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دراسة -الفريدفنون المرأة النثرية ذات االتجاه السياسي في كتاب العقد 
 .تحميمية

 ص بالمغة العربية:مخ  الم  

رية ذات االتجاه السياسي تأتي أىمية ىذا البحث في كونو يدرس فنون المرأة النث      
 لممرأة،األدبية  النثرية الفنون بوساطة عرضتناوليا البحث التي قد في العقد الفريد، و 

وبيان جوانب مشاركة المرأة بوساطة استقراء  وىي: الخطب، والرسائل، واألجوبة المسكتة،
النصوص النثرية لممرأة لموقوف عمى عالقتيا بالجانب السياسي، وبيان دورىا ومكانتيا، 

 لقيمة ىذه النصوص في كتاب العقد الفريد. إضافة  

 الكممات المفتاحية: أدب المرأة، المرأة والسياسة، العقد الفريد.

 

 الممخص بالمغة اإلنجميزية:

The importance of this research that it studied the political     

Fareed. The -Iqd Al-side of the arts of women literature in Al

research dealt with those arts by presenting the literary arts of 

women which are: speeches, messages and responses. In 

addition, the research explained the aspects of women's 

participation by extrapolating women's literature texts to 

determine the relationship of those texts with the political 

aspects. And it showed the importance of women role in politics 

h is going to add more value to those texts in and society whic

Fareed.-Iqd Al-Al 

Women's Literature, Women and Politics, Aliqd Keywords: 

Alfareed. 
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 مقدمة:

عدًدا كبيًرا من النساء الالتي أثَّرن في الحياِة السياسية واالجتماعية  شيَد التاريخُ     
عن  رنعبَّ كتب التاريخ واألدب بينَّ سواًء كنَّ أديبات أو شاعرات  واألدبية، وحفمتْ 

ليا في شؤون حياِتينَّ الخاصة أو العامة في بياٍن  نَ ضْ القضايا التي تعرَّ  أىمّْ 
 وفصاحة.

ه( من ٕٖٛ:وُيَعدُّ كتاب العقد لممؤلف: أحمد بن محمد بن عبد ربو األندلسي )ت    
حيث حوى ِنتاًجا  ؛في القرن الثالث رفيعة في األدبالمصادر األدبية ذات المكانة ال

اخترُت دراسة فنون المرأة النثرية ذات االتجاه وألىمية ىذا الكتاب  .أدبًيا كثيًرا ومتنوًعا
      السياسي. 

ن كتاب )العقد الفريد( من خمسٍة وعشرين كتاًبا، كلُّ كتاب يتكوَّن من تكوَّ يو     
وعشرين كتاًبا، وأسماىا بأسماء جواىر  خمسين جزًءا في خمسةٍ  بذلك فيكون جزأين،
 تٍب في كُ  أما عن فنون المرأة النثرية ذات االتجاه السياسي فقد جاءتْ  .(ٔ)كريمة 
دة الثانية في جَ وىي: كتاب الخطب، كتاب الجمانة في الوفود، كتاب العسْ  ،محددة

بة جنّْ كتاب المؤلؤة الثانية في السمطان، وأخيًرا كتاب المُ  يم وأخبارىم،خالخمفاء وتواري
 .في األجوبة

 

 

                                                           

األندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربو، العقد الفريد، حققو وشرحُو وَعرف أعالمُو: محمد التونجي، دار : انظر (ٔ)
 .ٜٕ /ٔ،مٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ، ٕبيروت، ط-صادر
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 مشكمة البحث وأسئمتو:

 في األسئمة التالية: البحث مشكمةتكمن 

 ما نوع حضور نصوص المرأة النثرية ذات االتجاه السياسي؟_

 ر عن اتجاه المرأة السياسي؟ما نوع الفن النثري الذي عبَّ -

مكانة المرأة المشاركة في الرأي العام آنذاك أو ما يمكن تسميتو  تْ دَ كيف بَ _ 
 بالسياسية؟

 ما قيمة نصوص المرأة النثرية ذات االتجاه السياسي في كتاب العقد الفريد؟-

 حدود البحث:

 دراسة فنون المرأة النثرية ذات االتجاه السياسي في كتاب العقد الفريد كاماًل،   
 واستقراء النصوص في النسخة التالية:

ف أعالمُو: وشرحُو وَعرَّ  وُ قَ أحمد بن محمد بن عبد ربو، العقد الفريد، حقَّ  ،األندلسي
 م.ٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ، ٕبيروت، ط-محمد التونجي، دار صادر

 منيج البحث:

فنون المرأة النثرية ذات في تناول  التحميمي المنيج الوصفي الدراسة تقتضي ىذه    
وتحميميا  عمييافي كتاب العقد الفريد، والوقوف  النصوص باستقراءاالتجاه السياسي، 

 ،الباحثة لنصوص التي لم تتناولياإلى اواإلشارة في اليامش  ،فييا المرأةوبيان دور 
 ن جانبإلى التََّحقُِّق من بعض نصوص المرأة المتعمقة بأميات المؤمنين مِ  إضافة

 صحة نسبتيا وثبوتيا وعدمو.
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 ب:: الخطأوال  

 -رضي اهلل عنيا –خطبًة واحدًة لممرأة، وىي لعائشةاألندلسي في كتاب الخطب  نَ ضمَّ       
أنَّ جميَع الخطب عمى  الخطب في قولو:" واعممْ  األندلسيوقد وصف ، (ٔ)في يوِم الجمل 

 .  (ٕ) ولكّل ذلك موضٌع يميُق بو، ومكاٌن َيحُسُن فيو" ضربين: منيا الّطوال، ومنيا القصار،

المرأة في كتاب العقد التي صّنفيا المؤلف في كتاب )الخطب(  خطبةُ  تْ صفَ واتَّ      
بالتوجيو  الشأن العام آنذاك مورَ ألبمناقشة المرأة  قُ يا ذات مضمون عام، يتعمَّ بأنَّ 

فييا:"  في يوم الجمل، حينما قالت -عنيارضي اهلل -، كخطبة عائشةما واإلرشاد لرأيٍ 
، إنَّ لي عميكم ُحرمة األمومة، وحّق الموعظة، ال َيتَّيمني إال (ٖ)أيُّيا الناس، َصْو َصوْ 

                                                           
في كتاب العسجدة الثانية في الخمفاء  وذكرىا مرة أخرى، ٖٕٔ/ٗكتاب الخطب،العقد الفريد،  األندلسي، :ر( انظ(ٔ

في -رضي اهلل عنيا-رد فييا عدة روايات، وىي منسوبة لعائشةقد و .  و ٖٓٓ/ٗوتواريخيم وأخبارىم، يوم الجمل، 
حقيق: عبد اهلل الجبوري، انظر: ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسمم، غريب الحديث، ت ،المصادر األدبية المعنية بالمغة واألدب

، وانظر: ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاىر، بالغات ٔٙٗ-٘٘ٗ/ٕه،ٜٖٚٔ، ٔبغداد، ط –مطبعة العاني 
؛ ٜ-ٚم، ص  ٜٛٓٔ -ىـ  ٕٖٙٔلقاىرة، النساء، صححو وشرحو: أحمد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس األول، ا

ىـ( في كتابو ٖٓٔ، والطبري )تىـ( في كتابو) الفتنة ووقعة الجمل(ٕٓٓيمي )تالتَّمِ  ذكر كل منأما المصادر التاريخية 
)تاريخ األمم والمموك( عن خطبٍة أخرى قالتيا بالمربد في البصرة، وكانت عمى النحو اآلتي: "عندما َتَحاَثى النَّاُس 

وَأْثَنْت  -جلَّ وعزَّ -، كأنَُّو صوُت امرأٍة جميمٍة، فحمدْت اهلَل وتحاَصُبوا وَأْرَىُجوا، فتكمََّمْت وكانْت َجْيَوِريًَّة َيعُمو صوُتَيا كثرةً 
التميمي، سيف بن  انظر: .وَيْزُرون عمى ُعمَّاِلِو..." -ورضي اهلل عن-عميِو، وقالْت: كاَن الناُس يتجنَّوَن عمى عثمان

-مٜٚٚٔ، ٕوت، طعمر األسدي، الفتنة ووقعة الجمل، جمع وتصنيف: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بير 
-ىـٜٜٖٔ، ٘انظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ األمم والمموك، دار الفكر، ط، ٕٗٔه، صٜٖٚٔ
 .٘ٚٔ-ٖٚٔ/٘م، ٜٜٚٔ

 .ٕ٘/ ٗ ، كتاب الخطبندلسي، العقد الفريد( األ(ٕ
العرب، قدم لو: عبداهلل العاليمي، وأعاد ابن منظور، لسان  :( َصوَّ الَقْوَم وَصْيَصَو بيم: َزَجَرُىْم، ومعناه: اسكت. انظر (ٖ

مادة: ، مٜٛٛٔ-هٛٓٗٔلبنان، -بناءه عمى الحرف األول من الكممة: يوسف خياط، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت
 .ٚٛٗ/ٖ،صيصو
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، فأنا ( ٔ)بين َسحري وَنحري -صمى اهلل عميو وسمم-ن عصى ربَّو، مات رسول اهللمَ 
، وبي َميَّز مؤمنكم (ٕ)ُبْضعٍ  ني ربي، وخمَّصني من كلّ إحدى نسائو في الجنة، لو ادََّخرَ 

ن منافقكم، وبي أرخص اهلل لكم في صعيد األبواء، ثم أبي ثاني  اثنين اهلل مِ 
 .  ( ٖ)"ثالثيما...

 مقتلِ  بعدَ  مرَّت بفترة اضطرابٍ  ةَ مَّ األُ  السبَب الرئيس لقول ىذه الخطبة أنَّ  إنَّ       
ه(؛ فُبويع عمي بن أبي ٖ٘في داره في المدينة المنورة عام)-رضي اهلل عنو–عثمان 
رضي  – عائشةَ  لمخالفة، وفي تمك األثناء دعا طمحة والزبير-رضي اهلل عنو–طالب 

لمخروج معيما إلى البصرة؛ لمقصد اإلصالح، ودفع الخميفة عمي باألخذ  –اهلل عنيم 
 .(ٗ) –رضي اهلل عنيما –بدم عثمان 

واإلنصات  متِ خطبتيا آمرًة الجميور بالصَّ  -رضي اهلل عنيا –فابتدأت عائشة      
ن داللة األمر لما ليا مِ ( ٘)، واستخدمت كممة َصْو "يا الناس، َصْو َصوْ أيُّ "في قوليا:

ن ثم ومِ  الجميور آنذاك يشوبو المغو والخالف، ن السياق أنَّ مِ  حُ ضِ والردع؛ حيث يتَّ 
ا لممؤمنين، وزوجة لى شـأنيا وفضميا، بوصف نفسيا أمِّ فكرة رئيسة تشير إ أّكدتْ 

عمى سبيل  -ىنا-ذاكرًة الدالئل عمى ما تقول، وىي  -صمى اهلل عميو وسمم-الرسول 
التذكير والتأثير، ال عمى سبيل اإلخبار في قوليا: " إن لي عميكم حرمة األمومة، 

عدِّا واضًحا ومؤثًرا مناقبيا  دتْ ثم عدَّ  عصى ربو"،ن ني إال مَ مُ يِ وحّق الموعظة، ال يتَّ 
                                                           

ْدِر: أْعالُه، وىو موضع القالدة. انظر: لسَّْحُر ( ا(ٔ َئُة، والنحر: َنْحُر الصَّ ُك ويضمُّ: الرّْ لسان العرب  ،ابن منظورويحرَّ
 .ٜٗ٘/ٙ، ٚٓٔ/ٖمادتي: سحر، ونحر

 .ٖٕٕ/ٔ منظور، لسان العرب، مادة: بضعبن انظر: ا .( البضع: النكاح(ٕ
ندلسي، العقد الفريد، كتاب انظر: األ .منيا ما يتوافق مع الموضوع والمضمون ت الباحثة( نظرا لطول الخطبة اقتبس(ٖ

 .ٖٕٔ/ٗ الخطب
 . ٛٙٔ-٘ٙٔ/٘ تاريخ األمم والمموك، بتصرف بري،( الط(ٗ
 .ٚٛٗ/ٖ صيصومادة:  انظر: ابن منظور، لسان العرب، .اسكت :( َصوَّ الَقْوَم وَصْيَصَو بيم: َزَجَرُىْم، ومعناه(٘
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بين سحري ونحري، فأنا إحدى  -صمى اهلل عميو وسمم-مات رسول اهلل  "في قوليا:
يا ىنا أسموبُ  مَ سَ اتَّ قد و  ،نسائو في الجنة، لو اّدخرني رّبي، وخّمصني من كّل بضع..."

تمكين الشيء في النفس، وتقوية  "لتوكيد الذي يؤدي وظيفةبالجمل المتضمنة أسموب ا
ماطة الشبيات عما أنت بصدده، وىو دقيق المآخذ  أمره، وفائدتو إزالة الشكوك، وا 

 .(ٔ)وكثير الفوائد" 

ن حوادث، كحرب الردة بو األمة في عيد أبييا مِ  تْ ما مرَّ  ن ثم تناولتْ ومِ      
، إشارة منيا لممتمقين المٍ سَ و  إلى أمانٍ  واضطرابٍ  ن فتنٍ مِ  األمرُ  لَ وغيرىا، وكيف تحوَّ 

دون ذكر  –اهلل عنورضي –بإمكانية تجاوز الخالف، ثم أشارت بعد ذلك إلى عثمان 
االنتباه إلى أعمالو  وىي بذلك لفتتْ  (ٕ):" وَجمََّع أعضاَد ما َجمََّع القرآن"اسمو في قوليا

"وفي ىذا التمييز  واحد، المسممين عمى مصحفٍ  عَ مْ منيا جَ  التي قام بيا، وذكرتْ 
، (ٖ)" من الموصوف ي نحو فعل أو ترك أو اتخاذ موقفٍ ل إلى المتمقّْ ن المرسِ مِ  توجيوٌ 

منيا إلى أىمية اجتماع المسممين  إشارةً  واحد فِذْكُرىا لجمع المسممين عمى مصحفٍ 
سبب مجيئيا إلى  خطبتيا بتوضيحِ  ختمتْ  ن ثمَّ عمى رأٍي واحد وكممٍة واحدة، ومِ 

في قوليا:"  ليم في نياية المطاف بالخير وىو اإلصالح والتوجيو، ثم دعتْ  البصرة،
وأنا ُنصب المسألة عن َمسيري ىذا، لم ألتمس إثًما، ولم ُأورث فتنًة أوِطئكموىا، أقول 

                                                           
العموي، يحيى بن حمزة بن عمي، الطراز ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز، تحقيق: عبدالحميد ىنداوي، المكتبة  ((ٔ

 .ٜٗ/ٕم، ٕٕٓٓ-هٖٕٗٔ، ٔبيروت، ط-العصرية، صيدا
 .ٕٗٔ/ٗ ندلسي، العقد الفريد، كتاب الخطب( األ(ٕ
( قادا، عبد العالي، الحجاج في الخطاب السياسي الرسائل السياسية األندلسية خالل القرن الخامس أنموذًجا "دراسة (ٖ

 .ٕٛ٘ م، صٕ٘ٔٓ -ىـ ٖٙٗٔ، ٔتحميمية"، دار كنوز المعرفة، عمان ، ط
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نذاًرا، وأسأل اهلل أنْ  عذاًرا وا  ُيخمفو  وأنْ  ،يصمي عمى محمدٍ  قولي ىذا ِصدًقا وَعداًل، وا 
 .(ٔ)الُمرسمين"الفة فيكم بأفضل خِ 

:" فإنيا َمقاماُت َفْضل، األندلسيأدُب الوفادة الذي قال فيو  بالخطب لُ صِ ويتَّ      
وَمشاىد َحْفٍل ُيتخيَُّر ليا الكالُم، وُتستيَذُب األلفاظ، وُتستجَزُل المعاني، والبدَّ لموافد عن 

ْصدِرون؛ فيو يكوَن عميَدىم وزعيميم الذي عن ُقوِتو ينزعون، وعن رأيو يُ  قومو أنْ 
 .(ٕ)واحُد َيعِدُل قبيمًة، ولسان ُيعرب عن ألسنة " 

 –وضّمن المؤلف في كتاب )الجمانة في الوفود( عشر نساء وفدن عمى معاوية      
وىي تدخل ضمن المحاورات البميغة التي ترتكز عمى" تبادل الحديث  -رضي اهلل عنو

المحاورة  أو عنف، ويفيد ذلك أنَّ  ةٍ يقترن ذلك بحدَّ  ن دون أنْ بين شخصين أو أكثر، مِ 
وفي  ،(ٖ)عمى المجاوبة والمراجعة في أغمب األحيان "  لمخطاب، يقتصرُ  ىادئٌ  تبادلٌ 

في –رضي اهلل عنو  –عمى معاوية  (ٗ)ضوء ذلك سأتناول وفادة أم سنان بنت خيثمة 
بن الحكم  مروان وأحد جمسائو، وممّخص القصة: أنَّ  بينيا وبين معاوية طويلٍ  حوارٍ 

مروان بن و وتحدثت معو بيذا الشأن، فأغمظ حبس حفيدىا في جناية؛ فذىبت إلي
 ئدتشكوه، فابتُ -رضي اهلل عنو-الحكم معيا في الكالم، ومن ثم ذىبت إلى معاوية 

رضي اهلل –ول مناصرتيا لعمي ح -رضي اهلل عنو–عاويةن ِقبل مالحوار بينيما مِ 

                                                           
 .ٕٗٔ/ٗ ندلسي، العقد الفريد، كتاب الخطب( انظر: األ(ٔ
 .٘/ ٕ كتاب الجمانة في الوفود ندلسي، العقد الفريد،األ( (ٕ
، مجمة الفكر "دراسة في التشكيالت والمقومات: المناظرة "( الغرافي، مصطفى، الخطاب الحجاجي في البيان العربي(ٖ

 .ٚٓٔ م، صٖٕٔٓ ،ٖٖ :لبنان، المجمد –اإلنماء القومي مركز ، ٔٙٔ، ٓٙٔ، العدد: العربي المعاصر
كحالة، عمر رضا، أعالم النساء في  ( أم سنان بنت خيثمة بن خرشة المذحجية، شاعرة من شواعر العرب. انظر:(ٗ

 .ٕ٘ٙ-ٖٕٙ/ٕم. ٜٚٚٔ-هٜٖٚٔ، ٖعالمي العرب واإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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رضي اهلل –وسأليا عمن تميل لو ُحبِّا ووالًء بينيما، انتيى األمر بأمر معاوية -عنو
 . (ٔ)باإلفراج عن ابنيا، وأمره ليا براحمة مجيزة، وخمسة آالف درىمٍ  -عنو

المحاورة قائاًل: "مرحًبا يا ابنَة خيثمة، ما أقدَمك -رضي اهلل عنو –وابتدأ معاوية     
ين عمينا عُدونَّا"أرضنا؟ وقد َعِيْدتك َتْشتمِ  ، فرّحب بيا، وّخصيا باالسم؛ (ٕ)يننا وَتُحضَّ

 اإلشارة إلى موقفيا منو في زمنٍ  نُ ليظير معرفتو بيا، وسأليا سؤااًل استنكارًيا يتضمَّ 
لبني عبد مناف أخالًقا طاىرة،  قالت:" إنَّ  سابق؛ لغرٍض ما في نفسو، فكان جوابيا أنْ 

نَّ وأحالًما ظاىرة، ال يجيمون بعد  عمم، وال َيْسفيون بعد ِحْمم، وال ينتقمون بعَد عفو، وا 
رضي –معاوية  ال.  كان من الممكن لسؤ (ٖ)أولى الناس باتباع ما َسّن آباؤه ألنَت" 

جوابيا في جانب بيان موقفيا من عمي، وموقفيا منو، فتذكر  يضعَ  ليا أنْ  -اهلل عنو
سم جوابيا اتَّ  و كما ورْد، إال أنَّ رأييا وموقفيا عندما كانت تشمت وتحّض عميو العد

بل الثناء بجممٍة من القيم األخالقية التي امتازت بيا قبيمتو؛ حيث  ؛بعدم النفي والقبول
" تمتع بنو عبد مناف بمركز الزعامة في مكة، وكانت ليم الرئاسة عمييا؛ إذ كان ليم 

 .(ٗ)السقاية والرفادة، ولبني عبد الدار الحجابة والمواء والندوة" 

رضي اهلل -فكان ثناؤىا عمى قبيمتو يحمُل جانب التخفيف من حدِة سؤال معاوية     
، فقد خاطبت )األنا( لديو بالثناء عمى قبيمتو، والتأكيد عمى ما كانوا عميو، ولم -عنو

تجمى حدة انفعاليا في جوابيا حين قالت: )ألنت( تو  .تُناقض موقفيا السابق لقناعتيا
ن الشعر قد مِ  المؤمنين(، فأجابيا: نحن كذلك، ثم سأليا عن أبياتٍ ن )أمير بداًل مِ 

                                                           
 .ٛٛ/ٕ عمى معاوية ت، الوافداكتاب الجمانة في الوفود انظر: األندلسي، العقد الفريد،( (ٔ
 .ٛٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٕ
 .ٛٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٖ
األبياري،  مصطفى السقا، إبراىيم تحقيق وضبط وشرح:النبوية،  عبدالممك بن ىشام بن أيوب، السيرة ( ابن ىشام،(ٗ

 .ٜٓٔ/ٔ م،ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ، ٖلبنان، ط  -دار الخير، بيروت، عبدالحفيظ شمبي
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" ، وحثِّا عمى نصرتو، فقالت:-عنو رضي اهلل-قالتيا، وكان مضمونيا ثناًء عمى عمي
 . (ٔ)كان ذلك يا أمير المؤمنين، وأرجو أن تكون لنا خمًفا" 

جاعة في التعبير عن أم سنان بالبالغة في اختيار مفرداتيا، والش جوابُ  مَ سَ اتَّ      
 ِث بما ورد من شعر، ولم تسترسل في بيان موقفيا، أو حتى التحدُّ  تْ موقفيا، فيي أقرَّ 

يكون معاوية خمًفا، وفي استخداميا الترجي  بل َرجت أنْ  ؛ن أحداثٍ بشأن ما مضى مِ 
ن جوابيا جانًبا مِ  مضمونُ  إلى إمكانية حدوث ذلك، فحملَ  ن التمني إشارةً بداًل مِ 

في قوليا: "يا أمير  خمفٍ  و خيرُ بأنَّ  -رضي اهلل عنو–ي واالعتراف بمعاوية روّْ التَّ 
ن المرأة الوافدة )أم سنان الخميفة مِ  المؤمنين"، وفي  جممة )أمير المؤمنين( َمّثَمت مقامَ 

ينفي  -بدوره-االعتراف وقبول اآلخر، وىذا  بنت خيثمة(، األمر الذي أضفى داللةَ 
حوليا المحاورة والمراجعة؛ إذ ال تناقض في موقِفيا  عنيا المعاني الضمنية التي دارتْ 

 بين ما مضى، وبين ما أتى، وىي المحظة الحاضرة في زمن حديثيا.

ن جمساء مجمس معاوية لم ُيذكر اسمو، وذكر ليا ثالث مِ  شارك المحاورة طرفٌ  ثمَّ     
بعده  يا ال ترجو خالفةً وترثيو، وأنَّ -رضي اهلل عنو– أبياًتا من الشعر تثني عمى عمي  

ن القائِل بعدِم صدقيا، واختالف قوليا مع موقفيا كما ورد في مِ  إشارةٌ  ذهوى ،(ٕ)
قالت:" يا أمير المؤمنين، لساٌن َنطق، ولئن َتحقَّق  مضمون األبيات، فكان جوابيا أنْ 

نآن في قموب المسممين إال ىؤالء، فيك ما ظننَّا فحظُّك األوفر، واهلل ماورَّثك الش

                                                           
 .ٛٛ/ٕ عمى معاوية ت، العقد الفريد، كتاب الجمانة في الوفود، الوافدا( األندلسي(ٔ
 .ٜٛ-ٛٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٕ
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ن اهلل ُقرًبا، ومن المؤمنين ك إن فعمت ذلك؛ تزدد مِ د منزلتيم، فإنَّ فأْدِحض مقالَتيم، وأبعِ 
 . (ٔ) حًبا"

 سم جوابيا ىنا بجانبين:وقد اتَّ 
األول: أنيا أقرَّت بموقفيا وباألبيات الشعرية التي قالتيا بأسموب الماضي الذي قد 

في قوليا: " ولئن تحقََّق فيك ما  توجيت لمزمن الحاضر في المحاورة فات ومضى، ثم
 ظننَّا فحظُّك األوفر" داللًة عمى عدم تناقض موقفيا بين الماضي والحال.

الذي شكََّك في  ر الثالث، وىو أحد جمساء معاويةواآلخر: انتقادىا لمشخص المحاوِ 
 بأنَّ -رضي اهلل عنو–نبَّيت معاوية  بأنْ  موقفيا ُمذكًرا معاويَة بأبياٍت قالتيا فيما مضى،

مجالسة ىؤالء ُتسبب البغضاء، وىي إشارة منيا بضرورة اختيار الجمساء الذين يحسنون 
 صح والتوجيو، ويعينون الخميفة عمى الخير والمعروف.النُّ 

رضي اهلل –ن أم سنان بنت الخيثمة منطمًقا لسؤال كرره معاوية فشّكل ىذا الجواب مِ     
ه رِ يعرَف موقفيا، أو يدفعيا لتذكُّ  محاواًل فييا أنْ  ضمن  مجموعة أسئمة مضتْ  -عنو

نك لتقولين ذلك! "يِّ بِ صراحًة، فكان سؤالو تعجُّ  ن موقفيا مِ  بَ ؛ أي: تعجَّ (ٕ) ا في قولو: "وا 
ُتجاه جمساء مجمسو، فضاًل لتقديميا النصيحة لو، فتداركت أم سنان تعجبو واستفيامو 

نك لتعمُم ذلك مِ  "قائمًة: ن سبحان اهلل! واهلل ما ِمثُمك ُمِدَح َبباطل، وال اعُتذَر إليو بكذب، وا 
ن غيرك، قال: إلينا مِ  أحبَّ إلينا منك، وأنَت أحبُّ  كان واهلل عميّّ  قموبنا،وَضميِر  رأينا،

 . (ٖ)ممن؟ قالت: من مروان بن الحكم وسعيد بن العاصي "
ت عن رأييا وموقفيا بشجاعة أدبية؛ إذ أحاطْ  رَ تعبّْ  لقد استطاعت أم سنان أنْ     

                                                           
 .ٜٛ/ٕالمصدر نفسو( (ٔ
 .ٜٛ/ٕ ، الوافدات عمى معاويةكتاب الجمانة في الوفود األندلسي، العقد الفريد،( (ٕ
 .ٜٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٖ
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رضي –تعجب معاوية  تيا في تعبيرىا عن رأييا بالقسم المؤكد لممعنى الذي دفعَ حجَّ 
من تصديقو لقوليا وعدم  جعمتْ  أخالقية، وىي أنْ  من رأييا، مؤكدًة لو قيمةً  -اهلل عنو

رضي اهلل –معاوية وورعو  ن صدقمِ  ن مقامو؛ حيث إنَّ مِ  تكذيبيا فضيمة، فأعمتْ 
–، فأصبح تعبيرىا عن رأييا فضيمًة في مجمس معاوية باطلٍ  أال يقبل برأيٍ  -عنو

فيي فاضمت بينيما، -رضي اهلل عنو–، أما عن والئيا وحبيا لعمي-رضي اهلل عنو
، -رضي اهلل عنيما–ن معاوية إلييا مِ  أحبُّ  والوالء درجات، فعميّّ  ن الحبّْ مِ  وجعمتْ 
رضي اهلل –، وىذه داللة منيا لمعاوية يرهإلييا من غ أحبُّ  -رضي اهلل عنو– ومعاوية

 بوالئيا لو. -عنو
مشاركتيا في الرأي العام  التي ضمنيا المؤلف لممرأة كانت تعرُض  الخطبَ  إنَّ      

فالمرأة  آنذاك والتوجيو بالنصح والرأي، والشكوى عند حصول تقصير أو مظممة،
–معاوية  من الخميفةوفدن بطمٍب  ، والبعض منينَّ (ٔ)إما َقِدَمْت لمحاجة أو لمشكوى الوافدة 

 .(ٕ) – عنو رضي اهلل

عمى ثالثة أطراف،  ارتكزتْ الوافدة محاورات المرأة   أنّ  ومما يحسن اإلشارة إليو      
–الخميفة معاوية بن أبي سفيان  الطرف األول والثابت في المحاورات جميعيا ىو:

أما الطرف  ؛اآلخر ىو: الموجو إليو السؤال، وىي المرأة والطرف ،-عنورضي اهلل 
دوره بمراجعِة الكالم  ن يكون بصحبة الخميفة، ويتركزُ الثالث وىو: مجمس الخميفة، ومَ 

مضى،  ن الشعر قد قالتيا في زمنٍ بيا، أو أبيات مِ  خطبتْ  لممرأة الوافدة حول خطبةٍ 
 ويشارك في ذلك الدور الخميفة.

                                                           
  .ٓٓٔ، ٜٜ، ٜٙ، ٜٓ، ٘ٛ،ٛٛ، ٖٛ/ٕ المصدر نفسو: لألمثمة ( انظر(ٔ
 .ٖٜ، ٜٔ، ٙٛ/ ٕ المصدر نفسو( انظر: (ٕ
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وموضوع المحاورة ىو مراجعة الوافدات لخطبين في معارك مضت، وأبيات من      
وأحقيتو في الخالفِة من -رضي اهلل عنو–الشعر يدور مضمونيما حول مناصرة عمي 

 من خطيبات النساء المفوىات مثمما " الحركات السياسية لم تظفر بعددٍ غيره؛ حيث إنَّ 
بني  ضدَّ ة، ضد خصومو بصفة عام-رضي اهلل عنو–عمي بن أبي طالب –ظفرت حركة 

 .(ٔ)في معاوية بصفة خاصة "  أمية متمثمةً 

ن قبل مِ  عامة بصفةٍ  ُيشكل السؤال عن الحالِ  : (ٕ)وتتم المحاورة عبر مراحل      
ن مكان كانت الوافدة قادمًة مِ  الرحمة إنْ ثم السؤال عن ، الخميفة لحظة بدء الحوار

فييا سؤال الوافدات عن أبياٍت  بعيد، وتكون المرحمة الثانية مرحمة المواجية التي يتمُّ 
تحمُل جانًبا من أفكارىن وآرائين، ومن ثم مرحمة  مضى ن الشعر أو خطب في زمنٍ مِ 

بن  عمي   ةُ أحقيَّ  ومسوغات ذلك: .المدافعة، التي تبدو جميًة في تعبير المرأة عن رأييا
تشير الوافدُة إلى ثم بالخالفة، ومناقبو من عدل وصدق،  -رضي اهلل عنو–أبي طالب 

تنتيي المحاورُة بمرحمة و ىذه الخطب واألبيات كانت في زمن مضى وانتيى،  أنَّ 
عطائيا حاجتيا  ، (ٖ)االختتام، وىي مرحمة ييدأ فييا الحوار، وينتيي بإكرام السائمة وا 

  (.ٗ)المرأة الوافدة ورفضيا التعبير عما تحتاج أو خروج 

                                                           
م، ص ٜٗٚٔ، ٕالشكعة، مصطفى، األدب في موكب الحضارة اإلسالمية كتاب النثر، دار الكتاب المبناني، بيروت، ط( (ٔ

ٔ٘ٔ . 
-ٔٗص م، د.ط،ٕٗٓٓالمغرب، -النقدي، أفريقيا الشرق( لمحوار مراحل، انظر: الباىي، حسان، الحوار ومنيجية التفكير (ٕ

43. 
 .ٔٓٔ، ٜٙ، ٖٜ، ٜٔ، ٜٓ، ٙٛ، ٛٛ، ٖٛ/ٕفدات عمى معاوية ا، كتاب الجمانة في الوفود، الو األندلسي، العقد الفريد( انظر: (ٖ
 .ٜٜ، ٘ٛ/ٕ : المصدر نفسو( انظر(ٗ
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المواجية في بدء الحوار، وطمب اإلعفاء من  بِ وقد مالت المرأة الوافدة بتجنُّ       
عندما  (ٔ)مع سودة بنت عمارة  -عمى سبيل المثال-األسئمِة صراحًة، كما حدث 

رضي اهلل -ة عميعن أبيات شعرية قالتيا ألخييا لنصر  -رضي اهلل عنو-سأليا معاوية
ر الذنب، فدع تيا أمير المؤمنين، مات الرأس وبُ القتال، فأجابت :"  وحثو عمى -عنو

فأجابتو باإليجاب  ؛مقام أخييا ال ينسى فأعاد عمييا بأنَّ ، (  ٕ)عنك تذكار ما قد ُنسي"
وباهلل أسأل أمير المؤمنين إعفائي  قالت:"ثم  ،شعري عمى مكانتو واالستشياد ببيتٍ 
 إعفاءىا -رضي اهلل عنو–من معاوية دارمية الحجونية  طمبتكما ، (ٖ) مّما استعفيُتو "

" أو ُتعفيني يا أمير في قوليا:  ووأبغضت اعميِّ  أحبتْ  مَ من الجواب عندما سأليا لِ 
عمى عدلو في  المؤمنين؟ قال: ال أعفيك، قالت: أما إْذ أبيَت، فإني أحببُت عمًيا

ما ، وَطمُبك عمى قتالك من ىو أولى منك باألمر ، وأبغضتكةويَّ ْسمو بالسة، وقَ الرعيَّ 
و ماٍض انتيى، فال ُيحبذ الحديث عنو؛ كما وقد تشير المرأُة بأنَّ  .(ٗ)"لك بحق... سلي

 عندما سأليا معاوية: "ألسِت الراكبة الجمل األحمر، (٘)في جواب الزرقاء بنت عدي 
فَّين يوم صِفين  ين عمى القتال، وتوقدين الحرب؟ فما حممك حضّْ توالواقفة بين الصَّ

فأجابتو بقوليا:" يا أمير المؤمنين، مات الرأس، وُبتر الذنب، ولم يعد  (ٙ)عمى ذلك؟" 
 . ( ٚ)ن تفكر أبصر، واألمر يحدث بعد األمر"ما ذىب، والدَّىر ذو غير، ومَ 

                                                           
النساء انظر: كحالة، أعالم  .العرب ذات فصاحة وبيان ( سودة بنت عمارة بن األشتر اليمدانية، شاعرة من شواعر(ٔ

 .ٕٕٚ-ٕٓٚ/ٕ،بين عالمي العرب واإلسالم
 . ٖٛ/ٕ في الوفود، الوافدات عمى معاوية ( األندلسي، العقد الفريد، كتاب الجمانة(ٕ
 . ٗٛ/ٕ في الوفود، الوافدات عمى معاوية األندلسي، العقد الفريد، كتاب الجمانة ( (ٖ
 .ٜٔ/ٕ نفسوالمصدر ( (ٗ
 .بن أبي طالب يوم صفين اعميِّ  تْ والبالغة والعقل والرأي، ناصر  الفصاحة( الزرقاء بنت عدي الكوفية من ربات (٘

 .ٖٗ-ٕٖ/ٕ النساء في عالمي العرب واإلسالم انظر: كحالة، أعالم
 .ٚٛ/ٕ في الوفود، الوافدات عمى معاوية ، كتاب الجمانةاألندلسي، العقد الفريد( (ٙ
 .ٚٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٚ
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  -رضي اهلل عنو-نصوص المرأة الوافدة عمى معاوية إليو أنَّ شارة ومما يحسن اإل     
األسئمة بطاعة أمر  قُ واإلجابات؛ حيث تتعمَّ  المضمون؛ لتشابو األسئمة تشابوب سمتْ اتَّ 

القدوم، أو التعميق عمى الكبر والتقدم في العمر، وتذكير النسوة بما ُقمْنو تحريًضا ضد 
، ومن ذلك عمى (ٔ) ن قبل معاوية أو جمسائونثًرا وشعًرا مِ  -رضي اهلل عنو–معاوية 

 ؛(ٕ)عبارة: "ماَت الرأُس وُبِتر الذنُب، فَدْع عنَك تْذكار ما قد ُنسي" سبيل المثال: تكرر
 عمَّ  -رضي اهلل عنو–سأليا معاوية  حيث وردت في جواب سودة بنت عمارة عندما

في جواب الزرقاء بنت عدي:" ماَت  عبارًة وردتْ  أيًضا مضى، وشابيت ىذه العبارة
الرأُس وُبتر الذنب، ولم َيُعْد ما ذىَب، والدَّىُر ذو ِغَير، وَمْن تفّكر أبصر، واألمُر 

-، وشابيت ىذه العبارة إجابة بكارة الياللية عندما عمَّق معاوية(ٖ)يحدُث بعد األمر"
ر، َمن عاش َكبر، ومن يا تغيرت،" فقالت: كذلك ىو ذو ِغيَ عمييا بأنَّ  -رضي اهلل عنو

 . (ٗ)مات ُقِبر" 

 : الرسائل:اثاني  
 عمى النحو كتاب العقد الفريدسياسي في تجاه االرسائل المرأة ذات  جاءت      
 اآلتي:

كتاب العسجدة الثانية في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىم، وىو كتاٌب تضَّمن رسائل  -ٔ

                                                           
-، يونيوٚ٘اليمن، العدد: -دراسات يمنية  ( السري، أحمد، قراءة في كتاب أخبار الوافدات من النساء عمى معاوية،(ٔ

 .ٕٛٔه، بتصرف ص ٜٔٗٔ-مٜٜٛٔصفر 
 .ٖٛ/ٕ عمى معاوية تالوافدا( األندلسي، العقد الفريد، كتاب الجمانة في الوفود، (ٕ
 .ٚٛ/ٕ المصدر نفسو( (ٖ
 .٘ٛ/ٕ ( المصدر نفسو(ٗ
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 :غايتياكانت والتي  (ٔ)متصمة بالشؤون العامة آنذاك 
 النصح والتوجيو وتبادل الرأي: -أ

؛  -(ٕ)رضي اهلل عنيما-رسائل المتبادلة بين أم سممة وعائشةال وبدا ذلك في   
إلى إلى عائشة تنصحيا بعدم الخروج  -رضي اهلل عنيا–أرسمت أم سممة حيث 

مستخدمة عدة أساليب  ،البقاء في بيتيا خير من خروجيا بأنَّ  بمغياوت ،لبصرةا
 -صّمى اهلل عميو وسمم-ممة زوج النبي سَ  مّْ أُ  نكتبت: "مِ  ؛ إذعمييالتوجييا والتأثير 

إليك الذي ال إلو إال ىو؛ أما بعد، إنك اهلل  ي أحمد إلى عائشة أم المؤمنين: فإنّْ 
أمتو، حجاب مضروب عمى بين و  -صّمى اهلل عميو وسمم-ّدة بين رسول اهلل سُ 
وسّكر خفارتك فال تبتذلييا. فاهلل من  دحيو،القرآن ذيمك فال تن مَّعرمتو، قد جَ حُ 

النساء يحتممن  أنَّ  -صّمى اهلل عميو وسمم-وراء ىذه األمة، لو عمم رسول اهلل 
عمود الدين  فإنَّ  ؟البالد الفراطة فيو قد نياك عن أنَّ  ا عممِت الجياد عيد إليك، أمَ 
األطراف،  جياد النساء غضَّ  انصدع،إن  مال، وال يرأب بينَّ  ال يثبت بالنساء إنْ 

                                                           
 ،ٕٚٛ -ٕٙٛ/ٗمة في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىرسائل المرأة: األندلسي، العقد الفريد، كتاب العسجدة الثاني ( انظر:(ٔ
 و

ل الدين والفضل إذا اجترؤوا ، وانظر: المصدر نفسو، كتاب المؤلؤة في السمطان، تحمُّم السمطان عمى أى ٕٖٓ -ٖٔٓ
 .ٓٛ/ٔ عميو

في كتابين، ىما: )غريب الحديث( البن قتيبة  -رضي اهلل عنيما-رسائل أم المؤمنين عائشة وأم سممة ( وردت (ٕ
وقد ورَد بعُض االختالف في بعض المفردات إال أنيا قريبة في  ،ىـ( وكتاب )بالغات النساء( البن طيفورٕٙٚ)ت

، بالغات النساء، العقد الفريد( متطابقة مضموًنا في الكتب: )غريب الحديث، ةالرسائل الثالث نَّ إ :المعنى، ويمكن القول
تعميٌق منو بقولو:"  -رضي اهلل عنيما–قد ورد في كتاب)غريب الحديث( بعد نقل المؤلف رسالة أم سممة وعائشة إال أنو 

وكذلك ورد في كتاب ، ْلَفاظو"َحدَّثَِنيِو شيٌخ ِبالريّْ من أىل اأْلََدب، ورأيتُو ِعْند بعِض اْلُمحدثين، غيَر َأنو كان اَل ُيقيم أَ 
ْن  )بالغات النساء( تعميًقا من المؤلف عمى رواية ذكرىا، فقال: "وفي نسخٍة يروي بعد ذلك، فإْن أُقْم ففي غيِر جرح، وا 
أخرج ففي إصالٍح بين فئتين من المسممين متناجزتين، واهلُل المستعان، زعَم لي ابن أبي سعد أنو صحَّ عنده أنَّ العتابي 

، وابن ٛٛٗ-ٙٛٗ/ٕ غريب الحديث ،نظر: ابن قتيبةاوم بن عمر صنَع ىذين الحديثين، وقد كتبتُيما عمى ما فييما". كمث
 .ٔٔ-ٓٔص  طيفور، بالغات النساء
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 -اهلل عميو وسمم صّمى-اهللما كنت قائمة لرسول  .(ٔ)ىازةر الوَ صَ الذيول، وقِ  وضمُّ 
ا تردين إلى منيل؟ وغدً  ن منيلٍ ا مِ قعودً  لو عارضك ببعض ىذه الفموات ناّصةً 

ادخمي  سممة وأقسم لو قيل لي: يا أمُّ  ،-صّمى اهلل عميو وسمم-عمى رسول اهلل 
ا ضربو ىاتكة حجابً  -صّمى اهلل عميو وسمم-ألقى رسول اهلل  أنْ  الستحييتُ  ،الجنة
ك أنصح ما تكونين ليذه األمة ك؛ فإنَّ صنَ فاجعميو سترك، ووقاعة البيت حِ  ،عميّ 

صّمى اهلل -سمعتو من رسول اهلل  ك بحديثٍ ثتُ دَّ ي حَ صرتيم؛ ولو أنّْ ما قعدت عن نُ 
 .(ٕ)"والسالم ،الرقشاء المطرقة الحية نيَش شتني يَ لنَ  ؛-عميو وسمم

 ،خاطئٌ البصرة  إلى-عنيمارضي اهلل –خروج عائشة  أنَّ  سممة أمُّ  رأتْ     
؛ أي: أنيا (ٖ)ُمَشبّْيًة إياىا بالسدة  فنصحتيا ؛جموسيا بالبيت وعدم تدخميا متْ وفضَّ 

يكون مغمًقا وآمًنا، حتى  شبيت مكانتيا ومقاميا في اأُلمة بالباب الذي ينبغي أنْ 
الرسالة  نَّ إالفن النثري؛ إذ  يخدم-ىنا-والتشبيو  ،الخالف بخروجيا ال ينفتح بابَ 

 تقريًبا لممعنى وتأكيده. ر؛والتصوُّ التفكير  :ُترَسل ثمَّ تُقرأ، فاجتمع في القراءة
رضي اهلل -وعائشة سممة متساوية بين أمّْ  ن عالقةٍ مِ  منبثقةً  صيحةُ النَّ  وبدتْ     

رضي اهلل –سممة  أمّ  رسالةُ  وارتكزتْ ، مؤمنينال مياتِ بوصفيما من أ-عنيما
جياد  لمفيوم المرأة لم يعيد إلييا الجياد، وعرضتْ  وىو أنَّ  ،مبدأ ديني عمى-عنيا

 آلليات ثم عرضتن والستر وخفض الصوت، ومِ  في البقاءى الذي يتبدَّ المرأة 
-وسممصمى اهلل عميو –ليا برفض رسول اهلل  ، مذكرةً جموسيافضل  ةً نَ يَّ بَ مُ قناع إ

صمى اهلل -مكانة الرسول وىي بذلك تخاطبُ  لو كان عمى قيد الحياة آنذاك، لذلك

                                                           
 (

1
ز يتوهز إذا َوِطئ َوطأً ثقيالً، والمقصود ةالوهاز ( بن منظور، لسان العرب، انظر: ا .ِقصر الخطى :الَخْطُو، وقد َتوهَّ

 .6/992هزمادة: و
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٗ ، يوم الجمل، العقد الفريد، كتاب العسجدة الثانية في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىمياألندلس (ٕ)
 .ٛٔٔ/ٖبن منظور، لسان العرب، مادة: سددا . انظر:الدار والبيت ( باب(ٖ
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ن ر والتخويف مِ الرسالة بالتحذي رضي اهلل عنيا، وانتيتْ -عائشة لدى-وسممعميو 
 المترتب عمى خروجيا إلى البصرة.ثر األ

 وىي ،أخرى نظرٍ  نصيحتيا لوجيةِ  باعاتّْ -رضي اهلل عنيا-عائشة رفضتْ وقد     
ن مِ  فال بدَّ  ن البقاء وتسميم األمور،مِ إصالح أمر المسممين وتوجييم أفضل  أنَّ 
صالح  ؛سديدٍ  رأيٍ   أجابتيا:ف ،أمرىملتوجييم وا 
الذي ال إليك ي أحمد اهلل عميك، فإنّْ  م سممة، سالمٌ المؤمنين إلى أُ  مّْ من عائشة أُ "

 نصيحتك، وما أنا بمعتمرةٍ  فني لحقّْ ك، وأعر إلو إال ىو؛ أما بعد، فما أقبمني لوعظِ 
ن المسممين، فيو بين فئتين متشاجرتين مِ  تُ قْ رَ فَ  عم المطمع مطمعٌ نِ ، ولَ بعد تعريجٍ 

ن أمضِ  فعن دُ أقعُ  فإنْ  فإلى ما ال غنى بي عن االزدياد منو،  غير حرج، وا 
 .(ٔ)"والسالم

وبينت فضل  ،عن عزميا لمخروج رتْ لكن عبَّ  ،ووعظياقبوليا لنصيحتيا  تْ نَ فبيَّ    
  .خروجيا لإلصالح بين المسممين

 كما تمَّ تبادلحول الخروج واإلصالح والتوجيو من عدمو،  رأييما اختمفوىنا    
فيو حجة  رأتْ  مرتكزٍ عمى منيما  واحدةٍ  كلّْ  باستناد بينيما،والنصيحة فيما  الرأي
 رأييا.

 
 
 
 
 

                                                           
1
  .ٕٖٓ/ٗ يوم الجمل ،األندلسي، العقد الفريد، كتاب العسجدة الثانية في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىم( (
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 أمر لقائد: توجيو-ب
 البصرة متْ ا قدِ لمَّ  عائشة أنَّ  وردَ  ،األحداث واختالف الرأي آنذاك في خضمّْ       

 إلى تيدفُ التي وىي من الرسائل الحربية  ،(ٔ) صوحانإلى زيد بن  رسالةً  كتبتْ 
المؤمنين إلى ابنيا  مّ ن عائشة أُ مِ  ":فكتبت ،توجيو الناس وتيدئتيم حتى وصوليا

ا في الجاىمية، أباك كان رأسً  الخالص زيد بن صوحان: سالم عميك؛ أما بعد، فإنَّ 
نَّ ا في اإلسالم، دً وسيّْ  قال: كاد أو لحق؛ من السابق، يُ  صّميبمنزلة المُ ك من أبيك وا 

ونحن قادمون  ،بن عفانن مصاب عثمان وقد بمغك الذي كان في اإلسالم مِ 
بن  فإذا أتاك كتابي ىذا فثّبط الناس عن عمي   ،يان أشفى لك من الخبرعميك، والعِ 

 .(ٕ)"ن مكانك حتى يأتيك أمري، والسالمأبي طالب، وكُ 
منزلة والد زيد بن صوحان في  إلى وصفِ -رضي اهلل عنيا-فعمدت عائشة    

ن أبيو ُمشبّْيًة منزلتو بمنزلة المصمي من الجاىمية واإلسالم، ُمبينًة منزلتو مِ 
نك مِ :ن أبيو بداللة العبارةالسابق، وجعمتو امتداًدا تاريخًيا، وجزًءا ال يتجزأ مِ  ن " وا 

 ن قبولٍ الخيارات المتاحة مِ  قُ أبيك بمنزلة الُمصمي من السابق"، وىي بذلك تضيّْ 
المخاطب في  ى إشراكِ يرمي المتكمم في استعمال الشاىد إلإذ " ؛ةأو محايد ورفضٍ 

 لُ مشتركة، يمثّْ  ن ثقافة وقيمٍ ر عنو، نظًرا إلى ما بينيما مِ نفس الرأي الذي يعبّْ 
  .ألمرىا واحد، وىو االستجابة وخيارٍ  في جوابٍ لتضعو  ؛(ٖ)جزًءا منيا"  الشاىدُ 

                                                           

 (
1
تابعي، من أىل الكوفة، لو رواية عن عمرو  ،زيد بن صوحان بن حجر العبدّي، من بني عبد القيس، من ربيعة(

ولما كان يوم الجمل قاتل مع عمّي  ،فقطعت شمالو يوم نياوند ؛وعمّي، كان أحد الشجعان الرؤساء، وشيد وقائع الفتح
 .ٜ٘/ٖ ،مٕٕٓٓ، ٘ٔلبنان، ط-خير الدين بن محمود، دار العمم لمماليين، بيروت الزركمي، انظر: .حتى قتل

2
 .ٕٖٓ/ٗ ، يوم الجملاألندلسي، العقد الفريد، كتاب العسجدة الثانية في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىم ((

، دار الفارابي، بيروت "مشروع قراءة شعرية "رمضان، صالح، الرسائل األدبية ودورىا في تطوير النثر العربي القديم (ٖ)
 .ٙٓ٘- ٘ٓ٘م، ص  ٕٔٓٓ، ٔلبنان، ط –
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 :طمب النصرة -ت

 بنتنائمة  أنَّ  التي نقميا المؤلف" نائمة بنت الفرافصة ذلك في رسالةِ  حُ ضِ يتَّ و      
 بن بشير، وبعثتْ  النعمانمع  ان بن عفان كتبت إلى معاوية كتابً امرأة عثما الفرافصة

ن نائمة بنت الفرافصة إلى مِ  :بالدماء، وكان في كتابيا اعثمان مخضوبً  إليو بقميصِ 
ي أدعوكم إلى اهلل الذي أنعم عميكم، وعممكم أما بعد، فإنّْ  ؛معاوية بن أبي سفيان

عميكم  ونصركم عمى العدو، وأسبغَ  الضاللة، وأنقذكم من الكفر،ن مِ م، وىداكم اإلسال
تنصروه بعزم اهلل  كم حقَّو وحقَّ خميفتو أنْ ر ذكّْ وأنشدكم اهلل وأُ  ،نعمو ظاىرًة وباطنة
ن َطاِئَفتَاِن ِمَن ﴿عميكم، فإنو قال:  َفِإن َبَغْت ِإْحَداُىَما  ۖ  اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما َواِ 

أمير المؤمنين ُبِغي عميو،  فإنَّ  ،(ٔ) ﴾َتِفيَء ِإَلٰى َأْمِر المَّوِ َعَمى اأْلُْخَرٰى َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّٰى 
الوالية ثم ُأِتي إليو ما ُأتي لحقَّ عمى كل مسمم يرجو  ولو لم يكن لعثمان عميكم إال حقَّ 

فكيف وقد عممتم ِقدمو في اإلسالم، وُحسن بالئو، وأنو أجاَب اهلل،  ينُصَره، إمامتو أنْ 
الدنيا وشرف  وصدَّق كتابو، واتَّبع رسولو، واهلل أعمم بو إذ انتخبو، فأعطاه شرفَ 

ني أُقصُّ  المدينة حصروه في داره  إن أىلَ ، ي شاىدٌة أمره كموعميكم خبره، إنّْ  اآلخرة، وا 
ء قدروا عميو، شي ن كلّْ عمى أبوابو بالسالح، يمنعونو مِ  يم ونيارىم، قياًماوحرسوه ليمَ 

 .(ٕ)" .حتى منعوه الماء..

رضي اهلل -والنصرة لعثمان بن عفان الثأر عمى أخذ فتضمنت رسالتيا الحثَّ       
 المسممينحصل لزوجيا خميفة  مى ماالشاىد ع ىي بمنزلةتمتو، وكانت قَ  نمِ -عنو

–م لمعاوية عن شعور الخذالن والخيبة والتظمُّ  معبرةً -عنورضي اهلل -عثمان بن عفان
                                                           

 .ٜ( سورة الحجرات، آية (ٔ
. ٕٙٛ /ٗ، في مقتل عثمان بن عفانكتاب العسجدة الثانية في الخمفاء وتواريخيم وأخبارىم العقد الفريد، األندلسي،  (ٕ)

 مع الموضوع والمضمون. قنظًرا لطول الرسالة اقتبست الباحثة منيا ما يتواف
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 ًرامؤثّْ  ئورسالتيا الشاكية وبعثيا بالقميص المخضوب بدما فكانت ،-عنورضي اهلل 
 العقل والوجدان مًعا، وغمبت عمييجاءت الرسالة طويمة نوعا ما مخاطبة او سياسيا، 

 والتوضيح، والتعميل. ،والشرح ،الوصفبدورىا إلى  تْ العاطفة التي أدَّ 

 مناصحة خميفة المسممين:-ث 

–المسممين معاوية  لخميفة-عنيارضي اهلل –عائشة  المؤمنينى نصح أم ويتبدَّ     
ن يعمْل بمساخط و مَ فإنَّ  بعد،" أمَّا كتبت:حيث  ؛سالة موجزة جًدار  في-عنورضي اهلل 

معاٍن متعددة  عدةَ  الرسالةُ  فحممتْ  ،(ٔ)لو، والسالم"  ان الناس ذامِّ اهلل َيُصر حامُده مِ 
واالمتثال لرضا اهلل ال الناس، وجاء الطباق  ،بالعملالنصح  :عبارة واحدة، وىيفي 

 ماىية نصيحتيا. نُ بيّْ تُ  ةً إقناعيَّ  بين )حامده( و)ذاًما( ُمَؤدًّْيا وظيفةً 

 الجوابات المسكتة: ثالث ا:

كتاب المختارات  مؤلفي بعُض  إليياوىي من األجناس النثرية القديمة التي أشار     
 في كتابو اأفرد المؤلف ليا بابً ، وقد  (ٕ)وأفردوا ليا فصوال األدبية العربية القديمة

نبة في األجوبة )بعنوان ، ْرَكًباا من" أصعب الكالم كّمو مَ يووصفيا بأنَّ ( كتابة المجَّ

                                                           

وردت  *.ٓٛ/ٔكتاب المؤلؤة في السمطان، تحمُّم السمطان عمى أىل الدين والفضل إذا اجترؤوا عميو المصدر نفسو، (ٔ)
ىـ( عمى النحو اآلتي: "حدثنا ابن ُنمير عن ٖٕ٘في كتاب: )المصنف في األحاديث واآلثار( البن أبي شيبة )تالرسالة 

ا بعد؛ فِإنَّو َمْن َيْعَمْل ِبسَخِط المَِّو ُيَعدُّ َحاِمُدُه زكريا عن اْلعبَّاس بن  ُذريح عن الشَّعِبي قال: كتَبْت عائشُة ِإلى معاوية: َأمَّ
ابن أبي شيبة، عبداهلل  انظر:. الحديثوعمََّق ُمحقق الكتاب بأنو صحيح، وأشار في اليامش إلى كتب  ،ِمن النَّاس َذامِّا"

ي شيبة، تحقيق: سعد ناصر عبدالعزيز الشثري، دار كنور إشبيميا، المممكة العربية بن محمد، المصنف البن أب
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٚٔم، ٕ٘ٔٓ-ىـٖٙٗٔ، ٔالرياض، ط-السعودية

م، ٜٕٓٓاألردن، د.ط، -( قط، مصطفى البشير، مفيوم النثر الفني وأجناسو في النثر العربي القديم، دار اليازوري العممية ، عّمان(ٕ
 .ٗٔٔبتصرف: ص
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كرة، مناجاة الفِ  لُ صاحبو ُيعجّْ  ألنَّ  ا؛سمكً مَ  قوُ ، وأضيَ امذىبً  وأغمضوُ  ،امبً طْ وأعزُّه مَ 
 .(ٔ)واستعمال القريحة" 

من الخوارج في رّدىا  جواب امرأةٍ ما نقمو المؤلف عن  ومن الجوابات المسكتة      
عمى الحجاج؛ حيث "ُأتي لمحجاج بامرأٍة من الخوارج، فقال ألصحابو: ما تقولون فييا؟ 

يا األمير، قالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيًرا من أيُّ  ميا القتلَ قالوا: عاجِ 
استشارىم في موسى، فقالوا:  قال ليا: ومن صاحبي؟ قالت: فرعونوزرائك يا حجاج؛ 

وأخيو ىارون مع  -عميو السالم–المرأُة موقف موسى  نتْ ، فضمَّ (ٕ)أرِجو وأخاه"
ن حكم أصحاب الحجاج حين ص والتخفيف مِ التخمُّ  صةتضمين القن فرعون، والغاية مِ 

بداء رأييا في سياق م إليو أشاروا  .فيما سبق مصيره ُعِرف ياحالل شابوٍ بقتميا، وا 

" الحجاج قال  بأن: األندلسيما نقمو فيضعف المخاطب  المرأةُ  بينما وصفتْ     
وأنت  حْصدًا، قالت: اهلل يزرعُ كم نَّ دَ وألحصُ  عدِّا،نكم واهلل ألُعدُّ  الخوارج:المرأة من 

عمى الحجاج المتحدي بقدرتو عمى  تْ فردَّ  (ٖ)ن الخالق؟"تحصد، فأين ُقدرة المخموق مِ 
 من حجة قوتو بمقارنتو فتْ ضعَّ  يد، بأنْ إفنائيم كما في السياق الذي بدا فيو التيد

ن مِ في ذلك تبتغي وظيفة اإلضعاف والتقميل ىي و  ،شيء بالخالق القادر عمى كلّْ 
 شأن التيديد والخوف.

ن الخوارج، فجعل يكّمميا مِ  "ُأتي الحجاج بامرأةٍ : ن صور الجوابات المسكتةومِ     
ستحي وىي ال تنظر إليو، فقيل ليا: األمير يكّممك وأنت ال تنظرين إليو! قالت: إني ألَ 

                                                           
 .٘/ٗ، العقد الفريد، كتاب المجنَّبة في األجوبة ( األندلسي(ٔ
 . ٕٙ/ٗ ( المصدر نفسو(ٕ
 .ٕٙ/ٗ مصدر نفسوال (ٖ)
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 صورةَ  يحملُ  بدا ىذا النصُّ  .(ٔ)"فُقتمت ؛بيا رَ ن ال ينظر اهلل إليو، فأمَ أنظر إلى مَ  أنْ 
، ورفضيا التعبير عن احترام أو إبداء مشاعر الرضا أو القبول ياالمرأة المتمسكة بموقف
بو الطرف اآلخر بالتجاىل وعدم  شعرتْ وىي ما أ إلى الحجاج،بداللة عدم نظرىا 

 كمٍ بحُ  رتْ يا عبَّ إال أنَّ  ،الخميفةاالحترام، فكان السؤال بمنزلة توجييا لمتيذيب مع مقام 
اهلل ال ينظر إليو، بحسب خمفيتيا  بأنَّ  صير الشخص المخاطب وىو الحجاجقطعي بم

يمانيا بذلك.  المذىبية وا 

     الخاتمة:
 متنوعة بدتْ  ذات االتجاه السياسي فنون المرأة النثرية أنَّ  مما سبق ىيتجمَّ     

منيا في  كبيرٌ  جاء جزءٌ  حيث ؛وواضحةٍ  ةٍ دَ محدَّ  ألحداث تاريخيةٍ  ، ُمصوّْرةالمضامين
 نَ عناوين واضحة لمحديث عن التاريخ والسيرة كما في خطب ورسائل المرأة لتكوّْ 

لبيان  ؛لمكشف عن األحداث آنذاك ومؤازرة مع النصوص األخرى تاريخيةً  وظيفةً 
األجوبة  المرأة ومحاوراتيا وفنّْ  خطبُ  بينما بدتْ  ،السيرة التاريخية وعرض األحداث

العرب وأىمية ىذه الفنون الشفاىية عند العرب  بالغة وفصاحة المسكتة في عرضِ 
 ألنَّ  ؛يا قميمةٌ إال أنَّ  ،ن ضمن األمثمةمِ  المرأةِ  نصوُص  وجاءتْ  ،لمخطب بعرض نماذجَ 

 والرسائل وقد أظيَر فنُّ الخطابةاتجاه تأليف مختارات أدبية.  لُ كتاب العقد الفريد يمثّْ 
ين، وشجاعتيا في التعبير عن رأييا بحكمٍة دور المرأة في اإلصالح، وخدمة الدّْ 

المؤمنين عائشة، وأم  عمى نخبٍة من النساء، كأمّْ  ةً محصور الرسائل  وبدتْ وبالغة، 
لمرأة بامنزلًة خاصًة  بُ تتطمَّ  ؛ إذ إنَّياونائمة بنت الفرافصة –رضي اهلل عنيما –سممة 
ا أمَّ  ؛لتضطمع بدور كتابتيا وصياغتيا ؛تكون متعممة، أو عالمًة، أو ذات منصب كأن

                                                           
 .ٕٙ/ٗ المصدر نفسو( (ٔ
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 ،وتعبيرىا عن رأييا بصراحةحول بالغة المرأة الخارجية  تْ الجوابات المسكتة فتمركزَ 
ن دورىا الديني المؤدي مالمرأة السياسي ومشاركتيا في الرأي العام آنذاك  دورُ  نبثقُ وي

وعمى  .ة أو الشكوىعمى النصر  الحثّْ أو الدور االجتماعي ك ،إلى اإلصالح والتوجيو
بالغة المرأة وفصاحتيا،  لُ في كونيا تمثّْ  ةً أدبيَّ  قيمةً  تممكُ  النصوص فإنَّ  أية حال

 يةالمسمّْ  ةِ السرديَّ  لمقيمةِ  عن دور المرأة ومكانتيا آنذاك، إضافةً  تكشفُ  ةً تاريخيَّ  وظيفةً و 
األندلسي في لييا المؤلف إتب المختارات األدبية، والتي أشار التي تكتنف قارئ ك

يجازً ا فً ن األخبار تخفُّ مقدمة كتابو بحذفو األسانيد مِ  من  سعى مصنفةُ  يا أخبارٌ ألنَّ  ا؛وا 
 .لُتمتَّْع القارئ عند االطالعفي تصنيفيا  فَ وتصرَّ  الموضوعات،لشمول  خالليا
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