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9 تقديم 

سة ة المؤثِّرة في أسفار اليهود المقدَّ الشخصّيات النسائيَّ

15 وديع عوض 

16 اًل: التأثير اإليجابّي للنساء في األسفار اليهودية  أوَّ

16 1. أسفار التوراة 
24 ة  2. األسفار التاريخيَّ
35 3. أسفار الحكمة 
35 4. أسفار األنبياء 
36 ثانًيا: الشخصيات النسائية في أسفار اليهود وتأثيرها السلبّي  

36 1. أسفار التوراة 
38 ة  2. األسفار التاريخيَّ
39 الخاتمة 

قراءة تاريخية ونقدية ألسفار النساء في العهد القديم: 

راعوث وأستير ويهوديت

43 دانيال عيوش 

45 أواًل: األسفار الثالثة في العهد القديم: راعوث، أستير ويهوديت  

49 ثانيًا: األسفار بين التقليد والنقد األدبي الحديث 

52 ثالثًا: دور راعوث وأستير ويهوديت القيادي والجدل حوله 

56 رابعًا: الرسالة الالهوتية في األسفار 

62 الخاتمة 

الملكة كنداكة )ملكة الحبشة(: 

الحضور الكتابي في أعمال الرسل والتاريخ

65 روغار روكوني )Rugare Rukuni(                    ترجمة: عمر األيوبي 

66 أواًل: النظام األمومي وكنادكة مروي 

67 ثانيًا: تقديم للكنداكة الملكة في أعمال الرسل 

68 1. االتساق الداخلي للرواية 
69 2. الحقيقة التاريخية 

ثالثًا: حقيقة وجود محور اقتصادي يستدعي بعثة 

70 سفير كنداكة إلى أورشليم 

73 رابعًا: الترابط مع شبه جزيرة سيناء 

77 خامسًا: الملكة كنداكة: تاريخ مفقود 

83 الخاتمة 
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الحركة النسوية اإلنجيلية األميركية: التاريخ واألساليب
85 كندرا ِوِدل )Kendra Weddle(                    ترجمة: عمر األيوبي 

87 أواًل: من هو اإلنجيلي؟ 

88 ثانيًا: الحركة الميثودية وقيادة النساء في إنجلترا 

89 1. سوزانا ِوسلي: من العاصي؟ 

90 2. سارة كُرسبي ومري بوزنكيه: دعوة غير عادية 

91 ثالثًا: اإلنجيليات في أميركا الشمالية وإرهاصات الالهوت النسوي 

93 1. جارينا لي: اذهبي للتبشير 

94 2. ماريا ستيَوارت: اّتباع الروح للدعوة لمناهضة العبودبة 

95 3. فيبي بالمر وأماندا بري سِمث: الهوت التقديس 

98 4. إما ِدالني: دعوة اهلل التحريرية، منظور نسوي أولي 

99 5. مابل مادَلين ُسَذرد: يسوع هو األساس 

101 رابعًا: تجّمع النساء اإلنجيليات والمسكونيات والمسيحيين من أجل المساواة الكتابية 

105 خامسًا: فيرجينيا رامي مولنُكت وجان ألدرج -كالنُتن 

107 سادسًا: معارضات اإلنجيليات 

108 سابعًا: ِبث مور: توسيع الحضور... امرأة تعظ لنساء  

110 ثامنًا: راكيل ِهلد إفانز: الحضور في وسائل التواصل االجتماعي وتجاوز المسيحية اإلنجيلية 

111 الخاتمة 

مواقف رجال الدين اإلنجيليين من الجندر ورسامة المرأة في كنيسة إنجلترا
115 ألكس فراي )Alex Fry(                    ترجمة: عمر األيوبي 
119 أواًل: األبحاث السابقة 
124 ثانيًا: الحركة النسوية وما بعد الحركة النسوية 
128 ثالثًا: األساليب 
131 رابعًا: نظام القيادة الذكورية القائم وخضوع اإلناث 
133 خامسًا: حنين إلى الكتاب المقّدس 
135 سادسًا: المواقف المتناقضة من الحركة النسوية 
135 1. المواقف اإليجابية من الحركة النسوية  
136 2. المواقف السلبية تجاه النسوية  
141 سابعًا: مناقشة القيم الجندرية ما بعد الحركة النسوية 
147 الخاتمة 

الشخصيات النسائية في القرآن الكريم: دراسة ِسَير األعام وتأثيرها
151 كاهنة بهلول )Kahina Bahloul(                    ترجمة: عفيف عثمان 
152 تمهيد: »دراسة سير األسماء« النسائية في القرآن 
152 أواًل: آدم وحواء: القرآن، سورة األعراف، اآليات )19( و)22( 
152 ثانيًا: زوجة نوح وزوجة لوط 
153 ثالثًا: سارة زوجة إبراهيم  
154 رابعًا: زوجة العزيز  
156 خامسًا: أم موسى 
156 سادسًا: زوجة فرعون 
157 سابعًا: ابنتا شيخ مدين، حيث ستصبح إحداهما زوجة النبي موسى 
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157 ثامنًا: ملكة سبأ 
159 تاسعًا: مريم 
169 الخاتمة 

الملكة بلقيس في القرآن والسير اإلسامية
173 شها حائري )Shahla Haeri(                    ترجمة: عمر األيوبي 
178 أواًل: القرابة وعلم األنساب: وضع الملك سليمان وملكة سبأ في موضعهما 
182 ثانيًا: ملكة سبأ في القرآن 
185 1. تبادل الهدايا وصنع السالم 
189 2. طقوس العبور 
193 ثالثًا: القرآن والحديث: النساء والسلطة والملك 
195 الخاتمة  

نماذج نسائية في قيادة المعرفة الدينية واإلدارة السياسية
197 نادية سعد الدين 
199 أواًل: المرأة المسلمة والسلطة الدينية 
200 1. النساء الفقيهات والمحدثات 
203 2. النساء وصناعة المعرفة الدينية 
206 3. المرأة والتصوف: رابعة العدوية أنموذجًا 
207 4. أدوار المسلمات في الوقف الديني والتعليم 
209 ثانيًا: المسلمات والسلطة السياسية بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر  
210 1.  »شجرة الدر« 
212 2. »ست الملك« 
213 3. ملكات اليمن 
215 4. األميرة صبيحة: »ملكة« قرطبة 
216 5. السلطانة »رضّية« 
218 6. »الخواتين« وملكات الجزر 
221 الخاتمة 

النساء العالمات في التراث اإلسامي من خال كتب الطبقات
223 ناجية الوريمي 
226 أواًل: مدى حضور النساء العالمات في كتب الطبقات  
226 1. غياب المرأة العالمة في كتب الطبقات الخاّصة بالعلوم التجريدّية 
227 2. تغييب المرأة العالمة عن طبقات العلماء في بعض العلوم الدينّية  
229 3. حضور المرأة العالمة في طبقات الفقهاء والمتصّوفة والشعراء  
235 ثانيًا: مبدأ »الفصل« أو »الوصل« بين الجنسين في كتب الطبقات  
237 1. عامل التأّخر في الزمن 
237 2. عامل البيئة البدوّية وعدم التشّدد في الفصل بين الجنسين 
239 ثالثًا: صورة النساء العالمات في كتب الطبقات  
247 الخاتمة 
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تراجم السالكات الصوفيات عند تقّي الدين الحصنّي
251 خالد محّمد عبده 
252 أواًل: مركزية رابعة العدوية وتجاهل التقليد النسوّي الصوفّي 
257 ثانيًا: تقّي الدين الحصنّي وكتابه سير السالكات 
264 الخاتمة 

قيادات نسائية صوفية في أفريقيا: نانا أسماء دان فوديو والسخنة ماغات ديوب وعلوية الميرغني
267 حمدي عبدالرحمن حسن 
272 أواًل: أنماط القيادة النسائية الصوفية 
273 1. المرأة والوظيفة الكفاحية  
274 2. المرأة وتحقيق االستقالل الثقافي  
276 3. المرأة وقيادة المقاومة الوطنية ضد االستعمار 
276 ثانيًا: نانا أسماء والحفاظ على الهوية الثقافية لخالفة سكوتو 
279 1. حركة يان تارو 
281 2. أعمال نانا أسماء الشعرية 
286 ثالثًا: الشريفة علوية الميرغنية  
290 1. جدل إمامة المرأة في الصالة 
291 2. وحدة الطريقة والشريعة  
293 الخاتمة  

النساء في السلطة الدينية في روسيا )1917-1937(: القاضية ُمخِلَصة بوبي
297 روزاليا غاريبوفا )Rozaliya Garipova(                    ترجمة: أحمد مغربي 
303 أواًل: التقليد التتاري في تعليم الفتيات 
306 ثانيًا: الجديديون يعيدون تعريف تعليم النساء وسلطتهن الدينية 
308 ثالثًا: مدرسة »إيج- بوبي« )Ij-Bubi( ومديرتها ُمخِلَصة بوبي وتلميذتها ريحانة  
316 رابعًا: إغالق مدرسة »إيج- بوبي« والمسار المهني لُمخِلَصة قبل 1917  
318 خامسًا: الثورات الروسية: حقوق النساء وانتخاب ُمخِلَصة قاضية 
324 سادسًا: ُمخِلَصة في عشرينيات القرن العشرين وثالثينياته 
330 الخاتمة 

الواعظات األزهريات وفتاوى النساء: قراءة في أدوارهنَّ
333 هند الشلقاني 
334 أواًل: خلفية تاريخية 
336 ثانيًا: انبثاق الفكرة وتجسدها مؤسسًيا 
339 ثالثًا: السياق السياسي في مصر وتمكين المرأة 
342 رابعًا: الواعظات: الدور والمهمة 
347 خامسًا: تصريحات شيخ األزهر ومستقبل فتاوى النساء في مصر 
348 الخاتمة 

الكتاب: »النسوية البوذية تحويل الغضب ضد البطريركية« 
)Buddhist Feminism: Transforming Anger against Patriarchy(

351 المؤلفة: سوكذان يينغ )Sokthan Yeng(                    قراءة: نوال العلي 
354 أواًل: تاريخ فلسفي للغضب 
357 ثانيًا: الالذات البوذية والالماهوية النسوية  
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362 ثالثًا: النساء في البوذية.. رموز للجنون والغواية والحكمة 
365 رابعًا: النسوية البوذية السوداء.. الغضب واإلقصاء 
369 خامسًا: إرث الراهبات البوذيات القديمات 
373 الخاتمة 

377 ذاكرة الكتاب 
387 ببليوغرافيا 

399 المشاركون في الكتاب 


