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چکیده
تاریخ اجتماعی ،به عنوان یکی از عرصههای مهم و نوین در پژوهشهای تاریخی ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .در چند دهه اخیر ،آثاری در این زمینه ،بهه وهور عها  ،و در
حوزه تاریخ اسال  ،به وور خاص ،به رشته تحریر درآمهده اسهت .یکهی از منهابم مههم
مطالعه تاریخ اجتماعی مغرب ،کتابهای نهواز اسهت کهه در قهرن سهو  ،در مغهرب و
اندلس به نگارش درآمدند .این کتابها ،گرچه در اصل ،در زمهره آثهار فیههی مح هوب
میشوند ،اما دادههای مهمی را در باب تجارت ،رفتارها و آداب جامعه ،تعامل حکومت و
مرد  ،اوضاع دینی ،علمی و فرهنگی روزگار مؤلف ،در خود منعکس کردهاند کهه نمونهه
های آن را به دشواری میتوان در منابم دیگر یافت.
در میان این نوشتهها ،المعیار المعرب ونشری ی به دلیل اشتما بهر
فتاوای متعدد مربوط به زنان و اوالعات ارزشمندی که از زندگی ،ازدواج ،کار و موقعیت
اجتماعی آنها به دست میدهد ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .این میاله میکوشد تها
با تکیه بر دادههای این کتاب:جایگاه زنان مغربی را مورد بررسی قرار دهد.
نواز نگاری ،مغرب اسالمی ،المعیار ونشری ی ،زن مغربی

 .2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،تهران،
ایرانE3m.amini@gmail.com .

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.4.4

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران .گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،تهران ،ایران

farahmand@srbiau.ac.ir

مقدمه

در حیات سیاسی و اجتماعی هر جامعه ،حضـور زنـان -در کنـار مـردان -از اهمیـ
ویژهای برخوردار اس

اما با کمال تأسف ،این موضـو  -بـا همـه اهمیـتش -در طـول

تاریخ و نوشته های تاریخی مورد غفل

قرار گرفته اس  .زنان مغربی نیـ از ایـن امـر،

مستثنا نیستند .از این رو ،پرسشهای مربوط به شیوه زندگی ،مسئولی های خانوادگی و
اجتماعی آنان همچنان بی پاسخ مانده اس  .در این میـان ،کتابهـای نـوازل از معـدود
آثاری هستند که میتوان از البالی فتواهای آنها ،اطالعـات ارزشـمندی را در خصـو
تاریخ اجتماعی مغربیان استحصال کرد .این پژوهش بر آن اس

تا با نگاهی مختصر بـه

نوازل نگاری ،به ارائه تصویری از جایگاه زنان مغربی بر اساس نوازل ونشریسی همـ
گمارد.

نوازل ،جمع نازله ،در لغ

به معنی رخداد ،رویـداد و یـا بـالی ناگهـانی اسـ اابن

سیده45/9: 1421 ،؛ ابن منظور) 659/11 :1349 ،؛ اما در مغرب اسـالمی ،اصـالالحاً ،آن
را معادل فتوا میشمارند .این آثار که در قالب سوال و جواب نگاشته شده اس  ،اغلب،
مفتی یا شخص سوال کننده و گاه هر دوی آنها نامشخصند انشریسـی183 /10 :1401 ،
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

و  .) 249با این همه ،به نظر میرسد که نوازل از یک سو بیش از فتاوا به مسائل واقعـی
که در چارچوب زندگی اجتماعی مردم رخ داده ،میپردازد و از سـوی دیگـر ،سرشـتی
کامالً بومیدارداقباج .) 74-71/22 :1426 ،بعید نمینماید که واقعی و بومی بـودن ایـن
فتاوا معلول دیدگاه امام مالک باشد که از پاسخگویی به امور فرضی اجتنـاب میکـرد و
تنها به مسائلی پاسخ میداد که در عـالم واقـع اتفـاف افتـاده بـود اریـا

-134 :1381،

135؛سعد غراب .) 70-69 :1987 ،ایشان در جواب کسانی کـه از امـور وهمـی و غیـر
واقعی درخواس
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نوازل چیست؟

افتا میکردند ،میگف « ،از آنچه که اتفاف میافتد سوال کن و آنچه را

که رخ نمیدهد ،رها کن» اقاضی عیا

 « .1سل عما یکون و د ما

الیکون».
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 ،بی تا 1) 191/1 :و یا میگف « ،اگر از ماللبـی

سوال کنی که فایده داشته باشد ،من پاسخ

را میدهم» اهمان جا) .1به نظر میرسد که

این روش ،در میان پیروان امـام مـالکی ادامـه یافـ

اریـا

137-135 :1381 ،؛ سـعد

غراب ) 70-69 :1978 ،و نوازل نگاری موثر افتاد.
جایگاه نوازل در پژوهشهای تاریخی

نوازل و فتاوی عالوه بر اهمیتی که در پژوهشهای فقهی دارنـد ،از منـابع ارزشـمند
تاریخ اجتماعیاند .این آثار دربردارنـده مالالـب مهمـی در تجـارت ،رفتارهـا و آداب و
رسوم ،روابـ بـین حکومـ

و مـردم ،اوضـا دینـی ،علمـی و فرهنگـی اس ؛اسـید

ابومصالفی8 :1996 ،؛ فتحه )19 :1999 ،به دیگر سخن ،نوازل منعکس کننـده واقعـه یـا
پرسشی اس

که به دس

قاضی یا مفتی رسیده تا نسب

به حـل آن ،حکـم یـا فتـوایی

صادر کند .با وجود این ،متأسفانه اصـل حـواد  -آن گونـه کـه اتفـاف افتـاده و حتـی
اشخاصی که در آن حادثه سهمی داشتهاند -مشخص نیس اسید ابومصـالفی ،همـان8:؛
شدهاند ،به دو عامل زمان و مکان -که در بررسی حواد
در موارد نادر -اشاره نشده اس

تاریخی اهمی

بسـیار دارد:ز

و از این رو تبیین زمان واقعی حـواد

بـه سـختی ،و

تنها با اتکاءِ به قرائنی دیگر ،ممکن خواهد بود .به عنـوان نمونـه ،در مـواردی کـه اسـم
قاضی و یا مفتی در یک حادثه ذکر شده ،باید با استفاده از آن اسـامی ،حـدود زمـانی و
مکانی حادثه مورد افتاء را تخمین زد تـا زمـان و مکـان احتمـالی آن رویـداد مشـخص
با این همه ،ابهام در تعیین زمان و مکـان حادثـه ،تنهـا مشـکل اسـتفاده از نـوازل در
پژوهشهای تاریخی نیس ؛ چرا که برخی از فقها ،گاه به دلیل نشـان دادن چیرگیشـان
در حل مسائل فقهی ،پرسش و پاسخهای فرضی و محتمل بسیاری را طـر میکننـد و
در این صورت ،پژوهشگر همواره با این پرسش روبروس

که کدام یـک از ایـن فتـاوا

فرضی و کدام یک واقعی اس  .به نظر میرسد در بسیاری از موارد ،حواد

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

گردد.

مربوط بـه

حسبه ،منازعات مردم بر سـر آب و یـا محصـوالت کشـاورزی ،مشـکالت شـراک

در

 « .1لو سال

عما تنفع به

77

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.4.4

تجارت ،جهاد و مسائل خـانوادگی و ...واقعـی باشـندافتحه ،هماا  ) 22-21:؛ امـا
الجبتک».
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فتحه ،همان .) 22:به عالوه ،چون این آثار با هـد

اسـتفادههای فقهـی و دینـی نوشـته

نوازلی که به موضو عبادات اختصا

دارند ،واقعی بودن آنها با تردید هـای بیشـتری

روبرو خواهد بوداهمان جا).
نوازل نگاری در مغرب

کتابهای نوازل ،با محتوای فقهی ،در اوایل قرن سـوم هجـری در مغـرب و انـدلس

پدید آمدند .به احتمال ،کتاب الموطا امام مالک ،نخستین کتابی بود که باب فتـوا
و نوازل را در مغرب اسالمی گشود؛ چه ،این کتاب مشتمل بر پرسشهایی اس
امام مالک بن انس مالر شده و به آنها پاسخ گفته اس

اریا

که بـر

 .) 593 :1381 ،پس از

موطأ ،کتابهای دیگری نی توس پیروان فقه مالکی -در قالب سؤال و جواب -نوشـته
شد که از آن جمله ،میتوان به کتاب االسدیه اسد بن فرات اشاره کرد اهمان جـا ؛
ابن خلدون.) 915/ 2 :1401 ،
از قرن سوم تا کنون ،کتابهای نوازل بسیاری در مغـرب نوشـته شـده اسـ

کـه از

اثر یک نسخه خالی به شماره  13394در دارالکتـب الوطنیـه در تـونس موجـود اسـ
اصمدی) 169 :1428 ،؛ نوازل ابن ابی زمنین اد399 .ف)؛ کـه نسـخهای از ایـن اثـر بـه
شماره  2957در خ انه ناصریه تمکـروت موجـود اسـ اهمان) 174:؛ االعـالم بنـوازل
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

االحکام ،اثر قاضی ابی اصبغ عیسی بن سهل اد486 .ف) .نخستین کسی که نظـر جامعـه

علمی را به این کتاب جلب کرد ،لیفی پروونسال بود که در اثرش با عنـوان تااری
االندلس از این کتاب استفاده کرد اهمان .)179:نسـخههای خالـی متعـددی از ایـن
نوازل در خ انه العامه رباط موجود اسـ اهمان جـا) .نـوازل ابـن رشـداد520 .ف) کـه
یکبار در سال1400ف به کوشش محمد حبیب تجکانی در دارالحدیث و بار دیگـر ،بـه
کوشش مختار بن طاهر تلیلی در سال 1407ف در زمره انتشـارات دارالغـرب االسـالمی،
در سه مجلد به چاپ رسید .همچنین ،سه نسخه خالی از این اثـر در پـاریس ،تـونس و
رباط موجود اس

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-18

مهمترین آنها میتوان به این آثار اشاره کرد :نوازل عیسی بـن دینـار اد212 .ف)؛ از ایـن

اابن طاهر تلیلی91: 1407 ،به بعد ) .نـوازل ابیعبـدا بـن حـاجاد.

737ف) 1موسوم به المدخل که برای اولین بار در سال 1401ف توسـ دارالحـدیث
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.4.4
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 .1هرچند در بیشتر کتب تاریخی و رجالی ،تاریخ وفات ابن حاج در سـال 737ف ذکـر شـده ا بـرای مثـال نـک،
صفدی ،الوافی بالوفیات237/1 ،؛ ابن فرحون ،الدیباج المذهب فی معرفـه اعیـان علمـاء المـذهب)414،؛ لـیکن


در چهار جلد منتشر شد و بار دیگر در سال 1425ف به کوشش حسن احمد عبد العادل
در دو مجلد در بیروت به چاپ رسید .اثر دیگر ،نـوازل ابـی القاسـم برزلـیاد884 .ف)
اس

که از آن ،نسخه های متعددی در دس

اسـ

ارک .هلیـه .)50 -47 :1423 ،ایـن

کتاب ،در سال 1423ف به کوشش محمد حبیب هلیه توس دارالغرب االسـالمی چـاپ
شده اس  .سرانجام باید به نـوازل یحیـی مـازونی اد883 .ف) ،المعیـار و نشریسـی اد.
914ف) انک ،همین مقاله) ،اجوبه ابی سعود فاسی اد1091 .ف) ،نوازل محمد بن احمـد
مسناوی اد1136 .ف) و النوازل الصغری کـه در سـال  1412در  4جلـد در
مغرب به چاپ رسید و نی النوازل الکبری محمد مهدی وزانی اد1342 .ف) اشاره کـرد.

بــه گــ ارش وزانــی ،او دو ســال پــس از تــالیف اولــین نــوازلش ،النااوازل
الجدیده الکبری را با تکیه بر نوازل های پیش از خود نوش امهدی وزانی،
1375ف  .)8/1:این اثر در سال 1417ف در مغرب منتشر شد .در ایـن میـان ،سـه نـوازل
 -1بُرزُلی ،ابوالقاسم بن احمد بلوی قیروانـی ،مفتـی و فقیـه بـ ر

و شـیخ مدرسـه

شماعیه در تونس امخلو  ،بی تا 245 :؛ برزلی ) 19 :2002 ،در حـدود سـالهای 841
تا  844ف در گذش اهمان جا ،نی نک ،تنبکتی1 :1398 ،و .) 370/2او از شیوخ بـ ر
مذهب مـالکی و صـاحب آثـار مشـهور در فقـه و نـوازل اتنبکتـی ،همـان1 :و،368/ 2

مخلو  ،همان ) 254:اس  .نام کامل نوازل او جااع
اجاع

الضااایا لاالمن ی

عاا ل االاکاا  .) 61 :2002 ،وی هـد

ل المکاا اسـ
از تـالیف ایـن کتـاب،

گردآوری مجموعه سؤاالت نوازل ابن رشد و ابن حاج ،الحـاوی ابـن عبـدالنور ،نـوازل
ع الدین و دیگر ب رگان مذهب مالکی در مغرب و افریقیه را در یک مجموعـه مختصـر

میدانداهمان جا ) .جاع
ارزشمندی در خصو

االاکاا  ،عـالوه بـر ارزش فقهـی ،حـاوی مالالـب

مسائل اجتماعی و مشکالت اقتصادی ،دینی و فرهنگـی اسـ

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

لما نزل عا

عااا ل االاکاا
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برزلی ،مازونی و ونشریسی از همه مشهورتر میباشند:

که در نو خود بسیار ارزنده و نادر اس اسعد غراب.) 102-65 :1978 ،
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برخی از پژوهشگران جدید آن را به سال 529ف می دانندا برای مثال نک ،بوتشیش ،ابراهیم القادری ،مخالـوط«
نوازل ابن الحاج» ،البادیه المغربیه عبر التاریخ ،ابراهیم ابوطالب ،رباط1999 ،م.
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-2مازونی ،یحیی بن موسی بن عیسی مغیلی قاضـی مازونـه ،1فقیـه بـ ر

تلمسـان

ا 884ف)اتنبکتی ) 637 ،1398 ،و صاحب یکی از مهمترین کتب نوازل موسوم بـه اثـر
الدرر المکنونه فی نوازل عازلنه اس اسعد غـراب:1978 ،
 .) 74به گ ارش تنبکتی ،مازونی نوازلش را بـر اسـاس فتـاوی فقهـای پیشـین تـونس،
بجایه ،الج ایر و تلمسان تالیف کرد انیل االبتهاج .) 637 :1398 ،نوازل نویسانی که پس
از او آمده اندانظیر ونشریسی) از این کتاب ،بسیار بهره برده انداهمان جا ).
 -3ونشریسی ،احمد بن یحیی بن محمد بن عبدا بن علی ،فقیه و مفتـی تلمسـانی
اتنبکتی ،همان ) 637:در سال  834ف در جبال ونشریس در غرب الج ایر به دنیـا آمـد؛
اونشریسی: 1401 ،مقدمه ،الف ) .او کودکی و جوانی خود را در تلمسان گذرانـد و در
محضر ب رگان آن شهر تعلیم یاف

اهمان جا) .از اساتید وی ،میتوان بـه حـاج محمـد

بن احمد عقبانی ،و فرزندش قاضی ابی سالم عقبانی ،عالمه محمد بن احمد بـن قاسـم
زیانی قرار گرف

و ناگ یر به فـاس گریخـ

اهمـان جـا؛ ابـن قاضـی156/1 :1972 ،؛

حجی ،همان :مقدمه) و تا زمان وفاتش در این شهر ماند اابن قاضـی ،همـان )156 ،1:و
عالوه بر شرک

در مجالس ب رگان و عالمان ،اهمان جا ) در مدرسه قـروین فـاس بـه

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

تدریس المدلنه و النرعی ابن حاجب پرداخ اتنبکتی ،همـان135:؛ ابـن
قاضی ،همان157 ،1:؛ ونشریسی ،همان :مقدمه) .از شاگردان او میتـوان بـه محمـد بـن
محمد بن غردیس ،قاضی فاس ،محمد بن عبـدالجبار ورتـدغیری و حسـن بـن عثمـان
تملی اشاره کرد اونشریسی ،همان ،مقدمه  - :د ) .سرانجام وی در سال 914ف در سـن
 81سالگی در فاس درگذش

اهمان جا).

ونشریسی طی زندگی نسبتاً طوالنی خود آثار متعددی را نگاشـ  .از میـان تالیفـات
ویابــرای اطــال بیشــتر نــک ،ونشریســی ،1401 ،مقدمــه ،د -ه ) نــوازلش بــا عنــوان

المعیار المعرب ع
االندلس ل المغرب بیش از همه ،در خور توجه اس
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عقبانی اشاره کرداتنبکتی ،همان .) 135:او در سال 874ف ،مورد غضب سلالان ابوثابـ

الن الی عل ماء افریضیاه ل

 .1برای مالالعه بیشتر در مورد مازونی و نوازلش نک:
Touati, Houari ,1989," En relisant les nawâzil Maghreb central au XVe siècle" Studia Islamica,69,pp7564.
En lisant les Nawâzil Mazouna " Studia Islamica,32,pp31-39. "Berque, J,1970,
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که بـه هنگـام اقـامتش

در فاس نوش اهمان ،مقدمه ،ز ) .تاریخ شرو تالیف ایـن کتـاب ،معلـوم نیسـ ؛ امـا
تاریخ پایان آن ،روز یکشنبه  21شوال سال  901اس اهمانجا).
المعیار ونشریسی ،همچون نوازل برزلی و مـازونی ،تنهـا یـک کتـاب فقهـی صـر
اجتماعی مردمی اس

نیس ؛ بلکه منعکس کننده وضعی

کـه در سـرزمینهای غـرب

جهان اسالم میزیستند اهمان ،مقدمه ،و -ز) .مولف ،در این کتاب ،کوشـیده تـا اسـامی
مفتیان و متن سؤاالت را حتی االمکان ذکر کند اونشریسـی )1/1 :1401 ،و در مـواردی
که موفق به انجام این کار نشده ،از عباراتی چون« ،سئل فالن عن مساله او مسائل تظهـر
من الجواب» استفاده کرده اس

ابرای مثال نک ،همان154/1:و  .) 163وی در فتواهایی

که رنگ و بوی عادات و رسوم محلی دارد ،سعی کرده تا عبارات مفتـی را بـدون هـی
دخل و تصرفی عیناً نقل کند و لذا برخی کلمات محلـی رایـآ آن روزگـار در کتـاب او
باقی مانده اس

اهمان جا) .برای مثال ،اصاب به معنی وجد ،نتعوج به معنی ننحـر

اهمان جا) .با این حال ،کتاب از معایب معمـول

خالی نیس ؛ و گاه ،در حین سوال و جوابها ،به دلیل فراموشکاری یا تاکید مولف بـر
مسالهای خا

 ،برخی فتـاوا در ابـواب مختلـف تکـرار شـده اسـ  .بـه عـالوه بعیـد

نمینماید که مولف به سبب حجم ب ر

کتاب و منابع متعـدد بـه کـار رفتـه در آن ،از

تالبیق یک به یک فتواها در ابواب مختلف کتاب ،بازمانده باشداهمان جا).
حیات اجتماعی زن در مغرب اسالمی

جامعه ،همانند سایر ملل ،در طول تاریخ ،بسیار اندک مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـ .
کمتر کتاب تاریخی میتوان یاف

که مالالبی را یکجا  -در ایـن خصـو

 -بـه دسـ

دهد .اغلب اطالعات موجود ،بصورت پراکنده و در البالی سایر مالالـب درج شـدهاند.
در این میان ،برخی کتب فقهی ،همانند نوازل ونشریسی کـه بـه سـبب هـد

تـالیفش،

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

زندگی زنان در سرزمین مغرب ،و جایگاه ایشان به عنوان مهمترین اعضای خانواده و
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یا عبّاه به معنی ذهب به کار رفته اس

و

جامع فتاوا و مسائل مربوط به قشرهای مختلف مـردم اسـ  ،میتوانـد مـنعکس کننـده
به طور کلی کودکان -از همان ابتدای تولد ،دارای حقوقی بودند که والـدین بایـد آن را
رعای

میکردند.
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شمهای نه چندان روشن از شرای اجتماعی زنان روزگار خود باشد .دختران مغربـی -و

نخستین حق فرزند بر پدر و مادر ،انتخاب نـام نیکـو و مناسـب بـود .نامهـا در هـر
جامعهای میتواند بیان کننده امیال ،آرزوها و نگرشهای فرهنگی افراد آن جامعه باشـد.
پس از ورود عربها به مغرب ،و گسترش دین اسالم و زبان مسلمانان در میان مغربیان،
استفاده از نامهای عربی -در کنار نامهای مغربی -فراگیر شد؛ بـه گونـهای کـه در کنـار
اسامی بربری همچون فانّو و واسکیوط ابرای مثال نک ،بیذف ،بی تا ) 123 ،94:نامهـای
فاطمه ،حوّا و یحیی اهمان ) 102 ،81:رایآ و حتی با گذش

چند نسل اسـامی بربـری

بسیار کمرنگ و مختص به نام جد یا جدّه شد اهمان .) 82 ،104 ،100:ایـن امـر سـبب
شد تا در برههای از تاریخ مغرب ،برای نامگذاری دختران ،از الفاظ عربی عجیب و غیـر
متداولی استفاده کنند؛ الفاظی همچـون «سـ

النـاس» و مشـابه آن اونشریسـی:1401 ،

 ) 373/12که گاه در زبان عامیانه خود عربها به کار میرف  .به نظر میرسد این امـر،
معلول ناآشنایی مغربیان در به کار بـردن صـحید دسـتور زبـان بـود کـه در عـین حـال
نوعی هوی

عربی بدهند.

سهم دختران مغربی در کسب علم ،بیشتر به یادگیری امـور دینـی و شـرعی محـدود
میشد؛ که آن هم از پدران -و سپس شوهران خـود -میآموختنـد .بـر اسـاس گـ ارش
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ونشریسی ،دختران تا پیش از ازدواج ،امـور دینـی و قرائـ

قـرآن را از پدرانشـان فـرا
همسـاالن

میگرفتند اهمان229/11: 1401 ،و  .) )250-249/8لذا دختـران بـر خـال

مذکر خود ،از حضور در مکتب خانـه هـا محـروم بودنـد .شـاهد ایـن مـدعا فتواهـای
ونشریسی در باب علم آموزی کودکان و یا صفات معلم اس

که مخاطبان وی تنهـا بـا

اسامی و ضمایر مذکر آورده شدهاند ،نه مونث ابرای مثال نک ،همان 248/8:بـه بعـد ).
پس از ازدواج ،این وظیفه به همسران آنها محول میشد و آنان میبایس

آنچه را که از

تکالیف شرعی میدانند به همسران خود بیاموزند اهمان جـا) .در مـواردی کـه مـردان،
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میکوشیدند با استفاده از زبان عربی ،هرچند به صـورت نادرسـ

و عامیانـه ،بـه خـود

قادر به انجام این کار نبودند ،باید به زنان اجازه میدادند که در خارج از خانه نیاز خـود
را برآورده سازند اابن حاج .) 277/1: 1401 ،آنها میتوانستند در موارد خا
82

پرده ،سؤاالت خود را از متولیان دینـی بپرسـند اهمـان جـا) .در

صورتی که شوهر ،علم کافی نداش
زن میتوانس

و اجازه خروج همسرش را از خانـه نیـ نمـیداد،

بدون اجازه همسر برای یادگیری تکالیف شرعی ،از خانـه خـارج شـود
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غیر مستقیم و از پش

 ،به طـور

اهمان جا) .این روای

ها نشان میدهد که زنان ،حتی بـرای یـادگیری انـدک تکـالیف

شرعی ،آزادی محدودی داشتند.
مساله حضور زنان در محی خارج از خانه ،همواره یکی از دغدغههای اصلی فقهای
مغربی بود؛ به گونهای که آنها ،اغلب ،زنان را از رف

و آمـد در مجـامع عمـومی ،منـع

میکردند اهمان .) 270/1:با این حال ،برخی فتواهای موجود در نوازل ،نشان از حضور
زنان در جامعه آن دوره دارد .چنانکه گفته شد ،زنان میتوانستند در موارد خـا

بـرای

یادگیری تکالیف شرعی خود از خانه خارج شوند اهمـان .) 277 /1:همچنـین شـرک
زنان -به همراه مردان -در مراسم ویژه دینی و غیر دینی ،مانند :مراسم شب های جمعه،
عاشورا اونشریسـی )278 /12: 1401 ،و یـا سـن
اهمان ) 272/1:و نی رف

بدرقـه محمـل هـا در موسـم حـآ

و آمـد آنـان در امـاکن عمـومی ماننـد بـازار ،بـرای خریـد

مایحتاجشان ،اابن حاج )278/1: 1401 ،و یا مسجد و گورستان شاهد دیگـری بـر ایـن
نمازهای یومیه ،نافلهها را نی به جماع

میخواندند اهمان .)277/1:قبرستان نی مکانی

بـود کـه زنــان ،اغلـب بــه صـورت دســته جمعـی بـه آنجــا میرفتنـد و بــر سـر مـ ار
درگذشتگانشان حاضر میشدند؛ چنانکه رسم بر این بود کـه همسـر ،مـادر و یـا دختـر
متوفا ،به همراه زنان همسایه ،در یک روز معین ،بویژه جمعه ،به قبرستان میرفتند و بـر
سر قبر آن مرحوم با صدای بلند ،شیون و ع اداری میکردند اونشریسی ،همان.)420/6:
میدادند .ونشریسی -در نوازلش -به زنانی اشاره کرده که اجناسی از قبیل زیتـون را در
کنار درب خانه هایشان میفروختنـداهما  ) 78/6:و یـا برخـی دیگـر از آنهـا نـان

میپختند و آن را به قیم

مناسبی به فروش میرسـاندند اهما  .) 231-230/10:بـه

عالوه ،گروهی دیگر ازآنها با خریـد وسـایل ریسـندگی از فروشـندگان دوره گـرد ،بـه
ریسندگی اشتغال داشتند اهما .)197/5 :1401 ،

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

برخی از زنان نی عالوه بر کارهای روزمره ،فعالی

های اقتصـادی محـدودی انجـام
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مدعاس  .ابن حاج در نوازلش از حضور زنـانی در مسـاجد یـاد کـرده کـه عـالوه بـر

بنابراین ،شاید بتوان اصرار فقها بر منع حضور زنـان در جامعـه را نـاظر بـه حضـور
دانس

که اغلب ،به اختالط زن و مرد و ارتکاب گناه و فسـاد منجـر میشـد .زیـرا بـه

گ ارش ابن حاج ،لباس زنان در خارج از خانه ،اغلب پیراهنـی نـازک از جـنس حریـر،
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برخی از آنها با پوششهای دلفریبانه و یا در رف

و آمدشان بـه امـاکن عـیش و طـرب

ااج100/3 :1401 ،و ) 249که همـراه آن نـوعی کفـش

کتان یا مخمل بود اال

صدادار به پا میکردند تا هنگام راه رفتن در کوچه و بازار ،توجه مردان را به خود جلب
کنند اونشریسی ) 240/6: 1401 ،و یا به محافلی اشاره میکند که زنان به همراه مـردان
برای تفـرید بـه آنجـا میرفتنـد و بـه عـیش و طـرب مشـغول میشـدند اابـن حـاج،
همان 271-270/1:؛ ونشریسی ،همان.) 272/1:
ظاهراً ،ازدواج ،مهمترین بخش زنـدگی هـر زن مغربـی بـود کـه وظـایف و حقـوف
جدیدی را برای وی به همراه میآورد .این امر در مغرب -همانند سایر بالد  -مراسم و
آداب مخصوصی داش

که خانواده هر دو طر  ،موظف به انجام آن بودند.

مغربیان به ازدواج های فامیلی بیشتر رغب

داشتند تا وصل

با یـک خانـدان غریبـه

اونشریسی ،همان162-161/3:و .)129ظاهراً ،این مساله ،عالوه بر تعصـبات قبیلـهای و
خویشاوندی ،به عل

عدم توافق بر سر می ان مهریه و جهی یه بوده اس ؛ چنانکه گـاه،

بین خویشاوندان نی بر سر این امر اختال

به ازدواج با دختران یتیم -البته پس از رسیدن به سن بلوغ و جلب رضای

آنها -تمایل

داشتند اهما  .)125-124 ،113 ،48/3:احتمـال مـیرود ایـن امـر جـدا از مسـائل
عاطفی و احساسی ،به سبب چشمداش

مردان بـر امـوال و میـرا

همسرانشـان بـوده

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

باشد؛ چنانکه از عادات ناپسند عربها در مغرب ،ازدواجشان با زنان مغربی  -تنهـا بـه
خاطر اموال و ثروتشان -بود اهمان.) 54/4:
ازدواج در مغرب چهار مرحله داش  :خواستگاری ،نـام دی ،عقـد و سـپس جشـن
ازدواج .غالباً ،مراسم خواستگاری -همانند سایر بالد اسالمی -با رفـ

و آمـد خـانواده

پسر به خانه دختر و بحث بر سر هدایا و مهریه آغاز میشد .مهریه در مغـرب دو گونـه
بود« :مهر عاجله» و « مهر آجله» اهمان .)161-160/3:مهر عاجله را به صورت نقـدی و
هنگام عروسی به دختر میپرداختند اهمان جا و

)263؛ اما مهر آجله پس از طـالف،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-18

میافتاد اهمانجا) .همچنین ،مـردان مغربـی

به زن  -و در صورت فوت هر یک از زوج ،به ورثه -داده میشـد اهمـان161-160/3:
) .بر اساس یکی از فتواهای ونشریسی ،بخشی از مهر عاجله عبارت بود از خلخـال بـه
84

پارچههایی از کتان و حریـر ،ملحفـه پنبـهای ،تشـک مخملـی ،هدیـه طعـام ،بشـقاب و
کاسهاهمان.)116 ،100/3:
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قیم

ده دینار ،قر

های طالیی ،گردنبند گـوهری بـه قیمـ

شـش دینـار ،لبـاس و

پس از خواستگاری ،دوران نام دی شرو میشد که تا عروسی ادامه داش ؛ در ایـن
مرحله ،رسم بر این بود که داماد در مناسـب ها و روزهـای عیـد ،هـدایایی ماننـد حنـا،
صابون و میوه برای نام دش میبرد اهمان .)96/3:همچنین ،پدر عروس در ایـن دوران،
به دامادش هدیه میداد؛ که اغلب شامل ردا ،پارچـه و شـلوار بـود اهمـان .) 122/3 :از
رسوم عجیب مغربیها این بود که دختر یا پدرش میتوانستند پـس از ازدواج ،هـدایایی
را که در دوران نام دی به اسم داماد تهیه میکردند و اغلب نیـ بـه قصـد خودنمـایی و
تبختر در میان مردم بود ،پس بگیرند اهمان جا).
مراسم عقد ازدواج ،معموال با حضور خانواده دو طـر

و بـا اجـازه پـدر دختـر ،در

مسجد جامع شهر انجام به انجام میرسید اهمـان  ) 197/3:در مـواردی کـه پـدر فـوت
کرده بود ،دختر با اجازه عمـو و رضـای

مـادرش ازدواج میکـرد اهمـان .)183/3:در

مناطق دور از شهر ،مانند روسـتا و قلعـه ،خالبـه عقـد را امـام مسـجد جـاری میکـرد
مردان -بر خال

زنان -میتوانستند در هنگام خالبه عقد ،برای همسرشـان شـروطی

بگذارند که در اصل برای زوجه محدودی هایی را به وجـود مـیآورد .از بـاب نمونـه،
زوج میتوانس

شـرط بگـذارد کـه همسـرش حـق دیـدار بـا هـی یـک از محـارم و

ن دیکانش را ندارد و نباید در مراسم شادی و ع ای آنان شرک

کند و یا حتی اقـوامش

را به خانه خود راه دهد اهمان.)108/3:
نکات قابل توجه اینکه ،پدر عروس میتوانس
میداد ،ضمان

از داماد ،در قبال جهازی که به دخترش

بگیرد اهمان .)116/3 :زوج نی وظیفه داش

تا قبل از مراسم عروسـی،

مالی را به عنوان«حق العرس» به همسر خود بپردازد« .حق همسر» در واقع ،کمک مـالی
به عروس بود تا آنچه را که قبل از عروسی مانند پارچه ،عالر ،رنگ ،حنا و ه ینه کرایـه
زیور آالت اهمـو )156/3: 1401 ،بـرای آرایـش و زینـ  ،احتیـاج داشـ

تهیـه کنـد.

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

تا قبل از مراسم ازدواج ،پدرعروس موظف بود تا برای دخترش جهی یه تهیه کنـد .از
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اهمان.)198/3:

عروسان مغربی ،در آرایش خود برای شب عروسی ،بسـیار وسـواس نشـان میدادنـد و
عالر ،خوشبو کرده و صورتش را با رنگ میآراستند اهمان .)278/3:آرایشـگران ،بـرای
پرجلوه کردن موی عروس ،از پشم ،پنبه و یا مـوی اضـافی دیگـران اسـتفاده میکردنـد
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آرایشگران نی متناسب با اجرتی که میگرفتند ،عروس را میآراستند و تمام بدن او را با

اهمان .) 145/3:خالکوبی روی کف دس
پش  ،نشان دادن ابروان و تغییر حال

و م با نقشهـای زیبـا اهمـان جـا) و پـر

آن نی بر عهده مشاطگان بود اهمان جا) .زنـان،

حتـی دنــدانهای خــود را میآراســتند و بــا کشــیدن دنــدانهای اضــافی ،کوتــاه کــردن
دندانهای بلند و پر کردن فاصله بین دندان ها و ...اهمان ) 148-147/3:خود را زیبـاتر
از آنچه بودند نشان میدادند.
جشنهای عروسی ،اغلب به صورت مختل برگ ار میشد اهمان .)193/3:زنـان بـه
رقص و آواز میپرداختند و سیاهان نی  ،طنبور میزدند اهمان .)181/3:همچنـین ،بـرای
سرگرمی میهمانان ،نمایش بندبازی در برخی مجـالس ،اجـرا میشـد اهمـان )418/6:و
افرادی هنرنمایی میکردند .مثالً :روی طناب راه میرفتند ،و یا یک نفر چوب ب رگی را
روی پیشانی خود میگذاش

و دیگری را روی آن سوار میکرداهمان جا) .ولیمه شب

عروسی بر عهده داماد بود .او میبایس

مواد خوراکی و از جمله گوشـ

را بـه عنـوان

تهیه کنند اهمان .)129 ،92/3:مغربیان ،در مراسم عروسی ،عالوه بر هدیه بـه عـروس و
داماد ،به یکدیگر نی هدیه میدادند که میتوان به درهم ،دینار ،گوش  ،روغـن ،گنـدم،
جو و میوه اشاره کرد اهمان .)181/9:به داماد نی  ،اغلب ،گوسفند و یا میش ذبـد شـده،
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

پیشکش میکردنداهمان.)156/3:
می ان توجه خانواده و جامعه مغربی در رعای

حقوف زنان ،در همه جا یکسان نبود.

هرچند به گـ ارش ونشریسـی ،در برخـی منـاطق زنـان را از حـق ار
میکردند اهمان )293/11:و این سن

خـود محـروم

از قرن پنجم ف تا دوران او همچنان ادامـه داشـته

اس ؛ اهمان جا ) اما برخی خانوادههای دیگر ،اموال خود از قبیل :امالک ،پـول نقـد و
حتــی ســهم االر

را بــه دخترانشــان -آن هــم در ســنین کــودکی -مــی بخشــیدند

اهمان127 -126/9:و  .)160شاید بتوان ایـن اقـدام را نـوعی حمایـ

از حقـوف زنـان
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«هدیه طعام»به من ل پدر عروس بفرستد تا در آنجا برای میهمانـانِ هـر دو طـر  ،غـذا

دانس  .همچنین ،ونشریسی به مواردی اشاره کرده که زن ،خانه ،باغ و سایر مسـتغالت
همسرش را از او خریده اس
86

و خانوادهاش به زنده بودن وی امیدی نداشتند ،قاضی به همسر وی اجازه میداد

تا اموال غیر نقدی شوهرش را بخرد اهما  .)100/5:این نمونه ها ،نـه تنهـا نشـان از
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داش

اهمان ) 248/10:و یا در مواردی که مرد غیبـ

طـوالنی

موقعی

مناسب مالی برخی از زنان داش  ،بلکه نمایانگر اولوی

حق آنهـا در تصـر
امالک و مستغالت همسرانشان نی بود اهما .) 248/10:

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی
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نتیجه

نوازل در مغرب ،معادل فتوا در شرف جهان اسالم اس

که در میان مالکی مذهبان ،از

قرن سوم ،شکل گرف  .این آثار ،از منـابع مهـم در بررسـی تـاریخ اجتمـاعی مغـرب و
اندلس به شمار میآیند و اغلب ،بیشتر از فتاوا  -در شـرف -بـه مسـائل واقعـی کـه در

چارچوب زندگی مردم رخ داده ،میپردازند .یکی از مهمترین این نوازل ،المعیار
المعرب ونشریسی اس

که در قرن دهم نوشته شده اس

و تا عصر حاضر نه تنها

از نظر فقهی برای مالکی مذهبان ،بلکه در پژوهشهای تاریخی نی بسـیار اهمیـ
ونشریسی در نوازلش ،از زنان به عنوان یکی از اعضای خانواده و جامعه غفل
بخشی از کتاب خود را به فتواهای مربوط به آنان اختصا

دارد.
نکرده و

داده اسـ  .هـر چنـد ایـن

فتواها ،درنگاه اول ،تنها شامل چندین سؤال و جواب شرعی و یا حکومتی اس  ،امـا در
هر چند به صورت محدود -از بخشی از زندگی آنان پرده برمیدارد.

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391
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نگاه دوم ،شامل اطالعات مهمی از جایگاه اجتماعی زنان آن روزگار مغرب اسـ

کـه-

کتاب نامه

 .1ابن حاج ،محمد بن محمد ا ،)1401المدخل ،بی جا ،دار الحدیث.
 .2ابن خلدون ،عبد الرحمن ا ،)1375عضدعاه ،ترجمـه محمـد پـروین گنابـاد ،
تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى.
 .3ابن سیده ،علی بن اسماعیلا1421ف) الممکم ل الممیط االعظام،
به کوشش عبد الحمیدهنداوی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

 .4ابن طاهر تلیلی ،مختـار ا ،)1407ف الی ال

رشاد ،بیـروت ،دارالغـرب

االسالمی.

 .5ابن فرحون ،ابراهیم بن نور الدینا ،)1417الدیباج الوذها
ععرفه اعیا

فای

علماءالمذه  ،بـه کوشـش مـأمون بـن محیـی

 .6ابن قاضی ،احمدا ،)1973جذله االق باس فی ذکر ع
االعال عدینه فاس ،رباط ،دار المنصور للالباعه و الوزاره.
 .7ابن منظور ،جمال الدین محمدا ،)1349لاا

اّ
ل ع

العرب ،بیروت ،دارصادر.

 .8بیذف ،ابوبکر صنهاجیابی تا) ،اخبار المهادی لا

تاوعر

ل

ال داء دلله الموادیاه ،بـه کوشـش عبدالحمیـد حاجیـات،
الج ایر ،المؤسسه الوطنیه للکتاب.
محمد حبیب الهلیه ،بیروت ،دارالغرب االسالمی.

 .10بوتشیش ،ابراهیم القادریا ،)1999عخطوط« نوازل ال المااج»
عصدر جدید فی تاری المجال الضرلی لاالمغرب
ل االندلس خالل عصر المرالطی  ،البادیه المغربیه عبـر التـاریخ،
ابراهیم ابوطالب ،رباط ،بی نا.

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی

 .9برزلی ،ابوالقاسم بن احمدا ،)2002جاع

عاا ل االاکا  ،بـه کوشـش
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الدی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

 .11تنبکتی ،احمد باباا ،)1398نیل االل هاج ل طریز الادیباج،
 .12ریـا

اذه
ای عا
ااء فا
اوی ل الضاا
اول الن ا
ا ،)1381اصا
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به کوشش عبد المجید عبدا الهرامه ،طرابلس ،کلیه الدعوه االسالمیه.

المالکی ،الدار البیضاء ،مالبعه النجا الجدیده.
 .13سید ابومصالفیا ،)1996جوانب مـن الحیـاه االجتماعیـه و االقتصـادیه و الدینیـه و
العلمیــه فــی المغــرب االســالمی مــن خــالل نــوازل و فتــاوی المعیــار المعــرب
للونشریسی ،اسکندریه ،مرک االسکندریه للکتاب.

 .14ســـعد غـــراب ا« ،)1978ک ااا

الن اااالی ل قیم هاااا

االج ماعیه ،عثال ناوازل البرزلای» ،حولیـات جامعـه
التونسیه.16 ،
 .15صفدی ،صال الدین خلیل بن ایبکا ،)1381الوافی لالوفیا  ،بـه
کوشش هلموت ریتر ،بی جا ،دارالنشر فران شتای .

 .16صمدی ،مصالفیا ،)1428فضاه الناوازل عناد المالکیاه
ً
ً
عنهجا ،ریا  ،مکتبه الرشد -الناشرون.
تاریخا ل
الشؤون االسالمیه.
 .18فتحه ،محمدا ،)1999النوازل النضهیه ل المج ما  ،ابحـا
فی تاریخ الغرب االسالمیامن القرن 9-6ف) ،بی جا ،الدار البیضاء.
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 .19قاضی عیا

ابی تا) ،ترتیب المدارک و تقریب السالک لمعرفه اعالم مذهب مالـک،

مغرب ،وزاره االوقا

المغربی.

 .20قباج ،عبـدالرحمانا « ،)1426نوازل» ،ععلمه المغرب ،بـه کوشـش
الجمعیه المغربیه للتالیف و الترجه و النشر ،مراکش ،مالابع سال.

 .21محمد حبیب هلیها ،)1423جاع

عاا ل االاکا  ،بیروت ،دارالغرب

االسالمی.

 .22مخلو  ،محمد بن محمد(بی تـا) ،شجره النور الزکیاه فای
طبضا
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 .17علمی ،عیسی بن علیا1403ف) ،ک اب النوازل ،مغرب ،وزاره االوقا

و

المالکیه ،بیروت ،دارالکتاب العربی.

 .23مهدی وزانی ،محمـدا ،)1375الناوازل الجدیاده الکباری
90

کوشش عمر بن عباد ،المملکه المغربیه ،وزاره االوقا

و الشؤن االسالمیه.
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فیما الهل فاس ل غیرهم ع

البدل ل الضری ،بـه

 .24ونشریسی ،احمـد بـن یحیـی ا ،)1401المعیاار المعارب عا
الن الی علماء افریضیه ل االندلس ل المغرب ،بـه
کوشش محمد حجی ،بیروت ،دارالغرب االسالمی.

نوازلنگاری و تاریخ اجتماعی
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