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 المالبس أنموذجا التشبه بين الجنسين في المجتمعات اإلسالمية
 د.عامر عجاج حميد               أ.م.د. يوسف كاظم جغيل الشمري       

 جامعة بابل /جامعة بابل              كمية التربية األساسية /كمية التربية لمعموم اإلنسانية
  المقدمة:

كخبلؿ مسيرتيا التاريخية الطكيمة طرأت عمييا متغيرات عديدة كعمى جميع ، مرت الحضارة االسبلمية بعصكر متعددة
ؿ الصعيد االجتماعي ىك االخر كاف لو نصيب بتسجيؿ متغيرات كمف ىذه المتغيرات ىي: كلع، االصعدة كالمستكيات

كال نزعـ اف التشبو بالزم كالممبس كاف لمحضارة العربية ، التشبو كالتنكر بالمبلبس عند كبل الجنسيف في الحضارة االسبلمية
كيمكف ، ف ظير خبلؿ الحضارات السابقة لبلسبلـبؿ اف التشبو بيف الجنسي، االسبلمية قصب السبؽ في ايجاده كالعمؿ بو
ككؿ متغير تقؼ كراءه ظركؼ عديدة منيا عف رغبة كاختيار كغيرىا عف ، القكؿ بانو مف المتغيرات السمبية ال االيجابية

 كما اف ليذه الظاىرة نتائج كانعكاسات اجتماعية سمبية. ، اجبار كاكراه
كال ادعي تماما ، كالذم يمكف كصفو بانو مف المكاضيع المسككت عنيا، عكال بد مف االشارة ىنا الى اىمية المكضك 

كلكف عمى االقؿ يمكف القكؿ بانو اف كتب عنو فاف الكتابات التي تناكلتو قد اشارت اليو ، باف ىذا المكضكع لـ يكتب بو
امؿ الذم جعمني التفت لمكتابة بيذا ككاف الع، اشارات طفيفة كقميمة عند الكبلـ عف االزياء كالمبلبس في الحضارة االسبلمية

ـ قد كتبت بحثيف احدىما بعنكاف: )الخصاء في العصكر القديمة( كالثاني بعنكاف: 2009المكضكع ىك انني في عاـ 
كاثناء اطبلعي عمى المعمكمات التي تناكلتيا مصادر البحثيف خطر ببالي اف اكتب عف ، )الخصاء في الحضارة االسبلمية(

بمجاالتو كمكاضيعو المختمفة كالمبلبس كالمترجمة كالغبلمية ، و بيف الجنسيف في الحضارة االسبلمية(مكضكع: )التشب
كلـ يفتني ، كالمبلبس كالمخنث كالمكطي كيمتحؽ بيا مكضكع الخصي بالنسبة لمرجاؿ، كالسحاقية بما يتعمؽ بتشبو النساء

اال انني كعف الشركع بالكتابة ، يشترؾ بيا كبل الجنسيفاالنتباه لمكضكع الخنثى الذم ىك مكضكع معقد اذ اف الخنثى 
فابتدأت بالمبلبس باعتبارىا نكع مف انكاع ، كجدت اف باإلمكاف تقسيـ البحث الى عنكانات عديدة منفصمة احدىا عف االخر

 التشبو عمى امؿ استكماؿ باقي العنكانات ببحكث منفصمة.
ـ منيجية الفصكؿ اك الماحث ىك اف طبيعة ىذا البحث يتناسب معيا تـ تقسيـ البحث الى عنكانات كسبب عدـ استخدا

العنكاف األكؿ: ، العنكانات أكثر مف الفصكؿ كالمباحث؛ كذلؾ لعدـ تناسؽ المادة مف حيث الكـ كذلؾ ما يسبب إرباكا لمبحث
، خارجي لمرجاؿ كالنساءكضحنا فيو مبلبس الرأس كالبدف ال، المبلبس الخاصة بالرجاؿ كالنساء في الحضارة اإلسبلمية

اما ، ليتعرؼ القارئ عمى المبلبس المتشبو كالمتنكر بيا كؿ جنس، كالتطكرات الحاصمة عمييا كبشكؿ مختصر كمركز جدا
تطرقنا فيو إلى أنكاع التشبو كالمبلبس التشبو بيا محاكليف تثبيت ، العنكاف الثاني فيك: التشبو بالزم في الحضارة اإلسبلمية

ككضحنا خبللو مكقؼ الفقيو كالمجتمع مف ىذه الظاىرة ، سكاء أكاف ايجابيا اـ سمبيا، ريخية إلثبات ذلؾ التشبوالنصكص التا
التي عدت سمبية كمؤثرة عمى المجتمع محاكليف تشخيص أسبابيا كالمعالجات المطمكبة لتقميصيا كالحد منيا لما ليا مف 

 انعكاسات سمبية عمى المجتمع اإلسبلمي.
، آلخر ىك: المترجمة: حيث تناكلنا فيو ىذه الظاىرة لما ليا عبلقة بعنكاف البحث اذ انيا تنكرت بزم الرجاؿكالعنكاف ا

 كأسباب اختيارية أحيانا أخر.، ألسباب اضطرارية إجبارية أحيانا
تارة  ككاف لعنكاف: الغبلمية حضكرا في البحث باعتبارىا قد تنكرت كتشبيت بالمبلبس الرجالية عف رغبة كاختيار

كيعد ىذا المكضكع ميما باعتبار اف ظاىرة الغبلميات ظاىرة جديدة اكجدت خبلؿ العصكر ، كاخرل عف اكراه كاجبار
 العباسية.

كال ندعي بأنو كاف سمة ، كالبد مف القكؿ ىنا باف التشبو الحاصؿ في الحضارة اإلسبلمية ىك تشبو أردنا إثبات كجكده
اك ىك مكضكع متبنى مف جية معينة مارست نشاطيا عمى ، ة مف طبقات المجتمعظاىرة ككاضحة عممت بيا طبقة كبير 
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ارادكا مف كراء قياميـ بيذا العمؿ اشباع رغبة نفسية اك ، بؿ ىك عمؿ فردم مارسو اشخاص معينكف، شكؿ مجمكعات
د القكؿ باف التشبو بيف الجنسيف لذلؾ نك ، كتارة ثالثة مجبريف لمقياـ بيذا الفعؿ، اك استرضاء المقابؿ تارة اخرل، جنسية تارة

بؿ ، كلـ يقتصر عمى مدة معينة اك عمى طبقة معينة، كاف مكجكدا اال انو لـ يتسـ عصر مف عصكر الحضارة االسبلمية
 مكرس مف قبؿ العديد مف خاصة كعامة الدكلة االسبلمية.

و عبلقة مف المعمكمات بمكضكع اعتمدنا عمى منيجية تتبع النصكص ذات العبلقة مف بيف االسطر بحثا عمى ما ل
اك التي مف ، مستخدميف قدر االمكاف منيجية عدـ ذكر الكممات االباحية كالتي مف شانيا اف تثير الجانب الجنسي، البحث

طبعا مع محاكلة صعبة جدا باحتفاظ النصكص كالفقرات المكجكدة بمعناىا ، شانيا اف تخدش الحياء كىي كثيرة بالتاكيد
كمع ذلؾ فقد اضطررنا احيانا الى ذكر ، كبالتاكيد ىذا العمؿ ليس مف السيؿ القياـ بو، د منو عند المؤلؼالحقيقي المرا

كنتمنى اف نككف قد كفقنا ، منطمقيف مف قاعدة: ال حياء في العمـ، النصكص الصريحة لممحافظة عمى المعنى المراد منيا
 بذلؾ.

، ككتب التاريخ، ككتب التراجـ كالسير، الفقو، عة منيا: كتب التفسيراعتمد البحث عمى قائمة كبيرة مف المصادر المتنك 
 كلـ يستغف البحث عف عدد مف المراجع الحديثة.، كالمعاجـ المغكية كالجغرافية، ككتب الطب، ككتب االدب العربي

، لبحثكاجيت البحث مجمكعة مف المشاكؿ لعؿ مف اىميا: صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمة ذات العبلقة بمكضكع ا
كالتي بطبيعة الحاؿ بحاجة الى منقب كمتتبع ماىر في التفتيش عف المعمكمة التاريخية ذات العبلقة ببطكف المصادر 

يصعب عمينا تثبيتيا كاممة فنضطر ، كما اف الكثير مف النصكص المكجكدة مشحكنة بااللفاظ الماجنة كالفاحشة، المتنكعة
كما اف الكثير مف النصكص ، المكاف بقاء النص محافظا عمى معناه الحقيقيمحاكليف قدر ا، الى اقتباس جزء مف النص

كرجاؿ سياسة كرجاؿ ديف حاكلنا ايضا ، التي كجدناىا ربما ذات عبلقة ببعض الرمكز المعركفة في الحضارة االسبلمية
، لمصدر الناقؿ لممعمكمةتاركيف الكبلـ لما قيؿ عنو في ا، بيذه الحاؿ اف ننقؿ النص دكف االساءة الى الشخص المعني

لمخركج بيذا الجيد الذم بيف ايديكـ متمنيف اف نضيؼ ، محاكليف جيدنا التعميؽ عمى النصكص كبما يتعمؽ بعنكاف البحث
 شيئا مفيدا لممكتبة االسبلمية.

 التمهيد:
ر ألداء التكميؼ كجعؿ لكؿ كائف كظيفة رئيسية كمّكنو مف القياـ بكظائؼ أخ، خمؽ اهلل سبحانو كتعالى المكجكدات

، فخمؽ المتضادات كاألضداد كالسماء كاألرض، كبشكؿ يساىـ مف خبللو كمكجكد لو أثره كتأثيره في الحياة، المحدد لو
ككمؼ ، كضع حدكد بيف ىذه المتضادات كقكانينياك  ،كاألسكد كاألبيض، كالذكر كاألنثى، كالنكر كالظممة، كالخير كالشر

كاألنثى( بمياـ ككظائؼ يمكنو القياـ بيا كال يمكف لمجنس اآلخر ، ف الجنسيف )الذكرسبحانو كتعالى كؿ جنس مف ىذي
 أدائيا كالعمؿ بيا كاف أمكف ذلؾ فيك خركج عمى النظاـ المكجكد كتعٍد كتيديد صارخ لمنظاـ السائد بالتغيير أك الزكاؿ.

، بو الستمرار النظاـ االجتماعي بالبقاءكىكذا بدأ كؿ مف ىذيف الجنسيف )الذككر أك اإلناث( بأداء كاجبو المكمؼ 
، لمرجاؿ السمطة عمى النساء كليـ كاجباتيـ التي عمييـ القياـ بيا، فالمجتمع اإلسبلمي بطبيعتو التشريعية مجتمع ذككرم

زكاج ال فال، فبكصفو المسؤكؿ عف األسرة كبيده السمطة العميا فعميو المحافظة عمى تكاليفو ككاجباتو كالقياـ بيا بشكؿ سميـ
يمكف أف يعطي النتائج المتكخاة منو إال بكجكد كبل الجنسيف كلكؿ جنس منيـ كظيفة كعمؿ مف المتعسر عمى الجنس 

ألف الكظيفة البيكلكجية لكؿ منيما تختمؼ ، فالزكج عميو مسؤكلية قذؼ المني الذم ال يمكف لمزكجة القياـ بو، المقابؿ أدائيا
الزكجة كظيفتيا الحمؿ كاإلنجاب كال يمكف لمرجؿ ببنيتو البيكلكجية الطبيعية القياـ بذلؾ؛  كما اف، عف اآلخر كتعد مكممة لو
كما اف النظاـ ، كبيذه الطريقة فاف لمرجاؿ كاجبيـ كالنساء ىف األخر ليف كظيفاتيف المكممة، لعدـ كجكد الرحـ لديو

ىك ظاىر لمعياف كالمباس كالييأة  كالصكت  االجتماعي اإلسبلمي كضع خطكط معينة تمّيز بيف كبل الجنسيف منيا ما
كأحيانان أخر ال يمكف كشفو كالتعرؼ عميو إال بعد التحقؽ ، كمنيا ما ىك غير ظاىر يمكف االستشعار بو أحيانان ، كالحركات
 كآلة الرجؿ كفرج المرأة باعتبارىما الرمز الممّيز األكؿ بيف الجنسيف.، مف كجكده
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فمباس الرجؿ حدده ، ف الحكـ ظاىران عمى جنس الشخص الذم يرتدم ذلؾ المباسفمف خبلؿ المباس الخارجي يمك
كأم خركج عمى ىذا التحديد المكضكع يعد ، كذلؾ لباس المرأة فقد تـ تحديده ىك اآلخر، النظاـ االجتماعي كأرسى ضكابطو

لممحافظة عمى سير النظاـ االجتماعي بشكؿ  شذكذان كعيبان مخبلن بالمنظكمتيف االجتماعية كالفقيية المتيف كانتا تتبلزماف معان 
 معيف ال ييدد النظـ كالقكاعد االجتماعية كالفقيية المكجكدة.

كخرج بنظاـ ، اجتمع النظاـ التشريعي اك الفقيي مع النظاـ االجتماعي الذم مف المفترض اف ال يتعارض مع التشريع
كسار المجتمع اإلسبلمي عمى ذلؾ ، مع الديف كال تخؿ بالمجتمعيعد مزيجان مف الشرائع كالعادات السائدة التي ال تتقاطع 

إال اف الشذكذ كالتمرد كالخركج عمى ما ىك معتاد عميو مكجكد ، النظاـ كأصبح يعاقب بشدة مف يحاكؿ اإلخبلؿ بيذا النظاـ
ر المجتمع البد مف كعّد الخركج عمى المنظكمة االجتماعية شذكذان بنظ، في كؿ المجتمعات كعمى مر العصكر التاريخية

صبلحو أك استئصالو كبالرغـ مف مكقؼ المنظكمة االجتماعية الصاـر بكجو الشذكذ إال اف ، التصدم لو كالكقكؼ بكجيو كا 
كمف جممة أنكاع الشذكذ أك الخركج عمى النظاـ االجتماعي ىك ظاىرة التشبو بيف ، ىذا التحدم ىك اآلخر استمر بالكجكد

فعممت النساء عمى التشبو ، كظير التشبو بطرؽ عديدة كمختمفة كمف كبل الجنسيف، سبلميةالجنسيف خبلؿ العصكر اإل
فخرج العديد ، كمف الجانب اآلخر تمرد الرجاؿ عمى المنظكمة االجتماعية، بالرجاؿ بطرؽ كأساليب كآليات ككسائؿ متعددة

ت كأساليب عديدة محاكليف مف خبلليا الكصكؿ كتشبيكا بالنساء بكسائؿ كطرؽ كآليا، منيـ عمى النظاـ االجتماعي القائـ
 إلى مبتغاىـ.

 المبلبس في الحضارة اإلسبلمية: -1
قبؿ الخكض بمكضكع التنكر بيف الجنسيف البد مف التعرؼ بنظرة سريعة عمى المبلبس التي تخص كبل الجنسيف في 

يقـك بو أم جنس مف كبل الجنسيف كالتنكر الحضارة اإلسبلمية كالتطكرات التي طرأت عمييا؛ ليتسنى  تشخيص الخرؽ الذم 
األمر الذم يعد بطبيعة الحاؿ اعتداء عمى المنظكمتيف االجتماعية كالفقيية المتيف كضعتا تمؾ القكاعد ، بمبلبس اآلخر كزيو

 كفرضت االلتزاـ بيا ككعدت بعقاب ليس بالسيؿ لمف يخرج عف قكاعد كؿ منظكمة منيما.
غرافية في لتراث العربي اإلسبلمي باإلضافة الى كتب األدب السيما الشعر الكثير مف نقمت المصادر التاريخية كالج

كالمبلبس الخاصة بالبدف ، النصكص المتضمنة المبلبس التي يرتدييا كؿ مف الخكاص كالعكاـ في الحضارة اإلسبلمية
عراض سريع ليذه المبلبس كأنكاعيا كفيما يمي است، الظاىرم لمرجاؿ كالنساء بؿ كحتى المبلبس الداخمية لكبل الجنسيف

 كمسمياتيا كالتي مف المحرج في كثير مف المكاقؼ اف يرتدم الجنس المقابؿ مبلبس الجنس اآلخر كالتشبو بو.
، كانت الحضارة اإلسبلمية أياـ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( تمتاز بالبساطة كالزىد في الدنيا

مف الصحابة كالتابعيف كغيرىـ بسيرة النبي )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( كبما انو كاف  كطالما التـز المسممكف
كلزىده في الدنيا فانو كاف دائما يرتدم ، نبيا كيتعامؿ مع كؿ الطبقات االجتماعية كلعمو كاف األقرب لطبقة الفقراء مف العامة

كاقتدكا بو؛ ، اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( اثر تأثيرا كبيرا بالمسمميفكما انو )صمى ، المبلبس األقؿ ثمنا كاألكثر بساطة
فاف التغيير يعد طفيفا اذا ما قكرف ، لذلؾ لـ تختمؼ المبلبس كبساطتيا كثيرا بعد العصر النبكم السيما أياـ الخمفاء الراشديف

باف التأثير كالتأثر مع المناطؽ المفتكحة لـ يكف قد كربما يمكف عزّك سبب ذلؾ الى القكؿ ، بالتغيير الحاصؿ أياـ العباسييف
بؿ كاف في بداية الطريؽ كما اف العرب المسمميف أياـ العصر األمكم كانكا امة محاربة فاتحة لـ تنتقؿ ، اخذ مفعكلو بعد

ء كالمتنفذيف في لحياة البذخ كالترؼ بشكؿ كبير بؿ كانت حياة الترؼ مقتصرة عمى فئة قميمة مف الخاصة كالخمفاء كاألمرا
كنتج ذلؾ عف ، اما في الدكلة العباسية فقد كاف التغيير بالمبلبس كبيرا ككاضحا، الدكلة كذكم األمكاؿ الطائمة مف األغنياء

احتكاؾ العباسييف المباشر مع االجناس األخر السيما العنصر الفارسي مف المكالي؛ لذلؾ كاف الحرج اقؿ عند بني العباس 
بؿ كاف بنك ، مراء  دكلتيـ كانكا مف الفرس المكالي كذلؾ الجند الفارسي كاف ليـ الحظ األكفر بالحضكرالف الكثير مف أ

ليذا كاف التأثير كاضحا خبلؿ العصكر العباسية ، العباس قد ركزكا بشكؿ كبير في مادة الجيش عمى العنصر الفارسي
الزمني الذم شغمتو الحضارة اإلسبلمية منذ قياميا حتى  كمف جانب آخر السقؼ، السيما بما يتعمؽ بالمبلبس ىذا مف جانب
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أياـ العباسييف يعد كافيا لحدكث التأثير الكاضح المشخص ليس عند الخاصة فقط بؿ انتقؿ التأثير الى العامة خصكصا أياـ 
رجاؿ كالنساء فقد أصبحت ثقافة التأثير مف ناحية المبلبس ذات مفعكؿ صارخ في مبلبس ال، العصكر العباسية المتأخرة

 عمى حد سكاء كعند الخاصة كالعامة دكف استثناء.
كىنا البد مف القكؿ باف محاكلة تحديد أنكاع كأسماء المبلبس التي تخص كبل الجنسيف الغاية منيا تمكيف القارئ 

كيراد مف ىذا  ،كاإلناث(، كالمطمع مف معرفة تحديد المنظكمة االجتماعية كالفقيية لمبلبس كؿ جنس مف الجنسيف )الذككر
كاف حدث ذلؾ إنما يعد مف أنكاع التنكر الغير مباح كالغير ، زّم اآلخرك  التحديد تشخيص التجاكز كالتعدم عمى مبلبس

كمثؿ ىذه الحاالت ال تعد خطكطا حمراء ، جائز إال لمضركرات حيث سجمت الركايات التاريخية كجكد مثؿ تمؾ الضركرات
 كاىـ األزياء كالمبلبس ىي: ، ر محظكربؿ ىي ضمف الممكف كالجائز كالغي

 مبلبس الرأس بالنسبة لمرجاؿ: -1-1
كانت المبلبس في العصر النبكم كعصر الراشديف تمتاز بالبساطة اقتداء بالسنة النبكية المباركة كاالقتداء بأسمكب 

ة لمرجاؿ كلبست بألكاف ككانت العمامة ىي لباس الرأس بالنسب، (1)حياة النبي )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف(
كفي حديث منسكب لمنبي )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ، (5)كحتى صفراء، (4)كالحمراء (3)كالبيضاء (2)عديدة منيا: السكداء

، (1)كقاؿ صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف: ))اعتمكا تزدادكا حمما((، (6)المنتجبيف( قاؿ: ))العمائـ تيجاف العرب((

                                                           

دار الرشيد ، مية في العصر العباسي مف المصادر التاريخية كاآلثاريةالمبلبس العربية اإلسبل، صبلح حسيف، العبيدم (1)
 . 15، ـ1980، بغداد، لمنشر

؛ 10/199، ـ1986ىػ/1406، بيركت، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، المبسكط، ىػ(483شمس الديف )ت:، السرخسي (2)
دار الكتب ، لمكدكد كعمي محمد معكضتحقيؽ: احمد عادؿ عبد ا، ركضة الطالبيف، ىػ(676محي الديف )ت:، النككم
، بيركت، دار الكتاب العربي، الشرح الكبير، ىػ(682عبد الرحمف )ت:، ؛ ابف قدامة8/116، د.ت، بيركت، العممية
 .1/474، د.ت

؛ 218، 197، 5/192، 4/250، د. ت، بيركت، دار صادر، طبقات ابف سعد، ىػ(230محمد )ت:، ابف سعد (3)
؛ 46/ 6، ـ1989ىػ/1409، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: سعيد المحاـ، المصنؼ، ىػ(235ة )ت:ابف ابي شيب، الككفي

، ؛  الشريؼ الرضي124، د.ت، قـ، مكتبة المفيد، دستكر معالـ الحكـ، ىػ(454ابك عبد اهلل محمد )ت:، ابف سبلمة
مجمع ، ىادم االميني تحقيؽ: محمد، خصائص االئمة، السيد ابك محمد الحسف بف الحسيف بف مكسى البغدادم

 .75، ىػ1406، مشيد، البحكث اإلسبلمية
ابك جعفر ، ؛ الشيخ الكميني231، د.ت، مطبعة الدائرة، كتاب المحبر، ىػ(245ابك جعفر محمد )ت:، ابف حبيب (4)

 ،دار الكتب االسبلمية، تصحيح كتعميؽ: عمي اكبر غفارم، الكافي، ىػ(328محمد بف يعقكب بف اسحاؽ الرازم )ت:
دار ، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، ىػ(807نكر الديف عمي بف ابي بكر )ت:، ؛ الييثمي8/111، ش1362، طيراف

 .5/130، ـ1988ىػ/ 1408، بيركت، الكتب العممية
؛ 396، ـ1991ىػ/1411، بيركت، مؤسسة الببلغ، اليداية الكبرل، ىػ(334الحسيف بف حمداف )ت: ، الخصيبي (5)

، ـ1965ىػ/1385، النجؼ االشرؼ، المكتبة الحيدرية، 2ط، مقاتؿ الطالبييف، ىػ(356لفرج )ت:ابك ا، األصفياني
 . 2/64، د.ت، بيركت، مطبعة دار الفكر، المحمى، ىػ(456ابك محمد عمي بف احمد بف سعيد )ت:، ؛ ابف حـز367

، ؽ: محمد بدر الديف الحمبيتحقي، االمالي، ىػ(436ابك القاسـ عمي بف طاىر بف احمد )ت:، الشريؼ المرتضى (6)
، ىػ(483محمد بف الحسف الشيباني )ت:، ؛ السرخسي1/26، ـ1907ىػ/1325، قـ، منشكرات مكتبة المرعشي النجفي

ابك نصر ، ؛ الطبرسي1/91، ـ1960، القاىرة، مطبعة مصر، تحقيؽ: د. صبلح الديف المنجد، شرح السير الكبير
. 119، ـ1972ىػ/ 1392، بغداد، منشكرات الشريؼ الرضي، 6ط، ؽمكاـر األخبل، ىػ(548الحسف بف فضؿ )ت:
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ككاف الخمفاء في المناسبات الرسمية يرتدكف ، بؿ مف رسـك دار الخبلفة، مامة مف األلبسة الضركرية لمخمفاءكاعتبرت الع
كما اف العمامة تعد مف المبلبس التي يمبسيا العامة كالخاصة عند السير بالمكاكب اك عند الحضكر ، (2)العمامة السكداء
كساؽ الراغب ، الية جدا إلى الدرجة التي يستنكر البعض سعرىاكربما اشتريت العمامة بأسعار ع، (3)بمجالس الخاصة

فقاؿ: ))كدخؿ الكليد بف يزيد عمى ىشاـ كعميو عمامة كشي فقاؿ بكـ أخذتيا فقاؿ ، ركاية بيذا الخصكص (4)األصفياني
، اءؾ((بألؼ درىـ قاؿ عمامة بألؼ درىـ قاؿ إني أخذتيا ألشرؼ أعضائي كأنت أخذت جارية بألؼ دينار ألخس أعض

كاختصت بعض الطبقات االجتماعية كالدينية كأرباب بعض الكظائؼ بأنكاع مف العمائـ ، ظيرت لمعمائـ تسميات عديدة
 .(5)ميزتيا عف غيرىا

كقد ذكر أف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( كاف يمبس ، كالقمنسكة مف لباس الرأس عند الرجاؿ أيضا
ككانت القبلنس تمبس كغطاء عمى لمرأس أما لكحدىا أك تمّؼ ، (6)ات الحرب يمبس قمنسكة ليا أذنافكفي أكق، قمنسكة بيضاء
كذلؾ ، (9)أك حسب ألكانيا فمنيا البيضاء أك السكداء (8)كتعددت أسماء القبلنس بحسب مادة صنعيا، (7)حكليا العمائـ

                                                                                                                                                                                     

، السيرة النبكية، ىػ(218أبك محمد عبد الممؾ بف أيكب )ت: ، كنسب ىذا الحديث لئلماـ عمي )عميو السبلـ(. ابف ىشاـ
ميفة عمر . كيقاؿ انو لمخ462/ 2، ـ1963، ىػ1383، القاىرة، مطبعة المدني، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد

تحقيؽ: عبد السبلـ ، البياف كالتبييف، ىػ(255ابك عثماف عمرك بف بحر )ت:، بف الخطاب )رضي اهلل عنو(. الجاحظ
 . 3/100، ـ1961ىػ/1381، القاىرة، محمد ىاركف

ار د، 2ط، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، المعجـ الكبير، ىػ(360ابك القاسـ سميماف بف احمد )ت:، الطبراني (1)
كتاب ، ىػ(354محمد بف ابي حاتـ البستي )ت:، ؛ ابف حباف12/171، 1/194، د.ت، إحياء التراث العربي

، ؛ عبد اهلل بف عدم66/ 2، د.ت، مكة المكرمة، دار الباز لمنشر كالتكزيع، تحقيؽ: محمكد ابراىيـ زايد، المجركحيف
، دار الفكر لمطباعة، 2ط، يؽ: د. سييؿ زكارتحق، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ىػ(365ابك احمد الجرجاني )ت:

تحقيؽ: ، مسند الشياب، ىػ(454ابك عبد اهلل محمد القضاعي )ت:، ؛ ابف سبلمة6/61، ـ1988ىػ/1409، بيركت
 . 119، مكاـر األخبلؽ، ؛ الطبرسي1/393، ـ1985ىػ/1405، بيركت، مؤسسة الرسالة، حمدم عبد المجيد السمفي

، مطبعة العاني، تحقيؽ: ميخائيؿ عكاد، رسـك دار الخبلفة، ىػ(448بلؿ بف المحسف )ت: ابك الحسف ى، الصابي (2)
 . 91، ـ1946ىػ/1383، بغداد

، تحقيؽ: لجنة مطبعة دار الكتب العممية، األغاني، ىػ(356ابك الفرج عمي بف الحسيف بف محمد )ت:، األصفياني (3)
 . 10/190، ىػ1381، القاىرة، طبع دار الكتب

 . 2/156، د.ت، القاىرة، المطبعة العامرية، كتاب المحاضرات، ىػ(502ك القاسـ حسيف بف محمد )ت:اب (4)
ابك عمي المحسف بف ، ؛ القاضي التنكخي5/420، األغاني، ؛ األصفياني114، 78/ 3، البياف كالتبييف، الجاحظ (5)

 . 2/223، ـ1955ىػ/1375، ىرةالقا، دار الطباعة المحمدية، الفرج بعد الشدة، ىػ(384عمي القاضي )ت:
  .6/462، الكافي، الكميني (6)
 . 48، ـ1914، تحقيؽ: احمد زكي، في اخبلؽ الممكؾ، التاج، ىػ(255ابك عثماف عمرك بف بحر )ت:، الجاحظ (7)
، بغداد، مطبعة المعارؼ، تحقيؽ: ككركيس عكاد، الديارات، ىػ(388ابك الحسف عمي بف محمد )ت:، الشابشي (8)

 . 27، ـ1966ىػ/ 1386
، د.ت، بيركت، مؤسسة االعممي لممطبكعات، تاريخ األمـ كالممكؾ، ىػ(310ابك جعفر محمد بف جرير )ت:، الطبرم (9)

7/48 ،182 . 
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ثـ ، (1)ـ( بمبس القبلنس الطكاؿ774 -753ىػ/158 -136إذ امر المنصكر )، كانت القبلنس منيا الطكيؿ كمنيا القصير
ثـ عادت طكيمة حيث لبسيا ، ىػ( ككانت طكيمة866 -862ىػ/258 –248قّصرت القبلنس بأمر الخميفة المستعيف )

 . (2)ـ( بعد أف كانت قصيرة945-944ىػ/334 -333الخميفة المستكفي باهلل )
كيبدك اف الطيمساف لباسا مف األلبسة ، خاصة الناس كعامتيـإلى الطيمساف كذكر بأنو ثكب يمبسو  (3)كأشار دكزم

 .(4)ككاف القضاة يمبسكنو حيث كاف يطمؽ عمى القضاة اسـ: أصحاب الطيالس، المميزة ألىؿ العمـ كالفقو
 لباس البدف بالنسبة لمرجاؿ. -1-2

كذلؾ ، (5)لخارجي لمرجاؿلبس الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( الكساء كىك نكع مف أنكاع المباس ا
 . (6)لبسو مف الخمفاء الراشديف الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( كاإلماـ عمي بف ابي طالب )عميو السبلـ(

كالرداء ىك اآلخر احد مبلبس البدف الخارجي لمرجاؿ ككاف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( يمبس 
كىك لباس شائع بيف ، كالقباء مف الثياب الخارجية لمرجاؿ، (8)ـ عمي )عميو السبلـ( رداء قصيركقد اشترل اإلما، (7)الرداء

كأىدل المقكقس صاحب مصر ىدية لمرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف( كبضمنيا ، (9)الخاصة كالعامة
ة مف السندس لمرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كأىدل ممؾ الرـك جب، كالجبة ىي األخرل مف المباس الخارجي لمرجاؿ، (10)قباء

 -170جبة كشّي في خزائف ىاركف الرشيد ) 4000الى كجكد ، (12)كأشار الجيشيارم، (11)كصحبو المنتجبيف(

                                                           

مطبعة لجنة التاليؼ ، 2ط، ترجمة: محمد عبد اليادم ابك ريدة، الحضارة االسبلمية في القرف الرابع اليجرم، آدـ، متز (1)
 . 2/219، ـ1957ىػ/1377، القاىرة، شرالتاليؼ كالترجمة كالن

، القاىرة، مطبعة السعادة، تاريخ بغداد اك مدينة السبلـ، ىػ(463ابك بكر احمد بف عمي )ت:، الخطيب البغدادم (2)
 . 3/347، ىػ1349

ـ مطبكعات كزارة االعبل، ترجمة: د. اكـر فاضؿ، المعجـ المفصؿ باسماء المبلبس عند العرب، رينيارت، دكزم (3)
 . 229، ـ1971، بغداد، العراقية

. كمف الجدير بالذكر ىنا باف االكربييف الشرقييف اياـ الحركب الصميبية نقمكا الى 348، رسـك دار الخبلفة، الصابي (4)
 . 2/220، الحضارة االسبلمية، كجعمكىا لباسا لنساء الغرب. متز، كمعيا الُخمر، ببلدىـ القبلنس الطكاؿ

 . 7/31، ىػ1405، قـ، دار احياء التراث العربي، لساف العرب، ىػ(711اؿ الديف محمد بف مكـر )ت:جم، ابف منظكر (5)
7/31 . 

مطبعة دار المعارؼ ، تحقيؽ: محمد حميد اهلل، انساب األشراؼ، ىػ(279احمد بف يحيى بف جابر )ت:، الببلذرم (6)
 . 5/3، ـ1956، القاىرة، المصرية

، بيركت، دار الكتاب العربي، عيكف األخبار، ىػ(276بد اهلل بف مسمـ )ت:ابك محمد ع، ابف قتيبة الدينكرم (7)
 . 1/298، ـ1925ىػ/1443

  .457 -6/456، الكافي، الكميني (8)
 . 22، المبلبس العربية اإلسبلمية، العبيدم (9)
 . 2/54، د.ت، طبعة اليبزؾ، المحاسف كالمساكئ، ىػ(320ابراىيـ بف محمد )ت:، البييقي (10)
 . 1/220، لساف العرب، بف منظكرا (11)
مطبعة ، تحقيؽ: مصطفى السقا كآخركف، الكزراء كالكتاب، )ت:(، ابك عبد اهلل محمد بف عبدكس، الجيشيارم (12)

 . 134، ـ1938ىػ/ 1357، دمشؽ، الحمبي
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اف الخميفة المسترشد كانت معو عندما تكجو لمقاء السمطاف السمجكقي  (1)كذكر ابف الطقطقى، ـ(808-786ىػ/193
ككاف عدد مف خمفاء بني العباس ال يمبسكف ، قميص قطعة مف مبلبس الرجاؿ الخارجيةكيعّد ال، جبة 10000مسعكد 

، كالرشيد، ـ(786-785ىػ/170 -169كاليادم )، ـ(785-774ىػ/169 -158كمنيـ: الميدم )، القميص اال مرة كاحدة
أكماميا طكيمة أيضا ك ، كامتازت القمصاف بطكليا حتى تبمغ منتصؼ الساقيف، (2)ـ(841-833ىػ/227-218كالمعتصـ )

كلعؿ مف القكؿ المفيد ىنا اف األكماـ ُعمؿ عمى ، (3)إذ ال تظير منيا إال أطراؼ األصابع أك ربما أطراؼ أظافر األصابع
فقد حفظ ، تكسيعيا إلى الحد الذم جعمت فييا جيكبا استخدمت لحفظ األشياء بحسب العمؿ كالمينة التي يقـك فييا الفرد

كربما كضعت فييا ، (5)ككاف القاضي يضع بكّمو أكراقو ككراريسو التي يقرأ منيا خطبة الجمعة، (4)فييا الناس نقكدىـ
كالصيرفي يجعؿ فييا ، (8)كالدىكف كحتى صابكف الغسيؿ، كالطيكر كالببلبؿ، (7)ككضع فييا الشمكع كالمفاتيح، (6)الفكاكو
-862ىػ/252 -248ـ قبؿ عصر الخميفة المستعيف )كيبدك اف األكما، (10)فييا (9)كربما الخياط كضع الجمـ، رقاعو
، كأفادتنا ركاية محتكاىا اف الخميفة المستعيف أمر بتكسيع األكماـ كجعؿ عرضيا ثبلثة أشبار، ـ( لـ تكف بيذه السعة866

 .(11)ككاف البعض يجعؿ احد كّميو كاسعا كاآلخر ضّيقا

                                                           

، القاىرة، الرحمانية المطبعة، الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية، محمد بف عمي بف طباطبا، ابف الطقطقى (1)
 . 339، ـ1940، القاىرة

 . 154 -153، التاج، الجاحظ (2)
 . 146، 5/103، ىػ1338، مطبعة ليدف، الطبقات الكبرل، محمد، ابف سعد (3)
. كلـ تكف 146، ىػ1306، مصر، مطبعة القاىرة، األذكياء، ىػ(597ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي )ت:، ابف الجكزم (4)

ستخدـ لحفظ النقكد اك حمميا بؿ اف النساء يبدك ىف االخر قد اخطف اكماما كاسعة لحمؿ تكف اكماـ الرجاؿ فقط ت
اذ اف احدل جكارم زبيدة )زكج الخميفة ىاركف الرشيد( قد خرجت ككميا مممكء دراىـ لتكزيعا عمى المغنيف ، النقكد احيانا

، المطبعة الياشمية، 2ط، العرب كاالسبلـاعبلـ النساء في عالمي ، د. عمر رضا، كيدية مف مكالتيا الييـ. كحالة
 .   2/23، ـ1959ىػ/1378، دمشؽ

، ىػ1277، بكالؽ، دار الطباعة، الخطط المقريزية، ىػ(845تقي الديف احمد بف عمي بف عبد القادر )ت:، المقريزم (5)
1/290 . 

بك الفرج عبد الرحمف بف عمي ا، تكجد قصة ظريفة حكؿ ظرافة جحا الذم كضع الخكخ بكّمو. يراجع: ابف الجكزم (6)
. ككضعت 28-8/27، ىػ1359، حيدراباد، مطبعة دار المعارؼ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ، ىػ(597)ت:

السيد ، كذكر اف االصمعي قاؿ: ))مررت بامرأة في كميا سفرجمة((. الكاشاني، النساء احيانا الفكاكو في أكماميا
 .   2/259، ىػ1400، قـ، مطبعة الخياـ، نس في نكادر العرب كالفرسمكسكعة حدائؽ اال، العباس الحسيني

 . 2/340، الفرج بعد الشدة، التنكخي (7)
 . 130، األذكياء، ابف الجكزم (8)
دار ، 4ط، تحقيؽ: احمد عبد الغفكر العطار، الصحاح، ىػ(393اسماعيؿ بف حماد )ت:، الجمـ: المقّص. الجكىرم (9)

 . 5/1889، ـ1987ىػ/1376، بيركت، العمـ لممبلييف
 . 2/219، الحضارة االسبلمية، متز (10)
 . 244، المبلبس العربية االسبلمية، العبيدم (11)
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كتعد الدراعة مف جممة ، أنيا جّبة مشقكقة مف المقدـ (2)ةالتي قاؿ عنيا ابف سيد، (1)كلبس الخاصة كالعامة الدراعة
بؿ كانت لباسا لمعامة ، اال اف ىذا ال يعني اف الدراعة كانت لباس الخاصة فقط، كلبسيا أيضا الكزراء، (3)مبلبس الخميفة

بؿ اختمفت ألكانيا فمنيا:  كلـ تكف الدراريع ذات لكف كاحد، أف عرب األندلس لبسكا دراريع ال باطف ليا (4)كأفاد دكزم، أيضا
 .(8)كحتى الحمراء (7)كالخضراء (6)كالسكداء (5)فمنيا: البيضاء

 مبلبس الرأس بالنسبة لمنساء. -1-3
، (10)كيمّؼ حكؿ رقبتيا، كىك غطاء تغطي بو المرأة رأسيا، مف أىـ مبلبس غطاء الرأس بالنسبة لمنساء (9)يعّد الخمار

ككرد قكؿ الشاعر مسكيف الدارمي بيذا ، (11)س خمارا اسكداككانت أـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عنيا( تمب، (10)رقبتيا
 الخصكص بأبيات شعرية نكجز منيا: 

 (12)قؿ لممميحة في الخمار األسكد       ماذا أرادت بناسؾ متعبد
كقد أذكرتني ىذه األبيات في الخمار المذىب حكاية كقفت عمييا منذ زماف بالمكصؿ كىي : ))... (13)كقاؿ ابف خمكاف

التجار قدـ مدينة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ]كآلو كصحبو المنتجبيف[ كسمـ كمعو حمؿ مف الُخمر السكد فمـ يجد أف بعض 
ليا طالبا فكسدت عميو كضاؽ صدره فقيؿ لو ما ينفقيا لؾ إال مسكيف الدارمي كىك مف مجيدم الشعراء المكصكفيف 

فأتاه كقص عميو القصة فقاؿ ككيؼ أعمؿ كأنا قد تركت بالظرؼ كالخبلعة فقصده فكجده قد تزىد كانقطع في المسجد 
الشعر كعكفت عمى ىذه الحاؿ فقاؿ لو التاجر أنا رجؿ غريب كليس لي بضاعة سكل ىذا الحمؿ كتضرع إليو فخرج مف 

 المسجد كأعاد لباسو األكؿ كعمؿ ىذيف البيتيف كشيرىما كىما:
 بػػػػػػػػػدماذا أرادت بناسؾ متع  قؿ لممميحة في الخمار األسكد

                                                           

كتاب ، ىػ(175ابك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد )ت:، الدراعة: ىي ضرب مف الثياب مشقكقة مف مقدميا. الفراىيدم (1)
 .2/34، ىػ1409، طيراف، مؤسسة دار اليجرة، 2ط، العيف

 . 4/36، د. ت، طبعة بيركت، المخصص، ىػ(458ابك الحسف عمي بف اسماعيؿ )ت:، ابف سيده (2)
، ـ1956، القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ: سامي الدىاف، التحؼ كاليدايا، ىػ(380ابك بكر محمد )ت:، الخالدياف (3)

114 . 
 . 147، المعجـ (4)
 . 250/ 4، الطبقات الكبرل، ابف سعد (5)
 . 2/257، الفرج بعد الشدة، التنكخي (6)
 . 44، الديارات، الشابشي (7)
 . 231، المحبر، ابف حبيب (8)
 .1/272، لساف العرب، كالخمار ىك الجمباب. ابف منظكر، الخمار: ىك ما تغطي بو المرأة الثياب (9)
مؤسسة ، 4ط، بشار عكاد معركؼ تحقيؽ: د.، تيذيب الكماؿ، ىػ(742جماؿ الديف ابك الحجاج يكسؼ )ت:، المزم (10)

 .1/240، ـ1985ىػ/1406، بيركت، الرسالة
 . 8/463، الطبقات الكبرل، ابف سعد (11)
دار الكتب ، تحقيؽ: د. مفيد محمد قمحية، يتيمة الدىر، ىػ(429ابك منصكر عبد الممؾ النيسابكرم )ت:، الثعالبي (12)

تحقيؽ: احمد ، الكافي بالكفيات، ىػ(764ؿ بف آيبؾ )ت:خمي، ؛ الصفدم2/406، ـ1983ىػ/1403، بيركت، العممية
 .17/327، 4/35، ـ2000ىػ/1420، بيركت، دار احياء التراث العربي، االرنؤكط كتركي مصطفى

تحقيؽ: احساف ، كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف، ىػ(681شمس الديف احمد بف محمد بف ابي بكر )ت:ت: (13)
 .4/161، ـ1968 ،بيركت، دار الثقافة، عباس
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 حتى قعدت لو بباب المسجد  قد كاف شمر لمصبلة ثيابو

فشاع بيف الناس أف مسكينا الدارمي قد رجع إلى ما كاف عميو كأحب كاحدة ذات خمار أسكد فمـ يبؽ بالمدينة ظريفة 
غ منو عاد مسكيف إلى إال كطمبت خمارا أسكد فباع التاجر الحمؿ الذم كاف معو بأضعاؼ ثمنو لكثرة رغباتيـ فيو فمما فر 

 تعبده كانقطاعو((.
 فقد أكرد األبيات الشعرية بالشكؿ اآلتي:  (1)اما الثعالبي

 قؿ لممميحة في الخمار المذىب
 

 أفسدت نسؾ أخي التقي المترىب 

 نكر الخمار كنكر كجيؾ تحتو
 

 عجبا لكجيؾ كيؼ لـ يتميب 
 
 كجمعت بيف المذىبيف فمـ يكف   

 
 مف مذىبلمحسف عف ذىبييما  

 
 قاؿ الشعاع ليا اذىبي ال تذىبي  فإذا بدت عيف لتسرؽ نظرة

يصؼ لباس امرأة فقاؿ: ))... برقع صغير تمبسو المرأة  (2)كذكر ابف سيده، ككاف البرقع مف البسة الرأس عند النساء
 ا((.كقاؿ أيضا: ))كالبرقع قطعة قماش تثقب في مكضع العينيف تبصر المرأة مني، تغطي بو رأسيا((

كىذه التيجاف بعضيا مصنكع مف الذىب كمرّصع ، (3)كعند الخاصة كاف التاج كاحدا مف ألبسة الرأس عند المرأة
ككانت الجكارم كالمغنيات ىف ، بالجكاىر الثمينة كاألشكاؿ الجميمة الخبّلبة المنقكشة عمى ذلؾ التاج بأشكاؿ ىندسية

 .(4)كالجالبة لبلنتباهاألخريات يمبسف التيجاف الضخمة البلفتة لمنظر 
 لباس البدف الخارجي بالنسبة لمنساء. -1-4

كقد تعددت مبلبس النساء عند ، الجاذب لآلخريف، تفننت نساء الخاصة باأللبسة ذات الطابع الجمالي الممفت لمنظر
العامة السيما كالبد مف القكؿ بيذا المقاـ اف نساء الخاصة كاف ليف األثر الكبير كالكاضح عمى نساء ، الخاصة كالعامة
اذ كانت نساء العامة يقمدف نساء الخاصة بالزم كالممبس كيحاكلف الظيكر بنفس المظير اف لـ يكف قريبا ، األغنياء منيـ

كىذه الجبلبيب ، ىي: الجمباب: كىك غطاء يغطي الرأس كالجسـ كّمو، كمف األلبسة الخاصة بالبدف الخارجي لمنساء، (5)عميو
كما لبستو نساء ، كقد لبس الجمباب مف قبؿ نساء الخاصة، (6)بصكر حيكانية كنباتية كأشكاؿ ىندسيةكانت ُتَزيَّف كتزخرؼ 

الطبقة العامة أغنياءىـ كفقراءىـ عمى حد سكاء كجزء مف الحشمة التي فرضيا اإلسبلـ عمى المرأة كجزء مف التقميد كالعرؼ 
كتختمؼ أردية الرجاؿ عف الرداء الذم ، مبلبس الخارجية لمنساءكيعتبر الرداء احد ال، الجتماعي في المجتمعات اإلسبلميةا

اذ اف ، ككجو االختبلؼ بيف الردائيف الرجالي كالنسائي ىك مف ناحية الخياطة كالتفصيؿ كاأللكاف كنكع القماش، ترتديو النساء

                                                           

 .2/406، يتيمة الدىر (1)
 . 4/38، المخصص (2)
احمد بف يكسؼ بف احمد ، مع اف التاج ُلبس أيضا مف قبؿ بعض الخمفاء كأرباب الدكلة كأمراءىا. ينظر: القرماني (3)

. ذكر 157، ىػ1282، بغداد، مطبعة عباس التبريزم، أخبار الدكؿ كآثار االكؿ في التاريخ، ىػ(1019الدمشقي )ت:
تحقيؽ: السيد ، نياية االحكاـ، ىػ(726العبلمة الحمي اف التاج مف مبلبس النساء. الحسف بف يكسؼ بف المطير )ت:

 . 2/345، ىػ1410، قـ، مؤسسة اسماعيمياف، ميدم الرجائي
 . 163 -160، المبلبس العربية اإلسبلمية، العبيدم (4)
  .2/29، اعبلـ النساء، كحالة (5)
 . 298، المبلبس العربية السبلمية، دمالعبي (6)
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النساء غالبا ما يبالغف بأرديتيف مف  ككانت، المرأة المرمكقة الغنية كانت ترتدم الرداء المطرز كالممكف بألكاف جميمة كجذابة
 .(1)كربما كتب بالتطريز أبيات مف الشعر الغزلي، حيث التفنف بالخياطة كالتطريز كاختيار األقمشة الحريرية الممكنة

كما ارتدت النساء ، (2)كلكف األقبية النسائية تختمؼ عف الرجالية، كالقباء ىك الممبس اآلخر الذم لبسو الرجاؿ كالنساء
كىك عبارة عف حزاـ مف األقمشة يشد بو كسط المرأة كيككف عمى القباء كالرداء عند العمؿ؛ لرفعيما ، النطقة كمفرده نطاؽا

اذ اف كمييما يؤدياف العمؿ ذاتو إال أف الزنار اختص بو أىؿ الذمة تمييزا  ، (3)كالنطاؽ ال يختمؼ عف الزنار، عف األرض
 .(4)ليـ عف المسمميف

 سمكح بو بالمبلبس بيف الجنسيف:التشبو الم -2
، ظيرت في الحضارة اإلسبلمية  ظاىرة تنكر الرجاؿ بزم النساء: النساء المسمكح بو بمبلبس الرجاؿتشبو   -2-1

بؿ ىي ، كالبد مف القكؿ بأف ىذه الظاىرة لـ تظير ألكؿ مرة في الحضارة اإلسبلمية، كتنكر النساء بزم الرجاؿ كلباسيـ
فعمى سبيؿ المثاؿ الممكة بمقيس أرسمت إلى النبي سميماف مجمكعة مف الجكارم بييئة ، ات عديدة سابقةظاىرة كجدت بثقاف

كتناقمت ، كطمبت منو بيذا االمتحاف اف يعرؼ الغمماف كيميزىـ عف الجكارم، الغمماف كمجمكعة مف الغمماف بييئة النساء
يا ]الممكة بمقيس ممكة سبأ[  عمدت إلى خمسمائة غبلـ كنص الركاية ىك: ))أن، ىذه الركاية كتب التفسير كالتاريخ

كفي أعناقيـ ، كألبست الغمماف في سكاعدىـ أساكر مف الذىب (6)كالمناطؽ (5)كخمسمائة جارية فألبست الجكارم األقبية

                                                           

. كلـ يكف التطريز خاصا بالمبلبس الخارجية لمنساء بؿ المبلبس 302 -299، المبلبس العربية االسبلمية، العبيدم (1)
كذكر اف إحدل الجكارم قد كتبت عمى سركاليا الداخمي ، الداخمية لمنساء كانت يكتب عمييا بالتطريز كممات معينة

 كتاب المحاضرات.  ، ة. الراغب االصفيانيكممات ماجن
 . 307 -306، المبلبس العربية االسبلمية، لمتعرؼ عمى طبيعة كنقاط االختبلؼ يراجع: العبيدم (2)
كأشار الى بيتيف شعرييف كتبا عمى زنار ، ذكر الكشاء اف ىناؾ الكثير مف الكتابات التي كتبت عمى الزنانير كالتكؾ (3)

 كالبيتاف ىما:، خارجة مف كنيسة ببغدادإحدل الجكارم كىي 
 كريحيا مف طيبيا أطيب  زنارىا في خصرىا يطرب

 ك لكنيا مف لكنو اعجب.  ك كجييا احسف مف حمّييا

 . 2/173 ، ىػ1302، مطبعة بريؿ، المكشى اك الظرؼ كالظرفاء، ىػ(325ابك الطيب محمد بف اسحاؽ )ت:
 . 9/55، المنتظـ، ابف الجكزم (4)
. كيقاؿ اف أكؿ مف لبس 6/2458، الصحاح، اذا لبستو. الجكىرم، كتقبيت قباء، كىك رداء يمبس، الجمع أقبية قباء:ال (5)

، ق(606مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم )ت:، . ابف األثيرلبس القباء ىك النبي سميماف 
 .  4/203، ش1364، قـ، ة اسماعيميافمؤسس، 4ط، تحقيؽ: محمكد محمد الطناجي، النياية في غريب الحديث

ككانت أسماء ، كأكؿ مف لبسو اـ إسماعيؿ الخميؿ، كىك لباس تمبسو المرأة عمى اف تقـك بشد كسطيا بنطاؽ المناطؽ: (6)
زكج النبي بنت أبي بكر تسمى ذات النطاقيف ألنيا كانت تشد احدىما عمى كسطيا كتشد باآلخر طعاما لتحممو الى النبي 

ر كىما في الغار كيقاؿ سميت بذلؾ ألنيا عمدت عمى نطاقيا فشقتو الى نصفيف تمنطقت بأحدىما كحممت الطعاـ كابا بك
، د.ت، بيركت، مكتبة الحياة، تاج العركس مف جكاىر القامكس، ىػ(1205محمد مرتضى )ت:، باآلخر. الزبيدم

رفع كسط ثكبيا كترسمو عمى االسفؿ عند معاناة ثـ تشّد كسطيا بشيء كت، . كالنطاؽ: ىك اف تمبس المرأة ثكبيا13/459
ثـ ترسؿ االعمى عمى االسفؿ ، كيقاؿ ىك شقة اك ثكب تمبسو المرأة ثـ تشّد كسطيا بحبؿ، لئبل تعثر في ذيميا، االشغاؿ

 . 10/355، لساف العرب، كيقاؿ لممرأة انتطقت اك تنطقت اذا شّدت نطاقيا عمى كسطيا. ابف منظكر، الى الركبة
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 (3)كحممت الجكارم عمى خمسمائة رمكة، مرصعات بأنكاع الجكاىر (2)كشنكفا (1)أطكاقا مف ذىب كفي آذانيـ أقراطا
 . (5)...(((4)كالغمماف عمى خمسمائة برذكف
الجتياز ىذا االختبار بأمر يدؿ داللة كاضحة عمى عممو بأسرار كخفايا األمكر التي ليس  كقد عمؿ النبي سميماف 

[ بيف كقيؿ بيذا الخصكص: ))مّيز ]النبي سميماف ]، مف السيؿ اف يستدؿ عمييا احد اال األذكياء كالراسخكف بالعمـ
فكانت الجارية تأخذ الماء مف اآلنية بإحدل يدييا ثـ تجعمو عمى ، كارم كالغمماف باف أمرىـ اف يغسمكا كجكىيـ كأيدييـالج

ككانت الجارية تصب عمى باطف ساعدىا ، كالغبلـ يأخذ مف اآلنية يضرب بو كجيو، اليد األخرل ثـ تضرب بو الكجو
 .(6)فميز بينيـ بذلؾ((، اء صبان كالغبلـ يحدر الماء عمى يده حدران ككانت الجارية تصب الم، كالغبلـ عمى ظير الساعد

عبلكة عمى ذلؾ يبّيف ما ، ما تقدـ مف القكؿ يكّضح بشكؿ جمّي الزّم الذم يمبسو الرجاؿ كيميزه عف ما تمبسو النساء
كات التي تشبو كؿ كذلؾ فعاؿ كؿ جنس مف كبل الجنسيف مف خبلؿ القياـ ببعض الحر ، يركب الرجاؿ كما تركب النساء

 جنس بيا كتنكر مف الجكارم كالغمماف.
كاف ساقييا مشعرتاف ، بانيا كانت امرأة شعرانية (7)ككانت الممكة بمقيس بحسب ما ذكر عنيا في الكثير مف المصادر

لشعر عف كالدليؿ عمى ذلؾ ىك اف النبي سميماف عميو السبلـ قبؿ اف يتزكجيا طمب مساعدة الجف بإيجاد طريقة إلزالة ا
 فصنعكا لو النكرة التي تستخدـ بالحماـ إلزالة الشعر عف ساقييا.، ساقييا

                                                           

، ؛ الفيركزابادم4/41، النياية في غريب الحديث، كىك نكع مف انكاع حمي االذف. ابف االثير، مفردىا قرطالقراط: ا (1)
 .2/378، د.ت، بيركت، دار العمـ لمجميع، القامكس المحيط، ىػ(817مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم )ت:

النياية في غريب ، ؛ ابف االثير4/1383، الصحاح، كىرمشنكفا: مفرده شنؼ كىك نكع مف قرط االذف اك حمييا. الج (2)
مجمع ، ىػ(1085محمد بف عمي )ت:، . كقيؿ الشنؼ ما يعمؽ باليسرل كالقرط باليمنى. الطريحي2/505، الحديث
 .  2/546، ىػ1408، قـ، مكتبة نشر التفاىـ االسبلمي، 2ط، تحقيؽ: احمد الحسيني، البحريف

، لساف العرب، كىي التي تتخذ لمنسؿ كالجمع رمؾ اك ارماؾ. ابف منظكر، البراذيفرمكة: الرمكة االنثى مف  (3)
10/434 . 

 . 18/54، تاج العركس، كالمقصكد ىنا الخيؿ غير العراب. الزبيدم، برذكف: دابة لمحمؿ الثقيؿ ال تككف اال مف الخيؿ (4)
18/54 . 

مؤسسة االعممي ، تحقيؽ: لجنة مف العمماء، يافتفسير مجمع الب، :ابك عمي الفضؿ بف الحسف النكرم )ت، الطبرسي (5)
تحقيؽ: عبد ، بحار األنكار، ىػ(1111محمد باقر )ت:، ؛ المجمسي7/382، ـ1995ىػ/1415، بيركت، لممطبكعات

 . 14/120، ـ1983ىػ/1403، بيركت، مؤسسة الكفاء، 2ط، الرحيـ الرباني الشيرازم
دار ، تحقيؽ: خالد عبد الرحمف العؾ، بغكم المسمى بػ: معالـ التنزيؿتفسير ال، ىػ(510حسيف بف مسعكد )ت:، البغكم (6)

 .14/121، بحار األنكار، ؛ المجمسي3/419، د.ت، بيركت، دار المعرفة
، ـ1995ىػ/1415، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: خميؿ الميس، جامع البياف، ىػ(310محمد بف جرير )ت:، الطبرم (7)

تحقيؽ: اسعد ، تفسير ابف ابي حاتـ، ىػ(327الرازم )ت:، ؛ ابف ابي حاتـ1/349، ؛ تاريخ االمـ كالممكؾ19/207
تعميؽ ، تفسير القمي، ىػ(329عمي بف ابراىيـ )ت:، ؛ القمي9/2894، د.ت، صيدا، المكتبة العصرية، محمد الطيب

، ىػ(380ابك الميث )ت:، ؛ السمرقندم2/128، ىػ1387، النجؼ، مطبعة النجؼ، كتصحيح: السيد طيب المكسكم
ابك القاسـ الحسف بف ، ؛ ابف عساكر2/585، د.ت، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: د. محمكد مطرجي، تفسير السمرقندم

، ىػ1415، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: د. عمي شيرم، تاريخ مدينة دمشؽ الكبير، ىػ(571ىبة اهلل الشافعي )ت:
، ـ1966ىػ/1386، دار صادر، الكامؿ في التاريخ، (ىػ630عمي بف ابي الكـر الجزرم )ت:، ؛ ابف االثير69/75
1/237. 
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بيذا الخصكص: ))... لكف استخداـ النكرة إلزالة الشعر عف الجسد اك عف ساؽ  (1)كقاؿ احد المؤرخيف المحدثيف 
كانما ايضا القكؿ باف ، فحسب تحسيف مظير المرأة ليناسب الذكؽ الجنسي الذككرم، عند المؤكليف، بمقيس لـ يكف ىدفو

 أم مف مصدر السمطة((. ، انيى سمطة المرأة عبر تجريدىا مف الشعر، الرجؿ –سميماف 
كربما ىنا يقصد ، (2)كالزّباء ىي الكثيرة الشعر كاليمباء الطكيمة الشعر، كركم باف الممكة بمقيس كانت زّباء ىمباء

سـ بمقيس باعتبارىا شعرانية كقد استخدمكا النكرة ألكؿ مرة مف اجؿ ازالة بالشعر ليس شعر الرأس بؿ الشعر المكجكد عمى ج
 الشعر المكجكد عمى ساقييا كعد ىذا االستخداـ االكؿ لمنكرة كمزيؿ لمشعر في التاريخ. 

مف النص السابؽ يمكف القكؿ باف الشعر عمى الساقيف كالجسـ الشعراني شيء خاص بالرجاؿ كرمزية مف رمزيات 
 تتناسب مع المرأة التي يجب اف تزيؿ ىذه العبلمة عنيا اف كانت مكجكدة لتبقى محافظة عمى الحدكد الفاصمة الذككرة ال

 بينيا كبيف الجنس الثاني.
كيذكر باف ، ككثيرا ما كانت تترؾ ذراعيا مكشكفة، كما اف الممكة زينكبيا ممكة تدمر كانت ترتدم العمامة عمى رأسيا

كيندر اف ترل محمكلة عمى ، اذ انيا خبلؿ اسفارىا لـ تركب سكل الخيؿ، جاؿ منو الى النساءسيرتيا اقرب الى سيرة الر 
كاذا ، بؿ حتى الرجاؿ مف األمـ األخرل كالفرس كاألرمف، كما انيا كانت دائما تجالس الرجاؿ مف القادة كاألعكاف، ىكدج

الحرب كعمى رأسيا الخكذة الركمانية مجردة استعرضت جيشيا كانت تمر أماـ الصفكؼ عمى ظير جكادىا مرتدية لباس 
عدة  (6)كذكر اليعقكبي، (5)كما انيا كانت مكلعة بالصيد كالقنص، (4)القدماء (3)إحدل ذراعييا كما يفعؿ المقاتميف اليكناف

فخطبيا احد الممكؾ فقاؿ لو اخاه: ))لك كانت ممف تنكح ، منيا: ))كانت شديدة الزىادة بالرجاؿ((، عدة نصكص عنيا
فعندما ىـ بالتكجو الييا قاؿ لو اخاه: ))لـ ار ، كعندما خطبيا قالت لو: ))اقبؿ اليَّ أزكجؾ نفسي((، رجاؿ لُسِبقَت إلييا((ال

((. (8): ))... حتى دخؿ عمى الزباء فمما رأتو تكشفت فإذا ىي مظفكرة االسب(7)كقاؿ الطبرم، رجبل يزؼ الى امرأة قبمؾ((
بؿ ارادت اف تقتص منو ةتاخذ ثار ابييا منو النو كاف ، قيقية منيا لبلقتراف بو((. كىذا دليؿ عمى عدـ الرغبة الح(8)االسب
 قد قتمو.
كاذا لبستيا المرأة بمعنى انيا تنكرت بزم ، كبما يتعمؽ بمبسيا لمعمامة التي تعتبر مف مبلبس الرأس الخاصة بالرجاؿ 
اال أنيا بطبيعة الحاؿ كنتيجة ، فراء مف األمـ األخرفاف طبيعة عمميا كممكة يتكجب اف تمتقي بالرجاؿ كالقادة كالس، الرجؿ

لما تمارسو مف سمطة باعتبارىا راس اليـر في الدكلة قد أشعرتيا بالقكة كالسطكة الى الدرجة التي أصبحت فييا ال تبالي 
ككشؼ ، كؼ الذراعبارتداء ما يمبسو المقاتؿ البطؿ الذم يزج نفسو بصكلة الميداف بجكاده كخكذتو الحديدية كعدة حربو مكش

كال يخفى عمى القارمء المطمع باف الصيد ، األذرع ىك اآلخر مف المظاىر الذككرية التي يعاب عمى المرأة القياـ بيا

                                                           

 .90، ـ1998، بيركت، مطبعة رياض الريس لمكتب كالنشر، 2ط، بمقيس امرأة االلغاز كشيطانة الجنس، زياد، منى (1)
 .9/2895، تفسير ابف ابي حاتـ، ابف ابي حاتـ (2)
يا كانت باالصؿ يكنانية مف ذرية كيمكبكترا ممكة مصر التي ربما كاف تقميدىا لزم القائد اليكناني ناتج عف اف ام (3)

 .3/41، 1980، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 5ط، االعبلـ، خير الديف، تزكجيا امبراطكر اليكناف. الزركمي
 .134 -133، 2/128، أعبلـ النساء، كحالة (4)
 .3/41، االعبلـ، الزركمي (5)
 .1/208، تاريخ اليعقكبي (6)
 .1/347، الكامؿ في التاريخ، ؛ ابف االثير1/443، يخ الرسؿ كالممكؾتار  (7)
، ؛ ابف منظكر1/88، الصحاح، شعر االسب: ىك شعر اإلست )اإلست ىك فتحة الدبر( كيقاؿ شعر الفرج. الجكىرم (8)

 .1/36، القامكس المحيط، ؛ الفيركزابادم213/ 1، لساف العرب
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كالقنص ىك مف فعؿ الرجاؿ ال مف فعؿ النساء ألنو بحاجة الى قكة بأس كمطاكلة بالمطاردة كربما ىاجـ الكحش المراد 
. صيده الصياد الى الدرجة التي  يحتاج بيا الصياد لمدفاع بدؿ اليجـك

كمكرست في مكة قبؿ اإلسبلـ أياـ مكاسـ الحج طقكس أشبو ما يمكف بالطقكس الدينية ككصفيا بيذا الكصؼ 
يابا يبحثف عف المتخمفيف مف ، الرتباطيا بمكسـ الحج إذ تتنكر النساء بزم الرجاؿ كيطكفّف في شكارع مكة كأزقتيا جيئة كا 

 .(1)ـ الحج فيخرجنيـ باالكراه إلى الطكاؼ كأداء المراسـ المتعارؼ عمييا آنذاؾالرجاؿ عف مكس
، كاستخدمت النساء في بعض االحياف لخداع العدك اثناء الحركب كامرف بالتشبو بزم الرجاؿ إليياـ العدك بكثرة العدد

األمر الذم ، عدك كيعتقد بأنيف رجاالكذلؾ مف خبلؿ لبس النساء مبلبس الرجاؿ كالظيكر عمى األسكار بأسمحتيف فيخدع ال
 .      (2)يزيد مف إرباؾ العدك الذم سيتكقع باف خصمو قد تأىب كاعد العدة لممكاجية

فاستخدـ طريقة ، ـ656ىػ/36سنة  (3)قد لجأ الى مثؿ ىذا العمؿ بعد انتياء معركة الجمؿ ككاف اإلماـ عمي 
 عنيا( مف البصرة إلى المدينة عدد مف النساء بعد أف أكرميا كأشار التمكيو باف بعث مع أـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل

المؤرخكف إلى ذلؾ بالقكؿ: ))...أكرميا ]عائشة[ كبعث معيا إلى المدينة عشريف امرأة مف نساء عبد القيس عمميف 
نة ألقى النساء بالعمائـ كقمدىف بالسيكؼ فمما كانت ببعض الطريؽ... قالت ىتؾ سترم برجالو... فمما كصمت المدي

 (6)قاؿ: ))...أنفذ معيا ]عائشة[ أربعيف، بيذا الخصكص (5)كبركاية الشيخ المفيد، (4)عمائميف كقمف ليا: إنما نحف نسكة((

                                                           

 .144ىامش  413، ـ2007، بنغازم، دار المدار االسبلمي، االسبلمية دراسة جندرية االختبلؼ في الثقافة، آماؿ، قرامي (1)
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا ، ىػ(1041ابك العباس احمد بف محمد التممساني )ت:، المقرم (2)

 .1/264، ـ1968، بيركت، دار صادر، لساف الديف ابف الخطيب
كبيف طمحة كالزبير ، بعد تكليو الخبلفة ـ بيف اإلماـ عمي 656ىػ/36ىا في البصرة سنة الجمؿ: معركة دارت رحا (3)

كالزبير كاـ المؤمنيف عائشة كاف النصر فييا لجانب اإلماـ عمي )عميو السبلـ(. حكؿ تفاصيؿ المعركة. يراجع: ابك 
مؤسسة دار ، حسف السنيدتحقيؽ: ، كتاب الجمؿ كصفيف كالنيركاف، ىػ(157لكط بف يحيى االزدم الككفي )ت:، مخنؼ
الجمؿ كالنصرة ، ىػ(413محمد بف محمد النعماف )ت:، ؛ الشيخ المفيد219 -53، ىػ1420، مكة المكرمة، اإلسبلـ

 ىػ. 1416، قـ، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي، 2ط، تحقيؽ: السيد عمي مير شريفي، لسّيد العترة في حرب البصرة
دار احياء الكتب ، تحقيؽ: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ، شرح نيج الببلغة ،ىػ(656المعتزلي )ت:، ابف أبي الحديد (4)

 .1/23، ـ1959ىػ/1378، بيركت، العربية
 .415، الجمؿ، الشيخ المفيد (5)
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كيكّف عف يمينيا كشماليا كمف ، كأمرىف اف يحفضنيا، كقمدىف السيكؼ، امرأة ألبسيف العمائـ كالقبلنس (1)أربعيف
 .(2)ف أبي بكرككاف معيف أخييا محمد ب، كرائيا...((

يخرجف بزم الرجاؿ إلى الحرب مع أزكاجيف متقمدات السيكؼ مدربات عمى القتاؿ يقاتمف  (3)ككانت نساء الخكارج 
عدكىف كيخضف المعركة جنبان الى جنب مع أزكاجيف كذكييف دكف أف يعرفيف الخصـ متشبيات بالرجاؿ مف حيث المباس 

ا أكد ما ذىبنا إليو مف القكؿ مف اف نساء الخكارج كّف يخضف الحرب مع الرجاؿ نص (5)كأكرد ابف اعثـ الككفي، (4)كالفعاؿ
كذلؾ عند حديثو عف المعارؾ التي دارت رحاىا بضكاحي الككفة ، متنكرات بزّم الرجاؿ دكف اف يعرؼ احد بانيف نساء

عيـ الخكارج ىك شبيب بف ككاف ز ، ـ(713 -692ىػ/95 – 73عمييا ) (6)كداخميا اياـ كالية الحجاج بف يكسؼ الثقفي
فقاؿ: ))... ثـ ركب شبيب كمعو أمو يقاؿ ليا الجييرة في امرأة مف نساء الخكارج كمعو أيضا امرأتو ]غزالة[. قاؿ: ، (7)يزيد

                                                           

اختمفت الركايات بعدد النساء البلئي عمميف اإلماـ عمي )عميو السبلـ( كبعثيف مع اـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل  (1)
تحقيؽ: ، الجمؿ، ىػ(1082عمي بف الحسيف )ت:، امرأة. ابف شدقـ المدني 20لت اف عددىف ىك عنيا( فمنيا مف قا

، اعياف الشيعة، السيد محسف، ؛ االميف149، دكف مكاف كتاريخ طبع، مطبعة محمد، السيد تحسيف آؿ شبيب المكسكم
امرأة.  30المرعشي اف عددىف  . كقاؿ العبلمة1/463، د.ت، بيركت، دار التعارؼ لممطبكعات، تحقيؽ: حسف االميف

، ىػ1417، قـ المقدسة، مكتبة اية اهلل المرعشي النجفي، شرح احقاؽ الحؽ، ىػ(1411شياب الديف النجفي )ت:
( كبغض النظر عف 1ىامش ) 3/97، اعبلـ النساء، امرأة. كحالة 70؛ كذكرت مصادر اخر اف عددىف 32/432

مي )عميو السبلـ( فالمراد مف ذلؾ ىك اف ىناؾ نكع مف التشبو المراد منو الدد الذم تشبو بزم الرجاؿ بامر االماـ ع
 التمكيو لتحقيؽ امر معيف.

تحقيؽ: عادؿ احمد عبد المكجكد ، اإلصابة في تمييز الصحابة، ىػ(852احمد بف عمي )ت:، ابف حجر العسقبلني (2)
 .1/64، ـ1415، بيركت، دار الكتب العممية، كالشيخ عمي محمد معكض

عمى التحكيـ  كحممكا اإلماـ عمي ، ـ657ىػ/37في صفيف سنة  ىـ مف خرج عمى اإلماـ عمي  :الخكارج (3)
ـ 658ىػ/38كفارقكه كقاتميـ بالنيركاف سنة ، كاجبركه عمى إنياء القتاؿ بعد اف كاف مف النصر منو قاب قكسيف اك أدنى

ابك الفتح محمد بف عبد ، ؛ الشيرستاني557 -369، الجمؿ كصفيف كالنيركاف، كانتصر عمييـ. يراجع: ابك مخنؼ
-92، ـ2008، بيركت، دار الفكر، تقديـ: صدقي جميؿ العطار، الممؿ كالنحؿ، ىػ(548الكريـ بف ابي بكر )ت:

111 . 
، دار الفكر لمطباعة كالنشر، تحقيؽ: د. سييؿ زكار، تاريخ خميفة بف خياط، ىػ(240خميفة العصفرم )ت:، ابف خياط (4)

، د.ت، قـ، مكتبة بصيرتي، ببلغات النساء، ىػ(380ابك الفضؿ بف ابي طاىر )ت:، ؛ ابف طيفكر210، د.ت، كتبير 
 .   43/498، تاريخ مدينة دمشؽ الكبير، ؛ ابف عساكر139

 .65، 62 -7/59، كتاب الفتكح (5)
ثقفي كني بػ: ابا محمد كلى الحجاج بف يكسؼ الثقفي: ىك الحجاج بف يكسؼ بف الحكـ بف أبي عقيؿ بف مسعكد ال (6)

كأما أـ الحجاج فيي أـ الكليد بف ، فمات اباه يكسؼ كالحجاج عمى المدينة فنعاه عمى المنبر، لعبد الممؾ بعض الكاليات
قتؿ عبد اهلل بف الزبير سنة ثبلث كسبعيف فكاله عبد الممؾ الحجاز ثبلث سنيف ثـ كاله العراؽ كىك ، يزيد بف عبد الممؾ

ابك محمد عبد اهلل بف مسمـ ، ـ. ابف قتيبة الدينكرم713ىػ/95تكفي سنة ، ثبلثيف سنة فكلييا عشريف سنةابف ثبلث ك 
 .397 -395، د.ت، القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ: د. ثركت عكاشة، المعارؼ، ىػ(276)ت:

فرقة الخارجية الصفرية بعد تكلى زعامة ال، شبيب بف يزيد: ىك شبيب بف يزيد بف بف نعيـ المكنى بػ: ابي الصحارل (7)
، ؛ الشيرستاني5/56، تاريخ األمـ كالممكؾ، ؛ الطبرم410، المعارؼ، ىػ. ابف قتيبة76مقتؿ صالح بف مسرح سنة 
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قاؿ فسار شبيب أيضا في ، قاتمت غزالة كمعيا خمسكف امرأة مف نساء الخكارج، (1)قاؿ: ككانت غزالة مف سبي أصفياف
قد تقمدف السيكؼ كفي أيدييف الرماح... كاشتبكت الحرب بيف ، خمسكف امرأة مف نساء الخكارجعسكره كمعو مائتاف ك 

الحجاج كشبيب... كحممت غزالة امرأة شبيب فيمف معيا مف النساء كحمؿ أصحاب شبيب معيف كانيـز الناس مف بيف 
 أيدييف حتى صار الحجاج الى باب قصره((.

 مشيكرة فقاؿ:كبيذا المكقؼ انشد الشاعر أبياتو ال
 صدعت غزالة قمبو بكتيبة               

 
 تركت مسامعو كأس الدابر 

 كبالحركب نعامة           (2)ليث الخكاف
 

 فتخاء تنفر مف صفير الصافر 
 
 ىبّل خرجت الى غزالة في الكغى        

 
 (3)اذ صار قمبؾ في جكانح طائر 

 
 .تشبو الرجاؿ االيجابي بمبلبس النساء -2-2 

كبعدما حاكلت النساء الصعكد كاالرتفاع مف كضع االنخفاض الذم ىف فيو لمكصكؿ إلى مستكل الرجؿ السكم 
، كلكف بالمقابؿ فاف جنس الرجاؿ ىك اآلخر ذىب إلى ما ذىب إليو النساء بما يتعمؽ بمكضكع التنكر كالتشبو، المرتفع

بي لمرجاؿ الذم اريد مف كراء فعمو كالقياـ بو امر ليس لو عبلقة ككردتنا ركايات تناقمتيا كتب التاريخ حكؿ التنكر االيجا
 (4)كالمثاؿ عمى ذلؾ ىك ما ذكره الحمكم، كلكف عمؿ بو كمداىنة كخداع، كالتمايؿ كاالسترخاء، بالنزكؿ الى مستكل النساء

ككانت الييكد كاألكس ، بكسر الفاء كالياء بعد الطاء، فقاؿ: ))... الفطيكف، بخصكص قصة مالؾ بف عجبلف كالفطيكف
ككانت لو فييـ سنة اال تزكج امرأة منيـ إال أدخمت عميو قبؿ زكجيا حتى يككف ىك الذم يفتضيا إلى ، كالخزرج يدينكف لو

                                                                                                                                                                                     

، 9ط، تحقيؽ: مأمكف الصاغرجي، سير أعبلـ النببلء، ىػ(748شمس الديف )ت:، ؛ الذىبي1/127، الممؿ كالنحؿ
 .4/148، ـ1993ىػ/1413، بيركت، مؤسسة الرسالة

كيسرفكف في كصؼ عظميا حتى يتجاكزكا حد ، اصفياف: كىي مدينة عظيمة مشيكرة مف أعبلـ المدف كأعيانيا (1)
، معجـ البمداف، ىػ(626ياقكت بف عبد اهلل )ت: ، كأصبياف: اسـ لئلقميـ بأسره. الحمكم، االقتصاد إلى غاية االسراؼ

 .1/206، ـ1995، بيركت، دار صادر، 2ط
 .7/117، العيف، اف: ىك رقاقة تبسط تحت ما يؤكؿ مف الطعاـ. الفراىيدمالخك  (2)
دار ، تحقيؽ: مشيكر حسف محمد، كتاب المتكاريف، ىػ(409عبد الغني )ت:، ؛ االزدم411، المعارؼ، ابف قتيبة (3)

احمد بف  شمس الديف محمد بف، ؛ الذىبي2/455، كفيات األعياف، ؛ ابف خمكاف73، ـ1989ىػ/1410، دمشؽ، القمـ
، ـ1987ىػ/1407، بيركت، دار الكتاب العربي، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدميرم، تاريخ اإلسبلـ، ىػ(748عثماف )ت:

 .16/60، الكافي بالكفيات، ؛ الصفدم5/417
، دار صادر، الكامؿ في التاريخ، ىػ(630عمي بف ابي الكـر الجزرم )ت:، ؛ ابف االكثير5/85، معجـ البمداف (4)

سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير ، ىػ(942محمد بف يكسؼ )ت:، ؛ الصالحي الشامي1/656، ـ1966ػ/ى1386
، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، العباد

ثة تنكر ابف عجبلف بزم . مادة يثرب. كاشار اليعقكبي الى ىبلؾ الفطيكف كلـ يشر الى حاد3/284، ـ1993ىػ/1414
. كالجدير بالقكؿ 1/197، د.ت، بيركت، دار صادر، تاريخ اليعقكبي، ىػ(284النساء. محمد بف يعقكب بف كاضح )ت:

، ىنا اف ابناء كاحفاد الفطيكف عدد منيـ قد اعتنقكا االسبلـ كرككا الحديث كتفقيكا بالديف اإلسبلمي. يراجع: ابف سعد
، دار الفكر لمطباعة، تحقيؽ: د.سييؿ زكار، طبقات خميفة، خميفة العصفرم، بف خياط؛ ا5/281، طبقات ابف سعد

اإلصابة في ، ؛ ابف حجر العسقبلني21/309، 16/417، تيذيب الكماؿ، ؛ المزم475، ـ1993ىػ/1414، بيركت
 .1/232، تمييز الصحابة
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فمما كانت الميمة التي تيدل فييا إلى زكجيا خرجت عمى ، أف زكجت أخت لمالؾ بف العجبلف بف زيد السالمي الخزرجي
فقاؿ ليا: قد جئت بسكءة بخركجؾ عمى قكمؾ كقد كشفت عف ، قييا كأخكىا مالؾ في المجمسمجمس قكميا كاشفة عف سا

ثـ دخمت إلى منزليا فدخؿ إلييا أخكىا كقد ، قالت: الذم يراد بي الميمة أعظـ مف ذلؾ ألنني أدخؿ عمى غير زكجي، ساقيؾ
عؾ في جممة النساء عمى الفطيكف فإذا خرجف أرمضو قكليا فقاؿ ليا: ىؿ عندؾ مف خير؟ قالت: نعـ: فماذا؟ قاؿ: أدخؿ م

فتزيا بزم النساء كراح معيا فمما خرج النساء مف عندىا ، قالت: افعؿ، مف عندؾ كدخؿ عميؾ ضربتو بالسيؼ حتى يبرد
 دخؿ الفطيكف عمييا فشد عميو مالؾ بف العجبلف بالسيؼ كضربو حتى قتمو كخرج ىاربا((. 

ني عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( اف كجد رجبل في المسجد مرتديا مبلبس كحدث في اياـ خبلفة الخميفة الثا
كسبب ذلؾ انو تحايؿ بالتعاكف مع امرأة عجكز كتمكف مف الدخكؿ عمى احدل بنات ، النساء محمكؽ المحية كمقطكع الرأس

،  عميو كآلو كصحبو المنتجبيف(فكالدىا استشيد مع رسكؿ اهلل )صمى اهلل، االنصار التي كانت تعيش كحيدة بعد فقداف ابكييا
كتمكف مف مفاجأتيا بعد اف عرفت انو رجؿ تشبو بزم النساء ، ككالدتيا تكفيت اياـ خبلفة ابا بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو(

كاجتيدت اليصالو الى المسجد كرمي رأسو كجثتو ، ثـ تمكنت مف قتمو كاحتزاز رأسو، كليس امرأة فقاـ بمباغتتيا كافتتضاىا
 .(1)اال انيا حممت منو ،فيو

حدث اف كلى عبد اهلل بف الزبير عمى ، كفي اياـ دكلة المختار بف ابي عبيد الثقفي في الككفة كصراعو مع الزبيرييف
ككجد اف ، كالذم خاض حربا مع المختار الثقفي نتيجتيا اف حكصر ابف مطيع بقصر االمارة مع جيشو، الككفة ابف مطيع

كبالفعؿ عمؿ بتمؾ النصيحة ، ار عميو بعض خاصتو باف يتنكر فيرتدم زم امرأة كيخرج مف الككفةفاش، ال مفر مف المختار
 .(2)كنجح تدبيره باف خرج ليبل مرتديا مبلبس النساء كدخؿ الى دار ابي مكسى االشعرم كتـ ايكاءه بتمؾ الدار في الككفة

خصكمو عند دخكلو الى بغداد ككاف أىميا قد كبعد اف استطاع القضاء عمى ، كحدث أياـ خبلفة المأمكف العباسي
عندما عرفكا باف المأمكف العباسي أعطى كالية العيد لئلماـ الرضا )عميو ، بايعكا إلبراىيـ ابف الميدم خميفة ليـ ببغداد

تكجو الى االمر الذم اضطر المأمكف ال، كانو ينكم تسميـ األمر بالخبلفة لمعمكييف، بمشكرة كزيره الفضؿ بف سيؿ، السبلـ(
خماد الفتنة التي عمى أثرىا اختفى ابراىيـ بف الميدم كبعد طكؿ عيد باالختفاء خكفا مف المأمكف فخرج بإحدل  بغداد كا 

فقاؿ: ))كأف إبراىيـ بف الميدل لما طاؿ استتاره عف المأمكف ضاؽ  (3)كاكرد ىذه الركاية الطبرم، الميالي متنكرا بزم امرأة
ككاف عطرا فعرض لو حارس فمما شـ ، كاف مستخفيا فيو يريد مكضعا آخر في زم امرأةصدره فخرج ليمة مف مكضع 
فمما عمـ أنو رجؿ ضبطو فقاؿ خذ خاتمي فثمنو ثبلثكف ألؼ دينار كخمني فأبى كتعمؽ بو ، رائحة الطيب ارتاب بو فكممو

جمس المأمكف مجمسا عاما كقاـ خطيب فحممو إلى صاحب الشرطة فأتى بو المأمكف فمما دخؿ عميو بالحالة التي ىك عمييا 
كلما دخؿ إبراىيـ بيف يديو سمـ عميو بالخبلفة فرد ، بحضرتو يخطب بفضمو كما رزقو اهلل جمت عظمتو مف الظفر بإبراىيـ

كمف تناكلتو يد ، كالعفك أقرب لمتقكل، يا أمير المؤمنيف إف كلى الثار محكـ في القصاص، عميو السبلـ. فقاؿ إبراىيـ
ر بما مدلو مف أسباب الرجاء ما يأمف معو عادية الدىر كقد جعؿ اهلل عفكؾ فكؽ كؿ ذم عفك كما جعؿ كؿ ذم األقدا

                                                           

. 104، ـ1962ىػ/1381، النجؼ، لمطبعة الحيدريةا، 2ط، االنكار العمكية كاالسرار المرتضكية، الشيخ جعفر، النقدم (1)
 لمتعرؼ عمى تفاصيؿ الركاية راجع الكتاب المذككر )االنكار العمكية(.

ذكب ، ىػ(645جعفر بف محمد بف جعفر ىبة اهلل )ت:، ابف نما الحمي؛ 6/239، كتاب الفتكح، ابف اعثـ الككفي (2)
بحار ، ؛ المجمسي107، ـ1416، قـ المقدسة، النشر االسبلميمؤسسة ، تحقيؽ: فارس الحسكف، النظار في شرح الثار

عكالـ العمـك كالمعارؼ كاالحكاؿ مف اآليات ، ىػ(1130الشيخ عبد اهلل االصفياني )ت:، ؛ البحراني45/369، االنكار
، قـ المقدسة، مطبعة امير، تحقيؽ: مدرسة االماـ الميدم عميو السبلـ، كاالخبار كاالقكاؿ )اإلماـ الحسيف عميو السبلـ(

 .689، ىػ1407
 .6/392، الكامؿ في التاريخ، ؛ ابف االثير7/175، تاريخ االمـ كالممكؾ، الطبرم (3)
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ف تعفك فبفضمؾ... كأقبؿ عمى أخيو أبي إسحؽ كابنو العباس كالقكاعد كقاؿ ما تركف في ، ذنب دكني فإف تؤاخذ فبحقؾ كا 
ى أف يتمؼ. كبعضيـ قاؿ تقطع أطرافو كيترؾ إلى أف يقصص لحمو إل :أمره؟ فقاؿ بعضيـ يضرب عنقو. كبعضيـ قاؿ

نما اختمفكا في الصفة فقاؿ المأمكف ألحمد بف أبي خالد ما تقكؿ أنت يا أحمد؟ فقاؿ يا أمير  يمكت. فكؿ أشار بقتمو كا 
ف عفكت لـ نجد مثمؾ عفى عف مثمو فأيما أحب إليؾ أف ، المؤمنيف: إف قتمتو كجدنا مثمؾ قد قتؿ مثمو كثيرا تفعؿ فعبل كا 

تجد لؾ فيو شريؾ أك تنفرد بالفضؿ؟ ! فأطرؽ المأمكف مميا ثـ رفع رأسو. فقاؿ: أعد ما قمت يا أحمد؟ فأعاد فقاؿ بؿ منفرد 
بالفضؿ كال رأل لنا في الشركة فكشؼ إبراىيـ المقنعة عف رأسو ككبر تكبيرة عالية كقاؿ قد عفى كاهلل أمير المؤمنيف 

ككاف إبراىيـ طكيبل ادـ جعد الشعر جيير الصكت فقاؿ لو المأمكف: ال بأس عميؾ يا عـ ، عبصكت كاد اإليكاف أف يتزعز 
كأمر بحبسو في دار أحمد بف أبي خالد فمما كاف بعد شير أحضره المأمكف فقاؿ اعتذر مف ذنبؾ. فقاؿ يا أمير المؤمنيف 

بشكر... فقاؿ المأمكف: ال تثريب عميؾ يا عماه كعفك أمير المؤمنيف أعظـ مف أف أنطؽ ، ذنبي أجؿ مف أف أتفكه فيو بعذر
 قد عفكت عنؾ فاستأنؼ الطاعة كرد مالو كضياعو((.

بكيع مسممة بف يعقكب في دمشؽ ليعمف تمرده عمى ، ـ813ىػ/198تحديدا سنة ، كفي أياـ المأمكف العباسي ايضا
ريؽ السبللـ تنكر ىك كصاحب لو اسمو ابك كعندما حاصرت القكات العباسية دمشؽ كدخمتيا عف ط، السمطة العباسية ىناؾ

ذلؾ بالقكؿ: ))كنشب  (1)كذكر ابف عساكر، العميطرػ كالذم أسره مسممة بعد اخذ الكالية بالخديعة منو ػ بثياب النساء كىربا
القتاؿ كصعد اصحاب بييس السكر... فمـ يشعر أصحاب مسممة اال كىـ معيـ في مدينة دمشؽ فاجفمكا ىربا الى مسممة 

 دعا بابي العميطر ففؾ عنو الحديد كلبسا ثياب النساء كخرجا مع الحـر مف الخضراء((.ف
ركاية قتؿ  (2)كنقؿ ابف االثير، قتميما الخميفة المقتدر باهلل، ـ الكزير ابف الفرات ككلده المحسف924ىػ/312كقتؿ سنة 

ف الفرات مختفيا كما ذكرنا ككاف عند حماتو المحسف ككيؼ كاف متخفيا بزم امرأة فقاؿ: ))ككاف المحسف ابف الكزير اب
كتعكد بو إلى المنازؿ التي يثؽ بأىميا  (3)حزانة كىي كالدة الفضؿ بف جعفر بف الفرات ككانت تأخذه كؿ يـك إلى المقبرة

تقصد  عشاء كىك في زم امرأة فمضت يكما إلى مقابر قريش كأدركيا الميؿ فبعد عمييا الطريؽ فأشارت عمييا امرأة معيا اف
امرأة صالحة تعرفيا بالخير تختفي عندىا فأخذت المحسف كقصدت تمؾ المرأة كقالت ليا معنا صبية بكر نريد بيتا نككف 
فيو؛ فأمرتيـ بالدخكؿ إلى دارىا كسممت إلييـ قبة في الدار فأدخمف المحسف إلييا كجمسف النساء الذيف معو في صفة بيف 

رأت المحسف في القبة فعادت إلى مكالتيا فأخبرتيا أف في الدار رجبل فجاءت يدم باب القبة فجاءت جارية سكداء ق
صاحبتيا فمما رأتو عرفتو. ككاف المحسف قد أخذ زكجيا ليصادره فمما رأل الناس في داره يجمدكف كيشقصكف كيعذبكف مات 

صيحة ألمير المؤمنيف فجأة فمما رأت المرأة المحسف كعرفتو ركبت في سفينة كقصدت دار الخميفة كصاحت معي ن
فأحضرىا نصر الحاجب فأخبرتو بخبر المحسف فانتيى ذلؾ إلى المقتدر فأمر ناكزؾ صاحب الشرطة اف يسير معيا 
كيحضره فأخذىا معو إلى منزليا كدخؿ المنزؿ كاخذ المحسف كعاد بو إلى المقتدر فرده إلى دار الكزير فعذب بأنكاع العذاب 

ـ يجبيـ إلى دينار كاحد كقاؿ ال اجمع لكـ بيف نفسي كمالي كاشتد العذاب عميو بحيث امتنع ليجيب إلى مصادرة يبذليا فم
 عف الطعاـ((.

 كقد احتضب ]اختضب[ في يديو كرجميو((.، : ))... ثـ ظفر بالمحسف كىك في زم امرأة(4)كقاؿ الذىبي
بزم امرأة ليحذره مف مؤامرة يدبرىا ـ الى قصر الخميفة الظاىر متنكرا 933ىػ/321كحضر احد القادة األتراؾ سنة 

 .(2)كذكر اف مف جاء لتحذيره ىك طريؼ السيكرم غبلـ القائد التركي مؤنس الخادـ، (1)القادة االتراؾ لقتؿ الخميفة

                                                           

 .4/303، االعبلـ، ؛ الزركمي6/25، الكامؿ في التاريخ، ؛ ابف االثير53/265، تاريخ مدينة دمشؽ، ابف عساكر (1)
 .153 -8/151، الكامؿ في التاريخ  (2)
 ىنا انيا تتجو الى المقبرة ليختفيا عف العيكف ىناؾ ككانيما امرأتاف ذىبتا لمترحـ عمى امكاتيما. المقصكد  (3)
 .23/354، تاريخ االسبلـ (4)
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فقاؿ: ))كاف ، ـ934ىػ/322ذكر ذلؾ ابف االثير بحكادث سنة ، كتنكر الكزير ابف مقمة مرات عديدة بعضيا بزم امرأة
 .(3)مع بالقكاد ليبل تارة في زم أعمى كتارة في زم مكد كتارة في زم امرأة كيغرييـ بو((ابف مقمة يجت

كتمكف الكزير الخصيبي كسبلمة الحاجب مف ، كبنفس العاـ المذككر كبس قصر الخميفة القاىر مف قبؿ القادة االتراؾ
 .(4)الفرار متنكريف بزم النساء

عندما فكر القادة االتراؾ ، ـ944ىػ/333الخبلفة بزم امرأة كاف ذلؾ سنة  كحدث اف تنكر الخميفة المستكفي قبؿ تكليو
الذم تزّيا بزم امرأة ليتمكف القادة االتراؾ مف ، كاقترح اف يخمع كيعيف المستكفي، بخمع المتقي الذم اصبح ال يطيع ليـ امر

لساماني المنتصر اسماعيؿ بف نكح بف نجح االمير ا، ـ1004ىػ/395كفي سنة ، (5)رؤيتو النو كاف تحت االقامة الجبرية
 .(6)كاختفى اياما عند عجكز، نصر في اليرب مف السجف بزم امرأة كانت تأتييـ لبعض حكائجيـ

: ))لبس (7)فقاؿ الذىبي، ـ( بمبس مبلبس النساء1009ىػ/399كحدث اف قاـ الفمكي كالمنجـ الكبير ابف يكنس )ت:
كىذا النص اقترف خبللو الغناء مع ارتداء الرجؿ زم النساء )التخنث( ، د...((كضرب بالعك ، مرة ]ابف يكنس[ ثياب النساء

كرسي الكزارة في الدكلة الفاطمية ، كعندما تكلى سبلر الذم سمي بػ: العادؿ، ليما مف عبلقة كثيقة فيما بينيمالما 
كشكا ، عمى المكفؽ التنيسيدخؿ ، كسبب ذلؾ انو عندما كاف سبلر جنديا، صار يطمب المكفؽ التنيسي، ـ1149ىػ/544

فنكدم ، فمما كزر ]سبلر[ اختفى المكفؽ، فقاؿ لو المكفؽ: ))اف كبلمؾ ما يدخؿ في اذني، اليو غرامو كحبو الحدل النساء
كلما ، كسمر في اذنو الى المكح، فأمر العادؿ بمكح كمسمار، فُأخذ، في البمد: مف اخفاه فدمو ىدر. فخرج في زم امرأة

 .(8)كبلمي في اذنؾ اـ ال؟(( قاؿ: دخؿ، صرخ
مما تقدـ مف الكبلـ ىك مف حاالت التشبو اإليجابي الذم ىك عبارة عف ارتداء أحد أبناء الجنس قطعة مف لباس 

كلكف إذا تعدل ، كىذا التشبو يمكف اف يكصؼ بأنو التشبو المعقكؿ، أك تقمد السيؼ، الجنس اآلخر مثؿ لبس النساء لمعمامة
كؿ كالمقبكؿ فيك بذلؾ يسجؿ عبلمة الخطر عمى النظاـ االجتماعي السائد في مجتمع كالمجتمع التشبو الحد المعق

 اإلسبلمي.  
 التشبو السمبي بالمبلبس بيف الجنسيف: -3
 التشبو السمبي لمنساء بالرجاؿ. -3-1

أم خرؽ كاف لمعرؼ االجتماعي السائد المكقؼ المستنكر مف تشبو النساء بالرجاؿ ككقؼ مكقفو الصمب ضد 
كلعؿ خير دليؿ لقكلنا ىك مكقؼ ، كربما استطاع الحّد نكعا ما مف انتشار ظاىرة التنكر بيف الجنسيف، لممنظكمة االجتماعية

                                                                                                                                                                                     

 .8/254، الكامؿ في التاريخ، ابف االثير (1)
الخبر في اخبار تاريخ ابف خمدكف المسمى بػ: العبر كديكاف المبتدأ ك ، ىػ(808عبد الرحمف المغربي )ت:، ابف خمدكف (2)

، ـ1971، بيركت، مؤسسة االعممي لممطبكعات، العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر
3/393. 

 .8/279، الكامؿ في التاريخ، ابف االثير (3)
تحقيؽ: عمي ، البداية كالنياية، ىػ(774ابك الفداء اسماعيؿ الدمشقي )ت:، ؛ ابف كثير24/15، تاريخ االسبلـ، الذىبي (4)

 .11/202، ـ1988ىػ/1408، بيركت، دار احياء التراث العربي، شيرم
 .8/420، الكامؿ في التاريخ، ابف االثير (5)
 .4/359، تاريخ ابف خمدكف، ؛ ابف خمدكف27/229، تاريخ االسبلـ (6)
 .17/110، سير اعبلـ النببلء (7)
 .20/282، اعبلـ النببلء سير، ؛ الذىبي3/417، كفيات االعياف، ابف خمكاف (8)



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

822 

فقاؿ: مف ىذه؟ فقيؿ: ىذه أـ ، عندما رأل امرأة متقمدة قكسان كىي تمشي مشية الرجاؿ (1)عبداهلل بف عمرك بف العاص
 . (4)))سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ ليس منا مف تشّبو بالرجاؿ مف النساء((فقاؿ: ، (3)بنت أبي جيؿ (2)سعيد

الركاية السابقة أكدت مكقؼ الفقيو كالشارع اإلسبلمي المتمثؿ بشخص النبي األكـر الذم طالما حرص عمى إبقاء 
اذ اف ، لمزاجات كالمذاتالثكابت كالقكانيف اإلليية عمى حاليا دكف تبلعب كتحكـ بيا مف قبؿ اليكاة كالبلعبيف باألىكاء كا

كىك بالتأكيد ليس قانكنا كضعيا بؿ ىك ، الحديث المذككر داللة كاضحة عمى القانكف التشريعي كالفقيي الضابط لممجتمع
كالتحدم لمقاعدة كالقانكف اإلليي يعّد ضربا لمقاعدة الفقيية التي مف ، قانكف سماكم تمّثؿ بالتبميغ عف طريؽ خاتـ األنبياء

 ف تككف ضابطة لسير النظاـ االجتماعي.  المفترض ا
كالبد مف القكؿ ىنا اف المجتمع اإلسبلمي كنتيجة لحركب التحرير كالفتكح كاطبلعو عمى شعكب عديدة مختمفة 

ككنتيجة حتمّية باف االختبلط  يؤدم إلى التأثير كالتأثر بغض النظر عف نكعو سكاء أكاف التأثير إيجابيان ، الثقافات كالعادات
كلعؿ العصر ، إذ اف ذلؾ االختبلط أدل إلى ظيكر عادات كتقاليد كمظاىر دخيمة عمى المجتمع اإلسبلمي، سمبيان  أك

السيما بما يتعمؽ بالمبلبس التي أصبحت ُتمبس مف قبؿ نساء الخاصة كالتي ، العباسي كاف لو النصيب الكبير بيذا المجاؿ
كبدأ الخركج عف المألكؼ كالسائد في الفترات السابقة يطفك ، لعامة مف الناسبطبيعة الحاؿ تنتقؿ بعد مدة كجيزة كقميمة إلى ا

الى ذلؾ بركاية  (6)في مككب كأشار الطبرم (5)ظيرت ابنتو المسماة بػ: البانكقة، ففي أياـ الميدم العباسي، عمى السطح
حربة كابنتو البانكقة تسير... في ىيثة ... الميدل يسير كعبد اهلل بف مالؾ عمى شرطو يسير أمامو في يده الفقاؿ كاف: ))

ني ألرل ثديييا قد رفعا القباء لنيكدىما قاؿ النص المتقدـ  ]ىيئة[ الفتياف عمييا قباء أسكد كمنطقة كشاشية متقمدة السيؼ كا 
، رماحبمظير الرجاؿ مرتديات الطيمساف كالقمنسكة متقمدات لمسيكؼ معتمقات ال يكضح جميا اف الحرات كالجكارم كف يظيرف

                                                           

عبداهلل بف عمرك بف العاص: ىك عبد اهلل بف عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سعد بف سيـ بف  (1)
كقيؿ: أبك عبد الرحمف. القرشي السيمي. كأمو ىي ، عمرك بف ىصيص بف كعب بف لؤم بف غالب كنيتو أبك محمد

كيقاؿ: ، يس أبكه أكبر منو إال بإحدل عشرة سنة أك نحكىا. كقد أسمـ قبؿ أبيوكل، رائطة بنت الحجاج بف منبو السيمية
تكفي بمصر كدفف بداره سنة ، فمما أسمـ تسّمى بعبد اهلل. يبمغ ما أسند سبع مئة حديث، كاف اسمو العاص

 . 94، 80-3/79، سير أعبلـ النببلء، ـ. الذىبي684ىػ/65
الترجمة رقـ:  8/403، اإلصابة في تمييز الصحابة، في: ابف حجر العسقبلني : راجع ترجمتيااـ سعيد بنت ابي جيؿ (2)

 .12057رقـ: 
دار ، نيؿ االكطار، ىػ(1255محمد بف عمي بف محمد )ت:، اكرد ىذه الركاية العديد مف المصنفيف منيـ: الشككاني (3)

 .2/117، ـ1973، بيركت، الجيؿ
اسماعيؿ بف ابراىيـ ، ؛ البخارم2/200، د.ت، بيركت، دردار صا، مسند احمد، ىػ(241احمد )ت:، ابف حنبؿ (4)

ابك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى ، ؛ العقيمي4/362، د.ت، المكتبة اإلسبلمية، التاريخ الكبير، ىػ(256)ت:
؛ 2/232، ىػ1418، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: عبد المعطي اميف قمعجي، ضعفاء العقيمي، ىػ(322)ت:

 .  8/103، مع الزكائدمج، الييثمي
تاريخ االمـ ، ؛ الطبرم380، المعارؼ، بانكقة بنت الميدم: يذكر انيا ماتت كىي صغيرة كلـ تتزكج بعد. ابف قتيبة (5)

يبدك انيا متصمة بقصر ىاركف الرشيد كيكجد باب منيا ، . كتكجد ببغداد دار تسمى: دار البانكقة6/405، كالممكؾ
ابك محمد عبد اهلل بف مسمـ ، يدخؿ منو لمقابمة الخميفة. ابف قتيبة الدينكرميشرؼ الى القصر كاف البعض 

؛ 2/226، ىػ1413، قـ، مطبعة امير، تحقيؽ: عمي شيرم، اإلمامة كالسياسة المسمى بػ: تاريخ الخمفاء، ىػ(276)ت:
 . 1/127، تاريخ بغداد، راجع: الخطيب البغدادم

 .6/405، تاريخ األمـ كالممكؾ (6)
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بؿ ىي طريقة إغرائية المراد مف القياـ بيا ، كىذا المظير ربما عممف بو لغاية كغرض ليس المراد بو الخشكنة الرجالية
الذم كجدف انو بيذا المباس سيككف جذابان أكثر لمرجؿ الذم بسطكتو اخضع المرأة كجعميا أداة إلشباع شبقو ، عرض الجسد

السائد كالذم أصبح ركتينا ممبل بالنسبة لمرجاؿ؛ لذا فقد عممف عمى البحث عف طرؽ جديدة ككسران لمتقميد ، كرغباتو الجنسية
كبيف الجكارم ، مف جية (1)أريد مف خبلليا لفت نظر الرجاؿ إلييف فظير التنافس بيذا المجاؿ بيف الحرات كالجكارم

، ر إغراءان لمحصكؿ عمى الحضكة لدل الرجاؿأريد مف كراء ىذا التنافس لفت النظر إلى األكث، مف جية أخرل (2)كالغمماف
كسعيف البتكار الطرؽ الممفتة ، كالتسابؽ ألسر قمكبيـ بأحدث الطرؽ كالكسائؿ االستعراضية لمجسد الناعـ البض الرقيؽ

ؿ كمف الميـ ىنا التنكيو بالقكؿ باف نساء الخاصة كجكارييـ ىف األكثر استخدامان ليذه الكسائ، لبلنتباه بعرض أجسادىف
كالسبب في التسابؽ لمحصكؿ عمى المكانة المفضمة ناتج عف كثرة الجكارم كالسرّيات لدل أكلئؾ ، كالطرؽ مع أسيادىف

كلفت االنتباه باستخداـ مختمؼ الكسائؿ ضركرم بالنسبة إلييف؛ الف الكثير منيـ لديو المئات مف الجكارم ، الخاصة
فاف كثرة عددىف ادل الى تاخر دكر الكاحدة منيف كالمركر عمييا كربما يطكؿ كالمممككات المكاتي ربما تزكجكا بيف كبالتالي 

ليذا لجأت تمؾ النسكة الى استخداـ طرؽ مبتكرة  لمفت النظر الييا مف قبؿ سيدىا ، تاخره عنيا لمدة اياـ كثيرة اك اشير
ريبات مف مصدر السمطة؛ لذلؾ فاف مكقؼ كبسبب النفكذ الذم تتمتع بو أكلئؾ النسكة الق، ليقربيا اليو كيفضميا عمى غيرىا

كالتشريع ، الفقيو كتشريعو سيككف بعيدان عف التطبيؽ كااللتزاـ بو مف قبميف ألف سمطة الفقيو أدنى مف سمطتيف في قصكرىف
ّف اك ربما ك، ال يمكف تطبيقو عمييف إف أردف الخركج عميو ما داـ أسيادىف يدافعكف عنيف كيمنعكف القانكف مف اف يطكليف

 .(3)ىف مف يتمتعف بالنفكذ كالسمطة
فالسيؼ كالرمح كالقضيب ، كبذلؾ فقد خرج العديد منيف عف نظاـ الرمزية االجتماعي السائد في المجتمع اإلسبلمي 

كىذه الرمكز داللة عمى الخشكنة كالصبلبة ، عف السيؼ بأنو: ))قضيب األدب(( (4)كقاؿ ابف قيـ الجكزية، رمز الذككرة
قائبل: ))... اذا لبست المرأة زم الرجاؿ... شابيت الرجاؿ  (5)كبيذا الخصكص ذكر الذىبي، لقكة كفرض اإلرادةكالسطكة كا
ال جسـ غض كبض كناعـ كجسـ ، إذف ىذه األدكات تتناسب مع جسـ خشف بإمكانو التماشي مع ىذه اآلالت، في لبسيـ((

غراء كارتداء الحمي كالتزيف بالزينة التي تزيد مظاىر انكثتيا بجسدىا المرأة الذم ال يتناسب معو كال يزيده جماال إال سمطة اإل
كلمرجؿ سمطة ، فمممرأة سمطة اإلغراء كالتمايؿ كالتدلؿ، كىك سبلحيا الذم يضاىي كيقابؿ سبلح الرجؿ، الميف الناعـ الرقيؽ

 . (6)كالمتمثمة بالسيؼ كالرمح كالكتر كالقضيب، إثبات السيادة
فكردت أحاديث نبكية مباركة تنيى عف ، الفقيية فكاصبلن كاضحة بما يتعمؽ بالتنكر بزم اآلخر كقد كضعت المنظكمة

فعف ابي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل: ))لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ]كآلو كصحبو المنتجبيف[ كسمـ ، التزيي بزم اآلخر

                                                           

 . 2/119، د.ت، القاىرة، المطبعة العامرية، كتاب المحاضرات، ابك القاسـ حسيف بف محمد، راغب االصفيانيال (1)
، بيركت، دار الكتب العممية، رسائؿ الجاحظ، ىػ(255ابك بحر عمرك بف عثماف )ت:، يراجع: الجاحظ (2)

  .2/109، كتاب المحاضرات، ؛ الراغب االصفياني108 -1/2/73، ـ2000ىػ/1320
 .415، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (3)
، ـ1983، بيركت، دار العمـ لممبلييف، أحكاـ اىؿ الذمة، شمس الديف محمد بف ابي عبد اهلل )ت:(، ابف قيـ الجكزية (4)

2/671. 
 . 136، ىػ1396، القاىرة، مكتبة دار التراث، الكبائر، شمس الديف ابك عبد اهلل (5)
 .415، ختبلؼ في الثقافة االسبلميةاال، قرامي (6)
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: ))قيؿ لعائشة اف امرأة تمبس النعؿ فقالت لعف (2)داكد قاؿ  ابك، (1)كالمرأة تمبس لبس الرجؿ((، الرجؿ يمبس لبس المرأة
كما اف المنظكمة االجتماعية كضعت ثكابت ، رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ]كآلو كصحبو المنتجبيف[ كسمـ الرجمة مف النساء((

شحنت كتب الفقو ىذا كقد ، كعف اآلخر )ىذا زم الرجاؿ(، كصار يقاؿ عف ىذا الزل )ىذا زم النساء(، معينة تتعمؽ بالزل
بيذا الخصكص ما ياتي مف القكؿ: ))... كليس  (3)كقد اكرد الكشاء، كالمغة بمفردات كثيرة حددت فيو مبلبس كبل الجنسيف

المعنبر؛ ألف ذلؾ  (5)األصفر كالديبقي (4)يستحسف لبس الثياب الشنيعة األلكاف المصبكغة بالطيب كالزعفراف مثؿ الممحـ
في الكقت الذم يفضؿ لمرجاؿ لبس ، تقدـ كضح األلكاف التي تمبسيا النساء كىي ألكاف عديدةالنص الم، لبس النساء((

يتجمى ، اما المنظكمة االجتماعية فقد حددت المكف المفضؿ بالنسبة لمرجاؿ، (6)البياض الذم ىك الزم المعقكؿ بالنسبة إلييـ
كقد أشارت ، (7)يف فكؿ ابيض عندىـ ثكب((فقاؿ: ))... كعميؾ بالبياض الم، يتجمى ذلؾ مف خبلؿ كصية احدىـ البنو

فميمبسو أحياؤكـ ككفنكا بو مكتاكـ  (9): ))كأحب الزم إلى اهلل )البياض((8)مف خبلؿ قكؿ المناكم، المنظكمة الفقيية الى ذلؾ
ف أحب المكف إلى اهلل البياض(( ة بكجكب تربية الصبي تربي (10)كاكد النراقي، مكتاكـ كفي ركاية خمؽ اهلل الجنة بيضاء كا 

كيقرر عنده ، دكف االبريسـ الممكف، سميمة مف ناحية المبلبس المفضمة اليو فقاؿ: ))... فيحبب اليو الثياب القطف كالبيض
كلـ تكتؼ المصادر بتحديد نكع لبس كبل الجنسيف بؿ ذىبت إلى التيديد كما في قكؿ ، باف ذلؾ شأف النساء كالمخنثيف((

فقد شابيت الرجاؿ في لبسيـ فتمحقيا لعنة  (12).. كاألكماـ الضيقة.جاؿ مف المقالب: ))إذا لبست المرأة زم الر (11)الذىبي

                                                           

، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، 2ط، فتح البارم، (852؛ ابف حجر العسقبلني )ت:2/325، مسند احمد، ابف حنبؿ (1)
تحقيؽ: محمد حسف ، كشؼ القناع، ىػ(1051منصكر بف يكنس الحنبمي )ت:، ؛ البيكتي10/225، د.ت، بيركت

 .2/117، نيؿ االكطار، ؛ الشككاني1/338، ـ1997ىػ/1418، بيركت ،دار الكتب العممية، محمد حسف
دار الفكر ، تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ، سنف ابي داكد، ىػ(257سميماف بف األشعث السجستاني )ت:، ابك داكد (2)

تحقيؽ: سيد ، معرفة السنف كاآلثار، ىػ(458)ت:، . ينظر: البييقي2/269، ـ1990ىػ/1410، بيركت، لمطباعة
، المجمكع شرح الميذب، ىػ(676محي الديف )ت:، ؛ النككم7/581، د.ت، بيركت، دار الكتب العممية، سركم حسفك

 . 4/469، د.ت، دار الفكر
 . 2/241، ـ1985، بيركت، عالـ الكتب، الظرؼ كالظرفاء، محمد ابك الطيب (3)
، االنساب، ىػ(562سعد عبد الكريـ بف محمد )ت: ابك، الممحـ: ثياب تنسج مف االبريسـ قديما بمدينة مرك. السمعاني (4)

 .  5/377، ـ1988ىػ/1408، بيركت، دار الجناف، تقديـ كتعميؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، االنساب
 .10/95، لساف العرب، الديبقي: ثياب مصرية معركفة تنسب الى ديبؽ. ابف منظكر (5)
 .2/222، الحضارة اإلسبلمية، متز (6)
 . 2/156، كتاب المحاضرات، الراغب االصفياني (7)
دار الكتب ، تصحيح: احمد عبد السبلـ، شرح الجامع الصغير، فيض القدير، ىػ(1031محمد بف عبد الرؤكؼ )ت: (8)

 .290/ 2، ـ1994ىػ/ 1415، بيركت، العممية
 كذا في النص. (9)
، د.ت، النجؼ االشرؼ، مافمطبعة النع، تحقيؽ: السيد محمد كمنتر، جامع السعادات، ىػ(1209محمد ميدم )ت: (10)

1/243. 
 .136، الكبائر (11)
حيث ذكرف ، االكماـ الضيقة ال تخص الرجاؿ بؿ ىي ضمف مبلبس النساء ككانت قمص النساء ضيقة مزررة بازرار (12)

 بالقكؿ بانيف: ))في قمص مزررة((. كيبدك اف القمص المزررة قد اختصت بيا الغبلميات كما في قكؿ الشاعر: 
 كمة الشعر في قمص مزررة       في زم ذم ذكر سيماه سيماىا.  مطم     
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كربما الغير متزكجة ، ىنا التيديد شمؿ الزكج أيضان باعتباره القكة المتسمطة التي يمكنيا التحكـ بذلؾ، اهلل كرسكلو كلزكجيا((
 لعف كلي أمرىا القائـ عمييا أيضا.

تكتؼ بمحاكاة الرجؿ مف خبلؿ تنكرىا بمباسو بؿ تنكرت أيضان مف خبلؿ األفعاؿ  كالبد مف القكؿ باف المرأة لـ
كاما المرأة ، مستنكران عمى النساء رفع األصكات ألنو فعؿ خاص بالرجاؿ (1)كأشار ابف الحاج، كرفع األصكات، كاألقكاؿ

أصكاتيف بالكبلـ الندم كالرخيـ  فيعاب عمييا ذلؾ ألف صكت المرأة فتنة فكيؼ اذا اجتمعت مجمكعة مف النساء كرفعف
 كما اف أصكاتيف تعد عكرة.، فيككف فتنة أكثر عمى القمكب في حاؿ سماع الرجاؿ كالصبياف ألصكاتيف

كعممت النساء أكثر مف ذلؾ في التشبو كالتنكر فقد عممف عمى عدـ االكتفاء بارتداء زم الرجؿ كرفع الصكت كتقميده  
فالنساء ال ينفكف يعبرف عف حضكرىف كلفت ، كعّد ذلؾ زيادة لمعكرة، لتصفيؽ باألكؼبالمشي كالحركات بؿ ذىبف إلى ا

كذىب بعض المتشبييف بالنساء الى تقميدىف ، فقمف بالتصفيؽ لمفت االنتباه، النظر إلييف بالمباس كالحركات كرفع األصكات
حيث كاف الرجاؿ يصفقكف في ، صدر منيف( بالتصفيؽ الذم عد فعبلن قبيحان لمرجاؿ ألنو مف فعؿ النساء )مع كراىتو اف

بؿ كاألكثر مف ذلؾ ، (3)كىكذا أصبح التصفيؽ كلكثرة استخدامو مف قبميف يعاب عمى الرجاؿ العمؿ بو، (2)صبلة الجماعة
 اذ قاؿ: ))...التصفيؽ لمنساء((.  (4)كذلؾ ما أكرده الشافعي، فقد خصص التصفيؽ لمنساء

فالرجؿ رمز ، مع الذككرم تشبو المرأة بالرجاؿ مفيـك في ظؿ نمط العبلقات السائدة: ))اف كره المجت(5)كتقكؿ قرامي
السمطة في البيت كصاحب القرار... كنظران إلى اف الممبس مشحكف بدالالت رمزية عديدة فقد عد كؿ استيبلء عمى قطعة 

شرؼ الذككرة كعمى السمطة  مف القطع المككنة لمباس الرجؿ بمثابة استحكاذ عمى عضك مف أعضائو كاعتداء عمى 
 الرمزية((.
 التشبو السمبي لمرجاؿ بالنساء. -3-2

                                                                                                                                                                                     

 . 2/2/77، رسائؿ الجاحظ، الجاحظ       
 كقاؿ الشاعر ايضا بيذا الخصكص:     
 افديؾ خذىا مف يدم كىات   عذبني حب الغبلميات      
 ذكات اصداغ معقربات        مقكمات القد ميضكمات    

 .قمص مزررات يمشيف في                 
 .5/378، أعياف الشيعة، األميف     

 .2/11، ـ1972، بيركت، دار الكتاب العربي، المدخؿ الى الشرع الشريؼ ، ابك عبد اهلل محمد العبدرم (1)
، السنف الكبرل، ؛ البييقي2/79، ـ1930ىػ/1348، بيركت، دار الفكر، سنف النسائي، احمد بف عمي )ت:، النسائي (2)

2/246.  
 . 417، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (3)
، ـ1980ىػ/1400، بيركت، دار الفكر لمطباعة، 2ط، كتاب االـ، ىػ(204ابك عبد اهلل محمد بف ادريس )ت: (4)

جبلؿ الديف ، ؛ السيكطي1/167، صحيح البخارم، ؛ البخارم3/348، 2/479، مسند احمد، ؛ ابف حنبؿ1/182
، ـ1997ىػ/1418، بيركت، دار الكتب العممية ، تصحيح: محمد عبد العزيز الخالدم، كالؾتنكير الح، ىػ(911)ت:
كالرجاؿ ، . كالبد مف االشارة ىنا الى اف الشافعي كاف يقصد جكاز تصفيؽ النساء دكف الرجاؿ في اثناء الصبلة55

االماـ انس بف مالؾ ، بلة. يراجع: مالؾعمييـ اف يسبحكا كال يصفقكا لمفت انتباه الغير المر معّيف عند اداء فريضة الص
 .  1/100، د.ت، بيركت، دار احياء التراث العربي، المدكنة الكبرل التي ركاىا سحنكف عف مالؾ، ىػ(179)ت:

 .418، االختبلؼ في الثقافة اإلسبلمية (5)
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ىناؾ مف الرجاؿ مف حاكؿ االنخفاض كاليبط مف خبلؿ تنكره بمباس النساء اك يحاكي اك يقمد فعاليف كىك التنكر  
ال تتبذؿ في األماكف العامة فالمرأة المحتشمة المتحجبة التي تحاكؿ عند مشييا في السكؽ اف تضبط حجابيا حتى ، السمبي

نجد اف عدد مف الرجاؿ أصبح يحاكي حركات ىذا النكع مف النساء مف خبلؿ محاكلتو المحافظة عمى ظيكر شيء مف 
بقكلو: ))... فنجد بعضيـ قد خنؽ نفسو بو  (2)كىذا ما كصفو ابف الحاج، (1)جكانب خّديو حتى ال يبيف كؿ كجيو

كقت كمف جكانب خّديو اف يككف ماؿ إلى احد الجانبيف فيظير كجيو لمناس ككأنو امرأة ]الطيمسياف[ كتفقد في كؿ حيف ك 
تحتجب تخاؼ اف تبيف كجييا لمرجاؿ حتى اف بعضيـ ليغرز االبر في الطيمساف مع العمامة حتى ال يكشفو اليكاء عف 

تحّفظ عمى نفسيا اف تنكشؼ رأسيا مف كىكذا تفعؿ المرأة بالقناع كالخمار سكاء بسكاء تمسؾ ذلؾ باإلبر كت، رأسو ككجيو
 قناعيا أك يبػيف كجييا لغير محارميا((.

كذـّ ابف حـز االندلسي
فقاؿ: ))كمف لبسو ]الكشي[ بنّية التخنث كاالشر ، الرجؿ الذم لبس الكشي مف المبلبس (3)

)) فقاؿ: ))بانو خمؽ ، لتخنث كالتانثحرمة لبس الحرير بالنسبة لمرجاؿ با (4)كربط ابف قيـ الجكزية، كاالعجاب ففاسؽ مذمـك
.. كمنيـ مف .فحـر عمى الرجاؿ لما فيو: مف مفسدة تشّبو الرجاؿ بالنساء.، ]الحرير[ في األصؿ لمنساء كالحمية بالذىب

فاف لبسو يكسب القمب صفة مف ، كضد الشيامة كالرجكلية، قاؿ: حـر لما يكرثو لمبدف لمبلستو: مف االكنكثية كالتخنث
ما ال يخفى حتى ، اال كعمى شمائمو: مف التخنث كالتانث كالرخاكة، اث. كليذا ال تكاد تجد مف يمبسو في االكثرصفات االن

 لك كاف مف اشيـ الناس كاكثرىـ فحكلية كرجكلية((. 
فمف خبلؿ كصفو ألىؿ ، استيجف تقميد الرجاؿ لمنساء أك النزكؿ إلى مستكل ال يميؽ بيـ (5)كما اف الرحالة البكرم

الذيف كانكا حسب قكلو: ))... مخصكصكف بالجماؿ كليـ شعكر يسدلكنيا كشعكر النساء كيتخذكنيا ضفائر  (6)ينة غمارةمد
 كيطيبكنيا كيتعممكف بيا((.

 المترجمة: -4
كىي بحاجة إلى رعاية الرجاؿ أصحاب ، بحاجة إلى مف يرعاىا دائمان فقد عدت المرأة ناقصة، كبما اف النساء كاألنكثة

كالسمطة كالنفكذ بالمجتمع فقد عدَّ تشبو المرأة بالرجاؿ دليبلن عمى محاكلتيا لمصعكد كاالقتراب إلى عالـ النفكذ كالسمطة  القكة
كعّد التشبو فاتحة التفريط في ، كما الثياب إال جزء منيا، مف خبلؿ التسمط كالسطك عمى خصائص الذككرة كميزاتيا

كالشكاىد التاريخية ، سيف كتمرد عمى الصكرة األصمية التي خمؽ عمييا المرءالخصائص المميزة  لكؿ جنس مف كبل الجن
تؤكد ذلؾ فاف الكثير مف النساء قد تجاكزف الخط المرسـك كالمحدد ليف كذىبف إلى تقميد الرجاؿ بالزم كطريقة األكؿ 

 كطريقة الكبلـ كالفعاؿ حتى تنكرف ليكيتيف الجنسية كنعتف أك سميف بػ: المترجبلت.
، : ))ترجمت المرأة: صارت كالرجؿ(((7)كقاؿ ابف منظكر، كتسمى بػ: المذكرة، المرأة التي تظير بمظير الرجاؿ ىي

كيقاؿ رجمة لممرأة اذا كانت متشبية في بعض ، (1)اذا أشبيت شمائميا الرجؿ ال في خمقتيا((، كيقاؿ: ))امرأة مذكرة

                                                           

 . 417، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (1)
 .1/134، المدخؿ الى الشرع الشريؼ (2)
 .5/71، د.ت، القاىرة، مطبعة العاصمة، االحكاـ، ىػ(456ابك محمد الظاىرم )ت: (3)
تحقيؽ: عبد الغني عبد ، الطب النبكم، ىػ(751شمس الديف محمد بف ابي بكر بف ايكب الزرعي الدمشقي )ت: (4)

 .63، د.ت، بيركت، دار الكتب العممية، الخالؽ
 .2/779، ـ1992، تكنس، ر العربية لمكتابالدا، المسالؾ كالممالؾ، ابك عبيد (5)
الشريؼ ، أياـ. االدريسي 7غمارة: جباؿ متصمة بعضيا ببعض كثيرة الشجر كالغياض قريب مدينة فاس بينيما قرابة  (6)

 . 2/532، ـ1989ىػ/1409، بيركت، عالـ الكتب، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، ىػ(560)ت:
 دة )رجؿ(.ما، لساف العرب، ابف منظكر (7)
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: ))كالمترجبلت أم: المتكمفات في (4)كقاؿ العيني، (3): متشبية بالذككر((كقيؿ: ))... امرأة ذكرة كمذكرة كمتذكرة، (2)احكاليا
 الرجكلة المتشبيات بالرجاؿ في حمؿ السيؼ كالرمح((. 

يعني البلتي يتشبيف ، كفي الحديث: ))انو ]النبي صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف[ لعف المترجبلت مف النساء
 .  (5)بمعنى المترجمة((، كفي ركاية: لعف اهلل الرجمة مف النساء، العمـ كالرأم فمحمكد فأما في، بالرجاؿ في زييـ كىيآتيـ

: ))كقيؿ تغيير خمؽ اهلل ىك اف كؿ ما يكجده اهلل لفضيمة فاستعاف بو في رذيمة فقد غير (6)قاؿ ابك حياف االندلسي 
 ((.خمقو... كالفتاة اذا ترجمت متشبية بالفتياف. ككؿ ما حممو اهلل فحرمكه

كلكف يصعب الفصؿ حينيا إف كانت المرأة ، كالبد ىنا مف القكؿ اف الكثير مف الركايات التي كصمت بيذا الخصكص
كلدييا القدرة عمى ، فالنصكص التي كصمتنا تصؼ المرأة بأنيا سميطة المساف، بالفعؿ مذكرة مترجمة أك متيمة بالترجؿ

كما انيا تعد ، ة كتعيش نمط حياة مف المفترض انو خاص بالرجاؿأك عندما تتصرؼ بحري، مكاجية الرجاؿ كمضاىاتيـ
كأف يككف ليا لحية أك صكت خشف كأّجش ، مذكرة أذا أصبحت أنكثتيا غير خالصة كغير متبلئمة مع تصّكر المجتمع ليا

ف بيا المرأة في مف شأنيا أف تكك ، كىذا دليؿ عمى اف مفيـك المترجمة كالترجؿ يعمؿ عمى حاالت عديدة، خاٍؿ مف الرخامة
 .(7)حاالت غير محمكدة فييا كمحمكدة عند الرجاؿ

 .(8)فقالكا: ))إياكـ ككؿ ذكرة مذكرة((، كحذر الكثير مف العمماء كالميتميف مف المرأة المترجمة اك )المذكرة(
كبقي ، لعربإذ كاف شائعا في جزيرة ا، كمف الجدير بالذكر اف مظير الترجؿ كاف مكجكدان في عصكر ما قبؿ اإلسبلـ

كالترجؿ ظاىرة معركفة في الثقافات األخر كانتقمت مف ببلد فارس كمف القسطنطينية عف طريؽ ما ، معركفان في اإلسبلـ
 .(9)ُيجمب مف الكصائؼ كالجكارم مف تمؾ الببلد كالسيما أياـ العصر األمكم

كالقنص ، كفي نمط العيش كرككب الخيؿ، تمثـكقد قامت العديد مف فتيات البدك بالتشبو بالرجاؿ في الممبس كالتعمـ كال
مفضبلت كؿ ذلؾ عمى ، كمعاقرة الخمر، (10)كيتقمدف السيكؼ كيعتمقف الرماح كيقابمف الرجاؿ في ميداف الحرب، كالصيد

كالخشكنة التي ، كىنا يمكف القكؿ اف نمط العيش في القبائؿ التي تقدس القكة، (11)الغزؿ كالطبخ كالمياـ المحددة لمنساء

                                                                                                                                                                                     

 .6/442، تاج العركس، الزبيدم (1)
، مطبعة دفتر، 2ط، المفردات في غريب القرآف، ىػ(502ابك القاسـ الحسيف بف محمد )ت:، الراغب االصفياني (2)

 .14/263، تاج العركس، ؛ الزبيدم11/267، لساف العرب، ؛ ابف منظكر189، ىػ1404
 كر(.ذ). مادة 4/309، لساف العرب، ابف منظكر (3)
، د.ت، بيركت، دار احياء التراث العربي، عمدة القارم، ىػ(855ابك محمد محمكد بف احمد بف مكسى بف احمد )ت: (4)

22/42. 
 .11/267، لساف العرب، ؛ ابف منظكر2/203، النياية في غريب الحديث، ابف االثير (5)
، بيركت، دار الكتب العممية، البحر المحيط تفسير، ىػ(745ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ )ت: (6) 

 . 369/ 3، ـ2001ىػ/1422
 .419، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (7)
 .6/443، تاج العركس، الزبيدم (8)
 .156، ـ1956لسنة  50عدد/، مجمة المشرؽ، المرأة الغبلمية في اإلسبلـ، حبيب، الزيات (9)
 .WWW.Ktobarabia.com. 124 - 123، فنكف الجنس عند العربحدائؽ المتعة ، محمد، الباز (10)
 .420، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (11)
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باف منيف مف  (1)كأكرد األصفياني، قد أىميف كاعدىف لمحرب كالقنص كرككب الخيؿ، اعتدف عمييا تمؾ الفتيات منذ الطفكلة
 مف تظير بمظير الفارس تصارع الُحمر الكحشية كتغني منتشية بالسكر كالتحرر في نمط العيش.

كيبدك اف ىذه ، عف التقاليد االجتماعية كلكف يبدك اف ظاىرة الترجؿ عممت بيا الفتيات الشابات كحاكلف الخركج 
، فغالبان ما تنتيي المترجمة مف الفتيات إلى قفص الزكجية حيث تركض مف رجؿ شديد الغمضة، الظاىرة كانت عندىف مؤقتة
 .(2)يردىا إلى نصابيا الطبيعي

ذات شخصية متأرجحة  كالمذكرة مف النساء تفرط بالكثير مف خصاؿ األنكثة كتكسب الكثير مف فعاؿ الرجاؿ فتبقى
عادتيا إلى نصاب األنكثة مف ، بيف الرجاؿ كالنساء كبالتالي فاف ىذا ينعكس عمى فعاليا كتصرفاتيا كيصعب إخضاعيا كا 

كىكذا تجد نفسيا ال مكاف ليا بيف ، جديد؛ لذلؾ فاف النظرة إلييا ىي نظرة الذـ كاالستقباح لتطمعيا إلى قيمة ليست ليا
إذ أف عالـ النساء يخشى المرأة المذكرة كيخاؼ عمى النساء مف المرأة المترجمة أك المذكرة ، الـ النساءالرجاؿ كال حتى في ع

 خكفان مف تسرب العدكل إلى األخريات.
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كصحبو المنتجبيف كسمـ ثبلث ال يدخمكف الجنة كال ينظر اهلل إلييـ يـك القيامة 

: ))كالمرأة المترجمة... ىي التي تتشبو بالرجاؿ في زييـ (4)كقاؿ السيكطي، (3)رأة المترجمة المتشبية بالرجاؿالعاؽ كالديو كالم
 زييـ كىيآتيـ فأما في العمـ كالرأم فمحمكد((.

كلعف صمى اهلل ، (5)كلعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو: ))... الرجؿ يمبس لبس المرأة كالمرأة تمبس لبس الرجؿ...((
: ))...اف الرسكؿ صمى اهلل عميو ]كآلو كصحبو (7)كقاؿ الصنعاني، (6)كآلو كصحبو: ))...الرجمة مف النساء((عميو 

 المنتجبيف[ كسمـ كاف يكره الرجمة((.
 كمنيا: ، ككردت أحاديث نبكية مباركة كثيرة تنيى تشبو النساء بالرجاؿ كتنكرىف بالممبس كالفعاؿ

كقاؿ ، [ لعف المتشبيات مف النساء بالرجاؿ((المنتجبيف مى اهلل عميو كآلو كصحبو: ))أنو ]ص(8)قاؿ ابف شيبة الككفي
قاؿ ، كقاؿ: ))المتشبية بالرجاؿ مف النساء ليست منا كلسنا منيا((، (1)أيضا: ))... كلعف مف النساء المتشبية المترجمة((

                                                           

 .173 -11/171، األغاني (1)
 .420، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (2)
، ىػ(307التميمي )ت: احمد بف عمي المثنى، ؛ ينظر ايضا: ابك يعمى المكصمي2/134، مسند ابف حنبؿ، ابف حنبؿ (3)

المعجـ ، ؛ الطبراني9/409، ـ1987ىػ/1407، دمشؽ، دار المأمكف، تحقيؽ: حسيف سميـ اسد، مسند ابي يعمى
، دار الحرميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تحقيؽ: قسـ التحقيؽ بدار الحرميف، ؛ المعجـ االكسط12/233، الكبير
كنز العماؿ في السنف ، ىػ(975ديف عمي بف حساـ الديف )ت:عبلء ال، ؛ المتقي اليندم3/51، 1995ىػ/1415

 .  16/34، ـ1989ىػ/1409، بيركت، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ: الشيخ بكرم حياني، كاالقكاؿ كاالفعاؿ
دار الكتب ، شرح سنف لمنسائي، ىػ(911جبلؿ الديف )ت:، ؛ السيكطي2/203، النياية في غريب الحديث، ابف االثير .(4)

  .5/80، د.ت، بيركت ،الكتب العممية
 . 2/117، نيؿ االكطار، الشككاني (5)
تحقيؽ: ، فيض القدير شرح الجامع الصغير مف احاديث البشير النذير، ىػ(1031محمد عبد الرؤكؼ )ت:، المناكم (6)

 . 117/ 2، نيؿ االكطار، ؛ الشككاني5/327، ـ1994ىػ/1415، بيركت، دار الكتب العممية، احمد عبد السبلـ
، منشكرات المجمس العممي، تحقيؽ: حبيب الرحمف االعظمي، المصنؼ، ىػ(211ابك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ )ت: (7)

 . 16/384، 6/697، كنز العماؿ، ؛ اليندم7/488، دكف مكاف كتاريخ طبع
لمطباعة  دار الفكر، تحقيؽ: سعد المحاـ، المصنؼ، ىػ(235عبد اهلل بف محمد بف عثماف )ت:، ابف شيبة الككفي (8)

  .6/236، ـ1989ىػ/1409، بيركت، كالنشر
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ى ذلؾ ذكر المعف في... تشبو النساء بالرجاؿ في باب المتشبيكف بالنساء كالمتشبيات بالنساء: ))... كيدؿ عم (2)العيني
مثؿ لبس النعاؿ الرقاؽ كالمشي بيا في محافؿ الرجاؿ كلبس األردية كالطيالسة كالعمائـ كنحك ذلؾ مما ليس ليف 

 كصنفاف مف الرجاؿ كالنساء في ىذا الباب يستحقاف مف الذـ كالعقكبة أشد، استعمالو... تمتاز النساء باالحتجاب كاالستتار
كأما مف النساء فيي التي تتعاطى السحؽ بغيرىا ، مما استحؽ ىؤالء المذككركف: أما مف الرجاؿ فيك الذم يؤتي مف دبره

عرؼ ذلؾ باألدلة ، كقيؿ: المراد بالتشبو في الزم كبعض الصفات كالحركات ال التشبو في أمكر الخير، مف النساء
كساؽ ، (3)كآلو كصحبو المنتجبيف[ كسمـ... المرأة تمبس لبسة الرجؿ(())... لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ]، األخرل((

فقالت: ))... اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ]كآلو ، ركاية اسندىا الى اـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عنيا( (4)المتقي اليندم
   [ كسمـ كاف يكره الرجمة((. المنتجبيف كصحبو

 الغبلمية: -5
ميات في الحضارة اإلسبلمية ظاىرة مستحدثة لـ تكف مكجكدة سابقان عمى خبلؼ باقي تعد ظاىرة كجكد الغبل 

كالتي أكجدت لمعالجة ، كلعؿ لمعصر العباسي األكؿ قصب السبؽ بتسجيؿ ىذه الظاىرة، مظاىر التشبو بيف الجنسيف
ة جديدة استمرت بالكجكد خبلؿ مشكمة معينة إال أف حؿ المشكمة المراد عبلجيا بإيجاد الغبلميات أصبح بحد ذاتو مشكم

ـ( زبيدة 813-808ىػ/198-193إذ أف الغبلميات أكجدتيف اـ الخميفة االميف )، العصكر البلحقة لعصر األميف العباسي
كالخصياف ، الذم اكتفى بالغمماف الصبياف، (5)ـ( لمعاجمة الشذكذ الجنسي الذم أصيب بو كلدىا األميف831ىػ/216)ت:

                                                                                                                                                                                     

 . 5/343، فيض القدير، المناكم (1)
 . 22/41، عمدة القارم، العيني (2)
؛ 5/379، السنف الكبرل، ؛ النسائي1/296، المعجـ االكسط، ؛ الطبراني2/325، مسند احمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ (3)

، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ: شعيب االرنؤكط، صحيح ابف حباف، (ىػ739عبلء الديف عمي بف بمباف )ت:، ابف حباف
كشؼ الخفاء كمزيؿ ، ىػ(1162اسماعيؿ بف محمد الجراحي )ت:، ؛ العجمكني13/63، ـ1993ىػ/1414، بيركت

 . 2/144، ـ1988ىػ/1408، بيركت، دار الكتب العممية، 3ط، االلباس عما اشتير مف االحاديث عمى السنة الناس
 . 6/697، ماؿكنز الع (4)
مع اف الكثير مف الميتميف بيذا المجاؿ اشاركا الى اف الغبلميات اكؿ مف اكجدتيف زبيدة خاتكف لكلدىا االميف الذم  (5)

كاشار الخطيب ، اال اف ىناؾ اشارات تؤكد كجكد مصطمح الغبلمية قبؿ عصر المأمكف، انشغؿ بالغمماف دكف النساء
ككاف المأمكف ، كتقؼ عمى رأسو، كانت لياركف الرشيد جارية غبلمية تصب عمى يدهالبغدادم الى ذلؾ بالقكؿ: ))... 

اذ ، فبينا ىي تصب عمى ىاركف مف ابريؽ معيا كالمأمكف مع ىاركف قد قابؿ بكجيو كجو الجارية، يعجب بيا كىك امرد
ىاركف فقاؿ: ما ىذا؟ فتمكأت كابطأت عف الصب في ميمة ما بيف ذلؾ فنظر الييا ، فزبرتو بحاجبيا، اشار الييا بقبمة

ذا ىك قد ، فقالت: أشار إلى عبد اهلل بقبمة، عمي كذا إف لـ تخبريني ألقتمنؾ، فقاؿ: ضعي ما معؾ، عميو فالتفت إليو كا 
فقاؿ: قـ فادخؿ بيا في ، فاعتنقو كقاؿ: أتحبيا؟ قاؿ: نعـ يا أمير المؤمنيف، نزؿ بو مف الحياء كالرعب ما رحمو منو

 فأنشأ يقكؿ:، فقاؿ لو ىاركف: قؿ في ىذا شعرا، فقاـ ففعؿتمؾ القبة. 
 عف الضمير إليو  ظبي كنيت بطرفي

 فاعتؿ مف شفتيو  قبمتو مف بعيد

 بالكسر مف حاجبيو  كرد أخبث رد

 حتى قدرت عميو((.  فما برحت مكاني
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، كألبستيف المناطؽ، برت مجمكعة مف الفتيات كالجكارم عمى قص شعكرىـ كتعميـ رؤكسيف باألقبيةعف النساء؛ لذلؾ أج
عّمو ، جارية أىدتيف لكلدىا األميف بمناسبة عيد ميبلده 200ككاف عددىف ، ليقمدف الغمماف في الحركات كاإلشارات كغيرىا
، (1)ى القكؿ بأنو: عزؼ عف بالخصياف كقبؿ الغبلمياتكىناؾ مف ذىب إل، يترؾ الصبياف كالغمبلف كيمجأ إلى الغبلميات

 .(2)في حيف ىناؾ مف ذىب إلى القكؿ بأنو جمعيف مع ما لديو مف الغمماف كالخصياف إلشباع نزكاتو كلذاتو الجنسية
كتؤكد الركايات أف ظاىرة كجكد الغبلميات انتشرت في ببلط الخبلفة العباسية كامتدت إلى ببلد الشاـ ككصمت  

كاستمرت ظاىرة كجكد الغبلميات في الخبلفة العباسية كجزء مف مككنات قصكر الخمفاء العباسييف حتى ، األندلس إلى
إذ لـ تشر الدالئؿ التاريخية إلى القكؿ باف أحد خمفاء بني العباس أنيى ىذه ، ـ1258ىػ/656سقكط الخبلفة العباسية سنة 

مر لـ يقتصر عمى الخمفاء بؿ أصبح األمراء كالقادة مف الخاصة يعممكف كما اف األ، الظاىرة في ببلط الخبلفة العباسية
كساعد إقباؿ الخاصة كالميسكريف عمى االىتماـ بيذه الفئة االجتماعية الجديدة ، عمى اقتناء الغبلميات في قصكرىـ

ة التي طمبيا الذكات مف المستحدثة )الغبلميات( مف قبؿ النخاسيف كالذيف بدكرىـ عممكا عمى تطكير ىذه التجارة الرائج
فعممكا عمى تدريب فئة مف الجكارم المكاتي اعددف أعدادان خاصان ، الخاصة كأصحاب اليسار مف أرباب الدكلة كغيرىـ

كصنعف ليذا الغرض فأصبحف يحاكيف الغمماف كيتشبيف بيـ كيعممف عمى التنكر بأزيائيـ كقص شعكرىف كما يقص شعر 
بؿ كحتى األسماء التي سميف بيا ، كالمناطؽ كقمدنيـ بالحركات كاالنفعاالت كالمشي كالتصرفاتكيرتديف العمائـ ، (3)الغبلـ

 .(4)مثؿ: قاسـ كجعفر، أخذت بنظر االعتبار فتسميف بأسماء الغمماف
كىكذا عمؿ أكلئؾ النخاسكف إلى إيجاد ما يطمب مف قبؿ الخاصة كتييئتو بأفضؿ ما يمكف كما ىك الحاؿ الذم  

و النخاسكف مف إيجاد جكارم يعددف أعدادان ثقافيان كاجتماعيان لمعيش بقصكر الخاصة كيؤىمف بمؤىبلت خاصة كاف يعمؿ ب
كمعرفة طرؽ العيش في قصكر الخمفاء كمجالسة الخاصة كندمائيـ كمعرفة احتياجاتيـ ، كالقدرة عمى قكؿ الشير استرجاالن 

لخمفاء كخكاصيـ إلى الدرجة التي كاف النخاسكف مف خبلؿ كطرؽ جذب قمكب ا، مف قبؿ تمؾ الجكارم كالرقص كالغناء
فقد عمؿ أكلئؾ ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمغبلميات، المكاصفات المكجكدة عند عدد مف الجكارم يكسبكف األمكاؿ الطائمة

بؿ فميس كؿ غبلمية تشبو األخرل ، النخاسكف عمى إيجاد مصانع لصناعة الجكارم كتحكيميف مف جكارم إلى غبلميات
فأصبح الميؿ أكثر كالرغبة إلى الغبلمية التي ، ىناؾ تبايف كتفضيؿ بيف الغبلميات مف قبؿ الخاصة كتكجييـ بالرغبة إلييف

كسبب ذلؾ يعكد إلى رغبة الخاصة بالغمبلف كالمرد كالخصياف الذيف يتمتعكف بيذه ، تككف كافرة االرداؼ كمرتجتيا

                                                                                                                                                                                     

كلعؿ الخطيب البغدادم عندما  .33/330، تاريخ مدينة دمشؽ، ؛ ابف عساكر10/183، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم
اذ اف ىذا المصطمح كاف متداكال كمتعارؼ عميو اياـ الخطيب ، اطمؽ مصطمح الغبلمية ربما ناتج عف السحب التاريخي

اك ربما اف مصطمح الغبلمية ، كالذم بكره عندما تناكلو بالحديث عف احد الجكارم قاؿ عنيا: )غبلمية(، البغدادم
 أم قبؿ عصر الخميفة االميف.، ـ خبلفة ىاركف العباسي بالفعؿبالفعؿ كاف مكجكدا ايا

 .429، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (1)
 .54، الحضارة اإلسبلمية، مثنى (2)
كال شؾ في الحالقة راسيا متشبية ، فيك كاضح، قاؿ الشنقيطي: ))... كاما ككف حمؽ المرأة راسيا تشبيا بالرجاؿ (3)

الحمؽ مف صفاتيـ الخاصة بيـ دكف االناث عادة((. محمد االميف بف محمد المختار بف عبد القادر الف ، بالرجاؿ
 .5/189، ـ1995ىػ/1415، دار الفكر، تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، اضكاء البياف، ىػ(1393)ت:

 .429، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (4)
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قد اىتـ بالغبلميات التي تتكفر فييف ىذه السمات كالمؤىبلت تمبية لمتطمبات لذلؾ كمحاكاة ألكلئؾ الغمماف ف، الخاصية
 .(1)الخاصة

، كىكذا انتشرت ظاىرة الغبلميات كشاعت في قصكر الخاصة كعمى جناحي الدكلة اإلسبلمية مشرقيا كمغربيا 
، غرميف كالمكلعيف بحب الغبلمياتكمع أف ىذه الظاىرة أكجدت أياـ األميف العباسي إال أف المأمكف يبدك انو كاف مف الم

كبالتأكيد ىذا التمسؾ بالغبلميات كالتكجو إلييف ناجـ عف حبو ككلعو بالغمماف كلمتعكيض أك التغيير بأساليب المتعة كالتمذذ 
الذم أشار بو لذلؾ فقاؿ: ))كنت عند  (2)كما يثبت كلع المأمكف بيف ىك قكؿ عيسى بف اباف، فقد اتجو إلى الغبلميات

فسمـ فقاؿ: مرحبان فأجمسو عمى فخذه  (4)مغمؼ بالغالية (3)أمكف فاستأذنتو في الخركج... كاقبؿ غبلـ ال نبات بكجيوالم
لى حسنيما... فقاؿ: يا عيسى أنيما جاريتاف اشتيييما ، اليمنى. كأقبؿ آخر فقعد عمى فخذه اليسرل فجعمت أنظر إلييما كا 

 .(5)في زم الغمماف((
ف القكؿ بأف الخاصة مف الخمفاء كأرباب دكلتيـ قد كصمكا إلى مرحمة مف الممؿ بإشباع مف النص السابؽ يمك 

إال أف ىذا ، رغباتيـ الجنسية الركتينية اليكمية فعممكا عمى إيجاد طرؽ ككسائؿ أخرل تشبع شيكتيـ كرغباتيـ الجنسية
إلى الذككرة كلـ يكف ىذا باألمر السيؿ  اإلشباع جاء عمى حساب تنكر الغبلميات كتحكليف نفسيان كحركيان مف األنكثة

 كاليسير إذ ىذا العمؿ أدل إلى حدكث حالة مف المزاكجة الجنسية كالنفسية.
اذ أصبح مف ، نتج عف ذلؾ التشبو كالتنكر كالنجاح كاإلبداع فيو إرضاءان لؤلسياد إلى التباس األمر عمى الغير 

 (6)فأصبح الندماء يتكىمكف بالغبلمية المطمكمة، المذكرة كالغبلـ المذكرالعسير كالصعكبة التمييز بيف الغبلمية المتنكرة 
 كفي ذلؾ قاؿ أبك نكاس:، بأنيا غبلـ حقيقيان 

 مذكرة مؤنثة مياة
 

 (7)أذا برزت ُتَشبِّييا غبلمان  
 

ر أفضى تشبو الغبلميات بالذككر مف ناحية الممبس إلى التماشي مع تطكر كاختبلؼ نكع ممبس الغمماف مف عص 
، بؿ كاألكثر مف ذلؾ فاف الغبلميات لـ يتشبيف بالذككر بالمباس كحسب، آلخر فاف الغبلميات يعممف عمى تقميده كالتنكر فيو

أم أنيف حاكلف التمسؾ بكؿ ما يربطيف ، بؿ عممف عمى تقميدىـ بكؿ فعؿ يفعمكنو ككؿ عمؿ يقكمكف بو ككؿ نشاط يؤدكنو
، فكف يمسكف بالمناطؽ، بؿ تنكرف ألنكثتيف، تعاد عف كؿ ما يذكرىف بعالـ األنكثةمحاكالت االب، بعالـ الذككر كالغمماف

                                                           

مقدمة الى ، اطركحة دكتكراه دكلة في اآلداب غير منشكرة، لعصر العباسي األكؿالمرأة في ا، نياد محمد، عمكرم (1)
 .191-190، ـ1984، بيركت، جامعة القديس يكسؼ

ـ 836ىػ/221تكفى سنة ، كيعد كاحدا مف فقياء اىؿ العراؽ، عيسى بف اباف: ىك ابك مكسى عيسى بف اباف بف صدقة (2)
، تاريخ بغداد، ا قاضيا عمى البصرة. الخطيب البغدادمـ بعد رجكعو مف اداء فريضة الحج ككاف كقتي836ىػ/221
 .   5849الترجمة رقـ  160 -158/ 11

 .3/63، تاج العركس، ؛ الزبيدم4/189، مجمع البحريف، لـ ينبت شعر لحيتو كشاربو. الطريحي (3)
دم لو عطرا فساؿ عف كمفتو الغالية: نكع مف انكاع العطكر. كاكؿ مف سمى الغالية ىك معاكية بف ابي سفياف عندما اى (4)

 .2/160، كتاب المحاضرات، كمفتو فذكر لو فقاؿ انيا غالية. الراغب االصفياني
 .190، المرأة الغبلمية في اإلسبلـ، الزيات (5)
. كىنا يمكف القكؿ اف المطمكمة الشعر ىي 3/62، مجمع البحريف، المطمكمة: طـ الشعر جزه اك قصو. الطريحي (6)

 ح كشعر الغبلـ.التي تقص شعرىا ليصب
 .258، ديكاف ابك نؤاس، ابك نؤاس (7)
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فعممف عمى استبداؿ التاج الخاص بالنساء بالقمنسكة كالعمامة  (1)شديدات اإلعجاب بالشّطار، تشبيان بالذككر كاقترابان منيـ
 بك نكاس:كبذلؾ يقكؿ أ، (3)مسترسمة (2)كقص الشعر بترؾ الذكائب، الخاصة بالرجاؿ

 تشارؾ  في الصنع النساء كسممت
 

 ليف ضركب الحمي غير المناطؽ 
 

 كمطمكمة لـ تتصؿ بذؤابةٍ 
 

 (4)كلـ تعتقد بالتاج فكؽ المفارؽ 
 

قصدان منيف لبمكغ غاية الرجكلة كالذككرة كمماىاة منيف ، كما انيف عممف عمى خط الشكارب بالمسؾ كالغالية 
، يعد الشارب مف الرمزية لو عف عالـ النساء كاألنكثة كداللة ظاىرة كاضحة عمى الذككرةلمكصكؿ إلى عالـ الرجاؿ الذم 

 فقاؿ ابك نكاس:
 صكر إليؾ مؤنثات الدؿ في زم الذككر

 
 (6)كالسيكر (5)ارىفف ارىاؼ االعنة كالحمائؿ

 
 (8)كالشكارب مف عبير (7)أصداغيف معقربات

 
ي كالتنكر كالتشبو بالغمماف ضد الذككر إلى الدرجة التي أصبح مف كمف النجاح الذم حققتو الغبلميات بالتخف 

كلكف الظاىر أف أغمبيف لـ يستطعف التخمص مع التصنع كالتمثيؿ مف رغبات ، الصعب )كما مر سابقان( التمييز بينيما
ال أف الكثير منيف إ، فمع حرصيف عمى االقتراب مف عالـ الرجاؿ عف طريؽ التمثيؿ كالتشبو، األنثى بالتزييف كالتجميؿ

ككاف ىذا العمؿ كاحدان مف األمكر التي تساعد ربما عمى التمييز بيف ، صبغف الشفاة بالحمرة كاستعممف ضركب الزينة
 .(9)الغبلميات كالغمماف

كمحاكلة مف الغبلميات التقرب أكثر الى الرجاؿ فقد تقمدف السيكؼ كركبف األعنة كامتطينيا كاحتذيف بالنعؿ كىذا  
رخاء األكـ مف ، كقمدف الرجاؿ بحركاتيـ فقطبف الجبيف كأرخيف الكـ بدالن مف إمساكو، الزم الذم يتزيا بو الرجاؿيخص  كا 

كاستبدلت الغبلمية الضرب بالدؼ كامتنعت عنو ألنو خاص بالنساء كأقبمت عمى ، عادة الغمماف بالمباس مشرقان كمغربان 

                                                           

. كيقاؿ خمع مف الديف 2/65، النياية في غريب الحديث، الشاطر: الخبيث الذم خمعتو عشيرتو كتبرأكا منو. ابف االثير (1)
 .8/77، لساف العرب، الديف كالحياء. ابف منظكر

 . 2/151، غريب الحديث النياية في، الذكائب: ىي شعر الرأس المظفكر. ابف االثير (2)
 . 430، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (3)
 .5/373، اعياف الشيعة، االميف (4)
كحمائؿ ، كالجمع الحمائؿ، . الحمائؿ: عبلقات السيكؼ6/2166، الصحاح، األعنة كالحمائؿ: العناف لمفرس. الجكىرم (5)

 . 4/1678، الصحاح ،كحمائؿ السيؼ ال كاحدة ليا كانما كاحدىا محمؿ. الجكىرم
 .2/692، الصحاح، السيكر: ىي ما يقد مف الجمد مفرده سير. الجكىرم (6)
كيقاؿ صدغ معقرب. ، كيسمى ايضا الشعر المتدلي عمييما صدغا، األصداغ المعقربات: ىك مابيف العيف كاالذف (7)

ؼ ممتك كذيؿ العقرب يسمى . ربما يقصد اف الشعر الذم ينزؿ عمى الصدغ كىك كثي4/1323، الصحاح، الجكىرم
، بيركت، دار الكتب العممية، مختار الصحاح، ىػ(721محمد بف ابي بكر عبد القادر )ت:، اصداغ معقربات. الرازم

 . 190، ـ1994ىػ/1415
 .5/357، اعياف الشيعة، االميف (8)
 .431، االختبلؼ في الثقافة االسبلمية، قرامي (9)
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، كلعبت بالحماـ، كمف اآلالت التي يستخدميا المغنكف ال المغنيات، ؿاستخداـ الطنبكر كالضرب عميو ألنو يخص الرجا
كالمراىنة كالمناطحة  (3)كالمعب بالصكلجاف (2)كالشطرنج (1)كلعبت الغبلميات باأللعاب التي ييتـ بيا الغمماف مثؿ: النرد

 نكاس بكصفيف بيذا الخصكص:كقاؿ ابك ، كغيرىا مف األلعاب التي يمعبيا الرجاؿ (5)كالمناقرة بالديكؾ (4)بالكباش
 فما برحت تصرؼ فيو حتى

 
 َحكتو في الِفعاؿ كفي الكبلـ 

 
 كراحت تستطيؿ عمى الجكارم

 
 بفضؿ في الشطارة كالغراـ 

 
 نعاؼ الردؼ تكرييان كفتكان 

 
 (6)كتمعب لمُمجانة بالحماـ 

 
لشعرية كالقصائد التي ألقاىا كما ليا مف كأشارت قرامي بما يتعمؽ بالدكر الذم قاـ بو أبك نكاس باعتبار األبيات ا

دكر فاعؿ في نقؿ معمكمة تاريخية عف ما يتعمؽ بعالـ الغبلميات بالقكؿ: ))كيعزل الفضؿ في التعريؼ بالغبلميات إلى أبي 
ميد إال أنو اكتفى بكصؼ ىيأتيف كلـ يتعرض إلى أسباب إقباليف عمى تق، نكاس فيك مف أكثر الشعراء اىتمامان بيذه الفئة

فأنو يعد كثيقة تاريخية أمدتنا بمعمكمات عف ظاىرة تحكؿ الجارية ، الرجاؿ إال نادران كبقطع النظر عف مصداقية ىذا الشعر
كىك الييئة التي تميزت بيا ، بيد أف ىذا الشعر الذم قيؿ في الغبلمية اقتصر عمى كصؼ جانب كاحد، إلى غبلمية

، كىي تعيش ىذه التحكالت، تيذيب الذم كانت تتمقاه الغبلمية كطبيعة مشاعرىاالغبلمية كمف ثمة عدمنا مادة تصؼ شكؿ ال
 التي ترجح أنيا كانت تتحمميا دكف اف يككف ليا رأم فيما يمحؽ جسدىا كمظيرىا مف تغييرات((.

ة كمما يجدر إضافتو إلى كبلـ قرامي السابؽ الذكر ىك اف ابا نكاس كاف األقرب إلى الغبلميات ككصفيف بالنسب 
ىذا مف جانب كمف جانب آخر بالتأكيد كاف ، إلى شعراء عصره ألنو كاف مقربان مف الخمفاء العباسييف الذيف عاصرىـ

لشذكذه الجنسي ككلعو كحبو لمغمماف ما جعمو قريبان مف الغبلميات المكاتي بطبيعة الحاؿ أصبحف كالغمماف الذيف يفضؿ أبك 
شباع غممتو بيف كما ، نكاس العبث معيـ كاف يشبع غممتو بالصبياف كالمرد كالخصياف؛ لذلؾ كاف شعر أبي نكاس يحمؿ كا 

كلكف شعره حكؿ عالـ الصبياف كالذككر كالتمتع بيـ كالكصكؿ إلى المذة معيـ لو النصيب األكفر ، مادة تاريخية بيذا المجاؿ
 .(7)بشعر ابي نؤاس

                                                           

 . 8/22، كتاب العيف، كمف لعب بالنرد فكأنما غمس يديو في لحـ الخنزير. الفراىيدم، النرد: الكعب الذم يمعب بو (1)
لساف ، كيقاؿ اف الشطرنج ىك ميسر العجـ أم اف المعب بو شبو بالميسر. ابف منظكر، الشطرنج: لفظ فارسي معرب (2)

 .5/298، 2/308، العرب
. كالصكلجاف عصا 1/325، الصحاح، لصكالجة. الجكىرمفارسي معرب. كالجمع ا، الصكلجاف: بفتح البلـ: المحجف (3)

 .2/310، لساف العرب، يعطؼ طرفيا يضرب بيا الكرة عمى الدكاب. ابف منظكر
، كقد انتطحت الكباش اذا تناطحت، اصابو بقرنو كالنطح لمكباش كنحكىا، المناطحة بالكباش: نطحو كمنعو كضربو (4)

. مصدر ناطح مف نطح 4/235، تاج العركس، اتت اثر نطحة. الزبيدمكالمتردية كالنطيحة ىي المنطكحة التي م
مرتضى بف محمد اميف ، كتناطح الكبشاف كانتطحا: اذا نطح كؿ منيما صاحبو. االنصارم، بمعنى اصاب بقرنو

 .2/304، ىػ1417، قـ، مؤسسة اليادم، تحقيؽ: مجمع الفكر االسبلمي، كتاب المكاسب، ىػ(1284)ت:
. كىنا يقصد المناقرة ىي المعب 5/230، لساف العرب، لديكؾ: يقاؿ نقر الطائر الحبة ينقرىا نقرا. ابف منظكرالمناقرة با (5)

المعب كالمراىنة عف طريؽ مناقرة الديكة بعضيا لبعض ككانت ىذه المراىنات مكجكدة في العصكر االسبلمية. يراجع: 
 .2/254، الحضارة االسبلمية، متز

 .374، ديكاف ابي نكاس (6)
، ـ؛ النصكص المحرمة1984، بيركت، دار الكتاب العربي، ديكاف ابك نؤاس، الحسف بف ىاني، راجع: ابك نؤاسي (7)

 ـ.1994، لندف، مطبعة رياض الريس لمكتب
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كالغبلميات اال اف نسبة الجكارم كالغبلميات كانت ليا  امتازت قصكر خمفاء بني العباس بكثرة الرقيؽ كالغمماف       
كتمكف مف الحصكؿ عمى ، كسجمت الجكارم كالغبلميات المنحدرات مف ثقافات مختمفة، النصيب االكفر بتمؾ القصكر

كسمبف قمكب الخمفاء حتى تزكجكىف كانجبف ، الحضكة عند الخمفاء حتى اصبحف المتحكمات كالمتنفذات بتمؾ القصكر
كمف ىذه ، ككانت اـ الكاثؽ ركمية، كاليادم كالرشيد اميما الخيزراف كىي جارية ركمية، فالمنصكر امو حبشية، اءخمف

ككثر ، ككاف قصر االميف يزخر بالحكارم الغبلميات البلتي يمبسف لبس الغمماف، الجكارم مف كف يعمقف الصمباف برقابيف
 .(1)الجكارم المسيحيات بقصرم المعتصـ كالكاثؽ

اختمفت ثقافات الشعكب بقصة شعر رأس الرجؿ كاختمفت الثقافة الكاحدة بدكرىا مف عصر إلى عصر بخصكص  
كلعؿ الغبلميات المكاتي ، كذلؾ شعر رأس المرأة ىك اآلخر لو حضكر مف ناحية التأثير كالتأثر، قصة الشعر لرأس الرجؿ

كنتيجة ، فصرف كالرجاؿ مف ىذه الناحية، شعر رأس الرجؿحاكلف تقميد الرجاؿ كالغمماف عممف عمى مقاربة كمماثمة قصة 
فقد انعكس ذلؾ عمى الحرائر كليس الجكارم فقط مف نساء كنديمات ، (2)لكلع كحب الخمفاء لمغبلميات المطمكمات الشعر

كذلؾ ، طكماتفحاكؿ بعض الخمفاء تعميـ ىذه الثقافة عمى نساءه مف الحرائر كطمب منيف االقتداء بالغبلميات الم، الخمفاء
كأف استسممت البعض منيف إلى رغبات أزكاجيف مف الخمفاء سكاءان أكاف ىذا ، عف طريؽ طـ شعرىف كفي الممبكس أيضان 

اك عف رىبة كخكؼ عمى بيتيا كأطفاليا أك ، االمتثاؿ عف رغبة منيا كحبان لتقميد ىذا الدكر كالتشبو بالغمماف مف خبللو
كلكف غيرىف أبت االمتثاؿ لمثؿ ىكذا طمبات كأبيف إال أف يبقيف ، كانة التي ىي فيياالخكؼ مف الخركج مف النعيـ كالم

، كلك كمفيا ذلؾ فييا بيتيا كزكاجيا، متمسكات بأنكثتيف كلك كمفيف ذلؾ مغادرة رغد العيش بقصكر شامخة كسمطة صارخة
ـ[ ريطة بنت 861ىػ/247تككؿ ]ت:بيذا الخصكص ركاية جاء محؿ ذكرىا كىي: ))... ككصفت لمم (3)كقد ذكر الجاحظ 

فأعمميا أف لـ تفعؿ ، ثـ سأليا أف تطـ شعرىا كتتشبو بالمماليؾ فأبت عميو، العباس بف عمي فطمبيا فحممت إليو فتزكجيا
 فاختارت الفرقة((.، فارقيا

، رة بيف العكاـمف خبلؿ ما تقدـ مف كبلـ حكؿ الغبلميات البد مف القكؿ باف ىذه الفئة كىذه الظاىرة لـ تكف منتش 
بؿ أكجدىا الخاصة ألنفسيـ كعاشكا مبلذىا تغييران لما تعكدكه ككسران لمسائد مف الممذات كمحاكلة لمتغيير كقد نجحكا بذلؾ 

ىذا مف ، كدليمنا عمى ما ذىبنا اليو مف القكؿ ىك بقاء ىذه الطبقة كجزء مف قصكر الخبلفة حتى نياية العصر العباسي
يمكف القكؿ باف الغبلميات اختمفف عف المترجبلت باعتبار المصطمح األخير كاف لو حضكران في  ناحية كمف ناحية أخرل

 األكساط االجتماعية العامة كاألكؿ عند الخاصة كاالغنياء اكثر انتشارا.
 :كلعؿ مف العكامؿ التي ساعدت عمى استمرار كجكد الغبلميات خبلؿ العصكر اإلسبلمية المختمفة ىي 
فمالكا إلى الشذكذ كالخركج عف ، مذة عند الخاصة الذيف ما ترككا نكعان مف أنكاع الميك كالتمذذ إال فعمكهالرغبة في ال -1

فكجدكا ، المعتاد لكسر الركتيف الذم عاشكان فيو فمارسكا الميك مع الذككر كممارسة الشذكذ الجنسي )المكاط( معيـ
فمجئكا إلى استحساف كجكد الغبلميات في ، ؾ المـك إلييـانفسيـ مكضع لـك كعدـ رضا ممف كانكا يستطيعكف تكجيو ذل

قصكرىـ كقربكىف كجعمكىف مصدر إلشباع غممتيـ كلذتيـ الجنسية كبالتاكيد مثؿ ىذا العمؿ يدلؿ عمى كجكد الرغبة 
شباع المذة الجنسية ، كالشذكذ الجنسي كالمثمية الجنسية عند الخاصة محاكليف االختفاء كراء ممارسة الميك كا 

 .لغبلمياتبا

                                                           

 .491، ـ1992ىػ/1412، بيركت، دار اليادم لمطباعة كالنشر، االنحرافات الكبرل، سعيد، ايكب (1)
 مى غرار شعر الغمماف.المطمكمات: المقصكصات الشعر ع (2)
 .138، ـ1991، بيركت، دار مكتبة اليبلؿ، المحاسف كاالضداد، ىػ(255ابك عثماف عمرك بف بحر )ت: (3)
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رغبة النخاسيف في الحصكؿ عمى الربح الكفير مف الخاصة مف خبلؿ إيجاد ىذا النكع مف الغبلميات كصناعتيف  -2
كتدريبيف عمى تمثيؿ ىذا العمؿ مف التنكر كالتشبو بالغمماف كبالفعؿ قد حقؽ النخاسكف ذلؾ اليدؼ كقد نجحكا في 

 تدريب الغبلميات التدريب الجيد.
الجكارم الرغبة في التشبو بالغمماف حرصان منيف عمى نيؿ الحظكة كالتقرب مف الخمفاء كالمحافظة أصبح لمكثير مف  -3

 عمى المكانة القريبة مف الخاصة كالتقرب مف مصدر القرار في الدكلة لمتمتع بالسمطة كالسطكة كالتأثير عمى الخاصة.
إذ أف البعض منيف طمب إلييف ، بيف بالغممافخكؼ نساء الخمفاء كالخاصة مف اليجراف مف قبؿ أزكاجيف إف لـ يتش -4

مف قبؿ الخمفاء التشبو بالغمماف كاف لـ يتمثمف لذلؾ فسيؤكؿ ذلؾ إلى الطبلؽ كاليجراف كخسارة األسرة كالعيش الرغيد 
  في القصكر.

 االستنتاجات
 اىميا:، تكصمنا مف خبلؿ البحث الى مجمكعة مف االستنتاجات

 كمع قمتو اال اثاره كانعكاساتو كانت مكجكدة عند الخاصة كالعامة.، الحضارة اإلسبلميةكجكد التشبو بيف الجنسيف في  -1
بؿ التشبو كالتنكر كليد عصكر ، لـ تكف الحضارة اإلسبلمية األكلى مف الحضارات التي مكرست فييا ىذه الظاىرة -2

 سابقة لئلسبلـ.
كبقكة ككعدت بعقاب شديد لمخارج عف الخط العازؿ  حددت المنظكمتيف الفقيية كاالجتماعية مبلبس كبل الجنسيف كنيتا -3

 لمبلبس الجنسيف.
اال في الحاالت التي سمح الفقيو ، اف التنكر كالتشبو بمبلبس الجنس اآلخر عد خركجا عمى المجتمع كالنظاـ الفقيي -4

 كالمجتمع بيا.
لكجكد خمؿ بيكلكجي عند الشخص  اك، قاـ البعض بالتنكر بزم اآلخر لمتمكيو اك لمعالجة مسألة معينة اك تدارؾ أمر -5

 فيذا التنكر عد مف أنكاع التنكر المسمكح بو. ، كنمك المحية مثبل عند النساء
كلكف ىذه الظاىرة لـ تكف مكجكدة بشكؿ كبير ، ممارسة التشبو حاصؿ كمكجكد كعند كبل الجنسيف كمكرس مف قبميما -6

 ا عمى المجتمع اإلسبلمي باف يطبع بالطابع السمبي.الى الدرجة التي يمكف الخكؼ مني، خبلؿ العصكر اإلسبلمية
اريد مف التشبو في حاالت عديدة لفت ، استخدـ التشبو بيف الجنسيف ألسباب منيا اجتماعية كاخرل نفسية كثالثة طبقية -7

براز مفاتف عند النساء ال سيما نساء الخاصة.  نظر الجنس االخر لما في التشبو مف إثارة كا 
لغبلمية التشبو بزم الذككر كىيئتيـ الشباع رغبات األسياد أحيانا السيما الغبلميات البلئي باألساس مارست المترجمة كا -8

 اكجدف ليذا الغرض بضرؼ معيف كاستمرت ىذه الظاىرة بالكجكد خصكصا بقصكر الخاصة.
اض االجتماعية في معالجة األمر ، يمكف االستفادة مف البحث كما مكجكد فيو مف معمكمات فقيية كاجتماعية كطبية -9

المتعمقة بمكضكع البحث كالمكجكدة اليـك بكثرة داخؿ مجتمعاتنا التي غزاىا االعبلـ الغربي الطامع بتفسيخ مجتمعنا 
 اإلسبلمي عف طريؽ الغزك الثقافي.

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ
 ىػ(.630عمي بف ابي الكـر الجزرم )ت:، ابف االثير

 ـ.1966ىػ/1386، دار صادر، خػ الكامؿ في التاري
 ق(.606مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم )ت:، ابف األثير

 ش.1364، قـ، مؤسسة اسماعيمياف، 4ط، تحقيؽ: محمكد محمد الطناجي، ػ النياية في غريب الحديث
 ىػ(.560الشريؼ )ت:، اإلدريسي
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 ـ. 1989ىػ/1409، ركتبي، عالـ الكتب، ػ نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ
 ىػ(.409عبد الغني )ت:، االزدم

 ـ.1989ىػ/1410، دمشؽ، دار القمـ، تحقيؽ: مشيكر حسف محمد، ػ كتاب المتكاريف
 ىػ(.356ابك الفرج عمي بف الحسيف بف محمد )ت:، األصفياني
 ىػ.1381، القاىرة، طبع دار الكتب، تحقيؽ: لجنة مطبعة دار الكتب العممية، ػ األغاني

 .ـ1965ىػ/1385، النجؼ االشرؼ، المكتبة الحيدرية، 2ط، مقاتؿ الطالبييف ػ
 السيد محسف.، األميف

 د.ت.، بيركت، دار التعارؼ لممطبكعات، تحقيؽ: حسف األميف، ػ أعياف الشيعة
 ىػ(.1284مرتضى بف محمد اميف )ت:، األنصارم

 ىػ.1417، قـ ،مؤسسة اليادم، تحقيؽ: مجمع الفكر اإلسبلمي، ػ كتاب المكاسب
 سعيد.، ايكب

 ـ.1992ىػ/1412، بيركت، دار اليادم لمطباعة كالنشر، ػ االنحرافات الكبرل
 محمد.، الباز

 .WWW.Ktobarabia.com. 124 - 123، ػ حدائؽ المتعة فنكف الجنس عند العرب
 ىػ(.1130الشيخ عبد اهلل االصفياني )ت:، البحراني

تحقيؽ: مدرسة االماـ ، ػ عكالـ العمـك كالمعارؼ كاألحكاؿ مف اآليات كاالخبار كاالقكاؿ )اإلماـ الحسيف عميو السبلـ(
 ىػ.1407، قـ المقدسة، مطبعة امير، الميدم عميو السبلـ

 ىػ(.256اسماعيؿ بف ابراىيـ )ت:، البخارم
 د.ت.، المكتبة اإلسبلمية، ػ التاريخ الكبير

 ىػ(.510حسيف بف مسعكد )ت:، كمالبغ
 د.ت.، بيركت، دار المعرفة، تحقيؽ: خالد عبد الرحمف العؾ، ػ تفسير البغكم المسمى بػ: معالـ التنزيؿ

 ابك عبيد.، البكرم
 ـ.1992، تكنس، الدار العربية لمكتاب، ػػ المسالؾ كالممالؾ

 ىػ(.279احمد بف يحيى بف جابر )ت:، الببلذرم
 ـ.1956، القاىرة، مطبعة دار المعارؼ المصرية، تحقيؽ: محمد حميد اهلل ،ػ انساب األشراؼ

 ىػ(.1051منصكر بف يكنس الحنبمي )ت:، البيكتي
 ـ.1997ىػ/1418، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف، ػ كشؼ القناع

 ىػ(.320ابراىيـ بف محمد )ت:، البييقي
 د.ت. ، ؾطبعة اليبز ، ػ المحاسف كالمساكئ

 ىػ(. 458)ت:، البييقي
 د.ت.، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، ػ معرفة السنف كاآلثار

 ىػ(.384القاضي ابك الحسف عمي المحسف بف ابي القاسـ )ت:، التنكخي
 د.ت. ، قـ، منشكرات الشريؼ الرضي، ػ الفرج بعد الشدة
 ىػ(.384القاضي )ت: ابك عمي المحسف بف عمي، القاضي التنكخي
 ـ. 1955ىػ/1375، القاىرة، دار الطباعة المحمدية، ػ الفرج بعد الشدة

 ىػ(.429ابك منصكر عبد الممؾ النيسابكرم )ت:، الثعالبي

http://www.ktobarabia.com/
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 ـ.1983ىػ/1403، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: د. مفيد محمد قمحية، ػ يتيمة الدىر
 (.ىػ255ابك عثماف عمرك بف بحر )ت:، الجاحظ

 ـ.1961ىػ/1381، القاىرة، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ػ البياف كالتبييف
 ـ. 1914ىػ/1332، تحقيؽ: احمد زكي، في اخبلؽ الممكؾ، ػ التاج

 ـ.2000ىػ/1320، بيركت، دار الكتب العممية، ػ رسائؿ الجاحظ
 ـ.1991، بيركت، دار مكتبة اليبلؿ، ػ المحاسف كاالضداد

 )ت:(.، عبد اهلل محمد بف عبدكسابك ، الجيشيارم
 ـ.1938ىػ/1357، دمشؽ، مطبعة الحمبي، تحقيؽ: مصطفى السقا كآخركف، ػ الكزراء كالكتاب

 ىػ(.597ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي )ت:، ابف الجكزم
 ىػ.1306، مصر، مطبعة القاىرة، ػ األذكياء 

 ىػ.1359، يدر ابادح، مطبعة دار المعارؼ، ػ المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ
 ىػ(. 393اسماعيؿ بف حماد )ت:، الجكىرم
 ـ. 1987ىػ/1376، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 4ط، تحقيؽ: احمد عبد الغفكر العطار، ػ الصحاح

 ىػ(.327الرازم )ت:، ابف ابي حاتـ
 د.ت.، صيدا، المكتبة العصرية، تحقيؽ: اسعد محمد الطيب، ػ تفسير ابف ابي حاتـ

 ابك عبد اهلل محمد العبدرم. ، جابف الحا
 ـ.1972، بيركت، دار الكتاب العربي، ػ المدخؿ الى الشرع الشريؼ

 ىػ(.739عبلء الديف عمي بف بمباف )ت:، ابف حباف
 ـ.1993ىػ/1414، بيركت، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ: شعيب االرنؤكط، ػػ صحيح ابف حباف

 ىػ(.354محمد بف ابي حاتـ البستي )ت:، ابف حباف
 د.ت.، مكة المكرمة، دار الباز لمنشر كالتكزيع، تحقيؽ: محمكد ابراىيـ زايد، ػ كتاب المجركحيف

 ىػ(.245ابك جعفر محمد )ت:، ابف حبيب
 د.ت.، مطبعة الدائرة، ػ كتاب المحبر

 ىػ(.852احمد بف عمي )ت:، ابف حجر العسقبلني
، بيركت، دار الكتب العممية، كد كالشيخ عمي محمد معكضتحقيؽ: عادؿ احمد عبد المكج، ػ اإلصابة في تمييز الصحابة

 ىػ.1415
 د.ت. ، بيركت، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، 2ط، ػ فتح البارم

 ىػ(.656المعتزلي )ت:، ابف أبي الحديد
 ـ.1959ىػ/1378، بيركت، دار احياء الكتب العربية، تحقيؽ: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ، ػ شرح نيج الببلغة

 ىػ(.456ابك محمد عمي بف احمد بف سعيد )ت:، ـ االندلسيابف حز 
 د.ت.، القاىرة، مطبعة العاصمة، ػ االحكاـ
 د.ت. ، بيركت، مطبعة دار الفكر، ػ المحمى

 ىػ(.726الحسف بف يكسؼ بف المطير )ت:، العبلمة الحمي
 ىػ. 1410، قـ، مؤسسة اسماعيمياف، تحقيؽ: السيد ميدم الرجائي، ػ نياية االحكاـ

 ىػ(.626ياقكت بف عبد اهلل )ت: ، الحمكم
 ـ.1995، بيركت، دار صادر، 2ط، ػ معجـ البمداف
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 ىػ(. 241احمد )ت:، ابف حنبؿ
 د.ت.، بيركت، دار صادر، ػ مسند احمد

 ىػ(.745ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ )ت:، ابك حياف االندلسي
 ـ.2001ىػ/1422، بيركت ،دار الكتب العممية، ػ تفسير البحر المحيط

 ىػ(.380ابك بكر محمد )ت:، الخالدياف
 ـ. 1956، القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ: سامي الدىاف، ػ التحؼ كاليدايا

 ىػ(.334الحسيف بف حمداف )ت: ، الخصيبي
 ـ.1991ىػ/1411، بيركت، مؤسسة الببلغ، ػ اليداية الكبرل 

 ىػ(.808عبد الرحمف المغربي )ت:، ابف خمدكف
ػ تاريخ ابف خمدكف المسمى بػ: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اخبار العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم 

 ـ.1391/1971، بيركت، مؤسسة االعممي لممطبكعات، السمطاف االكبر
 ىػ(.681شمس الديف احمد بف محمد بف ابي بكر )ت:ت:، ابف خمكاف

 ـ.1968، بيركت، دار الثقافة، تحقيؽ: احساف عباس، مافػ كفيات االعياف كانباء ابناء الز 
 ىػ(.463ابك بكر احمد بف عمي )ت:، الخطيب البغدادم

 ىػ. 1349، القاىرة، مطبعة السعادة، ػ تاريخ بغداد اك مدينة السبلـ
 ىػ(.240خميفة العصفرم )ت:، ابف خياط

 د.ت.، بيركت، اعة كالنشردار الفكر لمطب، تحقيؽ: د. سييؿ زكار، ػ تاريخ خميفة بف خياط
 ـ.1993ىػ/1414، بيركت، دار الفكر لمطباعة، تحقيؽ: د.سييؿ زكار، طبقات خميفةػ 

 رينيارت.، دكزم
 ـ. 1971، بغداد، مطبكعات كزارة االعبلـ العراقية، ترجمة: د. اكـر فاضؿ، ػ المعجـ المفصؿ باسماء المبلبس عند العرب

 ىػ(.257تاني )ت:سميماف بف األشعث السجس، ابك داكد
 ـ.1990ىػ/1410، بيركت، دار الفكر لمطباعة، تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ، ػ سنف ابي داكد

 ىػ(.748شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف )ت:، الذىبي
 ـ.1987ىػ/1407، بيركت، دار الكتاب العربي، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدميرم، ػ تاريخ اإلسبلـ

 ـ.1993ىػ/1413، بيركت، مؤسسة الرسالة، 9ط، تحقيؽ: مأمكف الصاغرجي، ػ سير أعبلـ النببلء
 ىػ. 1396، القاىرة، مكتبة دار التراث، ػ الكبائر
 ىػ(.721محمد بف ابي بكر عبد القادر )ت:، الرازم

 ـ. 1994ىػ/1415، بيركت، دار الكتب العممية، ػ مختار الصحاح
 ىػ(.502)ت: ابك القاسـ الحسيف بف محمد، الراغب االصفياني
 د.ت.، القاىرة، المطبعة العامرية، ػ كتاب المحاضرات

 ىػ.1404، مطبعة دفتر، 2ط، ػ المفردات في غريب القرآف
 ىػ(.1205محمد مرتضى )ت: ، الزبيدم

 د.ت.، بيركت، مكتبة الحياة، ػ تاج العركس مف جكاىر القامكس
 خير الديف.، الزركمي
 .1980، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 5ط، ػ االعبلـ
 حبيب.، الزيات
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 ـ.1956لسنة  50عدد/، مجمة المشرؽ، ػ المرأة الغبلمية في اإلسبلـ
 ىػ(.483محمد بف الحسف الشيباني )ت:، السرخسي

 ـ.1960، القاىرة، مطبعة مصر، تحقيؽ: د. صبلح الديف المنجد، ػ شرح السير الكبير
 ـ.1986ىػ/1406، بيركت، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ػ المبسكط
 ىػ(.230محمد )ت:، ابف سعد

 د. ت. ، بيركت، دار صادر، ػ طبقات ابف سعد
 ، محمد، ابف سعد

 ىػ. 1338، مطبعة ليدف، ػ الطبقات الكبرل 
 ىػ(.454ابك عبد اهلل محمد القضاعي )ت:، ابف سبلمة

 د.ت.، قـ، مكتبة المفيد، ػ دستكر معالـ الحكـ
 ـ. 1985ىػ/1405، بيركت، مؤسسة الرسالة، بد المجيد السمفيتحقيؽ: حمدم ع، ػ مسند الشياب

 ىػ(.380ابك الميث )ت:، السمرقندم
 د.ت. ، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: د. محمكد مطرجي، ػ تفسير السمرقندم

 ىػ(.562ابك سعد عبد الكريـ بف محمد )ت:، السمعاني
 ـ.1988ىػ/1408، بيركت، نافدار الج، تقديـ كتعميؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، ػ االنساب
 ىػ(.458ابك الحسف عمي بف اسماعيؿ )ت:، ابف سيده

 د. ت. ، طبعة بيركت، ػ المخصص
 ىػ(.911جبلؿ الديف )ت:، السيكطي

 ـ.1997ىػ/1418، بيركت، دار الكتب العممية ، تصحيح: محمد عبد العزيز الخالدم، ػ تنكير الحكالؾ
 ىػ(.388ابك الحسف عمي بف محمد )ت:، الشابشي
 ـ. 1966ىػ/ 1386، بغداد، مطبعة المعارؼ، تحقيؽ: ككركيس عكاد، ػ الديارات
 ىػ(.204ابك عبد اهلل محمد بف ادريس )ت:، الشافعي

 ـ.1980ىػ/1400، بيركت، دار الفكر لمطباعة، 2ط، ػ كتاب االـ
 ىػ(.1082عمي بف الحسيف )ت:، ابف شدقـ المدني

 دكف تاريخ.، دكف مكاف طبع، مطبعة محمد، شبيب المكسكمتحقيؽ: السيد تحسيف آؿ ، ػ الجمؿ
 السيد ابك محمد الحسف بف الحسيف بف مكسى البغدادم.، الشريؼ الرضي

 ىػ.1406، مشيد، مجمع البحكث اإلسبلمية، تحقيؽ: محمد ىادم االميني، ػ خصائص االئمة
 ىػ(.436ابك القاسـ عمي بف طاىر بف احمد )ت:، الشريؼ المرتضى

 ـ.1907ىػ/1325، قـ، منشكرات مكتبة المرعشي النجفي، تحقيؽ: محمد بدر الديف النعساني الحمبي، ماليػ اال
 ىػ(.1393محمد االميف بف محمد المختار بف عبد القادر )ت:، الشنقيطي

 ـ.1995ىػ/1415، دار الفكر، تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، ػ اضكاء البياف
 ىػ(.548ف عبد الكريـ بف ابي بكر )ت:ابك الفتح محمد ب، الشيرستاني

 ـ.2008ىػ/1429، بيركت، دار الفكر، تقديـ: صدقي جميؿ العطار، ػ الممؿ كالنحؿ
 ، ىػ(1255محمد بف عمي بف محمد )ت:، الشككاني

 ـ. 1973، بيركت، دار الجيؿ، ػ نيؿ االكطار
 ىػ(.235عبد اهلل بف محمد بف عثماف )ت:، ابف شيبة الككفي
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 ـ.1989ىػ/1409، بيركت، دار الفكر لمطباعة كالنشر، تحقيؽ: سعد المحاـ، ػ المصنؼ
 ىػ(.448ابك الحسف ىبلؿ بف المحسف )ت: ، الصابي

 ـ.1946ىػ/1383، بغداد، مطبعة العاني، تحقيؽ: ميخائيؿ عكاد، ػ رسـك دار الخبلفة
 ىػ(.942محمد بف يكسؼ )ت:، الصالحي الشامي

دار الكتب ، تحقيؽ: الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، ير العبادػ سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خ
 ـ.1993ىػ/1414، بيركت، العممية
 ىػ(.764خميؿ بف آيبؾ )ت:، الصفدم

 ـ.2000ىػ/1420، بيركت، دار إحياء التراث العربي، تحقيؽ: احمد االرنؤكط كتركي مصطفى، ػ الكافي بالكفيات
 ىػ(.211عبد الرزاؽ بف ىماـ )ت: ابك بكر، الصنعاني
 دكف مكاف كتاريخ طبع. ، منشكرات المجمس العممي، تحقيؽ: حبيب الرحمف االعظمي، ػ المصنؼ
 ىػ(. 360ابك القاسـ سميماف بف احمد )ت:، الطبراني

 د.ت.، دار إحياء التراث العربي، 2ط، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، ػ المعجـ الكبير
 .1995ىػ/1415، دار الحرميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تحقيؽ: قسـ التحقيؽ بدار الحرميف، كسطػ المعجـ األ
 ىػ(.548ابك نصر الحسف بف فضؿ )ت:، الطبرسي

 ـ.1972ىػ/1392، بغداد، منشكرات الشريؼ الرضي، 6ط، ػ مكاـر األخبلؽ
 ىػ(.310محمد بف جرير )ت:، الطبرم

 د.ت.، بيركت، مؤسسة االعممي، خبة مف العمماءتحقيؽ: ن، ػ تاريخ األمـ كالممكؾ
 ـ.1995ىػ/1415، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: خميؿ الميس، ػ جامع البياف

 ىػ(.1085محمد بف عمي )ت:، الطريحي
 ىػ.1408، قـ، مكتبة نشر التفاىـ االسبلمي، 2ط، تحقيؽ: احمد الحسيني، ػ مجمع البحريف
 ، امحمد بف عمي بف طباطب، ابف الطقطقى

 ـ. 1940، القاىرة، المطبعة الرحمانية، ػ الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية
 ىػ(.380ابك الفضؿ بف ابي طاىر )ت:، ابف طيفكر

 د.ت.، قـ، مكتبة بصيرتي، ػ ببلغات النساء
 ، ىػ(365ابك احمد الجرجاني )ت:، عبد اهلل بف عدم

 ـ.1988ىػ/1409، بيركت، دار الفكر لمطباعة، 2ط، يؿ زكارتحقيؽ: د. سي، ػ الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
 صبلح حسيف.، العبيدم

 ـ. 1980، بغداد، دار الرشيد لمنشر، ػ المبلبس العربية اإلسبلمية في العصر العباسي مف المصادر التاريخية كاآلثارية
 ىػ(.1162اسماعيؿ بف محمد الجراحي )ت:، العجمكني

، بيركت، دار الكتب العممية، 3ط، عما اشتير مف األحاديث عمى السنة الناسػ كشؼ الخفاء كمزيؿ االلباس 
 ـ.1988ىػ/1408

 ىػ(.571ابك القاسـ عمي بف الحسيف الشافعي )ت:، ابف عساكر
 ـ.1996ىػ/1417، بيركت، دار الفكر، تحقيؽ: د. عمي شيرم، ػ تاريخ مدينة دمشؽ الكبير

 ىػ(.322)ت:ابك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى ، العقيمي
 ىػ.  1418، بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ: عبد المعطي اميف قمعجي، ػ ضعفاء العقيمي

 ىػ(.855ابك محمد محمكد بف احمد بف مكسى بف احمد )ت:، العيني
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 د.ت.، بيركت، دار احياء التراث العربي، ػ عمدة القارم
 ىػ(.175ابك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد )ت:، الفراىيدم

 ىػ.1409، طيراف، مؤسسة دار اليجرة، 2ط، ػ كتاب العيف
 ىػ(.817مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم )ت:، الفيركزابادم

 د.ت.، بيركت، دار العمـ لمجميع، ػ القامكس المحيط
 ىػ(. 276ابك محمد عبد اهلل بف مسمـ )ت:، ابف قتيبة الدينكرم

 .ىػ1413، قـ، مطبعة امير، تحقيؽ: عمي شيرم، اءػ اإلمامة كالسياسة المسمى بػ: تاريخ الخمف
 ـ.1925ىػ/1443، بيركت، دار الكتاب العربي، ػ عيكف األخبار

 د.ت.، القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ: د. ثركت عكاشة، ػ المعارؼ
 ىػ(.682عبد الرحمف )ت:، ابف قدامة

 د.ت.، بيركت، دار الكتاب العربي، ػ الشرح الكبير
 آماؿ.، قرامي

 ـ.2007، بنغازم، دار المدار االسبلمي، االختبلؼ في الثقافة العربية اإلسبلمية دراسة جندريةػ 
 ىػ(.1019احمد بف يكسؼ بف احمد الدمشقي )ت:، القرماني

 ىػ.1282، بغداد، مطبعة عباس التبريزم، ػ أخبار الدكؿ كآثار االكؿ في التاريخ
 ىػ(.329عمي بف ابراىيـ )ت:، القمي

 ىػ.1387، النجؼ، مطبعة النجؼ، تعميؽ كتصحيح: السيد طيب المكسكم، قميػ تفسير ال
 ىػ(.751شمس الديف محمد بف ابي بكر بف ايكب الزرعي الدمشقي )ت:، ابف قيـ الجكزية

 ـ.1983، بيركت، دار العمـ لممبلييف، ػ أحكاـ اىؿ الذمة
 د.ت.، بيركت، ةدار الكتب العممي، تحقيؽ: عبد الغني عبد الخالؽ، ػ الطب النبكم

 السيد العباس الحسيني.، الكاشاني
 ىػ.  1400، قـ، مطبعة الخياـ، ػ مكسكعة حدائؽ االنس في نكادر العرب كالفرس

 ىػ(.774ابف كثير ابك الفداء اسماعيؿ الدمشقي )ت:
 ـ.1988ىػ/1408، بيركت، دار احياء التراث العربي، تحقيؽ: عمي شيرم، ػ البداية كالنياية

 د. عمر رضا.، كحالة
 ـ. 1959ىػ/1378، دمشؽ، المطبعة الياشمية، 2ط، ػ اعبلـ النساء في عالمي العرب كاالسبلـ

 ابف اعثـ.، الككفي
 ىػ.1411، بيركت، دار األضكاء لمطباعة كالنشر، تحقيؽ: عمي شيرم، كتاب الفتكح 

 ىػ(.328ابك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الرازم )ت:، الشيخ الكميني
 ش.1362، طيراف، دار الكتب اإلسبلمية، تصحيح كتعميؽ: عمي اكبر غفارم، كافيػ ال

 ىػ(.179االماـ انس بف مالؾ )ت:، مالؾ
 د.ت.، بيركت، دار احياء التراث العربي، ػ المدكنة الكبرل التي ركاىا سحنكف عف مالؾ

 آدـ.، متز
مطبعة لجنة التاليؼ كالترجمة ، 2ط، اليادم ابك ريدة ترجمة: محمد عبد، ػ الحضارة االسبلمية في القرف الرابع اليجرم

 ـ. 1957ىػ/ 1377، القاىرة، كالنشر
 ىػ(.975عبلء الديف عمي بف حساـ الديف )ت:، المتقي اليندم
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 ـ. 1989ىػ/1409، بيركت، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ: الشيخ بكرم حياني، ػ كنز العماؿ في السنف كاألقكاؿ كاألفعاؿ
 ىػ(.1111اقر )ت:محمد ب، المجمسي

 ـ. 1983ىػ/1403، بيركت، مؤسسة الكفاء، 2ط، تحقيؽ: عبد الرحيـ الرباني الشيرازم، ػ بحار األنكار
 ىػ(.157لكط بف يحيى االزدم الككفي )ت:، ابك مخنؼ

 ىػ.1420، مكة المكرمة، مؤسسة دار اإلسبلـ، تحقيؽ: حسف السنيد، ػ كتاب الجمؿ كصفيف كالنيركاف
 ىػ(.1411الديف النجفي )ت: المرعشي شياب

 ىػ.1417، قـ المقدسة، مكتبة اية اهلل المرعشي النجفي، ػ شرح احقاؽ الحؽ
 ىػ(.742جماؿ الديف ابك الحجاج يكسؼ )ت:، المزم

 ـ.1985ىػ/1406، بيركت، مؤسسة الرسالة، 4ط، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، ػ تيذيب الكماؿ
 ىػ(.413ف )ت:الشيخ محمد بف محمد النعما، المفيد

، قـ، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي، 2ط، تحقيؽ: السيد عمي مير شريفي، ػ الجمؿ كالنصرة لسّيد العترة في حرب البصرة
 ىػ. 1416
 ىػ(.1041ابك العباس احمد بف محمد التممساني )ت:، المقرم

 ـ.1968، بيركت، دار صادر، ػ نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف ابف الخطيب
 ىػ(.845تقي الديف احمد بف عمي بف عبد القادر )ت:، المقريزم

 ىػ. 1277، بكالؽ، دار الطباعة، ػ الخطط المقريزية 
 ىػ(.1031محمد بف عبد الرؤكؼ )ت:، المناكم

، بيركت، مميةدار الكتب الع، تصحيح: احمد عبد السبلـ، شرح الجامع الصغير مف أحاديث البشير النذير، ػ فيض القدير
 ـ.1994ىػ/1415

 زياد. ، منى
 ـ.1998، بيركت، مطبعة رياض الريس لمكتب كالنشر، 2ط، ػ بمقيس امرأة االلغاز كشيطانة الجنس

 ىػ(.1209محمد ميدم )ت:، النراقي
 د.ت.، النجؼ االشرؼ، مطبعة النعماف، تحقيؽ: السيد محمد كمنتر، ػ جامع السعادات

 احمد بف عمي.، النسائي
 ـ.1930ىػ/1348، بيركت، دار الفكر، سنف النسائيػ 

 الشيخ جعفر. ، النقدم
 ـ. 1962ىػ/1381، النجؼ، المطبعة الحيدرية، 2ط، ػ االنكار العمكية كاالسرار المرتضكية

 ىػ(.645جعفر بف محمد بف جعفر ىبة اهلل )ت:، ابف نما الحمي
 ـ.1416، قـ المقدسة، النشر االسبلمي مؤسسة، تحقيؽ: فارس الحسكف، ػ ذكب النظار في شرح الثار

 ىػ(.195الحسف بف ىاني )ت:، ابك نؤاس
 ـ.1984، بيركت، دار الكتاب العربي، ػ ديكاف ابك نؤاس

 ـ.1994، لندف، مطبعة رياض الريس لمكتب، ػ النصكص المحرمة
 ىػ(. 676محي الديف ابك زكريا )ت:، النككم

 د.ت.، بيركت، دار الكتب العممية، لمكدكد كعمي محمد معكضتحقيؽ: احمد عادؿ عبد ا، ػ ركضة الطالبيف
 د.ت. ، بيركت، دار الفكر، ػ المجمكع شرح الميذب

 ىػ(.218أبك محمد عبد الممؾ بف أيكب )ت: ، ابف ىشاـ
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 ـ.1963، ىػ1383، القاىرة، مطبعة المدني، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، ػ السيرة النبكية
 ىػ(.807ف عمي بف ابي بكر )ت:نكر الدي، الييثمي

 ـ.1988ىػ/ 1408، بيركت، دار الكتب العممية، ػ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد
 ىػ(.325ابك الطيب محمد بف اسحاؽ )ت:، الكشاء

 ـ.1985، بيركت، عالـ الكتب، ػ الظرؼ كالظرفاء
 . ىػ1302، مطبعة بريؿ، ػ المكشى اك الظرؼ كالظرفاء

 ىػ(.284كب بف كاضح )ت:محمد بف يعق، اليعقكبي
 د.ت. ، بيركت، دار صادر، ػ تاريخ اليعقكبي

 ىػ(.307احمد بف عمي المثنى التميمي )ت:، ابك يعمى المكصمي
 ـ.1987ىػ/1407، دمشؽ، دار المأمكف، تحقيؽ: حسيف سميـ اسد، ػ مسند ابي يعمى

 
 
 
 
 
 
 
 
 


