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ملخص البحث
تزاي ـ َد االهتمــام فــي العقــود الماضيــة بدراســة المصطلــح القرآنــي ،وهــذا االهتمــام لــه جــذوره
فــي التــراث اإلســامي فهــو ليــس وليــد العصــر ،وقــد عــد الدارســون أن الدراســات المصطلحيــة
القرآنيــة هــي الطريــق اآلمــن لتفســير القــرآن ألنهــا تنبــع مــن داخــل النــص القرآنــي وتخضــع
لســياقاته ،ممــا يؤهلهــا لحمايــة كتــاب هللا مــن التفســيرات المنحرفــة ،واإلســقاطات العقديــة
والمذهبيــة.
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث للتعريــف بعلــم المصطلــح القرآنــي ،وأهميتــه ،وتطبيقاتــه المعاصــرة
وعالقتــه بدراســات األوليــن ،ثــم عــرض البحــث نموذج ـا ً يبيــن أهميــة المصطلــح القرآنــي فــي
الهيمنــة علــى الواقــع مــن خــال مثــال تطبيقــي وهــو (أهميــة المصطلــح القرآنــي فــي الحكــم علــى
دعــوى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل) ،وتــم اختيــار هــذه الدعــوى ألثرهــا الكبيــر علــى مســتوى
األفــراد والقوانيــن المحليــة والدوليــة.

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

123

املصطلح القرآين وأهميته يف الحكم عىل الدعوات املعارصة (دعوى املساواة بني الرجل واملرأة أمنوذج ًا) ( ) 143-123
المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين ،وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعيــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد شــهد علــم دراســة المفــردة القرآنيــة فــي
العقــود الماضيــة اهتمام ـا ً ملحوظ ـا ً مــن العامليــن فــي حقــل الدراســات القرآنيــة وأصبــح يُعــرف
بالمصطلــح القرآنــي ،وهــذا قريــب ممــا ُعــرف عنــد المتقدميــن باألشــباه والنظائــر ،ممــا أســهم فــي
اســتعادتها ألهميتهــا كمدخــل مهــم مــن مداخــل التفســير.
وعــ َّد المتخصصــون أن دراســة المصطلــح القرآنــي هــو المدخــل اآلمــن لفهــم كتــاب هللا ألنــه
مســتمد مــن داخــل النــص القرآنــي وهــو يحميــه مــن المنهــج الــذي مارســه الحداثيــون أو مــن
يُســمون بالعلمانييــن الجــدد فــي محاولــة منهــم لجعــل الواقــع مهيمنــا ً وحاكمــا ً علــى النــص.
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث إللقــاء الضــوء علــى أهميــة دراســة المصطلــح القرآنــي فــي التفســير
وأهميتــه فــي الحكــم علــى الدعــوات المعاصــرة مثــل دعــوى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة.

مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -ما المصطلح القرآني؟ وما مشروعية دراسته؟ -متى بدأ االهتمام بدراسة المصطلح القرآني؟ وما عالقة دراسات السابقين بالمعاصرين؟ -ما األسباب التي أدت إلى ظهور االهتمام بدراسة المصطلح القرآني في العقود الماضية؟ -كيــف يمكــن اســتثمار دراســة المصطلــح القرآنــي تطبيقيــا ً فــي الحكــم علــى الدعــواتالمعاصــرة مثــل دعــوى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل؟
وتكمــن أهميــة البحــث فــي أنــه يلقــي الضــوء علــى أهميــة دراســة المصطلــح القرآنــي وحاكميتــه
علــى الواقــع.
وتظهر أهمية البحث في تحقيقه لجملة من األهداف وأهمها ما يأتي:
1 .1توضيح مفهوم المصطلح القرآني ومدى وعي علماء المسلمين لدراسته.
2 .2الوقوف على أهمية دراسة المصطلح القرآني كمدخل مهم من مداخل التفسير.
3 .3التعــرف علــى موقــف القــرآن مــن دعــوى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة عــن طريــق
الدراســة المصطلحيــة
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منهج البحث :
اســتدعت طبيعــة البحــث اســتخدام المنهــج االســتقرائي الوصفــي بصــورة أساســية لجمــع
المعلومــات مــن مظانهــا وعرضهــا بأســلوب علمــي ،والمنهــج التحليلــي النقــدي بحســب مــا
تقتضيــه طبيعــة البحــث ،وجــاءت الدراســة فــي مبحثيــن األول دراســة نظريــة تأصيليــة ،والثانــي
دراســة تطبيقيــة.

خطة البحث:
المبحث األول :المصطلح القرآني دراسة نظرية
المطلب األول :تعريف المصطلح القرآني.
المطلب الثاني :مشروعية دراسة المصطلح القرآني.
المطلب الثالث :جهود دراسة المصطلح القرآني بين العلماء السابقين والمعاصرين.
المطلب الرابع :منهج دراسة المصطلح القرآني عند المعاصرين.
المطلب الخامس :أسباب تزايد االهتمام بدراسة المصطلح القرآني في الوقت الحاضر.
المبحث الثاني :حاكمية المصطلح القرآني على دعوى المساواة بين الرجل والمرأة (دراسة
تطبيقية)
المطلب األول :الحركة النسوية والنص القرآني.
المطلب الثاني :مفهوم المساواة لغة واصطالحا ً واستعماالً في كتاب هللا.
المطلب الثالث :مصطلح العدل في كتاب هللا.
المطلب الرابع :مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في كتاب هللا.
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المبحث األول :المصطلح القرآني دراسة نظرية
المطلب األول:تعريف المصطلح القرآني:
المصطلــح لغــة :المصطلــح مــن صلــح ،والصــاد والــام والحــاء أصــل واحــد يــدل علــى خــاف
الفســاد((( ،والصُلــح يختــص بإزالــة النفــار بيــن النــاس ،ومنــه اصطلحــوا((( ،واصطلــح القــوم:
صــار بينهــم وفــق((( ،و االصطــاح مصــدر اصطلــح وهــو :اتفــاق طائفــة مخصوصــة علــى شــيء
مخصــوص ،ولــكل علــم اصطالحاتــه((( .وعليــه يكــون المصطلــح لغــة :هــو الشــيء المخصــوص
الــذي اتفقــت عليــه طائفــة مــن النــاس لتحقيــق الوفــق.
المصطلــح اصطالحـاً :هــو «اللفــظ أو الرمــز اللغــوي الــذي يســتخدم للداللــة علــى مفهــوم علمــي
أو عملــي أو فنــي أو أي موضــوع ذي طبيعــة خاصــة »((( ،وعلــى ضــوء التعريــف الســابق
فالمصطلــح هــو الصيغــة اللغويــة اإليصاليــة (الرمــز اللغــوي) مــع القيمــة الدالليــة ( المفهــوم)،
وتكمــن أهميــة المصطلــح فــي داللتــه علــى المفهــوم بأنــه أداة لضبــط المعرفــة ،وال يســتخدم
المصطلــح للوصــف وإنمــا كرمــز يســاعد علــى اســتحضار المفهــوم القابــع وراءه فكريـا ً((( .وفــي
العصــر الحالــي صــار المصطلــح موضــوع علــم مســتقل يدعــى علــم المصطلــح Terminology
وهــو دراســة المصطلحــات التقنيــة الخاصــة بعلــم أو فــن ،وتطلــق كذلك علــى دراســة المصطلحات
الخاصــة بمدرســة معينــة أو فيلســوف(((.
المصطلــح القرآنــي :بالرغــم مــن أن كتــاب هللا نــزل بلســان عربــي مبيــن ،إال أن اللفــظ المفــرد
الدائــر فيــه قــد ينطلــق مــن أصــل داللتــه فــي اللغــة العربيــة وتضــاف إليــه أمــور ،وتشــتبك بــه
(((ابن فارس(ت395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،وضع حواشيه ابراهيم شمس الدين( ،لبنان :دار الكتب العلمي،
2011م) ،ط ،3مج ،2:ص.17:
(((الراغب األصفهاني(ت502هـ) ،المفردات في غريب القرآن ،ضبطه وراجعه محمد خليل عناتي( ،بيروت :دار
المعرفة1998 ،م) ،ط ،1ص.289 :
(((ينظر :الفراهيدي ،العين ،ج ،2:ص .406:وابن دريد ،جمهرة اللغة ،ص .542 :وابن منظور ،لسان العرب،
مج ،2:ص .517 :والزمخشري ،أساس البالغة ،ص .257:وبطرس البستاني ،قطر المحيط ،ص،1146:
والفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص/293:الجرجاني ،والتعريفات ،ص ، 122:والكفوي ،الكليات ،ج،3:
ص.116:
((( مجموعة مؤلفين ،المعجم الوسيط ،بدون تاريخ ودار نشر ،ص.545:
(((محسن عبد هللا العيسى علم ،علم المصطلح العربي بين القديم والحديث( ،سورية :جامعة تشرين2009 ،م) ،رسالة
دكتوراه ،ص11 :
(((عبد الرحمن حللي ،المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية( ،دمشق :دار الريادة ،وحلب :دار الملتقى 2011،م)،
ط ،1ينظر الفرق بين المفهوم والمصطلح ص 35 :وما بعدها.
((( مراد وهبة ،المعجم الفلسفي( ،القاهرة :دار قباء الحديثة2007 ،م) ،ط ،5ص.600:
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عالئــق ،وترتبــط بــه ســياقات ،فصــار لــه مفهــوم غيــر الــذي كان لــه ســابقاً ،وأصبــح القــرآن
المنطلــق والمــآل والمصيــر لعلــوم المســلمين .وتأسيسـا ً علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف المصطلــح
القرآنــي بأنــه“ :كل لفــظ مــن ألفــاظ القــرآن مفــرداً كان أو مركبــا ً اكتســب داخــل االســتعمال
القرآنــي خصوصيــة دالليــة جعلــت منــه تعبيــراً عــن مفهــوم معيــن لــه موقــع خــاص داخــل الرؤيــة
(((
القرآنيــة ونســقها المفهومــي”
المطلب الثاني :مشروعية دراسة المصطلح القرآني:
معلــوم أن التنظيــر لدراســة المصطلــح القرآنــي مــن المســتجدات علــى الســاحة القرآنيــة ،إال أنــه
منــذ عصــر التنزيــل أرشــد النبــي صحابتــه إلــى أهميــة الدراســة النصيــة للمفــردة القرآنيــة فــي
مواضعهــا المختلفــة ،وأثــر هــذه الدراســة فــي فهــم كتــاب هللا الفهــم الصحيــح ،فقــد جــاء فــي
صحيــح البخــاري عــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه “ :لمــا نزلــت هــذه اآليــة( :الذيــن آمنــوا ولــم
يلبســوا أيمانهــم بظلــم) شــق ذلــك علــى أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وقالــوا :أينــا
لــم يلبــس إيمانــه بظلــم ؟ قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم :إنــه ليــس بــذاك ،أال تســمع إلــى
قــول لقمــان البنــه) :إن الشــرك لظلــم عظيــم )”((( ،وفــي كالم النبــي عليــه الصــاة والســام إشــارة
إلــى خطــأ مــن فســر القــرآن بظاهــر اللغــة ،وفيــه إرشــاد نبــوي إلــى أن المفــردة القرآنيــة انتظمــت
فــي نظــام متجانــس ،ونســق يطابــق المقصــد الربانــي ،وهــذا النســق هــو الطريــق الصحيــح للفهــم،
ولهــذا تعــد دراســة المصطلــح القرآنــي مــن أهــم مداخــل التفســير ،وبينهــا وبيــن تفســير القــرآن
بالقــرآن عمــوم وخصــوص ،وقــد قــدم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة تفســير القــرآن بالقــرآن علــى
التفســير بالســنة ألهميتــه ،وعـ ّد ابــن تيميــة أن قطــع المفــردة القرآنيــة عــن نســقها ،وعــن مقاصــد
الشــارع ،وفهمهــا بمــا يجــوز مــن ظاهــر اللغــة فقــط خطــأ أورث الخــاف فــي التفســير مــن جهــة
االســتدالل(((.
والســؤال المشــروع هنــا مــا الــذي تفتــرق فيــه دراســة المصطلــح القرآنــي عــن الداللــة الســياقية
للمفــردة القرآنيــة؟ والحــق أن الداللــة الســياقية للمفــردة القرآنيــة هــي مــن مراحــل دراســة
المصطلــح القرآنــي ،ويمكــن أن نســميها الداللــة النصيــة للفــظ ،إال أن دراســة المصطلــح القرآنــي
تذهــب أبعــد مــن الداللــة النصيــة للفــظ فهــي ترمــي إلــى دراســة نتائــج الدراســة النصيــة وبنــاء
تصــور مفهومــي للمصطلــح والقضايــا المتعلقــة بــه ،وهــذا الــذي افترقــت فيــه دراســات المصطلــح
((( الشاهد البوشيخي ،دراسات مصطلحية( ،القاهرة :دار السالم1433 ،هـ2012 ،م) ،ط ،1ص.109
(((رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ،سورة لقمان في باب (ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم) ،حديث
 ،4776ينظر- :محمد بن اسماعيل البخاري(ت256هـ) ،الجامع الصحيح ،اعتنى به محمد زهير بن ناصر
الناصر( ،دار طوق النجاة1422 ،هـ) ،ط ،1ج ،6ص.115:
(((ابن تيمية(ت728هـ) ،مقدمة في أصول التفسير ،شرح ابن عثيمين( ،القاهرة :دار ابن الجوزي 1426 ،هـ،
2005م) ،ط ،1ص ،:69ص.:70
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القرآنــي عنــد المعاصريــن عــن دراســات األشــباه والنظائــر عنــد المتقدميــن ،وهــو مــن التدبــر
المشــروع لكتــاب هللا يقــول تعالى(:كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارك ليدبــروا آياتــه وليتذكــر أولــو
األلبــاب)(ص )29 ،وتحريــر العالقــة بيــن داللــة الســياق ودراســة المصطلــح القرآنــي ســيزداد
بيانـا ً الحقـا ً فــي هــذا البحــث عنــد حديثــي عــن منهــج دراســة المصطلــح القرآنــي عنــد المعاصريــن
وفــي الدراســة التطبيقيــة.
المطلب الثالث :جهود دراسة المصطلح القرآني بين العلماء السابقين والمعاصرين:
منــذ أن أنــزل هللا كتابــه علــى نبيــه عليــه الصــاة والســام احتــل مكانــة مركزيــة فــي حيــاة
المســلمين ،ولــم يحــظ كتــاب بالعنايــة والدراســة كمــا حظــي كتــاب هللا ،وعلــم المســلمون أن كليــات
الديــن ال تــدرك إال بــإدراك جملــة المفاهيــم التــي أتــى بهــا القــرآن ،وتعــد المفــردة القرآنيــة بدالالتها
المختلفــة فــي ســياقاتها المتعــددة مدخـاً رئيسـا ً لهــذه المفاهيــم ،وقــد تعامــل علمــاء المســلمين مــع
اللفــظ القرآنــي بهــذا الوعــي ألهميتــه((( ،والحــق أنــه يصعــب حصــر جهــود العلمــاء الســابقين
فــي دراســة المصطلــح القرآنــي ،فالناظــر فــي هــذا العلــم يكتشــف أنــه جــزء مــن عمليــة بحــث
هائلــة دارت حــول داللــة المفــردة القرآنيــة ،وتجاذبــت عمليــة البحــث هــذه أطــراف شــتى مــن
لغوييــن وأصولييــن ومفســرين .ومــن اللغوييــن الذيــن عنــوا بقضيــة المصطلــح ابــن فــارس الــذي
أشــار فــي كتابــه (الصاحبــي) إلــى أثــر القــرآن فــي التغيــر الداللــي للمفــردات العربيــة ،وأفــرد
باب ـا ً ســماه (بــاب األســباب اإلســامية ) تحــدث فيــه عــن داللــة األلفــاظ بعــد أن تموضعــت فــي
ث مــن إرث آبائهــم فــي لغاتهــم
كتــاب هللا ،يقــول فيــه « :كانــت العــرب فــي جاهليتهــا علــى إر ٍ
وآدابهــم ونســائكهم ،فلمــا جــاء هللا جــل ثنــاؤه باإلســام حالــت أحــوال ،ونســخت ديانــات وأبطلــت
أمــور ،ونقلــت مــن اللغــة ألفــاظ مــن مواضــع إلــى مواضــع أخــرى ........فصــار الــذي نشــأ عليــه
آباؤهــم ونشــأوا عليــه كأنــه لــم يكــن .(((»..ونصــوص ابــن فــارس مهمــة فــي التأصيــل والتنظيــر
للمصطلــح القرآنــي فالقــرآن ح ّمــل بعــض األلفــاظ العربيــة معــان جديــدة لــم تكــن معهــودة عنــد
العــرب فوســع بذلــك مدلولهــا ومعانيهــا ،وأعــاد اســتخدام بعــض المصطلحــات العربيــة وفــق مــا
يتناســب مــع كــون الخطــاب القرآنــي خطــاب ربانــي وامتــازت دراســات اللغوييــن واألصولييــن
بالعنايــة بالجانــب التنظيــري ،وغلــب علــى دراســة المفســرين الجانــب التطبيقــي.
وبالرغــم مــن غيــاب اســتعمال المفســرين المتقدميــن لتعبير(المصطلــح القرآنــي) إال أن العبــرة
بالمفهــوم ،والمفهــوم كان حاضــراً بقــوة عندهــم ،فمثـاً الطبــري يشــير للمفهــوم عنــد تفســيره آليــة
البقــرة:
(((الراغب األصفهاني(ت502هـ) ،المفردات في غريب القرآن ،ينظر كالم الراغب عن أهمية تحقيق األلفاظ
المفردة ،ص.10:
(((ابن فارس(ت395هـ) ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمه،اعتنى به أحمد حسن
بسج( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م) ،ط ،1ص.44:
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سهاد أحمد قنرب ( ) 143-123
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (البقرة)١٠٦:
يقــول « :قديــر فــي هــذا الموضــع :قــوي»((( ،وفــي تفســيره ليزكيهــم فــي آيــة:
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﭼ (البقــرة )١٢٩ :يقــول“ :ويزكيهــم فــي هــذا الموضــع :ويطهرهــم مــن الشــرك بــاهلل
وعبــادة األصنــام”((( وفســر الحكمــة فــي اآليــة علــى أنهــا“ :العلــم بأحــكام هللا التــي ال يــدرك علمها
إال ببيــان الرســول صلــى هللا عليــه وســلم والمعرفــة بهــا ،ومــا دل عليــه ذلــك مــن نظائــره“(((،
واســتخدام الطبــري لكلمــة (فــي هــذا الموضــع ،ومــا دل عليــه ذلــك مــن نظائــره) يعكــس حضــوراً
لمفهــوم المصطلــح القرآنــي ووعيـا ً بأهميــة الســياق الــذي اســتعمل فيــه القــرآن المفــردة فــي تجليــة
المعنــى.
ومــن أهميــة مفهــوم المصطلــح القرآنــي عنــد المفســرين أن أفــرد لــه ابــن جــزي الكلبــي المقدمــة
الثانيــة مــن تفســيره وســماها (فــي تفســير معانــي اللغــات ) وقــال“ :نذكــر فــي هــذه المقدمــة
الكلمــات التــي يكثــر دورهــا فــي القــرآن أو تقــع فــي موضعيــن فأكثــر ..........ليكــون هــذا البــاب
كاألصــول الجامعــة لمعانــي التفســير”(((.
وفــي محاولــة لتتبــع بدايــات جهــود المفســرين فــي العنايــة بالمفــردة القرآنيــة نجــد أن المصنفين في
هــذا العلــم ذكــروا إن أول مــن صنــف فيــه هــو ابــن عبــاس رواه عنــه علــي بــن أبــي طلحــة ،وذكــر
أن البــن عبــاس كتــاب قــام عطــاء بــن ربــاح (ت114هـــ) بتهذيبــه((( ،وأول مؤلــف مســتقل وصلنــا
فــي علــم دراســة المصطلــح القرآنــي أو مــا كان يســمى وقتهــا الوجــوه والنظائــر هــو (الوجــوه
والنظائــر فــي القــرآن الكريــم ) لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي (ت150هـــ) وتوالــت المؤلفــات فــي
األشــباه والنظائــر عبــر القــرون ،وعلــى كثــرة التأليــف فــي هــذا العلــم إال أن الالحــق لــم يــأت
بجديــد عــن الســابق واســتقر هــذا العلــم وأخــذ مكانــه فــي كتــب علــوم القــرآن فقــد جعلــه اإلمــام
الزركشــي النــوع الرابــع مــن أنــواع علــوم القــرآن وســماه(جمع الوجــوه والنظائــر)(((.
(((ابن جرير الطبري(ت310هـ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،عناية صدقي جميل العطار( ،دمشق :دار
الفكر2001 ،م) ،ط ،1ج ،1:ص.615:
((( ابن جرير الطبري ،جامع البيان ،ج ،1:ص.708:
((( ابن جرير الطبري ،جامع البيان ،ج ،1:ص.708:
((( ابن جزي الكلبي(ت742هـ) ،التسهيل لعلوم التنزيل( ،بيروت :دار الكتاب العربي1983،م) ،ط ،4ص.15:
(((وتفسير ابن عباس المسمى :صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم مطبوع صدر عن مؤسسة الكتب
الثقافية ،بيروت ،ط1411 ،1هـ ،اعتنى به وحققه راشد بن عبد المنعم الرجال.
(((بدر الدين الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،عناية مصطفى عبد القادر عطا( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1422هـ2001 ،م) ،ط ،1مج ،1:ص.134 :
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تطــورت دراســة المصطلــح تطــوراً ملحوظ ـا ً إذ إن كتــب الوجــوه و النظائــر ومؤلفــات دراســة
المفــردة القرآنيــة عنــد األقدميــن بقيــت دائــرة فــي فلــك الداللــة اللفظيــة للكلمــة ،أمــا المعاصــرون
فقــد تتبعــوا اللفــظ وحاولــوا الربــط بيــن الــدالالت فــي ســياقاتها ومواضعهــا فــي كتــاب هللا ،وقــد
عقــد الدكتــور مصطفــى مســلم مقارنــة بيــن مــا جــاء عنــد الراغــب األصفهانــي حــول مصطلــح
(األمــة ) وبيــن مــا جــاء بــه الدكتــور أحمــد حســن فرحــات حــول دالالت األمــة اللغويــة والفكريــة
والشــرعية (((.
ويعكــس تفســير المنــار االهتمــام المعاصــر بالمصطلــح القرآنــي فقــد عــده اإلمــام محمــد رشــيد
رضــا مدخـاً رئيسـا ً مــن مداخــل الكشــف عــن مــراد هللا ((( ،ولمعــت أســماء بعــد مدرســة المنــار
مثــل الفراهي(ت1349هـــ) ((( ،وقــد جعــل الفراهــي كتابــه (المفــردات) بمثابــة مقدمــة أو فــرش
لتفســيره (دالئــل النظــام ) يحيــل عليــه مــن التفســير (((.
وبالرغــم مــن كثــرة الدراســات فــي علــم المصطلــح القرآنــي بقيــت هــذه الدراســات تــدور فــي
الجانــب التطبيقــي مثــل دراســة أبــي األعلــى المــودودي (المصطلحــات األربعــة فــي القــرآن).
وفــي أواخــر الســتينيات ظهــرت الدراســات التنظيريــة والبحــوث فــي التفســير الموضوعــي
وحــوت هــذه الدراســات أسســا ً نظريــة لدراســة المصطلــح القرآنــي وبقطــع النظــر عــن مــدى
نضــج هــذه الدراســات إال أنهــا تعــد البــادرة التنظيريــة األولــى لهــذا العلــم .ويمكــن حصــر جهــود
المعاصريــن فــي خدمــة المصطلــح القرآنــي فيمــا يأتــي:
أوالً :الرســائل واألبحــاث والتــي غلــب علــى بعضهــا الجانــب التنظيــري مثــل دراســة الدكتــور
عبــد الرحمــن حللي(المدخــل إلــى دراســة المفهومــات القرآنيــة) ،و الدراســات التــي غلــب عليهــا
الجانــب التطبيقــي مثــل الدراســات الموضوعيــة والتــي أنجــز الكثيــر منهــا طــاب فــي برامــج
الدراســات العليــا.
ثانيـاً :الجهــود المؤسســية والمشــاريع العلميــة المنبثقــة عنهــا :ويعــد معهــد الدراســات المصطلحيــة
فــي مدينــة فــاس بالمغــرب نموذجـا ً للجهــد المؤسســي فــي خدمــة علــم المصطلــح القرآنــي ،يــرأس
((( مصطفى مسلم ،مباحث في التفسير الموضوعي ،ينظر ص 23:وما بعدها.
(((محمد رشيد رضا(ت 1935م) ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،ينظر تتبع محمد رشيد رضا لمصطلح
(التأويل) في اآلية السابعة من آل عمران ،ص143:وما بعدها.
(((عبد الحميد الفراهي(ت 1349هـ) ،مفردات القرآن( نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية) ،تحقيق وشرح محمد
أجمل أيوب اإلصالحي( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي2002 ،م) ،ط ،1ينظر كالم الفراهي عن أهمية دراسة
المفردة القرآنية وفهمها ،ص.95:
(((عبد الحميد الفراهي(ت 1349هـ) ،مفردات القرآن( نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية) ،ينظر كالم محقق
الكتاب الذي قال عن الكتاب »:إن للمؤلف منهجية مميزة كشف بها عن تفسيرات جديدة لبعض األلفاظ وأصول
جديدة ترجع إليها مشتقات المواد اللغوية» ،ص.68 :
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هــذا المعهــد (الشــاهد بوشــيخي) ،وكان مــن أثــر تأســيس المعهــد إنشــاء وحــدة القــرآن والحديــث
وعلومهمــا لطلبــة الدكتــوراه ،واســتجابة لنــداء المعهــد تــم تســجيل أكثــر مــن خمســين رســالة
دكتــوراه فــي المصطلــح القرآنــي .ومــن الجهــود المؤسســية كذلــك المؤتمــرات والنــدوات وورش
العمــل.
المطلب الرابع :منهج دراسة المصطلح القرآني عند المعاصرين:
مــا زالــت المؤلفــات فــي األســس التنظيريــة لهــذا العلــم قليلــة إجمــاالً وقــد وضــع المؤلفــون فــي
التفســير الموضوعــي خطــوات منهجيــة لدراســة المصطلــح القرآنــي((( ال تخــرج عــن الــذي
لخصــه الشــاهد البوشــيخي حيــث جعــل مــدار الدراســة المصطلحيــة خمســة أركان:
1 .1اإلحصــاء للفــظ واالســتقراء الكامــل لــكل النصــوص التــي ورد بهــا المصطلــح المــراد
دراســته.
2 .2دراسة الداللة اللغوية المعجمية للفظ.
3 .3دراسة الداللة النصية للفظ ويعد هذا الركن عمود الدراسة المصطلحية .
4 .4دراســة الداللــة المفهوميــة للفــظ ،ويقصــد بهــا دراســة النتائــج التــي فهمــت واســتخلصت مــن
دراســة المصطلــح وتصنيفهــا تصنيفـا ً يجلــي خالصــة التصــور المســتفاد لمفهــوم المصطلــح
المــدروس فــي المتــن المــدروس.
5 .5العــرض المصطلحــي وهــو عــرض اللفــظ علــى نمــط خــاص ببيــان تعريفــه ،وبيــان صفاتــه
بأنواعهــا ،وبيــان عالقاتــه بأنواعهــا وبيــان ضمائمــه بأنواعهــا ،وبيــان مشــتقاته بأنواعهــا،
وأخيــراً الدخــول إلــى عالــم قضايــاه بأبعادهــا(((.
المطلب الخامس :أسباب تزايد االهتمام بدراسة المصطلح القرآني في الوقت الحاضر:
يعود االهتمام بدراسة مصطلحات القرآن في الوقت الحاضر إلى عوامل منها:
1 .1مقاربــة القــرآن بمناهــج تفســيرية غربيــة جديــدة :وهــذه المقاربــة لتفســير كتــاب هللا بمناهــج
غربيــة ســابقة خطيــرة ،و خطــورة هــذا األمــر تكمــن فــي اســتناد المنهج إلــى الرؤيــة المعرفية

((( صالح الخالدي ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ينظر ص 72:وما بعدها.
(((الشاهد البو شيخي ،دراسات مصطلحية( ،القاهرة :دار السالم1433 ،هـ2012 ،م) ،ط ،1ينظر تفصيل هذه
الخطوات النظرية في الملحق الثالث ،ص 265 :وما بعدها .والكتاب فيه تفصيل لدراسات الدكتور الشاهد
البوشيخي والخاصة بالمصطلح والتأصيل له نظرات في المصطلح والمنهج.
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املصطلح القرآين وأهميته يف الحكم عىل الدعوات املعارصة (دعوى املساواة بني الرجل واملرأة أمنوذج ًا) ( ) 143-123
الغربيــة التــي أنتجتــه((( ،وقــد أدى التوســل بهــذه المناهــج إلــى إســقاطات عقديــة ،وانحرافــات
تفســيرية ،وتحريــف للمصطلــح القرآنــي ،وقــد اســتتبع ظهــور هــذه المناهــج ازديــاد االهتمــام
بالمصطلــح القرآنــي علــى اعتبــار أنــه الطريــق اآلمــن للخــروج مــن مــأزق القــراءات
الحداثيــة المعاصــرة ،ومــا نتــج عــن هــذه القــراءات الحداثيــة مــن خلــط مصطلحــي((( ،ومــن
هنــا تبــرز أهميــة وخطــورة الســياق فــي تحديــد وضبــط الداللــة اللغويــة فــي التفســير.
وألن دراســة المصطلــح القرآنــي تعتمــد علــى بنيــة النــص الداخليــة وســياقه فهــي تكفــل للنــص
أن يبقــى فــي دائــرة المنهــج االســتمدادي وتجعلــه فــي مأمــن مــن المنهــج اإلســقاطي العقــدي
أو المذهبــي.
2 .2تطــور علــم الداللــة( :)Semanticsعلــم الداللــة هــو” العلــم الــذي يــدرس المعنــى أو ذلــك
الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي يتنــاول نظريــة المعنــى”(((.
وشــأنُ العلــوم أن تأتــي تطبيقاتهــا واإلشــارة لهــا قبــل القواعــد التنظيريــة بزمــن قــد يطــول
وقــد يقصــر ،فمــن أرخ للغــة وجــد أن اإلشــارة لعلــم الداللــة قديــم جــداً قــدم التفكيــر اإلنســاني
وقــد تعــرض لــه اليونــان والرومــان والهنــود واحتــل هــذا العلــم مكانــة مركزيــة وكبيــرة عنــد
المســلمين ألهميــة المعنــى فــي فهــم كتــاب هللا(((.
ويعــد أول ظهــور أولــي ألســس هــذا العلــم فــي أواســط القــرن التاســع عشــر علــى يــد ماكــس
ميلــر فــي 1862م ويعــد الدارســون أن ثالثينــات القــرن العشــرين هــي أهــم فتــرة فــي تاريــخ
علــم الداللــة فــي الغــرب ،وانتقــل االهتمــام بعلــم الداللــة للعالــم العربــي وظهــرت مؤلفــات
مثــل (:داللــة األلفــاظ) للدكتــور إبراهيــم أنيــس وكانــت طبعتــه األولــى فــي 1958م وأعيــد
(((ومعلوم أن الفكر الغربي بدءاً من عصر األنوار اعتمد في رؤيته المعرفية على تكريس اإللحاد والتمركز حول
اإلنسان فكل منهج أنتجه هذا الفكر يستند إلى هذه الرؤية مما يجعل من االستحالة التوسل لكتاب هللا بمنهج يستند
إلى إنكار وجود هللا .
(((وقد قام الحداثيون بتحريف المصطلحات القرآنية خدمة إلسقاطاتهم األيديولوجية مثل الحداثية رفعت حسان فقد
حرفت المقصود بلفظ( آدم )في القرآن ،وقالت إنه يدل على اإلنسانية ال على شخص النبي آدم عليه السالم ،
وتتبعت فاطمة المرنيسي لفظ الحجاب في القرآن وقامت بإسقاطاتها على هذا المصطلح واعتبرته أحد المفاهيم
األساسية لمفاهيم الحضارة اإلسالمية مثل مفهوم الخطيئة عند المسيحية أو مفهوم االعتماد في الحضارة األمريكية
الرأسمالية ينظر:
رفعت حسان  ،اإلسالم وحقوق النساء ،ترجمة جهان الجندي( ،دمشق :دار الحصاد 1998 ،م) ،ط ،1ص.18:فاطمة المرنيسي ،الحريم السياسي النبي والنساء ،ترجمة عبد الهادي عباس ،ط( ،2دمشق :دار الحصاد1997،م)،ط ،2ينظر ص 118:وما بعدها.
((( أحمد مختار عمر ،علم الداللة( ،القاهرة:عالم الكتاب1998 ،م) ،ط ،5ص.11:
((( سيتم اإلشارة لهذا الحقا ً في هذا البحث.
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بعــد هــذا طبعــه مــرات عديــدة ((( .
وقــد أســهم التأســيس النظــري لعلــم الداللــة فــي إعــادة بعــض أفــرع العلــوم اإلســامية إلــى
بــؤرة الضــوء؛ مثــل علــم المقاصــد القرآنيــة ،وعلــم المصطلــح القرآنــي الــذي ارتبطــت
دراســته بأحــد مناهــج دراســة المعنــى وهــو المنهــج الســياقي ،وغيرهــا مــن العلــوم اإلســامية
التــي لهــا ارتبــاط بعلــم المعنــى.
3 .3ظهــور أدبيــات التفســير الموضوعــي :وقــد اختلــف الدارســون لهــذا المنهــج إذا كانــت دراســة
المصطلــح القرآنــي نــوع مــن أنــواع التفســير الموضوعــي أم أنهــا مــن الخطــوات اإلجرائيــة
لدراســة الموضــوع القرآنــي((( ،وبقطــع النظــر عــن الخــاف فــي هــذا الموضــوع فقــد أعــاد
منهــج التفســير الموضوعــي المركزيــة لدراســة المصطلــح القرآنــي؛ فالدراســة الموضوعيــة
ســواء كانــت للمصطلــح أو للموضــوع تتطلــب تتبــع لفظــة مــن كلمــات القــرآن الكريــم وجمــع
اآليــات التــي تــرد فيهــا هــذه اللفظــة أو مشــتقاتها مــن مادتهــا اللغويــة ،وبعــد جمــع اآليــات
واإلحاطــة بتفســيرها تُســتنبط دالالت الكلمــة مــن خــال اســتعمال القــرآن الكريــم لهــا ،ثــم
ننتقــل للتفســير الموضوعــي أو نتوقــف عنــد داللــة المصطلــح.
و تعــد أول دعــوة صريحــة لتفســير المصحــف علــى الموضوعــات وعلــى غيــر ترتيبــه التوقيفــي
هــي دعــوة مدرســة األمنــاء((( التــي حــددت خطــوات منهجيــة للتفســير الموضوعــي ،و بعيــداً
عــن مــدى التــزام هــذه المدرســة بالمنهــج الــذي اختطتــه لنفســها نظريــا ً فإنــه علــى المســتوى

((( أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ينظر ص 17:وما بعدها.
(((فقد ذهب الدكتور فضل عباس والدكتور زياد الدغامين إال أن دراسة المصطلح القرآني ليست من التفسير
الموضوعي وإن كانت عظيمة النفع فيه وعدها الدكتور مصطفى مسلم والدكتور صالح الخالدي نوعا ً من أنواع
التفسير الموضوعي وأعتقد أن الخالف بينهم صوري مرده عدم االتفاق على أن التفسير الموضوعي لون من
ألوان التفسير أم منهج من مناهجه ينظر:
مصطفى مسلم ،مباحث في التفسير الموضوعي( ،دمشق :دار القلم1430،هـ2009،م) ،ط ،7ينظر ص23:ومابعدها.
صالح الخالدي ،التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق( ،عمان :دار النفائس1428 ،هـ2008 ،م) ،ط،2ينظر ص 59:وما بعدها.
فضل حسن عباس ،التفسير أساسياته واتجاهاته( ،عمان :مكتبة دنديس1426 ،هـ2005 ،م) ،ط ،1ص،647:وقد ذكر الدكتور فضل عباس دراسة المصطلح القرآني تحت عنوان ألوان التفسير الموضوعي ثم قال :على أن
الذي أطمئن إليه أن ما هو حري أن يسمى تفسيراً موضوعيا ً هو اللون األول ،وهو أن يؤخذ الموضوع الواحد
حسب آي القرآن الكريم.
زياد خليل الدغامين ،التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه( ،عمان :دار عمار 1428 ،هـ2007 ،م) ،ط،1ينظر ص 50:وما بعدها.
((( مدرسة الشيخ أمين الخولي أو ما يُطلق عليه المدرسة األدبية.
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

133

املصطلح القرآين وأهميته يف الحكم عىل الدعوات املعارصة (دعوى املساواة بني الرجل واملرأة أمنوذج ًا) ( ) 143-123
التطبيقــي العملــي((( ظهــر جليـا ً تأثــر هــذه المدرســة بالفلســفة البنيويــة الغربيــة((( ومــا ارتبــط بهــذه
الفلســفة مــن مناهــج نقديــة أدبيــة مثــل منهــج النقــد الموضوعــي((( ،وهــذا يســوغ الدعــوة للتفســير
الموضوعــي عندهــم؛ فالبنيويــة فلســفة تؤكــد أنــه ال شــيء خــارج النــص ،وتتــم دراســة النــص
مــن خــال لعبــة العالقــات الداخليــة بيــن عناصــره(((؛ فالنــص هــو جملــة عالقاتــه الداخليــة وعلــى
المفســر إيجــاد هــذه العالقــات التــي ال تظهــر علــى الســطح ،وعــدم التــزام أصحــاب هــذه المدرســة
بمــا خطــوه نظري ـا ً فــي منهجهــم مــن ترتيــب اآليــات حســب النــزول ،ومعرفــة أســباب النــزول
والمناســبات فــي اآليــات المفســرة يرجــع إلــى أن العوامــل الخارجيــة عــن النــص فــي المنهــج
الموضوعــي الغربــي معتبــرة ولهــا أثــر فــي تشــكيل النــص إال أنهــا ال أهميــة لهــا فــي دراســة
النــص ألنهــا ال تنبثــق مــن داخــل النــص ولهــذا فهــي موجــودة نظريـا ً مختفيــة عمليـاً ،ويظهــر أثــر
البنيويــة كذلــك علــى مدرســة األمنــاء فــي المركزيــة التــي أعطوهــا للغــة وكأن القــرآن خــادم للغــة
وليــس العكــس وع ـ ّد الخولــي أن المقصــد األســمى للتفســير أدبــي بحــت فالقــرآن كتــاب العربيــة
األكبــر((( ،وقــد التــزم الخولــي وتلميذتــه بالخطوتيــن األساســيتين فــي المنهــج الموضوعــي الغربــي
الخطــوة األولــى االســتقراء واإلحصــاء ،والخطــوة الثانيــة التحليــل ويهتــم المنهــج الموضوعــي
أثنــاء التحليــل بالبعــد عــن النزعــة اإلســقاطية عــن طريــق االهتمــام بالمعنــى النصــي الــذي يقدمــه
الســياق((( وبقطــع النظــر عــن مآخــذ مدرســة األمنــاء فقــد تميــزت هــذه المدرســة فــي ســياق بحثهــا
عــن العالقــات الداخليــة للنــص باســتقراء جميــع مــوارد األلفــاظ القرآنيــة وتتبــع اللفظــة ومحاولــة
معرفــة دالالتهــا المختلفــة((( ،وهــذا التتبــع للفــظ أعــاد لدراســة المصطلحــات القرآنيــة أَلَقهــا.
(((سامر رشواني ،منهج التفسير الموضوعي في القرآن( ،حلب :دار الملتقى1430 ،هـ2009 ،م) ،ط ،1ينظر
تطبيقات منهج مدرسة األمناء ص 113:وما بعدها.
(((البنيوية ( :)structuralizationمذهب فكري غربي مادي أسهم في إدراج اللغة داخل الجدل الفلسفي وتركز
الفلسفة البنيوية على أن كل شيء موجود وبارز على السطح محكوم ببنى وأنساق خفية تتحكم فيه وتعطيه شكله
بغض النظر عن األجزاء التي يتكون منها ،جعلت البنيوية كل اإلشكاالت الفلسفية تناقش من خالل العالقة بين
الدال والمدلول ،وأنتجت هذه الفلسفة مناهج نقدية عدة منها منهج النقد الموضوعي ،للمزيد عن هذه الفلسفة
ومناهجها ينظر :سهاد قنبر(2011م) ،قضايا قرآنية عند النساء الحداثيات ،رسالة ماجستير غير مطبوعة،
الجامعة األردنية ،قسم التفسير وعلومه ،ص 20وما بعدها.
(((ويعد من رواد هذا المنهج جورج بوليه ،وجان ستاروبنسكي ،وجان روسيه ،وميشيل مانسي ،و ريشار ،وجان
بول فيبر ،هذه هي أهم األسماء التي لمعت في األوساط الفرنسية وساهمت في تشكيل تيار النقد الموضوعي .ينظر
كتاب - :عبد الكريم حسن ،المنهج الموضوعي( ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع1990،م)،
ط ،1ينظر ص 14:وما بعدها.
((( عبد الكريم حسن ،المنهج الموضوعي ،ص.14:
(((كالم الخولي ً
نقال عن - :علي الصغير ،ومحمد حسين ،المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ( ،بيروت :المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر1983 ،م) ،ط ،1ص.148:
((( عبد الكريم حسن ،المنهج الموضوعي ،ص103
(((عائشة عبد الرحمن ،التفسير البياني للقرآن الكريم( ،القاهرة :دار المعارف2004 ،م) ،ط ،8ص ،11:ص،18:
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المبحــث الثانــي :حاكميــة المصطلــح القرآنــي علــى دعــوى المســاواة بيــن الرجــل
والمــرأة فــي القرآن(دراســة تطبيقيــة):
المطلب األول :الحركة النسوية والنص القرآني:
ظهــرت قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة منــذ أكثــر مــن قــرن إال أنهــا تطــورت فــي أواخــر
الســتينات وأصبحــت أكثــر تطرف ـاً ،وانحرفــت عــن مســارها العملــي ،واتخــذت الطابــع الفلســفي
النظــري نتيجــة للتطــور الــذي حصــل فــي الفكــر الغربــي فــي ســتينيات القــرن العشــرين فمــن لغــة
الحقــوق والمســاواة إلــى عبــارات القمــع والتحــرر((( ،وتبلــورت فــي الغــرب الحركــة النســوية
الراديكاليــة التــي تحالفــت مــع فلســفات مــا بعــد الحداثــة(((.
ويمكــن تعريــف النســوية الراديكاليــة علــى أنهــا :نزعــة تتســم بعــدم الواقعيــة ،واالنحيــاز للمــرأة
ظهــرت فــي أواخــر الســتينات ،تســعى للتغييــر االجتماعــي والثقافــي وتغييــر بنــاء العالقــات
بيــن الجنســين وصــوالً إلــى المســاواة المطلقــة ،وتتبنــى النســوية الراديكاليــة صــراع الجنســين
وعداءهمــا ،وتهــدف إلــى تقديــم قــراءات جديــدة عــن الديــن واللغــة والتاريــخ والثقافــة وعالقــات
الجنســين((( ،والحــق أن هــذه األفــكار القــت رواجـا ً فــي المجتمعــات الغربيــة ،ونجحــت الحــركات
النســوية الغربيــة فــي الضغــط علــى المؤسســات الدينيــة التــي أصــدرت فــي 1994م طبعــة
جديــدة مــن العهديــن القديــم والجديــد ،ســميت «الطبعــة المصححــة» تــم فيهــا تغييــر المصطلحــات
والضمائــر المذكــرة وتحويلهــا إلــى ضمائــر حياديــة(((.
وتمــت عولمــة هــذا الفكــر النســوي الجديــد أي جعلــه عالمي ـا ً فــوق الحكومــات وعابــراً للقــارات
عــن طريــق المؤتمــرات ،واالتفاقيــات الدوليــة ،وصياغــة الوثائــق واإلشــراف علــى تطبيقهــا،
وعــن طريــق المنظمــات األهليــة أو مــا يُســمى منظمــات المجتمــع المدنــي ذات التمويــل األجنبــي،

وبعيداً عن مدى صحة النتائج التي وصلت إليها الكاتبة في كتابها فقد التزمت بشدة بقضية تتبع اللفظ القرآني في
كل كتابها.
(((العزيزي ،األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي( ،لبنان :الجامعة اللبنانية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم
الفلسفة) ،ينظر ص 3وما بعدها.
(((سهاد قنبر(2001م) ،قضايا قرآنية عند النساء الحداثيات  ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،قسم التفسير
وعلومه.
(((كاميليا حلمي ،ومثنى الكردستاني ،الجندر ،المنشأ ،المدلول ،األثر( ،عمان :جمعية العفاف الخيرية1425 ،هـ،
2004م) ط ،1ص .13:ينظر أيضاً - :نهى القاطرجي ،المرأة في منظومة األمم المتحدة ،رؤية إسالمية( ،بيروت:
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر2006 ،م) ،ط ،1ص 80:وما بعدها.
((( كاميليا حلمي ،ومثنى الكردستاني ،الجندر ،المنشأ ،المدلول ،األثر ،ص.10:
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والضغوطــات الدوليــة((( ،واإلعــام.
وســيطرت النســاء المتطرفــات علــى اللجان المســؤولة عــن صياغة وتطبيــق الوثائــق والمعاهدات
الدوليــة فــي منظمــة األمــم المتحــدة وفــي العالــم((( ،وأخــذ الفكــر النســوي الغربــي طابعــا ّ فلســفيا ّ
نظريــاّ ،وتبلــور فــي اتجاهيــن :
 -اتجــاه رافــض للفلســفة السياســية الغربيــة علــى اعتبــار أن هــذا التــراث بجملتــه يعــزز التفــوقالذكــوري ألنــه يقــوم علــى ثنائيــة المذكــر والمؤنــث ،و قــام العلمانيــون الجــدد بإســقاط هــذا
االتجــاه علــى نصــوص القــرآن والحديــث والتــراث اإلســامي ،وعدوهــا نصوصـا ً مرفوضــة
ألنهــا تكــرس دونيــة المــرأة(((.
 -اتجــاه ناقــد للفلســفة السياســية الغربيــة ويهــدف هــذا االتجــاه إلــى إعــادة قــراءة النصــوصالفلســفية وتســليط الضــوء علــى آراء الفالســفة التــي كانــت مهمشــة وخافيــة مــن أجــل البحــث
عــن أفــكار إيجابيــة تتعلــق بالمــرأة ،تســاعد علــى تأســيس نظريــة نســوية فلســفية((( ،وتبنــى
هــذا االتجــاه العلمانيــون الجــدد فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم اإلســامي وتســلحوا بالمناهــج
التــي أرســتها الفلســفات الغربيــة ومناهــج النقــد الثقافــي التــي أفرزتهــا فلســفات مــا بعــد
الحداثــة((( إلعــادة قــراءة القــرآن والحديــث والتــراث اإلســامي وتأويلهــم بمــا ينســجم مــع
النظريــة النســوية الراديكاليــة(((.
تقــول أميــرة الــدرا مديــرة تخطيــط األســرة فــي دمشــق“ :إنــي أعتبــر الديــن ســاحا ً قويـا ً وشــديد
الخطــورة وســيفا ً ذا حديــن ،صحيــح أن تخلــف الفــرد العربــي ذكــراً كان أم أنثــى يعــود إلــى
جــذور كثيــرة إال أن الجــذر األســاس هــو الديــن ...ومــا لــم نجــد تفســيراً جديــداً للديــن وطريقــة
إلبعــاد الديــن عــن تشــكيل الفــرد العربــي فإننــا لــن ننجــح فــي تغييــر الهيــاكل االجتماعيــة “((( ،
(((على سبيل المثال ،أصبح من شروط االنضمام لالتحاد األوروبي االعتراف القانوني بالشذوذ الجنسي ،وقد تم
مطالبة تركيا وقبرص بهذا الشرط.
((( كاميليا حلمي ،ومثنى الكردستاني ،الجندر ،ينظر ص 67:إلى ص.78:
(((فهمي جدعان ،خارج السرب بحث في النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية( ،بيروت :الشبكة العربية
لألبحاث والنشر2010 ،م) ،ط ،1ينظر ص 85:وما بعدها.
((( خديجة خليل العزيزي ،األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي ،ينظر ص 24:إلى ص.58:
((( خديجة العزيزي ،األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي ،ينظر ص 13:وص.60:
(((وتعد فاطمة المرنيسي أول من قام بدور إعادة قراءة التراث اإلسالمي في أواخر الثمانينات .ينظر كتاب - :نهى
القاطرجي ،المرأة في منظومة األمم المتحدة رؤية إسالمية ،ص ،40:ص.41:
(((إيفون حداد ،و جون اسبوزيتو ،اإلسالم والجنوسة والتغير االجتماعي ،ترجمة أمل الشرقي( ،األردن :األهلية
للنشر والتوزيع2003 ،م) ،ط ،1ص.49:
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وعــد العلمانيــون المجــال االجتماعــي عصي ـا ً علــى التغييــر والتبديــل “ ..التصالــه عنــد العامــة
بثوابــت هــي مــن قبيــل المقدســات الدينيــة ....ولــن يمكــن تغييــر هــذا المجــال إال ببيــان نســبية هــذه
المقدســات وقيامهــا فــي أسســها األنطولوجيــة((( علــى قابليــة التحويــر والتبــدل والنقــض”(((.
وتصــدى العلمانيــون الجــدد لهــذه المهمــة عــن طريــق إعــادة تفســير اآليــات الخاصــة بأحــكام
المــرأة وانصــب اهتمامهــم علــى تعطيــل آيــات األحــكام الخاصــة بالمــرأة كاآليــات المتعلقــة
بالحجــاب والميــراث والشــهادة والقوامــة والنشــوز والدرجــة ...وغيرهــا مــن اآليــات التــي تشــكل
برأيهــم تحيــزاً ضــد المــرأة وعائق ـا ً أمــام مســاواتها مــع الرجــل بــل عائق ـا ً أمــام تميزهــا عنــه(((.
المطلب الثاني :مفهوم المساواة لغة واصطالحا ً واستعماالً في كتاب هللا.
المســاواة لغــة :باســتقراء معانــي الســواء والمســاواة فــي اللغــة نجــد أننــا يمكــن إرجاعهــا إلــى
أربعــة معانــي:
1 .1المماثلــة :وهــي مــن ســوى وأســوى أي ماثــل بيــن شــيئين((( ،وعنــد الزمخشــري مــن ســوي،
واســتوى الشــيئان إذا تســاويا ،والســواء الوســط ،وســواء الجحيــم وســطها((( ،ويمكــن إرجــاع
معنــى الوســط للماثلــة فهــو صــار وســطا ً لتماثــل مــا حولــه عــن اليميــن والشــمال ،أومــن
األمــام والخلــف ،أو فوقــه وأســفل منــه .وإطــاق الســواء علــى المســتوي مــن األرض،
ي علــى الفضــاء مــن األرض الواســع((( ،لتماثــل جنباتهــا بــدون مرتفعــات ومنخفضــات.
وال ِّس ـ َّ
2 .2العــدل :فالمســاواة هــي “المعادلــة المعتبــرة بالــذرع والــوزن والكيــل ،يقــال هــذا ثــوب مســاو
لــذاك الثــوب ،وهــذا الدرهــم مســاو لذلــك الدرهم،وقــد يعتبــر بالكيفيــة نحــو هــذا الســواد مســاو
لذلــك الســواد وإن كان تحقيقــه راجعــا ً إلــى اعتبــار مكانــه دون ذاتــه ،والعتبــار المعادلــة
التــي فيــه اســتعمل اســتعمال العــدل”((( ،وتســاوى الشــيئان إذا تماثــا ،وتســاوى الشــيئان
((( األنطولوجية أو األنثولوجية :كلمة تستخدم في البحث الفلسفي بمعنى الوجود .
((( ألفة يوسف ،اإلخبار عن المرأة في القرآن والسنة( ،تونس :دار سحر للنشر1997م) ،ط ،1ص.129:
(((الجيالني مفتاح ،الحداثيون العرب في العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم( ،دمشق :دار النهضة1427 ،هـ،
2006م) ،ط ،1ينظر آراء الحداثيون من أمثال أركون والجابري وشحرور في قضايا المرأة من ص 222:إلى
ص.260:
(((الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ) ،العين :مرتبا ً على حروف المعجم ،تحقيق عبد الحميد هنداوي( ،بيروت:
دار الكتب العلمية1424 ،هـ2003 ،م) ،ط ،1ج ،2:ص.296 :
(((جار هللا الزمخشري(ت538هـ) ،أساس البالغة( ،بيروت :دار إحياء التراث1422 ،هـ2001 ،م) ،ط ،1ص:
.481
((( ابن دريد(ت321هـ) ،جمهرة اللغة( ،بيروت :دار الكتب للماليين1987 ،م) ،ط ،1ص.136:
((( الراغب األصفهاني(ت503هـ) ،معجم مفردات القرآن ،ص،251:
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إذا تــم العــدل بينهمــا (((  ،فالعــدل يقتضــي معنــى المســاواة وهــو فــي المحسوســات التقســيط
علــى ســواء وهــو نوعــان نــوع مطلــق يقتضــي العقــل حســنه وال يكــون فــي شــيء مــن
األزمنــة منســوخا ً وال يوصــف باالعتــداء ،والنــوع الثانــي هــو العــدل الــذي يعــرف كونــه
عــدالً بالشــرع وهــذا الــذي جــاء بــه األمــر فــي كتــاب هللا (((  ،وعــدل عــن الحــق إذا جــار(((.
واســتعمل الســواء اســتعمال العــدل العتبــار المعادلــة فيــه ،و يتضــح لنــا أن المســاواة قــد
تكــون عــدالً وقــد تكــون فض ـاً وقــد تكــون جــوراً ،وكذلــك العــدل قــد يكــون مســاواة وقــد
يكــون فقــط ضــد الجــور.
فمــا ســبق يجعــل المســاواة بمعنــى العــدل ،ويخصــص المعنــى األول المماثلــة ويجعلــه فقــط
المماثلــة التــي تحقــق العــدل مثــل المســاواة بيــن األبنــاء فــي العطــاء فهــذا يســمى عــدالً.
3 .3القصد :وهذا المعنى ذكره صاحب الجمهرة في باب ِسوى.
4 .4غيــر :فقــد جعــل أصحــاب األضــداد (الســواء) مــن األضــداد ،وقالــوا ســواء الشــيء عينــه
ومثيلــه ،وســواء الشــيء غيــره(((.
مصطلــح المســاواة فــي القــرآن الكريــم :باســتقراء كتــاب هللا نجــد أن القــرآن لــم يســتخدم مصطلــح
(المســاواة ) ،ولكــن وردت اشــتقاقات المصطلــح ثالثــة وثمانيــن مــرة ،نســتثني منهــا مصطلــح
االســتواء واشــتقاقاته ،وهــذا وردت  16مــرة فــي القــرآن الكريــم ومنهــا قوله تعالــى :ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (األعــراف،)٥٤:
وقولــه تعالــى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (الزخــرف.)١٣ :
بتتبع المواضع الباقية للمصطلح خلصت للنتائج التالية:

 -لم يرد مصطلح المساواة في كتاب هللا . -وردت اشــتقاقات المصطلــح فــي مواضــع عــدة فــي كتــاب هللا ،كل هــذه المواضــع جــاءت((( ابن منظور(ت711هـ) ،لسان العرب( ،دار صادر :بدون مكان نشر2003 ،م) ،ج ،7:ص.310 :
((( الراغب األصفهاني ،معجم مفردات القرآن ،ص 363:وما بعدها.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10:ص.62:
(((أبو الطيب الحلبي(ت351هـ) ،األضداد في كالم العرب ،تحقيق عزة حسن( ،دمشق :دار طالس للدراسات
والترجمة والنشر1996 ،م) ،ط ،2ص.232:
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بمعنــى المماثلــة المطلقــة نفي ـا ً أو إثبات ـا ً(((.
 -لــم يــأت المصطلــح وال اشــتقاقاته فــي معــرض الحديــث عــن المــرأة والرجــل مطلق ـا ً  ،ولــميأمــر هللا فــي كتابــه بتحقيــق هــذه المماثلــة المطلقــة بيــن الرجــل والمــرأة.
 -جــاءت اشــتقاقات المصطلــح فــي مواضــع كثيــرة إلثبــات عــدم المســاواة بيــن فريــق الكفــروفريــق اإليمــان وانتفــاء المســاواة بيــن الشــر والخيــر ومــن هــذا قولــه تعالــى :ﭽ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الســجدة ،]18 :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [المائــدة ]100 :وهــذا إن
دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى انتفــاء المســاواة فــي مواضــع كثيــرة .
 -وردت اشــتقاقات المصطلــح فــي مواضــع أخــرى مــن كتــاب هللا إثباتـا ً للمســاواة أو للمماثلــةالمطلقــة ،أو المعاملــة بالمثــل ومنهــا قولــه تعالــى  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
(لنحــل )٧١ :ومعنــى (ســواء)هنا المماثلــة المطلقــة بيــن الموالــي والمماليــك فــي اعتمادهــم
علــى هللا فــي قضيــة الــرزق.
ومنهــا قولــه تعالــى  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
(األنفــال )٥٨ :وقــد قــال الــرازي فــي معــرض كالمــه عــن معنــى اآلية....”:اطــرح إليهــم العهــد
علــى طريــق مســتو ظاهــر مكشــوف .....وال تبادرهــم بالحــرب وهــم علــى توهــم بقاء العهــد فيكون
ذلــك خيانــة منــك”((( ،والــذي أراه أن المعنــى يحتمــل معنــى المماثلــة أي فانبــذ عهدهــم مماثلــة
بإضمارهــم الخيانــة وهــذا المعنــى يعضــده قــول الــرازي فــي معــرض تفســيره آليــة األنبيــاء:
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (ألنبيــاء )١٠٩ :يقــول
الــرازي( :ســواء )إمــا إعــام ومجاهــرة وإمــا مماثلــة ويكــون معنــى اآليــة ”:قــد أعلمتكــم مــا هــو
الواجــب عليكــم مــن التوحيــد وغيــره علــى ســواء فلــم أفــرق فــي اإلبــاغ والبيــان بينكــم ألنــي
بعثــت معلم ـا ً والغــرض منــه إزاحــة العــذر”((( .والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا لمــاذا انتفــت
المســاواة فــي مواضــع وأثبتــت فــي مواضــع أخــرى ؟ والجــواب واضــح فالقضيــة هــي أن العــدل
اإللهــي الــذي اقتضــى فــي مواضــع انتفــاء المســاواة المطلقــة ،وفــي مواضــع إثباتهــا ،فالمســاواة قــد
(((حتى (سواء السبيل )و (سواء الجحيم) أي وسط السبيل ووسط الجحيم فيها معنى المماثلة كما ذكرت سابقا ً في
البحث ،وما هذا إال للماثلة بين طرفي الطريق أو المسافة بين أعلى جهنم وأسفلها ،ففي كل اشتقاقات المساواة في
كتاب هللا هي المماثلة وهذا ما أرجحه وهللا أعلم .
(((الفخر الرازي(ت606هـ) ،التفسير الكبير( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1422 ،هـ2001 ،م) ،ط ،4مج،5:
ص.497:
((( الفخر الرازي ،التفسير الكبير ،مج ،8:ص.195:
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تكــون عــدالً فــي بعــض األحيــان ،وقــد تكــون جــوراً فــي أحيــان أخــرى ،وهــذا الــذي جعــل الذيــن
يكتبــون فــي الوجــوه والنظائــر يذكــرون أن مــن معانــي (الســواء) العــدل (((.
المطلب الثالث :مصطلح العدل في كتاب هللا:
بتتبــع مصطلــح العــدل فــي القــرآن نجــد أن هللا فــي مواضــع عــدة مــن كتابــه أمــر بالعــدل ولــم يأمــر
بالمســاواة :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (النحــل)90 :

وقــد حضــر مصطلــح العــدل فــي ســياق الــكالم عــن النســاء قــال تعالــى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ(النســاء)٣ :

ممــا ســبق يتضــح أن مقصــد الشــارع هــو العــدل ال المســاواة ،وأن حضــور المســاواة وغيابهــا
يكــون تبع ـا ً لتحقيــق مقصــد العــدل اإللهــي.
المطلب الرابع :مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في كتاب هللا:
بالرغــم مــن غيــاب لفــظ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي كتــاب هللا غيابــا ً مطلقــا ً حضــر
مفهومــه حضــوراً قويــا ً  ،فــاهلل ســاوى بيــن الرجــل والمــرأة فــي أصــل الخلقــة قــال تعالــى :
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (النســاء ،)1 :وترتــب علــى هــذه القاعــدة العريضــة
التــي أقرهــا القــرآن عــدة أمــور هــي:
 -المســاواة فــي التشــريف :والشــواهد فــي كتــاب هللا كثيــرة منهــا قولــه تعالــى :ﭽ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟﮠﭼ(اإلســراء. )70 :
 -المســاواة فــي التكليــف  :الناظــر فــي كتــاب هللا يجــد أن خطــاب التكليــف موجــه للمــرأةوالرجــل علــى الســواء ومنهــا قولــه تعالــى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (األحــزاب.)36 :
ومــا أســلوب التغليــب فــي القــرآن إال دلي ـاً علــى أن المــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة
فــي الخطــاب التكليفــي الربانــي ،الــذي يهــدف لبنــاء الفــرد الصالــح ســواء كان ذكــراً كان أو

(((الدامغاني ،قاموس القرآن  ،ص .252:ينظر أيضاً- :ابن الجوزي ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه،
ص.160:
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أنثــى ،ويدعــو الفــرد بقطــع النظــر عــن جنســه لبنــاء المجتمــع اإلنســاني.
 -المســاواة فــي المســؤولية الفرديــة :هــذه المســؤولية الفرديــة تنبــع مــن أصــل التســاوي فــيالتكليــف الربانــي ومنهــا قولــه تعالــى  :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (الزلزلــة7 :ـ.)8
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ...........ﭼ(التوبــة.)68–67:

 -المساواة في الجزاء :واستتبع المساواة في المسؤولية الفردية المساواة في الجزاء :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (آل عمــران.)195 :
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﭼ (النســاء.)124 :

إال أن هنـاك آيـات فـي كتـاب هللا توحـي بعـدم المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة وهـذه اآليـات هـي
التـي جعلـت العلمانييـن يقولـون بتاريخيتهـا وأنهـا خاصـة بزمـن النبـي عليـه الصلاة و السلام
لتعارضهـا مـع مبـدأ المسـاواة المطلقـة الـذي أرادتـه األمـم المتحـدة ومـن هـذه اآليـات ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ( النسـاء)34 :وإباحـة
تعـدد الزوجـات والحجـاب والشـهادة والقوامـة واالختلاف فـي أنصبـة المواريـث ﭽﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ (النسـاء )11 :بعـد أن قـرر القـرآن حقيقـة أن الرجـل
والمـرأة علـى قـدم المسـاواة أمـام هللا وان هـذه األنصبـة هـي قـرار علـوي ال يـد للرجـال والنسـاء
فيـه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (النسـاء . )7 :وهـذا يقـود إلـى سـؤال مشـروع لمـاذا انعدمـت المسـاواة
فـي هـذه اآليـات ووجـدت فـي مواضـع أخـرى؟ الحـق أن التدبـر فـي كتـاب هللا يظهـر أنـه ال يوجد
موضـع تكـون فيـه المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة عـدالً إال أقرها القـرآن ،وال يوجـد موضع تكون
فيهـا المسـاواة ظلمـا ً وجـوراً إال ظهـر الفـرق في األحكام المتعلقة بالجنسـين وهذا الفـرق ال ينتقص
مـن أحـد الجنسـين أو يجعـل أحدهمـا أعلـى واآلخـر أدنـى ،وإنمـا هـو فـرق مبني علـى االختالفات
الفسـيولوجية والسـيكولوجية والوظيفيـة ،وعلـى المصالـح والمقاصد الشـرعية ،وبهـذا يكون العدل
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املصطلح القرآين وأهميته يف الحكم عىل الدعوات املعارصة (دعوى املساواة بني الرجل واملرأة أمنوذج ًا) ( ) 143-123
مقصـداً قرآنيـا ً والمسـاواة فـي مواضـع معينـة هي وسـيلة لتحقيـق هذا المقصـد ،وأهمـل العلمانيون
هـذه الحقائـق ألنهـم بـادئ ذي بـدء غيـر معنييـن بقواعـد وأصـول التعامـل مـع النـص القرآني فهم
يتعاملـون مـع النـص تبعـا ً التجـاه إسـقاطي بـدل االتجاه االسـتمدادي.

الخاتمة:
خلص هذا البحث إلى النتائج اآلتية :
 -دراسة المصطلح القرآني مدخل آمن و مهم من مداخل التفسير يحمي كتاب هللا من التفاسيرالمنحرفة.
 -عادت دراسة المصطلح القرآني إلى بؤرة الضوء في وقتنا المعاصر ألسباب تم ذكرها فيالدراسة.
 -دراسة المصطلح القرآني ليست وليدة العصر وإنما هي جزء من عملية بحث هائلة بدأت منالقرن األول الهجري وتجاذبتها أطراف شتى من أصوليين ومفسرين ولغويين وعملية البحث
هذه تعكس مدى وعي األقدمين لدراسة اللفظ القرآني والمفاهيم القرآنية.
 -تختلف الدراسات المعاصرة للمصطلح القرآني عن دراسات السابقين ،فدراساتهم بقيت دائرةفي فلك الكلمة دالليا ً ،بينما الدراسات المعاصرة عنيت بالربط بين الدالالت المختلفة واستنباط
األلطاف والعبر من هذا الربط ،إضافة إلى عناية الدراسات المعاصرة بالجانب التنظيري.
 -نظراً ألهمية دراسة المصطلح القرآني في التفسير فقد ارتأت الدراسة أن له حاكمية علىالدعوات المعاصرة ،وهذه الحاكمية مستمدة من حاكمية القرآن على الواقع ،وقد قدمت الدراسة
مثاالً عمليا ً تطبيقيا ً يمثل حاكمية المصطلح القرآني على دعوى المساواة بين الرجل والمرأة .
 -جاءت نتيجة الدراسة التطبيقية لمصطلح المساواة بأن المساواة بين الرجل والمرأة ليستمقصداً قرآنيا ً لهذا غاب المصطلح في معرض الحديث عنهما ،ولكن المقصد الرباني هو
العدل ،فمتى كانت المساواة عدالً أقرها القرآن ومتى كانت جوراً وظلما ً نهى عنها ونفاها
القرآن.
التوصيات :بعد البحث تبين أن الدراسات النظرية لدراسة المصطلح القرآني قليلة جداً ومحدودة
االنتشار مما انعكس سلبا ً على الدراسات التطبيقية ،وهذا يستدعي إنضاجا ً أكبر لهذا العلم والتركيز
على علم الداللة (السيمانتك) والتأريخ له وبيان مفهومه عند العرب قبل أن يتم التنظير له عند
الغرب
واالهتمام بالمصطلحات القرآنية وتداولها واإلقالع عن تداول غيرها لما تتسم به هذه المصطلحات
من الثبات فهي عصية على التطور الداللي.
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Quranic Terms and their Importance to Modern
Calls: The Call to Treat Women as Equals to Men
Souhad A. Kanbar
Faculty of Sharia - University of Jordan
Amman - Jordan

Abstract
Quranic terms have attracted increasing attention in the past decades. This
attention is deeply rooted in the Islamic tradition, and is not a product of the
modern age. Researchers consider the studying of Quranic terms a safe method
to the interpretation of the Quran because it stems from within the Quranic text
and is subject to its contexts, thus entitling it to protect the book of Allah from
erroneous interpretations as well as from dogmatic and ideological projections.
Therefore, this paper introduces Quranic terms and their importance and
relationship to the studies conducted by our ancestors. The research then presents
a model to illustrate the importance of Quranic terms in prevailing over reality
through a practical example (i.e. the rule of Quranic terms concerning the claim
of gender equality). This claim has been selected due to its great influence on
individuals and local and international laws.
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