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األدوار السياسية للنساء في عهد الدولة األموية ومساهماتهن في مختلف  
 مجاالت الحياة

 "نساء البيت األموى أنموذجًا" 
 أمل عبيد عواض الثبيتي / الدكتورة

 أستاذ مساعد بقسم التاريخ  
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 بجامعة أم القرى 
 المقدمة 

الدال اللغة  التاريخية  األحداث  الحضارة  تعد  وتعد  األرض،  في  اإلنسان  سعي  على  ة 
اإلنساني  العمل  هي  فالحضارة  الحياة،  دروب  شتى  في  اإلنسان  لحركة  الحقيقي  االنعكاس 

 بصفة عامة سواء كان صوابًا أو خطًأ. 
فلقد   النساء شركاء للرجال،  والتاريخ والحضارة اإلنسانية لم يشكله الرجال وحدهم، بل 

المهمة، فكانت بحق مكونًا أساسيًا  مثلت المرأة من خالل تل ك المشاركة العديد من األدوار 
 للحياة في شتى جوانبها االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغير ذلك. 

ولقد برز دور المرأة منذ أن خلقها هللا، في ممشاركة آدم عليه السالم بعمارة األرض  
رية في عبادتة و اعمار األرض؛ قد  وتحقيق الغاية التي من اجلها خلق المولى عز وجل البش

تميزت المرأة في اإلسالم بما اوالها من عناية و تقدير؛ فكرمها وأعطاها حقها وقدرها، بعد أن  
أنثى ظل  إذا بشر بوالدة  الجاهلي وصمة عار ألهلها، حتى أن أحدهم  المجتمع  كانت في 

ر إلى وأدها، فلما جاء اإلسالم  األيام والليالي حزينًا على قدومها الحياة، حتى ينتهي به األم 
الحنيف أعاد للمرأة إنسانيتها، وجعلها مكرمة مصونه، وأعلن النبي صلى هللا عليه وسلم في 
لم يستطع أن ينكرها حتى غير  الحقيقة  آذان الدنيا بأسرها أن النساء شقائق الرجال، وهذه 

 المسلمين. 
بعد    المرأة  دور  أن  المسلمين يجد  تاريخ  في  مكانتها  والناظر  في  تكريمها ووضعها 

التي تليق بها كان دور بارزًا؛ حيث أن المرأة في عصر صدر اإلسالم كان لها دور فاعل 
النبي بايع  فلقد  إقامة دولة اإلسالم،  الرجال في  الثانية   بجانب  األولى و  العقبة  بيعة  يوم 

خلد ولقد  النساء،  من  عددًا  بايع  الرضوان  بيعة  في  كذلك  األنصار  بيعة   نساء  ذكر  القرآن 
بجانب   المرأة  كانت  النبوية  الهجرة  وفي  الممتحنة،  أواخر سورة  في  الكريم  كتابه  في  النساء 
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الرسول صلى هللا عليه وسلم تعينه باإلمداد والتموين الالزم له في غاره، وفي المدينة المنورة  
لرسول كان لها روت المرأة األحاديث عن رسول هللا، وتصدرت لتعليم غيرها، وفي غزوات ا

األدوار  من  الكثير  للمرأة  كان  وهكذا  والطعام،  المؤن  وإعداد  الجرحى،  عالج  في  وظيفتها 
 البارزة في عصر صدر اإلسالم. 

وبعد العصور الفاضلة األولى ظل دور المرأة بارزًا، فلقد لعبت الكثير من األدوار في  
 وغير ذلك. دولة بني أمية، فكان لها دور سياسي، واجتماعي، وثقافي، 

وقد كانت الدولة األموية حاضنة الكثير من الفتوحات اإلسالمية، وفي عصرها شيدت  
 حضارة فتية، وكان للمرأة دور كبير في صناعة تلك الحضارة.  

وإلبراز دور النساء في العصور اإلسالمية األولى، وتحديدًا في عصر الدولة األموية،  
لك الحضارة، تم العزم على تسليط الضوء في هذه  وكيف أنها ساهمت بدور رئيسي في بناء ت

و  اإلسالمية  االمة  خدمة  في  االموي  العصر  و  االموي  البيت  نساء  دور  على  الدراسة 
المجتمع اإلسالمي بما قدمنه من علم و معرفة و اعمال خيرية و سياسية ؛ تخليدًا لدورهن و  

 المسلمين في عصوره األولى . لكي نقدم لنساء العالم نماذج تاريخية نفخر بها من نساء 
 أهداف وأهمية الدراسة: 

 ترمي الدراسة الحالية إلى بعض األهداف والتي نعرضها في النقاط اآلتية: 
التعرف على وضع المرررأة المسررلمة فرري العصررر األمرروي وإبررراز دورهررا العلمرري والسياسرري  .1

 واالجتماعي في هذا العصر.
ر األمرروي وخاصررة مررن داخررل البيررت األمرروي إبراز المساهمات السياسية للمرأة في العص .2

 )نساء وأزواج الخلفاء األمويين(.

الرد على االفتراءات والتهم التي تحاول تشويه صورة المرأة المسلمة فرري عصررور صرردر  .3
اإلسررالم والخلفرراء الراشرردين واألمررويين واعتبررار أنهررا كانررت تابعررة ومنطويررة ومعزولررة عررن 

 المشاركة في المجتمع.  

لنمرررراذج اإليجابيررررة والفعالررررة والمررررؤثرة لرررربع  نسرررراء المسررررلمات فرررري العصررررر إبررررراز بعرررر  ا .4
 األموي.

 معرفة كل ماله أصل في الحضارة والتاريخ اإلسالميين وذلك فيما يخص المرأة المسلمة. .5
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التأكيرررد علرررى أن اإلسررررالم ديرررن يرعرررى المرررررأة ويقررردرها ويحترمهرررا وجرررراء ليقضررري علرررى كررررل  .6
بالمرأة ليدعم دورها معنويررًا وسياسرريًا وثقافيررًا واقتصرراديًا فرري العادات والتقاليد السيئة الخاصة  

 المجتمع.

إبرررراز الجوانرررب اإليجابيرررة للدولرررة األمويرررة وأنهرررا لرررم تكرررن دولرررة قائمرررة علرررى الررربط  والررردماء  .7
والقهررر بررل حققررت فتوحررات إسررالمية كثيرررة وتقرردمت باإلسررالم فرري مجرراالت كثيرررة فرري العلرروم 

 لك.والثقافة والفنون .... وغير ذ

 مشكلة البحث: 
أبرررز أهررم الجوانررب التاريخيرررة والحضررارية، والترري سرراهمت فيهرررا المرررأة برردور فعررال، فررري  

 إطار حدود زمانية تتوقف بنهاية العصر األموي.

 منهج الدراسة:  
استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي، من خالل استقراء تاريخ المرأة في العصر  

 في ذلك العصر. األموي؛ للوقوف على دورها 

 خطة الدراسة: 
لقد سلطت الضوء في هذه الدراسة على النساء الالتي كان لهن دور مؤثر في أحداث  

 التاريخ في العصر األموي, وقد تم تقسيم هذه الدراسة لمبحثين هما:  
 المبحث األول: أدوار ومساهمات النساء في العصر األموي )من داخل البيت األموي(. 

 أدوار ومساهمات النساء في العصر األموي )خارج البيت األموي(. المبحث الثاني:  
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 المبحث األول
 أدوار ومساهمات النساء في العصر األموى )من داخل البيت األموى( 

لم تكن المرأة المسلمة في العصر األموي بعيدة عن مجال صناعة الحضارة اإلسالمية,  
باإلض الحضارة،  تكوين  في  أساسيًا  كانت ركنًا  بيتها، وكذلك  بل  في  التربوي  دورها  إلى  افة 

دورها في التربية والتعليم خارج بيتها كالمسجد والمجالس العلمية، وغيرها، وقد رصدت كتب  
السياسي المجال  العصر األموي وخاصة في  النساء( دورها الحضاري في  ،  (1)كثيرة )أعالم 

دور   وتوضح  تبرز  التى  المواقف  بع   تفاصيل  في  نخوض  أن  النساء وقبل  ومساهمات 
الخلفاء  ألسماء  سنعرض  األموية،  الدولة  عصر  في  األموى  البيت  داخل  من  السياسية 
األمويين الذين تعاقبوا على حكم الدولة األموية وعددهم أربعة عشر خليفة موضحين الفترة  
من  لنماذج  ذلك  بعد  سنتعرض  ثم  زوجاته،  وأسماء  منهم،  كل  حكم  استغرقها  التى  الزمنية 

 النساء الذين كان لهم بارز في العصر األموى.   هؤالء
   أواًل: زوجات الخلفاء األمويين )نساء البيت األموي(

ـ زوجات الخليفـة األمـوي األول )معاويـة أـن أأـي سـفياا( فـي الفتـرة مـا أـين عـامي 1
 م(.680  -م661هـ / )60 -هـ41)

 أوردت لنا المصادر والمراجع أسماء خمس زوجات له وهن كاآلتي:
 . فاخته بنت قرظه بن عمرو. 2  ميسون بنت بحدل بن أنيف.  .1
 . نائلة بنت عماره الكلبية. 4  كنود بنت قرضة بن عبد عمرو. .3
 قرظه بنت عبد عمرو بن نوفل.  .5

ـ زوجـات الخليفــة األمــوي الثــاني ) ميـد أــن معاويــة أــن اأـي ســفياا( الــ ي  كــم فــي 2
 م(.  683 -م680هـ /  63 -هـ60الفترة ما أين عامي )

 وردت لنا المصادر أسماء ست زوجات وهن كاآلتي:أ
 . أم هاشم حيه فاخته بنت أبي هاشم بن عتبه.2     أم كلثوم بنت عبد هللا بن عامر. .1
 . ابنة حريث بن عبد الملك.4 . أم محمد بنت عبد هللا بن جعفر.3
 . أم مسكين بنت عمرو بن عاصم.6  . هند بنت عبد هللا بن عامر.5

 
د/ عبد الحليم عويس, دراسات في تاريخ الحياة اإلسالمية رؤية حضارية, مكتبة الشروق الدولية,   (1)

 .117, 114, القاهرة, ص 2009, مارس 1ط
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األمــوي الثالــث وهــو )معاويــة أــن  ميــد( الــ ي  كــم فــي الفتــرة مــا أــين ـ أمــا الخليفــة 3
فلررم نجررد فيمررا بررين أيرردينا أسررماء زوجررات لرره كرران لهررن دور هـــ( 63م( )684 -م683عــامي )

 بارز في الحياة االجتماعية أو السياسية في ذلك العصر.
مــا أــين ـ زوجــات الخليفــة األمــوي الرابــع )مــرواا أــن الحكــم( الــ ي  كــم فــي الفتــرة 4
 فجاءت أسماء زوجاته الستة على النحو التالي:م(،  685 -684هـ /  65 -هـ63عامي )
 . ليلي بنت زبان بن األصبغ.2          عائشة بنت معاوية بن المغيرة. .1

 . أم أبان بنت عثمان بن عفان.4  . قطيه بنت بشر بن عامر.3

 خته بنت أبي هاشم بن عتبه.. أم هاشم حيه فا6  . زينب بنت أبى سلمة بن عبد األسد.5

ـ زوجات الخليفة األموي الخامس )عبـد الملـب أـن مـرواا( الـ ي  كـم فـي الفتـرة مـا 5
 فكانت هناك سبع زوجات له كاآلتي: م(،  705 -م685هـ /  86 -هـ65أين عامي )

 . عاتكة بنت يزيد بن معاوية.2  أم الوليد بنت العباس بن جزء. .1

 . عائشة بنت موسى بن طلحة.4  أم هشام بنت هشام بن إسماعيل. .3

 . أم الحكم بنت ذؤيب بن حلحة.5  أم أيوب بنت عمرو بن عثمان. .4

 . أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد.  6

ـ زوجات الخليفة األمـوي السـاد) )الوليـد أـن عبـد الملـب( الـ ي  كـم فـي الفتـرة مـا 6
ــامي ) ــين عـ ـــ86أـ ـــ / 96 -هـ ة أسرررماء سررربع أوردت المصرررادر التاريخيررر م(: 715 -م705هـ
 زوجات له وهن:

 . نفيسة بنت زيد بن حسن.2 أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان. .1

 . أم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهل.4  . كندية من ولد حجر بن عمرو.3

 . فاطمة بنت عبد هللا بن مطيع.6  . زينب بنت الحسن بن الحسن.5

 عبده بنت عبدهللا بن عمرو.  -7

موي السـابع )سـليماا أـن عبـد الملـب( الـ ي  كـم فـي الفتـرة مـا ـ زوجات الخليفة األ7
ـــ / 98 -96أـــين عـــامي ) أوردت لنرررا المصرررادر التاريخيرررة أسرررماء سرررتة م(: 717 -م715هـ

 زوجات له وهن كالتالي:
 . أم يزيد بنت عبد هللا بن يزيد.2      سعدى بنت يحيي بن طلحة. .1

 عبد هللا بن خالد بن أسيد.. ابنة  4         . عائشة بنت عبد هللا بن عمرو.3

 . أم حكيم بنت يحي بن الحكم.6 أم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهل. -5
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ـ زوجــات الخليفــة األمــوي الثــامن )عمــر أــن عبــد العميــم( الــ ي  كــم أــين عــامي 8
 م( وعددهن ثالث زوجات وهن:720 -م717هـ /  101 -هـ98)
 حارث.. لميس بنت علي بن ال2  فاطمة بن عبد الملك بن مروان. .1

 . أم عثمان بنت شعيب بن زبان.3

ـ زوجات الخليفة األموي التاسع ) ميد أن عبد الملـب( الـ ي  كـم فـي الفتـرة مـا أـين 9
 م( وعددهن اثنتاا وهما:724 -م720هـ /  105 -هـ101عامي )
 . أم سعيد سعدة بنت عبد هللا بن عمرو.2 أم الحجاج بنت محمد بن يوسف. .1

العاشــر )هشــام أــن عبــد الملــب( الــ ي  كــم أــين عــامي  ـ زوجــات الخليفــة األمــوي 10
 م( وعدد زوجاته سبع زوجات وهن:743 -م724هـ /  124 -هـ105)
 . عبدة بنت عبد هللا األسوار بن يزيد.2   أم حكيم بنت يحيي بن الحكم. .1

 . أم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهل.4   . أم عثمان بنت سعيد بن خالد.3

 . ميمونة بنت عبد الرحمن بن عبد هللا.6 م.  حفصة بنت عمران بن إبراهي .5

 . أم سلمة بنت سعيد بن خالد.7

ـ زوجات الخليفة األموي الحادي عشـر )الوليـد أـن  ميـد( الـ ي  كـم فـي الفتـرة مـا 11
 م( وعدد زوجاته ثالث زوجات وهن:  744 -م743هـ /  125 -هـ124أين عامي )

 ه بنت سعيد بن خالد.. أم عبد الملك سعد2 عاتكة بنت عثمان بن محمد. .1

 . أم سلمة بنت سعيد بن خالد.3

هــ / 125ـ زوجات الخليفة األموي الثاني عشر ) ميد أن الوليد( الـ ي  كـم عـام )12
 م( وعدد زوجاته ثالث زوجات وهن:  744
 . ربيحة بنت محمد بن علي.2 أم هشام بنت هشام بن عبد الملك. .1

 . الحضرمية الكلبية.3

الررذي حكررم نحررو شررهرين فقررط  )إأــراميم أــن الوليــد( مــوي الثالــث عشـرـ أمـا الخليفــة األ13
 م( بعد وفاة أخيه يزيد فلم نجد أسماء زوجات له كان لهن دور بارز.744هر /  125عام )

الررذي حكررم بررين  ـ زوجــة الخليفــة األمــوي الرابــع عشــر واألخيــر )مــرواا أــن محمــد(14
 .(1)ا "ابنة طلحة بن عبد هللا"م( هي واحدة واسمه750  -م 744هر /  136 -هر125عامي )

 
وع انظر ما يلي: كتاب الموسوعة العربيةةة العالميةةة, م س ةةة لمزيد من التفصيل حول هذا الموض  (1)

, 124, الرياض, ال عودية, فهرسة الملك فهد, ص  2, ط3أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, ج
, دار البيةةارق, بيةةروت, 1. وعلي محمد الصالبي, عصةةر الةةدولتين اةمويةةة والعباسةةية, ط126
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 ثانيًا: أقسام نساء البيت األموى:
مررن أبرررز العصررور التررى تمتعررت فيهررا المرررأة بحقوقهررا اإلسررالمية كاملررة العصررر األمررروى 

م وترروالى علررى حكررم 750 -هررر  132م واسررتمر حتررى عررام 661 -هررر 41الررذى برردأ مررن سررنة 
 .  (1)أبى سفيان وآخرهم مروان بن محمدخلفائه أربعة عشر خليفة أمويًا أولهم معاوية بن  

 ويمكن تقسيم نساء البيت األموى إلى:  
 )أ( نساء من داخل قبيلة قري .      )ب( نساء من خارجها.

تذكر بع  المصادر أن هنرراك إحرردى وسررتين زوجررة للخلفرراء األمررويين مررن قبيلررة قررري ، 
، وهنرراك مررن زوجرراتهم وخمررس عشررر زوجررة مررن خررارج قبيلررة قررري  مررن مختلررف القبائررل العربيررة

أمهرررات األوالد والجررروارى )ذات اليمرررين(، فكررران الخلفررراء يجمعرررون برررين الحرائرررر واإلمررراء فيترررزوج 
 (2)الخليفة األموى طبقًا للشريعة اإلسالمية أربع نساء حرائر وعدد أخر من الجوارى اإلماء.

ة يزيررد بررن ومن أهم أمهات األوالد طريفة وأسررمها شرراهفريد بنررت فيررروز وهررى أم الخليفرر  
، ومررن أهررم الجرروارى جاريترران ليزيررد بررن عبررد الملررك (3)الوليررد وأم إبررراهيم بررن الوليررد وتسررمى نعمررة

وتسررميان )سررالمة وحبابررة أو الغاليررة(، ويرجررع صررعوبة حصررر جميررع البيررت األمرروى إلررى رفرر  
 (4)البع  اإلفصاح عن جميع من تحت يديه.

 مواصفات نساء البيت األموى:  
 ار والثيبات:)أ( النساء األبك

مرررن إحصررراء عررردد زوجرررات نسررراء البيرررت األمررروى يمكرررن التعررررف علرررى عرررددهن فيمرررا  
 يخص األبكار والثيبات من خالل الجدول الموضح فيما يلى:  

 
 ةةاف فةةي التةةاريخ )د.ط( دار اإليمةةا , . ومحمةةد كمةةال  ةةالب, عةةالم الن75 -12م, ص1998

ابن كثير, زوجات وأبناف معاوية بن أبي سفيا . والةةذهبي, . و55,    18, ص1992اإلسكندرية,  
. 130 -15سير أعالم النبالف, أجزاف مختلفة. وبثينةةة بةةن ح ةةين, ن ةةاف الخلفةةاف اةمةةويين,  ص

م, 2010, أبريةةل,  1ر, طوجيها  ممدوح مةةومو , الدولةةة اةمويةةة والعباسةةية, دار نهضةةة مصةة 
 . 38ص

مريم عبد هللا طامش، المرأة في العصر اةموى، رسالة ماج تير منشةةورة، كليةةة ا،داب، جامعةةة   (1)
 . 4م، ص 2004صنعاف،  

م، ص 2016( فهمى العياشى، ن اف الخلفاف اةمويين، بحث منشور بكلية العلوم اإلن انية، جامعةة تةونس، 2)
433. 

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنا ،   9، ج1بالدرى، أن اب اةشراف، طأحمد بن يحيى ال  (3)
 .189م، ص 1996

م، ص 1999، دار الطليعةةة، بيةةروت، لبنةةا ، 1سلوى بلحاج صالح العايب، دثرينى يا خديجة، ط  (4)
29 . 
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 المجموع  الثيبات  األبكار  نوع الموجات 
 83 20 63 عدد الموجات 

ثالثررة أمثررال  ويالحظ من هذه اإلحصائية أن النسبة األكبر للزوجات األبكار حيررث تمثررل
الزوجررات الثيبررات، ويرجررع ذلررك لرجبررة الررزوج القريشررى فرري الررزواج مررن األبكررار بسرربب عرراداتهم 
وثقررافتهم وميررولهم العربيرررة القبليررة، أمرررا زواج الثيبررات فيكرررون سررببه هرررو المصررلحة السياسرررية أو 
كانررت الشرف أو المكانة مثل زواج معاوية بن أبى سفيان من ابنة خالترره "كنررود بنررت قرضررة" و 

 .(1)ثيباً 
 )ب( قدرة الموجة على اإلنجاب:  

وهررررذا مررررن الصررررفات المطلوبررررة فرررري نسرررراء البيررررت األمرررروى وب حصررررائية نجررررد أن عرررردد  
الزوجررات الررذين أنجرربن أربعررين زوجررة مقابررل ثررالث وأربعررين زوجررة لررم تنجرربن سررواء كانررت مررن 

لجرروارى قري  أو خارجها، حيررث هنرراك إحرردى عشررر زوجررة منجبررة مررن خررارج قررري  وزوجررات ا
ابنرررًا مرررن زوجرررات اإلمررراء )نسررراء الجررروارى( وأربعرررة وتسرررعون ولررردًا مرررن الزوجرررات  99فالنسررربة 
 (2)األحرار.

 )ج( الحسن والجمال:  
من أهم أسباب زواج الخلفاء األمويين ارتبرراطهم بالحسررناوات مررن النسرراء، ومثررال ذلررك  

، وزواج (3)وكمالهررارجبررة عبررد الملررك بررن مررروان أن يخطررب إمررراة مررن قررري  لطولهررا وبياضررها 
عبررررد الملررررك بررررن مررررروان مررررن عاتكررررة بنررررت يزيررررد حيررررث كانررررت مررررن أجمررررل النسرررراء كمررررا تررررذكر 

 (4)المصادر
ثالثــًا: نمــاذج لــودوار والمســاهمات السياســية للنســاء فــي العصــر األمــوى )مــن داخــل البيــت 

 األموى(:
ختلفررة عنررد اسررتعراض أحررداث ترراريخ الدولررة األمويررة مررن خررالل المصررادر والمراجررع الم 

تظهررر لنررا العديررد مررن األمثلررة والمواقررف الترري تبرررز دور النسرراء فرري عصررر الدولررة األمويررة فرري 

 
، ص 2006، ، دار أمةل للنشةر، تةونس1حياة قطاط، العةرب فةي الجاهليةة اةخيةرة واإلسةالم المبكةر، ط  (1)

100. 
 .440 – 439فهمى العياشى، مرجع سابق، ص  (2)
 .198أحمد بن يحيى البالدرى، مرجع سابق، ص  (3)
، دار الفكةةر، بيةةروت، 3، ج2أبو الفرج على بن ح ن اةصفهانى، اة انى، شرحه على مهنا، ط  (4)

 .320لبنا ، ص 
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مجال السياسة وأمور الحكم والحروب من داخل بيت الخالفة األموي, وسنتعرض لرربع  هررذه 
 -المواقف في الصفحات التالية:

 أدوار زوجات معاوية أن أأى سفياا السياسية:
 دل:أواًل: ميسوا أنت بح

ميسررون بنررت بحرردل بررن أنيررف الكلبرري وهرري والرردة الخليفررة األمرروي الثرراني "يزيررد بررن معاويررة"،  -1
 تزوجها الخليفة االموي معاوية بن ابي سفيان  ومن أبرز أدوارها ما يلي:  

كرران لهررا دور كبيررر فرري الحيرراة السياسررية فرري الخالفررة األمويررة, وهرري مررن أقرردم الشرراعرات  .2
ة, وكانررت مررن قبيلررة برردو بنررو كلررب, وهرري ابنررة زعرريم القبيلررة العربيررات ذوات السررمعة الطيبرر 

م برردوافع 645)بحرردل بررن أنيررف بررن دلجررة بررن قنافررة بررن زهيررر( وتزوجررت مررن معاويررة عررام 
 سياسية.  

واسررتطاعت زوجررة معاويررة "ميسررون" بمررا لهررا هرري ووالرردها مررن تررأثير علررى قبيلتهررا "بنرري  .3
بحيرراة الكثيررر مررن جرري  المسررلمين كلررب" عنررد دخررول المسررلمين إلررى الشررام وأودى الطرراعون 

في دمشق تجنيد المسيحيين السريان األرثوذكس ضد الرومان, وقد أنجبت طفلهررا "يزيررد بررن 
م. وقررد رافقررت الخليفررة معاويررة فرري رحلترره إلررى آسرريا الصررغرى, وقررد نشررأ 646معاويررة" عررام 

 ابنها يزيد في البادية جنوب تدمر وقضى طفولته هناك.

 الخليفة األموى فيما بعد دورًا كبير في أمور الحكم والسياسة.  وكان لها وألبنها يزيد .4

وكرران لميسررون أثررر كبيررر علررى قبيلتهررا "كلررب"؛ فقررد زادت منررزلتهم ومكررانتهم عنررد الخليفررة  .5
األموي "معاوية بن أبي سفيان" وأصبحوا من أهم مؤيديه ومناصريه وداعمين لرره فرري أمررور 

بررن أبرري سررفيان" "حسرران بررن مالررك بررن بدحرردل  الحكررم والخالفررة, حيررث ولرري الخليفررة "معاويررة
الكليبرري" عرراماًل لرره علررى المسررلمين فرري فلسررطين ثررم عينرره بعررد ذلررك ابنرره يزيررد بررن معاويررة, 
وكرران لعائلررة ميسررون مررن الررذين تولرروا بعرر  أمررور الحكررم أثررر بررالغ فرري تقويررة دعررائم الدولررة 

 .(1)األموية
 ثانيًا: كنود أنت قرضة:

 مرو أن نوفل من أأرز أدوارها ما  لي:هي كنود أنت قرضة أن عبد ع

 
: سةةعيد جةةودس ال ةةحار، موسةةوعة . وانظر268, ص6أحمد بن يحيى البالذري, مصدر سابق, جة  (1)

 .28م، ص 2007، 1، مكتبة مصر، ط5أعالم الفكر العربي، ج
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مرافقة زوجها معاوية بن أبي سفيان في فتوحاته، ومساندته ومؤازرته، فعلى سرربيل المثررال:  .1
رافقتررره فررري فرررتح "قبررررا" فررري العرررام الثرررامن والعشررررين مرررن الهجررررة، وحرصرررت علرررى دعمررره 

 .(1)معنويًا ونفسيًا أثناء معركة الفتح
وخاصررررررة فرررررري األمررررررور المتعلقررررررة بالسياسررررررة والفترررررروح  تقررررررديم النصررررررح والمشررررررورة لزوجهررررررا، .2

 .(2)اإلسالمية
 ثالثًا: فاختة أنت قرضة:

تزوجها معاويررة بررن أبرري سررفيان بعررد وفرراة زوجترره "كنررود بنررت قرضررة"، وقررد كرران لهررا أدوار 
 بارزة، من أهمها ما يلي:

ك علررى تقررديم الرردعم والنصررح والمشررورة لزوجهررا الخليفررة فرري األمررور السياسررية، سررائرة فرري ذلرر  .1
نهررج أختهررا المتوفرراة، وكانررت تترردخل أحيانررًا فرري أسررلوب تعامررل زوجهررا "معاويررة" مررع السررادة 

 .  (3)أشراف القبائل

مرافقرررة الخليفرررة معاويرررة فررري أغلرررب فتوحاتررره وأسرررفاره، فعلرررى سررربيل المثرررال رافقتررره فررري غرررزوه  .2
هجريررررة ودعمترررره وسرررراندته فرررري الجهرررراد وأيدترررره بكررررل طاقتهررررا,  32للقسررررطنطينية فرررري عررررام 

 .(4)وصبرت معه على شدائد الحروب
 رابعًا: جاريته مية:  

كان للخليفة األموي )معاوية بن أبي سفيان( جارية تسررمى )ميررة(، وكرران لهررا دور بررارز، 
 يتمثل في:

 عملها كحاجبة للخليفة معاوية، ومنظمة الجتماعاته مع قادة جيشه في قصره.   .1
 .(5)  ثة ذات صيت في الشام باإلضافة إلى دورها في علم الحديث؛ حيث كانت محد .2

 أدوار زوجات  ميد أن معاوية السياسية:
 فاختة أم خالد أنت أأي هاشم:

مررن أبرررز أدوار 1وهي ابنة عم يزيد بن معاوية انجبررت منرره معاويررة و خالررد و اباسررفيان و
 زوج يزيد بن معاوية ما يلي:

 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضةل ببةراهيم, دار المعةارف, القةاهرة,   (1)

 .329, ص5م, جة1964مصر, 
 ينظر: المرجع ال ابق. (2)
هةة(, اةهليةة للنشةر والتوزيةع, 132م, )750 -650شةعبا , صةدر اإلسةالم والدولةة اةمويةة  محمد عبد الحي محمةد  (3)

 .146م, ص1987بيروت,  
 .304أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, المرجع ال ابق, ص (4)
 .153 -120ابن ع اكر, تاريخ دمشق, ص   (5)



 األدوار السياسية للنساء في عهد الدولة األموية ومساهماتهن                                         

                       
 13 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

لحكررم، فقررد كانررت ر كانررت أحررد أهررم أسررباب اسررتخالف يزيررد لولررده معاويررة بررن يزيررد علررى ا1
دائمة الرردعوة لزوجهررا أن يقرروم بتوليررة ابنهررا شررئون الحكررم والخالفررة مررن بعررده، فاسررتجاب الخليفررة 

 .  (2)لطلب زوجته وقام بتولية ابنه "وليًا" للعهد من بعده 
وهذا الموقف يوضح الدور الهام والخطير للنساء في السياسررة فرري عصررر الدولررة األمويررة 

تررنجح فرري التررأثير علررى الخليفررة لتقررود ابنهررا "معاويررة بررن يزيررد" إلررى حيث اسررتطاعت "فاختررة" أن  
 (3)سدة الحكم والخالفة وبالتالي أصبحت أمًا للخليفة األموي.

ر باإلضررافة إلررى دورهررا البررارز فرري كثيررر مررن األحررداث والمواقررف السياسررية أثنرراء تررولي زوجهررا 2
 .(5)حب زوجها لها وقربها منه  ، مستغلة في ذلك(4)"يزيد بن معاوية" أمور الحكم والخالفة

 أدوار زوجات عبد الملب أن مرواا السياسية:
 :6أواًل: عاتكة أنت  ميد أن معاوية  

لقد لعبت عاتكة بنت يزيد دور بارز في الحياة السياسية في عهررد زوجهررا عبررد الملررك بررن 
 مروان، ومن أبرز أدوارها ما يلي:

روج لقتررال مصررعب بررن الزبيرعنررد خررروج معارضررتها لزوجهررا عبررد الملررك بررن مررروان فرري الخرر  -2
للقضررراء علرررى حركرررة تمررررد ضرررده يقودهرررا مصرررعب برررن الزبيرررر برررالعرا , وبعرررث عبرررد الملرررك 
لمصعب يطلررب البيعررة فرررف  مصررعب, فهرردده فلررم يسررمع، فقرررر عبررد الملررك الحرررب واتجرره 
لزوجترررره عاتكررررة للسررررالم عليهررررا قبررررل الخررررروج للحرررررب وعلمررررت بمقصررررده فوقفررررت ضررررد هررررذا 

 .(7)الرأي

 
ت بخليفتين يزيةةد و مةةروا  بةةن ( ابن سعد :الطبقات ,   وابن كثير ترجمة مروا  بن الحكم , تزوج2)

الحكم وكا  زواجها من مروا  لحفظ حق ابنها خالد في والية العهد اال ا  كةةروا  اسةةاف البنهةةا 
 فقتلته خنقاً بوسادته  انتقاماً البنها ولذلك لقبت ام خالد .

, 1أحمد بةةن يحيةةى الةةبالذري, أن ةةاب اةشةةراف, دار الفكةةر للطباعةةة والنشةةر, بيةةروت, لبنةةا , ط  (2)
 .380, ص5م, جة1996

 .380, ص5أحمد بن يحيى البالذري, مصدر سابق, جة (3)
 .303, ص5أحمد بن يحيى البالذري, مصدر سابق, جة (4)
ابن ع اكر, تاريخ مدينة دمشق, جزف خاص بالن اف, تحقيةةق سةةكينة شةةهابي, دار الفكةةر, دمشةةق,   (5)

 .111, ص69م, جة1982, 1سوريا, ط
موي ابنة يزيد بن معاوية و زوجة الخليفة عبدالملك   مروا  عاشةةت بدمشةةق أميرة من البيت اال  (7)

 . 4,140هة.الكامل في التاريخ ج126وودفنت بها ادركت وفاة حفيدها سنة 
. عبد الصبور شاهين, بصالح 121/ 7. أعالم الن اف, 124/  20اة اني: ةبي فرج اةصفهاني,  (7)

 .61, 60اث, مرجع سابق, ص عبد ال الم الرفاعي, ن اف وراف اةحد
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فضررها التمثيررل بجسررد مصررعب بعررد مقتلرره والطررواف برأسرره: فبعررد مقتررل مصررعب بررن الزبيررر ر  -3
قررام الخليفررة ب صرردار أمررره بطررواف جنررده برررأس مصررعب بالعواصررم مررن العرررا  لمصررر، ثررم 
وصل الى دمشق فاخذته عاتكة بنت يزيد غسلته ثم حنطته ودفنته وقالت: أمررا رضرريتم بمررا 

 .(1)بغي  صنعتم حتى تطوفوا به في الموت هذا
الممارسررة السياسررية مررع زوجهررا عبررد الملررك بررن مررروان، وحضررورها وقررائع أغلررب الصررراعات  -4

الكبررررى التررري حررردثت فررري عصرررر الدولرررة األمويرررة، وعلرررى الررررغم مرررن حضرررورها أغلرررب تلرررك 
الصررراعات إال أنهررا كانررت مررن أشررد الرافضررين لمررا حرردث مررن مقتررل  الحسررين بررن علرري وآل 

عررن معاقررل القالقررل فرري الخالئررف السررفيانية, ولكنهررا دخلررت  البيررت الكرررام، وفضررلت االبتعرراد
 .(2)في الصراعات المروانية لزوجها عبد الملك بن مروان مع عبد هللا بن الزبير

مشرررراركتها فرررري األعمررررال الخيريررررة، وذلررررك مررررن خررررالل اإلنفررررا  علررررى الفقررررراء والمحترررراجين،   -5
أنهررا تصرردقت بجميررع تركتهررا وتخصيص جزءًا كبيرًا من ثروتها في تلك األعمررال، ولقررد ورد 

 .(3)على فقراء عائلتها
وان مواقررف عاتكررة لتررردل علررى شخصرررية ناضررجة متزنررة نتيجرررة اكرررام الرررزوج لزوجترره فررري  
معاملتهررا معهررا لتشرراركه الرررأي و تخرررج برفقترره وقبررول ذلررك منهررا و هررذه الموقررف نستشررهد بهررا 

حكمررة و راجحررة عقررل باإلضررافة على ما كانت تملكه نساء شبة الجزيرة العربية من قوة تررأثير و 
 لحرصها على المشاركة المجتمعية باألعمال الخيرية و التطوعية ألبناء جلدتها.  

 ومساهمتها السياسية في تنشئة الخليفة األموي عبد الملب أن مرواا:  (4)أم الدرداء -2
فكررره، كان ألم الدرداء واسمها دور بارز في تربيررة الخليفررة عبررد الملررك بررن مررروان، وتشرركيل  .1

وتكرروين ثقافتررره، وقرررد أخرررذ الخليفرررة عبرررد الملرررك برررن مرررروان العلرررم عنهرررا, وكررران مواظبرررًا علرررى 
حضررور درسررها، حيررث كانررت صرراحبة حلقررة ترردريس فرري مسررجد دمشررق، وظررل مواظبررًا علررى 

 .  (5)ذلك حتى بعد أن أصبح أميرًا للمؤمنين
 

, وابن 492. أبو جعفر محمد بن حبيب, المصدر ال ابق, ص493. المحبر 110, ص4الكامل, ج  (1)
 .385 -384, ص3اةثير, المصدر ال ابق, جة

, دار الكتةةب العلميةةة, بيةةروت, 3, تحقيق أحمةةد أبةةو ملجةةم و خةةرو , ط8انظر: البداية والنهاية, ج  (2)
 .18, 6مد الصالبي, مرجع سابق, ص . علي مح124م, ص1978

. محمد كمال  الب, عةةالم الن ةةاف فةةي التةةاريخ, د.ط, 55,  54عبد الصبور شاهين, مرجع سابق،    (3)
 .40, 24م, ص 1992دار اإليما , اإلسكندرية, 

 ( هجيمة بنت حيي الوصابية  زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداف تابعية و فقيهه ومحدثة .  1)
ال ةةرجاني, مةةاذا قةةدم الم ةةلمو  للعةةالم, بسةةهامات الم ةةلمين فةةي الحضةةارة اإلن ةةانية,   د/ را ب  (5)

 .205, ص1, ج2009, القاهرة, 5م س ة اقرأ للنشر والتوزيع, ط
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يتعبرردن معهررا فرري باإلضررافة إلررى دورهررا البررارز فرري تعلرريم نسرراء عصرررها، فقررد كرران النسرراء  .2
حلقاتها التعليمية والدراسية في مسجد دمشق، ولررم يقتصررر التعلرريم والتفقرره فرري الرردين عنررد أم 
الدرداء على المسجد فقط بل كان بيتها من األماكن المخصصة للتعليم يجتمع فيرره طررالب 

 العلم.  
 دور أم البنين زوجة الوليد أن عبد الملب السياسي:

 ة:  من أأرز أدوارها السياسي
معارضتها لسياسررة الحجرراج بررن يوسررف الثقفرري، وكانررت تصرررح بعرردم الرضررا عررن ممارسررات  .1

 .  (1)الحجاج العدوانية ضد خصومه السياسيين
قيل إنها كانت تعتق في كل جمعة رقبة وهذا ان دل فيدل على حرصها على عمررل الخيررر  .2

 و المساهمة في تكوين مجتمع سليم يعمه السالم .
 لملب زوجة عمر أن عبد العميم السياسي:دور فاطمة أنت عبد ا

تربرررة فاطمرررة بنرررت عبرررد الملرررك فررري بيرررت ملررريء بالسياسرررة والحكرررم، وخالطرررت الخلفررراء  
البارزين في دولة بني أمية، وقد كان لها دور بارز في السياسة والحكم، ومن أبرز أدوارها مررا 

 يلي:
 .(2)الخيري مشاركتها بمالها لصالح فقراء المسلمين، ومساهمتها في العمل  .1
تعزيزها لطريقة الزهد والتقشف في حياة زوجها، وذلررك مررن خررالل مشرراركته تلررك الطريقررة،  .2

وتشرررجيعه عليهرررا، فقرررد كانرررت تكتفررري معررره بالقليرررل مرررن الطعرررام، وتطهررري طعامهرررا وطعرررام 
زوجهررا بيررده علررى خررالف عررادة زوجررات الحكررام واألمررراء، ممررا كرران لرره أثررر بررالغ فرري حكررم 

 .  (3)زت فترة حكمه بالعدلزوجها عمر، والذي تمي
 نوار جارية الخليفة الوليد أن  ميد  

 
 .153, ص2الم عودي, مروج الذهب, مرجع سابق, ج (1)
, 2009 ,1حةةازم بسةةماعيل ال ةةيد, ن ةةاف فةةي ميةةزا  الرجةةال, مكتبةةة جزيةةرة الةةورد, القةةاهرة, ط (2)

. شةةمس 537, ص2. محمد أحمد بسةةماعيل المقةةدم, عةةودة الحجةةاب, مرجةةع سةةابق, ج274ص
, بيةةروت, م س ةةة الرسةةالة, 2الدين محمد بن أحمد بن عثمةةا  الةةذهبي, سةةير أعةةالم النةةبالف, ط

 .84, ص11م, ج1997
, 023. أبي نعيم, حليةةة اةوليةةاف, عمةةر بةةن عبةةد العزيةةز, ص239, ص6اةصفهاني, اة اني, ج  (3)

/ 3/ 5وانظر أيضاً: نبذة عن فاطمة بنت عبد الملك, ن خة محفوظة على موقع واي باك مشةةين  
م. عبد العزيز سيد اةهل, الخليفة الزاهد عمر بن عبةةد العزيةةز, دار المعةةارف, القةةاهرة, 2016
, بيةةروت, دار العلةةم للماليةةين, 31. خيةةر الةةدين الزركلةةي, اإلعةةالم, ط45, 24م, ص 1991
 . 125, 115م, ص1998
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كانت )نوار( جارية للخليفة األموي )الوليررد بررن يزيررد(، وكرران لهررا دور بررارز مررن أهررم 
 عناصره ما يلي:

استعانة الوليد بن يزيد بها في الكثير من الشئون، حتى أنه كان يسررتعين بهررا فرري مررواطن  .1
فقررد روي أنرره أحيانررًا كرران يلبسررها مالبررس الرجررال ويرسررلها لتررؤم   ال يقوم عليهررا إال الرجررال،

, وإن كرران هررذا ال يجرروز فرري الشررريعة اإلسررالمية إال (1)النرراس فرري صررالة الفجررر بررداًل منرره
أنه يدل على بالغ ثقة الوليد بن يزيد بتلك الجارية، وتفضيلها من وجهررة نظررره علررى كثيررر 

 من الرجال.
والثقافيررة، وذلررك مررن خررالل قيامهررا بروايررة الحررديث الشررريف مشرراركتها فرري الحيرراة العلميررة  .2

 .(2)وتعليمه للناس
 نساء عاصرا جميع الخلفاء األمويين:  

ومرررن المسررراهمات واألدوار السياسرررية للنسررراء فررري عصرررر الدولرررة األمويرررة يبررررز دور امررررأة 
 تسمى "ريا"، فقد كان لها دور بارز يكمن في:

: فقررد عاشررت هررذه السرريدة نحررو مائررة عررام, وعاصرررت كونها مؤرخة لتاريخ خلفاء بني أميررة .1
جميررع خلفرراء الدولررة األمويررة برردءًا مررن الخليفررة األمرروي "معاويررة بررن أبرري سررفيان" وانتهرراء 
بالخليفررة األمرروي "هشررام بررن عبررد الملررك" وكانررت هررذه السرريدة بررذلك مرجعررًا ومصرردرًا هامررًا 

 . (3)لسرد رواية أخبار خلفاء بني أمية
العباسرريين الررذين تولرروا الحكررم بعررد نهايررة الدولررة األمويررة، فلقررد فطررن  تشرركيلها خطرررًا علررى .2

العباسيون لخطورة هررذه المرررأة علرريهم، وخررافوا مررن انتشررار األخبررار واألحررداث الترري ترويهررا 
هرررذه السررريدة "ريرررا" عرررن خلفررراء بنررري أميرررة، وخرررافوا مرررن أن تقررروم بحكايرررة مميرررزات الخلفررراء 

سرراوا الدولررة العباسررية، فقرراموا بقتلهررا فررور ترروليهم األمررويين وإيجابيرراتهم وذكررر سررلبيات وم
 .(4)الحكم 

وهكذا يتبين لنررا: أن النسرراء فرري دولررة بنرري أميررة كرران لهررن دور بررارز وفعررال فرري مجريررات 
 األمور السياسية واالجتماعية والثقافية، ويمكن إجمال هذه األدوار في عناصر، من أهمها:

 
 .55, 35بثينة ح ن, ن اف الخلفاف اةمويين, ص  (1)
 .55, 35بثينة ح ن, ن اف الخلفاف اةمويين, ص  (2)
بثينةةة بةةن ح ةةين, ن ةةاف  -وانظةةر أيضةةاً : 140,ص 113, ص69ابن ع اكر, مرجع سةةابق, جةةة   (3)

 .34 -18الخلفاف اةمويين, ص 
بثينةةة بةةن ح ةةين, ن ةةاف  -وانظةةر أيضةةاً : 140,ص 113, ص69ابن ع اكر, مرجع سةةابق, جةةة   (4)

 .34 -18الخلفاف اةمويين, ص 
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 شاركت نساء بني أمية في الحكم من خالل تقديم مشورتهم ألزواجهم من الخلفاء. .1
قامت بعضهن بمرافقة أزواجهن في الحروب والفتوحات، وتقديم الرردعم والمسرراندة أثنرراء تلررك  .2

 المشاهد.
 قامت بعضهن في المشاركة الفعالة في تولية بع  خلفاء بني أمية للحكم. .3
فرري الحيرراة العلميررة والثقافيررة، مررن خررالل القيررام بررالتعليم  قامررت بعضررهن بالمشرراركة الفعالررة .4

والترردريس، وروايررة الحررديث، كمررا قامررت بعضررهن باإلشررراف المباشررر علررى تنشررئة أحررد حكررام 
 بناء أمية، وتعهدته بالتربية والتعليم منذ نعومة أظافره.

 قامت بعضهن بالمشاركة في تأريخ األحداث التي وقعت في بني أمية. .5
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 ثانى المبحث ال
 األدوار والمساهمات السياسة للنساء )خارج البيت األموى( 

سنسرررتعرض فررري الصرررفحات التاليرررة لنمررراذج مرررن سررريدات ونسررراء عاصررررن الدولرررة األمويرررة 
وكان لهن دور مؤثر وبارز في أمور الحكم والخالفة وأعمال السياسررة خررالل العصررر األمرروى، 

اخررل البيررت النبرروي، ومررنهن نسرراء مررن وتركوا لنا بصمات واضررحة ألعمررالهن مررنهن نسرراء مررن د
خارج البيت النبوي، ولكنهن صنعن تاريخررًا سياسرريًا حررافاًل ال يمكررن إهمالرره مررن خررالل أعمررالهن 

 الخالدة في العصر األموي. 
 أواًل: نساء من داخل البيت النبوي:  

 أم المؤمنين عائشة أنت أأي بكر الصد ق: -1
وزوج رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم مرردة عاشت السيدة عائشة بنت أبي بكررر الصررديق  

 زمنية في بداية عصر بني أمية، وكان لها دور بارز يتمثل في:
قيامها بدور فعال فرري قيررام الدولررة األمويررة، حيررث سرراهمت بشرركل رئيسرري فرري تجيرري    -أ

المسلمين في صفوف معاويررة بررن أبرري سررفيان، ودعمرره فرري قضرريته مررع علرري بررن أبرري 
 ر بتولي معاوية الحكم وإنشاء الدولة األموية.طالب، حتى انتهى األم

جهودها العلميررة، حيررث قامررت بممارسررة التعلرريم، وخاصررة علرروم الحررديث، باعتبارهررا    -ب
 من أكثر من رووا عن رسول هللا.

 .(1)وكان خلفاء الدولة األموية يستشيرونها في كثير من أمور الدين اإلسالمي
نررت ترعررى األيتررام واألطفررال الررذين يحترراجون مسرراهمتها فرري العمررل الخيررري، حيررث كا -ج

 .(2)المساعدة 
 أم المؤمنين أم سلمة رضى هللا عنها: -2

كانت السيدة أم سلمة آخر من توفي من نساء النبي صلى هللا عليه وسررلم فرري شررهر ذي 
هررر، وقررد عاصرررت معاويررة بررن أبرري سررفيان طرروال عهررده، حيررث توفيررت قبلرره بعررام 59القعدة عررام  
 ز دورها في عهده، ويتمثل هذا الدور في:واحد، ولقد بر 

 
ناتالي مايدل وسب رياهى, ن اف عظيمات من العالم اإلسالمي, ترجمةةة  ةةادة محمةةد محمةةود, دار   (1)

 .25, 16م, ص 2011, 1الشروق, القاهرة, ط
, 14, ص 3, ج5200, 1سعيد جودة ال ةةحار, موسةةوعة أعةةالم الفكةةر العربةةي, مكتبةةة مصةةر, ط  (2)

35. 
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أر تقديمها النصيحة واإلرشاد للخليفة معاوية في أكثر من أمر من أمررور السياسررية والحكررم، فقررد 
عرررررف عنهررررا الحكمررررة والررررذكاء، ولهررررذا كرررران يسررررتعان برأيهررررا فرررري بعرررر  األمررررور الخاصررررة 

 .(1)بالسياسة والحكم 
 387سررلمة مرررن فقهرراء الصرررحابة، روي عنهرررا ب ر مسرراهمتها العلميرررة، حيررث كانرررت السررريدة أم 

 .(2)حديثاً 
 أم المؤمنين  فصة أنت عمر أن الخطاب رضى هللا عنهما: -3

 من أأرز أدوار السيدة  فصة ما  لي:
أنهرررا أدت مهمتهرررا فررري حفرررظ صرررحف القررررآن الكرررريم علرررى أكمرررل وجررره وأترررم هيئرررة، فقرررد وقرررع  -أ

ستشهاد عدد كبيررر مررن حفظررة القرررآن فرري االختيار عليها تلك المهمة السامية وخاصة بعد ا
حررروب الررردة، فقامررت عليهررا بخيررر أداء، حتررى بقرري القرررآن غضررًا طريررًا تتناقلرره األجيررال إلررى 

 أن وصل إلى بني أمية، ومن بعدهم إلى يومنا هذا.
فدور السيدة حفصة في حفظ صحف القرآن الكريم يعد من األدوار الترري امتررد نفعهررا إلررى 

 يام الساعة.األجيال كلها إلى ق
دورها التعليمي، حيررث مكثررت السرريدة حفصررة فرري المدينررة المنررورة فرري عهررد معاويررة تعلررم القررراءة   -ب

 .   (3)والكتابة، حتى ماتت في عهده 
 أم المؤمنين أم  بيبة أنت أأى سفياا: -4

هي رملة بنت أبى سفيان زوج الرسول صلى هللا عليه وسلم وتلقب بأم حبيبررة، مررن أبرررز 
 ي العهد األموي ما يلى:أدوارها ف

أر أنها ساهمت بشكل أساسي في تشكيل وعي وفكر أخيها معاوية بن أبي سفيان أول خلفرراء 
بنرري أميررة، حيررث أنهررا كانررت تكبررره فرري السررن، وكانررت تشرررف علررى تربيترره وتعليمرره، حتررى 
 أسلمت وهاجرت إلى الحبشة فرارًا بدينها، وتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

كان يشاورها معاوية في بع  أمور السياسررة والحكررم، ويسررتعين برأيهررا؛ لرجاحررة عقلهررا،   ب ر
 (4)هر. 44ولفطنتها وذكائها، وظل الحال باقيًا هكذا حتى توفيت في عهده عام  

 سكينة أنت الحسين أن علي: -5

 
 .85, 55م, ص 2003عبد الصبور شاهين, موسوعة أمهات الم منين, دار نهضة مصر, القاهرة,   (1)
 المرجع ال ابق.  (2)
 .79, 78م, القاهرة, ص 2007, نوفمبر 1منى رجب, التاريخ امرأة, دار نهضة مصر, ط  (3)
 .223، ص 2سير أعالم النبالف، ج (4)
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 من أبرز أدوارها في عصر بني أمية ما يلي: 
ا لهررررم بمنتهررررى الشررررجاعة، فقررررد عرررررف عنهررررا قرررروة أررررر معارضررررتها لسياسررررة األمررررويين، ومواجهتهرررر 

الشخصررية، ورجاحررة العقررل، وقررد دفعررت ثمررن هررذه المعارضررة بعررد استشررهاد أبيهررا الحسررين بررن 
علي، وأرغم زوجها زيد بن عمرو بررن عثمرران بررن عفرران علررى طالقهررا مررن قبررل الخليفررة األمرروي 

 )سليمان بن عبد الملك(.
)مصعب بن الزبير بن العوام(، وكان مررن أشررد  ب ر واستمرت هذه المعارضة حتى زواجها من

 المعارضين لسياسة األمويين، وانتهى به الحال بمقتله على يد عبد الملك بن مروان.
ج ر واستمرت معارضتها البن عبررد الملررك بررن مررروان )هشررام بررن عبررد الملررك( حتررى أنهررا دخلررت 

 .(1)عليه ذات مرة في مجلس حكمه، وأبدت معارضتها له بكل شجاعة
د ر باإلضررافة إلررى دورهررا السياسرري الررذي برررز كمعارضررة لسياسررة بنرري أميررة، فقررد كرران لرره دور 
علمي وثقررافي، حيررث أنهررا كانررت تجيررد الشررعر، وكانررت تجتمررع مررع األدبرراء والشررعراء فيحتكمررون 
إليها، وكانت تعقد الصالونات األدبية في منزلها، وتعد ناقدة أدبية عظيمة، وظلررت هكررذا حتررى 

 .(2)هر ودفنت بالمدينة171توفيت عام  
 ثانيًا: نساء من خارج البيت النبوي:  

 عكرشة أنت األطرش أن روا ة: -1
كانت السيدة عكرشة بنت األطرررب بررن رواحرره فصرريحة األلفرراب رقيقررة أدبيررة حرررة المنطررق 
ذات عقل وافر, تجمع بين الشجاعة واألدب, وكان لها دور بارز في السياسة فرري عصررر بنرري 

 م أدوارها ما يلي:أمية، ومن أه
أررر حضرررت حرررب صررفين وألقررت الخطررب الحماسررية البليغررة تحرررض جنررود علرري بررن أبررى طالررب 
لقتال أتباع معاوية بن أبي سفيان, ويدل ذلك على معارضتها القوية لقيام دولررة بنرري أميررة، 

 واستمرت هذه المعارضة طوال حياتها.
اره قرررررارًا سياسررريًا نررررزواًل علررررى ب ر حصرررلت علررررى أمررررر الخليفرررة معاويررررة برررررد الصررردقات، وإصررررد

 .(3)رأيها
 

م, القةةاهرة, ص 2010 اف عابةةدات, دار العلةةم واإليمةةا  للنشةةر والتوزيةةع,  علي أحمد الخطيب, ن  (1)
109 ,116. 

, وانظةةر: 107, 105م, ص 2007, 1منى رجب, التاريخ امرأة, دار نهضةةة مصةةر, القةةاهرة, ط  (2)
, ونةةور 224, ص 2تةةاريخ ابةةن خلكةةا  ومةةر ة الجنةةا  وشةةذرات الةةذهب, وأعةةالم الن ةةاف, ج

 خطط التوثيقية, على مبارك.اةبصار, م من الشيلخي, وال
 .120علي ح ني الخربوطلي, العرب والحضارة, ص (3)
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 ليلى األخيلية:   -2
كانررت السرريدة ليلررى األخيليررة مررن النسرراء المتقرردمات فرري الشررعر وكانررت حافظررة ألنسرراب 

 العرب وأيامهم وأسفارهم, ومن أبرز أدوارها في عصر بني أمية ما يلي:
قررديم المشررورة للكثيررر مررن األمررراء أررر اتصررالها برردوائر الحكررم واتخرراذ القرررار فرري دولررة بنرري أميررة، وت
 األمويين، وكانوا يأخذون برأيها لرجاحة عقلها وذكائها.

ب ر سجلت تاريخ بني أمية من خالل أشررعارها، وكانررت دائمررة الثنرراء علرريهم، فتعررد مؤيرردة لحكررم 
م برررالقرب مرررن حلررروان فررري مدينرررة 705 -هرررر86بنررري أميرررة، وظلرررت هكرررذا حترررى توفيرررت سرررنة 

 .(1)العرا قومس بجوار الفرات ب
 غمالة الحورية وأم سبيب: -3

تعدان من أشد المعارضات لحكم بني أمية، ولقد ارتبط اسررمهما ببعضررهما؛ لمررا شرركاله مررن 
 جبهة معارضة لحكم األمويين، ومن أبرز أدوارهما ما يلي:

أر المعارضة الدائمة والمستميتة لحكم بنرري أميررة، حتررى أنهمررا قررد خرجتررا فرري ثررورة شرربيب بررن 
 هجرية، وشاركن في القتال ضد جي  األمويين. 76د عبد الملك بن مروان سنة  يزيد ض

ب ر اسرررتمرار المعارضرررة السياسرررية حترررى بعرررد هزيمرررة شررربيب برررن يزيرررد وانررردثار ثورتررره، فلرررم 
تثنيهمررررا الهزيمررررة عررررن اسررررتكمال المعارضررررة السياسررررية لحكررررم بنرررري أميررررة، وظلتررررا هكررررذا طرررروال 

 .(2)حياتهما
 درامية الحجونية: -4

ت دراميرررة الحجونيرررة فصررريحة اللسررران بليغرررة البيررران ال يسرررألها أحرررد سرررؤااًل إال جاوبتررره كانررر 
بأحسن رد وأقنع خطاب, وكان لها دور بارز في عصررر بنرري أميررة، يبرررز دورهررا فرري العناصررر 

 اآلتية:
أررر معارضررتها القويررة لحكررم بنرري أميررة، ويظهررر ذلررك جليررًا عنرردما كانررت تلقرري الخطررب الحماسررية 

 ن أبى طالب أثناء معركة صفين تحثهم على قتال معاوية وجنده.في جنود علي ب
ب ر استمرار معارضتها السياسية لحكررم بنرري أميررة، حتررى أن معاويررة بررن أبرري سررفيان اسررتدعاها 
بعررد أن تررولى الخالفررة وسررألها: عررالم أحببررت علرري بررن أبرري طالررب وأبغضررتني وواليتنرري  قالررت: 

وقسررمته  ةيررت فرر ني أحببررت عليررًا علررى عدلرره فرري الرعيرر أو تعفيني قال: أعفيك، قالررت: أمررا إذا أب
 

 .475زينب فواز, الدر المنثور, ص (1)
, 51, ياسةةين العمةةري, الروضةةة الصميةةاف ص187, 188اليةةافعي المكةةي, مةةر ة الجنةةا  ص  (2)

 .123, 122الخربوطلي, العرب والحضارة, ص 
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بالسوية, وأبغضتك على قتال من هو أولي باألمر منررك, وطلبررك مررا لرريس لررك برره حررق, وواليررت 
عليًا على ما عقد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوالء وحبه للمساكين وإعظامه ألهررل 

، وهررذا مثررال واضررح (1)وحكمررك بررالهوى بيترره, وعاديتررك علررى سررفك الرردماء وجررورك فرري القضرراء 
 على معارضتها القوية لحكم بني أمية.

ومرررن خرررالل مرررا سررربق يتضرررح لنرررا: أن النسررراء فررري عصرررر بنررري أميرررة )مرررن خرررارج البيرررت 
األموي( كان لهن دور بالغ األهمية في السياسة واألمررور العامررة، ويبرررز دورهررن فرري العناصررر 

 اآلتية:
ة السياسية لحكررم بنرري أميررة، فعارضررن خلفرراء بنرري قامت بعضهن بدور بارز في المعارض .1

أمية بشتى الطر  والوسائل المتاحة لهن، فبعضررهن كررن يلقررين الخطررب الرنانررة نكايررة فرري 
بنرري أميررة، وبعضررهن سررجلن ترراريخ بنرري أميررة الملرريء بالقتررال والصررراع مررع آل البيررت مررن 

ام بنررري خرررالل أشرررعارهن، وبعضرررهن قمرررن بالمشررراركة فررري الثرررورات التررري خرجرررت ضرررد حكررر 
 أمية.

كمرررا قامرررت بعضرررهن بررردور برررارز فررري التأييرررد والررردعم السياسررري لحكرررام بنررري أميرررة، وتمثرررل  .2
دعمهرررن فررري تسرررجيل إنجرررازات حكرررام بنررري أميرررة فررري أشرررعارهن، كمرررا قامرررت بعضرررهن فررري 
االتصررال مررع أمررراء بنرري أميررة وتقررديم النصررح واإلرشرراد لهررم، وقامررت بعضررهن بالمشرراركة 

 العلمية في عهد بني أمية.

 
 .48, ياسين العمري, الروضة الفيحاف, ص918زينب فواز, الدر المنثور, ص  (1)
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 خاتمة ال
ــائج: بعررد أن تناولررت أدوار ومسرراهمات النسرراء السياسررية فرري عصررر بنرري  أواًل: أهــم النت

 أمية أخلص إلى النتائج اآلتية:
كرران للمرررأة دور فاعررل فرري تشرركيل عناصررر الحضررارة فرري عصررر بنرري أميررة، وذلررك مررن  .1

 خالل مشاركتها في شتى جوانب الحياة، ومنها الجانب السياسي.
أة المسررلمة يعنررى تشررخيص إطررار المجتمررع المسررلم وإحداثياترره إن تشررخيص مشرراكل المررر  .2

 التي أفرزت مشاكل المرأة المسلمة.
بعرر  المفرراهيم المتداولررة حررول عالقررة وضررع المرررأة المسررلمة  بررالمجتمع وإقصررائها عررن  .3

المشررراركة السياسرررية فررري أمرررور الحكرررم والخالفرررة غيرررر صرررحيحة ومخالفرررة لقررريم اإلسرررالم 
العربيررررة اإلسررررالمية، والترررري فتحررررت البرررراب للمرررررأة المسررررلمة وتعاليمرررره ومبررررادا الحضررررارة 

 للمشاركة الفاعلة في شتى مجاالت الحياة.
مررن خررالل مررا ظهررر للدراسررة عررن دور نسرراء بنرري اميررة فرري خدمررة ثانيًا: أهـم التوصـيات:  

المجتمرررع عامرررة و اإلسرررالم خاصرررة و كرررذلك مشررراركاتها السياسرررية فررري دولرررة بنررري أميرررة، فررر ني 
   أوصي باآلتي:

رورة توجيرره البرراحثين نحررو تسررليط الضرروء علررى األدوار الحضررارية الترري قامررت بهرررا ضرر  .1
المرررأة فرري عصررور النهضررة اإلسررالمية؛ حتررى نبرررز النمرراذج الترري يمكررن أن تشرركل قرردوة 

 طيبة لنساء العصر.
علررى المرررأة المسررلمة والعربيررة علررى وجرره الخصرروا أن تبررذل قصررارى جهرردها إلثبررات  .2

لمثرررابرة والعمرررل الررردؤوب واالقترررداء بأمهرررات المرررؤمنين وقرررد ذاتهرررا ووجودهرررا، مرررن خرررالل ا
ضربن نساء العصر االموي خير مثال لما يمكن ان تقدمه المرأة مررن إمكانررات عظيمررة 

 بشتى المجاالت .
أن تفعرررل دور المررررأة فررري خدمرررة المجتمرررع، وتوظيفهرررا فررري  ةعلرررى المجتمعرررات اإلسرررالمي .3

 وجهتها الصحيحة.  
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