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دور ادلرأة ادلغربية يف احلياة العامة  

 من الػتح حتى الؼرن اخلامس اهلجري

 دلياء عز الدين الصباغ. د

 29/6/2011: تاريخ الؼبول 24/4/2011: تاريخ التؼديم

: الممخص
ييدؼ البحث إلى رسـ صورة لممرأة المغربية في الحياة العامة مف الفتح 

حتى القرف الخامس اليجري، ولتسميط الضوء عمى األدوار والمجاالت التي 
. ساىمت فييا المرأة إباف ىذه الفترة

لقد أغفمت المكتبة العربية الدراسات التي تتناوؿ حياة المرأة المغربية في 
، مقارنة بنظيراتيا في المشرؽ إذ استوفت حقيا مف البحث ةمجاالتيا المختمؼ

والشؾ أف تاريخ المرأة المغربية حافؿ بالنشاطات السياسية واالجتماعية، فقد قدمنا 
 .صورة واضحة عف دورىا المشرؼ

: المرأة في المشرق العربي قبل اإلسالم وبعده
كاف لممرأة العربية حضور بارز ومشيود في المجتمع العربي القديـ 
. (1)أفضؿ بكثير مف حظيا في المجتمعات األخرى كالفارسية واليونانية والرومانية
فقد أسندت إلى بعض النساء في الجزيرة العربية مناصب عميا، ولعؿ 

أشير امرأة عرفيا التاريخ بطيارتيا ونبميا وسحرىا وقوة التأثير أال وىي ممكة سبأ 
بمقيس الثرية التي صور لنا القرآف الكريـ تدبيرىا وحسف نظرىا واعتمادىا الشورى 

واآلية  ((وأُأتيتُأ مف كؿ شيء وليا عَعرُأٌش عظيـٌ ))قاؿ تعالى ( 2)في إدارة بالدىا

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
 .17ص (1981: بغداد) األطرقجي، واجدة محمد عبد اهلل، المرأة في أدب العصر العباسي، (1)
: القاىرة)اليمداني، اإلكميؿ، تحقيؽ محمد بف عمي األكوع الحوالي، مطبعة السنة المحمدية   (2)

 ؛ الطبري، محمد بف جرير، تاريخ الرسؿ والمموؾ، تحقيؽ محمد أبو 71-2/70ج (1966
 ؛ ابف األثير، عز الديف أبو 495-1/489ج (1960: مصر)الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ  
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كما (  3)((قالت يا أييا المؤل أفتوني في أمري ما كنت قاطعًة أمرًا حتى تشيدوف))
وردت قصتيا في التوراة واإلنجيؿ وعند كؿ المؤرخيف واألقدميف فضاًل عف 

بنت عمرو بف جياف ممكة تدمر  (زنوبيا)ومف األمثمة األخرى الزباء . (4)األساطير
والتي تربعت عمى عرش الجزيرة في العراؽ لمقدرتيا وميارتيا وأوسعيف إدراكًا 
وحكمة وأجميف خمقًا وأكثرىف دورًا مميزًا عندما أثارت الروماف حيث زحؼ إلييا 
اإلمبراطور الروماني أوريميانوس وأسرىا فقد ترؾ أسرىا صدًا عميقًا في نفوس 

. (5)ـ273التدمرييف بعدىا فتحت أبواب تدمر أماـ الروماف في بداية سنة 
وقد سمط الضوء قبؿ اإلسالـ عمى بعض النساء المواتي كاف ليف شأف 
كبير اجتماعيًا ال يستياف بو في المجتمع وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر خديجة 

الزوجة المخمصة والصالحة والمرأة  (صمى اهلل عميو وسمـ)الكبرى زوجة الرسوؿ 
العاممة الرزينة التي عاصرت الجاىمية واإلسالـ وكاف ليا وقع ممتاز حتى سميت 

بالطاىرة حيث جمعت بيف الماؿ والجماؿ   والكماؿ، كاف بينيا وبيف الرسوؿ 
والزوجة البارة التي كانت أوؿ  (تجارية)عالقات اقتصادية  (صمى اهلل عميو وسمـ)

صمى اهلل )، وزينب بنت الرسوؿ (6)مف آمنت باهلل ورسولو وساندتو بنفسيا وماليا
                                                                                                                       

، الكامؿ في التاريخ   وينظر 238-1/230ج (1965:بيروت)الحسف عمي بف أبي الكـر
 . 9ص (1970: القاىرة)حسف عمي إبراىيـ، نساء ليف في التاريخ اإلسالمي نصيب 

 . 32 و 23القرآف الكريـ، سورة النمؿ، اآليتاف  (3)

 . 490/ 1الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج (4)

 ؛ وينظر، 3/123ج (1969:بيروت)عمي، جواد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ  (5)
 ؛ عباس، فائزة حمزة، دور المرأة 18حسف، نساء ليف في التاريخ اإلسالمي نصيب، ص 

: كمية اآلداب)األندلسية في الحياة العامة، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة الموصؿ 
 .23ص (1989

ابف عبد البر، يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيؽ عمي   (6)
 ؛ ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 4/1817ؽ  (د، ت: القاىرة)محمد البجاوي 

 ؛ الذىبي، شمس الديف ابف عبد اهلل، ميزاف االعتداؿ في نقد 5/434ج (د، ت: طيراف)
 ؛ الغزالي، محمد، المرأة في اإلسالـ 62-3/61الرجاؿ، تحقيؽ عمي محمد البجاوي، ج

 .67 ؛ جاسـ، المفيـو التاريخي لقضية المرأة ، ص 20 و19ص  (د، ت: مصر)
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وفاطمة أـ السبطيف وصفية بنت عبد المطمب، وأـ سممة وعائشة أـ  (عميو وسمـ
وغيرىف فقد أشارت المصادر ( 7)المؤمنيف المعروفة بنشاطيا الديني والسياسي

األدبية والتاريخية إلى العديد مف الشاعرات العربيات الالتي برزف في مجاؿ 
. وغيرىما( 9)والطب( 8)الشعر

مف كؿ ىذا نمحظ أف اإلسالـ ساوى بينيا وبيف الرجؿ ونص عمى حسف 
معاممة الرجؿ لزوجتو، فمـ تعرؼ البشرية دينًا وال حضارة عنيت بالمرأة أسمى 

وأجمؿ عناية، وأتـ رعاية وأكمؿ اىتماـ كتعاليـ اإلسالـ تحدثت عف المرأة وأكدت 
عمى مكانتيا وعظيـ منزلتيا، فقد القت المرأة في ظؿ اإلسالـ كؿ ىذه الرعاية فال 

.  (10)غريب أف تجاىد مف أجؿ ىذا الديف وتقـو في حمايتو
ذ كانت أحواؿ المرأة في المشرؽ العربي حيث ميبط الوحي عمى محمد  وا 

فقد تغيرت بالتعاليـ الجديدة وبما يرسخ المكانة الالئقة التي  (صمى اهلل عميو وسمـ)
يجب أف تتبوأىا المرأة في المجتمع اإلسالمي فإف أوضاع المرأة في المغرب 

العربي ظمت عمى حاليا مف البؤس والشقاء والبداوة، وذلؾ لتأخر عمميات حروب 
التحرير في المغرب إلى أف وطأ المسمموف أرض المغرب وتوجيوا إلزالة الظمـ 

والتعسؼ والضالالت ومظاىر الشرؾ باهلل وعمموا البربر نساًء ورجااًل مبادئ الديف 
. اإلسالمي الحنيؼ وبدأت الناس يخرجوف مف الظممات إلى النور

: دور المرأة المغربية في الحياة العامة

                                                 

لممزيد مف المعمومات ينظر األصبياني، عمي بف الحسيف بف محمد القرشي، األغاني،   (7)
 ؛ وينظر، حسف، نساء ليف في 35-14/34ج (1970: بيروت)نشر صالح يوسؼ الخميؿ 

 . 25التاريخ اإلسالمي، نصيب، ص 

 ؛ جواد عمي، المفصؿ، 4/137ج (1966: بيروت)الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس   (8)
 .141 ؛ بييـ، المرأة في التاريخ والشرائع، ص 8/790ج

دار اليالؿ، )زيداف، جرجي، تاريخ آداب المغة العربية، مراجعة وتعميؽ، شوقي ضيؼ،   (9)
 . 1/40ج (1957

المدينة )آؿ الشيخ، حسيف بف عبد العزيز، المبادئ العامة لمكانة المرأة في اإلسالـ   (10)
 . 3ص  (ىػ1427: المنورة
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ـ ضمت 643/ىػ22 منذ األياـ األولى مف حروب التحرير العربية سنة 
القوات العربية التي دخمت المغرب العربي بيف فصائميا عدد مف الصحابة 

 فكاف ليؤالء دور كبير في بذر أوؿ بذور الفكر العربي اإلسالمي في ،(11)والتابعيف
تمؾ البالد واتخذوىا وطنًا ليـ فمثاًل القيرواف أصبحت قاعدة الجتذاب العناصر 

 ومف ثـ تونس ،(12)العربية وغير العربية مما انصيرت فيما بعد في بوتقة الثقافة
حيث استقروا فييا بعد أف جمبوا عياليـ وأقاربيـ وعشيرتيـ يختطوف الدور 

والمساجد، كما جرت العادة عند الفتح، مما شجع ىؤالء المجاىديف العرب رغبة 
في نكاح النساء مف أىالي ىذه البالد المفتوحة فكانت المصاىرة ىي الرابط الوحيد 

. (13)في توثيؽ أواصر الصداقة والصمة ونبذ الخالفات وترؾ الضغائف واألحقاد
وبيذه السياسة تمكف العرب الفاتحوف مف االنصيار مع القبائؿ العربية 

ـ وتحرير 643/ ىػ22البربرية فمنذ المحظة األولى لدخوؿ عمرو بف العاص سنة 
 وكتاب الصمح أمرًا لـ ( 14)برقة بصمح عمى أىميا واشترط عمييـ دينارًا لكؿ حالـ

يعيد بعد حسب رواية الميث بف سعد كتب عمرو بف العاص عمى لواتة مف البربر 

                                                 

أبو العرب، محمد بف أحمد بف تميـ القيرواني، طبقات عمماء افريقية وتونس، تقديـ عمي  (11)
 وما بعدىا ؛ المالكي، أبو بكر 65ص (1968: الدار التونسية)الشمري ونعيـ حسف الياخي 

بف عبد اهلل، رياض النفوس في طبقات عمماء القيرواف وافريقية، تحقيؽ بشير البكوش، 
والنسخة الثانية تحقيؽ حسيف مؤنس،  (1981: بيروت)مراجعة محمد العروسي المطوي، 

 . 1/61ج (1947: القاىرة)مكتبة النيضة العربية 

المقدسي، أبو عبد اهلل محمد بف أحمد، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، نشر دي غويو  (12)
 . 196ص (1906: ليدف)

 . 10ص  (1917: تونس)عبد الوىاب، حسف حسيف، شييرات تونسيات  (13)

ابف عذاري، أبو العباس أحمد بف محمد المراكشي، البياف المغرب في أخبار األندلس  (14)
أعيد الطبع بمطبعة  (1948: ليدف)والمغرب، تحقيؽ ومراجعة كوالف وليفي بروفنساؿ 

 .1/8، ج2ط (1980: بيروت
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 (15)((عميكـ أف تبيعوا أبناءكـ وبناتكـ فيما عميكـ مف الجزية))في شرطو عمييـ أف 
وىذا األمر كما يشير سعد زغموؿ وكاف اختياريًا، وجاء في ىذا الكتاب أمراف 

أوليما أف عمرو عرؼ فقر المواتيف وتخوؼ مف عدـ مقدرتيـ عمى أداء الجزية، 
والثاني أخذ صغار لواتة مف البنيف والبنات لتربيتيـ في كنؼ العرب كاف يحقؽ 

ليـ تنشئتيـ تنشأ عمى العقيدة اإلسالمية، ونشر الديف عمؿ مف أعماؿ البر 
والتقوى، ثانييما اجتماعي بتعريبيـ عف طريؽ المغة العربية وتربيتيـ عمى العادات 

 (.16)والتقاليد ثـ التزاوج معيـ وتوثيؽ أواصر الصمة بيف العرب والبربر
وىنا البد مف اإلشارة إلى أف البنات بصفة خاصة عمى ما يؤيده كتاب 

أف مف ( ))في المواتيات)في قولو  (ـ719/ىػ100)الخميفة عمر بف عبد العزيز 
ىذا يعني أف دفع ( (كانت عنده لواتية فميخطبيا إلى أبييا او فميردىا إلى أىميا

 (.17)البنات في جزية لواتة ظؿ معمواًل بو إلى أواخر القرف األوؿ اليجري
ويمكف القوؿ إف الجيوش العربية اإلسالمية التي دخمت المغرب قد 

 (رض اهلل عنيما)اصطحبت معيا النساء وىذا عبد اهلل بف عمر بف الخطاب 
ـ مع معاوية بف حديج كاف معو أـ ولده فولد 665/ىػ45عندما دخؿ أفريقية سنة 

لو منيا صبية اسماىا زينب حفيدة الخميفة عمر بف الخطاب ثـ توفيت فدفنيا 
وما  (زينب)بالمقبرة التي تعرؼ اآلف بمقبرة قريش نسبة إلى تمؾ الفتاة القريشية 

 .زاؿ ضريحيا ماثاًل في تمؾ المقبرة وقد قيؿ فييا
فسقاؾ اإللو وابؿ غيث 

 
 (18)يا ضريحا يضـ مجدًا اثيال 

                                                 

البالذري، أحمد بف عمي بف جابر، فتوح البمداف، عني بمراجعتو والتعميؽ عميو رضواف   (15)
 ؛ ابف عبد الحكـ، أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد 225ص (1978: بيروت)محمد رضواف 

 . 170ص (1922: نيوىيفف)اهلل، فتوح مصر وأخبارىا، نشر شارلس دوري 

 .132ص  (1979: اإلسكندرية)تاريخ المغرب العربي   (16)

 .225البالذري، فتوح البمداف، ص   (17)

 ؛ الدباغ، أبو زيد عبد 1/62 ؛ المالكي، رياض النفوس، ج18أبو العرب، طبقات، ص  (18)
الرحمف بف محمد األنصاري، معالـ اإليماف في معرفة أىؿ القيرواف، تصحيح وتعميؽ إبراىيـ 

عبد الوىاب، : وينظر. ويشير بقولو مقبرة قريش بباب سالـ. 1/83ج (1968: القاىرة)شروح 
 . 17 و 16شييرات تونسيات، ص 
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ال يمكف تعميـ ىذه الرواية عمى بقية أفراد الجيش العربي اإلسالمي الذي 
جاء لمفتح والتحرير، إذ مف المحتمؿ أف يكوف القادة والصحابة التابعيوف قد جاءوا 
بأىمييـ ولكف لـ تذكر المصادر التاريخية عنيـ أي شيء خالؿ ىذه الفترة، وكاف 

شغميـ الشاغؿ ىو التحرير ونشر اإلسالـ، وكذلؾ عدـ معرفتيـ  البالد معرفة 
ـ فضاًل عف عدـ وجود قاعدة 651/ىػ21دقيقة قياسًا بمصر التي فتحت سنة 

ـ عندما قاـ عقبة 670/ىػ50عربية لتكوف مركزًا لسكف الجند وعوائميـ حتى سنة 
، وعمى اثر ذلؾ كاف مف المألوؼ أف (19)بف نافع الفيري بتأسيس مدينة القيرواف

نجد العرب يتخذوف األرض ويختطوف دورىـ فييا، ومف نتيجة ىذا البناء استقرار 
. بعض الصحابة والتابعيف فييا مما ىيأ ليـ ولعوائميـ االستقرار

: كرم المرأة
ـ كانت سياسة الموآخاة والمواساة الشعار الذي رسخ 665/ىػ45في سنة 

بو القائموف أقداميـ في المغرب فيذا عبد الممؾ بف مرواف قد بعثو معاوية بف 
حديج السكوني لفتح حصف جموالء في ألؼ فارس ففتحيا فبينما ىو سائر تخمؼ 
عف كتيبة الفرساف، فإذا بو يظؿ الطريؽ فالتجأ إلى كوخ وجد فيو امرأة بربرية نزؿ 
عمييا فأكرمت وفاتده وأعطتو الزاد وأدت واجب الضيافة، السيما والحادثة ىذه في 

فصؿ الشتاء وعند الصباح زودتو تمؾ المرأة بما حضرىا مف طعاـ ودلتو عمى 
الطريؽ، وعاد إلى رفاقو، وعندما أنتخب خميفة لممسمميف أرسؿ إلى عاممو عمى 
أفريقية فأمره بالبحث عنيا وبإجراء نفقة ليا وأعفاىا مف الخراج إلكراميا لرجؿ 

 (.20)عربي

                                                 

 . 5/240 ؛ الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج228البالذري، ص   (19)

البكري، أبو عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز، المغرب في ذكر أخبار أفريقية والمغرب مف   (20)
 ؛ ابف اآلبار،  أبو عبد 32، ص 1857كتاب المسالؾ والممالؾ، نشره دي سالف، الجزائر 

 1اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي، الحمة السيراء، تحقيؽ حسيف مؤنس،  ط
 ؛ الثعالبي، 15 ؛ وينظر، عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص 1/30ج (1963: القاىرة)

جمع وتحقيؽ  (مف الفتح اإلسالمي إلى نياية الدولة األغمبية)عبد العزيز، تاريخ شماؿ أفريقية
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يمكف القوؿ إف قوة شكيمة العديد مف النساء العربيات في بالد المغرب 
العربي وموقفيف القومي في أحداث العصر األموي وما بعده ىو انعكاس لمعادات 

والتقاليد الموروثة التي كانت تتمتع بيا المرأة في المجتمع العربي في الجزيرة 
العربية قبؿ ظيور اإلسالـ، وما تييأ ليا في ظؿ اإلسالـ مف حرية وسمو 

اجتماعي وثقافي، وقد برز ذلؾ في المرأة العربية مف مقدرة كبيرة وكفاءة عالية في 
دفع عجمة الحياة السياسية وحكـ البالد، فقد تحمت المرأة في كثير مف المواقؼ 

دارة دفة الحكـ معاونة أخاىا الرجؿ، ولـ تكف المرأة  والبطوالت برأييا ومشورتيا وا 
بعيدة عف أجواء الحروب فقيادة الجيوش لـ تقتصر عمى الرجاؿ مف البربر فحسب 

نما شاركت فييا المرأة المغربية فقد كانت المرأة البربرية عمى جانب كبير مف  وا 
. (21)العصبية فيي تحارب جنبًا إلى جنب زوجيا

: الكاهنة ممكة جبال أوراس
ـ عمى يد زىير بف قيس 688/ىػ69بعد مقتؿ كُأسيمو بف لمـز في سنة 

ـ برزت 693/ىػ74 وبالتحديد سنة ( 22)البموي ودخوؿ الفاتحيف أرض المغرب
شخصية نسوية بربرية مف قبيمة جراوة الزناتية قيؿ إنيا الكاىنة، ممكة جباؿ 

. (24)وجميع البربر في تمؾ المناطؽ كانوا يدينوف ليا بالوالء والطاعة( 23)أوراس
وكانت تتمتع بمزايا قيادية فقد كانت مسيطرة عمى قبيمتيا سيطرة تامة استطاعت 

                                                                                                                       

أحمد بف ميالد ومحمد إدريس، تقديـ ومراجعة حمادي الساحمي، دار المغرب اإلسالمي، . د
 . 42 و 41ص 

 . 34ص  (1996: دار الجيؿ لبناف)الفاخوري، حنا، تاريخ األدب في المغرب العربي   (21)

الرقيؽ القيرواني، إبراىيـ بف القاسـ، تاريخ أفريقية والمغرب، تحقيؽ، المنجي الكعبي،   (22)
 ؛ ابف عذاري، البياف المغرب، 4/108 ؛ ابف األثير، الكامؿ، ج47ص  (1967: تونس)
 .1/31ج

 . 4/370 ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، 1/32المالكي، رياض النفوس، ج  (23)

 ؛ ابف عذاري، البياف المغرب، 55الرقيؽ القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب، ص   (24)
 . 1/35ج
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 فقد أرادت أف تحقؽ لمبربر ،(25)أف تثير البربر وتحفزىـ عمى القتاؿ واإلقداـ
استقالاًل سياسيًا ومجدًا حربيًا وأف تضرب مثاًل شرودًا ببسالة المرأة البربرية 

، وقد ممكت أمر البربر مدة قاربت خمس وثالثيف (26)وبعبقريتيا الفكرية والسياسية
سنة وأصبحت ليا الزعامة بعد مقتؿ كسيمة، وبعض المصادر تجعؿ لمكاىنة دورًا 
في استشياد عقبة بف نافع وصحبو في واقعة تيوذة، ويذكر الناصري أف ليا ثالثة 
أبناء ورثوا رئاسة قوميـ عف أبييـ، ولما كانوا صغارًا فقد تولت الحكـ نيابة عنيـ 

، وانقادت ليا جموع البربر بما كانت تمتمؾ مف القدرات (27)حتى استبدت بو دونيـ
( 28)الخارقة فقد قيؿ عنيا إنيا كانت تتنبأ بالمستقبؿ وتعتمد السحر وأعماؿ الشعوذة

وبعض المصادر تشير إلى أنيا كانت ( 29)وكانت الكاىنة وقوميا عمى الوثنية
وما يقاؿ بعد ذلؾ ( 30)تحتفظ بصنـ كبير مصنوع مف الخشب يرافقيا حيث تحؿ

 وقد حاوؿ (31)عف كونيا ييودية يُأعد احتمااًل ضعيفًا ال تؤيده القرائف التاريخية
اسـ عمـ أصمو فينيقي وعد كممة الكاىنة عبرية ال  (الكاىنة)جوتييو أف يثبت أف 

                                                 

حمودة، عبد الحميد حسيف، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي منذ الفتح حتى قياـ   (25)
 . 91، ص(207: القاىرة) 1الدولة الفاطمية ط

 .1/149الجياللي، تاريخ الجزائر العاـ، ج  (26)

( 1947: القاىرة) ؛ وينظر، مؤنس، حسيف، فتح العرب لممغرب 1/93االستقصا، ج  (27)
 . 76،  ص(1969:قسنطينة) 1 ؛ موسى، إقباؿ، المغرب اإلسالمي، ط243ص

: القاىرة)، وينظر مؤنس، فجر األندلس 4/110ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج  (28)
 ؛ 83ص  (1965: الجزائر) ؛ أبو عزيز، يحيى، موجز تاريخ الجزائر 43ص (1959

 ؛ عبد 253ص  (1971: بيروت)العبادي، أحمد مختار، في التاريخ العباسي واألندلسي 
 ؛ حسف، عمي حسف، 18ص  (1966: تونس)الوىاب، حسف حسيف، شييرات تونسيات 

 . 52، ص (1977: القاىرة) 1تاريخ المغرب العربي عصر الوالة، ط

 ؛ العبادي، في التاريخ العباسي 1/217عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ج  (29)
 .226واألندلسي، ص 

 ؛ الحميري، الروض 1/66 ؛ الدباغ، معالـ اإليماف، ج1/35المالكي، رياض النفوس،ج  (30)
 . 66، ص (1975: بيروت)المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ إحساف عباس 

 .344مؤنس، فتح العرب لممغرب، ص   (31)
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عربية وأنيا مؤنث كوىيف، وىذا غير مستقيـ أساسو العبث باأللفاظ، فمفظة الكاىنة 
ألنيا كانت تخبرىـ بأشياء مف الغيب ( 32)قد أطمقيا العرب عمى ممكة جباؿ أوراس

. (33)وليذا سميت بالكاىنة
وىناؾ مف ينكر أصاًل وجود الكاىنة معتمدًا عمى ما يشوب شخصيتيا 

 مثاًل أف الكاىنة ما ىي إال البطريؽ Lepioمف المسحة األسطورية ويزعـ ليبو 
بجو  (تمرد الكاىنة) قصة ىذه الثورة 000أحاط العرب )): يوحنا نفسو، وىو يقوؿ

مف الخياؿ فيـ يذىبوف كما تزعـ رواياتيـ إلى أف ىناؾ ممكة لمبربر الكاىنة 
 كما تبيف لنفر مف العمماء –تمكنت مف ىزيمة العرب أوؿ األمر، وىذه الكاىنة 

 ليست إال البطريؽ يوحنا نفسو، أظيره المؤرخوف في شكؿ امرأة ألنو كاف –الثقاة 
 (.34 )((خصياً 

وقد ناقش حسيف مؤنس ىذه المقولة وأشار إلى أف العمماء الثقات الذيف 
 ثـ قاؿ عف قضية Otter  كاف في مقدمتيـ أوتر Lepioاعتمد عمييـ ليبو 

وىذا مذىب ال يقؿ خيااًل أو خطأ عف روايات المؤرخيف المسمميف )): البطريؽ
الذيف سخر منيـ فعالوة عمى ما سيتضح بعد ذلؾ مف أف البطريؽ يوحنا وحممتو 

مذكوراف في الكتب العربية بوضوح إلى جانب قصة الكاىنة، فقد أكد فورنؿ  
Fournel ً(35)((  أف ليبو اختمؽ عمى أوتر ذلؾ القوؿ إذ لـ يقؿ الرجؿ منو شيئا .

وتأسيسًا عمى ما سبؽ فال يمكف أف تعد الكاىنة مجرد أسطورة ال وجود 
ليا في   الحقيقة، كما ال يمكف أف تعد وقوميا عمى الديانة الييودية ألنيـ مف 

البتر وأساس معتقدات ىؤالء يقـو عمى الوثنية مع وجود الدليؿ الذي ذكره المالكي 
. (36)وغيره مف المؤرخيف

                                                 

 نقاًل عف  345 ص 3مؤنس، فتح العرب لممغرب، ىامش رقـ   (32)
Gautier, EI Le Passe de I Afrique du Nord (Paris: 1937) P. 245. 

. 370/ 4ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج(  33)
 . 2 وىامش 242مؤنس، فتح العرب لممغرب، ص   (34)

 .242فتح العرب لممغرب، ص   (35)

 .1/66 ؛ الدباغ، معالـ اإليماف، ج1/35رياض النفوس، ج  (36)
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فالكاىنة كانت زعيمة مف زعماء جباؿ أوراس ينضوي تحت نفوذىا العديد 
 وقد جمعت قوات كبيرة تصدت بيا (.37)مف القبائؿ وفي مقدمتيا قبيمتيا جراوة
. (ـ705-ـ693/ىػ86-ىػ74)لمقوات التي قادىا حساف بف النعماف 

ويتضح مف أقواؿ المؤرخيف دىاء ىذه المرأة السياسي والعسكري إذ إنيا 
أحسنت استغالؿ ميداف الحرب وأرض المعركة التي ىي أرضيا عبر تحصنيا في 
جباؿ أوراس فقامت بأعماؿ مف شأنيا حرماف حساف مف مصادر لتمويف والتزود 

 (.38)باألقوات فدمرت حصف باغاية كي تمنع حساف مف االعتصاـ
: المرأة والسحر- 

 يبدو أف أصوؿ الكيانة كانت متأصمة عند النساء البربريات خاصة، إذ 
إف الكاىنة لـ تكف وحدىا في ىذا الميداف بؿ شاركتيا نساء أخريات جارينيا في 

المتنبئ يقوؿ " الكيانة، مثؿ تالية التي حدثنا عنيا الناصري وبجانبيا حاميـ 
وكانت تاليو ىذه امرأة كاىنة ساحرة، وكاف حاميـ المتنبئ ببالد غمارة الذي كاف ))

دّجو ساحرة كاىنة مف أجمؿ الناس وكانوا يستغيثوف " يمقب بالمفتري، وكانت أختو 
. (39)((بيا في كؿ حرب وضيؽ ويزعموف أنيـ يجدوف نفعيا

وقد القت دعوة حاميـ معارضة ومقاومة شديدة إذ ىجا العديد مف 
وكذلؾ مف وقؼ بجانبو، فقد أشار البكري أبياتًا مف  (حاميـ)الشعراء ىذا المتنبئ 

: الشعر التي نظميا عبد اهلل بف محمد المكفوؼ الطنجي
أف حاميـ : وقالوا افتراء

مرسؿ 
 

الييـ بديف واضح الحؽ  
باىر 

 
كذبتـ بدد اهلل شممكـ : فقمت

 
فما ىو لنا عاىر وابف  

 عاىر
 

 

فإف كاف حاميـ رسواًل فأنني 
 

بإرساؿ حاميـ ألوؿ كافر  
 

                                                 

: بيروت)ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد الخضرمي، العبر وديواف المبتدأ والخبر   (37)
 . 6/109ج (1971

 ؛ 56 ؛ الرقيؽ القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص 1/33المالكي، رياض النفوس، ج  (38)
 .1/62الدباغ، معالـ اإليماف، ج

 .1/152االستقصا، ج  (39)
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رووا عف عجوز ذات افؾ 
فييمة 

 

تفاوؽ في أسحارىا كؿ  
ساحر 

 
أحاديث افؾ حاؾ إبميس 

نسجيا 
 

يسرونيا واهلل مبدي  
  (40)السرائر

 
وعمى الرغـ مف قتؿ ىذا المتنبئ في الحروب التي جرت بيف قبائؿ 

ـ إال أف السحر استمر في قومو بمنطقة 927/ىػ315مصمودة بأحواز طنجة سنة 
غمارة وبيف قبائميا ومازالوا عمى عاداتيـ وتقاليدىـ يفعموف السحر والشعوذة والتنبؤ 
بالغيب مف أجؿ التحكـ في حظوظ الناس، وأف أكثر منتحمي السحر في المغرب 
ىـ مف النساء العجائز مثؿ عمة حاميـ وغيرىا إذ تظيرف بتطبيؽ التعاليـ مما 
تتعمؽ بترجمة القرآف الكريـ إلى المغة البربرية والصالة والصـو والحج وبعض 

. (41)أمور الطعاـ وآدابو مف حؿ وتحريـ
وعمى الرغـ مف تمتع النساء بمكانة خاصة نتيجة معرفتيف واتصاليف 

باألمراء والقواد مف زعماء البربر، إال أف األكثرية العظمى منيف كف يعانيف 
االستبداد والعبودية والظمـ واالستغالؿ، فقد كانت المرأة تعامؿ ببالغ القسوة مف قبؿ 
البربر أنفسيـ، وذلؾ لعدـ تمكف تعاليـ الديف اإلسالمي الحنيؼ منيـ والذي يؤكد 
عمى عدـ احتراـ المرأة مف نفوسيـ فيـ إلى ذلؾ العيد ال زالوا متمسكيف بالعادات 
والتقاليد القديمة البدائية البسيطة وأف بقايا البدع والضالالت واالنحرافات منتشرة 

، ويشير (ـ1146 –ـ 1056 )(ىػ541- ىػ 448)بينيـ حتى أزاليا المرابطوف 
إف أحد أوالد حاميـ واسمو عيسى، كاف ال يزاؿ مبجاًل في قومو ))البكري بقولو 

غمارة، وأف اإلباحية بيف النساء كانت مطمقة، وأف الرجاؿ كانوا يربوف شعورىـ 
وعندما دخمت القوات . (42)((كالنساء ويتخذونيا ظفائر، ويطيبونيا ويتعمموف بيا

اإلسالمية بالد المغرب نجد الثوار البربر ذوي العقمية البربرية ممف تستيوييـ 
النساء وميميـ إلى الحياة البدائية إذ ال ضوابط أو حدود لمشرع تضبط عالقة الجند 

                                                 

 . 1/192 ؛ وينظر ابف عذاري، البياف المغرب، ج101-100البكري، المغرب، ص   (40)

 ؛ عبد الحميد، 192/ 1 ؛ وينظر البياف المغرب، ج101-100البكري، المغرب، ص   (41)
 .  211 و 3/210ج (1990/ اإلسكندرية)تاريخ المغرب العربي، 

: الجزائر) ؛ القادة، إبراىيـ، صورة المرأة في الشعر المغربي 102البكري، المغرب، ص  (42)
  . 60-59ص (2009
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ببعض   البربريات، فقد وضعوا المرأة سممًا وجعموىا في متناوؿ الجند أثناء 
الغارات عمى المدف والقرى ليرتقوا بالنصر عمى القيادات، فكثرة الحروب والترحاؿ 
جعمتيـ يضمنوا والءىـ واستمرارىـ في القتاؿ، فيذا صالح بف طريؼ ظير في 

ـ يتنبأ ىو اآلخر 743-ـ724/ىػ125-ىػ105خالفة ىشاـ بف عبد الممؾ سنة 
ويضع ليـ شريعة جديدة تممؤىا البدع والضالالت في جميع جوانب الحياة والسيما 
الناحية االجتماعية وما أقره مف أحكاـ تخص المرأة، فيو ال يختمؼ كثيرًا عما جاء 

أباح ليـ أف ))بو المتنبئوف اآلخروف مف أمور تسيء إلى المرأة وتزدرييا فقد 
يتزوج الرجؿ مف النساء ما شاء، وال يتزوج مف بنات عمو، ويطمقوف، ويراجعوف 

. (43)((ألؼ مرة في اليـو فال تحـر عمييـ المرأة بشيء مف ذلؾ
وىذا ما أكده المستشرؽ الفرد بؿ ومستغربًا مف ىذا المتنبئ وتعاليمو التي 

. يزعـ أنيا مستوحاة مف الشريعة اإلسالمية
والحقيقية أف مثؿ ىذه الشرائع باطمة ال صمة ليا بالديف اإلسالمي 

الحنيؼ إنما شرعت لتخدـ مصمحتيـ وىي بعيدة كؿ البعد عف اإلسالـ وتنظيـ 
أما عف قواعد القانوف المدني الشخصي واالجتماعي، ))عالقاتيـ االجتماعية بقولو 

فإف ما تعرفو عنيا يختمؼ كثيرًا عما يناظرىا في الشريعة اإلسالمية، فمثاًل لممرء 
أف يتزوج أي عدد مف النساء بداًل مف أربع كما تقضي الشريعة اإلسالمية، وفي 
مقابؿ ذلؾ ال يحؽ لو أف يتزوج بنت عمو، وىو أمر شائع جدًا لدى أىؿ السنة 

وكذلؾ حـر الزواج بيف أتباع ىذه الديانة رجااًل ونساًء وبيف . البربر والعرب
المسمميف رجااًل ونساًء وحـر التسري بالجواري، في حيف التسري مباح في 

. (44)((اإلسالـ
: المرأة المغربية وأحداث المغرب

                                                 

ابف ابي زرع، عمي الفاسي، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مموؾ المغرب  (43)
 .1/115 ؛ الناصري، االستقصا، ج331ص  (1972: الرباط)وتاريخ مدينة فاس 

، ترجمة عف الفرنسية  (44) الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقي مف الفتح العربي حتى اليـو
 . 178، ص(1987: بيروت) 3عبد الرحمف بدوي ط
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إف االمتزاج والتداخؿ بيف العنصر العربي والعنصر البربري بالمصاىرة 
مف النساء البربريات كونيف وصفف بالوصائؼ البربريات الجميالت وىناؾ إشارة 

كتب ىشاـ بف عبد الممؾ إلى ))نقميا لنا االصبياني صاحب كتاب النساء قاؿ 
أما بعد فإف أمير المؤمنيف لما  (وىو عبيد اهلل بف الحبحاب)عاممو عمى أفريقية 

رأى ما كاف يبعث بو موسى بف نصير إلى عبد الممؾ بف مرواف رحمو اهلل أراد 
مثؿ منؾ وعندؾ مف الجواري البربريات المالئات األعيف اآلخذات القموب ما ىو 
معوز لنا بالشاـ وما وااله فتمطؼ في االنتقاء وتوخ أنيؽ الجماؿ ومع ذلؾ فاقصد 

. (45)((رشدة المولد وطيارة المنشأ، فإنيف يتخذف أميات أوالد، والسالـ
ىذا ما كاف يكتب خمفاء الدولة األموية إلى عماليـ عمى أفريقية، مما 

كانت نفوس البربر تعمى ليذه ))ثارت ثائرة البربر كما ذكر السيد عبد العزيز سالـ 
 ،(46)( (المظالـ في الوقت الذي انقسـ فيو العرب إلى عصبيتيف يمينية وقيسية
وىكذا تفاقمت األحواؿ وازدادت سوءًا في عيد عبيد اهلل بف الحبحاب 

حيث ازدادت  (ـ742/ىػ124)وصواًل إلى عيد حنظمة بف صفواف  (ـ734/ىػ116)
نقمة العرب البربر عمى والة بني أمية بالمغرب الذيف أساؤوا السيرة وخاصة في 

أمر امتيانيـ النساء البربريات بقصد الحصوؿ عمى رضي الخميفة ذلؾ أف الخمفاء 
وأوالدىـ في المشرؽ كانوا يستحبوف طرائؼ المغرب، ويبعثوف فييا إلى عامؿ 

 وىذا مما أدى إلى نقمة البربر، ( 47)أفريقية، فيبعثوف ليـ البربريات السنيات
فخرجوا قاصديف الشاـ متجشميف عناء السفر إلبالغ  الخميفة أمير المؤمنيف ىشاـ 
باإلىانة كما يشير الطبري بقولو إنيـ سامونا أف يأخذوا كؿ جميمة مف بناتنا فقمنا 

                                                 

 . 11أبو الفرج األصفياني، نقاًل عف، عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص  (45)

 .214المغرب في العصر اإلسالمي، ص  (46)

 ؛ القادة، صورة المرأة في الشعر المغربي، 51 و 1/50ابف عذاري، البياف المغرب، ج (47)
 .59 و 58ص 
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لـ نجد ىذا في كتاب وال سنة نحف مسمموف، فجئنا أف نعمـ رأي أمير المؤمنيف 
 (.48)ذلؾ أـ ال 

وعمى الرغـ مف التسويغات التي ذكرناىا، فال يمكف ليذا الخارجي أف 
. يمتيف المرأة بيذه الطريقة التي ال تقؿ ميانة عف امتياف مف سبقيـ

 األحداث السياسية عمييا وعمى روالبد مف اإلشارة إلى وعي المرأة بتأثي
قوميا، فنراىا تشحذ ىمـ وعزائـ المقاتميف الرجاؿ وتشد مف أزرىـ، ألف انتصارىـ 
. يعني سالمتيا ودواـ عزىا ورفعتيا وانيزاميـ فيمحؽ بيا الويالت والسبي والميانة
ويحدثنا التاريخ عف شواىد خالدة لممرأة، ومساىمتيا الفعالة في تغيير 
مجريات الوقائع واألحداث السياسية وذلؾ حيف انتقاؿ المذاىب اإلسالمية مف 

المشرؽ العربي إلى بالد المغرب بعد اضطياد األموييف ألتباعيـ، وظيور 
المذىب الصفري وىـ مف غالة الخوارج والذيف فجروا الحروب والفتف في بالد 

المغرب العربي عمى عيد الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ، ويولي الخميفة حنظمة بف 
ويقدـ إلى القيرواف، فمـ يمكث بيا يسيرًا حتى زحؼ  (ـ741/ىػ124)صفواف سنة 

إليو قائداف صفرياف ىما عكاشة بف أيوب الفزاري عربي األصؿ، وحميفو عبد 
الواحد بف يزيد اليواري بربري األصؿ وكاف قد اتفقا عمى أف يجتمعنا بالزاب، 

وعرض خطتيما، فأسرع بمقاء عكاشة وىزمو ىزيمة ساحقة، وقطع الطريؽ عميو، 
وتقدـ عبد الواحد إلى القيرواف فاستشار حنظمة فقياءىا فخرجوا مع جيشو لمنازلتو، 

، (49)وخرجت معيـ نساء القيرواف حامالت السالح مستبسالت لمموت مع الجيش
وكانت النساء قد ركبف ظيور البيوت بالقيرواف ))ويشير الرقيؽ القيرواني بقولو 

                                                 

دوزي، . 3/93، وينظر ابف األثير، الكامؿ ج255 و 4/254تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج (48)
: مصر)تاريخ مسممي اسبانيا، ترجمة حسف حبشي ومراجعة جماؿ محرز ومختار العبادي 

 . 144ص  (1963

 وما بعدىا ؛ ابف عذاري، البياف 115الرقيؽ القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص   (49)
 . وما بعدىا1/302،  ينظر، عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ج1/58المغرب، ج
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ذا رأينو مقباًل صرخف واستغثف  فإذا رأيف الغبار سائرًا إلى الجبػؿ كبّرف وسجدف، وا 
. (50)((فبعث حنظمة البشير بيزيمة البربر

أقاـ ))ومف المعروؼ أف الخوارج الصفرية كانوا يستحموف المحاـر لذلؾ 
العمماء بدور كبير في حث أىؿ القيرواف عمى الجياد وقتاؿ الخوارج، وذكروىـ بما 

يفعمونو بالنساء مف السبي، وباألبناء مف االسترقاؽ وبالرجاؿ مف القتؿ، فكسر 
الرجؿ أجفاف سيوفيـ، وخرجت النساء تحث الرجاؿ عمى الصمود في ميداف 

. (51)((القتاؿ
ومف ىنا نرى أف سكاف المغرب قد تأثروا بالتيارات السياسية المختمفة 
التي دخمت أرضيـ، وأف بعض البربر كانوا متحمسيف باسترجاع أرضيـ مف 
قبضة بني أمية ومعارضييـ مف الخوارج، ويشير الفرد بؿ أف واقع الحياة في 
( 52)المغرب وطريقة تفكير البربري والعوامؿ التي أدت إلى اعتناقو مبادئ خارجية

وجرى عكس ىذا ))معتمدًا عمى رأي دوزي في كتابو تاريخ مسممي اسبانيا بقولو 
األمر مف جانب سكاف أفريقية الشمالية الذيف تمقوا كؿ ىذه اآلراء في حماسة ال 

توصؼ، ولما كانوا قومًا سذجا جاىميف، فإنيـ لـ يفيموا بطبيعة الحاؿ ىذه العقائد 
التأممية الدقيقة التي تطرب ليا العقوؿ المثقفة، ومف ثـ لـ يكف مف المجدي إعادة 
البحث عف أفضؿ الجماعات لالتصاؿ بيا، فمـ يكف ييميـ أف تكوف ىذه الجماعة 

حرورية او صفرية أو أباضية، ألف المؤرخيف ليسوا عمى اتفاؽ فيما بينيـ حوؿ 
ىذا الموضوع، لكنيـ فيموا ىذه العقائد فيمًا قويًا الحتضاف األفكار الثورية 
والديمقراطية ولمشاطرة األىواء الخيالية التي تزكي جيابذتيـ ولتقنعيـ بأف 

 ومف ثـ لـ يكف مف اإلجراـ أف 000مضطيدييـ ممعونوف وستكوف النار مأواىـ 
 ((يثوروا ضد الطاغية الذي سمبيـ متاعيـ ونساءىـ، وعدوا ذلؾ حقًا وواجبًا عمييـ

(53.) 
                                                 

 .117تاريخ افريقية والمغرب، ص   (50)

 .163حمودة، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، ص   (51)

 .146الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقي، ص   (52)

 . 146وينظر، الفرد بؿ، الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقي، ص . 147 و 146ص  (53)
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وكاف انجذاب دعاة الخوارج إلى المغرب ومنذ وقت مبكر ألنيا بعيدة عف 
قبضة بني أمية، وكاف سكانيا يقاوموف الوالة العرب بحماس، فاستطاعوا أف يجدوا 

فييا مبتغاىـ فيي التربة الخصبة لبذر أفكارىـ ومبادئيـ وكما يشير الناصري 
وصؼ موقعيا لدييـ بسبب ما كانوا يعانونو مف ثقؿ وطأة الخالفة )): بقولو

أف الخالفة ال يشترط  (أي الخوارج)القريشية وجور بعض عماليا فمقنيـ أىؿ البدع 
فييا القريشية بؿ وال العربية وأف كؿ مف كاف اتقى هلل كاف أحؽ بيا ولو عبدا 

ظاىر الحديث، ودسوا إلييـ مع ذلؾ بعض تشديدات الخوارج وتعمقاتيـ وأروىـ ما 
ىـ عميو مف التصمب في دينيـ فظير لمبربر مبادئ الرأي أف تعمقيـ ذلؾ ىو أثر 

. (54)((مف آثار الخشية هلل والخوؼ فيو
وعمى الرغـ مف كؿ ما ذكرنا سابقًا مف آراء مختمفة وأفكار متشابية بيف 
المؤرخيف وذوي العالقة حوؿ مف تقع عميو مسؤولية إىانة المرأة في ىذا المجتمع 

اإلسالمي المغربي فال يكاد يعرؼ االستقرار حتى حموؿ القرف الرابع اليجري 
. عندما دخؿ الفاطميوف أرض المغرب

                                                 

 ؛ وينظر الفرد بؿ، الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقي، ص 1/136االستقصا، ج  (54)
 (ت.د: مصر) ؛  أبو زيد، حكمت، التربية اإلسالمية وكفاح المرأة الجزائرية، 146 و 145
 . 75 و 74 و 73ص 
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: المرأة والجهاد- 
حرر اإلسالـ المرأة مما كانت تعانيو مف امتياف، وأعطاىا حقوقيا كاممة 

 (صمى اهلل عميو وسمـ)في مباشرة حياتيا الخاصة والعامة، ومنذ عيد الرسوؿ 
شاركت المرأة في الحروب ونيضت بدور كبير في تضميد جروح المقاتميف 

رضي اهلل )المسمميف وحثيـ عمى الجياد في سبيؿ اهلل، وفي عيد الخمفاء الراشديف 
اختمطت النساء بالعامة، لسماع خطب الخمفاء، ومع ىذا التطور الذي  (عنيـ

أصاب المجتمع اإلسالمي في العصر األموي، نجد المرأة تأخذ طابعًا أكثر تطورًا 
 فنجد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر صحابية مف ،(55)في حياتيا االجتماعية
بنت ( 56)(ـ647/ىػ27)وىي أـ حراـ  (صمى اهلل عميو وسمـ)صحابيات الرسوؿ 

ممحاف بف خالد بف زيد بف حراـ بف جندب بف عامر تسير مع الصفوؼ األولى 
لقوات العرب لفتح المغرب، وخاضت معيـ البحر لفتح قبرص، إذ يشير ابف 

ثـ ألح معاوية ))خمدوف إلى ىذه المعركة التي شاركت بيا الصحابية أـ حراـ بقولو 
عمى عثماف في تمرد البحر فأجابو عمى خيار الناس وطوعيـ، فاختار الغزو 

جماعة مف الصحابة فييـ أبو ذر وأبو الدرداء، وشداد بف أوس وعبادة بف 
الصامت وزوجة أـ حراـ بنت ممحاف، واستعمؿ عمييـ عبد اهلل بف قيس حميؼ بني 
فزارة وساروا إلى قبرص، وجاء عبد اهلل بف أبي سرح مف مصر، فاجتمعوا عمييا 

 وكانت ىذه الغزوة سنة 000وصالحيـ أىميا عمى سبعة آالؼ دينار لكؿ سنة 
ثماف وعشريف وقيؿ تسعة وعشريف وقيؿ ثالث وثالثيف، وماتت أـ حراـ، سقطت 

                                                 

عاشور، سعيد عبد الفتاح، عبد الحميد، سعد زغموؿ، العبادي، أحمد مختار، موسوعة  (55)
 .  وما بعدىا257، ص 2ط (1986: الكويت)تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية 

صاحبية كانت تخرج مع الغزاة وتشيد الوقائع وحضرت فتح قبرص فسقطت مف : أـ حراـ (56)
صمى اهلل عميو )بغمتيا فاندؽ عنقيا، ويشير ابف سعد بقولو عمى لسانيا قالت كاف الرسوؿ 

في بيتي فاستيقظ وىو يضحؾ قالت قمت يا نبي اهلل بأبي أنت وأمي مـ تضحؾ قاؿ  (وسمـ
ناس مف أمتي يركبوف ىذا البحر فالمموؾ عمى األَعسرِة قالت قمت يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف 

محمد، كاتب الواقدي، كتاب، الطبقات الكبيرة، عني  (000يجعمني فييـ قاؿ أنت منيـ 
/ 2 ؛ الزركمي، اإلعالـ، ج319 و 318/ 8ج (1321: ليدف)بتصحيحو وطبعو إدوار وسخو 

172 . 
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اخبرىا  (صمى اهلل عميو وسمـ)عف دابتيا حيف خرجت مف البحر، وكاف النبي 
. (57)((بذلؾ

مف ىنا نمحظ المصادر التاريخية قد أغفمت مشاركة النساء المغربيات 
الالتي قمف بدور بارز في مرحمة حروب التحرير العربية في المغرب عمى عكس 

النساء المشرقيات التي ذكرتيف المصادر التاريخية والتي شاركف في حروب 
التحرير كما ىو بالنسبة ألـ حراـ حتى يمكف القوؿ إف أصوليا مغربية كونيا 
سكنت أرض مصر والمغرب زمنًا طوياًل مع بقية الصحابة والتابعيف وتابعي 

التابعيف، ويمكف القوؿ إنيا اتصمت بالنساء المغربيات وتحدثت معيف الحديث عف 
. (58)، والفقو والعبادات وغير ذلؾ(صمى اهلل عميو وسمـ)النبي 

: دور المرأة في السياسة
كنزة البربرية - أ

فراغًا كبيرًا في الدولة  (ـ791-ىػ175)ترؾ موت إدريس بف عبد اهلل 
راشد مولى )الناشئة ولغرض مؿء ىذا الفراغ والمحافظة عمى كياف االدارسة برز 

ولعب دورًا كبيرًا، فقد رعى راشد جارية إدريس بف عبد اهلل التي كانت  (إدريس
حاماًل في الشير السابع وتولى إمامة القبائؿ بعد أف جمعيـ وذكرىـ فيمف يولي 

 ما لنا رأى إال ماريت فأنؾ عندنا عوض عف 000أييا الشيخ ))أمرىـ فقالوا لو 
إدريس تقوـ بأمرنا كما كانت وتصمي بنا وتحكـ فينا بما يقتضي الكتاب والسنة 
ف وضعت جارية نظرنا  حتى تضع جاريتو، فإف وضعتو غالمًا ربيناه وبايعناه وا 

حتػى ولػد إدريس بػف ( (في أمرنا أنؾ أحؽ الناس بو لفضمؾ ودينؾ وعممؾ
حممت في أحشائيا ( 60)(جارية بربرية)، وقد كانت كما يشير ابف عذاري (59)إدريس

                                                 

 . 131 و 130/ 4ابف خمدوف، العبر، ج  (57)

 .69القادة، صورة المرأة مف الشعر المغربي، ص   (58)

، وينظر، ابف الخطيب، لساف 25 و 24ابف أبي زرع، عمي الفاسي، األنيس المطرب، ص (59)
: ، تحقيؽ(المغرب في العصر الوسيط)الديف أبو عبد اهلل محمد السمماني، أعماؿ اإلعالـ 
 . 191ص  (1964: الدار البيضاء)أحمد مختار العبادي، ومحمد بف إبراىيـ الكناني 
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وريث عرش األدارسة بعد موت والده، فكانت أوؿ امرأة مغربية مسممة استطاعت 
أف تسير دفة الحكـ فيي اآلمرة الناىية في البالد وحدتيا ونظميا بدىائيا وقوة 
تبصرىا بشؤوف الحكـ والسياسة إذ أشارت إلى حفيدىا محمد بف إدريس الثاني 

وكما يشير ابف . (61)ضرورة مشاركة أخوتو في حكـ المدف والقبائؿ التابعة لدولتو
 فيكذا يمكف القوؿ إف (62)((ففرؽ البالد عمى أخوتو بأمر جدتو كنزة))عذاري بقولو 

ليذه المرأة فضاًل كبيرًا في بقاء الدولة قوية متماسكة بعد أف أوشكت عمى الفناء 
كانت المرشدة والمميمة في ))وحافظت عمى معالميا الحضارية مف الضياع 

تخطيط سياسة الدولة حتى في عيد أحفادىا أبناء إدريس الثاني، فكانت المثاؿ 
األعمى لنساء المغرب المواتي تطمعف إلى تقميدىا في تربية أبنائيف خاصة وأف كنزة 

. (63)((بربرية األصؿ
: أم مالل- ب

اسميا السيدة بنت المنصور بف يوسؼ الصنياجي ولدت بقصر 
المنصورية الذي بناه والدىا بصبرة عمى بعد ميؿ مف القيرواف فقد تبوأت مكانة 

اليستياف بيا في قصر اإلمارة في كنؼ والدىا صاحب أفريقية وأخييا باديس ولي 
عيده، إذ تمتعت بمنزلة رفيعة في البالط الزيري لرجاحة عقميا وسعة رأييا، فبعد 

خالصيا لذا ( 64)وفاة والدىا المنصور وتولى بعده أخوىا، وكاف يعمـ تفوقيا وا 

                                                                                                                       

ينظر ابف أبي زرع، األنيس . (ىذا إدريس بعينو كاف لـ يمت فسماه راشد باسـ أبيو)والنص 
 .25المطرب، ص 

 . 1/210البياف المغرب، ج (60)

 .211/ 1 ؛ ابف عذاري، البياف المغرب، ج51ابف أبي زرع، األنيس المطرب، ص  (61)

 .1/211البياف المغرب، ج (62)

، 1ط  (ـ835-788/ىػ223-182)نصر اهلل، سعدوف عباس، دولة االدارسة في المغرب  (63)
 .137-136، (1987: بيروت)دار النيضة العربية 

 وما 69 ؛ عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص 261/ 1ابف عذاري، البياف المغرب، ج (64)
 . بعدىا
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بعد غياب أخييا ( 65)((أشركيا في تدبير أمره وأنتصح برأييا في سياسة الدولة))
 عندما رحؿ عف القيرواف لحرب – نصير الدولة بف باديس بف أبي الفتح –األمير 

اخرج عيالو وأثقالو وأختو السيدة أـ مالؿ ))حماد وصاحب القمعة وجموع الزناتييف 
 ولـ تدع أية فرصة إال وقوت سمطتيا وبسطت ( 66)((وأوالده وعبيده إلى الميدية

نفوذ إمارتيـ ضد ىجمات الزناتييف وبني حماد أصحاب القمعة، اذ استغمت أـ 
مالؿ قوة الفاطمييف لبسط نفوذىا وقمع خصوميا، وبالمقابؿ حينما بعث أخوىا 

كاف فييا مائة ))نصير الدولة بيدية إلى الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي بمصر، وقد 
وٌج مَعّحالٌة شدت في ثمانية عشر حماًل أقفاصًا، وكاف فييا ثمانية  فَعرَعس وليا سرُأ
وعشروف حماًل مف الخز والّسموُأر والمتاع السُأوسّي المذىب  النفيس، وعشروف 

وأرادت أـ مالؿ أف ( 67)((وصيفة، بارعة الجماؿ وعشرة مف الصقالبة وغير ذلؾ
تثبت حضورىا بوصفيا سيدة قصر اإلمارة فبعثت في المركب الذي حمؿ ىدية 

بنت العزيز باهلل الخميفة )األمير ىديتيا والتي وجيتيا إلى ست الممؾ 
، وىكذا كانت أـ مالؿ تشارؾ أخاىا في أعماؿ اإلمارة في تعميؽ (68)(الفاطمي

العالقات الداخمية والخارجية وتوثيؽ الصالت بيف اإلمارة والدوؿ المجاورة، وكما 
وتصرفت في الشؤوف بحسف تدبير ورأي ثاقب، ولـ ))يشير عبد الوىاب بقولو 

يقص عمينا التاريخ فيما روى أف امرأة مسممة حكمت أفريقية غير ىذه األميرة 
ولـ تشر المصادر التاريخية عف حياة البذخ والترؼ ومظاىر األبية ( 69 )((الفاضمة

                                                 

 ؛ عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، 72عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص  (65)
 .381-3/380ج

 .262/ 1ابف عذاري، البياف المغرب ج (66)

 ؛ وينظر عبد الوىاب، شييرات تونسيات، 621و 1/260ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (67)
 .72ص 

 ؛ وينظر عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص 261/ 1ابف عذاري، البياف المغرب، ج (68)
72 . 

  . 75 – 74شييرات تونسيات،  ص  (69)
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والتي كانت تعيشيا أقرانيا مف النساء المشرقيات الالتي عشنا في القصور بؿ 
 . (70)((ذات تربية عالية وأدب غض وعمـ جـ))كانت

اعتمت السيدة أـ مالؿ بنت عُأدةَّ العزيز باهلل أيامًا واألمير شرؼ الدولة 
يصؿ إلييا في كؿ يوـ عائدًا ومفتقدًا، فيجمس عندىا ويأذف لرجالو وعبيده يدخموف 

 (ـ1023/ىػ414)ليمة الخميس منسمخ رجب " إلييا، ثـ ينصرفوف، فمما كانت 
قبضيا اهلل وصمى عمى جنازتيا بالبنود والطبوؿ والعماريات والسيدتاف الجميمتاف 

 .(71)"الوالدة واألخت بحاؿ مف التشريؼ ليذه الجنازة، لـ ير لممؾ وال لسوقو مثميا
وعمى كؿ حاؿ فإف المعز كؿ ما قاـ بو ألـ مالؿ ىو رد لمجميؿ الذي 

 جنازتيا ةولـ تكف أـ مالؿ الوحيدة في مغاال. قامت بو تمؾ السيدة الفاضمة لمدولة
 (ـ1021/ىػ412)بؿ سبؽ وأف كفنت زوجة باديس بجنازة مثميا حينما توفيت سنة 

توفيت زوجة نصير الدولة، ))اذ يشير ابف عذاري في وصفو تمؾ الجنازة بقولو 
وكفنت فيما لـ يذكر أف ممكًا مف المموؾ كفف في مثمو، فحكي مف حضره مف 
التجار أف قيمتو مائة ألؼ دينار، وجعمت في تابوت مف عود ىندي قد رصع 

بالجوىر، وكانت ليا جنازة لـ ير مثميا، دفنت بالميدية وكانت مسامير التابوت 
فتولت أـ مالؿ وغيرىف مف النسوة المواتي لـ تذكرىا المصادر . (72)((بألفي دينار

. التاريخية في شؤوف الممؾ بحسف وتدبير وبرأي ثاقب
: زينب النفزاوية- ج

في عيد الدولة المرابطية اشتيرت زينب النفزاوية اليوارية زوجة يوسؼ 
كانت امرأة حازمة، لبيبة ذات عقؿ ورأي وجزالة ومعرفة باألمور، )بف تاشفيف التي 

ويضؼ إلى الجماؿ والذكاء المذيف امتازت بيما، ( 73)(حتى كاف يقاؿ ليا الساحرة

                                                 

 .71عبد الوىاب، شييرات تونسيات، ص  (70)

 ؛ وينظر إدريس، اليادي روجي، الدولة الصنياجية تاريخ 1/272البياف المغرب، ج (71)
، نقمو إلى العربية حمادي الساحمي، دار 12القرف - 10افريقية في عيد بني زيري القرف 

 .1/78، ج(1992: بيروت) 2العرب اإلسالمي، ط 

 .  1/78، وينظر إدريس، الدولة الصنياجية ، ج1/270البياف المغرب، ج (72)

 .134ابف أبي زرع، األنيس المطرب، ص  (73)
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قد شاع ذكرىا وأمرىا في قبائؿ المصامدة وغيرىا، فكاف ))فيشير ابف عذاري بقولو 
ال يتزوجني إال مف يحكـ المغرب )): يخطبيا أشياخيـ وأمراؤىـ فتمتنع ليـ وتقوؿ

فكانوا يرمونيا بالحمؽ، وكاف ليا أخبار مستطرفة غريبة، كمثؿ أخبار ( (كمو
الكاىنة، فبعض يقولوف إف الجف يكمميا، وبعض يقولوف ىي ساحرة، وبعض 

 وبيذا فقد رفضت أف تزوج مف أشياخ المصامدة واشترطت (.74)يقولوف كاىنة
الممؾ فيمف يريد الزواج بيا، وبالطبع لـ يكف عمى الساحة المغربية وقتذاؾ غير 

األمير أبو بكر بف عمر رجاًل صالحًا كثير الورع استقامت لو األمور، وانقادت لو 
 وكاف دخولو معرسًا بزينب المذكورة في شير ذي 000فخطبيا وتزوجيا ))البالد 

فكانت تتطمع إلى تولي الحكـ مع مف اختارتو ( 75)(ـ1067/ىػ460القعدة مف عاـ 
زوجًا ليا، فيي عمى درجة كبيرة مف الحـز والمعرفة بالسياسة والقدرة عمى سحر 
الرجاؿ وتطويعيـ إلرادتيا بما أوتيت مف حنكة فائقة وجماؿ رائؽ، ولـ تفت جمع 
الماؿ الذي يعد الدعامة األساسية ألية دعوة ويروي ابف عذاري أنو عندما تزوجيا 

وعدتو بماؿ كبير تخرجو لو، ثـ أدخمتو في دار تحت األرض معصب ))أبو بكر 
العينيف ثـ أزالت العصابة ففتح عينيو فرأى بيوتًا فييا ذىب كثير وفضة وجواىر 

ويواقيت، فعجب مف ذلؾ أبو بكر بف عمر كؿ العجب لما عايف مف الذخائر 
ىذا كمو ممكؾ ومتاعؾ أعطاؾ اهلل إياه : والذىب والفضة فقالت لو زوجوُأ زينب

عمى يدي فصرفتو اآلف عميؾ، وكاف رؤيتو لو بضوء الشمع، ثـ أخرجتو معصب 
العينيف مف ذلؾ الموضع كما أدخمتو فيو فال عمـ مف أيف دخؿ، وال مف أيف 

 الشؾ بأف ىذه السيدة كانت ترغب بأف يشار إلييا بالبناف، وتثبت (.76 )((خرج
ال لما  لآلخريف أنيا عمدة الدولة واصؿ بنيانيا، وأنيا ستعمو بفضؿ أمواليا، وا 

أدخمت زوجيا وىو معصب العينيف، وتفسير ذلؾ خشية أف يظفر أبو بكر بالماؿ 
 – أي أبا بكر –ثـ يطمقيا، وعمى كؿ حاؿ فزينب النفزاوية لـ تكف ترى في ىذا 

.  الرجؿ المناسب إلدارة دفة الحكـ لتقوده إلى سمـ المجد
                                                 

  . 4/18البياف المغرب، ج (74)

 .4/18ابف عذاري، البياف المغرب، ج (75)

 .135 ؛ وينظر ابف أبي زرع، األنيس المطرب، ص18/ 4البياف المغرب، ج (76)
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وعميو فقد ظيرت عمى الساحة السياسية بعد زواجيا مف يوسؼ بف 
تاشفيف الذي وجدت فيو ما كانت تتمناه بعد عودة أبي بكر إلى الصحراء سنة 

ـ إذ كانت نفسو تتوؽ حياة الصحراء خشونة أو زىد أو شغؼ 1070/ىػ463
العيش وأف زوجتو تتوؽ الممؾ واألبية والسمطاف، فجمع أشياخ لمتونو وكبراءىا 

 وأنا 000إف أخوانكـ قد أغارت جدالة عمييـ وقتموىـ ))وعظماءىا، وقاؿ ليـ 
وتنازؿ ليوسؼ بف تاشفيف في غرة ربيع اآلخر مف ( (000 إف شاء اهلل –مسافر 
أني مسافر منؾ برسـ الفتف والحروب ))ىػ وقاؿ لزوجيو وىو يشد الرحاؿ 463سنة 

وال يمكنني أف امشي عنؾ وأنت في عصمتي فإف أنا مت كنت مسؤواًل عنؾ 
وقاؿ ليوسؼ ( 77)فطمقيا(( الرأي السديد ما تراه))فقالت لو ( (والرأي أف أطمقؾ

ثـ تزوج يوسؼ بف تاشفيف زينب النفزاوية في ( 78 )((تزوجيا فإنيا امرأة مسعودة))
بعد تماـ عدتيا ودخؿ بيا فسرت  (ـ1070/ىػ463)شير شعبأف المكـر مف سنة 

بو وسر بيا وأخبرتو أنو يممؾ المغرب كمو، فبسطت آمالو وأصمحت أحوالو 
 فجند األجناد، وأخذ في جمع الجيوش مف البربر 00وأعطتو األمواؿ الغزيرة 

وعندما عـز أبو بكر الرجوع مف ( 79)((واالحتشاد بنفسو وبتدبير زوجوُأ زينب
الصحراء إلى بالد المغرب حزف يوسؼ حزنًا شديدًا، فعرفت زوجتو ذلؾ فقالت لو 

إذا ))فتدخمت زينب رأييا الحاـز وأشارت عميو بقوليا  (000أراؾ ميمومًا مكروبًا )
 000بادر بيدية جميمة  (ولكف)وبعث مقدمات رجالو إليؾ فال تخرج إليو  قدـ عميؾ

 عمى أمرؾ 000فال يقاتمؾ عمى الدنيا فإف الرجؿ خير ال يستحؿ سفؾ دماء 
وبالفعؿ فعمت اليدية فعميا في تمطؼ األجواء ( 80 )((وتفوز بممؾ إف شاء اهلل

فكاف ىذا التدبير برأي زينب النفزاوية زوجتو فيي التي جسرتو ))وتيدئة الخاطر 

                                                 

 .21 و 4/20ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (77)

 .21/ 4ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (78)

 .4/22ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (79)

 .24 و23/ 4ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (80)
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عمى ذلؾ كمو حتى ممؾ المغرب اسعد ممؾ وأتمو نصرًا عمى العدو، ولـ ييـز لو 
 (.81 )((قط جيش وال ردت لو راية بممؾ، واهلل يؤتي الممؾ مف يشاء

المالبس وزينة النساء في المغرب  
قبؿ أف نختـ موضوع المرأة ووقوفيا جنبًا إلى جنب مع أخييا الرجؿ البد 

مف إلقاء الضوء عمى بعض الجوانب االجتماعية المتعمقة بحياة المرأة، السيما 
المالبس والزينة لدى المرأة المغربية، عمى الرغـ مف  ندرة المعمومات عف المالبس 
والزينة التي ترتدييا النساء، ولكف ىناؾ إشارات ال بأس بيا يمكف االعتماد عمييا، 

ولممرأة المغربية طريقتيا الخاصة في ارتداء المالبس، وبيا عرفت وتميزت 
وتنوعت بتنوع البيئة المناخية واالجتماعية لكؿ أقاليـ البالد ىذا مف ناحية 

 والتقاليد الموروثة مف ناحية أخرى، فالمالبس تتمثؿ باأللواف الزاىية، توالعادا
وذات األكماـ العريضة، ووضع الحمي التي تمفت النظر لتستقيـ مع جماليف 
وحسنيف الطبيعي، وىذا الحسف الوزاف يصؼ مالبس النساء الفاسيات بقولو 

ولباس النساء جميؿ جدًا، إال أنيف ال يرتديف في أياـ الحر سوى قميص يخر ))
يمبسي في الشتاء ثيابًا عريضة األكماـ ومخيطة مف : منو بنطاؽ ال يخمو مف قبح

أماـ كثياب الرجاؿ، وعندما يخرجف يمبسف سراويؿ طويمة تستر كؿ سيقانيف، 
وخمارًا عمى عادة نساء الشاـ يغطي الرأس وسائر الجسـ، ويحجبف الوجو كذلؾ 

بقطعة مف قماش ال تظير منيا إال عيونيف، ويضعف في آذانيف أقراطًا كبيرة مف 
ذىب مرصع بحجارة كريمة بديعة، وفي معاصميف أساور مف  ذىب، كذلؾ سوار 

، وتتحمى نساء غير ( غراـ350نحو )في كؿ ساعد، قد تبمغ زنتو مائة مثقاؿ 
ومثميف ( 82)((مثميا في أرجميف (خالخؿ)األعياف بأساور مف فضة، ويضعف 

النساء التونسيات فكف يرتديف لباسًا جمياًل ويتأنقف في زينتيف، وعندما يخرجف 
سفاري عمى عصابة عريضة جدًا )يسترف وجوىف بالخمار ويسميو الحسف الوزاف 

                                                 

 .125 ؛ وينظر ابف زرع، األنيس المطرب، ص 4/25ابف عذاري، البياف المغرب، ج  (81)

الحسف الوزاف، محمد الفاسي، وصؼ افريقية، ترجمة محمد حجي، ومحمد األخضر،  (82)
  . 1/197ج (1980: الرباط)
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وكانت نساء ( 83)(يعصبف بيا جباىيف، بحيث تبدو رؤوسيف وكانيا رؤوس عماليؽ
نوميديا وسجمماسة ال تعتمد فقط عمى المالبس المستوردة او الجاىزة بؿ تنسج 
ثيابيا بنفسيا مف الصوؼ عمى شكؿ أغطية السرير منمقة ودقيقة حتى يظف 

وكف يتعطرف ويتزيف حتى أف العطاريف كانت تغمؽ ( 84)البعض أنيا حرير
، فكانت النساء تتزيف (85)دكاكينيـ في وقت متأخر لتسمح لمنساء بالتبضع منيـ

بمبس المالبس المزركشة الناعمة في المدف والحواضر المغربية كما أشار البكري 
مخصوصة بالجماؿ الفائؽ والحسف  (تعرؼ بصرة المغرب)بوصفو نساء البصرة  

ويصؼ ابف الخطيب حريـ عدوة  .(86)الرائؽ وليس بأرض المغرب أجمؿ منيف
وحريميـ حريـ جميؿ موصوؼ باعتداؿ السمف وتنعـ ))األندلس بقولو            

الجسوـ واسترساؿ الشعور، ونقاء الثغر، وطيب الشذا وخفة الحركات ونُأبؿ الكالـ 
. (87)((وحسف المحاورة

ومف الجدير بالذكر أف المرأة المغربية عمومًا اىتمت اىتمامًا كبيرًا 
بمظيرىا الخارجي الجمالي فضاًل عف اختيار مالبسيا وأناقتيا والتفنف في زينتيا، 

وكما الحظنا تنوع أزياء النساء المغربيات بما ينسجـ وتنوع البيئة المناخية 
 .واالجتماعية إلقاليـ المغرب أواًل وبما يتفؽ مع العادات والتقاليد الموروثة ثانياً 
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Abstract 

The present paper aims at drawing a picture of women 
in the western parts of the Arab world  in the public life from 
the time of Islamic liberation to the fifth century A.H. and to 
shed life on the role women played during this period. 

The Arab library neglected the studies that deal with 
women’s life in the western parts of the Arab world  in 
different aspects of life compared with their coun tarparts in 
the eastern parts who had their fair share of research. There is 
no  doubt that woman history in the Arab west is rich with 
political and social activities, hence we attempted to introduce 
their distinctive role. 
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