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  :مقدمة امللف               
  سرية املرأة يف التاريخ اإلسالمي

  *طيبة شريف: حمررة امللف
ـاريخ  "    هذا العدد هو حلقة يف مـشروع         ت

الذي يعترب اإلطار الـذي تطـرح       " املرأة املسلمة 
مجعية دراسات املرأة واحلـضارة مـن خاللـه         
ـبيل اإلصـالح         رؤيتها كمدرسة فكرية يف س

إذ نعمـد إىل    . اخل احلـضاري  والتجديد من الد  
تقدمي رؤية حـضارية متكاملـة ملوضـع ودور         
املرأة يف التاريخ اإلسالمي يف املاضي واحلاضـر        
ـامل         ـايف ش واملستقبل، وكذلك إنتاج طرح ثق
ـات يف فكـر وثقافـة           يهدف إىل تقدمي مراجع

  . وتاريخ األمة يف جمملها
   حاولت جمموعة باحثات اجلمعيـة يف هـذا        

 الضوء على الدور الذي قامـت بـه         العدد إلقاء 
ــرون يف التــاريخ  ــسلمة عــرب الق ــرأة امل امل
ـا ملوضـع          اإلسالمي، وذلك من خـالل تتبعن
ـا يف          املرأة يف نسيج التاريخ العام لألمـة وفعاليا

ويف سبيل ذلـك    . البيئة االجتماعية احلضارية هلا   
ـاهج         اشتمل البحث على مستويني للعمـل؛ املن

ـا معرفـة      على املستو . واملصادر ى األول حاولن
ـا تـدوين سـري           األسس املنهاجية اليت مت عليه
النساء يف التاريخ منذ فجر اإلسـالم إىل عهـدنا      
هذا، وحاولنا أيضاً طرح منـهاجيات جديـدة        

ـاين مت استكـشاف       . لذلك وعلى املستوى الث
والتنقيب عن سري النساء املـسلمة يف املـصادر         

ـا        دة نـسج   التارخيية األوىل، مث العمل علـى إع
  .هذه السري لكتابة تاريخ للمرأة
  :  السري والتراجم عند املسلمني

ـاريخ              حىت نتحدث عن سـرية املـرأة يف الت
اإلسالمي البد وأن نلم مبفهوم التراجم والـسري        
ـاريخ لـدى املـسلمني،          وموضعها يف علم الت

واألسس واآلليات اليت قام عليها تـدوين سـرية     
  .سالميحياة فرد ما يف التاريخ اإل

   كان للتراجم والـسري موضـع رئيـسي يف         
التدوين لدى املـؤرخني املـسلمني األوائـل،        
استخدم املؤرخـون مـداخل عـدة حلفـظ         
وتدوين التاريخ، منها تدوين التـراجم القـصرية        
ـاة          لألشخاص أو رواية سـريهم ومتابعـة حي
الفرد من ميالده حىت وفاته، ومنها من جانـب         

تدور يف بـالط امللـوك      آخر تتبع األحداث اليت     
واخللفاء، ورصد األحداث العامة الـيت تعـرض        
ـنوي         ـلمني عرب التـدوين الـس يف حياة املس
لألحــداث، باإلضــافة إىل وصــف خطــط 

وقد اهتم املؤرخـون يف مجيـع هـذه         . البلدان
األمناط واملـداخل بتـضمني تـراجم وسـري         
ـاركوا يف األحـداث ويف         الشخوص الذين ش

  .      ريإحداث العمران احلضا
   الشاهد أنه ال توجـد ثقافـة غـري الثقافـة           

 هـي   اإلسالمية قد اعتنت بالتراجم، والترمجـة     
ـات متهـد           ـات أو معلوم وقفات حـول بيان

لألشـخاص  " التـراجم "للتعرف أو للتعارف، و   
ـاظ، فقـد         توازي التعريف للمـصطلح واأللف
درجت العلوم اإلسالمية على البدء من مرحلـة        

 املـصطلح أو اللفـظ      الوقوف عنـد تعريـف    
ـار ميكـن           املستخدم يف كل علم، ويف هذا اإلط
النظر إىل التراجم على أا بـدورها مـدخل يف          
علم بعينه هـو علـم كتابـة الـسرية، يبـدأ            
ـا الترمجـة الـيت          بالتعريفات األساسية وهي هن
تعطينا البيانات األولية عن الـشخص املتـرجم        

ه   .ـل

  .درجة الدكتوارة يف علم التاريخ الشفاهي جبامعة أمسـتردام ولندال بالسنة النهائية*
  .م٢٠٠١هـ، يونيه١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، عدد©
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م    من ناحية أخرى، يعكـس علـم التـراج        
قــدرة العــامل العــريب املتمثــل واملستحــضر 
ـتفادة        للمنظومة املعرفية اإلسالمية، علـى االس
ـلوب قـدمي عـرف قبـل اإلسـالم            من أس
ـات       واُستخدم يف متابعة األنـساب ـدف إثب
أصالة النسب والتفاخر، وذلك بعد تفريغه مـن        
. مضمونه القبلي وتوظيفه يف بناء علـم التـراجم   

راجم ألجل غـرض بعينـه      وقد بدأ االهتمام بالت   
ـاألخص علـم           وهو خدمة علم احلـديث أو ب

ـتم عـن طريقـه        "اجلرح والتعديل " ، والذي ي
ـال           التحقق من أمانة النقل من خـالل وزن رج

إذن، فقد حتولت آلية تتبـع األنـساب    . احلديث
القدمية إىل أرضية لبناء علم على أسس منهجيـة         
موثوقة بغية االستقامة وحفظ ركن ركني مـن        

نأصو   .ل الدـي
    وفيما تنطوي الترمجة علـى درجـة مـن         
ـتيفاء الـشكليات الـيت تقتـضيها          احلدية واس
ـات          ـإن الطبق مالمح الذات فردية أو مجاعية، ف
ـا          مرحلة أكثر عمقاً يف التدوين، تتعـدد معانيه
ومدلوالا، فهي تتضمن البعد الـزمين، والـذي      
ـاً،           ـان تـسمى قرون جعلها يف بعـض األحي

ـار،       وتتضمن تصنيف  ـا لألفك ـاء وفق  االنتم
ـا            وتعكس سنن التعدد والتنوع الـيت تزخـر

  . الظاهرة العمرانية
    وبعد ذلك اجته علماء كل حقل من العلـوم         
اإلسالمية لتدوين كتب طبقات خاصـة ـم،        
ـال          فوجود أي علم من العلوم يلزمه وجود أجي
لتتناقله، وسرية ناقل العلم ال تنـسى أو مـل،          

ـان أو امـرأة        بل تظل حية   .  مع علمه رجالً ك
ـاريخ مل يكـن            أي أن شرط الـدخول يف الت
ليتحدد بنوع الفـرد، ألن البيئـة االجتماعيـة         
احلضارية للمسلمني اعتنت باإلنـسان يف بعـده        
ـيس يف بعـده النـوعي،          األخالقي والديين ول

ولذلك توخت كتب الطبقات ذكـر النـساء،        
ـال يف بعـض          ـاثالً للرج  ورمبا جاء ذكرهن مم
األحيان، وصار ذلك مسة للتـدوين والتوثيـق         

  .منذ بداية النشأة احلضارية للمسلمني
ويف مرحلة أكثر تقدماً للترمجة جتئ الـسرية،           

ـا مـن           وهي تالوة لذكرى، حكاية تنتقـل بن
الترمجة الصامتة إىل ترمجة ناطقة، قـص يظهـر         
فيه الربط بني الترمجة والـسياق يف نـسيج لـه           

واية، والسرية ـذا املعـىن      بداية ووسط   : بنية
ـاريخ      وقـد متيـزت    . هي معبر بني الترمجة والت

ـاج هـذا النـوع مـن           الثقافة باإلسالمية بإنت
السري اليت تـستند ألسـس األمانـة        /القصص

  .العلمية واملوضوعية
   وكانت نتيجة اجلهد الـذي بذلـه هـؤالء         
العلماء أن وصل إلينا زمخاً هائالً مـن التـراجم          

ـاء ورجال األمة، ميثـل      والطبقات   والسري لنس
ـاريخ املـرأة،          لنا قاعدة مالئمة إلعادة تدوين ت
ولكن من داخل املنظور نفـسه الـذي عملـوا       
من داخله والذي يضع له أهدافاً مرتبطة بعمـوم         

  .  األمة وحفظ الدين
  :سرية املرأة يف التاريخ اإلسالمي

 نتـهم املـؤرخني يف عهـد        ال نستطيع أن     
ـاروا علـى        النشأة احل  ضارية األوىل بأم قد ج

احلق التارخيي وأمهلوا ذكـر الـدور الـسياسي         
ـا مـن            للمرأة املسلمة، ألن كل ما وصـل إلين
ثروة تارخيية للنساء املسلمات كان نتاج أقـالم        

ـال "هؤالء املـؤرخني     فقـد ذكـرت    ". الرج
ـا علـى          املصادر التارخيية املرأة اليت ثبت أجره

دجية بنـت خويلـد     األمة كلها وهي السيدة خ    
الثابـت مـن    "رضي اهللا عنها، ففـي كتابـه        

يقول  ابن حجر العـسقالين      " طبقات الصحابة 
إذا كان أبو بكر أجـره ثابـت علـى األمـة      "

ـا أول           فخدجية أجرها ثابت على أيب بكـر أل
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ـبق       ". من آمن  وثبات األجر يعين أن فضلها أس
وكـذلك أثبـت    . على األمة من أي فضل آخر     

 ل شهيد يف اإلسالم كانت امـرأة      التاريخ أن أو  
ـاجرات        احلبـشة يف    ىلإوقد وردت أمساء امله

ـاً      اتاريخ   ـام جنب  جنـب مـع     ىلإبن هـش
ـان هـذا هـو       .أسـماء املهاجرين الرجال    ك

ـنيب           وعهـد   ρحال املرأة مكرمة يف عهـد ال
ـاة         اخللفاء الراشدين، ولكن حدث حتول يف حي
ـاة النـساء         املسلمني السياسية والعامـة، وحي

صةً، بعد انتقال السلطة إىل معاويـة بـن أيب          خا
سفيان، أي منذ بدايات العهد األمـوي حيـث         
ـام          .  بدأ االحنسار والتقليص لـدور املـرأة الع

ـات القـوى          ولفهم هذا التغيري علينا فهم عالق
ـارخيي        . املتداخلة والفاعلة يف عملية التـدوين الت

ي   :وهي كما يـل
  : السلطة والتحكم يف التاريخ الرمسي

ـتحكم يف            هناك ثالثة أنواع من الـسلطات ت
  :التاريخ الرمسي أو بتعبري آخر التاريخ املكتوب

 هي سلطة الدولة والـيت تعمـل        السلطة األوىل 
على توظيف من يقوم بتدوين التاريخ حـسب         

أو قريـب   وتيش فئـة    محكامها يف   مذاهب  
ـ فئة أ التركيز على    ـاريخ   . رىخ  -وكاتـب الت

ـلطة علـى      أنه بدوره  إال   -برغم أنه مقيد     له س
ـلطته           ـارس س النص الذي بني يديه، فهـو مي

له من قبـل الدولـة، أي أن الكاتـب        املمنوحة
وهـذه  . الرمسي للتاريخ ميثل سلطة داخل سلطة     

ـاج          السلطة املركبة هلا قطعاً تأثري بارز على اإلنت
ـاريخ         التارخيي وتتحكم يف حتديد من يدخل الت

ـ       اريخ وبوجهـة   ومن خيرج منه، وملن يكتب الت
  .نظر مـن

 هي الـسلطة الـشعبية، ومتثـل        السلطة الثانية 
ـلطة خفيـة،          السلطة غري الرمسية وهي دائماً س

وهـي  . مبعىن أننا ال نستطيع حتديد من القائم ا       

سلطة قوية تحكم بقبضتها على اتمع فتعمـل        
ـال،          على تقسيمه تقسيماً نوعياً إىل نـساء ورج

ـا    وبناًء على هذا ختلـق لكـل         فئـة وظائفه
االجتماعية وحتدد جمال حركـة هـذه الفئـة         
ـنمط           ـاًء علـى ال وبنائها الذهين وتـسيرها بن

وهذه الـسلطة ختلـق     . الوظيفي الذي خلقته هلا   
خطاباً توجيهياً كاألمثال والقـصص الـشعبية       

ـاج       يـشكل   وتطلق األساطري، وكل هذا اإلنت
ـات يف الـذاكرة اجلماعيـة         مبرور الزمن تراكم

ـال وشـديد       ا  وهي بدوره  خطاب قـوي وفع
ـاب    . التأثري ولكنه جمهول اهلويـة     وهـذا اخلط

يعمل على تشجيع فئة دون األخرى للـدخول        
  .يف التاريخ الرمسـي

ـاريخ        السلطة الثالثة أما   ـتحكم يف الت  الـيت ت
ـلطة    . الرمسي فهي الـسلطة الدينيـة      وهـي س

ـائف الـسلطة اخلفيـة          ظاهرة تقوم بكل وظ
طاب قـوي ورادع    ولكن بصورة علنية، وهلا خ    

ـياج          يضرب حول نفسه حدود دينيـة ذات س
ـاوز هـذه احلـدود       . حديدي قاطع  ومن يتج

ـان        هاينقل خارج   ليدخل يف حدود عـدم اإلمي
وهلذا اخلطاب حضور قوي يف كـل       . أو الكفر 

ـتعملته الـسلطات املختلفـة         األزمنة، وقد اس
ـام         ألغراض سياسية وليس دينية لتمسك به زم

طاب يف جانـب منـه      وهذا اخل . أمور حكمها 
قد يكون مستمداً من القـرآن والـسنة النبويـة      
الشريفة، وال ميثل يف هذه احلالة ضـرراً علـى          
ـات وإن          النساء، ولكن بعـض هـذه اخلطاب
ـا تـستند          استندت شكالً للكتاب والسنة فإ
موضوعاً على رؤى وتفسريات وتعكس ثقافـة       
ـابع         وتوجهات وقناعات املفسر أو الـسلطة الت

ـا          هلا، وم  ـيش املـرأة ودوره ن هنا يبـدأ م
  .التارخيي واإلضرار ا
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    وعرب تاريخ حضارة املسلمني نالحـظ أنـه        
ـاً          كلما كانت السلطات املختلفـة أكثـر اقتراب
ـا         والتصاقاً باألحكام واملثـل اإلسـالمية كلم
ـال علـى ذلـك           مست مكانة املرأة، وخري مث

ـنيب          ـاء    ρوضع املرأة يف عهد ال وعهـد اخللف
دين، وكلما ازداد تباعـد الـسلطة عـن         الراش

املثل اإلسالمية احلقة كلما تدنت مكانة املـرأة،        
ومثال على ذلك مكانة املرأة يف العهد األمـوي         
ـاليم            ـاد عـن تع الذي كان هو بدايـة االبتع

ـاحل يف     .وكما ذكـرت د   . اإلسالم ـاين ص أم
ـتغري الـذي حـدث يف مفهـوم            مقالتها أن ال

إىل امللـك   السلطة مـن اخلالفـة والـشورى        
العضود أدى إىل إنتاج ثقافات بديلـة للثقافـة         
ـا ذكـرت          اإلسالمية احلقـة، ولكنـها كم

  .مستمدة شكلياً وظاهرياً منها
  :   مقاالت امللف

   انطالقاً من األهـداف واألسـس املنهاجيـة        
اليت ذكرناها، قامت جمموعة الباحثات جبمعيـة       
دراسات املرأة واحلضارة بإعـداد هـذا العـدد         

ي بني أيديكم، وهو يتكون مـن جمموعـة         الذ
ـات         من املقاالت اليت تتحدث عن نساء مـن فئ
ـات         خمتلفة، مثل النـساء الـسياسيات والفقيه
واملتصوفات وسيدات بيت النبـوة والـشاعرات      
ـية       إضافة لنـساء شـكلن موضـوعات أساس
ــة  للقــصص واحلكايــات واألســاطري العربي

اسـة  واهلدف األويل مـن در    . التارخيية والشعبية 
هذه الفئات املتباينة من النـساء هـو الكـشف          
عن وضع ومكانة املرأة يف البيئـة االجتماعيـة         
ـا،        احلضارية للمسلمني، وإعادة قـراءة تارخيه
ـاء            ـاريخ تـشكل وبن يف إطار إعادة قـراءة ت

وتلقي املقاالت الـضوء    . احلضارة يف هذه األمة   
على أمهية هـذا الـدور وتـأثريه الـسياسي          

 حياة املسلمني، والتغريات الـيت      واالجتماعي يف 

طرأت عليه وأسباا، وأمهيته يف تشكيل هويـة        
ـال احلـضاري يف           املرأة املسلمة بل وهويـة ا

  . جممله منذ بدايات نشأته وحىت يومنا هذا
ـات         ـاالت هـن باحث     واملُسهمات ذه املق
متخصصات يف جماالت شـىت، مثـل العلـوم         

ـاريخ والدراســات  ــسياسية والتـ ــة ال العربي
  . واألدب

   ترتكز االجتاهات البحثية هلذه املقاالت علـى       
ـات        ـتخدمت الباحث البحوث املكتبية، وفيها اس
املصادر وأمهات الكتب التارخييـة املنتجـة يف        
ـا             ـام بدايات عملية التـأريخ األوىل الـيت ق
ـاين          املؤرخون املسلمون، أي منـذ القـرن الث

وخـت  وحىت القرن الثالث عشر للـهجرة، وت      
دراسات العدد ما أمكن عدم اللجـوء ملـصادر         

ماعـدا  (وسيطة، سواًء كانت غربية أو عربيـة        
ــب ــسيدة زين ، وذلــك )الدراســة عــن ال

الستكشاف األرض البكر ملـصادرنا التراثيـة،       
ـا هـذه املـصادر           وكان نتيجة ذلك أن منحتن
ـاريخ النـساء          زمخاً من املعلومات اهولة عن ت

تظل حبيـسة هـذه     املسلمات، واليت كانت س   
وكانـت مـصادر    . املصادر ما مل يفتش عنـها     

ـات كتـب          ـاس أمه مجيع املقاالت هي باألس
ـات       التاريخ والطبقات وخطط البلدان، كالطبق
ـاريخ الطـربي وصـفة          الكربى البن سعد وت
الصفوة البن اجلوزي وخطط مصر للمقريـزي       
ـات         وطبقات الفقهاء وغري ذلـك، أو خمطوط

ـ      ساء، مثـل خمطوطـة     شهرية أو نادرة عن الن
بالغات النساء البن طيفور اليت ورد فيها ذكـر         
النساء الوافدات علـى معاويـة، أو خمطوطـة         
ـات          العبيديل النسابة اليت ورد فيها ذكـر معلوم
مهمة وجمهولة عن الـسيدة زينـب، أو حـىت          

وذلك منح مقاالت هذا العـدد      . ألف ليلة وليلة  
ـيلة يف منـهجها         متايزاً وخصوصية جعلتها أص
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ـا تطرحـه مـن          ومصادرها وأصيلة أيضاً فيم
رؤى وتصورات عن تاريخ املـسلمني بوجـه        
ـاص مـن منظـور         عام وتاريخ النساء بوجه خ

ـاري   .حض
ـا             ـاالت يف حتليال وقد استهدفت مجيع املق

السري اجلماعية للنساء فيما عـدا مقالـة طيبـة          
شريف اليت استندت على سرية فردية، ولكنـها        

ـار     استخدمت مصادر م   تباينة املـذاهب واألفك
السياسية لتحليل سرية الـسيدة زينـب بنـت         
الزهراء املعروفة بزينب بنت علـي رضـي اهللا         

   .عنها
ـات مـساحة            وأخرياً، أفردت مجيـع الباحث

ـاهيم      ـاين  لتوضيح وتعريف وحتديـد املف   واملع
ـاء األوائـل         املستخ لصة مـن ســري النـس

ـامع     ـاء     ووضعها يف إطار ج ـتخدم كوع  اس
 يتم من خالله ربـط املاضـي باحلاضـر          شامل

ويف حماولـة   " التاريخ اإلسـالمي  "واملستقبل هو   
إلعادة قراءته ونفض الغبار عن دور املـرأة فيـه          
وصنع ثقافة بديلة تؤهل تفاعل املـرأة املـسلمة         
ـام       ـاريخ الع بظروفها احلاليـة للـدخول يف الت

  .  للشعوب املسلمة
ربيـع  " حيـىي    ل    تتجلى يف مقالة كل من منا     

نقطـة حتـول يف     : بيعة النساء .. املرأة السياسية 
ـاحل    .ود" السرية الـسياسية للمـرأة     ـاين ص أم

ــسياسية " ــرأة ال ــف امل ـات ..خري اخلارجـ
أثـر تغـري    " الداخالت على ملوك بـين أميـة      

السلطة من اجلاهليـة لإلسـالم ومـن النبـوة          
واخلالفة الراشـدة للملـك علـى دور املـرأة          

  .لتاريخالسياسي ودورها يف صنع ا
 لإلجابـة   منال حيىي    فقد سعت مقالة الباحثة     

هل كان لبيعـة النـساء      : على سؤال مهم وهو   
ـيس دور سياسـي        ρيف عهد النيب     أثـر يف تأس

للمرأة؟ ولإلجابة على هـذا الـسؤال اجتهـت         

الباحثة لتوضيح دور ومكانة املرأة الـسياسية يف        
ـاً           ـاً وتارخيي ـاً لغوي اجلاهلية، مث قـدمت تعريف

ـنص بيعـة         وسيا ـيالً ل سياً ملفهوم البيعة، وحتل
النساء بعد فتح مكة، وبعـد ذلـك أفـردت          
الباحثة مساحة واسعة لكشف أثـر البيعـة يف          
حياة النساء املسلمات بعد اإلسـالم، مـستعينة        
يف ذلك بسرد سري بعـض املـسلمات الـاليت          
بايعن مث كان هلن دور بارز يف احلياة الـسياسية          

  .العامة يف تلك الفترة
 فقد ألقـت الـضوء علـى        أماين صاحل .دأما  

الدور السياسي والنضايل الـذي قامـت بـه          
ـات يف ايـة عهـد علـي             τالنساء اخلارج

وبدايات العهد األموي مـن خـالل حتليلـها         
خلطبهن البليغة اليت ارجتلنها عند دخوهلن علـى        

ــة ــة إىل  . معاوي ــدت املقال ــة عم يف البداي
ـنمط    التار/استكشاف السياقات السياسية   خييـة ل

ـاء           انتقال السلطة يف الدولة منـذ عهـد اخللف
ـتغري يف          الراشدين وحىت العهد األموي وأثـر ال
هذا النمط علـى تـدهور واقـع املـشاركة          
السياسية للمـرأة، مث استكـشاف الـسياقات        
الفكرية والثقافية والقيم السياسية الـيت أسـست        
ملفاهيم سلطوية للطاعة والوالء للدولـة دفعـت        

 للوقوع يف بـراثن التـهميش الـسياسي         باملرأة
التام، مث ركزت املقالة على الـسياق الـداخلي         
ـاهرة          ـيح ظ حلركة املرأة السياسية يف إطار توض
اخلروج أو التمرد على السلطة والـذي متيـزت         
ـياً يف العهـد األمـوي،           به حركة النساء سياس
وقد مت توضيح ذلك من خالل حتليـل خطـب          

علـى  " الـداخالت "وأشعار النساء املتشيعات    
معاوية والاليت جنون ببالغتـهن مـن ضـغوط         
معاوية عليهن للتخلي عن مذهبـهن الـسياسي،        
ـات          وكذلك ألقـت الـضوء علـى اخلارج
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األخريات الاليت لقني حظهن من التعـذيب يف        
  .سجون بين أمية

ملـع  " بعنـوان    زينب أبو اد  أما مقالة الباحثة    
ف فهـي ـد   " اإلشارات يف طبقات الفقيهات   

إىل دراسة وضع املرأة الفقيهـة داخـل بيئتـها          
ـا يف        االجتماعية والسياسية، ودراسـة تفاعال
ـالتحوالت         ـا ب تلك البيئة وتأثريها فيها وتأثره

ـا       وذلـك  . والتغريات السياسية اليت حدثت
ـاء مـن     يف من خالل الدخول بنا  حمافـل العلم

الرجال والسالطني لنرى موضع ومكانة املـرأة       
ـائف الـيت          أو السيدة  ـا هـي الوظ  الفقيهة وم

كانت تؤديها هذه الفقيهة واليت أهلتـها للعـب         
أما عـن الـدور     . أدوار اجتماعية واسعة النطاق   

السياسي للفقيهة فقد عملـت الباحثـة علـى         
توضيحه من خالل الكـشف عـن التوجـه         
الفكري أو املذهب الذي تتبعه الفقيهة، أو مـن         
ـتخدامها لـسلطة الدولـة وذلـك          خالل اس
ـال         ـار رج باالتصال بالسالطني وامللـوك وكب

ـالة        .. الدولة ويف ختام املقال تقدم الباحثـة الرس
ـا غـزارة           اللطيفة يف النساء املفتيات لتوضح لن
علمهن مبختلف مشارب الفقه وواسـع أثـرهن        
ـتمعهن وخاصـةً أثـرهن يف نـساء           على جم

  .عصرهـن
ـا         وأثارت الباحثة سؤاالً هاماً من خالل طرحه

فقيهات املشرق يف املاضـي واإلجابـة       لواقع ال 
عليه سوف تعطينا إذا ما توافرت تواصـالً هلـذا      

ـا اليـوم أال وهـو         ـاذا مل   : اإلشراق يف عاملن مل
تسمح املؤسسات الدينية الرمسية للنـساء بتـويل        
ـا           منصب اإلفتاء والقـضاء يف مـصر يف وقتن
ـلطة           احلاضر؟ ويف هذا املقال يتجلـى أثـر س

ـاء    ـات      الدولة وسلطة العلم  علـى دور الفقيه
  .بشكل واضح وصريح

واملالحظ أن اال الـذي مل يكـن فيـه          
ـاء          للنساء دوراً واضحاً هو والية القـضاء واإلفت
. العام، مبعىن أن تؤخذ الفتوى من املنابر العامـة        

ولكننا يف الوقت ذاته نالحظ أن ذلـك يعـود          
لطبيعة توجهات املرأة املسلمة حنـو الظهـور،        

نا لتارخيها نالحظ أا مل تكـن       فمن خالل قراءت  
ـابر العامـة، بـل           حريصة على الظهور يف املن

واحلـرص  . كانت حريصة باألساس على العلم    
ـان هـو األهـم            على العلم وتعليم النـساء ك
لديهن، وفكرن عن العلـم كانـت مرتبطـة         

ولذلك كان النـساء يأخـذن      . بالتدين والنجاة 
ـات          من التعليم قسط مثل الرجال، وكـن عازف
          ـارهن، بـل وكـن عن الظهور يف املنابر باختي
يعتربا مسألة قادحة يف املروءة، فلـم يكـن يف          
ـال        . ذلك حريصات على باب منافـسة الرج

ـات           ويف التاريخ هناك ذكر لنـساء كـن معلم
للشيوخ والفقهاء وتتلمذ على أيديهن مـشاهري       

فربط فضل النساء باملـساواة الـشكلية       . الرجال
قد يعـد فكـرة غريبـة علـى         والسلوكية مما   

املسلمني، وذلك أن املساواة يف اإلسـالم هـي         
 -مساواة يف جوهر وقيمـة اإلنـسان نفـسه        

ــسانياً ــة أو -إن ـيس يف أدواره االجتماعي  ولـ
ـالرغم مـن تقلـص دور       . السياسية الظاهرة  فب

املرأة يف اإلفتاء يف املنابر العامة، إال أن احتـراف          
ـام     علم الفقه كان يأخذ حيزاً كبرياً       مـن اهتم

ـاء   . النس
واملالحظ أن ابن حـزم األندلـسي وهـو         

هـو مؤسـس    (واحد من أصحاب املـذاهب      
ـامس          ـان يعـد خ املذهب الظاهري الذي ك

ـاتذته    ) املذاهب الفقهية ألهل السنة    كانـت أس
ـيقى كانـت امـرأة،          نساء، فاليت علمته املوس
والاليت أخذ عنهن الفقه كن نـساء، ولـذلك         

 الفقهاء إنـصافاً للنـساء يف       كان ابن حزم أكثر   
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وقد ـذب وتعلّـم وأتقـن       . فقهه ويف تأرخيه  
وليس ابـن حـزم     . العلوم على يد مخسة نساء    

هو النموذج الوحيد لألئمة الذين تلقـوا العلـم         
على يد نساء، بل هناك كثريين آخـرين مـن          
شيوخ أئمة أجالّء ومشاهري منهم ابـن حجـر         

     .العسقالين
ـا يف مقالتـها      عزة جالل أما الباحثة     فتنقلن

مـن  " سري املتصوفات عرب التاريخ اإلسـالمي     "
ـامل الـروح والـصفاء           ـات إىل ع عامل الفقيه
والتجليات الصوفية، فتحـدثنا عـن العابـدات        

ويف معاجلتـها   . والزاهدات املتصوفات األوائـل   
ألوضاع املرأة املتصوفة يف املـصادر التارخييـة        

كيـف  : هواألوىل تطرح الباحثة سؤاالً مهماً و     
ميكننا التعامل مع سري املتصوفات املوجـودة يف        
ـال          ـات؟ ويف هـذا املق كتب األعالم والطبق
شرحت الباحثة التطـور الـذي طـرأ علـى          
املتــصوفات يف املراحــل التارخييــة املختلفــة، 
ـاب         ـاهرة غي وكذلك حاولت الدراسة فهم ظ

مث . مدارس أو طرق أسستها متـصوفات نـساء     
ى دور املرأة املتـصوفة     سلطت الباحثة الضوء عل   

يف التاريخ اإلسالمي، وذلـك بتحليـل سـري         
ملتصوفات شـهريات ذوات مكانـة مرموقـة،        
أخذن حظهن من الذكر يف التاريخ مـن قبـل          

ومـن  . مؤرخني مسلمني وباحثني مستـشرقني    
خالل دراستها حاولت الباحثة الكـشف عـن        
ـاة           املنطقة احملظورة أو املـسكوت عنـه يف حي

ة عموماً ويف حياة املـرأة املتـصوفة        املرأة املسلم 
كزوجة وأم وفرد يعيش يف مجاعـة ويتفاعـل         

ـاً   .معه أيض
ـات         ويف الواقع أن مكانة املتـصوفات العامل
والعارفات كبرية بعلمهن، وقد اعتـرف ـذا        
ـا املعـروفني،         مشايخ وأئمة الصوفية من رجاهل
فمثالً ابن عريب الكاتـب واملـؤرخ الـصويف         

ـان  "قدمـة كتابـه     املعروف ذكـر يف م     ترمج
النساء الاليت مسعن عليـه التـصوف،       " األشواق

ـا           ـاً مل وقد أهلمته امرأة لكتابة هذا الكتاب طبق
ذكره وهي النظام بنت رستم، وكانـت مـن         

وقد ورد ذكـر النـساء يف       . األولياء وعلى علم  
ـاخرة  "كثري من كتب ابن عريب مثل        " الدرر الف

ـنفس    "وكتاب   ، "معارج القـدس يف معرفـة ال
ومن ذُكرن كن نساء متصوفات هلـن فـضل         
عليه ومن ضمن مشاخيه، منهن فاطمـة بنـت         

ـانية      فمكانـة  . أيب املثىن األشبيلية ومشس املرش
ـا          املتصوفات العلمية كانت مكانة معتـرف

والدليل علـى رفعـة   . ومل ينكرها أئمة التصوف   
ـتعهن حبـق الواليـة،          مكانة املتصوفات هو مت

ـازال مـساوياً     فالنساء هلن دور وحظ ك     ان وم
ـال يف أمـر الواليـة، ويف بعـض            حلظ الرج
ـال،         املقامات جند للنساء مزارات أكثر من الرج
واملسلمون ال يفرقون بـني املـرأة والرجـل يف         

والوالية هلا مكانـة عاليـة ورفيعـة يف         . الوالية
اال احلـضاري اإلسـالمي عنـد املتـصوفة        

هـوم  والسنة والشيعة وغريهم، ألا تـرتبط مبف      
ــشفاعة ــساء   . ال ـات الن ــراف مبقامـ واالعت

  .ومكانتهن هو االعتراف بشفاعتهن
 وأمينـة   ت أمساء عبـد الـرازق     اأما الباحث 

ـامل         حممود و  ـا مـن ع هند مـصطفى فينقلنن
ـامل سـحري         السياسية والفقه والتصوف إىل ع
ـال،          كما وصفته أمساء، ميتزج فيه الواقـع باخلي
ـات العربيـة والقـصص          ـامل احلكاي وهو ع

  ..ر والشـعاألساطريو
 أمساء عبد الـرازق   الباحثة  هدفت دراسـة   

إىل إبراز عناصر وضع املرأة الفعلـي وعناصـر         
ـاط خمتلفـة          صورا املتخيلة من خالل حتليل أمن
للسري النسائية اليت وردت يف قـصص خياليـة         
أسطورية وتارخيية، وقصص تورد سـري النـساء        
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ـافة إىل ذلـك    . مجاعية وفردية وفئويـة     باإلض
قدمت الباحثة عرضاً وحتليالً لـصورة املـرأة يف         
ـان          ـاجز الزم األساطري العامة اليت تتخطـى ح

ومن خـالل   . واملكان وكذا يف األساطري احمللية    
تفسري هذه القصص واألساطري قامـت الباحثـة        
ـتخدمت         بتتبع سرية املرأة فيها، وتتبع كيف اس
هذه القصص واألساطري لتعكس لنا واقع املـرأة        

 تمع يف فترة معينة مـن جهـة، وصـورة          يف ا
املرأة املتوارثة أو املرغوبة لتحقيق أهـواء معينـة         

وأظهرت هذه الدراسة كـال     . من جهة أخرى  
اجلانبني اجلانب املشرق واملظلم لسرية املـرأة يف        

  . احلكايات الشعبية
ـات حـول          ويف حني كانت معظم احلكاي
       ـات ذات حمتـوى اجلواري والراقصات واملغني

ـارخيي للمـرأة املـسلمة          سل يب، إال أن الواقع الت
ـال           ـالطن الرج حيكي أن النساء الاليت كن خي
         ـات كـن مثل اجلـواري والراقـصات واملغني
يأخذن قدراً كبرياً من التثقيـف، وكـن علـى        
ـثري مـن           درجة عالية من الثقافة ويعـرفن الك
الفنون، فكانت الواحدة منهن تؤهـل بدرجـة        

، وكانت حتفـظ الـشعر      عالية يف علم املوسيقى   
ـا يلزمـه كـون           وتقرضه مبهارة فنية عالية، مم
ضليعات يف اللغة وعلـوم النحـو والعـروض،         
ـبري الـذي يلعبنـه يف           وذلك لتأدية دورهن الك

ويف املقابل جنـد احلرائـر      . جمال التسرية والترفيه  
هلن أمناط سلوكية ختتلف عـن اجلـواري، ومل         

ـ      ه بعيـدة عـن   تكن اجلارية دائماً خمتصة بالترفي
التدين وممارسة أدوار اجتماعيـة أخـرى، بـل         
ـام يف إنـشاء            ـبعض اجلـواري دور ه كان ل
ـتفاد منـها عامـة           األوقاف اخلريية الـيت اس

  .املسلمني يف ذاك الزمان
يل إبينما سعت دراسة الباحثـة أســماء         

ـال        جنـد   ،كشف صورة املرأة يف قصص الرج
 ىلإ قـد هـدفت      أمينة حممود أن دراسة الباحثة    

كشف صورة ومكانـة الرجـل يف شــعر         

ـات     ـاء العربي ـاريخ اإلسـالمي    النس . يف الت
فالدراسـة تستمد مادا من إبـداعات املـرأة        

وعـي املـرأة    عن  كشف  ال وحتاول    قدمياً، العربية
 وموقف التقاليـد    ،بنفسـها يف عالقتها بالرجل   

الباحثـة مـن    ح  وتطـر . االجتماعية من ذلك  
ـاؤالت مهم   خ  هـل   :ة وهي الل دراستها تس

ـاء يف هذا اال مقيـداً أم أنـه            كان شعر النس
أكثر حترراً مـن التقاليـد إذا قُـرن بـشـعر           

ـ   ،الرجال ـاعرات     س وكيف ت ىن هلـؤالء الـش
    ؟املعادلة بني الذات واتمعحتقيق 

 اعتمـدت     فقـد  هند مـصطفى   أما الباحثة 
ـات      " دراستها وهي   يف   ذكر املـرأة يف حكاي

ـاريخ    الرحم: العرب عن مصر   "  والـشرع والت
ـاب           ـات الـواردة يف كت على حتليـل احلكاي
اخلطط املقريزية واخلاصة بذكر املرأة، وقامـت        
ـا هـذا الـذكر           بتفسري الكيفية اليت جاء عليه
للنــساء يف احلكايــات مــن خــالل هــذه 
التفسريات، وأبـرزت دور املـرأة املـذكور يف         

ـاريخ     : ثالثة حماور هي   . الـرحم والـشرع والت
 الدراسة منـهج الكـشف عـن        واختذت هذه 

ـاريخ القـدمي عـرب العـصور            ذكر املرأة يف الت
ـيدنا          السابقة على اإلسالم، ابتدءاً من زمـن س
ـان وتـسمية          نوح عليه السالم وعهـد الطوف
مصر، مروراً بعهد الفراعنـة وذكـر املـرأة يف          
حكايام، إىل أن نصل لعهد الفتح اإلسـالمي        

ات الـيت   وكشفت الدراسة عن التغري   . وما بعده 
ـتغري يف            حدثت يف ذكر املرأة مـن خـالل ال
اهلدف خلف احلكاية لـدى املـؤرخ املـسلم،         
         ـان ـاً ومع ـات قيم حيث أخذت هذه احلكاي
جديدة مل تكن معروفة من قبل، مثـل مفهـوم          

ـبح املنطلـق الـشرعي       " صلة الرحم " الذي أص
للتأريخ لنساء مصر، وذلك حيـث أن العـرب         

جتها الـسيدة   تربطهم بأهل مصر صلة رحم أنت     
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هاجر زوجة بين اهللا إبراهيم وأم إمساعيـل أحـد     
آباء العرب، وعززا مارية القبطيـة أم إبـراهيم         

 وكانت كلتامها مصرية، وأكـد      ρولد الرسول   
 يف أحاديثه على وصل الرحم مـع أهـل          ρالنيب  

وقـد  . مصر ووصى عليهم ألجل هذه الـصلة      
استبطن املؤرخ املسلم تقديره لصلة رمحـه مـع         

اتني السيدتني عندما قام بالتأريخ لنساء مـصر        ه
  . بشكل أو بآخر

ـلة يف       " صلة الرحم "و ـاهيم املتأص مـن املف
النــسق املعــريف احلــضاري للمــسلمني، وال 
عجب إذا اختلطت هذه الفكـرة وانـدجمت يف         
ــالمية   ــشعوب اإلس ــة لل ــذاكرة اجلماعي ال
وصــارت جــزءاً مــن مــوروثهم الــشعيب 

    م وحـواراـا م اليوميـة،   وقصصهم وحكاي
ـاج انـدماج      " مصر أم الدنيا  "فمقولة   هـي نت

ـا        فكرة األمومة ومفهوم صلة الـرحم، وارتباطه
وهـذه  . يف احلكايات العربية مبصر ونساء مصر     

ـلة         الفكرة متأصلة يف الثقافة املصرية، بل ومتأص
ـام واملرتبطـة           أيضاً يف الثقافة العربية بوجـه ع
ـا قـصيدة ألحـد املـشايخ           مبصر، ونذكر هن
ـارة           الصوفية يف السودان الذي عقـد النيـة لزي
ـال يف           مقامات أولياء اهللا الصاحلني يف مصر فق

  :مطلع قصيدته
  "أمنا"وم يسر لنا زيارة ييا ق"

ـَة بأهل اهللا   " !مصر املُؤمن
ـلة           إذن ما طرحته الباحثة حـول مفهـوم ص
ـات            الرحم مل تكن له جتلياتـه فقـط يف عملي

ـ        ب عليـه   تدوين تاريخ مـصر، ولكـن ترت
تراكمــات يف احملادثــات اليوميــة للــشعوب 

  .املسلمة
ويستعري املقريزي يف خططه هـذه الفكـرة        
ـاء        ويستخدمها جمازاً فهو معروف باهتمامه بالبن

ـاء "وفن املعمار، إال أنـه أخـذ مفهـوم           " البن

ـيس           ووظفه ليوضح من خالله أن بناء األمـة ل
ـاء معنـوي            فقط بناءاً مادياً ولكـن أيـضاً بن

، يكون فيه االرتباط بـني أفـراد هـذه        ورمزي
ـتم           األمة إما بلحمة عقيدية أو بصلة الـرحم، لي

  .بناء أمة
وكلمة الرحم مشتقة يف أصلها اللغوي مـن        

ـاء اهللا        "رمحـن "كلمة   ، والـرمحن أحـد أمس
احلسىن، وهو االسم الوحيد الـذي يـوازي أو         
يساوي اسم اهللا كما توضح اآليـة الكرميـة يف          

 .."ادعوا اهللا أو ادعـوا الـرحمن      قلِ  " قوله تعاىل 
فاشتقاق كلمة الـرحم    ). ١١٠: اإلسراء مكية (

لـه دالالت   " الـرمحن "من ذلك االسم العظيم     
  . واسعة ال يسمح اال هنا بذكرها

ـا مكانـة الـرحم       كان البد وأن نوضح هن
ـا دام هـذا           يف البيئة احلضارية للمـسلمني، وم

ـ        زء هـو   الرحم هو جزء من امرأة، فتعظيم اجل
  . من املؤكد تعظيم للكل
 فتهـدف   طيبـة شـريف       أما مقالة الباحثة    

إللقاء الضوء علـى الـسرية الفرديـة للمـرأة          
ـا يف املـصادر      املسلمة، والكيفية اليت مت ا تناوهل
ـات الفكريـة        التارخيية ذات املذاهب والتوجه
املختلفة، واختذت مـن سـرية زينـب بنـت          

ـاً لـذلك   الزهراء رضـي اهللا عنـها منطل       . ق
ـام         وكشفت الدراسة احلجاب عن سـر اهتم
ـنة         أصحاب املذاهب الدينية والسياسية مـن س
ـا          وشيعة والعامة أيضاً ذه السيدة اجلليلـة، وم
هي العوامل املشتركة والروابط يف سـريا الـيت         
ـا          . مجعت أهل هـذه امللـل والنحـل حوهل

وحاولت الدراسة اإلجابة تـساؤلني رئيـسيني       
كيف دون املؤرخـون مـن أهـل        :أوالً :ومها

السنة واجلماعة وأهل الشيعة على السواء سـرية        
السيدة قدمياً، وما هـي الظـروف الـسياسية         
ـاج نـص          والثقافية اليت مارست تأثريها على إنت
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السرية الذي وصل إلينا اليوم، وكيـف تـدخل         
ـام      : كاتب السرية فيها؟ ثانياً    ـاذا ق كيـف ومل

ـتخدام سـرية    املؤرخون احملدثون بتوظيف وا    س
ـية،         السيدة للوصول ألهـداف دينيـة وسياس
وكيف حتولت سريا اليوم لدى العامـة مـن         
املسلمني من سرية تارخييـة إىل سـرية شـعبية          
متجددة وجمددة يف حياة املاليـني منـهم مـن          
أهل السنة واجلماعـة وأهـل الـشيعة وأهـل          
التصوف من داخلـهما علـى الـسواء عـرب          

اذا صار ضـرحيها قبلـةً      األمصار اإلسالمية، ومل  
ـنيب؟          لتلقي نفحات الربكة من عقيلة آل بيت ال
ـبري          واستندت الدراسة يف سبيل ذلك لعـدد ك
ـابالت          من املـصادر القدميـة واحلديثـة واملق
الشخصية واليت تربز مكانة السيدة زينب لـدى        

   . أصحاب التوجهات املختلفة وتصورام هلا
ـا   وبعد ذلك جاءت احللقة النقاشية لتثري       فيه

الباحثات قضايا نظرية ومنهاجية متعلقة مبوضـع       
السرية من علم التاريخ، وموضع سـرية املـرأة         
ـات املنهاجيـة واملتعلقـة          ـا، والعقب من تارخيه

  .باملصادر اليت تواجه الباحث يف تاريخ املرأة
مىن أبو الفـضل تعقيبـها      . د.ويف اخلتام تقدم أ   

ـثري يف           ـية، وت هـذا  على امللف واحللقـة النقاش
التعقيب قضايا متعلقـة باملنظومـة املعرفيـة الـيت          
ـا يف           ـاكم لعملن نعمل من داخلها، واملنظـور احل

فتقـول أن أهـدافنا للعمـل       . تاريخ املرأة املسلمة  
على تاريخ املرأة مرتبطة بدورنا كمدرسـة فكريـة         
يف التأسيس حلقل دراسات املـرأة املـسلمة مـن          

ـ        ـتم   الداخل احلضاري، وأن ولوجنا لـذلك إمن ا ي
من منظور حضاري يـستبطن منظومـة معرفيـة         

ـيم           توحيدية، التوحيد مبا يـشتمل عليـه مـن ق
ويلعـب الـوحي    . االستخالف والعمران والتزكية  

يف املنظومة التوحيدية دوراً أساسياً، حيـث يعطـي         

لنا اللحمة غري املنظـورة الـيت توحـد بـني األم            
واألمة وجتعل تاريخ األمة نـسيجاً واحـداً تقـع          

وتقدم انطالقاً من ذلـك يف تعقيبـها        . رأة يف قلبه  امل
ــهاجيات واملفــاهيم  ــة يف املن مراجعــات معرفي
واملصادر، وتطرح رؤى مقارنـة بـني املنظومـة         
ـتج يف          املعرفية التوحيدية اليت يستبطنها الفكـر املن
البيئة االجتماعية احلضارية للمـسلمني، واملنظومـة       

. غربيـة احلداثية الـيت تـستبطنها الفلـسفات ال       
وتقول أن هدفنا كمدرسـة فكريـة تتخـذ مـن         
حقل دراسات املرأة املـسلمة مـدخالً ملراجعـة         
ـا املعاصـر، هـو            الفلسفة اليت يقوم عليها فكرن
ـالعودة للمنظومـة         حماولة للتجديد احلـضاري ب
التوحيدية واستبطاا يف إنتاج املعرفـة، مـدركني        
ـا مـع املنظومـة          للتنازعات املعرفية اليت نواجهه

ة   .احلداثـي
اقترابـات، مـن    : ومل خترج املقاالت يف أبواب    

التراث، عروض الكتب عن ملف سـرية املـرأة،         
حيث أنه يف بـاب االقترابـات       . بل هي جزء منه   

تعرض املقالـة لـبعض التوجهـات املنهجيـة يف          
توظيف التراجم والسري يف كتابـة التـاريخ، ويف         
باب التراث مت نشر خمطوطة وهي إجـازة علميـة          

نحت للشيخة املقرئة أمساهـان يف علـم قـراءة          م
القرآن، فتمثل بـذلك حلقـة يف تـاريخ املـرأة           

أما باب عروض الكتـب فقـد اشـتمل          . العاملة
على قراءات لكتب قـدمت مراجعـات يف سـري          
النساء وترامجهن، مثـل سـرية الـسيدة فاطمـة          

 اليت كتبـها علـي شـريعيت،        ρالزهراء بنت النيب    
 لفاطمة املرنيـسي، وتـراجم      وسري النساء امللكات  

النساء قدمياً وحديثاً اليت مجعتها زينـب فـواز يف          
، "الدر املنثور يف طبقات ربـات اخلـدور       "كتاا  

وسرية السيدة عائشة أم املؤمنني اليت خطهـا ابـن          
  .تيميــة 

 


