       ملاذا مل يكـن     
ـتفهام أي          اخللفاء الراشدين؟ ال حيمل هذا االس
قدر من التعسف التارخيي أو حماولـة إسـقاط         

ـبعض        أمل .. املعاصر على السالف مما قد يبدو لل
ـنوات قليلـة     ρتبايع النساء الرسول     ..!  منذ س

بيعة ليست باهلزيلة وال العرضية بل هـي بيعـة          
ـا    نزل منطوقها يف الكتاب ومتت       علـى غراره

  .سة مجعية دراسات املرأة واحلضارةدكتوراه يف العلوم السياسية، نائبة رئي*
   .م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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..! بيعات تالية كثرية مسيت باسم بيعـة النـساء        
أمل تكن بيعة النساء هي قمة الـدور الـسياسي          
الذي اكتسبته النساء يف ظـل الـدين اجلديـد          
ضمن منظومة عريضة مـن املكتـسبات تبـدأ         
ـان إنـساين كامـل،          بإعادة تعريف املرأة ككي
وتنتهي حبقوق تشريعية ومدنيـة، وتـسوية يف        

، لقـد   )ماليـة الدولـة   (وحقوق العطاء   املواطنة  
ـام النـساء         مشلت تلك املكتسبات السياسية قي
ـام؛ يف           ـات النظ بأدوار نشطة يف كـل عملي

ـاملعروف والنـهي     (الشورى والنصيحة    األمر ب
واجلهاد وحضور االس، وسـؤال     ) عن املنكر 

ـا يـشبه            صاحب الشرع أكثر مـن مـرة مب
شـأنه  االقتراح التشريعي ال يلبث للشارع جل       

  ..أن يرتل حكمه فيه
ملاذا مل يكن للنـساء نـصيب يف بِيـع           

؟ هذا السؤال اهلام هو ولـوج       اخللفاء الراشدين 
إىل أحد املنعطفات التارخيية احلامسـة يف سـرية         
ـاريخ          وسريورة الدور الـسياسي للنـساء يف ت
الدولة اإلسالمية، رمبا كانت هذه النقطـة هـي         

أة الـسياسي يف  بداية املنحىن اهلابط لـدور املـر     
اجلماعة، فإسقاط بيعة النساء عفواً هـو العقـدة         
األوىل اليت جرت سلسلة من التنازالت انتـهت        
بعد انقـضاء زمـن الراشـدين إىل الـرفض          

  .واالستبعاد العمدي
  الستار احلديدي للثقافة

الثقافة كالقدر حتمية ال فكاك منها، لقـد        
ـاد          أعاد اإلسالم تنـشئة املـسلمني األول وأع

ـار         ت ـات واألفك ـيم واألولوي ـام الق رتيب نظ
ـنفس          ولكن، مل يشمل ذلك كافة املـسلمني ب

ـاء مكـة الـذين      الدرجة؛ هناك األعراب وطلق
ـا يكـون إىل           أسلموا إسالماً مجاعياً أقـرب م

حـىت  . الوالء السياسي للقوة اجلديدة املهيمنـة     
ـيري الـيت            الصحابة األول مل تكـن ثـورة التغ

ـ      ـيهم مجيع ـنفس القـوة     فجرها اإلسالم ف اً ب
والشمول؛ مل يكن أبو بكـر، وهـو منـوذج          
ـاع الكامـل للرسـول،          للنقاء الـديين واالتب
كفيضان التغيري الثوري الشامل واإلدراك الفـذ       
لروح الدين والقدرة النافـذة علـى االجتـهاد         

ومل يكـن   . والقوة الصارمة يف احلق لدى عمـر      
كالمها كنموذج التوفيق والتصاحل بـني الـدين        

ـا لـدى        اجلدي د وتقاليد القبيلة ووالءاا وقيمه
ويف التحليل األخري لقد غزا اإلسـالم       .. عثمان

فضاء من الثقافة القبلية املتمكنـة واملتجـذرة يف         
البيئة العربية، ومل يلبث أن نـشأ صـراع بـني           
النظامني الثقافيني داخل املـسلمني أوالً قبـل أن         
ـام وعلـين بـني          يتحول إىل مواجهة وصدام ع

ـا          الثو  ـاء رة الثقافية والقيم اجلديدة الـيت ج
  .اإلسالم وبني الثورة املضادة للقبلية وأنصارها

قبـل الفتنـة   -بيد أنه يف كـل املراحـل       
 ولدى اجلميع كانت  الثقافـة القبليـة         -وبعدها

حاضرة بدرجات خمتلفة سـواء يف الـوعي أو         
ــي، وزاد ذلــك  ــردي واجلمع الالوعــي الف

ـنيب     احلضور بعد انقطاع الوحي      ـاة ال .. ρووف
احلاضـرة بقـوة؛ ثقافـة      ) األخـرى (يف تلك الثقافة    

  .القبيلة، مل يكن للمرأة مكان يف جمال احلياة العامة
ــدما اجتمــع األنــصار يف الــسقيفة  عن
وحلقهم املهاجرون على عجـل حلـسم أمـر         
القيادة بعد وفاة النيب كانت العصبية القبلية هـي         
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ـاً إىل جنـب مـع الـس           بق قاعدة النقاش جنب
لقد انتهت بيعـة أيب بكـر       . والفضل يف الدين  

إىل إقرار مبدأ أن اإلمامـة يف عـصبة قـريش           
، وأن البيعـة العامـة هـي بيعـة          ρرهط النيب   

مجاعية جتـسد الـصوت والثقـل العـشائري         
  .والقبلي ال الصوت الفردي

ـال يف صـراعات          هكذا مل يعد للمرأة جم
ـيس هـو          العشائر واجلماعات فهي جمرد جزء ل

  .م يف بنية وصوت ومتثيل العشريةاأله
ـتح            كانت بيعة أيب بكر أيـضاً فلتـة مل ي
ـاش أو           فيها اجتماع مفتوح يف املـسجد أو نق

ومل يكن حظ املرأة فيه بأفـضل مـن         .. شورى
 ρحظ رهط بىن  هاشـم آل بيـت الرسـول          

ـافس علـى           الذين مل تتح هلم الفرصة، ليس للتن
ظـل  اخلالفة، بل حىت للمشاركة يف االختيار، ف      

  .سادم ممتنعني عن البيعة ستة أشهر
  مل يكن رجال اإلسالم فقط هم الـذين        
نسوا أمر النساء يف البيعة، بل النـساء كـن أول           
ـاريخ أن امـرأة         من فرط يف األمر؛ مل نقرأ يف الت

تقـول  . أثارت هذا املوضوع من قريب أو بعيد      
لنا كتب التاريخ إن املرأة الوحيدة اليت تكلمـت         

لسقيفة وعابتها هـي الزهـراء فاطمـة        يف بيعة ا  
لكنها حني عابتـها مل تعـب       .. رضي اهللا عنها  

ـاء ذلـك يف           غيبة النساء عن املشاركة، إمنا ج
إطار خطاا البليغ واملرير الـذي عاتبـت فيـه          

ـا   ρالصديق على منعه توريـث آل الرسـول         م
يستحقونه يف فدك؛ وضعت الزهـراء موقـف        

 امـت   اإلرث يف سياق سلسلة من املواقـف      
ـاذ موقـف مـن      فيها صحابة أبيها املقربني باخت

 املقربني وكان مـن مجلـة ذلـك         ρرهط النيب   
عزل اهلامشيني عن البيعة وحرمام مـن خالفـة         

 وهم األحق ا لقرابتـهم، كانـت        ρالرسول  
ثورة فاطمة بدورها تنطلق من منطـق القبيلـة         

  ١.والعشرية ذو السطوة
كنـه  إن وعي النـساء إذن آنـذاك مل مي        

جتاوز ستار العشرية احلديـدي وثقافتـها بـل         
اخنرطن فيه حىت النخاع، وميكـن أن نـضيف         
إىل ذلك أن هذا الـوعي مل يـستوعب دالالت          

 كحـق   ρحدث بيعة النـساء مـع الرسـول         
ـا          ـام، وإمن سياسي ثابت وملزم إزاء الدولة واإلم
كحدث تارخيي مرتبط بعهد النبوة وغري قابـل        

  .  للتكـرار
ـ    ـاف إىل       جاء عمر رض ي اهللا عنـه فأض

ـبقية يف           البعد العشائري مبدأً آخـر هـو األس
اإلسالم والفضل يف الـدين حاصـراً بـذلك         

هكـذا تأسـست    . اخلالفة بني الستة املشهورين   
ـية           ـاراً علـى قاعـدة القرش قواعد البيعة اختي
واألفضلية يف الدين، ومـشاركة علـى قاعـدة         

ـ     . متثيل القبائل والعشائر   ساء ويف كل ما كان للن
دوراً ) فلتـة (من نصيب، لقد فقـدت النـساء        

هامــاً هــو املــشاركة يف تنــصيب القيــادة 
ـات         واملشاركة يف منظومـة احلقـوق وااللتزام

  . والشروط املتضمنة يف صفقة البيعة
على الرغم من ذلك فقد مارست النـساء        
ـائر أدوارهـن العامـة يف           يف عهد الراشدين س
ـان للنـساء حـضورهن         النظام السياسي؛ ك
ـناعة القـرار بالـشورى          القوي يف عمليات ص
سواء الشورى اخلاصـة للنخبـة أو الـشورى         
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العامة يف املسجد، أمل متنع تلك املـرأة اهولـة          
عمر أن يصدر اجتهاداً بتحديد املهـور حـني         
ـاركت نـساء          واجهته بالنص الـشرعي؟ ش

 يف اإلدارة؛ أمل    -ولو بقـدر حمـدود    -كذلك  
سـوق املدينـة    يكلف عمر امرأة باحلـسبة يف       

عاصمة اخلالفة؟ مارسـت النـساء كـذلك        
وظيفة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر أي         
ـادر أم          النصيحة للحاكم ورده دون قيود، أمل تب
سلمة وعائشة ونائلة بنـت الفرافـصة  بنـصح     
ـادلني وتبـع          عثمان حني خالف ج سلفيه الع
سبيل أقربائه من بين أمية فأساؤا إليـه ونقمـت          

ـام       ٢عامة؟عليه ال   وأخرياً حظيت النـساء باهتم
ـاب شـديد األمهيـة           اخللفاء الراشـدين يف ب
واخلطورة ألنه يتعلق بصميم األسـس التارخييـة        
الستضعافهن أال وهو اإلعالـة املاديـة وتـوفري         

لقد أوىل اخلليفتان أبـو     . االحتياجات األساسية 
ـبرياً          بكر وعمر رضي اهللا عنهما النساء حيزاً ك

ـاعي الـيت عرفـت       يف سياسة الض   مان االجتم
ـته   ــر يف سياسـ ــو بك ــىن أب ـاء، فع بالعطـ
باملستضعفات منهن ضمن فلـسفته يف الـدعم        
املوجه لذوي اخلصاصة مـن املـسلمني الـيت         
ـاح          مشلت دعم ذوات الفاقـة واألرامـل وإنك

 أما عمـر فقـد نالـت النـساء يف           ٣.األيامى
ـته          عمومهن العطاء يف عهـده ضـمن سياس

ـا       القائمة على تعميم ا    لعطاء على الناس كافـة مب
فيهم النساء واألطفال مبجرد والدـم وحـىت        

   ٤.الفقراء من أهل الكتاب
ـارج         ـال الـسياسة خ وعندما انفلت عق
مؤسسات النظام يف آخـر عهـد الراشـدين،         

ـتالف          ـلَفَيه واخ ـنة س بتأثري خمالفة عثمان س
الناس عليه، استحدثت آليات اخلـروج علـى        

ـته ظـروف    اإلمام كـسلوك سياسـي فر      ض
ـار         ـا، واي اختالل العالقة بني الدولة ومواطنيه
ـاكم واحملكـوم وتـداعي هيبـة           الثقة بني احل
اخلالفة، وكانت النـساء جـزءاً مـن تلـك          
ـبرية يف         الظاهرة؛ شاركت النساء مـشاركة ك

أمل يكـن   ) انقالباً وثـورة  (اخلروج على األئمة    
خـروج طلحـة    (اخلروج األول يف اإلسـالم      

حتت لواء امـرأة هـي      ) إلمام علي والزبري على ا  
ـان           عائشة بنت أيب بكر رضي اهللا عنـها؟، وك
اخلروج الثاين يف الشام بتحـريض قـوي مـن          
امرأة هي امرأة عثمان، نائلة بنت الفرافصة الـيت         
بعثت قميـصه املخلـوط بدمـه، وأناملـها         
املقطوعة مبدي قاتلي عثمان، إىل معاوية ماحنـةً        

ـاً بـدم اخلليفـة    إياه شرعية مطلقة للقتال مط    الب
املغدور ظلماً، مث كان اخلـروج الثالـث علـى         
ـيم           اإلمام علي يف حروراء بعـد قبـول التحك
خروجاً عنيفاً ممذهباً على يد اخلـوارج لعبـت         
ـات أدواراً بالغـة األمهيـة          فيه النساء احلروري

  .امتدت طوال عهد بين أمية
مع مقتل اإلمام علي، وتـسليم احلـسن         

ـاريخ األمـة واملـرأة يف        اخلالفة ملعاوية،    بدأ ت
ـامل        اإلسالم عهداً جديـداً تقوضـت فيـه مع
ـام امللـك           السياسة الراشدة ونبـت فيـه نظ
العضود، وكان من تـداعيات ذلـك التحـول        
ـاء            ـنرى  إ ـا س على صعيد تاريخ النساء كم
ـام          األدوار السياسية املعترف ا للمـرأة يف النظ
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ـا سـوى دور وحيـد هـو            : حبيث مل يبق هل
  . روجاخلـ

ـارخيي          ـياق التطـور الت كان هذا هو س
والــسياسي الــذي احتــضن حركــة املــرأة 

ـايف        .. فكيف كان سياق التطور الفكـري والثق
الذي أثر يف مسرية املـرأة الـسياسية يف تلـك           
ـا يف دولـة           ـاريخ تطوره الفترة احلامسة من ت

  . اإلسـالم
ـيم الـسياسية    : ثانياً .. سياق األفكار والق

ـبىن الفكريـة      عمليات اهلدم وإعا   دة تشكيل ال
  للسلطة 

ـار الـدماء         مثلما فجرت الفتنة الكربى أ
من جسد األمة فقـد أطلقـت بـراكني مـن           
ـلطتها          ـارس س األفكار واملذاهب اليت ال تزال مت
. املرجعية على الفكر اإلسـالمي حـىت اليـوم        

ـا ميـس املـرأة            قليل من تلك األفكار والبىن م
ـ          ر بصفة مباشـرة أو صـرحية، لكـن األخط

واألعمق تأثرياً على املرأة هو ذلـك التـشكيل         
ــصها   ــسلطة وخصائ ــوم ال ـاص مبفه اخلـ
ـان هـو حمـور الـصراع           وجوهرها، وقد ك

لقد منت يف تلك الفترة بـذور       .  الفكري آنذاك 
ــديولوجيات واحلركــات   ــن األي ــد م العدي
الكربى يف تاريخ املـسلمني مثـل اخلـوارج         

ـا  واملعتزلة والشيعة وأهل الـسنة واجلماعـة         مب
يضيق اال عن متابعة منظوره يف الـسلطة، إال         
ـا            ـإن أخطـر م أنه ومن وجهة نظر الباحثة ف
ـا يكمـن          شهدته الفترة من تطورات فكرية إمن

 يف السلطة فهـذه النظريـة،   تأسيس نظرية اجلرب يف  
ـال، هـي الـيت           حسب فرضيات هـذا املق

حكمت وضع املرأة ليس فحسب يف الـسياق         
  .   النظام االجتماعيالسياسي، بل واألهم يف

  أركان نظرية اجلرب يف السلطة  
يرجع التحول اجلوهري يف واقع ومكانـة       
املرأة يف صدر الدولة والتاريخ اإلسـالمي مـن         
ـتمكني إىل          االزدهار إىل االنكـسار ومـن ال
االستضعاف لنمو هذه النظرية وتأسيسها علـى       

حـىت النـساء    -إن بني املرأة    . يد ملوك بين أمية   
 وبني النظريـة العامـة      -ات يف خدورهن  القابع

للسلطة اليت تعـد الدولـة أهـم املـؤثرين يف           
ـتني ال ينقطـع،          تشكيل مالحمها حبل سري م
هي صلة تنبع من االندماج غري احملـدود بـني          

ـاعي     فالنظريـة  . النظامني الـسياسي واالجتم
العامة للسلطة اليت تتشكل يف حـضن مؤسـسة         

اعي واألسـري   الدولة تؤثر على  النظام االجتم     
من خالل تأثرياا احلتمية على مفهوم الـسلطة        
األبوية وتأثريات احملاكاة املتبادلة بني الـسلطتني       

وعند هذا احلد يتجادل واقع املـرأة       .. التارخييتني
ـاً،        اخلاص مع السياسة العامـة صـعوداً وهبوط
ازدهاراً وانكفاًء، إن نظام املُلك العضود، وهـو        

فحولـة قـوة الدولـة      التعبري السياسي عـن     
ـنعكس        واستقوائها إزاء مواطنيها ورعيتها، إمنا ي
اجتماعياً يف ترسيخ منوذج الـسلطة الذكوريـة        

ـيش النـساء       وتعـزز  . املهيمنة يف األسرة وم
سياسة القمع، كأداة للسلطة الـسياسية، منـهج        
القمع بدوره كأساس للـسلطة االجتماعيـة يف        

ـا   بناًء. األسرة وسائر مؤسسات اتمع     علـى م
سبق فقد شكل تأسيس نظام املُلـك العـضود،         
ـاً يف          ومفهومه اجلربي للـسلطة، فـصالً هام
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رواية املرأة مع التاريخ اإلسـالمي، بـل مثَّـل          
ـاريخ           ذلك الفصل نقطة حتـول جـذري يف ت
وواقع املرأة مبا حيتم حتليل بنيـة هـذا املفهـوم،           
لقد تشكل مفهوم السلطة عند األمـويني مـن         

  :ية أمههاعناصر أساس
  اجلرب بدل االختيار* 

ـاحلوار        رغم ارتباط ثنائية اجلرب واالختيار ب
الفلسفي بني متكلمي أهـل الـسنة واملعتزلـة         
حول حياة اإلنسان ومصريه إال أن البعض مـن         
مفكري املسلمني عزا ظهور هـذه الفكـرة اىل         
أصل سياسي هو مفهوم السلطة الـذي أسـسه         

ـت     . األمويون كلمني إىل أن   فقد أشار هـؤالء امل
ظهور فكرة اجلرب يعود إىل تـشجيع األمـويني         
على أساس القول بأن خمالفام ومـستحدثام       

يتعني قبوله مـن العامـة      " قدر من اهللا  "إمنا هي   
ـار   . كجزء من اإلميان  ويقول القاضي عبـد اجلب

وإنـه  . إن أول من قال باجلرب وأظهره معاويـة       "
ه ليجعلـه   أظهر أن ما يأتيه بقضاء اهللا ومن خلق       

فيما يأتيه ويوهم أنـه مـصيب فيـه، وأن اهللا           
وفشا ذلك بني ملـوك     . جعله إماماً وواله األمر   

وعلى هذا القول قتل هشام بن عبـد        .. بين أمية 
امللك غيالن رمحه اهللا مث نشأ بعـدهم يوسـف          

أي أصـل هلـم     (السمين فوضع هلـم القـول       
  ٥".بتكليف ما ال يطاق) الفكرة

 مفهوم اجلرب والقـدر     لقد استخدم معاوية  
لتربير استبداده باألمر وأخطائه كحاكم ودفـع       

ـاس    . الناس لقبوهلا بغطاٍء شرعي    هكذا واجه الن
بأخطر قرار اختذه وهو تعيني ابنـه مـن بعـده           
ليستبدل نظام االختيار بالتوريث امللكـي مـن        

ـتهر بـني          جانب، ويفرض على الناس إماماً اش
ملؤمنني عائـشة   قال معاوية ألم ا   .. الناس بالفسق 

وإن يزيـد مـن     "حني راجعته يف هذا القـرار       
  ٦" القضاء وليس للعباد اخلرية من أمرهم

ربــط الــسلطة بــاالبتالء والــصرب * 
  والطاعة بدالً من العدل

ترتب علـى املفهـوم الـسابق القـول         
ـاكم وإن         بوجوب االحتمال والصرب علـى احل
ـاالً           كان فاسقاً بدالً من السعي إىل خلعـه إعم

يمة العدل وذلك حتـت ذريعـة أن اهللا قـد           لق
اختــاره وهــو عــامل بعيوبــه وبــسلوكه يف 

وأن طاعة ذلك احلاكم والصرب عليـه       . املستقبل
ـال للقـضاء          هي طاعة لإلرادة اإلهليـة واحتم

علــى -وال يــزال هــذا املفهــوم ..والقــدر
ـات        -خطورته  يشكل حىت اليوم أحـد مكون

لوك املفهوم الشعيب الراسخ يف الوجـدان والـس       
ـادي إزاء         /العريب املسلم لكل مـن املـواطن الع

ـاء إزاء الـزوج واألب يف          السلطة، واملرأة واألبن
  .األسـرة

لقد جتلى ذلك املفهـوم يف العديـد مـن          
ـبرية أحـد           النصوص األموية مثل رد عمر بن ه

ممن أمساهم عمر بن عبد العزيـز       (عمال بين أمية    
 على احلسن البـصري   ) رضي اهللا عنه باجلبارين   

حني نصحه بتقوى اهللا ولو كانت ضـد أوامـر     
اخلليفة يزيد بن معاوية ألنه ال طاعـة ملخلـوق          

اعرض عن ذكـر    :"يف معصية اهللا فأجابه الوايل      
ـاحب العلـم     -أي يزيد -أمري املؤمنني فإنه      ص

ـا واله   . وصاحب احلكم وصاحب الفضل    وإمن
اهللا تعاىل ما واله من أمر هذه األمة لعلمـه بـه            
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 وانظـر إىل تلـك      ٧".ن فضله ونيته  وما يعلمه م  
املفارقة يف املناظرات بني احلجاج، أحـد أبـرز         
ـارجني علـى الدولـة،           زبانية بين أمية، مع اخل
ـابعي املعـروف          ومنهم سعيد بن جبري الفقيه الت

ـا  : "الذي جادله احلجاج بعد أسـره بقولـه        أن
فكيـف ال أقـدم علـى       . أحب إىل اهللا منك     

إمام اجلماعة وأنـت    ريب يف مقامي هذا وأنا مع       
ـاء     " وقوله   ٨".مع الفرقة والفتنة   ما أخاف إال دع

ـال هـؤالء            أي -من هو يف ذمة اجلماعة أما أمث
 فإم ظاملون حني خرجـوا علـى        -اخلارجني

  ٩".مجهور املسلمني وقائد سبيل املتومسني
ـية يف       *  ـان أساس اإلكراه والعنف أرك

  إدارة العالقة بني طريف السلطة 
 بيعته ليزيد أول منـوذج يف       قدم معاوية يف  

ـاس         تاريخ املسلمني لتزوير اإلرادة وإكـراه الن
وجتـسد ذلـك يف الواقعـة       . على خيار وحيد  

املشهورة النتحال معاوية موافقة أئمة الـصحابة       
احلسني وابن الزبري وابـن عمـر       (األربعة الباقني   

علـى البيعـة حتـت    ) وعبد الرمحن بن أيب بكر   
ـا    أسنة الرماح ليتبعهم سا    ـاس فيه وقـد  . ئر الن

ـية         صار العنف واإلكراه أحـد األدوات األساس
ملمارسة السلطة منذ نشأة نظام امللـك العـضود        
واستخدم على نطاق واسع وبكثافـة شـديدة        

ومـن  . من قبل والة األمـويني يف األمـصار       
املفارقات أن يستخدم األمويون لتربير تعويلـهم       

هكـذا  ". إصـالح األمـة   "على العنف مفهوم    
ج معاوية للمفهوم حني قتل أهـل عـذراء         رو

ـال      إين رأيـت   : "دون موجب شرعي حيث ق
ـاءهم فـساداً        ، ١٠" قتلهم إصالحاً لألمة وأن بق

ورغم ذلك فقد كان معاوية أميـل للـسياسة          
وأدواا، أما من أسس للمفهوم قـوالً وعمـالً         
فكان عبد امللك بن مروان الـذي عـرب عـن           

دواء هــذه أال وإين ال أداوي أ: "ذلــك بقولــه
  ١١".األمة إال بالسيف

  ميش الشورى يف بنية السلطة* 
ـاحب القـرار          حيث اخلليفـة هـو ص
ـاروا           النهائي، أما جملسه وبطانتـه فهـم إن أش
ـائل         فشاورهم على أحسن األحـوال يف الوس

  .دون األهداف
ـاملعروف عـن       *  انفصام وظيفة األمر ب

  بنية السلطة
مع تأسيس معاوية نظام امللـك، فقـدت        

يفة األمر باملعروف موقعها ووظيفتـها الـيت        وظ
متتعت ا يف عهد الراشدين كآليـة مـن أهـم           
آليات النظام إلصالح وتقومي الذات واملراجعـة       

جاء األمويون فلفظوا هـذه اآلليـة       .. املستمرة
ـا ولـو           خارج النظام حىت أصبح مـن يؤديه
ـارج عـن         بطريق السلم والنصيحة باملعروف خ

نت الـسلطة الـيت أسـسها       كا. النظام معاد له  
األمويون سلطة شبه مطلقة بـال مراجعـة وال         
ـات عبـد          إنكار ولعل أبلغ جتسيد لذلك كلم

ـال      واهللا ال يـأمرين    : "امللك بن مروان حني ق
أحد بتقوى اهللا بعد مقامي هـذا إال ضـربت          

ويذكر القلقشندي أن عبـد امللـك       . ١٢"عنقه
هو أول من ى عن الكالم حبـضرة اخلليفـة،          

ـا         وكان  الناس قبل ذلك يراجعون اخلليفـة فيم
  ١٣".يقول ويعترضون عليه فيما يفعل
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ـام       *  ـاية اإلم تشخيص الـسلطة ووص
  على األمـة

ـام والرعيـة         إن العالقة السياسية بني اإلم
حـسب املفهـوم    -هي على أفضل صـورها      

التارخيي للـسلطة يف املنطـق الـذي وضـع          
 عالقـة جتـسد مفهـوم    -األمويون لبنته األوىل 

ويقول املاوردي يف شرح روح هـذه       . صايةالو
فعلى كافة األمـة تفـويض األمـور        : " العالقة

العامة إليه من غري افتيات عليه وال معارضة لـه          
ليقوم مبا وكل إليه من وجوه املـصاحل وتـدبري          

ـام       ١٤".األعمال  ويصف احلسن البـصري اإلم
ـالراعي الـشفيق    : " الفاضل العادل بقوله أنه    ك

ـا أطيـب         على إبله الرفيق   ـاد هل  ا الـذي يرت
ـا مـن          املراعي ويذود عنها مراتع اهللكة وحيميه

ـاين علـى ولـده       .. السباع ـاألب احل وهو ك
ـاراً       وهـو  .. يسعى هلم صغاراً ويعلمهـم كب

ـاً         كاألم الشفيقة الربة الرفيقة بولدها محلته كره
ووضعته كرهاً وربته طفـالً وتـسهر بـسهره         

ـامى      .. وتسكن بـسكونه   وهـو وصـي اليت
خازن املـساكني يـريب صـغريهم ويعـني         و

 وهو كالقلب من اجلـوارح تـصلح        …كبريهم
       ١٥".اجلوارح بصالحه وتفسد بفساده

مبثل هذا املفهوم للـسلطة الـذي أسـسه         
أسـس اجلـرب والطاعـة والـصرب        علـى   األمويون  

واالبتالء والعنف والوصاية األبوية ولفـظ الـشورى        
ثرت املـرأة    تـأ  واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر     

ـا            تأثراً شـديداً سـواء علـى صـعيد واقعه
االجتماعي واألسـري الـذي متثـل الـسلطة         
العائلية واألبوية أحد مكوناته، أو علـى صـعيد         

الــصعيد فعلــى . دورهــا الــسياسي والعــام
أنتجـت نظريـة األواين املـستطرقة        االجتماعي

أثرها يف نقل هذه األفكار السياسية مـن حيـز          
ـابع       السياسة إىل مؤسسة    األسرة  لتكـرس الط

القبلي التقليدي للسلطة الذكورية بتـوفري مزيـد        
ـاءات الـشرعية حـول          من التربيـرات والغط
االنصياع والطاعة للسلطة الغامشة كنـوع مـن        

وقـد  . اإلميان واالنصياع والتـسليم بالقـضاء     
مثلت املضامني السابقة مسات هامـة للمفهـوم        

ت الـسلطة   التارخيي الذي ساد يف املنطقة لعالقا     
ــسات   ــن املؤس ـثري م ــرة ويف كـ يف األس

ة   . االجتماعـي
 املباشـر للمـرأة     الدور السياسي على صعيد   

يف النظام فقد أت الدولـة األمويـة الـدور           
الـشرعي واملعتــرف بـه للمــرأة يف النظــام   
السياسي والذي كانت أهم آلياتـه الـشورى        
واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر بعـد أن مت          

تني اآلليتني، وأعيدت النـساء حبـسم       ميش ها 
ـا الـدور          إىل حظرية احلياة اخلاصـة باعتباره

لقـد  .. الوحيد املعترف به واملقبـول للمـرأة      
ـات          كانت هذه النتيجة مـن أخطـر االنتكاس
ـاريخ اإلسـالمى            ـا املـرأة يف الت  اليت منيت
خاصة وأا قد لقيـت قبـوالً وتـسليماً مـن        

مل .. ولوجياًخمتلف القوى علـى تباينـها أيـدي       
ـا شـهدته بعـض            جيب من هذه الوضـعية م
ـاذج         مراحل التاريخ اإلسالمي من ظهـور لنم
استثنائية لعبت أدواراً سياسية مثل شجرة الـدر        
يف الدولة األيوبية، أو أم املقتدر وكهرمانتـها يف         

لقد ظلت تلـك األدوار     .. العصر العباسي الثاين  
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ة ليـست   تارخيياً أدواراً غري رمسية وغري شـرعي      
بـل هـي مـدعاة      .. حمال لالعتراف أو القبول   

لظهور دعوات اإلصـالح واملراجعـة كتلـك        
ـاب اخلليفـة العباسـي إىل           اليت وردت يف كت
ـاهم أـم          املصريني بشأن شجرة الدر معيراً إي
إن مل يكن لديهم رجل للحكـم بعـث هلـم           

ـا مـدعاة لنقـد ومآخـذ          .. برجل ـا أ كم
ـاالت    املؤرخني الذين كثرياً ما وصف     وا تلك احل

أي " وتغلبت امـرأة علـى اخلليفـة      : "بقوهلم
سيطرت عليه بصورة غـري شـرعية وسـريت         

  . مقاليد األمور دونه
 يف التحليل األخري فإن نظام امللك العضود الذي        
ـام          ـارج النظ أسسه األمويون قد دفع بالنساء خ
السياسي فلم يبق للنساء سوى دور سياسي وحيد        

قواعد ومستحدثات بـين    هو مشاركة الرافضني ل   
أمية دور اخلروج أو التمرد على النظام لإلطاحـة         

هذا الدور الذي مارسته النساء بنشاط يف إطار .. به
ة   .حركات اخلروج السياسي املسلح على الدوـل

 السياق الداخلي حلركـة املـرأة       -ثالثاً
السياسية يف إطار ظاهرة اخلـروج أو التمـرد         

ة   على الدوـل
مفهومــان، " اخلارجيــة"و" اخلارجــة  "

ـاريخ اإلسـالمى         ـائع الت . ميزت بينـهما وق
ــشاركات يف  ــساء امل ــن الن فاخلارجــات ه

الـصراع املـسلح ضـد      (حركات اخلـروج    
ـتالف التوجـه        ) الدولة بصفة عامة علـى اخ

ـات   . األيديولوجي لتلك احلركات   أما اخلارجي
ـار بعينـه          فهن صنف من اخلارجات ينتمي لتي

 متيـزت هـذه     ، حيث "اخلوارج"هو حركات   

باجلمع بـني مسـة اخلـروج       ) أو الفرق (الفرقة  
ـاهض       املسلح والبناء الفكري واأليديولوجي املن

ـاص           .. للدولة أو ما عرف تراثاً بالتأويـل اخل
وقامت هذه احلركات على تكفري الدولـة منـذ      
ـار          عهد علي، وطرح قواعد وأسس بديلـة لتي
ـار أهـل          األغلبية الداعم لشرعية الدولة وهو تي

  ١٦.لسنة واجلماعةا
ـارجني        لقد اجتمع على الدولة األموية اخل
ـا          ـارجني عليه واخلوارج، فكان من أبـرز اخل
الذين حتدوا شرعية الدولة األموية من أساسـها        
احلسني بن علـي، وعبـد اهللا بـن الـزبري،             
وثورات الشيعة اليت من أمهها حركة التـوابني،        

ـ         دم وثورة املختار الثقفي يف الكوفة للمطالبـة ب
احلسني والدعوة إىل إمامة حممـد بـن احلنفيـة          

أما حركات اخلـوارج،    . بوصفه املهدي املنتظر  
فقد انفجرت كربكان نشط على طول العهـد        
ـاحل        األموي، ومن أبرزها ثورات األزارقة، وص
بن مسرح، وشبيب بن ورقاء وحممد بـن عبـد         

ـار        . الرمحن األشعث  ـان هـذا هـو اإلط ك
ـاذا    التارخيي الذي احتضن النس    اء اخلارجات فم

  عن أدوارهن يف إطار تلك احلركات؟  
ـاب       معـضلة  .. املرأة بني التاريخ واخلط

  املصادر يف بناء تاريخ النساء املسلمات
نادراً ما جند للمـرأة سـرية متكاملـة يف          
ـارزة          ـتثناء رمـوز ب التاريخ اإلسـالمي باس

لكـن حـىت هـؤالء      ..كزوجات النيب وبناته  
ـا      النساء فإن سرين تبد    و منقطعة تتـوهج حين

ـاً أخـرى        فالنـساء يف   . وختبو وتتالشى أحيان
التاريخ اإلسالمي ليس هلم وجـود مـستمر يف         
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املشهد التارخيي بل هن يدخلن إليـه وخيـرجن         
ـيس مـن تـستمر يف         .. منه   االستثناء منهن ل

ـا  .. املشهد وإمنا من تدخل إليه أكثر من مرة        أم
  ..دةالقاعدة فهي من نرصد وجودها مرة واح

ـاً         املرأة يف التاريخ اإلسالمي ترتبط ارتباط
حامساً باملوقف فال توجد املـرأة إال يف موقـف          

قليالت منـهن مـن تعـىن       .. جلل أو مشهود    
ـا         لعـل  .. املصادر التارخييـة بالـشخص فيه

أبرزهن السيدة عائشة رضي اهللا عنـها، وحـىت         
ـا         هذا النموذج، فإن تكامل صورا التارخيية إمن

ـيس للعنايـة    " املواقف التارخيية "ل  يعود لفض  ول
ـا          ا خاصة حيث ارتبط ذلك بكثـرة ظهوره
ـية عامـة          يف مواقف ومناسبات دينيـة وسياس

  . كانت تستدعي ذلك الظهور
ـنح     ما داللة ذلـك   : والسؤال ؟ قـد جي

البعض إىل طرح تفسري نسوي سـهل حـول         
ـاغه وكتبـه           ـاريخ ص اضطهاد األنثـى يف ت

ـيس هـو    لكن ذلـك التفـسري      .. الذكور ل
إن وجود املرأة املنقطـع     .. الصحيح أو األصح    

يف التاريخ العام إمنا يعود لطبيعـة وخـصائص         
ـام األول والـيت          حياا املرتبطة باألسرة يف املق
ـام          ترتب عليها االنتقال املستمر بني الـدور الع

هذا يف الوقت الـذي ينقطـع فيـه         .. واخلاص
مبا هلـذا   ر. . الرجال انقطاعاً كامالً للدور العام    

وللرتعة الذكوريـة يف ثقافـة تلـك        -السبب  
ـاد علـى        -املنطقة جزئياً   ال نـستطيع االعتم

ـاريخ متماسـك          مصادر التاريخ العام يف بناء ت
من هنا كانت أمهيـة البحـث عـن         .. للمرأة

مصادر ثانويـة أخـرى لـسد الفجـوات يف          
  .البحث التارخيي

  البالغات والنصوص وتاريخ النساء
ـبرياً لـألدب       ال بد وأن مننت    ـاً ك  امتنان

ـان        فلـوال  .. العريب وافتتان العرب باللغة والبي
ذلك االفتتان لفاتنا بعض املـصادر الـيت تعـد          
مصادر تكميلية هامة للتـأريخ للنـساء، وهـي       
ـبعض النـساء         تلك النصوص البالغية املنسوبة ل
ـاب           يف التاريخ اإلسالمي والـيت تـورد يف ب

ـا  العناية بالبالغة والفـصاحة كقي     مـة يف ذا ..
-تدل تلك النصوص يف شـقها املوضـوعي          

على أدوار عامـة للنـساء      -وليس اللغوي التقين    
ومن بـني تلـك     . مر عليها التاريخ مرور الكرام    

ـا          النصوص ما هو لنساء سياسيات، لعـل أمهه
وأشهرها  بالغات النـساء الـداخالت علـى         

  .١٧معاوية وملوك ووالة بين أمية 
ـياقات هينـة     تذكر بالغات النساء يف     س

ـام          من سياقات التاريخ اإلسالمي؛ فهـي يف مق
ـاريخ           ـات ذلـك الت الواحة أو الرتهة بني جنب

ـات األدب      ..املفعم باخلطوب    جنـدها يف مقام
وال ميلـك املتفاعـل     .. أو امللح والنوادر أو العرب    

ـابع          مع تلك النصوص أن يغلب إحـساسه بالط
الدرامي للسياق الذي يوضع فيه النص ليكـون        
أقرب إىل املشهد التمثيلي املكـرر؛ فاخلليفـة يف         
جملسه بني أعضاء بطانته املقربني يبحـث عـن         
التسرية والتسلية فيبعث يف طلب واحـدة مـن         
تلكم النساء املأسورات املـشهورات بالبالغـة       

ـا        ـتمتاع خبطا .. ليحاورها باحثاً عن لذة االس
ـاً بينـه وبـني           ويف جملسه تتوزع األدوار تلقائي
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ه فيعمد أحدهم إىل استفزاز املـرأة لتطلـق         بطانت
لساا بفصاحتها اليت يتشوق إليها اخلليفة ومـن        

ـات        .. معه لكن ذلك الـسياق اهلـني للبالغ
ـاً البعـد           واحلكايات مل يستطع أن يـستر متام
ـا؛        السياسي واهلواجس التارخيية املـستترة وراءه
لقد متثل ذلك جلياً يف معاجلة معاويـة شـديدة          

ـارزات سـواء       احلساسية أل  مر هؤالء النساء الب
ـيهن          ـاءة إل يف إكرامهن أو  ضمان عـدم اإلس
ـا            ـا يعكـس مراعاتـه إم يف مقدمهن عليه مب
ـاءان        ملكانتهن الشخصية والـسياسية أو النتم

ويف التحليل األخري ميكن القـول بأنـه        ..القبلية
ـلفاً مـن         رغم السياقات واألغراض احملـددة س

املقامات والنـصوص،   قبل املصادر التراثية لتلك     
ـائل األخـرى         فإا حتوي من الدالالت والرس
ـاالت خـصبة للتحليـل           ـا جم ما يفتح أمامن
ـا          ـاً خمتلفً وتوظيف تلـك النـصوص توظيف
لكشف التاريخ غري الرمسي واملـسكوت عنـه        

  .     من تاريخ املرأة
حتفظات منهجية حول بالغات النـساء      

ـارخيي   كمصدر ت
مـصدر  يقتضي التعامل مع النـصوص ك     

ـات عديـدة تتعلـق يف          تارخيي إثارة مالحظ
جمملها بالصدق الكلي أو اجلزئي لنـسبة تلـك         

ـاجس        . النصوص وال مناص من القول بـأن ه
ـاجس         صدق نسب النصوص ألصحاا هو ه
ـاريخ           يقلق الباحثني يف كثري مـن نـصوص الت
ـال         اإلسالمي باستثناء احلديث النبوي الـذي ن

 مبـسائل اجلـرح     حظاً وافراً من عناية الباحثني    
والتعديل والتـصحيح والتحـسني والتـضعيف      

حيـرك مـسألة مـصداقية    . وحىت املوضوع منه  
تلك النصوص، جزئياً أو كلياً، عـدة شـواهد         

  :ال بد يف هذا املقام من اإلشارة إليها
 أن كثرياً منها يقع يف عداد النصوص املطولة         أوهلا

ا اليت يستبعد املنطق والعقل أن يكون قد مت حفظه        
ـاحبتها يف           عن ظهر قلب مبجرد أن أدلت ا ص
موقف تلقائي وملرة واحـدة دون أن يكـون مث          
استعداد لذلك حبضور كتبة أو حفاظ ممن عرفوا        

   ١٨ .بقوة الذاكرة
 فإن املتأمـل لبنيـة تلـك        يف املقام الثاين  

ـا؛         النصوص يلحظ عدة مسات مـشتركة فيه
فمعظمها حيمل الطابع امللحمي الـذي يعكـس        

ة طرف بعينه أمام جربوت وظلـم طـرف       مأسا
ـات    . آخر هو غالباً السلطان    وأهم تلك امللحمي

ما يتناول مأساة علي وأبنائه رضـي اهللا عنـهم،          
ـاة            أو مأساة عثمان على يـد قاتليـه، أو مأس
مجاعة كاهلامشيني، وأهـل أمـصار العـراق يف         
ـاجلربوت          عهد بين أمية ووالم ممن اتـسموا ب

املالحم غالباً بـسرد قـصة    تبدأ هذه   .. والطغيان
ـاة         املأساة من بدايتها وتنتهي بتجسيم معىن املأس
ـيم           وما تنطوي عليه من ظلم ومنافاة للـدين وق

ـا      .. العدالة احلق  ـات وكأ وتبدو تلك امللحمي
ـاة          تعبري عن الضمري اجلماعي املؤرق مـن مأس
حتول املسلمني  من دولة الفـضيلة واحلـق إىل          

تساؤل عن أيـة مجاعـة      ويبقى ال .. دولة الظلم   
ـا  .. وأي ضمري كان تعبري تلك النـصوص         هن

إن ..تربز أمهية متابعة السياق امللحمي ودالالتـه      
عديداً من تلك النصوص رغم إدانتها الـشديدة        
لبين أمية تنطوي على تأكيـد مبـدأ وجـوب          
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ـا    ـالة إن     .. طاعة اخللفاء ولزومه وهـذه الرس
دلت على شئ فهي تؤكـد انتـساا جلماعـة          

ـاءهم         أه ل السنة واجلماعة الـذين حيتمـل وع
األيديولوجي هذا التناقض حتت شـعار عـذر        
السلف وإن أخطأوا، ودرء الفنت مقـدم علـى         
ــر وإن  ــة والة األم ــصاحل، وطاع ــب امل جل

ولكن تلك الرسالة بـدورها حتتمـل       .. جاروا
االنتساب والتعبري عن الضمري الـشيعي املبكـر        

  .  ء السلطانالذي حيمل بدوره مبدأ التقية إزا
إىل جانب الطابع امللحمي فإن بنية تلـك         
ـات مـشتركة         النصوص حتمل مالمـح ومس

ـا        فهـي  . كثرية ترجح وجود أكثر من صانع هل
تشبه يف بنياا تلك اآلثار احلـضارية املعماريـة         
أو الزخرفية اليت خلفتـها حـضارات كـربى         
ـا         واليت حتمل بصمات تلك احلضارات أكثر مم

تلـك  ..  عن ذوات بعينـها    حتمل تعبريا خاصا  
ـتراك          ـبعض إىل اش ـا ال السمات اليت يرجعه
ـتمرار تـشكيلها          ـنعها وإىل اس كثريين يف ص

  .وإعادة تشكيلها على مدى فترة زمنية ممتدة
    يضاف للبعد البنيوي واخلصائص اهليكلية العامة 
اليت ترجح التدخل اخلارجي بالوضـع يف تلـك         

زئيات اليت  النصوص، عنصر هام هو املفردات واجل     
ـارات         استخدمت يف بناء تلك النـصوص كالعب
واملصطلحات وغريها؛ ويف هذا املقام يالحـظ       

كما يدخل  . تشابه اللغة املستخدمة إىل حد كبري     
ـاهر بـني بعـض            ـاص الظ يف هذا الباب التن

، واستخدام عبارات هي من قبيـل       ١٩النصوص
املفردات الشيعية اليت اقترنت بتطور األيديولوجية      

ية يف فترات الحقة مثل وصف اإلمام علي        الشيع

ـ     من "أو  " اإلمام الوصي "من قبل إحدى أنصاره ب
 أو ٢٠،" بسره وجعله باب مدينتهρاختصه الرسول 

سيد شباب  " وصف زينب بنت علي أخيها بأنه       
ـات      ٢١".اجلنة  بل وتداخل واختالط بعض البالغ

 كذلك يـشار إىل     ٢٢.واحلكايات ببعضها البعض  
خصيات عبارات غري متالئمة    استخدام بعض الش  

إطالقًا مع موقفها التارخيي والسياسي كأن يقول       
وهو له اخلصم اللدود    " علي عليه السالم  "معاوية  

الذي أمر معاوية بلعنه على منابر املساجد يف كل         
    ٢٣..أحناء دولته اخل

يف التحليل األخري، فإن ميـل الباحثـة إىل         
جـود   بو -بناء على ما سبق من احلجج     -القول  

ـافة أو الوضـع يف           تدخل جزئي أو كلي باإلض
تلك النصوص ينبغي أال يقلل مـن أمهيتـها يف          
ـارجي ال يعـين         التحليل السياسي؛ فالتدخل اخل
ـام لوجـود أصـل           من جانب آخر الرفض الت
لتلك النصوص ونـسبة جـزء مـن الكـالم          
لصاحبته وهو ما دعمتـه املواقـف التارخييـة         

من جانـب آخـر     . املعروفة لبعض هؤالء النساء   
ـا           فإن أمهية عنصر الوضع ليـست مطلقـة وإمن
تتوقف علـى توظيـف تلـك النـصوص أو          
ـاء          ـنص يف غـري بن استخداماا؛ فاستخدام ال
ـاء          ـاً يف بن األحكام، حيث يكون اللفظ حامس
احلكم، يقلل مـن أمهيـة الـصدقية الكاملـة          
واأللفــاظ، ويعظــم يف املقابــل مــن أمهيــة 

ـ   . الدالالت رغـم  -االً بأنـه    وميكن القول إمج
ـإن تلـك النـصوص    -احتماالت التـدخل    ف

ـاريخ وأدوار          حتتفظ بقيمتها يف الداللة علـى ت
صوحيباا، بل رمبا أضافت تلـك التـدخالت        
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ـيم وضـمري          احملتملة دالالت مضافة تتعلـق بق
ويبقى من أدب السلف أن نـستعني       .. اجلماعة

ـال بقـول          اهللا "فيما توجد فيه جماالت االحتم
                     ".    أعلم

ـات   ــساء اخلارجـ ــن .. أدوار الن م
ـاـن   بالغ

أول ما يلفت النظر يف استقصاء تلـك        * 
النصوص وما حييط ا من تاريخ، هـو تلـك          
املفارقة بني الوجود البارز املكثـف والفاعـل        
للنساء يف معسكر علـي وولـده، والتالشـي     
شبه الكامل هلن يف معـسكر معاويـة ومـن          

فارقة جتـسد بـشكل جلـي       هذه امل . خلفه
ـا بـني    (الفارق بني وضع املرأة يف النظامني        م
ــصة  ــالمية اخلال ــة اإلس أو شــبه -املنظوم

ـا اخللفــاء    -اخلالـصة  الـيت جـسدها واقع 
الراشدون، ومنظومة امللك بروافـدها الفكريـة    
اليت جتمع بني قيم القبلية والنظم اإلمرباطوريـة        

ـي      ـاة   التارخيية احمليطة باجلزيرة وبعض الق م املنتق
  ).من النسق اإلسالمي بعد إعادة تكييفها

ـا       *  ـات كم انقسمت النـساء اخلارج
ـا        : يظهر من حتليل نصوصهن إىل فئتني أوالمه

ـات،          ـات واهلامشي النخبة وهـن مـن الطالبي
ـاء قبائـل األمـصار           والثانية فئة العوام من أبن

ـا    (خاصة يف العراق     ) البصرة والكوفـة وغريه
ـتوطنت     ممن أيدوا عليا وأبن    ائه ضد معاوية واس

فــيهم حركــات اخلــروج ضــد خلفائــه 
ـتني        .. األمويني ـا الفئ كانت النساء مـن كلت

 -طرفاً أساسياً يف هـذا الـصراع الـسياسي        
  .الديين اجلسيم

تظهر بالغات النـساء أن مـوقفهن       *  
السياسي والعسكري كان تعبرياً عـن نـضج        
بالغ يف إحساس املـرأة بشخـصيتها العامـة         

ـاعي ومواطنتـها الكاملـة،      ودورها اال  جتم
لتجسد أولئك النساء الثمرة ملا بـدأه اإلسـالم         

ـيري حقيقـي يف        ρيف عهد الرسول      مـن تغ
ـا وبيئتـها        لقـد  .. إدراك معىن املرأة لدى ذا

ـا يظهـر مـن           جاء موقف تلك النساء كم
كلمان تعبرياً عن اختيار وقناعة كاملة مبوقـع        

ـاً لـضرو         رة احلق يف ذلك الـرتاع، وإدراك
فهـو  . مشاركتهن يف تشكيل مـصري األمـة      

موقف واع مل يسبقهن إليه أحد بـل متـسكن          
  .به وحتملن مسئوليته كاملة

يتجلى ذلك يف مواقـف كـل النـساء         
ـات         الاليت استجون معاوية، ففـي ذروة حلظ
االنكسار والضعف، ويف حمضر اخلليفة الـاليت       
حاربنه وحرضن عليه، مل تتنصل واحدة منـهن        

-ا ومل تربره، ومل تتـربأ أي منـهن          من موقفه 
 من مـساندا لعلـي أو       -حىت الاليت تصاحلن  

ـاع          اقتناعها حبقه، بل أكدن مجيعا أن على اقتن
بأن علياً كان صاحب احلق، حىت قال معاويـة         

واهللا : "تعبرياً عـن دهـشته لـذلك املوقـف        
ـبكم لـه            لوفائكم له بعد موته أحب إيل من ح

ه   ٢٤".يف حياـت
تركزت جـل   ..يف املعركة أدوارهن  *  

ـات يف         الكتابات على دور النـساء كمحرض
معارك اخلروج؛ هكـذا كانـت نائلـة زوج         
عثمان وابنته عائشة يف التحريض علـى الثـأر         
له، وهذا ما فعلته عائشة أم املؤمنني يف موقعـة          
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اجلمل وأمساء ذات النطاقني مع ولـدها عبـد         
ـ      . اهللا بن الزبري   ساء وهذا أيضاً ما فعلته جل الن

املذكورات يف البالغات مثـل سـودة بنـت         
قامـت  . عمارة والزرقاء بنت عدي وغريهـن     

هؤالء احملرضات، من خـالل الـشعر البليـغ         
واخلطب احلماسية، بتشجيع املقاتلني وشـحذ      
مهمهم؛ تقول الزرقاء يف خطبتـها العـصماء        
ـا معاويـة           اليت ألقتها يوم صفني الـيت حفظه

ـاس  : "لفرط إعجابه ا    إن املـصباح ال    أيها الن
يضيء يف الشمس، وإن الكوكـب ال يقـد         

أال من استرشد أرشـدناه ومـن       .. يف القمر   
ـان يطلـب       . استخربنا أخربناه    إن احلـق ك

ـاجرين          ـا معـشر امله ضالته فأصاا فصرباً ي
واألنصار فكان قد اندمل شـعب الـشتات،        
والتأمت كلمة العدل وغلـب احلـق باطلـه         

ـ      .. اء وخـضاب   أال إن خضاب النـساء احلن
ـا         الرجال الدماء والصرب خري األمور عواقباً فهي
ـا           إىل احلرب قدماً غري ناكصني فهذا يوم له م

  ٢٥" .بعـده
يف ثقافة كالعربية هلا تلك العنايـة باللغـة         
ـاً، بـل       والبيان مل يكن ذلك الدور للنـساء هين
ـال        يعين ذلك قيامهن بأمر الشحن املعنـوي للقت

ـ        لقـد عـرب    . روبعلى ما له من أمهية يف احل
معاوية يف النصوص عن تلك األمهية غري مـرة،         
ـا          منها قوله للزرقاء بنت عدى يف وصف دوره

ـا   : "وأثر حتريضها للمقاتلني يوم صـفني      واهللا ي
زرقاء لقد شركت علياً عليه الـسالم يف كـل          

  ٢٦". دم سفكه

   لكن السؤال يبقى هل اكتفت آالف النـساء        
دون خوضـه   اخلارجات بالتحريض على القتال     

؟ هو أمر يصعب تصوره منطقاً ..ومقارعة السيوف
وإال يثور السؤال إذا مل تقاتل النساء اخلارجات        .. 

يف احلروب فلماذا قُتلن فيها؟ والقتل حسب قانون        
على هذا قتلت   .. احلرب هو نصيب املقاتل وحده    

أم وهب بنت عبد إحدى املناصرات للحسني يف        
املكتوب ال يسجل    لكن التاريخ    ٢٧.موقعة كربالء 

ـاد  ..أدوار النساء املقاتالت إال ملاماً وعرضاً      ويك
يكون من النادر العثور على ما يفيد ذلك الـدور          
تصرحياً؛ ففي حديث أم البنني أخت عمر بن عبد         
ـاج          العزيز وزوج الوليد بن عبد امللك مع احلج
تذكر يف سياق تقريعها الشديد له اسـم غزالـة          

من اخلـوارج أذاقـت     احلرورية كمقاتلة شرسة    
قاتل اهللا الـذي  :"احلجاج األمرين، تعريه ا قائلة     

غزالـة  ) أي رمـح ( يقول إذ نظر إليك، وسنان    
  :احلرورية بني كتفيك

      أسد علي ويف احلـروب نعامــة                 
  ربذاء تفزع من صفري الطائر

ـا                          هال بـرزت إىل غزالـة يف الوغ
  ناحي طائربل كان قلبك يف ج

      صدعت غزالة  قلبــه بفـوارس                  
  ٢٨تركت مناظره كأمس الدائر 

ـارة إىل أن أغلـب          ومن نافلة القول اإلش
هــؤالء النــساء قــد خــضن معــاركهن يف 
ـات اهلويـة         التحريض أو القتال سافرات معروف
ـاعرات أو          ـان إىل ش واهليئة وإال لنسبت بالغ

اء خطيبات جمهوالت، بـل إن بعـض جلـس        
ـان           معاوية ممن حـضروا تلـك املـشاهد، ك
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يتطوع إىل إعادة وصـف مـشهد اخلارجـة         
  .وهيئتها بتفصيل قبل سرد مقوالا

  النساء زمن الصرب * 
ـارجني       ـاتلني واخل   تدافعت أمواج املق
على بين أمية على مدى تاريخ تلـك الدولـة          
اليت استمرت أقل من مائة عام حـىت متكنـت          

ـات      ـا (آخر تلك املوج -لف العلـوي  التح
ـا        )العباسي ، املدعوم من الفرس، مـن اجتياحه

وما بني تسليم احلـسن اخلالفـة       .. وإسقاطها
ــة  ـــ٤١(ملعاوي ــة ) ه ــقوط الدول وس

ـات       ) هـ١٣٢( كان نـصيب تلـك املوج
فكيـف كانـت    . املتدافعة القتال أو اهلزميـة    

ـا بـني            النساء اخلارجات  زمـن اهلزميـة م
  االعتراف والعقوبة؟

  العتراف النساء يف موقف ا
ـبرية يف           أظهرت النـساء شـجاعة ك
مواقف املواجهة مع اخلليفة وبطانتـه، حـىت         
هؤالء الاليت حاصـرهن كـرم الـسلطان أو         
ـا          ديداته، مل تتنصل إحـداهن مـن قناعا
ـاهي العجـوز أروى         ومواقفها الـسياسية؛ ه
بنت احلارث بن عبد املطلب تلقـن معاويـة         

ـال املـس        لمني يف  درسا تعريه فيه استحالله م
ـاءه،            ـا عط غري ما شرعه اهللا حني ميـن عليه
ـا مثلـه،           مذكراً إياها أن علياً مل يكن ليعطيه

صدقت إن علياً أدى األمانة وعمـل       "تقول له   
ـيعت أمانتـك           بأمر اهللا وأخذ به، وأنـت ض
ـال اهللا مـن ال            وخنت اهللا يف ماله فأعطيت م

ـتمن       .. يستحقه   وما سألتك من مالك شيئاً ف
ـا، وال نـرى أخـذ         به، إمنا سأل   تك من حقن

ـاك       .. شيء غري حقنا     أتذكر علياً فـض اهللا ف
 وها هـي سـودة بنـت        ٢٩".وأجهد بالءك 

ـا         عمارة ترفض، حني واجهها معاويـة مبوقفه
ـا علـى قتالـه           وأشعارها يف حتـريض أخيه
ونصرة علي، تـرفض التنـصل مـن ذلـك          

أي : "املوقف أو حىت إبداء الندم عليـه فتقـول        
رغب عـن احلـق واعتـذر       واهللا ما مثلي من     

قال هلا فماذا محلـك علـى ذلـك         . بالكذب
ـاء  . ٣٠"قالت حب علي عليه الـسالم      والزرق

بنت عدي على ميلها الواضح لقبـول الواقـع         
ـا          اجلديد والتصاحل معه تصف قول معاويـة هل
بأا شركت علياً كل دم سفكه بأنـه بـشارة          

ـاء        يف بقيـة مـن   -ومسرة هلا، وتـرفض بإب
..  مصاحلتها للعهد اجلديـد     حتديد مثن  -نضال

أما بكارة اهلاللية فتقـول، حـني حاصـرا         
ـاص          اامات اخلليفة وسدنته عمـرو بـن الع
ومروان بن احلكم مبـواالة علـي وشـعرها         

ال أدفع ذلـك    : "الستنفار املقاتلني يوم صفني   
ـيش بعـد أمـري            بتكذيب فال خـري يف الع

 مث ها هي آمنـة بنـت        ٣١..تعين علياً " املؤمنني
يد تطلق لساا بالدعاء علـى معاويـة يف         الشر

ـيئاً مـن        :"حضرته تقول له     ـا بلغـت ش م
" جزائك، بل وإن اهللا بالنقمـة مـن ورائـك         

ـا ذروة تلــك  ٣٢.حـىت أعـرض عنــها    أم
ـاء         املواجهات وأشدها إيالماً فتتجلـى يف اللق
العاصف بني زينب بنـت علـي رضـي اهللا          
عنهما بعد أسرها، ويزيد معاوية الذي وقـف        

ا يف قصره، بعد نصره، منتـهكاً حرمـة         متعالي
احلسني شهيداً، ممثال برأسه املقطـوع علـى        
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مرأى من نساء آل البيت وقد غره النـصر أن          
ـثرية          يقول أبياتاً تعد أحد القرائن التارخييـة الك
على فسقه وكراهته يف األمة، وكان من بـني         

  :ما أنشده 
ــدر مثلـها                               فجزيناكم بـب

دل   وأقمنا ميل بدر فاعـت
          لست للـشيخني إن مل أثـأر                     

  من بين أمحد ما كان فعل
مل ختش زينب أسره وضـعفها وقالـت        
ـالكفر         خطبتها العصماء اليت امت فيها زيداً ب

 وإهانتـهن   ρوعريته هتك سترة بنات الرسول      
   ٣٣.وتوعدته بعذاب اهللا املهني

  لعفو والعقابالنساء اخلارجات بني ا
ـا حظـوظ وأرزاق            حىت اهلزميـة هل

يف بالط اخلليفة معاويـة     .. تتفاوت بني العباد    
قدم لنا التاريخ الرمسي املكتوب وجهاً مـشرقاً        
للعفو والتسامح عما بـدر مـن املهـزومني         
. واملهزومات من اخلارجني على أمري املـؤمنني      

ـال      وما كان هؤالء إال خنبة القـوم مـن الرج
 يستقدمون على اخلليفـة يف حاضـرة        والنساء

ـا          ـاس م الدولة، فيمنحهم على مشهد من الن
ـاريخ         تيسر من العفو مقابل الوالء، ويسجل الت

ـات      والنـساء  . والشعراء عنه املـآثر والبالغ
كالرجال يف مآالن الـسياسية؛ منـهن مـن         
ـام        تصاحلت وقبلت االعتراف بـشرعية النظ

ـاء  اجلديد دون اعتذار عـن املاضـي، كالز      رق
بنت عدي، وبكارة اهلالليـة وأم اخلـري بـن          
حريش البارقية، والدارمية احلجونيـة، ومنـهن       
من متسكت مبعارضتها ورفضها شرعية هـذا        

النظام كموقف شخصي بعد أن انتزعت مـن        
سياق الثورة كزينب بنت علي وآمنـة بنـت         

ـا يف النهايـة         . الشريد ـائفتني كانت وكال الط
ـان اخلليفـة      ويف.. تعبرياً عن اهلزمية    كالمها ك
ـان      .. منتصراً مظفراً  فالـصراع احلقيقـي ك

ـيم، وعنـدما حيـي           ـامني للق صراعاً بني نظ
اخلليفة خصومه بشروطه ونظامه فإنـه يعلـن        

ـامهم       ـبقني  .. على الوجه اآلخر دفـن نظ في
كان هذا مـآل النخبـة      . أحياء يف غري دنياهم   

ـات مـن نـساء اخلـوارج           فماذا عن العامي
ـات   .  واخلارج

   مل تكن مشاهد دخول النساء اخلارجات على  
ملوك بين أمية ومناظرن  سوى الوجه املـزين         
املتجمل، لكن اهلزمية احلقيقية بوجهها البشع تظل      
هناك بعيداً عن دائرة الضوء يف األمصار املتمردة،        
حيث ساحات القتال، وحيث العقاب احلقيقي      
يف السجون على أطراف تلك األمصار ما بـني         

ـاريخ    .. لقتل والتعذيب والسجن    ا ال خيربنا الت
الكثري عما حدث يف تلـك األمـصار لعامـة        
اخلارجني الذين هزموا، لكن ما نعرفه يكفـي        
ـاالً         لتخيل بشاعة مصريهم وما تعرضوا له رج

خيربنا التاريخ أن األمويني قـد      .. ونساء من حمن  
عهدوا بأمور مملكتهم إىل والة خالفوا الشروط       

والية ومارسوا درجات غري مـسبوقة      الشرعية لل 
من العنف والقسوة ال ختالف عن أمر اإلسـالم         
فحسب بل ال تراعـي أدىن حـدود احلـس          

وقد عهدوا هلؤالء مبباشـرة أمـور       . اإلنساين
األمصار حكماً ومواجهة للخارجني وأطلقـوا      
يدهم دون قيود وأعلنوا للرعية أنه قد انتهى بغري         
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.. بة العمل ومراقبتهمرجعة مبدأ الراشدين يف حماس
فأنتج عهد بين أمية من أمساهم اخلليفة الراشـد         

عمر بن عبد العزيز    ) املستثىن يف تاريخ األمويني   (
τلقد مارس هؤالء أقسى أنواع العنف      . باجلبارين

ضد اخلارجني على بين أمية مثل القتل بالشبهات، 
والقتل صرباً، والتعذيب، واملثلى كالصلب وقطع      

األحياء من املعارضـني، والتـهجري   اليد، ودفن   
ومن القليـل   . اإلجباري والتكديس يف السجون   

الذي أنبأنا به التاريخ عن هؤالء وضحاياهم ذكر        
بعضهم كبسر بن أرطأة، الـذي واله معاويـة         
احلجاز فأسرف يف قتل أهل البيت وسيب النساء        

ومن أشهرهم زياد بن أبيه أمري العراق      . املسلمات
أول من  "لذي وصفه الطربي بأنه     زمن معاوية وا  

شد أمر السلطان وأكد امللك ملعاوية، وألزم الناس  
الطاعة وتقدم يف العقوبة وجرد السيف وأخـذ        

وعن زياد تذكر   ٣٤".بالظنة وعاقب على الشبهة   
ـارجني          روايات عديدة يف القـسوة علـى اخل

وإليه يعـزى تأسيس مؤسـسة     . واخلارجات
أجهزة الـضبط  القمع األموية كتجنيد آالف يف      

والقمع وبناء السجون اليت ضـمت يف عهـده         
ـات،       عشرات اآلالف من اخلارجني واخلارج
وجتنيد املرتزقة من العجم والفرس للقيام علـى        

أخذهم ـم          -تعذيب وقتل هؤالء حىت ال ـت
ومن هؤالء أيضاً   .  رمحة وال شفقة   -وهم الكفار 

عبيد اهللا بن زياد أمري البصرة الذي وصفه احلسن         
كان غالماً سفيهاً يسفك الـدماء      "بصري بأنه   ال

 ومما يروى عنه رواية نذكرها      ٣٥" .سفكاً شديداً 
فقط يف مقام اإلشارة إىل الثمن احلقيقي الـذي         
دفعته النساء اخلارجات يف األمصار؛ يذكــر       

صاحب بالغات النساء عن املدائين أن عبيـداً        
ى بامرأة من اخلوارج فقطع رجلها وقال هلا         أـت

إن يف الفكر يف هول املطلع      : "ترين فقالت كيف  
، مث قطـع رجلـها      "شغالً عن حديدتكم هذه   

ـا       . األخرى وجذا فوضعت يدها على فرجه
فقال لتستريه فقالت، لكن مسية أمك مل تكـن         

وليس ٣٦).تشري إىل أن جدته كانت بغياً     (تستره  
رد هذه املرأة الفذ على هذا اجلبار من جبابرة بين          

من قدرا الفذة على حتمل األمل      أمية بأقل روعة    
ـارين          وال بأقل هوالً من ذنب هؤالء الوالة اجلب

ومن . ومن أطلقهم من ملوك بين أمية على الناس       
هؤالء مسلم بن عقبة، الذي أباح املدينة بعد واقعة 

ـا       ٦٣احلرة عام     جلنده ثالثة أيام أعملوا خالهل
القتل والنهب واالعتداء على األعراض واحلرمات   

، فقتلوا خالهلا حنو سبعمائة من      ρ بلد الرسول    يف
ويبقى أشهرهم  ٣٧.محلة القرآن وبعض الصحابة   

يف التاريخ اإلسالمى احلجاج بن يوسف الثقفي       
أمري العراق يف عهد عبد امللك بن مروان الـذي         
أطلق املنجنيق على الكعبة إبان معركته مع عبد        

 ويذكر املسعودي عن احلجاج أنه    . اهللا بن الزبري  
سوى من قتله   ) أي تعذيباً (أحصى من قتله صرباً     

ـات يف          يف حروبه فوجد مائة وعشرين ألفاً، وم
حبسه مخسون ألف رجـل وثالثـون ألـف         

ـات      ٣٨.امرأة ـات العامي هكذا كانت اخلارج
باآلالف، وهكذا كان مصريهم يف سجون بين       

ة ــي   . أم
ـتم مـن الـصورة           هذا هو اجلانب املع

ـا       ت فلـم تكـن     الذي مل  تفصح عنه البالغ
البليغات الداخالت على معاوية ومـن خلفـه        
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ـاً مـن النـساء           من امللوك سوى األسعد حظ
اخلارجات، أما أصـحاب القـصة احلقيقيـة        
فبقني هناك يف غياهب وبـشاعات سـجون        
ـان          العراق وغريه، ال جيدن من يعرب عن معان

.. اليت كانت تستحق أقصى  أشكال البالغـة       
ـا أن املؤرخـون     لكن البلغاء مل ينصفون      كم

ـاحب          ـام القلعـي ص مل يفعلوا؛ يصف اإلم
ذيب الرياسة وترتيب السياسة زياداً ابن أبيـه        
بأنه صاحب سياسة عظيمة ويـضرب لـذلك        

وما ذكر من حسن تـدبريه أنـه        : "املثل قائالً 
أتى بامرأة كانت قد خرجت مـع اخلـوارج         

فلم خيـرج النـساء    . يف احلرب فقتلها مث عراها    
لك، وكن إذا دعـني إىل اخلـروج        عليه بعد ذ  

 ٣٩".قلن لوال التعريـة لـسارعنا إىل اخلـروج        
ـات وانتـهاك         هكذا بدا تعذيب النساء اخلارج
ـاب          ـبعض مـن الكت حرمان حىت لدى ال
املرموقني للتاريخ الرمسي أمـراً مـن حـسن         
ـا يتفقـون علـى          السياسة ألم واجلبارين مع

ـان         ٤٠منهج تأديب النساء ودفعهـن إىل مك
رحـم اهللا   . .. يعي وهو البيوت واملخادع   الطب

النساء اخلارجات وغفر هلن وحنتـسب ملـن        
  . ظلمهن

     
 

                                                           
  :اهلوامش

ابن طيفور، اإلمام أيب الفضل أمحـد بـن أىب          :   انظر  ١
مطبعـة مدرسـة    : القـاهرة  (الغات النـساء  بطاهر،  

ـ ١٣٢٦والدة عبـاس األول،      ص ص  ) م١٩٠٨-هـ
٢٢-١٦. 

                                                                  
: بـريوت  (أعـالم النـساء   عمر رضا كحالة،    :  انظر ٢

ــالة، ط   ــسة الرس ، ص ص ٥ج ) ١٠،١٩٩١مؤس
  .٢٢٤، ص ١٥٠ -١٩٤

  السيوطي، احلافظ جالل الدين عبـد الـرمحن بـن            ٣
ـ   : ، حتقيق تاريخ اخللفاء أيب بكر،    ي الـدين   حممـد حم

مطبعـة الفجالـة اجلديـدة،      : القـاهرة (عبد احلميد   
 . ٧٩، ص ١ج) م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩

السياسة االقتصادية والـنظم املاليـة        أمحد احلصري،     ٤
مكتبـة الكليـات    : القـاهرة  (يف يف الفقه اإلسـالمي    

 .٥٢ص ) ١٩٨٤األزهرية، 
ــصري وآخــرون، ٥ ــدل   احلــسن الب ــائل الع رس

ــد ــقوالتوحي ــة وحتقي ــارة . د: ، دراس ــد عم حمم
ــاهرة( ــالل، : الق ــر . ٤٦ص ) ١٩٧١دار اهل وانظ

 .٦٦أيضا هامش احملقق يف نفس املرجع ص 
كتـاب    ابن قتيبة، أىب حممد عبد اهللا بـن مـسلم،             ٦

ـ ١٣٢٢مطبعة النيـل،    : مصر (اإلمامة والسياسة   -هـ
 .٢٨٨، ص ١ج) م١٩٠٤

 احلسن البـصري وآخـرون، مـصدر سـابق، ص           ٧
٤٦. 
 .٢سابق، ج  ابن قتيبة مصدر ٨
 .٨٥  املصدر السابق، ص ٩
البدايـة   ابن كثري الدمشقى، أبو الفـداء احلـافظ،          ١٠

أمحـد أبـو ملحـم وآخـرون        . ، حققـه د   والنهاية
ــاهرة( ــراث،  : الق ــان للت ـــ، ١٤٠٨دار الري ه

 .٢٣١، ص ٦، ج٣جملد) م١٩٨٨
 .٢١٨  السيوطي، مصدر سابق، ص ١١
 .٢١٩  املصدر السابق، ص ١٢
، اإلنافـة مـن معـامل اخلالفـة       مآثر    القلقشندي،    ١٣

عـامل  : بـريوت (عبد الـستار أمحـد فـرج        : حتقيق
 .٣٤٤، ص ٣ج) ت.الكتب، د

 األحكام السلطانية والواليـات الدينيـة       املاوردي،    ١٤
 .١٧ص ) ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت(
عبـد احلميـد    :   نص منقول عن العقد الفريـد يف        ١٥

 ماحلكومــة والقــضاء يف اإلســالأمحــد ســليمان، 
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ص ) ت.مكتبة الشعب، الطبعـة الثانيـة، د      : القاهرة(

 .٢٤-٢٣ص 
 حول فكر اخلـوارج وأيديولوجيتـهم وحركتـهم         ١٦

، صـححه وعلـق     امللل والنحـل  الشهرستاىن،  : انظر
دار الكتـب   : بـريوت (أمحـد فهمـى حممـد       : عليه

 ).١٩٩٢ -هـ١٤١٣لعلمية، 
اعتمد هذا املقال علـى مـا ورد مـن بالغـات             ١٧

 ابـن طيفـور املعـروف ببالغـات         للنساء يف كتاب  
وهـي البالغـات املوجـودة يف       ) مصدر سابق (النساء  

  . مصادر أخرى عديدة بنصها
مقالـة فاطمـة الزهـراء      :   انظر على سبيل املثـال      ١٨

رضي اهللا عنها يف عتـاب أيب بكـر الـصديق بـشأن            
ابن طيفور، مـصدر سـابق، ص ص        : مرياث أبيها، يف  

٢٣ -٢١. 
ل بعض العبـارات املـشتركة        أنظر على سبيل املثا     ١٩

بني بالغيت سودة بنت عمارة، والزرقاء بنـت عـدي،          
 . ٣٨، ص ٣٦املصدر السابق، ص 

  أنظر بالغية أم اخلـري بنـت احلـريش البارقيـة،             ٢٠
 .٤٣املصدرالسابق، ص 

 .٢٤ املصدر السابق، ص ٢١
ــة إحــدى ٢٢ ــدائين لواقع ــة امل ــارن بــني رواي   ق

ـ       ة اخلارجيـة مـع     اخلارجيات مع زياد بن أبيه، وواقع
، ١٣٤ابنه عبيد اهللا بن زيـاد، املـصدر الـسابق، ص            

 .١٤٣ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  
 .٣٩املصدر السابق، ص :  انظر٢٣
 .   املصدر السابق، نفس الصفحة٢٤
 .٣٩-٣٨  املصدر السابق، ص ص ٢٥
 .٣٩  املصدر السابق، ص ٢٦
 عمــر رضــا كحالــة، مــصدر ســابق، ص ص ٢٧

٢٩٢ -٢٩٠. 
 .١٢٥، ص   ابن طيفور، مصدر سابق٢٨
 .٣٥-٣٤ املصدر السابق، ص ص ٢٩
 .٣٦  املصدرالسابق، ٣٠
 .٤٠  املصدرالسابق، ص ٣١
 .٦٥  املصدر السابق، ص ٣٢
 .١٧  املصدر السابق، ص ٣٣
تـاريخ    الطربي، أبو جعفر حممـد بـن جريـر،            ٣٤

حممـد أبـو    : ، حتقيـق  تاريخ الرسل وامللوك  : الطربى
 )١٩٦٣دار املعـارف،    : القـاهرة (الفضل إبـراهيم    

 .٢٢٢، ص ٥ج
فـتح البـاري بـشرح        ابن حجـر العـسقالىن،        ٣٥

، كتـاب األحكـام، ص      ١٣، جملـد    صحيح البخاري 
١٣٧. 

 .١٣٤  ابن طيفور، مصدر سابق، ص ٣٦
 .٢٠٩السيوطي، مصدر سابق، ص :   انظر٣٧
 .١٧٦، ص ٣  املسعودي، ج٣٨
 .٢٧٢  القلعي، مصدر سابق، ص ٣٩
  


