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 لتفضددله( مولددود حممددد زايددد)املشدرن   الدددكتوروأخد  بالشددكر والعرفددان  
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 أقرار لجنة المناقشة
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ــ  ــد وجــدنا أ محتويات ــة بهــا د وق فــي اللغــة  كــالوريوسبالبــالقبول لنيــل درجــة  نــ  جــديروفــي مالــ  عبق
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 المقدمة

لقـد عـرا القـران الك يـر مـن شــرون المـرأة فـي الك يـر مـن  ســور القـران الكـريم د وقـد دلـت هــذه 
ــة لـم تحـن المــرأة  العنايـة علـى المكانـة التــي ينبغـي أن تولـع فيهــا المـرأة فـي ننــر ااسـبم وأنهـا مكان

 .سماوي سابق وال في قوانين بشرية توالع عليها الناس فيما بينهمبها ال في شرع 

ــاب ا   ــى قيمتهـا وأهميتهــا فـي كت يشـكل حلــور المـرأة فــي القـران الكــريم أحـد أهــم المرشـرات عل
ــاهيمي  اصــةد ــا الحلــور المصــطلحي والم  ــزد وأقصــد بالحلــور هن فقــد تحــدلث القــران الكــريم  العزي

ــا عــن بعــا النســاء ــهن بالــذلكرد وقــد بلــ  عــدد  حــدي  ا  اص  الصــالحات أو ريــر الصــالحاتد و صل
ــذكر االســم أو الصــ ة ســبع عشــرة امــرأةد  ــا وب النســاء البتــي تحــدلث القــران الكــريم عــنهنل حــدي  ا  اص 

نـات صــالحاتد ــع عشــرة مــنهن مرم  ــدنيا   ـبث مــنهن كــافرات طال حــاتد وأرب هــذا فيمــا ي ــ  نســاء ال
لهن ومن جهة أ رى نجد القـران الكـريم يصـس نسـاء مـن او ـرة وهـن حـور والصور التي عرلها ا  

ـــاء   لــى د وشــولق اللق ـــة باحســن الصــ ات د وحبُهــن باحســـن الحا ــور الجن العيندوصــس ا  ســبحان  حا
ــا نــراهن رريــة العــين وقــد كانــت الصــ ات والتــي ذكرهــا ا  تشــمل جميــع  صــائ   ــيهن حتــى كانن إل

و العمـر أو اخ ـبق إو الطهـارة وقـد استعرلـت لهـذه الصـ ات ب يـات الحور سواء من حيث الجمال إ
 .من الكتاب العنيم

ــ  و الـ  وســلم )وقـد أســندت البحــث بـالك ير مــن أحاديــث الرسـول  وأحاديــث اهــل ( صــل ا  علي
صـورة المـرأة ) وأسـباب  إ تيـاري لهـذه البحـث .وت اسير اهل العلم مـن السـلس( عليهم السبم ) البيت 
 ( ان في القر 

 . ابتغاء التطلع لمكانة المرأة في القران الكريم وااسبم:اوال  

 . كيس تحدث القران الكريم عن صور وص ات المرأة: انيا   

 الوجة الجديد الذي اعطاه القران الكريم للمرأة:  ال ا  
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 : معتمدة على  طة تكمن في

بح ـــيند  المبحــــث اخول وم( مكانـــة المـــرأة  وااســـبم) مقدمـــة ومبحـــث تمهيـــدي تحـــت عنـــوان
ـــوان ـــيند  المطلـــب اخول صـــورة المـــرأة اايجابيـــة ( صـــورة المـــرأة الدنيويـــة ) بعن ـــى مطلب ـــوي  عل ويحت

ــب  ــاني صــورة المــرأة الســلبيةد امــا المبحــث ال ــاني فبعنــوان وكــذل  ( صــورة المــرأة او رويــ ) دومطل
اءت ال اتمـة عبـارة عـن يلم مطلبين دمطلب اول ص ات ناهريةد ومطلب  اني ص ات باطنيةد وجـ

 .حوصلة للنتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة

 :وقد اعتمدت في بح ي على عده مصادر ومراجع اذكر البعا منها على سبيل الم ال ال الحصر

 . القران الكريم -١

 (. سير الميزان دت سير مجمع البيانت)ت سير القران الكريم -٢

 .ااسبمعليدالم صل في تاريخ العرب قبل -٣

 . كتاب بحار اخنوار -٤

إال ان  ينبغـى إن أشـير إلـى بعـا العقبـات التـي صـادفتني فـي مسـار بح ـي منهـا قلـة المصـادر 
ــة دولــيق الوقــتد ولــغط  ــى المصــادر االكتروني ــذل  اعتمــدت فــي  بح ــي عل ــة الجامعــة ل فــي مكتب

 .الدراسة

ــى جميــع مــن ســاعدني فــي إتمــام بح ــي وعلــى رأســهم  النهايــةوفــي  ات لــل بالشــكر والعرفــان إل
 .وا  ولي التوفيق" مولود محمد زايد " أستاذي المشرس 
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