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 ممخص:ال
اشػػػترال الءسػػػال هػػػا الجعػػػود المسػػػاعدة ليعمػػػاؿ الرربيػػػة هػػػا مرارػػػ  الرػػػروه المػػػمةبية الم تم ػػػة  وأسػػػعمف بجعػػػود متءوعػػػة 

 المسػاءدةرية  وأدوارهػا هػا سػياؽ التررػةر لمرمػلل العسػا الءسػوية الجعػودومت اوتة قب  المعارؾ وأثءالها  ويعدؼ البرػ  إلػإ إبػراز 
البلد الشامية زمف الرروه الممةبية؛ سػوال  هػا الجبعػة الدا ميػة  أـ هػا  طػود  اومػداد ودعػـ المواجعػال بػةف  ها القتالية ليعماؿ

المتءو عػػة هػػا القػػوا اوسػػلمية والمػػمةبية  ويرمػػد الرػػواهز والمعوقػػال الدةءيػػة  واتجتماعيػػة  واتقتمػػادية لمشػػاراة الءسػػال  وأدوارهػػف  
  المجاتل المعاوءة ليعماؿ العسارية.

Abstract : 

Women have taken part in the efforts to assist war actions in the various stages of the 

Crusades, as they contributed with diverse and varied efforts before and during the battles This study 

aims to highlighting the efforts of women in the context of preparation for military campaigns, and 

their roles in supporting fighting in Sham area during the Crusades, whether in the internal front, or 

in the supply lines as well as their support to the confrontations between the Islamic and Crusader 

forces, The study also aims at demonstrating the religious, social and economic motives and 

obstacles of women's participation and their diverse roles in the areas of publicity, care, 

management, recruitment and funding as well as In the affairs of logistics, armament, entertainment, 

encouragement, treatment and evacuation. The study will further tackle the role of women In the 

provision of services as well as in getting information, and in many tasks that support war actions in 

the context of preparatory work and field work that play an important and influential role in the 

course of wars and military battles. 
 

 المقدمة:
شػػػعدل بػػػلد الشػػػاـ مػػػراع ا عسػػػاري ا وثقاهي ػػػا وررػػػاري ا 

 والسػػاب  السػػادس القػػرءةفبػػةف المسػػممةف وال ػػزاة ال رءجػػة طػػواؿ 
الثػػاءا عشػػر والثالػػ  عشػػر الميلدةػػةف  واء رطػػل / العجػػريةف

جػػػ  ال  ػػػال الدةءيػػػة والمذهبيػػػة  واتجتماعيػػػة هػػػا معمعػػػة هػػػذا 
لمػػمةبيال هػػا م تمػػ  المػػراع  وأسػػعمل الءسػػال المسػػممال وا

األءشػػػػػطة الداعمػػػػػة لمجعػػػػػود الرربيػػػػػة  وتعػػػػػد الجعػػػػػود الءسػػػػػوية 
المرتبطػػػػة باألءشػػػػطة العسػػػػارية رةويػػػػة ومعمػػػػة لػػػػدا م تمػػػػ  

 هػاالءسػال  إسعامال مءسوهارت   الشعوه واألمـ المراربة  و 
شػػػػػػتإ المجػػػػػػاتل الردي ػػػػػػة لمجعػػػػػػود الرربيػػػػػػة عبػػػػػػر العمػػػػػػور 

 الم تم ة  

ي تػػيثةرا الوارػػ  هػػا ءجػػا  واػػاف لممػػدد والعطػػال الءسػػو 
ويعدؼ البر  إلإ إبػراز الػدور  أو إ  اؽ الرملل العسارية 

الءسػػوي هػػا مسػػار التررػػةر لمرمػػلل العسػػارية  وهػػا سػػياؽ 
األءشػػػػػػػػػطة المسػػػػػػػػػاءدة عمػػػػػػػػػإ مسػػػػػػػػػتوا الجبعػػػػػػػػػال الدا ميػػػػػػػػػة  

 واوسعامال المةداءية المساءدة لمجعود الرربية.
درها وقػػػػػػد تػػػػػػـ جمػػػػػػ  الروايػػػػػػال التاري يػػػػػػة مػػػػػػف ممػػػػػػا

األمػػمية  ويعتمػػػد البرػػ  عمػػػإ المءعجػػةف الومػػػ ا والترمةمػػػا 
هػػػا التعامػػػ  مػػػ  تمػػػؾ الروايػػػال التاري يػػػة هػػػا مراولػػػة لرسػػػـ 
مػػورة تقريبيػػة لمجعػػود الءسػػوية زمػػف الرػػروه المػػمةبية  ومػػف 
أبػػرز مػػعوبال البرػػ   مردوديػػة المػػادة الممػػدرية وتءاثرهػػا  
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لءسوية ها الرروه وءدرة الشواهد التاري ية؛ همـ ترظ الجعود ا
باهتماـ مؤر ا الرروه الممةبية الذةف ءظروا بريبة ليءشػطة 
الءسػػػػػوية المتدا مػػػػػة والمتشػػػػػاباة مػػػػػ  جعػػػػػود الرجػػػػػاؿ  ورجبػػػػػوا 

 الكثةر مف اوسعامال الءسوية. 
مسػاعدال عسػارية اثةػرة  فقػدميماف القوؿ أف الءسال 

ومتءوعػػػػة لممرػػػػاربةف بطػػػػرؽ مباشػػػػرة ومةػػػػر مباشػػػػرة عءػػػػد أمػػػػـ 
ؽ وال ره ها العمور القديمة والوسيطة  وشارال المػرأة الشر 

العربيػػة قبػػ  اوسػػلـ هػػا األعمػػاؿ المسػػاءدة ليءشػػطة الرربيػػة 
هػػػػا مػػػػا عػػػػرؼ بييػػػػاـ العػػػػره ووقػػػػا ععـ الرربيػػػػة الشػػػػعةرة هػػػػا 

وبػػرز دور الءسػػال المسػػممال هػػا مػػدر اوسػػلـ  ( i)الجاهميػػة
ومػػداواة  هػػا المعػػاـ المةعةءػػة عمػػإ القتػػاؿ؛ مثػػ  سػػقا العطشػػإ 

ػػء  الطعػػاـ لمجػػوعإ  ورراسػػة  المررػػإ  وعػػلج الجررػػإ  ومة
وبػػذلل المػػرأة المسػػممة   ( ii)ال ءػػا ـ  ورد ال ػػاريف مػػف المعراػػة

جعػػػػدها  واسػػػػػت رمل طاقتعػػػػػا  هػػػػػا  دمػػػػػة المجاهػػػػػدةف؛ ألءعػػػػػا 
مػيمورة بالجعػاد بم عومػػع العػاـ  وليسػل مةمزمػػة أو ممءوعػة مػػف 

 .( iii)الجعاد المسم 
أوربػػػػػا بػػػػػيدوار معمػػػػػة وممروظػػػػػة؛  وقامػػػػػل الءسػػػػػال هػػػػػا

هااءػػػػػل الءسػػػػػال الجرماءيػػػػػال يمػػػػػاربف الجةػػػػػوش  ويرررػػػػػف 
الرجػػاؿ عمػػإ القتػػاؿ  ويػػزرعف الرماسػػة هػػا قمػػوه المرػػاربةف  

وترممػػػػػل المػػػػػرأة  ( iv)ويرػػػػػمدف جررػػػػػاهـ  ويجبػػػػػرف اسػػػػػورهـ
األوربيػػة المسػػيرية مسػػؤولية إدارة أمػػلؾ زوجعػػا والػػدهاع عءعػػا 

 .( v)دبةر هدةتع عءد أسراأثءال اءش الع بالرروه  وت
 حوافز ومعوقات مشاركة النساء في الحروب:

قبػػػ  الرػػػدة  عػػػف مشػػػاراة الءسػػػال هػػػا الرػػػروه زمػػػف 
الرػػروه المػػمةبية  اػػاف تبػػد مػػف اسػػتعراض رػػواهز مشػػاراة 
المػػػػػرأة  والمعوقػػػػػال التػػػػػا واجعتعػػػػػا  هػػػػػل شػػػػػؾ هػػػػػا أف هءػػػػػاؾ 
ا مجموعػػػة متءوعػػػة مػػػف الرػػػواهز الم تم ػػػة لمشػػػاراة الءسػػػال هػػػ

الرػػروه اوسػػلمية المػػمةبية  وبالتيكةػػد اػػاف الرػػاهز الرورػػا 
رارػػػر ا بقػػػوة ورال اء ػػػراد الءسػػػال رػػػمف الجةػػػوش المتراربػػػة؛ 
هالءسػػال المػػمةبيال سػػارعف لممشػػاراة هػػا الرمػػلل المػػمةبية 
أمل  بال وز بالمااهػتل الروريػة؛ لقيػامعف  بػالرى إلػإ األرارػا 

 دمػػػػػػة جءػػػػػػد المسػػػػػػي    و ف  المقدسػػػػػػة  والتك ةػػػػػػر عػػػػػػف  طايػػػػػػاه
ومسػػػػػػػاءدتع  والمسػػػػػػػاعدة هػػػػػػػا اثمكػػػػػػػة المسػػػػػػػممةف والمسػػػػػػػيرةةف 

ها رةف قامل الءسال المسممال بدور ءشط ها  ( vi)الشرقةةف
مجابعػػة المشػػروع المػػمةبا بومػػ ع واجػػه دةءػػا  وءجرػػف هػػا 

تقديـ إسعامال مةداءية ومساءدة ممموسة  بوازع دةءا  وبػدواه  
ل األمػػػة  ودةءعػػػا  وءةػػػ  عقا ديػػػة  أبرزهػػػا الػػػدهاع عػػػف مقدسػػػا

الثػػػواه ب دمػػػة المجاهػػػدةف  ومسػػػاءدتعـ  والقتػػػاؿ إلػػػإ جػػػاءبعـ  
 واألم  بالءمر أو ال وز بالشعادة. 

ولـ تكػف الرػواهز اتقتمػادية ما بػة؛ هءسػبة عاليػة مػف 
المةشاراال ها رروه ال رءجة اف مف ال  ال ال قةرة الطامرػة 

لػدور الءسػوي هػا لترسةف ورعةتعف  اتقتمػادية  ويؤيػد ذلػؾ ا
جم  األسله  ورمولعف  عمإ رمة مػف ال ءػا ـ هػا بعػض 

 .( vii) الرملل والمعارؾ
وت يةسػػػػػتبعد وجػػػػػود رػػػػػواهز دعا يػػػػػة مػػػػػف ورال مشػػػػػاراة 
الءسػػال هػػػا الرػػروه المػػػمةبية؛ التػػا اتسػػػمل بقػػدر ابةػػػر مػػػف 
ػػه الشػػعرة والظعػػور مػػف  ػػلؿ  اوثػػارة  ويماػػف أف ءستشػػ  رة

ال واألمةػػػرال والءبػػػػيلل المػػػػمةبيال المشػػػاراة الواسػػػػعة لمممكػػػػ
هالرمبػػػة هػػػا  ( viii) بمػػػربة أقػػػاربعف  هػػػا الرمػػػلل المػػػمةبية

ػػا   المػػةل والسػػمعة طبيعػػة متيمػػمة هػػا الػػء س البشػػرية عموم 
ػػػا  هااءػػػل المشػػػاراة هػػػا المػػػمةبيال هرمػػػة   والءسػػػال  موم 
لمم ػػامرة وال  ػػر والمباهػػاة  وءةػػ  المجػػد  وعمػػو الػػذار  ور ػػر 

 ذاكرة الرروه الممةبية.أعمالعف  ها 
واػػػاف لمرػػػواهز الء سػػػية دور ابةػػػر هػػػا إثػػػارة عواطػػػ  
الءسػػػال ال ربيػػػال  وتر ػػػزهف  تسػػػت لص األرارػػػا المقدسػػػة  
وءجدة المسيريال المةرطعدال ها الشرؽ  ويبدو اف المػورة 
الك ةبػػة التػػا رسػػمتعا الدعايػػة الكءسػػية ألرػػواؿ المسػػيرةةف هػػا 

لمءسػػػػال  الم جوعػػػػال  والشػػػػابال الشػػػػرؽ  والمعاممػػػػة المةروعػػػػة 
ػػػزل  الميسػػػورال  والعػػػذارا المةءتعاػػػال  مػػػف قبػػػ  المسػػػممةف ر  
ءسػػػػػػػال ال ػػػػػػػره لءمػػػػػػػرة الءمػػػػػػػراءيال  واتءتقػػػػػػػاـ ألعرارػػػػػػػعف  

وااءػػػل الءسػػػال أكثػػػر تػػػيثر ا  ( ix)المءتعاػػػة  ورقػػػوقعف  المسػػػموبة
باألسػػػػالةه الدعا يػػػػػة المػػػػػمةبية؛ هػػػػيكثر الءسػػػػػال مسػػػػػاهمة هػػػػػا 

بعػػػد أف رسػػػمل  األولػػػإهػػػا الرممػػػة المػػػمةبية المػػػمةبيال اػػػف 
البابويػػة مػػورة سػػوداوية لورػػعية المسػػيريال الشػػرقيال؛ وهػػا 
الرممػػػة المػػػمةبية الثالثػػػة بعػػػد الدعايػػػة المػػػمةبية المثةػػػرة التػػػا 
ػػػػػػا  اسػػػػػت زل أراسػػػػػػيس الءسػػػػػػال ومشػػػػػاعرهف  والمػػػػػػمةبةةف عموم 
"ه رجػػػػوا عمػػػػإ المػػػػعه والػػػػذلوؿ  بػػػػر ا وبرػػػػر ا  ومػػػػف اػػػػ  هػػػػى 

وتعاس مشاراة ءسبة ابةرة مف ال تيػال هػا رممػة  ( x)عمةق"
البواعػػ  الء سػػية العميقػػة لممجتمعػػال المػػمةبية   ( xi)األط ػػاؿ
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المقدسػػػة التػػػا  اهال تيػػػال المػػػ ةرال رمػػػبف هػػػا إءقػػػاذ األرارػػػ
 عجزل األجياؿ الكبةرة عف المراهظة عمةعا.

وت ءءسػػػػػإ الرػػػػػواهز اتجتماعيػػػػػة  ورمبػػػػػة الءسػػػػػال هػػػػػا 
وأقػػػػاربعف   والقيػػػػاـ ب ػػػػدمتعـ  والسػػػػعر عمػػػػإ  مراهقػػػػة أزواجعػػػػف  

امػػػػا سػػػػارعل الءسػػػػال ال اسػػػػدال لمرػػػػاؽ براػػػػه  ( xii)رارػػػػتعـ
المرػػاربةف؛ لرهػػ  معءويػػاتعـ  ومؤاءسػػتعـ هػػا مػػربتعـ  والترهيػػع 

 .  ( xiii) عءعـ ها وردتعـ
وبػػػػػالرمـ مػػػػػف البواعػػػػػ  الكثةػػػػػرة التػػػػػا ر ػػػػػزل الءسػػػػػال 

هءػػاؾ جممػػة لممشػػاراة هػػا الرػػروه اوسػػلمية المػػمةبية  هػػ ف 
مػػػػػػف المػػػػػػعوبال والعوا ػػػػػػق الماليػػػػػػة والتءظيميػػػػػػة واتجتماعيػػػػػػة 
واألمءية  رالػل دوف ت عةػ  أكبػر لاسػعاـ الءسػوي هػا الجعػود 

 العسارية.
وتتمثػػػػػػػ  أولػػػػػػػإ تمػػػػػػػؾ العوا ػػػػػػػق هػػػػػػػا معاررػػػػػػػة القػػػػػػػادة 
والمرػػػػػػػػػاربةف مشػػػػػػػػػاراة الءسػػػػػػػػػال هػػػػػػػػػا الرمػػػػػػػػػلل العسػػػػػػػػػارية؛ 

 ذا يػػػػة الشػػػػريرة  تسػػػػتءزاهعف  الميػػػػاا  والمػػػػؤف  واومػػػػدادال ال
ه  ػػال   (xiv)سػػعاروتسػػبةبعف  هػػا ت ػػاقـ المجاعػػال  ومػػلل األ

عريرػػة مػػف الءسػػال لػػـ ياػػف بمقػػدورهف  ترمػػ  ارت ػػاع تكػػالة  
المشػػاراة هػػا الرمػػلل العسػػارية  التػػا قػػد تسػػت رؽ أشػػعر ا أو 

 سءوال عدةدة  وترتاج لموارد ومد رال ل ترال مدةدة.
  ػػال مةػػر المراربػػة بعػػدـ واثةػػر ا مػػا اةتةعمػػل الءسػػال وال

المراهظػػػة عمػػػإ الءظػػػاـ واتءرػػػباد  وقمػػػة اتلتػػػزاـ بالتعميمػػػال 
والتوجةعػػػػال  وهػػػػو مػػػػا يقمػػػػ  مػػػػف هاعميػػػػة القيػػػػادة هػػػػا الػػػػتراـ 
ػػعمف هػػا ترػػ ـ الجةػػوش  وبػػطل رراتعػػا   والسػػيطرة  امػػا أس 

وِمػرف  (xv)وتشتةل جعودها هػا المواجعػة والرعايػة والرمايػة
مػػف أف ياػػف عوء ػػا لػػع؛ وهػػو مػػا ية سػػر عب  ػػا عمػػإ الجػػيش بػػدت  

عػػػػػدـ رماسػػػػػة ه ػػػػػال واسػػػػػعة مػػػػػف المرػػػػػاربةف لمراهقػػػػػة الءسػػػػػال 
لمجةػػػػػػوش  ومػػػػػػواق عـ العدا يػػػػػػة تجػػػػػػاا المشػػػػػػاراة الءسػػػػػػوية هػػػػػػا 

 الرره.
ػػػورل الكتابػػػال التاري يػػػة المػػػرأة ممػػػدر ا  ومالب ػػػا مػػػا مل
لمرمبػػػة والشػػػعوة؛ هوجودهػػػا هػػػا ميػػػادةف القتػػػاؿ ي ػػػوي الرجػػػاؿ  

 ط ية  ويشتل تراةزهـ عمإ معامعـ القتالية  وهػو وية ريعـ بال
مػػػػا ةػػػػؤدي الػػػػإ العػػػػزا ـ واتءتكاسػػػػال؛ لػػػػذلؾ اثةػػػػر ا مػػػػا طةػػػػردل 
الءسػػال مػػف المعسػػارال المػػمةبية هػػا أوقػػال المرػػف والشػػدا د 

لػذلؾ  (xvi)"رتإ تي ريعف  الطم  هيقمف بعمػ  ي رػه الػره"

 الءسػػػالمءعػػػل بعػػػض األوسػػػاد الدةءيػػػة المسػػػيرية  الشػػػابال  و 
 .  (xvii)سة ال السمعة مف المشاراة ها الرراة الممةبية

ػػػػػا لمرؤيػػػػػة الدةءيػػػػػة تةعػػػػػد ال طايػػػػػا والعلقػػػػػال مةػػػػػر  هوهق 
ا لا  اقػػال العسػػارية  وت يةسػػتره هػػا  المشػػروعة سػػبب ا مؤاػػد 
ال قػػػع اوسػػػلما امػػػطراه العسػػػار لمءسػػػال الشػػػواه؛ مػػػياءة 

ػػػا لم ػػػتف "و  ِتػػػةىل إللػػػإ ال مةبل ليعػػػراض  ودهع  للإ للػػػو  اةر  لو  ِة هلػػػاأل  ػػػعل ارل
رلاِ رِ  اِل دةوفل ال رل مل رلاجة او ِ  .(xviii)"إ  

ولػػـ تقتمػػر م ػػاهيـ العمػػور الوسػػطإ تجػػاا المػػرأة هػػا 
هجومعا عمإ الءسػال ال ػواطإ   بػ  اعتبػرل المعاشػرة الزوجيػة 

بمػا ت ةتواهػق مػ  مةتطمبػال  (xix)توهف البػدف  وتةءعػؾ المػرة
ؾ إشػػارال هػػا اتػػه اتسػػتعداد لمرػػره  وترقةػػق الءمػػر  وهءػػا

التػػرا  العربػػا إلػػإ إجعػػاد الجمػػاع لمبػػدف  لكػػف دوف ربػػط ذلػػؾ 
 .(xx)بالررورة بالمشاراة بالرروه وظروهعا

وات قػػػػل األوسػػػػاد الدةءيػػػػة اوسػػػػلمية والمسػػػػيرية عمػػػػإ 
رػػػػػرورة مػػػػػػوف ارامػػػػػة الءسػػػػػػال  وتجءةػػػػػبعف  أهػػػػػػواؿ الرػػػػػػروه 

ءسػال وويلتعا  وءِشطل المؤسسة الكءسية ها أوربا لمءػ  زج ال
ولطالمػػػػػػػا ءبػػػػػػػع ال قعػػػػػػػال  (xxi)هػػػػػػا معتػػػػػػػرؾ القػػػػػػػوا المتراربػػػػػػػة

المسػػمموف إلػػإ رػػرورة عػػدـ  ػػروج الءسػػال إلػػإ المعػػارؾ برهقػػة 
ػػػػػػػػػػػػِريضل  ِهيػػػػػػػػػػػػعِ  عسػػػػػػػػػػػػار قمةػػػػػػػػػػػػ ؛ "أِللف   ػػػػػػػػػػػػالِ  تلع  ػػػػػػػػػػػػيلاعِ  الءِ سل  ِلمر 

ِة" هػيهظ  مػػا ااءػل ت شػاا الءسػػال هػو وقػػوععف   (xxii)ولال  لِرػيرل
إ ذلػػؾ مػػف هقػػداءعف  هػػا أسػػر األعػػدال؛ مػػ  مػػا قػػد ةترتػػه عمػػ

لرريػػاتعف   واءتعػػاؾ ع ػػتعف   واػػاف هػػذا العػػاجس ي ػػزع  بػػالهف  
 .  ( xxiii)وا  واءعف  وأزواجعف  

 إشػػػاعةومػػػف الم ػػػاطر المترتبػػػة عمػػػإ مشػػػاراة الءسػػػال 
الرعػػػػػػػػه وال ػػػػػػػػوؼ هػػػػػػػػا مػػػػػػػػ وؼ الجػػػػػػػػيش عءػػػػػػػػد ال طػػػػػػػػوه 

لِ  ػػػِتيلل رِ  واتءاسػػػارال؛ وذلػػػؾ "ِتس  ػػػول ػػػب فِ  ال  ل ملػػػة ِعف   ولال جة  (xxiv)"عل
وهػػػػو مػػػػا ةػػػػؤثر سػػػػمب ا عمػػػػإ معءويػػػػال المرػػػػاربةف  ويثػػػػبط مػػػػف 

  وت ريػػػػه أف اػػػػ  تمػػػػؾ الػػػػرؤا ا ػػػػالتعـ مػػػػف يقمػػػػ عػػػػزا معـ  و 
والم ػػػاهيـ والعػػػواجس والت وهػػػال قممػػػل مػػػف هػػػرص الءسػػػال هػػػا 
ممػػػػاربة الرمػػػػلل العسػػػػارية  ومثمػػػػل عوا ػػػػق رقيقيػػػػة أمػػػػاـ 

 المشاراة الءسوية ال اعمة ها مرمار الرروه الممةبية.
الجهــود النســوية الدالمــة لمعمميــات الحرايــة زمــن الحمــالت 

 الصميبية:
شػػػارال الءسػػػال برمػػػاس هػػػػا م تمػػػ  أءػػػواع األءشػػػػطة 
العمميػػػػػػػة والمعءويػػػػػػػة والماليػػػػػػػة والمةداءيػػػػػػػة المسػػػػػػػاءدة لمعمميػػػػػػػال 
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الرربيػػة  هػػا ميػػادةف الجبعػػة الدا ميػػة  وهػػا سػػارال المواجعػػة 
دارة والتجءةػػػػػد العسػػػػػارية  هػػػػػا مجػػػػػاتل الدعايػػػػػة والرعايػػػػػة واو

والترهيػػػػػع  والتسػػػػػمي  والتمػػػػػويف ومػػػػػدادوالتمويػػػػػ   وهػػػػػا شػػػػػ وف ا
  هػػػػػا تقػػػػػديـ ال ػػػػػدمال  وهػػػػػا واو ػػػػػلل والتشػػػػػجي  والترػػػػػمةد

الرمػػػوؿ عمػػػإ المعمومػػػػال  والكثةػػػر مػػػف المعػػػػاـ التػػػا تػػػػدعـ 
األعمػػػػاؿ القتاليػػػػة هػػػػا ءطػػػػاؽ األعمػػػػاؿ التررػػػػةرية واألعمػػػػاؿ 

ػػػػا ومػػػػؤ  ثر ا هػػػػا مسػػػػار الرػػػػروه المةداءيػػػػة التػػػػا تمعػػػػه دور ا هام 
 والمعارؾ العسارية.

 الجهود النسوية في الجبهة الداخمية:-أ 
ا ابةػػػػػػػرة هػػػػػػػا دعػػػػػػػـ المرػػػػػػػاربةف  بػػػػػػػذلل الءسػػػػػػػال جعػػػػػػػود 

ػػعمف هػػا ومسػاعد تعـ بطرا ػػق م تم ػػة  وأسػػالةه متءوعػػة؛ إذ أس 
التررةر لمرره عف طريق الدعاية والتجءةد  ورعايػة األسػرة  

دارة الممتمكػػػال؛ همػػػـ ياػػػف بم قػػػدور الرجػػػاؿ الت ػػػرغ لمرػػػروه  وا 
واتلترػػاؽ براػػه المقػػاتمةف  وترقةػػق الءجارػػال العسػػارية دوف 
أف تقػػػػـو الءسػػػػال الل ػػػػا لػػػػـ ةمػػػػترقف بػػػػالجةوش بػػػػيدال اثةػػػػرمف 

 معامعـ األساسية عمإ المستوا المرما. 
ه ػػػػا مسػػػػار الػػػػدعـ الرورػػػػا والمعءػػػػوي  قامػػػػل الءسػػػػال 

مواكػػػػه العامػػػػة  المػػػػمةبيال بالمػػػػلة ال رديػػػػة والجماعيػػػػة  وال
وتقػػػػديـ القػػػػرابةف  والترػػػػرع لمػػػػره بالػػػػدعال لءةمػػػػرة المرػػػػاربةف 

ومػػف المػػرج   أف الءسػػال المسػػممال قػػدمف اثةػػر ا  (xxv)ال رءجػػة
مػػػػػػف الػػػػػػدعـ العػػػػػػاط ا والمعءػػػػػػوي  ورهعػػػػػػف أكػػػػػػ  الرػػػػػػراعة  
ػػػذتف المعتػػػدةف  ويعػػػد  واتسػػت اثة بػػػار لءمػػػرة المجاهػػدةف  و ة

ال ومػػػػبرهف   ومعاءػػػػاتعف  ثبػػػػال الءسػػػػال المسػػػػممال والمػػػػمةبي
الء سػػػػػية  وترػػػػػرياتعف  العاط يػػػػػة  ومػػػػػذابتعف  الجسػػػػػدية  مػػػػػف 

 مور الدعـ المعءوي الذي قدمءع لممراربةف.  
وقامػػػػػػػل الءسػػػػػػػال المػػػػػػػمةبيال بػػػػػػػدور هعػػػػػػػاؿ بالدعايػػػػػػػة 
والترويى لمرروه الممةبية  ومرس ال ار المػمةبا  وترمػيس 

رػػػػػػاؽ بػػػػػػالرملل أهػػػػػػالةعف  وأقػػػػػػاربعف   وتشػػػػػػجيععـ عمػػػػػػإ اولت
ه ػػا ممػػرة اتسػػتعدادال لمرممػػة المػػمةبية  (xxviاؿ)العسػػارية

الثاءيػػة  رر رػػل الءسػػال ال رءسػػيال هرسػػاف بلدهػػف  لممشػػاراة 
ف بم ػػػػػػازلعف  المػػػػػػوهية إلػػػػػػإ المتثػػػػػػاقمةف أرسػػػػػػمهػػػػػػا الرممػػػػػػة  و 

والمت ػػػاذلةف  هػػػا إشػػػارة إلػػػإ أءػػػع ت يل معػػػـ إت عمػػػ  المػػػرأة 
 .(xxvii)ب زؿ ورياكة الثياه هاولعو 

وااف دور الءسال بارز ا ها الترويى لم ار اوستشػعادي 
ءظري ػػػا  والتيمػػػة  لػػػع عممي ػػػا؛ إذ بػػػادرل ةعوديػػػال مػػػدف شػػػماؿ 

هرءسػػػػػػا ورػػػػػػوض الػػػػػػراةف باتءترػػػػػػار؛ لتر ةػػػػػػز أهػػػػػػالةعف  عمػػػػػػإ 
اوستشػعاد الجمػاعا بػػدت  مػف الت مػا عػػف ةعػودةتعـ  والترػػوؿ 

ذةف روجػػػوا رجػػػاؿ الػػػدةف المسػػػيرا الػػػإلػػػإ المسػػػيرية عمػػػإ ةػػػد 
  و ةػػػػػػروا الةعػػػػػػود بػػػػػػةف الػػػػػػذب  أو لمرممػػػػػػة المػػػػػػمةبية األولػػػػػػإ

 .(xxviii)التعمةد
ومرسل المرأة الءزارية ها ء وس أبءا عا وجوه طاعة  

اومػػػاـ الءػػػزاري  وامتيػػػاؿ أعدا ػػػع  والترػػػرية مػػػف أجمػػػع  واػػػف  
 (xxix)ةبتعجفل وياترمف ويتزيف عءد استشعاد ذويعػف  وأقػاربعف  

ية  اعتبػػػػػػػرل اػػػػػػػاتريف مػػػػػػػف سػػػػػػػةةءا واءمػػػػػػػوذج لممػػػػػػػرأة المػػػػػػػمةب
Catherine of Siena(xxx)  الرػػػروه المػػػمةبية هرمػػػة

للستشعاد  وررل الراهبال لس ؾ دما عف  مف أج  المسي   
وم عومػػػػا  (xxxiعمػػػػإ أةػػػػدي المسػػػػممةف) الشػػػػعادة إكمةػػػػ  ءةػػػػ و 

ا  تػػػؤمف أمػػػة إرهاب ػػػالجعػػػاد واتستشػػػعاد ءسػػػبياف  همػػػا تػػػراا أمػػػة 
ا جماعػة اءترػار ا تعتقػد  أ را أءع أعمإ مراته الجعاد  وما تعػد 

 رؤيػػػػة وهػػػػا جماعػػػػة أ ػػػػرا أءػػػػع أسػػػػمإ مقامػػػػال اتستشػػػػعاد 
  ومػػػػػ  ذلػػػػػؾ ومرجعياتعػػػػػا وثوابتعػػػػػا األمػػػػػـ قػػػػػيـ رسػػػػػه ت تمػػػػػ 

 الترػػػريةالت ػػػاول والتبػػػاةف هػػػا الممػػػطمرال وال عػػػـو  تبقػػػإ 
هػػػا سػػبة  العقةػػػدة والسػػيادة والقيػػػادة واألرض والعػػػرض  وال ػػدال

 . الشعوهمعظـ األمـ و  قاهالوث موروثالراس ة ها 
الػػػػػػػػة لتر ةػػػػػػػػز  ا هع  وبػػػػػػػػذلل الءسػػػػػػػػال المسػػػػػػػػممال جعػػػػػػػػود 
المجاهػػػدةف  ورػػػثعـ عمػػػػإ القتػػػاؿ  وترريػػػػؾ مشػػػاعر العممػػػػال  
والقػػػػػػادة  والعامػػػػػػة  لمواجعػػػػػػة ال ػػػػػػزاة  وءةمػػػػػػرة المسترػػػػػػع ةف؛ 
ل الءسال شعورهف  تست دامعا رباط ا ل ةػوؿ المجاهػدةف   هقم 

هممعػػـ  واسػػػتثارة ء ػػوتعـ الرجوليػػػة  ويقػػاد رماسػػعـ  واسػػػتء ار
وااءل ءسال الشرؽ وال ره ممدر إلعػاـ لػءلظـ  (xxxii)لمجعاد

ػػػػػػػعرال  واتابػػػػػػػال األدبػػػػػػػال  وأهاػػػػػػػار ال طبػػػػػػػال  ومػػػػػػػدوءال  الشة
المػػػػؤر ةف التػػػػا أذاػػػػل رماسػػػػة الءػػػػاس لمقتػػػػاؿ  وأث ػػػػرل ال اػػػػر 

 األءشػػػطةالجعػػادي  وعػػػززل الثقاهػػػة المػػمةبية  وأسػػػعمل هػػػذا 
المشػػػػػاعر  وتجميػػػػػ  الجمػػػػػوع  وتجةػػػػػيش الءسػػػػػوية هػػػػػا تعةػػػػػةى 

 الجةوش  وتجءةد المراربةف.  
  اوءسػػاءيةوهػػا الءػػوارا األسػػرية  وبراػػـ  ما مػػعا 

واسػػػتعداداتعا الطبيعيػػػة  قامػػػل الءسػػػال المسػػػممال والمػػػمةبيال 
بواجبػػػػػاتعف  المءزليػػػػػة  وترممػػػػػف مسػػػػػؤوليال الرجػػػػػ  هػػػػػا تربيػػػػػة 

اتعـ  ـ  والقيػػػػػػػػاـ بواجبػػػػػػػػشػػػػػػػػؤوءع عمػػػػػػػػإ واوشػػػػػػػػراؼ  األط ػػػػػػػػاؿ
 .(xxxiii)وتوجةععـ  والعءاية باألسرة ورعاةتعا
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وها الجواءه اودارية والماليػة  قامػل ءسػال المرػاربةف 
هػػػػػػػا الشػػػػػػػرؽ وال ػػػػػػػره ب عالػػػػػػػة أسػػػػػػػرهـ  ورعايػػػػػػػة ممػػػػػػػالرعـ 
وممتمكػػػاتعـ  واسػػػتثمار أرارػػػةعـ  وتءميػػػة مػػػواردهـ والمراهظػػػة 
عمةعػػػػا  ورماةتعػػػػا مػػػػف المعتػػػػدةف برامػػػػة وقػػػػوة واقتػػػػدار أثءػػػػال 

 .(xxxiv)ميابعـ
وبػػرز دور الءسػػال ال رءجيػػال الثريػػال مػػءعف  وال قةػػرال 
هػػػا تمويػػػ  الرمػػػلل المػػػمةبية عػػػف طريػػػق تقػػػديـ مسػػػاعدال 
ءقديػػػػة أو بيػػػػ  أو رهػػػػف مقتءيػػػػاتعف  ومجػػػػوهراتعف  وممتمكػػػػاتعف   
واسػػػػػػػػػػػػػػت جار المرػػػػػػػػػػػػػػاربةف  والتك ػػػػػػػػػػػػػػ  بء قػػػػػػػػػػػػػػاتعـ  وتجعةػػػػػػػػػػػػػػز 

بيػة وتماعدل اوسػعمال الماليػة لممػرأة ال ر  (xxxv)األساطة 
م  تشجي  البابوية لمءسػال المػمةبيال الل ػا رممػف المػمةه  
وءػػػػػذرف الرػػػػػى  باسػػػػػتبداؿ ءػػػػػذورهف  بقيمػػػػػة ماليػػػػػة  ومسػػػػػاعدال 

وبػػػذلل   (xxxvi)ءقديػػػة  تةسػػػ ر لمػػػال  المرػػػاربةف المػػػمةبةةف
الءسػػػػػال المسػػػػػممال اثةػػػػػر ا مػػػػػف الجعػػػػػود والترػػػػػريال الماليػػػػػة  

بة  هللا  هيوق ػػػػل األوقػػػػاؼ  وبػػػػذلل األمػػػػواؿ؛ وء اقعػػػػا هػػػػا سػػػػ
 .(xxxvii)وتجعةز المجاهدةف  وا عاءة ذويعـ  وهدال األسرا 

 الجهود النسوية المعاونة لألنشطة الحراية:-ب 
لػػػػـ يقػػػػ  دعػػػػـ المػػػػرأة  لمجعػػػػد العسػػػػاري عءػػػػد رػػػػدود  

الجبعػػػػػة الدا ميػػػػػة  ومعامعػػػػػا هػػػػػا الػػػػػدعال والدعايػػػػػة والتجتءةػػػػػد 
والتمويػػػػػ  واودارة  بػػػػػ  الترقػػػػػل الءسػػػػػال ال ربيػػػػػال بػػػػػالرملل 

مػػمةبية؛ بومػػ عا تطػػور ا طبيعي ػػا ألهػػواج الرػػى السػػمما الػػذي ال
ترػػػوؿ إلػػػإ رػػػى مسػػػم   وأسػػػعمل الءسػػػال المسػػػممال بمعاوءػػػة 
المقاومػػػػػػة الشػػػػػػعبية  ومسػػػػػػاءدة الرمػػػػػػلل العسػػػػػػارية  وتتمثػػػػػػ  
األءشػػطة المعاوءػػة؛ هػػا جمػػه الميػػاا  وطعػػا الطعػػاـ  ومسػػػ  

لجيػة  الملبس  و ياطة الثياه  وتوهةر ال دمال الطبية والع
ورراسة األمتعة والساقة  ومةءاولة السعاـ  والمساعدة ها إقامة 
الترمػػػةءال  وتقويػػػة الػػػدهاعال  ورهػػػ  المعءويػػػال  واوجعػػػاز 

متاع المراربةف.   عمإ األسرا والجررإ  وجم  ال ءا ـ  وا 
وبػػػادرل الءسػػػال المراهقػػػال لمرمػػػلل العسػػػارية لجمػػػه 

 (xxxviii)ممػػػػمةبةةفالميػػػػاا  باورػػػػاهة إلػػػػإ ال مػػػػور بالءسػػػػبة ل
ق اِ ويةعد  مف أهـ األدوار التقمةدية التا قامل بعا المرأة  ال ملالِ  سل

هػػػػا الرػػػػروه عبػػػػر التػػػػاريخ  وتػػػػيثر الػػػػدور الءسػػػػوي هػػػػا هػػػػذا 
المجػػػػػػاؿ بػػػػػػالمؤثرال المااءيػػػػػػة  والزماءيػػػػػػة  والعسػػػػػػارية  ومػػػػػػف 
المةتمػػػور أف ءشػػػاد المػػػرأة المػػػمةبية هػػػا هػػػذا المرػػػمار اػػػاف 

المسػػممة؛ ءظػػر ا لمعاءػػاة ال رءجػػة مػػف مػػف ءظةرتعػػا  أهميػػةأكثػػر 

ت ةر األرواؿ المءا ية  وءقص المياا  والعطش الشدةد؛ ءتةجة 
وازداد دور  ارت ػػػاع درجػػػة الرػػػرارة هػػػا الشػػػرؽ مقارءػػػة بػػػال ره 

هػػػا سػػػقاية المرػػػاربةف  وت  ةػػػ  وطػػػية الرػػػرارة  أهميػػػةالءسػػػال 
 الشػػػػرؽ اتسػػػػملهػػػػا عػػػػءعـ هػػػػا همػػػػ  المػػػػة ؛ ألف الرػػػػره 

هػػػػػػا همػػػػػػما الربيػػػػػػ  إذ تتمػػػػػػاعد وتةرتعػػػػػػا  ؛بطػػػػػػاب  موسػػػػػػما
  وي مػػد الجميػػ  لمرارػػة هػػا الشػػعور التػػا تػػزداد هةعػػا والمػػة 
  ويالتيكةد ااف جمه الميػاا معمػة مػعبة لمءسػال؛ ءظػر ا البرودة

ا لترقةػػػق  تسػػػت داـ القػػػوا اوسػػػلمية والمػػػمةبية الميػػػاا سػػػلر 
 أهداؼ عسارية.

 وءشطل الءسال ها جمه األرطػاه  وطرػف الربػوه 
وا عػػػػداد ال ػػػػذال  وطعػػػػا الطعػػػػػاـ  واوشػػػػراؼ عمػػػػإ األسػػػػػواؽ  
وتمػػػػويف المعسػػػػارال  وتػػػػوهةر األسػػػػماؾ  والمرػػػػـو  وال اكعػػػػة  

مػػػػػػػ  ال ةػػػػػػػوؿ  ورعايػػػػػػػة الطةػػػػػػػوروال رػػػػػػػروال  وتربيػػػػػػػة    وعل
المواشػػػػػػػػػػا  وتػػػػػػػػػػوهةر السػػػػػػػػػػم  وال ػػػػػػػػػػدمال لػػػػػػػػػػدعـ المجعػػػػػػػػػػود 

وت شػػػؾ هػػػا أف الءسػػػال قمػػػف ب ػػػزؿ المػػػوؼ  (xxxix)الرربػػػا
بس المراربةف  باعتبار ذلػؾ أرػد األدوار وءسجع  و ياطة مل

هػا هتػرة  لهػاوأثءاالءمطية التا قامل بػع الءسػال قةبةػ  الرػروه 
 العمور الوسطإ.

واػػاف المرػػاربوف هػػا أمػػس الراجػػة إلػػإ قػػدرال الءسػػال 
ها مجاؿ الءظاهة البة ية والبدءية؛ إذ سػربل الءسػال  تعف  وا ال

مػػػػف  ال يػػػػاـ لػػػػإإالمػػػػمةبيال الجررػػػػإ  وجثػػػػ  القتمػػػػإ ال ػػػػرءى 
رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورلةـو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را  موقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأرض 
وأجبػػػػػػر ال ػػػػػرءى مسػػػػػممال القػػػػػػدس   (xl)ـ4986/هػػػػػػ384عػػػػػاـ

األسػػػػةرال عمػػػػإ تطعةػػػػر شػػػػوارع المدةءػػػػة  ورهػػػػ  أكػػػػواـ الجثػػػػ  
 ةولةػػػػو/ هػػػػػ383 شػػػػعبافالمتع ءػػػػة عقػػػػه ذبرعػػػػـ لمسػػػػااف هػػػػا 

وأسػػػػػػػعمل ال رءجيػػػػػػػػال هػػػػػػػػا تءظةػػػػػػػػ  ملبػػػػػػػػس   (xli)ـ4988
ػػػػعورهـ المرػػػػاربةف المػػػػمةبةةف  وءػػػػز  ػػػػ  والبرامةػػػػ  مػػػػف شة ع القم 

 .(xlii)وأجسادهـ أثءال الرممة الممةبية الثالثة
وقامػػل الءسػػال المراهقػػال لمرمػػلل العسػػارية ب سػػعاؼ 
الممػػػابةف  وترػػػمةد جػػػػرارعـ  وتقػػػديـ العػػػػلج لعػػػـ  والعءايػػػػة 

ويتبػػػةف بورػػػو  أف الءسػػػال بػػػرعف   (xliii)بالمررػػػإ ورعػػػاةتعـ
ولمءسػال تػاريخ عريػق   ها مجاؿ الطبابة والجرارة والتمػريض 

وتجاره متراكمة ها هذا المجاؿ عبر العمػور  ولطالمػا اػاف 
التطبةػػػه مػػػف أشػػػرؼ معػػػف الءسػػػال  وءةظػػػر لػػػع بػػػارتراـ ابةػػػر  
ورظا ءشاد الءسال الطبا بمباراة ا  ال  ال  رتػإ الشػرا   
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تر ظاتعػػا عمػػإ مشػػاراة الءسػػال   أبػػدلالمراهظػػة التػػا طالمػػا 
 ية لمجةوش. وءظرل بريبة لمرهقة الءسو 

ااءل رراسة األمتعة والم يمال والمعسارال  ومؤ رة 
الجػػػيش  وزجػػػر ال ػػػرار وردععػػػـ مػػػف األدوار الءسػػػوية المعمػػػة  

  وجػػػػر  المءجءيقػػػػال  وجمػػػػ  األبػػػػراجوأسػػػػعمل الءسػػػػال بءمػػػػه 
وءقػػ  المػػواد الرربيػػة أثءػػال الرػػروه الدهاعيػػة والعجوميػػة  وتعػػد 

مػػػف األدوار المعمػػػة هػػػا مءاولػػػة السػػػعاـ والػػػذ ا ر والمقػػػذوهال 
أـ  هرقػػػػلإذ  (xliv)معاوءػػػػة المػػػػرأة لمجعػػػػود العسػػػػارية المةداءيػػػػة

بػػػف مءقػػػذ  تل الرػػػره عمػػػإ المقػػػاتمةف لػػػدرر الباطءيػػػة  أسػػػامة
 .(xlv)ـ4442/هػ496عاـ  شةزرعف 

ورػػمف اوسػػتراتةجية المعءويػػة اػػاف لممػػرأة تػػيثةر ابةػػر 
ثػارة رو  اوقػػداـ لػدا المرػػا  هػا إذاػػال جػذوة الرماسػػة ربةف  وا 

ومسػػػػػاءدتعـ  ورهػػػػػ  معءويػػػػػاتعـ  ودعمعػػػػػـ  اعاط ي ػػػػػوتشػػػػػجيععـ 
عػػػف طريػػػق الوسػػػا   الروراءيػػػة؛ االػػػدعال لعػػػـ   روري ػػػا وء سػػػي ا

والمػػػػػـو  والمػػػػػلة  والمػػػػػدقة مػػػػػف أجمعػػػػػـ  أو عبػػػػػر ال ءػػػػػوف 
اويقاعيػػة؛ ااوءشػػػاد وال ءػػػال والعتػػاؼ والتعمةػػػ  والتمػػػ ةق لعػػػـ 

(xlvi) رماسػػة المقػػاتمةف؛  ومػػف المةتمػػور قيػػاـ الءسػػال ب لعػػاه
برػػػػره الػػػػدهوؼ  وعػػػػزؼ القيػػػػاف  وء ػػػػخ األبػػػػواؽ والمزامةػػػػر  

؛ وهػػػو مػػػا ول ػػػد رو  المءاهسػػػة والبطولػػػة   (xlvii)ورجػػػز الشػػػعر
وأدا إلإ تر ةز همػـ الجءػد  وترريرػعـ عمػإ القتػاؿ  وقامػل 

وت شػؾ هػا  (xlviii)الءسال بالباػال والءػو  عمػإ القتمػإ ورثػا عـ
ال عمػػػةعـ هػػػػو  بمثابػػػة رسػػػػالة أف رثػػػال القتمػػػإ بتمجةػػػػدهـ والثءػػػ

طػػاهـ  ػػـ  ة ليريػػال؛ ليقتػػدال بالسػػجايا المعءويػػة لمشػػعدال  وترس 
 ها مرياهـ ومماتعـ.

وعػػػػػػادةل مػػػػػػا راهقػػػػػػل الءسػػػػػػال أزواجعػػػػػػف  هػػػػػػا الرمػػػػػػلل 
متػػػػاععـ  وقرػػػػػال رػػػػاجتعـ الطبيعيػػػػػة   العسػػػػارية؛ لتسػػػػػمةتعـ وا 
روال شػػػػعواتعـ ال طريػػػػة  باعتبػػػػار ذلػػػػؾ واجػػػػه دةءػػػػا والتػػػػزاـ  وا 

وقامػػػػػل بعػػػػػض الءسػػػػػال ال ربيػػػػػال السػػػػػاقطال  (xlix) لقػػػػػاأ
بتػػػوهةر الرارػػػػة والمتعػػػػة والمػػػػذة لممرػػػػاربةف ال رءجػػػػة  والكتابػػػػال 
اوسػػلمية والمػػمةبية مءيػػة باوشػػارال التػػا توثػػق ول ػػ  ال رءجػػة 

وهػػا روايػػة المػػؤرع ابػػف عبػػد  (l)بعػػذا الءشػػاد الءسػػوي الترهةعػػا
ة السػػمطاف عػػف  ػػروج الءسػػال المػػالرال هػػا رممػػ (li)الظػػاهر

عمػػػػػػػإ ( ـ4366 – 4359/هػػػػػػػػ565 – 547)الظػػػػػػػاهربةبرس 
ـ  وعػػدـ وجػػود 4354هػػػ/ أبريػػ  552هػػا رجػػه  (lii)أرسػػوؼ

شػػال مػػف ال ػػوارش هػػا تػػؾ ال ػػزوة دتلػػة   يػػة ومةػػر مباشػػرة 

إلإ أءع ها بعض الرملل  وها ععد القادة مةر المالرةف  
مػػػػػػػػربل الجةػػػػػػػػوش ءسػػػػػػػػال سػػػػػػػػة ال السػػػػػػػػةرة لمتػػػػػػػػروي  عػػػػػػػػف 

مػػ  العمػػـ أف المجاهػػدةف المسػػممةف اػػاف لػػدةعـ  (liii)المرػػاربةف
هسػػػػرة واسػػػػعة مػػػػف المبػػػػا  لمترهيػػػػع عػػػػف أء سػػػػعـ بامػػػػطراه 
ػػػػػا  اومػػػػػال  واتسػػػػػتمتاع بالسػػػػػبايا  وهػػػػػذا األمػػػػػر لػػػػػـ ياػػػػػف متار 

 لممراربةف الممةبةةف؛ لم ال تع لمتشريعال الكءسية. 
بالرجػػاؿ ال رءجػػة  اويقػػاعوأسػػعمل ءلمػػرة الشػػةزرية هػػا 

وشػػػػػارال  (liv)وسػػػػػعمل الػػػػػت مص مػػػػػءعـ هػػػػػا شػػػػػباؾ األسػػػػػر 
هػا  Margaret of Beverleyمارمريػل بي ةرلػا  اوءجمةزيػة

واءػػػػدهعل بعػػػػض  (lv)جمػػػػ  ال ءػػػػا ـ  وسػػػػمه مػػػػوتإ المسػػػػممةف
ه ػػا مػػػارس    الءسػػال لقتػػ  األسػػػرا  واوجعػػاز عمػػإ الجررػػػإ

ـ أثءػػػال أرػػػدا  الرممػػػة المػػػمةبية الثالثػػػة  وقػػػ  4489هػػػػ/475
ممةف هػا قبرػة ال رءجػة  قبالػة مجموعة مف رجاؿ البرػر المسػ

سػػوار  عاػػا  وسػػارعل الءسػػال ال رءجيػػال لػػذبرعـ بالسػػااكةف 
ب مظػػػػة وورشػػػػية ت  (lvi)"هقطعػػػػف رؤوسػػػػعـ  وجػػػػزر ف أعءػػػػاقعـ"
 تتءاسه م  رقة المرأة المععودة.   

وبالتيكةد ااف هدؼ ال رءجة مف ذب  األسرا بسػااكةف 
ط الػػػة عػػػذابعـ  الءسػػػال؛ مرػػػاع ة معاءػػػاة البرػػػارة المسػػػممةف  وا 

ذتلعػػـ عمػػإ  واومعػػاف هػػا اسػػر إرادتعػػـ  وترطػػيـ ء سػػياتعـ  وا 
أةػػدي الءسػػال ال رءجيػػال  هيسػػوأ مػػا ة شػػاا ال رسػػاف هػػو القتػػ  

 .(lvii)عمإ أةدي الءسواف
وبػػػرز دور الءسػػػال هػػػا المعػػػاـ التربويػػػة والدةءيػػػة أثءػػػال 
الرممػػػة المػػػمةبية ال امسػػػة التػػػا تمةػػػزل بطػػػاب  تءمػػػةري؛ إذ 

عاا بتءش ة األط اؿ المسممةف الذةف تـ تعمةػدهـ  قامل راهبال
 .(lviii)وهق ا لمعطيال اويماف الكاثولياا

الءسػػػػال شػػػػجاعتعف  وقػػػػدرتعف  عمػػػػإ  أثبتػػػػلاثةػػػػر ا مػػػػا و  
الثبػػػال والمػػػمود  ومواجعػػػة الترػػػديال عءػػػد ميػػػاه أزواجعػػػف   
وقيػػػػامعف  بمػػػػءاعة القػػػػرار السياسػػػػا والعسػػػػاري  هزوجػػػػة اػػػػوغ 

ػػػػػا؛ لرمايػػػػػة إمارتعػػػػػا هػػػػػا قميقيػػػػػة باسػػػػػة  األرمءػػػػػا أعػػػػػد   ل جيش 
  ور ظتعػػػػػا برءاػػػػػة ودهػػػػػال بعػػػػػد وهػػػػػاة زوجعػػػػػا عػػػػػاـ األرمءيػػػػػة

ـ أربطػػػل 4436هػػػػ/433. وهػػػا عػػػاـ  (lix)ـ4443هػػػػ/495
زوجػػة التوءتػػاش األرمءػػا مػػؤامرة زوجعػػا لتسػػميـ ال رءجػػة بمػػدتا 

زوجػػػػػػة  Beatrice. وءشػػػػػػطل بيػػػػػػاترس (lx)بةمػػػػػػرا ومػػػػػػر د
ـ( هػػػا 4448هػػػػ/ 443)ل: Joscelin IIجوسػػػمةف الثػػػاءا 

ترمةف وتقوية قلععا بشػري ا وعمراءي ػا  مراولػة  إءقػاذ مػا تبقػإ 
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. (lxi)ـ 4449هػػػ/434مػػف إمػػارة الرةهػػا بعػػد أسػػر زوجعػػا عػػاـ 
سػػةدة طبريػػة عػػف قمعتعػػا  Eschivaالكوءتيسػػة إشػػي ا وداهعػػل 

ـ قبػ  أف 4476/هػػ472التا طوقتعا قوال مل  الدةف عاـ 
وأدارل شػػػػػػػجرة الػػػػػػػدر دهػػػػػػػة  .(lxii)تجػػػػػػػري ترتةبػػػػػػػال اتسػػػػػػػتلـ

المواجعػة العسػػارية مػ  ال رءجػػة ب اعميػػة واقتػدار  أثءػػال الرممػػة 
 دو مرجريػػػػػػػل. ومػػػػػػػمدل الممكػػػػػػػة (lxiii)المػػػػػػػمةبية ال امسػػػػػػػة

بػػػدمياد  وأدارتعػػػا  Marguerite de Provenceبػػػروهءس
–Louis IX  (533با ػػالة عءػػد أسػػر زوجعػػا لػػويس التاسػػ  

ومػػػػ   (lxiv)ـ4349هػػػػػ/536عػػػػاـ ( ـ4369–4335/هػػػػػ558
أف تمػػػػؾ المشػػػػاهد تػػػػدؿ عمػػػػإ تربػػػػ  الءسػػػػال عمػػػػإ لػػػػوال القيػػػػادة 
العسػارية  لكػػف مػػف المتوقػػ  أف المقػاتمةف المرتػػرهةف لػػـ ياوءػػوا 

عػػف  ػػوض الرػػروه ترػػل قيػػادال ءسػػوية  رتػػإ لػػو  رارػػةف
اتسػػػػمف بالك ػػػػالة وال اعميػػػػة  وهػػػػو أمػػػػر ةءسػػػػجـ مػػػػ  مسػػػػتويال 

 الت اةر الرجولا  وقيـ ومعاةةر العمور الوسطإ.
تجػػػػػػدر اوشػػػػػػارة إلػػػػػػإ أف الءسػػػػػػال تبػػػػػػو أف مسػػػػػػؤوليال و 

عسػػارية بمػػورة مررميػػة ومؤقتػػع هػػا بعػػض الظػػروؼ الطار ػػة 
واتسػػتثءا ية  إت أف هػػذا القيػػادة ااءػػل مػػورية إلػػإ رػػد  بعةػػد؛ 
هالقيػػػػػادة العسػػػػػارية ال عميػػػػػة ظمػػػػػل هػػػػػا أةػػػػػدي مسػػػػػاعدةعا مػػػػػف 
ع الرجاؿ  وهو دور يشػبع معػاـ القيػادال المدءيػة لػوزارال الػدها

المعامػػرة هػػا البمػػداف المتررػػرة  التػػا تومػػ  بيءعػػا إشػػراهية 
 أكثر مف اوءعا مةداءية رربية عممياتية.  

وءجرػػػػػػػل الءسػػػػػػػال أرياء ػػػػػػػا هػػػػػػػا ءػػػػػػػزع هتةػػػػػػػ  التػػػػػػػوترال 
والءزاعػػػال  وت ػػػادي ءشػػػوه مواجعػػػال عسػػػارية  هرػػػةف طمػػػ  

–4363هػػػػػ/466–458بػػػػف ءػػػػور الػػػػدةف ) إسػػػػماعة المػػػػال  
ل  الػػػػدةف هػػػػا مقابػػػػ  ـ( هػػػػا تثبةػػػػل المػػػػم  مػػػػ  مػػػػ4374

عػػػػػػػػػاـ  -شػػػػػػػػػماؿ رمػػػػػػػػػه  -الرمػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػإ قمعػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػزاز 
ـ  أرسػػ  أ تػػع وءجػػاز هػػذا المعمػػة؛ تعتقػػادا 4365هػػػ/463

بػػػػػيف ذلػػػػػؾ "أدعػػػػػإ لػػػػػع بقبػػػػػوؿ السػػػػػؤاؿ  وأءجػػػػػ  هػػػػػا رمػػػػػوؿ 
وتسبه رهض مل  الػدةف لشػ اعة ءسػال األسػرة  (lxv)الءواؿ"

 عػػػػػػػػاـالزءايػػػػػػػػة هػػػػػػػػا عقػػػػػػػػد ممػػػػػػػػالرة مػػػػػػػػ  إمػػػػػػػػارة المومػػػػػػػػ  
هػػا عامػػ ة مػػف اتءتقػػادال؛ هػػامتيل ء ػػوس  ـ4474/هػػػ474

ػػػػا لػػػػردا الءسػػػػال" ػػػػا ورءق    وااتبػػػػع ال امػػػػة (lxvi)العامػػػػة "مير 
؛ إذ اػاف الجميػ  يظءػوف أء عػف  (lxvii)"يقبروف هعمع  ويءاروءع"

"   وهػػػػذا الءمػػػػوص تمػػػػور (lxviii)"إذا طمػػػػبف الشػػػػاـ أجػػػػابعف 
بورػػو  الجعػػود الءسػػوية الءشػػطة هػػا مػػءاعة وتعزيػػز السػػلـ؛ 

عولػػػل األطػػراؼ المةتعاديػػة عمػػػإ المسػػاعا الءسػػػوية  هاثةػػر ا مػػا
الرمةػػدة  وتػػد معف  اوسػػطال وشػػ عال لتجء ػػه الرػػره  أو عقػػد 

 معاهدال وترال ال جدةدة. 
 زتؽ الءسػال إلػإ األسػر والعبوديػةوااف الت وؼ مػف اءػ

ا لت مةه هارة السلـ عمإ مءطػق الرػره  إذ ءمػ  عمػاد  داهع 
شػػػػػ اؽ عمػػػػػإ ءسػػػػػا عـ  وتسػػػػػميـ الػػػػػدةف زءاػػػػػا أهػػػػػالا الرةهػػػػػا باو

ؼ هػػرءى  (lxix)ـ4433/هػػػ427مػدةءتعـ المةرامػػرة سػػءة  وت ػػو 
القدس مف وقوع ءسػا عـ سػبايا بيةػدي المسػممةف  هتجء بػوا  يػار 

ـ 4476/هػػػ472 الرػػره  وسػػمموا المدةءػػة لمػػل  الػػدةف عػػاـ
 .(lxx)وهق ترتةبال ترمف  روجعـ  وتر ظ سلمتعـ

 ـ السػلـ  أسػعمف أرياء ػا دعػا إرسػالومثمما ءشطل الءسال ها 
هػػا إشػػعاؿ هتةمعػػا  امػػا هػػو رػػاؿ المسػػبية ال رءجيػػة تبػػف عمػػر 
مػػاره رمػػف عػػزاز التػػا أججػػل مػػراعع مػػ  سػػةدا ررػػواف 

  (ـ4442-4984/هػػػ496-377)السػػمجوقا مػػاره رمػػه 
وأمرتػػػػػػػػػػػػع بالترػػػػػػػػػػػػػال  العسػػػػػػػػػػػػػاري مػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػمةبةةف سػػػػػػػػػػػػػءة 

 .(lxxi)ـ4987هػ/383
تسػت باراتية  بعػد وأسعمل الءسال ها المعاـ األمءية وا

أهميػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػوا اوسػػػػػػػػػلمية والمػػػػػػػػػمةبيةأدراػػػػػػػػػل أف 
  هجء ػػػػػدل عءامػػػػػر ءسػػػػػوية مػػػػػف ه ػػػػػال سػػػػػت باراتا الءسػػػػػوي ات

عمريػػػة ودةءيػػػة واجتماعيػػػة م تم ػػػة  وءجرػػػل الجاسوسػػػال هػػػا 
 ططعػػػػػػـ     وتسػػػػػػريهترراػػػػػػاتعـرمػػػػػػد و باألعػػػػػػدال   اويقػػػػػػاع

وقامػػػػػل المػػػػػرأة   (lxxiiواشػػػػػ  عػػػػػوراتعـ ومػػػػػواطف رػػػػػع عـ )
لمسممة هػا األرارػا المرتمػة بػدور هعػاؿ هػا إسػءاد المقاومػة ا

ال رءجػػة  والترمػػد لمرجػػاج  المتعػػاوءةف مػػ تمػػ ية و  الشػػعبية 
 .(lxxiii)الممةبةةف وقتمعـ  ورره  طود إمدادهـ

وقػػػػدمل الءسػػػػػال المعوءػػػػة لممرػػػػػاربةف بيشػػػػااؿ ومػػػػػور 
م تم ػػػة  هاشػػػت   بعرػػػعف  هػػػا مػػػءاعة األسػػػمرة  هعممػػػف هػػػا 

عا  وريػػش السػػعاـ  ومقابرػػ ةوؼ وال ءػػاجرمػػءاعة أممػػاد السػػ
ومياءة األسمرة وشرذها  ومءاعة ماوءػال  تل الرمػار  
ورياكػػػػػة جمػػػػػود الرةوءػػػػػال؛ لت مةػػػػػ  ورمايػػػػػة األبػػػػػراج  و تل 
الرػػػػره مػػػػف اترتػػػػراؽ  ومػػػػءاعة األرذيػػػػة المل مػػػػة لمرػػػػره 

(lxxiv)   وت شؾ ها أف مءاعة وتجارة المواد الرربيػة راجػل
المػػػمةبية  وأسػػػعمل الءسػػػال بءمػػػةه وازدهػػػرل زمػػػف الرػػػروه 

 مءعا .
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ويػػتعـ المؤر ػػوف ال رءجػػة المسػػممةف  باسػػت داـ الءسػػال 
السػػػاررال؛ وبطػػػاؿ رراػػػة  تل القػػػذؼ ال رءجيػػػة التػػػا ااءػػػل 

وهػػػػػػذا  (lxxv) ـ4988هػػػػػػػ/383تػػػػػػدؾ أسػػػػػػوار بةػػػػػػل المقػػػػػػدس 
اتدعػػال ت تعرػػدا أي ءمػػوص أو وقػػا   تاري يػػة تشػػةر إلػػإ 

مسػػػػػرر اسػػػػػل  هػػػػػا المػػػػػراعال اسػػػػت داـ القػػػػػوا اوسػػػػػلمية ل
  عا.أثءاها و وبعدها   الممةبية الرروهالعسارية قب  

وت ءءسػػػػإ دور المػػػػرأة هػػػػا رػػػػروه الرمػػػػار  وأعمػػػػاؿ 
الترمػػةءال  وتقويػػة الػػدهاعال أو تقػػويض دهاعػػال األعػػدال  

 والم م ػػػػال  ومػػػػ ل ال ءػػػػادؽ األءقػػػػاضورمػػػػ  التػػػػراه  وءقػػػػ  
إ رؤوس األعػدال  عمػ والسػوا  عا  ومه  الزيول الرػارة وطم

وقػػػػذؼ المعػػػػاجمةف بػػػػاألواءا والمػػػػ ور مػػػػف أعػػػػالا األسػػػػوار  
وشارال الءسال ها رروه األزقة والشوارع  عف طريق الرما 

 .(lxxvi)باألرجار والمقذوهال مف أسط  المءازؿ والطاقال
وأسػػػعمل المسػػػاعدال العسػػػارية الءسػػػا ية هػػػا مػػػمود 

شػػػةزر  المػػػدف والقػػػلع أو سػػػعمل اقترامعػػػا؛ إذ أمػػػعدل ءسػػػال
رجالعػػػا إلػػػإ ءواهػػػذ القمعػػػة  بواسػػػطة الربػػػاؿ  هءجرػػػوا هػػػا مػػػد  

وسػػاعدل امػػرأة  (lxxvii) ـ4442هػػػ/496هجػػـو الءزاريػػة عػػاـ 
ةعوديػػػة جءػػػود ءػػػور الػػػدةف هػػػا تسػػػمق أسػػػوار دمشػػػق هػػػا مرػػػـر 

واألمػػػػر اللهػػػػل هػػػػو قيػػػػاـ  (lxxviii) ـ4443هػػػػػ/ أبريػػػػ  438
الةعوديػة بعػذا الػدور المسػاعد  هػػا رػول مػا عةػرؼ عػف سػػمبية 

لةعػػود  واءا ػػا عـ عمػػإ ذواتعػػـ  وربمػػا يعاػػس دور تمػػؾ المػػرأة ا
الدمشػػقية  ثقػػ  الجاليػػة الةعوديػػة بدمشػػق  التػػا تعػػد مػػف أكبػػر 

 . (lxxix)الجاليال الةعودية ها مدف البلد الشامية
وياشػػػػػ  تػػػػػاريخ المػػػػػراع اوسػػػػػلما المػػػػػمةبا عػػػػػف  

ممػػرع وأسػػر اثةػػر مػػف الءسػػال هػػا ميػػادةف المعػػارؾ  أو عمػػإ 
لكف ت ةدؿ ذلؾ بالررورة عمإ أءعػف  اػف مػف  (lxxx)هامشعا

المقاتلل  لكف مف المؤاد أف الكثةر مءعف  اف يقمػف بيءشػطة 
 مساءدة ألرباه السة   وهرساف الميادةف. 

 البحث:نتائج 

شػػػػارال الءسػػػػال إلػػػػإ جاءػػػػه الرجػػػػاؿ هػػػػا الرػػػػروه  -
اوسلمية الممةبية  وااف لعف  إسعامال ءشػطة عمػإ م تمػ  

 لتا ت دـ الجعود الرربية.المستويال ا
ءعرػػػػػػػػػل الءسػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػيدوار اجتماعيػػػػػػػػػة واقمػػػػػػػػػادية  -

وسياسػػػػية ابةػػػػرة أسػػػػعمل بمػػػػورة مباشػػػػرة  إداريػػػػةومسػػػػؤوليال 
 ومةر مباشرة ها الجواءه العسارية البرتة. 

ت تؤشػػػػر المشػػػػاراة الءسػػػػوية الكثي ػػػػة هػػػػا الرػػػػروه  -
المػػمةبية بالرػػرورة إلػػإ دور ءسػػوي ءشػػط هػػا الجاءػػه القتػػالا 

ر مػػا تعب ػػر عػػف جعػػود متءو عػػة ومتشػػعبة تمػػه هػػا الءعايػػة بقػػد
 ها  دمة الجعود الرربية.

ااءػػػل جعػػػود الءسػػػال ال رءجيػػػال هػػػا المعػػػاـ المةداءيػػػػة 
الػػػػػة  مقارءػػػػػة بػػػػػاألدوار  الداعمػػػػػة ليعمػػػػػاؿ القتاليػػػػػة رةويػػػػػة وهع 
المتوارػػػعة لممػػػرأة المسػػػممة  ويبػػػدو أف مراهقػػػة العبةػػػد لمجةػػػوش 

اجػػػػة إلػػػػإ جعػػػػود الءسػػػػال هػػػػا  دمػػػػة اوسػػػػلمية قمػػػػ  مػػػػف الر
 ومعاوءة المجاهدةف.

لعبل الءسال أدوار ا مت اوتة هػا األعمػاؿ التررػةرية  -
والمساعدة لمجواءه العسارية  وا تم ػل مسػتويال هػذا األدوار 
قػػوة وتػػيثةر ا لػػدا الجػػاءبةف: اوسػػلما والمػػمةبا  واػػاف رجػػـ 

العسػػارية  المشػػاراة لممػػرأة المسػػممة قمةػػ  مقارءػػة بػػالجعود شػػبع
التػػا قػػدمتعا المػػرأة ال رءجيػػة؛ هاوسػػلـ ربػػط المشػػاراة الءسػػوية 
ها الرره بالراجة والررورة  هرعايػة األسػرة هػو األمػ  هػا 

 رياة المرأة المسممة  وما عداا هو استثءال.        
األدوار الءسػػػػػػػػا ية التػػػػػػػػا مػػػػػػػػبل ل دمػػػػػػػػة الجعػػػػػػػػود  -

باشػػرة لمءسػػال  القتاليػػة الم األءشػػطةالعسػػارية أكثػػر باثةػػر مػػف 
وجعػػػػػػود الءسػػػػػػال المسػػػػػػاعدة هػػػػػػا رػػػػػػروه الرمػػػػػػار  وأعمػػػػػػاؿ 
الترمػػػػػػةءال الدهاعيػػػػػػة  أكثػػػػػػر هاعميػػػػػػة مػػػػػػف إسػػػػػػعاماتعف  هػػػػػػا 

 األعماؿ العجومية.
إسعامال المػرأة ال اعمػة هػا األءشػطة الرربيػة  أثبتل -

المسػػاءدة  أءػػع بػػدوف األدوار الءسػػوية  لػػـ ياػػف ب ماػػاف الرجػػاؿ 
عسػػػػارية زمػػػػف الرػػػػروه  جػػػػازالإءاسػػػػه المعػػػػارؾ  وترقةػػػػق 

 الممةبية.
اءتمإ معظـ مؤر ا الرػروه المػمةبية إلػإ ال  ػال  -

 الجعػػود هػا المشػاراال الءسػػال العميػا  هػا رػػةف اءرػدرل أكثػر
المسػػػتويال الػػدءيا والوسػػػطإ؛ وهػػػو أمػػػر  مػػػف المسػػػاءدة الرربيػػة

أسػػػػعـ هػػػػا ت ةةػػػػه الكثةػػػػر مػػػػف األدوار الءسػػػػوية هػػػػا الرػػػػروه 
 الممةبية. 
الرػػػػػره هػػػػػا العػػػػػادة مػػػػػف المعػػػػػف األساسػػػػػية ااءػػػػػل  -

والمعمة لمشرا   العميا  ها رةف قامل جعػود اوسػءاد واومػداد 
 الرربا مالب ا عمإ سواعد ال  ال الدءيا. 

قامل الءسال بدور هعاؿ ها الترويى لثقاهػة الرػره   -
وتكػػويف رأي عػػاـ ةػػؤمف برػػرورة الرػػره وعػػدالتعا  ممػػا سػػع  
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رارػػػػػءة لممشػػػػػاري  العسػػػػػارية  عمميػػػػػة تجءةػػػػػد الرجػػػػػاؿ  ووهػػػػػر
 وديمومة استمراريتعا.

أسػػعمل الءسػػال هػػا تشػػجي  وترػػريض الرجػػاؿ عمػػإ  -
القتاؿ  ومعاوءتعـ ها معامعـ الرربية  وهو أمػر يعاػس الػدور 
الءسػػػوي هػػػا ديمومػػػة واسػػػتمرارية المػػػراع اوسػػػلما المػػػمةبا 

 لقروف عدةدة.
اػػػاف الػػػدور الءسػػػوا هػػػا الجعػػػود المعاوءػػػة ليعمػػػاؿ  -

 لرربية هاعل  ومؤثرا  ها مسار وءتا ى الرملل العسارية.ا
بػػػذلل الءسػػػال وسػػػععف  وطػػػاقتعف  هػػػا مداهعػػػة أعػػػدال  -

دةػػػءعف  بالجعػػػد والوقػػػل والمػػػاؿ والمسػػػاف وتربيػػػة األبءػػػال ورعايػػػة 
 البةل  وتءظيـ ش وف األسرة.  

شػػػػػػػارال الءسػػػػػػػال بقػػػػػػػوة هػػػػػػػا المجػػػػػػػاتل المعاوءػػػػػػػة  -
ة ػػػػال  المػػػػورة الءمطيػػػػة التػػػػا ليءشػػػػطة الرربيػػػػة  وهػػػػو مػػػػا 

رسػػمتعا بعػػض الممػػادر التاري يػػة عػػف رػػع  الءسػػال  وقمػػة 
 .  رةمتعف   وهشاشة تدبةرهف 

مػػػػف المؤاػػػػد أف أدوار الءسػػػػال ال عميػػػػة هػػػػا الجعػػػػود  -
المعاوءػػػة لممعػػػاـ الرربيػػػة هػػػا سػػػياؽ الرػػػروه المػػػمةبية أكبػػػر 
؛ باثةر مف الواق  التػاري ا  وممػا رمػدتع الممػادر التاري يػة

بسػػبه طبيعػػة الءظػػر إلػػػإ المػػرأة وأءشػػطتعا الملزمػػة ليعمػػػاؿ 
 الرجولية.

إذا اػػاف الءشػػاد الرربػػا ي مػػه عميػػع الطػػاب  الرجػػولا؛ هػػ ف  -
 األءشطة المعاوءة لع تمةزل بعا الءسال بشا  أساسا.    

تةبػػػػػػرز المشػػػػػػاراة الءسػػػػػػوية ال عالػػػػػػة هػػػػػػا األعمػػػػػػاؿ الرربيػػػػػػة  -
قيػػػاـ بػػػبعض األعمػػػاؿ المسػػػاعدة رػػػع  قػػػدرال الرجػػػاؿ هػػػا ال

والمعػػػػػػاـ المةداءيػػػػػػة بػػػػػػء س ا ػػػػػػالة الءسػػػػػػال وقػػػػػػدراتعف  الذاتيػػػػػػة  
 ه ما ص الءسال أكثر مل مة لممعاـ مةر القتالية.

أدا تسارع التروتل العسارية واثاهتعا إلإ استء ار الءسػال  -
لمقياـ ببعض األعماؿ التا تمه هػا  دمػة المجعػود الرربػا 

سػػػعاـ اػػػ  أهػػػراد ال مجتمػػػ  بمػػػا ةءاسػػػبعـ مػػػف األعمػػػاؿ العػػػاـ  وا 
 والواجبال ها إطار الرروه الجماعية الشاممة.

الجعود الءسوية الماممة ليعماؿ الرربية مءرل الرجاؿ قوة  -
 وملبة إراهية ها المعاـ العسارية المباشرة.   

اػػاف لمجعػػود الءسػػوية دور ا ابةػػر ا هػػا رجرػػاف ا ػػة المشػػاري   -
 رة الرروه الممةبية.الدةءية المتمارعة  لؿ هت

تعػػاظـ الجعػػود الءسػػوية زمػػف الرػػروه المػػمةبية ةتءػػامـ مػػ   -
طبيعػػػة المجتمعػػػال المراربػػػة التػػػا ي ءػػػا هةعػػػا الرجػػػاؿ؛ هتقػػػـو 
الءسػػػػػال بػػػػػالكثةر مػػػػػف المعػػػػػاـ الممرػػػػػة واألعمػػػػػاؿ الرػػػػػرورية؛ 

 لتعويض الءقص ها العءمر البشري.  
ةبية عػػػف يةعب ػػػر الرػػػراؾ الءسػػػوي الءشػػػط هػػػا الرمػػػلل المػػػم -

مسػػػػتوا عػػػػالا مػػػػف ثقػػػػة الءسػػػػال بيء سػػػػعف   وقػػػػدراتعف  العاليػػػػة  
واسػػػػتعداتعف  الكبةػػػػرة ل دمػػػػة دةػػػػءعف  وأوطػػػػاءعف  وأقػػػػوامعف  هػػػػا 

 الظروؼ اتستثءا ية  والراتل الررورية.
أدل الءسال دور ا معم ا ورةوي ػا هػا تقػديـ اترتةجػال ال وريػة  -

 عارؾ.والررورية لممقاتمةف ها سارال الم
ااءػل الجعػود الءسػػوية التررػةرية والمسػػاعدة أكثػر مروريػػة  -

وأشػػػػػػد رةويػػػػػػة هػػػػػػا القػػػػػػرف السػػػػػػادس العجػػػػػػري/ الثػػػػػػاءا عشػػػػػػر 
الميلدي  ها رةف تراجعل الجعود الءسػوية هػا القػرف السػاب  

 العجري/ الثال  عشر الميلدي. 
تةعػػػػد المر ظػػػػة الماليػػػػة لمءسػػػػال المسػػػػممال والمػػػػمةبيال مػػػػف  -

اسػػػػػػػية لممػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػة والتمويميػػػػػػػة لمرمػػػػػػػلل الممػػػػػػػادر األس
العسػػػػارية؛ هالمػػػػاؿ يةعػػػػد مػػػػف أهػػػػـ وسػػػػا   دعػػػػـ المػػػػرأة لمجعػػػػد 

 العساري. 
أدوار الءسػػػػال الرربيػػػػة المباشػػػػرة ومةػػػػر المباشػػػػرة ت ترجػػػػه  -

اوسػػعمال الءسػػوية اوةجابيػػة العامػػة هػػا بءػػال األسػػرة  وتءميػػة 
 ءية.المجتم   وعمارة األرض  وترقية الرياة اوءسا

حواشي:ال
                                                           

 ( i)- الرسػف بػف دمحم الررمف عبد: ـ( 4394/ هػ 797:ل)  مدوف  ابف :
 ومػػػف والبربػػػر والعجػػػـ العػػػره أيػػػاـ هػػا وال بػػػر المبتػػػدأ ودةػػػواف العبػػػر اتػػاه

  ال اػػػر دارترقةػػػق:  مةػػػ  شػػػرادة   األكبػػػر  السػػػمطاف ذوي  مػػػف عامػػػرهـ
عمػػػا : الم مػػػػ  هػػػػا تػػػػاريخ ؛ جػػػػواد 225  3  جػػػػػـ4877  3 د بةػػػرول 

  ص 7ـ  جػػػػػػ 3994  3العػػػػره قبػػػػػ  اوسػػػػػلـ دار السػػػػاقا  بةػػػػػرول  د 
                      ؛ 344
 ( ii)-   عمػا بػف دمحم بػف ربةػه: (ـ  4947هػ / 349ل : ) الماوردي :

الراوي الكبةر ها هقػع مػذهه اومػاـ الشػاهعا وهػو شػر  م تمػر المزءػا  
أرمػد عبػد الموجػود   دار الكتػه العمميػة  عػادؿو ترقةق: عمػا دمحم معػوض 

ـ(:  733هػػػػػ/396الواقػػػػدي )ل: ؛ 452  ص 43  جػػػػػـ 4888  بةػػػػرول  
  هتػػو  الشػػاـ  دار الجةػػ   بةػػرول  د. ل دمحم بػػف عمػػر بػػف واقػػد السػػعما:

                       ؛ 467ص   3جػ
 ( iii)-  ة دمحم مرمػود الجػدي: دور المػرأة الجعػادي هػا اوسػلـ مػف البعثػ

 – 544هػػػػػػػ/ 423 -ؽ.هػػػػػػػ  43الءبويػػػػػػة رتػػػػػػإ ءعايػػػػػػة الدولػػػػػػة األمويػػػػػػة ) 
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ـ(  رسػػالة ماجسػػتةر مةػػر مءشػػورة  اميػػة امداه  الجامعػػة اوسػػلمية 649
 .                    42ـ   ص 3994ب زة  

 ( iv)-  مرمػػػػود ءجةػػػه زاػػػا: ترجمػػػة الررػػػارة  قمػػػػة: دةوراءػػػل وؿ 
 .  59ص  44جػ  ـ4877  بةرول  الجة  دار و  روف 

 ( v)-   :أوربػػا هػػا العمػػور الوسػػطإ ) الػػءظـ سػػعةد عبػػد ال تػػا  عاشػػور
 .  77  ص3جػـ  4885ماتبة األءجمو الممرية  القاهرة   والررارة(   

 ( vi)-   :مػػؤرع مجعػػوؿ: الرػػره المػػمةبية عػػف  الرػػواهز الدةءيػػة  اءظػػر
الثالثػػػػة مػػػػل  الػػػػدةف وريتشػػػػارد  ترجمػػػػة وتعمةػػػػق: رسػػػػف ربشػػػػا  العة ػػػػة  

 واءظػػػػػػر ؛427  ص 4  جػػػػػػػـ3999لممػػػػػػرية العامػػػػػػة لمكتػػػػػػاه  القػػػػػػاهرة  ا
ا  :أير 

Illston, J. M. 'An Entirely Masculine Activity’? Women 

and War in the High and Late Middle Ages 

Reconsidered, Thesis Master’s, University of 

Canterbury, 2009, p.76.         
 ( vii)-   ـ(: مؤيد الدولػة أبػو مظ ػر أسػامة بػف 4477هػ/47ابف مءقذ)ل

مرشػػػػد الكتػػػػاءا الشػػػػةزري: اتعتبػػػػار  رػػػػررا: هةمةػػػػه رتػػػػإ  الػػػػدار المترػػػػدة 
المػػػػػرأة المػػػػػمةبية  »؛ طػػػػػع الطراوءػػػػػة: 438  صـ4874لمءشػػػػػر  بةػػػػػرول  

  مجمػع مؤتػػة لمبرػػو  «تػاريخ المجتمػػ  ال رءجػا  هػػا بػلد الشػػاـ ادراسػة هػػ
د األوؿ  المجمػػػػػػػد الثػػػػػػػاءا  رمرػػػػػػػاف  والدراسػػػػػػػال  جامعػػػػػػػع مؤتػػػػػػػة   العػػػػػػػد

ا واءظر ؛74ـ  ص 4882هػ/4342  :أير 
     Craspi: Women, pp.98 -99. 

Cleve, T. V: "The Fifth Crusade". in: A History of the 

Crusades, Vol. II, ed. by: Setton, London, 1969, p.379. 
 ( viii)-  ةبيال  اءظػػر: عػػف ال  ػال الءسػػوية العميػا المشػػاراال هػا المػػم

؛  بػػػػػػاتر: 336  ص4مػػػػػػؤرع المجعػػػػػػوؿ: الرػػػػػػره المػػػػػػمةبية الثالثػػػػػػة  جػػػػػػػ
ستي ف راءسػيماف: تػاريخ الرمػلل المػمةبية  ؛ 54الرملل الممةبية  ص 

  3ترجمػػة: ءػػور الػػػدةف  مةػػ   العة ػػة الممػػػرية العامػػة لمكتػػاه  القػػػاهرة  د
 ؛                        293  47  ص3  جػـ4883

 ( ix)-  ذلؾ  اءظر:عف      
Robert the Monk's: History of the First Crusade = 

Historia Iherosolimitana 12th cent ,  translated by Carol 

Sweetenham, Burlington, 2005, p.219 
Brady, L.A: Essential and despised: Images of women 

in the First and Second Crusades, 1095-1148, Thesis 

Master’s, University of Windsor, 1992, p.11. 
 ( x)-  اعمػ الرسػف وأبػ الػدةف عػز: ـ(4323/ هػػ529 :ل) األثةػر ابػف 
  5 طػػػػػ بةػػػػرول  مػػػػادر  دار  التػػػػاريخ هػػػػا : الكامػػػػ الشػػػػةباءا الكػػػػـر بػػػػف

الدعايػة المػمةبية  اءظػر:  أسػالةه  لممزيد عػف 473  ص49  جػ ـ4884
ـ(: بعال الػدةف أبػو المراسػف ةوسػ  بػف راهػ  4333هػ/523ابف شداد )ل 

بػػػػف تمػػػػا: الءػػػػوادر السػػػػمطاءية والمراسػػػػف الةوسػػػػ ية  ترقةػػػػق: جمػػػػاؿ الػػػػدةف 
 وامػػػ  ابػػػف؛ 397  صـ4883  3الشػػػياؿ  ماتبػػػة ال ػػػاءجا  القػػػاهرة  د

 أ بػػػار هػػػا الكػػػروه م ػػػرج:  سػػػالـ بػػػف دمحم جمػػػاؿ(: ـ4384/هػػػػ584: ل)
  القػػػػاهرة  األمةريػػػػة المطبعػػػػة  الشػػػػياؿ الػػػػدةف جمػػػػاؿ: ترقةػػػػق أةػػػػوه  بءػػػػا

 الػػػدةف عمػػػادـ(: 4263هػػػػ/663ابػػػف اثةػػػر )ل ؛ 378  ص3  جػػػػ 4846

                                                                                           

البدايػػة والءعايػػة  ماتبػػة المعػػارؼ  بةػػرول   : الدمشػػقا عمػػر بػػف إسػػماعة 
ا: ؛224  ص43  جػد. ل  واءظر أير 

Nicholson, H: Women on the Third Crusade, Journal of 
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Nichlson : Women, p.347.           

             Illlston : Women, p.41.        
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  اتسػػلمية الجامعػػة امداه  اميػػة مءشػػورة  مةػػر ماجسػػتةر رسػػالة ـ 4384
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: ل)  العبػػػػػري  ابػػػػػف ؛654  ص34ورود التػػػػػاريخ  رػػػػػمف الموسػػػػػوعة  جػػػػػػ

 العبػري  ابف روايال: أهروف  بف ال رج وأب مري وريوس(:  ـ4375/هػ574
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By: Susan B. Edgington and Sarah Lambert.  University 

of Wales Press, 2001, p.99 
ةبػػػدو أف اوجعػػػاز عمػػػإ األسػػػرا اػػػاف يةسػػػءد عػػػادة  إلػػػإ ال  ػػػال الرػػػعي ة  

ة؛ إذ قةتػ  العدةػد مػف أسػرا الداويػة واوسػبتارية والمتطوعػ واألط ػاؿاالتسال 
 أوتداهػػا معراػػة رطػػةف عمػػإ ةػػد المتمػػوهة  ورهػػض مػػل  الػػدةف طمػػه 

ػػػ ر عمػػػإ سػػػ ؾ الػػػدمال   القيػػػاـ بقتػػػ  أسػػػةر هرءجػػػا "لػػػ ل يعتػػػادوا مػػػف المة
؛ ولممزيػد اءظػر: 325ويعوف عمةعـ ذلؾ" ابػف شػداد: الءوادرالسػمطاءية  ص 

 ؛389ص  2شامة: الرورتةف  جػ أبو
(lvii)-  ورد ها الكتاه المقدس أف امرأة رط مل برجر الررإ جةمجةمة

عميع - براهيـةةف ها ععد الءبا إ مسطةءال ممؾ –أبيمالؾ )أبا مالؾ ( 
تلِرد  »هقاؿ أبيمالؾ لرام  سلرع:  -السلـ ي  لؾل  ا    يلقةولةوا ِل لل   ولاق تةم ِءا  سل
رلألة   قلتلملت عة : علءِ ا  43: 8 لقراةا س ر «ام 

(lviii)-  اتستيلل: بادربوف  أوؼ اول ر ـ(:4336هػ/533:)لبادربوف 
 الممةبية  الرروه تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف دمياد  عمإ

؛ 23  ص 23جػ ـ 4884 دمشق  ال ار  دار زاار  سعة : ترجمة
 عمر ها الشاـ بلد ها التبشةرية المراوتل: »رسةف الوهاه عبد رسف

  ـ4889  27 مى  4جػ اوساءدرية   داه امية مجمة« ةبيةالمم الرروه
ا:423ص   ؛ واءظر أير 

Kedar  B.Z.: Crusade and Mission, New Gersey, 1984 , 

p. 118. 
(lix)- 223-224  ص 4ابف العبري  رمف الموسوعة  جػ.                        
(lx)-   ق قمػػػيـ رػػوراف  ومر د)مػػػم د( بمػػػد ملمػػػإمػػرا هػػػا رارػػػرة بة

لػبلد رػوراف الواقعػة هػا جءػوه سػوريا  اءظػر: الرمػوي: معجػـ البمػداف  رػػ 
  عػػػف دور زوجػػػة التوءتػػػاش  اءظػػػر: ولػػػيـ 394  ص 2  جػػػػ 334  ص 4

 .                     344  ص2الموري: الرروه الممةبية  جػ
(lxi)- ؛ راءسػػػػيماف: 237  ص 2ولػػػيـ المػػػػوري: الرػػػروه المػػػػمةبية  جػػػػ

                         .                    274  ص3جػ  الرملل الممةبية
(lxii)-  العة ػة  ربشػا رسػف :ترجمػة  الموري  وليـ ذة : مجعوؿ مؤرع 

؛  ابػف األثةػر: الكامػ   69  ص ـ4883 القػاهرة  لمكتػاه العامػة الممرية
ا:   473  49جػ  ؛ واءظر أير 

           Friedman : Captivity, p. 82. 
(lxiii)- بػد ال تػا  عاشػور: الرراػػة المػمةبية  مػ رع مشػرقع هػػا سػعةد ع

  ـ4875  3ماتبػة األءجمػو الممػرية  القػاهرة  داوسػلما  تاريخ الجعاد 
                        .46عما السةد: المرأة الممرية  ص  733  ص3جػ 
(lxiv)-  : ممكػػال: الطراوءػػة ثمجػػا طػػع؛ 473 صلػػويس القػػديسجواء ةػػ 
 ءسػػػػػاءيةاو والدراسػػػػػال لمبرػػػػػو  مؤتػػػػػة مجمػػػػػة بية المػػػػػمة والرراػػػػػة وروبػػػػػاأ

ا:  ؛373  صـ3949  34 مى  4 العدد واتجتماعية      واءظر أير 
                     Illlston : Women, p.67.                               

(lxv)-  384  ص 43ابف اثةر: البداية والءعاية  جػ.                        
(lxvi)- 422  ص 49ثةر: الكام   جػابف األ.                       
(lxvii)-  اء سع الم رة السابق  الممدر ا                       .                       
(lxviii)-423  ص السابق الممدر.                         
(lxix)- 53  ص 4المؤرع الرهاوي: رمف الموسوعة  جػ.                         

                                                                                           

(lxx)-   ا:؛ 444ؤرع مجعوؿ: ذة  وليـ الموري  ص م  واءظر أير 
Lamp  H.: The Crusades The Flame of Islam, London, 

1930,p.79. 
(lxxi)-  ؛ راءسػػػيماف: 47 – 46عمػػػا السػػػةد: العلقػػػال اتقتمػػػادية  ص

 .282  ص 4الرملل الممةبية  جػ 
(lxxii)-   وأبػ؛ 372  ص44جػػ  ألبرل أكس : الرممة الممةبية األولػإ 

؛ 423  صلػػػويس القػػػديس؛ جواء ةػػػ : 24  ص 3شػػػامة: الرورػػػتةف  جػػػػ 
)  الػدواداري  ؛274  ص 33ويءدوهر: ورود التاريخ  رمف الموسػوعة  جػػ 

 الػدرر اءػز: أةبػؾ بػف هللا عبػد بػف باػر أبػو( ـ4224/هػػ625 سػءة بعد: ل
  5  جػػػـ4854 ـ .د ف .د المءجػػد  الػػدةف مػػل : ترقةػػق ال ػػرر  وجػػام 
 بػػػػػلد هػػػػػا الررػػػػػارية األورػػػػػاع: الرػػػػػويري  دمحم رمػػػػػودم؛ 445-444ص
 الرػروه عمػر) المػيلد مػف عشػر والثالػ  عشػر الثاءا القرءةةف ها الشاـ

 هللا عبػػػػػػػػد دمحم  53  ص ـ4868  القػػػػػػػػاهرة  المعػػػػػػػػارؼ دار  ( المػػػػػػػػمةبية
 اميػة  روليػة الممةبية  الرروه زمف الشامية البلد ها الجاسوسية: المقدـ

 – 355  ص  ـ3943 مػػػػػػاةو 33 الرابػػػػػػ   العػػػػػػدد تعػػػػػػز  جامعػػػػػػة امداه 
ا: ؛356                 واءظر أير 

 Illlston : Women, p.75.          
                         Caspi : Women, p.98. 

Hillenbrand C. : The Crusades Islamic perspectives, 

Edinburugh, 1999, p.377.  
(lxxiii)-  ؛ سػػعةد عبػػد 468   453 – 452 ابػػف مءقػػذ: اتعتبػػار  ص

المقاومػػػػػػة الشػػػػػػعبية ال مسػػػػػػطةءية رػػػػػػد ال رءجػػػػػػة »  هللا جبريػػػػػػ  البيشػػػػػػاوي: 
  رمف مؤتمر بلد الشػاـ  «ـ 4476 -4988هػ/472 -383الممةبةةف 

؛ عمػػػا السػػػػةد عمػػػػا: 333ـ          ص 3999مطبعػػػة الةرمػػػػوؾ  إربػػػػد  
 ؛58المرأة الممرية  ص 

(lxxiv)-  جػػػ  س: الرممػػة المػػمةبية األولػػإ عػػف ذلػػؾ  اءظػػر: ألبػػرل أكػػ
 المػمةبية الرممػة ها األوربيال الءسال دور سلمة: ؛ جلؿ423  ص 44

 الءجػػػا  جامعػػػة مجمػػػة ـ 4984/هػػػػ377 المقدسػػػة األرارػػػا األولػػػإ عمػػػإ
  3628ـ   ص3943  (43)37 المجمػػػػػػد  (اوءسػػػػػاءية )العمػػػػػػـو ليبرػػػػػا 
ا:3632  ؛ واءظر أير 

Illlston : Women, p.76, 87.        
Runciman: Antioch, pp.335 - 336. 

(lxxv)-  بةػػػػػػػل مػػػػػػػزاة ال رءجػػػػػػػة تػػػػػػػاريخ: ـ(43هػػػػػػػػ/5ؽ  :ل)ريموءػػػػػػػدجة 
 إلػػػا ءقمػػػع هةػػ   ولوريتػػػاؿ هةػػ  هةػػػـو جػػوف  :اوءجمةزيػػػة إلػػا ءقمػػػة المقػػدس 
  ص ـ4888 اوسػػاءدرية  الجامعيػػة  المعرهػػة دار عطيػػة  رسػػةف: العربيػػة
ا:   ؛448  ص 3جػ؛ وليـ الموري: الرروه الممةبية  335    واءظر أير 

p.115. Brady : Women,   
(lxxvi)-  :المػػػػػػػؤرع ؛343  صالرممػػػػػػػة إلػػػػػػػا بةػػػػػػػل المقػػػػػػػدسالشػػػػػػػارتري 

ابػػػػف  ؛53 ص  4 جػػػػػ الموسػػػػوعة  رػػػػمف(: ـ4449/هػػػػػ434:ل)الرهػػػػاوي 
  4؛ المؤرع المجعوؿ: الرره الممةبية الثالثػة  جػػ33مءقذ: اتعتبار  ص 

ا: ؛436  ص4؛ عاشور: الرراة الممةبية  جػ426ص  واءظر أير 
                         Verbanaz : Women, p.70.          
           Krijnie : East, pp.136-137.        
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(lxxvii)-   :يعمػػا رمػػزة: ذةػػ   وـ(: أبػػ4459هػػػ/444ابػػف القلءسػػا )ل
؛ ابػػػػػف 293 -292  ص تػػػػاريخ دمشػػػػػق  ماتبػػػػة المتءبػػػػػا  القػػػػاهرة  د. ل

 .422  ص 8جػ األثةر: الكام   
(lxxviii)-   ؛ أبػػػو شػػػامة: 493ابػػػف القلءسػػػا: ذةػػػ  تػػػاريخ دمشػػػق  ص

بػػػػراهيـ  مػػػػػيس: الرةػػػػ  وال ػػػػػدع العسػػػػػارية ؛ إ294  ص4الرورػػػػتةف  جػػػػػػ
–383اوسػػلمية مءػػذ بدايػػة ال ػػزو المػػمةبا رتػػإ وهػػاة ءػػور الػػدةف مرمػػود 

ـ  رػػػػػػػمف اتػػػػػػػاه دراسػػػػػػػال هػػػػػػػا تػػػػػػػاريخ ممػػػػػػػر 4463–4987هػػػػػػػػ/454
 .                       429ـ  ص4872لعربية  القاهرة  دار الءعرة االبةزءطية  

(lxxix)-   : ل) التطةمػػػػاعػػػػف اثاهػػػػة الجاليػػػػة الةعوديػػػػة بدمشػػػػق  اءظػػػػر .
 – 454)   التطةمػػا بءيػػامةف ررمػػة: التطةمػػا بءيػػامةف(: ـ 4462/  هػػػ458
   الثقػاها المجمػ    رػداد عػزرا:  ترجمػة  (  ـ4462 – 4454/  هػ458
 .362  ص ـ3993   ظبا أبو

 
(lxxx)-  :؛ الشػػػػػػارتري: 425  ص المقػػػػػػدس بةػػػػػػل إلػػػػػػإ الررمػػػػػػةتودةبػػػػػػود

؛ ولػػػيـ المػػػوري: الرػػػروه المػػػمةبية  473  صالرممػػػة إلػػػا بةػػػل المقػػػدس
؛ سػػالـ العدروسػػا: مػػورة 1445جػػلؿ سػػلمة: الءسػػال  ص  ؛336  4جػػػ

ال ػػػػرءى العسػػػػارية هػػػػا الءثػػػػر ال ءػػػػا العربػػػػا زمػػػػف الرػػػػروه المػػػػمةبية هػػػػا 
مػػػػة أبرػػػػا  الةرمػػػػوؾ  سمسػػػػمة امداه والم ويػػػػال  المشػػػػرؽ اوسػػػػلما  مج

ا:؛ 86ـ  ص 5991   5   العدد 55المجمد   واءظر أير 
                                                Rusnak : Women, 

p.2.   
 قائمة المصادر والمراجع   
 : : المصادر العرايةاوًل 
 الكتاه المقدس  -
 ءوادر: اوتمةدي بدياه المعروؼ دمحم (:ـ47/هػ43 ؽ: ل) اوتمةدي -

  «العباس بءا م  لمبراماة وق  بما الءاس إعلـ» بػ المشعور ال م ال
 .ـ3993 بةرول  العممية  الكته دار  4جػ
 بف اعم الرسف وأب الدةف عز: ـ(4323/ هػ529 :ل) األثةر ابف -

 طػ ل بةرو  مادر  دار  49  8 جػ  التاريخ ها : الكام الشةباءا الكـر
 .ـ4884  5
 بػ الممقه الدةف م ا بف دمحم(: ـ4394/  هػ486 :ل)األم عاءا  -

  بةرول المءار  دار القدسا؛ ال ت  ها القسا ال ت  :الكاته الدةف عماد
 .ـ3993

 ررمة: رمدأ بف دمحم الرسةف أبو(: ـ4346/  هػ543 :ل)جبةر  ابف -
 .د. ل بةرول  العلؿ  دار  جبةر بفا
 السةرة: أرمد بف إبراهيـ بف عما(: ـ4523/هػ4933: ل) الرمبا -

 .ـ3995 بةرول   العممية الكته دار  3جػ الرمبية 
 البمداف  معجـ: هللا عبد بف ياقول(: ـ4337/هػ 535: ل) الرموي  -
 .د. ل بةرول  ال ار  دار  4جػ
: الرسف بف دمحم الررمف عبد: ـ( 4394/ هػ 797:ل)  مدوف  ابف -

 ومف والبربر والعجـ العره أياـ ها وال بر المبتدأ دةوافو  العبر اتاه

                                                                                           

 دارترقةق:  مة  شرادة    4  3 جػ األكبر  السمطاف ذوي  مف عامرهـ
 .ـ4877  3 د بةرول   ال ار

 بف هللا عبد بف بار أبو( ـ4224/هػ625 سءة بعد: ل) الدواداري  -
 لمءجد ا الدةف مل : ترقةق  5 جػ ال رر  وجام  الدرر اءز: أةبؾ
 .ـ4854 ـ .د ف .د
 تاريخ :قايماز بف عثماف بف دمحم: ـ(4349/هػ637: ل)الذهبا  -

هيال اوسلـ ول   معروؼ عو اد بشار: ترقةق  32 جػ  ولاألعلـ المشاهةر ول
 ـ.3992  بةرولاوسلما   ال ره دار
: الرسف بف عمر بف دمحم هللا عبد أبو(: ـ4398/هػ595: ل) الرازي  -

 .ـ4888  بةرول  العربا الترا  إريال دار  8 جػ لكبةر ا الت سةر
 :الجمة  عبد عما الرسف وأب(: ـ4485/  هػ482: ل) الرشداءا -

 د. ل.  عماف  اوسلمية الماتبة  3 جػ المبتدا  بداية شر  العداية
ِبةِدي   -  الردادي دمحم بف عما بف بار أبو(: ـ4287/هػ799: ل) الز 

 ـ4893 الرياض  ال ةرية  المطبعة  3جػ ءةرة ال الجوهرة :العبادي
: المقدسا الررمف عبد الدةف شعاه ـ(:4356/ هػ554: )ل شامة أبو -

 جػ  2 جػ  3جػ  4جػ والملرية  الءورية الدولتةف أ بار ها الرورتةف
 .ـ4886  بةرول الرسالة  مؤسسة الزيبق  إبراهيـ: ترقةق  3
 بف ةوس  المراسف أبو الدةف بعال(: ـ4333/هػ523 :ل) شداد ابف -

 الدةف جماؿ: ترقةق الةوس ية  والمراسف السمطاءية الءوادر: تما بف راه 
 .ـ4883  3د القاهرة  ال اءجا  ماتبة الشياؿ 

 رشةد بف هللا عبد الدةف اةمر(: ـ4383/هػ583 :ل) الظاهر عبد ابف -
 العزيز بدع: وءشر ترقةق الظاهر  الممؾ سةرة ها الزاهر الروض: الدةف

 .ـ4865 الرياض  ف . د ال ويطر 
 هبة بف عمر القاسـ وأب الدةف اماؿ ـ(:4354/هػ559 العديـ )ل: ابف -
 تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف  رمه تاريخ مف الطمه ب ية: هللا

  دمشق  ال ار دار  زاار سعة  ترجمة:  45 جػ  الممةبية الرروه
 .346 – 294 ص  ـ4884

 العاري  أرمد بف الرا عبد ـ(:4567/هػ4978 ل:) العماد ابف -
  العممية الكته دار  4 جػ  ذهه مف أ بار ها الذهه شذرال الدمشقا:
 د. ل.  بةرول

: الجمة  عبد بف بار أبا بف عما(: ـ4485/هػ482: ل) ال رماءا -
 ريالإ دار ةوس   طلؿ: ترقةق  3جػ المبتدي  بداية شر  ها العداية
 د. ل. بةرول  – العربا الترا 

 بف هللا عبد الدةف موهق دمحم أبو (:ـ4332/هػ539: ل)قدامة  ابف -
 .ـ4857 القاهرة  القاهرة  ماتبة  8جػ الم ءا : المقدسا دمحم بف أرمد
 تاريخ ذة : رمزة يعما وأب (:ـ4459/هػ444: ل) القلءسا ابف -

 د. ل. القاهرة  المتءبا  ماتبة دمشق 
 بف أةوه بف بار أبا بف دمحم( ـ4249/هػ644: ل) الجوزية قيـ ابف -

 الرسالة  مؤسسة  3جػ العباد   ةر هدي ها المعاد زاد :الدةف شمس سعد
 . ـ4863بةرول 
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 عمر بف إسماعة  الدةف عماد (:ـ4263/هػ663 :ل) اثةر ابف -
 .ل. د بةرول  المعارؼ  ماتبة  43جػ والءعاية  البداية الدمشقا:

: عما بف دمحم بف ربةه: الراوي (ـ4947هػ / 349 )ل:الماوردي   -
  43الكبةر ها هقع مذهه اوماـ الشاهعا وهو شر  م تمر المزءا  جػ 

عادؿ أرمد عبد الموجود  دار الكته العممية  و ترقةق: عما دمحم معوض 
 ـ.4888بةرول  

السموؾ : عما بف أرمد الدةف تقا(: ـ4334/ هػ734: ل)المقريزي  -
 الكته دار  عطا القادر عبد دمحم: ترقةق  3 جػ  مموؾال دوؿ لمعرهة
 ـ.4886  4 د  بةرول  العممية

 مرشد بف أسامة مظ ر أبو الدولة مؤيد(: ـ4477/هػ47 :ل)مءقذ  ابف -
 لمءشر  المتردة الدار رتإ  هةمةه: رررا عتبار ات: الشةزري  الكءاءا
 .ـ4874 بةرول 

 البرر: دمحم بف إبراهيـ بف ةفالد زيف(: ـ4453/هػ869: ل) ءجيـ ابف -
د.   3د القاهرة  اوسلما  الكتاه دار  4 جػ الدقا ق  اءز شر  الرا ق
 .ل
 الوارد عبد بف دمحم الدةف اماؿ(: ـ4345/هػ754: ل) العماـ ابف -

  د. ل. ـ .د ال ار  دار  4جػ القدةر  هت : السةواسا
 الكروه : م رجسالـ بف دمحم جماؿ (:ـ4384/هػ584 ل:) وام  ابف -
 المطبعة  الشياؿ الدةف جماؿ ترقةق:  3جػ  أةوه بءا أ بار ها

 .4846  القاهرة  األمةرية
 الم ازي  :السعما واقد بف عمر بف دمحم (:ـ733/هػ396: ل) الواقدي -
 .ـ4878 بةرول  – األعمما دار جوءس  مارسدف: ترقةق  3جػ  4جػ
 .                  د. ل ل بةرو  الجة   دار  3جػ الشاـ  هتو  -   

 المعراة:: المصادر ثانًيا
 )ألبرل بػػػ المعروؼ   ف هوف  ألبرل ـ(:43هػ/5ؽ  :أكس )ل ألبرل -

 تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف األولإ  الممةبية الرممة تاريخ أكس:
 دمشق  ال ار  دار زاار  سعة : ترجمة  44جػ  الممةبية  الرروه
 .ـ3996

 عمإ اتستيلل: بادربوف  أوؼ اول ر ـ(:4336هػ/533:)لبادربوف  -
  23جػ الممةبية  الرروه تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف دمياد 
 .448 – 6 ص ـ 4884 دمشق  ال ار  دار زاار  سعة : ترجمة

 بءيامةف ررمة: التطةما بءيامةف(: ـ 4462/  هػ 458 ل:)التطةما  -
 رداد  عزرا: ترجمة ( ـ4462 – 4454/هػ458 – 454) التطةما
 .ـ3993 ظبا  أبو الثقاها  المجم 

  المقدس بةل إلإ الررمة: تودةبود بطرس: ـ(43هػ/5ؽ  :)ل تودةبود -
 .ـ3994  اوساءدرية  الجامعية المعرهة دار  عطية رسةف: ترجمة

 لويس رياتع القديس :جواء ة جاف دي  :ـ(4246هػ/646)ل:جواء ة  -
 القاهرة  المعارؼ  دار ربشا  رسف: ترجمة ـ والشا ممر عمإ ورملتع

 .ـ4857  4د

                                                                                           

 بةل مزاة ال رءجة تاريخ: ريموءدجة : ـ(43هػ/5ؽ  :ل)ريموءدجة   -
 إلإ ءقمع هة   ولوريتاؿ هة  هةوـ جوف  :اوءجمةزية إلإ ءقمة المقدس 
 .ـ4888 اوساءدرية  الجامعية  المعرهة دار عطية  رسةف: العربية

 إلا الرممة تاريخ :الشارتري  هوشيع :ـ(4436هػ/434)ل:  الشارتري  -
: وتعمةق ودراسة ترجمة همسطةف  ها اتستيطاف الممةبا) المقدس بةل
 ـ.3994  القاهرة الشروؽ  دار قاسـ  عبدا قاسـ
  الممةبية الرروهالموري:  وليـ ـ(:4474هػ/474ل: )الموري  -

 د) 4 جػ  القاهرة  لمكتاه العامة الممرية العة ة  ربشا رسف :ترجمة
 .(ـ4883 د) 2جػ  (ـ 4883 د) 3جػ(  ـ4884

: أهروف  بف ال رج وأب (: مري وريوسـ4375/هػ574: )ل العبري  ابف -
 الرروه تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف العبري  ابف روايال

 ص ـ 4884 دمشق  ال ار  دار زاار  سعة : ترجمة  4جػ الممةبية 
243 – 353. 

 لع وقدـ ترجمع المقدس  بةل ورجاج ال رءجة أعماؿ: مجعوؿ مؤرع -
 .ـ4847 القاهرة  العربا  ال ار دار ربشا  رسف: عميع وعمق

 العة ة ربشا  رسف :ترجمة  الموري  وليـ ذة : مجعوؿ مؤرع -
 .ـ4883 القاهرة لمكتاه  العامة الممرية

  4جػ وريتشارد  الدةف مل  الثالثة الممةبية الرره: مجعوؿ مؤرع -
 القاهرة  لمكتاه  العامة العة ة الممرية ربشا  رسف: وتعمةق ترجمة
 .ـ3999

 التاريخ  ورود: ويءدوهر أوؼ روجر(: ـ4325/هػ525 ل) ويءدوهر -
: ترجمة  33جػ الممةبية  الرروه تاريخ ها الشامية الموسوعة رمف
 .ـ4884 دمشق  ال ار  دار زاار  سعة 

 : : المراجع العرايةًثالثا
 مءذ اوسلمية العسارية وال دع الرة : سلمة إبراهيـ  ميس براهيـإ -

/  هػ454 – 383 مرمود الدةف ءور وهاة رتإ الممةبا ال زو بداية
 دار البةزءطية  ممر تاريخ ها دراسال اتاه رمف ـ 4463 – 4987
  .437- 448ص ـ 4872 القاهرة  العربية  الءعرة

 األدءإ الشرؽ  ها الممةبةةف بةف شلت  التا واألمراض األوب ة -      
 ها برو  رمف  (هػ589– 384/ ـ4384 – 4987) وأثرها اوسلما

 ـ 3993 اوساءدرية  الجامعية  المعرهة دار الوسطإ  العمور تاريخ
 .83 – 56ص

 األولإ عمإ الممةبية الرممة ها األوربيال الءسال دور سلمة: جلؿ - 
 )العموـ ليبرا  الءجا  جامعة مجمة ـ 4984/هػ377 المقدسة األرارا
 .3637 – 3622ص ـ 3943  (43)37 المجمد  (اوءساءية

  دار الساقا  7جواد عما: الم م  ها تاريخ العره قب  اوسلـ  جػ  -
 ـ.3994  3بةرول  د 

 ها الشاـ بلد ها التبشةرية المراوتل: »رسةف الوهاه عبد رسف -
  27 مى  4جػ اوساءدرية   داه ةامي مجمة «الممةبية الرروه عمر
 .435 – 448ص ـ 4889
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سالـ العدروسا: مورة ال رءى العسارية ها الءثر ال ءا العربا زمف 
الرروه الممةبية ها المشرؽ اوسلما  مجمة أبرا  الةرموؾ  سمسمة 

 .437 – 32ـ  ص 4882  4  العدد 44امداه والم ويال  المجمد 

الرراة الممةبية  م رع مشرقع ها تاريخ سعةد عبد ال تا  عاشور:  -
  3ماتبة األءجمو الممرية  القاهرة  د  3  4اوسلما  جػالجعاد 
 ـ.4875

ماتبة األءجمو   3أوربا ها العمور الوسطإ )الءظـ والررارة(  جػ  -   
 ـ.4885الممرية  القاهرة  

 تاريخ سمسمع  لمكتاه العامة الممرية العة ة  بةبرس الظاهر -  
       .ـ 3994  القاهرة  (396) الممريةف

 رد ال مسطةءية الشعبية المقاومة: »البيشاوي  جبري  هللا عبد سعةد -
 مؤتمر برو  رمف  «ـ4476-4988/هػ472-383 الممةبةةف ال رءجة
 مطبعة هػػ 589 ػػ 384 ال رءجا اوسلما المراع هترة ها الشاـ بلد

 .328 – 344ص ـ 3999 ربد إ الةرموؾ 
 اتسلما المراع زمف ومااءتعا المراة دور أبو سممية: دمحم دمحم سمر -

 مءشورة  مةر ماجستةر رسالة ـ( 4384-4987/هػ584-384) ال رءجا
 .ـ3942 ب زة  اتسلمية الجامعة امداه  امية

. ـ4357-4987 الشاـ بلد ها الممةبية المرأة: ممةجا دمحم سعةر -
 .ـ 3993  شمس عةف جامعة  البءال امية  مءشورة مةر داتوراا رسالة

 ال رءجا ها المجتم  تاريخ ها دراسة  الممةبية المرأة» طراوءة: طع -
  األوؿ مؤتة  العدد جامعع  والدراسال لمبرو  مؤتة مجمع  «الشاـ بلد

 .83- 58ص  ـ 4882/  هػ4342  رمراف  الثاءا المجمد
 والدراسال لمبرو  مؤتة مجمة الممةبية  والرراة أوروبا ممكال -  

 .387-365ص ـ 3949  34 مى  4العدد  واتجتماعية  اوءساءية

 عةف والممةةبةف  المسممةف بةف اتقتمادية العلقال: عمإ السةد عما -
 .ـ4885 القاهرة  لمدراسال 

 المجمس الممةبية  الرروه عمر ها والشامية الممرية المرأة -  
     .ـ3993 القاهرة  لمثقاهة  األعمإ

 رولية  لؿ مف أوربا لةعود الممةبية اترطعادال: قاسـ عبدا قاسـ -
 دار  والوسيط اوسلما التاريخ ءدوة رمف  وم زاها الظاهرة ةعودية

 .455 – 424 ص  ـ4873  4 مى  القاهرة  المعارؼ
 عمر ها الكاثولياية لمكءيسة التبشةرية الجعود: المقدـ هللا عبد دمحم -

 جامعة امداه  امية مءشورة  مةر داتوراا رسالة لممةبية ا الرروه
 .ـ3949 المءمورة 

 مجمة الممةبية  الرروه زمف اوسلما األدءإ الشرؽ  ها األسةرال -   
 .232 – 368ص  ـ 3943 أكتوبر العشروف  العدد العربا  المؤرع
 ةرولية امي الممةبية  الرروه زمف الشامية البلد ها الجاسوسية -   

 – 359 ص ـ 3943 ماةو 33 الراب   العدد تعز  جامعة امداه 
384. 

                                                                                           

دمحم مرمود الجدي: دور المرأة الجعادي ها اوسلـ مف البعثة الءبوية  -
ـ(  رسالة 649 – 544هػ/ 423-ؽ.هػ  43رتإ ءعاية الدولة األموية )

 ـ.3994ماجستةر مةر مءشورة  امية امداه  الجامعة اوسلمية ب زة  

 ها وال ره الشرؽ  بةف والعلقال الممةبية الرروه: عوض مؤءس دمحم -
 4888 القاهرة  والبرو   لمدراسال عةف هػ  6 – 5/ ـ42-43 القرءةةف

 .ـ3999/ 
 القرءةةف ها الشاـ بلد ها الررارية األوراع الرويري: دمحم مرمود -

 دار الممةبية(  الرروه عمر) الميلد مف عشر والثال  عشر الثاءا
 ـ.4868  القاهرة  المعارؼ

المعراة: : المراجع رابًعا  
 الممةبية  الرروه وهارة األولإ الممةبية الرممة: سمة  ريما جوءثاف -

  3د القاهرة  لمكتاه  العامة الممرية العة ة الشاعر  هترا دمحم: ترجمة
.ـ4888  

 هاتا رمف ـ 4299 – 4984 الشرؽ  تجاا الذهءية الممةبةةف رالة -  
 عةف قاسـ  عبدا قاسـ: ترجمة الممةبية  لمرروه أواس ورد تاريخ

.425 – 494ص ـ 3996 القاهرة  لمدراسال   

 الجءسا والتطعةر األجءاس وا تلد )الدعارة( الزءا» بروءدةى: جيمس -
 رمف  رسةف الوهاه عبد رسف وتررير: ترجمة  «الممةبية الرره ها

 المعرهة دار  الممةبية لمرروه ااوجتماع التاريخ ها وبرو  مقاوتل
.477 – 456 ص  ـ 4886  اوساءدرية  الجامعية  

  مة   الدةف ءور: ترجمة الممةبية  الرملل تاريخ: راءسيماف ستي ف -
ـ.4883  3د القاهرة  لمكتاه  العامة الممرية العة ة  2جػ  3جػ  4جػ  

 تاريخ اتاه رمف ـ 4363 -4985 الممةبية الرراة: لويد سيموف  -
 لمدراسال  عةف قاسـ  عبدا قاسـ: ترجمة الممةبية  لمرروه أواس ورد
.493 – 46ص ـ 3996 القاهرة   

 لمرروه أواس ورد تاريخ اتاه رمف  األماءا روتمةدج: مة ا ة  -
  ـ3996  القاهرة  لمدراسال عةف  قاسـ عبدا قاسـ ترجمة:  الممةبية

.454 – 426 ص  

 الرادي القرف  مف اللتةءا والشرؽ  ممةبيةال الرملل: باتر ميشة  -
 لمدراسال عةف السباعا  بشةر: ترجمة عشر  الراب  القرف  إلإ عشر

.ـ3992  4د القاهرة  والبرو    

 القرف  إلإ التاس  القرف  مف الممةبية الرروه أده اريستا: ءياؿ -
 المءعجيال اوسلمية والثقاهة الءسال موسوعة رمف عشر  ال امس
 سعاد تررير:  4 مى اوسلمية  والثقاهة الءسال لدراسة الوالمءظوم
.ـ3992 لةدف  بري   دار الءامري  بثةءة ترجمة: جوزي    

 و  روف  جػ مرمود ءجةه زاا ترجمة: الررارة  قمة دةوراءل: وؿ -
ـ.4877  بةرول  الجة  دار  45  44  
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