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

 
ل  همفادها أن سج 

ها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة ) -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

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( 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

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

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة 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 در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

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

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
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
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، 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 العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين 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

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل 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  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  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

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  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

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

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  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 تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث 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

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

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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 إسهام املرأة االقتصادي يف العصر العباسي

 م(1258-749/ ـه132-656) 

 من خالل كتب البلدانيات

 أمحد ميسر حممود 

7/1/2019 تأريخ القبول:       26/11/2018 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على إسهام المرأة االقتصادي في العصر  
م( من خالل كتب البلدانيات والتي يقصد بها: 1258-749ه/ 656-132العباسي )

علما أن أهم كتب الجغرافية التي اعتمدها البحث  (1)"كتب الجغرافية والرحالت والبلدان"
م(، والذي يعد موسوعة 1228هـ/626كانت كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي )ت 

أهم كتب الرحالت فكانت رحلة جغرافية متكاملة أغنت البحث في أكثر من موضع، أما 
م( وهي الرسالة المعروفة تحت اسم اعتبار الناسك في ذكر 1217هـ/614ابن جبير )ت 

اآلثار الكريمة والمناسك، وذلك الحتوائها على اشارات مهمة تشير الى اسهام المرأة 
 االقتصادي في العصر العباسي.

اقتصادية تقدم صورة لإلسهام -ةوتتجلى أهمية البحث في كونه دراسة تاريخي         
االقتصادي للمرأة والذي يسهم بدوره في رسم صورة أوضح وأكمل لالقتصاد عموماً في 
العصر العباسي وما وصل إليه من تقدم وتطور وتكامل باعتباره العصر الذهبي للحضارة 

لذي يشكل العربية اإلسالمية في المجاالت كافة ومنها بطبيعة الحال المجال االقتصادي وا
 اإلسهام االقتصادي النسوي احد جوانبه المهمة.

                                                 

 موصل/جامعة الالمكتبة المركزيَّة/ مدرس. 
م، اطروحــة دكتــوراه 13-9ه/ 7-3الــدبا ، محمــد نــلار: الموصــل فــي المصــادر البلدانيــة مــن القــرن  (1)

 .2-1(، ص 2010غير منشورة، )الموصل، كلية التربية، 



                                                             أمحد ميسر حممود                  من خالل كتب البلدانيات م(1258-749ه/ 656-132إسهام املرأة االقتصادي يف العصر العباسي )

 352 

 أما هيكلية البحث فقد جاءت خطة البحث في مقدمة وثالث مباحث وخاتمة.
تضمنت المقدمة التعريف ببعض األلفاظ الواردة في البحث واإلشارة إلى ما ورد في 

العباسي من المباحث، فالمبحث األول اشتمل على إسهام المرأة اللراعي في العصر 
خالل كتب البلدانيات، فيما تناول المبحث الثاني إسهام المرأة الحرفي في تلك المدة، أما 

 المبحث الثالث فقد اختص بالحديث عن إسهام المرأة التجاري في مدة البحث.
 وختم البحث بخاتمة تضمنت ابرل النتائج التي توصل إليها الباحث.

 .اقتصاد، العصر، حضارة :الكلمات المفتاحية     
 المبحث األول
 م( 1258-749ه/ 656-132إسهام المرأة الزراعي في العصر العباسي )

 من خالل كتب البلدانيات
ثمــــة نقطــــة مهمــــة البــــد مــــن اإلشــــارة إليهــــا فــــي مقدمــــة الحــــديث عــــن إســــهام المــــرأة 
االقتصـــادي فــــي المجـــال اللراعــــي والمتمثلـــة بتــــ ثر ذلـــك اإلســــهام إلـــى حــــد كبيـــر بالطبقــــة 

كـان يختلـف إسـهامهن اختالفـًا كبيـرًا  (1)االجتماعية التي تنتمي إليها المـرأة فنسـاء الخاصـة 
وذلـــك نتيجـــة المـــتالكهن األراضـــي اللراعيـــة بمســـاحات كبيـــرة والتـــي  (2)عـــن نســـاء العامـــة 

                                                 

الخاصــة: ضــد العامــة. الــرالي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر، مختــار الصــحا ، دار المعرفــة، ( 1)
فيرولآبادي، محمد بن يعقوب، القـامو  المحـيط، دار الكتـب العلميـة، ؛ ال170(، ص 2005)بيروت، 

. وقــد كانــت هــذه الطبقــة تضــم كــال مــن الخليفــة واألمــراء وحاشــية 639(، ص 2007، )بيــروت، 2ط
ــة البــارلون كــالولراء والقــادة االشــراف والقضــاة والشــهود عــالوة علــى  الخليفــة وذو قربــاه ورجــاالت الدول

بين المقربين مـن الخلفـاء واألمـراء والسـالطين وبعـض أهـل االدب والعلـم الـذين بعض أهل الفن والموهو 
عاشوا في اكناف الخلفاء كمؤدبي اوالد الخلفاء أو من يتحفون الخلفاء واألمراء بمروياتهم واحـاديثهم أو 
من ينشدون االشعار في كل مناسبة. ينظر: فهد، بدري محمد، المجتمع العراقي في العصـر العباسـي، 

 .67، ص 5(، ج1985موسوعة حضارة العراق، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 
العامة: خالف الخاصة، قيل ذلك لما كانوا كثيرين ال يحيط بهم البصر فهم في سـتر عنـه. الصـفدي، ( 2)

. كمـا 10(، ص 1911نكـت الهميـان فـي نكـت العميـان، المطبعـة الجماليـة، )القـاهرة،  خليل بن ايبـك،
تطلــق علــى العامــة تســمية الســوقة لــي  النهــم أهــل الســوق بــل هــم الرعيــة وســموا بــذلك الن الملــك كــان 
يســوقهم إلــى ارادتــه فيقــال رجــل ســوقة وقــوم ســوقة. الحريــري، القاســم بــن علــي، درة الغــواص فــي اوهــام 
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كانت تؤول إليهن ملكيتها عن طريق ذويهن، وي تي في مقدمة نساء الخاصة نسـاء الخلفـاء 
تهم واللواتي كن يمتلكن أراضي لراعية مهمة منحت لهـن علـى شـكل قطـائع وأقاربهم وحاشي

 .بمعنى أنها لم تكن نتيجة جهودهن وعملهن.(1)
اقطعها لهن الخلفاء شكلت األسا  لملكياتهن اللراعيـة ومـن أمثـال تلـك القطـائع مـا 

 (2)م( لقهرمانتـه 774-753ه/ 158-136اقطعه الخليفـة العباسـي أبـو جعفـر المنصـور )
فــي الجانــب الشــرقي مــن بغــداد نظــرًا لمــا كانــت تحتلــه مــن: "مكانــة متميــلة لــد   (3)هيالنــة 

المنصور، فقد كرمها المنصور بإقطاع في حـين ال يقطـع الخليفـة إقطاعـًا إال للمقـربين إليـه 
 .(4)واألمراء وقادة الجيش"

                                                                                                                         

؛ سعد، فهمي عبـد الـرلاق، العامـة فـي 124ه(، ص 1299مطبعة الجوائب، )قسطنطينية،  الخواص،
 .67 -64(، ص 1983بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين، دار األهلية، )بيروت، 

القطــائع: يقــال: اســتقطع فــالن االمــان قطيعــة مــن عفــو الــبالد فاقطعــه اياهــا إذا ســ له ان يقطعهــا لــه ( 1)
حدودة يملكه اياها فاذا اعطاها اياها كذلك فقد اقطعه اياها، والقطائع من السلطان انمـا تجـول مفرولة م

في عفو البالد التـي ال ملـك ألحـد عليهـا وال عمـارة توجـب ملكـًا الحـد فيقطـع اإلمـام المسـتقطع لـه منهـا 
ببنــاء أو حــائط  قــدر مــا يتهيــ  لــه عمارتــه بــاجراء المــاء إليــه أو باســتخراج عــين فيــه أو بتحجيــر عليــه

 .376، ص4(، ج2007يحرله. الحموي، ياقوت بن عبداهلل، معجم البلدان، دار صادر، )بيروت، 
القهرمان: الوكيل، فارسيته قهرمان ومعناه األمـر صـاحب الحكـم والظـاهر انـه مركـب مـن العربـي قهـر ( 2)

كتبــة لبنــان، )بيــروت، ومــن الفارســي مــان أي صــاحب. شــير، ادي، مجمــع األلفــاظ الفارســية المعربــة، م
 .130(، ص 1980

هيالنة: جارية فارسية األصل اهديت إلى الخليفة العباسي أبـو جعفـر المنصـور واصـبحت قهرمانـة لـه ( 3)
وكانت ذات منللة كبيرة عنـده، سـميت هيالنـة ألنهـا كانـت تكثـر مـن قـول هـي اآلن إذا اسـتعجلت احـدًا 

فــوذ والســلطان فــي الــبالط العباســي ومــن المعروفــات فــي شــيء تــ مره بــه، كانــت مــن الجــوابي ذوات الن
م. ابن خلكان، أبـو العبـا  أحمـد بـن إبـراهيم، 762ه /145كذلك باعمال البر واالحسان، توفيت سنة 

، ص 1(، ج1948وفيات االعيان، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السـعادة، )القـاهرة، 
؛ ابــن الســاعي، تــاج الــدين علــي بــن المحــب: 320ص  ،2؛ يــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج247

نســـاء الخلفــــاء المســــمى جهــــات األئمـــة الخلفــــاء مــــن الحرائــــر واالمـــاء، تحقيــــق: مصــــطفى جــــواد، دار 
؛ كحالــة، عمــر رضــا، اعــالم النســاء فــي عــالمي العــرب واالســالم، 11المعــارف، )القــاهرة، د.ت(، ص 

 .27، ص 5(، ج1959، )دمشق، 2المطبعة الهاشمية، ط
ه/ 656-132حســــن، ســــوالف فــــيض اهلل ، دور الجــــواري والقهرمانــــات فــــي دار الخالفــــة العباســــية )( 4)

 .40(، ص 2004م(، رسالة ماجستير غير منشورة، )بغداد، كلية اآلداب، 749-1258
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قطيعـة  (1)كما اقطع الخليفـة العباسـي أبـو جعفـر المنصـور قهرمانتـه األخـر  ريسـانة
والتي كانـت تقـع بـالقرب مـن: "مسـجد ابـن رغبـان  (2)في بغداد كانت تعرف بقطيعة ريسانة 

لوجـة الخليفـة العباسـي  (5)، وكـان للسـيدة لبيـدة (4)غربي بغداد  (3)بالقرب من باب الشعير"
م( قطيعــة فــي بغــداد تعــرف بقطيعــة أم جعفــر 808-876ه/ 193-170هــارون الرشــيد )

القطيعـة كانـت لوالـدها جعفـر بـن أبـي جعفـر المنصـور وصـارت إليهـا بعـد علمًا ان تلك  (6)
وفاتـه، ممــا يشــير إلـى ان الميــراث كــان يشــكل واحـدة مــن القنــوات التـي تتشــكل عــن طريقهــا 

 .(7)ملكيات النساء اللراعية في العصر العباسي 
م( أختـه 1020-996ه/ 411-386فيما اقطع الخليفة الفاطمي الحاكم بـ مر اهلل )

 .(1)إقطاعًا يعود عليها بخمسين الف دينار في السنة  (8)ت الملك س
                                                 

ريسانة: جارية تركية األصل أصبحت قهرمانة للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بعد وفاة قهرمانتـه ( 1)
م، حظيـت عنـد الخليفـة أبـو جعفـر المنصـور واكرمهـا واقطعهـا عـددًا 762ه/ 145سابقة هيالنة سنة ال

؛ يـــــاقوت 165، ص2م. ابـــــن خلكــــان: وفيـــــات االعيــــان، ج767ه/ 150مــــن القطــــائع توفيـــــت ســــنة 
 .41-40؛ حسن: دور الجواري والقهرمانات، ص 377، ص 4الحموي: معجم البلدان، ج

 .377، ص4لبلدان، جياقوت الحموي: معجم ا( 2)
، 1الهمــذاني، احمـــد بــن محمـــد بــن اســـحق، كتــاب البلـــدان، تحقيــق: يوســـف الهــادي، عـــالم الكتـــب، ط( 3)

 .315(، ص 1996)بيروت، 
 .377، ص 4( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4)
لــذي السـيدة لبيـدة: أم جعفـر أمــة العليـل بنـت جعفـر بــن أبـي جعفـر المنصـور غلــب عليهـا اسـم لبيـدة ا( 5)

اطلقـه عليهــا جــدها الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور حينمــا كانــت طفلــة فكــان يرقصــها ويقــول لهــا 
أنــت لبيــدة لبياضــها، لوجــة الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد وأم الخليفــة العباســي محمــد االمــين، تعــد 

البـر واالحسـان، واحدة من ابرل الشخصيات النسوية فـي العصـر العباسـي واكثـرهن انفاقـًا علـى أعمـال 
م. ابن الجولي، أبي الفرج عبد الرحمن بـن علـي، المنـتظم فـي تـاريل الملـوك 831ه/ 216توفيت سنة 

، 2واالمـــم، تحقيــــق: محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا ومصـــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلميــــة، ط
د بــن ؛ الــذهبي، شــم  الــدين أبــو عبــداهلل محمــد بــن أحمــ277 -276، ص 10(، ج1995)بيــروت، 

عثمان، سير اعالم النـبالء، تحقيـق: شـعيب االرنـاؤوط وحسـين االسـد، دار بيـروت للطباعـة، )بيـروت، 
 .119، ص 14(، ج1981

 .376، ص 4ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج( 6)
 .250(، ص 1893اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح، كتاب البلدان، مطبعة بريل، )ليدن، ( 7)
ابنة الخليفة الفاطمي العليل باهلل نلار بن الخليفة الفـاطمي المعـل لـدين اهلل، اخـت الخليفـة  ست الملك:( 8)

الفاطمي الحاكم بـ مر اهلل وعمـة الخليفـة الفـاطمي الظـاهر العـلال ديـن اهلل، اميـرة فاطميـة، كانـت اميـرة 
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وقد بلغت الملكيات اللراعية لبعض نسـاء الخاصـة مـن غيـر اسـر الخلفـاء مسـاحات 
إلــى امــرأة مصــرية تعــرف بماريــة القبطيــة والتــي كانــت تبلــ   (2)شاســعة فقــد أشــار المقريــلي 

، وبلغـت عائـدات أراضـيها اللراعيـة الماليـة (3)مساحة أراضيها اللراعية المئات من األفدنـة 
الشـــيء الكثيـــر. ولـــم يـــذكر المقريـــلي كيـــف آلـــت إليهـــا ملكيـــة تلـــك األرض هـــل عـــن طريـــق 

إلــى عمــل نســاء العامــة كملارعــات  (4)الميــراث أم البيــع والشــراءا. فيمــا أشــار ابــن المجــاور 
الفتــرة اللمنيــة وحاصــدات فــي أراضــيهن اللراعيــة أو فــي أراضــي اآلخــرين موضــحًا مقــدار 

التـي يقضــينها فــي تلـك األراضــي اللراعيــة والتــي قـد تصــل إلــى فتــرة عـدة اشــهر فضــاًل عــن 
 ذكره لمقدار الجهد الكبير الذي يبذلنه في عملهن الشاق ذلك.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 حالمـــــة ثريـــــة تعـــــد واحـــــدة مـــــن ابـــــرل الشخصــــــيات النســـــوية فـــــي العصـــــر الفـــــاطمي، توفيـــــت ســــــنة
م. ابــــن كثيــــر، إســــماعيل بــــن عمــــر، البدايــــة والنهايــــة، دار البيــــان الحديثــــة، )القــــاهرة، 1024ه/415

؛ المقريـــلي، أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر، المـــواعظ واالعتبـــار بـــذكر 10-9، ص 12(، ج2003
؛ 77، ص 4(، ج1998الخطــط واالثــار المعــروف بــالخطط المقريليــة، دار الكتــب العلميــة، )بيــروت، 

ليـــة، لينـــب بنـــت علـــي بـــن فـــوال، الـــدر المنثـــور فـــي طبقـــات ربـــات الخـــدور، دار الكتـــب العلميـــة، العام
 .415-413، ص 1(، ج1999)بيروت، 

 .152، ص1المقريلي: الخطط المقريلية، ج( 1)
 .155-154، ص 1المصدر نفسه، ج (2)
، عبـداهلل: الفوائـد متـر مربـع. فكـري 4200الفدان: وحدة مساحة يستخدم في مصـر والسـودان ويسـاوي ( 3)

 .15(، ص 1893الفكرية للمكاتب المصرية، المطبعة الكبر  االميرية، بوالق، )مصر 
يوسف بن يعقوب بن محمد صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجال المسماة تاريل المستبصر، مطبعـة ( 4)

 .167، ص 1(، ج1951بريل، )ليدن، 
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 المبحث الثاني
 م( 1258-749ه/ 656-132إسهام المرأة الحرفي في العصر العباسي )

 من خالل كتب البلدانيات
ذي بــدء البــد مــن االنتبــاه إلـــى ان نشــاط المــرأة الحرفــي النســوي فــي العصـــر  بــاد 

العباسي كان مختصًا بنساء العامة وذلك امـر طبيعـي مـن الناحيـة التاريخيـة االقتصـادية إذ 
 .(1)ان: "الصناعة في الكف أمان من الفقر أمان من الغنى"

ر العباسـي حرفـة الغــلل يـ تي فـي مقدمـة الحــرف التـي لاولتهـا المــرأة بكثـرة فـي العصــ
والنســج والخياطــة وربمــا يكــون مــرد ذلــك إلــى كونهــا حــرف تناســب المــرأة فــي ظــل مجتمــع 

ويـــاقوت  (2)إســـالمي وال تتطلـــب خروجـــًا مـــن البيـــت إلدائهـــا ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره المقدســـي 
ـنصا  (3)الحموي   (4)من برول عدد من المدن الذي كان للمرأة فيها دور اقتصادي كمدينـة بصصن

والتــي يكتبــون عليهــا بصــني ممــا  (5)التــي اشــتهرت نســاؤها بغــلل الصــوف ونســج األنمــاط و 
 يدل على ان إنتاجهن الحرفي كان له شهرة في اآلفاق وتحول إلى عالمة تجارية معروفة.

كــن يشــتهرن  (7)إلــى ان نســاء مدينــة رصــافة الشــام  (6)فيمــا يشــير يــاقوت الحمــوي 
 ميلات.بكونهن حرفيات بارعات ونساجات مت

                                                 

التجـــارة ومعرفـــة جيـــد األغـــراض ورديهـــا وغشـــوش  الدمشـــقي، جعفـــر بـــن علـــي، اإلشـــارة إلـــى محاســـن( 1)
 .63(، ص 1977المدلسين فيها، تحقيق: البشري الشوربجي، مكتبة الكليات االلهرية، )اإلسكندرية، 

، )بيـروت، 1شم  الدين عبداهلل بن أحمد، احسن التقاسـيم فـي معرفـة األقـاليم، دار الكتـب العلميـة، ط( 2)
 .304، ص2(، ج2003

 .442، ص 1ان، جمعجم البلد( 3)
بصـــنا: مدينـــة مـــن نـــواحي االحـــوال صـــغيرة ولهـــم نهـــر يســـمونه دجلـــة بصـــنا. يـــاقوت الحمـــوي: معجـــم ( 4)

 .442، ص 1البلدان، ج
األنماط: جمع نمط وهي ضرب من البسط له خمـل رقيـق. ابـن منظـور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ( 5)

 .707، ص 8(، ج2003بن علي، لسان العرب، دار الحديث، )القاهرة، 
 .47، ص 3معجم البلدان، ج( 6)
رصــافة الشــام: تعــرف برصــافة هشــام بــن عبــد الملــك فــي غربــي الرقــة، بناهــا هشــام لمــا وقــع الطــاعون ( 7)

م وكــان يســكنها فــي الصــيف وشــربهم مــن صــهاريج لبعــدها عــن نهــر الفــرات. 733ه/115بالشــام ســنة 
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بكــونهن نســاجات بارعــات يعتمــدن فــي عملهــن  (1)كمـا اشــتهرت نســاء مدينــة جــيالن 
 (3)والتــي ينســجن مــن الخيـــوط الحريريــة التــي تفرلهــا ميـــالر  (2)علــى تــربيتهن لــدودة القـــل 
 .(4)تحمل إلى سائر البلدان 

فكـــن: ))يعملـــون بـــاإلبرة صـــناعات محليـــة كالخياطـــة  (5)أمـــا نســـاء مدينـــة جرجانيـــة 
 .(6)لتطريل واألعمال الدقيقة((وا

                                                                                                                         

صــد االطــالع علــى أســماء االمكنــة والبقــاع، ابــن عبــد الحــق، صــفي الــدين عبــد المــؤمن البغــدادي، مرا
 .618(، ص 1955تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، )بيروت، 

جيالن: اسم لبالد كثيرة من وراء بالد طبرستان، ولي  في جيالن مدينة كبيرة انما هي قر  في مـروج ( 1)
قـوم فقيـل إذا نسـب إلـى الـبالد  بين جبال، ينسب إليها جيالني وجيلي، والعجم يقولون كـيالن، وقـد فـرق

قيل جيالني واذا نسب إلى رجل منهم قيل جيلي، وقد نسب إليها من ال يحصى من أهل العلم فـي كـل 
 .201، ص 2فن وعلى الخصوص في الفقه. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج

ه )ابريسـم(، وعنـدما القل: كان المسلمين يطلقون على الحرير قبل غلله كلمة )قل(، فاذا مـا غـلل سـمو ( 2)
يخلط مع الصوف يسمى )خلًا(، واذا ما صب  اإلبرسيم باأللوان سمي عند ذلـك بــ )الحريـر(. المختـار، 
فريـال داؤد، المنسوجات العراقية اإلسالمية من الفتح العربي إلى سقوط الخالفة العباسية، دار الحريـة، 

 .38(، ص 1976)بغداد، 
فــي العهــود اإلســالمية األولــى الثــوب بصــورة عامــة مهمــا كــان شــكل هــذا المئــلر: كــان المئــلر يعنــي ( 3)

الثوب، أما فـي العصـور المتـاخرة فقـد عـرف ب نـه قطعـة مـن النسـيج يلـف الجسـم كلـه تقريبـًا، تلتـف بهـا 
النساء العربيات إذا اردن الخـروج مـن البيـت. دولي، رينهـارت، المعجـم المفصـل باسـماء المالبـ  عنـد 

 . 32، 31(، ص 1971كرم فاضل، دار الحرية، )بغداد، العرب، ترجمة: ا
، )بيــــروت، 3القلوينــــي، لكريــــا بــــن محمــــد بــــن محمــــود، آثــــار الــــبالد وأخبــــار العبــــاد، دار صــــادر، ط( 4)

 .354، 353(، ص 2011
جرجانية: اسم لقصبة إقلـيم خـوارلم، مدينـة عظيمـة علـى شـاطج نهـر جيحـون، وأهـل خـوارلم يسـمونها ( 5)

م مــن اعظــم المــدن واكثرهــا 1219ه/ 616ج فعربــت إلــى الجرجانيــة، كانــت إلــى ســنة بلســانهم كركــان
امـــوااًل واحســـنها احـــوااًل فخربهـــا التتـــر ولـــم يبـــقص منهـــا إال معالمهـــا وقتلـــوا جميـــع مـــن كـــان بهـــا. يـــاقوت 

 .123، 122، ص 2الحموي: معجم البلدان، ج
 .520القلويني: آثار البالد، ص ( 6)
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بتفاصيل عن طرق غلل نساجات الـيمن والـذي كـان ينقسـم  (1)ويلودنا ابن المجاور 
إلى: "وجهـين منـه الفارسـي ومنـه الحميـري... الحميـري الـذي يخـرج األصـبع الوسـطى علـى 

 اإلبهام في الغلل والفارسي الذي يدخل اإلبهام على األصبع الوسطى من الغلل".
ممــا اشـــتهرت بــه مدينـــة القــاهرة فـــي العصــر العباســـي انــه كـــان فيهــا: "جـــوار وكــان 

طباخـــات أصـــل تعلـــيمهن مـــن قصـــور الخلفـــاء الفـــاطميين لهـــن فـــي الطـــبل صـــناعة عجيبـــة 
 .(2)ورياسة متقدمة"

: "ســـودانيات طباخـــات محســـنات تبـــاع (3)وممـــا كـــان يجلـــب مـــن مدينـــة اودغســـت 
عمــل االطعمــة والســيما اصــناف الحــالوات.. فــال الواحــدة مــنهن بمائــة دينــار.. وأليــد لحســن 

 .(4)يوجد أحذق بصنعتها منهن"
كمــــا عملــــت بعــــض النســــوة فــــي العصــــر العباســــي فــــي المهــــن الطبيــــة كممرضــــات 

فـي رحلتـه أثنـاء حديثـه عـن المستشـفى  (5)وخادمات في المستشفيات، حيث يذكر ابـن جبيـر
م( فـي القـاهرة 1193-1174/هــ589-567الذي بناه السلطان صـال  الـدين االيـوبي )ت 

من ان هنالك قسـما خاصـا بالنسـاء فـي هـذا المستشـفى يتـولى عالجهـن وخـدمتهن مجموعـة 
مــــن النســــاء المتخصصــــات، وذلــــك بقولــــه "وبــــالاء هــــذا الموضــــع، موضــــع مقتطــــع للنســــاء 

 المرضى، ولهن ايضا من يكفلهن".

                                                 

 .256، ص 2تاريل المستبصر، ج( 1)
 .215، ص 2المقريلي، الخطط المقريلية، ج( 2)
اودغست: مدينة من بالد المغرب اشبه شيء بمكة شرفها اهلل وحماها، ألنها بين جبلين فـي قلـب البـر ( 3)

جنــوبي مدينــة سجلماســة بينهمــا نيــف واربعــون مرحلــة فــي شــرقيهم بــالد الســودان وفــي غــربيهم البحــر 
إلـــى الغـــرب سجلماســـة وفـــي جنـــوبيهم بـــالد الســـودان، وهـــي مصـــر مـــن  المحـــيط وفـــي شـــمالهم منفـــتالً 

، 1االمصار جليل والسفر إليها متصل من كل بلد، وأهلها مسلمون. ياقوت الحموي: معجـم البلـدان، ج
 .278، 277ص 

مؤلف مجهول: االستبصار فـي عجائـب االمصـار، وصـف مكـة والمدينـة ومصـر وبـالد المغـرب، دار ( 4)
؛ محمــد بــن عبــد المــنعم، الــروض المعطــار فــي 216(، ص 1985)الــدار البيضــاء،  النشــر المغربيــة،

 .64(، ص 1980خبر األقطار، تحقيق: احسان عبا ، مؤسسة ناصر للثقافة، )القاهرة، 
أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني، رحلة ابن جبير وهـي الرسـالة المعروفـة تحـت اسـم اعتبـار الناسـك  (5)

 .42(، ص2003ة والمناسك، دار الكتب العلمية، )بيروت، في ذكر اآلثار الكريم
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بـالمرأة والتـي هـي  إلى واحدة من الحرف التي لها صـلة وثيقـة (1)فيما يشير الحميري
 .(2)حرفة القابلة 

ـــــــذي كـــــــان يقصـــــــده  ـــــــي العصـــــــر العباســـــــي وال ـــــــالرغم مـــــــن ان الحمـــــــام العـــــــام ف  وب
ـــاص يتولــون القيــام بمــا يحتــاج اليــه  ـــاجة إلــى عــدة أشخــــــ ـــان بحــــ ـــامة كــ ـــاء العــــــ ـــال ونســ  رجــــ

ـــــــرأي بعـــــــض المـــــــؤرخين ـــــــه وهـــــــم ب ــــــــمل في ــــــــاحب ال(3)العــ ــــــــدوق ، كـــــــل مـــــــن صــــ   (4)ــــصنــــ
 

 والحار  للحمام. (8)والحجام  (7)واللبال جوالملين  (6)والوقاد  (5)والقيم 

                                                 

 .62، 21الروض المعطار، ص ( 1)
 .1057القابلة: المرأة التي ت خذ الولد عند الوالدة. الفيرولآبادي، القامو  المحيط، ص ( 2)
 يلدجرد بن مهمندار الفارسي، فصل مـن كتـاب فضـائل بغـداد العـراق، تحقيـق: ميخائيـل عـواد، مطبعـة( 3)

؛ الشـيلري، عبـد الـرحمن بـن عبـد اهلل بـن نصـر، نهايـة الرتبـة فـي 17م(، ص 1962االرشاد، )بغـداد، 
طلب الحسبة، تحقيق: محمـد حسـن محمـد حسـين اسـماعيل واحمـد فريـد المليـدي، دار الكتـب العلميـة، 

 . 107، ص 2؛ المقريلي: الخطط المقريلية، ج257(، ص 2003)بيروت، 
صــــندوق المــــال: محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد العثيمــــين، شــــر  ريــــاض  صــــاحب الصــــندوق: أمــــين( 4)

 .381، ص 2ه(، ج1426الصالحين، دار الوطن للنشر، )الرياض، 
القيم: تعرف قيمة الحمام أيضًا في العصر العباسي باسـم البالنـة ويعتبـر عملهـا مـن اهـم األعمـال فـي ( 5)

ونات الحمام كانت أيضًا تتولى شؤون الفتـاة الحمام فهي إلى جانب عملها المتمثل في تدليك وتلييف لب
عنـد لواجهـا فهـي التـي تـدخل مــع العـرو  إلـى الحمـام لتنظفهـا وتعــدها أعـدادا كـاماًل وهـي التـي تحنــي 
الفتاة في ليلة الحنة وتجملها في ليلـة اللفـاف. معـوض، منصـور محمـد عبـد الـرلاق، الحمامـات العامـة 

، 1حتى نهايـة العصـر العثمـاني، المكتـب العربـي للمعـارف، طبمدينة حلب منذ بداية العصر االيوبي و 
 .82(، ص 2014)القاهرة، 

الوقــاد: صــاحب الوقــود فــي الحمــام. ابــن الفــوطي، عبــد الــرلاق بــن أحمــد الشــيباني، مجمــع اآلداب فــي ( 6)
ن، ، )ايــرا1معجـم االلقـاب، تحقيـق: محمـد الكـاظم، مؤسسـة الطباعـة والنشـر، ولارة الثقافـة واالرشـاد، ط

 .333، ص 5ه(، ج1416
المــلين: حــالق الشــعر ومصــففه. إبــراهيم مصــطفى وآخــرون، المعجــم الــوجيل، المركــل العربــي للثقافــة ( 7)

 .298(، ص 1980والفنون، )بيروت، 
الحجام: من يمار  مهنة الحجامة وهي امتصاص الدم من تحت الجلد والمحجمة قارورته وهـي االلـة ( 8)

، ص 2مة عند المص وحرفته وفعله الحجامة. ابن منظـور، لسـان العـرب، جالتي يجمع فيها دم الحجا
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األمر الذي ينطبق بطبيعة الحال على الحمام النسوي والذي كان من يمار  العمـل 
فيـــه هــــو العنصــــر النســــوي كتحصــــيل حاصــــل لكننــــا لـــم نعثــــر فيمــــا بــــين ايــــدينا مــــن كتــــب 

ت كتـب جغرافيـة او رحـالت علـى اي اشـارة لعمـل المـرأة داخـل الحمـام البلدانيات سـواء أكانـ
النســـــوي ســـــو  االشـــــارة الـــــى عملهـــــا خـــــارج الحمـــــام النســـــوي كحارســـــة للحمـــــام فقـــــد اشـــــار 

الــى تــولي النســاء لحراســة الحمامــات فيهــا  (2)عنــد حديثــه عــن مدينــة اصــفهان (1)المقدســي
ايضــا الــى عمــل المــرأة  (3)لمقدســيوذلــك بقولــه: "والنســاء يحرســن الحمامــات"، كمــا اشــار ا

مـن أنـه: "ربمـا  (4)كحارسة للحمام عند حديثـه عـن إحـد  الحمامـات العامـة فـي اقلـيم فـار 
 حرسته النساء".

ما يثبت ملاولة بعض النسوة فـي العصـر العباسـي  (5)فيما يورد ابن الفقيه الهمذاني 
ق وشـهرة المغنيـات والعالفـات لحرفة الغناء والعلف على اآلالت الموسـيقية مؤكـدًا علـى تفـو 

البغــداديات علــى نظيــراتهن مــن مغنيــات وعالفــات المــدن األخــر  وذلــك بقولــه: "ولســت تجــد 
كبيرًا من كبراء األطراف وال عظيمًا من عظماء ملـوك النـواحي.. إال متبجحـين بمـن يصـير 

وينافسـون إليهم ويلقاهم من مدينـة السـالم، كائنـا مـن كـان او يحمـل الـى مـواطنهم ويغشـاهم 
علــى الصــناعة ويشــاحون علــى ادخــاره ويغــارون علــى اقتنائــه كمــا يستقصــون علــى فقدانــه 

                                                                                                                         

(، ؛ المقدســـي، عبـــد الغنـــي بـــن عبـــد الواحـــد بـــن علـــي، عمـــدة األحكـــام مـــن كـــالم خيـــر االنـــام )342
 .180، ص 1(، ج1988، )بيروت، 2تحقيق: محمود االرناؤوط، دار الثقافة العربية، ط

 .299، ص 2احسن التقاسيم، ج (1)
صــفهان: مدينــة عظيمــة مشــهورة مــن اعــالم المــدن واعيانهــا، أصــفهان اســم لالقلــيم ب ســره وهــي مــن أ( 2)

نـواحي الجبـل فـي آخـر اإلقلـيم، ولهـم فـي تســميتها بهـذا االسـم خـالف. يـاقوت الحمـوي: معجـم البلــدان، 
 .209-206، ص 1ج

 .324، ص 2احسن التقاسيم، ج( 3)
ـــيم فســـيح( 4) ، اول حـــدودها مـــن جهـــة العـــراق ارجـــان، ومـــن جهـــة كرمـــان اقلـــيم فـــار : واليـــة واســـعة واقل

السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران، وفار  خم  كور: اصـطخر 
وســـابور واردشـــير خـــره ودارابجـــرد وارجـــان وهـــي مائـــة وخمســـون فرســـخا طـــوال ومثلهـــا عرضـــا. يـــاقوت 

 .227، 226، ص 4الحموي: معجم البلدان، ج
 .323، 322اب البلدان: ص كت( 5)
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ويتحاســدون علــى وجدانــه.. فقــد قنــع الــرئي  االعظــم والملــك األكبــر مــن الجماعــة ان يقــال 
 وعوادة بناتية".  (3)وطبالة عتقية (2)لريابية (1)هذه مغنية بغدادية وعاملة عراقية ولامرة

 ثالثالمبحث ال
 م( 1258-749ه/ 656-132إسهام المرأة التجاري في العصر العباسي )

 من خالل كتب البلدانيات
ضــــمت كتــــب البلــــدانيات ســــواء أكانــــت كتــــب جغرافيــــا أو كتــــب رحــــالت كمــــا ســــيتم 
توضــيحه فــي هــذا المبحــث تباعــًا، نصوصــًا صــريحة أشــارت بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك بــ ن 

ت بــــه المــــرأة فــــي العصــــر العباســــي فــــي النشــــاط ثمــــة نشــــاط اقتصــــادي تجــــاري اضــــطلع
االقتصـــادي التجـــاري تبعـــًا لظـــروف كـــل مدينــــة مـــن جهـــة وظـــروف كـــل طبقـــة اجتماعيــــة 

 واقتصادية من جهة أخر .
فكمــا هــو معلــوم ان المجتمــع العربــي اإلســالمي كــان يتكــون مــن طبقتــين أساســيتين 

يختلـف نـوع وحجـم النشـاط  هما طبقة الخاصة وطبقة العامـة فمـن الطبيعـي والحالـة هـذه ان
االقتصــادي التجــاري لنســاء الخاصــة اللــواتي يمــتلكن رؤو  األمــوال التــي يكــون مصــدرها 
األساسي هو عوائلهن ك ن تكون المرأة لوجة أو أخت أو بنت للخليفة أو األميـر أو الـولير 

إلسـهام أو التاجر الثري وهذا ما سيترتب عليه امرين مهمين يتمثل األول منهمـا بـ ن حجـم ا
ســـيكون اكبـــر تبعـــًا لحجـــم رؤو  األمـــوال التـــي كانـــت تمكـــنهن مـــن اســـتثمارها فـــي المجـــال 

                                                 

لامـــرة: لمـــر يلمـــر تلميـــرًا: غنـــى فـــي القصـــب وهـــي لامـــرة وهـــو لمـــار وفعلهمـــا اللمـــارة. الفيرولآبـــادي: ( 1)
 .426القامو  المحيط، ص 

لرياب: ابو الحسن علي بن نافع المقلب بلرياب، نابغة الموسيقى في لمانه وهو الذي جعل العود في ( 2)
اربعـة، أخـذ الغنـاء ببغـداد عـن اسـحق الموصـلي وغيـره، سـافر الـى االنـدل   خمسة اوتار وكانت اوتـاره

م(. اللركلــي، خيــر الــدين، االعــالم، دار العلــم للمالييــين، 857هـــ / 243واقــام فيهــا لحــين وفاتــه ســنة )
 .28، ص 5(، ج1980، )بيروت، 5ط

 .75، ص 6عتقية: جارية عاتق: شابة. ابن منظور: لسان العرب، ج( 3)
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التجاري، أما الثاني منهمـا فيتمثـل بـ نهن لـم يكـن يمارسـن العمـل التجـاري ب نفسـهن بـل عـن 
 .(1)طريق وكالء لهن 

تــي وهــذان األمــران بطبيعــة الحــال ال يتــوفران غالبــًا لنســاء العامــة فمــن اإلشــارات ال
مــن ان شــجرة الــدر  (2)أوردتهـا كتــب البلــدانيات وتؤكــد مـا ذهبنــا إليــه أنفــًا مــا ذكـره المقريــلي 

فـي القــاهرة والتـي كانـت تعـرف بقيســارية  (4)قـد قامـت بشـراء واحـدة مــن اهـم القيسـاريات  (3)
 جهارك .

كمــا يالحــظ تنــوع إســهام نســاء الخاصــة فــي أكثــر مــن مجــال تجــاري ممــا يــدل علــى 
عقليـة تجاريـة ناجحـة فشـجرة الـدر كانـت تمتلـك العديـد مـن الحمامـات العامـة فـي امتالكهن ل

 .(5)مدينة القاهرة 
إلــى متــاجرة العديــد مــن النســوة المكيــات الثريــات بالعبيــد  (6)فيمــا يشــير ابــن المجــاور 

 والجواري وكانت تلك التجارة تدر عليهن األموال الطائلة.

                                                 

؛ ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد، شـذرات 277، ص 10الجولي: المنتظم، ج ابن( 1)
 .290، ص 2ه(، ج1335الذهب في اخبار من ذهب، مكتبة القدسي، )القاهرة، 

 .77، ص 4الخطط المقريلية، ج( 2)
كانت ذات عقـل  شجرة الدر: عصمة الدين أم خليل شجرة الدر لوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب،( 3)

ه/ 656وحلم، كاتبة، قارئـة، كانـت كثيـرة البـر والصـدقات، لهـا اوقـاف علـى جهـات عـدة، توفيـت سـنة 
م. ابــن ايــا ، ليــن العابــدين محمــد بــن أحمــد، تــاريل مصــر المعــروف ببــدائع اللهــور فــي وقــائع 1258

د الــرحمن ؛ الســيوطي، عبــ92-89، ص 1ه(، ج1311الــدهور، المطبعــة الكبــر  االميريــة، )مصــر، 
بن أبي بكر بن محمد، حسن المحاضرة في تاريل مصـر والقـاهرة، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، 

، 13؛ ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة، ج38-36، ص 2(، ج1967دار إحيــاء التــراث العربــي، )القــاهرة، 
 .170ص 

بصـحن مكشـوف يضـم عـددًا كبيـرًا  القيسارية: كلمة يونانية األصل وتعني السوق المغلفة باروقة تحـيط( 4)
مــن الــدكاكين وامــاكن إقامــة المســافرين. غالــب، عبــد الــرحيم، موســوعة العمــارة اإلســالمية، دار جــرو  

 (.1988، )بيروت، 1بر ، ط
 .39، ص 3المقريلي: الخطط المقريلية، ج( 5)
 .7، ص 1تاريل المستبصر، ج( 6)
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د  النســوة المصــريات باســتثمار أموالهــا فيتحــدث عــن قيــام احــ (1)أمــا ناصــر خســرو 
فــي اإلتجــار بميــاه الشــرب الــذي كــان ينقلــه الســقاؤون مــن نهــر النيــل ويقومــوا بتوليعــه علــى 
المنـالل وذلــك عـن طريــق شـرائها لخمســة آالف قـدر مــن النحـا  تــؤجر الواحـد مــنهم بــدرهم 

 في الشهر مع اشتراطها ان يعيدها المست جر سليمة من كل عيب.
 (3)فيشــير فــي رحلتــه إلــى اســتثمار بعــض النســوة فــي مدينــة عكــا  (2)جبيــر  أمــا ابــن

كرائهـا للمسـافرين وقـد اكتـر  ابـن جبيـر أثنـاء مـروره فـي رحلتـه  ألموالهن في شراء البيـوت واك
 بمدينة عكا دارًا من امرأة مسيحية كانت تكري دارها للمسافرين.

ي النشــــاط التجــــاري فــــي بإســــهامهن الكبيــــر فــــ (4)وقــــد اشــــتهرت نســــاء مدينــــة بيــــار 
حــين يتحــدث عــن النشــاط التجــاري فــي مدينــة  (5)مــدينتهن فــي العصــر العباســي فالمقدســي 

 بيار يذكر ما نصه: "والسوق في الدور والباعة نسوان".
وذات المعلومة عن النشاط التجـاري الواضـح للمـرأة فـي مدينـة بيـار يؤكـدها جغرافـي 

 اقهم بيتوهم وبياعوهم النساء".بقوله: "أسو  (6)آخر وهو ياقوت الحموي 
واللـواتي كـن يـتقن  (8)فيشيد ببراعة النسوة الحرفيات من نسـاء البجـة  (7)أما المقريلي       

فضــاًل عــن قيــامهن ب نفســهن باإلتجـار بهــا وهــن بــذلك يمارســن واحــدة مــن  (1)عمـل الحــراب 

                                                 

ســفرنامة، ترجمــة: يحيـى الخشــاب، مطبعــة لجنــة التــ ليف ، ( أبـو معــين الــدين الحكــيم القباديـاني المــرولي1)
 .61(، ص 1945والترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .62رحلة ابن جبير، ص ( 2)
عكا: بلد على ساحر بحر الشام من عمل األردن مدينة حصينة كبيرة كانت فيها صـناعة بـالد األردن ( 3)

 .144-143، ص 4لدان، جوهي محسوبة من حدود األردن. ياقوت الحموي: معجم الب
بيار: مدينة لطيفة من أعمال قوم  بين بسطام وبيهق، بينها وبين بسـطام يومـان، خـرج منهـا جماعـة ( 4)

 .512، ص 1من اعيان العلماء. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج
 .269، ص 2احسن التقاسيم، ج( 5)
 .512، ص 1معجم البلدان، ج( 6)
 .359، ص 1الخطط المقريلية، ج( 7)
البجة: البجة أو البجة أو البجاة اسم تداوله المؤرخـون لتعريـف قبائـل سـكنت بـين البحـر األحمـر ونهـر ( 8)

النيل، اختلف المؤرخون في اصل كلمة )بجة( إال أن لحمة خالفهم خلصـت إلـى الـرأي األكثـر انتشـارًا 
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ن كـل مـن الصـناعة الحرف التي كان يطلق عليها تسمية الحرف المركبة والتي تجمع ما بي
 .(2)والتجارة

وجـــود امـــرأة عجـــول تعمـــل كمفتشـــة للنســـاء فـــي مرســـى  (3)كمـــا يـــذكر ابـــن المجـــاور 
مدينة عدن تقوم بعملية تفتيش دقيقة للنسـاء المسـافرات فـي المراكـب التـي ترسـو فـي مرسـى 
مدينة عدن في ذات الوقـت الـذي يعهـد فيـه إلـى الرجـل لتفتـيش المسـافرين مـن الرجـال وفـي 

لك إشارة إلى احتمالية وجـود نسـوة يعملـن فـي تهريـب البضـائع فـي المـوانج تهربـًا مـن دفـع ذ
الضـــرائب المفروضـــة عليهـــا ممـــا اســـتدعى وجـــوب وجـــود مفتشـــات مـــن النســـاء يقمـــن بـــ داء 

 عملية التفتيش بطريقة دقيقة جدًا.
باسـي فيما أسهمت المرأة فـي البيئـة البدويـة فـي رفـد الحركـة التجاريـة فـي العصـر الع

فـي رحلتـه مـن قيـام بعـض النسـوة البـدويات قـرب مدينـة جـدة  (4)من ذلك ما ذكره ابن جبير 
ـــاه  (5) ـــتهن الصـــحراوية مـــن منتجـــات كـــالتمور واألحطـــاب والمي ـــه بيئ باإلتجـــار بمـــا تجـــود ب

 للمسافرين والحجاج.
 ومما تجدر اإلشارة إليه ان إسهام المرأة في النشاط االقتصادي في المجـال التجـاري
فــي العصــر العباســي لــم يقتصــر علــى اإلســهام المباشــر بــل كــان للمــرأة إســهام غيــر مباشــر 
فــي دعــم النشــاط االقتصــادي علــى وجــه العمــوم والتجــاري منــه علــى وجــه الخصــوص مــن 
خــالل تصــدقهن لإلنفــاق علــى دعــم وتطــوير البنــى التحتيــة لالقتصــاد فــي العصــر العباســي 

ميلــة التــي لــي  فــي اإلســالم مثلهــا، فإنهــا حفــرت عــين فالســيدة لبيــدة كــان لهــا: "اآلثــار الج
                                                                                                                         

)المجـاوي( وقـد عثـر علـى اسـم  وترجيحًا، هو ان كلمة )بجة( توليد وبنية على كلمة )المجـا( التـي منهـا
)المجا( في المدونات الفرعونية في األلف الثالث قبل المـيالد. العنـلي، طالـب جاسـم، البجـة وانـدماجها 

 .113، ص 2011، 14في الدولة العربية اإلسالمية، مجلة كلية اإلسالمية الجامعة، ع 
 .374، ص 2عرب، جالحراب: جمع حربة وهي الة دون الرمح. ابن منظور: لسان ال( 1)
 .6الدمشقي: اإلشارة إلى محاسن التجارة، ص( 2)
 .139، ص 1تاريل المستبصر، ج( 3)
 .19رحلة ابن جبير، ص ( 4)
جدة: بلد على ساحل بحر اليمن، وهي فرضة مكة بينها وبـين مكـة ثـالث ليـال عـن اللمخشـري وقـال: ( 5)

 .114، ص 2قوت الحموي: معجم البلدان، جالحالمي: بينهما يوم وليلة وهي في اإلقليم الثاني. يا
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وســاقتها اثنــي عشــر مــياًل إلــى مكــة، وأنفقــت عليهــا الــف الــف وســبع مئــة الــف  (1)المشــاش 
دينــــار، ثــــم اتخــــذت المصــــانع والســــقايات والمتوضــــئات حــــول المســــجد الحــــرام، وبنــــت دور 

نــى علــى طريــق مكــة، ، وفــي عرفــات ســقايات، وحقــرا آبــارًا فــي م(2)الســبيل ومصــانع بمنــى 
 .(3)ووقفت على ذلك ضياعًا غلتها ثالثون الف دينار في السنة"

في رحلته بالدور الكبير الـذي أسـهمت مـن خاللـه هـذه األعمـال  (4)ويشيد ابن جبير 
الخيريــة للســيدة لبيــدة فــي تســهيل إداء فريضــة الحــج لقاصــدي بيــت اهلل الحــرام وذلــك قولــه: 

 ك لما سلكت هذه الطريق واهلل كفيل بمجالاتها والرضا عنها"."ولوال آثارها الكريمة في ذل
وكمــا هــو معلــوم ان إداء فريضــة الحــج كــان واللال يرافقــه نشــاط تجــاري كبيــر أشــار 

بقولــه: "ولــو لــم يكــن لهــا مــن المتــاجر إال أوان الموســم ففيــه مجتمــع أهــل  (5)إليــه ابــن جبيــر 
 المشرق والمغرب".

ه/ 575-566لخليفــة العباســي المستضــيء بــ مر اهلل )لوجــة ا (6)أمــا الســيدة بنفشــا 
وعقــــدت جســـرًا علــــى  (7)م( فقـــد تبرعــــت ببنـــاء: "قنطــــرة علـــى نهــــر عيســـى 1170-1180
 .(1)دجلة"

                                                 

، ص 5المشــاش: بالضــم، مــاء يجــري بعرفــات ويتصــل إلــى مكــة. يــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج( 1)
131. 

منى: بالكسر والتنوين، في درج الوادي الذي نلله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم، سمي بذلك لما ( 2)
ى من مهبط العقبة إلى محسر وموقـف الملدلفـة مـن محسـر إلـى يمنى به من الدماء أي يراق، قيل: من

 .198، ص 5نصاب الحرم وموقف عرفة في الحل ال في الحرم. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج
اليعقـوبي، أحمــد بـن أبــي يعقــوب بـن جعفــر: مشــاكلة النـا  للمــانهم، تحقيــق: وليـد ملــورد، دار الكتــاب ( 3)

 .26(، ص 1962الجديد، )بيروت، 
 .163-162رحلة ابن جبير، ص ( 4)
 .96رحلة ابن جبير، ص ( 5)
بنفشا: بنفشا بنت عبداهلل الرومية، موالة اإلمام المستضيء ب مر اهلل، كانت مـن خواصـه وسـراريه، لهـا ( 6)

المكانــــة الرفيعــــة عنــــده والحكــــم النافــــذ واألمــــر والنهــــي، كانــــت صــــالحة كثيــــرة الخيــــرات متفقــــدة للفقــــراء 
 .115-111م. ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص 1201ه/ 591وفيت سنة والمساكين، ت

( م خذه من الفرات عند قنطـرة دممـا نهر عيسى: نسبة إلى عيسى بن علي بن عبداهلل بن العبا  )( 7)
ثم يمر فيسقي طسوج فيرول سابور حتى ينتهي إلـى المحـول ثـم يتفـرع منـه انهـار تختـرق مدينـة السـالم 
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فــي دجلــة بــين يــدي نهرهــا  (3)انــه: "كــان علــى ركــن األبلــة  (2)فيمــا يــذكر ابــن حوقــل       
ـــر ا (4)خـــور ـــم الغـــرر وكانـــت أكث لســـفن تســـلم مـــن ســـائر عظـــيم الخطـــر جســـيم الضـــرر دائ

األمــاكن فــي البحــر حتــى تــرده فيبتلعهــا وتغــرق فيــه بعــد ان تــدور علــى وجــه األرض أيامــًا، 
وكان يعـرف بكـرداب األبلـة وخورهـا فاحتالـت لـه بعـض نسـاء بنـي العبـا  بمراكـب اشـترتها 

ى بالحجـارة العظـام وبلعتهــا ذلـك المكـان فابتلعهـا، وقـد توافـت علــ (5)فـ كثرت منهـا واوسـقتها 
 مقدار فانسد المكان ولال الضرر".

ان العمــل الخيــري الــذي قامــت بــه المــرأة العباســية البصــرية والــذي أد  إلــى تيســير 
عبــور الســفن كمــا جــاء فــي الــنص الــذي أورده ابــن حوقــل أنفــًا قــد اســهم بتســهيل انســيابية 

 العمل التجاري في البصرة بشكل كبير.

                                                                                                                         

ثــم قنطــرة الروميــة وقنطــرة الليــاتين وقنطــرة االشــنان وقنطــرة الشــوك وقنطــرة الرمــان ثــم يمــر بالياســرية 
وقنطرة المغيض عنـد االرحـاء ثـم قنطـرة البسـتان ثـم قنطـرة المعبـدي ثـم قنطـرة بنـي لريـق ثـم يصـب فـي 

 .322-321، ص 5دجلة عند قصر عيسى بن علي. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج
 .112لفاء، ص ابن الساعي: نساء الخ( 1)
ابن حوقل، أبو القاسم محمد بـن علـي، صـورة األرض، دار مكتبـة الحيـاة للطباعـة والمنشـر، )بيـروت، ( 2)

 .213، ص 1(، ج1979
األبلة: بلدة على شاطيء دجلة البصرة العظمى في لاوية الخليج الذي يدخل إلـى مدينـة البصـرة.. أمـا ( 3)

، ص 11د بن أبي سفيان. ياقوت الحموي: معجـم البلـدان، جنهر األبلة الضارب إلى البصرة فحفره ليا
76-77. 

الخــور: مصــب المــاء فــي البحــر، وقيــل هــو مصــب الميــاه الجاريــة فــي البحــر إذا اتســع وعــرض. ابــن ( 4)
 .247، ص 3منظور: لسان العرب، ج

كيلــو غــرام. حــالق، محمــد صــبحي بــن حســن، االيضــاحات  130.5الوســق: ســتون صــاعًا وتســاوي ( 5)
(، 2007، )صـنعاء، 1عصرية للمقايي  والمكاييل واالولان والنقود الشرعية، مكتب الجيـل الجديـد، طال

 .133، 126ص 
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 :الخاتمة
البحـث تبـين لنـا مـن خـالل النصـوص التـي أوردتهـا  من خالل ما تقدم ذكـره فـي هـذا

كتــب البلــدانيات اإلســهام الواضــح للمــرأة فــي النشــاط االقتصــادي فــي العصــر العباســي، وقــد 
اشــتمل هــذا اإلســهام فــي النشــاط االقتصــادي بكافــة مجاالتــه المتعــددة وكــان للمــرأة بصــمة 

تعـددة مـن لراعـي إلـى حرفـي واضحة يشار لها بالبنان في النشاط االقتصـادي بمجاالتـه الم
 إلى تجاري.

وعلى الرغم من قلة النصوص الـواردة فـي كتـب البلـدانيات إال أنهـا كانـت تشـير إلـى 
ـــة اإلســـهام  ـــك اإلســـهام االقتصـــادي النســـوي بصـــورة واضـــحة تعطـــي محصـــلة عـــن ماهي ذل
االقتصــادي النســوي فــي العصــر العباســي، كمــا تبــين مــن خــالل البحــث ان هنالــك عوامــل 

ة تقـــــف وراء تحديـــــد حجـــــم ونـــــوع اإلســـــهام االقتصـــــادي تبعـــــًا للطبقـــــة االجتماعيـــــة متعـــــدد
واالقتصــادية التــي كانــت تنتمــي إليهــا المــرأة فهنالــك فــرق كبيــر بــين نســاء الخاصــة ونســاء 
العامــة بحجــم ونــوع اإلســهام فــي كــل مجــال مــن مجــاالت االقتصــاد فــي العصــر العباســي، 

سـهام الماليـة فمـا كـان يعـود علـى نسـاء الخاصـة واألمر ذاته ينطبق على مردودات ذلـك اإل
من أربا  مالية اختلف كثيـرا عـن مقـدار مـا كانـت تحصـل عليـه نسـاء العامـة واللـواتي كـان 

 ما يتحصلن عليه من مردود ال يكفي غالبًا إال لسد رمق العيش.
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The Economic Contribution of Women in the Abbasid Period 

(132-656 H/749-1258 ACE) As Recited in Al-Buldanyyat 

Books 

  Ahmed Muyaser Mahmmod

 

Abstract 

            In the light of what has been mentioned in this research, it is 

obvious  that the women, through the texts provided by the books of   

Al-Baldaniyat  at the Abbasid era, significantly contributed to the 

economic aspect. This contribution included economic activity in all 

its various fields, and women played a prominent impressive role in 

all its agricultural, crafts and commercial aspects. 
Despite the scarcity of  texts mentioning this issue in the Al-

Baldaniyat  books, these texts referred to the women's economic 

contributions in a clear way that gives the outcome of this activity at 

the Abbasid era. 
The study also found that there were many factors behind 

determining the size and type of economic contribution according to 

the economic and social class to which women belong. There is a 

large difference between high-class women and working women in 

the size and type of contribution in each field of economy in the 

Abbasid era. The same can be applied to the revenues of that 

contribution .This revenue greatly differs for each kind of women . 

Working women hardly get a revenue that meets their basic needs   .  

      Keywords: civilization, economy, era. 
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