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 دور المراة في البناء الحضاري من خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

 ا.م.د.شيماء سالم عبد الصاحب           م.د.سناء شندي عوان
 لعراق/بغداداالجامعه المستنصريه/كلية التربيه االساسيه /قسم التاريخ 

ا االنساني العميق والمتوازن على هذه جاءت الرسالة االسالمية بأعظم االسس لبناء حضارة انسانية بمفهومه
االرض , وعليه فقد جاء مفهوم )االستخالف ( بأعظم امانه حملها االنسان رجااًل ونساًء على حد السواء لتشييد 

البناء الحضاري االنساني وبناء الحضارة االسالمية التي فهمت طاقات االنسان ورغباته وأطلقت لها العنان ولكن 
ل بشروط وضوابط صارمة لتكون في جانب الخير واألعمار وعدم االعتداء واإلضرار ليس على عالته ب

باآلخرين فكانت اعظم حضارة عرفها التاريخ , وعليه فقد كان للمرأة المسلمة بصماتها في هذه الحضارة االنسانية 
يما العلم الشرعي منذ عهد التي خلصتها من الجهل والظالم الى العلم والنور , اذ اهتمت المرأة بطلب العلم والس

َفاْجَعْل َلَنا َيْوًما ِمْن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( فيذكر ان النساء طلبن منه ان يجعل لهن يوما خاصا للعلم ))
 .1((نفسك َفَوَعَدُهنَّ َيْوًما َلِقَيُهنَّ ِفيِه، َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ 

لمية كبيرة نستدلها من خالل دور المرأة في المجتمع االسالمي في وعليه فقد شهد تاريخنا االسالمي نهضة ع
كافة المجاالت ,اذ تحفل كتب الحديث والتراجم بأسماء نساء عالمات كان لهن باعًا مهما في مجال الفقه 

ب والحديث والزهد والعبادات بل وحتى كان للبعض منهن دورًا في مجال السياسة والحكم ,اذ اننا النكاد نجد كتا
يخلو من ذكرهن حتى ان بعضهم قد اخصهم بالذكر في أجزاء منفردة من كتبهم, وقد اثنى الذهبي عليهن 

,وقد كان لبغداد حاضرة العلم والثقافة ومنارة العالم 2((وما علمت في النساء من اتهمت وال من تركوها ((بقوله:
 الدور االكبر في احتضان مثل هؤالء النسوة .
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