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 الممخص:
 الخطاب ىذا كصفيا حينما المرأة، اتجاه سمبي تفسيرم لخطاب نمكذجأ عرض لىإ البحث عمد   

 قدـ ذلؾ قباؿ كفي داللية لغكية آليات ضكء في لذلؾ ذريعة القرآني النص مف متخذا كالخديعة بالمكر
 لممرأة القرآني النص تكصيؼ حصر ذلؾ بعد ليتـ, المرأة اتجاه السمبية النظرة ىذه تبدد مقاربات البحث
 .فحسب القصصي السياؽ ضمف بالكيد

 الكممات المفتاحية:)ذـ المرأة، الخطاب التفسيرم، كيد النساء(.
The slander of women in the explanatory discourse, a 

contextual approach, as a model, as a model for women 

yaequb yusuf khalaf Dr. 

Dhi Qar University / College of Education for Human Sciences 

/ Department of Arabic Language 

Abstract: 

The research deliberately presented a model for a negative explanatory 

discourse towards women, when this discourse described them as cunning 

and deception, taking the Qur’anic text as a pretext for this in the light of 

semantic linguistic mechanisms.  In the context of the story only 
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 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 المقدمة

 المجتمعات في حاليا عميو لما مغاير بنحك المرأة قضايا مع سبلـاإل تعاطى لقد     
نسانيتيا كرامتيا ليا تعيد حقكقية منظكمة عفشرٌ , االخرل كالثقافات  كصاغ, كحقكقيا كا 

 يفترض ككاف, الجديدة االسبلمية الحقكؽ منظكمة مع ينسجـ خطابا القرآني النص
 ليعكس كأدكاتو آلياتو تكظيؼ عمى كيعمد القرآني الخطاب يساير أف التفسيرم بالخطاب
 يمحظ, التفسيرم لمخطاب المتابع إف إال, كمكانتيا المرأة اتجاه القرآني الخطاب مقاصد

 خطابا يكف لـ أنو عنو يقاؿ ما كأقؿ, القرآني الخطاب لمقاصد مغايرا خطابا أفرز أنو
 كفقا  - فالنساء, دكنية بنظرة المرأة مع يتعاطى الخطاب ىذا فبقي, المرأة اتجاه حياديا

 ناقصات كالنساء, كالخديعة الكيد كسجيتيا, لمشر مصدر ىي  - التفسيرم لمخطاب
 الخطاب عكسيا التي السمبية الصكر مف كغيرىا, الرجؿ مكانة دكف كمكانتيف, العقكؿ

 المرأة اتجاه السمبي التفسيرم لمخطاب أنمكذجا يقدـ البحث ىذا فجاء.  التفسيرم
 :  مطالب ثبلثة عمى البحث كاشتمؿ, بالكيد كصفيف بخصكص

 تكصيؼ آية المفسركف فييا عالج تفسيرية نماذج البحث استعرض:  االكؿ الطمب
 بيذا كعييـ فقادىـ, يكسؼ لسكرة القصصي السياؽ ضمف الكاردة بالكيد لمنساء القرآف

 .التكصيؼ ىذا فيو الكارد السياؽ ال خصكص  النساء عمكـ ليشممكا القرآني الخطاب

 لـ يقفكا عند المفسريف أف تثبت التي كاألدلة المعطيات البحث قدـ:  الثاني المطمب
 عمكما . المرأة اتجاه سمبي تفسيرم خطاب بتقديـ انشغمكا بؿ, القرآني الخطاب تكصيؼ

 التي كالفكرية كالداللية المغكية المقاربات المطمب ىذا في البحث قدـ:  الثالث المطمب
 . المرأة اتجاه التفسيرم الخطاب قدميا التي السمبية الصكرة بتبديد كفيمة نراىا
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كمف اإلنصاؼ أف نشير أف الخطاب التفسيرم لـ يكف سمبيا اتجاه المرأة عمى نحك    
كالسيما ما نجده عند بؿ إنو كثيرا ما يتصدل لمدفاع عف المرأة كحقكقيا  ,العمكـ

 لكف النظرة السمبية لممرأة شٌكمت ظاىرة بارزة في ىذا الخطاب . ,المفسريف المتأخريف

 كيد النساء بين التوصيف القرآني والغهم التفسيري 

 ًمف ًإنَّوي  كصفت النساء في النص القرآني بأنيف أصحاب كيد في قكلو تعالى ))       
لـ يكف ف ىذا الكصؼ مف أكعمى الرغـ  (82يوسف :  )(( عىًظيـه  كىٍيدىكيفَّ  ًإفَّ  كىٍيًدكيفَّ 

ف سياؽ ىذا التكصيؼ جاء عمى لساف عزيز مصر حيث إذ إ ,خطابا إلييا لممرأة
العزيز  امرأةقرآني أرادت  يالنبي يكسؼ )عميو السبلـ( كفي سياؽ قصص امرأتوراكدت 

ىك مف أراد سكءا بيا كبعد انكشاؼ افترائيا  ) عميو السبلـ( أف تكىـ زكجيا بأف يكسؼ
, جاء في السياؽ القصصي عندئذ حكى القرآف عمى لسانو ىذا التكصيؼ عمى كفؽ ما
وي  رىأىل فىمىمَّا: ))قاؿ تعالى  ) ((عىًظيـه  كىٍيدىكيفَّ  ًإفَّ  كىٍيًدكيفَّ  ًمف ًإنَّوي  قىاؿى  ديبيرو  ًمف قيدَّ  قىًميصى
ر ذلؾ ذما نو صاإال إ ,التكصيؼ صدر مف عزيز مصرف ىذا إكمع  (82يوسف : 

عند بعض  يحاالعامة, بؿ نجد ذلؾ تمميحا كتصر لسنة ألممرأة كلـ يقتصر عمى 
كعمى الرغـ  ,ليياإف الخطاب ليس خطابا إ إلىعمى الرغـ مف تنبو المفسريف المفسريف ف

في ذلؾ إقرارا مف النص  إال إف بعضيـ رأل ,كاحدة امرأةف ىذا الفعؿ صدر مف إمف 
باإلنساف كالخبث ر كاف الكيد بما يحمؿ مف داللة القبح كاالضرا ,يذا التكصيؼالقرآني ل

بعض النصكص التفسيرية التي كسنكرد ىنا  ,المرأةا في خمؽ مكصفا تككينيا الز  صار
مع  فاأللكسي ,لممرأة ـزف الكيد بداللتو الذمية كصؼ مبلأ ميحاتم أك صراحةما إتشير 

أف الخطاب  عمى لكنو أصر ,عيو التاـ أف التكصيؼ جاء في سياؽ تأريخي قصصيك 
لمنساء مطمقا قاؿ : )) كأيا ما كاف فالخطاب عاـ لمنساء مطمقا كككنو ليا كلجكارييا كما 

 ) (( قيؿ ليس بذلؾ كتعميـ الخطاب لمتنبيو عمى اف الكيد خمؽ ليف عظيـ
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 إلىكمضى االلكسي مفندا كمضعفا كؿ رأم ماؿ  (,41/,65141االلوسي:
كحيف تتبعنا أقكاؿ المفسريف تبيف لنا أف  . (,41/,65141االلوسي: )التخصيص

قدماء المفسريف  وما عميبؿ ىك  ,اإلطبلؽ في التكصيؼ ىك الرأم الذم مالكا اليو
يقكؿ )) كنسبة الكيد الى جماعة  –كىك مف المعاصريف  –فالطباطبائي  ,عاصرييـكم

ككيدىف  ,نو إنما صدر منيا بما أنو مف النساءألمداللة عمى  امرأتوكنو مف النساء مع ك
/ 11, ُٕٗٗ-ُُْٕمحمد حسيف الطباطبائي) ((كلذا استعظمو, معيكد معركؼ

146)                                                                                                      
كقد يشكؿ عمينا أحدىـ كيقكؿ إف التعميـ كاالطبلؽ الذم عناه المفسركف ىك حكاية 

عممكا كأنيـ  ,كالمفسركف نقمكا ىذا االطبلؽ الذم ظير مف حكاية لسانو ,عزيز مصر
                  .           ليياإحكت اطبلقا  اآليةصكدىـ أف فميس مق ,ليس إال ـيعمىذا الت

نو إفسريف أرادكا تثبيت االطبلؽ عمى ننا نؤكد أف المإاذ  ,شكاؿ غير سديدف ىذا اإلأاال 
ف النص القرآني إكاف جرل عمى لساف عزيز مصر اال  فا  فيك ك  ,تكصيؼ اليي لممرأة

مجمكعة معطيات الحظناىا في الخطاب  كدليمنا عمى ذلؾ ,ذلؾ التكصيؼأقر 
كىي:                              االكؿ: إف  ,التفسيرم المتعمؽ بنسبة الكيد ليف

منساء نو كصؼ مبلـز لإعممكه عمى  ,نعت الكيد بالعظيـ المفسريف حيف أرادكا تعميؿ
:  قرطبيقاؿ ال ,سياقو التأريخينو تعميؿ يفسر صدكره في إال عمى  ,عمى نحك االطبلؽ

نما قاؿ عظيـ  أبك عبد اهلل )لعظيـ فتنتيف كاحتياليف في التخمص مف كرطتيف(( )) كا 
: )) ككصؼ كيد النساء كقاؿ أبك حياف (ُٕٓ/ٗ: ُْٔٗمحمد أحمد القرطبي, 

كبما تفرغف  ,لطؼ كيدا بما جبمف عميوأنيف أل ,ف كاف يكجد في الرجاؿا  بالعظيـ ك 
  (ِِٔ/ٔ: َُِْأبك حياف األندلسي, ) (( ةكىف أنفذ حيم ضيف مف بعضكاكتسب بع

أبك القاسـ محمد بف  ) عاصريفغمب نصكص المفسريف قدماء كمأكىذا ما يمحظ في 
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فتعميؿ عظيـ كيد المرأة في الخطاب التفسيرم  , (ّْٖ/ٓق: َُْٕعمرك الزمخشرم, 
                                                                                   .القصصي السياؽفي  مف قاليايكف ناظرا لحاؿ لساف لـ 

مقايسات سياقية قرآنية كعقمية تظير كجو المقارنة بيف كيد  إلىالثاني: عمد المفسركف 
اذ إف الخطاب التفسيرم استحضر  ,كتفكؽ كيدىف عمى كيده ,ككيد النساء ,الشيطاف

نيكاٍ  فى الًَّذيقكلو تعالى: )) كاٍ  كىالًَّذيفى  الٌموً  سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتميكفى  آمى  سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتميكفى  كىفىري
ًعيفا كىافى  الشٍَّيطىافً  كىٍيدى  ًإفَّ  الشٍَّيطىافً  أىٍكًليىاء فىقىاًتميكاٍ  الطَّاغيكتً   (66النساء :  )(( ضى

الشيطاف  فبضميمة ىذه اآلية استنتج المفسركف أف الكيد عند النساء أعظـ مف كيد
كيد النساء )) حصؿ آية  إلىقيطي يرل أف آية كصؼ كيد الشيطاف اذا ضمت شنفال

: ُٓٗٗ,محمد األميف الشنقيطي) بذلؾ بياف أف كيد النساء أعظـ مف كيد الشيطاف((
 المفسريفليو أغمب إكىذا استنتاج ماؿ  (ُِٕ/ِ

اء ليعزز بو عظـ كيد النس ركائيالى المكركث الالثالث: استند الخطاب التفسيرم 
منسكب البي ىريرة عف النبي )ص( حديث  إلىيستند  قرطبيفال, مقارنة بكيد الشيطاف

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  ) )) إف كيد النساء أعظـ مف كيد الشيطاف((
كىذه   ,يذه المفاضمةفي الخطاب التفسيرم دعما لبار خألاكتكاردت  (ُْٔٗالقرطبي,
منيا أف , غكاءهإغكاء مف صعب عميو إليد أف الشيطاف يستعيف بالنساء تف الركايات 
لعنات الصالحيف ذىبت اندم فاذا اجتمعت عمي مصي ك خ: )) النساء فخك ابميس قاؿ

                                               (َّٓ/ْ: ََِٗالكاشؼ,)النساء فطابت نفسي بيف((  إلى
مع  ,دفع اعتراض مفاده كيؼ يكصؼ كيد النساء بالعظمة إلىالرابع: عمد المفسركف 

عف ىذا  لئلجابة –عمى سبيؿ المثاؿ  –فتصدل الرازم  ,إف االنساف خمؽ ضعيفا
كالككاكب خمقة  تكالسمكاخمقة المبلئكة  إلىذ )) إف خمقة االنساف بالنسبة إ ,االعتراض

فخر  ) كال منافاة بيف القكليف(( ,كيد البشر عظيـ إلىضعيفة ككيد النسكات بالنسبة 
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يذا يككف المفسركف قد مارسكا تقنية بك  (ْْٕ/ٔـ: ََِٖ-قُُِٗالديف الرازم,
أرادكا بيا تعزيز قناعة المتمقى عمى أف كيد النساء يمثؿ تكصيفا قرآنيا عاما حجاجية 

 .التأريخي تجاكز التكصيؼ

كؿ ىذه المعطيات السابقة دلت مجمكعة عمى قناعة المفسريف أف الكيد بصكرتو   
كبيذا  ,لنساء في السياؽ القصصيالمستيجنة مثؿ كصفا الزما لمنساء كليس خصكص ا

كالتصريح بأنيف سكطا في يد الكثيريف لجمد ظيكر النساء )) صبح النص القرآني أ
ساء في كؿ زماف تبعات الخطيئة يء, كما حممت الناليؤتمف عمى ش ,جميعيف مثميا

شد أبؿ ىي  ,ال شيطانا فحسبامرأة فغدت كؿ  ,العزيز امرأةحممت مسؤكلية  ,كلىاأل
 .(ْْـ: َََِراشد الغنكشي )دىاء منو(( 

 مقاربات سياقية في نقد الخطاب التفسيري

لصؽ بيف صكرة أإذ  ,النساء بعد أف قدمنا تصكر الخطاب التفسيرم بخصكص كيد   
تيجنة قبيحة ككأف الخديعة كالمكر صارتا سجية ثابتة الزمة لمنساء عمكما, نحاكؿ سم

زه كتن ,السابقة ىنا أف نقدـ مقاربات لغكية كسياقية نعتقد أنيا تبدد الصكرة النمطية
 يذا الشكؿ السمبي اتجاه المرأة.   ب مؿالنص القرآني عف ككنو يتعا

 االولىالمقاربة 

كما ىك عميو الفيـ  ,نظكر المغكم كالقرآني ليس ىك الخديعة كالغشمالكيد في ال   
يدؿ صحيح  ؿفابف فارس يرل أف الكيد ))أص ,بؿ ىك التدبير بباطؿ أك حؽ ,العرفي

كقاؿ الراغب    (ُْٗ/ٓ:ُٕٗٗاحمد فارس بف زكريا, ) عمى معالجة الشيء بشدة((
ف كاف في المذمكـ أكثر(( ا  ك  ,كقد يككف مذمكما كممدكحا ,)) الكيد ضرب مف االحتياؿ

فتخص الكيد بالداللة عمى المعنى المستبطف  (ِٖٕق:ُِْٓالراغب األصفياني,  )
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فالكيد جاء  ,كاالستعماؿ القرآني لمفردة )الكيد( يعزز ىذا العمكـ ,لمذـ غير صحيح
 ًإفَّ  لىييـٍ  كىأيٍمًميلى : ))ىك ممدكح حيف جاء كصفا لمفعؿ االليي قاؿ تعا بداللة عمى ما

ًتيفه  كىٍيًدم تىالمَّوً كجاء الكيد كصفا لفعؿ النبي ابراىيـ )ع( : )) (121األعراف : ) ((مى  كى
ىًكيدىفَّ  لُّكا أىف بىٍعدى  أىٍصنىامىكيـ ألى   .(6,االنبياء :)((  ميٍدًبًريفى  تيكى

الكافريف قاؿ تعالى : كجاء )الكيد( بما يحمؿ معنى الذـ حيف استعمؿ كصفا لفعؿ    
ـٍ )) قاؿ تعالى  ,ككصفا لفعؿ فرعكف  (12االنفال : ) ((اٍلكىاًفًريفى  كىٍيدً  ميكًىفي  الٌموى  كىأىفَّ  ذىًلكي
لَّى)) مىعى  ًفٍرعىٍكفي  فىتىكى قاؿ تعالى :  ,ككصفا لفعؿ الشيطاف (66طه : ) ((أىتىى ثيَـّ  كىٍيدىهي  فىجى
نيكاٍ  الًَّذيفى )) كاٍ  كىالًَّذيفى  الٌموً  سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتميكفى  آمى  فىقىاًتميكاٍ  الطَّاغيكتً  سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتميكفى  كىفىري

ًعيفان  كىافى  الشٍَّيطىافً  كىٍيدى  ًإفَّ  الشٍَّيطىافً  أىٍكًليىاء ككصفا لفعؿ الخائنيف  (,النساء : ) ((ضى
ـى  ذىًلؾى )) ٍنوي  لىـٍ  أىنِّي ًليىٍعمى اًئًنيفى  كىٍيدى  يىٍيًدم الى  الٌموى  كىأىفَّ  ًباٍلغىٍيبً  أىخي كجاء (8,يوسف : ) ((اٍلخى

ٍؤيىاؾى  تىٍقصيٍص  الى  بينىيَّ  يىا قىاؿى خكة يكسؼ : ألفعؿ  اكصف مىى ري ًتؾى  عى  كىٍيدان  لىؾى  فىيىًكيديكاٍ  ًإٍخكى
 (,يوسف : ) ا((مًُّبينه  عىديك   ًلئًلنسىافً  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ 

ؿ الكيد الذم ننا نحمأادىا كاالستعماؿ القرآني تترشح مقاربة مفصؿ المغكم كبممح األ   
مف التدبير ال الغش كاالحتياؿ  ك )) كيد المرأة إنما  ضربنو إكصؼ بو النساء عمى 

فاف كاف فعؿ زليخة  ,ك ينحرؼ لمقاـ الذـ كالحيمةأىك كيد إنساف يتمكضع إما لمصبلح 
فريدة  )بلميا هلل كتجنبيا لحرب خاسرة(( كصؼ بالذـ فإف تدبير بمقيس كاـ ممدكحا باس

 .(زمرد

 ,لتي قدميا الخطاب التفسيرميمكنيا أف تبدد الصكرة المستيجنة ا إف ىذه المقاربة ال  
كالمرجع في تحديد , مف التدبير يستعمؿ في الحؽ كالباطؿ ضربف الكيد لما كاف إاذ 
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 عفالبحث  بد مففبل , د النساء كاف باطبلكالسياؽ ىنا يفرض كي, ذلؾ ىك السياؽ
  .خرلأمقاربة 

 المقاربة الثانية

ف ىذه الصكرة السمبية إتجاه النساء في الخطاب التفسيرم بخصكص إف منشأ تككٌ    
فبل شؾ أف , ىدار السياؽ التأريخيا  ك , رة التجزيئية لمخطاب القرآنيالكيد ناجـ عف النظ

 ػمع ظرفو النفسي ف كمتسؽرم جاء عمى لساف رجؿ مأزكـ ىذا التكصيؼ ىك حكـ بش
)) العبارة كليدة شعكر ذاتي كردة فعؿ يعبر بيا عزيز مصر رأم رجؿ عف خيانة 
زكجتو لو كتبرر عمى كفؽ ذلؾ أف المقكلة شكمت كأجريت كحكـ قطعي مف قبؿ العزيز 

كمف  (ِٕـ: ََُِأسماء المرابط, )لمتخفيؼ عف حدة االلـ كالغيض الذم غزاه(( 
صحابو أاؽ بكعي أك بغير كعي خمؼ ذككرية التفسيرم انس الكاضح أف الخطاب

ـر جىذا الخطاب بفمضى , تبطف الجانب السمبي اتجاه المرأةسكقبمياتيـ المعرفية التي ت
كلعؿ الخطاب , كؿ النساء انسياقا خمؼ تجريـ رجؿ كاحد لو ظركفو النفسية كالتأريخية

يفرض أف سككت النص القرآني  التفسيرم أراد أف يقنع نفسو بصحة ىذا التعميـ حيف
 قرار اليي ليذا الحكـ .إتو ليذا الحكـ الشرعي ىك بمثابة كعدـ تخطئ

فمـ يعيد عف النص القرآني أنو يرصد الحاالت السمككية , كىذا برأينا غير صحيح 
بؿ عادة القرآف أنو , كالقكلية الخاطئة في القصص القرآني كيصكبيا بنحك تفصيمي

كيترؾ لمقارئ دكره في , رسالة تربكية أك أخبلقية معينة يكظؼ القصص لتمرير
القدرة  ليمايصح كما ال يصح كالسيما أف العقؿ االنساني كالفطرة السميمة  تشخيص ما

رنا تدخؿ النص في كؿ جزيئات قدٌ  فاذا ما, تشخيص الخاطئ مف القكؿ كالعمؿ عمى



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
1003 

قدرتو عمى التأثير عمى القصص عندئذ سيفقد النص القصصي جمالياتو كبالتالي يفقد 
 المتمقي كشد انتباىو. 

 المقاربة الثالثة

لكف التيكيؿ , لك فرضنا جدال اف النص القرآني أقر ذلؾ التكصيؼ البشرم   
إذ , كالتضخيـ بيذا الكصؼ ) الكيد ( لمنساء بنحك ما كجدناه في الخطاب التفسيرم

, ككيد الشيطاف, المقايسة قرآنيا بيف كيد النساء إلى -كما ذكرنا سابقا -عمد المفسركف
بؿ إف كصؼ , فالكيد بصكرتو السمبية كصؼ بو غير النساء, ىذا التيكيؿ ال نراه مبررا

في االستعماؿ القرآني منسكبا  اء في مكرد كاحد في حيف كرد المكرالنساء بالكيد ج
كاٍ  قىدٍ لمرجاؿ بنحك التكصيؼ االليي قاؿ تعالى : ))ى  ف مىٍكريىيـٍ  الٌموً  كىًعندى  مىٍكرىىيـٍ  مىكىري  كىاً 

كؿى  مىٍكريىيـٍ  كىافى  كفقا ليذا النص  فمف الكاضح أف المكر(46ابراهيم : ) ((اٍلًجبىاؿي  ًمٍنوي  ًلتىزي
ف أل, النساء إلىالقرآني يحمؿ مف التعظيـ كالتيكيؿ ما ال يحممو نص نسبة الكيد 

كمع ذلؾ  ,النساء ذم التكصيؼ البشرمس كيد يعك, لمكر الرجاؿ جاء إليياالتكصيؼ 
ـ تنسج القصص كالمركيات تجسيدا كل ,الخطاب التفسيرم ىكؿ كعظـ ليذا المكرلـ نر 

  ر الرجاؿ عمى منكاؿ ما شاىدناه في تكصيؼ كيد النساء.لمك

ف اذ إ, طاف ككيد النساء غير صحيحةبيف كيد الشي المقايسة التفسيرية ,فضبل عف ذلؾ
, يدىف أعظـ مف كيد الشيطافك اذ ال يعني القكؿ أف, بالضعيؼ الشيطاف كصؼكيد 
, فكؿ قكة في الدنيا, في قباؿ قدرة اهلل تعالىكاف ف كصؼ كيد الشيطاف بالضعؼ ذلؾ إ

قاؿ , كسياؽ اآلية يكشؼ ىذه المقايسة, قكة اهلل عز كجؿ ـككؿ كيد بيا ىك ضعيؼ أما
كاٍ  كىالًَّذيفى  الٌموً  سىًبيؿً  يفً  ييقىاًتميكفى  آمىنيكاٍ  الًَّذيفى تعالى : ))  الطَّاغيكتً  سىًبيؿً  ًفي ييقىاًتميكفى  كىفىري

ًعيفان  كىافى  الشٍَّيطىافً  كىٍيدى  ًإفَّ  الشٍَّيطىافً  أىٍكًليىاء فىقىاًتميكاٍ  لذلؾ )) أكد  (66النساء : ) ((ضى
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لكيد الشيطاف الجممة بمؤكديف )إف( ك )كاف( الزائدة الدالة عمى تقرر كصؼ الضعؼ 
 .(ُٖٖ/ْمحمد طاىر ابف عاشكر, د. ت:  )(( 

شحذ إرادتيـ في ك , كتقكية لعزيمتيـ مؤمنيفمكلعؿ كصفو بالضعؼ جاء تسمية ل   
 صراعيـ ضد الباطؿ كاهلل العالـ .

))  ػيعني أف كيد النساء أقكل منو كأعظـ ف كعندئذ نعرؼ أف ضعؼ كيد الشيطاف ال   
: َُٗٗمحمد رشيد رضا, ) كيدىف المذمـك ما ىك اال جزء مف كيد الشيطاف((

ٓ/ُِِ) 

 المقاربة الرابعة

مف المؤكد أف المفسريف عمى كعي تاـ أف كصؼ الكيد لمنساء جاء في سياؽ    
)) اف العبرة  اف تعميمو جاء كفقا لقاعدة تفسيرية تقكؿلكننا نعتقد , تأريخي يقصص

كمفاد ىذه  (ّْٖ: ََِٕمحمد فاكر المكيبديك )بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب (( 
في الزماف بغض النظر عف  نو مطمؽأف مجرد كركد الحكـ في نص يعني أ القاعدة

ؿ النص عمى مقاييسو كالذم تـ تفصي, المحيط االجتماعي الذم استدعى كركده
نساء  إلىم أف الكيد كاف كاف منسكبا التفسير  كعندئذ يككف منطؽ الخطاب, كحاجاتو

نو يمـز تعميمو لكؿ النساء بتفعيؿ قاعدة العبرة اال إ, محددات ضمف سياؽ قصصي
 بعمـك المفظ ال بخصكص السبب. 

كالكاقع إف ىذه القاعدة قطعت الطريؽ مسبقا أماـ أم نقاش حكؿ التفاعؿ الطبيعي    
الخطاب التفسيرم لـ يقؼ عمى الطبيعة الحقيقية ف كعندئذ نرل أ, يف النص كاالجتماعب

بؿ كاف يضمر نزكعا , لعبلقة التداخؿ بيف النص القرآني كالكاقع االجتماعي المزامف لو



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
1005 

عبد الجكاد ياسيف,  )المفارؽ كالمسبؽ لمنص باألصؿلمقطع بينيما لحساب القكؿ 
َُِِ :ٕٓ). 

عدد كبير مف داللة ا لتكجيو كالذم يراه البحث أف ىذه القاعدة تمثؿ أصبل صحيح   
ىا مطمقة في التعامؿ مع النص لييا بعدٌ يمكف االحتكاـ إ لكف ال, النصكص القرآنية

, اذ البد مف مراعاة مبلبسات النص االخرل لمكقكؼ عند مراد صاحب النص, القرآني
 ليس بعمـك, م نصذا )) فاف العبرة في داللة النص أل, يككف العمكـ مراده قطعا فقد ال

 )مراد النص (( ػ خرل مركبة ببؿ ىي ضمف اعتبارات أ, السبب بخصكص المفظ كال
 .(ٕٓ: َُِِعبد الجكاد ياسيف, 

, ؿ النص كصدكره بحجة قاعدة العبرة بعمكـ المفظفمصادرة الكاقع المزامف لظركؼ تشكٌ 
كىذا ما نعتقده قد جرل عند تعميـ الخطاب , مصادرة مراد صاحب النص إلىيفضي 

 التفسيرم لمطمؽ النساء في كصفيف بالكيد . 
 المقاربة الخامسة 

لـ تنتج عمى كفؽ يرل البحث أف الداللة السمبية التي بناىا الخطاب التفسيرم    
نما أ اجتماعية كانت مييمنة عمى  نتجت بفعؿ قبمياتمنطمقات لغكية أك سياقية كا 

ىا الكاضح في ييمنة الذككرية حضكر فكانت لم, كنية المرأة كاحتقارىاستبطف دريف تالمفس
لخطاب القرآني إذ ػ عف مقاصد ا أك بكعي يد بو ػ بغير كعيالخطاب التفسيرم كالح
كتمؾ  ,لآليات القرآنية مبنيا عمى الثقافة المجتمعية العرب العمماء يبدك )) أف استيعاب

ى الذكر عمى األنثمؤسسة عمى قاعدة التمييز بيف الجنسيف عمى إنيا تؤكد أحقية ىيمنة 
 ...كفي حقيقة األمر إنيـ يفسركف القرآف في ضكء التقاليد القبمية كالعادات القديمة ((

ارئ النص كالباحث عف داللتو ، كمف ىنا يتكجب عمى ق(ٖٓ: َُِٖفرح الفاضمي, )
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فيـ مكضكعي يقترب مف مقاصد صاحب  إلىو الثقافية كي يصؿ جرد عف مسبقاتأف يت
 النص . 

طة تمثؿ بسم, ؿ ىذا الخطاب التفسيرمخر كاف لو حضكره في تشكٌ كىناؾ مييمف آ   
يات التي تعزز فكرة مرك ف المفسريف استشيدكا بالأينا كيؼ أاذ ر , كالحديث الركاية

فعاؿ في تكجيو خطابات المؤكليف مف أػ )) لؤلثر كالسمؼ ف, مف المرأة كذميا االنتقاص
د. عمي الشبعاف,  ) تو المفسرة الكاصفة ((الالناتجة عف تفاعؿ بيف النص المؤكؿ كآ

 وخطاب تأثير كاضح في فرض قناعات عمى المفسر نفسو كعمى متمقي (ٕٖـ: ََُِ
, تيف يجرداف كيحدسافبؿ نعتبرىما قيمتيف مقكل, دركيفثر كالسمؼ حاصميف مػ )) األف

و دكرىما في ككنيما سمطتيف فاعميتيف في الجميكر فعؿ الرمز في الذاكرة يعتقد في
 (ٕٖـ: ََُِد. عمي الشبعاف,  ) دراؾ لو ((الناس تجريدا كتصكرا دكف تبصر أك إ

كالمفسر  ,في المكركث الركائي ذات صكرة مستقبحة مذمكمة د غير قميؿفالمرأة في عد
فتتشكؿ لديو صكرة المرأة عمى غرار ىذا المكركث  كثيرا ما ينساؽ خمؼ ىذا المكركث

كتنعكس قناعاتو في خطابو التفسيرم بعد أف يجيد نفسو في ايجاد تكافؽ بيف النص 
كال يأتي ىذا التكافؽ إال بعد معالجات تعسفية أعمميا المفسر  ,القرآني كالمكركث الركائي

سندية كمضمكنية عندئذ كاف  لما كاف ىذا المكركث محٌمؿ بمشاكؿ  ,أزاء النص القرآني
فالتأسيس التفسيرم ينطمؽ مف القرآف نفسو  ,مف األنجع االنطبلؽ مف محكرية القرآف

فالركاية ال يعدك أف يككف دكرىا ثانكيا في  ,كتكتمؿ فراغاتو أك تفريعاتو مف خبلؿ السنة
سسو الفيـ القرآني الركاية تؤدم دكرا تككيديا لما أ أفبمعنى  العممية التفسيرية ))

نصكص التراث كالحديث  فإخضاع (ُٓ/ُـ: َُِِالسيد كماؿ الحيدرم,  )لمقرآف(( 
لمكميات القرآنية العامة يمثؿ منيجية نافعة لمخركج مف اشكاليات المكركث الركائي 

كعند تتبع , كمنيا قضايا المرأة كمكانتيا, كتداعياتو عمى مبادئ االسبلـ كقيمو العميا
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قرآنية المتعمقة بقضايا المرأة )) يمكف القكؿ إف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة النصكص ال
تحتمؿ  ال الشأفكالنصكص الكاردة بيذا , تمثؿ مقصدا مف مقاصد الخطاب القرآني

ص كمف النصك (َِٕ: ََِٕنصر حامد أبك زيد, )تأكيبل يتجاكز دالالتيا المباشرة (( 
مىٍقنىاكيـ ًإنَّا النَّاسي  أىيُّيىا يىاليو قكلو تعالى : ))اـ إالقرآنية التي تمثؿ أصبل يمكف االحتك  خى

عىٍمنىاكيـٍ  كىأينثىى ذىكىرو  مِّف قىبىاًئؿى  شيعيكبان  كىجى فيكا كى ـٍ  ًإفَّ  ًلتىعىارى ًميـه  المَّوى  ًإفَّ  أىٍتقىاكيـٍ  المَّوً  ًعندى  أىٍكرىمىكي  عى
ًبيره  مصاديؽ المفيكـ االنساني فيذا المكف مف التعامؿ أكضح (11الحجرات : )((  خى

 النَّاسي  أىيُّيىا يىافضبل عف النصكص القرآنية االخرل كقكلو تعالى : )), لمذكر كاالنثى
ـي  اتَّقيكاٍ  بَّكي مىقىكيـ الًَّذم رى مىؽى  كىاًحدىةو  نٍَّفسو  مِّف خى يىا ًمٍنيىا كىخى ٍكجى بىثَّ  زى االن  ًمٍنييمىا كى ًنسىاء كىًثيران  ًرجى  كى
ـى  ًبوً  تىسىاءليكفى  الًَّذم وى المٌ  كىاتَّقيكاٍ  ا مىٍيكيـٍ  كىافى  الٌموى  ًإفَّ  كىاألىٍرحى ًقيبان  عى كغيرىا  (1النساء : ) (( رى

تترؾ  ال فيذه النصكص, (َِٗ: ََِٕنصر حامد أبك زيد, )مف النصكص القرآنية
بؿ عدـ , ككنيا مصدرا لمخطيئة كالكيد كالخداع المرأةانطباعا سمبيا عند التمقي اتجاه 

التمايز االنساني بيف الجنسيف ىك العبلمة البارزة ليذه النصكص يعكس بعض 
المكركث الركائي الذم يترؾ ىذا االنطباع السمبي الذم انعكس ػ كما ذكرنا سابقا ػ في 

 الخطاب التفسيرم . 

 الخاتمة

ـ مكافقتو كىي عد, في ختاـ ىذا البحث نعيد الفكرة االساسية التي تبناىا ىذا البحث   
تبناه الخطاب التفسيرم في كصؼ النساء مطمقا بالكيد الذم يعني االحتياؿ  عمى ما

 كىٍيدىكيفَّ  ًإفَّ  كىٍيًدكيفَّ  ًمف ًإنَّوي تكصيؼ القرآف الكريـ )) إلى كالخبث كالمخادعة استنادا
مف سياقيا  اآليةف ىذا التكصيؼ التفسيرم جاء نتيجة القتطاع عىًظيـه(( كرأل البحث أ

كال , غير فكصؼ النساء بالكيد جاء ضمف سياؽ قصصي تأريخي ال, المفظي المتصؿ
 مبرر لتعميمو عمى نساء الدنيا جميعيا .
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 الخطاب التفسيرم.  ياقية نرل أنيا كفيمة بتبديد متبنىكقد قدـ البحث اربع مقاربات س   

ليذا الكصؼ الذم ليس از الخطاب التفسيرم الميـ أف نعرؼ أف انحيكما اف مف    
غمب يعكد بؿ مرد ذلؾ عمى األ, ساءة لمنساءبالضركرة أف المفسريف كانكا قاصديف لئل

 لعامميف : 

تماعية كالثقافية القائمة المفسريف بغير كعي بمرجعياتيـ كفيمياتيـ االج تأثراالكؿ : 
 ط مف مكانة المرأة كاالساءة ليا .عمى الح

المرأة أنيا كائف  إلىت التي تنظر يرم المممكء بالمركياالثاني : سمطة المكركث التفس
اف ىذا المكركث في جانبو الثاني تعاطى مع  مع ضركرة عدـ اإلغفاؿ, شرير سيء

, عراؼ السائدةكقيا في مفارقة لكؿ الثقافات كاألنسانيتيا كاحتراـ حقعمى أساس إالمرأة 
ذم يتعاطى مع المرأة في جانبو المكركث ال إلىاال اف الخطاب التفسيرم احيانا ينحاز 

 السمبي . 

النص  إلىاالحتكاـ كرأل البحث أٌف مغادرة ىذا الخطاب ذم التكجو السمبي يككف عبر 
المقاصد القرآنية بعيدا عف التأثر  إلىكصفو المرجعية الكحيدة لمكصكؿ القرآني نفسو ب

 بمرجعيات أخرل تبعدنا عف المقاصد االليية الحقة .

 المصادر

 القرآف الكريـ -
, دار الفكر, أضكاء البياف عمى ايضاح القرآف بالقرآفمحمد االميف الشنقيطي ، -

 ُٓٗٗ, لبناف–بيركت 
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, دار الفكر, محمد جميؿ تحقيؽ صدقي, البحر المحيطأبك حياف االندلسي ، -
 َُِْ, بيركت

 ُلبناف ط ,بيركت ,مؤسسة التاريخ, تنكيرالتحرير كال, محمد طاىر ابف عاشكر -
 )د.ت(

تحقيؽ : أحمد  ,الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي -
 ُْٔٗ ,ِط ,القاىرة ,دار الكتب المصرية ,البردكني

حمد محمد تحقيؽ أ, القرآف تأكيؿجامع البياف في , محمد بف جرير الطبرم -
 ـَََِ, ُط , مؤسسة الرسالة, شاكر

 ,ُط ,دار الكتاب الجديد ,كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿالحجاج  ,د. عمي الشبعاف -
 ـََُِ

المركز الثقافي  ,دكائر الخكؼ قراءة في خطاب المرأة ,نصر حامد أبك زيد -
 ََِٕ ,ْط ,العربي

 َُِِ, ِلبناف ط ,بيركت ,دار ,الديف كالتديف ,عبد الجكاد ياسيف -
 ,الرافديف لمطباعة كالنشر ,الذككرة كاألنكثة في القرآف الكريـ ,د. فرح الفاضمي -

 َُِٖ ,ُط,لبناف ,بيركت
ركح المعاني في تفسير القرآف محمكد بف عبد اهلل اآللكسي ،, شياب الديف -

, تحقيؽ عمي عبد البارم عطية دار الكتب العممية, العظيـ كالسبع المثاني
 ق  ُُْٓ ,ُط, لبناف -بيركت

 ـ  ََُِ, ترجمة محمد الفرات, قراءة لمتحرير, قرآف كالنساءال, سماء المرابطأ -
المجمع العالمي  ,قكاعد التفسير لدل الشيعة كالسنة ,محمد فاكر الميبدم -

 ََِٕ ,ُط ,ايراف ,لمتقريب بيف المذاىب االسبلمية
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 ََِٗ, ط الرابعة, لبناف –بيركت , دار االنكار, الكاشؼ, محمد جكاد مغنية -
, التنزيؿالكشاؼ عف حقائؽ غكامض بك القاسـ محمد بف عمرك الزمخشرم ،أ -

 ق  َُْٕ, ّط, بيركت, دار الكتاب العربي
دار كمكتبة  ,مجمع البياف في تفسير القرآف ,أبك الفضؿ بف الحسف الطبرسي -

 ََِٓ ,ُبيركت ط ,اليبلؿ
 , المرأة في القرآف الكريـ بيف الطبيعة كالكظيفة, فريدة زمرد -
المركز المغاربي لمبحكث , كاقع المسمميفالمرأة بيف القرآف ك , راشد الغنكشي -

 ـَََِ, ّط, كالترجمة
دار , تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف, معجـ مقاييس المغة, حمد فارس بف زكرياأ -

 ُٕٗٗ, الفكر
, لبناف –بيركت , حياء التراث العربيدار إ, الغيبمفاتيح , فخر الديف الرازم -

 ـََِٖ, قُُِٗ, ُط
, تحقيؽ صفكاف عدناف داككدم, القرآف لفاظمفردات أ, الراغب االصفياني -

 قُِْٓ, ْط, انتشارات ذكم القربي
  َُٗٗ, الييئة العربية العامة لمكتاب, المنار ,محمد رشيد رضا -
, ُلبناف ط ,بيركت ,دار المرتضى ,منطؽ فيـ القرآف ,السيد كماؿ الحيدرم -

َُِِ 
بيركت , عمميمؤسسة األ, الميزاف في تفسير القرآف, محمد حسيف الطباطبائي -

 ُٕٗٗ - ُُْٕ, لبناف –


