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مه عصر الىالة حىت  جمتمع بالد املغرب األدوىيف أهمية دور املرأة 
  .اخلامس للهجرة مىتصف القرن

 
 حسد طرومأد بذير 

 جامعة صبراتة -كمية اآلداب الجسيل
 

 تقديم: 
ضيػر مجتسع  ،استقخار الفتح العخبي اإلسالميبجأ ببالد السغخب األدنى مشح 

عغ السجتسع  الحزارية االجتساعية كالثقاؼية ككمؤثخاتو و تججيج يختمف في تخكيب
الحي سبقو، حيث بجأت تتػافج عمى اإلقميع عشاصخ سكانية ججيجة، كلغة ججيجة 

 .ىشاؾ كبالتالي ثقافة كعقيجة كنطع تختمف عسا كاف سائجا  
التغيخات كافة الشػاحي الحياتية، كمغ بيشيا حياة السخأة السغخبية التي شسمت ىحه 

امتدجت ىي األخخى بعشاصخ شخؾية ججيجة تأثخت كأثخت بيا، كمغ ىشا جاءت أىسية 
ؼ عمى ىحا السجتسع الججيج كدكر السخأة السغخبية الججيجة ؼيو، لمتعخ   ؛ىحا السػضػع

ى مغ السػاضيع التي لع تصخؽ بذكل مػضػع السخأة بالسغخب األدن خاصة كأف  
كىي  (شييخات تػنديات:)باستثشاء دراسة حدغ حدشي عبج الػىاب بعشػاف ،خاص

عبخ كافة العرػر. كسيتع اتباع السشيج الػصفي كالتحميمي دراسة تخز تػنذ، 
 الشقاط التالية:سو إلى لبعس الشقاط في ىحا البحث، كسا سيتع تقدي

 تسهيد: 
مغ : ة لبالد السغرب األدنى قبل الفتح العربي اإلسالمياألحهال االجتساعي

و تػالى عمى حكع بالد السغخب قبل مجيء الفتػحات اإلسالمية شعػب السعخكؼ أن  
قاسية،  عجة، مغ الفيشيقييغ، الخكماف، البيدنصييغ، عاشت فييا بالد السغخب ضخكفا  

كانت الفتخة الدابقة لسجيء العخب، قج اتدست  كسا شيجت فتخات ازدىار، كإف  
لسا كانت تعانيو اإلمبخاشػرية البيدنصية مغ مذاكل كاضصخابات  بالزعف، انعكاسا  
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خارجية، كتشافخ ديشي محىبي في الجاخل، األمخ الحي دفع بالحاكع جخيجػريػس الحي 
ة التي يتبعيا الدياسلحلظ فيدتقل عغ حكع اإلمبخاشػرية.  فخيؿية أف  أكاف عمى رأس 

الػالة البيدنصيػف تجاه سكاف السغخب األدنى. مغ فخض لمزخائب الباىطة كالصخؽ 
تشفق عمى حخكبيا الستػالية كتخضية  التعدؽية الستبعة في جبايتيا، حتى تدتصيع أف  

جشػدىا، كىػ ما أدى إلى انجالع ثػرات عجة، كفي أقاليع عجة مغ السغخب األدنى في 
 ـ.544شاجة عاـ بخقة كشخابمذ كقخ 

ىشاؾ خالؼ بيغ  :سكان السغرب األدنى من قبل الفتح العربي اإلسالمي -أوالا 
الباحثيغ كالجارسيغ حػؿ األصػؿ األكلى لدكاف السغخب، كمغ أيغ قجمػا، كحاكؿ 

الحي  الكثيخكف اإلجابة عغ ىحا التداؤؿ مشح القجـ، كأكؿ ىؤالء ىػ السؤرخ ىيخدكتذ
المػبييغ كىع مغ  ؽ.ـ كذىب إلى أف   455في حػالي  اقػريش زار شساؿ أفخيؿيا كتحجيجا  
كقج عخفػا باسع  (1)أي مغ أصػؿ أسيػية، أصميع شخكادي سكاف اإلقميع يجعػف أف  

البخبخ، كىػ لقب ليذ لو عالقة بمػف بذخة أك عخؽ أشمقو اإلغخيق مشح القجـ عمى مغ 
 (2)ة.ع اإلغخيؿيال يتكم  

ى العخب الفاتحػف اسع البخبخ كأشمقػه عمى كل سكاف بالد الغخب تبش   البخبخ: -1
 كتخجع السرادر العخبية األمازيغ أك البخبخ إلى مجسػعتيغ كبيختيغ ىسا:  (3)آنحاؾ،
 التخحاؿ.  البتخ كيصغى عمييع شابع البجاكة ك -1
  (4)البخانذ كيصغى عمييع شابع االستقخار. -2
ججىع األعمى مادغيذ األبتخ كابشو زجيظ، يقػؿ ابغ خمجكف "تتذعب بصػنيع  البتر:

كمغ أشيخ ؾبائميع كأكثخىع،  (5)فكاف لو مغ الػلج أربعة، نفػس كاكداس، كضخا، كلػا،
 (6)كزكاغة كمصساشة ببالد الجخيج". نفػسة كلػاتة كلساية

ككرفجػمة، كمغخاكة، كمغ أشيخ ؾبائميع ىػارة، كمداتو، كصشياجة كزناتة،  البرانس:
 كمغيمة، كغيخىا. 

الخـك كىع الغالبػف عمى بالد السغخب كحكسػىا كسكشػا السجف الكبخى   -2
كقج تأثخت ؾبائل البخانذ بحياة كعادات الخكماف، كتشرخ العجيج مغ  (7)الداحمية،
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ضمت بقايا الخـك في عجة مجف مغ السغخب  (8)بصػنيع في الفتخة السديحية البيدنصية،
 األدنى مثل تػزر كبالد الجخيج. 

األفارقة: كىع خميط مغ بقايا القخشاجييغ كالالتيغ مغ الدكاف السحمييغ الستأثخيغ  -3
 (10)كال يخجعػف في بالد السغخب األدنى إلى أصػؿ بعيجة. (9)بحزارة بيدنصة،

قخكا في بعس السجف ببالد السغخب أىل الحمة مغ نرارى كييػد، حيث است -4
بعس الدكاف السحمييغ قج اعتشقػا ىاتيغ الجيانتيغ كضمػا  األدنى كجاليات خاصة أف  

 (11)حتى بعج الفتح كأىل ذمة تحت سمصة العخب.

تسيد السجتسع  :طبيعة مجتسع بالد السغرب قبل الفتح اإلسالمي -ثانياا 
 :دسيغكىػ مجتسع عذائخي يشقدع إلى قاألمازيغي، 

يدكغ القدع األكؿ البجكي داخل السغخب األدنى، كيدكغ القدع الثاني كىػ مجتسع 
كبعس السجف الداحمية. اعتسج السجتسع  ،ريفي أك شبو مدتقخ  في أعالي الجباؿ

األمازيغي مشح القجـ عمى عسل ما يحتاجو بيجه مغ صشاعة األدكات كاألسمحة 
كيمخز ابغ خمجكف حياة األمازيغ في حجيثو عشيع كعغ سكشاىع  (12)كالحمي،

"ككاف البخبخ في الزػاحي كراء ممظ األمرار... ما شاء مغ قػة  :كمعيذتيع ؼيقػؿ
كعجة كعجد كممػؾ كرؤساء... كأمخاؤىا ال يخامػف بحؿ ال يشاليع الخـك كاإلفخنج في 

 (13)شية".يؤدكف الجباية ليخقل ممظ القدصشصي ضػاحييع...ككانػا
كفي العسـػ يتألف السجتسع األمازيغي مغ مجسػعة قخى تتألف كل قخية مغ عجد 
مغ األسخ مؤلفة مغ أناس يجسعيع عخؽ كاحج أك انزسػا بالػالء كمغ ىحه القخى 

 (14)تتألف القبيمة يخأسيا رئيذ يدسى األميغ.
البيػت أما سكغ األمازيغ ؼيختمف باختالؼ أقداميع فدكاف الجباؿ سكشػا 

الصيشية ككججت آثار بعزيا في الجباؿ مثل قرػر جبل نفػسو التي تعػد إلى الفتخة 
 (15)الخكمانية.

ا سكاف الػاحات بالجكاخل فقج اتخحكا بيػت الذعخ كأكػاخ الجخيج )الخراص( أم  
  (16)كسكغ أمازيغ الرحخاء كالبادية بيػت الذعخ كاألكبار.
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مشح أزمشة بعيجة العبادة الػثشية كعبادة الطػاىخ عبج األمازيغ  :الديانة -ثالثاا 
الصبيعية )الذسذ كالقسخ( كاألصشاـ مثل تمظ التي أشار إلييا البكخي في حجيث عغ 

"صشع مغ حجارة مبشي عمى ربػة كيتبخكػف بو  :مجيشة كخزة شخقي شخابمذ حيث يقػؿ
قجيسة قج دانػا  بعس بصػف األمازيغ كمشح عيػد كىشاؾ إشارات أف  (17) "في أمػاليع

جشذ األفارقة  كسا اعتشق ،ثع الخكماني ،بالييػدية التي كصمت في العيج الفيشيقي
. كيخى ابغ عبج الحكع أنيع كانػا خجما   ، الجيانة الشرخانية  (18)لمخـك

نالت السخأة األمازيػية مشح القجـ السكانة  شخرية السرأة األمازيغية: -رابعاا 
 ،فيي عمى جانب كبيخ مغ األىسية ،مجتسع القبيمة األمازيػيةالسخمػقة الستسيدة داخل 

كمغ أبخز  ،كعخفت السخأة األمازيػية بقػة الذخرية ،(19)تحارب بجانب زكجيا أحيانا  
األمثمة عمى شخرية السخأة األمازيػية شخرية الكاىشة ممكة جخاكة التي تسكشت مغ 

يمتيا ألكثخ مغ خسذ كثالثيغ جسع ؾبائل األمازيغ كمحاربتيع إلى صفيا كتخأست قب
 سشة.

األحهال االجتساعية لبالد السغرب األدنى مشذ استقرار الفتح  -السبحث األول
 :وحتى مشترف القرن الخامس الهجري 

استقخت األكضاع  تغيخت الػضعية االجتساعية لدكاف السغخب األدنى، مشح أف  
في تخكيبة سكانيا، خاصة بعج  كبيخا   ديسػغخاؼيا   العدكخية بالبالد، فذيجت البالد تغيخا  

ق فبجأت الخصط الدكانية بيا 55-50تأسيذ عاصسة اإلقميع )القيخكاف( سشة 
كبالسجف األخخى تأخح شكميا الججيج، أك تػافجت عمى السشاشق السفتػحة عشاصخ 

عغ الدكاف  سكانية ججيجة كعسخت مجف ججيجة كقجيسة بتمظ العشاصخ، فزال  
اف لع تكغ مجيشة مقرػرة عمى الجشذ العخبي فقط؛ بل كانت تعج غ، فالقيخك يالسحمي

بسختمف األجشاس مغ أمازيغ كعخب كفخس بل كحتى ييػد كنرارى. فيحا اليعقػبي 
عغ مخحمة التأسيذ التي كجج عمييا القيخكاف حتى سشة  كاف متأخخا   كإف  

مزخ ـ حيث يقػؿ: "بيا أخالط مغ قخير كمغ سائخ بصػف العخب مغ 889ىػ/276
كربيعة كقحصاف، كبيا أصشاؼ مغ العجع مغ أىل خخاساف كمغ كاف كردىا مغ عساؿ 
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كىشاؾ مغ قجر   (20)كبيا عجع البمج البخبخ كالخـك كأشباه ذلظ". ،بشي ىاشع مغ الجشج
كىػ عجد  ،شخز 50000عجد سكاف القيخكاف كحجىا خالؿ عرخ كالة بشي أمية بػ 

يشدحب األمخ عمى أغمب مجف إفخيؿية التي عسخت ال بأس بو مقارنة بتاريخ اإلنذاء ك 
 (21)بأجشاس مختمفة مغ عخب كفخس كؾبط.

ككل السجتسعات في العرخ الػسيط، كاف مجتسع بالد  :تقديم السجتسع -أوال
 يشقدع إلى:  السغخب األدنى مجتسعا شبؿيا  

رجاليا، حيث  بسختمف : كتعج الؿبائل اليسانية أكثخىا تسثيال  فئة األغشياء من العربـ 1
تختط السداكغ كالسداجج الرغيخة كاألسػاؽ التي حسمت  ف  أاستصاعت ىحه الفئة 

أبػ حشر الرشعاني، كرباح بغ نريخ المخسي  أسساء بعس الذخريات مشيا مثال  
عغ عائمة  ، كإسساعيل بغ عبيج مػلى األنرار، فزال  كمدججا   الحي اختط دارا  

ىحه الفئة بأحياء خاصة حسمت أسساء عذائخىا كقج تسيدت  (22)الفيخي كابغ نريخ.
مثل رحبة القخشييغ كحارة يحرب كحارة بشي نافح، كدرب السغيخة، كسا أنذئت حػؿ 

 (23)القيخكاف قخى يسشية مثل قخية الجيشييغ كقخية صجؼ.
: كىي فئة اجتساعية بجأت تطيخ في بالد السغخب األدنى بعج طبقة السهاليـ 2

بالبالد، كاعتسج كالة األمػييغ عمى ىحه الفئة أمثاؿ مػسى بغ نريخ استقخار العخب 
و سئل عشج عػدتو إلى السذخؽ: "يا أبا عبج ن  ألو اآلالؼ مشيع فقيل  الحي يقاؿ أف  

الخحسغ في كع كشت، أنت كأىل بيتظ مغ السػالي كالخجـ؟ أتكػنػف في ألف؟ فقاؿ نعع 
نت ىشاؾ كحجات عدكخية تخز السػالي ككا (24)ألف كألف ألف إلى مشقصع الشفذ".

 أسيست في الفتح ككحلظ في استقخار البالد.
كيجعميع في  ،كىشاؾ مغ الباحثيغ مغ يجسع ىحه الصبقة مع الدكاف السحمييغ

األستاذ ىذاـ جعيط  األمػييغ اعتبخكىع مػالي، غيخ أف   شبقة كاحجة، عمى أساس أف  
القادميغ مغ الذخؽ كالسػالي السػجػديغ عمى البج مغ التفخيق بيغ السػالي "يقػؿ: 

ككاف أغمب  (25)في القصاع العخبي لمسجتسع". عيغ السكاف، كالحيغ أدمجػا عسميا  
عمى صشفيغ؛ صشف عبيج تع تحخيخىع كألحقػا غ السذخؽ مغ الفخس كالشبط القادميغ م
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يع تكػف ل كانت رغبتيع أف   سادتيع فأصبحػا مػالي ليع، كصشف مدمسيغ أحخار،
كمغ أشيخ  ،(26)مكانة في السجتسع اإلسالمي السبشي عمى الشدب كالػحجات القبمية

إسساعيل بغ عبيج مػلى األنرار، صاحب السدجج،  ،شخريات السػالي في القيخكاف
كأبػ مشرػر مػلى سعج بغ أبي  (27)كسػؽ العبيج، كمدمع بغ يدار مػلي األنرار،

 (28)كقاص تػفي في القيخكاف.
: لع تبخز ىحه الفئة بذكل كاضح إال في مشترف القخف العمساء والقزاةطبقة ـ 3

خاصة في عيج اإلمارة األغمبية كالفاشسية مغ بك  ،الثاني كبجاية القخف الثالث ق
بعجىا، حيث بجأ لصبقة القزاة كالفقياء تأثيخ كبيخ داخل مجتسع السغخب األدنى إلى 

العميا مغ األمخاء كالػالة، كامتالؾ بعزيع فػف ضسغ الصبقة يع كانػا يرش  درجة أن  
شاسعة مغ األراضي كمغ ىؤالء القاضي عبج هللا بغ غانع، ودمحم بغ سحشػف،  قصعا  

 (29)كغيخىع. ودمحم بغ سخكؽ 
: كىي مغ الفئات التي بجأت تطيخ ىي األخخى في مجتسع السغخب طبقة التجارـ 4

صة مع بجاية القخف الثالث األدنى كأصبحت تحطى بسكانة اجتساعية مخمػقة خا
الذخؽ كاألنجلذ كبمجاف اليجخي عشجما أصبحت اإلمارة األغمبية قبمة التجار مغ 

لظ بعج الشذاط التجاري البحخي مع جدر الستػسط كاألنجلذ، كمغ السغخب كح
مغ الذخؽ ألجل  ةادر كالتي استػششت القيخكاف قادمالذخريات التي ذكختيا السر

خميفة العباسي أبػ جعفخ السشرػر مغ كبار التجار في حجكد سشة التجارة ابغ خالة ال
كسا كاصمت التجارة نذاشيا كحزػرىا في عيج الجكلة الفاشسية كفي  (30)ق،225

 عيج بغ بشي زيخي.
في مجتسع السغخب األدنى بعج االستقخار،  ميسا   : لعبت ىحه الفئة دكرا  أهل الذمةـ 5

ككصل العجيج مشيع إلى  ،ككانت ليع جاليات كثيخة مشتذخة في مجف كقخى اإلقميع
كامتيغ العجيج مغ  (32)فكاف مشيع التجار كاألشباء، (31)درجات بعيجة مغ الثخاء،

 داحمية.الشرارى حخفة بيع زيت الديتػف كىي مغ التجارات الخاؾية آنحاؾ في السجف ال
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مغ عرخ الػالة نتيجة الزدىار تجارتيع  : كثخت أعجاد ىحه الفئة بجءا  طبقة الرقيقـ 6
كاستجالبيع، سػاء مغ الخقيق األسػد، أك األبيس، كشاركت ىحه الفئة في رقي 

دمجت في تخكيبة ارادية لبالد السغخب األدنى، بل ك كازدىار الحياة االجتساعية كاالقت
الجيػش كالحخس الخاص كفي السياديغ االقترادية كالدراعة كالبشاء كالتجارة كغيخىا، 

 بيشسا اتخحت الجػاري كاإلماء لمخجمات السشدلية، كلمتدخي بيغ عشج الصبقة الغشية.
تخكيبة سكاف السغخب األدنى، أصبحت بعج االستقخار العخبي  كمجسل القػؿ إف  
ة مختمفة مكشت مغ ضيػر مجتسع شبقي، تسيدت بو شبقة تزع عشاصخ سكاني

كتستع مجتسع السغخب  ،األثخياء نتيجة االستقخار الدياسي كاالزدىار االقترادي
األدنى بشػع مغ التكافل االجتساعي، أسيع ؼيو استقخار السؤسدات اإلدارية لمجكلة 

مغ كالعجؿ كسؤسدة القزاء كالحدبة كالذخشة كدكر القزاء كالقزاة في دعع األ
 باإلقميع.
ا عغ مدتػى دخل األسخ الستػسصة الحاؿ في مجتسع السغخب األدنى خالؿ أم  

ىحه السخاحل كخاصة في فتخة مشترف القخف الثاني إلى مشترف القخف الخامذ 
البالد ككسا شيجت فتخات ازدىار  أف   اليجخي، يتخاكح بيغ السدتقخ كالستأـز كخرػصا  

اسي، مخت بأزمات اقترادية كعػارض اجتساعية ككػارث اقترادية كاستقخار سي
 كدشػات القحط كالجفاؼ كالحخكب كالفتغ. 

كسا سبق كأشخنا فسجتسع السغخب األدنى قج شخأ عميو  العادات والتقاليد: -ثانياا 
تغيخات، كتأثيخات عجة بعج االستقخار العخبي بشػاحيو، كدخػؿ عشاصخ ججيجة لمسجتسع 
السغخبي، كفجت بعاداتيا كتقاليجىا الذخؾية، كشسمت ىحه التغيخات كافة الشػاحي 

 ، كىي كاآلتي: الحياتية في السجتسع
استقخت العشاصخ السذخؾية في عيج الػالة بجأت مطاىخ السمبذ  ف  أ: مشح المباسـ 1

 عا  ججيجة عالكة عمى ما ىػ سائج، كزادت ىحه األنساط تشػ   تتغيخ باإلقميع كتتخح أنساشا  
مشح عيج اإلمارة األغمبية مع بالد األنجلذ، كجدر الستػسط كالسذخؽ كفارس. زد عمى 

تاف، فجخمت القمشدػة مغ بالد ذلظ تصػر صشاعة السالبذ مغ قصغ كحخيخ كك
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الفقياء  السذخؽ، لتمبذ عشج  الصبقة الخاصة كالعامة، كتذيخ السرادر إلى أف  
 (32)"،كالقزاة كانت ضسغ لباس رأسيع "كاف البيمػؿ بغ راشج يمبذ قمشدػة حبخ

كانتذخ ببالد السغخب لبذ القالنذ مشيا ما يرشع مغ الرػؼ كمشيا ما يرشع مغ 
 الفخك.

ضيخت الغاللة كىي مغ لبذ الخاصة كالعامة تمبذ تحت الثػب، كقج يرل كسا 
في القخف الثالث اليجخي، كاتخح أمخاء  (33)ثسغ بعزيا إلى خسدة دنانيخ ذىبية

ا الفاشسيػف فمػف لباسيع كاف األبيس ليع في المبذ، أم   ا  األغالبة المػف األسػد شعار 
صل الفاشسيػف في االعتشاء بمباس كلع يرل عرخ مغ العرػر اإلسالمية مثمسا ك 

 ،الخمفاء كاألمخاء كفاقت احتفاالتيع كمػاكبيع كل ما كصل إليو العباسيػف في بغجاد
 كأسدت السعامل الخاصة لرشاعة كنقر لباس أمخائيع. 

 التأثيخ السذخقي كبعس التأثيخات كجسعت السالبذ برفة عامة لمخجاؿ بيغ
سػد ألدحشػف "بخنذ  القزاة، فيحكخ أف   بيغالسحمية مثل البخنذ الحي شاع لبدو 

 (34)البخد كالخيح".ك ما يمبدو في السصخ  كثيخا  
ب لباس الخجاؿ مغ القسيز كالدخكاؿ كالجبة كالرػؼ مع كفي العسـػ يتخك  

كيغصى الخأس بعسامة أك قمشدػة يػضع فػقيا الجكخمة التي تشدؿ عمى  ،حداـ ممػف 
لخفاؼ. كأشار الػنذخيدي إلى لباس رجاؿ السغخب القفا كيتححى الخجاؿ بالشعاؿ كا

عامة كأجسميا في "الجبة السمف كالجراعة كالدخكاؿ كالعفارة كالسحذػ كمغ ثيابيع ثػب 
ى )الجرنجيغ( كىػ لباس مقترج ال ركمي كاف يمبذ في الذتاء ليقي مغ البخد يدس  

 (35)."إسخاؼ ؼيو
يز كرداء مغ قصغ أك حخيخ ا لباس السخأة فيتكػف مغ مالة فزفاضة كقسأم  

كفػقو غاللة تذج بسئدر، مع التديغ بأصشاؼ الحمي مغ أساكر ذىب كخالخيل 
عشج  كسا شاع لبذ الشعاؿ الرخارة التي تحجث أصػاتا   (36)مشقػشة كغيخ ذلظ.

 (37)السذي.
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اشتخط الفقياء عمى  كلبذ أىل الحمة في الغخب األدنى نفذ لباس السدمسيغ كإف  
بذ الحخيخ، ككانت الحشاء مغ األشياء التي حخص عمييا رجاؿ كنداء رجاليع عجـ ل

كتزع الشداء خالخيل الفزة في أرجميغ كتتديغ  ،السغخب في تخزيب شيب الذعخ
 (38)بالحىب كالعقػد كالجػاىخ.

مغ السأكػالت التي كانت سائجة  : ذكخت بعس السرادر أصشافا  السأكل والسذربـ 2
في بالد السغخب األدنى برػرة خاصة كالسغخب اإلسالمي برػرة أعع، كعجد السالكي 

عخفت مشح القخف الثالث اليجخي مثل الثخيج كىي أكمة مذخؾية بجأت تشتذخ في  أصشافا  
 كالجذير (40)كالفتػت كىػ نػع مغ أنػاع الخبد مقصع إلى قصع صغيخة (39)اإلقميع،

كالجشير، نػع مغ حبػب تصحغ كتصبخ مع )المحع كالتسخ( كمغ الفصائخ السعخكفة 
كالخبد الحػراني  (43)كالدفشج كمشو سفشج العدل (42)كالجخادؽ كالكشافة (41)الدخيشة

 (44)الحي يعسل مغ أجػد أنػاع العجيغ السرفى.
خب في القخف : رافق حياة التخؼ التي نعست بيا بالد السغالسهاكب واالحتفاالتـ 3

ى مشترف القخف الخامذ مطاىخ متسيدة داخل السجف كعشج شبقة كحت   ،الثالث كالخابع
األثخياء، كتسيدت مػاكب األمخاء كاحتفاالتيع الخسسية بالحبح ككانت السػاكب تديخ في 
الذػارع مكممة بالحخس كاعتاد األمخاء مثل األغالبة عمى اتخاذ نػع مغ العخبات 

د األمخاء عمى كتعػ   (45)كالسديشة لتجػاليع تدسى )بالعسارية( تجخىا الخيػؿ.السجيدة 
 الخخكج بكامل زيشتيع في السػاسع في ليالي شعباف كرمزاف. 

بعس  يحكخ الػنذخيدي في نػازلو أف  بعض مظاهر الفداد واالنحالل الخمقي: ـ 4
السفدجيغ فييا فتشذخ السػاقع في بالد السغخب كانت تفتقخ إلى األمغ بدبب عرابات 

الخػؼ كاالضصخاب في السجتسع كالسشاشق الجبمية كالقخى الشائية مثل جبل كسالت 
 ف  أبإفخيؿية الحي كاف يرعب الػصػؿ إليو الستقخار المرػص كقصاع الصخؽ، ك 

بعس الشداء كانت تيخب مغ أزكاجيغ لػجػدىع بيحا الجبل فييخبغ إلى الحػاضخ 
صالؽ بدبب الزخر، كحلظ الحاؿ كاف في بالد ىػارة كجبل كإلى القزاة كيصالبغ بال
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 لمحػادث كالعشف كالدخقة كسببا   ميخكقا عمى مديخة مخحمة مغ القيخكاف كاف مدخحا  
 (46)في فخار زكجات كثيخات إلى القيخكاف.

مجتسع السغخب األدنى قج تأثخ كأثخ في العشاصخ الججيجة كامتدجت  ف  أكمجسل القػؿ 
 بو حزارات كافجة غيخت مغ مالمحو الدابقة. 

السرأة في بالد السغرب األدنى من عرر الهالة إلى مشترف  -السبحث الثاني
  :القرن الخامس الهجري 

في إقميع بالد السغخب  ميسا   لعبت السخأة دكرا   السكانة االجتساعية لمسرأة: -أوال
األدنى كمشح فتخات مبكخة في تاريخ السغخب اإلسالمي، كخاصة بعج استقخار الفتح 
العخبي لمبالد، مع بجاية االستيصاف السذخقي بالسشصقة، حيث كاف ليا حزػر متسيد 
في مدانجة الخجاؿ كالحكد عغ البالد، فحطيت بسكانة مخمػقة عشج رجاؿ الدمصة، 

شاؾ رغبة مغ السقاتميغ العخب في نكاح بشات ىباقي األقاليع، ككانت  ت فييا عغتسيد 
البالد السفتػحة، سػاء كاف ذلظ عمى سبيل التدخي مغ الدبي كالجػاري أك بسراىخة 

ليع في اتباع الجيغ اإلسالمي  بيػت العائالت العخيقة كشيػخ الؿبائل، تخغيبا  
كاالنريار في السجتسع الججيج، كسا حخص خمفاء األمػييغ كمغ بعجىع خمفاء 
العباسييغ عمى استجالب نداء السغخب كاتخاذىغ كأميات أكالد، فيحا الخميفة ىذاـ 
 بغ عبج السمظ يكتب إلى عاممو عمى إفخيؿية ابغ الحبحاب يقػؿ ؼيو "أما بعج فإف  

ؤمشيغ لسا رأى ما كاف يبعث بو مػسى بغ نريخ إلى الخميفة عبج السمظ بغ أميخ الس
مخكاف رحسة هللا عميو أراد مثمو مشظ كعشجؾ مغ الجػاري البخبخيات السالئات األعيغ، 
اآلخحات بالقمػب، ما ىػ معػز لشا بالذاـ كما كااله فتمصف في االنتقاء كتػخ أنيق 

يغ يتخحف أميات أكالد ن  أكشيارة السشذأ فالجساؿ كمع ذلظ فاقرج رشجة السػلج 
د مغ السغخب إلى السذخؽ فالسػلجات ا ما يجي   كيقػؿ ابغ حػقل: "فأم   (47)."كالدالـ

الحداف الخكقة كالتي استػلجىغ بشػ العباس كغيخىع، كأكابخ رجاليع ككلجف غيخ 
هللا بغ  غ عبجسمصاف عطيع كدالمة البخبخية أـ أبي  جعفخ عبج هللا بغ دمحم بغ عمي ب
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العباس، كقخاشيذ أـ أبي جعفخ ىاركف الػاثق بغ السعترع، ك قتػؿ أـ أبي مشرػر 
 (48)القاىخ بغ السعتزج كغيخ ذلظ مغ ممػؾ السذخؽ كأمخائو".

استقخت أمػر الفتح في بالد السغخب اإلسالمي حتى امتدجت  ف  أكبسجخد ما  
مع أسخىغ إلى اإلقميع كبجأت شخرية  السخأة السغخبية بالشداء السذخؾيات الالتي قجمغ

دكار ميسة كمتسيدة في تاريخ أالسدمسة تطيخ لمعياف، ككانت ليا السخأة السغخبية 
السشصقة كالجفاع عشيا مثميا مثل الخجل، فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ عشجما تعخضت 

الدالح القيخكاف ليجػـ الخػارج الرفخية خخجت نداء القيخكاف تعقجف األلػية، كأخحف 
كعدمغ عمى القتاؿ كاستبدمغ لمسػت مع الخجاؿ كحمفغ ألزكاجيغ لئغ انيـد أحج مشكع 

 (49)عغ العجك لتقتمشو كعمسغ ما يخاد بيع الرفخية مغ الدبي كالعبػدية". إليشا مػاليا  
كسا شاركت السخأة السغخبية في كافة الشػاحي الحياتية باإلقميع الدياسة كفي الجانب 

 الجتساعي كالفكخي كالثقافي. االقترادي كا
كتجخمت بعس الشداء في  ،تدتذار مغ قبل األمخاء كالػالة ،ككاف ليا دكر متسيد

ضمت كراء  ،فيحه زكجة الػالي إلياس بغ حبيب كالسعخكفة باألمػية ،شؤكف الحكع
ل و يذك   زكجيا تغخيو بقتل أخيو الػالي عبج الخحسغ بغ حبيب أخػ زكجيا لسا رأت أن  

قتل أصيارؾ ككلى حبيب  و يدتخف بظن  أعمييا كعمى زكجيا فكانت تقػؿ لو  خصخا  
لظ تذيخ ككح(50)فػافق إلياس كقاـ بقتل أخيو كحد رأسو كاستمع اإلمارة. ،ابشو عيجه

السرادر إلى الجكر الحي لعبتو األميخة جالجل أـ األميخ زيادة هللا األكؿ التي كانت 
 (51)س خرػمو لتيجئة الشفػس.تدانج ابشيا كتخاسل باليجايا لبع

كسا كاف لمسخأة دكر متسيد في الحياة الفكخية كالثقاؼية، فكانت تحزخ السجالذ 
العمسية كتعمع كتفقو غيخىا مغ الشداء، كىػ ما سشتعخض لو في ىحا البحث لدخد 

 نساذج مغ السخأة السغخبية في بالد السغخب األدنى كفي كافة الشػاحي.
طيت بيا السخأة في بالد السغخب، جعمت السرادر تتحجث السكانة التي ح إف  

ففي الجانب االجتساعي كصمت بعس الشداء إلى  ،عشيا بذيء مغ اإلكبار كاإلجالؿ
مادامت في ذمة ي عمييا تخفس الدكاج أك التدخ    أف   ،االشتخاط في عقػد زكاجيغ
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كسا اشتخشت بعس نداء  (52)بالرجاؽ القيخكاني، كىػ ما عخؼ تاريخيا   ،زكجيا
يكػف أمخىا بيجىا إذا مشعت مغ زيارة أحج  أف   ،السغخب األدنى في عقج زكاجيغ

أك مشع أحج  ،أك حدنا   تذيج ألحج مشيع فخحا   ف  أبيا مغ ذكي السحاـر أك مشعيا مغ أقار 
األميخ  كفي ىحا الرجد تحكخ السرادر أف   (53)،أىميا مغ زيارتيا مغ حيغ إلى آخخ

 ،اف القاضي جسيل بغ كخيب السعافخي خحسغ بغ حبيب عيغ عمى قزاء القيخك عبج ال
كقج حزخ إليو شخز مغ قبل امخأة األميخ عبج الخحسغ ،  كالحي عخؼ بحدمو كعجلو

كىي كانت اشتخشت عمى  ،كعخض عميو نيابة عشيا قزية في زكاجيا مغ األميخ
فاستجعى  ،كاف أمخىا بيجىا ،و إذا ما تدخى عمييا بغيخىايا أن  األميخ عشج البشاء ب

القاضي األميخ كىػ يػمئح أميخ إفخيؿية كالسغخب فامتثل األميخ كدائخ الخرـػ كلسا 
يج عميو سألو القاضي عغ القزية أقخ بالتدخي كاعتخؼ بالذخط بيشو كبيغ زكجتو فذ

شأت أقامت  أمخىا بيجىا إف   ثع أبمغ تابع الدكجة أف   ،مغ كاف قج حزخ مغ الذيػد
 (45)شاءت شمقت نفديا. ف  كإ

كسا يجؿ عمى الػضع  ،لمسخأة السغخبية مكانة مخمػقة أف  كيجؿ ىحا الشز عمى 
كالتي مغ  ،سثل ىحه الذخكط الدائجة السعخكفةالدائج بإفخيؿية آنحاؾ كالتداـ األمخاء ب

 يمتـد بيا العامة قبل الخاصة. باب أكلى أف  
أك أكثخ لدساع  بعس القزاة كانػا يخررػف يػما   أف   كتذيخ السرادر أيزا  

 (55)الشداء كغ يحزخف بسجالذ القزاة كيذتكيغ. كأف   ،شكاكى الشداء
لقج ارتبصت مشاسبات الدكاج بالسغخب األدنى بتقاليج كمخاسع خاصة كأشارت 

بذيء مغ  ،بعس السرادر إلى مطاىخ البحخ كغالء السيػر عشج الصبقة الخاصة
كىي أـ العمػ بشت  ،اج إحجى أميخات الجكلة الرشياجيةالتعجب كاالنبيار، ففي زك 

نريخ الجكلة يقػؿ ابغ عحاري: "لسا كاف يـػ األربعاء غخة شعباف السكـخ زيغ اإليػاف 
السعطع لمديجة الجميمة أـ العمػ كدخل الشاس خاصة كعامة فشطخكا في صشػؼ 

لشفدية كأكاني الحىب كالفزة ما لع يعسل مثمو كحسل الجػىخ كاألسالؾ كاألمتعة ا
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السيخ في عذخة أحساؿ عمى أبغل عمى كل حسل جارية حدشاء، كجسمتو مائة ألف 
 (56)".بأفخيؿيةديشار كىحا ما لع يخى قط المخأة قبميا 

و إذا حجثت مذكمة بيغ الدكجيغ كشمب كمغ الستعارؼ عميو في بالد السغخب أن  
خسل أميشة مغ الشداء لسعخفة السعتجي مشيسا كتكػف نفقة األميشة أحجىسا القاضي، ت

 (57)كمئػنتيا عمى مغ شمبيا.
كإذا فقج الدكج في أرض العجك أك أثشاء رحمة تجارة أك حج كانت الدكجة الػصية 

 (58)الػحيجة عمى ابشتيا كالعع ىػ مغ يتػلى عقج قخانيا، إذا لع يكغ ليا أخ  بالغ عاقل.
ىحه الػضعية لمسخأة السغخبية بإفخيؿية كبالد السغخب األدنى جعمت أمخاء  إف  

كخمفاء السذخؽ يحخصػف عمى عقج السراىخات مع بعس أمخاء اإلقميع، فيحا أبػ 
جعفخ السشرػر الخميفة العباسي السذيػر كقبل تػليو الخالفة يتجو إلى افخيؿية 

بيا كبأدبيا كحدشيا كتجعى أركى كيخصب ابشة السشرػر بغ زيج الحسيخي، كقج تعمق 
الحسيخية، اشتخط في عقج زكاجيسا أال يتدكج أبػ جعفخ غيخىا كال يتخح الدخاري معيا 
فإذا تدخى عمييا كاف شالقيا بيجىا كسا جخت بحلظ العادة عشج أىل القيخكاف حتى 

األميخ عبج  أف  بكسا تذيخ السرادر  (59)سسيت تمظ الصخيقة بالرجاؽ القيخكاني.
يع  الػىاب ابغ الخميفة السيجي بغ الػاثق كصل إلى القيخكاف في زمغ األميخ إبخـا
الثاني بغ األغمب، فأحدغ  األميخ األغمبي  لقاءه كأندلو بجػار قرخه في رقادة، كبعج 

أفرح األميخ عبج الػىاب عغ نيتو في مراىخة األسخة، زكجو مغ ابشة أخيو  أف  
كليالي بخقادة كعقج  يق، حيث تػالت كالئع العخس أياما  الستػقي دمحم الثاني أبي الغخان

هللا بغ شالب التسيسي فدكغ بيا بقرخ قخيب مغ قرخ اإلمارة  قخانيا القاضي عبج
 (60)بخقادة.

غخب األدنى بالحذسة كالػقار كمع كل ذلظ اترفت السخأة السغخبية في إقميع الس
ػلى عمييا الشرارى ضل زي است نداء الشرارى بجديخة صقمية كبعج أف   ف  أحتى 

الشرخانيات عمى زي السدمسات ممتحفات مشتؿبات عشج خخكجيغ إلى األسػاؽ أك في 
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بدي نداء إفخيؿية الحي انتذخ في الجديخة في فتخاتيا  األعياد كالسشاسبات تسثال  
 (61)اإلسالمية.

نساذج من بعض نداء السغرب األدنى ودورهن في تاريخ اإلقميم من  -ثانياا 
 :عرر الهالة و في مشترف القرن الخامس الهجري 
نحكخ شخرية الكاىشة التي  لعل أكؿ ما يجب االفتتاح بو في ىحه الشساذج أف  

أدركت الفتػحات ككاف ليا تأثيخ كبيخ في تاريخ تمظ الحؿبة كأكؿ شخرية في ىحه 
 الشساذج: 

يا بشت ماتية -1 بالكاىشة مغ قبيمة جخارة بغ  الدناتية بشت تيفاف السذيػرة تاريخيا   دـا
زناتة، كانت بارعة في عمع الفمظ كالكيانة كالتشجيع القجيع كػنت قػة شجيجة 

تقػدىع في مػاجية مباشخة ضج  استصاعت بيا أف تسمي إرادتيا عمى قػميا، كأف  
الجيػش العخبية الفاتحة، ككاف نفػذىا قج شسل أغمب إفخيؿية، كسا كاف الخـك 

 (62)ييابػنيا، كاستغمػا شسػحيا كسمكة ضج الفتح اإلسالمي لإلقميع.
نبجأ ىحه  ف  أاإلسالمية باإلقميع فقج ارتأيشا ا ؼيسا يخز السخحمة العخبية أم  

 خبية تجفغ بأرض إفخيؿية كتحكخىا السرادر: الشساذج بأكؿ شفمة ع
زيشب بشت عبج هللا عسخ بغ الخصاب حفيجة عسخ الفاركؽ، تػفيت عشجما كانت  -2

مخافقة ألسختيا كالجيػش الفاتحة في مشصقة قسػنية كدفشت بسػضع في مجيشة 
تحػؿ بعج ذلظ إلى مقبخة شييخة الزالت إلى يػمشا ىحا تعخؼ باسع  القيخكاف حاليا  

 (36)تدسى مقبخة قخير. )الجشاح األخزخ( ككانت قجيسا  
 :الظبقة الخاصة )األميرات( -أوالا 

سبق كأف ، ـ(741-745ق/ 132-127زكجة األميخ عبج الخحسغ بغ حبيب ) -1
ال يتدخى  عميو أف   ذكخنا قػة شخريتيا كمكانتيا عشج ىحا الػلي حيث اشتخشت

إلى القزاء عشجما  (64)عمييا بدخية أك جارية مادامت عمى قيج الحياة كاشتكتو
 نو أخل بالذخط كىػ يػمئح أميخ عمى إفخيؿية كالسغخب. أعمست 
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جالجل أـ األميخ زيادة هللا األكؿ بيغ الذخريات الشدائية الذييخة كانت جارية  -2
يع بغ األغمب متدكج بيا كأنجب مشيا كلي عيجه األميخ زيادة هللا  عشج األميخ إبخـا

لجار  األكؿ، فكانت تدانج زكجيا كابشو في شؤكف اإلمارة كعشجما تعمع خرػما  
 (65)اإلمارة تقـػ بسخاسمتيع كإرساؿ اليجايا ليع حتى تيجى الشفػس.

يع الثاني بغ األغمب حطيت ىحه السخأة بسكانة عشج  -3 األميخة أتخاب أـ األميخ إبخـا
اإلمارة، كقفت إلى جانب ابشيا عشج أزمتو الشفدية كتغيخ حالو، فكانت تخبي  قرخ

لو الجػاري كتأدبيغ حتى تدتقخ حالتو كتجالدو كتخفف عشو، حتى تسكغ مغ 
 (66)التغمب عمى تمظ الػضعية الرعبة التي كاف يعيذيا.

األميخة أـ مالؿ كاسسيا الديجة بشت يػسف الرشياجي، كاف مػلجىا بقرخ  -4
شرػرية بربخة القيخكاف تخبت تخبية عالية كأدب كعمع ككانت أـ مالؿ تخاسل الس

الخمفاء الفاشسية كتيجي ليع نفائذ اليجايا كمغ ذلظ أنيا أىجت إلى األميخة ست 
السمظ أخت الخميفة الحاكع بأمخ هللا الفاشسي في مرخ "ثسانية أعذخ كقخا مغ 

سدركذة بالحىب صشع بسجيشة الحجيج الخالز كالرػر كالسشدػجات الخؾيقة ال
سػسة، كعذخكف فتاة مغ الجػاري الحداف عذخة أعالج مغ الرقالبة كغيخ ذلظ. 

تثبت ؼيو اتراؿ السػدة بيشيسا ككاصمتيا بيجية  ؼبعثت ليا ست السمظ كتابا  
يبمغ  كعشجما تػفي إخػة باديذ أقامػىا كصية عمى ابشو السعد إلى أف   (67)."فائقة

كأشار ابغ عحاري  (68)جيخ شؤكف الجكلة بيسة كعديسة األمخاء.سغ الخشج فكانت ت
إلى مخض ككفاة األميخة أـ مالؿ، كعشاية األميخ السعد بغ باديذ بيا حيث كاف 

ق فرمى عمييا كأقاـ ليا جشازة لع يخ مثميا 414تػفيت سشة  ف  أإلى  يدكرىا يػميا  
 (69)مغ قبل.

كأخت السعد، قامت عستيا أـ مالؿ  األميخة أـ العمػ: بشت تربخ الجكلة باديذ -5
بتخبيتيا ىي األخخى زكجيا أخػىا بغ عسيا األميخ عبج هللا بغ حساد الرشياجي 
أميخ كصاحب السغخب األكسط )دكلة بشي حساد( كيحكخ ابغ عحاري يـػ زفافيا 

 (69)."فخيؿيةأبذيء مغ اإلكبار كالجىذة حتى قاؿ: "ىحا ما لع يخ قط المخأة قبميا ب
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 :العابدات والزاهدات -ثانياا 
أسساء األسجية: ىي الديجة الفاضمة أسساء بشت أسج بغ الفخات تخبت في بيت  -1

كالجىا تخبية ديشية صالحة، كلع يكغ لو سػاىا، ففقيت في العمع كالحكسة، ككانت 
تحزخ مجالذ كالجىا العمسية، كتذارؾ في شخح األسئمة كالسشاضخات العمسية 

الفقو الحشفي تدكجت أحج تالميح كالجىا الذيخ دمحم بغ فاشتيخت بخكاية الحجيث ك 
 (70)أبي الجػاد قاضي الحشؽية بالقيخكاف.

خجيجة بشت سحشػف بغ سعيج التشػخي، مغ شييخات نداء السغخب األدنى ذكخىا  -2
: "فدار حتى دخل قائال   بأفخيؿيةالجباغ في حجيثو عشج كالجىا يـػ تػلي القزاء 

ت مغ خيار الشاس، فقاؿ ليا: اليـػ ذبح أبػؾ يغيخ عمى ابشتو خجيجة ... ككان
ككاف أبػىا يدتذيخىا في أمػره، ككانت نداء زمانيا يدتفتيشيا في  (71)سكغ".

 (72)ق.270مدائل الجيغ كيقتجيغ بيا، عدفت عغ الدكاج كتػفيت سشة 
كأختيا مخيع: خخجت ىحه السخأة ضسغ كفج قيخكاني إلى األميخ  فاشسة القيخكانية -3

أـ  يحيى بغ دمحم بغ إدريذ أميخ االدارسة بفاس كتكشى أـ قاسع كتكشى أيزا  
 البشيغ بشت دمحم الفيخي القيخكاني قجمت مع زكجيا كأختيا مخيع ككاف زكجيا تاجخا  

 صيبا   ماال   السصخب كثيخة. يقػؿ صاحب األنيذ كلسا تػفى زكجيا كرثت أمػاال  
أعساؿ الخيخ فعدمت ك ترخفو في كجػه البخ  ف  أليذ ؼيو شبية فأرادت  شيبا   حالال  

عمى بشاء مدجج فاشتخت مػضع القخكييغ ثع شخعت في بشائيا فبشت فاشسة جامع 
 (73)القخكييغ كبشت أختيا مخيع جامع األنجلذ.

لسدػحي عخفت ىحه السخأة تؿية زكجة الذيخ أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج الكخيع ا -4
 (74)برالحيا. يقػؿ السالكي: "كانت مغ الرالحات كركت عغ زكجيا".

يا امخأة صالحة مغ فزميات نداء شخابمذ في القخف الخابع سسجكنة: ذكخ أن   -5
كقج سئل الفؿيو محخز بغ خمف  ،اليجخي كانت تدكغ مدجج الذعاب في شخابمذ

في تػنذ كىػ راجع مغ الحج عسغ رأى في شخيقو مغ الرالحيغ فقاؿ رأيت في 
 (75)ا السخأة فدسجكنة.كامخأة فأما الخجل فأبػ عثساف الحداني كأم   شخابمذ رجال  
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عخفت ىحه الديجة باسع ججة األغالبة مغ الديجات الرالحات سكشت  ،الججة 4
 (76)شخابمذ كقامت ببشاء مدجج بيا عخؼ باسسيا مدجج الججة في العيج األغمبي.

السيجية مجة استيالء أبييا كاف مػلجىا ب ،بالرة بشت تسيع بغ السعد بغ باديذ -6
غ تدكجت األميخة بالرة مغ عشى تسيع بتخبيتيا تخبية مؤسدة عمى العمع بالجي ،عمييا

ابغ عسيا الشاصخ بغ عمشاس الرشياجي صاحب قمعة حساد كأميخىا ثالثيغ ألف 
عخؼ بقرخ  كرد الباقي كشيج ليا الشاصخ قرخا   كاحجا   ديشار فأخح مشو تسيع ديشارا  

 (77)بالرة.
كسا  (78)ىاجخ بشت عمى بغ عسخ الرشياجية محجثة سسعت مغ السعد الحخاني -7

 باضي مشيغ.جبل نفػسة عالسات كعمى السحىب اإلة نداء باشتيخت عج
سيج الجشاكني ؼيسا يخز العجػز الشفػسية: استفتاىا العالع أبػ عبيجة عبج الح -8

 (79)باضي ككانت مذيػرة بالعمع كالجيغ كالرالح.السحىب اإل
ؿ مجرسة قخآنية بالجبل دمخا بشت درجػ الحسجانية، أـ عسخ بغ يسكتيغ، فتحت أك  -9

 (80)ع في جبل نفػسة.يذ ف أصبحت مشارا  أكما لبثت 
بيمػلة: مغ عالسات نفػسة كانت تفتح بيتيا لعمساء السحىب يعقجكف ؼيو  -10

 (81)مجالديع، تدكجت أحج ىؤالء العمساء كىػ أبػ ذر أباف بغ رستع الػريغي.
مغ القخف الثالث ق اشتيخت بالفزل كالكـخ كالتقػى كاف  أـ الخبيع الػريػرية -11

 (82)السذايخ يفجكف إلييا كيجتسعػف في بيتيا كيتذاكركف عشجىا.
يقػؿ عشيا الجرجيشي كانت عطيسة القجر في أىل زمانيا  ،ابشة أبػ مدػر ييشتيغ -12

 (83).ائج الكثيخةكمسغ يخكى عشيا الفػ 
 وعن مذهب الذيعة تذكر السرادر:

محب بغ يػسف السعخكؼ بابغ األصع، أدبيا كعمسيا التذييع أك امخأة  -13
 (48)الػالية.

أـ مػسى بشت الحمػاني مغ كتامة كانت مع غيخىا مغ نداء كتامة يدسعغ   -14
 (58)الحكخ كالحكسة كيعالجغ السخض كالجخحى.
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 :الذاعرات واألدبيات -ثالثاا 
نذأت أكاسط القخف الثالث اليجخي  ،التسيسي األميخة ميخية بشت الحدغ بغ غمبػف  -1

بخقادة حيث كانت مغ أميخات األسخة األغمبية الحاكسة، كانت تجيج المغة كنبغت 
في القخيس فكانت مغ شاعخات البالط كاشتيخت في زمشيا باألدب كلع يرل مغ 

 ق تقػؿ فييا: 29أشعارىا سػى قصعة أنذجتيا رثاء أخييا أبي عقاؿ سشة 
 بعج شػؿ الرـػ مع نفي الػسغ        ليت شعخي ما الحي عانيتو  

 كالتجمي عغ حبيب كسكغ      مع غخكب الشفذ عغ أكشانيا
 نحمة يسشعشي مغ أف أجغ       يا شقيق ليذ في ججبو

 (86)فكحا يبمى عمييغ الحدف         ككسا تبمى كجػه في الثخى    
السعافخي كخجكج لقب ليا مغ خجكج الػصؽية: ىي خجيجة بشت أحسج بغ كمثـػ  -2

 (87)الذاعخات الحاذقات ليا أشعار كثيخة كنػادر في األدب.
 :شهيرات الجهاري  -ثالثاا 

قخاشيذ أمة دمحم بغ سحشػف كأـ كلجه أبي سعيج أصغخ أكالده كانت تعيغ زكجيا  -1
 (88)كتديخ معو في تأليفو كمغ السقخبات عشجه.

كىي التي خصت السرحف  ،إحجى أشيخ الخصاشات بإفخيؿية ،فزل الجارية -2
كجاء في الػرقة األخيخة مشو ما  ،السػجػد بسكتبة جامع عؿبة بغ نافع بالقيخكاف

حسج بغ دمحم أىحا ما حبدت فزل مػالة أبي أيػب نرو بدع هللا الخحسغ الخحيع 
لراحبتيا كتبت  كداعا   لثػاب هللا كالجار اآلخخة، رحع هللا مغ قخأ ؼيو رحسو هللا شمبا  

 (89)ل بخصيا في السحـخ سشة خسذ كتدعيغ كمائتيغ.زف
سالؼ جارية زيادة هللا الثالث استسخت ىحه الجارية كالتي كانت مغ السقخبات عشج  -3

األميخ يـػ قخر زيادة هللا الخحيل إلى مرخ فػقعت لو بباب القرخ كقج ضست 
 كأنذجتو:  عػدىا إلى الرجر كغشتو لتحخكو عمى حسميا معو

 كجفشيا في دمػعيا غخؽ    لع أنذ يـػ الػداع مػقفا  
 كقػليا كالخكاب سائخة              تتخكشي سيجي كتشصمق
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 استػدع هللا ضبية جدعت           لمبيغ كالبيغ ؼيو لي حخؽ 
 (90)كاف عمى دابة كأركب الجارية. ذـبا   ؼبكى زيادة هللا كاستبكى كأندؿ حسال  

 عغ باقي جػاريو قاؿ فييا: الذاعخ ابغ رشيق: يقاؿ كاف يعذقيا دكنا  ليمى قشية  .4
 الحرػف ممظ سميساف    كليمى بجيمو بمؿيدا ضغ أف  

 (91)تكػف لسػسى. كلو في العرا مآرب أخخى   حاشى هللا أف  
فاشسة الحاضشة: كىي مغ الجػاري السػصػفات باألدب كعمػ اليسة أصميا مغ  .5

كبيعت في السيجية، أخحىا األميخ السشرػر الرشياجي بالد الشرارى تع سبييا 
أسمست كتفقيت في الجيغ  ،كجعميا حاضشة البشو باديذ فعخفت بفاشسة الحاضشة

يا انجمجت في صف األميخات الرشياجيات، كنالت مغ ككصل األمخ إلى أن  
كرعاية ليا كحاضشة البشو عخفت بالػرع كالترجؽ، حبدت عمى  السعد تكخيسا  

 ؿبة بالقيخكاف الكتب الشؽيدة.جامع ع
بدع هللا الخحسغ الخحيع. "حج السراحف التي أىجتيا لمجامع كىحا نز لتحبيذ أ

قالت فاشسة الحاضشة ألبي مشاد باديذ حبدت ىحا السرحف بجامع القيخكاف رجاء 
ثػاب هللا كابتغاء مخضاتو عمى يج القاضي عبج الخحسغ بغ القاضي دمحم بغ عبج هللا 
ىاشع نرخ هللا كجيو آميغ رب العالسيغ كذلظ في شيخ رمزاف مغ سشة عذخ 

 مغ قخأ كدعا ليع كلجساعة السدمسيغ بالخحسة كالسغفخة كصمى هللا كأربعسائة. فخحع هللا
  (92)."عمى الشبي دمحم كعمى آلو كسمع تدميسا

درة الكاتبة جارية كانت تالـز الشداخ السذيػر عمي بغ أحسج الػراؽ كصل إليشا  .6
مغ آثارىا السرحف السحبذ لمحاضشة. كبو نز عمى الػرقة األكلى مغ كل جدء 

كشكمو كرسسو كذـبو بدع هللا الخحسغ الخحيع، كتب ىحا السرحف مغ أجدائو"
حسج الػراؽ لمحاضشة الجميمة. حفطيا هللا عمى يجي درة الكاتبة أكجمجه عمي بغ 

لو كسمع تدميسا. تاريخ التحبيذ شيخ آ كصمى هللا عمى الشبي حسج كعمى سمسيا هللا
 (93)ق.410رمزاف مغ سشة 
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 . 247، ص1969الحمبي، 
الخحسغ، مقجمة ابغ خمجكف، تحقيق دركير الججيجي، بيخكت: السكتبة  بغ خمجكف، عبجا  .13
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