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   البحث حماولة يف تسجيل صورة املرأة، واخلطاب املتعلق هبا يف هنج البالغة، وهو 
منبثق من فكرة مفادها عند االطالع عىل النهج، والتطلع إىل موضوعات املرأة فيه أنك 
من  ويقلل  منها،  يستنقص  إنه  إذ  اخلطاب؛  ذلك  ويذهلك  هبا،  قادًحا  فيه  كالًما  ستجد 
شأهنا حينام يصفها بأهنا ناقصة دين، وعقل، وحظ، وضعيفة النفس، والقوة، وكونوا عىل 

خيارهن من حذر، وإهنا عقرب حلوة اللبسة، وهكذا.

    اهلدف من هذه املحاولة تصديق تلك الصورة، أو إجياد مسوغات لذكرها، فكانت 
الرتبوي  والتوجيه  اإلنسان،  حقوق  ومراعاة  االجتامعي،  التامسك  معاجلة  منها  كثرية 
واإلرشاد، وتنظيم حياة الفرد )الرجل( مع املرأة بمختلف أنواعها سواء أكانت زوجة، 

ا، أم بنًتا ... أم أُمًّ

ق ذلك اهلدف بالتامس خطاطة بدأت بإثبات أن هنج البالغة ذاكرة متسعة حتوي  قِّ    حُ
من أصول احلياة ما حتويه، ومن ضمن ما حتويه اخلطاب االجتامعي املختص باملرأة، وجاء 

بحوامل نثرية عدة، منها: اخلطابة، والوصية، واحلديث، والقول، والكتاب )املكاتبة(. 

هيئة  عىل  فجاء  للمرأة،  احلامل  اخلطاب  هيئات  تسجيل  اخلطاطة  متمامت  ومن      
اخلطاب املادح يف موضع واحد يمدح فيه السيدة الزهراء ع بصورة غري مبارشة، واخلطاب 
القادح، وقد ذكرت بعًضا منه يف السطور األوىل من هذه الورقة. واخلطاب املحايد الذي 
ال ينتمي إىل املدح أو القدح، بل يالمسها من بعيد، واخلطاب املنترص للمرأة، إذ يطالب 
بحقوقها، وينترص هلا السيام األرامل منهن. ثم األخري اخلطاب الواصف لسريهتا وحياهتا، 

ا يف النهج. لكنه بحضور قليل جدًّ

   وآخر املطاف وهو املطلب األخري مقاصد ذلك اخلطاب النسوي ومسوغات وروده 
نحوية،  مكونات  فكانت  القصد،  وراءها  كمن  التي  اللسانية  املكونات  استجالء  مع 

وبالغية، ولسانية، وسياقية.
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Abstract
     The research is an attempt to enroll the image of women, and 
the discourse  related to such a portrayal in the Road of Eloquence 
.When reviewing the issue of women , one could find certain words 
belittling them as inferior , weak an a scorpion with attractive rai-
ment and so on. The main purpose of the present article is to search 
for reasons of such description in line with the social solidarity , 
respect for human rights, educational guidance  and regulation  of 
the life of the individual with all kinds of social justice ; wife, mother 
or daughter. The approach of Nahj-Al-Balaghah is a broad memory 
that contains the origins of life, including the social discourse con-
cerned with women, and comes with much prose such as: rhetoric, 
commandment, speech, saying, and writing. There is a praisewor-
thy speech to AL-Zahra'a (Pbuh) in indirect way . 
     Finally, tracing the portrayal of the woman is the purpose of this 
feminist discourse to manifest the great niche of the woman found 
in such an essential source  and to clarify the linguistic components 
, grammatical, rhetorical, and humanistic, and contextual , behind 
this portrayal . 
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مشكلة البحث وهدفه:

  تتبلور املشكلة أنه عند قراءتك لنهج البالغة األثر اخلالد ستتولد لديك صورة 
د األمر أنَّ الكالم يف هنج البالغة وهو  عقِّ بائسة جتاه املرأة حتطُّ من قيمتها، وما يُ

هو ال أقول غريها. ويرتسم هدف البحث باالطالع  عىل تلك الصورة وتصديق 
بعض منها أو إجياد خترجية وتأويل للبعض املتبقي.

ديباجة البحث:

  البحث، والكتابة، والكالم عن اإلمام عيل بن أيب طالب  خماطرة، حتتاج إىل 
تأنٍ وزاد وفري ألنه اإلمام عيل) g( ، وأُقسم باهللا إين لوجل حد الوجل، وخجلٌ 
اخلجلَ كله، منه، ومن منهجه، لكن انطالقا من املبدأ القائل ما ال يُدرك جله ال يُرتك 
كله، هذا سبب، واآلخر البد من التعلم مادمت بنيَّة صادقة، وال يفهم أحد أين ضد 
املرأة، فأنا معها متاًما؛ لذا أستعني بفكري ألدقُّ رأيس بصالبة هنج البالغة، وخطابه 
املختص باملرأة سائاًل املوىل بكرامة اإلمام عيل) g( أن يوفقني لفك أرساره، وال 
ن تكلمت معهم إال أنني يكفيني رشفُ املحاولة. وما  أستطيع، وقد جوهبت مع مَ

جيدر اإلشارة إليه يف هذه الديباجة ثالثة أمور:

  األول: مل أكن متخصًصا بالنظام االجتامعي يف اإلسالم، بل عشته؛ ألنني مسلم، 
هذه  من  قارًصا  البحث  سيكون  لذا  أيًضا؛  االجتامعية  بالنظريات  متخصًصا  وال 

الناحية.

   والثاين: كالم اإلمام عيل) g(  جتاه املرأة يستحق أن نطلق عليه خطاًبا ألسباب؛ 
ولِج من نواحٍ عدة، وكذلك ألنه ذو موضوع، وهدف )قصد(، ونص )لغة(،  ألنه عُ
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عن  ناهيك  احلديث.  األلسني  البحث  يف  اخلطاب  سامت  أهم  وهذه  ومنطلقات، 
توافر سمة اإلضامر عليه. ومع كل ذلك يتحرك يف ضوء البعد املعريف.

وتسويغات   / )الصورة  ثانوي  عنوان  البحث  عنوان  يف  يوجد  والثالث:    
اخلطاب(. وأعني بالصورة صورة املرأة كام وردت يف النهج، فقد تكون مدًحا، أو 
ورود  تسوغ  التي  املضمرة  القراءة  اخلطاب  بتسويغات  وأقصد  غريمها.  أو  قدًحا، 

خطابه جتاه املرأة من خالل رسد الغايات واملقاصد.

   سأبحث عن صورة املرأة يف هنج البالغة حرًصا؛ لكي يعلم القارئ بالبيئة البحثية 
هلا؛ ولعل هناك بقايا يف خطاب اإلمام عيل g موزًعا يف متون أخر غري النهج. 

هنج  هل  اآليت:  للسؤال  جواب  بإثبات  تكون  مقصدي  تلبي  التي  واخلطاطة     
اخلطاب  لذلك  احلاملة  ماالبيئات  ثم  واملصداق؟  املفهوم  بحسب  خطاب  البالغة 
اخلاص باملرأة؟ بعبارة أدق تنميط اخلطاب إىل أنامط أو أنواع، وبعدها ما طبيعة ذلك 
اخلطاب؟ وما سامته؟ ثم هيئات ذلك اخلطاب؛ لنثبت أن اإلمام عيل) g(  ناقش 
هذا املفصل االجتامعي املهم، وأن خطابه متزن جتاهها، فمرة يمدح، ومرة يقدح، 

ومرة ينترص هلا، أو يكون حمايدا. 

العلوية  الرتنيامت  هذه  إيراد  من  واألغراض  املقاصد  تسجيل  ذلك  بعد  ومن     
جمال  يبقى  بل  اليقني،  متام  منه  متيقنا  لست  يقال  ما  بأن  االعرتاف  مع  املرأة.  جتاه 
االحتامالت مفتوًحا بانفتاح بوتقة البحث العلمي واألديب، وبوجود التأويل منهًجا 

لقراءة النصوص، والثقافات املتواردة عن العظامء وغري العظامء.

املطلب األول: هنج البالغة ذاكرة / املرأة ثيمة خطاب
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وكثرت  مفاهيمه،  تعددت  األُخر  املصطلحات  شأن  شأنه  اخلطاب  مصطلح     
الرؤ فيه، وكل نظر إليه من زاويته، بعضها الفلسفية، وبعضها النصية، وبعضها 
التداخل، والتشابك يف دالالته،  فيه، وحدث  الشفاهية، وهكذا، وكل أدىل بدلوه 
واحلق أنه مصطلح فلسفي، أسس له فالسفة معروفون السيام ميشيل فوكو، وبعد 
تهام فيه أخذا يتغزالن به وجيراه إىل أحضاهنام،  دَ احلقلُ األلسني، والنقدي ضالَّ أن وجَ
وحينها بدأ الرصاع عىل تشويه مفهومه، فذهب األلسنيون إىل أنه يساوي النص، أو 

الكالم، أو القول.

الكالم  عىل  معانيه   إحد يف  داال  عدة  آيات  يف  الكريم  القران  يف  ورد  وقد      
ح لقضية معينة، مساوقا للحكمة، او الفصاحة يف قوله تعاىل: ﴿وآتِيْنَاهُ احلكمةَ  املوضِّ
الَ  قَ طَاب﴾، وقد يدل عىل اجلدل، أو احلوار، أو الكالم يف قوله تعاىل: ﴿ فَ لَ اخلِ فَصْ وَ

.﴾ طَابِ ينِ يفِ اخلِ زَّ عَ ا وَ نِيْهَ لْ فِ أكْ

   وإذا أردت أن ال أطيل يف مفهومه، فهو كل ما يتناول القضايا، واملوضوعات 
االجتامعية، والثقافية تناوال ابستيميا، إذ يقول فوكو عن التناول االبستيمي بوصفه 
حمدًدا للخطاب: ))إن الفرع املعريف مبدأ ملراقبة إنتاج اخلطاب، فهو يعنيِّ له حدوًدا 
بواسطة لعبة هوية تأخذ شكل عملية بعث دائم للقواعد((1، ويكون ذلك التناول 

مؤطًرا بإطار اللغة.

   ومن املشكالت التي حدثت يف تعريف اخلطاب خلطه بمفهوم النص والنظر 
فيقول  مزجهام،  عىل  عالية  بثقة  يتكلموا  أن  بالنقاد  األمر  حدا  حتى  برتادف  إليهام 
اخلطاب  يف  كبرًيا  تداخاًل  والنص  اخلطاب  مفهوم  ))يتداخل  ثامر:  فاضل  الناقد 
النقدي احلديث إىل حدٍّ يصعب أحيانا التمييز بينهام((2. وهو حمق يف تأكيده اخللط 
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اخلطاب  يف  نصه:  يف  اجلزئية  بحسب  بنفسه  نفسه  عىل  أشكل  ألنه  عليه؛  لوم  وال 
النقدي احلديث( ويريد به العريب كام أظن.

إىل  أذهب  وال  عليه  ليدلني  فوكو  إىل  أذهب  اخلطاب  مدلول  فهم  أردت  وإذا     
رسالة أو بحث أكاديمي نقلت من ناقل والناقل من ناقل وهكذا، ليتضح أن مفهومه 
خمتلف عن النص متاًما فهو: ))ليس وعيا يسكن مرشوعه يف الشكل اخلارجي للغة، 
ليس اخلطاب لغة تضاف هلا ذات تتكلمها، بل هو ممارسة هلا أشكاهلا اخلصوصية من 
الرتابط والتتابع((3. أي األحداث املتعددة ذات املوضوع الواحد ))نطلق مصطلح 
خطاب عىل جمموع امللفوظات التي تنتمي إىل تشكيلة خطابية واحدة((4. وهبذا ال 
وقوانني  النص،  ذلك  تكوين  رشوط  عىل  دال  بل  النص،  عىل  دااًل  اخلطاب  يكون 

بنائه، وعالقات توزيعه، وكيفية عمله، وظهوره5.

بدأه  اخلطاب،  حتليل  منهج  منها  مي  سُ األمر  هبذا  معنية  مناهج  ظهرت  وعليه     
هاريس، ونظَّر له جورج يول، وآخرون، ومنهج التحليل النقدي للخطاب نظَّر له 
نورمان فاكلوف٦، وسامه تولني فان دايك حتليل اخلطاب النقدي7. كل له مقوالته 
اخلطاب،  حتليل  ما  لنص  لغوي  حتليل  كل  لتسمية  العرب  هبَّ  وبعدها  املحددة، 
وشوهت صورة الفهم له، وخذ مثاًل عنوانات كثرية عام أقول منها عىل سبيل التمثيل 
ال احلرص: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعارصة، للدكتورة آمنة 
اخلطاب،  حتليل  وأصول  والنصية.  الرسد،  نحو  النقدية  باملناهج  اختلط  إذ  بلعيل. 
للدكتور حممد الشاوش، وخلطه بنحو النص. حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية 

التناص، للدكتور حممد مفتاح، وخلطه باملعيار النقدي التناص.

للنص  اخلارجية  الذاكرة  يعني  اخلطاب  أن  ينجيل  غريه  ومن  الكالم  هذا  من     
التي تنتمي إىل حقل ما عىل وفق مساند حمركة هلا حيرصها فوكو باملجاالت الثقافية، 
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التحديد  وهذا  ا،  لغويًّ إنتاًجا  املجاالت  تلك  ومنتجة  والسياسية٨.  واالجتامعية، 
يساعدنا بإدخال مكونات هنج البالغة يف صلب معنى اخلطاب، واملامرسة اخلطابية 
املعززة بتلك االسرتاتيجيات الدالة عىل معنى اخلطاب املعزز باالبستيمية الدالة عىل 
))جممل العالقات التي يمكن اكتشافها بني العلوم يف وقت معني عندما نحللها عىل 
مستو االنتظامات اخلطابية((9، فمن ينكر تنافذ علوم هنج البالغة، وجتانسها بعد 
النص؟ فقد درست العقيدة فيه، واألدب، واملجتمع، والسياسة، وغريها مع وفود 

القصد البنائي الواضح عىل وفق النظر اإلهلي للحياة والكون.

   وما ورد من تلك اجلزئيات يف النهج جزئية اخلطاب االجتامعي فيه، أي النصوص 
املجتمع بمكوناته األرسة، والزوجة، والرجل واملرأة وغريها.  بتنظيم  التي عنيت 
بتكوينها،  يتعلق  ما  بجرد  متثل  الواسعة،  الذاكرة  تلك  يف  نصيب  هلا  كان  واملرأة 
وماهيتها، وأنواعها، وبعيوهبا، وباملطالبة بحقوقها، وسلوكاهتا االجتامعية يف بيتها 

بوصفها ذاًتا تتحرك عىل وفق اآلخر املتمثل بكونه زوجها أو ابنها، أو أباها.

   وكيف التكون املرأة جزءا من تفكريه وقد أفرد هلا القرآن سورة باسمها، سورة 
النساء، وأخر تتعلق بأمر اجتامعي هلا اال وهي سورة الطالق ناهيك عن مواضع 
أخر يف كتابه املجيد سجل فيها طرائق حياهتا، ووضع هلا أساليب، ودساتري تسري 

عليها يف منظومتها احلياتية. 

    وقد أفرد هلا النبي حممد صىل اهللا عليه وآله  مساحة واسعة من كالمه، تتناول 
النكاح،  النساء من جهة احليض، والنفاس، والغسل، وما يعني أمرها من  أحكام 

اع.     ضَ والطالق، والرَّ
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املنظومة  تلك  يف  لسريها  والالزمة  العريضة  اخلطوط   g عيل  اإلمام  عَ  وضَ    
يتعلق  ملا  والتشخيص  التعامل،  كيفية  مع  واملعايب  املحامد،  جهة  من  االجتامعية 
هبا. وجاءت ثيمة املرأة موزعة يف النهج عىل شكل أنامط خطابية ستذكر يف املطلب 

الثاين.

املطلب الثاين: البيئات احلاملة لثيمة املرأة

  ما ينبغي إثارته يف هذا املطلب أمران، األول: ما ذا يُعنى بالبيئة احلاملة؟ واالخر: 
ما الداعي  لتدوين تلك البيئات يف اخلطاب العلوي؟ 

ماذا يراد بالبيئة احلاملة؟ أعني هبا النوع األديب -املنتمي إىل جنس النثر يقينًا- يف 
بحسب  والكالم،  والكتاب،  واحلديث،  والقول،  والوصية،  اخلَطابة،  وهو  النهج 
البالغة، السيَّام ما أورده الرشيف الريض، وما كرره الدكتور  تصنيف حمققي هنج 
صبحي الصالح؛ ألنني اعتمدت النسخة التي حققها األخري. وسأورد تلك األنواع 

بحس معيار الكثرة.

   وملاذا نركز عليها ؟ بام أنني أدرس املرأة يف هنج البالغة يف ضوء معطيات حتليل 
اخلطاب املعني باستجالء املضمرات يف النصوص، واملسكوت عنه، فهذا يدل عىل 
يول يف  اخلطاب السيَّام جورج  أهل حتليل  صها  للخطاب، وقد شخَّ احلوامل  ذكر 
باملرأة  االهتامم  إىل طبيعة  اهلمسة اإلحصائية  لنصل من هذه  كتابه حتليل اخلطاب؛ 
g، وهذا  ع عىل مفاصل اخلطاب كلها يف فكر اإلمام عيل  بوصفها موضوًعا توزَّ

يدل عىل أمهية املوضوع املدروس، وجدارته بالبحث، والتفتيش عن خباياه.

هي  تكون  وقد  طَابة،  اخلَ البالغة  هنج  يف  ذِكرا  وأكثرها  األنواع  تلك  أول  من     
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عىل  وقدرته  عيل،  فصاحة  بسبب  النهج  يف  األكرب  النصيب  وصاحبة  األشهر، 
العربية،  البيئة  طبيعة  بسبب  آنذاك  املتلقي  يف  تأثرًيا  األكثر  هي  وكذلك  تكوينها، 
وهذه أهم صفاهتا لد العرب01. وتنوعت موضوعات تلك اخلَطَابة لديه، ويمكن 

تقسيمها عىل قسمني عامة وخاصة. 

ًضا، وضمنًا أي أن اخلطبة ليست خاصة هبا، بل     العامة ما جاءت املرأة فيه عرَ
باملرأة  خمتصة  اخلطبة  كانت  ما  واخلاصة  مثاًل.  اجلهاد  يكون  كأن  غريها  بموضوع 

حتديًدا، وهذا النوع ورد يف موضع واحد يذم به النساء.

مواضع  يف  السيَّام  الرجال  مع  للمقايسة  املرأة  تستعمل  )العامة(  اخلطب  ويف     
))يا  خطبه:   إحد يف  فيقول  اجلهاد،  عن  تقاعسَ  ن  مَ وحلثِّ  واجلهاد،  احلرب، 
أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال، وعقول ربَّات احلجال((11. فهنا يقايس 
ال،  جَ اإلمام عيل) g(  بني الرجال املتقاعسني والنساء قليالت العقول، ربَّات احلِ
امللتهيات بزينتهن، ومالبسهن، وهنا موضع التشبيه واضح إذ كأن الرجال يتشبهون 

هبن بمجالسة البيوت، واالعتناء بالزينة. 

  وقد يبهرك اإلمام عيل) g(  بخطبة له بوصف النساء وصًفا دقيًقا، وهي التي 
سميتها باخلاصة إذ يقول فيها: ))معارش الناس! إن النساء نواقص اإليامن، نواقص 
والصيام  الصالة  عن  فقعودهن  إيامهنن:  نقص  فأما  العقول،  نواقص   ، احلظوظ، 
نقصان حظوظهن: فمواريثهن عىل األنصاف من مواريث  أيام حيضهن. وأما  يف 
الرجال. وأما نقصان عقوهلن: فشهادة امرأتني كشهادة الرجل الواحد. فاتقوا رشار 
النساء، وكونوا من خيارهن عىل حذر، وال تطيعوهن يف املعروف، حتى ال يطمعن 

يف املنكر((12.
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ه اإلمام عيل) g(  خطبته للجنسني الرجال والنساء من منطلقني. األول:     وجَّ
معني بالرجال وهو إبراز الصورة احلقيقية للمرأة لتكون دستوًرا يعمل عليه الرجل 
يف حياته معها سواء أكان زوًجا أم غريه، واملنطلق اآلخر معني به النساء وهو التنافذ 
القرآين بني كالمه، واآليات القرآنية التي ال يساور الشك أحًدا بمد وجودها وهي 
ن  يْنِ مِ يْدَ هِ وا شَ دُ هِ تَشْ ﴾، وآية الشهادة ﴿واسْ ِ ثَيَنيْ ظِّ األُنْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ لِلذَ آية املرياث﴿وَ
لَّ  تَضِ أنْ  داءِ  هَ الشُّ نَ  مِ ون  ضَ تَرْ َّن  ممِ أتَانِ  رَ وٱمْ لٌ  جُ فَرَ لَنيِ  جُ رَ نَا  وْ كُ يَ  ْ ملَ فإنْ  م  الِكُ جَ رِ

.﴾ رَ ا األُخْ َ امهُ دَ رَ إحْ كِّ تُذَ ا فَ َ امهُ دَ إحْ

    ومن البيئات األُخر األقوال الواردة يف مواضع من النهج جاءت قصرية التعبري، 
مكثفة الداللة وهذه أهم سمة للقول13. وما يبدو عىل هذه األقوال الستة أن جاءت 
ثالثة منها ذات نسق تقليل من املرأة، وتربز اخلصال السلبية فيها إذ يقول: ))املرأة 
الرجل  وغرية  كفر،  املرأة  ))غرية  غريهتا:  عن  ويقول  اللبسة((14.   حلوةُ  عقرب 

إيامن((15، ويقول: ))املرأة رش كلها، ورش ما فيها أنه البد منها((1٦.

   وقد ذكرت املرأة بأقواله من أجل التوجيه واإلرشاد إذ يقول موجًها: ))جهاد 
: ))خيار  تقابيل  الرتبوي يف سياق  البعد  ل((17. ويقول من أجل  التبعُّ سن  املرأة حُ
املرأة  كانت  فإذا  والبُخل،  واجلُبْن،  الزهو،  الرجال،  خصال  رشار  النساء  خصال 
مزهوة، مل متكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة، حفظت ماهلا ومال بعلها، وإذا كانت 

جبانة، فرقت من كل يشء يعرض هلا((1٨.

املرأة  وحوت  النهج،  يف  ظهرت  التي  النثرية  اجلوانب  من  جانًبا  املكاتبة  وكانت 
املسافة  لبُعد  الظن  بحسب  اإلمام  إليها  جلأ  موضوع،  من  جزًءا  أو  فيها  موضوًعا 
له عىل املدن التي دخلت يف دولته اإلسالمية. رصح باثنتني منها باسم  امَّ بينه وبني عُ
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كِرا ومل تذكر غريمها، وكل ما ذكر لفظ عام  عائشة وهذا االسم هو واسم فاطمة، ذُ
كيل كان يعرب عنها بألفاظ سأوردها آخر هذا املبحث وهي أم، نساء، أو مكنى هبا.

أهل  إىل  كتبه  أحد  ومنها  قوم،  أو  جمموعة  إىل  املكاتبات  هذه  بعض  وجهت     
الكوفة عند مسريه من املدينة إىل البرصة يقول: ))من عبد اهللا عيل أمري املؤمنني إىل 
أهل الكوفة، جبهة األنصار، وسنام العرب، أما بعد: فإين أُخربكم عن أمر عثامن 
حتى يكون سمعه كعيانه، إن الناس طعنوا عليه، فكنت رجاًل من املهاجرين أُكثِر 
فقتلوه،  قوم،  له  فأُتيح  غضب،  فلتة  فيه  عائشة  من  عتابه...وكان  وأُقل  استعتابه، 

وبايعني الناس غري مستكرهني، وال جمربين، بل طائعني خمريين((19.

   ووجه بعض آخر إىل أفراد معينني كأن يكون جوابا ألخيه عقيل يف ذكر جيش 
إليه  حت  ))فرسَّ عقيل:  إليه  أرسله  كتاب  جواب  وهو  األعداء،  بعض  إىل  أنفذه 
جيًشا كثيًفا من املسلمني، فلام بلغه ذلك شمر هارًبا، ونكص نادًما، فلحقوه ببعض 
الطريق...فدع عنك قريًشا، وتركاضهم يف الضالل، وجتواهلم يف الشقاق، ومجاحهم 
يف التيه، فإهنم قد أمجعوا عىل حريب كإمجاعهم عىل حرب رسول اهللا صىل اهللا عليه 
ٱبن  سلطان  وسلبوين  ي،  محِ رَ قطعوا  فقد  اجلوازي،  عني  قريًشا  ت  زَ فَجَ قبيل،  واله 

أمي((20.

   والشكل الرابع من األشكال التي ذكر املرأة فيها هو الكالم، أي كالمه لبعض 
الناس يف مناسبات مهمة، أو مسايرة لبعض األحداث، وقد اعتمدت يف التصنيف 
هُ يف عتبات النصوص يف النهج. وتكررت يف عدد من  له الشارح حممد عبدُ ما سجَّ
النصوص تكلم يف أحدها عىل إقامة احلد عىل املرأة بالرجم أو اجللد، ومتى يصحُّ 
ه إىل  األول ومتى يصحُّ الثاين، ومها متوقفان عىل حتصينها من عدمه، يف كالم موجَّ
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اخلوارج، مذكًرا إيَّاهم بحكم رسول اهللا ص : ))وقد علمتم أن رسول اهللا صىل اهللا 
ثه أهله، وقطع السارق، وجلد  رِ عليه وآله رجم الزاين املحصن ثم صىل عليه، ثم وَ

الزاين غري املحصن((21.

   وقد عنى امرأة بعينها يف بعض كالمه: ))وأما فالنة فأدركها رأي النساء، وضغنٌ 
غال يف صدرها كمرجل القني، ولو دعيت لتنال من غريي، ما أتت إيل، مل تفعل، وهلا 

بعد حرمتها األوىل، واحلساب عىل اهللا تعاىل((22.

وصية؛ ألن  g(  عىل شكل     ومن املناسب أن يأيت بعض خطاب اإلمام عيل) 
الباعث عىل استعامهلا هو الرتبية واحلث الديني للمتلقي23، وهذا ديدنه؛ إذ هنج عىل 
مهامته  يبارش  الذي  الكبري  املريب  كان  لقد   (( جاسم:  السيد  عزيز  فيه  يقول  الرتبية 
يف  وجاء  وأرسته...((24.  نفسه  مع  والشعوب،  القبائل  مع  واألفراد،  اجلامعة،  مع 
نيْ بعدم إيذائها: ))ال تقاتلوهم حتى  فِّ إحداها يويص معسكره قبل لقاء العدو بِصِ
وال  جريح،  عىل  جتهزوا  وال  معورا،  تصيبوا  وال  مدبًرا،  تقتلوا  يبدأوكم...فال 
واألنفس،   ،القو ضعيفات  فإهنن  أعراضكم،  شتمن  وإن   بأذ النساء  هتيجوا 

والعقول...((25.

   ويف وصية إىل ولده احلسنg حتمل يف طيها خصوص السبب وعموم املورد، إذ 
يبدو أنه خياطب هبا العامة إذ كان فيها شديد اللهجة عىل النساء: ))وإياك ومشاورة 
نَّ بحجابك  نَّ من أبصارهِ ، واكففْ عليهِ نٍ نَّ إىل وهَ ُنَّ إىل أفَن، وعزمهُ النساء، فإن رأهيَ
ن بأشد من إدخالك عليهن  هُ ، فإنَّ شدة احلجاب أبقى عليهن، وليس خروجُ إياهنَّ
َلَّكِ املرأة من  نْ ال يوثق به عليهن، وإن اسطعت أن ال يعرفن غريك فافعل، وال متُ مَ
أمرها ما جاوز نفسها، فإن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة، وال تعدُ بكرامتها نفسها، 
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وال تطعمها يف أن تشفع لغريها، وإياك والتغاير يف غري موضع غرية، فإن ذلك يدعو 
النصيحة إىل السقم، والربيئة إىل الريب((2٦.

   والرضب األخري احلامل لصورة املرأة هو احلديث، جر بعضها يف جملس مع 
رفقة له، ويكون املجلس داعيا عىل وجود احلديث بوصفه فنا نثريا72، إذ يقول يف 

بوا عن النساء ما استطعتم((2٨. سياق ينهى به عن التعلق باملرأة وذكرها: ))اعذِ

    يتضح من املساحة اخلطابية التي افردها اإلمام عيل g للمرأة بوصفها حمموال 
يف هنجه أنه أوالها امهية كبرية ليحملها ابعادا دينية، وتربوية، وغري ذلك مما يتكفله 

املطلب اخلاص بالتسويغات واملقاصد. 

املطلب الثالث: هيئات اخلطاب احلامل للمرأة

ض التي جاء هبا خطاب اإلمام عيل     يراد بمدلول اهليئة يف بحثنا احلالة، والعرَ
جتاه املرأة، أي االطار الكيل، أو البنية الكلية للنص، فكانت إحد هيئات اخلطاب 
ة  منترصِ وخامسة  حمايدة،  ورابعة  واصفة،  وثالثة  قادحة،   وأخر للنساء،  مادحة 
هلا. وسأعرض نصوًصا من النهج تعزز الفكرة، ولتكون حجة عىل القارئ ليقتنع 
إىل  تنتمي  بحق  صورة  فكانت  الرجل،  ذلك  خطاب  يف  للمرأة  احلقيقية  بالصورة 
احلكم  يكون  ال  ثَمَّ  ومن  منها،  اجلزئية  احلقيقة  بمعنى  ة  اهلُويَّ كانت  إذا  املرأة  ة  ويَّ هُ
نؤمن  فنحن  للمجتمع،  رصده  من  املنبثقة  والرباهني،  باألدلة،  مسوقا  بل  جزاًفا، 
بتقييمه، وبه، وبنهجه، فال حيزن أحدنا حينام نقول إن عليا g صور املرأة السلبية 

تصويًرا حقيقيًّا، وصور املرأة اإلجيابية أيضا تصويًرا حقيقيًّا. 

   قبل أن أنفذ إىل اهليئات أحببت أن أذكر أنواع النساء الواردة يف النهج، أو أسجل 
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املرأة  تناول  هل  هو:  لسؤال  جواب  إىل  الوصول  بغية  املرأة؛  عىل  الدالة  األلفاظ 
البحث  التي تستصدر يف هذا  للنتائج  تعزيًزا  بأنواعها كافة؟ فيكون ذلك اجلواب 

الذي يزعم أن املرأة يف خطابه تشكل ذاكرة مهمة، ومفصاًل حيًّا.

نساء،  لفظة  وهي:  األكثر  وهو  املبارش  األول  األلفاظ.  من  نوعني  استعمل     
ومرأة، وعائشة، وفاطمة، وبنت، وأم، أرملة، وأنثى، وزوج بصيغة اجلمع)أزواج(. 
املبارش: لفظة فالنة، والزاين املحض، والزاين غري املحض،  الثاين غري  واالستعامل 

وربَّات احلجال بواقع مرة واحدة لكل لفظة29.

مدحا  وكان  فقط،  واحد  موضع  يف  للمرأة  مادح  خطاب  عىل  النهج  حيتوي    
))السالم  نِها:  فْ دَ فقدها حني  السالم(، ومتأسيا عىل  الزهراء)عليها  فاطمة  للسيدة 
بك،  اللحاق  والرسيعة  النازلة يف جوارك،  ابنتك  اهللا، عني وعن  يا رسول  عليك 
قلَّ يا رسول اهللا عن صفيتك صربي، ورقَّ عنها جتلدي، إال أن يل يف التأيس بعظيم 
دتُك يف ملحودة قربك، وفاضت  فلقد وسَّ  ، تعزٍّ فرقتك، وفادح مصيبتك، موضع 
الوديعة،  جعت  اسرتُ فلقد  راجعون،  إليه  وإنا  هللا  إنا  نفسك.  وصدري  نحري  بني 

وأُخذت الرهينة، أما حزين فرسمد، ...((30.

املوضع! وهذا  النساء إال يف هذا  g( مل يمدح  أن اإلمام عيل)  للعجب  املثري     
يف  أنه  العجب  ذلك  من  يزيد  ومما  تفسري،  إىل  وحيتاج  وتعجب!  استفهام  موضع 
أو من ذكر فيوضاهتا، ومل يكن  أو تكلمه عليها مل يكثر من مدحها  تقييمه لفاطمة 
والتأمل  والتمسك هبا من خالل حزنه عليها،  هلا،  املدح  م  فُهِ بمدحها، وقد  رصحيا 

لفقدها، وإهنا موضع اعتزاز. 
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   وإذا جئت إىل اهليئة األخر للخطاب وهي القدح والذم، جتد أهنا قد تقدمت نسبة 
اخلطاب القادح بالنساء يف أحد عرش موضًعا، وبلغة رصحية ال حتتمل التأويل مثاًل 
أو اإلهبام، فذكر عيلg صفات للنساء تقلِّل من شأهنا؛ ليعطيها بعًدا تربويا للرجال 
))معارش  والعقل:   ، الدين  يف  بنقص  ونعتهن  النساء،  طبيعة  تفهيمهم  خالل  من 

الناس! إن النساء نواقص اإليامن، نواقص احلظوظ، نواقص العقول...((31.

اإلنسان،  الذميمة عند  الصفات  إىل  بزينتها يف سياق يشري  اهتاممها     ويقول يف 
ومقارنتها بالبصري منه: ))فإنام البصري من سمع فتفكر، ونظر فابرص، وانتفع بالعرب، 
دا واضحا يتجنب فيه الرصعة يف املهاوي، والضالل يف املغاوي،... دَ ثم سلك جَ
إن البهائم مهها بطوهنا، وإن السباع مهها العدوان عىل غريها، وإن النساء مههن زينة 

احلياة الدنيا والفساد فيها((32.

   وقد نعتهن بالضعف يف قوهتن، وأنفسهن، يف سياق توجيه كالمه إىل جيشه: 
))وال جتهزوا عىل جريح، وال هتيجوا النساء بأذ، وإن شتمن أعراضكم، وسببن 

أمراءكم، فإهنن ضعيفات القو، واألنفس، والعقول...((33.

ات ومعروفات مكنيا عن املقصودة     وهناك خطاب قد يبدو قادًحا بنساء مشخصَّ
باخلطاب بفالنة: ))وأما فالنة فأدركها رأي النساء، وضغنٌ غال يف صدرها كمرجل 
األوىل  حرمتها  بعد  وهلا  تفعل  مل   ، إيلَّ أتت  ما  غريي،  من  لتنال  يَت  دعِ ولو  القني، 

واحلساب عىل اهللا تعاىل((34.

  وقد تروع القارئ تلك اللهجة اجلارحة جتاه النساء لد اإلمام عيل) g(، وحتريك 
يف احلكم عىل تلك النصوص، إذ حيذر ولده منهن: ))وإياك ومشاورة النساء، فإن 
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رأهين إىل أفن، وعزمهن إىل وهن، واكفف عليهن من أبصارهن...((35.

حلوة  عقرب  ))املرأة  مكثفة:  عبارة  يف  بالعقرب  تشبيهها  إىل  يصل  أن  إىل      
اللبسة((3٦. أو وصف غريهتا بالكفر: ))غرية املرأة كفر، وغرية الرجل إيامن((37. 
ويتكرر وصف اإلمام عيل) g(  هلا حتى يصفها بالرش: ))املرأة رش كلها، ورش ما 
فيها أنه ال بد منه((3٨. حتى يصل يف هناية مطاف هنجه إىل النصح برتك ذكر النساء 

والتعلق هبن قدر الطاقة : ))اعذبوا عن النساء ما استطعتم((39.

   وقد تعمدت ذكر أكرب عدد من النصوص القادحة باملرأة، كي يطلع القارئ، 
تتسم  للمرأة  كلية  قواعد  وجدنا  وقد  جتاهها،  عيل  االمام  تصور  حجم  ويرصد 
تنظيميا  نسقا  ليحمل  الرجال  نحو  موجه  فيها  واخلطاب  والشمولية،  بالعمومية، 
للحياة، ويرسم فلسفة التعامل مع النساء أيا كانت مرتبتها أو سمتها كأن تكون أما 

أو زوجة أو أختا أو بنتا... 

هيئة االنتصار هلا     وهكذا يتملكك العجب إىل أن تصل إىل هيئة جديدة وهي 
الذي  ينترص لألرامل، ويوبخ احلاكم، والعامل، والسلطان  إذ  لتعدل كفة احلكم، 
))فدع اإلرساف  أبيه:  ٱبن  زياد  إىل  يقول يف خطاب موجه  ما خصص هلن،  يأكل 
مقتصدا، وٱذكر يف اليوم غدا...أترجو أن يعطيك اهللا أجر املتواضعني، وأنت عنده 

من املتكربين؟ وتطمع وأنت متمرغ يف النعيم متنعه الضعيف واألرملة...((40.

    ومل يتوقف عند هذا احلد من النرصة، بل يوبخ من يغصب أموال النساء قهرا، 
وقرسا عند احلرب يف خطبة اجلهاد: ))ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل عىل 
ما  ورعاءها،  وقالئدها  لْبها،  وقُ حجلها،  فينتزع  املعاهدة   واألخر املسلمة،  املرأة 
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متتنع منه إال باالسرتجاع واالسرتحام((41

   يف كالم سابق قلت إن نسبة اخلطاب القادح قد علت عىل غريها، أما هنا فنجد 
هيئة أخر قد وردت بأعىل النسب يف اهليئات، فجاءت يف  اخلطاب املحايد  نسبة 
القدح،  أو  املدح  إىل  اخلطاب  انتامء  عدم  هنا  باحلياد  واملقصود  موضعا.  عرش  ستة 
بلحاظ عدم وجود خصومة ووجود حياد جتاههام، بل يكون من جهة الوصف هلا 

أو املامثلة بينها وبني الرجل.

    وقد يصف أهل العراق، ويامثل بني وضعهم ووضع املرأة احلامل التي سقط 
جنينها: ))أما بعد يا أهل العراق فإنام انتم كاملرأة احلامل، محلت فلام أمتت أملصت، 

مات قيمها، وطال تأيمها، وورثها أبعدها((42.

   ويف خطبة يصف فيها ملك املوت، ودخوله للروح، وأخذها له بال أن يشعر 
أحدنا، ومنها دخوله إىل بطن األم: ))هل حتس به إذا دخل منزال؟ أم هل تراه إذا توىف 

أحدا؟ بل كيف يتوىف اجلنني يف بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها...((43.

قسام هبا يف ثالثة مواضع بعبارة: )بأيب أنت وأمي(44 وذكرت يف     وقد جاءت مُ
مواضع كثرية عىل سبيل العرض والتذكري بحقيقة اإلنسان.

    وهناك اهليئة األخرية وهي هيئة اخلطاب الواصف املقترص عىل توصيف املرأة 
أو ما يتعلق هبا كأن يكون اإلمام وصف جهاد املرأة بقوله: ))وجهاد املرأة حسن 

التبعل((45.

بني  التعامل  بطبيعة  املتعلق  االجتامعي  النظام  باستقرار  تتعلق  داللة  ليقر     
املرغوبة  النساء  خصال  فيه  يذكر  آخر  قوال  القول  ذلك  عىل  ويعطف  الزوجني، 
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والبُخل،  واجلُبن،  الزهّو،  الرجال  خصال  رشار  النساء  خصال  )))خيار  واملرادة: 
ا ومالَ  ظَت ماهلَ فِ ن من نفسها، وإذا كانت بخيلة، حَ َكِّ متُ ة مل  املرأة مزهوَّ فإذا كانت 

بعلها، وإذا كانت جبانة، فرقت من كل يشء يعرض هلا((4٦.

املطلب الرابع: مقاصد اخلطاب احلامل للمرأة وتسويغاته

    قبل استجالء املقاصد وتسويغات خطاب اإلمام عيل) g( يستحسن التذكري 
باملكونات اللسانية التي كمنت وراءها تلك املقاصد، فهي باختصار اقترصت عىل 
أسلوب التحذير )إياك ومشاورة النساء((، والتشبيه: ))املرأة عقرب((، واملقابلة: 
))املحصن وغري املحصن((، والكناية: ))ربات احلجول((، املقايسة: ))إن البهائم 
مهها بطوهنا...وان النساء مههن زينة احلياة الدنيا(( ، واإلخبار: ))جهاد املرأة حسن 
التبعل((، القسم: ))بأيب أنت وأمي((، والفعل الكالمي غري املبارش: ))غرية املرأة 
ونواقص  اإليامن،  ))نواقص  والتفصيل:  واإلمجال  إيامن((،  الرجل  وغرية  كفر، 
النساء بأذ وإن شتمن  احلظوظ... أما نقص إيامهنن..((، والنهي: ))وال هتيجوا 
أعراضكم((، وجاءت بتكوينات نحوية كأن تكون مفعوال به، أو جمرورا، أو مضافا 

إليه وهكذا.

أو  الرصف،  أو  النحو،  إىل  تنتمي  التي  اللسانية  اجلزئيات  من  ذلك  غري  إىل     
التي تنطوي خلف  لِنَعِيَ حجم املقاصد  إليها  البالغة، أو السياق مكتفيا باإلشارة 
َ نحد 

س مقاصد ذلك اخلطاب ؟ وملِ تلك اجلزئيات ألصل إىل سؤال مفاده: ملَ تُدرَ
تسويغا له؟
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ز مقاصد اخلطاب، وتلتمس تسويغاته ألمرين. األول لإلفادة من حيثيات     تربَّ
g(  والشبهة الظاهرية  خطابه املتعلق باملرأة. والثاين دفع الوهم عن اإلمام عيل) 
م من القراءة السطحية خلطابه، فلام يقول )املرأة عقرب( ال يريد احلط من  هَ فْ التي تُ
السطح، وإنام محلت مدلوال واستلزاما حواريا يدخل يف  شأهنا وإن ظهر هذا من 

باب التوجيه والتحذير.

   فلام يضع الصورة احلقيقية للمرأة، يطرح عىل ويل األمر سواء أكان األب، أو 
الزوج مسؤولية الرتبية النفسية، والدينية؛ ليتجاوز أي اختالل يف التوازن األرسي، 
واالجتامعي، والبحث عن سيادة جمتمع عال خال من التوترات، ومؤهل للنجاح. 

خالل  من  وذاهتا  لكياهنا  إسقاط  وعامل  ملكانتها،  استسهاال  ليس  كالمه  وإن     
مظهري  كائن  بأهنا  واإلقرار  البايلوجية،  وتركيبتها  وبطبيعتها،  بدينها،  املساس 
للغاية، سائرة وراء شهوهتا وإن كان اإلمام عيل يؤمن باخلطاب الوصفي للظاهرة 

املجتمعية يف آنه.

بالرجل،  قتها  الَ املرأة وعَ يبنى عىل طبيعة  فتاك  اجتامعي  ص مرضٌ  يُشخَّ    وبذا 
ووراء ذلك يف ذهنه إصالح تلك املنظومة املجتمعية من خالل الرصد واملعاجلة، أي 
رصد تلك العيوب لدهيا، والتوجيه بمعاجلتها، وهبذا يكون خطابه موجها لالثنني 
الرجل واملرأة. للرجل من خالل إسداء فلسفة التعامل وطريقته الناضجة، وللمرأة 

من خالل جتاوز تلك املتبنيات عندها.

تشذيب  خالل  من  اإلنسان  حقوق  يف  تنضوي  حماولته  أن  ذلك  إىل  يضاف      
تلك  الرجل  عرف  فلو  الصحيح،  اإلطار  ورسم  هبا،  االهتامم  أو  بينهام  قة  الَ العَ
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الطرفان ملزمني بمراعاة ذلك ليحققا  املرأة هذه احلقيقة، يكون  الطبيعة، وعرفت 
ما  وهذا  املتفامهة،  الطيبة  األرسة  وبناء  املحمودة،  والنتائج  واالتساق،  االتزان، 
يؤسس ملنظومة حياتية ناجحة تسريِّ حياة الفرد واملجتمع ليس يف الوظيفة االجتامعية 
فحسب، بل يف الوظائف الرتبوية، والسياسية، واالقتصادية عىل أتم حال وأفضل 

نمط وهذا هو النجاح بعينه. 

الباحث  عند  الظنية  أو  املضمرة  القراءة  بحسب  مقاصده  أحد  يف  يسعى  وقد     
إىل بيان حقيقة الرشار من احلسان، وفضح املتهتكات منهن، فقد بني مكانة فاطمة 

عليها السالم، وبني طبيعة عائشة، ليقنع الناس بتلك احلقيقتني.

كانت  إذا  بحقوقها السيام  والتوصية  الشفقة عليها  إثارة  أجل  يكون من     وقد 
أرملة، وضعيفة، ومن ثم ضامن حقوقها، وذم من ينال منهن بأنه ال ينتمي إىل طور 
الرجولة أو القيادة السيام وان اخلطاب اخلاص باألرامل موجه إىل العامل عىل بعض 

املدن واىل زياد ابن أبيه.

   أحيانا يأيت هبا بغية حتقري املقابل من خالل أسلوب املقايسة بني الرجال والنساء، 
أي حتقري الرجال، وقد حقر من تأخر عن اجلهاد، ومن عىص أمره بقوله: ))يا أشباه 

لوم األطفال، وعقول ربات احلجال...((. الرجال وال رجال! حُ

النسوي  ينشده اإلمام عيل يف خطابه  وقد يكون احلرص عليها غرضا وهدفا     
السيام يف خطبة اجلهاد، وعدم رضائه عن دخول الرجال عىل بعض النساء واخذ ما 

متلكه من الدرر والقالئد.

    وقد يكون أحد املقاصد تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف النساء، وتطبيق الرؤية 
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القرآنية لسيئات النساء ومنها حاالت الزنى فقال يف حكاية عن رسول اهللا خماطبا 
، فلمَ  اخلوارج يف كالم له يقول فيه: ))فإن أبيتم إال أن تزعموا أين أخطأت وضللتُ
تضللون عامة أمة حممد صىل اهللا عليه وآله بضاليل..وقد علمتم أن رسول اله صىل 

اهللا عليه وآله رجم الزاين املحصن...وجلد الزاين غري املحصن((47.

    ومن أهم مسوغات ورود اخلطاب النسوي هبذه الصورة القادحة هي االلتزام 
بمنهج القرآن الكريم، الذي جعل شهادة االثنتني تعدل الواحدة من شهادة الرجال، 

وطبيعة توريث املرأة.

    ينضم إىل تلك العلل وراء صياغة اخلطاب الثقافة املجتمعية السائدة اخلارجة 
عن النسق اإلسالمي لد العرب، وهذا يعكس مد مراقبة اإلمام عيل g لكل 

مفاصل احلياة واملجتمع.
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 نتائج البحث:  

يف •  وجاءت  النسوي،  اخلطاب  لدراسة  رحبة  بيئة  البالغة  هنج  أن  تبني 
موضوعات متعددة، ويف بيئات نثرية متعددة نحو: اخلَطَابة، والوصية، والكتاب، 
فقد   ،الرؤ متعددة  متداخلة األهداف،  البيئات شبكة  واحلديث، والقول، وهذه 
محلت يف طياهتا رؤية اجتامعية، ورؤية اقتصادية، ورؤية سياسية السيام يف تسقيط 

عائشة، ورؤية إنسانية، ورؤية تربوية.

ذكر اإلمام عيل) g( صورهتا احلقيقية، التي قادته إىل زرع القيم النبيلة يف • 
املجتمع والسعي إىل وجودها نحو طاعة الرجل، وفهم التعامل معها، واحلفاظ عىل 

حقوقها.

احلقيقة، •  إلرساء  كِرن  ذُ ممدوحات،  نساء  فهناك  عدة،  صور  هلا  ظهرت 
وحفظها عىل مد التاريخ، وأُخر مقدوح هبن، لتحميلها بعدا تربويا، وهناك ذكر 
األنواع  تلك  مع  ثم  والتأثري،  اإلقناع  أجل  من  جاء  مدح،  أو  طعن  بال  هلن  حمايد 

خطاب واصف هلا. وقد علت كفة اخلطاب التحذيري من بعضهن.

والنفسية، •  والدينية،  العقلية،  النساء  معايب  كل    )g عيل)  اإلمام  ذكر 
واجلسدية. وسعيها وراء ملذات احلياة الدنيا وزينتها. وهذا تفسريه اإلقرار باخللق 

االهلي.

ويف السياق نفسه حاول ابراز قيمتها العالية من خالل القسم هبا بوصفها • 
ا حتى أكثر من القسم هبا مقرونة باألب. أُمًّ
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التي •  املقاصد  مع  تتناسق  متعددة  لسانية  بجزئيات  النسوي  اخلطاب  جاء 
أمجلها، وهي التي تساعد عىل التامس القصد، ومنها فعل األمر، وأسلوب النهي، 
وبعض  والتناص،  والكناية،  واملامثلة،  والتشبيه،  والتفصيل،  واإلمجال  والتحذير، 

املقوالت النحوية.

    اذن هنالك مقاصد وراء كل نص خيتص باملرأة وهنالك مسوغات للخطاب. 
وكل ما جاء من نصوص جتاه املرأة ليس تقليال من شأهنا.

اهلوامش

1-  نظام اخلطاب: 19.

2- اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث : 
.75

3- ميشال فوكو املعرفة والسلطة )عبد العزيز العيايل(: 19.

4- املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب)دومينيك مانغونو(: 40.

5- ينظر: ميشال فوكو املعرفة والسلطة: 20- 21.

٦- يف كتابه حتليل اخلطاب التحليل النص يف اخلطاب االجتامعي، ترمجة د. طالل وهبه.

7- ينظر: اخلطاب والسلطة )تولني فان دايك(: 29 وما بعدها.

٨- ينظر: دليل الناقد األديب إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ومصطلحا نقديا معارصا )د.ميجان 
الروييل وسعد البازعي(: 155.

9- ميشال فوكو املعرفة والسلطة: 1٦.

10- ينظر: يف النثر العريب قضايا وفنون ونصوص )د.حممد يونس عبد العال(: 72.
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11- هنج البالغة: 5٨.

12- النهج: 101.

13- ينظر: النثر الصويف: 1٨٦.

14- النهج: 449.

15- النهج: 495.

1٦- النهج: 47٦.

17- النهج: 4٦2.

1٨- النهج: 475.

19- النهج: 341. وينظر: النهج: 427.

20- النهج: 3٨3.

21- النهج: 1٨5.

22- النهج:214.

23- ينظر: النثر الصويف دراسة فنية حتليلية )د.فائز طه عمر(: 212.

24- عيل بن أيب طالب سلطة احلق: 371.

25- النهج: 350.

2٦- النهج: 379- 3٨0.

27- ينظر: الربهان يف وجوه البيان )ابن وهب(: 42٦.

2٨- النهج: 4٨2.

29- وردت لفظة نساء 11 مرة، وامرأة 9 مرات، وعائشة مرتني، وفاطمة مرتني، وبنت مرة 
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واحدة، وأم 9 مرات، وأرملة مرتني، وزوج مرة واحدة، وانثى مرة واحدة.

30- النهج: 302.

31- النهج: 101.

32- النهج: 209- 210. وهناك نص آخر أشار فيه إىل اهتاممهن بزينتهن : النهج: 5٨.

33- النهج: 350.

34- النهج: 214.

35- النهج: 379.

3٦- النهج: 449.

37- النهج: 459.

3٨- النهج: 47٦.

39- النهج: 4٨2.

40- النهج: 354. ويوجد نص اخر خيص االنتصار لالرملة يف : 3٨7.

41- النهج: 57- 5٨.

42- النهج: 93- 94.

43- النهج: 1٦٦.

44- ينظر: النهج: 2٦٦،  333، 334.

45- النهج: 4٦2.

4٦- النهج: 475.

47- النهج: 1٨5.
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