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 . ليمكيرن شا منحة دراسية من  الدكتوراه( بمساعدة )األطروحة هذه  تم إجراء 
 

 
 ملخص البحث:  

  ةاالجتماعي  ،مدىغير الجسدية يشكلون جزًءا من المجتمع المسلم وإلى أي  ة المحدودي إذا كان األشخاص ذوو  فيماتبحث الدراسة 

خي  على دمجهم في المجتمع هو ثمرة الستنتاجات السرد التاري  زالتركي  ،الدينيةفي فترة اإلسالم الكالسيكي وما هي واجباتهم  ،والدينية

 المجتمع، وهو ما ينص على أن األشخاص ذوي المحدودية بشكل عام تم استبعادهم وفصلهم عن  لمحدودية، لالغربي 

  ة لمحدودي المجتمع األشخاص ذوي ا اعتبر االنفصال في بعض األحيان أثناء تدميرهم جسديًا أو منعها من التكاثر عن طريق التعقيم أو 

 افي وحافظت على عالقة تتضمن السيطرة والخوف من ذوي المحدودية. وديموغر يدين  ،اقتصاديبمثابة تهديد 

، مثالً  يتم فحص العالقة بين المجتمع واألشخاص ذوي المحدودية من خالل موقف اإلسالم تجاه األشخاص ذوي المحدودية الغير جسدية

وكذلك فحص األوصاف الموجودة في   ،معالمجت فحص الواجبات الدينية وحقوق األشخاص ذوي المحدودية تجاه هللا وتجاه  المذهب،

 غير الجسدية.  لمحدودياتالمصادر األدبية والتاريخية حول موضوع ا

تتراوح حدود فترة   .أجل عدم تقليص المصادر اإلسالمية الكالسيكية بشكل كبير نم ،معينةال تقتصر الدراسة على منطقة جغرافية 

ظهور األتراك في اإلسالم    لعشر. قب اإلسالم الكالسيكي من بداية اإلسالم في القرن السابع إلى صعود السالجقة في القرن الحادي 

 . كسالالت حاكمة 

هل   سالم،اإل حيث  نم ؟كانواما  غير الجسدية حقوق وواجبات دينية؟المحدوديات  تفحص أسئلة البحث ما إذا كان لدى األشخاص ذوي 

جسديًا من نظام   المحدود هل كان الجزء غير ?تم ضمهم في المجتمع فالمجتمع؟ كي األشخاص ذوو المحدوديات غير الجسدية جزء من 

يشكلون جزًءا غير ماديًا من المجتمع الديني والمجتمع ككل في    ذوي المحدودية ما إذا كان ? وجد(تعليمي أو مهني منفصل أو عام )إن 



 

 

 

 

هناك مضامين   لاألداء؟ ه غير الجسدي في مختلف مستويات ال  المحدودهل يميز الدين اإلسالمي ? وكيف كان ذلك عملية،الالممارسة 

عالج المجتمع المسلم األشخاص الذين يعانون من محدودية غير جسدية في مستويات مختلفة   لاألداء؟ ه لتغيير مستوى  دينية-عملية دينية 

 التصورات الغربية عن المحدودين إلى المجتمع المسلم وأثرت عليه؟  وصلت  لمختلف؟ همن األداء بشكل 

بين الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب والمجتمعات المسلمة التي تعيش   المحدودية هل كانت هناك فروق في معاملة األشخاص ذوي 

 ?الالهوتية–هل كان هناك تأثير غربي تجلى من الناحية الدينية  في الشرق؟

 

 
 

 

   للبحث الكامل في موقع كيرن شاليم• •

 مخازن بحوث كيرن شاليم •

   اللغة العربية مخازن أدوات البحث في كيرن شاليم في   •
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