
 

شبكة صیحة  

–المرأة في اإلسالم دوریة  دعوة إلى تقدیم المشاركات   

 

تبحث مجلة المرأة في اإلسالم، وھي مجلة سنویة تصدر باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة، عن كّتاب لإلسھام في عددھا لعام 
. والمجلة من إصدار شبكة صیحة (المبادرة اإلستراتیجیة لنساء القرن األفریقي). 2021  

	واسھامات  خطابات العالقات بین الجنسین داخل المجتمعات المسلمة وتھدف إلى نشرمجلة المرأة في اإلسالم  تتقصى
وتقدمیة بشأن التقالید والنصوص اإلسالمیة. وتتأمل المجلة الواقع المعیش والتحدیات الراھنة التي تواجھھا   معاصرة 

على قضایا مع غیرھا من المجتمعات في العالم، وذلك بالتركیز  تمعات یل تفاعالت ھذه المجمع تحل المجتمعات المسلمة
جمھور عریض انین إلى نیل قبول رین ونشطاء وصحفیین وفنّ مات مفكّ اسھإ. وتسعى المجلة من خالل العدالة والمساواة 

مفھوم. بأسلوبمن القّراء بطرح أفكار عمیقة   

شخصیات عن مقاالت أكادیمیة أو مقاالت عادیة أو أعمدة رأي أو لمحات تعریفیة   یمكن لإلسھامات األصیلة أن تكون
مؤثرة أو مقابالت أو شعر أو سردیات شخصیة  أو مراجعات ألفالم أو كتب، أو تصاویر كرتونیة وفنیة. ولكن، لطًفا، 

نحن ال ننشر أي أعمال خیالیة أو قصص قصیرة.   

شرط ارتباط جمیع التقدیمات بالثیمة العامة أال وھي المرأة في اإلسالم وعلیھوعلى المساھمین المحتملین أن یراعوا   

إلى  1500استخدام المنظور الجندري. ثم إن طول المقال ال بد أن یكون بین ال بد من تحلیل الموضوعات المقترحة ب
أن یكون باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة. كلمة، ویمكن  3000  

2022، فیما یخص عدد العام سالمتسعى مجلة المرأة في اإل ونرجو إسھامات في الموضوعات أدناه. تلقي إلى  ،2023-
النظر في أي مقترحات ذات صلة.منك أن تعلم أن قائمة الموضوعات ھذه إرشادیة فقط وأن (صیحة) ترحب ب  

ضد النساء في المجتمعات لإلسھامات أن تتناول القوانین التشریعیة أو العرفیة التي تمّیز المساواة أمام القانون:  •
والمبادرات القائمة للمضي قدًما بالمساواة بین الجنسین أمام القوانین اإلسالمیة لألسرة، المسلمة، وال سیما 

القانون. 	
ورجال من القرن االفریقي حول نساء   ذات عالقة بمحور المجلة  تعریفیة عن شخصیات مؤثرةلمحات  • 	
أن تشمل مقاالت عن مجموعات أو أفراد خارجین على األدوار الجندریة لإلسھامات كسر القوالب النمطیة:  •

التقلیدیة في المجتمعات المسلمة أو مجترحین ألنوثة أو ذكورة مغایرتین لألنماط التقلیدیة. 	
تأثیر الھویات المتعددة لألفراد: جنسیة، تتناول یمكن لإلسھمات أن  :تعدد الھویات فى المجتمعات االسالمیة  •

ة، وعرقیة، وإثنیة، وجغرافیة، وغیرھا من الھویات، على عالقتھم باإلسالم وفھمھم لھ.وجندری 	
عن الدین یمكن لإلسھامات أن تتناول تحدیات الشباب المسلم وتوقعاتھ ورؤاه المسلم:  ات \مأصوات الشباب •

والروحانیة وتفاعلھ مع العدالة االجتماعیة. 	
المغنیات، الموسیقیات، الممثالت، الشاعرات، الكومیدیات: یمكن  – النساء المسلمات في الفنون التعبیریة •

لتقالید التمییزیة والصور الجندریة للإلسھامات أن تناقش إمكان تحدي الموسیقى أو المسرح أو الكومیدیا 
النمطیة. 	



 

 

 

جز، على للمجلة، سیلیا ھتسقة التحریریة لتقدیم مقال أو الحصول على المزید من المعلومات یرجى التواصل مع المنسّ 
..editorwomeninislam@gmail.comالبرید اإللكتروني:   

:الناشرحول   

مدني من  مجتمعٍ  منظماتِ شبكة  )https://sihanet.org( صیحة - المبادرة اإلستراتیجیة لنساء القرن األفریقي
تأسست وقد وكینیا.  ،وأوغندا ،وجیبوتي ،وأرتریا ،وأثیوبیا ،وأرض الصومال ،والصومال ،وجنوب السودان ،السودان

بالتغییر االجتماعي والمساواة بین الجنسین في القرن األفریقي وتعمل بوجھ أخص على  ، وتنادي1995صیحة في العام 
وصول النساء إلى العدالة ودعم التمكین االقتصادي لھن وبناء حركات نسویة شاملة للجمیع.حمایة حقوق المرأة وتعزیز   

 

 :یمكن الحصول على المزید من المعلومات عن المجلة ومقاالت األعداد السابقة على الرابط
https://womeninislamjournal.com  


