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اإلسالم والعلم

  اإلسالم دين العلم؛ ارتبطا مًعا برباط وثيق منذ اللحظات األولى إلشراق 
شمس الوحي على ظالم البشرية، كانت أولى كلمات الرب ألهل األرض)اقرأ( 
لكنها قراءة مختلفة؛ قراءة هللا في جميع مخلوقاته، فبدأت اآليات بخلق 
اإلنسان من علق لتصل إلى تعليمه بالقلم، في إشارة إلى أهمية الوحي في 
َك   ِباْسِم َرّبِ

ْ
َرأ

ْ
نقل اإلنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم، قال تعالى:﴿اق

َم 
َّ
ِذي َعل

َّ
َرُم)3(ال

ْ
ك

َ ْ
َك األ  َوَربُّ

ْ
َرأ

ْ
ٍق)2(اق

َ
َساَن ِمْن َعل

ْ
ن ِ

ْ
َق اإل

َ
ل
َ
َق)1(خ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ال

ْم)5(﴾ سورة العلق
َ
ْم َيْعل

َ
َساَن َما ل

ْ
ن ِ

ْ
َم اإل

َّ
ِم)4(َعل

َ
ل
َ
ق

ْ
ِبال

  وقد ارتبط مفهوم الدعوة للعلم في القرآن في أذهان الكثيرين بالعلم 
الشرعي، وهو مفهوم قاصر، فاآليات التي دعا املولى-عز وجل- عباده 
َزَل ِمَن 

ْ
ن
َ
َه أ

َّ
نَّ الل

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
فيها للعلم تشتمل على آيات كونية، قال تعالى: ﴿أ

ِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض 
ْ
َواُنَها َوِمَن ال

ْ
ل
َ
َتِلًفا أ

ْ
َمَراٍت ُمخ

َ
َرْجَنا ِبِه ث

ْ
خ

َ
أ
َ
َماِء َماًء ف السَّ

َعاِم 
ْ
ن
َ ْ
َواّبِ َواأل اِس َوالدَّ َراِبيُب ُسوٌد)27( َوِمَن النَّ

َ
َواُنَها َوغ

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
َتِلف

ْ
َوُحْمٌر ُمخ

َه َعِزيٌز 
َّ
َماُء ِإنَّ الل

َ
ُعل

ْ
َه ِمْن ِعَباِدِه ال

َّ
�َسى الل

ْ
َما َيخ ِلَك ِإنَّ

َ
ذ

َ
ُه ك

ُ
َوان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
َتِلف

ْ
ُمخ

مصدر  اتحاد  مع  الثمرات  ألوان  اختالف  فاطر(  )سورة  ُفوٌر)28(﴾ 
َ
غ

الري، واختالف ألون الجبال والبشر واألنعام...من األمور املرئية بالنظر 
للعوام من البشر، لكن لن يدرك كنهها وكيفيتها إال العلماء، ولن يهتدي 

اإلسالم –العلم- املرأة

 د. �سريين �سعيد ال�سيد
مدرس بكلية دار العلوم-جامعة القاهرة-مصر



6 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

بذلك العلم إال من قرأ الكون قراءة مختلفة، قراءة خالية من العنصرية 
ذِكُرنا التسمية دائًما 

ُ
الفكرية والتعصب املذهبي؛ قراءة باسم هللا كما ت

في فواتح سور القرآن.

ْرِض َوَما 
َ ْ
َماَواِت َواأل ا ِفي السَّ

َ
ُروا َماذ

ُ
ظ

ْ
ِل ان

ُ
  وأمرنا هللا بتدبر الكون فقال: ﴿ق

 ُيْؤِمُنوَن)101( ﴾ يونس)101( 
َ

ْوٍم ال
َ
ُر َعْن ق

ُ
ذ َياُت َوالنُّ

ْ
ِني اآل

ْ
غ

ُ
ت

ِريِهْم آَياِتَنا 
ُ
  ووعد هللا ببيان آياته في األفاق للكفار قبل غيرهم فقال: ﴿َسن

ى 
َ
ُه َعل نَّ

َ
َك أ ِف ِبَرّبِ

ْ
ْم َيك

َ
َول

َ
َحقُّ أ

ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل َبيَّ

َ
ى َيت ُفِسِهْم َحتَّ

ْ
ن
َ
اِق َوِفي أ

َ
ف

ْ
ِفي اآل

ِهيٌد)53(﴾فصلت، وهذا ما يتحقق اآلن، ذلك أن كثيًرا من 
َ

ّلِ �َسْيٍء ش
ُ
ك

اآليات الكونية يقف عليها غير املسلمين لتكون لهم عبرة وآية على مثلها 
جميًعا  تشهد  والكائنات  الكون  ذرات  أن  عليهم  وحجة  البشر،  آمن 

بوحدانية هللا-عز وجل- . 

   كما ختمت كثير من اآليات بالدعوة إلعمال العقل﴿أفال يتفكرون، أفال 
يتدبرون، أفال تعقلون... ﴾، بل بث في القرآن إشارات علمية واضحة 
لحقائق علمية اكتشفت بعد القرآن بقرون واليزال يكتشف كثير منها 
حتى اآلن شاهدة بذلك على ربانية املصدر القرآني، وأنه يقدر العلم ويدعو 
إليه، بل إن القرآن وظف العلم ليكون وسيلة ملعرفة هللا-عز وجل-من 

خالل كونه، ومن تلك ااإلشارات :

في قوله  القمر  والقمر ومنازل  الشمس  بين طبيعة  للفارق  اإلشارة     
ُموا 

َ
َرُه َمَناِزَل ِلَتْعل دَّ

َ
وًرا َوق

ُ
َمَر ن

َ
ق

ْ
ْمَس ِضَياًء َوال ِذي َجَعَل الشَّ

َّ
تعالى: ﴿ُهَو ال

ْوٍم 
َ
َياِت ِلق

ْ
ُل اآل َحّقِ ُيَفّصِ

ْ
 ِبال

َّ
ِلَك ِإال

َ
ُه ذ

َّ
َق الل

َ
ل
َ
ِحَساَب َما خ

ْ
ِنيَن َوال َعَدَد الّسِ

ُموَن﴾يونس)5( )1(
َ
َيْعل

َفُروا 
َ
ِذيَن ك

َّ
ْم َيَر ال

َ
َول

َ
   ذكر البدايات األولى لخلق الكون في قوله تعالى: ﴿أ

َفَتْقَناُهَما﴾األنبياء)30( )2(، فهل لبشر 
َ
َتا رتًقا ف

َ
ان

َ
ْرَض ك

َ ْ
نَّ السموات َواأل

َ
أ

أن يدعي علم نشأة الكون الذي وجد قبل ميالد البشرية إال الخالق -عز 
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وجل- .

ا  ْيٍد َوِإنَّ
َ
َماَء َبَنْيَناَها ِبأ   وأشار إلى عملية اتساع الكون في قوله تعالى: ﴿َوالسَّ

وِسُعوَن﴾ الذاريات)47()3(.
ُ َ
مل

  وكما تحدث القرآن عن بدايات نشأة الكون ذكر بداية خلق اإلنسان 
ن  ٍة ّمِ

َ
ْقَنا اإلنسان ِمن ُسالل

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ق

َ
ومراحل تكوينه في الرحم فقال: ﴿َول

ْقَنا 
َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
ْقَنا النطفة َعل

َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ِكيٍن . ث َراٍر مَّ

َ
 ِفي ق

ً
َفة

ْ
ط

ُ
َناُه ن

ْ
مَّ َجَعل

ُ
ِطيٍن. ث

اُه 
َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
ْحما ث

َ
ا العظام ل

َ
َسْون

َ
ك

َ
اما ف

َ
ْقَنا املضغة ِعظ

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
العلقة ُمْضغ

ْحَسُن الخالقين﴾ املؤمنون)14-12()4( .
َ
َتَباَرَك هللا أ

َ
َر ف

َ
قا آخ

ْ
ل
َ
خ

ن الرب سبحانه    وقبل أن يخترق اإلنسان الفضاء بمئات السنين بيَّ
ما يحدث لإلنسان حال الصعود في السماء نتيجة الختالف الضغط 
ْن 

َ
َرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم َوَمْن ُيِرْد أ

ْ
ْن َيْهِدَيُه َيش

َ
ُه أ

َّ
َمْن ُيِرِد الل

َ
الجوي، فقال : ﴿ف

َماِء﴾األنعام)125()5( ُد ِفي السَّ عَّ َما َيصَّ نَّ
َ
أ
َ
ُه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًقا َحَرجا ك

َّ
ُيِضل

اُه َمْوٌج 
َ

ش
ْ
ّيٍ َيغ ّجِ

ُ
َماٍت ِفي َبْحٍر ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
ْو ك

َ
  وتحدث عن طبقات البحر فقال: ﴿أ

َرَج َيَدُه 
ْ
خ

َ
ا أ

َ
ْوَق َبْعٍض ِإذ

َ
َماٌت َبْعُضَها ف

ُ
ل
ُ
ْوِقِه َسَحاٌب ظ

َ
ْوِقِه َمْوٌج ِمْن ف

َ
ِمْن ف

وٍر﴾ النور)40()6(.
ُ
ُه ِمْن ن

َ
َما ل

َ
وًرا ف

ُ
ُه ن

َ
ُه ل

َّ
ْم َيْجَعِل الل

َ
ْد َيَراَها َوَمْن ل

َ
ْم َيك

َ
ل

   وبين أن بعض معادن األرض ليست من جنس األرض ومنها الحديد 
َنا 

ْ
نَزل

َ
َنا بالبينات َوأ

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق

َ
الذي أنزل إليها من السماء، فقال: ﴿ل

ٌس 
ْ
َنا الحديد ِفيِه َبأ

ْ
نَزل

َ
َمَعُهُم الكتاب وامليزان ِلَيُقوَم الناس بالقسط َوأ

ِويٌّ 
َ
ُه بالغيب ِإنَّ هللا ق

َ
َم هللا َمن َينُصُرُه َوُرُسل

َ
اِس َوِلَيْعل ِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ

َ
ش

َعِزيٌز﴾ الحديد)25()7(.

  بل وظف خصائص املخلوقات لتقريب املعاني بضرب املثال، فأشار 
َها  يُّ

َ
إلى الطبيعة الخاصة في خلق الذباب والبعوض في قوله تعالى: ﴿َيا أ

ُقوا 
ُ
ل
ْ
ْن َيخ

َ
ِه ل

َّ
ْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل

َ
ِذيَن ت

َّ
ُه ِإنَّ ال

َ
اْسَتِمُعوا ل

َ
ٌل ف

َ
اُس ُضِرَب َمث النَّ

 
َ

وُه ِمْنُه َضُعف
ُ
ْنِقذ

َ
 َيْست

َ
ْيًئا ال

َ
َباُب ش

ُّ
ْبُهُم الذ

ُ
ُه َوِإْن َيْسل

َ
ِو اْجَتَمُعوا ل

َ
َباًبا َول

ُ
ذ
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ْن َيْضِرَب 
َ
 َيْسَتْحِيي أ

َ
َه ال

َّ
وُب﴾الحج) 73()8(، وقال: ﴿ِإنَّ الل

ُ
ل
ْ
ط

َ ْ
اِلُب َوامل

َّ
الط

ِهْم  َحقُّ ِمْن َرّبِ
ْ
ُه ال نَّ

َ
ُموَن أ

َ
َيْعل

َ
ِذيَن آَمُنوا ف

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َها ف

َ
ْوق

َ
َما ف

َ
 ف

ً
 َما َبُعوَضة

ً
ال

َ
َمث

ِثيًرا َوَيْهِدي 
َ
 ُيِضلُّ ِبِه ك

ً
ال

َ
ا َمث

َ
ُه ِبَهذ

َّ
َراَد الل

َ
ا أ

َ
وَن َماذ

ُ
َيُقول

َ
َفُروا ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ا ال مَّ

َ
َوأ

َفاِسِقيَن﴾ البقرة)26()9(
ْ
 ال

َّ
ِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإال

َ
ِبِه ك

   وهذه اآليات وغيرها كثير تبين كيف أن القرآن ارتبط منذ نزوله بالعلم 
مشجًعا عليه وداعًيا إليه، بل إنه اتخذه طريًقا لإليمان والهداية. فكيف 

تلقى املسلمون تلك اآليات؟  

املسلمون والعلم 

   لقد أدرك املسلمون قيمة العلم في حياتهم؛ ألنهم قرأوا دعوة القرآن 
للعلم بقلوبهم وعقولهم، وليس بألسنتهم وحسب فشيدوا أعظم حضارة 
إنسانية أخالقية عرفها التاريخ، اعتنت بالجانب املادي والروحي مًعا، 
وقد نبغ من املسلمين كثير في فنون العلم املختلفة، وأضاءت الحضارة 
اإلسالمية في فترة ازدهارها األرض بنور العلم؛ لكنه لم يكن علًما ماديا 
يهدف للسيطرة والتكسب وإخضاع اآلخر، بل كان علًما نابًعا من عقيدة 
 للدعوة، ومن ثم اندمجت 

ً
إسالمية أولى كلماتها )اقرأ( ، فكان العلم سبيال

فيه جميع الثقافات واألعراق والجنسيات والديانات تحت لواء حضارة 
إسالمية أخالقية شهد بها الجميع.

  ومن نوابغ العلماء املسلمين مسلمة املجريطي عالم الفلك والرياضيات 
واملوسيقى، عرف بالرياضيات في األندلس، وبالكيمياء في املشرق، امتاز 
بالدقة وقوة املالحظة، واعتنى بالتجارب والتفاعالت الكيميائية، وحظي 
بشهرة عظيمة بتحضيره أكسيد الزئبق، )وفي مجال الكيمياء فقد ترجم 
كتاب غاية الحكيم للعالم أحمد بن مسلمة املجريطي األندل�سي)توفي عام 
398 هـ( إلى الالتينية في القرن الثالث عشر، وبذلك عرف األوروبيون من 
العرب تقسيم املواد الكيمياوية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية، وما زالت 
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املعدات العربية في مجال الكيمياء، والتي انتقلت إلى الكيمياء الحديثة، 
الجامعة،  الرسالة  آثاره:  ومن  األصيلة()10(،  العربية  أسماءها  تحمل 
واملعامالت في الحساب، وغاية الحكم، واألحجار، وكتاب اختصر فيه 

تعديل الكواكب من زيج البتاني)11(.

ِبيًرا باألدوية املفردة 
َ
 خ

ً
اضال

َ
ِبيبا ف

َ
اَن ط

َ
اس الزهراوي، ك    خلف بن َعبَّ

ّب وأفضلها  ِ
ّ
ُهوَرة ِفي صناَعة الط

ْ
واملركبة جيد العالج، َوله تصانيف َمش

ِليف ، َوُهَو أكبر تصانيفه وأشهرها)12(، 
ْ
أ كتاب التصريف ملن عجز َعن التَّ

)جاء في دائرة املعارف البريطانية إنه أشهر من ألف في الجراحة عند 
في  وأشار  النزيف()13(،  ملنع  الشريان  ربط  استعمل  من  وأول  العرب، 
كتابه )التصريف ملن عجز عن التأليف( إلى أهمية التشريح، كما شرح 
بطب  واهتم  الجراحية،  لآلالت  برسمه  وامتاز  آالتها  وبّين  العمليات، 
األسنان، واستعمل الكالليب واملبارد في عالجها، واستأصل اللوزتين، 
وصنع آلة الستخراج الجنين في حال الوالدة املستعصية، وهو أول من 
استعمل القسطرة في غسيل املثانة، وإزالة الدم من تجويف الصدر 
والجروح، وأول من استعمل السنانير في استئصال البوليب، وأول من 

أجرى عمليات تفتيت الحصاة في املثانة...)14(.

مقاطعة  في  ولد  ريا�سي  وعالمة  فيلسوف  وهو  فرناس:  بن  وعباس    
تاكرنا من أصل بربري، وبرع في الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية، 
وهو أول من استنبط باألندلس صناعة الزجاج من الحجارة، كما برع 
لتعريف   “ بامليقاتة   “ تعرف  فلكية  آلة  والشعر، وصنع  املوسيقى  في 
الوقت، وله مخترعات كثيرة أخرى. وروى بعضهم أنه حاول أن يخترع 
أداة للطيران، فصنع لنفسه جناحين بهيئة مخصوصة، وحاول الطيران 
من ناحية الرصافة، فحلق في الهواء، ثم وقع في مكان طيرانه على مسافة 
بعيدة)15(، )ويقول املقري: إن ابن فرناس القرطبي اخترع في القرن التاسع 
اخترع  كما  التركيب،  املعقدة  الدقاقة  والساعات  النظارات،   امليالدي 
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آلة طائرة.()16(

  وابن زهر طبيب مشهور، كان ماهًرا في الطب ومعرفة األدوية )َوألبي 
ْدِوَية املفردة،  كتاب 

َ ْ
واص، كتاب األ

َ
خ

ْ
كتب كتاب ال

ْ
ء اْبن زهر من ال

َ
َعال

ْ
ال

د على اْبن رضَوان ِفيَما رده على حنين  يَضاح بشواهد االفتضاح ِفي الرَّ ِ
ْ

اإل
اِزّي على  ّب ،كتاب حل شكوك الرَّ ِ

ّ
ى الط

َ
ْدخل ِإل

ْ
بن ِإْسَحاق ِفي كتاب امل

د على أبي َعلّي بن سينا ِفي َمَواِضع  ة ِفي الرَّ
َ
ال

َ
كتب جالينوس مجربات، مق

ْدِوَية املفردة ألفها اِلْبِنِه أبي َمْرَوان، كتاب النكت الطبية 
َ ْ
من ِكَتابه األ

ى اْبنه أبي َمْرَوان...()17(  
َ
كتب بَها ِإل

اِئش، 
َ

ة الحش
َ
ْيِه َمْعِرف

َ
َتَهت ِإل

ْ
  وابن البيطار طبيب وعشاب معروف، )ان

ذكَياء( )18( 
َ
َحَد األ

َ
اَن أ

َ
ن الّنَباِت، َوك

ْ
أ

َ
ْوِم، َوحرر ش د الرُّ

َ
ا�سي ِبال

َ
ق

َ
ى أ

َ
َر ِإل

َ
َوَساف

، واستقر في مصر، ترك مصنفات كثيرة أهمها: كتاب )الجامع ملفردات 
الغريبة،  و)األفعال  املفردة(،  األدوية  في  و)املغني  واألغذية(،  األدوية 
الخلل  من  املنهاج  في  ما  على  واإلعالم  و)اإلبانة  العجيبة(،  والخواص 
واألوهام( نقد فيه منهاج البيان البن جزلة ) وكان ثقة فيما ينقله حجة، 
وإليه انتهت معرفة النبات وتحقيقه وصفاته وأسماؤه وأماكنه، ال يجاري 
في ذلك، سافر إلى بالد األغارقة وأق�سى بالد الروم وأخذ فن النبات عن 

جماعة، وكان ذكًيا فطًنا.()19(، وله “ميزان الطبيب” توفي في دمشق)20(

  والبتاني عالم عربي من علماء القرن التاسع صاغ النسب في حساب 
املثلثات بالصورة التي نستخدمها اآلن؛ حيث ظل واحًدا وأربعين عاًما 
يقوم بأرصاد فلكية اشتهرت بدقتها واتساع مداها استطاع من خاللها 

ا)21(.
ً
الحصول على نتائج قريبة مما اكتشف حديث

  والفرغاني عالم من أهل فرغانة كتب كتاًبا في الفلك ظل مرجًعا ألوربا 
وغرب آسيا سبعمائة عام)22(..

  والرازي صاحب الحاوي الذي أدرك الغرب مكانته وأشادوا به، يقول 
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عنه ول ديورانت:) كان الرازي بإجماع اآلراء أعظم األطباء املسلمين، 
الوسطى()23(،  العصور  في  السريري)الكلينيكي(  الطب  علماء  وأعظم 
في  ورسالة  مضارها،  ودفع  األغذية  منافع  في  رسالة  مصنفاته؛  ومن 
مرض الجدري والحصبة يقال إنها أقدم مصنف ورد فيه ذكر هذين 
املرضين، وقد ترجمت هذه الرسالة الشهيرة إلى أكثر لغات أوربا، وله 
أيًضا األقراباذين. وكتاب تقسيم العلل، واملدخل إلى الطب ، والفصول 
في الطب املعروف باملرشد، وللرازي هذا ينسب اختراع الخالل املعروف 

عند األطباء )24(.

  والحسن بن أحمد الهمداني  امللقب بلسان اليمن عاش في  القرن الثاني 
إلى  العتيقتين(  ) الجوهرتين  كتابه  في  أشار  امليالدي  الهجري،  الثامن 
الجاذبية األرضية  يقول                                                                                            عن األرض إنها )بمنزلة حجر املغناطي�سي تجذب 
قواه الحديد إلى كل جانب، فأما ما كان فوقه فإن قوته وقوة األرض 
يجتمعان على جذبه( )25(        ، ومن ثم فقد سبق نيوتن بحوالي ثمانية قرون، 

وقد أشار البيروني –أيًضا- للجاذبية                              .                                                      

  بل إن العلماء املسلمين هم من أسسوا املنهج التجريبي في العلوم. 

  وألن الحضارة اإلسالمية حضارة إنسانية فقد حرص علماء اإلسالم على 
نشر العلم في بقاع األرض فسطعت شمس العلوم اإلسالمية على أوروبا 
من خالل علوم املسلمين، وقد أشار املنصفون من الغربيين إلى أهمية 

الحضارة اإلسالمية في النهضة الغربية.

  يقول سارتون: )حقق املسلمون عباقرة الشرق أعظم املآثر في القرون 
الوسطى، فكتبت أعظم املؤلفات قيمة، وأكثرها أصالة، وأغزرها مادة 
القرن  نهاية  حتى  الثامن  القرن  منتصف  من  وكانت  العربية،  باللغة 
الحادي عشر لغة العلم االرتقائية للجنس البشري، حتى لقد كان ينبغي 
ألي كان إذا أراد أن يلم بثقافة عصره، وبأحدث صورها أن يتعلم اللغة 
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العربية، ولقد فعل ذلك كثيرون من غير املتكلمين بها”)26(

اتصفت  العلمية  “أي:املسلمين”  العرب  أعمال  )إن  نيكلسون:  ويقول 
بالدقة وسعة األفق، وقد استمد منها العلم الحديث-بكل ما تحمل هذه 

العبارة من معان-مقوماته بصورة أكثر فعالية مما نفترض()27(

  ويقول جوستاف لوبون:  كان تأثير العرب “أي: املسلمين” في الغرب 
عظيًما للغاية، فأوروبا مدينة للعرب “أي:املسلمين” بحضارتها، ونحن 
ال نستطيع أن ندرك تأثير العرب”أي:املسلمين” في الغرب إال إذا تصورنا 

حالة أوروبا عندما أدخل العرب “أي: املسلمون” الحضارة إليها”()28(. 

       لكن يبقى السؤال أين املرأة من مجاالت العلوم الطبيعية املختلفة 
ا؟

ً
قديًما وحديث

عاملات مسلمات 

   حظيت املرأة املسلمة بالعناية واالحترام والتقدير منذ مهد اإلسالم 
ا، وحرص 

ً
فأو�سى بها رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-، وكفل لها حقوق

العناية آتت أكلها، وأثمرت  اإلسالم على تعليمها وتعهد تربيتها، وهذه 
التفت الرجال لعناية  ا، وكما 

ً
عاملات مسلمات متميزات قديًما وحديث

القرآن بالعلم وحرصوا على طلبه قامت النساء أيًضا بدورهن في هذا 
الصدد. 

   ولو بدأنا بالعصر الحديث سنرى كثيًرا من املسلمات تبوأن املناصب في 
الساحات العلمية املختلفة بل تميزن فيها على غيرهن فنجد على سبيل 

املثال : 

جائزة  على  تحصل  مسلمة  أول  الجنسية،  سعودية  إسالم  سميرة    
اليونسكو للمرأة والعلوم ، وتعمل مستشارة أقليمية بمنظمة الصحة 

العاملية في برنامج األدوية
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   وسها الفيشاوي فلسطينية من غزة قادت فريق رواد ناسا للفضاء؛ 
حيث تعمل على فحص أجهزة الحاسوب الخاصة باملركبة الفضائية 
للتأكد من سالمتها، كما شغلت وظيفة مشرفة على البرنامج الفضائي 

لوكالة ناسا األمريكية . 

،ونالت درجة  الهندسة  كلية  في  تخرجت  تهاني عامر  ناسا  في  وزميلتها 
املاجستير في هندسة الطيران، والدكتوراه في هندسة املركبات الفضائية، 
بدأت مسيرتها في ناسا بداية مع مشروع أنفاق الرياح الذي أكسبها خبرة 
في املجال امليكانيكي والحراري للمركبات الفضائية، وترى تهاني أن العمل 
قادر  نظام  باختراع  تهاني  االنتباه، قامت  ناسا عمل شيق يستحق  في 
على قياس التوصيلية الحرارية الخاصه بسائل غير سميك. وهو ما يتم 
استخدامه في حساب بعض املعادالت في مشروع أنفاق الرياح الخاص 
بناسا. ووصلت عامر حالًيا إلى العمل في هيئة الرقابة والتقييم في ناسا؛ 

قيم البرامج واآلداء الخاص بوكالة ناسا)29(
ُ
راقب وت

ُ
حيث ت

البشرية،  الوراثة  أستاذة   ، الجنسية  مصرية  املجيد  عبد  ونجوى    

سها الفيشاوي سميرة إسالم
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وتهتم ببحوث األطفال خاصة ذوي االحتياجات الخاصة منهم، ورئيس 
فريق البحث العلمي باملركز القومي للبحوث، اكتشفت بعض الطفرات 
الوراثية، وهي من أوائل الباحثين املصريين الذين أثبتوا وجود الخلل 
الجيني وزيادة احتمال حدوثه في حاالت زواج األقارب، ُعدت أول عاملة 
عربية تفوز بجائزة لوريال واليونسكو لعام 2002، ُمكافأة على أبحاثها 

لألطفال ذوي االضطرابات الجينية)30(. 

  وكريمات السيد عاملة بلورات فازت بجائزة لوريال يونيسكو للنساء 
للمرأة  الفيزياء  قسم  أسست  العلمي2003م،  التقدير  على  الحائزات 
في جامعة امللك عبد العزيز عام)1975(، وكانت رئيسة االتحاد الدولى 
املصرية  اللجنة  سنوات ورئيسة  لثالث  التعليم  شعبة  للبلورات، 

للبلورات في 2014 العام العالمي للبلورات .

  وفايزة الخرافي كويتية وأكاديمية كيميائية عملت رئيسة قسم الكيمياء 
في الجامعة في عام1984، وفي عام 1986 أصبحت عميدة كلية العلوم 
، وهي أول امرأة تحصل على هذا املنصب في الخليج العربي، وشغلت 
هذا املنصب حتى 1989 ، وفي عام 1988 حصلت على درجة األستاذية 
ثم  العلمي،  تخصصها  في  الدرجة  هذه  امرأة كويتية تنال  أول  لتكون 

تهاني عامر  نجوى عبد املجيد
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شغلت منصب مديرة جامعة الكويت من 1993 حتى 2002، اختارتها 
مجلة  الديرة الكويتية  بوصفها شخصية أكاديمية لعام1993، في حين 
اعتبرتها روز اليوسف أبرز شخصيات العام النسائية في املجال األكاديمي 
العام  كشخصية  البريطانية  “املجلة”  مجلة  واختارتها  التربوي2000، 
النسائية لعام )1994-1995 (، نالت جائزة أفضل عشرة شخصيات 
سبتمبر1997م،  املقدمة  األبحاث  مجال  في  املتميزة  لجهودها  عربية 
ا وتأثيًرا في العام 2005 من مجلة 

ً
اعتبرت ضمن أكثر 100امرأة األكثر نفوذ

فوريس، تم منحها جائزة الشخصية النسائية الخليجية لعام 2008 
من قبل رابطة املرأة واألسرة الخليجية)وفا( التابعة ملجلس العالقات 
الخليجية الدولية، حصلت على جائزة لوريال-يونيسكو في مجال العلوم 
لعملها في هندسة التآكل عام 2011م، تم منحها جائزة املرأة القيادية في 

مؤتمر )املرأة والقيادة العاملية( مطلع عام 2016)31(

ليلى عبد املنعم مخترعة مصرية مقيمة في لندن، لقبت بأم املخترعين 
تستعمل  بحيرة اصطناعية  أبرزها  اختراع  مائة  يزيد عن  ما  اخترعت 
كقاعدة إلطالق صواريخ فضائية، وفي مؤتمر “جلوبل” بلندن استلمت 
وسام استحقاق عالمي، وكان ترتيبها الثالث بين ألف عالم من جنسيات 

تكريم فايزة الخرافي من اليونسكو كريمات السيد 
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مختلفة في املسابقة التي تقام سنويا في لندن، من اختراعاتها اإلنسان 
اآللي املخّصص للبحث عن املتفجرات، وقد حصلت على وسام وزارة 
الداخلية باعتباره أفضل اختراع مضاد لأللغام، كذلك اخترعت إطاًرا 
ابتكرت  كما  للصدمات،  املمتص  املدعم  الصلب  النوع  من  للعجالت 
القتالع  ماكينة  اخترعت  الطب:  مجال  وفي  لالنفجار،  مضادة  سيارة 
األسنان، وجهاز الشخير “الكمامة «، وأنبوبة األكسجين، وجهاًزا لقياس 
إجهاد القلب رياضًيا، وماكينة لقص الجبس، وفرًنا للقضاء على الجمرة 
وتليفوًنا  للمياه،  وفلتًرا  األغراض،  متعدد  بوتجاًزا  واخترعت  الخبيثة، 

للدراسة، وخيمة بالطاقة الشمسية. )32(.

 واملصرية منى شندي رئيسة أركان القوات البحرية االسترالية، مهندسة 
األسلحة الكهربائية ومدير الحروب الساحلية والدعم البحرية للبحرية 
القوات  أركان  منصب  في  تعمل  محجبة  سيدة  أول  وهي  االسترالية، 
البحرية االسترالية، وأول مستشار استراتيجي للشئون اإلسالمية لرئيس 

البحرية االسترالية.

موزة الربان عاملة فيزياء قطرية حاصلة على دكتوراه في الفيزياء النظرية 
اختارها اليونسكو لتكون ممثلة السنة الدولية للضوء في قطر، لها عدد 
من األبحاث، وهي مشاركة في عدد من البرامج األكاديمية بقطر، وعدد 
: مشارك  إنجازاتها  التنمية املستدامة خارجها، ومن أهم  من مشاريع 

موزة الربانمنى شندي    ليلى عبد املنعم
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رئي�سي في برنامجي الفيزياء التطبيقية والطبية بجامعة قطر، وتصميم 
وكذلك  باليمن،  بحضرموت  الزراعي  القطاع  لدعم  برنامج  وإشراف 
أنشأت بها جمعية علمية لدعم القطاع الزراعي، وهي مؤسس ورئيس 
منظمة املجتمع العلمي، وقد صممت برنامج املركز الوطني الصومالي 

للمعلومات والبحوث والدراسات التنموية)33(

     لكن قد يرد على الذهن أن هؤالء ربما نجحن في العصر الحديث ألنهن 
تنازلن عن قيود الدين اإلسالمي الذي يرى البعض أنه ال يعطي املرأة 
الحرية الكافية للتميز، فهل خلت العصور القديمة من عاملات مسلمات؟

  الحقيقة أن اإلسالم كرم املرأة وأو�سى بها، وكان من آخر وصايا رسولنا 
وجعل   ، خيرا()34(  بالنساء  )استوصوا  وسلم-  عليه  هللا  الكريم-صلى 
 للنجاة من النار فقال: )من ابُتلَي من هذه 

ً
حسن رعايتهن وتربيتهن سبيال

را من النار()35(، كما اعتبره وسيلة 
ْ
ُه ِست

َ
؛ كنَّ ل البنات ب�سيٍء فأحسن إليهنَّ

ْيِن: 
َ
ت ْجَرُهْم َمرَّ

َ
ْوَن أ

َ
 ُيْؤت

ٌ
ة

َ
ث
َ
ال

َ
ملضاعفة األجر فقال-صلى هللا عليه وسلم-)ث

َدَبَها، 
َ
ُيْحِسُن أ

َ
ُبَها ف ّدِ

َ
ْعِليَمَها، َوُيؤ

َ
ُيْحِسُن ت

َ
ُمَها ف ِ

ّ
ُيَعل

َ
، ف

ُ
َمة

َ
ُه األ

َ
وُن ل

ُ
ك

َ
ُجُل ت الرَّ

ْجَراِن()36( 
َ
ُه أ

َ
ل
َ
ُجَها ف َزوَّ

َ
َيت

َ
مَّ ُيْعِتُقَها ف

ُ
ث

   وقد فهمت النساء املسلمات األوائل أهمية املرأة في النهوض باملجتمع  
على مستوى  وال  الجديد وحسب،  للجيل  التربوي  املستوى  على  ليس 
مساندة الرجال للنهوض باملجتمع وحثهن على العمل واإلنتاج وحسب، 

ولكن على مستوى التميز في الجانب املعرفي والعلمي أيًضا .

  ففي العهد النبوي كانت أول ممرضة مسلمة هي رفيدة األسلمية )وكان 
النبي-صلى هللا عليه وسلم- قد جعل سعد بن معاذ في خيمة باملسجد 
تسكنها رفيدة األسلمية، وكانت امرأة صالحة، تقوم على املر�سى وتطبب 
وتداوي الجرحى()37(، وبذلك شكلت أول مستشفى ميداني، وقد اشتهرت 

بالطب والعقاقير التى تعمل على تضميد الكسور.
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    وأم سليم والدة أنس ابن مالك شاركت في غزوات كثيرة ، رحمها هللا 
َجْرَحى ِفي 

ْ
َداِوي ال

ُ
ْيٍم ت

َ
مُّ ُسل

ُ
ْت أ

َ
ان

َ
اَل: ك

َ
ِس ْبِن َماِلٍك ق

َ
ن
َ
ور�سي عنها)َعْن أ

َم-()38(
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه- َصل

َّ
ِر َرُسوِل الل

َ
َعْسك

  وقد اشتهر الكثير من النساء في مجال الطب، منهن ابنة شهاب الدين 
الصائغ رئيسة األطباء بدار الشفاء املنصوري بالقاهرة )39(.

   وأخت الحفيد أبي بكر بن زهر وابنتها عاشت في عصر املوحدين باألندلس، 
واختصت بأمراض النساء وعالجت نساء الخلفاء، قال عنهما ابن أبي 
ته وابنتها َهِذه 

ْ
خ

ُ
ت أ

َ
ان

َ
ته، َوك

ْ
خ

ُ
ْيًضا بنت أ

َ
َحِفيد أ

ْ
ت َمَع ال

َ
ان

َ
أصيبعة: )َوك

ق بمداواة 
َّ
َدة ِبَما يَتَعل ُهَما خْبَرة َجّيِ

َ
ّب واملداواة، َول ِ

ّ
عاملتين بصناعة الط

هله ولدا 
َ
 يقبل للمنصور َوأ

َ
ْنُصور، َوال

َ ْ
ى نَساء امل

َ
َساء، وكانتا تدخالن ِإل ِ

ّ
الن

و بنتَها()40(
َ
َحِفيد أ

ْ
ت ال

ْ
خ

ُ
 أ

َّ
ِإال

نجالي الطبيبة املعروفة عاشت 
ّ
   وأم الحسن بنت القا�سي أبي جعفر الط

من  فنون  في  وتشارك  القرآن،  قراءة  تجيد  حسيبة،  باألندلس)نبيلة 
ّب، وتنظم أبياًتا 

ّ
ب، من مبادئ غريبة، وخلف وإقراء مسائل الط

ّ
الط

من الشعر.... نشأت في حجر أبيها، ال يّدخر عنها تدريًجا وال سهما، حتى 
نهض إدراكها، وظهر في املعرفة حراكها، ودّرسها الطّب ففهمت أغراضه، 

وعلمت أسبابه وأعراضه()41(  

ْعَماِل الطبية خبيرة بالعالج ومداواة 
َ ْ
ت عارفة ِباأل

َ
ان

َ
ب طبيبة بني أود)ك

َ
ْين   زَ

َعَرب بذلك()42(، وكانت تشرف على 
ْ
ُهوَرة َبين ال

ْ
عين والجراحات َمش

ْ
آالم ال

مداواة الجروح حتى تبرأ بالتطهير والغيار.

  وفي مجال الحساب والرياضيات تطالعنا لبنى بنت عبد املولى الشهيرة 
بلبنى القرطبية، وهي كاتبة الخليفة الحكم املستنصر باهلل، وكان يثق 
الجيد،  الخط  تكتب  كانت  عنه.  التوقيع  إليها  أسند  حتى  كثيًرا  فيها 
العلم، وتوفيت  في  بالحساب مشاركة  نحوية شاعرة عروضية بصيرة 
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سنة 374ه )43(، وفدت لبنى إلى األندلس كأمة أسبانية، وتربت في قصر 
السلطان عبد الرحمن الثالث، ثم ما لبثت أن أصبحت مدونة الخليفة 
وقد شغلت  الرحمن،  عبد  ابن  الثاني  الحكم  ابنه  مدونة  بعده  ومن 
من  أكثر  تضم  عامرة  مكتبة  وهي  امللكية  املكتبة  أمور  مديرة  وظيفة 
خمسمائة ألف كتاب وهي من أهم مكتبات العالم في عصرها، وكانت 
لبنى من العلماء الذين يضيفون أفكارهم وحلولهم للمعادالت الرياضية، 
 ألصعب 

ً
ويعدلون األخطاء التي يجدونها في الكتب؛ كما كانت تجد حلوال

العمليات الرياضية. وقيل أنها حين كانت تم�سي في طرق األندلس كانت 
تعلم األطفال مبادئ الرياضيات وجداول الضرب ، أتقنت الكتابة وعلوم 
النحو والشعر, و كان علمها في الرياضيات واسًعا, وأتقنت علوًما أخرى، 

وتمتعت بمكانة رفيعة في قصر السلطان األموي)44(

القا�سي  بن محمد  إسماعيل  بن  الحسين  بنت  الواحد  أمة    ستيتة 
والفرائض،  الشافعي،  مذهب  على  والفقه  القرآن  حفظت  املحاملي، 
وحسابها والدور والنحو وغير ذلك من العلوم، وكانت فاضلة في نفسها، 
الحديث،  عنها  وكتب  حدثت  الخيرات،  في  مسارعة  الصدقة،  كثيرة 

وتوفيت في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وثالثمائة)45(.

  وفي علم الفلك فاطمة املجريطية عاملة فلك أندلسية، عاشت مابين 
نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر امليالدي، عملت مع والدها 
مسلمة املجريطي على تدقيق وتصحيح جداول الخوارزمي الفلكية، وفي 
التحقيقات الفلكية والرياضية، وشاركته في صناعة كتاب يدرس كيفية 
عمل األسطرالبات، ثم انفردت بالبحث العلمي فقامت بعمل مجموعة 
النجوم  ملواقع   

ً
جداوال ووضعت  فاطمة،  تصحيحات  سميت  كتب 

والكواكب، وحسابات تدرس موقع الشمس والقمر والكواكب األخرى)46(.

والرياضيات،  الفلك،  في  نبغت  األسطرالبية(  )أو  األسطرالبي  مريم     
والهندسة، وهي إيرانية عاشت في العصر العبا�سي في فترة حكم سيف 
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الجغرافي  العالم  ابنة  الحمداني)303-356هـ/915-967م( وهي  الدولة 
والفلكي املشهور كوشيار الجيلي املتوفى سنة)420هـ/ 1029م(، ولكوشيار 
مؤلفات عدة في الفلك؛ من أهمها »رسالة دالالت الكواكب«، و»الالمع في 
أمثلة الزيج الالمع«، و»الزيج الجامع والبالغ«، و»األسطرالب وكيفية عمله 
واعتباره على الكمال والتمام«، و»املجمل في أصول صناعة النجوم«، 
و»أصول صناعة األحكام وجملها والطرق إلى التصرف فيها واستعمالها«، 
وهذه البيئة العلمية أهلت مريم للنبوغ في الفلك والرياضيات فتمكنت 

من صنع األسطرالب املعقد.

   وعلم األسطرالب هو فرٌع من فروع علم الهيئة الذي يقصد به علم 
هيئة السماء، ويتناول دراسة األجرام السماوية البسيطة، ومواقعها، 
وحركتها الظاهرة بالقبة السماوية، وضبطها، وكان البتكارها وتصنيعها 
لألسطرالب بالغ األهمية في كيفية الرصد، وتحديد األماكن واملواقيت، 
وتحديد األشهر والتقاويم أيًضا. وبذلك أسهمت في نقلة علمية في مجال 

علم الفلك وتصنيع األسطرالبات )47(

 بل إن حب النساء للعلم جعل  بعضهن يحرصهن على إنشاء املدارس 
وأقدم جامعة  أول  أنشأت  الفهري  بنت محمد  فاطمة  العلمية، هذه 
األدبية  العلوم  لتدريس  القيروان  جامعة  أنشأت  حيث  العالم؛  في 
والعلمية)48(، وقد اعتمدتها اليونسكو على أنها أقدم جامعة في العالم ، 
وقد تتلمذ فيها ما ال يح�سى من العلماء منهم سلفستر الثاني، والفقيه أبو 

عمران الفا�سي وابن الحاج الفا�سي وابن العربي وابن زهر...

    السلطان راضية سلطان مدينة دلهي، أسست املدارس والجامعات 
ومراكز البحث العلمي.

أهم عوامل نجاح املرأة املسلمة

  إن النماذج السابقة، وهي قليل من كثير تجعلنا نتسائل حول األسس 
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التي أسهمت في نجاح املرأة املسلمة وتميزها، وأتوقف عنه أبرزها، وهي 
على النحو التالي: 

الفهم الصحيح والشامل للدين، وأن اإلسالم يشجع على العلم،   -1
ويجل العلماء، وأن العلم وسيلة ملعرفة هللا، كما أن دور املرأة في 

طلب العلم ونشره ال يقل عن دور الرجل في هذا الشأن. 

توافر املناخ املناسب للعلم، فقد رأينا كيف أسهمت البيئة الثقافية   -2
ملريم األسطرالبية وفاطمة املجريطية في النبوغ العلمي .

إعمال العقل والتدبر، فاإلسالم دعا إلعمال العقل، فهو مطلب   -3
شرعي، كما سبق بيانه، وتفسر د. ليلى عبد املنعم تمكنها من اختراع 
خرسانة مسلحة من “ حوائط البيتومين من الحديد املنصهر أن 
َحِديِد 

ْ
َبَر ال وِني زُ

ُ
الذي استثارها هو آية قرآنية وهي قوله تعالى :﴿ آت

اَل 
َ
اًرا ق

َ
ُه ن

َ
ا َجَعل

َ
ى ِإذ وا َحتَّ

ُ
ُفخ

ْ
اَل ان

َ
ْيِن ق

َ
َدف ا َساَوى َبْيَن الصَّ

َ
ى ِإذ َحتَّ

هللا  ألهم  حيث  الكهف؛  ﴾سورة   )96( ًرا 
ْ
ِقط ْيِه 

َ
َعل  

ْ
رِغ

ْ
ف

ُ
أ وِني 

ُ
آت

سبحانه وتعالى ذا القرنين طريقة بناء حاجز بين جبلين باستخدام 
بعض املواد التي تحول دون تأثره بأقوى الزالزل وهو الحاجز الذي 
يفصل بيننا وبين يأجوج ومأجوج، تقول الخبيرة املصرية: توقفت 
أمام هاتين اآليتين وتدبرت موقف نزولهما جيدا، وبعد عدة تجارب 
توصلت إلى تركيبة جديدة من “ الخرسانة املسلحة” استخدمت 
فيها نفس املواد التي اعتمد عليها ذو القرنين في إقامة الحاجز بين 
ا إليه الحديد املنصهر 

ً
الجبلين.. من أحد منتجات البترول مضاف

مع اإلسفلت فتوصلت إلى خلطة شديدة التماسك ولها قدرة على 
مقاومة الزالزل)49(.

تحديد الهدف بدقة، وقد رأينا كيف أن بعض اإلماء تحولن إلى   - 4 
عاملات، وتبوأن مكانة رفيعة في قصور الحكام، وذلك من خالل 
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الجد واملثابرة وتحديد الهدف. 

البناء الثقافي املتميز واملتنوع، فقد حرصت املرأة املسلمة العاملة   -5  
على تكوين ركيزة ثقافية سواء في املجال الذي ترغب فيه أو في 
مجاالت أخرى، حتى إن بعضهن سافرن لطلب العلم، وبعضهن 
تعلمن علوًما أخرى أسهمت في تكوينهن الثقافي، فالعالم الحق البد 

أن يكون واسع املعرفة، غزير القراءة، جيد القريحة . 

الرغبة في العلم، فالدافعية هي أهم أسباب النجاح ، ولم نسمع   -6  
عن عالم متميز في مجال لم يرغب فيه، فالرغبة أساس التميز، وقد 
مرت بنا كلمات تهاني عامر التي عبرت بها عن استحسانها للعمل في 

ناسا وعشقها لذلك العمل.

متابعة الجديد دوما والنظر إلى احتياجات املجتمع، وهو ما أشارت   -7 
إليه د. ليلى عبد املنعم  أن كل تلك االختراعات أتتها من خالل 
التفكير في األشياء املحيطة بها، ومتابعتها للبرامج العلمية، وقراءة 
املوسوعات العلمية، وأن هدفها هو تسهيل تطبيق األشياء التي 
تساعدنا في قضاء حاجاتنا اليومية. ومن هنا نجد االرتباط الشديد 

بين اختراعاتها والواقع الذي تعيش فيه. 

والوقوف على حاجة املجتمع هو السبب في ابتكارها خرسانة ضد     
الزالزل والصواريخ تقول عنها: “جاءتني فكرة االختراع عندما علمت 
أن مجموعة من العلماء األمريكيين يجرون محاوالت تصميم مبان 
تتحمل الهجمات اإلرهابية، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له 
الواليات املتحدة في سبتمبر 2001م، كما شاهدت في الوقت نفسه 
اليابان  قيام  عن  مقدمه  فيه  تحدث  ا  علميًّ ا  تليفزيونيًّ برنامًجا 
بتشييد حائط يقاوم الزالزل بقوة 6.4 ريختر بسمك حوالي متر فأكثر،  
م ملست الحاجة لهذا االختراع فبدأت في البحث على الفور 

َ
ومن ث
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ا َساَوى َبْيَن 
َ
ى ِإذ َحِديِد َحتَّ

ْ
َبَر ال وِني زُ

ُ
بعد تذكري لآلية القرآنية “آت

ًرا 
ْ
ْيِه ِقط

َ
 َعل

ْ
رِغ

ْ
ف

ُ
وِني أ

ُ
اَل آت

َ
اًرا ق

َ
ُه ن

َ
ا َجَعل

َ
ى ِإذ وا َحتَّ

ُ
ُفخ

ْ
اَل ان

َ
ْيِن ق

َ
َدف الصَّ

ْقًبا” سورة الكهف 
َ
ُه ن

َ
اُعوا ل

َ
َهُروُه َوَما اْسَتط

ْ
ْن َيظ

َ
اُعوا أ

َ
َما اْسط

َ
* ف

)96-97( )50(، وهذا االختراع من األسباب الرئيسية لحصولها على 
وسام االستحقاق.

االستفادة من تجارب السابقين، فاملعرفة صرح ضخم يبني فيه   -8
الالحق على السابق.

  وختاًما فقد أضاء جبين التاريخ اإلنساني كثير من العاملات املسلمات 
الالئي أشرقت بعلمهن ظلمات البشرية ، شأنهن في ذلك شأن الرجال، 
ذلك أن الدين أو الزي أو النوع أو الجنس...إلخ لم يكن يوًما مثبطات عن 
التقدم والرقي، بل إن انتمائهن لإلسالم كان دافًعا لهن للتميز وإثبات 

الذات .

انظر اإلعجاز العلمي في اآلية في )من آيات اإلعجاز العلمي السماء في القرآن(   1
:د. زغلول راغب محمد النجار، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ط4 ،1428هـ-

2007م، ص495

انظر في تفسيرها السابق : ص95 وما يليها.  2

3  انظر ملعرفة تفسيرها السابق : ص75 وما يليها.

4  انظر اإلعجاز العلمي في اآلية )من آيات اإلعجاز العلمي خلق اإلنسان في 
القرآن( : د. زغلول راغب محمد النجار، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ط1 ، 

1428ه-2008م،  انظر صـ309 وما يليها.

انظر اإلعجاز العلمي في اآلية )من آيات اإلعجاز العلمي السماء في القرآن(   5
انظر صـ389 وما يليها

6  انظر في تفسيرها موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، د. محمد 

الهوام�ش
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السقا عيد، دار اليقين، املنصورة، مصر ، ط1، 1430ه-2009م، ص265

انظر في تفسيرها موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ،انظر ص242،   7
وانظر كذلك )من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن( :د. زغلول راغب 
1429ه-2008م،   ، ط3  لبنان،  بيروت،  املعرفة،  دار  النجار،  محمد 
ص115،  وملن أراد معرفة تفسير تلك اآليات وغيرها من اآليات التي تحوي 
في  العلمي  اإلعجاز  موسوعة  التالية،  الكتب  إلى  أحيله  علمية  إشارات 
 القرآن والسنة: محمد راتب النابل�سي، دار املكتبي - سورية - دمشق ، ط2، 
1426 هـ - 2005م، وسلسلة كتب من آيات اإلعجاز العلمي وهي مجموعة 

كتب للدكتور زغلول النجار صدرت عن دار املعرفة ببيروت لبنان.

انظر تفسير اآلية في )من آيات اإلعجاز العلمي الحيوان في القرآن( : د. زغلول   8
راغب محمد النجار، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ط2 ،1428هـ-2007م، 

انظر صـ145 وما يليها.

انظر في تفسيرها )من آيات اإلعجاز العلمي الحيوان في القرآن(: انظرصـ163   9
وما يليها.

10  تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس: د. خليل إبراهيم السامرائي – د. عبد 
الواحد ذنون طه – د. ناطق صالح مصلوب، دار الكتاب الجديد املتحدة - 

بيروت، لبنان،ط1 ،2000م، )ص: 484(وما يليها.

معجم املؤلفين :عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق،   11
مكتبة املثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، انظر )12/ 234(

انظر ترجمته في عيون األنباء في طبقات األطباء، أحمد بن القاسم بن خليفة   12
بن يونس الخزرجي موفق الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة، تحقيق: د. 
نزار رضا، دار مكتبة الحياة – بيروت،انظر )ص: 501(، وتاريخ اإلسالم 
ووفيات املشاهير واألعالم،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن 
اْيماز الذهبي، تحقيق:عمر عبد السالم التدمري،دار الكتاب 

َ
عثمان بن ق

العربي، بيروت، ط2، 1413 هـ - 1993م، انظر )28/ 222(

األعالم للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي   13
الدمشقي، دار العلم للماليين، ط15 ، 2002 م، )2/ 310(.

انظر على سبيل املثال كتاب الزهرواي في الطب لعمل الجراحين: أبو القاسم   14
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خلف بن عباس الزهراوي، تحقيق ودراسة: د.محمد ياسر ذكور، منشورات 
الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،2006م

دولة اإلسالم في األندلس، محمد عبد هللا عنان املؤرخ املصري، مكتبة   15
الخانجي، القاهرة، ط4 ،1417هـ - 1997م ، انظر)1/ 252(.

قصة الحضارة، ِول ديوَرانت = ويليام جيمس ديوَرانت، ترجمة: الدكتور   16
زكي نجيب محُمود وآخرين، دار الجيل، بيروت - لبنان، املنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1408 هـ - 1988 م، )13/ 295(

عيون األنباء في طبقات األطباء، )ص: 519(.  17

سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان   18
اْيماز الذهبي،تحقيق : مجموعة من املحققين بإشراف الشيخ شعيب 

َ
بن ق

األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ط3، 1405هـ -1985م، )16/ 426(

19  فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر امللقب بصالح الدين، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر – 

بيروت، 1974م، )2/ 160(

20  األعالم : انظر)4/ 67(

انظر ترجمته في قصة الحضارة : انظر )13/ 181( وما يليها  21

السابق:  انظر )13/ 182(  22

السابق: )13/ 192(  23

24  اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، إدوارد كرنيليوس فانديك ،صححه وزاد 
مصر،  ، )الهالل(  التأليف  مطبعة  الببالوي،  علي  محمد  السيد   عليه: 

1313 هـ - 1896 م، انظر )ص: 216(

والبيضاء)الذهب  الصفراء  من  املائعتين  العتيقتين  الجوهرتين  كتاب   25
والفضة(: أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني، تحقيق: أحمد فؤاد باشا، 
دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث، القاهرة، 2009م،ص87

املسلمين  تطبيقات  من  وصور  ووسائلها  أسسها  اإلسالمية  الحضارة    26
ة امليداني 

َ
ك لها،وملحات من تأثيرها في سائر األمم: عبد الرحمن بن حسن َحَبنَّ
الدمشقي، دار القلم- دمشق،ط1، 1418هـ-1998م ، )ص: 653(

السابق: )ص: 654(  27
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28  الحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمين لها 
وملحات من تأثيرها في سائر األمم )ص: 654(

انظر مقال عن تهاني عامر في ، ويكبيديا املوسوعة الحرة، بتاريخ 5 سبتمبر   29
2019م

انظر مقال عن نجوى عبد املجيد، ويكبيديا املوسوعة الحرة،  بتاريخ 21   30
يناير 2020م

انظر مقال فايزة الخرافي ، ويكبيديا املوسوعة الحرة ، تاريخ 26 يناير 2020م  31

32  -انظر مقال عن ليلى عبد املنعم ، ويكبيديا املوسوعة الحرة، 9مارس2020م

33  -انظر مقال بعنوان املرأة واألعمال :موزة الربان مؤسسة منظمة املجتمع 
أغسطس العلم،5  روح  بتجسيد  ينادي  أنثوي  وصوت  العربي   العلمي 

08/2017/http://www.barakabits.com/ar  ،2017 م

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا -صلى هللا   34
عليه وسلم-، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي – بيروت، باب الوصية 

بالنساء رقم1468.

سلسلة األحاديث الصحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها،أبو عبد الرحمن   35
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني 
،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،ط1، 1422 هـ - 2002 م، )7/ 

401 ) رقم3143

الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا- صلى هللا عليه وسلم-   36
وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري 
الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،ط1، 1422هـ، )4/ 

61(، رقم3011.

ومكتبة  الجميلى،دار  وسلم-السيد  وآله  عليه  هللا  صلى  النبي-  غزوات   37
الهالل– بيروت،1416هـ،)ص: 83(

املعجم األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو   38
القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد, عبد املحسن بن 
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إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة ،)6/ 167(

معجم أعالم الطب في التاريخ العربي اإلسالمي،سليم عبابنة،دار البيروني   39
،2010م،  انظرصـ37 .

عيون األنباء في طبقات األطباء، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس   40
الخزرجي موفق الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة ، تحقيق: د.نزار رضا، 

دار مكتبة الحياة - بيروت )ص: 524(

اإلحاطة في أخبار غرناطة، محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني الغرناطي   41
األندل�سي، أبو عبد هللا، الشهير بلسان الدين ابن الخطيب ، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ )1/ 237(

عيون األنباء في طبقات األطباء )ص: 181(  42

تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن   43
عبد القادر الرافعي ، دار الكتاب العربي،  انظر )3/ 200(، وكذلك انظر بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين 
السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،املكتبة العصرية - لبنان/ 

صيدا)2/ 269(

انظر  مقال عن لبنى القرطبية في صفحة موقع مسلمات عظيمات خلدهن   44
التاريخ،تاريخ21 يونيو2014 م. 

املنتظم في تاريخ امللوك واألمم، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن   45
علي بن محمد الجوزي ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1412 هـ - 1992 م، انظر 
)14/ 326(، وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم انظر )26/ 607(، 
وتاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي – 

بيروت، ط1، 1422هـ - 2002 م انظر )16/ 632(

انظر في ترجمتها مقال فاطمة املجريطية في :ويكبيديا املوسوعة الحرة،25   46
وأهم  املجريطية  فاطمة  الفلكية  العاملة  بعنوان  ومقال  يناير2020م، 

انجازاتها في علم الفلك، موقع مدار الكويت، تاريخ28يونيو2019م

محمد  العربية،  الفلك  علم  رائدة  األسطرالبية  مريم  مقال  من  مختصر   47
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سليمان ، مجلة كوكب العلم ،مكتبة األسكندرية، مركز القبة السماوية 
العلمي، ربيع 2016، سنة 9 اإلصدار2

ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن   48
األكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين 
بيروت،  الفكر،  الناشر:دار  الحضرمي اإلشبيلي، تحقيق: خليل شحادة، 

ط2، 1408 هـ - 1988 م، انظر)4/ 20(

انظر مقال عن ليلى عبد املنعم ، ويكبيديا املوسوعة الحرة، 9مارس2020م  49

انظر مقال عن ليلى عبد املنعم ، ويكبيديا املوسوعة الحرة، 9مارس2020م  50
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مدخل:
منذ القديم كانوا  يرددون مقولة:

- املرأة نصف املجتمع.

لكن هذا برأيي املتواضع، أمر نظرُي وفيه ظلم كبير للمرأة، وذلك ألنني  
أعتبرها كل املجتمع، والرجل جزء منها وله الحصة الكبيرة، ألن صالحها 
هو صالح املجتمع كله، وفسادها فساد املجتمع برمته، وقد  راهن العالم 
على تسخيرها لجانبه ومصالحه، حتى أفسدها، وحتى  لو كان فيه إفساد 
لكل ماحولها، وتبقى املصالح التجارية على رأس األعمال عموما، حيث 
دخلت  املرأة املصانع ، ودخلت املؤسسات، وتركت وراءها عائلة تنادي 
بقليل من التركيز والتربية األولى. فالحاجة ماسة لكلمة حنان، لنصائح 
رفيقة، لتعلم أبسط األنواع السلوكية والتي ينادي العلم بأن العمر من 
الوالدة وحتى سنوات الطفل الخمسة األولى أولى باالهتمام، بينما تخرد 
لعملها تاركة طلفها يتسول الحنان من هنا وهناك، حتى إذا ماعادت 
متعبة ومشحونة بطاقات سلبية من خالل معاناة العمل، لم يبق له 
إال النذر اليسير من الصبر...وإذ نحن الننكر أهمية العطاء والعمل لبناء 
األسرية،  البنائية  املصلحة  مع  تعارضه  اليعني  فهذا  العزيز،  املجتمع 
خاصة في ظل اإلمكانية العملية للتركيز على  العمل من البيت، من خالل 

د. رميه عبد الإله اخلاين1

املرأة املسلمة كل املجتمع
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للقيام  املجال  حاليا على مصراعية  تواصلية، حيث فسحت  قنوات 
بجل االهتمامات واألعمال من خالله، حتى  وإثبات الوجود الفكري ، 
باستثناء من دفعته الحاجة للعمل. وإذا  نظرنا إلى املجتمع من خالل 
وتثقيفها  املرأة  بكفاية  الهدف  تحقيق  يعني  التكافل االجتماعي، فهذا 
معرفيا وأخالقيا، لتكون قدوة صالحة لتربية أوالد، هو استمرار مجتمعي 
بنائي سوف يحملون شاؤوا أم أبوا مستقبل أمة كاملة.لذا عندما يفسد 
املجتمع، سوف يربط األمر باألم  أوال ال باألب..وهذا حق، ألن مهمة التربية 
أوال وأخيرا هي مهمة األم، ثم تأتي بعدها العوامل األخرى. فجهلها جهل 

للمجتمع،ووعيها وعي للمجتمع.

حماور الدرا�سة:
1- املرأة املسلمة بين القديم والحديث.

2-نماذج من النساء املسلمات الناجحات.

3- مستخلص.

املرأة املسلمة بين القديم والحديث

اليمكن أن نعتبر املجتمع كله نموذجا واحدا يحتذى به ، وهذه سنة 
الكون وأمر واقعي، ولكن يمكن معاملة املجتمع وخاصة املرأة على ضوء 
ماتقدمه لنفسها وألسرتها وللمجتمع، بما يسمى إنجاز، ونصنفها بناء 

عليه،  وهّن  حسب ما أرى، على أنواع منها :

1-املرأة الفوضوية

2- املرأة املنزلية

3- املرأة الفعالة

النموذج األول يعيش بال هدف يستوي فيه املثقف وغير املثقف الغني 
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ثلث  املجتمع  والفقير، هي صورة مجتمعية معروفة اعتبرها  تشكل 
عامة،  بصورة  استهالكية  لكنها  واضحا،  هدفا  التملك  وهي  الخفي2، 
تتزوج وتنجب وقد تدرس، وتم�سي الحياة رتيبة، تمتزج بمتع متفرقة بال 
ترشيد للوقت وال معرفة يقينية  ملا هي بحاجة إليه وأطفالها معها.ونموذج 
كهذا اليقدك الكثير للمجتمع، إال مارحم ربي وتكفل هللا بعناية إضافية 
ألطفال خارج عن نطاقها، كاألقارب واألصدقاء وغيرهم، يشكلون القدوة 

املفقودة لدى الجيل، فإما تكون سلبية أو إيجابية.

النموذج الثاني، هو النموذج املجتهد  املستميت في رعاية أسرته الناكر 
لشخصه ومتطلباته، سواء أكان مثقفا أم ال، لكنه وضع هدفا متواضعا 
داخل منزله، و هو سقف مقدرته، وتوق اجتهاده والمزيد، وهذا  ماقدره 
هللا عليه من زواج أو عدمه، لكن الحياة تم�سي، باجتهاد حسب امليسر، 
بال  إليه  بما وصل  املقتنع  الثاني،  الثلث  تشكل  الفئة  تلك  أن  ونعتبر 
إضافات واجتهادات، وقد يفلح في تقديم نماذج ناجحة بناء على محاوالته 

املتواضعة املخلصة.

النموذج الثالث وهو املنجز الواضح الهدف، الفعال مجتمعيا وشخصيا، 
يدرك ماهو بحاجة إليه، ومايجب أن يقوم به، نشيط ومبدع، يعرف 
ميزاته، ويغذي ميوله، ويسير بال توقف لهدفه، وتنقسم هذه الفئة املهمة 

إلى قسمين:

بين متطلباته الشخصية واألسرية،وهو ناجح  التوفيق  قسم استطاع 
بطريقة ما.

قسم تفوق عنصر اإلنجاز على الحاجة املجتمعية واألسرية والشخصية، 
وقد تميل الكفة لديه لنجاح باهر على حساب األسرة.

املهن  بين  الغالبة كما  حيث تفرقت رموزها  الثانية هي  الفئة  وتعتبر 
والعمل األكاديمي



32 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

املراأة املنجزة يف التاريخ الإ�سالمي:
عندما نستأنس بنماذج حققت النجاح الباهر يلفت نظرنا السيرة الذاتية 
التي نصل إليها لوضع الخطوط األساسية للوصول للغاية والهدف، رغم 
أن السير الذاتية تهمل غالبا الناحية الداخلية في حياة الفرد الناجح. 
لذا علينا تلمس مايمكن االقتداء به عموما، وإسقاطه على خصوصية 

حياتنا ملعرفة مايناسبنا من غيره.

القرشية:  العدوية  بالشفاء بنت عبد هللا بن عبد شمس  وبعد املرور 
تلك الصحابية لبتي تعتبر من فضليات النساء العرب. والتي كانت تكتب 
، وكانت  من املهاجرات 

ً
في الجاهلية، حيث أسلمت قبل الهجرة قديما

األوائل، حيث علمت أم املؤمنين حفصة بنت عمر الكتابة. إضافة إلى 
أنها كانت طبيبة مشهورة بمداواة األمراض الجلدية في العصر النبوي. 
املتعلمة  املثقفة  للمرأة  نموذج  عندها.3هي  ويقيل  يزورها،  النبي  كان 
ذات الشخصية القيادية،يقال إن اسمها “ليلى” ولكنها اشتهرت باسم 
“الشفاء” لشهرتها بالنجاح في رقية املر�سى وعالجهم من مرض “النملة” 
الذى هو مرض جلدى أو نوع من أنواع التقرحات التى تصيب الجلد.حيث 
كانت شهيرة بالرقية وبأنها من القالئل الذين يجيدون القراءة والكتابة في 
أيام الجاهلية.لم تشتهر “الشفاء” فحسب بقدرتها على العالج وال معرفتها 
القراءة والكتابة وإنما أيًضا عرفت بالعقل الراجح واالتزان حتى أن سيدنا 
عمر بن الخطاب ر�سى هللا عنه كان يقدر لهذا ذلك ويثق برأيها وكان يهتم 
به ويقدمه على غيرها أيًضا.4من جهة أخرى نعتبر أن النساء اللواتي تركن 
بصمة تاريخية واضحة هّن نساء أندلسيات حسب ماقدمت لنا األستاذة 

البضاوية بلكامل5 حيث قالت:

يجمع أغلبية الباحثين على اعتبار القرن السادس الهجري أزهى فترات 
تطور العلوم في املغرب واألندلس بما فيها العلوم الطبية.  و خالل هده 
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املرحلة عدد ابن البيطار مصادر مفرداته فتجاوز عدد األطباء الذين 
ذكرهم املائة و السبعين طبيبا، ليس بينهم إال طبيبة واحدة . ونعلم بـأن 
عائلة ابن زهر، هي إحدى العائالت املخضرمة التي ظهرت مند القرن 
الخامس الهجري، و التي خدمت الدولتين املرابطية و املوحدية، ولم تميز 
هذه العائلة بين ذكورها وإناثها، وتتلمذ أفراد هذه العائلة  إناثا وذكورا 
على يد الطبيب املشهور ابن زهر الذي استفاد أيضا من تجاربه ثلة من 
األطباء اآلخرين. .. كان ابن زهر طبيب املعتمد بن عباد بأشبيلية ، وأضحى 
طبيبا خاصا ليوسف بن تاشفين عندما جاء مع  عائلته إلى املغرب  قادما 
من األندلس بعد فتح املرابطين لها. وال عجب أن تنقطع بنات ابن زهر 
وحفيداته لخدمة البيت املالك . فاملنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
بن عبد املومن املوحدي لم يكن يقبل ملداواة نسائه وأطفاله وإيمائه إال أم 
العالء بنت أبي مروان عبد امللك بن زهر أخت الحفيد التي تعلمت الطب 
على يد والدها وتميزت في الوالدة وأمراض النساء. وربما كانت تستفتي 
لرجالهم. وعندما توفيت احتلت ابنتها مكانتها في القصر املالك. لقد كانت 
كوالدتها ماهرة في التوليد . وتعلمت الطب على يد  والدتها. وكان املنصور 
املوحدي ال يقبل أحدا إال هي وأمها...يقال إنه لكل قاعدة استثناء،ألنه 
إذا كانت معظم النساء الطبيبات، ومنهن بنات ابن زهر، استفدن من 
أسرهّن في تعلم الطب. ومكنتهن مهارتهن من جهة ووسطهن االجتماعي 
من جهة من الشهرة والنبوغ، فهناك أطباء مشهورون استفادوا من خبرة 
النساء، نذكر منهم على سبيل املثال غالم الحرة زوجة املنضري حاكم 
مدينة شفشاون املغربية الذي تعلم الطب على يد قابلة، لم يحفظ  
بالحشائش واألدوية. وقد اعتمد الطبيب   اسمها، كانت عارفة كذلك 
املشهور أبو القاسم الزهراوي هو نفسه على النساء في معالجة مرضاه، 
إذ كان يقف خلف ستار خفيف ويعطي للقابالت إرشاداته التي تناسب 
الحاالت العسرة. أما الطبيبة عائشة ابنة محمد ابن الجيار محتسب 



34 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

مدينة سبتة خالل القرن 8هـ،  فقد تلقت الطب على يد صهرها الطبيب 
املشهورالشري�سي الذي عاصر السلطان أبي عنان املريني، واحتل مكانة 
مميزة عند الخاصة والعامة. لقد كانت عارفة بالعقاقير، وكذلك باملياه 
وعالماتها . فهي نموذج املرأة التي ترسخ فكرة موسوعية الطبيب ونبوغه 
في معارف متعددة سواء كان ذكرا أم أنثى ، ولطاملا أجازها األمراء بالهدايا 
والتحف. هذا يعني بأن صيتها فاق مسقط رأسها ليبلغ دار امللك آنذاك 
الحاضرة فاس، وملا ال باقي حواضر املغرب املريني، ألن ملوك بني مرين، 
وخصوصا منهم أبا الحسن وأبا عنان كانا يتنافسان في العمران ودعم 
العلوم وأهلها، فانتشرت  في عهديهما البيمارستانات بكل ربوع مملكتهما، 
وازدهرت العلوم، ومنها العلوم الطبية. عمرت الطبيبة عائشة طويال، إذ 
توفيت عن عمر ناهز السبعين سنة. وال ريب، أنها استفادت من بيئتها، 
وأفادت معاصريها ذكورا وإناثا. فنقل العلوم من فرد إلى آخر ومن أمة 
إلى أخرى ال يتم إال إذا كان هناك تقارب بين األفراد والشعوب في مستوى 
الثقافة ونوعها.كانت ألطباء سبتة دكاكينهم على غرار أطباء باقي حواضر 
املغرب، بل أطباء الحوض املتوسط. وهم بذلك حافظوا على إرث قديم 
...و كان أطباء سبتة ملمين بكتب الطب القديم، ككتب األطباء اإلغريق 
أبقراط وديسقوريدوس وجالينوس. استفادوا أيضا من كتب األطباء 
الرازي وابن سينا وابن طفيل  والزهراوي  املتأخرين، ومنهم  املسلمين 
وغيرهم كثير.وكانت الخزانة املوجودة شرقي صحن الجامع العتيق بسبتة 
توفر هذا النوع من الكتب لقرائها. ولعل األمر كان كذلك بالنسبة لباقي 
حواضر املغرب، ومنها بغداد املغرب فاس وحاضرة دار الحكمة مراكش. 
فمنذ العصر املرابطي  شكلت كتب جالينوس مرتكز الدراسات الطبية، 
وكان مؤلف الطبيب علي بن العباس املجو�سي  “امللكي” أو ” كامل الصناعة” 
هو أول مؤلف يبدأ التالميذ في معرفته، في حين لم يعتمد الطبيب  الوالد 
أبو العالء ابن زهر،  املعاصر ليوسف بن تاشفين املرابطي، على كتاب 
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القانون البن سينا الذي كان أحد التجار قد استقدم نسخة منه منذ 
هذه املرحلة. ونرى بأن هذا املصدر أضحى معتمدا خالل عصر الطبيبة 
عائشة سالفة الذكر من لدن األطباء املعاصرين لها، و كانت  هي نفسها 
عارفة بالعقاقير، فال شك أنها استفادت من ذخائر الكتب الطبية، وعلى 
رأسها  كتب املفردات الطبية التي كانت تجارتها رائجة، إال أننا ال نجد أدنى 
إشارة حول استمرار تداول أطباء املرحلة ملؤلف أبي حنيفة الدينوري 
الخاص بالنبات، إذ شكل أهم الكتب التي أتقنها أبو محمد عبد هللا بن 
الحفيد أبي بكر بن زهر خالل القرن السادس الهجري )توفي 602 هـ(، 
كما ال نعرف مدى استفادت الطبيبة السبتاوية من كتب ابن البيطار 
وعلى رأسها كتاب الجامع ملفردات األدوية واألغذية.  وال شك أن كتب 
  عهد الطبيبة عائشة وبعد ذلك 

ً
علماء النبات وسائر األطباء كان رائجا
بالحواضر الكبرى املغربية، ومنها سبتة.

2-مناذج من الن�ساء امل�سلمات الناجحات
ماذا نعني باملرأة الفعالة:

اليكفي نجاح املرء، حتى يسجل ناجحا، بل عليه أن يؤثر فيمن حوله على 
األقل، لنوثق فعاليته العملية،والفّعال صيغة مبالغة من فعل، وتعني 
القيام بفعل �سيء معين مع الهمة، وعليه، فالنشط في مايحب يجد أن 
إذاعة ال�سيء ولو كان عن طريق آخر، مهمة ضرورية للتعريف بعمله، 

ولنشر الفائدة العميمة.

وقد نشرت مجلة “Muslim science”  قائمة من عشرين امرأة مسلمة 
 في املجاالت العلمية املختلفة في العالم اإلسالمي، 

ً
 بارزا

ً
ممن لعبن دورا

تم اختيارهن بعد تقييم دقيق لإلنجازات العلمية التي وصلت إليها كل 
واحدة من النسوة خالل رحلتها املهنية. وكان لهن أثر في التطور العلمي 

واالبتكارات العلمية في العالم اإلسالمي.
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ً
وشملت القائمة جميع املناطق الجغرافية في العالم التي تضم انتشارا

 في بنيتها اإلجتماعية بما في ذلك املنطقة العربية ومناطق من 
ً
اسالميا

آسيا وشمال أفريقيا وشمال أمريكا وبعض املناطق األوروبية. كما شملت 
اختصاصات علمية مختلفة من علم الذرة إلى الفيزياء والطاقة، وغيرها 
وضع  على  القائمين  فإن  املجلة  وبحسب  العلمية.  املجاالت  من  كثير 
 في العالم اإلسالمي، وركزوا 

ً
القائمة تجاوزوا بعض األسماء البارزة جدا

بشكل أكبر على املسلمات الالتي حققن انجازات علمية هامة دون إهمال 
حياتهن الطبيعية ونجحن بتحقيق التوازن بين الحياة اإلعتيادية واملهنية.

وتم تقسيم القائمة إلى أربعة أسماء ضمن فئة “الرائدات”، وثماني أسماء 
ضمن فئة “الفاعالت”، وثماني أسماء اخرى ضمن فئة “الناشئات”.

وتضم فئة “الرائدات” بالترتيب، الدكتورة سميرة مو�سى من مصر، وهي 
أول عاملة ذرة مصرية ولقبت باسم ميس كوري الشرق. تلتها أستاذة 
الهندسة امليكانيكية نسرين غدار التي اختيرت لتكون أستاذة كر�سي بدولة 
قطر لدراسات الطاقة، ولها كتب ومنشورات علمية هامة. ثم األستاذة 

الباكستانية بينا شاهين، والعاملة السعودية سميرة ابراهيم اسالم.

ومن األسماء األخرى التي وردت في القائمة الدكتورة اإلماراتية مريم مطر 
، وترأست لجنة 

ً
التي شاركت في تأسيس جميعة األمراض املتوارثة جينيا

أبحاث متالزمة داون.

 دخلت القائمة الدكتورة غادة عامر نائبة رئيس املؤسسة العربية 
ً
وأيضا

للعلوم والتكنولوجيا، ورئيسة قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة 
بجامعة بنها املصرية. وكان البد من ذكر البروفيسورة السعودية سميرة 
إسالم أول مسلمة تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم وتشغل 
منصب مستشارة إقليمية بمنظمة الصحة العاملية في برنامج األدوية.
وكذلك جاءت السورية ريم تركماني ضمن الفئة الثالثة وهي أستاذة 
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بريطانية من أصل سوري، متخصصة في الفيزياء الفلكية في إمبريال 
القائمة  ضمت  امللكية.وكذلك  الجمعية  لدى  باحثة  و  لندن  كوليدج 
العلمية  املجاالت  في  أسماؤهن  برزت  عربية  غير  أصول  من  مسلمات 

املختلفة.6

وتشيد الدكتورة  حسناء القنيعير باملرأة املاليزية واألندنوسية، ومدى 
توفيقها بين منزلها والعمل واإلنجاز، مبتعدة عن العواطف واملشاعر 

العقيمة، وأن اإلسالم الحقيقي ليس شعائر فقط بل إنجاز فتقول:

-إن  الثقافة السائدة التي تعتقد أننا نعيش في عالم معزول عن اآلخرين، 
وال تدرك أن لغة الشعارات والعواطف عفا عليها الزمن فلم تعد صالحة 

ً
ملخاطبة الرأي العام العالمي الذي يريد حقائق وأرقاما

املرأة املاليزية باعتبارها نموذجا للمرأة املسلمة في هذا العصر، حيث 
حققت كثيرا من التوازن بين تعاليم الدين ومقتضيات العصر بحيث 
لم يطغ أحدهما على اآلخر ولم يلغه، وقد وجدت من خالل الردود التي 
علقت على املقال أنه ما زال بيننا من يظن أن اإلسالم الحقيقي هو 
إسالمنا فقط، وأننا األفضل، وأن اآلخرين الذين حققوا قفزات تنموية 
وتعليمية وثقافية عليا مع محافظتهم على القيم الدينية ال يمثلون اإلسالم 
الحقيقي !.....كانت أول مشاركة لي في املؤتمرات التي تعالج قضايا املرأة 
منذ ما يزيد على السنوات الست في دولة البحرين، وقد أخذت باملستوى 
الذي وصلت إليه املرأة الخليجية وعيا بحقوقها وإصرارا على املطالبة بها، 
ذلك الوعي الذي قارب وعي املرأة العربية خصوصا في مصر ولبنان وتونس 
واملغرب، التي تفوقت كثيرا في هذا الجانب بحكم أسبقيتها في التعليم 
وممارستها العمل السيا�سي في البرملانات واألحزاب والنقابات واالتحادات.
وأما النساء املسلمات الالتي شاركن في اجتماع ماليزيا فكّن من مختلف 
أقطار العالم اإلسالمي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقد شكلن أكبر مفاجأة 
لي، إذ يسود اعتقاد لدى كثيرين بأن املرأة في تلك الدول إحدى اثنتين، 
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إما مسلمة جاهلة ومتخلفة تعيش في بيئة فقيرة وتكافح من أجل لقمة 
عيشها وال تعي حقوقها، وإما مسلمة متحررة بعيدة كل البعد عن تعاليم 
اإلسالم ومفاهيمه وهموم املرأة املسلمة ! لقد جاءت تلكم النسوة من 
دول إسالمية مختلفة ولكل دولة من تلك الدول أوضاعها الخاصة التي 
تنعكس سلبا أو إيجابا على املرأة، لكن املرأة استطاعت أن تشق طريقها 
في تلك املجتمعات شريكا للرجل، وقد جاءت لالجتماع لتطالب بمزيد 
من املشاركة على كافة األصعدة، فمنهن نائبة رئيس وزراء )أذربيجان(، 
في  وعضوات  وأذربيجان(  )ماليزيا  برملانات  رؤساء  ونائبات  ووزيرات 
)ماليزيا  وحقوقيات  وقاضيات  وماليزيا(  العربية  )اإلمارات  البرملانات 
وأفغانستان  واليمن  )السودان  وسفيرات  واليمن(  ومصر  والسودان 
وأوزبكستان وكازاخستان( وقائمات باألعمال وسكرتيرات أوليات )العراق 
ولبنان وإيران وباكستان( ووكيالت وزارت ورئيسات اتحادات ونقابات 
)ماليزيا وبنقالدش وأندونيسيا( ورئيسات نقابات واتحادات ومنظمات 
ومجالس املرأة واألسرة )قطر وفلسطين وليبيا وتركيا وماليزيا وباكستان 
وأفغانستان(. وغير ذلك من الوظائف التي أثبتت املرأة املسلمة نفسها 
فيها شريكا للرجل في التنمية املجتمعية وفي أعلى قمة الهرم، ولم يقلل 
هذا من دينها بدليل ارتداء معظم املشاركات الحجاب املتعارف عليه في 

العالم اإلسالمي.7

مايهمنا مما سبق التوصيات التي نتجت عن املؤتمر والتي تهمنا طبعا، حتى 
لو تنفذ جميعها، يكفي نشرها في سبيل املحاولة، فكانت أهم التوصيات 

التي وافق الجميع عليها واعتمدوها فكثيرة منها:

-تغيير التصورات النمطية واملفاهيم السلبية السائدة حول املرأة 	 
بوضع مناهج للقضاء عليها

ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة.	 
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-إيجاد بيئة مواتية ومحفزة من خالل تعزيز مبدأ املساواة بحكم 	 
القانون وبحكم الواقع في الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي.

-اتخاذ تدابير فعالة وبذل جهود فعلية للقضاء على الفقر في أوساط 	 
النساء وتحسين ظروف حياتهن بغية النهوض بأوضاعهن وضمان 

مشاركتهن املتكافئة في صنع القرار.

-تأكيد حق املرأة في تكافؤ الفرص واملشاركة في جميع أنواع النشاطات 	 
السلمية واإلنسانية على مستوى صناعة القرار.

والفوائد 	  الرواتب  منح  تكفل  التي  والتشريعات  القوانين  -تعزيز 
املتكافئة بين الرجل واملرأة عن العمل الواحد.

-تصميم برامج تق�سي على املواقف السلبية تجاه املرأة داخل األسرة 	 
واملدارس والجامعات وفي شتى الهيئات واملنظمات.

العطلة  برأيها اليعني  الدكتورة حسناء، أن مصطلح دالل  بينت  وقد 
غمط  أو  األسري  العنف  أمام  معاناتها  تجاهل  واليعني  واالستهالك، 
الحقوق والظلم، واليعني عدم ممارستها ملا تجده مناسبا للعطاء-دون أن 

يعطل مهمتها األسرية األولى-وهذا أمر يقره اإلسالم

نماذج نسائية نفخر بها:

كنت تذكرت نماذج على سبيل املثال ال الحصر، كنماذج عاملية قدمت 
وتركت بصمة في تاريخنا الحديث، عل اختالف الحقب الزمنية، وهذا 

يجعلنا نتساءل بفضول:

1-هل هي األم التي رعت تلك املوهبة وسقتها تربية وعناية؟

2-أم هو الهاجس اإلبداعي اإلنجازي الذي دفعها للعمل؟

3-أم هو املدرس واملدرسة ؟
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4-أم هو العامل املجتمعي املشجع؟

من  ليس  فهو  الحقيقي،  السبب  الدقة  وجه  على  نتبين  أن  اليمكن 
باإلنجاز وفوائده،  تق�سي  التي  الواجهة  متابعة  بل علينا  اختصاصنا، 
ولكن من الطبيعي تربويا، أن نتفهم العامل األقوى في إخراج تلك النماذج 
اللواتي يحملن  الناجحة، واستثمار مايمكن معرفته حولها، كي نخرج 

مستقبال زاهرا يجب أال نضيعه.

برأيي الخاص يمكننا ترتيب ماسبق كاآلتي:

الهاجس اإلبداعي واإلنجازي، فهناك الكاذب منه والحقيقين بحيث يمأل 
الشباب هاجس إثبات الحضور املجتمعي واإلنجازي، ويتخلف الكثير 
منهم فيما بعد، ليأتي دور األم أوال وأخيرا، وزراعتها التي تثمر جنانا وذلك 
ألن رفع عامل الثقة بالنفس هو أول العوامل التي تدفع لألمام عوامل 
التي  املادة  املدرسة فهو متعلقها بمدرس  أما دور  تاليا،  يأتي  النجاح، 
كرست حبها والتخصص فيها، أو اإلبداع من خاللها، وكم من مدرسين 
قضوا على مواهب في مهدها بسوء التدريس، وسوء املعاملة، أما العامل 
املجتمعي فيبقى أخيرا، لقوة العوامل السابقة، وتبقى جميعا مترابطة 
الوقت  تستثمر  التي  القدوة  تكريس  في  واملنجزين،  املفكرين  إلخراج 

والتضيعه، وتثبيت املبادئ اإلبجابية، والتشجيع والدعم.8

1-شادية الرفاعي عاملة الفضاء والفيزياء السورية األمريكية:

حمص،  )مواليد   )ShadiaHabbal )باإلنجليزية:  حبال  رفاعي  شادية 
النفس  ابنة عالم  و   ، أمريكية  سوريا( هي عاملة فلك وفيزياء سورية 
فيزياء  كر�سي  أستاذة  بروفيسورة   ، الرفاعي  نعيم  الدكتور  السوري 
شمسية في جامعة ويلز في بريطانيا وتتركز بحوثها حول الرياح الشمسية 

وكسوف الشمس.

ولدت الدكتورة شادية رفاعي الحبال في سوريا بمدينة حمص حيث 
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علوم  في  البكالوريوس  درجة  نالت  ثم  الثانوية  شهادتها  على  حصلت 
الفيزياء والرياضيات من جامعة دمشق، واملاجستير في الفيزياء النووية 
من الجامعة األمريكية في بيروت، ثم الدكتوراه في جامعة سينسيناتي في 
والية أوهايو األمريكيةعام 1977عملت كباحثة ملدة عام واحد في املركز 
الوطني ألبحاث الغالف الجوي في بولدر )1977-1978( ثم عينت باحثة في 
Harvard-( مركز فيزياء الفضاء »سميث سونيان« التابع لجامعة هارفارد
 Smithsonian Center( وبقيت ما يزيد عن عقدين  for Astrophysics
من الزمن. وحصلت على كر�سي األستاذية في جامعة ويلز في بريطانيا عام 
2000، وفي سنة 2002 تم تعيينها محررة في مجلة البحوث الجيوفيزيائية 
قسم فيزياء الفضاء.ترأست 10 حمالت علمية لرصد كسوف الشمس 
حول العالم،حيث زارت أماكن مثل الهند )1995(، جواديلوب )1998( 
الصين )2008( وبولينيزيا الفرنسية )2010(. وقادت ِعدة فرق علمية 
مشاركة في دراسة الهالة الشمسية أثناء الكسوف بالتعاون مع وكالة 
 في 

ً
 رئيسا

ً
ناسا في عام )2006،2008، 2009(.كما لعبت د.شادية دورا

اإلعداد لرحلة املسبار الشم�سي لوكالة الفضاء األمريكية “ناسا”، وهو 
 داخل الهالة الشمسية. وتقدمت بحوالي 

ً
أول مركبة فضائية تدور فعليا

 آخر 
ً
60 ورقة بحث ملجالت التحكيم العلمية، كما شاركت بثالثين بحثا

في املؤتمرات العلمية، كما أنها قائدة حركة أكاديمية لنساء العلم عرفت 
باسم “النساء املغامرات”.

الجمعية الفلكية األمريكية.	 

الجمعية األمريكية للفيزياء األرضية.	 

جمعية الفيزيائيين األمريكيين.	 

جمعية النساء املغامرات.	 

الجمعية األوروبية للفيزياء األرضية.	 
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االتحاد الدولي للفلكيين.	 

تتمتع الدكتورة شادية بدرجة الزمالة في الجمعية امللكية للفلكيين.	 

التقديرات العلمية	 

Pioneer، مؤسسة الفكر العربي، ديسمبر 2004.	 

Certificate of Guest Professor، من جامعة العلوم والتكنولوجيا 	 
الصينية 4 سبتمبر 2001.

 	 19 الفلكية  للفيزياء  سميثونيان  هارفارد  مركز  من  تقدير  شهادة 
ديسمبر 1997.

شهادة تقدير من املركز الدولي ألبحاث الغالف الجوي واملناخ 1996.9	 

2-الدكتورة دانيا الخاني:

قامت دانيا بتقديم بحثها في املسابقة السنوية التي تجريها كلية طب 
األسنان وأمام مجتمع ساسكاتشوان لطب األسنان فحلت باملرتبة األولى 
تجريها  التي  الوطنية  باملسابقة  لتفوز  التسعة  منافسيها  على  متقدمة 
الجمعية الكندية لطب األسنان وجائزتها هي رحلة للمشاركة في املؤتمر 
األمريكي لطب األسنان الذي سيعقد في واشنطن حيث ستقدم بحثها.
لكي يتم اعتماد مركبها كعالج للسرطان، يجب أن ينجح بالقضاء على 
الخاليا السرطانية حتى لو اسُتخدم بتركيز ضعيف، باإلضافة لضمان 
عدم القضاء على الخاليا السليمة، األمر الذي يعملون على تحقيقه اآلن 

ليصبح بعدها املركب صالًحا لالستخدام والتسويق.

قالت الدكتورة دانيا:

-“لقد صنعنا مركًبا واعًدا”.“يعتبر التدخل الجراحي الوسيلة األساسية 
لعالج سرطان الفم إضافة للعالج اإلشعاعي، هدفنا كان إيجاد عالج 
جديد فعال ال يتضمن الجراحة”.وقد خرجت الدكتورة الخاني بتلك 
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النتيحة عبر دمج خلفيتها بالكيمياء الطبية مع دراستها في طب األسنان، 
تسعى دانيا الخاني إليجاد عالج لسرطان الفم يكون أكثر فعالية من 

خالل البحث الذي تجريه.10

3- سيرين حمشو:

حسب ماوصلنا من معلومات:

سيرين حمشو،  والتي ولدت في حماة، سوريا 1986. مخترعة وباحثة 
اسالمية من مدينة حماة السورية وابنة املهندس السوري الشهير عمر 
حمشو والباحثة االسالمية رفيدة حبش، تحمل سيرين حمشو الجنسية 
ومخترعة  كمهندسة  السورية.تصنف  لجنسيتها  باإلضافة  الفرنسية 
سورية، متخصصة في الطاقة املتجددة. درست في جامعة القلمون في 
دمشق، حصلت على براءة إختراع دولية لتصميم نظام توربينات الرياح 
في عام 2015 وتم االعتراف بها من قبل 100 بي بي �سي وظهرت في خاتمة 

البرنامج الدولي لتحرير ثون في عام 2016.

في   General األمريكية  Electric في شركة  العمل  بدأت سيرين حمشو 
نيويورك ضمن قسم تصميم عنفات الرياح الكهربائية، وأثناء عملها 
بسبب  الداخلية  العنفات  مكونات  له  تتعرض  الذي  الضرر  الحظت 
تلك  لحماية  جديد  تصميم  على  للعمل  دفعها  مما  املستمرة  الحركة 
املسلمين  املهاجرين  معاناة  اختراع.شغلت  براءة  عليه  ونالت  املكونات 
تفكير سيرين حمشو مما دفعها إلنتاج فلم تحفيزي قصير بعنوان هاجر 
يدعو الشباب املسلم في املغترب إلى التعامل مع الهجرة واالغتراب بشكل 

إيجابي ومثمر.

3-م�ستخل�ش
اليمكن بحال غمط حق النساء اللواتي كن على قدر املسؤولية، فقمن 
على تربية جيل مسلم قادر على إدارة حياته بحكمة ودراية ونجاح، وكون 
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الفرد منهم غير منجز علميا، اليعني عدم نجاحه البتة، ولكن اإلنجاز 
العالم اآلخر، وتحييد  العلمي حصرا، يعد مجاراة ملا يجري في جانب 
للجهود األدبية املهنية التي تطغى على املجتمع، وقد قالها الدكتور عبد 
 اإلله الخاني، رئيس مجلس الدولة  الراحل بدمشق، واملحكم الدولي:
-لم نعد بحاجة لعالم األدب والفن بقدر حاجتنا لجيل يقدر العلم، ويسير 

فيه خطوات واثقة.

لكل  دعوة  مكاننا  من  نقدم  فنحن   ، املقولة  هذه  نقدر  نحن  وإذ 
إلثبات  متعطش  لجيل  علميا  التوجيه  بمحاولة  واآلباء  األمهات 
كان  وقد  املحدودة،  غير  والرعاية  الواقي،  الدرع  نحن  فلنكن  وجوده، 
املهندسة  فعال،  لقاءها  وأتمنى   ، املدنية  الهندسة  درست  لي صديقة 
 سوسن دك الباب، حيث كانت تشرح لي كيف كانت األمور في منزلها 
-كان والدي العامل البسيط، يتبنى شغفنا في تطبيق كل التجارب العلمية 
املدرسية، نطبقها في بيتنا، ونخرج منها بنتائج جديدة، كانت هذه خير 

وأكثر متعة من األلعاب والشاشة  بأنواعها.

-علينا االنتباه، أن املجاالت العلمية، مطلوبة في الجانب اآلخر من العالم، 
بما يؤدي إلى االستفادة منها، ودعم استقرارها هناك، حتى أننا قد الندري 
عنها شيئا، مثال املحاضرة الجامعية سونيا فاروق الحكيم، في اسبانيا 
التي تحمل عدة شهادات علمية، ولم تستطيع املواقع العربية البحث عنها 
والعن أمثالها، فعلى األقل، إن لم نستطع اإلفادة من علم تلك النساء 
املتفوقات، أن ننشر سيرتهم الذاتية، ونضمنها مناهج الدراسة، كي يوقن 
الطالب، أن أمتنا مازالت تقدم للعلم النماذج الرائعة والناجحة، لكننا 
النرى أثرها بيننا، إما لعدم العناية بها، أو عدم إيجاد مؤسسات تدعم 
نشاطهم املتقدم، إذن لنعمل على نشر علمهّن، و الذي لم يصلنا  كله 

بعد.

-لكل جهد خصوم، لذا فعلى األهل معرفة مسار أوالدهم عندما يقررون 
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شيئا ما، ويعينوهم على تحقيق طموحهم، دون تهور وال مطبات تودي 
بحياتهم الغالية، كما حدث لعلماء كثيرون، لم يتوقعون خطوات الغدر 
التي اصطادت مسيرتهم الحافلة باإلنجاز مثال: العاملة سميرة مو�سى، التي 
يرجح أنها اغتيلت بحادث سير مفتعل، ألنها فكرت بالعودة لوطنها وإذن 

كيف نفكر بعد ذلك؟.11

وأخيرا، من زرع حصد، مثل ليس بالبسيط. تأملوا واعملوا فسيرى هلل 
.2020-3-18     عملكم ورسوله واملسلمين. 

ترجمة الباحث: باحثة وأديبة مؤسسة شبكة فرسان الثقافة األدبية -   1
العمر عبر النت 20سنة حتى تاريخ 2017 - تشارك في األمسيات الثقافية 
في املراكز الثقافية، واملحاضرات الخاصة بها وفي خير املواقع العربية،ولها 
واملؤتمرات  واملحلية،  العربية  الصحف  في  منشورة  ودراسات  نصوص 
الدولية الخاصة باللغة العربية. هي: عضو االتحاد الدولي للغة العربية، 
عضو الجمعية السورية للموهبة واإلبداع، خريجة جامعة حمدان الذكية 

للتعليم عن بعد.

وذلك حسب ماقدرته املرشدة النفسية ميسم الحكيم في عملها مع جمعية   2
التميز الخيرية.

ويكيبيديا.  3

سارة درويش، “الشفاء العدوية”مقال،  أول معلمة فى اإلسالم صاحبة   4
com/story.https://www.youm7 .الرأى التى وثق بها عمر بن الخطاب

البضاويــة  بلكامل،جامعة محمـد الخامـس– أكـدال،كلية اآلداب والعلوم   5
اإلنسانية، الربـاط،مقال بتصرف:نساء طبيبات في املغرب واألندلس.

http://www.andalusite.ma/?p=601 آخر زيارة للرابط 2020-3-18  

6  موقع RTمقال بعنوان:أول قائمة تسلط الضوء على النساء املسلمات األكثر 
 RT + Muslim-Science:في العلوم ضمن العالم اإلسالمي.مصدره 

ً
تأثيرا

الهوام�ش
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امل�سادر واملراجع:
ويكيبيديا	 

كلية اآلداب والعلوم 	  أكـدال،  الخامـس–  بلكامل،جامعة محمـد  البضاويــة  
اإلنسانية، الربـاط،مقال .

موقع RTمقال بعنوان: أول قائمة تسلط الضوء على النساء املسلمات األكثر 	 
 في العلوم ضمن العالم اإلسالمي.

ً
تأثيرا

د. حسناء القنيعير، مقال، أين نحن من إنجازات املرأة في العالم اإلسالمي؟.	 

موقع أنا أصدق العلم، أكبر تجمع علمي عربي، مقال، دانيا الخاني السورية 	 
التي طورت عالًجا لسرطان الفم.

-أقوال مستأنس بها	 

املرشدة النفسية ميسم الحكيم في عملها مع جمعية التميز الخيرية.	 

الدكتور عبد اإلله الخاني، رئيس مجلس الدولة  الراحل بدمشق، واملحكم 	 
الدولي

د. حسناء القنيعير، مقال، أين نحن من إنجازات املرأة في العالم اإلسالمي؟.  7

http://www.alriyadh.com/318647 آخر مرور بالرابط: 2020-3-18  

نماذج متفرقة لإلنجازات النسوية:مقال، املرأة العربية املسلمة تتميز في   8
مجال العلوم وتصبح نموذجا يحتذى به عامليا، موقع العرب.

https://alarab.co.uk/ويكيبيديا  

مقال،  عربي،  علمي  تجمع  أكبر  العلم،  أصدق  أنا  موقع  عن   10
الفم. لسرطان  عالًجا  طورت  التي  السورية  الخاني   دانيا 

https://ibelieveinsci.com/?p=9185 آخر مرور بالرابط 2020-3-18

بعض األسماء املهمة:آخر زيارة للرابط، 2020-3-18  11
/https://alarab.co.uk  
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 املرأة املسلمة والعربية 
حروف من العلم والنور على مّرِ العصور

د. هالة اإبراهيم جادو
    مستشارة اللغة العربية وتطوير املناهج، أستراليا

ومؤسسة مركز ديوان أستراليا للعربية والثقافة

نبذة عن الكاتبة
اللغة  بأستراليا، وِمن ُمحبي  الجنسية، ومقيمة  إبراهيم جادو، مصرية  د. هالة 

العربية والثقافة العربية واإلسالمية.

“تعريب  تحت عنوان  التطبيقية،  اللغة  في علوم  الدكتوراه  حاصلة على درجة 
املصطلحات الطبية في املعاجم الطبية الحديثة” بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، 
مع توصية اللجنة بتبادل رسالتها مع الجامعات باإلضافة إلى وضع نسخة منها في 
بالقاهرة لإلفادة منها في معجم املصطلحات الطبية الذي  اللغة العربية  مجمع 
تقوم عليه لجنة املصطلحات الطبية باملجمع. وقد قامت في رسالتها بوضع أول 
نظرية “للتعريب وخاصة تعريب املصطلحات الطبية”. وأطلقت عليها:   “املواءمة 

في التعريب”.

كما قامت بنشر بحث بحولية كلية اآلداب بجامعة عين شمس، تحت عنوان:

         “ تداول املصطلح الطبي بين التعريب والتغريب”

التعليمية  واملواد  املناهج  وتطوير  العربية  للغة  مستشارة  ا  حاليًّ هالة  د.  تعمل 
ستراليا للعربية والثقافة”.

ُ
بأكاديمية تعليمية أسترالية، وهي مؤسسة مركز “ ديوان أ

ستراليا:
ُ
قامت بنشر قصيدتين لها في جريدة املهاجر اإلفريقي بأ

نت أدري”
ُ
األولى تحت عنوان “ ما ك

 والثانية بعنوان “ عربية أنا”
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على الرغم من العقبات التي واجهتها املرأة في التعلم، إال أنها أثبتت تفوقها في العديد 
ت الحواجز التي فرضتها 

َّ
ط

ْ
خ

َ
من املجاالت العلمية، فاملرأة من املا�سي إلى الحاضر قد ت

ا 
ً
نت من تطويعها قديًما وحديث

َّ
عليها املجتمعات من عادات وتقاليد وأعراف؛ فتمك

ُجل ليس على مستوى بناء األسرة  ملواكبة روح عصرها، وأصبحت املرأة شقيقة الرَّ
ال في  فقط؛ بل في بناء املجتمع العربي واإلسالمي والعالمي. وشاركت املرأة بدور فعَّ

سد االحتياجات القديمة واملعاصرة من العلوم النظرية والتطبيقية والعملية.

وفي سياق الحديث عن يوم املرأة العالمي، سنذكر في هذا املقال الكثير من النساء 
لت أسماؤهن بخطوط عريضة من العلم والنور في  املسلمات والعربيات اللواتي ُسّجِ

املخطوطات واألسفار على مّرِ العصور.

لقد ساهمت املرأة املسلمة والعربية مساهمة فعالة في الحركة  العلمية منذ الِقَدم 
في مجاالت  رت  العلوم، وطوَّ في شتى  قت  وتفوَّ الحالي،  الوقت  إلى  النبوة  وعصر 

التمريض والطب والفلك والكيمياء واألحياء،وغيرها من العلوم.

هذه املقالةستجيب على التساؤالت اآلتية :

هل شاركت املرأة املسلمة أو العربية في تطور العلوم على مّرِ العصور؟	 

ا؟	 
ً
ما الذي اشتهرت به املرأة في مجال العلوم التطبيقية قديًما وحديث

العربية على مر 	  أو  املرأة املسلمة  التي تقدمت فيها  العلمية  وما اإلسهامات 
العصور؟

ماذا  أضافت املرأة لإلنسانية وللحضارة ؟	 

ما حواضر العالم اإلسالمي أو العربي أو العالمي التي نبغت فيها املرأة ؟	 

من سماحة اإلسالم وتكريمه للمرأة، أنه لم يفرق بين تعليمها وتعليم 
 ،

ً
 و فعال

ً
الرجل، والنصوص كثيرة من هديه صلى هللا عليه وسلم قوال

فجعل صلى هللا عليه وسلم : “طلب العلم فريضة على كل مسلم”.

يمثل تعلم املرأة عماًدا ال يمكن تجاهله من أعمدة الحضارة العلمية 
اهية  ا؛ وذلك منذالرعيل األول من النساء، إلى العصور الزَّ

ً
قديًما وحديث

للعطاء واإلزدهار العلمي.
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فهناك في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم نجد أن مسجد الرَّسول 
ساء. ، كما كانت حجرات  ِ

ّ
صلى هللا عليه وسلم كان أول مدرسة ارتادتها الن

نَّ يستقبلن النساء، 
ُ
أمهات املؤمنين منارات لإلشعاع العلمي والثقافي، فك

فن على أمور تخص النبي صلى هللا  اللواتي يسألن عن أمور دينهن، أو يتعرَّ
هارة والطب النبوي.

َّ
عليه وسلم، منها الط

كما كانت السيدة عائشة ر�سي هللا عنها من العاملات في عصرها،   
وقد أخذ العلم عنها مجموعة من الصحابة وكانوا يقصدونها في بيتها، 
الذي كان مدرسة و جامعة ملختلف العلوم. وقد أخذت الطب النبوي 
م، فروت “ إنَّ التلبينة تجم فؤاد املريض 

َّ
عن الرسول صلى هللا عليه وسل

وتذهب ببعض الحزن”.

ِجُد أيًضا رفيدة األنصارية قد تعلمت التمريض على يد أبيها. فأصبحت 
َ
ون

طبيبة وممرضة من البارعات في عالج الجرحى. وكانت تسكن في املدينة 
املنورة، التي كان يطلق عليها يثرب في ذلك الوقت. وبايعت الرسول صلى 
الجليالت. الصحابيات  من  فأصبحت  الهجرة؛  بعد  وسلم  عليه  هللا 
وكانت أول انطالقة لها عندما عاد املسلمون من غزوة بدر إلى املدينة 
منتصرين، ومعهم الجرحى، فقامت بعالج املصابين حينئذ. وقد مارست 
ْيبر، 

َ
ْي الخندق وخ

َ
مهنة التمريض على أكمل وجه، واشتركت في غزوت

واعتادت على أن تداوي الجرحى في ميادين القتال. كما كانت قارئة وكاتبة، 
ت على عملها من مالها وثروتها الخاصة. 

َ
فق

ْ
ن
َ
وصاحبة ثروة واسعة، وأ

في ذلك  التطبيب واملداواة، وتفّوقت  التمريض ومهنة  ِحْرفة  استهوتها 
حتى ُعرفت بين الناس. وكانت صاحبة الخيمة الطبية األولى في التاريخ، 
فهي صاحبة أول مستشفى ميداني، وعرفت بمهارتها في الطب والعقاقير 
واألدوية وتصنيعها، والجروح وتضميدها والكسور وتجبيرها. وتعاونت 
من التمريض على يديها. ُعرف مستشفاها 

ّ
مع مجموعة من الفتيات تعل
املتنقل باسم “خيمة رفيدة”. 



50 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

وتطورت مكانة املرأة في العلم بعد ذلك بإنشاء أماكن التعلم مع تطور 
ْت 

َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
وأ معين،  بمجال  مؤسسة  كل  ت  فاختصَّ اإلسالمية،  الحضارة 

املدارس، وكان للنساء مدارس خاصة ِبهنَّ للتعلم، وخاصة في الحواضر 
الكبرى، بغداد  والشام ومصر واألندلس واملغرب، ويدل على هذا - كثرة 

أوقاف النساء على املدارس في تلك الدول.

للدولة  الحضاري  البناء  أعمال  في  العثماني  بالعصر  املرأة  شاركت  و 
العثمانية في جميع أقطارها تقريًبا، وقيل إن لوالدة السلطان العثماني 
إفادة  على  عملت  التي  األبنية  من  الكثير  بناء  في  كبيًرا  دوًرا  وأزواجه 
سن الجوامع، واملستشفيات،   السكان في أرا�سي الدولة املختلفة، وقد أسَّ
الجسم  لنظافة  العامة  والحمامات  واآلبار،  واملكتبات،  واملدارس، 
والبدن، وأوقفن عليها األوقاف الكثيرة املسئولة عن صيانتها ودفع رواتب 

العاملين بها.

ْت أيًضا في كل من اسطنبول ومصر واملغرب - الكثير من مدراس 
َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
وأ

الفتيات، ونساء املعلمات، واملدارس واألوقاف النسائية، وقد ساعدت 
كثيًرا في تطوير دور املرأة العلمي في املجتمع اإلسالمي والعربي على مر 

العصور.

وفي القرن السابع الهجري أو كما يقال القرون الوسطى التي  اشتهرت 
بمِلكات  التيموريات...  النساء  اشتهرت  قد   - األوروبي  الظالم  بعصور 
الظّل وراعيات الفنون املعمارية؛ فحظت املرأة املسلمة في القرن السابع 
الهجري في األسرة التيمورية بمكانة خاصة. ويعود نسب األسرة التيمورية 
سها هو تيمور قائد أوزبكي في وسط آسيا وأوائل  إلى جنكيز خان، ومؤّسِ
 باع طويل في رعاية مجاالت الفنون 

ً
حكامها، وكان لهذه األسرة خاصة

املعمارية.
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وإذا انتقلنا إلى القرن التاسع امليالدي، فنرى من النساء:
فاطمة الفهري)توفيت حوالي 265هـ /878م(: 

لعبت فاطمة الفهري دوًرا 
نشر الحضارة   في  كبيًرا 
مجتمعها  في  والثقافة 
مع  فاطمة  هاجرت  وقد 
الفهري ”  “ محمد  والدها 
تونس  في  القيروان  من 
جامع  وأسست  فاس.  إلى 
يضم  وأصبح  القرويين، 

املواد العلمية باإلضافة إلى األدبية؛ مثل: الحساب والرياضيات والطب 
والكيمياء والفلك مما جذب إليه الكثير من الطالب حيت بنيت كمؤسسة 
ه يعتبر أقدم جامعة أنشئت في تاريخ العالم  تعليمية فيما بعد. وقيل إنَّ
باملغرب بفاس نسبة ملدينة قيروان، وال زالت تدرس حتى اليوم إذ تخرج 
فيها العديد من علماء الغرب وقد بقي الجامع والجامعة امللحقة به مركًزا 
التي تحمي  األولى  والقلعة اإلسالمية  والديني  والثقافي  الفكري  لنشاط 

الحضارة اإلسالمية.

مريم األسطرالبي في القرن العاشر امليالدي بسوريا:

كانت مريم عاملة فلك مسلمة، سارت على خطى والدها الفلكي والجغرافي 
“ كوشيار الجيالني” من حلب بسوريا، واشتهرت بالنبوغ العلمي الذي 
)944-967م(  بين عامي  الفضائية  العلوم  في مجال  العمل  نها من 

َّ
مك

بإختراع  وقامت  إمارة حلب.  الحمداني، مؤسس  الدولة  ببالط سيف 
األسطرالب املعقد، على الرغم من إختراعه من قبل العديد من الرجال، 
ولكنها طورته وأضافت عليه - وجدير بالذكر أن “ األسطرالب “ : هو آلة 
ثنائي  نموذج  وهو  الصفائح”.  “ذات  العرب  عليها  أطلق  قديمة  فلكية 
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البعد للقبة السماوية، يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند 
وقت محدد. وقامت مريم األسطرالبي بإضافة خريطة للسماء على وجه 

األسطرالب لكي يسّهل إيجاد أماكن األجرام السماوية.

من مع قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي باشا برز دور  وبمرور الزَّ
املرأة في املجتمع املصري، حيث أنشئت مدرسة املمرضات عام 1832 

حيث كانت النواة األولي التي مهدت لخروج املرأة املصرية إلى العمل.

ومن نساء ذلك العصر:
فاطمة بنت الخديوي إسماعيل: 

مؤسسة  وأصبحت  عربية،  إمرأة  فكانت 
وهبت  وقد  العالم،  في  علمية  جامعة  أول 
الجامعة التي كانت تسمى بالجامعة املصرية 
قصرها  قرب  أرض  قطعة   -1909 عام 
بضواحي القاهرة، إلقامة مقر جمع العديد 
بقطعة  للجامعة  تبرَّعت  كما  كلياتها،  من 
أرض كبيرة بدلتا مصر، وأعطت مجوهراتها 
إلقامة مبنى الجامعة، كما تبرعت بالعديد 
من الكتب واملخطوطات النادرة التي أهديت 

لها من ملوك وأمراء العالم.
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هذا؛ وقد قويت عزيمة املرأة املسلمة والعربية بعد ذلك أيًضا في العصر 
تها سليفاتها في تطوير 

َّ
الحديث، واستكملت حروف العلم والنور التي خط

: العلوم التطبيقية،فظهرت عاملات جليالت؛ ِمنُهنَّ

غادة محمد عامر– مصر:                    

عاملة وباحثة مصرية في مجال هندسة القوة 
الكهربائية تم اختيارها ضمن قائمة أهم 20 
ا 

ً
نفوذ األكثر  والتكنولوجيا  العلوم  في  امرأة 

وتأثيًرا في العالم اإلسالمي، والتي أعلنتها مجلة 
»مسلم ساينس« ومقرها األمم املتحدة.

سلوى السيد حمادة - مصر:

هي  أول باحثة مصرية تكتب األبحاث الهندسية 
بالعربية في مجال الهندسة اإللكترونية، وقد 
غيرت مسار الهندسة إلى مجاٍل هند�سّيٍ لغوٍيّ 
وحاولت  اللغة«  هندسة  »مجال  هو  جديٍد، 
من خالله أن تقدم اللغة العربية إلى العالم، 
وتساعد طالب اللغة ودارسيها عرًبا وغير عرب 
على تعلم العربية بالفهم واإلدراك ال بالحفظ 

والتسميع، من خالل مشروعها املتفرد “املعالجة اآللية للغة العربية”.
وهذه املعالجة تعني: عمل صورة إلكترونية منظمة حاسوبية للمعجم 
اللغة  العربي، إلى جانب توفير خدمات حاسوبية تسهل عملية تعليم 
العربية، مثل: خدمة التعرف اآللي للغة - تحليل اللغة وفهمها - الترجمة 
اآللية - اختصار النصوص العربية - استخالص معلومات أي كتاب أو 

نص عربي - اإلعراب اآللي – التشكيل اآللي، وغير ذلك.
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رنا القليوبي – مصر:

بالذكاء  مختصة  أعمال  رائدة  القليوبي  رنا 
لفهم  ا  برنامج  طورت  الصناعي.  العاطفي 
خالل  من  الوجه  تعابير  تحليل  عبر  املشاعر 
في  التكنولوجيا  هذه  وتستخدم  الكاميرا. 
يغفون  الذين  السائقين  الكتشاف  املركبات 
على الطريق. تنادي رنا باملساواة بين الجنسين 

في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وكانت قد حصلت على درجة 
الدكتوراه من جامعة كامبريدج وشهادة أخرى من معهد ماساتشوستس 
لوس  في  كاليفورنيا  بجامعة  الفيزياء  أستاذة  وهي   .MIT للتكنولوجيا 
فيزياء  في  األساسية  األبحاث  خطة  وضع  في  ساهمت  وقد  أنجلوس، 
ا 

ً
الفضاء في إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا(، ولها عشرون بحث

ا في مجال الفيزياء، وقد حصلت على جائزة نساء العلم األميركيات  علميًّ
سنة 1990.

غادة املطيري - السعودية:

العلمي  اإلبداع  أرفع جوائز  هي عاملة ومخترعة سعودية. حصلت على 
إلختراعاتها العلمية كما أنها حصلت على أكثر من عشرة براءات اختراع 
أمريكية ودولية في مجال التقنية الدقيقة و أهم هذه الجوائز هي جائزة 
اإلبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الواليات املتحدة 

األمريكية “إتش.أي.إن”.

منال الضويان - السعودية: 

هي فنانة معاصرة، كانت تستكشف في أعمالها مواضيع تتعلق باألرشيف 
الجاليري  في  أعمالها  من  اثنين  عرض  بدأ   2018 عام  وفي  والذاكرة. 

اإلسالمي في املتحف البريطاني.
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- مريم مطر - اإلمارات:

هي أول إماراتية تشغل منصب وكيل وزارة الصحة العامة والرعاية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة باإلضافة إلى الكثير من املناصب األخرى. 
دخلت الدكتورة مريم مطر الئحة أكثر )20( امرأة تأثيًرا في حقل العلوم 
في العالم اإلسالمي، وذلك إلنجازاتها في مجال العلوم وإجراء البحوث 

العلمية؛ خاصة املتعلقة بمرض “الثالسيميا”.

	-رنا الدجاني - األردن:

عاملة وباحثة أردنية، تركز أبحاثها على دراسات الجينات وعالقتها بمرض 
في  تأثيًرا  ا األكثر 

ً
السكري والسرطان. اختيرت واحدة من عشرين عاملـــ

العالم اإلسالمي في عام 2014، وكانت على قائمة 100 من النساء األكثر 
تأثيًرا في العالم العربي عام 2014.

لبنى تهتموني– األردن :

عاملة وباحثة أردنية في مجال علم األحياء اإلنمائي. فازت بجائزة مؤسسة 
لوريال-اليونسكو للمرأة العربية في مجال العلوم الحياتية في عام 2011م 
وجائزة الخريج الدولي املتميز من جامعة والية كولورادو األمريكية عام 

2013م.

مريم مطر منال الضويان غادة املطيري
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سها القيشاوي - فلسطين:

للواليات  الفضائي  البرنامج  عن  املسؤولة  الفلسطينية  املهندسة  هي 
املتحدة حيث أنها تعمل بوصفها كبيرة ملهند�سي البرمجيات، وهي مسؤولة 
)الهاردوير( وعن فحصها املستمر من أجل  البرمجيات مع  تكامل  عن 
ع في 

ّ
التأكد من أّن الحاسب على املركبة الفضائية يعمل كما هو متوق

الجيل التالي من املركبات الفضائية األمريكّية في وكالة ناسا.

غادة كدودة – السودان: 

تساعد د. غادة كدودةالعديد من النساء في مناطق نائية من السودان 
لتوليد الكهرباء في قرى فقيرة باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك عبر 
منظمة  املحلية.سمتها  مجتماتهن  يساعدن  مهندسات  ليكن  تدريبهن 
اليونيسف بوصفها واحدة من النساء املبتكرات؛ فقد كانت وراء إطالق 
للعمل  مساحة  الطالب  يمنح  الذي  السودان  في  لالبتكار  مختبر  أول 

املشترك ولحل املشاكل.

وتعتبر د. غادة مؤسسة مجتمع املعرفة السوداني الذي يعطي الباحثين 
البالد  داخل  العلماء  مع  والتواصل  بحرية  للتفاعل  الفرصة  الشباب 
وخارجها. ومن مقوالتها املشهورة: “املستقبل القريب للنساء يعتمد على 

إجادتنا الستخدام أدوات التحرر لتعزيز خياراتنا”.

لبنى تهتموني رنا الدجاني سها القيشاوي
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		- وداد إبراهيم - السودان:

عاملة فضاء سودانية في وكالة ناسا ينطوي عملها على وضع املعادالت 
الرياضية الخاصة بالصواريخ واملركبات الفضائية. وهي أستاذة للفيزياء 
والرياضيات التطبيقية، بجامعة هامبتون بوالية فرجينيا. تعمل في هذه 
الفترة على دراسة كوكب املريخ، واكتشاف أسراره،والبحث عن الثروات 
املعدنية  بالكوكب األحمر كما درست الكواكب وطرق تحليلها في وكالة 

ناسا.

مريم شديد - املغرب:

هي عاملة وباحثة فلكية مغربية . تعتبر أول أنثى تصل للقطب الجنوبي. 
تعمل في مرصد “كوت دازير” القومي الفرن�سي و أستاذة بجامعة نيس 
الفرنسية. عملت في فريق علمي لوضع منظار فضائي يهدف إلى قياس 
 2008 سنة  اختيارها  تم  الجنوبي،  املتجمد  بالقطب  النجوم  إشعاع 

ضمن قائمة “دافوس” للقادة الشباب األبرز في العالم.

	- حليمة بن بوزة - الجزائر:

هي باحثة جزائرية حصلت على املرتبة األولى كأفضل عاملة عربية عام 
2013 م في مجال البيتكنولوجيا . حصلت حليمة على شهادة الدكتوراة في 
دراسة تهجين النبات و علم الوراثة من جامعة “ جمبلوكس “البلجيكية. 

مريم شديد غادة كدودة  وداد إبراهيم
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وتعمل مؤخًرا على أبحاث علمية تهدف إلى تطوير عالج األمراض املزمنة 
في مركز البحث في البيتكنولوجيا وهو املركز األول من نوعه في الجزائر .

آية بدير – لبنان:             

أسست آية بدير شركة ليتل بيتس “LittleBits” التي اخترعت مجموعة 
وحدات إلكترونية ممغنطة تسمح ألي شخص “بالبناء واالختراع”.

العاشرة.  عمر  في  الفتيات  وتحديًدا  األطفال  استهدفت  أنها  املميز 
استخدمت هذه القطع في اآلالف من مدارس الواليات املتحدة األمريكية، 
وتقول أية: “أنا في مهمة لضمان أن يكون كل طفل في العالم، بغض النظر 
عن جنسه وعرقه وبيئته، مزوًدا باملهارات الالزمة له ليصنع العالم الذي 

يريد العيش فيه”.

شادية رفاعي حبال - سوريا:

عاملة فلك وفيزياء سورية أمريكية، وابنة عالم النفس السوري الدكتور 
نعيم الرفاعي، بروفيسورة أستاذة كر�سي الفيزياء الشمسية في جامعة 

ويلز في بريطانيا وتتركز بحوثها حول الرياح الشمسية وكسوف الشمس.

نور شاكر – سوريا:

تابعت دراستها للذكاء الصناعي في أوروبا. وبعد أكثر من عشر سنوات 

نور شاكر آية بدير لبنان شادية رفاعي حبال
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ناجحة في املجال األكاديمي، قررت تحويل مهاراتها نحو مجال االبتكار. 
في  للتسريع  الصناعي  الذكاء  تستخدم  رائدة  تقنيات  إلى  توصلت  وقد 
عملية صنع أدوية جديدة. جذب عملها اهتمام شركات دواء عاملية كما 
وضعتها جامعة MIT األمريكية الشهيرة على قائمة “مبتكرين تحت سن 

الـ35 عاما”.

حت دور املرأة املسلمة  هذا؛ وقد قمنا فيما سبق بجولة تاريخية وضَّ
والعربية في تطوير العلوم التطبيقية والعملية أو اختراعها.

ت اسمها بحروف من العلم والنور على مّرِ 
َّ
ن أن املرأة خط ومن هنا تبيَّ

العصور.

هذا، وباهلل التوفيق؛؛؛

 وأدعوكم إلى قراءة املزيد عن دور املرأة في الحياة العلمية في:

مراجع :
- أعالم النساء، كحالة.	 

تاريخ األعالم، الزركلي.	 

- الطب النبوي بين الفقيه والطبيب، عمرو الحمادي.	 

 	.Gavin R.G. Hambly ،املرأة في العصور الوسطى اإلسالمية -

ملحات عن حياة املرأة في العصر العثماني.	 

ومجموعة من  املقاالت على شبكة اإلنترنت:	 

املقاالت:
املرأة في النهضة العلمية في العصر الحديث.	 

مسلمات لعبن أدواًرا خطيرة في التاريخ.	 

نساء مسلمات أسسن أشهر املدارس والجامعات.	 
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الحمد هلل رب العاملين محيي القلوب بنور العلم والدين، خالق الذكر 
أشرف  على  والسالم  والصالة  الرجال.  النساء شقائق  جاعل  واألنثى، 

الخلق واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن املرأة ركن أسا�سي في بناء املجتمع وهي سر سعادته وشقائه، بصالحها 
يصلح الجيل وبفسادها يفسد. فهي األم والزوجة واألخت واالبنة واملعلمة 

واملربية تمثل نصف املجتمع وتلد النصف الثاني، فهي األمة بأسرها.

وسأعرض فيما يلي مكانة املرأة في اإلسالم ومكانتها عند أصحاب الديانات 
األخرى وقبل اإلسالم.

مكانة املرأة عند اليونان:

كانت املرأة في املجتمع اليوناني أول عهده محصنة عفيفة ال تغادر البيت 
وال تسهم في الحياة العامة ال بقليل وال بكثير. وكانت محتقرة حتى سموها 
. وكانت مستعبدة تباع وتشترى مسلوبة اإلرادة والحرية ال 

ً
ـ أي قذرا

ً
ـ رجسا

 للرجل .
ً
تستطيع التصرف بما تملك حتى زواجها كان موكوال

املرأة عند الرومان:

، فكل ما يملكه األبناء 
ً
 وإناثا

ً
رب األسرة هو املسيطر على األبناء ذكورا

هو ملك لألب، البنت ليس لها حق التصرف فيما تملك وليس لها حق 

العربية  واملرأة  املسلمة  املرأة 
ودورهما في العلوم الحديثة

د. اعتماد عبد القادر الن�سلة
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التصرف فيما تملك. وليست مؤهلة للتصرف في �سيء.

املرأة عند الهنود:

لم يكن للمرأة في شريعة مانو حق في االستقالل عن أبيها أو أخيها أو زوجها، 
ولم يكن لها حق الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم موته وأن 
تحرق معه وهي حية على موقد واحد، وجاء في شرائعهم )ليس الصبر 

املقدر والريح واملوت والجحيم والسم واألفاعي والنار أسوأ من املرأة(.

املرأة عند اليهود:

هي في مرتبة الخادم محرومة من امليراث وإذا امتلكته لعدم وجود أخوة 
يحرم عليها الزواج من غريب عن العائلة، وهي عندهم لعنة ألنها أغوت 

آدم وأخرجته من الجنة.

وقد جاء عندهم في التوراة )املرأة أمّر من املوت، إن الصالح أمام هللا من 
ينجو منها(.

املرأة عند النصارى:

إن رجال الدين النصارى اعتبروا أن االنحالل الخلقي الشنيع الذي آل 
إليه املجتمع الروماني؛ ألن املرأة مسؤولة عنه، فقرروا أن الزواج دنس 
ويجب االبتعاد عنه وأعلنوا أن املرأة باب الشيطان وهي سالح الفتنة 

واإلغراء.

املرأة عند العرب قبل اإلسالم:

كانت مهضومة الحق ال ميراث لها وليس لها حقوق على زوجها وكان 
العرب يتشاءمون من والدة األنثى فيإدوها وهي حية خشية الفقر والعار.

املرأة في اإلسالم:

لو نظرنا نظرة بعيدة املدى عبر التاريخ قبل اإلسالم لوجدنا أن املرأة بقيت 
اإلسالم ووضع  اإلرداة حتى جاء  الحق مسلوبة  مستضعفة مهضومة 
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امليزان لكرامة املرأة وإنسانيها وأهليتها ألداء رسالة سامية في املجتمع 
وأعطاها مكانة عالية لتجد ممن حولها التقدير واالحترام، فقد أعطاها 
اإلسالم حق امليراث وحق اختيار الزوج وحق العلم والتعلم وحق التصرف 
بأموالها فقد اتصفت املرأة املسلمة في صدر اإلسالم بجملة من الصفات 

أّهلتها لتشارك بفاعلية في الحياة العامة.

فهاهي عائشة أم املؤمنين ر�سي هللا عنها حفظت عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ألفي حديث وربع األحكام الشرعية فكانت الفقيهة املحدثة 
العاملة. ويروي الشعبي فيقول: )قيل لعائشة ر�سي هللا عنها يا أم املؤمنين 
هذا القرآن تلقيتيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذلك الحالل 
والحرام وهذا الشعر والنسب واألخبار سمعتها عن أبيك وغيره فما بال 
الطب؟ قالت: كانت الوفود تأتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال 
ته فيسأل عن دوائها فيخبره بذلك فحفظت ما كان 

ّ
يزال الرجل يشكو عل

يصفه وفهمته.

 نحن أصحاب رسول هللا 
ً
وقال أبو مو�سى األشعري: ما أشكل علينا حديثا

.
ً
وسالنا عائشة عنه إال وجدنا عندها علما

رن 
ّ
ونشرت صحيفة هامنغتون بوست األمريكية أسماء نساء مسلمات أث

في العالم.

نسيبة بنت كعب األنصارية أول محامية في اإلسالم وذلك عندما ذهبت 
لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وسألته ملاذا تختص جميع آيات 

القرآن بالرجال وال تذكر النساء.

فاطمة الفهرية امرأة مسلمة عربية من ذرية عقبة بن نافع الفهري القر�سي 
وهي مؤسسة أقدم جامعة في العالم بنت مسجد القيروان في تونس الذي 
تحّول فيما بعد إلى جامعة القيروان واعتمدت منظمة اليونسكو املسجد 

على أنه أقدم جامعة للتعليم العالي في العالم.
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السلطان راضية وهي سلطان مدينة دلهي في الهند )1236ـ1240( قامت 
بتأسيس املدارس والجامعات ومراكز البحث واملكتبات العامة.

نانا أسماء بنت محمد فودوي كان لها أكبر تأثير ثقافي في أوساط النيجيريين 
وأسست مجموعة نسائية تطوف أرجاء املنطقة وتقوم بتعليم النساء في 

املناطق الفقيرة.

ليلى بختياري قامت بترجمة القرآن الكريم وبذلك أصبحت أول سيدة 
أمريكية تقوم بترجمته وشرح وتفسير املعاني الصعبة، يدرس تفسيرها في 

العديد من الجامعات واملساجد.

شيرين عبادي محامية إيرانية وفائزة بجائزة نوبل للسالم وهي أول قاضية 
إيرانية.

أنوشة أنصاري أول امرأة مسلمة تصعد للفضاء. 

وأعلن برنامج لوريال يونسكو وهو برنامج خاص للمرأة في العلم كانت 
 في مشاركة 

ً
 كبيرا

ً
انطالقته عام 1998 ولقد حقق هذا البرنامج تقدما

املرأة في العلم ودورها في العالم وقد بلغ العدد اإلجمالي للباحثا ااملكرمات 
2016 وقد تم اتيار العاملات العربيات املميزات.

: أماني غرايبة من األردن: أستاذ مساعد في قسم الهندسة الطبية 
ً
أوال

بكلية الهندسة بجامعة عمان األهلية.

: غنوة خضور من سوريا: باحثة في قسم بحوث املوارد الطبيعية 
ً
ثانيا

للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

: مي طلبة من مصر استاذة مساعدة في علم األدوية والسموم في كلية 
ً
ثالثا

الصيدلة من جامعة عين شمس بالقاهرة.

: شذى الطائي من العراق أستاذة مساعدة في قسم علوم الحياة 
ً
رابعا

بكلية العلوم في الجامعة املستنصرية بغداد.
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: تمارا الزين من لبنان باحثة مشاركة في الهيئة اللبنانية للطاقة 
ً
خامسا

الذرية باملجلس الوطني للبحوث العلمية.

جديدة  حلول  توفير  الدؤوب  وعملهن  العلم  سبيل  في  استطعن  وقد 
ملشاكل تعصف بالعالم العربي.

إليكم أبرز عشر نساء عربيات لهن بصمة في مجال العلوم:

غادة املطيري:

العلمي  اإلبداع  جوائز  أرفع  على  حصلت  سعودية  ومخترعة  عاملة 
أمريكية  اختراع  براءات  عشر  من  أكثر  وحصدت  العلمية  الختراعاتها 
ودولية في مجال التقنية الدقيقة، وأهم هذه الجوائز: جائزة اإلبداع 
العلمي من أكثر منظمة لدعم البحث العلمي في أمريكي )إتشن إي إن( 

وقيمتها ثالثة ماليين.

شادية الرفاعي حبال:

في  الفضاء  فيزياء  بروفيسورة  وهي  أمريكية  وفيزياءسورية  فلك  عاملة 
جامعة ويلز في بريطانيا، ساهمت في إعداد أول رحلة ملركبة فضائية إلى 

الهالة الشمسية وفي تصميم كائنات آلية لالستكشافات الفضائية.

مريم مطر:

 وهي أول إمارتية تشغل منص وكيل وزارة الصحة العامة والرعاية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، دخلت الدكتورة مطر الئحة أكثر عشرين 
 في حقل العلوم في العالم اإلسالمي وذلك إلنجازاتها في مجال 

ً
امرأة تأثيرا

العلوم وإجراء البحوث العلمية خاصة املتعلقة بمرض التالسيميا.

رنا الدجاني:

عاملة وباحثة أردنية تركز أبحاثها على دراسة الجينات وعالقتها بمرض 
السكري والسرطان في أوساط املجموعات األنثوية في األردن.
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 في العالم اإلسالمي في عام 
ً
 األكثر تأثيرا

ً
اختيرت واحدة من عشرين عاملا

 في العالم العربي2014.
ً
2014 وكانت على قائمة مئة من النساء األثر تأثيرا

سهى القيشاوي:

 هي املهندسة الفلسطينية املسؤلة عن البرنامج الفضائي في الواليات 
وهي  البرمجيات  ملهند�سي  ككبيرة  تعمل  أنها  حيث  األمريكية  املتحدة 
مسؤولة عن تكمل البرمجيات مع الهاردوير وعن فحصها املستمر من 
أجل التأكد من أن الحاسب على املركبةالفضائية يعمل كما هومتوقع 

من املركبات الفضائية األمريكية في وكالة ناسا.

غادة محمد عامر:

 عاملة وباحثة مصرية في مجال هندسة القوة الكهربائية، تم اختيارها 
 
ً
األكثرنفوذا والتكنولوجية  العلوم  في  امرأة  أهم عشرين  قائمة  ضمن 

 في العالم اإلسالمي.
ً
وتأثيرا

لبنى تهتموني:

 عاملة وباحثة أردنية في مجال علم األحياء اإلنمائي، فازت بجائزة مؤسسة 
لوريال يونسكو للمرأة العربية في مجال العلوم الحياتية في 2011 وجائزة 

الخريج الدولي املتميز من جامعة والية كولورادو األمريكية عام 2013.

وداد ابراهيم:

 عاملة فضاء سودانية في وكالة ناسا ينطوي عملها على وضع معادالت 
الرياضية الخاصة بالصواريخ واملركبات الفضائية، وهي أستاذة بالفيزياء 
التطبيقية بجامعة هامبتون بوالية فيرجينيا. تعمل هذه  والرياضيات 
املعدنية  والثروات  أسراره  واكتشاف  املريخ  كوكب  دراسة  على  الفترة 

بالكوكب األحمر،درست الكواكب وطرق تحليلها في وكالة ناسا.
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مريم شديد:

نثى تصل للقطب الجنوبي، تعمل 
ُ
 عاملة وباحثة فلكية مغربية، تعتبر أول أ

في مرصد )كوت دايزر( القومي الفرن�سي وأستاذة بجامعة نيس الفرنسية. 
عملت في فريق علمي لوضع منظار فضائي يهدف إلى قياس إشعاع النجوم 
في القطب املتجمد الجنوبي، تم اختيارها عام 2008 ضمن قائمة دافوس 

القادة الشباب األبرز في العالم.

حليمة بن بوزة:

 باحثة جزائرية حصلت على املرتبة األولى كأفضل عاملة عربية في 2013 
في مجال البتكنولوجيا، حصلت على الدكتوراة في دراسة تهجين النبات 
وعلم الوراثة وتعمل مؤخًرا على أبحاث علمية تهدف إلى تطوير عالج 
األمراض املزمنة في مركز البحث في البتكنولوجيا، وهو مركز األول من 

نوعه في الجزائر.

بأنها  املرأة  تقّيم  القديمة  املجتمعات  كانت  املرأة كيف  لحال  واملتتّبع 
جرثومة ملعونة وهي مصدر الذنوب واآلثام، كان اإلسالم يؤّسس للعالم 
الجديد ويقّعد للنهوض الحضاري األول للبشرية بعد قرون من الجهالة 

والتخلف، ومن ذلك إعطاؤه للمرأة املكانة الالئقة بها.

فاملرأة في املجتمع اإلسالمي ُمنحت املكانة التي تستحقها كعنصر فّعال في 
املجتمع، وعامل حيوي في صناعة نهضتها.

استطاعت املرأة أن تجد مكانها بين املجتمعات وأن تثبت جدارتها وقوتها 
 إلى جمب بجانب الرجل.

ً
بفاعلية عظمى جمبا

املصادر واملراجع
1. فاطمة بنت خليل  محمد محسن: دور املرأة املسلمة بين األصالة واملعاصرة.

)https://www.akhbaralaan.net( 2. موقع األخبار اآلن
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http://www.cnrs.edu.lb/site/( 3. برنامج لوريال يونسكو من أجل املرأة في العلم
)1443=newsdetail.aspx?pageid

4. موقع الجمهورية املرأة العربية تكرم في مجال العلم

5. مجلة كوكب العلم، النساء والعلم

http://www.arabwomenorg.org .6
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مقدمة:

جتمع 
ُ
امل كيان  من  األحوال  من  حاٍل  بأّي  ينفصُل  ال   

ً
املرأة جزءا عد 

ُ
ت

املسلم، كما أّنها ُمكون رئي�سي له،فقد ساهمت املرأة املسلمة مساهمة 
وقد  الحالي،  الوقت  إلى  النبوة  منذ عصر  العلمية  الحركة   في  فعالة 
 في وضع 

ً
شيطة

َ
 ون

ً
، وكانت فاعلة

ً
 مهّمة

ً
شغلْت املرأة عبر العصور أدوارا

القوانيِن والسياسات، وفي تسيير حركة الحياة السياسّية، فبرزت نساء 
وفي  وشاعرات،  وأديبات،  وُمفتيات،  ومحدثات،  وفقيهات،  عاملات، 
مجاالت عديدةكالطب والصيدلة والعمل الخيري، والكتابة والدعوة، 
وكذلك دورها البارزفي التعليم،وبناء املداس، ودور العلم، ووقف الكتب 
الكاتب هذه املقالة من خالل ثالثة محاور  واملصاحف وغيره. ويقدم 

رئيسية وهي كتالي:

مكانة املرأة في املجتمع اإلسالمي.  .1

دور املرأة املسلمة في اثراء النهضة العلمية.  .2

نماذج لنساء مسلمات عاملات في العلوم الحديثة.  .3

:مكانة املرأة في املجتمع اإلسالمي.
ً
أوال

ظهر مكانة املرأة في اإلسالم ال بد من أن نتطرق إلى حال 
ُ
لكي ن  

محاضر غير متفرغ ، جامعة القدس املفتوحةـ ــــ 
فرع غزة ، فلسطين/غزة

الفَعال  ودورها  املسلمة  املرأة 
في العلوم الحديثة

بهاء الدين عمر م�سباح �سامل
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املرأة في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم، وكيف انتقل حال املرأة من 
االضطهاد والظلم إلى املساواة والعدل واعطائها كامل حقوقها وتكريمها، 
لذلك سأذكر مكانة املرأة في زمن النبي عليه السالم ثم شهادات الغرب 

للمرأة املسلمة كالتالي:

مكانة املرأة املسلمة في عهد النبي عليه الصالة والسالم. 	.1

من خالل تأثير رسالة النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم(، شهد السلوك 
بعد ذلك  التي ُوصفت  الفترة  تلك  في  النساء  تجاه   

ً
كان منتشرا الذي 

. فاالعتراف بمساواة النساء بالرجال في 
ً
 استثنائيا

ً
»بزمن الجاهلية« تغيرا

 غير مسبوق في ذلك 
ً
النطاقات االجتماعية واألسرية والروحية كان اعترفا

الوقت. كما أن تحديد اإلسالم للحقوق والواجبات بين الرجال والنساء 
التزال ال مثيل لها حتى يومنا هذا. فمن تطبيق اإلسالم للمبادئ األخالقية 
 بين الرجل واملرأة، يتضح أن 

ً
والنموذج اإلسالمي للمساواة الروحية أهال

مجتمع قبل اإلسالم قد تغير لألبد وإلى األفضل .1

أما عندورهن في نشر العلم منذ عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، فخير 
مثال له، السيدة عائشة ر�سي هللا عنها، يقول أبو مو�سى األشعري ر�سي 
هللا عنه، مبينا فضلها في تعليم الصحابة: »ما أشكل علينا أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إال وجدنا 
عندها منه علما«. ولم تكن أم املؤمنين فقيهة فحسب، بل كانت عاملة 

بالشعر والتاريخ والطب. 2

أما في مجال العمل كانت النساء في عهده عليه السالم يعملن، وكان ذلك 
 بضوابط 

ً
 أّن ذلك كان منضبطا

ّ
، إال

ً
 مستنكرا

ً
، ال غريبا

ً
 معروفا

ً
شائعا

شرعيٍة تحفظهّن من الفتنة، وتحفظ املجتمع كذلك، ويمكن تقسيم 
العمل الذي كانت تتصدر له النساء في ذلك العهد إلى أربعة أقسام: العمل 
الطبّي، فكانت النساء املسلمات يخرجن مع جيوش املسلمين؛ ملداواة 
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الجرحى، وتطبيبهم، والقيام على رعايتهم، وكّن يخرجن مع أرحامهن، 
فيسقين الجيش، ويحضرن له الطعام وغير ذلك من املستلزمات. العمل 
في مجال الزراعة، فكانت النساء تقطف الثمار، وترعى الزرع. العمل في 
 
ً
مجال األشغال اليدوية. والعمل في التعليم والفتوى، وإّن ذلك جلٌي جدا

في سير كثيٍر من الصحابيات . 3

شهادات الغرب للمرأة املسلمة. 	.2

إن املرأة التي بدأت الثورة الزراعية كما قرر املؤرخ )ديورانت( فأطعمت 
مرحلة  لتتجاوز  الحضارة،  إلى  البشرية  وأدخلت  جوع  من  عائلتها 
)الصيد وجمع الثمار( والتي مارست الريادة في اإلسالم فكانت أول من 
آمن بالرسول وأول من استشهد في سبيل اإلسالم، واملرجعية العلمية 
على  تخرج  األندلس،حيث  إبان سقوط  الشريعة  علوم  في  للمسلمين 
أيديهن كثيًرا من الدعاة املسلمين،فكان في الغرب محور مؤتمر يعقد في 
روما في القرن السابع امليالدي ليقرر »أنها كائن ال نفس له »وهي رجس 
كبير«، لكن الثقافات املجتمعية في العالم أجمع في شرقه وغربه وقفت 
حائال دون تطور املرأة واالستسالم لقيود التقاليد أسهم في استمرار اآلثار 
السلبية لعدم إشراك املرأة بدور حقيقي في نهضة مجتمعها، بينما الثقافة 
اإلسالمية أعطت املرأة حقوقها ونبينا الكريم عليه الصالة والسالم أعطى 
 فاعال في جميع مناشط الحياة )التجارة، التعليم، 

ً
للمرأة تقديرا ودورا

الطب، التمريض، السياسة( مما جعل املستشرق »ريفيل« يقول: »لو 
 أفاد النساء أكثر مما فعله هذا 

ً
رجعنا إلى زمن هذا النبي، ملا وجدنا عمال

الرسول صلى هللا عليه وسلم، فالنساء مدينات لنبيهن بأمور كثيرة رفعت 
مكانتهن بين الناس«. وكتبت جريدة املونيتور الفرنسية تصور احترام 
اإلسالم ونبيه للمرأة فتقول: »لقد أحدث اإلسالم ونبيه تغييرا شامال 
في احترام املرأة العربية في املجتمع اإلسالمي، فمنحها حقوقا واسعة، 
تفوق في جوهرها الحقوق التي منحناها للمرأة الفرنسية »هذا ما كان من 
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تاريخ املرأة املسلمة في قرون خلت فماذا عن قرننا هذا بكل ما يحمل من 
ثورات التقدم والحضارة كيف للمرأة العربية أن تخطو في القرن الواحد 

والعشرين بخطى ثابتة وفق مرجعية دينية قويمة . 4

وبهذا يخلص الكاتب إلى أن اإلسالم حفظ املرأة وأعطاها كامل الحقوق 
ومن هذه الحقوق حق التعليم والعلم والعمل التي أثبتت جدارتها في 
جميع هذه املجاالت، وكذلك لها الفضل الكبير في تخريج علماء هذه األمة.

: دور املرأة املسلمة في اثراء النهضة العلمية.
ً
ثانيا

يقال  العلمية وكما  والنهضة  الحضارة  بناء  في  املرأة مهم  دور   
)إذا أردت هدم حضارة فعليك بهدم األسرة( فاألسرة هي األساس في بناء 
املجتمعات والتي تعتمد في ركيزتها األساسية على املرأة املسلمة، وبالتالي 
إذا قللنا من دور املرأة، وانتقصنا من قدراتها، فإننا بذلك ندق ناقوس 
الخطر في جدار األسرة، وبالتالي عندما تهدم األسرة فتلقائيا سيفكك 
محى من تاريخنا، فاملرأة هي املربية واملعلمة 

ُ
املجتمع وتنهار الحضارة وت

التي تخرج من بين يديها العلماء واألطباء وغيرهم ويذكر الكاتب دور املرأة 
املسلمة في اثراء النهضة العلمية من خالل التالي:

رأي الكاتب في املرأة املسلمة ودورها الكبير في بناء النهضة العلمية   .1
في املجتمع املسلم.

إّن املرأة املسلمة لها دور كبير في تقديم الكثير من الخدمات   
العلمية،وهذا  النهضة  بناء  في  في املجتمعات االسالمية والتي ساهمت 
الدوريشماللكثير من األدوار الفرعية التي استطاعت املرأة املسلمةتأديتها 

في ُمجتمعها، ويذكر الكاتب هذه األدوار من خالل النقاط التالية:

برعت املرأة في مجال العلم والتعليم وقدمت العديد من خدماتها   	
في هذا املجال، وكانت خير عون ملجتمعها في تقديم العديد من 
في طلب   

ً
املرأة املسلمة نجدها تقدمت كثيرا الخدمات، فاليوم 
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ودرجة  والدكتوراه  املاجستير  مثل  املتقدمة  املراحل  في  العلم 
العربية  الجامعات  في  معلمة  اليوم  نجدها  وكذلك  األستاذية، 
الكبرى، وتخرج من بيديها العديد من طلبة العلم والعلماء، كذلك 
ساهمت في األبحاث العلمية والدراسات التي من شأنها تحسين 

وتقدم املجتمعات في مجال العلم والتعليم.

التي  واألحياء  والكيمياء  الفيزياء  مجال  في  عاملة  اليوم  ونجدها   	
استطاعت من خاللها تقديم الكثير من التجارب العلمية الناجحة 

التي ساهمت في بناء النهضة العلمية للمجتمع املسلم.

	  وكذلك في مجال التقدم التكنولوجي استطاعت املرأة املسلمة 
ابتكار الكثير من االختراعات الحديثة التي تخدم أبناء املجتمعات.

وكذلك يسجل لرصيد املرأة املسلمة ابتكاراتها وحداثتها في العلوم   	
الهندسية بكافة أنواعها والتي من خاللها ابدعت في هذا املجال 
وقدمت الكثير من فن العمارة والديكور وغيره الذي ساهم في رقي 

املجتمعات.

	  وال نن�سى كذلك في مجال الطب والتمريض فلقد أثبتت جدارتها 
في الطب واملريض والصيدلة وقدمت الكثير من خدماتها ألبناء 
مجال  في  للرجل  خير عون  فكانت  وغيرها،  املسلمة  املجتمعات 
بعلمها  الطبيب  الطبيبة على  الطب وفي بعض األحيان تفوقت 

وخدماتها للجمهور.

وكذلك ال نن�سى دورها البارز في السياسة وبنائها ملؤسسات الدولة،   	
املجتمعات  ببناء  التي ساهمت  واالستراتيجيات  الخطط  ووضع 
العربية  الدول  في  قيادية  ملناصب  تقلدها  من خالل  االسالمية 

واإلسالمية.

ساء 
ّ
مت العلوم الشرعية وأقبلت عليها حتى استطاعتتوعية الِن

ّ
وتعل  	
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في العلوم الشرعية ونشر ثقافة وتعاليم الدين االسالمي، وكذلك 
تعليمهن حقوقهن الشرعية، وكذلك برعت في أمور االفتاء. 

رأي بعض الكتاب الذين كتبوا في دور املرأة في النهضة العلمية.  .2

نجد املرأة املسلمة في عمل األعمال الخيرية وتخصيص جزء من وقتها 
لذلك؛ ملا للمرأة من امتيازات وقدرات وسماٍت شخصية ونفسية، فقد 
أثبتت البحوث العلمية أّن قدرة املرأة العاطفية هي أهّم صفاتها، مما 
يُساعدها على الّتعامل مع بعض الحاالت التي ال يستطيع الرجل التعامل 
ساء وما يتعلق بهّن من اضطهاد وتعنيف 

ّ
معها كالحاالت التي تخصُّ الن

العواطف؛  واستشارة  والتأثير  والتواصل  اإلقناع  في  ومهاراتها  لقدرتها 
ى الكثير من املؤسسات والهيئات الرسمية التي 

ّ
فاملرأة تستطيع أن تتول

عنى باألمور األسرية واالجتماعية والحقوقية بكفاءة مما ساهم في نهضة 
ُ
ت

وتقدم املجتمع املسلم . 5

إلى مجتمع  الوصول  في  تتلخص  رؤية  املسلمة  العربية  للمرأة   
عربي متطور، يجري تشكيله على النحو الذي يستند في املقام األول إلى 
ما تملكه األمم من أسباب العلم وتطبيقاته، لذلك شاركت املرأة في وضع 
السياسات واالستراتيجيات والخطط التي شكلت سبل التقدم، لذلك 
نجدها اليوم في املراكز القيادية وعلى سدة الحكم، وكذلك مساهمتها في 
وصناعة املعلومات التي ترتكز في بناء االقتصادات الوطنية والتي سيطرت 
على أكثر القطاعات حساسية وهما منظومتا اإلنتاج والخدمات، وبهذا 
تكون قد ساهمت املرأة املسلمة في نهضة مجتمع املعرفة واملعلومات 

ونموه . 6

هذا وتولي املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، اهتماما كبيرا بامرأة 
في  واملعرفة  العلم  رياديات  تضم  وأنها  خاصة  والتكنولوجيا،  العلوم 
املنطقة. وتهتم املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بلعب دور محوري 
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في  األعمال  وريادة  والتكنولوجيا  العلم  ومستقبل  حاضر  صياغة  في 
املنطقة من خالل حزمة البرامج واألنشطة، التي تنفذها في دول املنطقة، 
بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف املؤسسات الحكومية واألهلية 
والقطاع الخاص، واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، بما يدفع 

مجتمع املعرفة والتنمية املستدامة في املنطقة. 7

وأكدت مجلة »مسلم ساينس« Muslim-Scienceأن مستقبل مجتمع 
واقتصاد املعرفة في العالم اإلسالمي، يتوقف على جهود عاملات املرحلة 
الثالثة، التي تمتد خالل الفترة من 2020- 2040، وهي مرحلة البطالت 
الناشئاتThe Emerging Champions، الالتي تتحملن مسؤولية دفع 
اإلسالمية،  الدول  في  املجتمعي  واالستقرار  االقتصادي  النمو  معدالت 
ويعول عليهن لقيادة قاطرة املستقبل، ألنهن نماذج مشرفة يحتذى بها 
من قبل األجيال الشابة، صاحبة الطاقات واألفكار االبتكارية، امللبية 

الحتياجات املجتمعات واالقتصاديات في الدول اإلسالمية . 8

: نماذج لنساء مسلمات عاملات في العلوم الحديثة.
ً
ثالثا

رئيس  نائب  الجنسية(،  )مصرية  عامر  محمد  غادة  الدكتورة   .1
املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس قسم الهندسة 
جهود  لها  املصرية،  بنها  جامعة   – الهندسة  بكلية  الكهربائية 
بناءة في قضايا دعم قضايا املرأة العربية واملسلمة في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا، وريادة األعمال، واملساهمة في جهود بناء 
مجتمع واقتصاد املعرفة في الدول اإلسالمية، فضال عن دورها 
القيادي كمدير عام للمركز الدولي لبحوث الوقفGAR، لتوظيف 

التكنولوجيا واألوقاف لخدمة املجتمعات اإلسالمية.

الجنسية(، عضو  )سعودية  إسالم  ابراهيم  البروفيسور سميرة   .2
ورئيس  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  املؤسسة  إدارة  مجلس 
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وحدة قياس األدوية بمركز امللك فهد للبحوث الطبية بجامعة 
إسالم،  سميرة  البروفيسور  تعتبر  بالسعودية.  عبدالعزيز  امللك 
فخر العاملات السعوديات، فهي أول سعودية تحصل على درجة 
الدكتوراه في اململكة، وأول سيدة عربية ومسلمة تحصل على 
جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم، وهي مستشارة إقليمية بمنظمة 

الصحة العاملية WHO في برنامج األدوية.

الدكتورة مريم ميرزاخاني )إيرانية(برعت وساهمت في انجازات   .3
كبيرة في علم الرياضيات الباطنية.

هندسة  مجال  في  )مصرية(خبيرة  عامر  محمد  غادة  الدكتورة   .4
القوى الكهربائية، ولها الكثير من املساهمات العلمية التي برعت 

بها في هذا املجال.

البروفيسور سميرة مو�سى )مصرية – رحمها هللا( عاملة ومطورة في   .5
مجال الطاقة النووية واالستخدامات السلمية.

البروفيسور بنت شاهين صديقي )باكستان(عاملة ومطورة في علم   .6
النبات.

عاملاتمطورات لهن الكثير من املساهمات في العلوم الحديثة، خالل   .7
الفترة من 2000 – 2020، وتشمل 8 عاملات، هن: البروفيسور رابيا 
حسين )باكستان( متخصصة في األمراض املعدية، والبروفيسور 
خاتيجا مود يوسف )ماليزيا( في مجال الفيروسات، والدكتورة 
والبروفيسور  الغذاء،  آمن  مجال  في  )مغربية(  الوافي  أسمهان 
نيشتار  والدكتورة سانيا  الفيزياء،  في  )قطرية(  القرضاوي  إلهام 
)باكستان( في صنع السياسات، والبروفيسور نوكيت يتيس )تركيا( 
في إدارة العلم، والدكتورة حصة الجابر )قطرية( صنع السياسة، 
وأمينة جوريب فاكيم )موريشيوس( في مجال األعشاب الطبية . 9
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وهناك الكثير من العاملات املسلمات في الوطن العربي ولكن ال يسعفني 
، فلهن الكثير من املساهمات العلمية الحديثة 

ً
الوقت أن أذكرهن جميعا

التي خدمت األمة اإلسالمية، وبهذا أختم هذا املقال ونسأل هللا العلي 
القدير أن ُيبرز لنا سبحانه وتعالى في الوقت القادم املزيد من النساء 
املسلمات العاملات الالتي يخدمَن اإلسالم واملسلمين اللهم آمين .... وفي 
الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمرأة املسلمة املكافحة في علمها 

من أجل خدمة أبناء أمتها، فجزاها هللا عنا خير الجزاء.

املراجع

 Maryam  Al-Dabbagh  Omar  Suleiman,  2018  ,28  August  .1
RoohiTahir and Mohammad Elshinawy
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ّ
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األستاذة نبيلة عبد املنعم داود مؤرخة ومحققة عراقية أستاذ متمرس 
في جامعة بغداد، ولدت في بغداد عام 1937. كان والدها عبد املنعم 
داود من رجال اإلدارة حتى بلغ منصب )معاون متصرف(، وقد عمل في 
الرمادي والناصرية وكربالء وديالى والحلة، وكان أكثر عمله في بغداد لحين 
وفاته سنة 1959. بعد إكمال دراساتها االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية 
دخلت دار املعلمين العالية )كلية التربية الحقا 1961 /1962( في قسم 
التاريخ وتخرجت منها في العام الدرا�سي، التحقت بدراسة املاجستير في 
التاريخ واآلثار في معهد الدراسات االسالمية العليا، وحصلت على الشهادة 
عام 1967. للمدة .1969 – 1963 عملت أمينة مكتبة املعهد املذكور 
 التحقت كمعيدة في كلية اآلداب بجامعة بغداد/ قسم التاريخ للمدة 

ً
آنفا

1969 – 1973 ، ثم تم ترقيتها إلى مرتبة )مدرس(. انتقلت إلى كلية التربية 
عام 1973 ، وتم ترقيتها إلى مرتبة )أستاذ مساعد( عام 1977. انتقلت 
إلى مركز إحياء التراث العربي في جامعة بغداد عام 1983 ، وتم ترقيتها إلى 
مرتبة )األستاذية( عام 1990. تم تكليفها في 14 /11 /1990 بإدارة مركز 
إحياء التراث واستمرت في رئاسته )19( عاما حتى تقاعدها في نيسان 

كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد

املؤرخة واملحققة العراقية 
األستاذة نبيلة عبد املنعم داود

اأ.د. فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد

اأ.د. خديجة زبار عنيزان
&
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 املركز. لها أبحاث 
ً
 متمرسا

ً
2009 ، وما زالت لحد االن( تعمل أستاذا

العلمي  التراث  في حقل  ودراسات وتحقيق مخطوطات كثيرة منشورة 
العربي اإلسالمي في مجاالت الطب والصيدلة والطب البيطري والبيئة 
والفلك والكيمياء واملعادن والغذاء وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم 
التربية والنفس والتاريخ وتاريخ املدن واألدب والعلوم والتعليم واملرأة 
 ،

ً
 وتاريخيا

ً
 علميا

ً
 عن نشرها ما يزيد عن مائة وستين بحثا

ً
والحسبة فضال

 في التراث العربي ومن الكتب التي ألفتها وحققتها اآلتي:
ً
وأربعة عشر كتابا

نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء، للملك الرسولي العباس بن علي بن 	 
داود، نشر عام 1984.

البديئة والطب في التراث العربي.	 

األدوات واآلالت في الحضارة العربية اإلسالمية.	 

عيون التواريخ، البن شاكر الكتبي، )كتاب مطبوع ومحقق(.	 

)كتاب 	  212هـ،  عام  املتوفى  مو�سى  بن  أسد  تأليف  الزهد،  كتاب 
مطبوع ومحقق(.

منافع الحيوان، تحقيق باالشتراك مع الدكتورة جنان الهماوندي.	 

علم )البيزرة( الجوارح وأدب الوزراء ألحمد بن جعفر بن شادان، 	 
)كتاب مطبوع ومحقق(.

نشأة الشيعة األمامية، كتاب مطبوع.	 

وروائعهم 	  اإلسالم  في  الوزراء  من  مائة  أقوال  الوزراء، جمع  نكت 
ونوادرهم، )كتاب مطبوع ومحقق.

الحركة الفكرية في دمشق في عهد املماليك، )كتاب مطبوع ومحقق(.	 

كتاب )الفالحة الوحشية( النبطية البن وحشية.	 
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شاركت بأبحاثها في مؤتمرات وندوات علمية عراقية وعربية وعاملية: كتب 
عنها د. عبد هللا حميد العتابي من كلية التربية للبنات بجامعة بغداد 
. نبيلة عبد املنعم داود وإسهاماتها في التراث العلمي العربي، صدر 

ً
كتابا

عن دار قناديل، بغداد - صفحة 89 )2018( رائدة التحقيق التي خطت 
بأناملها وحققت عددا من املخطوطات التي اخرجتها من دائرة الظلمة الى 
دائرة النور، فحازت على اعجاب اساتذتها االعالم فتحولت من تلميذة 
مجتهدة الى استاذة قديرة ، واصبحت تحمل لواء احياء التراث العلمي 
الشجاع  القائد  العربي بجدارة وبثقة عالية ، فتحلت بذلك بصفات 
صاحب اللواء ، وصاحب اللواء في التاريخ معروف فهو يحمل الراية في 

مقدمة الجيش بكل بسالة وقوة ، فكانت بحق هي الدرس والتاريخ.

و اتجه الجهد العلمي لألستاذة العراقية )نبيلة عبد املنعم( إلى حيث 
مجاالت )التراث العربي( بآفاقه وتاريخه وما توافر لها من مخطوطاته في 
مختلف املعارف والعلوم التي راحت تدرسها وتتق�سى منجزها وتحققها 
في فضاء من التأمل والقراءة املنتمية إلى قيم ذلك التراث ومنجزه العلمي 
والحضاري. كان علمها محض املعرفة في والثقافة والبحث العلمي العربي 
 باإلعجاب والثناء، وتأكيد املقدرة الثقافية 

ً
 جديرا

ً
ما يعد لهما رصيدا

واملعرفية للمرأة العربية حين تتاح لها فرص حقيقية للحضور املؤسس 
على مدركات ذهنية حصيفة، ودأب مجتهد، يتأكدان من خالل اشتغالها 

في الحقل البحثي األكاديمي الجاد والرصين.

علم  وكذلك  التاريخ  علم  تتلقى  أن  املنعم(  عبد  )نبيلة  لألستاذة  تهيأ 
تحقيق املخطوطات على أيدي نخبة طيبة من األساتذة العراقيين الكبار 
الذين شاركوا في ترسيخ الدرس التاريخي والتراثي، وأرهصت جهودهم في 
بروز سمات مدرسة عراقية في هذا املجال من التق�سي املنهجي الرصين. 
ومن أبرز هؤالء األساتذة : الدكتور )عبد العزيز الدوري( الذي أنجزت 
تحت إشرافه رسالتها للماجستير. والدكتور عبد الرزاق محي الدين، 
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واألستاذ طه باقر، والدكتور فيصل السامر، والدكتور احمد حسن 
الرحيم، والدكتور صالح أحمد العلي، والدكتور حسين علي محفوظ، 
والدكتور حسين أمين، وغيرهم الكثير من األساتذة الذين أتيح لها أن 
تعايش مراحل إنجازاتهم العلمية البارزة )في التاريخ وتحقيق التراث( وهما 
املجاالن اللذان تتداخل آفاق تشكلهما في الداللة على ماكان لألسالف في 

عصورهم املاضية من وقائع وأحداث، ومنجزات علمية وحضارية.

و كان لجهود أولئك األساتذة الكبار تأثيرها في تيقن الباحثة الواعدة 
 ،

ً
ـ حينذاك ـ من وجهتها العلمية التي تخيرتها. وإذ زاملت معظمهم الحقا

معرفي  بمتحقق  صنيعهم  تجاري  أن  بالرغبة  مفعمة  أصبحت  فقد 
تضيفه بدأبها، ومساعيها الجادة في دراسة التراث والبحث عن مكتنزاته 
التي لم تنل كفاية قرائية أو مكانة تعريفية تليق بها، أو ظلت في طيات 
اإلهمال والتغييب. وهو مابذلت األستاذة نبيلة جهدا في التوافر عليه 
وتحقيقه، وعدتها إليه : املسعى الدؤوب للحصول على أكبر عدد من نسخ 
مخطوطاته، وتحمل األعباء التي تترتب على ذلك. وبذل أق�سى الجهد في 
قراءته وتحقيقه. لم يكن الدرس التاريخي بوجهته التقليديةـ  التي تنشغل 
بمراجعة الوقائع املاضية وأخبارها، من خالل تبويبها، واستعادة ماقيل 
عنها ـ هو ما اشتغلت عليه األستاذة )نبيلة عبد املنعم(. مثلما لم يكن 
 
ً
تحقيق النص التراثي ملجرد أنه قديم، أو ألنه مما تجده بين يديها متوافرا

هو ما محضتها عنايتها. لقد كان لشخصيتها مساحة رحبة من التأمل 
الحصيف والوعي املتمكن من تخّير وجهة خاصة في املجالين، ليتمثل 
ذلك في العمل على ما توافرا عليه من انجازات ذات سمات اجتماعية 
إليه، بقيمه وممارسات أهله  وحضارية دالة على العصر الذي تنتمي 

واملنجز الحضاري املادي الذي خلفوه.

من خالل هذه الرؤية الحصيفة توجهت األستاذة )نبيلة عبد املنعم( 
في دراساتها التاريخية، وفي تحقيق املخطوطات نحو الجوانب العلمية 
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العربية  الحضارة  ملتحقق  البارز  املشهد  رسمت  التي  واالجتماعية 
اإلسالمية، سواء أكان ذلك في دراساتها عن تاريخ املدن اإلسالمية، أم في 
انشغالها املتسع بإبراز املتحقق العلمي في حقول العلوم الصرفةـ  من طب 
وصيدلة وكيمياء وفلك، وعلم نبات وحيوان وطبيعة وبيئةـ  أوفي املعارف 
واملمارسات املتعلقة بتفصيالت الحياة اإلنسانية ومظاهرها في أنماط 
العيش وآداب السلوك والتعامل ووسائل الكتابة وطرائق التعليم، وكل 
ما من شأنه أن يشخص في الفضاء الحضاري الذي تحقق إلنسان تلك 
ينتجه  اليومية وبيئته وسكنه ومأكله ومشربة أن  في تعامالته  األزمنة 

ويوطد وجوده اإلنساني عليه.

لقد شغلت هذه الوجهة من االستعادة والتدارس وتجلية قيم املا�سي 
الحضاري معظم ما أنجزته األستاذة )نبيلة عبد املنعم( من كتب وأبحاث 
ودراسات، أكدت فيها حضورها العلمي الالفت، ورسخت ملنجزها املنهجي 
 في مساحة 

ً
 مهما

ً
الرصين مساحة من اإلدالل التي تشخص فيه اسما

الدرس التاريخي والتراثي في حديه العراقي والعربي.

وفي كل تلك املجاالت التي كرست لها جهودها الخصيبة التي يمكن ملن 
يطلع على سفرها البحثي الطويل أن يقف عندها، فإنها كانت تنطلق 
من يقينها العلمي الرصين الذي ابتنت له سمات منهجية أصيلة تمثلت 
الحاضرة  التق�سي والرصد، والذهنية  الذي اليجارى على  الحرص  في 
الستعادة الوقائع واألفكار وتبويبها، واستنطاق دالالتها وقيمها. تساوق 
ذلك كله مقدرة متمكنة في استكناه خصائص أسلوبية تؤكد البعد األدبي 
الذي أرست األستاذة نبيلة حصته البّينة في شخصيتها ومنجزها العلمي 
والثقافي الخالق. وفي هذا الخصوص تقول إذا أردنا اليوم ان نشارك في 
التقدم العلمي والفكري الحديث بنصيب يتفق مع عظمة ذلك التراث 
العريق من ناحية وضخامة املسؤولية امللقاة على عاتق العلماء واملفكرين 
في الوقت الحالي علينا ان ندرس مدى قدرة العقل العربي اإلسالمي في 
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العصور الوسطى على استيعاب العلوم حينذاك ...وان ندرك ان النهضة 
العلمية لدى العرب واملسلمين كانت تستهدف االشتغال بالعلوم العقلية 
والعلمية على حد السواء .. مثلما ندرك قدرة اللغة العربية على التعبير 

عن كل تلك الثروة العلمية.

وتؤكد ان تراثنا هو كيان غير مستقل بذاته تفاعلت عناصره مع حضارات 
سابقة أخذنا منها وتفاعلنا معها وأضفنا إليها فاستقام واستوي وصارت 

له مدارس لها تقاليدها املتميزة على مدى عصور وأحقاب طويلة.

أن الكثيرين يرون ان املخطوطات جزء مهم من التراث ويرى آخرون أنها 
الركن األساس في التراث عامة ولها دور عظيم في نقل العلم والحضارة 
كونها النافذة التي نطل منها على التاريخ واملعالم الحضارية بكل جوانبها.. 
الن املعلومات الكثيرة والخبرات الجمة التي تجمعت في املخطوطات كانت 
أول بصيص من النور أضاء للغرب طريقة إلى التقدم حيث ترجمت 

الكتب والسيما العلمية منها واخذوا ما فيها من نظريات علمية.

ومن خصالها في هذا املجال إنها محققة صبورة.

 على الصعيد املحلي فيمكن 
ً
ومن أسماء املحققات واملؤرخات قليلة جدا

ان نذكر ما ُيعّد على أصابع اليد الواحدة أمثال ابتسام الصفار، بهيجة 
الحسني، فاطمة الرا�سي، هذا ما يؤكده د. داود العنبكي الذي يجد على 
جانب آخر انه يستطيع ذكر عشرات االسماء الذكورية في ذات املجال، 
العليا،  بالشهادة  يكتفين  النساء  املحققات  “أن  على  العنبكي  ويعلق 
ويخترن مناقشة مخطوطات سهلة وبسيطة، من دون سعي للحصول 
او البحث عن املزيد في مجال التحقيق والتاريخ، إال ان هذا لم نجده 
في الدكتورة نبيلة عبد املنعم التي عّدت بالفعل فارسة التحقيق، ألنها 
 في مجال البحث والتحقيق النجده في 

ً
محققة ومعالجة ، تحمل صبرا

الكثير من نظيراتها.”
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ن د.نبيلة عبد املنعم من ُمّدعي الثقافة والعلم فهي 
ُ
فن الّتحّقق: لم تك

شديدة التواضع بعيدة عن الزهو املصطنع ، وقد عملت في مجال فني 
غاية في الصعوبة وهو فن التحقق، وهي من الشخصيات التي نأمل فيهم 
الخير، ألنها أستاذة فاضلة نتمنى لها العمر املديد لتجود علينا باملزيد من 

عطاءاتها.”

أولى النساء في مجال التحقيق: اسم نبيلة عبد املنعم ارتبط بالتراث 
والتحقيق، يذكر الدكتور محمد عزيز أنها “كرست كل حياتها في مجال 
التراث، حيث كانت تقيم الندوات الكثيرة في مركز إحياء التراث وكان 
املسؤولون في ذاك الوقت يهتمون بهذا الجانب وينبهرون به. “في جانب 
التحقيق كانت عبد املنعم من أوائل النساء الالتي حققن النصوص 

واملخطوطات”.

وما قيل في سيرتها العلمية على سبيل املثال ال الحصر:

املنتدى . 1 ..في  واإلسالمي  العربي  التراث  أستاذة  املنعم  عبد  نبيلة 
األكاديمي الثقافي - مركز النور نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 

على موقع واي باك مشين.

نبيلة عبد املنعم داود - أبجد نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 . 2
على موقع واي باك مشين.

املشغل املنهجي لألستاذة )نبيلة عبد املنعم داود( تأمالت في القيم . 3
واملنجز - مالحق جريدة املدى اليومية

موسوعة املؤرخين العراقيين - إبراهيم العالف - املوصل - 2011.. 4

نبيلة عبد املنعم داود املؤرخة الفذة - جمال فالح الكيالني - مجلة . 5
الديار اللندنية 2014.

االستاذة املتمرسة نبيلة عبد املنعم داود/ التاريخ االسالمي /العراق | . 6
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االتحاد الدولي للمؤرخين نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع 
واي باك مشين.

د. نبيلة عبد املنعم داود ودورها في حفظ التراث العربي املخطوط . 7
- اخبار العراق نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك 

مشين.

8 . - واالخالقية(  العلمية  )املبدئية  داود  املنعم  عبد  نبيلة  األستاذة 
مالحق جريدة املدى اليومية

صحيفة التآخي - احتفاء بالباحثة نبيلة عبد املنعم داوود يتحول . 9
الى مناسبة لصيانة التراث نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على 

موقع واي باك مشين.

نبيلة عبد املنعم داوود | مساحة حرة | املكتبة االلكترونية نسخة . 10
محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.

نبيلة عبد املنعم داود )تحقيق of نكت الوزراء ( نسخة محفوظة 17 . 11
ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
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تولى املرأة للقضاء

 دكتوراه فى القانون الدستورى والنظم السياسية، 

عضو اإلتحاد الدولى لألكاديمين العرب

د. نبيلة عبد الفتاح ق�سطى

ABSTRACT

          Since the modern age witnessed the important role of women 
in different aspects of life and her superiority over men sometimes, 
Making access for women to science, technology, engineering, 
arts and mathematics, and their participation in science, technology 
and innovation in their countries is essential for us to achieve the 
sustainable development goals by 2030.

     The researcher opened this topic with a speech in which I explained 
the extent of the woman’s suitability for the position of judiciary, It will 
be done depending on different scents’ opinions; some scientists reject 
it completely, while others give complete permission, some scientists 
also look to the matter from another hand in the sense.

 Finally, the research paper discussed different opinions and 
attitudes in order to reach a sound solution for this issue.                            

امللخص
 إلى واقع الحال الذى تشهده املرأة فى عصرنا من خوضها ميادين 

ً
     نظرا

العلوم جميًعا، ووقوفها مع الرجال فى بعض امليادين مما ُيعد إتاحة 
لوصول النساء إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، 
ومشاركتهن في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ببالدهن، ضرورة بالنسبة 

لنا من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030.

     افتتحت الباحثة هذا املوضوع بحديث بينُت فيه مدى صالحية املرأة 
ختلفة، فمنهم من قال 

ُ
ملنصب القضاء، باالعتماد على أقوال العلماء امل

بالجواز  قال  ومنهم من  طلق، 
ُ
امل بالجواز  قال  ومنهم من  طلق، 

ُ
امل باملنع 

قيد, وفى النهاية ناقشت الورقة البحثية اآلراء للوصول للقول الراجح 
ُ
امل

فى هذه املسألة. 
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 دكتوراه فى القانون الدستورى والنظم السياسية، 

عضو اإلتحاد الدولى لألكاديمين العرب

: املقدمة
ً
أوال

     انقسم العلماء والفقهاء حول مسألة تولى املرأة القضاء إلى فريقين، 
الفريق األول يقر بجواز تولى املرأة منصب القضاء، بينما يشدد الفريق 
الثانى على عدم جواز تولى املرأة هذا املنصب, وأكد أصحاب الفريق األول 
أن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بين الرجل واملرأة في تولى املناصب بما فيها 
القضاء؛ ألنه ال توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، في حين أكد 
أصحاب الفريق الثانى أن جمهور الفقهاء ُيرجح عدم تولى املرأة القضاء 
ألنه ليس مناسًبا لها، إما لطبيعتها أو لطبيعة العمل نفسه وما يتطلبه من 
جهد وعقل حاضر، وأن أعباء املرأة وواجباتها قد تقلل من تركيزها لذلك 

ال تناسب املرأة, وهذا ما سنتطرق له من خالل هذه الورقة البحثية.

ثانًيا: أهمية البحث

     أهمية أى دراسة أو بحث يقوم به الباحث تتوقف على القيمة الظاهرة 
التى يدرسها, وجوهرها العلمى, وما يصبوا إلى تحقيقه من نتائج يمكن 
 في توسيع 

ً
االستفادة منها, فالهدف األسا�سى من وراء بحثنا يتمثل أوال

دائرة معارفنا في مجال تولى املرأة للقضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
إثراء مكتبتنا بمثل هذه الدراسات؛ لكى يتسنى للطلبة اإلطالع عليها, 
ثقة عن كل ما يتعلق  وأخذ فكرة بسيطة حول املوضوع, وتوفير دراسة ُموَّ
بهذا املوضوع, كما ترجع أهمية اختيارى ملوضوع هذا البحث في محاولة 

لإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما حكم تولى املرأة القضاء في الشريعة اإلسالمية؟ 

ما حكم تولى املرأة القضاء في ضوء القانون املصرى؟

ا: مشكلة البحث
ً
ثالث

     نستطيع القول أن املوضوع في حد ذاته هو اإلشكالية التى نرجوا اإلجابة 
عليها في ثنايا البحث, حيث تتمثل اإلشكالية الرئيسية التى يحاول هذا 
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البحث اإلجابة عنها في تحديد الحكم الشرعى الصحيح لتولى املرأة منصب 
القضاء, وذلك من خالل تحليل اآلراء الفقهية في الشريعة اإلسالمية, 
وكذلك تحليل الوضع الراهن لعمل املرأة في القضاء في جمهورية مصر 

العربية.

رابًعا: أهداف البحث

     يهدف البحث إلى بيان األحكام املتعلقة بتولى املرأة القضاء, والتعريف 
بأهم اآلراء واملذاهب الفقهية في ذلك, وبيان مدى وصول املرأة املصرية 
للحصول على هذا الحق, باإلضافة إلى إثراء املكتبات وسد ثغرة فيها 

لتسهيل رجوع الباحث في هذا املوضوع.

خامًسا: منهجية البحث

     لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وأسباب البحث، كان الزاًما علينا 
استعمال طرق متعددة الكتشاف الحقيقة املعرفية, والخروج بإجابات 

نعتقد أنها كانت إلى املوضوعية أقرب, وعليه تم االعتماد على:

الِخصم  ومواجهة  والنقيض,  للبرهنة  فًنا  باعتباره  الجدلى؛  املنهج 
بالحقائق، وهو ما قمنا به من خالل عرض اآلراء واآلراء املعارضة لنرجح 
ما نعتقده صواًبا, حيث تناولنا عرض ملوقف األئمة األربعة من موضوع 

تولى املرأة القضاء, مع اإلشارة إلى االجتهادات الفقهية ذات العالقة.

املنهج الوصفى التحليلى: الذى يوضح العديد من الوقائع واألحداث التى 
ما زالت تحدد حاضرنا، أو على األقل ما زالت تؤثر في حاضرنا, والخالصات 
التى تساهم في الوصول ألهداف البحث, حيث قمنا بتحليل أراء الفقهاء 

وأسانيدهم الخاصة بتولى املرأة منصب القضاء. 

املنهج املقارن: بإعتبار أننا سندرس املوضوع في كل من القانون الوضعى في 
مصر والشريعة اإلسالمية فكان لهذا أثره على املنهج املتبع؛ حيث اعتمد 
على املنهج املقارن القائم بخصوص تولى املرأة القضاء, مما يمكن من 
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اإلطالع على أوجه االختالف واإلتفاق بين هذه النظم, أى على ما اعتمده 
املطروحة  املسألة  في  الشرعى  الحكم  إعطاء  عند  السابقون  الفقهاء 

والفقهاء في عصرنا الحالى.

     لذا حاولت الجمع بين معظم أساليب مناهج البحث العلمى, وفًقا ملا 
اقت�سى حال كل جزئية من جزئيات هذا البحث, باستخدام املصادر من 

الكتب واملجالت العلمية املتخصصة.

سادًسا: طريقة إعداد وكتابة البحث

     لقد َحِرصُت في إعداد هذا البحث على أمور رأيت أنها من أهم 
الضروريات في كل بحث أذكرها كما يلى:

كثر 
ُ
األمانة العلمية في نسبة اآلراء واألقوال إلى أصحابها, ذلك ما جعلنى أ

من التهميش في كل صفحة تقريًبا.

الرجوع إلى املصادر األصلية في املسائل املطروحة.

، ثم إسم 
ً
فظية واملعنوية بذكر إسم املؤلف أوال

ّ
توثيق االقتباسات الل

الكتاب، وكذا إسم املحقق أو املترجم إن وجد، مع ذكر معلومات النشر 
املوجودة على غالف الكتاب أو باطنه، وأّن ما تركت ذكره يعنى ذلك أنه 

نهى أخيًرا بتحديد الجزء والصفحة. 
ُ
ر, وا

ّ
غير متوف

سابًعا: خطة البحث

    للوقوف على وضع املرأة في تولى القضاء اقتضت الضرورة تناول 
موضوع هذا البحث بتقسيمه إلى عدد من املحاور, املحور األول هو اإلطار 
املنهجى للبحث, بحيث تطرقنا فيه لتحديد اإلشكالية وتساؤالت البحث, 
وأهمية البحث, وأهدافه, باإلضافة إلى منهج البحث, ثم املحور الثانى 
وتناولنا فيه اإلطار النظرى الذى تم تقسيمه إلى مبحثين, وأنهينا البحث 
بخاتمة تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات, وذلك على النحو التالى:   
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املبحث األول: موقف الشريعة اإلسالمية من تولية املرأة القضاء.	 

املبحث الثانى: موقف القضاء املصرى من تولية املرأة القضاء.	 

الخاتمـــة.	 

املراجع.	 

املبحث الأول
موقف الشريعة اإلسالمية من تولية املرأة القضاء

هناك ثالثة أقوال في هذا املوضوع على النحو التالى:

والحنابلة  )الشافعية  الجمهور  قول  وهو  املطلق  املنع  األول:  القـــــول 
واملالكية وبعض من الحنفية(

رأى الشافعية: تحريم تولى املرأة القضاء، حيث اشترطوا في تولى القضاء 
أن يكون القا�سى ذكًرا، فقال النووى: »وشرط القا�سى مسلم، مكلف، 

حر، ذكر، عدل، سميع، بصير، ناطق، كاف، مجتهد«)1(.

وذهب الحنابلة: إلى التحريم أيًضا؛ وهذا ما هو منصوص عليه في كتبهم، 
 ،

ً
ا، عاقال

ً
قال في املقنع: »ويشترط في القا�سى عشر صفات أن يكون بالغ

ذكًرا، حًرا ...«.

املسالك:  أشرف  في  قال  القضاء؛  املرأة  تولى  موا  حرَّ املالكية:  ومثلهم 
كاتًبا، فطًنا،  يشترط أن يكون مسلًما، ذكًرا، مكلًفا، سميًعا، بصيًرا، 
، مجتهًدا«)2(، وقال في التلقين: »وال يكون الحاكم 

ً
ا، ورًعا، عدال

ً
متيقظ

عبًدا، وال امرأة«)3(.

أدلة املحرمين لتولى املرأة القضاء:

ى َبْعٍض 
َ
ُه َبْعَضُهْم َعل

ّ
َل الل ضَّ

َ
َساء ِبَما ف ِ

ّ
ى الن

َ
اُموَن َعل وَّ

َ
قوله تعالى: }الّرَِجاُل ق

ْمَواِلِهْم()4(, وجه االستدالل: أن )أل( هنا لالستغراق, 
َ
 ِمْن أ

ْ
نَفُقوا

َ
َوِبَما أ
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فتشمل جميع النساء والرجال في جميع األحوال, واألصل وجوب العمل 
بالعام حتى يأتى ما يخصصه, وال مخصص هنا)5(.

هذا  في  الشوكانى  قال  إمرأة«،  أمرهم  وا 
َّ
ول قوم  يفلح  »لن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث: )فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات، وال يحل لقوم 
توليتها؛ ألن تجنب األمر املوجب لعدم الفالح واجب)6(.

واستدل العلماء أيًضا على عدم جواز توليها القضاء بحديث أبى ذر ر�سى 
هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا أبا ذر إنى أراك ضعيًفا، وإنى أحب إليك ما 
ينَّ مال يتيم«، ووجه االستدالل 

َّ
رنَّ على اثنين، وال تول أحب لنف�سى ال تأمَّ

بهذا الحديث هو: أن اإلمارة وتولى القضاء منها ال يصلح الضعفاء لها، 
وقد ُعِلم أن املرأة ناقصة ضعيفة)7(. 

واستدل الجمهور أيًضا على عدم جواز تولية املرأة القضاء بأن املرأة 
ناقصة عقل ودين، والقا�سى يحتاج إلى كمال الرأى, قال الشربينى من 
وا أمرهم أمرأة« 

َّ
ى إمرأة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يفلح قوم ول

َّ
ول

ُ
الشافعية: »فال ت

وألن النساء ناقصات عقل ودين)8(.

واستدل الجمهور أيًضا على عدم جواز تولية املرأة القضاء أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لم يوّلِ إمرأة القضاء أبًدا، وال الخلفاء الراشدون وال خلفاء بنى أمية)9(.

الحدود  )سوى  فيه  شهادتها  تصح  فيما  القضاء  توليها  جواز   :
ً
ثانيا

والقصاص( وهو قول األحناف  وابن قاسم من املالكية)10(

جيم في سياق ذكر شروط القضاة: »وفى الحاكم العقل، 
ُ
     قال ابن ن

والسالمة  والنطق،  والبصر،  والسمع،  والحرية،  واإلسالم،  والبلوغ، 
عن حد القذف, ال الذكورة، واالجتهاد«، وقال محمد بن عبد الواحد 
السيوا�سى: »ويجوز قضاء املرأة في كل �سىء إال في الحدود والقصاص، 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون املرأة قاضًيا في األموال«)11(.
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أدلة الحنفية الذين أجازوا تولى املرأة القضاء:

قياس القضاء على الشهادة, فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة, 
وهذا أقوى دليل لديهم()12(. 

وجه  أهلها«)13(,  إلى  األمانات  تأدوا  أن  يأمركم  هللا  »إن  تعالى:  قوله 
االستدالل أن اآلية عامة, فتشمل الرجال والنساء, ومن أعظم األمانات 

أمانة القضاء.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »النساء شقائق الرجال«)14(, وجه االستالل أن اآلية عامة فلم 
تفرق بين القضاء وغيره.

وقوله: »واملرأة راعية في بيت زوجها«, وجه االستدالل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد 
جعل لها الوالية في بيت زوجها, فهذا دليل على أنها أهل للوالية. 

ا: الجواز املطلق وهو قول ابن حزم الظاهرى وابن جرير الطبرى وهو 
ً
ثالث

قول عند األحناف)15( 

قل عن الطبرى القول بجواز تولية املرأة القضاء مطلًقا، قال ابن رشد 
ُ
     ن

الحفيد املالكى: »وقال الطبرى: يجوز أن تكون املرأة حاكًما على اإلطالق 
في كل �سىء«)16(. 

ه ملسو هيلع هللا ىلص: »لن ُيفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
َّ
     فإن قيل قد قال رسول الل

مر العام الذى هو الخالفة, 
َ
ه في األ

َّ
ة«, قلنا إنما قال ذلك رسول الل

َ
إمرأ

برهان ذلك قوله عليه الصالة والسالم »املرأة راعية على مال زوجها وهى 
جاز املالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت 

َ
مسئولة عن رعيتها, وقد أ

ه تعالى التوفيق()17(.
َّ
ص من منعَها أن تلى بعض األمور وبالل

َ
ن



93 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

املبحث الثانى
موقف القضاء املصرى من تولية املرأة القضاء

     نصت املواثيق الدولية على مبدأ املساواة واحترام حقوق اإلنسان 
ا من ميثاق األمم 

ً
انطالق للجميع، وذلك  الخدمات األساسية  وحماية 

املتحدة الصادر سنة 1945، ومروًرا باإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان 
سنة 1948، والعهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
سنة 1966، كذلك الشأن في االتفاقيات الدولية املتعلقة باملرأة ومنها 
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة)18(, ويعد إصرار بعض الدول على عدم 
حصول النساء على الحق في تولى القضاء موقف يتناقض مع ما ينص 
عليه اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان، والعهد الدولى للحقوق املدنية 
والسياسية، على أن: »لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
دون تمييز من أى نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو 

الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأى سياسًيا كان أو غير سيا�سى«. 

    وقد كان الوضع في مصر يسير على عدم تولى املرأة القضاء, فهذه 
املهمة كانت قاصرة على الرجال دون النساء, وقد جرى العرف والتقاليد 
وإنما  الدستور  أو  القانون  من  أساس  على  ال  ذلك؛  على  القضائية 
العتبارات املالءمة, واعتبار أحوال وظيفة القضاء ومالبستها, وظروف 
البيئة, وأوضاع العرف والتقاليد، وهى جميعها اعتبارات مخالفة لألصول 

الدستورية, وال تبرر تعطيل نصوص القانون.

     ثم جاء قرار رئيس الجمهورية في 2003 بتعيين السيدة تهانى الجبالى 
بمنصب قاضية, بعد معركة طويلة استمرت أكثر من 50 عام من تقديم 
أول طلب, وأصبحت عضًوا في هيئة املحكمة الدستورية العليا, وهى أعلى 
درجات السلم القضائى, وفى سبتمبر 2006 طلب وزير العدل من رئيس 
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محكمة النقض -رئيس املجلس األعلى للقضاء في مصر- على تعيين املرأة 
»قاضية« من حيث املبدأ، وطبًقا للقواعد املنصوص عليها في قانون 

 للمادة 40 من دستور 1971.
ً

السلطة القضائية، وذلك إعماال

     وفى إبريل 2007 أصدر الرئيس مبارك قراًرا جمهورًيا بتعيين 31 
قاضية, من الالتى تم اختيارهن من بين 124سيدة تقدمن لهذا العمل, 
من عضوات هيئتى النيابة اإلدارية وقضايا الدولة, وقد بلغ عدد النساء 
في هيئة قضايا الدولة 72 إمرأة عام 2004, من مجموع عدد أعضاء 
الهيئة الذى بلغ 1912 عضًوا, وبلغ عدد النساء في النيابة اإلدارية نحو 
436 إمرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضًوا, أى بنسبة %25.

     وتولت املرأة املصرية رئاسة هيئة النيابة اإلدارية فترتين متتاليتين, 
هما املستشارة هند عبد الحليم طنطاوى, في الفترة من 1998 إلى 2000, 
ثم تولت املستشارة ليلى عبد العظيم جعفر رئاسة الهيئة من 2000 إلى 
2001, وشارك أعضاء هيئة النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة من 
النساء في اإلشراف القضائى على االنتخابات التشريعية التى أجريت عام 

.2000

موقف مجلس الدولة من تعيين املرأة قاضًيا:

     ساير قضاء مجلس الدولة املصرى وجهة النظر التى تحظر على املرأة 
تولى منصب القضاء عندما أثيرت أول مرة عام 1951، حيث تقدمت 
وأستاذة  السابقة  االجتماعية  الشئون  -وزيرة  راتب  عائشة  الدكتورة 
مصر  وسفيرة  القاهرة،  جامعة  الحقوق  بكلية  العام  الدولى  القانون 
السابقة- للتعيين في مجلس الدولة ورفض طلبها, فلجأت إلى القضاء 

اإلدارى الذى ق�سى بعدم أحقيتها على أساس أن:

     )قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة والقضاء على الرجال دون 
النساء ال يعدو هو اآلخر أن يكون وزًنا ملناسبات التعيين في هذه الوظائف, 
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تراعى فيه اإلدارة بمقت�سى سلطتها التقديرية شتى االعتبارات؛ من أحوال 
الوظيفة ومالبساتها, وظروف البيئة, وأوضاع الُعرف والتقاليد, دون أن 
يكون في ذلك حط من قيمة املرأة, وال ينال من كرامتها، وال إنقاص من 
مستواها األدبى والثقافى, وال يحط من نبوغها وتفوقها, وال إجحاف بها)19(، 
وإنما هو مجرد تخيير اإلدارة في مجالس تترخص فيه ملالءمة التعيين في 
وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال ومالبساتها كما قدرتها هى، وليس في 
ذلك إخالل بمبدأ املساواة قانوًنا، ومن ثم فال معقب لهذه املحكمة على 

تقديرها, ما دام قد خال من إساءة استعمال السلطة(.

     وهذا القضاء هو محل نظر، ألن العرف أو التقاليد ال يستطيعان أن 
ينسخا نًصا من القواعد اآلمرة في القانون، واألمر هنا ال يتعلق بقاعدة 
قانونية، بل بنصوص دستورية صحيحة في الداللة على وجوب املساواة 

بين جميع املواطنين في الحقوق والواجبات وفى تولى الوظائف العامة.

     وإذا كان قضاء مجلس الدولة السابق اإلشارة إليه أخذ بمعيار املالءمة 
في إقصاء املرأة من وظيفة القضاء فإن إعمال النصوص الدستورية أولى 
من إهمالها, وهى نصوص قاطعة في عدم التمييز بين الرجل واملرأة في أى 

من الحقوق والواجبات.

     وهذا ما أكده دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ 
الفرص بين جميع املواطنين دون تمييز)20(, حيث ق�سى باملساوة بين املرأة 
والرجل في جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وحماية املرأة من كل أشكال العنف)21(.

     وختاًما نقول هل من منظمة نسائية درست األسانيد الفقهية في 
تولى السيدة سوكارنو ملنصب رئيس الجمهورية في أكبر دولة إسالمية, 
أو ناقشت الحجج في وصول املرأة إلى منصب رئيس الوزراء في دولتين 

إسالميتين كبيرتين كـ”باكستان وبنجالدش“؟ 
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     وأكثر من ذلك لم تتول أية منظمة نسائية مناقشة رأى شيخ األزهر 
الذى أصدره وأجاز به للمرأة تولى منصب رئيس الجمهورية, في فتوى 
من  موقعة   2002-10-22 بتاريخ  في مصر  الدينية  املؤسسة  أصدرتها 
الجمهورية  الدكتور محمد سيد طنطاوى ومفتى  األزهر  كل من شيخ 
السابق الدكتور أحمد الطيب ووزير األوقاف, الدكتور محمود حمدى 
زقزوق، حين خاطب وزير العدل األسبق املستشار فاروق سيف النصر 
هذه الجهات مجتمعة من أجل معرفة املوقف الشرعى من قضية تعيين 
املرأة في القضاء, وجاء نص الفتوى كاآلتى: ال يوجد نص صريح قاطع من 
القرآن الكريم أو من السنة النبوية املطهرة يمنع املرأة من تولى وظيفة 
القضاء, وبالرغم من أنها فتوى صريحة وواضحة وضوح الشمس، فإن 
كثيًرا من القضاة ولألسف شيوخهم الرافضين لتولى املرأة القضاء, دائما 
ما يرددون في حجتهم لرفض تعيين املرأة في القضاء، أنه أمر مخالف 

للشريعة اإلسالمية.  

     ونحن نرى أن حق النساء في الوصول ألعلى املناصب القضائية حق 
على  الحصول  في  الكامل  ودعمنا  تضامننا  نؤكد  فإننا  لذا  دستورى، 
استحقاق دستورى استمر التعنت في تطبيقه ما يزيد عن نصف قرن.     

اخلامتة
     على الررغم من أن النساء املصريات سبقن غيرهن في الدول العربية 
املشاركة  في  حقوقهن  على  الحصول  في  األوروبية-  الدول  –وبعض 
السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق األمر بالقضاء، 
فما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولى املناصب القضائية.

     وعلى الرغم من إطالق العديد من حمالت الدفاع عن حق وصول 
النساء ملنصة القضاء، ونضاالت عدة لخريجات انطبق عليهن شروط 
االلتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إال أن تعنت بعض 



97 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

واإلطاحة  يتغير,  ال  ثابت  الحق  صاحبات  أمام  القضائية  الهيئات 
بالدستور سواء كان دستور 1971 سابًقا أو دستور2014 الحالى هو سيد 
املوقف، وللمفارقة أن يخالف النصوص الدستورية والقانونية حول 
حق املساواة بين الجنسين، ومبدأ تكافؤ الفرص هى الهيئات القضائية 
»رجاالت العدالة« نفسها سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.

وبناًء على ما تقدم نو�صى ببعض التوصيات: 

عّين القضاة من ذوى الكفاءات العالية دون النظر 
ُ
يجب على الدولة أن ت

إلى الجنس, فمعظم مجاالت العمل في القضاء تحتاج إلى أهلية خاصة 
حتى يقام بأعبائها، وليست هذه األهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة, إنما 

تتعلق بالقدرة على تحمل أعباء ذلك املوقع، والتأهيل الخاص لذلك.

يجب العمل على تطبيق نصوص الدستور الذى أعطى للمرأة الحق في 
العمل دون قيد أو شرط, طاملا توافرت فيها شروط الوظيفة, وال فرق 

بينها وبين الرجل.

     وفى النهاية أتمنى إرساء قواعد العدل واملساواة التى نادت بها جميع 
الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية, وأن يكون هذا البحث 
املتواضع ليس إال محاولة منا لطرق باب البحث في موضوع حق املرأة في 
تولى القضاء, والذى ال يزال بحاجة للتنقيب والبحث املعرفى, ومحاولة 
إعادة النظر في مختلف النقاط التى تتعلق بهذا املوضوع, للخروج لوضع 

أفضل.

املراجـــــع
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الدكتورة سميرة مو�صى	عاملة الذره املصريه

            الدكتورة سميرة مو�سى أول عاملة ذره مصرية عربية أو ميس كوري 
الشرق وكانت أول امرأة عربية تحصل على درجة الدكتوراه، كما حصلت 
على منحة »فولبرايت« لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا، واستطاعت 
الحصول على نتائج في مجال أبحاث الذرة أذهلت األوساط العلمية في 
أمريكا وأوروبا؛ فسمح لها بزيارة املعامل السرية للذرة بالواليات املتحدة 

األمريكية، لتكون املصرية الوحيدة التى سمح لها بذلك

         ولدت سميره مو�سى في الثالث من مارس 1917م في قرية سنبو 
الكبرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، وتعلمت سميرة منذ الصغر القراءة 
و الكتابة، وحفظت عدة أجزاء من القرآن الكريم، وكانت تتمتع بذاكرة 

قوية تؤهلها لحفظ ال�سيء بمجرد قراءته.

        انتقل االب مع ابنته إلى القاهرة من أجل تعليمها ، واشترى ببعض 
القاهرة، والتحقت سميرة  في  أمواله  ليستثمر  بالحسين   

ً
أمواله فندقا

بمدرسة » قصر الشوق” االبتدائية ثم بمدرسة “بنات األشراف” الثانوية 
مو�سى”حصدت  “نبوية  وإدارتها  تأسيسها  على  قامت  والتي  الخاصة 
الطالبة سميرة الجوائز األولى في جميع مراحل تعليمها، فقد كانت األولى 

 دور العاملات املسلمات 
في العلوم الحديثة

 معهد الدرسات اآلسيويه – جامعة الزفازيق
جمهورية مصر العربية

د .�سامية حلمى حافظ
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على شهادة التوجيهية عام 1935م، ولم يكن فوز الفتيات بهذا املركز 
امتحانات  بدخول  لهن  يسمح  يكن  لم  حيث  الوقت  ذلك  في  مألوفا 
التوجيهية إال من املنازل حتى تغير هذا القرار عام 1925 بإنشاء مدرسة 

األميرة فايزة، أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر.

     وعرفت الدكتورة سميرة مو�سى بمواهبها املتعددة، فأدمنت قراء 
الكتب حتى كونت مكتبة ضخمة تم إهداؤها للمركز القومى للبحوث 
بعد وفاتها، وأجادت العزف على العود وكتابة النوت املوسيقية، والنسج 
والتريكو، باإلضافة إلى شغفها بالتصوير، وكانت لها مبادراتها االجتماعية 

الكبرى مثل محو األمية في الريف املصرى، وايواء املشردين في الشوارع.

       وحصدت سميرة الجوائز األولى في جميع مراحل تعليمها، فقد كانت 
األولى على شهادة التوجيهية عام 1935م، و لم يكن فوز الفتيات بهذا 
املركز مألوفا في ذلك الوقت حيث لم يكن يسمح لهن بدخول امتحانات 
التوجيهية إال من املنازل حتى تغير هذا القرار عام1925م بإنشاء مدرسة 
لتفوقها  في مصر. ، وكان  للبنات  ثانوية  األميرة فايزة ، أول   مدرسة 
املستمر أثر كبير على مدرستها حيث كانت الحكومة تقدم معونة مالية 

عاملة الذرة املصرية د سميرة مو�سى
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للمدرسة التي يخرج منها األول، دفع ذلك ناظرة املدرسة نبوية مو�سى 
إلى شراء معمل خاص حينما سمعت يوًما أن سميرة تنوي االنتقال إلى 

مدرسة حكومية يتوفر بها معمل.

         والفت سميرة مو�سى كتابا )الجبر الحديث( وكان عمرها 16 عاما 
طبعت منه 300 نسخة على نفقة والدها وزعتها على زميالتها 

         ومثلت املرحلة الثانوية نقطة فارقة في حياة سميرة مو�سى حيث 
لتفوقها  وكان  الخاصة،  الثانوية  األشراف”  بنات  بمدرسة  التحقت 
املستمر أثر كبير على مدرستها حيث كانت الحكومة تقدم معونة مالية 
للمدرسة املثفوقة التي يحصد طالبها املتفوقين املراكز األولى، وكان لرأئدة 
الفكر التربوى املربية الشهيرة نبوية مو�سى ناظرة مدرسة “بنات  األشراف 
الخاصه “ دورا هاما في تنمية موهبة سميرة مو�سى، والتى سرعان ما 
بادرت بشراء معمال خاصا حينما سمعت أن سميرة مو�سى تنوي االنتقال 
إلى مدرسة حكومية يتوفر بها معمل، ووظفت افضل مدر�سي العلوم من 

اجلها.

        وكانت سميرة مولعة بالقراءة، واستطاعت تكوين مكتبة كبيرة متنوعة 
من األدب والتاريخ وخاصة كتب السير الذاتية للشخصيات القيادية 

املتميزة ، وقد تم التبرع باملكتبه إلى املركز القومي للبحوث؛

كما أجادت استخدام النوتة واملوسيقى وفن العزف على العود، كما 
نمت موهبتها األخرى في فن التصوير بتخصيص جزء من بيتها للتحميض 

والطبع.

       واختارت سميرة مو�سى أن تستكمل دراستها في كلية العلوم  رغم أن 
مجموعها الكبير الذى كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة .

 وكان الدكتور مصطفى مشرفه أول أستاذا مصريا يتولى عمادة كلية 
العلوم ، ولفت أنتباهه نبوغ الطالبة سميره مو�سى فاهتم بها وشجعها حتى 
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حصلت على بكالوريوس العلوم بتفوق وكانت االولى على دفعتها ورفضت 
الكلية تعينه  بسبب صغر سنها ، ووضع الدكتور مشرفه استقالته على 
مكتب مدير الجامعة عتراضا على رفض الجامعه تعيين سميرة مو�سى ، 
وظل على موقفه حتى تم تعيين سميرة مو�سى معيدة بجامعة  فؤاد األول 

.. جامعة القاهرة حاليا

.      وشاركت في مشروع القرش إلقامة مصنع محلي للطرابيش الذى كان 
يشرف عليه الدكتور مصطفى مشرفة .

       كما شاركت سميرة مو�سى أيضا في جمعية الطلبة للثقافة العامة والتي 
هدفت إلى محو األمية في الريف املصري، وجماعة النهضة االجتماعية 
والتي هدفت إلى تجميع التبرعات؛ مساعدة األسر الفقيرة، كما انضمت 

أيًضا إلى جماعة إنقاذ الطفولة املشردة، وإنقاذ األسر الفقيرة.

      وحصلت على شهادة املاجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات

      وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها اإلشعاع النووي، و حصلت 
على الدكتوراة في األشعة السينية و تأثيرها على املواد املختلفة.

أبحاث  في  الثالثة  السنة  في سنتين وقضت  الرسالة  وأنجزت          
متصلة وصلت من خاللها إلى معادلة هامة تمكن من تفتيت املعادن 
الذرية من مواد قد  القنبلة  النحاس ومن ثم صناعة  الرخيصة مثل 
العربية  العلمية  الكتب  تدون  لم  لكن  و   ، الجميع  متناول  في  تكون 
سميرة  العاملة  وتلقت  مو�سى.  سميرة  د.  إليها  توصلت  التي  األبحاث 
مو�سى عددا من العروض للعمل في أمريكا، والحصول على الجنسية 
 األمريكية، لكنها رفضت وفضلت العودة للوطن ملواصلة رسالتها العملية
     كان هدف سميرة هو ان تسخر الذرة لخير اإلنسان وتقتحم مجال 

العالج الطبي، وأن يكون عالج مرض السرطان بالذرة

         وكانت عضوا في كثير من اللجان العلمية املتخصصة على رأسها 
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التي شكلتها وزارة الصحة  الذرية  القنبلة  الطاقة والوقاية من  “لجنة 
املصرية، وكانت تذهب الى مستشفى القصر العيني  لتقدم خبرتها وعلمها 

ملساعدة مر�سى السرطان

حصلت سميرة مو�صى على الكثير من االلقاب منها

      مس كورى الشرق نسبة إلى عاملة الفيزياء البولندية » مارى كور«، 
وتنبأ له أساتذتها في جامعة بدفورد في تقريره العلمي الذي أرسله إلى 
الجامعة في القاهرة ، أن تجارب سميرة مو�سى قد تغير وجه اإلنسانية لو 

وجدت املعونة الكافية

      وعملت على إنشاء هيئة الطاقة الذرية ، نظمت مؤتمر الذرة من أجل 
السالم الذي استضافته كلية العلوم وشارك فيه عدد كبير من علماء 

العالم

     وكانت سميرة مو�سى عضوا في كثير من اللجان العلمية املتخصصة 
على رأسها »لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية« التي شكلتها وزارة 

الصحة املصرية

      كماحرصت على إيفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة فكانت 
دعواتها املتكررة إلى أهمية التسلح النووي، ومجاراة هذا املد العلمي 
كلية  استضافته  الذي  السالم  أجل  من  الذرة  مؤتمر  نظمت  املتنامي 

العلوم و شارك فيه عدد كبير من علماء العالم

        تلقت العاملة املصرية  ضربة موجعة يناير من عام 1950م حين 
الرغم  وعلى  مفاجئ،  مشرفة بشكل  مصطفى  أستاذها على  توفى 
كانت  االتهام  أصابع  أن  إال  مفاجئة،  قلبية  أزمة  وكأنه  بدا  األمر  من 
دون  للحيلولة  اغتياله  عملية  في  اإلسرائيلى  املوساد  ضلوع  إلى  تشير 
الذرة. بأبحاث  يتصل  فيما  وخاصة  العلمية  مجهوداته   انتشار 
       راجت األبحاث العلمية التى كانت تجريها سميرة مو�سى ، ما جعلها على 
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رض عليها خياران ال ثلث لهما، إما أن 
ُ
رأس قائمة العقول العربية التى ف

 تر�سى بالتجنيد والعمالة، وإما أن تنضم إلى قائمة اغتيال العلماء العرب .
       استجابت الدكتورة سميرة إلى دعوة للسفر إلى الواليات املتحدة 
األمريكية في عام 1952م، حيث أتيحت لها الفرصة إلجراء أبحاث في 
 
ً
معامل جامعة “سانت لويس”  بوالية ميسوري األمريكية، وتلقت عروضا

مغرية بداية من الحصول على الجنسية األمريكية ، ومبالغ أموال طائلة 
مقابل بقائها في أمريكا  هناك لكنها رفضت 

	 	 	 اغتيال عاملة الذره املصرية:	

ضواحي  في  نووية  معامل  زيارة  لدعوة  استجابت  بأيام  عودتها  وقبل 
املرتفع ظهرت  الوعر  كاليفورنيا  وفي طريق  في5 أغسطس،  كاليفورنيا 
سيارة نقل فجأة، لتصطدم بسيارتها بقوة، والقت بها في واد عميق ، 
وقد تمكن سائق السيارة  زميلها الهندي الباحث الدكتوراه  في درجة من 
النجاة، حيث قفز من السيارة، واختفي إلى األبد ، وتشير أصابع االتهام 
إلى دور الفنانة راقية إبراهيم” راشيل ابراهام ليفى« اليهودية املصرية التى 
كانت تربطها عالقة صداقة مع الدكتورة سميرة مو�سى ،وفى نفس الوقت 

كانت على عالقة وثيقة باملوساد. 

وأكد	مستشار مصر الثقافي في واشنطن:

       أن عاملة الذرة املصرية كان ضمن أبحاثها اختراع جهاز لتفتيت املعادن 
الرخيصة إلي ذرات عن طريق التوصيل الحراري للغازات ومن ثم تصنيع 

قنبلة ذرية رخيصة التكاليف. 

وكان اخر ماكتبته عبارة      » ثم غربت الشمس«

       أوضحت التحريات أن السائق كان يحمل اسًما مستعارا وأن إدارة 
املفاعل لم تبعث بأحد الصطحابها 

 وقيدت القضية ضد مجهول برغم ماتشير إليه أصابع االاتهام من خطة 
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اسرائيلية أمريكية مطاردة علماء الذرة املصريين والعرب ، ولم يفتح حتى 
االن اي تحقيق رسمي في حوادث اغتيال سميرة مو�سى .

    وبالرغم من كثرة األبحاث والدراسات التي قامت بها الدكتورة سميرة 
إال أن معظمها لم يصل إلينا، بقي علمها وعقلها هناك .. في هوة سحيقة 

ال تعرف الرحمة.

العامله الدكتوره منى بكر

         الدكتورة منى بكر محمد، مدير مركز النانو تكنولوجي، األستاذ 
املساعد باملعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وهى من أبرز باحثي 
»النانو تكنولوجي« ليس فقط في مصر بل في العالم كله، ووفًقا للمؤشر 
الدولي الذي يصنف العلماء طبقا لتخصصاتهم، فإن الرقم “20” الذي 
حققته الدكتورة منى بكر يضعها ضمن قائمة العلماء املرجعيين في مجال 

النانوتكنولوجي وتم االستشهاد بأبحاثها أكثر من 1800 مرة.

وحصلت  أسيوط،،  بمحافظة  م   1971 عام  محمد  بكر  منى  ولدت   
بكالوريوس  على  وحصلت  1987م،  العامة عام  علي الثانوية 
علوم كيمياء من جامعة أسيوط عام 1991م، وكانت االولى على دفعتها، 
أسيوط عام  من جامعة  الفزيائية  الكيمياء  في  ماجستير  وحصلت 
جورجيا  معهد  الفيزيائية من  في الكيمياء   دكتوراة  وعلى  1994م، 
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية تحت إشراف الدكتور مصطفى 
السيد، والذي أرسلها إلى أمريكا في بعثة من جامعة أسيوط ملدة أربع 
 بمعهد علوم الليزر بجامعة 

ً
سنوات ونصف، وذلك حينما كان أستاذا

الدكتور  أبحاثها  على  إلى سويسرا لُيشرف  بعدها  ذهبت  ثم  أسيوط، 
ماجد شرقية، عالم النانوتكنولوجى، ملدة خمس سنوات، عادت بعدها 
إلى جامعة أسيوط، ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة لتلتحق بمركز الليزر، 
الذي أسهمت من خالل خبراتها في تأسيس مدرسة علمية هى األولى، التي 
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تسهم فيها عاملة مصرية تختص بعلم النانوتكنولوجى في مصر. 

منهم  مسجلة  دولية  اختراع  براءات  أربعة  بكر  مني  العامله  وسجلت 
استحداث عقار يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، وأسست 

أول شركة في مصر والعالم العربي في مجال النانو تكنولوجى

وأسست منى بكر مدرسة مكونة من ثالثة وأربعين طالب في الدراسات 
العليا قاموا بتصنيع املواد النانوية وتطبيقاتها في الخاليا الشمسية  وتنقية 

املياه وتحلية املياه والتطبيقات الطبية الحيوية .

 وأصيبت العاملة الدكتورة منى بكر بمرض نادرلم يعرف تشخيصة حتى 
اآلن تسبب في مكوثها باملستشفى أكثر من أربعة أشهر لم تتوقف خاللهاعن 
العمل وكتابة أبحاث جديدة ومراجعة تجارب الباحثين رغم آالم املرض 
والجراحات العديدة التي أجريت لها ، ورحلت الدكتورة منى بكر في الرابع 
من مارس  2017م عن عمر يناهز ثمانية وأربعون عاما، وعدالبعض أن 

موت العاملة منى بكر موتا في ظروف غامضة .

الدكتورة منى مصطفى محمد

      العاملة الدكتورة   منى مصطفى محمد أمين االستاذة بكلية العلوم 

العامله الدكتوره منى بكر
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جامعة القاهرة، والتى تتركز أبحاثها في بيولوجيا الخلية وعلم الفيروسات، 
واستكشاف سبل جديدة لعالج السرطان، تتعاون الدكتورة منى تعاونا 
وثيقا مع علماء في جامعة واين ستيت في الواليات املتحده وحازت على 
جائزة الباحث العلمي الدولي من مؤسسة افون عام 2005م عن بحثها 
في سرطان الثدى، وفازت بجائزة املرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا 
مصطفى  منى  الدكتورة  ووصلت  2014م،  عام  التنمية  أجل  من 
بأبحاثها العلمية إلى العاملية حول مكافحة سرطان الثدى ، وصنفتها 
وزارة الخارجية األمريكية ضمن أبرز 10 نساء في العالم لعام 2012م 
، وتم وضع أسمها وجنسيتها على قاعة النساء املشاهير في العلوم بوزارة 
الخارجية األمريكية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك 

ألبحاثها الرائدة في مجال التهابات سرطان الثدى.

 وقد أسست الدكتورة منى مصطفى محمد معمل لعلم األحياء والسرطان 
بجامعة القاهرة بعد فوزها بجائزة مؤسسة أفون البحثية الدولية في 
أبحاث سرطان الثدي عام 2005م، وقامت بتدريس علم األحياء الجزيئي 

في جامعة القاهرة على مدى 20 عاما.

العامله الدكتورة نجوى عبد املجيد      

الدكتورة نجوى أستاذ الوراثة البشرية والحاصلة على جائزة لوريال 

الدكتورة منى مصطفى محمد
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واليونسكو للعلوم، أثبتت أن الوصول إلى التكريمات العاملية ال يتطلب 
الطب  في  والدكتوراة  املاجستير  على  حصلت  فلقد  بالخارج  الدراسة 
وعلم الوراثة، اكتشفت نجوى بعض الطفرات الوراثية وهي من أوائل 
الباحثين في مصر الذين أثبتوا وجود الخلل الجيني وزيادة احتمال حدوثه 

في حاالت زواج األقارب

 واكتشفت  العاملة الدكتورة نجوى عبد املجيد بعض الطفرات الوراثية، 
وهي من أوائل الباحثين في مصر الذين أثبتوا وجود الخلل الجيني وزيادة 
احتمال حدوثه في حاالت زواج األقارب، وتعد الدكتورة نجوى عاملة 
وراثة وأستاذة الوراثة البشرية وتقييم بحوث األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة ورئيس فريق البحث العلمي باملركز القومي للبحوث أول عاملة 
عربية تفوز بجائزة لوريال واليونسكو لعام 2002، في ُمكافأة على أبحاثها 
لألطفال ذوي االضطرابات الجينية، وحصلت على شهادة الدكتوراه في 
علم الوراثة البشرية من املركز القومي للبحوث، وهي أخصائية في علم 
الوراثة في معهد علم الوراثة في كاليفورنيا وجامعة ييل. وزميل بجامعة 
أوبساال بالسويد، هي ُمؤسس مجموعة أبحاث التوحد في املركز القومي 

للبحوث، وأشرفت على حوالي سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه .

الدكتورة نجوى عبد املجيد   ساميه عبد الرحيم ميمنى



111 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

العاملة السعوديه ساميه عبد الرحيم ميمنى

        العاملة الدكتورة  سامية عبد الرحيم ميمنيهي أول َجّراَحة سعودية 
تتخصص في مجال جراحة املخ واألعصاب. حصلت على عدة براءات 
اختراع في عدة مجاالت طبية، وعملت أستاذة جامعية وُمخترعة وطبيبة 

وَجراَحة أعصاب 

        ولدت سامية عبد الرحيم ميمنى عام 1955م  ، وتأثرت بوفاة والدها 
خالل تعرضه لحادث أليم أسفر عت كسر في الجمجمه، ومن هنا أصرت 
الطفله على أن تكون أول جراحه سعوديه تتخصص في مجال جراحة 
املخ واألعصاب ـ وملا أنهت دراستها الثانويه التحقت بمدرسة الطب،بعد 
حصولها على بكار بكالوريوس الطب من جامعة امللك فيصل، ونظرا 
لعدم وجود قسم دراسات عليا في الجامعه ، وفى الدول العربيه أيضا ، 
فقد التحقت بالدراسات العليا في الواليات املتحده  األمريكيه واجتازت 
اختبارات االمتياز لتنضم إلى اعرق جامعات الطب في الواليات املتحده 
األمريكيه وهى جامعة »شارلز » دار الطب والعلوم في مستشفى مارثن 
كنج ، وبعد أن أنهت دراستها في هذا التخصص الصعب عملت جاهدة 
على ترتيب معايير اإلصابات الدماغية وطرق عالجها، وقد أستفاد العالم 
من أبحاثها الطبية واختراعاتها التى جعلت الطب في تطور مستمر وكان 
من اختراعاتها جهاز« االسترخاء العصبى« ، وهو عباره عن وحداتمن 
أجهزة الكمبيوتر املحاكى تستطيع من خاللها تحريك وشفاء األعصاب 
املصابه بالشلل. ونجحت الدكتوره  ساميه عبد الرحيم  في اختراع جهاز » 
الجونج« وهو جهاز فريد من نوعه يساعد  على التحكم بالخاليا العصبيه 
وإضافة   ، العالم  في  الوحيد  يعتبر  الجهاز  وهذا  وغلقها،  فتحا  مابين 
لالختراع  الذى يساعد على اكتشاف حالت السرطان املبكره ، وحصلت 
على براءة االختراع من املجلس الطبى األمريكى« P.c.t  ، وكان االختراعها 
أكبر أثر في قلب موازين عمليات  جراحات املخ واألعصاب ، كما أنها جعلت 
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من الجراحات املتخصصه الصعبه جراحات بسيطه وسهله بالتخدير 
املوضعى .

         وانهالت عليها العروض املالية ومنحها الجنسية األمريكية واالقامه 
والعمل بالواليات املتحدة األمريكية  لكنها رفضت جميع العروض التى 

قدمت لها .

         وأستمرت الدكتورة سامية عبد الرحيم  في أبحاثها وانجازاتها العلميه 
حتى 20 أكتوبر 1997م ، فكان القرار تصفيتها وإعادتها إلى أهلها في تابوت 
،ونشرت محطة C NN صورا لجثة العامله السعودية مقتوله في خنقا 
بشقتها، وتعرف عليها أهلها بطريق الصدفه ملشاهدتهم هذه القناه التى 
بثت صور الدكتوره التى وجدت جثته داخل احدى الثالجات العاطله 

عن العمل في مدينة  والية كاليفورنيااألمريكيه .

       ووفقا لتقرير الشرطة تم القبض على حارسا للعمارة التي قد كانت 
باملؤبد،   عليه  وحكم   ، بالجريمه  يعترف  لم  الطبيبة،والتى  بها  تسكن 
وأختفت  أوراق األبحاث واالختراعات، ونقل جثمان الطبيبة ملكة املكرمه.

العاملة حياة سندي

          الدكتورة حياة سليمان سندي عاملة وباحثة سعودية صاحبة 
مشروع التشخيص للجميع، وهى أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه 
في التقنية الحيوية من جامعة كامبردج، استطاعت أن تتوصل إلى العديد 
من االختراعات العلمية املهمة جعلتها تتبوأ مكانة علمية عاملية رفيعة، 
سعودية  عاملة  ي  الصوتية  للموجات  مجس  اختراع  أهمها  من  وكان 
خرى , أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراة في التقنية الحيوية من 

ُ
أ

جامعة كامبردج في أدوات القياس الكهرومغناطيسية والصوتية , بحسب 
تصنيف جامعة بيركلي – كاليفورنيا بالواليات املتحدة

         ولدت حياة سندى في مكه املكرمة في نوفمبرعام 1967م، ،وهى 
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عضوة في مجلس الشورى السعودي ،ومن أبرز ثالث عاملات ، هن: كارل 
رائدة فضاء،  أول  كاثي سيلفر،  والثانية  السرطان،  بحوث  رئيس  دار 

وحياة سندي.

      اخترعت الدكتورة حياة سندي تطبيقات متعددة في نواحي مختلفة 
 DNA النووي   والحمض  الجينات  وفحوصات  الدوائية  للصناعات 
البيئة  لحماية  البحثية  املشاريع  وكذلك  الوراثية،  باألمراض  الخاصة 
وقياس الغازات السامة، وبلغ اختراعها بدقته العالية إلى تحقيق نسبة 
نجاح في معرفة االستعداد الجيني لإلصابة بالسكري تبلغ 99.1%، بعد 

أن كانت ال تتجاوز %25.   

        وعملت الدكتورة حياة سنى أستاذا زائرا في جامعة هارفرد، وركزت 
على تحقيق هدفها الذي تسعى إليه منذ زمن بشأن توثيق الصلة بين 

العلم واألثر االجتماعي.

 في بريطانيا التابعة ملجلس 
ً
          وانضمن إلى مجموعة العلماء األكثر تفوقا

الفخرية  العضوية  البريطانية  امللكية  البريطاني،ومنحتهاالكلية  العموم 
 إلسهاماتها العلمية، 

ً
تقديرا

 لجهودها 
ً
وُعينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسكو عام 2012 تقديرا

العلمية. وتعد حياة سندى أول سفيرة من السعودية، وأول إمرأة تختار 
سفيرة في مجال العلوم داخل

العاملة السعودية غادة املطيري

       الدكتورة غادة مطلق عبد الرحمن املطيري عاملة ومخترعة وسيدة 
أعمال سعودية، ولدت في 1 نوفمبر 1976م في بورتالند، بوالية أوريغون، 
الصيدلية.  الكيمياء  أستاذ  وهي  سعوديين،  ألبوين  املتحدة  الواليات 

وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو 
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 من املبضع لتتمكن 
ً

     استطاعت غادة املطيري استخدام الضوء بدال
من إظهار اسمها على الئحة املخترعين الجدد في أمريكا بعد أن نالت أرفع 

جائزة للبحث العلمي في أمريكا

      وتخرجت الدكتورة غادة املطيرى من كلية العلوم قسم الكيمياء 
رسالة  أكملت  ثم  أنجلوس،  لوس  في  “أوكسيدينتال”  جامعة  في 
املاجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا “بيركلي”، حصلت 
الكيمائية الهندسة  في  كاليفورنيا  والية  من  الدكتوراه  منحة   على 

ا أستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو بالواليات         تعمل حاليًّ
املتحدة األمريكية، نالت الدكتور غادة املطيري جائزة اإلبداع العلمي من 
أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الواليات املتحدة األمريكية “إتش.
أي.إن”، وقيمتها ثالثة ماليين دوالر، وهي جائزة تحظى بتغطية متميزة في 
منح ألفضل مشروع بحثي من بين عشرة 

ُ
األوساط العلمية الدولية، وت

آالف باحثة وباحث، لتنقش اسم بالدها واسمها على الئحة املخترعين 
الجدد في الواليات املتحدة.

        وتمكنت من تطوير جهاز جديد يستطيع حمل الدواء إلى النقطة 
املصابة بااللتهاب في داخل جسم اإلنسان، كان قد تم اإلعالن عنه منذ 
ا على توظيف نفس الفكرة في مجاالت   أنها تعمل حاليًّ

ً
3 أعوام، مؤكدة

الزراعة والهندسة، والجهاز يعمل على اختراق الجسم لعالج االلتهابات 
دون الحاجة لجراحة، وقد أثبت نجاحه في عالج العين ومر�سى املفاصل 
هذه  لتطبيق  ا  حاليًّ العمل  وجارٍى  املتحدة،  الواليات  في  الروماتويدي 
التكنولوجيا في مجاالت أخرى، بما في ذلك الزراعة والهندسة والتصنيع. 

 وطلبت قبل عشر سنوات بدأت من جراحي القلب تحديد املشكلة الكبرى 
أّن انسداد الشرايين  الكبرى أجمعت  النسبة  أّن  التي تواجههم لتجد 
الذي يؤدي إلى السكتات الدماغية، وتحديًدا تراكم الدهون في جدران 
الشرايين مع التقدم في السن، ولكن املشكلة كانت أّن أخصائّيي القلب ال 
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يستطيعون تحديد ما إذا كان هناك التهاب، خصوًصا في املراحل املبكرة

 على إنتاج مادة تتفاعل مع االلتهاب، 
ً
 وبحلول عام 2011م كانت قادرة

وفي عام 2013 م تمكنا من تطوير تكنولوجيا “النانو كبسولة” التي ال 
تذوب في املاء، وتنفتح فقط عن اتصالها مع االلتهاب في الجسم البشري.

رجم في 
ُ
ا باسم )التقنية الدقيقة( ت وقدمت عشرة أبحاث ومؤلًفا علميًّ

 خاًصا قيمته مليون 
ً
أملانيا واليابان والواليات املتحدة، وتمتلك معمال

ا على مشروعين  تعمل حاليًّ كاليفورنيا، حيث  إياه والية  منحتها  دوالر 
طبيين جديدين، وتأمل في أن يكون معملها حلقة وصل بين الجامعات 

ومراكز األبحاث األمريكية ونظيرتها السعودية

مشاعل الشميمري

          الدكتورة مشاعل الشميمري هي مهندسة سعودية تعمل في مجال 
هندسة الطائرات، واملراكب الفضائية والصواريخ. حصلت على جائزة 
املرأة امللهمة عام 2015 م من جائزة املرأة العربية، وتعدُّ أول سعودية 

تلتحق بوكالة الفضاء األمريكية ناسا 

      ُولدت مشاعل الشميمري عام  1984م في الواليات املتحدة األمريكية 
العربية  اململكة  في  طفولتها  سنوات  بعض  قضت  سعوديين،  ألبوين 

السعودية، لكّنها عاشت بشكٍل أسا�سي في الواليات املتحدة األمريكية.

حصلت مشاعل على شهادة بكالوريوس العلوم في هندسة املالحة الجوية 
ميلبورن،  في  للتكنولوجيا  فلوريدا  معهد  من  التطبيقية  والرياضيات 
في هندسة  للعلوم  املاجستير   على شهادة 

ً
أيضا فلوريدا. كما حصلت 

املالحة الجوية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا أيًضا. وتضّمن تركيزها 
تصميم  والتحليلية،  التجريبية  الهواء  ديناميكيا  من:  كل  األكاديمي 

         الصواريخ والدفع الحراري النووي.
 بدأ ولعها وحّبها للفضاء في عمر الست سنوات، عندما كانت تحّدق إلى 
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م 
ّ
النجوم في صحراء عنيزة في اململكة العربية السعودية، وقررت تعل

الطريقة التي يتم فيها صنع املركبات الفضائية إلرضاء فضولها وتمكينها 
        من استكشاف الفضاء. 

عام   MISHAALفي  Aerospace“ الخاصة   شركتها  مشاعل  وأسست 
الصواريخ  بناء  في  األكبر  حلمها  تحقيق  وراء  بذلك   

ً
ساعية  ،2010

الفضائية ،وعملت مشاعل مع “  Raytheon Missile System في قسم 
الديناميكيا الهوائية، وساهمت في أكثر من 22 برنامج صواريخ مختلف. 
الهواء،  ميكانيكيا  التالية:  املميزة  املجاالت  االحترافية  خبرتها  تتضمن 
اختبار نفق الرياح، تصميم املركبات، املحاكاة التنبؤية والتحليل، تحليل 

مرحلة انفصال الصواريخ، مع تركيز قوي على تطوير أداة حاسوبية 

  اشتركت أثناء دراستها في املرحلة الثانوية  في مسابقات عدة لصناعة 
رجل آلي وقد حصلت على املركز األول من بين 80 متسابق واملرتبة الثالثة 
من بين 400 متسابق، وهو ما جعلها تقدم على دراسة هندسة الفضاء 
في الجامعة، وهي نوعان من الهندسة النوع األول عن أي �سيء يطير في 
الغالف الجوي بديناميكية الهواء، النوع الثاني الطيران في الفضاء بدون 

هواء.

 بعد تخرجها في مشروع
ً
 بحثية

ً
وعملت مشاعل عندما كانت مساعدة

مشاعل الشميمري  غادة املطيريالعاملة حياة سندي
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NASA Marshall Space Flight Center للدفع الحراري النووي. وقامت 
بتحليل وتصميم محرك صاروخي نووي حراري لـ بعثة املريخ الخاصة 
بوكالة NASA. كما صممت وعّدلت سلوك السوائل الحرارية داخل اللب 
النووي ملفاعل من الستينات من نوع NERVA لتستطيع فهم املشاكل 
املتعلقة بالحرارة ولتطوير الترميزات من أجل تصميم محرك نووي حراري 

            صاروخي جديد. 

كان هدفها من ذلك تصميم صاروخ نووي حراري يتمكن من تقليص أو 
حتى إنهاء املشاكل الحرارية التي واجهت مفاعل NERVA في الستينيات. 
تضّمنت   .  Grooved-Ring مفاعل  الجديد  التصميم  هذا  على  طلق 

ُ
أ

الذكر  املفاعل سابق  وإعادة تصميم  نمذجة  تعديل،  تحليل،  أبحاثها 
لتقليل املشاكل الحرارية وتحسين كفاءة الصاروخ نفسه. نجح بحثها 
 ونشرت ورقة بحثية في شهر تموز من عام 2007 في مؤتمر 

ً
 باهرا

ً
نجاحا

 AIAA/ASME/SAE/ASEE  Joint  Propulsion  Conference ومعرض 
      and Exhibit الثالث واألربعين. 

في قسم  أنظمة  املاجستير كمهندسة  بعد حصولها على درجة  عملت 
 Raytheon Missile. وساهمت في الفترة  Systems ديناميكيا الهواء في
التي قضتها هناك في أربعة اختبارات رياح مختلفة كمحلل للمعطيات 
ومهندس فاحص وعملت على 22 برنامج صاروخي مختلف، وكمحللة 
طريقة  لتطوير  البرمجية  الترميزات  بعض  كتابة  على  عملت  معطيات 

تحليل بيانات اختبار الرياح بما يتناسب مع بيئة متسارعة باستمرار.

 كمهندسة فاحصة عن تحسين وتطوير تنفيذ مصفوفة 
ً
كانت مسؤولة

د من 
ّ
التشغيل في اختبار نفق الرياح، اختبار اإلعدادات املرغوبة، التأك

د من تقديم نفق الرياح 
ّ
أّن النموذج قد ُجمع بشكٍل صحيح وآمن، والتأك

للبيانات الدقيقة.دفعها العمل في بيئة مجهدة ومتغيرة باستمرار كتلك 
البيئة املوجودة في اختبارات أنفاق الرياح على التجاوب بسرعة والتفكير 
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بصورة مستقلة لتخفيض النفقات وضمان سير العمل كما هو مخطط. 
فطّورت باإلضافة إلى أنفاق اختبار الرياح عدة نماذج للمالحة الجوية 
ديناميكية  على  النموذج  تغيير  تأثيرات  بتحليل  قامت  كما  املختلفة. 
املركبة في الهواء بشكٍل عام باإلضافة إلى قيامها بتحليل منفصل متعدد 
املراحل لصواريخ مختلفة. وكانت معظم املشاريع التي عملت عليها تتم 
وفق برنامج محدد وثابت وتحتاج إلى العمل الدؤوب وإنجاز املهام املوكلة 

بالوقت والفعالية الم

 Mishaal وهي  Aerospac« وأسست بعدها مشاعل شركتها الخاصة 
ر صواريخ إلطالق األقمار الصناعية الصغيرة. حيث قامت هذه 

ّ
 توف

ٌ
شركة

الشركة بتصميم وتطوير صواريخها الخاصة لحمل األقمار الصناعية 
الصغيرة التي يقل وزنها عن 500 كيلوغرام إلى املدار األر�سي املنخفض. 
وكانت سلسلة M-Rocket هي أول سلسلٍة من هذه الصواريخ الفّعالة 

قليلة التكلفة التي تزّود بمركبات إليصال األقمار إلى الفضاء

      وصنفتها مجلة Business.com كواحدة من أكثر مائة سيدة عربية 
تأثيًرا. بحسب موقع constructionweekonline.com  هي ضمن قائمة 

 بمجالها في 
ً
العشرة األوائل األكثر تأثيرا

الدكتورة خولة الكريع

           خولة  سامى الكريع  حاصلة على الزمالة في التشخيص الجيني للسرطان 
في املركز القومي لألبحاث في ميريالند: التحقت بمركز األبحاث بمستشفى 
 امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث كعاملة أبحاث واستشارية مشاركة .
 للتعرف على البصمة الجينية لألورام في اململكة . 

ً
 بحثيا

ً
أسست برنامجا

عينت كبيرة علماء واستشارية إكلينيكية عام 2002 م 

         ولدت خولة  سامى الكريع  في مدينة الرياض عام 1973م ، وحصلت 
على الدكتوراه في سرطانات الجينات من املركز القومي األمريكي لألبحاث 
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في ميريالند بالواليات املتحدة األمريكية .حاصله على البورد األمريكي في 
علم األمراض اإلكلينيكي من جامعة جورج تاون في واشنطن.

 وتعد الدكتورة خولة بنت سامي الكريع رئيس مركز األبحاث بمركز امللك 
فهد الوطني لألورام  كبيرة علماء أبحاث السرطان استشاري بمستشفى 
 
ً
 علميا

ً
امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث، بالرياض. وهي تقود فريقا

الوراثية لدى  البصمة  للتعرف على   وذلك 
ً
 فريدا

ً
 بحثيا

ً
برنامجا يتبنى 

مر�سى السرطان السعوديين. و أثمر البرنامج عن نتائج علمية متميزة تم 
نشرها في مجالت علمية عاملية. كما أمر خادم الحرمين الشريفين امللك 
عبد هللا بن عبد العزيز، بمنح وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى 
للدكتورة خولة بنت سامي الكريع نظير تحقيقها عدة إنجازات بحثية 
.
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
متميزة جعلتها من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان محليا

وقامت الدكتورة الكريع بالعديد من اإلسهامات الطبية املتميزة في مجال 
البحوث الطبية      مديرة ملركز األبحاث في مركز امللك فهد الوطني لألورام 
 التابع ملستشفى امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث وذلك في عام 2005  
قدمت الدكتورة خولة ما يقارب 50 بحثا علميا ، و90 ورقة علمية 
 150 عن  والصين، فضال  واليونان  وأمريكا  السعودية  في  استعرضتها 

محاضرة في مناسبات مختلفة.في املجال الجيني للسرطانات 

      وتترأس فريقا من العلماء للتعرف على الصفات الوراثية »الجينية« 
للخاليا السرطانية لدى مر�سى السرطان السعوديين ، ويهدف إلى تحسين 
طرق تشخيص وعالج أمراض السرطان املختلفة ، وذلك باالستفادة من 
التطورات السريعة التي تشهدها الساحة العلمية العاملية اثر االنتهاء من 
إيجاد تسلسل الشفرات الوراثية للمورث البشري كامال . وقد أدى هذا 
البرنامج البحثي إلى اكتشافات عدة ، منها اكتشاف الجين املسؤول عن 

سرطان الغدد اللمفاوية لدى املر�سى السعوديين .
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في عام 2007 فازت الدكتورة خولة بجائزة هارفارد للتميز العلمي، وذلك 
من قبل اللجنة العلمية في كلية الطب في جامعة هارفارد في 2007 م ، 
وجائزة أفضل بحث علمي لألعوام 2004 / 2006 / 2008 م في مستشفى 

امللك فيصل التخص�سي.

الخا تمه

         لقد أستطاعت  الكثير من النساء العربيات املسلمات من تخطى 
ن من 

ّ
الصعوبات والتحديات من إيقافهن. فبفضل العزيمة واالصرار تمك

تخطي كل العقبات وتسجيل أسمائهن باألحرف العريضة  في مجاالت 
العلوم املختلفة  .
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توطئة:

رق لحل مشكلة 
ُ
   يمكن تعريف االختراع على أنه عملية اكتشاف ط

ما، أو عملية إيجاد ِحجج قوّية وصحيحة  لجعل أمر ما أكثر احتمالية، 
ومن أهّم ثمرات التطور الحاصل تلك املخترعات التي تغلغلت في حياة 
اإلنسان اليومية، فساعدت على توفير الوقت، والجهد، واملال عليه؛ 
الحفر والتنقيب، البناء، املواصالت، واالتصاالت، والطب، والتعليم، 
واالقتصاد، وهي مخترعات توفر وتسهل علينا القيام باملهام الصعبة التي 

تحتاج منا مجهودا بدنيا عاليا ووقتا طويال وماال وفيرا.

   لقد غّيرت االختراعات العالم وحياة الّناس عّدة مرات عبر التاريخ. فقد 
استطاع اإلنسان عبر مسيرة طويلة الوصول إلى تطّور كبير على كافة 
األصعدة، وساهمت االختراعات والتكنولوجيا الحديثة في إحداث العديد 
من الّتغييرات على حياة البشر في كافة أنحاء العالم، كإمكانية البشر على 
درتهم على الحصول على مياه نظيفة وعالج 

ُ
العيش لفترة أطول بسبب ق

تبريدها. وعملت  راق، وكذا حفظ املواد الغذائية واألدوية عن طريق 
البيانات،  قاعدة  كتكنولوجيا  التكنولوجيا  مجاالت  في  البحث  تنمية 
وتكنولوجيا البرمجيات، وتكنولوجيا الفيديو، وتكنولوجيا االتصاالت، 

على تسهيل عمليات التواصل بين األشخاص.

طالبات جزائريات يخترعن

د. �سامية داودي لونا�سي
جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر
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ساعدت االختراعات على تغيير مجرى حياة اإلنسان، والعديد منها قد 
 على إقليم، أو طائفة، 

ً
ر حياة اإلنسان لألفضل، وليس االختراع حكرا طوَّ

أو عرق، فأّي إنسان باستطاعته العمل واإلنجاز ما اجتنبت املعوقات، 
ُمخترعات  حول  التفاصيل  بعض  يلي  وفيما  الصعاب،  أمامه  لت 

ّ
ِل
ُ
وذ

الطالبات الجزائريات.

عليم في الجزائر خالل فترة االحتالل 
ّ
1-الت

الفرن�صي)1962-1830):

   تعتبر املدرسة أساس كل تقّدم في املجتمع، وإذا كانت كذلك في األمور 
العمل  أدوات  إحدى  الّتجهيل عندما تصبح  العادية فهي من عوامل 
االستعماري. فتبنى االستعمار الفرن�سي في الجزائر سياسة تعليمية خاصة 
إزاء الجزائريين ، فقد حرمت أعداد كبيرة من التمتع بالّتعليم في عهد 
االستعمار الفرن�سي، والواقع أّن كل اهتمام اإلدارة الفرنسية كان يقتصر 
على توفير الخدمات للمستوطنين على الّرغم من اهتمام نابليون الثالث 
بتعليم األهالي لتسهيل إدماجهم في املجتمع االستعماري، إال أّن انتشار 
الّتعليم  إهمال  إلى  أدى  املستوطنين  بين  للجزائريين  املعادية  املشاعر 
كر أّن تدهور الّتعليم الجزائري 

ّ
خاصة بعد ثورة املقراني، ولكن يجدر الذ

يرجع إلى قلة االعتمادات فقط، ويرجع أيضا إلى مقاومة املستوطنين 
وأعضاء املجالس املحلية لفكرة تعليم األهالي. ومن املهّم أيضا أن نذكر 
أن تلك الظاهرة لم تكن قاصرة على جهة دون أخرى، أو على فترة دون 
فترة بل إن تلك الظاهرة صاحبت عملية االستيطان األوروبي وما نتج عنه 

من سيطرة املستوطنين على مقاليد البالد. 

ة من الجزائريين، 
ّ
   أنشأت الّسلطات االستعمارية الفرنسية مدارس لقل

ولكن لم تكن تهدف من وراء هذا إلى منحهم ثقافة حقيقية، تبصرهم 
بعض  توفير  هو  الهدف،  كان  بل  وحضارتهم،  ولغتهم  وطنهم  بأحوال 
املوظفين في مجالي القضاء واإلفتاء مثال بغية تقديم املساعدة في تسيير 
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أمور البالد.

   كان اإلقبال ضئيال في الطور الثانوي إذ وصل عدد التالميذ األوروبيين 
6420 تلميذ مقابل 660 تلميذ جزائري في 19281. أما عن الحضور 
الجزائري في الطور الجامعي فهو محتشم إذ بلغ عددهم في أربع تخصصات : 
الدرا�سي  للموسم  جزائري   242 وصيدلة  طب  آداب،  علوم،  حقوق، 

1922-1923 مقابل 1209 أوروبي2، للموسم نفسه والتخصص.

   ويشير تقرير رسمي في سنة 1916م، عن حالة التعليم االبتدائي في 
الجزائر بما يلي: » إن عدد املدارس املخصصة ألبناء املستوطنين كانت 
تصل إلى 1296 مدرسة يتردد عليها 147.000 طفل أوروبي، هذا في حين 
كانت املدارس االبتدائية لألطفال الجزائريين ال تزيد عن 493 مدرسة 
يتردد عليها36 000  طفل جزائري فقط، وهذا رغم الفارق الضخم بين 
األهالي واملستوطنين «.3 ويعترف الّتقرير بعدم فتح مدرسة واحدة لألهالي 
في تلك السنة، بل على العكس يشير إلى إغالق 25 مدرسة وإلى نقص 
هيئات الّتدريس في معظم املدارس األخرى التي لم تغلق. أما تقرير سنة 
د أّن فرص التعليم الثانوي والعالي كانت شبه محرمة 

ّ
1917م فإنه يؤك

على الشباب الجزائري، حتى لم يزد عدد الجزائريين في الّتعليم العالي عن 
حوالي مائتين مقابل ألف وثمانمائة أوروبي.

وسجل الّدليل اإلحصائي الجزائري لسنة 1954 النسب اآلتية4: 

-الّتعليم الثانوي: 20% من املسلمين الثانويين.	 

الّتعليم العالي: 11% من الطلبة الجامعيين املسلمون.	 

ووجدنا نسبة 95% من األميين عشية ثورة نوفمبر 1954.

نالحظ أّن حضور الجزائريين في الّتعليم الثانوي والّتعليم العالي قليل، 
مما يعّبر بصورة جّيدة عن المساواة على مستويين:
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المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في الدخول إلى املدرسة، حيث كانت 
تمنح أغلبية املقاعد الّدراسية للفئة األوربية والقلة »لألهالي«، نجد في 
سنة 1953-1954 مثال 283808 تلميذا مسلما من مجموع 627410 
)ويجب أن نأخذ بعين االعتبار الفرق الكبير املوجود بين عدد سكان البالد 

األصليين واألوربيين املحتلين(.

الثانوية والعليا،  الّدراستين  الذين يزاولون  الطلبة  في نسب  المساواة 
املسلمين 715  الثانويين  عدد  كان   )1954-1953( نفسها  السنة  وفي 
من مجموع 10995 أي ما يعادل 6.5% و589 طالبا جامعيا من مجموع 

.5172

وتفصح هذه الالمساواة عن رغبة املستعمر في إبعاد األهالي عن الّتعليمين 
الثانوي والعالي وقد دعا بول برنارد )Paul Bernard( إلى االقتداء بنموذج 
مدرسة تمازيرت الواقعة بمنطقة القبائل التي قضت على طموح تالميذها 
 )pratique( وتطبيقي )usuel( فاكتفوا بالّتعليم االبتدائي الذي هو عملي
وأولي )élémentaire( وانتفاعي ) utilitaire(، فال مجال للّتفكير في إمكانية 
اكتشاف عوالم تعليمية أخرى، ومن سنة 1891 إلى 1897 التحق تلميذ 

واحد فقط بالثانوية وتسعة بمعهد تكوين املعلمين5. 

   واجه القائمون على الحكم في الجزائر بعد إعالن االستقالل تحدياٍت 
كبيرة في قطاع الّتعليم، حيث بلغت نسبة األمية بين الشعب الجزائري 
لت  املنظومة الّتعليمية الجزائرية العامة إحدى 

ّ
أكثر من 90%. ومنه شك

اتبعتها الجزائر  التي  التنموية الشاملة  في السياسة  األولويات األساس 
مباشرة بعد االستقالل. ورفعت شعار ديمقراطية التعليم ونشره بين 
جميع فئات املواطنين على حد سواء في جميع أرجاء الوطن في املدن 
والقرى واألرياف. ولم تنقض عشر سنوات عن االستقالل حتى أصبح 
الّتعليم في جميع مستوياته االبتدائية واملتوسطة والثانوية والجامعية 
في  املدارس  ارتياد  نسبة  وبلغت  الجزائريين.  جميع  متناول  وفي   

ً
مجانا
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الجزائر 98,5% في سنة 2018.

عليم الجامعي في إذكاء روح االبتكار لدى الطالبات:
ّ
2-دور الت

   أسست الجامعة الجزائرية فضاءات متنّوعة ملمارسة البحث العلمي 
البيولوجيا،  االختصاصات:  املتعددة  املخابر  عبر  األمام  إلى  به  والدفع 
الزراعة.. اآللي، علم  العلم  املدنية،  الهندسة  التكنولوجيا،  الكيمياء، 
وغيرها، فبرز طلبة يتعاطون العلم واملعرفة وينتجون األجهزة، ويضعون 
البرمجيات منذ أكثر من عشرين سنة، وفيما يأتي ذكر لنساء جزائريات، 
خريجات الجامعة الجزائرية، تألقن في العديد من امليادين: التكنولوجيا، 

البرمجيات، األدب...

خمس طالبات متخرجات من املدرسة العليا لإلعالم اآللي يطّورن نظاما 
رقميا خاصا بمراقبة األطفال:

تمكنت طالبات جزائريات في املدرسة العليا لإلعالم اآللي من تطوير نظام 
رقمي يسمح لآلباء بمراقبة أطفالهم خارج البيت. يضم تصميم النظام 

ثالثة أجزاء:

-منصة رقمية عبر األنترنت.	 

-تطبيق عبر الهاتف.	 

-وسوار لتحديد مكان الطفل.	 

يسّجل اآلباء، الذين يجدون صعوبة في نقل أبنائهم من وإلى املدرسة 
بسبب عملهم، أنفسهم في املنصة، ويسّجل األشخاص املتفرغين الذين 
األولياء متعاونا  يختار  املنصة، وبعدها  في  أنفسهم  يبحثون عن عمل 

يتكّفل بنقل طفلهم من وإلى املدرسة أو أماكن أخرى.

ن 
ّ
يذهب الطفل إلى املدرسة رفقة املتعاون وفي يده السوار الذي يمك

اآلباء من متابعة أبنائهم من جهة، ومن جهة أخرى يقوم السوار بتنبيه أو 



126 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

تحذير اآلباء في حالة وجود نشاط غير طبيعي.

في  املرتبة األولى  الطالبات، وعددهن خمسة)05(، على  وقد تحصلت 
مسابقة االبتكار في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في سنة 2018.

اختراع طالبة جزائرية لجهاز التشويش على الطائرات:

االتصاالت – ثم  اإللكترونيات  في  املتخصصة  اخترعت سيلي خشني 
طيار  دون  من  الطائرات  على  للبشويش  جهازا  الالسلكية-  الشبكات 
عن طريق موجات »الواي فاي« أو موجات الراديو، خاصة وأن معظم 
الطائرات دون طيار املوجودة في األسواق مزّودة بكاميرات عالية الدقة 
حتى  أو  موافقتهم  دون  لألشخاص  اليومية  األنشطة  تسجيل  يمكنها 
معرفتهم، فبمجّرد أن يكتشف الجهاز وجودها في الجوار يقوم بالتشويش 
م عن بعد، وتخريب موجات بث الفيديو الصادرة عنها. 

ّ
على إشارات التحك

وقد حصلت سيليا على الجائزة الكبرى في املعرض الدولي لالختراعات 
في سنة 2018، ولها مشروع آخر: رصد وحجب التصوير عبر طائرات 

خصية لألفراد.
ّ

»الدرونز« لحماية الحياة الش

تصميم تطبيق »كاروت النز«:

تحّول  تطبيق »كاروت النز«6 الذي صممته جزائرية تدعى وهيبة شعير 
في شراكة مع مدرب لياقة في كندا إلى شبكة اجتماعية صحية كبيرة 
عبر األنترنت والهاتف املنقول، وتّم تصنيفه بين أفضل عشرة تطبيقات 
متخصصة في مجاالت الصحة واللياقة الجسدية في عام 2012. وأصبح 
»كاروت لينز« من أكثر التطبيقات الكندية الّرائدة التي تساعد الكنديين 
على اتخاذ قرارات أفضل من ناحية الصحة فيما يتعلق باختيار األطعمة.

اقتحام الطالبات عالم البرمجيات الذكية بجدارة:

وفاء بن تركي خريجة الجامعة الجزائرية متخصصة في مجال املعلوماتية-
الترجمة  تكنولوجيا  في  ماجستير  شهادة  الذكية-تحمل  البرمجيات 
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غات 
ّ
الل ملعالجة  املكّرسة  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  إحدى  وهي 

الطبيعية)الترجمة اآللية اإلحصائية(، من املعهد العربي العالي للترجمة.

)Micosoft( حصلت وفاء على لقب مدير إقليمي بشركة مايكروسوفت
العاملية التي تمنح هذا اللقب سنويا ألفضل 100 شخص من املحترفين 

واملتخصصين في مجال املعلوماتية.

نورة خالدي تستخلص دواء للسكري:

 ،Nuritas نورة خالدي باحثة من الجزائر، أنشأت مؤسسة بحثية باسم
واستخلصت دواء لعالج مرض السكري وهي اآلن تخوض حملة دعائية 
املخبري  البحث  مع  توازيا  املحاضرات  من  سلسلة  إقامة  في  ل 

ّ
وتتمث

للحصول على التمويل املالي الذي يسمح لها ولفريقها بتخطي مرحلة 
سويق.

ّ
الوضع والّتجريب إلى مرحلة اإلنجاز والت

التكنولوجيا في خدمة املرأة الجزائرية:

التحقت سلمى بكوش وفاطمة الزهراء بن حميدة، بعد حصولهما على 
شهادة البكالوريا، باملدرسة العليا لإلعالم اآللي لدراسة علوم الحاسوب، 
وتمكنتا من اكتشاف برنامج »تيك وومن«      )techwomen( املخصص 
والهندسة  التكنولوجية  العلوم  مجاالت  في  ساء 

ّ
الن مهارات  لتطوير 

والرياضيات.

خاتمة:

ال يمكن أن نختم كالمنا عن أنشطة املرأة الجزائرية ودورها في تطوير 
العلم واملعرفة واألدب في الجزائر دون أن نشير إلى أمرين مهّمين يعتز بهما 
عمروش)1967-1882(  منصور  أيت  فاظمة  كتابة  أّولهما  الجزائري: 
أّول سيرة ذاتية جزائرية ومغاربية وإفريقية في آن تحمل عنوان »قصة 
التي  العالية  املكانة  وثانيهما   ،1968  ) Histoire  de  ma  vie(»حياتي
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ودخولها  جبار)2015-1936(  آسيا  العاملية  الجزائرية  الكاتبة  تتبوأها 
كتاباتها  بفضل  واستحقاق  وجدارة  اقتدار  عن  الفرنسية  األكاديمية 
 les enfants( الراقية ورواياتها املتمّيزة من مثل »أطفال العالم الجديد
)Une sans sépulture(»و«امرأة بال قبر)1962( )du nouveau monde
)2002( و«بعيدا عن املدينة املنورة«)Loin de Médine()1991( و«بوابة 

.)2007( )Nulle part dans la maison de mon père(  الذكريات

أقوال وعبر:

املرأة التي تهز املهد بيمينها، تستطيع أن تهز العالم بيسارها.

 
ً
الفكرة هي ليست أن تأخذ املرأة الُسلطة من يد الرجل، فهذا لن يغّير شيئا

 هي، تدمير فكرة الُسلطة نفسها. - سيمون دي 
ً
في العالم،   الفكرة تحديدا

بوفوار

التعبير  حرية  وقمع  واملجاعة  والفقر  املرأة  حقوق  انتهاك  إن 
حاضر  تدمر  للغاية  شائعة  ظواهر  واسع،  نطاق  على  العرقي  والتمييز 
كاسان رينيه   - محوها.  على  نعمل  أن  ويجب  البشرية   ومستقبل 

الهوامش
 M.Emille, Janier, Les  medersas  Algériennes, centre  de  hautes  1

.17 .p ,1948 mai 14 ,études d’administration musulmane
.78 .p ,1923-Annuaire statistique de l’Algérie1922  2

com/.https://www.alg17ينظر: ملحة تاريخية عن التعليم في الجزائر -  3
/1929-vb/threads/thread

 Ghani  Merad : La  littérature  Algérienne  d’expression  française,  4
.17 p ,1979 ,Paris

 ,Voir  Christiane  Achour : Abécédaire  en  devenir, ENAL, Alger   5
.178-172 pp ,1985

- »كاروت الينز« تطبيق متنقل يساعد املستهلكين على اتخاذ قرارات صحية   6
أفضل من خالل فحص الباركود املوجود على أغلفة السلع الغذائية.
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عاملة الفلك املسلمة العربية السورية مريم الجيلي

 ما يفتخر العالم الغربي ويحتفي بإنجازاته, في شّتى مجاالت 
ً
مقدمة: كثيرا

 ما يتغّنى بأسماء الفالسفة واملفكرين الذين زاع 
ً
العلوم واملعارف، وكثيرا

صيتهم في كل مكان، لدرجة أنه ال يكاد يوجد أحٌد على سطح املعمورة 
إال وقد عرف بسيرة حياتهم وسمع بإنجازاتهم، و حتى إن لم يكن يعرف، 
إال أنه قد سمع باسمهم وُرِسخ في ذاكرته بأن هذا االسم هو لعالم فٍذ 
 من العلم 

ً
 من الظالم، وبنى بفكره بنيانا

ً
عظيم قد أنار بعلمه عصورا

مثل: أديسون، وجاليلو جاليلي، وأينشتاين، وأرسطو ونيوتين وغيرهم 
الكثير. فقد وصَل صيت هؤالء العلماء إلى كل مكان وأخذوا حقهم في 
ِذكر أبحاثهم وإنجازاتهم وفي جعلهم مفخرة لألمم، وكّنا نحن في العالم 
اإلسالمي من األوائل الذين تداولوا هذه األسماء وعظموها، ولم نتوقف 
هنا، بل سعينا إلى إدخالها إلى مناهجنا وكتب أوالدنا وأعطيناها األولوية 
ليعرفوا من هم، ونسينا أنَّ تاريخنا اإلسالمّي يزخر بالعلماء واملفكرين 
الذين قد سبقوا هؤالء العلماء بإنجازاتهم، وحتى إن بعض علماء الغرب 
قد استندوا في دراساتهم وأبحاثهم و بنوا إنجازاتهم  على ما أبدعه العلماء 
 يفتقر إلى العلم والعلماء، وعصور الظالم 

ً
املسلمين. فتاريخنا لم يكن يوما

في الحضارة  النور واملعرفة  أوروبا كانت هي عصور  التي تحدثت عنها 

 عاملة الفلك العربية السورية 
مريم كوشيار الجيلي

د. �سفاء قدورقدور
عضو هيئة تدريسية في كلية العالقات الدولية 

والدبلوماسية، جامعة الشام الخاصة



130 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

اإلسالمية، ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبة من النزاعات الداخلية 
والصراعات، كانت الحضارة  اإلسالمية تبني املكتبات وتؤلف املؤلفات 
 أو أكلتها نيران الحقد 

ً
الطبّية والعلمّية والهندسّية التي سرقها الغرب الحقا

والكراهية. ))ايناس البهيجي، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص35 ((.

 ولكن على كل حال لم نكن مثل الغرب منصفين بحّقِ  علمائنا ومفكرينا، 
بل سعينا إلى تمجيد غيرهم متناسين فضل ما قدموه من إبداعات لنا 
وللبشرية جمعاء حتى يومنا هذا، فالذي ال يعرفه معظم أوالدنا هو أنَّ 
علماَءنا هم من وضع اللبنات األساسية ملعظم العلوم، فهم في الواقع من  
وضعوا أسس الهندسة وأسس الطب، ومنهم من فّسر كيف نرى، وكيف 

ممكن أن نطير، ولوالهم ملا عرفنا اليوم البوصلة واألقمار الصناعية.

 ونساء، وفي هذا 
ً
 فالحضارة اإلسالمية تذخر بالعديد من العلماء رجاال

البحث سيتم تناول عاملة الفلك التي لم َيسَمع باسمها سوى القليل على 
رغم من إنجازاتها العظيمة واملبتكرة في علم الفلك، وهي العاملة املسلمة 
آلة  إلى  نسبة  االسطرالبية،  بمريم  تعرف  والتي  الجيلي،  كوشيار  مريم 
االسطرالب التي اخترعتها، والتي يعود لها الفضل باختراع نظام التموضع 

GPSيعود لها الفضل في اختراع ال
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العالمي، أو ما يعرف اليوم بالـ”GPS، هذا االختراع الذي يجعلنا نشعر أننا 
أمام معجزة تكنولوجية صنعها البشر. وذلك لألسباب اآلتية:

 1- التعقيد الذي يكتنف طريقة عمله.

2- قيمته في حياة اإلنسان في الوقت الراهن.

3- دوره في تطوير العلوم الحديثة.

و لكن أي بشر اخترع هذه املعجزة التاريخية؟ إنها امرأة مسلمة، نعم امرأة 
مسلمة قدمت اختراعها للبشرية، فأحدثت نقلة نوعية في تاريخ الحضارة 
اإلنسانية، غدا في وقتنا الحالي معيارا للتقدم التكنولوجي ومفخرة للدولة 
التي تمتلكه في قدرتها على التحكم بالعالم، لقد بنى العديد من العلماء 
في الغرب أفكارهم في الفلك، بناء على ما تركته هذه العاملة املسلمة من 
إرث علمي في مجال الفلك، والذي ساعدهم على الوصول ملا هو عليه هذا 

العلم والذي يسمى في وقتنا الحالي علم الفضاء. 

 فآلية اشتغال نظام التموضع العالمي ““GPS “، إلى جانب آلية عمل 
البوصلة وكذالك األقمار الصناعية، تستمد اليوم من آلة قديمة تدعى 
االسطرالب املعقد الذي هو من اختراع عاملة الفلك املسلمة مريم الجيلي. 
لذلك بداية البد من اإلشارة إلى مكانة العلم والعلماء في اإلسالم وذلك 
لتوضيح حقيقة هذا الدين الحنيف الذي أضاء العالم بنوره ووضع 
املرتكزات األساسية للعلوم الحديثة، في الوقت الذي لم يكافأ بالجحود 
قبل  من  والتشويه  واالقصاء  واإللغاء  الطمس  بمحاوالت  وإنما  فقط 

أعدائه واملتربصين به. 

القسم األول- مكانة العلم والعلماء بالدين اإلسالمي:

 في الواقع لم تعرف البشرية على مر تاريخها الطويل ديًنا ُعِني بالعلم 
جعل  الحنيف  الدين  هذا  نزول  فمنذ  اإلسالمي،  الدين  به  ٌعنَي  كما 
العلم جزًءا من الدين، ودفع العقل اإلنساني إلى مجال العلوم واملعرفة 
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ح آفاق الفكر، والتأمل والتدبر في جميع ما حوله،  املختلفة، ودعاه إلى تَفتُّ
وهذا يتضح من خالل ما تضمنته آيات القران الكريم واألحاديث النبوية 

الشريفة.

القرآن الكريم: فقد ورد في القرآن الكريم عدد من اآليات التي دعت 
االنسان إلى اخضاع جميع ما في الكون للنظر والتأمل، ليتعرف حقائق 
املوجودات بشمول وعمق؛ وهذا هو منهج العلم في أصدق أصوله، وأرسخ 
قواعده؛ فهو املنهج الذي يهدم الخرافة والوهم والتقليد، وينبه العقل 
للتأمل والتفكير، معلًيا من شأن البحث العلمي الذي يقود إلى الطريق 
الحق، ويؤدي إلى اإلذعان لنور اليقين، بعيًدا عن ضروب األساطير وأنواع 

الخرافات مهما اختلفت في مظاهرها وصورها.

ومن الجدير بالذكر أن أول آية نزلت في القرآن الكريم وأول كلمة  فيه هي 
اقرأ: حيث قال هللا تعالى:)اقرأ باسم ربك الذي خلق(، )) سورة العلق- آية 
1((،  وهذا دليل عظمة العلم وعظمة أمرِه في حياة اإلنسان، والحكمة من 
نزول كلمة اقرأ هي للتعلم  وهذا دليٌل واضح على أهمّية العلم في الدين 
لق اإلنسان إلعمار هذا الكون، والذي ال ُيمكُن إعماره 

ُ
اإلسالمي، فقد خ

إال من خالل العلم، وقد رفَع هللا سبحانه وتعالى من درجة العلماء، ملا لهم 
من فضٌل كبير على مجتمعهم، وذلك من خالل دورهم الجليل في تطوير 
العلوم وتطويعها لخدمة االنسانية جمعاء، فاهلل سبحانه وتعالى خلق 
اإلنسان وجعل له السمع، والبصر، والعقل، كأدواٍت ليستخدمها في 
م ِمن ُبطوِن 

ُ
خَرَجك

َ
ُه أ

َّ
املعرفة والعلم، وهذا ما تؤكده اآلية الكريمة : )َوالل

م 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
 ل

َ
فِئَدة

َ
بصاَر َواأل

َ
مَع َواأل ُم السَّ

ُ
ك

َ
يًئا َوَجَعَل ل

َ
موَن ش

َ
عل

َ
م ال ت

ُ
هاِتك مَّ

ُ
أ

روَن(،))سورة النحل- آية 78(( ومن األمور التي تبّين أيضا أهمية 
ُ
شك

َ
ت

 تفوق 
ً
 عالية

ً
العلم تكريم هللا سبحانه وتعالى العلماء بأن جعل لهم منزلة

ِذيَن 
َّ
ْم َوال

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمنك

َّ
ُه ال

َّ
ِع الل

َ
غيرهم في الدنيا واآلخرة، حيث قال: )َيْرف

إلى مدحهم  باإلضافة  آية11((  املجادلة-  َدَرَجاٍت(،))سورة  َم 
ْ
ِعل

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ
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َ

ِذيَن ال
َّ
ُموَن َوال

َ
ِذيَن َيْعل

َّ
ْل َهْل َيْسَتِوي ال

ُ
والثناء عليهم في قوله تعالى: )ق

ُموَن(، ))سورة الزمر- آية9((، وقد أمرنا هللا سبحانه و تعالى بالعلم 
َ
َيْعل

ُه 
َّ
 الل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ُه ال نَّ

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
قبل القول والعمل، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ ف

ْؤِمَناِت ﴾، ))سورة محمد- آية 19((  وقد 
ُ ْ
ُمْؤِمِنيَن َوامل

ْ
ِبَك َوِلل

ْ
ن
َ
ِفْر ِلذ

ْ
َواْسَتغ

ا، حيث جعلهم في مصاف املالئكة   عليًّ
ً
أنزل هللا عز وجل  العلماء منزال

اِئًما 
َ
ِم ق

ْ
ِعل

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 َوأ

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
 ُهَو َوامل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ُه ال نَّ

َ
ُه أ

َّ
ِهَد الل

َ
في قوله تعالى: ﴿ ش

َحِكيُم ﴾ ]آل عمران: 18[.
ْ
َعِزيُز ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ِقْسِط ال

ْ
ِبال

2 -األحاديث النبوية الشريفة: لقد شجع الرسول محمد )ص( على طلب 
 يلتمُس 

ً
 إلى الجنة، حيث قال: ))من سلَك طريقا

ً
العلم وجعل طلبه طريقا

 إلى الجنِة(( أخرجه مسلم.))صحيح 
ً
ل هللُا له به طريقا ، سهَّ

ً
فيه علما

مسلم-صفحة 2699((. وقارن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فضل 
العالم على العابد بفضله صلى هللا عليه وسلم  على أدنى رجل من أمته، 
(( أخرجه 

ً
فقال  ))فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجال

الترمذي))مختصر منهاج القاصدين- صفحة 21((.

 لألنبياء، فيقول  صلى 
ً
وفي حديث آخر يذكر فضلهم أيًضا، ويجعلهم ورثة

هللا عليه وسلم : ))فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
النجوم في ليلة البدر، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء لم يورثوا 
ديناًرا وال درهًما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر((؛ أخرجه 

أبو داود ))مختصر منهاج القاصدين- صفحة 304((.

صور من اهتمام الدولة اإلسالمية بالعلماء:

 محوري في مجال االهتمام بالعلم، بل 
ً
لقد كان للدولة اإلسالمية دورا

واملعاهد  املدارس،  لتجد  إنك  عليها، حتى  الغالب  الدور  هو  كان  ربما 
العليا، واملكتبات العامة، وكذلك الخاصة، وقد ازدانت بها مدن العالم 

اإلسالمي كافة.
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 من خلفاء 
َ
 كبيرا

ً
وفي ذلك يذكر التاريخ بكثير من اإلكبار واإلعجاب، عددا

ب العلم. 
ّ
املسلمين وأمرائهم، الذين كان لهم دوٌر كبير في رعاية العلماء وطال

ومن خالل إلقاء نظرة واحدة على عدد املدارس على اختالف أقسامها، 
َدت في عصر النهضة والحضارة اإلسالمية توضح  ّيِ

ُ
والبيمارستانات التي ش

لنا مدى اهتمام الدولة اإلسالمية في رعاية العلماء وتنشئتهم منذ الصغر. 

وبعد مرحلة الصغر كان للدولة الدور البارز أيًضا في االهتمام بأبنائها 
 توفر لهم من املرتبات ما 

ً
العلماء ورعايتهم بما يليق ومكانتهم، فكانت أوال

يكفي ملعيشتهم عيشة كريمة وهانئة، وفي مرحلة أخرى فإن دور الدولة 
في التعامل مع العلماء املبدعين كان له شأٌن آخر، فقد اشتهر أمر الجوائز 
للعلماء  والحكام  الخلفاء  يمنحها  كان  التي  الجزيلة  والهبات  العظيمة 
بهدف التشجيع على تحصيل العلوم، وكانت هذه الجوائز في صورة أقرب 
ترَجم من لغة غير العربية 

ُ
إلى الخيال، وكان من ذلك إعطاء وزن الكتاب امل

إلى اللغة العربية ذهًبا للعاِلم الذي يقوم بترجمته. )ابن صاعد األندل�سي: 
طبقات األمم ص48، 49(.

ت علوم هائلة على 
َ
ِقل

ُ
وقد أسهم هذا في نشاط وزيادة حركة الترجمة، ون

إثرها إلى املسلمين. ولم يكن اهتمام الدولة يقتصر على رعاية العلماء من 
أبنائها، بل كان الحكام يستدعون العلماء من شتى األمصار ليستفيدوا 
من علومهم، ويسعدوا برعايتهم، فها هو سيف الدولة الحمداني  حاكم 
والية حلب في سورية   كان ال يسمع بعالم جليل إال أحضره لعنده، بل 
ل على آرائه، ومنحه  وجعله من املقيمين في بالطه، وبالغ في إكرامه، وعوَّ
تب ومن هؤالء عاملة الفلك مريم الجيلي التي حظيت باهتمام  أسمى الرُّ
سيف الدولة الحمداني وكانت من املقيمين في بالطه. وفي هذا املجال البد 
من عرض موجز ألهم العلوم التي اهتم بها العلماء املسلمون وذلك بهدف 
توضيح األهمية العظيمة ملا قدمته العاملة الفلكية مريم الجيلي، وغيرها 
من العلماء املسلمين، وأيضا كيفية اهتمام اإلسالم بالعلم والعلماء، 
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وفضل ذلك االهتمام على الحضارة االسالمية وذلك على النحو اآلتي:

1-علوم اهتّم بها العلماُء املسلمون: من العلوم التي اهتّم بها العلماء 
املسلمين  علُم الحساب، الذي من خالله استطاع املسلمون حساب 
بدأ  السنين  مرور  ومع  امليراث،  وكذلك  والوصايا  التجارّية  املعامالت 
سلمون بمالحظة الظواهر الطبيعّية وقد دمجوا بين العلوم املختلفة 

ُ
امل

العلماء  كان  وقد  الجبر،  وعلم  والفيزياء  الكيمياء  علوم  إلى  للوصول 
العديد  في  كبير  فضٌل  لهم  وكان  والتجربة،  البحث  دائمي  سلمون 

ُ
امل

من الفروع العلمّية التي ال مجاَل لحصرها، ونذكُر منها علوم الفلك، 
في  التي أسهمت بشكل كبير  العلوم  العربّية، وغيرها من  اللغة  وعلوم 
الحالي في حياته،  التي يستخدُمها اإلنسان  ظهور الصناعات الحديثة 
ت محل أوراق الشجر التي كان ُيكتب عليها 

ّ
مثل صناعة الورق التي حل

في السابق ونظام التموضع العالمي والذي يعرف في الوقت الحالي ب 
))GPS((، والذي حل محل االسطرالب املعقد الذي  كان يستخدم في 

تحديد أماكن األجرام السماوية، والوقت واالتجاهات. 

2- كيفّية اهتمام املسلمين بالعلم: بدأ االهتماُم بالعلم منذ عهد الرسول 
 للعلم يتم فيها 

ً
محمد صلى هللا عليه وسلم الذي جعل املساجَد دورا

تحفيظ الُقرآن، ثّم تطورت لتعليم الكتابة والقراءة، وقد استمر الخلفاء 
 
ً
 فشيئا

ً
الراشدون وَمن بعدهم باالهتمام بدور العلم وجعلها تتطّوُر شيئا

 إال 
ً
 علمّيا

ً
حّتى أصبح هناك عدٌد كبير من العلماء الذين لم يتركوا أمرا

الهيثم،  ابن  الفيزيائّي  العالم  العلماء  وبحثوا فيه وطّوروه. ومن أشهر 
والخوارزمّي صاحب النظرّيات التي ال زالْت تدّرس حّتى اليوم في مادة 
لُيحدث  الطب  تطويَر  استطاع  الذي  سينا  ابن  والطبيب  الرياضيات 
هناك نقلة نوعية لم يسبق لها مثيٌل، على الرغم من بساطة اإلمكانّيات 
التي كانت متوافرة في زمانه وعاملة الفلك مريم االسطرالبي التي اخترعت 
االسطرالب املعقد في القرن العاشر ميالدي، هذا االختراع الذي أحدث 
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نقلة نوعية في تاريخ البشر وهذا ما سيتم تناوله في هذا البحث بالتفصيل. 

القسم الثاني: عاملة الفلك املسلمة مريم الجيلي

- نشأتها: باعتبار أن أي فكر إنساني بما في ذلك فكر العلماء واملخترعين 
ً
أوال

هو نتاج طبيعي لبيئته، بمعنى أن بيئة العالم )زمانا ومكانا وثقافة ( لها 
تأثير حتمي على فكره واختراعاته، لذلك البد لنا قبل التطرق إلى اختراع 
عاملة الفلك مريم الجيلي أن نعرف بإيجاز بالبيئة التي أفرزت تلك املرأة 

املسلمة النابغة.

مريم الجيلي هي امرأة وعاملة فلك عربية سورية األصل ولدت في القرن 
العاشر امليالدي، أثناء ما يعرف بالعصر الذهبي للعلوم اإلسالمية، بمدينة 
حلب التي تقع شمال الجمهورية العربية السورية. ألسرة معروفة بعراقتها 
الجغرافيا  أهم علماء  كان واحدا من  الجيلي،  فأبوها كوشيار  وعلمها 
والفلك في عصره، شرح العديد من الجداول الفلكية الحسابية، كما 
وضع قوانين لحركة الكواكب التي يمكن من خاللها التعرف على  تواريخ 
الشهور واأليام، وقد عمل أيضا في صناعة اآلالت الفلكية، وألف عدد 

من املؤلفات في مجال الفلك من أهمها:

 »رسالة دالالت الكواكب«، 

»الالمع في أمثلة الزيج الالمع«، 

»الزيج الجامع والبالغ«، 

»املجمل في أصول صناعة النجوم«، 

 »أصول صناعة األحكام وجملها والطرق إلى التصرف فيها واستعمالها«،

)) محمد راغب الطباخ، أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ص215 (( .

وهذه البيئة العلمية التي نشأت فيها مريم أتاحت لها منذ نعومة أظفارها 
أن تطلع على كتب الفلك  وطريقة صناعة اآلالت الفلكية، التي انعكست 
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باإليجاب على تكوينها الفكري ونبوغ عبقريتها، كذلك فقد عاشت حياتها 
في مدينة حلب  السورية التي كان يحكمها أنذاك سيف الدولة الحمداني 
والتي أصبحت  في فترة حكمه مركز العلم والثقافة والحيوية، ))مجموعة 
باحثين، سيف الدولة الحمداني، حياته مزاياه ومكانته في التاريخ العربي، 

ص51((.

 حيث جمع من حوله من األدباء و العلماء الكثير وكان منهم أبو الطيب 
 املتنبي الذي ساعد في ضمان شهرة سيف الدولة  لألجيال القادمة، 
عراء والُعلماء 

ُ
 للفنون والعلماء، وتزاحم على بابه في حلب الش

ً
و كان راعيا

واألدباء واملفكرون، ففتح لهم بالطه وخزائنه، حتى كانت له عملة خاصة 
يسكها للشعراء من مادحيه، وفيهم املتنبي وابن خالويه النحوي املشهور، 
وأبو نصر الفارابي فيلسوف اإلسالم الشهير، كما اعتنى بابن عمه وأخي 
زوجته أبي فراس الحمداني شاعر حلب. وأصبحت عاصمة دولته حلب 
مقصدا للعلماء والشعراء العرب واملسلمين في هذه الفترة من حكمه. 
وأصبح  بالطه  يشتمل على كل من علماء الدراسات في مجال الدين، 
التاريخ، الفلسفة، الشعر واألدب، باإلضافة إلى علم الفلك. وقد  علق 
الكيميائي األمريكي الفريدريك اس. همفريز على اهتمام سيف الدولة 
 ما وصلت إليه حلب من نهضة وتطور بقوله: “في 

ً
بالعلم والعلماء واصفا

زمنه كان من املمكن لحلب أن تجاري أي بالط في إيطاليا في عصر النهضة”. 
العربية،ص98((  الوحدة  دراسات  مركز  العربية،  الحضارة  ))معالم 
ثم تتلمذت مريم الجيلي على يد والدها عالم الجغرافيا والفلك، حيث 
تدرجت في العلوم من الرياضيات، مرورا بالهندسة، وتعمقت في هذين 
العلمين إلى درجة إتقانها ملعادالتهما وحساباتهما املعقدتين؛ حتى بلغت 
مبلغا في علم الفلك لدرجة النبوغ العلمي. هذا النبوغ  الذي مكنها من 
ببالط سيف  عامي 944-967م  بين  الفلكية  العلوم  مجال  في  العمل 
الدولة الحمداني، وهكذا كان لهذه العوامل الثالثة أثرها البالغ في نبوغها 
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وتكوينها العلمي واإلبداعي .

- اختراعها: اخترعت “االسطرالب املعقد”. ثم قامت بتطويره. وهو 
ً
ثانيا

آلة فلكية قديمة أطلق عليها العرب “ذات الصفائح”. وهو نموذج ثنائي 
البعد للقبة السماوية، يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت 
محدد. وقد رسمت السماء على وجه االسطرالب بحيث يسهل إيجاد 

املواضع السماوية عليه ))جيم الخليلي، رواد العصر الذهبي للعلوم 

العربية، ص135((.

          

تعريف االسطرالب: بداية البد من تعريف االسطرالب قبل التحدث عن 
أهميته ووظائفه، هو في الواقع عبارة عن  آلة فلكية قديمة، دقيقة، 
وهو  السماوي.  القطب  حول  السماء  في  النجوم  حركة  عليها  ر  صوَّ

ُ
ت

فرٌع من فروع علم الهيئة الذي يقصد به علم هيئة السماء. ويتناول 
دراسة األجرام السماوية البسيطة، ومواقعها، وحركتها الظاهرة بالقبة 
السماوية، وضبطها؛ وقد عرفه الباحث حاجي خليفة بكتابه »كشف 
: »هو علم يبحث فيه عن: كيفية استعمال آلة معهودة 

ً
الظنون« قائال

)يقصد آلة االسطرالب(، يتوصل بها إلى معرفة كثير من األمور النجومية، 
الشمس، ومعرفة  ارتفاع  فيها  على أسهل طريق، وأقرب مأخذ، مبين 

            االسطرالب املعقد
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الطالع، وسمت القبلة، وعرض البالد، وغير ذلك«.

ويكمل حاجي خليفة فيقول: »وأصطرالب: كلمة يونانية، أصلها بالسين، 
وقد يستعمل على األصل، وقد تبدل صاًدا؛ ألنها في جوار الطاء، وهو 
ومقياسه.  النجم،  مرآة  وقيل:  الشمس،  ميزان  معناها:  يقال  األكثر، 
ويقال له باليونانية أيًضا أصطرالفون، وأصطر هو النجم، والفون هو 
املرآة، ومن ذلك سمي علم النجوم: أصطريوميا. وقيل: إن القدماء كانوا 
يتخذون كرة على مثال الفلك، ويرسمون عليها الدوائر، ويقسمون بها 
النهار والليل، فيصححون بها املطالع))حاجي خليفة، كشف الظنون عن 

أسامي الكتب والفنون، ص 10 ((.

-  أهمية ووظائف االسطرالب:  لقد حظي اختراع مريم بأهمية بالغة 
ً
ثالثا

لدى املسلمين ألنه استخدم في:

1- تحديد اتجاه القبلة بدقة و كان ذلك لدى املسلمين على غاية من 
األهمية وبشكل خاص بعدما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية.

2- تحديد مواعيد املناسبات الدينية، بما فيها مواعيد الصالة والصيام 
واإلفطار والحج، وبدايات الشهور الهجرية وفصول السنة.

كان  وقد  البحرية،  املالحة  أغراض  في  أيضا  استخدامه  تم  كما   -3
تم االعتماد عليه بشكل كلي حتى   في األهمية حيث  استخدامه غاية 
))علماء  أخرى  كثيرة  غايات  عن  فضال  امليالدي.  عشر  الثامن  القرن 
https://www.:العصور الذهبية في زمن الحضارة اإلسالمية، من املوقع

.)) 4671238/wattpad.com

وباعتبار أن االسطرالب آلة دقيقة غاية في التعقيد تحتاج إلى عمليات 
رياضية متعددة، فهذا دليل على أن مريم كانت على درجة عالية من 
النبوغ واإلبداع والتركيز والبحث واملتابعة والصقل العلمي. وعلى الرغم 
من أن  آلة االسطرالب هذه، تعود بدايات وجودها  كما تذكر بعض 
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الوثائق العلمية إلى القرن الرابع قبل امليالد، حيث تمت اإلشارة إليها في 
بعض الرسائل اإلغريقية. لكنها في الواقع لم تكن الشكل نفسه واألداء 
والتصميم الذي توصلت إليه مريم، على الرغم من التحسينات الكثيرة 
يدعى  وطورته  مريم  اخترعته  الذي  ألن  قبل.  من  عليها  أدخلت  التي 
ُيظهر  للقبة السماوية،  البعد  ثنائي  املعقد”، وهو نموذج  “االسطرالب 
كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد، وقد رسمت على 
فانطلقت  عليه  السماوية  املواضع  إيجاد  بحيث يسهل  السماء  وجهه 
في هذا املجال نحو  علوم الفلك الذي يطلق عليه اليوم علوم الفضاء  
تعرف  أصبحت  التي  د«  »املعقَّ االسطرالب  آلة  وتصنع  وتصمم  لتبدع 
 من مريم الجيلي، نسبة إلى آلة االسطرالب 

ً
باسمها  مريم االسطرالب بدال

التي قامت باختراعها وتطويرها. وقد أسهمت هذه اآللة في حل مشكالت 
ضخمة  االسطرالبات  بعض  كانت  تصميمها،  فبحكم  عديدة.  فلكية 
الحجم وقد  يصل قطرها إلى أمتار عدة. في حين  كان بعضها اآلخر صغير  
الحجم وسهل الحمل، وهذا مكن الكثير من علماء الفلك وميسورو الحال 
من الناس من حملها كساعات جيب. كما كانت تستخدم لقياس ارتفاع 
الشمس في السماء، وهذا مكنهم من تقدير الوقت في النهار أو الليل، 
))مريم االسطرالبية رائدة علم الفلك العربية، محمد سليمان، مجلة 

كوكبة العلم’  21فبراير،عام 2019 من املوقع: 

https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Article/Details.((
12463=aspx?id

التأمل في نظام  -  أهمية اختراعها في العلوم الحديثة: إن بعض 
ً
ثالثا

التموضع العالمي، أو ما يعرف بالـ”GPS” في وقتنا الحالي ، يجعلنا نعي أننا 
أمام معجزة تكنولوجية صنعها البشر، بالنظر إلى التعقيد الذي يكتنف 

طريقة عملها، وقيمتها في حياة اإلنسان اليوم.

ولكن آلية اشتغال هذا النظام، بجانب آلية عمل البوصلة وكذا األقمار 
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الصناعية، تستمد اليوم من آلة قديمة تدعى االسطرالب املعقد. ومن 
هنا نرى اإلسهام املهم ملريم الجيلي بابتكارها لهذه اآللة، التي  أحدثت نقلة 
علمية في مجال علم الفلك وتصنيع االسطرالبات، ألن هذا االختراع نقل 
الحضارة البشرية نقلة نوعية وشكل النواة  واألساس لنظام التموضع 
البتكارها  كان  قد  و  الحالي.  عصرنا  في  التكنولوجي  والحدث  العالمي 
وتحديد  الرصد،  كيفية  في  األهمية  بالغ  االسطرالب  لهذا  وتصنيعها 
األماكن واملواقيت، وتحديد األشهر والتقاويم أيًضا. والذي أصبح مهما 
 في حياة معظم األفراد, والشركات والدول فهو بمنزلة الشريك الذي 

ً
جدا

 في معظم األجهزة 
ً
يعلمك بمكانك الحالي, و قد أصبح نظام GPS متوفرا

املحمولة املوجودة اآلن.

GPS ما هو الـ

العرض  دوائر  لقياس  يستخدم   GPS  Global  Positioning  System 
و خطوط الطول الخاصة بالشخص بدقة كبيرة, و قد تم تطويره في األصل 
من خالل وزارة الدفاع األمريكية في عام 1973 حتى يمكنها معرفة أماكن 
الجنود و املركبات العسكرية بشكل دقيق, و اليوم, يتم إستخدام نظام 
 ))جمال شعوان، نظام 

ً
GPS في االستخدامات العلمية و التجارية أيضا

ttps://www.gps.gov/systems/  :العالمي من املوقع تحديد املواقع 
.))augmentations/arabic.ph

ونظام GPS قائم على شبكة مكونة من 24 قمرا صناعيا يدورون حول 
األرض مرتين كل 24 ساعة, هذه الشبكة من األقمار الصناعية تعرف 
باسم Navstar, دوران األقمار الصناعية الدقيق و استخدامها لترددات 
الدقة تمكن األقمار من معرفة مكان األشخاص بشكل دقيق  عالية 
, كل قمر صناعي يقوم بإرسال مكانه بشكل بالغ الدقة بوقت محدد, 

ً
جدا

 U.S. Naval الوقت املحدد يتم توفيره من خالل الساعات الذرية في
Observatory “مرصد البحرية األمريكية” –بالنسبة للواليات املتحدة-, 
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كل قمر GPS صناعي لديه ساعات ذرية عديدة على لوحته, بعد ذلك 
يتم تشغيل األقمار الصناعية في الوقت نفسه , ثم يتم إرسال املعلومات 
هذه  تصل  و  الضوء,  بسرعة  نقلها  يتم  اإلشارات  هذه  دقيق,  بشكل 
اإلشارات إلى املستقبل بأوقات مختلفة, و ذلك, ألنها تعتمد على املسافة 
بين املستقبل و بين كل قمر صناعي, و بما أن املسافة تختلف من قمر 

صناعي إلى آخر, فإنه ال تصل جميع اإلشارات في آن واحد.

تم إطالق أول قمر صناعي من أول 24 قمرا صناعيا يتم إطالقهم عام 
1989, و قم تم إطالق أول مجموعة أقمار صناعية مكونة من 24 قمر 
بنجاح في عام 1994. وشبكة ال GPS هذه  تتكون من ثالث شرائح 
https://  :من املوقعGPS رئيسة, و هى كاآلتي ))مهاب خفاجي’ شبكة ال

)) arabhardware.net/articles/gps-details

شريحة الفضاء:

 يوجد 24 قمرا صناعيا يدورون حول الكرة األرضية مرتين في اليوم 
بسرعة تصل إلى  أعلى من 11 كيلومتر في الساعة , و تعمل هذه األقمار 
من خالل ضوء الشمس, و لكن يمكن أن تستمر بالعمل من خالل بطارية 
 بحيث أن يكون ما ال يقل عن 

ً
عند غياب الشمس, و قد تم وضعهم جميعا
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4 أقمار صناعية ظاهرة من أية نقطة على سطح الكرة األرضية.

شريحة التحكم: 

و هى محطة تحكم رئيسة تقوم بالتأكد من:

 عمل األقمار الصناعية دون أية مشكالت, 

 أن اإلشارات التي يتم إرسالها إلى األرض إشارات دقيقة.

3- شريحة املستخدم:

 

تم تصنيعها  التي  األجهزة  و هى  باملستخدمين,  الشريحة خاصة  هذه  
الستقبال اإلشارات من القمر الصناعي, و تتضمن هذه األجهزة الهواتف, 

الحواسيب املحمولة, بعض السيارات, و أجهزة و أدوات كثيرة آخرى.
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 يمكن القول: بعد استعراض هذا االبتكار “االسطرالب املعقد” 
ً
وأخيرا

وما ُبنَي عليه من تطور تكنولوجي هائل، أن عاملة الفلك مريم الجيلي” 
التاريخ  فجر  منذ  شكلت  سورية  عربية  مسلمة  امرأة  االسطرالبي”، 
 في سلسلة تطور علم الفلك الذي يطلق عليه 

ً
اإلسالمي حلقة مهمة جدا

إلى ما أصبحت  البشرية  الحضارة  ثم تقدم  الفضاء، ومن  اآلن علوم 
عليه اليوم، حيث يعد االسطرالب الذي ابتكرته مريم اللبنة األولى لكثير 
واألقمار  البوصلة  مثل  الحديث  العصر  في  والفلك  املالحة  أجهزة  من 
.)GPS( االصطناعية وأجهزة تحديد املواقع املعروف اختصارا بـ جي بي أس

املراجع
- القرآن الكريم:	 

ً
أوال

- األحاديث النبوية الشريفة	 
ً
ثانيا

- الكتب باللغة العربية:	 
ً
ثالثا

ايناس البهيجي، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، مركز الكتاب األكاديمي، عام 	 
2017، ص35

ابن صاعد األندل�سي، طبقات األمم، الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة، 	 
عام 1999م، ص49-48

جيم الخليلي، رواد العصر الذهبي للعلوم العربية، شركة املطبوعات للتوزيع 	 
والنشر، دمشق، عام 2014،ص135

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث 	 
العربي، بيروت، عام 2008م،ص10 

مجموعة باحثين، سيف الدولة الحمداني، حياته مزاياه ومكانته في التاريخ 	 
العربي، وزارة الثقافة السورية، دمشق’ عام 2007،ص51.

محمد راغب الطباخ، أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج6، دار القلم العربي 	 
بحلب، عام 1922، ص 215

مجموعة باحثين، معالم الحضارة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية،عام 	 



145 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

1991، ص98

- الشابكة	 
ً
رابعا

مريم االسطرالبية رائدة علم الفلك العربية، محمد سليمان، مجلة كوكبة 	 
العلم’  21فبراير،عام 2019 من املوقع:

 	https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Article/Details.
12463=aspx?id

علماء العصور الذهبية في زمن الحضارة اإلسالمية، من املوقع	 

 	4671238/https://www.wattpad.com

جمال شعوان، نظام تحديد املواقع العالمي، كتاب الكتروني من الرابط:	 

 	 https://www.gps.gov/systems/augmentations/arabic.ph

مهاب خفاجي، شبكة الGPS من املوقع:	 

 	 https://arabhardware.net/articles/gps-details
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املقدمة

خلق هللا تعالى هذا الكوَن العظيم الواسع وأّسسه على مبدأ التزاوج، 
؛ 

ً
 أزواجا

ً
ل في هذا الكون يجُد أن كل املخلوقات تعيُش أزواجا فاملتأِمّ

واإلنسان مخلوق من مخلوقات هللا تعالى، خلقه هللا من جنسين رئيسين 
هما: الرجل، واملرأة، ولم يكن ذلك إال لحكمة عنده، وهي تحقيق التكامل 
كلها رجاٌل  بيئة  في  العيش  الرجل  آدم وحواء، فال يستطيع  أبناء  بين 
دون النساء، واملرأة كذلك ال تستطيع أن تعيش في بيئة كلها نساء دون 
الرجال، لهذا فإن املرأة والرجل يحتاجان إلى بعضهما البعض حتى تعمر 
ٰى 

َ
ث
ْ
ن
ُ
ٍر َوأ

َ
ك

َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
الدنيا، وتزدهر. وقد قال تعالى: »َيا أ

َه 
َّ
ْمۚ  ِإنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ِه أ

َّ
ْم ِعْنَد الل

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
واۚ  ِإنَّ أ

ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
ُعوًبا َوق

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
َوَجَعل

ِبيٌر«.1 
َ
َعِليٌم خ

ومن سماحة اإلسالم وتكريمه للمرأة، لم يفرق بين تعليمها وتعليم الرجل 
والنصوص كثيرة من هديه صلى هللا عليه وسلم قوال و فعال، فجعل صلى 
هللا عليه وسلم : “طلب العلم فريضة على كل مسلم”2. فالخطاب الشرعي 
حث على التعلم، والتحصيل العلمي، وهذا الخطاب عام يشمل الذكور 
اإلناث مع مراعاة الضوابط الشرعية املعروفة عند أهل العلم، املعلقة 

بالفروق بين الجنسين.

 مساهمة املرأة املسلمة
 في العلوم الحديثة

د. ميمونة بنت دروي�ش الزدجالية
أستاذ مشارك- كلية التربية- جامعة السلطان قابوس
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وقد اهتم املصطفى صلى هللا عليه وسلم بتعليم النساء، وأواله عنايته، 
 يعلمهن 

ً
حيث سألت النساء النبي صلى هللا عليه وسلم أن يجعل لهن يوما

فيه، فأجابهن لذلك، فعن أبي سعيد الخدري3 ر�سي هللا عنه  قال : قالت 
 
ً
النساء للنبي صلى هللا عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما

 يلقهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما 
ً
من نفسك، فوعدهن يوما

 من 
ً
قال لهن : “ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها، إال كان لها حجابا

النار”، فقالت امرأة : واثنين، فقال : “واثنين”4.

ويصلين  عليه وسلم،  الرسول صلى هللا  مجالس  تحضر  النساء  كانت 
الصلوات باملسجد، ويحضرن الجمعة واألعياد فيسمعن ويحفظن، كما 
كانت الكثيرات من النساء في عصر النبوة يعرفن القراءة والكتابة، ولعل 
أول امرأة عرفت الكتابة في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم هي الشفاء 

بنت عبد هللا القرشية5.

ومنها تعلمت حفصة أم املؤمنين6 الكتابة بإقرار من الرسول صلى هللا 
عليه وسلم، فعن الشفاء قالت : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، وأنا عند حفصة فقال لي : “أال تعلمين هذه رقية النملة )النملة 

قروح تخرج في الجنبين( كما علمتيها الكتابة؟”7.

 في زوجات 
ً
وأول مثال على حرص املرأة املسلمة على التعلم، نراه ماثال

النبي صلى هللا عليه وسلم وبناته، فها هي عائشة أم املؤمنين8 ر�سي هللا 
عنها، قد اختارها الرسول صلى هللا عليه وسلم زوجة له؛ لتكون معلمة 
لنساء العاملين قاطبة، فرباها تربية علمية تثبت اهتمام اإلسالم بتعليم 
أمهات  جميع  علم  إلى  عائشة  علم  جمع  “لو  الزهري9:  فقال  النساء، 

املؤمنين، وعلم جميع النساء، لكان علم عائشة أفضل”10.

وال شك أن كل عالم و مفكر هو مدين ألمه بكل الفضل، وبصمات األمومة 
عند املسلمين غير خافية عن سيرة العلماء حتى ولو لم تذكر في كتب 



148 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

التراجم.

أّية  لبناء   
ً
رئيسيا  

ً
واجبا باملرأة  االهتمام  أن  القول  سبق  مما  يمكن 

أما  املجاالت،  لكافة  كاملة  شاملة  نهضة  وتحقيق  وتقدمها،  حضارة، 
إهمال قضاياها، فإنه لن يعود على اإلنسانية واملجتمعات املختلفة إال 
بالخسران املبين.  فإسهام املرأة املسلمة فاعل ومؤثر في تطور واستمرار 
املشاركة  على  القدرة  تمتلك  وهي  العصور؛   كافة  في  الفكرية  الحياة 
الفاعلة إلى جانب الرجل في كافة املجاالت على تنوعها، فكان لها الدور 
الريادي في رفد هذه الحياة بنتاج معرفي مميز وبمختلف املجاالت العلمية 
  كبيرا 

ً
التي شهدت ظهور نخبة متميزة من النساء املسلمات كان لهن اثرا

في نشر العديد من العلوم واملعارف في شتى بلدان العالم، ومن هنا تأِت 
أهمية تسليط الضوء على اسهامات املرأة املسلمة في العلوم الحديثة؛ 
باعتبارها شريك رئي�سي وفعال ومهم ومؤثر في الحضارة اإلسالمية إلى 
جانب الرجل والكشف عن اسهام علمي كبير، لكنه متناثر في بطون كتب 
املؤرخين للنسوة اللواتي وصلن إلى درجة كبيرة في مجال العلم السيما في 
مجال العلوم الحديثة كالطب والفيزيا والكيمياءو الرياضيات و الرياضة 
وعلوم الشريعة وعلوم التكنولوجيا والتقنية الحديثة ... وغيرها. وفيما 
يأتي أمثلة على اسهامات املرأة املسلمة منذ العصور األولى لالسالم حتى 

العصر الحالي. 

أوال: مساهمة املرأة املسلمة في العلوم الشرعية:

لم يقتصر عطاء املرأة املسلمة على اإليمان والهجرة والتضحية والتعلم 
فقط، بل امتد هذا العطاء إلى املجال العلمي والتعليمي، فظهرت الفقيهة 
حدثة واملفتية، التي يقصدها طالب العلم، ويأخذ عنها بعض العلماء، 

ُ
وامل

ستفتى في بعض األمور التي تخص عامة املسلمين، وظهر من العاملات 
ُ
وت

املسلمات من تعقد مجالس العلم في كبريات املساجد اإلسالمية، ويحضر 
لها الطالب من األقطار املختلفة، وُعرف عن بعض الفقيهات واملحدثات 
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املراكز  إلى عدد من  العلم  في طلب  الرحلة  أكثرن من  أنهن  املسلمات 
العلمية في مصر والشام والحجاز واملغرب واألندلس، حتى صرن راسخات 
القدم في العلم والرواية، وكان لبعضهن مؤلفات وإسهامات في اإلبداع 

األدبي. 

وفي العلوم الشرعية ساهمت املرأة املسلمة بدور كبير جدا في تعلم العلم 
أمهات  لذلك  األولى  النواة  كانت  وقد  العصور،  عبر  وتبليغه  الشرعي، 
املؤمنين، وتلتهن أجيال كثيرة من النساء عبر األزمنة واألمكنة في التحمل 
والتبليغ، روت الكثير من النساء األحاديث النبوية املختلفة سماعا من 
النبي صلى هللا عليه وسلم كالصحابيات بمختلف طبقاتهن : املكثرات 

واملقالت، زوجاته وبناته وأهل بيته، أو عامة املسلمات.

روي بعض اآلثار 
َ
ومن الصحابيات : أمهات املؤمنين، وخاصة عائشة حيث ت

أنَّ عائشة- ر�سي هللا عنها-  عندها نصف العلم؛ لذا كانت مقصد فقهاء 
ة  ة، خاصَّ ة والفقهيَّ الصحابة عندما تستع�سي عليهم بعض املسائل العلميَّ
 

ُّ
ق ِبجوانب حياة النبي صلى هللا عليه وسلم، وكانت عائشة تحث

َّ
فيما يتعل

سائلها أال يستحيي من عرض مسألته، وتقول له “سل فأنا أمك”، وقد أخذ 
ا أّم  عنها العلم حوالي )299( من الصحابة والتابعين، منهم )67( امرأة. أمَّ
هبيُّ “من فقهاء الصحابيات”، 

َّ
سلمة - ر�سي هللا عنها - فكانْت كما وَصَفها الذ

بّي صلى هللا عليه وسلم، وروى  وممن روى كثيًرا من األحاديث عن النَّ
 عنها كثير من الصحابة والتابعين بلغوا حوالي )101(، منهم )23( امرأة.
وكثرة  بالعلم  اشتَهْرَن  الالتي  ابعيات  والتَّ الصحابيات  أسماء  وتتعدد 
الرواية، وتحفل كتب الحديث والرواية والطبقات بالنساء الالتي روين 
الصديق،  بكر  أبي  بنت  أسماء  مثل:  الشريف،  الحديث  عنهنَّ  وُرِوَي 
وأسماء بنت ُعَمْيس، وجويرية بنت الحارث، وحفصة بنت عمر، وزينب 

بنت جحش، ر�سي هللا عنهن.

 وروت نساء من التابعيات عددا من األحاديث، ورواية الحديث كانت 
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من الحرائر ومن اإلماء، ومن الكبيرات والصغيرات، وقد تسمع املرأة من 
امرأة، وقد تسمع من زوجها، أو أبيها، أو أخيها، وقد يسمع منها نساء أو 

رجال؛ كأبنائها، أو أقاربها، أو مواليها.

لم تكتف هؤالء الصحابيات برواية األحاديث املختلفة املتعلقة بالقضايا 
الخاصة باملرأة، أو املوضحة ألحكام مهتمة بالنساء فقط، وإنما كانت 
النبوية،  السيرة  أخبار  الصحابية  روت  وقد  عامة،  لألحاديث  روايتهن 
الترغيب  الوعظ،  أحاديث  روت  كما  الساعة،  وعالمات  واملعجزات، 
واملعامالت،  العبادات،  أحكام  وروت  والنار،  الجنة  وأخبار  والترهيب، 
وأحاديث الفضائل واملناقب وحسن السلوك، والتعامل مع املسلمين، 
وبالجملة فإنه ال يكاد أن يوجد بابا من أبواب الحديث، إال وكانت املرأة 
الصحابية  راوية لبعض أحاديثه11. وقد تمثلت اسهاماتها في هذا الجانب 

في اآلتي: 

السؤال الذي تاله التشريع، أو تشريع أحكام بسبب سؤالها:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت يا 
رسول هللا : إني امرأة أستحاض، فال أطهر أفأدع الصالة ؟؛ فقال : »ال 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة، وإذا 

أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي«12.

	أحكام وأدلة شرعية لم تثبت إال من روايتهن

فعن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي 
أخت أبي سعيد الخدري : أخبرتها أنها جاءت رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم  تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب 

أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه.

قالت : فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه وال نفقة قالت : فقال رسول هللا صلى 
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هللا عليه وسلم : »نعم«، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، )أو 
في املسجد( ناداني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أو أمر بي فنوديت 
له( فقال : »كيف قلت ؟«، قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت له 
من شأن زوجي، قال : »اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«، قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي 

فسألني عن ذلك، فأخبرته فأتبعه وق�سى بي13.

	أحاديث وأحكام فقهية	لم تبلغها إال النساء

وقد تبلغ الراوية الذروة في الوعي والحفظ واألداء، عندما تنفرد وحدها، 
برواية حديث الجساسة الطويل، وصفة خروج الدجال14؛ وهو من رواية 
الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس ر�سي هللا عنها، فحدثته بحديث 
الجساسة، وقال فيه ابن عبد البر :” وهذه كلها آثار ثابتة صحاح من جهة 

اإلسناد والنقل”15.

	استدراكات النساء على الرجال في العلم

تمثل هذا املنحى القوي في العلم، والنبوغ، والتفوق، أم املؤمنين عائشة 
ر�سي هللا عنها التي استدركت على كثير من الصحابة في أحاديث لم تثبت 

إال من طريقها16.

املرأة	ُيروى عنها صحيح البخاري بالسند العالي ويعتمد سندها

إنها املحدثة كريمة بنت أحمد املروزية، التي قصدها العلماء، من املشرق 
واملغرب لسماع صحيح البخاري، وأخذ اإلجازة عنها بسبب السند العالي 
والثقة، وقال الذهبي : “كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم املروزية، أم 
الكرام املجاورة بمكة كانت كاتبة فاضلة عاملة … وكانت تضبط كتابتها، 

وإذا حدثت قابلت بنسختها، ولها فهم ومعرفة حدثت بالصحيح”17.

ثانيا: مساهمة املرأة املسلمة في العلوم الحديثة:

أسهمت املرأة املسلمة في التطور العلمي والثقافي ملجتمعها، وكان لها 
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والطب  واألدب،  الشعر  منها  كثيرة؛  في مجاالت علمية  وإبداع  حضور 
والصيدلة، والهندسة والرياضيات، وغيرها.

وفي صدر اإلسالم ساهمت املرأة بخبرتها في الطب والصيدلة في الغزوات 
والحروب التي خاضها املسلمون مع النبي صلى هللا عليه وسلم  وبعد 
وفاته، ورفيدة األنصارية التي هي من جيل الصحابيات، أحسن مثال 

على ذلك.

فسعد بن معاذ ملا أصابه سهم بالخندق فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم اجعلوه في خيمة رفيدة التي في املسجد حتى أعوده من قريب، 
وكانت امرأة تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به 
ضيعة من املسلمين، وقال البخاري في األدب املفرد : ملا أصيب أكحل 
سعد يوم الخندق، فقيل حولوه عند امرأة،  يقال لها رفيدة وكانت تداوي 

الجرحى18.

ه 
ّ
إن ظهور نساء في مجاالت تعتبر مقدسة في الدين اإلسالمي؛ يعني أن

والفلك  الرياضيات  مثل  طبيعية،  علوم  في  عاملات  أيضا  هناك  كان 
ه لو تم توسيعنا البحوث عنهن في بطون التاريخ لوجدنا 

ّ
والكيمياء، وأن

املزيد، باألخص في مجاالت كالطب والصيدلة ألّنهن شاركن في الحمالت 
واملعارك والجيوش.  وترسم املسلمات في األلفية الجديدة خريطة جديدة 
ن قائمة دولية أو جائزة رفيعة إال كان 

َ
عل

ُ
مزدانة بأدوارهن املميزة، فلم ت

للمسلمات منها نصيب. 

اسهامات املرأة املسلمة في علم الطب:	

لقد شهدت مسيرة عمل املرأة في مهنة الطب إنجازات عظيمة وبصمات 
واضحة في القطاع الصحي لها إسهامات كثيرة جدا األمر الذي جعلها 
تحقق مكانة مرموقة في الجانب الصحي ليس على الصعيد الوطني فقط 
وإنما على الصعيدين العالمي والعربي. فبتنا نرى اليوم طبيبات مسلمات 
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في مراكز قيادية متقدمة َيُقدَن مستشفيات كبيرة نحو النجاح والتوسع، 
الطبية. والعالم  إنجازاتهن  وأخريات يتسلمن جوائز نوبل مكافأة على 
يزخر اليوم بالكثير من السيدات اللواتي سجلن انجازات طبية غّيرت 
وجه الطب الحديث. كما يوجد اليوم الكثير من النساء اللواتي قدمن 
مزيجا نادرا من حيث الجمع بين املعرفة والكفاءة العلمّية من جهة، وبين 
اللطف والرعاية النفسّية للمريض من جهٍة أخرى. والنماذج النسائية 
التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات يشار لها بالبنان وما 

حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر هنا:  

الدكتورة مطلوبة بنت أيوب الزدجالية19: استلمت الدكتورة مطلوبة بنت 
أيوب الزدجالية - وهي عمانية الجنسية-  جائزة دولية متميزة من رابطة 
)علم العقاقير وخصائص األدوية ( بأمريكا على بحث قامت بتنفيذه وهو 
عبارة عن دراسة علمية عن دواء يوصف ملر�سي السكري وال يتوافق مع 
املر�سى والذين يعانون من قصور في القلب ، واثبتت الدراسة التي قامت 
بها الدكتورة مطلوبة أن هذا الدواء على عكس ما كان يتوقع حيث انه 

مفيد ملر�سى القلب. 

قائمة  في  أدرجت  التي  الهزاع  فهد  عبدهللا  بنت  سلوى  الدكتورة 
طب  واستشاري  العيون  قسم  رئيسة  املميزة،  العلمية  الشخصيات 
التي أحرزت مكانة  النسائية  السعودية  النماذج  العيون من  وجراحة 
مرموقة في العاملين العربي واإلسالمي بما حققته من انجازات وما حصلت 
عليه من العديد من املؤهالت العلمية والسياسية. فهي أستاذة مشاركة 
في طب وجراحة العيون بمعهد ويلمر بمستشفى جونز هوبكنز بلتيمور في 
الواليات املتحدة، وزمالة الكلية امللكية للجراحين جامعة ادنبرة، انجلترا، 
وزمالة بأمراض وجراحة العيون جامعة امللك سعود كما حصلت على 
العديد من الدورات في مجال جراحة العيون في عدد من الدول األوروبية 
واالميركية كما حصلت على العديد من الشهادات التقديرية والجوائز 
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“أفضل  امللك سعود شهادة وجائزة  نالت من جامعة  العاملية، حيث 
طبيب مقيم” للسنة االكاديمية، وغيرها العديد من الجوائز.

هويدا  الدكتورة  أيضا،  املجال  هذا  في  البارزة  النسائية  املعالم  ومن 
القثامي التي تعد أول إستشارية لجراحة القلب بالشرق األوسط والثانية 
في العالم. كما تنفرد بأنها اول من بدأ عمليات ربط الشريان الرئوي 
لألطفال الذين لديهم عيوب خلقية في القلب وتفرغها الكامل لجراحة 
القوات  في مستشفى  وبدأت عملها  والخدج.  والرضع  لألطفال  القلب 
الزمالة  على  خاللها  حازت   

ً
عاما عشر  سبعة  قبل  بالرياض  املسلحة 

الزمالة  في بريطانيا ومن ثم  ادنبرة  في الجراحة من جامعة  البريطانية 
الكندية في جراحة القلب لالطفال من جامعة تورنتو في كندا وشاركت 
في سبع عشرة مشاركة كمتحدثة ورئيسة لبعثة طبية في مختلف دول 

العالم.

و الدكتورة حنان الكواري التي تقود وزارة الصحة اليوم والتي أسهمت في 
وضع استراتيجيات صحية طموحة الى جانب ادخال املزيد من التطورات 
التي تترجم اليوم من خالل املشاريع الصحية الجديدة وتوسعات املشاريع 
تطوير  إلى  تطمح  منصبها،  خالل  ومن  الكواري،  والدكتورة  الحالية. 
نظام متكامل للرعاية الصحية من حيث الخدمات الصحية والوقائية 
بهدف تحسين صحة  العاملية  والجودة  املعايير  أفضل  والعالجية وفق 

املجتمع القطري وتلبية احتياجات املواطنين واملقيمين على حد سواء.

أسنان  طبيبة  أعمال سعودية شهيرة،  هبة شطا، سيدة  والدكتورة   
ل الطفولة املبكرة في دبي الذي 

ّ
ومشاركة في تأسيس املركز الطبي لتدخ

 من نوعها لألطفال الذين يعانون من مرض التوحد 
ً
يقّدم خدمات فريدة

في دبي.20

والدكتورة سوزان أوفوري عطا، أول طبيبة غانية، عضًوا مؤسًسا في 
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أكاديمية غانا للعلوم والفنون 

سعودية   وباحثة  صيدلية  عاملة  إسالم،  ابراهيم  سميرة  والدكتورة 
بجامعة امللك عبد العزيزهي أول من حصلت على درجة األستاذّية في علم 
 في مجال 

ً
األدوية. قّدمت بكلية طب سانت ماري في جامعة لندن بحثا

التصنيف الجيني للمجتمع السعودي ويعتبر األول من نوعه في املراجع 
العلوم  في  الفلسفة  املتخصصة حصلت على درجة دكتوراه  العلمية 
الصيدلية. تعمل رئيسة لوحدة قياس ومراقبة األدوية في مركز امللك فهد 
للبحوث الطبية عميدة مؤسسة لـكلية عفت األهلية للبنات استحدثت 
كلية العلوم للطالبات بمنشآت كلية الطب وعكفت على تطويرها حتى 
أصبحت كلية مستقلة بالجامعة.  وفي يناير 2000م تتم ترشيحها ضمن 
أفضل 32 عاملة متميزة لجائزة املرأة والعلوم في مجال العلوم لعام 2000م 
تم اختيارهن من بين 400 عاملة رشحن من قارات العالم الست. ـ وتعد 
أول سيدة عربية وكذلك أول سيدة من العالم اإلسالمي تحصل على هذا 

الترشيح. وهي عضو املجموعة االستشارية ملنظمة الصحة العاملية.21

غادة مطلق عبد الرحمن املطيري22 عاملة ومخترعة وسيدة أعمال سعودية 
أقسام  في  التدريس  هيئة  وعضو  الصيدلية.  الكيمياء  أستاذ  وهي   ،
الهندسة الحيوية وهندسة النانو بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو منذ 
عام 2008. واملدير العام ملركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد 
هندسة الطب في جامعة كالفورنيا، سان دييغو. ويتركز عملها على الطب 

النانوي، وتقنية النانو، والكيمياء والعلوم البوليمرية. 

يعود لها  الفضل في تطوير بوليمر جديد للتشغيل الكهروميكانيكي . كما 
أنها مديرة مركز التميز في جامعة كاليفورنيا لطب النانو والهندسة، وهو 
مركز تعاوني سريع ومتعدد التخصصات في مجال األبحاث وتطوير أدوات 
ملستقبل علم األحياء والطب، حيث يقوم العديد من الباحثون بإنشاء 
جسيمات نانوية بهدف إلى الوصول إلى مستويات جديدة من الدقة في 
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عالج األمراض، مثل عالج األمراض -في ظل ظروف محددة للغاية- عندما 
 باملرض

ً
 متعلقا

ً
تتعرض للضوء أو عندما تواجه وضعا

في  لاللتهاب  يستجيب  نانوي  جسيم  ألول  باكتشافها  املطيري  تشتهر 
الجسم، وقادها هذا االكتشاف –القادر على تغيير الحياة- إلى الحصول 
على جائزة )NIH New Innovator Award( في عام 2009، وتهدف هذه 

الجائزة إلى تشجيع األبحاث املبتكرة للغاية.

للمواد  العالمي  املؤتمر  الشباب،  املحققين  بجائزة  املطيري  فازت  كما 
الحيوية، تشنغدو، الصين  في عام 2012، وجائزة مؤسسة البحوث 
الصيدالنية ومصنعو أمريكا، وجائزة الباحث الشاب، وكانت زميلة كافلي 
لألكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم في عام 2016، كما حصلت على أكثر 
من عشر براءات اختراع أمريكية ودولية، اثنتان مرخصتان للصناعات 
الدوائية. واشتملت مساهماتها األكاديمية  في العلوم الصيدالنية على 
نانو  بوليمرية لالفراج عن العقارات ردا على  أنها: قدمت أول جسيم 
تركيزات بيروكسيد الهيدروجين في االلتهاب، ووضعت أول قرب البوليمر 
تحلل األشعة تحت الحمراء، والتي تمكن دقيقة التحكم عن بعد تسليم 
الجزيئات، وفي تصميم جسيمات متناهية الصغر البوليمرية التي تمكن 
التعرض  عند  السريع  التدهور  طريق  عن  السيتوسول  إلى  التسليم 

للحمض الخفيف. 

علماء  كبيرة  الكريع عاملة سعودية  سامي  بنت  خولة  الدكتورة 
أبحاث السرطان في مستشفى امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث 
بالرياض عضو مجلس الشوري السعودي في عام2007  فازت الدكتورة 
خولة بجائزة هارفارد للتميز العلمي. حاصلة على دكتوراه في سرطانات 
بالواليات  ميريالند  في  لألبحاث  األمريكي  القومي  املركز  من  الجينات 
 منصب رئيس مركز أبحاث امللك فهد 

ً
املتحدة األمريكية . وتشغل حاليا

ألورام األطفال التابع ملستشفى امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث 
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 وذلك للتعرف 
ً
 فريدا

ً
 بحثيا

ً
 يتبنى برنامجا

ً
 علميا

ً
بالرياض. وهي تقود فريقا

على البصمة الوراثية لدى مر�سى السرطان السعوديين. و أثمر البرنامج 
عن نتائج علمية متميزة تم نشرها في مجالت علمية عاملية. كما أمر خادم 
الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز، بمنح وسام امللك عبد 
العزيز من الدرجة األولى للدكتورة خولة بنت سامي الكريع نظير تحقيقها 
عدة إنجازات بحثية متميزة جعلتها من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان 
. وقامت الدكتورة الكريع بالعديد من اإلسهامات 

ً
 وعامليا

ً
 وإقليما

ً
محليا

الطبية املتميزة في مجال البحوث الطبية. وهي رئيسة الفريق العلمي في 
املجال الجيني للسرطانات .و لديها تعاون بحث مع عدة مراكز أبحاث محلية 
ودولية في مجال أبحاث السرطان .وعضوية في: الجمعية األمريكية لعلم 
الجينات ، والجمعية األمريكية ألبحاث السرطان، و األكاديمية األمريكية 
 BMC( الكندية لعلم األمراض .وهيئة التحرير في املجلة الطبية للجينات
Genomics( .، وعضو هيئة التحرير في املجلة العاملية للجينات الطبية 
 National( وعضو هيئة التحرير في مجلة ناشونال جيوغرافي . )WJMG(

.)Geographic

اسهامات املرأة املسلمة في العلوم السياسية:

  شهدت مسيرة عمل املرأة املسلمة في مجال العلوم السياسية إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة األمر الذي جعلها تحقق مكانة مرموقة ليس 
على الصعيد الوطني فقط وإنما على الصعيدين العالمي والعربي. فبتنا 
النسائية  والنماذج  في مراكز متقدمة.  اليوم سياسيات مسلمات  نرى 
التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات يشار لها بالبنان وما 

حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر هنا:  

أحمد  اإلمام  بنت  هي   البوسعيدي  أحمد  اإلمام  بنت  موزة  السيدة 
البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية التي عاشت في الفترة مابين عام 
1783 م حتى 1832م وهي شخصية سياسية عسكرية فذة، حاولت أن 
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تنقذ عرش الطفل سعيد ابن أخيها السيد سلطان بن أحمد، بعد أن توفى 
عنه والده وهو طفل صغير، وكان ال بد من تنصيب و�سي عليه، نتيجة 
لالطماع املحيطة به فأعلنت أنها ستتولى بنفسها حكم البالد والوصاية 
على ابن أخيها حتى يبلغ سن الرشد، ويتولى شؤون امللك بنفسه، لعبت 
 في إعداد السيد سعيد وتربيته، وأثرت عليه 

ً
 كبيرا

ً
السيدة موزة دورا

بقوة شخصيتها، وغذته بالحنكة والدهاء، وقد تعرضت عمان لكثير من 
الحروب واملحن أثناء وصايتها وحكمها فصدتها بنجاح كبير، وأمسكت 
األمور بقوة وحزم إلى أن كبر السيد سعيد وأسلمته مقاليد الحكم، وصار 
هذا الطفل الصغير هو السلطان الذي اتسع النفوذ العماني في عهده إلى 
أق�سى مداه، حيث امتدت اإلمبراطورية العمانية من بندر عباس على 
ضفاف الخليج العربي إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي ألفريقيا، 
باإلضافة إلى بعض الجزر الواقعة في منطقة الخليج وبحر العرب واملحيط 

الهندي بما فيها أرخبيل جزر القمر.

عائشة بنت راشد بن خصيب الريامية البهلوية23 من والية بهال أحدى 
واليات محافظة الداخلية بسلطنة عمان، عاشت في عصر اليعاربة في 
أواخر القرن العاشر، وبداية القرن الحادي عشر الهجري، وقد اتصفْت 
بالزهد والورع والتقى، وتتلمذْت على يد كبار املشايخ والعلماء في عصرها، 
اشتهرت بقوة علمها وغزارة اطالعها وتبوأت مكانة علمية راسخة تتضح 
من خالل نعتها بالشيخة والعاملة والفقيهة، ذكرت بعض املصادر بأن 
مدينة ُبهال التي كانت تغص بالعلماء كان مرجعها امرأة عمياء، هي الشيخة 
 عمياُء، لكن 

ٌ
عائشة الريامية، التي قال عنها الشاعر الغشري ... هي امرأة

 من رجاٍل ضراغِم( 
ً
بفضلها) توازُن ألفا

وباإلضافة إلى مكانتها العلمية فقد كان لها دور سيا�سي عظيم، ذكره عبد 
هللا الطائي قائال )ولقد شاركت هذه العاملة الجليلة في توجيه الحكم في 
عصر اليعاربة في عمان، فبعد أن خرج سيف بن سلطان على أخيه اإلمام 
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 توسيع النفوذ الخارجي ومطاردة البرتغال، تمكن سيف من 
ً
بلعرب طالبا

االستيالء على الحكم بعد وفاة أخيه في الحصن الذي حوصر فيه، فبويع 
من قبل الكثيرين إال أن عائشة بنت راشد رفضت مبايعته، وأصرت على 
، وأن يبتعد عن الحكم، ثم ينظر في ذلك من قبل أولي 

ً
أن يلزم بيته أوال

الرأي في البالد، ولم يستطع سيف أن يعارض هذه املرأة فيحدث لعهده 
ثغرة بعدم انتخابه، فترك مقر الحكم فعال ولزم بيته يومين، حتى أرسلت 
إليه، وناقشته بجانب جماعة من أعيان البالد في مخالفته ألخيه الذي 
كان يرى قصر االهتمام باصالح الداخل، ثم بايعته على أساس الجهاد 
والعمل على اإلصالح، وبذلك عاد إلى ممارسة الحكم، وأصبح فيما بعد 

في طليعة أئمة عمان حتى سمي بقيد األرض لسعة نفوذه.

أمينة محمد شغلت أمينة محمد منصب املستشارة الخاصة لألمين العام 
السابق لألمم املتحدة بان كي مون بشأن خطة التنمية الدولية ملا بعد 
عام 2015، وحصلت على دور رئيس في خطة التنمية املستدامة لعام 
2030، وهي حاليا نائبة األمين العام لألمم املتحدة، وذلك أعلى منصب 
أممي تصله مسلمة محجبة. في عام 2015 تقلدت منصب وزيرة البيئة 
في نيجيريا، حيث عملت جاهدة في قضية االحتباس الحراري وحماية 
رت أمينة محمد عقودا من حياتها للسلك األكاديمي، 

ّ
الطبيعة. وقد سخ

وعملت أستاذة مساعدة في مجال املمارسات اإلنمائية بجامعة كولومبيا. 
ومن أبرز أدوارها في مجال البيئة: قيادتها مشروعا معنيا بتسخير ثورة 
في  الخيري  لدورها  باإلضافة  املستدامة،  التنمية  ألغراض  املعلومات 
برنامج التنمية العاملية بمؤسسة ميليندا غيتس، تّوجت أمينة مسيرة 
امتدت 35 عاما بدخولها عام 2019 ضمن قائمة فوربس ملئة امرأة 

تعتبر أكثر النساء قوة في العالم.

رضا الطبولي تترأس رضا الطبولي مؤسسة »مًعا نبنيها« التي تأسست عام 
2011، بهدف دعم بناء السالم ومساعدة املرأة الليبية على كافة الصُعد 
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خصوصا التعليم، وأسست الحقا مشروع منظومة املرأة الليبية الذي 
يهدف لدعم النساء ذوات املهارة والخبرة املهنية وتنمية مهاراتهن لتناسب 
�سي«  بي.  »بي.  قائمة  تصدرها  في  رضا  أعمال  ساهمت  العمل.  سوق 
للسّيدات املئة األكثر تأثيًرا وإلهاًما في العالم، كما دعاها مجلس األمن 
إللقاء كلمة عن الوضع في ليبيا نيابة عن مؤسسة »مًعا نبنيها«.دعمت 
مؤسسة »مًعا نبنيها« مشاركة املرأة في عملية بناء السالم في ليبيا بشكل 

غير مسبوق، مما لفت األنظار إلى دورها وفريقها في دعم املرأة الليبية. 

إلهان عمر ذاع صيت إلهان عمر منذ انتخابها عضًوا في مجلس نواب 
مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي عام 2016، وأصبحت أول صومالية 
أميركية تنتخب في هذا املنصب بالواليات املتحدة األميركية.استكملت 
مع  األميركي  بالكونغرس  بمقعد  فازت  بنجاح حين  السياسية  مسيرتها 
رشيدة طليب السياسية أيضا في الحزب نفسه، لتصبحا أول مسلمتين 
انتشرت  األميركي.  بالكونغرس  محجبة  أول  إلهان  وتصبح  بالكونغرس 
تها الدائمة خاصة مع الرئيس دونالد  مواقف إلهان عمر الصارمة وِحدَّ

ترامب، ولم يترك أي منهما فرصة إال هاجم فيها اآلخر.

اسهامات املرأة املسلمة في علوم التكنولوجيا الحيوية والذكاء االصطناعي:

وفي مجال  التكنولوجيا شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:  

السورية نور شاكر  التي شغلت عدة وظائف بحثية وأكاديمية في جامعات 
مرموقة بالعالم، وعملت أستاذة مساعدة في جامعة آلبورغ، كما أجرت 
املرموقة  املعلومات  تكنولوجيا  جامعة  في  الدكتوراه  بعد  ما  أبحاث 
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بالدانمارك.تخصصت نور في التكنولوجيا الحيوية والذكاء االصطناعي، 
وتسلمت خالل العام املا�سي وسام النجمة الصاعدة الرفيع من رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن دورها الفاعل في تسخير تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي ألغراض األبحاث الدوائية والطبية، لتكون في 2019 
ضمن قائمة هيئة اإلذاعة البريطانية للنساء املئة األكثر تأثيًرا وإلهاًما في 
العالم. ربطت نور في أبحاثها بين أجهزة الحاسب اآللي الكمية والذكاء 
االصطناعي بشكل يساهم في التعجيل بتصميم عقاقير جديدة فاعلة 
في أمراض طاملا كانت مستعصية، وساهمت في تقليص املدة التي يحتاج 
إليها البحث في التجارب بفضل تلك التكنولوجيا، وهو ما أهلها ألن تكون 
ضمن قائمة مخترعين دون الـ35 عاما الصادرة عن مجلة »أم. آي. تي 

تكنولوجي ريفيو« املرموقة.

املصرية إيمان غنيم  وهي عاملة الجيومورفولوجيا التي اكتشفت عام 
بحيرة ضخمة عمرها  آثار  الصناعية  األقمار  باستخدام صور    2007
11000 عام في الصحراء الكبرى. وألقى اكتشافها الضوء على أصول أكبر 

خزان للمياه الجوفية الحديثة في العالم. 

اسهامات املرأة املسلمة في علم اإلعالم:

وفي مجال  اإلعالم شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:  

نور تاجوري يعتبر عام 2015 العام نفسه الذى كانت تمنع فيه املذيعات 
املحجبات من قنواتنا العربيه الى ان نور تاجورى خطفت االنظار اليها 

حيث هى اول مذيعه محجبه في التلفزيون االمريكى .
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البيت األبيض واحد  في  املصرية داليا مجاهد وهى أول إمرأة مسلمة 
أهم مسشاري الرئيس األمريكى املقربين . عرفت أنها متحدثة لبقة ولها 

مصداقية في كالمها وتصرفاتها 

عليها  أطلق  كما  األولى  املخبوزات  سيدة  هي  حسينة   نادية   
مشاهدين  قلوب  خطف  من  إليه  وصلت  ملا  وذلك  البريطانيون 
 .2015 عام  في  الترفيه  برامج  أكبر  برنامجها ضمن  وأصبح   التلفزيون 

الحقوقية  والناشطة  الصحفية  كرمان  توكل  هى  كرمان   توكل   
وثانى  عربية  إمراة  أول  وهى  للسالم  نوبل  جائزة  على  وحازت 
. الجائزه  على  الحاصلين  أصغر  وثانى  بالجائزه  تفوز   مسلمه 
 زي مالال يوسف هى ناشطه حقوقيه باكستانيه وحصلت على جائزة 
بانتهاك  تندد  التى كانت  بتدويناتها  للسالم عام 2014 واشتهرت  نوبل 
حركة طالبان لحقوق الفتيات وحصلت ايضا على العديد من الجوائز 
لالطفال  الدوليه  السالم  وجائزة  للسالم  االولى  الوطنيه  الجائزه  منها 
وتعتبر هى اصغر الحاصلين على جائزة نوبل حيث يبلغ عمرها 17 عاما . 

اسهامات املرأة املسلمة في علم الرياضيات:

وفي علم الرياضيات شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:  

منذ  في الرياضيات  أستاذة  هي رياضياتية إيرانية،  ميرزاخاني  مريم 
البحثية الهندسة  اهتماماتها   تشمل  ستانفورد.  في جامعة  2008م 
على  حصلت  كما   .Teichmüller  space إرجوديك و   الزائدية ونظرية 
االعتراف الدولي وهي في املرحلة الثانوية بعد تلقي امليداليات الذهبية 
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في كل من أوملبياد الرياضيات الدولي هونغ كونغ 1994م وسّجلت 41 
نقطة من أصل 42 نقطة، لتحتل املرتبة 23 لها باالشتراك مع خمسة 
من املشاركين اآلخرين، وفي األوملبياد الدولي للرياضيات )كندا 1995م( 
حصلت على الدرجة الكاملة 42 نقطة من أصل 42 نقطة، لتحتل املرتبة 

 من املشاركين اآلخرين.
ً
1 لها باالشتراك مع 14 شخصا

ريمان،  حول سطح  النظريات  من  العديد  في  ميرزاخاني  ساهمت   
متخصصة في الرياضيات الهندسية لالشكال غير التقليدية، وفي البحث 
مريم  املنحنية. عمل  املساحات  احجام  لتحديد  جديدة  وسائل  عن 
يتعلق  ميدال  فيلدز  بجائزه  للفوز  واهلها  به  اسهمت  الذي  مرزخانى 
ان تضع  استطاعت  املجال  في هذا  ريمان ومن خالل عملها  بسطوح 
املغلقه في سطوح  صيغه عامه لحساب عدد املنحنيات الجيوديسيه 
ريمان الذي يحتوى على عد كبير جدا من الثقوب أو الفجوات “ هذا 
العدد يسمى Genus “. كما أنها وضعت صيغه تتابعيه لحساب حجوم 
سطوح ريمان. حيث أنه لسطح من سطوح ريمان  يمكن الحصول على 
 ”Moduli spaces’“ معامل حسابى مرافق للشكل الهند�سى يعرف باسم
. وقد وضعت مريم ميرزاخاني صيغه تتابعيه لحساب ا لحجم على هذا 
املعامل بدقه عاليه كما توقعها إدوارد. ويتن في حساباته. حصلت على 
العديد من الجوائز منها: ميدالية فيلدز 2014 للرياضيات وهي أول امرأة 
العامة املتحدث  أيضا،  إيرانية  شخصية  وأول  الجائزة،  على   تحصل 

جائزة و   .)2014  ICM( الرياضيات  لعلماء  الدولي  املؤتمر   في 
 بلومنتال 2009. 25

اسهامات املرأة املسلمة في علم القضاء:

وفي القضاء شهدت مسيرة عمل املرأة املسلمة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
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يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 
هنا:  

كارولين هى أول قاضية مسلمة محجبه في الواليات املتحدة،  وأيضا 
قامت باستخدام املصحف الشريف في حلف اليمين . 

اسهامات املرأة املسلمة في علم تصميم األزياء:

يعتبر علم تصميم االزياء من التخصصات الحديثة في الدول االسالمية 
عظيمة  إنجازات  الجانب  هذا  في  املسلمة  املرأة  مسيرة  ولكن شهدت 
وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. والنماذج 
النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات يشار لها 

بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر هنا:   

 ايمان الديبى  وهي من أشهر مصممى أزياء املحجبات في العالم. وهى 
تعيش في السويد و صاحبة العديد من االبتكارات للحجاب والذى نال 
انتشارا واسعا في انجلترا وفرنسا ملا يتميز به من أناقة وفن وتتمنى إيمان 

أن تحقق نجاحا أكبر في املستقبل.26

اسهامات املرأة املسلمة في علم الرياضة:

وفي مجال  الرياضة شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:  

في  شاركت  العالم  في  أمريكية  مسلمة  مبارزه  أول  وهى  محمد  ابتهاج 
االوملبياد واحتلت مرتبة مميزة لكونها واحده من أفضل النساء املبارزين 

في العالم وحصلت ابتهاج على العديد من الجوائز . 
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أسيل شاهين هي أول سيدة مسلمة محجبة تشارك في تحكيم إحدى 
بطوالت التنس الكبرى لتؤكد أسيل شاهين قدرة املرأة العربية املسلمة 
في إدارة وتحكيم كبرى البطوالت ..وتعتبر أسيل شاهين الحكم الوحيد 
في الخليج والكويت سواء كانت حكم خطوط أو حكم كر�سي فال يوجد 
سيده خليجية أو كويتيه مثلها. وتملك الشارة البيضاء املعتمدة من قبل 

االتحاد الدولي للتنس.

اسهامات املرأة املسلمة في مجال علم الفلك: 

وفي مجال علم الفلك شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:   

مريم شديد27  هي باحثة وفلكية مغربية في مرصد “كوت دازير” القومي 
الفرن�سي، كما تعمل أستاذة بجامعة نيس الفرنسية. وتعتبر مريم شديد 
أول عاملة أنثى تصل إلى القطب املتجمد الجنوبي. كما كانت شديد ضمن 
فريق عمل علمي مهمته وضع منظار فضائي يهدف إلى قياس إشعاع 

النجوم في القطب املتجمد الجنوب.  

انضّمت مريم شديد إلى املركز الوطني الفرن�سي للبحث العلمي )وهو أكبر 
منظمة أبحاث حكومية في فرنسا، وأكبر وكالة أبحاث علوم أساسية في 
أوروبا(، ثم انضّمت املرصد األوروبي الجنوبي بعد فترة قصيرة من حصولها 
على شهادة الدكتوراه. عملت شديد على تأسيس املقراب العظيم -أكبر 
تلسكوب في العالم في ذلك الوقت- في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي. 
عملت شديد في نظام الجامعات الحكومية الفرنسية كعاملة فلك، وهي 

كذلك عضو في اللجنة التوجيهية لالتحاد الفلكي الدولي. 
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أصبحت مريم شديد أول شخص مغربي وأول فلكية فرنسية أنثى تصل 
)العلم  عربي  علم  يزرع  من  وأول  الجنوبية،  القطبية  القارة  قلب  إلى 
املغربي( في القارة القطبية الجنوبية في عام 2005 عندما قامت بأول 
بعثة استكشافية قطبية لها إلنشاء مرصد جديد. كان أكبر إنجازاتها -من 
بين إنجازاتها العديدة- هو عملها في ظل الظروف القاسية لقلب القارة 
القطبية الجنوبية -أحد أصعب األماكن في الوصول إليه، أعالها، وأكثرها 
 في العالم. تعتبر شديد أول عالم فلكي في العالم معني بتركيب 

ً
برودة

املرصد الفلكي الكبير في القطب الجنوبي حيث قامت بعمل رائد ومهم. 
قارنت في املقابالت تركيب املرصد بمهمة فضائية، وهي منطقة تتميز 
فقط بطبقة رقيقة من الجريان املضطرب، مما يسهل مراقبة األجسام 
البعيدة عن املراصد في أجزاء أخرى من العالم. مع استمرار الليل لعدة 
أشهر من السنة، يتمتع الباحثون في محطات أنتاركتيكا بميزة القدرة على 

دراسة النجوم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 

وحضور  املحاضرات،  إلقاء  خالل  من  للتعليم  شديد  مريم  تروج 
املؤتمرات، واإلشراف على الطالب، وفيلمها الوثائقي عن الفلك “طريق 
النجاح” الذي ُعِرض على قناة الجزيرة لألطفال. يهدف بحثها املنشور إلى 
فهم وفك تكوين النجوم املبكرة والتطور والنبضان النجمي في سبيل فهم 
الكون. أدرجت مجلة فوربس مريم شديد باعتبارها أحد العاملين الثالثة 

 لالهتمام في العالم.
ً
األكثر إثارة

10-اسهامات املرأة املسلمة في علم الفيزياء:

وفي مجال علم الفيزياء شهدت مسيرة عمل املرأة في هذا الجانب إنجازات 
عظيمة وبصمات واضحة. فبتنا نرى اليوم مسلمات في مراكز متقدمة. 
والنماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من انجازات 
يشار لها بالبنان وما حصلت عليه من العديد من املؤهالت العلمية. نذكر 

هنا:    



167 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

ابتسام سعيد باضريس تشتغل حاليا كعاملة أبحاث في املركز الوطني 
للتقنيات املتناهية الصغر في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

)KACST( وهي زميل متميز في كلية نيو وستمنستر. 

امرأة  أول  بادريس  ابتسام سعيد  الفيزيائية  وفي عام 2007 أصبحت 
سعودية عضًوا في املنظمة األوروبية للبحوث النووية )CERN(. وكانت 
أول فيزيائية غير أمريكية تحصل على جائزة “فيزيائي الشهر” من قبل 
واملنظمة   ،2014 أغسطس  في  األمريكية  الفيزيائية  الجمعية  ُمنظمة 
هي ثاني أكبر منظمة في العالم تخص علماء الفيزياء، وهي منظمة ذات 
عضوية غير ربحية، تعمل على تعزيز ونشر املعرفة في مجال الفيزياء من 
خالل املجالت املتميزة والبحوث واللقاءات العلمية والتوعية والدعوة 
واألنشطة الدولية، وُيمثل الجمعية أكثر من 50,000 عضو من بينهم 
والصناعة  الوطنية  واملختبرات  األكاديمية  األوساط  في  الفيزياء  علماء 
من  أكثر  الجمعية  وتنشر  العالم.  أنحاء  وجميع  املتحدة  الواليات  في 
 Physical Review :عشر مجالت علمية بما في ذلك مجلة )باإلنجليزية
نظم أكثر من 20 جلسة 

ُ
and Physical Review Letters( املرموقة، وت

علوم كل عام.  . شاركت من خالل منظمة سيرن في تجربة تحاكي نشأة 
الكون، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الباحثين داخل املنظمة، ويتمثل 
من  التجربة  علماء  مع  باإلشتراك  املعلومات  وتفسير  تحليل  في  دورها 
أجل الوصول إلى معلومات أكثر دقة حول نشأة الكون وتطوير نظريات 
علمية حديثة بناءا على هذه التجربة. تتحدث ابتسام اللغات العربية 

واإلنجليزية والفرنسية بطالقة. 28

وذلك  التكريمات  من  عدد  على  باضريس  إبتسام  الدكتورة  حصلت 
اعترافا بمجهوداتها العلمية والبحثية وإسهاماتها في مجال الفيزياء بشكل 
السعودية،  الثقافية  للبعثة  األكاديمي  التميز  منها :جائزة  ونذكر  عام 
الواليات املتحدة االمريكية، 1996-1997.، و جائزة التفوق األكاديمي 
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للبعثة الثقافية السعودية، أوروبا، 2007.، و جائزة فيزيائي الشهر من 
قبل الجمعية الفيزيائية األمريكية، أغسطس 2014.  باضافة إلى ذلك هي 
أول إمراة مسلمة تنضم إلى املنظمة األوربية لألبحاث النووية كباحثة. و 
حت لتكون حكما على امللصقات العلمية الخاصة بالجمعية الفيزيائية 

ّ
ُرِش

األمريكية في املؤتمر الدولي للجمعية في أبريل من عام 2014.29

11-اسهامات املرأة املسلمة في علم التأليف والتدوين: 

العرب  نساء  أن  عن  التاريخ  يكشف  والتدوين  التأليف  مجال  وفي 
واملسلمين كان لهن الفضل في ذلك منذ قرون بعيدة، نذكر هنا30:

السيدة ساملة بنت السيد سعيد بن سلطان آل سعيد ولدت في سلطنة 
عمان من أم شركسية األصل ورحلت إلى زنجبار في 1866 وكان عمرها 
آنذاك عشرون عاما، في حين أن وفاتها كانت في عام 1922 في حدود 
الثمانين من عمرها، وهي صاحبة كتاب مذكرات أميرة عربية الذي ترجم 
إلى )6( لغات وتعود شهرتها الثقافية إلى أنها أول من كتب سيرة ذاتية 
في الوطن العربي من الرجال والنساء بمواصفات السيرة الذاتية، وترجم 
كتابها إلى العربية من االنجليزية وصدر عن وزارة التراث القومي والثقافة 
وليس صحيحا أن طه حسين في سيرته األيام هو أول من كتب السيرة 
من الكُتاب العرب، بل أن سيرة السيدة ساملة تسبقه بكثير إذ صدرْت 
الطبعة األصلية لكتاب ساملة باللغة األملانية العام 1886، وصدر األيام 
وهو كتاب يحكي قصة حياة األديب طه حسين في العام 1929، أما 
كتاب الساق على الساق ألحمد فارس الشدياق الذي صدر عام 1855 - 
 
ً
 فيه أهم مراحل حياته منذ نشأته في قرية عشقوت بلبنان، مرورا

ً
واصفا

بأسفاره الكثيرة - فحقا هو أسبق من كتاب السيدة ساملة ويعتبر من أهم 
األعمال األدبية العربية التي كتبت خالل القرن التاسع عشر، وهو وإن 
صنف من كتب السيرة الذاتية، لكن الكتاب بلغته الوصفية والبالغية 
يهتم ببالغة تبتعد كثيرا عن فنية كتابة السيرة الذاتية، وفق ما تحدده 



169 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

عناصر السيرة. 

الشاعرة عائشة بيت عي�سى بن صالح الحارثية هي عائشة بنت الشيخ 
العالمة عي�سى بن صالح الحارثي، ولدت في أوائل القرن العشرين، عاشت 
في املضيرب بشرقية عمان، في بيت علم وأدب، كتب عنها: محمد بن راشد 
الخصيبي في كتابه املسمى »شقائق النعمان«. ومن قصائدها الجميلة 

وصفها لرحلة الحج تقول فيها: 

وصلنا ضحًى أمَّ الُقرى منبع الهدى 

فقّرْت بها عيني وُسرَّ فؤاديا 

وجئنا إلى البيت العتيق لُعْمرٍة 

ٍبّ كان هلل داعيا ...
َ
فكم من ُمل

12-اسهامات املرأة املسلمة في مجال التعليم: 

وفي مجال التعليم يكشف التاريخ عن أن نساء العرب واملسلمين كان لهن 
الريادة والفضل في نشر التعليم وبناء املدارس والجامعات، منذ قرون 
بعيدة. فأول جامعة في العالم كانت مؤسستها امرأة مسلمة، وأعرق وأكبر 
جامعات العرب تدين بالفضل ألميرة عربية، فيما يظل للنساء دور عظيم 

في بناء املدارس ورعاية العلم والعلماء عبر التاريخ العربي اإلسالمي. 

وفي السطور التالية نستعرض رائدات يحفظ لهن التاريخ دورهن العظيم 
في رعاية العلم والعلما، و نشر التعليم في شتى بقاع الدنيا، وتمثل هذا 

الدور في اآلتي:

أ- مساهمة املرأة املسلمة رعاية العلم والعلماء:

صناعة  في  للرجال  كمعلمة  العاملة  املسلمة  املرأة  ساهمت  وقد 
“الخطيب  الشهير  واملحدث  فاملؤرخ  العلماء؛  كبار  من  كثير  وتشكيل 
املحدثة  الفقيهة  من  سِمَع  بغداد”  “تاريخ  كتاب  صاحب  البغدادي” 
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)436هـ(.  املتوفاة  التنوخية”  يوسف  بن  أحمد  بنت   “طاهرة 
)377هـ(  املتوفاة  إسماعيل”  بن  الحسين  بنت  الواحد   

ُ
َمة

َ
“أ وكانت 

بالفرائض  علم  على  وكانت  الشافعي،  املذهب  في  الناس  أفقه  من 
“جليلة  ا  أمَّ الحديث،  عنها  ويكتب  ْفِتي 

ُ
ت وكانت  والنحو،  والحساب 

ْت 
َ
فكان الهجري،  الخامس  القرن  في  الشجري”  الحسن  بن  علي  بنت 

بعض  منها  وسمع  والشام،  العراق  في  الحديث  طلب  في  َن 
ْ
َرَحل ْن  ِممَّ

الكريم. القرآن  الصبيان  تعلم  وكانت  كالسمعاني،  العلماء   كبار 
سنة  املتوفاة  الحراني”  كامل  بن  علي  بن  مكي  بنت  “زينب  وكانت 
الحديث  طلب  في  كله  عمرهن  قضين  الالتي  النساء  من  )688هـ( 
قاسيون  جبل  سفح  في  بيتها  باب  على  الطالب  وازدحم  والرواية، 
الكتب. من  كثيًرا  عليها  وقرؤوا  الحديث،  منها  فسِمعوا   بدمشق، 

َدْت  ا “زينب بنت يحيى بن العز بن عبدالسالم” املتوفاة )735هـ( فقد تفرَّ أمَّ
ماع املتصل، وقال عنها مؤرخ اإلسالم “شمس  ِبرواية املعجم الصغير بالسَّ
رئ عليها 

ُ
ه ق  إنَّ

ُ
واية ِبَحْيث  وُحبٌّ للّرِ

ٌ
ه كان فيها خيٌر وعبادة الدين الذهبي” إنَّ

ة أجزاء، وكانت “زينب بن أحمد بن عمر الدمشقية” املتوفاة  يوم موِتها عدَّ
)722هـ( من املحّدثات البارعات ذات السند في الحديث، ورحل إليها كثير 

من الطالب.31

 ب- مساهمة املرأة املسلمة في نشر العلم:

وفي السطور التالية نستعرض رائدات يحفظ لهن التاريخ دورهن العظيم 
في رعاية العلم، و نشر التعليم في شتى بقاع الدنيا، نذكر هنا:

فاطمة الفهرية: هي مؤسسة أول جامعة في العالم. ال يعلم الكثيرون أن 
جامعة القرويين التي أنشئت عام 859 م في مدينة فاس املغربية، والتي 
 ملا أوردته موسوعة جينيس لألرقام 

ً
تعد أقدم جامعة في العالم، وفقا

القياسية، وتخّرج منها الكثر من رموز الفلسفة والدين واألدب العربي، 
وشخصيات غربية بارزة، تأسست على يد امرأة عربية هي فاطمة بنت 
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محمد بن عبدهللا الفهرية القيروانية.

انتقلت أول مؤسسة جامعة بالعالم إلى فاس، من القيروان، في عهد 
األمير يحيى بن محمد بن إدريس، وسكنت مع أسرتها في عدوة القرويين. 
، فاشترت به أرض جامع القرويين الذي تحول إلى جامع 

ً
حيث ورثت ماال

 التزال 
ً
وجامعة. باشرت البناء فيه برمضان عام 245 هـ، وحفرت فيه بئرا

قائمة.

فأصبح جامع القرويين أول معهد ديني وتطور ليصبح أكبر كلية عربية في 
بالد املغرب األق�سى، وال تزال الجامعة تعمل كمؤسسة أكاديمية حتى 

اليوم.

قال ابن خلدون عن فاطمة الفهرية التي توفت عام 878 م: »فكأنما نبهت 
عزائم امللوك بعدها«.

ست الشام خاتون: راعية العلم وبانية املدارس. لها دور يحفظه التاريخ 
املدارس  وبناء  واألدباء  واألدب  والعلماء  العلم  رعاية  في  التراث  وكتب 
واإلنفاق عليها بسخاء. إنها الخاتون فاطمة )وفي بعض املصادر “زمرد”( 

بنت نجم الدين أّيوب، أخت صالح الدين األيوبي )1219م(.

اهتمت ست الشام باألعمال الخيرية، غير أنها ساهمت في رعاية العلم 
عبر إنشاء مدرستين: املدرسة الشامية البرانية )1186م(، التي عّينت فيها 
خيرة علماء عصرها، واشترطت عليهم أال يدرسوا بمدارس أخرى لضمان 
تفرغهم وتلبية حاجة الطلبة من االهتمام الكافي. كما أوقفت على املدرسة 

 ضخمة من أموالها.
ً
أوقافا

واملدرسة الشامية الجوانية، التي حولت من خاللها بيتها إلى مدرسة، 
املدارس  أكبر  من  املدرسة  أصبحت  حتى  كثيرة  بأوقاف  لها  وتبرعت 
وأعظمها في دمشق. وقد عّينت الفقيه الشافعي تقي الدين ابن الصالح 

 لها.
ً
)1245م( مديرا



172 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

 إلى جانب ست الشام خاتون، كان لنساء سالطين وأمراء الدولة األيوبية 
املسميات بـ”الخاتونات” دور في رعاية العلم وبناء املدارس وإطالق ما 

يسمى بالوقف التعليمي.

املدرسة  أنشأت  التي  امللوك  شمس  أم  خاتون  ذلك  نماذج  أبرز  من 
الخاتونية، وأوقفت عليها وادي الشقراء بدمشق. والعديد من الخاتونات 

اللواتي رعين التعليم وبنين مدارس في حلب وحماة ودمشق والقاهرة.

سلطانة رضية:  أول حاكمة مسلمة في جنوب آسيا: قامت ببناء مئات 
املدارس واملكاتب وازدهرت العلوم تحت رعايتها. إنها السلطانة رضية بنت 
إلتتمش من ساللة املماليك األتراك الذين حكموا عاصمة الهند دلهي 
بين عامي 1210-1526م، وهي املرأة الوحيدة التي توجت سلطانة دلهي، 

وأول حاكمة مسلمة في جنوب آسيا. 

امتد حكمها بين عامي 1236 م و 1240 م، وقامت بإصالحات هامة في 
نظام الحكم، كما أنها اشتهرت بقربها من عامة الشعب.

اآلدر الكريمة جهة صالح: والدة امللك علي داود، خامس ملوك الدولة 
 في مصر 

ً
الرسولية في اليمن. تولت الحكم في غياب ابنها حين كان معتقال

، فكادت أن تثور االضطرابات في اليمن، إال أنها ضبطت البالد 
ً
14 شهرا

حتى عودته.

لها تأثير إيجابي على التعليم في اليمن، إذ بنت املدرسة اإلصالحية في مدينة 
زبيد، ومدرسة في قرية املسلب من وادي زبيد ومدرسة في قرية السالمة في 
 كافية، وتوفيت في تعز باليمن سنة 1361 م.

ً
تعز ومنحت لكل ذلك أوقافا

تر الحجازية: ابنة السلطان امللك الناصر محمد بن قالوون، وزوجة 
َ
خوند ت

 ضخمة ألمير 
ً
األمير بكتمر الحجازي، التي منحت مدرستها بالقاهرة أوقافا

فيها  وكان  م،  عام 1360  الحجازية  املدرسة  أنشئت  الحجازي.  بكتمر 
مكتبة ومسجد وسبيل لأليتام يصرف لهم الطعام والنقود، ومالبس في 
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الصيف والشتاء. 

خوند بركة: أنشأت بركة أّم السلطان امللك األشرف شعبان بن حسين 
عام 1370 م مدرسة عرفت باسمها )مدرسة أم السلطان(، وكان على 
بابها حوض ماء للسبيل. وهي من املدارس املهمة، وفيها دفن ابنها امللك 

األشرف، كما ذكرها املّقري في كتابه.

نائلة خاتون: نائلة خاتون هي زوجة مراد أفندي مكتوبجي، أحد رجال 
الدولة العثمانية بالعراق. ملا توفي زوجها، أوقفت سنة 1874م بيته في 
املدرسة  أو  نائلة هاتون  باسم مدرسة  بغداد، وجعلته مدرسة تعرف 
، واشترطت أن يوجد فيها 

ً
 وخدما

ً
 ومؤذنا

ً
 وإماما

ً
املرادية. عينت فيها مدرسا

 وخصصت لهم ما يكفيهم. وخصصت لهم 
ً
 ونهارا

ً
 ليال

ً
نحو عشرين طالبا

ما يكفيهم.

نانا أسماء: حفيدة عثمان بن فودي، املجدد الديني الشهير. عاملة وفقهية 
وشاعرة ومربية، كان لها أثر بالغ في نشر التعليم بين النساء بوسائل 
متعددة في نيجيريا وغرب إفريقيا. وبدأت بإنشاء حلقات لتعليم النساء 
إعالة  على  تساعدهن  متفرقة  أعمال  على  وتدريبهم  والكتابة  القراءة 

أنفسهن.

كما ألفت قصائد لتساعد في تعليم قواعد الفقه والتجويد، ويقال إن 
من علمتهن هّن بدورهن، أصبحن سفراء ملهمتها، وبدأن حلقات تعليم 
 
ً
جديدة. وسميت مدارس ومنظمان نسائية إسالمية كثيرة باسمها تكريما

لها.

فاطمة بنت الخديوي إسماعيل: إذا كانت امرأة عربية هي مؤسسة أول 
جامعة في العالم، فإن واحدة من أعرق الجامعات العربية وهي جامعة 
القاهرة، تدين بكثير من الفضل في تأسيس مقرها ألميرة اشتهرت بكرمها: 
األميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل. وهبت الجامعة التي كانت تسمى 
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بضواحي  قصرها  قرب  أرض  قطعة   ،1909 عام  املصرية  بالجامعة 
القاهرة، إلقامة مقر جمع العديد من كلياتها، كما أوقفت على الجامعة 
 بدلتا مصر، وأعطت مجوهراتها التي قدرت وقتها بـ18 ألف 

ً
674 فدانا

الكتب  من  بالعديد  تبرعت  كما  الجامعة،  مبنى  إلقامة  جنيه مصري 
واملخطوطات النادرة التي أهديت لها من ملوك وأمراء العالم. ولم تكتِف 
األميرة بذلك، بل أصرت على أن تكون نفقات وضع حجر أساس لجامعة 

عام 1914 من مالها الخاص. 

امللكة عفت: كان هناك رائدات كثر لتعليم البنات في العالم اإلسالمي، 
لكن يبقى للملكة عفت آل ثنيان، زوجة العاهل السعودي الراحل امللك 
فيصل، والوحيدة التي حملت لقب امللكة في السعودية، تقدير خاص في 
خوضها معركة تعليم البنات في مجتمع كان يحرم فقهائه تعليم النساء. 

فكان لها الريادة في تعليم البنات في السعودية، حين تمكنت من افتتاح 
عقد  في  النموذجية،  الطائف  مدرسة  داخل  البنات  لتعليم  قسم 
األربعينيات من القرن العشرين. لكن إعراض األهالي عن إرسال بناتهن 

للمدرسة دفعها إلى إقامة مدرسة للبنات في قصرها.

 ومع كل ما واجتها من صعوبات ومعارضة من علماء الدين املحافظين، 
استطاعت وبدعم من امللك فيصل أن تطلق عام 1955 مشروعها الرائد 
في تأسيس مدارس دار الحنان التي تعد أول مدرسة لتعليم البنات في 

السعودية.32

13-االنجازات العلمية للمرأة املسلمة عبر الوقف:

املسلمات  للنساء  كانت  وظائفه  بمختلف  العلمي  الوقف  مجال  في  و 
مختلف  وفي  والطبقات  األعمار  مختلف  ومن  كبير  بشكل  مساهمات 
املذاهب  مختلف  ومن  اإلسالمية،  والحواضر  والبلدان  املجاالت 
املدارس  أوقاف  في  الجانب  هذا  في  مساهماتهن  وتمثلت  والطوائف، 
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والجوامع واملساجد والربط والزوايا التي تعتبر أكثر املعالم الحضارية، 
وأعظم مؤشر للنهضة والتقدم، كما وصفها معظم الرحالة واملؤرخون 
املعالم33.ونذكر  هذه  بكثرة  وربطوها  والنهضة  التقدم  وصفوا  الذين 
للنساء  املثال كنماذج مشرقة ومشرفة  األمثلة على سبيل  هنا بعض 

الخالدات وإسهامهن في بناء الحضارة عبر الوقف باختالف أنواعه وهي:

النساء  دور  عن  األمثلة  بعض  هذه  والجامعات  املدارس  أوقاف  أوال: 
املسلمات وإسهامهن في مجال الوقف، وأبرز هذه االنجازات هي املدارس 
بمختلف تخصصاتها ومستوياتها والربط  ودور العلم وملحقاتها كدور 

الطلبة وأجور العاملين في املدرسة وغيرها :

 زمرد خاتون صفوة امللوك بنت األمير جاولي الدمشقية، أخت امللك 
الدقاق ألمه وزوجة تاج امللوك يوري )ت سنة 557هـ – 1162م(  روت 
الحديث واستنسخت الكتب وحفظت القرآن، وبنت املدرسة الخاتونية 
البرانية بدمشق وبنت املسجد الكبير الذي في صنعاء ووقفت مدرسة 

.
ً
للحنفية وهي من كبار مدارسهم وأجودها معلوما

أم  مدرسة  بنت  خاتون،  زمرد  وهي  هللا،  لدين  الناصر  الخليفة  أم   
الخليفة  وأوقفت هذه املدرسة على الفقهاء الشافعية بجوار تربتها عند 
كبار  املدرسة  بهذه  درس  وقد  ببغداد،  الكرخي  معروف  الشيخ  مقبرة 

العلماء.

 خاتون بنت نور الدين أرسالن بن أتابك )ت : 640هـ( أنشأت املدرسة 
كالذهبي  العلماء  كبار  بها  درس  التي  األشرفية  الحديث  األتابكية ودار 

والسبكي وابن الصالح.

الست العذراء بنت أخي صالح الدين األيوبي )ت : 580هـ( أنشأت املدرسة 
العذراوية وهي على مذهب الشافعية والحنفية بدمشق، ودرس بها كبار 

العلماء منهم، وخرجت عشرات طلبة العلم والفقهاء و املحدثين34.
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 زهرة خاتون بنت السلطان العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب أنشأت 
سنة 609هـ املدرسة العادلية الصغرى، ثم ملكتها البنة عم أبيها الخاتون 
بابا خاتون ابنة شيريكوه، الدار املذكورة، وقرية من قرى لبنان، والحصة 
من قرية بحلب، وأماكن أخرى، والحمام املعروف بابن مرسك، فوقفت 
بابا خاتون ذلك جميعه على زهرة خاتون امللكة، ومن بعدها تكون مدفنا 
ومدرسة ومواضع للسكنى، وشرطت للمدرسة العادلية مدرسا ومعيدا 
وإماما ومؤذنا، وبوابا، وقيما وعشرين فقيها، ووقفت الجهات املذكورة 

منها على مصالح املدرسة ومصاريفها وبعضها على أقاربها.

 ست الشام خاتون، أخت السلطان العادل35 واقفة املدرستين اللتين 
ْت سّيدة امللكات 

َ
ان

َ
بظاهر دمشق وبداخلها املدرسة البّرانية والجوانية، َوك

اَن بابها ملجأ كّل قاصد، واملدرسة 
َ
ِفي عصرها كثيرة البّر والصدقات، ك

، ومن 
ً
البّرانية هي من أكبر املدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء وأكثرها أوقافا

أشهر من درس بها العالم املحدث الكبير ابن الصالح.

 زوجة الخليفة العبا�سي املستعصم بنت املدرسة البشيرية و املدرسة 
املعتصمية في بغداد، وتشح املصادر في ذكر تفاصيل عن السيدة املحسنة 
واسمها وغيرها ولكن نجد تفاصيل عن العلماء الذين درسوا وارتادوا هذه 

املدرسة للعلم وخاصة من املذهب الحنفي.

العبا�سي  الخليفة  جارية  1201م(   – 598هـ   : )ت  بنفشا  الجارية 
في  املدرسة  مباني  وكانت  الشاطئية،  املدرسة  واقفة  املست�سيء فهي 
 لنظام الدين أبي نصر املظفر بن جهير وزير املقتفي بأمر هللا، 

ً
األصل دارا

وافتتحت املدرسة في سنة 570هـ – 1174م، وحضر افتتاحها قا�سي 
القضاة وفقهاء بغداد وعدد كبير من الناس وفوض التدريس فيها إلى 
ابن الجوزي )ت : 597هـ – 1200م( عالم بغداد الشهير وأوقفت عليها 
، وقد كتب على حائط هذه املدرسة : “وقفت هذه املدرسة 

ً
 ودارا

ً
وقوفا

امليمونة الجهة املعظمة الرحيمة بدار الرواشتي في أيام سيدنا وموالنا 
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اإلمام املست�سيء، بأمر أمير املؤمنين على أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، 
وفوضت التدريس بها إلى ناصر السنة أبي الفتح بن الجوزي”.

 مدرسة العاملة ودار الحديث غربي الصالحية، بنتها الشيخة العاملة أمة 
اللطيف بنت الشيخ الناصح الحنبلي املتوفاة عام 653ه، وأوقفتها على 

الحنابلة، وقد دثرت. 

الخازندارة  املرأة املحسنة التي بنت بعض كليات األزهر واملسجد الجامع 
الفخم بمصر، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا : “أجيال كبيرة من 
علماء األزهر تخرجوا في كلية أصول الدين مدينون أدبيا وماديا المرأة 
محسنة وقفت مالها هلل، وأنشأت مؤسسات يتفجر الخير منها منذ عشرات 
السنين وأنا واحد من الذين نالهم ذلك العطاء الدافق وتلقيت الدروس 
من أفواه جملة من أكابر علماء األزهر وقادة الفكر اإلسالمي، أتيحت 
لهم فرصة التعليم في قاعات املبنى الذي أنشأته )الخازندارة( ملحقا 
بمسجدها الجامع الفخم وأثناء تلقينا الدروس بمبنى الخازندراة، بدأنا 
نسمع ضجيج بناء عمارة كبيرة فتساءلنا : ما هذا؟ قالوا : مستشفى 
الخازندراة الحق أني دعوت من أعماق قلبي للمرأة الصالحة تبني معهدا 
اليتامى  وتربي  العبادة  وتحمي  العلم  ومستشفى تنشر  وملجأ  ومسجدا 
وتداوي املر�سى؟ أي قلب زكي في صدر هذه املرأة التي أقرضت هللا قرضا 

حسنا؛ وادخرت عنده ما ينضر وجهها”.

فترة  وفي  وبغداد  دمشق  في  مدارس  على  القليلة  األمثلة  بعض  هذه 
محدودة، وقد كان لها دور كبير في الحفاظ على العلم ومواصلة النهضة، 
وتكمن مكانتها العلمية ودورها العظيم في أن كبار العلماء من مفسرين 
و محدثين و فقهاء ومؤرخين جلسوا إلى التدريس بها، وكان يدرس بها 
مختلف العلوم، لقد أح�سى النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ املدارس 
عشرات املدارس العريقة، التي تعتبر في زماننا بمثابة جامعات، أنشأتها 

نساء فاضالت ووقفتها على العلماء و طلبة العلم رجاال و نساء. 
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ثانيا: أوقاف الجوامع و املساجد: حيث تعتبر املساجد هي الوجهة األولى 
للنهضة عند املسلمين وهي أول ما يبنى في أول حاضرة إسالمية، وهي 
مؤسسة دينية علمية ثقافية حضارية ولهذا كان املسلمون رجاال ونساء 
في كل الحواضر اإلسالمية، مشرقا ومغربا، سباقون إلى تأسيس املساجد 
والعناية بها لتشع منها النهضة والحضارة، وكانت في كل العصور املزدهرة 
بالعلم والنهضة والتقدم، هي األماكن التي تكأل القلوب نورا والنفوس أمنا 
والرؤوس علما، لذلك تنافس في بناءها وتعميرها املتنافسون من املؤمنين 
و املؤمنات. فكان للمرأة املسلمة نصيبا من ذلك، ومن أهم املساجد التي 

قامت عليها النساء نذكر هنا: 

جامع القرويين في فاس يعتبر هذا الجامع الذي أصبح فيما بعد جامعا 
وجامعة من أقدم أوقاف نساء الغرب اإلسالمي، وتأكد املصادر التاريخية 
أن منشأة هذا الجامع هي فاطمة بنت محمد عبد هللا الفهري36؛ الذي 
توفي وترك البنتيه مريم وفاطمة ثروة هائلة أنفقتاها في وجوه الخير والبر 
واإلحسان، حيث قدمتا من القيروان واستقرتا بفاس، فنسب القرويين 

لفاطمة ونسب جامع األندلس ملريم.

وكان الشروع في بنائه سنة 245هـ، ولم تزل قائمة عليه إلى أن أكملته، 
وصلت فيه شكرا هلل تعالى، وقد لعب هذا الجامع الذي أصبح جامعا 
وجامعة دورا كبيرا في الحياة العلمية في بالد املغرب في حفظ الحياة 
الوفود  عليه  وتوافدت  العلوم،  جميع  فيه  ولقنت  والدينية،  العلمية 
من جميع العالم لطلب العلم، مما اضطرها إلى جعل جامع أختها مريم 
ملحقا من ملحقات الجامعة، فهو الجامعة األولى في العالم، تأسست 

سنة 1050م.

الجامع  هذا  “وكان   : التازي  الهادي  عبد  الكبير  املغربي  املؤرخ  وقال 
للنساء  خصصا  اثنان  كرسيان  منها  علميا،  كرسيا   140 يتوفرعلى 
يوجدان في أماكن خاصة تساعد من حيث موقعهما على تمكين املرأة 
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من االستماع مباشرة إلى كبار املشايخ مثل ما يسمعه الرجال، وهكذا كان 
في استطاعة املرأة أن تتابع ما يعطى من أعلى هذين الكرسيين ملختلف 
الحاضرين من الطلبة وغيرهم، واملالحظ أن الكرسيين املذكورين ظال 
معا إلى اليوم يؤديان واجبهما العلمي والتثقيفي وكان هناك العديد من 
مدارس البنات التي كانت تعرف باسم )دور الفقيهات( وكل حي من أحياء 
املدينة، بل وكل درب ومنعرج كان ينعم ببعض هذه الدور التي كانت من 
إنشاء سيدات محسنات أخذن على عاتقهن أن ينصبن أنفسهن لتعميم 

املعرفة ونشر الفضيلة”37.

والفقهية  الفكرية  املرجعية  القرويين على  وقد حافظ جامع وجامعة 
للمغرب األق�سى خاصة للمغرب العربي عامة، فقد اعتمد تدريس الفقه 
على املذهب املالكي منذ نشأته ومازال إلى يومنا هذا يقوم بذات الدور 
ليس في مجال الفقه فقط بل في جميع العلوم الشرعية، ولم تمر شهرة 

عالم من املغرب أو تونس أو ليبيا أو الجزائر إال على هذا الجامع.

جامع األندلس بفاس أنشأته مريم بنت محمد الفهري38 والتي كانت لها 
ثروة كبيرة وأختها فاطمة، فكان لهما أن بنتا القرويين واألندلس املسجد 
الجامع الذي ما زال إلى اآلن، وقد كان له دور تاريخي كبير في نشر الدين 

والعلم والحفاظ على الهوية اإلسالمية وتقدم النهضة.

جامع السيدة  وهو مسجد بالجزائر العاصمة بنته سيدة محسنة و كان 
أعظم جامع في الجزائر، في العهد العثماني، وقد ذكر أد. أبو القاسم سعد 
هللا في كتابه : تاريخ الجزائر الثقافي بعض أوصاف املسجد قائال : “جامع 
السيدة كان من بين السبعة الرئيسية منذ القرن 16م – 10هـ، وأقدم 
الوثائق التي تتحدث عنه ترجع إلى سنة 1564م ، تحدث عنه هايدو 
االسباني سنة 1581م وعده الثالث في األهمية من بين املساجد السبعة 
السلطان  قصر  من  لقربه  لهم  مصلى  الباشوات  واتخذه  بالعاصمة، 
والحكم، واعتبره ديفوكس من جوامع الدرجة األولى، لجماله وفخامته، 
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فرنسا  احتالل  سنة   – 1830م  سنة  لهدمه  حاضرا  ديفوكس   وكان 
للجزائر – وقد هدمه الفرنسيون خوفا من أن يتخذه املسلمون مركزا 
لهم ونقطة تجمع و مظاهرات، وذلك يدل على أهمية جامع السيدة من 

الناحية املعنوية”39.

جامع القرافة هو أحد منشآت السيدة تغريد زوجة الخليفة املعز وأم 
العزيز باهلل، وملا كان بناء جامع القرافة عام )366هـ – 976م( فهو يعد 
ثاني جامع أقامه الفاطميون في مصر بعد الجامع األزهر، وكان هذا الجامع 
كسائر الجوامع الكبيرة في مصر والقاهرة تقام فيه صالة الجمعة وقد 
تعرض للحريق عند خراب الفسطاط عام 564هـ – 1168م، ثم اتخذت 
 لها، ويقول املؤرخون إن تغريد أنفقت أمواال طائلة في 

ً
إلى جانبه قصرا

بناء هذا السجد. 

مناضلة  امرأة  أسسته  نوسمر40،  فاطمة  اللة  زاوية  و  ورباط  مسجد 
مجاهدة عابدة زاهدة وكان باملسجد رباط و زاوية لتحفيظ القرآن الكريم 
خالل القرن الثامن عشر امليالدي، وعندما دخل االستعمار الفرن�سي هدم 
معظم املساجد والربط والزوايا، وحول هذا املسجد إلى سكنى عسكرية، 
لم يذكر عنه املؤرخون تفاصيل كثيرة  سوى أنه تعرض للهدم كل من 

املسجد والرباط، والزاوية للهدم واالستيالء.

 حمل اسمها عام 536هـ – 1141م، 
ً
مسجد ست غزال التي بنت مسجدا

 إال 
ً
ويذكر عنها أنه كان لها منصب كتابي في قصر الخليفة وال تعرف شيئا

أحكام الدوى والليق ومسح األقالم والدواة، وكان برسم خدمتها مأمون 
الدولة الطويل.

مسجد الخفافين في بغداد من إنشاء السيدة زمرد خاتون، زوجة الخليفة 
العبا�سي املست�سيء في بغداد، الذي تعتبر منارته أقدم منارة معروفة في 
بغداد، قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية41 : “الست الجليلة زمرد 
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كانت صالحة  املست�سئ،  لدين هللا زوجة  الناصر  الخليفة  أم  خاتون 
عابدة كثيرة البر واإلحسان والصالت واألوقاف …”.

املسجد الكبير في جنين من إنشاء السيدة فاطمة خاتون حفيدة السلطان 
قانصوه الغوري.

مسجد املهلبية في سلطنة عمان هي هند بنت املهلب بن أبي صفرة العتكي 
األزدي ) 102هـ( وهي سيدة فاضلة، من النساء الشهيرات في أوائل القرن 
الثاني، وبنت القائد املهلب بن أبي صفرة )ت:82هـ(. نشأت في بيت عز 
البالغة،  النادرة، وحكمتها  برجاحة عقلها، وفصاحتها  وشرف، عرفت 
ومكارمها العالية. تزوجت بالحجاج بن يوسف الثقفي ثم طلقها بعد أن 
قلب على آل املهلب ظهر املجن وخاف على نفسه منها، ولها روايات طريفة 

تحكيها كتب التراجم. 

أخذت نصيبا وافرا من العلم والرواية عن كبار التابعين، فحدثت عن 
أبيها املهلب والحسن البصري وأبي الشعثاء جابر بن زيد وغيرهم . ولها 

روايات كثيرة في كتب التاريخ والطبقات والفقه. 

وقيل انتقلت إلى عمان، وعاشت بمدينة أدم، وأقامت بها مسجدا، يعرف 
بمسجد املهلبية قرب محلة الجامع، وأوقفت عليه أمواال.

ثالثا: أوقاف الزوايا والربط: وتعرف الزاوية في املفهوم اللغوي وأصل 
االستعمال بأنها: ركن البناء، وتطلق على املسجد الصغير واملسجد الكبير 
يسمى جامعا، وهذا املعنى هو الساري في املشرق، أما في الغرب اإلسالمي 
فتطلق الزاوية على بناء أو طائفة من األبنية ذات الطابع الديني فهي 
تحتوي على غرفة للصالة و ضريح أحد املرابطين وغرفة لتالوة القرآن 
الزاوية  لضيوف  مخصصة  وغرفا  القرآن  لتحفيظ  ومدرسة  ومكتبا 
والحجيج واملسافرين والطلبة ويلحق بالزاوية عادة مقبرة، فهي مدرسة 

دينية ودار ضيافة مجانية كما عبر عنها أحد الغربيين42.
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 كلُّ واحد 
َ
ن َيْرِبط

َ
صله أ

َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ً
ِر ِرباطا

ْ
غ

َّ
ه ثم صار لزوُم الث

َ
من الَفريقين خيل

وا، وقيل : واِظُبوا على 
ُ
وا” قيل : معناه حاِفظ

ُ
هللا تعالى : “وصاِبُروا وراِبط

 على ِجهاِد العدّوِ بالحرب 
ُ
صل اإِلقامة

َ
 في األ

ُ
َمواِقيت الصالة، والّرِباط

فعال الصالحة به فيكون 
َ
ه ما ذكر من األ  الخيل وِإْعداُدها فشبَّ

ُ
وارِتباط

ي الزمت.
َ
ُت أ

ْ
 مصدَر رابط

ُ
الّرِباط

العبادة،  ومواضع  أماكن  هي  بأنها  اإلسالمي  التاريخ  في  الربط  عرفت 
ُع به الدرجاِت؟”، 

َ
طايا وَيْرف

َ
ُه به الخ

ّ
كم على ما َيْمحو الل

ُّ
ُدل

َ
ال أ

َ
للحديث : “أ

طى 
ُ
 الخ

ُ
كاِره وكثرة

َ
 الُوضوِء على املـــ

ُ
ه، قال : “ِإْسباغ

ّ
قالوا بلى يا رسول الل

.44 
ُ
ِتظاُر الصالِة بعد الصالة فذِلكم الّرِباط

ْ
ِإلى املساِجد وان

وأصبحت مهمة الزوايا والربط فيما بعد مهمة تعليمية وتعبدية كحفظ 
وتتخذ  والفقه،  والعقيدة  والحديث  والتفسير  اللغة  ودراسة  القرآن 
للخلوة و التصوف، وتكون مالصقة للجامع ولها نظامها الداخلي وأوقافها 
وسكنى الطالب.وقد أسهمت النساء بشكل كبير في ذلك فمنهن من تبني 
مسجدا ورباطا و زاوية ومدارس، ومنهن من تقتصر على مسجد أو زاوية 
أو رباط، ومن الربط التي اشتهرت في التاريخ اإلسالمي، وارتبطت بالنساء 

إنشاء وعناية، نذكر هنا :

باي خاتون  ابنة السلطان الظاهر بيبرس التي أنشأت رباطا يسمى برباط 
النساء  تعظ  للنساء وفيه شيخة  البغدادية سنة 684هـ، وخصصته 

وتفقههن، إضافة إلى كونه مأوى للنساء املطلقات واألرامل.

بالظاهرية،  الرفاعي، وتعرف  بن عطية  بن عبد هللا  بنت علي  عائشة 
الصفا  بباب   

ً
دارا عليه  ووقفت  بها،  ُعرف  مكة  بأسفل   

ً
رباطا أنشأت 

مطلة على املسجد وكانت قائمة باملشيخة على وجهها بينهن من تسبيح 
وأوراد وذكر واجتماع لذلك في كل سبت وإطعام بحيث لم تخلف مثلها 
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في مجموعه، وماتت بمكة في جمادى األولى سنة 837هـ -1433م دفنت 
بفسقية من رباطها أعدتها لنفسها.

عائشة بنت املستنجد باهلل بن املقتفي )ت : 640هـ(، ينسب إليها رباط 
ببغداد، قال عنها الصفدي : وهي السيدة املكرمة املدعوة بالفيروزجية؛ 
مسنة معمرة ذات دين وصالح، أدركت خالفة أبيها وأخيها وابن أخيها 
وحفيده  املستنصر  وابنه  الناصر  ابن  الظاهر  أخيها  ابن  وابن  الناصر 
املستعصم، وماتت في ذي الحجة سنة أربعين وستمائة، وشيعها كافة 

.
ً
الدولة وتكلم الوعاظ في عزائها، وبنت ببغداد رباطا

زمرد خاتون التركي أم أمير املؤمنين الناصر لدين هللا، عاشت في خالفة 
 وعشرين سنة، وحجت، ووقفت املدارس والربط والجوامع45، 

ً
ابنها أربعا

 من ثالثمائة 
ً
 كثيرة في الُقُربات، وقد أنفقت في حجتها نحوا

ٌ
ولها وقوف
ألف دينار.

صفية القلعية ينسب إليها رباط بالقرب من دار العقيقي التي أصبحت 
في العهد اململوكي املدرسة الظاهرية46، ذكره البرزالي في حوادث سنة 

633ه ، وقد دثر.

السيدة خاصكي  حرم سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني التي 
 بالحرمين الشريفين، يحتوي على 48 حجرة وسبيل ماء، 

ً
أنشأت رباطا

واشترطت أن يسكن الرباط العلماء العابدين والصلحاء الزاهدين ويقع 
هذا الرباط في مكان يقال له القشاشية.

رابعا: أوقاف املصاحف و الكتب حيث كانت املرأة املسلمة سباقة إلى 
وقف املصاحف والكتب النفيسة والنافعة على طالب العلم وقبل ذكر 
النماذج النسائية لوقف الكتب، تجدر اإلشارة إلى أن املصحف الشريف 
لقي عناية كبيرة في أوقاف النساء املسلمات ومن النماذج الرائعة أن 
يتعدى األمر في الوقف إلى الجواري، فهذه الجارية القيروانية فضل موالة 
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أبي أيوب التي خطت املصحف بجامع القيروان ببراعة باهرة ووقفته على 
القراء، وكتبته فضل بخطها في املحرم سنة 295هـ – 907م. وهذا نص 
حجة الوقف : “بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا ما حبست فضل موالة أبي 
 لثواب هللا والدار اآلخرة، رحم 

ً
أيوب أحمد بن محمد – رحمها هللا – طلبا

هللا من قرأ فيها – أي الختمة – ودعا لصاحبتها” 47،  ومن النسوة اللواتي 
كن نماذج رائعة لفعل الخير ونشر العلم عن طريق وقف الكتب :

الهجري  الخامس  القرن  من  أوقفت  التي  الحاضنة  فاطمة  السيدة 
ملجموعة من املؤلفات النفيسة على جامع عقبة بن نافع بالقيروان، التي 
 حتى اآلن في مكتبة الجامع، و هي من ربات البر 

ً
ما يزال بعضها موجودا

واإلحسان والعقل والرأي والفكر والتدبير وسعة اإلدراك وعلو الهمة، 
كانت تدين بالنصرانية فأسرها بعض غزاة البحر وسيقت إلى املهدية ثم 

إلى القيروان على عهد املنصور الصنهاجي فاقتناها وأدخلها في حرمه.

زوجة الخليفة املستعصم أم ولده أبى نصر التي بنت املدرسة البشيرية في 
 ال 

ً
بغداد وجعلتها للمذاهب األربعة ووقفت عليها خزانة كتب: تفرقت بددا

يعرف منها غير املجلد الخامس من تفسير القرآن املسمى العيون والنكت 
للماوردي وهو ضمن خزانة آل باش في البصرة، وعلى ظهر أول صحيفة 
الجهة الشريفة  به  : “هذا ما وقفه وتصدق  أولها  في  منه وقفية جاء 
املكرمة املقدسة الزكية املعظمة السيدة الكبيرة الرضية األمينة جهة 
سيدنا وموالنا اإلمام املفترض الطاعة على جميع األنام أبي أحمد عبد 
هللا املستعصم باهلل أمير املؤمنين، وأمرت أن تكون باملدرسة امليمونة التي 

أمرت بإنشائها”.

فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيرية املعروفة بالشيخة الفضيلية  
ولدت في الزبير قبل عام 1200هـ – 1786م، ونشأت بها وقرأت على 
شيوخها، وكانت لها عناية بجمع الكتب في شتى الفنون، وأقامت في مكة 
املكرمة، وحظيت بمكانة كبيرة بين علمائها، وقفت جميع كتبها على طلبة 
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العلم من الحنابلة وجعلت الناظر أحد معارفها، وظلت الكتب لديه إلى 
أن قرر االنتقال إلى املدينة فتورع عن إخراجها من مكة، فتركها عند 
خادمتها شائعة بنت النجار وأوالدها ثم أرادت شائعة الخروج أيضا إلى 
املدينة، فأشير عليها بأن تبقي الكتب املوقوفة في مكة إال أن أوالدها قالوا 
إن الواقفة لم تشترط ذلك فأخذوها معهم، وبعد وفاتهم تفرقت تلك 
الكتب، وكانت فاطمة الزبيرية قد توفيت في مكة املكرمة سنة 1247هـ – 
1831م، إنها تعد أنموذجا من نماذج املرأة املعطاء التي أسهمت بإشاعة 

العلم ونشره بالتدريس ومن خالل إتاحة الكتب لطالب العلم.

أم علي بن عشري عام 1247هـ – 1831م وقفية كتاب: القواعد وتحرير 
الفوائد البن رجب الحنبلي الذي وقفته ونص الوقفية هو : “بسم هللا 
الرحمن الرحيم قد وقفت وحبست املرأة الصالحة التقية املكرمة أم 
الشيخ علي بن عشري هذا الكتاب على علماء الحنابلة وجعلت الناظر 
على ذلك عبد هللا بن حمد إال إن عاش الشيخ علي بن صالح فهو أحق به 
حرر سنة 1247هـ في جمادى األولى، كتبه وشهد به عبد هللا بن حمد” ، 
والنسخة املوقوفة من هذا الكتاب يعود تاريخ نسخها إلى عام 861هـ – 
 
ً
 جليال

ً
1457م وال شك أن توفيرها لطلبة العلم في ذلك الزمن كان عمال

لصعوبة الحصول على مثل هذا النوع من الكتب في منطقة نجد، وقد 
أشار ابن حميد إلى أم العشري ضمن ترجمته لعلي بن محمد الراشد 
املتوفى سنة 1301هـ – 1884م فقال : “ملا توفي الشيخ علي بن عبد 
 
ً
 قيما

ً
هللا ابن عي�سى بن عشري أوقفت والدته كتبه وجعلت الشيخ عليا

 أخرى غير 
ً
عليها  ونستنتج من النص السابق أن أم العشري وقفت كتبا

كتاب الفوائد”.

سارة بنت الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب، وهي من نساء القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر امليالدي وسليلة بيت علم وفضل 
وقفت نسخة مزخرفة خزائنية نفيسة  من الجزء الثالث من شرح صحيح 
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مسلم ألبي زكريا يحي بن شرف النووي ولعلها وقفت غيره، وقد جاء نص 
الوقفية على هذا الكتاب كما يأتي : “وقفت هذا املجلد سارة بنت الشيخ 

علي وجعلت … فيه تحت يد عبد هللا”.

نورة بنت اإلمام فيصل بن تركي وقفت في عام 1283هـ – 1866م نسخة 
من كتاب: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، البن قيم الجوزية، ونص 
وقفيتها كما يأتي : “بسم هللا الرحمن الرحيم، أوقفت وسبلت وحبست 
نورة بنت اإلمام فيصل بن تركي رحمه هللا وعفى عنه هذا الكتاب املسمى 
 ال يباع وال يوهب وال يرهن وجعلت 

ً
 موئال

ً
بإغاثة اللهفان هلل تعالى وقفا

الوالية فيه ملو�سى بن محمد ابن مرشد وبنيه من بعده ال ينزع منهم وال 
يتعرض لهم فيه، شهد على ذلك حسين بن تميم وعثمان بن إبراهيم 
 على محمد 

ً
 مسلما

ً
 به عبد هللا بن حسين املخضوب مصليا

ً
وكتبه شاهدا

وعلى آله وصحبه وسلم سنة 1283هـ”.

خامسا: أوقاف املال على العلم:  فقد وقفت النساء الغنيات املحسنات 
أموالهن التي تنوعت بين نقد وغالل الزراعة وأفران الخبز ومنتوج األرض 
من كل نوع  والحوانيت والنقود واملزارع والبيوت والخانقاهات غيرها على 
املساجد واألئمة و القراء و العمال باملدرسة وكأجرة وكخدمات  وأدوات 

ومفروشات وأكل و شرب وغيرها ومن الواقفات الشهيرات :

جميلة بنت ناصر الدولة الحسن بن عبد هللا الحمداني. كانت من أملع 
نساء عصرها  في القرن الرابع الهجري على صعيد السياسة واإلدارة، وقد 
 في حياة أبيها وأخيها أبو تغلب )ت : 369هـ – 979م(، 

ً
 مهما

ً
لعبت دورا

يذكر املؤرخون أنها أوقفت على جامع النبي يونس.

امللكة أروى بنت أحمد الصليحي، وفي اليمن وبالتحديد في أواخر الدولة 
الصليحية 532/439هـ – 1137/1047م، تصفها املصادر بأنها كانت 
على قدر كبير من رجاحة العقل، وبعد النظر وقوة اإلدراك حتى أنها كانت 
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تلقب بـبلقيس الصغرى، وقد شاركت زوجها املكرم بن علي في الحكم ثم 
زوجها الالحق سبأ بن أحمد حيث استقلت بعدها في حكم هذه الدولة 

 سنة 532هـ – 1137م.
ً
إلى أن توفيت عن 88 عاما

زينب زوجة الجانبالد منصور من حلب لها أوقاف عقارية من مسجد 
وقفية سنة  وثيقة  وقد حررت  مالية  أوقاف  ذلك  على  ولها  ومدرسة 
1003هـ تتضمن طريقة تقسيم وقف أموالها، ومنها عدة فدن من قرية 
أرحايوس ونصف مزرعة، وثالثة قراريط  من طاحون بحورنا وفدانا 
ونصف من مزرعة الورد وخمسة قراريط من مزرعة بارونس في القصير 
الكالسة وجميع  أنطاكية وثمانية عشرة قيراطا من حمام  من أعمال 
الحوانيت املالصقة له في السويقة وجميع فرن سيدي منصور وغيرها 
من قطع االرض املزروعة من الزيتون و التين في قرى كثيرة وشرطت أن 
تصرف غلة هذا الوقف على تعمير جامعها ومصالح املكتب داخله وأجرة 

الخطيب و اإلمام واملؤذن والفراش وثمانية حفاظ.

زينب بنت محمد علي باشا ولدت بالقاهرة سنة 1244هـ، وأوقفت على 
األزهر أوقافا عظيمة بلغ ريعها عشرين ألف جنيها، ورتبت رواتب ملدر�سي 
الفقه على املذاهب األربعة، وأوقفت أوقافا على 14 مسجدا منها املسجد 

الحسيني في مصر ومسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب.

 فاطمة بنت اسماعيل بن محمد بن علي خديوي هي من النساء اللواتي 
وقفن املال على العلم مصر48 كانت من ربات البر واإلحسان، هكذا 
يصفها املؤرخون، وقفت على الجامعة املصرية في سنة 1909م، 674 
فدانا في إحدى محافظات مصر، ووهبت للجامعة قطعة أرض مساحتها 
6 فدان، وأعطتها مجوهرات تقدر بـ 18 ألف جنيه كي يقام بتلك األرض 

مبنى للجامعة، وإذا لم تكف أتمت ذلك.

عائشة بنت صفر توصف كذلك بربات البر واإلحسان، أوقفت جمع الدار 



188 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

الواقعة في محلة امليدان على قراء القرآن الكريم ببغداد بموجب وقفية 
مؤرخة في غرة رجب 1306هـ.

السيدة خاصكي  زوجة السلطان سليمان القانوني التي أنشأت مطعمين 
لفقراء  يوميا  الطعام  تقدم  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  في  خيريين 
املسلمين، وقد أوقفت على هذين املطعمين الخيريين أوقافا كثيرة بعضها 
مصر،  قرى  أرا�سي  من  القانوني  سليمان  السلطان  إليها  أهداه  مما 
والبعض اآلخر عبارة عن عقارات تم شراؤها من أصحابها في مكة املكرمة 
ويقع هذا املطعم الخيري بجانب مسجد الراية بالقرب من املدعى، وبجوار 
املطعم الخيري مطبخ ومخبز وبيت للرحى، وبئر ماء وثالث مخازن بالقرب 
 يحتوي علي 48 حجرة وسبيل 

ً
من سوق الليل بمكة، وكذلك أنشأت رباطا

ماء، واشترطت أن يسكن الرباط العلماء العابدين والصلحاء الزاهدين 
ويقع هذا الرباط في مكان يقال له القشاشية.

األميرة صفية زوجة السلطان مراد الثالث التي وقفت أمواال بقصد ختم 
القرآن الكريم في مكة واملدينة في مختلف األوقات، ويحمل أول دفتر للصّرة 
خاص بها تاريخ 25 جمادى اآلخرة 1047هـ – 24 يناير 1664م، وتتضمن 
إحساناتها مبلغ 14 ذهبا لشيخ الحرم، و308 ذهب لستين شخص من 
أهل القرآن لختم القران في صالتي الصبح والظهر، و 154 ذهبا لواحد 

وثالثين شخص من أهل القرآن لختم القرآن في صالة العصر.

هذه  بعض النماذج البارزة إلسهام املرأة املسلمة في وقف مالها على العلم 
وطالبه و مدارسه، والدافع هو البر واإلحسان واألجر، وكذلك تحقيق 
واألغنياء،  الفقراء  للجميع  التعليم  يتاح  للعلم حتى  التمويلي  الجانب 

وحتى ال تتحمل الدولة لوحدها أعباء ومصاريف التعليم والتعلم. 

 الخاتمة

العلوم  في شتى  وتأثيرها  املسلمة  املرأة  السابق السهامات  العرض  من 
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الحديثة نستطيع التأكيد هنا بأن جميع العلوم والفنون هي في األصل 
والسنة  الكريم،  القرآن  نصوص  مستندها  أصيلة،  إسالمية  صناعة 
النبوية، حيث حث القرآن الكريم على التعلم و طلب العلم، وحرص 
نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي حمل هذا القرآن، على تعليم أمته 
وتربيتها، وللعلم في اإلسالم أهداف كثيرة؛ فبه يطاع هللا عز وجل، وبه 
تعمر األرض، وبه يسعد اإلنسان، ويحقق الخالفة، والبناء الحضاري 

والتقدم لنفسه وألمته.

وانطالقا من كل هذه املبادئ، كان للمرأة املسلمة دور فعال في تاريخ 
العلوم الحديثة، وبناء الحضارة، وخدمة اإلنسانية، بأمومتها، وعلمها، 
وتعلمها، وأوقافها، وحققت سبقا تاريخيا كبيرا عن غيرها من النساء في 
الحضارات األخرى، حتى وصلت إلى جائزة نوبل للسالم أكثر الجوائز شهرة 
وتمنح لألشخاص األكثر تأثيرا في العالم، مثل: نادية حسينة، و زي مالال 

يوسف.

وملا كان للعالم اإلسالمي كبوات كثيرة، واملرأة جزء من هذا الكيان الذي 
مرض، فاعتراها ما اعتراه من تخلف وجهل، وقد تكون أكثر تضررا ألنها 
عوملت زيادة على هذا التخلف السائد، باألعراف والعادات واألمزجة 
وفعاليتها،  هويتها  وزالت  ضعفها،  األحوال، فازداد  أكثر  في  الفاسدة 
وأصبحت تلهث هنا وهناك؛ لعلها تلقى حال، أو مخرجا ملا هي فيه، فهناك 
من استسلمت لوضعها، وهناك من طالبت بحقوقها من خارج حضارتها، 

وهناك من لم تلق مخرجا إال تقليد غيرها في القشور واملظاهر.

فزيادة اهتمام وتشجيع من العلماء والحكام لتفعيل دور املرأة العلمي 
خاصة، والخيري عامة، لتعود إلى صناعة الحضارة الغائبة، وإعادة ذلك 

األمل العزيز الغالي؛ الذي هو سيادة، وريادة اإلسالم واملسلمين.
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 استاذ محاضر ، كلية اآلداب واللغات ، 
جامعة عباس لغرور: خنشلة، الجزائر

نساء جزائريات مسلمات غيرن 
مجري التاريخ )مقاربة سير ذاتية(

د. عواطف �سليمانى

ملخص : 
والتضحية  الهجرة  و  اإليمان  على  فطرت  الزمن  مر  على  املسلمة  املرأة 
و التعلم ، وقد امتد هذا العطاء إلى املجال العلمي و التعليمي ، فظهرت 
حدثة واملفتية ، التي يقصدها طالب العلم ، ويأخذ عنها بعض 

ُ
الفقيهة وامل

ستفتى في بعض األمور التي تخص عامة املسلمين ، كما 
ُ
أساطين العلماء ، وت

ظهر من العاملات املسلمات الالتي عقدن  مجالس العلم في كبريات املساجد 
اإلسالمية ، ويحضر لهن الطالب من األقطار املختلفة ، وقد ُعرف عن بعض 
الفقيهات واملحدثات املسلمات أنهن أكثرن من الرحلة في طلب العلم إلى 
عدد من املراكز العلمية في مصر والشام والحجاز واملغرب واألندلس ، حتى 
صرن راسخات القدم في العلم والرواية ، وكان لبعضهن باع كبير ونجاح ، 
ومؤلفات وإسهامات في اإلبداع األدبي ، والعلمي ، والسيا�سي ، والتاريخي ، 

واإلعالمي .
الكلمات املفاتيح : املرأة املسلمة ، األدبي ، العلمي ، السيا�سي ، التاريخي ، 

االعالمي . 

Summary :

Muslim women over time have broken their faith, immigration, sacrifice and 
learning, and this giving has spread to the scientific and educational field, so 
the juristic, the modern and the mufti, which the students of science intend 
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مقدمة :

املرأة  من  واالنتقاص  النقد  من  الكثير   ، أسف  وبكل  اليوم  نسمع 
والتقليل من قدراتها على اإلنجاز واتهامها دائما بالضعف وقلة الحيلة 
قليال  عقله  إلى  عاد  اإلنسان  أن  ، ولو  الكثيرة  االتهامات  من  وغيرها 
هي  والنقص  بالضعف  ينعتها  التي  املرأة  هذه  أن  لوجد  بتأمل  ونظر 
أساس بناء األسرة التي نبني من خاللها الحضارات فاملرأة هي التي تلد 
اإلنسان وهي التي تربيه وتصبر على أذاه وتعاني معه الكثير من التعب 
الحياة  هذه  في  يم�سي  رجال  يكون  لكي  وبعدها  والدته  قبل  واإلجهاد 
بكل ثقة ، واملرأة هي العنوان الكبير لقوة الصبر، فهي تصبر على بكاء 
عصيان  وعلى   ، جسدها  آالم  وعلى   ، زوجها  أخطاء  وعلى  أطفالها 
 أبنائها ، وتعاني كل �سيء بصبر واثق لكي تظل األسرة ثابتة ومستقرة .
 « الباب  »عتبة  السالم  عليه  إبراهيم  األنبياء  أبو  سماها  ولذلك 
الثانية ووجد زوجته صابرة  الزيارة  في  ابنه إسماعيل  إلى  عندما جاء 
ومطمئنة ومتفائلة وراضية بكل ما عندها، فقال لها قولي إلسماعيل 
-عندما  السالم  عليه  إسماعيل  لها  فقال  بابك(  عتبة  )ثبت  جاء  إذا 
 جاء إليها- هذا يعني أنه ر�سي عنك ، وأمرني بإبقائك زوجة صالحة لي. 
فاملرأة هي أساس املنزل ، فهي التي يأوي إليها الزوج في سكناه كما قال هللا 

to appear, takes away from some of the masters of scholars, and is sought 
after in some matters that concern the general Muslim. It appeared from 
Muslim scholars who held science councils in the major Islamic mosques, 
and students from different countries attended them, and some Muslim 
women jurists and speakers were known to have made more than the jour-
ney in seeking knowledge to a number of scientific centers in Egypt, the 
Levant, Hijaz, Morocco and Andalusia, until they became firmly estab-
lished. It was introduced to science and the novel, and some of them had 
great success and success, books and contributions in literary, scientific, 
political, historical and media creativity.

Key words: Muslim women, literary, scientific, political, historical, media.
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في القرآن )خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها( ولذلك النبي صلى 
هللا عليه وسلم حينما أتاه جبريل في قصة اقرأ املعروفة ، وخاف صلى هللا 
عليه وسلم، ذهب مباشرة إلى أحضان زوجته أم املؤمنين خديجة ر�سي 
هللا عنها وقال لها- زماوني ، زملوني -  ودائما سكنى الرجل  بعد أن تبنيه 
أمه وتصنع منه إنسانا قادرا على إدارة حياته – تكون عند زوجته التي 
تشكل له رافدا مهما من روافد حياته ، فهو كذلك ينتقل من دعم امرأة 
إلى أخرى ، ولذلك تقول العرب )وراء كل رجل عظيم امرأة( ، وأنا أضيف 
كلمة )عظيمة( ألنها كانت عظيمة في نبلها، فهي تدعم الرجل سواء كان 
ابنها أو زوجها، ليكون عظيما ، وبذلك فإنها تساهم بشكل كبير في بناء 

حضارة راسخة .

اململكة  ومقرها   Muslim-Science ساينس«  »مسلم  مجلة  أعلنت 
في  وتأثيرا  نفوذا  األكثر  العلوم  في  إمرأة   20 أهم  قائمة  عن  املتحدة، 
 Twenty  Most  Influential  Women  in  Science  in العالم اإلسالمي 
وريادة  والتكنولوجيا  العلوم  في  وهى مجلة متخصة   ،Islamic  World
األعمال في العالم اإلسالمي ومن خالل مجلس خبراء دولي عالي املكانة 
العلمية. وشملت القائمة بجانب النساء املسلمات األكثر نفوذا وتأثيرا 
الرياضيات،  الهندسة،  الكيمياء،   ، البيولوجي  الفيزياء،  مجاالت:  في 
العالم  ودول:  أقاليم  جغرافيا  القائمة  وتغطي  االجتماعية.  والعلوم 
اإلسالمي كله، شاملة، جنوب شرق آسيا، جنوب ووسط آسيا، منطقة 
أمريكا  ودول  أفريقيا،  وشمال  العربي  املغرب  دول  العربي،  الخليج 
 الشمالية. هذا وتضم القائمة 3 عصور أو مراحل زمنية حسب التقسيم.
في  وتأثيرا  نفوذا  األكثر  العلوم  في  إمرأة   20 أهم  قائمة  ضمن   وجاء 
الجنسية(،  )مصرية  عامر  محمد  غادة  الدكتورة  اإلسالمي،  العالم 
قسم  ورئيس  والتكنولوجيا،  للعلوم  العربية  املؤسسة  رئيس  نائب 
ملا  املصرية،  بنها  جامعة   – الهندسة  بكلية  الكهربائية  الهندسة 
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واملسلمة  العربية  املرأة  قضايا  دعم  قضايا  في  بناءة  جهود  من  لها 
في  واملساهمة  األعمال،  وريادة  والتكنولوجيا،  العلوم  مجاالت  في 
عن  اإلسالمية، فضال  الدول  في  املعرفة  واقتصاد  مجتمع  بناء  جهود 
 ،GARC الوقف  لبحوث  الدولي  للمركز  عام  كمدير  القيادي  دورها 
اإلسالمية.  املجتمعات  لخدمة  واألوقاف  التكنولوجيا   لتوظيف 
)سعودية  إسالم  ابراهيم  سميرة  البروفيسور  القائمة  ضمت  كما 
الجنسية(، عضو مجلس إدارة املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
ورئيس وحدة قياس األدوية بمركز امللك فهد للبحوث الطبية بجامعة امللك 
عبدالعزيز بالسعودية. تعتبر البروفيسور سميرة إسالم، فخر العاملات 
السعوديات، فهي أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه في اململكة ، 
وأول سيدة عربية ومسلمة تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم ، 
 وهي مستشارة إقليمية بمنظمة الصحة العاملية WHO في برنامج األدوية.
هذا وتولي املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، اهتماما كبيرا بإمراة 
في  واملعرفة  العلم  رياديات  تضم  وأنها  خاصة  والتكنولوجيا،  العلوم 
املنطقة. وتهتم املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بلعب دور محوري 
في  األعمال  وريادة  والتكنولوجيا  العلم  ومستقبل  حاضر  صياغة  في 
املنطقة من خالل حزمة البرامج واألنشطة ، التي تنفذها في دول املنطقة ، 
بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف املؤسسات الحكومية واألهلية 
والقطاع الخاص، واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ، بما يدفع 

مجتمع املعرفة والتنمية املستدامة في املنطقة.

20 سيدة مسلمة ذات نفوذ من 1.6 مليار مسلم :

The United Na- هذا وتشير تقديرات صندوق األمم املتحدة للسكان ذذا وتشير تقديرات صندوق األمم املتحدة للسكان
العالم  في  إلى أن عدد املسلمين   tions  Population  Fund  -  UNFPA
يبلغ في حدود 1.6 مليار نسمة ، من إجمالي حوالي 6 مليارات نسمة، أي 
ربع سكان األرض تقريبا. ومن ثم فإن تحديد مجلة »مسلم ساينس« 
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واملكانة  اإلنجازات  مدى  يؤكد   ، القائمة  لهذه    Muslim-Science
اإلسالمي. عاملنا  في  املشرفة  كنماذج  السيدات  هذه  تتبوأها  التي   ، 
في هذا السياق، أعربت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس املؤسسة 
ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة بنها املصرية، من جيل مجتمع 
لهذا  سعادتها  عن  املجلة-  تصنيف  -حسب  املستقبل  وبناء  املعرفة 
االختيار، تقديرا لدور املرأة العربية املسلمة، القيادي والريادي البناء، 
لخدمة العاملين العربي واإلسالمي. مشددة على أن املرأة املسلمة والعربية 
تمتلك اإلرادة والجهد واالبتكار، للمساهمة في جهود مجتمع واقتصاد 
املعرفة، لتصل إلى مصاف الدول املتقدمة، بحيث يأتي اليوم، الذي 
تكون فيه املرأة العربية واملسلمة، نموذجا يحتذى به عامليا، وقادرة على 

الفوز بجوائز عاملية، ومنها جائزة نوبل في العلوم )بفروعها املتنوعة. 

عاملات مجتمع املعرفة وبناء املستقبل: 

Muslim-Scienceأن مستقبل مجتمع  وأكدت مجلة »مسلم ساينس« 
واقتصاد املعرفة في العالم اإلسالمي ، يتوقف على جهود عاملات املرحلة 
الثالثة، التي تمتد خالل الفترة من 2020- 2040، وهي مرحلة البطالت 
The Emerging Champions، الالتي تتحملن مسؤولية دفع  الناشئات 
اإلسالمية،  الدول  في  املجتمعي  واالستقرار  االقتصادي  النمو  معدالت 
ويعول عليهن لقيادة قاطرة املستقبل، ألنهن نماذج مشرفة يحتذى بها 
من قبل األجيال الشابة، صاحبة الطاقات واألفكار االبتكارية، امللبية 
الحتياجات املجتمعات واالقتصاديات في الدول اإلسالمية. وتشمل فئة 
العاملات أو البطالت الناشئات، 8 عاملات، هن: الدكتورة هنا شوداهري 
حياة  الدكتورة  القلب،  أمراض  عالج  مجال  في  أمريكية(  )باكستانية 
)إماراتية(  مطر  مريم  الدكتورة   ، ومطورة  مبتكرة  )سعودية(  سندى 
متخصصة في اإلنسانيات ، والبروفيسور أديبة كامارولوزمان )ماليزية( 
في مجال املحرمات واملمنوعات ، والدكتورة مريم ميرزاخاني )إيرانية( 
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)أردنية( متخصصة  رانا داجاني  والدكتورة   ، الباطنية  الرياضيات  في 
في قضايا املرأة واإلسالم ، والدكتورة ريم تركماني )سورية بريطانية( 
متخصصة في التاريخ الغربي ، والدكتورة غادة محمد عامر )مصرية( 

وخبيرة في مجال هندسة القوى الكهربائي

جيل الرائدات والعاملات املطورات :

املرحلة األولى ، وهي مرحلة العاملات الرائدات ، وتمتد خالل الفترة من 
1980 – 2000. وتضم فئة العاملات الرائدات 4 عاملات مسلمات ، هن: 
البروفيسور سميرة مو�سى )مصرية – رحمها هللا( في مجال الطاقة النووية 
واالستخدامات السلمية ، والدكتورة نسرين غدار )كويتية لبنانية( في 
)باكستان(  مجال كاقة املستقبل، والبروفيسور بنت شاهين صديقي 
في علم النبات، والبروفيسور سميرة إبراهيم إسالم )السعودية( في علم 

األدوية.

أما املرحلة الثانية، في مرحلة العاملات املطورات ، وتمتد خالل الفترة 
من 2000 – 2020 ، وتشمل 8 عاملات، هن: فتضم البروفيسور رابيا 
والبروفيسور   ، املعدية  األمراض  في  متخصصة  )باكستان(  حسين 
والدكتورة  الفيروسات،  مجال  في  )ماليزيا(  يوسف  مود  خاتيجا 
والبروفيسور  الغذاء،  آمن  مجال  في  كندية(  )مغربية  الوافي  أسمهان 
نيشتار  سانيا  والدكتورة  الفيزياء،  في  )قطرية(  القرضاوي  إلهام 
)تركيا(  يتيس  نوكيت  والبروفيسور  السياسات،  صنع  في  )باكستان( 
السياسة،  صنع  )قطرية(  الجابر  حصة  والدكتورة  العلم،  إدارة  في 
الطبية. األعشاب  مجال  في  )موريشيوس(  فاكيم  جوريب   وأمينة 

بعمل  التحكيم  لجنة  واهتمت  العدالة  وتحقيق  الوظيفي  التفوق 
وتم   ، املسلمات  العاملات  من  العديد  منها  استبعد   ، أولية  قائمة 
الالتي   ، املسلمات  النساء  من  العشرين  مجموعة  على  التركيز 
تخصصهن  مجال  في  وريادية  وتكنولوجية  علمية  انجازات  حققن 
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املجتمعية العدالة  تحقيق  في  مساهماتهن  عن  فضال   الوظيفي، 
وجنسية الدول، التي تعمل العاملات األكثر نفوذا وتأثيرا في العالم، هى: 
مصر )عاملتان(، السعودية )عاملتان(، باكستان )4(، ماليزيا )2(، إيران، 
األردن، الكويت، لبنان، تركيا، اإلمارات، سورية، املغرب، موريشيوس 
عاملة واحدة من كل منها، فضال عن أميركا وكندا واململكة املتحدة لعاملات 
مسلمات من دول باكستان واملغرب،  وسورية ، يعشن ويحملن جنسية 

هذه على التوالي

السياسة العامة من اجل تمكين املرأة الجزائرية من الرقي : 

في الجزائر ومن التدابير األولى التي اتخذت من أجل حماية وضع املرأة 
هي القانون الذي تبّناه املشّرع الجزائري بمبادرة من السّيدة »خميستي« 
وذلك بتحديد سن زواج املرأة بـ 16 سنة ،  ومن املهم هنا اإلشارة إلى أن 
هذا القانون الذي م�سى عليه خمسون سنة كان من القوانين القليلة 
جّدا التي بادر بها النواب الجزائريون ملصلحة املرأة، وحّتى وإن كان هذا 
القانون غير ُمحترم بسبب هيمنة التقليد من خالل الزواج بالفاتحة 
ه جعل الجزائر من أولى البلدان 

ّ
 أن

ّ
وعدم األخذ بالزواج املدني دائما ، إال

العربية واإلسالمية التي تولي جانبا من االهتمام إلى سن الزواج ، لكن 
وطيلة أربعة عقود من الزمن لم يحدث من قبل السلطات العمومية 
،ما من شأنه أن يبدي اهتماما بإشراك املرأة في مسار التغيير االجتماعي 
واالقتصادي، الذي كان ينشده النظام السيا�سي، لقد اقتصر التفكير في 
هذا الشأن على الخطاب السيا�سي )باملعنى الحرفي للعبارة(، نذكر في هذا 
الصدد ما قاله الرئيس بومدين في خطابه أمام املؤتمر الثالث لالتحاد 
الوطني للنساء : »إن النظام الثوري يعمل على مساعدتكم من خالل 
إعداد تشريع يفتح أمامكم كل األبواب نحو املستقبل، ولكّنه يتوّجب 
عليكن تجسيد هذه القوانين وتطبيقها ، ال تنتظرن أن نفرض تغيير بعض 
ل هذا الخطاب 

ّ
الذهنيات املتحّجرة بالقّوة...« )2 أفريل 1974( ،2 ويمث
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تعبيرا عن توّجه النظام الحاكم آنذاك نحو سياسة تقوم على نمط أبوي 
يعترف بحقوق املرأة ويجّسدها في نصوصه الدستورية ، ولكّنه في الوقت 
ذاته يقف في ممارسة سلطته عند الحدود التي تفرضها » قيم » املجتمع 
طة التي يبدو إزاءها النظام السيا�سي عاجزا 

ّ
بل وحتى الذهنيات املتسل

ه ينظر إليها أنها أصبحت أمرا مقضيا.
ّ
عن أي حراك ، حتى أن

ومع تغير االوضاع السياسية بالبالد تغيرت القوانين،  وأصبحت تناصر 
 ، الجزائري  املجتمع  لرقي  والفعالة   ، واملؤسسة  املبدعة  املرأة  صوت 
التاريخ ، جزائريات غيرن مجرى  في  تن�سى  جزائريات تركن بصمات ال 
التاريخ و اثبتن للعالم انهن قادرات على القيام بأدوار بطولية و عظيمة أو 
ربما خارجة عن املألوف . بالرغم من النظرات االجتماعية الساخرة التي 
تعتبر الجنس األنثوي جنس ضعيف غير قادر على فعل �سيء في الحياة 
بإضافة إلى العادات و التقاليد البالية التي يتبرأ منها الدين أإلسالمي، وال 
يسعنى أن اذكر أال بعضهن في هذا املقال لتعريف قراء لغة الضاد بعاملنا 
العربي و االسالمي ببعض الجزائريات التى سجلن أسماؤهن بحروف من 
ذهب ، ومن هن : أم الحياء البسكرية ، عائشة بنت عمارة ، وبالعصر 

الحديث : آسيا جبار ، مليكة عباد .

أم الحياء البسكرية :   

؛  اإلسالم  نساء  من  ورائدة  الجزائر  وعلماء  عاملات  من  عاملة 
بعض  عنها  كتب  لقد  الدهور..  مدى  على  ونفتخر  بها  نتشرف 
ونقل  الالمع)3(  الضوء  كتابه  في  السخاوي  وأهمهم  املؤلفين 
كحالة.(  رضا  وأحمد  الجزائر،  أعالم  صاحب  نويهض   عنه 
بن  الدين بن عمار  الباحثين أحدهم وهو جمال  ودرس حياتها بعض 
املراجع.(  إلى  والبنات دون اإلشارة   الشريف كتب عنها كتيبا لألطفال 
تضمنه  مختصرا  بحثا  مصمودي  فوزي  األستاذ  عنها  كتب  كما 
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الذي  صيد)5(  الحليم  عبد  األستاذ  وأخيرا  بسكرة)4(  من  أعالم  كتابه 
علمي حسب  اآلن  لحد  الحياء  أم  عن  كتب  ما  أوفى  بحثه  أن   أرى 

الصبر  من  بنوع  املعلومات  هذه  لكل  قراءتي  بعد  الحظت  ولقد 
ألهل  -والفضل  صيد  الحليم  عبد  األستاذ  من  تعلمتهما  واألناة 
تستحق  محطات  هنالك  أن  املعطيات  حسب  الحظت  الفضل... 
. نهاية  له  ليس  البحث  أن  كما  منها،  والتثبت  عندها   التوقف 

سيرتـــــــــــــــــــــــــها :

جدها ألمها :

هو يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن البنا جمال الدين املدني، أعياني البحث 
عن ترجمة له.. وملا كدت آيس وجدت له ترجمة عند أبي الطيب الفا�سي)6( 
وذكر محقق الكتاب أنه لم يجد للبناء ترجمة في كل املصادر التي توفرت 
لديه، ولم يحدد تاريخ وفاته لسقوط كلمة من املخطوط املحقق »مات سنة 
 وثمانين وسبعمائة باملدينة النبوية« فهل هي واحد أو اثنين أو.. أو تسع..الخ ؟؟
سنة  وفيات  في  ذكره  وقد  إنبائه)7(  في  حجر  ابن  عند  وجدت  ولكنني 
في  ذكر  الضوء  صاحب  أن  العلم  مع  الحجة؛  ذي  شهر  في  هـ   790
أبي  أنها حضرت عليه سنة 789 نسخة  الحياء  أم  ابنته  ابنة  ترجمة 
مسهر فلعله توفي آخر سنة 789 أي بين ذي الحجة 789 وبداية سنة 
ملا  أنسب احتمال  في سنة 789 ألنه  الفا�سي  790 أي محرم؛ فذكره 
790هـ سنة  وفيات  في  اإلنباء  وذكره صاحب  املخطوطة..  من   سقط 
ولم أعثر على ترجمة مستقلة أخرى البن البنا ولعل ترجمته أن تكون في 

الجزء املفقود من التحفة اللطيفة. )8(

والدها :

أبو  املدني  البسكري  عنقة  بن  بن عمر  بن محمد  املحدث محمد  هو 
وقد  البالد،  ويجوب  املدينة  يسكن  كان  املدني  ثم  البسكري)9(  جعفر 
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سمع من جمال الدين بن نباتة قديما، ثم طلب بنفسه فسمع الكثير من 
بقية أصحاب الفخر بدمشق، وحمل عن ابن رافع وابن كثير، وحصل 
األجزاء وتعب كثيرا ولم ينجب. سمع على عمر بن حسن بن مزيد بن 
أميلة املراغي املزي جامع الترمذي وسنن أبي داود وسمع من الشيخ تقي 
 الدين محمد بن رافع، وحدث سمع منه القا�سي شهاب الدين ابن حجر
يقول ابن حجر:« سمعت منه يسيرا، وكان متوددا، رجع من اإلسكندرية 
إلى مصر فمات بالساحل غريبا رحمه هللا )10( توفي في جمادى اآلخرة سنة 

804 هـ

أمها :

لم يذكر أحد من الباحثين شيئا عن والدة أم الحياء رغم ذكرهم لجدها 
ألمها ابن البنا جمال الدين املدني الذي كان يشتغل بالحديث ودرس عليه 
والد أم الحياء ابن عنقة البسكري ثم صاهره على ابنته.. ولكن املؤرخين لم 
 يذكروا شيئا عن هذه البنت التي زوجها الشيخ لتلميذه البسكري الغريب؟(

ولكنني ومن خالل بحثي وجدت ترجمة لسيدة فاضلة كانت من أهل 
العلم اشتركت مع أم الحياء في عدة مناسبات

 أنهما تلتقيان في الشيخ جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن البنا؛ فأم 
 الحياء حفيدته ابنة ابنته.. وزينب ابنته.

 أنهما درستا عند ابن البنا هذا في سنة 789 نسخة أبي مسهر.
 . أنهما درستا عند الشيخ البرهان ابن صديق األربعين املخرجة

 . أجاز لهما ابن الذهبي
 أخذ عنهما النجم ابن فهد.

 . أنهما مدنيتان
 . كما أنهما أخذتا عن علماء آخرين سنذكرهم الحقا –إن شاء هللا
وهذه السيدة هي زينب بنت يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن البنا 

املدنية نزيلة مكة. سمعت من أبيها في سنة 789 نسخة أبي مسهر وكانت 
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خيرة متعبدة أخذ عنها النجم بن فهد وغيره. وماتت في رمضان سنة 849 
 هـ بمكة تحت هدم شهيدة رحمها هللا .(

والذي أعتقده أن هذه السيدة هي نفسها والدة أم الحياء وذلك 
 لألسباب التالية

 أن أم الحياء نابغة عاملة وال بد أنها خرجت من بيت علم وفقه ودين؛ 
فوالدها عالم وجدها ألمها عالم وال غرابة أن تكون أمها أيضا عاملة، ألن 
والدة أم الحياء أيضا نبتت في بيئة علمية فزوجها عالم ووالدها عالم، 
ولذلك أنجبت عاملة هي سيدتنا أم الحياء.. ومن املناسب أن يكون ابن 

 البنا أعجب بالبسكري ونبوغه فزوجه ابنته التلميذة النجيبة .

. أنها عاشت في املدينة وهي البيئة األولى والطبيعية ألم الحياء ووالدها 
 ابن عنقة ولجدها ابن البنا

  أن كليهما نزل مكة

 أن فارق السن بينهما ال يمنع أن تكون زينب بنت البنا أما ألم الحياء.

 ولد أبوها: سنة )بضع وأربعين وسبعمائة( أي بين: 740- ؟749 ؟
 ولنفرض أنه ولد سنة 747 مثال

 ولدت هي حوالي 763-773 حسب احتماالت أستاذنا صيد.
 سمعت من جدها 789

 سمعت زينب من أبيها 789
 توفي أبوها في 804
 توفيت هي في 845

 توفيت زينب في 849
 عمر والدها منذ والدته حتى وفاته: 804-747 = 57 سنة

 إذا افترضنا أنها ولدت سنة 763
يكون عمر والدها عند والدتها 763-747= 016 وهذا مستبعد وليس 

 مستحيال
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 إذا فرضنا أنها ولدت سنة 773
 يكون عمر والدها عند والدتها 773-747= 26 وهذا ممكن

 ويكون عمرها عندما سمعت من جدها 789-773= 016 وهذا ممكن

 ويكون عمرها عند وفاة والدها: 804-773= 31 سنة

 ويكون عمرها عند وفاتها: 845-773= 72 سنة

 واآلن لنفترض أن زينب بنت البنا أمها
فيكون عمرها منذ سماعها من أبيها إلى وفاتها 849-789= 60 ونعتبرها 

 حياتها العلمية
 نفترض أنها أكبر من ابنتها صفية ب: 20 سنة مثال

753 =20-773 
 والفرق بينها وبين زوجها: 753-747= 14

 يكون عمرها عند وفاتها 849-753= 96 وهذا معقول

وبالتالي فيمكن أن تكون أم الحياء وأمها املفترضة زينب تلميذتين عند 
ابن البنا سنة 789 وعمرهما: 36 و16 سنة.. وهذا ال يعني أن زينب لم 

 تدرس من قبل فاملفروض أنها تعلمت على أبيها منذ نعومة أظافرها. 
 تاريخ ميالدها وعمرها :

 لقد استوفينا هذا البحث في املحطة األولى. ونلخصه فيما يلي
 أن أم الحياء مولودة سنة 773

 وزينب مولودة سنة 753
وبعد االطالع على تاريخ ميالد والدها الذي يكون سنة 727 هـ فقد توفي 

سنة 790 حسب اإلنباء وقال أنه مات عن 73 سنة فيكون إذن من 
 مواليد سنة 727 هـ.)26(

 فيكون بينها وبين أبيها 26 سنة وهذا ممكن ومعقول .

 شيوخها :
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 - جدها ألمها جمال الدين بن البنا سمعت عليه ابنته زينب وحفيدته أم 
الحياء نسخة أبي مسهر سنة 789، كما سبق وأن ذكرنا؛{ كما ذكر ابن 
فهد في الدر الكمين عن زينب بنت البنا أنها سمعت قبل ذلك من أبيها 

 مشيخة ابن شاذان الصغرى سنة 786 هـ.

نسخة أبي مسهر؟

بالنسبة لنسخة أبي مسهر التي سمعتها أم الحياء من جدها ألمها ابن 
البنا فلم يتعرض لها األستاذ مصمودي أما األستاذ صيد فقد اجتهد 
وقال: )ولعل هذه النسخة لكتاب في املغازي( وقد اجتهد مشكورا ؛ ولكن 
الحقيقة أن نسخة أبي مسهر كتاب في الحديث يضم مجموعة أجزاء 

حديثية أشهرها جزء أبي مسهر وهذا الكتاب مطبوع ومعروف .

 - ووالدها؟ ولقد أشار األستاذ صيد إلى أنه من البديهي أن تكون أم الحياء 
تتلمذت على والدها، وهذا ممكن بل والزم. يقول األستاذ صيد: »بقي أن 
نشير إلى إسقاط السخاوي والدها من شيوخها، ولعل هذا اإلسقاط كان 
متعمدا لكون األمر بدهيا ؛ فأبوها العالم هو أول الشيوخ الذين أخذت 
عنهم وحبب إليها علم الحديث وطلبه« وأضيف قائال: وزينب بنت البنا 

أمها أو خالتها أيضا كانت من شيخاتها ولعلها أول من علمها

 العراقي وألفيته في السيرة

قال السخاوي: )وقد حضرت على الشيخ زين الدين العراقي ألفيته في 
السيرة النبوية من نظمه بفوت( وقد أوضح األستاذ صيد أن العراقي 

هو الحافظ الكبير عبد الرحيم العراقي مخرج كتاب اإلحياء املتوفي سنة 
806 هـ وهو أبو الفضل الكردي األصل الشافعي تحول والده ملصر وهو 
صغير مع بعض أقربائه فاختص بالشيخ القناوي والزم خدمته ورزقه 

هللا قرينة صالحة فولدت له عبد الرحيم هذا وذلك في 11 جمادى 
األولى سنة 725 باملنشية ، سمع من األمير سنجر الجاولي والقا�سي تقي 
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الدين األخنائي وغيرهم  

  بفوت( وهذا يعني أنه فاتها بعض األلفية كما ذكر األستاذ صيد .(
ألفية العراقي في السيرة

ومن تصانيفه األلفية في علوم الحديث وفي السيرة النبوية وفي غريب 
القرآن.. أما ألفيته السيرة فسماها: )الدرر السنية في نظم السيرة النبوية( 
وشرحها  الخفيف-  الشعر  من  –وهو  الرجز  من  شعر  بيت  ألف  وهي 
زين العابدين عبد الرؤوف املناوي املتوفى في حدود سنة 1013 شرحا 

مبسوطا ثم لخصه وسماه الفتوحات السبحانية

 من هو ابن صديق؟

أما )ابن صديق الذي سمعت عليه( فهو غير )محمد بن صديق املكي 
الشافعي(؛ بل هو )إبراهيم بن محمد بن أبي بكر صديق برهان الدين أبو 
إسحاق الدمشقي الحريري الصوفي الشافعي املؤذن املجاور بالحرمين 
وبابن  أبيه  وهي حرفة  الرسام  أو  الرسال  بابن  ويعرف  شيخ شيوخنا 
صديق ولد في آخر سنة 719 أو أول التي تليها بدمشق ونشأ فحفظ القرآن 

والتنبيه أو بعضه وسمع على الحجار توفي سنة 806ه 

ماذا سمعت على ابن صديق؟

أما ما سمعته على ابن صديق فهو األربعون املخرجة للحجار كما ورد في 
)دور املرأة املكية( للشيخ عائض الزهراني نقال عن معجم الشيوخ البن 
فهد وكذلك في الدر الكمين أنها سمعت من البرهان ابن صديق األربعين 

املخرجة للحجار . 

ولقد جهدت في البحث ولم أجد سوى أن بعض تالميذ الحجار أخذ عنه 
هذه األربعين املخرجة؛ كما أح�سى صاحب كشف الظنون كثيرا من 
 املؤلفات بهذا العنوان )األربعين( أي حديثا وأشهرها األربعون النووية
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يقول: » وقد صنف العلماء في هذا الباب ما ال يح�سى من املصنفات 
واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتيبها فمنهم من اعتمد على 
ذكر أحاديث التوحيد وإثبات الصفات ومنهم من قصد ذكر أحاديث 
األحكام ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات ومنهم من اختار حديث 
املواعظ والرقائق ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن 
ومنهم من قصد ما عال إسناده ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه وظهر 
لسماعه حين يسمعه حسنه إلى غير ذلك وسمى كل واحد منهم كتابه 

بكتاب األربعين(

من هو الحجار صاحب األربعين ؟

مسند اآلفاق مسند الدنيا شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب 
الصالحي الحجار ابن الشحنة: قال البرزالي مولده سنة 623 هـ وتوفي 
سنة 730 هـ وهو من قرية من قرى وادي بردا بدمشق انفرد بالرواية 
عن الحسين الزبيدي وبين سماعه للصحيح وموته مائة سنة وسافر إلى 
القاهرة مرتين مطلوبا مكرما ليحدث بها وعمر مائة عام وسبعة أعوام 
وانفرد بالدنيا باإلسناد عن الزبيدي وكان أميا يوم ال يسمع عليه يخرج 
باألجداد  األوالد  أوالد  وألحق  الحجارة  يقطع  الحجارين  مع  الجبل  إلى 
وكان ربما خرج الطلبة إليه وهو يقطع الحجارة ليسمعهم فيقول اقرءوا 
إذا قلب عليه سند حديث يقول لم أسمعه هكذا  الفروة وكان  على 
وإنما سمعته كذا وكذا طبق ما في الصحيح وقال الذهبي حدث يوم 
موته وسمع من الزبيدي وابن اللتي وأجاز له ابن روزبة وابن القطيعي 
الناس بموته درجة ومات بصالحية دمشق في 25 صفر.   وعدة ونزل 

االجازة لها :

أبو هريرة ابن الذهبي :

األصل  التركماني  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  شهاب  املحدث  وهو 
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الدمشقي أبو هريرة بن الذهبي الشافعي الشامي وهو ابن الحافظ شمس 
الوزراء وأحضر  التقي سليمان وست  الدين. ولد سنة 715 وأجاز له 
عليهما وسمع الكثير من عي�سى املطعم وابن الشيرازي وحدث قديما بعد 

األربعين واستمر يحدث إلى أن مات في ربيع اآلخر سنة 799 هـ)33(

شيخها التنوخي؟ :

وممن أجاز لها التنوخي ولقد قال عنه أستاذنا صيد: )الذي لم أهتد إليه 
بعد( ولقد بحثت عنه كثيرا فلقد بحثت عن كل من اتصف بهذه النسبة 
ثم أخذت أحقق في تراجم من أمكن منهم حتى وجدت من كنت أبحث 
عنه في فهرس الفهارس، وهو في الحقيقة : إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الواحد بن سعيد التنوخي –بفتح الفوقية وضم النون الخفيفة وبالخاء 
املعجمة- البعلي، الشامي نزيل القاهرة ، ولد سنة 706، أجاز له ابن عبد 
الدائم وأبو نصر بن الشيرازي والقاسم بن عساكر وروى أذكار النووي، ثم 
طلب الحديث بنفسه فسمع من جمع كثير، وسمع منه الحافظ الذهبي 
بعد األربعين، وتفرد بكثير من مسموعاته. قال ابن حجر: قرأت عليه 
الكثير والزمته طويال وخرجت له عشاريات ثم خرجت له املعجم الكبير، 

مات فجأة سنة 800 هـ(

ابن أبي املجد؟ .

وقد ذكره األستاذ صيد: وهو املحدث عماد الدين أبو بكر بن أبي املجد 
املصري الدمشقي املتوفي سنة 804 هـ، الشهير بالعماد الحنبلي، ولد 
بصالحية دمشق سنة 730، وسمع من عامة أصحاب شيخ اإلسالم ابن 
تيمية وسمع على الحافظ جمال الدين املزي ، وعلى أصحاب محيي الدين 
النووي وبرع في الحديث، وكان ثقة متضلعا في السنة الشريفة ، حافظا 
لكثير من متون األحاديث ، متحريا إلتباع السنة ، خرج من الكتب الستة 
وغيرها كتابا كبيرا في عدة مجلدات سماه األوامر والنواهي واختصر كتاب 
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تهذيب الكمال وكتب الكثير بخطه .

أو  الحياء  ألم  أجازوا  الذين  الجماعة  هؤالء  معرفة  إلى  تطلعت  لقد 
بعضهم وأخيرا وفقني هللا تعالى إلى ذلك حيث وجدت مصدرا من مصادر 
التاريخ والتراجم وهو كتاب الدر الكمين البن فهد الهاشمي املكي تعرض 
فيه لترجمة وافية عن أم الحياء وعرفت من خالله شيوخا آخرين؛ بل 
وشيخات تشرفت أم الحياء بنيل إجازاتهم وإجازاتهن وهذه تراجم ملن 

ذكرهم املكي . (

إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي :

إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي املقد�سي الصالحي املعروف بالقا�سي، 
ولد بدمشق سنة 726، سمع على الحجار، وسمع على القا�سي شرف 
الدين املقد�سي سيرة ابن إسحاق وتهذيب ابن هشام النحوي، وسمع 
على عائشة بنت محمد بن مسلم الحراني، وأحمد بن علي الجزري، 

وعلى زينب بنت الكمال املقدسية. ومات في شوال سنة 800 بصالحية 
دمشق، وأخوه أبو بكر .(

أبو بكر بن أحمد بن عبد الهادي املقد�سي الصالحي الحنبلي عماد الدين، 
سمع على الحجار كتاب ذم الكالم للهروي ، وأجاز له الختني والدبو�سي 
والواني وعبد هللا بن الصنهاجي وغيرهم ، وأجاز له ابن سعد وابن عساكر 
وابن العماد الكاتب والر�سي الطبري وغيرهم، ومات في 6 محرم 799 هـ 

بصالحية دمشق، ومولده تقريبا في سنة 720. 

أبو بكر بن إبراهيم بن محمد املقد�صي :

أبو بكر بن إبراهيم بن محمد املقد�سي ، عماد الدين الحنبلي املعروف 
بالفرائ�سي ، ولد سنة 723 وسمع الكثير على الحجار وابن الزراد وغيرهما 
، وأجاز له أبو نصر بن الشيرازي والقاسم بن عساكر وآخرون ، يقول 
تلميذه ابن حجر: وأكثرت عليه ، وكان قبل ذلك عسرا في التحديث فسهل 
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هللا تعالى لي خلقه. توفي أيام حصار تيمور لدمشق سنة 803 هـ. 

أحمد بن علي بن عبد الحق :

أحمد بن علي بن محمد ، كمال الدين أبو العباس بن الصالح الدمشقي 
الحنفي الشمس الرقي املقري ويعرف بابن عبد الحق وقديما بابن قا�سي 
الحصن وعبد الحق جده ألمه. ولد سنة 732 أحضر بإفادة جده ألمه 
على أبي محمد بن أبي التائب وأسماء بنت صصري وسمع على املزي 
والبرزالي وأكثر والشمس بن نباتة وعائشة ابنة مسلم الحرانية وتفرد 
بأشياء وحدث بالكثير، سمع منه ابن حجر وأجاز للشيخ أبي الفتح بن 

أبي بكر العثماني املراغي. مات في 802 وقد جاز السبعين. 

عبد هللا بن خليل الحرستاني :

الدمشقي  ثم  الحرستاني  الرحمن  عبد  أبو  التقي  خليل  بن  عبد هللا 
الصالحي الحنبلي املؤدب. ولد سنة 728 وسمع الكثير من الشرف بن 
الحافظ واملزي وزينب ابنة الكمال وآخرين وأجاز له الحجار وابن عنتر 
والبندجيني والبرزالي والذهبي وحدث. يقول السخاوي: وروى لنا عنه 
غير واحد منهم سبطته فاطمة ابنة خليل روت لنا عنه الشمائل النبوية 

سماعا بسماعه لها على ثالثين شيخا. مات سنة 805 هـ.(

حلة بنت حسن العتال :

حلة بنت حسن بن محمد بن محمد بن أحمد الدمشقية ابنة الكيال،  
والبرزالي  املزي  والحافظين  البندجيني  الحسن  أبي  على  سمعت 
حديث  من  النساء  تفسير  أثناء  من  وهي  الترمذي  من  قطعة  وآخرين 
ابن مسعود إلى تفسير مريم وعلى الشهاب أحمد بن املظفر منتقى من 
 حديثه وحدثت. كما أنها أجازت البن فهد سنة 807 وذكرها في معجمه
وحسب ذكرها في الضوء الالمع فهي من وفيات القرن التاسع الهجري.(
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فاطمة بنت املنجى :

فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن املنجا أم الحسن 
التنوخية الدمشقية ابنة القا�سي عز الدين، املعمرة األصيلة. ولدت سنة 
712 تقريبا، وأسمعت على ابن أبي التائب وأجاز لها التقي سليمان وأبو 
بكر الدشتي وابن عساكر وست الوزراء وجمع جم وتفردت بالرواية عنهم 
في الدنيا وحدثت بالكثير. وماتت في ربيع اآلخر سنة 803 ، قبل استيالء 

تيمورلنك على دمشق .(

فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي :

فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادي أم يوسف املقدسية ثم الصالحية 
أخت عائشة ولدت سنة 719 وأسمعت الكثير على الحجار وابن أبي 
الرحيم  وعبد  عساكر  بن  محمد  وأبو  الشيرازي  لها  وأجاز  التائب، 
في معجمه وغيره  بالكثير وأكثر عنها شيخنا وذكرها  املنشاوي وحدثت 
بن  الشمس  الحافظ  عم  وهو  الصالحية  محتسب  أبوها  كان  وقال 
بصالحية   803 سنة  شعبان  في  ماتت  الشيخة  ونعم  الهادي  عبد 
 دمشق أيام حصار تمر لها أو رحيله عنها، وتبعه املقريزي في عقوده.(

 تالميذها : 

ابن  النجم  عنها  أخذ  وممن  الالمع:  الضوء  صاحب  قال 
فهد  بن  النجم  عنها  وأخذ  الزهراني:  الدكتور  وقال  فهد. 
. فهد  ابن  صاحبنا  عنها  أخذ  التبر:  وفي  العلماء.  من   وغيره 
النجم بن فهد: عمر بن محمد شيخ الجماعة النجم والسراج أبو القسم 
ويسمى محمدا لكنه بعمر أشهر، ويعرف بابن فهد املكي الشافعي العالم 
املشهور املحدث الكبير في عصره ولد في سنة 812 فحفظ القرآن ثم كتابا 
في الحديث ألفه له والده وبكر به أبوه فأحضره وأسمعه الكثير بمكة على 

مشايخها والقادمين إليها وتوفي سنة 885هـ . 
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هل السخاوي من تالميذ أم الحياء؟

رغم أن كتاب أبي محمد جمال بن عمار بن الشريف ، لم يكن كتاب 
الحياء؛  أم  تالميذ  من  السخاوي  أن  يذكر  أنه  غير  تراجم  وال  تاريخ 
من  ومجموعة  العاملات  من  مجموعة  يديها  على  )وتخرج  يقول: 
أحدا  أجد  لم  أنني  ورغم  والسخاوي(..  فهد  بن  النجم  منهم  العلماء 
أنه قد يكون ذلك صحيحا والبحث متصل وقد نجد  يذكر ذلك غير 
وقفات:  الجديدة  املعلومات  من  كثيرا  فهد  ابن  شيوخ  معجم   في 
في  ترد  وقد   ، الالمع  الضوء  في  الترجمة  أثناء  وردت  عبارات  هناك 
أن  علينا  لزاما  كان  ولذلك  بها،  قصد  ما  غير  منها  يفهم  وقد   ، غيره 
فهم  وسائل  من  أن  وذلك   ، الكريم  للقارئ  معانيها  تقريب  في  نجتهد 
الكاتب  يائها ملعرفة لغة  إلى  الكتب القديمة محاولة قراءتها من أولها 
نقصده  ما  دائما  مصطلحاته  من  املقصود  فليس  ؛  مفرداته  وفهم 
معانيها  تختلف  ومفردات  مصطلحات  فهناك  العصر.  هذا  في  نحن 
الالمع الضوء  كتاب  في  منها  ورد  ومما  والبيئات،  العصور   حسب 

حضرت في األولى.. والرابعة ؟؟

إن من وسائل طلب العلم الرحلة واملجاورة في الحرمين الشريفين وحتى 
 في مساجد كبرى أخرى عبر العالم اإلسالمي كاألزهر واألموي مثال

وعندما بحثت في كتاب الضوء الالمع عن مثل هذه العبارة وجدت أنها 
تنحصر فيما يلي

الدخول/ املجاورة/ الحج/ الرحلة/ القدمة/ السفر/ الزيارة

وبما أن أم الحياء مدنية ولدت وعاشت في املدينة فال يبقى من هذه 
في  والعباد  العلماء  كعادة  جاورت  فلعلها  املجاورة  سوى  العبارات 
املسجد النبوي خاصة وأن السخاوي يصرح بأن األولى كانت في املدينة 
 789 اآلخر سنة  ربيع  في  مسهر  أبي  نسخة  على جدها   حيث حضرت 
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وأنا ال أشاطر األستاذ صيد الرأي إذ يقول: )فأغلب الظن أنه يقصد 
باألولى والرابعة عدد رحالتها ألجل التحصيل والطلب فتكون قد رحلت 
قطع  وقد  إليها  ترحل  فكيف  باملدينة  مقيمة  مدنية  فهي  مرات(  أربع 
باملدينة؛ فلعل املقصود  بأن األولى كانت على جدها  السخاوي وغيره 
 باألولى والرابعة املجاورة، سواء كان ذلك بمكة أو باملدينة وهللا أعلم
يقول العبيكان: ال حاجة بنا إلى إبراز األهمية التي كانت ملكة املكرمة 
محجهم  فهي  املسلمين،  لدى  بها  تتمتع  كانت  التي  الخاصة  واملكانة 
املسلمين  من  كبيرة  أعداد  إليها  اتجهت  ولذلك  أفئدتهم  ومهوى 
فترة  لقضاء  بها  اإلقامة  منهم فضل  قليل  وغير  علم،  حجاجا وطالب 
نشأ  هنا  ومن  املقدسة،  أرضها  وعلى  هللا  بيت  جوار  في  روحي  صفاء 
قصدها  من  ومنهم  »املجاورة«  باسم  اإلسالمي  التاريخ  في  عرف  ما 
العلماء.( بلقاء  ولكنها حافلة  مدة قصيرة  فيها  واملكث  الفريضة   ألداء 

 بفوت
أم  أن  تعني  أنها  وذكر  صيد  األستاذ  شرحها  أيضا  الكلمة  هذه 
العراقي ولعله كان يسيرا ال يخل.( ألفية سيرة   الحياء قد فاتها بعض 

لم ينجب

ذكر السخاوي في الضوء الالمع نقال عن اإلنباء أن ابن عنقة )لم ينجب( 
 فما الذي يقصده بذلك خاصة وأن صاحب اإلنباء ذكر ذلك فعال؟

هل يقصد أنه لم ينجب إطالقا؟ هذا مستبعد فالسخاوي نفسه ذكر 
ترجمة أم الحياء ناسبا إياها إلى أبيها ،أم الحياء ابنة املحدث الشمس 

أبي جعفر البسكرية

ينجب  لم  عنقة  ابن  أن  وهو  صيد  أستاذنا  ذكره  ما  املقصود  ولعل 
جعفر  بأبي  تكنيته  أما  صغارا،  وماتوا  أوالدا  رزق  ولعله  ذكورا، 
هللا  ر�سي  عائشة  فأمنا  إنجاب  غير  من  املكنى  الوحيد  هو  فليس 
إناثا أنها لم تنجب إطالقا، ال ذكورا وال   عنها كنيتها أم عبد هللا رغم 



220 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

كما وجدت في معرض بحثي عن معنى /لم ينجب/ أن من بين معانيها 
أنه لم ينجب تالميذ كما ورد في بعض الكتب مثل عيون اإلنباء الذي 
يقول عن أحد من ترجم له وهو أبو القاسم مسلمة بن أحمد: )وقد توفي 
قبل مبعث الفتنة في سنة ثمان وتسعين وثلثمائة وقد أنجب تالميذ جلة 
لم ينجب عالم باألندلس مثلهم فمن أشهرهم ابن السمح وابن الصفار 
والزهراوي والكرماني وابن خلدون( ، وفي التحفة اللطيفة ورد عن محمد 
بن عبد هللا السبتي املغربي عن ابن فرحون: وإن قلت إنه لم ينجب 
أحد من أبناء زمانه على يد غيره من املعلمين صدقت، ويقول صاحب 
اإلنباء في ترجمة علي بن محمد البعلي ثم الدمشقي الحنبلي عالء الدين 
املعروف بابن اللحام.. )وكان أبوه لحاما فمات وعالء الدين رضيع فرباه 
خاله وعلمه صنعة الكتابة ثم حبب إليه الطلب فطلب بنفسه وأنجب 
إلى أن صار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به.(. فقد 
يفهم من هذه العبارة النجابة وليس اإلنجاب.. وهللا أعلم كما يشير إليه 
صراحة صاحب الضوء بقوله عن أحد من ترجم له: )وذكر لي ولده وهو 

من النجباء((

وأخيرا

هل أم الحياء مغمورة؟

فليست أم الحياء البسكرية مغمورة وال مجهولة بل نحن الذين لم نحسن 
البحث عنها؛ وإال فهي مشهورة مذكورة مشكورة تحلو املجالس بذكرها 
وتتشرف األوطان بنسبتها إليها فهي بسكرية األصل كما ذكر األستاذ صيد 
وقد أصاب في ذلك ، وليدة املدينة ونزيلة مكة واملتوفاة بها، فقد حازت 
شرف االنتساب إلى بالد الزيبان حيث مثوى الصحابي الجليل عقبة بن 
نافع الفهري املكي وجزائر الشهداء ونالت فخر االنتساب إلى الحرمين 
الشريفين فمنطلقها املدينة ومنتهاها مكة، ويكفي أنها ماتت في ليلة الجمعة 
 وصلي عليها صبح ليلتها عند باب الكعبة ودفنت باملعالة، عليها رحمة هللا.(
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وكم  لذكراها،  أوفياء  وكانوا  عنها  وكتبوا  لها  ترجموا  فقد  األوائل  أما 
وال  الرجال  من  أحد  ال  أنه  يدرك  عندما  بالحسرة  منا  الواحد  يحس 
والتراجم بالتاريخ  املهتمون  إال  الحياء  أم  يعرف شيئا عن  النساء   من 
وأما قول األستاذ صيد: )ومهما يكن من أمر فإن النتف التاريخية التي 
تبقت لنا من حياة أم الحياء تنبئ عن علو همتها( وقوله: )قليلة جدا 

الكتب التي ترجمت ألم الحياء وتعرضت لذكرها((

الحياء  أم  املحدثة  ذلك  على  حي  )كنموذج  مصمودي:  األستاذ  وقول 
البسكرية التي رغم طول مدة بحثي عن سيرتها وشخصيتها والتنقيب 
عن بعض آثارها، لم أعثر إال على جذاذات مختصرة ونتف شحيحة 
 ومعلومات مقتضبة عن حياتها، مبثوثة في بطون بعض كتب التراجم(

كان  وقد  فيها  قيلت  التي  الفترة  مع  باملقارنة  صحيحة  األقوال  هذه 
األستاذان رائدين بامتياز في البحث في ركام التاريخ واألوراق عن أسطر 
قليلة عن عظماء سطروا التاريخ بجدارة ولكن وقعت فترة انقطاع سببها 
سياسة التجهيل التي نهجها االستدمار الفرن�سي بهدف قطع األوصال 
وفك االرتباط بين السلف والخلف فالذي ال تاريخ له ال مستقبل له؛ 

والجاهل لتاريخه كالذي ليس له تاريخ..

ولكن وقد سطعت شمس االستقالل فقد لزمنا أن ننفض الغبار عن 
الذين لم  تاريخ أجدادنا من العظماء والعلماء واملشايخ  تاريخنا وعن 
يكتفوا باملكث هنا بل طمحت هممهم إلى بلوغ أق�سى ما تبلغه إبلهم 
البسكري  جبارة  ابن  املقتدر  العالم  لذلك  مثاال  يكفي  وقد  وأقدامهم 
وأحمد البسكري الهندي وناصر بن مزني وغيرهم كثير. وهكذافالحمد هلل 
هناك تراجم كثيرة لسيدتنا أم الحياء مع تفصيل عن شيوخها وشيخاتها 
وما أخذت عنهم من علم أو سمعت أو حضرت أو أجيزت فيه.. ويبقى 
املصدر األسا�سي وهم معجم شيوخ ابن فهد الذي لم أستطع الحصول 

عليه أو الوصول إليه لحد اآلن ولعل هللا تعالى ييسر ذلك في قابل األيام



222 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

فقد ذكرها السخاوي في الضوء والتبر، وابن فهد في الدر الكمين وفي 
اتحاف الورى، كما ذكرها من املحدثين غير من ذكرها في البداية 

العبيكان في الحياة العلمية واالجتماعية في مكة في القرنين 7، و8 
للهجرة وعائض بن محمد الزهراني في دور املرأة املكية ، مجلة الدارة.

2- عائشة بنت عمـــــــــــــــــارة : 

هي عائشة بنت عمارة.أبي الطاهر بن يحي بن عمارة الشريف الحسني 
، كانت أديبة أريبة فصيحة لبيبة و كان لها خط حسن ، كتبت كتاب 

الثعالبي بخطها في ثمانية عشر جزءا ، وفي خاتمة كل سفر منهم قطعة 
من الشعر من نظم والدها

 و من شعرها 
 أخذوا قلبي وساروا واشتياقي أودعوني

 ال عدا إن لم يعودوا فاعذروني أو دعوني
و يقال أنها بعثت بهما الى ابن الفكون . شاعر وقته . وقالت عارضهما 
أو زد عليهما . فكتب لها معتذرا عن الجواب : ان األقتصار عليهما هو 

 الصواب 
 ولها أيضا 

 صدني عن حالوة التشييع اجتنابي مـــــرارة التوديـــع
 لم يقم ذا بوحشة هـــــــــذا فرأيت الصواب ترك الجميع12  

3- آسيا جبــــــــــــــــــــار: 

هي آسيا جبار، سيدة الكتابة الروائية بالفرنسية ، اسمها الحقيقي هو 
فاطمة زهراء إيماالين ، من مواليد املدينة الساحلية العريقة شرشال ، 
التي تبعد حوالي مائة كلم غرب مدينة الجزائر العاصمة ، مثقفة شجاعة 
وأديبة جريئة، نشرت أول رواية لها وهي لم تقفل العشرين من عمرها ، 
كانت بدايتها برواية »العطش« نشرتها العام 1957 وظل عطش الكتابة 
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يالحقها ، لتكتب دون أن ترتوي ، الكتابة ارتواء وعطش ، عطش وارتواء 
، عذاب سيزيفي ال يتوقف .

عرفت آسيا جبار في بداياتها األولى ، في منتصف الخمسينات من القرن 
املا�سي ، خاصة بعد نشر روايتيها »العطش« و»  «، هجوما كاسحا من 
قبل حرس » الوطنية املزكومة « و»نقاد األدب األيديولوجيين« ومن بين 
من هاجمها، املفكر مصطفى األشرف الذي وصفها بالكاتبة البورجوازية 
، لكن إيمانها بالكتابة وبالصدق الفني بعيدا عن السياسوية  وقناعتها 
بأن ما تكتبه هو أقرب إلى نبض اإلنسان الجزائري ، خاصة الصوت 
األنثوي املكسور في مجتمع ذكوري قامع ، جعلها تواصل خطها في الكتابة 
مرافعة بجمال عن حق املرأة في الوجود، امرأة تعاني من استعمارين، 
من جهة استعمار سيا�سي وهو االستعمار الفرن�سي الذي صادر األرض 
والحرية ومسخ الكينونة التاريخية للجزائر، ومن جهة ثانية استعمار 
التخلف العاداتي والثقافي املحلي الذي جعل من املرأة إنسانا من الدرجة 

الثانية .

لعدة مواسم على التوالي، ومع كل موعد اإلعالن عن األسماء املرشحة 
ألكبر جائزة أدبية عاملية وأعني بها جائزة نوبل لآلداب، يوضع اسم 

آسيا جبار ضمن القوائم املنتظرة أو املتوقعة لنيل هذه الجائزة، ولعل 
آسيا جبار إلى جانب محمد ديب )توفي العام 2003( هما أكثر الكتاب 

املغاربيين اجماعا في النقد ولدى القراء على أهليتهما لجائزة نوبل 
 لآلداب، فهل ستكون من حظها هذه السنة؟

وللقارئ أقدم قائمة األعمال األدبية آلسيا جبار:

  La Soif, roman )1957( العطش )رواية(
 * Les Impatients, roman )1958( القلقون )رواية(

* Les Enfants du Nouveau Monde, roman )1962( أطفال العالم 
 الجديد )رواية(
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 * Les Alouettes naïves, roman )1967( القبرات الساذجات )رواية(
* Poèmes pour l›Algérie heureuse, poésie )1969( قصائد للجزائر 

 السعيدة )شعر(
)1969( Rouge l›aube, théâtre * 

 )1980( Femmes d›Alger dans leur appartement, nouvelles *
 نساء الجزائر في شققهن )قصص(

 * L›Amour, la fantasia, roman )1985( الحب، الفانتازيا
 * Ombre sultane, roman )1987( الظل السلطان)رواية(

 * Loin de Médine, roman )1991( بعيدا عن املدينة املنورة )رواية(
 * Vaste est la prison, roman )1995( واسع هو السجن )رواية(

 * Le Blanc de l›Algérie, récit )1996( أبيض الجزائر )قصة(
 Ces voix qui m›assiègent: En marge de ma francophonie, *

essai )1999( هذه األصوات التي تحاصرني : على هامش فرنكفونيتي 
 )دراسة(

 * La Femme sans sépulture, roman )2002( مرأة بدون قبر )رواية(
* La Disparition de la langue française, roman )2003( اندثار 

 اللغة الفرنسية )رواية(
* Nulle part dans la maison de mon père, roman )2007( ال 

 مكان في بيت أبي )رواية(
 *األفالم :

* La Nouba des femmes du Mont Chenoua )1978( نوبة نساء 
 جبل شنوة

La Zerda ou les chants de l›oubli *13 )1982( الوليمة أو أناشيد 
النسيان 

العاملية آسيا جبار من خالل  الروائية  بتكريم  منابر  تقوم عدة  اليوم 



225 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

الحساسيات  جميع  من  وكتاب  كاتبات  والجوائز،  املسابقات  تقديم 
وآخر  بالعربية  بعضهم  يكتب  وكتاب  كاتبات   ، والفكرية  الجمالية 
جبار  آسيا  جائزة  أو  احتفالية  هي   ، بالفرنسية  وثالث  باألمازيغية 
 للرولية الجزائرية ،اإلجماع األدبي على صوت أدبي عالمي متفرد ونادر.
 ، متالحقة  أدبية  أجيال  لثالثة  أصواتا  يمثلون  كتاب  نال  لها  تكرمها 
بمقاربات مختلفة ، شهادات فيها العفوية، وفيها الرأي ، فيها االختالف ، 
كل جيل يقرأ آسيا جبار على طريقته الخاصة وبآلياته املعرفية والجمالية 
والسياسية التي تشكل فيها وعيه ، وعلى الرغم من االختالف في الرؤى 
واملقاربات بين جيل وآخر، بين كاتب يكتب بلغة وآخر يكتب بأخرى إال أن 
الجميع في شهادته ومداخلته كان شاهدا على حضور آسيا جبار املتميز في 

الذاكرة اإلبداعية الجزائرية و املغاربية والعاملية .

4- مليكة عياد : 

جزائرية  مخترعة  أفضل  بلقب  املتوجة  عباد  مليكة  السيدة  تعتقد 
لعام 2014 أن املرأة الجزائرية لها نفس القدرة على اإلبداع واالبتكار 
املبدعات  للنساء  االلتفات  املسؤولين  من  وطلبت  الرجل،  مثل  مثلها 

ووضعهن موضع الثقة.

وفي مقابلة لها مع الجزيرة نت كشفت عن أهم اختراع لها وهو سوار خاص 
باألمراض املزمنة يساعد األطباء على تشخيص الداء في زمن قيا�سي ال 

يتعدى -حسب حديثها- دقائق معدودة.

كبير  دور  ربيع شبابها  في  السكري  بداء  عباد  وقد كان إلصابة السيدة 
ودافع لها للتفكير والبحث عن حل تواجه وتتغلب به على هذا املرض 

الذي قدر لها أن تتعايش معه ما تبقى من سنوات عمرها.

ساعة طبية ذكية

والجهاز عبارة عن ساعة يد مصنوعة من مادة البالستيك توضع على 
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معصم الشخص وبواسطته يحدد نوع املرض دون الحاجة إلى إجراء 
تحاليل طبية.

ويحدد نوع املرض طبقا لأللوان التي تظهر عبر شاشة الساعة اليدوية، 
فإذا كان اللون أخضر فاتحا وفاقعا فإن املريض مصاب بداء السكري، 
يحدد  مشترك  آخر  الدموي، ولون  للضغط  والفاتح  الغامق  واألزرق 

أمراضا مزمنة أخرى مثل ألزهايمر والربو وغيرها من األمراض.

ورغم العروض األجنبية التي تلقتها السيدة عباد لشراء اختراعها من دول 
عربية وغربية على غرار السعودية وفرنسا وسويسرا ، لكنها تقول إنها لن 
تجسد فكرتها إال في الجزائر، ورغم أهمية املشروع فإن عباد لم تتلق بعد 

أي عروض جادة لتبني اختراعها وتسويقه.

والالفت في عائلة مليكة أنها تضم أفرادا كلهم مخترعون ، فزوجها جمال 
عباد مخترع متخصص في مجال اإلعالم اآللي ، ويشغل رئيس منصب 
رئيس مكتب بومرداس للمبتكرين، وابنها رضوان مخترع ال يتجاوز عمره 
14 عاما حصل على لقب أصغر مخترع على مستوى أفريقيا والعالم 
العربي ، وفي سجله العديد من االبتكارات ، أهمها مولد كهربائي اخترعه 

كهدية لسكان غزة.

كما قدمت السيدة مليكة اختراعا آخر في مجال الطب البديل أطلقت 
عليه اسم »حامل السيروم الذكي«، وهو عبارة عن خلطات مستوحاة من 
األعشاب الطبيعية والفواكه يقدم حلوال ناجعة -حسب حديثها- للذين 

يعانون من مشاكل العقم .

أفضل مخترعة

وخالل الصالون الدولي للمخترعين املنظم بالجزائر نهاية العام املا�سي 
اختراعها  عن   2014 لعام  جزائرية  مخترعة  أفضل  لقب  نالت عباد 
سوار اليد الخاص باألمراض املزمنة. وكغيرها من املخترعين الجزائريين 
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تقول السيدة عباد إنها تواجه متاعب كبيرة في سبيل تجسيد مختلف 
أفكارها اإلبداعية، وأهمها البيروقراطية اإلدارية ، وغياب تمويل حكومي 
أو مؤسساتي أو من الشركات االقتصادية سواء العمومية أو الخاصة 
ألبحاثها، مما أجبرها على تمويل كل أبحاثها من مالها الخاص ، على حد 

قولها.

وأشارت عباد إلى أن املشكل املادي عائق يعاني منه كل مبتكر في الجزائر، 
ألن النموذج حسب حديثها يكلف مبالغ مالية كبيرة ، لذلك على أي مخترع 
أن يجد لنفسه مصادر تمويل خاصة ، وهو أمر صعب للغاية -حسب 
حديثها- في ظل غياب ثقافة تمويل االبتكارات سواء من طرف الدولة ، أو 

من طرف رجال األعمال 14

وكامرأة تقول عباد إنها ال تشعر مطلقا بوجود تفاوت في نسبة الذكاء أو 
القدرة على اإلبداع بينها وبين الرجل ، مضيفة أن »الصراع صراع أدمغة 
بالجزائر واقع  املبدعين  تهميش  وإبداعي«، وبرأيها فإن  ، وتفوق علمي 
يقاسمه الكل دون النظر إلى جنسه أو عرقه ، وهو األمر الذي تأسف له 

بشدة ، حسب تعبيرها.

وعن واقع النساء املخترعات الجزائريات ومدى اهتمام الدولة بأفكارهن 
بالدول  مقارنة  بالدها  في  املخترعات  النساء  عدد  إن  تقول  اإلبداعية 
املتقدمة قليل جدا، وتعزو ذلك إلى أن الدولة الجزائرية غير مهتمة أصال 

بدعمهن أو تشجيعهن، وفقا لرأيها.

للنساء  لذلك تطلب املخترعة الجزائرية من سلطات بالدها االلتفات 
يملكن القدرة  برأيها-  ألنهن -   ، الثقة  موضع  تضعهن  وأن  املبدعات 
تصديرها  يمكن  منتوجات  وخلق   ، الجزائري  االقتصاد  دعم  على 

للخارج، واملنافسة في األسواق الخارجية.
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خاتمة : 

التعليم  لعملية  االستراتيجي  التصّور  هذا  إن  جازمة  القول  أستطيع 
املبكر، الذي حظيت به املرأة الجزائرية هو الذي أف�سى إلى هذه الثمرات 
مّما عليه بلُدنا اليوم من مئات األلوف من البنات املتعلّمات الدارسات 
في مختلف املراحل و األطوار ، بل ما عليه بلدنا من آالف مؤلفة من 
والدينية  والفكرية  العلمية  وامليادين  الحقول  شتى  في  املتخّصصات 
والثقافية ،  بل وأكثر من ذلك ، وهذا هو لّب هذه  السطور في هذه املقالة 
املتواضعة ، ما عليه بالدنا من آالف مؤلفة من العاملات ، بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى “عاملة ”؛ سواء  في علوم الدين ، وميادين الفكر والثقافة 
، أوفي علوم الطب والبيئة وما إليها من حقول النشاط العلمي اإلنساني . 
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مقدمة:

    املرأة ومنذ زمن بعيد لم تحمل إال وسوم الغرابة واإلهانة والظلم، ولئن 
كانت في بعض الحضارات القديمة قد تقلدت مكانة الحكم ورمزية لها 
بحب التملك، فإن ذلك لم يمنع من ممارسة السيطرة الكاملة عليها من 
قبل الكهان، والوزراء، والعرق املنتمية إليه بحكم توارث القبيلة، وظلت 
هذه الوسوم متوارثة جيال عن جيل بحكم التقاليد والعادات والديانات 
السماوية املحرفة واألخرى الوضعية، التي رأت في املرأة رمزا للشيطان 
والشر، والشعوذة والخبث، مثل ذلك سحبا ألهم ما يمكن أن تتنعم 
به املرأة من حقوق، وكأبسط ما يتم الحصول عليه وهو العيش بكرامة 
وسالم دائمين شأنها شأن الرجل، الذي كانت مكانته عكس املرأة تماما 

في حقب غابرة.

     وليس غريبا البتة أن تكون عملية االنتقال من وضع العبودية والظلم 
إلى التحرر بتلك السهولة التي تدونها األقالم، وتوزع حروفها على الكتب 
واملجالت، بل كانت أصعب من أن يتصوره املرء، ألن محاولة تغير مسار 
ظروفه  له  اجتماعي  غطاء  تحت  تعيش  جماعة  عليه  تعودت  فكري 
وعاداته، وتقاليده ليس باألمر الهين، راحت على إثره جمعيات ومنظمات 
مبنية على ماهو ديني وعقائدي حاول قدر اإلمكان إعطاء املرأة أو باألحرى 

دور املرأة املسلمة الهندية 
في مجال التعليم

د. تاج الدين املناين
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كيراال – الهند
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إعادة االعتبار لها من جديد بعدما كان قد ُسلب منها لزمن طويل، وأدل 
دليل على ذلك ما حدث في الهند أكبر فضاء مكاني يحمل تعددا ثقافيا 
الكثافة  حيث  ومن  وهيئاته،  تناقضاته  حيث  من  متميزا،  وعقائديا 
السكانية الحاملة أللوان ثقافية مختلفة، وألفكار ظلت راسخة ال يظن 
أبدا زعزعتها، ومع ذلك فإن نجاح املرأة الهندية لم يكون نتاج كفاحها 
وقدرتها على الصبر فحسب، بل جاء نتيجة إصرار وعزم وقدرة فكرية 
هائلة بدأت مع تبني مبدأ حق التعليم والثقافة وضمانها للمرأة والرجل 
على حد سواء، ولعل الداعم األكبر هو مساندة الرجل لها في هذا املطلب 
بالذات، الذي كانت نتائجه ال ينكرها إال منكر ومظلل، صارت الهند 
بعدها ترنوا إلى تثبيت ما تم اقصاؤه ألسباب عديدة، وصار للمرأة وجه 
آخر غير الذي كان مألوفا، لتدخل عالم العلم واألدب والفنون، ومختلف 
االنضباط  في  به  يحتذى  مثاال  وصارت  بل  والتجريبية  الحية  العلوم 
والعمل أيضا، رافعة علم الهند جنبا إلى جنب مع الرجل الذي لم تعد 
الصورة النمطية مقنعة أبدا لدى العوام، كونه صار مساندا وداعما ال 

عدوا ومحاربا لها.

املرأة الهندية بين املا�صي والحاضر واستشراف املستقبل:

      بلغت املرأة الهندية الحديثة شأوا كبيرا في التحرر واملساواة مع 
الرجل، بعد وضع فاشل الذي كان في الهند ألمد طويل، ففي العصر 
القديم مثال كانت تمنع من كل الحقوق والواجبات، ألن في اعتقادهم أنها 
خلقت لخدمة الرجل. لذا ال يسمحون لها طريق الثقافة من التدريس 
والتعليم والظهور في املعارض العامة، أما حالتها في القرون الوسطى 
فكانت أشنع من أن تذكر، ذلك أنها كانت قاصرة بال حق في التصرف في 
مالها بدون إذن وليها أو زوجها. بل قد وصل األمر إلى البحث عنها هل لها 
روح خالدة أم الجسم فقط؟. وهل تعد إنسانا أو غير إنسان وهكذا. أخيرا 
قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل. لقد وجد االستعمار البريطاني 
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في الهند صعوبة جدا إلزالة هذه العقيدة الوثنية منهم. 1 وأغرب من هذا 
 )Hentry VIII( في عهد هنري الثامن 

ً
كله أن البرملان االنجليزي أصدر قرارا

ملك انجلترا يحظر على املرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد، أي يحرم عليها 
قراءة االناجيل وكتب رسل املسيح.2 ألنها تعتبر نجسة.

كانت تتخذ بالد الهند املرأة مملوكة، وينزل الرجل منها منزلة املالك او 
، ولبعلها زوجة، 

ً
املعبود، وهي محتوم عليها، أن تظل مملوكة ألبيها بكرا

.3 وكان الهنود يعتقدون أن املرأة هي مادة اإلثم، وعنوان 
ً
ما وألوالدها اّيِ

االنحطاط الخلقي والروحي، وهكذا حرمت من جميع حقوقها امللكية 
ه: “وكان الشعب الهندي 

َّ
الل وغيرها، كما تبين مريم نور الدين فضل 

يعتقد، أن املرأة هي مادة اإلثم وعنوان االنحطاط الخلقي والروحي، وال 
يسلم لها حتى بوجود الشخصية املستقلة كإنسان كامل”.4 بل كانت والي 
عهد قريب إذا مات زوجها أحرقوها حية ودفنوها معه وبقي هذا الوضع 
 يمنع ذلك. ومع ذلك 

ً
إلى أن دخل االستعمار البريطاني الهند وفرض قانونا

ال تزال إلى اليوم قضية إحراق الزوجة موجودة تقع من حين آلخر.

ولكن يبين غوستاف لوبون في كتابه ’حضارات الهند’ حالة املرأة في والية 
كيراال: »فاملرأة النايرية5 هي ربة األسرة الحقيقية، وتمارس سلطان هذه 
ر، وال يعيش معها من الذكور إال إخوتها وأوالدها، 

ْ
األسرة بمعونة ابنتها الِبك

هم ألخواِلهم هؤالء من الحب 
ُ
ئهم أمهم وأخوال ِ

ّ
ش

َ
ن
ُ
ه األوالد الذين ت فما ُيِكنُّ

ه األوالد ألبيهم في األمم األخرى، واألبناء إذ كانوا ال يتركون  َيْعِدل الذي ُيِكنُّ
َواتهم تقريًبا، فإنهم يحملون لهن من الود ما ال يحملون لزوجاتهم ما 

َ
خ

َ
أ

كان زواجهم بهؤالء ال يدوم أكثر من أيام.«6

وللنساء مثل حرية الرجال عند الناير، فلنا أن نقول: إن الناير يمارسون 
نظام تعدد الزوجات ونظام تعدد األزواج مًعا، وفقراؤهم، فقط، هم 
الذين يعملون بنظام تعدد األزواج من الذكور فترى كثيًرا من اإلخوة 
أو غيرهم يتفقون على التمتع باملرأة الواحدة، وذلك إلى أن نظام تعدد 
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األزواج من الذكور شائع في عدة مناطق من الهند، ال سيما في مناطق 
القبائل  الجنوب حيث  أق�سى  وفي  التبت  القريبة من  الشمال  أق�سى 
ت، في غابر األزمان، عشرة 

َ
القريبة املجاورة ملدورا، وكان للملكة ِبكالي ك

أزواج مختارون من البراهمة خال زوَجها امللك.7

يقول األستاذ أبو الحسن علي الندوي في كتابه املشهور »املسلمون في 
الهند«: وكانت الهدية الثالثة احترام املرأة واالعتراف بحقوقها وكرامتها، 
كعضو محترم من أعضاء األسرة اإلنسانية وشقيقة الرجل، وعظمة هذه 
الهدية في بالد كانت السيدات يحرقن أنفسهن بالنار على وفاة أزواجهن، 
 في الحياة بعد األزواج، أقول: إن عظمة 

ً
وال يرين وال يرى املجتمع لهن حقا

هذه الهدية في مثل هذه البالد واضحة ال تحتاج إلى تعليق.

وقام امللوك ورجال الحكم املسلمون بدورها في إصالح الطقوس والعادات 
املتبعة في الهند وخاصة إصالح تقليد ما يسمى “ ستى” وهو إحراق األرملة 
نفسها أثناء عملية إحراق جثمان زوجها امليت وذلك بدون أن يحلقوا 
باملعتقدات الدينية والطقوس الهندية أي إساءة، أو انتهاك حرمة، فكتب 

الرحالة الشهير الدكتور برنير الذي زار الهند في عهد شاهجهان:

، ألن املسلمين الذين يحكمون هذه 
ً
“لقد هبط عدد حوادث “ستى” نسبيا

البالد يبذلون أق�سى جهدهم للقضاء على هذا التقليد الوح�سي، ولو 
أنهم لم يسنو أي قانون ملنع هذه الحادثة من الوقوع، ألنهم ال يهدفون في 
نظام حكمهم إلى التدخل شؤون الهنادك الدينية، بل إنهم يسمحون لهم 
بالقيام بأداء واجباتهم الدينية وطقوسهم، ويوفرون لهم كل حرية، لكنهم 
يحاولون إيقاف تقليد “ستى” بطرق غير مباشرة، فال تستطيع أي امرأة 
أن تقدم نفسها لـ “ستى” إال بإذن من حاكم الوالية، أما الحاكم نفسه ال 
يسمح لها به إال إذا تأكد إنها لن تمتنع عن عزمها بأي حال من األحوال، 
إرادتها،  عن  العدول  على  وحملها  املرأة  إقناع  الوالية  حاكم  ويحاول 
وينفرها، ويوعدها ويمنيها كذلك، وعندما تخفق هذه املحاوالت، وال تثمر 
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عملية اإلقناع والوعيد يرسلها إلى حرمه لكي تنضم إلى عقيالت الحرم، 
فتقلع عن إرادتها بإقناعهن، ولكن رغم جميع هذه التدابير ال تزال حوادث 
“ستى” تحدث بكثرة، وخاصة في مناطق الرجاالت، واألماكن الخاضعة 
لنفوذهم، حيث ال يحكم املسلمون” )من رحلة الدكتور برنير، ج 2، ص: 
172( 8، وبعد استقالل الهند قد أهلتها ثقافتها ومواهبها ونشاطها ألن 
تتقلد أهم املناصب في مختلف املجاالت، فهناك اآلن القاضية الهندية 
والسفيرة الهندية والوزيرة ووكيلة مجلس الشيوخ الهندية. جاء دستور 
املواطنين من جميع  بين  الفوارق  في سنة 1950م فق�سي على  الهند 
الوجوه ومن بينها الفوارق التي تقوم على اختالف الجنسين، فنص على 
عدم التمييز بين املواطنين بسبب الدين أو العنصر أو الطبقة االجتماعية 
أو اللون أو العقيدة أو اختالف الجنسين، وحرم الحيلولة بين أحد من 
املواطنين - في أي حال من األحوال – وبين االستمتاع بحقوق املواطنة 
املساواة  الكاملة لسبب من هذه األسباب، وكذلك نص على  الهندية 
التامة بين الجميع في تولي مناصب الدولة، وما هو جدير بالذكر أن املرأة 
الهندية اشتركت في االنتخابات العامة التي جرت في البالد بعد االستقالل 
وبلغ عدد من كان لهن حق التصويت في تلك االنتخابات أكثر من مائة 
مليون نسمة، بينما بلغ مجموع النساء الالتي أدلين بأصواتهن فعال داال 
مليونا من النساء، هكذا أضحت املرأة الهندية شقا حيا نافعا في شتى 
املجتمع الهندي، وقد أدركت تماما أن املجتمع ال يحقق نضهته إذا أصبح 
أحد شطر به مشلوال أو متعطال. 9 واستطاعت بعد عناء اثبات وجودها 

وإظهار ما تتمتع به من منفعة للمجتمع والبالد.

    صارت بعدها الفتاة الهندية تنال قسطا وافرا من التعليم العلمي، في 
جميع مراحله وتقبل بشغف بالغ على التعليم العالي، وتشعر باملسؤوليات 
الضخمة امللقاة على عاتقها نحو األمة والوطن، وإلى جانب استكمال 
العلمية، تعمل جاهدة التدرب على مهن وحرف تتناسب مع  دراستها 
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بيئتها ومواهبها. 

بعض النساء الهنديات الالتي في أعلى درجة في مجال التعليم:

     فيما يلي ذكر لجهود بعض النساء الهنديات من العصور املختلفة 
في الدراسات العربية، وال أن�سى هنا النسوة الالتي كانت لهن صلة غير 
بيغم  )مثال: شاهجهان  الهند،  في  وتعليمها  ونشرها  بالعربية،  مباشرة 
زوجة النواب صديق حسن خان10، وسلطان جهان بيغم11( حيث أنني 
أخص بذكر من ساهمن مباشرة في نشر اللغة العربية أو التراث العربي 

اإلسالمي من خالل كتاباتهن ومقاالتهن.

د. فرحانة صديقي:

في  الثانوية  دراساِتها  أكملت  الهند،  شمال  في  مثّقفة  أسرة  في  ُولدت 
 في 

ً
ية اإلسالمية، كما واصلت دراساتها العليا أيًضا

ّ
مدرسة الجامعة املل

ية اإلسالمية، وحصلت على ميدالية شاه ولي هللا الذهبية 
ّ
الجامعة املل

في البكالوريوس، وعلى ميدالية شاه فيصل الذهبية في املاجستير على 
باملعهد  التحقت  ثم  الدراسة،  سنوات  في  األول  املركز  على  حصولها 
املركزي للغة اإلنكليزية واللغات األجنبية )جامعة اللغة اإلنكليزية واللغات 
في  الجامعي  فوق  الدبلوم  على شهادة  بحيدرآباد، وحصلت  األجنبية( 
اللغة العربية في عام 1981م، وعلى املاجستير في اآلداب، في  تدريس 
الدكتوراه  أكملت شهادة   

ً
تقريًبا بعد عشر سنوات  ثم  عام 1984م، 

من  الحر(  الشعر  ورائدة  وشاعرة  ناقدة  املالئكة:  نازك  )موضوعها: 
ية اإلسالمية تحت إشراف البروفيسور زبير أحمد الفاروقي 

ّ
الجامعة املل

في عام 1995م، وأكملت بعض البرامج التعليمية مثل “مهارات الكتابة 
باللغة اإلنكليزية”، و”تاريخ األبجديات” من جامعة ماري الند األمريكية 
)UMCP( في عام 1997م. عملت الدكتورة فرحانة صديقي كمحاضرة 
للغة العربية في مدرسة اللغات األجنبية التابعة لوزارة الدفاع، حكومة 
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ية اإلسالمية التي 
ّ
الهند وكمحاضرة للغة العربية وآدابها في الجامعة املل

استمرت في خدمتها حتي وفاتها. ومن أهم مؤلفاتها ما يلي:12

مساهمة املرأة في األدب العربي. 1

اللغة العربية الوظيفة )ثالثة أجزاء مع األدلة(. 2

نازك املالئكة وآثارها األدبية والشعرية. 3

دروس العربية للمبتدئين. 4

د. سطوت ريحانة:

ولدت د. سطوت ريحانة عام 1972م في مدينة بهرائج، وتلقت تعليمها في 
جامعة الصالحات برامبور ثم في الجامعة اإلسالمية بعليكره، وحصلت 
اللغة  قسم  من  والدكتوراه  الفلسفة  في  وماجستير  البكالريوس  على 
العربية، وهي اآلن تدرس العربية في كلية البنات في عليكره. ولها 5 مؤلفات 
وأكثر من 12 مقالة طبعت في املجالت األدبية املختلفة. ومؤلفاتها باللغة 

األردية حيث تعتبر الدعوة لعامة الناس بها: 

قرآني خواتين )أعالم النساء في القرآن(. 1

بيغام جهاد ترجمة لرسالة الجهاد للشيخ حسن البنا. 2

أمين . 3 قاسم  )مساهمات  خدمات  وأدبي  سماجي  كي  أمين  قاسم 
االجتماعية واألدبية(

مصر مين آزادي نسوان كي تحريك اور جديد عربي أدب بر اس كي . 4
اثرات )حركة تحرير املرأة في مصر وآثارها على األدب العربي(

خدمات . 5 كي  ندوي  سليمان  سيد  مين  ارتقا  كي  وادب  زبان  عربي 
)مساهمة السيد سليمان الندوي في تطوير اللغة العربية وآدابها(
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السيدة مهر النساء:

ولدت السيدة مهر النساء عام 1926م في حيدرآباد في بيت علم وشرف، 
تلقت تعليمها من مدرسة البنات نامبلي، حصلت على امليدالية الذهبية 
كلية  في  البكالوريوس واملاجستير. بذأت عملها كمحاضرة  في  لتفوقها 
النساء بكوتي ثم انتقلت إلى الجامعة العثمانية إلى أن أصبحت رئيسة 
القسم فيها عام 1972م. أدخلت األستاذة كثيًرا من اإلصالحات إلى نظام 
قسم اللغة العربية، منها على سبيل املثال: كتابة أوراق األسئلة باللغة 
اإلجابة  بكتابة  الطلبة  وألزمت  بالعربية.  تكتب  كانت  أن  بعد  العربية 
أيًضا باللغة العربية في مرحلة املاجستير حيث كانت أسئلة اللغة العربية 
في اللغة األردية ويجيب الطلبة في اللغة األردية وضمت ورقة األسئلة 
الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية والعكس بدال من األردية ملنح الطالب 

فرصة تعلم اللغتين.

قدمت بعض املشاريع املتعلقة باللغة العربية منها:. 1

تدريس اللغة العربية في العالم كلغة أجنبية. 2

خدمات جنوب الهند في اللغة العربية وآدابها. 3

شعراء الدكن الثالثة.: ومن أهم أعمالها تحقيق مخطوطة “نزهة . 4
األعين النواظر في علم الوجوه والنواظر” لجمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه هللا، وقد نالت على هذا التحقيق 
شهادة الدكتوراه. وقد نشر من دائرة املعارف العثمانية في جزئين 

عام 1974م ثم في عام 1989م13

د. عصمت مهدي

هي أيضا من أساتذة الجامعة العثمانية بحيدرآباد، ولدت في حيدرآباد 
عام1937م، تلقت تعليمها الجامعي في كامبرج، كان والدها طبيبا مشهورا 
ووالدتها كاتبة روايات. التحقت بجامعة جينوا في مدرسة الترجمة الفورية 
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وتعلمت اللغة الفرنسية واألملانية. والتحقت بعد ذلك بجامعة بغداد في 
قسم اللغة العربية، وكانت من تالميذ الشاعرة العراقية الشهيرة نازك 
اللغة اإلنجليزية واللغات  املالئكة. درست كأستاذة مساعدة في معهد 
األجنبية في حيدرآباد عام 1978م، وعينت مديرة املركز الثقافي الهندي في 

السفارة الهندية في القاهرة عام 1992م إلى 1995م. مؤلفاتها:

1. األدب العربي الحديث 1900م إلى 1967م

2. توفيق الحكيم ناقدا وكاتبا للمسرحيلت االجتماعية

د. مه جبين أختر:

هي أيضا من أساتذة الجامعة العثمانية في حيدرآباد، تعمل حاليا كرئيسة 
قسم اللغة العربية فيها. حصلت على جائزة أفضل مدرسة من حكومة 
كرناتكا. ولها مشاركات في تأليف الدروس في كتب املدارس الحكومية و20 
ا منشوًرا في 

ً
كتاًبا مطبوًعا من مؤلف ومجموع ومرتب ومترجم. و50 بحث

املؤتمرات الوطنية والعاملية. ومن أهم كتبها:

أمثال الحديث. 1

أمين الريحاني.. 2

دراسة لدور الشاه ولي هللا الدهلوي وموالنا آزاد في التفسير.. 3

مساهمة الشيخ محمد عبده في األدب العربي. 4

موالنا وحيد الزمان كيرانوي، حياته وخدماته. 5

النشاطات األدبية في عصر ما قبل اإلسالم. 6

د. زهرابي ماتومال

     هذه الشخصية املمتازة العميدة لكلية انواراالسالم العربية للفتيات 
)AIWA( في مونجام في والية كيراال، قد ولدت في عام 11 مايو 1955 في 
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إحدى األرياف لوالية كيراال. كان والدها ضابطا في القوات العسكرية 
الخاصة لالمن في مليبار، بدأت حياتها املهنيىة كمدرسة في كلية انوار 
االسالم العربية للفتيات التابعة لجامعة كاليكوت عام 1976، ولم تمض 
العديد من املناصب  لها، تقلدت  عشر سنوات حتى اصبحت عميدة 
 )board of studies( االدارية واالكاديمية فكانت عضوا للجنة الدراسات
على مستوى البكالوريوس،  بجامعة كاليكوت وتبقى عليها من عام 1996 
إلى 1999 ثم اصبحت رئيسة لها ابتدءا من 1999 إلى 2002. ثم ترقت 
إلى مرحلة وأصبحت عضوا للجنة الدراسات على مستوى املاجستير للغة 
العربية وآدابها، وعضوا ملجلس االكاديمين )academic council( في نفس 
الجامعة واستمرت على هذا املنصب من 1998 إلى 2002. باالضافة إلى 
ذلك فهى تعتبر عضوا نشيطا للجنة املراقبة للخدمات االجتماعية االجبارية 
 Distt. level monitoring committee of the( على مستوى املحافظات
compulsory social service( وكذلك اختيرت رئيسة مجلس املمتحنين 
)Board of Examiners( لدراسات البكالوريوس، واختيرت عضوا حيويا 
 Academic advisory( للجنة االستشارية االكاديمية لجمعية املدرسين
committee of academic staff college( من 2002 حتى اآلن. واخيرا 
هى التزال عضوا لهيئة التحرير)Editorial board( ملجلة عربية تصدرها 
جامعة كاليكوت. والكتب التي قامت بتأليفاتها الدكتورة ماتومال في اللغة 

العربية على موضوعات مختلفة فهى ما يلي:

1. املراة دورها ومكانتها في الحياة املعاصرة.

2. التوحيد والشرك.

3. تراث مسلمي مليبار.

دور املؤسسات الدينية والحكومية في والية كيراال في تأهيل الداعيات

كيراال منطقة ساحلية في جنوب القارة الهندية. إنها صارت والية مستقلة 
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حيث يتكلم أصحابها بلغة ماليالم )Malayalam( 14 أو اللغة املليبارية. 
هذه املنطقة املشهورة بالسياحة15 كانت تعرف بأسماء مختلفة ومنها: 
خير هللا – يقال: ملا رأى العرب والية كيراال وما فيها من خيرات وخضرات 
سموا ’خير هللا’. تحمل كيرال اليوم لقب ’الوالية املثقفة’ الن نسبة طالب 
القراءة  معرفة  ومعدل  مستمر.  ارتفاع  في  فيها  والجامعات  املدارس 

والكتابة مائة باملائة.

والية كيراال إحدى واليات الهند التي فيها مؤسسات عديدة مادية وإسالمية 
منها الخاصة بالبنات. ساهمت والية كيراال مساهمة فعالة في الدراسات 
العليا خاصة بالعربية عن طريق تشجيع علماء العربية وآدابها بالجوائز 
واألوسمة، والدعم املادي للتأليف والترجمة والتحقيق في هذه اللغة، وقد 
أثرى العلماء املكتبة العربية بكثير من املؤلفات العلمية واألدبية والفنية. 
مثال: فتح املعين في علم الفقه. والبداية لهذا التغيير اإلجتماعي جاءت من 
جانب علماء العربية أوال حيث أسسوا مدراس دينية )الكتيب( لألطفال 
والبنات.  وشيدها فعاليات رئيس الوزراء بكيراال �سي. أج. محمد كويا 

حيث عّين معلما )يقال من�سئ( للغة العربية في كل املدارس الحكومية.

بالعلوم املختلفة  وقد أنجبت هذه املؤسسات كثيرا من املتخصصين 
ومن بين هؤالء املتخرجين أسماء عديدة من النساء، الالتي إما شجعن 
العربية أو قمن بتأليف الكتب فيها أو ترجمن ما كان جيًدا من كتب العرب 
ومؤلفاتهم، وتبدأ هذه السلسلة من العهود الوسطى حيث كانت العربية 
تنمو وتنتشر في ظل الحكم اإلسالمي، ثم عصر االحتالل اإلنجليزي ومن 
ثم عصر ما بعد االستقالل أي العصر الحديث، وفيما يلي ذكر لبعض 

املؤسسات اإلسالمية املشهورة للبنات في كيراال.

كلية فاطمة الزهراء للبنات - جامعة دار الهدى اإلسالمية	 

كلية أنوار االسالم العربية للفتيات	 
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كلية وفية للبنات	 

خاصة  عناية  للبنات  العليا  للدراسة  اإلسالمية  الكليات  تنسيق  أولى 
لن اإلسالم في أروع حلته، ويمهدن 

ّ
لتخريج جيل جديد من النساء يمث

السبيل إلى التقدم االجتماعي بتزودهّن التعليم الديني املمتاز، إلى الجانب 
العلوم والثقافات املعاصرة تحت مظلة واحدة، فقد تم تصميم منهج 
درا�سي يشتمل على مواد التفسير والحديث، والفقه والعقائد والبالغة 
والنمو  الطفولة  ملرحلة  النفس  )علم  األسرة  وفقه  الفكرية  والتيارات 
البدني وتنمية الشخصية وعلم األغذية والتغذية واملناعة واستخدام 
املوارد والتطور االجتماعي واإلسعافات األولية والتمريض(.16، نستطيع 
أن نقرأ في برنامج هذه الكلية: ونقدم هنا إلى املعنيين بالتعليم الدينى العالي 
هذه الخطة التى تحتوى على تفاصيل املناهج واملقررات الدراسية، التي 
وضعناها لتخريج أجيال جديدة من العاملات الالتي يبذرن النواة لألسرة 
اإلسالمية  املعارف  وبين  والجديد  القديم  بين  ويجمعون  اإلسالمية، 
والعلوم اإلنسانية ويلقبن بــ »الوفية«، إشارة إلى التكامل املعرفي الذى 
نتمناه لهم وتيمنا بقول هللا جل شأنه: »إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
هللا يد هللا فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما 
« سائلين املولى أن يتقبلها ويعم 

ً
 عظيما

ً
عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا

النفع بها وهو يهدينا سواء السبيل.

خاتمة البحث:

نستنتج من السطور السابقة النقاط التالية:

بدأت تقدم النساء إلى مجال التعليم في والية كيراال أوال ثم انتشر إلى 
الواليات األخرى.

إن النساء الهنديات يعملن جنبا إلى جنب مع الرجال في مجال التعليم 
ويبذلن جهودا كبيرة في سبيل نشر العربية في ربوع الهند. 
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قد بدأت الفتيات اآلن في التوجه إلى تعلم العربية أكثر من قبل ملا لهذه 
اللغة من أهمية في تعلم العلوم الدينية ومكانة علمية وأدبية مرموقة.

إن تعلم اللغة العربية بات أمرا مهما في بالد الهند وال ينحصر في املسلمين 
مها غير املسلمين لالستفادة منها في مجال البحث 

َّ
مها وَيتعل ِ

ّ
في كيرال بل ُيعل

عن عمل لغير املسلم في البالد الخليجية، ولالستفادة في أمور الدين 
اإلسالمي للمسلمين.

على الرغم من تحررها من قيودها التي كانت تعاني منها واشتراكها مع 
الرجل في جميع ميادين الحياة فقد ظلت تحافظ على خير تقاليدها 
التقليدي، وعاداتها االجتماعية وثقافتها الشرقية،  في لباسها  املوروثة 

ومعامالتها اإليجابية.

إن املسلمات الهنديات يحفظن على التقاليد والعادات معروفة في مسلمي 
الهند بل انتقلت هذه الخصائص جيال بعد جيل إلى طبقات املعلمين، 
واملدرسين، والتالميذ حيث يمارسن هذه الخصائص أوالدهن في بيوتهن.

لم يقف نشاط النساء الهنديات عند حد تولي الوظائف الرسمية في 
الدولة، أو في النشاط االجتماعي بل تعداه إلى العمل جنبا إلى جنب مع 
الرجل في مختلف ميادين الحياة األخرى، فانصرف بعضهن إلى العمل 
في املؤسسات واملنظمات األهلية والحكومية، التي تعمل على االرتفاع 
بمستوى معيشة الشعب بل في تأسيس الشركات التجارية واملؤسسات 

املختلفة.

تضطلع املرأة الهندية في الوقت الحاضر بتنفيذ مشروعات اقتصادية 
واجتماعية في املجتمعات الريفية والصناعات املنزلية والبرامج العمرانية 

األخرى التي تهدف إلى خلق مجتمع تعاوني اشتراكي في البالد.

معظم املسلمات الهنديات خاصة في الواليات الشمالية يداولن اللغة 
الفارسية واألردية في بيوتهن ويمارسن أوالدهن منذ صغرهم.
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املصادر واملراجع
الكتب

أبو الحسن علي الندوي: املسلمون في الهند، املجمع اإلسالمي العلمي، لكناؤ، 	 
الهند، 1998م

أحمد بن عبد العزيز الحصين: املرأة املسلمة أمام التحديات، دار املعراج 	 
الدولية، الرياض ، 1998 م

عمر رضا كحالة: املرأة في القديم والحديث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 	 
والتوزيع، بيروت، 1979م

غوستاف لوبون: حضارات الهند، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 	 
2012م

الفهرس الوصفي لدائرة املعارف العثمانية، طبع دائرة املعارف العثمانية، 	 
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املقاالت	 
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اآللوكة، 2016م

مجلة 	  )مقال(،  الهندية  بكيرال  اإلسالمية  الكليات  بي:  وي  الوافي  علي  نشاد 
البيان، 2013م

د. محي الدين األلوائي، املرأة في الهند لها كل حقوق الرجل في املساواة وفي 	 
العمل )مقال(، صوت الشرق، 1965م.
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3   مريم نور الدين فضل هللا: املرأة في ظل اإلسالم، دار املدى للطباعة والنشر 
والتوزيع، 2002م، ص: 27.

4   املصدر السابق ص: 28

5   هذا طبقة واحدة من طبقات الهندوس املختلفة

6   غوستاف لوبون: حضارات الهند، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
مصر، 2012م، ص: 126

7   املصدر السابق:  ص: 127

8   أبو الحسن علي الندوي: املسلمون في الهند، املجمع اإلسالمي العلمي، 
لكناؤ، الهند، ط-4،  1998م، ص: 16

9   د. محي الدين األلوائي، املرأة في الهند لها كل حقوق الرجل في املساواة وفي 
العمل )مقال(، صوت الشرق، 1965م.

10  تولت الحكم بعد وفاة والدتها وحذت حذوها في ترقية العلم والعلماء، فقد 
حضر العلماء إلى إمارة بهوبال من كل منطقة وخاصة لكناؤ وما جاورها، 
وفتحت املدارس واملطابع وشيدت مباني علمية. يتميز عهدها املمتد على 
33 سنة من عام 1868م إلى 1901م بالتطور العلمي واألدبي من الناحية 
التاريخية. إضافة إلى ذلك كانت تهتم بنشر الكتب وقد أنشأت لذلك ثماني 
وكانت  مجاًنا.  توزع  وكانت  العلماء  يؤلفها  كان  التي  الكتب  تنشر  مطابع 
وتعقد  الشعراء  تشجع  كذلك  كانت  مالية،  جائزة  كتاب  كل  على  تمنح 
املحافل الشعرية في قصرها وتمنح الجوائز واألموال للشعراء. وهي بنفسها 
مؤلفة لعدة كتب وصاحبة ديوانين باللغة األردية. قامت السيدة كذلك 
والدتها  أنشأتها  التي  السليمانية  املدرسة  ألحقت  فقد  املدارس،  بإنشاء 
بجامعة كولكاتا، وأسست “جهانكيري سكول” لتعليم اإلنجليزية خاصة، 
واحتفاء بذكرى والدها أسست “املدرسة الجهانكيرية” وطبعت من مطبعة 

شاهجهان كتاب “موضح القرآن” والتي وزعت مجاًنا.

11   هي ابنة الحاكمة السابقة شاه جهان بيغم، شجعت األميرة كذلك تعليم 
املدرسة  أقامت  والفكتورية  البلقيسية  املدرسة  إلى  فإضافة  البنات، 
السلطانية وألحقتها بإدارة التعليم في إله آباد. وقد مدحت السيدة ادواير 
وأعجبت بها أثناء زيارتها، وأصبحت األميرة أول مديرة للجامعة اإلسالمية 
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لهذه  واألدبي  العلمي  باملستوى  للرقي  واألموال  الجهود  وبذلت  بعليكرة، 
الجامعة الفتية آنذاك، رأست أول حفل للتخرج أقيم للجامعة عام 1922م 
ا أساسية لقيام مجتمع إسالمي 

ً
وألقت فيه خطاًبا قيًما جمعت فيه نقاط

مثقف يساير تغييرات العهد الجديد.

12   د. هيفاء شاكري: مساهمة الهنديات في الدراسات العربية )مقال(، شبكة 
اآللوكة، 2016م - باختصار

13   الفهرس الوصفي لدائرة املعارف العثمانية، طبع دائرة املعارف العثمانية، 
حيدرآباد، 2013م

14   إن الواليات الهندية كونت حسب اللغات التي يتكلم فيها حسب قرار 
البرملان الهندي في تقسيم الواليات وفق اللغات املحلية.

15   عندما نتحدث عن مدينة مثل كيراال أو كيرال فإننا نتحدث عن واحدة من 
أهم املدن السياحية في العالم؛ فلديها طبيعة ساحرة بكل ما تعنيه الكلمة، 
 للزوار في جميع أنحاء الهند، وواحدة من 

ً
وهي أكثر املقاصد السياحية جذبا

أجمل األماكن في العالم كما تقول كثير من املجالت واملواقع املتخصصة 
 ملجلة “ناشيونال جيوغرافيك” فإن والية كيرال 

ً
في السياحة والسفر؛ فوفقا

واحدة من “10 جنات في العالم”، وأحد “50 وجهة يجب أن تراها قبل أن 
تموت”، كما ُصنفت ضمن “أعظم مائة رحلة للقرن الحادي والعشرين”. 
 لجمال الطبيعة 

ً
واعتمدت وزارة السياحة في الهند شعار “مدينة هللا” نظرا

الذى تتمتع به.

16   نشاد علي الوافي وي بي: الكليات اإلسالمية بكيرال الهندية )مقال(، مجلة 
البيان، 2013م،  باختصار
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هذه الشخصية املمتازة العميدة لكلية أنوار اإلسالم العربية للفتيات 
)AIWA( في مونجام في والية كيراال قد ولدت في عام 11 مايو 1955م في 
إحدى األرياف لوالية كيراال. كان والدها ضابطا في القوات العسكرية 
الخاصة لألمن في مليبار. وإنها تزوجت من البروفيسور محمد كي تي 

وبالتالي حظيت بأربعة أبناء وثالث بنات.

قد أكملت دراستها اإلبتدائية ثم واصلت دراستها العليا وسجلت اسمها 
للبكالوريوس في كلية سلم السالم باريكوت حتى تخرجت منها وتوجهت 
اترابرديش  والية  في  املتواجدة  اإلسالمية  كرة  علي  جامعة  إلى  بعدها 
وأكملت املاجستير في اللغة العربية وآدابها. وكان من املفروض ان تواصل 
دراستها ملرحلة الدكتوراة ولكن الوضع اضطرها للرجوع إلى بلدها وال 
تزال الحرص الشديد والرغبة الجياشة تتموج في خل قلبها والشباع رغبتها 
العلمية املتذوقة تم إلحاقها بجامعة كاليكوت في والية كيراال حتى حصلت 

شهادة الدكتوراة منها في اللغة العربية وآدابها.

رؤيتها التعليمية:

منذ صغر سنها هى كانت ترى املواقف العلمية برؤية مختلفة ولم تقنع 
للذكور  التعليمية  الفرص  بتوفير  يخص  فيما  السائد  باملنوال  نفسها 
دون االناث. وأن الذكور واالناث سواسية فيما يتعلق بحق التعليم و 

خدمات البروفيسورة زهرابي ماتومال 
للدراسات العربية في الهند

د. عائ�سة �سهناز فاطمة
أستاذ محاضر، جامعة خاجا معين الدين 

الجشتي للغات، نيو دلهي
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اكتسابه واالسالم ال يمنع عن ذلك بل يحث دائما على الحصول عليها. 
فانها دعت إلى التفكير أكثر من مرة في سوء التفاهم الذي يترسخ في أذهان 
الجماهير من الناس بشأن املراة وتعليمها. ونتيجة لهذا الشعور املرهف 
ركزت الدكتورة زهرابي عنايتها على استيعاب املبادئ اإلسالمية وذلك 
بقراءة القرآن واألحاديث النبوية قراءة شاملة حتى أيقنت نفسها وبالتالي 
لجأت بكل ما لديها من القوة والقدرة إلى ازالة الفكرة الخاطئة عن تعليم 
النساء. ومن هذه الوجهة أنها ظهرت كشخصية إصالحية تسعى جاهدة 

ملحو أمية املراة وتقهقرها.

وتركيزا على أهمية التعليم وضرورتها هى عبرت عن رأيها قائلة بأن التعليم 
عنصر هام لبناء مجتمع عادل وتنمية البالد إذ فيه ما يحتاج االنسان 
لنشر الثقافات وترويج األسس الخلقية والدينية فلذا من الالزم أن يكون 
التعليم أساسا للحفاظ على التوازن بدون استثناء وحرمان أى جنس 
من البشر. فهى أكدت على أهمية تعليم املراة وأيدت الفكرة املوجودة في 

البيت التالي لحافظ ابراهيم:
  أعدت شعبا طيب االعراق1  االم مدرسة إذ أعددتها 

وذكرت الدكتورة زهرابي بصفة خاصة أوضاع املراة في والية كيراال من 
الوجهات التاريخية وترى أن االناث لم تقدر على ان تقدم مساهمات 
تذكر في بناء وتنمية املجتمع واألسرة وذلك بسسب عدم الكفاءة العلمية 

الالزمة لها.

وأضافت قائلة بان الحركات اإلصالحية التي بدأت في والية كيراال دعت 
املراة االهتمام بالشؤون العامة فهى سعت لتطهير أذهان جماهير من 
املسلمين من سوء التفاهم وبالتالي أرغمت املجتمع اإلسالمي على السير 
مع املجتمع الراقي وكانت نتيجة هذه الجهود أن املراة املسلمة في كيراال 
اختارت اتجاهات جديدة وذلك بالتسجيل وااللتحاق باملدارس العصرية 
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وحصلت فيما بعد الكفاءة واملقدرة على التخصصات الجديدة واملواد 
الحديثة من العلوم واالجتماع والسياسة وذلك مع االحتفاظ بالشريعة 

اإلسالمية ومباديئها.

وأكدت البروفيسورة زهرابي أن التعليم مصدر استلهام وعنصر فعال 
الحراز التغير في الوالية وعلى اساسها أدلت بالتصريح بأن التعليم عنصر 
والحياة  الخلقية  واألعمال  االجتماعية  الحياة  وتنمية  إلصالح  حيوي 
الكريمة فهى ال تزال تستلزم العدل والنزاهة الصالح وتحسين مستوى 
املجتمع االسالمي كما تستهدف مقاصد الشريعة ومقاصدا لتنمية حياة 

اإلنسان على هذا الكوكب.

وحول االستفسار عن التسلح بسالح العلم للذكور واإلناث قالت بان كل 
إنسان يؤمن باهلل وحده الشريك له ويعمل عمال صالحا لكى يدرك املعرفة 
الحقيقية بسبحانه تعالى وأن املدارس اإلسالمية احتلت مكانة الصدارة 
من حيث انها تمهد السبيل إلى املعرفة الحقيقية وجاء بعدها دوراملدارس 
العصرية التي تهدف وتركز على املواد الحديثة من العلوم. وكال العنصرين 

مستلزمان لجميع الناس سواء فيها الذكور واالناث.

وأوضحت أن والية كيراال تمتاز بحيث أنها تحظى بتسهيالت يسير فيها 
التعليم العصري والديني معا وذلك بعد ما تم ادراج املواد العصرية في 
مناهجها الدراسية. وفي رأيها أن األسرة متكونة من مجموعة األفراد التي 
تحظى بالثقافة املختلفة واالعتقاد الخاص وأخيرا طرق ووسائل العيش 
املتباينة. وهذه العناصر كلها تشكل املجتمع البشري فلذا من الالزم أن 

يكون كل فرد يتسلح بسالح العلم.

تثقيف  الديني وعلى األخص على  التعليم  وركزت زهرابي عنايتها على 
البنات وذلك ألنه عنصر هام لالسرة واذا أصبحت الفتيات إالم تترتب 
عليهن املسؤليات الكبرى التي تساعدهن في ترويج الثقافة وتطوير األقدار 
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املدنية واالجتماعية. وردا على السؤال: ملاذا ال يهتم املسلمون بارسال 
تماما بصفة  الوضع يختلف  العصرية؟ قالت إن  املدارس  إلى  البنات 
غير عادية في والية كيراال وذلك بسبب الحركات االصالحية واالسالمية 
حيث ان الفتيات يتمتعن بكل شعور الحرية وبالتالي يلتحقن باملعاهد 
الطلبة  مع  الحديثة  باملواد  ويربحن  ويحصلن  الحكومية  واملؤسسات 

الذكور وكما يحظين بالسعادة والتوفيق مع نظرائن من الطلبة الذكور.

هى  التعليمية  وحقوقها  املراة  حول  اإلسالمية  بالرؤية  يتعلق  وفيما 
الذي  العلم  تحصيل  على  الناس  يحث  اإلسالم  أن  بصراحة  تستدل 
ينتفع به املجتمع ينعم به الجميع كله وفيه الذكور واالناث كما قال هللا 
تعالى »رب زدني علما« واعطت زهرابي عناية بالغة واهمية قصوى بكال 
املنهجين العصري والديني لالنسان، استنادأ إلى أن كل االفراد في العائلة 
أو املجتمع له أهمية وضرورة في بناء املجتمع وتثقيفه فمثال املراة أحيانا 
تكون في رعاية االب بكونها بنتا له وبرعاية الزوج بكونها زوجة له وما إلى 
ذلك وفي كل املراحل واالدوار لها مسؤوليتها وعليها أن تؤديها بحق ملسيرة 

عجلة املجتمع بكل عدل ونزاهة.2

حياتها العملية:

بدأت حياتها املهنيىة كمدرسة في كلية انوار اإلسالم العربية للفتيات 
حتى  سنوات  عشر  تمض  ولم   1976 عام  كاليكوت  لجامعة  التابعة 
اصبحت عميدة لها واحتلت العديد من املناصب االدارية واالكاديمية 
مستوى  على   )board  of  studies( الدراسات  للجنة  عضوا  فكانت 
البكالوريوس في جامعة كاليكوت وتبقى عليها من عام 1996 إلى 1999 
ثم اصبحت رئيسة لها ابتدءا من 1999 إلى 2002. ثم ترقت إلى مرحلة 
وأصبحت عضوا للجنة الدراسات على مستوى املاجستير للغة العربية 
وآدابها وعضوا ملجلس االكاديمين)academic council( في نفس الجامعة 
واستمرت على هذا املنصب من 1998 إلى 2002. باالضافة إلى ذلك فهى 
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تعتبر عضوا نشيطا للجنة املراقبة للخدمات االجتماعية االجبارية على 
 Distt. level  monitoring  committee  of  the( املحافظات  مستوى 
compulsory social service( وكذلك اختيرت رئيسة مجلس املمتحنين 
)Board of Examiners( لدراسات البكالوريوس، واختيرت عضوا حيويا 
 Academic advisory( للجنة االستشارية االكاديمية لجمعية املدرسين
committee of academic staff college( من 2002 حتى اآلن. واخيرا 
هى التزال عضوا لهيئة التحرير)Editorial board( ملجلة عربية تصدرها 

جامعة كاليكوت.

املؤتمرات:

شاركت العديد من املؤتمرات التي انعقدت بصفة متتالية على املستوى 
الوطني والدولي وقدمت مقاالتها القيمة فيها. ومن اشهرهذه املؤتمرات 
املؤتمر الوطني في جامعة مومبائ عام 1998 وكذلك مشاركتها في برنامج 
دلهي  نيو  واالدارة  والتخطيط  للتعليم  الوطني  املعهد  عقده  تدريبي 
)NIEPA( في عام1995 واالجتماع الثالث للتعليم الدولي الذي نظمتها 
حكومة كيراال في مدينة كوت�سي في عام 2006، وباالضافة إلى مشاركتها في 
الندوة الدولية التي عقدها معهد البحث والتطوير ملاالبار في كاليكوت عام 
2009، وفي نفس السنة قدمت مقالتها القيمة في الندوة الوطنية العربية 
التي عقدتها كلية الفاروق والتي مّولها املجلس األعلى للتعليم )UGC( في 

كاليكوت.

قامت  واملؤتمرات  الندوات  هذه  في  الفعالة  مشاركتها  إلى  وباالضافة 
العربية  واململكة  سنغافوره  مثل  الخارجية  البالد  من  بالزيارةعديد 

السعودية العربية.

الجوائز:

ونالت هذه الشخصية الفذة العديد من الجوائز من اللجنات االجتماعية 
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والثقافية تقديرا ملساهمتها الفعالة في إثراء االدب االسالمي والنهوض 
بالحركات االصالحية. وحظيت املكانة العليا واالشادة القصوى في حفلة 
هذه الجوائز. ومن اشهر هذه الجوائز التي حظيت بها جائزة الدكتور ايم 
ايم غني للمدرسين العبقريين في التعليم الجامعي تحت جامعة كاليكوت 
 Bharat  Jyoti Award of( عام 1995، وجائزة بهارت جيوتي االمتيازية
Excellence( وقد منحتها هذه الجائزة جمعية الصداقة الدولية الهندية 
لخدمة املجتمع في حفلة انعقدت في دلهي عام 2001 وكذلك هى نالت في 
عام 2003 جائزة بولت)BOLT( التي تمنحها أشهر صحف كيرال »ماالياالم 

مانوراما« باالشتراك مع شركة الطيران الوطنية »إير إنديا«.

املؤلفات:

وقامت هذه الشخصية املنيرة باسهامات غنية وأغنت املكتبات واملعاهد 
اإلسالمية بتأليفاتها القيمة. وقد تم نشر وطبع العديد من املقاالت وورقة 
االعمال في املجاالت والجرائد في اللغة العربية و اللغة املحلية ) مليالم(. 
وهذا باالضافة إلى عدد غير قليل من الكتب التي طبعت وتابع اصدارها 

من مطبع وطني. وعلى سبيل املثال ال الحصر.

اللغة العربية«. وتناولت  »املراة دورها ومكانتها في الحياة املعاصرة في 
الدكتورة فيه دراسة في قضايا املراة املسلمة في العصر الراهن وحاولت 
فيه اثبات املساواة بين الرجل واملراة في كل أمور الحياة بالقرآن واالحاديث 
النبوية وآثار الصحابة واهتمت بذكر التفاصيل عن حقوق املراة التي 
الوراثة والتعليم والزواج والطالق  في  اعطاها اإلسالم ضمن حقوقها 

وغيرها.3

و«كتاب مبادئ اصول الفقة« في مجلدين و كتابها »التوحيد والشرك« . 
وان هذين الكتابين املؤخرين قد ادرجا في املنهج الدرا�سي املقرر لالمتحان 
االعدادي الفضل العلماء)البكالوريوس( بجامعة كاليكوت وجامعة كنور 
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في والية كيراال. وكذلك قامت بترجمة كتاب »تراث مسلمى مليبار« من 
اللغة االنكليزية إلى اللغة العربية.4

وإنها تبذل جهدها لتحسين وضع املراة املسلمة كما يتبين من عبارتها 
التالية التي عبرت فيها عن مشاعرها وخواطرها تجاه املراة املسلمة:

»وبعد جهاد طويل ونضال عنيف لنيل املرآة حقوقها املفقودة واستقاللها 
العبودية  من  القديمة  حالتها  إلى  العصر  هذا  في  قد رجعت  الضائعة 
واالستمالك واالضطهاد وانكار الحقوق واصبحت املراة في هذا املجتمع 
العبة في اياد الرجال تاركة كل ما كان لها من حقوق وكرامة تحت رضاهم 
زاعمة أنها هى الحرية. وهم يزينون لها هذا التحرير بصور شتى ويتخذونها 

وسيلة لتبديد أجسامهن وتنقيض كرامتهن.«5 

والكتب التي قامت بتأليفاتها الدكتورة ماتومال في اللغة العربية على 
موضوعات مختلفة فهى ما يلي:

املراة دورها ومكانتها في الحياة املعاصرة:

في  املسلمة  املراة  قضايا  في  دراسة  ماتومال  زهرابي  الدكتورة  تناولت 
العصر الراهن من خالل كتابها “املراة دورها ومكانتها في الحياة املعاصرة” 
هذا الكتاب يقع في صفحة 272 والطبعة االولى صدرت عام 2003 من 
قسم النشر لجامعة كاليكوت في والية كيراال. ان هذااملوضوع ال يزال 
مطروحا في الدوائر الفكرية واالجتماعية على استمرار وهى تهتم بعرض 

مظاهر تطور املراة في الحياة املعاصرة. 

وتجدر االشارة إلى ان موضوع هذاالكتاب كان في الحقيقة اسم رسالتها 
للدكتورة التي تمت مناقشتها في جامعة كاليكوت تحت عنوان “املراة 
في القرآن ودورها ومكانتها في الحضارة الحديثة- بحث تحليلي”. تنقسم 
الدراسة إلى مقدمة واحد عشرفصال. وال بد أن اشير ما أشارت إليه 
املؤلفة في مقدمتها معللة بسبب اختيارها هذااملوضوع املهم “ان املراة 
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عند النصارى كانت مصدر الشر والفساد وفي البالد العربية قبل اإلسالم 
وصلت إلى أق�سى درجات االهانة واالحتقار فكانت تقتل بدون سبب، 
االمم  عنها عند  الوصف  يطول  املراة. هكذا  بيع  االنجليز  عند  ويجوز 
املتغايرة حتى جاء اإلسالم ورفع من شأن املراة وسوى بينها وبين الرجل في 
أكثر االحكام، فهى مأمورة مثله بااليمان والطاعة ، ومتساوية له في الجزاء 
اآلخرة. ونزلت اآلية : “وما خلق الذكر واالنثى إن سعيكم لشتى”. وفي نفس 
الوقت هناك نساء مشتغالت في املراتب العلياء واملناصب العظمى من 
البلدان مثل السيدة اندرا غاندي والسيدة بانظير بهوتو والسيدة سونيا 
خاطري  واثارت  واعجبني  راقني  قد  كلها  االمور  “هذه  وغيرها.  غاندي 
وحركت شعوري فتهيأت ألخوض غمارها وأغوص اعماقها واخرج منها 
اسرارها ومكانتها لصواحبي والخواتي الالتي يتخبطن في دياجير الجهالة 
وصدقها  حقائقها  عن  وعلم  معرفة  بال  متضادة  باقوال  مخدوعات 

خصوصا لم يجر فيها بحث اآلن.”6

وفي الفصل االول ذكرت فكرة نشأة املراة االولى في مختلف االديان من 
اليهود والنصارى والهندوس واخيرا وليس آخرا االسالم. وفي فصل آخر 
تطرقت إلى الفرق بين املرأة والرجل من حيث الجسم والخلق والفكر 
معتمدا على أقوال الفالسفة والعلماء وجاءت بنتيجة ان املرأة تختلف 
تماما من الرجل لذلك ادعاء املساوات بينهما عبث وتضليل ال يقدم اليها 
اال اللئيم الخصوم. بل في بعض االحيان تكون فوق الرجل مثال في االمومة 
وتبعاتها. وأحيانا تكون درجتها تحت الرجل كما في االمور املالية والشهادة 

ونحوها.7

ثم تنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن حالة املرأة عند االقوام املتعددة من 
الفرس والنصارى واليهود والرومان واليابانيين والصينيين واليونانيين 
والهنود بكونها االم والزوجة واالخت واالبنة. وشرحت مكانتها في االسرة 
وحقوقها في امليراث والتعليم بذكر ان املراة كانت ممنوعة من الوراثة 
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عندهم. ثم استعرضت حالة املراة عند العرب قبل اإلسالم وألقت أضواء 
على الحياة االجتماعية والفكرية تمهيدا لبيان الحقوق التي قد اعطاها 
اإلسالم وتحللت مفهوم الحرية في ضوء القرآن والحديث مع ذكر مفهوم 
الحرية عند القدماء والعرب والفالسفة وشرحت ان حرية االنسان في 
القرآن والسنة مبني على أساس أن االنسان جميعا مخلوق مكرم ال فرق 
بين أصله ونوعه وجنسه ولونه. فالحرية حق االنسان يثبت مع والدته 
أى انه يولد بحقوقه التحررية الكاملة ومع ذلك قد منع االعتداء على 
أغراض الناس باسم حرية الرأى مثل القذف واالتهام على الزنا ونحوها. 
وقد عكست وصورت لنا كيف حصلت املراة حريتها بعد مجيئ اإلسالم 
حيث قد أعطاها اإلسالم كل ما تستحق من حقوقها ألول مرة وابعد 
منها ما يضرها من االغالل التي كانت عليها. وانتقت املؤلفة مجموعة من 
النصوص القرآنية لدراستها مثل “يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا 
عليم خبير”8. و »ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتّقوا هللا الذي تساءلون 

به واالرحام إن هللا كان عليكم رقيبا«.9

الحياة  أمور  في كل  واملراة  الرجل  بين  املساواة  اثبات  في  وإنها حاولت 
التفاصيل  بذكر  واهتمت  الصحابة  وآثار  النبوية  واالحاديث  بالقرآن 
من حقوق املراة التي اعطاها اإلسالم من حقوقها في الوراثة والتعليم 
والزواج والطالق وغيرها. ثم عالجت مسألة الحجاب بالتفصيل مع ذكر 

أقوال الفقهاء فيها وبينت أن الحجاب الزم للمراة من جهة الفطرة.

وتاتي خاتمة الكتاب بقضايا املراة الحديثة ومشكالتها في تربية االطفال 
وآدائها الفرائض التي أوجبها اإلسالم بكونها االنسان أوال واالم والزوجة 
واالبنة واالخت ثانيا وكون أن اإلسالم دين الفطرة والطبيعة. وكما قامت 
بالنقد على الثقافة الغربية التي فشلت في اعطاء املراة مكانة مرموقة في 
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املجتمع والتي نتجت عن ضياع أمومتها وفقد ارادتها وقدسيتها وكرامتها 
وضلوعها في املمارسات التي التصلح للمصالح االنسانية.10

التوحيد والشرك:

إن املقصود من هذه الخليقة أن تعظم هللا وتطيعه في هذه الدار ويعظم 
أمره ونهيه كما قال هللا سبحانه تعالى: “وما خلقت الجن واالنس إال 
ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون”11. وطبقا ألهمية 
هذااملوضوع انها قامت بشرح معنى التوحيد وثمراته وفوائده من ناحية 
وبذكر الشرك وأنواعه ومضراته وأبطاله من ناحية أخرى في 31 صفحة.

حيث  والشرك  التوحيد  مفهوم  على  شاملة  بمقدمة  كتابها  افتتحت 
التوحيد نور يوفق هللا له من يشاء من عباده. والشرك  وضحت أن 
ظلمات بعضها فوق بعض يزين للكافرين. كما قال هللا سبحانه تعالى: 
“أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يم�سي به في الناس كمن مثله في 

الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوايعلمون”.12

القرآنية  اآليات  بدالئل  التوحيد  بمفهوم  االول  املبحث  اختصت 
واالحاديث النبوية ثم تناولت البراهين الساطعات والبينات الواضحات 
في كتاب هللا عز وجل وفي سنة النبي على إثبات التوحيد في أسلوب بسيط 
التوحيد أن  بها. ووضحت ثمرات  القارئ مرادها وينفع  ليفهم  وسهلة 
التوحيد إذا أكمل في القلب حسب هللا لصاحبه االيمان وزينه في قلبه 
وكره له الكفر والفسوق والعصيان وجعله من املرشدين. والتوحيد إذا 
أكمل في القلب وتحقق تحققا كامال باالخالص التام فانه يصير القليل 
من عمل العبد كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر وبغير 
حساب. تكفل هللا ألهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف 
وحصلوا الهداية والتيسير لليسرى واصالح األحوال والتسديد في األقوال 

واألفعال.13
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وفي املبحث الثاني من الكتاب املخصص للدراسة التفصيلية في الشرك 
قامت بتعريف الشرك وانواعه وابطاله بالدالئل كما وضحت مفهوم 
التوحيد. واهتمت بصفات الكمال املطلق هلل تعالى أنه املستحق للعبادة 
لكمال انعامه واحسانه ولكونه الخالق والرزاق ولكونه مصرف االمور 
ومدبرها. فهو الذي بيده النفع والضر فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوا 
مخلوقا لم ينفعوه إال بما كتب هللا له كما قال هللا تعالى: “وإن يمسسك 
هللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك بخير فال رآّد لفضله يصيب به من 

يشآء من عباده وهو الغفور الرحيم”.14

الشرك  بين  الفرق  وشرحت  الشرك  انواع  ذكر  عند  الدراسة  وانتهت 
األكبر والشرك األصغر وتناولت اضرار الشرك بالتفصيل “أن الشرك له 
آثار خطيرة ومفاسد جسيمة وأضرار املهلكة فيحصل املشرك الضالل 
في الدنيا واآلخرة كما قال هللا تعالى: “من يشرك باهلل فقد ضل ضالال 

بعيدا”.15 

هكذا نجحت الدكتورة الثبات التوحيد في نفوس الناس من خالل هذا 
البحث املفيد معتمدا معظمه على اآليات القرآنية واالحاديث النبوية 

بعمق ودقة.

تراث مسلمي مليبار:

وراء هذاالكتاب جهد وافر قامت به مترجمة الكتاب الدكتورة زهرابي 
ماتومال التي وضعته بالعربية في 159صفحة. وهذه ترجمة ملجموعة 
املقاالت التي كتبها الدكتور ك ك ن كروف مدير جامعة كاليكوت سابقا 
في اللغة االنجليزية والذي له خبرة واسعة في مجال التعليم والبحث تزيد 

عن ربع قرن.

هذه  أن  إلى  العربية  اللغة  في  لترجمتها  تقديمها  في  الدكتورة  واشارت 
كيراال.  أهالي  من  العربية  اللغة  على  للوافقين  ومفيدة  هامة  املقاالت 



258 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

وتناولت االحداث والوقائع املتصلة بكفاح املسلمين في مليبار بصورة 
منصفة إلى حد ما. وملوضوع هذه املقاالت وثيق الصلة بتاريخ املهابليين 
وثقافتهم في مليبار ونضالهم الطويل ضد الغزو األروبي ومحاولة سيطرته 
االستعماري  االحتالل  ضد  املسلمين  ومقاومة  هذاالبلد  خيرات  على 
وتحيزه في املعاملة. ومع ذلك تكشف حقائق كثيرة كانت خافية حتى اآلن 
للقراء في مليبار. فإنها بترجمتها بالعربية أرادت أن يطلع عليها علماء اللغة 
العربية في الداخل والخارج من البلد. واهتمت في ترجمتهااسلوبا مناسبا 
ملقت�سى املواد واملفاد وكما اختارت اللغة السلسلة التي تبدو للقارئ بأن 

هذا العمل عمل اصلي غير مترجم.

املصادر واملراجع
د. زهرابي ماتومال، التوحيد والشرك، كاليكوت	 
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الحمد هللا رب العاملين، محى القلوب بنور العلم والدين، خالق الذكر 
واالنثى، جاعل النساء شقائق الرجال، القائل في كتابه العزيز.

)و من اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنو اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة أن في ذلك أليات لقوم يتفكرون(.

و الصالة والسالم عل اشرف الخلق واملرسلين سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين وبعد ...

وموضوع املرأة ودورها في التاثير على تقدم املجتمعات والحضارات أو 
تاخرها موضوع حيوى متجدد جدير بالبحث والنظر فيه في كل عصر . 
وملا كان العلم أحد أهم مقومات الحضاره وأسسها، كان موضوعنا اليوم 

عن دور املرأة العربية في نهوض الحركة العلميه على مر العصور.

فلنبدأ باملرأه قبل أالسالم. كانت املرأة قبل اإلسالم على حال مخزيه 
فكانت تعيش واقعا مؤملا وحياة تعيسه حقوقها ضائعه، عمرها يم�سى في 
بؤس وتعاسه من حين والدتها إلى لحظة موتها فان نجت من الوأد صغيره 

عاشت مهانه ذليله. 

إلى أن جاء اإلسالم وانتشلها من واقعها املنحط وحياتها املشينه إلى ما فيه 
عزها وتشريفها وتكريمها ومعرفة مكانتها من طفله صغيرة محبوبه مدللة 

وأختا محترمه وزوجة ودودة وأما حنونه مكرمه.

دور املرأة العربية في نهوض الحركة 
العلميه على مر العصور

د. �ساره حمدي ر�سيدى
 باحثة باملعهد القومى لعلوم البحار واملصايد، 

جمهوريه مصر العربية
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لظهور  األولى  اللحظه  منذ  االسالمى  املجتمع  في  للمرأة حضور  فكان 
الطالب  ويقصدها  العلم  لطلب  وترحل  وتعلم  تتعلم  فكانت  اإلسالم 
ألخذ العلم منها وتصنف الكتب وتفتى وتستشار في االمور العامة ولم 
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تكن حبيسة منزل أو اسيرة مهنه معينه بل كان املجال مفتوحا امامها، 
فالسيدة خديجة بنت خويلد ر�سى هللا عنها هى أول من أمن بالنبى – 
صلى هللا عليه وسلم – وكانت مالذا وحصنا منيعا للدعوة االسالميه حتى 
وفاتها في العام العاشر من البعثه وهو العام الذى سماه النبى صلى هللا 
عليه وسلم بعام الحزن. كذلك كانت املرأة اول من ضحت بنفسها في 
سبيل هللا فالسيدة سميه بنت خياط – ر�سى هللا عنها- هى اول شهيدة 

في اإلسالم.

و امتد عطاء املرأة املسلمه بعد االيمان والهجرة والتضحيه إلى املجال 
العلمى والتعليمى فظهرت الفقيهه واملحدثه واملفتيه التى يقصدها طالب 

العلم.

ففى صدر اإلسالم كانت أمهات املؤمنين وعدد من كبار الصحابيات من 
رواد الحركه العلميه وتاتى أم املؤمنين عائشه – ر�سى هللا عنها – في 
املقدمة فكانت من الفصيحات البليغات العاملات باالنساب واالشعار 
وكان النبى – صلى هللا عليه وسلم يستمع منها إلى بعض ما ترويه من 

الشعر.

ولم يقتصر دور املرأة في املجتمع االسالمى على العلم والفقه فقط بل 
برعت في مجال االدب والشعر حتى فاق بعضهن الرجال مثل الخنساء 

التى تعتبر من أشهر نساء العرب قبل اإلسالم وبعده.

وقد كان لها حضور وابداع في مجاالت علميه كثيرة منها الطب والصيدلة 
التى  والجيوش  واملعارك  الحمالت  في  شاركن  النهن  الجرحى  ومداواة 
خاضها املسلمون مع النبى – صلى هللا عليه وسلم – وحتى بعد وفاته 
– صلىاللهعليهوسلم – ورفيدة االنصاريه التى هى من جيل الصحابيات 

احسن مثال على ذلك.

الحساب  في  بارعن  بعضهن  وأصبح  العلوم  في  ذلك  بعد  تقدمن  ثم 
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والرياضيات ومن بين النساء اللواتى تخصصن في علم الرياضيات ستيته 
البغداديه وهى عامله كبيرة عاشت في العصر العبا�سي.

ولم يقتصر العلم على ذلك فقط بل امتد إلى علم الفضاء فكانت فاطمه 
املجريطيه وهى ابنة العالم الفلكى االندل�سى مسلمة املجريطى عاشت 
في القرن العاشر والحادى عشر وبدأت رحلتها العلميه عندما وجد اباها 
ذكائها واهتمامها بالعلوم الفلكيه فدربها وعلمها حتى وجدها انها تصلح 

لتكون شريكة في البحث العلمى.

وفى العصر الحديث كانت النساء العاملات امتدادا لسالفاتهن من العاملات 
املبرذات في شتى امليادين، بل ان التقدم العلمى الذى شهده العالم أسهم 
في تنوع تخصصاتهن ومجاالت تميزهن، فنجد من برزت في مجال الوراثه 
البشريه، املجال الطبى التخص�سى، مجال االغذيه والصحة والسالمه 

البيئيه.

فقد برعت املرأة في كثير من املجاالت ونافست الرجال ايضا حيث اثبتت 
انه ال يمكن وصف املرأة بالضعف وقله الذكاء.

و في حديثى هذا أود ان أذكر بعض العاملات العربيات الالتى لهن دور كبير 
في تطور الحركه العلميه في عصرنا الحديث فعلى سبيل املثال:

براات  أكثر من 10  مخترعه سعوديه حصدت  العامله غادة املطيري: 
اختراع امريكيه ودوليه في مجال التقنيه الدقيقه

املجله  تحرير  وترأس  وفيزياء سوريه  فلك  عاملة  حبال:  رفاعي  شاديه 
الدوليه الخاصة بفيزياء الفضاء

الجينات  ابحاثها على دراسه  اردونيه تركز  الدجانى: عامله وباحثه  رنا 
وعالقتها بمرض السكرى واالورام

القوى  هندسه  مجال  في  مصريه  وباحثة  عاملة  عامر:  محمد  غادة 
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الكهربائيه

وداد ابرهيم: عامله فضاء سودانيه في وكاله ناسا ينطوى عملها على وضع 
املعادالت الرياضيه الخاصة بالصواريخ واملركبات الفضائيه.

وغيرهن من النساء في جميع انحاء الوطن العربي. وبالرغم من االنجاازت 
التى تحققت للمراه العربية اال انها مازالت تحلم بالكثير.

وفى النهايه أود ان أقدم لكم بعض وصايا لطالب العلم:

 للعلم أّي علم 	 
ً
إخالص النية واملقصد في طلب العلم، فلن ينال طالبا

 على مقدار نيته. 
ّ

إال

نفعه 	  يعّم  حتى  العلم،  تطبيق  يجب  لذا  العلم،  ثمرة  هو  العمل 
وفائدته على الجميع.

التزام الصبر، وعلّو الهمة، وذلك ألّن طريق العلم شاّق وطويل، ونيل 	 
 بعد تعب ومشقة.

ّ
املعالي ال يكون إال

الحذر والبعد عن التكّبر، والحسد، والفتوى دون علم، وما إلى ذلك 	 
من مزالق العلم.
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املقدمة

يهدف هذا البحث على ذكر مساهمة األستاذة الدكتورة غادة املصرية، 
البحثية  والنشاطات  الهندسية،  والتكنولوجيا،والدراسات  للعلوم، 
واملؤتمرات  العاملية،  واملجالت  الكتب  في  خطابة،وكتابة  العلمية 
املحلية والعاملية. ونحن في حاجة إلىذكر فضل من قدموا اإلنتاجات 
واالكتشافات من طرف النساء من العاملاتوتعريف اكتشافاتهنمن فنون 
العلوم، مثل الفيزياء، والبيولوجيا، والكيمياء، والهندسة، والرياضيات، 
فراغا  ويمأل  يسد  البحث  ذلك.وهذا  غير  إلى  وما  االجتماعية  والعلوم 
واسعا لم يهتم به الباحثون، بل علمائنا املسلمون، عن ذكراكتشافات 
الثقافة  أهالي  املسلمات،بين  بالعاملات  قدمت  وتكنولوجية،  علمية، 
املستوطنين،في القارات اآلسيوية، بل جميع القارات.ويقوم الباحث عما 
يحث الدين اإلسالمي للعكوف واالنشغال في العلوم والتكنولوجيا بتطوير 
التنسيق بين العلماء والباحثين وبين املنظمات العلمية بهدف تسخير 
املعرفة لخدمة التنمية كما ذكر عنه النبي األكرم صلى هللا عليه وسلم، 
أن أبا الدرداء قال: كن عاملا أو متعلما أو محباأو متبعا وال تكن الخامس 

دور العاملة غادة في هندسة القوى 
الكهربائية ونشاطاتها الفعالة للعلوم 

ورسالتها االستقبالية عن وصف 
الحرب العاملية الثالثة

د. حممد �سليم �سلطان 
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فتهلك1، فمعناه هو أن يلعب دور املسلم املؤمن باهلل أن يكون إما أن 
ينتج أو أن يطور ويبحث ويكتشف من خلق السماوات واألرض،أو أن 
يمول، ويستفيد من البحث العلمي، ويحب، ويتعاون ملن يقوم بالعلوم، 
فهذه الصفات من خصائل املؤمن. وإن العلم واملعرفة هما سبب تقدم 

املجتمعات ورقيها، وضمان حاضرها املتوفر، ومستقبلها املزدهر.

وإن البحث والتطور العلمي هو املحرك األسا�سي والحقيقي القتصاديات 
الشعوب، وتنمية الدولة، وإرساء وجود األمة اإلسالمية في العالم، وروح 
املبادرة واالبتكار من حوائج بناء الحضارات عبر االستثمار في اإلنسان. وقام 
علماءنا األوائل بتقديم جهود مشكور للعلوم والتكنولوجيا وتنمية البحث 
واالختراع في مجاالت العلوم وتركوا ميدانا واسعا للواحق ولكننا في مرور 
األزمان واأليام قد فقدنا تراثنا وفقدنا ما قدمه لنا أجدادنا األوائل. ولكن 
الجهود من جديد ما قام به من طرف العاملات العربية مما لفت نظرنا.
واملقاالت التي قدمتها األستاذة غادة اتخذته مرجعا أوليا ، واملعلومات 
من القنوات ثانويالقلة املرجع في هذا العمل فنقدمه للباحثين في هذه 

العجالة في هده الورقة. 

فوائد البحث العلمي للوطن واإلنسانية

وإن العلم ال يخص للذكر أو األنثى فقط في نظر اإلسالم ولكنه ضالة 
كل مؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. ونرى في العصر الحاضر اهتمام 
املرأة املسلمة كثيرا في العلوم والتكنولوجية، وال أغالي هنا لو ذكرت بما 
والتكنولوجيا،  العلوم،  في  املختصة  ساينس«  مسلم   « مجلة  سجلته 
وريادة األعمال في العالم اإلسالمي. حيث أعلنت اختيارها باالعتماد على 
مجلس مكون من خبراء على مستوى عال املكانة العلمية، قائمة تضم 
أهم عشرين امرأة في العلوم األكثر نفوذا وتأثيرا في العالم اإلسالمي كله. 
وإن العاملات املشتغالت في العلوم والتكنولوجية يتمثلن في هذا املجال 
من جنوب شرق آسيا، وجنوب وسط آسيا، ومنطقة الخليج العربي، 
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ودول املغرب العربي وشمال أفريقيا، ودول أميركا الشمالية.واستطاعت 
املرأة املسلمة، والعربية،الولوج في جميع مجاالت العلوم، فما عاد هناك 
مجال محال عليها، وكثيرا ما يتصور البعض أو يردد أن مجال العلوم 
والتكنولوجيا صعب على املرأة وال تستطيع فهمه وال النجاح فيه إال أن 
النساء املسلمات والعربية أثبتن قدرتهن على التميز والنجاح في العلوم 
النساء  فيها  تميزت  علمية  اختصاصات  القائمة  والتكنولوجية.وتضم 
مثل الفيزياء، والبيولوجيا، والكيمياء، والهندسة، والرياضيات، والعلوم 
للسكان أن عدد  املتحدة  تقديرات صندوق األمم  االجتماعية، وتشير 
املسلمين يبلغ حوالي ربع سكان العالم واختيار 20 شخصية نسائية ذات 
تأثير في العالم اإلسالمي في اختصاصات علمية ليس إال دليال على تفوق 
املرأة وانجازاتها العلمية. وشهدت السنوات املاضية طفرات متالحقة في 
تكنولوجيا ووسائل االتصال، وتغيرت معها قدرات األفراد على التعامل 
مع هذه التكنولوجيا نحو املزيد من السهولة واليسر، بحيث لم يعد 
 ملعظم 

ً
 على املختصين بل أصبح متاحا

ً
استخدام هذه التكنولوجيا حكرا

األشخاص على اختالف مهاراتهم ومستوياتهم العلمية، وشكل الشباب 
 
ً
النسبة الكبرى في سهولة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واألكثر تفاعال
معها، بحكم القدر األكبر الذي يتقبل فيه الشباب تجربة أي �سيء جديد 

.
ً
مقارنة مع األجيال األكبر سنا

من  الكثير  دفع  الشباب  أيدي  بين  الحديثة  التكنولوجيا  توفر وسائل 
املختصين إلى دراسة مستويات تأثر الجيل الشاب بهذه الوسائل وطرق 
تعاطيهم معها سلبيا أو إيجابيا، ال بد من الحديث عن وضع اآلليات 
ثورة  من  ممكنة  فائدة  أق�سى  تحقيق  من  الشباب  لتمكين  املناسبة 
التكنولوجيا، ودمجهم فيها لكي يكونوا في املستقبل مساهمين في تطوير 
هذه التكنولوجيا بدل االكتفاء بكونهم متلقين لها.وإن البحث والتطور 
العلمي هو املحرك األسا�سي والحقيقي القتصاديات الشعوب، وتنمية 
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الدولة، وإرساء وجود األمة اإلسالمية في العالم، وروح املبادرة واالبتكار 
من حوائج بناء الحضارات عبر االستثمار في اإلنسان.

العلوم واملسلمون في مجرى التاريخ

إنه ملن املعلوم تماما أنه ليس ثمة أحد في رومة له من املعرفة ما يؤهله 
ألن يعمل بوابا لتلك املكتبة، وأنى لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة 
ملن يعلمنا. إن فاقد ال�سيء ال يعطيه، هذا ما قاله متحسرا من يعرف 
 Gerbert  Von( أورياك  به جربرت فون  أعني  املعرفة،  تمام  الحقيقة 
Aurillae( الذي ارتقى كر�سي البابوية في رومة عام 999م باسم البابا 
سلفتروس الثاني. وفي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادئ الجراحة 
التي ظلت شائعة لقرون عدة، وشرح البيروني أرسطوطاليس العرب، 
للفكر العالمي دوران األرض حول الشمس، واكتشف الحسن بن الهيثم 
قوانين الرؤية وأجرى التجارب باملرايا والعدسات املستديرة واألسطوانية 
املخروطية2. ويذكر التاريخ اإلسالميما بين القرن السابع امليالدي ونهاية 
وبغداد  والكوفة  وحلب  دمشق  كانت  امليالدي  عشر  السادس  القرن 
العلمية  املسلمين  مراكز  وفاس  ومراكش  والقاهرة  والقيروان وقرطبة 
وكانت  العالم.  لهذا  البنائية  واكتشافاتهم  املسلمين  أثبتت وجود  التي 
الجامعات في تلك املدن مزدهرة وصناعاتها متقنة ومثقفة، والعلم في 
تطور مستمر، والعمران في تنوع، فكانت هذه املراكز منارا لطالبي العلم 
يتوافد إليها الطالب طلبا للعلم من بقع العالم.وكان لعلماء ذلك العصر 
تقدير وفخم عظيم ينتفع منهم العامة والخاصة ويقدرهم امللوك، وكانت 
هذه الفترة هي فترة تقديم العلم والحضارة نحو العالم، فلم يبق مجال في 
العلم مما نعرفه اليوم إال وكان العربقدموه مثل علم الطب، والبيطرة، 
وحضارات  والزراعة،  والفلك،  والكيمياء،  والفيزياء،  والرياضيات، 
إسالمية وغير ذلك. إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب 

كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها لهذا3.
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 جديدة لم تكن معروفة قبلهم وسموها بأسمائها 
ً
وابتكر املسلمون علوما

العربية كعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم املثلثات، وكانت عندهم مراصد 
ومكتبات علمية في رعايتهم. ومن مطالعاتنا للتراث العلمي اإلسالمي نجد 
أن علماء املسلمين قد ابتكروا املنهج العلمي في البحث والكتابة. وكان 
العلماء املسلمون  التجربة واملشاهدة واالستنتاج. وأدخل  يعتمد على 
والعمليات  اآلالت،  ورسوم  العلمية،  الكتب  في  التوضيحية  الرسوم 

الجراحية. ورسم الخرائط الجغرافية والفلكية املفصلة. 

وحدثنا ابن سينا في كتابه »القانون« عن التخدير بالتبريد قائال: )ومن 
(. ووصف كيفية استعمال 

ً
 بالغا

ً
جملة ما يخدر، املاء املبرد بالثلج تبريدا

الجراحة من  األسنان.لخيوط  في جراحة  التبريد كمخدر موضعي كما 
أمعاء الحيوان صار بإمكانهم خياطة أي عضو داخلي بأمان دون الحاجة 
إلى فتحه من جديد إلخراج أسالك الجراحة. وكان الجراحون يستعملون 
في خياطة جراحاتهم اإلبر والخيوط من الحرير أو من أمعاء الحيوانات 
لربط الجروح الداخلية والخارجية أو من خيوط من الذهب لتقويم 
للتخدير،  اكتشافهم  بعد  املسلمين  عند  الجراحة  تطور  األسنان.ومع 
ابتكروا الكثير من آالت الجراحة التي لم تكن معروفة قبلهم، فمنها آالت 

من الفضة أو الصلب أو النحاس. 

وفي كسور العظام كان األطباء يستعملون أنواعا من الجبائر من البوص 
من  أنواعا  املسلمون  األطباء  وابتكر  الخشب.  من  أو  النخل  جريد  أو 
املكاوي املحماة، من بينها اإلبر الدقيقة ذات السن الواحد أو شعبتين 
أو ثالثة. وصنعوها من الحديد أو النحاس أو الذهب أو الفضة وحددوا 
درجة الحرارة املناسبة لعالج كل مرض. وحدد العالم ابن سينا في كتابه 
ثالثة  مراحل  في  السرطانات  لجراحة  الرئيسية  القواعد  “القانون” 
هي: االكتشاف املبكر، ثم الجراحة املبكرة، فاالستئصال التام. وذكر 
الزهراوي عالج السرطان في كتابه »التصريف« قائال: )متى كان السرطان 
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في موضع يمكن استئصاله كله كالسرطان الذي يكون في الثدي أو في 
الفخذ ونحوهما وسائر األعضاء قاطبة. واكتشف املسلمون عن طريق 
التشريح املقارن بالحيوانات حذرا من األخطاء واكتشف ابن النفيس 

على اكتشاف الدورة الدموية.

وكان ابنسينا أول من أشار إلى أثر األحوال النفسية على الجهاز الهضمي 
وقرحة املعدة وعلى الدورة الدموية وسرعة النبض، وكان األطباء العرب 
يتبعون الطب الوقائي واألمراض املعدية، حيث كانوا يعرفون العدوى 
ودورها في نقل األمراض قبل اكتشاف امليكروسكوب وامليكروبات بمئات 
السنين، فبينوا أضرار مخالطة املريض بمرض معد أو استعمال آنيته 
أو مالبسِه، ودور البصاق واإلفرازات في نقل العدوى. وكان ابن رشد قد 
اكتشف املناعة التي تتولد لدى املريض بعد إصابته بمرض معد مثل 
الجدري، وبين أنه ال يصاب به مرة أخرى. وكان على هذا الحال في العصر 
األموي والعصر العبا�سي. ولو ذكرنا كلما سبق موجزا: واإلنسان يق�سي 
العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، وإذا كانت هنالك 
أمم تساوت هي والعرب في ذلك فإنك ال تجد أمة فلقت العرب على ما 

يحتمل4.

العاملة الدكتورة غادة محمد عامر املصرية 

الجامعية  دراستها  وتابعت  العربية  مصر  جمهورية  في  املولودة  هي 
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية في التحكم واآلالت عام 1995 من 
ذاته  االختصاص  في  ماجستير  على  في مصر، وحصلت  بنها«  »جامعة 
عام 1999 من الجامعة ذاتها، ونالت على دكتوراه في هندسة القوى 
واآلالت الكهربائية عام 2002 من جامعة القاهرة. وهي خبيرة في مجال 
هندسة القوى الكهربائية، التي عبرت عن سعادتها لهذا االختيار، تقديرا 
لدور املرأة العربية املسلمة، القيادي والريادي البناء، لخدمة العاملين 
العربي واإلسالمي، مشددة على أن املرأة املسلمة والعربية تمتلك اإلرادة 
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والجهد واالبتكار للمساهمة في جهود مجتمع واقتصاد املعرفة، لتصل إلى 
مصاف الدول املتقدمة، حيث يأتي اليوم، الذي تكون فيه املرأة العربية 
واملسلمة، نموذجا يحتذى به عامليا، وقادرة على الفوز بجوائز عاملية، 

ومنها جائزة نوبل في العلوم بفروعها املتنوعة.

مصر  بجمهورية  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  املؤسسة  رئيس  نائب 
العربية.وهي أستاذة هندسة القوى واآلالت الكهربائية في كلية الهندسة 
الدولية  “املجلة  في  التحريرية  اإلدارة  مجلس  وعضو  بنها،  “جامعة  في 
للحوسبة الناعمة” ، ومدرب تنفيذي وحكم في املجلة العلمية التابعة 

لـ”معهد البحوث في اإلدارة والهندسة في اململكة املتحدة .

وشغلت منصب رئيس قسم الهندسة الكهربائية في “جامعة بنها” في مصر 
وكانت أستاذة مساعدة في قسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية ذاتها ، 
ومحاضرة في القسم ذاته ، ومدرسة مساعدة ومعاونة عضو هيئة تدريس 
الجابر لألبحاث  لـ” مجموعة  ذاتها، وهي مؤسسة مشاركة  الجامعة  في 

الطبية “ في فرنسا وأبوظبي 

التعليم  “وزارة  في  واالبتكار  التكنولوجا  دعم  مدير  منصب  تولت  كما 
العالي والبحث العلمي” في مصر وتقلدت منصب املدير التنفيذي لـ”املركز 
الدولي لبحوث الوقففي الشارقة ونيوزيالند وعملت في إدارة العمليات 
املكتب  مدير  ونائب  أبوظبي  في  بيو”  أكيوفس  “شركة  في  والتشغيل 
التنفيذي في “املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجياومدير برامج املنح 
البحثية وبرنامج دعم املرأة في العلوم والتكنولوجيا واستخراج اإلبداع 

في املؤسسة ذاتها.

الكهربائية والشبكات،  الطاقة  العلمي ومجال  البحث  في مجال  تعمل 
 حول تأثير املوجات املغناطسية 

ً
 دوليا

ً
 ومحكما

ً
 منشورا

ً
ولدّيها 40 بحثا

على جسم اإلنسان وشبكات املحمول، كما لديها الكتابان والعديد من 
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املقاالت في مجال دعم العلوم والتكنولوجيا وريادة األعمال ونشر ثقافة 
االبتكار.

صنفت ضمن “500 شخصية مسلمة األكثر تأثيرا” من قبل “املركز امللكي 
األكثر  العلوم  في  األستاذة  وتتمثل  االستراتيجية”  للدراسات  اإلسالمي 

 في العالم اإلسالمي.
ً
 وتأثيرا

ً
نفوذا

وأعربت نائب رئيس املؤسسة ورئيس قسم الهندسة الكهربائية في جامعة 
بنها املصرية، عن “سعادتها لهذا االختيار، تقديًرا لدور املرأة العربية، 
القيادي والريادي والبناء، لخدمة العاملين العربي واإلسالمي”، مشددة 
على أن “املرأة في منطقتنا تمتلك اإلرادة والجهد واالبتكار، للمساهمة 
في جهود مجتمع واقتصاد املعرفة، لتصل إلى مصاف الدول املتقدمة، 
نموذًجا  واملسلمة،  العربية  املرأة  فيه  تكون  الذي  اليوم،  يأتي  بحيث 
ا، وقادرة على الفوز بجوائز عاملية، ومنها جائزة نوبل في  يحتذى به عامليًّ
العلوم بفروعها املتنوعة، مؤكدة على “فخرها بكونها مصرية تعتز بوطنها 

وبدوره الرائد في إنتاج املعرفة واستخدامه لبناء املستقبل”.

وفي البحث الذي نحن بصدده في هذا العمل العلمي وقد ذكرت عن 
تطورات الحمل الحربي في املستقبل عن االبتكار في بناء مميزات الحروب 
الالمتماثلة من التمرد واإلرهاب إلى االختراق، فإن ما تقدمه التكنولوجيا 
املتقدمة للمساهمة في التفوق في الحروب الالمتماثلة )الحروب الحديثة(، 
أصبحأمرا حتميا، حتى نستعد لهذا النوع بامتالك أدوات الدفاع والردع، 
فساحات املعارك في املستقبل سوف تتغير كثيرا علي ما هي عليه اآلن 
خاصة عند تطبيق الذكاء االصطناعي على أسلحة الحرب. فقد ذكرت في 
بحثأن استخدام الروبوتات سيكون واسع االنتشار في الحروب في غضون 
السنوات القليلة القادمة، وأكدت على أنه تم نشر ما ال يقل عن 381 من 
أنظمة الروبوتات واألجهزة العسكرية وفي ذلك الصين وفرنسا وإسرائيل 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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إن الحروب الالمتماثلة كما عرفتها وكالة االستخبارات املركزية األمريكية 
املبتكرة  والتكنولوجيات  والتكتيكات  االستراتيجيات  “استخدام  هي 
الدول- بهدف تجنب  - دولة أو جهات فاعلة من غير  من قبل خصم 
نقاط القوة واستغالل نقاط الضعف املحتملة في الدولة املستهدفة”. 
في  دارجا  صارت  إنترنتوهي  تكنولوجيا  التكنولوجيات:  ومنأمثلةذلك 
عالم التطبيقات الحياتية للتكنولوجيا املتكاملة، ولكن الجديد اآلن هو 
أنهأدخل في أدوات الحروب الالمتماثلة. وتكنولوجيا الروبوتات املقاتلة، 
حيث يرى الكثير من املختصين أن الثورة الثالثة في أسلحة الحرب بعد 
البارود والقنابل النووية هي الروبوتات املقاتلة )بكل أشكالها الزاحفة 
والسابحة والطائرة( . والدليل على ذلك إحياء بعض التطورات األخيرة 
طراز  من  طيار  بدون  الطائرات  )مثل  األوتوماتيكية  شبه  األسلحة  في 
MQ-9(، و تكنولوجياأسراب الطائرات بدون طيار، حيث بدأت وزارة 
الدفاع األمريكية عام 2017 بعرض ملناورة عسكرية لسرب 1.3 طائرة 
في  طيار(  بدون  الصغر  متناهية  طائرة  )اسلحة  ميكرونية  طيار  بدون 
كاليفورنيا، حيث تتعاون فيما بينها في صنع القرار والتكيف في تشكيل 

الطيران والتعديل الذاتي لتموضعها.

هذا إلى جانب تطوير القوارب ذاتية القيادة في البحر، فاالن تقوم وكالة 
مشاريع األبحاث الدفاعية األمريكية املتقدمة )داربا( بتجريب سفينة غير 
مأهولة تتعقب الغواصات وتسمى “ مقاتلة البحر” والتي يمكنها السفر 
آالف األميال دون أي شخص على متنها. وأيضا تكنولوجيا الواقع املعزز 
)Augmented Reality( فمن الشائع اآلن استخدام تطبيقات االستحواذ 
على ساحة املعركة، حيث أن الواقع املعزز والواقع االفترا�سي هما مجاالن 
آخران للتكنولوجيا االستهالكية تسخرهما القوات املسلحة، ومنذ فترة 
في خوذات مقاتالت F16.وهناك   AR الرأس تم نشر سماعات  طويلة 
تكنولوجيا األسلحة املجتمعية Social Weapons وهي كل التكنولوجيا 
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التي يمكن أن تؤدي إلي التشويش الالسلكي وقرصنة الكمبيوتر وتعطيل 
ضد  األسلحة  تحويل  وحتى  طيار  بدون  الطائرات  واختطاف  اإلرسال 

مشغليها.

 مثال ذلك: البرمجيات الخبيثة، مثل الفدية الخبيثة “رانسوموير” الذي 
أصاب املؤسسات واألجهزة الحكومية والخاصة في كثير من دول العالم 
)حوالي 100 دولة( في عام 2017، حيث استهدف القراصنة غلق األنظمة 
يتمكن  لن  بحيث  املختلفة  واملؤسسات  الحكومات  في  التكنولوجية 
أصحابها من فتحها واستخدامها إال بعد دفع مبلغ من املال. مثل هذه 
التهديدات تكون سببا للتأثير سالبا وبقوة علي االقتصاد وتسبب الفو�سى 

وتصيب الدولة بالشلل واذا استمر ممكن أن تسقط الدول. 

ومن األسلحة املجتمعية أيضا وسائل اإلعالم االجتماعي التي استخدمت 
 كسالح من 

ً
في تعبية االحتجاجات الشعبية، وكذلك اسُتخدمت أيضا

أشكال االرتباك للدول، كما حدث في الثورات التي حدثت في املنطقة 
وكرانيا 

ٔ
في عام 2011. وأيضا كما فعلت القوات الروسية التي تقاتل في ا

والتي قيل إنها استخدمت تويتروفيسبوك لنشر معلومات كاذبة حول 
األحداث على األرض، وكما اتهمت روسيا باستخدام البرمجيات الخبيثة 
الختراق تطبيق األندرويد الذي تستخدمه القوات األوكرانية لتحسين 
دقة مدفعيتها من أجل تحديد املوقع الجغرافي للوحدات. وتكنولوجيا 
العمليات النفسية و التحكم اآللي لألجهزة املتصلة بالنت، مثل عملية 
»botnet« والتي هي عبارة عن عدد من األجهزة املتصلة باإلنترنت، كل منها 
ل واحً داأو اكثر من برامج الروبوت، لنشر األخبار املزورة للتأثير على 

ّ
يشغ

الراي العام في املجتمع املستهدف خاصة علي منصات وسائالالتصال 
االجتماعي، وذلك عن طريق تنفيذ هجوم رفض الخدمة املوزع )هجوم 
ويسمح  فيها،  مرغوب  غير  وإرسالرسائل  البيانات،  وسرقة   ،  )DDoS
للمهاجم بالوصول ٕالى الجهاز املستهدف و التحكم به وحتي استخدامه 

كآلة تسجيل.
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الخاتمة

إن هذا البحث يتحدث عن دور عاملة مسلمة عربية قدمت للهندسة 
واكتشافها  املقبلة  العاملية  الحرب  عن  االستقبالية  وأخبارها  والعلوم 
عن هذه الحرب يلفت النظر إلى حدوثها بالروبات وبغير القوة اإلنسانية 
إثر تقدم العلوم والتكنولوجية. فالتطور العلمي والتكنولوجيا يلزم أن 
مع اآلداب اإلسالمية واألخالق اإلنسانية وأداء الحرمة اإلنسانية، فإن 
العلم من واجباته أن يرشد اإلنسان إلى حياة علمية وترقية متحضرة. 
إلى الهالك والتدمير  وليس التطور العلمي معناه أن يوصل اإلنسانية 
وقتل اإلنسانية ظلما وقسرا، وهذا يوصل املجتمع اإلنساني إلى الفو�سى 
والهمجية والفو�سى.ولكن التطور العلمي هو النظام القائم والحضاري 
الذي يخلق املناخ الثقافي. وال بد لنا أن نبحث ونتابع ونتعرف على املنهج 

الذي يحقق الغاية واملقصد.
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around	the	world	to	attend	the	62nd	Lindau	Nobel	Laureate	Meeting.	In	
2014,	 she	got	 the	AGNES	Grant	 for	 Junior	Researchers	 -supported	by	
Av	H	and	TWAS.	A	year	later,	she	was	rewarded	the	Elsevier	Foundation	
Award,	 which	 recognized	 her	 research	 in	 Physics	 and	 Math	 for	 Early-
Career	 Women	 Scientists	 in	 the	 Developing	 World	 (https://cpb-us-e1.
wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/9/13268/files/2016/07/Eassa-
10cue4g.pdf.	 Access:	 12/02/20.	 To	 sum	up,	 it	 can	be	 said	 that	 Eassa	
becomes	an	 iconic	 figure	and	a	 role	model	 that	has	an	 impact	on	her	
country	that	still	places	obstacles	in	women’s	paths	where	conservative	
values	 often	 prevent	 that	 education	 from	 translating	 into	 roles	 in	 the	
workforce,	and	many	women	have	traditionally	stayed	at	home,	either	by	
choice,	or	because	of	cultural,	social,	or	familial	pressures.

Conclusion

Though	a	slight	increase	of	the	number	of	Arab	women	in	the	fields	of	
sciences	and	technology	have	been	recorded	in	recent	years,	according	
to	studies	and	articles,	the	percentage	of	women	who	are	knowledgeable	
scientists	remains	very	small	while	their	number	is	much	less	than	that	
of	 men.	 The	 cultural	 norms	 and	 restrictions	 that	 are	 still	 imposed	 on	
women	hinder	their	participation	in	the	political	and	social	change	more	
than	 they	 hinder	 men.	However,	 despite	 the	discrepancy	between	 the	
number	of	men	and	women,	who	face	barriers	 in	real	 life	that	prevent	
them	from	participating	 in	the	field	of	sciences	and	technology,	 in	 the	
words	of	Nashwa	Abo	Alhassan	Eassa,	“Women	in	academia	must	work	
twice	as	hard	to	prove	that	they	are	competent.	Men	don’t	have	to	exert	
themselves	 in	 the	 same	 way.	 I	 can	 see	 this	 structure	 everywhere:	 in	
Sudan,	in	other	developing	countries,	and	also	in	Sweden.	Men	have	the	
top	jobs	in	the	academic	world.	Much	remains	to	be	done”.

Women	in	the	Arab	world	are	not	literate,	or	not	enough	literate	in	this	
matter.	This	lack	of	education	can	be	overcome	by	training	to	overcome	
all	 kinds	 of	 constraints,	 which	 include	 family	 and	 society	 barriers,	
stereotypes	 placed	 on	 women.	 For	 the	 aforementioned	 reasons,	 it	 is	
obvious	that	Arab	women	are	in	need	of	training	on	sciences	and	use	of	
technology	in	order	for	them	to	be	able	to	voice	out	their	thoughts	and	
advocate	for	women	causes	in	the	Arab	world.



281 اإ�سهامات املراأة العربية يف العلوم احلديثة

many	Arab	women	to	mark	their	presence	as	mathematicians.

5- Nashwa Abo Alhassan Eassa (1980-) A wellknown Physisist

Nashwa	 Abo	 Alhassan	 Eassa	 is	 a	 famous	 Sudanese	 nano-particle	
physicist.	 She	 was	 born	 in	 Omdurman,	 Sudan	 in	 1980.	 After	 finishing	
her	studies,	she	started	her	career	as	an	assistant	professor	of	physics	
at	Al-Neelain	University	 in	Khartoum,	 the	capital	 of	Soudan.	 Later,	 she	
obtained	 her	 BSc	 in	 physics	 from	 the	 same	 university	 in	 2004.	 She	
later	 succeeded	 to	 get	 her	 Master	 of	 Science	 in	 nanotechnology	 and	
materials	 physics	 from	 Sweden›s	 Linköping	 University	 in	 2007.	 She	
also	 worked	 as	 a	 lecturer	 and	 assistant	 professor	 of	 physics	 at	 Al-
Neelain	University	since	2007.	She	earned	her	PhD	from	Nelson	Mandela	
Metropolitan	 University	 (NMMU)	 in	 2012.	 Since	 2013,	 Eassa	 pursued	
a	 post-doctoral	 fellowship	 in	 nanophotonics	 at	 NMMU.	 Moreover,	 she	
worked	 as	 a	 member	 of	 Organization	 for	 Women	 in	 Science	 for	 the	
Developing	 World›s	 South	 African	 Institute	 of	 Physics.	 Meanwhile,	 she	
also	 founded	 the	 non-governmental	 organization	 Sudanese	 Women	 in	
Sciences	in	2013.		Her	field	of	research	focuses	on	Band	gap	engineering	
of	oxide	semiconductors	photo	catalyst	to	be	used	in	water	treatment,	
solar	energy	and	Photonics	Materials,	which	 is	based	on	her	preceding	
research	studies	on	Surface	modification	of	 In	As	 (111)A	and	 (001)	 to	
study	effect	of	 chemical	processing	such	as	passivation	 ,	 etching	and	
oxidation	 on	 electronic	 structure	 and	 photoluminescence	 properties.	
Eassa	is	the	author	and	co-author	of	five	peer-reviewed	journal	articles	
and	 two	 conference	 papers.	 Eassa	 also	 Founded	 and	 is	 President	 of	
Sudanese	 Women	 in	 Science	 Organization	 (SWSO).	 She	 is	 at	 the	 head	
of	 the	 Organization	 for	 Women	 Scientists	 for	 the	 Developing	 World	
(OWSD)	as	well	as	the	South	African	Institute	of	Physics	(SAIP).	Eassa	is	
involved	in	the	development	of	nanotube	structures	and	titanium	oxide	
nanoparticles.	She	is	also	involved	in	projects	to	develop	methods	to	split	
water	molecules	for	hydrogen	collection	and	to	sanitize	water	with	solar	
radiation.	By	imposing	her	presence,	especially	in	the	field	of	advanced	
research,	Eassa	received	many	scientific	grants	such	as	the	Organization	
for	 Women	 Scientists	 for	 the	 Developing	 World	 (OWSD)	 Fellowship	 in	
2008.	It	 is	followed,	then	by	the	most	outstanding	poster	presentation	
award	in	field	of	material	science	delivered	at	SAIP,	South	African	in	2009	
where	she	obtained	the	Research	Capacity	Development	fellowship	(RCD),	
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4- Maryam Mirzakhani (1977-2017). A leading Scholar in Mathematics 

	Maryam	Mirzakhani	was	born	and	spent	her	childhood	 in	Tehran,	 Iran.		
Her	interest	in	science	started	when	she	was	in	high	school.	Her	favorite	
subject	 was	 mathematics,	 which	 allowed	 her	 to	 gain	 twice	 the	 gold	
medal	in	the	International	Mathematical	Olympiad,	with	a	perfect	score	
of	41	out	of	42	points	 in	2014.	Mirzakhani	got	a	bachelor›s	degree	 in	
mathematics	in	1999	from	the	Sharif	University	of	Technology	in	Tehran.	
As	a	brilliant	student,	she	obtained	her	PhD	from	Harvard	University	and	
became	 a	 leading	 scholar	 on	 the	 dynamics	 and	 geometry	 of	 complex	
surfaces.	 In	 2014,	 she	 became	 the	 first	 female	 winner	 of	 the	 Fields	
Medal,	the	most	prestigious	award	in	mathematics.	According	to	George	
Farrant,	her	friend	and	collaborator,	Maryam	Mirzakhani	used	to	spend	
much	of	her	 time	 in	studying	mathematics.	She	states	 that	 she	 loves	
and	 is	 fascinated	 by	 “the	 excitement	 of	 discovery	 and	 enjoyment	 of	
understanding	something	new,	the	feeling	of	being	on	top	of	a	hill,	and	
having	a	clear	view.”	The	lengthy	academic	career	of	Maryam	Mirzakhani	
allowed	her	to	win	a	junior	fellowship	and	to	become	a	Clay	Mathematics	
Institute	research	fellow	at	Princeton	University	in	New	Jersey.	After	her	
great	success,	she	gained	the	rank	of	a	full	professor	at	the	prestigious	
Stanford	University	in	California	in	2008.	Maryam	was	then	regarded	as	
a	 leader	 in	 the	 fields	 of	 hyperbolic	 geometry,	 topology	 and	 dynamics.	
She	 worked	 as	 a	 talented	 mathematician	 whose	 contributions	 to	
geometry	 and	 dynamical	 systems	 were	 highly	 valued.	 The	 ingenuity	
of	 her	 interdisciplinary	 work	 combines	 research	 studies	 on	 hyperbolic	
geometry	 of	 mathematical	 objects	 called	 Riemann	 surfaces,	 complex	
analysis,	topology,	and	dynamics.	She	won	many	prizes:	the	Ruth	Lyttle	
Satter	Prize	in	Mathematics	in	San	Diego	in	2013.	She	was	elected	to	the	
Paris	Academy	of	Sciences	in	2015,	the	American	Philosophical	Society	
in	2015,	the	National	Academy	of	Sciences	 in	2016,	and	the	American	
Academy	of	Arts	and	Sciences	 in	2017.	She	was	an	 invited	speaker	at	
the	Topology	and	Dynamical	Systems	&	ODE	section	of	the	International	
Congress	of	Mathematicians	in	2010	when	she	gave	the	lecture	On	Weil-
Petersson	volumes	and	geometry	of	random	hyperbolic	surfaces.	Again	
at	the	International	Congress	of	Mathematicians	in	Seoul,	South	Korea,	
in	2014	she	was	a	plenary	speaker.	 It	can	be	deduced	that	during	her	
short	 life	 time,	 Maryam	 made	 invaluable	 contributions	 to	 the	 field	 of	
mathematics	while	her	amazing	parcours	and	high	creativity	has	inspired	
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Ph.D.	in	astrophysics	and	space	plasma	in	1971.		She	worked	as	a	research	
scientist	 at	 the	 Centre	 National	 d›Etudes	 des	 Telecommunications	 in	
France.		Five	years	later,	she	settled	in	Los	Angeles	where	she	becomes	a	
geophysics	researcher	in	the	UCLA	Institute	of	Geophysics	and	Planetary	
Physics	until	1985.	During	that	period	of	time,	Maha	was	appointed	as	a	
Professor	in	the	UCLA	Department	of	Physics	and	Astronomy.	Her	great	
success	 and	 contribution	 to	 astronomy	 and	 physics	 helped	 her	 to	 be	
elected	a	Fellow	of	the	American	Physical	Society	(1986)	as	well	as	to	the	
American	Geophysical	Union	in	1993.	Maha	has	more	than	300	published	
studies	in	the	field	of	space	plasma	physics.	She	is	then	regarded	as	one	
of	the	world’s	foremost	specialists	 in	the	polar	aurora,	 that	entrancing	
atmospheric	phenomenon	resulting	from	the	permeation	of	the	earth’s	
magnetic	 field	by	solar	winds	and	manifested	as	 luminous	waves	 that	
stretch	for	thousands	of	kilometers	over	the	north	and	south	poles.	Maha	
founded	 the	 UCLA	 Space	 Plasma	 Simulation	 Group	 (SPSG),	 which	 was	
one	of	the	first	groups	in	the	country	dedicated	to	using	plasma	physics	
simulations	 for	 magnetospheric	 physics	 in	 close	 coordination	 with	
spacecraft	data.	The	UCLA	group,	under	her	 leadership	developed	one	
of	the	first	global	magnetohydrodynamic	(MHD)	simulations	of	the	solar	
wind,	magnetosphere	and	ionosphere	system.	She	led	the	development	
of	the	large-scale	kinetic	simulation	technique	in	which	the	trajectories	of	
millions	of	ions	or	electrons	are	traced	in	the	time	dependent	magnetic	
and	 electric	 fields	 derived	 from	 the	 MHD	 simulations.	 Over	 the	 years,	
Maha	 was	 principal	 investigator	 on	 numerous	 grants	 from	 NASA	 and	
NSF	 (https://senate.universityofcalifornia.edu/in-memoriam/files/maha-
ashour-abdalla.html).	She	died	in	2016	after	she	received	several	prizes,	
which	 include,	 The	 Japan	 Society	 for	 the	 Promotion	 of	 Science	 (JSPS)	
Research	Fellowship	 in	1984;	 the	UCLA	Woman	of	Science	Award,	 two	
years	 later;	 The	 NASA	 Group	 Achievement	 Award	 for	 Polar	 MFE	 Team,	
Global	Geospace	Science	 (GGS)	 Investigations	Team	 in1998;	 the	NASA	
Group	 Achievement	 Award	 for	 Theory	 Investigation	 Team/UCLA	 Global	
Aerospace	Science	(GGS)	 Investigations	Team,	the	same	year.	 In	2004,	
she	received	the	Department	of	the	Army	«Outstanding	Civilian	Service	
Medal»,	which	is	followed	by	the	European	Space	Agency	award	for	her	
outstanding	contribution	to	Cluster›s	exploration	of	Geospace	in	2005.
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angled	planes,	its	design	looks	like	a	bird	in	flight.	It	is	followed	by	many	
other	major	architectural	achievements	 including	the	Kurfürstendamm	
(1986)	 in	 Berlin	 ;	 the	 housing	 project	 for	 IBA	 Housing	 (1989–93)	 in	
Berlin.	Between	1992	and	1993,	she	designed	 the	Düsseldorf	Art	and	
Media	 Centre	 and	 the	 Cardiff	 Bay	 Opera	 House,	 the	 following	 year,	 in	
Wales.	In	1999,	she	constructed	the	Mind	Zone	exhibition	space	at	the	
Millennium	Dome	 in	Greenwich,	 London,	 and	 then	 the	 Land	Formation	
One	exhibition	space	from	1997	to	99	in	Weil	am	Rhein,	Germany.	Hadid’s	
projects	were	not	limited	to	Europe	for	in	2000,	she	initiated	a	new	Lois	&	
Richard	Rosenthal	Center	for	Contemporary	Art	in	Cincinnati,	Ohio,	which	
is	the	first	American	museum	made	by	a	woman.	This	 large	project	of	
85,000-square-foot,	 7,900-square-metre,	 and	 centre	was	 inaugurated	
in	2003.	She	is	also	the	designer	of	the	MAXXI	museum	of	contemporary	
art	and	architecture	in	Rome	with	which	she	won	the	Royal	Institute	of	
British	Architects	 (RIBA)	Stirling	Prize	 for	 the	best	building	by	a	British	
architect.	 Hadid	 also	 achieved	 designing	 the	 Heydar	 Aliyev	 Center,	 a	
cultural	centre	that	opened	in	2012	in	Baku,	Azerbaijan	and	was	awarded	
the	 London	 Design	 Museum’s	 Design	 of	 the	 Year	 in	 2014.	 Her	 other	
notable	works	 included	the	London	Aquatics	Centre	built	 for	 the	2012	
Olympics;	the	Eli	and	Edythe	Broad	Art	Museum,	which	opened	in	2012	at	
Michigan	State	University	in	East	Lansing,	Michigan;	and	the	Jockey	Club	
Innovation	Tower	in	2014	for	the	Hong	Kong	Polytechnic	University.Her	
several	awards	included	the	Japan	Art	Association’s	Praemium	Imperiale	
prize	for	architecture	in	2009,	and	the	Royal	Gold	Medal	for	Architecture	
(2016),	RIBA’s	highest	honour.	Hadid	was	a	member	of	the	Encyclopædia	
Britannica	Editorial	Board	of	Advisors	from	2005	to	2006.	In	2012,	she	
was	made	a	Dame	Commander	of	the	Order	of	the	British	Empire	(DBE).	
In	2016,	Zaha	Hadid	died	from	a	heart	attack	and	the	world	will	remember	
this	 amazing	woman,	who	 is	 given	 the	prestigious	name	of	 “A	Diva	of	
World	Architecture”

3- Maha Ashour-Abdalla (1964-2016) A World Luminary Astrophysician

Maha	Ashour-Abdalla	is	world	renowned	Egyptian	scientist	of	astrophysics	
and	 director	 of	 the	 Center	 for	 Digital	 Simulation	 of	 the	 University	 of	
California-Los	Angeles.	She	was	born	in	Alexandria,	Egypt	where	she	studied	
and	obtained	her	Bachelor	of	Science	degree	in	physics.		After	that,	she	
followed	her	studies	at	the	Imperial	College	of	London	where	she	got	her	
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internationally	 by	 mingling	 art,	 science	 and	 technology	 to	 shape	
her	 astounding	 designs.	 She	 studied	 and	 obtained	 a	 first	 degree	 in	
mathematics	 from	 the	 American	 University	 in	 Beirut	 before	 travelling	
abroad,	 in	 1972,	 to	 continue	 her	 studies	 of	 architecture	 at	 the	
Architectural	 Association	 School	 of	 Architecture	 in	 London.	 In	 1982,	
she	 started	 her	 career	 as	 a	 teaching	 assistant,	 a	 period	 in	 which	 she	
succeeded	to	outstrip	538	other	architects	by	winning	the	project	design	
for	 the	 Peak	 Building	 in	 Hong	 Kong.	 Afterwards	 in	 1966,	 she	 gained	
several	 international	 competitions,	 including	 that	 for	 the	 design	 of	 a	
“habitual	bridge”	in	the	center	of	London,	which	includes	many	buildings,	
theatres,	 cinemas,	 hotels	 and	 restaurants.	 Meanwhile,	 Zaha	 Hadid	
taught	architecture	 in	various	universities	and	 institutions	such	as	 the	
Architectural	Association,	Harvard	University,	 the	University	of	Chicago,	
and	Yale	University.	She	also	worked	as	a	furniture	designer,	a	stylish	of	
interior	spaces	such	as	restaurants,	and	a	set	designer.	Moreover,	she	
notably	designed	and	accomplished	several	major	architectural	projects,	
such	as	the	Rosenthal	Center	for	Contemporary	Art	in	Cincinnati,	a	BMW	
plant	in	Leipzig	and	the	Bergisel	Ski	Jump	in	Innsbruck.	She	also	won	the	
contract	to	build	a	bridge	connecting	Abu	Dhabi,	the	island	on	which	the	
capital	of	 the	United	Arab	Emirates	 is	situated,	 to	the	mainland	of	the	
United	Arab	Emirates.	This	is	the	first	bridge	ever	not	only	to	have	been	
built	by	a	woman	but	to	have	been	seen	through	from	design	to	completion	
by	an	architect.	In	2005,	she	had	the	merit	of	the	first	Arab	woman	who	
was	 awarded	 the	 Pritzker	 Prize,	 architecture,	 which	 is	 comparable	 to	
the	Nobel	Prize.	Zaha	Hadid	carried	on	her	 international	achievements	
by	her	new	design	for	the	Odrupgaard	Museum	in	Copenhagen.		Talking	
about	 her	 choices	 and	 her	 very	 distinguished	 designs,	 this	 renowned	
architect	affirms	that	 in	designing	the	museum,	she	tried	“to	fuse	the	
architectural	 space	 with	 the	 natural	 scenery	 of	 the	 park	 in	 which	 it	 is	
enclosed”.	The	 “amazing	 transition	 from	closed	 to	open	sites”	 is	what	
most	fascinated	her	in	Arab	architecture,	which,	in	her	opinion,	achieves	
the	 fundamental	 function	 of	 architectural	 structure;	 she	 insists	 that:	
“The	joyous	aesthetic	sensation	of	moving	from	an	enclosed	space,	such	
as	the	prayer	area	in	the	Zeitouniya	Mosque	in	Tunisia,	to	the	mosque’s	
courtyard,	open	to	the	sun,	the	air	and	nature”.		Zaha	Hadid’s	first	major	
built	project	was	the	Vitra	Fire	Station		from	1989	to	1993,	 in	Weil	am	
Rhein,	 Germany.	 The	 project	 is	 created	 in	 the	 form	 of	 several	 sharply	
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1- Sameera Moussa (1917- 1952) An Astounding Nuclear Scientist, 

Sameera	Moussa	 is	 an	Egyptian	 impressive	nuclear	 scientist.	 She	was	
born	on	March,	3rd,	in	Gharbia,	Egypt	in	1917.	After	she	got	with	honor	
a	Bachelor	of	Science	degree	in	radiology	and	a	PhD	in	atomic	radiation	
from	 Cairo	 University	 in	 1940;	 she	 become	 the	 first	 woman	 to	 hold	 a	
University	post	as	an	Assistant	Professor	at	Faculty	of	Sciences.	Affected	
by	 the	 appalling	 death	 of	 her	 mother	 at	 an	 early	 age,	 she	 dedicated	
her	 life	 to	 science	 by	 working	 tirelessly	 to	 find	 out	 cheap	 medical	
treatments	 through	 the	peaceful	use	of	atomic	energy.	She	examines	
the	effects	of	the	X	rays	radiation	on	various	materials	for	the	sake	of	
discovering	 an	 affordable	 remedy	 to	 cancer.	 She	 devoted	 all	 her	 time	
seeking	 treatments	 for	 patients	 and	 as	 a	 volunteer	 taking	 care	 of	
them	in	hospitals.	Her	success	and	motivation	 led	her	to	go	to	the	US	
on	a	Fulbright	scholarship	to	study	at	modern	research	facilities	at	the	
California	University.	 In	 recognition	of	her	pioneering	nuclear	 research,	
she	was	the	first	foreigner	given	permission	to	visit	the	secret	US	atomic	
facilities.	At	a	 time	when	 the	Second	World	War	was	ongoing,	 and	 the	
events	of	bombs	in	Hiroshima	and	Nagasaki	were	occurring,	Moussa	was	
still	 determined	 to	show	 the	world	 that	nuclear	 technology	should	not	
always	be	dangerous.	In	England,	she	made	two	significant	contributions	
in	 physics.	 She	 organized	 the	 International	 Atomic	 Energy	 for	 Peace	
Conference,	 calling	 on	 prominent	 scientists	 to	 create	 a	 committee	 to	
protect	 against	 nuclear	 hazards,	 as	 well	 as	 making	 nuclear	 treatment	
more	accessible.	She	said,	“I’ll	make	nuclear	treatment	as	available	and	
as	cheap	as	Aspirin.”	Moussa	has	been	awarded	several	prizes;	the	1953	
honor	by	the	Egyptian	Army,	and	the	1981	Order	of	Science	and	Arts,	and	
a	school	and	a	laboratory	in	her	home	village	were	also	named	after	her.	
Most	importantly,	she	has	paved	the	way	for	Egyptian,	Arab	and	African	
women	scientists	to	take	over	and	make	momentous	changes	for	their	
country	and	the	world.	Though	she	was	offered	the	American	citizenship,	
her	desire	was	to	come	back	to	Egypt.	But,	she	died	in	August	5	in	a	car	
accident	in	California	before	returning	to	her	cherished	homeland	(From	
The	Story	of	).

2-Zaha Hadid (1950- 2016) An Impressive Architect

Zaha	 Hadid	 is	 a	 well	 known	 Iraqi	 architect.	 She	 was	 born	 on	 October	
31,	 1950	 in	 Baghdad,	 Iraq.	 She	 rose	 to	 the	 summit	 of	 her	 profession	
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exceeded	 men’s	 by	 30	 percent.136	 Such	 improved	 levels	 of	 female	
schooling	eventually	register	as	 improved	average	female	 literacy	(Ibid,	
p,53)

More	 significantly,	 	 “Whatever	 hindrances	 to	 equality	 Muslim	 legal	
systems	 pose	 for	 women,	 Muslim	 women	 across	 all	 regions	 have	
made	 rapid	 progress	 in	 recent	 decades	 in	 a	 number	 of	 statistically	
measurable	 aspects	 of	 life,	 notably	 education	 and	 health.	 In	 these	
areas,	 Arab	 nations	 have	 significantly	 reduced	 both	 gender	 gaps	 and	
the	 formerly	 wide	 differences	 in	 average	 attainment	 between	 Muslim	
and	non-Muslim	societies.(Ibid,	 p,2)	 “One	 impetus	was	 the	emergence	
of	women’s	movements	worldwide	beginning	in	the	1970s,	movements	
of	activists	who	pushed	for	women’s	rights	and	gender	equity.	Another	
impetus	 came	 from	 the	 economic	 development	 interests	 of	 national	
governments	and	international	organizations.	Such	institutions	began	to	
focus	on	a	range	of	women’s	issues,	initially	a	narrow	range,	e.g.,	fertility	
limitation	and	maternal	health,	as	women	came	to	be	seen	as	an	element	
in	 development”(p,5).	 In	 addition,	 “Social	 scientists	 within	 the	 various	
disciplines	 each	 adopted	 the	 multiple	 goals	 of	 remedying	 women’s	
“invisibility”	within	the	discipline’s	focus	area	and	of	exposing	women’s	
unequal	status	and	access	to	societal	goods	(p,5).	

Yet,	Arab	women	have	amply	demonstrated	their	capacity	to	participate	
in	areas	of	human	activity	outside	the	family.	Though	in	Arab	countries,	
women	are	still	denied	opportunities	to	use	their	capabilities	in	traditional	
economic	 areas	 and	 political	 institutions,	 where	 men	 tend	 to	 remain	
dominant,	it	should	nevertheless	be	recognized	that	women	have	made	
increasingly	significant	inroads	in	the	scientific	fields.	Indeed,	some	have	
achieved	critical	acclaim	in	domains	which	were,	until	recently,	restricted	
to	men	as	the	subsequent	portraits	and	brief	sketches	of	Arab	women’s	
distinguished	contributions	to	sciences	and	technology	illustrate.

Portrait of Five Arab Women Luminaries

Despite	 chaining	 obstacles	 as	 described	 in	 the	 previous	 section,	 Arab	
history,	both	ancient	and	modern,	records	the	achievements	of	numerous	
female	 luminaries	 who	 have	 imposed	 their	 knowledge.	 Among	 these	
leading	lights,	which	 I	put	 in	a	chronological	order,	figures	the	name	of	
Sameera	Moussa,	Zaha	Hadid,	Maha	Ashour-Abdalla,	Maryam	Mirzakhani,	
and	Nashwa	Abo	Alhassan	Eassa.
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status	of	women	in	three	North	African	countries,	Morocco,	Algeria,	and	
Tunisia,	 points	 out	 to	 the	 differing	 patterns	 of	 women’s	 sociopolitical	
participation	and	access	to	 legal	rights	not	so	much	to	 Islam	as	to	the	
ways	 in	 which	 kinship	 systems	 in	 the	 societies	 affected	 differentially	
the	process	of	state	building	that	support	patriarchal	social	relations.	In	
describing	such	persistent	features	of	patriarchy,	particularly	the	lack	of	
full	equality	within	 families	and	marriage,	 the	author	stresses	violence	
against	women	and	women’s	disadvantage	in	access	to	resources,	such	
as	property.	She	writes	that	in	Muslim	areas,	veiling	and	sex,	segregation	
form	part	of	 the	gender	system,	gender-based	 inequalities	associated	
with	 the	so-called	 “patriarchal	gender	 system”.	Male	domination,	early	
marriage,	consequent	high	fertility,	restrictive	codes	of	female	behavior,	
the	 linkage	 of	 family	 honor	 with	 female	 virtue,	 domestic	 violence	 play	
important	 role	 in	 limiting	 the	 advancement	 of	 women.	 Considered	
together,	 these	 factors	 are	 incompatible	 with	 women’s	 equality	 while:	
“The	most	explicit	aspect	of	Islamic	family	law	concerns	gender	relations.	
Islamic	family	law	places	women	in	a	subordinate	status	by	giving	power	
over	women	to	men	as	husbands	and	as	male	kin.	Islamic	law	in	effect	
sanctions	the	control	of	women	by	their	own	kin	group”	concludes	the	
author	(Charrad.2001:28).

Arab Women’s Attempts Breaking the Barriers Through Education

However,	 it	 is	 important	 to	 point	 out	 that	 the	 unsupportive	 and	
inauspicious	factors	for	Arab	women	emancipation	vary	from	a	nation	to	
another	and	from	a	region	to	another.	What	is	significant	is	that	through	
education,	Arab	women	endeavor	to	clear	the	ground	for	alternatives	to	
enhance	their	sense	of	empowerment	via	their	increasing	public	role	and	
earnings.	 In	the	Arab	world,	the	level	of	girls’	access	to	basic	schooling	
has	 risen	 to	more	 than	85	percent	 in	 the	majority	of	countries	and	to	
70	 percent	 in	 three	 quarters,	 with	 only	 three	 Arab	 countries	 (Djibouti,	
Sudan,	 and	Yemen)	 facing	more	 than	half	 of	 girls	 deprived	of	primary	
education.135	 Arab	 countries	 with	 high	 general	 levels	 of	 schooling	
have	 almost	 eliminated	 gender	 gaps	 in	 urban	 settings,	 although	 such	
gaps	 remain	 wide	 in	 rural	 areas.	 At	 higher	 levels	 of	 education,	 female	
enrollments	sometimes	even	exceed	those	of	males,	as,	for	example,	in	
Iran,	where	54	percent	of	recent	entrants	to	universities	were	women,	
and	 in	Kuwait,	where	 in	2003	female	 registrations	 in	higher	education	
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and	have	scaled	the	heights	of	human	endeavor	in	different	spheres	of	
knowledge.	

Causal Factors Hindering Arab Women’s Presence in the Field of Sciences

Though	Arab	women’s	intellectual	energy	has	been	released	in	the	last	
three	decades	with	the	expansion	of	universities	and	other	educational	
institutions	 in	 most	 Arab	 countries	 and	 with	 the	 persistent	 presence	
of	 women	 in	 higher	 education,	 until	 today,	 the	 Arab	 Women	 remain	
largely	under-represented	and	unacknowledged	 in	the	field	of	science,	
technology,	 engineering,	 mathematics,	 and	 physics.	 According	 to	 the	
WIL	 Economic	 Forum,	 November	 2018,	 in	 the	 ranks	 of	 scientists	 and	
researchers,	a	discrepancy	in	favor	of	men	remains	although	the	reverse	
is	true	in	the	social	sciences,	education,	and	literature	(UN	and	ESCWA,	in	
Arabic,	2003,	6).	In	the	Algeria,	for	instance,	women	engage	far	more	in	
intellectual,	literary	and	media	pursuits	than	in	scientific	fields.	Until	the	
1990s,	 Algerian	 women’s	 participation	 in	 scientific	 research	 remained	
modest,	if	not	even	worse.	Such	a	hindrance	was	the	outcome	of	harsh	
traditions,	state	policy,	and	some	hard-line	fundamentalist	forces,	which	
blocked	and	still	prevent	women’s	equal	access	to	the	fields	of	sciences	
and	technology.	Thus,	due	to	gender	 inequality,	 it’s	difficult	for	women	
to	reach	a	position	of	power	and	leadership.	Other	obstacles,	which	limit	
women’s	advancement,	include	unfair	distribution	of	opportunities,	duty	
loads,	and	restrictions	from	families	for	studying	and	training	abroad.	As	
Arab	women,	Algerian	girls	are	seeking	for	more	space,	liberty,	autonomy	
in	the	family	and	society,	and	chances	to	acquire	the	skills	and	experience,	
which	can	allow	them	to	manage	and	drive	the	business	in	technical	and	
operational	roles.	They	are	claiming	ongoing	reinterpretation	to	unravel	
outmoded	 cultural	 ideas	 and	 practices,	 an	 old	 tradition	 of	 misogyny,	
traditional	kinship-based	patriarchal	family,	which	was	promoted	in	Arab	
states	by	television,	state	monopoly,	and	even	by	school	textbooks	(Cited	
in	Women	in	Islamic	societies	(p,32).	

Meanwhile,	 Arab	 women	 intellectuals	 call	 for	 stopping	 the	 constraints	
related	 the	 patriarchal	 misreading	 of	 religion,	 which	 fosters	 normative	
cultural	 notions	 of	 gender	 patriarchal	 rationales	 for	 women’s	
subordination	 and	 a	 legitimizing	 role	 in	 women’s	 second-class	 status.		
Among	 the	 causal	 factors,	 which	 hinder	 Arab	 women’s	 progress,	
Mounira	Charrad	in	her	analysis	from	a	comparative	perspective	of	the	
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Introduction

The	present	paper	introduces	some	scientific	Arab	women	who	are	role	
models	as	they	have	been	able	to	lead	amazing	careers	at	the	personal	
and	professional	levels.	The	success	these	selected	Arab	women	appears	
in	the	way	they	have	broken	the	glass	ceiling,	with	tapping	into	new	areas	
of	sciences	and	technology	that	were	male-dominated	for	a	 long	time.		
These	Arab	women	have	amply	demonstrated	their	capacity	to	participate	
in	areas	of	human	activity	outside	the	family.	Yet,	before	presenting	the	
portrait	these	Arab	women	whose	achievements	have	allowed	them	to	
scale	 the	heights	of	human	endeavor	 in	different	scientific	spheres,	 it	
is	useful	to	explain,	first	and	foremost,	the	Arab	women	late	coming	to	
the	 field	 of	 sciences	 and	 technology,	 which	 tended	 to	 be	 intimidating	
and	men-controlled	spaces	that	are	still	not	welcoming	to	women	in	Arab	
countries.	Thus,	this	paper	is	divided	into	three	important	parts:	the	first	
one	 tackles	 the	 various	 factors,	 which	 hinder	 Arab	 women’s	 presence	
in	 the	 development	 of	 sciences	 and	 technology.	 The	 second	 part	 is	
devoted	to	the	way	Arab	women	break	the	barriers	through	their	inroads	
in	 the	scientific	domains.	The	 third	one	presents	 the	portraits	 	of	 five	
distinguished	Arab	luminaries,	who	achieved	not	only	successful	careers	
in	male-dominated	 fields	but	 also	 succeeded	 to	 impost	 their	 prints	 in	
the	world	history	of	 architecture,	mathematics,	 physics,	Sciences,	 and	
Astronomy.		The	argument	is	that	if	the	selected	women	in	the	Arab	world	
are	currently	have	succeeded	 to	get	 leading	scientific	positions	at	 the	
national	and	international	levels,	they	proved	that	nothing	is	impossible	
and	that	Women,	even	in	Arab	countries,	can	do	whatever	a	man	can	do,	
and	maybe	even	better.	Our	choice	of	the	five	amazing	Arab	women	is	
motivated	by	the	way	they	have	eagerly	led	the	scientific	field	of	research	

ARAB WOMEN’S INROADS INTO 
SCIENCES AND TECHNOLOGY

Nadia Naar Gada
University	Mouloud	Mammeri	of	Tizi	Ouzou
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This	 year	 science	 week	
celebration	 in	 the	 department	
of	Arabic	was	distinguished	by	
variety	 of	 activities	 including	
debate,	open	house	exhibition,	
technical	talk,	science	quiz	and	
handicraft	workshop.

The	 venue	 witnessed	 grand	 participation	 of	 the	 students.	 On	 26th	
February,	 a	 students	 debate	 was	 conducted	 on	 the	 topic	 “Science	 in	
Modern	India”.	Open	house	exhibition	from	26th	to	28th	February	drew	
special	 attention,	when	44	students	of	MESAsmabi	College,	Vemballur	
along	with	two	faculty	members	visited	the	department	and	interacted	
with	the	students	and	faculty	of	the	department.	

Science	 quiz	 competition	 was	 held	 on	 28th	 evening,	 in	 seminar	
hall.	 an	 illuminating	 and	 interesting	 one	 hour	 Skype	 talk	 by	 Dr	 Sarah	
HamdyRashedy	(Research	Associate,	Department	of	Marine	Environment,	
National	 Institute	 of	 Oceanography	 and	 Fisheries,	 Egypt)	 on	 the	 topic	
“Arab	Women	in	Science”	was	held	on	29th	February.	

One	day	handicraft	workshop	conducted	on	29th	February	was	extremely	
a	 new	 experience	 for	 the	 students.	 This	 workshop	 was	 led	 by	 the	
handicraft	 expertSrimt.	 Nirmala	 M.	 The	 students	 of	 the	 department	
actively	participated	 in	the	practical	sessions	of	the	workshop,	thereby	
making	different	kinds	of	handmade	and	echo-friendly	products	including	
paper	pens,	paper	bags	and	decorative	flowers.

Science Week 
Celebration Report 
Department of Arabic
University of Kerala
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equal	 access	 to	 and	 participation	 in	 science	 for	 women	 and	 girls,	 and	
further	achieve	gender	equality	and	 the	empowerment	of	women	and	
girls,	the	United	Nations	General	Assembly	adopted	a	resolution	declaring	
11	February	as	the	International	Day	of	Women	and	Girls	in	Science.	Such	
international	 efforts	 would	 ultimately	 help	 to	 achieve	 gender	 equality.	
The	recent	documentation	of	cross-nationally-comparable	statistics	on	
women	 in	 science	 by	 UNESCO	 shows	 that	 the	 global	 share	 of	 female	
researchers	is	around	30%,	and	it	is	41.5%	in	the	Arab	world	and	18.5%	
for	South	and	West	Asia.	This	is	an	indicator	that	the	representation	of	
women	in	the	Research	and	Development	Sector	is	not	low	in	the	Arab	
world.	

The	edited	compilation	of	articles	published	by	the	Department	of	Arabic,	
University	of	Kerala,	titled	“Arab	Women	in	Science”	is	the	first	publication	
by	any	department	of	this	University,	as	a	deliverable	of	Science	Week	
Celebrations	 of	 2019.	 Further,	 this	 publication	 will	 serve	 as	 a	 referral	
volume	for	the	students	and	researches	to	understand	the	Arab	women	
who	are	actively	 involved	 in	Science,	a	 reflection	of	 the	great	 tradition	
of	the	Arab	world,	which	nurtured	science	and	contributed	several	basic	
foundations,	specifically	in	Physics,	Mathematics	and	Medicine.	

I	 place	 on	 record	 greater	 appreciation	 to	 Dr.	 Thajudeen	 A.S.,	 Head,	
Department	of	Arabic	and	Mr.	Noushad	V.	for	their	efforts	in	editing	this	
exciting	contribution,	“Arab	Women	in	Science”.	

Prof A. Biju Kumar
Convenor,	Science	Week	Celebrations

University	of	Kerala	
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“The	decadence	which	did	occur	in	the	Islamic	world	belongs	to	a	much	
later	period	of	Islamic	history	than	is	usually	claimed.	This	fact	would	be	
fully	substantiated	if	the	integral	history	of	Islamic	science	and	civilization	
were	 to	be	written	one	day.	Unfortunately	 to	 this	day,	 such	a	detailed	
history	does	not	exist,	 and	moreover,	much	of	 the	scholarly	work	 that	
has	been	done	in	this	field	has	been	carried	out	by	Western	scholars	who	
have	been	naturally	primarily	interested	in	those	aspects	of	the	Islamic	
sciences	that	have	influenced	the	West.	It	remains	the	task	of	Muslims	
scholars	and	scientists	to	look	upon	the	whole	of	this	scientific	tradition	
from	the	point	of	view	of	Islam	and	the	inner	dynamics	of	Islamic	history	
itself”:	said	Seyyed	Hossein	Nasr	in	his	book,	“A	Young	Muslim›s	Guide	to	
the	Modern	World”.	

The	contributions	of	Arab	scholars	in	Mathematics,	Physics	and	Medicine	
are	much	popular	and	impressive,	which	began	with	the	period	in	which	
classical	ancient	Greek,	Chinese,	Indian	texts	were	translated	into	Arabic	
which	 later	 paved	 the	way	 for	 original	 thinking	 and	 contributions	 right	
from	8th	and	9th	centuries.	However,	the	decline	in	the	original	thinking,	
as	in	India,	started	with	the	strict	euro-centric	perception	of	science	and	
methods	 of	 science.	 As	 such	 women	 represent	 only	 a	 minority	 of	 the	
researchers	 of	 the	 world,	 yet	 their	 contributions	 often	 remains	 poorly	
documented	in	many	parts	of	the	world,	not	to	speak	of	Arab	women	in	
Science.	

According	 to	 UN	 Secretary	 General	 António	 Guterres,	 to	 rise	 to	 the	
challenges	 of	 the	 21stcentury,	 we	 need	 to	 harness	 our	 full	 potential,	
which	 demands	 dismantling	 gender	 stereotypes.	 To	 achieve	 full	 and	

Foreword
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	 We	 can	 observe	 a	 perception	 of	 male	 dominance	 in	 Arab	
Scientists	as	we	see	the	whole	history	of	the	science	across	the	globe.	
Apart	from	it	extraordinary	women	from	different	faiths	and	backgrounds	
worked	 alongside	 men	 to	 advance	 their	 communities.	 Their	 inspiring	
stories,	charismatic	personalities	and	determination	to	contribute	to	the	
development	of	their	environment	make	them	beacons	that	guide	young	
women	and	men	today.

	 By	 this	 publication	 we	 wish	 to	 highlight	 their	 contributions,	
hoping	that	new	research	into	unedited	manuscripts	archived	around	the	
world	would	shed	light	on	more	women	achievers	from	that	period.

	 On	behalf	of	University	of	Kerala,	we	extend	our	sincere	gratitude	
to	all	 the	contributors	who	helped	us	 to	bring	out	 this	book	which	will	
serve	 as	 referral	 volume	 for	 the	 students	 and	 researchers.	 We	 thank	
Prof.	A.	Biju	Kumar,	Convenor,	Science	Week	Celebrations,	UoK	&	Head,	
Department	of	Aquatic	Biology	and	Fisheries,	UoK	for	the	foreword	of	the	
book.

Dr. Thajudeen A.S.

Mr. Noushad V.
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The	book	 “Arab	Women	 in	Science”	 is	Arabic	department’s	deliverable	
of	Science	Week	Celebrations	of	2019	held	at	University	of	Kerala	under	
the	auspices	of	Internal	Quality	Assurance	Cell	(IQAC).	The	theme	of	the	
celebration	for	year	2019	was	decided	as	‘Women	in	Science’	to	promote	
gender	equality	among	the	academic	community.	

	 The	edited	Book	contains	16	scholarly	articles	in	Arabic	language	
and	1	article	in	English	language	authored	by	professors	and	researchers	
from	different	universities	and	educational	institutions	across	the	globe.	
We	 feel	 very	 proud	 to	 bring	 out	 this	 work	 which	 will	 shed	 light	 on	 an	
area	which	nurtured	science	and	contributed	several	basic	foundations,	
specifically	in	Physics,Mathematics	and	Medicine.

	 The	vast	contributions,	scholarly	achievements	and	innovations	
of	 the	Arab/Muslim	era	to	world	civilization	encompassed	much	of	 the	
previous	knowledge	of	the	ancient	civilizations	of	the	Middle	East	such	as	
Mesopotamia,	Syria,	the	Greeks,	and	that	of	India,	China	and	Persia.	Arab	
and	Muslim	scholars	would	come	to	nourish	that	which	existed,	comment	
on	it	and	then	add	and	create	fields	within	science	that	eventually	would	
be	transferred	to	Europe	and	to	the	rest	of	the	world.There	was	hardly	
a	single	aspect	of	scientific	knowledge	 in	the	Middle	Ages	that	did	not	
have	an	Arab	connection.	Abu	Musa	Jabir	Ibn	Hayyan,	Adi’	al-Zaman	ibn	
al-Razzaz	al-Jazari,	Abu	Bakr	Muhammad	bin	Zakariya	al-Razi	and	Abu	‘Ali	
al-Husayn	bin	‘Allah	ibn	Sina	are	the	pioneers	of	science	in	Middle	age.	
The	most	of	the	Euro	Centric	historical	works	on	middle	age	has	distorted	
the	facts	and	presented	as	per	their	political	and	religious	will	and	wish.

Editor’s Word
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