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عنوان املداخلة:
مساهمة المرأة المسلمة في دراسة األديان -الواقع واآلفاق-
د .يوسف العايب جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية قسنطينة الجزائر
قسم العقيدة ومقارنة األديان

مقدمة:
تتميز الدراسات الدينية والعقدية والفلسفية بالدسامة والعمق يف الطرح واملعاجلة ،خاصة ما
تعلق منها باملقارنة بني األنساق الدينية والفلسفية املختلفة ،وهذا يرجع إىل طبيعة الظاهرة الدينية
والتجربة الروحية اليت تتميز بالذاتية والتنوع الكبري ،ولقد اهتم املسلمون قدميا وحديثا بدراسة الظاهرة
الدينية من خالل جتارب خمتلفة ومناهج متعددة ،كما اختلطوا بأهل امللل والنحل تعاونا وحوارا
وجداال ودعوة.
لكن املالحظ على هذه التجربة اإلسالمية يف دراسة األديان هو الغياب الالفت والواضح
للمرأة املسلمة يف دراسة األديان واملسامهة يف حركة التثاقف واحلوار مع اآلخر املختلف دينيا وإثنيا.
وحتاول هذه الورقة استقراء التجربة اإلسالمية يف التعامل مع اآلخر دراسة وتعامال ،ومعرفة
مكانة وإسهام املرأة فيها ،والسبب وراء إحجام املرأة عن خوض هذا اجملال من الدراسة.
كما حتاول الورقة الكشف عن مسامهة املرأة املعاصرة يف الدراسات الدينية ،وما مدى التغري
احلاصل يف دورها قدميا وحديثا؟ وهل للمرأة املسلمة املعاصرة إسهام يف احلوار بني الثقافات
واحلضارات واألديان؟ وما هي إسهامات املرأة املسلمة املعاصرة يف التأليف يف جمال العقائد األديان؟
أين تربز أمهية مشاركة املرأة املسلمة يف احلوار الديين ودراسة األديان؟ وما هو مستقبل املرأة
املسلمة يف جمال الدراسات العقدية والدينية؟.

ومن خالل التساؤالت السابقة فإن ورقة البحث ستحاول التطرق إىل املوضوع من خالل
النقاط اآليت ذكرها:
مساهمة المرأة المسلمة في دراسة األديان قديما:

المرأة المسلمة المعاصرة وعالقتها بدراسة األديان:
المساهمة الميدانية للمرأة المسلمة في مجال حوار األديان:
أهمية ومكانة مساهمة المرأة المسلمة في دراسة األديان ونشر ثقافة الحوار والسلم:
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مساهمة المرأة المسلمة في دراسة األديان قديما:

رجت
إذا تصفحنا مصادر التاريخ اإلسالمي وكتب الرتاجم والسري والطبقات وجدناها قد ّ
بالكثري من أمساء النساء اللوايت أبدعن يف الكثري من احلقول املعرفية املختلفة واملتنوعة ،فيذكر صاحب
كتاب "الوايف بالوفيات" املؤرخ "الصالح الصفدي" 1الكثري من النساء العاملات والفقييهات
متكن يف الفقه واحلديث واألدب والشعر والتصوف ،وممن ذكرهن أستاذته آمنة
املتمكنات اللوايت ّ
بنت إبراهيم 2واليت قال عنها« :الشيخة الصالحة أم محمد بنت تقي الدين الواسطي ِ
سم َعت من
ابن عبد الدائم ،وأجازت لي في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بدمشق ،وكتب عنها عبد اهلل بن

المحب».3

كما ترجم السخاوي ألكثر من ألف امرأة متيزن بالعلم واملعرفة وسعة االطالع والتمكن
كن مشاركات غي احلياة االجتماعية والثقافية والعلمية
خاصة يف القرن اخلامس عشر للميالد ،فقد ّ

مع التزامهن مبهمتهن يف البيوت برتبية األوالد والقيام حباجيات الزوج.
ومن كبار العاملات اللوايت درس عليهن مجع كبري من علماء القرن الثامن والتاسع اهلجريني
الشيخة العاملة فاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي (ت308هـ1001/م) 4اليت درس على يديها
 1الصالح الصفدي ،الواايف بالوفيات ،حتقيق واعتناء أمحد األرناؤوط ،وتزكي مصطفى ،دار اإلحياء العريب ،بريوت،
لبنان ،ط ،0000 ،1 :ج ،9 :ص.000 :
 2حممدثة ولدت تقريبا سنة  660ه ومسعت أربعني اآلجري على أمحد بن عبد الدائم وحضرت علي الكرماين لعبد
اخلالق ومسعت أيضا من والدها وأيب بكر اهلروي وإمساعيل القتال وإبراهيم بن أمحد بن كامل وغريهم .وتوفيت يف  06ذي احلجة
سنة  000هـ.
 3عمر رضا كحالة ،أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ج 1 :ص03 :
 4عمر رضا كحالة ،أعالم النساء ،ج ،0 :ص.188 :

أمسَعت الكثري … وأجاز هلا أبو نصر بن
العالمة ابن حجر العسقالين وغريه ،قال ابن العماد " :م
الكثري من الكتب
أت عليها
الشريازي وآخرون من الشام وآخرون من مصر .قال ابن حجر :قر ُ
َ
واألجزاء بالصاحلية (بدمشق) ،ونِ مع َم الشيخة".5

وكما اشتهرت املرأة يف اإلسالم بالتمكن يف علوم شىت ،اشتهرت كذلك بالتأليف ،وانتشرت
بعض مؤلفاهتن ووصلت إىل أمصار كثرية ،ومن بني هؤالء النساء عائشة الباعونية 6اليت ألفت الكثري
در الغائص يف حبر املعجزات واخلصائص" وغريها من الكتب.
من الكتب منها "الفتح احلنفي" و" ّ
واملت تبع جملهود النساء يف الدرس والتدرس والكتابة جيد أن أكثر اهتمامهن كان باحلديث
وعلومه وحفظ متونه ورواته ورواياته ،ورغم هذا مل تصلنا من مكتوباهتم فيهذا اجملال إال القليل القليل،
أم يف باقي العلوم فما حفظه لنا التاريخ ال يرقى إىل ما بذلته تلك النسوة من جهود يف املشاركة يف
رقي الثقافة واحلضارة اإلسالمية.
ومن الكتب اليت اهتمت بالرتمجة جلهود املرأة يف احلركة العلمية اإلسالمية –وإن كان قد ضاع
جل ما ُكتب وترجم هلن -كتب األعالم والرتاجم يف احلديث كطبقات ابن سعد واالستعاب البن
عبد الرب ،وأسد الغابة والتهذيب والقريب والدرر الكامنة يف أعني املائة الثامنة البن حجر ،ومن كتب
الرتاجم املتأخرة للمصنفني واملصنفات كتاب "هداية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني"
إلمساعيل البغدادي وفيه ذكر امسي مؤلفتني فقط ،واألعالم للزركلي وأعالم النساء لعمر رضا
كحالة.7
والظاهر أن مؤلفات املرأة كانت تنحصر خاصة يف احلديث النبوي الشريف وهو األكثر ويف
الفقه والتاريخ والتصوف والتفسري ،لذا قل اهتمامهن بدراسة األديان واجلدل واملناظرة والردود بل
يكاد ينعدم وجوده.
كل ،ومهما ذكر املصنفون من مؤلفات أو أمساء لعاملات ،فإن مسامهة املرأة يف جمال
وعلى ٍّ
احلياة العلمية تبقى حمصورة خاصة إذا تعلق األمر مبجال التأليف والكتابة ،وخصوصا يف جمال دراسة
األديان واملعتقدات واملذاهب والرد عيها.
 5نفس املرجع ،ص.180 :
 6عمر رضا كحالة ،أعالم النساء ،ج ،8 :ص.196 :
 7من جهود املرأة يف تفسري القرآن الكرمي يف العصر احلديث ،ص100 :

ويرجع البعض عزوف املرأة عن التأليف قدميا –رغم توفر كل أسباب وظروف التعليم والتعلم
هلا -إىل:
حياهتا كزوجة وأم ومربية واهتمامها بشؤون البيت وعدم التفرغ كالرجل لطلب العلم
والتعليم والكتابة والتاليف.
رغبة وميول املرأة للسماع والكالم على حساب التأليف والكتابة ولذا كثرت املرويات
عنهن يف األدب والشعر واللغة اكثر من التخصصات األخرى لذا كثرت النساء احملدثات والشاعرات
على حساب غريهن يف التخصصات األخرى.
طبيعة حياة املرأة املصبوغة بالسرت والعفة وصعوبة السؤال عن أحواهلن ،مما أدى إىل
إمهال الكثري من اجلوانب املتعلقة بسريهتن وجهودهن يف النهوض باحلركة العلمية والثقافية اإلسالمية.
هذه األسباب عموما هي اليت أدت إىل عزوف املرأة قدميا عن الكتابة والتأليف رغم سعة
اطالع املرأة واشتغاهلا بالعلم والتعليم ،أما إذا تأملنا اإلنتاج الفكري للمرأة يف جمال دراسة األديان
وامللل والنحلل وجدناه ال يكاد يذكر ،وقد يكون السبب يف ذلك إىل إمهال أصحاب الرتاجم ملا
أنتجته احلركة العلمية النسوية يف هذا اجملال ،وهذا املربر قد يكون مستبعدا بعض الشيء ،وإما أن
وصنِّف ،وإما لعدم اشتغال املرأة قدميا هبذا اجملال باعتباره علما رجاليا
يكون سببه ضياع ما أُلِّف ُ
العتماده على املناظرة والرد والسجال وضرورة التنقل يف األمصار قصد معرفة األصول من مصادها
ومضاهنا احلقيقية ،وعلّنا منيل إىل هذا السبب خاصة إذا عرفنا ما كان يصبغ حياة املرأة من احلياء
والعفة والتسرت يف العصور السالفة.
وإذا تأملنا املسامهة اإلسالمية يف دراسة ومقارنة األديان وما أُلف يف القرون األوىل من
مصنفات يف امللل والنحل والفرق واجلدل والردود والنقد والدراسات التارخيية والوصفية واليت
والذي بدأ املسلمون األوائل اخلوض يف مسائلها عندما بدأ عصر التدوين يف منتصف القرن الثاين

هجري ،ومن املشاهري األوائل الذين كتبوا يف مقارنة األديان أو باألحرى يف امللل والنحل :النوبختي

املتوىف سنة  000هجرية؛ ألف كتابه (اآلراء والديانات) ،ويعترب الباحثون هذا الكتاب أول كتاب
يف علم مقارنة األديان ،أبو الحسن العامري املتوىف سنة  831هجرية ألف كتابه املشهور بـ(مناقب
اإلسالم) .أبو الريحان البيروني املتوىف سنة  004هجرية ألف كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة
مقبولة في العقل أو مرذولة) .أبو منصور البغدادي املتوىف سنة  009هجرية ألف كتابه (الملل

مدافعا عن اإلسالم ،ابن حزم األندلسي املتوىف سنة 046
والنحل) ورد فيه على امللل والنحل ً
هجرية ،ألف كتابه (الفصل في الملل واألهواء والنحل) .الشهرستاني املتوىف سنة  043ه ،ألف

كتابه (الملل والنحل) .أمحد ابن تيمية املتوىف سنة  603ه ،ألف كتابه (الجواب الصحيح لمن
الحيارى في أجوبة
بدل دين المسيح) .ابن قيم الجوزية املتوىف سنة  041ه ،ألف كتابه (هداية
َ

اليهود والنصارى) .الشيخ عبد اهلل الترجمان ،ألف كتابه (تحفة األريب في الرد على أهل
الصليب) ، .علي بن ربن الطبري يف كتابيه (الرد على النصارى) وكتاب (الدين والدولة في
إثبات نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم) ،والجاحظ يف كتابه( :الرد على النصارى) ،واألشعري
يف كتابه (الفصول في الرد على الملحدين) ،والمسعودي يف كتابه (المقاالت في أصول
الديانات) ،والقرافي يف كتابه (األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة) ،وهذا قليل من كثري مما ألفه

القدامى يف جمال امللل والنحل ،وجدنا مسامهة املرأة ال تكاد تذكر مع هذا الزخم الكبري من املؤلفات
والكتب والرسائل.8
وقد نشر الباحث املغريب خالد بن علي حبثا يرصد فيه ما أنتجته احلركة العلمية اإلسالمية يف
أي تأليف
تفاعلها مع الرتاث الكتايب اليهودي املسيحي عرب القرون األربعة عشر ،وقد خال حبثه من ِّ
نسوي ،وهذا خمتصر ما ذكره الباحث ،والذي قسم حبثه إىل:
-

الردود المفردة على اليهود:

وقد أحصى الباحث ( )00أربعة وأربعني مؤلفا ورسالة كلها رجايل ،منها ما كتبه عبد الحق
اإلسالمي المغربي "الحسام الممدود في الرد على اليهود" وما ألفه الباجي "األسئلة على

التوراة" وكتاب املهتدي السموأل بن يحيى المغربي "بذل المجهود في إفحام اليهود" و"الرسالة
السبعية بإبطال الديانة اليهودية" للحرب األعظم إسرائيل بن شموئيل األورشليمي.
-

الردود المفردة على النصارى:

أوصل الباحث عدد املؤلفات يف الرد على النصارى إىل ( )100مائة وأربعة وعشرين مؤلفا

ورسالة ،منها "الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح" لأللوسي ،و"إظهار الحق" لرمحت اهلل
اهلندي ،و"تحفة األريب في الرد على أهل الصليب" لعبد اهلل الرتمجان ،و"الرد الجميل إللهية
عيسى بصريح اإلنجيل" أليب حامد الغزايل.
 8أمحد شليب ،اليهودية ،سلسلة مقارنة األديان ،0 ،ط ،10:مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة 1993 ،م .ص.09 :

-

الردود المفردة على اليهود والنصارى:

وعددها كما أوردها الباحث ( )06ستة وعشرون مؤلفا ورسالة ،منها" :شفاء الغليل في

بيان ما وقع في التوراة واإلنجيل من التبديل" لإلمام اجلويين ،و"األجوبة الفاخرة عن األسئلة
الفاجرة" لعبد الرمحان القرايف ،و"هداية الحيارى في األجوبة على اليهود والنصارى" البن القيم
اجلوزية.

-

الكتب التي تضمنت الرد على اليهود والنصارى:

وعددها ( )13كتابا منها" :تثبيت دالئل النبوة" البن أمحد اهلمداين ،و"شرح األصول
الخمسة" للقاضي عبد اجلبار ،و"الملل والنحل" للشهرستاين ،و"الفصل في الملل واالهواء
والنحل"البن حزم الظاهري ،و"اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" لفخر الدين الرازي.
وهذا اجلرد الذي قام به الباحث منه املخطوط واملنشور واملفقود.
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المرأة المسلمة المعاصرة وعالقتها بدراسة األديان:

إذا جئنا إىل الوقت املعاصر وتأملنا املسامهة النسوية يف جمال دراسة األديان وجدناها ختتلف
متاما مع مثيلتها يف العصور السابقة ،فقد اقتحمت املرأة جمال دراسة األديان وكل ما يتعلق هبا حبث
ومدارسة ومقارنة ونقد وحتليل وغريها ،وكثرت التآليف والكتب والرسائل خاصة على املستوى
اآلكادميي ،فانتشرت الدراسات الدينية يف اجلامعات العربية واإلسالمية ،وأنشأت هلا املدارس
واألقسام والكليات واملخابر ،اليت يؤطرها االساتذة واألستاذات ويتكون فيها الطلبة والطالبات ،وفيما
يأيت إحصاء ملسامهة املرأة املسلمة يف جمال دراسة األديان من خالل:
املؤلفات النسوية اإلسالمية يف دراسة األديان
املسامهة النسوية اآلكادميية يف دراسة االديان
 /Iالمؤلفات النسوية اإلسالمية في دراسة األديان:

لقد سبق وأن ذكرت بأن املؤلفات النسوية يف جمال دراسة االديان قد كثرت يف الوقت
املعاصر خالفا ملا كان عليه األمر فيما مضى ،ويف اآليت ذكر لبعض تلك التآليف اليت سامهت هبا
املرأة املسلمة يف احلركة العلمية اإلسالمية اعتمادا على مل هو موجود يف مكتبة املهتدين ملقارنة
األديان اإللكرتونية:9
http://www.al-maktabeh.com/catplay.php?catsmktba=9 9

الدراسات األندلسية:
التكوين العنصري للشعب األندلسي وأثره على سقوط االندلس تأليف :الدكتورة سامية
مصطفى مسعد.

أسرار اليهود املتنصرين يف االندلس  ..دراسة عن اليهود املارنواس تأليف الدكتورة هدى

درويش.

ظواهر اجتماعية مسيحية وإسالمية يف األندلس تأليف خدجية قروعي.
الدراسات المسيحية:
الفرق و املذاهب املسيحية منذ البدايات حىت ظهور االسالم تأليف :هناد خياطة

الفرق و املذاهب املسيحية منذ ظهور االسالم حىت اآلن تأليف هناد خياطة
النصرانية خواطر و افكار تأليف هالة شحاته عطية.

التحريف و التناقض يف االناجيل االربعة تأليف الدكتورة سارة بنت حامد حممد العبادي.
حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ...اسبابه ونتائجه تأليف بسمة امحد جستنية.

املساومة الكربى  ..من خمطوطات قمران اىل اجملمع املسكوين الثاين تأليف زينب عبد العزيز.
صليب الدمار تأليف ليلى اهلامشي.
الرهبانية النصرانية  ....دراسة نقدية يف ضوء االسالم تأليف أميمة بنت امحد اجلالمهة.
تاريخ الكنيسة النصرانية يف املغرب العريب تأليف الدكتورة بديعة اخلرازي.
رسالتنان من إمرأة مسلمة قلبها حيرتق إىل :علماء املسلمني يف العامل اإلسالمي و قادة

الكنائس األرثوذكسية يف العامل تأليف سلوى عبد املعبود.

دور الكنيسة يف هدم الدولة العثمانية تأليف ثريا شاهني.

الطالق يف املسيحية تأليف إكرام ملعي وعزة سليمان.
الهوت التاريخ عند القديس أوغسطني تأليف زينب حممود اخلضريي.
طوائف الكنيسة الربوتستانتية وعقائدها دراسة مقارنة تأليف إنعام بنت حممد عقيل.

الدراسات اليهودية:

التلمود الذكر  -الصالة  -الدعاء  -تفسري األحالم تأليف :ليلى إبراهيم ابو اجملد  -عالء
تيسري أمحد

اليهـود يف املغرب اإلسالمي خالل القرنني  9-0هـ  14-18م تأليف :فاطمة بوعمامة
املرأة يف اسرائيل بني السياسة والدين تأليف :بامسة حممد حامد
يهود مصر التاريخ السياسي تأليف :زبيدة حممد عطا

املراة يف الشريعة اليهودية حقوقها وواجباهتا دراسة مقارنة مع حضارات الشرق األدىن

القدمي تأليف :سوزان السعيد يوسف

أحكام النساء يف التلمود  -عقود الزواج تأليف :ليلى إبراهيم ابو اجملد
إسرائيل حياهتم تارخيهم تأليف :جهاد حممد حجاج
سفر التاريخ اليهودي تارخيهم عقائدهم فرقهم نشاطاهتم سلوكياهتم احلركة الصهيونية والقضية

الفلسطينية تأليف :رجا عبداحلميد عرايب

اآلخر يف التلمود -ترمجة باب العبادات االجنبية يف التلمود  -عقود زارا تأليف :شيماء
جمدي حسن المحقق/المترجم :الدكتورة ليلى إبراهيم ابواجملد
اليهود يف العامل العريب تأليف :الدكتورة زبيدة حممد عطا

يهود العامل العريب دعاوي اإلضطهاد تأليف :الدكتورة زبيدة حممد عطا

عقود االزواج :ترمجة وتعليق على منت املشنا وشروح التلمود تأليف :الدكتورة ليلى إبراهيم
ابواجملد

حقيقة يهود الدومنة يف تركيا  ..وثائق جديدة تأليف :الدكتورة هدى درويش
العالقات الرتكية اليهودية وأثرها على البالد العربية منذ قيام دعوة يهود الدومنة 1603م اىل

هناية القرن العشرين تأليف :الدكتورة هدى درويش

من حائط الرباق اىل جدار العار املؤلف :الدكتورة زينب عبدالعزيز

الرتمجة السبعينية للعهد القدمي بني الواقع و االسطورة تأليف :سلوى ناظم
الدراسات في مقارنة األديان

الثالوث يف مصر القدمية حىت هناية الدولة احلديثة تأليف :هبة عبداملنصف ناصف
حجاب املرأة بني األديان والعلمانية تأليف :الدكتورة هدي درويش
نيب اهلل إدريس بني املصرية القدمية واليهودية واالسالم تأليف :الدكتورة هدى درويش

الصالة يف الشرائع القدمية والرساالت السماوية اليهودية املسيحية االسالم تأليف :الدكتورة
هدى درويش

املالئكة واجلن  ..دراسة مقارنة يف الديانات السماوية الثالث تأليف :الدكتورة مي بنت

حسن حممد املدهون

الزواج يف الشرائع السماوية والوضعية تأليف :هند املعدللي

اليتيم بني الكتاب املقدس و القرآن الكرمي تأليف :الدكتورة اميان عبداحلليم هاشم حممد علي
تأمالت حول مكانة املرآة يف اليهوديه و املسيحية و االسالم تأليف :الدكتورة عزية علي طه
حواء و اخلطيئة يف التوراة و االجنيل و القرآن الكرمي تأليف :الدكتورة فتنت مسيكة بر

اخلطيئة األوىل بني اليهودية واملسيحية واإلسالم دراسة مقارنة تأليف :أميمة بنت امحد

اجلالمهة

حيوانات طبية ذكرهتا الكتب السماوية تأليف :الدكتورة فاطمة قاسم احليايل والدكتور مظفر

امحد املوصلي
موسوعة الزواج والعالقة الزوجية يف االسالم والشرائع االخرى املقارنة تأليف :الدكتورة ملكة
يوسف زرار

املرأة بني اليهودية واالسالم تأليف :الدكتورة ليلى إبراهيم ابواجملد

أديان مقارنة :ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد ،تأليف :الدكتورة ليلى حسن
سعدالدين

الدراسات في الحوار والدعوة:

منهج القرآن الكرمي يف الرد على املخالفني من اليهود والنصارى تأليف الدكتورة نادية

الشرقاوي احلوار
احلوار مع الغرب آلياته  -آهدافه – دوافعه تأليف الدكتورة مىن ابوالفضل الدكتورة أميمة
عبود الدكتور سليمان اخلطيب احلوار

الدراسات في التنصير واالستشراق:

التنصري يف فلسطني يف العصر احلديث تأليف :أمل عاطف حممد اخلضري
احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائر  1301 – 1380تأليف :خدجية بقطاش

تنصري العامل...مناقشة خلطاب البابا يوحنا بولس الثاين تأليف :الدكتورة زينب عبدالعزيز
الحروب الصيلبية:

االجنليز واحلروب الصليبية تأليف الدكتورة زينب عبداجمليد عبدالقوي.
حرب صليبية بكل املقاييس تأليف الدكتورة زينب عبدالعزيز.
 /IIالمساهمة النسوية اآلكاديمية في دراسة األديان:
كما الحظنا سابقا بأن مسامهة املرأة املسلمة يف جمال دراسة األديان قد تطورت بشكل
ملحوظ يف العصر املعاصر مقارنة مبا سبق ،وكذلك الدراسات اآلكادميية يف اجلامعات واملعاهد العربية
واإلسالمية اليت أعطت اهتماما كبريا للدراسات العلمية للظاهرة الدينية ،وقد شاركت املرأة املسلمة
بفعالية كبرية يف تطوير وحتسني البحوث اآلكادميية املتخصصة يف األديان.
ولصعوبة حصر وإحصاء كل البحوث املتخصصة املنجزة من طرف املرأة يف اجلامعات العربية
واإلسالمية فإنين سأقصر احلديث على ما سامهت به املرأة املسلمة من حبوث ورسائل آكادميية يف
جامعة االمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية:
أوال :رسائل الماجستير والدكتوراه:

أطروحات الدكتوراه والماجستير
الرقم

العنوان

الباحثة

ماجستير/
دكتوراه

)1

عقيدة التثليث وموقف املفكرين املسلمني منها شكريب آسيا
0001

ماجستري

)0

املسيانية وأثرها يف املسيحية واحلركات الدينية املعاصرة شكريب آسيا
()0010

دكتوراه

)8

الليتورجيا األفخرستية ومكانتها يف الديانة املسيحية شهناز مسية بلموفق
00013

ماجستري

)0

يوم الرب يف اليهودية والدينونة يف اإلسكاتولوجيا شهناز مسية بلموفق
املسيحية مقارنة بيوم الدين يف اإلسالم 0018

دكتوراه

)4

منهج الباقالين وابن تيمية يف نقد الفرق الدينية – ثريا عزوزي

دكتوراه

دراسة مقارنة-
ماجستري

ديلمي وداد

)6

اإلصالح الديين بني مارتن لوثر وجون كالفن

)0

املوطن اليهودي بني النصوص والبعد التارخيي  0006بلحاج نعيمة

ماجستري

)3

موقف املسيحية واإلسالم من العلم التجرييب يف القرون آيت شعيت نسيمة
الوسطى 0014

ماجستري

)9

النصرانية يف القرآن الكرمي يف ضوء تفسري التحرير لطرش حيزية
والتنوير0010

ماجستري

 )10السالم بني األديان املسيحية واإلسالم منوذجا  0010عزيزة محيداتو

ماجستري

 )11عقيدة الصلب والفداء عند النصارى دراسة حتليلية بوعيشة امسهان
مقارنة 0000

ماجستري

 )10خلق احملبة يف اإلسالم واملسيحية 0010

بوسبولة حكيمة

ماجستري

 )18منهج بن تيمية يف الرد على النصارى 0004

بن جاب اهلل كرمية

ماجستري

 )10منهج الرازي يف الرد على النصارىفي تفسريه مفاتيح الواحدي مسيحة
الغيب 0010

ماجستري

 )14األقليات املسلمة يف الغرب ودورها يف احلوار اإلسالمي فاضلي إميان

ماجستري

املسيحي 0018
 )16مكانة البابا يف الكنيسة الكاثوليكية 0011

ماجستري

بوليفة هاجر

ثانيا :رسائل الدكتوراه قيد اإلنجاز:
أطروحات الدكتوراه قيد اإلنجاز
الرقم

العنوان

)1

الباحثة
كرمية بن جاب اهلل

كرمية بن جاب اهلل

)0

العنف يف مصادر الفكر اليهودي

مغنية حركات

)8

احلق يف املساواة يف األديان السماوية – دراسة تأصيلية

عزيزة محيداتو

مقارنة مع العهدين الدوليني -
أصول الديانة الصابئيةاملندائية مقارنة باألديان السماوية

)0

حيزية لطرش

– دراسة حتليلية مقارنة -
طبيعة املسيح بني اآلريوسيةواالثناسيوسية – دراسة حتليلية

)4

إميان فاضلي

مقارنة -
)6

الصياغة احلداثية لعلم الكالم اجلديد يف إيران

)0

املسالة األخالقية يف القراءات املعاصرة للدين – دراسة

منار سناء قنيفي
مرمي فارح

حتليلية مقارنة بني امانويلليفيناس وعبد الكرمي سروش
ثالثا :مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان:
وهو أحد املخابر التابعة لكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،
ويضم كوكبة من السادة األساتذة والباحثني ،ومتثل املرأة فيه دورا مهما وفعاال من حيث التأطري
والتكوين واملشاركة يف كل النشاطات اليت يقيمها املخرب بدءا من جملة املخرب إىل فرق البحث إىل
الندوات وامللتقيات والفعاليات العلمية واآلكادميية.
إصادارات المخبر:
-

مجلة الدراسات العقدية ومقارنة األديان :هي جملة علمية َّ
حمكمة تصدر عن خمرب

البحث يف الدراسات العقدية ومقارنة األديان التابع لكليَّة أصول الدين؛ جامعة األمري عبد القادر
أساسا باملوضوعات اليت تبحث يف جزئي عنواهنا :العقائد،
للعلوم اإلسالمية بقسنطينة .تعىن اجمللة ً
ٍ
عالقات
ترحب كذلك باملوضوعات اليت تتقاطع معهما ،وتنسج معهما
ومقارنات األديان .ولكنَّها ِّ
املهمني يف عاملنا املعاصر .وحينها يكون من
بينيَّة ،من أجل الرقي بالبحث يف هذين اجملالني البحثيَّني َّ
األفضل أن تكون املوضوعات ختدمهما .تصدر اجمللَّة مرتني يف السنة ،وختضع جمالهتا للتحكيم من
قبل هيئة حتريرمن ذوي االختصاص يف علوم العقائد واألديان ،كما تستعني كذلك بأساتذة من عموم
العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ وباللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية.

-

أعمال الندوات العلمية :ومنها على سبيل املثال:




احلرية الدينية يف اإلسالم وقوانني ومواثيق حقوق اإلنسان.
البيئة مقاربة عقدية علمية وإعجازية.



إسالمية املعرفة وسؤال املشروعية.

-

الملتقيات العلمية :ونذكر منها:

امللتقى الدويل الثالث حول احلركة التنصريية يف املغرب العريب يف نصف قرن

 ،0010-1960يومي  10/16ماي 0011
الورشة الرتبوية الدولية بعنوان" :احلوارات املعاصرة يف العلم والدين ،ما مكانة اإلسالم

فيها؟" ،يف الفرتة  00-13ماي .0010
-

فرق البحث :يضم املخرب أكثر من  11فرقة حبث عاملة أذكر منها بعض الفرق

اليت ترأسها وتؤطرها أستاذات:
شكريب آسيا :الصراع الديين العلماين يف إسرائيل واقعه وآثاره السياسية

واالجتماعية.
حللح الزهرة :حرية العقيدة بني األديان السماوية والقوانني الوضعية دراسة تأصيلية

مقارنة.
-8

المساهمة الميدانية للمرأة المسلمة في مجال حوار األديان:

على الرغم من الزخم الكبري الذي حفيت به املكتبة اإلسالمية من التآليف النسوية يف
الدراسات الدينية إال أن حضور املرأة ال يزال حمدودا جدا يف احلوارات الدينية والثقافية وهذا راجع
باألساس إىل طبيعة املؤسسات الدينية سواء يف اإلسالم أو يف غريه من األديان واليت ال تزال يسيطر
عليها الطابع الذكوري 10يف كل تفاصيلها وتشكيالهتان وهو ما يلقي بظالله حتما على إدارة
احلوارات وحل النزاعات خاصة الدينية والثقافية.
وقد ذكر نبيل عبد الفتاح يف مقال له "المرأة والحوار الديني" بعض امللحوظات على

مشاركة املرأة يف احلوار الديين نذكر منها:
 10نبيل عبد الفتاح ،املرأة واحلوار الديين ،احلوار اليومhttp://www.alhiwartoday.net/node/815 ،
تاريخ الزيارة 0013/01/04 :الساعة.01:86 :

 نادرا ما تشارك املرأة املسلمة يف جلسات احلوار الديين وحل النزاعات ،وغالبا إذا ما
شاركن جتدهن يف جمال احلوار اإلمسيحي اإلسالمي ،وغالباً يف أمور تدور حول القيم والعقائد
املسيحية املشرتكة العابرة للتمايزات واحلدود املذهبية ،وهو أمر إجيايب البد من ذكره يف هذا اإلطار
 ال بد من اإلشارة إىل أمر مهم يف احلضور النسائي يف احلوارات الدينية واحلضارية،
وهو السؤال عن منط وكيفية حضور املرأة يف هذه احلوارات؟
 هل هو احلضور باالستماع خلرباء أو حمرتفني يف احلوار؟ وهو بعد وحيد يف معين
احلضور أو املشاركة ..هو أمر متحقق إيل حد ما ،وإن كان حمدوداً.
هل هو احلضور باملشاركة الفعالة عن طريق احملاضرة ،والكتابة ،والتداخل والتعليق والسؤال؟
 ال شك أن املعين األخري هو األكثر قرباً إىل اإلدراك .ويقف يف مواجهته عديد

املشاكل ،منها:
ن قص عدد املتخصصات يف الدراسات الدينية املقارنة ،وتاريخ األديان ،والالهوت والفقه
وأصول الدين اإلسالمي ،ومن الشيق مالحظة أن عدد املتخصصني من رجال الدين يف األديان
املقارنة جد حمدود ،والسيما يف الدول العربية.
من ط الثقافة الفقهية والالهوتية اليت يهيمن عليها الفكر والعظات الدينية ذكورية الطابع ،واليت
ترفض أي دور نسوي يف العمليات احلوارية بني األديان.
إحدي أكرب العقبات أمام اخنراط فعال للمرأة عموماً يف احلوار عموماً ،والديين خصوصاً هو
ضعف ثقافة احلوار إزاء هيمنة ثقافة االتباع والقبول والطاعة واالمتثال اليت ترتكز علي جذور طغيانية
شرقية ال تزال بعض ركائزها شائعة يف أطر اجتماعية ،وهياكل السياسة والتعليم يف دولنا وجمتمعاتنا
"األهلية".
املرأة تبدو الطرف األكثر وهناً يف معادلة ثقافة التلقني واالتباع ،وذلك حبكم املواريث
التارخيية القيمية اليت دارت حول عالقة املرأة بالرجل ،والتصورات النمطية حول أدوارها الوظيفية يف
جمال األسرة ،ويف األطر االجتماعية األوسع .إن حجب األدوار التشاركية للمرأة من قبل الثقافة
الذكورية الدينية ،جيعلها حمور موضوع ثقافة التلقني واالتباع الدينية ،ألن رجال الدين ،والسياسة،
والبطريركية ،التقليدية واحملدثة تعترب أن املرأة وجسدها مها مادة اهلوية ،اليت يتم ربطها يف نزعة ال
تارخيية باملرأة.

من هنا تقف ثقافتنا الذكورية والدينية والوضعية عائقاً إزاء دور حواري للمرأة يف اجملال الديين
كطرف مكافئ للرجال عموماً ،وبالطبع لرجال الدين.
دور املرأة احلواري يف اجملال الديين ال ينبغي أن يقتصر علي الدائرة النسائية علي أمهية ذلك
القصوي ،ألن ذلك يعين حصار املرأة وأدوارها يف األطر الوظيفية التقليدية علي حنو ما تذهب إليه
العقلية والنظرة الذكورية التقليدية ،أو التقليدية احملدثة.11
ويف اآليت بعض املشاركات واحملاوالت النسوية يف جمال احلوار الديين ومد جسور التآخي
والتقارب بني أصحاب األديان والثقافت واملسهمة يف حل النزاعات:
-

ورشة عمل نظمتها السفارة الكندية حول دور المرأة في الحوار الحضاري

والديني.
أقيمت يف دمشق ،ما بني  01و 08كانون الثاين  ،0009بالتعاون مع اجلمعية السورية
الكندية للسيدات والسفارة الكندية واجلمعية السورية للعالقات العامة ومنظمة نساء من أجل السالم
12

يف الشرق األوسط الكندي ،وقد شارك يف الورشة من اجلانب السوري سيدات مثّلن خمتلف
أطياف اجملتمع من متدينات وعلمانيات.
تضمن برنامج اليوم األول :احلديث حول التنوع الثقايف واحلضاري وطرح موضوع التشابه بني
املعتقدات الدينية يف العامل من خالل القاعدة الذهبية لألديان حول العامل .مث جرى احلديث حول
دور املرأة يف حماربة التمييز العنصري وبناء جسور التعاطف لدى اآلخر وتبادل التجارب.

 11نبيل عبد الفتاح ،املرأة واحلوار الديين ،تاريخ الزيارة 0013/01/04 :الساعة.01:86 :
12
هن:
خمتلفة،
منظمات
نساء ،من
4
الوفد
تضمن
السيدة ج ودي شالغ رئيسة الوفد وممثلة التواصل مع اجملتمع والشراكة يف املركز الكندي للتنوع  -تورنتو .من الطائفة اليهودية.السيدة جويس تيبنسكي نائبة الرئيسة التنفيذية ملركز تانينباوم للتفاهم الديين  -نيويورك .يهودية.السيدة هيزر دوبوا مساعدة مدير مركز تانينباوم للتفاهم الديين وبرنامج حل اخلالفات  -نيويورك  .مسيحية.مسلمة.
الكندي.
اإلسالمي
التجمع
رئيسة
حسن
فرزانا
السيدةالسيدة كاثرين ل .غيبس راعية مدرسة األسقف سرتتشان يف تورنتو ،ومساعدة كاهن يف كنيسة القديس فيليب الرسويل.مسيحية.

أما برنامج اليوم الثاين فتم فيه عرض فيلمني قصريين حول التعايش واحلوار يف عدد من
البلدان كجنوب افريقيا ونيجرييا ،تالمها حوار هام حول فكرة (مفهوم) اآلخر وكيفية مسامهة النساء
يف وضع خطة لتحقيق أفكار السالم والالعنف يف العامل.
وتضمن برنامج اليوم الثالث جولة سياحية دينية يف دمشق القدمية تضمنت زيارة املسجد
األموي ومسجد السيدة رقية مث كنائس الطوائف املسيحية يف دمشق القدمية (الكاتدرائية املرميية للروم
أخريا متت زيارة كنيس
األرثوذكس وكاتدرائية الزيتون للروم الكاثوليك وكنيسة الطائفة اإلجنيلية) ،و ً
دمشق للطائفة اليهودية .ويف كل هذه األماكن ،اليت متت زيارهتا ،جرت صلوات مشرتكة باللغات
العربية واإلنكليزية والعربية.13
 ندوة المرأة وترسييخ قيم الحوار والتسامح الديني والثقافي.نظمت هذه الندوة يف "صالون جدل" الثقايف التابع ملؤسسة "مؤمنون بال حدود للدراسات

واألبحاث" مبقرها بالعاصمة املغربية الرباط ،يوم السبت  01مارس (آذار)  ،0014واليت كانت
بعنوان "املرأة وترسيخ قيم احلوار والتسامح الديين والثقايف" ،حيث مت الرتكيز على أهم اجلوانب
الرئيسة اليت ميزت دور املرأة يف اشتغاالهتا الثقافية واألدبية والدينية للتثبيت لقيم التسامح يف هذه
اجملاالت ،صانعة بالتايل صورهتا القوية يف جمتمعات متيزت بطغيان الذكورية كثرياً ،وحمققة بالتايل
طموحها الكبري إلقامة شراكة جمتمعية قوية ،وكذلك تدبري شؤون جمتمعاهتا ،ما ضمن من البداية جوا
من احلوار املفتوح بني أطرافه على أساس السري به حنو األمام ،والرقي بالذاكرة اجلماعية للوطن العريب
عموما ،والرقي بالقيم اجملتمعية واحلضارية وخصوصا منها تلك اليت تتميز بالراهنية يف طابعها
14

وسياقها .

13
واحلضاري،
الديين
احلوار
يف
املرأة
دور
الزيارة:
تاريخ
http://www.maaber.org/issue_february09/non_violence2_a.htm
.0013/01/06
 14قسم التحرير ،باحثون عرب يربزون دور املرأة يف التأسيس لقيم احلوار واإلبداع والتسامح،
 /http://www.mominoun.comتاريخ الزيارة 0013/01/06 :الساعة.14:00 :

وقد عرفت الندوة مشاركة كل من الكاتبة والباحثة اللبنانية الدكتورة ُحسن عبود ،واملفكر
والباحث السوسيولوجي املغريب الدكتور حممد الناجي ،والكاتبة واألكادميية املغربية الدكتورة حورية
مخليشي ،فيما سري أشغاهلا الكاتبة والناقدة املغربية الدكتورة زهور ُكَّرام.

جهود الباحثة ُحسن عبود:
وكتاباهتا يف احلوار ومنها" :املرأة يف تفكري ابن رشد" و"دور املرأة يف ترسييخ احلوار الديين:
جتارب مبتكرة يف السلم األهلي" ،و"اخلطابات املتباينة للنسوية واإلسالم" و"اخلوف من االزدواجية
يف املعايري" و"السيدة مرمي يف القرآن الكرمي :قراءة أدبية".
-

مؤسسة بيمان الخيرية :PAIMAN ALUMNNI TRUST

وهي مؤسسة خريية باكستانية تأسست عام  ،0003شعارها" :دعونا نعيش في سالم"،
وهدفها تعزيز قدرة أمهات املتطرفني ونساء اجملتمعات احمللية األخريات من أجل املساعدة على منع

التطرف ،وقد أدركت مؤسسة بيمان أنه ينبغي توعية األمهات البسيطات وتثقيفهن من أجل

مكافحة الفكر املتطرف.
ووضعت اسرتاتيجية إلشراك األمهات بناء على االعتقاد بأن األم هي املسؤولة عن األخالق
والقيم اليت يكتسبها األطفال وعن غرس الشعور باملسؤولية جتاه إقامة عالقات إنسانية إجيابية يف
حميط األسرة واجملتمع. 15
-

ورشة عمل حول دور المرأة في الحوار المسيحي اإلسالمي.

نظمت الورشة يف "غاردن أوتيل" برمانا -بريوت ،وعلى مدار مخسة أيام 6-0 ،أكتوبر
 ،0009ومحت عنوانا عاما" :دور املرأة يف احلوار اإلسالمي املسيحي" وكان اهلدف من الورشة
إنصاف املرأة باعتبارها شريكة للرجل وأساسا يف النهوض احلضاري واملعريف واالجتماعي ،األمر الذي
يؤهلها ألن تلعب دورا مهما يف مضمار احلوار بصورته العامة ،واحلوار اإلسالمي املسيحي على حنو
خاص.
وقد كان املشاركون يف الورشة من جنسيات عربية خمتلفة جوزت اخلمسني مشاركا أغلبهم من
النساء ،وكا من بني األهداف الكبرية اليت تصبو الورشة إىل حتقيقها:
15
https://www.peaceinsight.org/fr/conflicts/pakistan/peacebuilding/organisations/paiman-alumni-trust-paiman

التأكيد على دور املرأة – حسب التصور اإلنساين اجملرد  -يف احلوار اإلسالمي املسيحي.
خص شرحية الشباب املتعلم والواعي يف نشر ثقافة احلوار والتسامح والقبول بالرأي اآلخر،
ّ
وفق مبدأ االحرتام املتبادل واحلر.
حيزا معرفيًّا كما للرجل يف احلقل
العمل على هتيئة املناخ الفكري العام بأن يكون للمرأة ً
الديين والفعل االجتماعي بكل تفاصيله.
تع ّقب كافة ما تعكسه املشروعات التنويرية بوصفها حمل تسهل لدور املرأة عامة ،ويف احلوار
اإلسالمي املسيحي على وجه اخلصوص ،فضال عن العناوين األخرى ذات الطابع احلقوقي
واإلنساين.16
-

حركة درب مريم:

هي حركة شاركت يف تأسيسها سيدات لبنانيات مؤمنات بضرورة العيش املشرتك بني
املسلمني واملسيحيني ،وتسعى تلك النسوة إىل التعارف والتالقي بني اللبنانيني لبناء السلوك التائق إىل
املعرفة والصراحة واالنفتاح ،ومراعاة اآلخر يف معارفه وخصوصياته ومهومه واملشاركة معه يف التفكيري

والتخطيط خلري اإلنسان والوطن.17
ومن أهم النشاطات اليت قامت هبا احلركة السياحة الدينية يف خمتلف املناطق اللبنانية املتضررة
بفعل احلرب ،حيث جتوب السيدات تلك املناطق قصد التعارف والتعايش يف رحالت مومسية،
واهلدف هو التواصل مع االهل وإبداء املودة جتاههم والعمل على دفع عملية السالم بني الفئات اليت

اقتتلت.18
-

األعياد الوطنية:

تعمل االعياد الوطنية على التطبيق العملي آلليات احلوار الديين والثقايف واحلضاري ومن

االعياد اليت سامهت حديثا يف احلوار بني األديان والثقافات "عيد البشارة" اليت مت إقراره يف لبنان
 16علي آل طالب ،تقرير :ثالثة حماور على طاولة النقاش يف بريوت ،ورشة عمل حول دور املرأة يف احلوار اإلسالمي
– املسيحي ،السعودية ،مركز آفاق ،ص.0-1 :
 17حسن عبود ،دور املرأة يف ترسيخ احلوار الديين ،مؤمنون بال حدود ،مؤسسة دراسات وأحباث ،قسم الدين وقضايا
اجملتمع الراهنة ،0014 ،ص.08 :
 18حنن نعرض الت جربة كما هي دون التعليق على سلبياهتا أو إجيابياهتا ألنه ليس هذا هو موقعها ،وألن هدف الدراسة
هو رصد التجارب وليس نقدها أو تقييمها.

والذي يوافق  04مارس من كل سنة وهو عيد يبشر اللبنانيني مسيحيني ومسلمني بالبشارة واخلالص
من آثار احلرب ،ومت اعتماده رمسيا من طرف احلكومة اللبنانية سنة  ،0010وهو عيد وطين وليس
ديين.19
-0

والسلم:

أهمية ومكانة مساهمة المرأة المسلمة في دراسة األديان ونشر ثقافة الحوار

تزايد االهتمام بقضية املرأة يف العامل كله ودورها يف املسامهة الفعالة يف حتقيق السلم ونشر
ثقافة احلوار والتعايش بني خمتلف األطياف الدينية والثقافية ،ويعود االهتمام مبشاركة املرأة يف حل
النزاعات واملسامهة يف احلوارات إىل ما شهدته السنوات األخرية من القرن العشرين والواحد والعشرين
من قضايا ومنازعات كبرية بني أصحاب األديان واألعراق املختلفة والذين يقطنون يف وطن واحد،
كان ضحية هذه املنازعات املرأة والطفل بالدرجة األوىل ،كما شهدت هذه السنوات كذلك اهتماما
ملحوظا باملرأة كذلك من حيث مناقشة بعض القضايا املتعلقة هبا من قبيل التنمية وحقوق اإلنسان
والعنف واملشاركة السياسية واملسامهة يف احلد أو القضايا على اإلرهاب ،وحتقيق السلم العاملي،
واعتربت املرأة من هاهنا شريكا فعاال يف تدعيم كل القيم املتعلقة بالسلم واألمن والتعايش احلضاري.
ومن بني أهم التطورات على الساحة السياسية الدولية هو القرار الذي أصدره جملس األمن
سنة  ،0000والذي اعترب املرأة عنصر فعال يف عملية حتقيق السلم واالمن الدوليني ،واعرتفت األمم
فض النزاعات والصراعات
املتحدة عرب جملس األمم بالدور الكبري الذي ميكن للمرأة املسامهة به يف ّ
اليت يشهدها عاملنا اليوم ،وأصدر جملس األمن قرراه رقم  201804بشأن املرأة مشددا على احلاجة
إىل:
 مراعاة خصوصية املرأة وإشراكها يف عمليات احلفاظ على األمن وبناء السالم وخصوصايف املناطق املتضررة من النزاع.
 19حسن عبود ،مر جع سابق ،ص00 :
 20قر ٌار انبثقت فكرته أول مرة عندما عقد أول مؤمتر يف الهاي عام  ، 1910وقد ضم حوايل  1000امرأة  ،حيث
كان يدعو إلهناء النزاعات اليت غالبا ما يكون معظم ضحاياها من النساء واألطفال والذين يعدون أكثر تأثرا بأضرار احلروب
والنزاعات .ويعترب قرار جملس األمن رقم  1804مبثابة حـد وخـط فاصـل بالنسبة لتطور حقوق املرأة وقضايا األمن والسالم ،وأول
وثيقة رمسية وقانوني ة تصدر عن جملس األمن ،يطلب فيها من أطراف النزاع احرتام حقوق املرأة ،ودعم مشاركتها يف مفاوضات
السالم ،ويف إعادة البناء واإلعمار اليت تلي مرحلة النزاع والصراع”.

توعية قوات حفظ السالم والشرطة والسلطة القضائية خبصوصية املرأة يف الصراع واختاذتدابري لضمان محايتها وااللتزام حبقوق اإلنسان للنساء والفتيات.
تأمني االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات يف النزاعات.اإلنسان.

-دعم دور املرأة يف جماالت املراقبني العسكريني والشرطة املدنية واإلنسانية ومراقيب حقوق

متثيل نساء اجملتمعات ا ليت شهدت صراعات مسلحة إلمساع أصواهتن يف عملية تسويةالصراعات ولتكن جزءا من مجيع مستويات صنع القرار كشريك على قدم املساواة ملنع الصراعات
وحلها وحتقيق السالم.21
ومن خالل ما ذُكر فإن للمرأة من حيث طبيعتها اليت فطرها اهلل عليها القدرةَ على حتقيق

الوئام والوفاق بني األطراف املتصارعة ووصنع السالم والتعايش يف أحلك وأصعب املنازعات ،وهذا
يرجع إىل العاطفة اجلياشة اليت تتميز هبا املرأة مقارنة بالرجل ،وقد سامهت املرأة قدميا يف حل الكثري
من املنازعات السياسية بني الدول واستطاعت حبكمتها ونفسيتها امليالة إىل السلم واحملبة والعطف
إىل فك املنازعات وإعادة املياه إىل جماريها الطبيعية.22.
فاملرأة اليت حتمل بني جنبيها العطف والطمأنينية واحلب الرتبية واحلماية ميكنها طبعا أن تلعب
دورا بارزا يف عملية حتقيق السلم واألمن ونشر ثقافة احلوار والتعايش ،ذلك أهنا فطريا كذلك تنبذ
العنف والبؤس الذي طاملا كانت هي يف حد ذاهتا الضيحية األوىل لتلكم املنازعات والصراعات.23
وقد أكدت بعض الدراسات واألحباث بأن اجملتمعات متيل أكثر للسالم بازدياد نسبة متثيل
النساء القياديات يف مواقع صنع القرار هذا ما أفادت به الدكتورة وجيهة البحارنة رئيسة مجعية
البحرين النسائية -للتنمية اإلنسانية .وأضافت قائلة :ومن هذا املنطلق ،أطلقت مجعية البحرين
 21حنا عيسى ،املرأة عنصر فاعل يف السالم واألمن ،0010/08/06 ،املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم.
 22افراج سليمان عبدالوهاب ،دور املرأة يف فض النزاعات ونشر ثقافة السالم (دراسة حملية حاليب يف الفرتة
املرأة،
دراسات
مركز
االمحر،
البحر
جامعة
)،
من0000-1990م
 ،http://wsc.rsu.edu.sd/article/article/2017-05-30-09-31-12تاريخ الزيارة0013/01/00 :
23
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-humansciences/themes/gender-equality/gender-peace-and-conflict/un-security/council-resolution-1325

النسائية يف عام  0018مشروع (المرأة حاضنة السالم) الذي يهدف إىل نشر ثقافة السالم،
والتنشئة األسرية وفق قيم السالم ،ومتكني املرأة وبناء قدراهتا املعرفية واإلدارية لتعزيز دورها الفاعل يف
بناء وحفظ السالم ،مع التأكيد على مراعاة منظور النوع االجتماعي يف مجيع املراحل.24
خاتمة.:
يف ختام هذا البحث ميكن رصد النتائج والتوصيات اآلي ذكرها:
 .1من خالل عض التجرية اإلسالمية قدميا يف دراسة األديان واملعتقدات كانت مسامهة
جد حمدودة وال تكاد تذكر نتيجة طبيعة املرأة من جهة وما تقتضيه دراسة األديان من
املرأة املسلمة ّ
التنقل واجملادلة واملناظرة والسجال من جهة أخرى.
 .0يعود سبب قلة قلة النساء يف التأليف عوموا ويف األديان خصوصا النشغاهلا
مبسؤولياهتا داخل البيت وبرتبية األوالد فاكتفت بأخذ العلم وروايته شفاهة ألنه يتناسب مع طبيعتها
وقدراهتا ولذا كان منهن شيخات لفطاحل العلماء.
 .8يف الوقت املعاصر أصبحت املرأة املسلمة أكثر اشتغاال بالدراسات الدينية فكثرت
تآليفهن وكتابتهن يف شىت جماالت الدراسات الدينية املتخصصة واملقارنة والدراسات النقدية وحىت يف
جمال الردود ودحض الشبه واألباطيل اليت حتاول النيل من اإلسالم وتعاليمه.
 .0هناك نشاط كبري ومالحظ على املستوى اآلكادميي للمرأة املسلمة يف الدراسات
الدينية ،فاجلامعات العربية واإلسالمية يف الوطن اإلسالمي الكبري تعج اليوم مبآت إن مل نقل آالف
الرسائل واألطروحات لنسوة مسلمات ختصصن وأبدعن يف الكتابة والبحث يف األديان وما يتعلق
هبا.
 .4هناك حماوالت جادة يف جمال احلوار الديين للمرأة املسلمة ولكنها حتتاج إىل التشجيع
والتحفيز وإتاحة الفرصة هلن للعمل يف جمال احلوارات الدينية والثقافية ملا للمرأة من القدرة على حل
النزاعات بطريقتها اخلاصة اليت فطرها اهلل عليها ،دون وصاية من طرف الرجل ،وإن كان ال بد من
تدخل فهو من باب الشورى وتبادل اآلراء واالسرتشاد مبا هو خري وأحسن.

 24مجعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية ،القرار  1804ودور النساء يف حتقيق السالم ،حتقيق صحفي،
 http://bahrainws.org ،0016/09/01تاريخ الزيارة0013/01/00 :

 .6ما ذكناه من إحصاء أو رصد ما هو إال حماولة اولية ألننا نعتقد أن االهتمام باإلنتاج
الفكري للمرأة املسلمة عموما يف كل التخصصات مل حيظى بالعناية الكافية والالزمة سواء من طرف
الرجل أو من املرأة نفسها ،لذا نأمل أن تكون هذه الورقة حمفزا لنا ولغرينا لرصد حماوالت أخرى
للمرأة يف جمال دراسة األديان واحلوارات الدينية والثقافية واحلضارية ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
حمفزا للمرأة املسلمة الباحثة ملزيد من اإلنتاج الفكري واملسامهة يف التعايش والسلمي احلضاري
الشامل.
 .0ومن توصيات الورقة تفعيل دور املرأة يف عملية نشر ثقافة السلم واألمن والتعايش
باعتبارها اليوم وباألمس كذلك أكثر األطراف تضررا بالنزاعات والصراعات واحلروب.
 .3تفعيل دور املرأة يف احلوارات الدينية والسياسية وحل النزاعات بإشراكها كطرف
أساسي وليس جمرد متثيل شكلي أو أو إشراك حتت فعل الوصاية والتبعية.

