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  املرأة، املعرفة، السلطة: أوقاف النساء

  
  *زينب أبو اد

  
   هذا املقال جزء مـن مـشروع          

. إلعادة قراءة تاريخ املرأة املـسلمة     
ومن امللفات اليت مت فتحها يف هـذا        
ـاف النـساء،       املشروع ملف أوق
وإسهامات املرأة يف حركة العمران     
ـال      احلضاري، وبناء املعرفة، وأعم

من خالل مؤسـسات    الرب واخلري   
  .الوقف

  
ـاء املعرفـة          مل يقتصر إسهام النساء يف بن
اإلسالمية على ممارسة دور العاملة الشيخة واحملدثة       
والفقيهة واألديبة، بل امتد ذلك اإلسهام إىل إنشاء        
املؤسسات العلمية، وذلك من خـالل وقـف        
األوقاف على بناء املدارس واملعاهد العلميـة يف        

وإذا كانت األوقاف   . سالميةخمتلف األمصار اإل  
مؤسسة خريية باألساس، يبغي منشئها القرىب من       
اهللا من خالل الصدقة اجلارية، حيث تتجسد يف        
الوقف املقاصد الشرعية للصدقات مـن تطهـري        
ـاء،         األموال، ودفع رذيلة الشح عن نفوس األغني

فإن . اخل..وتطهري قلوب الفقراء، وإرفاق املساكني    
لقت من ذلك الدور اخلريي حنو      أوقاف النساء انط  

آفاق أخرى تتعلق باالندماج يف شبكة العالقات       
السلطوية االجتماعية والسياسية القائمة، من خالل      

مد يد التأثري إىل املؤسسات العلمية وعمليات إنتاج 
  . املعرفة

  وإذا تتبعنا الوجود النسوي يف األوقاف يف مصر     
العصر األيويب  بدءاً من العصر الفاطمي، ومروراً ب     

واململوكي، وانتهاًء بالعصر العثماين، نلحظ اهتمام      
النساء بإنشاء املعاهد العلمية يف أشكاهلا املؤسسية       

سواًء كانت يف شكل مسجد أو مدرسة       . املختلفة
ـاط        وقـد  . اخل..أو سبيل مكتب أو مكتبة أو رب

امتازت هؤالء النساء الواقفات يف خمتلف العهود       
لمي وديين وسياسي، مما ساعدهن التارخيية بوعي ع

على لعب ذلك الدور يف إنتاج املعرفة والتمثيـل         
السلطوي، ذلك إىل جوار ما متتعنت به باألساس        

  . من ثروة اقتصادية
  :أوقاف النساء يف العصر الفاطمي)١

 حسب  -   كانت مجيع نساء األسرة احلاكمة      
 من حفيدات فاطمة    -األيديولوجيا الرمسية للنظام  

ـا،    " العلويات"هراء من   الز أو أمهات ألحفاده
ولذلك كان للمرأة اليت تنتمي لألسرة احلاكمة       
تقدير خاص ووضع أقرب للمقدس حىت كان        
ـام        يطلق على زوجات اخللفاء وأخوام وبن

وهو يـشري النتـهاء   " الشريفة"وعمام  لقب  
وقد متتعت تلك املـرأة     ). ص(نسبهن للرسول 

عي ديين دفعها لفعـل     الفاطمية، من ناحية، بو   
اخلريات والتصدق والوقف، واشتهرت الكثريات     
من نساء الدولة الفاطمية بالزهد برغم امتالكهن       

  .باحثة يف العلوم السياسية ودراسات املرأة*
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لثروات طائلة وكذلك اشتهرن باإلكثار من الرب       
  . ١والوقف

   ومن ناحية أخرى متتعت هذه املرأة بـوعي        
سياسي، داخل دولة شيعية تـسعى لتوطيـد        

ـاج    حكمها من خالل التحكم يف      عمليات إنت
حيث كان للدولة الفاطمية سياساا لنشر . املعرفة

ـات         املذهب الشيعي من خالل إنـشاء املكتب
ويف هـذا   . ٢واامع العلمية وخزائن احلكمـة    

الصدد لعبت سيدات األسرة احلاكمة الفاطمية      
. دوراً سياسياً هاماً من خالل مؤسسة الوقـف       

ت باع  وكان لسيدات الطبقة احلاكمة الفاطميا    
يذكر يف ممارسة السياسة وعـزز مـن ذلـك          
مكانتهن الدينية يف الدولة الشيعية، وورد إلينا من        
ذلك سرية أم اخلليفة املستنصر وسـت امللـك         
أخت احلاكم بأمر اهللا الاليت لعنب أدواراً هامة يف         

وهلذا اهتمت املرأة   . ٣تعزيز دور الدولة الفاطمية   
ليت كانـت   بالوقف على اجلوامع واملساجد وا    

تؤدي باألساس أدواراً علمية، فقامت الـسيدة       
ـاهللا          املعزية تغريد زوجة اخلليفة املعز وأم العزيز ب
ولد املعز لدين اهللا ببناء املسجد اجلامع اجلديـد         

هـ وكان علي حنو بناء اجلامع األزهر  ٣٦٦سنة  
بالقاهرة، ومت تعمري طاحوناً للسبيل جبوار اجلامع، 

ـامع      وابتيعت له الدواب،    ووقفت علي هذا اجل
ـام           بستاناً، ومل يزل عامراً حـىت احتـرق ع

وكذلك علم اآلمرية زوجة اخلليفة     . ٤هـ٥٦٤
ـار          اآلمر بأحكام اهللا اليت كانت متيـل لإلعم
واإلنشاء حيث أنشأت العديد من املساجد منها       
مسجد السيدة رقية الذي جعلت بـه مـشهداً       
ـام            للسيدة رقية بنت علي بـن أيب طالـب ع

،وأنشأت جهة  ٥هـ، ومسجد األندلس    ٥٢٧
الدار اجلديدة زوجة اخلليفة اآلمر مسجد النارنج       

،وأيضاً أمرت اجلهة احلافظيـة     ٦هـ٥٢٢عام  
زوجة اخلليفة احلافظ املعروفة جبهة بيان احلسامي       

وأقامت إحدى زوجات اخلليفة    . ٧ببناء مسجد 
  .٨هـ٥٤٢احلافظ مسجد جهة رحيان عام 

ـارج       باإلضافة لذلك أسه   مت سيدات من خ
األسرة العلوية بالوقف على املساجد أيضاً، مثل       
ـام          ست غزال اليت بنت مسجداً محل امسها ع

هـ، ويذكر عنها أنه كان هلا منـصب        ٥٣٦
صاحبة دواة  "كتايب يف قصر اخلليفة حيث كانت     

اخلليفة وال تعرف شيئاً إال أحكام الدوى والليق        
متـها  ومسح األقالم والدواة، وكان برسم خد     

  .٩.."مأمون الدولة الطويل
  وساعد النساء الفاطميات لعب ذلك الـدور       
وجودهن يف دولة ذات مذهب شيعي، فاملذهب       
الشيعي له فقهه اخلاص، الذي جيعل للمرأة دوراً        
ونشاطاً اجتماعياً واقتصادياً أوسع يف ظل دولة       

  .١٠ذات مذهب شيعي
  :أوقاف النساء يف العصر األيويب)٢

ـاف          قام صال  ح الدين األيويب بتوظيف األوق
ـال          ألغراض سياسة يف هذا العصر، وهـي إبط
املذهب الشيعي ونشر املذهب السين، بعد أن قام        
ـام املـذهبني         بالقضاء علي الدولة الفاطمية وأق

، واهتم صالح   ١١الشافعي واملالكي مبصر والشام   
الدين باألساس بإنشاء املدارس السنية والوقـف       

  .١٢عليها
ان لسيدات األسرة األيوبية دور أساسي يف      وك

تنفيذ السياسات السنية للدولة، فأوقفت الكثريات      
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منهن على إنشاء املدارس على املذاهب األربعـة،        
وكن يشترطن تدريس مذاهب بعينها فيما يوقفن       

ومن هؤالء مؤنـسة    . عليه من مؤسسات علمية   
خاتون ابنة امللك العادل أيب بكر بن أيوب وشقيقة         
امللك األفضل، واليت أوصت ببناء مدرسة يجعل       
فيها فقهاء وقراء ويشتري هلا وقف يغل، وبنيـت         

، "القطبيـة "هذه املدرسة وأطلق عليها املدرسـة       
وجعل فيها درساً للشافعية ودرساً للحنفية، وظلت 
تلك املدرسة عامرة حىت ذكرها املقريزي يف القرن        

ة شجرة الدر ، ومثلها وقفت امللك١٣التاسع اهلجري
، ١٤أم خليل الصاحلية علي مدرسة عرفت بامسها      

وأنشأت الست أيديكني زوجة األمري سيف الدين       
ـنة  " املدرسـة الـصغرية   "بكجا الناصـري     س

  . ١٥هـ٥٥١
    وتكشف سري السيدات الواقفات عن الوعي      
الديين والعلمي الذي جعلهن أكثر إدراكاً ألمهيـة       

. سياسات الدولة دور املؤسسة التعليمية يف تعزيز      
ـاتون          فمثالً يذكر عن عصمة الدين مؤنـسة خ

كانت قد مسعـت    "صاحبة املدرسة القطبية أا     
احلديث وخرج هلا احلافظ أبو العباس أمحد بـن         
ـا،          ثتحممد الظاهري أحاديث مثانيات حـد
وكانت عاقلة دينة فصيحة هلا أدب وصـدقات        

  .  ١٦.."كثرية
  :وكيأوقاف النساء يف العصر اململ)٣

   هناك منطان رئيسيان من أمناط األوقاف قـد        
انتشرا يف العصر اململوكي ومها املدارس واخلوانق،       
حيث يذكر عن العصر أن منط املدارس هو النمط         
الذي ساد يف العمارة فيه إضافة للخوانق، وكانت        
اخلوانق تبين للصوفية وتؤدي أغراضاً دينية وتعليمية       

ن هناك تداخل بـني     يف نفس الوقت حىت أنه كا     
مصطلح مدرسة ومصطلح خانقاه، وىف وصـف       
ـا           ـان يتبعه ـا ك املقريزي للخوانق يـذكر أ

، وارتبط ازدهار إنشاء اخلوانق بازدهار      ١٧مدرسني
، ورجع انتشار هذين    ١٨الطرق الصوفية يف مصر   

  :النمطني للوقف لعدة أسباب سياسية منها
  زاد الوقف على املدارس وانتشرت بشدة ألن      -  أ

مصر كانت قد غدت مركزاً سياسياً ودينياً للعامل        
املسلم وحموراً للنشاط العلمي بعد سقوط بغداد يف        
القرن السابع اهلجري على يد التتار، فقد حتولت        
اخلالفة العباسية إليها وهاجر هلا الكثري من علماء        

، باإلضافة إيل أن ملوك وسالطني العصر ١٩األقطار
ا بأسالفهم من األيوبيني    اململوكي كانوا قد اقتدو   

يف الوقف علي املدارس السنية ألغراض سياسية أو        
حذا ملوك الترك وأمراءهم    "على حد تعبري املقريزي   

، ٢٠.."وأتباعهم حذو صالح الدين حىت يومنا هذا      
تنافسوا مثل سابقيهم يف تأسيس املدارس يف الشام        
ومصر فكثرت وازدادت زيادة كبرية حىت أن ابن        

من كثرا ووفرا وقال أنه ال حييط بطوطة عجب 
  .٢١أحد حبصرها

 انتشر الوقف على اخلوانق واألربطة والزوايا -  ب
اليت كانت تنشأ للمتصوفة ألن سالطني املماليك       
كانوا باألساس غاصبني للحكم مـن األيـوبيني        
وليس هلم جذور حملية ومل يكن هلم نظام للحكم         

رية بل كان حكمهم أقرب لالنقالبات العـسك      
املتتالية، وذلك جعلهم يقبلوا علي األوقاف الـيت         
ختدم أغراضاً دينية واجتماعيـة مثـل اخلوانـق         
للمتصوفة وذلك لتدعيم حكمهم وإكسابه صبغة      
شرعية والتودد للشعب املصري، اقتدوا يف ذلـك        
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أيضاً بصالح الدين األيويب الذي كان أول مـن         
لذلك ، و ٢٢أنشأ اخلوانق للصوفية والفقراء يف مصر     

  .  ٢٣شهد العصر يف جممله نشاطاً دينياً منقطع النظري
   وقد أقبلت سيدات األسر احلاكمة أو األخريات 
من الطبقات العليا علي البناء والوقف علي إنشاء        

أنشأت بركة بنت عبد اهللا أم الـسلطان    . املدارس
األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون        

وكانت مـن   هـ مدرسة أم السلطان     ٧٧١سنة  
املدارس اجلليلة، وخصصت ا درساً للـشافعية       

ـا   : "ودرساً للحنفية وقال ابن اياس عنها       رتبت
دروساً للمذاهب األربعة وحضوراً يف كل يـوم        
للصوفية ومكتباً لأليتام، ووقفت علي املدرسـة       
قيسارية يباع ا اجللود ويعلوها ربع جليل لسكن        

ع تلك املدرسة   العامة يشتمل على عدة طباق،وتب    
  .٢٤"سبيل ومكتب محال اسم أم عباس

  ومثلها أنشأت خوند تتر بنت حممد بن قالوون        
ـاً        احلجازية املدرسة احلجازية، وجعلت ا درس
ـا         للفقهاء الشافعية ودرساً للمالكية، وجعلت
       خزانة كتب، وجعلت جبوار مدرستها مكتباً لعدد

لمهم القرآن  من أيتام املسلمني وعينت هلم مؤدباً يع      
الكرمي، وأجرت عليهم الطعام والكساء ووقفـت   

إضافة لذلك أنشأت .٢٥علي كل ذلك أوقافاً جليلة
أم امللك الصاحل عالء الدين علي بن امللك املنصور         

هــ  ٦٨٢قالوون مدرسة تربة أم الصاحل سنة       
ـاء         ووقفت للمدرسة وقفاً حسناً علي قراء وفقه

  .٢٦وغري ذلك
ليا الاليت أنـشأن املـدارس       ومن نساء الطبقة الع   

كانت خدجية بنت درهم، وقفت على مدرسـة        
هـ ٩٢٠ذكرها ابن اياس يف يومياته، أنشأا عام        

وكان أصل  . وعرفت مبدرسة جامع شهاب الدين    
هذه املدرسة قاعة إنشاء البن الدرهم ونصف مث        
ـا           بدا البنته خدجية أن جتعلها مدرسة فأنشأت

الوي للصوفية ومنرباً حمراب ومئذنة وجعلت ا خ   
ـا            مث أا أوقفت عليها مجيع ما ورثته عـن أبيه

وأنشأت الـست   . ٢٧فجاءت من حماسن الزمان   
عاشوراء بنت ساروح األسدي زوجـة األمـري        

" املدرسـة العاشـورية   "أيازكوج األسدي على    
  . ٢٨ووقفتها على احلنفية

  أما فيما خيص اخلوانق، فمـن نـساء العـصر          
بدعم الطرق الـصوفية مـن      اململوكي املهتمات   

خالل الوقف عليها كانت طغاي اخلوندة الكربى       
أم آنوك زوجة السلطان امللك الناصر حممد بـن         
قالوون وأم ابنه األمري آنوك حيث أنشأت خانقاه        
ـا          أم آنوك وجعلت به صوفية وقراء ووقفت عليه

  .٢٩األوقاف الكثرية
  واهتمت النساء بوجه خاص بإنشاء األربطة اليت       
ـات          كانت تقام إما للصوفية أو للنـساء املنقطع
ـائز واألرامـل       واملهجورات واملطلقات والعج
والعابدات وكان هلا اجلرايات واملقامات املشهورة      

، ولذلك حرصت النساء على    ٣٠من جمالس الوعظ  
إنشاء تلك املؤسسات الوقفية لتقدمي اخلـدمات       

 وأبرز. االجتماعية والعلمية لغريهن من نساء العصر
ـاتون         مثال على ذلك الست اجلليلة تذكارباي خ
ابنة الظاهر بيربس اليت وقفت على رباط البغدادية        
ـام          ـات ع للشيخة الصاحلة زينب ابنة أيب الربك

هـ،حيث أن هذا الرباط كان يؤدي أدواراً       ٦٨٤
ـا         دينية تعليمية واجتماعية يف نفس الوقت، كم

أنزلت يف الرباط الشيخة    "يذكر عنه املقريزي    
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ينب ومعها النساء اخلريات وظل سـكانه       ز
ـاً        يعرفن بأن من النساء اخلريات،وبه دائم
شيخة تعظ النساء وتذكرهن وتفقههـن،      
وتودع يف الرباط النساء الالئى طلقـن أو        
هجرن حىت يتزوجن أو يرجعن ألزواجهن      
صيانة هلن ملا كان فيه من شـدة الـضبط          
ـائف        وغاية االحتراز واملواظبة علـى وظ

  .٣١.."اداتالعب
ـاين    –   ونلحظ يف ذلك العصر       والعصر العثم

 دور اجلواري واملعتوقات يف تعزيز مؤسسة       -أيضاً
الوقف بإسهامان، وذلك أمر منطقي يف دولـة        
كان امللوك والسالطني ورجال الدولة واجليش فيها 
من املماليك وكانت جتارة الرقيق فيـه منتـشرة         

ني وامللـوك   ورائجة، فالكثريات من نساء السالط    
كن جواري أو معتوقات أي كن من الرقيق مثل         

، وكان السالطني وكبار األمـراء      ٣٢أزواجهن  
وعلية القوم حيرصون على توفري موارد ثابتة للرزق        
جلواريهم عقب وفام فيهبنهن الثروات من أموال       

، واجتهت الكثريات منـهن     ٣٣وعقارات وأراضي 
لعمراين وذلك اإلسهام ا  . للوقف من هذه الثروات   

للجواري يومئ لنا بأن اجلارية املسلمة كانت مثلها  
مثل احلرة وينفي ذلك تلك الصورة الزائفة واملبتذلة       
السائدة عن اجلواري واليت وصلت إلينا من ألف        

  . ليلة وليلة وكتابات املستشرقني
  ومن أهم اجلواري الواقفات والاليت أسهمن يف       

ك الناصـر   حركة العمران هنا مسكة جارية املل     
ـام          ـاً ع حممد بن قالوون حيث أنشأت جامع

هـ وكانت من ربات النفوذ والـسلطان       ٧٤٦
وصارت قهرمانة لبيت السلطان يقتدى برأيها يف       

املهام اجلليلة بالقصر وتربية أوالد السلطان ،ونقش       
علــى جامعهــا أــا حجــت وزارت قــرب 

،ومثلها شيدت حدق القهرمانة الـيت      ٣٤الرسول
ارية امللك الناصر حممد بن قالوون      كانت أيضاً ج  

 هـ جامعاً وكانت ذات ثراء ٧٣٧ شيدت عام –
ـافة   ٣٥عظيم وهلا نفوذ يف القصر السلطاين      ، إض

ـبق           لذلك  كانت طغاي أم آنوك الواقفة اليت س
ذكرها من مجلة جواري السلطان امللك الناصـر        

واجلاريتان . ٣٦حممد بن قالوون فتزوجها وأعتقها    
ه اخلصوص كان هلما أثر     مسكة وحدق على وج   

عمراين هائل أدى لتغري تارخيي يف وجه العمران يف    
حيث أن كلتيهما كان هلا حكر      . القاهرة بأكملها 

 واألحكار هي ملكيات شاسعة من      –خاص ا   
ـان         األراضي ظهرت يف العصر اململـوكي وك

 وقامت كل –سالطني املماليك مينحوا ألمرائهم 
كر اخلاص ا بعد أن     منهما ببناء مسجدها يف احل    

كان مهجوراً، مث بدأ الناس يبنون حوهلما وسكن        
ـات        احلكر األمراء واألعيان، وأنشأوا به احلمام
ـا يبنيـه           واألسواق، ومن املؤكد أن ريع كل م
ـا         اآلخرون يف احلكرين كان يـذهب جلامعهم

  . ٣٧حسبما كان سائداً يف ذلك الوقت
  :أوقاف النساء يف العصر العثماين)٤
ـاين،            تغريت سياسات الدولة يف العصر العثم

وانصرف اهتمام الساسة عن اإلنتاج املعـريف يف        
تعزيز سلطة الدولة، وذلك بعد أن حتولت مصر من 
مركز للخالفة اإلسالمية وبؤرة حضارية إيل جمرد       

ـال     . والية يف الدولة العثمانية    وكان من شدة إمه
ـ        ي الوقف والعمران أن الوالة طفقوا يسطون عل

األوقاف القائمة ويهدمون املدارس وغريها مـن       
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املنشآت املوقوفة وحدث فساد كبري بني القـضاة        
ويذكر على مبارك عن    . ٣٨والنظار على األوقاف  

حال العمران والوقف يف الفترة من القرن التاسـع    
حىت القرن الثاين عشر اهلجري أن تلك القـرون         
 الثالث أُمهل فيها أمر املدارس وامتـدت أيـدي        
ـار علـى         األطماع ألوقافها وتصرف فيها النظ
خالف شروط وقفها وأصبحت خرائب وآلـت     
بعضها لزوايا صغرية، ومع تقلب الزمان وانـدثار        
ـا يف          املدارس استبدلت ا الزوايا حىت كثر بناؤه

   .٣٩تلك القرون الثالث
  ونظراً لتلك الظروف السياسية العمرانية املتدهورة 

ملكتب باألساس مها منطا    صارت املساجد وأسبلة ا   
املنشآت الوقفية اليت تؤدي أدواراً تعليمية، خاصة       
األسبلة اليت أصبحت طراز املباين التعليمية األكثر       
ـام الباشـوات         شيوعاً يف القاهرة وانصرف اهتم

  . ٤٠العثمانيني إلنشائها بدالً من إنشاء املدارس
    ويف ظل تلك الظروف السياسية والتعليميـة       

نية السيئة، مل تنقطع  النـساء يف العـصر          والعمرا
العثماين عن ممارسة دورهن يف الوقـف علـى         
املؤسسات التعليمية، حىت وإن اختذت أشـكاالً       
هيكلية أخرى سوى املدارس، مثل الوقف علـي        

مثل امللكـة   . اجلوامع واملساجد والزوايا واألسبلة   
صفية أم السلطان العثماين حممد الثالث اليت أنشأت 

هـ ووقفت عليـه    ١١٠١ محل امسها عام     جامع
ــدان ٤٠٠ ــك  ٣٢ ف ــري ذل ـان وغ  دكـ
باإلضافة لذلك آلت الكثري من املدارس      .٤١الكثري

اليت كانت قد أنشأا نساء يف العصر اململوكي إيل    
جوامع مثل مدرسة أم السلطان األشرف شعبان       

هـ حتولت إىل   ٧٧١بن حسني اليت أنشأا عام      
  .٤٢جامع ويتبعه سبيل

ـبيل   –شأت الكثريات أسبلة املكتـب        وأن  س
واليت -وبالطابق األعلى منه مكتب لتعليم األطفال     

كان الغرض من إنشائها يف العصر العثماين تعليم        
أيتام املسلمني وتوزيع الغذاء والكساء عليهم مـن        

وكان . ريع األوقاف والرزق احملبوسة على املكاتب
خيصص لكل مكتب مؤدب يساعده عريف ويقوم 

المها بتعليم الصغار وحتفيظهم القرآن ويشترط      ك
ومـن النـساء    . ٤٣فيهما شروط خلقية وعلمية   

الواقفات عليها نفيسة خاتون سرية علي بك الكبري 
أو نفيسة البيضا اليت أنشأت سبيل الست نفيـسة         
البيضا، ووقفت عليه من ريع  وكالتها وكان بـه          

، وشويكار  ٤٤كتاب لتعليم األطفال القرآن الكرمي    
بنت عبد اهللا  اليت أنشأت سبيل الست شويكار          

ـثرية     ١١٧٠عام   ، ٤٥هـ ووقفت عليه أراضٍ ك
وأيضاً عائشة هامن أنشأت سبيل عائشة وبنت فوقه 

وامتـدت  . ٤٦مكتباً لتعليم القرآن ووقفت عليهما    
أوقاف بعض النساء املصريات يف العصر العثماين       
علي األسبلة إيل احلرمني الشريفني مثل وقف أمة        

هللا قادن معتوقة وزوجة األمري عبد الرمحن كتخدا        ا
 حانوت ألغـراض    ١٢القارذغلي وكالة وربع و   

ـبيل          عدة يف احلرمني الشريفني منها إنـشاء س
  .٤٧باملدينة

  اجتهت النساء بكثرة للوقف على الزوايا الـيت        
. استبدلت باملدارس تأثراً بالتوجه السائد يف العصر      

،وزاويـة  ٤٨دريةومن تلك الزوايا زاوية الست ب     
  .٥٠ وزاوية الست دالل٤٩الست آمنة

ـاع النـساء            وكان قد حدث تطور يف أوض
ـا        االجتماعية واالقتصادية يف العصر العثماين، مم
ساعدهن على وقف األوقاف على التعليم وبدرجة 
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أعلى من الوعي بأمهية ذلك يف تعزيز موضعهن يف         
حيث أن  . شبكة العالقات االجتماعية والسلطوية   

ساء يف ذلك العصر كن قد أتيح هلن قدراً كبرياً          الن
من احلرية يف ممارسة احلياة االجتماعية حىت لفت        
هذا نظر الرحالة العرب واألجانب الـذين زاروا        
ـاروا لـه يف كتبـهم،          مصر يف تلك الفترة وأش
وأتيحت هلن مزاولة بعض األعمال اليت جتلب هلن        
الربح وذلك جعلهن قادرات على الوقـف مـن        

سبهن، فقد كانت املرأة يف ذلك العصر تتـوىل         ك
حيث تعهد هلا الدولـة جببايـة       " االلتزام"وظيفة  

. ٥١الضرائب املربوطة على األراضـي الزراعيـة      
املخطوطات العثمانية اخلاصة   وتظهر ذلك إحدى    

بسيدة تدعى نفيسة خاتون بنت حممد جورجبي       
السحراوي والـيت كانـت إحـدى هـؤالء         

الب يف تلك الوثيقة أحدهم     امللتزمات، حيث تط  
بدفع مال احلكومة عن أطيان ميتلكها يف مديرييت        

وكذلك أتيح للنساء امـتالك     . ٥٢الغربية واجليزة 
 املمتلكات اليت مل تكن متاحة هلن مـن         أنواع من 

قبل يف العصر اململوكي وما قبله، مثل الوكاالت        
التجارية أو املؤسسات التجارية الكربى، وكانت      

مح لألمراء من كبار رجال الدولـة       احلكومة تس 
بامتالك الوكاالت، وحصلت النساء ذوات النفوذ      
السياسي على تصريح بإنشائها إىل جوار هـؤالء        
األمراء، وأسهم ذلك يف حركة العمران حيث أن        
الوكالة كانت حتوي عشرات احلوانيت واخلانات      

ـات تلـك      . ٥٣اخل..وأسبلة ووقفت النساء مالك
ـاط    املؤسسات التجارية    من ريعها على خمتلف أمن

الوقف، مثل الست نفيسة البيضا بنت عبـد اهللا         
معتوقة شويكار قادن وزوجة مراد بك، فقد كانت 

وكالة نفيسة البيـضا أو     "متتلك وكالة حتمل اسم   
وهي معدة لبيع األقمشة وغريها     " وكالة السكرية 

بالغورية وأحلقت بوكالتها سبيالً محل امسها  وبه        
األطفال القرآن الكرمي ووقفت عليه     كتاب لتعليم   

ـبيلها دور         من أموال الوكالة، وكان لوكالتها وس
عمراين هائل حيث كان السبيل يواجه جامع املؤيد 
وقام بتوفري املياه ألكرب جمتمع عمراين بالقاهرة وهو        

  . ٥٤حي الغورية
  وامتلكت النساء أيضاً منشآت جتارية أخـرى       

يذكر املقريزي أحد  ومل -) الفنادق(مثل اخلانات 
من اخلانات اليت ذكرها يف خططه متتلكه امرأة مما 
يدلل على حداثة  تلـك امللكيـات للنـساء          
 العثمانيات، وامتلكن احلوانيت وقاعات احلياكة    
وهي دور للنسج واملصابغ اليت كانت تلحـق يف         
أغلب األحيان قاعات احلياكة واحلمامات وبيوت      

ـافة   القهوة والطواحني ومـضارب األ     رز، باإلض
المتالكهن العقارات املختلفة من منازل وربوع،      
وامتالكهن لألراضي الزراعية واجلزر واألحواش     
وحظائر البهائم ، وكانت املرأة تـستخدم ريـع         
خمتلف تلك املمتلكات يف وقفها على أغـراض        

ـاتر  - منها التعليم–خريية    كما هو مرصود يف دف
 وبرغم  ٥٥.ترةوزارة األوقاف املصرية عن تلك الف     

أن معظم النساء الواقفات كن من زوجات األمراء        
ونساء الطبقة العليا والاليت كان يطلق عليهن ألقاباً        

" املصونة"و" القادن"و" اهلامن"و" اخلاتون"معينة مثل 
اخل، ولكن كان للنساء مـن      "..فخر املخدرات "و

عامة الشعب وباألخص من الطبقـة الوسـطى        
م أيضاً بفضل ما أمنتـه      إسهامهن الواضح والضخ  

. هلن الشريعة من حقوق اقتصادية وقانونية ومالية      
ـا        وعند حصر أمساء املختصة بسيدات الطبقة العلي
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بلغت الثلثني يف مقابل الثلث ألوقاف النساء مـن       
" املـرأة "العامة واليت كانت تسبقهن ألقاب مثـل      

  .٥٦"احلاجة"و" احلرمة"و
                                                           

 نرميان عبد الكـرمي أمحـد، املـرأة يف العـصر            ١
ــاطمي ــاهرة(الف ــة : الق ــصرية العام ــة امل اهليئ
  .٥٩ص)١٩٩٣للكتاب،

 صالح السيد عبده رمضان، تطـور املـدارس يف      ٢
العامل اإلسالمي منذ نشأا حىت الفتح العثماين،رسالة 

. ١٩٩٠غري منـشورة،جامعة الزقـازيق،    ماجستري  
  ١١٣ص
  .٢١-٢٠ نرميان عبد الكرمي أمحد،مرجع سابق،ص٣
ــة ٤ ــزي، اخلطــط املقريزي ــريوت( املقري دار : ب

  .٣٢٠-٣١٨،ص  ٢ج)ت.صادر،د
  .٤١ نرميان عبد الكرمي أمحد،مرجع سابق،ص٥
  .٦٢ املرجع السابق،ص٦
  .٤٤ املرجع السابق،ص٧
  .٦٤ املرجع السابق،ص٨
  .٤٤٩،ص٢ي،ج املقريز٩
الشيخ حممد مهدي مشس الـدين،      : أنظر يف ذلك   ١٠

املؤسسة الدولية  :بريوت(مسائل حرجة يف فقه املرأة      
  )١٩٩٤للدراسات والنشر،

  .٣٦٣،ص٢ املقريزي،ج١١
جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حسن      -: أنظر ١٢

حممد أبو  : احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، حتقيق     
دار إحيـاء الكتـب     : القـاهرة (الفضل إبـراهيم  

حممـد حممـد أمـني،      -. ٩٨ص  )١٩٦٨العربية،
دار : القـاهرة (األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    

  .٦٨-٦٦ص ص )١٩٨٠النهضة العربية،

                                                                  
  .٣٦٨،ص  ٢ املقريزي،ج١٣
 علي مبارك، اخلطط اجلديدة التوفيقيـة ملـصر         ١٤

ــاهرة  ــاهرة(القــ ــة : القــ املطبعــ
  .٣٢،ص٤ج)هـ١،١٣٠٤األمريية،ط

  .٣٩٤،ص٢ي،ج املقريز١٥
  .٣٦٨،ص٢ املقريزي،ج١٦
  .٤٢٧-٤١٥،ص٢ املقريزي،ج١٧
 أمين فؤاد السيد،التطور العمراين ملدينة القـاهرة        ١٨

الـدار املـصرية    : القـاهرة (منذ نشأا حيت اآلن     
  .٥٣-٥١ص)١٩٩٧اللبنانية،

 حممد محزة إمساعيل احلداد،الـسلطان املنـصور        ١٩
  .٤٦ص)١٩٩٨مكتبة مدبويل،:القاهرة(قالوون 

  .٣٦٣،ص٢ملقريزي،ج ا٢٠
ذ،ص ص  .س.صالح السيد عبده رمـضان، م      ٢١

  .١١٢،ص٦٤،ص١٠٦-١٠١
  .٩٠،ص ١ علي مبارك،ج٢٢
-٧٠ذ، ص ص    .س.حممد حممد أمـني، م    : أنظر ٢٣
٧٢.  
،ص ٢،ج١علـي مبـارك،ط   :  انظر يف ذلـك    ٢٤
-٦٠،ص  ٤،ج١،علي مبـارك،ط  ١٠٣-١٠٢ص
  .٧٩،ص ٤٠٠،ص  ٢، املقريزي،ج٦١
مؤسسة : وتبري( عمر رضا كحالة، أعالم النساء     ٢٥

  .٣٨٧،ص ١ج)١٠،١٩٩١الرسالة،ط
  .٣٩٤،ص ٢ املقريزي،ج٢٦
  .٢٦٨،ص ٣،ج٢علي مبارك،ط: أنظر٢٧
  .٣٦٨،ص٢ املقريزي،ج٢٨
  .٤٢٦،ص٢ املقريزي،ج٢٩
  .٨٩،ص١،ج١ علي مبارك،ط٣٠
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  .٤٢٨،ص٢ املقريزي،ج٣١
 علي السيد حممود، اجلواري يف جمتمع القـاهرة         ٣٢

-٧)١٩٨٨دار الكتب املصرية،  :القاهرة(اململوكية  
٣٨.  
  .٣٤-٣٣ املرجع السابق،ص٣٣
  .١١٥-١١٤،ص٥،ج١ علي مبارك،ط٣٤
  .٨٢،ص٤،ج١ علي مبارك،ط٣٥
  .٣١ علي السيد حممود، مرجع سابق،ص٣٦
  .١١٦،ص٢ املقريزي،ج٣٧
حممد عفيفي، األوقاف واحليـاة     : أنظر  يف ذلك    ٣٨

هليئة : القاهرة(االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين     
أمين فؤاد  . ١٢٥-١٢٤ص) ١٩٩١العامة للكتاب، 

  .٧٦-٧٤السيد، مرجع سابق،ص ص
  .٩٧-٨٧،ص١،ج١ علي مبارك،ط٣٩
 ليلى عبد اللطيف أمحد،اتمع املصري يف العصر        ٤٠

ص )١٩٨٧دار الكتاب اجلامعي،  : القاهرة(العثماين  
  .١٥٦-١٥٤ص
  .٤١-٣٩،ص ص ٥،ج١ علي مبارك،ط٤١
  .١٠٣-١٠٢،ص٢،ج١ علي مبارك،ط٤٢
  .١٥٦-١٥٤ ليلى عبد اللطيف مرجع سابق،٤٣
   سوسن سليمان حيي، عمائر املرأة يف مـصر يف         ٤٤
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  
  

 العصر العثماين، رسالة دكتوراه غري منشورة،كلية      
  .٤٧٤-٤٧١ص .١٩٨٨اآلثار، جامعة القاهرة، 

  .٣١٥،ص٢ كحالة،ج٤٥
  .١٩٤،ص ٣ كحالة،ج٤٦
 بتاريخ  ١٣٧ وزارة األوقاف املصرية، حجة رقم       ٤٧

  .هـ١١٩٨
  .٨٠،ص٢،ج١ علي مبارك،ط٤٨
  .٦٠،ص٢،ج١ علي مبارك،ط٤٩
  .٩٥،ص٢،ج١ علي مبارك،ط٥٠
-١٣ سوسن سليمان حيى، مرجع سابق، ص ص       ٥١
٢٠.  
ح ٩١٠٧ دار الكتب املصرية، خمطوطـة رقـم         ٥٢

  .هـ١٢١٦بتاريخ 
  . ٤٢١-٤١٨ سوسن سليمان حيي، مرجع سابق،٥٣
  .٤٧٤-٤٧١ املرجع السابق،ص ص٥٤
جدول حصر أوقاف النساء بـدفاتر وزارة       : أنظر ٥٥

 -٥٠٩املرجع السابق،ص ص  : ملصرية يف األوقاف ا 
٥١٧.  
  .املرجع السابق٥٦


