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إنه مما ال شك فيه أن عالقة الرجل بالمرأة تتعرض لمؤثرات عدة: ثقافية، واجتماعية، وسياسية، مما قد يكون له بالغ األثر على هذه العالقة باإليجاب 
أو السلب. وتعد األحاديث الضعيفة والموضوعة من الروافد الثقافية التي لها عالقة بطبيعة االتجاه نحو المرأة في المجتمعات اإلسالمية وتمكينها 

اإليجابي في المجتمع؛ الحتوائها على مجموعة من المفاهيم واألدبيات التي تؤثر في العقل المسلم، والتي استوطنت فيه قروًنا الزالت أنفاسها 
تظهر من هنا وهناك على شكل تيارات فكرية، تنادي باختزال أدوار المرأة المتعددة في المجتمع في دور أوحد -مع أولويته- وهو بيتها؛ لتقر فيه 
ُخ هذه األحاديث الضعيفة والموضوعة الكثير من السلوكيات والتصرفات تجاه المرأة  جاهلة ال نصيب لها من علم، وال حظ لها من ثقافة. وقد ُتَرسِّ
والحيلولة دون تمكينها اإليجابي في المجتمع، انطالًقا من القناعة الفكرية بهذه األحاديث وجدواها، كما َتْكُمن خطورة مثل تلك األحاديث عندما 

يتم تطبيقها بصورة عملية من أفراد المجتمع دون التأكد من صحتها أو ثبوتها، كما أن هذا ال ينفى احتمالية وجود فئٍة معينٍة تأخذ من هذه 
األحاديث ما يوافق مزاجها الفكري، أو تقاليدها المتبعة، أو أعرافها المستقرة، وتعمل على إلباس هذا الفكر وتلك التقاليد القداسة والشرعية 

مما قد يؤثر بالسلب على مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع المسلم. ومما تهدف إليه الدراسة 1-      قياس المدى المعرفي لهذه األحاديث من 
حيث تواجدها ومدى صحتها لدى عينة البحث والمصادر التي تنتشر من خاللها. 2-      قياس مدى الَتَأثُّر باألحاديث الضعيفة والموضوعة والتي 

هت األمة قروًنا طويلًة في االتجاه السلبي نحو المرأة وحالت دون تمكينها بشكل إيجابي في المجتمع. 3-      الرغبة في إدماج المرأة في المسار  وجَّ
التنموي العام إدماجًا إيجابيًا وعادالً. 4-      السعي في عودة الوعي الفكري الصحيح في هذه القضية لمواجهة مزاعم االنتقاص من مكانة المرأة 

ودورها المجتمعي في الشريعة اإلسالمية. 5-      اإلسهام في زيادة الوعي للحيلولة دون وقوع التصدع األسري نتيجة العمل بهذه األحاديث والذي 
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يؤثر سلبا على االستقرار األسري للمجتمع. 6-      بيان ضعف وزيف بعض المؤثرات الثقافية التي قد تحول دون دمج المرأة في مؤسسات المجتمع 
وتمكينها من أداء دورها المجتمعي. 7-       تنقية الجانب الثقافي عند طالب الجامعات يعد دعما للثقافة التي تميز دولة قطر من خالل ترسيخ 

القيم والمبادئ العربية واإلسالمية الصحيحة والتي تضمن السلم واألمن االجتماعي واالستقرار داخل المجتمع القطري. 8-      تعزيز مكانة الثقافة 
العربية اإلسالمية في نفوس طالب الجامعات في دولة قطر من خالل تنقية هذه الثقافة مما شابها وكدرها. واستخدم الباحثون المنهج الوصفي 

التحليلي في إجراء هذا البحث، ويهدف المنهج الوصفي التحليلي إلى رصد الظاهرة موضع البحث بدون أي تدخل من الباحثين، ووصفها وصفًا 
دقيقًا من حيث جوانب القوة والضعف الموجودة في ظاهرة البحث، ثم تحليل هذه المعلومات من أجل تفسير هذه الظاهرة بصورة علمية. ويتم 
تنفيذ الدراسة التطبيقية المقصودة عن طريق عينة عشوائية حجمها 600 طالب وطالبة بواقع 100 لكل باحث من الطالب وعددهم ستة: ثالث من 

البنين، وثالثة من البنات؛ ليقوم الطالب بعمل الدراسة مع البنين وتقوم الطالبات بعمل الدراسة مع البنات. وهذه العينة تكون ممثلة للشباب 
في جامعات دولة قطر )جامعة قطر الوطنية - كلية المجتمع - وغيرها من الجامعات في دولة قطر( ويتم تحديد نسب الطالب والطالبات في كل 

جامعة بناًء على نسب التمثيل العددي لكل جامعة. وخلص الجانب النظري إلى 1-      عالقة الرجل بالمرأة تتأثر بالمتغيرات الثقافية واالجتماعية 
والسياسية السائدة في المجتمع. 2-      تنوع األحاديث الموضوعة والضعيفة وكثرتها واتساعها لتشمل الكثير من قضايا المرأة ومكانتها 

في األسرة وكيفية التعامل معها في األحوال المختلفة وهذا أحدث لبًسا للحق بالباطل واختالًطا للصواب بالخطأ. 3-      األحاديث الموضوعة 
تؤدي إلى إلباس الفكر المنحرف تجاه المرأة ثوب القداسة والشرعية. 4-       السعي في عودة الوعي الفكري الصحيح في هذه القضية من شأنه 

القضاء على مزاعم انتقاص المرأة لحقوقها ودورها في الدين اإلسالمي. 5-       ال يقتصر دور المرأة داخل محيطها األسري وإنما يتجاوزه إلى رعاية 
المجتمع كما هي رعاية األبناء واألسرة تماًما. 6-      المشاركة اإليجابية للمرأة في المجتمع هو أساس أي تقدم اجتماعي؛ لذا من الضروري تأهيل 

المرأة وإعادتها لسابق دورها من النشاط والحيوية والتفاني في خدمة مجتمعها. 7-       التنازل عن دور المرأة هو تنازل طوعي عن قدرات نصف 
المجتمع والتأثير في قدرات النصف اآلخر. 8-       التعرف على الواقع الفعلي لدور المرأة هو السبيل الوحيد للعمل على نيل المرأة لحقوقها وتبوؤ 

مكانتها دون منة من المجتمع. وتوصي الدراسة في جانبها النظري بضرورة إجراء مثل هذه الدراسات لبحث مدى تأثُّر دور المرأة في المجتمع 
بالمؤثرات الثقافية التي لها دور في التعامل السلبي مع المرأة. وأما الجانب التطبيقي للدراسة فمن المتوقع االنتهاء منه وتحليل نتائجه وسيتم 

تضمينه في الدراسة قبيل موعد عقد المؤتمر بعون اهلل


