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مساهمت ادلرأة يف احلركت العلميت من خالل كتاب (( أنباء الغمر بأبناء العمر ))
البن حجر العسقالني ( 773هـ852 /هـ)
(دراست تارخييت)

م.رشا عيسى فارس

مركز أحياء الًتاث العلمي العريب
جامعة بغداد
(خالصـت البحج)

إن البحث يف مواضيع كهذه يشكل اصلازا مهما يف دراسة احليـ ــاة العلميـ ــة يف
ذلك العصر وخصوصا وىي تتناول ما متيزت بو النساء من مكانة علمية واجتماعية
يف تلك احلقبة  .ومل حتظ دراسة العلماء الذين نبغوا يف ىذا العصر مبا حظي بو
العلماء األوائل  ،بسبب شيوع خطأ جتاه بعض الباحثُت مفادا أن احلركة العلمية
والفكرية يف تلك احلقبة اتصفت بقلة اإلبداع وىو ما إليو أشار ( فيليب حىت) بقولـ ــو
" ىو عصر مجع وشرح وتفسَت  ،ال عصر أبداع واستنباط " ( ، )1لذا ديكن القول :
إن البحث يف ىذا احلقل من حقول الدراسات التارخيية ما يزال ْتاجة اىل كثَت من
جهود الباحثُت،من خالل دراساهتم القادرة على توضيح الدور الفاعل للشخص ــيات
العلمية والسيما النسوية منها شلن كان ذلن اثر يف احليـ ــاة العلمية يف سلتلف حقب
احلضارة العربية اإلسالمية .
ادلقدمــت

تعد دراسة مصنفات ادلؤرخُت العرب وادلسلمُت و نتاجاهتم يف رلال الكتابة
التارخيية واحدة من أكثر الدراسات أمهية يف حتديد مسات التاريخ العريب اإلسالمي ،
وترشيح قواعد منهج البحث التارخيي العريب .
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ولذلك اخًتنا البحث يف مسامهة ادلرأة يف احلركة العلمية من خالل كتاب (إنباء
الغمر بأبناء العمر) وقد تناولنا فيـو السَتة الشخصية والعلمية لعدد من العادلات
فـي النصف الثاين من
واحملدثات اللوايت تركن اثرآ واضحا يف احلياة الفكرية والثقافي ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ
القرن التاسع اذلجري .
وتأيت أمهية ىذا ادلوضوع من كون ابن حجر ًيعد واحدا من أبرز العلماء
وادلفكرين العرب يف تلك احلقبة  ،والذي نبغ يف رلاالت علمية عدة كاحلديث والفقو
والت ــاريخ وغَتىا  ،كم ـ ــا إن كتابة( إنباء الغمر) يعد واحدا من أشهر وأوسع مؤلفات
كتب الًتاجم  ،إذ صنف وترجم فيو لعدد كبَت من النساء  ،فضآل عن وصفو للبلدان
واإلحداث التارخيية  ،وكذلك ذكر القبائل وأنواع ادلهن والصن ـ ــائع وغَتى ـ ــا  ،ومل يهمل
ابن حجر وصف طب ــائع شخصياتو وىيآهتا،حيث أشار إىل ىذا ادلوضوع وبتفصيالت
دقيقة  ،وبذلك يعد كتابو ىذا مؤلفا جامعا للحوادث والًتاجم على حد سواء  ،وعن
ذلك يقول روزنثال "  ...الًتاجم أثبتت صور التعبَت التأريخ . )2( "....
ابن حجر السرية وادلكانت العلميت

احل ــافظ شهاب الدين أبو الفضل امحد بن علي بن زلمد بن زلمد بن علي بن

امحد بن زلمود بن امحد بن حجـ ـ ــر الكتاين العسقالين ادلصري الشافعي (. )3
ولد يف الثاين عشر شعبان سنة ثالث وسبعُت وسبعمائة مبصر العتيقة ونشأ هبا يتيما،
ويعود لقبو (العسقالين) نسبو إىل مدينة عسقالن اليت تقع بالشام من أعمال فلسطُت
على ساحل البحر بُت غزة وبُت حربين(. )4
وقد اجتمعت عنده علوم كثَتة استقاىا من عدة روافده أمهها  :علوم اللغة
العربية كالنحو والصرف واألدب والعـ ــروض  ،وعلوم احلديث  ،وكذلك ارحتالو اىل
بلدان سلتلفة كبالد الشام واحلجاز واليمن ومكة وتنقلو بُت ىذه النواحي فضآل عن
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مالزمتو العلماء والسماع منهم  ،واجتمع لو بذلك مامل جيتمـ ــع لغَته وأدرك من
الشي ـ ـ ـ ــوخ ومسع عن الكثَت منهم كالبلقيٍت والربىان .االنباسي ونور اذليثمي وآخرين
من العلماء  ،وأصبح حافظا لإلسالم  ،وقدوة األمة وعالمة العلماء وانتفع بو الطلبة
وحضر دروسو غالب علماء عصره(. )5
دور ابن حجر يف حقافت أسرته

تشَت ادلصادر التارخيية اىل أن أسرة ابن حجر قد مجعت بُت العلم واحلياة
العامة  ،وقد تزوج من أنس ابنة القاضــي كرمي الدين عبد الكرمي بن امحد بن عبد
العزيز بن ايب طالب بن سيدىم النسًتاوي األصل من أسره معروفة بالرئاسـ ـ ــة

واحلشمة( ، )6وقد حرص ابن حجر على تثقيفها وتعليمها أمور الدين والدنيا
فاستدعى ذلا عددآ كبَتآ من احلفاظ وادلسنديــن من مصريُت وشاميُت ومكيُت
فأجازوىا وقرأ عليها بنفسو صحيح البخاري يف رجب وشعبان من كل سنة وكانت

حتتفـل يف يوم اخلتم بتقدمي أنواع من الفاكهة واحللوى وغَتىا ( ، )7وقد ولدت لو عدة
بنات اىتم ابن حجر بًتبيتهن الًتبيـ ـ ــة العلمية الصحيحة وأوىل عناية خاصة بأبنتو
(زين خاتون) وىي البكر (ت 802ىـ)  ،فأمسعه ــا على احلاف ــظ العراقـ ــي واذليثمي ،
وحصل ذلا على إجازات  ،وعلمها القراءة والكتابة ( ، )8أما ابنتو الثانية ( فرح ،

ت 804ىـ) اليت حصل ذلا والدىا على إجازة مع أمها ( ، )9يف حُت حصل للثالثة من
بناتو (عالية) ( ،ت 807ىـ)  ،على إجازة من مجاع ـ ــو ( ، )10أما (رابعو) ،
(ت811ىـ) فقد حصل ذلا على إجازات من ادلصريُت والشاميُت وامسعها على
ادلراغٍت مبكــة سنة ( 815ىـ) ( ، )11وهبذا يكون احلافظ ابـ ــن حجر قد وضع البنية
األوىل لبناء أسس قودية للحياة العلمية مبتدأ مهمتو من متابعتو الشخص ــية لعائلتو ذلم
3

رللت الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،زلكمة

العدد األول – 2013م

من خالل تثقيفو بأصول ومفاىم صحيحة قائمة على السماع ومنح األجازات لبناتو
وزوجتو .
مل يفت على ابن حجر يف كتابو (إنباء الغمر) اإلشادة ّتهود النسـ ـ ـ ـ ــوة
احملدثـ ــات اللوايت ظهـ ــرن يف النصـف الثاين من القرن التاسع اذلجري وقد من الشي
الكثَت لعلم احلديث ومنح األجازات سوا كان من حافظ أو من عدد كبَت من
العلماء.
لقد شهدت األجواء العلمية يف القرن التاسع اذلجري شيوع ظاىرة التعلم
والتخصص من النساء لكثرة حب التعليم وللفضل واألجر ،كما أن اجملتمع آنذاك
كان ْتاجة إىل متخصصات الدارة ادلؤسسات التعليمية والًتبوية وادلدارس والربط
و(اخلانقاة) وقد نال علم احلديث اىتمام اغلب النساء واقبلن على تعلمو ومن مث
تعليمو  ،طلبا دلا ذلذا العلم من فضل واسع إضافة إىل كونو مسة من مسات ذلك
العصر الذي ظهرت فيو ادلوسوعات وادلدونات مثل كتاب (أنباء الغمر) والذي خرج
لنا فيها ابن احلجر عددآ كبَتآ من النساء ادلتخصصات يف علم احلديث .
النساء الالوتي ارخ ذلن ابن حجر

 -1بركة خاتون بنت عبد اهلل ادلولوده والده ادللك االشرف تزوجت اجلائ يف سلطنة
ولدىا  ،وماتت يف عصمتو يف ذي القعدة سنة ( 774ىـ)  ،وذلا مدرسة بالتبانة ،
وكان األشرف كثَت الرب ذلا ْتيث انو أعادىا مرارا حىت بالروضة مقابل مصر (. )12
 -2فاطمة بنت نصر اهلل بن أيب زلمد بن زلمد الالمي ،أمسعت الواين  ،وكانت خَت
دينو ماتت يف صفر سنة (774ىـ) (. )13
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 -3ستيتو بنت الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكايف السبيت  ،أمسعها أبوىا من
حسن بن عمر الكردي وحدثت  ،وىي أم بدر الدين ابن أيب الفتح وأم سرى الدين
 ،ماتت يف ذي القعدة سنة (776ىـ) (.)14
 -4كلثم بنت زلمد بن زلمود بن معبد البعلية  ،روت عن احلجار وعنها روى ابن
بردس وغَته  ،ماتت يف صفر سنة (777ىـ) (. )15
 -5فاطمة بنت أمحد بن إبراىيم بن زلمد بن إبراىيم الطربي أم احلسن بنت أيب

العباس بن الرضي اإلمام  ،مسعت من جدىا الرضي وحدثت وماتت يف سنة
(779ىـ)(. )16
 -6فاطمة بنت الشهاب أمحد بن القاسم بن عبد الرمحن بن أيب بكر احلرازي ادلكية
مث ادلدينية  ،مسعت على جدىا الرضي الطربي الكثَت  ،ومسعت على أخيو الصفي
حضورآ  ،وأجاز ذلا الفخر التوزري والعفيف الدالصي و أبو بكــر الرش ــي وادلعظم
وآخرون وكانت خَت وتوفيت يف شوال سنة (783ىـ) عن ثالث وسبعُت سنة(.)17
 -7عائشة بنت احلسن بن علي الدمشقية  ،ولدت بعد العشرين ومسعت بأفاده
ولدىا العالمة مشس الدين ابن اجلزري من أصحاب الفخر وماتت يف ربيع األول سنة
ٍ)785ىـٍ) (. )18
 -8عائشة بنت السيف أيب بكر بن عيسى بن منصور بن قواليج الدمشقية  ،روت

عن القاسم بن مظفر واحلجار وغَتمها وحدثت  ،وماتت يف شوال سنة (. )19()793
 -9أمة الرحيم  ،ويقال أمة العزيز بنت احلافظ صالح الدين العالئي امسعها من
احلجار  ،وغَته وحدثت وماتت يف التاسع من شوال سنة (795ىـ) (. )20
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 -10زينب بنت أيب الربكات البغدادية  ،وكانت صاحلة فبٍت ذلا رباط ّتوار خانقاه
بيربس بنتو ذلا الست تذكار بنت ادللك الظاىر بيربس وصار كادلودع للنساء واألرامل

وىو ادلعروف برواق البغدادية توفيت يف سنة (. )21( )796
 -11ست الركب وىي أخت احلافظ ابن حجر ( ، )22أجاز ذلا يف السنة اليت تليها
أبوىا  ،ومن مكة ابن عبد ادلعطي  ،ومن ادلدينة نور الدين الززندي  ،ومن اجملاورين
الكرماين شارح " البخاري " ومن حلب زلمد واحلسن ابنا رافع ومن بعلبك  :العماد
بن بردس ومن تونس مشس الدين بن مرزوق ومن مصر :احلافظ زين الدين العراقي،
وأبو الفرج ابن الشيخة وصالح الدين بن مسعود وآخرون  ،فنشأت نشأة حسنة
وتعلمت اخلط وحفظت الكثَت من القرآن  ،وأكثرت من مطالعة الكت ــب  ،فمهرت
يف ذلك جدآ ْ ،تيث كان يظن من يراىا تقرأ من الكتاب أهنا حتفظو جلوده
استخراجها  ،وقد رثاىا البدر البشتكي بقولو:
وبالنــوى يرمـ ــى بال لب
كم ذا يزيد الدىر يف حريب
يامهر ضاع الطيب يف الًتب
طيب ثنا أودعتو يف الثرى

()23

افنظر سرت س ــيدة الرك ــب

ىا باألسى
كم عربة جاريت

 -12خدجية بنت اإلمام نور الدين زلمد بن أيب بكر بن زلمد بن قوام البالسة مث
الصاحلية مسعت من زينب بنت اخلبار وحدثت  ،وماتت يف شوال سنة
(803ىـ)(.)24
 -13زينب بنت العماد أيب بكر بن أمحد بن زلمد بن أيب بكر بن عباس ابن
جوعان مسعت من احلجار وعبد القادر بن ادللوك وغَتىا  ،وقد مسع عليها ايضآ
احلافظ ابن حجر وتوفيت يف شوال سنة (803ىـ)(. )25
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-14مشس ادللوك بنت ناصر الدين زلمد بن إبراىيم بن أيب بكر بن يعقوب إبن
ادللك العادل الدمشقية روت عن زينب بنت الكمال وقد حصل منها الشيخ ابن

حجر على إجازة وتوفيت يف شعبان سنة(803ىـ) (. )26
 -15فاطمة بنت زلمد بن عبد اذلادي بن عبد احلميد بن عبد اذلادي ادلقدسية مث
الصاحلية أم سيف  ،كان أبوىا زلتسـ ــب الصاحلية  ،وىم عم احلافظ مشس الدين ابن
عبد اذلادي  ،أمسعت الكثَت على احلجار غَته وأجازذلا أبو نصر ابن الشَتازي وحيِت
بن سعيد وآخرون من الشام وحسن الكردي وعبد الرحيم النشاوي وآخرون من
مصر،وقد قرأ عليها احلافظ ابن حجر الكثَت من الكتب واألجزاء بالصاحلية  ،وقد
أثٌت عليها بقولو:نعم الشيخة كانت وماتت يف شعبان سنة ( 803ىـ) وقد جاوزت

الثمانُت(. )27
 -16مرمي بنت أمحد بن امخد بن قاضي القضاة مشس الدين زلمد ابن إبراىيم
االذرعي أم عيسى  ،مسعت الكثَت من علي بن عمر الواين وأيب أيوب الدبوس
واحلافظ قطب الدين احلليب وناصر الدين بن مسعون وغَتىم وأجازذلا التقي بن

الصائ ـ ــغ وغَته من ادلسندين مبصر واحلجاز وغَتىا من األئمة بدمشق  ،وقد خرج ذلا
احلافظ ابن حجر معجما يف رللده وقرأ عليها الكثَت من مسموعاهتا وأشياء كثَتة
بأالجازة  ،عاش اربعآ ومثانُت سنة و اثٌت عليها ابن حجر قولو  :ونعمت الشيخة
كانت ريانة وصيانة وزلبة يف العلم  ،وىي أخر من حدث عن أكثر مشاخيها
ادلذكورين( )28وقد توفيت يف سنة (805ىـ) .
 -17فاطمة بنت امحد بن زلمد بن علي بن زلمد بن علي بن عبدا هلل ابن جعفـ ــر
بن زيد احلسينة أحللبية أم احلس ــن آخت الشريف نقيب االشرف  ،ولدت سنة أثنُت
أو ثالث وثالثُت  ،مسعت على جدىا ألمها مجال الدين إبراىيم ابن الشهاب زلمود
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يف ذي القعر سنة سبع وثالثُت وأجازذلا ادلزي ومجاعة  ،وحدثت ْتلب قال عنها
القاضي عالء الدين  ،وكانت عاقل ــة دينو وتوفيت يف سنة (813ىـ) (. )29
 -18عائشة بنت زلمد بن عبد اذلادي بن عبد احلميد بن عبد اذلادي بن يوسف
بن زلمد بن قرامة  ،ادلقدسي األصل  ،وقد أمسعت صحيح مسلم على مجاعة من
أصحاب ابن عبد الدائم ومعظم السَتة على عبد القادر بن ادللوك  ،وشاركـت أختها
فاطمة يف الكثَت من ادلسموعات واجملازات وتفردت  ،وشلن أجاز ذلا إبراىيم بن صاحل
بن العجم ـ ــي من حلب والشيخ شرف الدين البارزي من محاة  ،والربىان اجلربي من
بلد اخلليل وعبد اهلل بن زلمد بن يوسف من نابلس وكانت سهلة يف اإلمساع سهلة
اجلانب  ،وتوفيت يف ربيع األول سنة (816ىـ) (. )30
 -19فاطمة بنت اخلليل بن أمحد بن أيب الفتح ادلقدسية مث القاىرية أجازذلا أكثر
شيوخ القب ـ ـ ــاين الذين ذكــروا قبل ،وخرجت ذلا مشيخة أضفتها اىل مشيخة القباين
وحدثت بآخره.مسع منها الطلبة،وماتت يف أول يوم مجادي األوىل سنة(838ىـ) (.)31
 -20بلقيس بنت بدر الدين زلمد بن شيخنا سراج الدين البلقيٍت  ،وقد سلكت
أكثر من عشرين سنة طريق التصوف ولبست اخلرقة من مجاعة وتسمت بالشيخة
وتوفيت يف سنة (841ىـ) (. )32
اخلامتـت

عرف عن ادلنهج التعليمي يف اإلسالم أنو منهج مشويل  ،ال يفصل بُت علوم الدين
والدنيا  ،لذلك كان أغلب العلماء الذين ظهروا إبان أدوار احلضارة اإلسالمية

ادلختلفة موسوعيُت يف علومهم سواء أكانوا نساء أم رجاآل  ،فجمعوا بُت احلديث
وحفظ القرآن الكرمي  .ويتضح من خالل البحث الدور االجتماعي ادلتقدم الذي
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احتلتو ادلرأة ادلسلمة يف قرن الوصف بكونـو واحدا من العصور ادلظلمة اليت مرت هبا
احلضارة اإلسالمية .
وقد بينت دراستنا جلانب ومن ىذا العصر ومن خالل كتاب العسقالين(إنباء الغمر)
حقيقة وجود وعي ثقـايف واجتماعي كان معروفا لدى طبقات اجملتمع يف جوانب
احلياة كافة خالل ذلك العصر.
لقد خصصنا جزءاً مهماً من البحث لإلشارة اىل مسامهة ادلرأة يف احلركة العلمية ،

وما أدتو من دور بارز يف أدارة ادلؤسسات التعليمية والًتبوية وادلدارس واليت أوضحها
احلافظ ابن حجر من خالل ترمجتو لعدد كبَت من النساء يف كتابو س ـواء كان ذلك من
خالل انشاء ادلؤسسات أو من خالل منح اإلجازات للعلماء عن طريق السماع او
ادلشافهة شلا يشَت اىل أمهية الـدور الثقـايف والعلمي للمرأة العربية ادلسلمة يف تلك
العصور .
اذلوامـش
 -1السيوطي  :انظر ادلقدمة  ،ص. 11
 -2روزنشال  :فرانز  ،علم التأريخ عند ادلسلمُت  ،م ، 1ص. 141
 -3السخاوي  :ج ، 1ص. 36
 -4ياقوت احلموي :اجمللد األول  ،ص. 88
 -5الشوكاين:زلمد بن علي (ت 1250ىـ)  ،البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع ،اجمللد األول  ،ص88.
 -6السخاوي:اجلواىر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،ج ، 3ص. 1208-1207
 -7ادلصر نفسو  ،ج ، 3ص. 1208
 -8عبد ادلنعم  :ابن حجر العسقالين دراسة مصنفاتو ومنهجو وموارده يف كتابو اإلصابة ،ج ، 1ص. 100-99
 -9العسقالين :انباء الغمر بأبناء العمر  ،مج ، 1ص. 2
 -10اجلواىر والدرر  ،ج / 3ص. 1210
 -11انباء الغمر  ،ج / 8ص. 182
 -12م .ن  :ج. 49-48 / 1
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 -17م .ن  :ج. 77 / 2
 -18م  .ن  :ج. 147 / 2
 -19م  .ن  :ج. 190 / 3
 -20م  .ن  :ج. 193 / 3
 -21م  .ن  :ج. 227-226 / 3
 -22م  .ن  :ج. 302 / 3
 -23اجلواىر والدرر  ،ج. 115-144 / 1
 -24أنباء الغمر  :ج. 276 / 4
 -25م  .ن  :ج. 279 / 4
 -26م  .ن  :ج. 280 / 4
 -27م  .ن  :ج. 314-313 / 4
 -28م  .ن  :ج. 127 -126 / 5
 -29م  .ن  :ج. 255 / 6
 -30م  .ن  :ج. 133-132 / 7
 -31م  .ن  :ج. 266-265 / 8
 -32م  .ن  :ج. 20 / 9
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 -1احلموي  ،ياقوت  :شهاب الدين ايب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي ( ت 626ىـ -
1228م ) ،معجم البلدان  ،بَتوت  ،دار صادر  ،د.ت .
 -2روزنشال  :فرانز  ،علم التأريخ عند ادلسلمُت  ،ترمجة الدكتور صاحل امحد العلي ومراجعة زلمد توفيق حسُت
( بغداد  ،مكتبة ادلثٌت  ،بغداد 1963 ،م )  ،م ، 1ص. 141
 -3السخاوي  :مشس الدين زلمد بن عبد الرمحن (ت 902-821ىـ)  ،اجلواىر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم
ابن حجر  ،حتقيق  ،إبراىيم باجس عبد احلميد  ،دار ابن احزم (بَتوت 1999 -م ) .
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 -4السخاوي  :مشس الدين زلمد بن عبد الرمحن ( ت 902 -821ىـ )  ،الضوء الالمع آلىل القرن التاسع ،
منشورات دار مكتبة احلياة  ،بَتوت ،د.ت .
-5السيوطي  :عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين ت(911ىـ 1505 -م )  ،نظم العقيان يف أعيان االعيان ،
حرره الدكتور فليب حيت ( بَتوت ادلكتبة العلمية 1927م ) .
 -6الشوكاين :زلمد بن علي (ت 1250ىـ)  ،البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع  ،دار ادلعرفة  ،بَتوت.
 -7عبد ادلنعم :شاكر زلمود  ،ابن حجر العسقالين دراسة مصنفاتو ومنهجو وموارده يف كتابو اإلصابة ،
اجلمهورية العراقية  ،وزارة األوقاف دار الرسالة للطباعة بغداد . 1978 ،
 -8العسقالين  :شهاب الدين امحد بن علي بن حجر (ت 852ىـ1448/م)  ،انباء الغمر بأبناء العمر  ،نشر
بعناية الدكتور عبد ادلعيد خان  ،مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية  ،حيدر اباد الدكن  ،اذلند  ،الطبعة االوىل ،
(1387ىـ 1967-م) .
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The contribution of women in the scientific movement
through the book ((news immersion children of age)) by Ibn
Hajar al (773 e / 852 e)
(Historical Study)
Teacher Assistant Rasha Issa Fares
Center neighborhoods of Arab Scientific Heritage
University of Baghdad
(Abstract Search)
The search in these subjects makes an importanl accomplishment in
the study of the scientific life in that (era) specialy what the wonen had
from a scientific and social level in that(age) the studies of the scientestis
which were brilliant in the this era never hed the same as the first
scientests . because of the common mistakes toward some resesrchers
says that the scientifial thoughts in that ear namedin less creativity which
philep refers to it by saying “ it is the age of collect and explain not the
age of crentivit “ so we can say in the search of this fied of historial
studies still need much efforts from researchers , through their stndies
which are capable to show the active pat for scientests personnales
specially women who had a major effort in sciertific life in the jiffernt
eras of the Islamic and Arabic cultures .
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