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يف اآلية إنكينر علي أصغر  و منزلية القيادة منظور ابن كثري( 28002270مسدليفة) 
القاعدة، كلية الشريعة يف اجلامعة  الشخصية األحولدارة اإل. 43القرآن سورة النساء / 

 .ماالنغإبراىيم  مالك موالىن  اإلسالمية

 S.Ag. ،M.H، : عرفنية زىرية ادلشرف
 . إنكينر علي اصغر وابن كثري و،  : القيادة  بحثكلمات ال

 

يف احلياة اليومية ، والناس دائما يف حاجة إىل زعيم. وبادلثل ، يف احلياة ادلنزلية يأخذ زعيم 
 .أو رب األسرة

': 43فيم اآليات على القيادة يف األسرة بشكل خاص على ىذه الرسالة سورة النساء 
رة خمتلفة جدا. وجود فًتة زمنية طويلة نسبيا من وقت النيب وادلعاصدلاضي ادلفسر ا أفضل 

حىت الوقت احلاضر جيب  مبّي  احممد عليو الصالة والسالم. والقرآن الكرمي يف وقت مبكر 
أن يكون وجود تغيري يف التفسري. ألنو ينطوي على تغيري يف الثقافات االجتماعية. 

من وضع ادلرأة. لذلك  متحيزة اليت تعتربوبالتايل ، ينبغي أن تثار فيم جديد لآليات 
سوف البحوث على الدور القيادي للمرأة يف حماولة الجياد فيم جديد لتفسري ابن كثري 

. مع موضوع كيفية جوىر ادلعاصرة ىو ادلفسر إنكينرعلي اصغر  اضي وادلادلفسر ىو 
ادلرأة وما أوجو التشابو  من اآليات حول قيادة إنكينر علي اصغر تفسري ابن كثري و

 .واالختالف بي االثني

ىذا البحث ىو الوصفي التحليلي ادلقارن النوعية. اخلطوة األوىل جبمع البيانات من 
الوثيقة مع الًتكيز على موضوع ، مث فرز وحتليل البيانات من العام إىل اخلاص. مبجرد أن 

 .يتم ذلك يف مقارنة أوجو الشبو واالختالف يف التفسري

كلمة يف مجلة كزعيم. القرآن الكرمي يشري إىل م الاالقو وخلص البحث الذي فسر ابن كثري 
دلاذا الزوج الذي اصبح زعيما ، أوال ، بسبب ادلزايا اليت متنح ذلم. الثانية ، وذلك  :سببي

من قيادة الزوج على الزوجة  إنكينر علي اصغربسبب التزام إلعطاء األسرة لقمة العيش. 



توى ، وليس ادلعياري. إذا تغري السياق االجتماعي ، فإن ادلذىب نفسو تغري ىو احمل
 .أيضا

علي واألسباب ىي تفسريات خمتلفة منيا االختالفات االجتماعية والثقافية يف حياهتم. 
اذلند يف وقت مبكر ،  02الذين يعيشون يف ظيور احلركة النسوية يف القرن  إنكينر اصغر

ما يعادل حالة من النساء والرجال. بينما عاش ابن كثري يف حبيث تفسري يتيح فيم 
 .03النظام األبوي ال تزال سائدة يف دمشق وىذا ىو ، يف بداية القرن 

 


