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 ملخص

 اّلذيل اعلى الرفاىية الرج ونؤثر يوظائفها و  ىاار أدو و  ااجباهتو يف احلياة.  عنصر مهماملرأة ىي  
شخسية  الوصف و اإلشراحفألجل رفاىية األمة. وعلى األوسع اجملتمع  رفاىيةلو  اتجويزىخلق هللا ل

النساء يف القرآن ىذه الدراسة تبحث عن وجهات نظر ألجل حياة املزدىرة.  امهميكون املرأة 
 بلفظ املرأء والنساء.الكرمي، مقيدة 

وقد وضعت ىذا يف نظر القرآن. ية املرأة جد صورة كاملة عن شخصنو نتمىن أن لبحث اذا هب 
ماالفرق بينها؟   ؟معىن النساءاستخدم القرآن لوصف ماإلصطالح الذي  :يف األسئلة اآلتيةالبحث 
 مبنهج الداليل؟ املرأة والنساء؟ وكيف فهم املرأة والنساء فهم الفسرون عن آايت كيف 

ث بلغتو و املعىن الوارد يف يف القرآن الكرمي من حيالقيم الواردة يؤكد على ىذا البحث النوعى  
 اهبب املتصلة الكتصادر م املراجع إىل الدراسةخالل  علىمث مجع البياانت البحثية . املبحث ايتاأل
أو  ضروريمصدر اليف إما ، النص ىعلاملصادر املستخدمة يف ىذه الدراسة حمدودة  .فرعيتهاو 

 وأسلوب الداللة اللفظ.بطريقة التفسري املوضوعي حتّلل البياانت . مصدر الثنوي
 لفظ املرأة ستة وعشرين مرة يف مخسة وعشرين أآيت ذكرعرض أن : أّوال، النتائج البحوث ت 

ث ومخسني أآيت عند مخسة عشر يف ثاللفظ النساء سبع وعشرين مرة  ذكرو ، مخسة عشر سورا عند
املرأة املعىن من ستة وعشرين أآيت عند سبعة عشر سورا. األنثى ثالثون مرّة يف لفظ ذكر و ، سورا

لفظ لخة، وىذ اشي عامة من الطفل إىلاألنثى ىي جنس من املرأة معىن البالغة، و املرأة والنساء ىي 
 جنس املرأة عاّمة.  إاّل ليس لو معىن 

مرتبطة حبكم النساء خة. و اترة للشي للبنت اترة إستخدمتالنساء و لبنت، إىل اتستخدم  املرأة ال
املعىن األساسي األنثى مع طبيعتها.  على شخشّية ملرأة تدلّ ا أّماح والوارث والّشاىد، الّشرعي والنكا 
 جوزة. و  ىي النساء مع طبيعتهامن لفظ املرأة 

 ىي النساء عامة. وعّلقت بطبيعة الّنساء و الّزوجةن أّما الّنساء   ما األساسي من املرأة ىيمعىن 
لواجبات واألدوار و النساء مرتبطة ابعالقّية من ملرأة ىي شخشّية النساء، و معىن من االعالقّية معىن 

 ( بني املرأة و الّرجال.Persamaan Derajatو املسّوات )كجوزة وظائفها 


