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 الباب األول

 مقدمةال

  بواعث البحث .أ

ومعجزة  1القرآن الكرمي هو كتاب ختم اهلل به الكتاب، وأنزله على نيّب ختم به األنبياء،

اخلالدة الىت ال يزيدها التقدمي العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسولنا حممد صلى  اإلسالم

 2إىل النور، ويهديهم أىل الصراط املستقيم.اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات 

إن إنزال القرآن الكرمي على هذه األمة منة عظمي، ألنه سبيل اهلداية، وطريق السالمة من 

ِّنِّ ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى  ا يَْأتِيَ نَُّكم مِّ َوَمْن  الضالل والغواية : كما قال تعاىل }فَِإمَّ

 3[.321-321َرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا{ ]طه : أَعْ 

و إن خلق الذكر واألنثى من آيات اهلل العظام الدالة على كمال علمه وحكمته وقدرته 

وعظمته، فكل منهما مييل إىل اآلخر ويشعر يف جواره بالسكن واملودة والرمحة، وهبذا تستمر احلياة 

                                                           

، ص 3م( ج 3811ه /3141: دار الكتاب العلمية، بريوت(مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين،  1 
33. 

 .5ص  ،)القاهرة : مكتبة وهبة( د ت مباحث يف علوم القرآن ،القطانمناع خليل  2 
م(  2445 ،دار السنةاململكة العربية السعودية : )، كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري    عبد الرمحن ناصر السعدي، 3 
 .31ص   الطبعة األوىل،
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تطيع ذكر مهما بلغ من جاه أو مال أو شرف أن يستغِّن عن األنثى، ولن ويسعد األحياء، وال يس

تستطيع األنثى كذلك أن تستغِّن عن الذكر، ولذلك ربط اهلل بينهما بالرابطة القوية وهي الزواج. قال 

َها َوجَ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف تعاىل: }َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواجًا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ َعَل بَ ي ْ

ُرونَ   {َذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

إن للمرأة يف اإلسالم مكانة عظيمة حيث إهنا نصف اجملتمع وقد ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه 

وهلا  ،افظةالعزيز ورسوله صلى اهلل عليه وسلم يف سنته املطهرة واهتم هبا اإلسالم وحافظ عليها أية حم

 4.ومنها ما أختصت هبا دون الرجال ،أحكام منها ما تكون مشرتكة بينها وبني الرجل

و تكلم عن املساوة  ،مييل حتدث عن املساوة اجلندر ،عندما حتدث عن املرأة زمنيف هذا ال

و  ،نيةو الدي ،و القنونية ،اجلندر )بني اجلنسني( ليست من املسألة اجلديدة يف الدراسات اإلجتماعية

 .غريهم

بنسبة ما أكثر عند اجملتع خاصة يف  ،و لكن الدراسة عن املساوة اجلندر فعليا و جذبا 

إندونسي الذي مل يفهم عن هذه املسألة و ما أكثر احلدوث الوتر يف تطبيق املساوة اجلندر حىت تظهر 

 .عدم عدل ملساوة اجلندر

                                                           

 .2-3ص (، م2441- ه 3125،د ن ،)د م ،أحكام املرأة املسلمة ،أيب أنس ماجد إسالم البنكاين 4 
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ة النظر اإلسالمية يف مسألة لقد حرص ائتالف املنظمات اإلسالمية على تلخيص وجه

اجلندر بأنه جيب التعامل مع جذور املشكلة وليس مع أعراضها، ولذلك دعا إىل التمسك بكل 

 5التحفظات على ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية،

  التكلم عن املرأة و مكانتها يف احلياة اإلجتماعية كان جذبا. و خاصة يف اجملتمععندما 

اجلندر ألدات جمال احلياة (. و بدون إستخدام املساوة   كرام الرجال يف كلعامة بشكل أبوي ) إ

 .فلن جند تناقضا أو مشكلة ،التحليل على الواقع

مصطلحات  ،عملية" احلياة "طبعية" كالعامة. حىت نغرق فيما ممارسة كراهية النساء"و كل 

 6و إما خاشنة أو ناعمة. ،إما مباشرة أو غري مباشرة ،احلديث مبعىن الظلم على املرأة

و لكن أيضا إىل  ،سوء الفهم على مفهوم املساوة اجلندر ليس وقعت عند اجملتمع فقط

بل معىن اخر كجنس  ،اإلصطالحات من املساوة اجلندر تسوية املعِّن مع اجلنس .اجملتمع املهذب

 .اإلناث

                                                           

 .171ص  ،3ج  .د ب ،الباحث يف القرآن والسنة ،موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة ،علي بن نايف الشحود 5 
يف   رورحدراسة عن الفكرة حممد ش qur’an-ayat Gender dalam Al-Tafsir Ayat  ،شاهعون العابد حممد  6 

 .3ص  ،قراءة العصرية
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 ،ه. كمثل تلد املرأةخمتلف اجلنسني بطبيعية الرجال و النساء الذي ال أحد لتغيري  ،و لذلك

 .و الرضاعة. و إنتاج الرجل منوية

ومن األساسي، فإن الفرق اجلندر ليست مشكلة ما دام هذه االختالفات ال تؤدي إىل 

عدم املساواة اجلندر. ولكن يف الواقع، جند تلك االختالفات يف اجملتمع كانت سببا للظلم على الرجال 

و الظلم يشمل االعتداء البدين و  .(KDRT) مظلومة يف األسرة بل على النساء. املرأة أكثر ما تصبح

 7اإلكراه يف املعاملة الزوجية و غريها.

ولكن ميكن   ،حقا، فإنه ليس العنف و الظلم اجلندر اليت يرتكبها الرجال على النساء فقط

كذا أن ترتكبها النساء على الرجال. ومع ذلك، بسبب عالقات القوة اجلنسية اليت وقعت يف اجملتمع 

أصبحت النساء مظلومة عامة. على األسف، مل يكن هذا الظلم معروفا من قبل مجيع األطراف، ال 

ألهنم ليس لديهم الوعي سيما غالبية النساء اليت تصبح مظلومة. وفقا ملنصور الفقيه، أنه يقول ذلك 

 .اجلنسية واحلساسية اجلندر

كان أكثر الفقهاء يف الفرتة األوىل مهلوا يف تفسري اآليات اجلنسية، حيث يفهموهنا حرفية. 

ونتيجة لذلك، ال نندهش إذا كان كثري اهلجمة على الشريعة اإلسالمية يف العصر احلديث، باعتبارها 

                                                           

جبامعة  2433من ديسمرب  21املساوة اجلنسية أدي يف يوم السبت   الكتابة قدمها زين املتقني يف احملاضرة الرمسية 7 
 .أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
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من ناحية أخرى، متيل قلوبنا إىل اعتبار عمل كراهية  .ش يف اجملتمعظاملة للمرأة وجعلتها العضو املهم

حنو تربير املعىن احلريف لآلية "الرجال قوامون  النساء اليت وقعت أنه حق أو على األقل أنه عمل طبيعي، 

فقط، و تسيطر على  ٪1على النساء"، معقول أساس أن النسبة املئوية يف استخدام العقل للنساء 

وراء العواطف. ويقول آخرون أن القوة الفكرية للنساء نصف ما للرجال. ال عجب أن أخرى  88٪

وِء  ارٌَة بِالسُّ ْفَس أَلمَّ املرأة متيل إىل التصرف عاطفيا. و على هذه الصفة العاطفية، قال اهلل تعاىل : "ِإنَّ الن َّ

فمن املعقلي أن النساء ليست هلن املسؤوليات و لن وبالتايل،  "ِإالَّ َما َرِحَم َريبَِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

تتجاوز احلدود يف غري قوهتا الطبيعية. حىت النساء أنفسهن يف كثري من األحيان إىل االعتذار تربير هذه 

 8وجهة النظر. حىت قطعت تلك اآليات لتربير عدم قوهتا الذاتية.

و لكن أصبح مسائال  ،نعرف أن تلك األحوال ليست من حال جديد ،يف ذلك البيان

و ماذا موقفهم يف حل املسألة  ،لتعمق على امة اإلسالم القدمي. بل كيف إجابتهم على تلك املسألة ؟

 .أو هم ال يشعروا أن املسألة حتتاج إىل اإلجابة ؟ ،على أمة اإلسالم القدمي ؟

طبعا تلك األسئلة جتعل غرابة تكرارا إن العلماء ال يشعر و ال يفهم تلك الوقت عن األية 

يات القرانية ال خنلو تكلما عن آفهم احملتاج ملكسور. يف   املتعلقة باجلندر كشيء غرابة إجتماعية

 .التفسريات

                                                           

 .املرجع السابق ،Quran -ayat Gender dalam Al-Tafsir Ayat ،شاه دباالعحممد عون  8 
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ملسئلة تكون حىت تلك ا ،و من املفسرين القدميني مل يستطعوا على اإلجابة األسئلة أعاله

يف تلك   ه  ولد املفسر املؤثر 3212يف عام  ،حاال عاديا و نسيان. و لكن كما وضعت تفسريات

الوقت ألن أفكاره املختلفة بتفسري قبله. حىت يشعر إلجابة املسئلة اليت مل إستطاع قبله لكل املفسر 

 .قبله

املفسرين ألن نظر  رشيد رضا عاملا مؤثرا يف تلك الوقت خاصة عند السيد حممد و كان

عقله مبتكرا يف تفسري القران. رشيد رضا املعروف أيضا كمجدد اإلسالم احلديث الذي جيرب توحيدا 

 .بني رأي السلف و احلديث يف ذلك الوقت و مث ظهر األفكار كما يف امليدان

من تفسري العلماء السلف. بل يأخذ كثريا أراء   و لكن كان رشيد رضا ال ينسى أراء

 .ماء السلف و وضعه يف كتاب تفسريه املشهورة تفسري املنارالعل

  ،كان رشيد رضا نقل كثريا من أراء أستاذه حممد عبده. إذن  ،و يف كتابة تفسري املنار  

مث  ،و هو جدارة لوضع أسس كتابة تفسري املنار ،كان حممد عبده هة شخصية رئيسية يف ذلك التفسري

  .لسيد حممد رشيد رضاا ،تطوير من تلميذه و أيضا صديقه

و  ،11يف تفسري املنار هي يف سورة النساء األية  اجلندرية و أما من أمثلة تفسريه عن اآل 

 : نصها
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 أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا َومبَا بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى قَ وَّاُمونَ  الرَِّجالُ 

ِت  اللَّهُ  َحِفظَ  مبَا لِْلَغْيبِ  َحاِفظَاتٌ  قَانَِتاتٌ  فَالصَّاحِلَاتُ   يف  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعظُوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  ََتَاُفونَ  َوالالَّ

ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ  َواْضرِبُوُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ   (11ية : النساء اآل) َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تَ ب ْ

 شأهنم من أن:  أي وقد كتب حممد رشيد رضا يف تفسريه من اجلزء اخلامس ما نصه

 عليهم يفرض أن ذلك ازم لو ومن والكفاية والوالية والرعاية باحلماية النساء على القيام املعهود املعروف

 من عليهم ألن ،حظهن من أكثر املرياث يف حظهم يكون وأن ،هلن احلماية يتضمن فانه دوهنن اجلهاد

 ما وأعطاهم ،اخللقة أصل يف النساء على الرجال فضل تعاىل اهلل أن ذلك وسبب ،عليهن ليس ما النفقة

 ،واالستعداد الفطرة يف التفاوت أثر ،واألحكام التكاليف يف التفاوت فكان ،والقوة احلول من يعطهن مل

 املهور فإن ،أمواهلم من النساء على الرجال ينفق ما وهو ،الفطري السبب يدعم كسيب آخر سبب ومث

 فرضت إذا املرأة كرمة فالشريعة ،الرجال رياسة حتت الزوجية بعقد دخوهلن على ومكافأة للنساء تعويضا

 من األمر هذا فجعل عليها قيما زوجها يكون أن وهو املعيشة ونظام الفطرة تقتضيه أمر عن مكافأة هلا

 عن باختيارها تنازلت املرأة كأن ،املصلحة ألجل بالعقود عليها الناس يتواضع الىت العرفية األمور قبيل

 بعوض ورضيت والرياسة القيامة درجة هي واحدة درجة عليها للرجل يكون بأن ومسحت ،التامة املساواة

 هلن أوجبت فاآلية( درجة عليهن وللرجال باملعروف عليهن الذي مثل وهلن) تعاىل قال فقد ،عنها مال

 هذه مقابلة يف ومكافأة إعطاؤهاعوضا املرأة تكرمي من كان لذلك الفطرة تقتضيها الىت الدرجة هذه

:  يقال وال .العني قريرة الصدر مثلجة النفس طيبة لتكون العرفية األمور قبيل من بذلك وجعلها ،الدرجة
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 بعض يف النساء نري فانا ،عوض بغري للرجل مرؤوسة جيعلها عقد قبول على املرأة جترب ال الفطرة إن

 عصيانه يستطيع ال الذي الفطرة بدافع إال هذا فهل ،رياستهم حتت ليكون املهور الرجال يعطني األمم

 9؟.األفراد بعض إال

تعدد الزوجات "حممد عبده على أن  األستاذ اإلمام و علق ،و بعد تفسري األية أعاله

ألن بتعدد الزوجات صلة تعزيز من عالقة الدم جيلب على فائدة أو منافع يف الفرتة األو لإلسالم. 

 .حىت شعور بالتضامن القبلي يزيد قويا ،بينهم

من   ( 3854 – 3118حممد عبده )  ،Charles V. Adams  (3881 ) عند

حىت تلميذه السيد حممد رشيد رضا يوافق عن  10املفسر األول الذي فهم األيات املرأة بالعصري. 

 .عبده يف فهم اآلية النساء يف تفسري املناراألستاذ اإلمام حممد 

أشعر أن هذا البحث مهم جدا لتحليل حىت جيعلِّن إهتماما كثريا  ،و بنسبة خلفية أعاله

 ." يف تفسري املنار اجلندرلرفع موضوع البحث عن " تفسري األيات 

 

                                                           

 )دار الفكر : للطبعة والنشر والتوزيع( الطبعة الثانية ،تفسري املناربتفسري القرآن احلكيم حممد رشيد بن علي رضا،  9 
 .271، ص 1 ( جم   3817 -ه   3111

 إلسالميةا مالنج: جامعة  نج)مال  ، di Indonesia Paradigma Tafsir Perempuan،منري العابدين 10 
 .11ص  ،الطبعة األوىل ،م (2433 ،احلكومية
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 تعبير المسألة .ب

عميقة. أما املسائل  عاجلاتقاط واملسائل مبنحتطى التظرا لبواعث البحث السابقة سوف 

ة الىت سيتحثها الكاتب ما هي إال ترتكز عن ما هو أراء السيد حممد رشيد رضا يف تفسري املنار ساالرئ

عن اجلندر؟. وليكون هذا البحث حبثا عميقا فستتفرع منها إىل عديد من مسائل فرعية سوف نرى هلا 

 : يف املضامني التالية

   ن آية الرئسة ؟السيد حممد رشيد رضا ع كيف تفسري .3

 كيف تفسري السيد حممد رشيد رضا عن آية الشهادة ؟ .2

 السيد حممد رشيد رضا عن اإلرث ؟ كيف تفسري .1

 تحديد الموضوع .ج

لتوضيح البحث وحتديده واملنع على خالف الفهم سيقدم الكاتب عن املعاىن املتعلقة 

 باملوضوع كما يلى

إلينا كنساء ورجال، واألسلوب الذي يتوقعه يف تفكرينا/ الصورة اليت ينظر هلا اجملتمع  : "اجلندر"

تصرفاتنا ويرجع ذلك إىل أسلوب تنظيم اجملتمع، وليس إىل االختالفات البيولوجية ) اجلنسية ( بني 

 .الرجل واملرأة
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"رشيد رضا" هو السيد حممد رشيد بن على بن السيد رضا بن حممد بن مشس الدين بن السيد هبا 

، ستاذ اإلمام حممد عبدهشيوخه األ ،هو من أهل البيت ،منال على خليفة البغداد الدين بن السيد

 احلكيم القرآن تفسري األستاذ اإلمام حممد عبده كتبا التفسري مشهور هوالسيد حممد رشيد رضا و 

 .املنار بتفسري الشهري

 أهداف البحث وأهميته .د

 بعد النظر إىل حتليل املسألة فاألهداف هلذا البحث هي :

 .وأهدافه وأآثاره على اجملتمع املسلم اجلندرة املفهوم فمعر  .3

 .  املناريف تفسري اجلندرعن اآلية  السيد حممد رشيد رضارأي معرفة  .2

 وأما أمهية هذه البحث كما يلي :

أن هذه البحث العلمي يعني الناس يف اختيار نظرية التفسري القرآن موافقا ملتطالبات  .3
 الزمان.

حسب فهم صحيح على أفكار اجملتمع  اجلندرفهم اآلية املتعلقة ب وأيضا يعني الناس .2
 احلديث. 
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 الدراسات السابقة .ه

إن حتقيق املكتيب مهم جدا لكل الباحث قبل القيام بالتحليل عن البحث الذي سيقام به 

باملوضوع التحليل إما كان البحث حملال من قبل أم مل حتلله أحد، وكذلك البحوث العلمية الىت تتعلق 

 .الذي سيقام به التحليل

 : هو ،البحث السابقة املتعلقة ببحث الذي أريد أن أبثحه

3.  Tafsir Jender Study Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir راسة مقارنة بين

مصنفه بالدكتور مهكا حسن. يف ذلك البحث ذكر أن ال يفرق  (قادة اإلندونسي و المصري

 .بني الرجال و املرأةحممد عبده 

وكتب أيضا إرونادي يف الرسالة العلمية جبامع اإلسالمية احلكومية أنتاساري بنجرماسني حتت  .2

وهذا البحث  ."(المعجزة في تفسير المنار )دراسة عن معنى المعجزة ومفهومها": املوضوع

ها عما يتعلق يبحث عن معىن املعجزاة يف تفسري املنار، سواء كان عن أقسام املعجزة أو غري 

 .بالبحث السابق

مفهوم الالهوت ) البحث كتبه املدرس يف كلية أصول الدين وهو الدكتور عطاء اهلل عن .1

 .وهذا البحث يبحث عن فكرة األسلوب العقلي يف تفسري املنار.(العقالني في تفسير المنار
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خاصة وحبسب جولة الكاتب على البحوث املقدمات مل يلقي الكاتب بكتابة أو حبوث 

 .عن تفسري آيات اجلندر يف تفسري املنار. فشعر الكاتب أن يبحث هذا املوضوع

 منهج البحث .و

 نوع البحث .3

(. qualitative) ستكون طريقة هذا البحث العلمي هي طريقة البحث املنهجي الكيفي

وكون املنهج يف البحث عن طائفة  ،املنهج الكيفي هو يتعلق بالظواهر واألحداثا الىت حدثت يف الواقع

 .الناس أو املوضوع اخلاص أو املنهج التفكري أو ظاهرة الواقعة

 نات ومصادرهااالبي .2

(. املعلومات املتعلقة بالنوع 3نات احملتاجة يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني : اوالبي

اإلجتماعي يف تفسري القرآن احلكيم (. املعلومات املتعلقة بالتفسري اآلية النوع 2اإلجتماعي ومفهومه، 

 بتفسري املنار.

  البيانات يف هذا البحث من املراجع اليت تبحث وتنقسم ايل قسمني:أما املصادر 

 بتفسري الشهري احلكيم القرآن تفسري ،املصادر األساسية والرئيسية : القرآن الكرمي -1
 .احملمدي الوحي ،اإلسالم يف النساء حقوق ،املنار
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الثانوية: كتب األحاديث واملعاجم والقواميس وغريها من الكتب والكتيبات املصادر  -2

 العملية والثقافية واجملالت اإلجتماعية وغريها الىت هلا عالقة بالبحث.

 نات وحتليلهااطريقة مجع البي .1

 libraryوالطريقة الىت استخدمها الكاتب يف مجيع البينات هي الدراسة املكتبية )

research نات من النظريات واألفكار واآلراء من مطالعة الكتب واجملالت ااحملاولة لتناول البي( وهي

 واجلرائد واملذكرة امللحوظة وإىل حنو ذلك.

 نات من مصادرها اعتربت كما يلي:اوالطريقة جلميع البي

البيانات يف شكل من أشكال الكتب واملقاالت الىت هلا عالقة هبذه  عأي مج ،العملية املكتبية .3

أو بقرأة الكتب اإللكرتونية املعينة  ،إما بالزيارة مباشرة للمكتبة ذات الكتب واملقاالت ،البحث

 .حنو هبذه البحث

 لتكون مبثابة البيانات الىت ،أي دراسة الكتب ومراجعتها الىت تتصل هبذه البحث ،مطالعة الكتب .2

 سيتم بعد ذلك وصفها.

 .الرتمجة، ترمجة البينات من اللغة األندونيسية إىل اللغة العربية لتكون سهولة يف الفهم والكتابة .1

نات هو عملية تنظيم وترتيب البينات وتدبريها إىل قسم ما أو نوع ما و إىل اإن حتليل البي

الكاتب بدراسة مصادر البينات نات املرجوة يبدأ اوللحصول على البي .وحدة الوريدة األساسية
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حىت حيصل على النتائج الصحيحة فاألخري تنظيم تلك النتائج وتقسيمها إىل أقسام خاصة  ،ومطالعتها

 .أو أنواع منفردة

 ترتيب الكتابة .ز

 : من التالية أبواب كما سوف نرى يف املضا أربعةهذا البحث العلمي تشتمل على 

 وحتديد املوضوع ن بواعث البحث وتعبري املسألةقدمة الىت تتكون ماملالباب األول : 

 .كتابالسابقة ومنهج البحث وترتيب الته والدراسات أمهيوأهداف البحث و 

 الباب الثاين : يتكلم عن ترمجة السيد حممد رشيد رضا من إمسه ونسبه ومولوده ونشأته

ودورة يف إصالح قضية املرأة عمله يف معد الدعوة واإلرشاد ومنهد يف اإلصالح وأستاذه وتالميذه و 

 .ومؤلفاته وقصة تأليف تفسري املنار

تعريف اجلندر لغة من  رضا رشيد حممد السيد وتفسري اجلندرالباب الثالث : تتكلم عن 

 الذكر بني اإلسالم هبا وفرق ساوى اليت األمورو  وآثاره على اجملتمع املسلم اجلندر أهدافو  واصطالحا

 اإلرثو  الشهادةو  سةارشيد رضا عن آية الرئالسيد حممد تفسري و  واألنثى

 .:ختم الكاتب بنتائج البحث وشيء من التوصيات رابعالباب ال


