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  سرية املرأة يف القصص الشعيب واألساطري العربية

  *أمساء عبد الرازق سيد سليمان
القصص و األساطري مزيج من الواقع و اخليال،        
فهي تعكس أوضاع اتمع بأبعاده املختلفة، ولكن       
خمتلطةٌ مبا يضفيه اخليال من املالمح اخلرافية لتعطي        
القصة بعدها األسـطوري، وبـذلك تعكـس        

ة أو القصة الشعبية ما يف عقـل أفـراد          األسطور
اتمع، سواء العقل الواعي مبجريات األحـداث       
املعرب عنها، أو العقل الباطن مبا خيتزنه من الـصور          

  .املتوارثة واألهواء والرغبات البشرية
على سبيل املثال   ) قصص ألف ليلة وليلة   (فنجد  

بنيته : مزجياً من صور واقعية تعكس شكل اتمع      
، بنيتـه   )اخلليفة وعالقته ببطانته ووالته   (سية  السيا

ـاعي بـني      (االجتماعية   عالقات التراتب االجتم
الرجل واملرأة، األغنياء والفقراء وغريها من الفئات       

، البنية )االجتماعية شاملة حقوق وواجبات كل فئة   
نوعية املهن السائدة والنقود املستخدمة     (االقتصادية  

ـاري   ، حـىت الـش    )ومستوي الرفاهية  كل املعم
ون املختلفة، وذلك يف إطار مـن اجلـو          والفـن
األسطوري املختلق املبالغ فيه واحملبب يف الوقـت        
ذاته، وخاصةً بني األوروبيني إىل درجة التـصاقه        

  .مبخيلتهم عن جو الشرق وأيامه ولياليه
وسرية املرأة كما ترد يف القـصص الـشعيب         

ت اليت واألساطري العربية هي إحدى تلك املوضوعا   
تعكس وضع املرأة احلقيقي يف اتمع يف فترة معينة         
من جهة، وصورة املـرأة املتوارثـة أو املرغوبـة          

ق أهواء معينة من جهة أخرى   .لتحقـي

ولذا فإن تلك القصص واألساطري العربية تعد       
مصدراً بالغ األمهية للتوصـل إىل وضـع املـرأة          

لصورة وصورا، وخاصةً إذا ما قمنا مبقارنة هذه ا       
ـاريخ أو سـري           بوضع املرأة الفعلي من خالل الت
شخصيات نسائية واقعية عاصرت نفس الظروف      

 كما سريد ذكر بعض منها خالل هذا        -التارخيية  
  .العدد على سبيل املثال

ودف هذه الدراسة إىل إبراز عناصر وضع       
املرأة الفعلي وعناصر صورا املتخيلة من خالل       

  :ت، هياإلجابة على عدة تساؤال
ـ هل كان وضع املرأة أفضل أم صـورا،         
سواء لدى الرجل أو لدى املرأة نفسها؟ ويف أيهما         

  يربز وضع التدين أو الرفعة للمرأة؟
ـ هل تعكس األساطري والقصص دور املرأة       
السري املتواري أم أن هلا دوراً معلناً فعال؟ وذلك         

الـسياسي أم االقتـصادي أم      : على أي صـعيد   
  ؟االجتماعي

ـ ما هو حجم االهتمام بسري النساء؟ وهـل         
  تأخذ شكل التضمني أم اإلفراد؟

ـاطري         ـ هل توجد عناصر مشتركة بني األس
العربية وغريها من األساطري غري العربية مبا خيلـق         

  رؤية عامة عن النساء؟
ـ ما هي السمات اخلاصة بسرية املـرأة يف         

  انتقاهلا من عصر آلخر ومن مكان آلخر؟

  .باحثة يف العلوم السياسية *
  . م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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اك متييز بني الفئات املختلفـة مـن        ـ هل هن  
ة، أم         النساء فتضفي على كل فئة خصائص معيـن
  أن  هناك تعميم أم مزيج من التعميم والتخصص؟

  :       حول املصادر واملنهج
تعتمد الدراسة علـى مـصدرين رئيـسيني        
الستخالص األساطري والقصص الـشعيب الـيت       

  :وردت ا سري النساء، ومها
يم، موسـوعة الفلكلـور      شوقي عبد احلك   -

  .١٩٩٥واألساطري العربية، مكتبة مدبويل، 
جزء، مكتبة مـصر،    ١٨ ألف ليلة وليلة ،      -
١٩٨٧.  

العناوين      من املصدر األول تعتمد الدراسة على
  :التالية يف املوسوعة

 - بلقيس   - البسوس   -أسفار اخللق والتكوين    
 حـواء   - توحد املرأة باحلية والـشيطان       -تدمر  
 مسرح الفصول املـضحكة     - الزباء   -ات  وحيو
 سرية األمرية - مسرياميس - سارة وهاجر-النسائي

 مرينا  - سعد النسا    -آسيا  -الفلسطينية ذات اهلمة    
  .ملكة األمازون

ومن املصدر الثاين تأخذ الدراسة مناذج ممثلة         
  :لسري النساء الواردة يف ألف ليلة وليلة هي

دجية بنـت   إسحق املوصلي وزواج املأمون خب    
  لو زدت -وزمرد اجلارية  على -احلسن بن سهل 

 حكاية أنـو    - معجزة نيب اهللا دانيال      -لزاد السقا 
 شهرزاد زوجة شـهريار     - تودد اجلارية    -شروان

 -يف مقابل زوجته األويل وزوجة أخيه شاه زمان         
ـيم         -حكاية تتضمن مكر النساء وأن كيدهن عظ

ون والبنت   حكاية هار  -حكاية هند بنت النعمان     
  . حكاية دليلة احملتالة وابنتها زينب النصابة-العربية 

ولقد اختري هذان املصدران ألمهيتـهما مـن        
جانب، وملوسوعيتهما من جانب آخر، فمن ناحية       
ال ميكن إنكار أمهية ألف ليلة وليلـة كمـصدر          
للقصص الشعيب، إضافة العتبارها لوحة كاشفة عن 

 أمناط خمتلفة مـن     الكثري من األوضاع السائدة يف    
اتمعات، عاكسة تبادل التأثري والتأثر بني الثقافات    

كما . العربية واإلسالمية واهلندية والفارسية وغريها    
أا كانت موضع الكثري من التحليل مـن رؤى         
خمتلفة، منها رؤية حول شهرزاد داخل املدرسـة        
النسوية الغربية، ولقد غلبت على هـذه الرؤيـة         

،  ١ية وحتليل وضع املرأة اجلنـسي     النظـرة اجلنس 
فكانت هذه الدراسة مناسبة جيدة لتقدمي رؤية من        

  .وجهة نظر املنظور النسوي اإلسالمي
أما موسوعة الفلكلور واألساطري العربية، فهي      
عمل رائد للمتخصص يف البحث والتنقيب عـن        
القصص الشعيب واألساطري واملمارسات الفلكلورية     

وسوعة شاملة مما ال يتـوفر      هي م . والسري الشعبية 
كثرياً، إذ جند السري الشعبية موزعة منقسمة كـل         
مبفردها يف أعداد هائلة مـن النـسخ خمتلفـةً يف          

ـا  . أحجامها دون هذا احلصر هلا وملوضوعاا      كم
تتسم هذه املوسوعة بعدة مسات تتفق مع هـدف         

  :البحث
التعرض للتنويعات اهلائلة للسرية الشعبية      .١

هلا تبعاً للزمان واملكانالواحدة وتبد .  
تبيان أثر التفاعل بني الثقافات املختلفـة        .٢

  .وتداخلها مع الثقافة العربية
إبراز موضع املرأة بشكل عام يف القصص        .٣

إدانـة  : الشعيب واألساطري حتت عناوين مثل    
  .األنثى، حواء وحيوات، وغريها
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ـتعانة            باإلضافة هلذين املـصدرين مت االس
ر الفرعية الالزمـة ألغـراض      بعـدد من املصاد  

  .   الدراسة، واليت ستظهر يف هوامش الدراسة
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مساحة الدراسة ال        
ـيل           تتسع وال تسعى إىل احلكي أو إىل سرد تفاص
هذه السري، وإمنا استخالص اإلجابات على األسئلة 
السابق طرحها يف شكل مالحظات ناجتة عن حتليل 

  .مضمون هذه السري
هذه التساؤالت املثارة  على ويف سبيل اإلجابة

ـاطري          تلجأ هذه الدراسة إىل تصنيف هـذه األس
والقصص وفق معايري تصنيفية خمتلفة، حيث جييب       

وهـذه  . كل معيار تصنيفي على تساؤل أو أكثر      
  :املعايري هي
 احلجم النسيب للمكون التارخيي الواقعي      :أوالً

  .  و السريةإىل املكون اخليايل يف األسطورة أ
 معيار إفراد املرأة بالـسرية يف مقابـل         :ثانياً
  .تضمينها
  . املعيار الزماين واملعيار املكان:ثالثاً
  . املعيار الفئوي:رابعاً

  
سـري خياليـة    / سري خيالية أسطورية   -أوالً
  :تارخيية

مع التأكيد على أن لكل أسطورة جانب مـن    
 أن  الواقع يف مزيج من اخليال كما سبق القول، إال        

عكس  على هناك أساطري تعتمد على أصل تارخيي
أساطري أخري خمتلقة بالكامل، وإن كانت والبد       
متصلة بواقع ما، تعكسه إما نقالً ناسـخا لـه أو           
ـاطري         عكسياً للتنفيس، وعلى هذا تنقـسم األس
والقصص اليت تناولت سري النساء يف كال املصدرين 

يها اجلانـب   املذكورين ما بني سري تارخيية يزداد ف      
األسطوري عن التارخيي، ومن أبرزها سري كـل        

  :من
ـيسـ        ـاءـ  بلق األمرية ذات اهلمةـ  الزب
تدمرـ البسوسـ  مسرياميسـ  هند بنت النعمان 

  . ـ مرينا ملكة األمازون الليبيات
    ومن السري األسطورية املختلقة جند قصص      

ـ  بطلة قصة   : مثل ـ  زمرد اجلارية تودد اجلارية
ـ  بطالت حكاية كيـد    سعد  ـ  شهرزاد النسا
  .النسا

ـاطري ذات األصـل         ومن املالحظ أن األس
 بوضع املرأة عالية الشأن   التارخيي هي اليت اقترنت     

وخاصةً امللكات واألمريات وذلك يف أزمنة وأمكنة 
خمتلفة، بل إن السري اليت أفردت المـرأة بعينـها          
ركزت على هذه الطائفة من السيدات ذوات الدور 
ـاص، وإن حاولـت         السياسي املعلن بشكل خ

هؤالء امللكات  على األسطورة إضفاء عنصر الشر
ـاء     (بدرجات وأشكال خمتلفة     مثل طريقة قتل الزب

ـام         جلذمية بن األبرش، وطريقة البسوس يف االنتق
ملقتل أخيها بإثارة حرب استمرت ملدة أربعني عاماً        

 الـيت   بني أبناء العمومة الواحدة، واإلهلة مسرياميس     
إال أن اجلانب التارخيي يؤكد على      ) تقتل عشاقها 

علو وضع املرأة ووصوهلا إىل كرسـي العـرش،         
ـا وعـن          وقيامها بأعمال خالدة دفاعا عن بالده

، تاركة آثار شاهدة على )األمرية ذات اهلمة(شرفها 
ذلك مثل مملكة تدمر على سبيل املثال، بل والتأكيد 

 مثل مرينا زعيمة    على الدور احلريب لتلك امللكات    
  .األمازون الليبيات
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وهنا نقطة ينبغي التطرق إليها، أال وهي حجم        
التطابق بني ما يذكره التاريخ وبـني األسـطورة         

يتـضح  ٢التارخيية، وبالرجوع إىل املصادر التارخيية    
ـا         كيف أن الفروق ليست باجلوهرية بينهما، ورمب
كان أكثرها جوهرية هو تغري الدور الذي لعبتـه         

 وليس  ٣بسوس إذ أنه تارخيياً كان دورها عارضاً      ال
، وكذا دور اجلليلة    ٤العقل املدبر كما يف األسطورة    

كذا فإن الشخـصيات    . بنت مرة يف نفس القصة    
اخليالية كان هلا نظريها املشابه يف التاريخ وخباصة        
شخصيات اجلواري واملغنيات املثقفات املتعلمات،     

توكل، وتزيف جارية فنجد يف التاريخ بنان جارية امل
ـاردة         املأمون، وشارية املغنية يف عهد املعتصم، وم

  .      ٥جارية هارون الرشيد
ويف الوقت ذاته يلمح يف بعض هذه األساطري        
التارخيية اإلشارة إىل صعوبات تويل املرأة هذا احلكم 

يف سـرية ذات    (واستعانتها بالرجال سواء ابنـها      
ـا   ) اباهلمـة استعانت بابنها عبد الوه     أو زوجه

كما فعلت  (، أو أحد أعواا     )يف سرية مسرياميس  (
بلقيس ملكة سبأ، وكذا فعلت ذات اهلمة حـني         

  ).استعانت بسيد البطال
أما القصص اخليالية فلقد ركزت على عالقـة       
املرأة بالرجل؛ فحىت حني يتم إضفاء عنصر الذكاء        

ة املرأة ، فإن اهلدف النهائي للمرأة عاد على أو احليلة
ما يكون اإلبقاء على عالقتها بالرجل أو خلق هذه         

 تودد -شهرزاد (العالقة ، ومن أمثلة هذه القصص   
  ).زمرد اجلارية-اجلارية 

، كيد النساء وخيانتهن  وكذلك تتكرر فكرة    
ولكن، يف  الوقت نفسه تربز أحيانا الرؤية املتوازنة         
نوعاً ما بني عنصري اخلري والشر، فعلى سبيل املثال 

د شهرزاد ممثلة لعنصر اخلري والذكاء واإلخالص       جن
مكافئةً لعنصر الشر واخليانة املتمثـل يف زوجـة         
  .شهريار األوىل وزوجة أخيه اللتني تسببتا يف عقدته

ألف (وتقع قصص زجيات هارون الرشيد يف       
يف موقع وسط بني هذين التصنيفني فهي ) ليلة وليلة

أمساء وسـري   تروي وكأا واقعة تارخيية، وتذكر      
 الزوجات بطالت تلك القصص كعالمة  علـى 

حقيقة وقوعها، ولكنها يف  الوقت نفسه مصطبغة        
ذا اجلو اخليايل واألحداث غري الواقعية اليت تتسم        
ـافة إىل           ا قصص ألف ليلة وليلة، هـذا باإلض
ـيد          الشكوك اليت حتيط ما يثار حول هارون الرش

  .بشأن زجياته وسلوكه وأحداث حياته
وتعكس هذه القصص مستوى ثقافة املـرأة       
وعلمها وحريتها، وتؤكد فكرة كون الثقافة والعلم       
معياراً الختاذ الزوجة واختيارها باإلضافة جلماهلا،      
ولكن كعادة هذه القصص فإن سرية املرأة تنتهي        
باختيارها كزوجة، فال تعمل املرأة على تطوير موقع 

سبيل  على  قيهةخاص ا يف هذا العامل كعاملة أو ف
  .املثال

  سرية نسائية فردية/سرية نسائية مجاعية-ثانياً
النوع األول يشري إىل سرية فئة معينة من النساء         
من أمثلة سيدات مسرح الفـصول املـضحكة        
النسائي، والندابات، والسيدات املاكرات يف قصص 
كيد النساء، وأمهية هذا النوع من السري ترجع إىل         

ئات معينة من النـساء، ويف      كونه يؤرخ لوضع ف   
ـا           نفس الوقت ما يعكسه وجود هذه الفئـة، وم
تكشفه سريا من أوضاع اتمع الذي وجـدت        

  .فيه مثل هذه الفئات 
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أما السري املخصصة للحديث عن شخـصية       
نسائية معينة مثل سرية ذات اهلمة وغريها، فهي تعرب 
عن أحد مؤشرات االهتمام باملرأة يف القـصص        

 معرباً عنه مبدى إفراد سـري بأكملـها         واألساطري
ختتص ا املرأة، فمن املالحظ أن املرأة متضمنة يف         
كل األساطري والقصص تقريباً، ولكن إفراد املرأة       
بأسطورة تارخيية يعكس اهتماماً خاصاً تتحـدد       
مالحمه من خالل الكشف عن مغزى اختيار منوذج 

إبرازه يف  بعينه من النساء ليحتل عنوان السرية ويتم        
  .مضموا

وعلى سبيل املثال، أفرزت حرب البـسوس       
القبلية اليت استمرت أربعني عاماً، العديد من السري        
والقصص األسطوري، حيث حوت العديد مـن       
الشخصيات والنماذج البشرية العجيبة، وبالنـسبة      
للرجال فإن شخصيتني مها من أصبح هلما سـري         

 وامللك التبـع    الزير سامل : مرتبطة ذه احلرب مها   
حسان اليماين، أما بالنسبة للنساء فبالرغم أن سبب        
احلرب ارتبط بزواج حسان من اجلليلة بنت مـرة         
غصبا، وبدورها يف قتله، وبالرغم مـن كـون         

شخصية ثريـة   " بالضباع"امللقبة  " أمسى"شخصية  
ـا يف تلـك      قبل الزواج وبعده ، فضال عن دوره

الفردية اليت نتجت   احلروب، إال أن السرية النسائية      
من هذه احلروب كانت للبسوس أخت امللـك        

  .حسان
اجلليلة بنت  "وميكن أن نرجع ذلك إىل كون       

شخصيات لعبت دور رد الفعـل      " أمسى"و" مرة
بشكل أساسي، بينما قامت البسوس بدور الفاعل       
وليس املفعول به يف هذه القصة، كما أن هلا العديد          

ـاحرة    من القصص واملغامرات املرتبطة     بكوا س
  .ومقاتلة أيضا خارج إطار دورها يف هذه احلرب

ولذا ميكن القول أن ختصيص سـرية باسـم         
ـا ونـدرا            ـا إىل تفرده امرأة يرمز بـشكل م
وكوا منوذج فريد ال يتكرر كثرياً، بينما يـشري         
تضمني املرأة كعنصر مـن عناصـر القـصة أو          
 األسطورة إىل دورها املعتاد ووجودها املتكـرر،      

ـات   علـى  فنجد السري النسائية الفردية تركز فئ
  :ثالث رئيسية  هي

األمريات وامللكات احملاربات، زوجات األنبياء     
وإسباغ صفة األلوهية على بعض النـساء مـن         (

، واجلواري الـاليت ميكـن تـسميتهن        )الفئتني
ـات أو املثقفات أو املتفقهات يف الدين   .بالعامل

العوام  على ملتضمنةبينما تركز السري اجلماعية وا
  .من النساء واجتماعهن يف صفة هي صفة الكيد

ومن كال النوعني تسقط النـساء املتعبـدات        
واملتصوفات والفقيهات، أو العامالت يف جمال آخر   
غري السياسة مثل الطب وغريه من املهن، اللهم إال         
ـا          مهنة االحتيال كما يف قصة دليلة احملتالة، ورمب

فردية الوحيدة املشتركة نوعا    كانت هذه السرية ال   
ما مع مثيل هلا من السري اجلماعية، إذ تـدخل يف           
إطار كيد النساء أيضا، مما يؤكد على رسوخ هذا         
االعتقاد يف كيد النساء الذي يأخذ على الـدوام         

  .طابعا سلبيا باعتباره وسيلة الرتكاب الشرور
وتستحق تلك الفكرة التوقف عندها، فمـن       

اخللط بـني    السريتني يظهر    خالل أحداث هاتني  
، ذكاء املرأة الذي قد يوازي ذكاء       الذكاء والكيد 

ـًا يتخطاه، والذي توظفه املرأة سواء  الرجل وأحيان
حلماية نفسها وشرفها من مطمع الطامعني كما يف        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحلضارةاملرأة     رية املرأةملف س  
  

      
  

٩٥

كيد النساء، وامللك أنوشروان، ومعجزة     : قصص
نيب اهللا دانيال ولو زدت لزاد السقا، أو حىت بغرض   

كسب كما يف قصة دليلة احملتالة، والكيد مبعىن        الت
وهو األمـر   (املكر وحبك املكائد بغرض الشيء      

) الذي يقوم به الرجال أيضا يف نفس هذه القصص        
حىت أن اية بعض القصص تأيت لـصاحل كيـد          

  .الرجال
دليلة احملتالة وابنتـها    "فبالرغم من عنوان قصة   

إىل أن  إال أن مضمون القصة يشري      " زينب النصابة 
أالعيب دليلة وابنتها زينب كانت بغرض استعادة       
وظيفة راتب الزوج واألب املتوىف يف الوقت الذي        

الزيبـق وأمحـد    علي  كان فيه الرجال من أمثال 
ـام        الدنف وحسن شومان يثريون إعجاب احلك

كما يسموا،  ) املالعب(ويتكسبون من أداء هذه     
 إعطاء النساء   ويلفت النظر هنا أنه يف اية األمر مت       

  .نفس فرصة الرجال يف تويل نفس املنصب 
  : أساطري حملية/ أساطري عامة -ثالثاً

ـار        ـًا للمعي تأيت أمهية تصنيف األساطري تبع
الزمين واملكاين، من أن ذلك التصنيف يفتح باب        

الشعب  على  تتبع تواىل الفكر األسطوري املختلف
اصر صورة  الواحد، مما ميثل تراكما تراثيا حيدد عن      

املرأة الذهنية لدى أفراد هذا الشعب، ومن جهـة         
ثانية ميكن رسم خريطة لوضع املرأة من خالل تتبع        
منطني من األساطري، أساطري سادت يف زمن ويف        
مكان معني ومل تنتشر وإمنا نبعت من ظروف حملية        
سائدة، وأخرى كانت أكثر شعبية وعمومية عرب       

 الرائجة يف الذهنية األماكن والشعوب ممثلة للصورة 
إذن فهناك أسطورة عامة تتخطى     . العامة عن املرأة  

حاجز الزمان واملكان، وأسطورة تظـل سـجينة       
  .ووليدة زماا ومكاا

  تلك املبنية الصنف األولومن أشهر أساطري 

أسفار اخللق و التكوين مثل أساطري حـواء   على
ة وحيوات، وتوحد املرأة مع احلية والشيطان، وإدان      

املرأة بتهمة إخراج آدم، وبالتايل نسله، من اجلنـة          
ـا         واإلشارة إىل آالم احليض والـوالدة باعتباره
ل على عقاب املرأة لتسببها يف اخلطيئة األويل  دالـئ
ومربرا لتسيد الرجل عليها، وتترك تلك الفكـرة        
أصداءها  على التاريخ يف األساطري العربية وغـري         

لرعب املختلفة عن توحد    العربية، فتظهر أساطري ا   
املرأة باحلية والشيطان، وعن غواية الشيطان للرجل       

، وتعترب أسـطورة    )حىت األنبياء (من خالل املرأة    
صندوق باندورا اإلغريقية يف هذا اإلطار مبثابـة        

  .تكرار لفكرة تسبب املرأة يف مآسي العامل
وامللفت فيما يتعلق باألساطري املبنية على أسفار       

تكوين، أنه فيما قامت عديد من املؤلفات       اخللق وال 
بانتقاد هذه القصص باعتبارها إسرائيليات موضوعة   

إن مل يكن -على قصة آدم عليه السالم، فإن معظم 
 هذه الدراسات ال يتناول ما ينسب إىل املرأة -مجيع

من م، كما ال خيصص باب للحـديث عـن          
. ٦اإلسرائيليات فيما يتعلق حبواء أو صورة املـرأة       

وذلك دليل على املوافقة على ما تثريه هذه األسفار         
  . من أفكار وأساطري عن املرأة

 فمن أبرز األمثلة عليها سرية      السري احمللية، أما  
سيدات مسرح الفصول النسائية املضحكة الـذي       
ساد يف املشرق العريب يف العصر احلديث وخاصةً        
يف مصر جنباً إىل جنب مع الندابات، ولقد ظهـر       

 املسرح يف املشرق العريب كتعبري عن اخلروج        هذا
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كل احملرمات اليت حتيط باملرأة يف مثل هـذه   على
 على اتمعات املنغلقة؛ إذ كان حضوره مقصوراً

النساء يف غرف النوم للتنفيس عن كل الـضغوط         
االجتماعية  على  املرأة وذلك من خالل االستهزاء       

  .بالرجل
مة هي سرية   كذلك فإن سرية األمرية ذات اهل     

فردية حملية خاصة بفلسطني يف اية العصر األموي       
وبداية العباسي، مثلها الزباء كملكة فلـسطينية يف        
عهد العماليق، كما أن العصر العباسـي ملـيء         
بالقصص احمللية الدالة على حرية املرأة يف جماالت        

دليلـة  (خمتلفة؛ اال اجلنسي، ويف جمال التوظف       
ـتعلم    )هند بنت النعمان  (تعبري  ، أو ال  )احملتالة ، أو ال

ويف بالد الشام ما قبل  ). اجلواري(والتفقه يف الدين    
امليالد مت إسباغ صفة اآلهلة على سري النساء كما يف 
ـبه          ـيمن وش سرية مسرياميس وتدمر، ويف بالد ال
اجلزيرة ما قبل اإلسالم مت التركيز علـى قـسوة          

  .وسالنساء، مثلما يظهر يف سري بلقيس والبس
وأحد صور انعكاس احمللية على السرية يتمثل       
يف الشكل الذي تسرد به، وميكـن القـول أن          
تداخـل التراث العريب مع التـراث الفارسـي        
واليوناين واهلندي، قد أدى إىل تداخل الـشكل        
النثري مع الشعري باإلضافة للغنائي، وننقل عـن        

لعل امللمح اجلـوهري    "شوقي عبد احلكيم قوله     
السامي بعامة، والعريب خباصة هو التميـز       للتراث  

بازدهار السري واملالحـم والـشعر املـدائحي        
  .     ٧"واملعلقات

وإذا استخدمنا فكرة تتبع الـذاكرة التراثيـة        
القصصية واألسطورية للوصول ملكونات صـورة      

املرأة يف ذهن الرجل يف مصر، لوجدنا قصة سعد         
   أو فشله إىلالنسا الفرعونية اليت ترجع جناح الزوج 

  
زوجته، وهي فكرة تتكـرر أيـضاً يف التـراث          
العـريب، خمتلطة بالفكرة العامة املتوارثة عن إدانة        
حواء، مع خليط متوارث مما وصل إىل املشرق من         
أساطري غري عربية، لنصل إىل العصر احلديث لنجد        
مسـرح الفصول املضحكة النسائي معرباً عن غلبة 

ـال      عنصر إدانة األنثى وانت    صارها  على عقلية وأفع
  .                           الرجل املصري

  : قصص وأساطري وسري فئوية-رابعاً
 كما سبق القول، هناك فئات معينـة مـن         
ـاء  تستحوذ على القصص أكثر من غريها،         النس
وكل فئة يتم إلصاق صفة معينة ا تتكـرر مـن           
خالل القصص واألساطري والسري اليت حتكي عن       

  .مرأة تنتمي هلذه الفئةا
لذا تتسم املرأة اإلهلة بالـشراسة وخاصـةً يف         
التعامل مع الرجل، فتتكرر تيمة قتل املرأة اإلهلـة         
لعاشقها وربطها كذلك باجلنيات الشريرات، بينما      

أياً كان  (تتسم املرأة احلاكمة سواء ملكة أو أمرية        
القسوة وحـب   : مبجموعة من الصفات  ) اللقب

التخطيط وأحياناً  على تفنن فيه والقدرةاالنتقام وال
املقدرة احلربية، أما اجلواري فعادةً ما يتصفن بالوفاء     
ـادةً        واإلخالص والذكاء بينما تتسم الزوجات ع

  .باخليانة
     

ولكن يف كل األحوال تقريباً فإن املرأة تتـسم         
باملكر والكيد أيا كانت، فهو مة موجهة للمرأة        

طري والقصص جنباً إىل جنب جتد أصداءها يف األسا
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مع أساطري إدانة املرأة ويبدو إنه ال توجد ولن توجد 
  .وسيلة لتغيري هذه الفكرة سواء يف الواقع أو اخليال

  
  :اخلامتـة

حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن جمموعة من 
ـات الـيت         التساؤالت وكانت هذه هي اإلجاب

  :توصلت إليها
يف بعض األوقات التارخييـة وبعـض        .١
ألماكن اجلغرافية حيث متتعت املرأة بوضع      ا

ـات         تارخيي أفضل أتاح هلا العديد من احلري
كانت تتواجد األساطري التارخيية اليت متجـد       
املرأة والقصص اخليايل الذي يعيد املـرأة إىل        
إطار العالقة مع الرجل جنباً إىل جنب  مـع         
سيادة األفكار السلبية عن املـرأة، حبيـث        

 الفعلي أفـضل مـن      يكـون وضع املرأة  
ويف حالة  . صورا املتخيلة يف احملصلة النهائية    

ـتدعاء          ـتم اس تدين وضع املرأة فعلياً كان ي
األساطري املاضية اليت متجد املرأة أو تؤكد على 
وجوب حسن معاملتها إىل جانب القصص      
اليت تعكس ما تعانيه املرأة من سوء املعاملـة         

  .وضعهاحبيث قد تبدو صورة املرأة أفضل من 
كأن السري والقصص واألساطري ترمومتر شبه      
عكسي لوضع املرأة ووسيلة لتحقيق التوازن النفسي 
للرجل واملرأة، فتربز الصفات السلبية يف صـورة        
املرأة يف فترات منوها كوسيلة لتهوين املوقف على        
الرجال، وتربز الصفات اجليـدة يف صـورا يف         

وكان . لنساءفترات ضعفها كوسيلة للتهوين على ا     
يالحظ أنه يف كال احلالتني توجد السري اليت تعكس 
وضع املرأة الفعلي وإمنا احلديث هنا هو اجلانـب         

  .املتخيل يف السري

تتناول القصص واألساطري كالً من الدور  .٢
العام واخلاص للمرأة، ويف اإلطار العام تركز       
بشكل خاص علـى الـدور الـسياسي         

ضـفاء  والعسكري للمرأة وحترص علـى إ     
صفات البطولة الذكورية على املـرأة مـع        
وصف مشاعر املرأة أيضاً وموقفها وحاجتها      
للرجال لتقريره من عدمه، مع استبعاد بعض       
أدوار املرأة ووظائفها مثـل نقـل العلـم         
والتصوف، رمبا العتبارها غري مسلية يف جمال       

  .احلكي والتسلية
ـاطري هـي        .٣ رمبا كانت القصص واألس

ر املصادر    ذكراً للمرأة واهتماماً بسريا    أكـث
منفـردة ومتضمنة، فردية ومجاعية، ولكن     
مع مالحظة أن املرأة البطلة باملعىن الذكوري       
هلا يف الغالب  وجود تارخيي حقيقي بينما ال         
تفرد سرية خيالية بطولية للمرأة، وإمنا عادة ما        
تكون بطلة السرية اخليالية الفردية من منوذج       

عفة أو التقليدية اليت تلجأ للمكر      األنثى املستض 
  .من أجل حتقيق أهدافها

هناك بعض العناصـر املـشتركة بـني         .٤
األساطري العربية وغري العربية اليت ترسم صورة 
متكررة للمرأة وارتباط مفاهيم معينة ا مثل       
مفهوم الكيد، وإدانة األنثى لتسببها يف الشرور 

ملرتبط اليت تعاين منها البشرية، مفهوم الشرف ا
باملرأة مثل وجوب احلفاظ على العذريـة،       
واعتبار السيب أو اخلطف للزوجة أو االبنة أو        

  .األخت كارثة كربى
ـا       .٥ ينعكس زمان ومكان األسطورة عليه

الشكل واملضمون، الـشكل    : على مستويني 
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من حيث كوا نثراً أو شـعراً أو ملحمـة          
غنائية، واملضمون من حيث احترامه ومتجيده      

. ومدى التزام اخليال بالواقع بـشأا     للمرأة  
فعلى سبيل املثال، بالنسبة للشكل جند الشكل 
ـاء         الغنائي يسيطر على املناطق الريفية يف أحن
الوطن العريب، مع سيطرة الشكل الـشعري       
على مالحم اجلزيرة العربية، مقابل االجتاه حنو    
النثر مع االقتراب من العصر احلديث مـن        

مع أساطري أخرى مثل    جهة، ومع االختالط    
  .األساطري اهلندية والفارسية، من جهة أخرى

أما بالنسبة للمضمون، فباإلضافة للنتيجة األوىل      
ميكن القول أن تطابق األسطورة مع الوضع التارخيي 
يف إقليم جغرايف معني يعكس تطابق الوعي الشعيب        
مع واقعه وقناعته به، بينما يعكس اختالف الواقع        

ـية      عن األسطورة    حماولة للتصاحل مع الواقع وترض
النفس للطرف الضعيف مما يعكـس أن الوضـع         
السائد هو وضع غري صحيح من وجهة نظر أحد         

ورمبا املثال النادر على احلالة ) الرجل واملرأة(الطرفني 

هي األساطري والقـصص    ) حالة التطابق (األوىل  
ـا         الشعيب الفرعوين الذي ميجد وحيترم املرأة مثلم

  .لتاريخ الفرعوين لنا فعالًيظهر ا
هناك متييز يف تراث القصص الشعيب العريب       . ٦

بني الفئات املختلفة من النساء ولكنه متييز جيمع 
بني التعميم والتخصيص، فبينما تقتصر صفات      
معينة على كل فئة تظل بعض الصفات معممة        

  .على كل النساء
ويف النهاية تظل هذه الدراسة جمـرد حماولـة         

نتباه إىل ما ميثله تراث األساطري والقصص    جلذب اال 
الشعيب والفلكلور من خمزون شديد األمهية للتوصل       
إىل املفاهيم الشائعة حول املرأة وصورا يف الالوعي 
ـاهيم        العريب اإلسالمي، ومقدمة لدراسة هذه املف
ـاول         والبحث عن أصوهلا وتفنيدها ونقدها، مع تن

ذا حماولة اإلجابة   تلك السري تفصيلياً بالتحليل، وك    
ـان    : عن تساؤالت جديدة مل تثر ومنها      ـاذا ك مل

حضور املرأة يف القصص واألساطري أكثر كثافةً منه        
يف التاريخ الواقعي؟ هل الرتباط املرأة بعنصر التسلية       
واملتعة من وجهة نظر التراث القصصي أم ألسباب        
أخـــــــــــــــــرى؟
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