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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

دافئ و واقعي و ال ىوادة فيو على جدول األعمال من وقت  الىتمام ومناقشة ادلرأة أمر مثَت ل

اإلذالل حىت يتم استجواهبن ىل ىن بشر أم ال. يف  اإلىانة و آلخر حىت اآلن. تعرضت النساء للثناء و

عصور ما قبل اإلسالم كان ىناك عصر يعرف بعصر اجلهل. يف ذلك الوقت، مل دتنح األداين 

يت كانت موجودة ادلرأة مكاًًن للشرف و الكرامة، و ديكن القول إن حقوق ادلرأة  واحلضارات ادلختلفة ال

 1كانت شبو معدومة.

سة من شلار  و قد أوضح القرآن أن وضع ادلرأة يف نظر التعاليم اإلسالمية ليس كما ىو متوقع و

 2قبل اجملتمع اجلاىل. يف الواقع، تويل تعاليم اإلسالم للمرأة اىتماًما كبَتًا، فضالً عن كوهنا مكانة مشرفة.
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بشرية و حيررىا من كل أشكال االضطهاد األخالقي و االجتماعي و الثقايف و نزل القرآن لينقذ ال

يوضح القرآن أن النساء و الرجال يف اخللق  3البنيوي، سواء يف شكل األفكار، أو يف شكل ادلمارسة.

 :تعاىل يزين. كما قال  هلل سباانو وغَت شل

ُهَما َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ رَِجاًلا َكِثرياا  ََيَأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
َ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ  َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا )َوِنَساءا َوات َُّقوا اَّللَّ  (1اَّللَّ

لالىتمام. على  ةو مثَت  ةو حساس ة. شكل ادلشهد مجيلةادلرأة ىي شخصية ذات مزاج لطيف

كون لديهن طبيعة زلبة و طاعة. لكنو ال يستبعد احتمال أن يكون عكس الرجال، دتيل النساء إىل أن ت

 دة.للمرأة طبيعة معاكسة أيًضا، و ىي الوقاحة و ادلتمر 

تعترب قضية ادلرأة من القضااي اليت حتظى ابىتمام جاد يف اتريخ اإلسالم و ىي من ادلوضوعات 

ية و الدينية منذ القدم حىت الوقت احلاضر. ابحلديث عن يكاذلامة يف الدراسات الفكرية و األكاددي

ط يف سورة النساء، النساء، فإن القرآن يؤيد النساء و ديجدىن بشدة، حبيث يقدم موضوع ادلرأة ليس فق
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أحاديث النيب دمحم قصًصا لنساء ال يتادثن فقط عن  و لكن أيًضا يف السور األخرى. سجل القرآن و

النساء الصاحلات اخلبَتات يف اجلنة، بل يتادثن أيًضا عن النساء اللوايت يعانُت من مزاج سيئ و 

مجيع النساء ادلذكورة يف القرآن ىي دروس معينة ديكن للمسلمُت تعلمها و يوصفون أيًضا أبهنن  4زلتقر.

 .قدوة للنساء اليوم

. و ىناك آايت سلتلفة و تتعلق األحاديث مبختلف جوانب احلياة يتادث القرآن عن ادلرأة بعبارة

تتادث عن حقوقها و واجباهتا، و ىناك آايت تصف امتيازات الشخصيات النسائية يف اتريخ الدين و 

اإلنسانية، و ىناك أيًضا نساء لديهن مزاج أو سلوك ال يتماشى مع ما يعّلمو اإلسالم. يف ىذا الباث 

عن امرأة النيب  11رة التارمي اآلية . على سبيل ادلثال، ورد يف سو (antagonist)السّيئة تدعو الكاتبة 

يف سورة اللهب، خيربًن القرآن عن  5خيانة زوجها. نوح و امرأة النيب لوط اللتُت رفضتا قبول احلق و

اليت  24-23يف سورة يوسف اآلايت  6عصيت دعوة الرسول. رىن اإلسالم و كفرن والنساء اللوايت ك

                                                           
4
Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, Perempuan yang Menggetarkan Surga (Yogyakarta: PT 
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ختربًن عن ملكة من والية  24-23و يف سورة النمل اآلايت  7حتكي قصة امرأة أغوت النيب يوسف.

 .سبأ كانت تعبد الشمس

القرآن نزل ابلعربية قيمتو األدبية و البالغة عالية جدا، لذا يف دراسة زلتوايتو و معرفة الرواايت فيو 

وشة ادلراجع كتاب ، ال بد من الرجوع إىل منقالسّيئةمبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك قصة ىذه ادلرأة 

ىو كتاب التفسَت الذي ىو تفسَت ابالقتباس أو  أو التفسَت ابلروية التفسَت. الطائفتُت التفسَت ابدلأثور

من    8أخذ إشارة إىل القرآن، حديث النيب دمحم، على حد قول الصاابة دلعرفة معٌت كالم  هلل يف القرآن.

إمساعيل بن عمر بن كثَت  القرآن العظيم أليب الفداء كتاب التفسَت كتب التفسَت على منوذج ابدلأثور

 .، أو ادلعروف ابسم ابن كثَتي الدمسقيالقريش

كثَت من العلماء الذين صلاوا يف دراسة   قال عبد  هلل بن إسااق آل الشيخ يف مقدمة كتابو: "ابن

التفسَت بعناية فائقة، و رلهز أبحاديث و رواايت شهَتة. يتضح ىذا من خالل دقتو يف تفسَت آايت 

القرآن اجمليدة اليت جعلت من كتاب التفسَت مرجعًا و كذلك مادة دراسية لغالبية ادلسلمُت حول العامل.  
                                                           

7
Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, Perempuan yang Menggetarkan Surga ... 5. 

 .12)ت.ت.: مطبعة عيسى البايب اذلليب و شركة، ت.تو(،  2جزء لقرآن، مناىل العرفان قي علوم ا، دمحم عبد العظيم الزرقاين8
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ىذا ىو أعظم تفسَت و حيتوي على فوائد ىائلة. التفسَت الذي  ثَتالبن ك كتاب التفسَت القرآن العظيم

 9"يويل أكرب قدر من االىتمام دلنهج التفسَت احلقيقي.

يف قصة القرآن ابستخدام منهج  السّيئةو بناًء على ىذا البيان، تنوي الكاتبة الباث عن ادلرأة 

ايت مع ادلعلومات و عالقتها ، مث شرحها. آالسّيئةو ىو مجع آايت قرآنية تناقش  11التفسَت ادلوضوعي

عتزم الكاتبة دراسة تفسَت اآلايت ادلدروسة. يف ىذا الباث، تآبايت أخرى، مث استخالص النتائج من 

أبمهية فاص تفسَته. ألن  فو، فتشعر الكاتبةأما ابلنسبة لشخصية ادلفسر و الكتاب الذي ألّ  ابن كثَت.

دائًما بشخصية ادلًتجم الفوري نفسو، سواء  التفسَت ال يولد من مساحة فارغة، و لكنو مرتبط

االجتماعية و التارخيية )حيث يعيش ادلًتجم(، و كذلك ادلهارات و األىداف اليت يريد حتقيقها. لذلك 

أما  السّيئة.أتمل الكاتبة يف فاص ىذا الباث مبزيد من العمق و دتكن للكاتبة معرفة أي نوع من ادلرأة 

ادلوضوع ىو أحد ادلناقشات الشيقة و أوالً ، اختيارت الكاتبة، فتستند إىل: و ىو  السّيئةموضوع ادلرأة 

تتفاص الكاتبة ىذا الباث اثنياً: ضرورة فهم قصص النساء يف القرآن من اجلوانب اإلجيابية و السلبية. 

                                                           
9
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Abdullah Karim, Pengantar Studi Al-Qur’an (Banjarmasin, Kafusari Press, 2011), 114. 



6 
 

 

مشَتًا إىل تفسَت ابن كثَت يف كتاب تفسَت القرآن العظيم الذي ال شك أنو يستخدم كمرجع يف ىذا 

يف القرآن )حبث موضوعي يف تفسري ابن   السّيئةشخصيات املرأة لباث. لذلك عنوان ىذا الباث "ا

 "كثري(

 حتديد املشكلة . ب

بناًء على خلفية ادلشكلة اليت سبق وصفها، و ىي ادلشاكل الرئيسية اليت نوقشت يف ىذا الباث، 

 :صاغت الكاتبة يف عدة أشكال من األسئلة على الناو التايل

 ؟يف القرآن عند تفسَت ابن كثَت السّيئةن ادلرأة م .1

 ؟كيف ىي شخصيات السّيئة عند تفسَت ابن كثَت .2

 أهداف البحث و أمهياته . ج

 أهداف البحث (1

 :من خالل النظر يف اخللفية و صياغة ادلشكلة أعاله، فإن أىداف الباث ىي كما يلي
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 ابن كثَت. دلعرفة من ادلرأة السّيئة يف القرآن عند تفسَت .1

 .دلعرفة كيف شخصيات السّيئة عند تفسَت ابن كثَت .2

 أمهية البحث (2

 :أمهية نتائج ىذا الباث على الناو التايل

 زايدة البصَتة العلمية يف رلال من ادلتوقع أن يقدم ىذا الباث مسامهة علمية يف ،أكاددييا . أ

 .القرآن و التفسَت

الدراسة مفيدة أيًضا كمواد مرجعية للمؤلفُت اآلخرين، و عاّما، من ادلأمول أن تكون ىذه  . ب

 .ديكن أن توفر فهًما أوسع للشخصيات ادلرأة السّيئة

 حدود البحث . د

لتجنب سوء الفهم حول عنوان ىذه الدراسة، ستقدم الكاتبة شرًحا لبعض ادلصطلاات. ادلصطلاات 

 :ىي كما يلي

 الشخصية .1
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إن الشخصية الذي أشار  11ىو شكل أو منوذج.  (KBBI)ي الكبَتالشخصية وفًقا للقاموس اإلندونيس

شرح ابن كثَت. يف  إليو الكاتبة يف ىذا الباث ىو شكل ادلضاد أو الشخصية ادلناىضة ادلذكورة يف

ْخِصيَّةُ  يف قاموس ادلنّور 12يٌَّة ج َشْخِصيَّات"،َشْخصِ ري "قاموس البش تِيَُّة": "الشَّ الشخصية ىي  13.الذَّ

امسو أو يشَت إىل شخصية معينة، و ليست ادلرأة  إىل الشخصية ادلرأة ىى اسم يشَت 14مركز االىتمام.

 دلعٌت العام.ابىنا 

 (antagonist women)ة السّيئشخصية  .2

 معٌتيف القرآن صراحة.  (antagonist) السّيئةمن بعض ادلؤلفات اليت درستها الكاتبة، مل يتم ذكر كلمة 

 تعريف أيًضا الكاتبة أخذت 15.حيب ادلعارضة حيب القتال و ىو فعل حيب أن يعارض ويف  السّيئة

 تعارض و صراع موقف ذلا شخصية ىي السّيئة. آخر أديب عمل أو رواية يف السّيئة فهم من السيئة

                                                           
11

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

409. 

12
Munawwir AF,  Kamus al-Bisyri: Indonesia – Arab Arab – Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1999), 73. 

13
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 701. 
14

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), 241. 

15
Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Bahasa Indonesia ... 76. 
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 الشخصية من التخلص زلاولة إىل دتيل و قوية بشخصية الشخصية ىذه تتمتع. الرئيسية الشخصية

. القصة يف الصراع ويسبب للبطل ادلنافس الشخص شخصية يصف مصطلح ىو دلضاد 16.الرئيسية

 و 17.الرغبات لتاقيق خاطئة طريقة لديها أو شريرة أهنا على ةالسّيئ الشخصيات تصوير يتم ما اغالبً 

 شرعو دلا سلالفة اأفعاذل كانت إذا السّيئة ادلرأة الشخصية تصنيف يف الباث ىذا يف الكاتبة مرجع

 من بطبيعتهن السيئات النساء أواًل، فئتُت، إىل ىنا السّيئة نقسمت. رسولو و  هلل أوامر سلالفة أي اإلسالم،

 ادلنتصف يف جيدات أهنن تبُت لكن و القصة بداية يف السيئات النساء اثنًيا و هنايتها، إىل القصة بداية

 .القصة من النهاية أو

 ابن كثَت .3

                                                           
16

Lihat pada http://www.unmermadiun.ac.id/sewulan/index.php/202104/mengenal-apa-itu-

tokoh-antagonis-karya-sastra/ diakses pada, 14 Juli 2021. 

17
Lihat Wikipedia, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Antagonis di “ The Elements of Literature” 

web.archive.org/web/20081218082704/http://www.rscc.cc.tn.us/owl%26writtingcenter/OWL/Elements

Lit.html/ 

http://www.unmermadiun.ac.id/sewulan/index.php/202104/mengenal-apa-itu-tokoh-antagonis-karya-sastra/
http://www.unmermadiun.ac.id/sewulan/index.php/202104/mengenal-apa-itu-tokoh-antagonis-karya-sastra/
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Antagonis
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القرآن العظيم. امسو احلقيقي أبو  َت معلق لو مؤلفات كثَتة و من أشهر أعمالو كتاب التفسَتابن كث

كن امسو ل  18الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت بن ضو بن كثَت بن درعي القريشي، من بٍت حصلة.

 .ادلشهور ابن كثَت

 الدراسة السابقة . ه

عثر عليها أطروحات، مل ت يف رلالت و لبياًنت ادلتعلقة ابدلرأة السّيئةبعد الباث يف بعض ا

 رلالت و أطروحات و مع ذلك، فقد وجدت النقاشات حول ادلرأة يف القرآن يف كتب و الكاتبة. و

السّيئة قد أجرى من قبل ادلتعلق بقصة ادلرأة و الشخصيات  العمل العلمي إال أن الباث و مقاالت.

 :، منهمعدد من الباحثُت

 ”Istri-Istri Nabi dalam Al-Qur’am Menurut Ibnu Katsir“أطروحة بعنوان:  :أوالً 

، جامعة ة أصول الدين و العلوم اإلنسانيةكتبت صفية النور، طالبة يف علوم القرآن و التفسَت، كلي

                                                           
 .3ىـ(،  1419)بَتوت: دار الكتب العلمّية،  1اجلزء القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت18
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. تناقش ىذه الدراسة مالمح زوجات الرسول و خصائصهن و 2119سالمية بنجرماسُت، أنتساري اإل

 .الرسالة األخالقية الواردة فيهن الرجوع إىل كتاب تفسَت القرآن العظيم البن كثَت

" عصيان إمرأة لوط عليو السالم يف تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهابالرسالة بعنوان " اثنياً:

. تناقش ىذه الدراسة دور الزوجة يف 2118معة أنتساري اإلسالمية بنجرماسُت، لرشيدة مولياًن، جا

زمن النيب لوط، فيما يتعلق بعصيان امرأة لوط على أن تلتقط صورة أو قدوة مث ربطها ابحلاضر. ابلرجوع 

 .إىل كتاب تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهاب

 Prototipe Wanita dalam Surah at-Tahrîm Ayat 10-12“ أطروحة بعنوان  اثلثاً:

"(Kajian Amtsal dalam Al-Qur’an)   كتبتها سريت داونتا. يصف ىذا اخلط أنواع النساء يف القرآن

، األول: النساء فيو شرح نوعان من . و12-11اللوايت ينصب تركيز حبثهن على سورة التارير اآلايت 

تعاىل. اثنًيا،  الالئي يستخدمن يف اإلنذار الصارم من  هلل سباانو و ،يضلن النساء الالئي يضيعن و

 .الصاياة لتكون منوذًجا حيتذى بو للمرأة ادلسلمة اليوم ادلرأة الصاحلة و



12 
 

 

حملمد حسنان هنار. تناقش   ”Tokoh Antagonis dalam Kisah Al-Qur’an“ رللة رابعاً:

شكل عام ادلوجودة يف قصص القرآن ابستخدام التفسَت ب (antagonist) السّيئةىذه اجمللة الشخصيات 

 .عي للفرماويو ادلوض

 الباث الذي قام بو بعض الباحثُت ادلذكورين أعاله يناقش نساء )زوجات( الرسول و

إما يف إشارة إىل تفسَت ابن كثَت أو تفسَت قريش شهاب، و حبث يف آيتُت من  السّيئةالشخصيات 

الباث الذي أجراه الكاتبة خيتلف عن  .دراسة التفسَت ادلوضوعي للفرماويالقرآن مع دراسة األمثال، و 

، يكمن االختالف يف دراسة اآلايت ادلدروسة. تركز الكاتبة يف ىو حبث صفية النور الباث السابق و

ليس سرد مجيع آايت القرآن اليت  فقط، و السّيئةىذا الباث على آايت القرآن اليت تناقش ادلرأة 

 .دلرأةتتادث عن ا

 مناهج البحث . و

 منهج و نوع البحث .1
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يف ىذا الباث، تستخدم الكاتبة حبثا نوعًيا، و ىو أخذ ادلواد أو البياًنت من مصادر مكتوبة، نظرًا 

تشَت  19ألن البياًنت اليت مت مجعها تشَت إىل بياًنت جودة كائن الباث، و ليس البياًنت الرقمية.

 ابألرقامادلصطلاات النوعية إىل أن تركيز ىذه الطريقة ينصب على العمليات و الفهم اليت ال تقاس 

أو العدد أو التكرار. يركز الباث النوعي على العمليات ادلتعلقة ابلبناء االجتماعي لواقع احلياة، و 

 21رفة عالقة الباث ابلقضااي ادلدروسة و احلواجز الظرفية اليت تشكل الباث.مع

وىو حبث يتم إجراؤه من خالل رلموعة  (library research)حبثا مكتبيا  كان نوع  ىذا الباث

ياًنت اليت تعد مكتبة كمواد وكائن للباث. يف حُت أن الباث ادلوضوعي ادلستخدم ىو منوذج الب

عٍت اختاذ ، وىو دراسة موضوعية أجريت من خالل األشكال، شلا ي21دراسة موضوعية لألرقام

و أشار إىل إحدى شخصيات كتاب  السّيئةموضوع يف القرآن، اختارت الكاتبة موضوع ادلرأة 

 .التفسَت كمصدر للبياًنت يف نتائج الباث

                                                           
19

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 73 
20

Adik Wibowo, Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), 149. 

21
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta, 2015), 62. 
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 موضوع البحث .2

تفسَت  ابلرجوع إىل السّيئةتناقش النساء ذوات الطبيعة  موضوع ىذا الباث آايت من القرآن

 .ابن كثَت

 مصادر البحث .3

 :طلوبة يف ىذه الدراسة ، وىيادل

ادلصادر ها مباشرة من ادلصادر األولية أو البياًنت األساسية، أي البياًنت اليت مت احلصول علي (1

ىذه البياًنت األولية مأخوذة من كتاب  22.األصلية اليت حتتوي على معلومات أو بياًنت حبثية

 ظيم البن كثَت.تفسَت القرآن الع

مصدر اثن أو مصدر اثنوي للبياًنت البياًنت الثانوية، أي البياًنت اليت مت احلصول عليها من  (2

ادلصادر ادلرجعية الثانوية مأخوذة من الكتب و اجملالت و ادلقاالت أو غَتىا اليت   23ادلطلوبة.

 .تناقش ادلرأة السّيئة

 البياانتمجع تقنيات  .4
                                                           

22
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan, Publik 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2006), 122. 
23

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian ... 71. 
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ة البياًنت اليت نفذهتا الكاتبة يف مجع آايت من القرآن تتمثل إجراءات مجع البياًنت و طريقة معاجل

، مث جتميع تفسَت ابن كثَت بشكل منهجي للمرأة رأة السّيئة، مث تفسَتىا أو وصفهاتناقش ادل

 24قيم تفسَت ابن كثَت بنظرية قصور القرآن مث استخلص النتائج. . بعد ذلك حلل والسّيئة

 تقنيات حتليل البياانت .5

يف كتاب التفسَت. الطريقة ادلستخدمة يف حتليل  الدراسة يف مفهوم ادلرأة السّيئة تباث ىذه

البياًنت اليت مت احلصول عليها من ىذه الدراسة األدبية ىي التاليل الوصفي. التاليل الوصفي 

، صر تنفيذه على مجع البياًنت فاسبي يتادث وحيلل ويصنف والذي ال يقتىو الباث الذ

نظرًا ألن ىذا الباث يستخدم هنًجا نوعًيا، يف جوىره،  25بل يشمل حتليل البياًنت و تفسَتىا.

 البياًنت النوعية ىو نشاط لتجميع النصوص السردية جيًدا، و حتديد ادلوضوعات و فإن حتليل

حتديد الفئات، و وضع الرموز أو العالمات، مث حتليل النصوص  ادلواضيع الفرعية إذا لزم األمر، و

                                                           
24

Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir ... 11 
25

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik (Bandung: Tarsito, 

1994), 45 
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، يتم تطبيق تقنية ا الباثيف سياق ىذ 26للاصول على النتائج اليت جتيب على مشاكل الباث.

حتليل البياًنت بطريقتُت، أّواًل، لتقدمي حملة موجزة عن اآلايت اليت وردت يف القرآن عن ادلرأة 

. اثنًيا، قم بتاليل البياًنت لتتمكن من اإلجابة على األسئلة اليت تكمن وراء إجراء ىذا السّيئة

 الباث.

 خطة البحث . ز

 :، حيتوي كل ابب على ما يلي جية كتابة ىذا الباث من مخسة األبوابمنهجية تتكون منه

خلفية الباث، حتديد ادلشكلة، أىداف الباث الباب األول: ادلقدمة حيتوي على خلفية الباث 

 .و أمهياتو، حدود الباث، الدراسات السابقة، مناىج الباث، خطة الباث

 .السّيئةألساس النظري، و حيتوي على مناقشة عامة لقصة ادلرأة الباب الثاين: ا

                                                           
26

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik ... 178. 
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سَته آلايت الباب الثالث: تقرير نتائج الباث. سنصف يف ىذا البباب مالمح ابن كثَت و تف

 .السّيئة دلرأةالقرآن اليت تناقش ا

من  ئةالسيّ ادلرأة  اتالباب الرابع: حتليل نتائج الباث يف اآلايت القرآنية اليت تناقش شخصي

خالل وصف التفسَت ادلستمد من اإلشارات إىل كتاب التفسَت الرئيسي مثل تفسَت القرآن العظيم البن  

 .مراجع أخرى ذات صلة هبذا الباث كثَت و

 .اجلزء األخَت، اليت تشمل النتائج  و اإلقًتاحات من الباث الباب اخلامس: اخلادتة يعٍت


