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 نبيهة عبود ودور املرأة الشرقية احلاكمة دراسة يف كتابها

 )ملكتان من بغداد(

 إبراهيم شاكرحممد  وميض د.م.

3/02/0202تأريخ القبول:      9/8/0202تأريخ التقديم:      
 زراني؛الخ دي؛الرش یالهادالكممات المفتاحية : 

 المستخمص:
مت عبر مسيرتيا شرقية، قد نبيية عبود مؤرخة وباحثة غربية مف أصوؿ      

والثرية أعمااًل تركت أثرًا كبيرًا في الفيـ الغربي لإلسػالـ والحضارة العممية الطويمة 
الميمة التي تركتيا كتابيا )ممكتا بغداد( ، الذي أرخ  التي أنتجػو ، ومف اآلثػار

ىي الخيزراف زوجة الميدي وأـ  ف لمعتا في مطمع العصر العباسيلشخصيتي
ىذا الكتاب ليقدـ  جاء إذميف ، ي والرشيد ، وزبيدة زوجة الرشيد وأـ األالياد

 نموذجًا لمدور السياسي الفعاؿ الذي لعبتو المرأة الشرقية متمثمة بشخص كؿ مف 
الخيزراف وزبيدة ودورىما في صناعة أحداث كانت ذات آثر ميـ داخؿ البالط 

 العباسي.
 مقدمة

باحثة غربية ذات أصوؿ مشرقية عممت في  يسمط البحث الضوء عمى           
لفترة طويمة مف عمرىا البحثي ؛ أال وىي المستشرقة األمريكية  ميداف االستشراؽ

عنصر نسوي شغؿ مقعدًا في معيد شيكاغو لمدراسات التي مثمت أوؿ  نبيية عبود،
ىذا المعيد تقديـ عدد ميـ مف الدراسات  الشرقية . استطاعت مف خالؿ مكثيا  في

ابرز الجوانب التي ركزت  لمتنوعة في ميداف التراث العربي اإلسالمي ،  وكانتا

                                                 

  معة الموصل ./ جالمعموم اإلنسانيةقسم التاريخ/ كمية التربية 
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عمييا في عمميا ىو دراسة وضع المرأة الشرقية ، واألثر الميـ الذي تركتو بعض 
 النسوة الالتي برزف في التاريخ اإلسالمي مف خالؿ أثرىف عمى سمطة الحاكـ ،وقد

 ف وزبيدة .قدمت نماذج لتمؾ النسوة أبرزىف الخيزرا
قسـ البحث عمى ثالث محاور اىتـ األوؿ بدراسة سيرة حياة نبيية عبود مف        

حياتيا العممية وصواًل إلى استقرارىا في معيد شيكاغو لمدراسات  تفاصيؿ إذ
العممي واألكاديمي. أما المحور الثاني فقد خصص  الشرقية ، واإلشارة إلى أثرىا

عف المرأة  يةشراقاالستفييا الرؤية  ة التي تشكمتإلعطاء لمحة سريعة عف الكيفي
 واالىتماـ الذي أواله المراقب الغربي ليا.  -المسممة -الشرقية 
أما المحور الثالث واألخير وىو ركيزة دراستنا ىذه ،  فقد جاء لبياف الكيفية        

ة ودورىا نبيية في وصؼ األثر الميـ الذي مارستو المرأة الشرقي  التي تعاممت فييا
،  ممكتان من بغدادالميـ المؤثر متمثمة  بكؿ  مف الخيزراف وزبيدة في كتابيا 

لـ يكف األوؿ مف نوعو في مسيرة نبيية في   ممكتان من بغدادوحقيقة كتاب 
اىتماميا بالمرأة الشرقية ؛ إنما سبقو جيد أخر تحدثت فيو عف عائشة زوجة 

 اف نبيية كاف لدييا مشروع لتتبع األثر ويبدو  ، ( )صمى اهلل عميه وسممالرسوؿ 
 صناعة القرار .  السياسي لممرأة الشرقية في

وأخيرا فقد اعتمدت الدراسة عمى العديد مف المصادر والمراجع التي         
ساعدت الباحث في تعزيز الرؤية عف الطريقة التي قدمت فييا نبيية فيمًا معمقًا 

ميـ لممرأة الشرقية وأثرىا السياسي عمى بالط تبيف فيو لممتمقي الغربي الدور ال
عرفو الغرب أال وىو ىاروف   الحكـ خاصة وىما امرأتاف ارتبط اسميما بأشير اسـ

 الرشيد بطؿ قصص ألؼ ليمة وليمة.
 
 
 
 



 
 م2020/هـ1442                                (                       22العدد )ملحق  –                          

 

 
525 

 
 

 لمحة في سيرة حياة نبيهة عبود :  -أواًل 
 :  تعميميا المبكرا ػ 

في مدينة مارديف )جنوب (، Nabia Abbottولدت نبيية عبود )           
، وكانت ال تزاؿ طفمة  )3(ـ(3981( كانوف األوؿ عاـ  )13غرب تركيا ( ، في)

قافمة مف الخيالة البدو نزواًل إلى  حيف سافرت مع عائمتيا في عربة بصحبة
إلى الخميج  وأبحرت العائمة نزواًل خالؿ نير دجمة إلى بغداد والحقاً .   )2(الموصؿ 

ـ(، وىناؾ دخمت مدارس 3891رحمة أخرى إلى مومباي عػاـ ) لتبدأ . العربي
لتصبح مؤىمة  ،  استغرقت فييا كؿ دراستيا لممرحمة الثانوية إذ ،)1( انكميزية

لكنيا بقيت في اليند خالؿ  ،)4((ـ3831) االلتحاؽ بجامعة كامبريج حتى عاـ
التحقت بكمية  إذ، )Luck now)  ))1وارتحمت لشماؿ لكينو الحرب العالمية األولى،

                                                 

(1) Muhsin mahdi : journal of near eastern studies ,vol 4, no 3 , Arabic and Islamic studies in 
honor of nabiaabbott : part one (jul-1981) ,p: 163 . 

(2) Ibd,p: 163. 
(3) Ibd,p:163. 
(4) Ibd,p:163. 

يضا المقر اإلداري لممنطقة . وتعتبر مف أكثر ليكنو :ىي اكبر مدينة , وعاصمة والية اوتار براديش اليندية , وىي أ (2)
مناطؽ التكتؿ السكانية في اليند , ولطالما عرفت ليكناو كمدينة متعددة الثقافات وازدىرت كمركز ثقافي وفني في شماؿ 

مالية والتكنولوجيا اليند مف القرنيف الثامف والتاسع عشر , وال تزاؿ مركزا ىاما لمحكومة واإلدارة والتعميـ والتجارة والقضاء وال
 .Wikipedia.org/wiki/lucknow  والتصميـ والثقافة والسياحة والموسيقى والشعر . لممزيد ينظر:
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 ،وحصمت منيا عمى البكالوريوس)3( (Isabella Thoburn)إيزابيال ثوبرف لمبنات
 . )2(ـ( 3838في اآلداب والفنوف  و بمرتبة الشرؼ عاـ )

 : نشاط نبيية عبود وبداية حياتيا المينيةب ػ 
ؿ والتحقت نبيية فيما بعد لبدء برنامج تعميـ المرأة في العراؽ خال              

، ويبدو أنيا   )1(تمتعت بدعـ كبير مف المس غيرترود بيؿ*  إذنشوء الممكية فيو ، 
تبعت اسرتيا لمدينة  إذـ(، 3821عاـ ) استمرت بالعمؿ فػي ىػذا البرنامج إلى

مف جامعة بوسطف  بوسطف األمريكية وحصمت ىناؾ عمى الماجستير في اآلداب
(Boston )في مدينة ويممور )4(كمية ازبري  ومف ثـ انضمت لمكادر التدريسي في ، 
(Wilmore) ( في مقاطعة كنتا كيKentucky)  َدرَست في قسـ التعميـ .ومف ثـ ،

                                                 

وىي مؤسسة فرعية تمنح شيادات جامعية في اهلل آباد , والتي ىي عبارة عف منطقة واسعة لييئة استشارية بريطانية تدير  (3)
يبدو أنيا إحدى المدارس التبشيرية التي كانت منتشرة باليند , أسست عمى يد عممية االمتحانات النيائية وتخرج الطالب و 

 ( . لممزيد ينظر :3913اآلنسة إيزابيال ثوربـ عاـ )

Jaya indiresan : education for women's empowerment , gender – positive initiatives in 
pacesetting women's colleges , (2002) ,p:270. 

محسف ميدي إلى أف العديد مف زميالت نبيية في كمية إيزابيال أصبحف مستقبال مف العناصر النسوية  يشير (5)
 القيادية في اليند ؛ لممزيد ينظر :

Muhsin :Ibd,P:163 
(8) Muhsin,ibd,p:164. 

( كاتبة انكميزية , رحالة وذات 3828ػ3989*المس بيؿ : وىي جيرترود مارغريت لوثياف بيؿ )
موؽ وعالمة آثار مستكشفة أصبحت مف المؤثريف جدا في صناعة مالمح السياسة مركزسياسي مر 

االمبريالية البريطانية بسبب المعرفة والعالقات الواسعة التي اكتسبتيا مف خالؿ رحالتيا الواسعة في سوريا 
العراؽ  وبالد مابيف النيريف واسيا الصغرى والجزيرة العربية , ساعدت بيؿ األسرة الياشمية في تشكيؿ

واألردف ؛ لممزيد ينظر : مقدمة الترجمة لكتاب , جيرترودلوثياف بيؿ : الصحراء المعمورة , ترجمة : عادؿ 
.8( , ص2994زكار , ) الرياض : مكتبة عبيكاف ػ   

(9) Muhsin:Ibd,p:163. 
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، وانتقمت   )3( (ـ3811ػ3821التاريخ فييا ما بيف عامي ) أصبحت رئيسة قسـ
حينيا انضمت نبيية لمتػدريس فػي  (Chicagoعػائمتيا لػإلقامة في والية شيكاغو)

 ،Martin sprengling) لتي يقدميا مارتف سبرنكمنؾ )الفصوؿ ا
،وأصبحت نبيية بعد ذلؾ أستاذًا لمغة العربية في المعيد  )2( ـ(3818ػ3911)

 Theعضو نسوى مارس التدريس في المعيد الشرقي ) وىي أوؿ،  )1(الشرقي 
oriental Institute  .) 

عيد الشرقي ىي التي ويبدو أف طوؿ المدة التي قضتيا نبيية في الم        
حيث أف نتاج المعيد تمحور في المدة التي  ، )4(حددت اىتماماتيا المستقبمية

 العالقة بيف الدراسات العربية  سبقت والتي تمت الحرب العالمية األولى والثانية حوؿ
فالمعيد ضـ العديد مف الوثائؽ الثمينة لمفترة . اإلسالمية والشرؽ األدنى القديـ 

                                                 

(10) Ibd,p:163. 
(, بدأ 3818وفي )( وت3911مارتف سبرينكمنؾ : بروفسور المع في المغات السامية ولد في واشنطف عاـ ) (11)

( , والواضح أف تواجد 3819ػ 3812بتدريس المغات السامية واألدب الشرقي في جامعة شيكاغو مابيف عامي )
نبيية في تمؾ الفترة في الجامعة تزامف مع قدـو مارتف , بحيث كاف لو تأثير كبير في طبيعة اىتماميا البحثي , 

 لممزيد ينظر:
Nabia Abbott: martin sprengling ,Journal of near eastern studies ,volume 19 
,number 1 ,jan,1960 ,p:54. 

(12) Muhsin :Ibd,p: 164. 
(13) Ibd,p: 164 . ويشير العقيقي في ىذا الصدد أنو بفضؿ العوامؿ السياسية والثقافية و االقتصادية يـو الفت   

عدة برامج دراسية في الجامعات والمعاىد  الواليات المتحدة نفسيا بحاجة الى تفيـ البالد االسالمية أعدت ليا
وعنيت بالمكتبات وسخت عمى البعثات والمعاىد ، والمعيد الشرقي كاف ابرز ميادينيا ، لممزيد ينظر : 

.                                                                                    1/899المستشرقوف ، 
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إلى انو لطالما اعتبرت نبيية ؛ )2(ويشير محسف ميدي ،)3(المبكرة  اإلسالمية
المعيد الشرقي منزاًل ليا ، لذلؾ لـ تتركو أبدا ماعدا سنة واحدة فقط عندما ذىبت 

درست  إذ ،)1( ـ(3841-3848عامي ) لمشرؽ األوسط عمى سبيؿ التفرغ بيف
بكرة، بحيث مكنتيا دراستيا ونشرت العديد مف الوثائؽ السياسية لمفترة اإلسالمية الم

 تمؾ مف الحصوؿ عمى وثائؽ ميمة أخرى وسعت بيا مقتنيات مكتبة المعيد في
 ىذا المجاؿ .

عممت نبيية عمى االستفادة الكاممة مف الفرص التي منحت ليا تحقيقًا وتدريسًا     
 . )4(منيا العمؿ عمييا وتقديميا بأشد درجات الدقة والرصانة  لممواضيع التي تطمب

نتج عنو العديد مف اإلعماؿ الميمة ؛  إف عمؿ نبيية الدؤوب في المعيد الشرقي
المصرية القديمة  إضافة إلى أنيا نوعت ميداف دراستيا فمـ تقؼ عند دراسة الوثائؽ

والبرديات ، بؿ شمؿ عمميا أيضا دراسػات تتنػاوؿ تاريخ اإلسػالـ المبكر , كانت 
دراستيا لوضع المرأة المسممة ودورىا السياسي الذي حقوليا ما قدمتو نبيية في  أىـ

لعبتو في الفترة المبكرة مف تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية ،وقد استمرت نبيية 

                                                 

جاءت ىذه المسألة في االىتماـ المبكر لممعيد بدراسة التاريخ المصري القديـ في الفترة ما بيف    (11)
( ، والذي مف خاللو بدأوا بدراسة التاريخ االسالمي ؛ لممزيد ينظر : العقيقي ، المستشرقوف ، 3889ػ3819)
 .    883ػ889/ 1

(15) Muhsin ,Ibd,p:164. 
 ؛ لممزيد ينظر : 3998ػ1/3999وف , العقيقي : المستشرق (13)

Muhsin :Ibd,p:164. 
(17) Ibd,p:164. 
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عممت بعدىا كأستاذ متفرغ ،  إذ، )3( ـ(3881في المعيد الشرقي حتى عاـ )
 . )2(ـ( 3893تشريف األوؿ  31وتوفيت نبيية في )

 : آثارىا وأعمالياج ػ 
نظرًا لطبيعة عمؿ واىتمامات المعيد الشرقي ، وطوؿ الفترة التي قضتيا          

 نبيية في العمؿ فيو ؛
األمر الذي رسـ نوع اىتماماتيا وطبيعة الدراسات التي قدمتيا ، فقد ضػـ المعيد 

، كرست نبيية   )1(ثمينة كتبت عمى الرؽ والبردي والورؽ  مخطوطاٍت إسػالمية
  )4(اإلسالـ المبكر واالىتماـ بعمـ المغة  عمييا مف خالؿ دراسة تاريخ نفسيا لمعمؿ

، التي كانت ابرز الجوانب التي ييتـ بدراستيا المعيد الشرقي، لذلؾ جاءت 
بيف ميداف المغة والتاريخ اإلسالمي  مجموعة الدراسات التي قدمتيا نبيية متنوعة ما

ا نبيية خالؿ حياتيا البحثية مف خالؿ حصر مجموعة الكتب التي قدمتي ويمكف
 استبياف اىتماماتيا  :

 .  )1(ـ( 3811أديرة الفيوـ عاـ ) ـ0
 

                                                 

(18) The oriental institute: Annual report ,1980-1981,editor ,johnbrinkman , the 
university of Chicago ,introduction ,p: 3. 

(19) Ibd,p:3. 
 . لممزيد ينظر :1/3999العقيقي : المستشرقوف ,  (52)

Muhsin :ibd,p:164. 
(21) Muhsin, Ibd,p: 164. 

 ؛ وينظر:1/3999العقيقي : المستشرقوف ,  (55)

Publications of the oriental institute 1906-2014,exploring the history and 
civilizations of the near east ,edit by : Thomas G. urban ,published by : the 
university of Chicago ,2014 ,p:17 . 
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 . )3(ـ( 3819قرة بف شريؾ حاكـ مصر عاـ )ـ 0
ظيور النص العربي الشمالي وتطوره في الرسـ القرآني مع وصؼ كامؿ ـ 3

 .  )2(ـ( 3818المعيد الشرقي عاـ ) لمخطوطات القراف في
 .  )1( ـ(3842) عائشة عاــ 4
 .  )4(ـ( 3848ممكتاف مف بغداد عاـ )ـ 5
ـ( كتاب في ثالث 3812ػ3811دراسة في وثائؽ المرويات العربية عاـ )ـ 6

 .  )1(أجزاء
ولـ تقتصر انجازات نبيية عمى عناويف الكتب فحسب بؿ كاف ليا دراسات        

إضافة عالجت فييا مواضيع شتى نشرت في مجالت عديدة ، وبحوث ميمة
 نذكرىا ىنا لعدـ اإلطالة . لتعقيباتيا عمى الكتب التي كانت تنشر لـ

 :المرأة الشرقية في كتابات المستشرقين-ثانيًا  
وتجاه المرأة  ، تباينت وجيات النظر الغربية تجاه الشرؽ بشكؿ عاـ          

ؽ المسممة ػالشرقية  بشكؿ خاص ، فمنذ بدأ الفكر الغربي يتحسس منطقة الشر 
 أوليما  -تركز مساره في خطيف بارزيف  :

                                                 

(23) Nabia Abbott : the kurrah papyri from Aphrodite in the oriental institute ,(Chicago: 
university of Chicago -1938), and publication of the oriental institute ,p: 15. 

(24) Nabia Abbott :the rise of the north Arabic script and its kur'anic development with 
a full description of the kur'an manuscripts in the oriental institute ,(Chicago : 
university of Chicago -1939) ,p:24. 

(25) Aishah the beloved of Mohammed ,(Chicago : university of Chicago -1942),p:3. 
(26) Two queens of Baghdad ,the mother and wife of Harun Al-Rashid (Chicago : 

university of chicago-1946).  
(27) Studies in Arabic literary papyri ,(Chicago : university of Chicago -1955-1972), in 

three parts . 
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 " أف الشرؽ ىو -؛ وثانييما :  )3(بأف الشرؽ ىو أرض "الفسؽ والممذات "        
عالـ العنؼ والشر المتأصميف" .  وقد أثرت تمؾ المقولتيف في العصور الوسطى ، 

بحت ، بحيث أص )2(الحاضر  وظمتا تتردداف بدرجات متفاوتة مف القوة حتى وقتنا
 ىنالؾ سموكية نمطية في التعاطي مع أىـ مسائؿ الشرؽ . ولكوف الشػرؽ 

بمجممو مستيدؼ مف الناظر الغربي ألجؿ فيـ طبيعة كيانو ،  لذلؾ فقد كانت 
 .)1(النساء الشرقيػات ىدفػًا مباشرًا لمباحثيف الغربييف 

ية الغربية وبعرٍض موجز يمكف اإلشارة إلى الكيفية التي تطورت فييا الرؤ       
، و يمكف القوؿ أف الغرب كوف صورًة مسبقًة عف  -الشرقية-المسممة  عف المرأة

نساء الشرؽ مستقاة مف الروايات الرومانسية وقصائد الشعر وكتب الرحالت 
، وعميػو فقد كػانت المشاعر الغربية حياؿ المرأة الشرقية )4(وحكايات الكتاب المقدس

الشرؽ  بيف االحتقار أحيانًا، فمنذ تعرؼ الغرب عمىتتذبذب بيف الرغبة والشفقة و 
شكمت المرأة التي كانت محجوبة عف عيف المشاىد الغربي ، رمزًا فتنػت بِػو أوروبا 

                                                 

إف ىذه الصورة الخاطئة دامت حتى منتصؼ القرف الثامف عشر ، فقد اعتبر الشرؽ االوسط منبع الييودية و   (52)
اخرى قديمة و بارزة كانت معقاًل لمجيؿ والحروب وارضًا لموحوش و المسيحية واالسالـ ، فضاًل عف حضارات 

المخموقات الغريبة ؛ لممزيد ينظر : ناجي عويجاف : تطور صورة الشرؽ في االدب االنكميزي ، ترجمة : تاال 
 .  8( ، ص2999 –صباغ )بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 

، شباط  123المستشرقيف ، مجمة المعرفة ، سوريا ، العدد محمد يحيى خراط : المرأة الشرقية في عيوف  (52)
 . 224ػ221،ص 2991

تقوؿ جودي مابرو أف الحريـ والحجاب استفز رحالة القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر ، بحيث اصبح لدييـ   (22)
مؽ في ىاجس أف المرأة المسممة تعيش سجف داخؿ البيت بحيث استثار ردود أفعاؿ معادية لنظاـ الحياة المغ

الشرؽ المناقض لمحياة المنفتحة والودودة في الغرب . لممزيد ينظر : حقائؽ غائبة خمؼ الحجاب ، ترجمة: 
؛ وينظر :خراط : المرأة  32(، ص3811معيف االماـ ، )الالذقية : دار نوف لمدراسات والنشر والتوزيع ، 

 .    224الشرقية ، ص
 .39مابرو : حقائؽ غائبة خمؼ الحجاب , ص  (21)
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وعمى الدواـ  "   :  )2( Mabro)) وتقوؿ مابرو ، )3(في آٍف معًا   ونفرت منو
مف الظمـ النساء المسممات يعانيف  رت أوروبا نفسيا أنػيا تػعمـ بأفاعتب

والفف في  وىي قضية تناولتيا لسنيف طويمة كتب الرحالت واألدب واالضطياد،
الغرب ،حتى غدت حقيقة ال تقبؿ النقاش وال تزاؿ ردود الفعؿ الغربية عمى الحجاب 

الحريـ قوية وعنيفة اليوـ كما كانت دائمًا في الماضي". وألجؿ التوصؿ  ومؤسسة
ممرأة المسممة  ، البػد مف تسمسػؿ منطقي مػبسط ل لكيفية  تطورت النظرة الغربية

وصواًل ليدؼ ىذه الدراسة  اىتمت بطبيعة حياة المرأة المسممة التيلبعض اآلراء 
الدولة أثر النساء المسممات عمى بػالط  وىو الكيفية التي جرى فييا تناوؿ موضوع

نبيية ليذه  واألثر السياسي المباشر الذي مارستو المرأة في الخفاء وطريقة عرض
 المسألة . 

أف التصوير المبكر لوضع المرأة الشرقية كاف مبالٌغ فيو بمحاولة التركيز        
عنو ، وأوؿ الصور التي ُقِدمت عف النسػاء الشرقيات  عمى ما ُتِرَؾ الحديث

... أنيف  :  "(  Jean Chardin)   )1(إتيمتيف بالمكر والخديعة  ، ويرى تشارداف
وأنيف يقضيف كؿ  ألرض مػكرًا وأنػيف متعػجرفات وغػادرات وشريرات...أكثر نػساء ا

 .)4(حياتيف في اإلعداد لمجنس وحبؾ المكائد " 

                                                 

مرياـ كوؾ : النساء يطالبف بإرث االسالـ صياغة نسوية اسالمية مف خالؿ االدب ، ترجمة و تقديـ : رندة   (25)
 .  311( ، ص2998ابو بكر ) القاىرة : المركز القومي لمترجمة ػ 

 . 39حقائؽ غائبة ، ص   (22)
ب البروتستانتي , ولد شارداف رحالة فرنسي كتب عف فارس وتركيا واليند , كاف أبوه جواىرجيا يديف بالمذى  (21)

( ؛ أشير كتبو " يوميات رحمة الفارس شارداف " في فارس وفي 3119( وتوفي سنة )3841في باريس سنة )
اليند الشرقية عف طريؽ البحر األسود وبالد القوقاز , لممزيد ينظر : عبد الرحمف بدوي : موسوعة المستشرقيف 

 .  119ػ188( ,ص3881, )بيروت : دار العمـ لممالييف ػ 
(35) John chardin : Sir John chardin's travels in Persia , (new York : cosimoinc-

2011),p:89. 
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عمى ىذه االدعاءات فيما بعد ، ذلؾ انو  )3(( BurrtonJohnوأكد بػورتوف )      
وكأف تمؾ  عندما ترجـ عف المغات الشرقية ركز عمى النصوص اإلباحية ،

،   )2(الشيء الوحيد الذي يتميز بو الشرؽ وبإمكانو تقديمو لمغرب النصوص ىي 
 إذ، يصور الشرؽ أرضًا تنتشر فييا الرذيمة ، )1(كتاب" الروض العاطر" ففي ترجمة

محقؽ الكتاب  " إف الروض العاطر ىو مف الكتب ، )4(يقوؿ عنو ىاني الخير 
ف ترجمتو لإلنكميزية دعاية  السيئة الرخيصة ... وا 

لتراثنا العربي اإلسالمي ..." ،  كاف بورتوف ضميعًا في الثقافتيف العربية  سيئة
اختار مف تمؾ الثقافتيف موضوعًا واحدًا فقػط ىو الجنس  واليندية ، ومع ذلؾ فأنو

وترجمتو ألؼ ليمة وليمة ...    : " )1(في الشرؽ .ويشػير العقيقي إلى ذلؾ بالقوؿ 
ُكَتاب  طابقة شديدة تغاَمَز عميو مف اجمياترجمة فريدة في مطابقتيا لألصؿ م

مقاطع صريحة في ألؼ  عصره  " . ويقصد العقيقي بيذا الكالـ انو كاف ىنالؾ
المترجموف السابقوف لبورتوف بحذفيا ،الف المجتمع الغربي مجتمع  ،  قاـليمة وليمة

 فة .لـ يأبو ليذه الناحية وترجـ المقاطع المحذو  يرفض األدب المكشوؼ و بورتوف
ومف المؤسؼ أف كثيرًا مف المستشرقيف اعتمدوا عمى حكايا ألؼ ليمة وليمة        

الشرقية ، عممًا أف ألؼ ليمة وليمة لـ تكف نصًا معتبرًا يعتمد  لرسـ صورة المرأة
عميو في التراث اإلسالمي ، فيي عبارة عف حكايات شعبية يزيد وينقص مستوى 

                                                 

( ، بريطاني المولد والنشأة التحؽ بالجيش البريطاني في اليند حيث أتـ 3989ػ3923السير ريتشارد بيرتوف )  (23)
يف ، زار العديد مف البمداف االسالمية ؛ لممزيد دراسة المغتيف العربية واليندية وتعمـ الفارسية عمى أساتذة مسمم

 .   2/498( ،  3881ينظر : نجيب العقيقي : المستشرقوف ، ) القاىرة : دار المعارؼ بمصر ػ 
 .  224خراط : المرأة الشرقية ، ص   (25)
دار محمد بف محمد النفزاوي : الروض العاطر في نزىة الخاطر ، إعداد وتحقيؽ : ىاني الخير , )دمشؽ :   (22)

 ( .3889اسامة ػ 
 .1المرجع نفسو ، )مقدمة المحقؽ( , ص  (22)
 .   2/491المستشرقوف ،   (12)
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التي تحدثت  اف فمو رجعنا لألصوؿ التاريخيةالتشويؽ فييا بحسب الزماف والمك
،وضعيا في باب أنيا :"  أخبار  )3(ـ( 811ىػ/148عنيا نجد أف المسعودي )ت

مف خرافات مصنوعة ،نظميا َمف تقرب لممموؾ بروايتيا".كما صنفيا ابف  موضوعة
وىذه الحكايات تـ .  )2(أنيا مف صنؼ الخرافات ـ(،3941ىػ /194النديـ )ت
 ي اليند وبالد فارس والعراؽ والشاـ ومصر.تداوليا ف
ولـ يكف اعتبارىا بحاؿ مف األحواؿ أنيا تمثؿ أدب امة مف األمـ ، بؿ كاف        

التسمية ، وكما مر فأف ُكاًل مف المسعودي وابف  ينظر إلييا عمى أنيا نوع مف
حساف النديـ عدوىا مف الخرافات التي تطرب آذاف المستمع ولكف ربما ألتمقى است

 .  )1(الجميع 
ـ( ،عمى 3194انتقمت قصص ألؼ ليمة وليمة إلى أوروبا ألوؿ مرة عاـ )        

، ولكف لألسؼ ػ مثمو مثؿ العديد  )4((Antoine Gallandغاالف ) يد الفرنسي أنطواف
عمى مظاىر العنؼ التي يفترض أنيا مالزمة  مف األوربييف قبمو ػ ركز ُجؿ اىتمامو

جعؿ العديد مف الغربييف  افتتف الغرب بيذه القصص وىذا االفتتاف.وقد  )1(لمشرؽ 
 معتقديػف أف تمؾحقػيقي وشرؽ القصص التي يقرؤونو يخمطوف بيف الشرؽ ال

القصص ىي وصؼ دقيؽ لممجتمع الشرقي وبطبيعة الحاؿ لممرأة الشرقية 

                                                 

ابو الحسف بف الحسيف بف عمي المسعودي : مروج الذىب ومعادف الجوىر ، دققيا وضبطيا : يوسؼ اسعد   (11)
 . 2/213( ، 3888داغر ، ) بيروت : دار االندلس لمطباعة والنشر والتوزيع ػ 

مد بف ابي يعقوب إسحاؽ المعروؼ بابف النديـ : الفيرست ، ضبطو وشرحو وعمؽ عميو : أبو الفرج مح   (15)
 .  411( ، ص2992يوسؼ عمي طويؿ ) بيروت : دار الكتب العممية ػ 

 .  221خراط : المرأة الشرقية ، ص   (12)
 .  3/314العقيقي : المستشرقوف ،   (11)
 . 221خراط : المرأة الشرقية ، ص   (12)
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الروحاني القوي لمواضيع الجنس والحب والعنؼ  .وبالمختصر فأف المغزى)3(
في ذىف الغربي ، والذي ال  المكر والخداع ، ىػي التي تركػت االنطباع األعمؽو 

أصبحت  يمكف إزالتو عف عالـ الشرؽ بأنو خيالي ، شيواني وعنيؼ ، المسألة التي
، األمر الذي أدى بيـ أف يعتمػدوا شيػادات )2(أنماطا تتكرر في أعماؿ المستشرقيف 

،  بحيث أصبػح لديػيـ ىػاجس رسـ صورة لتدعػيـ صورة الشرؽ المتخيػؿ  بعضيـ
والمجوف والعنؼ ؛ و بيكذا طريقة كانت تطرح أماـ القارئ  مميئػة بالغرائبية والشػذوذ

مؤسسة الحريـ التي ظيرت الحقًا بيذا  طبيعة حياة المرأة الشرقية ، والحديث عف
اصيؿ بقصد مف تف اليدوء المريب وأخطار الدسائس ولذائػذه الخفػية ،وما تراكـ فيو

 التشويؽ و ال شيء غير التشويؽ .
دخمت طريقة العرض الغربي لممجتمع المسمـ منحًا جديدًا بالترجمة التي قدميا      

 (، لكتاب ألف ليمة وليمة )1 ((3918ػ William Lane ()3993" إدوارد وليـ ليف " )

عف سابقاتيا قاـ بوضع ترجمة رصينة ليذه القصص إلى االنكميزية تفردت  إذ.   )4
شروح وتفاسير وحواشي إضافية  ، بالتزاميا بروح المتف وفحواه وجوُه ، وأضاؼ إليو

إسياـ ليف لما  ولوال أىمية .)1(تحدثت عف العادات اإلسالمية في القػروف الوسطى 

                                                 

( ، ترجمة : كامؿ عويد 3839ػ3194في دائرة السحر ، الؼ ليمو وليمة في النقد االدبي االنكميزي ) شارؿ فياؿ : الوقوع  (13)
 . 231، ص 3889، شباط ،  4العامري ، االستشراؽ ، العدد 

( ، 2991ليف ثورنتوف : النساء في لوحات المستشرقيف ، ترجمة : مرواف سعد الديف ) دمشؽ: دار المدى لمثقافة والنشرػ   (15)
 .    1ص

ادوارد وليـ ليف : المجتمع العربي في العصور الوسطى ، ترجمة : عمي حسف الخربوطمي ، )الجيزة : كتب ثقافية ػ  (12)
 .   1( ، )مقدمة المترجـ ( ،ص3889

 . 2/493العقيقي : المستشرقوف ،   (12)
، ترجمة : سيير دسوـ )  ؛ وينظر : ادوارد وليـ ليف : عادات المصرييف المحدثيف وتقاليدىـ2/493المرجع نفسو ،    (22)

. وقد نشرت ىذه الحواشي في كتاب مستقؿ تحت  28، ) مقدمة المترجـ ( ،ص 2( ، ط3888القاىرة : مكتبة مدبولي ػ 
 ( .3889عنواف : المجتمع العربي في العصور الوسطى ، ترجمة : عمي حسف الخربوطمي ) الجيزة : كتب ثقافية ػ
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 طرح فكرة إذ . )3(رأينا تأثيره البالغ عمى الكتابات التي ظيرت في الفترة التي تمتو
ية ىذه سالمي ىو الذي منحت عادات وتقاليد المجتمعات الشرقأف الديف اإل

وِجَدًة بػذلؾ تنػاسقًا اجتماعيًا وأخالقيًا تطرحػو الحكايات مُ  ،النمطية المميزة والواضحة
وضعو ىوامش تفصيمية لترجمتو تمؾ  بوضوح   . ويبدو أف ىذه الفكرة كانت وراء

)2(   . 
تاجات التي قدميا االستشراؽ ولمدة قرنيف مف ومف خالؿ الكـ اليائؿ لتمؾ الن      

الزماف ، درس فييا وضع المرأة الشرقية ، نستطيع حصر ببموغرافيا مبسطة ألىـ 
عف وضع النساء المسممات داخؿ مجتمعاتيف  األعماؿ التي تحدثت بشكؿ مباشر

( ـ3919) )4(، عاـ )1(. كاف ابرز تمؾ الكتػب "  نساء العرب قبؿ اإلسالـ وبعده" 
 عاـ وكتاب "تسميط الضوء عمى الحريـ "، )1(لممستشرؽ الفرنسي بيروف . آي 

                                                 

)بيروت : مركز االنماء  3839ػ3194يمة في نظرية االدب االنكميزي محسف جاسـ الموسوي : الؼ ليمة ول  (21)
 . 233ػ239( ،ص3899القومي ػ 

يقوؿ عمي حسف الخربوطمي اف ادوارد وليـ ليف مف ابرز المستشرقيف االنكميز فقد عاش في مصر فترة طويمة   (25)
اسات العربية واالسالمية ىذا ما ، درس خالليا المجتمع العربي وتشرب بالروح العربية الشرقية واطمع عمى الدر 

أثر في انطباعاتو عف المجتمع الشرقي ، ينظر : المجتمع العربي في العصور الوسطى )مقدمة المترجـ ( 
 .  8ػ1،ص

 . 3/381العقيقي : المستشرقوف ،   (22)
 . 3/381المرجع نفسو  ،   (21)
طب في القاىرة , رحؿ إلى ( , وىو طبيب تخرج مف باريس وعيف مديرًا لمدرسة ال3918ػ 3991بروف : )  (22)

السوداف اشتير بوفرة ما حقؽ وترجـ ونشر مف المخطوطات العربية ولو أثار عديدة في ميداف التاريخ 
 .3/381اإلسالمي , ينظر: العقيقي : المستشرقوف , 
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،وكتاب " النساء المحجبات" عاـ  )2((  Zwemerلصاموئيؿ زويمر)، )3(( 3839)  
(3831) )1( .  

وىذا الكتاب يعتبر نقمة في ،  )4(( Pickthallلممستشرؽ االنكميزي مرمادوؾ بيػكثاؿ )
،  ذلؾ إف مرمادوؾ ىو رجؿ بريطاني اعتنؽ المرأة المسممة عف سيرة البحث العاـ 

ردة فعؿ في أوساط المستشرقيػف والرأي  اإلسالـ ، وكتبو التي قدميا ستحدث
لجوف  ،)1("بنات سباالغربي . وظيػر كتاب أخػر يتنػاوؿ موضوع المرأة بعنواف " 

 حاولة لإلشارة . لسنا بصدد معالجة توجو كؿ كتاب بقدر الم)8(( Phillbyفيمبي )
 إلى ابرز العناويف التي درست المرأة المسممة ضمف مجتمعيا الشرقي .

لمباحث  يةاالستشراق، في تعزيز الرؤية ف رغـ أىمية الكتب السابقة الذكرلك        
،  وبياف طبيعة وضعيا االجتماعي المرأة الشرقية المسممةالغربي حوؿ وضع 

                                                 

(56)  Daylight in the Harem , a new era for moslemwomen , Edited by :Samuel M 
.Zwemer (new York : flaming H.Revell company -1910) . 

( , وىو رئيس المبشريف في الشرؽ األوسط تولى تحرير مجمة عالـ اإلسالـ 3812ػ 3981صموئيؿ زويمر ) (25)
ولو مصنفات في العالقات بيف المسيحية واإلسالـ افقدىا بتعصبو واعتسافو وتضميمو قيمتيا العممية , لممزيد 

 .1/3991ينظر : العقيقي : المستشرقوف , 
(58) Marmaduk picthall :veiled women ,(London :Eveleigh nash-1913). 

( , ولد في لندف وحاؿ ضعؼ صحتو دوف إتماـ السمؾ السياسي , 1938ػ 3911مارمادوؾ وليـ بيكثاؿ ) (22)
أرسؿ إلى سوريا فتعمـ العربية ودرس عادات أىميا وأخالقيـ , اعتنؽ اإلسالـ وألؼ العديد مف الكتب عنو ؛ 

 . 132/ 2ممزيد ينظر: العقيقي : المستشرقوف , ل
( ولد في جزيرة سيالف وتخرج بالمغات الشرقية في جامعة 3889ػ 3991فيمبي : ىو ىاري سانت جوف فيمبي ) (32)

( , ورأس البعثة البريطانية إلى 3838( , وفي العراؽ )3831ػ  3899( , ووظؼ في اليند )3891اوكسفورد )
( , تقمب بعدة مناصب حتى عيف مستشارًا لمممكة العربية السعودية ولو العديد 3839ػ 3831الجزيرة العربية )

 .2/149مف المؤلفات , ينظر : العقيقي , المستشرقوف , 
ىاري سانت فيمبي : بنات سبا رحمة في جنوب الجزيرة العربية , تعريب : يوسؼ مختار األميف , ) الرياض :  (31)

 .3( , ط2993مكتبة العبيكاف ػ 
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مميا وغيرىا أيضًا مف التي ُقَدَمَت ؛ كميػا كانت والسياسي . إال أف ىذه الكتب بمج
قصص الشرؽ التي  تمثػؿ رؤيػة رجاؿ بحثػوا عف الغرابة والمذة والمغػامرة في

استفزت مخيمتيـ بما يحممو مف عبٍؽ وآثار . و يمكف إضافة جيد أخر إلى ذلؾ 
ػرأة الكـ الكبير مف اإلرث االستشراقي الذي عني بدراسة الوضػع ألمعاشػي لمم

 الشرقيػة داخؿ مجتمعيا. فقد
 .  )3(ظير لدينا جيود نسويو حاولت تقديـ رؤية اقرب لفيـ وضع المرأة المسممة 

كاف مف بيف األسماء الالمعة لنسوة غربيات اىتموا بالمرأة الشرقية ،              
. والتي مف خالؿ بحثيا في  )2(( Margaret Smith) سميث مارجريتالمستشرقة  

اديػف التصوؼ اإلسػالمي ،  تطرقت إلى المرأة الشرقية فػي كتابيف احدىما مي
، وكتاب "  )1(ـ(3824تحدث عف " المرأة السودانية في مطمع الحياة  " نشر عاـ )

، لكف االسـ األىـ والذي   )4( ـ(3821المرأة الولية في عز اإلسالـ  "  نشر عاـ )
.التي   )1(األميركية نبيية عبود والذي يمثؿ محور ىذه الدراسة فيو لممستشرقة 

كونو كاف ميداف عمميا ومف خالؿ ىذا االىتماـ  أولت لتاريخ اإلسالـ اىتمامًا كبيراً 
تكف لتيتـ بدراسة وضع  خصصت دراسة مستقمة عف المرأة المسممة ، لكنيا لـ

المرأة المسممة اجتماعيًا فقط ،بقدر تركيزىا عمى الػدور السياسي الخطير الذي 

                                                 

النمطية والتكرار الموجود في كتابات المستشرقيف عف المجتمع اإلسالمي إال انو كاف ىناؾ كتابات حممت  رغـ (35)
 إذبيف طياتيا صدقا في البحث والمجيود , و لربما يسحب ىذا الكالـ عمى ما قدمتو أقالـ النساء الغربيات 

ة رسـ صورة أدؽ مف ما جيمو أتيحت ليـ فرصة الدخوؿ إلى منظومات حريـ القصور ما أعطاىـ إمكاني
الرجاؿ ومكنيـ مف التروي في طرح الفرضيات بصورة أكثر إنصافا مف الرجاؿ ؛ ينظر :  احمد أبو رند 

 ( مقدمة المؤلؼ .  2931:االستشراؽ النسائي قصة حضارة في عيوف منصفة , ) الرباط : مطبعة االيسيكو ػ 
 .2/121العقيقي : المستشرقوف ,  (32)
 .2/121المرجع نفسو , (31)
 .2/121المرجع نفسو , (32)
 خصصت الفقرة السابقة حوؿ سيرة نبيية وستخصص الفقرة التالية لمحديث عف كتاب ممكتاف مف بغداد . (33)
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تو المرأة وىي قريبة مف مركز صناعة القرارات في أعمى مراتب الدولة ،   لعب
وعميو فقد انتقػت نماذج ميمة كانت ذات صدى كبير في تاريخ اإلسالـ المبكر، 

. وىذا   )3(لكف في الواقع إف البحث سيركز عمى كتاب  " ممكتاف مف بغداد" 
الغربي  في ذىػف المتػمقي الكتاب تركزت مادتو لمحديث عف أشير حقبة تاريخيػة

عف الحضارة العربية اإلسالمية ، والتي ىي فترة حكـ ىاروف الرشيد الشيير 
االسـ عالقػًا في مخيمػة الغربي  ومف خالؿ كتابيا ىذا تناولت  ولطالما كاف ىذا

ىاروف الرشيد وزوجتو مبينة فيو تأثيرات  شخصيتي الخيزراف وزبيدة ، أـ الخميفة
في ترتػيب الكػثير مف أحداث العصر العباسي األوؿ ، ذلػػؾ أف الفتػرة األـ والزوجة 

 التػي عػاشتاىا كمتييما امػتدت عػمى عػيد خمسة خمفاء ، وبالتػالي فاف أثرىما
 سيكوف مباشرًا عمى مجرى األحداث . 

 ثالثًا ـ كتاب ممكتان من بغداد :
 : أىمية الكتابػ أ  

ارة إلى أف أىمية كتاب ممكتاف مف بغداد تكمف في في البداية ينبغي اإلش         
كوف نبيية عبود اتبعت نمطًا جديدًا في تتبع دور النساء الالتي لعبَف دورًا ميمًا في 

، فيذه المسالة تعتبر ذات   )2(الحياة السياسية عمى عصرىف وتركػف آثرا ميماً 
مارسف آثرًا  مة  لنساءأىمية ذلؾ أف تاريخ اإلسالـ عمى امتداده تجد فيو أسماء قمي

،لذلؾ ضمت معاجـ السير سيرًا لنساء قالئؿ جدا  )1(في صناعة القرارات السياسية
لمناصب ميمة في السمطة تناولتيا تمؾ الكتب بطرٍؽ مبيمة ولـ تطنب في  وصمف

                                                 

(67)  Nabia Abbott : Tow queens of Baghdad , mother and wife of harun al -Rashid-
(Chicago: the university of Chicago -1946) . 

( ، 2939لمرأة والسياسة في االسالـ ، ترجمة : عمر ابو النصر ) باريس : دار بابيميوف ػنبيية عبود : ا     (32)
 . 8)مقدمة المترجـ (، ص

روث رودد :النساء في التراجـ اإلسالمية , ترجمة : عبد اهلل بف إبراىيـ العسكر ,)الكويت : جداوؿ لمنشر  (32)
 .218, ص 3(,ط2931والتوزيع ػ 
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الُكتاب المسمميف عف تدويف ىكذا ظاىرة تعطي بعدًا  وعزوؼ ،)3(الحديث عنيف 
دويف التاريخي الذي كاف يخضع لبعد عقائدي أو شعورىـ تاريخيًا لطريقة الت

 .  )2(بضرورة إبقاء النساء بعيدا عف مواضيع الطرح العامة 
لكف عمى الرغـ مف ذلؾ فقد لمعت أسماء نساء عدة كاف ليف أثر بارز في       

سير األحداث التاريخية عمى عصرىف ، ومف ىنا جاء اىتماـ باحثة كنبيية في 
الشرقية ، فجاء كتاب ممكتيف مف  ف الدور السيػاسي الذي مارستو المرأةالكتػابة ع

بغداد : " يصؼ تاريخ امرأتيف أو ممكتيف لعبتا دورًا بارزًا في العصر العباسي 
زبيدة وكاف ليما تأثير عظيـ في مقدراتو وسياستو  ... الخيزراف أـ الرشيد و 

كتاب ممكتيف مف بغداد ، ينبغي  . لكف قبؿ الحديث عف  )1(..." زوجتػو المفضمة 
اة لمنساء الالتي لعبف دورًا ميما في الحي اإلشارة إلى أف نبيية اىتػمت بالتسجيؿ

واحدًا مف المصادر  : " ... واف كنا ال نجد مصدراً تقوؿ في ذلؾ  إذالسياسية ، 
ر لمسممػوف أف يكونوا كثيري الحذالتاريخية يشير إلى ىذا ،  فقد عودنا المؤرخوف ا

واالختصار فيما يتعمؽ بإخبار الحريـ وتحركات النساء خصوصًا أصحاب المراكز 
، وتُبِيف سبػب اىتماميا بسرد الدور السياسي لممػرأة المسممة )4(العالية منيف." 

تركيا المؤرخوف األقدموف في ثنايا  بقوليا  : "  والواقػع أف ىذه الثغرات التي
يحاوؿ الكشؼ  معاصر في بعض األحاييف إلى أفالتاريخ اإلسالمي تدفع المؤرخ ال

                                                 

(70) Tow Queens of Baghdad :mother and wife of Harun ALػRashed .by: Nabia abbott 
,review by : Sidney Glazer , Middle East Journal , vol: 1,no:1,(janm1947) ,p: 94 . 

(71) Tow Queens of Baghdad : mother and wife of Harun ALػRashed . by : Nabia 
Abbott , review by : William thomson , The A merican historicl review , vol: 25, no: 
3,p: 497 .                                                                                       ؛ وينظر

. 211: روث : المرجع السابؽ ، ص  
 . 8نبيية : المرأة والسياسة ، ص   (55)
 . 1ػ8المرجع نفسو ، )مقدمة المترجـ ( ، ص  (52)
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عف أسرارىا وما وراءىا  ، ولكف المرء ال يمبث أف يعود إلى نفسػو ويدرؾ أف مثػؿ 
ىذا الطريؽ الوعر اليستقيـ في كثير مف الحاالت ،وانو كثيرًا ما يؤدي إلى الرجـ 

 .   )3(واأللغاز"  بالغيب والعبث باألحاجي
ىذه المسألة فقد كرست نبيية نفسيا لدراسة الدور السياسي  وانطالقًا مف          

المسممة ودراسة تمؾ األسماء التي لمعت خالؿ حقب التاريخ  الذي لعبتو المرأة
)رضي اهلل ( عائشةفي ىذا المجاؿ كتابيا ) اإلسالمي الميمة،ويعتبر اوؿ مشػروع ليا

 :"  )2(ـ(ويقوؿ فيو ويمياـ تومسف 3842الذي نشرتو عاـ)عنها( 

حياتيا العامة انيا رسمت فيو صورة متعاطفة لمغاية مع زوجة الرسوؿ المفضمة في 
احكامًا رصينة جدًا في شرح التأثير السياسي لمسيدة األولى ". والخاصة ، وقدمت 

الذي لعبتو النساء المسممات منذ  الدور وانطالقًا مف ىذه الفكرة فقد اىتمت بتتبع
)رضي اهلل عائشة  ففي كتابيا ىذا قدمت وصفًا رائعًا لمسيدة  الفترة المبكرة لإلسالـ ،

، فكانت معركة الجمؿ  )رضي اهلل عنها(التي قادت جيشًا لمحاربة اإلماـ عمي ،  عنها(
)صمى اهلل عميه وسمم( فارتدت زوجة الرسوؿ ، ( رضي اهلل عنها)فييا جيش السيدة عائشة  التي فشؿ

نادمة حزينة ؛ أف تورطت فيما ال يجب أف  ينةالمعركة إلى المد بعد أف خسرت، 
. وتكممة  )1(اإلسالـ تاريخ تتورط فيو سيدة مثميا في ىذه المحظات الحرجة مف

 لمشروعيا ىذا نشرت نبيية ايضًا موضوعًا اخر في نفس ىذا البػاب في  مجمة
فيو  تشرح،   )4(دراسات الشرؽ األدنى بحثًا عف المرأة والدولة في اإلسالـ المبكر 

، وىي في كتابيا  (3842)لبعض األميرات األمويات عاـ  السياسية التأثيػرات
 ـ(.3842منذ عاـ ) ممكتاف مف بغداد تستكمؿ المشروع الذي بدأتو

                                                 

 . 88رأة والسياسة  ، صنبيية : الم  (51)
(75) William Thomason :ibd ,p : 496.  
(76)  Nabia : Aishah , p: 278.  
(77) Nabia Abbott : Women and the state in early Islam , Journal of Eastern Studies , 

1942, vol:1 ,no : 1 ,(106 126ػ ) .  
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وكأف نبيية تحاوؿ ربط األحداث في أف أوؿ حرب أىمية في اإلسالـ              
ف الدور الفعاؿ لممرأة جاءت نتيجة أنشطة نسائية بحيث تذىب إلكماؿ فكرتيا ع

الرىيب الذي مارستو كؿ مف الخيزراف  الشرقية في الحكـ ، في اإلشارة إلى التأثير
وزبيدة ، مدلمة إلى فكرٍة مفادىا انو رغـ كوف المجتمع العربي ذكوري وتعاممو في 

 إلى أف ذلؾ لـ يحؿ دوف وجود أثر نسوى طرح قضية المرأة بوجود محاذير مسبقة،
، وىي تفصح عف ىذه الفكرة في   )3(ألحداث السياسية لتاريخ اإلسالـمباشر في ا

مقدمة كتابيا "ممكتاف مف بغداد":) وأحس ىاروف الرشيد نفسو بتأثير ىاتيف المرأتيف 
الخيزراف الممحػة في السمطػاف والحػكـ ظاىرة  ، في تاريخو وحياتو ، فقػد كانت رغبة
المطيؼ طاؿ بعده إلى عيد  ا زبيدة فاف تأثيرىاالمعػالـ في عيػدي والده وشقيقِو ، أم

عف  ولديو األميف والمأموف ، وليذا نرى أف تاريخ ىاتيف الممكتيف قد كشؼ النور
 .  )2(أخالؽ ومصا ير خمسة مف الخمفاء العباسييف . " 

إف كتاب ممكتا بغداد يعتبر كتابًا ميما ، فيو كما يقوؿ أبو النصر مترجـ        
األوؿ مف نوعو في العربية والمغات األجنبية ،ألننا النعرؼ  فجاء كتابياالكتاب : " 

كتابًا تناوؿ حديث ىاتيف السيدتيف مف كتاب العرب أو مف كتاب الغرب مثميا . " 
. كما أف نبيية في حقيقتيا امرأة ذات أصوؿ شرقية ارتحمػت مع عائمتيا ، حتى  )1(

 )4(ضمت ىناؾ إلى كادر المعيد الشرقي ان إذاستقر بيـ المقاـ في والية شيكاغو 

لذلؾ فإف متتبع كتاباتيا يجدىا تتسـ بالموضوعية والتزاـ النصوص التاريخية دوف 
االستشراؽ إضافة إلى أف نبيية عبود تعتبر مف النساء الالتي  الدخوؿ في نمطيات

الغ في . المسألة التي كانت ذات أثر ب )1(أسسف لبرنامج التعميـ النسوي في العراؽ 
                                                 

 . 39نبيية : المرأة والسياسة ، ص    (52)
 . 1المترجـ ( ، ص المرجع نفسو ، )مقدمة   (52)
 . 1المرجع نفسو ،)مقدمة المترجـ( ،ص    (22)

(81) Muhsin : ibd , p : 146 .  
(82) Ibd , p: 146.  
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تعزو كوف سبب  إذ ،تطور اىتماـ نبيية بدراسة الوضع االجتماعي لممرأة الشرقية
 قمة ذكر النسوة البارزات في كتب التاريخ بقوليا : "... ولعؿ سبب ىذا كراىية
المسمموف لتدخؿ النسػاء في السياسة وشؤوف الحكـ ، ومع تبدؿ الزمف وتغيره آخذ 

ع المرأة لتشارؾ في بناء الدنيا الجديدة التي يعمموف يتعاونوف م المسمموف التقدميوف
 .  )3(عمى بنائيا ... "

 : النساء والسمطة مف خالؿ كتاب ممكتا بغدادب ػ 
في الحقيقة إف كتاب ممكتا بغداد ىو كتاب ذو شقيف ، في الشؽ                

إلى  الدور الذي لعبتو الجارية التي تسمقت لتصؿ األوؿ منو نجده يركز عمى
الخيزراف كما تشير نبيية  السمطة بحيث تحكمت في مصير الخالفة ، والتي ىي

 بالقوؿ :  " ... صورة لمجارية الجميمة الدقيقة القواـ الطاغية األنوثة , بارعة
الجماؿ ...التي استطاعت أف تخػطو الخطوة األولػى فترتفع مف جاريػة عاديػة تبػاع 

ألمير فأـ أوالده فزوجتو الرسمية والممكة غير لتكوف محظية ا في سػوؽ الرقيػؽ
ىو صورة الزوجة التي لـ تكابد ماعانتو ، أما الشؽ الثاني منو   )2( المتوجة ... "

بالخوض في صراع  الخيزراف وجاءت بطريقة مميدة لمسمطة ، لكنيا كانت ممزمة
 اروف , مغاير والذي شخصتو نبيية بالقوؿ : "  كاف عمى زبيدة رغـ ثقتيا بحب ى

أف تحسب حسابا ألمريف :ػ أوليما جواري البالط وتقربيف مف ىاروف ، وثانييما 
،إف ىذه االنتقالة المباشرة التي )1(الرشيد ويحفظ العرش " ... ولد يسػر لو قمب

تقدميا نبيية لصورة المقارنة بيف الصراع الطويػؿ الذي خاضتو الخيزراف والمثابرة 
أمًا لمخمفػاء ، وظيػور زبيػدة وبدأ صراع جديد مف مف كونيا جارية حتى صارت 

 نوع أخر ، والذي يتمثؿ بالزوجة التي تسعى لمتفوؽ عمى منافساتيا . وىو بالفعؿ

                                                 

 . 33نبيية : المرأة والسياسة ، ص   (22)
 . 311نبيية : المرأة والسياسة  ، ص   (21)
 . 318المرجع نفسو ، ص    (22)
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تواصؿ خطير ودليؿ عمى إيمانيا بوجود قوة نسويػو فعالة تمعب دورا ميمًا في 
 لقصر الخالفة . تسير األحداث الداخمية

ركت أف قصور الخمفاء كانت تضـ آالؼ الجواري ، واف بالتأكيد إف نبيية أد      
ربعة ، في حيف كاف أ  )3(العباسييف كانت أمياتيـ حرائر  ثالثة فقط مف الخمفاء

ركػت عمييا الجواري المساحة التي تح . فمنا أف نتصوروثالثوف منيـ أمياتيـ جوارٍ 
وصواًل إلى السمطة  يػة، ليمتد تأثيرىف إلى الحياة الثقافيػة واالقتصادفي ىذا العصر

خصية السيدتيػف عػف طريؽ عرضيما ، ومف ىذه النقطة تحاوؿ نبيية تقديـ ش)2(
بنوٍع مف المقارنة لمدور البارز الذي لعبتو كمتاىما و طبيعة تأثيرىما في تسيير 

عمى الدور النفسي الذي لعبتو كؿ مف الخيزراف وزبيدة  األحداث ، إذا ىي تركز
، واألخرى نفسيا عمى الحاكـأعدت نفسيا لمسمطة وفرض ،في كوف إحداىما 

 كرست نفسيا لبياف ىيبتيا بصورة مغايرة بالتزاـ طريقة دعائية ىادئة .
وتقوؿ نبيية في ذلؾ :" فقد كانت رغبة الخيزراف الممحة في السمطاف           

مطيؼ طاؿ والده وشقيقو ، أما زبيدة فاف تأثيرىا ال والحكـ ظاىرة المعالـ في عيدي
 .   )1(بعده إلى عيد ولديو األميف والمأموف . " 

إف اسـ السيدتيف كمتييما التصؽ بشيرة ىاروف الرشيد ، لكف نبيية تحدد          
تفاوت تمؾ الشيرة : " والواقع أف اسـ ىاروف الرشيد ال يزاؿ حتى ىذه الساعة أكثر 

و حظيا مف ىذه الشيرة المترامية األسماء دورانًا عمى األلسنة ، كما أف لزبيدة زوجت
 األطراؼ ، ولكف القميموف يذكروف اسـ )الخيزراف( التي 

                                                 

يا صورة واضحة لموضع الحقيقي استطاعت نبيية قرأه المصادر العربية اإلسالمية بطريقة عميقة رسمت ب  (23)
الذي بمغتو النساء في القصور العباسية ، و ىذه أىـ المميزات لمنص الذي قدمتو لنا ، لممزيد عف موضوع 

ىػ ( ، مجمة 114ػ  319أميات الخمفاء ينظر : ناىضة مطر حسف : سمطة الجواري في العصر العباسي ) 
 . 2991كمية التربية ، جامعة واسط ، 

 .331نفسو ، ص  المرجع  (25)
 . 39نبيية : المرأة والسياسة ، ص    (22)
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كانت أكثػر جرأة وسيػاسة مف زميمتيا ،  ولعؿ سػبب ىذا كراىية المسػمميف لتػدخؿ 
. وىذا دليؿ واضح تقدمو نبيية انو ال   )3(النسػاء في السيػاسة وشؤوف الحكـ  " 

اإلسػالمي مثقؿ ايدولوجيا مثؿ مسػالة تدخؿ النسػاء في  يوجد موضوع في التاريخ
حاولػت عرضيػا  شؤوف السياسة والحكـ . كما يؤكد نص نبيية إلى مسػالة ميمػة

 عمػى طوؿ الحػديث عف سيرة الخيػزراف ، فيي مف خػالؿ ىذا الحديث تضع القارئ
إلى مدى الفساد دائمًا في حالة تنبيو إلى قضايا جدية ميمة خاصة بالدولة وتشير 

مفاصػؿ ومؤسسػات الدولة ، فالكػؿ يعمػـ أف العصور  الذي كاف مستشريًا في
العباسيػة األولى شيدت ازديادا واضحًا في أعداد الجواري ،إذ جمبػف إلى بغداد مف 

السمطة  مختػمؼ البمػداف والبػقاع بحيث أصبػح الحديث عنيػف يشغػؿ مجالس
,   )2(ذيف امتألت كتب التاريخ بمغامراتيـ مع الجواري الحاكمة ، السيما الخمفاء ال

جارية مثؿ الخيزراف وصفتيا كتب التاريخ بجماؿ أخاذ ، حتى جاءت  ولذلػؾ فاف
ىػ  388ػ319تسميتيا مف وصؼ ىيئتػيا ولذلؾ فيي بالتأكيد ستأسر لب الميدي )

 . )4(منو  ، وتأخذ مكاف زوجتػو ريطة  بنت السفاح في قربيا  )1(ـ(  191ػ 111/

                                                 

 . 33ػ 39المرجع نفسو ، ص    (22)
 . 331ناىضة : المرجع السابؽ ، ص  (22)
ـ( ؛ لممزيد ينظر : أبو  191ػ  111ىػ /  388ػ  319ىو أبو عبد اهلل المنصور بف عمي الميدي باهلل )  (21)

ؽ : أبو الفضؿ إبراىيـ ، )القاىرة : دار المعارؼ ػ جعفر محمد بف جرير الطبري : تاريخ الرسؿ والمموؾ ، تحقي
. ؛ وينظر : شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي : سير أعالـ النبالء ،  1/339،  3( ، ط3881

 . 1/499، 3( ط 3892حققو : شعيب األرنؤوط وكامؿ الخراط ، ) بيروت : مؤسسة الرسالة ػ 
 344جة الخميفة الميدي تزوجت ابف عميا في خالفة المنصور عاـ )ريطة : وىي ريطة بنت ابي العباس زو   (25)

ىػ ( . لممزيد ينظر: الطبري : المصدر  319ىػ( ، وولدت لو ولديف توفيت اواخر اياـ موسى اليادي سنة )
؛ امؿ محي الديف الكردي : دور النساء في الخالفة  39/389؛ الذىبي: تاريخ االسالـ ، 1/131السابؽ ، 
 .  28ػ21( ، ص 2938، ) االردف : دار اليازوري ػ  العباسية
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، وتشير  )3(لذلؾ عممت جاىدا حتى يستمـ أوالدىا العرش بعد أبييـ الميدي     
،   )2(لمخيزراف في تعيف أخاىا غطريؼ عمى والية اليمف  نبيية إلى الدور المؤثر

تقوؿ  إذثـ ثقتيا في عدـ وجود مف ينافسيا عمى قمب الميدي مف جواري القصر 
، )1(وىي ابنة عمو لـ تقمقيا وألخافت مف خطرىا " :" حتى ريطة الزوجة الرسمية 

وتستطرد نبيية بالقوؿ "... يدؿ داللة ال يرقى إلييا الشؾ بأنيا كانت ذات شخصية 
. وما أف تحولت إلى زوجة رسمية ثانية حتى  )4(قوية وجماؿ بارع وتأثير عظيـ " 

ئؿ كانت موضوع في منع قرارات بيت الخالفة واىـ ىذه المسا بدا تأثيرىا واضحاً 
تقوؿ نبيية في ذلؾ :" وخطر الخيزراف في التاريخ يعود إلى  إذخالفة أوالدىا 

.  وبمجرد   )1(مساعييا الصامتة القوية في تولية ولدييا العرش بعد أبييما ..." 
 بحيث أطمقت يدىاف مف زوجػة خميفة إلى أـ خميفة وفاة الميدي تغير دور الخيزرا

تربط نبيية ىذه المسالة بالطريقة التي تـ بيا نشأة كؿ مف عمى مؤسسات الدولة ،و 
ىاروف الرشيد ، بحيث تعطي وصفًا دقيقًا لكيفية عناية  موسى اليادي وأخيو

فقد ترؾ أمر تدريبو لجماعة اقؿ  الخيزراف باالبف األقرب إلييا : "   وأما اليػادي
تصؼ الخيزراف  إذ، وتقدـ نبيية وقفات رائعة في وصؼ شخوصيا   )8(وزنًا ... " 

الخيزراف وطريقة تطور شخصيتيا عبر مراحؿ حياتيا وصفًا عميقًا فتقوؿ :"... 
انتيى عيد مف حياة الخيزراف وبدأت عيدًا جػديدًا تركت في العيد  وبموت الميدي

يولة والسمطاف واستقبمت عيدًا جديدًا يتسـ بالك ألوؿ شبػابيا وسعػادتيا ونجػاحياا

                                                 

 . 11تقدـ نبيية وصفًا غاية في الدقة ليذه المسألة صفحة ،   (22)
 . 41المرجع نفسو ، ص  (21)
 .   48نبيية : المرأة والسياسة  ، ص   (22)
 .  12المرجع نفسو ، ص  (23)
 . 82المرجع نفسو ، ص    (25)
 . 11المرجع نفسو ، ص    (22)
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. إذا ىي ال تقدـ وصؼ تاريخي فقط بؿ تعطي لموصؼ متطمبػات  )3( والفاجعة ."
 المرحمػة اإلنسػانية ، في خميػط دقيػؽ مف الصور الوصفيػة التي تعطي تخياًل 

 بصريًا لمشخصية .
وتنتقؿ نبيية لمدور التسمطي الذي مارستو الخيزراف في بداية تولي اليادي     

ـ( ، بحيث أصبح ىناؾ ىوة عميقة مف  198ػ191ىػ/319ػ  388)لمخالفة 
، عظـ تدخؿ عرش الخالفة الشقاؽ بينيا وبيف ابنيا : "  فمما استوى اليادي عمى

أمو في شؤونو فمنعيا وىدد مف يزورىا مف رجاؿ دولتو وقواده ، فنقمت عميو 
:" ويقاؿ أنيا  ،كما تشير نبيية  )1(، حتى أنيا اتيمت بقتمو   )2(وقاطعتو . " 

عرفت برغبتو في خمع شقيقو ىاروف عف الخالفة والبيعة  عممت عمى قتمو لما
.ونبيية ال تقدـ قياـ   )4(مثمو أحدا " البنو,وكانت تحب ىاروف حبًا مفرطًا والترى

بعدًا نفسيًا لممرأة  الخيزراف بقتؿ ولدىا اليادي ألنيا تحب ىاروف فقط ولكنيا تعطي
خطر محدؽ ييدد كيانيا :"إف الخيزراف لـ تكف تحب اليادي التي أحست بوجود 

نما تنظر إليو كرجؿ حاوؿ إذالليا  ."  ، وىي تتفؽ في كالميا   )1(حب أـ لولدىا وا 
التي أوردىا في مقتؿ اليادي ،بحيث تدلؿ لألمر .   )8(كالميا ىذا مع رواية الطبري

صمة قربة وىي لألمر داللة قاطعة أف أي ممارسة لمسياسػة تبعػد كػؿ عالقة ود أو 

                                                 

 . 84ػ81المرجع نفسو ، ص    (22)
 231ػ9/291ويفصؿ الطبري الذكر في ىذه المسألة ، لممزيد ينظر : تاريخ الرسؿ والمموؾ ،  (122)

؛وينظر: تفاؤؿ عبد المطيؼ جاسـ و اركاف طو عبد : دور النساء في حكـ دولة بني العباس خالؿ العصر 
، السنة  33، العدد  1د العباسي االوؿ ػالخيزراف نموذجاًػ ،مجمة المموية لمدراسات االثارية والتاريخية ، مجم

 .  219، ص 2939الخامسة ، شباط 
 . 84نبيية : المرأة والسياسة ،ص  (121)
 . 338المرجع نفسو ، ص (125)
 .312المرجع نفسو ، ص (122)
 .9/291الطبري : تاريخ ،  (121)
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 حقيقة لفتة مميزة في اسطر كتاب نبيية . أما تقييـ نبيية النيائي  لشخصية
الخيزراف في الحػديث عف وفاتيا تقوؿ : " كانت الخيػزراف امرأة تخشػى وتخيؼ ال 
امرأة تحب وتبكى وتندب بعد موتيا ، والبد أف يحيى بف خالد قد تنفس الصعداء 

وتحكـ وتأمر ، كما لـ تفعؿ امرأة في  ره السمطافبعد ذىابيا , فقد كانت تشاط
 .  )3(الدولة ... "

وتنقؿ نبيية المشيد الذي كانت الخيزراف نقطة التركيز فيو والقوة          
واالستحكاـ الذي لعبتو في تغيػر مسار األحداث بما يالئميا في الصػراع الدائـ 

يػد أخر يختمؼ كميػًا بؿ ىو بعيػد مش والمحمـو ألجػؿ االستحػواذ عمى السمطػة ، إلى
محميا في ديمومة  كؿ البعػد عف صراع الخيػزراف في وصؼ دور زبيدة التي حمػت

الحكـ والعرش البنيا وتقوؿ في ذلؾ :" ولسنا نقع في المصادر التاريخية العديدة 
موقؼ زبيدة مف كثير مف حوادث البالط ويبدو أنيا كانت أبدا في مشاغؿ  عمى

. كما أنيػا تقدـ في مقارنتيػا بيف تنشئػة األميػف   )2(ونيا الخاصة ... " عنيا بشؤ 
وىػاروف وتحاوؿ بياف اثر األـ في  والمأمػوف شيئػا مف الشبػو لما حصؿ بيف اليػادي

، لكأنيػا تحاوؿ إبراز الخيػزراف اشد كياسػة وأقـو    )1(تكويف شخصية األوالد  
،"ويبدو إف زبيدة   )4(ىا غير كؼء مقارنة بأخيو لمحكـ منيا لزبيدة التي كاف ولد

بيف األخويػف   ...لـ تكف بعيدة عف ىذه المعركة الصامتة التي كانت تدور  نفسيا
الضعؼ الذي ينئ بو محمد األميف ، مف عدـ  وبالتأكيػد كانت مسػؤولة عف

لحرب نياية حديثيا عف ا ، وىي في )1(اعتماده عمى نفسو واستقاللو بالرأي ..." 

                                                 

 . 319نبيية : المرأة والسياسة ، ص  (122)
 وما بعدىا .  389المرجع نفسو ، ص  (123)
 .388المرجع نفسو ، ص (125)
 .388المرجع نفسو ، ص (122)
 .319نبيية : المرأة والسياسة ،ص (122)
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 التي جرت بيف األميػف والمأمػوف تؤكػد بعدىػا عػف ميداف السياسة وتجنب أي
 اصطداـ مع المأموف بعد مقتؿ ابنيا األميف  .

مف خالؿ متابعة الكتاب يمكف التعرؼ إلى الطريقة المميزة التي قدمت بيا        
ي كثير مف والمكانة التي حظيتا بيا ، حتى أنيا تقدـ ف نبيية كمتا الشخصيتيف

لكمتا الشخصيتيف واالستعداد  األحياف دراسة استقصائية لمتركيبة السايكولوجية
المتقػف  النفسي لتقبؿ التحدي والتعامؿ معو،ممفتًة نظر القارئ إلى الجيد األكاديمي

في محاولتيػا دراسػة الشخوص دراسػة موضوعيػة مبتعػدة في كثيػر مف األحياف عف 
والركوف إلى الجيد الواضح في تقديـ فكر يتجاوز المؤثرات  االستشراقية النمطيات

 ويبحث عف الحقيقة .
 :ـ موضوعية نبيهة في دراسة الشخوصجـ ـ 

، وىي الكيفية التي تعاممت ينبغي اإلشارة إلييا تبقى لدينا مسألة أخيرة         
 ،  لموصوؿ إلى أدؽالتاريخيػة التي كانت تحت يدىافييا نبيية مع النصوص 

النتائج في دراستيا ىذه . فيي منذ البداية تعطي لمحة لمقارئ أنيا ستتعامؿ مع 
أشخاص حقيقييف أصبحوا أبطاال لقصص أسطورية مزجت فييا تفاصيؿ بيف 
الحقيقة والخياؿ ، وىي تشير إلى ذلؾ بقوليا : ػ " كانت الشيرة التي ظفر بيا 

واألساطير وبطؿ الكثير مف خمفاء بغداد في عالـ التاريخ  ىاروف الرشيد أشير
قصص ألؼ ليمة وليمة سببًا في أف يكوف مدى األجياؿ العديدة السابقة والتالية 

، إذًا ىي  )3(" اريخ المشاىير والخالديفموضع اىتماـ المؤرخيف واألدباء وكتاب ت
تممح لمبس المصاحب لدراسة حياة ىاروف الرشيد مف قبؿ الرواية التاريخية الشرقية 

والرواية الغربية التي نسجت عمى الفيـ الخاطئ ليا ،  لكف الذي يعنينا  ؛ أوالً 
، والتقييـ العميؽ طريقتيا لدراسة المصادر األصمية في بدراستنا ىذه الجانب األوؿ

                                                 

 .8المرجع نفسو ،ص  (112)
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المقدـ لموصوؿ إلى حقيقة البعد التاريخي لما اتصؿ بياروف الرشيد مف شخصيات 
 .نسائية لعبت دورًا ميما في بالط الدولة 

أفادت نبيية مف عدة نصوص تاريخية ميمة في تقديـ دراستيا ، وتشير          
إلى أسماء كتب داخؿ نصيا بالقوؿ :"... كما فعؿ اليعقوبي في تاريخو 

: " حددت الدكتورة  )2(تومسف في ذلؾ ، ويقوؿ)3( والمسعودي في مروج الذىب ..."
بغداد سيكوف قدر  صة ممكتيمف كتابيا أف سردىا لق 39عبود ىدفيا في الصفحة 

اإلمكاف محافظًا عمى ما جاءت بو السجالت التاريخية ، لذلؾ فمف الواضح أف 
التاريخ كاف بالنسبة ليا ذو داللة ميمة جدًا في رواية قصتيا ، وبمراجعة قائمة 

عمى مقربة مف المصادر  مصادرىا يتبيف أنػيا قد نجحػت بوعي تاـ في البقاء
األصمية بالمغتيف العربية  ة إلى أف نبيية استفادت مف المصادر" .  إضافاألساسية

واالنكميزية وبطبعاتيا العالمية الشييرة ، فيشير أبو النصر في ىامػش ترجمتو 
لكتاب ممكتاف مف بغداد أف الطبػعة األوربيػة لكتػاب تاريػخ الرسػؿ والمموؾ لمطبري ، 

نص نبيية وغيرىا مف  ، وىذه الكتب التي تخممت )1(وىي طبعػة دي غوي
 وقربا مف حقيقة الحدث التاريخي .  النصوص ىي مف أعطت النص مصداقية

لكف يبقى السؤاؿ ىو في الكيفية التي استطاعت بيا نبيية استخداـ          
النصوص التي أتيحت ليا دراستيا واالستفادة منيا ، فقد ركزت مف خػالؿ 

نظػر الشرقية في مسألة ميمة جدًا وىي النصوص التاريخيػة عمى تبياف وجيػة ال
دخوؿ المرأة إلى الميداف السياسي ،والطريقة التي وثقت بيا كتابات المسمميف ىذه 
المسألة .وىي مف خالؿ تركيزىا عمى الكيفية التي أثرت فييا قرارات الخيزراف عمى 

ـ : "  ولقد فطف مؤرخو اإلسالومف سبقػو تشير إلى ذلؾ بقوليا  ولدىا الرشيد

                                                 

 .339المرجع نفسو ،ص (111)
(112) William Thomson :ibd,p:498. 

 . 34نبيية : المرأة والسياسة ، ص ىامش صفحة  (112)
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يتعرض لو مف أمو الخيزراف وزوجتو زبيدة   القدامى إلى التأثير السياسي الذي كاف
 ، بحيث )3(فأشاروا ليذا التأثير ووصفوه وعمقوا عميو "

تبيف لمقارئ أف النصوص التاريخية اإلسالميػة قد وقفت موقؼ الصمػت مف تولي 
ي تركيا المؤرخػوف األقدمػوف المرأة الحكـ بالقوؿ ػ : "   والواقع أف ىذه الثغرات الت

المعاصر في بعض األحاييػف إلى أف  في ثنايا التاريخ اإلسالمي تدفع المؤرخ
المصادر التاريخية  ،إف إقالؿ  )2(يحػاوؿ الكشػؼ عف أسرارىػا وما وراءىا ... " 

 كما تشير نبيية حوؿ مسالة الحريـ ، واألمور التي كانت تجري في الخفاء قػد أوقػع 
"والمؤرخوف ــ:وص بإرباؾ في سبيؿ نقؿ كؿ الحقيقة التاريخية فتقوؿ في ذلؾ النص

في كثير وال قميؿ عف العالقات بيف والدة الخميفة وزوجتو  إلى ىذا ال يتحدثوف
أكانا عمى وفاؽ أـ اختمفا سياسًة ومنازًع زراف وزبيدة مثال،  فال ندري المحببة الخي

اـ ىاروف ولدىا في  قد شاركت الخيزرافورغبة في السيطرة عمى صاحب التاج ل
 شيرتو وحوادثو وكذلؾ فعمت زبيدة زوجتو ومع ىذا فانا ال نعثػر عمى خبػر واحػد  

. والواضح جدا إف المرأة المسممة   )1( يتحدث عف عالقتيما الواحدة مع األخرى ."
ال حتى بالنسبة لممجتمع المسمـ وخاصة نساء البالط ، لذلؾ  كانت عالما مخفي

ونبيية بعمميا ىذا حاولت فيـ ذلؾ  يعمـ المؤرخوف عف المرأة إال النزر اليسير
سيدني  العالـ المخفي الذي لـ تسعفنا المصادر عمى فيمو ، وتشير إلى  ذلؾ 

وىما الخيزراف وزبيدة  كالزر بالقوؿ ، أف نبيية ركزت عمى متابعة دور االمرأتيف ،
مف أعظـ اإلمبراطوريات العظمى في  الكواليس في تشكيؿ واحدة وراء فيما

 .   )4(العصور الوسطى 

                                                 

 . 89المرجع نفسو ،ص (111)
 . 381، 89، 88، 21كالميا في سيطرة المرأة عمى مقاليد الحكـ في صفحات  (112)
  .99نبيية : المرأة والسياسة ،ص  (113)

(117) Sidney Glazer:ibd,p:95.  
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نستشؼ مف نصوص نبيية عبود وطريقتيا في إلقاء الموـ عمى غموض          
المصادر اإلسالمية في  طرحيا المبيـ لكثير مف جوانب حياة نساء القصر والدور 

اث التي كانت المباشر في صناعة األحد الريادي لكؿ مف الخيزراف وزبيدة ودورىما
تدور في حجرات القصر العباسي المغمقػة  ؛  لمحػة أكاديميػة بارعة في دراسة 
خراجيا مف الطور القصصي المبالغ فيو الذي مزج  النصوص التاريخية ونقدىا وا 

مػع بينيما الكثير مف الحقائؽ التاريخية في حياة الخيزراف وزبيدة والشخصيػة األل مع
ذي يعتبر محور القصة الحقيقة والتي كاف محط تجاذب بيف الوىو ىػاروف الرشيػد 

ضفاء لمحة واقعية في سرد  تمؾ الشخصيتيف المتيف كانتا عمى طرفي نقيض ، وا 
 قصتو ونقميا الى المتمقي الغربي بالصورة األكاديمية المحبوكة. 

 الخالصة 
ؿ وميـ يمكف القوؿ مف كؿ ما سبؽ انو كاف لممرأة الشرقية دور فعا           

داخؿ المجتمع المسمـ فطف إليو الغرب واىتـ بدراستو ، لكف ىذا الموضوع قدـ في 
اغمب تمؾ الدراسػات بطريقػة فجػة ومشوىة أثرت في الصور المتخيمة عف المجتمع 

، وقد كاف بيف الحقيقة والخياؿ مزجت تمؾ الصورة إذالعربي لدى المتمقي الغربي 
 المسممة  ػ في دراسة المرأة الشرقية  دمةمف بيف تمؾ المحاوالت المق

ووضعيا  داخؿ مجتمعيا جيودًا ألقالـ نسائية خرجت عف طور النمطية           
)ممكتان والتجني الذي أصاب اغمب ما كتب عف الشرؽ  . وىنا كاف لكتاب نبيية 

بطريقة تسترعي التوقؼ ،  اثر بارز في تقديـ دراسػة جادة متقنة   من بغداد(
 دور السياسي المؤثر والخطير الذيفقد حاولت نبيية عبود فيو رصد ال روالنظ

ف قيض وىما قدمت فيو سيرة امرأتيف كانتا عمى طرفي إذلعبتو المرأة المسممة ، 
امتد تأثيرىا  إذوصمتا إلى أعمى المراكز في سمطة الدولة ، الخيزراف  وزبيدة، 

ـ ىاروف الرشيد الذي اقترنت كاف أشيرى ليشمؿ عيد خمسة مف خمفاء بني العباس
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لتصبح سيدة  شيرتو بقصص ألؼ ليمة وليمة  .  كانت األولى جارية تسمقت
القصر دوف منازع ، والثانية ولدت في ترؼ ونعيـ القصر ولـ تكابد ما كابدتو 

 األولى .
حاولت نبيية مف خالؿ بحثيا ىذا دراسة طريقة التطػور السايكػولوجػي           

أـ ولد فزوجة  صارتالؿ مراحؿ حياتيا مف كونيا جارية  ، إلى أف لمخيزراف خ
بكؿ صغيرة وكبيرة ، وبالمقابؿ قدمت نفس  لمخميفة لتصبح الحقا أما لخميفة تتحكـ 

الشيء عند الحديث عػف زبيدة ،  بحػيث توجػو نظر القارئ لدور نساء وجواري 
 عمى سوء اإلدارة الذي القصر ودورىف داخؿ البالط العباسي ،والتي كانت مؤشرا

كاف مستشري ، وأخيرا تركز نبيية عمى مسالة جدا ميمة ؛ وىي طريقة تعامؿ 
طرح مسالة تولى المرأة لمحكـ والتي تجمت خالؿ حديثيا  المصادر اإلسالمية في

عف الخيزراف والغموض الذي يمؼ كثير مف تفاصيؿ حياتيا ، معممة ذلؾ بكوف 
لـ تسعؼ الباحث في كثير مف األحياف بالمادة  النصوص التاريخية اإلسالمية

الالزمة لمتعرؼ عمى كنو الشخصية النسائية المطروحة لمدرس لذلؾ ىي تشير إلى 
التاريخية أنيا قد أقمػت في ىذا الجانب وعميو فأف المالحظ عمى  النصوصأف 

يد النص الذي قدمتو حمؿ في ثناياه عمقا في الدراسة يشار إليو ، أخيرا فاف الج
الذي قدمتو نبيية كاف يحمؿ الكثير مف الموضوعية في الطرح والخروج عف 

 السموؾ النمطي الذي ىيمف عمى الكثير مف أعماؿ المستشرقيف .
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Abstract 

               Nabia Abbott was awesternhistorian and scholar of 

oriental origins .She had presented through her long and rich scien 

tific career works that hada great impact on the Western 

understanding of Islam and the civilization that Islam producedit. 

One of the important books that Abbott published was Two Queens 

of Baghdad, which represented two women who played important 

roles in the early Abbasid era. Al-Khaizuran, the wife of the Mahdi, 

and mother of al-Hadi and al-Rashid. And Zubaidah, the wife of al-

Rashid and the mother of al-Amin. This book presents the political 

influence of these royal eastern women inside the Abasid court. 


