
1 
 

-570األيوبي  في العصر  والثقافي في المجال العمرانيالمرأة  إسهام: "عنوان البحث
 "م1260-1174/ هـ658

احمد رضا احمد عمر . د

جامعة رابرين  – اإلنسانيةكمية العموم – قسم التاريخ 

 Kane1a@yahoo.com: البريد االلكتروني

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

 :الممخص

 الرجل في هجاالت عديدة فيي في الهرأة ، فقد شاركت اإلسالهي الهسمهة غطت هناح عدة في هجتهعنا الهرأة إسياهات إن
ات القتال تضهد وتداوي الجرحى ، وفي الحث عمى الجياد ضد هن يريد ان يدنس تراب الوطن ، وعالهو وهتعمهة في هجال حسا

، وىذا ينفي صفة ، شاركن في تعهير او بناء الهؤسسات الدينية والتعميهية والخدهيةعموم الشرعية وها يتعمق بيا الالعمم وخاصة 
.  وأىمو اإلسالم ، التي يروج ليا الهغرضون ضد لمهرأة اإلسالماضطياد 

قيام بدورىن كفئة هؤثرة وفعالة الان الدين االسالهي اظير هرونة كبيرة لمفئة النسوية وخصص لين هساحة واسعة هن اجل 
ولكن نساء ، في الهجتهع االسالهي وكانت لين الحرية التاهة في هجال النيوض بالجانب الحضاري والهشاركة بدون أي قيود 

  لتقديم دورا هيها في نساعدتوىذه  عمى العديد هن الفرص هقارنة بالفئة النسوية العاهة نالعائالت الحاكهة كن في الهقدهة وحصل
.  الهجال العهراني والتعميهي والثقافي 

وكان لمنساء دورا هؤثرا في الجانب السياسي ايضا ، وقد عهمن في إدارة الشؤون السياسية في هناسبات عدة في العصر 
األيوبي والهثال عمى ذلك ضيفة خاتون بنت السمطان العادل زوجة الهمك الظاىر غازي حيث كان وليا عمى حفيدتو ، وال يهكن ان 
نتغاضى عن دور شجرة الدر زوجة السمطان الصالح نجم الدين ايوب التي تولت لفترة وجيزة اهور البالد بعد وفاة زوجيا وكذلك بعد 

 .      هقتل توارتشاه ابن السمطان الصالح نجم الدين ايوب

 النساء االيوبيات بدور الهراة في الحياة السياسية والحضارية اسوة بالعصور التي سبقت العصر االيوبي والسيها تلقد تاثر
السياسي فقط وانها الجانب العصر الدولة الزنكية حيث انتيج االيوبيون في العديد هن هجاالت النيج الزنكي وىذا التاثير لم يكن في 

 .  شهل الجانب الحضاري بصور العاهة 
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ويهكن القول ان النساء كان لين دورا في تنهية الهؤسسة التعميهية في العصور الوسطى وكان لمتعميم والعمهاء والهدارس أثٌر 
واضٌح في تييئة فئة هن العمهاء دعها لمدولة في هواجية الصميبيين والجياد ضدىم ، في تييئة الهسمهين هن اجل الدفاع عن البالد 

 .اإلسالهية ، وهن ثم بناء العديد هن الهؤسسات التعميهية في اغمب الهدن الشاهية والهصرية

هركزا لمنشاط التعميهي لمهرأة ، حيث كانت هنين المواتي هن إشتغمن في وهصر أصبحتا بالد الشام ويهكن القول ان كال هن 
هجال التعميم والتعمم عمى الرغم هن عدم ظيورىن بشكل هباشر في الهدارس بوصفيها هعمهات او طالبات ، اال ان كثيرات هنين 
عهمن في ىذا الجانب بصورة غير هباشرة ، وكانت هنين شيخات او ساهعات او راويات لمحديث ، وكن ينشئن الهدارس الخاصة 

. لمصبيان ولدراسة الحديث والهذاىب الفقيية الهختمفة ، واشتير بعضين بالتفوق في فن هعين هن فنون الهعرفة 

وقد تنوعت دور الهرأة في الهشاركة في الهجال العهراني والخدهي اذ الى جانب دورىم في تشييد الهدارس عهمن بجد في بناء 
لم يكن . الزوايا والخانقاه و الحهاهات وىناك الى االن آثار الكثير هن ىذه الهعالم العهرانية باقية في الهدن الشاهية والهصرية 

اوقفن عمييا االوقاف ، وكانت هساىهتين واضحة فقط بل انين بناء الهؤسسات التعميهية قد تركز في  نساء االسرة االيوبية ةساىمم
وقد اشار ابن جبير عند زيارتو لدهشق الى ىذه الهشاركة .  وشاركن في تشجيع الحركة الفكرية في العصر االيوبي الهجالفي ىذا 

وهن النساء : " النسائية في العصر االيوبي ، والدور الراقي الهيرات البيت االيوبي واسياهين في الهجال الثقافي والعهراني حيث قال
.  ( 1)"الخواتين ذوات األقدار هن تأهر ببناء هسجد أو رباط أو هدرسة وتنفق فييا األهوال الواسعة وتعين ليا هن هاليا األوقاف 

وقف دنس الصميبيون ارض الشام وهصر لها سابقتيا ، فهقارنة بالعصور التي  األيوبي دور هتهيز في العصر لمهرأةو كان 
 األرض الرجل في هجال الدفاع عن أخييا جنب إلى تقف ى الهرأة ان، فكان علبوجييم الكثير هن فئات الهجتهع اإلسالهي 

 الهتقدهات عمى غيرىن في شتى الهجاالت، وهن بينيا األيوبيات األهيرات وكانت .جانب ل بشكل فاعل في ىذا اوأسيهتوالعرض ، 
عدادهجال العمم    العمهاء والخطباء والطمبة والهجاىدين الذين يغذون ساحات الهعارك بالرجال الهتحهسين لمدفاع عن بالد الهسمهينوا 

والهؤسسات الهدارس الهساجد و في بناء نىؤالء النسوة شاركف، فضال عن بنائيم لعديد هن الهؤسسات الدينية والتعميهية و الخدهية 
لمطمبة في هختمف الهدن والعمهي  الديني اإلعدادهتهيز في و دور ريادي الهؤسسات  ليذه ت الخاصة ، فكانأهوالينهن األخرى 

الهؤسسات الدينية بناء الثقافي و  الضوء عمى دور تمك النسوة في هجال إلقاءالشاهية والهصرية ، وجاء ىذا البحث ليسيم في 
.  والتعميهية و الخدهية

     وفيها يخص الخاتونات فقد كن هثقفات ، فهثال هنين الشيخة الهحدثة فاطهة بنت الهمك الهحسن احهد بن السمطان 
، وهنين هن حضرت الدرس في الهدارس هن وراء الحجاب ، هثل  ربيعة خاتون بنت نجم الدين (ن1262/ى661ت)صالح الدين 

وقد " تواليف وهجهوعات"، وىي التي وقفت الهدرسة الصاحبية، وكانت ليا   (ن1245/ى643: ت) صالح الدين أخت أيوب
، وقد بنت   ، وظير هنين عالهات كالعالهة أهة المطيف التي بنت هدرسة في سفح قاسيوناإلجازةحصمت النساء في تمك الهدة عمى 

 . واألعهار في البناء األيوبيات خهس عشرة هدرسة بدهشق وىذا دليل عمى الدور الفعال الذي أسيهت بو النسوة األيوبيينخاتونات 

                                                           

  .193: رحلة ابن جبير  (1)
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، وكان لين هطمق الحرية في بناء ها يشأن هن الهراكز التعميهية اإلسالهيةوىذه الهدارس دليل عمى هشاركة الهرأة بصناعة الحضارة 
  .، وفي تحديد الهذىب الذي يدرس فييا

 : وتم تقسيم البحث إلى عدة هباحث هنيا 

 .نبذة هختصرة عن دور الهرأة في التاريخ اإلسالهي: الهبحث األول 

 . دور الهرأة السياسي في العصر األيوبي: الهبحث الثاني 

 .الثقافة الهرأة في العصر األيوبي : الهبحث الثالث 

 .دور الهرأة في بناء الهؤسسات الدينية والتعميهية : الهبحث الرابع 

 . أىم الهؤسسات الخدهية األخرى: الهبحث الخاهس 

 هن الخواتين أخوات السالطين وزوجاتيم األيوبيالتي قاهت ببنائيا أهيرات البيت عمى الهؤسسات حث بوسوف يركز ال  
 ، والى ثقافتين بنينيا التي الهؤسسات ، وسنتطرق فضال عن الحديث عن األيوبيوبناتيم ، فضال عن السيدات هن غير البيت 

 األقالمودورىن الهشرف في الهجال العمهي في تمك الهدة ، حيث انشغمت فيو ودورىن في الحياة العمهية في تمك الفترة ان وجدت 
. والعقول بالخطر الصميبي 

،  (رحمة ابن جبير)، ابن جبير  (النوادر السمطانية  ) ابن شداد وأىهيا األوليةاعتهد الباحث الى عدة الهصادر هنيا الهصادر 
، وابن  (هفرج الكروب)، ابن واصل وكتابو  (هراة الزهان)، سبط ابن الجوزي في كتابو  (الروضتين في اخبار الدولتين  )ابو شاهة 

، وعدد  (الدارس في تاريخ الهدارس ، والهقريزي في كتابو السموك و الخطط )شداد في كتابو االعالق الخطيرة ، النعيهي في كتابو 
دراسات في الشعر في  )، هحهد كاهل حسين  (الحياة العقمية) والهصادر الثانوية هنيا احهد بدوي. هن الكتب السير والتراجم 

 ،( اإلسالهيةتاريخ الهدارس في هصر )عبد العظيم رهضان  ، (الحركة الفكرية في هصر )عبد المطيف حهزة ، (يالعصر االيوب
 )، اكرم حسن العمبي ( مدارس دمشق في العصر االيوبي)حسن شمشياني ،  (روائع التراث في دمشق )عبد القادر الريحاوي 

 ( .العالقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية بين االفرنج خالل  الحروب )، زكي النقاش   (خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة

 .(الحياة العلمية في مصر والشام)محمد حلمي محمد 
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Abstract 
 

The contributions of Muslim women covered many especcts in our Islamic 

society, women have involved side by side with the man in many areas they are in the 

battlefields heal and cure the wounded, and in urging jihad against those who wanted 

to desecrate the soil of the homeland, at the same time she was highly educated in the 

field of science especially in the Islamic lawand what is related to it, or participated in 

the reconstruction of religious, educational, and service institutions. This precludes the 

persecution of Islam for women, promoted by biased people against Islam and its 

people. 

 

The Islamic religion has shown great flexibility for women and allocated them to a 

wide area in order to carry out their role as a category influential and effective in the 

Muslim community they were in complete freedom in the promotion side of 

civilization and to participate without any restrictions, but the women of the ruling 

families were in the lead and gained many opportunities compared to the others,  

helped them to make an important role in the physical, educational and cultural field. 

 

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

Department of Political Affairs on several occasions in the Ayyubid period For 

example, Deffa Khatun daughter of Sultan AL-Adil wife of King Zahir Ghazi where 

he was superior on his granddaughter, And we cannot overpass the role of the Shajarat 

Durr wife of Sultan Saleh Najm al-Din Ayyub, which took for the short time the 
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management of the country after the death of her husband, as well as after the 

assassination of Turan-shah son of Sultan Salih Najm al-Din Ayyub. 

 

Alayubiat Women was impressed with the role of women in the political and 

cultural life, similar to that preceded the Ayyubid era, especially Zangid State where 

he followed the Ayyubid dynasty in many areas of Zanki approach and this effect was 

not only on the political side, as well as the cultural side included public in general. 

 

It could be argued that the women had their role in the educational institution in 

the medieval development was for education, scientists and schools and a clear impact 

in creating a class of scientists in support of the state in the face of the Crusaders and 

the jihad against them, in creating the Muslims to defend the Islamic nation, and then 

the construction of several educational institutions in most of the Levantine (Sham)and 

Egyptian cities. 

 

In additional to that both the Levant and Egypt have become a center of 

educational activity for women, where women who did play a role at the field of 

teaching or learning, although not their appear  directly in schools as teachers or 

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

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

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

excellence in the art of a certain knowledge of the arts. 

The role of women to participate in the urban and service area have varied, as 

well as to their role in the construction of schools have worked hard at building al-

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

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

focused in only educational institution-building, but they shared by endowments, and 

their contribution was clear in this area and participated in the promotion of 

intellectual movement in the Ayyubid period. Ibn Jubair was pointed at his visit to 

Damascus to these women's participation in the Ayyubid period, and the role upscale 

princesses House Ayoubi and their contribution in the cultural and urban area where 

he said: "It is women Al-khawatin animate Fate of order to build a mosque or ligament 

or school and spend the vast funds and appoint her of her money Endowments. 

In the Ayyubid period was for women a distinct role from its predecessor, the 

Conception Crusaders land of Syria and Egypt, was the stand-in-hand man and helping 

him in the defense of the land and supply, and contributed actively in this aspect, and 

the princesses Aloyubiat applicants on others in various fields, and including the field 

of science and the preparation of scholars and preachers, students and the Mujahideen 

who feed battlefields men enthusiasts to defend the Muslim countries as well as they 

construct of many religious and educational institutions and services, These women 

participated in the building of mosques, schools and other institutions own their 

money, was for these institutions a leading role and distinct in religious and scientific 

preparation of students in various Egyptian and Levantine cities, and came to this 
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research contributes to shed light on the role of these women in the cultural field and 

build a religious and educational institutions and services. 

With regard to Katunat may be educated, for example, whom the updated 

Sheikha Fatima daughter  of  Enhanced King Ahmed bin Sultan Salahuddin (d. 661 

AH / 1262 AD), and of them from attending a lesson in schools from behind the veil, 

such as RabiaKhatoondaughter ofNajmaddinAyoub sister of Salahaddin (Tel: 643 e / 

1245 m), which EndowmentAlsahabayh school, and had a " Authorship and books of" 

The women got in that period on the Ejazza, and the back of them such as Scholar 

Amat Latif Build. 

a school for girls on the Qassioun mountain, although Khatonat Ayyubid Build 

fifteen school in Damascus and this is evidence for the role that the effective 

contribution of women Alayubiat in construction and reconstruction. These schools 

are proof of the participation of women industry Islamic civilization, and if they have 

a free hand to build whatever they wanted from educational centers, in the 

determination of who teaches the doctrine. 

The study was divided into several sections including: 

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

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

Section 3: Women's culture in the Ayyubid. 

Section 4: the role of women in religious and educational institutions. 

Section5: The most important other service institutions. 

It will search the institutions built by the princesses Ayoubidy nasty of 

Akhawatin sisters sultans and their wives and daughters, as well as the ladies of the 

non- House Ayoubi, we will look as well as talk about the institutions that has been 

build, and to their culture and their role in the scientific life in that period, if any, and 

their role as supervisor in the area focuses scientific in that period, where the busy 

pens and minds of danger Crusader . 
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