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Abstract: Researchers have always maintained that the initiation and development of writing had been an exclusively 
male enterprise. Accordingly, all inscriptions discovered in the Arabian Peninsula are thought to be written by men, 
with no possibility for any to be written by a female. This study concentrates on some ancient (Monumental) Northern 
Arab Inscriptions of Thamudic, Nabatean, Lihyanite, and Saffatic origins as well as on the Southern Arab Inscriptions 
(although inscriptions openly addressing women are rare in the Arabian Peninsula). In this, the study seeks to answer 
specific questions: Was writing a male prerogative to the exclusion of females in the old society of the Arabian 
Peninsula? Were there any women who attempted to record and document their knowledge of writing? What were the 
clues that testify to women's knowledge of writing in the olden times? What were the obstacles that led to the exclusion 
of women from areas of writing, although women were actively involved in all activities of their society? This study 
is therefore a first step on the way to highlighting the role of the Arab woman in the area of writing in the Arabian 
Peninsula, and I hope it proves fruitful and opens new avenues for serious work.

نشأت  ال��ذي  األول  املهد  ال��ق��دمي)1(  األدن��ى  الشرق  يعد 
ففيه عرف  البشرية؛  عرفتها  التي  األول��ى  احلضارات  فيه 
عنهما  نتج  الذي  واالستقرار  الزراعة  مرة,  وألول  اإلنسان, 
عدة اجنازات دفعت باحلضارة اإلنسانية خطى واسعة إلى 
األمام, فكان بناء املمالك واملدن وصناعة الفخار واألنسجة 
املتعددة  بفروعها  والعلوم  واآلداب  والتشريع  املعادن,  وسك 

والفنون بأنواعها املختلفة.

اإلنسان  إليه  توصل  حضاري  إجن��از  أهم  الكتابة  وتعد 
في تاريخه الطويل, ففي نهاية األلف الرابع قبل امليالد في 

األول��ى  اإلره��اص��ات  تبلورت  القدمي  األدن��ى  الشرق  منطقة 
للمحاوالت املتعددة لإلنسان في الكتابة, ما مكنه من حتويل 
اآللية  هذه  عبر  فانتقل  مرئية؛  كلمة  إلى  املسموعة  الكلمة 
من مرحلة ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية )السعيد, 
2002م: 8-9؛ قدوح, 2002م: 10 - 20(. وأصبحت الكتابة 
والدميومة,  بالثبات  تتميز  التي  الوحيدة  اإلع���الم  وسيلة 
فهي شكل من أشكال االتصال اإلنساني اآلني واملستقبلي, 
ووسيلة للتدوين تتجلى في نقل ما تراكم لدى اإلنسان من 
علوم ومعارف من جيل إلى جيل, وما وصلت إليه احلضارة 
في ماضيها الزاهر وحاضرها املتقدم, فربطت بني األجيال 

معرفة املرأة للكتابة في مجتمع اجلزيرة العربية قبل اإلسالم
دراسة من خالل النقوش من القرن 3 ق.م إلى القرن 7م 

فتحية حسني عقاب

ملخص: دأب الباحثون على اعتبار أن اإلرهاصات األولى لنشأة الكتابة وتطورها ووصولها على ما هي عليه كانت بفضل 
الرجل, وعلى ضوء ذلك كان االعتقاد أن النقوش التي مت الكشف عنها في اجلزيرة العربية كتبت من قبل الرجل, مستبعدين 
احتمالية كتابتها من قبل املرأة, ولهذا يتناول هذا البحث دراسة مضامني بعض النقوش العربية القدمية لإلجابة عن تساؤالت 
هي: هل كانت الكتابة حكراً على الرجال دون اإلناث في مجتمع اجلزيرة العربية القدمي؟ أم أن هناك بعض النسوة ممن كانت 
)التذكارية( كالثمودية والنبطية  العربية الشمالية  النقوش  للكتابة, وذلك من خالل:  لتدوين وتوثيق معرفتهن  لهن محاوالت 
واللحيانية والصفوية, والنقوش العربية اجلنوبية, على الرغم من ندرة النقوش التي تتحدث صراحة عن املرأة الكاتبة في 
اجلزيرة العربية؛ وما هي القرائن التي تشير إلى معرفة املرأة العربية للكتابة في العصور القدمية؟ وما هي املعوقات التي أدت 
إلى استبعاد املرأة عن دائرة الكتابة, على الرغم من مشاركتها في العديد من األنشطة املختلفة في مجتمعها؟ ويعد هذا البحث 
خطوة من أجل إبراز دور املرأة العربية في منطقة اجلزيرة العربية في مجال الكتابة, وتؤمل الباحثة أن تضيف من خالل هذا 

الطرح شيئاً جديداً, أو على األقل تفتح الباب أمام دراسات جادة في هذا املجال.

)ص ص 57-70( ردمد 1319-8947
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بعضها بعضاً م��ن خ��الل ت��راك��م ال��ت��راث احل��ض��اري وإث��راء 
املعرفة اإلنسانية مبنجزات السلف. )البني, 2000: 9(.

إن تلك اإلجنازات املهمة واحلاسمة في تاريخ البشرية, 
لم تكن من عمل الرجل وح��ده, بل أسهمت امل��رأة في ذلك 
احلضارات  وسجالت  األثرية  فاملكتشافات  واض��ح؛  بشكل 
ال��راف��دي��ن, ووادي  ال��ش��رق األدن���ى )ف��ي وادي  القدمية ف��ي 
النيل, وسوريا, واجلزيرة العربية( تؤكد أن املرأة لعبت دوراً 
مهماً في املجتمعات اإلنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ, 
وفي مختلف األنشطة احلياتية, ويعزى أول حتول اقتصادي 
للبشرية أدى إلى استقرار املجتمعات اإلنسانية, وهو اكتشاف 
فالرجل  امل��رأة؛  إلى  امليالد  قبل  الثامن  األل��ف  في  الزراعة 
بينما  الطرائد,  اقتناص  في  السنة  أيام  معظم  يقضي  كان 
تبقى املرأة في املنزل للقيام بشؤونه ورعاية األبناء, ولتجمع 
في  ينبت  ملا  قادتها مالحظتها  ورمبا  النباتات,  ثمار  بعض 
البيئة احمليطة بها إلى اكتشاف الزراعة؛ كما ينعكس أهمية 
دورها بشكل واضح في مجال املعتقدات الدينية, )أبوغنيمة 
البشرية  تاريخ  املؤنثة في  اآللهة  تظهر  إذ   )15-14 :2008
قبل اآللهة املذكرة)2(؛ وكثير من الطقوس الدينية كانت تتم 
بواسطة املرأة, منها اإلستقساء لنزول املطر, ما يؤكد على 
للمرأة في حياة اإلنسان, )جاسم 1986م:  الدور األساسي 

13- 20؛ املعاني 1993: 95(.

فيها  أسهمت  التي  املشاركة احلضارية  هذه  وفي ضوء 
لنا أن نلقي نظرة  بناء احلضارة اإلنسانية, البد  امل��رأة في 
على معرفة املرأة ومشاركتها في الكتابة في حضارات الشرق 
األدنى التي أحاطت باجلزيرة العربية, وبخاصة أن املرأة لم 
تكن بعيدة عن مهنة الكتابة, بل كان لها حضور فعال منذ 
بدء احلضارات التي وصلتنا مدوناتها, غير أن حضورها في 
معظم احلضارات في مختلف العصور التاريخية كان حضور 
)م��وض��وع( ال حضور )ف��اع��ل( في ذل��ك احل���راك, حتى في 
املجتمعات التي تقلدت فيها املرأة أرفع املناصب السياسية 
للكتابة )عنه(  املوضوع اخلصب  واالجتماعية, فكانت دوماً 

والنهل من معينه.

معرفة املرأة للكتابة في حضارات الشرق األدنى 
ك��ان للمرأة ف��ي ح��ض��ارة ال��ش��رق األدن���ى ال��ق��دمي مكانة 
مميزة ودوراً بارزاُ في مختلف األنشطة اليومية, مكنتها من 

تعلم الكتابة وممارستها, وإن كانت بنسبة أقل من الرجل. 

ففي سوريا تتضمن محفوظات ماري )تل احلريري حاليا 
نساء  من  املرسلة  الرسائل  عشرات  البوكمال(  من  بالقرب 
 )Shibtu( أو املوجهة إلى نساء, وتأتي في مقدمتهن شيبتو
زوج��ة زم��ري ليم آخر ملوك م��اري, وابنة ي��ارمي ليم األولى 
سورية,  شمال  في  تقوم  كانت  التي  ميحاض,  مملكة  ملك 
زوجها  إل��ى  ال��رس��ائ��ل  تكتب  كانت  فقد  حلب,  وعاصمتها 
التعرف على 17 رسالة  عندما يكون خارج البالد, وقد مت 

من رسائلها إلى زوجها )القيم: 94-91(.

بالدور  التاريخية  شمرا(  )رأس  أوغاريت  وثائق  وتنبئ 
املهم الذي كان للنساء على الُصعد االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية, وتشي مبعرفة املرأة للكتابة وممارستها. ومن 
اوملي  تدعى  امورية  أميرة  من  ص��ادرة  رسالة  الوثائق  هذه 
العون املادي بسبب كارثة  ابنتها, ملكة اوغاريت تطلب  إلى 
عسكرية, فتقول: »إلى ملكة بالد اوغاريت ابنتي لقد غرق 
بيتي كله في النار, كل شيء مدمر في بيتي«, فهذه رسالة بني 
امرأتني أم وابنتها تندرج حتت األمور الشخصية, وتدلل على 
ممارسة املرأة للكتابة, ومن ناحية أخرى توضح علو مكانة 

املرأة في البيت امللكي )أيوب 1990: 99(.

وفي العراق عرفت املرأة الكتابة ومارستها, ومن أشهر 
انخيدوانا  األك��دي  سرجون  امللك  ابنة  الكتابة  مارسن  من 
مركز  تشغل  أميرة  أول  بأنها  ُعرفت  التي   (Enheduanna)

Lener 1986: 62-( ,الكاهنة العليا لإلله سني في مدينة أور
كاتبات  سبع  أسماء  املسمارية  النصوص  في  ورد  كما   )68

العصر  في  الكاتبات  من  العديد  وهناك  كاهنات؛  جميعهن 
البابلي مثل: انانا –امامو, ونني –ازو, وامات شمش, ومانا, 

واياتوم وغيرهن )عيدان 2005: 225-224( 

أما الكاتبات في مصر فأشهر مثال لسيدة شغلت هذه 
الوظيفة في األسرة السادسة والعشرين »ارت رو« اخلادمة 
الرئيسة ل� »شمست عات« لعابدة اآللة »نيت أقرت« حتمل 

لقب »سش سحمت« أي الكاتبة )نور الدين 1995: 113(.

أنشطة املرأة ومشاركتها في مجتمع اجلزيرة العربية
العربية  العربية في اجلزيرة  املرأة  تاريخ  استعرضنا  لو 
متيزت  والتي  البحث,  يتناولها  التي  التاريخية  الفترة  في 
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معرفة املرأة للكتابة في مجتمع اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، دراسة من خالل النقوش...

ثم  وم��ن  منظمة,  اجتماعية  سياسية  وح���دة  وج���ود  ب��ع��دم 
ال��ذي  امل���رأة  واق��ع  معها  اختلف  متباينة,  مجتمعات  وج��ود 
تقتصر  لم  امل��رأة في مجتمعها  أن مشاركة  لوجدنا  تعيشه, 
على األعمال امللتصقة بطبيعتها من تربية األبناء واالهتمام 
األصعدة, سواء في  كانت على مختلف  بل  املنزل,  بشئوون 
االقتصاد أو السياسة أو االجتماع أو الثقافة, إذ تشير بعض 
في  النساء   )Maraqten, 2008: 240( مشاركة  إلى  النقوش 
احلياة العامة, فيرد في نقش من تل العقلة)3( في حضرموت 
قرشية حضرن  ام��رأة  أرب��ع عشرة  أو  ث��الث عشرة  أسماء 
مراسيم تولي امللك احلكم مع وفود من جهات مختلفة من 
كما  بافقية 1985م: 326-325(  )Ja,919؛  العربية  اجلزيرة 
تولت مناصب إدارية في مدينة مأرب)4(, وأظهرت النقوش 
إدراية رفيعة من أهمها  املرأة شغلت مناصب  اللحيانية أن 
)الفاسي,  )أفكلت(  بلقب  تسميتها  ووردت  الكاهنة  منصب 
1993: 264؛ السعيد, 1420: 17-18(, وهناك نقوش تؤكد 
ملكية املرأة. )الذييب, 1998م, ;Breton, 1999: 97-100 ؛200 
بناء  في  ومشاركتها   )Healey, 1993: 11; Js, 11, CIS, 211

املساكن واملقابر )عقاب, 2009م: 57 -71(.

كما شاركت املرأة العربية في بعض الصناعات الحتياج 
املجتمع, ولطلب الرزق من ورائها, منها الصناعات الغذائية 
كطحن احلبوب وصناعة اخلبز والزبد والسمن)5( والصناعات 
وصنع  ونسجها  والقطن  وال��وب��ر  الصوف  كغزل  النسيجية 
احلصر وتزيينها. ويشير نص أورده األزرقي إلى قيام نساء 
احلمس بأعمال الغزل والنسيج في غير األشهر احلرم »فلم 
السمن  يسلن  وال  الشعر  يغزلن  وال  ينسجن  نساؤهم  تكن 
الشعر  , ج 1: 180(, كما ورد في  )األزرق���ي,  إذا أحرموا« 
اجلاهلي ما يشير إلى احتراف النساء ألعمال الغزل؛ فهذا 
جندل بن املثنى احلارثي يشبه الثلج بالقطن اللني احلسن 

املعروف بالسخام بأيدي النساء الغازالت بقوله: 

ك���أن���ه ب��ال��ص��ح��ص��ح��ان األجن����ل
ق���ط���ن س���خ���ام ب����أي����ادي غ������زل)6(

كما كان بعضهن ينسجن احلصر, فهذا النابعة الذبياني 
يشير إلى قيام النساء بذلك يقول:

ك����أن م���ّج���ر ال���رام���س���ات ذي��ول��ه��ا
الصوانع)7(. منقته  حصير  عليه 

باإلضافة إلى صنع األواني الفخارية )الشيبة, 2007م: 
كتضميد  الطبية  الصناعات  ميدان  في  عملت  كما   ,)105
اجلروح وجتبير العظام)8( والتوليد )زناتي, 1995: 26( وختان 
كالرماح)9(,  األسلحة  أن��واع  وبعض  العطور  وصناعة  البنات 
التجارة  )الكبرة, 1987م: ص32-33(, وشاركت في ميدان 
بفعالية كبيرة سواء القيام بأعمال البيع والشراء بنفسها دون 
النعيم,  )Alfassi,2007,54-55؛  أموالها.  بتوظيف  أو  وسيط 

2000, 253, 228؛ احلموي, 2002, 35(.

في  احلكم  تولت  إذ  السياسة,  ف��ي  مهماً  دوراً  ولعبت 
بعض املناطق من اجلزيرة العربية, وورد ذكرهن في النقوش 
 ,)Eph›al, 1984: p.85; Abbot, 1941: p259-284( اآلشورية 
)ملك  وه��ي  حضرمية  ملكة  إل��ى  يشير  نقش  هناك  كذلك 
النبطية  العمالت  ص��ورت  كما   ,)10()13 )اإلري��ان��ي,  حلك( 
ملكاتهم وأسمائهن, مثل أول ملكة نبطية ظهرت على العملة 
ال��راب��ع ع��ام 9 ق. م  امللك ح��ارث��ة  امللكة خلدو زوج��ة  كانت 
وكذلك شقيلة الثانية زوجة امللك مالك الثاني عام70 م والتي 
ظهرت على العملة مع امللك منذ العام األول العتالئه العرش 
وفاة  بعد  حتى  باسمها  العملة  إص��دار  واستمر  40-41م, 
زوجها عام 70م, وحكمت باسم ابنها القاصر رب ايل الثاني 
(Meshorer, 1975: No.123 ff., Schmitt- ملدة ست سنوات, 
2008م:  التركي  23؛  2007م:  ,Korte1990: No.82الفاسي, 

127...(, وقامت أيضا بدور فعال في العالقات السياسية 
ف��ي تغذية  أو  ال��س��الم  توثيق ع��رى  ف��ي  القبائل, س��واء  ب��ني 
احلروب والغزوات, كما تولت بعض النسوة مناصب سياسية 
وإدارية كمنصب »مقتوت« املشتق من الفعلو »قتو« الذي يأتي 
بعدة معاني منها نائب أو مدبر عند امللك وقائد أو ضابط 
)بيستون, 1982م: 109؛ السعيد 1417ه�: 127-129( وكان 
هذا املنصب من يتواله يعني مبرسوم ملكي )اجلرو, 2000م: 
38( وإيراد هذا اللقب للنساء يوحي بأن هذا املنصب تولته 
 RES4220/2, JA2355/8, RY( النساء كالسيدة شرح وغيرها
509/8(, كما شاركت املرأة في العمليات العسكرية كما يذكر 

السالح,  حملت  التي  لبابة   )237 2007م:  )اسكوبي  نقش 
العسكرية  العمليات  في  أُستخدمن  الالتي  النساء  وكذلك 
 « السبئي  امللك  ح��رب  ف��ي  ق��الع«  بجنود  لإليقاع  كوسيلة 
ن��ق13,  )اإلري��ان��ي, 1970م:  يلط  امللك عذ  أوت��ر ضد  شعر 
86( وعملن أيضاً في التحكيم بني املتخاصمني, وفي إيجاد 
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أحكام سليمة وجديدة للمجتمع.

من العرض السابق أردنا أن نؤكد أن دور املرأة العربية 
في مجتمع اجلزيرة العربية لم يقتصر على الدور التقليدي 
وهو اإلجناب ورعاية أفراد باألسرة, بل لها مشاركة متنوعة 
ومتعددة في جميع جوانب احلياة, ومن ثم ال نستبعد دورها 
الثقافة أال  الثقافية وفي أهم أداة من أدوات  في اجلوانب 

وهي الكتابة. 

القدمي  العربية  اجلزيرة  تاريخ  مصادر  نصنف  فعندما 
القدمية  حضارتها  عن  معلوماتنا  أن  نالحظ  املوضوعية, 
في  تعتمد  قبله  وم��ا  امليالد  قبل  السابع  القرن  من  اب��ت��داًء 
-1137 2004م:  )طيران,  الكتابية  النقوش  على  معظمها 

1168(, ومن هذه النقوش نستمد معلومات عن املرأة, علماً 
بأن بعض هذه النقوش يأتي بعضها مبتوراً أو مقتضباً, ما 
يؤدي إلى صعوبة شرحها وتفسيرها؛ فنواجه صعوبات جمة 
عند اعتمادنا عليها بصفة عامة, وفي موضوع املرأة بصفة 
نعتمد  التي  التاريخية  املصادر  أوثق  تبقى  أنها  إال  خاصة, 
عليها عند دراستنا للحضارة العربية القدمية في ظل غياب 

املصادر التاريخية األخرى. 

وعلى الرغم من ذلك, هناك الكثير من تصنيفات النقوش 
التي حتفل مضامينها بأمور تخص املرأة والتي ُسجلت على 

املنشآت الدينية واملدنية فهناك: 

نصوص إثبات امللكية: مثل النصوص التي تكتب على   -
ال��ق��الع وغيرها,  أو  أو األض��رح��ة  امل��ع��اب��د  أو  امل��ب��ان��ي 
مبناسبة بنائها أو ترميمها أو توسعتها, لتحدد أسماء 
 Maraqten,( مالكيها واألجزاء أو املساحة التي ميتلكوها

.)2008, 232, YMN19

البيع  بتنظيمات  تختص  ال��ت��ي  اق��ت��ص��ادي��ة:  ن��ص��وص   -
في  وتوجد  واملنح,  الضرائب  أو  املقايضة  أو  والشراء 

األماكن العامة. )صالح, 1985: 39(.

نصوص دينية: تتعلق بالهبات والقرابني التي تقدم إلى   -
اآللهة أو تطلب املساعدة أو التوسل منها. أو نصوص 
االع��ت��راف��ات العلنية ب��األخ��ط��اء وط��ل��ب امل��غ��ف��رة ودف��ع 
غرامات مالية كإعالن للتوبة )عبدالله, 1988: ص64-

127؛ MB, 2005 1-5: النعيم, 2000م: 107-106(.

نصوص اجتماعية: تشير إلى تنظيمات داخل املجتمع   -
 Robin;( مثل حترمي وأد البنات أو تزويجهن خارج املدينة
p.141-143 ,1991(, )عنان, 1396ه�: 152-153اجلرو, 

.)36 :2000

)كالنقوش  الشخصية  واملراسالت  التذكارية  النقوش   -
)عبدالله  الشعبي(  املسند  باخلط  املكتوبة  اخلشبية 
1986م: 24-26( وغالباً ما تكون قصيرة, لكنها متنوعة 
في مواضيعها وتعنى بتسجيل حوادث عامة أو خاصة 
لفتت انتباه كاتبها, مثل: الذكريات, والنسب, والعواطف, 
وطلب  لآللهة.  كتوسل  الشخصية؛  األح���داث  وبعض 
املساعدة منها, أو إرسال حتية إلى حبيب أو صديق أو 
قريب )الروسان, 1992: 80-86( وهذه النقوش غالباً 
أثناء  وعشوائية  ارجتالية  بطريقة  كتبت  قد  تكون  ما 
محترف,  تواجد  إلى  وال حتتاج  ما,  طريق  في  السير 
نستطيع  ولهذا  األخ��رى؛  النقوش  من  غيرها  في  كما 
النقوش  التذكارية تعد أكثر  النقوش  أن نقول إن هذه 
داللة على معرفة املرأة للكتابة عن غيرها من النقوش 
املتنوعة, التي سجلت على جدران املنشآت الدينية أو 

املدنية وردت فيها أسماء نساء.

مت  التي  ونصوصها  النقوش  أن  الباحثني  بعض  وي��رى 
اكتشافها قام بكتابتها الرجل بناء على طلب النساء الالتي 
التي  النقوش  وخاصة  النصوص,  تلك  في  أسماؤهن  ت��رد 
على  العثور  عدم  على  ذلك  في  معتمدين  باملعبد.  ارتبطت 
كاتبته  أن  مؤكد  بشكل  يجزم  ام��رأة  باسم  نصوص ممهورة 
إمرأة. ومن ثم وجب استبعاد هذه النقوش للتدليل بها على 
معرفة املرأة للكتابة )Maraqten: 2008, 236(, وهذا ال يعد 
دلياًل مؤكداً ينفي معرفة املرأة للكتابة في اجلزيرة العربية 
وممارستها للكتابة. في حني أننا جند قرائن تدل على معرفة 

املرأة للكتابة.

القرائن التي تدل على معرفة املرأة للكتابة
من املالحظ أن مهنة الكاتب في العصور القدمية كانت 
مرتبطة باملعبد, والذي عادة ما يكون من بني الكهنة )مرعي: 
1992م: 41-42(: ومن هنا, جاء انعدام األدلة الكافية التي 
تؤكد أن املرأة قامت بدور الكاتب في معابد اجلزيرة العربية, 
كما كان يوجد في معابد العراق )عيدان 2005م: 226-222( 
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أو معابد مصر, غير أن ندرة الدليل وغيابه ال ينفي وجوده, 
داخل  الكتابة  مت��ارس  لم  النساء  أن  يؤكد  ما  هناك  فليس 
املعبد أو خارجه في اجلزيرة العربية, وإن كانت هناك قرائن 
تدل على ذلك ولكنها ال تقطع باحلجة, وخاصة وأن النقوش 
تكون  أن  يحتمل  ُكتابها,  بأسماء  املمهورة  غير  ونصوصها 
مكتوبة من قبل رجل, كما يحتمل أن تكون من قبل امرأة, 
والعديد من النقوش الكتابية كشفت لنا أن ثمة من النساء 
تبوأن وظائف دينية واقتصادية في املعابد املعينية والقتبانية 
واللحيانية, وهذه الوظائف حتتاج إلى قدر كبير من املعرفة 
RES,3043/1; CIAS47-واحلنكة والدراية )اجلرو 2000م: 36؛

 )329  ,326  ,305-303 2002م:  احلسن,  أبو  F72/11/01؛ 

من بينها منصب الكهانة »رشوت« )العريقي, 2002م: 110(, 
)قظر(11(  ومنصب   (H.Grmme, 1924: p.169-199) و«ل��وان« 
 )f71/01/47.11.CIAS 424-425؛  2002م:  )باخشوين 
نفسه هنا طاملا  يفرض  الذي  والسؤال   .)Call 12( وأفكلت 
عنها  نستبعد  فلماذا  املعبد,  في  مناصب  عدة  امل��رأة  تولت 
ممارستها ملهنة الكتابة؟ خاصة وأن معالم احلضارة العربية 
تأثرت ومتاثلت في جوانب عديدة مع حضارات أقدم منها, 
ال��ع��راق وح��ض��ارة مصر خ��اص��ة ف��ي اجلانب  مثل ح��ض��ارة 
131(؛   :2003 السعيد,  106؛   :2007 )الشيبة,  الديني)12(, 
فنجد في املعابد العراقية آلهة ونسوة خصصن للكتابة, فمن 
اآللهة على سبيل املثال اآللهة نيسابا (Nisaba) آلهة الكتابة 
النصوص  تؤكد  التي  الكتابة,  إله   (nabu) نابو  اإلله  وزوج��ة 
أنها سيدة وحامية الكتابة, وقد اشتهر ذكرها في النصف 
 224 2000م:  )ساكز,  امليالد  قبل  الثاني  األل��ف  من  األول 
 Gestin أنا  )كشنت  اآللهة  وكذلك  )PLeick,G,1997,P.137؛ 
 :2005 )عيدان  السفلي  العالم  بكاتبة  وصفت  التي   )anna

ألهة  سشات  اآلل��ه��ة  جن��د  املصرية  املعابد  وف��ي  ص222(, 
عبادتها  استمرت  والتي  والوثائق,  الكتب  دور  وربة  الكتابة 
ص��ورت  وق��د  الكتب«,  »س��ي��دة  وسميت  البطاملة,  عهد  إل��ى 
على هيئة امرأة ترتدي زهرة, أو رمز النجم على رأسها مع 
)سليم,  محبرة  وباألخرى  قلماً  يديها  بإحدى  ومتسك  حية 
ُعدَّ  الذي  زوجها حتوت  بوظائف  تقوم  كانت   )120  :2008
نور  )سليم, 2005, 158؛  للُكتاب في مصر,  وحامياً  راعياً 
الدين 1995: 113(, ومعظم آلهة الديانة املصرية القدمية 
استمرت عبادتها في العصر البطلمي بسبب التسامح الديني 

الذي أظهره ملوك البطاملة )أبو بكر, 2002م: 281-260(.

عند  ك��ان  ما  العربية  احل��ض��ارة  في  اآللهة  ه��ذه  ويقابل 
األنباط واللحيانيني من وجود اإلله الكتبا إله الكتابة )احمليسن 
2004: 52( الذي جاء ذكره بصيغة املذكر واملؤنث على السواء 
Zayadin,.1990,P.37, w.Fa. السعيد, 2003: 133 - 134؛(
لم  الكتابة  أن  على  دالل��ة  يعطي  Albright,1959,p.37( مما 

تكن محجوبة على تاء التأنيث في مجتمع اجلزيرة العربية.

عدد  أقل  كن  وإن   - العراقية  املعابد  في  الكاتبات  أما 
من الكتاب بسبب ما ذكرناه آنفاً - فمعظمهن من األميرات 
وبنات كبار املوظفني في الدولة, وفي الوقت نفسه كاهنات 
امللك  ابنة  الكاتبات  أشهر  وم��ن  املعبد,  خدمة  على  يقمن 
سرجون االكدي انخيدو انا (Enheduanna) التي ُعرفت بأنها 
أول أميرة تشغل مركز الكاهنة العليا لإلله سني في مدينة 
كاتبات  سبع  أسماء  املسمارية  النصوص  في  ورد  كما  اور, 
العصر  في  الكاتبات  من  العديد  وهناك  كاهنات,  جميعهن 
البابلي مثل انانا –امامو, ونني –ازو, وامات شمش, ومانا, 
واياتوم وغيرهن )عيدان, 2005: 224-225(؛ أما في مصر 
وكان منهن  العالية  املناصب  تبوأت  امل��رأة  أن  املعروف  فمن 
)كرمي, 1994م: 25(  الفرعون  وكاتبات في قصر  قاضيات 
الطبقة  نساء  بني  البطاملة  عهد  في  الكتابة  انتشرت  كما 

الثرية )ايدرس بل, 1973: 122, 126(.

مما سبق يتضح وجود تشابه آلهة خصصن ملهنة الكتابة 
في املعابد العراقية واملعابد املصرية ومعابد اجلزيرة العربية, 
أما الكاتبات فقد وجدن في املعابد العراقية واملصرية, في 
حني لم نعثر على ما يؤكد وجود كاتبات في معابد اجلزيرة 
العربية, وإن وجدت نقوش كثيرة لكاهنات في معابد العربية 
قدمن نصباً لإللهة؛ فعلى سبيل املثال نقش السيدتني أخت 
 ,)CIH 389( أملقة  لإلله  نصباً  قدمتا  اللتان  وشفنرام  أمه 
وكذلك الكاهنة نعمة التي قدمت متثاالً لإلله املقة في معبد 

اوام )JA 731( والكاهنة برأت ) بافقيه, 99(.

وقياساً على مبدأ التماثل والتشابه بني ما هو موجود في 
املعابد العراقية واملعابد املصرية مع معابد اجلزيرة العربية, 
وبني مركز املرأة في بالد الرافدين والشرق األدنى ومركز املرأة 

 .)Marsman,H.J.2003:.43ff( في جنوب اجلزيرة العربية

ال نستبعد وجود نساء في معابد اجلزيرة العربية مارسن 
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فتحية حسني عقاب

مهنة الكتابة, وشاركن الُكتاب ولو بعدد يقل عن عدد الكتاب 
الرجال, لذا ال نكتفي باالعتماد على النقوش التذكارية التي 
دون  العربية  اجلزيرة  في  للكتابة  امل��رأة  معرفة  على  تدلل 
أم��وراً  التي حتمل مضامينها  األخ��رى,  النقوش  من  غيرها 
املرأة  معرفة  على  لتدليل  املعابد  في  ووردت  باملرأة  تتعلق 

للكتابة وممارستها.

ولتعزيز هذه الفرضية, سنعرض أدناه بعض النقوش من 
شمالي اجلزيرة العربية ومن جنوبيها للداللة على ذلك: 

أواًل: النقوش العربية الشمالية
1- النقوش الثمودية

عرفت املرأة الثمودية القراءة والكتابة , فيذكر براندن أن 
هناك امرأة ثمودية تدعى) سحاف ( كانت تخطئ في القراءة, 

ويوجد نص ألخرى كتبت اسمها على صخرة بحضور أبيها, 
)براندن, 1996, 76( و هناك العديد من النقوش الثمودية 

التي كتبتها املرأة وعلى سبيل املثال:

النقش األول من موقع هضبة أم الثيران شمال شرقي 
احلجر )مدائن صالح(: 1- ش ق ت م ي القراءة: كتبت مي: 

هذا النقش من األدلة اجلازمة والذي يثبت معرفة املرأة 
للكتابة فكلمة »شقت« هي مبعنى كتبت )ابن منظور, 1955م: 
مج10, 181-183( وكلمة »مي« اسم علم مؤنث )الشمري, 
 .)226 2007م:  )اسكوبي,  اخلمرة  ويعني   )715 1410ه���: 

)شكل 1(.

وهناك نقوش ثمودية عديدة تبدأ بكلمة »بواسطة«, وهي 
إشارة واضحة ملن قام بتدوين هذه الذكريات؛ فعلى سبيل 
املثال ال احلصر نقش من موقع قيعان الصنيع شمال شرق 

احلجر: 

ل ث ن ي ت

القراءة: بواسطة ثنية, ويعني أن هذه الكتابة كانت ثنية, 
ومعنى ثنية التشوق أو األمنية ).,JS,61( الشكل )2(.

ونقش آخر: ل ع ت ك ت القراءة بواسطة عاتكة )الذييب, 
1421ه�: 26(, الشكل )3(.

ونقش آخر: ل ط ي ب ت وت ش وق ت ال ح م ي و

)شكل 2( 

 )شكل 4( 

)شكل 1(

 )شكل 3( 

 Yémen au pays de la reine :اللوحة 1: الكاهنة برأت )نقاًل عن
)de Saba', Institut Dumonde Arabe 1998
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)الذييب,  حميو  إلى  واشتاقت  طيبة  بواسطة  ال��ق��راءة: 
1421ه�: 63( الشكل )4(.

ونقش آخر: ... م ت وت ش وق ت ال ع م...

)الذييب, 1421ه���:  م...  ع  إلى  واشتاقت  القراءة: م ت 
65( أنظر: الشكل )5(.

ونقش آخر: ل خ ل ق ب ن ت خ م ش م س وت ش وق ت 
ا ل...

القراءة: بواسطة خ ل ق بنت خ م شمس واشتاقت إلى... 
)الذييب, 1421ه�: 104( الشكل )6(.

وتظهر هذه النقوش )الذييب 1421ه���: 63, 65, 104( 
إضافة إلى كونها من كتابة املرأة عدم حترج املرأة في ذلك 

العصر من إظهار مكنوناتها العاطفية.

ونقش آخر: ل م د خ ب ن ت م زودض ب ن ت و]ال[..., 
القرءاة: بواسطة م د خ بنت م ز ود ض بنت وائل )الذييب 

1421ه�: 97( الشكل )7(.

ونقش آخ��ر: ود د ف م ن ع ت ال��ق��راءة: حتية من منعة, 
ل ل ب ا ت  آخ��ر:  )JS,136( ونقش  ومنعة اسم علم مؤنث, 

القراءة: بواسطة لباة, )JS,78( الشكل )8(.

ونقش آخر: ل ب ب ت س ل ح ت وت ق دم 2- ف ض غ ن ت 

القراءة: لبابة حملت )السالح( وتقدمت فمالت )على العدو( 
)اسكوبي, 2007: 273(.

تسطر  وفيه  مؤنث  علم  اس��م  وه��و  لبابة  النقش  وه��ذا 
مشاركة  على  يدلل  وهو  األع��داء,  على  بانتصارها  فخرها 
األع��داء في شمال  السالح ضد  القتال, وحمل  النساء في 

اجلزيرة العربية. 

ومن موقع )قاع الشرح( شمال غربي احلجر نقش آخر: 
ب ن ه� ح ب ل م ي القراءة: يا )اإلله( نهي أجير وأمن مي, . 
)اسكوبي, 2007: 156( وهذا النقش تتضرع مي لألله بأن 

يحقق لها احلماية واألمن.

إلى... وحتمل  وهناك نقوش تذكارية تبدأ حتية من... 
أسماء أعالم مؤنثة, يستدل منها أن كاتب النقش امرأة مثل: 
1- ود د ت ف أ ب أ ل 2- وأ ه� ب ه� ت ن ب 1- )حتيات ألب 
تانب( )اسكوبي 2007: 184(, ونقش  )بنت(  إل 2- وأهبه 
آخر 1- ود د ف م ه� ش ل م م ت, القراءة: حتيات ل مه )بنت( 
شال )بن( ممت( )اسكوبي 2007: , 244(, ونقش آخر: 1- 
ل ب ب ت 2- ع ن ود د القراءة: )لبانة )بنت( عون )بن( وداد( 

)اسكوبي, 2007, 269(.

- نقوش حليانية 
العال,  اللحيانية من جبل عكمة مبنطقة  النقوش  تشير 
لبعض السيدات يقدموا أموالهم قرباناً لإلله )ذو غيبة( إله 
مملكة حليان, وهي نقوش توضح أن املرأة في مجتمع حليان 
تعبدياً من جملة أدوراه��ا األخ��رى, مثل منصب  لعبت دوراً 
النقش  ف��ي  ي��رد  كما  سلحة  منصب  أو  »أف��ك��ل��ت«,  الكاهنة 
التالي؛ ما يوضح أن املرأة كان لها أداًء وظيفياً داخل املعبد, 
القيام بدور  أن يجعلنا أن ال نستعبد عنها  الذي من شأنه 

الكاتب في املعبد, فرمبا تكشف لنا األيام عن هذا. 

النقش األول: 1- ح س ن/ س ل ح ت 2- ذ غ ب ت/ أ ف 
XX �ت 3- ط ل ل/ ب ك ه� ل 4- ن ف ي ه

القراءة 1- حسنة سلحة 2- ذي غيبة أف��اءت )قدمت( 
3- طلل )قربان( بكهل 4- نفيه X X )ابو احلسن, 1997م: 
15(, وفي هذا النقش ورد اسم علم مؤنث وهو حسنة ويذكر 
أو  املبعوث  لها منصب سلحة, وسلح هو  كانت  أنها  النقش 

املندوب عن اإلله غيبة في جمع القرابني والنذور

 )شكل 6( 

 )شكل 5( 

 )شكل 7(

شكل 8: رسالة إمرأة
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النقش الثاني: 1- أ م ت/ رف أ/ ب ن ت 2- ر ب ح/ أط ل 
ت 3- ه� ط ل ت/ ب ك ه� ل/ ل ذ غ 4- ب ت/ ب ع د/ ث ب ر ت 
ه�/ ب 5- ذ أ ذ ن/ ف ر ض ه�/ وأ خ ر ت ه�, القراءة: أمة رفأ 
بنت ربح قدمت القربان بكهل لذي غيبة بعد ثبرتها ب� ذأذن 

فرضي عنها وعن ذريتها. )أبو احلسن 1997: 27(.

النقش الثالث: 1- ح م ي ه�/ ب ن ت 2- ن ض ر ه�/ أ ف 
ت/ ه� ط 3- ل ل/ ذ ه�/ ل ذ غ ب ت 4- ب ك ه� ل/ ب ع د/ 

م ل 5- ه�/ ف ر ض ه�/ وس ع د ه�, 

القراءة: حمية بنت نضرة قدمت قربانها لذي غيبة بكهل 
بعد عن مالها فرضي عنها وأسعدها. )أبو احلسن, 1997: 

.)52

بلغة  ولكن  املسند  كتب بخط  نقش  الرابع: هذا  النقش 
للمعبود  تقربت  رفع,  قبيلة عم  معينية من  حليانية, ألمراة 
اللحياني »ذو غيبة« باحلج وأّرخت كتابتها في السنة الثالثني 
بالعتيد.  امللقب  بن هنأوس  لوذان  اللحياني  امللك  من حكم 
1- ... ت/ ج ر ي م/ ب ن/ ج ي و/ ذع 2-م ر ت ع/ ح ج ج ت/ذ 
غ ب ت/ ف ر ض ه� 3- م/ وأ خ ر ت ه� م/ وس ع د ه� م/ س ن 
ت 4- ث ل ث ن/ ب ر أ ي/ ع ت د ن/ ل ذ ن/ب ن 5- ه� ن أ س/ 

م ل ك/ ل ح ي ن/ف ع ر ر.

القراءة: ... بنت حرمي بن حيو من قبيلة عم رفع قصدت 
ذو غيبة فرضي عنهم وعن ذريتهم وأسعدهم سنة ثالثني بن 

أي العتيد لوذان بن هنأوس ملك حليان...

3- نقوش نبطية 
تؤكد مضامني النقوش النبطية من موقع أم جذايذ في 
الكتابة  العربية عرفت  امل��رأة في اجلزيرة  أن  العال  منطقة 

ومارستها.

النقش األول: 1- ه� ن د و2- غ ل ي م ت 3- س ع د ت 4- 
س ل م )حتيات هند ُغالمة )أمة, عبدة( سعدة(, )الذييب, 

2002م: 29(, 

والنقش الثاني: 1- ل ب ن ت غ ل م ت 2- أ س ل م )ب ر( 
ج ع د وس ل م القراءة: )حتيات لبنانة غالمة )أمة( أسلم بن 

جعد( )الذييب 2002م: 32(, 

ونقش آخر: 1-و ا ل ت 2- غ ل ي م ت 3- ل م ك م و4- 

س ل م القراءة )حتيات وائلة غالمة )أمة( كمكم( )الذييب 
2002م: 135(.

هند  مثل  مؤنثة  أع���الم  أس��م��اء  النقوش حت��ت��وي  وه���ذه 
ولبنانة ووائلة جميعها تدلل على أن الكتابة لم تقتصر على 

النساء األحرار بل شملت اإلماء أيضاً.

4- نقوش صفوية
وجدت بعض النقوش الصفوية ما يدلل منها على معرفة 
الكتابة مثل النقش )متى بنت خرعت(, وكذلك النقش )خرجة 
بنت غث ذات ال تيم ووجم(, وكذلك )خرجة بنت غيث من 

فبيلة تيم وحلد على قبر( )الروسان, 1992م: 412(.

ثانيًا: النقوش العربية اجلنوبية القدمية
نقش بالزبور

عثر من بني النقوش اخلشبية التي وجدت بوادي اجلوف, 
أحد مراكز احلضارة العربية اجلنوبية, والتي معظمها ميثل 
وثائق أو صكوك مالية ومعامالت شرعية تعنى بحفظ حقوق 
العرفية,  أو  القانونية  املسألة  وواجبات أصحابها في حالة 
عن  للسؤال  واألص��دق��اء  األه��ل  بني  ومكاتبات  رسائل  على 
إلى  إم��رأة  من  رسالة  املكاتبات  والتمنيات, من هذه  احلال 

 .)Ryckmans, 1994: 2-3( صديقاتها

ع��م��ن/ح��م��وت/وذت/  وطمحتم/  طبيتم/خلنم/  1 .
حميهم.

لتسمعنكمي/ بعبرن� ه�/نعتم/ حدث/ وبذ ت/ أل. 2 .
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رأيت عمنكمي/ سطرم/ وهنحرت/ أللببكمي/ وأ. 3 .

بن/  مرضتم/  رسعت/  وه��أ/  له�/  صطرن/  مت��ي/  4 .
عهينه�/ولكم�.

ى/ نعمتم/ حدث/. 5 .

فلتسمع  ح��م��وت.  م��ن  إل��ى خنم وطمحة  ال��ق��راءة: خبر 
بعد فهي  النعمة.أما  بدوام  )الدعاء( منها  لكما ذات حميم 
أجل  من  )بالصالة(  بالدعاء  مكتوباً.وتوجهت  منكما  تر  لم 
صدوركما. وأنتما اكتبا لها. وهي قد تداوت من املرض الذي 
أصاب عينها والدعاء لكما بداوم النعمة. )عبدالله, 2001م: 

ص8-5(.

يُظهر هذا النقش الزبوري أسلوب أدبي راقي وهو أشبه 
ما يكون برسالة عاطفية من امرأة إلى صديقاتها تسألهن 
عن أحوالهن وعن سبب انقطاع التواصل بينهما, وتدعو لهن 
بدوام النعمة, وتخبرهن بشفائها مما كانت تعانيه. وفيه من 
العربية  اجلزيرة  في  امل��رأة  إن  نقول  ألن  يكفي  ما  التأكيد 

عرفت الكتابة, ومارستها في حياتها اليومية.

وهناك العديد من نقوش العربية اجلنوبية التي حتتوي 
وتقدميها  عطاءها,  توثيق  امل��رأة  محاولة  على  مضامينها 
القرابني لإللهة طلباً للغفران عن اخلطيئة, أو توساًل لآللهة, 
أو شكراً على نعم حصلت عليها, ما يدفعنا أيضاً إلى فرضية 
أن املرأة التي أمرت بكتابة النقش, كفلت امرأة ممن يعملن 

في املعبد بكتابة النقش. 

امل��رأة  مشاركة  ض��وء  في  السابقة  دراستنا  من  نستنتج 
العربية في اجلزيرة العربية في مختلف األنشطة احلياتية 
للكتابة  أن نسقط عنها معرفتها  في مجتمعها, ال نستطيع 

وممارستها, وما يؤكد هذا الطرح اآلتي:

من  متفرقة  أن��ح��اء  ف��ي  املنتشرة  التذكارية  النقوش   -
اجلزيرة العربية والتي مت العثور عليها, والتي احتوت بعض 
مضامينها ما يؤكد, والبعض األخر ما يشير إلى معرفة املرأة 

للكتابة.

غير النقوش - في فترة  - املصادر الكتابية األخرى – 
قبيل ظهور اإلسالم في مجتمع احلجاز والتي تثبت وجود 
مر  بنت  فاطمة  مثل  والكتابة  القراءة  يعرفن  النسوة  بعض 
بالقراءة,  وكانت على علم  التي عاشت في مكة,  اخلثعمية 

والشفاء بنت عبدا لله العدوية التي قدمت على النبي قبل 
ية النملة كما  الهجرة فقال لها: ما عليك أن تعلمي حفصة ُرِقْ
علمتها الكتابة, كما تعلم حماز بن زيد بن أيوب الكتابة من 
334؛ سالمة,  احلوفي:  1995م: ص447؛  )ال��ب��الذري,  أمه 
أتقنتها  التي  املعرفية  أو  الثقافية  املهارة  1994: 47( وهذه 
البدايات  كانت  إرهاصات  أو  له جذور  يكون  أن  املرأة البد 
يتناولها  التي  )الفترة  ف��ي  متثلت  وال��ت��ي  لظهورها  األول���ى 
املجتمع  في  اإلسالم  لظهور  السابقة  القرون  وهي  البحث( 

العربي القدمي.

اللوحة 2: نصب تذكاري قدمته إمرأة مبناسبة الوالدة املتعسرة البنتها
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إلى استبعاد  املعوقات أدت  أو  ميكننا تلخيص األسباب 
املرأة عن الكتابة, ومن ثم دفعت الباحثني إلى االعتقاد بأن 
هذه النقوش كتبت من قبل رجل وليس امرأة, إلى عدة جوانب: 
ب��األع��راف  ب��امل��رأة, وج��ان��ب  ب��ال��رج��ل, وج��ان��ب  جانب يتعلق 
والتقاليد؛ فهيمنة الرجل في احلياة مبختلف جوانبها كانت 
فالسلطة  القدمي,  التاريخ  في  املجتمعات  في  السائدة  هي 
والسياسة  االقتصاد  في  وممارستها  والتنفيذية  التشريعية 
للعلوم  وتطوير  ف��ك��ري,  إن��ت��اج  م��ن  يتضمنها  وم��ا  والثقافة, 
والفلسفة, وما يتبعه من توثيق وتخليد األعمال املادية وغير 
 Beeston1978: 4,21-25,( ,املادية, وغيرها من ضروب الفكر
Maraqten,2008: 240( كانت من امتيازات الرجل دون )املرأة 

ومن ثم قد يقف الرجل عائقاً أمام املرأة اعتقاداً منه بضعف 
قدرة املرأة الفكرية أو خشية, ما ميكن أن يولده هذا التعليم 
واجلانب  سلطاته.  على  خطراً  معه  تصبح  فكري  منو  من 
الثاني يعزى إلى ما يتطلبه تعليم الكتابة في العصور القدمية 
وقوة  ملمارستها,  وتفرغ  وقت طويل إلتقانها,  من تخصيص 
جسدية أثناء تنفيذها خاصة إذا كانت على مباٍن أو جدران 
للمرأة  احتياج  من  األس��رة  تتطلبه  ما  وبني  االرتفاع,  عالية 
وخدماتها من إجناب وتربية األبناء وقيام بالوجبات املنزلية, 
ما قد يقلل من اهتمامها مبجال الكتابة ويضعف انخراطها 
به, )صباغ, 1975م: 359( إضافة إلى ذلك أن تكاليف وأجور 
آخر في إحجام الكثير من األسر عن  التعليم تشكل عائقاً 
الكاتبات ممن  ثم نالحظ معظم  الكتابة, ومن  بناتها  تعليم 
استطعن الكتابة كن من األسر الغنية من بنات كبار املوظفني 
أنفسهم.  الكتبة  بنات  من  أو  والنبالء  واملعابد  القصور  في 
)اجلميلي 2005م: 91( إن كان هذا ال ينفي وجود إماء عرفن 
الكتابة ومارسنها حسب ما تشهد به النقوش التذكارية في 

اجلزيرة العربية.

أما اجلانب الثالث, وهو األعراف والتقاليد, فإننا جند 

احلضارات القدمية في كل مواطنها تؤكد على تبعية املرأة 
للرجل, وإن اختلفت درجة هذه التبعية من منطقة ألخرى, إال 
أنها جميعاً اتفقت على تقدمي الرجل في مختلف األنشطة 
في املجتمع وإن لم متانع مشاركتها, بل أن بعض املجتمعات 
العربية القدمية تذهب أبعد من ذلك وتفضل إجناب الذكور 
على اإلناث ألسباب اقتصادية واجتماعية, وإن كنا ال نعمم 
هذه الظاهرة على كل املجتمعات العربية؛ فهذا نقش سبئي 
يشير إلى ذلك, فيذكر أن بني كلب بن عثكالن قدموا قرباناً 
أوام,  معبد  البرونزلسيد  من  متثال  عن  عبارة  أملقة  لإلله 
لينعم عليهم ويقربهم من ملكيهم« كرب إل وت يهنعم »ملك 
سبأ وليمنحهم رضا امللك والثمار الصاحلة والغلة املباركة 
واحلسد,  والوهن  البأس  عنهم  وليدفع  أراضيهم,  كل  من 
إلى  النص  يشر  ول��م  الصاحلني,  ال��ذك��ور  األوالد  ويرزقهم 
اإلناث, )اخلثعمي, 2003م: 119(, وكما هو معروف انتشر 
هذا التفضيل في العصر اجلاهلي, فكان مولد الذكر يبعث 
السرور والفرح, في حني كان مولد البنت يبعث الغم والهم, 
العربية, قال  القبائل  البنات في بعض  وشاعت ظاهرة وأد 
وهو  مسودًا  وجهه  ظل  باألنثى  أحدهم  بشر  }وإذا  تعالى: 
كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشربه أميسكه على هون 
الشعر  وفي  التراب إال ساء ما يحكمون{)13(,  أم يدسه في 
الضبي  أبو حمزة  اجلاهلي ما يعكس هذا احل��ال, فها هو 
جيرانه,  عند  يبيت  وأخ��ذ  فهجرها,  بنتاً  زوجته  له  وضعت 

فمر بخبائها يوما, وإذا هي تالعب ابنتها قائلة: 

ي���أت���ي���ن���ا م������ا ألب��������ي ح�����م�����زة ال 
وه�����و ف����ي ال���ب���ي���ت ال������ذي ي��ل��ي��ن��ا

البنينا ل���ه  ن��ل��د  ل���م  إن  ي��غ��ض��ب 
وال�����ل�����ه م�����ا ذل�������ك ف�����ي أي���دي���ن���ا

وإمن�����������ا ن������أخ������ذ م�������ا أع���ط���ي���ن���ا
ون�����ح�����ن ك�����������األرض ل����زارع����ي����ن����ا

ننبت ما قد زرعوه فينا

وملا سمع أبو حمزة ذلك جاشت في نفسه حنان األبوة 
فندم على هجره ودخل اخلباء وقال: ظلمتكما ورب الكعبة, 
والتقاليد  األع��راف  هذه  فكانت   ,)219  :2005 )خربطلي, 
وهي وأد البنات وتفضيل إجناب الذكور على اإلناث كفيلة 
في حد ذاتها بإبعاد املرأة عن الكتابة ولألسباب نفسها التي 

دعت إلى وأدها, وهي األسباب االقتصادية واالجتماعية.

اللوحة 3: النقوش اخلشبية »بخط الزبور«
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الهوامش: 
الشرق األدنى القدمي: من املصطلحات احلديثة التي استخدمها األوربيون مع غيرها من املصطلحات, مثل: الشرق األوسط والشرق األدنى,  1 .
ويقصد بهذه املصطلحات املناطق الواقعة إلى الشرق من أوربا, وحسب مواقعها بالنسبة لبعدها وقربها منها, ويضم الشرق األدنى منطقة واسعة 
تشمل أجزاء من كل من أسيا وافريقيا, ففي اسيا يقع ضمن الشرق األدنى كل من إيران والعراق وتركيا وبالد الشام )سوريا ولبنان وفلسطني 

واألردن( واجلزيرة العربية ومصر. )كفافي, 2005م: 60(.
. للمزيد: احمليسن, سلطان., 2008: 59, 58, 54. 2

الُعقلة: هضبة في حضرموت بالقرب من شبوة, كانت تسمى« أنود«, كتبت على واجهته العديد من النقوش احلميرية, وكان يقام بها احتفال  3 .
تنصيب امللك اجلديد ومنحه اللقب املراد إتخاذه للمزيد فيلبي, 2001م: 397-395.

. للمزيد عن تنظيمات مأرب اإلدارية واالجتماعية أنظر: املرقطن 2008م: 107. 4
كان يضرب املثل بشدة االنشغال بالعمل بالتشبيه بامرأة من هذيل, تدعى ذات احلنني, تصنع السمن وتبيعه في سوق عكاظ, فتقول: »أشغل  5 .
من ذات النحيني )أبو هالل العسكري, 1988م: ج1, ص564؛ الثعالبي1965م: ص293؛ امليداني, 1959ج1: 376, 177؛ الزمخشري, 1977م: 

ج1, ص 99, 100(.
. ابن منظور, 2005م, مادة سخم, م 7. 6

. النابغة الذبياني, 1963, ص79. 7
م,  يشير قيس بن اخلظيم إلى ذلك بقوله: يهون علّي أن ترد جراحها عيون األواسي إذ حمدت بالءها )ابن اخلطيم, 1962م: 9؛ املرزوقي, 1967. 8

ج1, ص185(
 , برعت بعض النساء في مجال األسلحة, مثل ردينة التي كانت تقّوم الرماح مع زوجها والرماح الردينية منسوبة لها )احلموي 1984م: ج 3. 9

ص 41(
, وأنها أخت امللك السبئي »شعر  أنظر النقش املوسوم 13 إذ حيث يحتمل أن تكون زوجة امللك احلضرمي إل عذيلط الذي ذكره النقش جام 640. 10
اوتر« ملك سبأ وريدان, فقد ورد في النص أم امللك »شعر اوتر« بعد أن حقق النصر على حضرموت انتدب القيل »فارع احصن« للمرابطة في 
قصر )شقر( وحراسة أخته امللكة »ملك حلك«, واألرياني في تعليقه على ما جاء في النقش يرجح أنها زوجة امللك إل عذيلط, وانها دعيت أخت 
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