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Abstract 

     The Arab Islamic state had passed through various historical periods in which it had 

influenced and been influenced. This influence is connected with the past or the contemporary 

societies that had been in touch due to either the Islamic conquering battles or the commercial 

exchange. The study is related to the subject of influence and being influenced pre-mentioned. 

Like other societies, the Islamic societies suffer some social maladies from which no society 

is devoid regardless of the precautions taken with some variations among societies. The study 

deals with abnormal social phenomena which we do not claim to be too excessive to change 

the nature of the Islamic society. But we tackle them to prove that these negative phenomena 

are found.   

 الممخص
مرت الدولة العربية االسبلمية بادوار تاريخية متعددة خضعت خبلليا الى مبدأ التاثير والتأثر، سواء أكاف ىذا التاثير 
مرتبطا بالماضي او بالمجتمعات المعاصرة التي كانت عمى احتكاؾ مباشر عف طريؽ الفتوحات االسبلمية، او عف طريؽ 

اري، وموضوع البحث واحدا مف المواضيع ذات العبلقة بموضوع التاثير والتاثر المذكور، والمجتمعات التبادؿ التج
االسبلمية ال تختمؼ كثيرا عف المجتمعات االخرى مف ناحية االمراض االجتماعية التي ال يكاد يخمو منيا مجتمع مف 

آخر، وموضوع البحث تناوؿ ظواىر اجتماعية مرضية المجتمعات ميما كانت طرؽ الوقاية، ولكف ىناؾ تبايف بيف مجتمع و 
ال ندعي انيا كانت متفشية الى حد كبير بحيث غّير مف طبيعة المجتمع االسبلمي، ولكف تناولناه مف مبدأ اثبات وجود 

  مثؿ ىذه المظاىر السمبية
  المقدمة:

ضيع المسكوت عنيا، وال ندعي تماما باف ال بد مف االشارة ىنا الى اىمية الموضوع، والذي يمكف وصفو بانو مف الموا
ىذا الموضوع لـ يكتب بو احد مف قبؿ، ولكف عمى االقؿ يمكف القوؿ بانو اف كتب عنو فاف الكتابات التي تناولتو قد 

 اشارت اليو ضمنا باشارات طفيفة وقميمة.
واف الفصؿ االوؿ ىو: الخصاء تـ تقسيـ البحث الى مقدمة وثبلثة فصوؿ واستنتاجات وقائمة بثبت المصادر، كاف عن

دراسة تاريخية وتناولنا فيو الخصاء في المغة واالصطبلح، معرجيف عمى نبذة تاريخية ليذه الظاىرة، والطرؽ التي تتـ فييا 
العممية، مع اعطاء مقارنة بيف االنساف المخصي والحيواف المخصي اذ اف االنعكاس سمبيا عمى االنساف في الوقت الذي 

 ابيا عمى الحيواف.تنعكس ايج
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اما الفصؿ الثاني فقد وسمناه بعنواف: االوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية لمخصياف في المجتمعات االسبلمية، 
تناولنا فيو اثر الخصياف السياسي واالجتماعي والفكري في المجتمعات االسبلمية، آخذيف بنظر االعتبار التدرج التاريخي 

  لمحوادث المتعمقة بيـ.
اما الفصؿ الثالث فقد ثبتناه بعنواف: االوضاع السياسية واالجتماعية لممترجمة في المجتمعات اإلسبلمية، تناولنا فيو 
 ،) المفظ المغوي واالصطبلحي لممترجمة، وانواع الترجؿ االختياري واالضطراري، او المسموح بو )الجائز( والسمبي )المحـر

المجاؿ، واشرنا الى موضوع الغبلمية لما لو مف عوامؿ مشتركة بنسبة كبيرة مع متطرقيف لنصوص تاريخية عديدة بيذا 
 المترجمة، كما اننا لـ نغفؿ موقؼ الشرع مف ىذه الظاىرة، وموقؼ المجتمع الراصد والنابذ ليا.

كتب التاريخ، اعتمد البحث عمى قائمة كبيرة مف المصادر المتنوعة منيا: كتب التفسير، الفقو، وكتب التراجـ والسير، و 
 وكتب االدب العربي، وكتب الطب، والمعاجـ المغوية والجغرافية، ولـ يستغف البحث عف عدد مف المراجع الحديثة.

واجيت البحث مجموعة مف المشاكؿ لعؿ اىميا: صعوبة الحصوؿ عمى المعمومة ذات العبلقة بموضوع البحث، والتي 
ف المعمومة التاريخية ذات العبلقة ببطوف المصادر المتنوعة، كما اف بطبيعة الحاؿ بحاجة الى جيد مضاعؼ لمتفتيش ع

الكثير مف النصوص الموجودة مشحونة بااللفاظ الماجنة والفاحشة، يصعب عمينا تثبيتيا كاممة فنضطر الى اقتباس جزء 
صوص التي وجدناىا ربما مف النص، محاوليف قدر االمكاف إبقاء النص محافظا عمى معناه الحقيقي، كما اف الكثير مف الن

ذات عبلقة ببعض الرموز المعروفة في المجتمعات االسبلمية، كرجاؿ الديف والسياسة حاولنا ايضا بيذه الحاؿ اف ننقؿ 
النص دوف االساءة الى الشخص المعني، تاركيف الكبلـ لما قيؿ عنو في المصدر الناقؿ لممعمومة، محاوليف جيدنا التعميؽ 

تعمؽ بعنواف البحث، لمخروج بيذا الجيد المتواضع متمنيف اف نضيؼ شيئا مفيدا لممكتبة اإلسبلمية، عمى النصوص وبما ي
 ومف اهلل التوفيؽ انو نعـ المولى والمعيف.

 الفصل االول
 الخصاء دراسة تاريخية

 الخصاء في المغة واالصطالح. -1   
منيا: الخصي: مف الفعؿ خصا والخصيتاف ىما بيضتا تناولت المعاجـ المغوية العربية مفردة الخصاء بتعاريؼ عديدة 

، والخصي تأتي بضـ الحاء وكسره، وخصاه خصاء أي سؿ خصيتيو (1)الذكر والخصّياف الجمدتاف المتاف فييما البيضتاف
: "الخصي الشيخ (3)، وذكر الطريحي(2)فيو خصي ومخصينج، والخصية مف أعضاء التناسؿ وىاتاف خصيتاف وخصيانج

لذي ال حاجة لو في النساء"، وربما قوؿ الطريحي جاء بخصوص مف كبر في السف وأصبح غير قادر عمى الفاني ا
 المجامعة وما يدعـ قولنا ىو اف النص فيو قوؿ: "الشيخ الفاني".

، واالخصاء ىو سؿ (4)وعرؼ أيضًا بالقوؿ: "خصيت الفحؿ خصاء: إذا سممت أنثييو أو قطعيما فيو خصي"
او البيضة مف أعضاء التناسؿ، والجمدة التي فييا البيضة وىي خصياف، والخصي مف سمت خصيتاه الخصية، والخصية 

 .(5)ونزعتا، والمخصي ىو الخصي
 المصطمحات المرادفة والقريبة المعنى من الخصاء. -2

ليتسنى  واشارت معاجـ المغة مصطمحات عديدة ذات عبلقة وثيقة بمفردة الخصاء وجدنا انو مف الميـ توضيحيا ىنا
لمقارئ التمييز بيف الخصاء وىذه المفردات المتداخمة معو اذ اف يأتي بمفظ مرادؼ ىو: خنذ: الخنذيذ: وىو الخصي مف 

                                                           
 .230-229/ 14، ىػ1405ث العربي، قـ، لساف العرب، دار احياء الترا ،ابف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر (1)
 .4/324د.ت،  ،القاموس المحيط، دار العمـ لممبلييف، بيروت ،الفيروز آبادي، محمد بف يعقوب الشيرازي (2)
 .1/61، ـ1988، مكتبة نشر التفاىـ االسبلمي، 2مجمع البحريف، تحقيؽ: احمد الحسيني، ط ،الطريحي، محمد بف عمي (3)
 .196ـ، 1988 ،، دار النفائس، بيروت2معجـ لغة الفقياء، طقمعجي، حميد،  (4)
 .117، 1988، ، دار الفكر، دمشؽ2أبو حبيب، د. سعدي، القاموس الفقيي، ط (5)
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، والخنذيذ عمى وزف فعميؿ، وىو مف الخيؿ الخصي والفحؿ، وقيؿ الخناذيذ جياد الخيؿ والخنذيذ كؿ ضخـ مف (1)الخيؿ
 .(2)الخيؿ وغيره خنذيذ، خصيًا كاف أو غيره

"اف ترض أنثيا الفحؿ رضًا شديدًا ُيذىب شيوة الجماع  ولفظ الوجئ واحدًا مف المرادفات ذات العبلقة بالخصاء وتعني:
، (3)وينتزؿ في قطع منزلة الخصي. وقيؿ اف توجأ العروؽ والخصيتاف بحاليما. ووجأ التيس وجًأ ووجاء، فيو موجوء ووجئ

اف يخرجيما، وقيؿ: ىو اف ترضيما حتى تتفضخا، فيكوف شبييًا بالخصاء...  إذا دؽ عروؽ خصيتيو بيف حجريف مف غير
، ويقاؿ لمفحؿ إذا رضت انثياه قد وجئ وجأ فأراد انو يقطع (4)فأف أخرجيما مف غير أف يرضيما، فيو الخصاء.."

 .(5)النكاح
جمدة التي تغطييما، مف خبلؿ يمكف القوؿ مف خبلؿ الكبلـ المتقدـ اف ما يسمى خصاًء ىو اخراج الخصيتيف خارج ال

 قطعيما او سمِّيما.  
وواحدة مف المسميات ذات العبلقة بالخصاء ىي: الَجْب: وتعني القطع، والمجبوب: الخصي الذي استؤصؿ ذكره 

، وتأتي كممة المجبوب بمعنى: الُحصور )بضـ الحاء( وىو مف ال يأتي النساء، وقد يكوف مجبوب (6)وخصيتاه وقد ُجبَّ جباً 
الذكر واالنثييف لعدـ توفر آلة النكاح، والحصور تأتي بمعنى الذي ال يأتي النساء وىو قادر عمى ذلؾ أما مف مجبوب 

 ، ويسمى ايضا بػ: الممسوح وىو مف استؤصؿ ذكره وخصيتاه وُمِسحتا.(7)الِعفَّة أو االجتياد في إزالة الشيوة
 الطرق التي يتم فيها الخصاء. -3

موجز بأنو عممية جراحية الغاية منيا تعطيؿ األعضاء التناسمية كميًا أو جزئيًا مع إمكانية يمكف تعريؼ الخصاء بشكؿ 
االحتفاظ بالحياة، وليس بالضرورة أف يكوف المخصي رقيقًا ممموكًا، بؿ يمكف أف يكوف حرًا ويحظى بغاية النكاية والتعذيب، 

 العصور. إال أف الغالب والمعتاد اشتغالو بالرقيؽ والعبيد ومنذ أقدـ
ال تقتصر عممية الخصاء عمى عمر معيف بؿ يمكف استخدامو مع الصغار والشيوخ مع اف العمر المفضؿ والذي 

 يتحقؽ اليدؼ المراد منو ىو سف قبؿ البموغ، إذ لـ تظير بعد عبلمات الذكورة بشكؿ واضح.
عاليـ الديف الحنيؼ فقد احتاؿ المسمميف ونظرًا لموقؼ التشريع اإلسبلمي مف ىذه العممية واعتبارىا مخالفة صريحة لت

عمييا بعدـ مباشرتيـ لتمؾ العممية بأنفسيـ فأصبحوا يشتروف الخصياف مف الييود والنصارى وربما اعتقدوا انيـ تخمصوا مف 
 .(8)أثـ ىذه العممية

 ذه الطرؽ:استخدـ الخصائيوف طرؽ عديدة لمقياـ الخصاء والتي تعطي النتاج ذاتو مع اختبلؼ طرقيا، ومف ى
ػ أف يقـو الخاصي بمباشرة عممية الخصي عف طريؽ حديدة )شفرة او موسى( مرىفة ورقيقة وحادة ذات الوقت، يقـو 1

الذكر أو األنثييف )الخصيتيف(  أو كبلىما( مع  –باحمائيا بالنار ومف ثـ تمريرىا عمى العضو المراد قطعو )سواًء كاف 
 .(1)ف أطرافو األربعة إلتماـ خصائوتثبيت  المخصي عف طريؽ ربطة بحباؿ م

                                                           
، دوف مكػػاف ، مطبعػػة صػػدر2الفراىيػػدي، ابػػو عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف احمػػد، كتػػاب العػػيف، تحقيػػؽ: د. ميػػدي المخزومػػي، إبػػراىيـ السػػامرائي، ط (1)

 .4/244، ـ1989 ،طبع
 .2/564، ـ1987 ، دار العمـ لممبلييف، بيروت،4الصحاح، تحقيؽ: احمد عبد الغفور العطار، ط ،الجوىري، اسماعيؿ بف حماد (2)
، ـ1944، 4ي، طجالطنػا ةابف األثير، مجد الديف ابو السعادت المبارؾ، النيايػة فػي غريػب الحػديث، تحقيػؽ: طػاىر احمػد الػراوي، ومحمػود جمعػ (3)

5/152. 
 .1/191ابف منظور، لساف العرب،  (4)
 .1/132، الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس مف جواىر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت (5)
 .1/248ابف منظور، لساف العرب،  (6)
 .3/144الزبيدي، تاج العروس،  (7)
، مطبعػػة لجنػػػة التػػػاليؼ والترجمػػػة والنشػػػر، 2محمػػػد عبػػد اليػػػادي ابػػػو ريػػػدة، ط الحضػػػارة االسػػػبلمية فػػػي القػػرف الرابػػػع اليجػػػري، ترجمػػػة: ،متػػز، آدـ (8)

 .2/152، ـ1957القاىرة، 
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ػ يقـو الخاصي بعممية مسح )قطع أو َجّب( القضيب والمزوداف )الجمد الذي يغطي الخصيتاف( معًا مرة واحدة بحديده 2
محماة، أو تشؽ المزوداف وتستخرج البيضتاف )الخصيتاف( وُتسؿ، ثـ توضع خشبة تحت القضيب ثـ ُيَقّط مف أصمو 

 .(2))يقطع مف أصمو(
والبد لنا مف ذكر امر ميـ ىنا وىو اف الخاصي عندما يجري العممية يقـو بوضع ِمْرَوْد رصاص بقدر فتحة البوؿ 
تدخؿ بيا لسدِّىا، تستخرج عندما يريد الخصي التبوؿ ومف ثـ تسترجع بعد االنتياء، ويبقى ىذا الِمْرَوْد حتى يشفى 

 .(3)و عدـ انغبلؽ فتحة البوؿ عند التئاـ الجرحالمخصي ويمتئـ الجرح، والغاية مف ىذا المرود ى
ػ ومف طرؽ الخصاء أف يقـو الخاصي بالَشدِّ والَعْصْب، والعقد بالخيط الشديد الوتير الشديد الفتؿ، ويترؾ حتى يعمؿ 3

 بالَحزِّ شيئًا فشيئًا، فيمنع وصوؿ الغذاء، وما يمبث إال أف ينقطع ويسقط بعد أياـ.
مف طرؽ الخصاء )ربما كاف استخداميا مع الحيوانات بشكؿ اكثر( وىي عممية شد عصب مجامع  ػ وعممية الوجئ واحدة4

الخصية مف أصؿ القضيب شدًا قويًا حتى تنتفخ وتتوـر الخصيتاف وتجحظا، فيعمؿ الخاصي عمى رضيا ووجأىا بأف 
وي وتستدؽ، حتى تذىب قواىا بالقوؿ: "تذبؿ وتنخسؼ، وتذ (4)تضرب بصخرة وُتَرضُّ رضًا فعند ذلؾ يصفيا الجاحظ

وتنسد المجاري إلييا، ويسري ذلؾ الفساد إلى موضع تربية النطفة فيمنعيا مف أف تكثر أو َتْعَذب أو َتخَثْر"، ويمكف اف 
يكوف الوجئ بطريقة أخرى غير طريقة شّد َعْصب مجامع الخصيتيف، وىذه الطريقة ىي عممية استخداـ السكيف بعممية 

عند الحديث عف المكز القوؿ التالي: "ووجأه باليد والسكيف وجأ... وقد  (5)المكز، إذ ذكر ابف أبف منظور القطع ويقاؿ ليا
 توجأتو بيدي... يقاؿ وجأتو بالسكيف وغيرىا وجأ إذ ضربتو بيا...".

مف خبلؿ ما تقدـ مف النصوص يمكف القوؿ اف الطرؽ المستخدمة في الخصاء ىي طرؽ بمنتيى البشاعة 
 سانية.والبلإن

وباختبلؼ الطرؽ المذكورة والوسائؿ المستخدمة كانت الغاية منيا ىو تعطيؿ عممية اإلنجاب سواء عف طريؽ الجب 
لمذكر واالنثييف، أو لؤلنثييف فقط، ولكف توجد طريقة أخرى قد تحدث وتتحقؽ دوف انتباه الخاصي )القائـ بالعممية( أو أنو 

ستدراؾ الخمؿ الحاصؿ فيرتكو كما ىو وىذه العممية سميت باسـ: )خصاء الجمب( ينتبو بعد فوات الوقت فبل يعمؿ عمى ا
وىي مف القساوة ما تزيد عمى ما ذكرناه اذ وصؼ ىذا النوع مف الخصاء لما لو مف القسوة بالقوؿ: "... وحسبؾ 

 .(6)بالخصاء مثمة! وحسبؾ بصنيع الخاصي قسوة !..."
القسوة الجسدية والنفسية ما يفوؽ القوؿ السابؽ خصوصًا ما يتعمؽ بالوضع ػ خصاء الجمب: اما خصاء الجمب فيو مف 5

االجتماعي والنفسي فيو أكثر صعوبة مف الخصي، إذ إنو مف خبلؿ ما سيأتي مف توضيح حوؿ ىذه الطريقة بأف 
 المخصي ال ُيحسب عمى الخصياف وال عمى الفحوؿ االعتيادييف واليؾ مفادىا:

جب ]قطع[ القضيب وامتبلخ الخصيتيف المتيف يمكف أف تتقمص أحداىا مف شدة الفزع وخصاء الجمب ىو: "عممية 
الذي تطوؿ مدتو... فعند ذلؾ ال يحفؿ بغوث المتقمص، ويقطع ما ظير لو، فأف برئ مجبوب القضيب واذا بيضة 

وال ىو إذا رمي في الفحوؿ كاف  واحدة، فقد تركو ال امرأة وال رجبًل وال خصيًا... فبل يكوف مع الخصياف مقربًا ومكرمًا...
لو ما لمفحوؿ مف لذة غشياف النساء... فمـ يزؿ عند الفحوؿ مستضعفًا محتقرًا، وعند الخصياف مجرحًا مطرحًا ]محرجًا 

                                                                                                                                                                                     
 ـ،1968ابػػو بكػػر عمػػرو بػػف بحػػر بػػف عثمػػاف، كتػػاب الحيػػواف، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاروف، دار احيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػروت، الجػػاحظ،  (1)

1/130. 
 .154-2/153، متز، الحضارة العربية اإلسبلمية (2)
 .243-242، ـ1906، ، مطبعة بريؿ، ليدف2أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ط ،المقدسي، أبو عبد اهلل محمد بف احمد (3)
 .1/130الجاحظ، كتاب الحيواف،  (4)
 .191-1/190لساف العرب،  (5)
 .1/124الجاحظ، كتاب الحيواف،  (6)
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مطردا[ ػػػػػ فبل اعمـ قتمة إذا كاف القتؿ قتمة صريحة مريحة ػػػػ إال أصغر عند اهلل تعالى، وأسيؿ عمى ىذا المظمـو مف 
 .(1)لتعذيب"طوؿ ا

النص السابؽ يوضح بشكؿ صريح فظاعة وقسوة ىذا العمؿ تجاه الجنس البشري ومدى الظمـ الذي يتعرض لو صنؼ 
مف البشر الذي مف حقو العيش في الحياة كريما يمارس نشاطاتو االجتماعية واإلنسانية ورغباتو النفسية والجنسية، وقد 

، وقاؿ (2)مخاصي عند ذلؾ ظمـ ال يفي بو ظمـ، وظمـ ال يربى عمى كؿ ظمـ"وصؼ ىذا النوع مف الخصاء بالقوؿ: "... فم
 أيضًا: "وحسبؾ بالخصاء مثمة! وحسبؾ بصنيع الخاصي قسوة...". (3)الجاحظ

 التغييرات التي تطرأ عمى اإلنسان جراء عممية الخصاء. -3
ذي بدوره تطرأ عميو تغييرات واضحة، اثرت ظاىرة الخصاء تاثيرا سمبيا واضحا عمى االنساف الذي يتعرض ليا، وال

 يمكف تقسيميا الى قسميف ىما:
 أـ التغيير البدني والنفسي عند الخصي. -3

يعد الخصاء واحدًا مف العوامؿ الميمة التي تساعد عمى إحداث تغييرات واضحة وصريحة عند الرجؿ المخصي،  
 عالي، ىو انو عند قطع الخصيتيف يحصؿ لديو:ومف ىذه التغييرات تغيير عمى المستوى الجسمي والنفسي واالنف

تغيير واضح بنبرة الصوت، بحيث أف مف يسمع ذلؾ الصوت سواء أكاف يعرفو أـ لـ يعرفو يحكـ عميو بأنو  -1
 .(4)صوت شخص مخصي

 .(5)انجراد الشعر مف جسـ الخصي إال في موضع الرأس والحاجبيف والعانة كما ىو الحاؿ مع المرأة -2
خصي أقرب في تصرفاتو إلى تصرفات النساء واألطفاؿ فيو سريع الغضب وسريع الرضا وسرعة الدمعة يكوف ال -3

 .(6)لديو
يكوف نيمًا شرىًا عند تناوؿ الطعاـ ويقاؿ اف المخصي إذا قطعت خصيتو قويت شيوتو وسخنت معدتو واتسعت  -4

 .(7)فتحتو وكثرت دمعتو
 . (8)ذلؾ لرغبتو في اإلفراط بالشرابيعرض لمخصي أيضًا التبوُّؿ في الفراش و  -5
يشتد وقع اقداـ الخصي عمى األرض فمو مشى خصيًا عمى سطح بيت مع أخ لو توأـ فحؿ فأف وقع اقداـ  -6

 .(9)الخصي تكوف وطأتيا اشد مف أخيو
سبيبًل، حمؿ الخصياف بغضا لمذكور غير المخصييف لما فاتيـ مف نعمة النكاح والمذة التي ال يستطيعوف إلييا  -7

 .(10)فابغضوا الفحوؿ بغض الحاسد لذوي النعمة
ويمكف القوؿ اف الحرماف الذي يعيشونو ولََّد عندىـ الكراىية والحقد عمى كؿ صاحب ذكر سميـ يؤدي وظائفو  

الجنسية بشكؿ صحيح، وفيما يتعمؽ ببعض التغييرات الجسمانية عند الخصي والتي سوؼ نتناوليا بموضوع المقارنة 
 نساف المخصي والحيواف المخصي في الصفحات البلحقة.بيف اال

                                                           
 .130-1/129، المصدر نفسو (1)
 .1/129كتاب الحيواف،  الجاحظ، (2)
 .1/124، المصدر نفسو (3)
 .2/155متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (4)
 .114-1/113الجاحظ، كتاب الحيواف،  (5)
 .1/99، ـ2000ابو بكر عمرو بف بحر بف عثماف، رسائؿ الجاحظ، تحقيؽ: محمد باسؿ عيوف سواد، دار الكتب العممية، بيروت، الجاحظ،  (6)
 .111، 1/99احظ، رسائؿ الجاحظ، الج (7)
 .2/158متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (8)
 .1/116كتاب الحيواف،  (9)
 .1/99الجاحظ، رسائؿ الجاحظ،  (10)
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 التغيير بالطباع واألفعال عند الخصيان. -ب -3
 الخصي قيؿ عنو أنو ليس برجؿ وال إمرة، وأخبلقو منقسمة بيف أخبلؽ النساء وأخبلؽ الصبياف. -1
لدمعة كما أنيـ سريعو الغضب وسريعوا الرضا ويمتازوف بحبيـ لمنميمة، وضيؽ الصدر وسرعة ا  -2

 .(1)كالصبياف والنساء
وغالبًا ما يكوف المخصي أذكى مف غيره، فمو صادؼ أف أخويف صقمبييف مف أـ وأب وأخصيت   -3

احدىما لوجدت المخصي أذكى عقبًل عند المخاطبة وافطف ألبواب المعاطاة والمناولة وىو ليا أْلَيْؽ وبيا 
 .(2)أْتًقف مف أخيو الفحؿ االعتيادي

حبيـ لذوي الجاه العريض والسمطاف الكبير، وحبيـ لخدمة الممؾ وامتبلؾ األغنياء وامتاز الخصياف ب -4
 .(3)ليـ، وشدة استخفافيـ بمف لـ يكف لو سطوة او ماؿ أو جاه

اىتماـ الخصي بصاحب الجاه والماؿ، وتفضيمو عمى صاحب األدب والعمـ والكـر  (4)ويصؼ الجاحظ  -5
ـ ُيْعَط إال قوت بطنو، يكوف لو أحب مما يممكو غير واف كاف األخير سيده وصاحب نعمتو، واف ل

 .(5)المموؾ واف أعطي أجورًا عالية
 .(6)ووصؼ الخصي بانو: "سيء الخمؽ، أحمؽ، َشِرْة، مقيور... ومف لـ تنبت لو لحية فيو أشرُّ وأخبث" -6

 .(6)وأخبث"
تاد ويذىب وكاف مف صفات الخصياف حبيـ وولعيـ بالعبث والمعب بالطير والحماـ، إذ أنيـ أكثر مف ير  -7

 .(7)إلى أسواؽ الحماـ واالستمتاع بالنظر إلى الطيور
كما يميموف إلى حب الخدمة في البيوت وغيرىا والصبر عمييا، وحب الَكْنس والرشِّ وطرح البساط )جمع   -8

البساط( وىذا مما تحبو النساء وتميؿ إليو، كما يمتازوف بقوة الركض وسرعتو والمطاولة فيو، وحبيـ 
 .(8)لدوابلركوب ا

ومف خبلؿ ىذه الصفات الذميمة التي اتصؼ بيا الخصياف، والتي تعرض ليـ بانيا انحراؼ عف مسار الحياة 
جباري، لذلؾ فيـ يحاولوف تعويض النقص النفسي الموجود لدييـ، ربما سببو يعود الى اف  الطبيعية بشكؿ قيري وا 

عمييا، وىكذا فاف السيطرة باالنفعاالت والتغيير بالطبع والعمؿ  اليرمونات قد فقدت توازنيا وتغمبت اليرمونات االنثوية
 تتغمب عمى اليرمونات األنثوية، فيحدث التحوؿ في الطباع والتكويف السايكولوجي والبايولوجي )النفسي والجسمي(.

 عقد مقارنة بين اإلنسان المخصي والحيوان المخصي.                          -4
السابؽ إلى العديد مف التغييرات الجسمانية والنفسية وىنا نكمؿ الحديث عف بعض التغييرات الطارئة  تطرقنا في الكبلـ

 عمى المخصي مف الناحية الجسدية بالمقارنة مع الحيواف المتعرض لعممية الخصاء.
ير مف األحاديث وقؼ الديف اإلسبلمي مف خبلؿ اآليات القرآنية الدالة عمى تحريـ الخصاء بالنسبة لئلنساف، والكث

النبوية المباركة الناىية عف ىذا العمؿ، مع اختبلؼ الفقياء والمذاىب اإلسبلمية حوؿ مسألة خصاء الحيواف وذلؾ 
                                                           

 .2/158متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (1)
 .1/166الجاحظ، رسائؿ الجاحظ،  (2)
 .2/158متز، الحضارة العربية االسبلمية،  (3)
 .1/159احظ، كتاب الحيواف، الج (4)
 .1/136الجاحظ، كتاب الحيواف،  (5)
 .107الرازي، المنوري في الطب،  (6)
كتاب المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار المعروؼ بػػ: الخطػط المقريزيػة، اوفسػت، مكتبػة ، المقريزي، تقي الديف أبو العباس احمد بف عمي (7)

 .2/96ـ، 1970مكتبة المثنى، بغداد ػ 
 .136-1/135الجاحظ، كتاب الحيواف،  (8)
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االختبلؼ جاء في ضوء مدى إدراؾ أولئؾ العمماء  ليذه العممية، ومنيـ مف يجيز العمؿ بذلؾ وغيرىـ يحتاط، وآخريف 
 لؾ تمثيبًل، والمثمة في اإلسبلـ محّرمة.يحرموف العمؿ  بو، النيـ يعّدوف ذ

سواء أكاف المخصي إنسانًا أو  –كما بّينا سابقاً  –يعمؿ الخصاء عمى إحداث تغييرات نفسية وانفعالية وجسدية واضحة 
حيوانًا، ولكف تمؾ التغييرات منيا سمبي )وىو الذي يظير عند اإلنساف المخصي( ومنيا ما ىو إيجابي )ذلؾ الذي عمى 

ـ األغمب يظير عند الحيواف(، فاف ُخصي الحيواف يعمؿ عمى ترطيب المحـ وجعمو طريًا، خصوصًا أذا تمت عممية األع
الخصاء لمحيواف في الصغر فيي أفضؿ أوقات الخصي، إذ يسمى الخصاء في ىذه المّدة مف عمر الحيواف بالمغة الفارسية 

لعدـ الييج، ألف كثرة الُسفاد يولد الضعؼ واليزاؿ في  )ترنجت( وتعني أنو خصي رطب )ويكوف الخصي أحمؿ لمشحـ،
، وصفاء (2)، أما اإلنساف المخصي فيو سريع التبدؿ والتنقؿ مف البضاضة )كثرة المحـ( ومبلسة الجمد(1)جميع الحيوانات

أنو مرآة وكأف السيوؼ تممع في وجيو وك (4)، ألنؾ ترى الخصي حسب وصؼ الجاحظ(3)الموف ورقتو وكثرة الماء وبريقو
صينية، وكأنو جّمارة، وكأف قضيب فّضة قد مسَّو ذىب، وكاف وجناتو الورد، ثـ ينتقؿ بسرعة مف ىذه الحالة إلى التكّرش 

ف كاف خصيًا في عيش رغد وفي فراغ باؿ (5)والكمود، والتقبض والتخدد، واليزاؿ وسوء الحاؿ ، وال يعود إلى حالو األوؿ وا 
 وقمة نصب.

ذا خصي الحيواف ، اما األنساف (6)المنتف ذا رائحة الصناف الكريية فانو بعد الخصاء يذىب صنانو وتطيب ريحو وا 
المخصي فاف ريحو تكوف أنتف وصفاتو أشدُّ وأحّد، ويعـ خبث العرؽ سائر جسده، حتى أف ليـ رائحة ال تكوف لغيرىـ مف 

)ضعؼ وصغر( وعاد رخصًا، وكمما دؽ ، إذا خصي الحيواف دؽ عظمو (7)الفحوؿ غير المخصييف مف بني اإلنساف
، أما اإلنساف إذا خصي أزداد عظمو طواًل وَعُرض، وتطوؿ (8)عظمو استرخى لحمو وأصبح رطبًا بعد أف كاف عضبًل صمباً 

، امتاز الخصياف بشكؿ عاـ (9)وتطوؿ أقداميـ وتمتوي أصابعيا وتْعَوجُّ أصابع أيدييـ وتنكمش، وذلؾ أوؿ طعنيـ في السف
: "وزعـ بعض أىؿ التجربة مف الشيوخ المعمريف اعتبروا اعمار ضروب الناس فوجدوا طوؿ (10)اؿ الجاحظيطوؿ العمر فق

نيـ لـ يجدوا لذلؾ عّمة إال عدـ النكاح وقّمة استفراغ الُنطؼ يقّوي  أعمار الخصياف أعمر مف جميع أجناس الرجاؿ، وا 
 أصبلبيـ".

مع األنساف وقد سخره لخدمتو فقد وجدوا اطوليا عمرًا ىي البغاؿ  أما ما يتعمؽ بالحيواف فاف األليؼ منيا الذي يعيش
وعزو طوؿ العمر لمبغاؿ إلى قّمة ُسفاد البغؿ ألنثاه، وأقصر تمؾ الحيوانات ىي العصاقير، وقصر العمر عندىا ىو لكثرة 

 .(11)السفاد، إذ اشتيرت العصافير بكثرة السفاد
بيًا عمى اإلنساف وفي جميع مجاالت حياتو سواء منيا الجسمية مما تقدـ مف القوؿ يتضح اف الخصاء ينعكس سم

ومستوى االداء الذي يقـو بو عمى عكس الحيواف الذي تكوف التغييرات الحاصمة لديو بعد عممية الخصاء إيجابية، ومف 
المخصي، وعمى ذلؾ جاء عدـ الستحباب، او المنع لعممية الخصاء لئلنساف لما ليا مف نتائج مؤثرة عمى الفرد الواحد 

                                                           
 .1/131الجاحظ، كتاب الحيواف،  (1)
 . 1/98الجاحظ، رسائؿ الجاحظ،  (2)
 .1/106الجاحظ، كتاب الحيواف،  (3)
 .98/ 1رسائؿ الجاحظ،  (4)
 .107-1/106الجاحظ، كتاب الحيواف،  (5)
 .158-2/157متز، الحضارة العربية االسبلمية،  (6)
 .1/106كتاب الحيواف،  الجاحظ، (7)
 .2/158متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (8)
 .107-1/106الجاحظ، كتاب الحيواف،  (9)
 .137-136/ 1؛ كتاب الحيواف، 1/99الجاحظ، رسائؿ الجاحظ،  (10)
 .1/137الجاحظ، كتاب الحيواف،  (11)
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المجتمع الذي يعيش فيو، والذي سينظر لذلؾ المجتمع نظرة حسد وبغض لما حـر منو مف نعـ يتمتع بيا اآلخريف كنعمة 
عدـ الشعور بالنقص العضوي، وبقيمة كاإلنجاب والشعور باألبوة وبناء األسرة الناجحة، والتعايش االعتيادي مع أبناء 

 خره مف المشاعر واألحاسيس التي تدور بذىف وخاطر ذلؾ المخصي.الجنس المماثؿ أو المختمؼ إلى أ
 نبذة تاريخية عن ظاهرة الخصاء في المجتمعات البشرية. -5

ظاىرة الخصاء لـ تكف مف الظواىر الجديدة والطارئة عمى الدولة العربية اإلسبلمية، ولكنيا ظاىرة ليا تاريخ موغؿ في 
ابقة لمميبلد، ويمكف القوؿ اف المصدر الرئيس لشيوع ظاىرة الخصاء ىي الحروب القدـ، إذ ظير الخصاء منذ العصور الس

بالدرجة الرئيسية إذ أف الحروب ىي مصدر تجارة العبيد الذيف بدورىـ يشكموف مادة الخصاء، ونظاـ الرقيؽ سائد منذ القدـ 
ارض أولى الحضارات، والبد إف ذلؾ مرتبط ولـ تحدد المصادر التاريخية بداية ظيور ىذا النظاـ في العراؽ القديـ بعّده 

بأولى الحمبلت العسكرية وأولى الرحبلت التجارية، وتعود أقدـ النصوص المسمارية التي عثر عمييا لحد اآلف والتي ذكرت 
، ويزداد ذكر الرقيؽ فػي النصوص (1)الرقيؽ إلى عصر فجر السبلالت أي النصؼ األوؿ مف األلؼ الثالث قبؿ الميبلد

وقانوف لبت عشتار  (4)والقوانيف االكدية واآلشورية (3)والقوانيف البابمية القديمة (2)وانيف القديمػة مثؿ القانػوف السومريوالق
، تعرض الرقيؽ او الذيف ُيْشَتروف عف طريؽ التجارة لعممية االخصاء وىـ صغارًا التي بدورىا تساعد (5)وقانوف مممكة اشنونا

، وذلؾ (6)بالمقارنة مع العبد الغير مخصي وبيذا راجت عممية االخصاء ومنذ القدـ تساعد عمى رفع سعر العبد المخصي
، (7)الف معظـ المموؾ واألمراء كانوا يقتنوف العبيد الخصياف في قصورىـ ليأمنوا منيـ عمى نساءىـ وحريميـ في قصورىـ

ـ: كبير الخصياف أو رئيس الخصياف، ونظرًا لكثرة أعدادىـ في القصور ظير منصب منذ العصور القديمة يطمؽ عميو اس
وتعني:  (8)وجاء بمفظ "ربساريس"، ويتكوف ىذا المفظ مف مقطعيف ىما: )رب( وتعني سيد او رئيس والمفظ االخر )ساريس(

 )الخصي( وبيذا تكوف كممة ربساريس تعني سيد الخصياف او رئيس الخصياف.
مخدع النساء، اذ اف  Euneتعني حرفيًا الذي يحرس و  Eunokhosوىناؾ رأي يقوؿ اف كممة خصي اصميا يوناني 

الخصياف عند اليونانييف وغيرىـ مكمفيف بمراقبة النساء واالشراؼ عمى سموكيف في القصور والحيمولة دوف القياـ بما يتنافى 
 .(9)مع واجب الزوجية

ثبتت السرقة عميو، واستخدـ ويشير احد الباحثيف المحدثيف باف الخصاء عند اآلشورييف استخدـ كعقوبة لمف سرؽ و 
 . (10)الخصاء عند المصرييف كعقوبة تنفَّذ عمى مف ثبت انو زاني، واستخداـ الخصاء عند الفرس والبابمييف كعقوبة لمخيانة

 الخصاء في الديانات السماوية الثالث. -6
 الخصاء في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى. -1 -6

رئيس الخصياف في الحقبة البابمية اذ وردت نصوصًا تتحدث عف الخصياف في  ظير لفظ الخصي او الخصياف او 
الكتاب المقدس ومف ىذه النصوص القوؿ التالي: "ودخؿ كؿ رؤساء ممؾ بابؿ وجمسوا في الباب االوسط ترجؿ شراصُر، 

                                                           
(1) H W .F .Saggs. The Greatness That was Babylon . London-1966.P.159. 

 .62-44، 1987، ، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد2سميماف، د. عامر، القانوف في العراؽ القديـ دراسة تاريخية قانونية مقارنة، ط (2)
 ( .20-15المواد ) 52-51، 2007 ،وىو شريعة حمورابي األولى ترجمة عربية، ترجمة: عبد المسيح وزير، مطبعة بيت الحكمة، بغداد (3)
 .283-282، 279سميماف، القانوف في العراؽ القديـ،  (4)
 (.52-49)المواد 61-60، 1987 ،باقر، طو، قانوف لبت عشتار، قانوف مممكة اشنونا، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد (5)

(6) V.Maitzam,Me in Wall Fahrt nach Mekka.1865,1,48. 
 .2/151متز، الحضارة االسبلمية،  (7)
 .18/17الكتاب المقدس، سفر المموؾ الثاني،  (8)
 األحمدي، فيد عامر، دور الخصياف في العصر العباسي، مقاؿ منشور عمى موقع الكتروني اسمو منتديات فوست. (9)

 .98-97الترمانيني، الرؽ ماضيو وحاضره،  (10)
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اؿ نبوخذنصر ممؾ ، ونص آخر جاء بالقوؿ: "ق(1)وسمجرنبو، وسرسخيـ رئيس الخصياف... وكؿ بقية رؤساء ممؾ بابؿ"
 . (2)بابؿ... فارسؿ نبوزراداف رئيس الشرطة، ونبوشزباف رئيس الخصياف... وجميع رجاؿ ممؾ بابؿ"

وتناولت نصوص أخرى في الكتاب المقدس كممة: الخصياف او رئيس الخصياف، وىي تتحدث عف الييود كالنص 
االصناـ... الذيف كانوا يحرقوف الذبائح لمبعؿ ]صنـ يمثؿ االتي: "واستدعى الممؾ ]يوشيا[ جميع شيوخ ييوذا... وعزؿ كينة 

آلية الييود[ ولمشمس والقمر... وأزاؿ الخيؿ التي كرسيا مموؾ ييوذا لعبادة الشمس، واحرؽ المركبات... وىذه كميا كانت 
 .(3)عند مدخؿ بيت الييكؿ قرب مسكف نثنممؾ رئيس الحجاب..."

قؿ أىمية عف غيره مف الممالؾ والشعوب األخرى إذ جاء في الكتاب المقدس أما عند الفرس فأف طبقة الخصياف ال ت
نصوصًا تثبت أىمية تمؾ الطبقة إذ تناوؿ سفر أستر عدة نصوص احتوت كممة الخصياف أو رئيسيـ مثؿ: "في اليـو 

كركس، وىـ الخصياف السابع لما طاب قمب الممؾ ]احشويرش[ بالخمر امر لميوماف وبزتا وحربونا وبغتا وأبغتا وزيتار و 
 .(4)السبعة الذيف كانوا يخدموف بيف يديو ]الممؾ أحشويرش[..."

، وبالتأكيد ىذا القوؿ غير دقيؽ ألف ما مر عمينا مف الكبلـ السابؽ (5)يذكر اف الروماف ىـ أوؿ مف ابتدع الخصاء
 يوضح اف الخصاء معنًى ومصطمحًا يرجع تأريخو إلى عصور أقدـ مف تاريخ الروماف.

، ومف (6)وممف قاؿ اف الروماف أوؿ مف قاـ بو الجاحظ ، إذ قاؿ: "وكؿ خصاء في الدنيا فأنما أصمو مف قبؿ الرـو
العجب أنيـ نصارى، وىـ يّدعوف مف الرأفة والرحمة، ورقة القمب والكبد، ما ال يّدعيو أحد مف جميع األصناؼ... وال جـر 

طوائؿ وتذكر االحقاد... ولـ َنَر عداوة ]الخصياف لمنصارى[ قط تجوز أنيـ بعثوا عمى أنفسيـ مف الخصياف، مف طمب ال
 عداوتيـ ليـ".

نظر الخصياف نظرة الكره والبغضاء لمروماف، إذ يعتبرونيـ المسببيف بخصائصيـ ألنيـ ابتدعوا الخصاء حسب رأييـ 
مدى بغض الخصياف  (7)جاحظىذا مف جانب، ومف الجانب اآلخر ألنيـ يمارسوف ويباشروف اخصاء بأنفسيـ ويوضح ال

لمرـو بالقوؿ: "ولرجاؿ كؿ فف وضرب مف الناس، ضرب مف النسؾ إذ البد ألمدىـ مف النزوع، ومف ترؾ طريقتو األولى: 
، لما اف كانوا ىـ الذيف خصوميـ، ولزـو اذنة والرباط بطرسوس وأشباىيا، فظف عند ذلؾ  (8)فنسؾ الخصي غزو الرـو

عمييـ، وكانت متطمبة لمتشفي منيـ، فأخرج ليـ حب التشفي شدة االعتزاـ عمى قتميـ، وعمى  الذي خصوىـ كانوا مغتاظيف
 االنفاؽ في كؿ شئ يبمغ منيـ".

مارس النصارى الخصاء وتكسبوا منو، وكانت مدينة ىدية في الحبشة يعتنؽ أىميا الديانة النصرانية وكانوا يمارسوف 
، وفي (9)ية األخرى حتى القرف السادس اليجري/الثاني عشر الميبلديالخصاء دوف غيرىـ مف أىالي المناطؽ الحبش

الصعيد بمصر يوجد ديِّراف قبطياف دخميما األساسي مصدره الخصاء الذي يمارس بشكؿ كبير، حتى أنو يكفي لتمويؿ 
تجار بيـ ، وعمؿ عدد مف األقباط النصارى عمى شراء صغار العبيد السود واال(10)مصر كميا ومناطؽ أخرى بالخصياف

وخصائيـ، إذ كاف يموت الكثير منيـ اثناء عممية الخصاء، إذ ينجو واحد مف كؿ سبعة، إال أف الباقي يباع بعشريف ضعفًا 
                                                           

 .39/3سفر ارميا،  (1)
 .13، 39/11سفر ارميا،  (2)
 .11/ 5، 23/1سفر المموؾ الثاني،  (3)
 .1/10سفر أستير،  (4)
 .1/124الجاحظ ، كتاب الحيواف،  (5)
 .1/124، المصدر نفسو (6)
 .174 -1/173، المصدر نفسو (7)
 أي المرابطة عمى مناطؽ الثغور الحيدة مع الرـو البيزنطييف، قتاليـ ومجاىدتيـ. (8)
 .2/152متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (9)

(10) Fursa Puckier,Aus Mehmed Ali . Reich, III, P.159. 
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مف ثمف شراءه، وكانت ىذه العممية تقمؿ عدد الخصياف وترفع مف أثمانيـ، ففي بيزنطة فاف الخصي يباع بأربعة أمثاؿ 
وكاف بعض الروماف يعمموف عمى خصاء أبنائيـ وىـ صغارًا ويوقفوىـ لمخدمة في دور ، (1)العبد غير المخصي )العادي(

العبادة لجعمو سادنًا، إال أنيـ يحرصوف عمى عدـ األضرار بالقضيب إذ أنيـ يتعرضوف لؤلنثييف )الخصيتيف( فقط، حتى ال 
خصييف قضاء الوطر مع النساء وبموغ الَّمذَّة إذ يستطيع أوالدىـ مف احباؿ نسائيـ وراىباتيـ، ولكف بإمكاف أولئؾ األوالد الم

انيـ يعتقدوف أنيـ يبمغوف مبمغًا ال يبمغو الفحؿ، ووصؼ الجاحظ ذلؾ بالقوؿ: "كأنيـ يزعموف انو يستقضي جميع ما عندىا 
 .(2)]المرأة[ ويستجمبو لفرط قوتو عمى المطاولة"

التي يقـو بيا ىو: )الغناء(، وال يمكف لمخصي أف يتدرج والخصي الذي يوقؼ لمعمؿ في دور العبادة فأف مف األعماؿ 
بالمناصب الدينية في الكنيسة البلتينية بحسب تعميمات بابوات تمؾ الكنيسة، إال أف الكنيسة االرثوذوكسية فيمكف لمخصي 

مثاؿ عمى ذلؾ في  اف يقـو بعممو داخؿ الكنيسة كالغناء، كما يمكف أف يتدرج بالمناصب الدينية حتى يصبح ِقسًا، ولدينا
الكنيسة االرثوذوكسية فأف اثناف مف الخصياف في القرف الرابع اليجري/العاشر الميبلدي، توليا منصب بطريرؾ كنيسة 

 .(3)القسطنطينية الواحد بعد اآلخر
 موقف الدين اإلسالمي من الخصاء. -2 -6

عممية إذابة بيضتا الذكر في الصغر أو الكبر،  بعد أف تطرقنا إلى الخصاء مف الناحية المغوية، إذ أنو وباختصار ىو
تياف النساء عاجزًا عف اإلنجاب.  ويبقى قادرًا عمى ممارسة الجنس وا 

اختمؼ الفقياء والمفسروف في مشروعية الخصاء أو عدميا، فمنيـ مف منع الخصاء مطمقًا، وغيرىـ رخص خصاء  
باح  .(4)ة خصاء صغار المأكوؿ دوف الكبيرالبيائـ لمحاجة، وتحريـ خصاء غير المأكوؿ مطمقًا وا 

اشارت العديد مف اآليات القرآنية ضمنا الى مفيـو الخصاء، االمر الذي اوضحو المفسروف في تفاسيرىـ لآليات 
، ذكر الطبرسي اف المراد منيا معنى (5)القرآنية، فجاء في قولو تعالى: "فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا ال تبديؿ لخمؽ اهلل"

، اختمؼ العمماء في معنى كممة التغيير في اآلية فقالت (7)والمرنيـ فميغيرف خمؽ اهلل": ، وقولو تعالى"(6)صاءمعنى الخ
رواية أسندىا إلى احد أصحاب النبي )ص( قاؿ: "كنت جالسًا مع النبي ]ص[  (9)ونقؿ اليندي، (8)طائفة منيـ ىو الخصاء

اهلل: انا كنا قريبي عيد بالجاىمية وكنا نصيب اآلثاـ والزنا  ]ص[ في عصابة مف أصحابو فجاءت عصابة فقالوا: يا رسوؿ
( يقوؿ: "ال 9697حديثًا برقـ ) (10)فأذف لنا في الخصاء، فكره رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( مسألتيـ..." ونقؿ المناوي

 اخصاء في اإلسبلـ". 
                                                           

 .154، 1/152متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (1)
 .1/124كتاب الحيواف،  (2)
 (.4ىامش رقـ ) 2/153متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (3)
 .6/493، ـ1995، الكتب العممية، بيروت ي، محمد عبد الرؤوؼ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحقيؽ: أحمد عبد السبلـ، دارو المنا (4)
، اآلية/  (5)  .30سورة الرـو
؛ الطبػري، محمػد بػػف 1/173،ـ1989، الصػنعاني، عبػد الػرزاؽ بػف ىمػاـ، تفسػير القػرآف، تحقيػؽ: د. مصػػطفى مسػمـ حمػد ،مكتبػة الرشػيد، الريػاض (6)

 .5/382، ـ1995 ،الفكر، بيروتجرير، جامع البياف في تأويؿ آي القرآف، تحقيؽ: صدقي جميؿ العطار، دار 
 .119سورة النساء، اآلية/  (7)

؛ النحػاس، ابػو جعفػر، معػاني القػرآف، تحقيػؽ: محمػد عمػي الصػابوني، جامعػة 5/382الطبري، جػامع البيػاف،  ؛1/173الصنعاني، تفسير القرآف،  (8) 
 ،محمد، المفردات في غريب القػرآف، دار نشػر الكتػاب، بيػروت؛ الراغب االصفياني، ابو القاسـ الحسيف بف 2/195، ـ1988 ،اـ القرى، الرياض

؛ 5/389 ،ـ1984 ،؛ القرطبي، ابو عبد اهلل محمد بف احمد االنصاري، الجامع الحكػاـ القػرآف، دار احيػاء التػراث العربػي، بيػروت157، ـ1983
 .2/223، ـ1975 ،الدر المنثور، نشر دار المعرفة، مطبعة الفتح، جدة، السيوطي، الشيخ جبلؿ الديف

 .14/146د.ت،  -مؤسسة الرسالة، بيروت اليندي، كنز العماؿ، تحقيؽ: الشيخ البكري حياني والشيخ صفوة السقا، (9)
؛ الحنفػػي، 10/24د.ت، ،. راجػػع ايضػػا: البييقػػي، احمػػد بػػف الحسػػف بػػف عمػػي، السػػنف الكبػػرى، دار الفكػػر، بيػػروت6/493المنػػاوي، فػػيض القػػدير،  (10)

 .5/190، ـ1996 ،ر الرائؽ، شرح كنز الدقائؽ، تحقيؽ: زكريا عميرات، دار الكتب المصرية، بيروتابف تميـ، البح
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، كما اف الخصاء فيو مف األلـ (1)ؽ اهلل"وقاؿ الرسوؿ األكـر )ص( ينيى عف الخصاء فقاؿ: "ال تخصوا ما ينمي خم
البدني والنفسي ما قد يؤدي إلى ىبلؾ اإلنساف أو جعمو عالة عمى المجتمع ، وُيعدُّ الخصاء نوع مف أنواع التمثيؿ واإلسبلـ 

خصاء ، وىذا دليؿ عمى إف موقؼ اإلسبلـ مف ال(2)نيى عف التمثيؿ فقاؿ)ص(: "... إف المثمة حراـ ولو بالكمب العقور"
 .  (3)موقفًا غير مؤيد وموقؼ الناىي عنو، واالخصاء في اإلسبلـ مكروه

ووردت احكاـ فقيية بخصوص الخصياف والمجبوبيف مف بني البشر ومف ىذه األحكاـ: قطع ذكر الفحؿ بذكر الفحؿ 
"فمف اعتدى عميكـ ، وقولو: (4)الخصي الذي سمت بيضتاه وبقي ذكره، والدليؿ عمى ذلؾ قولو تعالى: "والجروح قصاص"

 .(6)، وقولو: "واف عاقبتـ فعاقبوا بمثؿ ما عوقبتـ بو"(5)فاعتدوا عميو بمثؿ ما اعتدى عميكـ"
 الفصل الثاني

 االوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية
 لمخصيان في المجتمعات االسالمية

 االوضاع السياسية واالجتماعية لمخصيان في المجتمعات االسالمية. -1
ا فيما مر مف صفحات البحث عف الخصاء بالمغة واالصطبلح مع اىـ المزايا التي يتمتع بيا الخصياف والوسائؿ تحدثن

، الموغؿ في التاريخ لظيور الخصاء المستخدمة في إجراء عممية الخصاء، إضافة إلى تاريخ الخصاء وأولويات ظيوره والقدـ
سبلمية فبل بد لنا مف القوؿ أف ىذه الظاىرة كانت موجودة في شبو وفيما يتعمؽ بالخصاء خبلؿ عصور الدولة العربية اإل

جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ، إذ إف عرب قبؿ اإلسبلـ استخدموا الرقيؽ والعبيد السود لخدمتيـ في بيوتيـ وفي األعماؿ المنزلية 
ـ، ومف جممة ىؤالء العبيد وأعماؿ الرعي والتجارة فكاف العبيد طبقة مف الطبقات المكونة لمجتمع عرب قبؿ اإلسبل

، (8)، الذيف كثر استخداميـ في مكة قبؿ اإلسبلـ استحبابًا لخدمتيـ وطاعتيـ ألسيادىـ باعتبارىـ ممموكيف عندىـ(7)الخصياف
، (9)وفي أياـ النبي األكـر )ص( عندما كاف في المدينة المنورة قد أىدى لو مقوقس مصر جاريتيف ومعيما خصي، (8)عندىـ
الذي  (10)رية القبطية أـ المؤمنيف رضواف اهلل تعالى عنيا، واختيا سيريف وخصيٍ ٍأسمو مأبور، والجاريتاف ىما ما(9)خصي

وأسممت مارية  (12)ـ629ىػ/8، وقيؿ أنو أخييما مع ىدايا جزيمة أخرى، كاف ذلؾ سنة (11)أختمؼ في كونو كاف خادمًا ليما

                                                           
 .5/391 ـ،1985دار احياء التراث العربي، بيروت،  ،، الجامع الحكاـ القرآفالقرطبي، ابو عبد اهلل محمد بف احمد االنصاري (1)
، مكتبػػة ابػػف تيميػػة، 2، تحقيػػؽ: ميػػدي عبػػد المجيػػد السػػمفي، دار احيػػاء التػػراث العربػػي، طالطبرانػػي، سػػميماف بػػف احمػػد بػػف ايػػوب، المعجػػـ الكبيػػر (2)

 .386، ـ1990؛ الخوارزمي، الموفؽ بف احمد المكي، المناقب، تحقيؽ: مالؾ الحمودي، مؤسسة النشر اإلسبلمي، 1/100د.ت،  ،القاىرة
 .2/948 ،ـ1985 ،، دار إحياء التراث العربي، بيروتابف انس، مالؾ، كتاب الموطأ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي (3)
 .45سورة المائدة، اآلية/  (4)
 .194سورة البقرة، االية/ (5)
 .126سورة النحؿ، اآلية/ (6)
 .78إدريس، مجتمع المدينة في عيد الرسوؿ )ص(،  (7)

 .78الموصؿ،  ةكمية اآلداب، جامع، جستير غير منشورةموية، رسالة ماالطائي، رائد محمد حامد، الرقيؽ في صدر اإلسبلـ والدولة األ (8) 
المنتخػػب مػػف كتػػاب ذيػػؿ ابػػو جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر، ؛ الطبػػري، 282؛ الزبيػػر بػػف بكػػار، األخبػػار الموفقيػػات،21مصػػعب الزبيػػري، نسػػب قػػريش،  (9)

 .617، ـ1939مف تاريخ الصحابة والتابعيف، مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت،  المذّيؿ
 .8/212، ـ1919بف سعد، محمد، الطبقات الكبرى، مطبعة ليدف، ا (10)
 .21الزبيري، نسب قريش،  (11)
 .8/212ابف سعد، الطبقات الكبرى،  (12)
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 .(1)عيد النبي )ص( بعد اف تأخر في ذلؾ مدة مف الزمفوأختيا رضواف اهلل تعالى عنيما، اما مأبور فقد اعتنؽ اإلسبلـ في 
 .(1)الزمف

وينبغي القوؿ ىنا عف النبي )ص( عندما تقبؿ ىذه اليدايا التي بضمنيا خصي ال يعني ذلؾ أنو يبيح او يشجع 
الخصاء لكف ىو مف باب قبوؿ اليدية، ألف موقؼ اإلسبلـ الرافض لعممية الخصاء واضح تمامًا تجاه ىذه الظاىرة 

 عية السمبية.االجتما
وورث العصر النبوي الشريؼ ظاىرة العبيد الذيف كاف الخصياف ضمف مجتمع الجاىمية، ذلؾ المجتمع الذي اعتمد 
الطبقية في التقسيـ االجتماعي، وأسمـ عدد مف اولئؾ الخصياف واصبح ليـ دور فاعؿ فيو، وتفقيوا في الديف اإلسبلمي 

لحديث إذ اف ابا مريـ الخصي ممف اعتنؽ اإلسبلـ وأدرؾ رسوؿ اهلل )ص( وروى وسيموا في عمومو المختمفة السيما عمـ ا
ـ( فقد وردت روايات تشير إلى وجود الخصياف والذيف 660 -632ىػ/40 -11، أما في العيد الراشدي )(2)عنو الحديث

ف كاف قائد جيش الرـو قد تـ كاف ليـ دور في قيادة الجيوش، إذ تشير الرواية أنو في معركة اليرموؾ بيف الرـو والمسممي
، وخصيًا آخر كاف يممكو ىرقؿ الرـو يمقب بػ: )القيقبلف (3)اخصائو ولقب بػ: )شعبلب الخصي( الذي قاد مئة ألؼ جندي

ـ بعث ىرقؿ الرـو إلى اإلسكندرية في مصر خصيًا أسمو: معويؿ وقيؿ منديؿ، يقود 645ىػ/25، وفي سنة (4)الخصي(
 .(5)تصدى ليـ عمرو بف العاصمراكب بحرية بيزنطية ف

ـ(، وقد أختمؼ المؤرخوف 749-661ىػ/132-41ظير استخداـ الخصياف بشكؿ واضح وكبير اياـ الخبلفة األموية )
بتحديد أوؿ خميفة اتخذ الخصياف واستخدميـ في قصره، فمنيـ مف قاؿ معاوية بف ابي سفياف أوؿ خميفة اتخذ الخصياف 

وُيعدُّ معاوية بف  (6)صر، وكاف مف بيف الخصياف الذيف استخذىـ معاوية خصي اسمو: رفيؽلخدمتو وخدمة حريمو داخؿ الق
، فكانوا يصاحبونو أثناء جوالتو التفقدية داخؿ القصر (7)بف أبي سفياف أوؿ مف اتخذ الخصياف الخاّصيف بالخدمة لو

أحد خصيانو المسمى بػ: )خديج  وخارجو بؿ وفي أثناء الدخوؿ إلى حريمو داخؿ القصر، كما حدث عندما اصطحب معو
 .(9)ودخؿ عمى زوجتو ميسوف بنت بحدؿ الكمبية اـ ولده يزيد (8)الخصي(

ـ(ىو أوؿ مف استخدـ الخصياف الشخصييف 682 -679ىػ/63 -60وذىب البعض إلى القوؿ باف يزيد بف معاوية )
باب خمع أىؿ المدينة ليزيد بف معاوية ىو لو، وكاف عنده خصي ناؿ الحضوة لديو اسمو: )فتح(، وذكر باف واحدًا مف أس

 .(11)، وكثرة ما ارتكبو مف أعماؿ استنكروىا عميو(10)مسامرتو لمخصياف
                                                           

ابف حجػر العسػقبلني، احمػد بػف عمػي، اإلصػابة فػي تمييػز الصػحابة، تحقيػؽ: عػادؿ احمػد عبػد الموجػود والشػيخ عمػي محمػد معػوض، دار الكتػب  (1)
. يراجػػػع: ابػػػف االثيػػػر، عػػػز الػػػديف عمػػػي بػػػف ابػػػي الكػػػـر الشػػػيباني الجػػػزري، اسػػػد الغابػػػة فػػػي معرفػػػة 5/519، 8/310، ـ1995، العمميػػػة، بيػػػروت

 .4/268الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، 
، دار 3قيػؽ: د.سػييؿ زكػار، طفػي ضػعفاء الرجػاؿ، تح الكامػؿابػو احمػد عبػد اهلل،  بػف عػدي،ا؛ 160الخطيب البغدادي، الكفاية فػي عمػـ الروايػة،  (2)

 .1/856، 1985الفكر، بيروت، 
 .7/9، ـ1988ابف كثير، ابو الفداء اسماعيؿ الدمشقي، البداية والنياية، تحقيؽ: عمي شيري، دار احياء التراث العربي، بيروت،  (3)
، ـ1995ؽ: د. عمػػػي شػػػيري، دار الفكػػػر، بيػػػروت، ابػػػف عسػػػاكر، ابػػػو القاسػػػـ الحسػػػف بػػػف ىبػػػة اهلل الشػػػافعي، تػػػاريخ مدينػػػة دمشػػػؽ الكبيػػػر، تحقيػػػ (4)

70/228. 
 .7/169ابف كثير، البداية والنياية،  (5)
 .6/180 في فنوف االدب، المؤسسة المصرية العامة، القاىرة، د.ت، نياية األرب شياب الديف احمد بف عبدوىاب، النويري، (6)
؛ الياشػػمي، 1/230، ـ1986ىػػػ/1407، منشػػورات المدينػػة، 3حمػػد بػػف االكػػوع، ط، تحقيػػؽ: ماإلكميػػؿالحسػػف بػػف احمػػد بػػف يعقػػوب، اليمػػداني،  (7)

 .79؛ الطائي، الرقيؽ في صدر اإلسبلـ، 68رتو ونظمو، افي حض اإلسبلـ
 .8/149راجع: ابف كثير، البداية والنياية، يلئلطبلع عمييا  ،لمعاوية بف أبي سفياف قصة معوكاف  (8)
 .7/130ابف عساكر، تاريخ مدية دمشؽ،  (9)
 . 195مؤلؼ مجيوؿ، تاريخ الخمفاء،  (10)
 .196-191 ، تحقيؽ: لجنة مف االدباء، دار التعارؼ، بيروت، د.ت،تاريخ الخمفاءجبلؿ الديف، السيوطي،  (11)
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ـ( أوؿ مف استخدـ 679 -661ىػ/60-41الكبلـ السابؽ يقودنا الى امكانية القوؿ اف معاوية بف أبي سفياف )
 الستيـ ليذا اشير إلى انو أوؿ مف استخدميـ.الخصياف، إال أف ابنو يزيد أكثر منيـ وبالغ في مسامرتيـ ومج

ـ( مولى خصيًا أسمو: تميد، ويقاؿ انو مولى زباف بف عبد 719-717ىػ/101 -99وكاف لمخميفة عمر بف عبد العزيز)
، ومنصور الخصي، ومولًى لو اسمو: (2)، ولعمر بف عبد العزيز خصياف عديديف ىـ: ابو أمية الخصي(1)العزيز بف مرواف
ـ( آخر خمفاء بني أمية مولى لو أسمو: سعد 749-738ىػ/132 -127، وكاف لمرواف بف محمد )(3)خصياسمو: مرثد ال

 .(4)الخصي
ـ( فقد برزت ظاىرة استخداـ الخصياف في قصور الخمفاء بشكؿ 1258-749ىػ/656-132أما في العصر العباسي )

الظاىر، إذ ُأتخذوا لحراسة الخمفاء واألمراء  كبير، وكاف ذلؾ العصر أكثر العصور اإلسبلمية وضوحًا بما يتعمؽ بيذه
وأرباب الدولة، وربما كاف مف بعض واجباتيـ اغتياؿ المطالبيف والمنافسيف عمى العرش أو مف يخاؼ منيـ عمى العرش 

تنافسيف ، وكانوا أحيانًا ينكروف نعمة أوليائيـ فيعمموف عمى قتميـ والفتؾ بيـ بإيعاز مف قبؿ أحد الم(5)وذلؾ بسمؿ عيونيـ
 .(6)عمى العرش

ولكف يبدو اف العمؿ الرئيسي ليـ ىو خدمة الحريـ ونساء القصر عند الخمفاء وأرباب الدولة وأسيادىـ، وكانوا 
يأتمنونيـ النيـ مف غير ذوي أألربة بالنساء )مف غير ذوي الحاجة لمنساء(، وبالغ الخمفاء باستخداميـ حتى بمغ عددىـ 

 -295ـ( أربعة آالؼ خصي، وفي قصر المقتدر )861-846ىػ/247-232المتوكؿ ) اآلالؼ، فكاف منيـ في قصر
، ولـ يكف خمفاء بني (7)ـ( تجاوز عددىـ ىذا الرقـ كثيرًا، إذ يقاؿ إف عددىـ اكثر مف  عشرة آالؼ932-907ىػ/320

نصوص التاريخية أف العباس وحدىـ مف استخدـ الخصياف ولـ يقتصر تواجدىـ عمى منطقة الشرؽ اإلسبلمي بؿ تشير ال
خمفاء بني أمية في األندلس أكثروا منيـ أيضا، ففي قصر الزىراء في قرطبة عاصمة الخبلفة األموية في األندلس بمغ 

 .(9)، وفي دولة المماليؾ كاف ال يطمؽ عمييـ اال )األغوات( مفردىا أغا وتعني الكبير(8)عددىـ العشرة آالؼ خصي
نفوذ الممارس مف قبؿ الخصياف في القصور وفي الدولة، اذ أصبح ليـ دور في عزؿ والقوؿ السابؽ يدؿ عمى مدى ال

وتولية العديد مف شاغمي المناصب الذيف ال يعمموف بمؤسسات الدولة العالية الحساسية، فاصبحوا يرفعوف وبخفضوف حسب 
 القوؿ الدارج.

فظة ميينة فييا الكثير مف نزوؿ القدر لمف والدليؿ عمى ذلؾ ىو أف كممة الخصي في العصور اإلسبلمية المبكرة ل
تطمؽ عمييـ، وكممة الخصي في بادئ األمر تعني: الخادـ، كاف يطمؽ عمييـ اسـ الخصياف مف باب التشيير واالستخفاؼ 

                                                           
 .37-11/36ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ،  (1)
 .7 تراث العربي، بيروت، د.ت،دار احياء ال تذكرة الحفاظ،، محمد بف احمد بف عثماف شمس الديفالذىبي،  (2)
 .57/206 ،360-1/359ة دمشؽ، نابف عساكر، تاريخ مدي (3)
ابػف خيػاط، ؛ 2/377، ـ1988السمعاني، ابو سعد عبد الكريـ بػف محمػد، االنسػاب، تقػديـ وتعميػؽ: عبػد اهلل عمػر البػارودي، دار الجنػاف، بيػروت،  (4)

. اسػػتخدـ الترمػػانيني لفػػػظ 327، سػػييؿ زكػػار، دار الفكػػػر لمطباعػػة والنشػػر، بيػػػروت، د.ت خميفػػة العصػػفري، تػػاريخ خميفػػػة بػػف خيػػاط، تحقيػػػؽ: د.
عمػػػى انيػػػا تعنػػػي الخصػػػي إذ أنػػػو تحػػػدث عػػػف عنػػػواف الخصػػػاء بكػػػبلـ عػػػف الخػػػدـ والغممػػػاف، وكأنػػػو يقصػػػد الػػػبل فػػػرؽ بػػػيف ىػػػذه  –والغػػػبلـ –الخػػػادـ 

 .  96 -93المصطمحات. الترمانيني، الرؽ ماضيو وحاضره، 
 .4/269، ـ1961لفرج عمي بف الحسيف بف محمد، األغاني، تحقيؽ: لجنة مطبعة دار الكتب العممية، طبع دار الكتب، القاىرة، ابو ا (5)
 .94الترمانيني، الرؽ ماضيو وحاضره،  (6)
؛ 5/48 ـ،1995روت، ، دار صػػادر، بيػػ2واخبػػار المػػذاكرة، تحقيػػؽ: عبػػود الشػػالجي، ط نشػػوار المحاضػػرة ابػػو عمػػي المحسػػف بػػف عمػػي، التنػػوخي، (7)

 .1/100، ـ1930تاريخ بغداد او مدينة السبلـ، مطبعة السعادة، القاىرة،  ،، ابو بكر احمد بن عليالخطيب البغدادي
المقػػري، ابػػو العبػػاس احمػػد بػػف محمػػد التممسػػاني، نفػػح الطيػػب مػػف غصػػف األنػػدلس الرطيػػب وذكػػر وزيرىػػا لسػػاف الػػديف ابػػف الخطيػػب، دار صػػادر،  (8)

 .2/102ـ، 1968بيروت، 
 .92الترمانيني، الرؽ ماضيو وحاضره،  (9)
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 ، حتى أف عواـ الناس كانوا ييزئوف بيـ دائمًا ويسمعونيـ ألفاظ تدؿ عمى السخرية منيـ واالستخفاؼ بيـ، وأكد ذلؾ(1)بيـ
الذي ذكر إف العامة كانوا يستيزئوف بيـ في الشوارع ويصيحوف عمييـ استخفافًا ويقوولوف: "ياعقيؽ،  (2)المسعودي ذلؾ

صب ماء واطرح دقيؽ، ياعاؽ، ياطويؿ  الساؽ"، إال أنيـ شيئًا فشيئًا وبحسب النفوذ الذي مورس مف ِقَبَميـ داخؿ الببلط 
سـ: المعمـ أو الشيخ، بؿ تجاوز األمر أكثر مف ذلؾ حتى أصبحوا يسموف أطمؽ عمييـ في العصور العباسية المتأخرة أ

 .(3)بالطواشية ويطمؽ عمى كبيرىـ وصاحب النفوذ منيـ لقب: االستاذ
وقد اىتـ القصاص بموضوع الخدـ لما فيو مف المواقؼ المضحكة والنوادر الجميمة حتى أصبح أولئؾ الخدـ موضوعًا 

 .(4)مثؿ تقميد حركاتيـ وأصواتيـ والمواقؼ الممفتة لمنظر بالظرافة والطرافةألولئؾ واألدباء او القاصة، 
في حوادث  (5)ومف تمؾ المواقؼ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر سادت أياـ الخميفة المعتضد، حسب ما ذكره الطبري

أس الجسر الذي يربط بيف ـ، إذ بعث الخميفة برقعة مع خادمو إلى احد ندمائو، فمما بمغ الخادـ الخصي ر 897ىػ/284عاـ 
الرصافة وبغداد صاح بو احد العامة مستيزءًا بو: يا عقيؽ، فرد عميو الخصي بالشتـ ، فاجتمع عميو عدد مف العامة 
فابرحوه ضربًا، ففقد الخادـ الرقعة، فرجع إلى الخميفة يشكوه ما حدث فوجو األخير مف يقـو بحساب المسببيف بالتعرض 

 ط.لمخادـ وضربيـ بالسيا
لباسيـ أجمؿ الكسوة وافخرىا وتزيينيـ  اىتـ خمفاء بني العابس بالخصياف وشرائيـ، وصرؼ األمواؿ الطائمة عمييـ وا 

 -170بأجمؿ الحمي والجواىر، والسماح ليـ بمشاركة الخمفاء مجالسيـ والسير برفقة مواكبيـ، فالخميفة ىاروف الرشيد )
خصي( يحمموف القسي الممموءة بالبندؽ ويرمونو عمى  400يف يديو )ـ( كاف إذا سار موكبو خرج ب808 -786ىػ/193

ـ( كاف لو شأف مختمؼ مع الغمماف، 813 -807ىػ/198-193، إال أف الخميفة األميف )(6)مف يعارض طريؽ الخميفة
يدة[ شغفو بالخدـ بقولو: "َقدَّـ ]األميف[ الخدـ وآثرىـ ورفع منازليـ فمما رأت اـ جعفر ]والدتو زب (7)وضح ذلؾ المسعودي

واشتغالو بيـ اتخذت الجواري المقدودات الِحساف الوجوه وعممت رؤوسيف وألبستيف األقبية والمناطؽ، فماست خدودىف 
وبّرزت اردافيف، وبعثت بيف إليو، فاختمفف بيف يديو، فاستحسنيف واجتذبف قمبو الييف، وابرزىف لمناس مف الخاصة والعامة، 

 لمطمومات، والبسوىف األقبية والمناطؽ وسموىف الغبلميات".فاتخذ الناس الجواري ا
فيما مضى تعرفنا الى الكيفية التي كاف يتعامؿ بيا األميف مع الخدـ )الخصياف( والذي يفيـ مف النص انو استخدميـ 

"لما ممؾ األميف  ذلؾ بالقوؿ: (8)لمميو والمرح، إذ ربما يمكف القوؿ أنو استخدميـ إلشباع رغباتو الجنسية، يوضح الطبري
 ابتاع الخصياف، وغالى بيـ، وصيرىـ لخموتو ورفض النساء والجواري".

اف األميف استخدـ الخصياف لشيواتو وصيرىـ لخموتو في ليمو ونياره، وفرض ليـ فرضًا سماىـ:  وأكد ابف األثير
الشعراء المعاصريف لشدة استنكاره لذلؾ الجرادية، وفرضًا سماىـ :الغرابية، ورفض النساء والحرائر واإلماء، حتى اف احد 

 قاؿ قصيدة بيذا الخصوص يوجو خطابو بيا إلى الخميفة ىاروف العباسي والد األميف نقتطع منيا ما يفيد موضوع البحث.
 اال يا مزمف المثوى بطوس

 
 غريبًا ما تنادى بالنفوس 

 لقد أبقيت لمخصياف بعبلً  
 

 يحمؿ منيـ شؤوـ البسوس 
 

                                                           
 .155 -2/154متز، الحضارة اإلسبلمية،  (1)
 .8/180مروج الذىب،  (2)
 .31المقدسي، أحسف التقاسيـ،  (3)
 .2/155متز، الحضارة اإلسبلمية،  (4)
 .3/2164، روت، د.تتاريخ األمـ والمموؾ، مؤسسة االعممي لممطبوعات، بي ،ابو جعفر محمد بف جرير (5)
 .6/34ـ، 1966، دار صادر، في التاريخ ابف االثير، عمي بف ابي الكـر الجزري، الكامؿ (6)
 .8/299مروج الذىب،  (7)
 .280السيوطي، تاريخ الخمفاء،  . يراحع:2/950والمموؾ،  االمـ تاريخ  (8)
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 فالشأف فيوفاما نوفؿ 
 

 وفي بدٍر فيالؾ مف جميس 
 وما العصمي يشار لديو 

 
 إذا ذكروا بذي سيـ خسيس 

 وما حسف الصغير أخسُّ حاالً  
 

 لديو عند مخترؽ الكؤوس 
 ليـ مف عمره شطر وسطر 

 
 يعاقر فيو شرب الخندريس 

 وما لمغانيات لديو حظّ  
 

 سوى التقطيب والوجو العبوس 
 ا سقيماً إذا كاف الرئيس كذ 

 
 (1)فكيؼ صرحنا بعد الرئيس 

األبيات السابقة تشير إشارة واضحة إلى ما يقـو بو األميف مف أعماؿ، ولعمنا ال نخطئ إذا قمنا أف ىذا العمؿ مارسو  
ايضا عدد مف كبار موظفي القصر وبطانتو، فعندما أخذ األميف البيعة لولده موسى، ووجو عمي بف عيسى إلى حرب 

حسيف قائد جيش المأموف، وذلؾ أياـ الفتنة بيف األميف والمأموف، والحرب األىمية، قاؿ أحد شعراء بغداد طاىر بف ال
 المعاصر لذلؾ الحدث ابياتًا نقتطع منيا ما يشير لمعمؿ السالب عند عدد مف كبار الدولة ووزرائيا.

 لواط الخميفة أعجوبة
 

 وأعجب منو خبلؽ الوزير 
 سفيذا َيدوُس وىذا ُيدا 

 
 كذاؾ لعمري اختبلؼ األمير 

 (2)ولكف ذا لجَّ في كوثرٍ  
 

 ولـ يشؼ ىذا دعاس الحمير 
 وأعجب مف ذا وذا اننا 

 
  (3)بنابع لمطفؿ فينا الصغير 

ولشدة انشغاؿ األميف بالميو والمعب وتركو أمر الدولة إلى الدرجة التي تقبؿ بيا خبر مقتؿ قائد جيشو الذي توجو لقتاؿ  
بقولػو: "... ثـ اف نعي عمي بف عيسى  (4)المأموف إلى بغداد لدخوليا بكؿ برود، ويوضح ذلؾ ابف الطقطقػي جيش أخيو

ورد األميف وىو يصطاد السمؾ، فقاؿ لمذي أخبره بذلؾ: دعني فأف كوثرًا قد اصطاد سمكتيف وأنا إلى اآلف ما اصطدت 
 شيئًا! وكاف كوثر خادمًا خصيًا لو وكاف يحبو".

الئؿ اف اىتماـ األميف بالخصياف والميو معيـ إلى الدرجة التي يمكف وصفو بيا أنو يكوف خارج أطار وحسب الد
 المسؤولية عندما يكوف برفقتيـ.

اىتماـ األميف بالخصياف واإلكثار منيـ واالعتكاؼ عمييـ أدى إلى حدوث االستنكار والسخرية بأفعالو، وقاؿ أبو نؤاس 
 في ذلؾ أبياتًا شعرية منيا:

 احمدوا اهلل جميعاً 
 

 ياجميع المسممينا! 
 ثـ قولوا، ال تمموا: 

 
 ربنا ابؽ األمينا! 

 

                                                           
 .5/410، في التاريخ الكامؿ (1)
ابػػف الطقطقػػى، محمػػد بػػف عمػػي بػػف طباطبػػا، الفخػػري فػػي اآلداب السػػمطانية والػػدوؿ اإلسػػبلمية، المطبعػػة  مػػيف.كػػوثر الخصػػي المقػػرب لمخميفػػة األ (2)

 .214، ـ1940الرحمانية، القاىرة، 

اث الصػفدي، خميػؿ الػديف آيبػؾ، الػوافي بالوفيػات، تحقيػؽ: احمػد االرنػؤوط وتركػي مصػطفى، دار إحيػاء التػر ؛  7/7الطبري، تاريخ االمػـ والممػوؾ،  (3) 
 .24/31، ـ2000العربي، بيروت، 

 .214الفخري في اآلداب السمطانية،  (4)
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 صّير الخصياف، حتى
 

 صير التعنيف دينا 
 فاقتدى الناس جميعاً  

 
 (1)بأمير المؤمنينا 

ا الخصياف منيـ، االبيات الشعرية السابقة تدؿ داللة واضحة عمى مدى انتشار ظاىرة المواط والتشبب بالغمماف السيم 
كما البد لنا مف القوؿ اف ما يقـو بو بعض الخمفاء ينتقؿ شيئًا فشيئًا حتى يصبح أمرًا معمواًل بو ومقمدًا مف عامة الناس، 
خصوصًا ذوي الجاه والغنى منيـ، لذلؾ فأف اقتناء الخصياف مف قبؿ العامة أصبح أمرًا شائعًا في المجتمعات اإلسبلمية بؿ 

لؾ شيوع استخداـ أولئؾ الخصياف ألغراض المتعة والميو. ىو اآلخر أصبح مف األمور المتعارؼ عمييا واألكثر مف ذ
والمستخدمة بشكؿ واضح إلى الدرجة التي انقسـ بيا الفقياء في القرف الرابع اليجري حوؿ مسالة المواط إلى فريقيف: األوؿ 

، في الوقت الذي أراد غيرىـ اف يفرقوا (2)بالرجـ والقتؿ لمرتكبيو منيـ يعتبر المواط زنا ويطالب باستخداـ الحدود الشرعية
بيف المواط بالغبلـ الممموؾ وغير الممموؾ، وذىبوا إلى القوؿ بأف الحد ال يمـز األوؿ )الذي يموط بغبلمو( في حيف يمـز 

لى القوؿ أف ال َحدَّ فيو، ويرجع استخداـ الحد وعقوبتو مع الصنؼ الثاني )الذي يموط بغير غبلمو(، واألكثر منيـ مالوا إ
 .(4)ال الرجـ (3)بمف يموط بغبلمو إلى القاضي لينفذ بو عقوبة التعزيز

نستنتج مف القوؿ السابؽ اف ظاىرة استخداـ الخصياف في البيوت وشيوع ظاىرة المواط وكثرتيا أدت إلى مناقشة ىذه 
اذ اف المّدة السابقة ليذا القرف لـ نجد إشارة الى وجود اختبلؼ  الظاىرة مف قبؿ الفقياء واالنقساـ فيما بينيـ إلى قسميف،

بيف الفقياء حوؿ ىذه المسألة حيث اف القروف السابقة ليذا القرف اتفؽ الفقياء باف المواط عميو الحّد، وىذا يدؿ داللة 
ح ظاىرة واضحة خبلؿ القرف واضحة عمى شيوع المواط في القرف الرابع والقروف التي تمتو، اذ اف المواط بالغمماف أصب

المذكور لظيوره في أوساط المجتمع؛ ليذا وجد الفقياء أنفسيـ أماـ البل خيار في مناقشة ىذه الظاىرة السمبية التي تفّشت 
 بيف أوساط المجتمع بشكؿ عاـ، وكبار الدولة ومسؤولييا بشكؿ خاص.    

والغريب اف ىناؾ بعض الشعراء الموصوفيف بالرزانة  وانتشرت ظاىرة التشبب بالغمماف الخصياف مف قبؿ الشعراء،
 واالتزاف كانوا يتشببوف بالغمماف، ومنيـ ابو فراس الحمداني الذي قاؿ:

 سكرت مف لحظة ال مف مدامنو
 

 وماؿ بالنـو عف عيني تمايمو 
 فما السبلؼ دىتني بؿ سوالفو 

 
 وال الشموؿ ازدىني بؿ شمائمو 

 ألوى بعزمي أصدٌغ لويف لو 
 

 (5)وعاؿ صبري ما تحتوي غبلئمو 
وربما استخدـ أصحاب الحرؼ والميف بعض األبيات الشعرية التشببية المسموعة لجمب المتبضعيف إلييـ وترويج  

مينتيـ مع إشباع رغباتيـ النفسية والجنسية، حيث يذكر اف خبازًا في البصرة يصنع خبز األرز أسمو نصر بف احمد 
ًا بمربد البصرة، وكاف يخبز وينشد األشعار في التغزؿ بالغمماف والخصياف، حتى اف أحداث البصرة الخبزأرزي، كاف لو دكان

 وصبيانيا كانوا يتيافتوف عميو لمشراء واستماع الشعر منو، وكانوا يتنافسوف لجمب نظره إلييـ وذكره ليـ، ومف شعره:
 وددت أني بكفِّو قمـ

 
 أو أنني مدة عمى قممو 

 
                                                           

 .2/121؛ متز، الحضارة اإلسبلمية، 7/11والمموؾ،  مـالطبري، تاريخ اال (1)
   .2/159متز، الحضارة اإلسبلمية،  (2)
 .2/744وىو التاديب بالضرب دوف الحد. الجوىري، الصحاح،  التعزير: (3)
تحقيػؽ: محمػػود محمػد الطنػاحي، وعبػػد الفتػاح محمػد الحمػػو، دار احيػاء الكتػب العربيػػة،  ،الكبػرى طبقػات الشػػافعيةالوىػاب بػػف عمػي،  عبػدالسػبكي،  (4)

 .3/18 بيروت، د.ت،
ي بنن محمند بنن ابن ؛ ابػف خمكػاف، شػمس الػديف احمػد1/78الثعالبي، ابػو منصػور عبػد الممػؾ النيسػابوري، يتيمػة الػدىر فػي محاسػف اىػؿ العصػر،  (5)

 .11/203؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/60ـ، 1968وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف، تحقيؽ: احساف عباس، دار الثقافة، بيروت،  ،بكر
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 مثمنييأخذني مرة وي
 

 (1)اف عمقت منو شعرة نعمو 
   -وقاؿ أيضًا: 

 خميميَّ ىؿ ابصرتما وسمعتما
 

 بأكـر مف مولى تمشى إلى عبد 
 أتى زائرًا مف غير وعٍد وقاؿ لي 

 
 أصونؾ عف تعميؽ قمبؾ بالوعدِ  

 فما زاؿ نجـ الكأس بيني وبينو 
 

 (2)يدور بافبلؾ السعادة والسعد 
ز الدولة بختيار غبلمًا خصيًا كاف يحبو بصبابة وشغؼ، وكاف ىذا الغبلـ قد اسر بإحدى وكاف لؤلمير البوييي ع 

المعارؾ التي دارت بيف أفراد البيت البوييي حوؿ السمطة، وأظير انو قد فجع بيذا الغبلـ أكثر مف فجيعتو بالدولة، وصار 
 .(3)يظير الجزع والشكوى حتى سقط بعيوف الناس

ماف الخصياف عمى أرباب الدولة والطبقات الميسورة العيش أو الطبقة العامة، بؿ الغريب انو قد ولـ يقتصر الولع بالغم
ـ( كاف عالمًا بالمغة العربية 943ىػ/323امتد الى عدد مف المفكريف والعمماء، فيذا ابي عبداهلل محمد بف نفطويو )ت:

صفياني، وكاف ابف داود يعشؽ غبلمًا وقد أوصمو والحديث، ينقؿ قصة غرامية عاشيا صديقو الفقيو محمد بف داود األ
 –العشؽ إلى المرض حتى ناـ طريح الفراش، وزاره أحد أصدقائو فسألو عما يشكو، فقاؿ لو: حب مف تعمـ أوردتني ما ترى 

 .(4)وكانت وفاتو عمى أثر ىذا اليوى الذي أوصمو إلى اليبلؾ –يبدو أف قصتة عرفيا عامة الناس 
انتشار المواط مع الخصياف وظيوره بشكؿ واضح أياـ العباسييف كاف بسبب انتشاره عند جيوش ويعمؿ البعض سبب 

العباسييف في خراساف إذ إف العباسييف منعوا اصطحاب النساء مف قبؿ الجند، فأضطر الجند إلى أخذ غممانيـ وخصيانيـ 
يقضييا الجندي عمى الحدود، وطوؿ المكوث معيـ ألغراض الخدمة كالطبخ وغسؿ المبلبس، ونتيجة لممدة الطويمة التي 

ىناؾ ونتيجة لبلختبلط مع الغمماف الذيف ربما ناموا معًا أو ربما بصر أحدىـ عمى خدود غبلـ طرية ناعمة حمراء كأنيا 
ذا خدود امرأة، أو ربما رفع بصره عمى ردفيو أو ساقيو، األمر الذي يولد عند الشاّذيف منيـ الرغبة بالمواط بغبلمو، وىك

 .(5)تفّشت وانتشرت ىذه الظاىر عند العباسييف أكثر مف األموييف الذيف كانوا يسمحوف لمنساء بمرافقة الجيش
لـ يقتصر وجود واستخداميـ واالعتماد عمييـ في كثير مف األمور عمى جية المشرؽ، بؿ اف ىناؾ حوادث سجمت 

مؼ عصورىا، ففي اياـ الفاطمييف تحديدًا اياـ الخميفة بيذا المضمار عمى مستوى جميع أرجاء الدولة اإلسبلمية وبمخت
العزيز باهلل الفاطمي الذي كاف يممؾ غبلمًا ابيضًا خصيًا اسمو: ابو الفتوح برجواف، وقد رباه في داره، وواله أمر قصوره، 

رجواف الخصي األمور، وكاف يثؽ بو ثقة كبيرة إلى الدرجة التي أوصاه عندما حاف أجمو بابنو الحاكـ بأمر اهلل، ودّبر ب
فأصبح الواسطة بيف عامة الشعب والحاكـ الجديد، إال أنو تمرد عمى سيده الحاكـ بامر اهلل وتعامؿ معو باإلذالؿ وسيطر 
ذلؾ الخصي عمى األمور كميا، حتى انو كاف يعامؿ الخميفة الفاطمي بالسخرية وعدـ االحتراـ، ويبدو انو كاف يعامؿ 

                                                           
ابػػو الحسػػف عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف ؛ المسػػعودي، 2/430 ، دار الفكػػر، بيػػروت، د.ت،2ط معجػػـ األدبػػاء،شػػياب الػػديف يػػاقوت الرومػػي، الحمػػوي،  (1)

 .8/374، ـ1984، دار اليجرة، 2ومعادف الجوىر، ط وج الذىبمر عمي، 
 .2/429الثعالبي، يتيمة الدىر،  (2)
؛ ابػػف االثيػػر، 6/469 ـ،1997تحقيػػؽ: د.ابػػو القاسػػـ امػػامي، دار سػػروش لمطباعػػة والنسػػر، بيػػروت،  تجػػارب األمػػـ،ابػػو عمػػي الػػرازي، مسػػكويو،  (3)

 .8/495الكامؿ في التاريخ، 
 .309-1/308األدباء،  الحموي، معجـ (4)
 .2/160متز، الحضارة اإلسبلمية،  (5)
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المر الذي ادى الى قتؿ ذلؾ الخصي بسّكيف مف ِقَبؿ عدد مف الخدـ الذيف تعاونوا عميو وأردوه قتيبًل الجميع بيذه الطريقة ا
 .(1)في بستاف لو

كاف بعض الخمفاء نتيجة القسوة والشّدة التي مارسوىا في حكميـ قد وصموا إلى فقداف الثقة بالجميع، كما حدث مع  
بالتعامؿ مع رعيتو ولـ ينؿ ثقتو إال خصي زنجي أسود اسمو: )شكر(، بحيث  عضد الدولة الفاطمي الذي كاف قاسيًا متجبراً 

أف ىذه الثقة جعمت مف شكر الخصي متنفذًا في كؿ مفاصؿ الدولة وشؤونيا، حتى أصبح الرجؿ الثاني في الدولة، بالرغـ 
أياـ مرضو الذي توفى فيو،  مف أف عضد الدولة كاف لديو أوالد لـ يستطع أحد منيـ الدخوؿ عمى والده عضد الدولة في

الف ذلؾ غير مخوؿ بو إال الخصي األسود شكر، بحيث أف الوساوس راودت ولده األكبر عند طوؿ المدة التي احتجب 
فييا أبيو، وشّؾ بأف أبيو ميتًا، وأف ىذا الخصي يخفي خبر موتو، فيجـ عمى الموضع الذي فيو أبيو فوجده حيًا، إال أف 

 .(2)عمو ىذا ونيره وعاقبو عمى صنيعو ىذا بالرغـ مف تبييف األمر لو، ونفاه إلى كرمافوالده استنكر عميو ف
ما تقدـ يفيدنا بالقوؿ اف الكثير مف الخصياف المستخدميف في القصور عند أسيادىـ غالبًا ما يتمردوف عمى نعمتيـ 

اـ، حالما توفرت ليـ الفرصة، والسبب في ويتبطروف إلى درجة التمرد والنظر إلى أسيادىـ نظرة االستصغار وعدـ االحتر 
ذلؾ ربما يعود إلى الرغبة بالتعويض عف النقص الجسدي والنفسي الحاصؿ لدييـ نتيجة عممية الخصاء، أذ اف عممية 
التعويض عف ذلؾ النقص الموجود لدى الخصي يمكف أف ُيعبِّر عنيا ويترجميا إلى أفعاؿ يشعر مف خبلليا بالرجولة التي 

ُحِرـ منيا؛ لذلؾ نجد إف عدد مف أولئؾ الخصياف نجحوا بالتدرج الوظيفي حتى شغموا مناصبًا حساسة في الدولة، فقدىا و 
 سواء أكانت تمؾ المناصب سياسية أو إدارية أو دينية ولدينا أمثمة عمى ذلؾ يمكف أدراجيا بإيجاز عمى النحو اآلتي:

ف الخدـ سادت أياـ خبلفة المقتدر وتولت مناصب ميمة في أف ىناؾ شريحة مف الخصيا (3)ذكر الخطيب البغدادي 
 الجيش والحجابة.

وممف تدرج في المناصب العسكرية في الدولة اإلسبلمية ىو القائد التركي مؤنس الخادـ، وىو أحد الخصياف 
سياسية التي ـ(، ونتيجة لمحنكة ال869-861ىػ/256 -247الموجوديف في جيش الخبلفة العباسية أياـ التسمط التركي )

تمتع بيا فانو نجح بالتدرج بالمناصب العسكرية حتى أصبح واحدًا مف الزعامات والقيادات التي ال يمكف االستغناء عنيا 
واإلرشادات الحربية، ونتيجة لقدرتو العسكرية وانتصاراتو عمى حركة  (4)آنذاؾ، ولو الثقؿ الكبير في إدارة الشؤوف العسكرية

ػ: األستاذ، وكافور األخشيدي الذي يسمى: )كافور الخادـ( ىو اآلخر كاف خصيًا وىو خادـ تركي نجح لقب ب (5)ابف المعتز
، كانت (6)ـ966ىػ/356نجح بالتسمؽ شيئًا فشيئًا بالمناصب حتى ولي عمى مصر، ونجح بتأسيس الدولة األخشيدية سنة 

 .(7)ـ933ىػ/321وفاتو سنة 
و تأسيس ُمدف معينة، ومثالنا عمى ذلؾ ىو ما حدث سنة وكاف لبعض الخصياف الدور الفاعؿ في بناء أ

 .(8)ـ إذ عمؿ فرج الخصي عمى القياـ ببناء مدينة طرسوس اياـ خبلفة ىاروف الرشيد787ىػ/171
وال بد مف القوؿ إف بعض الخصياف عّيف واليًا عمى مدينة او ِمصر معّيف، وىو ما حدث عندما ولي سعد الخصي  

نما سمي الخصي ىنا حسب القوؿ ليس ألنو كاف مخصيًا بؿ ألنو لـ تكف لديو لحيةعمى الكوفة أياـ الدول  .(1)ة األموية، وا 
                                                           

 .4-2/3المقريزي، الخطط المقريزية،  (1)
 .9/39ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،  (2)
، حيػدراباد، ابػف الجػوزي، ابػو الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي، المنػتظـ فػي تػاريخ الممػوؾ واالمػـ، مطبعػة دار المعػارؼراجع: ي. 6/145تاريخ بغداد،  (3)

 .7/107، ىػ1359
، يراجع:  (4)  .17/44بف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، المتعرؼ عمى نشاطو العسكري مع الرـو
 .12/97لمتعرؼ عمى تفاصيؿ ىذه الحركة، يراجع: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (5)
 .64/38، 43/24، 26/328ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ،  (6)
 .7/335، 1980، دار العمـ لممبلييف، بيروت، 5ير الديف، االعبلـ، طالزركمي، خ (7)
 .366ابف خياط، تاريخ خميفة بف خياط،  (8)
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كما اعتمد بعض الخمفاء عمى الخصياف كموفديف أو سفراء إلى واليات أخرى أو إلى مموؾ آخريف وىذا ما حصؿ أياـ 
دا أسمو: ُدجى بف عبداهلل أبو الحسف ـ(، الذي كاف يممؾ خصيا أسو 1088-1071ىػ/481 -464خبلفة الطائع هلل )

 .(2)ـ1022ىػ/413الخادـ، الذي كاف يعتمد عميو بالوفادة والسفارة الى مموؾ الدوؿ االخرى، كنت وفاتو سنة 
واعتمد عدد مف الخمفاء عمى الخصياف المدربيف عمى أخبلؽ المموؾ وعاداتيـ ألداء  الكثير مف المياـ داخؿ 

ى إيصاؿ الَخمعة أو الِكسوة إلى مف ُيخمع عميو أو ُيكسى، بأف توضع الِكسوة عمى َمنكبي قصورىـ، فكانوا يعمموف عم
 .(3)الُمكافأ، ويقـو الخصي الموجود في القصر بإيصاليا ضمف مراسيـ معينة يفترض بالخصي أف يكوف قد تعمميا

رىا مف الوظائؼ ذات العبلقة كما منع الخيصاف مف تسمـ الوظائؼ الدينية كالقضاء والحسبة، وقاضي القضاة وغي
 .(4)باألمور الدينية، إال أف ىذا األمر قد ُكِسَر الطوؽ عنو أياـ الحروب الصميبية إذ تـ تعييف قاضيَا خصيًا في دمياط

طبلعيـ عمى المؤامرات التي تحاؾ ضدىـ، فيكوف بذلؾ خبلص  وربما كاف لمخصياف دور في الدفاع عف أسيادىـ وا 
ـ( الذي أوشؾ أف يكوف 1170-1160ىػ/566 -555مف اليبلؾ، وىذا ما حصؿ أياـ المستنجد باهلل ) الخميفة أو السمطاف

ضحية لمؤامرة حاكتيا إحدى محضّيات والده المقتفي مع عدد مف جواريو، والتي كانت تسعى ألخذ الخبلفة ألخيو، اال أف 
، وتـ معاقبة المدبرات باف َقَتَؿ بعضيـ (7)لمؤامرةنقؿ لو أخبار تمؾ ا (6)نتيجة جيود خصي شخصي (5)ىذه المؤامرة فشمت

، أما أخيو فعمؿ عمى تدبير أمره بأف أرسؿ لو مف يتخمص منو في حماـ دار (8)وىف جواري في الببلط، وأغرؽ بعضيف
 .(9)الخبلفة بقصر التاج

يجة لحياة الدعة والترؼ التي اما في االندلس التي لـ تكف بعيدة عف التاثر بباقي مدف الدولة العربية االسبلمية ونت
عاشيا االندلسيوف، فقد انتشرت بينيـ الخبلعة وعـ اوساطيـ المجوف، يساعد في سرياف وشيوع ىذه الظاىرة االدباء 
والشعراء الذيف نيجو طريؽ المجوع والميو، ومما زاد الوضع سوءا تشجيع االمراء وارباب الدولة عمى ذلؾ، اذ انيـ انغمسوا 

لفجور ايما انغماس الى الدرجة التي اصبحوا يقيموف مجالس الميو في ليمة السابع والعشريف مف شير رمضاف، بالممذات وا
ويبدو اف انتشار الفساد والبذخ والميو ادى باحد الشعراء الى عزوه سبب سقوط المدف االندلسية بانيا نتيجة ليذه االعماؿ 

 نيـ، فقاؿ:الشنيعة التي اغضبت اهلل سبحانو وتعالى فانتـ م
 انأمف اف يحؿ بنا انتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ            وفينا الفسؽ اجمع والفجور
 واكؿ لمحراـ وال اضطرار اليػػػػػػو            فيسيؿ االمر العسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 ذلؾ يفعؿ الكمب العقػػػػػػػػػػػورولكف جرأة في عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دار            ك
 (10)يزوؿ الستر عف قػػػػػػػػـو اذا مػػػػػا           عمى العصياف ارخيت الستور

                                                                                                                                                                                     
 .2/277السمعاني، االنساب،  (1)
العربػػي،  فػػي رفػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ والمختمػػؼ فػػي اسػػماء الكنػػى واالنسػػاب، دار احيػػاء التػػراث إكمػػاؿ الكمػػاؿاالميػػر ىبػػة اهلل، ابػػف مػػاكوال،  (2)

 .7/361 بيروت، د.ت،
 ـ، 1992المسػػمى بػػػ: تػػاريخ الخمفػػاء، تحقيػػؽ: عمػػي شػػيري، مطبعػػة اميػػر،  اإلمامػػة والسياسػػيةابػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ، الػػدينوري، ابػػف قتيبػػة  (3)

2/15. 
 .2/157متز، الحضارة اإلسبلمية،  (4)
 .14/175، ـ1956 ،لديف المنجد، القاىرةالذىبي، شمس الديف، سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: صبلح ا (5)
 .7/285؛ ابف تغري بردي، النجـو الزاىرة، 310ابف دحية، النبراس،  (6)
 .  13/36؛ ابف كثير، البداية والنياية، 11/439ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،  (7)
حقيػؽ: عمػي محمػد يعػوض اهلل، وعػادؿ احمػد عبػد الموجػود، دار ت فوات الوفيات، محمد بف شاكر، ؛ الكتبي،4/151ابف خمكاف، وفيات األعياف،  (8)

 .3/175 الكتب العممية، بيروت، د.ت،
 .160الخطيب البغدادي، الكفاية مف عمـ الرواية،  (9)
 .4/484المقري، نفح الطيب،  (10)
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وعاش االندلسيوف بدعة ورخاء واستسمموا كؿ االستسبلـ لمفجور والمجوف وساروا وراء اىواءىـ غير ابييف لما يدور 
 .(1)يةمف حوليـ، فانحطت اخبلقيـ وانحدروا الى الياو 

وشاعت ظاىرة االىتماـ باالماكف العامة والمتنزىات التي اصبح يرتادىا الخمعاء والمّجاف، وذكر المقري اف مدينة 
 .(2)شريش في االندلس كاف اىميا يظيروف الرفاىية والميو، فقاؿ عنيا: فبل "تكاد ترى بيا اال عاشقا ومعشوقا"

ـ(، قد عشؽ غبلـ 1010ىػ/400الجبار الممقب بػ: الميدي )ت: وكاف الخميفة االموي في االندلس محمد بف عبد
 خصي، وكاف الخصي قد اىدى لمميدي قضيب مف آس، فقاؿ الميدي متغزال فيو:

 أىديت شبو قوامؾ المّياس       غصنا رطيبا ناعما مف آس
   (3)وكانما يحكيؾ في حركاتو       وكأنما تحكيو في االنفػػػػػػػػػػػػاس

ـ( الذي كاف يسير يوما بسكة الحطابيف في مدينة اشبيمية االندلسية مع 1064ىػ/456ـز االندلسي )ت:وكاف البف ح
صديؽ لو اسمو: ابو عمر، فمقييما غبلـ جميؿ الوجو فاعجب بو ابف حـز ايما اعجاب خصوصا عندما رأى وجيو 

ر ذلؾ، فقاؿ ابف حـز ابيات شعرية بيذا الجميؿ، فقاؿ لو ابف عمر: لـ نر غير الوجو، وربما يكوف ما تحت الثياب غي
 الموقؼ، منيا:

 وذي عذؿ فيمف سباني حسنػػػػػو     يطيؿ مبلمي في اليوى ويقوؿ
 امف اجؿ وجو الح لـ تر غيره     ولـ تدر كيؼ الجسـ انت عميؿ
 (4)فقمت لو: اسرفت في المـو فاتئد        فعندي رد لو اشاء طويؿ

مف تغنى متفاخرا بيذه الجريمة وبفعمو لمفاحشة الشنيعة المعروفة بالمواط بالخصياف  والعجيب اف ىناؾ مف االعبلـ
ابياتا شعرية  -احد االدباء المعاصريف البف خفاجة -والغمماف، ففي االندلس اياـ عيد المرابطيف قاؿ ابف عائشة االندلسي

 يصؼ فييا مجمسا لو مع غبلـ يعشقو، فقاؿ:
 ػػػػو          طوع يدي مف ميجتي في يديوهلل ليؿ بات عندي بػػػػػػػػ

 وبت اقيو كؤوس الطبل          ولـ ازؿ اسر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 عاطيتو حمراء ممزوجة          كأنػػػػػػػػػػػػػػما تعصػػػػػػػػػػػػػر مف وجنتيػػػػػػػػػو

 ولو بيذا الخصوص شعر آخر، قاؿ فيو:
 كنت تيوى خده وىو روضة         بو الورد غض واالقاح مفمج اذا

 .(5)فزد كمفػػػػػػػػػػػا فيو وفػػػػػػػػػػػػرط صبابػػػػػػػو         فقد زيد فيو مف عذار بنفسج
وفي العيد الموحدي في االندلس سجمت ظاىرة التشبب بالغمماف حضورا ايضا وعمى الصعيد الرسمي، اذ اعاب ابف 

ـ(، بانو كاف في صباه يتعشقو رجؿ يقاؿ 1126ىػ/520ـ( عمى الوزير ابف عبدوف )ت:1147ىػ/542تريني )ت:بساـ الشن
 .(6)لو ابف مناذر

                                                           
ماجسػػتير فػػي الجامعػػة االسػػبلمية، غػػزة، ـ(، رسػػالة 1269 -711ىػػػ/668-92الخالػػدي، خالػػد يػػونس، التػػرؼ فػػي المجتمػػع االسػػبلمي االندلسػػي ) (1)

 .219ـ، 2010ىػ/1431
 .1/184نفح الطيب،  (2)
 .1/577المقري، نفح الطيب،  (3)
ابػػف سػػػعيد المغربػػػي، ابػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػف موسػػػى بػػػف عبػػػد الممػػػؾ، المغػػػرب فػػػي حمػػى المغػػػرب، تحقيػػػؽ: شػػػوقي ضػػػيؼ، دار المعػػػارؼ، القػػػاىرة،  (4)

 .1/356ـ، 1955
و نصػػر الفػػتح بػػف محمػػد بػػف عبيػػد، مطمػػح االنفػػس ومسػػرح التػػأنس فػػي شػػعر اىػػؿ االنػػدلس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي شػػوابكة، مؤسسػػة ابػػف خاقػػاف، ابػػ (5)

 . 357 -356ـ، 1983الرسالة، بيروت، 
 . 1/144ابف بساـ، الذخيرة،  (6)
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ـ(، يعشؽ غبلما اسمو: 1213ىػ/610وكاف خطيب جامع قرطبة ابو جعفر احمد بف يحيى الحميري الوزغي )ت:
 عشقو، وانجذب قمبو اليو، فقاؿ:عيسى، اال انو اعجب بغبلـ جاءه يقرأ عميو واسمو: محمد، ف

 تبدلت مف عيسى بحب محمد     ىديت ولوال اهلل ماكنت اىتدي
 .(1)وما عف مبلؿ كاف ذاؾ وانمػػػا     شريعة عيسى عطمت بمحمد

والمدقؽ بيذه االبيات الشعرية يحكـ عمى قائميا بانو قد وفؽ باف يكوف مقرئا بجامع قرطبة، ىذه المدرسة الفكرية 
اال انو لـ يكف بالمستوى الذي كاف ىو فيو، النو منحرؼ حنسيا وفكريا، السيما بعد اف شبو ىذيف الغبلميف بالنبي  العظيمة

 عيسى )ع( والنبي محمد )ص(.
شاعت ظاىرة عشؽ الغمماف في المجتمع االندلسي، الى الدرجة التي انقسـ فييا الشعراء وعامة الناس الى فريقيف 

وينيى عنيا ويزجر المقبؿ عمييا، وثانييما مع تمؾ الظاىرة مؤيد ليا ومشجع بؿ ومنغمس فييا، احدىما ضد تمؾ الظاىرة 
الى ذلؾ بقولو: "... واما صفات المعذريف مف الغمماف، فقد جرت خيوؿ فرساف ىذا الشاف، بيذا  (2)واشار ابف بساـ

 الميداف، وتفننوا في ذلؾ نثرا ونظما، وتطاردوا فيو مدحا وذما".
 ر الخصيان في الحياة الفكرية )عمم الحديث والفقه(.دو  -2
فضبل عما تقدـ ذكره يمكف القوؿ أف عدد كبير مف الخصياف برزوا في مجاالت عممية عدة، ولعؿ أبرز تمؾ  

 المجاالت ىو عمـ الحديث إذا إف الكثير منيـ برع بيذا العمـ وتداولو وسمعو ولقنو، ومف ىؤالء الذيف برزوا بعمـ الحديث:
، كما كاف لنفيس أبو الرضا الخادـ الخصي دور (3)أبو مريـ الخصي كاف معاصرًا لمرسوؿ )ص(، وكاف راويًا لمحديث

، وتميد الخصي الذي كاف مولى لمخميفة عمر بف العزيز ويقاؿ مولى لزباف بف عبد العزيز كاف يحّدث (4)في رواية الحديث
، ومرثد الخصي كاف مولى لمخميفة عمر بف عبد العزيز، ومنصور أبو عف مواله الخميفة، ويروي عنو عدد مف المحدثيف

، لـ يقصر الخصياف عمى عمـ الحديث (5)أمية الخصي خادـ الخميفة عمر بف عبد العزيز، حّدث عنو بالفقو جماعة كثيروف
ـ كافور الحديث حسب، بؿ اشتير بعضيـ بالفقو وتفقيوا كؿ حسب المذىب الذي ىو عميو مف المذاىب اإلسبلمية، ومني

، ولؤلؤ بف عبداهلل ابو محمد الخصي، وكاف (6)بف عبداهلل ابو الحسف الحبشي الخصي الميثي الصوري، تفقو بمدينة صور
مولى ابو الجيش خمارويو بف احمد بف طولوف، تفقو في الديف وحّدث عف جماعة مف العمماء بعد رحمة قاـ بيا إلى 

، والشيخ محمد (8)كنيتو ابو عبداهلل الجّماؿ الخصي (7)داهلل الواسطي الخصيدمشؽ، ومف المتفقييف في الديف سريع بف عب
، وعمقمة بف عبداهلل (10)، اىتـ بالعمـو الدينية خصوصًا الحديث منيا(9)محمد بف عمي بف محمد الميند السقا الخصي
 .(11)الخصي التميمي الذي تفقو بالديف وعمـ الحديث

                                                           
 . 1/220ابف سعيد، المغرب،  (1)
 .1/144ـ، 1997، تحقيؽ: احساف عباس، دار الثقافة، بيروت، ابو الحسف عمي الشنتريني، الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة (2)
 .1/156بف عدي، الكامؿ، ا (3)
 .7/361ابف ماكوال، إكماؿ الكماؿ،  (4)
؛ الػذىبي، سػػير 7681. ترجمػػة رقػـ: 60/359 ،7300. ترجمػة رقػـ: 57/206 ،991. ترجمػة رقػػـ: 11/16 ابػف عسػاكر، تػاريخ مدينػػة دمشػؽ، (5)

 .5/145أعبلـ النببلء، 
، 2الحمػػوي، يػػاقوت بػػف عبػػد اهلل، معجػػـ البمػػداف، ط؛ 5857. ترجمػػة رقػػـ: 330، 5777. ترجمػػة رقػػـ: 50/7ابػػف عسػػاكر، تػػاريخ مدينػػة دمشػػؽ،  (6)

 .1/415، ـ1995دار صادر، بيروت، 
 .2/497، ـ1985 بيروت، ، مؤسسة الرسالة،4المزي، جماؿ الديف ابو الحجاج يوسؼ، تيذيب الكماؿ، تحقيؽ: د. بشار عواد معروؼ، ط (7)
 .1/341؛ ابف حجر، تقريب التيذيب،2192. ترجمة رقـ: 10/226المزي، تيذيب الكماؿ،  (8)

 .2/374الخصي: نسبة إلى قرية كبيرة بنواحي بغداد بيف حربى وتكريت، تغنى بيا الشعراء الخمعاء. الحموي، معجـ البمداف،  (9) 
 .2/374الحموي، معجـ البمداف،  (10)
 .395 ـ،1963عمؽ عميو خورشيد احمد فاروؽ، عالـ الكتب، بيروت،  البغدادي، كتاب المنّمؽ، ، محمدابف حبيب (11)
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الذيف ساىموا برواية الحديث وتعممو وحفظو، يمكف القوؿ إنيـ كانوا مما تقدـ مف القوؿ لخصوص أولئؾ الخصياف 
حساس بالمسؤولية تجاوزوا خبلليا النقص العضوي الحاصؿ  يمارسوف حياتيـ االجتماعية والفكرية بشكؿ ينـ عف شعور وا 

 لدييـ والذي كاف مف الممكف اف يؤثر سمبا عمييـ كما ىو حاؿ غيرىـ ممف تعرضوا ليذه العاىة. 
 
 
 أسباب الخصاء. -3
تعددت األسباب التي أدت إلى حصوؿ عممية الخصاء بحسب المسببات التي تقؼ ورائيا، ومف االسباب التي تقؼ  

 وراء عممية الخصاء ىي:
: بما إف النفس اإلنسانية مجبولة عمى حبيا لمممذات أـــ الرغبة في االختصاء طمبا لمعفة وابتعادا عن الرذيمة -3

ة الجنسية بعّدىا مف أخطر الممذات التي مف الممكف أف تؤدي بصاحبيا إلى ارتكاب الرذيمة والنزوؿ إلى وخصوصا الشيو 
الياوية، لذلؾ كانت الرغبة عند العديد مف الناس باالختصاء ىروبًا مف الوقوع بالعمؿ القبيح، ومنذ العصور القديمة اكتشؼ 

انفسيـ، أي أنيـ اختاروا الِعفَّة، واستنكر ىذا العمؿ بالقوؿ: "ال  اإلنساف ذلؾ، إذ تحدث يسوع عف الخصياف الذيف خصوا
، وىكذا كاف موقؼ المسيحية واضحًا تجاه مف ُيْقِدـ عمى إخصاء نفسو (1)يقبؿ ىذا الكبلـ إال الذيف أعطي ليـ أف يقبموه..."

 نفسو بقصد العّفة.
إيفادىـ إلى بيت العبادة وجعمو خادما  وتحدثت المصادر عف إقداـ بعض النصارى عمى إخصاء اوالدىـ ونذرىـ أو

 .(2)وسادنًا، وكاف الرـو ممف أقدموا بشكؿ كبير عمى ذلؾ
إال أف أكثر مف مارس ىذا العمؿ بالقصد المذكور ىـ الصابئة الذيف اشتيروا بذلؾ اشتيارًا كبيرًا، وذلؾ ألف معظـ 

ًا لمديانة والعبادة وابتعادًا عف المحاـر واآلثاـ، إال اف ما رواه ُعّبادىـ وُزّىادىـ يطمبوف ذلؾ ألنفسيـ ويقدموف عمى تنفيذه طمب
الذي يقوؿ عنو: "وكاف قد أربى عمى المائة، ولـ أسمع قط بأغزؿ  (3)ابو المبارؾ الخصي الصابئي حسب قوؿ الجاحظ

 منو، واف كاف يصدؽ عف نفسو فما في األرض أزنى منو...".
لصابئي مقتطفات مف حديثو يوضح فييا رغبة الخصي الصابئي بالنساء بعد وينقؿ الجاحظ عف أبي المبارؾ الخصي ا

الخصاء وجموحو نحو الرذيمة أكثر فقاؿ: "... ألستـ تعمموف أني قد أربيت عمى المائة، فينبغي لمف كاف كذلؾ أف يكوف 
ساء وتفكيره في الغزؿ... وينبغي اف وىف الكبير، ونفاد الَذَكر، وموت الشيوة، وانقطاع ينبوع النطفة، قد أمات حنينو إلى الن

يكوف مف دعاة الزىد في الدنيا، وفيما يحتويو النساء مف جماليف وفتنة النساؾ بيف، واتخاذ األغنياء ليف، إلى خصى 
نفسو، ولـ يكرىو عميو أب وال عدو، وسباه ساٍب، أف يكوف مقدار ذلؾ الزىد ىو المقدار الذي يميت الِذْكر ليف... إلى قطع 

لى ما فيو مف األلـ، ومع ما فيو مف الخطر... ىذا وانتـ تعمموف أني سممت عيني يـو ذل ؾ العضو الجامع لكبار المذات، وا 
َخَصْيُت نفسي... فأني بعد جميع ما وصفت لكـ ألسمع نغمة المرأة فأظف مرة اف كبدي قد ذاب، وأظف مرة انيا ]كبدي[ قد 

وربما اضطرب فؤادي عند ضحؾ إحداىف، حتى أظف أنو قد خرج مف  انصدعت، وأظف مرة اف عقمي قد اْخَتِمس،
 فمي...".

النص السابؽ يؤكد أف الخصي تزداد مشاعره وأحاسيسو تجاه الجنس اآلخر وذلؾ لفقداف اآللة التي يريد مف وراء 
ومرض خطير عمى فقدانيا كبح جماح نفسو وانفعاالتو فيبقى الكبت الداخمي المتراكـ حتى يولد منو عالة اجتماعية 

المجتمع، ويتضح أيضا مف النصوص السابقة اف الخصي تبقى رغبتو في النساء قائمة، وقد تزداد الرغبة إلييف مما لو لـ 

                                                           
 .19/12الكتاب المقدس، العيد الجديد،  (1)
 .1/124الجاحظ، كتاب الحيواف،  (2)
 .128-1/125، المصدر نفسو (3)
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يخصي نفسو لعدـ وجود آلية التفريغ عف النفس الترويح الداخمي فتجده يتأثر حتى بالضحؾ والصوت دوف النظر أو 
 المبلمسة والمجانسة.

ئة بالخصاء بشكؿ كبير والنص اآلتي يؤكد قولنا ىذا: "وقد خصى نفسو مف الصابئييف رجاٌؿ، قد واشتير الصاب 
 .(1)عرفناىـ بأسمائيـ وأنسابيـ، وصفاتيـ وأحاديثيـ..."

، ومنيـ الصحابي (2)وقد نيى الرسوؿ األكـر )ص( جماعة مف الصحابة الذيف رغبوا في الخصاء طمبًا لمعفة والزىد 
 .(3)الذي رغب باالختصاء فنياه الرسوؿ األكـر )ص( عف ذلؾ عثماف بف مظعوف

 الخصاء كتصفية حساب.  -ب-3
نيى الديف اإلسبلمي عف المثمة والتمثيؿ ولو بالكمب العقور، إال أف ىذا النيي لـ يكف مطبقًا عند العديد مف المسمميف 

مثيؿ في اإلنساف، بالضد أو العداء أو تصفية الذيف استخدموا الخصاء والذي يعد واحدًا مف الوسائؿ المستخدمة بالت
حساب، وفي التاريخ اإلسبلمي لدينا شواىد ودالئؿ ونصوص كثيرة تشير إلى ذلؾ منيا: اف ممموكًا اسمو يسار الكواعب، 
 وكاف عبدًا لبعض رجاؿ العرب، وكاف يتعرض ويتحارش ببنات مواله، البلتي نبينو بعدـ القياـ بمثؿ ىذا العمؿ مع بنات
األحرار، فمما تكرر ذلؾ الفعؿ منو واعدنو ليبًل ليقضي وطره منيف، وكف قد جمبف لو موسى، فمما خبل بيف، قبضف وجببف 

 .(4)مذاكيره )قضيبو وخصيتاه(
، َوَجَده سيِّده ُيَقّبؿ جارية لو فعاقبو باف (6)اسمو: سندر (5)وفي أياـ الرسوؿ)ص( كاف غبلـ لزنباع بف روح الجذامي

 . (7)ره وخصيتو، وجدع أنفو، وصمـ أذنو، ومف ثـ ُأعتؽ بأمر مف الرسوؿ )ص(َجّب ذك
وحصؿ أف خطب غبلـ اسمو سبلماني، إحدى بنات عقيؿ بني عمَّفة، الذي أغضبو ىذا العمؿ وحسبو تجرأ عميو فأمر 

جسده، ثـ أطمقو، وقاؿ لو: بالشحـ، وألقاه في قرية النمؿ، فأكؿ النمؿ خصيتيو ووـر  (8)بأف يكتؼ السبلماني ويدىف أستو
 .(9)ـ( فأرده وتجترئ، انت عميَّ 705-684ىػ/86-65يخطب إلّي عبد الممؾ بف مرواف )

ـ(، أمر باف ُيجبُّ َذَكر غبلـ وخصيتيو، ألنو 717-714ىػ/99 –96وفي أياـ سميماف بف عبد الممؾ بف مرواف )
 .(10)سمعو يغني بالقرب مف دار الحريـ بقصره

ـ( عمى المدينة واليًا اسمو عثماف بف 742-723ىػ/125 –105شاـ بف عبد الممؾ بف مرواف )وكاف في عيد ىِ  
، فوصمو كتابًا مف ىشاـ بف عبد الممؾ يأمره بإحصاء المخنثيف )اي عّدىـ( فصحؼ قاريء الكتاب فقرأىا: (11)حياف المري

                                                           
 .1/128الجاحظ، كتاب الحيواف،  (1)

 .99؛ الترمانيني، الرؽ ماضيو وحاضره، 10؛ ايدي، الجوىرة في نسب النبي واصحابو العشرة، 1/113لنببلء، الذىبي، سير أعبلـ ا (2) 
 .129-1/128الجاحظ، كتاب الحيواف،  (3)
 .4/62ـ، 1999، الدار العربية لمموسوعات،بيروت، 2ط موسوعة العذاب،عبود،  ؛ الشالجي،9/334االصفياني، االغاني،  (4)
ابػو اسػحاؽ ابػراىيـ بػف  : ىو مف اىؿ فمسطيف لو صحبة مع النبي ص، عاش الى اياـ خبلفة عمر بف الخطػاب. الحربػي،روح الجذاميزنباع بف  (5)

 .3/7 ـ،1984تحقيؽ: سمماف ابراىيـ العاير، مركز البحث العممي واحياء التراث االسبلمي، جدة،  غريب الحديث، اسحاؽ،
مػػػرواف، تمكػػػف مػػػف جنػػػي مػػػاؿ كثيػػػر، وكػػػاف لػػػو ولػػػد اسػػػمو مسػػػروج. ابػػػف عبػػػد البػػػر، االسػػػتيعاب لمعرفػػػة  سػػػندر: عػػػاش حتػػػى ايػػػاـ عبػػػد الممػػػؾ بػػػف (6)

 .  2/688ىػ، 1412 ،االصحاب، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي، دار الجيؿ، بيروت
 .4/63عة العذاب، ؛ الشالجي، موسو 2/136المقريزي، الخطط المقريزية، ؛ 2/470، في تمييز الصحابة ابف حجر العسقبلني، االصابة (7)
 .2/307ابف منظور، لساف العرب،  االست: فتحة اُلدبر. (8)
 .12/255األصفياني، األغاني،  (9)
 .4/63؛ الشالجي، موسوعة العذاب، 1/6، 1959، اليمداني، محمد بف عبد الممؾ، تكممة تاريخ الطبري، تحقيؽ: البرت يوسؼ كنعاف، بيروت (10)

(، حيػث اسػتمرت واليتػو عمػى ـ714-687/ىػػ96-68واليا عمى المدينة اياـ خبلفة الوليد بف عبد الممؾ بف مرواف ) كاف عثماف بف حياف المري (11)
(. ينظػر: زامبػاور، معجػـ االنسػاب واالسػرات الحاكمػة فػي التػاريخ االسػبلمي، ترجمػة: د.زكػي حسػف ـ714-711/ىػػ96-93المدينة خبلؿ المدة )

 .1/35ـ، 2008 ،الوثائؽ والكتب، القاىرة ، مطبعة دار2بؾ وحسف احمد محمود، ط
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اال اف ىناؾ مف يقوؿ انو بالفعؿ أمر بإخصاء  ، اذ اف النقطة وقعت عمى الحاء فصيرتيا خاءًا،(1)خصاء المخنثيف بالخاء
، فاختمفت اآلراء حوؿ ذلؾ إال أف قارئ الكتاب الذي قرأه (2)المخنثيف إذ ما فائدة إحصاء أو عّد المخنثيف بالنسبة لمخميفة

لخاء معجمة لوالي المدينة قاؿ: "وكيؼ يقولوف ذلؾ ]أي كيؼ يقولوف المراد بيا احصاء المخنثيف أو عّدىـ[ ولقد كانت ا
، فقاؿ اليقطري: ما وجو كتاب ىشاـ في إحصاء عدد المخنثيف؟ وىذا ال معنى (4)، أو تمرة صيحانّيو(3)بنقطة، كأنيا سييؿ

 .(5)معنى لو وما كاف الكتاب إال بالخاء المعجمة دوف الحاء الميممة..."
أخصى المخنثيف الموجوديف في  بعد أف ورد ىذا الكتاب إلى والي المدينة الذي عمؿ عمى تنفيذ ما جاء بو بأف 

 .(6)المدينة، والذيف قالوا بعد الخصاء: "اآلف صرنا نساًء بالحؽ"
، وربما يكوف ذلؾ صحيحًا إذ أف (7)وىناؾ مف يورد ىذه الحادثة أياـ خبلفة سميماف بف عبد الممؾ وليس أياـ ىشاـ

 .(8)األمر جاء بأف يحصى المخنثيف في كؿ بمد، ولـ تحدد المدينة فقط
ـ( 749-744ىػ/132-127استمر خمفاء بنو أمية بممارسة ىذا النوع مف التعذيب، ففي أياـ مرواف الحمار األموي )

ـ فحاصرىا حتى طمب أىميا منو األماف، فاستجاب ليـ شريطة اف يسمموه 744ىػ/127انتفضت حمص عمى حكمو سنة 
مار، وكاف ىذا العبد الحبشي يشدُّ َذَكر حمار )يمسؾ احد األحباش الموجوديف فييا والذي كاف يشتـ ويسب مرواف الح

ويشتـ ويسب  –ربما يكوف قد قطع ذكر ذلؾ الحمار اذ لو لـ  يقطعو ال يمكف شده بذكره –قضيب حمار بيده( مف قضيبو
بني ُسميـ ويقوؿ ىذا لواؤكـ ويشير إلى قضيبو وقضيب الحمار، اضطر أىالي حمص إلى إلقاء القبض عميو وتسميمو 

 .(9)مرواف بف محمد الذي بدوره أعطاه لبني سميـ الذيف ما لبثوا اف قطعوا ذكره، وجدعوا انفو، ومثموا بول
ـ( 786-785ىػ/170 –169أما في أياـ العباسييف الذيف لـ يختمفوا عف سابقييـ فقد عذب غبلـ سندي أياـ اليادي )

خراج كؿ سندي مف أراضي الخبلفة ال عباسية، وسبب ذلؾ اف احد أبناء الميمب بف أبي صفرة باشد العذاب وأمر بطرد وا 
في المنصورة مف ببلد السند، وجد زوجتو مع غبلمو السندي في وضع ارتاب منو، فعمؿ عمى قطع وجّب ذكر ذلؾ الغبلـ 

وىدد السندي، األمر الذي ادى الى اف يقـو الغبلـ باالنتقاـ لنفسو، وذلؾ بخطؼ ولديف لسيده وصعد بيما أعمى الدار، 
سيده بانو سيرمي بيما إف لـ َيُجبَّ َذَكر نفسو )قضيبو(، وبعد اصرار مف ذلؾ السندي نفذ سيده الميمبي ما طمب منو وجبَّ 

 .(10)َذَكره أماـ الغبلـ إال إف ذلؾ السندي لـ يسمِّـ الولديف بؿ رمى بيما مف اعمى الدار فماتا مف وقتيما
، إذ بذؿ أعدائو الحسف بف مخمد 860ىػ/245، سنة (11)نجاح بف مسممة وفي أياـ المتوكؿ الذي ألقى القبض عمى

وموسى بف عبد الممؾ الفي دينار لُيسمِّـ ليما نجاح بف سممة، وبالفعؿ تـ ذلؾ اذ عمؿ المتوكؿ عمى تسميمو الييما، فعمبل 
 .(12)عمى ضربو بالمقارع مرارًا وعذباه اشد العذاب، وعصرت خصيتاه عصرًا حتى مات

                                                           
 .122-1/121الجاحظ، كتاب الحيواف،  (1)
 .4/56الشالجي، موسوعة العذاب،  (2)
 المراد ىنا اف النقطة واضحة وكبيرة. (3)
 (.1ىامش ) 1/122الصيحاني: ضرب مف التمر أسود وصمب المضغة. الجاحظ ، كتاب الحيواف،  (4)
 .1/122ف، الجاحظ، كتاب الحيوا (5)
 .4/56؛ الشالجي، موسوعة العذاب، 1/122، المصدر نفسو (6)
 .56-4/55الشالجي، موسوعة العذاب،  (7)
 .91-89، 42-39اليفوات النادرة،  (8)
 . 5/333؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، 7/327، االمـ والمموؾ الطبري، تاريخ (9)

 .4/64موسوعة العذاب،  ؛ الشالجي،2/258المسعودي مروج الذىب،  (10) 

كػػاف نجػػاح بػػف مسػػممة صػػاحب ديػػواف التوقيػػع ونػػديـ المتوكػػؿ، وكػػاف يخشػػاه  معظػػـ اربػػاب الدولػػة، وكػػاف الحسػػف بػػف مخمػػد عمػػى ديػػواف الضػػياع،  (11) 
 . 59-4/58وموسى بف عبد الممؾ عمى الخراج. فأراد نجاح االيقاع بيما. راجع: الشالجي، موسوعة العذاب، 

 .6/554؛ مسكويو، تجارب األمـ، 217، 9/214، االمـ والمموؾاريخ الطبري، ت (12)
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شتداد النزاع بيف الخميفة الميتدي واألتراؾ، حاوؿ الخميفة التقرب إلى العامة، وجمس لممظالـ وأباح دماء األتراؾ وبعد ا
ىػ بعصر خصيتيو ودوسيا مف قبؿ األتراؾ وشيدوا انو مات سميمًا 256وأمواليـ، وخاض حروبًا خاسرة معيـ وُقتؿ سنة 

 . (1)وليس فيو اثر
استخدـ أسموب الخنؽ بالقتؿ فكاف يخطؼ النساء ويقتميف خنقًا ويدفنيف في داره شخص  870ىػ/257وظير في سنة 

التي سكنيا ببغداد، وذلؾ اياـ خبلفة المعتمد، فالقي القبض عميو فضرب ألفي سوط ولـ يمت فأمر أف يضرب الجبلدوف 
 .(2)خصيتو بالخشب ففعموا حتى مات

شيراز ودخميا سنة  (3)ـ(878ىػ/265ميث الصفار )ت:وفي جية المشرؽ اإلسبلمي بعد اف فتح يعقوب بف ال
 .(4)ـ، تـ اسر أميرىا عمي بف الحسيف، وعذبو بأنواع العذاب وعصرت خصيتو869ىػ/265

ـ، ىرب منيا عبد اهلل يحيى بف المدبر، بعد أف ارتدى زي 879ىػ/266وعندما دخؿ بدر الجمالي إلى القاىرة عاـ 
ت الخميفة الفاطمي المستنصر، فالقي القبض عميو وقطع ذكره ووضع في فيو، وبعدىا المتسوليف، وكاف متزوجًا إحدى بنا

 .(5)تـ قتمو
ـ، تمكف المقتدر مف استعادة األمور إلى 908ىػ/296وعندما خمع المقتدر مف الخبلفة وعّيف ابف المعتز خمفًا لو سنة 
 .(6)ؿ ليبًل بعصر خصيتو، وتـ تسميمو الى أىمونصابيا، وتـ إلقاء القبض عمى ابف المعتز وأودع السجف، إال انو قت

ـ 901ىػ/289حدثت فتنة القرامطة الذيف تزعميـ أبو سعيد القرمطي، والذي بدوره دخؿ بحرب مع قبيمة ضبَّة، سنة 
ىـ، وتمكف مف االنتصار عمييـ واخذ منيـ خمقًا كثيرًا وبنى ليـ سجنًا أودعيـ فيو، ومنع عنيـ الماء والطعاـ حتى مات أكثر 

والباقيف عمى قيد الحياة كانوا يأكموف لحـو الموتى، وعندما عمـ بذلؾ أمر بيـ فاخصوا وأطمقوا فمات أكثرىـ اثر عممية 
 .(7)الخصاء

لـ تكف تصفية الحساب تشمؿ ىذه الجوانب فقط، بؿ تعداه األمر إلى أكثر مف ذلؾ، بؿ شمؿ حتى المفكريف ورجاؿ 
ـ في دمشؽ برحمة عممية، وقد سأؿ في جامع دمشؽ عف فضائؿ 915ىػ/303كاف سنة  العمـ فيذا اإلماـ النسائي الذي

، وفي رواية انو قاؿ ما اعرؼ لو (8)معاوية بف أبي سفياف، فقاؿ: "أما يرضى معاوية أف يخرج رأسًا برأس، حتى يفضؿ؟"
ه ومف ثـ تعصر خصيتيو وتداس وحمؿ ، األمر الذي حدى بيـ إلى أف يقوموا لو ويدوسو (9)فضيمة إال: "ال اشبع اهلل بطنؾ"

 .(10)ـ915ىػ/303وحمؿ إلى الرممة ومات بسببيا بعد أياـ قميمة سنة 

                                                           
؛ السػيوطي، تػاريخ الخمفػاء، 2/535؛ الكتبػي، فػوات الوفيػات، 233-7/228؛ ابف االثير، الكامؿ في التػاريخ، 2/464المسعودي، مروج الذىب،  (1)

 .163الخمفاء، 
 .4/60؛ الشالجي، موسوعة العذاب،  9/479الطبري، تاريخ الطبري،  (2)
تمكػػف مػػف تاسػػيس امػػارة اطمػػؽ عمييػػا اسػػـ: االمػػارة الصػػفارية ودخػػؿ بحػػرب مػػع الخبلفػػة العباسػػية وتمكػػف مػػف اسػػقاط  يعقػػوب بػػف الميػػث الصػػفار: (3)

محمػػد بػػف ؛ اليعقػػوبي، 418-7/415االمػػارة الطاىريػػة التػػي اسسػػت بمباركػػة الخبلفػػة العباسػػية. لمتفاصػػيؿ ينظػػر: الطبػػري، تػػاريخ االمػػـ والممػػوؾ، 
 .507-2/502، ب بف واضح، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، د.تيعقو 

 .410 –6/409ابف خمكاف، وفيات االعياف،  (4)
 .5/22ابف تغري بردي، النجـو الزاىرة،  (5)
 .3/359؛ ابف خمدوف، العبر، 18/ 8ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،  (6)
 .164المقريزي، اتعاظ الحنفا،  (7)
 .4/6موسوعة العذاب، الشالجي،  (8)
النسػائي، ابػو عبػد الػػرحمف احمػد بػف شػػعيب، خصػائص اميػر المػػؤمنيف عميػو السػبلـ، تحقيػػؽ: محمػد ىػادي االمينػػي، مكتبػة نينػوى الحديثػػة، د.ت،  (9)

23 . 
 .1/77ابف خمكاف، وفيات االعياف،  (10)
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وقتؿ ناصر الدولة الحمداني عمو سعيد بف حمداف والد الشاعر ابا فراس الحمداني بعصر مذاكيره مف ِقَبؿ إتباعو بعد 
 .(1)ـ934ىػ/323أف أمرىـ بذلؾ سنة 

لكبير فقد قتؿ نتيجة مؤامرة حبكت ضده مف قبؿ رجبلف وامرأة، فقتؿ بعصر خصيتاه أما ابف ماكوال ذلؾ المحدث ا
 .(2)ـ1030ىػ/422سنة 

 -447ـ( تحديدًا حكـ السمطاف السمجوقي )1193 -1055ىػ/590 -447وفي أياـ السمطنة السمجوقية )
إال إف الوزير خطبيا لنفسو ـ( طغرلبؾ الذي كمؼ وزيره عميد الممؾ الكندري بخطبة امرأة لو، 1063-1055ىػ/455

وتزوجيا األمر الذي أثار حفيظة السمطاف السمجوقي، الذي عمؿ بدوره عمى اخصاء وزيره ابف الكندري، ولـ يقتمو أو 
 يسرحو، بؿ أبقاه بخدمتو لحنكتو اإلدارية وبذلؾ قاؿ الشاعر: 

 قاؿ محا السمطاف عنو بفعمو
 

 سمو الفحوؿ وكاف قرمًا صائبل 
 ا فاآلف زاد فحولةقمت:اسكتو  

 
 لما غدا مف أنثييو        عاطبل 

 والفحؿ يأنؼ اف يسمى بعضو 
 

 (3)أنثى لذلؾ جذىا مستأصبل 
قاـ عماد الديف زنكي بقتؿ حسف البربطي الذي كاف ضمف الحامية التي تترؾ لحماية النساء واالطفاؿ عند خروج  

عمى التخمص منو، وأمر باف  (4)فوصمت شكوى لزنكي فعمؿ حيمةجيش الزنكييف فكاف البربطي يتحارش جنسيًا بالنساء 
 يقطع ذكره وخمع عينيو وصمبو ونفذ بو ذلؾ.
ـ يطبقوف عممية الجب لمذكر والخصيتيف، فكانوا إذا اسروا احد 1124ىػ/518واخذ االفرنج بعد دخوليـ حمب سنة 

ـ، عندما 1126ىػ/520الدولة آقسنقر البرسقي سنة وقتؿ صاحب الموصؿ قسيـ ، (5)المسمميف يقوموف بقطع يديو ومذاكيره
 .(6)عندما كاف يصمي في الجامع فقطعت يداه ورجبله وذكره حتى مات

ـ( صاحب تكريت مف قبؿ أمير مدينة دويف، عندما اتيـ بزوجة احد 1145ىػ/540وخصي مجاىد الديف بيروز )ت:
 .(7)ممكشاه السمجوقياألمراء، األمر الذي أدى إلى الخروج مف دويف واتجو إلى محمد بف 

كما استخدـ الخصاء كعقوبة رادعة أحيانًا، واف كاف ذلؾ شرعًا غير جائز، ومثالنا عمى ذلؾ ىو اف احد معممي 
ـ، بعد أف احضر جميع معمميف 1203ىػ/600الصبياف المعروؼ بػ: يحيى بف ابي سعد البصري الذي خصي سنة 

 .(8)مارستاف )المستشفى(، وسبب ذلؾ ىو انو الط بصبي كاف يعممو الخطالصبياف ببغداد وتـ خصائو ومف ثـ حممو إلى ال
 .(8)الخط

وقاـ خمسة مف الخدـ بمياجمة الممؾ المعز آيبؾ في مصر، عندما كاف يغتسؿ في الحماـ وربطوا مذاكيره بوتر 
 .(9)ـ1258ىػ/656)خيط( وسحبوه حتى مات وكاف ذلؾ في عاـ 

                                                           
 .324-323/ 1ابف مسكويو، تجارب االمـ،  (1)
 .21 4/4لزاىرة، ابف تغري بردي، النجـو ا (2)
 .   4/57؛ الشالجي، موسوعة العذاب، 70ابف الطقطقى، الفخري في اآلداب السمطانية،  (3)
 .1/516راجع: الذىبي، سير اعبلـ النببلء، يحوؿ ذلؾ التدبير  (4)
 .1/457الذىبي، سير اعبلـ النببلء،  (5)
 .10/635ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،  (6)
 .1/256يات االعياف، ابف خمكاف، وف (7)
 .4/65؛ الشالجي، موسوعة العذاب، 121ابف الدبيثي، الجامع المختصر،  (8)
 .1/91ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة،  (9)
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الخصاء كاف واحدًا مف وسائؿ التعذيب أو القتؿ، كعقاب لفعؿ معيف أو الكبلـ السابؽ يدلؿ لنا مدلوالت واضحة باف 
عداء، فتارة ُيجّب الَذًكر واألنثييف مرة واحدة، وأخرى تقطع األنثييف، وثالثة تعصر الخصيتيف حتى الموت لكي ال يتـ 

بأنيما واحدة مف وسائؿ وأساليب التعرؼ عمى آلية القتؿ أو طريقة القتؿ، وىكذا فاف التعرض لمذكر واألنثييف يمكف القوؿ 
تصفية الحساب مع الخصـ استخدـ بشكؿ واضح مف قبؿ عدد مف خمفاء وأمراء الدولة العربية اإلسبلمية وفي مختمؼ 

 األنحاء وعمى مر العصور.
 المجوء لمخصاء لمحصول عمى المنافع المادية: -ت -3

ستفادة مف خدماتيـ في القصور والبيوت إذ إف عدد كما مورس الخصاء ألجؿ الحصوؿ عمى المكاسب المادية أو اال
مف األقباط النصارى في مدينة أسيوط كانوا يشتروف صغار العبيد السود مف أىالييـ الذيف يضطروف أحيانًا لبيعيـ بسبب 

أخرى  الفقر المدفع الذي يكوف عائقًا في إمكانية تربيتيـ فيضطروف لبيعيـ لبلستفادة مف مبالغيـ مف جية، ومف جية
 .(1)لمتخمص مف نفقات عيشتيـ فيعمؿ أولئؾ األقباط عمى خصائيـ وىـ صغارًا وبيعيـ بأسعار عالية

ومورس الخصاء مع األطفاؿ الذيف يتـ سبييـ وبيعيـ في الحروب أو الكبار الذيف يستعبدوف جراء األسر في الحروب، 
صائيـ وبيعيـ بأسعار عالية، أو يتـ استخداميـ ليكونوا خدمًا أو األطفاؿ الذيف يتـ اختطافيـ مف الشوارع واألسواؽ، فيتـ خ

 .  (2)لمحريـ في قصور الخمفاء واألمراء واألغنياء الميسوريف
وبالرغـ مف تحريـ شريعتيـ خصاء  (3)استخدـ الييود الخصاء وباشروه بأنفسيـ واتخذ بعضيـ الخصاء وسيمة لمرزؽ

، ففي االندلس خبلؿ (4)وا يضطروف لشراء الخيوؿ والثيراف المخصية مف النصارىالحيوانات كالخيؿ والثيراف، حتى انيـ كان
ىي مدينة بشينا العاصمة القديمة إلقميـ  (5)خبلؿ حكـ المسمميف ليا يجمب العبيد السود الصقالبة لمدينة خمؽ بّجاية

، (7)مى أغنياء المسمميف ىناؾ، وكاف اىؿ ىذه المدينة مف الييود يعمموف عمى خصاء ىؤالء الصقالبة وبيعيـ ع(6)البيرة
كذلؾ كاف يفعؿ الييود في فرنسا إذ كانوا يمارسوف الخصاء ويمتينونو، وكاف ييود ديِّر فرداف الذي يعتمد بالتمويؿ عمى 
أمواؿ العبيد الذيف يخصوف فيو إذ اشتير ييود ديِّر فرداف بتمؾ المينة حتى أصبح ذلؾ الدير مصدرًا ميمًا مف مصادر 

 .(8)بمداف األوربية واإلسبلمية بالخصيافتزرويد ال
  

 الفصل الثالث
 االوضاع السياسية واالجتماعية لممترجمة

 في الدولة العربية اإلسالمية 
 المترجمة في المغة واالصطالح: -1

بنياية تناولت المعاجـ المغوية مصطمح المترجمة بمدلوالت لغوية عديدة منيا: المرأة المذكرة، والرجمة، والمترجمة، ولكف 
المطاؼ ياتي التعريؼ المغوي بنتيجة واحدة، وىي: اف المراة المترجمة ىي تمؾ المرأة التي تحاوؿ التشبو بالرجاؿ مف خبلؿ 

                                                           
 . 2/152متز، الحضارة العربية االسبلمية،  (1)
 .4/162الشالجي، موسوعة العذاب،  (2)

(3) Dozy,Gesch,der Mauren in Spaine,11,P.38. 
(4) Krauss,Talmudische Archaoljie ,11,P.116. 

بالكسر، وتخفيؼ الجيـ، وألؼ، وياء، وىاء: مدينة عمى ساحؿ البحر بيف إفريقية والمغرب، كاف أوؿ مف اختطيا الناصر بف عمناس بف  بجاية: (5)
 .1/339. الحموي، معجـ البمداف، ـ1064ىػ/457حماد بف زيري بف مناد بف بمكيف، في حدود سنة 

 بالفتح، ىي بميدة قريبة مف ساحؿ البحر باألندلس، وليا مرسى ترسى فيو السفف مابيف مرسية والمرية، قاؿ سعد الخير: وأما الحميدي فإنو البيرة: (6) 
 .1/526فإنو قاؿ ىي باألندلس ولـ يزد. الحموي، معجـ البمداف، 

 .2/153متز، الحضارة العربية اإلسبلمية،  (7)
(8) Dozy,Gesch, der,P.116. 
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: "ترجمت المرأة: صارت كالرجؿ"، (1)ومف التعريفات المغوية لممترجمة، قاؿ ابف منظور، الزي والييئة والحركات والفعاؿ
، (3)، ويقاؿ رجمة لممرأة اذا كانت متشبية في بعض احواليا(2)شبيت شمائميا الرجؿ ال في خمقتيا"ويقاؿ: "امرأة مذكرة، اذا أ

 .(4)، وقيؿ: "... امرأة ذكرة ومذكرة ومتذكرة: متشبية بالذكور"(3)احواليا
ووردت كممة المترجمة او المذكرة في المعنى االصطبلحي بانيا المرأة التي تتشبو بالرجاؿ وتحاوؿ الدخوؿ الى عالميـ 

 : "والمترجبلت أي: المتكمفات في الرجولة المتشبيات بالرجاؿ في حمؿ السيؼ والرمح". (5)وممارسة فعاليـ، وقاؿ العيني
 موقف الشرع اإلسالمي: -2

يعد الشرع اإلسبلمي الراصد والضابط والمنظـ لحياة األفراد والمجتمعات اإلسبلمية، ووضع ضوابط العيش التي يمكف 
ياتنا بشكؿ سميـ، وخط الخطوط التي اذا تـ تجاوزىا فاف ذلؾ التجاوز يعد في حاالت معينة مسموحا مف خبلليا تنظيـ ح

ومباحا وحاالت اخر مكروىا وثالثة محرما وغير جائز العمؿ بيا، الف القياـ بالعمؿ المحـر مف شانو التاثير سمبا عمى 
الشرعية الموضوعة، وظاىرة الترجؿ واحدة مف الظواىر المجتمع برمتو ناىيؾ عف التأثير عمى الشخص المخالؼ لمقاعدة 

السمبية التي تصيب المجتمعات؛ لذلؾ وقؼ الشرع اإلسبلمي موقفو المصحح ليا والراصد والمنبو لمساوئيا، فوردت آيات 
خذ الشيطاف وليا "وآلمرنيـ فميغيرف خمؽ اهلل ومف يتقرآنية وأحاديث نبوية مباركة ضد ىذه الظاىرة، فجاء في الكتاب العزيز: 

: "وقيؿ تغيير خمؽ اهلل ىو اف كؿ ما يوجده اهلل لفضيمة فاستعاف بو (7)، قاؿ االندلسي(6)مف دوف اهلل فقد خسر خسرانا مبينا"
 بو في رذيمة فقد غير خمقو... والفتاة اذا ترجمت متشبية بالفتياف. وكؿ ما حممو اهلل فحرموه".

، واريد بذلؾ تحريـ الحبلؿ وتحميؿ (8)عمييا ال تبديؿ لخمؽ اهلل ذلؾ الديف القيـ" وقاؿ تعالى: "فطرة اهلل التي فطر الناس
في الحديث: "انو ]ص[ لعف المترجبلت مف النساء، يعني البلتي يتشبيف بالرجاؿ في زييـ وىيآتيـ، فأما ، و (9)وتحميؿ الحراـ

 .  (10)رجمة"فأما في العمـ والرأي فمحمود، وفي رواية: لعف اهلل الرجمة مف النساء، بمعنى المت
وقاؿ رسوؿ اهلل ص وصحبو المنتجبيف: "ثبلث ال يدخموف الجنة وال ينظر اهلل إلييـ يـو القيامة العاؽ والديو والمرأة 

يـ فأما في : "والمرأة المترجمة... ىي التي تتشبو بالرجاؿ في زييـ وىيآت(12)، وقاؿ ابف االثير(11)المترجمة المتشبية بالرجاؿ"

                                                           
 مادة )رجؿ(. 11/266لساف العرب،  (1)
 . 6/442الزبيدي، تاج العروس،  (2)
 .14/263؛ الزبيدي، تاج العروس، 11/267؛ ابف منظور، لساف العرب، 189الراغب االصفياني، المفردات في غريب القرآف،  (3)
 . مادة ) ذكر(.4/309ابف منظور، لساف العرب،  (4)
 .22/42ف احمد بف موسى بف احمد، عمدة القاري، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ابو محمد محمود ب (5)
 .  119سورة النساء، اآلية/ (6)
 .  3/369ـ، 2001، ابو عبد اهلل محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ، تفسير البحر المحيط، دار الكتب العممية، بيروت (7)
، اآلية/ (8)  .  30سورة الرـو
ـ، 1995 ابػػػو عمػػػي الفضػػػؿ بػػػف الحسػػػف، تفسػػػير مجمػػػع البيػػػاف، تحقيػػػؽ: لجنػػػة مػػػف العممػػػاء، مؤسسػػػة االعممػػػي لممطبوعػػػات، بيػػػروت،  الطبرسػػػي، (9)

3/195  . 
 .11/267؛ ينظر: ابف منظور، لساف العرب، 2/203ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (10)
  .2/203النياية في غريب الحديث،  .(11)
؛ ابو يعمى الموصػمي، احمػد بػف عمػي المثنػى 5/80؛ النسائي، سنف النسائي، 2/134 دار صادر، بيروت، د.ت، مسند احمد، احمد،ابف حنبؿ،  (12)

؛ الطبرانػػػي، القاسػػػـ سػػػميماف بػػػف احمػػػد، المعجػػػـ 9/409ـ، 1987التميمػػػي، مسػػػند ابػػػي يعمػػػى، تحقيػػػؽ: حسػػػيف سػػػميـ اسػػػد، دار المػػػأموف، دمشػػػؽ، 
؛ المعجػػـ االوسػػط، تحقيػػؽ: قسػػـ التحقيػػؽ 12/233 د.ت، ، دار احيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػروت،2السػػمفي، طالكبيػػر، تحقيػػؽ: حمػػدي عبػػد المجيػػد 

؛ المتقػي الينػدي، عػبلء الػديف عمػي بػف حسػاـ الػديف، كنػز العمػاؿ فػي 3/51، 1995 جػدة، بدار الحرميف، دار الحرميف لمطباعة والنشر والتوزيع،
 .  16/34ـ، 1989بكري حياني، مؤسسة الرسالة، بيروت، السنف واالقواؿ واالفعاؿ، تحقيؽ: الشيخ 
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، لعف ص وصحبو (1)ولعف رسوؿ اهلل ص: "... الرجؿ يمبس لبس المرأة والمرأة تمبس لبس الرجؿ..."، ود"العمـ والرأي فمحم
: "...اف الرسوؿ صمى اهلل عميو ]وآلو وصحبو المنتجبيف[ (3)، وقاؿ الصنعاني(2)وصحبو المنتجبيف: "...الرجمة مف النساء"

 المنتجبيف[ وسمـ كاف يكره الرجمة".
 تنيى تشبو النساء بالرجاؿ وتنكرىف بالممبس والفعاؿ، ومنيا:  ومف األحاديث النبوية المباركة التي

: "أنو ]ص وصحبو المنتجبيف[ لعف المتشبيات مف النساء بالرجاؿ"، وقاؿ أيضا: "... ولعف (4)قاؿ ابف شيبة الكوفي
في باب  (6)العيني، وقاؿ: "المتشبية بالرجاؿ مف النساء ليست منا ولسنا منيا"، قاؿ (5)مف النساء المتشبية المترجمة"

المتشبيوف بالنساء والمتشبيات بالنساء: "... ويدؿ عمى ذلؾ ذكر المعف في... تشبو النساء بالرجاؿ مثؿ لبس النعاؿ الرقاؽ 
 والمشي بيا في محافؿ الرجاؿ ولبس األردية والطيالسة والعمائـ ونحو ذلؾ مما ليس ليف استعمالو...".

 الجذور التاريخية لمترجل:  -3
د ظاىرة الترجؿ مف الظواىر االجتماعية التي سجمت حضورا في المجتمعات المختمفة ومنذ العصور القديمة، حيث تع

اف ىذه الظاىرة االجتماعية مورست باشكاؿ مختمفة تارة عف طريؽ التزيي بمبلبس الجنس اآلخر، وتارة عف طريؽ الفعاؿ 
ليا الدخوؿ الى عالـ الرجاؿ، مثؿ: خشونة الصوت وطريقة المشي، والتصرفات التي تقـو بيا المرأة، والتي تحاوؿ مف خبل

وعممية استعراض العضبلت محاولة مف خبلؿ ذلؾ ايياـ االخريف بانيا رجؿ، والبد مف القوؿ باف ىناؾ فرؽ بيف اف نقوؿ 
لذي تقـو بو بظاىرة الترجؿ، اف ىذه المرأة شجاعة، وبيف القوؿ عنيا انيا مترجمة، فالمرأة الشجاعة العبلقة لفعميا والعمؿ ا

والمرأة الشجاعة ينظر ليا المجتمع باجبلؿ واحتراـ واكبار، اما المترجمة فاف المجتمع ال يتقبؿ فعاليا وال يحتـر وجودىا 
بيكذا ىيئة، وسنحاوؿ توضيح الدور الذي تمارسو المرأة المترجمة مف خبلؿ النصوص التاريخية التي تمكنا مف الحصوؿ 

 ات المصادر التاريخية، وكتب االدب والمصادر ذات العبلقة.عمييا بطي
 الترجل قبل اإلسالم. -3-1

ظيرت في المجتمعات اإلسبلمية  ظاىرة تنكر الرجاؿ بزي النساء، وتنكر النساء بزي الرجاؿ ولباسيـ، والبد مف القوؿ 
وجدت بثقافات عديدة سابقة، فعمى سبيؿ بأف ىذه الظاىرة لـ تظير ألوؿ مرة في المجتمعات اإلسبلمية، بؿ ىي ظاىرة 

المثاؿ، ورد في النصوص المسمارية القديمة اف الرجؿ يحؾ قضيبو والمرأة تحؾ فرجيا وكاف السحاؽ معروفا بيف النساء 
مثمما ىو مع الرجاؿ حيث تكممت عنو النصوص المسمارية، كما اف بعض االلواح واالختاـ فسرت عمى انيا تمثؿ حاالت 

، ااّل اف حب المرأة لممرأة أي الحب السحاقي  (7)ي القبؿ وكذلؾ في الدبر( حيث اقترح البعض انيا تمثؿ السحاؽلمجماع )ف
. حيث يبدو اف النساء في ببلد الرافديف كف طبيعيات (8)السحاقي )مضاجعة االناث مع االناث( كاف غير معروؼ بوضوح
، جاءنا مف نصوص التنبؤات التي عثر عمييا  الى السحاؽبشكؿ واضح باف تتخذ مف الذكر حبيبًا ليا وىناؾ تمميح يشير 

                                                           
؛ ابػػف حبػػاف، عػػبلء الػػديف عمػػي بػػف 5/379؛ النسػػائي، سػػنف النسػػائي، 1/296؛ الطبرانػػي، المعجػػـ االوسػػط، 325/ 2ابػػف حنبػػؿ، مسػػند احمػػد،  (1)

مػوني، اسػماعيؿ بػف محمػد الجراحػي، كشػؼ ؛ العج13/63ـ، 1993بمباف، صحيح ابف حباف، تحقيؽ: شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
؛ الشػوكاني، محمػد بػف 2/144ـ، 1988، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، 3الخفاء ومزيػؿ االلبػاس عمػا اشػتير مػف االحاديػث عمػى السػنة النػاس، ط

 .  2/117ـ، 1973عمي بف محمد، نيؿ االوطار، دار الجيؿ، بيروت، 
 . 117/ 2، نيؿ االوطار، ؛ الشوكاني5/327المناوي، فيض القدير،  (2)
؛ 7/488ابػػو بكػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف ىمػػػاـ، المصػػػنؼ، تحقيػػػؽ: حبيػػػب الػػػرحمف االعظمػػػي، منشػػػورات المجمػػػس العممػػػي، دوف مكػػػاف وتػػػاريخ طبػػػع،  (3)

 . 16/384، 6/697اليندي، كنز العماؿ، 
 .   6/236ـ، 1989النشر، بيروت، عبد اهلل بف محمد بف عثماف، المصنؼ، تحقيؽ: سعد المحاـ، دار الفكر لمطباعة و  (4)
 .  5/343فيض القدير،  (5)
 .  22/41عمدة القاري،  (6)
 . 206, 202ـ، 2001خالد اسعد عيسى واحمد غساف سبانو، دار رسبلف، دمشؽ، ساغر، ىاري، عظمة آشور، ترجمة:  (7)
(8) Bottero, 1992, p.97  . 
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، وقد يكوف  (1)في مكتبة اشوربانيباؿ في نينوى حيث نقرأ ما نصو: "اذا ركب كمب عمى كمب فيرتكب النساء السحاؽ"
فعؿ السبب الذي يدفع النساء لمسحاؽ ىو اف التخنث الذي يصيب الرجاؿ ويجعؿ البعض منيـ يمثؿ دور الرجؿ ويمارس ال

مع اآلخر الذي يمثؿ دور المرأة )المخنث(، فاف ذلؾ سيولد اكتفاء الرجاؿ بالرجاؿ، مما يؤدي الى اقداـ النساء الى ممارسة 
رأة، وىكذا تكتفي الجنس فيما بينيف وبالتالي سيكوف بعضيف المترجمة التي تؤدي دور الرجؿ واالخرى التي تؤدي دور الم

نصا قاؿ فيو: "اف رجبل... كاف يقوؿ لزوجتو... انت ستكونيف الرجؿ ولذلؾ دعيني امثؿ  (2)واورد ساغز، النساء بالنساء
 دور المرأة ومع ذلؾ فقد كاف تبادؿ االدوار معروفا في بابؿ وربما في آشور".

وفي اياـ النبي سميماف عميو السبلـ أرسمت الممكة بمقيس إلى النبي سميماف مجموعة مف الجواري بييئة الغمماف 
جموعة مف الغمماف بييئة النساء، وطمبت منو بيذا االمتحاف اف يعرؼ الغمماف ويميزىـ عف الجواري، وتناقمت ىذه وم

الرواية كتب التفسير والتاريخ، ونص الرواية ىو: "أنيا ]الممكة بمقيس ممكة سبأ[ عمدت إلى خمسمائة غبلـ وخمسمائة 
لبست الغمماف في سواعدىـ أساور مف الذىب، وفي أعناقيـ أطواقا مف وأ (4)والمناطؽ (3)جارية فألبست الجواري األقبية

والغمماف عمى  (7)مرصعات بأنواع الجواىر، وحممت الجواري عمى خمسمائة رمكة (6)وشنوفا (5)ذىب وفي آذانيـ أقراطا
 . (9)..."(8)خمسمائة برذوف

ضحة عمى عممو بأسرار وخفايا األمور التي ليس وقد عمؿ النبي سميماف )ع( الجتياز ىذا االختبار بأمر يدؿ داللة وا
مف السيؿ اف يستدؿ عمييا احد اال الراسخوف بالعمـ، وقيؿ بيذا الخصوص: "مّيز ]النبي سميماف )ع([ بيف الجواري 
 والغمماف باف أمرىـ اف يغسموا وجوىيـ وأيدييـ، فكانت الجارية تأخذ الماء مف اآلنية بإحدى يدييا ثـ تجعمو عمى اليد
األخرى ثـ تضرب بو الوجو، والغبلـ يأخذ مف اآلنية يضرب بو وجيو، وكانت الجارية تصب عمى باطف ساعدىا والغبلـ 

 .(10)عمى ظير الساعد، وكانت الجارية تصب الماء صبًا والغبلـ يحدر الماء عمى يده حدرًا، فميز بينيـ بذلؾ"

                                                           
 .   362، 207ساغر, عظمة آشور,  (1)
 .   202آشور، ىاري، عظمة  (2)
. ويقػػاؿ اف أوؿ مػف لػػبس القبػاء ىػػو النبػي سػػميماف 6/2458الجمػع أقبيػػة، وىػو رداء يمػػبس، وتقبيػت قبػػاء، اذا لبسػتو. الجػػوىري، الصػحاح،  القبػاء: (3)

 ،ف منظػػور، . والقبػػاء مػػا يشػػّد بػػو اإلنسػػاف وسػػطو. ابػػ6/198؛ ابػػف منظػػور، لسػػاف العػػرب، 4/203. ابػػف األثيػػر، النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث
 .   10/355لساف العرب، 

وىو لباس تمبسو المػرأة عمػى اف تقػـو بشػد وسػطيا بنطػاؽ، وأوؿ مػف لبسػو اـ إسػماعيؿ الخميػؿ، وكانػت أسػماء زوج النبػي بنػت أبػي بكػر  المناطؽ: (4)
ىمػػا فػػي الغػػار ويقػػاؿ سػػميت بػػذلؾ تسػػمى ذات النطػػاقيف ألنيػػا كانػػت تشػػد احػػدىما عمػػى وسػػطيا وتشػػد بػػاآلخر طعامػػا لتحممػػو الػػى النبػػي وابػػا بكػػر و 

؛ ابػػف 5/75ألنيػػا عمػػدت عمػػى نطاقيػػا فشػػقتو الػػى نصػػفيف تمنطقػػت بأحػػدىما وحممػػت الطعػػاـ بػػاآلخر. ابػػف األثيػػر، النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث، 
وترفػع وسػط ثوبيػا  . والنطاؽ: ىو اف تمبس المرأة ثوبيا، ثػـ تشػّد وسػطيا بشػيء13/459؛ الزبيدي، تاج العروس 10/355منظور، لساف العرب، 

عمػى  وترسمو عمى االسفؿ عند معاناة االشغاؿ، لئبل تعثر في ذيميا، ويقػاؿ ىػو شػقة او ثػوب تمبسػو المػرأة ثػـ تشػّد وسػطيا بحبػؿ، ثػـ ترسػؿ االعمػى
 .  10/355االسفؿ الى الركبة، ويقاؿ لممرأة انتطقت او تنطقت اذا شّدت نطاقيا عمى وسطيا. ابف منظور، لساف العرب، 

؛ الفيروزابػادي، مجػد الػديف محمػد بػف يعقػوب 4/41مفردىا قرط، وىو نوع مف انواع حمي االذف. ابف االثير، النياية فػي غريػب الحػديث، االقراط:  (5)
 .10/372؛ الزبيدي، تاج العروس، 2/378الشيرازي، القاموس المحيط، دار العمـ لمجميع، بيروت، د.ت، 

. وقيػػؿ 2/505؛ ابػف االثيػػر، النيايػة فػي غريػب الحػديث، 4/1383رط االذف او حمييػا. الجػوىري، الصػحاح، شػنوفا: مفػرده شػنؼ وىػو نػوع مػػف قػ (6)
 .  2/546الشنؼ ما يعمؽ باليسرى والقرط باليمنى. الطريحي، مجمع البحريف، 

 .  10/434العرب، رمكة: الرمكة االنثى مف البراذيف، وىي التي تتخذ لمنسؿ والجمع رمؾ او ارماؾ. ابف منظور، لساف  (7)
 .  18/54برذوف: دابة لمحمؿ الثقيؿ ال تكوف اال مف الخيؿ، والمقصود ىنا الخيؿ غير العراب. الزبيدي، تاج العروس،  (8)
، تفسػػير حسػيف بػف مسػعود؛ البغػوي، 207ـ، 2002الثعمبػي، تفسػير الثعمبػي، تحقيػؽ: ابػو محمػد بػف عاشػور، دار احيػػاء التػراث العربػي، بيػروت،  (9)

 .  417تحقيؽ: خالد عبد الرحمف العؾ، دار المعرفة، بيروت، د.ت،  المسمى بػ: معالـ التنزيؿ، بغويال
 .3/419البغوي، تفسير البغوي،  (10)
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يزه عما تمبسو النساء، عبلوة عمى ذلؾ يبّيف ما يركب الرجاؿ مما تقدـ يتضح بشكؿ جمّي الزّي الذي يمبسو الرجاؿ ويم
وما تركب النساء، كذلؾ فعاؿ كؿ جنس مف كبل الجنسيف مف خبلؿ القياـ ببعض الحركات التي تشبو كؿ جنس بيا وتنكر 

 مف الجواري والغمماف.
واف ساقييا مشعرتاف والدليؿ عمى  امرأة شعرانية، (1)وكانت الممكة بمقيس بحسب ما ذكر عنيا في الكثير مف المصادر

عمى ذلؾ ىو اف النبي سميماف عميو السبلـ قبؿ اف يتزوجيا طمب مساعدة الجف بإيجاد طريقة إلزالة الشعر عف ساقييا، 
فصنعوا لو النورة التي تستخدـ بالحماـ إلزالة الشعر عف ساقييا، وروي باف الممكة بمقيس كانت زّباء ىمباء، والزّباء ىي 

، وربما ىنا يقصد بالشعر ليس شعر الرأس بؿ الشعر الموجود عمى جسـ بمقيس (2)الشعر واليمباء الطويمة الشعرالكثيرة 
باعتبارىا شعرانية وقد استخدموا النورة ألوؿ مرة مف اجؿ ازالة الشعر الموجود عمى ساقييا وعد ىذا االستخداـ االوؿ لمنورة 

 كمزيؿ لمشعر في التاريخ.
بيذا الخصوص: "... لكف استخداـ النورة إلزالة الشعر عف الجسد او عف ساؽ  (3)يف المحدثيفوقاؿ احد المؤرخ 

بمقيس لـ يكف ىدفو، عند المؤوليف، تحسيف مظير المرأة ليناسب الذوؽ الجنسي الذكوري فحسب، وانما ايضا القوؿ باف 
 مف مصدر السمطة". الرجؿ، انيى سمطة المرأة عبر تجريدىا مف الشعر، أي  –]النبي[ سميماف 

مف النص السابؽ يمكف القوؿ باف الشعر عمى الساقيف والجسـ الشعراني شيء خاص بالرجاؿ ورمزية مف رمزيات 
الذكورة ال تتناسب مع المرأة التي يجب اف تزيؿ ىذه العبلمة عنيا اف كانت موجودة لتبقى محافظة عمى الحدود الفاصمة 

 بينيا وبيف الجنس الثاني.
الممكة زينوبيا ممكة تدمر كانت ترتدي العمامة عمى رأسيا، وكثيرا ما كانت تترؾ ذراعيا مكشوفة، ويذكر باف كما اف 

سيرتيا اقرب الى سيرة الرجاؿ منو الى النساء، اذ انيا خبلؿ اسفارىا لـ تركب سوى الخيؿ، ويندر اف ترى محمولة عمى 
واألعواف، بؿ حتى الرجاؿ مف األمـ األخرى كالفرس واألرمف، واذا  ىودج، كما انيا كانت دائما تجالس الرجاؿ مف القادة

استعرضت جيشيا كانت تمر أماـ الصفوؼ عمى ظير جوادىا مرتدية لباس الحرب وعمى رأسيا الخوذة الرومانية مجردة 
عدة روايات،  (7)يعقوبي، وذكر ال(6)، وكانت مولعة بالصيد والقنص(5)القدماء (4)إحدى ذراعييا كما يفعؿ المقاتميف اليوناف

روايات، منيا قولو انيا: "كانت شديدة الزىادة بالرجاؿ"، فخطبيا احد المموؾ فقاؿ لو اخاه: "لو كانت ممف تنكح الرجاؿ 
لُسِبقَت إلييا"، وعندما خطبيا قالت لو: "اقبؿ اليَّ أزوجؾ نفسي"، فعندما ىـ بالتوجو الييا قاؿ لو اخاه: "لـ أَر رجبل يزؼ 

. وىذا دليؿ عمى ("9): "... حتى دخؿ عمى الزباء فمما رأتو تكشفت فإذا ىي مظفورة االسب(8)ؾ"، وقاؿ الطبريالى امرأة قبم
 عمى عدـ الرغبة الحقيقية منيا لبلقتراف بو، بؿ ارادت اف تقتص منو ةتاخذ ثار ابييا منو النو كاف قد قتمو.

                                                           
؛ ابػػف ابػػي حػػاتـ، الػػرازي، تفسػػير ابػػف ابػػي حػػاتـ، تحقيػػؽ: اسػػعد محمػػد الطيػػب، 1/349تػػاريخ األمػػـ والممػػوؾ، ؛ 19/207الطبػػري، جػػامع البيػػاف،  (1)

؛ السػػمرقندي، ابػػو الميػػث، تفسػػير السػػمرقندي، تحقيػػؽ: د. محمػػود مطرجػػي، دار الفكػػر، بيػػروت، د.ت، 9/2894بػػة العصػػرية، صػػيدا، د.ت، المكت
 .1/237؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، 69/75؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ الكبير، 2/585

 .9/2895ابف ابي حاتـ، تفسير ابف ابي حاتـ،  (2)
 .90ـ، 1998، مطبعة رياض الريس لمكتب والنشر، بيروت، 2ى، زياد، بمقيس امرأة االلغاز وشيطانة الجنس، طمن (3)
نػػاف. ربمػػا كػػاف تقميػػدىا لػػزي القائػػد اليونػػاني نػػاتج عػػف اف اميػػا كانػػت باالصػػؿ يونانيػػة مػػف ذريػػة كيموبػػوترا ممكػػة مصػػر التػػي تزوجيػػا امبراطػػور اليو  (4)

 .3/41الزركمي، االعبلـ، 
 .134 -133، 2/128، ـ1959، المطبعة الياشمية، دمشؽ، 2كحالة، د. عمر رضا، اعبلـ النساء في عالمي العرب واالسبلـ، ط (5)
 .3/41الزركمي، االعبلـ،  (6)
 .1/208تاريخ اليعقوبي،  (7)
 .1/347؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، 1/443والمموؾ،  مـتاريخ اال (8)
؛ 213/ 1؛ ابػػػف منظػػػور، لسػػػاف العػػػرب، 1/88إلسػػػت )اإلسػػػت ىػػػو فتحػػػة الػػػدبر( ويقػػػاؿ شػػػعر الفػػػرج. الجػػػوىري، الصػػػحاح، االسػػػب: ىػػػو شػػػعر ا (9)

 .1/36الفيروزابادي، القاموس المحيط، 
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ف مبلبس الرأس الخاصة بالرجاؿ، واذا لبستيا المرأة مما تقدـ يمكف القوؿ فيما يتعمؽ بمبسيا لمعمامة التي تعتبر م 
بمعنى انيا تنكرت بزي الرجؿ، فاف طبيعة عمميا كممكة يتوجب اف تمتقي بالرجاؿ والقادة والسفراء مف األمـ األخر، اال أنيا 

وة الى الدرجة التي بطبيعة الحاؿ ونتيجة لما تمارسو مف سمطة باعتبارىا راس اليـر في الدولة قد أشعرتيا بالقوة والسط
أصبحت فييا ال تبالي بارتداء ما يمبسو المقاتؿ البطؿ الذي يزج نفسو بصولة الميداف بجواده وخوذتو الحديدية وعدة حربو 
مكشوؼ الذراع، وكشؼ األذرع ىو اآلخر مف المظاىر الذكورية التي يعاب عمى المرأة القياـ بيا، كما اف الصيد والقنص 

ال مف فعؿ النساء ألنو بحاجة الى قوة بأس ومطاولة بالمطاردة وربما ىاجـ الوحش المراد صيده ىو مف فعؿ الرجاؿ 
.  الصياد الى الدرجة التي يحتاج بيا الصياد لمدفاع بدؿ اليجـو

ومورست في مكة قبؿ اإلسبلـ أياـ مواسـ الحج طقوس أشبو ما يمكف بالطقوس الدينية ووصفيا بيذا الوصؼ 
يابا يبحثف عف المتخمفيف مف الرتباطيا بموسـ  الحج، إذ تتنكر النساء بزي الرجاؿ ويطوفّف في شوارع مكة وأزقتيا جيئة وا 

 .1)الرجاؿ عف موسـ الحج فيخرجنيـ باالكراه إلى الطواؼ وأداء المراسـ المتعارؼ عمييا آنذاؾ
 الترجل المسموح به في المجتمع اإلسالمي. -3-2

المجتمعات الكثيرة التي سجمت حضورا بارزا في تاريخ العالـ، ولـ يكف بعيدا عف  كاف المجتمع االسبلمي واحدا مف
االمراض االجتماعية التي تصيب المجتمعات، فيو مجتمع ال يختمؼ عف غيره مف المجتمعات االنسانية، فاالفراد الذيف 

ؿ العرقية، متاثريف بعوامؿ بيئية ووراثية يتكوف منيـ ىذا المجتمع متعددي الثقافات والقدرات واالمكانيات واالجناس واالصو 
تساعد ىذه العوامؿ عمى تكويف وتشكيؿ شخصية كؿ فرد، ومف ىذا يمكف القوؿ باف المجتمع االسبلمي ظيرت فيو مظاىر 
اجتماعية سمبية ومف ىذه المظاىر ىي ظاىرة الترجؿ عند النساء، والتي سنتناوليا مف خبلؿ ماتـ الوصوؿ اليو مف 

 ي المصادر التاريخية واالدبية.معمومات ف
ـ، فاستخدـ طريقة 656ىػ/36كاف اإلماـ عمي )رض( قد لجأ الى مثؿ ىذا العمؿ بعد انتياء معركة الجمؿ سنة 

التمويو باف بعث مع أـ المؤمنيف عائشة )رض( مف البصرة إلى المدينة عدد مف النساء بعد أف أكرميا وأشار المؤرخوف 
رميا ]عائشة[ وبعث معيا إلى المدينة عشريف امرأة مف نساء عبد القيس عمميف بالعمائـ وقمدىف إلى ذلؾ بالقوؿ: "...أك

، وكاف معيف أخييا محمد بف أبي (2)بالسيوؼ... فمما وصمت المدينة ألقى النساء عمائميف وقمف ليا: إنما نحف نسوة"
 .(3)بكر

ف متقمدات السيوؼ مدربات عمى القتاؿ يقاتمف عدوىف وكانت نساء الخوارج يخرجف بزي الرجاؿ إلى الحرب مع أزواجي
ويخضف المعركة جنبًا الى جنب مع أزواجيف وذوييف دوف أف يعرفيف الخصـ متشبيات بالرجاؿ مف حيث المباس 

، وأورد ابف اعثـ الكوفي نصا أكد ما ذىبنا إليو مف القوؿ مف اف نساء الخوارج كّف يخضف الحرب مع الرجاؿ (4)والفعاؿ
كرات بزّي الرجاؿ دوف اف يعرؼ احد بانيف نساء، وذلؾ عند حديثو عف المعارؾ التي دارت رحاىا بضواحي الكوفة متن

، (5)ـ(، وكاف زعيـ الخوارج ىو شبيب بف يزيد713 -692ىػ/95 –73وداخميا اياـ والية الحجاج بف يوسؼ الثقفي عمييا )
في امرأة مف نساء الخوارج ومعو أيضا امرأتو ]غزالة[. قاؿ:  ، فقاؿ: "... ثـ ركب شبيب ومعو أمو يقاؿ ليا الجييرة(5)يزيد

                                                           
 .144ىامش  413ـ، 2007قرامي، آماؿ، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية دراسة جندرية، دار المدار االسبلمي، بنغازي،  (1)
 .1/23ـ، 1959ي، ابف أبي الحديد، شرح نيج الببلغة، تحقيؽ: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ، دار احياء الكتب العربية، بيروت، المعتزل (2)
 .1/64ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة،  (3)
؛ ابف عسػاكر، تػاريخ مدينػة دمشػؽ 139د.ت، ؛ ابف طيفور، ابو الفضؿ بف ابي طاىر، ببلغات النساء، 210ابف خياط، تاريخ خميفة بف خياط،  (4)

 .    43/498دمشؽ الكبير، 
شػبيب بػػف يزيػػد: ىػػو شػػبيب بػػف يزيػػد بػػف نعػػيـ المكنػػى بػػػ: ابػػي الصػػحارى، تػػولى زعامػػة الفرقػػة الخارجيػػة الصػػفرية بعػػد مقتػػؿ صػػالح بػػف مسػػرح سػػنة  (5)

لشيرسػػتاني، ابػػو الفػػتح محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف ابػػي بكػػر، ؛ ا5/56؛ الطبػػري، تػػاريخ األمػػـ والممػػوؾ، 410. ابػػف قتيبػػة، المعػػارؼ، ـ695/ىػػػ76
 .4/148؛ الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 1/127ـ، 2008الممؿ والنحؿ، تقديـ: صدقي جميؿ العطار، دار الفكر، بيروت، 
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، قاتمت غزالة ومعيا خمسوف امرأة مف نساء الخوارج، قاؿ فسار شبيب أيضا في عسكره (1)وكانت غزالة مف سبي أصفياف
يف الحجاج ومعو مائتاف وخمسوف امرأة مف نساء الخوارج، قد تقمدف السيوؼ وفي أيدييف الرماح... واشتبكت الحرب ب

وشبيب... وحممت غزالة امرأة شبيب فيمف معيا مف النساء وحمؿ أصحاب شبيب معيف وانيـز الناس مف بيف أيدييف حتى 
 .(2)صار الحجاج الى باب قصره"

 :(3)وبيذا الموقؼ انشد الشاعر أبياتو المشيورة فقاؿ
 صدعت غزالة قمبو بكتيبة               

 
 رتركت مسامعو كأس الداب   

 وبالحروب نعامة           (4)ليث الخواف
 

 فتخاء تنفر مف صفير الصافر 
 
 ىبّل خرجت الى غزالة في الوغى        

 
 اذ صار قمبؾ في جوانح طائر 

 
واستخدمت النساء في بعض األحياف لخداع العدو اثناء الحروب وامرف بالتشبو بزي الرجاؿ إليياـ العدو بكثرة العدد،  

بلؿ لبس النساء مبلبس الرجاؿ والظيور عمى األسوار بأسمحتيف فيخدع العدو ويعتقد بأنيف رجاال، األمر الذي وذلؾ مف خ
 .      (5)يزيد مف إرباؾ العدو الذي سيتوقع باف خصمو قد تأىب واعد العدة لممواجية

 الترجل غير المسموح به في المجتمع االسالمي. -3-3
رجؿ الذي مارستو عدد مف النساء، ولكف يصعب الفصؿ حينيا إف كانت المرأة بالفعؿ تناولت العديد مف الروايات الت

مذكرة مترجمة أو متيمة بالترجؿ، فالنصوص التي وصمتنا تصؼ المرأة بأنيا سميطة المساف، ولدييا القدرة عمى مواجية 
الرجاؿ، كما انيا تعد مذكرة أذا الرجاؿ ومضاىاتيـ، أو عندما تتصرؼ بحرية وتعيش نمط حياة مف المفترض انو خاص ب

أصبحت أنوثتيا غير خالصة وغير متبلئمة مع تصّور المنظومة االجتماعية ليا، كأف يكوف ليا لحية أو صوت خشف 
وأّجش خاٍؿ مف الرخامة، وىذا دليؿ عمى اف مفيـو المترجمة والترجؿ يعمؿ عمى حاالت عديدة، مف شأنيا أف تكوف بيا 

 .(6)محمودة فييا ومحمودة عند الرجاؿ المرأة في حاالت غير
ومف الجدير بالذكر اف ظاىرة المترجبلت مف النساء كانت موجودة في عصر ما قبؿ اإلسبلـ، إذ كانت شائعة في 
جزيرة العرب، وبقيت معروفة في اإلسبلـ، والترجؿ ظاىرة معروفة في الثقافات األخر وانتقمت مف ببلد فارس ومف 

 .(7)ما ُيجمب مف الوصائؼ والجواري مف تمؾ الببلد والسيما أياـ العصر األموي القسطنطينية عف طريؽ
وقد قامت العديد مف فتيات البدو بالتشبو بالرجاؿ في الممبس والتعمـ والتمثـ، وفي نمط العيش وركوب الخيؿ، والقنص 

قرة الخمر، مفضبلت كؿ ذلؾ عمى الغزؿ ، ومعا(8)والصيد، وتقمد السيوؼ واعتبلؽ الرماح ومقابمة الرجاؿ في ميداف الحرب
، وىنا يمكف القوؿ اف نمط العيش في القبائؿ التي تقدس القوة، والخشونة التي (9)الغزؿ والطبخ والمياـ المحددة لمنساء

                                                           
القتصػاد إلػى غايػة االسػراؼ، اصفياف: وىي مدينة عظيمة مشيورة مف أعػبلـ المػدف وأعيانيػا، ويسػرفوف فػي وصػؼ عظمتيػا حتػى يتجػاوزوا حػد ا (1)

 .1/206وأصبياف: اسـ لئلقميـ بأسره. الحموي، معجـ البمداف، 
 .65، 62 -7/59كتاب الفتوح،  (2)
؛ ابػف خمكػاف، 73ـ، 1989؛ االزدي، عبػد الغنػي، كتػاب المتػواريف، تحقيػؽ: مشػيور حسػف محمػد، دار القمػـ، دمشػؽ، 411ابػف قتيبػة، المعػارؼ،  (3)

؛ الػػػذىبي، شػػمس الػػػديف محمػػػد بػػف احمػػػد بػػػف عثمػػاف، تػػػاريخ اإلسػػػبلـ، تحقيػػؽ: عمػػػر عبػػػد السػػبلـ تػػػدميري، دار الكتػػػاب 2/455وفيػػات األعيػػػاف، 
 .16/60؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 5/417ـ، 1987العربي، بيروت، 

 .7/117الخواف: ىو رقاقة تبسط تحت ما يؤكؿ مف الطعاـ. الفراىيدي، العيف،  (4)
 .1/264طيب، المقري، نفح ال (5)
 . 419قرامي، االختبلؼ في الثقافة اإلسبلمية،  (6)
 .156ـ، 1956لسنة  50الزيات، حبيب، المرأة الغبلمية في اإلسبلـ، مجمة المشرؽ، عدد/ (7)
 .WWW.Ktobarabia.com. 124 -123الباز، محمد، حدائؽ المتعة فنوف الجنس عند العرب،  (8)
 .420اإلسبلمية، قرامي، االختبلؼ في الثقافة  (9)
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باف منيف مف  (1)اعتدف عمييا تمؾ الفتيات منذ الطفولة، قد أىميف واعدىف لمحرب والقنص وركوب الخيؿ، وأورد األصفياني
اف  (2)وذكر األصفياني، شية بالسكر والتحرر في نمط العيشمظير الفارس تصارع الُحمر الوحشية وتغني منتمف تظير ب

بف أبي العاص، كانتا في المدينة: " مف أمجف النساء، ...  (4)وابنة يحيى بف الحكـ (3)ـ(682ىػ/63أـ سعيد االسممية )ت:
، فقاؿ معاوية لمرواف بف الحكـ: اكفني بنت أخيؾ، فقاؿ: (5)... تركباف الفرسيف فتستبقاف عمييما حتى تبدو خبلخيميما

 افعؿ. فاستزارىا وأمر ببئر فحفرت في طريقيا وغطيت بحصير، فمما مشت عميو سقطت في البئر فكاف قبرىا".
قداميا عمى الخروج مف أىـ الحجج المعتمدة ألدانتيا وعندما كانت المر  أة يتضح مف النص السابؽ اف فروسية المرأة وا 

 تشارؾ الرجؿ في الغزو، فاف حرص المسمميف عمى الفصؿ بيف الجنسيف أدى إلى منعيا مف القياـ بأدوار مركزية.
ولكف يبدو اف ظاىرة الترجؿ عممت بيا الفتيات الشابات وحاولف الخروج مف المنظومة االجتماعية، ولكف ىذه الظاىرة 

ات إلى قفص الزوجية حيث تروض مف رجؿ شديد الغمضة، يردىا إلى عندىف مؤقتة، فغالبًا ما تنتيي المترجمة مف الفتي
(6)نصابيا األوؿ

انو: "كانت امرأة تغزو... ىي رقاش الكنانية كانوا يتيمنوف برأييا،  (7)وبيذا الخصوص ذكر الزبيدي ، 
اصابت مف اياد  وكاف فيمف (8)وكانت كاىنة ليا حـز  ورأي، فاغارت طيء ػ وىي عمييـ... فظفرت بيـ وغنمت ]وسبت[

شاب جميؿ، فاتخذتو خادما، فرأت عورتو، فاعجبيا، فدعتو الى نفسيا فحبمت،  فذكر ليا الغزو، فقالوا ىذا زماف الغزو 
، ثـ جاءوا (10)، أي اميؿ الغزو حتى يخرج الولد(9)فأغزي اف كنت تريديف الغزو، فقالت: رويد الغزو ينمرؽ، فأرسمتيا مثبلً 

 :(11)ء مرضعا قد ولدت غبلما، فقاؿ شاعرىـلعادتيـ فوجدوىا نفسا
 حبمت، وقد ولدت غبلما اكحبل  نبئت اف رقاش بعد شماسيا

 افا مقببلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل يمقحيا كش  فاهلل يحظييا ويرفع بعضيا

 فصبت وأحر بمف صب اف يحببل  كانت رقاش تقود جيشا جحفبل

ة واضحة باف المرأة المترجمة والمتنكرة لمذكورة والفروسية اذا ما حصمت عمى زوج ترغب فيو النص المتقدـ يدلؿ دالل
 وتنجب منو األوالد فإنيا ترجع الى طبيعتيا التي جبمت عمييا بالرغـ مف فحولتيا مدة مف الزمف.

ؿ مواىب الفتياف كما اف المجتمع عد ركوب الخيؿ والتسابؽ والغزو في الحرب مف األنشطة الذكورية التي تصق
وتكسبيـ القوة والميارة، أي عممية منع وتشكيؿ لقواىـ الرجولية وفحولتيـ، وبالمقابؿ فاف محاولة المرأة التعدي عمى ىذه 
األنشطة بمعنى محاولة لسمب مقومات الرجولة مف جنس الذكور التي تمارسيا المرأة بحد ذاتيا تعدٍّ عمى أنوثة المرأة نفسيا 

والميف مف جسدىا وتحويمو شيئًا فشيئًا مف صفاتو الحقيقية إلى صفات الجنس اآلخر، ومف ثـ تقميص بسمب النعومة 
                                                           

 .173 -11/171األغاني،  (1)
 .4/279األغاني،  (2)
 .   4/279اـ سعيد االسممية: لممزيد عنيا، يراجع: االصفياني، االغاني،  (3)
. 57/362بنت يحيى بف الحكػـ: ىػي ابنػة يحيػى بػف الحكػـ بػف أبػي العػاص بػف اميػة بػف عبػد شػمس األمػوي. ابػف عسػاكر، تػاريخ مدينػة دمشػؽ،  (4)

 .5/40الطبري،  تاريخ األمـ والمموؾ، ـ. 694ىػ/75اله عبد الممؾ بف مرواف المدينة المنورة سنة و 
الخبلخيؿ: جمع خمخاؿ، والخمخاؿ حمػي معػروؼ خػاص بالنسػاء، وىػو الحجػؿ.ابف فػارس، ابػو الحسػيف احمػد، معجػـ مقػاييس المغػة، تحقيػؽ: عبػد  (5)

 .2/140، ـ1983 السبلـ محمد ىاروف، مكتبة اإلعبلـ اإلسبلمي،
 .420قرامي، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية،  (6)
 .13/440، تاج العروس (7)
 كذا في النص. (8)
 .2/265ـ، 1987الميداني، ابو الفضؿ احمد بف محمد بف احمد بف ابراىيـ، مجمع األمثاؿ، دار الجيؿ، بيروت،  (9)
 .10/341، ؛ ابف منظور، لساف العرب4/1554الجوىري، الصحاح،  (10)
 .13/440الزبيدي، تاج العروس،  (11)
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(1)المسافة بيف الجنسيف وىذا بحد ذاتو يولد تيديدًا لمقدرة عمى التمييز بيف الذكر واألنثى
كما اف المجتمع اإلسبلمي ، 

ؿ، معمميف ذلؾ النيي أو الرفض لقوؿ الرسوؿ )ص(: "لعف بمنظومتو االجتماعية رفض ركوب المرأة عمى الفرس أو الخيو 
، وبما اف القواعد الفقيية واالجتماعية فرضت عمى المرأة أف تكوف متسترة محتشمة فاف مثؿ ىذا (2)اهلل الفروج عمى السروج"

وربما يعود ، جاؿ السيما منيـ األجانب والعامةىذا الفعؿ يعد قبيحًا ألنو يخرجيا عف الحشمة والتستر والحجب عف الر 
السبب في نيي المنظومتيف الفقيية واالجتماعية عف إركاب الفرج عمى السرج أي المرأة عمى الفرس، دعوة الى تحجب 
وتستر المرأة عف الرجؿ، وربما عّد ركوب المرأة عمى الفرس طريقة لعرض الجسد ممفتة لمنظر بالنسبة لمرجاؿ ألنو عمؿ 

ف جانب ومف جانب أخر فاف المرأة بنظر المجتمع يجب اف تكوف منخفضة بالنسبة خارج المنظومة االجتماعية، ىذا م
لمرجؿ ومكانيا بمرتبة النزوؿ واالنخفاض بالنسبة لمرجاؿ فإذا ركبت الفرس ستكوف مرتفعة أعمى مف الرجاؿ الماريف في 

 .(3)الطريؽ
بالرجاؿ حتى واف كاف مع ذلؾ التشبو  وباعتبار اف المجتمع اإلسبلمي مجتمع نبذ النساء البلئي يحاولف التشبو

محافظة عمى خصائص أنوثتيا وجماؿ وجييا وبضاضة وليونة جسميا إال أف المجتمع رفض كؿ فعؿ مف شأنو أف يخرج 
ذا ظيرت منو ىذه الفعاؿ فيي  بالمرأة إلى صفات الرجولة، فالقوة والشجاعة والجمد إذا ظيرت مف الرجاؿ فيو المطموب وا 

إليو، وتعد فضائؿ، واف ظيرت ىذه الفعاؿ مف النساء فأنيا مف العيوب لعدـ تناسبيا مع النساء ألنيا خاصة حسنة بالنسبة 
 بالرجاؿ بحسب العرؼ االجتماعي في المنظومة السائدة.

 (4)ولعؿ مف األسباب التي تؤدي أو تساعد عمى ظيور مثؿ ىذه المظاىر الشاذة بالنسبة لمنساء عمى قوؿ ابف سينا
الجماع بيف الرجؿ والمرأة ومجرى المني بالنسبة لمزوج وجية ذلؾ المجرى عنده وعند الزوجة، فاف ذلؾ يعد عامبًل طريقة 

 مساعدًا في حالة حمؿ المرأة بجنيف نتيجة ذلؾ التقارب فاف كاف أنثى فإنيا تكوف مسترجمة ومذكرة ولدييا ميوؿ ذكورية.
ة عند المرأة المذكرة، أو المترجمة، فقد عزاه البعض بأنو تمرد وخروج مف اما التعميؿ االجتماعي لوجود مثؿ ىذه الظاىر 

الضغوط نحو التحرر، إذ أنيا ترى اف الرجؿ لديو القدرة عمى التمتع بالحياة دوف قيود مثؿ القيود المفروضة عمييا مف 
اة الدعة وعدـ التحكـ بيا مف قبؿ الحجب والتستر والمنع؛ لذلؾ فأنيا ورغبة منيا لمخروج مف الواقع الحاجر ليا إلى حي

الغير، تعمؿ عمى تقميد أفعاؿ الذكور وتصرفاتيـ وحركاتيـ وأقواليـ، وتستعمؿ الحيمة لمحصوؿ عمى دور في الحياة أفضؿ 
مف الدور الذي ىي عميو، إال أف ذلؾ مؤقتا بطبيعة الحاؿ بالنسبة لممرأة المترجمة فبمجرد اكتشافيا فأنيا سرعاف ما ترجع 

ى ما ىي عميو سابقًا، وما قياميا بيذا الفعؿ اال تمرد عمى االنوثة، وبيذا يكوف التذكر والترجؿ تيمة موجية إلى كؿ مف إل
فارقت وضعيا األنثوي الطبيعي محاولة لبلرتقاء إلى منزلة أفضؿ، وىذا الوضع أشد تأثيرًا عمى المرأة نفسيا مف التشكيؾ 

، فقاؿ: (6)ج قصة تدؿ عمى ذكاء وفطنة احد األطباء أياـ ىاروف الرشيد، ذكرىا الكاشانيومف المناسب ىنا إدرا، (5)بأنوثتيا
فقاؿ: "حكي اف جارية مف خواص الرشيد تمطت فمما جائت تمّد يدىا لـ تطؽ وحصؿ فييا وـر فصاحت وا ألماه، فشؽَّ 

الييا رجؿ أجنبي غريب فيخمو  عمى الرشيد ذلؾ وعجز األطباء عف عبلجيا، فقاؿ طبيب حاذؽ: ال دواء ليا اال اف يدخؿ
بيا ويمرخيا بدىف اعرفو، فأجاب الخميفة الى ذلؾ فاحضر الرجؿ والدىف وامر بتعريتيا فاعريت، واضمر الخميفة قتؿ 
الرجؿ، فمما دخؿ الغريب الييا وقرب منيا سعى إلييا واومى بيده الى فرجيا ليمّسو، فغطت الجارية فرجيا بيدىا التي كانت 

                                                           
 .421قرامي، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية،  (1)
؛ المبسػوط، دار المعرفػة 1/163ـ، 1960السرخسي، شمس الديف، شرح السير الكبير، تحقيؽ: د. صبلح الديف المنجػد، مطبعػة مصػر، القػاىرة،  (2)

ني، ابػػػو بكػػػر بػػػف مسػػػعود الحنفػػػي، كتػػػاب بػػػدائع الصػػػنائع فػػػي ترتيػػػب الشػػػرائع، المكتبػػػة ؛ الكاشػػػا6/89المعرفػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر، بيػػػروت، د.ت، 
 .3/437ـ، 1995؛ الزيمعي، جماؿ الديف، نصب الراية، دار الحديث، القاىرة، 3/143ـ، 1989الحبيبية، باكستاف، 

 .421االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي،  (3)
 .2/1641انوف في الطب، دار صادر، بيروت، د.ت، القالشيخ الرئيس ابو عمي، كتاب  (4)
 .423-421 االختبلؼ في الثقافة االسبلمية،قرامي،  (5)
 .2/150، ىػ1400 بيروت، العباس، موسوعة حدائؽ االنس في نوادر العرب والفرس، مطبعة الخياـ، (6)
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لشدة ما داخميا مف الحياء والجزع حمى جسميا بانتشار الحرارة الغريزية، فأعانت عمى ما أرادت مف تغطية قد عطمت، و 
فرجيا واستعماؿ يدييا في ذلؾ، فمما غَطت فرجيا قاؿ ليا الرجؿ الحمد هلل عمى العافية، فاخذه الخادـ وجاء بو الى الرشيد 

ؿ برجؿ نظر الى حرمنا فمد الطبيب يده الى لحية الرجؿ فانتزعيا فاذا ىي واعممو بالحاؿ وما اتفؽ، فقاؿ الرشيد: فكيؼ نعم
ممصقة، واذا الشخيص جارية، فقاؿ ما كنت ابذؿ حرمؾ الى الرجاؿ، ولكف خشيت اف تعمـ الجارية فتبطؿ الحيمة الني 

الغريزية في سائر اعضائيا اردت اف ادخؿ الى قمبيا فزعا شديدا ليحمى طبعيا ويقودىا الى تحريؾ يدىا، وتمشي الحرارة 
 بيذه الواسطة، ففرح الرشيد واجزؿ عطيتو".

والى جانب ىذا الترجؿ االختياري وىو التحرر والتمرد عمى األنوثة والخروج مف طورىا إلى عالـ الرجولة والذكورة 
أة المذكرة المترجمة لمحصوؿ عمى المتعة بالخبلص مف عالـ الحجب والتستر، وىذا النوع مؤقت إذ سرعاف ما تزوج المر 

فترجع إلى االنخفاض والخضوع لممارسة دور الزوجة األـ الحنوف، فاف ىناؾ نوع ثاني مف الترجؿ يتمثؿ بالنساء المواتي لـ 
تكف انوثتيف كاممة لسبب تكويني فسيولوجي مف خبلؿ ظيور عبلمات ودالئؿ الرجؿ عمييـ مثؿ نمو الذقف والشارب، 

بت فييا الشعر عند الرجاؿ، أو الصوت الخشف الرجولي، ومتى ما اكتشفت المترجمة التي مف ىذا والشعر باألماكف التي بن
النوع وضعت بموضع الحرج وأوقعت بأزمة العبلقات االجتماعية؛ لذلؾ فاف المترجبلت مف ىذا النوع ومحاولة منيف الحفاظ 

حتكاؾ؛ الف االحتكاؾ حركة والحركة تحدث الخطأ عمى السر الذي عندىف فإنيف يخترف سموؾ التجنب واالنزواء وعدـ اال
الغير مقصود، ربما توقعيا بالمحذور ويتـ كشفيا وبالتالي يقع الحرج المصحوب بنظرات االستغراب والتعجب واالستنكار؛ 

عالـ  لذلؾ فالمترجمة مف ىذا النوع تمجأ اضطرارًا إلى القياـ بدور الرجؿ لمتخمص مف غير المألوؼ فتضطر لمدخوؿ إلى
الرجاؿ وتعد نفسيا واحدة منيـ، إذ ليس كؿ ما في الجسد األنثوي جميؿ فيناؾ أشياء مضادة لؤلنوثة مثؿ المساف السميط 
والطوؿ المفرط بالقامة والشعر الكثيؼ والعضبلت التي ىي رمز القوة فيذه العبلمات ذكورية، إذا وجدت في المرأة فيجب 

زالتيا في ظؿ مجتمع يسعى  جاىدًا البقاء المسافة الموضوعة بيف الجنسيف ثابتة تستبعد أي سبب يولد التقارب بيف رفعيا وا 
الجنسيف، فميس كؿ النساء إناثًا كما انيف لسف دائمًا في أنوثة كاممة، فالفقر والعوز والحزف وغيرىا مف العوامؿ، التي تؤدي 

بعيدة عف االىتماـ بجسدىا وجماليا، فالمرأة بحاجة دائمًا إلى إزالة مبلمح الجماؿ مف المرأة لعدـ اكتراثيا بجماليا، فتجدىا 
خضاع الجسد باستمرار لشروط العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فكمما زادت مبلمح  المباشرة باالىتماـ بأنوثتيا وا 

ة لممرأة فيو أمر مريب الترجؿ عند النساء وبدت واضحة كمما زاد استيجاف واستنكار المجتمع واصبح اشد، كأف تنبت لحي
نصًا قاؿ  (2)، وبيذا الخصوص ساؽ الجاحظ(1)منّفر لمرجاؿ ألف المحية مف دالئؿ ورمزيات الذكورة والتي يتباىى بيا الرجاؿ

، وانيا دخمت مع نساء متنقبات إلى بعض األعراس لترى (4)لحية وافرة (3)فيو: "كاف البنة مف بنات محمد بف راشد الخناؽ
العروس، ففطنت ليا امرأة، فصاحت رجؿ واهلل، وأنياؿ الخدـ والنساء عمييا بالضرب، فمـ تكف ليا حيمة إال  العرس وجموة

 الكشؼ عف فرجيا"، وىذا داللة عمى انو ال يوجد أفصح مف العضو التناسمي لتبييف وتحديد اليوية الجنسية.

                                                           
 .423قرامي، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية،  (1)
 .1/66الحيواف، كتاب  (2)
محمػػد بػػف راشػػد الخنػػاؽ: كػػاف معاصػػرا لممػػأموف العباسػػي وابػػراىيـ بػػف الميػػدي، وقػػد روى عػػف ابػػراىيـ بػػف الميػػدي بعػػض القصػػص ذات العبلقػػة  (3)

. وكػاف مػف المقػربيف لزبيػدة زوجػة ىػاروف الرشػيد وكانػت تراسػمو 56/227بالحرب االىمية بيف االميف والمأموف. ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، 
 .3/267حو بالرسائؿ. ينظر: ابف حياف، محمد بف خمؼ، اخبار القضاة، عالـ الكتب، بيروت، د.ت، وتماز 

ىػ( رواية عجيبة آلينا اف نذكرىا في اليامش النيا حدثت خارج االطار الزمنػي لمبحػث، حيػث انػو يصػؼ 1112روى السيد نعمة اهلل الجزائري )ت: (4)
فػي احػدى القػرى المسػماة بػػ: اليارونيػة، نسػبة الػى الخميفػة ىػاروف الرشػيد الػذي بناىػا، والواقعػة  يصؼ مبيتو مع مجموعة مف رفاؽ سفره حيث باتوا

بػالقرب مػف كرمانشػػاه وىػـ قاصػديف اصػػفياف حيػث بػاتوا فييػػا. فقػاؿ: "... فممػا أصػػبح الصػباح وطمعػت الشػػمس وخرجنػا إلػى الحػػوش، وجاءنػا أىػػؿ 
نػػا امػرأة مػػنيـ وكػاف ليػا لحيػػة طويمػة نصػػفيا بيضػاء ونصػفيا سػػوداء فتعجبنػا منيػػا". نػور البػػراىيف، تمػؾ القريػة يبيعػػوف عمينػا الخبػػز وغيػره، فأتػت الي

 . 1/17ىػ، 1417تحقيؽ: السيد ميدي رجائي، مؤسسة النشر اإلسبلمي، 
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تجد في النساء مذكرات كما تجد في الرجاؿ مؤنثيف قوال بخصوص ىذا النوع مف النساء فقاؿ: "وقد  (1)وأورد التيفاشي
حتى يبمغ األمر بالنساء المذكرات في ذلؾ الى اف يقؿ حيضيف وال يحضف، وربما نبت ليف المحى، وقد رأيت لحى 

راد جيء بيا الى المعتضد وشوارب ضعيفة في كثير مف النساء، ورأيت مرة واحدة لحية وافرة عمى امرأة مف النساء األك
امرأة ليا لحية كاممة كمحية  (3)، حادثة بيذا الخصوص فقاؿ: "كاف عمى رأس األربعمائة بتطيمة(2)وسجؿ الحموي، وبة"أعج

الرجاؿ، وكانت تتصرؼ في األسفار كما يتصرؼ الرجاؿ حتى أمر قاضي الناحية القوابؿ بامتحانيا، فتمنعت عف ذلؾ، 
".فاكرىنيا فوجدنيا امرأة، فأمر القاضي بحمؽ لحيتي  ا واف ال تسافر إال مع ذي الحـر

رواية اخرى غريبة بخصوص المرأة المذكرة او المترجمة او ما يمكف اف نصطمح عمييا اسـ:  (4)وسجؿ التيفاشي
 المتحولة، فقاؿ: "وما يحكيو كثير مف الناس اف امرأة ولدت أوالدا ثـ ظير ليا بعد ذلؾ ذكر ]قضيب ذكري، او آلة الرجؿ[".

لسابقة يتضح اف قمة الحيض عبلمة وداللة انتقالية بشكؿ تدريجي الى الجنس الثاني، كما اف ومف النصوص ا
انقطاعو عند بعضيف داللة واضحة عمى ذلؾ التدرج االنتقالي، اذ ربما مف انقطع عندىا الحيض كانت باألساس تحيض 

ية عند الذكور اذ أنيـ ال يحيضوف، ثـ قؿ حيضيا شيئا فشيئا حتى وصمت الى مرحمة انقطاع الحيض، وىي مرحمة رمز 
كما اف نبات الشعر القميؿ في المحى والشوارب ربما ىو اآلخر مرحمة انتقالية الى الرمزية الذكورية حيث المحى الوافرة عند 
الرجاؿ، وما النصوص السابقة التي أكدت وجود المحى الوافرة عند بعض النساء، والنص الذي تحدث عف المرأة الكردية 

ت المحية الوافرة والتي جيء بيا الى الخميفة المعتضد اال داللة عمى االنتقاؿ التدريجي بمراحؿ مف عدـ وجود لحى، ثـ ذا
نبات قميؿ بمنطقتي الذقف والشارب، ثـ لحى وافرة، وىي الداللة الرمزية لمترجؿ، األمر الذي ربما يدعـ ما ذىبنا اليو مف 

تمر عند البعض بادوار االنتقاؿ الى الجنس الثاني، عف ظيور قضيب ذكري عند امرأة القوؿ باف ظاىرة ترجؿ المرأة ربما 
كانت قد انجبت ابناء خبلؿ المدة السابقة مف عمرىا، كما اف الرواية ال تدعي يتـ ىذه الحادثة بؿ قاؿ صاحبيا: فقد جاء 

 بوجوه كثيرة حسب النص. ىذا الخبر وامثالو مف وجوه كثيرة، وىو كبلـ يدؿ عمى تكرار مثؿ ىذا االمر
ومف الجدير بالذكر ىنا اف المنظومة الفقيية الراصدة لمشذوذ قد حكمت بخصوص المرأة الشعرانية أحكاما فقيية، 
لممحافظة عمى الثوابت التي يمكف مف خبلليا التمييز بيف الجنسيف، فالمرأة ذات المحى والذقف والجسد الشعراني، اختمؼ 

زالة شعرىا، في حيف يوجد مف ذىب الى عدـ جواز ذلؾ أي عدـ جواز إزالة الشعر منطمقيف مف إ (5)بوجوب او استحباب
، لكف األغمب منيـ ذكروا استحباب إزالة الشعر مف الوجو خصوصا لممحافظة عمى (6)قاعدة عدـ التغيير لخمؽ اهلل تعالى

 سيولة التمييز بيف الجنسيف.
ظير في وجييا عبلمات ذكورية ال يعني عدـ وجود عبلمات أخرى نحو اف التركيز عمى المرأة الشعرانية التي ت

استيجاف صوت المرأة وشدتو وغبلضتو والقامة المفرطة بالطوؿ، وعزى البعض اف دوافعو يعود لعوامؿ فزيولوجية مثؿ 
ائص الذكورية عمى اضطراب اليرمونات وعدـ التوازف بيف نسبة االنثوية منيا والذكرية، األمر الذي يؤدي إلى تغمب الخص

األنثوية، وبيف ما ىو مرتبط بالظروؼ االجتماعية كشدة الحجاب أو النبذ أو العوز خصوصًا إذا كاف العوز عند امرأة 
مرممة فانو يساعد أحيانًا إلى تبني القيـ الذكورية واالضطبلع بدور الذكر والقياـ بميامو كتأميف العيش ألبنائيا والدخوؿ إلى 

                                                           
ريس لمكتػب والنشػر، لنػدف، التيفاشي، شياب الديف احمد، نزىة االلباب فيما ال يوجد فػي أي كتػاب، تحقيػؽ: جمػاؿ الػديف جمعػة، مطبعػة ريػاض الػ (1)

 .303ـ، 1992
 .2/33، معجـ البمداف (2)
صػفي الػديف عبػد المػؤمف، مراصػد البغػدادي، تطيمة: بالضـ ثـ الكسر، وياء سػاكنة، والـ، مدينػة باالنػدلس الػى الشػرؽ مػف قرطبػة. ابػف عبػد الحػؽ  (3)

. وبينيػا وبػيف سرقسػطة 1/264ـ، 1954حيػاء الكتػب العربيػة، القػاىرة، االطبلع عمى اسماء االمكنػة والبقػاع، تحقيػؽ: عمػي محمػد البجػاوي، دار ا
 .  2/554، ـ1989نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، عالـ الكتب، بيروت،  ،اإلدريسي، الشريفخمسوف ميبل. 

 .303التيفاشي، نزىة االلباب فيما ال يوجد في أي كتاب،  (4)
 .1/314ـ، 1995عبد الرحمف المغربي، مواىب الجميؿ، دار الكتب العممية، بيروت، الرعيني، ابو عبد اهلل محمد بف محمد بف  (5)
 .1/290النووي، محي الديف ابو زكريا، المجموع، دار الفكر، بيروت، د.ت،  (6)
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ألمر الذي يتطمب منيا حماية نفسيا باف تكوف متشابية معيـ بتصرفاتيـ، كذلؾ لبلضطرابات النفسية دور في عالـ الرجاؿ ا
جعؿ المرأة مذكرة مثؿ طريقة التنشئة كتفضيؿ الذكور عمى النساء في المجتمعات القبمية، األمر الذي يؤدي احيانًا إلى 

فياـ القبيمة بانيف ذكور، لجوء األىؿ الذيف لـ يرزقوا بولد ذكر إلى تربية بنا تيـ تربية ذكورية محاوليف إفياميف بأنيف ذكر وا 
خصوصًا إذا كانت األـ ال تمد إال البنات، فتحاوؿ اف تربي ابنتيا تربية ذكورية لتحؿ محؿ زوجيا المتوفى في البيت، 

مجتمع الذكور عمى أنيا رجؿ  ونتيجة لمتعود عمى العوز وشظؼ العيش وصعوبة الحياة فاف المترجمة وبعد اندماجيا مع
فأنيا وبعد مرور الوقت تتنكر لجسدىا األنثوي وتتطبع عمى الوضع الجديد فتتحوؿ مشاعر األنوثة والخجؿ عندىا إلى 
شعور بالراحة واإلحساس باالنتصار والزىو، فتشعر بالمذة والمتعة بتمثيؿ دور الرجؿ ونجاحيا في ذلؾ يزيدىا إصرارًا عمى 

 .(1)جؿ وتتحوؿ إلى مذكرةالتمسؾ بالتر 
ومع كؿ ما تفعمو المرأة المترجمة مف ِفعاؿ وانطباعات الذكور، فاف المنظومة االجتماعية ليا بالمرصاد وال يمكف لممرأة 
اف تتحوؿ إلى رجؿ، بؿ ىي صورة غير واضحة لمرجولة والذكورة، فخروج المرأة عف الحجاب والخدر الذي فرضو عمييا 

واالجتماعي وأصبحت نشيطة وسريعة بحركتيا وتمتطي الفرس وتقطع الفيافي، فاف ذلؾ وصؼ مذمـو  النظاميف التشريعي
ومعيب عمى المرأة ويعد خمبًل واضحًا، وعند مواجيتيا المصاعب والشدائد فإنيا ال يقاؿ عنيا امرأة شجاعة بؿ يصح القوؿ: 

 .(2)"رجؿ شجاع وال توصؼ بو المرأة"
فف بالنقص والعوز ميما كانت القوة في التحدي لمدخوؿ في عالـ الذكور ومتى ما أقدمت فالنساء بطبيعة الحاؿ يوص

 .(3)المرأة عمى سد النقص الموصوفة بو متخذة الترجؿ وسيمة لذلؾ، فانيا تتعرض لمتيميش وتعتبر شذوذًا اجتماعيًا واضحاً 
اضطراريًا فانيا بكمتا الحالتيف ال يمكنيا مواجية  وىنا البد مف القوؿ باف ترجؿ المرأة سواء أكاف اختياريًا أو إجبارياً 

المنظومة االجتماعية والحصوؿ عمى الموافقة منيا عمى ذلؾ الفعؿ، ولكنيا تعمؿ بترجميا متخفية ومتنكرة، وما اف يكتشؼ 
ال فاف بقاءىا عمى ترجميا مع معرفة الم لحاقيا بيف قصرًا، وا  نظومة االجتماعية أمرىا حتى تجبر عمى التزيي بزي النساء وا 

وعمميا بذلؾ فأنيا بيذه الحالة ال يمكنيا التعايش مع المجتمع بؿ تيّمش وتمفظ منو بقوة، وبالتالي فاف المجتمع يفيميا 
بخروجيا عف وظيفة األنوثة والتمرد عمييا رافضة القياـ بواجبيا كأمراة وبطبيعة الحاؿ ال يمكف ألحد مف الرجاؿ اف يقبميا 

وفر الصفات المحمودة التي يبحث عنيا الرجؿ في المرأة، وقد حذر المجتمع مف الزواج واالقتراف بالمرأة كزوجة، لعدـ ت
المذكرة، كما اف التراث اإلسبلمي نقؿ روايات تحذر وتنيى عف االقتراف بالمرأة المترجمة او المذكرة، ومف ىذه األقواؿ ما 

: "قاؿ (5)، وقاؿ ابف قتيبة الدينوري(4)فقالوا: "إياكـ وكؿ ذكرة مذكرة"تنيى عف الزواج بالمرأة المترجمة او )المذكرة(، 
 (6)االصمعي قاؿ ابف الزبير... اّياكـ والمذكرة فإنيا ال تنجب"، ومما نقمو التراث اإلسبلمي بيذا الخصوص رواية لمجاحظ

رأيت وال سمعت بخمؽ رديء عف  قاؿ فييا: "قاؿ عثماف بف الحكـ: كاف عندنا في الحي امرأة مذكرة، لرجؿ مؤنث: فما
بقولو: "قالوا: وابف المذكرة مف النساء والمؤنث مف الرجاؿ  (8)، إال وقد رأيتو فيو"، وذكر سبب ذلؾ ابف قتيبة(7)أخبلؽ البغاؿ

 الرجاؿ أخبث ما يكوف، ألنو يأخذ بالخبث خصاؿ أبيو وخصاؿ أمو".
نوثة وتكسب الكثير مف فعاؿ الرجاؿ فتبقى ذات ويمكف القوؿ اف المذكرة مف النساء تفرط بالكثير مف خصاؿ األ

عادتيا إلى  شخصية متأرجحة بيف الرجاؿ والنساء، وبالتالي فاف ىذا ينعكس عمى فعاليا وتصرفاتيا ويصعب إخضاعيا وا 
                                                           

 .426، 424قرامي، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية،  (1)
 )مادة شجع(.  8/173ابف منظور، لساف العرب،  (2)
 .427الختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي، ا (3)
 .6/443الزبيدي، تاج العروس،  (4)
 .2/2/3 ـ،1925ابو محمد عبد اهلل بف مسمـ، عيوف األخبار، دار الكتاب العربي، بيروت، ابو حنيفة الدينوري،  (5)
 /2 رسائؿ الجاحظ، (6)
 كتاب البغاؿ.  280-2/159أخبلؽ البغاؿ: بيذا الخصوص يراجع: الجاحظ، رسائؿ الجاحظ،  (7)
 .2/2/65كتاب عيوف األخبار،  (8)
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سيا ال نصاب األنوثة مف جديد؛ لذلؾ فاف النظرة إلييا ىي نظرة الذـ واالستقباح لتطمعيا إلى قيمة ليست ليا، وىكذا تجد نف
مكاف ليا بيف الرجاؿ وال حتى في عالـ النساء، إذ أف عالـ النساء يخشى المرأة المذكرة ويخاؼ عمى النساء مف المرأة 

 المترجمة أو المذكرة خوفًا مف تسرب العدوى إلى األخريات.
 النتائج

 مف خبلؿ ما تـ تثبيتو بطيات البحث يمكف اسنتاج ما ياتي:
السمبية في المجتمعات اإلسبلمية، ومف ىذه المظاىر ظاىرتا المترجمة والخصي، وال بد  ظيرت العديد مف المظاىر  -1

مف القوؿ اف ىاتاف الظاىرتاف لـ تكونا وليدتا المجتمع االسبلمي، بؿ كانتا ليما جذور تاريخية موغمة بالقدـ تعود الى 
 الحضارات القديمة.

ع والصمب المضاد لظاىرتي الخصاء والترجؿ باعتبارىما مف كاف لممنظومتيف الفقيية واالجتماعية الموقؼ الراد -2
االمراض الدينية والمجتمعية، فصرحت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية المباركة بعدـ جواز القياـ بذلؾ ناىيؾ عف 

، كالتشبو موقؼ المجتمع الناضر لتمؾ الفعاؿ النظرة الطاردة والنابذة، اال ما كاف مف ذلؾ الفعؿ جواز القياـ بو
 المسموح بو بالمبلبس والذي اشرنا اليو في صفحات البحث وىو تشبو يجوز القياـ بو لتحقيؽ ىدؼ معّيف.

كاف لممختصيف في رصد ىاتيف الظاىرتيف الموقؼ المحدد ألسباب حدوثيما، فاألحاديث النبوية بينت أسباب حدوث  -3
اب لحصوليا مع أشخاص معينيف دوف غيرىـ، كذلؾ منيـ مثؿ تمؾ الظاىرة، واألطباء تناولوا كذلؾ ما وقؼ مف أسب

مف ذىب الى األسباب االجتماعية التي دعمت حصوؿ مثؿ ىذه المظاىر السمبية، وبالتالي فاف تحديد الداء يسيؿ مف 
 توصيؼ الدواء.

اصيب بيذا المرض تـ بالمتابعة والتقصي لممصادر التاريخية والفقيية واألدبية تحديد مجموعة مف أسماء األعبلـ ممف  -4
االجتماعي الخطير، ورصد مثؿ ىذه االسماء وذكرىا ال لشيء اال إلثبات وجود ىذه المظاىر وقياميـ بيا تدعيما 

 لمبحث، وليس الغاية مف ذكرىـ التقميؿ مف شانيـ، اذ اف الكثير منيـ كاف ايجابيا وفعاال في مجاالت حياتية اخرى.
مثؿ ىذا الموضوع ال يعني اف ىذه المظاىر كانت غالبة في المجتمعات اإلسبلمية،  واخيرا البد لنا مف القوؿ اف تناوؿ -5

بؿ أردنا مف وراء البحث بيذا الموضوع ايجاد المعالجات؛ وذلؾ لمحد مف ىذه الظاىرة )الترجؿ( الموجودة اليـو وبكثرة 
 في مجتمعنا الحالي، والتاريخ درس الولي االلباب.

 مرادفات اخرى ذات عبلقة بيا كالمجبوب او الممسوح والمسموؿ والعّنيف وغيرىا. ػ تداخؿ مفردة الخصاء مع 6
 ػ تعد ظاىرة الخصاء مف الظواىر السمبية التي تعمؿ عمى التغيير النفسي والجسدي لبلنساف المخصي.7
لمخموقات التي ػ حرمت الديانات التوحيدية الخصاء لما لو مف انعكاسات عمى حياة االنساف بشكؿ خاص وعمى جميع ا8

 يطبؽ عمييا ىذا العمؿ.
ػ بالرغـ مف تحريـ الديانات التوحيدية ليذا العمؿ اال اف عدد كبير مف اتباعيا ومعتنقييا لـ يمتـز بذلؾ، ومارسوا 9

 الخصاء وبكؿ قسوة.
 ػ لمخصاء جذور تاريخية موغمة بالقدـ، اذ يرجع تاريخيا الى العصور اآلشورية والبابمية القديمة.10
ػ المصدر الرئيس المموؿ لمخصياف ىو الحروب، اذ يتـ خصاء االسرى ومف ثـ بيعيـ، اال اف ىذا ال يعني انيا 11

 المصدر الوحيد بؿ توجد مصادر ممولة عديدة اخرى.
ػ الفائدة المادية واحدة مف غايات الخصاء، مع وجود مف طمب اف تمارس معو عممية الخصاء خوفا مف الوقوع 12

 ارتكاب المعاصي.بالرذيمة و 
ػ يتحوؿ المخصي مف اطباع الرجاؿ الى اطباع النساء واالطفاؿ ويطبع بذلؾ، فيو مع الرجاؿ امرأة ومع النساء 13

 فحؿ.
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ػ يمكف لممخصي ممارسة الجنس مع النساء، اال انو ال يصؿ الى المذة الجنسية، مع قدرتو عمى المطاولة بالجماع 13
 ذلؾ ىو عدـ وصولو الى مرحمة االنزاؿ التي تعقبيا االرتخاء والفتور. اكثر مف الفحؿ االعتيادي، وسبب

ػ استخداـ الخصياف في القصور كخدـ في قصور المموؾ وارباب الدولة، االمر الذي انسحب الى استخداـ اغنياء 14
 الناس الييـ في منازليـ الغراض الخدمة.

مخصي، فاف االنعكاس سمبيا عمى االنساف دوف الحيواف ػ عند اجراء مقارنة بيف االنساف المخصي والحيواف ال15
 المأكوؿ المحـ الذي تكوف نتائج الخصاء معو ايجابية.

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 الكتاب المقدس

 م(.1232هـ/630ابن االثير، عمي بن ابي الكرم الجزري )ت:
 .روت، د.تاسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب العربي، بيـ 

 ـ.1966ػ الكامؿ في التاريخ، دار صادر، 
 م(.1209ه/606ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )ت:

 ـ.1944، 4ػ النياية في غريب الحديث، تحقيؽ: محمود محمد الطناجي، ط
 األحمدي، فهد عامر.

 ني اسمو منتديات فوست.ػ دور الخصياف في العصر العباسي، مقاؿ منشور عمى موقع الكترو 
 م(.1164هـ/560اإلدريسي، الشريف )ت:

 ـ. 1989ػ نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، عالـ الكتب، بيروت، 
 م(.966هـ/356األصفهاني، ابو الفرج عمي بن الحسين بن محمد )ت:

 ـ.1961ػ األغاني، تحقيؽ: لجنة مطبعة دار الكتب العممية، طبع دار الكتب، القاىرة، 
 م(.795هـ/179ن انس، مالك)ت:اب
 ـ(.1985كتاب الموطأ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، )بيروت ػ  

 الباز، محمد.
 .WWW.Ktobarabia.comعند العرب، ػ حدائؽ المتعة فنوف الجنس 

 باقر، طه.
 ـ.1987انوف مممكة اشنونا، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، ػ قانوف لبت عشتار، ق 

 م(.1147هـ/542ابن بسام، ابو الحسن عمي الشنتريني )
 ـ.1997ػ الذخيرة في محاسف اىؿ الجزيرة، تحقيؽ: احساف عباس، دار الثقافة، بيروت، 

 م(.1065هـ/458البيهقي، احمد بن الحسن بن عمي )ت:
 لفكر، بيروت، د.ت.ػ السنف الكبرى، دار ا

 ابن تغري بردي، ابو المحاسن االتابكي.
 ػ النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقػاىرة، وزراة الثقافة واإلرشاد القومي، )مصر، د.ت(.

 م(.994هـ/384التنوخي، ابو عمي المحسن بن عمي )ت:
 ـ.1995روت، ، دار صادر، بي2ػ نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة، تحقيؽ: عبود الشالجي، ط

 التيفاشي، شهاب الدين احمد.

http://www.ktobarabia.com/
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ػ نزىة االلباب فيما ال يوجد في أي كتاب، تحقيؽ: جماؿ الديف جمعة، مطبعة رياض الريس لمكتب والنشر، لندف، 
 ـ.1992

 م(.868هـ/255الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر )ت:
 .ـ1968العربي، بيروت،  كتاب الحيواف، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاروف، دار احياء التراثـ  

 ـ.2000ػ رسائؿ الجاحظ، دار الكتب العممية، بيروت، 
 م(.1700هـ/1112الجزائري، السيد نعمة اهلل )ت:

 ـ.1995ػ نور البراىيف، تحقيؽ: السيد ميدي رجائي، مؤسسة النشر اإلسبلمي، 
 م(.1200هـ/597ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي )ت:

 ـ.1940تاريخ المموؾ واالمـ، مطبعة دار المعارؼ، حيدراباد، ػ المنتظـ في 
 م(. 1002هـ/393الجوهري، اسماعيل بن حماد )ت:

 ـ. 1987، دار العمـ لممبلييف، بيروت، 4ػ الصحاح، تحقيؽ: احمد عبد الغفور العطار، ط
 أبو حبيب، د. سعدي.

 ىػ.1408، دار الفكر، دمشؽ، 2القاموس الفقيي، ط 
 م(.1338هـ/739الء الدين عمي بن بمبان )ت:ابن حبان، ع

 ـ.1993ىػ/1414ػػ صحيح ابف حباف، تحقيؽ: شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 م(.854هـ/245ابن حبيب، محمد البغدادي )ت:

 ـ.1963ػ كتاب المنّمؽ، عمؽ عميو خورشيد احمد فاروؽ، عالـ الكتب، بيروت، 
 م(.1448هـ/852)ت: ابن حجر العسقالني، احمد بن عمي

ػ االصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ: الشيخ عادؿ احمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض، دار الكتب العممية، 
 ـ.1995بيروت، 

 م(.871هـ/258الحربي، ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق )ت:
 ـ.1984التراث االسبلمي، جدة،  ػ غريب الحديث، تحقيؽ: سمماف ابراىيـ العاير، مركز البحث العممي واحياء

 م(.1228هـ/626الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت:
 .، دار الفكر، بيروت، د.ت2الحموي، معجـ األدباء، طـ 

 ـ.1995، دار صادر، بيروت، 2ػ معجـ البمداف، ط
 م(.1562هـ/970الحنفي، ابن تميم )ت:

 ـ.1996قيؽ: زكريا عميرات، دار الكتب المصرية، بيروت، ػ البحر الرائؽ، شرح كنز الدقائؽ، تح 
 م(. 854هـ/241ابن حنبل، احمد )ت:

 ػ مسند احمد، دار صادر، بيروت، د.ت.
 م(. 918هـ/306ابن حيان، محمد بن خمف )ت:

 ػ اخبار القضاة، عالـ الكتب، بيروت، د.ت.
 م(.1344هـ/745ابو عبد اهلل محمد بن يوسف )ت: ابو حيان االندلسي،

 ـ.2001ػ تفسير البحر المحيط، دار الكتب العممية، بيروت، 
 م(.1134هـ/528ابن خاقان، ابو نصر الفتح بن محمد بن عبيد )

 ـ.1983ػ مطمح االنفس ومسرح التأنس في شعر اىؿ االندلس، تحقيؽ: محمد عمي شوابكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 الخالدي، خالد يونس.
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ـ(، رسالة ماجستير في الجامعة االسبلمية، غزة، 1269 -711ىػ/668-92سبلمي االندلسي )ػ الترؼ في المجتمع اال
 ـ.2010ىػ/1431

 م(.1070هـ/463ابو بكر احمد بن عمي )ت:الخطيب البغدادي، 
 ـ.1930ػ  تاريخ بغداد او مدينة السبلـ، مطبعة السعادة، القاىرة، 
 م(.1282هـ/681)ت:ابن خمكان، شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر 

 ـ.1968ػ وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف، تحقيؽ: احساف عباس، دار الثقافة، بيروت، 
 الخوارزمي، الموفق بن احمد المكي.

 ـ.1990المناقب، تحقيؽ: مالؾ الحمودي، مؤسسة النشر اإلسبلمي،  
 الدوري، رياض عبد الرحمن أمين.

 ـ.2001و وانجازاتو، بغداد، ؽ.ـ(، سيرت627-669ػ آشور بانيباؿ )
 م(.1347هـ/748الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت:

 .ـ1987ػ تاريخ اإلسبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدميري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 ػ تذكرة الحفاظ، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

 ـ.1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 9رجي، طػ سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: مأموف الصاغ
 م(.1547هـ/954الرعيني، ابو عبد اهلل محمد بن محمد المغربي )ت:

 ـ.1995ػ مواىب الجميؿ، دار الكتب العممية، بيروت، 
 م(.1108هـ/502الراغب االصفهاني، ابو القاسم الحسين بن محمد )ت:

 .ـ1983، مطبعة دفتر، 2ػ المفردات في غريب القرآف، ط
 م(.1790هـ/1205الزبيدي، محمد مرتضى )ت: 

 ػ تاج العروس مف جواىر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.
 الزركمي، خير الدين.

 ـ.1980، دار العمـ لممبلييف، بيروت، 5ػ االعبلـ، ط
 الزيات، حبيب.

 ـ.1956لسنة  50ػ المرأة الغبلمية في اإلسبلـ، مجمة المشرؽ، عدد/
 م(.1360هـ/762الدين )ت: الزيمعي، جمال

 ـ.1995ػ نصب الراية، دار الحديث، القاىرة، 
 ساغز، هاري.

 .ـ2001ػ عظمة آشور، ترجمة خالد اسعد عيسى واحمد غساف سبانو، دار رسبلف، دمشؽ، 
 م(.1369هـ/771السبكي، عبد الوهاب بن عمي )

اح محمد الحمو، دار احياء الكتب العربية، بيروت، ػ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيؽ: محمود محمد الطناحي، وعبد الفت
 .د.ت

 م(.1090هـ/483السرخسي، محمد بن الحسن الشيباني )ت:
 ـ.1960ػ شرح السير الكبير، تحقيؽ: د. صبلح الديف المنجد، مطبعة مصر، القاىرة، 

 ـ.1986ػ المبسوط، دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، 
 ابن سعد، محمد بن منيع.

 ـ.1919لطبقات الكبرى، مطبعة ليدف، ػ ا
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 م(.1286هـ/685ابن سعيد المغربي، ابو الحسن عمي بن موسى بن عبد الممك )
 ـ.1955ػ المغرب في حمى المغرب، تحقيؽ: شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، 

 سميمان، د. عامر.
 ـ.1987شؤوف الثقافية العامة، بغداد، ، دار ال2ػ القانوف في العراؽ القديـ دراسة تاريخية قانونية مقارنة، ط

 .2007ػ شريعة حمورابي األولى ترجمة عربية، ترجمة: عبد المسيح وزير، مطبعة بيت الحكمة، بغداد، 
 م(.1166هـ/562السمعاني، ابو سعد عبد الكريم بن محمد )ت:

 ـ.1988ػ االنساب، تقديـ وتعميؽ: عبد اهلل عمر البارودي، دار الجناف، بيروت، 
 م(.1036هـ/428بن سينا، الشيخ الرئيس ابو عمي )ت:ا

 القانوف في الطب، دار صادر، بيروت، د.ت.ػ كتاب 
 م(.1505هـ/911السيوطي، الشيخ جالل الدين )ت: 

 .تاريخ الخمفاء، تحقيؽ: لجنة مف االدباء، دار التعارؼ، بيروت، د.ت ـ
 ـ.1945ػ الدر المنثور، نشر دار المعرفة، مطبعة الفتح، جدة، 

 الشالجي، عبود.
 ـ.1999، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 2ػ موسوعة العذاب، ط

 م(.1153هـ/548الشهرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم )ت:
 ـ.2008ػ الممؿ والنحؿ، تقديـ: صدقي جميؿ العطار، دار الفكر، بيروت، 

 م(.1839هـ/1255الشوكاني، محمد بن عمي بن محمد )ت:
 ـ. 1973ؿ االوطار، دار الجيؿ، بيروت، ػ ني

 م(.849هـ/235ابن شيبة الكوفي، عبد اهلل بن محمد بن عثمان )ت:
 ـ.1989ػ المصنؼ، تحقيؽ: سعد المحاـ، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت، 

 م(.1362هـ/764الصفدي، خميل بن آيبك )ت:
 ـ.2000دار إحياء التراث العربي، بيروت، ػ الوافي بالوفيات، تحقيؽ: احمد االرنؤوط وتركي مصطفى، 

 م(.826هـ/211الصنعاني، ابو بكر عبد الرزاق بن همام )ت:
 ـ.1989ػ تفسير القرآف، تحقيؽ: د. مصطفى مسمـ حمد ،مكتبة الرشيد، الرياض، 

 ػ المصنؼ، تحقيؽ: حبيب الرحمف االعظمي، منشورات المجمس العممي، دوف مكاف وتاريخ طبع. 
 م(. 970هـ/360ابو القاسم سميمان بن احمد )ت:الطبراني، 

 ، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، د.ت.2المعجـ الكبير، تحقيؽ: ميدي عبد المجيد السمفي، دار احياء التراث العربي، طػ 
 .1995ػ المعجـ األوسط، تحقيؽ: قسـ التحقيؽ بدار الحرميف، دار الحرميف لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 م(.922هـ/310جعفر محمد بن جرير )ت:الطبري، ابو 
 .ػ تاريخ األمـ والمموؾ، مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت، د.ت

 ـ.1995ػ جامع البياف في تفسير القرآف، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت، 
 ـ.1939المنتخب مف كتاب ذيؿ المذّيؿ مف تاريخ الصحابة والتابعيف، مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت، ػ 

 م(.1674هـ/1085الطريحي، محمد بن عمي )ت:
 .ـ1987، مكتبة نشر التفاىـ االسبلمي،  2ػ مجمع البحريف، تحقيؽ: احمد الحسيني، ط

 م(.1338هـ/739ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي )ت:
 ـ.1945حياء الكتب العربية، القاىرة، ػ مراصد االطبلع عمى اسماء االمكنة والبقاع، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي، دار ا
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 م(.1748هـ/1162العجموني، اسماعيل بن محمد الجراحي )ت:
 ـ.1988، دار الكتب العممية، بيروت، 3ػ كشؼ الخفاء ومزيؿ االلباس عما اشتير مف األحاديث عمى السنة الناس، ط

 م(.975هـ/365ابن عدي، ابو احمد عبد اهلل )ت:
 ـ.1985، دار الفكر، بيروت، 3اؿ، تحقيؽ: د.سييؿ زكار، طػ الكامؿ في ضعفاء الرج

 م(.1175هـ/571ابن عساكر، ابو القاسم عمي بن الحسين الشافعي )ت:
 ـ.1996ػ تاريخ مدينة دمشؽ الكبير، تحقيؽ: د. عمي شيري، دار الفكر، بيروت، 

 م(.1451هـ/855العيني، ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد )ت:
 القاري، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت. ػ عمدة

 م(.1004هـ/395ابن فارس، ابو الحسين احمد )ت:
 ـ.1983ػ معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاروف، مكتبة اإلعبلـ اإلسبلمي، 

 م(.791هـ/175الفراهيدي، ابو عبد الرحمن الخميل بن احمد )ت:
 ـ.1988اليجرة، طيراف، ، مؤسسة دار 2ػ كتاب العيف، ط

 ـ.1988، مطبعة صدر، 2ػ كتاب العيف، تحقيؽ: د. ميدي المخزومي، إبراىيـ السامرائي، ط
 م(.1411هـ/814الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب الشيرازي )ت:

 ػ القاموس المحيط، دار العمـ لممبلييف، )بيروت ػ د.ت(.
 م(.889هـ/276)ت:ابن قتيبة الدينوري، ابو محمد عبد اهلل بن مسمم 

 ـ.1992ػ اإلمامة والسياسة المسمى بػ: تاريخ الخمفاء، تحقيؽ: عمي شيري، مطبعة امير، 
 .ـ1925ػ عيوف األخبار، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 قرامي، آمال.
 ـ.2007ػ االختبلؼ في الثقافة العربية اإلسبلمية دراسة جندرية، دار المدار االسبلمي، بنغازي، 

 م(.889هـ/276بة الدينوري، ابو محمد عبد اهلل بن مسمم )ت:ابن قتي
 ػ المعارؼ، تحقيؽ: د. ثروت عكاشة، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت.

 م(.1272هـ/671القرطبي، ابو عبد اهلل محمد بن احمد االنصاري )ت:
 ىػ.1405ػ الجامع الحكاـ القرآف، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

 قمعجي، حميد.
 ـ.1988، دار النفائس، بيروت، 2عجـ لغة الفقياء، طػ م

 م(.1191هـ/587الكاشاني، ابو بكر بن مسعود الحنفي )ت:
 ـ.1989ػ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المكتبة الحبيبية، باكستاف،  

 الكاشاني، العباس.
  ـ. 1979ػ موسوعة حدائؽ االنس في نوادر العرب والفرس، مطبعة الخياـ، 

 م(.1362هـ/764الكتبي، محمد بن شاكر )ت:
 ػ فوات الوفيات، تحقيؽ: عمي محمد يعوض اهلل، وعادؿ احمد عبد الموجود، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت.

 م(.1372هـ/774ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل الدمشقي )ت:
 ـ.1988روت، ػ البداية والنياية، تحقيؽ: عمي شيري، دار احياء التراث العربي، بي

 كحالة، د. عمر رضا.
 ـ.1959، المطبعة الياشمية، دمشؽ، 2ػ اعبلـ النساء في عالمي العرب واالسبلـ، ط
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 م(.1082هـ/475ابن ماكوال، االمير هبة اهلل )
 ػ إكماؿ الكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ في اسماء الكنى واالنساب، دار احياء التراث العربي، بيروت،

 د.ت.
 م(.1567هـ/975المتقي الهندي، عالء الدين عمي بن حسام الدين )ت:

 ـ.  1989ػ كنز العماؿ في السنف واالقواؿ واالفعاؿ، تحقيؽ: الشيخ بكري حياني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 متز، آدم.

طبعة لجنة التاليؼ والترجمة ، م2ػ الحضارة االسبلمية في القرف الرابع اليجري، ترجمة: محمد عبد اليادي ابو ريدة، ط
 ـ. 1957والنشر، القاىرة، 

 م(.1341هـ/742المزي، جمال الدين ابو الحجاج يوسف )ت:
 ـ.1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4ػ  تيذيب الكماؿ، تحقيؽ: د. بشار عواد معروؼ، ط

 م(.957هـ/346المسعودي، ابو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت:
 ـ.1984، دار اليجرة، 2الجوىر، ط ػ مروج الذىب ومعادف

 م(.1030هـ/421مسكويه، ابو عمي الرازي )ت: 
 ـ.1997ػ تجارب األمـ، تحقيؽ: د.ابو القاسـ امامي، دار سروش لمطباعة والنسر، بيروت، 

 م(.990هـ/380المقدسي، أبو عبد اهلل محمد بن احمد )ت:
 ـ.1906ليدف، ، مطبعة بريؿ، 2ػ أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ط

  م(.1441هـ/845المقريزي، تقي الدين أبو العباس احمد بن عمي )ت:
 ـ.1970ػ كتاب المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار المعروؼ بػ: الخطط المقريزية، اوفست، مكتبة المثنى، بغداد، 

 م(.1621هـ/1031المناوي، محمد بن عبد الرؤوف )ت:
لصغير مف أحاديث البشير النذير، تصحيح: احمد عبد السبلـ، دار الكتب العممية، بيروت، ػ فيض القدير، شرح الجامع ا

 ـ.1994
 م(. 1311هـ/711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت:

 ـ.1984ػ لساف العرب، دار احياء التراث العربي، بيروت، 
 الميداني، ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم.

 ـ.1987ألمثاؿ، دار الجيؿ، بيروت، ػ مجمع ا 
 م(.810هـ/195ابو نؤاس، الحسن بن هاني )ت:

 ـ.1984ػ ديواف ابو نؤاس، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 ـ.1994ػ النصوص المحرمة، مطبعة رياض الريس لمكتب، لندف، 

 م(.949هـ/338النحاس، ابو جعفر )ت: 
 ـ.1988معة اـ القرى، الرياض، معاني القرآف، تحقيؽ: محمد عمي الصابوني، جا 

 النسائي، احمد بن عمي.
 ـ.1930ػ سنف النسائي، دار الفكر، بيروت، 

 م(.1332هـ/733النويري، شهاب الدين احمد بن عبدوهاب )ت:
 ػ نياية األرب في فنوف االدب، المؤسسة المصرية العامة، القاىرة، د.ت.

 م(.961هـ/350الهمداني، الحسن بن احمد بن يعقوب )ت:
 ـ.1986ىػ/1407، منشورات المدينة، 3ػ اإلكميؿ، تحقيؽ: محمد بف االكوع، ط
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 الوزان، ليون االفريقي.
 ـ.1983وصؼ افريقيا، دار الغرب االسبلمي، بيروت، ػ 

 م(.919هـ/307ابو يعمى الموصمي، احمد بن عمي المثنى التميمي )ت:
 ـ.1987، دمشؽ، ػ مسند ابي يعمى، تحقيؽ: حسيف سميـ اسد، دار المأموف
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