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١٠٥  

  ذكر املرأة يف حكايات العرب عن مصر
  الرحم والشرع والتاريخ

  *     هند مصطفى
ـتح         ارتبطت مصر يف املخيلة العربية إبان الف
ـار           اإلسالمي هلا وبعـده بعـدد مـن األخب
واحلكايات، اليت تروي أحداثًا من تاريخ مـصر        
ـتنباطها أو ختيلـها مـن            قبل الفتح، وقد مت اس

ـار،     القصص الديين ومن القاصني    ـاقلي األخب  ن
ـات أصـل ثابـت،           ـبعض احلكاي ومن مث فل
وبعضها أسطوري باجلملة، وبعضها خيتلط فيـه       

  . األصل باألسطورة وهو الغالب
ـات         ـات واملروي وقد ظلت هـذه احلكاي
ـات         تغذي الكتابات اليت تتناول مصر حىت كتاب
 ١عــصر متــأخر مثــل كتابــات الــسيوطي

  ). هـ٩٣٠ت  (٢وابن إياس) هـ٩١١ت(
ـات يف مـؤلَفني         وميك ننا رصد هذه املروي

ـاب           ـا كت من املؤلفات األشهر يف هذا املقام مه
 ٣عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم          

، وهـو   "فتوح مصر واملغـرب   ) "هـ٢٥٧ت(
من بواكري الكتب اليت حتـدثت عـن مـصر          

ــزي   ــف املقري ـتح، ومؤل ــب الفـ  ٤عق
ـار    "األشهر  ) هـ٨٤٥.ت( املـواعظ واالعتب

وتعـود أمهيـة هـذين      ". ثاربذكر اخلطط واآل  
املؤلفني بصفة خاصـة إىل أن األول، والـذي         
ـيخ احلكـم العـريب          يؤرخ لوقائع الفتح وترس
ـاص يف مـصر مبختلـف           بقيادة عمرو بن الع
ـارات العـرب         أقاليمها فضالً عـن بيانـه لعم
وخططهم يف أحناء مصر ، يعـد أقـدم وأهـم           
املصادر العربية يف هـذا الـصدد مـن حيـث        

ـيما وأن       الشمول والت  فصيل وحتري الدقـة الس
ابن احلكم هو يف األصل محدث يتحرى تتبـع         

ـانيدها   . الرواية بأس
فيعتـرب األكـرب    " اخلطط"أما الكتاب الثاين    

يف مجــع أخبــار مــصر وأحــوال ســكاا 
ـاهرة          وأقاليمها، وفيـه يرصـد املقريـزي الظ
العمرانية وجتلياا االجتماعية ، حبيـث يتخـذ        

ـارخيي      من األثر أو امل    كان مفتاحاً للحكـي الت
ـاعي   .واالجتم

ـلنا          فإن كان املؤلف األول هو أقدم ما وص
يف التأريخ ملصر اإلسالمية، فإن املقريـزي، وإن        
مل يكن آخر من كتب، فهـو يقـدم خبططـه           

  .موسوعة شاملة من منظور املكان والزمان 
ـات ضـمن      ٥وعند ابن احلكم      تأيت احلكاي

ـتهاليل، يتـضمن فـض       ائل مـصر   نسيج اس
وموقعها بني الدول مث تارخيها عرب سلسلة مـن         
احلوادث املرتبطة بعهود األنبياء املتواليـة، بـدءاً        
بنوح فإبراهيم فيوسف فموسى، وحىت ظهـور       

  . الروم وفارس على مصر
وداخل هذا النسيج تظهر املرأة علـى أكثـر         
ـات          من مستوى، وتصري حمورا لعدد مـن املروي

ل يف الواقـع يف حـني مل        املهمة اليت لبعضها أص   
  .تثبت صحة بعضها اآلخر

والروايات ذاا تتكرر عند املقريزي ولكـن       
ـبري          عرب خرائطه العمرانية املمتدة يف مؤلفـه الك

  .باحثة يف العلوم السياسية ودراسات املرأة، تعد لدرجة املاجستري يف العلوم السياسية *
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١٠٦  

حبيث تأيت احلكاية ضـمن وصـفه للخطـط         
ـار   .واآلث

ـات        ـا  - وتربز متابعة هـذه املروي حقيقه
املكانـة الـيت احتلتـها      : أوالً أمرين؛   -وزائفها

ـارة          املر ـا، بعب أة عند الرواة يف عملية التأريخ ذا
أخرى مدى اعتناء املؤرخني املسلمني بالتـأريخ       

وكذلك ـج املـؤرخني     . للمرأة ونقل أخبارها  
ـا،           يف احلكي عن املرأة وأي  صورة يرمسوا هل
وأي امــرأة يتحــدثون عنــها، وأي مواقــف 
ميوضعون فيها املـرأة مـن حيـث الـسلبية          

ة   .واإلجيابـي
الوضعية اخلاصة اليت حتتلـها املـرأة       : نياًوثا

ـا للمـؤرخني، وكـذا          يف مصر ومدى إهلامه
مدى التأثري الذي ختلفه املرويات املنقولـة عـن         
املرأة املصرية على صورا يف الواقـع ومـدى         

  .االرتباط بني الصورتني
ـاريخ     ويكشف التعرض لسرية املـرأة يف ت
مصر كما خطه ونقله املؤرخـون املـسلمون،        

ن وجود خط واصل بعينـه، هـو اخلـط          ع
، الـرحم الـيت     "الرحم"الذي ولدته ووصلته    

ربطت مصر بالعرب منذ أن تـزوج نـيب اهللا          
إبراهيم بالسيدة هاجر، وجعلـت املـصريني       

  .للعرب يف املفهوم الشعيب" أخواالً"
  :املصرية يف التاريخ القدمي 

يتكرر ذكر املرأة يف التأريخ العـريب ملـصر         
ـات         منذ عصورها   األوىل، ففـي إحـدى رواي

يقـول  " مـصر "املقريزي عن أصـل تـسمية       
مسيت مصر بعد الطوفان مبصر بـن بنـصر         :"..

ـاهن             بن حام بن نوح؛ ذلـك أن قليمـون الك

خرج من مصر وحلق بنوح عليه السالم وآمـن         
به وأهله وولده وتالمذتـه وركـب معـه يف          
ـام بـن            السفينة وزوج ابنته من بنصر بـن ح

رج نوح مـن الـسفينة وقـسم        نوح، فلما خ  
األرض بني أوالده وكانت ابنـة قليمـون قـد          
ـال قليمـون          ولدت لبنصر ولداً مساه مصرامي فق
ابعث معي يا نيب اهللا ابين حىت أمـضي بـه إىل            

 ويقال إن مصرامي نكـح امـرأة مـن       …بلدي  
ـيم ونكـح          الكهنة فولدت له ولداً فسماه قبط

ت قبطيم بعد سبعني سنة من عمره إمـرأة ولـد         
 ويربز ذكر املـرأة   يف هـذه          ٦ .."له أربعة نفر    

الرواية اليت ينقلها املقريزي يف أكثر من موضـع         
من خططه، ففيها كانت األرض الـيت مسيـت         
ـاهن املـصري          مبصر هي وطن الزوجة ابنة الك
الذي آمن مع نوح، ومسيت مصر باسـم ابنـها          
مصرامي ابن بنصر الذي تـزوج بـدوره امـرأة          

ـ     دت لـه أوالده األربعـة      أخرى من مصر ول
ـائهم يف الـصعيد          الذي مسيت أقاليم مصر بأمس

ـاألوالد األربعـة       . والشمال واجلزء املتعلـق ب
يتكرر يف الرواية اليت يرويها ابن احلكـم عـن          
تسمية مصر والـيت ختتلـف يف بدايتـها عـن           

واألوالد األربعة هم قفـط وأمشـون       . املذكورة
ـ         ـاد ص ا وأتريب وصا، ويتابع املؤخـورن أحف

  . باعتبارهم ملوك مصر األوائل
ورمبا نلمح هنا إرهاصة باكرة لـصلة الـرحم         
اليت ربطت بني أحفاد نوح وأهـل أرض مـصر،          
ـا يف            ـثالث املـشار إليه ـات ال من خالل الزجي

ة   . الرواـي
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١٠٧  

  :ملكات مصر 
ـال         وعندما يتابع املؤرخـون سـري األجي
التالية من األبناء واألحفاد الذين تولوا ملـك         

 الـيت حتتـل   ربز سري امللكات النـساء   مصر، ت 
مكاناً كبرياً يف اخلطط املقريزيـة، إذ متتـد  يف            
كثري من املواضع يف منت املؤلف الذي يتعـرض         
بالتأريخ ألقاليم مصر وآثارها املختلفـة، حيـث        
يصبح األثر أو املكان هو املفتاح لـذكر سـرية          

  .صاحب األثر أو املقيم فيه
ـاق    :امللكة جوري

ـا،   ويقال ج  ويـسميها ابـن احلكـم     (وري
ويــشري املؤرخــون إىل أــا ابنــة  ) خروبــا

 . ٧طوطيس بن ماليا الذي هو فرعون إبـراهيم       
وعن هذه امللكة يسهب املقريـزي يف احلـديث         
ـبة، فعنـد تعرضـه لـذكر            يف أكثر من مناس
اخللجان، وخليج مصر بصفة خاصـة، يبـدأ يف    
قص رواية طوطيس بن ماليا مع سارة، فيقـول         

ـا إىل         أن    امللك بعدما عرف مقدار سارة دفع
ـان         ابنته جوريا وكانت من الكمال والعقل مبك
ـارة يف قلبـها            كبري، وألقى اهللا تعاىل حمبـة س

ـاجر      ـا  . فأحسنت ضيافتها ووهبت هلا ه وفيم
 -أول فراعنـة مـصر    -كان طوطيس امللـك     

أكثر من القتل حىت قتـل قراباتـه        "قاتالً جباراً   
ـا   كانت ج .." وأهل بيته  حكيمـة عاقلـة    "وري

.." تأخذ على يده ومتنعه من سـفك الـدماء          
وتولـت  .  ٨"مسته وهلـك  "وعندما تفاقم أمره    

ـاس باإلحـسان والـرب        "األمر،   فوعـدت الن
ـاء         ومجعت األموال وقـدمت الكهنـة ورؤس

  .٩"السحرة ورفعت أقدارهم

ـاق           وال ينتهي األمر عند هذا بـل إن جوري
ـا،   تدخل يف مواجهات وحروب مع أعـداء        هل

هم من مل يرضوا حبكمها وفـروا إىل أتريـب           
ـتغاث    " ايداخس"وولوا آخر يقال له      الـذي اس

ـيم      وتـرد  . مبلك الكنعانيني فجهزه جبيش عظ
يقـول  . هذه احلكاية يف ذكر بناء اإلسـكندرية      

ـان مـن           املقريزي أن جوريا عندما علمت مبا ك
فرقــت األمــوال وقــوت " ايــداخس"أمـر  

ـا إىل ملـك      السحرة، وبعثت بامرأة م    ن أتباعه
كنعان  تنقل إليـه رغبتـها يف الـزواج منـه            
وتسليمه ملك مصر إن هـو قتـل ايـداخس،          
ففرح امللك بالعرض وقتل ايـداخس، فبعثـت        

ال أتزوجك حىت يظهـر قومـك يف        "إليه قائلة   
يف غـرب مـصر     " بلدي وتبين يل مدينة عجيبة    

كي تتزوجه فيها بعيـدا عـن عـشريا، بـل           
ـارة املوجـودة       وأمرته أن يبنيها    على غرار العم

ــة   ــك مدين ــت تل ــل وكان ـالبالد، ففع بـ
اإلسكندرية، وأمرته أن يصلح أطـالل مدينـة        
ـا      أخرى ففعل وكانت اإلسكندرية الثانيـة، فلم
: فرغ  دعاها إليه فأرسلت إليه هديـة وقالـت           

اقسم جيشك ثالثاً فانفـذ إيل ثلثـه حـىت إذا           "
ـإ         ذا بلغت ثلث الطريق فانفذ الثلث اآلخـر، ف

ـاقي           جزت نصف الطريـق فانفـذ الثلـث الب
ليكونوا من ورائي لئال يراين أحـد إذا دخلـت          

، "عليك وال يكون عندك إال صبية تثـق ـم         
ـيش        وسارت إليه جبهازها فلما قابلت ثلـث اجل
ـاً مـسموماً          األول  قدمت إليهم شراباً وطعام
ـثني اآلخـرين          فهلكوا وكذلك فعلت مـع الثل

ـبغني قتلـه      ودخلت مع تابعاا وجوا    ـا ي ريه
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١٠٨  

من ظن أنه يغلب النـساء فقـد        : "فارتعد وقال 
، وقتلتـه وحولـت     "كذبته نفسه وغلبته النساء   

ـارا   ــت منـ ــف وبن ــة من ــه إىل مدين أموال
  .باإلسكندرية، وهاا امللوك مجيعا

ـا أن املقريـزي ينـسب إىل          والغريب هن
ــل   ــكندرية، ب ـار اإلس ـاء منـ ـا بنـ جوريـ

غبتـها وعلـى   واإلسكندرية ذاا اليت بنيـت بر  
الوجه الذي أرادتـه، وهـو جيعـل بطانتـها          
وحاشيتها مجيعا من النساء، فمنهن من كانـت        
رسوالً ومنهن من قامت بقتـل امللـك وقطـع        

وكان طبيعياً واحلال كهـذا يف دولـة        . عروقه
ـا            ـات أن جوري من النـساء أن تقـول الرواي

ـا       زالفااستخلفت ابنة عمها      ابنة ماموم بـن مالي
ـبالد    لتكون ملكة ب   وتوصـف  . عدها علـى ال

زالفا بأا عمرت دهراً طـويالً وأن عـشريا         
ـادة         كثرت ومنت، حىت طمع فيهم العمالقة بقي

وهو والـد فرعـون يوسـف       (الوليد بن دومغ    
وينقل املقريـزي حـديث     ) حسبما يقول الرواة  

احلرب اليت دارت بني زلفي والعمالقـة حـىت         
  ١٠.أيقنت زلفى من هزميتها فسمت نفسها

ـا داللـة         وم كيدة جوريا يف هذا السياق هل
ـارخيي       الـسياسي  /يف رصد صورة الـدور الت

ـتالمس          للمرأة كما ينقله الرواة، فاملرأة حـني ت
ـا اخلاصـة          مع التاريخ، فإمنا يكون ذلك بأدوا
من خالل عالقـة زواج أو عـشق أو تـدبري           
كيدي، وهي األدوات اليت يتـصورها املـؤرخ        

 عجز النساء وكـون     هلا اتفاقاً مع قناعاته حول    
ــوذ - حــىت وإن صــرن ملكــات ذوات نف

 ال ميلكن مـن أدوات القـوة سـوى     -سياسي
  . أدوات النساء ذاا

ـاء    :دولة النس
ـاق         فيما أرهصت حكايـة امللكـة جوري

اليت حتكمها امـرأة ببطانـة      " دولة النساء "لفكرة  
من النساء بل وتستخلف امرأة أيـضاً، يكـرس         

حبكاية أخـرى عـن     املؤرخون الفكرة نفسها    
  . نساء مصـر

واحلكاية تقول إن نساء أهل مـصر حـني         
غرق منهم من غرق مع فرعـون ومل يبـق إال           
ـال؛        العبيد واألجـراء، مل يـصربوا عـن الرج
فطفقت املرأة تعتق عبدها وتتزوجـه، وتتـزوج        
ـال أال          األخرى أجريها وشـرطن علـى الرج
ـابوهن إىل ذلـك           ـإذن، فأج يفعلوا شيئاً إال ب

ـال، ويـضيف          فكا ن أمر النـساء علـى الرج
املقريزي موضحاً أن ابن هليعة قال عـن يزيـد          

أن نساء القبط على ذلـك إىل       : "بن أيب حبيب  
اليوم اتباعا ملا مـضى؛ ال يبيـع أحـدهم وال           

  ".يشتري إال قال أستأمر امرأيت
ويف رواية أخـرى، يقـول املقريـزي إن         
فرعون ملا غرق ومعه أشراف مصر مل يبق مـن          

ـاس يف          ال رجال من يصلح للمملكـة فعـد الن
مراتبهم بنت امللـك ملكـة، وبنـت الـوزير          
وزيرة، وبنت الوايل وبنت احلاكم علـى هـذا         
ـاد،          ـات القـواد واألجن احلكم، وكـذلك بن
ـنني           فاستولت النساء علـى اململكـة مـدة س
ـيهم أن احلكـم          ـترطن عل وتزوجن العبيد واش
ـان          والتصرف هلن، فاستمر ذلك مدة مـن الزم

هلذا صارت ألوان أهل مصر مسراً مـن أجـل          و
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١٠٩  

أم أوالد العبيد السود الـذين نكحـوا نـساء          
  ١١.القبط واستولدوهن
  :امللكة دلوكة 

ـال          وحديث نساء مصر بعـد غـرق الرج
ـا          يذكره املقريزي يف أكثر من موضع مبؤلفه، أم
ابن احلكم فيورده يف مكانـه ضـمن ترتيبـه          

علـى  التارخيي، ويذكر أن نساء مصر أمجعـن        
  .أن يولني امرأة منهن يقال هلا دلوكة ابنة زباء

وذكر امللكة دلوكة يتكرر يف معظم كتـب        
التاريخ، حىت أن ابن جبري يـذكرها يف رحلتـه          

ـا      ١٢لدى مروره مبصر   ـات أ بل تقول احلكاي
ثاين من قام بقياس النيل بعـد يوسـف عليـه           

  .السـالم
حيث وضعت له مقياساً يف أنـصنا، وهـي         

ـال أن       بلدة بصعيد    مصر قبالة ملوي حالياً، ويق
منها جلب فرعـون سـحرة موسـى عليـه          
السالم، ويقال إن مارية القبطية من قريـة مـن          

  .قراها تدعى حفـن
ـا كانـت         ويصف ابن احلكم دلوكة بأ 
ذات عقل ومعرفة وجتارب وكانت يف شـرف        
ـتني          بني النساء وحكمت وهي بنت مائـة وس

ـ      . سنة ا ملـوك   ويقول أا خافـت أن يتناوهل
األرض فجمعت نساء األشراف، وقالـت هلـن      

إن بالدنا مل يكن فيها مطمـع ألحـد، وال          : "
ـا وأشـرافنا           ميد عينه إليها، وقد هلـك أكابرن
وذهب السحرة الذين كنا نقـوى ـم، وقـد         
ـا ،            رأيت أن أبين حصناً أحدق به مجيـع بالدن
فأضع عليه احملارس من كل ناحيـة ، فإنـه ال           

  ".ناس فينانأمن أن يطمع ال

 وبنت جداراً أحاطت بـه علـى مجيـع         
أرض مصر، وأقامت القناطر والترع وجعلـت        

وميـضي ابـن احلكـم يف       ..فيه حمارس ومساحل  
ـائل          وصف البناء الذي أقامتـه دلوكـة ووس

ـاريخ        . حتصينه وهو البناء املشهور يف كتـب الت
  .حبائط العجـوز

وألن دلوكة من قـوم سـحر وسـحرة،         
شد العون مـن الـسحرة، أو       فكان طبيعياً أن تن   

الساحرات باألحرى، فيمـضي ابـن احلكـم        
ـا           ـال هل موضحا انه كان مثّة عجوز ساحرة يق
ـا وتقـدمها،         ندورة وكانت الـسحرة تعظمه
ـيئا           فبعثت إليها دلوكة طالبة منها أن تـصنع ش

ـا      . حلماية أرض مصر   فعملـت الـساحرة برب
من احلجارة يف وسـط مدينـة منـف،     ) معبد(

ـاب منـها إىل       وجعلت له أرب   عة أبواب كـل ب
ـال        ..جهة وصورت فيها صـور اخليـل والبغ

ـال    ومـن شـأن     .. ١٣واحلمري والسفن والرج
ـا مـن أيـة             هذه الرببا أن تهلك كل من يأتيه
جهة، فما كان علـى املـصريني إال أن يـؤذوا        
الصور على جهة الرببا املوافقة للجهة اليت أتـت         
منها جيوش األعداء فيـصيب اجليـوش الـيت         

  لـك     . امجهم ذلك األذىويصف املقريـزي م
فهام امللوك واألمـم، ومنعـوا      "دلوكة فيقول   

ناحيتهم من عدوهم، واتصل ملكهـم بتـدبري        
ـار اململكـة           ـا لـزم أقط هذه العجوز واتقا

ـتعانة بالـسحر    ١٤".وأحكامها السياسية  واالس
هنا تـأيت لتأكيـد فكـرة معينـة حـول أن            

ل بوسائل النـساء    امللكة تتغلب على الرجا   /املرأة
ـاجزة عـن           أي بالكيد والـسحر بـصفتها ع
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١١٠  

دخول مواجهة حربية مباشـرة، وهـو األمـر         
  .املقصور على الرجال يف خميال راوي احلكاية

لذلك كان من املمكن خليال آخـر يتحـرر       
ـتج           من تلك الفكرة املهيمنة حول املـرأة، أن ين
هدفاً خمتلفاً للبناء الذي أقامته دلوكـة، إذ ينقـل          

بعدما يستفيض يف وصـف الـربايب       (قريزي  امل
تفسرياً عن ذي النون املـصري الـذي        ) ومنعتها

عرف بقدرته على قراءة ما خط علـى املعابـد          
  .املصرية القدميـة

حيث يقول ذو النون، إن دلوكـة كانـت         
هلجة بالنظر يف أحكام النجوم ومـن املـواظبني         
ـا       ـان عنـدها مم على معرفة أسرار الطبيعة، وك

ـيكون        دلت عليه  ـاً س  أحكام النجوم أن طوفان
ـا           ـان م يف األرض ومل يقطع على ذلك الطوف
ـا،           ـا عليه هو؛ أنار تأيت على األرض فتحرق م

-أم ماء يغرقها، أو سيف يبيد أهلها، فخافـت          
ـاء أهلـها        -أي دلوكة   دثور العلوم وفناءها بفن

ـا مـن          فاختذت هذه الربايب ورمست فيها علومه
ـا   الصور والتماثيـل والكتابـة      وجعلـت بنيا

ـالطني          نوعني؛ طيناً وحجارة وفرزت ما بـين ب
ـان          مما بين باحلجارة، وقالت إن كان هذا الطوف
ـان            ـالطني، وإن ك ـا بـين ب ناراً استحجر م
ـالطني           ـا ب ـا بنين الطوفان الوارد ماء أذهب م
ـان           ـان الطوف ـارة، وإن ك ويبقي ما بين باحلج

  ..١٥سيفاً بقي كل من النوعني
 التفسري يـشكل نتـوءاً   ومن الواضح أن هذا   

غري منسجم مع كافة احلكايات األخـرى الـيت         
ـنواناً للـسحر ال           جتعل من حكمة النـساء ص

م   .للعـل

وسرية دلوكة من السري الغنيـة يف كتـب         
التاريخ املعنية مبصر، فدلوكة هي احلكيمة الـيت        
ـال،          ـاب الرج حافظت على الدولة بعـد ذه

ز وهي صاحبة احلائط الذي مسي حبائط العجـو       
ـاً بـأرض          واملمتد من العريش إىل أسوان حميط

وإذا كانت حكايـة دلوكـة      . مصر شرقاً وغرباً  
ـاق،       تغيب يف كتب التاريخ احلديثة مثـل جوري

" حائط العجـوز  "فإن الكتب تتحدث عن آثار      
  .الذي كان قائماً يف يوم من األيام

ـا ودلوكـة     ـتني   -ولسرييت جوري  كملك
ـ       ازات علـى   ينسب الرواة إليهما عديد من اإلجن

ــراين ــسياسي والعم ــصعيدين ال  دالالت  -ال
ـاريخ املـصري          تتعلق بدور املرأة يف حركة الت

: ، وبـصفة خاصـة    "اإلسالمي"وفقاً للمنظور   
ـا،           ـام هل مىت تظهر املرأة، ومىت يكون الربوز الع
ـام           وأغلب الظن أن املرأة تربز على الـصعيد الع
ـتحفظ         يف حلظات األزمة وااليار والـضعف ل

ـلي         استمر ـام األص ار احلياة حىت يـستعيد النظ
  .للحكم عافيته) الذكوري(

ـا          ودون جوريا ودلوكة، نـرى بـني ثناي
اخلطط سيدات أُخر، فيحكي املقريزي عـن أم        
ـاقيوش          ملك يدعى ميالطس بن مرقوه بـن من
ـيالطس هـذا           بن صا حفيد نوح، ويقول أن م
توىل امللك بعد أبيه  وهو صـيب فكانـت أمـه         

هي حازمـة مـدبرة فـأجرت       مدبرة امللك و  "
ـاة أبيـه             األمور على ما كانـت عليـه يف حي
وأحسنت وعدلت يف الرعية ووضـعت عنـهم        
بعض اخلراج، وكانت أيامه سـعيدة كلـها يف         

ومن عجيـب   .. اخلصب الكثري والسعة للناس     
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١١١  

ما صنعت هذه املرأة بركة عظيمـة يف صـحراء    
الغرب، جعلـت يف وسـطها عمـوداً طولـه         

ـارة        ثالثون ذراعاً ويف    أعاله قطعـة مـن حج
يفور منها املاء فال ينقص أبداً وجعلـت حـول          
الربكة أصناماً من حجارة ملونة علـى صـور         
ـان         احليوانات من الوحش والطري والبـهائم فك
ـا فيؤخـذ           كل جنس يأيت إىل صـورته ويألفه

  ١٦".باليد وينتفع به
" تـدرورة "كما يروي املقريزي عن امللكـة       

امللـك أحـسن    وكانت كاهنة ساحرة ساست     
سياسة ودبرت امللك أجـود تـدبري وعملـت         

الكاهنـة الـيت    " نونية"طلسمات عجيبة، وعن    
ـاكم           ـإذا حت كانت جتلس على سرير من نار ف
إليها أحد وكان صادقاً شق النار مـن غـري أن           

ـار، وعـن           أم "تضره، وإن كان كاذباً أخذته الن
ابنة ملك النوبة، اليت سألت ابنـها أن        " مرقونس
ا هيكال يفردها بـه فعملـه وصـفحه         يعمل هل 

  .بالذهب والفضة
ـار           وما ينقله املقريـزي مـن سـري وأخب
ملكات مصر هـي صـور اجيابيـة باجلملـة          
لسيدات حكمن باحلكمة واستخدمن املكيـدة      

  . البالدولتعمريحلماية ملكهن 
  منطلق شرعي لتاريخ نساء مصر": الرحم"

ـاً   -" صلة الرحم "تتصدر    -فكـرة ومفهوم
يف اللقاء الـذهين األول للمـسلمني     عملية توص 

مبصر، حيث  يربز احلـديث النبـوي الـذي          
ـثرياً     -يرويه عبد اهللا بن هليعة       وهو اسم تلقاه ك

ـاص   -يف أحاديث فتح مصر   عن عمرو بـن الع
حدثين عمر أمري املؤمنني رضـي اهللا عنـه         : قال

إن اهللا عز وجـل     "  يقول    ρأنه مسع رسول اهللا     
ـا خـريا     سيفتح عليكم مصر فاستوصو    ا بقبطه

، ويف رواية أخـرى     "فإن هلم منكم صهراً وذمة    
وتـساق هـذه الروايـة      . فإن هلم ذمة ورمحاً   "

بشكل أكثر درامية، فريوى ابـن وهـب عـن          
موسى بن أيوب الغافقي عن رجل مـن الرنـد          

ـاق       ρأن رسول اهللا      مرض فأغمي عليـه، فأف
فقال استوصوا باألدم اجلعد، مث أغمـي عليـه         

فاق فقال مثل ذلك، مث أغمـي عليـه         الثانية مث أ  
الثالثة فقال مثل ذلك، فقال القـوم لـو سـألنا           

ـاق فـسألوه،       ρرسول اهللا    من األدم اجلعد فأف
وتـرد  .." فقال قبط مصر فإم أخوال وأصهار     

ـات، ويف تفـسريها          القصة بنحو مخـسة رواي
ـاجر يشار أساساً إىل الـسيدة        زوج اخلليـل    ه

خـرون ماريـة    ويـذكر آ  . إبراهيم وأم إمساعيل  
ـا حممـد عليـه الـصالة           القبطية اليت تزوجه
والسالم، ويتـسع التفـسري فيـشمل بنـت         
صاحب عني مشس اليت تزوجها يوسـف عليـه         

       ١٧.السـالم
  :هاجــر

وتتوقف الروايات عند هاجر يف أكثـر مـن        
وبداية نعرف أن هاجر من قريـة تقـع         . موضع

قرب  الفرما مبصر، أو هي مـن قريـة تـدعى            
حـسب  -د أم دنـني، وهـي قريـة         ياق عن 

 كانـت بـني النيـل       -التوضيحات احلديثـة  
والقاهرة وموضعها املنطقة املمتدة مـن حديقـة        

  ١٨.اآلن) برمسيس(األزبكية إىل جامع الفتح 
يف موضـع   - وعندما يتتبع ابـن احلكـم       

نـزول  " سلسلة نسل نوح عنـد ذكـر         -آخر
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١١٢  

 حـىت يـصل إىل      ١٩، يعدد األحفاد  "القبط مصر 
، فيتوقف هنيهة ليـشري إىل      " الياطوطيس بن م  "

أن طوطيس هذا هو الذي وهب هاجر لـسارة         
  . امرأة إبراهيم

ـارة           وينقل الرواة قصة هذا امللـك مـع س
ـا    . زوج إبراهيم حىت وهبها هاجر     ونرى ها هن

حكاية بأربع روايات جتتمـع يف مـستهلها مث         
فهي جتتمع يف أن إبراهيم عنـدما أُمـر         . تتفرق

مه واهلجـرة إىل الـشام،      باخلروج عن أرض قو   
ـارة          خرج ومعه سارة فقدم مصر، وكانـت س

حـسنها كحـسن حـواء يف    -بالغة احلـسن   
رواية تنتهي عند ابن عباس، ويقـول املقريـزي         

يوسف عليه الـسالم ورث جـزءاً مـن         "أن  
ـا مسـع         " مجاهلا ـاراً فلم وكان ملك مصر جب

  .حبسن سارة أرادها لنفسه وأرسل إليها
ـتال     ف؛ ففـي الروايـة     مث تبدأ نقطة االخ

ـا          األوىل دخل إبراهيم وسارة على امللـك، فلم
ـال     هم امللك بسارة، أيبس اهللا يديه ورجليـه فق

ـادع اهللا يل فـو اهللا ال          "إلبراهيم   هذا عملك ف
فدعا اهللا له فأطلق يديه ورجليـه،       " أسوءك فيها 

وأعطامها امللك غنماً وبقراً، وقال ما ينبغـي أن         
  .ا هاجرختدم هذه نفسها، فوهب هل

ـارة وحـدها علـى          ويف الثانية دخلت س
ـا دخلـت     -"قام إبراهيم للصالة  "و-امللك    فلم

ـا، فقبـضت           عليه مل يتمالك أن بسط يده إليه
أدعي اهللا أن يطلـق     : يده قبضة شديدة فقال هلا    
فعاد، فقبـضت يـده     . يدي فال أضرك، ففعلت   

أشد من القبضة األوىل وتكـرر هـذا مـرتني،          
أن يطلق يـدي، فلـك اهللا       أدعي اهللا   : حىت قال 

ـا،        . أال أضرك   ـاء ففعلت، فدعا الـذي ج
إمنا أتيتين بـشيطان ومل تـأتين بإنـسان،         : فقال

ـا         ـاجر، فلم فأخرجها من أرضي، وأعطاها ه
خـرياً،  : خرجت قابلها إبراهيم فسأهلا فقالـت     

أما الروايـة   . كف اهللا يد الفاجر، وأخدم خادماً     
ها، قامت تتوضـأ    الثالثة تقول أن امللك ملا قام إلي      

اللهم إين كنت آمنـت بـك       : "وتصلي وقالت 
وبرسولك، وأحصنت فرجي إال على زوجـي       

، فغـط حـىت ركـض       "فال تسلط علي الكافر   
ـان علـى        . برجله ويف الرواية الرابعة، مر الزوج

امللك، فأعجبته سارة، فلما خافا منـه دعـوا اهللا    
ـا         عليه فأيبس يديه ورجليه، فقال إلبراهيم مثلم

ه يف الرواية األوىل، إىل أن ينتـهي احلـوار          قال ل 
  .بوهب هاجر لسارة

ـان، األول         يف -ويف الروايات األربـع موقف
ـان إزاء امللـك     -األوىل والرابعة    يقف فيه الزوج

الطامع، فيدعو إبـراهيم عليـه حـىت يرجـوه          
. امللك، فيدعو اهللا له ليطلـق أطرافـه املتيبـسة         

ـارة    - الروايتني الثانية والثالثة  -والثاين   نـرى س
وحدها يف خلوة مع امللـك وهـي تـدعو اهللا           
عليه فيجيبها اهللا حىت يشهد امللـك بكرامتـها         

  .فيأمر بإخراجها مرة ويهرب مرة أخرى
ـا نالحـظ مـوقعني         ويعكس املوقفني كم
لسارة، فتارة يأيت الفعل اإلجيايب بالـدعوة علـى         
امللك مث إطالقه من زوجها، وتارة تنفـرد هـي          

  . ا الفعلاستقالالً ذ
ـاد          والرواة ينقلـون القـصص األربـع حبي
ـاجر لـسارة، ولـدى          وينتهون دائما بوهب ه
هذه النقطة، ينقل  الرواة عن أيب هريـرة قولـه           
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ـاء الـسماء         -عن هاجر -  فتلك أمكم يا بين م
  .يريد العـرب

ـا هريـرة إذ ينـسب           والطريف هنا أن أب
ـاء            العرب هلاجر أماً، فهـو ينـسبهم أيـضا مل

فماء السماء هـي ماويـة      . ي سيدة السماء، وه 
ـتغليب           بنت عوف بن حشم وقيل بنت ربيعـة ال
ـاقي          ـان وب ملكة العراق اليت من ساللتها النعم

ـاذرة   ٢٠.امللوك املن
وال تنتهي قصة هاجر عند وهبـها لـسارة،         
ـا ذات      بل تستمر فيقال أن سارة غـضبت عليه

ـياء        ـتغرين منـها ثالثـة أش أو (يوم فحلفت ل
ـا    ) يف رواية أخرى   لتقطعن منها عضواً   ، فقال هل

ـا    "إبراهيم   ـبني أذنيه ـال   " ختفضيها وتثق أو ق
ختفضيها فيكون ذلك سنة للنـساء، فتـربءين        "

ـارة      . ففعلت". ميينك حـني  "ويـروون أن س
ـاجر علـى            رأت أا ال تلد أحبت أن تعرض ه

وللقـصة روايـة    ". إبراهيم، فكانت متنعها الغرية   
اهيم علـى  مث وهبتها إلبـر  "أخرى تنتهي بالقول    

أال يسوءها فيها فوقع عليها فولـدت إمساعيـل         
  ∗".بن إبراهيم عليهما السالم

ـا ينقـل الـرواة هـي أم            هاجر إذن وكم
الـيت  " الـرحم "العرب، وهي املمثلة األم لــ       

ـاجر هـي أم          أوجبت الوصاية بأهل مصر، فه
إمساعيل اإلبن الذكر األول إلبـراهيم، ومـن مث         

 -الـدم واللحـم   صلة  -فهي حلقة الوصل احلية     
ـال العـريب          اليت ربطت مصر بالعرب يف املخي

  .منذ عهد إبراهيم عليه السالم
وقد عززت هذا الـدور وأكملتـه ماريـة         
القبطية، فإن كانت هاجر أم العـرب، فماريـة         

ـاين لـه         زوج النيب اخلامت وهي أم الولد الذكر الث
  ). بعد القاسم(

  :مارية القبطية 
هداء املقـوقس   تتعدد الروايات اليت تصف إ    

مارية للنيب، ففي رواية أن املقوقس أرسـل مـع          
ـاريتني، تـزوج     -رسول النيب إليه  -حاطب    ج

واحدة ووهب األخرى لواحد مـن صـحابته؛        
وتتعدد هنا األمساء احملتملـة، وتـرجح بعـض         
الروايات كوا وهبـت حلـسان بـن ثابـت          
فتكون أم عبد الـرمحن بـن حـسان، ففـي           

حـدثنا النـضر    "ول  حديث يرويه ابن احلكم يق    
بن سلمة الشامي عن حامت بن إمساعيـل عـن          
أسامة بن زيد الليثي عن املنذر بن عبيـد عـن           
عبد الرمحن بن حسان بن ثابـت عـن أمـه           
سريين، قالت حضرت موت إبراهيم، فرأيـت       
ـا            ـا صـحت أن ـلم كلم رسول اهللا عليه وس

، "وأخيت ما ينهانا، فلما مات انا عن الـصياح        
ـا         فالفتاة إذن تدع   ـا كم ى سـريين وهـي هن

يقدمها بن احلكم ضمن سلسلة الرواة حلـديث        
يصف وفاة إبراهيم ابـن أختـها ماريـة زوج          

ي ــب   .الن
ـات أن ماريـة وسـريين         ٢١وتقول الرواي

كانت كلتامها مجيلة وكانتا تـشبهان بعـضهما        
ـا آمنـت           البعض لكن اهللا اختار لنبيه مارية أل

  .ونطقت بالشهادة قبيل أختها بساعة
ضي الروايــات فتقــول أن املقــوقس ومتــ

ـا           أهدى النيب مع مارية نسيبا هلا، وكان كثرياً م
يدخل عليها، ورآه الرسول عنـدها ذات يـوم         

فوقع يف نفسه شئ، فرجع، فلقيه عمـر بـن          "
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اخلطاب، فعرف ذلـك يف وجهـه، فـسأله،         
فأخربه، فأخذ عمر الـسيف، مث دخـل علـى          

" يفمارية وقريبها عندها، فأهوى إليـه بالـس       
عندها كشف الرجل عن نفسه وكان خـصياً،        

ـال لـه        إن جربيـل  "فلما رجع عمر إىل النيب ق
أتاين فأخربين أن اهللا قد برأها وقريبـها، وأن يف          
بطنها غالماً مين، وأنه أشبه اخللـق يب، وأمـرين    

  ". أن أمسيه إبراهيم وكناين بأيب إبراهيم
وينقل ابن احلكم رواية تقـول إن احلـسن         

لّم معاويـة بـن أيب سـفيان يف أن          بن علي ك  
يضع اجلزية عن مجيع قرية أم إبـراهيم حلرمتـها          

ويقول ابن احلكم أن ماريـة توفيـت يف         . ففعل
ـلى         احملرم سنة مخس عشرة ودفنت بالبقيع وص

  . عليها عمر بن اخلطاب
ـا نـرى يهتمـون مباريـة           والرواة هنا كم
ـبرياً مـن هـذا            وأختها، ويبدو أن شـطراً ك

ولد عن أن مارية هـي أم إبـراهيم،         االهتمام يت 
ـات، فـضالً          وهي تكىن بذلك يف معظم الرواي
عن حرمتها لعالقتها بالنيب، إال أننا  جنـد أيـضا           
اهتماماً بسريين شقيقة ماريـة، وملـن وهبـت         
ومن أجنبت وهي اسم تـردد يف أكثـر مـن           
حديث مروي عن عبد الرمحن بن حسان بـن          

 الـرواة    ، ووجود هذه املرأة يف سالسل     ٢٢ثابت
هو أمر يتكرر يف كثري من األحاديـث املنقولـة          

ـنيب     ـا مـسألة           ρعن ال ـاوز هن  ، وهـو يتج
ـيما وأن          ـنيب، الس االهتمام اخلاص خبالة ابن ال
ابن احلكم كان يدلل باحلـديث علـى كـون          

  .سريين زوج حسان
  

  :الصديقات 
يتكامل مع الرباط الـذي ختلقـه الـرحم،         

لقـرآن واألثـر،    تلك الصورة اليت يرمسها كال ا     
ـإىل جانـب سـحرة      -عن صديقي مـصر    ف

 تربز آسيا امرأة فرعون الـيت ضـرب         -فرعون
ـثَالً     "ا اهللا مثال للذين آمنوا بقوله        اُهللا م بـروض

لّلذين آمنواْ امرأت فرعونَ إِذْ قَالَـت رب اٌبـنِ لـي            
 وعملـه   عندك بيتا في اجلَنة ونجنِـي مـن فرعـونَ         

ـالمني     )١١: سـورة التحـرمي   " (ونجنِي من القَومِ الظَّ
وماشطة بنت فرعـون الـيت آمنـت مبوسـى          
فمشطها فرعون بأمشاط احلديد وهـي ثابتـة        

والصلة هنا صلة إميانية ترقى لـصلة       . على إمياا 
ـائر       الرحم رابطة بـني املـرأتني املـؤمنتني وس

  .املؤمنني
   والواقعبني احلكاية: املرأة 

ـار        باملنظور اإلجيايب نفسه الذي يضفيه اإلط
الديين، يعـرب املقريـزي يف خططـه حـدود          
ـاء عـدد مـن       احلكايات واملرويات، ليورد أمس

يف أداء األدوار العمرانيـة      النساء الالئى نـشطن   
ـاريخ األدىن   ــة يف التـ ــة املختلف واالجتماعي
لعصره، وهو ما نرصده يف اخلطط عنـد ذكـر          

فصيلي لعمارة مصر مـن مـدارس       التخطيط الت 
  .ومساجد وخانقاوات وغريها

ففي ذكر الدور، جند دار عبد العزيـز الـيت          
ملكتها خوند فاطمـة ابنـة األمـري منجـك          

ـا  ــى عتقائهـ ــها عل ــت . ٢٣ووقفت ودار بن
 ودار خونــد أردوتكــني، الــيت ٢٤الـسعيدي 

تزوجها امللك األشرف خليـل بـن قـالوون         
ـا  ومن بعده حممد بـن قـالوون حـىت طلق          ه
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األخري فرتلت من القلعة وأقامت ـذه الـدار         
ـابر الـست           ـابر عرفـت مبق وأقامت ا مق
ـلى يف         وأوقفت عدة وقفيات، حىت ماتت وص

ودار خونــد . ٢٥جنازــا األمــراء والقــضاة
 ٢٧، ودار الـست الـشقراء     ٢٦طولباي الناصرية 

  .٢٨وعمارة أم السلطان
ويف ذكر األحكار، يتحدث املقريزي عـن       

حكـر الـست مـسكة       حكر الست حدق و   
من جواري السلطان امللك الناصر حممـد       "ومها  

ـانتني          ـارتا قهرم بن قالوون نشأتا يف داره وص
ـا يف عمـل           لبيت الـسلطان يقتـدي برأيهم
األعراس السلطانية واملهمات اجلليلة اليت تعمـل       
يف األعياد واملواسم وترتيـب شـؤون احلـرمي         

  .٢٩"السلطاين وتربية أوالد السلطان
ـازل      ويف ذكر    املدارس، هناك مدرسـة من

ـاهللا، واملدرسـة           العز اليت بنتها أم اخلليفة العزيز ب
العاشورية اليت اشترا الست عاشـوراء بنـت        
ـازوج          ساروح األسـدي زوجـة االمـري اي

  .االسدي ووقفتها على احلنفية
واملدرسة القبطيـة الـيت تنـسب للـسيدة         
ـادل          عصمة الدين مؤنسة خاتون ابنة امللـك الع

ـيدة يقـول عنـها       ) ٦٧٣ت  (أيوب   وهي س
ـا        : "املقريزي قد مسعت احلـديث وخـرج هل

ـاهري           احلافظ أبو العباس أمحد بـن حممـد الظ
أحاديث مثانيات حدثت وكانت عاقلـة دينـة        
ـثرية وتركـت          فصيحة هلا أدب وصـدقات ك
ـا          ماالً جزيالً وأوصت ببناء مدرسة جيعـل فيه
فقهاء وقراء ويشترى هلا وقـف يغـل فبنيـت          

ـا درس للـشافعية        هذه امل  درسة وجعلـت فيه
  ٣٠". ودرساً للحنفية

ـيعكس دوراً        والدور العمراين يتسع هنا ل
ـاحبة           ـاً مـن قبـل ص تعليمياً حمدداً وموجه
العمارة املعنية اليت متتلـك تـصوراً أو رؤيـة          

  .بعينها
األمر الذي يربز بشكل أوضـح يف ذكـر         
اخلانقاوات واألربطة اليت تقام للصوفية وألهـل       

ـاه أم أنـوك          الطريقة  على التوايل، فنجـد خانق
الذي أقامته اخلاتون طغاي زوجـة حممـد بـن        

ـا    "قالوون وأم ولده أنوك، الـيت         جعلـت
ـثرية         ـاف الك صوفية وقراء ووقفت عليها األوق
ـاً يقـوم          وقررت لكل جارية من جواريها مرتب

ـا  "٣١.  
ـيف         ورباط الست كليلة زوجة األمـري س

ـاط البغداديـة    . ٣٢الدين الربيل السالحدار   ورب
ـاهر          الذي بنته تذكار باي خاتون ابنة امللك الظ

هـ للشيخة الـصاحلة زينـب      ٦٨٤بيربس سنة   
ـات املعروفـة ببنـت البغداديـة           ابنة أيب الربك

يعـرف  .. فأنزلتها به ومعها النـساء اخلـريات   "
ـيخة تعـظ     سكانه من النساء باخلري وله دائما ش

ـاحب   " النساء وتذكرهن وتفقههن   ويضيف ص
ـاط          ا خلطط أن آخر من أدرك من نساء هذا الرب

من يصفها بسيدة نساء زماا أم زينب فاطمـة         
كانـت  "و) هـ٧١٤ت  (بنت عباس البغدادية    

فقيهة وافرة العلم زاهدة قانعة باليـسري عابـدة         
واعظة حريصة علـى النفـع والتـذكري ذات         
ـا           ـاملعروف، انتفـع إخالص وخشية وأمر ب

ـا قبـول     كثري من نساء دمشق ومصر و      كان هل
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ويقـول املقريـزي إن     ". زائد ووقع يف النفوس   
تودع فيـه النـساء الـاليت       "هذا الرباط كانت    

طلقن أو هجرن حىت يتـزوجن أو يـرجعن إىل          
أزواجهن صيانة هلن ملا كان فيـه مـن شـدة           
ـائف         الضبط وغاية االحتراز واملواظبة علـى وظ

ـادات   ٣٣"العب
ويتحدث املقريزي يف قسم خاص عـن           

ـات       أر ض الطبالة وهي أرض واسعة مـن منتزه
القاهرة، ويقول إمنا قيلت هلا أرض الطبالـة ألن         
ـا          األمري أبا احلارث أرسـالن البـساسريي مل
غاضب اخلليفة القائم بأمر اهللا العباسي وخـرج        
ـاء إىل الدولـة الفاطميـة           من بغداد يريد االنتم
ـتوىل         بالقاهرة أمده املستنصر باهللا باملدد حىت اس

بغداد وأخذ قصر اخلالفة وأزال دولة بـين        على  
ـاك، فـسر          العباس وأقام الدولة الفاطميـة هن
ـاهرة          . املستنصر ويبدو أنه احتفـل ـذا يف الق

وهي طبالـة املستنـصر     " نسب"فوقفت إذ ذاك    
حسب وصف صاحب اخلطط، وهـي امـرأة        
مرجلة كانت تقف حتت القـصر يف املواسـم         

ـا       طائفتـها   واألعياد وتسري أيام املوكب وحوهل
وهي تضرب بالطبل وتنشد فأنـشدت وهـي        

  :واقفة حتت القصـر
يا بين العباس ردوا    ملـك األمـر معـد                        "

  ".ملككم ملك معار   والعواري تسترد
ـا األرض        فأعجب هذا املستنـصر وأقطعه

 والطبالة هنا هي منـوذج للنـساء        ٣٤.املذكورة
ـات األمـراء         املذكورات يف اخلطط دون زوج

ــ ـاموبن ـاجلواري والقينــات . ام وأمهـ فـ
واملغنيات هن من نسمع عنهن ذكـراً هامـشياً         

ـاً           يف أحناء الكتاب، رمبا ألنـه ينـشغل أساس
ـاريخ         بذكر العمارة وجيعلها مفتاحاً لـذكر الت

ـات       . احلي والعمارة ترتبط يف األغلب بذكر بن
  . البيوتات واألغنياء

واالستثناءات من ذلك قليلة، منـها حديثـه        
ـام اهللا         ع ن اهلودج الذي بناه اخلليفة اآلمر بأحك

حملبوبته البدوية يف الروضة، فيحكي أن اخلليفـة        
ـارت لـه          ـات وص ابتلي بعشق اجلواري العربي
عيون يف البوادي فبلغه أن بالصيد جاريـة مـن          
ـار         أكمل العرب، فتزيا بزي بداة األعراب وص
ـا،            ـاء إىل أن انتـهى إىل حيه جيول يف األحي

ـا رجـع إىل قـصره    .  عاينـها  وحتيل حىت  فلم
ـا صـعب          أرسل إىل أهلها خيطبها، وملا تزوجه
عليها مفارقة ما اعتادت وأحبـت أن تـسرح         
ـبض نفـسها حتـت           طرفها يف الفضاء وال تق
ـاء املـشهور يف            ـا البن ـبىن هل حيطان املدينة، ف

ويقـول أن   ..جزيرة الفسطاط املعروف باهلودج   
ـ        ابـن  "البدوية كانت حتب ابن عم هلا يعرف ب

وهلما مراسـالت شـعرية يف العـشق        " مياح
ينقلها الرواة  الذين ينهون القـصة مبقتـل ابـن           

  . مياح أثناء إحدى روحاته إىل اهلودج
ـارت          وإن كانت العالية البدويـة قـد ص
زوجة اخلليفة، فإن ذكـر نـساء العامـة مـن           
احلرافيش جييء يف مواقع متفرقة تعكس صـوراً        

وي عـن واقعـة     متناثرة من وضعية هؤالء، فري    
ـبب          إحراق احلاكم بأمر هللا ملصر ويذكر أن س
ذلك أن أهل مصر أوقفوا امـرأة مـن اجلريـد           
مؤتزرة، بيدها ورقة فيها سب للخليفة بـسبب        
ـات، وعنـدما          منعه النساء من اخلروج يف الطرق
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فـأمر  "مر احلاكم ا حسبها امرأة تسأله حاجة        
ـا             ـا مـن الـسب م بأخذ الورقة منها فإذا فيه

ه فأمر ا أن تؤخذ فإذا هي مـن جريـد           أغضب
فاشتد عليه غضبه وأمر العبيد باحراق مدينـة        ..

  .٣٥"مصـر
وخبالف إظهار محق احلاكم كهدف هلـذه       
ـاً ملنـع          احلكاية، فإا تعكس رفضاً شعبياً عام
خروج املرأة من العامة إىل احلد الـذي مثـل يف           

ويتحـدث  . ذاته سبباً إلقدام احلاكم على فعلتـه   
زي عن زي العامة من نساء مـصر لـدى          املقري

ـبس الطـواقي          ذكر األسواق، فيحكي عـن ل
ـال           بدون عمامة وكيف أنه انتـشر بـني رج
ـاد، وأن       الدولة من األمـراء واملماليـك واألجن
هذه الطواقي تنوعت ألواا وكانت ترتفع حنـو        
ـال يـشبهون       سدس ذراع، موضـحاً أن الرج

 فـشا   ملعنيني أحدمها أنـه   "النساء يف لبس ذلك     
يف أهل الدولة حمبة الذكران فقـصد نـساؤهم         
ـاهلن،         التشبه بالذكران ليـستملن قلـوب رج
فاقتدى بفعلهن يف ذلك عامـة نـساء البلـد          
وثانيها ما حدث بالناس من الفقر ونـزل ـم          
من الفاقة فاضطر حال نـساء أهـل مـصر إىل      
ـبس الـذهب            ترك ما أدركنا فيه النساء مـن ل

  ٣٦.."والفضة واجلواهر 
  :حظات ختامية مال

  :للرحم " األممية"الصلة ) أ(
 أهم ما يستلفت االنتباه عند رصد مكانـة         
املرأة املصرية يف املرويات املذكورة، هـو ذلـك         
ـاص         الدور احملوري للمرأة وللرحم بـشكل خ
ـان           يف الربط بني مصر والعـرب أوالً، ويف بي

فضل مصر ومكانتها ثانياً، ويف تشكيل صـورة        
  . ر وأخالقهم ثالثاًعامة عن أهل مص

ـتقاق مـن          والرحم يف معاجم اللغة هي اش
بيـت منبـت    "الرمحة واملرمحة وهي كـذلك      

ـا األخـري     ". الولد ووعاءه يف البطن    وهي مبعناه
حتتــل مكانــة رفيعــة يف اإلطــار الــشرعي 
اإلسالمي؛ مكانة ترتفـع لتنـسبها إىل الـذات         
ـا يوجـب          اإلهلية؛ وتوجب هلا الوصل بقدر م

ـلى     .   عز وجل  ذلك لإلله  فيقول الرسـول ص
إن الرحم شجنة من الـرمحن،      : "اهللا عليه وسلم  

ـلته ومـن قطعـك           فقال اهللا من وصلك وص
ــه ــساب هنــا ". قطعت ــذا االنت ويتأكــد ه

باالستعمال البالغي للفظي الـرحم والـرمحن       
ـاه يف           املنتسبان إىل جذر لغوي واحد جيـد معن

  .الرمحـة
ويؤصل ملكانـة الـرحم يف قـصة اخللـق        

ـنيب      ا إن اهللا   : "ρألوىل، ففي احلديث يقـول ال
حىت إذا فرغ من خلقـه  قالـت         ،  خلق اخللق 

ـال          الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ق
نعم أما ترضني أن أصل من وصـلك وأقطـع          
ـال فهـو             ـا رب، ق من قطعك ، قالت بلى ي

، وتظل الرحم موصـولة بعمليـة اخللـق          "لك
ذي يـص   "فهي بيت اخللق     وركُم فـي   هو الـَّ

، وهـي   )٦: آل عمـران    (" األرحامِ كَيف يشاءُ  
ـتمن       "حمل حفظ وإتقاء     وال يحلُّ لَهـن أَن يكْ

ـامهِن      حي أَرلَق اُهللا فـا خ سـورة البقـرة     (" م :
٢٢٨(  

ـان         وتربز الرحم كشرط من شـروط اإلمي
ـا يقربـه           فيقول الرسول رداً على من سأله عم
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ـار    من اجلنة وما يب    تعبـد اهللا ال    : "عده مـن الن
ـاة       تشرك به شيئا، وتقيم الـصالة وتـؤيت الزك

ـاس لـدخول       "وتصل الرحم  ، وهي شرط أس
ـاطع رحـم      "اجلنة   ، ومتتـد   "ال يدخل اجلنة ق

خواصها  إىل احلياة الدنيوية جبانب األخرويـة،        
من سره أن يبـسط لـه        "ρإذ يقول الرسول    

  ".يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه
ــستوجب هنــا ، يتجــاوز  والوصــل امل
ـادرة بتقريـب         العالقات القائمة بالفعل إىل املب

ـافئ ولكـن      "البعيد والنافر    ليس الواصل باملك
  ".الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها

ويف مقابل تلك املكانـة الرفيعـة للوصـل،        
فَهـلْ عـسيتم إِن     : "يكون إنكار قطع األرحام   

واْ فـي اَألرضِ وتقَطِّعـوا      تولّيتم أَن تفْـِسد   
كُمامحـام     )٢٢: حممـد   (" ..أَر  فقطـع األرح

صنوان لإلفساد يف األرض، ومـن مث، فعنـدما         
ـاء         يتوجه اهللا عز وجل لنـصيحة املـؤمنني باتق
: موجبات املعاصي واإلفـساد، فإنـه يقـول        

"  ــه ــسآءَلُونَ بِ ي تـــذ ـــقُواْ اَهللا الَّ وات
ـام هـو      ) ١:النساء" (واَألرحام فاتقاء قطع األرح

والرحم املـشتقة مـن     . صنو التقاء معصية اهللا     
ـا أَن يبدلَهــما     "الرمحن موجبة للمرمحة     ندفَأر

ـاً      محر برياً زكاةً وأقْرا خمهبالكهـف   (" ر :
ــشتركة  )٨١ ــة امل ــسئولية االجتماعي :  وللم
ـبعضٍ      "  فـي   وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَـى بِ

  ) . ٧٥:األنفال (" كتابِ اهللا
  لنا أن نتصور اآلن املكانة الشرعية العالية 

ـتص بـه          اليت حيتلها هذا العضو الذي خت
املرأة، وهي مكانة مـن القـوة إذ قـررت يف           

  . جتلياا الواسعة الوصل بني أمم بكاملها
هذا ما كان يف احلالـة املـصرية، فمـصر          

ة، حتملـها   تربطها بالعرب صلة رحم مـشهود     
عدد من السيدات  بدرجات متفاوتـة، فمنـهن     
هاجر ومارية وابنة صاحب عـني مشـس زوج         
يوســف عليــه الــسالم، وقبلــهن الفتيــات 
املصريات الاليت تزوج ن أحفاد نـوح الـذين         
سكنوا مصر، فاألوىل أجنبت مصرامي بن بنـصر        
بن حام بن نوح، وباسم ابنها، سـمي وطـن          

بعـد زواج مـصرامي     األم مصر، وتأكد النسب     
من مصرية أخرى  أجنبت قبطيم الـذي نكـح          
امرأة ثالثة من األرض اليت مسيت مصر  حيـث          
أجنبت األخرية أوالده األربعـة الـذي مسيـت         

  .أقاليم مصر بأمسائهم
ـيم بـني املـرأة         واالرتباط العضوي احلم
والرحم، هو أمـر ال ميكـن جتاهلـه حـني           

 املـرأة   التعرض جلانب من املكانة اليت احتلـها      
. يف الرؤية اإلسالمية للحياة اإلنـسانية عامـة       

بيـت  "فاملرأة ال حتمل يف أحشائها فحـسب        
لكنها متثل طوال الوقت عـدداً مـن        " اخللق

الصالت احلية اليت تربط بني البـشر فـرادى         
ـابع          ـا ط ومجاعات وأمم، وهي صـالت هل
ـاً، وهـي         ـتمرار مع اإللزام واملسئولية واالس

يف القـرآن   (وضـوح   أمور أقرها الـشارع ب    
  . كما رأينا أعاله) والسنة النبوية
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  : املؤرخ العريب واملرأة) ب (
كون الرحم أساس شـرعي للـربط بـني         
مصر والعرب، هو أمر تثبته يف مستهلها مجيـع         

  . املؤلفات اإلسالمية اليت تؤرخ ملصر
ذاتـه يـشري    " الشرعي"وتكرار هذا املنطلق    

نية بالتـأريخ ملـصر     التزام الكتابات املع   بداية إىل 
مبعايري الشرعية والصالحية املـستقرة يف تلـك        

ممثـل يف   " الـشرع "الفترة، وهي االنطالق من     
ـاً مـن املـصداقية      القرآن والسنة مما يضفي نوع
ـا         ـا مثلم والسلطة لألحكام التارخيية اليت يتبنو

ـا    . هو احلال يف األحكام الشرعية     ويف حالتنا هن
ـال     جند أن اإلسالم مهد وأسس       من خـالل املث

ـية النبويـة         القرآين ومن خالل التوجيـه والوص
ـبباً           ألن تصبح املـرأة مـصدراً للفـضل وس

  .للتكرمي والتقريب
ـا          والواقع فإن الوضوح الذي تنتقل بـه إلين
هذه الفكرة يبني كيـف أن املـؤرخ املـسلم          

ـبري مـن         " امللتزم" استطاع أن يتحرر إىل حد ك
، وأن اهلالة الدينيـة     حتيزاته حني ينقل أخبار املرأة    

ـات         اليت أظلت عملية التأريخ، فضال عن اخللفي
الدينية للمؤرخني كمفسرين أو علماء حـديث       

إخل، قد أتاحت قدراً من االلتزام عنـد        ...أو فقه 
ـاره عـدا           املؤرخ ألن يتحرى الدقة يف نقل أخب

  .ما يؤثر يف أحكامه من حتيزات غري واعية
ـاريخ لـدى املـس         لمني ولقد كان علم الت

واحداً من جتليات املنظور املعـريف اإلسـالمي        
ـادي         املتميز جبمعه بني أبعاد الغيب والواقع، وامل

فالعامل الذي يضطلع مبهمـة حمـددة       . واملعنوي
هلا طابع دنيوي، أال وهي عمليـة التـأريخ، مل          

ـا فيـه           يكن ينفصل عن إطاره القيمي األعلى مب
ـا حيـدها مـن           من معايري للصواب واخلطأ وم

ـا جعـل      . بعاد وامتدادات أخرويـة   أ هـذا م
السخاوي يضع شروطاً للمـؤرخ حـددها يف        

العدالة مع الضبط التام الناشـئ عنـه مزيـد          "
 والتمييـز بـني املقبـول       ٣٧اإلتقان والتحـري  

واملردود مما يصل إليه من ذلك، وبـني الرفيـع          
ـاة          والوضيع وعـدم العـداوة الدنيويـة واحملاب

ـاهالً    حبيـث ال ي   ..املفضية للعصبية    كـون ج
مبراتب العلوم سيما األصول والفـروع ويفهـم        
ـاظ ال          األلفاظ ومواقعها، خوفاً من إطـالق ألف
ـالتنقيص         تليق باملترمجني فيحصل التعرض لـه ب

  ٣٨".والتعزير الذي يشني
املنطلق نفسه هو الـذي جعـل املقريـزي         
يستوحي عنواناً خلططه العمرانيـة مـن اآليـة         

ـا        وكُالً نقُص ع  "الكرمية   ـاِء الرسـلِ مـ ن أَنبك ملَي
نثَبت بِه فُؤادك وجاَءك فـي هـذه احلَـق وموعظَـةٌ            

 ننيمؤـَرى للم وهـذه اآليـة    ) ١٢٠: هود  (" وذكْ
ـا الـسخاوي     -من ضمن آيات أخـر    -  يراه

دليالً على جاللة علم التاريخ وفـضله وفخامـة         
شـطراً  قدر صاحبه، وهي لدى ابن األثري حتدد        

من منافع علم التاريخ الدنيويـة واألخرويـة أال         
  ٣٩.وهو االعتبار واإلقبال على التزود لآلخرة

وال يفهم مـن هـذا أن عمليـة التـأريخ           
اإلسالمية ارتفعت عن كل شـطط ونقيـصة،        

  . إمنا احلكم هنا له إطار
ـاً         لقد كان اإلطار الشرعي واملعـريف حاكم

ة الـرحم   وقـص (لعملية التأريخ يف حدود معينة      
ـا         ـا هن هـذا  ) والتأريخ ملصر ليست ببعيـد ه
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اإلطار نفسه هو الذي مكّـن مـن أن حتظـى           
املرأة بنصيب وافر من عملية التأريخ اإلسـالمي        

" العلـم "بشكل عام ، فمـن منظـور يرعـى          
ـا هـو للتقـوى،          ويتخذه معياراً للتفاضل كم
ـاريخ والـسري          كانت املرأة حاضرة يف كتب الت

ـا،      بقدر مهاراا وقدرا   ا العلمية علـى اختالفه
فــصنفت الكتــب عــن النــساء البليغــات 
ـا        ـان هل والشاعرات والزاهدات واحملدثات، وك
ـاجم رواة          نصيب من كتـب التـراجم، ومع

ـا   .احلديث وغريه
ـار         ودون ذلك، وبقدر ما يتراجع تأثري اإلط
الشرعي إزاء عوامل األهواء الشخـصية الواعيـة     

الـسلبية الـيت    واملتعمدة، تربز مالمح الـصورة      
ـاملؤثرات التقليديـة          رمست للمـرأة متـأثرة ب

  .بتعبري السخاوي" احملاباة املفضية للعصبية"و
  

                                                           
  :اهلوامش 

 حـسن احملاضـرة   جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،       ١
ـاهرة     ـاهرة    (يف تاريخ مصر والق مطبعـة عيـسى    : الق

  )١٩٦٧احلليب،
ـاهرة  (بدائع الزهور يف وقائع الـدهور      ابن اياس ،     ٢ : الق

  )١٩٩٨اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
 عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعـني بـن              ٣

هـ وتـويف يف الفـسطاط      ١٨٧ليث املصري ولد سنة     
ـاء احملـدثني،       هـ، كان أبوه    ٢٥٧عام   عبد اهللا من الفقه

وويل منصباً قضائياً مرموقاً يف مصر، وكانـت األسـرة          
ـتهرت مبعرفـة علـوم             ـاه واش على درجة عالية من اجل
ـأعوام،             ـاة األب ب احلديث والفقه، إال أا  نكبت بعد وف

                                                                  
حيث رفض أبناءه األربعة االعتـراف مبـذهب خلـق          

لعباسـي الواثـق    القرآن إبان الفتنة اليت جددها اخلليفـة ا       
ـان  . باهللا، ومات عبد الرمحن يف السجن بعد تعذيبـه         وك

ـالتواريخ، وقـد             ـاً ب عبد الرمحن من أهل احلـديث عامل
ـنادها           اعتمد أساليب رواة احلديث بـذكر الروايـة وإس

وهو أسلوب ساير الفـن القصـصي املتبـع يف          . الكامل
املساجد السيما وأن الدولة عنيـت ـذا النـوع مـن            

ـار اإلسـالمية         التحدث وج  علـت للحكايـة يف األقط
ـيهم            ـاريخ وجتـري عل وظائف رمسية خيتار هلا خرباء الت

، مقدمـة احملقـق   فتوح مصرانظر . (الدولة رواتب سخية   
  )م-ص ص ح

ـادر بـن              ٤  تقي الدين أبو حممد أمحد بن علي بن عبد الق
حممد بن ابراهيم بن متيم بن عبد الصمد بـن أيب احلـسني       

ـارة تـدعى           بن متيم املقريزي    ، أصله من بعلبك مـن ح
ـنة             ـارة برجـوان س حبارة املقارزة، ولد يف القاهرة يف ح

هـ وفيها نشأ ومات ويل فيها احلـسبة واخلطابـة          ٧٦٦
ـاهر برقـوق         . واإلمامة   وكانت هلا صالته القويـة بالظ

 للزركلـي ، الـد      األعـالم : انظـر . وابنه الناصر فرج  
، نــوفمرب ٦ طدار العلــم للماليــني،: بــريوت(األول 
ـائف الرمسيـة         ١٧٧ص  ) ١٩٨٤ ، إال أنه اعتـزل الوظ

وهناك مـن يفـسر     . فيما بعد وعكف على كتابة التاريخ     
أي املقريزي كان حيياً فلـم يـستذل نفـسه         -ذلك بأنه   

لطلب الوظيفة وكان من غـري أهـل املداهنـة فأبعـده            
أربعـة  حممد كمال الدين عـز الـدين،        : انظر. (احلكام

ـات مؤرخني وأربعة م   ـاريخ املـصريني       ؤلف ، سلـسلة ت
ـاب،    : القاهرة( -١٥٧ص ص ) ١٩٩٢اهليئة العامـة للكت

١٧٦.  
  . مثله يف ذلك مثل الكندي وابن زوالق والسيوطي٥
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ـاب   تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي املقريـزي،           ٦ كت

ـاهرة (،  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار     اهليئـة  :الق
 .١٩-١٨، ص ص١ج) ت.العامة للكتاب،د

 . سيلي ذكره عند التعرض لقصة هاجر ٧
ـابق، ج٨ ــصدر سـ ــزي، م -١٤٠، ص ص ٣ املقري
.١٤١  
  .١٤١، ص ١  املصدر السابق، ج٩

  .١٤١ املصدر السابق، ص ١٠
 .٤٩ املصدر السابق، ص١١
ـاين              ١٢ ـبري الكن  أىب احلسن حممد بـن أمحـد بـن ج

ـبري   األندلسي البلنسي،    ـاهرة   (رحلة ابـن ج اهليئـة  :الق
، ٢ الثقافة، سلـسلة ذاكـرة الكتابـة، ط        العامة لقصور 

ــوبر  ــن ٥٤ص ) ١٩٩٨أكت ــذكرها اب ــذلك ي  ، ك
ـاهرة  (فضائل مصر زوالق يف كتابه     اهليئـة العامـة    : الق

 .٧٠ص) ١٩٩٩للكتاب، 
  فتوح مـصر واملغـرب      عبد الرمحن بن عبد احلكم،     ١٣
ص ) ١٩٩٩اهليئة العامـة لقـصور الثقافـة،        : القاهرة(

 .٤١-٤٠ص
 .٣٩، ص ١ابق، ج املقريزي، مصدر س١٤
  .٤٠  املصدر السابق، ص ١٥
 .٣٤ املصدر السابق، ص١٦
ـابق، ص        ١٧ : ، وأيـضا  ٥ ابن عبد احلكم، مـصدر س

 .٢٥، ص١املقريزي، ج
ـامش     ٦ ابن عبد احلكم، مصدر سابق، ص      ١٨ ، أنظـر ه

 .احملقق بالصفحة نفسها
 ينقل ابن احلكم عن عثمان بن صاحل عن بـن هليعـة             ١٩

ـنش بـن عبـد اهللا        عن عياش بن عباس القتباين عن       ح
ـا حلفيـده              ـا دع الصنعاين عن عبد اهللا بن عباس أن نوح

                                                                  
ـارك فيـه ويف ذريتـه ويـسكنه               مصر بن بيصر  بأن يب
ـاد الـيت             األرض املباركة اليت هي أم البالد وغـوث العب

وقد نزل أوالد مـصر األربعـة       ..رها أفضل أار الدنيا   
ـ     . مصر ومسيت أقاليمها بأمسائهم    ـاء ال ذي ومن أوالده ص

ـا             أجنب تدارس الذي أجنب ماليق الـذي  أجنـب خربت
الذي أجنب كلكن وملك بعده أخاه ماليا الـذي أجنـب           

 ) ١٤-٩ابن عبد احلكم ص ص . (طوطيس
ـات اخلـدور         زينب فواز،    ٢٠  الدر املنثور يف تـراجم رب
ـ ١٣١٢املطبعـة الكـربى األمرييـة،       : القاهرة( ) هـ

  .٤٨٠ص
ـات احلـرية،    ويقال أا ماوية ابنة عفـرز إحـدى مل         ك

يروي عنها صاحب األغاين فيقول أن جاءها كـل مـن           
ـيد مـن       (زيد اخليل    ـال العـرب وس وهو بطل من أبط

ـاه             ـلم وأمس ـنيب وأس سادات طييء ويقال أنه شـهد ال
ـامت        ) زيد اخلـري   ρالرسول   ، وأوس بـن حارثـة، وح

ـنكم           الطائي، خيطبوا، فقالت ليصف كـل إنـسان م
ـ       ـأتوا بـه      نفسه، فمدح كل منهم نفسه، فدعت هم أن ي

ـا زيـد فقـد        : شعراً، فقالوه، فلما انتهوا قالت     أما أنت ي
ـا      . وترت العرب، فمقام احلرة معك قليل      ـا أنـت ي وأم

ـا  . أوس فرجل ذو ضرائر، والدخول عليهن شـديد        وأم
أنت يا حامت فرجل كرمي املنتـسب، قريـب املنـصب،           

عبـد اهللا   : انظـر . وقد تزوجتك ورضيت بك فتزوجها    
 ١ ج أة العربيـة يف جاهليتـها وإسـالمها،       املـر عفيفي،  

  )١٩٣٢مطبعة املعارف، : القاهرة(
 جتدر اإلشارة  إىل أن الورقة تلتزم هنا بنص املرويات كما            ∗

وردت يف املصادر املذكورة ، فاألمر يقتصر على الـصورة          
ـال للمناقـشة             اليت تنقلها هذه املصادر ، فيما ال يتسع ا

 حيث صحتها مـن عدمـه،       املوضوعية هلذه املرويات من   
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ينسحب هذا على احلكايات اليت تتعلق بسري األنبياء مثـل          

  .هذه الرواية وغريها
 تقول روايات قيصر أو حنـة أو محنـة بـدالً مـن              ٢١

 .سريين
 .٧٣، وص٦٨ انظر ابن احلكم ص ٢٢
  .٥٣، ص٣ املقريزي، ج٢٣
  .٥٣ املصدر السابق، ص٢٤
  .٦٣ املصدر السابق، ص٢٥
  .٦٦ املصدر السابق، ص٢٦
  .٧٤ املصدر السابق، ص٢٧
  .٧٩ املصدر السابق، ص٢٨
  ١١٦. املصدر السابق، ص٢٩
  .٢٦٨ املصدر السابق، ص٣٠
  .٤٢٥ املصدر السابق، ص٣١
  .٤٢٨ املصدر السابق، ص٣٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  
  
  
  
  
  
  .٤٢٨-٤٢٧ املصدر السابق، ص ص٣٣
  .١٢٥ املصدر السابق، ص٣٤
  .١٠٢ املصدر السابق، ص٣٥
  .١٠٤ املصدر السابق، ص٣٦
ـالتوبيخ ملـن ذم        مشس الدين السخاوي،     ٣٧ اإلعـالم ب

ـاهرة (حممد عثمان اخلشت    :، حتقيق   التاريخ مكتبـة  : الق
  .٨٠ص) ن.بن سينا، د

  .٨٨  املصدر السابق، ص٣٨
  .٣٩ املصدر السابق، ص ٣٩


