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  *اخلصوصية التارخيية: سرية املرأة املسلمة
ـال التمهيـد                 ـار أعم يأيت هذا امللف واحللقة النقاشية حول سرية املرأة املسلمة يف إط
ـامج                  واإلعداد ملشروع املرأة يف التاريخ اإلسـالمي، والـذي هـو جـزء مـن برن
ـات               ـيل حلقـل دراس متكامل يعد له كرسي زهرية عابدين للدراسات النسوية للتأص

ملرأة املسلمة، وبادرت مجعية دراسات املـرأة واحلـضارة باإلعـداد لـه، وتعـده               ا
اجلمعية املشروع الفكري االستراتيجي هلا، والذي تعـول عليـه لتقـدمي إسـهامات              
ـاملرأة واألمـة يف جمملـها                  .حقيقية يف جمال الفكر والرؤيـة احلـضارية اخلاصـة ب

ـية ورقـة خلفيـة             مهدت هلذه احللقة النقاش
ـا أن       .ا د أعد ـاحل، أوضـحت فيه ـاين ص أم

اهلـدف منـها ينـصرف إىل طـرح قــضايا     
استراتيجية تتعلق مبوضـوع ومنـهج القـراءة        
التارخيية بوجه عام وقـراءة الـسرية التارخييـة         
ـاص، وذلـك علـى          للمرأة املسلمة بوجه خ
ـات يف هـذا          هامش املقاالت اليت قدمتها الباحث

  . العدد
ه احللقـة  وقد طرحت الورقة للنقاش يف هـذ   

عدة قضايا نقبت فيها الباحثات وأثـرن اجلـدل         
  :حوهلا، وهـي

ـاريخ بوجـه     : أوالً   موضع السرية من علم الت
ـام ومن تاريخ املرأة املسلمة بوجه خاص   ع

ـاً   السرية بني املفهومني الشخصي واجلماعي:ثاني
ـاً    مساحات احلقيقة واخليال..السرية: ثالث
ـاً ـاريخ    موضع السرية الشعبية    :رابع مـن الت

  الواقعي للنساء 
  خصائص الوجود التارخيي للمرأة : خامساً 
قواعد وخالصات حول أهداف ومناهج     : سادساً  

  التعامل مع تاريخ املرأة املسلمة 
ـاريخ   -أوالً ـاريخ  /  موضع السرية من الت ت

  :املرأة املسلمة
أماين صاحل يف مـستهل اجللـسة       .طرحت د 

ـافية   تساؤال مبدئياً حول األمهية أو       القيمة اإلض

اليت ميكن أن يقدمها مفهـوم الـسرية لدراسـة      
ـار           التاريخ العام، وإىل أي مـدى ميكـن اعتب
التأريخ لألفراد، من خـالل تـدوين سـريهم،         

ونوهـت إىل أن    . جزءاً من تدوين التاريخ العام    
ـاريخ           السرية تكتـسب أمهيتـها يف كتابـة الت
بالنسبة للشخـصيات الكـربى الـيت حتـرك         

ـام، فمـن       األحداث   ـادة واحلك كاألنبياء والق
.. ســريم تتــشكل األحــداث والتطــورات

ولكن السؤال هنا هو ماذا عن سـرية األفـراد          
ـامالً          ـات؟ هـل تـصبح ع العاديني واجلماع

  مشكالً للتاريخ أم متشكالً به؟ 
ـإن           ـاريخ املـرأة ف  تقول أنه من منظور ت
ـارخيي         السرية كأداة ومصدر للرصد والفهـم الت

ـاط       تكتسب أمه  ية فائقة، بالنظر لـضعف االرتب
ـاريخ الرمسـي         العضوي بني املرأة وأحداث الت
ـاريخ          العام الذي صنعه امللوك والقادة، فهـو ت
النخب، وهنا يكون السؤال كيف ميكـن مـن         
خالل السري كشف الترابطات العـضوية بـني        
ـاريخ         هؤالء النساء ومـسارات وأحـداث الت

ه؟    وحتوالـت
ـيط مؤكـدة    التقطت طيبة شريف هذا      اخل

أن هناك عالقة وطيدة بني األحـداث التارخييـة         
وصاحب السرية، فصاحب السرية هـو بطـل        
األحداث التارخييـة ولكـن عنـدما تكتـب         

ـاحل، وحضرا.أدارا د ،٢٠٠١عقدت هذه احللقة يف فرباير  ∗ ـاين ص   طيبة حسن شريف، هند مصطفى، عزة جالل،: أم
  . منال حيي، أمساء عبد الرازق سيد سليمان، يامسني زين العابدين، زينب أبو اد

 .م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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األحداث تكتب بطريقة جمـردة تنتـشل منـها         
. التفــاعالت البــشرية املتعلقــة باألشــخاص

ونبهت زينب أبـو اـد إىل وضـوح تلـك         
ـاريخ    الرابطة بشكل خاص يف منهج       كتابـة الت

ـاريخ ال يتمثـل فقـط يف           لدى املسلمني، فالت
تدوين األحداث متسلسلة زمنياً، ولكنـه أيـضاً        
ـبيل         سري األشخاص الذين صنعوه، وعلـى س
املثال اهتم مؤرخو املسلمني الذين أرخوا ملـدن        
بعينها أكثر ما اهتموا بأهل هذه املـدن وسـري          
ـاريخ          ـا، مثـل ت  وتراجم صانعي األحداث

  . البن عساكردمشق
ـالة        واستطراداً أكدت طيبة شريف على أص
وجود السرية يف علم التاريخ اإلسالمي، تقـول        
رمبا يكون املؤرخون املسلمون من أوائـل مـن         
اهتم بالسرية، حيث يبدأ وجودها منـذ القـرن         

ـنيب             ،  ρالرابع اهلجري مـع تـدوين سـرية ال
ـاة          والسرية هنا تتجسد مبعناها الكامـل، أي حي

ـيالده وحـىت وفاتـه بكـل       شخص م  نـذ م
تفصيالا الدقيقة، وهذا ما بـدأ املؤرخـون يف         
الغرب يهتمون به يف اآلونـة املعاصـرة؛ مـن          
حيث دراسة سرية احلياة اليومية لشخص بعينـه        
يف إطــار علــم األنثربولــوجي والدراســات 

ـاريخ الـشفاهي     Oral historyاالجتماعية وعلم الت
  . وغري ذلك

 البـن   ρ لدى سرية النيب     وحنن إذ نقف مثالً   
ـا          إسحاق جندها شديدة االتساع ، اجتهـد فيه
ـاة           يف أن جيمع كل التفاصيل الدقيقة عـن حي

ـاء         ρالنيب    وأفعاله حىت أنه مجع فيها أشعار اهلج
ـان ابـن إسـحاق          بني املسلمني والكفار، وك
ـار          يهدف من وراء هذا التفصيل إىل رصد أفك

ـ     ρالنيب     ة آرائـه    يف الغزوات واحلروب ومعرف

التــشريعية يف األحــداث احلياتيــة، ولــذلك 
خرجت سرية ابن إسحاق مـشبعة بالـدروس        

وعندما هـذب ابـن      . ρالعميقة من حياة النيب     
هشام سرية ابن اسحق قدم لنا النموذج األمثـل         
ـته للـسرية سـواء لـدى           الذي ميكن دراس
املسلمني أو الغرب، حيث أا سـرية مكتملـة         

ـاة      اليوميـة للـشخص     حتكي كل تفاصيل احلي
ومتتلئ بالتفاعالت احلياتية ومل تكن حبال سـرية        
ـار احلـدث           جامدة، فمثالً خيرج فيها مـن إط
ـاعالت           اجلامد يف غزوة بدر أو احلديبيـة إىل تف

. اخل.. وابنتـه فاطمـة    ρإنسانية بني النيب األب     
ويظهر يف سرية ابن هشام أيـضاً دور احلـوار          
ـار احلـدث إىل شخـصيات          فنخرج من إط

  .نستمع ألصواا وكلماا
تساؤالت أثارا أماين صاحل يف إطار تلـك        
العالقة بني السرية والتاريخ حول مـدى تـوفر         
سري النساء، فالتاريخ اإلسالمي ال يقـدم سـري         
طويلة للنساء على غرار سرية ابـن هـشام إال          
ـالقليالت مـن أعـالم النـساء           فيما يتعلق ب

ـ      ىت هـذه  كالسيدة عائشة أو السيدة زينب، وح
السري مل تكن مكتوبة بـشكل متكامـل علـى          
ـإىل أي مـدى ميكـن       غرار سرية ابن هشام، ف
ـات         إطالق مفهوم السرية على التراجم أو البيان
ـإن           القصرية املتوفرة عن النساء؟  ورغم ذلـك ف
هذه الوضعية لسري النساء املتوافرة تقـدم علـى         

ـا     . الوجه اآلخر ميزة هامة    ـات وم فكتب الطبق
 تراجم قصرية قـد أتاحـت الفرصـة         حتويه من 

للتأريخ لعدد ضخم من األشـخاص متوسـطي        
األمهية أو القيمة يف اتمع اإلسـالمي بـأفراده         
ـاعالم ونـشاطام،        العاديني والتعرف على تف
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لتخرج بالتاريخ عن حدود النخـب الـسياسية        
  . أو كبار األئمة

ـا   -اتفقت الباحثات هنا على كـون         فيم
ـاريخ       يتعلق مبوضع س   ري النساء من تـدوين الت

ـاد     -العام للمرأة املسلمة    مدفوعات دفعاً لالعتم
ـامالً علـى الـسرية           بشكل يكاد يكـون ك
والترمجة كوحدة للتـدوين، وذلـك ـدف        
ـاب أي تـدوين           جتاوز املعضلة املتمثلـة يف غي
ـات         لتاريخ املرأة جيمع األحداث اـردة لفاعلي

ـ        زأة هلـن،   النساء، وإمنا تصلنا فقط الـسري ا
ـاح           واليت صارت من مث الـسبيل الوحيـد املت

األمـر الـذي أوجـب      . للولوج لتاريخ النساء  
ـا          حماولة استثمار هذه التـراجم القـصرية، مم
ـا جلمـع          ينطوي بدوره على عبء إعادة نظمه

هذا وإن ظـل مـن      . العقد املفروط لتاريخ املرأة   
املهم االعتراف بالفـضل ألصـحاب كتـب        

خ اإلسالمي الـذين حفظـوا      الطبقات يف التاري  
ـاريخ           ـاة أن ت لنا هذه السري والتـراجم، ومراع
ـام لألمـة        ـاريخ الع املرأة هو جزء من نسيج الت

  . وليس معزوالً عنه
تقول هند مصطفى إن كون السرية حجـر        
أساسي لنا يف بناء تاريخ املـرأة يـدفعنا أيـضاً           

ـا     . لتوسيع مفهوم السرية   فاملفهوم ملك لنا أورثن
ـاً        إياه السل  ف من املؤرخني وميكن لنا جعله مرن

. مبا يتالءم مـع خـصوصية التـأريخ للمـرأة         
ـا أن مجـع            وأيدت زينب أبو اد ذلك بقوهل
أشالء تاريخ النساء قد ال يتـوافر سـوى مـن           
خالل توسيعنا هلذا املفهوم، فقد نعترب أن سـرية         

ـا    : امرأة بعينها هي شيء مما يلي      ترمجة قصرية هل
حجة وقف أو صك ملكيـة      أو وثيقة ختصها ك   

أو وثيقة زواج أو طالق أو حىت إجازة علميـة          

منحت هلا أو منحتـها، أو حـدث بعينـه يف           
حياا مت ذكره عرضاً أو عمداً يف أحـد كتـب     

 أو الـدخول علـى      ρالتاريخ كحدث بيعة النيب     
ملك أو خليفة مثل هؤالء الاليت دخلـن علـى          
 معاوية، أو خطبة قصرية أو طويلة رويت علـى        

ـياء وإن     . لساا، أو شعر نظمتـه     فهـذه األش
ـاً للمفهـوم         كانت تبدو ليـست بـسرية طبق
التقليدي، ولكننا يف واقع األمر ميكن أن ننـسج         
منها قصة حياة امرأة أو جمموعة مـن النـساء يف    

  . مكان ما أو فترة تارخيية ما
 الـسرية بـني املفهـومني الشخـصي         -ثانياً

  :  واجلماعي
 اهلام الـذي طـرح علـى        كان احملور الثاين  

بساط املناقشة متعلقاً بدوره مبفهـوم الـسرية،        
لقد درجت املعامالت السائدة للـسرية علـى        
ـاريخ           النظر هلا من منظور شخـصي يتعلـق بت
ـا يـربز            ومسار فرد أو شـخص بعينـه، وهن

ـاق املفهـوم         : السؤال ـيع نط هل جيـوز توس
ليشمل سرية مجاعة أو فئة بعينها؟  لقد اجتهـت          

وث هذا امللف حنو التعامل مـع الـسري      أغلب حب 
اجلماعية لفئات من النساء مثـل النـساء ذوات         
األدوار الــــسياسية أو املتــــصوفات أو 

اخل ، فتم التعامل مع سرية اجلماعـة        ..الفقيهات
لـه حلظـة    ) جمرد(وكأا سرية شخص واحد     

ــول  والدة وتطــور وازدهــار وحلظــات أف
ـات        ـا كعالم ـاء هن  وايات، وذُكرت األمس

مثـل  . وليس للتركيز على سرية امـرأة بعينـها       
هذه املعاجلة تتجاوز حدود املفهـوم التقليـدي        

الفرد حنو سرية اجلماعة، وهـو      /لسرية الشخص 
ما جعل أماين صاحل تثري تـساؤالً آخـر وثيـق       

ـا    : االرتباط بالتساؤل السابق مفاده    هل جيوز لن
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ـاالت          توسيع مفهوم السرية ونقلـه مـن جم
السرية النبويـة، الـسرية     (يدية  استخدامه التقل 

إىل الـسرية   ) اخلاصة باآلحاد، السرية الشعبية   
وهل جيوز لنا دراسـة     ،  اجلماعية لفئات بعينها  

تطورات املرأة كفاعل تارخيي جمرد غري معـني        
  يف فرد أو امرأة بذاا؟ 

أكدت طيبـة شـريف علـى أن التـأريخ          
 جلماعات من خالل سري شخوصها هو جـزء       

ـان      ال يتجزأ من     علم التاريخ اإلسالمي، فقد ك
ـات         كل أصحاب علم خيرجون كتـب الطبق
اليت حتوي سري وتراجم رواد هـذا العلـم وإن          
كان األمر يفتقر يف ذلـك الوقـت إىل الـربط           

وهـذا النـهج    . والتحليل ويقتصر على الفهرسة   
ـات  –  هـو الـذي بـدأت       -التأريخ للجماع

الدراسات الغربية اليوم تنتبه إليـه حيـث بـدأ          
ـال         ا   generationsلغرب اليـوم يف دراسـة األجي

وهو ما أطلق عليه املسلمون قبل قـرون اسـم          
ـاآلن يف   . طبقات حيث الطبقة هـي اجليـل       ف

ـا يـدعى          الغرب حياول بعض الدارسني تقدمي م
، cross generations studiesبالدراسات عرب اجليليـة  

  . فيدرسون مثالً عالقة اجلدة واحلفيدة
ـاحل     ـاين ص  أن مفهـوم سـرية      ونبهت أم

اجلماعة له أصله حـىت يف القـصص القـرآين          
الذي يطرح لنا منوذجاً يف التعامل مـع سـرية          
مجاعة إىل جوار سري األفراد، مثل سـرية قريـة          
كإرم ذات العماد أو قوم كقوم مثـود أو مملكـة     

ـا اهللا   . يف عالقتها مبملكة أخرى كـسبأ      فيعطين
ـ         ح سبحانه وتعاىل من خالل ذلك العـرب ويوض

  .لنا سننه يف خلقه
ما الذي ميكن أن يضيفه إذن اشتغالنا علـى         
سري اجلماعات والفئات كفئة النـساء ؟ هـذا         

التساؤل طرحته عزة جالل؛ حيـث تالحـظ        
ـات والتـراجم قـد           الباحثة أن كتـب الطبق

بناءاً علـى   -افتقرت للربط والتحليل، فبإمكاننا     
أن نقوم حنن ذه املهمة مـع العمـل         -ما قدموه 

ـا الـسياسية          عل ى وضع هذه الـسري يف أطره
  .   والثقافية واالجتماعية لننسج منها تاريخ املرأة

ــن خــصوصية  ويف ســياق احلــديث ع
ــواريخ اجلماعــات  التنــاوالت املعاصــرة لت
ـاق،            والفئات وما ميكـن أن تفتحـه مـن آف
أشارت أماين صاحل إىل أن اقتـراب البحـث يف       

يـد،  تاريخ اجلماعات هو مسألة شـديدة التعق      
ألنه يقتضي إىل جانب رصد منطـق التطـور         
ـا         ـا وروابطه الذايت للجماعة، رصـد عالقا
ـام        العضوية مع اجلماعة األكرب، مبا يعـين االهتم
ـا          بدراسة حركة اجلماعة الكلية اليت تنتمـي هل
ـارخيي، إىل          ـا الت اجلماعة املدروسـة  وتطوره
ـار          ـايف وتطـور األفك جوار رصد السياق الثق

ويف . اجلماعة الفرعية وميـسها   فيما خيص وضع    
ـات كالنـساء أو          الواقع أن دراسة تاريخ مجاع
ـاً هائلـة            ـثالً يطـرح فرص املوايل أو العبيد م
ـثري مـن          لدراسات متعمقة بدرجة أكـرب بك
ـاريخ،           ـاً أعمـق للت التاريخ العام مبا يتيح فهم
حيث أنه يفتح اال إلعادة النظـر يف العديـد          

 أو املـسبقة حـول      من القيم واألفكار املستقرة   
ـا دراسـة       . مجاعات بعينها  فمثالً إذا توفرت لن

ـا  أبلـغ األثـر يف         ـان هل تاريخ العبيد كفئة ك
اتمعات اإلسالمية، جند أم شـكلوا مجاعـة        
ميكن نسج تاريخ مجاعي هلا، تاريخ يظهر مـن         
منظور عام كأنه تاريخ شـخص يتطـور عـرب        

ـا اإلسـالم      . مراحل حياة  فهذه اجلماعة حرره
ـات القائمـة          يف  حلظة معينة، مث بـدأت اتمع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاشية      واحلضارةاملرأة     حلقة ن
  

      
  

  ١٤٩  

حتد من شأن العبيـد بـل وتـوظفهم أبـشع           
ـان       اخل، مث  ..توظيف يف شكل اخلصيان أو الغلم

ـا          استطاعت هذه اجلماعة، يف حلظة تارخييـة م
يف الدولة العباسية الثانية، أن تنتقم مـن هـؤالء          
ـتغالل         ـتغلوها أسـوأ اس الذين استباحوها واس

فاء، مث استطاعت عند قمـة      فاستعبدت هي اخلل  
ـا أن حتكـم بـشكل          التطور الدرامي لتارخيه
ـار الدولـة           شرعي ورمسـي املـسلمني يف إط

ة   .اململوكـي
ــسرية -ثالثــاً ــة .. ال مــساحات احلقيق
ـال   : واخلي

انتقل النقاش بعد ذلـك لقـضية أخـرى،         
وهي مصداقية املـصادر التارخييـة ومـساحة        
ال احلقيقــي وغــري احلقيقــي فيهــا، أو املُقــ

واملسكوت عنه، سواء لتـدخل عمـدي مـن         
إن . مؤرخ بعينه أو نتيجـة التـواتر أو الوضـع         

فارقاً جسيماً يقوم بني السرية األدبيـة والـسرية         
التارخيية، فالسرية األدبيـة هـي نـص ملـك          
ـاء لـه مـن مالمـح             للكاتب ينسج فيه ما ش
ورتوش، لكن السرية التارخييـة تقتـضي مـن         

ـ    ـاريخ،   املؤلف احلياد لكي تصبح هل ا صـفة الت
  فهل كان املؤرخون حمايدين مع سريهم؟ 

عرضت أماين صاحل ألكثـر مـن منـوذج         
لتدخل الكاتب يف تدوين السرية، فقد يتـدخل        
ـاحب الـسلطة         كاتب التاريخ الرمسي لصاحل ص
أو ضد معارضيه وقد انتشر ذلك األمـر لـدى          

وقد يتـدخل   . مؤرخي البيت األموي والعباسي   
ـائق     من خالل السكوت عن      ذكر بعـض احلق

ـية أو          وإن كان ذلك انطالقاً من أهداف سياس
دينية، بعضهم يكون من األمانة حبيـث يعلـن         
عن هدفه من ذلك كابن كثري الـذي سـكت          

عن ذكر حادثة اإلفـك يف سـرية أم املـؤمنني           
عائشة رضي اهللا عنـها كنـوع مـن الـورع           

  . والتقـوى
ومن املؤرقات ذات الصلة يف جمال التحليـل        

رخيي، ما ينسب لألشخاص مـن نـصوص؛        التا
خاصةً النصوص املطولة، فقـد ينـسب علـى         
لسان شخص ما النصوص الطـوال كخطـب        
ألقاها أو أشعار نظمها أو حوار طويل دار بينـه          
ـال لـدى      وبني شخصية أخرى مثلما هـو احل
ابن قتيبة أو غريه، والشك أن هـذه النـصوص          
املطولة تفرز عالمات استفهام عديـدة تتعلـق        

ـتظهار الـيت        ب طبيعة الذاكرة والقدرة على االس
  .توافرت لدى املؤرخ الناقل هلا

وهنا عززت عـزة جـالل مـن خطـورة       
مشكلة استطراد كاتـب يف روايـة أحـداث         
ـاحب           بعينها أو حديث ورد علـى لـسان ص
السرية، ففي كثري من األحيان يستطرد املؤلـف        
ـاد           ـاءت يف مواقـف يك يف رواية نصوص ج

ـ    دوين الـدقيق، فـضالً عـن       يستحيل فيها الت
ـيل الدقيقـة          استطراد بعضهم يف روايـة التفاص

  .  الطويلة حلدث مل يشهدوه 
ـاحل           ـاين ص واتفقت منال حيي مع ما قالته أم
حول ما سبق، ورأت أن مثة صـعوبة يف حتريـر      
ـاد الذاتيـة لكاتبـها،          السرية التارخيية من األبع
ـا      ـائع فإنن فحىت وإن اتفق مؤرخان حـول الوق

ـاً يف دالالت وجـود الروايـة        نلحظ   اختالف
داخل سياقها النصي األوسع، وهذه الـدالالت       
ـا يرغـب املؤلـف يف منحـه مـن             تتعلق مب
مــدلوالت خاصــة بتوجهاتــه الــسياسية أو 
العقيدية للرواية، وختتلـف دالالت احلـدث أو        
ما وراء احلدث من مؤلف آلخر بـرغم وحـدة     
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ـ       . الواقعة ـاً هام اً ولكن منال حيي تتحفظ حتفظ
ـاً أن نـشكك يف             ـا ال جيـب دائم مؤداه أنن
الروايات الطوال علـى لـسان الشخـصيات،        
وذلك ألن العرب ظلوا طـوال قـرون طويلـة      
ـارام          وحىت قبل ظهور اإلسـالم تتركـز مه
العلمية يف القدرة على احلفظ واالستظهار مـن        
ـنمط ثقافتـهم قبـل           الذاكرة، ويعود ذلـك ل

الرئيـسي  اإلسالم واليت كان للـشعر املوضـع        
فيها فتلقى القصائد الطوال يف األسـواق مثـل         
سوق عكاظ لتحفظ من وقتها وتـروى بـني         

ـائل   . القب
تقول طيبة شريف أن تـدخل الكاتـب يف         
ـا           سرية الشخص أو عدم تدخله عند تدوينـه هل
ـان          ـثالً ك إمنا يعتمد على منهجه باألساس، فم
ابن هشام ذا منهج حيادي، فعنـدما يتحـدث         

ـنيب نفـسه ال        عن شخص ما حىت     وإن كان ال
يسقط دواخله النفسية أو الذاتية علـى الـسرية،         
ـاطف          فيحكي احلدث كما هو دون إبـداء تع
أو بغض، كان احلياد مسة من مسات املـؤرخني         
املسلمني األوائل ولكنه صار بعد ذلـك قليـل         

  .الوجـود
وانطالقاً من ذلك، طرحت طيبـة شـريف        

ين املـؤرخ   قضية احلياد أو عدم احلياد يف تـدو       
للسرية، قد يتحيز الكاتب ويفرض نفسه علـى        
السرية من خالل عدة مداخل، منـها املـصادر         
ـا، واملـدخل األيـديولوجي         اليت يعتمد عليه
ــسياسي  ــسلطة أو ال حيــث أن صــاحب ال

ـإن حتيزاتـه        " املؤدجل" عندما يكتب الـسرية ف
ـا، ومنـها         السلطوية أو األيديولوجية تظهر فيه

ــوعي فمــ  ــدخل املوض ــث امل ثالً الباح
األنثربولوجي قد يكون أميناً يف كتابـة سـرية         

شخص أو فئة معينة من الناس ولكن األمـر ال          
خيلو من التوجيه والتدخل عن طريـق التركيـز         
ـا جيعلـه           على حمور معني يف موضوع دراسته مم
ال يكتب السرية كاملة، فقد يـدرس الباحـث         
األنثربولوجي ثقافة الدنكـة كـشعوب بدائيـة        

معرفة أمناط الزواج لديهم أو قد يـدرس        بغرض  
ـا يركـز اهتمامـه           مراسم البكاء عند الشيعة مم
على حمطات معينة يف حياة أصـحاب الـسرية         

كـل هـذه املـداخل تـؤدي        . دون األخرى 
ـار الكاتـب وبـني سـرية           للتداخل بني أفك
ـاك صـراع          الشخص املكتوب عنه وكـأن هن
بينهما، وقد يكون نص الـسرية حيمـل مـن          

اتب أكثر مما حيمـل مـن صـوت         صوت الك 
ـثالً  . صاحب السرية مما يعين سيطرته عليـه       فم

قد يتحدث الكاتب عن جمموعة مـن النـساء         
ـا يف            ـارع م ـيض يف ش هن بائعات اجلنب األب
القاهرة، فيبدأ يف وصف مالبـسهن ومواعيـد        
ـا        خروجهن يف الصباح واحلافالت اليت يركبو

 stereotypeاخل لريسم صـورة منطيـة         ..ولغتهن  
هلن، فيتدخل بذلك كثرياً وال يعطيهن مـساحة        
ألن يفرضوا شخصيتهن أو فعاليتهن أو ذواـن        

subjectivity   ن مما حيول دون إنـصاف اخلاصة 
ـاول املتخصـصون     . املكتوب عنهن  ولذلك ح

يف األنثربولــوجي والــسوسيولوجي والتــاريخ 
الشفاهي تطوير منهج خمتلف يعطـي مـساحة        

ـاحب     ـا     أكرب للشخـصية ص ة الـسرية فيمنحه
 وهـو بالـضبط     -الصوت لتتحدث عن نفسها   

ـتح             ما قام به ابن هشام منذ قـرون عنـدما ف
الباب أمام تـضمني نـصوص احلـوارات يف         

 فبدالً مـن أن     -سريته ليمنح الشخوص أصواتاً   
يصف الباحث بائعات اجلنب يترك هلن الفرصـة        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاشية      واحلضارةاملرأة     حلقة ن
  

      
  

  ١٥١  

ـاريخ اجلـنب         للتحدث ليحكني عن حيان وت
  ..   هن مثالًاألبيض يف منطقت

مقترحات لضبط مصداقية التعبري التارخيي للسري      
  :   ومصادرها

ثار اجلدل هنا بني الباحثات حـول كيفيـة         
ـا يف           ـاد مـصدر م احلكم على مصداقية وحي
مقابل مصادر أخرى، وما هـو املنـهج الـذي        
ـتخدامه يف          ـات اس ميكن لنا حنن أنفسنا كباحث
 التعامل مع سري النـساء حـىت نكـون أيـضاً          

ـاين   . حمايدات يف تدويننا لسرية املـرأة      رأت أم
صاحل يف ذلك أننا جيب أن نتحـرى يف األخـذ        
بالروايــات منــاهج املــؤرخني والكتــاب إذ 
تقتضي األمانة العلمية وضع منهاجيـة البحـث        
ـاس          والتحري وإبرازها، فاملناهج قد تـورد الن
ـاقض، ويف ذلـك           مذاهب شىت إىل حـد التن

حلـديث الـذين    أشارت ملسلك بعـض رواة ا     
يرون أنه من الـورع والتقـوى إيـراد مجيـع           
ـاً         األحاديث حىت الضعيف منها وذلـك خوف
ـنيب            ρمن أن يسقطوا حديث صحيح عـن ال

ولكن أسانيده ضعيفة، والبعض اآلخـر يـرى        
أن الورع والتقوى على العكـس مـن ذلـك          
يلزمه بأال يـروي سـوى األحاديـث قويـة          

 والـورع   إذن ختتلف مداخل التقـوى    . األسانيد
من راوي آلخر وكل ما علينا هـو أن نتـوخى           
التقوى والورع ونتحرى احلقيقـة يف التعامـل        
ـات          ـاريخ كمـسلمات، فنقـوم بعملي مع الت

  .التنقيح طبقاً ملا يتراءى لنا من منهج
ورأت طيبة شريف أن تعدد املصادر حـول        
سرية الفرد الواحد قد يكون املخـرج املالئـم         

ـا،     لضمان التوصل لسرية ميك    ـاد عليه ن االعتم
ولنأخذ عربة يف ذلك من منـهج الطـربي يف          

تارخيه حيث أنه مثالً يف سرده لـسرية الـسيدة          
ـا ومل           زينب ذكر مجيع الروايات اليت قيلت فيه
ينس جزءاً من رواية، إضافة لذلك، قـد يـورد          
ـان واحـد            ـات يف مك ثالث أو أربـع رواي
الختالف يف كلمة، وكان يـضع بينـه وبـني         

ـلة فـال نـشعر         سرية ال  شخص مـسافة فاص
ـاحب          ـان يعطـي ص بالكاتب فيها، وأيضاً ك
السرية مساحة ليظهر صوته فيها، فمثالً أعطـى        
السيدة زينب مساحة لكي تتحـدث فيـصف        
احلدث مث يترك هلا الـساحة لتقـول خطبتـها،        
ـناد          وهو يتحرى الصدق يف اخلرب من خالل إس
ـا          ـا جيعلن  الرواية إىل سلسلة الرواة تفـصيالً مم
ـا يف            ـاً م أقرب إىل تصديقه ما مل نكتشف عيب

ـاد      . سلسلة الرواة  مثل هذا املصدر ميكن االعتم
ـات تـوخي مثـل           عليه، وميكن لنا حنن كباحث
هذا النهج جبمع الروايات من خمتلـف املـصادر         

  . للسرية الواحدة
 على النظـر لتعـدد      –تتحفظ هند مصطفى    

ـيلة ناجحـة يف مجيـع           ـاره وس املصادر باعتب
ن للوصول لسرية على درجة عاليـة مـن         األحيا

فما مل يتفـق عليـه املؤرخـون يف         . املصداقية
ـاالت         املصادر املختلفة بالتأكيد تزيد فيـه احتم
عدم املصداقية، ولكن هذا ال يعين أن ما اتفقـوا          

ـام الـصدق      ـاد    . عليه بالضرورة ت لقـد اعت
ـبعض         املؤرخون املسلمون النقل عن بعـضهم ال

 كتاباً ما صادر يف القـرن       عرب التاريخ، فقد جند   
الثالث اهلجري مثالً تذكر فيه حكايات بعينـها        
ـا عـن           عن فتوح مصر ونستشف منه رؤية م
املرأة، مث جند مصدراً يف القرن العاشر اهلجـري         
ـيل نقـالً         حيوي ذات احلكايات وبنفس التفاص
عن أجيال ظلت تروي وتتناقل املـصدر األول،        
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ه ونظــل ال نعلــم لقــرون إذا كانــت هــذ
  . احلكايات صادقة أم غري صادقة

ورأت هند مـصطفى أن املـؤرخ الـذي         
يتوخى ذكر سلسلة الرواة أو السند قبـل ذكـر          
ـيم          منت السرية هو الذي يفتح أمامنا الطريق لتقي

ـاً      . مصداقية املنت  ـاالً طيب ولعل املقريزي يقدم مث
على ذلك، حيث أنه يتحرى قبل ذكر رواياتـه         

قريزي إبـداء رأيـه     وكذلك يتوخى امل  . إسنادها
ـا يرويـه دون أن يتـدخل يف            يف مصداقية م
الرواية، فمثالً عند ذكره لرواية قاهلا أهـل بلـدة         
عن أهل بلدة أخرى وبعد أن يقصها يـشري إىل          
أن الرواة كانت بينهم وبني أهل البلدة املـروي         
عنها عداوة، فريشدنا بذلك بأمانـة علميـة إىل         

  .عدم التعويل كثرياً عليها
  : السرية الشعبية والسرية التارخيية-عاًراب

ـال يف        استدعت قضية مساحة احلقيقة واخلي
التاريخ والسري قضية أخـرى، هـي موضـع         
السرية الشعبية من الـسرية التارخييـة، فالـسرية      
الشعبية واملالحم هـي جانـب آخـر مـن          
ـال          ـبري عـن املخي مساحات اخليال ولكنها تع

ـ        ستترون يف  العام الذي يتعدد املعربون عنـه وي
الوقت نفسه فال تعـرف شخوصـهم، فهـم         
. عديدون بتعدد عملية سرد الـسرية وتـداوهلا       

ـادل معـه         وتناوش السري الشعبية التاريخ وتتج
ــة  ــداث تارخيي فتتنــاول شخــصيات أو أح

ـاء عبـد      . كالظاهر بيربس وغريه   وقد لفتت أمس
الرازق االنتباه ألمر هام وهو التداخل الذي قـد         

بـني الـسرية الـشعبية      حيدث لدى املـؤرخ     
والسرية التارخيية احلقيقة، فقد يـذكر املـؤرخ        
يف سرية فرد ما احلكايات الشعبية الـيت قيلـت          

مثالً عند روايـة    . عنه جنباً إىل جنب مع الوقائع     

سرية آدم وحواء عليهما الـسالم قـد تتـدخل      
ـا وقـد ال يتـواىن            أساطري األمم الـسابقة فيه

تاريخ يبـدأ مـن     املؤرخ املسلم يف سبيل صياغة      
ـا،         اخللق عن تضمني بعض اإلسـرائيليات فيه

ـنيب       بعـض  ρويذكر بعض املؤرخني يف سرية ال
الروايات غري املؤكـدة الـيت قيلـت حـول          

ـاء عمـل     . العالمات اليت سبقت نبوته    ويف أثن
ـا أن           أمساء على السري الشعبية للنساء اتـضح هل
السري الشعبية بشكلها األديب يف بعض الكتـب        

ف ليلة وليلة وغريها قد يستعريها بعـض        مثل أل 
ـا كـسرية          ـا هـي ويطرحو املؤرخني كم
تارخيية، فمثالً قد يذكر كتاب أعـالم النـساء         

ـارخيي موثـوق       -لرضا كحالة   وهو مـصدر ت
ـا          -به سرية سيدة ما وتفـصيالت مـن حيا 

على اعتبار أا وقائع يف حياا لنجـد أن هـذه           
شـعبية  التفصيالت بعينها قد وردت يف قـصة        

ـا يعـين          مشبعة بالتخيالت حول هذه املرأة، مم
أن احلدود الفاصلة بني املتخيل والـواقعي قـد         

ـا لطـرح     . تداخلت يف هذه السري    وذلك دفعه
ـا علـى الـسري          تساؤل حول إمكانية اعتمادن
الــشعبية يف تــدوين تــاريخ املــرأة املــسلمة 
واالستناد بالتايل للمـصادر األدبيـة إىل جـوار        

ة   .التارخيـي
ثار اجلدل حول هذا التـساؤل وانقـسمت        
اآلراء بـشأنه لفـريقني، يؤيـد الفريـق األول     
تضمني السرية الشعبية يف التاريخ، وذلك علـى        
اعتبار أن مؤلف الـسرية الـشعبية وإن تـدخل        
ـا            ـثري مم خبياله يف كتابة السرية إال أنه استمد الك

يف حـني رفـض     . رمسه خياله من وقائع حقيقة    
لـك ورأى أن عمليـة التـأريخ        الفريق الثاين ذ  

للنساء البد وأن تتوخى الدقـة العلميـة فـال          
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تستند سوى للمصادر التارخيية املمنهجـة علـى        
  .حنو يتسم باملصداقية

من داخل الفريق األول رأت طيبة شـريف        
أن األسطورة ظلت موجـودة طـوال الوقـت         

ـنيب           حـىت   ρيف التاريخ اإلسالمي منذ زمـن ال
الغـرب، وتتكـون    زمننا هـذا يف الـشرق و      

األسطورة يف أي جيل وتـؤثر علـى كتابـة          
التاريخ وتصري جزءاً من أسـفاره الكـربى وال         

وطرحـت هنـد مـصطفى      . ميكن فصلها عنه  
رأياً طريفاً أثار مزيداً من اجلدل، ترى هنـد أن          
احلكم على ما هو أسطوري وما هـو حقيقـي          
ـثالً منـذ           هو فاصل ومهـي مـستحدث، فم

السحر والذي ذكـر    عصور سحيقة كان هناك     
ـيدنا موسـى ووجـدناه           يف القرآن يف قصة س
مذكوراً يف سرية امللكة املصرية دلوكـة عنـد         
ـاك خـوارق بـشرية          املقريزي، وكانـت هن
ـاء، مث انتـهت هـذه          ومعجزات متعلقة باألنبي
ـاءت معجزتـه         العصور بعد اإلسالم الذي ج

ولذلك ال نستطيع أن نـستبعد قصـصاً        . عقلية
لية مبقايسنا العقلية اليـوم وقـد       ما بزعم أا خيا   

ـا   .تكون واقعية مبقاييس عصره
يف النهايــة رأت أمســاء عبــد الــرازق أن 

املتخيـل يف   "األساطري غري احلقيقة أو ما نسميه       
يقف على نفـس درجـة أمهيـة        " تاريخ املرأة 

التارخيي الواقعي، فحىت وإن مل تكن جزءاً مـن         
ـ        صورة احلدث التارخيي الواقعي فهي تعرب عن ال

ـاعي وموقـف          الذهنية للمرأة يف الضمري اجلم
وحـىت املـصادر    . الثقافة السائدة من النـساء    

التارخيية األكثر مصداقية مل تسلم مـن تـسرب         
ما هو شعيب متخيل إليها ألنه جزء من التـصور          

ـا ليـست     . الالواعي للمؤرخ نفسه   فالقضية هن

ـاوز          قضية التأريخ الدقيق للنـساء ولكـن تتج
ن املفهوم والـصور التارخييـة      ذلك للكشف ع  

واتفقت أماين صاحل مع ذلـك حيـث        . للمرأة
رأت أننا البد وأن منيز بني مـستويني للمعاجلـة          
ـائع ومـستوى الـصور         التارخيية، مستوى الوق
ـا           التارخيية لفرد أو فئة، والـصور تـدخل فيه

ـاطري   ـبىن     ..احلكايات واألس اخل، وعنـدما يت
ـاً        ـا مفهوم  عـن   املسلمون يف زمان ومكان م

املرأة له أصل أسـطوري فهـذا يعـرب عـن           
اختيارام، ويعكس بالتايل ثقافتـهم ووجهـة       
ـائم لـديهم         . نظرهم عن وضع املرأة الفعلي الق

ـاطري الـشعبية         كما رأت أن احلكايات واألس
والقصص األدبية تفتح لنا مـساحات واسـعة        
لرصد التـصورات القائمـة حـول املـرأة يف          

ـ        ـاريخ   التاريخ، األمـر الـذي ال يف سحه الت
ـات          الرمسي، فهي تتيح لنا الفرصة ملتابعـة عملي
ـا، ورصـد           تشكل القيم يف فترات تارخييـة م

خاصـةً إذا  . عملية تشكل قيم املؤلفني أنفـسهم  
ـات            ـا أن وجـود املـرأة يف احلكاي ما الحظن
واألساطري الشعبية أكثر حضوراً وكثافـةً مـن        
وجودها يف التاريخ الرمسي املكتـوب، ولعـل        

ـاركت يف وضـع        ذلك ي  عود إىل أن املرأة قد ش
احلكايات والقصص الشعيب وبالتايل أوجـدت       
ـا والـذي مل          لنفسها مستوى التمثيل املالئم فيه
ـان حكـراً           حتظَ به يف التاريخ الرمسي الذي ك
على الرجال، فاألسطورة إفراز اجتماعي يبتعـد       
ـان         عن املؤسسات الرمسية للدولة، ولـذلك ك

ـا فاعـل       البد وأن تسهم املرأة    يف إنتاجها أل 
  .رئيسي يف هذا اال
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  : خصائص الوجود التارخيي للمرأة-خامساً
تنبع خصوصية وجود املرأة املـسلمة علـى        
ـا           الساحة التارخيية مـن عناصـر عـدة، أمهه
ـا،        خصوصية الوجود االجتماعي للمـرأة ذا
ـا، يف مقابـل         ـاص يف حيا وحمورية الدور اخل

ـام      تباين ثقل ومساحة االه    ـام والتفاعـل الع تم
للمرأة العتبارات زمنية أو شخصية أو وظيفيـة        

يفرض ذلك دون شـك خـصوصية       . وظرفية
ـاريخ          يف مناهج التعامل مع سرية املرأة لنسج الت

  .العام للنساء منها
ـا جنـد            ـادراً م الحظت أماين صاحل  أننا ن
ـاريخ اإلسـالمي           للمرأة سـرية كاملـة يف الت

ـنيب وبناتـه،     باستثناء رموز بارزة كزوج    ات ال
لكن حىت هؤالء السيدات فإن سـريهن تبـدو         
ـاً أخـرى،          متقطعة تتوهج أحياناً وختبـو أحيان
فالنساء يف التاريخ اإلسـالمي يـدخلن إليـه          

االستثناء منهن هي مـن تـدخل       ..وخيرجن منه 
أكثر من مرة والقاعـدة هـي مـن نرصـد           

ـاريخ      . وجودها مرة واحدة   املرأة يف كتـب الت
ـاملوقف،    اإلسالمي الع  ـاً ب ام ترتبط ارتباطاً حامس

فال توجـد املـرأة إال يف موقـف جلـل أو            
ـا           مشهود، قليالت منهن من تعىن املـصادر
كشخص، لعل أبرزهن السيدة عائشة، وحـىت       
هذه أيضاً كان جناح الناس يف رسـم تـصور           
شبه متكامل حول شخصيتها إمنا يرتبط بكثـرة        
ـية عامـة           ظهورها يف مواقـف دينيـة وسياس

ـا  : والـسؤال . كانت تستدعي ذلك الظهور    م
داللة ذلك؟ قد جينح البعض إىل طـرح تفـسري          
ـاريخ          نسوي سهل حول اضطهاد األنثـى يف ت
ـيس         صاغه وكتبه الذكور، لكن ذلك التفسري ل
هو الـصحيح أو األصـح، إن وجـود املـرأة       

ـا يعـود لطبيعـة            ـام إمن املتقطع يف التاريخ الع
ـام    وخصائص حياا املرتبطة باألسـر     ة يف املق

األول واليت ترتب حركتها يف االنتقال املـستمر        
بني الدور العام واخلاص، هذا يف الوقت الـذي         

  . ينقطع فيه الرجال للدور العام
وأضافت زينب أبـو اـد إىل ذلـك أن          
ـا مل            كتابة سرية املرأة له مـن اخلـصوصية م
ـتيعابه، فـربغم       يستطع املؤرخون من الرجال اس

د من قبـل أصـحاب كتـب        االهتمام الشدي 
الطبقات والتاريخ املـسلمني لتـضمني سـري        
النساء بل وإفـراد أجـزاء كاملـة يف بعـض           

-األحيان هلا وهو ما حيمـد هلـم، إال أـم            
 عند كتابتـهم لـسري النـساء،        -ودون قصد 

كتبوها على نفس النسق الذي كتبت بـه سـري        
ـية          ـات األساس الرجال، من حيث ذكـر البيان

ـاة والـشيوخ       املتعلقة بتـواري   ـيالد والوف خ امل
ــدان ــذ والبل ــستوعبوا أن ..والتالمي اخل، ومل ي

ـا النفـسية          ـا اخلاصـة وتفاعال للمرأة حيا
املختلفة واليت كانت حباجـة إىل إيـالء النظـر          

ـا إىل تـوخي نفـس          . إليها ورمبا يعود ذلك إم
ـار           ـا إىل اعتب نسق كتابة الترمجة أو السرية، وإم

ـارج      ـام     شؤون النساء اخلاصـة خ ـال الع ا 
ـات لـدى         وتفاعالن النفسية من قبيل احلرم
. رجال املسلمني مما ال جيب التحـدث بـشأنه        

ـادة النظـر يف            واخلالصة هنا أنه البد مـن إع
التعامل مع سري النـساء، والبحـث يف هـذه          
ـاد النفـسية          اجلوانب اخلاصـة للمـرأة واألبع
ـاس مبوضـعها          األنثوية هلا واليت تـرتبط باألس

ـادة        داخل األ  سرة من الزوج واألبناء، بـل وإع
االعتبار هلذه األدوار اخلاصة اليت تلعبـها وعـدم         
قصر سريا على ما يتعلق فقط مبا قدمتـه مـن           
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ـاج      . أدوار عامة خارج املـرتل     ـا حيت وهـو م
ولعـل  . للكثري من اجلهد يف البحث والتنقيـب      

ـاص يف           إحجام املسلمني عن ذكر ما هـو خ
ـا       حياة املرأة يعود جزئياً     العتبارهم أن كـل م

ال جيـب   " حرمـة "يتعلق حبيوات نسائهم لـه      
  .اختراقها

   ومبزيد من التوضيح والتمثيـل، علقـت       
عزة جالل على ذلك بأا قد واجهـت ذلـك          
عملياً يف تعاملها مع سري النـساء املتـصوفات،         
حيث أن هذه السري والتراجم كانـت تتعامـل         

رجـل  مع املرأة املتصوفة مثل تعاملـها مـع ال        
املتــصوف فــتعين حبياتــه املتعلقــة بالعبــادة 

ـاة         ..والزهد اخل، ولكن يف حـني كانـت حي
ـاته          ـاً لرياض الرجل املتـصوف مكرسـة متام
الروحية، مل تكن املرأة املتصوفة هلا نفـس منـط          
ـاً وزوجـة فتبـذل           احلياة، فقد كانت أيضاً أم
ـاراً          ا األسـريةجمهوداً مضاعفاً ألداء واجبا

إضافة لقـضية   . يالً للعبادة والصالة  قبل التفرغ ل  
ـإن          أخرى شائكة ال تواجهها سوى النـساء، ف
الرجل عندما يتصوف قد يقرر اعتـزال النـساء         
فال يذهب لزوجته، يف حني أن املرأة املتـصوفة         
ـاع          يواجهها مأزق متعلـق برغبتـها يف االنقط
للزهد وواجبها حنو زوجها وإال تـصري آمثـة،         

بني حـب اهللا وبـني   فيصري لديها صراع نفسي   
  .الدنيا اليت تلزمها بواجبات

 قواعــد وخالصــات حــول -سادســاً
ـاريخ املـرأة          أهداف ومناهج التعامل مـع ت

  :وإعادة قراءة دورها يف التاريخ اإلسالمي
ــق  كــان احملــور األخــري للنقــاش يتعل
ـات         باخلالصات اليت انتهت إليها خـربة الباحث

علـى  يف هذا العمل الذي يعد بدايـة للتـراكم          

الـصعيدين املنـهاجي واملوضـوعي يف جمــال    
  .البحوث التارخيية

رأت هند مصطفى أننا برغم ما مننحـه مـن         
خصوصية لتاريخ املرأة، فإن حبث وضـع املـرأة         
يف التاريخ اإلسالمي البد وأن يـستند وينطلـق         
ـية الـيت         من األطر املرجعية واملنطلقات األساس

رع تنطلق منها العلوم اإلسـالمية، وهـو الـش        
. مبعناه الواسع وما ينبثق عنه من آداب وحـدود        

فاملؤرخون دائماً وباألخص أصـحاب كتـب       
الطبقات والسري إمنا يدونون سـري األشـخاص        
ألغراض علمية دينية، وعلم التاريخ لديهم مثلـه        
مثل العلوم األخرى ليس علماً ذا طبيعـة ماديـة          

ـاملؤرخ  . حبتة، بل له إطار شرعي وطابع ديين       ف
 داخـل منظومـة قيميـة حتـوي         يكتب من 

ـاألرض          تصورات ثقافية عن عالقـة اإللـه ب
ـاآلخرة ولـه ضـوابطه          واخللق وعالقة الدنيا ب

ولذلك كانـت هلـذا العلـم       . للصواب واخلطأ 
آدابه اليت تقع ضمن هذا اإلطار الـشرعي منـها         
عدم الذم يف صاحب الـسرية أو الترمجـة ألن          

عدالـة  ذلك يعد من قبيل النميمة أو الفتنـة، وال        
  .اخل..واإلتقان وعدم احملاباة والعصبية

ـاريخ         وعن خصوصية اهلدف يف رصـد ت
ـاحل أن            ـاين ص املرأة املـسلمة، فقـد رأت أم
أهدافنا اليوم للتعامل مع سـري النـساء ونـسج          
ـاريخ اإلسـالمي          صورة ملوقع ودور املرأة يف الت
ـا اإلسـالم          ـيم أقره تقوم باألساس لتحقيق ق

، فهـي القيمـة     "احلـق "وعلى رأسها قيمـة     
ـا هـذا، واحلـق مفهـوم            الرئيسية لنا يف عملن
ـامن التارخييـة         شامل، يتضمن الكشف عن املك

  .للقوة والضعف على حد سـواء
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لفتت يامسني زين العابدين النظر إىل مـسألة        
ـا البـد وأن          توظيف املادة التارخيية، فاهلدف هن
ـا     خيرج عن جمرد مجع وتبويب سري النـساء كم

ـات، فاهلـدف     وردت يف كتب ال    تاريخ والطبق
يتجاوز حدود مجع الغث والثمني مـن الـسري         
وإيرادها مبوبة حىت وإن كان بعـضها ال يقـدم          

ـا  . معلومات ذات مغزى عن امرأة بعينـها       وإمن
نستهدف من وراء هذا اجلمع والتصنيف إبـراز        
ـاريخ         أدوار هامة لعبتها املرأة املسلمة وجتاهل الت

ـات      ـات    ذكرها، مثل النـساء الطبيب  أو مقرئ
  . القرآن أو حىت كاتبات اخلط

وحول قضية توظيف املعرفـة التارخييـة يف        
فهم وتوجيه التطور املعاصر، استطردت زينـب       
ـاريخ           أبو اد مشرية إىل أن هدفنا من تدوين ت
املرأة قد يتسع لقضية أمشل متعلقة مبـأزق فكـر          
ـا كفريـق          وواقع املسلمني يف جممله اليوم، فإنن

ـا        باحثات تعن  ينا مسألة املرأة كجزء مـن اعتنائن
بالتجديد احلـضاري وهـو اهلـدف الـذي         

. مىن أبو الفضل علـى دربـه      .وضعتنا أستاذتنا د  
ـاعالت        إن نقد وتفكيك التاريخ واستجالء التف
ـاعالت الفقهيـة        السياسية واالجتماعية مع التف
واليت تركت أثرها سلباً أو إجياباً علـى موضـع          

ة تارخييـة بعينـها، قـد      املرأة يف مكان ما وحقب    
ـا للنقـد            ـاً لن ـاً ومالئم يكون مـدخالً هام
والتفكيك التارخيي لفكـر وثقافـة املـسلمني        
ــها،  ــة بعين ــب تارخيي بوجــه عــام يف حق
ـاعالت        واستكشاف كيـف انـسحبت التف

ـا      /االجتماعية/السياسية الفقهيـة لتتـرك نفوذه
السليب على واقع املسلمني املتغري اليـوم والـذي         

روث ويعيـد طبعـه واجتـراره       يستهلك املـو  
وذلك من خالل قـضايا عـدة       . بشكل أعمى 

إىل جوار قضية املـرأة، منـها قـضية عالقـة           
ـالم بالـسلطة          اجلماهري مع السلطة وعالقة الع
ـالوقف         وعالقة مؤسسات اتمـع األهلـي ك

  .بالتفاعالت االجتماعية والثقافية
وعززت يامسني زين العابـدين مـن هـذه         

ـاً      الفكرة، متخذةً م   ن املؤسسة الفقهيـة منوذج
لذلك، فمثالً يتعامل الفقهاء اليـوم مـع املـرأة          
ـاً يف          بشكل يتحيز ضدها، ويظهر ذلـك جلي
ـاً         الربامج التلفزيونية أو الصحف الـسيارة، فغالب
ـا          تشدد الفتاوى أو النصائح على النـساء بينم
تنهج منطلق العفـو وتبحـث عـن الـرخص       

الـسلف  للرجال، مستندة يف ذلك إىل تـراث        
الذي كان يف شق منه وليد ظروف اجتماعيـة         
وسياسية وثقافية مما جيعله قابل للنقـد يف ظـل          
ـارخيي هـو أحـد مـداخل           ظروفه، فالنقد الت
ـادرين          ـا ق اإلصالح املعاصر وهو الـذي جيعلن
على سحب هذه اآلراء على واقع املـرأة اليـوم          
ويدفعنا للـدعوة لتجديـد املؤسـسة الفقهيـة         

  .  لالجتهاد فيهاوإعادة االعتبار
ـاحل أمهيـة          ويف نقطة نظام طرحت أماين ص
ـاء بـني          التمييز يف إطار عملية التجديد واإلحي
جتديد الثقافة، وجتديد العلـوم الدينيـة وعلـى         
ـا          رأسها الفقه، فأكدت بشدة على أننا يف عملن
ـات اجتـهاد فيـه        لن ندخل للفقه ونقوم بعملي

ـاو         ل وحنن من غري املتخصصات، وإمنا حنـن حن
ـا            أن نشيع روح االجتهاد يف الثقافـة وهـو م
ـات وروح التجديـد يف خمتلـف          يشجع عملي
مناحي الثقافة مبا فيها الفقـه لـدى املختـصني          

ـا روح االجتـهاد        . فيه فالثقافة عندما يشاع فيه
ـان األمـر يف           فإا تنتج فقهاء جمتهدين مثلما ك
ـيعت        العصور اإلسالمية املزدهرة، ولكن إذا أش
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ـاء        فيها روح ا   ـايل فقه ـتج بالت جلمود فإا تن
ـا حـدث منـذ العـصر           مقلدين وناقلني مثلم

ـا حنـن      . العثماين وحـىت اليـوم     ـإذا جنحن ف
ـاعة        كباحثات يف تاريخ املـرأة املـسلمة يف إش
اإلحساس الثقايف بضرورة االجتهاد فيما يتعلـق       
باملرأة، وإذا استطعنا نقد الفقـه مـن منظـور          

أن الفقـه   تارخيي سوسيولوجي سياسي لنثبـت      
ـاءات        ليس أحكام حبتة، بـل تتـدخل فيـه بن
تارخيية ونثبت ذلك بالوقائع، فإن ذلك سـوف        

ـا االجتـهاد    . ينسحب للمستوى الثقايف العام    أم
الفقهي الفعلي فليس مهمتنا وإمنا يقوم بـه مـن          
هو أهل له من املتخصصني الـذين يـشاطرونا         
ـايري          ـنحن ملتزمـون باملع نفس املنظـور، ف

ـا دامـت       واآلداب اإلس  المية يف التخصص م
  . ليست متوفرة فينا

ـاين          ـاهج، رأت أم أما عن خـصوصية املن
ـا         صاحل أن خصوصية املرأة كـأنثى واختالفه
عن الرجل يف أدوارها التارخيية جتعلنا نتجه حنـو         
ـاهيم           ـياغة مف ـادة ص ـا إع منهج نقدي يلزمن
ـاً         ـتج مفاهيم مستقرة ىف البحث التارخيى، ونن

ـا      ـال خمتلفة عما يطرحـه ت ـثالً  . ريخ الرج فم
ـاهيم الكـربى يف          مفهوم البطولة هو أحـد املف
التاريخ، ومن أشهر النظريات املطروحة حولـه        

ونظريـة  " كارليـل " نظرية الرجل العظيم ـل     
لفردريك نيتشه وغري ذلـك مـن       " السوبر مان "

ـاهرة بـشرية         النظريات اليت تنظر للظاهرة كظ
ـا        .متضخمة مثل هذه الصياغات تظل أبعـد م

ـتخدامها يف قـراءة          تك ون عـن إمكانيـة اس
وتدوين سرية وتاريخ املرأة وإن كانـت هـذه         

حتمل تلك املفاهيم صـفات     . املرأة بالفعل بطلة  
تتواءم مع البطل الرجـل يف طبيعتـه اجلـسدية          

واحلياتية، وال تتواءم يف األغلب مع النساء مـع         
ـناعة           مالحظة أن هذا ال يقتصر فقط علـى ص

ـناعة       املفهوم وإمنا ميتد     كـذلك اىل واقـع ص
، حيـث تعـرف     "ظاهرة البطل "الظاهرة ذاا   

اجلماعة البشرية أجهـزة متخصـصة لـصنع        
ـادي أو فـوق الطبيعـي           الرجل البطل غري الع

supernatural         ال تتجه تلك األجهـزة إىل العمـل ،
ـتثناءات حمـدودة      (على الرمز األنثى     إال يف اس

ـبيل           كإيفا بريون يف التاريخ املعاصـر علـى س
، بينما تقف بطولة املرأة غالباً عنـد احليـز     )املثال

مثلما تقـف روايـة     ) ما قبل الصناعة  (الطبيعي  
  .سريا عند ذلك احلد أيضاً

وهذا جيعلنا عند كتابة سـرية املـرأة نقـوم          
ـا يكـون          بإعادة بناء مفهوم آخر للبطولـة، رمب
البطل هنا هو اإلنسان العادي الـذي يـضحي         

د أحد يتحـدث عنـه      بنفسه وميوت دون أن جي    
ـاطري      ـات   (وينسج عنه األس ). كأغلـب األمه

مثال على ذلـك الـسيدات الوافـدات علـى      
معاوية؛ فهن بطالت وقفن أمام معاوية ولكـن        
ليس مبعىن البطولة احلريب الذكوري، إمنا مبعـىن        
ـتماتتهن يف        بطالت يف مواجهتهن للحاكم واس
الدفاع عـن احلـق ومتـسكهن مبـوقفهن يف          

   وعدم تراجعهن عن هـذا املوقـف      مساندة علي
حىت بعد وفاة علـى ووقـوفهن بـني يـدي           

  .معاوية
وطرحت منال حيي منوذجاً لألنثـى البطلـة        
اليت أغفل التاريخ بطولتها ومل يـسع املؤرخـون         
ـا رمسـوا           لرسم صورة فوق عادية هلا مثلها مثلم
لبعض قادة احلرب األوائل يف اإلسـالم، وهـي         

د كانت بطلـة    الصحابية نسيبة بنت كعب، فق    
وحماربة تتوافر يف شخصيتها اجلـرأة والـشجاعة     
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واإلقــدام، وكانــت يف ذات الوقــت امــرأة 
ـبطالت الـسيدات     . مسلمة عادية  وكنموذج لل

ـاً للبطولـة حتـدثت          اليت يطرحن مفهوماً خمتلف
هند مصطفى عن منوذج ماشطة بنت فرعـون،        
ـا ألجـل           هذه السيدة الـيت ضـحت بأبنائه

ـا عقيد.  
 البحث يف حتديد مالمـح أوليـة        وعودة إىل 

تتعلق مبنهج التعامل األمثل مـع الـسرية املـرأة          
ـاة حـدود            تنوه منال حيـىي إىل أمهيـة مراع
ـبعض         استخدام آليات تأويل النص، حيث أن ال
يبالغ كثرياً يف تأويل النصوص املتعلقـة بـسري          
ـا يتوافـق مـع           النساء على وجه اخلصوص مب

. النـساء أهوائهم الفكريـة لـصاحل أو ضـد         
ـا          النصوص التارخيية هلا لغتـها اخلاصـة بفترا
ـاهيم          التارخيية، ومن غري املمكـن إسـقاط مف
معاصرة على قراءة مصطلح لغوي لـه مـدلول         

ـال ال احلـصر       . تارخيي خمتلف  وعلى سبيل املث
ـات          أشارت منال إىل تأويـل إحـدى الباحث

" أو تزين احلـرة   "النسويات قول هند بنت عتبة      
ـات املـرأة        ρلنيب  عند بيعتها ل    بأن مجيـع عالق

ـارة  ! احلرة  ملك هلا وال تعد من قبيل الـزىن    بعب
ـار          ـارج إط أخرى أن املمارسات اجلنـسية خ
الزواج ال تعد زنا طاملا مارستها املـرأة احلـرة،          
ـادر علـى            ذلك يف حني أن العارف باللغـة ق
ـتنكار يعـين أن           إدراك أن العبارة ا أسلوب اس

 ال تـزين    - مقابل اَألمة  يف-احلرة ذات الشرف    
  . ألا أشرف من ذلك الفعل املشني

 وخرجت منال حيي من ذلك إىل ضـرورة        
وضع حدود على أنفسنا يف منهجنا يف التأويـل         
ــة أو   ــزات نوعي ــسقط يف حتي ــىت ال ن ح
أيديولوجيــة، وجيــب أن نتــوخى الــضوابط 

ـاهيم مـن          العلمية يف فهم املـصطلحات واملف
لسياقات النصية وغـري    خالل علم اللغة ومعرفة ا    

يف عـصر   ) اخل..الـسياسية،االجتماعية (النصية  
  . كاتب النص

واستدعى ذلك أن تؤكد أماين صاحل علـى        
ـاة          فكرة املـصطلح واملفهـوم وأمهيـة مراع
االصطالح التارخيي للمفاهيم كمدخل للفهـم       
ـارت كـذلك إىل أن          ـاريخ، وأش احلقيقي للت
تباين  املـدلوالت ال ينـصرف فحـسب إىل          

فاهيم بل إىل النظم ووظائفها خاصـةً تلـك         امل
فمفهـوم  . األنظمة احلضارية الضاربة يف القـدم     

ـاهيم دائمـة           الزواج على سبيل املثال مـن املف
الوجود حىت قبل اإلسالم ولكن مل تكـن لـه          
أبداً الدالالت اليت يعنيها اليوم على أنـه عالقـة          
تقوم على االنتقاء والتوافق النفسي، فقـد ظـل         

ـات االجتماعيـة        الزواج   ميثل جزءاً مـن اآللي
إلعالة النساء ألن مل يكـن يعملـن، وهـذا          
يفسر لنا انتقال املرأة بني أكثر مـن زوج بعـد           

  . وفاة زوجها أو طالقها من آخر
أخرياً تـشري هنـد مـصطفى إىل وجـود          
ضوابط تنبع من موضوع املـرأة ذاتـه، مثـل          
رصد قضية احنياز كاتب أو مؤرخ ضد النـساء         

ـاده           ومدى  ما ميثله هذا التحيز من قـدح يف حي
أو آرائه، ولعل البحث يف سرية كاتب الـسرية         
ـاً أم ال           نفسه، وذلك من حيث كونه تقياً ورع
ورأي علماء عصره فيه وموضـع املـرأة مـن          
ـيم           حياته وعالقته ا، قد يصبح أداة هامـة لتقي

  . مدى مصداقية نص السرية
 

 
 


