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ـة اللذة على ضفاف المتوسط
وأوق ــات مـحــددة وقــدمــت لهن إي ـصــاالت ضرائب
على الدخل.
مع انتقال بالد الشام ومصر من العهد البيزنطي
إلـ ــى ال ـع ـه ــد اإلسـ ــامـ ــيُ ،ووج ـ ـ ــه ال ـح ـك ــام ال ـج ــدد
بمعضلة كيفية التعامل مع مسألة البغاء .علمًا
ب ــأن ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن س ـك ــان اإلق ـل ـي ـمــن الــذيــن
بقوا مسيحيني لقرون بعد العهد اإلسالمي ،هم
مــن أهــل الــذمــة ،وبالتالي ال يحق للحكام الجدد
التدخل في أمورهم.
اإلخباري الطبري ( 923ت س) ،أشــار إلى البغاء
في جزيرة العرب وأرض الـســواد عندما كتب أن
كسرى أنــوشــروان ( 531-79ت س) أمــر بإحضار
بــائـعــات هــوى مــن ال ـســواد واألهـ ــواز لـعـمــال بناء
قلعة املشقر الذين رفضوا العمل من دون توافر
إناث .أما محمد بن حبيب ( 860ت س) ،فيذكر أن
البغاء والبغايا «ذوات الرايات» كان منتشرًا في
دومة الجندل والطائف في «حارة البغايا» .وقال
إن كثيرًا من اإلماء كن يعشن في بيوت شعر وأن
أسيادهن «كانوا يكرهون فتياتهن على البغاء».
ومــن اإلخباريني اآلخرين الــذي ذكــروا البغاء في
جــزيــرة ال ـعــرب وب ــاد ال ـشــام اب ــن قتيبة (ت 889
ت س) ،والـجـغــرافــي أحـمــد ابــن رسـتــه (ت  912ت
س) ،وصاحب «الفهرست» ابن النديم (ت  995ت
س) ذكــر أن هيثم بــن عــدي الــذي كــان مــن تالمذة
ال ــواق ــدي (ت  922ت س) أل ــف كـتــابــا ع ــن أسـمــاء
بغايا قريش ،واملسعودي (ت  956ت س) .ولعل
زياد ابن أبيه أشهر من أن يعرف.
ّ
وال ي ـس ـت ـث ـنــي املـ ــؤلـ ــف مـ ــن اس ـت ـح ـض ــار «ك ـت ــاب
األغاني» وشهرزاد كدليل على األوضاع املرتبطة
بالبغاء فــي ذلــك الــزمــان .أمــا الــرحــالــة اإلنكليزي
ّ
ت ـشــارلــز دوت ــي (ت  1926ت س) ،فـكـتــب أن ثمة
ممارسات فحش كثيرة في املدينة ،وفــي غيرها
م ــن امل ـ ــدن ال ـت ــي ي ـت ــواج ــد فـيـهــا ج ـيــش عـثـمــانــي،
وم ـن ـه ــا «الـ ــزنـ ــى والـ ـسـ ـك ــر» .واألمـ ـ ـ ــر ذات ـ ــه ذك ــره
الضابط البريطاني اللفتننت كلنل هرلد رتشرد
ّ
باترك كنسن (ت  1959ت س) وقال إن «أهل نجد
كانوا يدعون البغايا للغناء والــرقــص والترفيه
عــن الـ ــزوار فــي حـفــل ال ـخ ـتــان ،ول ــم يـشـعــر أي من
الحضور بالصدمة من ذلك».
ّ
أخ ـي ـرًا ،يــذكــر الـكــاتــب ق ــراءه ب ــأن كـتــب الـتــاريــخ ال
تذكر الحكم في ديار اإلسالم على أي بغي بتهمة
الزنا أو الفاحشة...
ب ــاس ـت ـش ــارة ك ـت ــاب ــات اإلخـ ـب ــاري ــن آنـ ـف ــة ال ــذك ــر،
وغـيــرهــا ،يـصــل الـكــاتــب إلــى اسـتـنـتــاج أن البغاء
لــم يـكــن مـحــرمــا فــي اإلسـ ــام ،وأن املـنــع ك ــان على
القوادة فحسب .بناء على ذلــك ،فثمة تطابق بني
التشريعات البيزنطية واإلســامـيــة بخصوص
هذه املسألة.
اآلن سنركز على ســرد الكاتب أخـبــار البغاء في
إقليمني هما مصر وبالد الشام:

مصر
يوضح الكاتب أن البغاء في مصر انتشر كما في
األمكنة األخرى ،أي حيث يتوافر جمع من الناس
وأغلبهم من الرجال .الجغرافي املقدسي ذكر في
مــؤلـفــه «أح ـســن الـتـقــاسـيــم» أن شـيــوخ الفسطاط
يشربون الخمر ونساءهم ال يمتنعن عن الفجور،
وأن لكل امرأة زوجني .أما الخليفة الفاطمي العزيز
(ت  996ت س) ،فقد حظر على الناس الذهاب إلى
بني وائل على تخوم الفسطاط في عيد الصليب،
ألنه كان مكانًا ملمارسة الفحشاء على نحو غير
مسبوق .الحكيم (ت  1021ت س) ،الذي عرف عنه
مـغــاالتــه فــي األم ــر بــاملـعــروف والـنـهــي عــن املنكر،
أمـ َـر |ـ ـ ضمن أمــور أخــرى ـ ـ بإغالق الحوانيت ،أي
ال ـخ ـمــارات ومـنــع بـيــع الـخـمــر وال ـغــوانــي واآلالت
املوسيقية ومـنــع الـتـعــري فــي الـحـمــامــات ،ومنع
اخ ـتــاط الـنـســاء بــالــرجــال فــي ال ـق ــوارب النهرية،
ال ـت ــي ك ــان ــت املـ ـك ــان امل ـف ـضــل لـلـبـغــي الس ـت ـجــاب
الزبائن ،ومنعهن أيضًا من زيارة أمكنة َ
الح َر َج!
أمــا املــؤرخ الفاطمي عز امللك املسبحي (ت 1030
ت س) فذكر في «أخبار مصر» أن متولي الشرطة
ألقى القبض على رجل وزوجه من املسلمني ،وأمر
بضربهما وعرضهما في شوارع الفسطاط معلنًا
أن ذل ــك ع ـقــاب م ــن ي ـقــود ع ـلــى زوجـ ــه لـلـنـصــارى
واليهود .والــذنــب هنا واضــح وهــو ليس البغاء.
كما يذكر املــؤرخ نفسه أن الشرطة ألقت القبض
على مخنث ال ــذي نــال الـعـقــاب بالتهمة نفسها،

بسبب قــوادت ــه لخمس بـغــايــا فــي بـيـتــه ،لكنه ال
يذكر أي عقاب لبائعات الهوى.
من األمور الجديرة بالذكر أن بائعات الهوى كن
الخاصة بالقوافل ،وكانت
ينشطن فــي الـفـنــادق ُ
ندقية.
الواحدة منهن تعرف بالف ِ
يذكر املقدسي انتشار ما يعرف حاليًا باملواخير
(دور الزنا) في شيراز .أما البيروني (توفي بعد
عام  1050ت س) فكتب أن عضد الدولة بن بويه
(ت  983ت س) فرض ضرائب على البغاء لتمويل
جـيـشــه ،مــا يعني شــرعـنــة الـخــدمــة ومأسستها.
ّ
املقريزي (ت  1442ت س) بدوره يذكر أن السلطان
الـنــاصــر (ت  1315ت س) ألـغــى بعض الضرائب
ومـنـهــا املـفــروضــة عـلــى «ب ـيــوت ال ـفــواحــش» .كما
ي ــذك ــر أن «امل ـ ـن ـ ـكـ ــرات» ك ــان ــت ت ـن ـت ـشــر ع ـل ــى ســد
قنطرة ترعة أبــو املنجا فــي بعض األعـيــاد ،ومن
دون عـقــاب .كما يذكر أن النساء والــرجــال كانوا
يلتقون على ضفاف النيل في الفسطاط ملمارسة
الفحشاء ،لكن السلطان العزيز منع قــادة الجند
من البناء على ضفاف نهر النيل ملنع تحولها إلى
«دور زنا».
اب ــن سـعـيــد امل ـغــربــي (ت  1286ت س ـ ـ ـ صــاحــب
حضرة القاهرة  -القسم
«النجوم الزاهرة في حلي
ُ
ال ـخ ــاص بــال ـقــاهــرة م ــن ك ـت ــاب املـ ـغ ـ ِـرب ف ــي ُحـلــى
املغرب .صنفه ستة من أهل األنــدلــس») فكتب أن
الـحـيــاة فــي الـقــاهــرة /الـفـسـطــاط تميل إلــى مــا ال
يرضى عنه أهــل العلم .أمــا املــؤرخ األندلسي أبو
محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري (ت 1188
ت س) ،فـكـتــب أن ال ـف ـقــراء ال ـع ــراة فــي الـفـسـطــاط،
«ف ــي ظــواهــرهــا ودواخ ـل ـهــا» يـتـبـعــون شهواتهم
ّ
كــأن روحــا سكنتهم ،وهــم تحت تأثير الحشيش
يــرقـصــون عــرايــا فــي ال ـش ــارع ويـقـيـمــون عــاقــات
ّ
مــع الـصـبـيــة ،أي «ال ـل ــواط» .كـمــا يــذكــر أن العامة
م ــن ال ـن ــاس يـحـتـســون املـ ــزر وال ـخ ـمــر ،ومـسـمــوح
للعواهر بالعمل .وفي بعض األحيان ،كان «أهل
الستر» يأتون إلى القناة بني الفسطاط والقاهرة
للتمتع بــاملـنـكــرات وال ـفــواحــش! «وال ينكر فيها
إظهار أواني الخمر وال آالت الطرب ذوات األوتار
وال تبرج النساء العواهر وال غير ذلك مما ينكر
في بالد املغرب».
في العهد األيوبي ،نجم الدين أيوب ،والد صالح
الدين ،سمح لـ «بيوت الفواحش» في اإلسكندرية
بــالـعـمــل م ـقــابــل دف ــع صــاحـبــاتـهــا أو أصـحــابـهــا
ضريبة مـحــددة ل ـ «الــديــوان» ،مــا أدى إلــى ظهور
املناكر .أما تقي الدين عمر ،ابن أخ صالح الدين،
فـكــان يملك الـعــديــد مــن الـحــوانـيــت (بـيــوت املــزر)
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ـيــع ال ـج ـعــة (م ـ ـ ــزر) ،وب ــال ـض ــرورة
حضور للبغايا فيها.
فــي العهد اململوكي ،تحول البغاء إلــى مؤسسة
تابعة للدولة على نحو كامل ،إذ يذكر املقريزي
ُ
أن الجباية من البغاء كانت تعطى إقطاعًا ،تمامًا
مثل األراضــي ،وهو ما يؤكده األب الدومنيكاني
ولـيــم طــرابـلــس (ت بـعــد ع ــام  1273ت س) ،لكنه
الح ــظ أن الـظــاهــر بـيـبــرس مـنــع تـعــاطــي الخمور
وال ـب ـغــاء ،وه ــو مــا يـنـتـقــده اب ــن دان ـيــال (ت 1311
ت س) .وبعد سلسلة من الحظر والسماح ،رفع
السلطان الناصر الضرائب عن بيوت الفواحش،
بطريق العرفاء .وثمة ذكر لـ «انتشار الفاحشة»،

أي الــزنــا وال ـب ـغــاء ،فــي اإلس ـك ـنــدريــة والـفـسـطــاط
وعكا ،في برديات الجنيزة.
يقول الكاتب إن املــراجــع تؤكد أن العسكر كانوا
ي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى ال ـق ـس ــم األعـ ـظ ــم م ــن ال ـض ــرائ ــب
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ال ـب ـغ ــي «بـ ـن ــات الـ ـخـ ـط ــى» ،وأن
ال ـ ـغـ ــوانـ ــي كـ ــن ي ـع ـم ـل ــن أيـ ـض ــا فـ ــي ال ـ ـب ـ ـغـ ــاء ،وأن
الفسطاط كانت مركز البغاء ،وأخـيـرًا أن العبيد
ّ
واإلماء كن يعملن في البغاء في مختلف الخانات
والفنادق التي وجــدت بقرب الجوامع واملــدارس،
على األغلب .فعبد الباسط بن خليل (ت  1514ت
س) والسخاوي (ت  1497ت س) أشارا إلى اثنتني
م ــن «ب ـي ــوت ال ـب ـغــي  -ب ـن ــات ال ـخ ـطــى» ف ــي نـهــايــة
العصر اململوكي إحــداهــا يطلق عليه اســم «ربــع
البريزي» ،وقعت بني سوق الكتب وخان الخليلي
خلف املــدرســة الصالحية .أمــا البيت الثاني من
بيوت البغي ،وكان ملكًا ألحد القادة العسكريني
أتابك أزبك ،فوقع قرب جسر املوسكي.

بالد الشام
املسيحيون في بالد الشام شكلوا أغلبية السكان
لـقــرون بعد الفتح .ولــذا ليس مــن الخطأ القول
إن بيوت البغي كانت منتشرة هناك ،لكن ليس
ثمة من ذكر لها في املراجع التي تعود للقرون
األولى من الحكم الجديد .لكن ثمة رسوم لنساء
ف ــي م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن ال ـت ـعــري ع ـلــى ج ــدران
قصير عـمــرة ،توحي بأنه كــان مكانًا للهو .أما
امل ــرج ــع األول ال ـ ــذي وجـ ــد ف ـيــه ال ـك ــات ــب إشـ ــارة
إل ــى «دور ف ـســق» ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ،فـيـعــود إلــى
ّ
املقدسي (ت  990ت س) ،مــذكـرًا بقوله إن املــدن
الواقعة على البحر أو األنهر جميعًا كانت تعج
بالفسوق .وثمة ذكر لحادثة في عهد حاكم حلب
أسد الدولة صالح ابن مرداس ،تقول« :فنفر كل
مــن فــي الـجــامــع إال الـقــاضــي واملـشــايــخ» عندما
قــامــت مجموعة مــن الـشـيــوخ مــن بينهم شقيق
الشاعر أبي العالء املعري (ت  1058ت س) ،بهدم
«ماخور» في معرة النعمان ،وسجل املعري هذا
تصوير جصي لراقصة في «قصر عمرة»
األموي في األردن (من الكتاب)

وكالة
السلطان
قايتباي في
القاهرة (من
الكتاب)

في قصيدة «تغيبت في منزلي برهة.»...
كما يرد ذكر «النساء العواهر» و«الزنا» والفنادق
ً
والخانات عند ابن القفطي (ت  1248ت س) نقال
عن هالل الصابئ ،في مدن شامية منها الالذقية
وبلدة اسمها «عم» تقع على خطوط التجارة من
حلب وإليها ،وكانتا تحت حكم الروم ،أي في دار
الـســام ،حيث حويتا جامعًا أيـضــا ،ويــأتــي ذكر
ذلك عند ابن فضالن أيضًا .وبرأي الكاتب ،هناك
ذكــر للبغاء وتصوير لحانة فــي املقامة الثانية
عشر من مقامات الحريري املصورة (ت  1122ت
س).
أم ــا ن ــور ال ــدي ــن الــزن ـجــي (ت  1146ت س) ،فقد
س ــاوره الـشــك بعد هزيمته على يــد الصليبيني،
العالم برهان الدين بلخي ذلك إلى احتساء
فرد
ِ
الخمر وتواجد البغي في صفوف قواته.
أما والي طبرية ،عبد الرحمن بن نصر الشيزري
(ت  1193ت س) ،الذي كان في خدمة صالح الدين
«نهاية الرتبة في طلب
األيوبي ،فكتب في َمؤلفه
َ ْ َ ُ َ
ْ َ ُ ْ
ـاب ال ْر َب ـ ُـع ــونَ :يــشــتـ ِـمــل َعــلــى ُجـ َـمـ ٍـل
الحسبة  -الــبـ
«و َم َتى َسمعَ
َو َت َفاص َيل في ُأ ُمور ْالح ْس َبةِ » وقالَ :
ََ ِ
ُْ َ ِ ِ
ِ
َ ِ
َ ِّ
َ
ـاهـ َـر ٍة ،أ ْو ُمغن َيةٍ ْ َ َ ،استت َاب َها
[ال ْحت ِس ُب] ِبـ ْـامـ َـرأ َ ٍة َعـ
ِ
ْ
ْ
َ
َّ َ
َ ْ َ ْ
ـصـ َـيـ ِـتـ َـهــا ،ف ـ ِـإن َعـ ـ َـاد ْت َع ــز َره ــا َونــفــاهــا ِمــن
ْع ــن َ مــعـ ِ
ال ـ َـب ــل ـ ِـد» .كـمــا ي ــورد سـبــط بــن ال ـج ــوزي (ت 1256
ت س) فــي مؤلفه «م ــرآة الــزمــان» أن امللك العادل
( 1200-1218ت س) أحضر غانيات لحفل زواج.
امل ـ ــؤرخ ش ـمــس ال ــدي ــن الــذه ـبــي صــاحــب «تــاريــخ
ـام» (م  ،)44ف ـقــال «وفـ ــي رجـ ــب ،أدار املـلــك
اإلس ـ ـ ُ
املـعـظــم امل ـكــوس والـخـمــور وم ــا ك ــان أب ــوه أبطله،
فقيل إنــه َّ
ضمن الخمر بدمشق والخنا [البغاء]
بثالثمئة أل ــف درهـ ــم ...واع ـتــذر بقلة امل ــال ودفــع
الفرنج».
اب ــن خ ـل ـكــان (ت  1282ت س) ذك ــر ف ــي «وف ـي ــات
األعيان» (م  ،)5باب امللك األشرف موسى األيوبي
«وكان في العقيبة ،ظاهر دمشق ،خان يعرف بابن
الزنجاري ،ويجري فيه من الفسوق والفجور ما
ال يحد وال ما يوصف».
كما نجد ذكرًا للخانات والبغاء والزنا والفسوق
والفجور في مؤلفات الجزري ،علمًا بأن املقريزي
ذكــر أن أهــل حلب التي اجتاحها الــوبــاء «أغلقوا

مدينة اإلسكندرية كانت مركزًا أساسًا
للبغاء ،وأهل نجد كانوا يدعون البغايا
للغناء والرقص في حفل الختان
ح ــان ــات ال ـخ ـمــاريــن ،وم ـن ـعــوا ال ـب ـغــايــا الــواق ـفــات
ل ـل ـب ـغــاء وال ـش ـب ــاب امل ــرص ــدي ــن ل ـع ـمــل ال ـفــاح ـشــة،
بـضــرائــب تحمل لـنــائــب حـلــب وغ ـيــره مــن أرب ــاب
الـ ــدولـ ــة ،ف ـت ـنــاقــص امل ـ ــوت وخـ ــف الـ ــوبـ ــاء ،ف ـفــرح
أهــل حلب وجـعـلــوا شكر هــذه النعمة أن فتحوا
ال ـخ ـمــارات وأوق ـف ــوا الـبـغــايــا واألح ـ ــداث للفساد
بالضرائب املقررة عليهم».
عـلــي بــن يــوســف الــدمـشـقــي الـشــافـعــي الـبـصــروي
رجعت
ق ــال فــي «ك ـتـ
ـاب ال ـب ـَصــروي»« :صـفــر ِف ـيــهِ َ
َ َ
َمــن مصر َوكـ ــان َســفـ ِـري ِبـ َـسـ َـبــب ُ َوَاقـ َـعــةَ َو ِه ــي أنــه
ْ
ثبت على ْ شخص يتزيا بـ ِـزي الفق َهُاء أنــه يشرب
ْ
ُ ْ
ْ
َ ْ
الخمر َو َيأكل ال َح ِشيش ويخالط الف َّساق ويظهر
ْ
الوقيعة ِفــي أهــل العلم ويتجاهر بذلك ويفتخر
ِبهِ ».
كما انتشر البغاء إبــان االحـتــال الصليبي ،إلى
درجة أن مؤرخي الحملة األولى ألقوا بمسؤولية
كل هزيمة عانوها على ممارساتهم الفحشاء ،مع
أنهم كانوا في مهمة مقدسة ،من منظورهم! بل إن
ّ
الحاجات من أوروبا القادمات إلى بالد الشام ،كن
يمارسن البغاء كإحدى طرق دعم مهمتهن ماليًا!
حـتــى اإلم ـب ــراط ــور بــربــروســا ذه ــل ل ـعــدد الـبـغــي
اللواتي انضممن إلى الحملة الصليبية الثالثة.
ك ـمــا ن ـجــد ذك ـ ـرًا لـلـبـغــي األوروب ـ ـيـ ــات ف ــي املــؤلــف
الفارسي «بحر الفوائد».
ننهي عرضنا بقول الكاتب إن البغاء في العصور
الـقــديـمــة والــوسـيـطــة املـتــأخــرة ك ــان مسموحًا به
فــي شــرق املتوسط ،وكــانــت الحكومة تعترف به
وت ـف ــرض ض ــرائ ــب ع ـلــى امل ــداخ ـي ــل .ل ـكــن ال ـق ــوادة
وإجـبــار اإلمــاء على البغاء كانا محظورين ،لكن
يتم غض الطرف عن ذلك .أما الكنيسة فقد كانت
تعارضه ،لكنها متسامحة معه.

