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  :مقدمةـ 

 العـصر العثمـاني انتعاشـًا اقتـصاديًا وازداد حجـم  آبـانشهدت مدينـة القـاهرةقد ل
، وقــد انعكــس ذلــك علــى مختلــف الفئــات الــداخل للمدينــة والخــارج منهــاري النــشاط التجــا

، وقـد أسـهمت المـرأة فـي الحيـاة  نـسبياً في المدينة وان كان ذلك بـشكل متفـاوتالتجارية 
خاضت مختلف ميادين و االقتصادية، حيث كان لها دور واضح في المجتمع القاهري، 

  .ةصعداأل على كافة شراءالبيع و الك التجاري العمل 

علــى الجانــب اآلخــر فــإن  للمــرأة القاهريــة إال أنــه اإليجابيــةرغــم هــذه الــصورة و 
إذا جــــاز لنــــا  ( التربويـــةالمــــشاكلى إلــــى تزايـــد المنـــزل أدإطــــار للعمــــل خـــارج هـــا خروج

بات الرقابة األسرية بل وتصاعد صعو وخروج األبناء عن سيطرة  )استخدام هذا التعبير
العالقـة الزوجيـة بـسبب فـي  عنـد األطفـال واضـطراب كلالتكيف مع البيئة وبروز المـشا

، ليات العمــلئو مـسى التوفيـق بــين األعبـاء األســرية و علــفــي الغالـب عـدم قــدرة الزوجـات 
 كبيــــرًا ظهــــرت لفتــــرات طويلــــة فراغــــًا المنــــزل أحــــدث غيــــاب المــــرأة اليــــومي عــــن وهكــــذا

  .لبحث، وهو ما سيتضح من خالل اعلى األسرة والمجتمعسلبية انعكاساته ال

  : المرأةعمل دوافع ـ

ع ممثلة في دوافع داخلية هناك العديد من الدوافع التي تدفع المرأة للعمل وهذه الدواف
ة تجاه الذات واألسرة ليئو  اإلحساس بالمسممثلة في ،يةافع الداخلو الدو  وخارجية،
سعيًا وراء األمان السيما المطلقات أو غير المتزوجات الوحدة . ورفض، والمجتمع
  .وألسرتهاوتحقيق المنفعة الشخصية لها والراحة 

 السيما في حالة تتمثل في مساعدة األسرة مادياً هي ف: أما الدوافع الخارجية
أدي إلى اضطرار كثير  ومن بين دوافع عمل المرأة أيضًا الطالق الذي، وفاة الزوج

المرأة دخلت مثًال  ف،من المطلقات للدخول في سوق العمل بحثًا عن األمن االقتصادي
تعمل المرأة في هذا المجال  غالبًا ما و، األسواقفي كبائعة كخادمة في المنازل أو 
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 يستغرق هذا العمـل اليوم بأكمله، ويتمثل قدو ، نظير أجر شهري أو أسبوعي أو يومي
  :المجاالت التاليةعمل المرأة المأجور في 

ل نشاطًا أساسيًا بالنـسبة يمثل عمل المرأة كأجيرة في المناز : العمل في المنازل
القـاهرة مـن الريـف عمومـًا  الريفية التـي نزحـت إلـى أطـراف لبعض النساء ذوي األصول

فـي الفتـرات التـي أعقبـت قـصور النيـل وبـسبب تـدهور لقاهرة خصوصًا وقرى ضواحي ا
ويــشمل العمــل الــذي تقــوم بــه الخادمــة ،  فــي بعــض الفتــراتاألوضــاع األمنيــة فــي الــبالد

 األعمــال المنزليــة العديــدة مثــل النظافــة وغــسيل المالبــس واألوانــي المنزليــة  فــي المنــازل
  .)١(  من األعمال األخريوما شابه ذلك

علـى لها الريـف المـصري  من األوبئة واألزمات التي تعرض اً  كثير وقد ساهمت
 غذائية وأمنية ونقل ومواصـالت اً  ضغوطمثل ذلكقد و ، الهجرة من الريف للقاهرةتدفق 
وانقطعــت الطــرق وعربــدت أوالد الحـــرام " :وعلــى حــد قــول الجبرتــي، المدينــة أيــضاً علــى 

 وجلت الفالحون من بالدهم من الشراقي والظلم وانتشروا ...وفقد األمن ومنعت السبل 
مــن شــدة الجــوع ومــات الكثيــر مــن الفقــراء ... المدينــة بنــسائهم وأوالدهــم يــصيحون  فــي

دية وزيادة حدث نهب وتقلبات اقتصا غير المستقرة ي مثل هذه األوضاعوف، )٢("بالجوع
  .)٣(أسعار تفقر البعض وتضطرهم للعمل السيما النساء

ــــه و  ــــب اآلخــــر فإن ــــى الجان ــــرات الحــــروب والقالعل ــــل واالضــــطرابات خــــالل فت ق
هــــابط للـــبعض نتيجــــة حـــراك اجتمـــاعي  فــــالمنطقي أن يـــصاحب ذلــــك ؛المـــصاحبة لهـــا

 فعلـى ؛يمـون علـى وجـوههم بعيـدًا عـن منـاطق القتـالالهجرة الجماعية لألهالي الذين يه
سبيل المثال كان للمعارك الدائرة بين المقاومة الشعبية والمماليك من ناحيـة والفرنـسيين 

مـصر عامـًة؛ فقـد اسـتقرار م أثرًا سـلبيًا علـى ١٧٩٨خالل أحداث عام من ناحية أخري 
يــة ل، بجانــب هــروب غالبنــتج عنهــا هزيمــة المماليــك وأعــوانهم وهــربهم مــن ســاحة القتــا

وقـد وصـف الجبرتـي األمـر وصـفًا دقيقـًا حينمـا أعيان وعامة القاهرة، وتـرك ممتلكـاتهم، 
يبكـين فـي ظلمـة  وخـرج غالـب النـساء ماشـيات حاسـرات وأطفـالهن علـى أكتـافهن": قـال
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والفالحــون  فلمــا خرجــوا مــن أبــواب البلــد تلقــتهم العربــان... الليــل واســتمروا علــى ذلــك 
   .)٤("متاعهم ولباسهم وأحمالهمفأخذوا 

الفتيـــات صـــغيرات الـــسن والـــشابات كـــأجيرات فـــي تعمـــل  فـــي بعـــض األحيـــانو 
يــرات الــسن واألمهــات العمــل مقابــل المنـازل مقابــل أجــرة شــهرية، بينمــا تفــضل النـساء كب

لمواجهــة احتياجــات األســرة نظــرًا علــى نقــيض صــغيرات الــسن جــر يــومي أو أســبوعي أ
أة مـن ، ويمثل األجر الـذي تتقاضـاه المـر  وغيره من المتطلباتراباليومية من طعام وش

لإلنفــــاق علــــى احتياجــــات األســــرة مــــن مأكــــل ومــــشرب هـــذا العمــــل المــــصدر األساســــي 
 وال يتــرك ؛ النــساء فـي هــذا المجـال حتــى كبيـرات الــسن والفتيـاتغالبيـةوملـبس، وتعمــل 

 وهـى فـي الغالـب األم –  وٕانما يتولى رب األسرة،للصغار أمر التحكم في أجور عملهم
ولكــن عنــدما تقــارب الفتــاة ،  هــذه المهمــة ألن األمــر هنــا يتعلــق بمعيــشة األســرة ككــل–

 على الزواج تقوم األم بشراء كل ما يلزمها من االحتياجات المنزلية كما تتـرك لهـا شـيئاً 
  .)٥(من النقود لتتصرف فيها بمعرفتها 

تقطــع غالبــًا مــا كن بــأطراف القــاهرة التــي تــس المــرأة العاملــة الفقيــرةويالحــظ أن 
 ا أمـا نظرائهـ، مـشيًا علـى األقـدام صـباحًا ومـساءً بـين مـسكنها ومكـان عملهـا المسافة ما

الممثلــة فــي البريــة  عبــر وســائل النقــل والمواصــالت قلــونت الحــال نــسبيًا فينميــسوريمــن 
 عمـل كـأجراءال أطـراف القـاهرة مجـال نساء اقتحام ويالحظ أن .الخيول والبغال والحمير

همهــا فــتح  أ: باألســر الحــضرية كــان لــه الكثيــر مــن االيجابيــاتٕاخــتالطهمفــي المنــازل و 
مالئـم سكن البحث عن و  اواحتياجاتهق اسو طبيعة األدراسة  و آفاق جديدة للعمل أمامهم

المرتبطــة ومــا شــابه ذلــك، هــذا باإلضــافة إلــى تخليهــا عــن الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد 
  .  )٦(والتطبع التدريجي بعادات وتقاليد أهل القاهرة  وصعيد مصربريف 

  : العمل التجاريـ

ال نبـالغ إذا قلنـا مارست المرأة عملها التجـاري فـي كافـة األنـشطة التجاريـة و لقد 
ـــا  ـــه مـــساهمة مباشـــرة وغيـــر اً نجـــد أن فرعـــال إنن  مـــن فـــروع التجـــارة إال وكـــان للمـــرأة في
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كبائعـة أطعمـة شـعبية وسـلع غذائيـة وكماليـة مباشرة، حيث انتـشرت المـرأة فـي األسـواق 
، وتعامالت بمختلف أنـواع المعـامالت الماليـة في األسواقعلى السلع والبضائع  وداللة

 ارتباطـًا بفتـرة عمـل ستغرق طـوال سـاعات النهـار فـي الغالـبهذه األعمال تو والتجارية، 
  .)٧(المحالت اليومي

 شـيخ، كمـا أن  يعملـون بهـا ونـساءتضم بداخلها رجالقد كانت هناك طوائف و 
 عمــل النــساء فــي الطائفــة مثلمــا الحــال مــع الرجــال الطائفــة ونقيبهــا كانــا يــشرفان علــى

  .)٨( مثل طائفة الحانوتية على سبيل المثال وليس الحصرالمنتمين للطوائف
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  :)األسواق ( في الوكاالتمرأةنشاط الـ 

خــازن والحوانيــت، تتكــون الوكالــة مــن مبنــى واســع يــشتمل علــى العديــد مــن الم
، باإلضـافة  سـواء المملـوك أو المـستأجر هذه الوكالة حانوته الخاص بـهفيولكل تاجر 

 ، الـــسفلية والعلويـــة الموجـــودة فـــي األدوارالحواصـــلللحواصـــل الموجـــودة بالوكالـــة مثـــل 
ـــى  ولكـــل حاصـــل فنـــاء واســـع، وعلـــى جوانـــب هـــذا الفنـــاء يوجـــد رواق بأعمـــدة يـــؤدى إل

فوق كل رواق طابقـان للـسكن وشـرفة تطـل علـى الفنـاء، ويفـصل الحواصل والحوانيت،و 
   .بين مبنى الوكالة وبين الطريق العام رواق لعزلها عنه

، تيــسيرًا علــى التجــار وتــشجيعًا اإلداريوقــد حظيــت الوكــاالت باهتمــام الجهــاز 
 قـد تـم حراسـةهـا، و بلهم على القدوم للتجارة بها، وذلك من حيث ترميمها وكفالـة األمـن 

 أو شـــهرية حـــسب  لقـــاء تحـــصيل عوائـــد أســـبوعيةمـــن خـــالل رجـــال أمـــنذه المنـــشآت هـــ
، وتــدار هــذه الوكــاالت عــن طريــق أصــحابها أو وكــالء عــنهم يتقاضــون إيجــار االتفــاق

هــذه الحواصــل مــن شــاغليها، وفــى نفــس الوقــت كانــت الوكالــة تــدار بواســطة مــن حازهــا 
  مـاوغالبـاً ، معينـةعامـل مـع سـلعة كالتزام لجمع الضرائب عنها، وتختص كل وكالـة بالت

  . غير الوكالة المخصصة لهافييحظر تداول هذه السلعة 

 يـسودها النـشاط التـي المنـاطق فـيومن الواضح أن الوكـاالت التجاريـة ُأنـشأت 
بـوالق ومـصر  األسواق التـي ظهـرت جليـًا فـيخاصًة مناطق   في أحياء القاهرةالتجاري
  .)٩(القديمة

اع نطاق هذه التجارة في الداخل اقتـضت الـضرورة زيـادة وكنتيجة طبيعية التس
، وكلمــــا ازداد النــــشاط )١٠(عــــدد التجــــار والعــــاملين بــــالمهن التجاريــــة المعاونــــة للتجــــارة 

 فـــي يتمثـــل إيجـــابي تعـــود بمـــردود التـــيالتجـــاري أدى ذلـــك إلـــى زيـــادة أعـــداد الحواصـــل 
اعليــة مــن خــالل تــأجير الــذي ســاهمت فيــه المــرأة بــدور أكثــر ف التجــاريازدهــار النــشاط 

 أيــضًا ســواء  لـيس فقــط فــي القـاهرة بــل المــدن الـساحلية)١١(واسـتئجار الحوانيــت التجاريــة
  .(13) وغيرها  أو اإلسكندرية،(12)في دمياط ورشيد
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   باألسواقـ المرأة كداللة

 لعبــت ،وحرفة الداللــه تعنــي أن المــرأةمــرأة الداللــة فــي األســواق التمارســ             
ط التجاري بـين الباعـة والمـشترين سـواء كـانوا تجـارًا أو غيـر تجـار وذلـك فـي دور الوسي

ــًا مــا  تحــت مــسمى سمــسرة المتعــاملينمــن الطــرفينتتقاضــاه نظيــر أجــر معلــوم  ، وغالب
 المباعـــة ســواء كانـــت  التجاريــةالسمـــسرة وفقــًا لنـــوع الــسلعة وحجــم الوحـــدةقيمــة  تختلــف

ممــا ، و  الخاصــة بــأدوات التعبئــةمــسمياتزنبيــل أو جالــة أو جــوال إلــى غيــر ذلــك مــن ال
  .ونشاط دائمين تحتاج لمجهود وحركة  شاقةالشك فيه أن حرفة الدالله

 فحيثما وجـد نـشاط تجـارى تبعـه  التجار؛نشاطداللين ومن الطبيعي أن يتتبع ال
 أن يحـــرص ، وهـــذا أمـــر طبيعـــي بالنـــسبة لجميـــع أنـــواع الـــسلع، ومـــن البـــديهيداللينالـــ

 وتنــشأ بيــنهم عالقــة أساســها المــصلحة المتبادلــة، فالتجــار الــداللين التجــار علــى وجــود
 يرتزقـــون مـــن عمليـــات البيــــع داللين ســـرعة تـــصريف ســـلعهم التجاريــــة والـــفـــييرغبـــون 

 مــن الــضروري ضــبط وتنظــيم العالقــة كــانوالــشراء ولــيس مــن الــسهل تجاهــل دورهــم، و 
لــضمان اســتمرار لــة دالبيــنهم، حيــث تــم االتفــاق فيمــا بيــنهم علــى وضــع مبلــغ محــدد لل

عمولــة محـــددة   علــى الـــسلعةداللوعنــد تمـــام الــصفقة يكــون للـــ ،العالقــة بيـــنهمعملهــم و 
  .)١٤( سمسرة يأخذ عربونها، وبعد تمام الصفقة يحصل على الباقي تسمى نظير

ويمكـن القــول بــأن المــرأة نافــست الرجــل فــي األســواق فــي كافــة األنــشطة لدرجــة 
 نقــومال ي وقــت نومــن لــديه ،لقــضاء عمــل المنــزلوقــت  ن لــم يعــد لــديههم مــناً أن كثيــر 

 القــاهرة الــذين زاروابأعمــال المنــزل علــى أكمــل وجــه، وهــي حقيقــة أكــدها بعــض الرحالــة 
 زار مــصر فــي الحــسن الـوزان الــذيفـي القــرن الــسادس عـشر، فعلــي ســبيل المثـال ذكــر 

يــة ال ترضــي  المـرأة القاهر أن مفــاده أخــر  سـبباً القـرن الــسادس عــشرالنـصف األول مــن 
فيضطر الزوج إلي شـراء الطعـام ، بالقيام ببعض األعمال المنزلية وخاصة منها الطهي

 الـذين يطبخـون طعـامهم فـي منـازلهم، وهـو مـا قالـه وقليل من الناس هم، من الطباخين
، وهـذا )١٥(أيضًا العبدرى الذي أكد على تناول القاهريين لألكل فـي األسـواق والطرقـات 
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األول لمــشاركة كثيــر مــن النــساء فــي العمــل باألســواق وضــيق الوقــت يرجــع فــي المقــام 
واألكــل فــي "لــديهن، ممــا اضــطرهم ألكــل الطعــام الجــاهز، وعلــى حــد وصــف الجبرتــي 

  .)١٦(" الدكاكين

  ـ لجوء المرأة للقروض

العـاملين فـي مجــال  فـي تفــادى كثيـر مـن النـساء ياً  رئيـساً قـد كـان للقـروض دور ل          
  . في دائرة اإلفالس ولتدعيم نشاطهم التجاريالوقوعالتجارة 

، مـع العلـم )١٧( خمـسة قـروش زنجرلـيوقد بلغت بعض هذه الحاالت أكثر من 
بأن هذه القروض وثقت من العالقات التجارية التي تربط بين التجار والنساء العامالت 

حــول فــي مجــال التجــارة، وبمعنــى أدق لعــب كبــار التجــار دورًا ال يقــل بــأي حــال مــن األ
  .)١٨(عن الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك في وقتنا الحالي

 يبغــون مــن وراء هــذه القــروض تيــسير عمليــات البيــع حيــث أن مــن يلجــأ إليهــا
والشراء وتـرويح بـضائعهم واسـتثمار رءوس أمـوالهم والخـروج مـن الحيـز الـذي يتعـاملون 

  . )١٩( من قبل الرخاء والسعة مقارنة بالتي ألفوهاداخله إلى 

 منعـًا  الـشرعيةوقد اهتم الدائن والمدين بتسجيل بيانات الدين وتوثيقه بالمحكمة
ن مـــن قبـــل الـــدائن إذا أليـــة محاولـــة قـــد تـــؤدى إلنكـــار المـــدين لدينـــه، أو الـــسهو والنـــسيا

 الزمن ولم يكن مسجًال، وقد سميت وثيقة تـسجيل الـدين كـأي إيـصال هدينتطاول على 
المتعاملـــة  تــسجيل تـــاريخ الــدين وأســـماء األطــراف افيهـــويــتم  شـــرعية أمــوال باســـم حجــة

إلى جانب تسجيل لحقوق الدائن والتزامات هذا ، وتوقيع الشهود عليه، )الدائن والمدين(
  .)٢٠(المدين

وبطبيعــة الحــال فــإن التــسهيالت التــي منحهــا الــدائن للمــدين فــي حــاالت كثيــرة           
منـاخ الجيـد لالسـتثمار، وخاصـة للنـساء عند سداد دينـه كانـت العامـل الرئيـسي لتهيئـة ال

الذين استثمروا هذه األموال في تنشيط معامالتهم التجارية التي نشطت بشكل كبير في 



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١٠٨ - 

ظل هذه التسهيالت، وقد بلغت هذه التسهيالت في بعض األحيان عشرات اآلالف من 
 بعـض الوثـائق األنصاف، فضًال عن حريـة الـسداد علـى سـنوات عديـدة، وحـسب تعبيـر

، وفى ظـل هـذه الظـروف المالئمـة بدرجـة كبيـرة للنـشاط التجـاري عقـدت "متى تيسر له"
  .)٢١( مارست من خاللها التجارية بحرية كبيرةبعض النساء صفقات تجارية

 فـــإن القاضـــي وفـــي حالـــة اقتـــراض امـــرأة لقـــرض وحـــدث لهـــا عـــسرة فـــي الـــسداد
 وعلـى حـد وصـف ،يتحرى عن أحوالها فإن كانت معسرة يمنع مقرضها مـن معارضـتها

ن ما بيدها نفذ وتلف وصارت ال تملك من حطام الدنيا سوي وأ"السيدة في هذا السياق 
 لقولـه ،)٢٢( علـي هـذه الحالـةدامـتومنع المدعي مـن معارضـتها مـا ... أطمار جسدها 

 .)٢٣(" ميسرهإلينطرة ن ذو عسره فتعالي وان كا

وة العامالت بالتجـارة على بعض النسوالحقيقة أن سوء إدارة القروض وتراكمها 
 فقيــرة معــسرة اانهــ "إحــداهنفــي ســجن بعــض المقترضــات، وعلــى حــد مباشــرًا كــان ســببًا 

مـن الـشرع الـشريف سجن  مسجونة بـوأنهاعن دفع ذلك وليس عليها سوي أطمار بدنها 
 وأمـر بإعـسارها الحـاكم وحكـم لهـا ان المرأة تدعي سيدة الناس فأجابه ديىنحو سنة عل

ســيدة الكــل وطــال الخــصام والنــزاع ت  حــضر أن مــن يتعــرض لهــا بعــد عنــ ومبإطالقهــا
 بعـد سـجنها المــدة إعــسارها حيـث ثبـت بأنـه مـسجونة لهـا علــي ديـن وعـرف موالنــا اوانهـ

 . )٢٤("المذكورة فال معارضة لها ومنعها من التعرض لها

 يتمثـل وهـو: شـكاًال أخـرى مثـل الـضمانوقد اتخذت المعامالت المالية للنساء أ
تعهــد بــسداده تقــوم بالتجــارة بــه، و ت ل فــي اقتــراض مبلــغ مــاليامــرأة أخــرىضمن تــ  أنفــي

 الذاتي أو من مـال مـن امن مالهكان ذلك  فى الوقت المحدد للسداد سواء ابالنيابة عنه
  .  )٢٥( تها عقب نمو تجار ا المبلغ بالنيابة عنهتاقترض

هــذا النــوع مــن  أن والواقــع: ومــن أشــكال معــامالت النــساء أيــضًا البيــع باألجــل
الـذين لـم يكـن بوسـعهن امـتالك  بالتجـارة العـامالتالبيع شاع بين بعض صغار النساء 

، وفــى مثــل  حينهــافــيجاريــة مقابــل دفــع أموالهــا  عقــد صــفقات ترءوس أمــوال تتــيح لهــن
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هـــذه الحالـــة كـــان يتعهـــد هـــؤالء بـــدفع ثمـــن الـــصفقة عقـــب البيـــع مباشـــرة، وربمـــا كانـــت 
  .)٢٦(باالجل حالة البيع مثل فياألسعار ترتفع نسبيًا 

وقــــد ازداد حجــــم المعــــامالت الماليــــة بــــشكل كبيــــر، فمــــثًال بلغــــت إحــــدى هــــذه        
، )٢٨( لتــستثمره فــي التجــارة )٢٧( نــصف فــضة٣٤٨٠الحــاالت مــنح ســيدة ألخــرى مبلــغ 

، أي اً  ولــيس نقــدياً وعنــدما تنمــو تجارتهــا وتــزداد تــدريجيًا تقــوم بتــسديد مبلــغ الــدين عينيــ
 ولعــل الزيــادة المــستمرة . وذلـك حــسب االتفــاق،ديده ســلعة علــى فتــرات متعاقبــةقـوم بتــست

عدم االستقرار فـي أسـعار العملـة مـن أهـم األسـباب التـي وفي مقابل ذلك  ،في األسعار
دفعت الممولين عند تمويلهم بالقروض، بأن يشترطوا على مموليهم بأن يتسلموها سلعًا 

 استردادها أموال، كما أنه  التجاريةليس من الحكمةوليس أمواًال، حيث رأى هؤالء بأنه 
لــيس مــن مــصلحتهم االحتفــاظ بمبــالغ نقديــة كبيــرة لفتــرة زمنيــة طويلــة، لتنــاقص قيمتهــا 

ع األمـوال بالـسلة، وفـى نفـس الوقـت يـتم تقيـيم هـذه ستثمارها فـي التجـار بغرض افقدموها 
  .)٢٩( في المستقبل في حين وقت استالمها لردها سلع

 أن يتم  يتمثل فيوهو: ضًا في المعامالت المالية نظام التقسيطوساد أي
استالم سلعة، وبعد ذلك يتم تسديد ثمنها مقسطًا، وهذا في حد ذاته يتيح للمراة التعامل 
بحرية مع تجارتها التي تنمو في ظل هذا النظام، ويمكن تفسير نظام التقسيط بأنه نوع 

لزيادة حجم أرباحهم على حساب نساء  من الفريقه من أنواع االستثمار استغل
البًا ببيع هذه الصفقات غ هؤالء  عندما يقومحيث أنهاألطراف المتعاملة معهم تجاريًا، 

   . على مراحل في حين أنهم يسددونها بشكل جزئيما يحصلون على أموالها كليةً 

فقد كان بعض المتعاملين بهذا النظام يعتمدون على حسن نوايا الطرف 
   .)٣٠(غالبًا ما يوجد شهود لحسم الخالفلكن اآلخر، و 

بعضها   تعامالت المرأة أيضًا بنظام مقايضة السلعومن ناحية أخرى
قدم ت بينما ا رأسمالهنساء ال إحدىقدمتهى أن و : بجانب نظام المضاربة، )٣١(عضبال

قسيمها  في مزاولة النشاط االقتصادي، وفى حالة تحقيق أرباح يتم تا خبرتهاألخرى
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فقد ت المال ةالخسارة فإن صاحب حالة أما في،  سلفاً حسب النسب المتفق عليهاما بينه
 ؛تقد ضاربكلتاهما ، بمعنى أن  المبذولا قد ضاع جهدهاألخرىكون ت و ارأسماله
  .)٣٢( ا بعملهت ضاربة والثانيا برأسمالهت ضاربىفاألول

 رأة الدائنةكان الرهن أيضًا من الوسائل التي استخدمتها الموعلى صعيد آخر   
 عن عقار أو جزء منه ة للدائنةتخلى المدينتلضمان حقها في الدين، وذلك بأن 

  . )٣٣(ة به المبلغ المدينا في حال تسديدهةائن الداعيده لهتبموجب سند رسمي 

   :المتعددةالصناعات المرأة و ـ 

ـــى دعـــامتين أساســـيتين األولـــى ـــة عل رأس : تقـــوم الـــصناعة فـــي مـــصر العثماني
 . بعض العوامل األخرىإلى باإلضافةالمواد الخام : ثانيةالمال وال

خاصـة التجـاري أو ي مـشروع  أ العمود الفقـري الـذي يقـوم عليـهرأس الماليعد 
 وقـد يـضاف إلـى ، في العملجهد بجانب ما يبذله مؤسس المشروع من هذا ،الصناعي

 العمــلفــي ويلــي ذلــك االلتــزام ومــا شــابه ذلــك، أصــدقاء  مــن شــركاء أو مــاليدعــم ذلــك 
  .)٣٤(الستمرار الناجح

يـتم تحويلهــا مــن  التــي يــةهـي تلــك المـواد األول: فالمقــصود لهــا المــواد الخـامأمـا 
وتقــسم هــذه ، تالئم حاجــات اِإلنــسان ومتطلباتــهلــشــكلها األولــي إلــى منتجــات صــناعية 

 : المواد إلى

شاب األخــــ، ، وقــــصب الــــسكر، والقمــــح)٣٥( والكتــــانالقطــــنمثــــل :  مــــواد خــــام نباتيــــة)أ(
 . )٣٦(رهاوغي

 .)٣٨( وغيرهااللحوم، األصواف، األلبان، )٣٧(مثل الجلود:  مواد خام حيوانية)ب(

 .)٣٩ (هامثل الحديد، والنحاس، والذهب، الفضة وغير : مواد خام معدنية) ج(

ويمكــن أن تكــون بعــض الــصناعات مــواد خــام لــصناعات أخــرى أكثــر تطــورًا، 
، هــاوغير   كــالزيوت، والخيــوط النــسيجيةصنعةوهــي مــا يطلــق عليهــا بــالمواد نــصف المــ
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 فـي قيـام رئيـسيولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة اسـتغاللها دور 
  . الصناعة ونجاحها

البغــــال،  الخيــــول، :هــــذا باإلضــــافة إلــــى الوســــائل المعينــــة فــــي الــــصناعة مثــــل
د فـي نجـاح الـصناعة  تـساعوالتـيوتوجد هذه القوى المحركـة  .الحمير، الجمال، الثيران

  .)٤٠(على أطراف القاهرة وضواحيها، فضًال عن إحداثها لضوضاء داخل المدن

من أهـم العوامـل التـي تـساعد علـى  هذا باإلضافة إلى األيدي العاملة التي تعد
 باِإلمكان هجرة األيدي العاملة من منطقة إلى أخـرى كما أنه ،نجاح الصناعة وتطورها
وتأثير األيدي العاملـة فـي الـصناعة يتمثـل فـي مـدى ،  ومغريةإذا كانت األجور مرتفعة

اختيــار حــسن  و والجــدير بالــذكر هنــا أنتوفرهــا مــن الناحيــة العدديــة ومــن حيــث المهــارة 
 العمـال يـوفر علـى أصـحاب المنـشآت تـأخر العمـال،  تواجـدموقع الصناعة فـي منـاطق

  النــسوةلجــأ معظــمًا مــا تنقلهــم آنــذاك، كمــا أنــه غالبــبجانــب إنفــاق العمــال علــى وســائل 
 لـسد  وأحيانـًا بـدون أجـرالستعانة بـأوالدهم مقابـل أجـرإلي االمستثمرين في هذا المجال 

  .)٤١(العجز المالي

فـي األسـواق ولكي تستمر الصناعة في اإلنتاج البد مـن تـصريف هـذا اإلنتـاج 
 دفــــع األجــــور، وضــــمان األربــــاحم أثمــــان بيعهــــا فــــي شــــراء الخامــــات، لتــــستخدوغيرهــــا 

حجـم الـسوق، ونوعيـة المـشترين، ومراعـاة :  والبد مـن مراعـاة.ألصحاب رؤوس األموال
   .)٤٢( .أذواقهم لضمان نجاح عملية التسويق وبخاصة في الصناعات االستهالكية

فــي كـــل زمــاٍن ومكـــان   فــإن الـــصناعةوســـائل النقــل والمواصـــالتأمــا بالنــسبة ل
مكن ليـــتســـرعتها، ورخـــص تكاليفهـــا؛ نقـــل، و اعتمـــادًا كبيـــرا علـــى تـــوفر وســـائل التعتمـــد 

 أن حيـث القـوى المحركـة أو لتـصريف اإلنتـاج،من الحصول علـى الخامـات و المستثمر 
، وعن مراكز الصناعة في كثير مـن عن بعضهما البعضالخامات والسوق قد يبتعدان 

، إلنتـاجالحاالت، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكـاليف ا
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دعامة    وهكذا أصبحت وسائل النقل والمواصالت أكبر قدر ممكن من األرباح،وتحقيق
  .)٤٣(أساسية للصناعة

 الغزل والنسيجـ 

 فــي عمليــات كــان للمــرأة دورًا هامــًا فــي صــناعة وتجــارة الغــزل والنــسيج وكــذلك
كـــان الســـتثمار  التـــصنيع جانـــب، وعلـــى )٤٤(المنـــسوجات بمختلـــف أنواعهـــاشـــراء وبيـــع 

، الغزل والنسيج نصيب كبير من بين االسـتثمارات الـصناعيةصناعة   مجالفيالنساء 
،  قاعـات للحياكـة واسـتثمروا أمـوالهم فـي شـراء وبيـع قاعـات أخــرى امتلكـت النـساءحيـث

 كـانوا اآلباء واألمهـاتالتي عملت بها النساء بكثافة كما أن حيث أنها من أكثر المهن 
  . )٤٥( منذ نعومة أظافرهم الحرفة ما يرسلون بناتهم لتعلم هذه غالباً 

 ليخرجـــوا بنـــاتهم للعمـــل  الـــبعضالـــسيئة دفعـــتالمعيـــشية والواقـــع أن الظـــروف 
 فـي بعـض األحيـان ممـا أدى لنتـائج كارثيـةوبيع الغزل  )٤٦(مبكرًا ليتعلموا مهنة التطريز

 والحـــرفيين  علـــيهم مـــن قبـــل بعـــض رجـــال األمـــنالتعـــديفـــي ممثـــل وذلـــك علـــى بنـــاتهم 
يـده قـضية وب )٤٧(أغـاحـضر الجنـاب محمـود "وعلى حد وصف األمـر، المتواطئين معهم

  ...وصـحبته شـيخ الحمـارة )٤٨(بل حضرة موالنا الـوزير ببـرم باشـاقمن للقاضي  موجهة
 سابقة علـي اً يومتسعة عشر  ذله بنت تسمي عامرية خرجت منأن شيخ الحمارة  وذكر

خـط الناصـرية وسـال موالنـا  نور الـدين ب)٤٩(تاريخه وقد وجدها يوم تاريخه بمنزل المقدم
 الـشريف إلـي بيـت المقـدم )٥٠(أن يتوجه صـحبة محمـود أغـا المـذكور بموجـب البيورلـدي

المذكور لينظر بيته فوجدوا المقدم والبنـت واستفـسر منهـا سـيدنا عـن سـبب مجيئهـا إلـي 
واشـتري منهـا ... محفـوظ الحايـك لبيت المقـدم المـذكور فـذكرت أنهـا خرجـت تبيـع غـزال 

ن بحط باب الشعرية وأزال بكارتها ورجع بها إلي بيـت ئتوجه بها إلي منزله الكاالغزل و 
  .)٥١(" أيام مقيمة ببيت المقدم  وكتب ذلك ضبطا للواقعةعشرالمقدم المذكور فلها مدة 

ـــــــــى وت ـــــــــساء ســـــــــيطروا ســـــــــيطرة شـــــــــبه تامـــــــــة عل ـــــــــى أن الن جـــــــــدر اإلشـــــــــارة إل
ـــــــــــــاهرة لدرجـــــــــــــة أن الرجـــــــــــــال  ـــــــــــــسيج بالق ـــــــــــــذينصـــــــــــــناعة الغـــــــــــــزل والن  اســـــــــــــتثمروا ال
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 ةمــــــــن خــــــــالل جهــــــــود ومهــــــــار بنجــــــــاح فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال أداروا منــــــــشآتهم أمــــــــوالهم 
ــــــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال ــــــــــــساء العــــــــــــامالت ف ــــــــــــركالن ــــــــــــث ت ــــــــــــساء، حي  إدارة  هــــــــــــؤالء الن

ــــــــشآتهم الــــــــصناعية وكــــــــان هــــــــؤالء النــــــــسوة يتقاضــــــــون أجــــــــرًا يوميــــــــًا قيمتــــــــه فــــــــي  من
ــــــــــة الغــــــــــزل ــــــــــوم بتنقي ــــــــــضة، ومــــــــــنهم مــــــــــن يق ــــــــــصف ف ــــــــــشوائبالمتوســــــــــط ن   مــــــــــن ال

 وتجــــــــــدر . مــــــــــن يقــــــــــوم بفــــــــــض تــــــــــشابكه ونــــــــــسجه فــــــــــي خيــــــــــوط متــــــــــساويةومــــــــــنهم
اإلشــــــــــــــارة إلــــــــــــــى أن الفائــــــــــــــدة عــــــــــــــادت علــــــــــــــى كــــــــــــــال الطــــــــــــــرفين ســــــــــــــواء النــــــــــــــساء 

ــــــــــــــي هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال ــــــــــــــصارعت ، )٥٢( العــــــــــــــامالت أو الرجــــــــــــــال المــــــــــــــستثمرين ف وت
   .)٥٣(مجال صناعة المالبس في النساء فيما بينهم

خاصًة عنـد الخـروج، كمـا أن وتميل مالبس النساء للسواد غالبًا وللزرقة أحيانًا 
ــــى أطرافهــــا، أمــــا  ــــة بزخــــارف خاصــــًة عل ــــة فــــضفاضة ومزخرف ــــس حريري غالبيتهــــا مالب

، وغالبـــًا مـــا تكـــون األحمـــر األزرق و وأ )٥٤(مالبـــسهم المنزليـــة فغالبيتهـــا تميـــل لألخـــضر
  .)٥٥(مالبس حريرية

 كانــت التــي" الطاقيــة"ومـن ضــمن كماليــات مالبـس النــساء أيــضًا غطــاء الـرأس 
، )٥٧(، باإلضافة للطرحـة، وهنـاك أيـضًا الـسراويل )٥٦(فضة وتلقى رواجاً نًا ُتطرز بالأحيا

 كان ارتداء بعض النـساء لـه ال يـدل علـى الذي )٥٨(باإلضافة لألحجبة الشرعية والنقاب
 فقط، بقدر ما كان له مغزًى آخر وهو محاكاة لنساء كبار التجار الدينيالثراء وااللتزام 

نـــودي علـــى النـــساء أنهـــن إذا خـــرجن "علـــى حـــد وصـــف الجبرتـــي والعـــسكر بالمدينـــة، و 
كمـالهن وال يلبـسن الحبـرات الـصندل وال اإلفرنجـي وال يـربطن علـى  لحاجـة يخـرجن فـي

وذلـك مـن مبتـدعات نـساء القازدغليـة وذلــك  ،)٥٩( المعروفـة بالقازدغليـة رؤوسـهن العمـائم
 شـبه الكعـك ويملنهـا علـى المعروفـة بالمـدورات ويجعلنهـا أنهن يربطن الـشاشات الملونـة

لهـن وصـار لهـن نـساء يتـولين صـناعة ذلـك بـأجرة  جباههن معقوصات بطريقة معلومـة
الصانعة لذلك دينـاًرا أو أكثـر أو أقـل وفعـل  على قدر مقام صاحبتها ومنهن من تعطي

     .)٦٠(" ذلك جميع النساء حتى الجواري السود
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ببًا لوجود حاالت غش من ما هو جديد كان سكل ويبدو أن سعى النساء وراء 
قبـــل كبـــار تجـــار األقمـــشة لـــبعض النـــساء العـــاملين فـــي تجـــارة األقمـــشة بالتجزئـــة حيـــث 

 ؛النــساء بالموضــةبعــض شغف نظــرًا لــ  فــي بعــض الفتــرات، وذلــكوا زيــادة الطلــباســتغل
، بـــل تطـــرق األمـــر لخـــداعهم فـــي  األقمـــشة وأنواعهـــاجـــودةدرجـــة فـــي فقـــاموا بخـــداعهم 

ـــال)٦١( أيـــضاً المعـــامالت الماليـــة ـــدة ابنـــه محمـــد " ، فعلـــى ســـبيل المث ادعـــت الحرمـــة زبي
الـشامي التـاجر بـسوق الهرامـزيين ...الشهير بابن النمرة علي مصطفي بن عبد الجليـل 

 عاذر ثالثـة أربـاع  أذرع قمـاش حريـر برغـل ليمـوني و أربـعبأنها قبل تاريخـه اشـترت منـه 
ـــعاشـــترت قمـــاش فحلجـــي أصـــفر بمبلـــغ قـــدره مـــن ذلـــك و   ...قـــروش شـــريف ذهـــب  أرب

وطالبتــــه بــــرد ذلــــك عليــــه وبعــــود الــــثمن ) تقــــصد خــــشناً ( وغــــسلت ذلــــك ووجدتــــه حاميــــاً 
قيمـة يتضح أن بعض الوثائق النظر لإلى أنه من خالل  وتجدر اإلشارة .)٦٢(" المذكور
ثيـــاب لسعر ا نـــصف القيمــة الحقيقيـــة لـــمـــن قتـــربت أحيانــًا ت كانـــثيـــاب ال بعـــضتفــصيل

بيل المثال بلغ سعر قماش أحد الثياب قرشان ذهب، وبلغ سعر  فعلى سالمراد تفصيله؛
هم نـــساء حققـــوا تفـــصيله قـــرش ذهـــب، ممـــا يـــدل علـــى أن العـــاملين بهـــذه المهـــن وغـــالبيت

  .)٦٣(عوائد مادية مجزية

 ـ طحن الغالل 

هده هـذا ، ومـع االزدهـار الـذي شـوأداروهـاالطـواحين لقد اسـتأجر بعـض النـساء           
 مـن في العمل كونوا ثروات كبيرة انتشلتهم من قاع المجتمع إلي قمتهالقطاع ومهارتهم 

، وسمحت هذه الثـروات التـي كونوهـا بعمليـة بعض الطواحينحجم خالل شراء وتوسيع 
، وكــان لكــل مــنهم االســتثمار فــي )٦٤(داخــل المجتمــع المــصريصــاعد حــراك اجتمــاعي 

  . )٦٥( بطريقتها الخاصةاألموال

ممارسـة أنـشطة من خاللهـا موال ضخمة استطاعوا  رءوس أ تكونت لديهنولقد
 ذوي رءوس األمـــوال الـــصغيرة النـــسوة تاقتـــصادية أوســـع وعلـــي نطـــاق أكبـــر، وقـــد قامـــ

  .)٦٦( مطاحن غاللعلى متمثل في شركة تجمعبتجميع هذه األموال في شكل 
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المــــتالك ن  الــــسيولة النقديــــة التــــي تــــؤهلهن لــــم تتــــوفر لــــديهأمــــا النــــسوة الالئــــي
 كمرحلة تمهيدية لتكوين رءوس أموال .مطاحن لمدد مختلفة باستئجار منقمطاحن فقد 

 المـــتالك مطـــاحن، باإلضـــافة ألن بعـــضهم فعـــل ذلـــك مـــن منطلـــق أنهـــا تجربـــة نتـــؤهله
أو الوقـوف عنـدها يمكن من خاللها االنطالق إلي آفاق أوسع فـي حالـة تحقيـق أربـاح، 

  . )٦٧(في حالة الخسارة

طهم فــي هــذا المجــال هــو رصــد اتجــاههم نحــو ولعــل أنــسب طريقــة لرصــد نــشا   
النشاط الصناعي بقوة، حيث كان بمقدور كثير منهم استثمار مبالغ ماليـة كبيـرة جنوهـا 
من خالل عملهم في األسواق بالمهن المختلفة، وتحولوا من دور الوساطة التجارية إلي 

 ة علــى االســتثمار فــي مــشروعات صــناعيالمــشاركة فــي العمليــة الــصناعية عــن طريــق
  .)٦٨(محاور متعددة

وتوضح االستثمارات من جانب النساء مـدي الـدور الحيـوي الـذي قـاموا بـه فـي 
 الجاذبيــــة مركــــزتنميتهــــا وٕاكــــسابها طــــابع القــــوة والنــــشاط، حيــــث ظلــــت هــــذه الــــصناعة 

، والذي ساعد علـي ذلـك أن مبـدأ حريـة ممارسـة النـشاط االقتـصادي ألنشطتهمالرئيسي 
 رجاًال أو نـساء علـى حـٍد سـواءمجاالت كان مكفوًال للجميع سواء واالستثمار في كافة ال

تجارًا أو مهنيين عاملين بالمهن المعاونة للتجارة، حيث كان بوسع أي مستثمر أيًا كان 
  .)٦٩(أن يجمع بين أنشطة اقتصادية متعددة ومتنوعة

صــناعة مجــال وقــد بلــغ األمــر ذروتــه فــي مجــال اســتثمار النــساء ألمــوالهم فــي 
قـة التـي ال جـدال اقتـرض أمـوال لـشراء مطـاحن، والحقيالغالل لدرجة أن بعـضهم طحن 
إال إذا كـانوا يعلمـون ) االقتـراض( هـذه الخطـوة أنه ال يمكن لهـؤالء أن يقـدموا علـىفيها 

جيـــــدًا أن هـــــذه المؤســـــسات الـــــصناعية ســـــتغطي القـــــروض التـــــي اســـــتدانوها فـــــي وقـــــت 
  . )٧٠(قصير

ي هــذه الــصناعة كــان الــسبب المباشــر الــذي والمؤكــد أن االســتثمار المفتــوح فــ
ــــصناعة، حيــــث  اقتحمهــــا كثيــــر مــــن المــــستثمرين المتخصــــصين وغيــــر  دعــــم  هــــذه ال
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المتخصــصين فيهــا، ممــا أوجــد روح المنافــسة وعــاد بنتــائج ايجابيــة علــي هــذه الــصناعة 
  . )٧١(في نهاية األمر

 : الخدميةحرفـ المرأة وال

 الخدميـة بالقـاهرة وحققـت مـن خاللهـا قامت المرأة بدور فعـال فـي مجـال المهـن
كـان للمـرأة  ، حيـث العمـل بالحمامـات العامـةد مادية مجزية، ومن بين هذه الحـرفعوائ

 للحمامـات عملـت كحارسـةو  ؛دور هـام فـي العمـل بالحمامـات الخاصـة بالنـساءية القاهر 
 من الخارج بجانب وجود حراسة نسائية للحمامـات مـن الـداخل لحفـظ مالبـس ومقتنيـات

ــــساء  ــــسلم الن ــــم ي ــــضياع وٕان كــــان األمــــر ل ــــسرقة أو ال ــــاً مــــن ال ــــث أن بعــــض  ،أحيان حي
الحارسات سـطو علـى ممتلكـات المتـرددين علـى الحمامـات وهـو مـا يفـسر كثـرة شـكاوى 

أدعــت  " ولــيس الحــصر فعلــى ســبيل المثــالتــرددين علــى الحمامــات مــن الحارســات؛الم
 بحمـام المجـولي بأنهـا تـسلمت منهـا  عمـر الحارسـةةبنـاشرابية ابنـة عبـد اهللا علـى عـين 

إزار ونقاب وشعرية وشمال ودخلت عندها إلي الحمام وخرجـت ولـم تجـد مـا سـلمته لهـا 
مربــــوط فــــي منــــديل وأعادتــــه لهــــا شــــيء وتطالبهــــا فأجابــــت بــــاالعتراف وأنهــــا أســــلمتها 

  .)٧٢("واا واصطلحو فالتمست يمينها علي ذلك ثم عاد

 وهـي )٧٣( البالنةحرفةبعض النسوة في عملت في اإلطار الداخلي للحمامات و 
 النــساء وصــبغ شــعورهن دبتــدليك جــسالعاملــة فــي هــذا المجــال  تقــوم مــن خاللهــا حرفــة

 حـــسب رغبـــة النـــساء المتـــرددات الـــساخنوتغـــسيل جـــسدهن ورؤوســـهن بالمـــاء البـــارد أو 
  .)٧٤( مع األطفال تفعله البالنةعلى الحمامات الشعبية ونفس األمر 

مـن خاللهـا عوائـد  الهامـة التـي عملـت بهـا المـرأة وحققـت  الخدميـةومن الحرف
 الــــذي يمارســــه ًا هامــــًا كالــــدوردور  آنــــذاك مارســــت التــــي الماشــــطة ماديــــة مجزيــــة حرفــــة

،  أو عظمـي بمـشط خـشبيالكوافير فـي وقتنـا الحـالي مـن خـالل تهيئـة الـشعر وتـصفيفه
الحلــي، وقــد زينــة و البمختلــف أنــواع  فــي المقــام األول بتــزيين العــروس حرفتهــاوارتبطــت 
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 بــاب المخــدع لتنفيــذ مــا أمــامتنتظــر ائس و كانــت الماشــطة تقــوم بــدور الخادمــة لــدى العــر 
 لم تكن كمـا هـي عليـه اليـوم، فـإن الماشـطة كانـت زينة الأدوات ألن  ونظراً ،يطلب منها

 ، الزئبـق توضـع علـى الوجـهأكـسيد وهي مادة تحتـوي علـى "البياض السليماني"تستخدم 
، يــر الــوجنتين والـشفتين عنــد المــرأةراء تبـاع عنــد العطــارين تـستعمل لتحموهـي مــادة حمــ

، لدرجـــة أن بعـــضهم هـــذا المجـــال ثـــرواتوقـــد حققـــت كثيـــر مـــن النـــساء العـــامالت فـــي 
الحــرف ، ممــا يــدل علــى أن هــذه )٧٥( نــصف فــضة ٨٠٠امــتالك جــواري قيمــة إحــداها 

  .حققت رفاهية للعاملين فيها لدرجة امتالك جواري 

أخــر فإنــه ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغفــال الــدور  حرفــي يدصــعوعلــى 
دور كبيــر فــي الحــارة  ، حيــث كــان لهــاالخاطبــة حرفــة فــي قامــت بــه بعــض النــسوةالــذي 

كانــت قــد  ف، التــي تعــرف الفتيــات وعــن طريقهــا تــتم الزيجــاتوذلــك لكونهــا هــي ،الــشعبية
يـذهب وبنـاًء علـى ذلـك  تصف جمال الفتاة ومحاسـنها وتعـدد صـفاتها بالتفـصيل الـدقيق

 والدايـةالمرضـعة  حرفـة أمـا . خطبوهـاأعجبـتهم فـإذالرؤيتهـا السيما والدتـه يس  العر أهل
لنــساء ل األطفــال بإرضــاعالمرضــعة وكانــت تقــوم آنــذاك  المنتــشرة الحــرففهــي مــن  )٧٦(

الــذين تحــول ظــروفهم الــصحية مــن رضــاعة أطفــالهم أو النــساء العــامالت الــذين تحــول 
  . )٧٧(من رضاعة أطفالهم وذلك نظير أجرظروف عملهم 

 الحرفــة فــالواقع أن العــامالت فــي هــذه لمــوتىلغاســلة أمــا بالنــسبة لعمــل المــرأة ك
 نصف فـضة هـذا ٢٠ عوائد شهرية بلغتمادية مجزية فبعض هؤالء حققن عوائد نحقق

غــسل نــساء ميــسوري الحــال فكانــت بالنــسبة لنــساء فقــراء المــسلمين، أمــا بالنــسبة لغــسل 
 في الغالب كانت تورث من األمهـات الحرفةكما أن هذه عوائدها تزيد عن ذلك بكثير، 
تحل بعض األمهات محل بناتهم يحدث نقيض ذلك حيث لبناتهم، وفي بعض األحيان 

  .)٧٨(في حال وفاتهم 

 نت غيـره لـبعض النـسوة دفعـالحرفـةويبدو أن العوائد المادية التي حققتها هـذه 
 في هذا المجـال وٕان كـان نالقتحام هذا المجال لتحقيق عوائد مادية رغم ضعف خبرته
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 ن، ممـا دفـع بعـض الحانوتيـة الحاقـدين علـيهماديـة عوائد لذلك تحقيق  الرئيسيالمحرك
علي لي الحانوتي بمصر القديمة ادعي ع " في هذا السياقشكواهم، فعلى سبيل المثالل

غاســلة هــي اآلن بأنهــا فــي كــل وقــت وحــين تتعــدي علــي غـــسل الحرمــة مباركــة ابنــة ال
 وبغيـر معرفـة ودرايـة إجـازةأموات المسلمين بغير معرفة وال علم بـذلك وبغيـر تقريـر وال 

لت عــن ذلــك فأجابــت ئبمنعهــا عـن ذلــك وســيطالــب لعــادة والقــانون الــسلطاني و بخـالف ا
ن لـه واليـة األمـر وأقـسمت هـا ممـ لبإجـازة إال مـن تاريخـه ال تفعـل ذلـك اباالعتراف وانهـ

 الحــانوتي المــذكور بإجــازة إال ال تعــود لــذلك وال تتعاطــاه أنهــا نفــسها بــاهللا العظــيم علــى
 كانـــت الحرفـــةوجملـــة القـــول أن هـــذه ، )٧٩("فتـــه علـــي ذلـــك وبعـــد الكـــشف والتحريـــرومعر 

فــي بعــض  كانــت تــصل أحيانــًا لــسبعة عــشر قرشــًا للعــاملين فيهــاتحقــق عوائــد مجزيــة 
  .)٨٠(الحاالت 

   :تربية الطيورـ 

 في هذا المجال حظائر لتربية الطيور بجوار اتشيدت النساء المستثمر 
 هذه الحظائر في حقيقة األمر عبارة عن بناء من ،مساكنهم وفوقها في بعض األحيان

   .)٨١(الطوب اللبن واألخشاب

ويبــدو أن الــذي شــجع بعــض النــسوة علــى تربيــة الطيــور أنهــا تحتــاج لقليــل مــن 
، فــضًال عــن أن عائــدها )٨٢( المــال والجهــد مقارنــًة بغيرهــا مــن االســتثمارات األخــرىرأس

 فــي خــالل الــشهور األولــي يمكــن حيــث أنــهســريع ودورة رأس المــال بهــا قــصيرة األجــل، 
 فـضًال عـن أن تربيتهـا .اقامتهـا لمـشروعهاللمربية أن تحقق عوائـد ماديـة تفـوق تكـاليف 

فيها النفقات علـى التغذيـة، حيـث أنـه غالبـًا مـا تتغـذى تعد نوع من أنواع التسلية، وتقل 
علــى بــواقي الوجبــات البــشرية، وقــد كانــت هــذه الطيــور مطمعــًا للــصوص الــذين تــسلقوا 

   .)٨٣(  ها النساء الراغبات في استثمار أموالهم فيجدران المنازل وسرقوا ما بها من طيور
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  :ــ اإلشراف على األوقاف واألضرحة

 وجد أكثر من ناظرة للوقف الواحد؛ وغالبًا ما تكون كـل نـاظرة كما أنه كثيرًا ما
  . )٨٤(معينة على حصتها الشرعية من الوقف األهلي

وعلى صعيد اإلشراف على األضرحة فقد كان لذلك مميزات اقتصادية عديـدة، 
وهذا اإلشـراف كثيـرًا مـا كـان مجـاًال للـصراعات المـستمرة بـين الرجـال والنـساء علـى حـٍد 

 مــا يوضــح ســبب الــصراع لإلشــراف عليهــا، والممثــل فــي المزايــا االقتــصادية وهــوســواء 
على  هؤالء المشرفين وما يتمخض عنها من منح وعطاءات، حيث أنه غالبًا ما سيطر

أوقاف األضرحة، وكونوا من خاللها ثروات بشكل تلقائي ومستمر نظرًا لمـا جلبتـه هـذه 
 اتشـياء ماديـة ذات قيمـة، خاصـًة فـي فتـر المزارات الدينية لبعض المشرفين عليها من أ

 استغلوها في تكوين ثروات أعادوا استثمارها في مشاريع إنتاجية التيالمناسبات الدينية 
ال تـــستفيد منهـــا هـــذه المـــزارات بـــشكل مباشـــر، وٕانمـــا الفائـــدة المباشـــرة كانـــت للمـــشرفين 

  .عليها، فضًال عن اهتمامهم بمصالحهم الخاصة

عة اإلســالمية وال األعــراف االجتماعيــة النــساء مــن تــولى تحــرم الــشريوهكــذا لــم 
شـــئون المـــزارات الدينيـــة األوقـــاف، وفـــي نفـــس الـــسياق لـــم تقـــف حـــائًال أمـــا تـــوليهم إدارة 

باشــوات مــصر وهــو مــا يوضــح مباشــر مــن الســيما مقامــات النــساء حيــث تولوهــا بــأمر 
ارة النــساء لهــذه  وثقــة اإلدارة فــي حــسن إدمــدي النفــوذ الــذي وصــلت إليــه بعــض النــساء

 الــديوان )٨٥(بحـضرة األميــر سـنان جــاويش"، وعلـى حــد وصـف األمــراألوقـاف والمــزارات
در علي يده لما صدر التخاصم والتنـازع صاالمباشر لذلك بموجب البيورلدي الشريف ال

 ةشئــافي بــسبب خدامــة مقــام المرحومــة الــشيخة عاكــ عبــد اليخشالــبــين الــشيخة كاملــة و 
ح الذي أدعت الشيخة كاملـة أن موالنـا أحمـد أفنـدي شـيخ اإلسـالم ن بخط باب الفتئالكا

فـي تعـاطي خدمـة ذلـك ومنـع المعـارض و قاضي مصر سـابقا قررهـا فـي مـشيخة المقـام 
  .)٨٦("ومنع أحد من التعرض للشيخة كاملة... لها 
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  :عمل المرأة بين االيجابيات والسلبياتـ  

  يجابيات عمل المرأة إـ 

 ،فقــطللرجـال لمـراة آنــذاك أنهـا لــم تتـرك سـاحة العمــل مـن أهـم ايجابيــات عمـل ا
ولم تنظـر المـرأة إلـى نفـسها .  )٨٧( المرأة في األسواق وغيرها طلبًا للرزق تحيث انتشر 

 تتطلـع إلـى أدوار اجتماعيـةو  ،ة أن لهـا مكانـة جديـدرأتعلى أنها ربـة بيـت فحـسب بـل 
فـي شــتى المجــاالت وٕابــراز  إلثبـات ذاتهــا وقــدراتها تســع حيــث ،وٕالـى تبــوأ مهــام مختلفـة

ا علـــى مـــشاطرة الرجـــل ألدواره بـــل فـــي إصـــرارهجليـــًا  ذلـــك يظهـــرو كفاءاتهـــا بـــال تـــردد، 
  .)٨٨(يجرأ كثير من الرجال على اقتحامها في مجاالت قد ال نافستهو 

 المـرأة الرجـل شـاركت، حيـث  المرأة معاونـة الـزوجومن بين أهم إيجابيات عمل
ج  فـي مـساعدة الـزو  بـشكل كبيـرسـاهمتدية، التـي في ممارسة بعض األعمال االقتـصا
الــذي تقــوم بـــه  فاألنـــشطة االقتــصادية ونــوع العمــل واألســرة علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة؛

مــع تكوينهـا الجــسدي، وطبيعــة فـي الغالــب ال يتناســب و الـصعوبة والمــشقة، فيــه وحجمـه 
 فـي  مهمـاً ية دوراً  تلعـب التنـشئة األسـر كمـا أنـه غالبـًا مـاالمرأة كأنثى على وجه العموم، 

تنميــة الــدور االقتـــصادي حــسب النـــوع االجتمــاعي، ودور األم فــي األســـرة هــو الموجـــه 
  . هذا الدورتنميةالرئيسي في 

إن الــصورة النمطيــة لــدور المــرأة االقتــصادي، يمتــاز غالبــًا ومــن ناحيــة أخــرى فــ
تبــار هـــذا  تقــوم بأعمـــال غيــر مـــأجورة، واع المــرأة بـــدور الرجــل، كـــونقارنــةً بــالتهميش م

فالعمــل المنزلـــي غيــر المــأجور الــذي تقــوم بــه المـــرأة  ؛عمالهــا المنزليــةألالــدور امتــدادا 
 سـاعات عمـل المـرأة تزيـد أنكمـا ما يقرب من ثلث إنتاجهـا فـي اإلجمـال، تقريبًا يشكل 

،  المـأجورهـاعملالعمـل المنزلـي إلـى جانـب فـي حـال حـساب  سـاعات عمـل الرجـل نع
 االقتصادية اإلنتاجية سواء العمـل باألنشطة فيما يتعلق  مهماً اناً  احتلت المرأة مكوهكذا

   .)٨٩( بالتنوع النساءبها بعض داخل المنزل أو خارجه، وتتسم األعمال التي تقوم 
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 يوميــــة شــــاقة، تلبــــي حاجــــات منزلهــــا تمــــارس المــــرأة أعمــــاالً فــــي نفــــس الــــسياق و      
وغيرهــــا مــــن   جمــــع الحطــــب،وأســــرتها، كرعايــــة األطفــــال، تحــــضير الطعــــام، نقــــل المــــاء

والتـــي تمارســـها بـــصفة مـــستمرة ولـــساعات طويلـــة، إضـــافة إلـــى ممارســـة أعمـــال  األعمـــال
  . )٩٠( وتلتهم هذه األعمال معظم وقت المرأةمصدرا إنتاجيا لألسرة  تشكلأخرى اقتصادية

يمنحهــا علــى كافــة األصــعدة دور المــرأة االقتــصادي أن ومــن األهميــة بمكــان 
اللية،  باالســتقيمنحهــا شــعوراً و لمــشاركة بــالقرارات األســرية والمنزليــة،  فــي اأهميــة كبيــرة

خـــالل  فمـــشاركة المـــرأة فـــي القـــرارات األســـرية يـــأتي مـــن واإلحـــساس بالقيمـــة والعطـــاء؛
إســهامها فــي تــأمين احتياجــات أســرتها ومنزلهــا، ممــا يــضعها فــي حالــة مــن االســتقاللية 

  .)٩١(لنفس، وعدم االعتماد على اآلخرينوالثقة با

لـــم تعـــد ذات قـــد أصـــبحت المـــرأة ذات شخـــصية مـــستقلة بأفكارهـــا وطريقتهـــا و و 
صــــبحت ، بــــل أ دون تعليــــقى األوامــــر مــــن زوجهــــا لتنفــــذها فحــــسبســــلبي تتلقــــموقــــف 

 ومـــن التحــوالت االجتماعيـــة التـــي حـــدثت فـــي مكانـــة ،تعتــرض وتنـــاقش وتحـــاور وتنتقـــد
واج منهـا المـساهمة فـي العمـل  عنـد الـز معينـةالمرأة هي اشتراط غالبية الفتيات لـشروط 

حـرص ومـن التحـوالت المـشهودة ،  خاصـاً سكناً أحيانًا  اشترطتكما على سبيل المثال، 
خالفـًا لمـا كـان سـائدًا بالتجـارة أو الحياكـة بزوجة عاملـة كثير من الرجال على االقتران 

 كما أضاف عمل،  الزوجة في سلم األولوياتحرفة، حيث أصبحت ةالسابقالفترات في 
، وقـد شــهد المـرأة قـوة اقتــصادية أخـرى لكثيـر مــن األسـر مكنهـا مــن تحقيـق حيـاة أفــضل

فحــسب بــل أنهــا علــى فــي األســواق رخ الجبرتــي للمــرأة بأنهــا ال تتفــوق علــى التجــار ؤ المــ
  .)٩٢("ومن النساء من لعبت على العسكر وأخذت ثيابه وأمثال ذلك"حد وصفه 

  :لعملات خروج المرأة لسلبيـ 

 لعمل المرأة إيجابيات فـإن لـه سـلبيات كثيـرة ال فمثلما ، إيجابياته وسلبياتهن لكل شيءإ
  : ويمكن أن نقسم تلك اآلثار كما يلي يمكن تجاهلها
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  لاطف على األاتالسلبي ـ 

وعــدم وجــود مــن ، للرعايــة والحنــانطفــال فقــدان األالــسلبية ثــار أبــرز تلــك األإن 
 الــصواب مــن مويبــين لهـ، حيحريــق الـص إلــى الطمأو يـوجهه، هم همــوماألطفـال لــه يـشكى
 مفــي حــال كــونهكثيــر مــن األطفــال إلــى ضــعف بنيــة فــي الغالــب كمــا أدى ذلــك ، الخطــأ
 غيــاب األم العاملــة فــي مرحلــة الرضــاعة لفتــرات طويلــة فــي العمــل قــد حيــث أن ،اعاً رضــ

ألن عملهـا ال يتـيح لهـا فرصـة ،  فـي سـن مبكـرةاألطفـالتضطر بعـض النـساء إلـى فطـام 
، هـــذا بجانـــب أن بعـــض العـــامالت تتـــرك  نفـــسها التغذيـــة المالئمـــة لفتـــرة الرضـــاعةتغذيـــة

   .أطفالهن عند الجيران، ومن الطبيعي أنهم اليتعاملون معهم مثل أمهاتهم الالتي ولدنهن

كـصب المشاكل التي تحدث عند رجوع المـرأة متعبـة مـن عملهـا ويضاف إلى ذلك 
 اً أثـر  تـركممـا ي، فـي وجههـموالـصراخ  تـوبيخهمضربهم مـثًال أو كـجم غضبها علـى األطفـال 

إضــــافة إلــــى األضــــرار ،  الــــسنار صــــغواوخاصــــة إذا كــــان، األطفــــالعلــــى  ســــيئاً  اجتماعيــــاً 
   .)٩٣(معدم وجود رقيب مباشر له من يكتسبوهااألخالقية والعادات السيئة التي 

 اإلهمـال فـي تربيتـه من لهااطفأعلى تظهر  أضرار عمل المرأة أشدإن وهكذا ف
فـي وفـاة ، مـا قـد يتـسبب مـستقبالً  تهيئ الظـروف لالنحـراف األشياءوخالفه وجميع هذه 
  . )٩٤( وما شابه ذلكإصابات أو عاهات دائمة أو حدوث أطفال األم العاملة

   وزوجهاالمرأةعلى ات سلبيال ـ 

 ال شـديدهـاد ، ولـيًال مـع أوالدهـا وزوجهـا إجحرفتهان في عمل المرأة نهارًا في إ   
كمـا ، ثـار سـيئة وأمـراض مـع مـرور الـزمنأ، وقـد يـؤدي إلـى فـي الغالـب تحملـهتـستطيع 

  .)٩٥(األسواق وعامة الناس في طبائعها مع كثرة مخالطتها للرجالأنها تفقد أنوثتها و 

بقــدر مــا ســاهمت المــرأة فــي معاونــة زوجهــا علــى أعبــاء الحيــاة بقــدر مــا كــان و 
، ة لــه آثـار نفـسية ســيئة علـى زوجهــاأن عمـل المـرألعملهـا أثـار ســلبية فممـا ال شـك فيــه 
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 ممارسته لعمـل في ظل إعاقته التى تحول دونخاصة إذا كان يجلس في البيت لوحده 
ن  قـــد يخـــو بـــأن أحـــدهما لظنـــون الـــسيئة بـــين الـــزوجين للغيـــرة وا، كمـــا أنـــه يفـــتح بابـــاً مـــا

عدم و ، تقصير في جانب الزوج وتحقيق السكن إليه كما أن عملها قد يسبب، )٩٦(اآلخر
ولعــل ، األمــر الــذي يــشكل خطــرًا علــى اســتمرار العالقــة الزوجيــة بينهمــا، إشــباع رغباتــه

، نتيجـة لتبـدل مكانـة المـرأة  الطـالق بـين الـزوجين العـاملينحـاالتيفـسر ارتفـاع ما هذا 
العاملــــة وشــــعورها باالســــتقاللية وامــــتالك حريــــة القــــرار والتحــــرر مــــن كثيــــر مــــن القيــــود 

أدى ذلك كله في بعض األحيان إلى ظهور حاالت االعتداد وقد ، األسرية واالجتماعية
ويكــون  ، قــد يــسيء إلــى العالقــة الزوجيــةمــاوهــو  ،بالــذات والرغبــة فــي الــتحكم والــسيطرة

قد ينتج من شعور الـزوج ما كذلك ،  الشقاقات من جانب المرأةمن ذلك سببًا رئيسيًا في
  . )٩٧(بالغيرة لتميز الزوجة ونجاحها في العمل

   المجتمععلى اتبي السلـ

 تـزاحم الرجـال حيـث أنهـا؛ فـي المجتمـعزيادة لنـسبة البطالـة ي عمل المرأة فإن 
 ممـــا يـــؤدي إلـــي رفـــع،  الرجـــال األكفـــاءعرقلـــة نـــشاط بعـــضوتـــؤدي إلـــى ، فـــي أعمـــالهم

، كمـــا أن فـــي اخـــتالط المـــرأة فـــي عملهـــا بالرجـــال ســـبب معـــدالت البطالـــة بـــين الرجـــال
ـــد يقـــو ، )٩٨(لميوعـــة األخـــالق ـــاً وق ـــشرب الخمـــورد بعـــض النـــساء أحيان ـــادة فـــي و  )٩٩( ل زي

المـرأة المتزوجـة عـن إحجـام ، إضـافة إلـى )١٠٠(انتشار العالقات المشبوهة في المجتمـع 
تـرى قـد  حيـث أنهـا )١٠١( في نهاية المطـاف وطلب الطالق منه وكرهها لهزوجها وتركه

 وعلـى ،المجتمـعفـساد و األسرة  يؤدي إلى تفكك مما، في ميدان عملها من يسلب عقلها
ه قــد ينــتج عــن عمــل المــرأة كمــا أنــ، )١٠٢("النــساء المفــسدات"حــد وصــف بعــض الوثــائق 

، لحمــل والــوالدةامــن أعــذار كالمــرأة  يــصيبمــن كفــاءة العمــل نتيجــة لمــا أحيانــًا اإلقــالل 
المجتمـع بجانـب أن بعـض شـباب ،  عن الزواج العامالتالقليل منإضافة إلى عزوف 

تـأخر زواج هـؤالء مما يـؤدي إلـى ، ة مختلطحرف يعملن في يرفضون الزواج من نساء
  .)١٠٣( وتقدم السن بهم، وقد يقودهم لسلوكيات مرفوضة اجتماعيًا ودينياً 
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 مـن محـل الخاصـة باالنتقـال اكلعددًا مـن المـشأيضًا ه المرأة العاملة تواجكما 
ومـا ات والمشاكـس على ظهر الدواب ممـا يعرضـها للمعاكـسات  إلى مكان العملإقامتها

، بجانــب أنهـا تحتـاج إلنفـاق الكثيـر مـن أجرهــا )١٠٤( نظـر هـذا وذاك لهـامـن شـابه ذلـك 
اسـتخدام أمـام النـاس بجانـب ومظهرهـا  أو مالبـسها )١٠٥(المواصـالتوسـائل سواء علـى 

 وتيــرة الــسلوك االســتهالكي للمــرأة العاملــة بــسبب القــدرة وبــذلك تتــصاعدالزينــة أحيانــًا، 
 شــراء المقتنيــات الكماليــةعلــى  حــاالت التــسابق لــذلك ازدادت ،خاصــة بهــااالقتــصادية ال

، وهكذا يتضح أن لعمل المرأة أثار سلبية عديدة عليها وعلى المحيطين بها )١٠٦( للمرأة
 .أفرادًا وجماعات

 الفعـال الـذي  الدور االقتـصاديأهمية البحثيتضح من خالل وخالصة القول 
ــــة ــــه المــــرأة القاهري ــــة األنــــشطةلعبت ــــي كاف ــــثح،  ف ــــشكل فعــــالســــاهمت ي ــــي  ب جميــــع  ف

 فكانـت تبيـع بنفـسها ؛التجاريـةالمعامالت االقتصادية من بيع وشـراء لمختلـف األنـشطة 
 بهدف تنمية ثروتهـا ولنفسها أو لغيرها، وقد اشتملت هذه العمليات مختلف أنواع البيوع

ة ختلفـوفي المجال الصناعي استثمرت أموالها في أنـشطة م، رأسمالهاأفضل لوتوظيف 
 وبعـض المهـن األخـرى، بجانـب االسـتثمار فـي تربيـة كطحن الحبـوب وصـناعة النـسيج

 . وغير ذلكالعمل في الحمامات وتزيين للنساءو الدواجن 

 يخـصها مـن االسـتقاللية فيمـاب تمتعـت العثماني المرأة في العصر أنوقد تبين 
كمـا ، تقتـرضتقرض و ذمة مالية فكانت تبيع، تشتري ،تستأجر، تؤجر، تدين ،تستدين، 

، وهكــذا يتــضح أن  والمــزارات الدينيــةاألوقــاف علــى اإلشــرافبــدور فعــال فــي أســهمت 
  . إال وعملت فيه مركز اقتصادي أو اجتماعي مرموق يحقق لهاالمرأة لم تترك مجاالً 
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 مصادر البحث

 ٤، األحد ١٣، ص ٤٣١م ، ٦٢٧محكمة باب الشعرية الشرعية، س : دار الوثائق القومية (1)
  . م١٦٦٧ نوفمبر ٢٠الموافق /  هـ ١٠٧٨جماد اآلخر 

، مكتبة األسرة، القاهرة، ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ج: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي(2) 
   .١٢٠ص ، ٢٠٠٣

  . ٥٠، ص ١المصدر السابق ج(3) 
 . ١٣، ص ٥ المصدر السابق ج(4)
الموافق /  هـ ٩٩٧ رمضان ١٦، السبت ٤٤، ص ١٧٤، م ١٢٢س  محكمة قناطر السباع،  (5)

 . م١٥٨٩ يوليو ٢٨
/  هـ ١٠٦٠ ذي القعدة ٥، السبت ٥٧١، ص ١١١٨، م ١٢٨محكمة الباب العالي، س  (6)

 . م١٦٥٠ أكتوبر ٢٩الموافق 
الموافق /  هـ ١٠٢١ شعبان ١٨، السبت ٥٧٦، ص ٢٢٠١، م ٩٨ محكمة مصر القديمة، س (7)

 صفر ١٥، األربعاء ٧١، ص ٢١٣، م ١٢٧ م؛ محكمة قناطر السباع، س ١٦١٢ أكتوبر ١٣
 . م ١٦٢٦ نوفمبر ٤الموافق /  هـ ١٠٣٦

الموافق /  هـ ١٠٥٣ ذي القعدة ٤، الجمعة ٥٠، ص ١٢٦، م ١٠٠ محكمة مصر القديمة، س (8)
 ربيع ١٨ السبت، ٣٢٧ص ،١٥٤٧ م، ١٢٤س ، عاليالباب  م؛ محكمة ال١٦٤٤ يناير ١٣
محرم ٢١ االثنين، ٥٢، ص ١٩٧ م، ١٥١س  ؛ م١٦٤٥ مايو ١٣الموافق / هـ  ١٠٥٥ل األو 

  . م١٦٧٠ يونيو ٩الموافق /  هـ ١٠٨١
الموافق /  هـ ١١٦٨ صفر ١٤  الجمعة،٣٥٣، ص ٥٨٩ م، ٢٧٨ محكمة الباب العالي، س (9)

لقعدة  غاية ذي ا الثالثاء، ص بدون رقم،٦٥١ م، ٦٨؛ محكمة بوالق، س  م١٧٥٤ نوفمبر ٢٩
، ص ٤٤٢ م، ١٩٥؛ محكمة القسمة العسكرية، س  م١٧٦٧ ابريل ٢٨الموافق /  هـ ١١٨٠
بدائع :  محمد بن إياس م؛١٧٧٤ مايو ١٨الموافق /  هـ١١٨٨ جماد أول ٨  األربعاء،٤١١

، تحقيق محمد مصطفي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٥الزهور في وقائع الدهور ،ج
  .١٧٩، ص  ١٩٨٤

  ١١٧٥ ربيع آخر ١٨  األحد،١٣ -١٣١ بدون رقم، ص م، ٢٧٢ محافظ الدشت، محفظة (10)
 . م ١٧٦١ نوفمبر ١٥الموافق / هـ 
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، تحقيق محمد مصطفي، القاهرة، الهيئة ٥بدائع الزهور في وقائع الدهور ،ج: محمد بن إياس (11)
   .١٨٨، ص١٩٨٤المصرية العامة للكتاب، 

 ١الموافق /   هـ ١١٨٣ القعدة ٥  الخميس،١٢٢، ص ١١٠ م، ١٨٠ محكمة رشيد، س )١٢(
 . م١٧٧٠مارس 

/  هـ ١١١٨ جماد ثاني ٢٢  الخميس،١٧٦، ص ٤٠٠ م، ٦٢محكمة اإلسكندرية، س ) ١٣(
 غاية ربيع  األحد،٢٠٨، ص ٢١٤ م، ١١٤؛ محكمة رشيد، س  م١٧٠٦ سبتمبر ٣٠الموافق 

 . م١٧١٩ فبراير ١٩الموافق /  هـ ١١٣١أول 
 . ٢٣٧ ص ،١مصدر سابق ج: الرحمن الجبرتي عبد (14)
الفقيه  م؛ ١٦٥٥/  هـ ١٠٦٦، سنة ١٢٤، ص٤١٧، م ٦٢٠ محكمة باب الشعرية، س (15)

ـ مجموعة )) ماء الموائد ((المجتمع المصري من خالل رحلة أبي سالم العياشي : اإلدريسي
اض، كلية اآلداب الدراسات واألبحاث حول العالقات المغربية المشرقية، جامعة القاضي في

  .٢٠٨، ٢٠٧، ص ١٩٩٧نوفمبر  ـ ١٩٩٤والعلوم اإلنسانية بني هالل، مارس 
 .٧٤، ص ٥مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي(16)

 الزنجرلي سمي بهذا االسم نسبة إلى الحافة المشرشرة الشبيهة باإلطار أو الجنزير، وقد أطلقت )١٧(
محكمة القسمة العسكرية، س : جنزرلى، للمزيد أنظرالوثائق عليه اسم زنجرلى، وأحيانًا أخرى 

 صفر ١٤، االثنين ٤٥، ص ٥٦، م ٢٠٩؛ محكمة دمياط، س ٢٥٤، ص ٤٢٤، م ١٢٩
 ١٧، الثالثاء ١١٣، ص ١٦٠، م ٢٣١ م؛ س ١٧٣٠ أغسطس ٢٨الموافق /  هـ ١١٤٣
، الخميس غاية ١٢٧، ص ١٧٧، م ٢٤٣ م؛ س ١٧٤٦ نوفمبر ١الموافق /  هـ ١١٥٩شوال 

 ٥، األحد ١٣٦، ص ١٩٠، م ٢٥٣ م؛ س ١٧٥٥ أغسطس ٧الموافق /  هـ ١١٦٨ل شوا
 . م ١٧٥٩ نوفمبر ٢٥الموافق /  هـ ١١٧٣ربيع آخر 

الموافق /  هـ ١٠٥٦شعبان ١٣ األحد، ٢٠٩، ص ١١١٤ م، ١٢٣ س ،عاليالباب  محكمة ال)١٨(
 .م١٦٤٦ سبتمبر ٢٣

الموافق /  هـ ١٠٥٦شعبان ١٣ داألح، ٢٠٩، ص ١١١٤ م، ١٢٣ س ،عاليالباب محكمة ال) ١٩(
 .م١٦٤٦ سبتمبر ٢٣

الموافق /  هـ ١٠٥٦شعبان ١٣، األحد ٢٠٩، ص ١١١٤، م ١٢٣ محكمة الباب العالي، س )٢٠(
 . م١٦٤٦ سبتمبر ٢٣
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الموافق /   هـ ١١٣٣ جماد أول ٢  الجمعة،٢٦٣، ص  ٤٢٠ م، ١٢٥محكمة رشيد، س ) ٢١(
 . م١٧٢١ فبراير ٢٨

/  هـ ١٠٦٠ ذي القعدة ٥، السبت ٥٧١، ص ١١١٨، م ١٢٨، س  محكمة الباب العالي)٢٢(
 . م١٦٥٠ أكتوبر ٢٩الموافق 

  .٢٨٠سورة البقرة، اآلية :  القرآن الكريم)٢٣(
الموافق /  هـ ١٠٥٦شعبان ١٣، األحد ٢٠٩، ص ١١١٤، م ١٢٣ محكمة الباب العالي، س )٢٤(

 . م١٦٤٦ سبتمبر ٢٣
 ٤الموافق /   هـ ١١٢٤ شعبان ٢٤ خميس ال،٩٦، ص ١٦٤ م، ١١٤محكمة رشيد، س ) ٢٥(

 . م١٦٤٦أكتوبر 
الموافق /   هـ ١١٨٣ رمضان ١٤  األربعاء،١٥٦، ص ٢٣٤ م، ٩١محكمة اإلسكندرية، س ) ٢٦(

 . م١٧٧٠ يناير ١٠
من أصغر الوحدات النقدية الفضية في مصر العثمانية، وكانت أكثر ) البارة (النصف فضة  )٢٧(

 .بقية العمالت المتداولة فضية كانت أو ذهبية تداوًال، وتقاس على أساسها 
 ٣الموافق /  هـ  ١١١٩ ذو القعدة ١٢الجمعة ، ٤٦٢، ص ١٤٦٣م ، ٦١محكمة بوالق، س) ٢٨(

 . م١٧٠٨فبراير 
/  هـ ١٠٠٢ جماد اآلخر ٢٦، الجمعة ٢٠٥، ص ٧٣٤، م ٣١٦ محكمة الصالح، س )٢٩(

 . م١٥٩٤ مارس ١٨الموافق 
/ هـ  ١٠٦٠ ذي القعدة ٥، السبت ٥٧١، ص ١١١٨، م ١٢٨  محكمة الباب العالي، س)٣٠(

 . م١٦٥٠ أكتوبر ٢٩الموافق 
 يناير ٣الموافق /  هـ ١١٨٦ شوال ١٠  األحد،٤٤٠، ص٤٤٨م ، ١٨١محكمة رشيد، س ) ٣١(

 . م١٧٧٣
 سبتمبر ٩الموافق /  هـ ١١٣٠ شوال ١٤  الجمعة،٣٤، ص ٥٣م ، ١٢١محكمة رشيد، س ) ٣٢(

/  هـ ١١٢٠ صفر ١٣  الخميس،٣٠١، ص٢٩٤م ، ١٦٧ س ؛ محكمة دمياط، م١٧١٨
/  هـ ١١٨٦شعبان ١٧  الخميس،١١٩، ص١٥٤م ، ٢٧١؛ س م١٧٠٨ مايو ٣الموافق 
  .   م١٧٧٢ نوفمبر ١٢الموافق 

الموافق /  هـ ١٠٠١ رمضان ٤، الجمعة ١٣٩، ص ٥١٩، م ٥٩ محكمة الباب العالي، س (33)
 . م١٥٩٤ يونيو ٤
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 ٢٣الموافق /  هـ ١٠٥٦شعبان ١٣ ، األحد٢٠٩، ص ١١١٤، م ١٢٣ المصدر السابق، س (34)
 . م١٦٤٦سبتمبر 

 ١٢الموافق / هـ  ٩٩٩ صفر ١٥، الخميس ٨٧٢ ، ص١٢٤٠ م، ١٨٤ س،طولون محكمة )٣٥(
 . م١٥٩٠ديسمبر 

/  هـ ١٠٣٧ ذي الحجة ١٥، الثالثاء ٣١٠، ص ٧٣٠، م ١٢٧ محكمة قناطر السباع، س )٣٦(
 . م١٦٢٨ أغسطس ١٥الموافق 

/  هـ ١٠٤٦ جماد آخر ١٩، الثالثاء ٤٠٣، ص ١٨٢٨، م ١١٧ محكمة الباب العالي، س (37)
  . م١٦٣٦ نوفمبر ١٨الموافق 

الموافق /  هـ ٩٥٨ صفر ١٦، االثنين ١٦٢، ص ٧٩٣، م ٥٨٢ محكمة باب الشعرية، س (38)
 رجب ١٠، األربعاء ١٥٢ص  ،١٥٢٩، م٨٧ م؛ محكمة مصر القديمة، س١٥٥١ فبراير ٢٢

/ هـ ١٠٥٤ ،٣٣٦، م بدون رقم، ص١٠٠ م؛ س ١٥٤٨ أغسطس ١٥الموافق / هـ  ٩٥٥
 . م١٦٤٤الموافق 

الموافق /  هـ ٩٩٩ شعبان ١٧، األحد ٣٩٤، ص ١٣٨٠، م ١٢٢ محكمة قناطر السباع، س (39)
  . م١٥٩١ يونيو ٩
 ٢١الموافق /  هـ١٠٩٠ محرم ١٠، الثالثاء ٢٠٣، ص ٤٩٣، م ٧١٤ محكمة البرمشية، س (40)

  . م١٦٧٩ير فبرا
/  هـ ٩٦١ شعبان ١٨، األربعاء، ١١٠، ص ٥٥٩، م ٥٨٤ محكمة باب الشعرية، س )٤١(

 . م١٥٥٤ يوليو ١٨الموافق 
الموافق /  هـ ١١٦٨ صفر ١٤  الجمعة،٣٥٣، ص ٥٨٩ م، ٢٧٨ محكمة الباب العالي، س (42)

ي القعدة  غاية ذالثالثاء، ص بدون رقم، ٦٥١ م، ٦٨؛ محكمة بوالق، س  م١٧٥٤ نوفمبر ٢٩
، ص ٤٤٢ م، ١٩٥؛ محكمة القسمة العسكرية، س  م١٧٦٧ ابريل ٢٨الموافق /  هـ ١١٨٠
بدائع :  محمد بن إياس م؛١٧٧٤ يوليو ١٦الموافق  /  هـ١١٨٨ جماد أول ٨  السبت،٤١١

، تحقيق محمد مصطفي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٥الزهور في وقائع الدهور ،ج
  .١٧٩، ص  ١٩٨٤

 ٣١الموافق / هـ٩٦١ محرم ٢٥، الخميس ٦٥، ص ٣٢٦، م ١١٦محكمة قناطر السباع، س  (43)
 جماد ٩، الثالثاء ٢٣١، ص ١١٦٠، م ٥٨٥ م؛ محكمة باب الشعرية، س ١٥٥٣ديسمبر 
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، االثنين ١٣٠، ص ٤١٤، م١٨٧ م؛ محكمة طولون، س ١٥٥٥الموافق ا إبريل /  هـ٩٦٢أول 
  . م١٥٩٨ ديسمبر ١٤ق المواف/  هـ١٠٠٧ جماد أول ١٤

  . ٢١١ص ، ٣مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي)٤٤(
الموافق /  هـ ١٠٢٣ شعبان ٢٥، االثنين ٢٧١، ص ١٧٤٦، م ٩٦ محكمة الباب العالي، س )٤٥(

 . م١٦١٤ سبتمبر ٢٩
 ٢٦الموافق /  ه١٠٥٨ رجب ٦، األحد ١٤٧، ص ٤٦٠، م ١٤٦ المصدر السابق، س )٤٦(

 . م١٦٤٨يوليو 
وهي في معناها االجتماعي تعنى األب ) آقا( محرفة عن أصلها الفارسي كلمة عثمانية:  آغا)٤٧(

 أو العم الكبير أو األخ الكبير، أما بالنسبة لمعناها في الجانب العسكري واإلداري فهي تعنى
كنز لغا، بيروت، مطبعة : فارس أفندي الخوري اللبناني: السيد، المعلم، الرئيس، أنظر

 .٢٧، ص ١٨٧٦المعارف، 
 ). م١٦٢٨ ـ ١٦٢٥/  هـ١٠٤٠ ـ ١٠٣٧( بيرم باشا حكم مصر في الفترة من عام )٤٨(
 .هو مقدم الدرك أو رجال األمن المختص بحفظ األمن في مكان ما:  المقصود هنا بالمقدم)٤٩(
البيورلدي هو األمر الصادر من الباشا إلى رجال اإلدارة السياسية أو القضائية في مكان ما  )٥٠(

 .وب تقصي الحقائق ألمر ما على أرض الواقعبوج
/  هـ ١٠٣٧ ذي الحجة ١٥، الثالثاء ٣١٠، ص ٧٣٠، م ١٢٧ محكمة قناطر السباع، س )٥١(

  .١٦٢٨ أغسطس ١٥الموافق 
 ١٢الموافق / هـ  ٩٩٩ صفر ١٥، الخميس ٨٧٢ ، ص١٢٤٠ م، ١٨٤طولون س محكمة )٥٢(

 . م١٥٩٠ديسمبر 
 .٢١٢ـ  ٢١١ ص ،٣ابق جمصدر س:  عبد الرحمن الجبرتي)٥٣(

 ١الموافق /  هـ ٩٦٣ صفر ١٨، الثالثاء ٥٣، ص ٢٢٤، م ٥٨٥ محكمة باب الشعرية، س (54)
 محرم ٢٣، الخميس ١٧٢، ص ٧٧١، م ١١٧ م؛ محكمة الباب العالي، س ١٥٥٦يناير 
  . م١٦٣٦ يونيو ٢٦الموافق /  هـ ١٠٤٦

 ديسمبر ١٢الموافق / ـ ه ٩٩٩ صفر ١٥ص، الخميس  ،١٢٤٠ م، ١٨٤طولون س محكمة )٥٥(
 . م١٥٩٠

الموافق /  هـ ١٠٢٦ جماد األول ١١، األربعاء ١، ص ٣، م ١٠٠ محكمة الباب العالي، س )٥٦(
 . م١٦٢٧ يناير ٢٧
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الموافق /  هـ ١٠٠٧ جماد األول ١٨، األربعاء ١٣٥، ص٤٣٥، م ١٨٧ محكمة طولون، س )٥٧(
 . م١٥٩٨ ديسمبر ١٦

 ١الموافق /  هـ ٩٦٣ صفر ١٨، الثالثاء ٥٣، ص ٢٢٤ ، م٥٨٥ محكمة باب الشعرية، س (58)
 . م١٥٥٦يناير 

هم طائفة من المماليك متفرعة من جماعة الفقارية نسبة لذو الفقار بك، وسميت :  القازدعلية)٥٩(
 .العمائم بهذا االسم ألن نساء المماليك القازدعلية هم من ابتدعوها

 .٢١٢ـ  ٢١١ ص ،٣مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي)٦٠(
 ٢٤الموافق /  هـ ٩٨٥ محرم ٥، الثالثاء ١٥١، ص ٥٠٥، م ١٧٦ محكمة طولون، س )٦١(

 . م١٥٧٧مارس 
الموافق /  هـ ١٠٤٦ محرم ٢٣، الخميس ١٧٢، ص ٧٧١، م ١١٧ محكمة الباب العالي، س )٦٢(

 . م١٦٣٦ يونيو ٢٦
 يونيو ٢٦الموافق /  هـ ١٠٤٦ محرم ٢٣، ١٧٢، ص ٧٧١، م ١١٧ المصدر السابق، س )٦٣(

 . م١٦٣٦
 ٢٩الموافق /  هـ ٩٩٩، الخميس مستهل صفر ٢٤٢، ص٧٥٣، م ١٨٥ محكمة طولون، س (64)

 .  م١٥٩٠نوفمبر 
الموافق /  هـ ٩٦١ شعبان ١١، األربعاء ٧٨، ص ٣٧٦، م ٥٨٤ محكمة باب الشعرية، س(65)

 .  م١٥٥٤ يوليو ١١
/  هـ ١٠٥٧ رمضان ، االثنين غاية٥٣، ص ١٣٧، م١٠١ محكمة مصر القديمة، س (66)

 . م١٦٤٧ أكتوبر ٢٨الموافق 
الموافق /  هـ ١٠٥٩ محرم ١٨، االثنين  ١٥٧، ص ٤٤٨، م ١٢٦ محكمة الباب العالي، س (67)
 ١٧الموافق /  هـ ١٠٦٨صفر ١٠، السبت ٤٠٦، ص ١٦٤٩، م١٣٥ م؛ س١٦٤٩ فبراير ١

 .  م١٦٥٧نوفمبر 
الموافق /  هـ ١١٩٨ ذي القعدة ٢٨، الخميس ١١٨، ص ٣١٨، م ٣٠٤ محكمة قوصون، س (68)

  . م١٧٨٤ أكتوبر ٢٤
 يناير ٢٨الموافق /  هـ ١٠٤٨ ذي القعدة ١٠، ٣٤، ص ٧٣، م ٤٠ محكمة بوالق، س (69)

 . م١٦٣٩
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 ٧  الخميس،٥٩، ص ٦٤ م، ٢٤٧؛ س ٣١١، ص ٤٣١ م، ١٦٧ محكمة دمياط، س (70)
 غرة جماد لجمعة ا،٩٢، ص ٤١ م، ٢٨٤؛ س  م١٧٥٦ مايو ٦الموافق /  هـ ١١٦٩شعبان 
 . م١٧٨٦ مارس ٣١الموافق /   هـ ١٢٠٠آخر  

 سبتمبر ٢٠الموافق /  هـ ١١٧٥صفر ٢١  األحد،١٩٣، ص١٩٨م ، ١٦٥ محكمة رشيد، س(71)
 ٣٠الموافق /  هـ ١١٧٨ غرة محرم  ص بدون رقم، السبت بدون رقم،م، ١٧٠؛ س م١٧٦١
 هـ ١١٢٤ ذي الحجة ١٠  السبت،٤٣، ص ٤٠ م، ١٨٠؛ محكمة دمياط، س  م١٧٦٤يونيو 

/  هــ١١٢٥ رمضان ١٥  األربعاء،٢٥٦، ص ٢٥٢ م، ١٨٢؛ س  م١٧١٣ يناير ٧الموافق / 
/  هـ ١١٢٦ رجب  ٢  الجمعة،٣٠١، ص ٣٢٨م ، ١٨٤؛ س  م١٧١٣ أكتوبر ٤الموافق 
/  هـ  ١١٩٤ جماد أول ٢٠ الثالثاء ،١، ص ١ م، ٢٨١؛ س  م١٧١٤ يوليو ١٣الموافق 
 . م١٧٨٠ مايو ٢٣الموافق 

 ١الموافق /  هـ ٩٦٣ صفر ١٨، الثالثاء ٥٣، ص ٢٢٤، م ٥٨٥ محكمة باب الشعرية، س (72)
 . م١٥٥٦يناير 

   ،٢١١ص ، ٣مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي(73)
/  هـ ١٠٦٢ ربيع الثاني ١١ ـ الخميس ٣٨٤، ص ١٤٠٠، م ١٢٩ محكمة الباب العالي، س (74)

الدرة المصانة في أخبار الكنانة، : مرداش كتخدا عزبان م؛ أحمد الد١٦٥٢ مارس ٢١الموافق 
تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، 

 .٢٠٩، ص ١٩٨٩
/  هـ ٩٧١ محرم ٣، األحد ١٩٧، ص ٩٠٢، م ٧٢٦ محكمة باب سعادة والخرق، س (75)

، سنة ٦٤٠، ص ٢٥٠٥، م ٩٢اب العالي، س  م؛ محكمة الب١٥٦٣ أغسطس ٢٢الموافق 
 . م١٠٢٣/  هـ ١٠٥٥

   ،٢١١ص ، ٣مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي(76)
الموافق /  هـ ١٠٦٢ صفر ٢، السبت ٣٠٦، ص ١١٣٨، م ١٢٩ محكمة الباب العالي، س (77)

 رجب ١٠، األربعاء ٣٢٦، ص ٨٥٢، م ٣٠١ م؛ محكمة قوصون، س ١٦٥٢ يناير ١٣
 . م١٧٦٥ يناير ٢وافق الم/  هـ ١١٧٨

 ١٥/ هـ  ٩٨٧ربيع األول ١٩ الجمعة، ٤٠٥ص  ،٢٤٠٠ م، ٣٩س ، عاليالباب  محكمة ال(78)
 ذي القعدة ٤، الجمعة ٥٠، ص ١٢٦، م ١٠٠ م؛ محكمة مصر القديمة، س ١٥٧٩مايو 

 . م١٦٤٤ يناير ١٣الموافق /  هـ ١٠٥٣
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/  هـ ١٠٥٣ذي القعدة  ٤، الجمعة ٥٠، ص ١٢٦، م ١٠٠ محكمة مصر القديمة، س (79)
 . م١٦٤٤ يناير ١٣الموافق 

/  هـ ١٠٣٥جماد اآلخر ١٩، الثالثاء ٨٣، ص ٣، م ١٤٤محافظ الدشت، محفظة، س (80) 
 . م١٦٢٦ مارس ١٧الموافق 

 ٩الموافق /  هـ ١٠٠٠، الثالثاء أواخر شعبان ١٨٥، ص ٤٩٦، م ٥٦ المصدر السابق، س )٨١(
 . م١٥٩٢يونيو 

 ٢٦الموافق /  هـ ٩٨١ صفر ٢٦، السبت ٢٥٠، ص ١٤٧٥، م ٧٠٦ س  محكمة البرمسية،)٨٢(
 . م١٥٧٣يونيو 

/  هـ ١٠٤٨ ربيع األول ١٧، األربعاء ٤٨، ص٢٦٩، م ١١٩ محكمة الباب العالي، س )٨٣(
 . م١٦٣٨ يوليو ٢٨الموافق 

/  هـ ١٠٥٥ ذي القعدة ١١، الخميس ٢٤، ص ١٠٠، م ١٢٤ محكمة الباب العالي، س )٨٤(
 . م١٦٤٥ديسمبر  ٢٨الموافق 

لرتبة عسكرية، وهي األصل بمعنى حاجب، أو رسول الباشا، وهو : الديوان) شاويش(جاويش  )٨٥(
وبالمصطلح .صاحب البريد، والدليل في الحروب ومأمور أخبار واستخبار وهو رئيس العشرة 

: المدني موظف في بالديوان، وفي المصطلح العسكري رتبة عسكرية صغيرة، للمزيد أنظر
، القاهرة، دار غريب، )م١٩٢٤ ـ ١٥١٧(األلقاب والوظائف العثمانية : صطفي بركاتم

  .١٨٨، ص ٢٠٠٠
/  هـ ١٠٤٦ جماد أول ١٩، السبت ١٥٤، ص ٦٨٠، م ١١٧ محكمة الباب العالي، س )٨٦(

 . م١٦٣٦ أكتوبر ١٨الموافق 
  . م١٦٠٤/   هـ ١٠١٣، سنة ٣١٤، ص ١١٥٤، م ١٩١ محكمة طولون، س (87)
الموافق /  هـ ١٠٤٦ محرم ٢٣، الخميس ١٧٢، ص ٧٧١، م ١١٧مة الباب العالي، س  محك(88)

  . م١٦٣٦ يونيو ٢٦
/  هـ ٩٥٥ جماد األول ٥، االثنين ١٣٢، ص ٩١٩، م ٨٧محكمة مصر القديمة، س (89) 

  . م١٥٤٨ يونيو ١١الموافق 
 ٩فق الموا/  هـ ١٠٨٢ صفر ٢، الثالثاء ١٣٣، ص ٣٤٠، م ١٠٤المصدر السابق، س (90) 

 . م١٦٧١يونيو 
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 يونيو ١١الموافق /  هـ ٩٥٥ جماد األول ٥، ١٣٢، ص ٩١٩، م ٨٧المصدر السابق، س (91) 
/  هـ ١٠٦٢ربيع الثاني ١١ ـ الخميس ٣٨٤، ص ١٤٠٠، م١٢٩؛ باب عالي، س . م١٥٤٨

 . م١٦٥٢ مارس ٢١الموافق 
   ،٢١١، ص ٣مصدر سابق ج:  عبد الرحمن الجبرتي(92)
/  هـ ١٠١٩ ربيع اآلخر ٢٠، األحد ١٢٥، ص ٦٠٥، م ١٣٦لعالي، س  محكمة الباب ا(93)

  . م١٦١٠ سبتمبر ٨الموافق 
الموافق /  هـ ٩٥٠ ذي الحجة ٢٦، الجمعة ٢، ص ١٠، م ٨٦ محكمة مصر القديمة، س (94)

 محرم ١٤، الخميس ١٠٣، ص ٥٠٢، م٥٨٣م؛ محكمة باب الشعرية، س ١٥٤٤ مارس ٢٠
، ص ٥٣٤، م ٧٢٦ م؛ محكمة باب سعادة والخرق، س١٥٥١ يناير ٢١الموافق /  هـ ٩٥٨
، األحد ٦١، ص ٢٥٨ م؛ م ١٥٦٣ يوليو ١٢الموافق /  هـ ٩٧٠ ذي القعدة ٢١، االثنين ١١٨
  . م١٥٦٣ يونيو ١٣الموافق /  هـ ٩٧٠ شوال ٢١

/  هـ ٩٩٩ ذي القعدة ١٨، الثالثاء ٧١١، ص ٢٨٠٢، م ٥٩٤ محكمة باب الشعرية، س (95)
  . م١٥٩١بر  سبتم٦الموافق 

/  هـ٩٩٩ رجب ١٦، الجمعة ٤٠٢، ص ١٣٣٣، م ٣٧١ محكمة باب سعادة والخرق، س (96)
  . م١٥٩١ مايو ١٠الموافق 

 ١٩الموافق /  هـ ٩٩٨ صفر ٦، الخميس ٤٨٩، ص ٢٩٧٩، م ٧٠٧ محكمة البرمشية، س (97)
  . م١٥٨٠سبتمبر 

/  هـ ١٠٧٩األول  جماد ١٥، السبت ٨٧١، ص ١٠٧٩، م ١٠٣ محكمة مصر القديمة، س (98)
  . م١٦٦٨ أكتوبر ٢٠الموافق 

/  هـ ٩٩٩ ذي القعدة ١٨، الثالثاء ٧١١، ص ٢٨٠٢، م ٥٩٤ محكمة باب الشعرية، س (99)
  . م١٥٩١ سبتمبر ٦الموافق 

/  هـ٩٩٩ رجب ١٦، الجمعة ٤٠٢، ص ١٣٣٣، م ٣٧١محكمة باب سعادة والخرق، س  (100)
  . م١٥٩١ مايو ١٠الموافق 

الموافق /  هـ ٩٣٧ محرم ٤، السبت ٢٠٩، ص ٨٩٨، م ٨٤ديمة، س  محكمة مصر الق(101)
  . م١٥٣٠ أغسطس ٢٧
/  هـ٩٩٩ رجب ١٦، الجمعة ٤٠٢، ص ١٣٣٣، م ٣٧١ محكمة باب سعادة والخرق، س (102)

  . م١٥٩١ مايو ١٠الموافق 



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١٣٤ - 

                                                                                                                            

/  هـ ١٠٠٦ محرم ١٦، الخميس ١٠٠، ص ٣٠٣، م ١٢٣ محكمة قناطر السباع، س (103)
  . م١٥٩٧ أغسطس ٢٨الموافق 

الموافق /  هـ ٩٨٠ جماد الثاني ١٢، األحد ٣٥، ص٢١٢، م ٧٠٦ محكمة البرمشبة، س(104)
  . م١٥٧٢ أكتوبر ١٩
/  هـ٩٩٩رجب ١٦، الجمعة ٤٠٢، ص ١٣٣٣، م ٣٧١ محكمة باب سعادة والخرق، س (105)

  . م١٥٩١ مايو ١٠الموافق 
/ هـ  ١٠٤٦  محرم٢٣، الخميس ١٧٢، ص ٧٧١، م ١١٧محكمة الباب العالي، س ) ١٠٦(

 . م١٦٣٦ يونيو ٢٦الموافق 


