
kkkkHu 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ورقة عمل بعنوان تمكٌن المرأة فً البحث العلمً 

 صفٌة عبدهللا احمد بخٌت / د.أ: إعداد 

 كلٌة التربٌة قسم التربٌة االسالمٌة 
 



 ورد التمكٌن فً القرآن الكرٌم  فً أربع آٌات 

 

ا " .خاصة بالتمكٌن فً األرضأولى  اُكْم فًِ األَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم فٌَِها َمَعاٌَِش َقلٌِالً مَّ نَّ  »َتْشُكُرونَ َولََقْد َمكَّ

 ،[8: سورة األعراف، اآلٌة] 

ْرِض "والثانٌة عامة تشمل تمكٌن الدٌن والقوة والسلطة والمال،  َِ ا لَُه فًِ ااْلَ نَّ ا َمكَّ نَّ ِِ َناهُ ِا ٌْ ٍء َسَبباً  َوءاَت ًْ  (ِمن ُكلِّ َش

 [ 8ٕ: سورة الكهف، اآلٌة]

ن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَ : "وقوله اُهْم فًِ االَْرِض َما لَْم ُنَمكِّ نَّ كَّ ن َقْرٍن مَّ َرْوْا َكْم أَْهلَْكَنا ِمن َقْبلِِهم مِّ ٌَ ِهم ا اأَلَْم  ٌْ َماء َعلَ ْدَرارلسَّ  ...مِّ

 [.6: سورة االنعام، اآلٌة]

اُكْم فٌِهِ : "وٌدخل فً هذا المستوى تمكٌن المال والقوة واألوالد، وهو ما أشار إلٌه قوله تعالى نَّ كَّ اُهْم فٌَِما إِن مَّ نَّ " َولََقْد َمكَّ

 [.4ٕ: سورة األحقاف، اآلٌة]

 

إن معانً التمكٌن جات بمعنى القدرة واالستطاعة على فعل الشً والفاعلٌة الجادة فً المجتمع إلحداث تغٌر اٌجابً فً  

 المجتمعات 



 التمكٌن فً اللغة ٌعنً التعزٌز والتقوٌة 

هو عملٌة منح األشخاص القدرة على تولً العدٌد من المسؤولٌات من خالل تقدٌم  ومردٌث مورالوالتمكٌن كما عّرفه 

.الدعم العاطفً، والتدرٌب، والثقة لهم  

و تمكٌن المرأة ٌمثل العملٌة التً ٌتم من خاللها إعداد المرأة لتصبح فرداً واعٌاً ومدركاً لما ٌدور حولها، وإبراز عالمات 

ٌُكسبها الثقة بالنفس، وٌمّكنها من مواجهة جمٌع المنافع الحٌاتٌة بقوة االٌمان والثقة  .القوة فً حٌاتها، مما   

 وٌعتبر مفهوم التمكٌن  الذي ظهر فً نهاٌة القرن العشرٌن المصطلح الجدٌد فً مفهومه القدٌم 

 

اء ٌكوُن ُمَتاًحا أكثر كلَّما كانت المرأة متعلمة وذات مهارات إنتاجٌة ولدٌها رأس مال  تمكٌن المرأة بمفهومه اإلٌجابً البنَّ

م على أساس من المهارات واإلمكانٌات والقدرات لدٌها، لذا فهً تنَهُض  وثقة فً نفسها، ومن هنا فهً تستطٌع أن تتقدَّ

   بَِنْفسها وأسرتها ومجتمعها



 اهتمامات من كان العلمً المرآة تمكٌن إن لوجدنا اإلسالم قبل العربٌة الجزٌرة شبه فً المرأة أحوال  إلى نظرنا وإذا

 وجودها الن ثاقبة وبصٌرة علم ذات الحكٌمة العاقلة المرآة اال ٌتزوج ال كان بعضهم أن حتى القبائل بعض فً العرب

 بعض فً اضطر إن وحتى والسٌاسٌة والمجتمعٌة الحٌاتٌة االمور بعض فً رأٌها وأخذ استشارتها من ٌمكنها معه

  اللبٌبة العاقلة المرأة خطبة  أجل من السفر االحٌان

 حارث بن أوس عن سمع مما من ٌخطب أن أجل من سافر حٌنما حارثة بن أوس مع عوف بن الحارث قصة وفً

 حارثة ابن أوس نجد حٌث ، الجاهلٌة فً  الحرة العربٌة المرأة به تتمتع كانت الذي والتمكٌن الحرٌـة مدى ندرك وبناته

 تعجبهـا ال لصفات ترفضه واحدة وكل المري عوف بن الحارث أمر علٌهن وٌعرض ، واحـدة واحـدة بناتـه ٌستشـٌر

 قصتها معروفة بهٌسة وهً. وٌناسبها تناسبه أّنها تجد التً الثالثة تكون حتى شخصه فـً

 الشعر تقول ورأي وحزم وثقة وجرأة وفصاحة حكمة ذات سفٌان بن معاوٌة أم ربٌعة بن عتبة بنت هند كانت وكذلك

 وأبو عمرو ابن سهٌل خطبها عندما ربٌعة بن عتبة ابوها الى  فتقدم  زوجها اختٌار فً أبوها مكنها وقد الحكم وترسل

 سفٌان أبو فاختارت لها فوصف لها االنسب من ترى حتى منهم واحد كل ٌصف أن أبٌها من فطلبت حـرب بـن سفٌان

 هند فتعجبت ٌزنٌن وال وسلم علٌه هللا صلى الرسول لهم قال المباٌعة فً أسلمت وحٌنما مكة سادات من وكان حرب بن

 الحرة الجاهلٌة فً العربٌة المرأة ان على ٌدل مما وهذا الحرة تزنً وهل سألت أنها حتى المقولة هذ من عتبة بنت

   والروح الجسد شرٌفة النفس عفٌفة كانت
 

 

 



 

 

، وقد  المفلقدرٌد ابن الصمة زوًجا لها بالرغم من أّنه كان سٌد قومه وفارسهم الشجاع ، وشاعرهم رفضت والخنساء 

 قال وهو متوجه لخطبتها من أبٌهـا  

 قد هام الفؤاد بكــم وقفوا فإن وقوفكــــم حسـبً             أَْخَنـــاسصـحبً  وأربعـواتماضـر حٌوا                     

إنك للكرٌم ال ٌطعن فً حسبه ، والسٌد ال ٌـرد عـن !! مرحًبا بك أبا قره : " وأصــابه تبـــلٌ مــن الحب وقال له أبوها  

هكذا كان " حاجته ، والفحل ال ٌقرع أنفه ، ولكن لهذه المرأة فً نفسها ما لٌس لغٌرها ، وأنا ذاكرك لهـا وهً فاعلة 

األب ٌرغب فً أحسن األزواج البنته ولكنه ال ٌحزم رأٌه إالّ بعـد أن ٌعرف رأى ابنته ، وهو ٌعلم أنها ذات علم 

وبصٌرة ثاقبة وهً التً كانت معروفة بقوة فصاحتها وبالغتها فحٌنما عرضت الخنساء ٌوماً شٌئاً من شعرها فً 

اذهبً فأنت أشعر من كل ذات ثدٌٌن، : معرض الشعر فً سوق عكاظ على النابغة الذبٌانً رئٌس الموسم، فقال لها

 أنشدنً قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم( ٌعنً األعشى)ولوال أن األعمى 

ومـن أكبر األدلة على رقى العرب فً " رقى العرب فً جاهلٌتهم ، ٌقـول على  مؤرشوقد اعتبر جرجً زٌدان ذلك 

فنبغ .. فقد كـان للمـرأة عنـدهم رأى وإرادة ، وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم ، وعلم .. جاهلٌتهم ، ارتقاء نسائهم 

 "غٌر واحدة منهن فً السٌاسـة والحـرب واألدب والشعر والتجارة والصناعة 



والقرآن الكرٌم مكن المرآة المسلمة وأعطاها التمكٌن فً كل شًء فكما أنه ذكر أوصاف االنبٌاء 

ووصف بعضهم بأولً العزم من الرسل ذكر بعض النساء العالمات الحكٌمات ذات الشأن العظٌم 

وجعل منهم مضرب المثل للمؤمنٌن كافة سواء من الرجال أو النساء والتً غٌرت سٌاسة الدولة 

بكامله حٌنما كان من المفترض أن ٌقتل فٌه موسى علٌه السالم ألنه ولد فً عام القتل إال أنها 

َوَقالَِت اْمَرأَُت )بحكمتها استطاعت أن تغٌر السٌاسة وأن تتبنى موسى علٌه السالم وٌتربى فً بٌتها 

ٍن لًِّ َولََك ۖ اَل َتْقُتلُوهُ  ٌْ ُت َع ْشُعُرونَ  َعَسى  فِْرَعْوَن قُرَّ ٌَ ِخَذهُ َولًَدا َوُهْم اَل  نَفَعَنا أَْو َنتَّ ٌَ  (أَن 

فأخبر عنها الرسول صلى هللا علٌه وسلم بأنها سٌدة من سٌدات أهل الجنة   وكذلك السٌدة مرٌم بنت 

عمران التً كانت شدٌدة العفة ضرب هللا تعالى بها مثال ٌحتذى به المؤمنٌن فً عفتها وحصانة 

َم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّتًِ أَْحَصَنْت )فرجها  فنالت بذلك شرف أن تكون سٌدة من سٌدات اهل الجنة  ٌَ َوَمْر
َها َوُكُتبِِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقانِتٌِنَ  َقْت بَِكلَِماِت َربِّ وِحَنا َوَصدَّ  ( َفْرَجَها َفَنَفْخَنا فٌِِه ِمن رُّ



  ذلك ومثال والتثبٌت التحكم من العالً المستوى هنا بالقوة والمقصود للمرأة، القوة من مزٌد إعطاء هو المرأة وتمكٌن

 مكنها فقد » لعمارتها مكة فً السالم علٌه إسماعٌل وابنها هاجر ٌترك بأن السالم علٌه إبراهٌم تعالى هللا أمر حٌنما»
 . ابنها مع بمفردها العٌش تستطٌع خاللها من التً بالقوة تعالى هللا

َنا ) تعالى قال مكة العالم بقاع خٌر عمارة فً السبب هً فكانت بَّ تًِ ِمن أَْسَكنتُ  إِنًِّ رَّ ٌَّ رِ  بَِوادٍ  ُذرِّ ٌْ  فكانت ( َزْرعٍ  ِذي َغ

 أركان من والمروة الصفاء بٌن جرٌها وجعل زمزم ماء نبع فً فضلها هللا وذكر والبشر بالماء مكة عمرت التً هً

َفا إِنَّ )  االسالمٌة الشرٌعة وافقت التً والحج العمرة   سواء على والنساء الرجال ٌؤدٌها ( هللاَِّ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

   السابق مثال المرأة فكذلك الشرٌعة فً مواضع ثالث فً ربه وافق الخطاب بن عمر أن لنا ذكرت الرواٌات أن فكما

 إنًِّ )تعالى قال رأٌها وصواب بصٌرتها وقوة علمها سعة وذكر العادلة الحاكمة الملكة المرأة الكرٌم القرآن مكن قد بل

ٌَتْ  َتْملُِكُهمْ  اْمَرأَةً  َوَجدتُّ  ءٍ  ُكلِّ  ِمن َوأُوتِ ًْ  السالم علٌها سلٌمان خطاب فً قومها استشارة والتً ( َعِظٌمٌ  َعْرشٌ  َولََها َش

 ، للطرفٌن وخسارة ذل الحرب بأن مستشهد والسلم السالم برأٌها استأثرت لكنها والعتاد بالقوة هم علٌها وأشاروا

  السالم علٌه سلٌمان تزوجها التفاسٌر بعض وفً اسالمها وذكر تعالى هللا فمكنها
 



 

 

 

 فردا تصبح بحٌث المجتمع فً تمكنها  كاملة بحرٌة رأٌها عن والتعبٌر واالبتكار االبداع على قدرتها هو المرآة تمكٌن و

  وفً خٌبر أو تبوك غزوة من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قِدمَ  : قالت عنها هللا رضً عائشة عن ، فٌه وقوي منافس

 :قالت "عائشة؟ ٌا هذا ما" : وسلم علٌه هللا صلى فقال لَُعب لعائشة بنات من الستر ناحٌة فكشفت رٌح فهبَّت ستر، سهوتها

 ، فرس : قالت"؟ وسطهن أرى الذي هذا ما" :فقال رقاع، من جناحان له فرساً  بٌنهن وسلم علٌه هللا صلى ورأى . بناتً

 أما :قال !"جناحان؟ له فرس" :وسلم علٌه هللا صلى قال جناحان، :قالت "علٌه الذي هذا وما" : وسلم علٌه هللا صلى قال
 .داود أبو رواه .نواجذه رأٌت حتى وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فضحك أجنحة؟ لها خٌالً  السالم علٌه لسلٌمان أن سمعت

 

 قال فقد عصرها علوم لجمٌع علمٌة وموسوعة نابغ كانت حٌث غزٌرها العلوم من عنها هللا رضً عائشة السٌد مكن وهذا

تاه، ٌا :لعائشةَ  ُعروةُ  ًِّ  زوجة :أقول فقهك؛ ِمن أعَجبُ  ال أمَّ  الناس؛ وأٌامِ  بالشِّعر ِعلِمك ِمن أعجبُ  وال بكر، أبً وابنةُ  هللا نب

؛ علِمك ِمن أعجبُ  ولكن الناس، أعلمَ  وكان بكر، أبً ابنة :أقول  منكبِه، على فضرَبت :قال هو؟ أٌن ومن هو؟ كٌف بالطبِّ

ٌَّة، أيْ  :وقالت  علٌه َتقَدم وكانت - عمره آخر فً أو - عمره آخر عند ٌَسَقمُ  كان وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إن ُعر

 له أعالُجها وكنتُ  اإلنعات، له فتنعت وجه كل من العرب وفودُ 
 



 

 

 رضً حفصة لزوجته الرقٌة تعلٌمها عبدهللا بنت شفاء أمر حٌنما والتعلم بالعلم المرأة تعالى هللا صلى الرسول ومكن بل

 كما النملة رقٌة هذه تعلمٌن أال )   : فقال حفصة، عند وأنا ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ هللا رسول علً دخل قالت عنها هللا

  داود أبً سنن ( الكتابة علمتٌها

 فٌه ٌظهر إال الشعر تقول امرأة تكن لم إنه :ٌقول بشار كان موجود العربٌة القبائل بعض فً كان العلمً المرأة فتمكٌن
 الرجال غلبت التً تلك فقال كذلك، الخنساء وهل :له فقٌل ضعف،
 الرسول عند الشعرٌة ثابت بن حسان مكانة رغم الخنساء تمكٌن من وسلم علٌه هللا صلى الرسول تمكٌن ذلك على وأكد

 أمامه، الشعر تقول أن إلٌها ٌطلب أي الشعر، الخنساء ٌستنشد والسالم الصالة علٌه كان انه اال وسلم علٌه هللا صلى

 ٌومئ األحٌان بعض فً وكان ،«خناس ٌا هٌه» :مستحسًنا ممتدًحا لها ٌقول فكان وسلم، علٌه هللا صلى ٌعجبه كان حٌث
 .بشعرها إعجابه عن تعبًٌرا بٌده

http://vb1.alwazer.com/t49852.html?s=bf6ed1101e5edd2260c3bff95efa65f0


ة الكافٌة المهارات و التمكٌن أُسس  أن   ٌّ ة المعرف ٌّ  منهم بالمطلوب بالعمل القٌام على قادرٌن جعلتهم ، المؤمنٌن أمهات عند توفرُ  التً والعلم

 مجاالت شتى فً الباهر العلمً والتمكن العلم فً سلف لخٌر خلف خٌر التابعٌات جعل مما ذاك آن العمل بٌئة مع وٌتوافقُ  المناسب وباألسلوب

 وحفظت ، عنه وروت بأبٌها تفقهت ، المفتٌة الفقهٌة العالمة ، المحاملً إسماعٌل بن الحسٌن بنت ستٌتة هً: الواحد أمة فمنهم والمعرفة العلم

 بن محمد القاضً والدة وهً ، هرٌرة أبً بن علً أبً مع تفتً وكانت ، ذلك وغٌر العربٌة ومسائل الفرائض وأتقنت ، للشافعً والفقه القرآن

 هـ 4 القرن من هً وكانت عصرها فً الرٌاضٌات عالمة وكانت بل والحدٌث الفقه فً عصرها موسوعة كانت ، المحاملً القاسم بن أحمد

 

 عدًدا وألفت للتدرٌس وتصدرت والفتوى، الفقه فً الرفٌعة العالٌة المكانة لتحتل "السمرقندي أحمد بن محمد بنت فاطمة" الجلٌلة العالمة وتأتً

 زوجها أما الفقهٌة، المسائل بعض فً وٌسألها الداخلٌة، الدولة أمور بعض فً ٌستشٌرها ،"محمود الدٌن نور" العادل الملك وكان الكتب، من

ما "البدائع" كتاب صاحب "الكاسانً" الكبٌر الفقٌه ه الفتٌا فً هام فربَّ فه الصواب إلى فتردُّ  ُتْفتًِ وكانت قولِها، إلى فٌرجع الخطأ وجه وتعرِّ

ْحترم ٌَ  وزوجها هً الفتوى على توقع كانت أبوها مات فلما وزوجها، أبٌها وتوقٌع توقٌعها وعلٌها َتخرج الفتوى وكانت فتواها، زوجها و

 الواسع والفقه العلم فً لرسوخها "الكاسانً"

 مما وشتى مختلفة ومعارف علوم فً تتخصص منهم الواحدة فكانت االفراد ناحٌة من السابقة المجتمعات اساس هً البٌنٌة الدراسات فكانت

   لدٌهم الثاقبة والرؤى الفكرٌة الناحٌة ٌقوي



 مسائل فً والدها مع وتتباحث الشرعٌة األحكام تستنبط كانت ، متفقهة فاضلة عالمة ، ٌحٌى بن  أحمد بنت فاطمة

 ترجع فاطمة إن : قال فإنه ، بالعصفر الخضاب كمسألة مسائل فً مراجعات والدها مع ولها ، بالعلم مشهورة فقهٌة

 المقالة هذه مثل ٌقول ال اإلمام فإن ، العلم فً مبرزة كانت أنها على تدل المقالة وهذه األحكام استنباط فً نفسها إلى

 فً التالمذة ضاٌقه وإذا مسائل من علٌه ٌشكل فٌما إلٌها ٌرجع المطهر اإلمام زوجها وكان ، بها حقٌق هو لمن إال

  الحجاب خلف من هو ، منك هذا لٌس : فٌقولون إلٌهم بذلك فٌخرج ، الصواب فتفٌده إلٌها دخل بحث

 

 لنساء ترجمة (7ٓٓٔ) من أكثر "التاسع القرن ألهل الالمع الضوء" الضخمة موسوعته فً "السخاوي" أورد وقد

 .الفقٌهات المحدثات من معظمهن القرن، ذلك فً برزن

منهن   ثالث وأربعٌن وخمسمائة وألف امرأة،  ذكر« تمٌٌز الصحابةفً اإلصابة »كتابه فً حتى أن الحافظ ابن حجر 

 .الفقٌهات والمحدثات

 

   
 

 


