
 

 والمرأة الرجل قضاياندوة بحثية حول  ختتمت التشريع اإلسالمي واألخالق يمركز دراسا

مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق، عضو كمية الدراسات اختتم  (:قطر الدوحة،) 5102 يونيو  2
األسبوع الماضي فعاليات  بمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،في جامعة حمد بن خميفة اإلسالمية 

مايو  19-91 أيام  التي انعقدت، و قضايا الرجل والمرأة"األخالق اإلسالمية و "غمقة في موضوع ندوة بحثية م
 .جامعة أكسفورد بالمممكة المتحدةبأنطوني معيد سانت  في 1095

ومن خالل عضويتو في كمية الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خميفة، عضو مؤسسة قطر، يدعم 
واإلشكاالت  المعاصرة التحديات مواجية عمى قادر أخالقي مجتمع تنمية إلى الرامية مؤسسةال رسالةالمعيد 

 .اإلسالمي العالم تواجو التيالمعرفية والواقعية 

حيث . مداخل نظرية وتطبيقية قضايا الرجل والمرأة من فياألخالقي  البحث تطوير إلى الندوة قد سعتو      
وتم تخصيص ىذا  ،المرجعية واألسس الفمسفيةسؤال أوليما  ؛سؤالين اثنينعن  عمل المشاركون عمى اإلجابة

إضافة إلى كيفية صياغة إطار مرجعي لقضايا النوع استنادا إلى نصوص ومقاصد الشريعة، المحور لمناقشة 
  .النسوية المعاصرة الحركات تحميل األسس الفمسفية الحاكمة لقضايا النوع لدى

سيما المقاربات اإلسالمية اللقضايا النوع  لمتجارب والتطبيقات المعاصرةالتطرق ، فقد تم فيو أما السؤال الثاني
مقارنة االجتيادات و رأة، المعاصرة لمسائل الحقوق والواجبات، واختالف بعض األحكام بين الرجل والم

 في القانون العائمي. المتنوعة

، مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالقة مواىب بكر، مديرة دعم األعمال في الندوة الدكتور  تأدار     
 من مرموقة نخبةشارك فييا و  .كندا في يورك جامعة من والمرأة الرجل قضايا فيوالحاصمة عمى الدكتوراه 



 طاىرال محمد الدكتور الشيخ ، وىمالنسائية الدراسات وفي الشرعية العموم في المتخصصين العمماء
 في العالمية اإلسالمية الجامعة في اإلنسانية والعموم الوحي معارف كمية في المشارك األستاذ الميساوي،

 في أوسطية والشرق اإلسالمية الدراسات مركز في باحثة أستاذةىي و  حسيني، مير زيبا والدكتورة ماليزيا،
، في البرلمان العراقي الكردستاني اإلسالمي االتحاد كتمة ، رئيسوالدكتور المثنى أمين نادر لندن، جامعة

 والدكتور البحرين، بجامعة المقارن الفقو تخصص في المشاركة األستاذة العمواني، جابر طو رقية والدكتورة
والدكتورة فريدة زمرد، أستاذة  المتحدة، بالمممكة بريستول جامعة في السياسية النظرية أستاذ كارفر، تيريل

التفسير وعموم القرآن بمؤسسة دار الحديث الحسنية لمدراسات اإلسالمية العميا بالمغرب، والدكتورة سيرين 
 المنتخب والرئيس، نيويورك مدينة في التاريخي الالىوتي االتحاد لمعيد عشر السادس الرئيس، وىي جونز

 .لألديان األمريكية كاديميةلأل

 وأستاذ مدير مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالقالدكتور طارق رمضان، مشاركة عرفت الندوة كذلك 
 ، ونائبو األستاذ شوقي األزىر.أوكسفورد بجامعة المعاصرة اإلسالمية الدراسات

مايو الماضي ندوة عامة عمى ىامش ىذه الندوة البحثية. وقد انعقدت  10يذكر أن المركز نظم يوم األربعاء 
. وقد أدار الندوة الدكتور "بديمة مقاربة نحو: واألخالقي الديني الفكر في والرجل المرأة" عنوان تحتالفعالية 

كتورة رقية طو جابر العمواني، والدكتور طارق رمضان، وشارك فييا الدكتور محمد طاىر الميساوي، والد
 تيريل كارفر، والدكتورة زيبا مير حسيني.

 حول مركز الدراسات في التشريع اإلسالمي واألخالق    

يعمل مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق عمى اإلسيام في تجديد الفكر اإلسالمي في مجال 
 القرآن والسنة، وتيتدي بمقاصد الشريعة اإلسالمية.األخالق، عبر تقديم قراءة معاصرة تنطمق من 

لمزيد من المعمومات حول فعاليات المركز، يرجى التواصل مع السيدة فاطمة الزىراء شعباني، مسؤول  
 fchaabani@qf.org.qaاإلعالم في المركز عمى البريد اإللكتروني التالي:  

 

mailto:fchaabani@qf.org.qa


  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 

اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 9115ة قطر سنة تأّسست مؤسس

  ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 

لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب  إنشاء قطاع

الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

شاء مجتمع متطور استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إن

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.qf.org.qa   
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