الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماصية /الجزء األول من العدد ال ثامن والعشر ي ن /سنة  2012م (وقائ ع م ؤمتر كل ية ا آلداب ال سن و ي ال دويل الراب ع)

دور ادلزأة ادلسهمت يف احلياة انفكزيت يف واسط حىت انقزن ان ثامه اذلجزي
أ.م.د .محمد حسين صلي السويطي
كلية التربية /جامعة واسط
ادلقدمت
اسهمت المرأة المسلمة بشكل فاعل ومؤثر في تطور واستمرار الحياة الفكرية في كافةة الصوةور
االسالمية ,فكان لها الدور الريةاد فةي رفةد ذة ا الحيةاة بجتةار مصرفةي مميةت وبملتلةال المعةاالت الصلميةة
التي شهدت ظهةور جلبةة متميةتة مةن الجسةاس المسةلمات كةان لهةن اثةراف كبيةرا فةي جشةر الصديةد مةن الصلةو
والمصارال في االموار االسالمية ومجها واسط ,وذي محور دراستجا التي استهدفت تسةليط الوةوس علة
اسةهامات المةرأة المسةل مة فةي الحيةاة الصلميةة لهة ا المديجةة ,التةي تصةد مةن المراكةت الحوةارية المهمةة التةي
كان لها دورا كبيرا في الدولة الصربية االسالمية من الجاحية الصلمية .
تأت أ ذمية ذ ا البحث في متابصة اسةهامات المةرأة المسةلمة فةي الصلةو الديجيةة واالدبيةة,
ومن ذجا ِ
والصوامل التي ساذمت وشعصت عل ابداع ا لمرأة في مديجة شهدت مج بدايات تأسيسها وتطورذا ظهور
حركة علميةة متدذةرة فةي شةت معةاالت الصلة والمصرفةة ,وكةان للجسةاس المسةلمات جوةي مجهةا لهة ا فةان
الدراسات المصجية ببيان مكاجة المرأة المسلمة وأ ثرذا في المعتمع ذي عل درعة كبيرة من االذمية ألجها
تركت عل شريك رئيسي وفصال ومهة ومةؤثر فةي الحوةارة االسةالمية الة عاجة
عن جتار علمي كبير ,لكجه متجاثر في بطون كت

الرعةل واماطةة اللثةا

المؤرلين للجسوة اللواتي وولن ال درعةة كبيةرة فةي

معال الصل السيما في معال الحديث والفقه كما سجبيجه في مفاول البحث .
وبجاس عل ما ت قد كةرا عقةدجا الصةت علة بيةان اسةهامات المةرأة المسةلمة فةي الحيةاة الصلميةة فةي
واسط لصدة اسبا  ,أولهةا التعاذةل او التفافةل عةن دراسةة أثرذةا فةي الحيةاة الصلميةة لهة ا المديجةة ,وثاجيهةا
ذجاك اسهامات فاعلة لها قد غيبت في روايات الصديد من المؤرلين تطلبت مجا التدلل لصروةها وتسةليط
الووس عليها لبيان مكاجتها وأ ثرذا الصلمي حت جهاية القرن الثامن الهعر .
امةا فةي معةال الدراسةات الصلميةة التةي كةان لهةا قوة

السةبت سةواس الكتة

المؤلفةة او الدراسةات

االكاديمية فأجها مع اذميتها الصلمية في دراسة مكاجة المرأة المسلمة في االسال او ما التص مجهةا بتةاريخ
واسط فأجها ل تسلط الووس بالشكل الكافي او تعاذلت ذ ا الموووع المه والحيو واقتور عل بيةان
دورذا في الصاومة بفداد ,او ركت عل اثر الصلماس من الرعال في الحياة الصلميةة فةي واسةط واغفةل دور
الجساس ,له ا عاس ذ ا البحث لدراسة مةا قةد اغفلةت عجةه ذة ا الدراسةة ومكمةال ف لهةا فةي دراسةة تةاريخ ذة ا
المديجة.
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ومن ذ ا الدراسات التةي عجيةت بالبحةث عةن مكاجةة المةرأة فةي االسةال لاووةاع المةرأة المسةلمة
ودورذا االعتمةاعي مةن مجظةور اسةالميب للباحةث حسةن العةواذر واسةتصر

الباحةث اووةاع المةرأة

المسةلمة فةي االسةال ودورذةا التربةو واالعتمةةاعي دون التطةر الة اثرذةا او مشةاركتها فةي االموةةار
والمدن االسالمية ومجها واسط ,وكتا لالمرأة ماويها وحاوةرذاب للباحةث مجوةور الرفةاعي وذةي مةن
الدراسةةات التةةي التوةةت بمتابصةةة مكاجةةة المةةرأة وتطورذةةا عبةةر الحق ة

التاريليةةة وكيةةال شةةرع الجظةةا

االسالمي فةي احتةرا ذة ا المكاجةة ومةع اذميةة ذة ا الدراسةة اال اجهةا قةد تعاذلةت دور المةرأة المسةلمة فةي
الحركةة الصلميةة وال سةيما فةي االموةار االسةالمية واقتوةرت علة العاجة

الشةرعي والتربةو اللةاص

بالمرأة المسلمة ,اما كتا لالمرأة في الصور الفاطميب للدكتورة جريمان عبد الكةري وذةو مةن الدراسةات
التاريلية المهمة عن دور المرأة ف ي الصور الفاطمي اال اجها ومع اذميتها الصلمية واالكاديميةة قةد ركةتت
عل دور المرأة في مور وفي عور الدولة الفاطمية مما عصلها قليلة او مصدومة الفائةدة عةن بيةان اسةها
المرأة المسلمة في بقية االموار االسالمية ومجها واسط .
اما في معال الدراسات االكاديمية فهجاك الصديد من الرسائل العامصية قد عجيةت واذتمةت بدراسةة
تاريخ واسط وبملتلال الحق والصوور التاريليةة ومجهةا الرسةالة الموسةومة لعلمةاس واسةط واثةرذ فةي
الحياة االعتماعية والسياسية والصلمية واالقتوادية في الصور الصباسيب للباحثة شيماس بدر السرا وذي
من الدراسات المصجية بتاريخ ا لحياة الصلمية في واسط ,ومع اذميتها الصلمية في ذ ا العاج ال جعةد سةو
اشارات بسيطة او مقتوبة عةن دور الجسةاس فةي الحيةاة الصلميةة واقتوةار الدراسةة علة دور الرعةال فةي
واسةط  ,وذجةاك الرسةلة الموسةومة لالحيةاة الفكريةة فةي واسةط ل414- 656ذةـ 1411- 1254/ب ,للباحثةة
سوسن فاول الدر يساو وذي دراسة عجيت بتسليط الووس عل حقبة تاريلية مهمة من تاريخ الحركة
الفكريةةة فةةي واسةةط ومةةع اذميتهةةا الصلميةةة فةةي ذةة ا العاج ة قةةد اشةةارت بشةةكل ملتوةةر عةةن اثةةر الجسةةاس
المسلمات في الحياة الفكرية ومع ان ذ ا الحقبة قد شهدت ظهور جساس بارتات كان لهن مكاجة كبيةرة فةي
المعاال ت الصلمية آج اك كما سجبيجه في بحثجا ذ ا .
والرسالة الموسومة بـ لالتووال في واسط حت جهاية القرن السابع الهعر ب للباحث علةي عبةد
الحسين عبد علي وذو من الدراسات الملتورة بدراسة التووال في واسط في حقبة تاريلية مهمة مةن
تاريخ ذ ا المديجة ومع اذمية ذ ا الدراسة في ذ ا العاج
المرأة المسلمة في ذ ا الصل  ,مع ان البص

ل جعد فيها سو اشارات قليلةة عةدا عةن دور

من الجساس المسلمات قد اشتهرت بالتووال في ذ ا المديجة.

وممةةا يمكةةن قولةةه اججةةا ال جقوةةد ان كةةل مةةا اشةةير اليةةه مةةن الدراسةةات الصلميةةة عةةن مكاجةةة المةةرأة
المسلمة او تاريخ واسط في كل ذ ا الدراسات الملتوة  ,اجما اردجا االشارة فقط ال ذ ا الدراسات ذي
االقر

ال دراستجا وموووع بحثجةا الة

يحةاول مصالعةة محةور مهة مةن محةاور دراسةة الحيةاة الصلميةة
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في واسط متمثالف بتسليط الووس عل اسهامات المرأة المسلمة في ذ ا الحياة .
انخمهيد  -مكاوت ادلزأة ادلسهمت يف احلضارة االسالميت
مثلت المرأة المسلمة عتساف مهما ف ومكمالف لدور الرعال في بجاس وتطةور المعتمةع فةي االسةال وقةد
حظيةت علة مةةدار الحقة

التاريليةة بمكاجةةة كبيةرة فةةي الحوةارة الصربيةة االسةةالمية وبملتلةال معةةاالت

الحياة السياسية واالعتماعية والديجية وغيرذا ,وظهرت كتوعة ومربية او عالمة لها مكاجتها واثرذةا فةي
اتدذار الحركة الصلمية .
ان ذة ا المكاجةةة والمجتلةة الكبيةةرة للمةةرأة لة تكةةت وليةدة لحةةدث او حقبةةة تاريليةة مصيجةةة واجمةةا
اجطلقةت مةع البةوادر االولة لظهةور واجتشةار االسةةال ل 1ب  ,وتأكيةد الشةريصة االسةالمية علة احتةرا المةةرأة
ووياجة كرامتها وتهيئة الظروال المالئمة لها لتكون محورا مشاركا في بجاس المعتمع وذ ا مةا اشةار اليةه
القرآن الكري دستور االسال االول في اكثر من موقع  ,ففةي قولةه تصةال لوعةد م المةؤمجين والمؤمجةات
عجات تعر من تحتها االجهار لالدين فيهةابل 2ب  ,داللةة المسةاوة مةا بةين الرعةل والمةرأة وفةي قولةه تصةال
لوا قالت المالئكة يا مري ان م اوطفاك وطهرك واوطفاك عل جساس الصالمينبل 3ب ,وفي قولةه تصةال
ومن اياته ان للت لك من اجفسك اتواعا ف لتسكجوا اليها وعصل بيجك مودة ورحمةب

ل 4ب

.

وقريبا ف من لك قد لجا الحةديث الجبةو الشةريال الموةدر التشةريصي الثةاجي فةي االسةال اجمو عةا ف
واوةحا ف لمكاجةة المةرأة المسةلمة مةن لةالل الصديةةد مةن االحاديةث الجبويةة الشةريفة اللاوةة بةاحترا المةةرأة
وحسن مصاملتها وبيان مكاجتها واذميتها في المعتمع  ,ففةي حةديث الرسةول الكةري

لب لمةن كةان لةه

ثالث بجات  ,فاجفت عليهن واحسن اليهن حت يفجيهن م عجةه اوعة م لةه العجةة البتةة اال ان تصعةل ال
يففر م لهب ل 5ب ,وحديث الرسول الكري لب لايما رعل كاجت عجدا وليدة جصلمها فاحسةن تصليمهةا وادبهةا
فاحسن تأديبها ث اعتقها وتتوعها فله اعرانبل 6ب .
لهة ا كةةان مةةن مصطيةةات الشةريصة االسةةالمية فةةي معةةال مكاجةة المةةرأة المسةةلمة ان يكةةون لهةةا دوراف
رياديةا ف مهمةا ف فةةي الحوةارة االسةالمية وعل ة مةد حقة
مصيجة  ,واجما كان لهةا اثةرا واوةحا ف فةي العاجة

تاريليةةة متصاقبةة ال يحةدا جطةةا مصةين او حادثةةة

السياسةي والصلمةي واالعتمةاعي محاربةة ومحدثةة وفقيهةة

وشاعرة واديبة ومربية ومحوراَ مساذما في بجاس وتطور المعتمع عامة واتدذار الحركة الصلمية لاوة.
ان البوادر االول لالستدالل عل مكاجة المرأة في الحوارة االسالمية ال شك اجها تبدا مةع اقبةال
المسةلمين علة التةتود بمصرفةة االسةةال وعلومةه فةي االموةار االسةالمية وذ ة ا مةا سةعله لجةا الةبص

مةةن

المؤرلين المسلمين في ظهور جلبة من الجساس المسلمات كان لهن الةدور الفصةال فةي جشةر االسةال وحةث
الجةا

علة التةتود بةالصلو الديجيةة كالتفسةير والحةةديث الجبةو والفقةه ,امثةال لسةمراس بجةت جهيةةك ب لت:
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القرن االول الهعر بل 7ب ,ولا عاو ب لت :القرن االول الهعر ب وذي توعة لعتبة بن فرقدبل 4ب ,ولا
مالك البهتيةب لت :القرن االول الهعر بل 9ب .
وغيرذةةا مةةن الجسةةاس المسةةلمات اللةةواتي عسةةدن امةةد مةةا ووةةلت اليةةه ذةة ا المكاجةةة مةةن الرقةةي
واالحتةةرا وعل ة مةةد الحق ة

التاريليةةة التةةي شةةهدت حوةةوراف واوةةحا ف للمةةرأة المسةةلمة وال سةةيما فةةي

الصوة رين االمةةو والصباسةةي اللة ان شةةهدا تطةةورات كبيةةرة فةي المعةةال السياسةةي واالدار واالعتمةةاعي
فكان له اثرا الواوة مةن حةث المةرأة المسةلمة للمشةاركة فةي الحركةة الصلميةة والتةأثير بشةكل مباشةر فةي
المعتمع من لالل اعتالس مكاجة كبيرة في العاجبين السياسيل 10ب ,والصلميل 11ب .
ادلبحث االول  -وبذة حارخييت عه واسط وحياحها انعهميت حىت وهايت انقزن انثامه اذلجزي:
شةهد القةرن االول الهعةةر /السةابع المةةيالد تحةوالف كبيةةراف فةي العاج ة

االقتوةاد واالعتمةةاعي

والصلمي واالدار من الدولةة الصربيةة االسةالمية ومجةه ظهةور الصديةد مةن االموةار االسةالمية قةدر لهةا ان
تكون مراكت حوارية فصالة في رفد الحركة الصلمية بالصلو والمصارالل 12ب.
وواسط واحدة من ذ ا المراكت الحوارية والتي استطاعت عبر حق

تاريلية ملتلفةة ان تسةه

اسهاما ف واوحا ففةي تطةور الحركةة الصلميةة فةي الدولةة الصربيةة االسةالمية بفوةل مةا تةوفر لهةا مةن عوامةل
سةاذمت فةةي عصلهةا مركةةتاف السةتقطا طلبةةة الصلة مةةن ملتلةال االموةةار االسةالمية  ,فالصامةةل العفرافةةي
اواال ال واسط الصديد من المتايا مجها اجها مفتةر طةر تعاريةة سةاذمت فةي اتديةاد التبةادل التعةار
فيهةةا فوةةالف عل ة موقصهةةا عل ة جهةةر دعلةةة واعطائهةةا اذميةةة عسةةكرية متمثلةةة بحوةةاجتها مةةن الصةةدول 13ب,
والصامل االد ار المتمثل برغبة الحاك االمو عبد الملك بن مةروان ل46- 66ذةـ 705- 646/ب بأرسةال
الحعةار بةةن يوسةةال الثقفةةي ل95- 75ذةـ( اللتيةةار موقص ةا ف مجاسةةبا ف يمكةةن مةن لاللةةه السةةيطرة عل ة الكوفةةة
والبورة ل 14ب  ,فوالف عن الميتة االقتوادية لموقع واسةط والمتمثلةة بلوةوبة االر

ووعةود التراعةة

شةةعع الجشةةاط االقتوةةاد واتدذةةار االحةةوال االقتوةةادية فةةي ذةة ا المديجةةةل 15ب ,وال يلفةة عليجةةا الصامةةل
الوحي المتمثل باعتدال مجالها وحلوذا من االمرا

واالوبئة ل 16ب .

ل لك اسهمت ذ ا الصوامةل معتمصةة فةي تهيئةة الظةروال المالئمةة لصلةو مكاجةة ذة ا المديجةة وبيةان
عمقها الصلمي المتمثل بكوجها احد االموار االسالمية التي شهدت اقباالف كبيراف من طلبةة الصلة ومجة حقة
مبكةةةرة مةةةن تأسيسةةةها

ل 17ب

فقةةةد قوةةةدذا الةةةبص

مةةةن الوةةةحابة والتةةةابصين امثةةةال لاجةةة

بةةةن مالةةةكب لت:

90ا 704/ب ل 14ب  ,وجةةافع مةةول رسةةةول م لب ل 19ب لإلسةةها فةةةي جشةةر علةةو التفسةةةير للقةةرآن الكةةةري
والحديث الجبو والفقهل 20ب .
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ويمكن ان جلتم

مسألة مهمة في تاريخ الحياة الصلمية لهة ا المديجةة وتكمةن فةي عةاجبين اولهمةا:

اجها ل تكن تابصة لعهة سياسية مصيجة او حقبة تاريلية محددة واجما اجطلقت من البةواكير االولة لتأسةي
المديجة واتدذةار الحيةاة الصلميةة فيمةا بصةد  ,فوةالف علة ان جشةر الصلةو والمصةارال لة يكةن مقتوةراف علة
الرعةال فقةط واجمةا كةان للصديةد مةن الجسةاس المسةةلمات حظةا ف وافةراف فةي لةك وذة ا احةد المميةتات المهمةةة
لتاريخ الحياة الصلمية لمديجة واسطل 21ب .
وثاجيةةا :ان الحيةةاة الصلميةةةة لواسةةط لةة تكةةةن مقتوةةرة علةةة علةة مصةةين او مةةة ذ مصةةين واجمةةةا
احتوةجت عميةةع المة اذ

االسةةالمية ل 22ب  ,وشةاع فيهةةا دراسةة وتةةدري

علةو التفسةةير والحةديث والفقةةه

والتووال اوافة ال علو اللفة وآدابها وظهةور المؤسسةات الصلميةة فيهةا واثرذةا الفصةال فةي رفةد الحيةاة
الصلمية بملتلال اجواع الصلو والمصارال .
ومن ذ ا المؤسسات المسةاعد والتوايةا ل 23ب  ,والةربط ل 24ب  ,والبيوتةات الصلميةة التةي كاجةت اشةبه
بالعامصةةات مةةن حيةةث وعةةود الطلبةةة واالسةةات ة والمكتبةةات الحافلةةة بالمؤلفةةات ,ففةةي حقبةةة القةةرن الرابةةع
الهعر كان بيت الشيخ لابةو علةي العةواجيبل ت372:ا 942/ب جقية

الصلةويين فةي واسةط مكاجةا لطلبةة

الصل وسميت دروسه التي كان يلقيها عل طلبته بـ لالواسطيةبل 25ب .
وقريبةا ف مةةن الجشةاط الصلمةةي للشةيخ العةةواجي ظهةةر الصةال الواسةةطي لابةي الفةةت فةرر بةةن عمةةرب
لت436:ا 1044/ب اسةةتا التفسةةير والحةةديث الجبةةو آجةة اك وكةةان بيتةةه مدرسةةة علميةةة لطلبةةة التفسةةير
والحةديث

ل 26ب

 ,فوةال فعةةن ظهةور مةدار

للتوةةوال اسةتمر عطائهةةا الفكةر علة مةةد حقة

تاريليةةة

ملتلفة ل 27ب .
اما في حقبة القرجيين السابع والثامن الهعريين  /الثالث والرابع عشر الميالد  ,قةد ال جبةالا ا ا
قلجا اجهما من الحق

التاريلية المتدذرة علميا فمن تاريخ الحياة الصلمية لمديجة واسط ومةن الشةواذد علة

لةك  ,بقةةاس ذ ة ا المديجةةة مركةةتاف السةتقطا طلبةةة الصل ة  ,فقةةد كةةان الصةال ل محيةةي الةةدين بةةن الصةةاقوليب ل
ت641:ا 1242/ب من الصلماس الكبار في معال الفقه وقد عرال باجه واح سةيرة حميةدة واسةتا ا المصةا
له ا الصل ل 24ب  ,والصةال الواسةطي ل ابةو الفةرر الفةاروثيب لت 694ا 1295/ب الة
ومن علمائها الكبار في الفقه من لالل مجاظراته الفكرية مع اوحا
ومةن اشةكال المؤسسةات الصلميةةة فةي واسةط ايو ةا ف المةدار

الم اذ

االلر ل 29ب .

الصلميةة التةةي كاجةت موعةودة واثرذةةا

الكبيةر فةي جشةر الصلةو ورفةةد طلبةة الصلة بالمصةارال المهمةة ومةةن ذة ا المةدار
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بالعاج ة

الشةةرقي مةةن جهةةر دعلةةة سةةجة ل632ا 1234/ب  ,وابةةرت اسةةات تها لاحمةةد بةةن الجعةةا الواسةةطيب

لت640:ا 1224/ب ل 30ب  ,ومدرسة الصال لتقي الدين الواسطي ب لت744:ا 1343/ب التي كاجت بمثابة
بمثابة عامصة للصلةو الديجيةة والسةيما الحةديث والفقةه وقةد ووةفها الرحالةة لابةن بطوطةةب ووةفا ف دل علة
علةو مكاجتهةةا ومجتلتهةا الصلميةةة « اجهةا مدرسةةة عظيمةةة فيهةا ثالثمائةةة للةوة يجتلهةةا الفربةاس القةةادمون لةةتصل
القرآن»ل 31ب .
من الواو ان الحياة الصلمية في واسط كاجت جتاعا ف مشتركا ف ما بةين الصلمةاس مةن الرعةال والجسةاس
وذة ا مةا ميةةت ذة ا المديجةةة باجهةا كاجةةت محطةة متجوعةة مةةن المة اذ واالديةةان والصلةو قةةدر لهةا ان تكةةون
مركتا حواريا ف مهما ف في الدولة الصربيةة االسةالمية مجة جشةأتها وتطورذةا بقيةت فةي عطةاس دائة مةن الصلة
والمصرفة واستمرت حياتها الصلمية في جشاط واتدذار .
ادلبحث انثاوي  -انعىامم انخي اسهمج يف مشاركت ادلزأة ادلسهمت يف احلياة انعهميت يف واسط

اوالً  :العوامل الجغرافية
يصد الصامل العفرافي مةن الصوامةل المهمةة فةي تهيئةة الظةروال المجاسةبة لمشةاركة المةرأة المسةلمة
في ذ ا العاجة  ,ويمكججةا االسةتدالل علة
لموقع واسط كان احد االسةبا
سجة ل42ا 701/ب

ل 32ب

لةك فةي محةورين اولهمةا مةن المصةروال ان المتايةا العفرافيةة

المهمةة فةي دفةع الحعةار بةن يوسةال الثقفةي الة التيارذةا مركةتاف لواليتةه

 ,فقد اكتسبت تسميتها من موقصها المتوسط ما بةين الكوفةة والبوةرة ل 33ب  ,فوةالف

عةةن متا يةةا ذ ة ا الموقةةع المتمثلةةة بوعةةود اراوةةي سةةهلية لوةةبة سةةاذمت فةةي اتدذةةار الجشةةاط التراعةةي
واالقتواد مجها ل 34ب  ,فال غرابة ان تكون ذ ا المديجة مركت استقطا
في ما جقله لجا البص

لرعال الصل وذ ا ما جعةدا مةاثالف

من المؤرلين المسلمين عجةد حةديثه عةن ذة ا المديجةة باجهةا بلةدة ات مجةا مصتةدل

وعامرة بالقر والبساتين والمياا يشهد اليها الرحال من كل وو

ل 35ب  ,وذجا جستشةال مةن لةك كلةه ان

الموقع العفرافي المميت أل مديجة من شاجه ان يعصلها مركت ع

واذتما وذ ا المحور الثاجي المتمثةل

بوعود عدد من الجساس المسلمات من اللةواتي قوةدن واسةط لفةر

جشةر الصلة والمصرفةة وكةان لهةن دور

واوةة فةةي اثةةةراس اللةةدمات الصامةةةة فةةي ذةةة ا المديجةةة امثةةال سةةةمراس بجةةت جهيةةةك وا مالةةك البهتيةةةة وا
عاو ل 36ب.
ومما يمكن قوله ان ادراك اذمية ذ ا الصامل واثرا في دفع المرأة المسلمة لالشةتراك فةي الحيةاة
الصامةة ال تقتوةر عل ة ميتتةه العفرافيةة سةةواس كةان متمةثالف بالمجةةا او بطبيصةة االر

وحسةن مالئمتهةةا

للسكن واالستقرار واجما جعدا عامالف مساعدا فلبقية الصوامل التي سيرد بيان اذميتها في ذ ا العاج  ,ألجه
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من غير المصقول ان يكةون للمةرأة المسةلمة دوراف فةي الصلةو َالديجيةة دون وعةود مةدار

ديجيةة مسةاعد او

بيوتةات او تك ايةا وذة ا ال يمكةةن ان توعةد او تتطةور مةةن دون وعةود موقةع عفرافةةي مميةت مهةد لظهورذةةا
واسةةتقرارذا وله ة ا جعةةد الصديةةد مةةن الجسةةاس المسةةلمات قةةد قةةدمن له ة ا المديجةةة رغبةةة فةةي االسةةتقرار فيهةةا
والمشاركة في حياتها الصامة ل 37ب .
ثانياً  :العوامل السياسية
لةة تكةةن واسةةط بصيةةةدة عةةن تطةةور االووةةةاع السياسةةية فةةي الدولةةةة الصربيةةة االسةةالمية ا فقةةةدت
االستقرار السياسي ومن مدة متألرة من الصور الصباسي ألسبا

عدة يأت في مقدمتها اجها كاجةت الةر

مصقل من مصاقل االمويين بوعه الصباسيين ومن الطبيصي ان يجظر اليها من قبل الدولة الصباسية جظرة شك
وارتيا

ل 34ب .
وواقصا ف اجا لسجا بودد متابصة اثةر الصوامةل السياسةية فةي بجةاس وتطةور ذة ا المديجةة واجمةا ذةدفجا

البحث عن اذمية ذ ا الصوامل في دفع المرأة للمشةاركة فةي الحيةاة الصامةة فةي واسةط  ,ومثلمةا اشةرجا اجفةا
ان الصامةةل العفرافةةي عةةامال مرتبطةةا مةةع بقيةةة الصوامةةل وممهةةدا لظهةةور اذميتهةةا فةةي ذ ة ا العاجةة ومةةن
الواو ان الواقع السياسي لمديجة واسط في حق

تاريلية ملتلفة قد لجا شواذد واوةحة علة مشةاركة

المةرأة المسةلمة فةةي اللةدمات الصامةةة وةمن داللةةة الصوامةل السياسةية  ,ففةةي حقبةة الوةةراع السياسةي بةةين
االمةةويين واللةةوارر كةةان للمةةرأة دوراف س ياسةةيا ف واوةةحا فةةي واسةةط ألجهةةا كاجةةت مسةةرحا سياسةةيا لةةبص
المصارك المرتبطة به ا الوراع ل 39ب .
ثالثاً  :العوامل الدينية واالجتماصية
ان الحديث عن اثر ذ ا الصوامل في حث الجساس المسلمات لإلسها فةي الحيةاة الصلميةة فةي واسةط
يدفصجا للبحث في اتعاذين اولهما  :ان اجتشار االسةال فةي االقسةا المعةاورة لمركةت اللالفةة الصباسةية فةي
الصوةر الراشةةد ل41- 11ذةـ( سةةاذ بشةةكل واوة فةةي حةةث الكثيةر مةةن المسةةلمين رعةاالف وجسةةاساف عل ة
التةتود بةالصلو المجبثقةة مةن الشةةريصة االسةالمية كالتفسةير والحةديث والفقةةه ولة لك جلمة
للصديد من الجساس المسلمات مج حق

مشةاركة واسةةصة

تاريلية مبكرة والحقة في جشر ذ ا الصلةو فةي االموةار االسةالمية

ومجها واسط ل 40ب  ,فوالف عل ان االسال ديةن البسةاطة والتذةد وجقةاوة القلة ووةفاس الةجف
البص

لة لك ظهةر

من الجساس المسلمات في معال التووال تحت داللة ذ ا الصامل ل 41ب .
وثاجيةةا ف  :ان االسةةةال عةةةامالف مهمةةةا فةةةي تجظةةةي المعتمةةةع االسةةةالمي تجظيمةةةا مةةةن رو الشةةةريصة

االسةةالمية التةةي تةةدعو الةة المسةةاوة والتصةةاون وحةة

االلةةرين وذةة ا جعةةد للمةةرأة المسةةلمة حوةةوراف فةةي

المعاالت االدبية كالشصر او اللرور ال االسةوا ررشةاد الجةا
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مةن
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اللطايا وال جو

ل 42ب

.

ولهة ا جعةد دوراف رياديةا ف متجوعةا للمةةرأة المسةلمة فةي الحيةاة الصلميةة فةةي واسةط تحةت داللةة ذ ة ا
الصوامل  ,ا جعد ان اغل

الجساس المصروفات بإسهامهن الصلمةي فةي ذة ا المديجةة قةد اجحةدرن مةن بيوتةات

ديجية ل 43ب .
ادلبحث انثانث  -اسهاماث ادلزأة ادلسهمت يف انعهىو انديىيت يف واسط
ابدت المرأة المسلمة ومج عوور االسال االول اذتماما ف كبيراف في تلقة الصلة وجشةرا فقةد كاجةت
امهات المؤمجين وجساسذ حريوات عل تلق ما يجةتل علة رسةول م لصب مةن آيةات القةرآن الكةري
وما يوعد به من آدا واحكا تتصلت بالدين واسةهمن اسةهاما ف فةاعالف فةي جشةر الصلةو الديجيةة تفسةير القةرآن
والحديث الجبو الشريال والفقه .
وواقصةا ف ان اسةهامات المةرأة المسةلمة فةي ذة ا الصلةو يةدفصجا للوقةوال امةا جقطتةين اولهمةا :ان ذ ة ا
االسها ل يكن محدوداف بحقبة تاريلية مصيجة او جطةا عفرافةي محةدد واجمةا امتةد اثةرا الفاعةل الة الصديةد
مةن االموةار االسةةالمية والسةيما واسةةط  ,وثاجيةا ف اجةةه لة يكةن اسةةهاما ف ثاجويةا ف بقةةدر مةا كةةان اسةهاما ف رئيسةةيا ف
وفاعالف في اثراس اللدمات الصامة وووول الصديد من ذؤالس الجسوة ال درعة كبيةرة فةي علة الفقةه يتبةين
لجةةا مةةد مةةا للمةةرأة المسةةلمة مةةن حةةرص ورغبةةة كبيةةرة فةةي لدمةةة المعتمةةع عامةةة والمعتمةةع الواسةةطي
لاوةل 44ب .
اول ما يمكججا البدس به في االستدالل عن مشاركة الجساس في الحيةاة الصلميةة فةي واسةط مةن لةالل
اشتراكهن وتميتذن بأكثر من عل وذ ا يدل عل الرغبة الكبيرة فةي التةتود بةالصلو والمصةارال مةن قبةل
ذؤالس الجسوة ل 45ب  ,وقد اشار المؤر لبحشلب في كتابه عن تةاريخ واسةط الة التفاتةة مهمةة فةي تسةليط
الووس عل مشاركة المرأة المسلمة فةي الحيةاة الصلميةة فةي واسةط بةدليل اجةه افةرد مووةوعا ف مسةتقالف عةن
الوافدين ال واسط والسيما الجساس المسلمات واستصر

طبيصة مشاركتهن الصلمية فيهال 46ب .

اوالً :اسكامات المرأة المسلمة في صلم الحديث
ان اول اسهامات المرأة المسلمة في واسط بالحياة الصلمية كاجت في عل الحديث الجبو الشريال
وذةو الموةدر الثةاجي للتشةريع االسةةالمي بصةد القةرآن الكةري وذةو اكثةةر الصلةو شةيوعا ف واذتمامةا ف مةن قبةةل
المسلمين بصد علو القرآن ل 47ب  ,فقد اقبةل المسةلمون علة حفظةه وتصلمةه وشةرحه والتةتود بهةداا ,السةيما
حديث الرسول الكري )ب في حث المسلمين عل حفةظ الحةديث وجقلةه للجةا

لجظةر م امةراف سةمع مجةه

شيئا ف فبلفه كما سمع  ,فر مبلةا اوعة مةن سةامعب ل 44ب  ,لهة ا شةرع المسةلمون والمسةلمات علة التةتود
بالحديث الجبو وما فيه من عبرة وموعظة وارشاداف للتقر مةن م عةت وعةل وحمايةة الةجف
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وال جو .
لهة ا كاجةةت واسةط احةةد المراكةةت المهمةة التةةي اجتشةرت فيهةةا مةةدار

الحةديث الجبةةو الشةةريال

وشهدت ظهور الكثير من علماس الحةديث بملتلةال علومةه والسةيما الحةديث المسةجد الة

اشةتهر بةه اذةل

واسط ل 49ب ,ومن الطبيصي ان يكون للمرأة المسلمة بواسط اسةهاما ف فةي ذة ا الصلة كمةا سةعله لجةا الصديةد مةن
المؤرلين  ,ومن اوائل ذؤالس الجساس لسمراس بجةت جهيةك االسةديةب وقةد ووةفتها الموةادر فةي تةرعمته
لهةا اجهةا مةن المصمةرات وقةد رأت رسةول م )ب وكاجةت تتعةول باألسةوا تةأمر بةالمصروال وتجهة عةن
المجكةةر ل 50ب  ,ومةةن الجسةةاس الواسةةطيات ايو ةا ف لا عاو ة ب وذةةي عةةدة المصل ة بةةن راشةةدل 51ب  ,ا كةةان لهةةا
جشاطا ف علميةا واوةحا ف فةي ذة ا المعةال فقةد روت الكثيةر مةن االحاديةث الجبويةة لكوجهةا مةن الجسةاس اللةواتي
ادركن الجبي

ل ب ومن روايتهةا عةن بثيجةة مةول الجبةي لصب  ,قةال رسةول م ل مةن اكةل فةي قطصةة

فلحسها استففرت له القطصة ب ل 52ب  ,وفي مووع الر قالت ل وكجةا ثةالث جسةوة وان كةل واحةدة مجةا تريةد
ان تكون اطي ريحا ف  ,وكان عتبة احببجا وكةان ا ا لةرر عةرال بريحتةه الطيبةة فسةالته عةن لةك فقةال :
ال ا الثر عل عهد رسول م فشةكا لةك اليةه فةأمر بةه فقصةد بةين يديةه وعصةل ثوبةه علة فرعةه ثة تفةل
الجبي في يدا ومس بها ظهرا وبطجه ب ل 53ب .
ومةةن المحةةدثات الواسةةطيات ايو ةا ف لا مالةةك البهتيةةة ب مةةن الجسةةاس المسةةلمات المصروفةةات بجشةةر
الحديث الجبو في عور اللالفة الراشدة واوائل الصور االمو  ,رو حديثها طاوو

والترم ل 54ب,

واعتبرذا ابن حعر مةن الوةحابيات اللةواتي لهةن حةديث ل 55ب ,ومةن رواياتهةا قالةت لسةئل رسةول م ا
الجا

افول في الفتجة ؟ قال رعل ال فرسه قد الةاال الصةدو والافةه  ,ورعةل اعتةتل فةي مالةه فصبةد م

ربةةه واعط ة حةةت مالةةه  ,فقةةال رعةةل لطةةاوو

ا الصةةدو ؟قةةال الشةةرك ب ل 56ب  ,و كرذةةا بحش ةل وةةمن

الوحابيات اللواتي قمن بجشر الحديث الجبو في واسط ل 57ب .
ومن الجساس الواسطيات المتقدمات في جشر الحديث الجبو الشريال لبركة الواسطيةب وكجيتها ا
ايمن وذي بجت ثصلبة بن عمر بن حفص بن مالك بةن سةلمة رو عجهةا اجة

بةن مالةك والوةجصاجي وابةو

يتيةد المةديجي ل 54ب  ,وقةد و وةال لجةا لبحشةل ب مكاجةة ذة ا المةرأة فةي واسةط فةي روايةة مفادذةا اجهةا كاجةةت
تحدث الجا

رأت اج

بن مالك والبص

من الوحابة وكاجت تحدثه بصلومه والسيما في الحديثل 59ب.

وذجاك الصديد مةن الجسةاس المسةلمات مةن اللةواتي كةان لهةن قوة
للجسوة في واسط مج ا لحق

السةبت فةي رفةد الجشةاط الصلمةي

االول لتاريخ ذ ا المديجة ومجهن لوالدة الصوا بن حوش بل 60ب  ,التي روت

الحديث عن عائشة بجت ابي بكر ل 61ب ,وا عياش وامة م المصروفة برويجةل 62ب .
وكمةةا اشةةرجا سةةابقا ف ان مةةن مميةةتات الحركةةة الصلميةةة فةةي واسةةط ذةةي الديمومةةة واالسةةتمرار
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ومواكبة االتدذار المصرفي ال

عصل من ذ ا المديجةة مركةتاف مهمةا ف مةن مراكةت الصلةو الديجيةة ومجهةا علة

الحةةديث  ,جعةةد اسةةتمرار مشةةاركة المةةرأة الواسةةطية فةةي ذ ة ا الصلةة وةةمن داللةةة اثةةراس اللةةدمات الصامةةة
وظهور جلبة مميتة من الجساس الواسطيات المحدثات امثال لا

بجت علةي بةن

الواسطيب وذي تيج

لت695:ا 1296/ب وقد عرفت بورعها وتذدذا وعلمها سمصت الحةديث الجبةو علة الشةيخ موفةت
الدين بن قدامة ل 63ب  ,وقد حويت بمكاجة علمية كبيرة في واسط فقد كاجت تقود للتبةرك وطلة

الصلة وال

سيما اجها تجحدر من اسرة واسطية علمية ل 64ب وجعد الصالمة لتيج بجت الشيخ تقي الدين ابراذي بن علي
الواسطي ب لت702:ا 1302/ب مما يدل عل مكاجة ذ ا المرأة الواسطية في علة الحةديث الجبةو  ,فقةد
ووفها ال ذبي باجهةا عالمةة عليلةة محدثةة روت للصديةد مةن المحةدثين امثةال سةجقر الحلبةي واحمةد ذبةة م
الجحو ولديعة الروي ل 65ب  ,ويبدو ان لفظ لالصالمةب كان دليالف واوحا ف علة علميتهةا واجهةا لة تقتوةر
عل الحديث الجبو واجما كةان اقةر

للموسةوعية فةي تحوةيل الصلةو لهة ا لة يكتفةي بةالقول باجهةا كاجةت

محدثة .
ومةةن الجسةةاس الواسةةطيات البةةارتات فةةي ذ ة ا العاجةة لفاطمةةة بجةةت االمةةا ابةةي اسةةحت بةةن علةةي
الواسطي لت705ا 1305/ب وتكج ا عبد م توعة قاوي القوةاة شةها

الةدين احمةد بةن الحسةن بةن

الحافظ ل 66ب  ,واشار ال ذبي في ترعمتها ال اجها مةن رواة الحةديث وقةد سةمصت الحةديث عةن ابةراذي بةن
لليل بن عبد الدائ ل 67ب .
ثانيا  :اسكامات المرأة المسلمة في صلم الفقه
ان مشاركة المرأة الواسطية ل تكن مقتورة عل علو الحةديث الجبةو الشةريال واجمةا كةان لهةا
دوراف واوحا ف ومهما ف في عل الفقه ل 64ب  ,وقد وول بصوهن ال مرتبة كبيرة في ذ ا الصل .
والمصروال عن واسط ذي احد االموةار االسةالمية التةي اشةتهرت بصلة الفقةه وظهةر فيهةا الصديةد
من الفقهاس علة ملتلةال الحقة

التاريليةة ل 69ب  ,ولكةن ذة ا لة يكةن ماجصةا ف مةن وعةود جسةاس واسةطيات قةد

اعتلن مجوة الفقه ووولن ال مكاجة كبيرة في ذ ا الصل كما ظهرت في روايات الةبص

مةن المةؤرلين

 ,ومةةةةن ابةةةةرت ذةةةةؤالس الجسةةةةوة المصمةةةةرة بجةةةةت الشةةةةيخ تقةةةةي الةةةةدين ابةةةةراذي بةةةةن علةةةةي بةةةةن الواسةةةةطي
لت726ا 1726/ب والتةي عرفةةت بةةـ لسةت الفقهةةاسب ل 70ب  ,ويبةةدو ان اللفةظ قةةد عاسذةةا مةن جسةةبة ال ة مةةا
عرفت به من اتوال مصرفي مع عدد من الفقهاس المصروفين فةي واسةط ل 71ب  ,ا اعيةتت بالفقةه مةن قةبله
واشتهرت بحسن الرواية والمشاركة الواسصة في ذ ا الصل ل 72ب ,واكتسبت لق لالمصمرة ب لكوجها عاشةت
ما يقار

اثجةان وتسةصون سةجة

ل 73ب

 ,ويبةدو ان المكاجةة الفقهيةة لهة ا الفقيةه الواسةطية قةد دفصةت بأبجتهةا ان

- 662-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماصية /الجزء األول من العدد ال ثامن والعشر ي ن /سنة  2012م (وقائ ع م ؤمتر كل ية ا آلداب ال سن و ي ال دويل الراب ع)

تكةةون مةةن الفقيهةةات الواسةةطيات  ,ففةةي روايةةة لليةةافصي ان ابجتهةةا فاطمةةة بجةةت عبةةد الةةرحمن الةةدباذي قةةد
اشةتهرت فةةي الفقةه فةةي واسةةط ايوةا ل 74ب  ,وقريب ةا ف مةن لةةك  ,جلةةتم

وعةود شلوةةية جسةوية مةةن واسةةط

عمصت ما بين الفقه والحديث  ,وذي فاطمة بجت علي بن الحسين الواسطية الملقبة بـ لست الملوكب لت:
710ا 1310/ب  ,فوالف عما عرفت به من تذد كاجت فقيه ومحدثةة مصروفةة لةد عةدد كبيةر مةن الفقهةاس
المصروفين في واسط ل 75ب .
ثالثا  :اسكامات المرأة المسلمة في صلم التصوف
مما تعدر االشارة اليه ,ان ذجالك جويبا ف للمرأة الواسةطية فةي اثةراس اللةدمات الصامةة فةي واسةط
فةي واحةةد مةن الصلةةو المرتبطةة بةةالصلو الديجيةةة والمتمثةل بالتوةةوال  ,امثةال لعوسةةعةب ل 76ب  ,الواسةةطية
الجصرال عن سيرتها سو اجها امرأة واسطية متووفة تدعو الجا

في ا موقع تقودا ال اتباع سلوك

التواوع والت لل لللالت وترك الال العفاس والدعوة ال وفاس القلو
ومن المتووفات ايوا ف ل تيج

ل 77ب .

بجت الشيخ احمد الرفاعي ب لت630 :ا 1233/ب  ,فقةد اتعهةت

في ب داية حياتها للتووال وحفظت القرآن الكري وسمصت الحديث الجبو الشةريال وووةلت الة مرتبةة
كبيرة في معال التووال ل 74ب  ,ومن اشهر اوالدذا الشيخ عت الدين احمد الوياد

ل 79ب

ويمكججةا االسةتدالل الة مكاجةةة المةرأة الواسةطية فةةي اثةراس اللةدمات الصامةة فةةي واسةط فةي معةةال
التوةوال بةأن الةةبص

مةن ذةؤالس المتوةةوفات الواسةطيات قةد تةةركن اثةراف واوةحا ف فةةي دفةع الةبص

مةةن

ابجائهن ال دراسة ذ ا الصل واوبحوا من كبار المتووفة في واسط  ,فقةد عةاس فةي ترعمةة لابةراذي بةن
علي الرفاعي الشهير باألعت
ل 40ب

باجه ابن لفاطمة بجت الشيخ احمد الرفاعي المتووفة المصروفة في واسط

 ,وك ة لك ورد فةةي ترعمةةة ل ابةةو اسةةحت االعةةت

الرفاعي باجه ابن لتيج

الملق ة

بجظةةا الدولةةة واسةةمه

بةةن عبةةد الةةرحي

بجت الشيخ احمد الرفاعيب وقد توفي سجة ل 619ا 1222/ب ل 41ب .

ادلبحث انزابع  -اسهاماث ادلزأة ادلسهمت يف عهىو انهغت وآدابها
تصد علو اللفة ل 42ب  ,واالد

ل 43ب  ,من الصلو التي سةعلت لجةا اذتمامةا ف واوةحا ف للمةرأة الواسةطية

في اثراس اللدمات الصامة في واسط لالل ذ ا الصلو .
والدليل االول عل جشاط المرأة الواسطية في علةو اللفةة واالد

ذةو بةروت الجسةاس الواسةطيات

في علو الحديث والفقه والتووال وسصة مصارفهن بصلةو اللفةة مةن لةالل تصلة واتقةان علةو القةرآن ومةا
ارتبط بها من علو ال يمكن االلما بها دون تصل واتقان اللفة الصربية سواس في عل اللفةة او الجحةو ل 44ب ,
لهة ا يمكججةةا ان جصةةد الصديةد مةةن الجسةةاس الواسةطيات البةةارتات فةةي الفقةه وعلةةو القةةرآن عالمةات فةةي اللفةةة
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والجحو الرتباط ذ ا الصل بدراسة علو القرآن وعل الفقه ل 45ب .
والةةدليل الثةةاجي ذةةو عل ة اسةةها المةةرأة الواسةةطية فةةي علةةو اللفةةة واالد

ذةةو تجاقةةل المةةؤرلين

ووراف له ا االسها والسيما في الشصر ومج مراحل مبكرة من تاريخ ذ ا المديجة .
ومن ذ ا الجساس الواسطيات لذجد بن المهلة

بةن ابةي وةفرةب ل 46ب  ,ا كةان لهةا اذتمامةات ادبيةة

في واسط تمثلت بسماع الشصر واجشادا ورعاية البص

من الشصراس  ,ففي روايةة البةي فةرر االوةفهاجي

ان ثابت بن قطجة ل 47ب ,دلل عليها في معلسها واجشدذا ابيات من الشصر ل 44ب فصقبت عل ما اجشةدا ثابةت
كائها وفهمها وت وقها للشصرل 49ب .

بكلمات ات مصج وعمال داللة عل

ولديجا الشاعرة الواسطية المتووفة لعوسعة ب التي اتل ت من كتابة الشصر واجشةاؤا فةي واسةط
مجهعا ف لتوعية الجا

وارشادذ للوال وجقاس القل فمن شصرذا في الحكمة ل 90ب :

عصل الظال مطية لقيامه
ليجال ووالف ما يريدا سواا
وفي مووع الر كاجت تتعول في لرائ واسط وتقول ل 91ب :
قل للظال والسكون مع السر
وظهر البالس بعسمه فا ا به
ومن اشصارذا ايوا ف
طا

المقا له وطا

يا ا ال

طر

كن كيال شئت فإججي اذواكا
ورم الوداد فؤادا متودعا

ل 92ب

جصيمه

الفؤاد ب كرا

في دار عدن والعليل يراا
اجت ال

ما ان سواك اريد .

اخلامتت
ل يكن جمو وتطور اللدمات الصامةة فةي واسةط مقتوةراف علة الرعةال واجمةا كةان للمةرأة المسةلمة
دوراف واوةحا ف ورئيسةيا ف فةي اثةراس ذ ة ا المفوةل المهة مةن الحوةارة الصربيةةة االسةالمية مةن لةالل الجتةةار
الوافر ال

قدمته لالل حق

تاريلية ملتلفة .

توافرت الصديد من الصوامل عل حةث المةرأة المسةلمة للمشةاركة فةي اثةراس اللةدمات الصامةة فةي
الدولة الصربية االسالمية عامة وفي واسط عل وعه اللووص  ,مجها الصوامةل الديجيةة المتمثلةة باجتشةار
االسال لارر العتيرة الصربية وظهور االموةار اسةالمية امثةال البوةرة والكوفةة وواسةط  ,وقةد شةهدت
جشاطا ف علميا ف متميتا ف في طل

الصل والسةيما الصلةو المرتبطةة بارسةال كالتفسةير والحةديث والفقةه والة
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ساذ في بشكل واوة فةي تهيئةة الظةروال المالئمةة لظهةور المةرأة المسةلمة كصجوةر مسةاذ فةي اجتشةار
ذ ا الصلو واتدذارذا ,اما الصوامل العفرافية فكان لها اثر كبير عل واسط بسب موقصهةا المتميةت الة
ساعدذا لتكون مركتا حواريا الستقطا طلبةة الصلة مجهةا الجسةاس الوافةدات الة ذة ا المديجةة والمشةاركة
في تطور الحركة الصلميةة فيهةا لمةا تحتلةه ذة ا المديجةة مةن موقةع عفرافةي مهة ومتايةا اقتوةادية واداريةة
ساذمت في استقرارذا واتدذارذا اقتواديا ف .
لة يكةن اثةر مشةاركة المةرأة المسةلمة فةي اثةراس اللةدمات الصامةة فةي واسةط مقتوةراف علة عاج ة
مصةين او فةي حقبةة تاريليةة مصيجةة واجمةا اسةتمر دورذةا فةي رفةد ذة ا اللةدمات علة مةد حقة

تاريليةة

ملتلفة ول يكن مقتوراف عل عل مصين واجما شملت الصلو الديجية واالدبية وما ارتبط بة لك مةن عواجة
اعتماعية .
تبؤات المر أة المسلمة في واسط مكاجة علمية كبيرة وقد وول البص
مةن الصلةو والسةيما فةةي علة الفقةه وكمثةال علة

فةي الةبص

الجتار المصرفي الوافر ال

مجهن ال درعةات متقدمةة

لةك لق ة لسةت الفقهةاسب  ,وذةو داللةة عل ة

قدمته ذؤالس الجسوة في معال رفد الحركة الصلمية في واسط .

ل تكن المرأة المسلمة في واسط بصيدة عن المتفيةرات االعتماعيةة الحاوةة فةي الدولةة االسةالمية
عامةة وفةي واسةط لاوةة وذة ا مةةا فسةر لجةا بةروت الةبص
االسةةوا  ,وكةة لك بةةروت الةةبص

مةجهن فةةي معةال التوةوال ووعةظ الجةا

فةةي كتابةةة واجشةةةاد الشةةصر الةة

يهةة

الةةجف

فةةي

ويةةدفصها لالبتصةةاد عةةةن

المحرمات والفوت بروا م عت وعل .
قوور الصديةد مةن الدراسةات والسةيما االكاديميةة مجهةا واللاوةة بتةاريخ واسةط علة دراسةة اثةر
المرأة المسلمة في اثراس اللدمات الصامة في ذ ا المديجة بسب قلة اذتمةا المةؤرلين المسةلمين باالذتمةا
بألبار الجساس ومن ذ ا العاج  ,ولكن ذ ا ال يصجةي عةد وعةود دور فاعةل ومةؤثر لهةن فةي تةاريخ ذة ا
جعدا متوتعا ف بين ثجايا روايات المؤرلين المسلمين عن مديجة واسط .

المديجة ال
اذلىامش

ل1بالعواذر

,اوواع المةرأة ,ص,43ص46؛ البشةايرة  ,دور المةرأة الصربيةة  ,ص,47ص 44؛عبةد الكةري  ,المةرأة فةي الصوةر

الفاطمي  ,ص 33؛ الرفاعي  ,المرأة ماويها وحاورذا  ,ص .25
ل2باالحتا

.35 ,

ل3بال عمران .42 ,
ل4بالرو .21 ,
ل5بوقد ورد في البص

من كت الحديث بويفة الر  ,يجظر  :ابن حجبل  ,مسجد احمد  ,ر , 2ص335؛ ابن ماعةة  ,سةجن ابةن
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ماعة  ,ر,2ص.121
ل6بالبلار  ,وحي البلار  ,ر/6ص.120
ل7ب بحشل ,تاريخ واسط  ,ر/1ص , 42وسيرد الحديث عن دورذا في جشر الصلو الديجية في المبحث الملوص ل لك.
ل4بالمودر جفسه  ,ر/1ص , 42وعتبة بن فرقد شهد مع الرسول غتوتين واسمه يربوع بن حبي
عمر بن اللطا

بن مالك ولي كسكر فةي لالفةة

 ,ابن سصد  ,الطبقات الكبر  ,ر/4ص 275؛ابن حعر  ,االوابة ,ر/7ص.93

ل9ب بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص.42
ل10ب لالستتادة في ذ ا العاج

يجظر  ,لليل  ,اثر جساس البيت الصباسي في وجع القرار السياسي  ,ص- 264ص.270

ل11بسيرد الحديث عن ذ ا العاج في المباحث اللاوة ب لك .
ل12بالموسو  ,الصوامل التاريلية لجشأة وتطور المدن  ,ص- 56ص.57
ل13ب ياقوت الحمو  ,مصع البلدان  ,ر/4ص.435
ل14بالموسو  ,الصوامل التاريلية  ,ص.123
ل15بالبال ر  ,فتو البلدان  ,ص 535؛ابن الفقيه  ,ملتور كتا البلدان  ,ص.144
ل16بياقوت الحمو  ,مصع البلدان  ,ر/5ص.344
ل17ب ذجاك اكثةر مةن رأ حةول بجةاس واسةط وتحديةد سةجة تأسيسةها فهجةاك مةن يقةول باجهةا بجيةت مةا بةين سةجة ل 43ا 702/ب وسةجة
ل44ا 703/ب واستكمل بجائها سجة ل46ا 705/ب و ذ البص

ال سجة ل75ا 694/ب واستكمل بجائها سجة ل74ا 697/ب  ,يجظر

:ابن بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص43؛الطبر  ,تاريخ  ,ر/6ص 494؛ياقوت الحمو  ,مصع البلدان  ,ر/4ص.436
ل14ب اج

بن مالك بن الجور ذو لاد الرسول لصب ومن رواة الحديث الجبو لت90اب  ,ابن حعر  ,تقري الته ي

 ,ص.115

ل19برو عةةن الرسةةول الكةةري لصب الصديةةد مةةن االحاديةةث الجبويةةة تةةوفي فةةي بةةدايات الصوةةر االمةةو  ,ابةةن حعةةر ,االوةةابة,
ر/6ص.326
ل20ب بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص.42
ل21بالمودر جفسه  ,ر/1ص- 42ص.43
ل22بالدريساو  ,الحياة الفكرية  ,ص,44ص.90
ل23بوذةي مةةالو ة مةن الفصةةل اجةتو بمصج ة اتلة ركج ةا ف مةن اركةةان المسةعد لالعتكةةاال والصبةادة  ,ابةةن مجظةور  ,لسةةان الصةةر
ر/14ص.364
ل24ب ومفردذا رباط وتصجي االقامة في الثفور البرية والبحرية  ,الماورد  ,االحكا السلطاجية  ,ص.61
ل25بالقفطي  ,اجباا الرواة  ,ر/2ص.340
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ل26ب ياقوت الحمو  ,مصع االدباس  ,ر/4ص.21
ل27بعبد علي  ,التووال في واسط  ,ص- 17ص.14
ل24بابن حعر  ,الدرر الكامجة  ,ر/3ص.443
ل29بالسبكي  ,طبقات الشافصية  ,ر/4ص 6؛ الدريساو  ,الحياة الفكرية  ,ص.131
ل30بابن الفوطي  ,الحوادث العامصة  ,ص,76ص 77؛ الدريساو  ,المرعع جفسه  ,ص.99
ل31بابن حعر  ,الدرر الكامجة  ,ر/2ص 334؛السويطي  ,مدرسة تقي الدين الواسطي  ,ص- 4ص.5
ل32بشةرع فةي بجائهةا سةجة 041ا 700/ب واجتهة مةن بجائهةا سةجة ل43ا , 703/يجظةر المصاوةيد  ,واسةط فةي الصوةر االمةو ,
ص,43ص.110
ل33بالمرعع جفسه  ,ص,43ص.44
ل34باالوطلر  ,مسالك الممالك  ,ص.54
ل35ب ياقوت الحمو  ,مصع البلدان  ,ر/5ص 344؛ابن بطوطة  ,تحفة الجظار  ,ص.204
ل36بسيرد الحديث عجهن في المبحث الثالث .
ل37بيجظر في ص ,,14ص ,15ص,16ص17في ذ ا البحث .
ل34بالمصاويد  ,واسط في الصور الصباسي ,ص,5ص.29
ل39بالطبر  ,تاريخ  ,ر/7ص.323
ل40ب بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص.42ص43؛ويجظر ص ,12ص 13من بحثجا .
ل41ب يجظر  :اسهامات المرأة المسلمة في معال التووال .
ل42ب ابن حبي  ,عقالس المعاجين  ,ص ؛ ويجظر اسهامات المرأة في معال علو اللفة وآدابها المبحث الرابع .
ل43ب يجظر اسهامات المرأة المسلمة في الصلو الديجية .
ل44بسيرد الحديث مفوالف عن المرات الصلمية التي وولت اليها البص

من الجساس المسلمات في عل الفقه في المووع الملوص

للحديث عن ذ ا الصل في ذ ا البحث .
ل45ب ا اشتهرت الكثير من الجساس كمحدثة او كفقيه ايوا والريات عمصةن مةا بةين الحةديث وعلةو اللفةة كمةا سةجبيجه فةي ثجايةا ذة ا
البحث.
تاريخ واسط  ,ر/1ص,42ص.43
ل46ب
ل47ب الحديث لفة مألو من حدث حدوثا ف وحداثة والحديث اس من التحديث  ,اما اوطالحا ف فهو يشةتمل علة اقةوال الرسةول لصب
وافصاله ووفاته ورواياته ووبطها وتحرير الفاظها او اجه عل كل ما ودر عن الجبي لصب من قول وفصل وتقرير يجظر :الجوو ,
المجهةةار فةةي شةةر العةةامع الوةةحي  ,ر/5ص 2545؛ ابةةن حعةةر  ,مقدمةةة فةةت البةةار  ,ر/1ص 5؛القجةةوعي  ,ابعةةد الصلةةو ,
ر/2ص 219؛العجابي  ,علو القرآن  ,ر/11ص.22
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ل44بالترم

 ,سجن الترم

 ,ر/4ص.142

ل49ب يقود بالحديث المسجد ذو رواية الحديث بإسجادا سواس كان عجدا عل به ا لي

له اال معرد روايته  .يجظةر  :الوةال  ,علةو

الحديث  ,ص,75ص.76
ل50ب بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص 42؛المقريت  ,امتاع االسماع ,ر/9ص.395
ل51ب وكجيته ابو اليمان من رعال الحديث في اوالر الصور االمو وتصد ا عاو عدته من عهة ابيه  ,الرات  ,العر والتصديل ,
ر/4ص.506
ل52بابن ماعة  ,سجن ابن ماعة  ,ر/2ص.1049
ل53بالوحاك  ,االحاد والمثاجي  ,ر/2ص.72
ل54بالمت  ,ته ي الكمال  ,ر/11ص.410
ل55ب تقري الته ي

 ,ر/2ص.672

ل56بابن حعر  ,االوابة  ,ر/5ص.449
ل57ب تاريخ واسط  ,ر/1ص.42
ل54بابن حعر  ,الته ي

 ,ر/12ص.404

ل59ب تاريخ واسط  ,ر/1ص.70
ل60ب بحشل  ,تاريخ واسط  ,ر/1ص70؛والصوا بن حوش

بن يتيد الشيباجي مةن علمةاس واسةط تةوفي سةجة ل144ا 765/ب  ,ابةن

حبان  ,مشاذير علماس االموار  ,ص.279
ل61بابن حعر  ,االوابة  ,ر/4ص,356ص.361
ل62ب بحشل  ,تاري واسط  ,ر ,1ص.42
ل63باليافصي  ,مرآة العجان  ,ر/4ص.224
ل64بابن الصماد  ,ش رات ال ذ

 ,ر/5ص.430

ل65بمصع شيو ال ذبي  ,ص 424ويجظر  :كحالة  ,اعال الجساس  ,ر/4ص.24
ل66بال ذبي ,المودر جفسه  ,ص.461
ل67بمصع شيو ال ذبي  ,ص.461
ل64ب الفقه لفة ذو الفه والصل بالشيس  ,اما اوطالحا ف فهو الصل الباحث عن االحكا الشرعية الفرعية الصملية من حيث استجباطها من
ادلتها التفويلية  ,يج ظر  :اللوارتمي  ,مفاتي الصلو  ,ص 14؛ الحر الصاملي  ,امل االمل ,ر/2ص.21
ل69بالسويطي  ,الحياة الفكرية  ,ص.29
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ل70بابن حبي

 ,ت كرة الجبيه  ,ر/2ص.44

ل71ب ومن ذوالس الفقهاس ابن عبد الحت وابراذي بن لليل وعصفر الهم اجي واحمد بن المصةت وابةن القسةطي  ,يجظةر  :ابةن ,حبية

,

ت كرة الجبيه  ,ر/2ص ,144ص.149
ل72بابن حبي

 ,ت كرة الجبيه  ,ر/2ص.144

ل73بالوفد  ,الوافي بالوفيات  ,ر/15ص.74
ل74بمرآة العجان وعبرة اليقظان  ,ص.207
ل75بابن رافع السالمي  ,المجتل الملتار  ,ص,242ص 243؛ اليافصي  ,مرآة العجان  ,ص.716
ل76بل يتودجا المؤرلين بتاريخ وفاة ذ ا المرأة ولكن استجتعجا اجها من وفيات القرن الرابع الهعر بدليل ان الفقيه
الوور لت 353اب كان قد شاذدذا وذي تحةدث الجةا

بن المبارك

وتحةثه علة التذةد  ,يجظةر :ابةن االثيةر  ,اللبةا فةي تهة ي االجسةا

,

ر/2ص250؛ اليافصي  ,مرآة العجان  ,ر/2ص.247
ل77بابن حبي

 ,عقالس المعاجين  ,ص.209

ل74بالوتر  ,رووة الجاظرين  ,ص.252
ل79بالمودر جفسه  ,ص.252
ل40بالجبهاجي  ,عامع الكرامات  ,ر/1ص.395
ل41بالوياد  ,قالدة العواذر  ,ص.349
ل42ب يصرال عل اللفة باجةه علة باحةث عةن مةدلوالت عةواذر المفةردات وذيئاتهةا العتئيةة  , ,يجظةر  :الةرات  ,ملتةار الوةحا ,
ص 250؛ ابن مجظور  ,لسان الصر
ل43ب االد

 ,ر/15ص,251ص.252

ذو عل االعادة في فجي المجظو والمجثور عل اسالي الصر ومجاحي بالغته ويشمل الجثر والشصر ومسائل مةن اللفةة

والجحو  ,ابن للدون  ,المقدمة  ,ص.553
ل44بالقجوعي  ,ابعد الصلو  ,ر/2ص,559ص.560
ل45ب بدليل ان الصديد مجهن بجات علماس مصروفين باللفة واالد في واسط  ,يجظر  ,ص,17ص14في بحثجا .
ل46ب تتوعها الحعار بن يوسال الثقفي واسكجها في العاج الشرقي من واسط وطلقها سجة ل91ا 710/ب  ,يجظةر  :بحشةل  ,تةاريخ
واسط  ,ر/1ص 114؛ابن للكان  ,وفيات االعيان  ,ر/2ص.53
ل47ب من شصراس الصور االمو وكان مقربا من يتيد بن المهل االغةاجي  ,ر/14ص , 441ويتيةد بةن المهلة لت102اب ذةو ابةو
الوليد االتد تول حك المشر بصد وفاة والدا تول البورة في عهد سليمان بن عبد الملك وذو الو الشاعرة ذجد بجت المهل ابي
وفرة  ,ال ذبي  ,سير اعال الجبالس  ,ر/4ص.503
ل44ب مجها  :يا ذجد بجو

بات يبكيجي

وعائر في سواد الليل يؤ يجي
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كأن ليلي واالذداس ذاعدة

ليل السلي واعيا من يداويجي

ل49باالوفهاجي  ,االغاجي  ,ر/14ص.441
ل90بابن حبي

 ,عقالس المعاجين  ,ص.209

ل91بالمودر جفسه والوفحة .
ل92بالمودر جفسه والوفحة .
قائمت ادلصادر وادلزاجع
لير ما جفتت به القرآن الكري
المصادر
ابن االثير  ,عت الدين ابو الحسن علي بن
- 1اللبا في ته ي االجسا

لت630:ا 1232/ب

 ,دار وادر لبيروت 1940 ,ب .

االوطلر  ,ابو اسحا ابراذي بن

لت341:ا 952/ب

- 2مسالك الممالك  ,لليدن 1927 ,ب
بحشل  ,اسل بن سهل لت292:ا 905/ب
- 3تاريخ واسط  ,ت  :كوركي
البلار  ,ابو عبد م

عواد  ,المصارال لبفداد 1967 ,ب .

بن اسماعيل لت256:ا 469/ب

- 4وحي البلار  ,دار الفكر  ,لبيروت  1941 ,ب
بطوطة  ,ابو عبد م

بن عبد م لت779 :ا 1377/ب

- 5تحفة الجظار في غرائ االموار وععائ االسفار  ,دار الكت الصلمية لبيروت  2007 ,ب.
البال ر  ,احمد بن يحي بن عابر لت279:ا 492/ب
- 6فتو البلدان  ,دار الكت الصلمية  ,لبيروت  1974 ,ب
الترم

 ,ابو عيس

- 7سجن الترم
ابن حبي

بن عيس لت279:ا 492/ب

 ,ت  :عبد الوذا

 ,ابو القاس الحسن بن

عبد اللطيال  ,ط ,2دار الفكر لبيروت 1943,ب .
بن حبي الجيسابور لت406:ا 1015/ب

- 4عقالس المعاجين  ,ت :عمر االسصد  ,ط ,1دار الجفائ

لاالردن  1947,ب

ابن حعر  ,احمد بن علي الصسقالجي لت452:ا 1444/ب
- 9االوابة في تمييت الوحابة,ت :عادل احمد,ط , 1دار الكت الصلمية لبيروت1415,اب
- 10تقري الته ي

 ,ت :موطف عبد القادر  ,ط , 2دار الكت الصلمية لبيروت 1995,ب

- 11الدرر الكامجة في اعال المائة الثامجة  ,ت  :عبد الوارث احمد ,دار الكت الصلمية  ,لبيروت  1977,ب
بن حبان  ,لت354:ا 1965/ب

ابن حبان  ,ابو حات

- 12مشاذير علماس االموار  ,ت مرتو علي  ,ط ,1دار الوفاس  ,لالقاذرة1411,اب
ابن حوقل  ,ابو القاس
- 13وورة االر

بن علي لت367 :ا 977/ب

 ,مطبصة ابريل  ,لليدن  1449 ,ب

ابن حجبل  ,احمد بن حجبل ل241ا 455/ب
- 14مسجد احمد  ,دار وادر لبيروت  ,د.ت ب
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لت404:ا 1405/ب

ابن للدون  ,عبد الرحمن بن

- 15المقدمة  ,ط ,5دار القل لبيروت  1944 ,ب
ابن للكان  ,شم

لت641 :ا 1242/ب

الدين احمد بن

- 16وفيات االعيان واجباس ابجاس التمان ,ت  :احسان عبا  ,دار الثقافة ,لبيروت1964,ب
اللوارتمي,

بن احمد ل ت347:ا 997/ب

- 17مفاتي الصلو  ,تقدي :عبد اللطيال
الرات ,

 ,لالقاذرة  ,د.تب

بن ابي بكر لت721:ا 1321/ب

- 14ملتار الوحا  ,ت  :محمود لاطر  ,لبيروت 1995,ب
السبكي  ,تار الدين عبد الوذا

بن علي لت771 :ا 1369/ب

- 19طبقات الشافصية الكبر  ,لالقاذرة 1324 ,اب
ابن سصد ,

بن سصد بن مجيع ل ت230 :ا 444/ب

- 20الطبقات الكبر  ,دار وادر  ,لبيروت ,د.ت ب
الطبر  ,ابو عصفر

بن عرير لت310:ا 922/ب

- 21تاريخ االم والملوك  ,ط ,4االعلمي لبيروت  1943 ,ب
ابن الصماد  ,عبد الحي بن احمد لت1049 :ا 1619/ب
- 22ش رات ال ذ في البار من ذ

 ,ت  :عبد القادر االرجاووط ,لدمشت1406,اب

ابو فرر االوفهاجي  ,علي بن الحس ين  ,لت356 :ا 966/ب
- 23االغاجي  ,دار احياس التراث الصربي  ,لبيروت ,د.تب
ابن الفوطي  ,كمال الدين عبد الرتا بن تار الدين لت723 :ا 1332/ب
- 24الحوادث العامصة والتعار الجافصة في المائة السابصة  ,لبيروت  1977 ,ب
القفطي  ,عمال الدين علي بن يوسال لت646 :ا 1244/ب
- 25اجباة الرواة عل اجباا الجحاة  ,ت :

ابو الفول  ,لالقاذرة  1950 ,ب

القجوعي  ,وديت بن حسن  ,لت1307 :ا 1449/ب
- 26ابعد الصلو  ,الوشي المرقو في بيان احوال الصلو  ,لبيروت  1974 ,ب
ابن ماعة  ,ابو عبد م

بن يتيد لت275 :ا 444/ب

- 27سجن ابن ماعة  ,ت  :احمد فؤاد  ,دار الفكر  ,لبيروت ,د.تب
الماورد  ,ابو الحسن علي بن

لت450 :ا 1054/ب

- 24االحكا السلطاجية والواليات الديجية  ,لق 1406,اب
المقريت  ,تقي الدين احمد بن علي لت445 :ا 1441/ب
- 29السلوك لمصرفة دول الملوك  ,ت  :سصيد عبد الفتا  ,لالقاذرة  1970 ,ب
الجوو  ,محي الدين يحي بن شرال لت676 :ا 1277/ب
- 30المجهار في شر العامع الوحي  ,ت  :موطف دي
اليافصي  ,ابو

 ,لدمشت  1997 ,ب

عبد م بن اسصد لت764 :ا 1366/ب

- 31مرآة العجان وعبرة اليقظان فيما يصتبر من حوادث التمان  ,االعلمي  ,لبيروت,د.تب
المراجع
البشايرة  ,عبد م حسين

- 622-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماصية /الجزء األول من العدد ال ثامن والعشر ي ن /سنة  2012م (وقائ ع م ؤمتر كل ية ا آلداب ال سن و ي ال دويل الراب ع)

- 32دور المرأة الصربية في الحياة الصامة في ودر االسال حت جهاية الدولة االموية ,لاالردن 1995,ب
العجابي  ,احمد جويال
- 33علو القرآن الكري  ,ومن كتا

حوارة الصرا  ,دار الحرية لبفداد 1945,ب

العواذر  ,حسن
- 34اوواع المرأة المسلمة ودورذا االعتماعي من مجظور اسالمي  ,لد.تب
الدريساو  ,سوسن فاول
- 35الحياة الفكرية في واسط ل656ا  1411- 1254/ 414-ب رسالة ماعستير غير مجشورة  ,لواسط  2012,ب
الرفاعي  ,مجوور
- 36المرأة ماويها وحاورذا  ,ط ,1لبيروت  2001 ,ب
السرا  ,شيماس بدر عبد م
- 37علماس واسط واثرذ في الحياة االعتماعية والسياسية والصلمية واالقتوادية في الصور الصباسي  ,رسالة ماعستير غير مجشورة
 ,لواسط  2006 ,ب
السويطي ,

حسن علي

- 34مدرسة ال شيخ تقي الدين الواسطي وسيرة مؤسسها في رواية ابن بطوطة  ,بحث مجشور ومن وقةائع المةؤتمر الصلمةي الثةاجي
لكلية التربية ل واسط 2006 ,ب
الوال  ,وبحي
- 39علو الحديث وموطلحه  ,ط , 6دار الصل للماليين لبيروت  1971 ,ب
عبد الكري  ,جريمان
- 40المرأة في مور في الصور الفاطمي لمور  1993 ,ب
عبد علي  ,علي عبد الحسين
- 41التووال في واسط حت جهاية القرن السابع الهعر  ,رسالة ماعستير غير مجشورة  ,مصهد التراث الصربي لبفداد  2013 ,ب
المصاويد  ,عبد القادر
- 42واسط في الصور االمو  ,دار الحرية ل بفداد  1976 ,ب
- 43واسط في الصور الصباسي ,دار الحرية لبفداد  1943 ,ب
الموسو  ,موطف عبا
- 44الصوامل التاريلية لجشأة وتطور المدن الصربية االسالمية ل بفداد  1942 ,ب .
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