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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 العمرانيَّة امعما احلاكمة لأَل اأُلسرةة لنساء سهامات اخلرييَّاإِل

يف القرن الرابع اهلجري العاشر امليالدي  اإِلسالميَّةيف الدولة 

 القرن السابع اهلجري الثالث العشر امليالدي ِإىل

 رارات  َأمحد امعلي َأ

14/3/2021 تأريخ القبول:       17/2/2021 تأريخ التقديم:     
 ستخلص: الم

 العمراني ة امعما الحاكمة للأ  اأُلسرةة لنساء سهامات الخيري  البحث المعنون )ال   ن  إ          
سالمي ةفي الدولة  القرن السابع الهجري  إ لىفي القرن الرابع الهجري العاشر الميالدي  ال 

الحاكمة في  سرةاألُ النساء  أأد تهالثالث العشر الميالدي( يتحدث امعن الدور الكبير الذي 
سالمي ةالخيرية للدولة  امعما األأ  في بناء السرح الحضاري  امعما همية تلك األأ أأ ومدى  ال 

سالمي ةللدولة  في مجا  الخير وبناء مجتمع متقدم ومتطور وسليم من  موا نفاقهم للأ أأ و  ،ال 
لنساء المساهمة جميع النواحي الصحية والعلمية وامعلى رأسهم الناحية الدينية، فقد حاولت ا

في بناء  أأسهمواوكذلك  ،لبناء المساجد وتشجيع الناحية الدينية العمراني ة امعما في األأ 
ية مجتمع يتوقف امعلى الناحية التعليمية، أأبناء  ن  ألأ  ؛المدارس لتقدم وتطوير العلم والتعليم

نسانسعادة  ن  ألأ  ؛تحسين صحة الفرد في المجتمعهموا في بناء المستشفيات و سأأذلك وك  ال 
وا بصحة الفرد وكانوا حريصين امعتنامة يتوقف امعلى مدى صحته لذلك اوتقدمه وامعيشه بكر 

الخيرية، وك  هذه  امعما ج  تلك األأ أأوقاف من وقفوا األأ أأ و  موا وقد انفقوا األأ  ،امعلى تحسينها
 ن  مائهسأأ حسان وخلود الغرض منها تحصي  البر وال   كان التي قامت بها النساء امعما األأ 

 .في قائمة المحسنات
 .النساء، المسجد، المدرسة، المستشفىالكلمات المفتاحية:     

 
 

                                                 

 ِإقليم كوردستان العراققسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة سوران//مساعد مدرس. 
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 المقدمة: 
النساء هم اللبنة واألساس التي يقوم امعليه جميع المجتمعات وهي البوابة الحقيقية 

م منح السال ن  داخ  نفوس الفرد في المجتمع، وألأ  إ لىلدخو  الضوء الحضارة والثقافة 
 ن  ألأ ؛ وفي جميع المجاالت الطرائقسهامها في المجتمع بشتى إ  لنساء الحقوق الكاملة في ا

 ن  سمائهأأكانوا يحاولون الحصو  امعلى خلود  المؤمنين من المسلمين من النساء والرجا 
هم الخيرية فقد أأامعمالية امعن طريق النفقات والصدقات من والحصو  امعلى الصدقات الجار 

سالمي ةع السالمي والدولة مشر في بناء المجتبشك  مبا أأسهموا في بناء  السي ماو  ال 
ه ويجعلها مجتمع المؤسسات الدينية والتعليمية والخدمية التي تخدم المجتمع وترفع

جتمع، لذلك حاولنا في بناء ذلك الم أأسهمواا يخلد اسم النسوة الذين يض  أأ حضاري ومتقدم، و 
سالمي ةالنساء في العمارة في الدولة  أأد تهذي ن نبرز دور الأأ في هذا البحث  مكننا ، ويال 

نفوذ كبير في الدولة اء اللواتي يتمتعن بثروة طائلة و مث  هذا العم  تقوم به النس ن  إ  القو  
سالمي ة ونفوس صافية وخيرة تدفعها لتقديم  أأموا  إ لىتقديم الصدقات يحتاج  ن  ألأ  ؛ال 

 رح الحضارة والتقدم.صتمع ومساامعدتها في بناء المج إ لىخدمة مجانية 
دورا   دينأ أأ سماء النساء اللواتي أأ الموضوع، مجرد سرد لم يكن الهدف من هذا 

بها لبناء  أأسهمواماتهم التي لسالمي، بقدر ماهو بحث يبن مساهمعينا  في المجتمع ا
 تغفلأأ السياسي، و  ن  زت حو  دورهرك  الدراسات السابقة  ن  ألأ سالمي حضاري، إ  مجتمع 

النساء في المجتمع  الحضاري، هذا الدور الذي مكنها من النجاح فيها، ألن   ن  دوره
بحق مثاال   جتماامعي، لذلك فقد برزت نساء كن  من هذا النسيج اال اجزء   ُكن  لسالمي ا

ن هنا الروايات والكتب، وم تتداولها للفضيلة واليمان واامعتزاز المسلمين، وظلت سيرتهن  
 همية الموضوع الذي اخترت لكتابة بحث امعنه.أأ يبدو 

ايا فحص وتدقيق بين ثن إ لىي بحث امعن التاريخ السالمي يحتاج أأ كتابة  ن  إ  
موضوامعنا هي  ن  ألأ ؛ التي يفيد الباحث في كتابة بحثهالكتب للحصو  امعلى المعلومات 

التاريخ بروز دور  مدونو امعتنىاوهي فئة النساء، فقد  ،ا منسيةهامعن فئة معينة كبيرة لكن  
حداث التاريخية واالجتماامعية في الرج  هو المحرك الحقيقي للأ  ن  ألأ  ؛الرج  في التاريخ

التاريخ امعلى الرغم من  مدونو به عتنيا واليثانوي   اكون دور  دور النساء ي ن  ا   و  ،زمانك  األأ 
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للحصو  امعلى ها ليس كفاية ن  أأ  ال  إ  بدور النساء ودونوها  اامعتنوابعض المؤرخين  ن  أأ 
لذلك  ؛موضوامعنا هو موضوع امعن العمارة والناحية الحضارية ن  ألأ ؛ المعلومات دون مشقة

 فقد تكبد الباحثة مشقة في كتابة البحث.
ى امعدد من المصادر والمراجع التي واامعتمد البحث في تدوينه لتلك المعلومات امعل

ن ينا  رضاكم، ومن تلك الكتب أأ التي يمكن خراجه بالشك  إ  امعانوه في أأ فادوا البحث و أأ 
هـ/ 630) ىثير المتوفخ ابن األأ التي استفاد منه البحث كتاب )الكام  في التاريخ( للمؤر  

حوالهم المعيشية داخ  قصورهم، أأ ين، وامعن يخبار كثيرة امعن الخلفاء العباسأأ م( فيه 1232
 ة.يدامعدمواقع البحث منه في لذلك استفادة  ؛جواريهمساء الخلفاء و نوذكر الكثير امعن 

 ىخ الذهبي المتوفا كتاب )تاريخ السالم ووفيات المشاهير واألامعالم( للمؤر  يض  أأ و 
ين يحوا  العامة للخلفاء العباسأأنا بمعلومات قيمة وكثيرة امعن م( يمد  1247هـ/ 748)

هم في الدولة، وهي من الكتب التي اختصت بسرد تاريخي أأامعمالبرز أأ ونسائهم و 
 شخصيات الموجود في تاريخ السالمي.لل

م( وقد استفاد 1372هـ/ 774) ىبن كثير المتوفخ اوكتاب )البداية والنهاية( للمؤر  
سالمي ةالبحث منه كثيرا  للمدة التي تخص حوادث التاريخ الدولة   .  ال 

ها ثر أأ كتاب )الربط الصوفية البغدادية و ا ومن المراجع التي استفاد منه البحث كثير  
سالمي ةفي الثقافة  جواد، وكذلك ف مصطفى كتاب )سيدات البالط العباسي( للمؤل  و  ،(ال 

ف امعبدالحسين م( للمؤل  1258 -1009هـ/ 656 -400)الخدمات العامة في بغداد )كتاب
موها نساء وخدماتهم التي قد  المدوا البحث بالمعلومات وافية وقيمة امعن أأ مهدي الرحيم، فقد 

سالمي ةتمع الدولة للفرد والمج  لنا في كتابة البحث.  افكارهم امعون  أأ هم و ؤ راآ، فقد كان ال 
سماء الكتب والمراجع، يتكون البحث من مقدمة وثالث مباحث وخاتمة وقائمة بأأ 

العمارة الدينية( نسلط  امعما سهامات النساء في األأ )إ   :  التي هي بعنوانو  في المبحث األأ 
، وكذلك ية مث  المساجد والرباطشأة الديننه النساء في بناء المتأأد  الضوء امعلى دور الذي 

 الفقراء والمحتاجين. إ لىموه ن دورهم الخيري الذي قد  نبي  
سهامات النساء في بناء المدارس( إ  )فجاءت بعنوان:ا المبحث الثاني المعنون م  أأ 

سالمي ةدولة المجتمع ال إ لىسهامات النساء في تقديم المساامعدة إ   إ لىنشير   يسود التعليمل ال 
 ة والجه .مي  يقضوا امعلى األُ والثقافة بين فئات المجتمع ول
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سهامات النساء في العمارة الخدمية( إ  ) :وفي المبحث الثالث الذي يحم  امعنوان
نبرز الدور الذي لعبه النساء لخدمة المجتمع السالمي بتقديمهم خدمات لبناء 

مي بك  ماهو ينعم المجتمع السالل اآلباروتصليح الطرق و المستشفيات وبناء الجسور 
 يسه  امعليهم العيش بكرامة في دولتهم.ول نفسه الوقتخيري وحضاري في 
مت صورة مشرفة وواضحة امعن قد  ني قد وفقت في امعم  هذا و ن  أأ  أأرجووفي الختام 

 سهامات النساء في مجا  العمراني.     إ  
 العمارة الدينية: امعما نساء في األأ سهامات ال : إ  و  المبحث األأ 

لقد كانت العمارة الدينية من اهم الميادين التي كانت محور اهتمام نساء الخلفاء 
والصالحات  من ساكني قصور الخلفاء، كبناء المساجد واألربطة والخانقاه... وغيرها من 

األمصار  العمارت الدينية والنفاق امعليها، واهتمام بترميمها وصيانتها في مختلف
سالمي ة (، وبدأ . فقد ظهر اامعتناء ببناء العمارة الدينية بشك  واسع بعد امعهد الرسو  )ال 

سالمي ةظهور بنائها في الدولة  تخطيط المدن الجديدة، كما زاد منذ العهد الراشدي امعند  ال 
سالمي ةامعتناء ببناء العمارة الدينية بعد امعملية الفتوح اال ما في العصر سي  الو في األقاليم  ال 

ن  العمارة من مبررات  عد  تُ  ،حقةالا في العصور الا شخصي  خذ تأسيسها طابع  أأاألموي، وا 
سالمي ةا  في الحضارة همت بشك  واضح وفع  سأأ الخيرية التي  بتوفير الخدمات العامة  ال 
سالمي ةفي الدولة  بادة ماكن العأأ  :امعبر مختلف امعصورها في مجاالت مختلفة مث  ال 

 والتربية والتعليم والرامعاية الصحية وغيرها من مجاالت متعددة.
 العمارة الدينية:  -ال  و  أأ 

 بناء المساجد: .1
وردتها المصادر امعن العمارة الدينية تتعلق أأ ار التاريخية التي غلب األخبأأ  ن  إ  

 نفقاتجد، دون ان تفص  في طبيعة هذه الغالبا بالنفاق امعلى انشاء وتعمير المسا
ها تقتصر الغالب كذلك امعلى مساجد امعاصمة الخالفة بغداد، والحرمين ن  أأومقدارها، كما 

و ترميمها أأ جد التي قامت النساء ببنائها الشريفين بمكة والمدينة. وسوف نبين هنا المسا
 ي:أتكما ي
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واسمها السيدة صلف القهرمانة هي مسجد القهرمانة: القهرمانة من نساء القصر 
لف درهم أأر القائم بأمر اهلل بمبلغ امعشرين بي جعفأأ ص  اشتراها الخليفة العباسي رمينية األأ أأ 

هـ/ 498)ت:  1حد تجار الرقيق في سوق بغداد، امعرفت بذكاء وسرامعة البديهةأأ من 
هـ/ 622 -هـ 422بي جعفر القائم بأمر اهلل )أأحدى نساء الخليفة إ  وهي  2م(1103
التي خلدت اسمها منها مسجد  العمراني ة امعما التي تركت بعض األأ  3م(1074 –م 1030

ذا هم إ  ن  أأ مراء، حتى يذكر اد واألُ و  ا للقُ المسجد مجمع   وُيعد  ليها، إ  ويعود بناؤه  4القهرمانة
 صارهذه المسجد  ن  أأ . يبدو 5رادوا استوزار شخص، اجتمعوا في مسجد صلف القهرمانةأأ 

 للدولة. مميزةرات اتخاذ قر سة الدولة العباسية اليتخذها السامكنة السياسية التي من األأ 
، 6ص جامع ست مسكة: هي السيدة حدق الناصرية القهرمانة، هي تركية األأ 

 7العباس الناصر لدين اهلل وبأأاها الخليفة وصلت بغداد امعن طريق تجار الرقيق، واستصف
                                                 

، بيروت، 2الهمداني، التكملة تاريخ الطبري، تحقيق: ابرت يوسف كنعان، المطبعة الكاثولكية، ط 1
، 12م، ج1932والنهاية في التاريخ، مطبعة السعادة، القاهرة، ؛ ابن كثير، البداية 72ن ص3م، ج1961

 . 257ص
؛ ابن خلدون، العبر 180، ص7هـ، ج1254ابن األثير، الكام  في التاريخ، مطبعة البوالق، القاهرة،  2

 .794، ص4، ق3م، م1957وديوان المبتداء والخبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
م، بويع بالخالفة سنة 1000هـ/391هلل بن احمد القادر باللهن ولد سنة القائم بامر اهلل: هو امعبدا 3

بحضور القضاة واألمراء والكبراء في الدولة، سيطر السالجقة امعلى الحكم ومرض القائم،  1030هـ/ 422
، القاهرة، 2. السيوطي، تاريخ الخلفاء، مطبعة السعادة، ط1074هـ/ 467فبايع حفيده المقتدي، توفي سنة 

 .418-417، صم1959
ابن دحية، النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، تحقيق: امعباس العزاوي، مطبعة المعارف، بغداد،  4

 .179، ص12؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج150م، ص1946
الذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق: صالح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  5

ابن الدبيثي، مختصر المحتاج اليه، تحقيق: بشار امعواد معروف، دار الحرية ؛ 153، ص2م، ج1960
 .180م، ص1979للطباامعة، بغداد، 

الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: احسان امعباس، مط: دار الهال ، بيروت،  6
 .  85م، ص1975

م( بويع له امعند 1158هـ/ 553الناصر لدين اهلل: هو احمد بن المستضيء بن المستنجد، ولد سنة ) 7
موت ابيه المستضيء، امعاش الناصر مدة خالفته في امعز وجال  وقمع األامعداء، واستظهار امعلى الملوك، 
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، من لف دينارأأ لنفسه بمبلغ خمسة امعشر  1م(1225 –م 1179هـ/ 622 -هـ 575)
عالية مث  الذكاء ا لما كانت تحم  في نفسها من الصفات ال، نظر  2سوق الجواري في بغداد

حدى نساء القصر وكانت إ  ، وهي 3مور نساء القصرأُ وكلها أأناصر ال ن  أأ والفطنة لدرجة 
، وامعمرت جامعا ، 4محبة للخير لذلك امعندما حجت ضرب بها المث  بما فعلته من الخيرات

هـ/ 625اهر في القاهرة، يقا  له جامع الست مسكة، وماتت سنة )وهو جامع الظ
 .5م( في بغداد، ودفنت في الرصافة1227

هـ/ 599وكذلك والدته السيدة الفاضلة صاحبة البر والحسان زمرد خاتون )ت: 
ص ، كانت صالحة امعابدة كثيرة البر م( هي الست الجليلة المصونة، تركية األأ 1202

ربع وامعشرين سنة، نافذة الكلمة مطاامعة أأ خالفة ابنه الخليفة الناصر ت في والحسان، امعاش
لحرمين ه  اأأ لف دينار تصدقت بها امعلى أأوامر، حجت مرة وانفقت ثالث مائة األ

التي كانت تجريها  موا )رواية مبالغ فيها(، واألأ  6لفي جم أأالشريفين وكانت معها نحو 

                                                                                                                         

ولم يخرج امعليه خارجي، اال وقمعه، وقي  انه اقوى الخلفاء منذ القرن الثالث الهجري، القرن التاسع 
 .458 -448خلفاء، ص ص م. السيوطي، تاريخ ال1225هـ/ 622الميالدي، توفي سنة 

الذهبي، تاريخ السالم ووفيات المشاهير والامعالم، تحقيق: امعمر امعبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي،  1
 .404؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص135-133، ص17؛ ابن كثير، ج84، ص45)د.ت(، ج

 .61، ص2، )د.ت(، جالدياربكري، تاريخ الخميس في احوا  النفس النفيس، مط: سفيان، بيروت 2
الققشندي، مأثر االنافة في معالم الخالفة، تحقيق: امعبدالستار احمد فراج، مطبعة الحكومة، الكويت،  3

؛ ابن الساامعي، الجامع المختصر في امعنوان وتواريخ وامعيون وسير، المطبعة 127، ص2م، ج1964
 .260، ص9م، ج1934الكاثولكية، بغداد، 

اء في تواريخ النساء، تحقيق: رجاء محمد السامرائي، مطبعة دار العمري، مهذب الروضة الفيح 4
 .268م، ص1966الجمهورية، بغداد، 

؛ اليافعي، مرأة الجنان وامعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 215، ص12ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5
 .128ص ،2م، ج1997من حوادث الزمان، تحقيق: خلي  منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 

؛ الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، مكتبة القدسي، 86، ص42الذهبي، تاريخ االسالم، ج 6
 .163، ص6هـ، ج1335القاهرة، 
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ق بها امعلى الفقراء والمحتاجين من ما يتصد  ه  الحرمين الشريفين وك  أأ امعلى الفقراء و 
 .2ا كثيرة امعلى بناء الجوامعوقاف  أأ ، وانفقت ووقفت 1هليهمأأ مين بثواب الخلفاء و يالحجاج والمق
 ربطة:األأ  .2
امعداء ومالزمة الثغور لحماية حدود قامة امعلى الجهاد األأ ص  في الرباط ال  األأ 

غلب امعليه صفة معنى جديد ت إ لى بي للرباط تغيرالمدلو  الحر  ن  أأ  ال  ، إ  3البالد السالمي
، العاشر الميالدي، بسبب تطور 4واسط القرن الرابع الهجريأأ الزهد والتصوف منذ 

امعي التي جتمامختلفة فضال  امعن طبيعة التطور االطرائق وفرق  إ لىالتصوف وتشعبه 
)هو بيت  :الرباط بقوله ف المقريزيوقد امعر   ،ستقرار وانقطاع الغزوالامن و فرزته حالة األأ أأ 

 .5الصوفية ومنزلهم ولك  قوم دار والرباط دارهم(
 6الحكام مر مناألأ  ئالمختلفة الكبيرة والصغيرة باد يد الربطيوكان اهتمام بتش

ماكن ن نشأت هذه األأ ا   للعبادة والزهد، و  نقطاامعهم امعن الدنيا ومشاغلها للتفرغللمتصوفة ال
جر والثواب. وحاولت نساء والحسان وتحصي  األأ  صحابها كانت بغرض البر  أأ من 

مصار ربطة للمتصوفة في األأ القصر مشاركة الرجا  في هذا العم  الخيري فبنوا األأ 
سالمي ة  ، مث :ال 

                                                 
؛ الصفدي، الوفي بالوفيات، تحقيق: احمد األرنؤوط و تركي 411، ص44الذهبي، تاريخ االسالم، ج 1

؛ امعبدالحسين مهدي الرحيم، الخدمات 192، ص19م، ج2000زكي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 
م، 1978م(، دار الشؤن الثقافية العامة، بغداد، 1258 -1009هـ/ 656 -400العامة في بغداد )

 .56-55ص
؛ الصفدي، 386، 42؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج284، ص10ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 2

 .163، ص6ت الذهب،ج؛ الحنبلي، شذرا143، ص14الوفي بالوفيات، ج
 .302، ص7م، ج1955ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  3
 .22م، ص1975مصطفى جواد، الربط الصوفية البغدادية واثرها في الثقافة االسالمية، بغداد،  4
 .292، ص4هـ، ج1326المقريزي، الخطط، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،  5
 .596م، ص1986تربية السالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، سعيد اسماامعي  امعلي، معاهد ال 6
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هـ/ 551بي الحسن الغزنوي امعلي بن الحسين )ت: أأ  إ لىرباط الغزنوي: وينسب 
هـ/ 529 - 512تظهر باهلل )نشأته السيدة خاتون حرم الخليفة المسأأ قد  1م(1156
فة م( جارية الخلي1201هـ/ 598، ورباط السيدة بنشفة )ت: 2م(1118 –م 1094
الذي بنته  3م(1179 – 1170هـ/ 575 - 566نجد باهلل )تيء بأمر اهلل بن المسضالمست

، وقد بنت السيدة بنشفة هذا الربط للنساء 4م( بسوق مدرسة التتشية1177هـ/ 573)
 .5 كثيرا امعلى المقيمات بهأأمواال  قت الصوفيات، وفر 

هـ/ 622 - 557م الخليفة الناصر لدين اهلل )أأ رباط زمرد خاتون: زمرد خاتون 
 – 1170هـ/ 575 - 566م(، وزوجة الخليفة المستضيء بأمر اهلل )1225 – 1179
لتربة  انشأت مجاور  أأرباط زمرد خاتون التي  :ها مث ئنشامرت بأأأأ  ةربطة كثير أأ م( لها 1179

من المسجد الحرام المعروف ا بمكة بالجانب الشمالي يض  أأ، ولها رباط 6معروف الكرخي
 إ لى، ورباط المأمونية ينسب 7م(1095هـ/ 579وقد كانت امعمارته سنة ) ،م الخليفةأأبرباط 

                                                 
امعلي بن حسين بن امعبداهلل: هو الواامعظ نز  بغداد، سمع الحديث بغزنة وبغداد، وكان له قبو  امعند  1

السالطين والخلفاء والعامة، ولما مات السلطان السلجوقي الذي كانت له امعنده حضوة اهين الغزنوي 
قتفي لقبا  السلطان امعليه، وصودرت امواله فقد كان معه قرية فأخذت منه واامعرض امعنه الخليفة الم

وطولب بغلتها امعند القاضي، ومازا  الغزنوي يلقي الذ  بعد االعز الى ان توفي. الذهبي، تاريخ السالم، 
 .61-58، ص38ج
2  
لب ارسالن المدرسة التتشية: بناها األمير المملوكي خمارتكين التتشي مملوك سلطان تتش بن ا 3

 .44السلجوقي ألصحاب المذهب الحنفي. مصطفى جواد، الربط الصوفية، ص
4  
ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، تحقيق: محمد غبدالقادر امعطا و مصطفى امعبدالقادر  5

 -43؛ مصطفى جواد، الربط الصوفية، ص238، ص18م، ج1992امعطا، دار الكتب العربية، بيروت، 
44. 
؛ ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر 284، ص10األثير، الكام  في التاريخ، ج ابن 6

 .163، ص6م، ج1992والقاهرة، تقديم وتعليق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
علمية، بيروت، الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، تحقيق: محمد امعبدالقادر امعطا، دار الكتب ال 7

 .239-238، ص8م،  ج1998
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ية ، في محلة المأمون2م1183هـ/ 579وقد افتتح هذا الرباط سنة  1السيدة زمرد خاتون
، فقد كانت كثيرة موا من األأ  اوافر   اخرى حظ  ربطتها األُ ت لهذا الرباط وألأ ببغداد، وجعل

 . 3يتامالزهاد والعلماء والفقراء وذوي الحاجات والفاقة واألأ  إ لىالحسان 
بنت  4م(1188هـ/ 584خالطية: السيدة سلجوقة خاتون افتتحت سنة )رباط األأ 
قي ملك بالد الروم )اسيا الصغرى( زوجة رسالن الثاني بن مسعود السلجو أأ السلطان قليج 

م( بنت رباطا  امعرفت 1225 –م 1179هـ/ 622 -هـ 557الخليفة الناصر لدين اهلل )
 .6م(1179هـ/ 575وافتتحت بعد وفاتها اذ توفيت سنة ) 5خالطيةبرباط األأ 
الواقفة  إ لىربطة الجهة، نسبة أأ ى تسم   امعديدة ربطةأأ خالطية امعبارة امعن األأ رباط و 

ربطة تقع بأامعلى مكة، وقد كان وقف بعض جهة المكرمة سلجوقة خاتون، وكانت هذه األأ ال
ن يكون امعلى النساء الحنفيات من المجاورات أأ ربطة للنساء وشرط الوقف هذه األأ 

 .  7والقادمات
ة في مختلف البالد، يدثر امعدآاتون: السيدة سلجوقة خاتون لها مورباط سلجوقة خ

 .8هالها ربط في بغداد وغير 
ثامر مبارك بن امعبداهلل  بيأأ ختان خديجة ومريم ابنتي القائد رباط الهريش: األُ 

  من سنة و  وقاف امعلى ربط الهريش في العاشر من شهر ربيع األأ وقفتا األأ أأ القاسمي 
                                                 

مصطفى جواد و احمد سوسة، دلي  خارطة بغداد قديما وحديثا، مطبعة المجمع العراقي، بغداد،  1
 .252م، ص1958

 .125، ص10ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 2
 .163، ص6ج؛ ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة، 284، ص10ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 3
 .26، ص12ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 4
 .34مصطفى جواد، الربط الصوفية، ص 5
 .33؛ مصطفى جواد، الربط الصوفية، ص179، ص10ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 6
؛ الفاسي، الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، تحقيق: 437، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 7

؛ حسين امعبد العزيز الشافعي، األربطة في مكة 418م، ص1985حمد الذهبي، مكة المكرمة، مصطفى م
المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر المملوكي، دراسة تاريخية حضارية، مؤسسة الفرقان، جدة، 

 .74م، ص2005
 .26، ص12ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 8
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وقف امعلى النساء الصوفيات المتدينات الخاليات من األزواج أأ م( وقد 1193هـ/ 590)
 . 2ذا الربط في موضع الدريبة، وقع ه1الشافعيات المذهب

بن محمد بي الرجاء أأاء: السيدة تاج النساء بنت رستم رباط السيدة تاج النس
، السيدة تاج النساء 4جددت رباط التي يقع بأجياد 3م(1212هـ/ 610ة )ت: األصبهاني  

لماء كما روى بنت رستم سيدة فاضلة ومحبة للخير والعلم، روت بالجازة امعن بعض الع
جددت تلك الوقف بعد و ، 5سكنت مكة وتوفيت بها امعن بضع وتسعين سنةو امعنها،  همبعض

زيد من أأ ى تقي الدين الفاسي بالقو : )له خرابه التي اليعرف متى بنيت والسنة وقفه واكتف
 . 7ن يكون الربط للنساء الصوفيات والمجاوراتأأ ، واشترط السيدة تاج النساء 6مائتي سنة(

                                                 
رفة امعبدالعزيز العبيكان، الحياة العلمية واألجتماامعية في مكة في ؛ ط337، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 1

؛ الشافعي، األربطة في 227م، ص1996القرنين السابع والثامن للهجرة، مكة الفهد الوطنية، الرياض، 
 .72مكة المكرمة، ص

 .336، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 2
مد امعبدالقادر امعطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الفاسي، العقد الثمين في تاريخ بلد األمين، تحقيق: مح 3

؛ ابن فهد، اتحاف الوري بأخبار ام القرى، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، 192 -191، ص6م، ج1998
حياء التراث السالمي، مكة المكرمة،  ؛ جمي  حرب، 18، ص3م، ج1984مركز البحث العلمي وا 

 .194م، ص1985الحجاز واليمن في العصر األيوبي، )د.م(، 
اجياد: كأنه جمع جواد والناس تقو  جياد كان األسم يطلق امعلى شعبين كبيرن من شعاب مكة، يأتي  4

احدهما من الجنوب يقسم حما الماء فيتجه شماال ، واألخر يأتي من الشرق من جب  األامعرف، ثم يجتمعان 
مأهولين بأجياد امعديدة من امام المسجد الحرام من الجنوب فيدفعان في وادي ابراهيم وقد اصبحا اليوم 

احياء مكة، اشهرها حي جياد والمصافي وبئر بليلة، انظر: امعاتق بن غيث البالدي، معالم مكة التاريخية 
 . 14واألثرية، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، )د.ت(، ص

، ؛ جمي  حرب18، ص3؛ ابن فهد، اتحاف الوري، ج192 -191، ص6الفاسي، العقد الثمين، ج 5
 .194م، ص1985الحجاز واليمن في العصر األيوبي، )د.م(، 

 .125؛ الزهور المقتطفة، ص436، ص1شفاء الغرام، ج 6
 .435، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 7



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 415 

منة آ وقفته جماامعة من النساء منهن  أأ جياد، وقد ذا الرباط بأأ رباط الساحة: ويقع ه
، وكان شرط الوقف هذا الرباط امعلى الفقيرات 1العذرية والدة قطب الدين القسطالني

 .2والغريبات
م الخليفة أُ دة هاجر زوجة الخليفة المستنصر و رباط السيدة هاجر: السي

ا امعلى قاامعدة جميلة، وراغبة في فع  هم، ويقا  بأن  1248هـ/ 646 ت سنةالمستعصم توفي
مرت ببناء رباط للصوفية، بشارع ابن رزق أأ ها ن  أأ، وخير دلي  3الخيرات ومواصلة الفقراء

 .4اهلل في الجانب الغربي من بغداد
 الخانقاه: .3

سالمي ةخون ظهور الخانقاه في البالد يرجع المؤر   نهاية القرن الرابع  إ لى ال 
الدي، وذلك امعندما بنى المحدث المشهور محمد بن حبان البستي الهجري، العاشر المي

درس ؛ إ ذ صحيح ابن حبان خانقاه في نيسابورصاحب مصنف  5م(965هـ/ 354)ت: 
 .6فيه مصنفاته

سالمي ةها تظهر بشك  واضح في البالد ن  أأويبدو  خال  القرن الخامس  ال 
خرى تعليمية، وقد أُ دية و وظيفة تعب، الحادي امعشر الميالدي، وقد كان للخانقاه 7الهجري

كانت الخوانق من المؤسسات التعبدية التي تشبه الربط في وظائفها الدينية والتعليمية، 
 ه  البر والحسان من نساء القصور.أأ ت هي كذلك بالرامعاية والعناية من فحظي

                                                 
 .191، ص6الفاسي، العقد الثمين، ج 1
 . 125؛ الزهور المقتطفة، ص435، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 2
 .329ابن دحية، النبراس، ص 3
؛ ابن شاكر الكتبي، فوات 289، ص4هـ، ج1283بن خلكان، وفيات األامعيان، مطبعة بوالق، القاهرة، ا 4

 .210، ص4م، ج1951الوفيات، تحقيق: محمد محي الدين امعبدالحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 
اامعة، الذهبي، سير اامعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرنؤوط و حسين األسد، مطبعة دار البيروت للطب 5

 .281، ص15؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج94 -92، ص16م، ج1981بيروت، 
؛ محمد امعبدالستار امعثمان، المدينة السالمية، مطابع 94، ص16الذهبي، سير اامعالم النبالء، ج 6

 .243م، ص1988الرسالة، الكويت، 
يك سوردي ، منشورات المعهد ابن شداد، األامعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، تحقيق: دومن 7

 .93، ص1، ق1الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، )د.ت(، ج
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خانقاه الخاتونية: وتنسب ا  مؤسستها امعصمة الدين الخاتون بنت األمير معين 
 دين أنر زوجة السلطان نورالدين محمود ثم تزوجها السلطان صالح الدين األيوبي فيال

حشمة، ذات بر  فرهن  أأو ، و هن  جل  أأ امعف النساء و أأ م، وقد كانت من 1176هـ/ 572سنة 
حسان، وقد بنت هذه الخانقاه للصوفية امعلى شرف القبلي خارج باب النصر امعلي وا   

ه نا  منها الخانقاه حظ وافر من امعوائدها ن  أأرة الشك وقاف كثيأأ ، وكانت لها 1بانياس
حوالهم في أأ ها من مأك  ومشرب ولباس ومايصلح المالية لنفاق امعلى حاجات المالزمين ل

 .  2م1185هـ/ 581مختلف الشؤن، توفيت امعصمة الدين خاتون بدمشق سنة 
نشأتها ست أأ الملك صالح، وهي الخانقاه التي  خانقاه ست الشام:  ست الشام ام

سماامعي  بن إ  األيوب بن شاذي ام الملك الصالح ، بنت األمير نجم الدين 3الشام خاتون
كثر أأ ، وقد كانت من 4م1182هـ/ 578الملك العاد  نورالدين تحت قلعة بحلب سنة 

 كثيرة امعلى أأمواال  الفقراء والمحتاجين، وكانت تنفق في ك  سنة  إ لىا حسان  ا   النساء صدقة و 
، وهذا ما يرجحان هذه 5دوية والعقاقيرشربة واألأ لحاجة وتهيأ في دارها األأ صحاب اأأ 

 .   6الخانقاه قد نالت حظا  وافرا  من هذه النفقات
رام  من النساء نشأت ليواء العبابدين والمتزهدين واألأ هذه الخانقاوات أأ ن  إ  

سكنوا أأ ت لهم هذه الدور و وال غلة، فبني والفقراء الذين ليس لهم ما يكف  حاجتهم من تجارة
 نفقوا امعليهم من الطعام والشراب واللباس ما تقوم به مصالحهم.أأ فيها و 

 
                                                 

 .573، 16؛ ابن الكثير، البداية والنهاية، ج120، ص41الذهبي، تاريخ السالم، ج 1
؛ ابن الكثير، البداية 120، ص41؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج28 -27، ص3الذهبي، العبر، ج 2

؛ النعيمي امعبدالقادر بن محمد الدمشقي، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب 573، 16والنهاية، ج
 .388، ص1م، ج1990العلمية، بيروت، 

 -120، ص7؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج218 -217، ص6ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة، ج 3
121. 

 .93، ص1، ق1ابن الشداد، العالق الخطيرة، ج 4
 .84 -83، ص17والنهاية، ج ابن الكثير، البداية 5
 .218 -217، ص6ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة، ج 6
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 الخيرية: امعما األأ  -ثانيا  
ممن كان لهن نفوذ اقتصادية في الدولة مث  جميلة بنت  امعديدات نسوةفقد برزت 

مقدار ما كانت  ا يذكر في سخائها وبذلها للما  يتبين لنا، فمم  1ناصر الدولة الحمداني
م(، فضرب في حجتها المث  فكان 077هـ/ 366تمتلكه هذه المرأة، فقد حجت في سنة )

، فقد 2يوصف ، ونشرت من المكارم ما الموا يقا : حجة جميلة الموصلية ففرقت من األأ 
ف دينار الآوالثلج، ونثرت امعلى الكعبة امعشرة  السويق بالسكر اه  الموسم جميع  أأ سقت 
صالت الجزيلة، كما غنت الفقراء المجاورين بالأأ مائة امعبد ومائتي جارية، و قت ثالثواامعت

 .        3ت خمسمائة راحة للمنقطعين من الحجاجامعد  أأ 
 - 575لدين اهلل العباسي )  ا زمرد خاتون والدة الخليفة الناصرم  أأ 

قته لدلي  امعلى ذلك مانف طائلة، واأأمواال  فقد كانت تمتلك  م(1225 - 1179هـ/622
 - 640ا والدة الخليفة مستعصم باهلل  )م  أأ ، 4( دينار300000ذ بلغ نحو )إ   ؛امعندما حجت

 أأمواال  انفقت  ها امعندمان  أأ روى  ؛ إ ذ كثيرةأأمواال  م( فقد امتلكت 1258 - 1242هـ/656
 .  5ما كانت تنفقه في وجوه الخير فضال  امعنامعظيمة امعلى الحجاج، 
 6(932-907هـ/ 320-295الفض  المقتدر باهلل )م الخليفة ابو أُ السيدة شغب 
 امعن قوة الشخصية ، فضال  تعددة المواهب تحم  مؤهالت كثيرةفالسيدة امرأة رومية م

                                                 
هي جميلة بنت ناصر الدولة ابي محمد بن حمدان واخت ابي تغلب الحمداني، من ربات بيت الجود  1

؛ الحنبلي، شذرات الذهب، 284، ص14م. ابن الجوزي، المنتظم، ج980هـ/ 371والكرم، توفيت في سنة 
 . 55، ص3ج
في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد ابو الفض  ابراهيم، مطبعة المدني،  الثعالبي، ثمار القلوب 2

 .205، ص1م، ج1965)د.م(، 
الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن اه  العصر، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت،  3

خشري، ربيع األبرار، تحقيق: ؛ الزم248، ص14؛ ابن جوزي، المنتظم، ج37، ص1م، ج1983
 .162، ص1م، ج1992امعبداألمير مهنا، مؤسسة األامعلمي للمخطوطات، بيروت، 

 .213، ص14الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 4
ابن الكازروني، مختصر التاريخ من او  الزمان الى منتهى دولة بني امعباس، تحقيق: مصطفى جواد،  5

 .266م، ص1970مطبعة الحكومة، بغداد، 
 .385 -378تاريخ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ص  6
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لها وتعظيما   ا بالسيدة تفخير  ال  إ  انت شغب في امعهد المقتدر ال تعرف ك 1وحسن الخلق
 .3م(933هـ/ 321، توفيت سنة )2لقدرها

فقد كانت ال تتوانى  4الخيرية والوقف امعما لشديد للأ رفت السيدة شغب بحبها اامعُ 
الكثيرة في سب  الخير والبر والحسان وتواظب امعلى مصالح الحاج  موا نفاق األأ في إ  

طباء وأمرت بإصالح بخزانات لمياه الشرب وبعض من األأ  فمثال  بعثت في موسم الحج
م( امعندما 910هـ/ 298سنة ) ها الخيرية ما قامت به فيأأامعمال، وخير مثا  امعلى 5الحياض
ن شاهدت حالتهم المزرية إ  ة، إذ ما بغداد أسارى ألربعمائة رج  من القرامط إ لىوص  

سرى نفقة من الكساء ثم حتى أمرت بالنفقة امعليهم والحسان إليهم ووهبت لك  امرأة من األأ 
بسوق يحيى  هي إنشاؤها مارستانا   العمراني ة، ولع  أهم مآثرها 6أمرت بإطالق سراحهم

                                                 
 .145، ص20الذهبي، سير أامعالم النبالء، ج 1
م، 1988الصابي، تحفة األمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق: خلي  منصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  2
؛ 55ص م،1938، القاهرة، 2؛ الجهشياري، الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى السقا واخرون، ط30ص

 .79م، ص1950مصطفى جواد، سيدات البالط العباسي، مطبعة دار الكاشف، بيروت، 
؛ مصطفى جواد، 222، ص6؛ ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج71، ص1الهمداني، التكملة، ج 3

 . 93سيدات البالط العباسي، ص
، 1م، ج1915القاهرة، ابن مسكويه، تجارب األمم وتعاقب الهمم، مطبعة شركة التمدن الصناامعية،  4
؛ ابن الساامعي، نساء الخلفاء، تحقيق: مصطفى جواد، 283، ص1؛ القلقشندي، مآثر االنافة، ج18ص

 .111دار المعارف، مصر، )د.ت(، ص
 .225، ص6؛ ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج254، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج 5
لة السالمية، دار بيروت للطباهة والنشر، بيروت، ابن الطقطقي، الفخري في األداب السلطاني والدو  6

، 3؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج169، ص11؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج260م، ص1966
 .233ص
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الذي رتب  1الطبيب والمؤرخ المشهور سنان بن ثابت إ لىوكلت إدارته أأ بالرصافة 
 .2المتطببين فيه ليستقب  المرضى مع نفقة داره في الشهر ستمائة دينار

رت بشك  مباشر في تقوية الدولة في الناحية ث  أأ ها الخيرية التي أأامعمالومن 
ال وهي فتح مغازن الغلة، كانت شغف أأ يدة شغف العسكرية ما قامت به السالسياسية و 

تملك مخازن كبيرة للغال ، فتحها اثناء ثورة العامة في بغداد اثناء وزارة حامد بن العباس، 
 .3ما اسهم في انخفاض األسعار، وانتهاء الثورة

سهمت شغف من مالها بإغاثة المنكوبين، حينما سقط ثلج امعظيم في بغداد سنة أأ و 
لف دينار لدامعم جيش أأ ، كما قدمت خمسمائة 4فأتلف النخي  واألشجار م،962هـ/ 314

 .    5م927هـ/ 315ابنها المقتدر في صد هجوم القرامطة امعلى الكوفة سنة 
وقاف امعلى المصالح الخيرية، مثال  وقفت بعض ممتلكاتها وكانت توقف األأ 

 ن  أأ ، ويبدو 6وتخومها ها لتقوية ثغور الدولةأأموالمن  اللفقــراء، كما كانت تخصص بعض  
 .7 لطلب الخير وحدهال  إ  وقاف ليست خالصة الخيرية واألأ  امعما ك  هذه األأ 

م( جارية رومية حظية الخليفة المستنصر 1247هـ/ 652السيدة شاهان )ت: 
زلة الرفيعة والمقام الذي اليص  باهلل ووالدة الخليفة المستعصم باهلل، وكان لها امعنده المن

قطعت القرى والعقارات أأ وديوان ووكالء، وحكمت في ديوان و وكان لها باب  ليه غيرها،إ  
                                                 

م( طبيب صابئي من اص  حراني، نشأ ببغداد ورئيس 943هـ/ 332سنان بن ثابت: أبو سعيد )ت:  1
دم الخليفتان القاهر والراضي، ينظر: لويس معلوف، المنجد في األطباء في امعهد الخليفة المقتدر خ

 .310االامعالم، ص
، 2م، ج1967محمد بن امعبد اهلل بن احمد االزرقي، أخبار مكة، مطبعة  دار المشرق، بيروت،  2
 .114ص
 .329م، ص1995محمد خضري بك، الدولة العباسية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  3
 .89، ص2م، ج1994ة خلفاء المسلمين، دار الفكر العربي، بيروت، زهير الكبي، موسوامع 4
 .55، ص1الهمداني، تكملة، ج 5
؛ امعمر كحالة، اامعالم النساء، 74، ص2؛ الهمداني، التكملة، ج95ابن القفطي، تاريخ الحكماء، ص 6
 .130، ص5ج
ما وقفه من الممتلكات وقي  لتخلصها من أداء الضريبة امعن بقية ممتلكاتها الن الواقف يحتفظ لنفسه  7

 .230، ص2حتى إذا توفي انتهت الدارة الى اكبر أبنائه، ينظر: القلقشندي، مآثر االنافة، ج
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يتام، دائمة الصدقات، رام  واألأ السنية، وكانت كثيرة البر والمعروف والتفقد للفقراء واألأ 
السناكرة،  إ لىالخير، راغبة في فعله، وامعملت حسبة شهرية، راتب شهري يدفع  إ لىمائلة 

لف دينار وخمسة أأوالجوهريين، ويدفع مقدار مائة لتجار والبزازين، والزراكشة والصاغة، وا
 .1رباب الصنائع بمختلف الحرفأأ  إ لى ة ونصف دينار وستون دينارئالف دينار وثالثمآ

 سهامات النساء في بناء المدارس:إ  المبحث الثاني: 
 سهامات النساء في بناء مؤسسات تعليمية قب  ظهور المدارس:إ   -اوال  

ذ الكتابة إ   ؛ها صناامعة شريفةن  أأالكتابة من صنائع الحضرية، و  ن  أأ لدون ابن خ يرى
نسانمن خواص  ى د  في الضمائر، وتتأ ز بها امعن الحيوان، فهي تطلع امعلى ماالتي مي   ال 

البالد البعيدة، فتنقضي الحاجات وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع  إ لىغراض بها األأ 
كتابة، وضرورة همية كبرى للقراءة والأأ ولى أأ السالم  ، وبعد مجي2م والمعارفالعلو  إ لىبها 

 ن  أأ بذلك، كما  ال  إ   لسالم من امعقيدة وتشريع ال يدركجاء بها ا ما ن  ألأ  ؛التعلم وطلب العلم
سالمي ةما صارت امعليه الحياة والدولة  القراءة وتدوين،  إ لىها وتوسعها تحتاج وئبعد نش ال 

سباب التي جعلت الناس يتجهون نحو تعلم القراءة والكتابة، لذلك ظهرت كثير من األأ  لذلك
 وفق الظروف الحضارية بمختلف مقوماتها التي تمر  امعلى بدأت تظهر مؤسسات التعليمية 

مر هذه المؤسسات التعليمية التي قامت بها أأ لة العباسية، لذلك سوف سنبحث في بها الدو 
 نشائها واستمرارها.ل   موا ن خال  بذ  األأ نساء القصر بدامعمها م

  :المساجد .1
قدم مؤسسات التعليم في السالم، لذلك يرتبط تاريخ التعليم أأ المساجد من  عد  تُ 

ا من الوظيفة الدينية والدنيوية التي يقوم بها المسجد في ا انطالق  ا وثيق  بالمسجد ارتباط  
 يام نشأته األولى.أأ حلقات الدراسة منذ قامة تمع السالمي، وقد اتخذ المسجد ل  المج

خرى امعلى مر جانب الوظائف األُ  إ لىواستمر المسجد يؤدي وظيفته التعليمية 
ا سباب جعلت المسجد مركز  أأ مصار دون انقطاع، ومن سالمية وفي مختلف األأ العصور ال  

قد اتسعت مهمة فهم تلك التعاليم التي جاء بها السالم، و  إ لىتعليميا هو حاجة المسلمين 
                                                 

 .120 -119ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص 1
 .524ابن خلدون، العبر، ص 2
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ا للقضاء وساحة ا للتعليم ودار  سالم فكان مكان للعبادة، ومركز    لل  و  المسجد في العصر األأ 
لمسلمين بالقضايا لامعالم ا استقبا  السفراء والوافدين، ومنبر  جتماع الجيوش ومنزال  الال
 ال  دان الفتح إ  ذا ح  السالم في بلد من بلإ  ، لذلك ف1قتصادية والسياسيةجتماامعية واالاال

 . 2( ح  بالمدينة المنورة  امعم  قام به الرسو  )و  أأ  ح  معه المسجد وكما كان
سالمي ةوظ  المسجد في مختلف البالد  ا لعقد المجالس العلمية لدراسة مكان   ال 

 .3دبخبار والسير واألأ والفقه واألأ  القران الكريم والتفسير والحديث النبوي
ك  ما من  إ لىة المسجد امعلى الصالة فحسب ب  تعدته لذلك لم تقتصر مهم

شأنه ان يخدم الدين والمجتمع، كتعليم األطفا  والطالب، فقد قامت المساجد بدور امعلمي 
كبير منذ تأسيسها، فكانت تقام بها حلقات امعلوم الدين، وتدرس فيها امعلوم اللغة والمنطق 

 .  4والطب
جانب وظيفته الدينية والتي  إ لىليم ومن المساجد التي كانت تؤدي وظيفة التع

جر والثواب وهو ال  هذا العم  الحصو  امعلى األأ بناها النساء الخيرات التي حاولوا من خ
سالمي ةجامع القرويين بفاس، وهو من اامعظم المساجد التي شيدت في تاريخ العمارة   ال 

اهلل الفهري محمد بن امعبد بي امعبداهللأأم البنين بنت الشيخ الفقيه أُ أنشأته السيدة فاطمة 
بيها، أأ بنائه من ما  ورثته امعن م البنين، وكانت نفقة أُ سم فاطمة االقيرواني المعروف ب

م، وكان لهذا المسجد مكانة 859هـ/ 245وكانت بداية بنائه في شهر رمضان سنة 

                                                 
م، 1992مصطفى محمد متولي، مدخ  الى تاريخ التربية السالمية، دار الخريجي، الرياض،  1
 .191ص
 . 494، ص1م، ج1955، مصر، 2ابن هشام، السيرة النبوية، مصطفي السقا واخرون، ط 2
 .118حسن امعبدالعا ، ص 3
امعبداهلل امعبدالرزاق مسعود السعيد، السالم ومؤسساته التعليمية، دار امعمان للنشر والتوزيع، امعمان،  4

 .23م، ص2000
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، فالحديث امعن بداية الحركة 1تاريخية كبيرة لدوره الديني والعلمي والسياسي والحضاري
 .  2التعلمية بهذا الجامع كالحديث امعن بداية الصالة به

خر آ إ لىا من امعصر ا ونشاط  وظلت الحركة التعلمية بهذا الجامع تشهد تطور  
ما في القرن السادس الهجري، الثالث العشر الميالدي، وقد سخرت لخدمة هذا السي  و 

هذا الجامع لما  الجامع ثروات حبيسة كثيرة المر الذي شجع امعلى تهافت الطالب امعلى
كانوا يحصلون امعليه من الخدمات المجانية المتعلقة بالطعام والشراب والقامة والمنح 

 .3الدراسية والمالية يستعينون بها امعلى التفرغ لطلب العلم
هو يكون من طرف الميسورين التموي  التطوامعي التي كانت تقوم بها النساء ف ن  إ  
 هله امعلى العلماء وطلبة العلم.   أأ هم في سبي  العلم و والأأمحسان الذين ينفقون من وذي ال  
 الرباط ذات الوظيفة التعليمية: .2

 اهو الحديث امعنها حينما صارت مركز  هذه الدراسة امعن الربط ذي يهمنا في ال
جنب مع المدارس بعد نشأتها في تقديم  إ لىتعم  جنبا   نقواامعلميا ، فقد كانت الربط والخ

نهم، لذلك فقد كانت الربط والخوانق ؤو طلبة من حيث اليواء ورامعاية شللالخدمات التعليمية 
 .  4تجاور المدارس والجوامع، ويسكنها الطالب والعلماء

جانب العبادة التي  إ لىتعليمية  اغراض  أأ شهر الربط التي كانت تؤدي أأ ومن 
سالمي ةنشأها النساء في الدولة أأ  المأمونية وقد كانت من ، رباط موا قوا امعليها األأ فنأأ ، و ال 

نشأته السيدة زمرد خاتون والدة الخليفة أأ ظيفة التعبدية والتعليمية، الذي األربطة ذات الو 

                                                 
م، 2001بعة المحمدية، المملكة المغربية، احمد الرسيوني، الوقف السالمي مجاالته وابعاده، مط 1
 .30 -29ص
 .111، ص1، ج1972امعبدالهادي التازي، القرويين جامعا وجامعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2
 .34احمد الرسيوني، الوقف السالمي، ص 3
زدق، يحي محمود ساامعاتي، الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان للموروث الثقافي، مطبعة الفر  4

 .108م، ص1986الرياض، 



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 423 

وقاف امعلى شيخ أأ م( وقد كان له 1183هـ/ 579سنة ) ، وقد افتتح1ليهاإ  الناصر وينسب 
 .2الربط والمقيمين به من المتعبدين والمتعلمين

ه  العلم أأ ف الكتب القيمة التي كان يقصدها صناأأوقد زود هذا الربط بمختلف 
بن امعقي  ت المهمة كتاب )الفنون( الا احتوته خزانته من المصنفاللمناظرة والبحث، ومم  

ا م( الذي طالع منه سبط ابن الجوزي في هذا الرباط نحو  1119هـ/ 513)ت:  3البغدادي
 .  4امن سبعين مجلد  

 :ن الكريمآدور القر  .3
ن الكريم آا المسلمون كانت بغرض تدريس القر نشأهأأ كريم التي دور القران ال

رقم بن ابي األرقم ا بدار األأ يت بدار القران تيمن  م  والقراءات وما يتعلق بها من امعلوم، سُ 
 .  5ن الكريمآصحابه ويعلمهم القر أأ ( و التي كان يجتمع فيها النبي )

لعلوم المرتبطة به حتى بعد ن الكريم واآ  لتدريس القر وظ  المسجد المكان األو 
مؤسسات تعليمية نظامية تقوم القران الكريم، وبظهور المدارس  ظهور المدارس و دور

ن المختلفة مث  آبها بعض الدور لتدريس امعلوم القر  لحقتأأ ن المختلفة آبتدريس امعلوم القر 

                                                 
م، 1958مصطفي جواد واحمد سوسة، دلي  خارطة بغداد قديما وحديثا ، مطبعة المجمع العراقي، بغداد،  1
 .252ص
م(، دار الشؤن 1258ـ 1009هـ/ 656ـ 400امعبدالحسين مهدي الرحيم، الخدمات العامة في بغداد ) 2

 . 35م، ص1978الثقافية العامة، بغداد، 
ي  البغدادي: هو ابو الوفاء المام البغدادي امعلي بن امعقي  شيخ الحنابلة ببغداد، ولد سنة ابن امعق 3

م، قرأ القران وسمع الحديث وتعلم الفقه واألدب والفرائض والوامعض واألصو  وكان يجتمع 1038هـ/ 430
مائة مجلد سماه بجميع العلماء في ك  مذهب، برز امعلى اقرانه في فنون كثيرة، صنف كتابا  كبيرا  في اربع

)الفنون(، وكتابا  في الفقه سماه )الفصو ( في امعشرة مجلدات، كما صنف في امعلوم شتى وقد جاوز 
م. ابن الجوزي، مناقب المام احمد، تحقيق: 1119هـ/ 513الثمانين وكانت وفاته يوم مشهود توفي 

معرفة القراء الكبار امعلى ؛ الذهبي، 700م، ص1988امعبداهلل بن امعبدالحسين التركي، دار هجر، الجيزة، 
 .    901 -900، ص1م، ج1995طبقات والعصار، تحقيق: طيار التي قوالج، استانبو ، 

محمد امعبدالعظيم ابو نصر، األوقاف في بغداد العصر العباسي الثاني، دار امعين للدراسات والبحوث  4
 .54م، ص2002النسانية واألجتماامعية، القاهرة، 

 . 66جد في االسالم، دار العلم للماليين، بيروت )د.ت(، صالشيخ طه الولي، المسا 5
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م ببغداد واشتهرت 1254هـ/ 652م سنة صنشأتها جارية المستعأأ دار القران التي 
 .  1البشريةب

ؤدي وظيفة مؤسسات التعليمية األولى التي كانت ت ن  أأ  ا سبق امعرضه يتضحمم  
ن الكريم قد آو دور القر أأ و األربطة أأ أ المدارس، سواء المدار ن تنشأأ التعليم والتثقيف قب  

مصار البالد أأ طين وبناتهم وجواريهم في مختلف كانت مح  امعناية نساء الخلفاء والسال
حقق بغية والمؤن وتيسير الخدمات بقدر الذي ي موا بالنفاق امعليها ببذ  األأ  مي ةال سال

حظيت هذه  ن ينشغ  بغير ذلك، وقدأأ  و من يدرسه دونأأ تحصي  العلم لمن يطلبه 
ه  اليسار ومحبي النفاق أأ ، و موا صحاب الدثور وفضو  األأ أأالمؤسسات كذلك بعناية 

صحاب الثروة والما  الذين كان لهم حظ وافر في أأ اء، و نيغوالتصدق وفع  الخير من األأ 
سالمي ةمحاكات السلطة الرسمية في خدمة الحركة العلمية في الحضارة  من خال  تلك  ال 

جروها امعلى هذه المؤسسات في سبي  نشر العلم والتنوير، ومن ثم خدمة أأالنفاقات التي 
النبوي الشريف والعلوم الشرامعية المتصلة ن الكريم والحديث آتعليم القر و السالمي الدين 

 بها.      
ت تلك المؤسسات دورها الحضاري في الحركة العلمية بما كانت تقدمه أأد  لذلك 

ن خال  تلك األوقاف التي ا ودراسة وسنة رسوله )ص( ممن خدمة لكتاب اهلل  تحفيظ  
سالمي ةمصار البالد أأ ة تلك المؤسسات في مختلف أجعلت نش  . ال 

 سهامات النساء في بناء المدارس:إ   -ثانيا  
كانت المساجد والجوامع المراكز التعليمية األولى منذ فجر السالم التي تلقى 
فيها المسلمون مختلف العلوم الدينية واألدبية والتاريخية وغيرها، وظلت تؤدي هذا الدور 

رابع الهجري واخر القرن الأأ غاية  إ لىالحضاري طيلة القرون األولى من التاريخ السالمي 
تأسيس المدارس التعليمية في المشرق  إ لىاهتدى المسلمون  ؛ إ ذالعاشر الميالدي

السالمي، ومع ذلك فقد ظلت المساجد والجوامع تضطلع بأداء مهمتها التعليمية حتى بعد 
 ظهور المدارس.

                                                 
األشرف الغساني، العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، تحقيق: شاكر  1

 .602م، ص1975محمود امعبدالمنعم، دار التراث، بيروت، 
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شراف إ  ست لنشر نوع خاص من المعرفة تحت سأُ والمدرسة وهي األماكن التي 
وتحبس لها األوقاف، وتراقب التعليم فيها وتعهد لفئة صالحة من  موا الدولة التي تنفق األأ 

الناس وهم المعلمون ليقوموا بتدريس المتعلمين وتثقيفهم، ويختارون وفق لوائح خاصة 
يضع الواقف شروطه فيها وتقدم لهم الرواتب واألرزاق، ويجاز فيها المتعلمون بما تعلموا 

 . 1وب المعارف النقلية والعقليةمن ضر 
رسالن بن داود بن ميكائي  بن أأ امعصمة خاتون بنت ملكشاه ابن الب  السيدة

 ، تزوجها الخليفة المستظهراوسداد   احزم   شدهن  أأامعق  النساء و أأ  سلجوق )ت: ( وكانت من
 د وسكنت بدار الخالفة،بغدا إ لىصفهان، وجاءت أأ م( وهي ب1204هـ/ 502باهلل سنة )
ت ودفنت في مدرستها م(، وتوفي  1207هـ/ 505براهيم في سنة )إ  سحاق إ  با أأ وولدت له 

كبيرة وليس في دنيا مدرسة  ها مدرسةن  التي بشارع سوق العسكر، ويوصف المدرسة بأأ 
 .       2بي حنيفةأأمام صحاب ال  وقاف ألأ بر منها، وكانت قد وقفت امعليها األأ كأأ 

ومن مميزات هذه الجارية  3األص ، نشأت في اليمامةالسيدة بنفشة هي رومية 
دجلة جعلتها مدرسة سميت بـ )  ئا تقع في جنوب بغداد امعلــى شاطها كانت تمتلك دار  ن  أأ 

 .4وقفتها امعلى الحنابلة للدراسة فيهامدرسة بنفشا ( وأأ 
لف دينار أأ اؤها لحساب الخليفة بمبلغ امعشرين السيدة بشير، جارية رومية تم شر 

وامعندما ولدت  5ة لدى المستعصمو حظذات ت صار تاجر للجواري في سوق بغداد و  من
لها  اى باب بشير إكرام  ت تسم  صار سط اامعتقها المستعصم وتزوجها و و محمد وهو األأ 

                                                 
روت المحروسة، بيروت، محمد منير سعدالدين، دراسات في تاريخ التربية امعند المسلمين، دار بي 1

 .48م، ص1992
 .109 -108ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص 2
؛ محمد الخضري بك، 78هـ، ص1290القرماني، اخبار الدو  واثار األو ، دار الطباامعة، القاهرة،  3

 .466م، ص1916تاريخ األمم السالمية، مطبعة المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 
 .101، ص14؛ الذهبي، سير اامعالم النبالء، ج188، ص12في التاريخ، ج ابن األثير، الكام  4
 .66؛ ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص290العمري، مهذب الروضة، ص 5
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، هاأأامعمالها تركت آثارا  جميلة ومآثر حسنة من خال  ن  ها أأأأامعمالومن  1وتعظيما  لمكانتها
( بالقرب من دار الخالفة  بالجانب الغربي )مدرسة البشيرية :ما بنائها مدرسة وهيوالسي  

قبالة المدرسة المستنصرية وشيدها بشير الدولة بأمر من سيدة بشير وافتتحت  2من بغداد
ة يدامعد ات المدرسة  دور  ، وضم  3موا م، ووقفت امعليها الكتب واألأ 1254هـ/ 652سنة 

ربعة امعلى قاامعدة المدرسة المستنصرية تقع ألأ خرى لدراسة المذاهب القراءة وحفظ القران واألُ 
ثارها ومرافقها، آوكانت تضاهي مدرسة مستنصرية ب ،4المدرسة شرق معروف الكرخي
 . 5م1254هـ/ 652توفيت السيدة يشير باب سنة 

بي فراس الهنايسي الشافعي )ت: أأ ن درسوا بها سراج الدين محمد بن ومن الذي
 . 7م(1286هـ/ 685قاسم الموصلي )ت:  بوأأ ، وتاج الدين 6م(1272هـ/ 671

كثيرة امعلى الفقراء  أأموا ها تصدقت بن  ا والدة الخليفة السيدة هاجر يقا  بأأ م  أأ 
واأليتام واألرام  أثناء امعودتها من الحج وخلع المستعصم امعلى ك  من خدم والدته في 

ها امعلى يمين هـ ودفنت بباب قبت653الحجاز ماتت السيدة هاجر سنة  ا  لىمسيرتها من و 
 .8الداخ 

يوبي سنة خت صالح الدين األأ أُ شامية الجوانية: بنتها ست الشام المدرسة ال
بي أأ مدرس بها قاضي القضاة زكي الدين وقفت امعلى الشافعية، وامعهد الأأ م، 1230هـ/ 628

نفقت امعلى حمد بن محمد بن امعلي القرشي، والمام ومؤذن بها والقيم، فأأأأالعباس طاهر 
                                                 

المكي امعبدالملك بن حسين بن امعبدالملك ، سمط النجوم العوالي في انباء األوائ  والتوالي،  العصامي 1
 .99، ص2؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج290، ص2المطبعة السلفية، القاهرة، )د.ت(، ج

 .66؛ ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص190، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج 2
 .40، ص7الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 3
 .235، ص6م، ج1955ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  4
  .190، ص4بي، فوات الوفيات، ج؛ ابن شاكر الكت227، ص4ابن خلكان، وفيات األامعيان، ج 5

 .143، ص15الذهبي، تاريخ السالم، ج 6
 .562، ص15المصدر نفسه، ج 7
؛ ناجي معروف، في بغداد في العصر العباسي، مطبعة 61، ص5سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 8

 .25م، ص1967الجمهورية، بغداد، 
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ومن  1كثيرة، فقد حددت للمدرسة في ك  شهر من الحنطة غرارة أأمواال   رسامدلدى احإ  
وقافها ثمن مائة درهم أأ ا ناصرية، وجعلت من ن درهم  يشعير غرارة ومن الفضة مائة وثالثال

فضة ناصرية في ك  سنة تصرف ثمن البطيخ ومشمش وحلوى في ليلة نصف شعبان، 
الحاجة اليه،  بسط والقنادي  والشمع، وما تدامعولوكذا ثمن الزيت والمصابيح والحصر وا

 .2المؤذن والقيم ا  لىالفقهاء والمتفقهة و  ا  لىمدرس شافعي و  إ لىوما فض  كان 
يت بمدرسة البرانية ووقفت دارها مدرسة بعد موتها وهي خرى سم  أُ وبنت مدرسة 

 .  3ا امعظيمةوقاف  أأ وقفت امعليها أأجانب مستشفى النوري، و  إ لىالتي 
سيدة الفاضلة زمرد خاتون كانت سباقة في امعم  الخير وبناء الحضارة وال
سالمي ة ، فعمرت المدرسة التي 4وقافها في بناء المدارسأأ سهمت بأأ وتطور التعليم فقد  ال 

   .6وقاف كثيرةوقفت امعليها األأ وأأ  5جانب تربة معروف الكرخي إ لى
كثيرة  اوقاف  أأين انر، كانت لها مير معين الدوالسيدة امعصمة الدين الخاتون بنت األأ 

   .7كثيرة اوقاف  أأنت مدرسة بالصالحية ووقفت امعليها فقد ب
 
 
 

                                                 
مشقيا، وامعلى هذا يكون وزن الغرارة حوالي مدا د 12غرارة: مكيا  دمشقي للحنطة، وهي تتألف من  1

، مطبوامعات امعمادة البحث 2كغم قمح. فالترهنتس، المكايي  واألوزان، ترجمة: كام  العسلي، ط 204،5
 . 64م، ص2001العلمي الجامعة األردنية، امعمان، 

 .228 -227، ص 1م، ج1990النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت،  2
 .  339م، ص2005محمد ابو زهرة، محاظرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 -217، ص6؛ ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة، ج79 -78، ص22الذهبي، سير اامعالم النبالء، ج 3
218. 

 .213، ص14الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 4
 .86، ص42الذهبي، تاريخ السالم، ج 5
، 1؛ حسين بن محمد بن الحسن الدياربكر، تاريخ الخميس، ج 242صر التاريخ، صالكازروني، مخت 6
 .366ص
 .573، ص16؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج28 -27، ص3الذهبي، العبر، ج 7



لدولة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري العاشر امليالدي العمرانية يف ا امعما اإلسهامات اخلريية لنساء األسرة احلاكمة لأَل

                                                                                                          َأرارات  َأمحد امعلي                                                                         اىل القرن السابع اهلجري الثالث العشر امليالدي

 428 

 سهامات النساء في العمارات الخدميةإ  المبحث الثالث: 
 بناء المستشفيات: -اوال  

نسانالسالم بصحة  اامعتنى جاءت به شريعة  محور التكليف الذي عد  الذي يُ  ال 
يتمتع بالصحة التي تسمح له بإداء الواجبات الشرامعية كالصالة  نأأ السالم، فينبغي 

 ن  والصيام والحج، وهي من الشعائر التي يشترط فيها توفر السالمة البدنية ألدائها، فإ  
داؤها امعلى وجه أأ القدر الذي يمكن  إ لىاخت  شرط الصحة البدنية خففت هذه الواجبات 

 فر السالمة البدنية.ان تتو أأ  إ لى سقط بعضها وامعلق وجوبها ال  إ  الرخصة والتيسر، 
نشاء المستشفيات والنفاق امعليها لتقديم الخدمات وا بإ  امعتنمن النساء الذين ا

رصاد األأ  وقاف التي تؤمن العوائد المالية للنفاق امعلى تلك الصحية للعامة، وا 
 المستشفيات.

م مستشفى 918هـ/ 306 امعام  محرم من و  أأ مستشفى السيدة شغف افتتح في 
بو سعيد أأ م( من 931 –م 907هـ/ 319 -ـ ه295) 1م الخليفة المقتدرأُ السيدة شغف 

خذه بسوق يحي امعلى نهر دجلة وجلس فيه ورتبت األطباء والخدم سنان بن ثابت، وقد ات  
 مبلغ النفقة امعليه في العام سبعةوالقومة، وبلغت النفقة امعليه في الشهر ستمائة دينار، و 

مالكها في ك  سنة مليون دينار وكانت تتصدق أأ الف دينار، كانت السيدة شغف دخ  آ
طباء يكونون معهم وتسهي  الطرقات أأ شربة و أأ وتخرج من امعندها امعلى الحجيج، في  بها

 ن  إ  ام خالفة ولدها، وقي  يأأ الحشمة والرياسة والنفوذ الكلمة والموارد، وكانت غاية في 
م 933هـ/ 321  سنة و  ت في جمادي األأ ، توفي  2فيات في بغدادربعة مستشأأ شغب بنت 

 . 3ودفنت  بالرصافة
مستشفى السبي ، وهو امعبارة امعن بعثة طبية ترافق الحجيج لتقديم الخدمات الطبية 

لية و  الضرورية لهم، وتقوم بالسعافات الفورية امعند الضرورة، وهي مزودة بالمواد األأ 
                                                 

 . 351؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص178، ص13ابن الجوزي، المنتظم، ج 1
 .207، ص2ادم متز، الحضارة السالمية، ج 2
؛ احمد امعيسى 75 -74، ص15؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج322، ص13جوزي، المنتظم، جابن  3

 .182بك، ص
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في صناديق خاصة  لجراحة ووسائ  الجبر والتضميد، وتحم الت لآدوية و أأللسعاف من 
طباء ومسعفون وممرضون ويقيمون في خيمة للسعاف امعندما تستريح أأ بها، ويعم  بها 

هذا النوع من  القافلة اثناء السفر الطوي  في امعبر الصحراء وغيرها، وتتم النفقة امعلى
 . 1تشفى السبي يت مسوالحسان لذلك سم   صحاب البر  أأالمستشفيات من 
ون النفاق امعلى مث  هذه ت المصادر ذكر بعض الذين كانوا يتول  دور أأ وقد 

م( حظية السلطان ملك شاه، وهي 1121هـ/ 515المستشفيات منهم السيدة خاتون )ت: 
الناس لها في ك  سنة سبي   إ لىام السلطان محمد والسلطان سنجر، كانت كثيرة الصدقة 

 .  2اللوازم وكانت ذات دين وخيريخرج مع الحجيج ويجهز 
 بناء الجسور والقناطر: -ثانيا  

لقد اثبت النساء نفسها من خال  مشاركتها في العم  والنشاط الخيري وذلك امعن 
وتمهيد الطرق، وذلك  اآلبارفي بناء الجسور والقناطر وحفر  موا طريق انفاقها للأ 

ة اكبر األثر في كان لهذه الناحي ، وقد3لتسهي  طرق تنق  التجار والمسافرين والحجاج
مام حركة التجارة وتنق  البضائع والمسافرين بين مشارق األرض أأ تذلي  الصعوبات 

 ومغاربها. 
 ؛ إ ذمت به سيدة من اثرياء البصرةما ذكره في هذا السياق، ما قا أأبرزومن 

ه كان ن  ألأ  ؛حكام، بإ4غرقتها في نهر األبلةأأ عمائة مركب وملتها بنوي البقر و ربأأ جهزت 
لتلك  من المتعذر في ذلك الوقت مرور السفن في نهر األبلة لعظم امعمق مائه، فإغراقها

                                                 
؛ 175م، ص1978، دار الثقافة، بيروت، 4ابن ابي اصيبعة، امعيون األنباء في طبقات االطباء، ط 1

 ؛ محمود234م، ص1986حنيفة الخطيب، الطب امعند العرب، دار األهلية لنشر والتوزيع، بيروت، 
م، 1974الحاج قاسم، الموجز لما اضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به، مطبعة الرشاد، 

 .114ص
 .254، ص16ابن كثير، البداية والنهاية، ج 2
 749/ 656-هـ 123احمد ميسر محمود السنجري، نشاط المرأة التجاري في الشرق العربي السالمي  3
 .75، ص2ع ،18م، جامعة الموص ، موص ، مج1258 –
نهر األبلة: األبلة بلدة امعلى شاطيء نهر دجلة في زاوية الخليج الذي يدخ  الى مدينة البصرة، اما نهر  4

 .72، 1األبلة الضارب الى بصرة فحفره زياد بن ابيه، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
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ارتفاع قاع النهر، وتيسر امعبور السفن بسالم، إن هذا  إ لىى د  أأالسفن المحملة بنوى البقر 
التجاري  سيابية العم سهم بشك  كبير في انأأ قامت به المرأة البصرية الثرية  العم  الذي
 .    1امعين العراق في حين كانت العراق امعين الدنيا عد  تي كانت تُ ال  في البصرة 

مية، زوجة الخليفة ذلك ما قامت به السيدة بنفشا بنت امعبداهلل الرو  فضال  امعن
 إ لىامعمدت  ؛ إ ذم(1180 –م 1170هـ/ 575 -هـ 566يء بأمر اهلل )ضالعباسي المست

، ال يخفى امعلينا ما لتلك 3امعلى نهر دجلة اامعقدت جسر  ، و 2بناء قنطرة امعلى نهر امعيسى
المرأة نذاك، وما اضطلعت به آجارة في العراق ثر كبير في دامعم العم  والتأأ من  امعما األأ 

 .  ممي زقتصادي الاالللمساهمة في هذا المجا  
 :الخيرية امعما دورهم في األأ  -ثالثا  
 :اآلبارحفر  -ثالثا

ساليب مختلفة أأ لمائية في مكة المكرمة والمشاامعر ا اتخذت امعناية النساء بالمنشأة
والعيون والبرك واألسبلة والمطاهر ويمكن التعرف امعلى دور الذي  اآلبارمن بينها العناية ب

المؤسسات التعبدية خاصة الحرمين الشريفين  ن  أأ لنساء في العناية بهذه المنشأة، قامت به ا
نفقات والميسورات الذين كانت لهم مخصصات كانتا مح  اهتمام النساء الخيرات من الم

ا تحتاجه هذه وتوسعاتها، مم   بغرض صيانتها وتجديد هيكلها مالية وقفها امعلى هذه األماكن
 خر.األماكن من تعهد وصيانة من وقت آل

بالمواسم الدينية ذات طابع الديني التعبدي مث  موسم الحج وشهر  عنايةال ن  أأ كما 
 ة.ي  ا السياق كونها شعائر دينية تعبدي هذها تدخ  فرمضان فإن  

                                                 
 .104، ص4م، ج1933الجاحظ، راسائ  الجاحظ، المطبعة الرحمانية، القاهرة،  1
نهر امعيسى: نسبة الى امعيسى بن امعلي بن امعبداهلل بن امعباس، مأخذه من الفرات امعند قنطرة دمما ثم يمر  2

فيسقي طسوج فيروز سابور حتى ينتهي الى المحو  ثم يتفرع منه انهار تخترق مدينة السالم ثم يمر 
قنطرة الرمان، وقنطرة بالياسرية ثم قنطرة الرومية، وقنطرة الزياتين، وقنطرة الشتان، وقنطرة الشوك، و 

المغيض، امعند األرجاء ثم قنطرة البستان، ثم قنطرة المعبدي، ثم قنطرة بني زريق، ثم يصب في دجلة امعند 
 .   416 -415، ص4قصر امعيسى ابن امعلي. ياقوت الحموي، معجم البلدن، ج

 .112ابن الساامعي نساء الخلفاء، ص 3
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ساليب مختلفة من بينها أأ لمنشأة المائية في مكة والمشاامعر خذت امعناية النساء باات  
والعيون والبرك واألسبلة والمطاهر ويمكن التعرف امعلى الدور الذي قامت  اآلبارالعناية ب

ة، والمشاامعر المقدسة، قبي  به النساء في العناية بهذا المنشأة، كانت تغذي مكة المكرم
ة، جانب بئر الزمزم منها بئر كردام، الغمر، السير  إ لى، اآلبارالسالم مجموامعة من 

 .  1م امعجالن، خالصة، زهيرأُ م حردان، طوى، الجفر، أُ السنبلة، 
ببقية  ما شملت العنايةامعند حد يئر زمزم، إن   اآلبارلم تقتصر امعناية المسلمين ب

نشاء بناء ه العنايةر المقدسة، ظهرت صور هذشاامعفي مكة والم اآلبار ، بتنظيفها، وا 
امعليها، يمكن من طريق تسهي  حصو  امعلى الماء، والعم  امعلى زيادة حفر البئر 

 .  2وتعميقها
بمكة  اآلبارالخليفة العباسي المقتدجر باهلل ووالدته شغب بعمارة بعض  اامعتنىفقد 

 . 4ار الزاهربآم( بعض 914هـ/ 302سنة ) ت، فعمر 3المكرمة
الدين بن صالح الدين بن (، امعمرت زوجة تقي 1193هـ/ 589وفي سنة )

م الخليفة أُ وقفت أأ م(، 1202هـ/ 599وفي سنة ) ،5يوب بئر برباط الدمشقيةأأيوسف بن 

                                                 
، دار الثقافة، مكة 6قيق: رشيد الصالح الملحس، طاألزرقي، اخبار مكة وما جاء فيها من اثار، تح 1

؛ الفاكهي، اخبار مكة في قديم الهر وحديثه، تحقيق: 224 -214، ص ص2م، ج2001المكرمة، 
 -96، ص ص4م، ج1994امعبدالملك بن امعبداهلل بن دهيش، دار الخضر للطباامعة والنشر، بيروت، 

لبداية امعهد األشرف حتى سقوط الخالفة العباسية ؛ سليمان بن امعبدالغني المالكي، بالد الحجاز منذ ا114
 .132 -130، دار الهال ، بغداد، )د.ت(، ص2في بغداد، ط

 .75-74، ص2؛ الفاكهي، اخبار مكة، ج102 -60، ص ص2األزرقي، اخبار مكة، ج 2
 .294، ص2ابن فهد، اتحاف الوري، ج 3
م، وهو موضع امعلى جانبي الطريق وبه الزاهر: اسم لوادي امعلى نحوي ميلين من مكة امعلى طريق التنعي 4

اثر دور وبساتين واسواق، كان الناس يعتنون به ألنه ممر الحجاج والمعتمرين، وهو األن من اكبر 
؛ امعاتق بن غيث 238 -237، ص4األحياء السكنية بمكة المكرمة، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 . 19م، ص1985مكرمة، البالدي، اودية مكة المكرمة، دار مكة للنشر، مكة ال
 .454، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج 5
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العباسي الناصر لدين اهلل زمرد خاتون بئر لها داخ  الرباط الذي حم  اسمه في مكة 
 .  1المكرمة

 األسبلة  -رابعا  
سبلة كالدور الذي ساهمت به في حفر لم تكن مساهمات النساء في بناء األأ 

امعلى مث   ال  إ  ليها في هذا الجانب، فلم نعثر ... وغيرها، وبرجع ذلك لتفوق الرجا  امعاآلبار
م( كانت حظية 1118هـ/ 515وحيد وهي السبي  الذي بناه السيدة خاتون السفرية )ت 

وسنجر، وكانت متدينة، وبنت سبيال امعلى طريق المكة  السلطان ملكشاه، ولدت له محمد
للحجاج والمتعمرين لتزويد المسافرين بالماء والزاد والعتاد واألدوية للمحتاجين من 

 .     2المرضى
هـ/ 579رمن، حجت سنة )السيدة خاتون بنت األمير مسعود حاكم بالد األ

صر لدين مير المؤمنين الناأأ ى بي مكارم طاشتكين مولأأ مير الحج العراقي أأ م( مع 1184
فعا  الخير، امعينت لذلك نحو ثالثين ناظمة، ومثلها للزاد، أأ اهلل، وقامت بالكثير من 

و مائة بعير، وكان معها الخاتون واستجابت لما يختص به للكسوة واألزواد وغير ذلك نح
لفارس صفهان من بالد اأأمير أأ حب الموص  والخاتون ابنة الدقوس الدين صا م امعزأُ 

 . 3الخير بمكة المكرمة أأامعما نافستا في  اللتان
 بناء المقابر: -خامسا  

خاتون بنت السلطان قلج ارسالن بن مسعود ملك الروم، زوجة  يالسيدة سلجوق
 ئن تنشأأ م(، قد اختارت 1225 –م 1179هـ/ 622 -هـ 575خليفة الناصر لدين اهلل )

غربي في مشرامعة الكرخ لتدفن الجانب ال( بجانب مشهد ولدي المام امعلي ) إ لىقبر 
جلها فدفنت فيها أأ دركها أأ ئها، فلم تصعد حيطانها قامة حتى ذا ماتت فشرع في بناإ  فيها 

كثيرة،  اوقاف  أأ وقفت امعليها أأ و  ،جانب القبر إ لى، وبنت مكتبة كبيرة 4وتمم بنائها فيما بعد
                                                 

 .444، ص1المصدر نفسه، ج 1
 .130ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص2

 .145 -144م، ص1986ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار ومكتبة الهال ، بيروت،  3
 .117ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص 4
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قة خاتون من السيدة سلجو  ن  أأ ، يبدو 1ئت بالكتب النفيسة تعار لمن طلبها بالرهنومل
 والعلماء وتثقيف المجتمع.   بالعلم عتنينالنساء اللواتي ي

هـ/ 622 -هـ 575السيدة الفاضلة زمرد خاتون والدة الخليفة الناصر لدين اهلل )
  2م(، بنت لنفسها قبر امعند معروف الكرخي ودفنت فيها.1225 –م 1179

معين الدين انر، بنت لنفسها قبر في  والسيدة امعصمة الدين الخاتون بنت األمير
 .3منطقة بقاسيون قبلى قبلة الشركسي

ذ بنت إ   ؛وا ببناء القبر لهم السيدة ست الشامامعتنا الذين ايض  أأومن السيدات 
 .4ا في منطقة امعونيةلنفسها قبر  

صلحت أأ طولى في تعمير طريق الحجاج فقد  والسيدة زمرد خاتون كانت لها يد
امعلى الرغم  ايض  أأ رت المصانع الواقعة امعلى الطريق و يف كذلك امعمطريق الحجاز الشر 
ن أأ المصانع ماذا تصنع، ولكن يمكننا  هدور تلك المصانع وهذ إ لىالمصادر ال تشير 

نها المنفعة العم  التي قامت به السيدة الفاضلة زمرد خاتون كان الغرض م ن  نتخي  بأأ 
رزاق أأ دوات ومالبس و ك المصانع لصنع األأ ن تكون تلأأ ن نتخي  أأ العامة لذلك يمكننا 

ن يمرون بتلك الطريق التي امعمرته السيدة الفاضلة، كذلك امعمرت الحجاج والمتعمرين مم  
 .5زمرد خاتون البرك الواقعة امعلى طو  طريق الحجاز

 
 
 
 

                                                 
 .118 -117ابن الساامعي، نساء الخلفاء، ص 1

 .386، ص42؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج284، ص10ابن األثير، الكام  في التاريخ، ج 2
 .573، ص16؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج120، ص41الذهبي، تاريخ السالم، ج 3
 -217، ص6؛ ابن تغري البردي، النجوم الزاهرة، ج79 -78، ص22الذهبي، سير اامعالم النبالء، ج 4

218. 
؛ الصفدي، 386، ص42؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج248، ص10الكام  في التاريخ، ج ابن األثير، 5

 . 163، ص6؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج143، ص14الوفي بالوفيات، ج
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 الخاتمة:
سالمي ةا  في الحضارة همت النساء بشك  واضح وفع  سأأ  .1 وذلك امعن طريق توفير  ال 
سالمي ةدمات العامة المجانية في الدولة الخ لف امعصورها في مجاالت مختلفة امعبر مخت ال 

 ماكن العبادة والتربية والتعليم والرامعاية الصحية.أأ مث  
مهات أُ النساء من  امعنايةالميادين التي كانت محور  أأبرزدينية من العمارة ال ن  إ   .2

سالمي ةوزوجات الخلفاء ورجا  الدولة  لنساء الميسورات الحا  والصالحات في ومن ا ال 
سالمي ةالدولة  مصار ، كبناء المساجد والنفاق امعليها وترميمها وصيانتها في مختلف األأ ال 

سالمي ة ت فيما د  أأت ووظيفة الرباط ليس لتعبد فقد صار د الرباط و يبتشي العناية، وكذلك ال 
 .ايض  أأ بعد وظائف تعليمية 

ف والهدوء تلي فيها الصوفية للعبادة والتقشماكن يخأأ وصفها بالخوانق اتخذت  ن  إ   .3
 امعما م النساء األأ ماينزلها العلماء والصالحين والمتزهدون، وقد قد   اوالبعد امعن الناس وكثير  

خدمة العلم والعلماء المؤمنين لمحاولة منهم  نقواالخيرية وواقفوا الوقف امعلى الخ
 والمتزهدين.

امعليهم وذلك امعن  موا نفاق األأ ا   قديم الخدمات للحجاج و كبير في ت كان لنساء دور .4
دوية للمحتاجين من طريق توفير الطعام واألرزاق والرامعاية الصحية مث  توفير األأ 

امعلى الطرق وتوفير الماء لهم وحماية وتحسين  اآلباربحفر  امعنايتهما يض  أأالمرضى، و 
 طريق الحجاج.

ا سه  للمسافرين المرور والقناطر مم   وكان لنساء دور بارز وكبير في بناء الجسور .5
الخير الذي  أأامعما همت النساء في كثير من سأأ  ؛ إ ذرة امعبرة تلك الجسور والقناطروالتجا

 مورها.أُ ة وقيمة في بناء المجتمع وتسهي  كانت مفيد
به  عنايةشأن كبير في مجا  العلم وال واتي كانت لهن  لرغبة مجموامعة من النساء ال .6

فسخروا لذلك ك  الوسائ  المتاحة سباب الحصو  امعليه وطلبه، أأ ر وتيسير وبأهله في نش
هو بناء  تلك العنايةوتعليمه، ومن مظاهر  مام العلماء والطلبة في سبي  تحصي  العلمأأ 

 المؤسسات التعليمية وامعلى رأسها المدارس.
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نساء  عنايةك لبناء المستشفيات في العصر العباسي شهدت تطورا  كبيرا ، وذل ن  إ   .7
لنساء الخلفاء ورجا  الدولة ذ تبارى اإ   ؛ين بالعلوم الطبية ورامعاية الصحيةالخلفاء والسالط

هم في تطور الخدمات سأأ ا وقاف الكثيرة، مم  ألأ اقفوا لها أأ نشاء المستشفيات، و إ  امعلى 
سباب الراحة والخدمة المجانية، أأ يات، وتوافرت في تلك المستشفيات الصحية بالمستشف

 مام الفقراء وك  فئات المجتمع دون تميز.    أأ بوابها مفتوحة أأ وكانت
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Abstract 

        The research entitled (Charitable contributions of the women 

of the ruling family to the construction works in the Islamic State in 

the fourth century AH tenth to seventh century AH thirteenth 

century AD) talks about the great role that women of the ruling 

family played in the charitable work of the Islamic state and the 

extent of the importance of these works in building The civilization 

of the Islamic State and their spending of money in the field of 

charity and building an advanced, developed and sound society in 

all health and scientific aspects, on top of which is the religious 

aspect. Women tried to contribute to the construction work to build 

mosques and encourage the religious aspect, as well as contribute to 

building schools to advance and develop science and education 

Because the building of any society depends on the educational 

aspect, as well as contributed to building hospitals and improving 

the health of the individual in the community because the happiness 

of a person, his progress and his livelihood with dignity depends on 

the extent of his health. These actions that the women performed 

were intended to attain the righteousness and charity, and the 

immortality of their names on the list of benefactors. 
     Key words: Women, mosque, school, hospital. 
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