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  عـروض الكــتب
  )١٩٩٢دار األمري، : بريوت(سعيد علي :  ، تعريبفاطمة هي فاطمةعلي شريعيت، 

  فاطمة شريعيت أم فاطمة الزهراء؟   
 واليت نعرفها مجيعاً، فاطمة شـريعيت هـي مـزيج مـن             ρليست فاطمة شريعيت هي فاطمة الزهراء بنت النيب       

ـا جيعـل سـرية            فاطمة التارخيية وفاطمة املثال والنموذج الذي جي       ب أن تقتديه نساء املسلمني، هذا املزيج هـو م
ختتلف عـن سـريا تلـك الـيت كُتبـت         " فاطمة هي فاطمة  "السيدة فاطمة رضي اهللا عنها يف كتاب شريعيت         

ـيدات بيـت النبـوة     "سواء من جانب كُتاب مسلمني، كعائشة عبد الرمحن يف كتاا            ، أو حـىت غـربيني      "س
  .  يف كتابه الذي اقتبس فيه من شريعيت يف أكثر من موضعكاملستشرق لويس ماسينون

شكالً جديداً للسري، فسري النساء  قُـدمت يف معظـم األحـوال كرصـد               " فاطمة هي فاطمة  "يرسم كتاب   
ـلة مباشـرة بـني                      ـاك بالـضرورة ص تأرخيي حلياة الشخصية وجممل األحداث اليت مرت ا دون أن يكون هن

ـان                 هذه األحداث وتلك الشخصية، ب     ينما تأخذ سرية شريعيت  يف حالة فاطمة أبعاداً جديـدة لكـل مـن املك
ـاعالت                    ـا هـي نـسج لتف ـا، وإمن ا ومماوالزمان والشخص، سرية فاطمة ليست جمرد تأريخ مليالدها وحيا
ـان                    ـان وأحداثـه، واملك الشخصية بكل ظروفها االجتماعية والسياسية واالقتـصادية مـع كـل مـن الزم

املـراد  (أن تكـون فاطمـة      " جيـب "شريعيت حياة فاطمة لترسم بدورها اخلط العام لكيف         يقتبس  . وأشخاصه
؛ ولذا فإنه حينما ختم كتابه بتعريـف القـراء مبـن هـي فاطمـة مل جيـد                   )ا املرأة املسلمة على وجه العموم     

  :، وامسحوا يل ذا االقتباس الطويل نسبياً"فاطمة هي فاطمة"أفضل من القول بأن 
فاطمـة هـي بنـت      : مث أردت أن أقـول    . فما ألفيتها فاطمـة   . فاطمة هي بنت خدجية الكربى    : ن أقول أردت أ …"
ـا رأيتـها فاطمـة     . مث أردت أن أقول فاطمة هي امرأة علي       . فما وجدا فاطمة  . حممد فاطمـة  : مث أردت أن أقـول    . فم

ـا ع  . فاطمة هي أم زينب   : مث أردت أن أقول   . فما كانت فاطمة  . هي أم احلسنني   ـتجمع يل     . رفتـها فاطمـة   فم ـا اس فم
ـا فاطمـة هـي فاطمـة         . وما هـؤالء بفاطمـة    . ال، كل هؤالء هم هؤالء    . األمر يف كل هذا    -١٥٣ص ص   ( ."إمن

١٥٤.(  
ـا مـن األشـخاص                   ـالرغم  (ففاطمة تعرف ذاا بذاا، فهي ال تستمد وجودها وتعريفها من نسبتها لغريه ب

ـا         من أن هؤالء األشخاص هم اال احليوي ال        ولكنـها هـي     )ذي عملت له ومن خالله فاطمة طـوال حيا ،
وحدها تقف حقيقة راسخة، هذه احلقيقة الراسخة قرأها شريعيت مـن خـالل ثالثـة مـستويات؛ املـستوى                   
ـاين هـو                  األول هو فاطمة كنموذج يستقرئ من خالله الداء ويتم حتديد املسئول عـن العـالج، املـستوى الث

ـا                 فاطمة كقدوة لنساء املسلمني    واملستوى الثالث هو فاطمة من خالل عيـون شـريعيت الـيت رمستـها ورأ ،
  . بطريقة ختتلف عن كل من نظرة أهل السنة وحىت أيضاً باختالفات عن نظرة الشيعة

ـارخيي معـني اقتـضى منـه أن يـصف                   املستوى األول على   ، قدم شريعيت حتليله لسرية فاطمة يف ظرف ت
ـاهر لـداء                 وضعاً اجتماعياً وسياسياً وثقاف    ياً معيناً يعايشه اتمع اإليراين، هذا الوضع اإليـراين محـل معـه مظ

ـاده يف أنـه                       بعينه وصفه عدد من املثقفني اإليرانيني السابقني لشريعيت مثـل جـالل آل أمحـد، وحـددوا أبع
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ـان أخـرى             westoxicationالتغريب   ـتحمار "، أو ما أطلق عليه شـريعيت يف أحي ـتحمار هـو   "!. االس االس
ـامل الثالـث، فعـن                   ا لطريق الذي استطاع بواسطته االستعمار اجلديد إحكام سيطرته على مقاليد األمـور يف الع

ـبحت                  ـات أص طريق االستحمار استطاع االستعمار خلق طبقات جديدة وتشويه طبقات قدميـة، هـذه الطبق
ـبط         تتبىن قيم الغرب دون وعي وتسعى لتطبيقها يف داخل جمتمعاا اليت بالضرورة تلف             ـا ارت ـيم وم ظ هـذه الق

ـبح يـشبه                . ا من سلوكيات ومؤسسات    فالوضع يف دول العامل الثالث بصفة عامة وإيران بـصفة خاصـة أص
  .  ومل يستطع يف الوقت ذاته أن يلحق بالغرب) اإلسالم(كياناً مشوهاً انقطعت فيه الصلة جبذوره 

ـتعمار الغـريب،         يلوم شريعيت اجلميع على هذا الوضع املعيب املهني؛ السلطة           السياسية، الـشعب، قـوى االس
ـيهم شـريعيت علـى أـم املثقفـون          (ولكن يقف على رأس هؤالء مجيعا العلماء         ، )ويف بعض األحيان يشري إل

ـلي؛ وهـو تقـدمي                 يلوم شريعيت العلماء الذين انشغلوا مبسائل جانبية تفصيلية ال م أحداً وأمهلوا واجبـهم األص
ـاء لديـه هـم      .  وليس إسالم الدولة الصفوية أو التـشيع األسـود         τالم علي   إس: ومحاية اإلسالم احلق   فالعلم

وتقـدمي هـذه    ) وهنا تقف فاطمة يف موضـع القلـب       ( وبيت علي    ρاملسئولون عن تلمس القدوة يف بيت النيب      
ـاكم دون                     القدوة لعامة املسلمني، ال تقدمي الصورة اخلاطئة لإلسالم الذي يرتكـز علـى اخلنـوع وطاعـة احل

ـاء أن يـستلهموا سـرية احلـسن واحلـسني وآل          . اولة بذل أي جمهود يف التغيري الثوري      حم شريعيت يرجو العلم
وفاطمـة وآل البيـت هـم النمـوذج الـذي           . البيت يف مقاومة ظلم احلاكم واحلفاظ على دعوة اإلسالم نقية         

أيـضا النمـوذج الـذي جيـب        جيب أن يستلهمه العلماء يف حتديد مناطق االعوجاج يف اتمع اإليراين، وهم             
  . أن يقلده املسلمون حىت حيققوا التقدم والتطور

يعـود شـريعيت يف هـذا املـستوى للحـديث      .  بفاطمة كقدوة جيب أن حتتذيها النساء   املستوى الثاين يتعلق  
عن وضع املرأة يف داخل اتمع اإليراين احلديث، حيث إنه يف هـذا الوضـع تتجـسد معـضلة اهلويـة الـيت            

ـتعمار مـن                 واجهت ـاده يف قـوى االس  اتمع اإليراين بصفة عامة واملرأة اإليرانية بصفة خاصة، وتتحـدد أبع
ـاء         . ناحية، واليت حتاول رسم جمتمع منفصل عن ذاته ومستكني ومستهلك          ـاعس العلم ومن ناحيـة أخـرى تق

ـا يـدفع   عن القيام بدورهم ونزعوا لتصوير الدين يف صورة جامـدة بعيـدة كـل البعـد عـن حقيقتـه،         مم
مل تسلَم املرأة اإليرانية من هـذه االزدواجيـة، بـل علـى             . األشخاص بعيداً عن الدين ويف أحضان املستغربني      

فاملتعصبون املتحجرون للـسنة يـسوطون املـرأة بـسياط          " العكس كانت هي الثغرة األوىل واألهم يف هذا املخطط          
ـال إىل أن ترمـي               التعصب والرجعية ويقيدوا عن املاء والطعام ويقسون       ـا تـسوقها هـذه احل  عليها جبفوة وغلظة؛ كيم

نفسها مضطرة مهووسة غري واعية يف أحضان ذلك الذي على رأسه هذه القبعة الطويلة، ويف ذقنـه حليـة العـرتة، وبـني                       
  .)٤٩ص  (.."أثنائه ترحيب واحترام وتواضع وابتسام ومالطفة 

ـا          وانطالقاً من ذلك يرى شريعيت أن املرأة اإلير        أن " انية عليها مسئولية كبرية يف مقاومة هذا املخطط، فليس عليه
تتحول إىل مستهلك للبضائع الغربية واألمريكية فحسب، ولكن عليها أن تؤثر تأثرياً عميقاً يف األسرة ويف العالقات االجتماعية                  

  ).٧٤ص "(ويف جيل اليوم والغد ويف منحى اتمع ويف األخالق والقيم واآلداب والفنون 
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ـات               كيف تستطيع املرأة من دون القدوة أن تفعل كل ما يطلبه منها شريعيت؟ شـريعيت ال يتـرك نـساءه تائه
ـنيب وأصـغرهن،                      ـات ال وإمنا يقدم هلم القدوة اليت تستطيع أن ترسم معامل الطريق، إا فاطمة القدوة؛ رابعـة بن

  . وهذا ينقلنا للمستوى الثالث واألخري
ـا مـع فاطمـة                   ر املستوى األخري هذا   سم من خالله شريعيت صورة لفاطمة قد ال تتطابق يف بعـض أبعاده

وارثـة  ": ففاطمة اليت يراها شريعيت هـي شخـصية أسـطورية         . كما يراها أهل السنة، بل وحىت الشيعة أنفسهم       
ـان                  ـان    هـي خمل  . مفاخر آهلا، وارثة اد اجلديد الذي جاء به الوحي ومل جتئ به األرض والدم واألصـفر الرن وقـة اإلمي

ـيم متعاليـة يف الـروح       . واجلهاد والثورة والفكر واملروءة    فاطمـة ليـست   ). ٨٣ص .." (هي نسيج اجلمال، خيطانه ق
ولكنها أم أبيها، اليت محلت على كتفيها منذ طفولتـها عـبء الـدفاع عـن الـدعوة                  ρجمرد إحدى بنات النيب   
ـاً للـدفاع عـن احلـق     τواء مع أبيها أو مع علي    استلهم شريعيت من حياة فاطمة س     . وعن قيم اإلسالم احلقة     قيم

ـاع فاطمـة املـستميت         . ومقاومة الظلم واملوت يف سبيل ما يؤمن به اإلنسان على أنه حق وعدل             مل يكـن دف
ـا يف أن تـرث                        ρبعد وفاة النيب   ـاع عـن حـق أم أبيه  عن مرياثها منه دفاعاً دنيوياً عن املال أو اجلاه، ولكنه دف

ـتها بعـد                  والدها للحفاظ على     حق آل البيت يف القيادة والنبوة، فاطمة اليت قضت شهورها القليلـة الـيت عاش
مـن  ) حكومـة أيب بكـر وعمـر رضـي اهللا عنـهما           ( يف إظهار ما قامت به احلكومة اجلديـدة          ρوفاة النيب 

ـا     .  يف اخلالفة وحقها يف املـرياث - على حد وصف شريعيت - τاغتصاب حق علي     هـذه هـي فاطمـة كم
ـان يبغيـه شـريعيت                      يراها شر  ـا ك يعيت ال ختاف وال اب السلطة وتعلم حق املعرفة من هي وملن هي، وهذا م

  .  من نساء املسلمني بصفة عامة ونساء شعبه اإليرانيات بصفة خاصة
ـتظل ترمسـه                       ـا س فاطمة شريعيت مبا رمسته من قيم ملقاومة الظلم الذي وقع على آهلا يف صدر اإلسـالم، ومب

ـاء املـسلمني                من ضرورة التمس   ـاعس علم ك باحلق واهلوية اإلسالمية احلقيقة يف مواجهة هجوم الغـرب وتق
ـا         (ρهي ليست بالضرورة فاطمة الزهراء بنت النيب       ولكنـها بالتأكيـد     )وإن كانت بالطبع حتمـل مـن مسا ،

ـتطاع مـن خـالل تقـدمي هـذا                فاطمة أخرى، صورة يف ذهن ووجدان شريعيت خاصة به، شريعيت الذي اس
ـالثورة ضـد كـل  املـشوهات الـسياسية       الن موذج رسم معامل جديدة للمرأة اإليرانية، اليت سرعان ما قامت ب

ـات                    ـتظل وحـسب كلم واالقتصادية واالجتماعية والدينية، يف حماولة منها إلعادة بعـث فاطمـة الـيت س
  "! هي فاطمة: "شريعيت

 أمل محادة:إعداد
عبـد اهلـادي    : ، ترمجـة  رئيـسات دولـة يف اإلسـالم      نساء  : السلطانات املنسيات فاطمة املرنيسي،   

  )١٩٩٨، ٢دار احلصاد للنشر والتوزيع، ط: دمشق(عباس، مجيل معلي 
  "املرنيسية"املرأة والسلطة يف اهلندسة االجتماعية : السلطانات املنسيات

رنيسي يف كتاا الشهري حبثًا عن سيدات تولني السلطة ، حتديدا موقع الرئاسة، يف التاريخ اإلسالمي، تتخذ فاطمة امل
من الساحة السياسية الباكستانية منطلقا ودافعا، ذلك حني فازت السيدة بنازير بوتو للمـرة              " السلطانات املنسيات "

األوىل يف انتخابات رئاسة الوزراء، األمر الذي أثار األحزاب األخرى للدفع بأنه ال جيوز المرأة تويل قيادة الدولـة                   
واملرنيسي تشري إىل ما تراه مفارقة مبدئية يف هـذا املوقـف، أال             . يعترب سابقة أوىل يف اإلسالم    اإلسالمية وأن هذا    
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وهـي رفض هذه األحزاب ملا أسفرت عنه االنتخابات رغم أم قبلوها بدايةً بصفتها قاعدة الدميقراطية الربملانيـة                 
ؤالء لقاعدة االنتخابات والعودة إىل املاضي؛ إىل       املستمدة من الوثيقة العاملية حلقوق اإلنسان، وهي تستنكر جتاهل ه         

 يف أن الفائز يف االنتخابات امرأة، األمر الذي اقتـضى           -كما ترى   -السنة اإلسالمية، فهي عودة وجدت مربرها       
اليت حتدثت عنها   " الفضاءات السياسية " واحلقيقة، فإن فهم كنه هذه       ١٣ص”العبور من فضاء سياسي إىل فضاء آخر      “

 يف مطلع كتاا هو أمر بالغ األمهية، لكنه يف الواقع أمر متعذر الفهم دون الوقوف قبالً على طبيعة املهمة اليت                    املرنيسي
أخذت الكاتبة على عاتقها االضطالع ا يف هذا الكتاب، واليت تصفها بأا نوع من التحري  عرب الكتب والتاريخ،                   

  .ليت تعرضت هلا رئيسات دول على امتداد العامل والتاريخ اإلسالميا) من الذاكرة اجلماعية" (التصفية"لكشف عملية 
وألا تبحث يف التاريخ اإلسالمي والقواعد الشرعية للحكم اليت أحاطت عملية تويل السلطة على مدار التاريخ،                

فإين ... الم دون أي وصف يف كل مرة أتكلم فيها عن اإلس    "تم املرنيسي بتنبيه القارئ إىل مدلول استخدامها ملفهوم اإلسالم          
ـالة   -أقصد اإلسالم السياسي، اإلسالم كممارسة للسلطة، وأعمال الرجال املدفوعني  باألهواء، وهو ما خيتلف عن اإلسالم                  الرسالة، الرس

 من األمـور   إن حتديد املفاهيم١٨ص" وعندما أتكلم عن هذا األخري فإنين أعرب عنه باإلسالم كرسالة أو اإلسالم الروحي           .. اإلهلية  
  !!.األساسية للباحث االجتماعي، وإن مل يفد كثريا هنا حسبما سنرى حاال

    تبدأ املرنيسي رحلتها يف مؤلفها ذي األقسام الثالثة، بالوقوف على ألقاب املرأة احلاكمة يف التاريخ اإلسـالمي،                 
يفة واإلمام مل يكن أيهما أبـدا مـن         ، مؤكدةً أن لقبا اخلل    ..فترصد من بينها ملكة وسلطانة وحرة وخاتون وشريفة       

األلقاب اليت محلتها املرأة ، وتقف طويال لدى مفهوم اخلالفة شارحة تعريفاته وشروطه، والفرق بينه وبني مفهـوم                  
ـا إىل    /دنيوي وديين /هي مهمة ذات بعدين، زمين    " اخلالفة"املُلك، وختلص إىل أن      أخروي، وهـي تـرتكن أساس

. ي يرتكن إىل اهلوى، فيظل حكما أرضيا عاريا عن املسحة اإلهلية اليت تستظل ا اخلالفة              الشريعة، خبالف املُلك الذ   
وهلذا السبب بالذات، ترى املرنيسي أنه مل يكن ليسمح أو يتصور المرأة أن تكون خليفة، فامللكة ال تستطيع اإلدعاء                   

ة        وحسب املرنيسي فاملرأة ليست وحدها اليت ال      . سوى بالسلطة األرضية    تستطيع ادعاء لقب اخلليفة، إذ أن اخلالـف
إن نفهم مهمة اخلليفة فسنفهم النظام السياسي اإلسالمي كله، وكل الفلسفة اليت متتد فيه، وخباصة ملاذا كان ظهـور                   ."مشروطة وخنبوية 

 العادة خاضعاً إلشراف خليفة، ولوكان      إن ظهور النساء على املسرح السياسي اإلسالمي ينبغي أن يكون يف          . النساء يف السياسة مثريا للرتاع    
ذه  ٢٧ص" إن ظهور النساء يثبت أن األسفلني حيكمون، وأن املتمردين أو العصاة يقودون وأن شيئا ما تعطل يف النظام              ... إشرافاً امسياً،   

ترب دراسة تاريخ العبارة املفتاحية ميكننا أن نقف مبدئيا على جزء من أهداف املرنيسي من وراء مؤلفها هذا، إا تع        
ـا املهمـشون     " التوترات الدينامية"امللكات احلاكمات، هو مبثابة كشف لشطر من املقاومات          ـادر الـيت ب

ـاريخ خنبـوي أو            " العامة"اجلواري أو   /واألسفلني والعبيد  باملعىن الواسع، الختراق التاريخ الرمسي الذي هو ت
ـام أسياد"   .كما تقول" نظ

 مكانة جوهرية وتتوقف املرنيسي لديه طويالً باعتباره الوجه اآلخر ملفهوم اخلليفـة             العامةوم  يف هذا اإلطار حيتل مفه    
ال جيوز خلط مفهوم العامة مع مفهوم األمة، الكلمتان يقودان إىل مجهور املؤمنني، ولكنه يف حـني أن    "الذي تعرضت له قبالً، فتقول      

ص، فالعامة مجاهري جاهلة معارضة بطبيعتها، ألا غري قادرة على التفكري أو التعقل وبصفتها    مفهوم األمة إجيايب، فإن مفهوم  العامة حمقر ومنتق        
ـا النخبـة    . ٦٤ص" هذه ينبغي استبعادها من السلطة   إذن فالعامة دون النخبة، والنخبة بدورها هي دوائر وأقسام، أعاله

ـاء، أو    ومن جانب آخر فاملرأة  . اخلليفية احملاطة بالشروط واحلدود واحلجاب     اهلندسـة  " هي جزء مـن هـذا البن
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ـاب .  كما تصر على أن تسميها   "االجتماعية . املرأة موقعها احلرمي، وهو ساحة معزولة معنوياً ومكانيا وحماطة باحلج
واحلرمي رمبا يوجد يف األوساط النخبوية، لكنـه يظـل          . املرأة جزء من العامة ودوا أيضا ألا داخل محى الرجل         

ـاءً داخلي   .ا، بعيدا عن فضاء الرجال العام، ناهيك عن فضاء اخلالفة السياسي البالغ النخبويةفض
وسوف نرى أن النساء لسن وحدهن ممـن جيـب أن يرتـدي             ..العامة والنساء مستبعدات بالضرورة عن املسرح السياسي اخلليفي       "

ـاب، فالعامة أيضا منفصلة عن اخلليفة حبجاب، إن االنتخابات باقتراع ع      ويف إطار هـذه  . ٦٤ص" ام تشكل خرقا للحجـب احلج
إن اإلسالم هو أحد األديان النادرة اليت أقامت        "اليت تضع حدودا وأطرا لكل الفئات واألجناس        " اهلندسة االجتماعية "

، يصري انتقال املرأة من الفضاء الداخلي إىل الفضاء اخلارجي هو           ١١٦ص" فارق اجلنسني  يف بنيان هندسي اجتماعي      
املرأة تنتمي للمكان الداخلي، احلرمي، املكان احملمي، ورئيس الدولة ينتمي إىل الفضاء            "خمل بالبناء واحلدود املوضوعة املستقرة      أمـر  

مفهـوم  " احلدود"، إذ يتضمن هذا االنتقال أن تتخطى املرأة  وختترق أكثر من حد، و             ١١٤ص"اخلارجي، املكان العام  
  .٥١ص" احلدود والتراتبية"سالم هو دين جوهري لدى املرنيسي اليت ترى أن اإل

ـا            " اهلندسة االجتماعية "يف خضم هذه     ا املرنيسي كتا املستقرة، ميكن تسكني قضية بنازير بوتو اليت استهلت
وكما وضح لنا من السطور السابقة، فالكاتبة ال تكتفي بقضية املـرأة            . متحدثة عن االنتقال من فضاء سياسي آلخر      

ـا إىل اهلـوة الـيت    "احلاكم مقابل العامة /مي  بل تتجاوزها إىل ثنائية اخلليفة املعزولة يف حر   إن مأساة اخلالفة كانت ترجع دائم
 ومن مث، ويف احلالة الباكستانية، كانت االنتخابات، هي ،)٦٦ص" (تفصـل اخلليفة عن العامة، هوة مملوءة بالنخبة والعـسكر    

التصويت العام الذي يدخل العامة إىل املسرح السياسي كممثل         "ت احلدود االجتماعية    احملرك الذي مسح بالتوتر الدينامي يف ثواب      
أساسي يفتح املمارسة السياسية اإلسالمية على أفق جديد، إن الدميقراطية الربملانية تكشف أفقاً يصبح فيه غري املسئولني سابقاً؛ العامة والنساء،          

  ).٦٦ص(" شركاءً أساسيني يف اللعبة
الدميقراطيـة  "ا نصل إىل مقابلة مركزية جتريها املرنيسي طوال الوقت؛ مقابلة بني اإلسالم من جهة وبـني                  إننا هن 
ـا أرى        (الذين حياولون القول بأن اإلسالم ودميقراطية الغرب        . "من جهة أخرى  " الربملانية ـا  ) وال يوجد هنالك سوى هذا على م مه
 يريدون يف الواقع جتنب طرح املشكلة -ياسي بني الرجال والنساء ال يعكر اإلسالم يف شئأي أن غياب االمتيازات يف النطاق الس     -متوافقان  

يف أعماقها، وخباصة اجلدل حول الفرد؛ مكان الفردية يف توجيه القرار، لكل واحد حميطه، ذلك هو مبدأ اهلندسة التقليدية، كل األفراد هلـم              
  ).١١٤-١١٣ص"(ديثة، إنه نزاع كوين يف طبيعته ويف مقياسهاحلق يف كل املناطق، تلك هي رسالة الدميقراطية احل

  إن املرنيسي ترى إذن أنه يف مقابل اهلندسة االجتماعية اإلسالمية اليت جتعل لكل فرد حميط ومكانة ثابتة ال يتخطاها                   
لدينامية ما جيعل من ، فإن دميقراطية الغرب حتمل من ا)أنثى-ذكر (أو اجلنسية   ) خنبة-عامة(حبكم انتماءاته االجتماعية    

ـه  حق كل الفرد االنتقال عرب مجيع املواقع والفضاءات حبرية، واألمر هنا ال يقتصر على حدود التقابل واملغايرة، بل إن
ممارسة إسالمية شديدة، بل حادة النخبوية مـن جهـة          /حضارة/نزاع، وليس نزاعا عاديا، بل كونيا، نزاع بني دين        

، وبني نظام حكم غريب حر ومفتوح، هذه هـي املعادلـة            )ري األقل حدة عن فكرة النخبوية     فاهلندسة هي رمبا التعب   (
ميكننا أن نستنتج إذن أن املقابلة هنا بالضرورة إحاللية، فدعوة املرنيسي ال تتـرك أي          .  ببساطة كما تضعها املرنيسي   

اليت " البيعة"ية هي الطرف املطلوب يف مقابل       فاالنتخابات الربملان .  جمال للنظر للخلف أو للماضي تقوميا أو إصالحا       
  )٦٤-٦٣ص(". أهل االختيار/امتياز لألعيان"و" عهد على الطاعة"هي جمرد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحلضارةاملرأة     عروض الكتب  
  

      
  

  ١٨١  

ـنفس أو                        وتعترب املرنيسي االستمرار يف النظر للخلف مع تبين قواعد الدميقراطية الغربية هو نوع مـن خـداع ال
  ).٣٠٧ص("نكون مواطنني أسيادا هناك ومسلمني طائعني ومؤمنني هنا. .إننا جمربون على أن " "العمـل على مسرح مزدوج"

    وهي تنتقد وترفض النظام اإلسالمي للممارسة السياسية واحلكم، كما جاء يف تعريفها األويل ملـدلول كلمـة                 
 -أشد يف احلقيقة إن مل يكن -اليت استخدمتها، وفوق هذا وكما تبني أعاله، فإا تنتقد باملثل  وبنفس القوة   " إسالم"

النظام االجتماعي الذي ترى أن اإلسالم أوجده، نظام اهلندسة االجتماعية املنطوي على فكرة احلدود والتراتبية احلادة            
، كما أفرزت  فكرة احلجاب كمعىن عام، حيجب السلطة          )األولون واآلخرون (اليت أفرزت فكرة األتباع والسلف      

 عن الرعية وعن العامة، وحيجب املرأة كإحدى الكائنات املستـضعفة داخـل             -فةاخللي-العليا ذات املسحة اإلهلية     
ـار احلرمي حممية الرجل    طاملا أنه ال يوجـد     ( وهي يف النهاية تدعو إىل الدميقراطية الغربية كمالذ وحيد           ٢٩٦ص.إط

سيا، نافية أي نظر إىل قادر على حتريك وحتطيم احلدود املفروضة اجتماعيا وسيا  ) شئ دوا واإلسالم حبسب ما ترى     
ـاضي، باعتبار األخري مكمن ألخطار ومفاسد تستحق أن يغلق دوا بال رجعة   .امل

الغريب أن املرنيسي حتدثت يف مؤلفها عن جتربة املسجد يف صدر اإلسالم كفضاء مورس فيه العمل الـسياسي                  
ـاء الراشـدين،    اجلماعي من قبل مجاعة املسلمني رجاال ونساء مباشرة فيما بينهم وبني     الرسول، ومن بعـده اخللف

إال أن املـرور    . وحتدثت عن االنتقال الذي حدث فيما بعد من فضاء املسجد إىل احلجاب املضروب حول اخلليفة              
ذه التجربة مل يشكل أي دافع هلا يف مراجعة دعوا لنا بعدم النظر إىل اخللف، هل األمر سيئ إىل هذه الدرجـة؟                     

 تفسر استبعاد النساء عن أن يكن خليفات حىت رغم االعتراف هلن بلقب امللكة يف بعض األحيان، إن املرنيسي حينما
ـان                :"..تقول عبارة بالغة الداللة، تقول       ـان مترابطت وظيفة اخلليفة هي حفظ الدين والسهر بالتوازي على سياسة الـدنيا ، واملهمت

ـام  سوف يكون استبعاد النساء منطقيا يف دين موحد، دين يكون اإلله فيه واحداً وبسبب هذا التشابك الكوين بني السماء واألرض،. بإحك
ـا  ٦٠ص" ومذكراً يف الوقت نفسه  إن اهلندسة القاهرة اليت تتحدث عنها املرنيسي، ال تقتصر إذن على األرض،  بل إ ،

خر للنخبوية بني اإللـه الواحـد       هندسة كونية تتعلق بالسماء أيضا، باإلله الواحد املهيمن على األرض، إا امتداد آ            
  .والبشر، مـن هنا تتأتى خطورا، وضرورة تركها

تاريخ النساء يف اإلسالم ، وعلى األخص يف اإلسالم ، حمكوم عليه ، كتاريخ الفالحني أو الفقراء بأال يعرب عنـه        "..     تقول املرنيسي   
ـأن          "خصعلى األ "ويستوقفنا تأكيدها بعبارة    " مطلقا يف اخلطاب الرمسي    ، إن االنطالق من قاعدة نسوية يدفع للقول ب

. النساء كن دائما من الفئات املعرضة للقهر والتهميش، لكن املستغرب هنا أن الكاتبة ختص اإلسالم ـذه الـصفة              
ـا ترى أن اإلسالم خيتص ذه اهلندسة االجتماعية        ا على حقوق األفـراد، إن          / إالكونية اليت جتعل منه نطاقاً خطر 

هذا التشابك رمبا يدفع للتساؤل عن صدقية استخدام املرنيسي ملفهوم اإلسالم كما عربت عنه يف مطلع مؤلفها، إا                  
  .تستخدمه بالتأكيد للتعبري عما هو أكثر من ممارسة سياسية، وإن مل تصرح بذلك

تعريـف املـضلل   إن الكاتبة تتحدث عن اإلسالم ككل؛ كشريعة وكتاريخ وحضارة، وبصرف النظر عن هذا ال 
الذي ألقت به يف الصفحات األوىل ملؤلفها، فإا مل تتحر أي حماولة لتعيني ما هو شرعي وما هو تارخيي، ما هو أصل    

ـبس يف         ..وما هو ممارسة ألفراد،مل حتاول أن تتحدث عن التاريخ أو الفقه             فقط حتدثت عن اإلسالم دون متييز، والت
ارخيي، األمر الذي جنده مثال عند تناوهلا ملفهوم البيعة؛ فهي تعرفه بشكل املمارسة             تناوهلا األصل الشرعي بالتأسيس الت    

  .اليت آل إليها املفهوم يف فترات بعينها وهو ما خيتلف عن التأصيل النظري للمفهوم يف الكتابات الشرعية
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ـار؛       وقضية املفاهيم امللتبسة ال تنتهي عند مفهوم اإلسالم يف هذا املؤلف، بل ميكننا ذكر               أمثلة أخرى يف هذا اإلط
مفهوم اخلالفة مثال، فأول ما يثري القارئ هنا هو الطريقة اليت تصف ا الكاتبة اخلليفة؛ إا تقول أن ألقاباً مثل سلطان                    

 خبالف لقب اخلليفة، ومن مث فإن مفهوم اخلليفة         ٢٥ص" ال تقتضي مهمة إهلية   "وملك ميكن أن حيملها أياً كان ألا        
؛ الفكرة الـيت    "امللك ظل اإلله يف األرض    "و" السلطة املقدسة للملوك  "دث عنه الكاتبة يقع يف إطار فكرة        الذي تتح 

إن إطارا معرفيا بعينه يتحكم يف وعي الكاتبة، ويلقي بتأثرياته هنا           . برزت يف أوروبا إبان بروز وتشكل الدول القومية       
ركزي آخر هو مفهوم العامة؛ لقد مجعت الكاتبة يف عبارا السابقة          األمر ذاته الذي نلمسه يف تناوهلا ملفهوم م       . وهناك

النساء مع الفالحني والفقراء، فضال عن العبيد يف موقع آخر، لتجعلهم من العامة، وتقول أنه حبـسب املـؤرخني                   
ة، فالعامة ال تستطيع التفكري، ويكمن موضع االلتباس هنا ببساطة يف أن التراتب االجتماعي يف اإل                -سـالم   كاـف

؛ العلم الذي رفع شأن الفقراء وجعل منهم علماء وفقهاء "العلم" يتأتى بفضيلة -وكما يثبته جل العلماء على اختالفهم
يرحتل إليهم ويعلو شأم، العامة إذن ليسوا كما تقول املرنيسي الفالحني والفقراء، فمعيار التفرقة هنا مل يكن الطبقة                  

  .  يف جتارب تارخيية أخرى تعمد الكاتبة إىل إسقاطها قسراً على اخلربة اإلسالميةالذي رمبا كان معياراً حاكماً
   األمر نفسه يوضح مسألة أغفلتها الكاتبة اليت حتدثت عن غياب النساء عن اخلطاب الرمسي يف اإلسـالم نتيجـة                   

يف التاريخ اإلسالمي بشكل    ما أغفلته الكاتبة أن النساء كن حاضرات        . عمدية واسعة حبسب ما ترى    " تطهري"لعملية  
ـاريخ النـساء                  مشهود، نراه يف كتب التراجم والطبقات وكتب الرحالت والبلدان وغريها، لقد حفظت الكتب ت

  .العاملات والشاعرات واملتصوفات كما حفظت تاريخ القلة من النساء الرئيسات الاليت ذكرن املرنيسي
تضع فيها اإلسالم مقابل الدميقراطية الغربية كما تـسميها، والـسؤال،   األمر األكثر إثارة للتعجب هو املقابلة اليت      

معيارا للمقارنـة كـي     /هـل ميكن بالفعل املقارنة بني هذين الطرفني، من البديهيات أن كل مقارنة تستلزم أرضية             
حىت لـو   إن الكاتبة   . تصح، فكيف نقارن هنا بني دين وحضارة من ناحية وبني نظام حكم بعينه من ناحية أخرى               

لكان ينبغي عليها أن حتسم أموراً مثل أية ممارسة، أي          ) كممارسة سياسية (كانت التزمت بتعريفها  املبدئي لإلسالم       
شكل منها، يف أي حقبة تارخيية، يف أي ظروف، مدى ارتباطها باألصول الشرعية، هل من املمكن وضع املمارسة                  

ة احلدود يف سلة واحدة، أما كان من املهم البدء بتحديد معامل هـذه             السياسية ألربعة عشر قرنا يف إمرباطورية مترامي      
  !املمارسة وآلياا أو ثوابتها اليت ترتئيها الكاتبة؟

إنه غريب أمر ذلك اخللط املفاهيمي وهذه االنتقائية اليت تتبعها كاتبة آلت على نفسها مهمة إحـداث كـشف                   
         ـا تـذهب           تارخيي ما وإنصاف فئات مهمشة عمداً، مت تأصيل ميشها يف الشرع ويف املمارسة التارخيية حبسب م

ه اللهم إال إذا كانت هذه السقطات املنهاجية متعمدة خلدمة هدف بعينه، يتلخص هذا اهلدف يف إثبات مدى                 . إلـي
  .شرعاً وحضارة: سوء املاضي ووجوب لفظه؛ واملاضي حسب الكاتبة هو كل ما يتعلق ذا الدين؛ اإلسالم

رنيسي تقوم يف القسمني اآلخرين من كتاا باستعراض تراجم السيدات الالئى استطعن اختراق احلـدود                   إن امل 
كانت عائشة أول امرأة خترق احلدود بانتهاكها احلد القائم بني منطقة النساء ومنطقة             "واالنتقال من فضاء إىل آخر حبسب تعبرياا        
، وقد حددت الكاتبة معيارين للسيادة على       ١١٧ص" رب هو امتياز للرجال   الرجال، وإصرارها على القتال يف حني أن عمل احل        

أساسهما ستتقصى السيدات الرئيسات ، ومها اخلطبة وسك النقود، أي تكون العملة قد سكت بامسها وخطـب                 
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وتعرضت هنا لتراجم مخس عشرة سيدة حكمن يف مصر واهلند واليمن وجزر املالـديف              . بامسها يف خطبة اجلمعة   
  .دونيسياوأن

   وفيما يعترب هذا اجلزء تعبرياً عن مقاومة املهمشني لألسياد وخطام الرمسي احلاكم، فإن الكاتبة مل تلتفـت إىل أن             
هذه املقاومة اليت رصدا جاءت مبفهوم السلطة السائد نفسه، باملناورات واألساليب ذاا، إن القاعدة النسوية كانت                

 مفاهيم مغايرة للسلطة، ورمبا حتمت عليها تأسيس رؤى بديلة لفعالية املرأة ومقاومتـها  حتتم عليها رمبا االنطالق من  
  .أن تلتفت إليها" امللتزمة"كان األجدر بالكاتبة يف التاريخ، واليت أخذت بالتأكيد صوراً شىت 

  هند مصطفى: إعداد
  )هـ١٣١٢ة الكربى األمريية، املطبع: القاهرة (الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، زينب فواز العاملي

للكاتبة زينب فواز العاملي السورية األصـل       " الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور     "يتناول هذا العرض كتاب     
ويعترب هذا الكتاب ثاين منوذج لكتاب تراجم تكتبه امرأة عن النساء يف أواخـر              ). م١٩١٤-١٨٦٠(املصرية املقام   

وسبقتها حماولة قامت ا مهاجرة شامية أخرى إىل مصر وهي مـرمي            . م١٨٩٣ام  القـرن التاسع عشر ، حتديداً ع     
 ١٨٧٣والذي شرعت يف كتابته     " معرض احلسناء يف تراجم مشاهري النساء     "، هو كتاب    )١٨٨٨-١٨٥٦(حناس  

ها ترمجة هـذه                   واز يف كتاـب وطبع بأمر األمرية جشم آفت ثالث زوجة للخديوي إمساعيل وقد أوردت زينب ـف
  ).٥١٦-٥١٥ص ص (يدة الس

ـأن   -كانت زينب تقليدية االقتراب واملصادر، نسوية التوجه، عمدت يف مقدمة موسوعتها للتراجم          ـأا ش  ش
وقد قامت بتصنيف تـراجم النـساء       .  إىل سوق مصادرها وسرد منهجها يف الترمجة وذلك لتوخي الدقة          -السلف

 هلا طبقاً لترتيب أجبدي، وذكرت مـصادرها تفـصيالً          املسلمات وغري املسلمات الشهريات القدميات واملعاصرات     
  :وقسمتها لفئتني

أمهات كتب التاريخ واألدب العريب القدمية واحلديثة، مثل تاريخ الكامل للمربد، وتاريخ الكامل البن األثـري،                
 زيين دحالن،   وتاريخ الوفيات واألعيان البن خلكان، وكتاب العرب البن خلدون، وكتاب السرية النبوية للسيد أمحد             

  . اخل، إىل جوار خطط مصر التوفيقية لعلي باشا مبارك..وكتاب األغاين لألصفهاين
  .ما مجعته من االت العلمية واجلرائد الدورية الصادرة يف عصرها، وما التقطته من مقوالت لبنات هذا العصر

ـا حيـث   إن الدافع وراء هذا اجلهد كما قالت زينب فواز يف بداية الكتاب هو احل            مية والغرية على بنات نوعه
ـا ارتأت أن هناك كثريات من النساء الفضائل قد سقطن سهواً أو عمداً ومل يتم ذكـرهن ضـمن املتقـدمني          أ

 نبغ منهن مجلة سيدات هلن مؤلفات - على حد قوهلا-والسالفني من العلماء والفالسفة والشعراء املشهورين مع أن    
ـات            . وعارضن فحول الشعراء  حاكني ا أعاظم العلماء      إذن زينب فواز تسعى من خالل هذا اجلهد إىل خدمة بن

نوعها ونستطيع تفسري ذلك عندما نتذكر أن هذه السيدة الشامية كانت من أوائل الرائدات النسويات الاليت عملن                 
 على حتريك ضة    -نوفل إىل جوار أخواا من السوريات واللبنانيات مثل هند وسارة           -يف أواخر القرن التاسع عشر    

  . نسائية وباألخص من خالل الصحافة وإصدار االت النسائية
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كما أا قد سبقت قاسم أمني بسبع سنوات يف الدعوة إىل حترير وتعليم املرأة فهي ارتأت أن الدين مل مينع الفتاة من                      
لقيام بذلك ومن مث فليس من العدل أن حترم من          التعليم بل جعله فريضة عليها باإلضافة إىل أا متتلك الكفاءة العقلية ل           

  ]٧٢ص) ١٩٩٨دار النهر للنشر والتوزيع، : القاهرة (زينب فواز: الرائدة اهولةحلمي النمنم، : انظر[. حقها يف التعليم

 امرأة مسلمة وغري مسلمة     ٤٥٣حتاول زينب فواز من خالل كتاا تقدمي مسح موسوعي حول إسهامات ومواقف             
ضاً، أي أا ذكـرت مـواقف هلــن         ..ف جوانب احلياة العامة؛ االجتماعية والسياسية       يف خمتل  اخل واخلاصة أـي

ظهرت من خالل أدوارهن الطبيعية كزوجات وأمهات وأخوات وبنات، باإلضافة إىل أدوارهن يف احلياة العامة ابتداءً    
. من امللكة واألمرية، مروراً بالشاعرة واألديبة وانتهاًء باجلارية، كما ذكرت مواقف كثرية لنساء شاركن يف احلروب               

أي بذكر الصفات (خصيان، وقد مت ذلك أحياناً بطريقة مباشرة  يف ش- أغلب الوقت   -وذلك إلبراز الشق اإلجيايب   
وذلـك  (وذلك ما اعتمدت عليه يف األغلب األعم من موسوعتها، وأحياناً بطريقة غـري مباشـرة       ) احلميدة بعينها 

  .مثلما فعلت يف احلديث عن السيدة ية ابنة عبد اهللا البكري) باالكتفاء بذكر املوقف أو احلدث وحده
 صفحة وذلـك عنـدما      ٥٨ زينب فواز تعرض ذلك إما من خالل عدد من الصفحات كان أقصاها              وكانت

تناولت ترمجة السيدة فاطمة علية هامن، وإما من خالل سطور معدودات أقلها سطران كتبتهما عن السيدة زينب ابنة                  
  .عثمان بن حممد لؤلؤ الدمشقية

ة فقد تناولت شخصيات يرجع تارخيها إىل املاضي الـسحيق          مل تلتزم زينب فواز يف موسوعتها بفترة زمنية معين        
كما أا أيـضاً مل     . مثل بلقيس ملكة سبأ، وأخريات معاصرات مثل مرمي حناس وعائشة التيمورية وفاطمة علية هامن             
  . تلتزم مبكان معني فقد مشلت موسوعتها نساء غربيات وشرقيات يف كل اتمعات على حد سواء

اليت عمدت زينب فواز إىل إبرازها هي العقل، الفصاحة، البالغـة، النبـوغ يف الـشعر            وكانت أهم الصفات    
اخل، باإلضافة إىل ذلك فقد اهتمـت    ...واألدب، الشجاعة، اإلقدام، احلماسة، احلكمة، الذكاء، العظمة والكربياء

  .غريهاجبانب آخر من الصفات وهي الصفات الشكلية، وعلى رأسها اجلمال واحلسن واجلاذبية و
متيز أسلوب الكاتبة بالدقة والوضوح ذلك ألا اعتمدت على كتابة عبارات موجزة، مباشرة، ويف نفس الوقت                

  .غاية يف الرصانة والبالغة
بالنسبة للنـساء  (والواقع، فإن كتاب الدر املنثور يعترب من أهم املصادر اليت تربز وضع املرأة يف التاريخ اإلسالمي              

  .  أن زينب فواز حاولت عدم إغفال أية شخصية كثرت معلوماا عنها أو قلتوخاصةً) املسلمات
لقد كان لزينب فواز  الفضل يف ذكر الرائدات اجلليالت يف كل جماالت احلياة حيث عمدت إىل تقـصي أدق           
ـا قلـت                      املعلومات عنهن يف جهد كبري حيسب هلا وذكر سائر ما ورد عن كل شخصية قابلتها يف مراجعها مهم

وهو ما إن دل على شئ فإمنا يدل على دقتها املتناهية وتفانيها يف إزالة التعتيم املتعمد والغري متعمـد          .  ملعلومات عنها ا
الذي أحاط بدور املرأة املسلمة وغري املسلمة يف خمتلف اتمعات على مر التاريخ، وذلك بذكر أكرب عدد ممكن من                   

 وبناتـه   ρهن زوجات األنبياء وسيدات بيت النبوة من زوجات النيب        النساء الفضليات الشهريات يف عصرهن، وأمه     
  .وكبار الصحابيات والتابعيات وراويات احلديث األوائل

سيدة نساء عصرها ومن أمجل     "،  ρمن أبرز هؤالء النساء سكينة ابنة احلسني بن علي بن أيب طالب حفيدة الرسول             
يفة جتالس األجلة من قريش وجتمع إليها الشعراء، حيث كانـت  كانت سكينة عف. "النساء وأظرفهن وأحسنهن أخالقاً 
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وعائشة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد ايد،         ).  هـ باملدينة  ١١٧أو  (هـ  ١٢٦أحسن الناس شعراً توفيت مبكة      
واليت وصفتها بأا كانت سيدة احملدثني بدمشق حيث انفردت يف آخر عمرها بعلم احلديث وكانت سهلة يف تعليم                  

كما ذكرت زينب فواز ست امللك بنت العزيز باهللا نزار وقالت عنها            . هـ٨١٦العلوم، لينة اجلانب للتعليم، توفيت      
كما اتـصفت   . أا كانت من أحسن نساء زماا مجاالً وأوفرهن عقالً وأثبتهن جناناً وأعالهن رأياً وأشدهن حزماً              

 األهايل ومتنوا أن مدا يف تدبري الدولة تدوم، وقد توفيت سنة            بالعدل بني الرعية وإنصاف املظلومني حىت أحبها مجيع       
ـ وحزن عليها مجيع أهل مصر٤١٥   .ه

ـاب ،        ) هـ١٢٧٩ولدت  (ومن عصرها ذكرت السيدة فاطمة علية هامن         يف واحدة من أطول ترمجات الكت
وكانـت كاتبـة    . مانيةوفاطمة هي ابنة العالمة  املؤرخ الشهري جودت باشا الذي شغل منصب ناظر العدلية العث              

ة ومترمجة جتيد العربية والتركية والفارسية، وتكتب للصحف باسم مستعار، كما كان مرتهلا قبلـة للـزوار                  وأديـب
كما ذكرت من   . األجانب الذين وجدوا لديها تصحيحا للصور املختزنة لديهم عن اإلسالم وخصوصا املرأة املسلمة            

ـات       "تها بأا   عصرها أيضاً عائشة التيمورية اليت وصف      أديبة فاضلة، حكيمة عاقلة بارعة باهرة، شاعرة ناثرة، حتلت حبلي لغ
  ".العرب قبل تضلعها باللغات التركية وفاقت على أقراا سن الرشاد وصارت ندرة زماا بني أهل اإلنشاء واإلنشاد

از كسيدة استـشعرت    إن كتاب الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور موسوعة نادرة حتسب لصاحل زينب فو             
  .بعمق هويتها األنثوية وعربت ذلك جبهد ضخم ضمته دفيت كتاا الكبري

ورمبا يؤخذ على زينب فواز أمر وحيد، ذلك أا عمدت يف بداية موسوعتها على ذكر أا حلقتها الغرية واحلمية          
ـ   ) ٦-٥ص ص   (النوعية على تأليف سفر يسفر عن حميا فضائل ذوات الفضائل            ـا     يف وقت ض مت فيـه ترامجه

مترمجات كن بطالت أحداث ال غري، وكانت مواقفهن يف هذه األحداث إن مل تدل على اجلانـب الـسليب يف                    
وقد ظهر ذلك من خالل شخصيتني، األوىل هي       . شخصيان، فإا على األقل ال تدل على أي شئ إجيايب أو سليب           

  .  ريس زوجة دارا ملك فارسأرسينوي إبنة بطليموس األول ملك مصر، والثانية هي امست
  يامسني زين العابدين: إعداد

  
مكتبة ابن تيمية، : م.د(حممد مال اهللا : ، مجع وتقدمي)رضي اهللا عنها (أم املؤمنني عائشةتقي الدين أمحد بن تيمية، 

١٩٨٩(  
ر رضي اهللا عنها        مل نكن لنفرد عدداً عن سري النساء املسلمات دون أن يكون ألم املؤمنني عائشة بنت أيب بك                

لقد اهتم الكثريون بتدوين سرية السيدة عائشة بنت أيب بكر أم املؤمنني رضي اهللا عنها، واليت امتدت . مكاناً بني دفتيه 
حافلة باألحداث اجلليلة لتترك أثرها على تشكيل تاريخ املـسلمني حـىت      ) هـ٥٨ت  (ملا يقرب من السبعني عاماً      

ـا     ρالطويلة يف املصنفات اليت أُنتجت عن أمهات املؤمنني وعن آل بيت النيب           اليوم، فإضافة لتضمني سريا       ، أفرد هل
، وكانت السرية اليت كتبها ابن تيمية من قالئل الـسري الـيت   ρالبعض مؤلفات ختصها دون غريها من زوجات النيب  

  . اهتمت على وجه اخلصوص بالبعد السياسي يف حياة السيدة عائشة رضي اهللا عنها
انظر يف  [ ابن تيمية الفرق الشيعية اليت عاصرها ، وناضل ألجل احلد من نفوذها اهلدام بلسانه وبسيفه أيضاً                حارب

ـأيت  ]١٤٨-١٣٨ص ص) ت.دار الفكر العـريب، د  : القاهرة (حياته وعصره وآراؤه الفقهية   : ابن تيمية حممد أبو زهرة،    : ذلك ، وي
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 ρفضة، خصصه للدفاع عن شخصيات صحابة رسـول اهللا هذا الكتاب كجزء من حربه ضد أحد فرقهم وهي الرا    
وتعـد شخـصية    . الذين انربى الشيعة يف ذمهم وتكفريهم أحياناً، وعلى رأسهم أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها              

مثار جدل هائل بني الفريقني؛ وذلك ألا اخنرطت يف حرب مع علي بن أيب طالب؛ وهـي واقعـة       السيدة عائشة 
  .يها بأخذ ثأر عثمان بن عفان اخلليفة الراشدي الثالث بعد قتلهاجلمل مطالبةً ف

، إذ أا خرجت يف صورة جدال أو مناظرة         "عائشة بني الشيعة والسنة   "    رمبا يكون العنوان األمثل هلذه السرية هو        
 يكون الرافضي هنا قد ال(عقيدية وسياسية بني الرافضي الشيعي من ناحية، وابن تيمية السين احلنبلي من ناحية أخرى        

وبرغم أن املناظرة تدور حول شخصية السيدة ). شخصاً بعينه حيث مل يذكر له اسم ولكنه يشري للرافضة يف جمملهم           
ـا أيب                عائشة أم املؤمنني   باألساس، إال أن الطرفني كليهما تطرقا لشخصيات أخرى من الصحابة، على رأسهم أبيه

  . ن أيب طالب وأبنائه رضي اهللا عنهم أمجعنيبكر الصديق، وعثمان ابن عفان وعلي اب
 يفند ابن تيمية يف املناظرة ثالث مقوالت رئيسية للرافضي، تتعلق بالشبهات اليت يثريها الشيعة حول أم املؤمنني                 

حيث يثري ابن تيمية اجلدل حول هذه األقوال ويورد حجج املخالفني من أهل السنة يف نقده، ويستدل على                  . عائشة
ما يورده من تآويل لآليات القرآنية ختالف ما يقدمـه          : جه وخطأ أقوال الرافضي مستنداً إىل ثالثة أشياء       صحة حج 

ما يورده الشيعة   ) جرح وتعديل (الشيعة من تآويل، واألحاديث النبوية الشريفة الصحيحة يف اعتقاد أهل السنة ونقد             
  . لتابعني حول مسارات األحداث وتأويلهامن أحاديث موضوعة، وكذلك األثر الوارد عن كبار الصحابة وا

على باقي نسوانه، مع أنه عليه السالم        أمر عائشة ) أي أهل السنة  (وأعظموا  : " قال فيها الرافضي   املقولة األوىل    
ـال  . إنك تكثر من ذكرها وقد أبدلك اهللا خرياً منها        : كان يكثر من ذكر خدجية بنت خويلد، وقالت له عائشة          فق

تثري هذه املقولة اجلدل حول فضل السيدة عائشة يف مقابل فضل الـسيدة             ..".  ت ا ما هو خري منها     واهللا ما بدل  "
أفضل نسائه، بـل     ويرد ابن تيمية على ذلك بأن أهل السنة ليسوا جممعني على أن عائشة            . خدجية رضي اهللا عنهما   

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد       "ρذهب إىل ذلك الكثري من أهل السنة واحتجوا مبا يف الصحيحني من قوله            
ـال         : قلت: "، ومما روي عن عمرو بن العاص عنه قال        "على سائر الطعام   : يا رسول اهللا أي الناس أحب إليـك؟ ق

  ".مث من؟ قال عمر، ومسى رجاالً: قلت. أبوها: من الرجال، قال: قلت. عائشة
 أول اإلسالم نفعاً مل يقم غريها فيه        ρة نفعت النيب   يرى ابن تيمية أن كلتا السيدتني هلا فضلها، ألن السيدة خدجي          

 يف آخر النبوة وكمال الـدين،       ρولكنه يف نفس الوقت جيعل للسيدة عائشة األفضلية ألا صحبت الرسول          . مقامها
 الـيت  فحصل هلا من العلم واإلميان ما جعلها أفضل هلذه الزيادة، فاألمة انتفعت ا أكثر من خدجية رضي اهللا عنها                    

وانتقل بعد ذلـك  .  ومل تبلغ عنه شيئاً، ومل تنتفع ا األمة كما انتفعت بعائشة        ρكان خريها مقصوراً على نفس النيب     
 هلا وتفضيلها على سائر زوجاته وموته بني حنرها وحجرها،          ρملعيار آخر ألفضلية السيدة عائشة قائم على حب النيب        
  .  يث النبوية الشريفةويستدل على ذلك مبا جاء يف الصحيحني من األحاد

 إنك تقاتلني علياً وأنت ظاملة له، مث إا     ρ ، وقال هلا النيب      ρوأذاعت سر الرسول  : " قال فيها الرافضي       املقولة الثانية 
وخرجت يف مأل الناس لتقاتل علياً على غري ذنب،         ) ٣٣:األحزاب"(وقَرنَ يف بيوتكُن  "خالفت أمر اهللا يف قوله تعاىل       

اقتلوا نعثالً، قتل اهللا نعثالً، وملا      : ملسلمني أمجعوا على قتل عثمان، وكانت هي يف كل وقت تأمر بقتله، وتقول            ألن ا 
ـان  . علي: من توىل اخلالفة فقالوا: بلغها قتله فرحت بذلك، مث سألت  فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب ك
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  ١٨٦

 مع أن   ρعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول اهللا       لعلي على ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبري وغريمها مطاو        
الواحد منا لو حتدث مع امرأة غريه وأخرجها من املرتل أو سافر ا كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها على                      

ـا   ρذلك عشرات ألوف من املسلمني، ساعدوها على حرب أمري املؤمنني، ومل ينصر أحد منهم بنت رسول اهللا                  مل
فند ابن تيمية هذه املقولة مجلةً مجلة فلم يتـرك          ". ن أيب بكر، وال شخص واحد كلّمه بكلمة واحدة        طلبت حقها م  

منها شيئاً، حىت أخذت إجابته على هذه املقولة ثلثي الكتاب تقريباً؛ فعن إذاعة السيدة عائشة، لسر الرسول قال ابن                   
 يتوبون عن ذلك، وال نزاع أم من أهل اجلنـة،           تيمية أن زوجات النيب وصحابته ليسوا مرتهني عن اخلطأ ولكنهم         

وحىت علي بن أيب طالب نفسه كانت له مواقف أغضب فيها النيب ولكنه تاب عنها وتظل                . وعائشة زوجته يف اجلنة   
  .  له علو درجته، فأصحاب الذنوب تابوا ورفع اهللا درجام بالتوبة

ليس له إسناد معـروف، فهـو       " لني علياً وأنت ظاملة   تقات" وأوضح ابن تيمية أن احلديث الذي رواه الرافضي         
وأكد أن عائشة مل خترج لقتال بل خرجت لقـصد          . حديث موضوع من املكذوبات أشبه منه باحلديث الصحيح       

اإلصالح بني املسلمني وظنت أن يف خروجها مصلحة هلم، مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل، فكانت                    
هؤالء الصحابة خرجوا قاصدين االتفاق على املصلحة ولكـن وقـع      . ي حىت تبل مخارها   إذا ذكرت خروجها تبك   
  .االقتتال بغري اختيارهم

وعن قول الرافضي أن عائشة خالفت أمر را ومل تقر يف مرتهلا، يقول ابن تيمية أن األمر باالستقراء يف البيوت ال 
عمرة أو للسفر مع زوجها، وهي خرجت يف مـصلحة          ينايف اخلروج ملصلحة مأمور ا كما لو خرجت للحج وال         

وإن كانت عائشة قد أخطأت ألا مل تقر يف مرتهلا ، وأخطأت االجتهاد يف تأويل اآلية، فقد عفا                  . ختص املسلمني 
  . اهللا عن املؤمنني إذ نسوا أو أخطأوا، واتهد املخطئ مغفور خطؤه

دعو لقتل عثمان وأا فرحت ملا قُتل، فاملنقول الثابت عنها يبني           وكذّب ابن تيمية تكذيباً تاماً أن عائشة كانت ت        
ولكنـها  . أا أنكرت قتله وذمت من قتله، ودعت على أخيها حممد وغريه ملشاركتهم يف ذلك وطلبت االنتقام له                

 الناس ندمت بعد ذلك على مطالبتها لالنتقام من قتلته كما ندمت على مسريها إىل اجلمل، وشدد على أن الكالم يف                  
  .البد وأن يكون بعلم وعدل ال جبهل وظلم كحال أهل البدع

    خيرج ابن تيمية من هذا اجلدال بأنه ال يدعي ألحد من الصحابة أمجعني العصمة من كل ذنب، متضمناً يف ذلك                    
              م من أولياء اهللا املتقني وعباده الصاحلني وأم سادات أهـل    عائشة وعلي وعثمان وطلحة والزبري، ولكنه يدعي أ

ـتغفار واحلـسنات املاحيـة                   اجلنة، فالذنوب جائزة على من أفضل منهم من الصديقني ولكن الذنوب يرفعها االس
واملصائب املكفرة وغري ذلك، وهؤالء الصحابة أحق من غريهم ممن بعدهم مبغفرة الذنوب ملا هلم من االبتالء والعمل          

  .ون علي أو العكسأي أنه ال يقف بذلك يف فريق عائشة د. الصاحل
    وفيما يتعلق خبروج طلحة والزبري مع السيدة عائشة، يرى ابن تيمية أن الرافضة بإثارم هذه القضية فإم يرمون أم  
املؤمنني بالفاحشة اليت برأها اهللا منها، مل يكن خروج هذين الصحابيني معها من مظانّ الفاحشة، بل هـي أبعـد                    

ـاس عن الفواحش   حة والزبري كانا معظمني لعائشة مؤمترين بأمرها وجعالها مبرتلة امللكة اليت يؤمتر بأمرها       فإن طل . الن
فتطاع، كانت يف خروجها امللكة العظيمة املبجلة اليت ال يأيت إليها أحد إال بإذا وال يهتك سترها أحد وال ينظر يف                     
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  ١٨٧

ن الزبري بن أختها ومل تسافر سوى مع ذي حمرم          ومل يكن حيملها يف املعسكر سوى حمارمها مثل عبد اهللا ب          . خدرها
  . منها
أم املؤمنني ومل يسموا غريها بذلك، ومل يسموا أخاها حممد          ) أي السنة (ومسوها  : "قال فيها الرافضي  املقولة الثالثة       

ن إحـدى   ومسوا معاوية بن أيب سفيان خال املؤمنني ألن أخته أم حبيبة بنت أيب سـفيا              ..بن أيب بكر خال املؤمنني    
    .."ρزوجات النيب

 والنصف األول من املقولة اعتربه ابن تيمية تان واضح ظاهر لكل أحد، ويتعجب من ذلك فال يدري هـل                   
 يقال هلا أم املؤمنني، ρيتعمد الرافضي الكذب أم عميت بصريته، حيث أنه من املعلوم أن كل واحدة من أزواج النيب                 

ـات        ρ وقد أمجع املسلمون على حترمي تزوجهن بغري النيب          وهو أمر معلوم لألمة علماً عاماً،       بعد وفاتـه؛ هـن أمه
للمؤمنني يف احلرمة والتحرمي ولكن لسن أمهات املؤمنني يف احملرمية، فال جيوز لغري أقارن اخللوة ن وال السفر ن،                  

  .وهلذا أُمرن باحلجاب
ـا الكـذب             ويتخذ ابن تيمية من ذلك مناسبة لسرد بعض األقوال األ          خرى للمغالني من الشيعة واليت يظهر فيه

والبهتان، مثل قول النصريية وغريهم أن احلسن واحلسني ما كانا أوالد علي بل أوالد سلمان الفارسي، ومنهم مـن                   
   .ρيقول أن علياً مل ميت، ومن يقول أن رقية وأم كلثوم زوجتا عثمان ليستا بنيت النيب

عترض فيه الرافضي على عدم إطالق أهل السنة للقب خال املؤمنني على حممد بـن أيب                    أما النصف الثاين الذي ي    
 وهو من رجال الفتنة الذين قاموا على قتل عثمان ومن شيعة علي وكان معه يف حروبه،                 -بكر أخي السيدة عائشة     

 ذلك حممد بن أيب بكر، يرد ابن تيمية على ذلك بأن أخوات أمهات املؤمنني يقال ألحدهم خال املؤمنني، ويدخل يف
وينتقد ايـن تيميـة   . وال خيتص بذلك فقط معاوية بن أيب سفيان، فلم يتعمد السنة إجحاف حق حممد بن أيب بكر             

مغاالة الشيعة يف مدح رجال الفتنة ومن قاتل مع علي حىت وإن مل يكن أهالً لألفضلية مبعايري اإلميان ونفع األمة، حىت    
  .  ه أيب بكر الصديقأم فضلوا حممداً على أبي

    ويؤكد أيضاً يف معرض ذلك أن أهل السنة يعظمون الفرد بالتقوى وليس رد النسب، وذلك طبقاً لقوله تعاىل                  
  .، فال يفضل أهل السنة الرجل إال بنفسه وهو أصل معروف لديهم)١٣: احلجرات" (إِنّ أَكرمكُم عند اهللا أَتقَاكُم"

آخر الكتاب مبدأ مهماً من مبادئ أهل السنة حول أخالقيات االجتهاد يف القول يف حـق                    ويرسي ابن تيمية يف     
الناس، سواء كانوا آحاد الناس أو الصحابة منهم، وذلك يف معرض أخذه على الشيعة مـسارعتهم يف قـدح وذم                    

ـا،  يرى ابن تيمية أنه حىت وإن كانت هذه الشخصيات مذنبة    . شخصيات الصحابة ولعنة البعض منهم     يف مواقف م
فإن باب اإلحسان إىل الناس والعفو عنهم مقدم على باب اإلساءة واالنتقام، وهو مبدأ يقره احلديث النبوي الشريف                  

، فإن اإلمام إن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة، واجتهاد القول فيما هو من                  "ادرأوا احلدود بالشبهات  "
جتهاد يف بغضه وخطئه، وخطأ اتهد يف اإلحسان للشخص بالدعاء والثناء عليه فضائل الشخص ومناقبه خري من اال   

ويرى أن هذا اجلهد يف الذم أوىل به أن يصرف ملن           . والذب عنه خري من خطأه يف اإلساءة إليه باللعن والذم والطعن          
 بذنوم يعمل بذلك لـصاحل    يستحق ذلك فعلياً من الكفار واملنافقني كاليهود واملشركني وغريهم، فمن ذم املؤمنني           
  .الكفار واملنافقني حيث يصرف جهوده عنهم، وهو بذلك من أعظم الناس جهالً وظلماً
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  ١٨٨

 يف  ρوحبيبـة رسـول اهللا     وبذلك يدافع ابن تيمية من خالل هذه املناظرة عن شخصية السيدة عائشة أم املؤمنني             
 مـن   فتنة بني املسلمني، ويوضح أغراضـها اإلصـالحية       مواجهة الشيعة املغالني يف ذمها، ويربئها من مة إثارة ال         

اخلروج يف مواجهة علي، وحيفظ هلا فضلها ومكانتها كأم للمؤمنني وكسيدة محلت أمانة العلم عـن                
  . ونفعت به األمة ملا يقرب من نصف قرن بعد وفاته ρالنيب 

  أ.ز: إعداد
*   *   *   *  

  


