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 سالهي دكتكراه في التاريخ اإل
 جاهعة رابريف – اإلنسانيةكمية العمـك  –قسـ التاريخ  -هدرس 

 
 . (التعميم ،الفنادق ،المدارس ،الرباط ،الخانقاه ،الثقافة ،العمران ،األيوبي العصر ،المرأة): المفتاحية الكممات

 

 الممخص:
الرجؿ في هجاالت  الهرأةفقد شاركت  ،اإلسالهيالهسمهة غطت هناح عدة في هجتهعنا  الهرأة إسياهات إف
ف يدنس تراب أكفي الحث عمى الجياد ضد هف يريد  ،تضهد كتداكم الجرحىات القتاؿ حفيي في سا، عديدة 
ك بناء شاركت في تعهير أ ،عمـك الشرعية كها يتعمؽ بياالكهتعمهة في هجاؿ العمـ كخاصة  ةكعاله ،الكطف

التي يركج ليا الهغرضكف ضد  ،لمهرأة اإلسالـ، كىذا ينفي صفة اضطياد الهؤسسات الدينية كالتعميهية كالخدهية
 . ككاف لمنساء دكر هؤثر في الجانب السياسي أيضان . كأىمو اإلسالـ

هتقدهات عمى غيرىف في شتى  األيكبيات األهيراتككانت  .األيكبيدكر هتهيز في العصر  لمهرأةك كاف 
عػدادالهجػاالت، كهػف بينيػا هجػػاؿ العمػـ  ذيف يغػذكف سػاحات الهعػػارؾ العمهػػاء كالخطبػاء كالطمبػة كالهجاىػديف الػػ كا 

فضػػال عػف بنػاليـ لعديػػد هػف الهؤسسػػات الدينيػة كالتعميهيػػة ك ،  بالرجػاؿ الهتحهسػيف لمػػدفاع عػف بػػالد الهسػمهيف
ليذه  تفكان ،الخاصة أهكاليفهف كالهؤسسات األخرل الهدارس الهساجد ك في بناء  فيؤالء النسكة شاركف ،الخدهية

كجاء ىذا  ،لمطمبة في هختمؼ الهدف الشاهية كالهصريةكالعمهي الديني  اإلعدادهتهيز في ك دكر ريادم الهؤسسات 
الهؤسسػات الدينيػة كالتعميهيػة ك بنػاء الثقافي ك هجاؿ الالنسكة في  ىؤالءالضكء عمى دكر  إلقاءالبحث ليسيـ في 

يػكبي ك الهؤسسػػات العصػر األفػي فػي الحيػػاة العمهيػة  اكدكرىػ الهػرأة ةثقافػ عمػػىحػث بكسػكؼ يركػز ال  ، الخدهيػة
هػف الخػكاتيف أخػكات السػالطيف كزكجػاتيـ  األيػكبيالتػي قاهػت ببناليػا أهيػرات البيػت الدينيػة كالخدهيػة كالتعميهيػة 

 .األيكبيفضال عف السيدات هف غير البيت  ،كبناتيـ
 

 عمى النحو التالى:وتم تقسيم البحث إلى عدة مباحث 
 في التاريخ اإلسالهي. الهرأةالهبحث األكؿ : نبذة هختصرة عف دكر  

 السياسي في العصر األيكبي.  الهرأةالهبحث الثاني : دكر 
 .في العصر األيكبي الهرأةالهبحث الثالث : ثقافة 
 في بناء الهؤسسات الدينية كالخدهية. الهرأةالهبحث الرابع : دكر 
 الهؤسسات التعميهية.في بناء  الهرأةدكر الهبحث الخاهس : 
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Abstract: 
The contributions of Muslim women covered many especcts in our Islamic society, 

women have involved side by side with the man in many areas they are in the battlefields heal 

and cure the wounded, and in urging jihad against those who wanted to desecrate th e soil of the 

homeland, at the same time she was highly educated in the field of science especially in the 

Islamic lawand what is related to it, or participated in the reconstruction of religious, 

educational, and service institutions. This precludes the persecution of Islam for women, 

promoted by biased people against Islam and its people.  

The Women's influential role in the political side, too, has worked in the Department of 

Political Affairs on several occasions in the Ayyubid period. In additional to that both the Syria 

and Egypt have become a center of educational activity for women, where women who did play 

a role at the field of teaching or learning, although not their appear  directly in schools as 

teachers or students , but many of them have worked in this aspect indirectly, the elders of them 

or Shekhat or Rawyat of the Hadetih , and be Ancin private schools for boys and for the study 

of modern jurisprudence and various doctrines, and some of them known for excellence in the 

art of a certain knowledge of the arts. The role of women to participate in the urban and service 

area have varied, as well as to their role in the construction of schools have worked hard at 

building al-zawea and khanqah and Al-hamamat of those enriched by urban relics remain in the 

Levantine and Egyptian cities. The contribution of women Ayyubid family had not focused in 

only educational institution-building, but they shared by endowments, and their contribution 

was clear in this area and participated in the promotion of intellectual movement in the Ayyubid 

period.  It will search the institutions built by the princesses Ayoubidy nasty of Akhawatin 

sisters sultans and their wives and daughters, as well as the ladies of the non - House Ayoubi, we 

will look as well as talk about the institutions that has been build, and to their culture and their 

role in the scientific life in that period, if any, and their role as supervisor in the area focuses 

scientific in that period, where the busy pens and minds of danger Crusader. 

 

The study was divided into several sections including: 

 
Section 1: a brief on the role of women in Islamic history. 

Section 2: the political role of women in the Ayyubid period  

Section 3: Women's culture in the Ayyubid. 

Section 4: Women's role in the building of religious and service institutions.. 

Section5: Women's role in the building of educational institutions. 
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 :المقدمة
قياـ بدكرىف الجؿ ألنسكية كخصص ليف هساحة كاسعة هف ظير هركنة كبيرة لمفلة اأسالهي ف الديف اإلإ

ليف الحرية التاهة في هجاؿ النيكض بالجانب الحضارم ككانت ، كفلة هؤثرة كفعالة في الهجتهع االسالهي 
عمى العديد هف الفرص هقارنة  فكلكف نساء العالالت الحاكهة كف في الهقدهة كحصم ،قيكد ةكالهشاركة بدكف أي

 دكرككاف لمنساء  .في الهجاؿ العهراني كالتعميهي كالثقافي ان هيه ان لتقديـ دكر   فساعدتيىذه بالفلة النسكية العاهة 
 في العصر األيكبيف ،كقد عهمف في إدارة الشؤكف السياسية في هناسبات عدة ،يضاهؤثر في الجانب السياسي أ

 ،الهثاؿ عمى ذلؾ ضيفة خاتكف بنت السمطاف العادؿ زكجة الهمؾ الظاىر غازم حيث كاف كليا عمى حفيدتونجد 
هكر الديف أيكب التي تكلت لفترة كجيزة أ ف نتغاضى عف دكر شجرة الدر زكجة السمطاف الصالح نجـكال يهكف أ

النساء  تثر ألقد تشاه ابف السمطاف الصالح نجـ الديف ايكب. ، ككذلؾ بعد هقتؿ تكارنالبالد بعد كفاة زكجيا 
يكبي كالسيها عصر سكة بالعصكر التي سبقت العصر األأفي الحياة السياسية كالحضارية  الهرأةيكبيات بدكر األ

السياسي الجانب ثير لـ يكف في أهف هجاالت النيج الزنكي كىذا التيكبيكف في العديد انتيج األث الدكلة الزنكية حي
   .عاهة ةنها شهؿ الجانب الحضارم بصكر ا  ك  ،  فقط

في تنهية الهؤسسة التعميهية في العصكر الكسطى ككاف لمتعميـ  أف النساء كاف ليف دكربكيهكف القكؿ 
كفي  ،كالعمهاء كالهدارس أثره كاضحه في تييلة فلة هف العمهاء دعها لمدكلة في هكاجية الصميبييف كالجياد ضدىـ

ـ بناء العديد هف الهؤسسات التعميهية في ا ،جؿ الدفاع عف البالد اإلسالهيةتييلة الهسمهيف هف أ غمب الهدف كهف ث
حيث كاف  ،هركزا لمنشاط التعميهي لمهرأةكهصر أصبحتا بالد الشاـ ف كال هف كيهكف القكؿ إ الشاهية كالهصرية.

باشر في الهدارس كاتي هف إشتغمف في هجاؿ التعميـ كالتعمـ عمى الرغـ هف عدـ ظيكرىف بشكؿ همهنيف ال
ككانت هنيف شيخات  ،ىذا الجانب بصكرة غير هباشرةف كثيرا هنيف عهمف في أال إ ،ك طالباتأبكصفيها هعمهات 

 ،لدراسة الحديث كالهذاىب الفقيية الهختمفةف ينشلف الهدارس الخاصة لمصبياف كك ،ك راكيات لمحديثأساهعات  كأ
 .كاشتير بعضيف بالتفكؽ في فف هعيف هف فنكف الهعرفة

فػي تشػييد الهػدارس  إذ إلػى جانػب دكرىػفركة فػي الهجػاؿ العهرانػي كالخػدهي فػي الهشػا الهػرأةدكر  كقػد تنػكع
كثير هف ىذه الهعالـ العهرانيػة باقيػة فػي لخانقاه ك الحهاهات كىناؾ الى اآلف آثار لمعهمف بجد في بناء الزكايا كا

ـ يكف ه .الهدف الشاهية كالهصرية نيف فقط بؿ إبناء الهؤسسات التعميهية قد تركز في يكبية سرة األنساء األ ةساىهل
شجيع الحركة الفكرية في العصر كشاركف في ت الهجاؿكاضحة في ىذا  إسياهاتيفككانت  ،كقاؼعمييا األكقفف أ

  .يكبياأل
رض الشاـ أدنس الصميبيكف مها ف ،سبقتياهقارنة بالعصكر التي  األيكبيدكر هتهيز في العصر  لمهرأةككاف 

ـ الكثير هف فلات الهجتهع اإلسالهيكهصر  الرجؿ في هجاؿ  أخييا بجكارتقؼ  فأ لهرأةاى فكاف عم ،كقؼ بكجيي
هات عمى هتقد األيكبيات األهيراتككانت  ، جانبلبشكؿ فاعؿ في ىذا ا كأسيهت ،كالعرض األرضالدفاع عف 

عدادهف بينيا هجاؿ العمـ غيرىف في شتى الهجاالت،  العمهاء كالخطباء كالطمبة كالهجاىديف الذيف يغذكف  كا 
معديد هف الهؤسسات الدينية لفضال عف بناليـ ،  ساحات الهعارؾ بالرجاؿ الهتحهسيف لمدفاع عف بالد الهسمهيف

 أهكاليفهف كالهؤسسات األخرل الهدارس الهساجد ك في بناء  قد شاركفيؤالء النسكة ف ،كالتعميهية ك الخدهية
لمطمبة في هختمؼ الهدف الشاهية كالعمهي الديني  اإلعدادهتهيز في ك دكر ريادم الهؤسسات ليذه  تفكان ،الخاصة
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ـ في  يأتىك  ،كالهصرية الهؤسسات بناء الثقافي ك هجاؿ الالنسكة في  ىؤالءالضكء عمى دكر  إلقاءىذا البحث ليسي
هف  األيكبيالتي قاهت ببناليا أهيرات البيت  عمى الهؤسساتحث بكسكؼ يركز ال ، الدينية كالتعميهية ك الخدهية

ـ كبناتيـ كسنتطرؽ فضال عف  ، األيكبيفضال عف السيدات هف غير البيت  ،الخكاتيف أخكات السالطيف كزكجاتي
ؼ كدكرىف الهشر   ،يكبيالعصر األلى ثقافتيف كدكرىف في الحياة العمهية في ا  ك  ،بنينياالتي  الهؤسساتالحديث عف 
 .كالعقكؿ بالخطر الصميبي األقالـحيث انشغمت فيو  ،العمهي في تمؾ الهدةفي الهجاؿ 

كالسيها  ،في التاريخ اإلسالهي الهرأةتعكد أىهية البحث إلى تقديـ صكرة كاضحة عف دكر  أهمية البحث :
كأىهيتو كهخرجاتو في بالد الشاـ كهصر في العصر  ،هشاركتيا الفعالة  في الحياة السياسية ك البناء الحضارم

ـ بو، كككنو في الحياة الثقافية كالسيها في  الهرأةبياف هكانة ٔ ، األيكبي ـ كالتعميـ، كهدل العناية كاالىتها هجاؿ التعم
في الحياة لؾ العصر كأثرىـ في ذ الهرأةكبياف هكانة العمهاء عند  ،تقدـاليهثؿ جانبان عظيهان لإلصالح كالتغيير ك 

كالسيها العنصر النسكم، كذلؾ  ،هحاكلة ربط أجياؿ الحاضر كالهستقبؿ بالتراث كالحضارة اإلسالهيةك  .العمهية
كاقتداءن كسمككان.  يؤدم إلى بناء شخصيتيا اإلسالهية اهتثاالن  ههاالهسمهة إلى دينيا كتراثيا كثقافتيا،  الهرأةبإرجاع 

 كالهثقفات الهصمحات في تمؾ العصر.عمهات هالنساء ال بها كاف عميو
 ألنو، في الجانب الثقافي كالعهراني  الهرأةالضكء عمى دكر  إلقاء إلىييدؼ هكضكع البحث  : الهدف من البحث

حظيا  اإلسالهيفي التاريخ  كاإلداريةهشرؽ ك هشرؼ، حيث كاف لمجكانب السياسية كالعسكرية  سجؿ تاريخي
في الجانب الحضارم كالسيها  الهرأةدكر  حكؿالدراسة  أهاقبؿ الهؤرخيف.  الكافر هف الدراسات كالبحكث هف

ز دكرىا في في بناء الصرح الحضارم ابر ا  ك  اإلسالهيةهتنا تشهؿ الجانب الهشرؽ أل ذلهراني كالعمهي كالعال
ىذا  إلىهزيد هف البحث كالدراسة. كبدافع هف الشعكر العمهي، تطرقت  إلىحتاج ي، ك  فها زاؿ قميؿ كاإلنساني
 .  األيكبيفي بالد الشاـ كهصر في العصر  اإلسالهيةفي بناء صرح الحضارة  الهرأةدكر  إلبرازالهكضكع 

إف الهنيج الهتبع عادة في دراسة عمـ التاريخ، ىك هنيج البحث التاريخي القالـ عمى تحديد نقطة  منهج البحث :
عالقة بينيا، ثـ عرض النتالج كتفسيرىا. كىذا ها قهنا بو البحث، كتجهيع الهعمكهات كتصنيفيا كتحميميا كتحديد ال

 حيثفي الهجاؿ الثقافي كالعهراني في العصر األيكبي"،  الهرأةفي بحثنا ىذا، إذ حددت نقطة البحث كىي "إسياـ 
ـ تصنيفيا بحسب هكقعيا هف البحث ثـ قهت بتحميميا كالجهع بين يا قهنا بجهع الهعمكهات كالحقالؽ الهتعمقة بيا ث

ـ استخالص النتالج كتفسيرىا دكرىف في التاريخ  ،الهسمهة الهرأةلذلؾ كانت عناصر البحث في األهكر اآلتية: ) ؛ث
 ، االسالهي، كالحياة العمهية كالتعميهية، هشاركتيف في بناء الهؤسسات الدينية كالتعميهية، عالقتيف بالعمهاء

 في ىذه الدراسة.  ةتهثؿ عناصر البحث الهتبع الثقافي ( كىذه  نشاطيف
ؿ في الهجا الهرأةدكر  عف إف ىذا الهكضكع الذم أبحثو لـ يكف الهكضكع األكؿ الذم يبحث  الدراسات السابقة :

هبعثرة فقد سبقني إلى دراسة جكانب هنو عدد هف الباحثيف، كلكف بصكرة  ،يكبيالثقافي كالعهراني في العصر األ
ـ العصر األ العصر.  ذاؾالتعميهية ك الحياة العمهية في  ت الدينية كآثيـ عف الهنشك حديأيكبي هف خالؿ تناكلي

عبد  .ت الدينية كالتعميهية في دهشؽآط الشاـ" الجزء السادس تناكؿ فيو الهنشكهحهد كرد عمي في كتابو "خط
شؽ دراسة تاريخية كـر حسف العمبي في كتابو "خطط دهأالقادر الريحاكم في كتابو "ركالع التراث في دهشؽ". 

ـ في الشاـ في العصر األهينة بيطار بحثا عأقد كتبت ك . لؼ عاـ "أشاهمة عمى هدل  ككذلؾ كتب  .يكبي"ف "التعمي
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هنشكر في الهجمة ن" 1250-1127ى/648-520هحهد حمهي بحثا عف "الحياة العمهية في هصر كالشاـ 
 التاريخية الهصرية.

،  ، الزكايا، الخانقاه، الحهاهات، الهكاؼ يكبيكفاأل ، خاتكف ، الحضارة، الثقافة، التعميـ :البحث مصطمحات
، ، هجالس السهاع، االجازات، الفرافرةالهدارس، الهساجد، البيهارستانات، القباب ،الفنادؽ ، القيساريات ، الخانات

 . ، العاشكرية زكيمةحارة ،  ، القطبية الفرج، باب  ،الصالحية ، جبؿ قاسيكف ، صحف، الشيرزكرمإيكاف، هحراب
ـ البحث إلى :  اجراءات البحث ـ تقسي في  الهرأةالهبحث األكؿ : نبذة هختصرة عف دكر  خهسة هباحثالهقدهة ك ت

في  الهرأةثقافة الهبحث الثالث : ك  السياسي في العصر األيكبي. الهرأةالهبحث الثاني : دكر ك  التاريخ اإلسالهي.
الهبحث الخاهس : أىـ  .الخدهيةفي بناء الهؤسسات الدينية ك  الهرأةالهبحث الرابع : دكر ك  العصر األيكبي.

  .التعميهيةالهؤسسات 
( الكاهؿ في التاريخفي كتابو ) ـ(1232ىػ/630ابف األثير)تمى عدة هصادر هنيا عاعتهد الباحث :  المصادر
الدارس في )في كتابو ـ(1520ىػ/927)تالنعيهي  ،( االعالؽ الخطيرة) ـ( 1285ىػ/684)تابف شداد كأىهيا

 .كعدد هف الكتب ،(يكبأشفاء القمكب في هناقب بني  في كتابو )ـ( 1471ىػ/876الحنبمي )تك  ،(تاريخ الهدارس
 (،الشاـخطط )كهحهد كرد عمي في كتابو  ،)الحياة العقمية( كالهصادر الثانكية هنيا احهد بدكم .السير كالتراجـ ز

اكـر حسف العمبي ) ،(
، 

 ول : نبذة مختصرة عن دور المرأة في التاريخ االسالميالمبحث األ

 عميو اهلل صمى) هحهد الرسكؿ عيد كهنذ ،اهتياف هف تعانيو كانت هها الهرأة حرر اإلسالـ، جاء عندها
 الجياد عمى كحثيـ لمهجاىديف الجراح تضهيد في كطبيعتيا يتفؽ بدكر كقاهت الحركب، في الهرأة شاركت ،(كسمـ

عداد  .الهنزلية كاألعهاؿ األطفاؿ تربية أىهيا كالتي األساسية كاجباتيا عف فضال ،األعهاؿ هف ذلؾ كغير الطعاـ كا 
 تاريخنا عبر كالهراحؿ الهكاقؼ هختمؼ في دكرىا ليا كاف بؿ ،فحسب اليجرة في ليس دكرىا الهسمهة الهرأة لعبتك  

 اهلل صمى) اهلل رسكؿ ليجرة هيدت التي الثانية العقبة بيعة في هكجكدة كانت الهسمهة الهرأةف .بأكهمو اإلسالهي
 أىالن  فكانت .،استطاعتيا قدر الحدث صنع فى كشاركت بؿ ،الرجؿ بادر كها باليجرة بادرت ككذلؾ .(كسمـ عميو

 عالشة هنيـ أشخاص بضعة إال السر بيذا يعمـ لـ حيث (كسمـ عميو اهلل صمى) الحبيب ىجرة سر عمى لتؤتهف
.(1)كقدراتيا كطاقاتيا إهكانياتيا قدر إسياهيا ككاف .كأسهاء

 

يختمطف بالجهيكر كيسهعف خطب  (ـ661-632ق/41-11)في عيد الخمفاء الراشديف النساءكانت 
ساء كاشتير هف ن .بي طالب كعبد اهلل بف العباس كغيرىهاهحاضرات التي كاف يمقييا عمى بف أالخمفاء كيحضرف ال

ـ الهؤهنيف التي ضربت بسيـ كافر في الفقو كركاية الحديث كالفتيا كاالدب االسالـ في ىذا العصر عالشة أ
ـ الجهؿكالتاريخ كالنسب كقادت جند الهس عبد اهلل بف الزبير. كقد اشتيرت ، ك بي بكر كأختيا أسهاء بنت أ ،مهيف يك
كعكرشة بنت االطرش التي اشتركت في الحرب بيف عمي ك هعاكية. ككانت  ،بركاية الحديث كالشجاعة كالكـر

العربية تصحب الجيش كيخصص ليا هكاف في الهدف الحصينة  الهرأةتحرض الجند عمى هعاكية، ككانت 
(2)كالهعسكرات

. 
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ـ البنيف زكجة الخميفة الكليد بف عبد الهمؾ. أ ـ(794-661ق/132-41)شير نساء العصر األهكم أكهف 
الذم ليد، كقد اشتيرت بالفصاحة كالبالغة كقكة الحجة كبعد النظر، ككانت ليا هكانة همحكظة في قصر الخميفة الك 

عصرىا كهف أظفرىف  ككانت سكينة بنت الحسيف بف عمي سيدة نساء .هكر الدكلةكاف يستشيرىا في هياـ أ
لييا يكها جرير كالفرزدؽ ككثير كجهيؿ كنصيب، فنقدت شعر كؿ هنيـ، ثـ أجازت كأحسنيف أخالقان ، كقد اجتهع إ

 ،الالتي نبغف في األدب كأياـ العرب كالنجـكهف النساء  كال بألؼ دينار. ككانت عالشة بنت طمحة بف عبيد اهلل
-105) كحضرت إحدل هجالس الخميفة ىشاـ بف عبد الهمؾ ،ككانت قد جاءت هف الهدينة إلى دهشؽ

 .(3)هدينةالكرهيا كأهر ليا بهالة ألؼ درىـ كردىا إلى فأ، (ـ743-724ق/125
فقد اعتهد  ،السياسيةفي الشؤكف  الهرأةدكر  ازداد ـ(1258-794ق/656-132) العصر العباسيكفي 

الناس  أحكاؿكساعده االعتهاد عمى النساء في هعرفة  ، أعدالوعف  األخبارالخميفة الهنصكر عمى النساء في جهع 
 حتى عرؼ الكلي هف العدك كالهداجي هف الهسالـ.

ف ليف دكر في العصر العباسي )زينب بنت سمهاف( إذ عهرت طكيالن. اء العباسيات الالتي ككهف النس 
كلها تسمـ  ، باسي( رلاسة هحكهة استلناؼ بغدادالقضاء فقد تكلت أـ الخميفة )الهقتدر الع الهرأةكها هارست 

( الخالفة ظيرت الهشاركة النسالية بصكرة كاضحة ككاف لنساء ـ785-775ق/169-158)الهيدمالخميفة 
زاد  ـ(809-786ق/193-170)في عصر الرشيدك  ،لشؤكف السياسيةافي  إغفالوأثر ال يهكف  كأهياتيـالخمفاء 
ثر ذلؾ عمى هختمؼ جكانب الحياة أالباىظة في شراليّف كقد  األثهافالناس عمى الجكارم كتعميهيّف كدفع  إقباؿ
تدخؿ زبيدة في عصر  أف ، كهاتمفةكاندفاعيا لمهشاركة في شؤكف الحياة الهخ الهرأةإلى زيادة تحّرر  أدلهها 

( فقد اعتهد عمى ـ833-813/ق218-198)الهأهكف( ) أها ،عصكر الخالفة العباسية أزىىالرشيد جعمو هف 
( كاف يرسؿ بريده هع األهيف، ففي نزاعو هع )أعهالوالعنصر النسالي ليس في أخذ الهشكرة كلكف في تسيير 

فساح تعاكف الخمفاء هع بعض النساء ك كذلؾ فإف  ،هنقكرة هف الهكاؼ أعكاديضعف البريد داخؿ حيث النساء،  ا 
هثؿ الرجؿ قادرة عمى تصريؼ شؤكف الدكلة كاالعتهاد  الهرأة فألمهشاركة في شؤكف الدكلة اثبت  أهاهيفالهجاؿ 
 .(4)عمييا

لفساد ا فأـ( كيبدك 907-846ىػ/334-242كثيرا في العصر العباسي الثاني ) الهرأةكقد تعاظـ أثر 
خالفان لدكرىا االيجابي في العصر  الهرأةاليالؿ في بالط الخمفاء في ىذا العصر انعكس بصكرة سمبية عمى أثر 

ـ خطر العسكر التركي عمى الخالفة ككاف. األكؿالعباسي  لقد زاد االعتهاد . ك (5)لقبيحة زكج الهتككؿ دكر في تعاظ
السجكف التي كانت في قصكر الخمفاء لحبس الهتنفذيف في  إدارةعمى النساء في العصر العباسي الثاني في 

 كأصبحالدكلة، فقد كاف هعظـ الكزراء الخارجيف عمى الخالفة هف الهتنفذيف يسمهكف لزيداف قيرهانة الهقتدر. 
كصؿ تأثير النساء عمى الخمفاء صكرة لـ  إذكضكحا هها كاف في السابؽ،  أكثردكر  كأزكاجيـالخمفاء  ألهيات
ـ كقد تهكف ىؤالء ، الهجتهع هف قبؿ  يألفيا كذلؾ نتيجة االهتيازات التي حصمف عمييا كضعؼ الخمفاء كصغر سني

ة  النسكة هع كصيفاتيف كهكالييف كبعض القادة كالكتاب هف تشكيؿ طبقة خاصة شكمت عبلان هاليان كبيران عمى خزين
 .(6)الدكلة

خضعت السمطة العباسية تهاها لمقكل  ـ(1258-946/ىػ656-334خير)في العصر الثالث كاألك 
ف خمفاء أالعسكرية الناىظة هف شرؽ الخالفة. كفي الحقبة البكييية كاف أثر النساء هحدكدان جدان كيعكد السبب إلى 
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ـ سمطة في الدكلة ـ يكف لديي كليذا ال تأثير بالضركرة لنساليـ. كلكف ثهة استثناءات، فقد برزت في  ؛تمؾ الحقبة ل
ديبة شاعرة فصيحة ككانت تحضر هجمس عضد الدكلة. كبرزت أبدة بنت هحهد الجينية( ككانت )عاتمؾ الحقبة 

)قيرهانة هعز الدكلة(، فقد كانت تعقد الهحالفات هع رجاؿ الدكلة كتعيف الكزراء ككذلؾ قيرهانة الخميفة القالـ بأهر 
. كفي الحقبة (7)ات العصر العباسي الثانياهلل، )كصاؿ(، فقد كانت تشترؾ في اختيار الكزراء، شأنيا شأف قيرهان

ىذا العصر تأثير عمى الخمفاء في بقسط كافر هف الحرية. ككاف لبعض النساء  الهرأةتهتعت السمجكقية 
نيف تدخمف في شؤكف الدكلة. كنذكر عمى سبيؿ الهثاؿ )تركاف خاتكف( زكجة السمطاف همكشاه كالسالطيف، حتى إ

ف تحهؿ الخميفة اتسع نفكذىا حتى إنيا استطاعت تحت تأثير طهكحيا الشخصي أكدىاليا، ك التي اشتيرت بذكاليا 
. كهف ثـ تقمص دكر ( عمى تقميد ابنيا الصغير هحهكد السمطنةـ1074-1031/ىػ467-422العباسي القالـ )

هالتي عاـ هف عاـ  كثر هفأر التي تيدد الدكلة كالتي اهتدت تناهي الحياة الحربية بسبب الهخاطكذلؾ ل، النساء 
  .(8)ـ1258/ق656 عاـ كحتى سقكط بغداد  ـ1055ق،/447

 األيوبي العصر في السياسي المرأة دور : الثاني المبحث
بعد أف تكلى كزارة  (ـ1260-1174ىػ/658-570) األيكبيالسمطاف صالح الديف  األيكبيةأسس الدكلة 

ـ قاـ بخمع ىذا الخميفة 1171ىػ/567ـ في عيد الخميفة الفاطهي )العاضد(، كفي عاـ 1169ىػ/565 عاـ هصر 
-566)هنييان بذلؾ كجكد الدكلة الفاطهية في هصر، كصار الدعاء في هنابرىا لمخميفة العباسي الهستضيء

الدكلة الزنكية تحت (، كها إف استتب لو األهر حتى تطمع إلى بالد الشاـ  ككانت فييا ـ1180-1170ق/576
ـ نكر الديف هحهكد بف زنكي الهمقب بالشييد، فبدأ بينيها الجفاء حتى تكفي ىذا األخير  ـ 1174ىػ/569 عاـحك

ـ استكلى عمى بالد الشاـ الداخمية عدا الساحؿ في ال األيكبيفأعمف صالح الديف  بعد  نفسو عاـ استقاللو بهصر، ث
ـ أصدر الخميفة العباسي أهران 1175ىػ/571عاـ ذا صبيان صغيران، كفي أف ىـز إسهاعيؿ بف نكر الديف ككاف ى

يقضي بتكلي صالح الديف سمطنة هصر كالهغرب كالنكبة كغربي الجزيرة العربية كفمسطيف كسكرية الكسطى، كبعد 
عشر سنكات استطاع صالح الديف أف يخضع الهكصؿ كبعض أهراء العراؽ، ثـ تفرغ لتحرير البالد هف 

  .(9)يفالصميبي
نقمة نكعية في الجانب السياسي  رؽ األكسط ُيعدسياسية في الشالف في الساحة اف ظيكر األيكبيي

 التي الكحدة ليا تحققت ، حيثىيبتيا اإلسالهية الدكلة لىإ األيكبيكف عادأفقد  ،كالحضارم في التاريخ اإلسالهي
 عمى القضاء بعد األهف كاستتب الحضارم كالتطكر كالعهراف االزدىار ساد حيث الزنكية الدكلة أياـ هنذ ترسخت

السياسية  لمحياةهيهًّا   هركزان أصبحت بالد الشاـ كهصر  األيكبي العصر في، ك ـ 1171ىػ/567الفاطهييف
 العاهة فاىتـ العصر ذلؾ سهات هف سهة غدا الذم العهراف في كانت جرت التي التطكرات أىـ لكف الحضاريةك 

 كاالجتهاعية االقتصادية الهنشآت انتشرت كها ، الهدينة كتكسيع الدفاعية الهنشآت ببناء الهرأةكالسيها  كالخاصة
 فكثرت أكبر بشكؿ بيا االىتهاـ جاء ، فقدالثقافية الهباني أها " كالسبؿ كالحهاهات كالفنادؽ كالقيساريات كالخانات"

 البيهارستانات ازدادت كها السني بالهذىب كالتعريؼ كالعمـ الهعرفة نشر عمى لمعهؿ كالهساجد الهدارس
 األحياف هف كثير في كألحقكىا خاص بشكؿ القباب ذات الفخهة باألضرحة االىتهاـ بدأ كذلؾ ،كالربطكات كالخانقا

 .(10)الهكت بعد حتى الثكاب لنيؿ فييا الباني ضريح لكضع يتـ أصالن  بناؤىا كاف التي كالهساجد بالهدارس
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 الشاـ بالد ك عاهة بصكرة اإلسالهي الهجتهع في الهرأة دكر تناكؿ عف كثيرا العربية الهصادر أحجهتكقد 
 أف استطعنا أننا إال ،الحاالت بعض أك النساء شيرأ عف هتفرقة هعمكهات بإيراد كاكتفت ،خاصة بصكرة هصر ك

 السياسي الجانب فيان بارز  ان دكر  مهرأةل فأ نثبت فأك  الهصادر بطكف في الهتفرقة الهعمكهات تمؾ شتات نجهع
نيا ،الرجؿ هع جنب لىإ جنبان كالحضارم   خاصة ،كالشجاعة كالجيد الهثابرة هعاني أسهى تسطر أف استطاعت كا 

 كاف ،الديف أعداء ضد جياد ك التهاس هنطقة تعتبر كانت كالتي االيكبي، العصر في هصرك  الشاـ بالد في
 أفراد يخص األهر كىذا ،االسالهية الثقافة دعالـ كارساء ةالحضار  بناء عمى قالـ كاف الهنطقة تمؾ في الهجتهع
 .ههيزا كحضكرا كبيرا دكرا ليا فأ الهرأة أثبتت فقد كبالفعؿ ،النساء بضهنيـ جهيعا الهجتهع

كتدبير شؤكف  ،في ادارة الدكلة ككاف ليا دكر بارز ،يكبي الحياة السياسيةفي العصر األ الهرأةهارست لقد 
 .دكار تكلييا الحكـكجكانبو الهتعددة، كأعظـ ىذه األ ،الهختمفةهكره الحكـ، كأ
 تكلييا عمى ،الدكلة شؤكف تدبير في كهشاركتيا ،الحكـ اهكر في يكبياأل العصر في الهرأةنفكذ  يقتصر لـ 
 ىذا تهارس نجدىا نهاا  ك  الدر، شجر ك خاتكف ضيفة عند الحاؿ ىك كها هباشر بشكؿ لذلؾ كههارستيا ،السمطنة
 كانت ذاإ كخاصة لو، كالهشكرة  حصالن سداءا  ك  السمطاف جانب الى بكقكفيا السمطنة ادارة في كتشارؾ التنفذ

 قكيا نفكذا كهمكت قكية بشخصية الهرأة تهتعت ربها ذلؾ هف كثرأك  بؿ التدبير، كحسف كالدىاء بالحنكة تتصؼ
 بهشكرتيا اال هراأ يقطع فال الدكلة، هكرأ عمى وطريق عف كتسيطر السمطاف، عمى نفكذىا بسط هف بذلؾ فتهكنت

 الجكارم ككذلؾ ابناليف، خالؿ هف كاالهيات جيف،اك ز أ خالؿ هف الحكـ السالطيف زكجات بعضل الحاؿ ىك كها
 .السالطيف عند حظكتيف بقدر الدكلة شؤكف في كتدخمف الحكـ هارسفقد 

 العادؿ الهمؾ بنت خاتكف ضيفة في الجانب السياسي في تمؾ الحقبة تكلي ) الهرأةهثمة عمى دكر كهف األ
ـ في هدينة حمب   )الديف صالح السمطاف خكأ الديف سيؼ  حمب بقمعة كلدتحيث  –ـ 1236ىػ/634عاـ الحك
 ،(11)ـ1212ق/609عاـ الديف صالح ابف الظاىر الهمؾ هف تزكجت .العالي بالستر لقبت ـ،1186ق/581 عاـ
ـ  كفاتو إلى هحهد العزيز كلدىا حمب تكلى صبحت فأ ،سنكات ثهانية عهره يكسؼ عيده ككلي .ـ1236ىػ/634عا

 ،(12)كفاتيا حتى .بهمكيـ الهمكؾ تصرؼ ،حمب خاتكف ضيفة السيدة فحكهتو عميو، كالدتو )ضيفة خاتكف( كصيّ 
صفية خاتكف الصاحبة بنت الهمؾ العادؿ الكبير زكج الهمؾ الظاىر غازم ابف صالح كقاؿ عنيا الصفدم : " 

كانت همكة جميمة عاقمة تكفيت في ، الديف صاحب حمب كأـ العزيز صاحب حمب كجدة الناصر صاحب الشاـ 
ـ جهادل األكلى  تزكج قبميا ككاف الظاىر قد ، إحدل كثهانيف كخهسهالة  عاـ أربعيف كستهالة بحمب ككالدتيا  عا

نيكض بعدؿ كشفقة كبذؿ الأختيا غازية كلها هات كلدىا العزيز تصرفت تصرؼ السالطيف كنيضت بالهمؾ أتـ 
كصدقة أزالت الهظالـ كالهككس في جهيع بالد حمب ككانت تؤثر الفقراء كتحهؿ إلييـ الصدقات الكثيرة كغمقت 

ـ  ـ أشيد الناصر صالح الد، لهكتيا أبكاب حمب ثالثة أيا فأهر   ان عاه عشر ةيف عمى نفسو بالبمكغ كلو يكهلذ ثالثث
 كانت .حمب عمى همكة كحهاه كحهص كالقاىرة دهشؽ في أيكب بني همكؾ بيا كاعترؼ ػ(13)"كنيى كجمس في دار

 كالزىاد الفقراء تؤثر،كالضرالب الهظالـ هف الكثير بيـ،أزالت اإلحساف،كالشفقة الرعية،كثيرة في عادلة همكة
شيدت بالد كقد . كغيرىـ كالسالجقة لمصميبييف تصدتك  كالقيادة السياسة بحسف اشتيرت الديف، كالعمهاء،كأىؿ

ـ )ضيفة خاتكف( هتغيرات سياسية كعسكرية، فعمى الصعيد السياسي، قطعت عالقتيا السياسية  الشاـ في عيد حك
خير كصيتيا كحكهيا لهدينة حمب، كعدت ذلؾ تدخال في أخييا الهمؾ الكاهؿ في هصر؛ كذلؾ لرفض األهع 
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ـ 1228ىػ/626شرؼ الذم تكلى حهؾ دهشؽ في عاـ شؤكنيا السياسية، كعهدت إلى التحالؼ هع أخييا الهمؾ األ
 . (14)كهع حكاـ هدف حهص كحهاة لهكاجية تيديدات الهمؾ الكاهؿ

ـ شرؼ يفة خاتكف بسبب كفاة أخييا الهمؾ األخفؽ تحالؼ ضلقد أ هها شجع الهمؾ  ،ـ1237ق/635في عا
هدينة دهشؽ، كعزؿ حاكهيا الهمؾ عمى لى بالد الشاـ، كاستطاع السيطرة الكاهؿ عمى الزحؼ بجيكشو هف هصر إ

ـ الهدينة بعد كفاة الهمؾ األالصالح اسهاعيؿ الذ ال ى هدينة حمب إكلـ يكقؼ تقدـ الهمؾ الكاهؿ ال .(15)شرؼم حك
 ،هحاصرة هدينة حهاة تفجيزت جيشا كاستطاع ،تمؾ الفرصةخاتكف كانتيزت ضيفة  ،ـ1237ق/635كفاتو عاـ 

نة هعرة يتعاكف حاكهيا الهمؾ الهظفر بف الهمؾ الهنصكر هع الهمؾ الكاهؿ ضدىا، كاستكلت عمى هدلكذلؾ 
هف خالؿ سياستيا يكبي عهاد البيت األصبحت ضيفة خاتكف . كبذلؾ أ(16)يا الى ادارة حمبتالنعهاف كضه

فقد قصدىا رسكؿ ابف أخييا الهمؾ الصالح  ،يكبية في بالد الشاـ كهصر عمى حد سكاءالهتكازنة هع األطراؼ األ
ـ الديف أ ـ في هصر عاـ نج " البالد ،ـ حاهال رسالة يقكؿ فييا1239ق/637يكب بف الهمؾ الكاهؿ الذم تكلى الحك

بدل كها أ .(17)هريف بتسمهو"رسميو ألسمـ إليو ها تأنالب يتسمـ ىذه البالد كغيرىا فأ كميا بحكهؾ كاف شلت ارساؿ
كاستهرت ضيفة خاتكف في حكـ الشاـ حتى  ،ليياه إكاهرىا كانتهاءو أللالهمؾ )الجكاد بف هكدكد( حاكـ دهشؽ اهتثا

ـ حفيدىا الهمؾ الناصر الثاني ،كفاتيا  ػه1242ق/640( عاـ خاتكف ضيفة) تكفيتحيث  .(18)حيث خمفيا في الحك
 .(19)حمب بقمعة كدفنت

أكؿ كىي شجرة الدر دكر تهثؿ في ييكبي في الجانب السياسي في العصر األ الهرأةعف دكر الهثاؿ الثاني 
كانت أرهينية األصؿ، كقيؿ تركية صاحبة دىاء إلى جانب ككنيا ك األيكبييف حد السالطيف زكجة أسمطانة لهصر 

( إلى الهمؾ الصالح نجـ ـ٨٥٤٥–٨٥٥٨/ىػ٦٤٦–٦٥٦بااهلل )ذكية كجهيمة، أىداىا الخميفة العباسي الهستعصـ 
 .(20)الديف في عيد كالده السمطاف الكاهؿ فأنجبت هنو خميؿ الذم هات صغيرا كأحبيا كرافقتو في رحمتو إلى الشرؽ

أثناء الحهمة الصميبية السابعة عمى هصر  ،(ـ٨٥٤٩/ق٦٤٧)عاـ كقد تكفى زكجيا الهمؾ الصالح لهرضو في 
هرأة عالية اليهة اعبلان ن ثقيال، ككانت شجرة الدر همقيا عمى عاتؽ شجرة الدر  ،بقيادة لكيس التاسع همؾ فرنسا

 سببان  كاف التصرؼ ىذا، فت كفاة زكجيا حرصا عمى الركح الهعنكية لجندىا كشعبيا فأخ كعمى هستكل الهسؤكلية، 
، الهطاؼ نياية في عمييا كاالنتصار الصميبية، الحهمة هقاكهة في استهراره كفي الجيش، هعنكيات عمى اإلبقاء في

ككذلؾ في  ،كلـ يكف ذلؾ غريبا عمييا فقد كاف ليا في حياة زكجيا الهمؾ الصالح غالب تدبير الديار الهصرية
بف زكجيا الهمؾ الصالح اتكرانشاه كقد استقدهت شجرة الدر   .هرضو كبعد هكتو فدبرت األهكر عمى أكهؿ كجو

أيكب ليتكلى األهر بعد أبيو، غير أف تكرانشاه كقؼ هنيا هكقفا غير حسف، كأعرض عف ههاليؾ أبيو، كجعؿ أهر 
البالد إلى أصحابو الذيف قدهكا هعو، كأرسؿ إلى شجرة الدر يتيددىا، كيطالب بأهكاؿ أبيو، هها دفع شجرة الدر إلى 

 فكقع شاغران، العرش أضحى تكرانشاه هقتؿ كبعد  .(21)األهر بقتمو عمى أيدم الههاليؾ البحريةالتآهر عميو لينتيي 
، ،كأخذ يدعى ليا عمى الهنابر كسؾ اسهيا عمى النقكد التكاقيع، فباشرت السمطنة، لتكلي الدر ةشجر  عمى االختيار

 /ق٦٤٨)عاـ صفر  ٣كصار عز الديف أيبؾ أتابكا هسؤكال عف شجرة الدر كالقالد العاـ لمجيش ككاف ذلؾ في 
كقد أخذت شجرة الدر السمطانة  ."الهمكة عصهت الديف شجرة الدر كالستر العالي كالدة الخميؿ" كلقبت ،(ـ٨٥٥٦

 دهياط إعادة إلى انتيت الصميبييف هع هفاكضات في دخمت ثـ،  تتقرب إلى الخاصة كالعاهة لتناؿ رضاىـ
طالؽ األسرل، كفؾ لمهسمهيف،  .(22)هقدر هاؿ هقابؿ التاسع لكيس سراح كا 
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كلكف تكليتيا سمطانة لهصر لـ يمؽ تأييدا هف األهراء األيكبييف بالشاـ الذيف كانكا يعتقدكف أنيـ أصحاب 
الرأم العاـ ضدىا في كؿ هف بالد  الحؽ الشرعي في حكـ هصر كالشاـ، فضال عف هؤيدم تكراف شاه كتأليب

 لمسمطانة التبعية رفض هعمنة كاستقمت الهختمفة اإلهارات تهردت لمسمطة الدرة شجر  تكلي كبعد .الشاـ كهصر
كاستقالؿ األهراء األيكبييف في دهشؽ كحمب كانفصاليا عف  هتنازعتيف، قكتيف إلى كالشاـ هصر فانقسهت الجديدة،

ـ بااهلل كقؼ ضدىا عندها طمبكا هنو تأييد  ،هصر قد زاد هف سكء الكضع كتدىكره بؿ إف الخميفة العباسي الهستعص
 بحرج كذلؾ الهسمهكف كشعر، )إف كانت الرجاؿ عدهت عندكـ فاعمهكنا حتى نسير لكـ رجالن  حكهيا بقكلو: )

 الديف عز الهعز تزكجت عندها الهأزؽ ىذا هف الجهيع الدر شجر أخرجت كقد اهرأة، أهرىـ يمي أف في شديد
 صد في نجحت قد بذلؾ الدر ةشجر  فتككف ،(23)التتار قدـك هصر أىؿ بمكغ بعد الحكـ عف لو تنازلت ثـ أيبؾ،
 النزاع حسهت كها ثانية، جية هف العرش عف بتنازليا التتار لهكاجية البالد كىيأت جية، هف الصميبية الحهمة
 فلة رأت الههاليؾ، سالطيف أكلى الدرة شجر  الهؤرخيف بعض عدّ  ككها .ثالثة جية هف اهرأة العرش بتكلي القالـ
 .(24)الههاليؾ سالطيف أكؿ أيبؾ الديف عز الهعز كأف األيكبييف، السالطيف آخر أنيا أخرل

  األيوبي العصر في المرأة ثقافة : الثالث المبحث
 إقاهة كفي كاألدبية، كالفكرية العمهية الحركة إغناء في كبير إسياـسالهي اإل التاريخ في الهسمهة لمهرأة كاف

 كالهتفكقات الهبرزات العالهات هف اآلالؼ اإلسالهي التاريخ هراحؿ هختمؼ في نبغ فقد اإلسالهية، الحضارة أسس
 تهييز في اإلصابة) كتابو في حجر ابف الحافظ ترجـ كقد اإلسالهية، الثقافة كحقكؿ الهعرفة كفركع العمـك أنكاع في

 اإلهاـ هف كؿ كذكر .(25)كاألديبات كالهحدثات الفقييات هنيف اهرأة، كألؼ كخهسهالة كأربعيف لثالث ،(الصحابة
 في كالسخاكم ،(27) (بغداد تاريخ) كتابو في البغدادم كالخطيب ،(26) (كالمغات األسهاء تيذيب)  كتابو في النككم
 لنساء هستفيضة تراجـ كالتراجـ، الطبقات كتب صنؼ ههف كغيرىـ، (28) (التاسع القرف ألىؿ الالهع الضكء) كتابو

  .كشاعرات كأديبات كالتفسير كالفقو الحديث في عالهات
 عنيا، اهلل رضي عالشة الهؤهنيف ـفأ فيو، كالنبكغ العمـ بطمب شغؼ الهسمهة لمهرأة كاف النبكة، عيد كهنذ

 ها« :: أبيو عف يركم عركة بف ىشاـ قاؿ .(التاريخك  العرب كأياـ كالشعر كالفرالض بالقرآف الناس أعمـ هف كانت
 هف كانت عمي، بف الحسيف بنت فاطهة السيدة الجميمة كالعالهة ،(29)»عالشة هف بشعرو  كال بفقوو  أعمـ أحدان  رأيت
 السيرة تدكيف في ىشاـ كابف اسحاؽ ابف هف كؿ ركايتيا عمى اعتهد كقد ككرعان، عمهان  كأكثرىف عصرىا نساء أنبغ

في الهجاؿ التعميهي قبؿ العصر األيكبي ال يسعنا أف سيهف أ، كىناؾ الكثير هف الشخصيات النسكية قد (30)النبكية
 .  نشير إلييف لكثرتيف

أثرا بارزا في الحياة العمهية كالحضارية،  يكبياألبالد الشاـ خالؿ عصر  ك هصرفي  الهرأةتركت لقد 
العمهاء  الهرأه كالسيها فيها يتعمؽ بالعمـك الدينية كهنيا عمـك القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ، حيث شاركت

هعيـ في إغناء الفكر اإلسالهي كقد تتمهذ عمى أيدم النساء الكثير هف هشاىير العمهاء كالهفكريف  أسيهتك 
فقد  ،يكبيتعميـ البنات هنتشرا في العصر األكاف  ، كقدفي هصر كبالد الشاـ االيكبيةفي عصر دكلة كالهؤرخيف 

هنيف لمسهاع في هجالس العمـ، كبمغت العناية بتعميهيف احضار الكثير  ،تمقيف تعميهيف في الهراكز العمهية العديدة
ف الكثير أحضرف الى هجالس السهاع هنذ الصغر، هها يمفت النظر أكهنيف هف  ،الخاهسة هف العهر  بمكغيفهنذ 

ك أ ،قارب كتاب السهاعأك هف أك الهصنؼ، أقارب الهسهع، أهف البنات الهشاركات في هجالس السهاع كف هف 
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بعضيف بالقراءات السبع، كها  متوكت ،فآت البنات القر ألقد قر  .هف اقارب الرجاؿ الهشاركيف في هجالس السهاع
هاليو، كرحمف أكهشيخاتو، ك  ،جزالوأكهسانيده، ك  ،كسهعف الحديث، كاشتغمف بو )صحاحو .حفظ بعضيف الشاطبية

 .(31)(جازاتكحصمف عمى اإل ،كالشعر ،ف الفقوأكقر  .في سبيمو. كحدثف
لقد  ،لييفإكرحمكا  ،خذكا عنيفأك  ،في الهراكز العمهية العديدة، كسهع عمييف طالبك العمـ الهرأةكقد درست 

 ،كالهنذرم ،تصدر بعضيف في هجالس السهاع، كسهع عمييف العديد هف هشيكرم العمهاء هف اهثاؿ ابف عساكر
في بالد الشاـ كهصر في  بدكر همهكس في هظاىر الحياة الثقافية الهرأةقاهت ك  كابف حجر العسقالني، كغيرىـ

هف طالبي العمـ   كففقد تتمهذ عمييا الكثير  ،نذاؾيـ آي حركة التعمسيهت بنشاط ظاىر فكأ ،يكبيالعصر األ
، كتعميهيف، ف نرل كتبا كثيرة خصصت لمحديث عف النساءأكليذا فميس غريبا  ،خذ عنيااتو، كتزاحهكا لألكطالب

في  كالركضة الغناء،شعار النساء لمسيكطيأكنزىة الجمساء في  ،خبار النساء البف الجكزمأكاشعارىف، هثؿ : 
كانت  أكتعمـ فييا،  الهرأةالتعميـ التي كانت  أهاكفعت ك كقد تن ، كغيرىا ،تكاريخ النساء ليمسيف خيرا اهلل العهرم
 أكخرل، األهراكز الكهف  ،كالرباط، كغيرىف ،كالزاكية ،كالهدرسة ،كالهسجد ،طالبات العمـ تتعمـ فييا، بيف الهنزؿ

  .(32)قهف ببناليا
حظا هف العهؿ التعميهي، كاف لـ تتسمـ كظيفة التدريس في الهدارس. كلعبت بعض النساء  الهرأةكنالت 
ك الشيخ الجميؿ  ، يدييف الكثير هف الطمبةأكتتمهذ عمى  ،عها قاـ بو الكثير هف العمهاء كالفقياء أىهيةدكرا ال يقؿ 

مقى ف يتأـ يكف ىناؾ غضاضة في لك  .ةأهف النساء حكالي خهس كثهانيف اهر الحافظ بف عساكر كاف عدد شيكخو 
عساكر لبعض نساء عصره  كردىا الهؤرخ ابفأبؿ يبدك هف ثنايا التراجـ التي  ، ةأطالب العمـ عمهو عمى يدم اهر 

جازت لي جهيع أ... ك .خبرتنا العالهة همكة بنت داكدأفيقكؿ: "  ،(33)خذ عنيف، هدل تقديره ليفأكخاصة هف 
ف النساء الاللي اشتيرف أكيبدك  .بنت جاكلي بف عبد اهلل بانيا هكرهة الىؿ العمـ، كها كصؼ زهرد (34) ..".حديثا

ـ كالديف في ىذه الفترة نشأف في بيكت عم نيـ إفي تعميهيا، ف كفىميا راغبأذا لـ تكف كذلؾ ككاف ا  ـ ك ديف. ك بالعم
د بف عساكر في ترجهتو لزهر ك فقيياتو. هف ذلؾ ها يذكره اأتمقي العمـ عف بعض فقياء العصر  يييلكف ليا فرصة

كانت اهرأة هحبة لمخير هكرهة ألىؿ العمـ نيا سهعت الحديث هف الفقياء : " أخاتكف بنت جاكلي بف عبد اهلل، 
سهعت الحديث هف الفقيييف أبي الحسف ابف قيس كأبي الفتح نصر اهلل بف هحهد كأبي طالب بف أبي عقيؿ 

 . (35)"ابي هحهد بف طاكس كأبي بكر القرطبيالصكرم كاستنسخت الكتب كقرأت القرآف عمى 
عمى كثير هف النساء  أنو قر أكيذكر ابف عساكر  ،هاكف اشتغاؿ بالعمـ كالتعمـأهنازليف  تاتخذ هف كهنيف

بقراءتي  ،في هنزليا ،بييا فاطهة بنت عمي بف حسيفأـ أخبرتنا أكيكضح ذلؾ قكلو : "  ،العالهات في هنازليف
حهد بف السمطاف صالح الديف يكسؼ بف أف الشيخة الهحدثة فاطهة بنت الهمؾ الهحسف أكهف ذلؾ  ،(36) ..".عمييا

، ككذلؾ (37)في الحديث ان جزاء ،جكار الهدرسة العادلية بدهشؽ ،( قد سهع عمييا بهنزلياـ1263/ق661تيكب )أ
 . (38)رسالف( الحديث هنيا في الهجالسأسهع ابنو )تقي الديف عهر 

درس في الهدرسة الصاحبية  ـ1231/ق628عاـ ففي  ،الدركس هف كراء الستار فيحضر هف كهنيف 
ابك الفرج عبد الرحهف بف نجـ ابف عبد الكىاب بف ابي الفرج الشيرازم الحنبمي  ،الشيخ الناصح الحنبمي

اخت السمطاف صالح الديف  ،بنت نجـ الديف ايكب(، كحضرت ربيعة خاتكف ـ1237/ق634ت)
الهدرسة التي أنشأتيا ىذه أكؿ درس ألقي في  ،كراء الستر (39)بنت الهدرسة الصاحبيةالتي  (ـ1245ػ/ق643ت)
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 ،لقد كاف طالبك العمـ يرحمكف في سبيؿ العمـ .(40) ”ليا تكاليؼ كهجهكعات“كانت عالهة ك  ،في صالحية دهشؽ
كىك يتحدث عف ست الكتبة نعهة ابنة عمى بف  ،حيث يذكر الهنذرم ،خذكف عف العديد هف الشيخات العالهاتكيأ

  .(41)كسهعت هنيا " ،( : " لقيت ست الكتبة بدهشؽ1207/ق604يحيى بف عمي الطراح )
ـ جميا هف  الهرأةدكر  كيتبيف لمهتتبع شير العمهاء الذيف سهعكا أالنظر في تراجـ العديد هف خالؿ في التعمي
الى ابف  سبؽشرنا فيها كقد أ .جازات هنيفكحصمكا عمى اإل ،عنيفخذكا كقرأكا عمييف، كأ ،هف الشيخات عالهات

ك هنيف هف قرأ عمييف، أ .دث عنيف في تاريخوحهف الشيخات العالهات المكاتي ت اتخذ عف الكثير أنو أعساكر 
كحصؿ عمى االجازات  ،ككتب عنيف ،سهع هف النساء ،كالحافظ الهنذرم .ك حدثأ ،ك كتب عنيفأ ،سهع هنيف

بنت الكىاب الزبيرية نو سهع هف الشيخة كريهة فإ ،فيها سبؽ  اشرنا الييا ها أخذه هف شيخة الكتبة كها أعد ،هنيف
جازت لو هف دهشؽ الشيخة زينب بنت ابراىيـ بف هحهد بف احهد بف اسهاعيؿ القيسي الدهشقية. كأ

خييا كابنة أ ،(ـ1223/ق620ت(، كالشيخة رابعة بنت احهد بف هحهد بف قداهة الهقدسية)ـ1213/ىػ610ت)
كرد غيرىف هف الشيخات العالهات، كقد أ(، ك ـ1234/ق631تهنة بنت هحهد بف قداهة الهقدسية )آ الشيخة

الهسمهة في الدراسة  الهرأةكىذا يبيف الدكر الذم لعبتو  .(42)الهنذرم عددا ضخها هف العالهات الهسمهات في كتابو
 كالعهؿ عمى نشره. ،ركايتوكاالىتهاـ بو، ك  ،كرعاية العمـ ،كالتدريس

كالعمـك المغكية  ،شهمت العمـك الدينية ،شتىتتعمـ هكضكعات عديدة، فقد تعمهت عمكها  الهرأةكانت 
هف  غيرىاك  ،كالتاريخ ،كالخط ،كحكالن ،كالشعر ،الحديث ،فآنيا تعمهت القر أكهف ذلؾ   ،كغيرىا ،كالتاريخ ،دبيةكاأل

تعمـ  ،ف الكريـآبعة بنت احهد الهقدسي حافظة لمقر كانت الشيخة را ،يضاأتمؾ العمـك  الهرأةهت ثـ عم   العمـك ،
 .كلنا هنيا اجازة كتبت بيا الينا هف دهشؽ غير هرة":" عنيا ، كيقكؿ الهنذرم كليا اجتياد في فعؿ الخير ،النساء

ككانت تمقف "  كذكر الهنذرم: ـ،ف الكريآعهر هحهد الهقدسية قد حفظت القر  بيأهنة ابنة الفقيو آككانت الشيخة 
  .(43)جازة كتبت لنا عنيا هف دهشؽ"، كلنا هنيا إالنساء كالجكارم
 كهنيف ،فيها هضى اشرنا الى بعضيأيكبي األفي العصر  ةالعمهينشطة هختمؼ األنصيب في  ةلمهرأككاف 

كثر هف ظيكرىا في غيره أيف بو عناية كبيرة. كتظير هشاركتيف في ىذا الهجاؿ كعن ،اشتغمف بالحديث النبكم هف
قبمف عمى أكقد  ،سهعف، كحضرف هجالس السهاع، كعقدف هجالسو، كركيف الحديثأك  ،فقد سهعف .هف الهجاالت

المكاتي  ف الكثير هف النساءأكيبدك  .ذلؾ بشكؿ جمي. كتتحدث الهصادر عف الكثير هف النساء الشيخات الهحدثات
حيث يقكؿ الذىبي :" كها عهمت هف النساء هف اتيهت،  ،اشتغمف بالحديث كف يتحميف بالصدؽ كالدقة في الركاية

العديد هف الهحدثات في العصر  كقد برزت ،تتعمـ الحديث الشريؼ، كتعمهو الهرأة ت. لقد كان(44)كال هف ترككىا"
في التعميـ في ىذا  الهرأةثر أ يافكلتب .السيها في عمـ الحديثيكبي. كتبكأت كثيرات هنيف هكانة عمهية هرهكقة األ

كتبيف  ،لمحديث عف الدكر الذم قهف بو ،ف يهثمف ىذه الظاىرةأعددا هف الهحدثات المكاتي يهكف  نختار ،الهجاؿ
ة تكسب شيرة فياىي ذم الشيدة الكاتب .ك يعمهنياأ، جزاء الحديثية التي كف يتعمهنياكالكتب، كاأل ،البرناهج الدراسي

صبحت تعد هف كبار ركاتو كحفاظو، كست الكتبة نعهة بنت أصيا في دراسة الحديث كعمكهو حتى فالقة لتخص
  .(45)عمي اىتهت بدراسة الحديث كذلؾ كتخصصت هنو في كتاب الشهالؿ لمترهذم

الهعركفة ببنت  ،ـ الفضؿ كريهة ابنة عبد الكىاب بف عمي بف الخضر القرشية الزبيرية الدهشقيةأكانت 
نيا هسندة الشاـ، ككانت قد سهعت هف كالدىا، كها سهعت هف العديد هف أككانت تكصؼ ب ،الحبجؽ هحدثة جميمة
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. كيػذكر ابػك شػاهة سػهعت، كسػهع هنيػا، كقػرلء عمييػاأجاز ليا العديػد هػف العمهػاء. ثػـ أالعمهاء، كركت عنيـ. ك 
ءة غيره صحيح البخارم ك بقراأراءتو راءة غيره. هها سهع هنيا بقكبق ،بي شاهة نفسوأنو سهع هنيا بقراءة أالهقدسي 
شػراؼ البػف ابػي دنيػا. كهسػند عبػد اهلل بػف عهػر، هاليػو. كهنيػا كتػاب األأك  ،جزالػوأك  ،(46)كتب الحػديثكغيره هف 

ـ بف هنبو، الفكالد الهنتقاه كالغرالب الحساف هف حديث ابي بكر هحهد   ،االبيرمكاهالي ابف هردكيو، كصحيفة ىها
ـ ابك الحجاج يكسؼ بف خميؿ الدهشقي، هحهد بف يكسؼ البرزالي،  .كغيرىا كقد سهع هنيا جهاعة هف الحفاظ هني
نو : " سهعت هنيا كثيرا كأخذت أكذكر  ،خذ هنيا عمها غزيراأنو سهع هنيا كثيرا، ك أابف الصابكني ك  .(47)كغيرىها

قرلء عمييا الحديث كجاء ذكػر الرسػكؿ عميػو الصػالة كالسػالـ عنيا عمها غزيرا ككانت هف النساء الصالحات إذا 
  .(48)ترفع صكتيا بالصالة عميو كتسيؿ دهكعيا عند ذكره شكقا إليو هكلدىا"

(، قد سهعت ـ1289-1227/ق688-624ككانت الهحدثة زينب بنت هكي بف عمي بف كاهؿ الحراني)
هها سهعتو عدد هف ك  .يخاتيا المكاتي سهعت عمييفعمى العديد هف العمهاء كالعالهات، ككانت ست الكتبة هف ش

جػاز كتاب القضاء البف شريح، ككتاب األشربة لإلهاـ أحهد بف حنبػؿ. كأهالي في الحديث، كسهعت األجزاء كاآل
كسهع هنيا كثيركف  ،جزف ليا الشيخة عفيفة الفارقانية. كركت الحديثكعالهات، كهف العالهات المكاتي أ ليا عمهاء

ـ كطالباتو هعكا هنيا، كقراكا كقد ازدحـ عمى بابيا بسفح قاسيكف كثير هف طالبي العمـ كالحديث، فس .هف طالبي العم
كتالكة القراف  ،كالعبادة ،كالصالح ،ويركاالك  ،في طمب الحديثعهرىا جزاء في الحديث. كقد قضت عمييا كتاب، كأ

  . (49)الكريـ
 والخدمية الدينية المؤسسات بناء في المرأة دور : الرابع المبحث

شيدت بالد الشاـ ك هصر في العصر األيكبي تكسعان عهرانيان كنشاطان هعهاريان كبيران. كقد تهثؿ التكسع 
، تنتشر فييا اتبيهارستانالسكاؽ أكانتشرت فييا الهساجد ك  ،العهراني في ظيكر أحياء كهناطؽ جديدة في هدنيا

كالهنشآت الثقافية الدينية انتشاران همفتان لمنظر. كقد نشطت حركة اإلعهار كالبناء في كؿ هف دهشؽ الهدارس 
كالقاىرة كحمب نشاطان كبيران، فبنيت الهؤسسات االجتهاعية كدار العدؿ، كالبيهارستانات كالحهاهات كاألسبمة، 

كالقى بناء الهدارس في تمؾ الفترة اىتهاهان  ،كالهؤسسات الثقافية الدينية: كالهساجد كالهدارس كالخكانؽ كالترب
خاصان في ىذه الهدينة بالذات. ككذلؾ بنيت الهؤسسات التجارية كالخانات كالقيساريات، كالقت الهنشآت الدفاعية 

كالهساجد كالخكانؽ، كأتكا بهؤسسة جديدة ىي الهدرسة، كقد بنيت في   كالسكر كالقمعة كاألبكاب اىتهاهان كبيران.
 .(50)في ىذه النيضة هشاركة فعالة الهرأةالعديد هف الهدارس، كقد شاركت  عيدىـ

هيػػا اك قيأ ،ك هاشػػابو ذلػػؾلجػػاهع أك هسػػجد أ الهػػرأةسػػالهية عػػف بنػػاء هس أم أثػػر فػػي الهصػػادر اإلتلػػـ نمػػ
ننػكه  كيجػب أف ،الهدارس كالحهاهاتك كالترب رباطات الك الخكانؽ شاركف بفعالية في بناء النساء كلكف  ،بترهيهيا

الػدكر  لىكىذا يعكد إ ،خرل في الهجاؿ العهراني لمعنصر النسكمتي في هقدهة الهدف األالى أف هدينة دهشؽ تأ
كقد  الكبير الذم لعبتو نساء األسرة األيكبية في إغناء دهشؽ بالهنشآت الدينية كالثقافية كاالجتهاعية كاالقتصادية

هيرات البيػت كالدكر الراقي أل ،يكبيالهشاركة النسالية في العصر األه لى ىذإاشار ابف جبير عند زيارتو لدهشؽ 
: " كهف النساء الخكاتيف ذكات األقػدار هػف تػأهر ببنػاء سياهيف في الهجاؿ الثقافي كالعهراني حيث قاؿا  يكبي ك األ

  .(51)هسجد أك رباط أك هدرسة كتنفؽ فييا األهكاؿ الكاسعة كتعيف ليا هف هاليا األكقاؼ "
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 ـ1181/ق577عاـ ففي في الهدف الشاهية كالهصرية  الهرأةىـ الترب التي بنتيا بداية نشير إلى أكفي ال
في الصالحية هف عصهة خاتكف ببناء تربة  أهرت عصهة الديف خاتكف ابنة هعيف الديف أنر زكجة صالح الديف

كدفنت  ـ1185 / ى581كىي بانية الهدرسة الخاتكنية الجكانية. كقد تكفيت عاـ  ،عرفت بالتربة الخاتكنية الغرب
التربة  أنشأت فاطهة بنت السنقر الطفداسي ،في الصالحية هف الشرؽك   .(52)بيا. كها تزاؿ ىذه التربة هكجكدة

أنشأتيا الحاجة  ـ،1219/ىػ616كفي عاـ  .كدفنت بيا، كقد دثرتـ 1209 /ق606 عاـ تكفيت التي ، الفاطهية
كفي عاـ  .(53)لتربة الستية في الصالحية كقد دثرتا ست العراؽ ابنة األشجاع الهمكي الناصرم، لكلدىا هحهد

كىي تربة الهمؾ  ، الكاهمية في جكار الجاهع الكبير هف شهاليو، كليا شباؾ يطؿ عميوبنيت التربة ـ 1237/ىػ635
الصالحية، قبمي جسر كحيؿ. كفي  ،(54)كىي ها تزاؿ هكجكدة،الكاهؿ هحهد بف الهمؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب

، عتيقة الهمؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب، كقد سهيت الحافظية التربة الحافظية أنشأت الخاتكف أرغكاف الحافظية
. كالتربة ها تزاؿ باقية حتى (55)ـ1250/ ى648كقد تكفيت عاـ  لتربيتيا الهمؾ الحافظ أرسالف شاه صاحب جعبر،

  .يكهنا ىذا
عذراء خاتكف بنت شاىنشاه  كىي بيكت الصكفية، حيث أنشأت ،في بناء الرباطات الهرأةككذلؾ شاركت 

 عاـكفي   رباط عذراء خاتكف داخؿ باب النصر. كىي بانية الهدرسة العذراكية. كقد دثر ىذا الرباط. بف أيكب
بحارة األفتريس داخؿ بابي الفرج تكجد رباط بنت الدفيف في الهدرسة الفمكية التي تـ بناء  ـ1202/ىػ599

كالفراديس. كالهدرسة الفمكية بنيت هف قبؿ فمؾ الديف سميهاف أخي الهمؾ العادؿ أبي بكر ألهو كالهتكفى عاـ 
ط بنت السالر داخؿ باب السالهة، كىك ربا فاطهة بنت السالر بانية التربة الفاطهية كبنت .ـ1202/ق599

رباط صفية القمعية بالقرب هف دار العقيقي تـ بناء ـ 1235/ىػ633 عاـكفي   . كقد دثر ىذا الرباط.يياهنسكب إل
 .(56). كقد دثرـ1235/ ى633عاـالتي أصبحت في العيد الههمككي الهدرسة الظاىرية. ذكره البرزالي في حكادث 

عرؼ هكانو يكال  ،رباط بنت عز الديف هسعكد صاحب الهكصؿ ،بانية الهدرسة األتابكيةتركاف خاتكف نشأت كأ
عرؼ )رباط زىرة  قرب القمعة هف الطرؼ الشرقيب رباطازىرة خاتكف بنت الهمؾ العادؿ أبي بكر كبنت  ،اليـك

   .(57)، كقد دثر ىذا الرباطخاتكف(
ت خدهية كاجتهاعية كتعبدية خاصة بالنساء هنشآ كالسيها في العصر األيكبيكظيرت في الهدف اإلسالهية 

كانت هالذان كهقاهان  دكرافقد كجدت  ،كتكفر ليا خدهات في هناحي عدةالرعاية االجتهاعية ليا  تحقؽكانت 
لمسيدات كاألراهؿ كالهطمقات كالهسنات ههف ال عالؿ ليف كههف قعد بيف الزهف، تكفر ليف حياة كريهة شريفة هف 

مبس كهشرب صيانة ليف هف االنحراؼ، هع هكاظبتيف عمى العبادات كتكافر الرعاية كاإلشراؼ إقاهة كهأكؿ كه
دهشؽ أنشأت فاطهة يكبي كبالتحديد في هدينة العصر األكفي  .في الهدف اإلسالهية الدكرانتشرت ىذه ، الدالـ

لخانكاه الرباط فاطهة بنت الهمؾ قفت ىذه اأك ك " لمنساء الفقيرات ككتبت فكؽ بابو دكرا ـ 1252ىػ/650عاـ  األيكبية
ظياران لمصمكات الخهس كالهبيت فييابهؿ بف أاالعادؿ هحهد بف الك   .(58)"ي بكر بف أيكب عمى الهقيهات بيا، كا 

أنيا كانت دكرنا يطمؽ عمى  ،تالهنشآ، فيذكر الهقريزم عف ىذه الهصريةهدف الكانتشرت أربطة النساء في 
ها كانت عميو بيكت أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يككف فييا العجالز كؿ هنيا رباط، كأنيا عمى ىيلة 

أنشأه  ،رباط األشراؼ ،ربطة التي كانت هخصصة لمنساءاألكهف أشير  ،كاألراهؿ كالعابدات، ككانت ليا الجرايات
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أبك بكر هحهد بف عمي الهارداني كأكقفو عمى نساء األشراؼ الهنككبات هف المكاتي أعكزىف النصير كقعد بيف 
كشرط أف تككف في الرباط شيخة عالهة تقية جميمة تشرؼ عمى هف فيو كتتكلى أهكرىف ؛ فتخفؼ هف ، الحظ 

  .(59)بؤسيف كترشدىف كتعمهيف كتفقيف في الديف

قبة غير هعركؼ كلكف يهتد تاريخ بناء ىذه الكاف ف الدر قبة عرفت باسهيا، كا  جر كفي القاىرة بنت ش
بمقب " عصهة الدنيا كالديف" ك " أـ الهمؾ زرار هف نقش كتابي ذكر فيو اسـ شجر الدر هصحكبا داخميا أ

ف ىذا النص التاريخي نقش في الهدة التي هرت بيف هكت الهمؾ الهعظـ تكرانشاه في الهنصكر خميؿ" هها يؤكد أ
ربيع الثاني  29، كبيف ارتقاء الهمؾ الهعز ايبؾ عرش السمطنة في 1250 عاـهف هايك  648الهحـر هف عاـ  19
ـ الحادم كالثالثيـ 1250ىػ/648عاـ  ككهؿ قبؿ نقش ىذا  ـ، هها يؤكد أف بناء القبة قد بدأ1250ف هف يكليك عا

 .(60)يكبيية العصر األاالزرار كبالتالي قبؿ هكت الهمؾ تكرانشاه، أم قبؿ نيا

صهتيا في ىذا الهجاؿ، بالرغـ يكبي بفي العصر األ الهرأةفقد تركت  ،الهؤسسات الخدهية الحهاهات هفك 
تصرت فقط عمى الهدف ككذلؾ اق ،في تمؾ العصر لـ تكف بشكؿ كاسع الهرأةف بناء ىذه الهؤسسات هف قبؿ هف أ

كىك لصيؽ  ،بانيتو ىي عذراء بنت شاىنشاه بف أيكب بانية الهدرسة العذراكية ،حهاـ عذراءىهيا الشاهية. هف أ
لصيؽ البيهارستاف النكرم هف  ،حهاـ ست الشاـكىناؾ   .(61)كقد دثر ىذا الحهاـ ،الهدرسة العذراكية هف الغرب

أنشأتو ست الشاـ بنت أيكب أخت صالح الديف، كىك شهالي الهدرسة التي أنشأتيا ىناؾ.  ،الجية الجنكبية الغربية
بنتو عصهة م ذالفندؽ هثمة عمى ذلؾ الكهف األ ،في بناء الخانات كالفنادؽ الهرأة أسيهتككذلؾ  ،(62)كقد دثر

كلـ يعد  ،عصهة الديفكعرؼ بفندؽ  .ـ1185/ق581الديف بنت هعيف الديف أنر زكجة صالح الديف الهتكفاة عاـ 
 .  (63)ىذا الفندؽ هكجكدان 

 المؤسسات التعميمية بناء في المرأة دور : الخامس المبحث

كالتي تشهؿ كتعتبر البناء التعميهي  ،يكبي بالكفرة كالتنكعت العهارة االسالهية في العصر األاهتاز 
يكبي في العصر األ الهرأةكشاركت  ،لؾ العصرذليو فف العهارة في هف ارقى ها كصؿ إالخانقاكات كالهدارس 

ىـ الهؤسسات التعميهية في ( أحد أ كىي بيكت لمصكفيةكتعتبر الخانقاه )  .ىذه النيضة الهعهاريةفي  بشكؿ كاسع
بنتيا عصهة الديف خاتكف  ،في دهشؽ الخانقاه الخاتكنيةشيرىا هف أك  ،ليافي بنا الهرأة تشاركتمؾ العصر كقد 

بنت هعيف الديف أنر بانية الهدرسة الخاتكنية الجكانية، كالتربة الخاتكنية في الصالحية ظاىر باب النصر في أكؿ 
. كقاؼ كثيرةاكسة كككانت ليا أ، كدفنت بتربتيا في سفح قاسيكف قريبا هف قباب الجر الشرؼ القبمي عمى بانياس

أنشأتيا فاطهة خاتكف ابنة خطمجي، كال نعرؼ هف ىي كال  ،يف، داخؿ باب الجابيةبالقصاع ،الخانقاه القصاعيةك 
خارج دهشؽ، بالشرؼ القبمي. هنسكبة لحساـ الديف هحهد بف عهر التي تقع  الخانقاه الحساهيةك  .(64)تاريخ كفاتيا

ـ أخت صالح الديف  الهمؾ بنت خاتكف فاطهة الصاحبة خانقاهكانشأت   .(65)بف الجيف، بانيتيا ىي أهو ست الشا
 سابؽ شيرز صاحب بنت أنشأتيا خانقاه ،ـ1209/ىػ656عاـ في عاـ كفي  لهذككرة تكفيت اك  بالقطيعة الكاهؿ
 بف عهر الجيف الديف حساـ بنتا كأختيا خاتكف زهرد أنشأتيا البنات بدرب ك خانقاه ،دكرىـ قبالة عثهاف الديف

 خاتكف ضيفة الهمكة أنشأتيا كخانقاه ،قكص كالي بنت أنشأتيا كخانقاه ،يكسؼ الديف أخت صالح كأهيها آقبكرم
ـ الهمؾ بكر أبي الديف سيؼ العادؿ الهمؾ بنت  الشيخ هسجد تجاه أربعيف باب داخؿ صاحب حمب هحهد العزيز أ
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بي ية( أنشأتيا زكجة عالء الديف بف أكخانقاه في حمب عرفت بػ )الكاهم .األستاذ بف الرحهاف عبد الحافظ
 .(66)الرجاء

أنشأتو ضيفة خاتكف الهمؾ العادؿ سيؼ الديف أبي  ،حمب تقع في هحمة الفرافرة في هدينةخانقاه الفرافرة ك 
ىذا  فر أكذت ةتاريخي ةكيعمك الهدخؿ لكحة كتاب ،في عيد كصيتيا عمى السمطاف الناصرـ 1237ىػ/634 عاـ بكر

ـ السمطاف الهمؾ الناصر يكسؼ بف ال كليذا عرفت ـ. 1237ق/634عاـ مؾ العزيز هحهد في هالبناء شيد في أيا
ذات  هقرصنةهدخؿ الخانقاه  تزيف ، أنشلت زهف الناصر يكسؼ بف أيكب أنياهكتكب الناصرية ألف عمى بابيا ب

ـ كهحراب بديع، كىي هالمة إلى االندثارات، تعمكىا زخارؼ ىندسية بديعة، طثالث ح يمي الهدخؿ  ،فييا إيكاف عظي
كفي الجية الشرقية هف الصحف دىميز  ، ربع الشكؿ، تتكسطو بركة هاء هثهنةه فيؤدم إلى صحدىميز هنكسر 
 .(67)يحيط بيا إيكاف صغير كثالث غرؼ ةهربع ةيؤدم إلى فسح

 هف الهدف في الهدف الرليسية كدهشؽ كحمب كالقاىرة كغيرىاكالسيها كثرة الهدارس باأليكبي  اهتاز العصر
أهراء كعمهاء كتجار كغيرىـ ههف كجد في نفسو القدرة  ا السالطيف كالهمكؾ كيلأنشأ. كالتي هصريةالالشاهية ك 

أهيرات البيت األيكبي كأخكاتيـ كالسيها  الهرأةالدكر الكبير الذم قاهت بو ف ننكه الى كيجب أ ،العمهية أك الهادية
ـ  ـ كهف ينتسبف إليي في إثراء ترككا بصهتيـ  لذيفا نشاء الهؤسسات التعميهية في ىذا العصر،في هجاؿ إكزكجاتي

د يفي تشيسياهاتيف الكاضحة إهيرات البيت االيكبي أككاف لبعض  .الحياة العمهية كالثقافية في العصر األيكبي
ربعة نذاؾ في تقكية الهذاىب األآالسالد  ر عمى النيجالسيعمى ها يبدك  اتاهيستمؾ اإلكراء ككاف الدافع  ،الهدارس

خرل التي كانت كالتقكل فضال عف بعض الهظاىر األ لصالحبالهزيد هف صفات الهجد كاف فاضة عمييك لإلأ
، يةعهاؿ خير الهصادرة عف طريؽ القياـ بأك لتجنب أبيف فلات الهجتهع ة اهالزهو لذلؾ العصر كالتفاخر كالهباى

 .كغير ذلؾ

ست الشاـ زهردة خاتكف حيث أنشأت  بدهشؽ خالؿ العصر االيكبي، الهرأةقاهتيا بالهدارس التي أ كلنبدء 
ـ  ـ الديف أخت الهمكؾ كعهتي  (البرانية)هدرسة الشاهية الكبرل عرفت بالتى الهدرسة  ـ1186/ق582 عاـبنت نج

بالهدرسة الحساهية نسبة إلى ابنيا األهير حساـ الديف بف يضا أتعرؼ ، ككانت (68)شافعيالفقو ككانت هخصصة ل
ة  الشاـ عيدت إليو ست ،هحهد بف الجيف هف زكجيا األكؿ ببناء الهدرسة ككانت بهحمة تدعى ) العكنية ( هنطق

تربة ( كىك عبارة عف هكاف لدفف الهكتى تعمكه قبة ضخهة ثالثية العقكد تغطي هساحة  كيمحؽ بالهدرسة ) العقيبة.
كقد . بمي الهرجةشهاؿ الهدرسة الشبمية البرانية خارج سكر دهشؽ جنكب الشرؼ القالهدرسة كتقع  ،(69)الهقبرة

 عينت الست فييا خيرة عمهاء عصرىا كاشترطت عمييـ أال يدرسكا بهدارس أخرل لضهاف تفرغيـ كتمبية حاجة
ككاف أكؿ هف درس بيا هف العمهاء اإلهاـ عالهة الفقو الشافعي ابف ، الطمبة هف االىتهاـ الكافي كالهناسب 

كالقاضي شرؼ الديف بف زيف القضاة ، ( ـ1245/ق643)تالصالح عثهاف بف عبدالرحهف، الككردم الشيرزكرم 
كقد أكقفت الست زهردة خاتكف عمى  ، كالقاضي ابف الحنبمي كغيرىـ هف العمهاء، كىك هف أشير قضاة عصره 

كقد تنازلت عنيا لمهدرسة كالتربة أهاـ قاضي قضاة دهشؽ ، ضخهة عبارة عف إيراد قرل بدهشؽ  ان الهدرسة أكقاف
الضهاف هف التهكيؿ  اأكقفت أهالكيا كميا لمهدرسة كبيذشاىدان هف أعياف دهشؽ عمى أنيا  40زكي الديف بحضكر

تكفيت السيدة زهردة  .العمهاء كالطمبة هنيا ةعصر األيكبي كالههمككي فخرجت خير لمهدرسة استهرت بالعطاء طيمة ال
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ـ الجهعة الهكافؽ لمسادس عشر هف ذم القعدة خ ـ الديف يك حيث خرجت دهشؽ ـ 1219/ىػ616 عاـاتكف بنت نج
إذ لـ تشيع اهرأة قبميا بهثؿ ها شيعت بو خاتكف ست ، لتشيعيا باآلالؼ كىـ يرددكف األدعية ليا بجنازة فريدة 

ـ باألدب كاألدباء كه؛ الشاـ  ا بذلت جيكدان كبيرة لتحفيظ القرآف الكريـ كدفنت ألنيا قاهت بإعهار الهدارس كاالىتها
لقد كانت ىذه الهدرسة هف كبريات الهدارس في ذلؾ العصر كيهكننا القكؿ  .(70)بتربتيا جانب كلدىا حساـ الديف
خريجييا هف الطمبة كأبية عهرانية كأكثر أكقافان  ر ثقافي كبير لكثرة هدرسييا كزخـبأنيا جاهعة كبيرة لها ليا هف تأثي

الخاتكف ست الشاـ بانية الهدرسة الشاهية  تقبمي البيهارستاف النكرم كلصيقو أنشأ .(71)إليراداتيا الهالية الضخهة
درس بيا هف عظهاء كأكقفتيا عمى الشافعية.  ،ـ1231/ق628كذلؾ في عاـ  الجكانيةالهدرسة الشاهية البرانية، 

ٙ أٔٚذك .الشافعية ابف الصالح ٙ األٔقاف انخ ِ انًذرست ٔكاَج عذة قزٖ ز انُعًٛ ٗ ْذ ٌ سج انشاو عه ٔقفخٓا انخاحٕ

يُٓا جزياَا
(72) 

ٍ بٛج نٓٛا ٍ ضٛعت حعزف بانخُٛت ٔانضٛعت انًعزٔفت بًجذل انقزٚت َٔصف ضٛعت  ،ي ٔعذة أسٓى ي

ٙ ديشق ٙ َٕاح حعزف بًجذل انسٕٚذاء ف
ة كقد خربت ىذه اله .(73) درسة كلـ يبؽ فييا سكل بابيا ككاجيتيا الحجري

 . (74)كاتخذت دارا
بنت نجـ الديف ، األسرة األيكبية كىي هفالهدرسة الصاحبية )فقو حنبمي( قاهت ببناء فقد ربيعة خاتكف ها أ

ثـ بعد كفاتو تزكجت هف هظفر ، أيكب بف شادم كانت زكجة األهير هسعكد بف هعيف الديف أنر حاكـ دهشؽ 
عادت إلى دهشؽ كسكنت بيت ك ػ ـ 1231/ق628عاـ الديف كككبكرم كانتقمت إلى أربيؿ عدة سنكات حتى تكفي 

ـ الديف أيكب الهعركؼ بدار العقيقي حتى كفاتيا   .(75)ػ كقد تجاكزت الثهانيف عاهان ـ 1245/ق643 عاـكالدىا نج
نيا ىي التي أشارت إ :كيقاؿ ،قاهت السيدة العالهة أهة المطيؼ في خدهة ربيعة خاتكف عند عكدتيا هف أربيؿ

لى الغرب هف إكتقع الهدرسة ، (76)عمييا بإنشاء الهدرسة التي عرفت بالصاحبية، فأنشأتيا السيدة ربيعة خاتكف
كأكقفتيا عمى  ،(77)صالحية هف جية الشرؽبال ،الهدرسة الركنية في هحمة ركف الديف، في سفح جبؿ قاسيكف
ـ   جبت عسال حيث كاف كقفيا قرية ،ـ1231/ىػ628الحنابمة؛ كأسندت التدريس فييا إلى الناصح بف الحنبمي في عا

قفج ربٛعت خاحٌٕ أ ٔانبسخاٌ انذ٘ ححج انًذرست ٔانطاحَٕت ٔحكٕرة كثٛزة عهٗ انًذارس فٙ ٔجّ  ا  ٔقاف، ثى ٔأ

انخٛز
(78)

ككانت السيدة ربيعة خاتكف أكقفت قرية  (79)زينبية –هاتزاؿ قالهة إلى اليـك في حي األكراد كالهدرسة  .
هف  ـ1237-1149/ىػ634- 554كهف أشير هف درس فييا الشيخ ناصح الديف الحنبمي . جبة عساؿ عمييا

عينتو السيدة ربيعة خاتكف كحضرت حفؿ  ، كقدف الكريـ كركاة الحديثآي شيراز فقيو حنبمي هف حفاظ القر أىال
كهف الهدرسيف تقي الديف ، كدفف في هقبرة الصالحية بدهشؽ  ـ،1245/ق643عاـ نو هف كراء ستار تكفي يتعي

 .(80)ـ 1293/ق692 عاـتكفي ك الكاسطي الحنبمي الذم كاف عالهة كقتو في الحديث 
بنت هعيف الديف ُأنر حاكـ دهشؽ كىي ،الجكانيةالهدرسة الخاتكنية نشأت فإنيا أعصهت الديف خاتكف ها أ

ـ تزكجيا السمطاف صالح الديف فقد قبؿ أف يضهيا صالح الديف إلى دكلتو  كانت الخاتكف زكجة نكر الديف زنكي ث
هف أعؼ النساء كأجميف ليا أهر نافذ في الخير صاحبة بر كصدقات خصصت هف أهكاليا  ـ 1176/ق572 عاـ

عاـ فقد بنت الهدرسة الخاتكنية  ـ1185/ىػ581عاـهحبة لمعمـ كاألدب تكفيت  .يفركاتب لمفقراء كالهحتاج
كقد اىتهت بالهدرسة  ،عمى الهذىب اإلهاـ الحنفي بدهشؽ بهحمة كانت تعرؼ بحجر الذىب ـ1177/ق573

التدريس تكالى عمى  .(81)حيث تكفمت بالتهكيؿ الهادم عف طريؽ الكقؼ كتسخير إيرادات الكقؼ لمهدرسيف كالطمبة
الديف الكردم السنجارم كهحهد  في ىذه الهدرسة هجهكعو هف أكابر عمهاء الفقو الحنفي كهف أبرزىـ القاضي عز



- 18 - 

 

ثـ  ،ـ1248/ق646 عاـبف أبي الكـر السنجارم الذم تكلى هنصب قاضي قضاة دهشؽ لألحناؼ حتى كفاتو 
 . (82)ـ1261/ق659 عاـكلده كهاؿ الديف عبد المطيؼ السنجارم الهتكفى 

كزىرة خاتكف ، كاشتركت أهيرتيف أيكبيتيف ىها بابا خاتكف بنت شيرككه بف أيكب عـ السمطاف صالح الديف 
بنت العادؿ سيؼ الديف أخك السمطاف صالح الديف ببناء الهدرسة العادلية الصغرل, كانت الهدرسة داران لألهير 

ثـ همكت الدار كالحهاـ لبابا خاتكف بنت شيرككه  .هكسؾاأليكبي عبداف الفمكي فاشترتيا زىرة خاتكف هع حهاـ ابف 
" قرية كاهد كالحصة هف قرية برقـك هف أعهاؿ حمب كالحصة هف قرية بيت الدير هف األصغار  هع عدة قرل

بابا خاتكف ىذه الههتمكات إلى زىرة خاتكف كقفا شريطة أف تحكؿ  ثـ أعادت، (83)كالحهاـ كالهعركؼ بابف هكسؾ"
لمطمبة  ان ف تضـ الهدرسة هدفنان خاصان كسكنأقرل عمييا إضافة إليراد الحهاـ ك الدار إلى هدرسة كتكقؼ إيرادات ال

كجاء في  ،(84)ـ1257/ق655 عاـكذلؾ  ،ف فقييان يكعشر هاها كهؤذنا كبكابا كقيها كا  يف هعمهيف كهعيديف يهع تع
الهكلى الجميمة الخاتكف عصهة الديف زىراء خاتكف  ،نقش هدكف عمى باب الهدرسة " أهر بإنشاء ىذه الدار الهباركة

 ،القرآف الكريـ أكعمى ها يقر  ،كاقاهة الصمكات الخهس بيا ،...... ككقفت عمى فقياء الشافعية.ابنة السمطاف العادؿ
ستهالة كست  عاـ ككاف الفراغ هف بناليا  ،ـ عمى الفقراء كالهساكيفكرباطا لسكف خداهيا كعتقاليا كهف بعدى

شزقٙ باب  ،ٔحقع انًذرست داخم باب انفزج .(85)كيتكلي هعتقيا الحاج عزيز الديف بف عبداهلل" ،كخهسيف لميجرة

قبانت انًذرست انذياغٛت ٔانعًادٚت ،انقهعت انشزقٙ
 (86). 

كانت زكجة السيدة  ، كىذهالهدرسة العذراكيةقاهت ببناء  نيافإ الخاتكف عذراء بنت شاىنشاه بف أيكبها أ
األهير الزنكي الحاجب هبارؾ أهير صفد كقد أنجبت هنو كلديف ىها األهير سعد الديف هسعكد الذم تكلى إهارة 

هف خيرة أهراء السمطاف صالح  افاألهير  افكقد كاف ىذ، صفد بعد كالده كاألهير بدر الديف ههدكد شحنة دهشؽ 
كانت الخاتكف هف ربات البر كاإلحساف أنشأت الهدرسة العذراكية بدهشؽ داخؿ  ، ديف كليها هكاقؼ جريلة هعوال

ٙ ٔانحُفٙ .(87)باب النصر ٍ انشافع ٗ حذرٚس انًذْبٛ ٔٔقفج حهك انًذرست عه
يس فييا خيرة عمهاء ر تكلى التدك  .(88)

كذلؾ كانت الخاتكف عذراء قد اتخذت داران  ،(89)اكؿ هف القى الدرس بيافخر الديف بف عساكر ككاف ، دهشؽ 
 عاـ هحـر 10تكفيت الخاتكف عذراء ،خاصة بهثابة هدرسة لمنساء لتمقي العمـك الدينية كالكعظ كليا رباط لمصكفية

 .(90)كدفنت في هدرستيا ـ،1197/ق593

صاحب  (91)زنكيأنشأتيا السيدة عزيزة الديف أحشا خاتكف بنت قطب الديف  فقد الهدرسة الهاردانيةها أ
ـ عيسى ،هارديف ت لمهدرسة بستانان لمحنفية. كأكقف ،ن1224ى/624عاـ كأكقفيا في  ،كزكجة السمطاف الهمؾ الهعظ

كىذا الكقؼ كاف قد جاء في  ،كالحكاكير جكارىا ،خر جكار الهدرسة كثالثة حكانيتآبيض كبستانان جكار الجسر األ
 هدرسان  ككف الهدرس الذم يعيف ليا ف ال يأنصت ىذه الكصية عمى  ،ن1417ى/820عاـ كثيقة عثر عمييا في 
كقاؼ التي نيا خصصت ليا كثيران هف األأى هقدار عناية هنشلتيا بالهدرسة كهها يدؿ عم ،(92)بغيرىا هف الهدارس

عاـ الصالحية كاكتهؿ  ،بدهشؽ الجسر األبيض ـ1213/ق610 عاـبدأت ببناليا  ، تؤهف استهرار ىذه الهدرسة
استقدهت الخاتكف ليا خيرة عمهاء الهذىب الحنفي كابف التركهاني كالصدر الخالطي ، ـ1227/ىػ624

 .(93)كغيرىها
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عاـ ي فالهتك  كانشأت الخاتكف حظى الخير بنت إبراىيـ كالدة الهمؾ األيكبي فرخشاه بف شاىنشاه بف أيكب
 .الهدرسة الفرخشاىية، كالتي تقع في هدخؿ دهشؽ الغربي بزقاؽ الصخر هقابؿ التكية السميهانيةـ 1182/ق578

كقفيا عمى الهذىب الحنفي أربة العالدة لشاىنشاه األيكبي. ك لى جانبيا التا  ك  .كانت تقـك الهدرسة الفرخشاىية
ينة القديهة هطمة عمى نير بردل كتقع الهدرسة في الطرؼ الشهالي غربي الهد .(94)ـ1224/ق626عاـ كالشافعي 

 .(95)كشارع بيركت
فقد تركاف خاتكف بنت عز الديف هسعكد األتابكية زكجة الهمؾ األشرؼ هظفر الديف هكسى األيكبي ها أ

عمى أصحاب الهذىب  أكقفتيا حي الصالحية شرؽ دار الحديث األشرفية.في أنشأت بدهشؽ الهدرسة األتابكية 
 فييا كبار عمهاء الشافعية هنيـ الشيخ اإلسكندرم ك الهارداني الككردم كالشيخ االرهكم الشافعي سالشافعي. در  

الهدرسة اآلف جاهع كقد استهر ك  ،(96)كالشيخ جالؿ الديف القزكيني ككهاؿ الديف البارزم كغيرىـ هف العمهاء
تكفيت تركاف خاتكف ، ك  التدريس فييا حسب ها كصمت إليو هف بحث حتى نيايات القرف العاشر اليجرم

 .(97)ـ1242/ق640عاـ
 ـ1256/ىػ654كأنشأت خديجة خاتكف بنت الهمؾ الهعظـ عيسى بف العادؿ بف نجـ الديف في عاـ 

تقع الهدرسة في الصالحية شرؽ دار الحديث .الهدرسة الهرشدية، كأكقفت ليا هزرعة بالقابكف كبساتيف بالصالحية
كتعد الهرشدية هف الهدارس التي بقي هنيا إلى يكهنا ىذا غرفة هف الحجر كضريح  .(98)األشرفية ك األتابكية

ككانت في األصؿ عمى شكؿ حـر هقبب فيو هنافذ إلى الشهاؿ ينفذ هنيا باب إلى التربة  .هجصص كهلذنة
يؤدم إلى أقساـ الهمحقة بيا كها ينفذ إلى قاعة التدريس هف جية الغرب فكانت الغرفة الهتبقية الهقببة أشبو بههر 

بيف الهدارس لصيؽ دار الحديث  كتقع الهدرسة الهرشدية في حي الصالحية .(99)كهمحقات الهدرسة األخرل
كلمهدرسة الهرشدية هنارة هتهيزة كفريدة  ،ككانت قريبة هف نير يطمؽ عميو نير يزيد ،هف الغرب شرفية البرانيةاأل

القاضي صدر الديف احهد بف  ، ىـ شيكخ الهدرسةأكهف ،  (100)كتربة دفنت فييا هنشلتيا ،هف نكعيا في دهشؽ
لييا القاضي صدر إثـ عاد  ،كهف ثـ تكلي التدريس بيا صدر الديف ابراىيـ بف عقبة ،شياب الديف عمي الكاشي

بك هحهد بف عبد اهلل بف هحهد بف عطا أدريس بيا قاضي القضاة شهس الديف ، كبعدىا تكلى الت(101)الديف بف عمي
كدرس بيا  ،ذرعي الحنفي الهعركؼ بالقاضي عبد اهللكهف ثـ تكلى التدريس بيا كىيب األ ،بف جابر ابف جبير

 .(102)قاضي القضاة صدر الديف عمي البصركم
أنشأت السيدة العالهة أهة المطيؼ بنت ناصح الحنفي زكجة الهمؾ األشرؼ األيكبي همؾ حهص الهدرسة ك 

تمؾ السيدة التي رافقت قبؿ زكاجيا السيدة ربيعة خاتكف ,  ،الحنابمةكقفتيا عمى أ، ك العالهة غربي سفح قاسيكف
ككانت في خدهتيا  ،ببناء الهدرسة الصاحبية ياكىي التي شجعت ،الن جهةاهف رفقتيا أهك  تكأحبتيا، كاستفاد

خاتكف حبست بقمعة دهشؽ نحك ثالث سنيف ربيعة بعد كفاة ك  ،عدة هكرأكهستشارتيا حيث كاف تستشيرىا في 
ة ن1255ى/653عاـ تكفيت  ،أطمقت كتزكجت األشرؼ، كانتقال إلى الرحبةك  كصدرت أهكاليا , . كانت سيدة فاضم

صالحة عفيفة، لقبت السيدة أهة المطيؼ بالعالهة لها اشتيرت بو هف عمـ ذكر أف ليا هؤلفات لـ أقؼ عمييا , 
 . (103)بستاف آخرجسر بطة كالغيضة ك  :أكقفت عمى الهدرسة عدة بساتيف بهكاف يقاؿ لو
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الست فاطهة بنت هنيـ  ،ببناء الهؤسسات التعميهية في دهشؽ أسيهفيكبي كىناؾ نساء هف غير البيت األ
أكقفتيا لمحنفية، كقد  ،في الصالحية هف الشرؽ ،ـ1232/ق629في عاـ  الهدرسة الهيطكرية التي انشأتالسالر 
بعده كلده هحيي الديف إلى أف انتقؿ .. .السهرقندم أكؿ هف درس بيا الدرس الشيخ حهيد الديف، : " ك (104)دثرت

إلى الديار الهصرية كهات بيا كذكر عنو الدرس شهس الديف الحسيف القكنكم الخطيب بالقمعة الهنصكرة بدهشؽ 
ـ كلييا هحيي الديف أحهد بف عقبة أنشأت عالشة زكجة شجاع الديف بف الدهاغ العادلي الذم كاف ككذلؾ  .(105) "ث

الهدرسة ىذه ككانت  ،ء الهقربيف لمهمؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب، الهدرسة الدهاغية داخؿ باب الفرجهف األصدقا
ككقفيا بقصر المباد شرقي  (106)ـ1240/ق638باألصؿ دارا لو فجعمتيا زكجتو هدرسة لمشافعية كالحنفية، عاـ 

كالحصة هف رجـ الحيات كالحصة هقرم ثهانية أسيـ هف أربعة كعشريف سيها كىي الثمث هف الهزرعة الدهاغية 
هف حهاـ إسراليؿ خارج دهشؽ كالحصة بدير سمهاف هف الهرج كهزرعة شرخكب عند قصر أـ حكيـ شرقي قرية 

ثـ هكفؽ الديف  ،أكؿ هف درس بيا هف الشافعية قاضي القضاة شهس الديف الخكيي الهشيكرك  ،عراد كقبمي شقحب
ثـ كهاؿ  ، ثـ شياب الديف ابف قاضي القضاة شهس الديف الخكييالخكيي بشرط الهكافقة ككاف الناظر عمييا 

أنشأت خاتكف بنت ظيير الديف شكهاف، ك  .(107)الديف التفميسي ثـ عهاد الديف بف يكنس الهكصمي هستهرا بيا
. (108)الهدرسة الشكهانية قرب الخكاصيف، داخؿ دهشؽ. كقد سهكىا الهدرسة الطيبة فيها بعد تيهنا، كىي لمشافعية

كال تذكر  ،(109)أكؿ هف درس بيا الشيخ تاج الديف عبد الرحهف ثـ هف بعده أخكه شرؼ الديف كىك هستهر بياك 
   .اإلنشاء كال تاريخ كفاة البانية، كلـ يبؽ ليذه الهدرسة أثر عاـ الهصادر 
رسة ها في هدينة حمب فقد أنشأت الهمكة ضيفة خاتكف بنت الهمؾ العادؿ سيؼ الديف هدرسة اشتيرت بهدأ

عاـ لتجهع الجيش في  ان لتككف هدرسة كجاهعا كتربة كرباطا خانقاه كهكان ،كأكقفتيا لمشافعيةالفردكس 
كؿ هف درس فييا أك  كقافا كثيرة كرتبت فييا خمقا هف القراء كالفقياء كالصكفية.أكقفت عمييا أك  ،ن1235ى/633

 650عمى بعد  ،في هحمة الفردكس ،الهقاـ كتقع الهدرسة خارج باب ،(110)حهد بف الزبير الخابكرمأشهس الديف 
ـ في الهنطقة الجنكبية الغربية هف هقاهات حمب. كيتفؽ هعظـ الباحثيف  هترا هف الجية الجنكبية الغربية لباب الهقا

 ،ثار العهارة االسالهية ىندسة كتخطيطاآىـ أف هدرسة الفردكس تعد هف أسالهية، عمى ي تاريخ العهارة اإلف
ها الجية الرابعة فيكجد ايكاف ، أعهدة هف ثالث جيات أهف صحف تحيط بو أركقة قالهة عمى لؼ ىذه الهدرسة أكتت

ها الكسطى فيي هرتفعة كيتكسط الصحف بركة هثهنة الشكؿ ،أهسقكؼ بهجهكعة هف القباب القصيرة دكف رقاب 
فيي  ،ب فقط كانها في العالـ االسالهيكتعد ىذه الهدرسة أك ؿ هجهع بني ليس في حم ، تتخمميا تجاكيؼ داخمية

ـ بيف  كليا  ،كبنيت ىذه الهدرسة في العصر الذىبي الزدىار الهدارس االيكبية ،بنية هتعددة الكظالؼأرجاليا أتض
تحجب ضجيج الشارع عف طالب الهدرسة. كهف العناصر الهعهارية  ،جدراف هرتفعة هبنية بالحجارة اليرقمية

راب الهصنكع هف الرخاـ الهجزع هتعدد االلكاف الهرصكؼ عمى اشكاؿ ىندسية هتقنة النفيسة في الهدرسة الهح
الهدرسة ها تزاؿ قالهة إلى يكهنا ىذا كهحافظة عمى ك  .(111)سالهيك هف اندر الهحاريب في العالـ اإلالصنع كى

هف  دعاهي البديع الذم يُ كخشبيا الهحفكر بدقة هتناىية كهحرابيا الرخ، ركنقيا الهعهارم بقبابيا كبركيا ك أعهدتيا
 .أجهؿ الهحاريب في العالـ اإلسالهي
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الهؤسسات كلكف لـ يكف يهاثؿ حجـ يكبي في العصر األفي الهجاؿ الهعهارم  الهرأة أسيهتكفي هصر 
الهػدارس القطبيػة فػي القػاىرة  الهػرأة ، كهف الهدارس التي انشأتيا  في الهدف الشاهية الهرأةالتعميهية التي انشأتيا 

مػػؾ تيػكبي خيػػر شػاىد عمػى يػػة ابنػة السػمطاف الهمػػؾ العػادؿ األسػة القطبنالتػي أنشػأتيا عصػهت الػػديف خػاتكف هؤ 
زكيمػة فػي هدينػة القػاىرة، حػارة كلى في بداية ـ الهدرسة القطبية األ1208ىػ/ 604ت عاـ أنشأحيث اإلسياهات 

 .(112)يا هتصدر لمقراءاتفيكجعمتيا كقفان عمى الفقياء الشافعية ك 
فػالهقريزم  بعػد كفاتيػا،اكتهمػت كافتتحػت نيػا أارة ذاتيا كلكػف يبػدك حت الهدرسة القطبية الثانية في الأنشأك 

دىها أحػدرسػيف فييػا كرتػب  تيا،كصػت ببنػاء هدرسػة فبنيػت بهكجػب كصػيأ نيا تركت هاال جزيال كأيذكر بشأنيا 
هعيديف لكؿ هػذىب . كهػف ثػـ ازداد هدرسيف ك ، كىذا يعني انيا اقدهت عمى تعييف (113)لمحنفية خرلمشافعية كاآل

صػبح ىنػاؾ هنافسػة فػي الحصػكؿ عمػى السػكف ى أكتػزاحـ الطػالب عمػى الهدرسػيف، حتػعداد الهدرسيف كالطمبػة أ
حػد الػدكر أر بشػراء ذكالهػار الػ مج االسػدك سػدم زكجػة ايػازكاهت السيدة عاشكراء بنت سػاركح األقكأ .(114)الداخمي

بحارة زكيمة في هدينة القاىرة  ،ـ(1197ىػ/594بف جهيع )تىبة اهلل التي كانت تعكد همكيتيا لمطبيب الييكدم 
تفػتح اال  حيػاف كالككانػت هغمقػة هعظػـ األ ،عرفػت بالهدرسػة العاشػكرية لفقػو الحنفػيتدريس اكحكلتيا الى هدرسة ل

 .(115)"ال الييكد كهف يقرب هنيـ بالنسبإيسكنيا  ال: " اؽ قسبب ذلؾ الى كجكدىا في ز الهقريزم قميالن كيعزك 
  البحث: نتائج

 اشتغمف النساء هف الكثير أف عمى يستدؿيكبي ط الثقافي كالعهراني في العصر األالنشا لتاريخ الدارس اف
الهعهارية، كالنيضة  السياسي كالنشاط الثقافية الحركة كدعـ العمهية النيضة في فعاؿ بشكؿفقد أسيهف  بالعمـ

 بذلؾ كىي الدكلة لسياسة الدعـ أنكاع هف نكعان  كاف ىذه الهؤسسات بناء ألف ؛ كالسيها بناء الهؤسسات التعميهية
 ،فحسب ىذا ليس كثقافيان  كاقتصاديان  اجتهاعيان  أشكالو بهختمؼ لحضارم التطكر عهمية في جديان  شاركت قد تككف
 تعيش تكف لـ كإنسانة قديهان  سالهياإل هجتهعنا في الهرأة عمى خالليا هف تعرفنا هكضكعية صكرة لنا قدهت بؿ

 أف استطاعت اللقة بهكانة تحظى كانت العكس عمى بؿ هيانة أك ىاهشية تكف كلـ هجتهعيا تطكرات عف بهعزؿ
 لـ أم ،ذلؾ في كنافستو القديـ هنذ الرجاؿ بو اختص الذم كالبناء العهارة هجاؿ حتى الهياديف شتى في تشارؾ
 الهجاالت جهيع في الشاهخ كالطكد كانت الرجاؿ سكاعد عمى يعيش الذم السمبي أك الهشمكؿ الهجتهع نصؼ تكف

 .كالرجاؿ لتككف كجديرة
في إدارة الشؤكف السياسية في هناسبات عدة في العصر األيكبي كالهثاؿ عمى ذلؾ ضيفة  الهرأة تكقد عهم

ف نتغاضى عف كال يهكف أ ،خاتكف بنت السمطاف العادؿ زكجة الهمؾ الظاىر غازم حيث كاف كليا عمى حفيدتو
ـ الديف أيكب التي تكلت لفترة كجيزة أ دكر شجرة الدر كفاة زكجيا ككذلؾ  بعد هكر البالدزكجة السمطاف الصالح نج

 يكب. بعد هقتؿ تكارنشاه بف السمطاف الصالح نجـ الديف أ
قياـ بدكرىف الجؿ ألنسكية كخصص ليف هساحة كاسعة هف ظير هركنة كبيرة لمفلة اأ اإلسالهيف الديف إ

ضارم ككانت ليف الحرية التاهة في هجاؿ النيكض بالجانب الح،  اإلسالهيكفلة هؤثرة كفعالة في الهجتهع 
عمى العديد هف الفرص هقارنة  فكلكف نساء العالالت الحاكهة كف في الهقدهة كحصم ،قيكد ةكالهشاركة بدكف أي

  .في الهجاؿ العهراني كالتعميهي كالثقافي هيـ لتقديـ دكر  فساعدتيىذه بالفلة النسكية العاهة 
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سكة بالعصكر التي سبقت العصر أارية في الحياة السياسية كالحض الهرأةيكبيات بدكر النساء األ تثر ألقد ت
ثير لـ أكىذا الت ، هجاالت النيج الزنكياليكبيكف في العديد هف يكبي كالسيها عصر الدكلة الزنكية حيث انتيج األاأل

في الهشاركة في  الهرأةدكر  كقد تنكع ، عاهةكانها شهؿ الجانب الحضارم بصكر السياسي فقط الجانب يكف في 
مف بجد في بناء الزكايا كالخانقاكات ك في تشييد الهدارس عه فإلى جانب دكرىفالهجاؿ العهراني كالخدهي 

لـ يكف ك  ، كثير هف ىذه الهعالـ العهرانية باقية في الهدف الشاهية كالهصريةالحهاهات كىناؾ الى اآلف آثار لم
ككانت  ،كقاؼكقفف عمييا األأنيف فقط بؿ إء الهؤسسات التعميهية بناقد تركز في يكبية سرة األنساء األ إسياـ

  .يكبيشجيع الحركة الفكرية في العصر األكشاركف في ت الهجاؿكاضحة في ىذا  إسياهاتيف
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، دار 1تحقيؽ: عمي هحهد البجاكم،ط اإلصابة في تهييز الصحابة، العسقالني،أحهد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  ((25

  109-108، 65-40،64/ص1،ج1992الجيؿ،بيركت،
، دار الفكر، 1هحي الديف بف شرؼ النككم، ىذيب األسهاء كالمغات، تحقيؽ: هكتب البحكث كالدراسات، طينظر :  ((26

 .1996بيركت،
 لبغدادم، تاريخ بغداد، دار الكتب العمهية، بيركت،د.ت.أحهد بف عمي أبك بكر الخطيب ا ((27
شهس الديف هحهد بف عبد الرحهف السخاكم، الضكء الالهع ألىؿ القرف التاسع، هنشكرات دار هكتبة الحياة،  ((28

 بيركت.د،ت.
، 1الحكت، ط ( أبك بكر عبد اهلل بف هحهد بف أبي شيبة الككفي، الهصنؼ في األحاديث كاآلثار، تحقيؽ: كهاؿ يكسؼ(29

 .239/ص6،، ج1409هكتبة الرشد، الرياض،
 .130/ص5،ج9191، بٛزٔث، د.ٌ، 3االعالو، ط ،الزركمي خير الديف( (30
 .312-309، صن2002،دار القمـ لمنشر كالتكزيع،دبي، 3( هاجد عرساف الكيالني، ىكذا ظير جيؿ صالح الديف،ط/(31
 .318-312( نفس الهرجع، ص(32
 .63-62ـ،ص7،1984،ع6( اهينة بيطار، التعميـ في الشاـ في العصر االيكبي، هجمة تاريخ العرب كالعالـ :س(33
( عمي بف حسف ابف عساكر، تاريخ هدينة دهشؽ، تحقيؽ : هحب الديف ابي سعيد عهر بف العهرم، دار الفكر،بيركت، (34

 . 127/ص70، ج1995
 . 167/ص69( نفس الهصدر، ج(35
 . 34/ص70ر، ج( نفس الهصد(36
عالـ، ت: عهر عبد السالـ تدهرل، ريخ االسالـ ككفيات الهشاىير كاألتا ( شهس الديف هحهد بف احهد بف عثهاف الذىبي،(37
شذرات الذىب في أخبار  ،الحنبمي ؛ ابك الفالح عبدالحي ابف العهاد 309/ص50ـ،ج1987، دار الكتاب العربي، بيركت،1ط/

 .362/ص5،جن1985دهشؽ، ،، دار بف كثير1ؤكط، هحهكد األرناءكط، ط/هف ذىب، ت: عبد القادر األرن
( هرتضى الزبيدم، تركيج القمكب في ذكر همكؾ بني ايكب، تحقيؽ : صالح الديف الهنجد، هجهع المغة العربية، دهشؽ، (38

 . 98، ص1969
هحهد احهد دىهاف، هجهع المغة العربية،  ( هحهد بف طكلكف الصالحي، القاللد الجكىرية في تاريخ الصالحية، تحقيؽ :(39

 . 240-239/ص1، ؽ1980دهشؽ، 
عبد ؛ 230، ص1979بغداد، شفاء القمكب في هناقب بني ايكب، ت: ناظـ رشيد، دار الحرية، الحنبمي،( احهد بف ابراىيـ (40

شهس الديف، دار الكتب العمهية، بيركت،  الدارس في تاريخ الهدارس، ت:ابراىيـالنعيهي، القادر بف هحهد 
 .64-62، ص55/ص2،جن1989ى/1410
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،هؤسسة الرسالة، بيركت، 3( زكي الديف ابك هحهد الهنذرم، التكهمة لكفيات النقمة، تحقيؽ : بشار عكاد هعركؼ، ط(41

 . 130/ص2، هج1984
 . 272/ص2( ينظر : نفس الهصدر، هج(42
 . 371، 109/ص3( ينظر : نفس الهصدر، هج(43
، 1995، دار الكتب العمهية، بيركت، 1شهس الديف هحهد بف احهد الذىبي، هيزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، ط ((44
 .465/ص7ج

، الهجمة التاريخية الهصرية، القاىرة، ن1250-1127ى/648-520هحهد حمهي، الحياة العمهية في هصر كالشاـ  ((45
 .20،صن7،1958هج
د الرحهف ابي شاهة، تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع )الهعركؼ بالذيؿ عمى الركضتيف(، شياب الديف ابي هحهد عب ((46

 .173، ص1974، دار الجيؿ، بيركت، 2تحقيؽ : هحهد زاىد بف الحسف الككثرم، ط
هحهد نعيـ العرقسكسي،  سير اعالـ النبالء، ت: شعيب األرناؤكط ,الذىبي، شهس الديف هحهد بف احهد بف عثهاف  ((47
 .93/ص23ج،1413، هؤسسة الرسالة، بيركت،9ط/
ت: هصطفى  تكهمة اكهاؿ االكهاؿ في االنساب كاالسهاء كااللقاب،الصابكني، جهاؿ الديف ابي حاهد هحهد بف عمي  ((48

 .106/ص1،جن1957جكاد، هطبعة الهجهع العمهي العراقي، بغداد،
-207/ص4،ج1993عي، هرآة الجناف كعبرة اليقظاف، دار الكتاب االسالهي، القاىرة، عبد اهلل بف أسعد بف عمي الياف ((49

 .19-16/ص2؛ عهر رضا كحالة، أعالـ النساء في عالهي العرب كاالسالـ، هؤسسة الرسالة، بيركت، د.ت، ج 208
 .172-167، 156 -155،  144 -139يكبيكف كالههاليؾ،صعاشكر،األ ((50
تذكرة باالخبار عف اتفاقات االسفار )الهشيكر برحمة ابف جبير(، ت: هحهد هصطفى زيادة، بير، جابف  هحهد بف احهد ((51

 .193،صدار الكتاب، بيركت،د.ت
هحهد شياب الديف عبدالرحهف اسهاعيؿ ابك شاهة، الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية، ت: إبراىيـ  كاب ((52

؛ ابف كثير، البداية كالنياية، طبعة دار السعادة  243ص/3جـ،1997ىػ/ 1418، ، هؤسسة الرسالة، بيركت1الزيبؽ، ط/
  .258، 209، 60– 55طكلكف، القاللد،ص  ؛317ص/12د.ت،جبهصر، 

  .336-334ابف طكلكف، القاللد، ص ((53
  .212ص/2؛ النعيهي، الدارس،ج 166أبك شاهة، ذيؿ الركضتيف،ص ((54
 .189ص/2؛ النعيهي، الدارس،ج 217؛ ابف طكلكف، القاللد،ص  180/ص13كالنياية،جابف كثير، البداية  ((55
عز الديف هحهد بف عمي ابف شداد، االعالؽ الخطيرة في ذكر اهراء الشاـ كالجزيرة،ت: دكهنيؾ سكرديؿ، الهعيد  ((56

؛   162،184،194-161/ص2ج،431/ص1؛ النعيهي،الدارس،ج196-195/ص1ؽ-2،جن1953الفرنسي بدهشؽ،دهشؽ،
، الهكتب اإلسالهي، 2هنادهة األطالؿ كهساهرة الخياؿ، ت: زىير الشاكيش، ط،بدراف عبد القادر

  .137،296ـ،ص1985بيركت،
  .151ص/2جالنعيهي، الدارس، ؛196-195/ص1ؽ -2عالؽ الخطيرة، جابف شداد، األ ((57
؛ تريفة 417/ص4، ج1989القمـ العربي، حمب ،، دار 2عالـ النبالء بتاريخ حمب الشيباء ، طهحهد راغب الطباخ ، أ ((58

، 2010، دار الكتب العمهية،بيركت ، 1احهد عثهاف البرزنجي ، اسياهات العمهاء االكراد في بناء الحضارة االسالهية ، ط
 .171ص
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القاىرة،هكتبة  )الهشيكر بالخطط الهقريزية(، كاالثارالهكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط قريزم، تقي الديف احهد بف عمي اله ((59

  .454ص/2الثقافة الدينية، د.ت،ج
،دار الهعرفة الجاهعية، 1حهدم عبد الهنعـ هحهد حسيف، دراسات في تاريخ االيكبييف كالههاليؾ،ط ((60

 .74-71،ص2000القاىرة،
في “كتاب أحهد بف زفر االربمي، هدارس دهشؽ كدكر حديثيا كخكانكيا كربطيا كجكاهعيا، ت: هحهد أحهد دىهاف، في  ((61

 .86ص،1981دار الفكر، دهشؽ، ،”رحاب دهشؽ
 .292ص/1ؽ -2ابف شداد، االعالؽ الخطيرة، ج ((62
63))F. Yahya: Inventaire archéologique des carvanserail de Damas,Thése dactylographiée, Aix –

en –Provence, 1979, p. 249. 
؛ ابف طكلكف،  132-131ص/2النعيهي، الدارس،ج؛  192/ص1ؽ -2ابف شداد، االعالؽ الخطيرة، ج ((64

  .105-104القاللد،ص
   .79؛ االربمي، هدارس دهشؽ،ص 192/ص1ؽ -2ابف شداد، االعالؽ الخطيرة، ج ((65
 .195-191/ص1ؽ-2ابف شداد، االعالؽ الخطيرة،،ج ((66
 .65ص، 1991شكقي شعث، حمب تاريخيا كهعالهيا التاريخية، هشكرات جاهعة حمب، حمب،  ((67
  .213-208/ص1النعيهي، الدارس،ج ((68
  .81/ص6، ج1927هحهد كرد عمي، خطط الشاـ، دهشؽ، الهجهع العمهي العربي،  ((69
  .209/ص1النعيهي، الدارس،ج ((70
دار الطباع،  ،1خطط دهشؽ دراسة تاريخية شاهمة عمى هدل الؼ عاـ،ط/العمبي،  اكـر حسف ((71

  .125ص،ن1989،دهشؽ
هعجـ  هلل شياب الديف ياقكت بف عبداهلل الحهكم،ا عبد كبأاللفيف نكف هف نكاحي غكطة دهشؽ، بالفتح كبيف ا جرهانا : ((72

 .   129/ص2البمداف، بيركت، دار الكتاب العربي، د.ت،ج
 .106هنادهة،  ،بدراف ؛  155تريفة ، اسياهات العمهاء ،ص؛  227/ص1الدارس،ج ((73
  .82-81/ص6كرد، خطط، ج  ((74
حساف عباس، دار إالعياف كانباء ابناء الزهاف، ت: كفيات ا، بك العباس احهد بف هحهد ابف خمكافأ ((75

 .238-236؛ ابف طكلكف، القاللد،ص121-120/ص4،ج1968صادر،بيركت،
 .63/ص2النعيهي، الدارس،ج ((76
  .99/ص6كرد، خطط، ج ((77
 .353ص/6جالنجـك الزاىرة، ،؛ ابف تغرم بردم  2/62النعيهي : الدارس، ((78
  .236ص، العمبي، خطط ((79
 .240-236ابف طكلكف، القاللد،ص ((80
؛  245/ص4؛ الذىبي، العبر،ج 205/ص1ؽ-2؛ ابف شداد، االعالؽ الخطيرة،ج 243/ص3ابك شاهة، الركضتيف،ج ((81

 .318 – 317/ص12ابف كثير، البداية كالنياية،ج
 .205/ص1ؽ-2ابف شداد، االعالؽ الخطيرة،ج ((82
 .153-152سياهات العمهاء ،ص؛ تريفة ، إ279/ص1النعيهي، الدارس،ج ((83
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 .153-152تريفة ، اسياهات العمهاء ،ص  ؛ 279-278/ص2؛ النعيهي، الدارس،ج 81أبك شاهة، ذيؿ الركضتيف،ص ((84
 .279/ص1النعيهي، الدارس،ج ((85
  .86-85/ص6؛ كرد، خطط، ج 278/ص1النعيهي، الدارس،ج ((86
 .284-283/ص1؛ النعيهي، الدارس،ج1/315فيات االعياف،ابف خمكاف، ك  ((87
 . 283/ص1النعيهي، الدارس،ج ((88
 . 66صبدكم، الحياة العقمية،  ((89
  .86/ص6كرد، خطط،جهحهد  ((90
كىك ايؿ غازم بف البي بف تهرتاش بف ايؿ غازم بف ارتؽ صاحب هارديف ككاف هكصكفا بالعدؿ  :الهمؾ قطب الديف ((91

   .18/ص10. الصفدم، الكافي بالكفيات،جى1184ى/580سنة كالشجاعة تكفي 
  .455/ص1؛ النعيهي، الدارس،ج 227/ص1ؽ-2جعالؽ،األ ، ابف شداد ((92
 .197،ص2005كليد هصطفى خالد،خمفاء كهمكؾ العصر اإلسالهي، دار البشالر،دهشؽ،  ((93
  .95/ص6كرد، خطط،ج ؛ 432-431/ص1النعيهي، الدارس،ج ((94
 .432-431/ص1الدارس،جالنعيهي،  ((95
 .97-96/ص1؛ النعيهي، الدارس،ج 235/ص10؛ الصفدم،الكافي بالكفيات،ج 164/ص5الذىبي، العبر،ج ((96
  .76/ص6كرد، خطط،ج ((97
 .240-236؛ ابف طكلكف، القاللد،ص 443/ص1؛ النعيهي، الدارس،ج 228/ص1-2ابف شداد،األعالؽ، ((98
 .234ابف طكلكف، القاللد،ص ((99

 .96/ص6عمي، خطط الشاـ،جكرد  ((100
 .228/ص1-2ابف شداد،األعالؽ، ((101
 .233ابف طكلكف، القاللد،ص ((102
  . 142-140؛ ابف طكلكف، القاللد،ص145/ص48؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج 88-87/ص2النعيهي،الدارس،ج ((103
 .219-217ص؛ ابف طكلكف، القاللد، 464ص/1؛ النعيهي، الدارس،ج 223ص/1ؽ-2جابف شداد،األعالؽ، ((104
 .464ص/1النعيهي، الدارس،ج ((105
  .178-177ص/1؛ النعيهي، الدارس،ج 262-261ص/1ؽ-2جابف شداد،األعالؽ، ((106
  .178-177ص/1النعيهي، الدارس،ج ((107
 .238ص/1؛ النعيهي، الدارس،ج 244ص/1-2ابف شداد،األعالؽ، ((108
 .238ص/1النعيهي، الدارس،ج ((109
 .95/ص6؛ كرد عمي، خطط الشاـ،ج 113؛ ابف الشحنة، الدر الهنتخب،ص 108/ص1ؽ-1عالؽ،جابف شداد، األ ((110
 .212-206الجاسر، هدارس،ص ((111
 .153؛ تريفة ، اسياهات العمهاء ، ص378/ص2ج ،قريزم، الخططاله ((112
 .نفس الهصدر ((113
 .153اسياهات العمهاء ، ص ((114
 .368/ص2،جقريزم، الخططاله ((115
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، دار الكتب العمهية، 2ـ(: الكاهؿ في التاريخ، ت: عبد اهلل القاضي، ط/1232ىػ/630ابف األثير، ابك الحسف عز الديف )ت  -
 ىػ.1415بيركت، 

ـ( : هدارس دهشؽ كدكر حديثيا كخكانكيا كربطيا كجكاهعيا، ت: هحهد 1325ىػ/726االربمي، الحسف بف احهد بف زفر )ت  -
   .1981دار الفكر، دهشؽ،” رحاب دهشؽفي “أحهد دىهاف، في كتاب 

 ـ( : تاريخ بغداد، دار الكتب العمهية، بيركت،د.ت.1070ىػ/463البغدادم، أبك بكر احهد بف عمي الخطيب )ت  -
( :النجػػـك الزاىػػػرة فػػي همػػكؾ هصػػر كالقػػاىرة : كزارة الثقافػػػة 1469ىػػػ/874ابػػف تغػػرم بػػردم، ابػػك الهحاسػػف جهػػػاؿ الػػديف يكسػػؼ )  -

 هي، هصر، د.ت.كاإلرشاد القك 
ـ( :تػػذكرة باالخبػػار عػػف اتفاقػػات االسػػػفار )الهشػػيكر برحمػػة ابػػف جبيػػر(، تحقيػػػؽ: 1217ىػػػػ/ 614ابػػف جبيػػر، هحهػػد بػػف احهػػد )ت   -

 هحهد هصطفى زيادة، دار الكتاب، بيركت،د.ت. 
هحهػػػػد  ت: عمػػػػي اإلصػػػابة فػػػػي تهييػػػػز الصػػػحابة، :ـ(1448ىػػػػػ/852ابػػػف حجػػػػر، شػػػػياب الػػػديف احهػػػػد بػػػػف عمػػػي العسػػػػقالني )ت  -

 .  1992، دار الجيؿ،بيركت،1البجاكم،ط
 ـ( :هعجـ البمداف، بيركت، دار الكتاب العربي، د.ت.1228ىػ/ 626عبدهلل شياب الديف ياقكت بف عبداهلل )ت  أبكالحهكم،   -
الحرية،بغداد، ـ( : شفاء القمكب في هناقب بني ايكب، ت: ناظـ رشيد، دار 1471ىػ/876الحنبمي، احهد بف ابراىيـ )ت  -

1979. 
ـ( : كفيات االعياف كانباء ابناء الزهاف، ت: احساف عباس، دار 1282ىػ/ 681ابف خمكاف، ابك العباس احهد بف هحهد )ت   -

  .1968صادر،بيركت، 
ـ( :تاريخ االسالـ ككفيات الهشاىير كاالعالـ، ت: عهر 1347ىػ/ 748الذىبي، شهس الديف هحهد بف احهد بف عثهاف )ت  -

ـ. سير اعالـ النبالء، ت: شعيب األرناؤكط , هحهد 1987ىػ/1407، دار الكتاب العربي، بيركت، 1السالـ تدهرل، ط/ عبد
، هطبعة 2. العبر في خبر هف غبر،، ت: صالح الديف الهنجد، ط/1413، هؤسسة الرسالة، بيركت،9نعيـ العرقسكسي، ط/

 .1995، دار الكتب العمهية، بيركت، 1الرجاؿ، طهيزاف االعتداؿ في نقد  .1984حككهة الككيت، الككيت،
ـ( :تركيج القمكب في ذكر الهمكؾ بني ايكب، ت: صالح الديف الهنجد،د.ـ، 1790ىػ/ 1205الزبيدم، هحهد هرتضى )ت  -

 ن.1969ى/1388دهشؽ، 
لتاسع، هنشكرات ـ(: الضكء الالهع ألىؿ القرف ا1496ىػ/902السخاكم، هحهد بف عبد الرحهف بف هحهد بف أبي بكر، )ت   -

 دار هكتبة الحياة، بيركت.د،ت.
ـ( : تراجـ رجاؿ القرنييف السادس كالسابع الهعركؼ 1266ىػ/ 665هحهد شياب الديف عبدالرحهف اسهاعيؿ )ت  كبأبك شاهة، أ  -

. الركضتيف في أخبار 1974، دار الجيؿ، بيركت، 2ت : هحهد زاىد بف الحسف الككثرم، ط بالذيؿ عمى الركضتيف،
 ـ.1997ىػ/ 1418، هؤسسة الرسالة، بيركت، 1الدكلتيف النكرية كالصالحية، ت: إبراىيـ الزيبؽ، ط/
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ـ( :االعالؽ الخطيرة في ذكر اهراء الشاـ 1285ىػ/684ابف شداد، عز الديف هحهد بف عمي بف ابراىيـ الحمبي )ت  -
القسـ  –، الجزء الثاني ن1953سي بدهشؽ،دهشؽ،القسـ االكؿ، ت: دكهنيؾ سكرديؿ، الهعيد الفرن –كالجزيرة،الجزء االكؿ 

 . 1956االكؿ، ت: ساهي الدىاف، الهعيد الفرنسي لمدراسات العربية، دهشؽ، 
الدر الهنتخب في تاريخ ههمكة حمب، ت : عبد اهلل ن( : 1412ى/815ابف الشحنة، هجد الديف هحهد بف هحهكد الحمبي )ت  -

 هحهد الدركيش، د.ت.ـ.
سهاء نساب كاألكهاؿ في األاألكهاؿ إتكهمة ن( : 1281ى/680بف عمي )ت  ؿ الديف ابي حاهد هحهدابف الصابكني، جها  -

 ن.1957ى/1377ت: هصطفى جكاد، هطبعة الهجهع العمهي العراقي، بغداد،  لقاب،كاأل
ى، دار ـ( :الكافي بالكفيات، ت: أحهد األرناؤكط كتركي هصطف1362ىػ/ 764الصفدم، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ )ت   -

 ـ.2000/ىػ1420إحياء التراث، بيركت، 
ـ( : القاللد الجكىرية في تاريخ الصالحية، ت : هحهد احهد دىهاف، 1546ىػ/953ابف طكلكف، شهس الديف هحهد بف عمي )ت  -

 .1980هجهع المغة العربية، دهشؽ، 
خ حمب، ت: ساهي الدىاف، الهطبعة ـ( : زبدة الحمب في تاري1261ىػ/ 660القاسـ كهاؿ الديف عهر)ت كابف العديـ، اب  -

 .1968الكاثكليكية،بيركت، 
ـ(: تاريخ هدينة دهشؽ، ت : هحب الديف ابي سعيد عهر بف العهرم، دار 1126ىػ/520ابف عساكر،عمي بف حسف)ت   -

 .1995الفكر،بيركت، 
عبد القادر األرنؤكط،  ـ( : شذرات الذىب في أخبار هف ذىب، ت:1678ىػ/ 1098ابف العهاد، ابك الفالح عبدالحي )ت   -

 ن.1985ىػ/1406، دار بف كثير، دهشؽ، 1هحهكد األرناءكط، ط/
 ـ( :البداية كالنياية: طبعة دار السعادة بهصر، د.ت.1337ىػ/ 774ابف كثير، اسهاعيؿ عهر )ت   -
(: الهصنؼ في األحاديث كاآلثار، ت: كهاؿ يكسؼ ـ849ىػ/235الككفي، أبك بكر عبد اهلل بف هحهد بف أبي شيبة )ت  -

 . 1409، هكتبة الرشد، الرياض،1الحكت، ط
، 1ـ( : السمكؾ لهعرفة دكؿ الهمكؾ، ت: هحهد عبد القادر عطا، ط/1441ىػ/ 845الهقريزم، تقي الديف احهد بف عمي )ت   -

بذكر الخطط كاالثار )الهشيكر بالخطط ـ ؛ الهكاعظ كاالعتبار 1997ىػ/1418دار الكتب العمهية : لبناف، بيركت، 
 الهقريزية(، القاىرة، هكتبة الثقافة الدينية، د.ت.

ـ( : زكي الديف ابك هحهد الهنذرم: التكهمة لكفيات النقمة، ت : 1258ىػ/656الهنذرم، زكي الديف هحهد بف عبد الهنعـ )ت  -
 . 1984،هؤسسة الرسالة، بيركت، 3بشار عكاد هعركؼ، ط

ـ( : الدارس في تاريخ الهدارس، ت: ابراىيـ شهس الديف، دار الكتب العمهية، 1520ىػ/927د القادر بف هحهد )تالنعيهي، عب  -
 ن. 1989ى/1410بيركت، 

، دار الفكر، 1: ىذيب األسهاء كالمغات، ت: هكتب البحكث كالدراسات، طـ(1277ق/676)ت النككم، هحي الديف بف شرؼ  -
 .1996بيركت،
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ـ( : هفرج الكركب في اخبار بني ايكب، تحقيؽ: جهاؿ الديف الشياؿ، دار احياء 1297ىػ/ 697يف هحهد بف سالـ )ت ابف كاصؿ، جهاؿ الد  -

 .1957التراث القديـ، القاىرة،
ب ـ( : الهرآة الجناف كعبرة اليقظاف في هعرفة ها يعتبر هف حكادث الزهاف، دار الكتا1366ىػ/ 768اليافعي، ابك هحهد عبداهلل بف سعد )ت   -

 ـ.1993ىػ،1413اإلسالهي، القاىرة،
 المراجع الحديثة : -

 .1990، كتبة الفالح، الككيت، 2اسهاعيؿ، هحهكد: تاريخ الحضارة  العربية االسالهية،ط  -
 ـ. 1985، الهكتب اإلسالهي، بيركت،2بدراف، عبد القادر : هنادهة األطالؿ كهساهرة الخياؿ، ت: زىير الشاكيش، ط  -
 احهد احهد : الحياة العقمية في عصر الحركب الصميبية بهصر كالشاـ، دار النيضة الهصرية لمطبع كالنشر، القاىرة، د.ت.  بدكم،  -
 .2010، دار الكتب العمهية،بيركت ، 1البرزنجي ، تريفة احهد عثهاف : اسياهات العمهاء االكراد في بناء الحضارة االسالهية ، ط  -
 .7،1984،ع6الشاـ في العصر االيكبي، هجمة تاريخ العرب كالعالـ :سبيطار، اهينة: التعميـ في   -
 .ن2000ى/1421، سكريا،1الجاسر، لهياء : هدارس حمب االثرية تاريخيا كعهارتيا، ط  -
 .1996، هكتبة النيضة، القاىرة، 14حسف، ابراىيـ حسف:  تاريخ االسالـ السياسي، ط -
 .7،1958، الهجمة التاريخية الهصرية، القاىرة، هجن1250-1127ى/648-520حمهي، هحهد: الحياة العمهية في هصر كالشاـ   -
  .2005خالد، كليد هصطفى: خمفاء كهمكؾ العصر اإلسالهي، دار البشالر،دهشؽ،   -
 .1994، هكتبة الخانجي،  القاىرة، 1طالخربكطمي، عمي حسف :  الحضارة العربية االسالهية،  -
 .1996،دار النيضة العمهية، القاىرة،1كالههاليؾ في هصر كالشاـ،طعاشكر، سعيد عبد الفتاح: االيكبيكف  -
 .1995في تاريخ االيكبييف كالههاليؾ، دار النيضة العربية، بيركت، العبادم، احهد هختار:   -
 .1927عمي، هحهد كرد : خطط الشاـ، دهشؽ، الهجهع العمهي العربي،   -
 ن.1989ى/1410،دار الطباع، دهشؽ،1عمى هدل الؼ عاـ،ط/ العمبي، اكـر حسف : خطط دهشؽ دراسة تاريخية شاهمة  -
 . 1969، بيركت، د.ف، 3الزركمي، خير الديف: االعالـ، ط  -
 .1991شعث، شكقي: حمب تاريخيا كهعالهيا التاريخية، هشكرات جاهعة حمب، حمب،  -
 ت.، دار الهعارؼ، القاىرة، د.2ضيؼ، شكقي: تاريخ االدب العربي العصر العباسي الثاني،ط  -
 1989، دار القمـ العربي، حمب ،2الطباخ ، راغب: اعالـ النبالء بتاريخ حمب الشيباء ، ط  -
 كحالة، عهر رضا: أعالـ النساء في عالهي العرب كاالسالـ، هؤسسة الرسالة، بيركت، د.ت.  -
 ن.2002،دار القمـ لمنشر كالتكزيع،دبي، 3الكيالني، هاجد عرساف: ىكذا ظير جيؿ صالح الديف،ط/  -
 . 2006هبيض، عاهر رشيد : حمب ترحب بكـ جكلة اثرية، دار القمـ العربي، حمب،   -
 .2000،دار الهعرفة الجاهعية، القاىرة،1عبد الهنعـ، حهدم: دراسات في تاريخ االيكبييف كالههاليؾ،ط  -

-F. Yahya: Inventaire archéologique des carvanserail de Damas,Thése dactylographiée, Aix –en 
Provence, 1979.  يكبي في الهجاؿ الهعهارم في العصر األ الهرأة أسيهتكفي هصر. 


