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 كممة الجمعية

األم وبدورىا ورسالتيا اإلنسانية التي خمقت من أجميا نطمق -يقينًا بالمرأة
صرخًة من سماء ىذا البحث يتردد صداىا في فضاء ىذا الكون، لينثر مفاىيم ُتعيد 

انتيا التي أرادتيا ليا السماء. إنيا األمومة أعظم شعور يحثيا عمى إدراك لممرأة مك
 قوتيا الداخمية.. ىبة ا لألم. 

يمانًا منا بأن المرأة البد أن تغير حياتيا وتسترجع مكانتيا لتكون أمة. اقتداًء بنبي  وا 
ـَ َكاَف  ِإف  ﴿ا إبراىيم )ع(  لمتنمية  -ةالبحرين النسائيّ تقدم جمعية  ﴾ُأم ةً ِإْبَراِىي

 "األمومة المشروع الرائد لإلنسانية".ىذا البحث النوعي حول  اإلنسانية

وألننا ارتأينا بأنو آن األوان لكي تعيد المرأة موضعة نفسيا واسترجاع كرامتيا وترتيب 
أولوياتيا، لتصعد إلى سمم القرارات وتحمل مشعل السالم والتطور والتغيير بمحبة 

 األمة التي جف جسدىا وأعياىا مرض األنانية وانتيكت المصالح حرمتيا،ليذه 
 لتكون رائدة في العمل األممي. 

مساىمة ُتساعد المرأة عمى تغيير زاوية رؤيتيا آممين أن يكون نتاج ىذا البحث  
دراكيا لعظيم ما تممك، وحاجة كل من األسرة والمجتمع واألمة ألدوارىا  لنفسيا، وا 

 ذات الطابع الخاص المميز بصفات األمومة ألن األم كاألمة. 

 

 لمتنمية اإلنسانية -ةجمعية البحريف النسائيّ 
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 المقدمة:
 سويُ  السماء، وطوقو أىؿ األرض، ِمَف الذيف لـ يعترفوا بأنيا َخمؽٌ المرآة، الخمؽ الذي كرمتو 

مثميـ، فأرادوىا كوسيمة لئلشباع، سواء في داخؿ منازليـ أو مباحة لمجميع. فعمموا جاىديف 
مف أجؿ ذلؾ بشتى الصور. الذيف اختاروا مكوثيا في المنزؿ، سوغوا فعميـ بمبررات تصفيا 

لمشر والغواية تارة ُأخرى، وأف يكوف شرط أمومتيا ىو  اً بالنقص والضعؼ تارًة، ومصدر 
اإلنجاب والتربية لؤلبناء واالستقرار بالمنزؿ. وفي كؿ األحواؿ ىي بحاجة إلى عناية ووالية 
عاقؿ يأخذ بيدىا ييدييا طريؽ الرشاد. وأما الذيف استباحوىا فقد رفعوا شعاراتيـ باسـ 

شباع غرائزه الحضارة والتمدف. ونيايًة ِكبل الفريقي ف قد نّصب نفسو محاميًا عف شيواتو وا 
 األوؿ باسـ الديف والثاني باسـ الحقوؽ والحريات والتحضر.  

ىذا الوضع الذي ُفرض عمى المرأة جعميا سجينة واقع ال ُيشبييا، ُحصرت بيف "أمومة 
ة، كثيرة ، وعاشت بيف كمييما مسموبة اإلرادة، قميمة الثق(2)و"أنوثة مستباحة" (1)مشروطة"

العوز واالتكالية، ُتعامؿ لدى األكثرية بالضرب والتجريح والتسقيط، وُتدار حيثما دار اليوى، 
بواجبات كثيرة وحقوؽ قميمة، ُمكرمة في الُكتب ومستياف بيا في الحياة، لـ ُتخمؽ المرأة مف 

نيضة أجؿ ذلؾ، تمؾ الصورة المقموبة نأت بيا بعيدًا عف إنسانيتيا! فتأخرت مسيرة ال
 اإلنسانية!

كما أف صورتيا المقموبة التي ُفرضت عمييا، تداعت معيا صورة الرجؿ فُقمبت أيضًا! بتغميبو 
عنصر القوة عمى الحكمة والتعقؿ وتعاليـ السماء، بثقافة التسمط والتعالي والنظرة الدونية 

 دوره عف ىماكبّل  عدَ ابت". و منو أنا خيرٌ واألعقؿ واألذكى " األفضؿاألقوى و  الجنس وبأنولممرأة 
 في رثّ أ مما ، ىي بالتسمط عمى حريتيا، وىو بالترفع عمى إنسانيتيا،الحياة في المحوري
 !. فخمصنا إلى صورة مقموبة ُمسخ فييا إنسانناة. األم ورقي نيضة وفي المجتمع

ف كنا في مواقع معينة وحيف يتـ تناوؿ -نخص باالىتماـ في بحثنا ىذا "المرأة األـ"، وا 
المفاىيـ األساسية لمبحث بنظرة مجردة، سيكوف ىناؾ موقع متصؿ باإلنساف بوجو عاـ، 
اإلنساف المرأة واإلنساف الرجؿ، ليكشؼ ىذا االلتقاء عف مواقع انقبلب الصورة، وكيفية 

 ودة إلى اإلنساف الذي بداخمنا.  تصحيحيا مف أجؿ الع

                                                           
(1)

 األم. -األمومة المشروطة: تشترط اإلنجاب واالستقرار بالمنزل كتأكٌد على أمومة المرأة 
 لإلشباع الجنسً فقط. للتسلٌة والنظر للمرأة على أنها وسٌلة األنوثة المستباحة:  (2)
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ف تـ اإلشارة إلييا بصورة بسيطة في بعض  ىذا البحث ينأى عف الصورة المقموبة لممرأة، وا 
المباحث كاستشياد، كما أنو يتوجو بالكامؿ إلى بياف الصورة الصحيحة لممرأة التي أرادتيا ليا 

صورة التي ترى المرأة فييا تطابقًا كتب السماء؟ الصورة التي تعكس التكريـ اإلليي لممرأة؟ ال
حقيقيًا لفطرتيا ولذاتيا. الصورة التي تممس مف خبلليا بوضوح حقيقة ما تممؾ مف جوىر، 

 ومف قوى ذاتية، ومصاديؽ قواىا الداخمية. 

كؿ ذلؾ سيقدمو البحث مف خبلؿ اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت التي تدور حوؿ ما ُكرمت 
 اً وىي صفة األمومة. فما ىي األمومة؟ ىؿ ىي ما نعرفو؟ أـ أف ىناؾ جانبالمرأة وامتازت بو 

وعطاء، أـ ىي ىؿ األمومة عاطفة محبة وحناف وتحمؿ  ال نعرفو عف األمومة؟ اً ومغيب اً يمشمُ 
ي ىؿ ى اتجاه مف تحبو؟ أـ شعور بالقوة؟ ىؿ ىي شعور بالضعؼ أكثر مف ذلؾ بكثير؟

ما ىو نصيب المرأة  كانيا األسرة؟ أـ ليا مواطف عدة؟ىؿ م ف؟وخاصة باألبناء؟ أـ ىناؾ آخر 
مف أمومتيا؟ بمعنى ىؿ أمومة المرأة لآلخر أـ لنفسيا حؽ فييا؟ ىؿ تنفصؿ أمومة المرأة 

 عف إنسانيتيا؟ أـ ىي مكممة ليا؟ ما ىي إنسانية المرأة؟ 

ناؾ وصمة مدىا القرآف التكريـ اإلليي عند ىذا الحد، في لـ تنتِو الصورة الصحيحة، ولـ ينتوِ 
"مف  ـَ َكاَف  ِإف  ﴿حيف ذكر في كتابو الكريـ  "اأُلّمة"إلى  "األـُ لتفتح  (120النحؿ:)﴾ُأم ةً ِإْبرَاِىي

سيبًل جديدًا مف التساؤالت، ما ىو مفيـو أمة؟ وىؿ أمة إبراىيـ خاصة بو؟ أـ باإلمكاف إنزاليا 
يقتدى بو؟  ما ىي صمة األـ باألمة؟ وىؿ مف عبلقة ما بيف األـ وأمة  اً لمواقع لتكوف نموذج

إبراىيـ )ع(؟ ما ىي الصفات اإلبراىيمية التي جعمت منو أمة؟ وىؿ مف مقابمة ما بيف ىذه 
 الصفات وصفة األمومة عند األـ؟ 

نخمص في ىذا البحث بجانب الصورة الصحيحة والتكريـ اإلليي لممرأة، إلى بياف منياج 
واضح تقيس مف خبللو المرأة مواطف الضعؼ والقوة في داخميا، ومدى قربيا وبعدىا مف 
صورتيا الصحيحة التي أرادتيا ليا كتب السماء، إنسانة شريكة حرة عاقمة مسئولة قوية 
داعمة لمسرة األنبياء في الخير والسبلـ. ليكوف سؤالنا ىؿ بإمكاف األمومة أف ُتمثؿ المشروع 

 نية؟ الرائد لئلنسا

فصوؿ،  ستةتمؾ ىي إجمالي مفاصؿ بحث "األمومة.. المشروع الرائد لئلنسانية" المكوف مف 
 يندرج تحت كّؿ فصؿ عدد مف المباحث، وذلؾ عمى النحو التالي: 

، ويتناوؿ كّؿ ما يتعمؽ بالجانب النظري مف البحث باإلطار العاـ لمبحثالفصؿ األوؿ.. خاص 
والمنيجية. والجانب الميداني مف استبياف  وصعوباتمف مشكّمة وأىداؼ، وأسئمة وفرضيات، 

 ومقاببلت ومبلحظة وغيرىا مف الوسائؿ المّتبعة في تحقيؽ أىداؼ البحث وحؿ مشكمتو. 
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" و "اأُلّمة" الفصؿ الثاني: " تمييدي لمبحث. ومكوف مف مبحثيف: وىو فصؿ منظومة "األـُ
 يتناوؿ الفرؽ بيف األـ والوالدة في المغة والقرآف والحديث.  "بيف "األـ" و"الوالدةالمبحث األوؿ: 

" و"اأُلمة"المبحث الثاني:  دخوؿ في الجذر الذي تنتمي إليو الفي المغة" اختص ب بيف "األـُ
 "  وعبلقتيا بمباني األخرى في الجذر.  "األـُ

وىو الفصؿ األساسي الذي يبحث في مفيـو  "،وقوة الفضيمة األـ واألمومة"صؿ الثالث: الف
 األمومة وأدوارىا. ويتكوف مف أربعة مباحث: 

تناوؿ مفاىيـ األمومة في معاجـ المغة ولدى  "األُموّمة.. الفضيمة المقيدةالمبحث األوؿ: "
 بعض الُكتّاب.

عمى الجوىر زت التي ركّ تناوؿ مفاىيـ األمومة  "الفضيمة"األُموّمة.. جوىر المبحث الثاني: 
  التكويني الروحي لؤلمومة. 

وىي األمومة الناظرة إلى الوطف وحاجتو لموطف والحضارات" "األُموّمة.. المبحث الثالث: 
 لؤلمومة كما األبناء.  

يطرح كيؼ أف األمومة قاعدة " "األمومة القاعد اإلنسانية والبوصمة الربانيةالمبحث الرابع: 
 . فضيمةبيف األمومة كواجب أو فارؽ ال، و وىي بوصمة توجيو وتنبيومشتركة، موحدة 

ـَ َكاَف ُأم ًة﴾ ِإف  ﴿ "التكريـ اإلليي لئلنسانية"الفصؿ الرابع:  وىو الفصؿ األساسي الثاني  ِإْبرَاِىي
 في البحث، ىذا الفصؿ يبحث في أمة نبي ا إبراىيـ )ع( ويتكوف مف أربعة مباحث: 

 تناوؿ مفاىيـ األمومة في معاجـ المغة ولدى بعض الُكتّاب. "النبي األمة"المبحث األوؿ: 
توسع في الصفات اإلبراىيمية، استعانًة  "األوؿ .. لئلنساف اأُلّمة "النموذج :المبحث الثاني

 بالمواقؼ اإلبراىيمية، كصفات خير جعمت مف نبي ا إبراىيـ )ع( أمة.

أجرى مقابمة ما بيف الصفات اإلبراىيمية وصفة " ُأّمة النبي وأمومة اأٌلـّ " المبحث الثالث:
 األـ واإلنساف إلى طريؽ األمة. -كبًل مف المرأةإليجاد المشتركات التي توصؿ األمومة. 

 تناوؿ أىمية المعرفة بالنسبة لممرأة.  "المرأة ونور المعرفة"المبحث الرابع: 

 تناوؿ أساليب جمع وتحميؿ ومناقشة المعمومات. "اإلطار الميداني لمبحث"الفصؿ الخامس: 
تناوؿ أىـ النتائج واالستنتاجات  "األمومة المشروع الرائد لئلنسانية" الفصؿ السادس:

 والتوصيات. 
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 ممخص البحث 
ما تممؾ مف قيمة يحمؿ ىذا البحث منظورًا جديدًا لمفيوميف األمومة واألمة، لتدرؾ المرأة      

مشتركة بيف أمومة األـ وأمة التنمية والسبلـ وفؽ رسالة فتتحرؾ بكؿ ثقة باتجاه قوة داخمية، 
الدستور في حياة كؿ فرد وكؿ مؤسسة، مف األسرة إلى الوطف إلى تعمؿ عمؿ إبراىيـ )ع( 

، لتتخذ المرأة دورا أكثر فاعمية وايجابية في ظؿ األفؽ الواسعة الممتدة التي تمنحيا ليا العالـ
 . لقيادة ركب نيضة األمـاألمومة واألمة كفرصة لتكوف رائدة 

  
 مشكمة البحث

المفروضة عمى المرأة اليـو تنأى بيا بعيدًا عف إنسانيتيا، فيي سجينة واقع  إف الصورة    
وأف  لـ تخمؽ مف أجمو، بؿ سجينة لواقع أليـ يجعميا أسيرة لؤلشياء واآلالت وإلشباع الرغبات

 . شيء يبعدىا عف إنسانيتيا كؿّ مف األطماع والجشع و  اً تكوف جزء

ميداف العمؿ  عف اً ضة "األمـ"، وأُبعدت أشواطأجيضت المرأة كمشروع رائد لقيادة ركب ني
في مجتمعيا  ةمّ أُ ألممي"، فُجردت مف طاقاتيا وقدراتيا الكامنة التي حباىا ا بيا لتكوف ا"

، واختزلت القوى الداخمية التي تمتمكيا في محيط مجتمعيا الصغير ُأّمة)ع(  كما كاف إبراىيـ
ولسبر أغوار  ،ُخمقت لريادة العالـ األكبر حيفلتكوف أشبو بجـر صغير في فضاء واسع، في 

  الكوف األوسع، مما أحدث شرخًا عميقًا في مسيرة نيضة اإلنسانية بأكمميا!

إال بتجسير لؤلمة عزتيا لممرأة األـ مكانتيا و ال سبيؿ لتحقيؽ نيضة إنسانية شاممة تعيد و 
 ػػػػػػػػػػػػة".مّ "األُ الفجوة الراىنة لبلنتقاؿ مف الصورة الحالية لممرأة وصواًل إلى المرأة 

 

  لبحثا أىداؼ

 بداخميا. الكامنة التي تمتمكيا المرأة والقدرات القوى عف كشؼ ال .1
 . بناء ونيضة األمـنفسيا لإعادة موضعة بياف دور المرأة في  .2
 ألممي. االوضع الراىف والمعوقات الحالية التي أبعدت المرأة مف ساحة العمؿ قراءة  .3
 تحقيؽ النيضة اإلنسانية.و  ةمّ أُ إلى رأة ػالمبموصوؿ ل عممية ومنطقيةوضع معالجات  .4

 

 منيج البحث 
المنيج المستخدـ في الجزء النظري مف البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي، الذي      

يبحث عف وجود قوة كامنة بالمرأة، وتحديد خصائصيا، ووصؼ لطبيعتيا، لُتدرؾ المرأة حقيقة 
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ما تممؾ، وكذلؾ قراءة ووصؼ الوضع القائـ المعيؽ لنيضة المرأة، مف أجؿ التفسير والتحميؿ 
العممي فقد تـ استخداـ التحميؿ النوعي الميداني ات وحموؿ. أما الجزء لموصوؿ إلى معالج

استقرائية مع التركيز عمى المعاني التي  ميا بطريقةيحموت جمع البياناتعمى الذي استند 
 .ومعبرة بمغة مقنعةوصفيا يذكرىا المشاركوف، و 

 

 أساليب جمع المعمومات 
 كانت بصورة أساسية مف:طرؽ جمع المعمومات التي تّمت في ىذا البحث 

( عبارة تناولت مفاىيـ الفصؿ الثالث مف البحث، الخاصة 25مف )تكّوف . .استبياف .1
( مشاركة مف 38باألمومة األولية، وأمومة الجوىر، وأمومة الوطف. تـ توزيعيا عمى )

  مديرات، وأخصائيات، ومعممات، ومراسبلت، وعامبلت. 

  : المقاببلت .2

مع إحدى عشرة مف طبقات تعميمية متفاوتة ما المقابمة المنظمة الفردية: تمت  -أ     
  .أخصائية بيف عاممة نظافة، مراسمتاف، أربع معممات، ثبلث مديرات،

 المقابمة الجماعية: تمت مع ثبلث معممات وثبلث أخصائيات. -ب     

 . مشاركةت تسع وعشروف الورشة النقاشية: ضم .3

ىؿ غريزة األمومة سؤاؿ ماذا تعني لؾ األـ؟ وحوؿ استفتاء بعنواف استطبلع رأي..  .4
   عندؾ قوية؟

 الرسومات المعبرة عف األمومة.  .5

 .أثناء إجراء المقاببلت تدوينياتـ المبلحظة.. جممة المبلحظات التي  .6
  

 أساليب تحميؿ المعمومات
 تحميؿ االستبياف بالرسـ البياني ووضع النسبة وتحميميا لمحصوؿ عمى النتيجة.  .1

التحميؿ بالترميز المفتوح، باستخداـ جداوؿ الجماعية الفردية و تحميؿ المقاببلت  .2
 وبطريقة دالالت العبارات المستند عمى تحديد المفاىيـ المستخمصة مف المقاببلت.

بالتحميؿ النسبي لمتمريف المطروح عمى المشاركات، وبتحميؿ تحميؿ الورشة النقاشية  .
آراء المشاركات حوؿ الورشة. 
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باستخداـ جداوؿ التحميؿ بالترميز المفتوح، وبطريقة دالالت تحميؿ استطبلع الرأي  .4
 العبارات المستند عمى تحديد المفاىيـ المستخمصة مف المقاببلت.

 لرسومات. تحميؿ الرسومات باستخراج معاني مضموف ا .
  

  استنتاجات البحث
  حصرنا أىـ استنتاجات البحث في مفيوميف: 

تمتاز بالثبات واالستمرارية،  األـ"-ىبة الخالؽ "لممرأةاألمومة  اأُلّمة":-"أمومة األـُ أفّ  .1
جوىر شامؿ لمفضائؿ قيمة إنسانية ذات  ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية. وىيف

جامعة ما بيف صفات مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، األخبلقية 
، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة اً سامي اً يدفالرحمة والقوة والعزة، حاممة ل

تتعامؿ بيا والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، 
كؿ موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف بمحبة مف أجؿ الوحدة والسبلـ والتطوير، في 
 الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ.

جوىر شامؿ لمفضائؿ األخبلقية قيمة إنسانية ذات اأُلّمة":  -"أمومة اإلنساف أفّ  .2
جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية اً سامي اً يدفوالعزة، حاممة ل
ُتكسب تمتاز بالثبات واالستمرارية، العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، 

تحرير ورقي وتطور اإلنساف قوة ذاتية داخمية، ُتساعده عمى التعامؿ بمحبة مف أجؿ 
ـ والتطوير، في كؿ موقع مف األسرة إلى الوحدة والسبلإنسانية اإلنساف، ومف أجؿ 

 الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ. 
 

 التوصيات
شكؿ مشروع لئلنسانية، قائـ عمى أساس مفاىيـ ومرتكزات جوىر أمومة تمثمت التوصيات في 

األـ، وأمة نبي ا إبراىيـ )ع(، فكاف تحت عنواف "األمومة المشروع الرائد لئلنسانية" ليحمؿ 
موجية إلى المرأة، في محتواه كؿ ما يطابؽ فكرة المشروع، كما احتوت التوصيات عمى رسائؿ 

األسرة، ولممؤسسات التعميمية والدينية واإلعبلـ تحديدًا، ولبقية -وجيةواإلنساف، ولممؤسسة الز 
 المؤسسات المينية، ومؤسسات المجتمع المدني، ولمقائميف عمى النظـ والتشريعات والقوانيف.  
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 الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمبحث

 

 تمييد -

 أىداؼ البحث -

 مشكمة البحث -

 أسئمة البحث -

 منيج البحث -

 البحثأىمية  -

 أىمية البحث -

 عينة البحث -

 صعوبات البحث -

 مصطمحات البحث -

 دوافع اختيار موضوع البحث -
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  اإلطار العاـ لمبحثالفصؿ األوؿ.. 

تؤكد طبيعة األمور وحقيقة األشياء ومجرى الواقع أف لكؿ أمة أصؿ، ولكؿ أصؿ أـ، ولكؿ فكرة 
منشأ، ولكؿ معتقد جذر عميؽ متصؿ بحاجة اإلنساف الممحة، وفطرتو السميمة، وعاطفتو 

 . ، واألـُ األـُ ، الحضارة األـُ ، الوطف األـُ  القوية، التي تأبى أف تنسى الميد األوؿ البيت األـُ

بنيا صغيرًا، لييز وعي األمة كبيرًا، وتكوف لو قدـ صدؽ في طريؽ ااألـ التي ىزت ميد  إنيا
البحث والعمـ الُمعِزز لسبؿ رفاىية اإلنساف واحتراـ آدميتو، كما ىز أنبياء ا والمصمحيف 

قيود النفس البشرية، وسعوا في تحرير اإلنساف: ضميره كسر عقائد الجيؿ والتخمؼ و أركاف 
مو وقمبو بكممات التوحيد وقيـ األخبلؽ اإلنسانية المتفقة مع أمومة األـ في لمساتيا وعق

 الصادقة المحبة والمريدة لئلصبلح والصبلح. 

أف أصؿ الحياة مف الرجؿ والمرأة! لسنا في موقع إنكار لدور  رغـاألـ؟ لماذا  يتساءؿ البعض
، أو تفضيؿ دور المرأة، ولكف التكّميؼ والتخصيص وال تجاىؿ تأثيره في تربية األبناءاألب 

"محروس" رأي  ، ولمكاتبلمحديث عف دورىا بإسياباإلليي ليا بحمؿ ىذا الدور ىو ما دفعنا 
أصؿ اإلنسانية الزوجاف الرجؿ والمرأة، ليكونا نظراء ومكمميف مف الواضح أف في ذلؾ، يقوؿ: "

، ومنيما تشعبت اإلنسانية عمى األرض، ولكف لبعضيما، في الوجود والحياة واليدؼ والرسالة
اختيرت المرأة لتتقبؿ الحياة وتضيؼ إلييا وتحمميا في باطنيا وتغذييا، ثـ تمدىا في جميع 

كما كانت مصدر تصير مركز االلتقاء، اتجاىاتيا فتعنى بالرجؿ واألبناء واألحفاد، وبذلؾ 
ما ىيأىا ا لو وما منحيا إياه مف  التفرع، ومصدر الحب الذي ال نياية لو لمجميع، ولوال

األسرة  -إنيا األـ مركز االلتقاء في بيتياأجؿ . (1)الحب واإلخبلص النيارت الحياة كّميا"
أسرتيا األكبر، بما تحممو مف مشاعر األمومة الغنية بالقيـ  -الصغيرة، وفي المجتمع

اإلنسانية، فُتشكؿ قوة ساعية لتقوية الوصؿ والوصاؿ، وحماية األبناء، ونماء الحياة، بالحب 
ة جذب لكؿ موقؼ إنساني، مثؿ ما فُتصبح األمومة بداخميا كقو الصادؽ والتضحية والعطاء، 

، احساس بياإلاألحياف  ا بعضكثير منّ اليفقد ، قوة ىي الجاذبية األرضية بالنسبة لؤلرض
فيؿ تخيمنا كيؼ ىي األرض مف دوف ولكف ال غنى لنا عنيا،  كفقداننا اإلحساس بالجاذبية

ور ويغير العالـ ذلؾ القانوف؟ ىؿ سيستقر عمييا شيء؟ وىؿ بإمكاف اإلنساف أف ينمو ويتط
مف  ـويبني حضارات وىو مف دوف استقرار عمى األرض؟ وبالمقابؿ كيؼ ىي البشرية واألم

أكّمت الغربة والتوحش جسدىا، وخّمفت أفرادًا غرباء غبلظ،  ماً دوف أـ أو أمومة؟ ما أراىا إال أم
  يمشوف عمى األرض. اً تصمبت قموبيـ قسوة وجفاء، فأصبحوا أموات

                                                           
(1)

 .31وتربٌة المرأة فً القرن التاسع عشر"، دار المعارف، القاهرة، ص محروس سٌد موسى، "الفكر اإلسالمً 
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مشاعر تحمؿ الخاص مع صغارىا،  األوؿعر األمومة المودعة في األـ لدورىا أجؿ إنيا مشا
اآلخر وقضاياه اإلنسانية. مشاعر تقترب مف عمؿ ستوعب تما والحماية مف الحب والعطاء 

ننا نؤمف بأف قضية وأل المصمحيف واألنبياء كنبي ا إبراىيـ )ع( الذي كاف أمة لقومو، وأدوار 
قواسـ ىي ُممزمة لؤلمومة السس وأف األُ  قضية اإلنساف في كؿ مكاف،المرأة ال تختمؼ عف 

عف األمومة  اً فيكوف الخارج عف تمؾ القيـ خارج أيضًا، مشتركة بينيا وبيف اإلنسانية
ف كانت امرأة! والداخؿ فييا داخؿ في األمومة واإلنسانية ولو كاف رجبل!   واإلنسانية وا 

 

 البحثمشكمة 
المفروضة عمى المرأة اليـو تنأى بيا بعيدًا عف إنسانيتيا، فيي سجينة واقع لـ  إف الصورة

وأف  تخمؽ مف أجمو، بؿ سجينة لواقع أليـ يجعميا أسيرة لؤلشياء واآلالت وإلشباع الرغبات
 . شيء يبعدىا عف إنسانيتيا كؿّ مف األطماع والجشع و  اً تكوف جزء

مف ميداف العمؿ  اً نيضة "األمـ"، وأُبعدت أشواطأجيضت المرأة كمشروع رائد لقيادة ركب 
في مجتمعيا  ةمّ أُ ألممي"، فُجردت مف طاقاتيا وقدراتيا الكامنة التي حباىا ا بيا لتكوف ا"

، واختزلت القوى الداخمية التي تمتمكيا في محيط مجتمعيا الصغير ُأّمة)ع(  كما كاف إبراىيـ
ولسبر أغوار  ،ُخمقت لريادة العالـ األكبر حيفلتكوف أشبو بجـر صغير في فضاء واسع، في 

  الكوف األوسع، مما أحدث شرخًا عميقًا في مسيرة نيضة اإلنسانية بأكمميا!
إال بتجسير لؤلمة عزتيا رأة األـ مكانتيا و لممال سبيؿ لتحقيؽ نيضة إنسانية شاممة تعيد و 

 ػػػػػػػػػػػػة".مّ "األُ الفجوة الراىنة لبلنتقاؿ مف الصورة الحالية لممرأة وصواًل إلى المرأة 
 

 لبحثأىداؼ ا
 بداخميا. الكامنة التي تمتمكيا المرأة والقدرات القوى عف كشؼ ال .1
 . األمـبناء ونيضة لنفسيا إعادة موضعة بياف دور المرأة في  .2
 األممي. الوضع الراىف والمعوقات الحالية التي أبعدت المرأة مف ساحة العمؿ قراءة  .3
 تحقيؽ النيضة اإلنسانية.و  ةمّ أُ إلى رأة ػالمبموصوؿ ل عممية ومنطقيةوضع معالجات  .4

 

 أسئمة البحث
 ؟ ما ىي القوة الكامنة التي تمتمكيا المرأة بداخميا .1
 ُتعيد موضعة نفسيا لبناء ونيضة األمة؟ تفعيؿ ىذه القوة لكيؼ تستطيع  .2
ساحة العمؿ األممي؟ وكيؼ لتقدـ المرأة وانطبلقيا في الوضع الراىف المعيؽ و ما ى .3

 ىو أثره عمى أدوار المرأة؟ 
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تحقيؽ لرأة ػػػػػػوصؿ المأف تشأنيا التي مف  منطقيةالعممية و كيؼ ىي المعالجات ال .4
 ؟ النيضة اإلنسانية

 

  البحث ةفرضي
  القوة الداخمية الكامنة التي تتمتع بيا المرأة غير واضح لدى المرأة نفسيا. مصدر  .1
 جانب مسكوت عنو.   خاصةبأمة إبراىيـ )ع( و عامة بمفيـو األمة صمة األـ  .2

 

  بحثال منيج
البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي، الذي يبحث عف الجزء النظري مف المنيج المستخدـ في 

بالمرأة، وتحديد خصائصيا، ووصؼ لطبيعتيا، لُتدرؾ المرأة حقيقة ما تممؾ، وجود قوة كامنة 
وكذلؾ قراءة ووصؼ الوضع القائـ المعيؽ لنيضة المرأة، مف أجؿ التفسير والتحميؿ لموصوؿ 

الذي استند العممي فقد تـ استخداـ التحميؿ النوعي الميداني أما الجزء  إلى معالجات وحموؿ.
استقرائية مع التركيز عمى المعاني التي يذكرىا  ميا بطريقةيحموت جمع البياناتعمى 

 .ومعبرة بمغة مقنعةوصفيا المشاركوف، و 
  

  أىمية البحث
 بداخميا. لتتعرؼ عمى ما تمتمكو مف قوة إثارة وعي المرأة  .1
 محاولة وضع الوعي المجتمعي عمى نقطة التحوؿ باتجاه أمومة المرأة.  .2
، لـ أجد مف تناوؿ ىذه الزاوية مف قبؿ، إذ أنو يركز عمى اً جديد يأخذ البحث منحى .3

 المحتوى القيمي لمشاعر األمومة ودورىا وامتدادىا في األمة.  
 

 عينػة البػحث
 اشتممت عينة البحث عمى نوعيف مف العينات: 

 .واستطبلع الرأي واالستفتاء ،عينة الوثائؽ وضمت: الرسومات .1
 عينة األفراد وضمت: عامبلت ومراسبلت ومعممات وأخصائيات ومديرات.  .2

 

  أساليب جمع المعمومات
 طرؽ جمع المعمومات التي تّمت في ىذا البحث كانت بصورة أساسية مف:
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( عبارة تناولت مفاىيـ الفصؿ الثالث مف البحث، الخاصة 25مف )تكّوف استبياف..  .1
( مشاركة مف 38باألمومة األولية، وأمومة الجوىر، وأمومة الوطف. تـ توزيعيا عمى )

  مديرات، وأخصائيات، ومعممات، ومراسبلت، وعامبلت.  

  : المقاببلت .2

ت تعميمية متفاوتة ما مع إحدى عشرة مف طبقاالمقابمة المنظمة الفردية: تمت  -أ     
  .أخصائية بيف عاممة نظافة، مراسمتاف، أربع معممات، ثبلث مديرات،

 المقابمة الجماعية: تمت مع ثبلث معممات وثبلث أخصائيات. -ب     

 . مشاركةت تسع وعشروف الورشة النقاشية: ضم .3
األمومة ىؿ غريزة استطبلع رأي.. سؤاؿ ماذا تعني لؾ األـ؟ وحوؿ استفتاء بعنواف  .4

   عندؾ قوية؟
 الرسومات المعبرة عف األمومة.  .5

 .أثناء إجراء المقاببلت تدوينياتـ المبلحظة.. جممة المبلحظات التي  .6
 

  صعوبات البحث
تناوؿ أمومة المرأة مف الجانب  اً إال أني لـ أجد بحثبعظمة وأىمية اأُلمُّومة، رغـ إشادة الجميع 

وكذلؾ كانت المقاءات . الحصوؿ عمى المصادر المساندةمما تعثر . البحثىذا الذي تناولو 
، مما أشكؿ عمى الباحثة الحصوؿ عمى مفيـو واضح لؤلمومة مف الميدانية بعيدة عف الثراء

 األميات ذاتيف!  
 

 مصطمحات البحث
 إلشباع الجنسي فقط. لمتسمية وا النظر لممرأة عمى أنيا وسيمة ":مستباحةالنوثة األُ "

 . "األـ-المرأة"تشترط اإلنجاب واالستقرار بالمنزؿ كتأكيد عمى أمومة  ":مشروطةال مةو "األم

لمختص ىي األمومة المتمسكة بالمعنى األساسي األولي البيولوجي ا النمطية": مةو "األم
 المبني عمى عبلقة األـ باألبناء واألسرة فقط.   باإلنجاب والرعاية،

 

ذات المرأة وكيانيا،  فيي تمحومف دوف اإلنجاب،  اً تجعؿ وجود المرأة عقيم "األمومة المقّيدة":
 تقيد أمومتيا وتحصرىا في األبناء واألسرة فقط. وتغض الطرؼ عف باقي أدوارىا في الحياة. و 
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 خطة البحث
وتداعيات ىذا االنقبلب عمى  ُتفسر اإلشكالية التي تتحدث عف انقبلب صورة المرأة، المقدمة:

وضعية المرأة التي أخرجتيا عف الصورة الصحيحة والدور اإلنساني الذي تـ تأىيميا لو. 
 ؟ اأُلّمة؟ وما ىي اأُلمُّومةفتتوجو بسؤاليف أساسييف في البحث ىما: ما ىي 

ػبياف إشكالية وأىداؼ البحث وأسئمتو،  بالخاص  "اإلطار العاـ لمبحث"الفصؿ األوؿ: 
  والمنيجية والخطة التي اتخذىا لتحقيؽ النتائج المرجوة. 

 "الوالدة -المرأةمف " ىو فصؿ تمييدي لبياف موقع ُكؿ   منظومة األـُ واأُلّمة"": الفصؿ الثاني
األـُ ىي الوالدة؟ ىؿ مف سؤاؿ ىؿ  عف" في معاجـ المغة والقرآف الكريـ، لئلجابة األـ -المرأة"و

 وجود كؿ مف الوالدة واألـُ في الجذر المغوي الذي تنتمي إليو؟ الت ما ىي دالفارؽ؟ 

سؤاؿ ما ىي األمومة؟  عففصؿ ُيجيب ذا الى "وقوة الفضيمة ةوماأُلمّ "األـُ و : الفصؿ الثالث
ويستعرض منظور األمومة مف ثبلث فئات، فئتاف اختصتا بتناوؿ دور األمومة، وواحدة 

في  اتناولت التكويف الجوىري لؤلمومة. فنحصؿ منيـ عمى ثبلثة مفاىيـ لؤلمومة، يتـ تجميعي
 مع بياف تداعيات كؿ مفيـو عمى المجتمع والرسالة التي تصؿ مفمفيـو مشترؾ واحد. 

اإلنسانية  الفطرةخبللو لممرأة والمجتمع. وبعدىا نسأؿ ىؿ مف عبلقة ما بيف جوىر األمومة و 
  ؟ التي دعت إلييا شرائع السماءوالوصايا 

ـَ َكاَف  ِإف  ﴿""التكريـ اإلليي لئلنسانيةالرابع: الفصؿ  يبحث ىذا الفصؿ في مفيـو  ﴾ُأم ةً ِإْبرَاِىي
ليجدىا في الصفات والمواقؼ اإلبراىيمية.  ،إبراىيـ )ع( بنبي االخاصة ما ىي اأُلّمة؟ 

فيستخمص منيا صفات اإلنساف األمة. كما ُيقابؿ ما بيف الجوىر األخبلقي لؤلمومة بجوىر 
 ؟ اأُلّمةو  األـُسؤاؿ ىؿ مف عبلقة ما بيف  عفاألمة ليجيب 

الذي يتعرض ألساليب جمع المعمومات بالتحميؿ "اإلطار الميداني لمبحث"  الفصؿ الخامس:
 والمناقشة، بموجب معايير ُتظير ضماف مصداقية أدوات جمع المعمومات وتحمييا. 

جمع أىـ نتائج ي الذىو الفصؿ الختامي "األمومة المشروع الرائد لئلنسانية" الفصؿ السادس: 
رسائؿ وجيت إلى المرأة البحث واالستنتاجات والتوصيات التي اتخذت شكؿ فكرة مشروع و 

 واإلنساف والمؤسسات. 
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" و "اأُلّمة"  الفصؿ الثاني: منظومة "األـُ
 
 

 تمييد الفصؿ
 

 المبحث األوؿ: بيف "األـ" و"الوالدة": 
 

 األصؿ والمنشأ لؤلشياء. -األـ . أ
 الوالدة في أميات الكتب. -األـ . ب
 القرآف والحديث. الكتاب المقدس و والوالدة في  -األـ . ت

 

 الحياة وأدوار كؿ مف األـ والوالدة واقع -
 خطة األمومة بيف الوراثة والتطور -
 خبلصة المبحث.  -
 مخطط نظاـ األمومة المشتركات واالختبلفات بيف الحيواف واإلنساف -
 مخطط الفرؽ بيف الوالدة واألـ في معاجـ المغة -
 
 

" و"اأُلمة" في المغة  المبحث الثاني: "األـُ
   

 المغوية لمجذر "أـ".المباني  -
" و"اأُلمة" واألدوار.  -  منظومة "األـُ

 

 خبلصة المبحث.  -
 منظومة األـ واألمة واألدوارمخطط  -

 

 خاتمة الفصؿ 
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 تمييد 

تتقدـ المرأة في المجتمع بأدوار اجتماعية ومينية وغيرىا الكثير؛ ولكف ما نبحث عنو ىو ما  
ُيميز "المرأة" وما ُخصت بو وىو الدور اإلنجابي ومشاعر األمومة، مما جعؿ مف المرأة والدة 

 ـ ماذا؟ األـ"، فيؿ الوالدة ىي األـ؟ أـ العكس؟ أ-الوالدة" و"المرأة-وأمًا، فأصبح لدينا "المرأة

يمقى ىذا الفصؿ في مبحثو األوؿ والثاني نظره سريعة عمى مراجعنا ومصادرنا المعرفية وىي 
الكتب السماوية واألحاديث الشريفة لنأخذ منيما المكانة التي وضعت فييا كّؿ مف الوالدة 

في المغة واألـ، تمؾ المكانة القائمة عمى الدور الذي تؤديو كّؿ منيما في حياة أبنائيا، وكذلؾ 
ـّ" الستخبلص الفارؽ المغوي المستمد مف دور األـ والوالدة مع  متعّمقيف في جذر "ولد" و"أ
أبنائيا، وألخذ الوعي المجتمعي بصورة عامة ووعي المرأة بصورة خاصة إلى جذر وأساس 

المستنبطة مف الواقع ومف أدوارىا في المجتمع بعيدًا عف الموروثات ودالالتيا الكّممة 
 موطة. المغ

الوالدة ىي األـ؟ أـ العكس؟ ولماذا  في ىذا األثناء يطرح المبحث العديد مف التساؤالت؛ ىؿ
الوالدة"؟ ما ىي األدوار -األـ" ىي مف يعمو ذكرىا ويتـ اإلشادة بيا أكثر مف "المرأة-"المرأة

المشتركة بينيما؟ وما ىو الدور المميز لكؿ منيما؟ وىناؾ أيضًا األـ المنجبة واألـ غير 
لى سؤاؿ واحد جامع .. لماذا األـ المنجبة! كيؼ أصبحت المرأة غير المنجبة ُأمًا؟ لنصؿ إ

وليست الوالدة؟ وما ىي دالالت وجود كؿ مف الوالدة واألـ في الجذر المغوي الذي تنتمي إليو؟ 
 " ؟يا المرأة بداخمياتمتمكتمييدًا لموصوؿ إلى السؤاؿ األوؿ لمبحث "ما ىي القوة الكامنة التي 
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 المبحث األوؿ: بيف "األـ" و"الوالدة": 
 

 األصؿ والمنشأ لؤلشياء. -األـ . أ
 الوالدة في أميات الكتب. -األـ . ب
 والوالدة في الكتاب المقدس والقرآف والحديث.  -األـ . ت

 

 واقع الحياة وأدوار كؿ مف األـ والوالدة -
 خطة األمومة بيف الوراثة والتطور -
 خبلصة المبحث.  -
 واإلنسافمخطط نظاـ األمومة المشتركات واالختبلفات بيف الحيواف  -
 مخطط الفرؽ بيف الوالدة واألـ في معاجـ المغة -
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"المبحث األوؿ: بيف  ُـّ  و"الوالدة"  "اأُل

األـ الجندية المجيولة حيث ال جند! والحارسة األمينة حيث ال حرس! ليا مف قوة التحمؿ 
تكوينيا البيولوجي وعاًء لديمومة  شاء الخالؽ أف يجعؿوالتأثير ما تممؾ بو لّب أبنائيا، 

البشرية؛ وجعميا حبؿ الوصؿ والمميدة لعبور البشرية مف عالـ الظممات الثبلث )عالـ األجنة( 
إلى عالـ الدنيا؛ وأودع في جسدىا غذاء طفميا؛ وحضنيا مرقده وأمانو؛ حمبًل ورضاعًة 

الوالدة مف ذكر األـ؟!، فكـ ىو  ورعاية، فالوالدة واألـ ليما نفس ىذه األدوار، ولكف أيف ِذكر
حجمو في النسيج الديني مف القرآف والحديث؛ والثقافي مف األدب والشعر واألمثاؿ؛ 
والمجتمعي كتعميـ الطفؿ كّممة أـ وليس والدة! ونداء األبناء "ماما" وليس والدة؛ وتذكير االبف 

ُـّ االعاؽ بحناف وتضحيات األـ؛ ومف ىنا يتبادر إلينا سؤاؿ لماذا   وليست الوالدة؟!  أُل
 

ُـّ  . أ  األصؿ والمنشأ لؤلشياء -اأُل

"أجمعت المعاجـُ المغويُة العربيُة عمى مفيـو  ُـّ ـّ الشيِء: أصُمُو"، وعماده و  ،"اأُل شيء  كؿّ فػ "ُأ
ـ  ليا ُـّ الرأس: ، لَمَجر ةا :النجـو ُأـّ ، وبيذا المعنى ورد تعبير (1)انضمت لو أشياء فيو ُأ وُأ

ُـّ الدماغ: الجمدة الرقيقة التي  ،الدماغ ـ عمى "ُأميات" فكانت وُتجمع األُ  ،(2)ُتغمؼ الدماغوُأ
وأميات ، وأميات األبواب: عند النحاة القواعد وأدواتيا، ُأم يات الَخير: مف ُأصولو وَمعادنو
المؤلفات التي ذاع صيتيا وأصبحت مرجعًا : "أميات الكتبو المؤمنيف: زوجات الرسوؿ )ص(، 

ي مجاؿ أو عمـ معيف عمى مدى أجياؿ وتمقتيا غالبية األمة بالتقدير عمى أنيا حاوية ف
 . (3)"لمجاليا

ُـّ"مة كمّ يطمؽ القرآف الكريـ و  فمّكة المكّرمة  ؛كّؿ شيء عظيـعمى األصؿ الطيب والمقدس ل "اأُل
بمة ولكونيا قِ  ،وألنيا وسط األرض ،ودحو األرض منيا ،ألنيا منشأ الديف" ":ىلقر ىي "أـ ا

محضف الرساالت السماوية ىي فمكة إذًا  ،(4)"وموضع الحج ومكاف أوؿ بيت وضع لمناس
الغمر في أوؿ خروج ليا مف  منيا يابسةالوقد ُمّدت  كّميا منذ آدـ )ع( وحتى محمد )ص(،

، ومنيا بدأ االنتشار السكاني في شبو جزيرة العرب، فيي األرض لتصبح ىي )مركز( البدئي
"الموح المحفوظ وىو  كما يفّسره البعض ىو: "أـ الكتاب"و. القرى" كما أسماىا القرآف الكريـ "أـ

                                                           
(1)

 .85األصفهانً، مفردات ألفاظ القرآن، )نقله الفٌروز آبادي(، ص 
(2)

 . المغذي للدماغ والحبل الشوكًوهو الغشاء  :ُنوناألمُّ الحغشاء وُتسمى ب 
  http://ar.wikipedia.org/wikiموقع الموسوعة الحرة وٌكٌبٌدٌا.    (3)

 

(4)
)عادل الصعدي،"اإلعجاز التشرٌعً فً تخصٌص مكة المكرمة بالقبلة"، موقع جامعة اإلٌمان:     .5/214تفسٌر البحر المحٌط ألبً حٌان  

www.jameataleman.org ) 
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ما  كؿّ وتقدير عاـ ل ،كتاب كتب فيو ا مقادير الخمؽ قبؿ أف يخمقيـ وىو مستودٌع مشيئاتو
 . (1)"ىو كائف إلى يـو القيامة

"، فُتظير تمؾ االستشيادات دالئؿ عظمة وقدسية ما ُأطمؽ عميو  كوف الشيء أصبًل كّممة "أـُ
تو، ولكف ماذا بشأف األـ والوالدة؟ وقوة مرجعي وعمو شأنتو و عمى مكان دليؿ بارزلوعمادًا 

 فكبلىما األصؿ في اإلنجاب؛ والحماية والرعاية لممحافظة عمى وجود األبناء في ىذه الحياة.  
 

ُـّ والوالدة في أميات الكتبجذر   . ب  اأُل
""األُ وجدت أف كممة  (2)المغة التي وقعت بيف يديمعاجـ بالنظر إلى  مف  ""أـّ جدت في جذر وُ  ُـّ

   (3)ثري بالمفاىيـ والمباني ذات أبواب ودالالت عدة منيا:جذر فعؿ "قصد"، وىو 

- " ُـّ في النقطة السابقة، ومنيا تأتي  وىو ما تـ الحديث عنوأصؿ وعماد الشيء، : "ُأ
 بالنسبة لممرأة. ومة"مُ "األُ صفة 

َقْصده منفرد مف ، الرُجؿ الُمْنَفرد الذي ال َنِظير لو: الجماعة، والديف والطريقة، "اأُلم ة" -
 الُمقتدى بو.  والرجؿ الجامع لمخير. َقْصد سائر الناس

-  :" ـ   ، والتيّمـ.الُمرشدالقصد ومنيا األماـ، واإلماـ والرئيس والقائد والرسوؿ والدليؿ و "َأ

ألـ" موجودة في جذر غني ذات أبعاد وصبلت متعددة وُيشكّؿ ما مما ُيشير إلى أف لفظة "ا
ُيشبو المنظومة المغوية، حيث يرتبط الدور اإلنجابي لؤلـ بأدوار ذات أبعاد أكبر وأعظـ. أما 

مف فعؿ "الوالدة"، وىو جذر فقير ومنقطع عف  "ولد"فيي في جذر  "والدة"بالنسبة إلى موقع 
أي يفتقر ىذا الجذر لممباني وبالتالي لؤلبواب والدالالت، ويبقى التنوع في الدالالت المغوية، 

 محصورًا في عممية اإلنجاب والنسؿ.

، مما يعطي داللة األمومة، أما الوالدة فيي مف فعؿ الوالدة صفة األـ مففنتوصؿ إلى أف 
لـ عمى أف الفرؽ بيف الوالدة واألـ ىو في صفة األمومة، والتي أظيرتيا المعاجـ جميعيا و 

 . تختمؼ

ُـّ   . ت  ب المقدس والقرآف الكريـ والحديثوالوالدة في الكتا - اأُل

                                                           
(1)

 الموقع السابق )الموسوعة الحرة(. 
(2)

الفصٌح من اللهجات العربٌة لجمران، المنجد، لسان العرب، المورد، المعجم الكبٌر،  معجم مقاٌٌس اللغة ألحمد بن فارس، معجم 

 القاموس المحٌط، معجم المحٌط المحٌط، المختار الصحاح.
(3)

تجمٌع ما ورد فً المعاجم من معانً عناصر جذر "أم" فقط، دون الدخول فً تفاصٌلها، وذلك لبٌان الفرق بٌن موقع كلّمة "أم" و  

 " فً اللغة. "والدة
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أحد الوصايا العشر التي األب واألـ، وىي إكراـ منح الكتاب المقدس األـ مكانة كبيرة ودعا إلى 
 ُيْعِطيَؾ الر بُّ ِإلُيَؾ"َأْكِرـْ َأَباَؾ َوُأم َؾ ِلَكْي َتُطوَؿ َأي اُمَؾ َعَمى اأَلْرِض ال ِتي }"، أوصى بيا اإللو

الحتراـ والتقدير : اكممة إكراـ تعنى في قاموس المغة العبرية واليونانية واإلنجميزيةو 
 كإنساف تعزيو أمو "كما جاء أف الرب ُيشّبو محبتو لئلنساف بمحبة األـ ألبنائيا (1)[والييبة.

والتعزية ىنا تعني االىتماـ بمحبة، وُيعد ىذا منتيى التكريـ  (13: 66)أش"..ىكذا أعزيكـ أنا
 لؤلـ حيث أنو ال يوجد محبة أعظـ مف محبة ا لمناس. 

والواِلداُت يرضْعف أوالَدُىف  حوليف ﴿الوالدة" في قولو تعالى: -وخاطب القرآف الكريـ "المرأة
ـ  الرضاعة ، بطمب تّقنيف إحدى المياـ اإلنجابية وىي (233)البقرة:﴾كامميف ِلَمف أراَد أف ُيت

َوَقَضى ربَُّؾ ﴿لقولو تعالى: أراد أف يوصى بالبر واإلحساف، ذكر الوالديف  حيفالرضاعة، وأيضًا 
الوالدة التي تحمؿ وتمد ىي محؿ فيذه  ،(23)اإلسراء:﴾أال تعبدوا إال إياُه وبالواِلَدْيِف ِإحَساَنا

بصرؼ النظر عف مواصفاتيما وصفاتيما و اإلكراـ كالوالد ال فرؽ بيف السيئ منيما والحسف 
كما جاء عمى لساف عيسى )ع( امتثااًل لذلؾ في مف حيث وجوب البرٍّ بيما،  حسنة أو قبيحة،

  (.32ريـ:)م﴾وبرًا ِبَواِلَدتي َوَلـ َيْجَعْمني َجب ارًَا شقياً ﴿القرآف 

-المياـ اإلنجابية ذكر "المرأةمعاناة مف جراء الوعندما أراد سبحانو أف يمفت االنتباه ويبيف 
ْيَنا اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف ﴿ :قاؿالوالدة"، ف-األـ" بجانب "المرأة َوَوص 

ْيَنا ﴿، وفي آية أخرى (14لقماف:)﴾َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَلي  اْلَمِصيرُ َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي  َوَوص 
ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َثبلُثوَف َشْيرًا َحت ى ِإَذا  َحَمَمْتُو ُأمُّوُ اإِلنَساَف ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساًنا 

َقاَؿ َربٍّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ ال ِتي َأْنَعْمَت َعَمي  َوَعَمى  َبَمَغ َأُشد ُه َوَبَمَغ َأْرَبِعيَف َسَنةً 
، في ىاتيف اآليتيف نجد أف مطمع ونياية اآليتيف واحد حيث يؤكد عمى (15)األحقاؼ:﴾...َواِلَدي  

عند ذكر الجيد والمعاناة مف شدة الحمؿ، وجوب الشكر واإلحساف لموالديف، كما نجد أنو 
 !.  حّوؿ المفظ مف الوالدة إلى األـت

ـَ ِإال  َرُسوٌؿ َقْد ﴿وحيف تحدث القرآف عف نبي ا عيسى )ع( ونسبو قاؿ:  م ا اْلَمِسيُح اْبُف َمْرَي
ـَ ﴿وفي اآلية الثانية  (،75المائدة:)﴾..َوُأمُُّو ِصدٍّيَقةٌ َخَمْت ِمف َقْبِمِو الرُُّسُؿ  َوُأم ُو َوَجَعْمَنا اْبَف َمْرَي

جاءت اآليتاف بكّممة ُأّمُو وليس  (،50)المؤمنوف:﴾آَيًة َوآَوْيَناُىَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقرَاٍر َوَمِعيفٍ 
 والدتو! لبياف اليد التي تربى عمييا نبي ا والخصاؿ التي تشربيا مف أمو الصديقة.  

ٍـّ ُموَسى ﴿: كما تحدث في موضع آخر عف قصة نبي ا موسى )ع( وأّمو فقاؿ َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأ
ٍـّ َوال َتَخاِفي َوال َتْحَزِني ِإن ا رَادُّوُه ِإَلْيِؾ َوجَ  اِعُموُه ِمَف َأْف َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفأَْلِقيِو ِفي اْلَي

                                                           
(1)

 http://www.christian-fam.com/index.php    -( 12:21)سفر الخروج   
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وحزنيا، ، َأتبع طمب إلقاء الطفؿ في النير بوعد إليي ييدئ مف روعيا (7)القصص:﴾اْلُمْرَسِميفَ 
ثـ يستكمؿ ويصؼ الحالة التي وصمت إلييا أـ موسى بعد تنفيذىا لؤلمر اإلليي 

َبْطَنا َعَمى ﴿فقاؿ: ٍـّ ُموَسى َفارًِغا ِإف َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِو َلْواَل َأف ر  َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأ
شفاقيا أـ موسى و ا عّز وجؿ بياف مدى حناف ، فقد أراد (10القصص:)﴾..َقْمِبَيا شفقتيا وا 

ى ابنيا، فوصؼ حالتيا بفراغ فؤادىا، وىي حالة تصيب األـ عند فقدىا لطفميا! عموخوفيا 
فوجوده بيف يدييا وناظرىا كاف يمؤل فؤادىا بالمشاعر التي تتمقاىا مف اتصاؿ حواسيا كالسمع 

اب عنيا ولـ والبصر والممس وغيرىا بطفميا الذي ىو بيف يدييا وترعاه بنفسيا، أما بعد أف غ
تعد تراه أو تسمع صوتو لـ يعد يصؿ إلى فؤادىا المادة التي تغذيو وتمؤه ولـ يعد يستقبؿ 
شيئا عنو فأصبح فارغا! أما قمبيا فيو لـ يخُؿ مف حبيا لموسى سواء كاف حاضرا أو غائبا، 

! أيضًا تحدث عف ا خطرالالغائب مف بإرجاع طفميا وفرحيا وحيف أراد بياف مدى سعادتيا  ألـُ
ِو َكْي َتَقر  َعْيُنيا َوال َتْحَزفَ ﴿فقاؿ عز وجؿ:   (.13)القصص:﴾َفَرَدْدناُه ِإلى ُأمٍّ

أف  أنس بف مالؾإذ ورد عف ومؤكدًا عمى دور "األـ"،  وجاء الحديث النبوي الشريؼ مكمبلً 
(1)"الجنة تحت أقداـ األميات" قاؿ:)ص( رسوؿ ا 

في اإلصبلح والتربية، لسعيها المستمر  
الذي جاء لمنبي فسألو: يا رسوؿ ا مف َأبر؟ قاؿ )ص(: أمؾ، وكررىا وأما بالنسبة لمرجؿ 

 عميو ثبلثًا، ألنيا األحؽ بالبر والشكر لكؿ ما تقاسيو وتقدمو. 

بعبلقة قوية دؤوبة إلى الشعور  العممية اإلنجابية تاألمومة تجاوز وذاؾ يعني أف صفة 
الرسوؿ )ص( بالنسبة لممؤمنيف،  حدد مكانة زوجاتعميقة، زاد القرآف مف سعتيا وذلؾ حيف 

منزلة نزليف أي  (،6)األحزاب:﴾وأزواُجُو ُأّمياُتُيـ النبيُّ أولى ِبالُمؤِمنيَف مف أنُفِسِيـ﴿فقاؿ: 
األمومة ذات قيـ ومبادئ مع المؤمنيف، فرسـ العبلقة بوجوب تعامميف بصفات  ،األميات

ليف مف قبؿ المؤمنيف، كما ىو ُموجب تكريـ   واإلكراـواإلجبلؿ وجوب االحتراـ والتعظيـ و 
 األبناء لؤلـ"، وبذلؾ أظير صورة أخرى لممرأة غير المنجبة في إمكانية أف تصبح "ُأماً". 

نجاب ورضاعة وىي  ابيةنخرج مف ذلؾ بأف األـ والوالدة يشتركاف في المياـ اإلنج مف حمؿ وا 
الموحدة مف أجؿ البقاء وحفظ النوع، وىناؾ غريزية المومة الرعاية األولية، وىي مياـ األ

عمى قاصرة  ىي مياـ غيرو معاناة وشدة تتعرض ليا األـ والوالدة مف جراء الحمؿ والوضع، 
فقد نرى حيوانات مفترسة ولكف مع ، األخرى الكائنات فيالبشر فحسب ولكف نراىا أيضًا 

  .األسد مثبلً الدب و مثؿ أنثى  وقمة الحناف الرحمةمنتيى  تكوف فيأوالدىا 

                                                           
(1)

 (2/71الحاكم: ) 
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الجذر  لمفيـو األـ عمى الوالدة في أميات الكتب فكانت األصؿ والعماد، وفي اً وأف ىناؾ تفوق
حساف ومثيؿ، المغوي فكانت المقصد واألـ واألمة، وفي الكتب السماوية المقدسة تكريـ وا  

جميعيا عكست جوىر األـ، لتدرؾ األـ مقدار ما تممؾ مف ذات ثمينة، ذات أدوار متعددة 
وكيفية إدارتيا ألدوارىا إدارة واعية ىادفة  يتصؿ فييا فيـ قدسية الحياة بفيـ سبب وجودىا،

المثيؿ تصب في أسموب الحياة التي ترتئييا، والقيـ التي تنشدىا، ومف ثـ ينتبو العالـ لذلؾ 
 ويقرأ رسالة السماء مف صميـ أدوارىا. 

أّما في أغمب اآليات وليس ُسميت المعنياف في شخص المرأة اجتمع نجد في القرآف حيف و 
ـّ موسى وليس والدتو، و  أكثر مف قولو والدتو، وحيف يوصي  ذكر بأّف مريـ أـ عيسىوالدة، فأ

اإلنساف بالبر يوصيو ببر والديو البيولوجييف بغض النظر عف قياميما بدور األب أو األـ، 
 اإلحساف باإلحساف. فذاؾ شأف آخر لو ما لو مف واجب ردّ 

 

  حياة وأدوار كؿ مف األـ والوالدةواقع ال
وبالرجوع إلى نا األسرية واالجتماعية، ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ ما نرصده في حيات

التي يرجع إلييا  الجيةكر سابقا والذي يعني القصد والتوّجو، فاألـ ىي معنى األـ الذي ذُ 
الطفؿ ويقصدىا ويأوي إلييا لما يجد عندىا مف الرعاية والعناية والحماية وتمبية حاجاتو، وال 

 فحيفيقتصر ذلؾ عمى والدتو التي أنجبتو، فميس غريبا أف يكوف لمطفؿ العديد مف األميات، 
يـ بماما فبلنة تمقائيا ببل تعمينادييا مف إحدى القريبات يستشعر المحبة والحضف الدافئ 

وتربية  كّؿ مف وجد عندىا حنانا واعتناءوماما فبلنة، وبذلؾ تتوسع دائرة األـ لديو، فاألـ ىي 
ف لـ تكف تمؾ التي وىبتو الحياة، فجدتو  ي كنفيا التي يحبيا ويجد فأو عمتو أو خالتو وا 

ف تواجدت والدتوالمودة والحظوة ىي أّمو  ضانة والرياض مف تعتني بو في دور الحوكذلؾ  !وا 
ومف تتبناه فيي أمو بالتبني، ومع ىي أمو في التربية، ومف ترضعو ىي أمو في الرضاعة، 

، واألـ ألـ المقدمة لمبويضة، فأصبح لمطفؿ ا(1)بديمةالـ األالتقدـ في تقنية اإلنجاب ظيرت 
  واحدة فقط.إال الوالدة الحاممة لتمؾ البويضة، وفي كؿ األحواؿ ال يمكف أف تكوف 

ىما فييما داللة األوبة والرجوع، وىما مفيوماف أرقى وأكثر كبّل ولفظ األـ يقابمو لفظ األب، و 
تقدما وتجريدا مف مفيـو الوالدة والوالد، ويتضمناف معاني العطؼ والرحمة والود كونيما 
يرتبطاف ارتباطا كبيرا بمشاعر الطفؿ ووعيو وتمييزه واختياره، في حيف أّف الوالد والوالدة 

                                                           
بمعنى أخر ٌؤجر رحمها لحمل جنٌن، وهذا ٌكون بنقل البوٌضة المخصبة لرحمها من امرأة  الجنٌنهً امرأة تحمل األم البدٌلة:  (1)

موقع . وبالتالً فإنها تحمل وتلد طفال وهً لٌست األم البٌولوجٌة للطفل ،بٌولوجٌا اإلنجابالواهبة على  األمأخرى، وذلك لعدم مقدرة 

 http://ar.wikipedia.org/wikiوٌكبٌدٌا الموسوعة الحرة    

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
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مظيراف بيولوجياف خالصاف، ليس لمطفؿ أي دخؿ في تحديدىما أو اختيارىما، لذلؾ يصّح أف 
ىذه األمة، وأزواجو أميات  نقوؿ األـ الروحية واألب الروحي، ونقوؿ بأّف النبي ىو أبُ 

المؤمنيف، في حيف ال يقاؿ والد روحي أو والدة روحية، لذلؾ فإف عبلئؽ الوالدة والنسب 
أثر ليا أو تأثير حقيقي في حياة الطفؿ في مقابؿ عبلئؽ األمومة التي يكتسب البيولوجي ال 

منيا الطفؿ أخبلقو وسموكو وقيمو وبنائو الفكري والوجداني، وىي قيـ متطّورة نامية متصاعدة 
خبلؿ العمر بحسب مقدار االىتماـ والمودة، في حيف أّف القيـ المتعمقة بالوالدة ىي قيـ 

الميـ إال إذا توّفرت بيئة تربوية أمومية ) قبؿ التطوير وال تحتمؿ الزيادةت موروثة ثابتة ال
أمومة أّميات الحيوانات التي تترؾ صغارىا وشأنيـ بمجرد أف شأنيا شأف  (،تحضنيا وترعاىا

يتمكنوا مف االعتماد عمى أنفسيـ )مع فارؽ في مستوى الرعاية والعناية البشرية والحيوانية(، 
ومة غريزية محكومة بعاطفة مؤقتة بيف األـ وصغارىا، عاطفة تعتمد عمى ما يعني أنيا أم

توفير الغذاء والحماية لفترة مؤقتة ومف بعدىا ال صمة بينيـ. ىذا ىو باختصار دور "الوالدة"، 
ألف دور . (1)بؿ بتربيتيا ألوالدىا" ،"يوحنا فـ الذىب": "ال تكوف المرأة أمًا بوالدتيا يقوؿ

تقويـ السموؾ والصبر عمى  يكوف بعيدًا عف أىداؼ التربية الموجية ألبنائيا؛"الوالدة" بذلؾ 
رادة اكتشاؼ المواىب وتنمية الكفاءاتو  ؛الشاذ   . غرس القيـ؛ وا 

 

 خط األمومة بيف الوراثة والتطور
مستويات أو المرأة األـ ىي كياف إنساني وذات مدعومة بمشاعر األمومة، تمؾ المشاعر ذات 

ية: تبدأ بػ "األمومة األولية المشتركة" وىي األمومة المختصة بالجانب العممي تركيبة ثبلث
الفيزيائي اإلنجابي )الحمؿ، الوالدة، الرضاعة، الرعاية( وما ترتبط بو مف مشاعر أمومة أولية 
كالحماية والتحمؿ والحب والصدؽ واإلخبلص. وىي أمومة مشتركة بيف اإلنساف )الوالدة( 

تعتبر غريزة " و.بقائ ةإلى حفظ النوع لمكائف الحي في ىذه الحياة واستمراري والحيواف. وتيدؼ
وىي التي تعطي األنثى القوة والقدرة عمى تحمؿ أعباء الرعاية  أقوى الغرائز، األمومة

البشر أو حتى  بنيوىي بداخؿ كؿ أـ سواء مف  وتساعدىا عمى احتوائيـ بكؿ الحناف والحب،
رفضت ترؾ العش  ىو ما فعمتو غريزة األمومة في أوزة بكندا، ذلؾ،والدليؿ عمى  الحيوانات،

وىذا ما  (2)"ورقدت عميو دوف أف تبالي بيذه النيراف الخاص ببيضيا بعد اشتعاؿ النيراف بو،

                                                           
(1)

 http://www.hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402862969شبكة هجر الثقافٌة       
 

(2)
 .شبكة اإلعالم العربية -موقع محيط، األهىهت غريزة كبهٌت في كل أم حخى في الحيىاًبثأسوبء الشٌىاًي،  
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نشيده في الكثير مف المواقؼ الحياتية. ولكف ىذا المستوى ال يجب أف يأخذ أكثر مف الفترة 
﴿َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىف  لئلنساف تسعة أشير، والرضاعة  المحددة لو، مثاؿ فترة الحمؿ

ـ  الر َضاَعَة﴾ ويمكف القياس عمى ذلؾ بقية األمور.  (233)البقرة:َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأرَاَد َأْف ُيِت
المما يتوجب ا فإف ىذا الكائف سيفسد ويصبح عالة عمى  النتقاؿ إلى المستوى الثاني، وا 

 الطبيعة التي ينتمي إلييا سواء الحيوانية أو اإلنسانية.

نظاـ األمومة الطبيعي" وىي المستوى أو التركيبة الثانية في األمومة، ومنيا ينشأ الفرؽ بيف "
اـ والحياة ىا وفؽ طبيعة النظءاإلنساف( تربي أبنا-النظاـ الحيواني واإلنساني، فكؿ أـ )حيواف

التي ينتمي إلييا، مثاؿ الحيواف، نظامو الطبيعي ىو سمطة األقوى "البقاء لؤلقوى"، والغضب 
كاف ظرفو، والثأر،  أّياً كاف ذلؾ المعتدي و  التعدي عمى حقوقو وممتمكاتو، أّياً والدفاع حيف 

الطبيعة والمنافسة وحب السيطرة دوف مراعاة ألي شيء آخر. فاألـ تربي صغارىا وفؽ نظاـ 
لمنوع الحيواني التي تنتمي إليو، الدجاجة وفؽ نظاـ طبيعة الدجاج، واألسد وفؽ نظاـ طبيعة 
األسود، والسمكة وفؽ نظاـ طبيعة األسماؾ، وىكذا مف نظاـ األكؿ والحركة وطريقة الدفاع 
 ودورة الحياة. وىي تربية وراثية ثابتة، ال يتحوؿ فييا ىذا الكائف الحيواني في الظروؼ

، وال يتخمى  شجار إلى الكيوؼ، وال ُيغير غذاءهالطبيعية مف العيش فوؽ األ النباتي إلى لحـو
 ، وال يترفؽ بفريستو ألنيا صغيرة. اً ىجين اً عف قوتو ليكوف كائن

وفؽ طبيعة النظاـ والحياة التي تنتمي إلييا اإلنسانية  أبناءىااألـ" تربي -وكذلؾ "المرأة
كة ودورة الحياة، والسعي والعمؿ والتوجو لكؿ ما يساىـ في تعميمو العاقمة، في األكؿ والحر 

وتطوره فكريًا وماديًا والمحافظة عمى عبلقات متوازنة. فأوؿ امتياز لمنظاـ الطبيعي لئلنساف 
 و مف يتضمنبأنو يحتوي عمى العقؿ، والذي مف خبللو ُيدير اإلنساف مكونات ىذا النظاـ وما 

رار، والقدرة عمى البناء والتغيير والتطوير، واكتساب المعرفة والتعمـ، حرية االختيار، وصنع الق
، فنظاـ الطبيعة لئلنساف نظاـ تشاركي، بمعنى أف اإلنساف ليس لديو والمشاركة والتكافؤ

مف الطبيعة، إف  اً اكتفاء ذاتي، فيستطيع العيش بمفرده يقتات مف الطبيعة ويبني لو مسكن
ف قرر ذلؾ فيو يكوف قد خرج مف النظاـ الطبيعي البشري إلى رفض التكاثر أو الذرية )وا  

النظاـ الطبيعي الحيواني وتخمى عف أىـ فارؽ بينيما وىو العقؿ(. فيذا النظاـ التشاركي ُيحتـ 
عمى اإلنساف التواصؿ مع اآلخريف وتكويف عبلقات سميمة، مف أجؿ بناء مجتمع إنساني 

 تكاممي، ييدؼ إلى العيش المشترؾ.  

وىي عممية تطوير وتوجيو لذلؾ النظاـ اإلنساني بإدارة عقمية قائمة  "اليادفة يةو مومة التربأل"ا
عمى المنطؽ السميـ، والتربية األخبلقية اإلنسانية المشتركة التي حثت عمييا األدياف 
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المبحث الرابع تحت عنواف "القاعدة -السماوية، والتي تـ اإلشارة إلييا في الفصؿ الثالث
 ة اإلنسانية"، مف معرفة ا والتربية األخبلقية اليادفة السامية. الفطري

﴿َفَمْف َعَفا تربية مرشدة وموجية لمقيـ األخبلقية الكريمة مف كظـ الغيظ، والتسامح، والعفو 
َوالم ُو ُيِحبُّ ﴿َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف الن اِس ،(40)الشورى:َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى الم ِو﴾

َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرٍّ ﴿تربية تؤسس لعبلقة تشاركية صحيحة  .(٤٣١عمراف: )آؿاْلُمْحِسِنيَف﴾
َواَل َتْعَتُدوْا ِإف  الّمَو اَل ﴿تربية ترفض االعتداء وتؤمف بحفظ حقوؽ اآلخريف  .(2مائدة:)ال﴾َوالت ْقَوى

ـْ َبْيَف ﴿(، 190البقرة:)﴾ُيِحبٍّ اْلُمْعَتِديفَ  َذا َحَكْمُت ـْ َأْف ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ  ِإف  الم َو َيْأُمُرُك
ِلَؾ ﴿تربية قائمة عمى الصبر والحكمة (. 58النساء:)﴾الن اِس َأْف َتْحُكُموا َوَلَمْف َصَبَر َوَغَفَر ِإف  ذََٰ
تربية . (٩٦٢)البقرة:َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا﴾﴿، (43)الشورى:﴾َلِمْف َعْزـِ اأْلُُمورِ 

ِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى الم ِو َعَمىَٰ َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف ﴿ ىادفة واعية عمى عمـ ومعرفة ويقيف ُقْؿ ىََٰ
ِإف  َوَلَيْنُصَرف  الم ُو َمْف َيْنُصُرُه ﴿تربية تربط اإلنساف با سبحانو واآلخرة (. 108يوسؼ:)﴾ات َبَعِني

 (. 40حج:)ال﴾الم َو َلَقِويٌّ َعِزيز
 

  خبلصة المبحث
ىناؾ فرؽ واضح ما بيف األـ والوالدة أظيره المبحث مف خبلؿ اىتماـ ووصاية الكُتب 
المقدسة والحديث النبوي باألـ. كما أف الموقع المغوي لؤلـ جعميا شريكة مع كؿ ما ىو ذات 

عمى  دليؿ بارزالقرى وأـ الكتاب وأـ المجرات.. الخ. كمنشأ وأصؿ وعماد، كأميات الكتب وأـ 
 عمو شأنيا، وأىمية مكانتيا، وقوة مرجعيتيا.  

كذلؾ في معاجـ المغة حيف وُجدت "األـ" ومف خبلؿ صفة األمومة  في جذر مكوف مف مباني 
ما ذات دالالت ومعاني وأدوار متعددة. أما "الوالدة" فموجودة في جذر منقطع عف ذلؾ كمو. م

يعني بأف األـ باإلمكاف أف يكوف ليا أكثر مف دور في حيف أف  الوالدة ليا دور واحد، وىو 
ومنيا ال يمكف أف تكوف الوالدة إال الدور الجامع بينيما والخاص بالمياـ اإلنجابية األولية. 

ؾ ، أما األـ فإف كّؿ مف وجد عندىا تمواحدة وىي المنجبة، ذلؾ ما دؿ عميو جذرىا المغوي
ف لالصفات ىي أـُ   !  الحياة ـ تكف تمؾ التي وىبتووا 

 موروثة ثابتة الُيضيؼ ذلؾ داللة لغوية ُأخرى وىي أف أمومة الوالدة مرتبطة بمشاعر وقيـ 
قابمة لمنماء والتطور قيـ تقبؿ التطوير وال تحتمؿ الزيادة، في حيف أف أمومة األـ مشاعر و 

والذي منو تـ تحديد  جوانب االلتقاء واالختبلؼ بيف أمومة بمقدار االىتماـ والوعي المتوفر. 
  .الحيواف الثابتة وأمومة اإلنساف المتطورة اليادفة

http://www.almaany.com/quran-b/42/43/
http://www.almaany.com/quran-b/42/43/
http://www.almaany.com/quran-b/42/43/
http://www.almaany.com/quran-b/2/269/
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 المشتركات واالختبلفات بيف الحيواف واإلنساف  -مخطط نظاـ األمومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمومػةخط  اإلنساف الحيواف

 األولية المشتركة مومةاأل
 اإلنجابي )الحمؿ، الوالدة، الرضاعة، الرعاية(الدور 

 كالحماية والتحمؿ والحب والصدؽ واإلخبلص أمومة أولية

سمطة قائـ عمى  ..نظاـ وراثي
األقوى، االعتداء، الثأر، وحب 

 السيطرة والتممؾ. 

قائـ عمى العقؿ، نظاـ متطور.. 
االختيار، القرار، التعمـ، البناء، 

 التغيير، المشاركة.

 نظاـ األمومة الطبيعي 

 األمومة التربوية اليادفة
 األمومة الجامعة لمقيـ األخبلقية الكريمة
 تربية مرشدة وموجية لمسموؾ اإلنساني

 تربية تؤسس لعبلقة تشاركية صحيحة 
 تربية ترفض االعتداء وتؤمف بحفظ حقوؽ اآلخريف

 ومعرفة ويقيفتربية ىادفة واعية عمى عمـ 
 تربية تربط اإلنساف با سبحانو واآلخرة
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  في معاجـ المغة مخطط الفرؽ بيف الوالدة واألـ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الجػػذر أـّ 

 الدور

 الوالدة

 ولػد

 الرعاية البيولوجية األولية

 اأُلـّ 

 أـّ 

 عماد

 منشأ

 أصؿ

ـ   ُأّمة  أـُ َأ

مما يعني أف ىذه المباني 
المغوية ليا ارتباط ببعض مف 

 حيث المعني والدور 
 الُمقتدى بو
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" و"اأُلمة" في المغة  المبحث الثاني: "األـُ

   

 المباني المغوية لمجذر "أـ". -
" و"اأُلمة" واألدوار.  -  منظومة "األـُ
 خبلصة المبحث.  -
 واألدوار مخطط منظومة األـ واألمة -

 
 خاتمة الفصؿ 
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 و"اأُلمة" في المغة" األـُ"المبحث الثاني: 
 

" ُيعد جذر ـّ الثرية، فعند مراجعة معاجـ المغة نجد بأنو مكوف مف و الواسعة  مف جذور المغة "َأ
، وتمؾ لةأو دال باب مبنى معنى أطمؽ عميو المغوييف اسـ  كؿّ العديد مف المباني المغوية ول

المفاىيـ بوجميعيا تثري الجذر بمباني أصغر منيا وىكذا، تتفرع لتمد الجذر المباني بدورىا 
" األـُ" مفظصمة مباشرة بػ ًا وذاما وجدتو قريبوالمعاني وقد اخترت مف تمؾ المباني  واألدوار،

""التي يدور محور الدراسة حوليا، والتي ىي أيضًا تمثؿ أحد مباني الجذر  ـّ  األساسية.  أ

وكما تبيف مف المبحث السابؽ الفارؽ ما بيف األـ والوالدة، وبأف صفة األمومة جعمت مف 
"أَ "الوالدة ُأمًا، فأصبحت في جذر  وىو جذر واسع وغنى بالمعاني، والتي تـ المرور عمييا  ـّ

سيتـ بصورة سريعة. ولكف ىذا المبحث سيتـ فيو توضيح بصورة أوسع ىذا الفارؽ، كما 
مع بياف  .واعتبارىا مباني أساسية لمجذر ،المرتبطة باألـذات األدوار المباني المغوية ديد تح

""الجذر  ُيعدكيؼ  ـّ في كّؿ مبنى، وذلؾ ما مف خبلؿ أدوارىا األـ" -بمبانيو منظومة "لممرأة أ
 استدعى تسميتو باسـ "منظومة األـ واألمة".  

 

" المباني المغوية لمجذر ـّ   "َأ
مثاؿ: "لساف العرب"  إلى معنى واحد ىو "القصد"، ""َأـّ  المغوييف أبواب ودالالت الجذرُيرجح 

ينيي  "ـ  أُ "و "ةُ مّ أُ "و "ةُ مّ إ"و "ُـّ أَ "فبعد الشرح والتوضيح لمباني ىذا الجذر والتي تطرؽ فييا إلى 
كبّلمو بجممة "وأصؿ ىذا الباب كّمو مف القصد"، وفي موضع آخر يقوؿ: "وليس يخرج شيء 

، وفي "معجـ الفصيح مف الميجات العربية" إلى (1)مف ىذا الباب عف معنى أّممت قصدت"
ـّ"""جمراف" وجدت أنو قد تطرؽ إلى ثبلث مباني أرى بأنيا أساسية في الجذر   "ُـّ أَ "وىي:  أ

ـ "واعتبر ما يتفرع منيا أو يندرج تحتيا لغات ليا "فيقوؿ:  "ـ  أُ "و "ةُ مّ أُ "و : "القصد"، وأمو "َأ
 وأممو وأتمو ويمو وتيممتو، لغات بمعنى واحد أي قصده".

وعند البحث عف معاني مباني ىذا الجذر وجدتيا في شروحات وتفاصيؿ، لـ يتـ توزيعيا أو 
"" :قاؿوضعيا في أبواب و "معجـ مقاييس المغة ألحمد بف فارس" الذي تبويبيا إال في  ـّ  أ

اليمزة والميـ مف أصؿ واحد، يتفر ع منيا أربعة أبواب، وىي األصؿ، والمرجع، والجماعة، 
""وقاؿ: دالالت أسماىا وفي "المعجـ الكبير"  "،والديف ـّ ترجع إلى: األصؿ والمرجع، القصد  أ

اتفقا عمى الباب  ومف المبلحظ بيف تصنيؼ كبّلً منيما بأنيما قد "،يفوالتوخي، الجماعة، الد

                                                           
(1)

 . 27لسان العرب، ص 
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بحسب التفصيؿ أو الشرح الوارد  أو الداللة الثالثة والرابعة وىي: "الجماعة والديف" والتي تتبع
أي ال ديف لو"، وقاؿ ابف إسحاؽ في  -حيث ُيقاؿ: "فبلف ال ُأم ة لو، "ُأم ة" المبنى في المعجـ

 "أي كانوا عمى ديف واحد".  {كاَف الّناُس أّمًة واِحَدةً }قولو تعالى: 

ولكف اختمفا في توزيع الباب أو الداللة األولى والثانية )األصؿ والمرجع(، حيث صنؼ "ابف 
"فارس" األصؿ والتي تعني  ُـّ " في باب منفصؿ عف  "ُأ ـ  بحسب التفصيؿ والتي تعني المرجع، "َأ
ُـّ"ف صاحب المعجـ الكبير يجمع "األصؿ والمرجع" أي في حيف أ ،والشرح الوارد في المعجـ  "ُأ

" و ـ  في داللة واحدة، وىي الداللة األولى، عمى اعتبار أف المرجع واألصؿ يتبعاف داللة "َأ
""الفعؿ األصمي لمجذر  ـّ وىو "القصد"، ويفرد لمػ"القصد والتوخي" الداللة الثانية، والتي ىي  أ

"أيضًا ترجع لػ  ـ  "باعتبار أف "القصد والتوخي والمرجع" جميعيـ تحت الجذر نفسو ، "َأ ـ   ،"َأ
ونستخمص أنو رغـ وجود بعض االختبلؼ في توزيع المباني عمى بعض الدالالت واألبواب، إال 

يؿ شروحاتيا متفؽ عمييا، وىذا ما يمزمنا وما سيتـ االعتماد عميو في أف مباني الجذر وتفاص
 البحث.  

"مباني ومعاني الجذرما ذلؾ المرور عمى و  ـ  المباني المغوية التي سيتـ تثبيت مف أجؿ إال  "َأ
"، وذلؾ لصمتيا المباشرة والقريبة بػالبحثاعتمادىا وتداوؿ معانييا كأساس في  التي  "األـُ

وضعو صاحب "لساف العرب"  مف التوزيع الذي وقد اتخذتُ  .حوليا موضوع البحثيدور 
ـ "ألبواب الجذر  كأساس لمباني الجذر، مستندة عمى الشروحات التفصيمية لتمؾ المعاني  "َأ

بؿ  تمؾ الشروحات تفرعات ووصبلت ةأدخؿ في متاىالواردة في المعاجـ والمتفؽ عمييا. ولف 
ـّ" صمة مباشرة بػ سأختار منيا ما ىو ذا   البحث. ويخدـ موضوع  "اأَل

بيت ما تـ اختياره مف المباني المغوية ومعانييا، والتي حددتيا في ثبلثة مباني لغوية ولتث
"أساسية ذات صمة مباشرة باألـ، ىي:  ـ  ُـّ و "َأ  بالمعاني التالية: وردت والتي  ُأم ة""و ""ُأ

- " ُـّ  أصؿ الشيء وعماده.  :"ُأ
- " ـ   : اإلمامة والرئاسة والقيادة، والطريؽ.  "َأ
َقْصده منفرد ، الُمْنَفرد الذي ال َنِظير لوالشخص  .والجماعة .الطريقة والديف: اأُلم ة"" -

 المتفرد بديف الحؽ.الُمقتدى بو،  والرجؿ الجامع لمخير. مف َقْصد سائر الناس
"بالنسبة لػ ُـّ تشير إلى أصؿ الشيء ومبدئو، فبالعودة إلى ما ورد في المعاجـ بخصوص  :"ُأ

ـّ نجد عمى سبيؿ المثاؿ:   كّممة ُأ
ـّ  - .لبنة الكوف األساسية؛ وىي لَمَجر ةا :النجـو ُأ  ، ومواقع رفد الكوف بالنجـو
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ُـّ الرأس: -  الدماغ؛ وىو مركز التحكـ بكّؿ ما يقـو بو الجسـ، أو يشعر أو يفكر فيو. وُأ

ُـّ الدماغ: - المحيط بالدماغ، وُيسمى بغشاء األـ الحنوف، وىو لرقيؽ الغشاء ا وُأ
 المسئوؿ عف  إمداد ورفد الدماغ بالغذاء واألكسجيف.  

وأميات المؤمنيف: زوجات الرسوؿ )ص(، المواتي عمييف رفد الناس بسنة الرسوؿ في  -
لحاجة وبكّؿ ما شاىدناه المنزؿ وفي التعامؿ مع أىؿ بيتو والجيراف والزوار وأصحاب ا

  (1)وحفظناه مف أحاديثو ومواقفو )ص(.

دحو أو تكويف األرض منيا، وىي موطف األنبياء )ع(، ألف : مكة المكرمة؛ ـ القرىأُ و  -
  (2)ومنيا تـ رفد البشرية برساالت السماء.

 أـ الكتاب: الفاتحة، ألنيا جمعت المقاصد األساسية لمقرآف.  -

"األُ "وبصورة مجردة تكوف كممة  عميوو  ىي أصؿ الشيء وعماده والمرجع الذي  :في الشيء ُـّ
 يتـ قصده، ألنيا مركز الرفد والعطاء، بما تمتمكو مف ميزة خاصة بيا.   

ـ "وبالنسبة لػ   : تشاركت داللتيا مع المعنى األساسي لمجذر "القصد والتوخي"، وذلؾ:  "َأ

" ـ  ـ  : "َأ ماـ و"اإلماـ": الذي يـؤ إليو ويرجع إليو قومو، ، بيـ: تقد ميـ، وىي اإِلمامةُ  القوـَ وَأ وا 
ـُ الصبلة ىو الذي يتقّدـ المصّميف،  ما ـُ الُمسمميف، ش كؿّ واِ  يء: َقيٍُّمُو والُمْصِمح لو، والقرآُف ِإما

ـُ )ص( محمد والرسوؿ  ما ، والمرشد أو الُجْند قائدىـِإماـ اأَلِئم ة، والخميفة إماـ الر ِعي ِة، واِ 
ن يما َلِبِإماـٍ ُمبيفٍ }عز وجؿ: الواضح، ذلؾ في قولو  واإِلماـ: الطريؽالدليؿ إماـ السفر،  { واِ 

 ".  َأي َلِبطريؽ ُيَؤُـّ َأي ُيْقَصد َفُيَتَمي ز"
ـ " وعميو وبصورة مجردة تكوف كممة  والرئاسة والقيادة والمرجع الذي يتـ  : اإلمامةفي الشيء"َأ

والطريؽ، ىو ذلؾ الشيء الذي يمتمؾ مف وسائؿ اإلرشاد  فالمرشد واإلماـ والدليؿقصده، 
والتوجيو والمعرفة والحكمة واألمانة والمصداقية التي اكتسب بيا ثقة اآلخر، وأىمتو لبموغ ذلؾ 

دارة دفة قيادتو.   الموقع، وا 

" اسـ لمجماعة الذيف أمرىـ واحد، مشتقة مف " :"ُأم ة" لػ بالنسبةوأما  ـ  وىو القصد أي يؤموف "َأ
نما تكوف الجماعة  أو في  الموطف أو الديف أو المغة إذا اتفقوا في (أمة)غاية واحدة، وا 

                                                           
(1)

وفً حادثة [..])رواه البخاري( -ٌصنع فً بٌته؟ قالت: ٌكون فً مهنة أهله )أي خدمة أهله( ( ئلت عائشة ما كان النبً )صسُ مثال:  

ٌُصلح ما فسد منه( وٌقمُّ البٌت  ٌعمل فً بٌته؟ قالت: كان ٌخٌط ثوبه وٌخصف نعله( أخرى أن عائشة سئلت عما كان رسول هللا )ص (

ِقٌاً األَرض بشًء َقطُّ إال أَنً أَذكُر صالته )ص( قالت: .[ وحٌن ]سؤلت عن وٌعمل ما ٌعمل الرجال فً بٌوتهم)ٌكنسه(  وما رأٌَته ُمتَّ

ا َبَسْطنا له بناءً   )لسان العرب([.   -(ِنَطعاً ) ٌوَم مَطٍر فإنَّ
(2)

 . 2115، 1اختطاف جغرافٌا األنبٌاء"، سلسلة عندما نطق السراة، جمعٌة التجدٌد الثقافٌة االجتماعٌة، ط -"نداء السراة 
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الشرعة والديف )إنا ، وتعني أيضًا قومو والجماعة، وأمة ا: خمقو أمة الرجؿ:و ، (1)"جميعيا
، "وكّؿ مف كاف عمى ديف حؽ مخالؼ لسائر األدياف فيو أمة، وكّؿ قـو ُأم ة(وجدنا آبائنا عمى 

نسبوا إلى شيء وُأضيفوا إليو فيـ أمة، وكّؿ جيؿ مف الناس أمة عمى حدة"، وتعني الوجية 
الرجؿ الجامع  فيقاؿ: ال أمة لبني فبلف أي ليس ليـ وجو يقصدوف إليو فيـ يتخبطوف، أو

أم ًة  يقوؿ في زيد بف عمرو بف نفيؿ: َيْبعثُو ا)ص( ف رسوؿ ا وكا، "(2)"المعمـ لمخيرو 
 في معاني عدة مشتركة في معظميا بيف المعاجـ والتفاسير.   ُأم ة""دخمت . (3)"وْحَدهُ 

نحو وجهة  أجزاء متجانسة تتجهمجموعة تعني  :ُأم ة""وعميو وبصورة مجردة تكوف كممة 

في الديف تعني أف مقصدىـ مقصد واحد، واألمة في النعمة  فاألمة، واحدة، ولها مقصد محدد
إنما ىو الشيء الذي يقصده الخمؽ ويطمبونو، واألمة في الناس تعني اإلنساف المنفرد الذي 

. وكّؿ المعمـ لمخيرال نظير لو أي أف قصده منفرد عف قصد سائر الناس. واإلنساف الجامع و 
 أي المتفرد بديف الحؽ فيو أمة.  مف كاف عمى ديف حؽ مخالؼ لسائر األدياف

ـّ""حصػػر المبػػاني المغويػػة األساسػػية لمجػػذر لػػؾ مػػف أجػػؿ كػػاف ذ بػػدالالتيا، والتػػي نػػرى صػػمتيا  أ
األـ" بكّؿ منيا، ذلؾ االرتبػاط وذلػؾ الوجػود لػيس اعتباطػا ولػيس  –ببعض، وارتباط دور "المرأة

بالتأكيػػد صػػدفة، فعمػػـ المغػػة ىػػو مػػف عمػػـو ا، والمغػػة العربيػػة ىػػي المغػػة التػػي اختارىػػا ا 
ىػذا الجػذر منظومػة لغويػة  والتي عمى ضػوئيا جّسػدسبحانو لتكوف لغة كتابو الكريـ "القرآف"، 

 . "اأُلّمةو ـ األُ سميتيا بػ "منظومة األـ" تـ ت –في حياة "المرأة

 

 منظومة األـُ واأُلّمة واألدوار
إذا كاف مفيـو المنظومة: "مجموعة مف المركبات واألجزاء التي تعتمد في عمميا عمى بعضيا 

وفي المغة  (4)طبقًا لتخطيط محدد يساعدىا )أي المنظومة( لموصوؿ إلى أىداؼ محددة بعينيا"
ـُ: التأليُؼ، وَضُـّ شيء إلى شيٍء آَخرَ ""قاموس المحيط":  " ومنيا جاء النظاـ واألنظمة الن ْظ

والمنظومة. وأبرز مثاؿ عمى المنظومة ىي "المجموعة الشمسية"، المتألفة مف الشمس 
وأسرتيا ذات مكونات نجمية وكوكبية وقمرية وغيرىا. وبسبب النشاط التفاعمي في الشمس 

طاقة لمجموعتيا. ولعظـ حجميا وكتمتيا وّلدت قوة جاذبة فائقة كانت المصدر األوؿ واألىـ لم

                                                           
(1)

 . 243، ص2تحرٌر والتنوٌر، جال 
(2)

 ابن فارس 
(3)

 . 216، ص 11تفسٌر اللباب البن عادل، ج 
(4)

 http://www.jalaan.com/book    موقع مكتبة البحوث. 11/13/2118المنظومة وتحلٌل النظم، بتارٌخ:  

http://www.jalaan.com/book
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بأنظمة وقوانيف أبقت المنظومة الشمسية في صورة وحدة فمكية مترابطة، نتج عنيا توفير 
 جميع المستمزمات البيئية لممخموقات الحية مف أجؿ الحياة. 

"" ـ  ـّ"ر الواسع األمومة دخمت الوالدة ىذا الجذ ىي المنظومة الحية، فبصفة ُأ الذي ربطيا  "أ
""أَ بالمباني المغوية األساسية الثبلث  ""و ـ  ـ  . فكانت األمومة ىي القوة الحاكمة عمى ُأم ة""و ُأ

""أدوار  ـ  ""أَ ، وعمى عبلقتيا بالمباني األخرى ُأ  عبلقة تبلزمية لتحقؽ شروط والتي ُتعد، ُأم ة""و ـ 
""األُ  ، رفد ديمومة البشريةتوفير محضف وموطف مستداـ لمبدأىا األوؿ  ىذه المنظومة التي. ـ 

فتكوف ىي األصؿ. وتتحرؾ في مسيرة الحياة تحت نظاـ ُيدار بأنظمة وقوانيف كونية 
نسانية كػ)المحبة، الرحمة، التسامح، التضحية(  كػ)االنضباط، االلتزاـ، الدقة، االنسجاـ(، وا 

اإلماـ لآلخريف بأدوارىا وأعماليا الشريفة الحرة في لتكوف بعدىا الدليؿ والموجو والمرشد و 
الحياة. وتنطمؽ بعدىا كأمومة واعية حرة راشدة تحمؿ بيف جنباتيا نظرة واسعة ورؤى تحمؿ 
الكثير مف الطموح واألىداؼ التي تحقؽ رسالة السماء لئلنسانية، رسالة التطور وفعؿ الخير 

سيكوف ليا توسعة في معانييا "، األـُ واأُلّمةمة "واإلصبلح، فتكوف ُأمة. تمؾ الموجزات لمنظو 
 وأدوارىا، ليتـ الكشؼ عف حجـ تمؾ المنظومة في فصوؿ البحث. 

 

  المبحث خبلصة
ـ "حدد ىذا المبحث ثبلثة مباني ذات صمة مباشرة باألـ، ىي:  ُـّ و "َأ واعتبارىا مباني ، ُأم ة""و ""ُأ

 . فحصمنا وبصورة مجردة عمى المعاني التالية: أساسية لمجذر

"األُ " ىي أصؿ الشيء وعماده والمرجع الذي يتـ قصده، ألنيا مركز الرفد  :في الشيء ُـّ
 والعطاء، بما تمتمكو مف ميزة خاصة بيا.   

  " ـ  ىو الذي يمتمؾ مف وسائؿ المعرفة والمرشد والمرجع الذي يتـ قصده،  : اإلماـفي الشيء"َأ
دارة دفة قيادتو.   والحكمة والمصداقية التي اكتسب بيا ثقة اآلخر، وأىمتو لبموغ ذلؾ الموقع وا 

واألمة في ، نحو وجهة واحدة، ولها مقصد محدد أجزاء متجانسة تتجهمجموعة تعني  :ُأم ة""
، المنفرد الذي ال نظير لو أي أف قصده منفرد عف المعمـ لمخيرالناس تعني اإلنساف الجامع و 

 قصد سائر الناس، وكّؿ مف كاف عمى ديف حؽ مخالؼ لسائر األدياف فيو أمة. 

ىذا الوضوح في معنى كؿ مبنى مف المباني األساسية التي تػـ اختيارىػا وبنظػرة مجػردة ُيظيػر 
د عبلقػة مػا بػيف تمػؾ األدوار، بأف جميعيا ذات اتصاؿ مباشر باإلنساف، كما ُيبيف إمكانية وجو 

 وأف لممرأة األـ موقعًا بقدر في تمؾ األدوار. وأف صفات الوالدة بعيدة عف صفات األـ. 
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وأف وجػػود األـ فػػي ىػػذا الجػػذر لػػيس بمحػػض الصػػدفة،  فعمػػـ المغػػة ىػػو مػػف عمػػـو ا، والمغػػة 
وعمػى ضػػوئيا القػرآف"، العربيػة ىػي المغػة التػي اختارىػا ا سػبحانو لتكػػوف لغػة كتابػو الكػريـ "

 . "اأُلّمةو ـ األُ األـ" تـ تسميتيا بػ "منظومة  –ىذا الجذر منظومة لغوية في حياة "المرأة جّسد

 

 واألدوار ةمّ واألُ  ـّ منظومة األُ مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ  -جذر  َأ

 مخيرلصفات ل الجامع اإلنساف
 المتفرد بالحؽ، الذي ال نظير لو

 مرشد -قائد
 دليؿ -موجو

 المنشأ واألصؿ
 والمرجع

ـ   صفة األمومة - اأُلـّ   ُأّمة َأ

 أدوار ذات عبلقة باإلنساف

 وجود عبلقة ما بيف األدوار 

 األـ" عبلقة باألدوار  -"لممرأة 
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  خاتمة الفصؿ

 مف بأكثر فخرجت واألـ؟ الوالدة بيف ما فارؽ مف ىؿ سؤاؿ عمى أجابت الفصؿ مباحث .1
 : نتيجة

 الطبيعي، األمومة ونظاـ المشتركة، األولية األمومة: مف مكوف ونظاـ خط األمومة أف .2
 . اليادفة التربوية واألمومة

 . متطورة أمومة واألـُ ثابتة، وراثية أمومة فالوالدة.. والوالدة األـ بيف كبير فارؽ جودو  .3

التكريـ اإلليي لؤلـ.. وما تعنيو كممة األـ مف مكانة وتقدير وأىمية كدور  ظير .4
 .محبة ا لئلنساف بمحبة األـ ألبنائياأساسي، وبوصاية الكتب السماوية، وبتشبيو 

تمؾ النتائج تثبتيا الكتب المقدسة والقرآف واألحاديث النبوي الشريفة ومعاجـ المغة، وكما ذكرنا 
""أَ ما بيف المباني المغوية األساسية الثبلث وجود عبلقة لغوية  ""و ـ  ـ  ""أَ لجذر  ُأم ة""و ُأ ، مف ـ 

 حيث المعنى واألدوار، وأف تمؾ األدوار في واقعيا العممي ىي ذات صمة ببعض في الحياة. 

لغويًا  -وما زلت أكرر -األـ" فبعد أف تبيف -وأف ما يعنينا مف تمؾ العبلقة واألدوار ىي "المرأة
مما شكؿ بنظرنا ، ُأم ةاإلماـ و  ـ "ألَ بالمعاني األخرى  ـ  لمػ األُ وجود عبلقة ما بيف المعنى المغوي 

عمينا في الفصوؿ القادمة مف البحث إثبات وتوضيح ذاؾ االرتباط منظومة عمؿ متكاممة، 
 وىذه األدوار وتكامؿ تمؾ المنظومة.  
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 .. وقوة الفضيمة ومةمّ األُ الفصؿ الثالث: األـُ و 

 تمييد 
 

 المبحث األوؿ: األمومة .. الُمقّيدة: 
 األمومة.. األساسية األولية. -
 رسالة األمومة األولية لممرأة والمجتمع.  -
 تداعيات المفيـو عمى المرأة والمجتمع. -
 األمومة.. المسيرة البانورامية. -
 مؤيديف ومسانديف لؤلمومة األولية.   -
 وقانوف الزوجيةالمنيج الكوني األخبلقي  -
 خبلصة المبحث.  -

 

 المبحث الثاني: األمومة.. جوىر الفضيمة: 
 األمومة التكويف الروحي. -       

 رسالة األمومة الجوىر لممرأة والمجتمع. -
 األبعاد المطروحة في جوىر األمومة.  -
 األمومة والحب الحقيقي.  -
 الحب الحقيقي وقانوف الجذب.  -
 خبلصة المبحث.  -

 

  :الثالث: اأُلمومة .. لموطف والحضاراتالمبحث 
 . األمومة لموطف -
 .   رسالة أمومة الوطف لممرأة والمجتمع -
 دراسات مساندة.  -
 خبلصة المبحث.  -
  مخطط األمومة فضيمة بيف التقييد والوطف.  -
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  :المبحث الرابع: األمومة القاعد اإلنسانية والبوصمة الربانية
 األمومة القاعدة الفطرية اإلنسانية.  -
 فضيمة األمومة بوصمة األـ.  -
 األمومة بيف الفضيمة والواجب.  -
 خبلصة المبحث -

 
 خبلصة الفصؿ
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  التمييد
""ليست  ُـّ فكّؿ مف كتب وتغّنى ومدح وعّبر عف وحسب بؿ ىي أكثُر مف ذلؾ،  ىي الوالدةُ  اأُل

عجابو كاف لؤلـ، وكّؿ مف ىتؼ وتذّكر وحّف وأّف وبكى كاف لؤلـ، وكّؿ المحتفميف في  مشاعره وا 
اليـو الذي ُخصص رمزا لموفاء ولمعطاء ولمحب ىو لؤلـ، فاألمومة تمؾ المشاعر التي جعمت 

 مف الوالدة أمّا، ومف المرأة غير الوالدة أيضًا أمّا! 

ـّ اختيارىا لمدور اإلنجابي، أي لديمومة -تقميبًل مف شأف "المرأة يسل الوالدة"، فيي مف ت
األـ" وىي "صفة األمومة" وأىميتيا في -ولكف لمفت االنتباه لمصفة المميزة لمػ"المرأةالبشرية، 

   بناء مجتمع إنساني ينيض باألمة.

بالطفولة واألسرة، وىذه الثبلثية ُتشكؿ قضية محورية أساسية صفة مرتبطة باألـ و األمومة 
اتجاه ىذه الثبلثية، التي مجرد التفكير ثقبًل وجدانيًا كبيرًا، مجتمعنا، الذي يحمؿ في تطور 
يمقى لمدراسة والتقييـ والتطوير بما يتناسب مع متغيرات العصر، عممية الناحية المف بتناوليا 

نواقيس الخطر أماـ كؿ تغير  تناوؿ المقدسات، وتدؽ في العادةصعوبة كبيرة تشبو صعوبة 
 . ىويتو ةنيبالتيديد يطاؿ بُ  إذ فورًا يشعر المجتمع العربي، ىذه الثبلثيةيطاؿ 

التي وضحت مفيـو األمومة، ودور  المفاىيـ والمصطمحات والتوصياتبرزت تمؾ الثبلثية في 
المألوؼ والمتعارؼ عميو، فأعطى  ف ُبعد خرؽَ األـ. كما ظيرت مفاىيـ جديدة تنظر لؤلمومة م

 سعة لزاوية الرؤيا وأدوارًا خرجت مف األسرة إلى الوطف، لتكوف األـ وطف الوطف. 

الفصؿ سيتـ التركيز فيو عمى مفيـو األمومة وأدوارىا، وسنتناوؿ المصادر والمراجع ىذا 
المتنوعة التي عبرت عنو ُكٍؿ مف زاويتو، لنجيب عمى سؤاؿ ما ىي األمومة؟ وما ىي أدوارىا؟ 

 وما ىي رسالة كؿ مفيـو وتداعياتو عمى المرأة والمجتمع؟ وذلؾ مف خبلؿ أربعة مباحث:  

 تناوؿ مفيـو األمومة األولية األساسية ودورىا.  "األُموّمة.. الفضيمة المقيدة" المبحث األوؿ:

 أىتـ بالمضموف والتكويف الروحي لؤلمومة.  ""األُموّمة.. جوىر الفضيمةالمبحث الثاني: 

   وّسَعت محيط األمومة لتشمؿ الوطف أيضًا. لموطف والحضارات" "األُموّمة.. المبحث الثالث: 

يطرح كيؼ أف األمومة قاعدة " اإلنسانية والبوصمة الربانية ة"األمومة القاعدالمبحث الرابع: 
 . ، وفارؽ النظرة بيف األمومة كواجب أو الفضيمةوىي بوصمة توجيو وتنبيومشتركة، موحدة 
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 المبحث األوؿ: األمومة .. الُمقّيدة: 
 

 األمومة.. األساسية األولية. -
 رسالة األمومة األولية لممرأة والمجتمع.  -
 تداعيات المفيـو عمى المرأة والمجتمع. -
 األمومة.. المسيرة البانورامية. -
 مؤيديف ومسانديف لؤلمومة األولية.   -
 المنيج الكوني األخبلقي وقانوف الزوجية -
 خبلصة المبحث.  -
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  الفضيمة المقيدةة.. ومّ : األمُ األوؿالمبحث 

يضـ ىذا المبحث مفيـو األمومة الوارد في معاجـ المغة، باإلضافة إلى رأي عدد مف الُكتّاب 
والدراسات، مف الُميتميف باألمومة واألـ وأدوارىا الخاصة باألبناء واألسرة، نستخمص منو 
إجابة أسئمة الفصؿ األساسية، وما قد يستجد مف غيرىا، ليكوف أماـ أيدينا مفيـو واضح 

 نستعرض بعضًا منيـ:  جيب عف سؤاؿ ما ىي األمومة؟ وما ىو دورىا؟ ومحدد يُ 
 

  األساسية األولية األمومة
رابطة .. عرفت معنى األمومة الحق ة بعد أف صارت أمًّا  ،صفة األـّ أو حالُتيااأُلموّمة: " -

 . (1)."تصؿ األـّ بأبنائيا تعّد األمومة مف أقوى الروابط اإلنسانّية
ذكر صاحب المعجـ أف الوضع اإلنجابي لممرأة ىي الحالة التي تكسبيا صفة األمومة. والذي 
عبر عنو بمفيـو األمومة الحّقة، حيث رأى أف األمومة الحقيقية أو الفعمية أو الثابتة أو 
اليقينية ىي لممرأة مف بعد اإلنجاب. مما ُيظير برأيو أف األمومة مفيـو محصور بيف األـ 

 ا. كما اعتبر العبلقة بيف األـ وأبنائيا ىي أقوى العبلقات أو الروابط اإلنسانية.  وأبنائي
 

  (2)."الر اِبَطُة ال تي َتِصُؿ الواِلَدَة ِبَأْبناِئيااأُلموّمة: " -
بيف الوالدة وأبنائيا، مما يعني اعتباره أف مفيـو أنيا رابطة حدد صاحب المعجـ األمومة ب

  وأنو ال يرى لؤلمومة مف وجود في حياة المرأة إف لـ ُتنجب. الوالدة واألـ واحد. 
 (3)".اأُلموّمة: "عاطفة ُركزت في اأُلنثى السوية، تدفعيا إلى مزيد مف الرحمة والَشفقة -
الُمنجبة ىي التي تتوفر لدييا  المرأة السويةاألمومة باألنوثة، واعتبر أف صاحب المعجـ ربط 

أف األمومة ال تكتسب األمومة إال مف بعد اإلنجاب. و المرأة أف إشارة إلى عاطفة األمومة، في 
 أبنائيا.   عمى ىي عاطفة مساندة إلى طبيعة المرأة، تكسبيا المزيد مف الرحمة والشفقة 

والطفولة ، وأعني بمقدماتيا اإلنجاب، ال يمكف أف تتحقؽ إال بتحقؽ مقدماتيا" اأُلموّمة: -
 ..يتأكد  ومف ىنا، ال بد ليا مف أمومة، ؽ مف عدـال يمكف أف تولد مف فراغ، أو تنبث

ومف ، والطفولة مف جية أخرى أف تبلزًما جذرًيا خالًدا ينيض بيف األمومة مف جية
ىنا يتحتـ كذلؾ أف تتعانؽ المجاالت وتتشابؾ، فبل تقـو الحواجز الشاىقة بيف طبيعة 

  (4)."وطبيعة الحديث عف الطفولة الحديث عف األمومة
                                                           

(1)
 http://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم المعانً الجامع                                

                   

(2)
 المعجم الغنً. .. من موقع معجم المعانً 

(3)
  المعجم الوسٌط. 

(4)
 هـ. 1359، لسنة 1، السنة 242، ص2، ج2محمد أحمد العرب، "األمومة والطفولة فً اإلسالم"، مجلة البحوث اإلسالمٌة، العدد 

http://www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.asp 
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الكاتب أف األـ والطفؿ تساوي أمومة. وأف اإلنجاب ىو السبب األوحد لتحقؽ األمومة. يرى 
في إشارة إلى رفض  -وأف تحقيؽ األمومة يتـ بااللتزاـ المباشر التاـ لؤلـ مع أطفاليا

المربيات. وأف جميع مجاالت عمؿ واىتمامات األـ متداخمة مع جميع مجاالت احتياجات 
المرأة بعد الوالدة يجب أف تكوف حياتيا واىتماماتيا ومستقبميا كمو في إشارة أف  -أطفاليا

مف تعميـ المرأة أو عمميا أو اىتماماتيا الشخصية مف تنمية  مرىوف بأطفاليا. وأف كبلً 
 ميارات أو مزاولة ىوايات تعد مف الحواجز الشاىقة التي تحجب األـ عف أطفاليا. 

 

ة بيف امرأة ومف تنجبيـ وترعاىـ مف األبناء عبلقة بيولوجية ونفسي اأُلموّمة: "ىي -
تحمؿ وتمد وترضع )عبلقة بيولوجية(  التيوىذا ىو التعريؼ لؤلمومة الكاممة .. والبنات

وتحب وتتعمؽ وترعى )عبلقة نفسية(. وىذا ال ينفى أنواعًا أخرى مف األمومة األقؿ 
ة أمومة بيولوجية فقط، أو ىذه الحال فياكتمااًل كأف تمد المرأة طفبًل وال تربيو فتصبح 

  (1)".تربى المرأة طفبًل لـ تمده فتصبح أمومة نفسية فقط
أف األمومة الكاممة ىي عبلقة خاصة بيف األـ وأبنائيا الذيف مف صمبيا فقط، رأى الدكتور 
كما رأى بأف فقداف أحد أجنحة األمومة . نوعيف مف العبلقات البيولوجية والنفسيةمف خبلؿ 
ال يخرج المرأة مف محيط األمومة ولكنيا ُتعد أمومة غير  -البيولوجي أو النفسي -الكاممة 

  ، وفي كبل الحاليف أف األمومة خاصة باألـ، ولؤلبناء فقط. مكتممة أي ناقصة
 

، مشتممة عمى مراحؿ: الحمؿ، اجتماعيةوتعتبر األمومة، بحؽ، أسمى مينة " اأُلموّمة: -
ورعاية الطفؿ وتربيتو في المراحؿ التالية مف نشأتو. لذا والوالدة، والنفاس، والرضاعة، 

 (2)"فيي تستحؽ االىتماـ، والرعاية الخاصة، والحماية البلزمة المتواصمة.
نما ىي أرفع وأرقى  وّصؼ الكاتب األمومة عمى أنيا دور ميني اجتماعي. وليس كأي دور وا 

مراحؿ تمؾ المينة، والتي  وأعمى وأفضؿ مينة أو وظيفة اجتماعية. كما عمؿ عمى تفصيؿ
بدوره قسميا إلى المرحمة اإلنجابية، ومرحمة التربية. كما أوصى الكاتب بضرورة توفير 

لتمؾ المينة أي لكؿ ما يتصؿ بيا مف األـ واألبناء والبيئة  ةاالىتماـ والرعاية والحماية البلزم
     ألف األمومة ىي خاصة باألـ، وقاصرة عمى األبناء. المناسبة.

اأُلموّمة: "األمومة ىي سموؾ إنساني مرجعو عوامؿ جسمية ونفسية خاصة لدى  -
المرأة، إف غريزة األمومة ىي أقوى دافع إنساني تقـو بو المرأة وبواسطة ىذه الغريزة 

                                                                                                                                                                      
 
(1)

 د. محمد مهدي، استشاري الطب النفسً، سٌكولوجٌة األمومة.  
(2)

 م. 8/4/2115، السنة 1161كاظم المقدادي، "حقوق األطفال والشبٌبة"، موقع الحوار المتمدن، العدد  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35171 
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جياد فكري وبدني ألطفاليا الصغار الذيف ال  نرى المرأة تقـو بالتضحيات مف سير وا 
  (1)يحتاجونو.."يستطيعوف الحصوؿ عمى ما 

. وأف ىذه الغريزة ينتج عنيا باألـ واألبناءعتبر الكاتب األمومة غريزة فطرية تمقائية خاصة ا
إشارة إلى الرعاية والحماية واالىتماـ، أي  -إشارة إلى الحمؿ، وآخر نفسي -سموؾ جسماني

األـ، أي أنيا تفوؽ العبلقة النفسية المتكونة بيف األـ وأبنائيا. وأف األمومة أقوى غريزة في 
، وحتى غريزة البقاء عمى قيد الحياة. كما ةغريزة الحاجات العضوية، والنفسية، واالجتماعي

 يؤكد الكاتب عمى قوة غريزة األمومة عند األـ بتقديـ التضحيات ألبنائيا. 
  

التوصيؼ لؤلمومة تفاوت بيف عاطفة، وغريزة، ورابطة أو عبلقة، ومينة. .. نخمص إلى أف
ف األمومة المعّبر عنيا باألمومة الكاممة والحّقة ىي األمومة الجامعة بيف الجانب البيولوجي وأ

ىو األسرة، وأف ميداف األمومة  ،أو الجسمي والجانب النفسي. وأف األمومة عاطفة تخص األـ
. وأف عممية اإلنجاب ىي ركف ىاـ ومشترؾ بيف جميع ما ذكر فقط األـ واألبناءوأبطاليا ىـ 

اعتبرىا الذي أضاؼ الكاتب إلييا أمومة أخرى و "سيكولوجية األمومة"  األمومة، باستثناء عف
وىناؾ مف طرح مف خصاؿ األمومة أمومة غير مكتممة، كاألمومة البيولوجية، أو النفسية. 

ُرفعت و األولية لدى األـ. تفوؽ غريزة الحاجات الشفقة والرحمة. وآخر التضحية وذكر بأنيا 
بؿ أحدىـ بضرورة االىتماـ ومساندة ىذه األمومة والحرص عمى حمايتيا وتوفير توصية مف قِ 
 احتياجاتيا. 

 

 نستخمص مفيـو لؤلمومة مف أصحاب ىذه النظر، فُنجيب عمى سؤاؿ ما ىي األمومة؟
 

تربط األـ مشاعر خاصة باألـ المنجبة، وعبلقة بيولوجية نفسية األمومة األساسية األولية: 
   بأبنائيا.

 

 األمومة األولية لممرأة والمجتمعرسالة 
يتمقى المجتمع رسالة مفادىا بأف األمومة عاطفة خاصة باألـ وأوالدىا، وأف أىمية وجود 

تتطمب تضحيات المرأة وتحقيؽ ذاتيا في ىذه الحياة مرتبط باإلنجاب. وكذلؾ ىي وظيفة 
تعتمد عمى ميارات فطرية فبل يسع لوجود وظيفة أخرى معيا في حياة األـ، كما أنيا ، عظيمة

وعميو فيي مشاعر ُتمثؿ ىبة الخالؽ. وجدانية مكثفة  ليست بحاجة إلى تطوير، ألنيا عاطفة
ليس لمعقؿ دور في توجيييا أو تطويرىا ألنيا مستندة عمى الجانب النفسي العاطفي الفطري 

                                                           
(1)

 م.21/2/2112جبار، "غرٌزة األمومة لدى المرأة"، موقع منتدٌات ستار تاٌمز، السنة  
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. أي األمومة دورإعاقة لمتسبب في ىو ارة إلى أف المنطؽ العقمي والعمـ لدى األـ، في إشا
بدور األمومة. وال يمنع ذلؾ مف أكثر عقبلنية كانت أقؿ جدارة في القياـ األـ  كانتكمما 

مما  العقمي العكس مما يعني أف عاطفة األمومة ليا تأثير عكسي أو سمبي عمى المنطؽ
ألـ" عمى حسف االختيار واتخاذ القرار الصائب، وبتالي تؤدي ا-تتسبب في إضعاؼ قدرة "المرأة

 مشاعر األمومة إلى التشويش عمى عمؿ العقؿ!.  
 

 عمى المرأة والمجتمع األمومة األوليةتداعيات 
األـ ضمف إطار مجتمعي، ال يرى المجتمع أمومتيا إال في حدود  –وضعت تمؾ المفاىيـ المرأة 

ىذا اإلطار. وأف أي محاولة لتجاوز ىذه الصورة والخروج عف ىذا اإلطار، نتاجو الخدش أو 
االنتقاص مف أمومة المرأة بداخؿ نفسيا، وأماـ المجتمع. كما يترتب عميو تكويف مشاعر 

ارات وأدوار، مستندة أو بمرجعية تمؾ النظرة التي ماؿ، واتخاذ قر آوأفكار، وبناء أىداؼ و 
 المفاىيـ عف األمومة.   ىذهحددتيا 

تمؾ الصورة وذلؾ الوضع فرض أف المرأة ال تكتمؿ أمومتيا وال تكوف سوية إال باإلنجاب.  
وأف لولي األمر  ،في حياتيا اً وضروري اً أساسي اً مما يتوجب عمى المرأة أف يكوف الزواج شرط

وأف تسعى مف بعد الزواج لئلنجاب بكؿ ما أوتيت لكي تحقؽ سرعة تزويجيا. الحؽ في 
وأف األمومة ىي الشيء الوحيد الذي ُيكسب األـ الشعور بتحقيؽ ذاتيا  ،األمومة الكاممة

ف لـ ُيكتب ليا اإلنجابوبأنيا امرأة سوية.  فإف ىذا ينقص  -إشارة إلى عقـ أحد الزوجيف -وا 
مجتمع. وأف األبناء ىـ ليا الذاتي ونظرتيا لنفسيا ونظرة المف أمومتيا ويخدش في كما

الطبيعية واالجتماعية والشرعية األولى. مما يترتب عميو مبلزمتيا لممنزؿ واألبناء مسؤوليتيا، 
إلى حيف أف يكبروا. ويبقى لمزوج أماـ نفسو والمجتمع والشرع والقانوف الحؽ في اتخاذ أي 

حافظة عمى ىذه الصورة وحمايتيا مف أي تغيير يعبث بيا، أسموب ميّذب أو رادع يكفؿ الم
لتبقى رؤية وأىداؼ كطمب األـ مواصمة التعميـ أو العمؿ أو حتى ممارسة ىواياتيا أو السفر. 

وطموح وأدوار األـ محصورة في ىذا اإلطار اإلنجابي، ويكوف أبطاؿ حياتيا ىـ األبناء والزوج 
 المعمقة في األسرة.  فقط، فتكوف صورتيا المكتممة ىي تمؾ

 

لدورىا اإلنجابي، والذي ال يجب أف يكوف ليا صورة بانورامية ىذا المفيـو وضع المرأة في 
 واالمجتمع فتمسكىذا المفيـو أسَر الكثير وجمع الكثير مف المؤيديف لو مف أفراد  دور معو.

، وحتى ـوبحوثي ـالحقوقية، ودراساتي ـالدينية، وقوانيني ـ، وفتواىـعميو أدبياتي ، وبنوابو
التمفزيونية. فتضخمت تمؾ الصورة لكي ال تتيح الفرصة ألي صورة  ـومسمسبلتي ـأفبلمي

ىي الصورة الوحيدة في عقمية المرأة ؤلمومة ودور األـ ىذه الصورة لأخرى لمظيور، ولتبقي 
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ني مساس ألحد المقدسات مس ليذا الكياف الثبلثي يعوأي أبدا اآلبديف، وفي ساحة المجتمع 
 واليوية العربية األصيمة.  

 

  المسيرة البانوراميةاألمومة.. 
فاألـ خير تبدأ باألـ وبدورىا البيولوجي،  األمومة والطفولة واألسرة،صورة بانورامية لثبلثية 

حانية، تحمؿ جنينيا في بطنيا يزيدىا بنموه ضعفًا، ويحمميا فوؽ ما تطيؽ عناء، تقاسي 
وىنًا عمى وىف، تفرح بحركتو وتقمؽ بسكونو، إلى أف تأتي ساعة  الوحاـ، فيكوف حمميامرارة 

خروجو فتعاني ما تعاني مف مخاضيا، حتى تكاد تيأس مف حياتيا، وما يكاد الجنيف يخرج 
قسرًا فيمزؽ المحـ، أو ٌيفتح البطف، فتسمع صراخو وٌتبصره إلى جانبيا فإذا ىي نسيت 

 ـ يكف إذا انقضى. آالميا، وكأف شيئًا ل

ذا بالجرعة األولى مف طاقة األماف لؤلمومة األصيمة  إف يبلمس وما جسـ الطفؿ جسـ أمو وا 
تحيط بالمولود والتي منيا يكوف استقراره الداخمي بعد الفزع األكبر الذي انتابو مف أثر تغير 

عرؼ ما النور، وكاف كائنًا عالمو كّميًة وفجأة، فقد كاف وحيدًا في ظممات ثبلثة لـ يَر أحًدا وال ي
مائيًا فأصبح ىوائيًا، وغذاؤه وىواؤه يأتيانو جاىزيف، وفضبلتو تخرج ال يدري عنيا شيئا، يتـ 
ذا بو ُيفاجأ  ذلؾ كّمو بأعمى مستوى مف الجودة والرقي، بحبؿ سري متصؿ بينو وبيف أمو، وا 

شعر بيا تتحرؾ في داخمو، بوجود أجيزة ومعامؿ بداخمو، يتساءؿ أيف كانت قبؿ ىذا اليوـ؟ ي
إحداىا تطمب لو األكّؿ، واألخرى اليواء، والثانية الدؼء، والتي تمييا تعصره ألمًا لُتخرج مف 
أمعائو شيئًا لـ يشعر بو مف قبؿ، وأخرى ُتصارع مع األـ حماية ومناعة.. وغيرىا الكثير، لقد 

مف جوع وآمنو مف خوؼ. فيأتي كاف بعيدًا عف ذلؾ كّمو، يصرخ اآلف لتوه طالبًا ممف أطعمو 
جسد أمو كطوؽ نجاة بالنسبة لو، وجرعة أماف يتمقفيا بعد والدتو مباشرة، فتكوف بمثابة 
موطئ القدـ األولى التي تثبتو في ىذه الحياة، وحجر األساس الذي تضعو في نفس طفميا، 

 لعالـ. تبسط لو رداء اآلماف والحب والحماية ليخطو عميو خطواتو األولى في ىذا ا

فتعبيا  أبنائيا،نجد النصوص الدينية تؤكد عمى مكانة األـ، وحقيا الكبير عمى ومف ىنا  
وىذا ما   ،آخر، حتى جيد األب الحمؿ والوالدة والحضانة، ال تقاس بأي جيد أثناءوتضحياتيا 

الذي يمكنو تقديـ و كمّ "اإلنساف الوحيد في الكوف بأف حيف أوضح "د. حسيف أميف" شيد بو 
ىذه الخدمات ليذا الدكتاتور الصغير عف طيب خاطر ودوف أيو شكوى أو تذمر ىي أمو..  كؿّ 

وأمو فقط، أما أبوه ففي إمكانو القياـ ببعض ىذه األعماؿ بعض الوقت فقط. وكذلؾ ال يمكف 
لتي تقدميا لؤلب أو ألحد ىؤالء الكبار أف يقدـ لمسمطاف الصغير النوعية نفسيا مف الخدمات ا

يا ضرورات ال غنى عنيا مف أجؿ كمّ والحناف، و  نفسيا مف الحب والتفاني لو أمو، وال الدرجة
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فيي مف يضع لبنات األساس في عقؿ  (1)"السميـ لنفسية الطفؿ وجسمو وعقموالتكويف 
ونفسية ابنيا، مما يتطمب منيا أف تصرؼ ىميا وفكرىا ووقتيا إلى خدمتو ليؿ نيار، تغذيو 

يا، وتنمية بيزاليا، وتؤثره عمى نفسيا بالغذاء والنـو والراحة، وتقدمو عمى طموحيا بصحت
 وآماليا فيو المستقبؿ بالنسبة ليا. 

شيئًا فشيئًا منتقبًل مف مرحمة التكيؼ مع وظائؼ جسمو الجديدة إلى مرحمة  ينمو الطفؿ
ولماذا؟ تراه يمعب التعرؼ عمى مف وما حولو، يعيش في حيرة فتكثر أسئمتو: كيؼ؟ ماذا؟ 

ويأكّؿ ويشاىد التمفاز ولكنو يرجع لسؤاؿ لماذا؟  فيو في حيرة وغربة إذ كيؼ سيتعامؿ مع كّؿ 
ما حولو؟ ىو ال يعرؼ عنيـ شيئًا؟ يرى أفرادًا ُكثر بأحجاـ وأشكاؿ وألواف مختمفة، ينتقؿ بيف 

نًا وأحجامًا وأشكااًل أذرع كثيرة تتمقفو، ويشاىد أماكف عديدة، ويسمع أصواتًا، ويرى ألوا
مختمفة! يصرخ في داخمو ما ىذا وأيف أنا؟ كمف كاف في غابة أو كيؼ وُأخِرَج إلى مدينة 
صاخبة، ييولو كّؿ ما يراه وفي الوقت نفسو يريد أف يتعمـ ويعرؼ ويتكيؼ ويعيش ويفيـ ما 

قمؽ والخوؼ حولو، تنتابو مشاعر جديدة مختمطة مف جراء كؿ ذلؾ، يمتزج بداخمو التوتر بال
دراكو فيسأؿ لماذا؟ تخرج إجابات أمو كشعاع  والرغبة في التعرؼ، كّؿ تمؾ ظممات تمؼ عقمو وا 
نور يشؽ ظمماتو، ممسكة بيده كمرشد ودليؿ في طريؽ التعرؼ عمى ىذا العالـ لتكوف معّممو 

ابات التي تفتح لو أجواء التساؤؿ المطمؽ بكّؿ حرية لكّؿ ما يتبادر إلى ذىنو، إج األوؿ،
يتذوؽ منيا طعـ المحبة واألماف، تشجعو عمى التآلؼ مع كّؿ ما يحيط بو، فينطمؽ محاكيا 
كممات أمو وحركاتيا وسموكيا، فتنمو بداخمو بذور الثقة وحب المعرفة، التي ُتولد شعورًا بأنو 

إلى يممؾ الكثير الذي قد ال يستطيع التعبير عنو وىو في ىذا السف ولكنو يممكو، فتراه يتجو 
األشياء يحمميا ليتعرؼ عمييا أو يفككيا وبتعبيرنا ُيخربيا ولكف بالنسبة لو يكتشفيا، أو 
يتسّمر أماـ التمفاز، أو يرّكز سمعو مع المتحدثيف، فيعاود تكرار السؤاؿ لماذا؟ وتبقى األـ 
الطرؼ المشجع والداعـ والمغذي لفضوؿ طفميا المعرفي، تنقب في طينتو الداخمية لتكشؼ 

مواقع كنوزه الدفينة مف ميارات وقدرات بطريقة سميمة محفوفة باألماف لنفسو، واحتراـ  عف
عقمو، وبالمحبة لو، والتمييد لمستقبمو، ىي فترة ال ُيستياف بيا، تمؾ التي استطاعت فييا 

معرفة إلى شاطئ التعرؼ عمى األشياء  البلغربة وظممة األـ أف تنقؿ ابنيا إلى بر األماف مف 
 واالستقرار النفسي الخاص بمرحمتو تمؾ. 

يكبر الطفؿ ويكبر كّؿ ما فيو ليكوف فتى اكتمؿ رشد عقمو ونفسو بتربيتو بروح الحب الصادؽ   
وبسيؿ مف طاقة األمومة المتدفؽ المستمر، المرافؽ لو في كّؿ مرحمة مف مراحؿ عمره، ولكّؿ 

                                                           
  .33، صم1111، القبهرة، 1الورأة بيي الشبرع والبيج، حسيي أهيي، دار الشروق، غ (1)
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لعبو، دراستو، رفقتو، سفره، زواجو، تبقى األـ المرشد النصوح األميف التي  ما يقـو بو، في
تفرح لفرحو وتحزف لحزنو فعاطفة األمومة لدييا ال تراه قد كبَر واعتمد عمى نفسو أو تزوج أو 
أصبح أبًا أو َجدًا، لُتوقؼ اىتماميا أو حبيا أو نصحيا لو، كما أف مرافقتيا لو ال تنشد مف 

ليسْت ىناَؾ ": شوبيرؿ وقبًل ماديًا إال الوفاء لتمؾ العاطفة، ليكوف ابًنًا بارًا بيا، يورائيا مقاب
حبٍّيا، دوَف أف تسأَؿ عف مقابٍؿ  كؿّ حناِنيا و  كؿّ حياِتيا و  كؿّ تَيُب إنسانة في الدنيا في الحياِة 
ف لـ يقابميا بالوفاء والبر وكاف عاقًا فصدؽ الحب وأصالة عاط "،إاّل األُـّ! فة األمومة ال وا 

بالتفكير في الدعاء عميو بؿ طمب اليداية والصبلح والخير لو مدى الحياة، تمؾ تسمح ليا 
  تماـ وكماؿ األمومة الحقة، كما يصورىا أصحاب األمومة األولية. ىي 

 

  ف لؤلمومة األوليةوف ومساندومؤيد
 مقاببلت: ، سواء في دراسات أو ُكتب أو أكدوا تمؾ الصورة نستعرض نموذج مف الذيف

 

 "عمؿ المرأة واالختبلط وأثره في انتشار الطبلؽأواًل: دراسة "

ُأجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية )مدينة جدة(، نقمت نتائجيا مجمة البحوث 
المرأة: عدـ الطبلؽ، إذ يترتب عمى عمؿ و وجػود عبلقػة بػيف عمػؿ المرأة اإلسبلمية، عف "

ىماليا لبعض شؤوف الزوج واألوالد، وكذلؾ يترتػب عمى عمميا آثار نفسية  تفرغيا لؤلسرة، وا 
يػأتي في مقدمتيا: شعورىا المتزايد باالستقبلؿ، واالعتزاز بكػيانيا. ونتيجة إحسػاس الزوجة 

أف يتغمب العاممة بقدرتيا عمى االستقبلؿ يتولد عند الرجؿ إحساس داخمي بالضعؼ، فيحاوؿ 
عميو بالقسوة عمى الزوجة رغما عنو، ليؤكد أنو ما زالػت لػو الكػممة العميا، والسيطرة 

 (1)"الكاممة.
الطبلؽ يرجع إلى أمريف: األوؿ إىماؿ المرأة وتخمييا عف مبرر أظيرت الدراسة أف  تعميؽ:

فكر المرأة واجباتيا ومسؤولياتيا اتجاه األسرة. ثانيًا: رفض الرجؿ لمتغير الحاصؿ في 
وتجاوز ييدد كرامتو، التي يصونيا بالقسوة عمى  اً خطر باالستقبللية. مما اعتبره وشعورىا 

زوجتو. ىذه النتائج لمدراسة تؤكد عمى تضخـ األمومة األولية باعتبار المرأة ىي المسئوؿ 
ف سمطتو وسيطرتو عمييا، ال في دعمو إلييا، وأوأف كبرياء الرجؿ في األوحد عف األسرة، 

  شعورىا باالستقبللية ُيخؿ برجولتو.
                                                           

تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث مجلة دورٌة  ،مجلة البحوث اإلسالمٌةفضٌلة الدكتور عثمان جمعة ضمٌرٌة،  (1)

 هـ،  1427-1426، سنة 77العدد، المملكة العربٌة السعودٌة، العلمٌة واإلفتاء
 

 http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx  
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  (1):البيانونيعبد المجيد الدكتور ثانيًا: مقاؿ لمشيخ 

 األولوّيات وأىّميا في حياة المرأة المسممة: رعاية األوالد في مممكتيا الصغيرة، أكبر"]ف إ
بحّؽ  حصف المجتمع الداخمّي: أال وىي األسرة، تربية صالحة لؤلوالد وحسف تنشئة، وقياماً 

  [...".ويحّققيا الزوج عمى أحسف وجو، وتنمية إيمانّية وتربوّية لنفسيا بما يخدـ ىذه األىداؼ

ىكذا ىو تأثير ىذه المفاىيـ عمى الطبقة المتعممة في المجتمع، فقد ُصبغت ثقافتيـ  تعميؽ:
وقرنيا  بصبغة تمؾ المفاىيـ. ونرى الدكتور قد  أعطى لنفسو الحؽ في تحديد أولوليات المرأة،

بالديف، فإف لـ يكف كؿ ما ذكره أو جزء منو مف أولوياتيا، فيي بعيدة عف اإلسبلـ!! وال ُتعد 
 امرأة مسممة بنظره.  

ـّ يقوؿ:  "حّؽ األمومة"،]وعميو فقد تقدـ باقتراح ييدؼ إلى حفظ حؽ األـ أسماه  "إّف كّؿ أ
التربية .. فكيؼ لو رّبت ثبلثة في  دكتوراهتنجح في تربية طفؿ واحد تستحّؽ أف تمنح شيادة 

ظاّف أّف ما  اعترافًا ليا مف المجتمع بعظـ الواجب الذي تقـو بو، وكيبل يظفّ أو أكثر..  أطفاؿ؟
األديبة، أو الكاتبة أو  ىي فيو ىّيف يسير، ىو أقّؿ شأنًا، وأدنى حّظًا مف المرأة المعّممة أو

ّف الفرؽ بي  األـّ وىؤالء النساء أّف األولى، وىي ف المرأةالباحثة أو الطبيبة أو الداعية .. وا 
وأّما األخريات فإّنيّف ساعيات في ، خراً آو أّواًل  تؤّدي وظيفتيا الفطرّية ساعية في خدمة األّمة

ـّ في خدمة أّمتيّف ثانيًا .. وفرؽ كبير بيف الفئتيف حّظ أنفسيّف أّواًل،  ["ث

" أمومة المرأة وظيفة تستحؽ المكافئة عمييا بشيادة عميا مقابؿ كؿ البيانونيأعتبر " تعميؽ:
 منو لرفع معنويات األـ وبياف أف ما تقـو بو أمر عظيـ، يفوؽ سعيطفؿ يتـ إنجابو. في 

عمميا خارج المنزؿ. وفي رسالة تصؿ إلى المرأة أواًل والمجتمع ثانيًا بأف األولى لممرأة بيتيا، 
بناء ورعاية الزوج، ىو مسمؾ المرأة المسممة في الدنيا، وطريقيا إلى وأف اإلنجاب وتربية األ

صبلح المجتمع. وعميو فإف ىذه الوظيفة ىي الوظيفة األسمـ واألضمف ليا لنواؿ  الصبلح وا 
 رضا الرب والدخوؿ إلى جنانو. 

محبات لرجاليف  ينصحف الحدثات أف يكف  " يطمب مف األميات أف" تيطسالقديس "ثالثًا: 
ال عفيفات، مبلزمات بيوتيف، صالحات، خاضعات لرجاليف، لكي  متعقبلت، ،ويحببف أوالدىف

 .(2)كممة ا" ىعم يجدؼ

                                                           
(1)

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215171موقع ملتقى أهل الحدٌث      
(2)

  mothers.html-Christian-http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic، 5-4:2تٌطس  

http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-Christian-mothers.html
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ومبلزمة نجد القديس يطالب بتوجيو الزوجات الحديثات ونصحيف، بالقيـ واألخبلؽ،  تعميؽ:
 ،استكماؿ أمومة المرأة وصبلحياف مف ضمف اشتراطات اف الطمباذالمنزؿ والخضوع لمزوج. ى

 كما قرف مخالفة ما أورده، بمخالفة تعاليـ ا أو التقصير والكفر بكممتو. 
 

نجد أنو تـ التركيز عمى بالنسبة لدور الزوجة وبالنظر إلى رأي كؿ مف البيانوني والقديس 
بإسبلـ المرأة والثاني مزوج وااللتزاـ بالبيت، وربطو بالديف. األوؿ لمعاني محددة، كالخضوع 

لدى الزوج واألسرة والمجتمع، يستوجب تدخؿ قوة  اً بمخالفة تعاليـ ا. ىذا المعنى يخمؽ فيم
تعاليـ ا حيف تفكر المرأة لمخروج لمعمؿ، وتدبير أمر رعاية أبنائيا لغيرىا  ة رادعة تحفظيخارج

نو. وأف المرأة المصرة عمى العمؿ أف عمؿ المرأة ترؼ بإمكانيا االستغناء عو  .في ىذا األثناء
اإلليية لدنيوية المادية، عمى الوظيفة ىي نشاز، قاسية، ضعيفة اإليماف، ألنيا فضمت الوظيفة 

مـز وأف أي دور مجتمعي لممرأة ىو دور غير مُ . المضمونة النتيجة، ذات المكسب الرباني
  . ُأسريةيستوجب عمى المرأة التضحية بو أماـ أي عقبة أو مشكمة 

 

 في كتابو )األخبلؽ( (1)"سامويؿ سمايمي" العالـ اإلنجميزيرابعًا: 
مف "إف النظاـ الذي يقضي بأف تشتغؿ المرأة في المعامؿ ودور الصناعات ميما نشأ عنو  

ـ ىيكؿ المنزؿ، وقوض أركاف العائمة، دثروة، فإف النتيجة ىادمة لبناء الحياة المنزلية، ألنو ى
االجتماعية، ألف وظيفة المرأة الحقيقية ىي القياـ بالواجبات المنزلية، كترتيب وفرؽ الروابط 

مسكنيا، وتربية أوالدىا، واالقتصاد في وسائؿ معيشتيا، مع القياـ باالحتياجات العائمية، ولكف 
المعامؿ سمختيا مف كؿ ىذه الواجبات بحيث أصبحت المنازؿ غير المنازؿ، وأضحى األوالد 

ر التربية الحقيقية، لكونيـ يمقوف في زوايا اإلىماؿ، وأطفئت المحبة الزوجية، يشبوف عمى غي
وخرجت المرأة عف كونيا الزوجة الظريفة والقرينة المحبة لمرجؿ، وصارت زميمتو في العمؿ 

  ". والمشاؽ، وباتت عرضة لمتأثيرات التي تمحو غالًبا التواضع الفكري
 

ة أف الدور الحقيقي والكامؿ لممرأة ىو المنزؿ، وأف ـ سامويؿ عمى نظر أكد العالِ  تعميؽ:
، تداعيات خروجيا لمعمؿ تسبب في كوارث ىدمت أركاف األسرة، وفككت الروابط االجتماعية

وشوىت الفطرة النظيفة المحبة لممرأة مما انعكس سمبًا عمى اإلىماؿ في تربية األبناء، 
 والتقصير في واجباتيا الزوجية. 

 

    (2)اإلعبلـ.. مجمة إلكترونية:خامسًا: 

                                                           
(1)

 المصدر نفسه.   
(2)

 ء.األمومة أعظم هبة خص بها هللا النسا -الحمل والوالدة -حٌاتك سٌدتً -منتدٌات سٌدتً النسائٌة 

http://forum.sedty.com/t643813.htm 
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فأف ، عممت بذلؾ أنياحتى بمجرد  أوالمرأة بأنيا تحمؿ جنينًا في بطنيا  إحساس"بمجرد 
رأت بطنيا يكبر  إذافما بالؾ ، مرتاحة تجدىا سعيدة مرحة بالنياية ،الكوف ال يتسع بفرحتيا

وبكؿ  أمويرجؼ بطف  رجفةكؿ ، داخميا روح تحس بكؿ دقة قمب تنبض في عف شير اً شير 
 األـيزداد تعمؽ  خبلؿ ىذه الفترات، يتحرؾ حتى مف فوؽ المبلبس األـترى بطف  بسيطة حركة
 ،اءىيتنفس ىوا ،يحس بخوفيا ،يميز صوتيا ،معاىا يناـ ،يقاسميا الحياة أكثرو  أكثريا نبجني

 ".يفرح لفرحيا ويحزف لحرنيا ويتأثر بحالتيا المزاجية ،الماء الغذاء ويشاطرىا يسمع نبضاتيا

 مشاعر األـ وُيغذيوباختصار وتكامؿ، لُيثير يعرض موضوع المجمة الصورة البانورامية  تعميؽ:
 ، لكي ال ترى في األمومة سوى ىذا الدور. بفكرة األمومة األساسية

 

  الكوني األخبلقي وقانوف الزوجية المنيج
. الكوني بالقوانيف وىي المؤشر والمرشد لحركة اإلنساف في التغيير والتطوريتعامؿ المنيج 

لوصؿ اإلنساف بيذه القوانيف ليعيش حياة طيبة متناغمة  األدياف السماويةجاءت تعاليـ و 
اإلنساف المرأة والرجؿ كبلىما عمى ومتسقة مع ما أراده الخالؽ لو، فكانت صناعة اإلنساف، 

اإلنساف إلى قانوف الزوجية الكوني بعد أف انحرؼ عف قواعده، وذلؾ ، جاءت لُتعيد السواء
حيف ُأخرجت المرأة منو بنظرة التمييز بيف البنت والولد، واستعبلء الجنس الذكري عمى 

ُكن ا ِفي اْلَجاِىِمي ِة اَل َنُعدُّ النٍَّساَء َشْيًئا )رض( في البخاري: " رواية عمر بف الخطاباألنثوي، ب
ـُ َوَذَكَرُىف  الم ُو رََأْيَنا َلُيف  ِبَذِلَؾ َعَمْيَنا َحقًّا َجاءَ  َفَمم ا ْسبَل في محاولة لبلستحواذ عمى موقع  (1)"اإلِْ

 المرأة في ىذا القانوف وتغيير قواعده.  

يوجد اإلنساف كزوج في قانوف الزوجية الكوني، حاؿ جميع الكائنات والخمؽ! ولكنو الوحيد 
القانوف بالتخيير وىـ بالتسيير، ذلؾ التخيير الذي يجعؿ أمامو طريقيف إما  الذي يعمؿ في ىذا

ما  السير وفؽ قواعد ومبادئ ىذا القانوف لكي ُيحقؽ الراحة والسبلـ والسعادة في حياتو، وا 
ف كاف أغنى الالمخالفة وظممو لنفسو وغيره وب تالي لف يحصد إال التعب والعناء والتخمؼ، وا 

ُسن َة الم ِو ال ِتي َقْد َخَمْت ِمف َقْبُؿ َوَلف َتِجَد ِلُسن ِة ﴿لعمـو الدنيا والديف، فتمؾ  األغنياء أو حامبلً 
  (.23)الفتح:﴾الم ِو َتْبِديبًل 

                                                           
(1)

وي؛ عضو الجمعٌة  العلمٌة السعودٌة"، موقع صٌد الفوائد ٌفوزٌة الخل "الرجل مودة ورحمة"،  

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/14.htm 
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ىذا الذي تخضع لو جميع األشياء في  (1)ُيصنؼ قانوف الزوجية بأنو القانوف الثاني األساسي
َوِمف ُكؿٍّ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْيِف ﴿وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى:  الزوجية تسود الوجودالكوف، ف

ـْ َتَذك ُروفَ  كؿ واحد معو آخر مف جنسو، فيو تعني بأف الزوجية في المغة و  (49)الذاريات:﴾َلَعم ُك
يقاؿ: َزْوٌج َأو وكما جاء في "لساف العرب ألبف منظور" قولو: ]" ،واحد مف اثنيف لو شريؾ

يقولوف: عندي زوجاف مف .. والعرب اؿ َأبو بكر: العامة تخطئ فتظف َأف الزوج اثناف،ق.. َفْردٌ 
الحماـ، يعنوف ذكرًا وُأنثى، وعندي زوجاف مف الخفاؼ يعنوف اليميف والشماؿ، ويوقعوف 

قوؿ ا عز و  [الزوجيف عمى الجنسيف المختمفيف نحو اأَلسود واأَلبيض والحمو والحامض.
ْوَجْيِف الذ َكَر واأُلنثى وَأنو َخَمؽَ ﴿وجؿ:   . فكؿ واحد منيما زوج  (45:لنجـ)ا﴾الز 

ف الزوجيػػة فػػي الػػدكتور "الميبيػػدي" فػػي مقػػاؿ عممػػي )بتصػػرؼ( قػػانو وبنظػػرة عمميػػة يوضػػح
مػف طاقػة  قبسػو، أو فحصػوا اً أنيػـ كممػا حطمػوا جسػيمعمماء الفيزياء  وجدالفيزياء، فيقوؿ: ]

أف وقد توصموا إلى أف "الزوجية" تتعمؽ "بالتتامية" التي تعني وجدوىا تخضع لقانوف الزوجية، 
مثػػاؿ: الػػذرة المكونػػة مػػف  ،زوج آخػػر بحيػػث يشػكؿ )الػػزوجيف(أو يكممػػو مػػو تمّ كػؿ زوج )فػػرد( يُ 

يمكػف أف نمخػص .. و السػالب )اإللكترونػات(المكممة أو المتممػة لمػزوج الموجب )النواة( الزوج 
ف الزوجيػة أُيظيػر "الميبيػدي"  (2).[.الجزء أو الكؿ إلى الغيرسر الزوجية في احتياج الجزء إلى 

، إلػى اآلخػربحاجػة فيػو زوج تعنػي كػؿ  ،تحػت الػذرة إلػى المجػرةىو السارية في الكوف مف ما 
. ألحدىما عمػى األخػروفي الوقت ذاتو يتحرؾ ويعمؿ ىذا الزوج في استقبللية مف دوف طغياف 

. والقمػر، وفػي أجسػادنا العينػيف واليػديف والقػدميف نػرى ذلػؾ فػي الطبيعػة بػيف الشػمسوكمثاؿ 
فالزوجية ُتحقؽ غاية مشتركة في الحياة ال تكتمؿ إال بأداء كػؿ واحػد منيمػا لػدوره باسػتقبلليو 

 الزوج وتشاركية الزوجية. 

لو في ىذا القانوف والذي أسماه "قانوف األزواج أو قانوف  اً ويمخص الدكتور "شحرور" بحث
أف العبلقة التقابمية بيف زوجيف ىي عبلقة خارجية : "الثنائية التقابمية في األشياء" بما يمي

قانوف التكيؼ في ، وينبني عميو "بيف شيئيف تقـو عمى التأثير والتأثر المتبادؿ بينيما
لعبلقة بيف الزوجيف بأنيا عبلقة تأثير وتأثر فكؿ زوج طبيعة ا "شحروريصؼ " (3)"الطبيعة.

يمتمؾ مف الصفات والقدرات واإلمكانيات ما يكوف اآلخر بحاجة إليو، وما يؤثر بيا عمى الزوج 
لذا ىي ، ظير مساعدة كؿ زوج لآلخر مف دوف تعدي عمى حريتو أو حرماف لحقوتُ اآلخر، أي 

ونتاج ىذا التبادؿ المبني عمى قواعد وعبلقة صحيحة يكوف التأثير والتأثر، عبلقة تبادلية، 
                                                           

(1)
ل الكون واإلنسان، الفصل محمد شحرور، دراسات إسالمٌة معاصرة )أ( "الكتاب والقرآن"، الباب الثانً: جد محمد شحرور 

 http://www.shahrour.org/?page_id=623قوانٌن جدل الكون، موقع شحرور األول: 
(2)

  http://ikhwansohag.com، هـ 2211-21-3 ،حسٌن رضوان اللبٌدياإلعجاز العلمً "سر الزوجٌة من الذرة إلى المجرة"،  
(3)

 . 234محمد شحرور، دراسات إسالمٌة معاصرة )أ( "الكتاب والقرآن"، الط، دمشق: األهالً للطباعة والنشر، ص 
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بأفضؿ ما  لكي يؤدي كؿ زوج دوره وواجبو في الحياةالتكيؼ مف قبؿ الزوجيف والذي يستمـز 
 كوني. في ىذه الحياة كقانوفحققو الزوجية بتحقيؽ ما ُأريد ليا أف تُ يمكف، وتتكامؿ 

وقواعده التنظيمية لمعبلقة التزاوجية بيف الزوجيف،  ف الزوجيةبعد التعرؼ عمى طبيعة قانو
األسرة" مؤسسة تشاركية أي يحكميا "قانوف الزوجية الكوني"؟  -ىؿ "المؤسسة الزوجيةنسأؿ 

 وباإلمكاف القياس عمى ذلؾ جميع المؤسسات في المجتمع ىؿ تعمؿ بنظاـ وقانوف الزوجية؟

تعامؿ الرجؿ بطرؽ مختمفة مع قانوف الزوجية، فمنيـ مف ألغى قواعد أو مبادئ عمؿ ىذا 
القانوف مف حساباتو أثناء تعاممو مع الزوج القريف أو الشريؾ )الزوجة( في "المؤسسة 

سواء كانوا متعمميف أو  -األسرة"! وفي الوقت ذاتو ال ُتنكر ىذه الفئة مف الرجاؿ -الزوجية
كبل حؽ استقبللية وحرية  -عمماء في العمـو الدينية أو عمـو الطبيعة والكوفغير متعمميف، 

، الزوجيف  ولكنيـ في ىذا القانوف، وال طبيعة عممو في كؿ شيء في الحياة؛ في كافة العمـو
 دور ىذا القانوف في الحياة الزوجية بيف الرجؿ والمرأة! ينكروف 

فسار عميو في حياتو، ودعا لتطبيقيا محذرًا مف والقميؿ مف أدرؾ مبادئ وقواعد ىذا القانوف 
نسانيتيما، وعمى بنية األسرة، وامتداد ىذا التأثير  عواقب ىذا اإلخبلؿ عمى تطور الزوجيف وا 

 عمى المجتمع. ىـ أولئؾ الذيف سنستشيد بآرائيـ: 

ؿ أو "الطيطاوي" أدرؾ تماثؿ الزوجيف المكونيف لقانوف الزوجية اإلنساني، لُيرجع مف يتخي -
الرجؿ  المرأة مثؿ"يعتقد بأف المرأة كائف مختمؼ أو أنيا مف كوكب آخر إلى رشده،  فيقوؿ: 

وكمما كثر احتراـ النساء عند قـو كثر  وحاجتيا كحاجتو.. سواء بسواء، أعضاؤىا كأعضائو،
النساء حقوقيّف فيما ينبغي ليف الحرية فيو دليؿ عمى الطبيعة  توفيةأدبيـ وظرافتيـ، فعدـ 

عمى طريقة التفكير الصحيحة التي تحفظ مبادئ  اً أو مؤشر  دليبلً الكاتب أعطي  (1)"البربرية
وجعؿ مف تمؾ القواعد قانوف الزوجية في األسرة، وذلؾ عف طريؽ االحتراـ ومنح الحقوؽ، 

مؤشرًا لقياس مسمؾ المجتمعات وتحركيا باتجاه التحضر والتأدب، أو باتجاه بربرية الُخمؽ 
ف التناغـ واالتساؽ مع ىذا القانوف الكوني، وحينيا سيحصد نتائج عكسية ميما المنفكة ع

 تقدمت التكنولوجيا والمادة بيف يديو.  

األسرة"،  -قانوف الزوجيةفي موضع آخر حيث ُيشير إلى متطمبات استمرارية عمؿ " ويستكمؿ
، شحرور بػ "التكيؼ" والتي ُعبر عنيا في الفيزياء بػ "التتامية" وعندفي الوجية الصحيحة، 

لآلخر فف  إف معرفة إرضاء أحد الزوجيف"فيقوؿ:  ولكف عند "الطيطاوي" أسماه "التراضي"،
ف كاف صعبا في حد ذاتو ألنو يستدعي كماؿ التربية واإلنصاؼ  بيف الزوجيف بالعدؿ نفيس، وا 

                                                           
 www.alwaqt.com    1، ف2رفاعة رافع الطهطاوي، "المرشد األمٌن فً تعلٌم البنات والبنٌن"، ب (1)
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ليست باألمر فعممية التكيؼ أو التراضي بيف الزوجيف  (1)"الشتراكيما في المنفعة العمومية
زاوية مف زوايا الجياد األكبر؛ جياد النفس، وىي العبلقة التبادلية في التأثير  ييالييف، ف

والتأثر بيف الزوجيف، والتي ُتوجب المحاسبة المستدامة لمنفس والتقصي منيا، ذلؾ في ظؿ 
وجود اعتراؼ بالمشاركة مف قبؿ الزوجيف، وفي ظؿ وجود ىدؼ ورؤية موحدة بيف الشريكيف 

 لممؤسسة الزوجية.  وىي المنفعة العامة 

 كنا فإذا""طاىر حداد" دخؿ في نمط تفكير فئة مف الرجاؿ المسيئيف لقانوف الزوجية فقاؿ:  -
، ألنفسنا احتقارنا مف صورة ذلؾ فإنما وسقوط ىواف مف فيو ىي بما نعبأ وال المرأة نحتقر

ذا ،وسقوط ىواف مف فيو نحف بما ورضائنا  فميس ذاتيا لتكميؿ ونسعى ونحترميا نحبيا كنا وا 
 في اعتدنا قد أننا غير ،ذاتنا تكميؿ في وسعياا، ألنفسن واحترامنا حبنا مف صورة إال ذلؾ

 ال فأ وأحرى ،وحياتو نفسو تكييؼ في ليا شأف ال الرجؿ عف منفصمة نراىا فأ لممرأة نظرنا
 في الخيبة مرارة نتجرع بذلؾ فكنا، سقوطو أو الشعبي نيوضو في ذلؾ مف شيء ليا يكوف
  (2)".لزواليا فنعمؿ فينا النامية الخيبة ىذه مصادر ندرؾ أف دوف وجوىيا كؿ مف حياتنا

تحدث "الحداد" عف أسموب اإلقصاء الذي يتعامؿ بو بعض "الرجاؿ" مع الزوج الشريؾ "المرأة"، 
االعتراؼ وما يترتب عميو مف إخبلؿ، فيو يتحدث عف أوؿ قاعدة مف قواعد ىذا القانوف وىو 

بوجود زوج آخر كشريؾ، فنظرة االنفصاؿ التي ذكرىا تعني عدـ قبوؿ أو اعتراؼ "زوج" الرجؿ 
لػ "زوج" المرأة كشريؾ، وىو بيذه النظرة يرفض قانوف الزوجية ويخرج عنو باالستعبلء 

 قانوف الزوجية! قائمة عمى وقوانيف الحياة والخمؽ ،لمف يبتغي النيوض بزوج عجباً والتفرد. ف
كما أنو ُينّبو ىذه الفئة مف الرجاؿ إلى القاعدة الثانية ليذا القانوف وىي االحتراـ، فعدـ احتراـ 
أحد الزوجيف لآلخر سواء كاف بنظرة احتقار أو سوء معاممة أو إنكار حقوؽ، فإف تأثيره أو 

ساء ضرره ليس عمى الزوج اآلخر الذي ُأسيء لو بؿ عمى الزوجيف، بصورة مباشرة لمزوج المُ 
إليو وىي المرأة وبصورة غير مباشرة عمى الزوج الذي أساء وىو الرجؿ. كما أف عدـ 
االعتراؼ أو االحتراـ مف قبؿ أحد الزوجيف لآلخر إنما ىو مؤشر لوجود خمؿ في ذلؾ الزوج، 
وىو بعممو ىذا يجر قانونو الزوجي أي أسرتو إلى نتائج سمبية مف السقوط واليواف، وذلؾ 

التأثير والتأثر القائـ عمييا عمؿ الزوجيف الشريكيف في قانوف الزوجية، فتكوف  طبقًا لعبلقة
ىذه الفئة قد أفرغت طريقة عمؿ قانوف الزوجية الخاص باإلنساف في ُأسرىـ مف محتواه 

 . فيدمت لبنة مف لبنات تأسيس أمة حضارية إنسانية عادلة
                                                           

 www.alwaqt.com    4، ف6رافع الطهطاوي، "المرشد األمٌن فً تعلٌم البنات والبنٌن"، برفاعة  (1)
 

(2)
القاهرة، إشراف مكتبة -م دار الكتاب المصري2111م، مجددة 1931، 1طاهر حداد،  المقدمة "امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع"، ط 

 . 4-3اإلسكندرٌة،  ص
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يصحح فيو لبناتو؟  اً ؟ أـ أف لو ردولكف ىؿ يستسمـ القانوف الكوني ليذا العبث في قواعده
 ما إنكار في بالغنا ميما أننا"طاىر حداد" ذلؾ الرد بالتصحيح في مقدمة كتابو فيقوؿ: " يؤكد
 بقوة الحديث التطور تيار في ذاىبة فإنيا شاممة نعمة مف نيوضيا في ومالنا ،حؽ مف لممرأة

 يزيد ما وذلؾ منير كتاب أو ىدى غير عمى ذلؾ في تجري وىي .اً ردّ  ليا نحف وال ىي تممؾ ال
 يجب كاف شيئاً  ينفع ال الذي العناد ىذا مف وبدالً  .واشتباكاً  رسوخاً  فينا الفوضى روح يـو كؿ

 نيوضنا ىو الذي المرأة لنيوض كاممة أصوؿ بوضع حياتنا إنقاذ عمى جميعاً  نتعاوف أف عمينا
يقؼ مكتوؼ األيدي متفرجًا عمى ما يحصؿ إنو يتحدث عف قانوف الزوجية الذي لف  (1)".جميعاً 

لو مف انتياكات! سيتحرؾ ىذا الزوج الممثؿ في ىذا الموضع بالمرأة لممطالبة بحقيا في 
المساىمة المجتمعية وفي صنع القرار وكشريؾ في المؤسسة األسرية يساندىا تيار التطور 

تابعة واالستمرار واإلصرار العالمي، وقد تكوف بدايتيا متخبطة غير متزنة، ولكف في ضوء الم
البد أف تحقؽ ما تطمح إليو، ُيشاركو في ىذا التوجو "قاسـ أميف" فيقوؿ: "أف المرأة البد أف 
تصؿ في زمف قريب إلى مستوى تبمغ فيو منتيى ما تطمب مف مساواتيا لمرجاؿ في جميع 

الحد أو يسبقف  الحقوؽ، وال يعمـ ماذا يكوف بعد ذلؾ إال ا، وىؿ يقؼ النساء عند ىذا
  (2)الرجاؿ في ميداف التقدـ والترقي"

ىي قناعات تـ في جميع المؤسسات، زة لمرجؿ والياضمة لحقوؽ المرأة ميِ أف تمؾ األفكار المُ 
لذا البد مف إعادة النظر فييا  ،تحويميا إلى قوانيف تعمؿ ضد قواعد قانوف الزوجية الكوني

بالتخمي عف حالة العناد مف الرجؿ، واالستسبلـ مف المرأة، لتجنب حالة الفوضى، بالتسريع 
  . نة اإلليية العظيمةوالعودة لقواعد وأسس ىذه السُ في إعادة حالة االتزاف إلى قانوف الزوجية 

 
المجتمع تبقى ىذه النظرة في العقؿ الحاصؿ في مفاصؿ  تغيرالتطور و رغـ ال ..ونخمص إلى أن

البلواعي المجتمعي، تظير بوضوح في السموؾ اليومي يتصرؼ الرجؿ بموجبو بأف المنزؿ 
وأنيا المتسبب األوحد في زعزعة أركاف بيت الزوجية وتشرد واألبناء ىـ مسؤولية المرأة. 

ال يشفع ليا عنده ألف وأف الضغط الذي تتعرض لو لكونيا امرأة عاممة، األبناء وسوء خمقيـ، 
ىذا خيارىا ومسؤوليتيا. وأف مواقع اتخاذ القرار والوظائؼ الحساسة العميا في الدولة، ىي 
ممكية خاصة لمرجؿ، وأف المرأة دخيمة ومتعدية عمى حقو فييا، ألف مممكتيا وموقعيا الصحيح 

  ىو المنزؿ.

                                                           
(1)

 . 7-6م إشراف مكتبة اإلسكندرٌة،  ص2111، مجددة 1طاهر حداد، "امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع"، ط  

(2)
 .142النسخة اإللكترونٌة، صقاسم أمٌن، "تحرٌر المرأة"،  
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الذي أوجده الخالؽ كدليؿ  ىذه النظرة التي نفرت وخرجت عف نظاـ قانوف الزوجية الكوني
يسترشد بو اإلنساف في حياتو حيف خاطبو بالسير والنظر في خمؽ السماوات واألرض 

   والقوانيف الحاكمة ليسترشد بيا كنظاـ في حياتو.  
 

   خبلصة المبحث
بيف وظيفة لؤلمومة تبايف وصفيـ لؤلمومة األولية قد  وجدنا أف المتحدثوف والمؤيدوف 

غير واضح في األمومة مفيـو أف مف ذلؾ عمى وعاطفة وغريزة وعبلقة ومشاعر، ويستدؿ 
 بيف ماىية األمومة ودور األـ. أذىانيـ، فيـ أيضًا في حيرة، كما أف ىناؾ خمط

  
األـ" األسرة -وأف ىناؾ فئة كبيرة مساندة لمدور األوحد لؤلمومة، الذي يجعؿ ميداف "المرأة

قط. كما لمسنا انعكاس وتداعيات ذلؾ عمى المرأة نفسيا وعمى الزوج واألبناء، وعمى واألبناء ف
فئات المجتمع المتعممة وغير المتعممة، وعمى رجؿ الديف ورجؿ األعماؿ ورجؿ الفكر والثقافة، 

 فوجدنا بأف ىذه الفئة متمسكة بمفيـو األمومة األساسية األولية.
 

تربط األـ مشاعر خاصة باألـ المنجبة، وعبلقة بيولوجية نفسية األمومة األساسية األولية: 
   بأبنائيا.

ىذا المفيـو الذي ُيصر مؤيدوه عمى تجاىؿ أدوار أخرى لؤلمومة، وحصرىا في زاوية واحدة 
 .النمطية" "األمومةأطمقنا عميو اسـ 

لمختص ىي األمومة المتمسكة بالمعنى األساسي األولي البيولوجي ا النمطية": مةو "األم  
 المبني عمى عبلقة األـ باألبناء واألسرة فقط.   باإلنجاب والرعاية،

 

يجعؿ وجود المرأة عقيمًا مف دوف اإلنجاب، فيو يمحو وباعتبار أف ىذا النوع مف األمومة 
ذات المرأة وكيانيا، ويقيد أمومتيا ويحصرىا في األبناء واألسرة فقط. ويغض الطرؼ عف باقي 

 . "األمومة المقّيدة"أدوارىا في الحياة. رأينا تسمية ُأخرى أيضًا ىي 
 

توحد بيف ذات األـ ودورىا تمؾ المسميات الثبلثة لؤلمومة تعمؿ بذات الفكرة فجميعيا 
اإلنجابي، بحيث ال ترى لممرأة مف وجود أو معنى أو دور أو مكانة أو تقدير بعيِد عف 
اإلنجاب. وىي األمومة التي تُبقى المرأة حبيسة الدور والمنزؿ، تحت السيطرة والييمنة 

 ي. والوصايا. وىي األمومة التي ال تعترؼ بعقؿ المرأة خارج إطار الدور اإلنجاب

 ،المفيـو العاـ الواسع لؤلمومةعِمَؿ ىذا المفيـو عمى تضخيـ الدور البيولوجي وسيادتو عمى 
مما شكؿ أحد األسباب التي ساىمت في امتثاؿ المرأة وركونيا في داخؿ ىذا اإلطار، لترى ما 
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أو  ألمومة. ولتبقى رىينة الشعور بالذنب كمما تركت المنزؿاعد أكبر وأوسع قد تستوعبو مف بُ 
ال يجد المجتمع أي عذر ليا حاؿ فكرت بتطوير نفسيا أو بالمشاركة المجتمعية. وكذلؾ لكي 

 عدـ تفرغيا التاـ ليذا الدور حتى لو كاف دورىا المجتمعي ال يقؿ أىمية عف دورىا األسري.

وأخيرًا، ويبقى مخزونًا في الذاكرة المجتمعية العامة بأف األبناء واألسرة ىـ مسؤولية المرأة أواًل 
وأف أي اضطراب في األسرة ىي الُمكمفة بو والمسئولة عنو، ألنو ُيعد مساسًا بيوية وكرامة 

 وقومية األسرة العربية واإلسبلمية.

كما يضع ىذا المفيـو بيف أيدينا وثيقة تاريخية نستوضح بيا النظرة االجتماعية الدينية 
النمطي وما يتبعو مف صور نمطية  الضابطة لوظيفة األمومة، القائمة عمى تضخيـ الدور

ىذا التضخيـ  والتي تصمح لممرأة. لؤلدوار واألىداؼ والرؤية المبلئمة والمطابقة ليذه الصورة
السعودية،  -، أفصحت عنيا الدراسة التي أجريت في جدةلو دوافع نفسية مف قبؿ الزوج

 . رة الذكوريةساحة اإلدارة والتحكـ بيد الرجؿ والنظُأخرى منيا لُتبقي ودوافع 

فيؿ يمكف فؾ قيد األمومة لمنظر إلييا مف زاوية أو منظور يتناسب مع قيمة ما ُوِىبت؟ 
منظور يتسع لؤلمة كما اتسع لؤلسرة؟ فيكوف ىذا التوجو في صالح تصحيح نظرة المرأة 

 لنفسيا وتطور المجتمع؟  

نما تحت نظاـ كوني وىو ضأنو  اإلنسافليعمـ  مف ىذه القوانيف لـ يخمؽ ليعيش عبث وا 
يعيش بطريقة صحيحة سميمة توفر لو الخير لكي واألنظمة الكونية وعميو أف ال يخرج عنيا 

والتتامية قانوف الزوجية بالمشاركة واالستقامة في تطبيؽ  فاالمتثاؿ، والكرامة في الحياة الدنيا
 والتكيؼ والتراضي ىو السبيؿ األمثؿ. 
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 المبحث الثاني: األمومة.. جوىر الفضيمة: 
 

 األمومة التكويف الروحي. -       
 رسالة األمومة الجوىر لممرأة والمجتمع. -
 األبعاد المطروحة في جوىر األمومة.  -
 األمومة والحب الحقيقي.  -
 الحب الحقيقي وقانوف الجذب.  -
 خبلصة المبحث.  -
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 جوىر الفضيمة ة.. ومّ : األمُ الثانيالمبحث 

ىذا المبحث مصادر لفئة اىتمت بدرجة أكبر بجوىر األمومة وما يحممو مف معاني يستعرض 
 اأثرىالتكويف المعنوي ليذه الصفة الروحية، و عف الذي كشَؼ مف خبلؿ دور األـ األساسي، 

، ونركز عمى الجو عمى األـ.  ىر فنتعرؼ عمى زاوية الرؤية التي أىتـ بيا أصحاب ىذا المفيـو
 والمب التكويني الروحي لؤلمومة، ومنو نجيب عمى سؤاؿ ما ىو مفيـو األمومة؟  

 

  الروحي األمومة التكويف
تجسدت في كياف اإلنساف الترابي وتجمت فييا  ،األمومة فضيمة ممكوتية" اأُلموّمة: -

إلى جانب  ،والتقوى الجميمة ،العدؿ ،الصفاء ،الحب ،الصدؽ ،الصراحة ،جميع معاني
التضحية بالماؿ وترؾ ممذات الحياة  ،اإلخبلص ،الحب ،اسـ األـ تجد الفضيمة

  (1)"والراحة.
ممكوتية" وكؿ صفة  -جوىر األمومة ووصفو بصفتيف عظيمتيف، "فضيمة"القائمي" أبصر 

وفضيمة  ،الد رجة الرفيعة في حسف الخمؽ"منيما تحمؿ معاني كبيرة وعظيمة. فالفضيمة تعني: 
ـُ القطع، وفَ ضِ يقاؿ: "فَ ، الشيِء: مزي تو أو وظيفتو التي ُقِصَدت منو يمة ضِ يمة الّسيِؼ إحكا

المعجـ الوسيط. وفضيمة األمومة ىي الثبات وااللتزاـ حسب ب" ىذا العقِؿ إحكاـ الفكر
لحقيقي واالستمرارية البل محدودة. أما األمومة فيي تحمؿ لب الصفات األخبلقية، أي المعنى ا

المستمدة مف القيـ األخبلقية اإلنسانية، الصفات و شامؿ لمجموعة مف الصافي الصادؽ ال
صفات ا كػ)الرحمة وىو الرحماف، واألماف وىو المؤمف، والسبلـ وىو السبلـ، والعطاء وىو 
المعطي، والعفو وىو العفو، والرأفة وىو الرؤوؼ، والحناف وىو الحّناف، والمحبة وىو الذي 

مؽ كؿ شيء بالحب( تمؾ الصفات أكسبت األـ صفات ممكوتية أخرى وىي )العزة وىو خ
 تعكسو األـ في مواقؼ التضحية والفداء. العزيز، والقوة وىو القوي، والقدرة وىو القدير(

 األمومة بتمؾ الخصائص والصفات الروحية أرقى في ذاتيا مف مادة الجسد الترابية. فتكوف 
 

ـّ: - أّما حؽ أّمؾ فأف تعمـ أّنيا حممتؾ حيث ال يحتمؿ أحد أحدًا، وأعطتؾ مف " حؽ اأُل
ثمرة قمبيا ما ال يعطي أحد أحدًا، ووَقتؾ بجميع جوارحيا، ولـ تباؿ أف تجوع وتطعمؾ، 

                                                           
(1)

 http://www.zainealdeen.comعلً القائمً، ما هً األمومة   

http://www.zainealdeen.com/
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وتعطش وتسقيؾ، وتعرى وتكسوؾ، وتضحي وتظمؾ، وتيجر النـو ألجمؾ، ووَقتؾ الحر  
 (1)".كرىا إال بعوف ا وتوفيقووالبرد، لتكوف ليا، فإّنؾ ال تطيؽ ش

انطمؽ ىذا النص مف جانب حؽ األـ وفضميا عمى أبنائيا. ولبياف ىذا الفضؿ تطرؽ إلى ما 
تقـو بو اتجاه األبناء، وعظمة تمؾ األعماؿ، التي عكست مقدار ما تحممو مشاعر األمومة مف 

والعطاء والمحبة.. الخ.  صفات أخبلقية إنسانية عالية والممثمة بالصدؽ واألمانة واإلخبلص
ما ال .. ال يحتمؿ أحد أحداً "ال يمتمكيا أحد غيرىا وأيضًا مقدار ما تتمتع بو األـ مف قدرة وقوة 

دعامات وأدوات .." تمؾ فضيمة األمومة، ومصدر قوة المرأة الداخمية، وىي يعطي أحد أحداً 
 أساسية تعتمد عمييا األـ في تفعيؿ صفات األمومة األخبلقية. 

 

  (2)."الآلليء مف يجدىا ألف ثمنيا يفوؽ فاضمة األـ": "امرأة -"المرأة -

أشار الكتاب المقدس إلى المرأة الفاضمة، وىي المرأة التي توحد باطنيا بظاىرىا، فعمميا 
مصداؽ لقوليا، وقوليا مصداؽ ألفكارىا، وأفكارىا مصداؽ لما آمنت وتيقنت بو مف فضائؿ 
خمقية إنسانية، كالجوىرة ال يختمؼ السطح فييا عف المب. كما أف ما يصدر عنيا في الرخاء 

لفرح والحزف، والعسر واليسر ىو ذات الشيء، أي كمو حسف وخير، ال يؤذي وال والشدة، وا
يظمـ أحد، ومف أي زاوية نظرت ليا ىي ذاتيا، وىي فضيمتيا. تمؾ ىي المرأة الجوىرة، الثمينة 

 نادرة الوجود، والتي ال ُتقدر بثمف.  
 

استند المفيـو األوؿ والثاني في بيانيما لدور األـ عمى جوىر األمومة، وما .. نخمص إلى أف
يكنزه ىذا الجوىر مف قيـ إنسانية عالية وصفات أخبلقية رحمانية وممكوتية مستمدة أو مثيمة 
لصفات الخالؽ أيضًا في الثبات واالستمرارية وىي التي بيا تشكمت فضيمة األمومة. تمؾ 

 تكويف مف ذات وصمبمع وصؼ الكتاب المقدس لممرأة الفاضمة. وىي الفضيمة التي تطابقت 
وأف الحب والحناف والتسامح والرأفة والعطاء ليست صفات ضعيفة في مشاعر ، األـ"-"المرأة

أصيمة تنبع مف الذات الداخمية لؤلـ. وتستند عمى دعامات عظيمة قوة مصدر لاألمومة، بؿ 
  .البلمحدودة التحمؿ، والعطاء، والتضحية، والحمايةقوة أدوات أساسية البد مف توفرىا وىي: و 
 

 نستخمص مفيـو لؤلمومة مف أصحاب ىذه النظرة، فُنجيب عمى سؤاؿ ما ىي األمومة؟
 

                                                           
(1)

(، لإلمام زٌن العابدٌن، الدار اإلسالمٌة، بٌروت، الط، 559، حقوق الوالد والولد )11محمدي الرٌشهري، "مٌزان الحكمة"،  ج   

 .712م، ص1985
(2)

 .(31 – 11:  31)أم سفر األمثال  
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الغني بالفضائؿ األخبلقية والقيـ اإلنسانية،  األمومة ىي الجوىر :جوىر الفضيمةمومة األ
المستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، تتعامؿ بالثبات واالستمرارية فتكتسب األـ 

 قوة ذاتية داخمية.   
 

  األمومة الجوىر لممرأة والمجتمع رسالة
األـ" ومنحة إليية معنوية ُوِىبت ليا كما ُوِىبت مكنة الحمؿ  -ميزة ُخصت بيا "المرأة األمومة

واإلرضاع. فجميع الناس فطريًا وىبوا بذرة القيـ األخبلقية وعمى الجميع االعتناء بيا 
تفوؽ عمى الكثير مف توتنميتيا، في حيف أف األـ منحت زيادة االستعداد ألساسيات تمؾ القيـ ل

 . في المواقؼ الحياتية الصعبةما ىو مشيود ليا كالناس 

صفات كريمة عالية، وجوىر فاضؿ كريـ، مستمد مف صفات الخالؽ الرحمانية  األمومة
 الممكوتية، تتعامؿ بالثبات وااللتزاـ واالستمرارية. 

وعمى األـ إكراميا وحفظ تمؾ األمانة واإلحساف إلييا بحسف التعامؿ  ،ىبة إليية وأمانةاألمومة 
 مع ىذا الجوىر مف الفضائؿ. 

ليست عاطفة ىشة يحكميا حب ضعيؼ خاضع مستسمـ لؤلبناء، بؿ مشاعر حب األمومة إًف 
 حقيقي قوي ذات قيمة قوية تتوافؽ مع بقية القيـ األخبلقية المكونة لؤلمومة.  

 

ُـّ -المرأة إفً  استعداد فطريًا لمتعامؿ وتفعيؿ فضائؿ األمومة بصورة أسرع وأقوى  ىي األكثر اأُل
مف الرجؿ. )حيث تجدىا في جميع المواقؼ اإلنسانية، ألف حساباتيا وأولوياتيا واىتماماتيا 
تصب باتجاه البعد اإلنساني وليس الماديات أو المصمحة الشخصية( وال يخمو األمر مف 

 ت مف كبل الجنسيف. استثناءا

ىي األقدر واألكفأ بمعرفة وقياس حجـ مسؤولية تمؾ المكرمة واألمانة الربانية،  األـ-المرأة إفً 
 لُتحدد أدوارىا في األسرة وساحات المجتمع.

 

  ألبعاد المطروحة في جوىر األمومةا
و تـ إدراجو أدبيًا لسبب أنو عمى المرأة والمجتمع، أف أذكر تداعياتا المفيـو في ىذ ألـ أش

ومجتمعيًا وفؽ المفيـو األساسي األولي لؤلمومة، لكونو وضح إمكانيات ومكونات األمومة 
مجسدة في األـ ودورىا مع أبنائيا. ولكف ىذا المفيـو كما أشرت يطرح الجانب الروحي 

 المعنوي.  البعداألمومة مف ىذا مفيـو وعميو سنتناوؿ التكويني لؤلمومة، 
 



64 
 

تحممو مف معاني وما جميع ويعترؼ بصدؽ ونزاىة وطيارة ورقي مشاعر األمومة، ُيشيد ال
رغـ في ذاتيا.. قمما يتبادر إلى مسامعنا!.  عف األمومة عمى أنيا فضيمةالحديث  إال أف، عميا

، كفضيمة الخير مف حب امتداد النسؿ البشري، وفضيمة القيـ أنيا شاممة لمعديد مف الفضائؿ
  وفضيمة إرادة وعمؿ وتجسيد الخير والسبلـ في ىذا العالـ.التي تحمميا، 

 

مثيمة لصفات الخالؽ الفضائؿ الخمقية مف تحمؿ جوىر مكتنز األمومة فضيمة ممكوتية.. 
الرحمانية والممكوتية، وىي الصفات التي يعيش العالـ كمو عمى ضفتييما )الجزرة والعصا( مف 

الحـز والشدة. ومف جانب آخر ىي صفات تمتاز بالثبات الميف والتسامح والعفو مف جانب إلى 
واالستمرارية والبل محدودية ممتدة بامتداد حياة األـ وقدرتيا عمى العطاء، وذلؾ ما جعؿ تمؾ 

"األمومة أسطورة صمبة  (1)"ىيفاء البشير":الصفات الرحمانية الممكوتية صفات فضائؿ، تقوؿ
عشُت عبرىا بقوة  ،األمومة ىدوء وسكف ونضج. .ومرنة في مسايرة الحياة ،عند التحديات

وبعدـ قبوؿ الُغبف بؿ بالتمرد حيف كاف ىناؾ حاجة لنقمة حضارية أو مف  ،المحاربيف أحياناً 
عرضت تنقؿ األمومة بيف الحكمة والتروي والتحمؿ تارة، والمواجية  ."أجؿ االنطبلؽ لمتغيير

مياديف الحياة المتباينة، وأصرت واستمرت والتحدي تارة أخرى، وشبيتيا بقوة المحاربيف في 
األـ عمييا أف تتعمـ كيفية التعامؿ بصفات األمومة في الحياة، -لحيف تحقيؽ ما أرادت. والمرأة

 لئلنسانيةلنفسيا و بما يحقؽ كؿ ما فيو خير وصبلح 
قويًا يحرؾ ىذه  إدارياً  اً إراديبرنامجًا مما يعني بأف األمومة تحمؿ .. نظاـ إرادي إدارياألمومة 

الفضائؿ فيبرز جماليا لموجود بصورة تمقائية سمسة نراه عند األـ أثناء تأديتيا لممياـ 
األساسية لطفميا، فيي ُتؤدي مياراتيا اإلدارية والفنية والعاطفية بحركات رشيقة متناسقة، 

  .فتنقؿ شعورا يعبر عف سيولة ما تقـو بو، كما الرياضي المحترؼ أو النحات الماىر

إدارية ذاتية، فاألـ ليست بحاجة تعميمات وقواعد تنظيمية  ةئحيشمؿ قوانيف وال األمومة نظاـ 
إلى مف يذكرىا بواجباتيا، وال مف يقؼ محاسبا ليا عمى زالتيا، وال مف يشير عمييا بتطوير 
مياراتيا، وال مف يدفعيا ويحفزىا لمنيوض بمسؤولياتيا، وال ىي تطالب بمكافئة عمى حسف 

خبلصيا، فجميعيا أنظمة ذاتية فاعمة بداخميا، تعمؿ ما دامت الميمة قائمة. أد  ائيا وا 
 

تحفيز، مكافئة  ،وانضباطأنظمة تعمؿ بأجيزة تذكير، تنبيو، محاسبة، تطوير، تحدي، مراقبة، 
، حماية. دوف توقؼ وتتطمب بذؿ الكثير مف الجيد. أنظمة تتطمب التخمي عف األنانية، تأميف

والتنازؿ عف أوقات الراحة، وصـ اآلذاف عف أصوات دفاعات النفس ومطالبيا، ومغالبة 
                                                           

(1)
ضاٌا المرأة األردنٌة بشكل خاص، واالهتمام بق، ، فً مٌادٌن الصحة1971منذ  العمل االجتماعي والتطوعي في األردنفي رائدة بارزة  

 م. 2111مجتمع المدنً الصحً رئٌسة ائتالف مؤسسات ال، وبشكل عاموالعربٌة 
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المضادات الداخمية واإلغراءات الخارجية المجتمعية، ولجـ االنفعاالت وردات الفعؿ، والوعي 
مف أفكار مضادة. لترشح مف بعدىا باقة أو سمسمة مف الفضائؿ  لكؿ متسرب ومتسمؿ

األـ". سواء بالنسبة لؤلبناء أو أي -كاألمانة والصبر والحمـ والمحبة. شواىدىا عند "المرأة
 قضية مجتمعية تتبناىا. 

بالمقابمة ما بيف ما تميزت بو فضيمة األمومة والمرأة التي عممت والمرأة الفاضمة.. األمومة 
  ّمف ىي "المرأة الفاضمة"؟ نسأؿ ائؿ األمومة فصارت "امرأة فاضمة".. بفض

المرأة الغنية بذاتيا، وما تحممو في داخميا مف أخبلؽ ومبادئ ومعرفة "المرأة الفاضمة" ىي 
وتتعامؿ بوعي وحكمة. وىي المرأة التي تصوف نفسيا مف كؿ ما ال يميؽ أو يتوافؽ مع 

 خبلقي والروحي.ىويتيا، ومنياجيا الفكري واأل

احتراـ أبنائيا  غرس الفضائؿ ُتعمـترتكز في تربيتيا عمى ىي المرأة التي "المرأة الفاضمة" 
القائمة عمى المصداقية واالحتراـ المتبادؿ والمشورة والمساواة والمبادئ اإلصبلحية الذات، 

والتحمي والميارات  الذاتي لمكفاءة والتنافس عبر تحفيز اإلبداع والتطويروالحرية واإلنصاؼ 
نسانية شاممةبتربية أبنائيا لؤلمة،  ، تتعيدالتعاوفبروح   .تربية خمقية وروحية وا 

دربيـ عمى عدـ الترنح أماـ أي تُ المعممة والقدوة والمثاؿ ألبنائيا، المرأة "المرأة الفاضمة" ىي 
وعدـ السير وراء  ،تدربيـ عمى عدـ االنعزاؿو إغراء، وعدـ االلتواء في مواجية المحف، 

تباع المسمؾ الميذب الحقيقي في و األكثرية،  عدـ التفاخر أو التبجح أو التباىي أو التكبر، وا 
وتنمية شخصيتيـ وتطوير ذكائيـ لتولي المناصب وخدمة مجتمعيـ بكؿ ، القوؿ والفعؿ والفكر

 بقوؿ:  لزىاوياألـ التي أشار إلييا اتربية تمؾ ىي  أمانة وصدؽ وكفاءة.

ػٍة َمػا "َلْيػَس َيْرَقػى اأَلْبَنػاُء ِفػي               ػَياُت"     ُأم  ـْ َتُكػْف َقػْد تَػَرق ػْت اأُلم  َلػ
(1) . 

بشخصية تبعية ميزوزة، ال حوؿ ليا وال قوة، بؿ إنسانة امرأة  ليست"المرأة الفاضمة" ىي 
ايا مجتمعيا، وتثبت وجودىا مف تتمتع بالحرية والرأي والفكر الناضج الذي تشارؾ بو في قض

قيمة ما تممؾ بداخميا، وتعمؿ لتستعيد ثقة تدرؾ خبلؿ مواقفيا النزيية الشريفة، أي عف امرأة 
المجتمع، واسترجاع حقيا في مكانتيا التي ُأريد ليا أف تحتميا كإنساف خميفة وليست كضمع 

 أو فاضؿ طينة! 

امرأة قابعة في بيتيا أو مكانيا ال صمة ليا بالمجتمع وقضاياه، بؿ "المرأة الفاضمة" ليست 
عمى ترسيخ األمف والسبلـ تعمؿ مجتمعية ات مشاركامرأة حاممة ليـّ ومسؤولية مجتمعيا، ليا 

                                                           
 http://www.layalina.com/content      "جمٌل الزهاوي"الشاعر (1)

 

http://www.layalina.com/content
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لتنيض بيـ فكريًا واجتماعيًا ومينيًا وسياسيًا في أبناء مجتمعيا الوعي ببث واالستقرار، 
التي تستطيع منيا أف تتخذ وكافة المياديف نيا تمتد إلى جميع المواقع واقتصاديًا وقانونيًا، فعي

قرارًا أو ُتشرع قانونًا ترفع بو ظممًا، أو توّفر مف خبللو معيشة كريمة ألبناء أمتيا، أو تمنع 
 إصدار قرار متيّور أو متصمب ال يراعي المصمحة العامة. 

لتعيش أبعاد الحياة كاممًة،  سنة الكريمةّف تجمع ُلب الصفات الحم ةً عاد"المرأة الفاضمة" 
بمعنى ال ترسـ ليا حدودًا في حياتيا لتختار البعد األسري فقط، أو األصدقاء فقط، إنما تعيش 

فالقديسة مريـ )ع( خرجت مع ابنيا المسيح )ع( مساندة ومؤيدة ىمـو وحقوؽ العالـ كمو. 
)ع( كانت داعمة لرسالة اليدى رسالة محمد )ص( منبية ومرشدة  خديجةوداعية، وكذا 

لمناس. والنساء الصادقات عمى مر العصور وفي عصرنا الحالي الحامبلت ِليـّ مجتمعاتيف، 
يقاؼ العادات يف، خرجف وىف أميات حامبلت لقضايا مجتمع كحماية البيئة ونظافتيا. وا 

واج الصغيرات. وحماية الطفولة مف االعتداء، أو القديمة الُميينة لممرأة كالختاف والوأد وز 
المطالبة بتعديؿ القوانيف لحفظ كياف األسرة و المتاجرة، أو الُسخرة، بتوفير التعميـ وبيئة آمنة. 

وضماف حؽ كؿ فرد فييا "قانوف األحواؿ الشخصية"، وحقوؽ الفئة الضعيؼ في المجتمع 
 . كالمرضى والمسنيف والعجزة

 

األمومة مف ىناؾ فرؽ شاسع بيف صفات األمومة وصفات األنوثة، ف نوثة..األمومة ليست األ 
وىي صفة روحية جوىرىا قيـ وفضائؿ أخبلقية، أدواتيا التحمؿ والعطاء  ،عالـ الروح

ذات أساسات قوية ثابتة متصمة بنظاـ متوجة بالمحبة الصادقة الحقيقية.  ،والتضحية والحماية
متكامؿ مف الخالؽ إلى الكوف إلى األـ، عنوانو المحبة والرحمة بجانب االلتزاـ واالستقامة، 

منيا الكثير مف النساء  تخّرجواألمومة مدرسة  تيدؼ إلى النماء والتطوير واإلصبلح والوحدة،
 سيح )ع(الخالدات: خديجة بنت خويمد، ومريـ ابنة عمراف أـ الم

أما األنوثة فيي مف عالـ النفس والغرائز الشيوانية لمطبيعة الحيوانية، تيدؼ إلى الحفاظ عمى 
النوع، أدواتيا الجذب واإلثارة واإلغراء. ومف ىنا جاء التنبيو القرآني إلى المرأة  بقطع أوصاؿ 

مر اإلليية التي األنوثة مف القوؿ والفعؿ حيف التعامؿ مع اآلخر أو المجتمع، بتنفيذ األوا
بأف ال  (32)األحزاب:﴿َفبَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَمَع ال ِذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَف َقْواًل م ْعُروًفا﴾وردت 

تميف وتترقؽ أثناء الحديث مع الرجؿ، أي ال تستخدـ أنوثتيا.. لماذا؟ ألف ىناؾ مف في قمبو 
اذب األنثوي سُيحرؾ ذلؾ الداء الذي قد يكوف الشيوة أو مرض، وىذا القوؿ الجميؿ الميف الج

أي داء آخر. وقد أعطاىا الحؿ بأف تقوؿ قواًل معروفًا، أي قواًل موزونًا فيو فكر وعمـ 
ف كانت اآلية األولى تضـ  اً وتصويب. وكذلؾ في اآلية التي تمييا كاف قطع لوصمة الفعؿ وا 
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اَل َتَبر ْجَف و ﴿َ تؤكد عمى الفعؿ األنثوي وتنيى عنو  القوؿ والفعؿ، ولكف جاءت اآلية التي تمييا
﴾ وىو التبرج الذي يعني الزينة أو حتى بعض حركات األنوثة  (األحزاب ٣٣)َتَبرَُّج اْلَجاِىِمي ِة اأْلُوَلىَٰ

   قيـ األمومة.، الذي يتعالى عمى غير البلئقة كالدالؿ والدلع

بفتاوى عمييا  ؽىذا الخمط ىو أحد األسباب التي فتحت باب الحّجر عمى المرأة، والتضيي
بحاجة إلى أف يكؼ الرجؿ يده عنيا لكي دينية، وبرضا الزوج وباستجابة المجتمع. فالمرأة 

ة، فأمومة المرأة مجيولة بالنسبة لممرأ، بيئة آمنة ومريحة، وأف يوفر ليا تتنفس الحرية
ومستغمة مف الزوج، ومقيدة مف األبناء، ومنتيكة مف القوانيف، ومبتزة مف رجاؿ الديف، 

 وعمى المرأة تحريرىا مف ذلؾ كمو.  ،ومستباحة مف اإلعبلـ والعولمة
 

  األمومة.. والحب الحقيقي
يحتاج اإلنساف في ىذا العالـ إلى قيمة ثابتة قوية ال تتزعزع يبني عمييا حياتو، تمؾ القيمة 

نبع والالمطمقة يجدىا في محبة الخالؽ، الذي يمتمؾ الحب الحقيقي المطمؽ. فيو األصؿ 
حياة الوجود ومصدر سر ، ىو خبلصة صفات الرحمة اإلليية، التي ىي كّؿ حبومنتيى 

لكامنة في اإلنساف، حب يمتاز بالعطاء ببل مقابؿ وببل حدود وببل شروط، الطاقة الروحية ا
ال يتعب وال حب يحتويؾ في كّؿ األوقات، وبجميع حاالتؾ دوف كّمؿ أو ممؿ أو مقايضة، حب 

حب يعطيؾ ليس ألنؾ  !يقـو بو عمبلً  تف المحبة طبيعتو وذاتو وليس، أل يعيا وال يمؿ
مستحؽ، وليس ألنؾ تستحؽ، لكنو يريد أف يمنحؾ كّؿ شيء ألنو يحبؾ! حب يرفض 
ف أخطأت في حقو، بؿ أكثر مف ذلؾ يدعوؾ لمعودة إليو، حب مجاني  استسبلمؾ لميأس وا 

أعداءه ومنكريو فما بالؾ بمحبيو أو الراغبيف في وُيعطي حب يُ يحبؾ لشخصؾ كما أنت! حب 
 ! ىذا ىو حب ا، الطاقة الروحية الكامنة، والنموذج األعمى.  الوصوؿ إليو

السمات مثيؿ ذلؾ الحب تجده في األمومة األصيمة، بقيميا ودعاماتيا، فمحبة األمومة ُتحاكي 
أخطاء الناس لـ  كؿّ  إفّ يقوؿ شنودة الثالث: "العممية لمحب الحقيقي الذي ىو محبة ا، 

يمكف أف تسقط ميما  بنيا: إنيا الـ الاألانظروا إلى محبة ... ،ار محبة ستطع أف تغيّ ت
حب األـ الذي ىو  (1)".المحبة كما ىي. أخطأ االبف، بؿ تحتمؿ كّؿ شيء يصدر منو، وتبقى

 يذا العالـ.   ليؤسس ويوفر األمف والسبلـ واالستقرار 
واألـ ىي األكثر إدراكًا بالحب الحقيقي وبالمحبة النزيية الخالصة ألنيا مف مارستيا في 
عبلقتيا بأبنائيا وىي األقدر عمى معرفتيا واإلحساس بيا وبما تمنحو لؤلـ مف القدرة عمى 

                                                           
 http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books  شًء"، موقع  كلّ . المحبة تحتمل 155 –مة منفعة كلّ  البابا شنودة الثالث، "كتاب (1)

 

http://www.almaany.com/quran-b/33/33/
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/008-Allah-in-the-Holy-Bible.html
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فعيؿ الفضائؿ بداخميا مف العطاء واإليثار والتضحية والسبلـ واإلخبلص والعدؿ..الخ، ت
والمحبة برىاف الصدؽ وىي تكسب صاحبيا القدرة عمى العمؿ بكؿ قوة لتفعيؿ تمؾ الفضائؿ 

 ى، تكوف راسخة، وكؿ عبلقة تبنى عمألبعد مما تتصور، لذا فكؿ فضيمة تؤسس عمى المحبة
 ال تتزعزع، وُتكسب صاحبيا القوة.المحبة تبقي قوية و 

إذف فالمحبة ىي األصؿ،  (14: 16كو  1)الرسوؿ "لتصر كؿ أموركـ في محبة"بولس قاؿ  
أي أف كؿ فضيمة خالية مف المحبة ىي ليست فضيمة حقيقية، ىي فضيمة  الفضائؿ، تاجوىي 

ف كانت خالية مف الحب، فيي ليست مقبولة، والعطاء إف لـ تكف إفالخدمة  ميتة ال روح فييا.
فيو محبة، فيو ليس شيئًا، فميس بكثرة العطاء توزف أو تقدر ىذه الفضيمة بؿ بكثرة الحب 
الموجود فييا، وكذا فعؿ الخير إف لـ يكف أساسو الحب أي لذات فعؿ الخير فبل خير فيو، 

 عماؿ والطاعات ينبغي أف يكوف أساسيا الحب.وكذلؾ كؿ أنواع الفضائؿ والعبادات واأل

المحبة ينبغي أف تكوف محبة عممية، فإف كؿ عمؿ مف األعماؿ يخمو مف الحب، إنما يخمو  
إلى الغير، فمف أصدؽ وأعظـ  الذاتمف قيمتو ومف أىميتو. وبما أف المحبة ىي الخروج مف 

مف األـ في بياف ذلؾ، حيف خرجت مف األنا الداخمية فبقيت حية في قموب أبنائيا وضمير 
نية. تمؾ المحبة الصادقة في األـ ىي مف أيقظ فضائؿ األمومة وجعمت منيا الحضف اإلنسا

والوطف واألماف، والرمز لمعطاء والتفاني، وىي مف أكسبت األـ المكانة والتعظيـ واإلشادة 
يقوؿ األب ىنري اليسوعي "كّمما والتغني بأعذب الكممات في حقيا، ألف المحبة ثمرة الروح. 

فتكفيؾ المحبة  (1).تي، كنت أزداد فيمًا لحب ا، حب ببل شروط وال قيود.."كنت أقابؿ والد
ف أتقنتيا، ستجد داخميا جميع الفضائؿ "ا  القديس يوحنا الرسوؿ، ويقوؿ الحقيقية في ا وا 

 ( 16: 4يو  1)ومف يثبت في المحبة، يثبت في ا، وا فيو"  محبة
 

   الحب الحقيقي وقانوف الجذب

فارغًا بؿ أنو مميء بالطاقة اليائمة وبالنشاط، وأف  أظيرت فيزياء الكـ، أف الفضاء ليس فضاءً 
األفكار تنتقؿ عبر تمؾ الطاقة أسرع مف انتقاؿ الصوت والصورة، وأف ىذه الطاقة ُتوصؿ كّؿ 
األجساـ بعضيا ببعض، أي أننا جميعًا نعمؿ بطاقة النيائية واحدة، فإذا كانت أفكارنا خواطرنا 

اعرنا كّميا طاقة! فإنيا تتوحد مع الطاقة الكونية داخؿ أنفاسنا نوايانا كبّلمنا أعمالنا مش
أجسامنا! لتضاعؼ طاقتنا وتحقؽ ما نطمبو ونتأممو بصرؼ النظر عف ضخامة ما نطمبو! 

 ألنيا الطاقة التي تمنح القوة لمحياة كّميا في ىذا العالـ.

                                                           
(1)

 .77م، ص2114، بٌروت: دار الشروق، 2هنري بوالد الٌسوعً، "السالم الداخلً"، ط 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/23-El-That-Ana/The-Ego_00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_292.html
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الحب موجودة في صفة األمومة المدعومة بأعظـ فضيمة وىي وعند المرأة تمؾ الطاقة 
األقدر واألسرع عمى بث طاقة إيجابية بترددات عالية؛ واألسرع في جذب الحقيقي. والحب ىو 

ما يماثمو، "ما مف قوة أعظـ شأنًا في الكوف كّمو مف قوة الحب، إف الشعور بالحب ىو أعمى 
تردد يمكنؾ أف تبثو، إذا أمكنؾ أف تغمؼ كّؿ فكرة مف أفكارؾ بالحب.. فسوؼ تتحوؿ حياتؾ 

أي أنو كّمما زاد ما تشعر بو وما تبثو  (1)بشكّؿ جذري.. فالفكر المشبع بالحب ال يقير أبدًا."
 مف حب زاد مقدار ما تمتمكو مف قوة وطاقة. 

 

ذلؾ ما يجعؿ المرأة األقرب لممشاعر اإلنسانية والتفكير والعمؿ اإلنساني، فتراىا أقرب 
رة في ردـ الصدع ولـ الشمؿ سواء في األسرة لمتسامح والحموؿ السممية ونبذ العنؼ، والمباد

أو المجتمع، واألسرع تأثرًا في المواقؼ اإلنسانية كالمشاكّؿ والنكبات والحروب واألكثر تواجدا 
في األعماؿ التطوعية اإلنسانية، ودورىا في منع الصراعات وبناء السبلـ "الميؿ إلى الخير 

ة اإلحساس، وحنوُّ القمب، وليا مف الصبر عمى مف غرائز المرأة الفطرية، ويقودىا إليو رق  
خدمة الفقراء والمرضى ما ال يتحممو أعظـ الرجاؿ جمدًا، وليا اعتناء جميؿ، واندفاع قمبي، 

ىذا االعتراؼ الصريح مف الكاتب قاسـ أميف  (2)وىذه الصفات توجد عند النساء في الغالب.."
 وة تمؾ ىي صفات أمومتيا ىبة الرحماف. بتميز المرأة مف صفات الرحمة وبما تمتمؾ مف ق

أصدر مجمس األمف في توصياتو التي يحث فييا التميز في المرأة، و وقد أدرؾ العالـ ىذا 
الدوؿ األعضاء عمى: "ضماف زيادة تمثيؿ المرأة عمى جميع المستويات في صنع القرار في 

دارتيا وحميا، وتعييف المزيد  المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقميمية والدولية لمنع الصراعات وا 
مف النساء كممثبلت ومبعوثات خاصات لمقياـ بالمساعي الحميدة باسمو، والسعي إلى زيادة 
سياميا في عمميات األمـ المتحدة الميدانية وخصوصا بيف المراقبيف العسكرييف  دور المرأة وا 

والدعوة إلى القياـ بدراسة والشرطة المدنية وموظفي حقوؽ اإلنساف والمساعدة اإلنسانية... 
تمؾ ىي أدوارىا التي ىي جديرة بيا  (3)عف دور المرأة في بناء السبلـ وحؿ الصراعات."

 وبأمومتيا وعمى المرأة أف ترى ذلؾ في نفسيا. 

ويتفؽ رأيو ىذا مع قاعدة في قانوف الجذب  (4)"يقوؿ آينشتايف: "كّؿ شيء ثابت حتى يراقب
أف "الطاقة حيث التركيز". فحيف تضع المرأة أفكار استنقاذ أمومتيا وتفعيميا، بأف تكوف أماً 

                                                           
(1)

 .38، ص2118، مكتبة جرٌر، 1روندا باٌرن، "السر"، ط 
 
(2)

 .143-142اإللكترونٌة، صقاسم أمٌن، "تحرٌر المرأة"، النسخة  

(3)
صحٌفة الوسط . عن 2111أكتوبر  31، 4213المتعلق بالسالم واألمن، الصادر عن مجلس األمن فً جلسته 1325القرار رقم  

 .  م2114مارس  11الخمٌس  - 552العدد  -البحرٌنٌة 
 

(4)
 م.2111مركز الراشد، الراٌة : الكوٌت، . 39صالح صالح الراشد،"قانون الجذب"، ص 
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وتتحرؾ باتجاه التغيير الىتماـ الكافي لؤلسرة والمجتمع والوطف وتؤمف بيا وتولييا المخير 
 ا ستتحرؾ في ىذا العالـ! وتحقنيا بمشاعر الحب الحقيقي فإنيبصورة عممية 

وتكرار ذلؾ مف ِقبؿ عدد أكبر مف األميات سوؼ يخمؽ وعيًا جماعيًا بثقافة األمومة تمؾ، 
وىو معدؿ مجموع عقوؿ  يناؾ عقؿ عاـ جامعف: (1)العاـ الجامع يطمؽ عميو اسـ "الوعي

البشرية، وىذا الوعي الجامع العاـ تصعد إليو األفكار وتنزؿ منو األوامر!!" حيف يبدأ الناس 
بتداوؿ الفكرة وتنتشر فإنيا ُتوجد ليا موقعًا في العقؿ العاـ الكوني فتزداد طاقتيا وتزداد سرعة 

 انتشارىا وتأثيرىا. 

الجذب أظيرت بأف قيمة الحب الصادؽ أقوة وأغنى  الحديثة كقانوف العمـو ..ونخمص إلى أف
قيمة مميئة بالطاقة، واألقدر عمى جذب الطاقة اإليجابية مف طاقة الكوف الموحدة! وأف القيـ 
والفضائؿ جميعيا حيف يتحمى بيا اإلنساف تجعمو يتحد مع طاقة الكوف اإليجابية، فيتمكف مف 

، تمؾ ىي تمتمؾ قوة جذب مضاعفةلمرأة بأنيا فيؿ أدركت افرض أفكاره وتحقيؽ ما يؤمف بو، 
كبيرة ورؤية واسعة فتمؾ فرصتيا تعيش بأىداؼ لتحقيؽ أىدافيا فإف كانت ىبة ا لممرأة 

 لمتحقيؽ.
  

    خبلصة المبحث
المفاىيـ التي تناولت جوىر األمومة، وصمنا إلى أف األمومة جوىر الفضيمة. بعد استعراض 

الغني بالفضائؿ األخبلقية والقيـ اإلنسانية،  األمومة ىي الجوىر :جوىر الفضيمةمومة األ
المستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، تتعامؿ بالثبات واالستمرارية فتكتسب األـ 

 قوة ذاتية داخمية.  

وىو ذات  "."األمومة فضيمة ممكوتيةكما وجدنا بأف ىذا المفيـو يوصمنا إلى ما ُيعرؼ بػ 
 لممفيـو الذي تـ استنتاجو مف أصحاب األمومة جوىر الفضيمة.المعنى 

قيـ األمومة مف حب وعطاء وتضحية تمتاز بالثبات وااللتزاـ  الفضيمة في األمومة تعني أفّ  أفّ 
 والمصداقية واالستمرارية البل محدودة.  

ركز ىذا المفيـو عمى جانبيف في األمومة جانب الفضائؿ التي اشتيرت بيا األـ مف أمانة 
خبلص وتضحية، وجانب آخر ىو جانب قوة تمؾ الفضائؿ، فالمرأة تمتمؾ  وصدؽ ورحمة وا 
نظامًا داخميًا ذاتيًا إداريًا إراديًا قويًا يمكنيا مف االستقواء عمى ضعؼ البدف والنفس بقوة 

، وغبلة الصحة الروح، بال غراء الماؿ، وسمطاف النـو ترفع عف الكثير مف وسائؿ الراحة، وا 
                                                           

(1)
  .21المصدر نفسه.. صالح الراشد قانون الجذب ص 
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والحياة. وبمواجية أنانية النفس وشحيا بالعطاء، وبخوؼ النفس وطمبيا لؤلمف والسبلـ 
 .آخر ُيبرز قوتيا الداخميةمر ، وقد يكوف غدًا ألي أأحبتوبالتضحية والحماية البنيا الذي 

التحمؿ والعطاء، مدعومة بأربع أساسات ىي: قوة في األمومة جاءت صفات الرحمة والقوة 
 . الحب الحقيقيبتاج الفضائؿ وىو متوجة ، البل محدودة والقدرة عمى الحماية والتضحية

حب الحقيقي ىو األقدر واألسرع عمى بث أعمى نسبة تردد لجذب الطاقة اإليجابية إًف ال
ىذه المحبة الحقيقية لممشاعر والعمؿ اإلنساني.  باألقر ىي ذلؾ ما يجعؿ المرأة و الكونية، 

لمف أحبتو وآمنت بو وىو أنت اليـو ابنيا الذي بيف يدييا )وىو الدور الذي ُعرفت تقدميا األـ 
يمانيا  واشتيرت بو(، ولكف قد يكوف أي آمر آخر )ىدؼ، قضية، ميمة( حيف يجتمع حبيا وا 

  .عميو غداً 
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  :اأُلمومة .. لموطف والحضاراتالمبحث الثالث: 
 

 األمومة لموطف.  -
 رسالة أمومة الوطف لممرأة والمجتمع.    -
 دراسات مساندة.  -
 خبلصة المبحث.  -
 مخطط األمومة فضيمة بيف التقييد والوطف.   -
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 المبحث الثالث: األُموّمة.. لموطف والحضارات
 

أصحاب ىذا المبحث ليـ توجو آخر ونظرة غيرت زاوية الرؤية إلى زاوية تبادلية ذات اتجاىيف 
في األمومة بدؿ أف كانت في اتجاه واحد فقط. فوسعت دائرة األمومة لتمدىا إلى الوطف 

   والحضارات. ندخؿ في ىذا المفيـو لنجيب عمى سؤاؿ ما ىي األمومة؟ 
 

 األمومة لموطف
أجد أثناء البحث مّف تحدث عنو بيذه الكيفية إال الدكتورة "بثينة شعباف" مفيـو جديد لـ 

األمومة موضوع يتكرر بأشكاؿ مختمفة ولكف ليس بالمعنى الفيزيائي أو الجسدي فقط، تقوؿ: "
نما بمعنى أمومة العائمة والمجتمع والبم األمومة قيمة إنسانية جوىرىا الحب والعطاء د. وا 

ارة اإلنسانية وأداتيا خمؽ الجسور بيف الثقافات والبمداف القريبة لمعائمة والوطف والحض
والبعيدة. وبيذا تكتسب األمومة ىنا معنى جديدا فتصبح أمومة حنونة عمى البمد وأمومة 

واألمومة تغّطي تمّيز  .مقاومة لبلحتبلؿ واالضطياد وأمومة تواقة إلى االستقبلؿ والحرية
راعة والسياسة ومواقع اتخاذ القرار في مناطؽ جغرافية تمتّد النساء في الفنوف والعمارة والز 

إلى الشرؽ األوسط والصيف. واالستنتاج ىو أنو رغـ التباعد الجغرافي بيف البمداف  وبامف أور 
فإف العناصر اإلنسانية تجمع بني البشر جميعًا وتجعؿ مف السيؿ عمييـ االلتقاء والتفاىـ 

  (1)"والتعاوف.
 

ابتعدت الكاتبة عف المفيـو الفيزيائي لؤلمومة أي عف مفيـو "األمومة األساسية األولية" 
وتركتو لُكتّابو، واتخذت منحنًا آخر وّجيت فيو األنظار إلى وجود أمومة أخرى منسّية، ىي   
"أمومة الوطف"، أمومة جامعة لمكوناتو مف عائمة ومجتمع، ولفكره مف ثقافة وحضارة، 

بالبمداف القريبة والبعيدة. أمومة جوىرىا القيـ اإلنسانية المشتركة مف حب وعطاء. ولعبلقاتو 
مصدرىا اإلنساف، كؿ إنساف المرأة والرجؿ والشباب وحتى األطفاؿ. أمومة ال تقصي المرأة 
مصدر األمومة. أمومة منطمقة مف العناصر اإلنسانية المشتركة، وىي عناصر جامعة لجميع 

 ، وال ُتحابي، لخمؽ أمومة اجتماعية حرة حنونة مدافعة معطاءة لموطف.  ، ال تستثنيالناس

 

الكاتبة وضعت بداية جديدة لؤلمومة، حيف نظرت إلى الوطف كما األبناء، .. نخمص إلى أف
األـ إلى المرأة، ومف أبناء الرحـ إلى أبناء المجتمع، ومف األسرة إلى الوطف. فخرجت مف 

لمقيـ اإلنسانية الموحدة الموجودة في كؿ إنساف. وبالمشتركات  الفطري باالستعداداستعانت 
                                                           

،دار الفكر 1ط، بثٌنة شعباند. "،المرأة فً السٌاسة والمجتمع.."قراءة فً كتاب  -إعالمًرصد  -موقع باحثات لدراسات المرأة  (1)

              http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article م.2118المعاصر، دمشق، 
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األولية واالجتماعية واألخبلقية والدينية والثقافية والحضارية لكؿ الناس. ذّكرت بأف ليس مف 
شيـ األمومة استبعاد تميز النساء، أو عدـ التعاوف معيف إلزالة عقبات التمييز واالستبعاد. 

وى األخذ مف الوطف إلى مستوى تحمؿ المسؤولية والعطاء نقمت فكر المواطف مف مست
جسور السبلـ واألماف لموطف. تمؾ ىي معاني األمومة الحنونة لموطف، والتي بدورىا تمد 

 وتبادؿ الخبرات والمعارؼ بيف الشعوب واألمـ. 
 

 نستخمص مفيـو لؤلمومة مف ىذه النظر، فُنجيب عمى سؤاؿ ما ىي األمومة؟
 

قيمة إنسانية جوىرىا الحب والعطاء لمعائمة والوطف والحضارة األمومة الحاضنة لموطف: 
 .اإلنسانية

 

 معرسالة أمومة الوطف لممرأة والمجت
األـ" في المجتمع ال يقؿ قيمة أو وزنًا أو أىمية عف دورىا داخؿ المنزؿ، -ىناؾ دور "لممرأة

 خاصة وأف األبناء يتـ غزوىـ فكريًا وأخبلقيًا وىـ في عقر دارىـ وفي غرفيـ المغمقة. 
في األسرة مع األبناء، ىي ذات القيـ )الحب والعطاء والتضحية والحماية( قيـ أمومة المرأة  إفً 

في الوطف مع كؿ عمؿ تجاري أو فني أو إداري، وفي كؿ دور سياسي أو اجتماعي، وفي 
 جميع مواقع اتخاذ القرار.

ىناؾ رسالة تخص كؿ مواطف صغيرىـ وكبيرىـ، ومسؤولية كبرى تقع عمى عاتؽ كؿ مواطف 
ليا. وىي الصغير بالتعميـ والتدريب لحيف حمميا، والكبير بالتعميـ والتدريب لحيف إتقانيا وكما

الوطف والحضارات والثقافات جميعيا بحاجة إلى رعاية واىتماـ وتنقيح وتجديد، مف أجؿ أف 
 التكامؿ الذي يخمؽ روح المنافسة الشريفة اليادفة إلى النماء والساعية إلى التطور. 

األمومة الحنونة، المضحية، الحامية إلى الوطف تعني حماية مؤسساتو مف الفساد،  إفً 
 وشبابو مف الضياع، وأخبلقياتو مف االنحبلؿ، ومجتمعاتو مف التنازع، ودياناتو مف التطرؼ. 

بعادىا مف  إفً  األفراد والجيات المجتمعية الثقافية والدينية وغيرىا العاممة عمى إقصاء المرأة وا 
، ىو واجب ومسؤولية اً صوري اً الوطف أو استرضائيا بالفتات، أو جعؿ وجودىا وجود ساحة

 المجتمع بأكممو، وعميو محاربة تمؾ األفكار والمعتقدات المناىضة وتفنيدىا.
 

مصمح تقي، وموظؼ أميف، األمومة بيذا المعنى بإمكاف تحصيؿ خصاليا لدى كؿ إنساف  إفً 
 .ووطنو يحمؿ ىـ غيره صادٌؽ محبٌ رد وتاجر نزيو، وسياسي شريؼ، وكؿ ف
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األمومة كقيمة إنسانية أخبلقية مشتركة تخص جميع الناس والشعوب والممؿ في جميع  إفً 
الدوؿ واألمـ. وأف ىناؾ تنوعًا في مجاالت األمومة، كأمومة الوطف وأمومة الحضارات وأمومة 

، مما يعني أف األمومة أخبلؽ الثقافات وأمومة العقيدة وأمومة األرض وأمومة البيئة... الخ
 وقيـ إنسانية عالمية كونية.  

يوصؿ ىذا المفيـو لممجتمع رسالة بأف جوىر األمومة ىو حاجة ومطمب اإلنسانية في 
مسعاىا لموحدة والتطور األخبلقي اإلنساني. وأف فضائؿ األمومة مف محبة وحناف وأماف 
وعطاء وتضحية، التي تعمؿ بيا المرأة لرعاية وتربية أبنائيا، ىي ذات األدوات التي تحتاجيا 

اف والعالـ واألمـ والحضارات والثقافات، فبل غنى لمجميع عف الحماية المجتمعات والبمد
والمحبة والسبلـ. وأف تفعيؿ فضائؿ األمومة في المجتمع ىو الدور األساسي اآلخر الذي 

وىو الدور الُمغيب والمسكوت عنو، والذي بحاجة إلى االعتراؼ بو، يجب أف تقـو بو المرأة، 
 عمى أدائو ألنيا مف حممت تمؾ اليبة اإلليية.  ىي األقدراألـ" -ألف "المرأة

 

   دراسات مساندة

، إلى أف الحمؿ فتوصؿ فريؽ مف العمماء األمريكيي (1)"األمومة تغير خبليا المخ بشكؿ مستمر"
، في محاولة لتقييـ تأثير التغيرات خبليا المخ فييمكف أف يحفزا بعض التغيرات الدائمة واألمومة، 

 إف "الياجيزا " كندا فيوقاؿ الباحث بجامعة كولومبيا البريطانية  .المرأة الحامؿاليرمونية عمى 
اإلدراؾ والمرونة  فيتغير األبحاث التي أجراىا الفريؽ، أوضحت أف األمومة تعمؿ عمى إحداث 

تغير خبليا  فيتمعبو األمومة  الذي، ما يدؿ عمى الدور اليرمونياالستجابة لمعبلج  في العصبية
 شكؿ دائـ.المخ ب

 

بأف  البريطانية "ديمى ميؿ"ذكرت صحيفة  (2)"حياتيا العممية فياألمومة تحسف أداء المرأة "
 (500)و، امرأة (2000) شممتأجرت دراسة جديدة تحت ىذا العنواف و  شركة مايكروسوفت
. وأثارت نتائج تغير أداء الموظفات بعد اإلنجاب طمب منيـ تقييـ مدى ،مف أرباب العمؿ

حياتيا العممية وتطور  فياألمومة تحسف أداء المرأة الدراسة دىشة البعض حيف تبيف أف 
 ، حيث تبيف أف: ميارات العمؿ األساسية الخاصة بيا

 فيشممتيف الدراسة أصبحف أفضؿ كثيرًا  البلتي%( 62نحو ثمثي األميات العامبلت ) .1
 اليف.المياـ متعددة الوظائؼ بعد أف رزقف بأطف

                                                           
(1)

  بوابة إلكترونٌة شاملة -، موقع الوطن14:52 2115-15-27األربعاء ، أروا الشوربجً 

http://www.elwatannews.com/news/details/738555 
(2)

 http://www.nile.egصحة وتكنولوجٌا   -موقع النٌل قناة مصر اإلخبارٌة 
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%( شعرف بتحسف طريقة إدارتيف لموقت، بينما 46ما يقرب مف نصؼ األميات ) .2
 أصبحف أكثر تنظيمًا. (27%)

 حيث تبيف أف:  آراء أرباب العمؿ أنفسيف متفقة مع األميات العامبلتوجاءت 

لـ  البلتي%( األميات يشكمف فريؽ عمؿ أكفأ مقارنة بالنساء 57) نصؼأكثر مف  .1
 يرزقف بأطفاؿ.

إف روح فريؽ العمؿ ، قالوا مف أرباب العمؿ الذيف شممتيـ الدراسة (%34يقارب ) ما .2
 . اإلنجابالخاصة بموظفاتيـ شيدت تطورًا ممحوظًا بعد 

وقت واحد  فيبوظائؼ متعددة ( في ميارات القياـ % 35ىناؾ تحسف بنسبة تقارب ) .3
 . لؤلميات العامبلت

 ءىا بشكؿ أفضؿ عندما تصبح أما.موظفات تقدر زمبلءىا وعمبل(  3)مف كؿ  (1) .4

 فيمساعدة النساء عمى التوفيؽ ما بيف حياتيف  فيالتكنولوجيا تمعب دورًا كبيرًا  .5
مف األميات العامبلت التكنولوجيا ( % 37) المنزؿ وعمميف، حيث تستخدـ أكثر مف

 لمعمؿ مف المنزؿ عندما ال يتسنى ليف الحضور إلى العمؿ.
 

 الجميعاألمومة محضف وأماف  
، فذاؾ األمومة ليست اإلنجاب، وىي ليست عمبًل بيولوجيًا صرفاً ف ،إنسانية غنيةقيمة األمومة 

ولكف قيمتيا العظيمة تتجمى في المواقؼ التي  -كما الحاجات األولية لئلنساف -ىا األوؿؤ جز 
 هوىذ، والسياسيةاألوضاع الحياتية بما فييا االجتماعية والثقافية يتبناىا الفرد في مختمؼ 

والحضف بيذا المعنى  ،وأماف ال أمومة بدوف حضف ،واألماف تجسد بفكرة االحتضافتقؼ االمو 
وحناناً  ةً محبتقريبو إلى القمب والحس والفكر، و إلغاء المسافة ما بيف الفرد واآلخر،  ىو

 إذف موقؼ سممي ومسالـ، . فييمما ُيشعره باألماف وتييئتو حمايتوورحمة، مف أجؿ 
، وتوفير حاجاتو لصوف كرامتو، لينمو ويتطور ، ويعمؿ لممحافظة عميوويحتويو يستوعب اآلخر

 ردَ ىو قَ واألماف والتواصؿ والتطور والسبلـ  في محيطو، ونقمو مما ىو عميو إلى حاؿ أفضؿ.
 حدى أىداؼ الوجود اإلنساني. ، وا  األمومة النيائي

ىو الفساد والرشوة والمحسوبية  ، ورفضةمف ىنا فإف الحفاظ عمى البيئة ىو موقؼ أموم
واحتضاف الكفاءات وتوفير أجواء األماف المناسبة لئلبداع والتطوير واالختراع  ، ةموقؼ أموم

 والعمؿ السياسي اليومي الذي يأخذ باعتباره مصمحة المواطنيف ىو موقؼىو موقؼ أمومة، 
، وتقديـ برامج ومقترحات لتطوير التعميـ والنظاـ الصحي والخدمات العامة والمنشآت ةأموم
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ارات والمؤسسات واألعماؿ والموظفيف في الوز  ليفئو المسووسائؿ التواصؿ مف قبؿ جميع 
المنحنى تتحوؿ األمومة مف أف تكوف شانًا أنثويًا وبيذا  .ةىو موقؼ أمومالخاصة والعامة 

  تبنيو، لوحدة وأماف وارتقاء المجتمعات. يمكف ألفراد المجتمع عامًا شأنًا  تكوف أفإلى  بحتاً 
 

    خبلصة المبحث
بعد استعراض المفيـو الذي تناوؿ أمومة الوطف، ورسالة ىذا المفيـو لكؿ مف المرأة نفسيا 

 لموطف" وىو ذات الحاضنة "األمومةنجد بأف ىذا المفيـو يوصمنا إلى ما ُيعرؼ بػ  ،ولممجتمع
  المعنى الذي طرحتو الكاتبة.  

إنسانية جوىرىا الحب والعطاء لمعائمة والوطف والحضارة  قيمة :لموطف" الحاضنة "األمومة
 .اإلنسانية

التي وّسعت دائرة الرؤية لؤلمومة، ورأت الثقافات والمعارؼ والحضارات كاألبناء، األمومة وىي 
 واألعماؿ والمؤسسات والمجتمع والوطف واألمـ كاألسرة. 

أظير ىذا المفيـو تطورًا في فيـ وتوظيؼ األمومة، حيف تمسكت الكاتبة بجوىر األمومة 
ئؼ ومواقع صنع القرار والقوانيف الوظالتحاكي بو مشاىد عّدة ارتأتيا عمى شاكمتيا في 

لؤلمومة. ىذا المفيـو جعؿ األمومة مسؤولية كؿ  جديداً  بعداً المجتمعية والدولية، فأعطت 
إنساف شريؼ محب لمخير، وكؿ موظؼ ُمحب لعممو، وكؿ صاحب قرار متطمع لئلصبلح، وكؿ 

حمؿ وباحث وعاِلـ ُمشرع ينشد العدالة، وكؿ سياسي يتعامؿ بمصداقية، وكؿ كاتب وُمثقؼ ومُ 
ومبعوث ومندوب... الخ، ساعيًا لمتأليؼ والوحدة وجمع المشتركات بيف العادات والثقافات 

 . واألدياف والرساالت والحضارات

،  اً جديدة وآفاقبداية فأعطى ىذا الدور  واسعة لمفيـو ومعاني األمومة، أمومة حاضنة لمعمـو
وثقافات وعادات الشعوب، ولمديانات، وحضارات األمـ. أمومة حنونة عمى البيئة، واإلنساف، 
والقيـ واألخبلؽ. أمومة معطاءة تنشد التقدـ والتطور والتنمية لكؿ إنساف وفي جميع مجاالت 

لكؿ متحرش بأمومتيا )الفساد( في مجاالت العمؿ، الخير ولكؿ بمد. أمومة مدافعة ومتصّدية 
ومواقع صنع القرار، والمنتيؾ لمحقوؽ، والمزور لمعقائد. أمومة محبة موحدة جامعة لمناس 
 اً عاممة مف أجؿ اإلصبلح، تضـ األسرة والمجتمع والوطف والعالـ، ليكوف مفيـو األمومة جوىر 

 .   اً ُأممي اً حضاري اً أخبلقي اً إنساني
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 مخطط األمومة فضيمة بيف التقييد والوطف

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفة األمومة - اأُلـّ 

 األمومة النمطية األمومة الحاضنة لموطف
 األمومة الُمقّيدة
 األولية األساسية

 األمومة فضيمة ممكوتية
 األمومة جوىر الفضيمة

 اإلنجاب ورعاية األبناء

 المنزؿ

 التوحيد بيف ذات األـ واإلنجاب

 ةوالحضار  اإلنجاب ورعاية األبناء
 الوطفو والعمـو والديانات 

 المنزؿ والمجتمع والوطف

األـ ىي األقدر عمى التعامؿ بالقيـ 
اإلنسانية وتطبيقيا في المجتمع 

 والوطف

جوىر غني بالفضائؿ *
 .إلنسانيةااألخبلقية والقيـ 

 .    صفات رحمانية ممكوتية*

 ُتكسب األـ قوة داخمية.  *
 

 .قيمة إنسانية *
جوىرىا الحب والعطاء *
لمعائمة والوطف * 

 .والحضارة اإلنسانية

 

* مشاعر خاصة باألـ 
 المنجبة.

*عبلقة بيولوجية نفسية 
  * تربط األـ باألبناء. 

 

 الػػػػػػػػػػدور

 ميدافالػػ

 الرسالة

 اإلنجاب ورعاية األبناء

 المنزؿ

 التوحيد بيف ذات األـ واإلنجاب

 صفة األمومة - اأُلـّ 

 األمومة النمطية األمومة الحاضنة لموطف
 األمومة الُمقّيدة
 األولية األساسية

 األمومة فضيمة ممكوتية
 األمومة جوىر الفضيمة



79 
 

 
 

 المبحث الرابع: األمومة القاعد اإلنسانية والبوصمة الربانية: 
 

 األمومة القاعدة الفطرية اإلنسانية.  -
 فضيمة األمومة بوصمة األـ.  -
 األمومة بيف الفضيمة والواجب.  -
 خبلصة المبحث -

 

 خبلصة الفصؿ
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 المبحث الرابع.. األمومة القاعد اإلنسانية والبوصمة الربانية
 

العبلقة نتحرؾ في ىذا المبحث باتجاه ىا بعد تحديد جوىر األمومة ووجيات النظر حوؿ أدوار 
ما بيف األمومة والفطرة اإلنسانية والوصايا اإلليية التي تحافظ عمى سبلمة ىذه الفطرة. 

-"المرأةألمومة الوصايا اإلليية؟ وما ىو مسؤولية ىؿ مف صمة ما بيف النجيب عمى سؤاؿ 
الفرؽ بيف  ماو  ى صيانة؟بمعنى ىؿ األمومة كأمانة وىبة بحاجة إلاألمومة؟ اتجاه األـ" 

 كواجب؟التعامؿ معيا األمومة كفضيمة و التعامؿ مع 
 

  مة .. القاعدة الفطرية اإلنسانيةاألمو 
واإلتباع والسير  لمعمؿثابتة  معاييرمف خبلؿ  ،تعني النظاـ واالستقرارىي التي القاعدة 
وترتكز األمومة عمى أسس وقواعد مف القيـ األخبلقية الثابتة، بمعنى أنيا موجودة في  عمييا،
األـ" بصرؼ النظر عف نسبة أو مدى اىتماـ األـ بيا وتفعيميا في حياتيا وحياة -"المرأة

 أبنائيا وأدوارىا المجتمعية. 

عة شعورية طبيواألمومة فطرة يرّشدىا العمـ، ويرّسخيا العمؿ، فيي ىبة الخالؽ وىي 
األمومة لما كانت ، و زماف ومكاف األـ" في كؿّ -تميزت بيا "المرأة ،وأحاسيس وجدانية قمبية

ليست بحاجة إلى براىيف معقدة وتجارب عدة ونظريات لتثبت فيي  مشاعر فطرية قوية
، بؿ ىي واضحة وميسرة وبسيطة وتمقائية يراىا القمب قبؿ العيف لشدة األـوجودىا عند 

 .مف خبلؿ السموؾ العفوي الذي تتعامؿ بو األـ مع طفميا وقوتياوضوحيا 
مفيـو الفطرة فيقوؿ: "الفطرة بمعنى طبيعتو التي فطر عمييا مجردة عف  "صدر الديف"يوضح و 

جنبي، مجردة عف التساؤالت والتعقيدات العممية والفمسفية، وبعيدة عف كّؿ شيء جانبي وأ
مميو الظروؼ واألجواء المحيطة باإلنساف، وعّما تمميو االنفعاالت واألىواء، خالية عّما ت

 وىي مف أقوى المشاعر لدى األـ.  (1)التقاليد والعادات االجتماعية."

والمرأة ( غريزة ليا جذور بيولوجية )جينية وىرومونية"أف األمومة ويذكر د. محمد ميدي  
تختار األمومة ببل  –حالة كونيا سوية في–آخر فإنيا شيء أيأمومتيا وبيف  ر بيفخي  حيف تُ 
جامعة بطب المف كمية  "روبرت بريدجز"الدكتور كما أكدت الدراسات التي قاـ بيا  (2)".تردد

مشاعر .. و وطفميا األـالعبلقة العاطفية الخاصة التي ترتبط بيف بأف " األميركيةىارفارد 
حاطتوطفميا  إرضاعفي  األـالفياضة مثؿ رغبة  األمومة تعود بالدرجة  إنمابعطفيا ودفئيا،  وا 

                                                           
(1)

 .  36-35، دار التعارف، بٌروت، الط، ص1هللا جل جالله"، ج -صدر الدٌن القبانجً، "الكتاب العقائدي 
(2)

  http://www.elazayem.com/new_page_115.htmد. محمد مهدي مستشار الطب النفسً، "سٌكولوجٌة األمومة".   

http://www.elazayem.com/new_page_115.htm
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ىذه المشاعر التي فسر العمـ معناىا  (1)."عمؿ بعض اليرمونات في جسميا إلى األولى
كمتطمب خصيا ا باألـ األـ ىي ىبة ربانية -الفطري بوجود جينات وىرمونات في جسـ المرأة

محبة طمب ممجتمع مف لمدور اإلنجابي، ولمكثير مف األدوار التي تستطيع أف تقدـ فييا ل
 النماء وفض االشتباكات ونشر األماف والسبلـ.

وبما أف األمومة غريزة فطرية في األـ، فيي تمتقي مع الفطرة اإلنسانية األخبلقية السميمة، 
تؤمف باإلنساف كإنساف بعيدًا عف لونو وعرقو وجنسو ودينو وبمده، تحتـر إنسانيتو التي 

فاإلنسانية ىي اإلنسانية في كّؿ زماف ومكاف، ُتماثميا األمومة وتقدر وجوده في ىذه الحياة، 
مف القيـ األخبلقية، وما تحممو مف خصائص العمومية واإللزامية وحدة واحدة، في أساسيا 

فأمومة نساء الشرؽ ال تختمؼ عف أمومة نساء الغرب، وال أمومة األزمنة األولية تختمؼ عف 
 . أمومة ىذا الزماف

مع القواعد اإلنسانية التي دعت إلييا شرائع السماء لحفظ ورعاية اإلنساف ي كما أنيا تمتق
بما تحممو مف  الناسأخبلقيًا وتربيتو اجتماعيًا ورقّيو فكّريًا، وىي األساس المشترؾ لكّؿ 

ىي تدعو إلى القيـ و ، بعضيـ ببعضوعبلقة الناس اإلنساف بخالقو، عبلقة وصايا تنظـ 
سبب  فاإلنساف، ابتداًء مف األسرة باإلحساف والبر بالوالديف المذيف يمثبل الميذًّبة إلنسانية 

لحفظ الكياف األسري بالبعد عف الزنا والخيانة واألمانة وجودنا في الحياة، وقيمة اإلخبلص 
شيادة  الزوجية، وقيمة اإلنصاؼ بعدـ أخذ ما ىو ليس لؾ بغير حؽ، وقيمة الصدؽ بعدـ

ياع حقوؽ البشر، تمؾ ركائز تُبنى عمييا قيـ كثيرة كالعدؿ الزور التي يترتب عمييا ض
والمساواة والشكر...الخ، تحفظ وتيذب إنسانية اإلنساف وىي دعوة لبلىتماـ بيا مف أجؿ حياة 

وعّبرت عنيا  (2)(ئلنساف، والتي جاءت في الوصايا العشر لنبي ا موسى )علكريمة مشرفة 
 .(3)سورة األنعاـمف  153إلى  151اآليات الكريمة مف 

األـ" بما تممكو مف فطرة إنسانية وفطرة غريزة األمومة -مما يعني بأف إمكانية أو قدرة "المرأة
والتي ىي في مجمميا صفات أخبلقية إنسانية، تكوف بيذه الصفات ىي األسرع في إتباع 

 اإلرشادات والوصايا اإلليية. 
                                                           

(1)
 http://www.darolzahra.com/folder/seha                                  مشاعر األمومة سببها هرمونات   

. تعتبر الوصايا العشر األساسية أحد موسى، التي أنزليا ا عمى النبي الكتاب العبري"الوصايا العشر ىي القوانين العشرة، حسب  (2)
أخالقية في  اً . تعتبر الوصايا أسسالعيد القديموصية موجودة في  600ويصل عددىا إلى  بني إسرائيلأىم الوصايا التي نزلت عمى 

 الوصايا العشر، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  - اإلسالم، ومضمونين أيضا موجود في والمسيحية الييودية
(3)

َم َربُُّكْم َعَمْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواَل   يَّاُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ ْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ  ُىْم َواَل َتْقَرُبوْا َتْقُتُموْا َأْواَلَدُكم مِّ
َم الّمُو ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم وَ  اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َتْعِقُموَن، َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُموْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ صَّ

َذا ُقْمُتْم ِىَي َأْحَسُن َحتَّ  َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْيِد الّمِو َأْوُفوْا ى َيْبُمَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط اَل ُنَكمُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا َواِ 
اُكم ِبِو َلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن َوَأنَّ َىـَذا اُكم ِبِو َلعَ  َذِلُكْم َوصَّ َق ِبُكْم َعن َسِبيِمِو َذِلُكْم َوصَّ     مَُّكْم تَتَُّقوَن.ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل تَتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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  وبذلؾ تكوف األمومة قاعدة إنسانية ذات خصائص عامة ىي أنيا: 

ف كاف لمتربية والبيئة والتعميـ تأثير عمييا.  : أصيمة . أ  المنشأ، فطرية غير مكتسبة وا 
 يمكف االستغناء عنيا.  أساسية: ضرورية ال . ب
  . والبمداف واألقطاركافة األزمنة األميات في  لجميععامة:  . ت
 عمى مجموعة مف القيـ العميا أساسيا الحب. قيمية: ترتكز  . ث
عداده ليكوف مصدر خير في نفسو ولممجتمع.    . ج  إنسانية: تيتـ باإلنساف، بتربيتو وا 

 

 فضيمة األمومة بوصمة األـ
األـ" -البوصمة الربانية الُميداة "لممرأةوبما تحممو مف قيـ أخبلقية ىي بمثابة األمومة 
ا يتحسس ويحكـ ويزف وُيحاسب المرأة حينما تنحرؼ عف مسارىو الذاتي الداخمي الذي والموجّ 

األـ" في حالة -بطغياف النفس البييمية الفيروسية األنانية، لكي تعيش "لممرأةالصحيح 
 بيف ذاتيا وقيـ األمومة وأدوارىا في الحياة.انسجاـ حقيقي تاـ 

ليا وتكريميا كأمانة،  فوعي األـ بقيمة ما تممؾ في داخميا ضرورة مؤكدة مف أجؿ االلتفات 
مشاعة في األميات  وترؾ النظر إلييا كغريزة مماثمة ألمومة الحيواف، أو أنيا مشاعر طبيعية

لذا ليس مف الضرورة التوقؼ عندىا. فكؿ التفاح كاف يتساقط ولكف نيوتف وقؼ وتأمؿ 
مومة التوقؼ عند مشاعر األاألـ" -"لممرأةوسأؿ.. لماذا؟ وبحث واكتشؼ. فمف الضرورة 

بالتأمؿ في جممة خصاليا، ومدى قربيا لصفات الرحمة اإلليية، وبالمراجعة والمحاسبة والنقد 
لمكممات والمواقؼ والقرارات التي تتخذىا، أف تسأؿ نفسيا ىؿ يتطابؽ جوىر األمومة الروحي 

 ىؿ أمومتي بحاجة إلى رعاية أو صيانة؟ بداخمي مع مشاعري أفكاري تصرفاتي تعامبلتي؟ 

دخوؿ في مجريات الحياة اليومية نجد أف ىناؾ فئة مف األميات مف تأثرت أمومتيف بال
بالنفس وطباعيا، الواقعة تحت ضغط ومتناقضات المجتمع، واضطراب اليدؼ مف التربية، أو 
عدـ فيـ قيمة ىذه اليبة الربانية، وكمثاؿ: حيف ُتغِمب حقوقيا عمى واجباتيا، بالتياوف أو 

بلئيا في العمؿ، أو ُتسجؿ في الورش تدريبية أو دراسات قصيرة داعمة رفض التعاوف مع زم
لمتطوير في مجاؿ عمميا والمطروحة مف ِقبؿ المؤسسة التي تعمؿ فييا ولكنيا ترفض 
 التطبيؽ، لكي ال تتحمؿ مسؤولية أكبر، وباالتجاه اآلخر ىي دائمة المطالبة بحوافز والترقيات. 

تقؼ حائبًل دوف التربية بمعنى مع القيـ واألخبلؽ،  حيف تقؼ مشاعر األـ في مواجية
الصحيحة، دوف المعاقبة عمى الخطأ، لتدافع عف ابنيا أو نفسيا أي تربيتيا ألبنائيا بعمـ أنو 

ْنَساُف َعَمى َنْفِسِو َبِصيَرةٌ ﴿عمى خطأ  ، ذلؾ الخطأ (15-14قيامة:ال)﴾َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرهُ  *َبِؿ اأْلِ
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الذي يخرج في صور شتى حاؿ عدـ التوقؼ عنده لممراجعة والمحاسبة والتصحيح، النتيجة 
أنو سيؤدي إلى انحراؼ عف الصورة أو المسار الصحيح، وسُتخمؽ نسخة مشوىة أو تقميد 
عف النسخة األصمية الصحيحة لؤلمومة! فيناؾ مف أميات مّف تتستر عمى الفساد األخبلقي 

ف ىكذا ما يجب أف تكوف عميو األمومة! وتمؾ التي ترى األمومة في تنفيذ ألبنائيا العتقادىا بأ
بما فييا مف شراء سيارة لو وىو لـ يصؿ إلى السف المسموح بو لقيادة جميع طمباتو، 

ط لتخميصو مف يفيزىؽ روحًا بسبب سرعتو الجنونية، ويذىب الوالداف لمبحث عف وس ،السيارة
 العقوبة؟! 

أمومتيا مف جديد ومراجعة محتوياتيا وتقييـ مشاعرىا وأدائيا طبقًا فعمى األـ استكشاؼ 
ميزاف العقؿ ومعايير المبادئ األخبلقية اإلنسانية، معايير المساواة دوف التفرقة أو التمييز، ل

تجعؿ وأف معاير التربية اليادفة،  معايير اإلنصاؼ والعدؿ دوف المحاباة أو الكيؿ بمكياليف،
فيتعمـ االبف بأف تمؾ المعايير والمبادئ األخبلقية ىي قواـ  ،حياتياأمومتيا بوصمة مف 

تيا مدرسة الحياة ونعيـ اآلخرة. فتكوف فضيمة األمومة بمثابة إنسانيتو، وتعمـ األـ بأف أموم
األـ" العودة إلى -البوصمة التي تُوّجو وتضبط دورىا في األسرة والمجتمع، أي عمى "المرأة

يمة األمومة التي بداخميا، وعرض مشاعرىا وأحاسيسيا وأفكارىا تقييـ وعمؿ صيانة لفض
وسموكيا مع نفسيا، واتجاه أبنائيا واآلخريف وجميع أدوارىا في الحياة عمى المعاني الروحية 
األخبلقية لؤلمومة األصمية التي تعمؿ بمثابة البوصمة في حياتيا، لقياس مدى االنحراؼ 

  عمى مدى قربيا أو بعدىا مف جوىر األمومة.الحاصؿ في جميع أمورىا، ولمتعرؼ 
 

مف وصيانتيا وحفظيا ، "العناية باألمومة كفضيمة قيـ أخبلقيةاألـ": -طموب مف "المرأةفالم
األـ" حينيا سر قواىا الذاتية -وتكريميا، لتدرؾ "المرأة بلرتقاء بيا، لطباع النفس البييمية

 .الداخمية"

، أنا األبناءاألـ حماية وحفظ األمومة مف نفسيا ومف -أف عمى المرأة تعني :صيانة األمومة
بمعنى أف األـ واألبناء ىـ مف يجب أف يخضعوا لذلؾ الجوىر وتمؾ القيـ والمبادئ لكي تُثمر 
التربية وتكوف أمومة رحيمة عزيزة قوية، وليس تطويع تمؾ القيـ والفضائؿ األخبلقية العالية 

ف أنا ألنا األـ وأىواء األبناء. فتتحوؿ إلى أمومة أنانية ضعيفة، ىميا األوؿ واألخير راحة وأما
 األـ مف خبلؿ راحة األبناء.  

 

 

  األمومة بيف الفضيمة والواجب
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لتمارس أمومتيا بحرية، ففي المجتمعات في مجتمعاتنا الشرقية المساحة الكافية لـ ُيترؾ لؤلـ 
بجذورىا في أعماؽ الضاربة يدت العادات والموروثات الثقافية واالجتماعية قأو األسر التي 

قيدة نجد أف مشاعر األمومة قد تحولت إلى خانة المشاعر الواجبة! المُ  ،نفسية الرجؿ الشرقي
 وبأنوثة المرأة تارًة أخرى.بالواجب الشرعي تارًة، 

فما زاؿ العقؿ البلواعي لدى المجتمع لـ يتخمص مف فكرة أف المرأة ُخمقت مف فاضؿ طينة  
ولمباحث ! ىذا العالـ أنيا سبب غواية آدـ، ومصدر غواية الرجؿ فيالرجؿ أو مف ضمعو! و 

ذلؾ فيقوؿ: "ثّمة إيحاء ُمجمؿ كامف وراء أكثر التعميقات  فيو كؿّ جبلؿ القصاب رأي يبمور 
والتحّفظات والتدابير والمعارضات، بأّف المرأة ما زالت ُينظر إلييا كػ )فتنٍة(، و)قاصٍر( غير 

(، و)عورة(، و)ناقصة عقؿ(، و)ال ُتوّلى(، فيذ ه النظرة تعمؿ خفية كعقيدة ذات أىمّية، و)شر 
مداد معظـ النفرة القائمة حّتى لدى بعض المنفتحيف، قبؿ أف تتمّبس وتتمنطؽ  كؿّ وتش

بنصوص وحجاجات عقمّية ونقمّية وعرفّية، وقبؿ أف ُيوّظؼ )اإلسبلـ( لُيقاؿ عمى لسانو 
)المرأة ال ُيمكف أف ممانعُتو محاولة مثؿ ىذه المساواة، فثّمة عقيدٌة دفينة مسّبقة تستبطف بأّف 

ميما تقدمت المجتمعات أو تركت  (1)ُتساوي الرجؿ( بحاؿ، فيي دونو طبيعًة واقتدارًا وتشريعًا!"
  مساحة لمحريات!.

أنتج ىذا الفكر أعرافًا وعقائد تقبميا المجتمع وتعامؿ معيا كما المقدسات، بأف الرجؿ أكثر 
عقبلنية مف المرأة، فبل بد ليا مف مشورتو في كؿ ما تنوي القياـ بو، وتنفيذ ما ُيمميو عمييا 

مكاف ألنو األعرؼ واألعقؿ واألكثر بصيرة. كما يتوجب عمييا االستئذاف قبؿ ذىابيا لزيارة أي 
ّف  ألنو األكثر دراية إف كاف مبلئمًا لطبيعتيا أـ سيؤثر عمييا بالسمب مف حيث ال تدري. وا 
أولوية رعاية األبناء ُمَقدمة عمى عمميا! وأف ا قد قّسـ األدوار في الحياة طبقًا لؤلدوار 

والتي ُترؾ  البيولوجية بيف المرأة والرجؿ، فكاف لممرأة البيت وبعض األدوار المينية المحدودة
تحديدىا بيد الرجؿ، أما األدوار الميمة والبارزة والموجية والُمّشرِعة لمقوانيف الحاكمة فيي 

وال حاجة لمرجؿ! ألف أنوثتيا عورة، واختبلطيا وحديثيا مع الرجؿ غواية وفساد لممجتمع، 
 ! لممجتمع لدورىا ىذا بؿ تفضبًل منو عمييا

ى بأف المرأة شريؾ في بيت الزوجية عدى الجانب المادي. وىذا ما دفع بالرجؿ إلى أنو ال ير 
وأف االىتماـ باألبناء وبتمبية حاجاتيـ التربوية والدينية والتعميمية والصحية والنفسية، ىو 

 واجب فردي عمى المرأة مسؤولية حممو وحدىا.  

                                                           
(1)

للتنمٌة الثالث جالل القصاب، "آمال على السٌداو"، ورقة تعلٌقٌة على هامش ورقة د. رقٌة العلوانً، مقدمة فً الملتقى العربً  

 م.2117، جمعٌة البحرٌن النسائٌة، نوفمبر "إنسانٌةالنهوض بالمرأة.. رؤٌة " اإلنسانٌة
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األـ"، -أةجميع تمؾ األفكار والمعتقدات المغموطة ولدت أفكارًا ومشاعر حبست أنفاس "المر 
 وسمبت منيا حرية العيش واالختيار، وأجمؿ ما تمتمكو وتعطي فيو ىي مشاعر الحب

فعممت عمى تنميط المرأة وقولبت فكرىا ومشاعرىا بالصورة التي أرادىا المجتمع ليا واألمومة، 
ىذا التقييد لحرية المرأة خاصًة إذا خرج عف حد االعتداؿ فإنو وليس كما أراد ليا خالقيا. 

ولد تمردًا خفيًا بداخؿ المرأة يخرج في صور وأشكاؿ مختمفة منيا العصبية متكررة، أو ي
الشعور بالممؿ والضيؽ، أو التوجو لوسائؿ اليروب المشروعة كالسفر، أو إقامة الشعائر 
 الدينية، أو المجوء لؤلسواؽ لمتبضع والترفيو، أو اإلىماؿ في بعض األمور.. أو.. أو .. الخ. 

سمبًا عمى تربيتيا واىتماميا باألبناء، ألنيا تشعر بأف األمومة ُتشكؿ عبئًا انعكس كما أنو 
ُيرىؽ روحيا، وُيضعؼ مف قواىا، تشعر باالبتزاز وأنيا محاصرة مف األمومة نفسيا التي 
تفرض عاطفتيا الُمحبة عمييا، ومف جانب احتياج األبناء وشعورىـ باألماف معيا، ومف جانب 

، ومف تيديد وتوبيخ الزوج ليا، ومف موقؼ المجتمع بالتمويـ لرب منيامف غضب اخوفيا 
فيتـ محاصرتيا نفسيًا وجسديًا وروحيًا وعقائديًا، ولوال قوة األمومة بداخميا ليربت والتأنيب، 

 وتركت أبناءىا مف شدة ما ُتقاسيو وتتعرض لو مف ضغط وكبت، وال مف ُمقدر أو مساعد.  

ىذا الحصار وىذا التقميؿ مف شأنيا جعميا تشعر بالضعؼ والدونية وبأف األمومة مشاعر 
جميمة ومطموبة ولكنيا محصورة في األبناء، فتعيش األـ في دائرة احتياجاتيـ ومتطمباتيـ، 
وأنيا مسئوليتيا وحدىا، مما أكسب بعض األميات خاصًة ممف ليف تطمع لمعمؿ والمشاركة 

في دائرة الشؾ فيما تراه وح شعورًا بأف األمومة فرض واجب ُمقّيد. فتعيش المجتمعية والطم
 ليا مف خالقيا كإنسانة أوجدىا في ىذه الحياة ولـ يفرؽ بينيا وبيف الرجؿ في جوىر حقاً 

وبيف مسؤولية األبناء التي ال تقبؿ شريكًا معيا مف أدوار  وحرية االختيار، الحقوؽ والواجبات
كؿ ذلؾ خمؽ  -بحسب ما فرض عمييا-، ومف التضعيؼ لقواىا الداخمية ومسؤوليات مجتمعية

تناقضًا في أمومتيا الذي يظير في صورة المعاممة المتسمطة أو القاسية أو الضعيفة في 
االىتماـ بمستقبؿ األبناء أو بأخبلقياتيـ، أو الشعور الداخمي بالرغبة في التمرد وتغيير ىذا 

زيادة تصحر مساحة األمومة مما تسبب في تراىا مكبمة ليا، النمط مف الحياة التي أصبحت 
تمؾ وتمؾ حاالت توجب الوقوؼ عندىا والسرعة في إنقاذىا.  الخضراء عند عدد مف األميات!

 ىي نظرة الواجب لؤلمومة.  

أما التعامؿ مع األمومة عمى أنيا فضيمة، فيي تعيش التناغـ الروحي بينيا وبيف ذاتيا والذي 
يكوف نتاجو الشعور بالرضا والسبلـ الداخمي، فتكوف األرضية المميدة والمحفزة الستنياض 
قيـ األمومة، فتخرج بفكرىا مف دائرة الشعور بالواجب وما يستتبعو مف تقصير ومتطمبات 
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ت لنفس الدائرة وىي دائرة األبناء واالحتياجات الرئيسية، إلى دائرة التطوير واالرتقاء واحتياجا
 برسـ ىدؼ لحياتيـ، وأبعاد لطموحيـ، ومساعدتيـ عمى بناء ذات قوية محبة لمخير. 

حيف تتحرؾ األـ بفضيمة األمومة فإنيا ستشعر بالثقة، وبأنيا تممؾ الكثير مف أجؿ اآلخريف، 
ـ بحاجة إلي تمؾ الفضائؿ األخبلقية التي تمتمكيا، وسيكوف ليا ىدؼ تعيش مف وأف ىذا العال

 أجمو، وستتمسؾ بقضية كبيرة تصب في خدمة الناس وفي الصالح العاـ.

لمفاوضات فإنيا ستجد لنفسيا موقعًا في التنمية وا األمومةحيف تتعامؿ األـ بفضيمة 
 ـ. الدولية واتفاقيات السبلوالتصالحات والمشاركات 

حينيا يبرز جماؿ أمومتيا في نفسيا أواًل باسترجاع ثقتيا واإليماف بما تممؾ والشعور 
بأىميتيا في كؿ موضع في الحياة، وفي نتاج حسف ُخمؽ أبنائيا، واحتضاف مجتمعيا فتكوف 
القدوة الحسنة في كّؿ مجاؿ مف المجاالت التي تختارىا بحرية مما ُيكسبيا الحياة بكرامة وعز 

 اتخاذ القرار، وىو إرثيا لؤلمة. وحسففة والثقة المعر 

 
  خبلصة المبحث

مف  اإلنسانية التي دعت إلييا شرائع السماءىناؾ التقاء ما بيف صفات األمومة والقواعد 
األـ" بما -ونفسو والمجتمع. مما يعني بأف قدرة "المرأة اإلنساف بخالقوعبلقة وصايا تنظـ 

تممكو مف فطرة إنسانية وفطرة غريزة األمومة والتي ىي في مجمميا صفات أخبلقية إنسانية، 
 تكوف بيذه الصفات ىي األسرع في إتباع اإلرشادات والوصايا اإلليية. 

بالمراجعة ، ليا وتكريميا كأمانةااللتفات و عمييا التوقؼ أماـ صفة األمومة، األـ" -"المرأة
والمحاسبة، وأف تسأؿ نفسيا ىؿ يتطابؽ جوىر األمومة الروحي بداخمي مع مشاعري أفكاري 

  األـ":-مف "المرأة صيانة؟ فالمطموبتصرفاتي تعامبلتي؟ ىؿ أمومتي بحاجة إلى رعاية أو 
بلرتقاء ، للنفس البييميةمف طباع اوصيانتيا وحفظيا ، "العناية باألمومة كفضيمة قيـ أخبلقية

 .الداخمية"األـ" حينيا سر قواىا الذاتية -وتكريميا، لتدرؾ "المرأة بيا
 

تصغير المرأة وتقييد حريتيا انعكس سمبا عمى صفة األمومة لدى بعض األميات! جعميا 
باالبتزاز مف حاجة األبناء ليا وتيديد الزوج وضغط األسرة والمجتمع وظمـ القوانيف،  تشعر

نيا مضطرة لمتنازؿ عف الكثير مف حقوقيا! مما أضعؼ مف قواىا، وجعميا تشعر بالدونية  وا 
وقمة الثقة والتردد واالتكالية، فأصبحت تعيش بصفات قوية في أساسيا وأصميا ولكنيا 

 يا مع ذاتيا، ذلؾ ىو التعامؿ مع األمومة كواجب.  ضعيفة في التعامؿ ب
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أما حيف تتحرؾ األـ بفضيمة األمومة فإنيا ستشعر بالثقة، وبأنيا تممؾ الكثير مف أجؿ 
اآلخريف، وأف ىذا العالـ بحاجة إلي تمؾ الفضائؿ األخبلقية التي تمتمكيا، وسيكوف ليا ىدؼ 

 الناس وفي الصالح العاـ. تعيش مف أجؿ وستتمسؾ بقضية كبيرة تصب في خدمة

 
  خبلصة الفصؿ

جمع ىذا الفصؿ التوجيات الفكرية التي تناولت مفيـو األمومة، وخمص إلى ثبلثة مفاىيـ 
واحد منيا اىتـ بجوىر األمومة، واآلخراف تناوال دور األمومة، ومف ىنا ظيرت الفجوة 

 الشاسعة بيف تمؾ المفاىيـ وىي كالتالي :  
 

تربط مشاعر خاصة باألـ المنجبة، وعبلقة بيولوجية نفسية األمومة األساسية األولية:  أواًل:
   األـ بأبنائيا.

 

، واعتبره الدور األوحد لؤلمومة، وعميو ركز ىذا المفيـو عمى الدور البيولوجي اإلنجابي لؤلـ
تـ اعتبار ىذا المفيـو مف ِقبؿ البحث بػ "األمومة النمطية" أو "األمومة المقّيدة" ألنيا تجعؿ 
وجود المرأة عقيمًا مف دوف اإلنجاب، فتقيد أمومتيا وتحصرىا في األبناء واألسرة فقط. 

 الحياة.  وتغض الطرؼ عف كياف وذات المرأة وبقية أدوارىا في
الغني بالفضائؿ األخبلقية والقيـ  األمومة ىي الجوىر جوىر الفضيمة:مومة األثانيًا: 

تتعامؿ بالثبات واالستمرارية المستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، اإلنسانية، 
 ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية.  

ف  بالنسبة ليذا المفيـو اىتـ بجوىر األمومة، أي التركيب والتكويف األساسي لؤلمومة، وا 
استشيد أصحابو بالدور األساسي األـ. ذلؾ الجوىر المستوحى مف صفات ا سبحانو فتـ 

 تسميتو مف قبؿ البحث بػ "األمومة فضيمة ممكوتية".  

جوىرىا الحب والعطاء لمعائمة والوطف والحضارة قيمة إنسانية  الحاضنة لموطف:مومة األثالثًا: 
 .اإلنسانية

تحرؾ ىذا المفيـو سريعًا باتجاه الوطف، حيف المس ُيتمو، وفقره لؤلماف والسبلـ، فنشر 
 مفيـو األمومة بأدوار جديدة عدة، تحمؿ ذات المعنى، وقد استقر المبحث عمى المعنى ذاتو. 

 

زوايا النظر لؤلمومة، نستخمص التطور الحاصؿ و ات مفاىيـ التي تناولت وجيالمرورًا عمى 
أىدافيا وتطمعاتيا وفي المجتمع، فأطر  نفسيالؿ صورة المرأة المفيـو الذي شكّ لدور ىذا 
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وآماليا ونمط معيشتيا ومستوى تفكيرىا وثقافتيا وطريقة تربيتيا. لتكوف األمومة بالمفيـو 
األـ" في -بية األبناء ىو ىدؼ وجود "المرأة"األساسي األولي" البيولوجي تعني أف رعاية وتر 

األـ" المتصؿ بصفات -الحياة. ويكوف مفيـو األمومة "جوىر الفضيمة" ىو لب تكويف "المرأة
ا الرحمانية والممكوتية. ويكوف لمفيـو "األمومة الحاضنة لموطف" دور آخر تحمؿ مسؤوليتو 

يئة والحضارات والثقافات إلى صفات وروح المرأة واآلخر، مما يعني حاجة األسرة والوطف والب
خبلص األمومة. ىذا المفيـو ُيعطي أيضًا تناغمًا بيف قدرات وجوىر "المرأة األـ" مع -وا 

متطمبات وحاجة الوطف، فتكوف المرأة ذات صمة قوية بالمجتمع، وعنصرًا فاعبًل يحقؽ الرقي 
 والسبلـ لموطف والعالـ.  

 

بأف المفيـو الذي تناوؿ جوىر نستخمص بعد استعراض المفاىيـ الثبلثة لؤلمومة وغاياتيا، 
األمومة ىو مشترؾ بيف المفيوميف اآلخريف األساسي والوطف، وأف النمط األوؿ والثاني تـ 

حيف انتقؿ بتوظيؼ األمومة  اً تطور التركيز فييما عمى دور األمومة واألـ. وقد شيد ىذا الدور 
مة ورعاية األبناء فقط، إلى خدمة ورعاية مؤسسات الوطف بذات القيمة اإلنسانية وىي مف خد

يقاؼ مسمسؿ عقوؽ المجتمع ألدوار المرأة، األمومة، مما عمؿ عمى  يعود لإعادة العبلقات وا 
 نير حناف األمومة لمجرياف في سيوؿ وأودية الوطف.

 

تاج إلى محبة أيضًا، فميس مف ىو أكثر وليؤكد عمى أف المجتمع كما يحتاج إلى قوة، فيو يح
صبلبة ىو أكثر نجاحًا؟! والمرأة ىي األقرب مف الرجؿ في صفات الروح والرحمة، والتي ىي 

، وىي والمجتمع ال يتقدـ بالشدة والعنؼ مثمما يتقدـ بالمحبة والميفمف سبلمة القمب والروح، 
َفِبَما َرْحَمٍة مٍَّف ﴿يا: كاف نجاحو فيو الصفات التي أيدىا القرآف وأشاد بيا لمنبي محمد )ص( 
وْا ِمْف َحْوِلَؾ  ـْ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلنَفضُّ  .(159آؿ عمراف:)﴾الّمِو ِلنَت َلُي

 

 ممخص النظرة لمفيـو األمومة وأدوارىا بالنسبة لؤلـ: 
 جوىر أخبلقي قيمي ثابت مف الصفات الرحمانية الممكوتية.   .1
 ىناؾ تطور حاصؿ في تفعيؿ دور األمومة واألـ.    .2
وجود تبايف في مساحة تفعيؿ دور األمومة ما بيف فئتيف فئة منحازة إلى األبناء  .3

 واألسرة، وفئة جامعة ما بيف األسرة والمشتركات اإلنسانية في ساحة الوطف. 
 ـو األمومة.  فما ىو مفيـو األمومة؟ الذي خرج بو ىذا الفصؿ مف مجمؿ ما طرح عف مفي

 

مستمدة مف صفات الخالؽ شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرىي قيمة إنسانية ذات  "اأُلمُّومة":
تتعامؿ بالثبات واالستمرارية جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، الرحمانية والممكوتية. 
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األـ" تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ -ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية، وىي ىبة الخالؽ "لممرأةف
 الوحدة والسبلـ والتطوير، وفي كؿ موقع مف األسرة إلى الوطف. 

األـ" والموجو الذاتي الداخمي الذي يتحسس -األمومة ىي البوصمة الربانية الُميداة "لممرأة
ا تنحرؼ عف مساره بطغياف أنانية النفس، لكي تعيش في ويحكـ ويزف وُيحاسب المرأة حينم

 حالة انسجاـ حقيقي تاـ بيف ذاتيا وقيـ األمومة وأدوارىا في الحياة. 

االلتفات ليا وتكريميا و كأمانة وىبة  التوقؼ أماـ صفة األمومة،األـ" -مما يتوّجب عمى "المرأة
، وحفظيا مف طباع النفس البييمية، "العناية باألمومة كفضيمة قيـ أخبلقيةعنى وصيانتيا بم

لكي ُتثمر التربية، وتتعدد أدوار المرأة، ، والخضوع لجوىر األمومة األخبلقي أنا األبناءومف 
 .الداخمية"األـ" حينيا سر قواىا الذاتية -لتدرؾ "المرأةويعمو شأنيا، 
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ـَ َكاَف ُأم ةً  ِإف  ﴿الفصؿ الرابع: التكريـ اإلليي لئلنسانية   ﴾ِإْبَراِىي

 تمييد 
 

ـَ َكاَف ُأم ةً  ِإف  ﴿المبحث األوؿ: النبي األمة   ﴾ِإْبرَاِىي
 أمة إبراىيـ )ع( في معاجـ المغة. -
 أمة إبراىيـ )ع( عند المفسريف.  -
 خبلصة المبحث.  -

 

 المبحث الثاني: النموذج األوؿ لئلنساف األمة: 
 النموذج اإلبراىيمي لئلنساف األمة. -       

 صفات الخير صفات األمة. . أ
 اإلدارة والتخطيط لئلنساف األمة. . ب
 مخالفة الطبيعة البشرية عند اإلنساف األمة.  . ت

 خبلصة المبحث.  -
 

 المبحث الثالث: أمة النبي وأمومة األمة: 
 أمة إبراىيـ وأمومة األـ.  -
 قانوف االعتقاد واالستطاعة.    -
 أمومة أنبياء ا في األمة.  -
 أمومة المصمحيف في األمة.  -
 نساء قمف كفى فارتقت أمة: -

 ايميميف بانكيرست . أ
 ىيميف كيمر . ب
 روزا لويس باركس . ت
 وانغاري ماثاي . ث

 رجااًل قالوا كفى فتغيرت أمة: -
 لي كواف يو . أ
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 نيمسوف مانديبل  . ب
 خبلصة المبحث -
 مخطط النموذج اإلبراىيمي لئلنساف األمة -

 
 : األـ واألمة ونور المعرفةالمبحث الرابع: 

 . معرفة الذات والقدرات -
 . معرفة تحديد الخيارات -
 . معرفة امتبلؾ األولويات -
 خبلصة المبحث -

 
 خبلصة الفصؿ
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ـَ َكاَف  ِإف  ﴿ "التكريـ اإلليي لئلنسانية" الرابعالفصؿ   ﴾ُأم ةً ِإْبَراِىي
 

ولكنيا جاءت بمعنى  أوردت معانييا معاجـ المغة، ( مرة،51بعدد ) ُذكرت في القرآف "ُأم ةً "
يتحدث القرآف الكريـ في لفتة سابقة عف نبي ا إبراىيـ )ع(.  فيواحد فقط يخص اإلنساف، 

ـَ َكاَف  ِإف  ﴿مفيـو جديد لؤلمة، وذلؾ حيف جاء في قولو تعالى:   (120النحؿ:)﴾ُأم ةً ِإْبرَاِىي
وىو أف اإلنساف أيضًا قد يكوف ُأّمة؟! بعد أف كانت اأُلّمة  "اأُلّمة"ِلُيحدث توسعة في مفيـو 

وفي ىذا إشارة ونقمة نوعية لمفيـو اأُلّمة، فبعد أف كانت األمة تخص  (1)َجَماَعةٌ تعني ال
ُأم ًة  ﴿َكاَف الن اُس التجمع اإلنساني أو الطريؽ الذي ينتيجو اإلنساف وىو الديف أو الممة 

إلى أي العدد والعقيدة إلى اإلنساف نفسو! أي نزؿ ىذا المفيـو مف محيط اإلنساف  ﴾َواِحَدةً 
مما يعني أف اإلنساف بإمكانو أف أي مف الجماعة إلى الفرد، أرضية أو ذات اإلنساف نفسو، 

نو األنبياء إبراىيـ )ع(.. نقوؿ ولك ايكوف أمة! وقد يشكؿ عمى فكر البعض بأنيا خصت أب
إنساف وىو القدوة لمفيـو األمة ىذا مف جانب، ومف جانب آخر نتساءؿ حيف ُيضيؼ القرآف 

فما لمفيـو األمة ىؿ ىو لئلخبار أي لمعمـ فقط؟ أـ لئلتباع والمحاولة واإلقتداء؟  اً معنى جديد
وما ىو وما ىي صفات النموذج اإلبراىيمي النبوي كإنساف ُأّمة؟ ؟ "ُأم ةً "الذي تعنيو كممة 

 ؟اإلليي لئلنسانيةوكيؼ ىو التكريـ سبيؿ اإلنساف في االقتداء لبموغ طريؽ األمة؟ 

باإلجابة عمى ىذه األسئمة وغيرىا، في محاولة إليجاد الصمة بيف أمة إبراىيـ الفصؿ ىذا  ييتـ
ُـّ كاأُلمًّة".)ع( بأمومة األـ. بناًء عمى ما ورد بأف   وذلؾ مف خبلؿ أربعة مباحث:  (2)"اأُل

 الذي ورد في المعاجـ وعند المفسريف.   اأُلمًّةطرح مفيـو  "اأُلمًّةالنبي.. المبحث األوؿ: "
تناوؿ جانبًا مف صفات نبي ا إبراىيـ )ع( " اأُلمًّةلئلنساف .. النموذج األوؿ"المبحث الثاني: 

 التي صار بيا أمة.  

تعامؿ بتجرد مع مفيـو األمة واألمومة، ومواقع " وأمومة اأٌلـّ  ..ُأّمة النبي"المبحث الثالث: 
   االلتقاء والتطبيؽ.  

يتحدث عف المعرفة الجانب الضعيؼ في حياة .. ونور المعرفة"  اأُلمًّةاألـُ "المبحث الرابع: 
  المرأة، وأىميتيا الستكماؿ أمة األـ. 

 
                                                           

(1)  ًٌّ ُكوُن ِفٌَها َما ُهَو لَُغِويٌّ أْو ِدٌِن ٌَ ٌة ُمْشَتَرَكٌة، َقْد  ٌَّ اِس َتْجَمُعُهْم َرَواِبُط َتاِرٌِخ  أِو اْقِتَصاِديٌّ َولَُهْم أْهَداٌف ُمْشَتَرَكٌة ِفً َجَماَعٌة ِمَن النَّ

اَسِة أَِو االْقِتَصاِد  ٌَ ُة الَعِقٌَدِة أَِو السِّ ٌَُّة األُمَّ ُة األُ الَعَرِب ٌَّةُ مَّ  (http://www.almaany.com. )معجم المعانً  اإلْسالَِم
 

(2)
 أمم، لسان العرب. 
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ـَ َكاَف ُأم ةً  ِإف  ﴿المبحث األوؿ: النبي األمة   ﴾ِإْبَراِىي
 

 أمة إبراىيـ )ع( في معاجـ المغة. -
 أمة إبراىيـ )ع( عند المفسريف.  -
 خبلصة المبحث.  -
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ـَ َكاَف  ِإف  ﴿ نبي األمةال المبحث األوؿ:   ﴾ُأم ةً ِإْبَراِىي
 

ما ورد في معاجـ المغة والمفسريف ليذه اآلية الكريمة التي تطرح أمة يتطرؽ ىذا المبحث إلى 
نبي ا إبراىيـ )ع( في مشاىد أو مواقؼ ذكرىا القرآف الكريـ، فنتعرؼ عمى البعد الذي أشارت 

، لنجيب عمى سؤاؿ   ؟ "ُأم ةً "ماذا تعني كممة إليو ىذه المصادر ليذا المفيـو
 

  إبراىيـ )ع( في معاجـ المغة ُأم ةً 
ـ "أوضحنا في المبحث األوؿ بأف المشتقات األساسية لمجذر  ىي المباني المغوية، وحصرتيا  "أ

"و  ""َأـَ في ثبلث مباني أساسية وىي:  ، وىي مباني متجانسة ومترابطة ذات أدوار "ُأم ُة"و  "أـُ
ـّ"متكاممة في منظومة  ـَ َكاَف  ِإف  ﴿ آيةالجزء الخاص بوبتصفح ، "َأ في المعاجـ  ﴾ُأم ةً ِإْبرَاِىي

والتي جاء منيا  ""َأـَ بالمبنى المغوي األوؿ  ُأمة)ع(  إبراىيـقد ربطت كوف والتفاسير تجدىا 
وتوّسعت فيو. وكذلؾ ربطتو بالمبنى المغوي الثالث  قتدى بوالذي يُ  اإلماـوكانت بمعنى  "اإلماـ"
وتوسعت فيو.  ،ـ إذ ذاؾ كفاروحده والناس كميمؤمنا و ، الخيرمعمـ وجاء في معنى "اأُلم ُة" 

"أما المبنى المغوي الثاني  فقد وجدت في إشارة سريعة ألحد المعاجـ يذكر فييا جممة يتيمة  "أـُ
ُـّ كاأُلمًّة".   !"ُأم ُة"كوف إبراىيـ )ع( فما الذي تعنيو ىذه الجممة وما ىو الرابط بينيا وبيف  (1)"اأُل

وىؿ باإلمكاف إيجاد رابط بينيا وبيف كوف ما الذي تعنيو ىذه الجممة؟ وعمى ضوء ذلؾ نسأؿ.. 
لنكشؼ عف إيجاد رابط بيف الصفة اإلبراىيمية وبيف صفة األمومة؟ ؟ بمعنى "ُأم ُة"إبراىيـ )ع( 

 والستيضاح مفيـو األـ كاألمة.  "ُأم ة"معنى جديد آخر أضافو القرآف لمفيـو 

 أنيا جاءتوجدت "ُأم ة" التي بيف يدي عف كممة  وردت في المعاجـاني التي بحصر المع
َمْقِصَده مْقِصد لو، َساِعيًا و  ْلَخْيرالَجاِمع ِلصفات االرجؿ َذا ِخَصاٍؿ َحِميَدٍة بمعنى شامؿ يعني: 

، ُمعمٍّـ لمَخيرو  إماـوىو  ،حؽ  مخالٍؼ لسائر األديافال ديف وىو ال َنِظير لو الُمْنَفرد بديفٍ  واحد،
 .أم ة فيو.. ُييتَدى بو

 ركائز ىامة ومحطات لئلنساف األمة التي تبدأ: "ُأم ة"ُيظير ىذا المفيـو الشامؿ لمعنى 

مف نفسو، بتطييرىا جامع لمصفات واألخبلؽ الكريمة الحميدة، فالبداية مف داخمو أواًل: 
غير مكتٍؼ بذلؾ بؿ ساعيًا لتطوير وتعميـ نفسو وتيذيبيا واستقامتيا عمى الفضائؿ. كما أنو 

 واآلخريف مف خبلؿ أعمالو وأدواره ومعامبلتو في الحياة، فيو المعمـ األوؿ والقدوة. 

                                                           
(1)

 أمم، لسان العرب. 
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كما أف إيمانو وارتباطو  يمتمؾ مف المعارؼ والعمـو واألخبلؽ ما ال يوجد عند أحد غيره،ثانيًا: 
أو االستزادة مف عمـو أحد مف قومو، أو لمشورة  الوثيؽ با جعبله في غير الحاجة إلى األخذ

أحد في الديف، فكاف في موقؼ الثبات عمى ما يؤمف بو، دوف التأثر باآلخريف، وانحرافاتيـ 
   األخبلقية وقناعاتيـ الباطمة، فكاف شامخًا واثقًا معممًا ومرشدًا.

غير محدودة،  كبيرةميو ذاتيو ىو إنساف حر بعيدًا عف التأثر باآلخريف، ويتمتع بقوة داخثالثًا: 
تحدى بيا العادات واألعراؼ الفاسدة، والبيئة الفكرية والعقائدية الباطمة. تحدى بيا األخبلؽ 

أو مبادئو أو  السيئة والنفسيات المريضة. ولـ يتراجع أو ُيشكؾ أو يتخمى عف أحدى أخبلقياتو
 . واألخبلقي السائدلديني وا، فيو إنساف يتحرؾ باتجاه مضاد لمتيار الفكري معتقداتو

 

الصفات والطريؽ ألمة إبراىيـ )ع( والتي صاغتيا كمنياج المعاجـ .. حددت نخمص إلى أف
لئلنساف األمة مف خبلؿ المواقؼ اإلبراىيمية، فبدأتيا بالصفات الحميدة، وىي أف بداية 
اإلنساف دائمًا يجب أف تكوف مع نفسو. ثـ التفرد بالديف والوجية والقصد الحؽ، مما يعني أف 

ه، مرتبطًا با وبالتعاليـ األخبلقية واإلنسانية الواحدة يكوف إنسانًا حرًا، في تفكيره في معتقد
الموحدة. وأف كؿ مف البناء األخبلقي والحرية وقوة المعتقد في الحؽ، ونية الخير لآلخريف 
 تبني بداخؿ اإلنساف قوة داخمية كبيرة تدفعو إلى تحدي الصعاب ومواجيتيا بكؿ حـز وثبات.  

 

  ريفإبراىيـ )ع( عند المفس ُأم ةً 
 "ُأم ة": نستعرض بعض ما جاء بو المفسروف عف المفيـو القرآني الجديد لكممة 

 . (1)تفاسير لـ تبتعد عما جاء في المعاجـ بخصوص بياف أمة إبراىيـ )ع( -

جاء في المفردات أف المراد مف كونو أّمة أي قائمًا مقاـ جماعة في عبادة ا، نحو " -
معناه اإلماـ المقتدى بو، وقيؿ إنو كاف أمًة  قوليـ: فبلف في نفسو قبيمة، وقيؿ

منحصرًة في واحد مّدًة مف الزماف لـ يكف عمى األرض موّحد يوّحد ا غيره. وعمى 
ضوء ىذه التفاسير، نمتقي بشخصية إبراىيـ التي تتجّمع فييا خصائص اإلنساف الذي 

ائو الروحية، تعيش شخصية األمة فيو وتمتد منو في حركة رسالتو، وتمتقي في أجو 
ما يروحية الجماعة في صورة الفرد.. وربما كاف السّر في ذلؾ، أف الرسالييف، وال س

األنبياء منيـ، ال ينطمقوف مف حالة ذاتية، تتحوؿ معيا الذات إلى دائرٍة مغمقٍة 
تحجبيـ عف اآلخريف، وتخنؽ في داخميـ روح االمتداد، بؿ ينطمقوف مف الروح 

                                                           
(1)

 ابن كثٌر، طبري، القرطبً، البغوي.  
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شخصيتيـ، لتحوي األمة بأسرىا في حركة الرسالة، فيسقط  الرسالية التي تمتد في
 .(1)"الحاجز بيف روح الفرد وروح الجماعة

إف إبراىيـ كاف إماًما في الخير، وكاف طائعا خاضًعا ، ال يميؿ عف ديف اإلسبلـ " -
ًدا  غير مشرؾ بو، وكاف شاكرًا لنعـ ا عميو، اختاره ا لرسالتو، وأرشده إلى  موحٍّ

 (2).الطريؽ المستقيـ، وىو اإلسبلـ

ومنيا: الرجؿ .. الزماف والحيف :ومنيا ..الجماعة :الكممة تأتي لعدة معاف، منيا" -
الجامػػػػع لخػصػاؿ الخير حتى يقـو مقاـ أمة مف الناس، وىذا ىو المقصود في حؽ 

وخمؽ إبراىيـ، وىذه تدلنا عػمػى عظيـ ما كاف يتصؼ بو إبراىيـ مف عبادة ودعوة 
حري بأف يحتذي بو الدعاة في حػيػاتيـ وتزكية أنفسيـ، واجتياد أحدىـ في تقويـ 

في دعوتو ليقـو مقاـ أمة في ذلؾ. وقيؿ أف المقصود باألمة ىنا: أي  أخبلقو والنشاط
 (3)."اإلماـ، أي قدوة يقتدى بو في الخير، وممف قاؿ بو ابف جرير الطبري وابف كثير

، كاف شريعة، كاف دستورًا، ريقة، أي إف إبراىيـ كاف منيجاً األمة ىي الشرعة والط" -
 وقاؿ بعضيـ: فكؿ مف اتبعو وصؿ إلى ا، ووصؿ إلى سعادة الدنيا، وسعادة اآلخرة.

األمة الجماعة، فالمؤمف إذا اتبع منيج ا عز وجؿ، وأقاـ اإلسبلـ في بيتو، وفي 
قاؿ بعض العمماء: إف ... مةعممو، وأخمص لربو، التفت القموب مف حولو، فكاف أ

إبراىيـ كاف أمة أي جامعًا لكؿ أنواع الخير، يأمر بالمعروؼ، وينيى عف المنكر، 
ويدعو إلى ا عز وجؿ، يقيـ شرع ا، يقبؿ عمى ا، ينقطع لو، وقاؿ بعضيـ: "أـ 

 (4).الشيء أصمو وعماده، فإف إبراىيـ كاف أمة أي كاف أصبًل مف أصوؿ الديف"

عف سماعة قاؿ: سمعت عبدا صالحا يقوؿ: لقد كانت الدنيا وما كاف فييا إال واحد " -
  يقوؿ: "إف إبراىيـ كاف امة قانتايعبد ا، ولو كاف معو غيره إذا ألضافو إليو حيث 

وتعالى آنسو  حنيفا ولـ يؾ مف المشركيف" فصبر بذلؾ ما شاء ا، ثـ إف ا تبارؾ
سحاؽ فصار   (5)".وا ثبلثةبإسماعيؿ وا 

                                                           
(1)

مؤسسة العالمة  المرجع السٌد محمد حسٌن فضل هللا    -موقع بٌانات 

http://arabic.bayynat.org/HtmlSecondary.aspx?id=5387 
(2)

 التفسٌر المٌسر، معجم المعانً.  
(3)

" موقع صٌد الفوائد دعوة إبراهٌم علٌه السالم فً القرآنمحمد بن عبد العزٌز الخضٌري، " 

http://www.saaid.net/bahoth/11.htm 
(4)

 للعلوم اإلسالمٌة. موقع موسوعة النابلسً م1997 -هـ 1417لعام خطبة عٌد األضحى، الدكتور محمد راتب النابلسً،  

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=11536 
 

(5)
-http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib، 12محمد باقر المجلسً، بحار األنوار، مج 

hadis/behar12/a2.html 
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ويجوز  إماـ أو قدوة، أنو كاف قدوة في الخير، كما ُنقؿ عف أكثر المفسريف والسمؼ." -
أف يكوف المعنى في ىذه اآلية: أنو كاف أمة وحده؛ ألنو لـ يكف في األرض مؤمف 

 (1)"سواه، وىذا المعنى جاء عف ابف عباس رضي ا عنيما وسعيد بف جبير.

حكمة النص في  جاءتمف قومو )أمتو( التي ىو فييا ومف ذلؾ  المتبرئىو  فإبراىيـ" -
مسارب سوء وقع بيا  أوفسدت  أفكارفيأتـ الناس ببرىمتو مف  إماما إبراىيـجعؿ 
. مة بؿ يبقى أفيو جمع ليكونوف  صفة في فرد يتكرر وال يتشارؾ إبراىيـفأف  ..القـو
 (2)"(إبراىيـؿ يكوف عمى )ممة ب إبراىيـال يكوف  إبراىيـوحده أمة ومف يتبع  إبراىيـ

وجو  إبراىيـفالغالب أف  ..إماما يقتدى بو الحنفاء.. األمة ىػنا ىي اإلمامة فػي الديف"] -
تسميتو باألمة ألنو عميو الصبلة والسبلـ اجتمعت فيو الخصاؿ الحميدة ما تجتمع في 

سؤاؿ  طرحاألمـ".. ثـ وكأف شخصو عميو السبلـ ارتسمت فيو صفات أمة مف  ..أمة
 "لو سأؿ سائؿ لماذا إبراىيـ بالذات ذكر في ضمف ىذه اآلية؟ )أي بأنو ُأّمة؟(..

ا جؿ وعبل أليمو الرشد في أوؿ أمره }ولقد أتينا إبراىيـ ألف إبراىيـ )ع(:  ففّصؿ:
ببليا عظيمة كونية قدرية مثؿ بأبو األنبياء. ابتمى . رشػػػده مف قبؿ وكنا بو عالميف{

إذ نصبوا لو النار. األمـ تفتخر بأف يكوف إبراىيـ منيا وعمى طريقتيا  عداوة قومو لو
ولقد افتخرت بذلؾ الييود والنصارى. ثناء ا عز وجؿ عميو وعمى طريقتو }ممة أبيكـ 
إبراىيـ ىو سماكـ المسمميف{. أمر النبي )ص( بإتباعو }ثـ أوحينا إليؾ أف اتبع ممة 

. صبره تبرأ مف عبادة قومو .إليو وىو أبوه وقومواعتزؿ أحب الناس إبراىيـ حنيفا{. 
أنو أوؿ نبي أمر بأف يؤذف الناس عمى فراؽ زوجتو وابنو في وادي غير ذي زرع. 

حظي عمى مرتبة الخمة التي  .ويعمميـ بأداء الحج الذي يظير فيو التوحيد ظيورا جميا
 (3)[.ىي أعمى درجات المحبة

كثيرة لمتعبير عف إبراىيـ )ع( بأنو "أمة" وأىميا أربع: األوؿ: كاف  "ىناؾ أسبابٌ  -
إلبراىيـ شخصية متكاممة جعمتو أف يكوف أمة بذاتو، وشعاع شخصية اإلنساف في 
بعض األحياف يزداد حتى ليتعدى الفرد والفرديف والمجموعة فتصبح شخصيتو تعادؿ 

ا وقدوة حسنة ومعمما كبيرا الثاني: كاف إبراىيـ )ع( قائد شخصية أمة بكامميا.
ئلنسانية، ولذلؾ أطمؽ عميو ﴿ُأم ًة﴾ ألف )أمة( اسـ مفعوؿ يطمؽ عمى الذي تقتدي ل

                                                           
(1)

-http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows، "أمة واحدة"، موقع اإلسالم د. سلمان بن فهد العودة 
28-154254.htm 

(2)
الحاج عبود الخالدي، موقع المعهد اإلسالمً للدراسات اإلستراتٌجٌة المعاصرة   

http://www.islamicforumarab.com/vb/t1306 
 

(3)
 www.albahre.com  فضٌلة الشٌخ زٌد البحري 

http://www.albahre.com/
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بو الناس وتنصاع لو. الثالث: كاف إبراىيـ )ع( موحدا في محيط خاؿ مف أي موحد، 
فالجميع كانوا يخوضوف في وحؿ الشرؾ وعبادة األصناـ، فيو والحاؿ ىذه )أمة( في 

أمة المشركيف "الذيف حولو". الرابع: كاف إبراىيـ )ع( منبعا لوجود أمة، وليذا  باؿقِ 
نعـ فقد كاف إبراىيـ أمة وكاف إماما عظيما، وكاف رجبل  أطمؽ القرآف عميو كممة "أمة".

 (1)"صانع أمة، وكاف مناديا بالتوحيد وسط بيئة اجتماعية خالية مف أي موحد.

"ُأم ة"  منيـ مف تناوؿ بيافالتفاسير  ما طرح يتبيف بأف بالنظر إلى جميع نخمص إلى أف..
لـ تفؾ شفرات مقتصرًا عمى الكممة ومعناىا، ومنيـ مف توسع قميبًل بعبارة توضيحية،  إبراىيـ

 تمؾ الكممات المضغوطة بمعاني الخير والصفات الحميدة. 
 

 خبلصة المبحث
َمْقِصَده لو، َساِعيًا و  ْلَخْيرالَجاِمع ِلصفات اَحِميَدٍة الَصاٍؿ الخِ  ذوالرجؿ "اأُلم ة": أف مفيـو 
 ُمعمٍّـو  إماـوىو  ،حؽ  مخالٍؼ لسائر األديافال ديف وىو ال َنِظير لو الُمْنَفرد بديفٍ  مْقِصد واحد،

 .ُييتَدى بو، لمَخير

وما جاء بيا مف صفات الخير نبي ا إبراىيـ  "ُأم ة"ىناؾ مف المفسريف مف ابتعد عف ربط 
متغيرات زماننا الحالي واختبلط المفاىيـ واالنفتاح عمى الحضارات والحياة العممية الحياتية عف 

طابع القداسة الخاصة بالنبي )ع( وزمانو، البعيد نوعًا "اأُلم ة" مما أضفى عمى مفيـو  لمناس،
لة فريدة تستحؽ المشاىدة أي االضطبلع، إبراىيـ )ع( حا"ُأم ة" ما عف اإلنساف العادي. فكانت 

مف معاني بقيت مضغوطة لـ  "اأُلم ة"مع صعوبة أو استحالة العمؿ بيا. بسبب أف ما تحممو 
نزاليا عمى واقعنا لنستخمص مواقع االلتقاء والتطبيؽ العممي.   يتـ تحريرىا وا 

في المعاجـ مع ما جاء في التفاسير في كونيا "اأُلم ة" وعمى ىذا األساس أيضًا توحد مفيـو 
 ، وليست كصفة مرتبطة باإلنساف. بالجنس )الرجؿ(مرتبطة صفة 

 
 

 

 

                                                           
(1)

 م. 2118ابرٌل 21الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي، "النبً إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق )ع("، قصص األنبٌاء، موقع هدى القرآن،  

http://www.hodaalquran.com/details.php?id=9511 
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 المبحث الثاني: النموذج األوؿ لئلنساف األمة: 
 

 النموذج اإلبراىيمي لئلنساف األمة. -       
 صفات الخير صفات األمة. . أ
 اإلدارة والتخطيط لئلنساف األمة. . ب
 مخالفة الطبيعة البشرية عند اإلنساف األمة.  . ت
 خبلصة المبحث.  -
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 .. لئلنساف اأُلّمةاألوؿ النموذج : الثانيالمبحث 
 

"صفات الخير" التي فسرت ُأّمة إبراىيـ )ع( يـو أف كاف ال خير يصدر مف الناس، إلى أف بعث 
ا نبيو إبراىيـ النموذج األوؿ لئلنساف اأُلّمة. في ىذا المبحث نتتبع المواقؼ اإلبراىيمية نأتي 

ات بيا مف ذلؾ الزمف، نستضيفيا وننزليا عمى أرضنا وواقعنا لُتجيب عمى سؤاؿ ما ىي صف
 يتضح معنى أمة نبي ا إبراىيـ )ع(؟ ولنشيد تطبيقيا العممي في حياتنا. التي بيا الخير 

 

  النموذج اإلبراىيمي .. اإلنساف اأُلّمة
نتناوؿ تحت ىذا العنواف صفات الخير اإلبراىيمية، والتي منيا سنستخمص مفيـو اإلنساف 

 اأُلّمة وصفاتو، بواسطة ثبلثة قواعد أساسية:  
 

  صفات الخير.. صفات اأُلّمة" أواًل:
خبلص  يتبادر إلى أذىاننا سريعًا بأف صفات الخير ىي األخبلؽ العالية مف أمانة وصدؽ وا 

فحيف التصفح في حياة نبي ا .. الخ، فيؿ ىي كذلؾ وكفى؟ أـ ىي أكثر مف ذلؾ؟ وتواضع.
 إبراىيـ )ع( تتضح صفات الخير:  

ميما كاف خيرًا أـ شرًا ال قواـ لو إال الكثير مّف يعتقد بأف المبدأ  قوة المبدأ والتأثير بشرؼ: .1
رأي يستند عمى قوة المبدًأ، والذي لولكف أبو األنبياء إبراىيـ )ع( أسس لمنظور آخر.  بالقوة،

يعني قوة المصدر وصحتو، وصحة المعتقد واألخبلؽ والقيـ ذات الصمة، ذلؾ المصدر المرتبط 
سانية، ووحدة اإللو، ووحدة العمـو الموصمة . ومف جانب آخر يعني قوة بتعاليـ السماء لئلن

اعتقاد حامؿ المبدأ بالمبدأ نفسو. كقوة ُتمزمو الثبات والتضحية، بعيدًا عف التراخي والتراجع 
 والتكاسؿ والتذمر والتّشكي والتردد واليأس والتسرع في إصدار األحكاـ. 

ع( مف الوقوؼ بشجاعة في وجو أبيو والممؾ! والثبات وعدـ قوة المبدأ ىي مف مكنت إبراىيـ )
مداىنتو لقومو حيف عِمـ بتآمرىـ عميو لحرقو. وبتسميمو وطاعتو التامة لؤلوامر اإلليية 

 بإسكاف زوجو وابنو بوادي غير ذي زرع. 

نما باحتراـ وحوار  ..التأثير بشرؼ العمؿ عمى نشر المبدأ أو المعتقد أو المفاىيـ ال بالقوة وا 
والفرض الصراخ والضرب و والعصبية وأخبلقيات عالية، بمعنى التخمي عف أساليب العنؼ 

بالقوة، أو السخرية واالستيزاء، أو التيديد واالبتزاز. إلى تفّيـ الطرؼ اآلخر، واستخداـ األدلة 
نطقية العقمية إلقناعو، والمجوء إلى المناقشة والحوار. مما يحتاج إلى سعة صدر والبراىيف الم
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وتأني وحمـ ومصداقية وتواضع وتحّمؿ وحكمة ومحبة ورغبة في نشر الخير بالتغيير 
 واإلصبلح. 

استطاع إبراىيـ )ع( أف يجعؿ قومو يعودوف ألنفسيـ ويعترفوف بخطئيـ، رغـ صعوبة القضية 
لـ يتحداىـ بالمفيـو القضايا العقائدية مف أصعب القضايا، ف المعروؼ بأف التي تبناىا، فم

وبالتخطيط فتعامؿ معيـ بالدليؿ العقمي،  ..وتفيؽ لتصحوَ السمبي، بؿ أرجعيـ لعقوليـ 
َفَرَجُعوا ﴿واعترفوا بخطئيـ  إلى أنفسيـ، فتحقؽ رجوعيـ الُمصمحبحكمة الناصح والتدبير، و 

ـْ َفَقا ـُ الظ اِلُموفَ ِإَلى َأنُفِسِي ـْ َأنُت   .(64)األنبياء:﴾ُلوا ِإن ُك
حيف ألقى حجتو ( 64األنبياء:)﴾﴿َفُبِيَت ال ِذي َكَفرَ وكاف الموقؼ نفسو مع الممؾ النمرود 

وفندىا إبراىيـ )ع( بقوة (. 258البقرة:)﴾﴿َأَنا ُأْحِيػي َوُأِميتُ بالترىيب ومنطؽ القوة والتعالي 
 َيْأِتي ِبالش ْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَيا ِمَف اْلَمْغِرِب﴾ ﴿الم وَ المعرفة واإليماف العمـ و المنطؽ و 

. كما تتطمب وىي القوة الحقيقية التي تتطمب إيمانو بقضيتو؛ بميمتو؛ بعممو(. 258البقرة:)
َقْد ﴿اع. ، فكاف قدوة في اإلتبعمى أمر جامع مشاعرالو  العقؿ والفكرالثبات النابع مف اجتماع 

ـْ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبرَاِىيـَ    ( 4ممتحنة:)ال﴾َكاَنْت َلُك

ـَ َحِنيًفا﴾ إبراىيـ.. حنيفاً  .2 والميؿ عف االستقامة أىـ ما عرؼ عف إبراىيـ )ع(،  ..﴿ِمم َة ِإْبرَاِىي
والقيـ كؿ باطؿ إلى ا، كاف الناس عمى فساد في األدياف والعبادات واألخبلؽ والمبادئ 
جاء  والمعامبلت والعبلقات، أي كاف االعوجاج يسود الكوف، فكؿ شيء مستقيـ عدا اإلنساف.

إبراىيـ )ع( مائبًل عف كؿ ذلؾ االعوجاج مستقيمًا متناغمًا مع الكوف وحده. فكاف مؤمنًا متأمبًل 
تعددة عابدًا سائرًا عمى اليدى مناجيًا  وحده، حيف كاف الناس ضاليف يؤمنوف بآلية م

ُيقدسونيا ويقربوف ليا القرابيف. وكاف صادقًا أمينًا مخمصًا عاداًل شريفًا وحده، حيف كاف الناس 
يتداولوف الغش والكذب والظمـ والعبث والميو والمجوف والفساد. كاف مرشدًا وموجيًا وىادياً 
ف ومصمحًا وحده، حيف كاف الناس متباغضيف متخاصميف متنافسيف عمى الدنيا متممقي

َوَمْف ﴿متعاديف. فأرسى قواعد الحنيفية األساسية ِلتُبني وُتقاـ عمييا جميع األدياف مف بعده. 
ـَ َحِنيًفا ـَ َوْجَيُو  َوُىَو ُمْحِسٌف وات َبَع ِمم َة ِإْبرَاِىي   (125)النساء:﴾َأْحَسُف ِديًنا مٍّم ْف َأْسَم

ىي المحؾ الحقيقي الذي يكشؼ مصداقية إيماف اإلنساف  ذبح إسماعيؿ)ع(.. التضحية.. .3
بأي  كاف، فأي تضحية تقدـ بيا إبراىيـ؟ حيف كاف الناس يُقدموف الطعاـ والشراب والُحمي 

ِإف  ﴿ كبيرة وعظيمةحتى أخبر القرآف أنيا محنة ذبح ابنو الوحيد بيده! كقرابيف، تقدـ إبراىيـ ب
 إلبراىيـ في ذلؾ الوقتإسماعيؿ االبف األوؿ والوحيد (. 106صافات:)ال﴾اْلُمِبيفُ َىَذا َلُيَو اْلَببَلء 

مشيد  (102)الصافات:َأنٍّي َأْذَبُحَؾ﴾ َفَمم ا َبَمَغ َمَعُو الس ْعَي َقاَؿ َيا ُبَني  ِإنٍّي َأَرى ِفي اْلَمَناـِ ﴿ )ع(
سماعيؿ  وتسميـ طاعة )ع( مف تاريخي يتكرر في صباح كؿ عيد أضحى.. بيف إبراىيـ وا 
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أىـ مرتكزات القيـ األخبلقية اإلنسانية.. والتي تبدأ مف بأنيا مف التذكير ، لتجديد وتضحية
داخؿ اإلنساف ليجيد بعدىا الخروج مف ذاتو إلى القضايا المجتمعية ومنيا االرتقاء إلى القضايا 

 الكبرى التي تصب في الصالح العاـ. 

ْذ مفكر وممتقى األدياف "البيت الحراـ" لمجمع أوؿ ساسات وضع أ التوحيد.. والوحدة.. .4 ﴿َواِ 
ـُ اْلَقَواِعدَ  التطوير والعودة ، مركز مركز الوحدة والتوحيد  .(127)البقرة:ِمَف اْلَبْيِت﴾ َيْرَفُع ِإْبرَاِىي

، بيف جميع الناس ومختمؼ اإلصبلح والتصالحالحوار والتقارب، والتجديد، التآلؼ والتأليؼ، 
 ﴿َيااألدياف، ومختمؼ الحضارات والمعتقدات واأللواف واألجناس.. لماذا؟ تمبيًة لمنداء اإلليي 

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا﴾ ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُك  .(13لحجرات:)اَأيَُّيا الن اُس ِإن ا َخَمْقَناُك
 

العمـو اإلنسانية التوحيد و إبراىيـ )ع( ىو األصؿ والمنشأ في رفع قواعد  نخمص إلى أف..
والعقمية والفمكية، وعمـو التطوير الذاتي واإلداري، وعمـ الثبات واالستقامة، والتضحية والفداء، 

الحوار، والتطوير واإلدارة البشرية واإلنسانية. وأف صفات الخير ىي أساسات أرساىا والتساؤؿ و 
)ع( لمناس، ليتخذوىا مسمكًا لحياتيـ واختبلفاتيـ وأف الوحدة واإلصبلح والمحبة ىي  إبراىيـ

 .  ثوابت التي ال يقبؿ التخمي عنيا. تمؾ ىي القواعد التي رفعيا كما رفع قواعد "البيت الحراـ"ال
  

 ئلنساف اأُلّمةل.. اإلدارة والتخطيط  ثانيًا:
 اف مف بموغيلحياتو الشريفة، تمكّ  ةإلييأىداؼ وجود عف تكشؼ سيرة نبي ا إبراىيـ )ع( 

فكانت لو يا وذلؾ حيف وضعيا )ع( في موضع االىتماـ بالتخطيط لحياتو الشريفة وتحقيق
 ".  إستراتيجية ةخط"يتحرؾ وفؽ  ة ورسالة وقيمًا، وبمسمى اليـو كافورؤي اً أىداف

﴿َرب َنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِف )ع(  كانت رؤيتو التي أعمف عنيا بعد رفع القواعد ىو وابنو إسماعيؿ
ي ِتَنا ُأم ًة مُّْسِمَمًة ل ؾَ  ، أىدافوحجر الزاوية في بناء وتحقيؽ بمثابة  (128)البقرة:﴾..َلَؾ َوِمف ُذرٍّ

امة ومختصرة وواضحة، عاكسة لمثٍؿ أعمى، ناظرة إلى عحدد وجيتو. وضع رؤية ومف خبلليا 
تخطى بيا زمف وجوده، امتدت لتشمؿ كؿ مف يأتي بعده، فكانت رؤيتو دعاء  أفضؿ، مستقبؿٍ 

 لتأسيس واقع.

ْيُت َوْجِيَي ِلم ِذي َفَطَر الس َماَواِت َواأَلْرَض وجاءت رسائمو في نسؽ متصؿ برؤيتو  ﴿ِإنٍّي َوج 
رسالة خالدة لمحياة الدنيا أظير جوىرىا تمّيز في  (.79)األنعاـ: ﴾َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ 

ىويتو التي خالفت كؿ ما كاف سائدًا مف ىويات صماء. رسالة تؤسس لحياة جادة ذات ىوية 
لو مجيب ُيطعـ وُيشفي وُيميت وُيحيي وييدي ويغفر وُيحاسب. ورسالة  خالدة متصمة بخالؽ وا 
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َيْوـَ اَل َينَفُع َماٌؿ َواَل  ﴿ؿ اليويات السابقة أخرى لآلخرة ُتخمد مف اتبعيا، أعمف فييا بطبلف ك
فصدح صوتو بإعبلف رسالتو عمى المؤل  (.89-88: الشعراء)﴾َسِميـ َبُنوَف* ِإاّل َمْف َأَتى الّمَو ِبَقْمبٍ 

 وعمى مر الزمف.   

باتجاه تحقيؽ أىدافو، مستفيدًا مف الموارد المتاحة، مف صفحات الكتاب  إبراىيـ )ع(تحرؾ 
االستدالؿ لية جديدة ُتحاكي عقوؿ قومو بالبيئي الكوني المفتوح، متأمبًل ومتدبرًا، فأسس آل

المنطقي. فصاَغ معايير استندت عمى ذلؾ االستدالؿ، كرفض التسميـ لكؿ ما ىو دوف  العقمي
ودوف مستوى الحياة، وكؿ ما ىو غائب ومنقطع، وضعيؼ خالي مف الروح والعقؿ اإلنساف 

واألزالـ واألصناـ واإلرادة والدليؿ والحجة والقدرة، فأسقط ىوية كؿ مّف اتخذ النجـو والكواكب 
اتخذ ما ال ينفع وال يضر  ، وكذلؾ كؿ مف﴾ال ُأِحبُّ اآلِفِميفَ ..﴿لتقربيـ مف ا تعالى بقوؿ 

 ودينًا.  مسمكًا 

ظيرت نتائج خطتو )ع( وتحققت أىدافو الخاصة القريبة المدى حيف رجع قومو ألنفسيـ 
واعترفوا وأقروا بخطئيـ، وكذلؾ حيف تحير واندىش الممؾ النمرود مف قوة الحجة. وبالنسبة 

ي ِتِو دَ ألىدافو العامة البعيدة المدى التي تحققت مف بعده حيف ذكرىا القرآف  اُووَد ﴿َوِمف ُذرٍّ
َوَزَكِري ا َوَيْحَيى َوِعيَسى  *َوُسَمْيَماَف َوَأيُّوَب َوُيوُسَؼ َوُموَسى َوَىاُروَف َوَكَذِلَؾ َنْجِزي اْلُمْحِسِنيفَ 

اِلِحيَف﴾ ْلَياَس ُكؿٌّ مٍَّف الص  واقع والتي ساعدت في تحويؿ رؤيتو ورسالتو إلى  (85-84)األنعاـ:َواِ 
أساسًا لتحديد وجية وىوية وطريؽ ومنيج اإلنساف عممي قابؿ لمتحقيؽ. فكانت خطتو )ع( 

 في الحياة.  
األمور الميمة بتحميؿ بيئة العمؿ، وىي مف تمؾ الخطة التي لـ تفتقد لمرحمة اإلعداد واىتمت 

الفئة . فقد ساعد وجوده )ع( بينيـ في تحديده لسمات اإلستراتيجيةوضع والضرورية عند 
المستيدفة، وطبيعتيـ ونمط تفكيرىـ، وعادات ومعتقدات، وقيـ وأخبلؽ، ومستوى مرونة قومو، 

طبيعة العبلقات الشائعة والقوانيف الحاكمة في مجتمعو، ومدى تقبميـ لمتغيير في المفاىيـ، و 
نقاط القوة والضعؼ، والخيارات المتاحة والفرص الموجودة، والصعوبات أو المعوقات و 

المجتمعية ومدى تأثيرىا. كؿ ذلؾ ساعده في تحديد طبيعة اإلستراتيجية المناسبة، ومف ىنا 
كاف طمب إبراىيـ )ع( مف ربو بأف يبعث ليـ رسواًل مف بعده، يكوف منيـ عارفًا ومحيطًا بيـ 

ْنُيـْ َرب َنا وَ ﴿ ـْ َرُسواًل مٍّ  . وجاءت الرسؿ مف بعده مف أوساط أقواميـ. (129)البقرة:﴾ ..اْبَعْث ِفيِي

ف مف بموغو وجود تخطيط إليي لحياتو الشريفة، تمكّ عف تكشؼ سيرة نبي ا إبراىيـ )ع( 
ـَ ال ِذي َوف ىسبحانو  عنو وتحقيؽ أىدافو، فقاؿ ْبرَاِىي ذلؾ التخطيط اإلليي  ( 37)النجـ: ﴾﴿َواِ 
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قابمو تخطيط مف إبراىيـ )ع( نفسو ولحياتو فكانت لو أىداؼ ورؤية ورسالة وقيـ، وبمسمى 
 . إستراتيجية ةيتحرؾ وفؽ خط كاف اليـو

 

عمؿ إبراىيـ كاف األصؿ والمنشأ في رفع قواعد "التخطيط االستراتيجي". حيف  نخمص إلى أف..
بعيدا عف تبعية المجتمع  يكوف فردًا حرًا في تفكيره،عمى الرفع مف قيمة اإلنساف لنفسو، ل

صاحب ىمة وجدية وبصيرة، لُيدرؾ اليبات والنعـ الربانية، وقيمة واألفكار الميتة السائدة. و 
لو أىداؼ وتطمعات وأماني، بعيداً  أف يكوف مسؤواًل عف حياتو، أعطاه ا إياىا. الحياة التي

بمسمى اليـو "الخطة  لتحقيؽ أىدافو بالتخطيط،عف أىداؼ اآلخريف، يتحرؾ ويسعى 
اإلستراتيجية الشخصية"، دوف أف يسمح لآلخريف أف يخططوا حياتو أو أف يكوف أداة لتنفيذ 

كر في التي تف اليمـ العاليةأف يكوف مف أصحاب  أىدافيـ أو أف يكوف ىو جزءًا مف خططيـ.
 . واآلخرةفي الحياة الدنيا مف الفائزيف با فيكوف يقيف تاـ وعـز و  بوعيحاضرىا ومستقبميا 

ذلؾ التخطيط الذي دعـَ مسيرة األنبياء مف بعده، وحياة كؿ إنساف يتطمع إلى االنجاز وتحقيؽ 
أىدافو سواء عمى المستوى الشخصي أو العممي، وفي المؤسسات والدوائر الوزارية والدولية. 

 اً باإلنجازات، مما يعني بأف ىناؾ تخطيطفعند تتبع حياتو الشريفة )ع( نجدىا مميئة ومكتظة 
لتحقيؽ توافؽ مع التخطيط اإلليي لحياتو الشريفة ارتكز عمى تخطيط مف جانبو  اً متقن
 لئلنسانية.  لييةاإل ىداؼ األ
 

 إلنساف اأُلّمةثالثًا: مخالفة الطبيعة البشرية عند ا
المواقؼ اإلبراىيمية في  الذي وّظؼَ  (1) صاحب مجمة النور االلكترونيةوجدت )بتصرؼ( لدى 

القرآف ووضعيا ضمف منظومة ترتبط عناصرىا بأساسات موجودة في التكويف البشري لجميع 
الناس وأسماىا "شيوة"، وذلؾ لكي يقابؿ ويختبر كؿ إنساف نفسو في أصعب المواقؼ في 

في  وكاف البد مف االستشياد بما كتبو، لما في ذلؾ الربط مف توسعة وتوضيح أكثرالحياة. 
 المعنى العاـ الموجز المضغوط الذي ورد في المعاجـ ولدى المفسريف.  

اإلنساف بطبعو تقؼ في طريؽ توحيده  عدة أمور، تنازعو حب ا ومكانتو "] -
سبحانو في قمبو، وبقدر تجرد اإلنساف مف ىذه األمور وتجرده  ربو، بقدر ارتفاع 

ر مف قبؿ ا بكؿ ما يمكف أف بِ إبراىيـ اختُ سيدنا ... منزلتو عند ا يـو القيامة 
ر بشيوة الزعامة، وشيوة حب الوطف والمنشأ، وشيوة حب بِ يختبر بو إنساف، اختُ 
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الراحة كذلؾ لكنو تخمص مف كؿ ىذا، ولـ  الماؿ، وشيوة حب الولد، بؿ بشيوة حب
 ."يترؾ مكانًا في قمبو إال  وحده فكاف أمة بحؽ

كاف أبوه آزر سيد قومو، ومف الطبيعي أف يكوف وريث )ع( إبراىيـ  شيوة حب الزعامة.. .1
ترؾ ىذه الزعامة حبًا في ا وطمعًا في إخبلص توحيده لو. كاف  وأبيو في الحكـ! لكن

أف يخفي إيمانو وينتظر حتى يصبح مسئوؿ قومو بعد أبيو ويجبرىـ عمى التوحيد! إال بإمكانو 
ال يمكف أف يتأخر عف أوامر التبميغ! فيو لـ يكف ليعمـ ال يمكف أف يؤخر نصحو لمناس و  وأن

 مف يعيش أكثر ىو أو أبوه! ثـ لـ يكف ليتحمؿ وزر ىؤالء الذيف يموتوف ولـ يدعيـ لمتوحيد!
  ىكذا استحؽ إبراىيـ أف يكوف أمة!فتخطى )ع( شيوة الزعامة مرضاة  سبحانو. 

لمنصب ىنا أو ىناؾ،  ف يسيؿ لعابوكـ مف المسمميف اليـو بؿ مف الدعاة كذلؾ مونسأؿ 
ولدرجة أو ترقية! كـ مف الناس مف يمكر بغيره ويظمـ غيره ويكيد لو الدسائس تزلفًا لرئيس 
أو وزير أو مسئوؿ! إنيا آفة خطيرة تصيب الكثير إال مف رحـ ا! بؿ إف ىناؾ مف ينقمب 

خوانو طمعًا بمغنـ أو بحجة اإلصبلمبادئو وأخبلقو وأىمو عمى    . حوا 

ىي مف أعظـ الشيوات والعوائؽ التي تواجو اإلنساف، الذي  شيوة حب البقاء والخمد.. .2
! ويريد ليـ اليدى! وأمامو خيارات، يريد قومو أف يقتموهيتمنى أف يعيش أطوؿ فترة ممكنة. 

إما مداىنتيـ، أو الفرار، أو الثبات والتوكؿ عمى ا، واختار األخير ولـ يتراجع ماضيًا في 
طريؽ الدعوة لتحقيؽ ىدفو. فبالثبات والتضحية تُبنى المواقؼ وُتمتحف األفكار فتكوف 

  إبراىيـ أف يكوف أمة! ىكذا استحؽ .وبثمرتيا تنتشر الدعواتالمصداقية عمى المحؾ. 
فكـ مف متمسؾ بالخيار الصعب مف أجؿ الوفاء بالعيد، ومصداقية الموقؼ، وأمانة الكممة؟ 
ىناؾ مف ُيسرع لمتخمي عف ىدفو أو مبدأه أو كممة حؽ لزميمة في العمؿ، بمجرد سماعو 
لكممة تيديد مف مديره بحرمانو مف ترقية أو مكافئة. وىناؾ مف يتخمى عف أخوتو وحتى عف 

ات الحياة التي جعمتو في مركز أو حياة مادية أعمى بكثير مف حياتو األولى. والديو أماـ مغري
 ىناؾ مف يشيد الزور لدعـ مصمحة في حياتو. كـ مف الناس اليـو يمتمؾ نية ولساف صدؽ؟  

حاجج إبراىيـ قومو بالكممة مراِت ومرات، ولـ يؤمنوا بو. لكنو لـ شيوة الراحة والدعة..  .3
يستسمـ، كاف أممو با في تغييرىـ، فمـ يقطع حبؿ وصالو بيـ،  يدعيـ، ولـ يركف أو

وبرشادىـ. لـ يجمس في بيتو وسمـ لمراحة والدعة، أو ييجر قومو، فميس بذلؾ تنتصر 
وال ىكذا نبحث ليا عف أنصار، إنو حب نصر دعوة ا وحب دخوؿ الناس في ديف ، الدعوات

  ـ أف يكوف أمة!ىكذا استحؽ إبراىيرغـ تيديداتيـ لو.  ا
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، وبث الوعي في الناس بشأف الديفالقيـ و  ةلنصر كـ مف متحرؾ وباذؿ لمجيد ومتحرؽ 
توصيات رسوؿ ا والديف، مف تناصح والدفاع عف القيـ بنشرىا لمعمؿ بيا بيف الناس 

، فكر في حيمة إلقناع قومو بالتوحيد )ع(ىذا ما فعمو إبراىيـ لموصوؿ بيـ إلى التوحيد. 
وىذه شيـ الكراـ. يحطـ األصناـ ويتحدى الوثنية ويستعد ىـ، بنفسو مف أجؿ إنقاذ وخاطر

لـ يقؼ ويستمر في  النار وينجيو ا سبحانو.بو نلتبعات ذلؾ! ينتقـ قومو منو فيحرقو 
فينجيو ا ، يذىب لقرية أخرى ويحاجج النمرود، ويعرض نفسو لميبلؾ مرة أخرى، العطاء
وذلؾ امتثااًل ألمر ليرفع القواعد واد غير ذي زرع عند بيت ا المحـر إلى ثـ ينتقؿ . وينصره

النور ونشر ىذا عف أنصار  حثوالبالترحاؿ المصمحيف، ىذه طبيعة حياة األنبياء وكذلؾ . ا
 وىذه اليداية. لذلؾ كاف عميو السبلـ أمة! 

ؿ ومواصمة نشر الخير لئلسبلـ مف يؤثروف الراحة والدعة عمى العم االنتماءكـ مف أدعياء 
صبلتيـ ودعاءىـ وتوسميـ بيف الناس وجمب األنصار ليذه الدعوة المباركة، أيظف ىؤالء أف 

أيظف ىؤالء أف  المصمحيف!وال  ما ىذا بنيج األنبياء بعض لقاءات تشبع!وبكاءىـ يكفي، أو 
يثارىـ الراحة أـ بسبب نشا األنبياء والمصمحيفنعمة اإلسبلـ وصمتنا بكسؿ  طيـ وحركتيـ وا 

 وتضحياتيـ عبر العصور حتى يومنا ىذا!

إف أسوأ ما يمكف أف يتعرض لو اإلنساف اقتبلعو عف  ؿ..حب الوطف والمنشأ والماشيوة  .4
بعاده عف موطنو وتجريده مف بيتو وممتمكاتو نظرنا كيؼ تغمب سيدنا إبراىيـ عمى . و أرضو وا 

النشأة، وكذلؾ شيوة حب الماؿ. ترؾ إبراىيـ شيوة حب الوطف وشيوة الحنيف لمبقاء في بمد 
حب ا ومكانتو عمى ما  ، فعبلكؿ ىذه المغريات وراء ظيره بعدما مزجيا بمكانة ا في قمبو

سواه، فانقمب اليـ لفرج، والحزف لفرح، واأللـ لمذة، والضيؽ لسعة، والفقر لغنى. ىكذا 
  استحؽ إبراىيـ أف يكوف أمة!

ذا نظرنا حولنا وجدنا الكثير مف العبلقات األخوية تتقطع بسبب الماؿ، وكـ مف أـ موطنيا  وا 
ىو وطف ابنيا الذي يتمقى فيو العبلج فتيجر مف أجمو كؿ شيء الوطف األىؿ ممتمكاتيا 

ييب نفسو إلى تعميـ الشباب  ممفعمميا لتتفرغ لو وحده. فكـ مف أصحاب القضايا 
 ف ما ىـ فيو؟ وتوجيييـ النتشاليـ م

أف إلى أكثر مف ثمانيف عامًا، ولـ يرزؽ بالولد بعد! )ع( يبمغ إبراىيـ .. حب الولد شيوة .5
يحنو و يشتاؽ لممولود الجديد )ع( ! ويرزقو إسماعيؿ االنتظاريشاء ا لو اإلنجاب بعد طوؿ 

بيت ا  دالرضيع وأمو لواد غير ذي زرع عنبلكف األمر يأتيو مف ا بأف يذىب . عميو
. ويستجيب إبراىيـ ألمر ا، وينطمؽ ىناؾ حيث ال ماء وال كؤل وال حياة، ويترؾ زوجو  المحـر
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قمب أبيو،  وإبراىيـ لرؤية ولده ويمتمؾ حبرجع يو  ،ويشب إسماعيؿ. الضعيفة ورضيعيا ويعود
براىيـ اإلليي بذبح ولده! يطيع األب أمر ربو، ويطيع الولد أباه، ليتعرض إاألمر فيأتيو 

  ىكذا استحؽ إبراىيـ أف يكوف أمة!ألصعب امتحاف، وحيف تنفيذ األمر كاف الفرج اإلليي. 

أثكمتو متطمبات الحياة، وأغرتو مصاريؼ األوالد، وأغواه حبيـ في قمبو،  مؤمف وداعيةكـ مف 
فرجع وانتكس وتخاذؿ وخاؼ وجبف، والتفت لممذات الدنيا، وأشغؿ نفسو بأمور أوالده والعيش 

مسئوؿ كانت فتنتو  مؤمف! كـ مف واألمانة والصدؽ وترؾ اإليثار والكـرالمبادئ لراحتيـ وترؾ 
رشح منيـ لمنصب ال يستحقو ووضع البعض في أماكف ليس أىبًل ليا، في ولده أو قرابتو ف

وخمط الحابؿ بالنابؿ والحسف بالقبيح وربما دلس وظمـ! ونسي أف ما عند ا خير وأبقى، 
ونسي أف مف ترؾ شيئًا  أبدلو ا خيرًا منو. نسي أف ىذا اإليثار ألوامر ا جعؿ سيدنا 

 ![و كاف أمةإبراىيـ يستحؽ ىذا الوصؼ ان

ىي المنشأ واألصؿ في بياف أف اإلنساف بمقدوره أف  ةالمواقؼ اإلبراىيمي نخمص إلى أف..
 اً قوي اً إداري اً يقؼ ضد نفسو، ضد شيواتو وغرائزه، فذلؾ ليس بمستحيؿ، وأنو يمتمؾ برنامج

مشتركة في الطبيعة  أساسات غريزيةمواقفو )ع( عميو االلتفات إليو وتفعيمو. بعد أف المست 
بالشيوات. وعميو فإف الصفات والتي عبر عنيا الكاتب  رجؿ أو امرأة،عند البشرية سواء كاف 

حيف ظيرت مواقفو  والمواقؼ اإلبراىيمية جسدت صورة ذات مبلمح بارزة لحياة اإلنساف األمة.
محبة والمتمسكة )ع( بجبلء في أعمى مستوياتيا مخالفة لمطبيعة الغريزية البشرية السوية ال

بالراحة والرفاىية، وبالسيطرة والتممؾ، بالتعمؽ بالذكريات والحنيف لموطف واألىؿ، بالخمود 
 والتخميد عف طريؽ الولد، بالبقاء وحب الحياة. 

 

 

  خبلصة المبحث
ىي مواقؼ رمزية بالنسبة لحياة اإلنساف وخاصة في الزمف الحالي  ةإف المواقؼ اإلبراىيمي

ال مف أصناـ اليـو كأصناـ قـو إبراىيـ ُتعبد، وال مف ولد سُيذبح، وال مف زوجة وولد حيث 
سُيترؾ بوادي غير ذي زرع... الخ. تمؾ الرمزيات كبرت وتضخمت وتكاثرت وتمونت بألواف ال 
، ولكف أساسيا واحد كألواف الطيؼ األساسية السبعة، ذلؾ األساس الموحد  حصر ليا اليـو

ة أساسية حنيفية موحدة لكؿ إنساف ُمحب وساٍع لئلصبلح. ليكوف إبراىيـ عالجو )ع( بوصف
   "اأُلم ة". )ع( ىو اإلنساف األوؿ المؤسس لحنيفية 
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خبلص.. الخ فقط، ولكف  أف "صفات الخير" ىي ليست الصفات األخبلقية مف صدؽ وأمانة وا 
دارة وانضباط، وكذلؾ ىي مواجية وضبط الطبيعة البشرية  أيضًا ىي تخطيط وتنظيـ وا 
براىيـ )ع( ىو الذي أظير الجماؿ والتناغـ في حياتو ما بيف األمر والتخطيط  الغرائزية. وا 

والتخطيط اإلنساني، التي أثمرت وانتشر عبقيا لقروف وسنوات عدة، اإلليي وبيف الطاعة 
 "اأُلم ة". وعدًا مف ا الحؽ، ليكوف ىو اإلنساف األصؿ الجامع لصفات الخير 

أف إبراىيـ )ع( ىو مف رفع قواعد التوحيد وكافة العمـو األخرى كما رفع قواعد بيت ا الحراـ، 
وتوجييو إلى صفحات كتاب ا المفتوح في أنفسنا وفي  لتحرير العقؿ البشري مف كؿ وثف،

الكوف بالتأمؿ والتدبر والمعرفة. ليكوف ىو المنشأ والمعمـ األوؿ لممنياج العقمي الداعي إلى 
 "اأُلم ة". التفكر والتأمؿ لموصوؿ بوعي إلى التوحيد واكتشاؼ العمـو اإلنسانية 

 ْلَخْيرالَجاِمع ِلصفات اَحِميَدٍة الِخَصاٍؿ الالرجؿ َذا ة": "اأُلم  أف خبلصة المبحث األوؿ كاف مفيـو 
وُمعمـ لو  إماـوىو حؽ   ديفُ  وىو ال َنِظير لو الُمْنَفرد بديفٍ  َمْقِصَده مْقِصد واحد،لو، َساِعيًا و 

 . ُييتَدى بو

وىو نبي ا إبراىيـ )ع(، الذي تفرد بو.  اً واحد اً خص شخص لؤُلم ة"لكننا نرى أف ىذا المفيـو 
ىو الرجؿ فقط. وأف ىذا  اأُلم ة"وأف اإلنساف المصمح الذي سيسعى في ىذا الدرب لبموغ مرتبة 

المفيـو حمؿ معاني خاـ كبيرة وعميقة، وبالتالي استحالة إنزاليا إلى أرض الواقع، ليتعامؿ بيا 
 الناس كافة، وتحقيقيا في الحياة العممية.

لف نبتعد عف مفيـو المفسريف ألمة نبي ا إبراىيـ، ولكف ذلؾ المفيـو ىو خاص بو )ع(، 
ىذا ما لمصبلح والخير؟  مع الواقع الحالي لكؿ إنساف ساعٍ  فما ىو مفيـو األمة الذي يتناسب

 اً سامي اً ىو كؿ إنساف يحمؿ ىدف "اأُلم ة":المبحث الثاني، فكاف مفيـو تـ أخذه مف خبلصة 
ويعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، صائنًا لنفسو مف الشيوات، 

  .مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، مف أجؿ تحرير ورقي وتطور إنسانية اإلنساف

ىذا المفيـو عمؿ عمى تفكيؾ تمؾ المادة الخاـ وتكرير وتصنيع وصياغة وتشكيؿ معانييا 
ناس مف استيعابو، والشعور بأنيـ معنيوف، وأف كؿ إنساف ساٍع لئلصبلح وخير ليتمكف ال

بقدره، فنزلت إلى أرض الواقع وأصبحت مشاعة "اأُلم ة" اآلخريف بإمكانو التعامؿ مع مفيـو 
متداولة بإمكاف كؿ إنساف صادؽ مع نفسو، مجد ومحب لئلصبلح أف يعمؿ بيا سواء كاف 

 أو امرأة.   رجبلً 

إنساف بإمكانو أف يكوف ُأّمة، حيف يتعامؿ بصفات الخير، مع جميع الناس مف خبلؿ فكؿ 
    أعماؿ تصب في الصالح العاـ.



119 
 

 
 المبحث الثالث: أمة النبي وأمومة األمة: 

 

 أمة إبراىيـ وأمومة األـ.  -
 قانوف االعتقاد واالستطاعة.    -
 أمومة أنبياء ا في األمة.  -
 أمومة المصمحيف في األمة.  -
 نساء قمف كفى فارتقت أمة: -

 ايميميف بانكيرست . أ
 ىيميف كيمر . ب
 روزا لويس باركس . ت
 وانغاري ماثاي . ث

 رجااًل قالوا كفى فتغيرت أمة: -
 لي كواف يو . أ
 نيمسوف مانديبل . ب

 

 خبلصة المبحث -
 مخطط النموذج اإلبراىيمي لئلنساف األمة -
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 اأٌلـّ ُأّمة النبي وأمومة  : الثالثالمبحث 
 

ىناؾ دور أساسي لكؿ إنساف في ىذه الحياة، وقد ُمنح القدرة والسعة عمى أدائو واستكمالو، 
األـ" كدور مختَمؼ عميو، ودور -األمومة "لممرأة فمف وحي بحثنا ىذا الذي تـ فيو تناوؿ دور

تكويف ُأّمة. نقؼ لنسأؿ.. ىؿ مف صمة بيف جوىر األمومة كأبي األنبياء إبراىيـ )ع( كإنساف 
؟ ال تشبييًا وال تمثيبًل بؿ اقتداًء، "ُأّمة"ىؿ بإمكاف اإلنساف أف يكوف روحي وأمة إبراىيـ )ع(؟ و 

لمسير في مسار اإلنساف األمة، ُكؿ بحسب مقدرتو وسعتو وىمتو ووعيو ورغبتو في سيادة 
-الخير واإلصبلح. ومف أجؿ تحرير األمومة مف القيد الزمني الحاكـ عمى نظرة ودور "المرأة

 يا، وعظمة ىذه اليبة الربانية.   األـ" لنفسيا، والمجتمع إلييا، لتدرؾ حقيقة ما تممؾ في داخم
 

 اأُلـّ ُأمُّة إبراىيـ )ع( .. وُأمُّومة 
، مومة واألمةلوصوؿ إلى مفاىيـ تتناوؿ جوىر األُ الثالث والرابع افي الفصؿ  اليدؼكاف 

ألنيما المب واألساس الذي عمينا االلتفات لو، فخمصنا إلى مفيـو موحد شامؿ ناظر إلى 
  المختمؼ عمييا، لنصؿ إلى أف:   "اأُلمُّومة"جوىر األمومة المتفؽ عميو، وألدوار 

مستمدة مف صفات الخالؽ شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرىي قيمة إنسانية ذات  "اأُلمُّومة":
ُتكسب األـ قوة ذاتية جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، لممكوتية. الرحمانية وا

األـ" تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ التقريب والتطوير، وفي كؿ -داخمية، وىي ىبة الخالؽ "لممرأة
 موقع مف األسرة إلى الوطف. 

 

 فقد كاف ىناؾ المفيـو الخاص بالمعاجـ والتفاسير القرآنية وىو:  "اأُلم ة"لمفيـو أما بالنسبة 
الُمْنَفرد  َمْقِصَده مْقِصد واحد،لو،  َساعٍ و  ْلَخْيرالَجاِمع ِلصفات اِخَصاٍؿ َحِميَدٍة  والرجؿ ذَ "اأُلم ة": 

 .ُييتَدى بو، لمَخير ُمعمٍّـو  إماـوىو  ،لسائر األدياف حؽ  مخالؼٌ ال ديف وىو ال َنِظير لو بديفٍ 

بإمكاف وىؿ  ؟م ة"األُ "بػ  ـ"األُ "عمى أسئمة المبحث الخاصة بعبلقة  إلجابةولكف مف أجؿ ا
"اأُلم ة"، و اأُلمُّومة"-ـاألُ "كاف البد مف عمؿ مقابمة ما بيف مفيـو ؟ "ُأّمة"اإلنساف أف يكوف 

، واستنادًا لما تـ تناولو في المباحث في المفيوميف والصفتيف لمتركيز عمى المعاني الواردة
ولمتعامؿ بتجرد وموضوعية بعيدًا عف نوع الجنس المتعمؽ بالجسد، لمفصميف الثالث والرابع، 

قيمة إنسانية أخبلقية ك"اأُلم ة"، و "اأُلمُّومة"لمػولمنظر األـ،  ُأمُّومةإبراىيـ، و  ُأم ةأي بعيدًا عف 
نسانيتو. روح عممية مجردة، قريبة مف   اإلنساف وا 
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مستمدة مف صفات شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرىي قيمة إنسانية ذات  "اأُلمُّومة": كوفتف
تمتاز بالثبات جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

يتعامؿ بيا إنساف بمحبة مف أجؿ الوحدة والسبلـ والتطوير، وفي كؿ موقع مف  ،واالستمرارية
 األسرة إلى الوطف. 

َجاِمعًا وُمعممًا ِلصفات ِخَصاٍؿ َحِميَدٍة ذو ، الحؽِ  بديفِ  متفردٍ  كؿ إنسافٍ "اأُلم ة": مفيـو  كوفوي
ويعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ ، اً سامي اً يحمؿ ىدفعف سائر الناس، َمْقِصَده ُمْنَفرد ، ْلَخْيرا

الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، مف أجؿ تحرير 
 . ورقي وتطور إنسانية اإلنساف

التكويف الروحي، والصفات  :مف حيث وذلؾاأُلمُّومة واأُلمُّة  التقاء ما بيف بأف ىناؾ نجد
وىي صفات كريمًة محبًة ساعية لئلصبلح والمصالحة ببل شروط األخبلقية والقيـ اإلنسانية. 

لمبدأ احتراـ الذات بالثقة والتثقيؼ والعناية واالستقامة، ليعيش اإلنساف أو مقابؿ. ُمّكِرسة 
شامخة وعزيزة ُتربي اإلنساف عمى أف عزيزًا في نفسو واثقًا بأف ذاتو تستطيع ولف تخذلو. 

ة رافضة لمتبعية الُمقيدة لفكر وعقيدة وروح اإلنساف. عنيدة يناؿ ما يطمبو بشرؼ. واعية وحر 
ومتحدية غير مستسممة لمقانوف الوضعي الذي يسمب اإلنساف حقو اإلنساني. ناظرة ومتطمعة 
لؤلعمى طالما أف ىناؾ ُسممًا ينقؿ اإلنساف لؤلفضؿ لكؿ مستوى. ذات رؤية وىدؼ وخطة 

جية واحدة ىو اإلنساف، كرامتو، حريتو، ا ذو و فكبلىمُمنظٍّمة لحركة اإلنساف في الحياة. 
ارتقاؤه، والعودة بو إلى محضف الخير واألماف. ىي الصفات والمعايير المشتركة بيف األمومة 

  ُتبقي تبلحـ اإلنساف مع قواه الداخمية مع إنسانيتو فيكوف اإلنساف األمة.  واألمة، 

شامؿ  جوىرقيمة إنسانية ذات  اأُلّمة":-"اأُلمومةوبيذا المعنى نصؿ إلى مفيـو جامع ما بيف 
جامعة ما بيف صفات مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، لمفضائؿ األخبلقية 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اً سامي اً يدفالرحمة والقوة والعزة، حاممة ل
تمتاز بالثبات واالستمرارية، فة والتخطيط، اإلنسانية العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعر 

تحرير ورقي وتطور ُتكسب اإلنساف قوة ذاتية داخمية، ُتساعده عمى التعامؿ بمحبة مف أجؿ 
الوحدة والسبلـ والتطوير، في كؿ موقع مف األسرة إلى الوطف، إنسانية اإلنساف، ومف أجؿ 

  ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ.

ُـّ كاأُلمًّة".معاجـ المغة بأف الذي بيف األـ واألمة حيث ورد في ولنشيد بياف التطابؽ    (1)"اأُل
تمتاز بالثبات واالستمرارية،  األـ"-ىبة الخالؽ "لممرأةاألمومة  اأُلّمة":-"األـُ فتكوف أمومة

                                                           
(1)

 أمم، لسان العرب. 
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شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرقيمة إنسانية ذات  ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية. وىيف
جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى اً سامي اً يدفحاممة ل
ة والسبلـ والتطوير، في كؿ تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ الوحداالستقامة والمعرفة والتخطيط، 

 موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ. 
 

  قانوف االعتقاد واالستطاعة
والقدرة عمى إحداث التغيير أو يبدأ تصحيح مسيرة نيضة اإلنسانية بتصحيح االعتقاد، 

وال يقتصر تأثير المرأة عمى األبناء والزوج في االستطاعة. ولممرأة مقدرة كبيرة عمى التأثير، 
في  ويحدثنا التاريخ عف نساء ثبتنا وواسينا رجاالً إلى المجتمع، األسرة فقط، ولكنو يمتد 

مفاصؿ خطيرة وميمة في حياتيـ؛ وأكبر تمؾ المواقؼ ما يسجمو تاريخنا اإلسبلمي في حؽ 
لمعنوي القوي الذي واست بو رسوؿ خديجة بنت خويمد )ع( زوجة الرسوؿ محمد )ص( والمد ا

اإلنسانية، وحامؿ ديف اإلسبلـ حيف جاءىا مضطربًا مف أثر الوحي؛ في ىذه المحظة الحرجة 
لجأ الرسوؿ إلى خديجة! دوف أىمو وأصحابو مف الرجاؿ! فوجد عندىا في ساعات الوحي 

يفة مف ىوؿ ما األولى تمؾ القوة الروحية التي استوعبت الموقؼ، ووقفت لتسند روحو الشر 
سمع وشيد، مصدقة ومؤكدة لو "إف ا ال ُيخزيؾ أبداً"، فتمقى تمؾ الكممات التي حممت 

فكانت أمنًا وأمانًا عمى قمبو وروحو الطاىرة، وبقيت  ،اإليماف واليقيف والثبات والثقة با
رات غيرَف وىناؾ نساء كثي تسنده في مواجياتو الصعبة الشديدة أثناء الدعوة طواؿ حياتيا.

 مسار حياة أزواجيف بمشورة أو نصيحة، فأصبحوا في حياة الخمد ورضا الرحماف ينعموف.  

وقد لمس بعض المفكريف واألدباء ودعاة تحرير المرأة ىذه القوة التأثيرية في المرأة وجسدوىا 
بكممات وصور متنوعة أظيرت أىمية وعمؽ ىذه الطاقة المميئة بالمشاعر الصادقة والتي 

" فمـ ُيبصر المرأة إبراىيـ صؿ في بعض األحياف إلى درجة اليقيف، ومف أولئؾ الشاعر "حافظت
فردا بؿ مؤسسة متكاممة؛ مدرسة مفتوحة ببل أسوار يتعمـ منيا أبنائيا وأبناء مجتمعيا 
فتؤسس ألمة، تميب حماس الشباب، وتوقد نخوة الرجاؿ، فيتعمـ منيا كؿ عاقؿ ومحب 

واإلنسانية، ذلؾ مف تأثير ما تحممو مف القوة الروحية الصادقة والمؤثرة، لبلرتقاء في الخير 
 فقاؿ: "األـ مدرسة إذا أعدتيا...أعددت شعبا طيب األعراؽ". 

ربط األـ باألمة وذلؾ حيف أطمعنا عمى تأثير تمؾ القوة الروحية لممرأة  فقدالكاتب "الحداد" أما 
 قامت كما المرأة دوف بأنفسنا ننيض أف يمكف نناأ السواد ىذا في المؤثريف فقاؿ: "يرى بعض
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وانتصر،  الممالؾ لفتح جاىد الذي العربي المسمـ مع المرأة موقؼ تأممنا ولو المدنية العربية،
 مف معارؼ ليا كاف ما فوؽ المدنية تمؾ نجاح سر ىو جبارا روحا صدره في تبعث أنيا لرأينا
 لو وقفت عنده ما غير الشأف مف فييا تبمغ كانت وقد ونثرا نظما األدب وفنوف الديف عمػـو
 حتى نحف الرجاؿ أنفسنا في قائما الروح ىذا نممس ولعمنا وحرية، وتيذيبا تعميما أوفر كانت
 الحياة بذلؾ فينا فتبعث عنو والذود وطنيا النتشاؿ شريؼ عمؿ في المرأة تتقدـ إذ اليـو

   (1)البعيد." الحد إلى والجرأة

إلى ميداف القتاؿ والحرب بصورة خاصة، ولكف ما أشار إليو يخص كافة تطرؽ "الحداد" 
المياديف، تحدث عف الروح الجبارة التي تبثيا المرأة في صدر الرجؿ والتي تتمثؿ بداخمو كقوة 
معنوية خفية دافعة تعمؿ بداخمو كالوقود تسيـ في رفع معنوياتو وتثير حماسة وتقطع شكو 

ؤية واضحة لما ىو مقدـ عميو، فتزيؿ عنو غموض الطريؽ وتمنحو وتردده باليقيف، وُتكسبو ر 
العزيمة والثقة بالنصر، ىي قوة الروح التي ُتخرج أجمؿ وأقوى ما عنده لتمؾ الميمة أو لذلؾ 
الدور، وتوحد كيانو الروحي فيستييف بالمخاوؼ المادية الميددة لو، فيكوف اإلقداـ مسمكو، و 

تمؾ الروح التي يظؿ اندفاعيا وحماسيا في داخؿ الرجؿ يزيد حيف ُيذكر "الحداد" الرجاؿ بقوة 
  . يرى المرأة متقدمة ومبادرة في أعماؿ الوطف

تمؾ القوة التي يستميميا الرجؿ مف المرأة ُتوجب أف تكوف المرأة نفسيا صاحبة رؤية صحيحة 
مختمفة سواًء في وأىداؼ واضحة، ُيمتمس منيا الوعي والحكمة والثقة في المواقؼ الحياتية ال

العاقمة الرشيدة تمؾ القوة المؤثرة الصادقة الفاضمة فإذا ما كانت لممرأة األسرة أو موقع العمؿ. 
في أسرتيا والمحيطيف والتي تنـ عف سبلمة وطبيعة فطرتيا المحبة لمخير، أمكنيا أف تفعؿ 

 ضعؼ ذلؾ حيف تزيد معرفة وُتمنح الحرية! 
 

  مومة أنبياء ا في األمةأ
ف اختمؼ شكميا الظاىر عبر الزماف  األدياف في جوىرىا واحدة، فيي دعوات لمقيـ العميا، وا 

ذا بدأنا مف أصؿ الديانات التوحيدية الثبلثة، سنجد نواتيا المشتركة ىو   أبووالمكاف، وا 
ننا حيف ننصرؼ لحظات عف  األنبياء إبراىيـ )ع( وما جاء بو مشترؾ بيف جميع األنبياء، "وا 

الوحي ننتيي إلى أف النص واحد في مجموعو، قد يكوف فيو نبي واحد وسيرة واحدة  مفيـو
منيا تنيؿ كؿ النصوص وىي تخرجو مف التجميع إلى التمطيط، أليس إبراىيـ عندئذ المثاؿ 
النموذج؟ وما جاء بعده صياغات أخرى وىناؾ ىيكؿ عاـ جامع يتواتر حضوره في كؿ عصر؟ 

                                                           
(1)

، تقدٌم محمد الحداد، سلسلة "فً الفكر النهضوي اإلسالمً"، اإلسكندرٌة، 1935طاهر حداد، "امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع"،  

 .6م. ص2111مصر: مكتبة اإلسكندرٌة 
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وفي حديث لمرسوؿ محمد )ص( يقوؿ: "إف مثمي ومثؿ  (1)جامع."قد يكوف األصؿ الثقافي ال
األنبياء مف قبمي، كمثؿ رجؿ بنى بنيانا فأحسنو وأجممو، إال موضع لبنة مف زاوية مف زواياه، 
فجعؿ الناس يطوفوف بو، ويعجبوف لو، ويقولوف ىبّل وضعت ىذه المبنة، قاؿ.. فأنا الّمبنة 

ف اختمفت التفاصيؿ فيو داللة عم (2)وخاتـ النبييف." ى اجتماع األنبياء عمى نيج واحد وا 
 يستكمؿ بعضيـ بعضا، واستقائيـ جميعًا مف مشكاة واحدة. 

فكؿ نبي مرسؿ كاف ُأمة في قومو، وبالمقابمة ما بيف مفيـو األمة، والمفيـو الذي تناوؿ 
مكوتية. ومف األمومة كفضيمة ممكوتية، يتضح بأنيما جوىر واحد مف الصفات الرحمانية والم

ُيتـ قومو  مَس تمَ الجانب التطبيقي العممي يتبيف لنا أمومة األنبياء في أقوميـ، فكؿ نبي 
وقسوة الجيؿ والمعتقدات والقيـ الفاسدة عمى عقوليـ وقموبيـ حتى باتت مجتمعاتيـ 

ف فييا الغني الفقير ويرحـ القوي فييا عيّ متصدعة تفتقر لممسة األمومة الحانية التي يُ 
المحبة اآلمنة التي يؤّمف فييا اإلنساف عمى أىمو مثؿ ضعيؼ، تفتقر لمشاعر األمومة ال

ومالو وسره وال ُيطعف في ظيره، تفتقر لصدؽ األمومة التي يّصدؽ األخ فييا أخاه في القوؿ 
والفعؿ إف كاف لو أو عميو، تفتقر لؤلمومة المعممة المرشدة التي تجنبيـ مواقع الخطر 

فأمومة العظماء اإلنسانييف  ،ّقي أرواحيـ ويحسف معيشتيـ ويبني حضارتيـُير  وتعمميـ ما
 . محبة اإلصبلح في أقواميـ

 

  في األمةالمصمحيف أمومة 
 فتبقى األمومة ىي صفة األـ، وتبقى األمة ىي خاصية نبي ا إبراىيـ )ع(، ولكف باإلمكا

إنزاؿ معنى وجوىر ودور تمؾ الصفتيف، منازؿ اإلقتداء والتطبيؽ. فتصبح األمومة واألمة 
وفضائؿ ينزؿ بيا كؿ ساٍع لمخير والصبلح في كؿ زمف وكؿ وطف وكؿ ممة لينثر بذور  خصاالً 

صبلحيا، لُيحي بيا كؿ قمب وكؿ أرض، وألننا نعيش في كوكٍب واحد، واالتصاالت قربتنا فبتنا 
كقرية واحدة، فإف خير تمؾ الخطوات حيف يتحرؾ بيا إنساف في المشرؽ يتبعيا ويقتدي بيا 

 ب.   مف ىـ في المغر 

)ذكر وأنثى( وتعميـ الفضائؿ والدور، ٌيصبح  وحاؿ إبعاد األمومة واألمة عف نوع الجنس
اإلنساف ىو المعني بيما؛ اإلنساف المرأة واإلنساف الرجؿ. اإلنساف الذي ال يرى لحياتو مف 
معنى بدوف وجود ىدؼ رفيع فاعؿ لحياتو وحياة اآلخريف. اإلنساف صاحب مبدأ ويتعامؿ 

الفاضمة مع نفسو واآلخريف. اإلنساف الساعي لتحقيؽ ىدفو بالتخطيط والتنظيـ  باألخبلؽ
                                                           

(1)
 .122م، ص2111دمشق،  -، سورٌا1المدى للثقافة والنشر، طتهامً العبدولً، "النبً إبراهٌم فً الثقافة العربٌة اإلسالمٌة"، دار  

(2)
 . 512، ص8ابن األثٌر: جامع األصول، ج 
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واإلدارة الجيدة المنظمة. اإلنساف القوي في ذاتو القادر عمى لجـ شيواتو وعقؿ غرائزه. 
اإلنساف المتميز باالستقامة ال ُيشترى بماؿ وال يخاؼ مف تيديد وال ُيحبط ويتراجع وُيسمـ 

صاحب إرادة قوية القادرة عمى التحمؿ والثبات. اإلنساف الساعي لتوحيد ويستسمـ. اإلنساف 
الصفوؼ ونبذ الفرقة وتقديـ العفو والتعامؿ بالحسنى والناظر لئلصبلح. اإلنساف الذي وجيتو 
التطوير والنماء واالرتقاء بعقؿ وروح اإلنساف مف أجؿ حياة حرة كريمة لئلنسانية. اإلنساف 

   ، وىو اإلنساف األمة. ئلنسانيةلخمو حبًا حقيقيًا لنفسو و القادر الذي يحمؿ بدا
 

  نساًء ُقمف كفى فارتقت ُأمٌّة
نساء كسرَف قيد األنوثة والجماؿ المزيؼ ورأيَف صمتيف بالسماء وبالمجتمع والبيئة واألرض 

وىنا سنستعرض الصياغة العممية لذلؾ الجوىر الثميف الخاـ الذي صاغتو والكرامة اإلنسانية. 
 فارتقت ُأمٌّة..  كفىمواقؼ لنساء ُقمَف 

 

 ـpankhurst emmeline (1858- 1928) " ايميميف بانكيرست. "1
 (1)"رائدة حركة المطالبة بحؽ االنتخاب لممرأة في بريطانيا"

 

المرأة لو تزوجت تذىب كؿ أمواليا يقضي بأف " كاف ىناؾ قانوف في أوروباىا قبؿ ميبلد
" وحيف ولدت رأت أميا فقيرة ألف أمواليا ذىبت إلى زوجيا بموجب ىذا وأمبلكيا إلى زوجيا!

القانوف، وقد ُطمقت. فقررت أف تيب حياتيا بأف تأخذ المرأة حقوقيا، وأف يكوف لممرأة حقوؽ 
تـ إلغاء ىذا القانوف، مما أعطى بادرة أمؿ كبيرة في حياة  1970مثؿ الرجؿ. في عاـ 

 ز عمى حؽ تصويت المرأة في واالنتخابات. "إيميمف" وتشجيع قوي وأخذت ترك

والدىا في أسرة ليا ثقؿ سياسي في ضاحية مانشستر، حيث امتمؾ تربت "إيميمف" مع والدىا 
كاف يقدـ العديد مف المسرحيات التي كتبيا )وليـ شكسبير( واستوعبت تقدير الدراما  اً مسرح

، ألنيا ما في نشاطاتيا االجتماعيةوالمسرحية مف والدىا واستفادت مف ذلؾ واستخدمتو الحقا 
كما كاف ليا اىتماـ بالقراءة إال أنيا لـ تتمتع بالمزايا التعميمية .. زالت تحمؿ حممًا بداخميا

ىا، حيث كاف يعتقد اآلباء واألميات في ذلؾ الوقت أف البنات بحاجة ؤ التي يتمتع بيا أشقا
مرة يقوؿ )مف المؤسؼ أنيا لـ تولد والدىا ذات سمعت  لتعمـ أعماؿ وديكورات المنزؿ فقط!

 فتى(!
                                                           

(1)
   ، موقع أنثى، وموسوعة الوٌكٌبٌدٌا.   رائدة ثورة األنثى البرٌطانٌة 

https://www.google.com.bh/search?biw=1280&bih=683&q=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA+emmeline+pankhurst&spell=1&sa=X&ei=sF0SVZ2rA4euPIfbgOAF&ved=0CBgQBSgA
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محاربة كؿ المؤسسات التي كانت تيمش المرأة وتمارس قررت "إيميمف" بأف تبدأ خطوة عممية ل
صبلح التعميـ وغير، التفرقة وعدـ المساواة مف  ذلؾ باإلضافة إلى المناداة بحرية التعبير وا 

يتشارد بانكيرست وىي في سف تزوجت مف المحامي ر  األنشطة االجتماعية والسياسية.
تحالؼ شاركت في تأسيس  1888في عاـ . العشريف حيث كاف يشاركيا ذات المطمب

ولكنو لـ  .حكرًا عمى الرجاؿتصويت المرأة في االنتخابات، حيث كاف بريطاني ينادي بحؽ 
يصمد. ولكنيا لـ تيأس فأسست جمعية "األمف الوقائي" ىدؼ الجمعية ىو مناىضة القانوف 

يصوت أزواجيف  أفالحؽ في التصويت قبؿ  فالنساء المتزوجات ليس ليلذي يقضي بأف "ا
ولكف أيضًا لـ يكف ." بتصويت جميع النساء سواء متزوجات أو غير متزوجات" ونادت "ليف!

رادة وأمؿ بطوؿ أمؿ "إيميمف" فتراخى أعضاء الجمعية عف  لبقية األعضاء في الجمعية عـز وا 
قامت بإنشاء )االتحاد االجتماعي والسياسي  1903في أكتوبر تستسمـ، مطالبيـ. لكنيا لـ 

( وىي منظمة مفتوحة لمنساء فقط وركزت عمى العمؿ لكسب األصوات، وأخيرًا WSPUلممرأة 
لصالح المرأة التي جاوزت  1918انتصرت الحركة عندما صوت البرلماف البريطاني في عاـ 

 .التصويت والترشيح الثبلثيف مف العمر في حؽ المشاركة في

لكنيا لـ ترَض واعتبرتو قانونًا لـ يرتِؽ بحؽ مساواة المرأة بالرجؿ حيث كاف حؽ الرجؿ في 
(. تراجعت الكثير مف النساء بعد ىذا القانوف ألنيف كَف يريَف بأنو 21التصويت مف سف )

إلى أنو حؽ  كاف حممًا وتحقؽ وما تطالب بو "إيميمف" زيادة وبذخ، في حيف أنيا كانت تنظر
سف خفض لـ يكتمؿ، واستمرت في نضاليا بفئة أخرى مف النساء إلى أف تحقؽ حمميا وتـ 

 1928يونيو عاـ  14في قبؿ ثبلثة أياـ مف وفاتيا التي كانت  1928عاـ ( 21المرأة إلى )
 كونيا جاىدت بالمطالبة حتى وفاتيا.، وبقى تاريخ وفاتيا مف األياـ الميمة

بالحقوؽ، وىـ نشطاء في  الشجاعة وقوة المطالبةة أبناء، ورثوا عنيا إيميمف" أـ لخمس"
(WSPU) .بإلقاء الكممة، خاضت معارؾ ، و دخمت في كفاح عنيؼ إلى حد المصادمات

وواجيت األعراؼ والمعتقدات والمؤسسات السياسية المحاضرات لزيادة مستوى الوعي. 
تفتر وال  وباإلرادة الصمبة وعزيمة الوباإلضراب االجتماعية والحزبية، بقوة المنطؽ والحجة، 

 "كفى". بقوؿ .، إلى أف حققت حمميا باالنتصار عمى ىذا القانوفتعرؼ اليأس أو االنحناء
 فتغير تاريخ أمة!.

 

 

 

 

 

 "فالعشريمطمع القرف إلى نياية القرف التاسع عشر "نضاؿ امتد مف 
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 ـHelen Adams Keller  (1880- 1968)ىيميف كيمر.. . 2

  "المعجزة اإلنسانية"                               

بحصوليا عمى ثـ قفزت قفزة ىائمة ، أتقنت خمس لغات اتقانًا تامًا، أديبة ومحاضرة وناشطة
ما يقارب مف ثمانية عشر كتابًا، ألفت واألدب،  الفمسفةو العمـو ثبلث شيادات لمدكتوراه في 

الدرجات الفخرية واألوسمة وركوب الخيؿ والخياطة، نالت العديد مف  والغوص السباحةتعممت 
منحيا الرئيس األميركي ليندوف جونسوف الوساـ والوطني، ف العالمي والتكريـ عمى المستويي

وأطمؽ اسميا عمى ، الرئاسي لمحرية واحدًا مف أعمى األوسمة المدنية في الواليات المتحدة
 ة. إنيا حقا معجزة بشرية عظيمالعديد مف الشوارع في كثير مف دوؿ العالـ، 

 فقدت عمى أثره السمع والبصر، فأصبحت بموغيا تسعة عشر شيرًا ُأصيبت بمرض عند
 "آف سوليفاف"قمت إلى معيد لفاقدي البصر، وىناؾ تـ اختيار المعممة نُ عمياء، صماء، بكماء، 

حصمت آف عمى إذف  سنة. 49لتكوف معممة ىيميف وموجيتيا ولتبدأ معيا عبلقة استمرت 
ودأب معممتيا صنعا شخصية ، حـز وتفويض مف العائمة لتعّمـ الفتاة المدلمة بطريقة جديدة

تقوؿ  مصدر الياـ ألجياؿ الحقة.ىيميف فحوليا مف طفمة عنيفة متمردة معاقة ومعيقة إلى 
عندما ُيغمؽ باب السعادة، ُيفتح آخر، ولكف في كثير مف األحياف ننظر طويبل إلى ىيميف: "

 .(1)األبواب المغمقة بحيث ال نرى األبواب التي ُفتحت لنا"

كاف عقمي مغمواًل في الظبلـ، وجسمي النامي تحكمو عبلقتيا مع معممتيا تقوؿ: "بداية في 
دوافع حيوانية، ولـ تكف الصدفة ىي التي حررت عقمي مف قيوده، بؿ إف ذلؾ يعود إلى مدرسة 

نما كانت امرأة  ذات .. موىوبة ىي "آف سوليفاف". لـ تكف مف طراز المدرسات العاديات، وا 
طمؽ يتممس تحقيؽ أحبلـ كبيرة لكائف أعمى وأصـ، لينقمو مف حياة حيوية وليا خياؿ من

نسانًا فريداً  أفضؿ ما عندي ينتمي إلييا، وال .. السكوف إلى الحياة الحقيقية ويجعمو نافعًا وا 
 .(2)"توجد في داخمي موىبة، أو أمنية، أو متعة إال أيقظتيا بممستيا الحانية

. تماالت، ولكنيا معممتي ىي التي اكتشفتيا وطورتيا.كنُت مجرد كتمة صغيرة مف االحتواصؿ "
لـ تفّوت أبدا فرصة واحدة في بياف الجماؿ الموجود في كؿ شيء، ولـ تكؼ أبدا سواء بالكممة 

                                                           
(1)

 http://rebooks.meموقع مراجعات كتب   
 http://www.abunawaf.com/post-10214.htmlشبكة أبو نوف  (2)
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لقد رَبَطت .. بالحبمؤلتيا عندما  .أو بالعمؿ أو بالمثاؿ عف تجميؿ حياتي وجعميا ذات قيمة.
  (1)"أشعر أنني والطيور والزىور أصدقاء سعداء.أفكاري المبكرة بالطبيعة، وجعَمتني 

 و كنت أتمقى دروسي لفترة طويمة"في تعميميا قالت:  آفوفي وصفيا لؤلسموب الذي اتبعتو 
لقد عممتني  عمى جديتيا عبارة عف لعب وليس عمؿ. فكانت أغمب دروسي، بشكؿ غير تقميدي

ما وجدت مني إعجابا بشيء ما اآلنسة سوليفاف كؿ شيء مف خبلؿ قصة جميمة أو شعر. وكم
وتقوؿ معممتيا  (2)"لقد كاف لدييا قدرة عجيبة عمى الوصؼ. .. أكثرت مف تناولو والحديث عنو

تشعر بأنؾ  أفحدث في حياتي، كـ ىو عظيـ  أىـتعميـ ىذه الطفمة سوؼ يكوف  أفأعمـ " آف:
 . (3)"ذو فائدة في ىذا العالـ، وأف وجودؾ ميـ لشخص ما

 ، عرفت ىيميف بقصة فتاة نرويجية كانت صماء وبكماء لكنيا تعممت الكبلـ 1891في سنة 
تمميذتيا إلى معممة قديرة  آففكانت مصدر الياـ ليا فطمبت مف معممتيا تعميميا الكبلـ، أخذت 

واجيت ىيميف تحدى كبير وصراع مف أجؿ تحسيف النطؽ تعميميا، فوبدأت المعممة الجديدة 
لحزنيا عمى ما حرمت منو، تقوؿ:  اً لـ تكف ترى في إعاقتيا سببكبلـ. والمفظ إلى أف أجادت ال

إف العمى ليس . "".لقد وىبني ا الكثير حتى أنني ليس لدي وقت لمحزف عمى ما حرمني إياه"
ف الصمـ ليس بشيء، فكمنا في حقيقة األمر عمي وصـ عف الجبلئؿ الخالدة في ىذا  بشيء وا 

 ". الكوف العظيـ

 مف الجامعة عزمت ىيميف عمى تكريس كؿ جيودىا لمعمؿ مف أجؿ المكفوفيف،بعد تخرجيا 
لى المطالبة بحقوؽ  ؛سخرتيا لمدعوة إلى امتكررة في مختمؼ أرجاء العالـ فقامت بجوالت  وا 

ليـ لكي يشقوا طريقيـ  االجتماعيتقديـ العوف و  وجمع األمواؿ البلزمة لمساعدتيـ، ؛المعوقيف
كما عممت  .عالة أو متسوليف أو ناقميف ساخطيف اوليسو  نتجيف مثمريففي الحياة كأعضاء م

 :مف مقوالتيا الخالدة. عمى إنشاء كمية لتعميـ المعوقيف وتأىيميـ، وشاركت في كتابة الكتب
والحؽ أنو مما يكسب ىذه الحياة كرامة ووجاىة أف نعتقد أننا ولدنا لكي نؤدي أغراضًا سامية "

 . "الحياة الماديةوأف لنا حظًا يتجاوز 

                                                           
(1)
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(2)
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1.  

 
 
 
 
 مRosa Louise Parks  (1113- 2002 ) .  روزا لويس باركس3

  (1)"قالت ال فتغير تاريخ أمة"                 

محقوؽ المدنية لؤلمريكاف األفارقة. ة لطالبومناشطة كعممت ، أمريكية مف أصؿ أفريقي
زادت ثقتيا ". جؿ الحريةأاألـ لمحركة مف "و" السيدة األولى في الحقوؽ المدنية"وأطمقوا عمييا 

، حتى أتى اليـو الذي خطت بو  توقيعيا في صفحات  )روزا( بالمطالبة في حقيا يومًا بعد يـو
صارخ لقوانيف  انتياؾفي  ،بيضأ مقعدىا لرجؿأف تترؾ ذلؾ اليـو في أبت حيف  التاريخ،

 . البيض والسود

السود أف في أمريكا آنذاؾ، وىو  اً مألوف اً كانت )روزا( تشاىد في ألـ منظر  التمييز المؤلـ..
يصعدوف ليدفعوا األجرة لمسائؽ ثـ ينزلوف مرة أخرى ليركبوا مف الباب الخمفي حتى ال يمروا 

 ىناؾيكف الحافمة إف لـ ليـ ذلؾ. واألسود عميو مغادرة  اً لـ يكف متاح! ألنو مف أماـ البيض
قياـ الرجؿ األسود مف كرسيو ليجمس مكانو رجؿ أبيض! ألف القانوف ! و الستيعابومكاف 

ف  األمريكي آنذاؾ كاف يمنع منعا باتا جموس الرجؿ األسود وسيده األبيض واقؼ. حتى وا 
حتى لو كانت بيض في عنفواف شبابو، كانت الجالسة امرأة سوداء عجوز وكاف الواقؼ شاب أ

في تفرقة ! والمعاقة ؾ مخالفة ُتغـر عمييا المرأة العجوزمفت! واألبيض في قمة صحتومعاقة 
كاف مشيورا وقتيا أف تجد لوحة معمقة عمى باب أحد المحاؿ التجارية كما ظالمة. عنصرية 

 !!"األسودممنوع دخوؿ القطط والكبلب والرجؿ "أو المطاعـ مكتوب عمييا 

ماذا ُيحقروف وُيزدروف ؟ لعمى أنيـ ىـ الدوف واألقؿ مكانةسُيعامؿ السود متى إلى . تساءلت.
تمؾ الممارسات  ؟سواء بسواء مع الحيوانات فدائما في آخر الصفوؼ ويصنفو فويكونو

 . العنصرية كانت تصيب )روزا( بحالة مف الحزف واأللـ والغضب
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http://image.slidesharecdn.com/helenkellerlalitsehgalhhw-141026161834-conversion-gate01/95/helen-keller-the-story-of-my-life-12-638.jpg
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استقمت )روزا( الحافمة ودفعت األجرة، وذىبت لتجمس إال أف ، 1943ذات يـو في  البداية..
السائؽ أمرىا بأف تنزؿ لتدخؿ مف الباب الخمفي طبًقا لما ىو متعارؼ عميو مف قواعد ركوب 

ولكف قبؿ أف تتمكف مف الدخوؿ  ،السود. خرجت )روزا( مف الحافمة لتركب مف الباب الخمفي
وىو مشيد يتكرر كثيرًا لتسمية  منزليا تحت المطر.أقمع السائؽ بالحافمة وتركيا تسير إلى 
 البيض والسخرية والضحؾ مف السود. 

تعمؿ وكانت الباردة جمعت روزا باركس حاجياتيا،  ـ1955شير ديسمبر عاـ  أمسية القرار..
عبرت الطريؽ ووقفت  خياطة، وتجيزت لمعودة إلى بيتيا بعد يـو مف العمؿ الشاؽ المضني،

وقفت الحافمة استقمتيا )روزا( وجدت مقعدا خاليا  ي تقميا إلى وجيتيا،تنتظر الحافمة ك
ذ بالحافمة مف شدة التعب.  عميوفارتمت  طمب تمتمئ، جاءت المحطة التالية، وصعد الركاب وا 

عف مقاعدىـ  لسيف بالجزء األوسط بأف يتنازلواالجاالسود  السائؽ مف أربعة مف الركاب
امتثؿ ثبلثة منيـ وقاموا ليجمس البيض، وبيدوء اتجو رجؿ ابيض إلى حيث  ،لمركاب البيض

تجمس )روزا( منتظرا أف تفسح لو المجاؿ، لكنيا نظرت لو في المباالة وعادت لتطالع الطريؽ 
، والتعدي الركاب البيضوتعرضت لمسب والشتـ مف ثارت ثائرة الرجؿ األبيض، . مرة أخرى

 "لماذا لـ تقفي وتتركي مقعدؾ؟السائؽ قائبًل: نيرىا يا، و عمييا بالضرب مستنكريف تصرف
. في )روزا(الشرطة لتقبض عمى السائؽ القياـ" فاستدعى  فأجابتو: "ال أعتقد انو يجب عميّ 

ئؽ إف لـ تتركي مكانؾ "قاؿ لي السا :تقوؿ )روزا( 1987لقاء ليا مستعيدة ىذه الحادثة عاـ 
دت عميو: يمكنؾ أف تفعؿ ذلؾ! فما كاف مف سائؽ الشرطة لتقبض عميؾ، فرد سأستدعي لؾِ 

الحافمة أماـ ىذا الخرؽ الواضح لمقانوف إال أف يتجو مباشرة إلى الشرطة كي تحقؽ مع تمؾ 
قالت عف  ـ1992 ليا عاـ آخر وفي حديث المرأة السوداء التي أزعجت السادة البيض!!

افمة وتركي مقعدي ىو أنني احتجاجيا الشيير: "السبب الحقيقي وراء عدـ وقوفي في الح
أعامؿ كأي راكب آخر عمى متف الحافمة، فقد عانينا مف تمؾ  أفشعرت بأف لدي الحؽ 

  المعاممة غير العادلة لسنوات طويمة".

 نظير تعدييا عمى حقوؽ الغير!، دوالر 15تغريميا قادىا الشرطي لمتحقيؽ وتـ العقوبة.. 
، وفقدت إثر ذلؾ وظيفتيا ىي يوما بالسجف 381لكنيا لـ تسكت، وتـ اعتقاليا. وقضت 

 اعتقالي"بعد عدة أشير مف إحدى المقاببلت اإلذاعية التي ُأجريت ليا قالت: خبلؿ و  !وزوجيا
لى األبد ما   كاف لي مف حقوؽ إنساف وحؽ المواطنة". أردت أف أعرؼ لمرة واحدة وا 

وقرروا  الواليات،لسود بجميع ثارت ثائرة ا أمريكا،في سماء بعد اعتقاليا انطمقت .. الشرارة
 الكريمة.والمطالبة بحقوقيـ كبشر ليـ حؽ الحياة والمعاممة  المواصبلت،مقاطعة وسائؿ 
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لكف ، أصابت أمريكا بصداع مزمف. )روزا(مدة اعتقاؿ استمرت حالة الغمياف مدة كبيرة، 
 . النتائج ليذا التأخير أصبحت ممموسة

لغاء ، حيف تـ اإلفراج عنيا، و المحكمة بحكميا الذي نصر )روزا( خرجت تحقيؽ المطالب.. ا 
بدرجة كبيرة،  تعد ؿ وضع السودو  ،ذلؾ العرؼ الجائر وكثير مف األعراؼ والقوانيف العنصرية

وحينيا  بفضؿ ا ثـ بفضؿ )ال(،. وأصبح لؤلسود حؽ عيش الحياة الكريمة كاألبيض
، بعد أف لـ يكف ىناؾ مف يجرئ مف السود قوؽ المدنيةلحركة الحوُأمًا أصبحت )روزا( رمزًا 

لتكوف إحدى أىـ األحداث في تاريخ األمريكاف األفارقة. عمى قوؿ كممة )ال( لقانوف األبيض. 
تكوف  أفعنيفة واشتيرت بأنيا المرأة التي رفضت الغير المقاومة  جسدت )روزا( فكرةحيف 

 . اقؿ مما ىي عميو

بعد أف بمغت روزا باركس الثمانيف مف العمر، تذكر في كتاب صدر ليا الحقًا  ..القوة اليادئة
في ذلؾ اليـو تذكرت أجدادي وآبائي، والتجأت " فتقوؿ: ـ1994عاـ  "القوة اليادئة"بعنواف 

 " إلى ا، فأعطاني القوة التي يمنحيا لممستضعفيف.

مى ىذا الحادث، تـ إحياء سنة ع 46، بعد مرور ـ2001أكتوبر مف عاـ  27في  احتفاؿ..
أعمف مدير متحؼ ىنري فورد في ميتشيغف عف شراء الحافمة القديمة ، حيف ذكرى الحادثة

التي قدحت الزناد الذي دفع حركة الحقوؽ ، و التي وقعت فييا حادثة السيدة روزا باركس
 . المدنية في أمريكا لبلستيقاظ

، والوساـ ـ1996 الرئاسي لمحرية عاـحصمت السيدة روزا باركس عمى الوساـ  الجوائز..
تكريما لنشاطيا  وىو أعمى تكريـ مدني في الببلد بعد ذلؾ بثبلث سنوات.لمكونجرس،  الذىبي

 . السياسي والمدني وكفاحيا لمحصوؿ عمى الحرية والقضاء عمى التفرقة

 .ـ2005في العاـ  فقد العالـ ىذه المرأة الشجاعة   وبعدىا..

 
 
 
 
 
 

 "وأشير ) ال ( في التاريخ الحديث األمريكيةرائدة الحقوؽ المدنية "
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 (2011سبتمبر -1940) ياثاوانغاري م..  البيئيةالحياة . 4
 "أـ األشجار وسيدة المميار شجرة"                  

وتنقمت في بمدىا كينيا مف منطقة حممت معوليا عمى كتفيا، ، "أـ األشجار"أو  "ماما ميتي" 
ما بصحبة لكي تزرع شجرة جديدة، إلى أخرى،  ا. لـ تكف تسمـ مف أنصارىإما وحدىا وا 

وتعرضت ، بقمع األشجار التي غرستيا، إنما ضربوىاالمخاطر، حيث لـ يكتِؼ معارضوىا 
يا شيء ولـ تتراجع بؿ زاد إصرارىا عمى الوفاء لثروات ببلدىا لبلعتقاؿ مرات عديدة!! لـ يثن

 ولنساء كينيا والعالـ. 

وىي  "الحزاـ األخضرت "حركة سسأـ 1977، في عاـ ناشطة كينية مف دعاة حماية البيئة
مميوف شجرة في  40زرعت أكثر مف ،حماية التنوع البيولوجيمف أجؿ منظمة بيئية شعبية، 

األشجار توفير فرص عمؿ، بزراعة وأسرىف في الكينيات ساعدت النساء و أنحاء كينيا، 
 بغرض حماية البيئة وتعزيز سبؿ العيش المستدامة.و 
 

يساووف بيف التدىور البيئي والمسائؿ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف الذيف الناس قمة مف  تكان
تتعمؽ نطاؽ واسع و  ذاتاالىتمامات البيئية ترتبط بمسائؿ ، وكانت تؤمف بأف والديمقراطية

حممة مف أجؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف قادت ف، بالحكـ الرشيد وحماية حقوؽ اإلنساف
حماية الغابات " و"حممة إلغاء ديوف أفريقيا"رئيسي في  كاف ليا دوروالحفاظ عمى البيئة، كما 

ومع مرور  ،ينياأصبحت الشجرة رمزًا لمكفاح الديمقراطي في كحتى " في أنحاء أفريقيا. "العامة
 (1)الوقت أصبحت الشجرة أيضًا رمزًا لمسبلـ ولحؿ النزاعات."

ـ، وفي كممتيا أماـ المجنة، 2004ُأكتوبر عاـ في  جائزة نوبؿ لمسبلـوعند إعبلف فوزىا ب
عمى األرض  السبلـ، فقالت: "لممرة األولى بيف حفظ البيئة والسبلـ والديموقراطيةت و ربط

نشاء نظاـ حكـ . و يتوقؼ عمى قدرتنا عمى حماية بيئتنا الحية. بيئيًا لف يكوف ممكناً  مسئوؿا 
كما أكدت عمى العبلقة الوثيقة بيف سبلمة البيئة وحقوؽ  (2)بدوف إقامة حيز ديمقراطي."

عمى  باالستحواذمريضة تقود حتمًا إلى قتاؿ مسمح بسبب الرغبة البيئة اإلنساف، بقوؿ: "إف ال
 . (3)"احتياطيالمواد األولية وكؿ ما تختزنو األرض مف 

                                                           
(1)

 http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009 
(2)

 http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009 
(3)

 http://www.almustaqbal.com/nawafez.aspx?StoryID=488177موقع المستقبل   

http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.almustaqbal.com/nawafez.aspx?StoryID=488177
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أوؿ سيدة أفريقية تحصؿ عمى جائزة نوبؿ و, الخمية النافعة في النسيج الوطني الكينيفكانت 
وأوؿ امرأة في  بسبب إسياماتيا مف أجؿ التنمية المستدامة والديموقراطية والسبلـ.، لمسبلـ

نيا في منصب وزيرة ي، وأوؿ امرأة يتـ تعيـ1971سنة تناؿ الدكتوراهشرؽ ووسط إفريقيا 
رسوؿ السبلـ التابع كما تـ تعيينيا ك، ـ2002سنة  تاريخ أفريقيافي والموارد الطبيعية البيئة 

 ـ.2009سنة  لؤلمـ المتحدة

ليا،  تكريمًا ووفاءً  يـو البيئة اإلفريقي، أطمقت اسميا عمى لئلتحاد اإلفريقي 18ػ القمة ال
إضافة إلى إنشاء "جائزة وانغارى ماثاي لئلنجازات المتميزة في مجاؿ المحافظة عمى البيئة 

حركة الحزاـ "ية الدولية إلى التعاوف مع ودعت القمة جميع المؤسسات المال، "ألحيائياوالتنوع 
صدر في ختاـ القمة الذي بياف دعا الكما  لدعـ معيد وانغاري ماثاي لمسبلـ والبيئة. "األخضر

ماثاي عمى معالـ عامة مف ضمنيا شوارع وحدائؽ وساحات  اسـإلى إطبلؽ .. القادة األفارقة 
ومدارس ومعاىد لمسبلـ في الجامعات ومعالـ وطنية أخرى. وقالوا إف مثؿ ىذا التكريـ سيطور 

(1)الجيود لحث الجيؿ الحالي عمى المحافظة عمى الكوكب.
  

 
 
 
 
 

   قالوا كفى فتغيرت ُأمٌّة رجاالً 
ال ُيعد اإلنساف إنسانًا أي يخرج مف البشرية البييمية إلى اآلدمية ليكوف إنسانًا إال بما يمتمؾ 

الشفافية الحسية بألـ ووجع اآلخريف مف قيـ أخبلقية إنسانية! تمؾ القيـ التي تطفي عميو 
وبالمستوى البييمي الذي يتخبطوف فيو، ليخرجيـ مف دائرة الرؤية الذاتية واألنانية إلى 
اإلحساس باآلخر واالنتفاضة ألجمو، فرسالة األنبياء ودعوة المصمحيف في جزء كبير منيا 

مف ىؤالء المصمحيف والعظماء  كاف في ترسيخ القيـ األخبلقية واإلنسانية لبناء اإلنساف، فكاف
في عصرنا الحالي نماذج نستعرض أدوارىـ وعطاءىـ ألمتيـ عطاًء يستند إلى القيـ 

 اإلنسانية.

                                                           
(1)

 http://www.panapress.com    2112ٌناٌر  31بانا/أ و/ ع ج/ قمة االتحاد اإلفرٌقً    

 "لمتصحر.. لمجوع.. لفقد الطاقة) ال ( نظرت لمستقبؿ األجياؿ المقبمة وقالت "

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://media1.egyptiannews.net/2015/02/54.jpg
http://www.watanepaper.com/data/20140330/gallery/16_4_1.jpg
http://media1.egyptiannews.net/2015/02/54.jpg
http://www.watanepaper.com/data/20140330/gallery/16_4_1.jpg
http://media1.egyptiannews.net/2015/02/54.jpg
http://www.watanepaper.com/data/20140330/gallery/16_4_1.jpg
http://media1.egyptiannews.net/2015/02/54.jpg
http://www.watanepaper.com/data/20140330/gallery/16_4_1.jpg
http://media1.egyptiannews.net/2015/02/54.jpg
http://www.watanepaper.com/data/20140330/gallery/16_4_1.jpg
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 م李光耀 (1923- 2015)  .. . لي كواف يو1
 (1)"الدكتاتور الرشيد"                  

 

العالـ الثالث نقميا مف  ،حكاية فرد صنع تاريخ دولة، س سنغافورة الحديثة وباني نيضتيامؤس
وضع كواف يو نصب عينيو تحويؿ ببلده مف جزيرة متيالكة مصاؼ األمـ المتحضرة، إلى 

وتتعدد فييا الجنسيات والديانات والطوائؼ واألعراؽ، وتكثر فييا المشاحنات  ،يسكنيا الفقراء
دـ فييا الموارد وتنع ،وارتفاع معدالت البطالة ،وتعاني مف تدني مستوى التعميـوالنزاعات، 
 . ، فُعرؼ "بصانع معجزة سنغافورة التنموية"دولة حديثة إلىالطبيعية 

سياسة نزيية وعادلة بحيث تجعميـ يعيشوف  بإتباعكاف يرى أف تماسؾ ىذا الشعب لف يتـ إال 
أخرج ببلده كما  في وئاـ معًا، وما ىذا السموؾ إال تطبيؽ لمحكمة القائمة "العدؿ أساس الممؾ".

دارة صارمة، سياسات اقتصادية حازمة بإتباعمف محنتيا  لعممية التطوير والتحديث  ،وا 
، فبل تراجع عنده وال تمييز وال ميادنة أثناء التطبيؽ. ركَز عمى والتجديد التي أشرؼ عمييا

نقطة ميمة ومعروفة في إدارتو، وىي وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، يقوؿ: 
نا دائما الفرد أو العنصر األفضؿ ألي ميمة أو واجب، ميما كانت انتماءاتو أو أصمو أو اختر "

صنع ". دينو، كنا نيتـ بالنتيجة فقط وكنا نعمـ تماما أف فشمنا يعني حروبا أىمية واندثار حمـ
بالواجب والجدية  اإلحساسغرس قيـ ، كاف حريصا عمى الكرامة البشرية، اً دولة وبنا إنسان

، استبدؿ السموؾ السائد مف الكسؿ والتسامح الديني في نفوس مواطنيووااللتزاـ بالعمؿ 
والبلمباالة والحياة اليائسة المريضة المشبعة بالمخدرات والعبث والفراغ والنزاعات، بقيـ العمؿ 

بكؿ قسوة  كؿ كبيروحارب التسيب والمخدرات التي كانت متفشية بش واالحتراـ والجد واالنضباط
 . "بالدكتاتور الرشيد"حتى ُعرؼ 

توليت منصب ": يقوؿ كواف يو في كتاب سيرتو الذاتيةتعرض لمكثير مف األزمات والعقبات، 
% والدولة الجديدة 15رئيس الحكومة، وكؿ شيء حولي ينذر باالنييار، فنسبة البطالة تقارب 

البنية التحتية متخمفة لمغاية، قوات الشرطة ال وجود ليا مف .. تكاد تخمو مف كؿ شيء
الناحية العممية، المدارس والجامعات ال تفي بالحاجة، الغمياف العنصري والديني ييدد 

                                                           
(1)

 م2118ٌولٌو 22، جرٌدة القبس الكوٌتٌة –مارون بدران "، إنه الدكتاتور الرشٌد مؤسس سنغافورة الحدٌثة وبانً نهضتهاِ " 
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باالنفجار في أي لحظة، التيديد الخارجي لـ يتوقؼ، وكانت ماليزيا تنتظر فشمنا عمى أحر 
مسألة العـز ولكف ". ورة إلى حظيرة المبليومف الجمر لتستخدـ القوة في إعادة سنغاف

كاف مبدأه والتصميـ عمى بموغ األىداؼ ميما كانت الصعوبات وميما كانت اإلمكانات المادية، 
 مف أجؿ تحقيؽ التقدـ والرخاء واالزدىار. الذي واصؿ عميو الدؤوب وشعاره ورؤيتو وعممو 

كيؼ استطاعت سنغافورة تحقيؽ كؿ ىذه السؤاؿ الذي كاف ُيطرح عمى كواف يو دائمًا، 
اإلنجازات؟ وكيؼ ضمنت ىذه الدولة االستمرارية في عالـ متقمب وفي واحدة مف أسخف 

"منظومة اعتمد كواف يو عمى  .؟تقمبا مف الناحية االقتصادية وأكثرىامناطؽ العالـ سياسيا 
فالعبلقة البشرية  ،قدرىو حماية القيـ التي نوكاف يرى أف "التحدي األكبر  أواًل، القيـ"

والرفاؽ، بيف المواطف والحكومة، ىي حقيقة  األصدقاء، بيف واألبناء، بيف اآلباء األساسية
والتاريخ ". كاف يؤمف بأف بناء اإلنساف يتـ بالحفاظ عمى القيـ األخبلقية غير قابمة لمتغيير

، خاصة القياداتالحسنة، التي كاف يؤمف بيا ويمارسيا وطبقيا عمى أبناء المجتمع والتقاليد 
اتصفت بيا قيادات الحزب والشفافية، ىي أىـ ما  والواقعية والمرونةواألمانة النزاىة فكانت 
وبتعميمو وتأىيمو ليعيش حياة ، بصوف كرامتو واحترامو، اإلنسافبناء . ومف بعدىا الحاكـ

اإلدارة ومف ثـ . فسو وبوطنو، وبتدريبو عمى التنظيـ وااللتزاـ واالنضباطكريمة ينيض بن
وقد لخص  بمقومات بناء دولة حديثة ال تعرؼ حدودا لمتطور. األخذ إلىاالنطبلؽ النزيية و 

سنغافورة ، اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بقوؿ: "كوفي عناف السكرتير العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة
تمثؿ نموذجا عمميا لمدولة التي انتقمت مف معسكر  أصبحتىي في اعتقادنا مف الدوؿ التي 

 أفألنيا قدر ليا  ،مصاؼ الدوؿ المتقدمة عمى الرغـ مف كؿ المعوقات إلىالدوؿ النامية 
ح عمى النجا إصرارالموارد ولدييا  إدارةتقودىا كفاءات لدييا رؤية مجتمعية ولدييا نزاىة في 

ولدييا قبؿ ذلؾ وبعده احتراـ  ،االنجازوراء  االنجازشروط والمثابرة عمى تحقيؽ الوتوفير كافة 
كواف يو تدرس في جامعات سياسة ونيج أصبحت  (1)."وأخيرا أواللشعبيا واعتمادىا عميو 

 لمدف تحاوؿ إعادة تجربتيا وتطبيؽ ذات أفكارىا. ُيحتذى بو اً العالـ، وأصبح أنموذج

والثقة بكفاءة ، األنظمة في العالـالمغة، واىتـ بتطوير نظاـ التعميـ حتى أصبح مف أرقى  وحدّ 
، فقد باالستقامة واألمانة والذكاء والطاقة والدافع إلى القدرة عمى التنفيذالشباب الذي يتمتع 

بناء مدينة صناعية لجذب االستثمارات وبدأ ب. مفاتيح النجاحكاف يرى أف تمؾ مف أىـ 
الكامؿ في ، واندماجيا سنغافورة وثبتيا الكبرى باستغبلؿ موقعيا الجغرافي، فوثبت نبيةاألج

                                                           
 http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1140موقع دار السالم  (1)

 

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1140
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مجمس "أنشأ كما  في فترة قصيرة، واحدة مف أىـ المراكز المالية إلىحولت ، فتاالقتصاد الدولي
، وأعطى الجياز الحكومي صبلحيات واسعة لتطبيؽ ومتابعة وتطوير "االقتصادية التنمية

 31فياستطاع وبفضؿ سياساتو الحكيمة،  ،لسنغافوري وتشجيع الصناعات المحميةاالقتصاد ا
أىـ مركز تجاري ومالي في ، ورابع مف تحويؿ الجزيرة النائية إلى كبرى األسواؽ المالية عاماً 
دورا سنغافورا وتمعب ، ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالـ مف ناحية النشاط ،العالـ

مؤسس سنغافورة الحديثة وقائد لذلؾ ارتبطت باسمو عبارة " ،االقتصاد العالميميما في 
 ". التنمية االقتصادية في ببلده

حققت بفضؿ ىذه السياسات نجاحا ونموا ىائميف  ياأن: "عف سنغافورة ىافي تقرير  "كونا"تقوؿ 
مرة  40 اإلجماليفي اقتصادىا ومعالجة مشكبلتيا المستعصية، وتضاعؼ الناتج المحمي 

كما ارتفع ـ،  2002مميار دوالر عاـ  86,8إلى  1960 مميار دوالر عاـ 2,1وقفز مف 
ليصبح  ، ألؼ دوالر سنويا 22 إلىيصؿ ل ،دوالرا فقط 435مف نصيب الفرد مف ىذا الناتج 

ىي نموذج ، و أمنا األرضبمداف  أكثرمف  ". كما أنيافي العالـدخؿ الفرد المعدالت  أعمىمف 
 أوتقرأ جدوال ، فبل ومثاؿ في المحافظة عمى مستوى المعيشة ،فظة عمى البيئةفي المحا
وعندما تبحث عف سر نجاح ىذا البمد ، وتجد اسـ سنغافورة في المراتب األولى إال إحصاء

 . "لي كواف يو"اآلسيوي، تقرأ في كؿ سطر مف سطور تاريخو اسـ 

ونظميا المدنية ، الدولة المستقمةسنغافورة لبناء ألساليب التي اتبعيا ا كواف يوجمع 
قصة في كتاب " ،واالقتصادية والعسكرية والسياسية، واألىـ مف ذلؾ نظاميا التعميمي المتميز

  ".Singapore Storyسنغافورة 
، منيا وساـ في مجاؿ االقتصاد العالمي ولعطائتقديرا  األوسمةحصد كواف يو عددا كبيرا مف 

بؿ رسميا ضمف أعضاء المعيد قُ و ، ـ2002وفي عاـ ـ، 1990رجؿ السبلـ في عاـ 
اإلمبراطوري في لندف اعترافا لما قدمو مف دعـ لمتجارة والصناعة العالمية ومبادرات تطوير 

 العمـو والدراسات اليندسية مع المممكة المتحدة. 

 

 

 

 
 

 "وحضاري.. قاؿ )ال( فصنع نيضة سنغافورةتمزؽ، فقر، جيؿ، تخمؼ أخبلقي "

https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
https://www.dorar-aliraq.net/threads/293277-لي-كوان-يو-رئيس-وزراء-سنغافورة-السابق-رجل-يستحق-الكتابة-عنه?s=358ff6c09dc37892a2a92ae5c4773d19
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 ـ(2013 -1918)..  نيمسوف مانديبل .2
 (1).. وأيقونة الصمود"أب األمة"                   

جاىد طمبًا لمحرية والعدالة مف أجؿ القضاء عمى  محرر وطني مخمص،و  ،سياسي، قومي
عاما في  (27) مكثو ألقي القبض عميو سياسة الفصؿ العنصري في ببلده جنوب أفريقيا، 

صرار مستمر، انتشرت حممة دولية  السجف، عممت عمى الضغط مف أجؿ سعت بعزيمة قوية وا 
  وسط حرب أىمية متصاعدة. ـ1990تحقؽ فيإلى أف إطبلؽ سراحو 

جنوب إنسانية غيرت وجو حركة  قادَ   ىكذا ُلقب، حادي والعشريفالعشريف وال ..  عمبلؽ القرنيف
الحرية والعدؿ والمساواة وانتزاع  ىاإلصرار عم، براسخةالمبادئ الو  بالقيـ السامية أفريقيا، 

أنكر أبسط حقوؽ   ، ألكثر مف ثبلثمائة سنة استمرفي كفاح ضد نظاـ ، الحقوؽ الميضومة
  .والعنصرية واالضطيادواتسـ بالشراسة   ، اإلنساف

واألمؿ والحرية وىو في زنزانة  ،كاف يرى النور وىو في الظممة السجف مدرسة األقوياء..
لـ يدر في خمدي قط أنني لف أخرج مف السجف يومًا مف األياـ، وكنت " مغمقة، يقوؿ:انفرادية 

اليـو الذي أسير فيو رجبًل حرًا تحت أشعة الشمس والعشب تحت قدمي؛  يءأعمـ أنو سيج
فإنني أصبًل إنساف متفائؿ، وجزء مف ىذا التفاؤؿ أف ُيبقى اإلنساف جزءًا مف رأسو في اتجاه 
الشمس وأف يحرؾ قدميو إلى األماـ. وكانت ىناؾ لحظات عديدة مظممة اختبرت فييا ثقتي 

ىـز  (2)فقد كاف ذلؾ يعني اليزيمة والموت" ،ؾ نفسي لميأس أبداً باإلنساف بقوة ولكنني لـ أتر 
اليأس والظروؼ القاسية والزمف الممتد الطويؿ الرتيب بإيمانو بمعتقداتو، وتمسكو بمبادئو، 

أما جسـ اإلنساف فيتكيؼ مع أي ظروؼ قاسية، كما أف المعتقدات الراسخة ىي يقوؿ: ".. 
رؼ بأنو كاف يحافظ عمى النظاـ أكثر مف السجانيف، درس عُ  (3)"سر البقاء في ظروؼ الحرماف

، وصغار النشطاء نيفرغبة منو في بناء احتراـ متبادؿ مع السجا، المغة األفريكانيةو  اإلسبلـ
لى السجف.   لكسبيـ لصالح قضيتو، وكذلؾ الضباط لتسييؿ توصيؿ الرسائؿ مف وا 

ليس بإمكاف المرء أف يكوف ، في ببلده وصؼىكذا  "األب المؤسس لمديمقراطية"و.. "أب األمة"
أبًا لؤُلّمة وىو بعيد عف التعامؿ اإلنساني والتعاطي بالقيـ األخبلقية، في جميع مناحي حياتو، 

أمانة الكممة والموقؼ، وصحة التوجو والقصد، مع القريب والبعيد والصديؽ والعدو، كما أف 
زرع أخبلؽ العزة واالستقبلؿ ف ،بحرية األمةطالبوا ُتمـز الشرفاء المخمصيف ودعاة الحؽ أف ي

في  مستقميف تماماً  وايجب عمى األفارقة السود أف يكونفي ببلده. اعتقد مانديبل بأنو " كرامةالو 

                                                           
 http://ar.wikipedia.org/wikiموقع وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة   (1)
 

(2)
 .211ص، 1995مصر، عام  ،دار الهالل، ترجمة د.فاطمة نصر، كتاب "مسٌرة طوٌلة نحو الحرٌة" 

(3)
 .226ص، 1995مصر، عام  ،دار الهالل، ترجمة د.فاطمة نصر، كتاب "مسٌرة طوٌلة نحو الحرٌة" 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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عطاؤىـ الحؽ في التصويت في االنتخابات او  ..السياسي ىـكفاحيـ مف أجؿ تقرير مصير 
ُيعرؼ، فكانت مسيرة  فمف معتقدات المرء تتحدد وجيتو، ومف عممو بيا، "الوطنية والمحمية

سأواصؿ  ،بعد انتياء مدة الحكـ عمي   ..حياتو عمبًل بذلؾ االعتقاد، وأكده وىو سجيف بقوؿ: "
(1)المعركة إلنياء تمؾ المظالـ حتى تختفي إلى األبد"

  .األبد وقد عمؿ إلى أف أخفاىا إلى، 

 ،ـ1991يوليو في قيانتخب مانديبل رئيسا لحزب المؤتمر الوطني األفري مانديبل الرئيس..
شجعًا إياىـ عمى دعـ فرض عقوبات ضد إلى عدد كبير مف دوؿ العالـ مشرع في جولة ف

ـ، 1998 لحركة عدـ االنحيازكما شغؿ دوليا منصب األميف العاـ ، حكومة الفصؿ العنصري
 ـ.1994في عاـ  لجنوب أفريقيا رئيس أسودوانُتخب كأوؿ 

الثروة والخدمات بيف مجتمعي في العقيدة والفكر و بتفاوت كبير إرثًا ثقيبًل  ..توورثت حكوم
، كانت القوانيف تصب في صالح البيض وتنتيؾ حقوؽ السود، وتوفر حياة البيض والسود

كريمة ذات رفاىية عالية لممواطف األبيض، وتنتقص بدرجة كبيرة مف حؽ المواطف األسود؛ 
الذي لـ يكف ُيرى عمى أنو مواطف أصبًل! فقد كاف البيض ىـ السادة؛ ولـ يكف ُيسمح لمسود 

ليـ  السماح وال  ؛المواصبلت التي يركبيا السادةاـ ستخداوال ؛ بمرافقة السادة أو الزواج منيـ
حرية  منعوا مف و  ؛واألعماؿ عمييـ حتى بعض أنواع المباسحرمت و  ؛بالسكف في مناطقيـ

 . منيـ متعمـالبعض المناطؽ؛ بؿ لـ يكف يرى فييـ البيض أنيـ بشًر! حتى ياد رتاو  التنقؿ

ركزت حكومتو عمى حيف ، يسبؽ أف سارت فيو مف قبؿفي طريؽ لـ ببلده قاد  ..توتحت رئاس
المساواة، تفكيؾ إرث نظاـ الفصؿ العنصري مف خبلؿ التصدي لمعنصرية المؤسساتية وعدـ 

عرضت إدارتو تدابير لتشجيع اإلصبلح الزراعي ومكافحة الفقر وتوسيع نطاؽ خدمات الرعاية و 
البنية التحتية المبلئمة يفتقروف إلى  السود أكثر مف نصؼ سكاف الببلدكاف  الصحية، حيث
وشيوع األمية والبطالة، فعمؿ عمى والصرؼ الصحي المبلئـ، والماء الكيرباء مف خدمات 

وتباعًا تـ فرض مراقبة مشددة لمتأكد مف التطبيؽ ، وتعديؿ القوانيف ،جديدٍ  يس دستورٍ أست
االجتماعية والصحية،  تحسف قطاع الرعاية "حياة أفضؿ لمجميع"،لمقوانيف، وتحت شعار 

واألىـ مف ذلؾ استرجاع  وقطاع التعميـ والزراعة والخدمات واإلسكاف والعمؿ بصورة ممحوظة،
وبعد أف شاىد كيؼ تضرر االقتصاد األفريقي في مرحمة ما كرامة المواطف األسود في ببلده. 

السكاف البيض ة المتبقيف مف بعد االستعمار برحيؿ النخب البيضاء، عمؿ مانديبل عمى طمأن
كرس مانديبل الكثير مف الوقت لجمع كما  ."أمة قوس قزح"في جنوب أفريقيا بأنيـ ممثموف في 

التبرعات وىو يطوؼ حوؿ أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا لمبلقاة مانحيف أثرياء بما فييـ 
عادة بناء البن ،أنصار نظاـ الفصؿ العنصري  ية التحتية في ببلده.لدعـ مشاريع التنمية وا 

                                                           
(1)

 .177ص، 1995مصر، عام  ،دار الهالل، نصرترجمة د.فاطمة ، كتاب "مسٌرة طوٌلة نحو الحرٌة" 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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في محاولة لنزع فتيؿ  "لجنة الحقيقة والمصالحة"أشرؼ عمى تشكيؿ  المصالحة الوطنية..
لتحقيؽ في الجرائـ التي ارتكبت في ظؿ نظاـ الفصؿ ، باالتوترات وتعزيز المصالحة العرقية

وطني مف جانب كؿ مف الحكومة وحزب المؤتمر ال مف نيب واغتصاب وقتؿ وتعذيب، العنصري
ترأس االنتقاؿ مف حكـ األقمية بنظاـ الفصؿ العنصري إلى الديمقراطية متعددة كما األفريقي، 

 . الثقافات، ورأى في المصالحة الوطنية بأنيا الميمة األساسية في فترة رئاستو

شجع األمـ األخرى الحكـ العسكري العنصري، و انتيج الدبموماسية الناعمة إلزالة  سياستو..
عمى حؿ النزاعات عف طريؽ الدبموماسية والمصالحة، كما حث اليند وباكستاف عمى التفاوض 

حصدت في الحرب األىمية التي  بورونديلعب دور الوسيط في و . كشميرإلنياء الصراع في 
بيف نضاؿ الفمسطينييف ، قارف عشرات اآلالؼ مف القتمى وىجرت مئات اآلالؼ مف البلجئيف

ىجـو  يوأداف مجمس حكماء العالـ الذي كاف عضوا ف، و ونضاؿ السود في جنوب أفريقيا
لمحصار عمى قطاع ودعا إلى وضع حد ـ، 2010في  الجيش اإلسرائيمي عمى أسطوؿ غزة

 ". غير قانوني وغير مفيد ألنو يشجع المتطرفيف"أف ىذا الحصار قائبًل: ، غزة

وما لـ  امتنع عف الترشح لوالية ثانية، ليصبح فيما بعد رجبل مف حكماء الدولة،ـ 1999 عاـ
مؤسسة "أنشأ  ، حيثعودتو إلى الحياة العامةيستطع استكمالو كرئيس، سعى فيو بعد 

 ،بغية مكافحة انتشار اإليدزوتبرع بثمث دخمو السنوي ـ، 1999في عاـ  "نيمسوف مانديبل
وفي عاـ  فكرس الكثير مف الوقت ليذه الميمة بعد تقاعده، ،وبناء المدارس ،والتنمية الريفية

، لتوفير منح في دبجامعة أكسفور في بيت رودس  "مؤسسة مانديبل رودس"تـ إنشاء  2003
ـ، في 2007كما شكؿ "مجمس حكماء العالـ" في يوليو الدراسات العميا لمطمبة األفارقة. 

زعماء العالـ المؤثريف الذيف يريدوف المساىمة بخبراتيـ وحكمتيـ أكثر جوىانسبرج يضـ 
أف قوؿ لافي خطوة يخاطب بيا العالـ ب ،وقيادتيـ مستقمة لحؿ المشاكؿ األكثر أىمية في العالـ

بؿ إنيا تأتي مف ثقؿ القوة   ، مقاعد السمطة ىلمؤثر في التاريخ ليست مقصورة عمقوة الفعؿ ا
وليذا فإننا نشاىد حركتو   !! تعدي نطاؽ تمؾ المقاعدالداخمية لئلنساف والتي بدورىا تالدافعة 
التاريخ اإلفريقي وغير مسبوقة في   ، وصوتو المسموع الذي يقود حركة غير حكومية  ، الدائبة

  . المعاصر

بيا، حتى لدى  اً إلى مانديبل باعتباره "سمطة معنوية" وشخصية ودية مرحبينظر العالـ 
كاف إنسانًا وعاش أبا لقضايا أمتو، لـ تغرِه المناصب ولـ تذىمو الشخصيات خصومو، 

عاش ورغـ محيطو الفخـ الرئاسية، فتسمب كممة الحؽ مف فمو أو تغير اتجاه أىدافو، 
فصح عف ثقة ىائمة بالنفس ي  ! مفعـ بالشموخ والكبرياء في وقت واحدوتواضع  ببساطة،

في  اً عميقتقديرًا فناؿ   ،وقضايا مبادئما يمثمو مف  واحتراـ ،احترامواآلخريف  ىتفرض عم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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رؼ ببحثو عف األفضؿ في كؿ شخص، اشتير عُ ، العالـ عامة وفي جنوب أفريقيا خاصة
انتقاده لمسياسات الخارجية في عدة مناحي منيا سجؿ مواقؼ مشرفة بالعناد والوالء، 

التمييزية لكثير مف دوؿ العالـ، كما لـ تمنعو تمؾ المواقؼ مف تكويف صداقات مع عدد مف 
. أما رجاؿ األعماؿ األغنياء جدا، ومموؾ ورؤساء الدوؿ التي كاف ينتقد سياساتيا التمييزية

ولكنو وقؼ إلى جانبيا ، بشكؿ متزايدمع زوجتو  وتر عبلقتوفرغـ ت حياتو الزوجيةبالنسبة ل
طيمة فترة محاكمتيا بتيـ الخطؼ واالعتداء، ورفض التخمي عنيا لحيف صدور حكـ المحكمة، 

زوجتو أعمف مانديبل عمى المؤل انفصالو عف ، حينيا وحكـ عمييا بالسجف، ولكنيا أدينت
جيرانو في البمدة التي كاف يعيش فييا قبؿ ". كذلؾ لـ ينَس وىو في قمة انشغاالتو ويني"

بانتظاـ، ويتمشى في أنحاء المنطقة ويجتمع مع السكاف انتخابو رئيسًا، وكاف يزورىـ 
 المحمييف ويحؿ النزاعات القبمية.

ميدالية الرئاسة و  ـ،1993 جائزة نوبؿ لمسبلـجائزة، منيا  (250)تمقى أكثر مف  الجوائز..
ي وكاف أوؿ شخص ح ووساـ كندا، ووساـ لينيف مف النظاـ السوفييتي ،األمريكية لمحرية

وساـ القديس جوف ووساـ  ث الثانيةالممكة اليزابيمنحتو ، يمنح المواطنة الكندية الفخرية
  االستحقاؽ. 

 

 

 

 

 

 
 

 خبلصة المبحث
األصؿ والمب والجوىر واحد بيف صفة األمومة بمفيوميا المجرد وبيف الصفات اإلبراىيمية.. 
ذلؾ المب األصيؿ ىو المرتكز واألساس الذي يصاغ منو في الحياة مواقؼ شتى كالمعادف 
والجواىر أساسيا واحد وصياغاتيا وأشكاليا واستخداماتيا في الحياة متنوعة. وتمؾ ىي 

 بيف األمة وصفة األمومة. في المبنى المغوي أـ. الصمة بؿ الوحدة 

 فقاؿ )ال( فيدـ جدار التمييز" أخذ عمى عاتقو ميمة الكفاح مف أجؿ المساواة "

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nelson_Mandela_painted_portrait_P1040890.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mandela_voting_in_1994.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Young_Mandela.jpg
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 األـ كاألمة.. األمومة كاألمة صفات روحانية وأخبلؽ إنسانية، يستدؿ بيا اإلنساف طريقووأف 
محبة وكؿ إنساف ينبض بالخير العظماء اإلنسانييف األنبياء و فأمومة . ليكوف اإلنساف األمة

  ما بيف األمومة واألمة. وبيذا المعنى نصؿ إلى مفيـو جامع قومو. اإلصبلح في 
 

تمتاز بالثبات واالستمرارية،  األـ"-ىبة الخالؽ "لممرأةاألمومة  اأُلّمة":-األـُمومة أُ " لتكوف
شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرقيمة إنسانية ذات  ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية. وىيف

جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 
، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى اً سامي اً يدفحاممة ل

كؿ تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ الوحدة والسبلـ والتطوير، في االستقامة والمعرفة والتخطيط، 
 موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ.

مستمدة مف شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرقيمة إنسانية ذات : اأُلّمة" -اإلنسافمومة أُ "و
 اً يدفجامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، حاممة لصفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى االستقامة اً سامي
ُتكسب اإلنساف قوة ذاتية داخمية، ُتساعده تمتاز بالثبات واالستمرارية، والمعرفة والتخطيط، 

الوحدة والسبلـ تحرير ورقي وتطور إنسانية اإلنساف، ومف أجؿ عمى التعامؿ بمحبة مف أجؿ 
تطوير، في كؿ موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى وال

 اأُلّمـ. 

ومف ىنا نتساءؿ يا ُترى ىؿ تريد المرأة أف تفيض بتمؾ المشاعر عمى األمة؟ لتكوف امتدادًا 
لتي لرسالة األنبياء والرسؿ والمصمحيف؟ ىؿ تريد أف تنيض وتفؾ قيود المعتقدات الخاطئة ا

كبمت روحيا وفكرىا ِلُتعيد لؤلمومة ربيعيا الذي اختنؽ بحرارة صيؼ القسوة والعنؼ، وتساقطت 
رمات والوصايا؟ أوراقو في وحوؿ اإلغراء والشيوات، وتجمدت نسماتو الندّية مف برودة المح

 فعؿ ذلؾ حقًا؟األـ االقتناع باستطاعتيا -ىؿ بإمكاف المرأة
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 لئلنسانية اأُلّمة التكريـ اإلليي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج اإلبراىيمي.. اإلنساف اأُلّمة

 التخطيط االستراتيجي ضبط الطبيعة الغرائزية 

 حب الزعامة

 حب البقاء والخمود

 الراحة والدعة

 حب الماؿ

 حب المنشأ والوطف

 حب الزعامة

 الخيرصفات 

 قوة المبدأ والتأثير بشرؼ

 حنيفا.. االستقامة 

 التضحية والفداء

 التوحيد والوحدة

  تحميؿ البيئة *
  *رؤية ورسالة
  * قيـ ومبادئ

 لمعائمة * أىداؼ 
 * خطوات عممية
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 المبحث الرابع: األـ واألمة ونور المعرفة: 
 

 معرفة الذات والقدرات.  -
 معرفة تحديد الخيارات.  -
 معرفة امتبلؾ األولويات.  -
 خبلصة المبحث -

 
 خبلصة الفصؿ
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 ة.. ونور المعرفةومّ مُ األُ  اأُلمًّةالمبحث الرابع: 
 

في أىـ األشياء ما بيف األمة  اً بعد تحديد معايير اإلنساف األمة وجدنا بأف ىناؾ تطابق
واألمومة وىي األصؿ والتكويف الروحي مف فضائؿ وقيـ أخبلقية. وبالنسبة لممواقؼ 
اإلبراىيمية فقد تناوؿ البحث ثبلثة جوانب منيا: صفات الخير والتخطيط والتغمب عمى 

دارة الشيوات ىي األشد صعوبة. فيي بحا جة إلى الشيوات، وكما نعرؼ بأف مغالبة النفس وا 
يماف داعـ ليذه  دراؾ بمدى خطورتيا، وا  ، وا  رادة منضبطة، ونظاـ إداري ممتـز دافع قوي، وا 

 المواجية مف تبلعب وحيؿ النفس. 

والمرأة أكثر مقدرة عمى عقؿ شيواتيا وغرائزىا مف الرجؿ، بصفة األمومة التي وىبت ليا، 
لميميا إلى التعفؼ واألماف وىو دافع وبممارستيا الدالة عمى ذلؾ في مرحمة التربية ألبنائيا. و 

قوي لتمسكيا باالستقامة. كما أف طبيعة المرأة المتجية نحو طمب السبلـ، فإنيا األقدر عمى 
التأثير بشرؼ، ألنيا أكثر انعطافًا نحو الموعظة والتسامح. والمرأة عمييا أف ُتدرؾ أف تمؾ ىي 

ى نبيو )ص( كانت بدعوة إلى السبلـ مواقع قوة بداخميا، فإحدى توجييات ا سبحانو إل
ْمـِ َفاْجَنْح َلَيا﴿ بقوؿ ف َجَنُحوْا ِلمس  وأف عمى المرأة أف تستخدميا في مواقع  (61)األنفاؿ:﴾..َواِ 

 القوة، وأف تعرؼ أف ما تمتمكو ىو جانب مف قواىا الداخمية لتتعامؿ مع تمؾ الصفات بوعي.  

ويبقى تحصيؿ العمـو واكتساب الخبرة وتعمـ فف التخطيط، والدخوؿ في معترؾ الميف ومجاالت 
الحياة، التي ُحرمت منيا المرأة لسنوات عديدة، فانعكس عمييا بضعؼ الثقة بالنفس وقمة 

 تقدير الذات. وىنا نسأؿ ىؿ بإمكاف المرأة تحصيؿ ما فاتيا؟ وما ىي الخطوات الُمتبعة؟ 
 

  المعرفةقوة ونور 
المعرفة ىي معيار الرقي اإلنساني، وىي مجمؿ األفكار والخبرات التي يكونيا اإلنساف نتيجة 
التعميـ األكاديمي، وخبرات العمؿ الميني، واألنشطة التي يمارسيا، والمجاالت التي يخوضيا، 

وما يتعممو بالتفكر والتأمؿ مف ىذا الكتاب الكوني المفتوح. والمعرفة  يكّونيا،والعبلقات التي 
والتي تعني الحكمة في مواقؼ الشدة، ، ىي الممارسات التطبيقية لذلؾ العمـ وتمؾ الخبرات

حمؿ المسؤولية، والمبادرة، والقوؿ السديد، والشجاعة في واإلخبلص عند وحسف التصرؼ، 
 الحؽ، واالستعداد لمتضحية. 

المعرفة تستوجب بجانب العمـ، األخبلؽ والتجربة والعمؿ والخبرة والتمحيص والمناقشة ذا فإ
والمبلحظة مف أجؿ التصحيح وتجديد الخبرات ومواصمة االطبلع، مما يؤدي إلى زيادة الوعي.  

، لكسب المعرفةونجد اليـو ىناؾ الكثير مف النساء مف خرجف لمعمـ والعمؿ ولكف ليس 
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لؾ قد يغير مستوى الحياة المادية التي يعيشيا الفرد إلى األحسف، ولكف ليس فاالكتفاء بذ
بالضرورة أف يؤثر في نمط تفكيره، أو ُيغير مف طباعو أو ما اكتسبو في التنشئة، أو ُيحسف 
أخبلقو، أو يكوف مخططًا جيدًا لحياتو أو لحياة أسرتو، أو يجعمو يرقى بأخبلقو، أو يرفع مف 

 خر، أو ُيحافظ عمى اتصالو با بربط عممو في الدنيا باآلخرة. درجة إحساسو باآل

، ألنو يرى فييا الخير كمو، أشار صاحب اً يرى الكثير بأف في المعرفة قوة، ومنيـ مف قاؿ نور 
معجـ "المغة العربية المعاصر" بأف "المعرفة قوة"، وىي ذات العبارة التي قاليا الفيمسوؼ 

 االجتماعي، واتفؽ معيـ المفكر (1)"المعرفة ىي قوة في حد ذاتياـ "1620فرنسيس بيكوف في
عبلقة متبادلة بيف المعرفة وىناؾ  (2)مايكؿ فوكولت "مف المستحيؿ أال تولد المعرفة قوة"

اإلنساف أكثر قناعة وثقة يجعؿ  عرفة قوة تولد اليقيف والثقة والواقعية، األمر الذيفالم والقوة،
كثر إصرارًا ألنو شارؾ في تغذية ما تعممو بتجاربو ومشاعره فتتولد لديو بما يقولو ويقـو بو، وأ

طاقة كامنة وقوة دافعة باتجاه معرفتو ىذه، فتراه يتحدث عنيا بكؿ قناعة ويدعو ليا بكؿ 
إيماف، ويشارؾ بيا اآلخريف، وحيف تتحوؿ إلى طموح وآماؿ تراىا تبعث في اإلنساف طاقة 

 ما يؤمف بو. وىي الثقة بالنفس والذات. خفية كانبعاث الروح لتحقيؽ 

وجود المعرفة أو انعداميا يمكف أف يشّكؿ ": فيقوؿ الكاتب األمريكي جيـ روفويصرح 
فمصير األمة ومصير المجتمع ومصير الفرد مرىوف بالمعرفة وبمدى استفادتو  (3)."مصيرنا

 منيا واستخدامو ليا االستخداـ الصحيح. 

يشتد وىجو بالممارسة والتوظيؼ، ُيزيح العقبات الفكرية، ويعمر فالمعرفة ىي نور ذاتي 
القموب باأللفة والمحبة، ويقوي العزائـ واليمـ في الخير، وُيعيد نشر األمؿ لُيخرج كؿ ما ىو 

في داخمو حيف  -المتصؼ بالمعرفة-صالح في المجتمع. يستنير بو اإلنساف الصادؽ العارؼ
فة حالة إنسانية أرقى مف مجرد الحصوؿ عمى المعمومات.. يحمؿ ىـ مجتمعو. لذا فإف "المعر 

 (4)وىي سبيؿ بموغ الغايات اإلنسانية األخبلقية األعمى: الحرية، والعدالة، والكرامة اإلنسانية."

والمرأة بشكؿ خاص تحتاج أف تسعى وتتحرؾ مف الموقع الذي فرض عمييا مف مكانيا 
وقيا التي وضعت فييا، وتفكيؾ األوىاـ المقيدة ومكمنيا المريح لتخرج مف دائرة الجيؿ بحق

لحريتيا إلى المعرفة المحفزة ليا عمى العمؿ والبحث والتغيير، ذلؾ التغيير الذي لف يتـ إال 
وحينيا ستعيش وترى نور المعرفة الذي ىو نور داخمي، تساندىا األمومة ، بمجيودىا الخاص

                                                           
(1)

 .9529، العدد 2114دٌسمبر 31عبد هللا باجٌٌر، قوة المعرفة، الشرق األوسط، الخمٌس  
(2)

 http://portal.pmecegypt.comالمعرفة والقوة، موقع مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة    
(3)

  http://story-library.blogspot.comموقع موسوعة القصص    
(4)

م، "نحو إقامة مجتمع المعرفة"، البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة، الط، المطبعة 2113تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة للعام  

 . 37-36المملكة األردنٌة الهاشمٌة، ص -الوطنٌة، عّمان
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ا اجتمع ىذا النور الذاتي )المعرفة( مع قوة فكيؼ إذ، بوابة قواىا الداخمية ومخزوف فضائميا
 ولكف كيؼ؟  المتمثمة في "األمومة"؟الداخمية الكبيرة المرأة 

 

  المحاكاة ومزاوجة الخبرات
خبرات عديدة متراكمة تخرج بيا األـ مف المؤسسة األسرية ُتتقف فييا فف التربية، وفف 

عمى الفضائؿ، وفف مخاطبتيـ التعامؿ مع شخصيات األبناء وأمزجتيـ، وفف ترويضيـ 
أخرى كثيرة، لذا كاف إشراؾ  اً والتحاور معيـ، وفف مواجية مشاكميـ والتصدي ليا وفنون

األميات في الشأف العاـ ضرورة، مف أجؿ االستفادة مف تمؾ الخبرة المعرفية، فالمزاوجة بيف 
ي شبابو ضرورة، مثؿ تمؾ المعرفة وبيف حاجة المجتمع لمستوى القيـ والتربية التي ينشدىا ف

ما ىي المزاوجة القائـ في بعض الدوؿ بيف مخرجات التعميـ وسوؽ العمؿ، وذلؾ حيف يكوف 
 ىناؾ رغبة حقيقية في المجتمع والدولة لبناء جيؿ ترتقي بو األمة. 

فإذا ما شاركت األميات في الدراسات واإلحصائيات التي ُتظير مدى تراجع شبابنا بالتمسؾ 
قية، أو كيفية تحصيف األطفاؿ والشباب مف الغزو اإلعبلمي، أو التفكير في بالقيـ األخبل

عرض التاريخ اإلسبلمي وتقديـ الشخصيات التي قامت عمى أكتافيـ حضارة اإلسبلـ بطرؽ 
جديدة تتناسب مع التطور الحاصؿ في وسائؿ االتصاؿ والتكنولوجيا، أو كيؼ يكونوف مبدعيف 

وضع الحموؿ والمعالجات  فيي خير مف يعمؿ عمىأو أو الخ.   ومنتجيف ال مستيمكيف مقمديف
لمجمعيات  بمد يد العوف ألنيا تبلئـ طبيعتيا وىي اإلصبلح وطمب المحمةالمشاكؿ، لتمؾ 

والمؤسسات المختصة، فتساىـ في التعرؼ عمى أبعاد تمؾ المشاكؿ وتشخيصيا والمشاركة في 
ثة مف أجؿ المحافظة عمى الشباب، وربطيـ وضع الحموؿ وتنفيذىا، بوسائؿ التربية الحدي

 بحضارتيـ ودينيـ، وتعريفيـ بدورىـ في التمكيف والتنمية. 

والتي قد تؤسس ليا ىيئات أو مراكز بحث وتأىيؿ، ويعقد ليا مؤتمرات وممتقيات ُتصدر 
 توصيات وقرارات ُترفع إلى وزارات الدولة المعنية، كوزارة اإلعبلـ عمى سبيؿ المثاؿ، ويكوف

 متكامبلً  بالوزارة ممثؿ عف تمؾ الييئة، وبذلؾ يصبح عمؿ األسرة ومؤسسات الدولة عمبلً 
تمؾ المجتمعات بالتعاوف والتكامؿ وتتوحد الجيود في تحقيؽ  منفصؿ، فتقوىغير  متصبلً 

ويسود الجميع الشعور بالغبطة وبحب العمؿ األىداؼ التي تنشد رفعة المجتمع وتقدـ األمة، 
 في والمعنوية المادية اإلنسانية المواىب تمريفبو  بمزاياىا واالنتفاعجبات الحياة وقوة أداء وا

 فتمؾ ىي قوة ونور المعرفة. ، الحياة استثمار عمى بنفسيا لتنيض والمجتمع الفرد
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   اقع وصوؿ المرأة إلى نور المعرفةمو 
 

أفضؿ المعرفة ىي معرفة اإلنساف لنفسو "مف عرؼ نفسو  فّ إ أواًل: معرفة الذات والقدرات..
، وليس مف الدرجة العممية أو القيمة الحقيقية لئلنساف تنبع مف ذاتوفقد عرؼ رّبو" و 

المستوى االجتماعي أو المنصب الميني.. الخ، لذا عميو أف يتعرؼ عمييا، "اعرؼ نفسؾ" 
مى نفسو مف دوف أف يقترب منيا؟ ىذه حكمة الفيمسوؼ سقراط. وكيؼ لئلنساف أف يتعرؼ ع

يسأليا.. يحاورىا.. يجربيا.. يمتحنيا.. يستفزىا.. يقاـو سمبيتيا.. يقّوميا، ألف الحياة ميداف 
العمؿ واالكتشاؼ والتصحيح والتطوير.. ولدى اإلنساف طاقات ىائمة كامنة تنتظر يدًا تنتشميا 

 وتوقظيا مف السبات العميؽ.

بنفسو كمما واجو نفسو بتساؤالت تدفعو إلى التغيير لؤلفضؿ، والمرأة كما تزداد معرفة اإلنساف 
وما ىو دوري؟ وما ىي غايتي؟  ؟بصورة خاصة بحاجة إلى أف تطرح التساؤالت.. مثؿ: مف أنا

وما المصير الذي أطمح إليو؟ وغيرىا مف األسئمة المحورية التي تساىـ في تشكيؿ نظرتيا 
إلى ذاتيا وقدراتيا. كذلؾ ىي بحاجة إلى أف تشكؾ في الوضع الذي ىي فيو اليـو بالعودة إلى 

حقيا في تمؾ  عو السترجاالمكانة الرفيعة التي أكرميا ا بيا، وما الذي يتوجب عمييا فعم
 المنحة اإلليية "األمومة"؟ 

بجوىر أمومتيا بوضعيا ضمف االىتماـ الذىني،  كما يتوجب عمى المرأة أف ُتقّوي صمتيا
صرار ويقيف عمى تفعيؿ تمؾ الفضائؿ بداخميا بوعي لينشط  وتتعامؿ بايجابية تامة وبقوة وا 

و تقرع بداخميا أماـ المطالبة بحريتيا وكرامتيا اإلدراؾ العقمي لدييا؛ حينيا تبدأ أجراس التنبي
وحقوقيا، وأماـ أي مشيد إنساني يدفعيا لمعمؿ بطمب سف قانوف أو إيقاؼ قانوف آخر 

بعيدًا عف  ،منتيؾ لكرامة اإلنسانية، أو تصحيح وضع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي..الخ
و وفي نفع اإلنسانية، وحينيا األمف واأللفة والسبلـ، أي في نفع المجتمع الذي تعيش في

وسمو ستبصر قوة ذلؾ النور الذي بداخميا مف قوة شخصيتيا والثقة والحكمة والتمّيز، 
 ا الروحي.. والذي ىو مف نور ا. ونموى إنسانيتيا
 

مف األمور التي تساىـ في تقميص خيارات المرأة ىو انتقاصيا  ثانيًا: معرفة تحديد الخيارات..
! وحيف تفكر في فقط ألمومتيا ولحريتيا الشخصية! وذلؾ حيف ترى ميداف أمومتيا بيتيا

 ،لكرامتيا مف العمؿ األسمـ داخميا بأف الجموس في البيت تحت ظؿ زوجيا ورعاية أبنائيا ىو 
وحيف  أو أي التزاـ بواجب اجتماعي أو حقوقي وما يتطمبو مف دفاع عف حؽ أو مواجية. 

ًا، أو في مقاعد البرلماف والقضاء منكر ، و الرجاؿ في مياديف السياسة والحقوؽ مواجيةتعتبر 
 األكثر قدرة واألكفأ مف المرأة!ألف الرجؿ ىو  ،وئال طائؿ مف ورا

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/01-Words-of-Spiritual-Benefit_Pope-Shenouda/072-Al-Nomow_Growth.html
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عف ذىنية المرأة نفسيا، مما  في غياب الصورة الحقيقية الفّعالة لممرأةتكمف  المشكمةكما أف 
أّف كثيرات مف النساء يتعّممف مف دوف أف يكوف عمميّف وسيمة لتحّررىّف، كما تسبب في 

يجب األسرية"، أي  األمومة"تنعات بأّف لدييّف دورًا خارج أسوار البيت وأنيّف ال يزلف غير مق
. أف تبدأ المرأة بتغيير صورتيا عف نفسيا كي تغّير في ما بعد صورتيا في عيف المجتمع

ناىيؾ عف المعتقدات الدينية المغموطة التي زاوجت بيف أمومة وأنوثة المرأة! فتغيرت مواقع 
ُحرؼ مسار الثانية، فكانت المحصمة النيائية توافؽ نظرتيا عمميما.. فضعفت األولى و 

لنفسيا مع تقييـ المجتمع بالمجمؿ العاـ ليا؛ وذلؾ بأف المرأة عاطفية ضعيفة أي سيمة 
االستغبلؿ؛ وغير قادرة عمى اتخاذ القرار الصعب، أو تحّمؿ مسؤوليتو؛ أو تجاوز المياـ 

ا وال يعمو صوتيا، وذلؾ بعد إقناعيا بمفاىيـ بيتيفي  لذا إما أف تسجف بأف تقرَ  ،الصعبة
ما أف تست  أمورىا ألف شأنيا شأف القاصر!. ؿ بوجود مف يقـو عمىغاألمومة المشروطة، وا 

نسبة الخيارات المتوفرة لممرأة في تمؾ المساحات القميمة الضيقة التي تجوؿ في فكـ ىي 
وعييا ووعي المجتمع؟ وكيؼ ىي النظرة العامة التي ستشكميا المرأة في وعييا إلعادة بناء 

فإف كانت المرأة يا كحؽ طبيعي يئف ويصرخ بداخميا؟ ستستؿ حريتشخصيتيا؟ ومف أيف 
وال تقرره النوايا ، ال يأتي بضغطة زر ياتيا، فمتعمـ أّف التغييرتنشد التغيير لؤلفضؿ في ح

وذلؾ حيف  لتحياىا بكرامة واعتزاز، اوتفرضي ابؿ يفرضو أسموب الحياة التي تختارى ،الطيبة
أصناـ الفكر المصّنعة مف خامات التراث وعادات اآلباء األوىاـ التي صاغتيا تتخمص مف 

فأخذت ترشح بمحاوالت طمس الكثير مف الحقوؽ ومنيا التي شكّمت قوالب العقؿ والنفس 
فكانت التبعية التي تعوقيا عف الوعي بحالتيا،  (1)كأوىاـ "األمومة المشروطة"حقوقيا.. 

 تنّميواإلتكالية مصيرىا! وعاشت أوىاـ تمؾ األمومة واختؿ توازنيا! ولتخرج مف ذلؾ عمييا أف 
أصبحت ف يتماشياف معًا بمفيـو واحد. بعد أف لدييا مفيـو الحقوؽ والواجبات، وىما واجبا

األسرة مف تربية ورعاية(، كالطائر بجناح واحد؛ جناح الواجبات االعتيادية المفروضة )واجبات 
دوف الحقوؽ والواجبات المختارة أي واجبات المرأة في المجتمع والتي تختارىا المرأة بنفسيا، 

ي جميع المجاالت ابتداًء مف األسرة إلى المجتمع، مما أخّؿ بحركة طيرانيا أي بوضعيا العاـ ف
 مصيرىا.  وامُتمؾفضاعت خياراتيا وُتحِكـ بأولوياتيا 

وعميو كمما تحررت المرأة مف األفكار السمبية والثقافة المضادة لكماؿ إنسانيتيا وحريتيا، ومف 
المعتقدات واألوىاـ المقيدة ألمومتيا كمما اتسعت دائرة خياراتيا.. في التعميـ، والعمؿ، 
والمشاركة المجتمعية، والزواج، والقوانيف. فتحررىا مف الصورة المغموطة التي رسميا 

                                                           
(1)

جها، وأن خروجها للعمل ٌنقص من أمومتها! ألنها لن األمومة المشروطة: تعنً أن مٌدان تفعٌل أمومة األم هو بٌتها.. ألبنائها وزو

 تتمكن من التوفٌق بٌن االثنٌن.. العمل واألسرة. 
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تمع ليا، يجعميا تبني صورة جديدة لنفسيا وفؽ فضائؿ األمومة وقيـ اإلنسانية، مما المج
لمساحات كانت في يـو ما محرمة عمييا، وستتسع دائرة الخيارات  اً سيفتح أماميا أبواب

وستتمكف مف تحديد ما تريد تعممو أو عممو أو أي خيار آخر يبلمس حقوقيا أو  ،أماميا
، وتمؾ ىي المرأة التي تتمتع ُأّمًة في نفسيا وُأّمًة في ُأّمتيا مستقبميا، وحينيا ستكوف

 (1)الحرية الذاتية""ب
 

ومّف قاؿ أف مّف قاؿ أف أولويات المرأة محصورة في البيت؟  ثالثًا: معرفة امتبلؾ األولويات..
أولوياتيا أبناؤىا وزوجيا فقط؟ ومّف حدَد أولويات واجباتيا؟ وماذا عف واجباتيا اتجاه 

لمجتمع؟ ماذا عف دورىا كخميفة؟ فأولوياتيا كأمة ىي أكبر مف مسئوليو بيتيا، وتفرض ا
عمييا واجبات والتزامات عمييا الوفاء بيا، لكي ترسـ مصيرىا! ومّف قاؿ أف أولوية  قراراتيا 
دارة  تصدر مف تعييف سمطة فوقية )والد؛ أخ؛ زوج( وليس مف ذاتيا؟ ومّف قرر وضع وا 

ف الخاصة بحقوقيا؟ ىؿ ىي مف قامت بذلؾ أـ معتقدات المجتمع وثقافتو؟ أولويات القواني
مف يممؾ كما قيؿ "فصارت أولوياتيا ليست بيدىا! وأصبح مصيرىا في يد اآلخريف، ألنو 

 أولوياتؾ يممؾ مصيرؾ"..فما الذي حدث؟ حتى أصبحت ممموكة؟!  

المرأة في متاىات مواد وبنود : صيغت قوانيف عنكبوتية أدخمت (2))القوانيف(ذلؾ  مثاؿو 
. قوانيف عجاؼ لـ تحتـر قدسية الطفولة )زواج ةالقانوف، وردىات المحاكـ سنيف عد

القاصرات، االتجار باألطفاؿ وتجنيدىـ(، ولـ ُيحتسب العنؼ الموجو إلييا جريمة )اغتصاب، 
واألوالد، وال  "جرائـ الشرؼ"(، ولـ تحفظ تمؾ القوانيف حقيا في أمبلكيا والنفقة ضرب، قتؿ

ة لكؿ ذلؾ؟ أـ تتحرؾ باتجاه التغيير سممّ فيؿ تقؼ مُ  حتى في احتسابيا مواطنة كاممة!
ولكنو مسألة اختيار وتعديؿ ، واسترجاع وتعديؿ أولوياتيا؟ فميس المصير مسألة قضاء وقدر

 ولدى اإلنساف دائما خيار في تعديؿ مصيره بتعديؿ أولوياتو.، وتصحيح وتثبيت
 

 مبحثخبلصة ال
الوضع الذي تعيشو  بيا جاوزتلتالمعرفة  تنتفع المرأة بنور المعرفة إذا "عرفت" كيؼ توّظؼ

بتغيير ىذه الصورة ورسـ مبلمحيا  السريعالبدء . وعمييا والصورة التي رسميا ليا اآلخروف

                                                           
(1)

الحرٌة الذاتٌة: قناعة ذاتٌة بوعً وإدراك كاملٌن، تعكس شعوراً بالرغبة والقدرة على بلورة األفكار والتعبٌر عنها بالقول والعمل  

ٌة. وهً تعطً الفرد القدرة على التفكٌر الموضوعً الحر، المتجرد من قٌود النفس وسلطة دون عوائق ذاتٌة أو مجتمعٌة أو ثقاف
المجتمع، ووسائل اإلعالم المتجرد من أطر األنظمة الفلسفٌة، والتطرف الدٌنً والمذهبً والقبلً واألسري والطائفً واإلثنً وغٌرها. 

 . 3، ص2117مملكة البحرٌن،  -ة]وثٌقة الحرٌة الذاتٌة، جمعٌة البحرٌن النسائٌة، المنام
 

(2)
(، "إى االعخذاء على 22"القىاًيي الخي يفخرض فيهب أى حؤهي سالهت الورأة في الحيبة الزوجيت هي ًفسهب الخي حوهذ لووبرست الخوييز ظذهب..)ص 

حقرير الخٌويت  "،(91ارحكبه دفبعبً عي الشرف..)الورأة في بعط البلذاى العربيت وإى وصل حذ القخل، يخعع لعقىبت هخففت إرا حبيّي أى الجبًي قذ 

 . 2001اًعذام األهي الشخصي للفئبث الععيفت، برًبهج األهن الوخحذة اإلًوبئي،  4اإلًسبًيت العربيت/  ححذيبث أهي اإلًسبى في البلذاى العربيت، ف
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الجديدة بعمميا عمى الصعيد الشخصي والمجتمعي، فعف طريؽ المعرفة تستطيع المرأة أف 
المرأة بغير ممارسة فبل أثر لمعمـ والوعي واالستبصار إذا ظمت  .صحيحةتخطو خطواٍت عممية 

ر ممارساتيا الحياتية ع طرائؽ معينة في المعيشة وأف تغيّ يجب عمييا أف تتبّ لذا ، عممية
إلى ممارسات حياتية جديدة تؤصؿ  ،ي تؤصؿ ضعفيا واستكانتيا ومحدودية قدراتياوالت الراىنة

 . استقبلليتيا وقوتيا وىويتيا اإلنسانية
 

 خبلصة الفصؿ

ا إبراىيـ )ع(  التي خص القرآف الكريـ بيا نبي"اأُلم ة" بحث ىذا الفصؿ عف مفيـو كممة 
ـَ َكاَف  ِإف  ﴿ وجعميا تحاكي زماننا الحالي، بعد أف كانت ذات طابعًا قدسيًا خاصًا  ﴾ُأم ةً ِإْبرَاِىي

بالنبي )ع( وزمانو. لتصبح صفات األمة صفات قابمة لمتطبيؽ واالقتداء. ومنيا تـ التوصؿ 
 إلى مفيـو عممي لؤلمة. 

ويعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ  اً سامي اً ىو كؿ إنساف يحمؿ ىدف "اأُلم ة":
نسانية العميا، صائنًا لنفسو مف الشيوات، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، مف اإل 

كؿ إنساف بإمكانو أف يكوف ُأّمة، حيف فأصبح  .أجؿ تحرير ورقي وتطور إنسانية اإلنساف
    يتعامؿ بصفات الخير، مع جميع الناس مف خبلؿ أعماؿ تصب في الصالح العاـ.

أمومة "وبعدىا تمت المزاوجة ما بيف صفات األمومة وصفات األمة لنحصؿ عمى مفيوميف: 
ُـّ  ىبة األمومة "بكوف  ـباألُ الخاص يتفرد المفيـو األوؿ  اأُلّمة"-و"ُأمومة اإلنساف اأُلمًّة"-اأُل

  ."ُتكسب األـ قوة ذاتية داخميةتمتاز بالثبات واالستمرارية، ف األـ"-الخالؽ "لممرأة

مستمدة شامؿ لمفضائؿ األخبلقية  جوىرقيمة إنسانية ذات  وىي :اأُلّمةويشتركاف في كوف 
جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة والعزة، حاممة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية العميا، مستندًا عمى اً سامي اً يدفل
تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ الوحدة والسبلـ والتطوير، في كؿ االستقامة والمعرفة والتخطيط، 

 موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ. 

أولوياتيا بالمعرفة، لتتمكف مف تحديد نيوض بواقعيا وامتبلؾ مصيرىا، الوأف مسئولية المرأة 
نما ىو لحياتيا نيائيال يدؼىو الالتغيير ىذا عتبر تال صاحبة القرار. وعمييا أف بنفسيا و  ، وا 

  .مجرد خطوة عمى طريؽ تطور الحقوؽ اإلنسانية لتأسيس واقع صالح لمحياة والبناء عميو
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 الخامس الفصؿ 

 الميداني لمبحثاإلطار 

 

 أواًل: أساليب جمع المعمومات

 

 ثانيًا: أساليب ضماف مصداقية البحث 

 

 المعموماتومناقشة ثالثًا: أساليب تحميؿ 
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 اإلطار الميداني لمبحث الخامس: الفصؿ 

مف نتائج ما تـ التوصؿ إليو في  لمتحقؽ، وذلؾ مف البحث ىذا الفصؿ الجانب العمميتناوؿ 
بعدد مف األساليب المتنوعة لجمع المعمومات، منيا مف األفراد تـ االستعانة الجزء النظري، وقد 
، وقد تـ اإلطار الميداني في ثبلث خطوات كانت ومنيا مف فضاء االنترنتوالبيئة المحيطة، 

 كالتالي: 

 أواًل: أساليب جمع المعمومات 
الرسومات، اف، المقابمة، ياالستبفي جمع المعمومات وىي:  عدة طرؽ اعتمد البحث عمى

 .  المبلحظةاستطبلع رأي، 

والتي ترتبط عبارة( 25)المتنوعة  العباراتمجموعة مف اف مف ياالستبتكّوف  اف:ياالستب  
بموضوع البحث، وتحديدًا بالفصؿ الثالث الخاص بمفيـو األمومة )األمومة األولية األساسية، 

 ( مشاركة غالبيتيا38ت العينة مف )األمومة فضيمة الجوىر، األمومة الحاضنة لموطف(، وتكون
أميات عامبلت )معممات، مديرات، أخصائيات، عامبلت نظافة، مراسبلت( حيث تـ توزيعيا في 

 اف إلى ثبلثة أقساـ:يـ، تحت عنواف "األمومة واألـ" تـ تقسيـ االستب2015ابريؿ 

( عبارات تناولت مفيـو األمومة األولية أو األساسية، وىو 8األوؿ: تكوف مف ) -
 المفيـو المتعارؼ عميو بالنسبة لؤلـ واآلخريف.  

 ( عبارات تناولت الجوىر والتكويف الحقيقي لؤلمومة.10الثاني: تكوف مف ) -

 ( عبارات تناولت مفيـو األمومة لموطف. 7الثالث: تكوف مف ) -

 ( حوؿ مفاىيـ االستبياف. 10أخذ آراء عدد مف المشاركات )كما تـ 

الحوار الموّجو بيف الباحثة واألشخاص الذيف وقع عمييـ االختيار بغرض  المقاببلت:. 2
تـ توزيعيـ ما بيف مقاببلت  (17، والذيف بمغ عددىـ )البلزمة لمبحثجمع المعمومات 

مف طبقات تعميمية متفاوتة ما بيف عامبلت نظافة، مراسبلت، معممات، ( 11)فردية 
( أفراد، موزعيف ما بيف معممات 6واحدة تكونت مف )ومقابمة جماعية مديرات، 
 ىي األمومة؟ ماذا تعني لؾ األمومة؟ وطرح عمييف سؤاؿ ما ، وأخصائيات

نتائج االستبياف عمى رض فييا ع، كانت عمى ضوء استبياف البحث. الورشة النقاشية: 3
وآراء  ( مشاركة، تـ أخذ نتائج تمريف "اختيار صفات األمومة".29المشاركات، وضـ )

 .بعض المشاركات حوؿ مفاىيـ األمومة
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ت، حيث تـ االستعانة بمحرؾ البحث وىي طريقة فنية لجمع المعموما. استطبلع رأي: 4
googleاً ( مشارك20ني لؾ األـ؟ ضـ )، واختيار استطبلعيف: األوؿ طرح سؤاؿ: ماذا تع ،
ـ. والثاني مف أحد المواقع يطرح استفتاء تحت عنواف: ىؿ غريزة 2015مارس13بتاريخ 

 ـ.   2015مارس 15األمومة عندؾ قوية؟ ضـ عشرة أسئمة، بتاريخ 

ُوضعت وسيمة بحثية معبرة عف موضوع البحث، تـ االستعانة بيا حيف  الرسومات:. 5
( 15وخرجت كمية كبيرة مف الصور، تـ اختيار  )، googleكممة أمومة في محرؾ البحث 

  كنموذج يجمع كؿ ما طرح بشأف األمومة.  صورة مرسومة، 

 الفردية ت وىي جممة المبلحظات التي تـ تسجيميا أثناء إجراء المقاببل المبلحظة:. 6
 والجماعية، وأثناء توزيع االستبياف.  

 

 اقية البحثثانيًا: أساليب ضماف مصد
ـّ إتباع عدد مف الخطوات ىي:   لضماف مصداقية البحث ت

 عمؿ مقابمة مع المشاركات قبؿ توزيع االستبياف. -

 المشاركات في المقابمة مستوفيات لمشروط، نساء متزوجات.   -

عادة ما ذكرتو المشاركة في المقابمة عف معنى األمومة.  -  التأكيد وا 

 وضع عبارات االستبياف في ثبلث مجموعات، وكانت بشروط توضيحية:  -

مجموعة مف التعميمات أو االشتراطات لئلجابة  اف: وضعتياالستب عباراتعف شروط اإلجابة 
اف لضماف المصداقية في اإلجابة، وىي بأف تكوف طريقة الحؿ تنازلية، ياالستب عبارات عف

( عمى سبيؿ المثاؿ قبؿ 5سؤاؿ )يجاب عف ( وال 8( إلى )1بمعنى أف تتمـ اإلجابة مف رقـ )
متدرجة مف  العبارات(، كما ال يجوز العودة إلى إجابة سابقة لمتصحيح. وذلؾ بسبب أف 3)

ة إلى الجوىر ومف ثـ الوطف. فكاف ىذا الشرط في اإلجابة مف المفيـو األولي األساسي لؤلموم
اف يمفيـو مف خبلؿ عبارات االستبالقد كونت فكرة عف العبارة عف  جؿ أف ال تكوف المجيبةأ

مف المجيبة عمى  اً فتصحح إجاباتيا السابقة، بؿ أف تكوف تمؾ التوسعة وذلؾ الربط نابع
 مومة وفيميا ليا. االستطبلع مف نفسيا ومف سعة رؤيتيا لؤل

وجود أكثر مف عبارة تحمؿ ذات المعنى ولكف بطريقة مختمفة، وذلؾ لمتأكد مف  -
 مصداقية المشاركات ووضوح الفكرة لدييف. 

 عرض نتائج االستبياف عمى المشاركات في صورة ورشة نقاشية.  -
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فضاء  البيئة المحيطة، واآلخر مفأساليب جمع المعمومات، منيا مف أفراد التنوع في  -
 . االنترنت

 

 ثالثًا: أساليب تحميؿ ومناقشة المعمومات
  اف البحث: ياستبتحميؿ أواًل:  

 طرحت مفاىيـ األمومة األولية األساسية.  :المجموعة األولى

 (1) .. األمومة واألـاستطبلع 
 آخر النسبة ال  النسبة نعـ العبارات ـ
 %3ترؾ 1 %79 30 %18 7 اإلنجاب ىو السبب األوحد لتحقؽ األمومة .1
  %55 21 %45 17 ال مف فرؽ بيف أمومة الحيواف واإلنساف .2
  %87 33 %13 5 القيمة الحقيقية لؤلـ في اإلنجاب .3
  %100 38 %0 0 فقط أف ُتطوع األـ أمومتيا لخدمة األبناء البد   .4
  %84 32 %16 6 األمومة لدى الرجؿ صفة سمبية .5
  %87 33 %13 5 محصور بيف األـ وأبنائياة مفيـو األموم .6
  %63 24 %37 14 األمومة عاطفة تخص المرأة فقط .7
 %3أحياناً  1 %34 13 %63 24 األمومة ُتشعر المرأة العاممة بالذنب اتجاه أبنائيا . 8

 

 الرسـ البياني الستبياف المجموعة األولى.. األمومة األولية األساسية
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 داللة العبارات.. 
تدؿ العبارة عمى وجود خمط واضح ما بيف  اإلنجاب ىو السبب األوحد لتحقؽ األمومة.. .1

األمومة كمشاعر وتكويف روحي وبيف دور األـ مف خبلؿ األمومة، وأف األمومة 
 ُحصرت في عممية اإلنجاب فقط، بحيث أف األـ التي لـ تنجب ُتعد فاقدة لؤلمومة. 

 % منيف. 79% مف المشاركات، ورفض 18حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات ترفضف حصر األمومة في  النتيجة..

 بأف األمومة أكبر مف ذلؾ.  فَ يعممية اإلنجاب، واحتماؿ أنيف ير 
 

أمومة الحيواف مماثمة تدؿ العبارة عمى أف  ال مف فرؽ بيف أمومة الحيواف واإلنساف.. .2
ألمومة اإلنساف وما مف اختبلؼ بينيما، وأف مشاعر أنثى الحيواف ىي ذاتيا مشاعر 

تحمؿ وصدؽ، أنثى اإلنساف، وأف ما تقدمو األـ مف حماية وتضحية وعطاء وحب و 
 يما. ىي ذاتيا موجودة في كمي

 منيف. %55%، مف المشاركات، ورفض 45حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..

أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات ترفضف ىذا المفيـو الذي  النتيجة..
يماثؿ بيف أمومة اإلنساف والحيواف، ولكف ىذا الفارؽ ليس بكبير، مما يعني أف ىناؾ 

 نسبة تقترب مف النصؼ تتفؽ مع ىذا التماثؿ. 
 

أف قيمة المرأة الفعمية في تدؿ ىذه العبارة  القيمة الحقيقية لؤلـ في اإلنجاب.. .3
ف ال قيمة ليا بدونو، مما يعني وجود خمط ما بيف المرأة كذات إنسانية،  اإلنجاب، وا 

 وبيف دورىا اإلنجابي. 

  % منيف. 87% مف المشاركات، ورفض 13حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
، مما يعني  النتيجة.. أظيرت النتيجة رفض النسبة األكبر مف المشاركات ليذا المفيـو

أف تكوف قيمة المرأة أو األـ محددة في اإلنجاب، وأف ليا قيمة أخرى  بأنيف يرفضفَ 
ىما لذات المعنى، ولكف بصياغة في دور آخر أيضًا. كما أف السؤاؿ األوؿ والثالث كبل

 يف اإلجابتيف. مختمفة، وأظيرت النتائج التقارب ب
 

تدؿ العبارة عمى أف مشاعر األمومة  أف ُتطوع األـ أمومتيا لخدمة األبناء فقط.. .4
 مخصصة لؤلبناء، وليس مف دور آخر لؤلمومة غير األبناء. 

  %.100ىذا المفيـو أي تأييد مف المشاركات، حيث كاف الرفض لـ يمؽَ  النسبة..

أظيرت النتيجة الرفض القاطع ليذه الفكرة، مما يشير إلى أف المشاركات  النتيجة:
 آخر أيضًا.    اً لدييف إحساس بأف لؤلـ دور 
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تدؿ العبارة عمى أف مشاعر المحبة والحناف والرحمة  األمومة لدى الرجؿ صفة سمبية.. .5
 في صفة األمومة حيف توجد عند اآلباء أو الرجؿ تتحوؿ إلى صفة سمبية.  

 منيف.  %84ورفض % مف المشاركات، 16حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..        
أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات يرفضف النظر إلى أمومة    النتيجة..     

نيا مف محاسنو، كما عمقت أكثر مف و الرجؿ عمى أنيا صفة سمبية في الرجؿ، بؿ يعد
 ليت" أي تتمنى وجودىا فيو.  مشاركة بقوؿ "يا

  

تدؿ العبارة عمى أف األمومة ىي مف األـ  األمومة مفيـو محصور بيف األـ وأبنائيا.. .6
 لؤلبناء، وىي مشاعر خاصة بيما، وأف ليس لؤلمومة دور آخر.  

    %.87مف المشاركات، ورفض %13حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
النسبة األكبر مف المشاركات يرفضف حصر األمومة  أظيرت النتيجة بأف النتيجة..

كما أف األـ" أدوار أخرى. -بيف األـ واألبناء، بمعنى أنيف يؤيدف أف يكوف "لممرأة
يما لذات المعنى، ولكف بصياغة مختمفة، في حيف ناؿ السؤاؿ الرابع والسادس كمي

الرابع الرفض الكمي لفكرة حصر أمومة األـ عمى األبناء فقط، فإف في ىذا السؤاؿ ظير 
 تراجع لعدد قميؿ منيف عف رأييف، وأيدنا فكرة أف األمومة قاصرة عمى األـ واألبناء. 

  

تدؿ العبارة عمى أف األمومة صفة أو مشاعر  األمومة عاطفة تخص المرأة فقط.. .7
 األـ" وتتفرد بيا دوف غيرىا. -تمتاز بيا "المرأة

 منيف.  %63مف المشاركات، ورفض  %37حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
. أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات يرفضف حصر األمومة عمى النتيجة.

في الرجؿ. كما أف ىناؾ عبلقة بيف ىذه العبارة والعبارة  المرأة، ويعتقدف بوجودىا
األـ فقط، -الخامسة التي أظيرت بأف األمومة ممكف أف ال تكوف قاصرة عمى المرأة

 في النتائج.  اً وبالمقارنة تبيف بأف ىناؾ فارق
   

 تدؿ العبارة عمى قوة االرتباط األمومة ُتشعر المرأة العاممة بالذنب اتجاه أبنائيا.. .8
 العاطفي لؤلـ بأبنائيا، ذلؾ االرتباط الذي يتغمب عمى الدور العقمي.  

 منيف.  %34مف المشاركات، ورفض  %63تأييد حصؿ ىذا المفيـو عمى  النسبة..        
أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات ينتابيف ىذا الشعور وىذا    النتيجة..        

التأنيب حيف الخروج لمعمؿ، مما يعني تغميب الجانب العاطفي لؤلمومة األولية عمى 
 دور العقؿ في الموازنة بيف أسباب الخروج لمعمؿ وتربية أو رعاية األبناء. 
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األمومة األولية األساسية ورسائميا عمى غالبية ىناؾ سيطرة قوية لمفيـو نخمص إلى أف.. 
األـ" وبيف مشاعر -المشاركات، مف حيث عدـ وضوح مفيـو األمومة، والخمط بيف ذات "المرأة

وىذا األمومة، وبالتالي الخمط بيف حقيقة األمومة كتركيب تكويني روحي وبيف دور األمومة. 
   ما أظيرتو النتائج المختمفة لؤلسئمة المتشابية.

ما يقارب مف نصؼ بيف أمومة اإلنساف وأمومة الحيواف، وأف  اً وواضح اً كبير  اً بأف ىناؾ خمط
    المشاركات ىف مؤيدات إلى أف أمومة اإلنساف والحيواف واحدة. 

كانت النسبة األكبر ترفض أف يتـ حصر األمومة في األبناء، وباعتقادي أف ىذا الرفض قائـ 
يماف "المرأة كوف ليا أدوار متنوعة في المجتمع، بدليؿ أنيا موظفة، تاألـ" بأف -عمى رغبة وا 

 ولكنيا ال تعمـ بأف دورىا ىذا جزء مف أمومتيا.  

نظرت بعض المشاركات إلى األمومة مف  كاف ىناؾ مؤشر فتح باب األمومة لمرجؿ، حيف
الجانب األخبلقي كالتعاوف، والحناف، والرحمة وذلؾ حيف سألنا عف مفيـو أمومة الرجؿ، لذا 

 يجابية في الرجؿ. إكانت غالبية المشاركات ترى أنيا صفة 
 

 طرحت مفاىيـ األمومة جوىر الفضيمة. :المجموعة الثانية
  

 (2) .. األمومة واألـاستطبلع 
 

 آخر النسبة ال  النسبة نعـ األمومة - العبارات ـ
  %0 0 %100 38 األمومة ىبة ومكرمة إليية .1
  %13 5 %87 33 األمومة مشاعر حب قوية .2
  %8 3 %92 35 األمومة مشاعر محبة مقرونة بقيـ أخبلقية .3
 %3 ترؾ 1 %68 26 %29 11 طبيعة األمومة أنانية .4
  %29 11 %71 27 الخالؽ لؤلـاألمومة أمانة  .5
  %82 31 %18 7 األمومة مشاعر حب ضعيفة  .6
  %42 16 %58 22 األمومة ىي األنوثة وىي ميزة المرأة .7
 %3 ترؾ 1 %15 6 %82 31 األمومة صفة مثيمة لصفات الخالؽ . 8
  %3 1 %97 37 األمومة ُتكسب األـ قوة ومقدرة إضافية  .9
 %3 ترؾ 1 %13 5 %87 32 األمومة ىي التربية الواقعة بيف الجزرة والعصا  .10
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 الرسـ البياني الستبياف المجموعة الثانية.. األمومة فضيمة الجوىر
 

 

 

 

 

 

 

 داللة العبارات.. 
أف األمومة مشاعر عظيمة، قد خص ا بيا تدؿ العبارة  ..األمومة ىبة ومكرمة إليية .1

  األـ". -"المرأة
 % مف المشاركات.  100حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
مف المشاركات، وأنيا تشعر  اً تام اً أظيرت النتيجة بأف ىذه العبارة نالت تأييد النتيجة..

 فعميًا بتميزىا بمشاعر األمومة عف الرجؿ.    
تدؿ العبارة عمى أف منطمؽ مشاعر األمومة وما يترتب  ..األمومة مشاعر حب قوية .2

األـ ىو مف باب المحبة القوية -عمييا مف عطاء وتحمؿ وتضحية وكؿ ما تقدمو المرأة
 الصادقة التي ُتدير تمؾ المشاعر.  

 منيف. %13مف المشاركات، ورفض  %87حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..

النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو أظيرت النتيجة بأف  النتيجة..
الذي ُيرجع كؿ أعماؿ األمومة إلى الحب القوي الذي بداخؿ ىذه الصفة. ولكف البعض 

 ال يريف ذلؾ. 
تدؿ ىذه العبارة عمى أف األمومة ليست  ..األمومة مشاعر محبة مقرونة بقيـ أخبلقية .3

لمرأة، بؿ ىي حب صادؽ يضـ مشاعر جوفاء، أي مجرد أحاسيس مزاجية بداخؿ ا
 مجموعة مف القيـ األخبلقية اإلنسانية.  

  منيف.  %8مف المشاركات، ورفض  %92حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
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أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو  النتيجة..
الذي أظير التكويف الروحي والجوىر األخبلقي لؤلمومة. في حيف أف نسبة قميمة مف 

 المشاركات ال ترى ذلؾ. 

تدؿ العبارة عمى أف مشاعر األمومة تتصؼ باألنانية.   طبيعة األمومة أنانية.. .4
    منيف. %68 ضورفمف المشاركات،  %29 تأييد مفيـو عمىحصؿ ىذا ال النسبة..
بأف النسبة األكبر مف المشاركات يرفضف أف ُترفؽ صفة أظيرت النتيجة  النتيجة:

 األنانية وىي صفة سمبية باألمومة. في حيف أف ىناؾ نسبة قميمة كانت مؤيدة.  
 

تدؿ العبارة عمى أف األمومة ىي مشاعر ليس لؤلـ حرية  ..األمومة أمانة الخالؽ لؤلـ .5
 التصرؼ بيا واالعتقاد بامتبلكيا، بؿ ىي أمانة الخالؽ ليا، وعمييا رد األمانة. 

 منيف.  %29ورفض مف المشاركات،  %71حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..        
أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو الذي  النتيجة..     

األـ" وعمييا -لؤلـ، بؿ أمانة الخالؽ "لممرأة اً خاص اً أظير بأف األمومة ليست ممك
المحافظة وصيانة تمؾ األمانة. ولكف ىناؾ فئة قميمة لـ تكف ترى ذلؾ. رغـ أف ىذه 

لى "األمومة ىبة ومكرمة ربانية" والتي حصمت عمى تأييد العبارة ليا ارتباط بالعبارة األو 
   تاـ مف جميع المشاركات.  

تدؿ العبارة عمى أف الحب الموجود في األمومة ىو حب  ..األمومة مشاعر حب ضعيفة .6
 ضعيؼ، يميؿ باتجاه الخضوع لؤلبناء وابتزازىـ لؤلـ لعمميـ بمحبتيا الصادقة ليـ.   

    .منيف %82مف المشاركات، ورفض %18حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
بأف النسبة األكبر مف المشاركات يرفضف ىذا المفيـو الذي  أظيرت النتيجة النتيجة..

يذكر بأف محبة األـ ىي محبة ضعيفة، وقد تممسف قوة مشاعر األمومة في تربيتيف 
مومة. وقد جاءت ىذه العبارة عمى ضعؼ األ ئيف. وىناؾ األقمية منيف مف أيدفألبنا

   النقيض تمامًا لمعبارة الثانية، ولكف كانت النتائج متقاربة.   

تدؿ العبارة عمى أف صفات األمومة وصفات  األمومة ىي األنوثة وىي ميزة المرأة.. .7
 األـ".  -األنوثة شيء واحد وىي ميزة "المرأة

 منيف.  %42مف المشاركات، ورفض  %58حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
. أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات لفكرة أف صفات النتيجة.

    مما ُيشير إلى قمة وضوح كبل المفيوميف لدى المرأة نفسيا. األمومة واألنوثة واحدة، 
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ة الموجودة تدؿ العبارة عمى أف الصفات األخبلقي ..األمومة صفة مثيمة لصفات الخالؽ .8
في األمومة ىي صفات قريبة مف صفات الخالؽ فيو الحّناف وىي رمز الحناف، وىو 

 الرحماف وىي نموذج الرحمة، وىو المؤمف وىي عنواف األماف.  

 منيف.  %15مف المشاركات، ورفض  %82حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..        
أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات لفكرة بأف صفات  النتيجة..       

األمومة قريبة مف صفات الخالؽ. والفئة األقؿ رفضت ذلؾ. عممًا بأف ىذه العبارة ىي 
قريبة مف العبارة الثالثة، وقد جاءت نسبة التأييد فييما بنسبة كبيرة. كما أف ىذه 

ة، مما يؤكد عدـ وضوح مفيـو األمومة لدى غالبية العبارة تعتبر نقيض العبارة السابع
 المشاركات.  

تدؿ العبارة عمى أف صفات األمومة ىي .. األمومة ُتكسب األـ قوة ومقدرة إضافية .9
صفات قوة، وليست مشاعر ضعيفة تكتسب األـ مف خبلليا القدرة عمى القياـ بما 

 . ى اآلخريف القياـ بو أو أدائوعب عميص

 منيف.  %3مف المشاركات، ورفض  %97حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..       
أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات لفكرة بأف األمومة  النتيجة..

جاءت ىذه العبارة تمنح األـ قوة إضافية، واألقمية جدًا مف رفضف ذلؾ. عممًا بأف 
العبارتاف بتأييد كبير. كما أنيما مناقضتاف لمعبارة  تمماثمة لمعبارة الثانية، وقد حظي

    السادسة والتي جاءت نتائجيا قريبة منيما. 

 تدؿ العبارة عمى أف صفات األمومةاألمومة ىي التربية الواقعة بيف الجزرة والعصا..   .10
  تحمؿ صفات الترغيب والمحبة والعطاء، بجانب صفات الحـز والضبط.

 منيف. %13مف المشاركات، ورفض  %87حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..        
أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات لفكرة أف لؤلمومة  النتيجة.. 

الميف والشدة، وذلؾ حيف سألنا عف مفيـو الجزرة والعصا أثناء حؿ ىما مكونيف 
 اف. واألقمية منيف رفضف ذلؾ. ياالستب

 

يجابي بخصوص صفة األمومة، فكانت إالمشاركات لدييف ميؿ إلى كؿ ما ىو أف..  نخمص إلى
نتائج العبارات التي ذكرت بأف األمومة ىبة ومكرمة إليية، وأمانة ربانية، ومقرونة بالقيـ 

 األخبلقية مثيمة صفات الخالؽ، وىي مصدر قوة، جميعيا نالت نسبة عالية مف التأييد.  

مفيـو األمومة، لدى مجموعة مف المشاركات، تبيف مف خبلؿ نتائج ىناؾ عدـ وضوح في 
اف التي ظير فييا الخمط بيف صفات األمومة الروحانية وصفات النفس المادية. أو ياالستب
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حيف توافؽ عمى أف تتصؼ األمومة باألنانية وىي صفة مذمومة، وىي قد أجابت في عبارة 
.. فكيؼ تكوف المكرمة واليبة اإلليية والتي حظيت سابقة ليا بأف األمومة ىبة ومكرمة إليية

 بالتأييد الُكمي بيا صفة نفسية مذمومة كاألنانية؟ 

كما أف ىناؾ عبارات فييا تناقض، كاألمومة مشاعر ضعيفة، واألمومة مشاعر قوية، وتجد 
ييد الكامؿ بأف النسبة المؤيدة لمعبارة األولى قد ارتفعت أيضًا في العبارة الثانية! كما أف التأ

 لؤلمومة عمى أنيا ىبة ومكرمة ربانية، قابميا رفض في عبارة أف األمومة أمانة الخالؽ!

ىناؾ تأثير قوي لمفيـو األمومة األولي أو األساسي والقائميف عمى دعمو فقد وصمت رسائمو 
وعي المرأة، وظيرت في إجابات العدد األكبر مف المشاركات في صورة خمط وتناقض،  إلى ال

وىف شابات ومتعممات وعامبلت ولكنيف يعشف األمومة كإحساس وليس لدييف رأي واضح 
لحقيقة وجوىر ودور األمومة. وباعتقادنا أف أساس المشكمة ىو عدـ وضوح مفيـو األمومة 

 األـ" نفسيا. -لدى "المرأة
 

  . الحاضنة الوطفطرحت مفاىيـ األمومة  لثالثة:المجموعة ا

 (3) واألـ.. األمومة استطبلع 
 

 النسبة ال  النسبة نعـ العبارات ـ
 %3 1 %97 37 الوطف كما األبناء بحاجة إلى أمومة .1
 %3 1 %97 37 موقؼ سممي، يستوعب اآلخراألمومة  .2
 %8 3 %92 35 األمومة مسؤولية كؿ إنساف شريؼ محب لمخير .3
 %0 0 %100 38 أمومة المرأة كقيمة أخبلقية لؤلسرة ىي ذاتيا لموطف. .4

 %0 0 %100 38 الحب الحقيقي فضيمة األمومة، وىو دور المرأة لتقدـ المجتمع .5

 %0 0 %100 38 األمومة كقيمة وأخبلؽ تمثؿ نيج المصمحيف .6

 %8 3 %92 35 ةالحفاظ عمى البيئة ىو موقؼ أموم .7
 

 الرسـ البياني الستبياف المجموعة الثالثة.. األمومة الحاضنة لموطف 
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 داللة العبارات.. 
أف حاجة الوطف إلى قيـ وأخبلؽ تدؿ العبارة  ..الوطف كما األبناء بحاجة إلى أمومة .1

  األمومة بالقدر الذي يحتاج إليو األبناء.   
 .  % منيف3مف المشاركات، ورفض% 97حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو  النتيجة..

الجديد الناظر لؤلبناء كما الوطف، وأف كمييما بحاجة إلى أخبلقيات األمومة. ولكف 
 ىناؾ نسبة قميمة جدًا لـ تؤيد ىذه النظرة.     

 

تُترجـ  تدؿ العبارة عمى أف األمومة مشاعر ..موقؼ سممي، يستوعب اآلخراألمومة  .2
في مواقؼ سممية تستوعب اآلخر كأبناء المجتمع مثؿ ما تستوعب األبناء الذيف ىـ 

 مف صمب آبائيـ.  

.  % منيف3مف المشاركات، ورفض% 97حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو  النتيجة..

الذي يجمع أبناء الدـ بأبناء المجتمع، يحتوييـ ويتحمميـ ويستمع إلييـ ويساندىـ. 
 وأف نسبة قميمة جدًا لـ تؤيد ىذه النظرة.    

 

مومة تدؿ ىذه العبارة عمى أف األ ..األمومة مسؤولية كؿ إنساف شريؼ محب لمخير .3
 كقيـ أخبلقية ممكف أف يحمميا كؿ إنساف شريؼ محب لمخير واإلصبلح.    

  منيف.  %8مف المشاركات، ورفض  %92حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
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أظيرت النتيجة بأف النسبة األكبر مف المشاركات مؤيدات ليذا المفيـو  النتيجة..
اإلنساف الشريؼ. وأف نسبة  ةالذي أظير بأف األمومة كجوىر أخبلقي ىي مسؤولي

 قميمة غير مؤيده ليذه النظرة.
     

أف القيـ تدؿ العبارة عمى  أمومة المرأة كقيمة أخبلقية لؤلسرة ىي ذاتيا لموطف.. .4
األـ" في األسرة ىي ذاتيا -المكونة لجوىر األمومة والتي تتعامؿ بيا "المرأة األخبلقية

  التي يحتاج إلييا الوطف. 

 . مف المشاركات %100 تأييد حصؿ ىذا المفيـو عمى النسبة..        
بأف ىذه العبارة قد نالت تأييد جميع المشاركات، حيف تـ أظيرت النتيجة  النتيجة:        

النظر لؤلمومة كقيمة أخبلقية، رغـ أف ىذه العبارة مماثمة لمعبارة األولى التي تعرضت 
 لمرفض مف ِقبؿ فئة قميمة.  

 

تدؿ العبارة عمى أف  ..الحب الحقيقي فضيمة األمومة، وىو دور المرأة لتقدـ المجتمع .5
يجابي في  األمومة مرتكزىا األساسي ىو الحب الحقيقي، وأف ىذا الحب لو دور فّعاؿ وا 

 تقدـ وتطور المجتمعات.  

 .مف المشاركات %100 تأييد حصؿ ىذا المفيـو عمى النسبة..        
أظيرت النتيجة بأف ىذه العبارة قد نالت تأييد جميع المشاركات، حيف تـ ربط  النتيجة..     

دور المرأة بأمومتيا. عممًا بأف في االستبياف الثاني كانت ىناؾ فئة ترى بأف مشاعر 
الحب في األمومة ىي مشاعر ضعيفة! وفي ذلؾ داللة لعدـ وضوح مفيـو األمومة 

   ودورىا لدى بعض المشاركات.    

تدؿ العبارة عمى أف طريقة المصمحيف  ..كقيمة وأخبلؽ تمثؿ نيج المصمحيف مومةاأل .6
في الناس لئلصبلح فييـ، يتـ بمسمؾ تفعيؿ القيـ األخبلقية كالتسامح والعفو والدفع 

 بالتي ىي أحسف والصدؽ والمحبة، وىي ذاتيا القيـ المكونة لجوىر األمومة.    

 .مف المشاركات %100 تأييد حصؿ ىذا المفيـو عمى النسبة..        
أظيرت النتيجة بأف ىذه العبارة قد نالت تأييد جميع المشاركات، حيف توحد  النتيجة..        

نيج األمومة األخبلقي بنيج المصمحيف اإلصبلحي. رغـ أف ىذه العبارة مماثمة لمعبارة 
    الثالثة التي تعرضت لمرفض مف ِقبؿ فئة قميمة. 

تدؿ العبارة عمى أف البيئة أو األرض بحاجة .. ةالحفاظ عمى البيئة ىو موقؼ أموم .7
 موقؼ أمومي صادؽ وأميف يحفظيا مف التموث والعبث.    إلى 

 منيف.  %8مف المشاركات، ورفض  %92حصؿ ىذا المفيـو عمى تأييد  النسبة..
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مؤيدات لفكرة تشبيو البيئة . أظيرت النتيجة أف النسبة األكبر مف المشاركات النتيجة.
 والحفاظ عمييا بالموقؼ األمومي. وأف نسبة قميمة غير مؤيده ليذه النظرة.

 

 : ب(1)ـ ؟بمفاىيـ األمومةما رأيؾ السؤاؿ  أراء عدد مف المشاركات في مفاىيـ االستبياف:

 " مفيـو األمومة "، "معنى أوسع لؤلمومة أعطى توسع مفيـو األمومة لدى المشاركة
"، "ولـ يقتصر مفيـو األمومة عمى المعنى اإلنشائي توسع ووصؿ بطريقة واضحة

 الذي يتغنى بو الجميع بؿ يتعداه إلى معنى أوسع". 

 " يخرجنا مف قولبة معنى األمومة المبتذؿ والذي الخروج عف المفيـو النمطي لؤلمومة
 ينادي بو بعض ضيقي الفكر". 

  ومحرؾ لمقمب والفكر "استطبلع مؤثر مبدع مبتكر فريد مفيـو يتميز باالبتكار واإلبداع
 واألجمؿ يحرؾ الفكر والقمب".

  ولد المفيـو تضارب في المشاعر حيف ربط األمومة بالوطف "استحوذ عمى مشاعر
 متضاربة تشكؿ أقطاب رحى لتربط الوطف بحضف األـ األسمى". 

 

لثالثة التي تربط بيف األمومة المشاركات لعبارات المجموعة امعدؿ تأييد نخمص إلى أف.. 
إلى أف إحساس المشاركات بوجود وجو تقابؿ ما  اً والوطف كانت بدرجة عالية، وىو يعطي مؤشر 

اف فتحت ليف زاوية ينظرف مف خبلليا يبيف حاجة الوطف وحاجة األبناء، وأف عبارات االستب
برت عنو بعض منيف لؤلمومة لـ تكف معروفة لدييف مف قبؿ، وىي أمومة الوطف. وذلؾ ما ع

 عف رأييف في عبارات االستبياف.  ئمناحيف سُ 

مفيـو األمومة توسع ووصؿ بطريقة واضحة، آراء بعض المشاركات حوؿ االستبياف: "
". أوسع لؤلمومة مف عدة جوانب" آخر "أعطى االستبياف معنى عنووأصبحت أستطيع أف ُأعبر 

ختبلؼ الحاصؿ بيف نتائج عبارات االستبياف االىذا االعتراؼ مف ِقبؿ المشاركات وّضح أسباب 
المتماثمة الموجودة في المجموعة الثالثة واألولى، كعبارة األمومة موقؼ يستوعب اآلخر، 

. كما رفع نسبة نتائج المجموعة الثالثة بالموافقة األمومة مفيـو محصور بيف األـ وأبنائيا"و 
 لعبارات كانت نسبة الرفض قميمة جدًا. التامة عمى أربع عبارات مف جممة سبعة، وبقية ا
 

 افيخبلصة االستب
 أظير التالي: مفاىيـ األمومة الثبلثة، الذي ضـ مجمؿ خبلصة مجموعات االستباف 
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% ذات إجابات صحيحة ومتناسقة، في حيف أف ما يقرب 40ىناؾ مجموعة تقارب  .1
 % مف المشاركات ظير لدييف خمط وتذبذب في إجاباتيف. 60

 جوانب عدـ الوضوح والخمط بصورة عامة كانت في:   .2

  وضوح مفيـو األمومةعدـ. 

 األـ" ومشاعر األمومة-الخمط بيف ذات "المرأة . 

  .ضعؼ التمييز بيف حقيقة وتكويف األمومة ودور األمومة 

، مثؿ ال مف غالبية المشاركاتوعي  السيطرة األمومة األولية األساسية ورسائميا عمى  .3
 أمومة الحيواف واإلنساف، واإلنجاب ىو السبب األوحد لتحقيؽ األمومة.فرؽ بيف 

ىناؾ تقبؿ واضح مف ِقبؿ المشاركات لؤلفكار الجديدة المطروحة في عبارات االستبياف،  .4
 مثؿ فكرة أمومة الرجؿ وأمومة الوطف. 

يجابي بخصوص صفة األمومة، فكانت نتائج العبارات إميؿ المشاركات إلى كؿ ما ىو  .5
تي ذكرت بأف األمومة ىبة ومكرمة إليية، وأمانة ربانية، مقرونة بالقيـ األخبلقية،  ال

 مصدر قوة، جميعيا نالت نسبة عالية مف التأييد.  

تستدؿ المشاركات عمى أمومتيف باإلحساس وليس بالرأي. فيي تحس بأف األمومة  .6
تفتقر لتكويف رأي شعور جيد بدليؿ موافقتيا عمى العبارات المعبرة عف ذلؾ، ولكنيا 

واضح ُيوفي األمومة حقيا، وذلؾ حيف ما ُطرح عمييا سؤاؿ ما ىي األمومة؟ وماذا 
تعني لؾ األمومة؟ فمـ يحالفيا التعبير، وكذلؾ التناقضات التي برزت في إجابة 

 العبارات المتشابية. 

 

  تحميؿ مقاببلت البحثثانيًا:  
 : أ(2)ـ . مقاببلت الفردية1

ما ىي األمومة؟ ماذا تعني لؾ األمومة؟ لمعينة المختارة، الخاصة بسؤاؿ المقاببلت الفردية 
المشاركات أشرَف إلى األنواع الثبلثة مف أف  منيا تبّيف، ةمشارك إحدى عشرةوالتي ضمت 

 األمومة، والتي أظيرتيا جداوؿ الترميز، ودالالت العبارات المستخدمة، فكانت كالتالي: 

 جدوؿ حصر المفاىيـ والترميز:أواًل: 
 أ. الكممات التي أظيرت جوىر األمومة:
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 المصدر العدد العينات أو االستشياد مف المقاببلت المفيـو وتعريفو ـ
   :أواًل: الصفات الرحمانية

1. 
 الحب

أعطييـ الحب. يعرفوف إني أحبيـ. األمومة الحب. األمومة ليست مجرد 
نما حب  حقيقي. األـ ُتعطي الحب. األمومة تحمؿ كمية كبيرة عاطفة احتواء وا 

 .مزيج مف الحب. مشروطالالحب غير األمومة الحب.  مف الحب.

 
10 

2-4-5-
7-8-9-

10-11 
 6-2 3 الشعور باألماف.األبناء يشعروف باألماف مع األـ. أعطييـ األماف.  األماف .2
 2،10،11 3 األمومة تضحية. التضحية التفانيأعطييـ التضحية.  التضحية . 3
 10-4-2 3 األمومة عطاء. ُأساعدىـ في كؿ ما يحتاجونو،أعطييـ  العطاء . 4
 10-4 2 .إيثار بدوف شروط أو مقابؿاألمومة إيثار.  اإليثار .5
أخاؼ عمييـ مف كؿ  .الشعور بالخوؼ عمى األبناءالممجأ الوحيد لؤلبناء.  الحماية . 6

 حتى مف أبوىـ. شيء
3 1-2 

 2 1 أعطييـ األماف. األماف .7
 3 1 االحتضاف احتضاف .8

   :ثانيًا: الصفات الممكوتية
 9-6 2 حازمة في تعاممي معيـ. .تتطمب حزماً  حـز .1
 9 1 األمومة ىو شيء قوي يستحؽ اإلجبلؿ. قوة .2

   :ثالثًا: الصفات اإلدارية
 6  .بدأت تكبر وتحتاج إلى تنظيـليا دور كبير في ربط العائمة التي  تنظيـ .1
 6  .القدرة عمى اإلدارة إدارة .2
 6  لتخطيط.القدرة عمى ا تخطيط .3
4. 

 ئوليةمس
. األمومة ئوليةكبيرة. األمومة مس ئوليةمسبعف تربية جيؿ. الشعور  ئوليةمس
 ئولية. األمومة مسئوليةمسالفي جميع النواحي. األمومة الشعور ب ئوليةمس

 األمومة مسئولية. أماـ اآلخر األىؿ والجيراف.

9 1-2-5-
6-8-11 

 

 ب. عبارات تؤشر إلى مصطمح ينتمي ألحد أنواع األمومة:

 المصدر العدد العينات أو االستشياد مف المقاببلت المصطمح ـ
   األمومة األولية األساسية: .1

"رسالة األـ في  أ.
 الحياة"

األـ في  ىذه ىي رسالة لؤلبناء، والتربية واالحتواءاالحتضاف والرعاية والتوجيو 
 3 1 الحياة.

   األمومة جوىر الفضيمة: .2
 1 1 األـ قدوة  حسنة ألبنائيا. "القدوة" أ.

حيف يرتكبوف خطأ ما، فإنيـ يمجأوف لي، وُيخبروني بو، ألنيـ يعرفوف أني  "الممجأ اآلمف" ب.
ف عاقبتيـ فإني أحبيـ.  1 1 وا 

 األخبلؽ""غرس  ت.
أشعر بأني يجب أف أتغير مف الداخؿ مف أجميـ، لكي ال أكوف متناقضة، ما  -

ذا اكتسبوا شي مف  ئاً بيف ما أعمميـ وما أعمؿ بو، ألنيـ يتعمموف مني، وا 
الخارج أعمؿ عمى تصحيح ما تعمموه. الشعور بمسؤولية كبيرة اتجاىيـ 

1 1 
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  أخبلقياتيـ.بعمؿ خطأ، أكثر شيء أىتـ بو ىو  فخصوصا حيف يقومو
 2 1 .يدىـ إلى أحد اإلى أي شيء أو يمدو  ال أريد أف يحتاجوا "حفظ عزة األبناء" ث.

 "العطاء بفرح" 
بوف أعمؿ مف أجؿ توفير ليـ كؿ ما يحتاجونو، أسير عمى راحتيـ حيف يصا

بالمرض، أتخمى عف كؿ شيء مف أجؿ راحتيـ، وأحيانًا كثيرة أحـر نفسي مف 
 مف أجميـ، أقـو بكؿ ذلؾ وأنا فرحة.أشياء أحبيا 

1 2 

 4 1 .معتتوظيؼ مشاعر األمومة بالمبادئ والقيـ لؤلبناء والمج "حب حقيقي"األمومة  خ.
   أمومة الوطف .3

، والعامؿ عامؿ بناء قوي وأساسي لئلنساف لكؿ إنساف االبف والزوج األمومة مّنتج الحياة أ.
 4 1 الحياة وىو اإلنساف.ألىـ منتج رئيسي في والمخترع، 

 

 ت. الكممات التي أظيرت بأف األمومة ىي الحياة:

 المصدر العدد العينات أو االستشياد مف المقاببلت الطرؼ المعني ـ
 1 1 يا.ئمركز حياة أبنا األـ .1
 2 1 ما في أحسف مف األمومة في الحياة. األمومة .2
 3 1 رسالة األـ في الحياة. األمومة .3
 4 1  .أىـ منتج رئيسي في الحياة اإلنساف .4
 10 1 الحياة األمومة .5

 

 ثانيًا: دالالت عينة مف عبارات المقابمة الفردية: 

 أ. المفيـو األولي األساسي.. 

في الحياة" ىذه ىي رسالة األـ  ،االحتضاف والرعاية والتوجيو والتربية واالحتواء لؤلبناء" -
 ىا. ؤ األـ في الحياة ىي أبناتعتقد المشاركة بأف رسالة 

رعاية وتربية أبنائيا، وىذا يعني بأف المرأة غير  عنى ليس لؤلـ رسالة في الحياة إالبم تعميؽ:
ة! ويشمؿ ذلؾ األـ التي بأبناء فبل رسالة ليا في الحيا ـ تحَض المتزوجة، أو المتزوجة والتي ل

أنيا قد أدت دورىا ورسالتيا في ىا وتزوجوا وصارت ليـ حياة مستقمة فيي ترى بكبر أبناؤ 
الحياة وعمييا مف بعد ىذا الجيد المضني أف تستريح ألف مثميا كمثؿ الطالب الذي أنيى 
امتحاناتو وأدى الواجب الذي عميو وعميو أف يذىب لمسفر والراحة والمعب! أو أنيا تستكمؿ 

 لحياة. بقية حياتيا باالعتناء بأحفادىا لكي ال تفقد الشعور بأىميتيا في ا

 ب. مفيـو األمومة جوىر الفضيمة.. 



158 
 

" تطرح المشاركة نتاج خبرتيا وبحكـ أف األمومة اً وشدة ولين اً "األمومة مسؤولية تتطمب حزم
مسئولية وأف األـ تنشد نتائج صحيحة في التربية، فإف األسموب المناسب ىو أف تكوف تربية 

 األـ متراوحة بيف الميف والشدة. 

في تربية األبناء، قد تكوف تجربتيا في  اً صحيح اً المشاركة بأف تممس موقعاستطاعت  تعميؽ:
 تربية إخوتيا )كما أوضحت في محيط المقابمة( أكسبتيا تمؾ القاعدة الصحيحة في التربية. 

 ج. مفيـو األمومة محضف الوطف.. 

ترى المشاركة بأف مشاعر  توظيؼ مشاعر األمومة بالمبادئ والقيـ لؤلبناء والمجتمع" "
األمومة مف حناف وعطاء وتحمؿ يجب أف تكوف مقرونة بالقيـ والمبادئ، ولكوف القيـ 
والمبادئ عامة بمعنى ىي لمجميع ألنيـ بحاجة إلييا، فاألمومة بيذا المنظور مف القيـ 

 والمبادئ يكوف األبناء والمجتمع وكؿ إنساف بحاجة إلييا. 

ة األسرة وخرجت باألمومة إلى المجتمع، فكانت الرؤية الموحدة الجامعة تخطت الُمشاِرك تعميؽ:
لؤلسرة والمجتمع، ساعدتيا عمى ذلؾ. كذلؾ انطبلقيا مف العاـ إلى الخاص أي مف المصدر 
دراكيا إلى إمكانية  وىو اإلنساف وحاجتو بصورة عامة إلى القيـ والمبادئ لتيذيبو وتربيتو، وا 

مؿ المحرؾ أو الموجو لممبادئ والقيـ، ىو ما ساعدىا عمى الخروج أف تكوف األمومة ىي العا
باألمومة مف األسرة إلى المجتمع. وىذا ما تقـو بو المشاركة وتتعامؿ بو وتطبقو عمى أرض 

 الواقع في مجاؿ العمؿ، حيث أف ىميا ووجيتيا اإلنساف أواًل.  
 

 أظير أف: ة مف عبارات المقابمة، ودالالت عينجدوؿ حصر المفاىيـ والترميزنخمص إلى أف.. 

كرف الصفات المكونة لؤلمومة، وكانت صفة الحب في مقدمة تمؾ الُمشاِركات ذَ  -
صفات التصنيفات الثبلثة المكونة لجوىر األمومة مف صفات  فالصفات، كما ُذكر

 الرحمة والممكوت واإلدارة. 

يا، قد نالت ئمع أبناالعبارات التي نمت عف جوىر األمومة مف خبلؿ ما تقـو بو األـ  -
النصيب األكبر وقد عبرت عنيا المشاركات بكممات: "الممجأ اآلمف والقدوة وغرس 

 األخبلؽ وحفظ عزة األبناء والعطاء بفرح والحب الحقيقي".  

إحدى المشاركات أحدثت نقمة وذلؾ حيف رأت بأف لؤلـ المقدرة عمى توظيؼ المبادئ  -
إنساف االبف والزوج والموظؼ أو العامؿ، وأف  والقيـ مف خبلؿ صفة األمومة إلى كؿ

اإلنساف بصفة عامة ىو الُمنتج الرئيسي الوحيد في الحياة، لذلؾ ىو األولى بتعميـ 
 والتعامؿ بالمبادئ والقيـ. 
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األمومة واألـ بأنيا الحياة، والتي تعني  وصففما يقارب نصؼ المشاركات ذكرف و  -
 الجامعة لكؿ شيء. 

إلى تأثر المشاركات برسائؿ األمومة األولية، مف جانب رؤيتيا بأف ىناؾ عبارات ُتشير  -
رعاية وتربية األـ لؤلبناء "ىذه ىي رسالة األـ في الحياة". وكأف ليس لؤلـ رسالة 

 غيرىا. 

مشاركة واحدة تحدثت بثقة، ورؤى ذىنية واضحة، نقمت األمومة مف مشاعر  -
يط وقدرة عمى اإلدارة والحـز وأحاسيس إلى عمؿ جدي إداري منظـ بحاجة إلى تخط

 واالنتقاؿ بيف الشدة والميف عند التنفيذ. 

ومشاركة واحدة رأت بأف األمومة في المراحؿ األولى مف عمر األبناء وىي مرحمة  -
الطفولة، تختمؼ عف األمومة في المرحمة الثانية مف عمر األبناء وىي مرحمة 

ومشاعر الحب والتدليؿ، فإنيا في المرحمة المراىقة، فإذا كانت األولى تتطمب الرعاية 
الثانية ال تصمح بأف تمارس األمومة بنفس الكيفية ألنيا تصبح جوفاء، بسبب أف األـ 
لزاميـ بيا  واألبناء يعيشوف الكثير مف التحديات لذلؾ يجب توظيؼ القيـ والمبادئ وا 

 .  اً ليكوف حبيا حقيقي

ومة إلى المجتمع إلى كؿ إنساف، مشاركة واحدة خرجت عف السّمت، وأخذت األم -
 ونظرت إلى األمومة عمى أنيا تعمـ المبادئ والقيـ.

 ظيرت بوادر تذمر مف بعض المشاركات ُتشير إلى ثقؿ المسئولية واستنزاؼ طاقة األـ. -
 

 (ب: 2)ـ . المقاببلت الجماعية2

 أواًل: جدوؿ حصر المفاىيـ والترميز:  
 األمومة:أ. الكممات التي أظيرت جوىر 

 العدد العينات أو االستشياد مف المقاببلت المفيـو وتعريفو ـ
  :أواًل: الصفات الرحمانية

 3 األـ تعطي الحب. األمومة ليست محبة فحسب. األمومة تنقؿ المحبة. الحب .1
 1 تقديـ األمف واالستقرار. واالستقرار األماف .2
 1 األمومة تضحية. التضحية . 3
 2 . األـ تقدـ الحضف الدافئ. االحتضاف احتضاف . 4
 1 األـ تعطي السبلـ.  السبلـ .5
 2 أكثر حناف. حناف األـ.  حناف . 6
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 ب. عبارات تؤشر إلى مصطمح ينتمي ألحد أنواع األمومة:

 العدد العينات أو االستشياد مف المقاببلت المصطمح ـ
  األمومة األولية األساسية: .1
 1 .األمومة شيء يكممني، وبدوف األطفاؿ أشعر بنقص يغمرني، "النقص الغامر" أ.
 1 .. أوالدي حياتي. األطفاؿ ىـ شيء يخصني بكؿ ما فييـ "أوالدي شيء يخصني" ب.
  األمومة جوىر الفضيمة: .2
 1 األـ ىي ناقمة األخبلؽ لؤلبناء.  "األخبلؽ" أ.
 1 مقرونة بالتربية والمبادئ.األمومة ليست عاطفة محبة فحسب بؿ  "تربية ومبادئ" ب.
  أمومة الوطف .3
 1  األـ تعطي ىذا الحب والسبلـ لؤلىؿ واألصدقاء والمجتمع. "أـ المجتمع"  أ.
 

 : الجماعيةثانيًا: دالالت عينة مف عبارات المقابمة 

بدوف األطفاؿ أشعر بنقص يغمرني، األطفاؿ ىـ شيء يخصني أ. المفيـو األولي األساسي.. "
ما فييـ، واف كؿ ما يقوموف بو مف عمؿ غير جيد أشعر بأنو يسيء لي، وكؿ ما بكؿ 

يضايقيـ يضايقني، وأرى بأف أوالدي حياتي.." عبارات المشاركة ُتظير بأنيا تعيش االلتحاـ 
يا، وقد عبرت ئعف أبنا منفصبلً  اً يا، مما يعني أنيا ال ترى بأف ليا كيانئالتاـ بينيا وبيف أبنا

بشعورىا بالنقص التاـ، وبأف أوالدي حياتي، كما ُتظير ممكيتيا ليـ بكممة "ىـ شيء عف ذلؾ 
يخصني" ألف نمط األمومة األولية المبني عمى أف األمومة تعني األـ واألبناء فقط، توصؿ لؤلـ 

ىا ممكية ا، وعميو فإنيا تنظر إلى أف أبناءيئرسالة بأنيا المسئوؿ األوؿ واألخير عف أبنا
، فيي مف يحؽ ليا أف تربي وتعمـ وتضرب وليس ألحد ىذا الحؽ غيرىا، كما ترى خاصة بيا

 أف كؿ عمؿ سيء يصدر عنيـ ىو شيء يعيبيا شخصيًا، ألنيـ نتاج تربيتيا. 

ب. مفيـو األمومة جوىر الفضيمة: "األمومة مقرونة بالتربية والمبادئ" رأت إحدى المشاركات 
وفي تمؾ النظرة مؤشر لمتعرؼ عمى صفات األمومة بأف األمومة ليا ارتباط بالمبادئ، 

عاطفة األمومة، والتي تراىا في إطار  ـوجوىرىا. كما رأت إحداىف بأف بعض الرجاؿ لديي
مشاعر المحبة والحناف. وأف األمومة ال بد أف تكوف مقرونة بالتربية والمبادئ، وذلؾ ما 

 يميزىا عف أمومة الحيواف.  

لوطف: "تعطي الحب والسبلـ لؤلىؿ واألصدقاء والمجتمع" خرجت ج. مفيـو األمومة محضف ا
المشاركة لتجعؿ أسس األمومة الصحيحة ىي الخروج بيا مف محيط األبناء واألسرة إلى 

 اآلخر، إلى المجتمع، وىي تعني بذلؾ المجتمع المحيط مف أصدقاء وجيراف وآخريف.  
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 أظير أف: ودالالت عينة مف عبارات المقابمة، جدوؿ حصر المفاىيـ والترميزنخمص إلى أف.. 

الُمشاِركات ذكرف الصفات الرحمانية فقط المكونة لؤلمومة، وكانت صفة الحب في  -
 مقدمة تمؾ الصفات، ومف بعدىا صفة الحناف، واالحتضاف، ثـ السبلـ واألماف. 

تضمنت المقابمة عبارات تناولت األنواع الثبلثة لؤلمومة، فحظيت األمومة األولية بػ  -
"النقص الغامر" و"أوالدي شيء يخصني"، وأمومة الجوىر بػ"األخبلؽ" و"تربية 

   ومبادئ"، أما أمومة الوطف فكانت "أـ المجتمع". 

ولية وذلؾ حيف إحدى المشاركات عبرت في كؿ كمماتيا بوضوح عف رسائؿ األمومة األ  -
 رأت بأف األمومة كماؿ المرأة في اإلنجاب، وأف األمومة تعني ممكية األبناء. 

اعتبرت إحدى المشاركات بأف األمومة وسيمة نقؿ وحفظ لؤلخبلؽ والعادات والتقاليد،  -
  كما أنيا وسيمة حفظ الوجود اإلنساني. 

ب والحناف وعدـ القسوة عمى تقبؿ فكرة أمومة الرجؿ وتأييدىا، والمعني بيا تقديـ الح -
 بالضرب.  ئوأبنا

بياف بأف األمومة غير قاصرة عمى األـ المنجبة، بؿ قد تكوف المرأة غير المنجبة  -
 تمتمؾ مف مشاعر األمومة ما يتجاوز المرأة المنجبة. 

كما يمتمكف أمومة أنانية  البلتيتطرقت إحدى المشاركات عف وجود نوع مف األميات  -
 أنا وأوالدي وما بعدنا الطوفاف". أوضحتيا بقوؿ "أسمتيا والتي 

 

  ثالثًا: الورشة النقاشية
( 42تمريف: صفات األمومة.. ُطمب مف المشاركات اختيار صفات األمومة مف جممة )

صفة مختمطة منيا صفات األمومة ومنيا صفات األنوثة ومنيا صفات النفس 
فكانت النتيجة: أنو تـ اختيار مف  ( مشاركة29المذمومة. عممًا بأف عدد المشاركات )

 أنيا صفات أمومة، بالنسب التالية:  عفصفات األنوثة وصفات النفس 
 المجموع النسبة العدد صفات األنوثة  ـ

 %10 3 اإلغراء .1
69% 

 %41 12 الدالؿ .2
 %17 5 الجاذبية .3
 المجموع النسبة العدد صفات النفس 
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 %10 3 الغيرة .1

62% 

 %17 5 الضعؼ .2
 %10 3 األنانية .3
 %3,5 1 التحامؿ .4
 %10 3 القسوة .5
 %3,5 1 التفضيؿ .6
 %3,5 1 الخبث .7
 %3,5 1 التصنع .8

 

 دالالت نتائج الورشة النقاشية: 
  مف المشاركات بيف 69أظيرت النتائج الخمط األكيد والواضح لدى نسبة %

مما ُيشير إلى عدـ القدرة عمى التمييز بيف  صفات األمومة وصفات األنوثة،
 النوعيف مف الصفات، وتداخؿ طبيعتيما في ذىنية المشاركات. 

  مف المشاركات بيف صفات 62أظيرت النتائج الخمط اآلخر لدى نسبة %
األمومة وصفات النفس المذمومة، مما يعني ضعؼ قدرة المشاركة عمى التمييز 

 دىا بأف األمومة والنفس وحدة واحدة. بيف النوعيف مف الصفات، واعتقا
 

 (3)ـ: آراء المشاركات حوؿ مفاىيـ الورشة
، وبالقيمة التي أظيرت آراء المشاركات تأثرىف بالمفاىيـ الجديدة حوؿ مفيـو األمومة

جعمتنا نشعر بأننا ذوات اكتسبنيا في ذواتيف مف أثر تمؾ المفاىيـ، تقوؿ إحدى المشاركات "
المفيـو شأناً"، وعبرت أخرى بقوؿ " ا ال يقؿ أىمية بؿ يفوؽ أكثر األدوارقيمة حقيقية ودورن
درجة وجعمني أشعر بالفخر". كما رأت أخرى بأف ىذا المعنى الجديد  180قمب عندي األمومة 

لؤلمومة أكسبيا القوة "المفيـو خبلني أشوؼ ألوؿ مرة إني امرأة أفضؿ باستعداد أكبر وأقوى 
 ". إحداىف "مف الكؿ أف يوظؼ األمومة في حياتو بالنسبة لمعمؿ والمجتمعتمنت . و "مف الرجؿ

 

األـ إلى أمومتيا، -ىناؾ مشكمة كبيرة في نظرة المرأةالتمريف أظير بأف  نخمص إلى أف..
فخمط صفات األمومة بصفات األنوثة والنفس المذمومة لنسبة تزيد عف النصؼ، واعتبار 

 ؾ مما يعني بأف مفيـو األمومة أصبًل غير معروؼ. اإلغراء والخبث مف األمومة، فذا
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أما بالنسبة آلراء المشاركات حوؿ مفاىيـ الورشة النقاشية فقد تبيف مدى تجاوب واىتماـ 
ضافة قوية في ذواتيف وأفكارىف وشعرنا   المشاركات لممفيـو وتفاعميف معو، فقد أحدث نقمة وا 

 األمومة في كافة المياديف. بقوتيف وقيمتيف، وتمنت إحداىف تطبيؽ مفاىيـ 
 

  استطبلع رأيرابعًا: تحميؿ 
 تـ معالجة الكممات بنفس طريقة المقابمة: (:أ4ـ) ماذا تعني لؾ األـ؟سؤاؿ.. . 1       

 أواًل: جدوؿ حصر المفاىيـ والترميز:
 أ. الكممات التي أظيرت جوىر األمومة:    

 المصدر العدد العينات أو االستشياد  المفيـو وتعريفو ـ
   :أواًل: الصفات الرحمانية

 20-15-5-4-2 5 ىي الحب. نبع الحب. حب ببل شروط. الحب .1
 15-9-1 3 الصدر الحنوف. نبع الحناف الحناف .2
 -5-4 2 ىي األماف. األماف . 3
 -4 1 ىي التضحية التضحية . 4
 16-14-4 3 ىي الحضف. الحضف الدافئ الحضف .5
 -5 1 ىي الحماية الحماية . 6

   ثانيًا: الصفات الممكوتية
 5 1 سعة الصدر الصبر .1
 5 1 االحتماؿ التحّمؿ 
    

 . الكممات التي أظيرت بأف األمومة ىي الحياة:ب 

 المصدر العينات أو االستشياد ـ المصدر العينات أو االستشياد  ـ
 12 رمز الحياة. .7 2 األـ ىي الحياة. .1
 13 األـ ىي الحياة. .8 6 وما فييا.الدنيا  .2
 14 أمي ىي حياتي. .9 7 الحياة بأسرىا. .3
 15 نبع الحياة. .10 9 كؿ شيء لي في الدنيا. .4
 17 تعني لي حياتي. .11 10 الوجود بكؿ ما فيو مف معاني. .5
 19 الشمس المنورة حياتي. .12 11 كؿ شيء جميؿ في الحياة. .6

 

 عينة مف عبارات المقابمة الفردية:ثانيًا: دالالت 
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  ت متؤلاجاءت كممات اإلجابات تعبر عف مشاعر أصحابيا اتجاه أمياتيـ، وقد
بالكممات العاطفية والمشاعر الجميمة بكممات قوية وعامة "رمز لمخير"، "كؿ المعني 
الجميمة"، "الوجود"، "خط دفاعي األوؿ في المجتمع" ُتظير مدى إحساس المشاركيف 

 بقيمة األـ وحبيـ ليا. 

 يا، ىناؾ عبارات ُتظير الثبات واألماف األبدي البل محدود لدى األـ، الممتد بامتداد حيات
مثاؿ: "الصدر الحنوف الذي ال يتغير"، "ال يمكف ليذا الصدر أف يتخمى عنؾ"، "الحب 

 . "، "حب غير مشروط"مف ينتظرؾ دائمًا ميما غبتالذي يضمني دائماً"، "األـ ىي 

  األـ تحمؿ كؿ معنى جميؿ وخير، "األـ كؿ معاني مشتركة في أف ىناؾ عبارات ُتظير
"، جميؿ في الحياة يءكؿ ش"، "ةحمو  معانيفيو مف  الوجود بكؿ مامعنى جميؿ"، "

 الحياة".نبع الحناف والحب و "، "رمز الخيرو رمز الحياة "
 يا، وذلؾ ئكما ورد اعتذار مف أحد المشاركيف لشعوره بالتقصير اتجاىيا، وبقيمة عطا

فدائما  أحبيا أنارحمة ا عمييا حيف افتقدتيا شعرت كـ  أميىي بعد فقده ليا "
 ".بعد فقدانياإال قدرىا  ؾال ندر  أيديناوىي في  األشياء

 

 أظير أف: ، ودالالت عينة مف عبارات المقابمةجدوؿ حصر المفاىيـ والترميزنخمص إلى أف.. 

  النصيب األكبر في اإلجابات لمصفات الرحمانية لؤلـ، وكاف ىناؾ ذكر لصفات القوة
مف أحد المشاركيف، ولـ ترد أي صفة مف الصفات اإلدارية في األـ، رغـ أف رعاية 

 وتربية األـ معتمدة عمى ىاتيف الصفتيف. 

  .أكثر مف نصؼ المشاركيف أعطى األـ صفة الحياة، أي أنيا تمثؿ كؿ حياتو 

  ،األـ تمتمؾ صفات الحب واألماف الثابت والبل محدود 

  .كممات الخير وما تحممو مف كؿ معنى جميؿ، يؤشر إلى أف ما تقدمو األـ ىو حسف 

 

 (: ب4ـ)استفتاء..ىؿ غريزة األمومة عندؾ قوية؟ . 2      

التوجيو والذي تـ فيو قياس قوة غريزة األمومة وفؽ التالي: الرغبة في أف يكوف لديؾ طفؿ، 
طفاؿ، كممة طفؿ ماذا واإلرشاد بالحسنى، تحمؿ مسؤولية األطفاؿ، القدرة عمى تحمؿ سموؾ األ

استعدادؾ لمعطاء مف أجؿ طفمؾ، مدى رغبتؾ في أف يكوف لديؾ طفؿ، الحناف  تعني لؾ؟
 والحب أسس التربية المثالية، االستعداد المسبؽ الستقباؿ الطفؿ، والتفكير في تكويف أسرة. 
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جميع أسئمة االستفتاء تدور حوؿ مفيـو األمومة األولية األساسية، وُتعطي نخمص إلى أف.. 
لممرأة بأف مقياس مدى تمتعؾ بأمومة صحيحة وقوية ىو تفكيرؾ في األسرة واألطفاؿ،  اً مؤشر 

، وأف تمؾ ىي الصورة وأف مفيـو الحب والبذؿ والعطاء والمسئولية نابع مف عبلقتؾ بأطفالؾ
 . مة لؤلمومة الحقيقية الطبيعيةالمتكام

 (5)ـ: رسومات األمومةخامسًا: 
ضمت الرسومات األـ والطفؿ، وأظيرتيما في أوضاع مختمفة كالنـو عمى الصدر، 

تعكس، الشعور المتبادؿ بيف األـ وطفميا جميعيا ووجوده في حضنيا بأوضاع مختمفة. 
ذلؾ عمى الطفؿ مف خبلؿ مما تقدمو لو مف حب وحناف وعاطفة وحضف آمف، وانعكاس 

ابتسامتو، أو نومو اليادئ المطمئف، أو حركاتو التي تنـ عف شعوره بالفرح واألماف. 
، الغذاء، النزىة، قراءة القصة، االحتفاؿ  كما تظير جوانب رعاية األـ لطفميا، مف النـو

   بعيد ميبلده، تغيير مبلبسو، رعايتو وقت المرض.
تصور األمومة عمى أنيا رعاية واىتماـ األـ بأبنائيا، وأف  جميع الرسوماتنخمص إلى أف.. 

تمؾ المشاعر المتولدة مف الشعور بالطمأنينة والراحة والفرح واألماف المتبادلة بينيما ىي 
  أي أنيا تعكس األمومة األولية األساسية فقط. النيائي لؤلمومة. والمدى الصورة المثالية 

 

 (6)ـ: سادسًا: المبلحظة
عبرت بعض المشاركات عف األمومة بكمية كبيرة مف المشاعر ُتشعرؾ بأنيا تكفي  -

 لمعالـ كمو. 
ؿ االكثير صدموا بالسؤاؿ وكأنو شيء غريب بعيد جدًا عف الذاكرة، أو كأنيا تسمع السؤ  -

 عف بديييات.  فألوؿ مرة، أو تقوؿ لماذا تسألي
القدرة عمى التعبير عف مفيـو األمومة فكانت كمماتيف مقتضبة  فيفتقد فأغمبي -

 المسؤولية. أو  جاءت لدى البعض في كممة واحدة ىي الحب أو الحياة، ومضغوطة
األـ فحيف طرح السؤاؿ ماذا تعني دور صعوبة الفصؿ ما بيف األمومة كمشاعر وبيف  -

 األـ مع األبناء. يتحدثف عف األـ ودور أغمبية المشاركات صرفَ  ؟لؾ األمومة
بأدوارىف مع أبنائيف بكؿ انشراح وفرح وابتسامة  حيف طرح السؤاؿ منيف مف بدأفَ  -

بكممات التعب والمعاناة  و وشعور باالنجاز، ومنيف مف بدأفَ وبشاشة في الوج
 واالستنزاؼ لطاقة األـ. 
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عنو بخصوص  لشخصيات وحياتيف، أرى أف ما عبرفمف خبلؿ معرفتي ببعض ا -
ال يعبر عف أدوارىف الفعمية مع أبنائيف، وال عمى  مفيـو األمومة كاف جدًا قميبلً 

 إخبلصيف ودورىف الفعمي في العمؿ.   
 

رغـ ، لدى غالبية المشاركات التعبير عف مفيـو األمومةفي صعوبة ىناؾ  نخمص إلى أف..
الفصؿ في  صعوبةكما أف ىناؾ ف بو. في جميع األوقات ويتعاممف يعشف شعور األمومة أني

 . مع األبناء األـدور وبيف وصفات ما بيف األمومة كمشاعر 
 

  داعيات األمومة األولية األساسيةرسائؿ وت
والمقابمة مطابقة تماما لما تـ ذكره مف رسائؿ وتداعيات لمفيـو  يافجاءت نتائج االستب

األمومة األساسية األولية، بؿ أضافت عميو مما استدعى وضع ىذه الفقرة الخاصة لتوضيح ما 
 منيا، بكممات المشاركات وىي كالتالي: أضافو الجزء العممي 

األـ، وذلؾ ما عبرت عنو -ممرأةاإلنجاب ىو الشيء الوحيد الذي يعطي قيمة حقيقية ل إفّ  -   
رعاية وتربية إحدى المشاركات بكممة "بدوف أطفاؿ أشعر بنقص يغمرني". وأخرى برؤية أف 

دوف  تجد لنفسيا قيمة مف األبناء "ىذه ىي رسالة األـ في ىذه الحياة". مما يجعؿ المرأة ال
( وذلؾ مف أجؿ اإلنجاب، فيستدعي ذلؾ أف ُتسرع بالزواج )بصرؼ النظر عف نوع الزوج

 اإلنجاب فقط.  

فكرة أف األمومة تعني األـ واألبناء وىـ مسؤوليتيا، جعمت بعض األميات ينظرف إلى  -   
وجعميـ ممكية خاصة لؤلـ "ىـ شيء يخصني"،  أشياءأبنائيف ويتعاممف معيـ عمى أنيـ 
، ا الصحيحةىذا المعتقد يحرؼ مسار التربية عف وجيتيوحدىا ليا حؽ المحاسبة والعقاب، 

لو تأثير مزدوج عمى األـ واألبناء، ينعكس عمى نفسية األبناء الذيف يخرجوف لممجتمع ويكوف 
كأفراد أصحاب نظرة غير سوية يتعامموف مع اآلخر الذي يستضعفونو أو يحبونو أو يغضبوف 

وتأثيره عمى األـ  عميو أو المرؤوسيف في العمؿ بنفس الكيفية، أي بنظرة الممكية والتشييء.
مشوىة تتعامؿ بصفات النفس البييمية "أنا وأوالدي وما بعدي الطوفاف" أنو أخرج أمومة أنانية 

المادية مضادة لؤلمومة األصمية ذات الفضائؿ الممكوتية. فيخرج لممجتمع أبناء جرت تربيتيـ 
 عمى ىوى النفس، فما المتوقع منيـ؟ 

أمومة صحيحة، عميِؾ تحّمؿ مسئولية األبناء كاممة. ىذا  مثالية وصاحبة اً لكي تكوني أم -   
المنقسـ بيف العمؿ والتربية، الوضع الحالي األـ، وىي تعيش -ما يكرره المجتمع عمى المرأة

وبيف النشاط والمشاكؿ الزائدة الصادرة مف األبناء، فتجد بأنيا طاقة مستيمكة، وذلؾ ما جعؿ 
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استنزاؼ لؤلعصاب" وُتكمؿ "أشعر بالتعب والتذمر جابتيا "إحدى المشاركات في المقابمة تبدأ إ
ولو أف غالبية المشاركات في محيط بيئة العمؿ دائمات الشكوى مف بداخمي منيـ )األطفاؿ("، 

 الموضوع ذاتو. 

وذلؾ ما يبرر عدـ االستغراب مف مفيـو أمومة الرجؿ والموافقة عمييا حيف التوضيح بأنيا 
ة عمى األبناء والتعاوف مع األـ، والرد القوي النابع مف القمب تعني الحناف وعدـ القسو 
ليت". تداعيات ىذا الشعور وىذه المسئولية الكاممة يجعؿ العزوؼ  وبمصداقية كبيرة بكممة "يا

عف فكرة الزواج واردة وبقوة في ذىف بعض الشابات والشباب، وأف فكرة طمب المشاركة في 
تربية األبناء وتحمؿ المسئولية تخمؽ مشكمة بيف الزوجيف، الحياة الزوجية وخاصة بالنسبة ل

نتاجيا الطبلؽ المبكر، ألنو يعتقد بأف تربية األبناء ىي مسئولية األـ بالكامؿ، وأف طمبيا في 
المشاركة ىو تنصؿ مف مسئولياتيا اتجاه أبنائيا، فميس مف داعي لمزواج مف أصؿ. وبالنسبة 

عمييا وتتمنى في يـو أو في  ئاً أمومتيا عبترى أف رحمة تصؿ إلى ملكي ال أيضًا لمشابات 
     !. امرأة توليس كانت رجبلً  لحظة لو

يعتقد البعض أف األمومة مجرد عاطفة مميئة بالحب والحناف المنصب حوؿ األبناء،  -   
وعمى األـ أف تغمر أبناءىا بيذه العاطفة باستمرار لكي يكونوا أسوياء مشبعيف بالحب، تداعي 

تختمؼ التربية في السنوات األولى فمف ىذا المعتقد ظير في كبلـ إحدى مشاركات التي قالت: "
ىي مرحمة أمومة حقيقية لؤلبناء ىو البناء بشكمو األكبر في األسرة، ولكف  13ة إلى الطفول

في مرحمة المراىقة إذا اقتصرت عمى إني ألمو وأحضنو ىذه مشاعر بيذه الكيفية تعتبر 
 جوفاء" أي ال معنى وال جدوى منيا. 

تعيشيا مع  خرجت مف صمتيا لتبوح بما ضاؽ بو صدرىا، مف الفترة الصعبة التيوبعدىا 
كمما يكبروف يكونوف بشخصية صعبة، صارت التحديات أماـ األـ ابنيا المراىؽ فتقوؿ: "

مف مشاعر األـ؟ ُأصبت  اً أصعب والطاقة المبذولة معيـ أكبر، ما ىو المكاف األكثر أمان
باألمراض مف أثر ما ُيوقعني فيو مف أزمات، ىؿ ىذه ىي األمومة؟  قابمت ُأمًا  كنت أعزييا 

ي وفاة ابنيا، قالت: الحمد  لقد أراحني!! يا ترى ما ىو كـ الويبلت التي أذاقيا ىذا الولد ف
 ألمو حتى تشعر بالراحة وتحمد ا عمى وفاتو؟"

عدـ الفيـ الواضح لكينونة األمومة وبتالي تداعيات ىذا الشعور المؤلـ اتجاه األمومة، وبسبب 
لعظيمة والنعمة الربانية التي تقـو عمييا فضيمة أدوارىا، حوؿ ذلؾ الحب وتمؾ القيمة ا

األمومة، إلى الشعور بالنقمة حياليا لدى بعض األميات! ألنيا تحس بأنيا خاضعة لتمؾ 
القيمة، وأف عمييا أف تتحمؿ ما ىو فوؽ طاقتيا في سبيؿ أبنائيا، ميما صدر عنيـ وميما 
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والمجتمع. نتاجو أف األـ تعيش في  ارتكبوه مف أذى في حؽ أنفسيـ وحؽ والدييـ وحؽ األسرة
صراع داخمي بيف قوة ومشاعر الحب في األمومة وبيف محاربة تمؾ المشاعر السامية التي 
بداخميا ألنيا أصبحت مصدر عذاب وضعؼ اتجاه األبناء، مما يرىؽ قواىا الذاتية الداخمية، 

ألنيا  ثقيبلً  ئاً ؿ عبب ،تحت ىذا الضغط بأف األمومة ىبة ومكرمة ربانيةوحينيا لف تشعر 
اتجاه األبناء وبيف األلـ  مشاعر األمومة الحقيقيةمتطمبات ستعيش بيف المطرقة والسنداف بيف 

ي صراع داخمي ال يعرؼ والضرر الصادر مف األبناء، ومسئوليتيا الكاممة اتجاىيـ. فتعيش ف
  . اً لمسبلـ طريق

األـ بأنيا -ناء، ولذلؾ توصؼ المرأةاألمومة عاطفة ضعيفة ُمسيطر عمييا مف قبؿ األب -   
عاطفية وال يؤخذ برأييا ألف عقميا ُمسّير بعاطفتيا، فيناؾ الكثير ممف يعتقد بأف األمومة تعني 
أف تخضع األـ بمشاعر الحب إلى رغبات أبنائيا، وذلؾ ما أشارت لو إحدى المشاركات في 

ر قوة وأنا أشعر بالضعؼ اتجاه الورشة النقاشية حيف قالت: "كيؼ تقوليف بأف األمومة مصد
ليست تمؾ ىي  أبنائي ومتطمباتيـ وال أستطيع أف أقوؿ ليـ كممة ال، أو أكسر خاطرىـ".

وليست بالعاطفة الضعيفة  األمومة! ألف األمومة ىي جممة فضائؿ وأخبلؽ تبعث بالقوة،
 لصفات األمومة.ذلؾ يعود إلى عدـ الفيـ الواضح و  الُمسيطر عمييا مف قبؿ األـ واألبناء،

خمط صفات األمومة بصفات األنوثة الذي ظير في نتائج الورشة النقاشية ىو نتاج بث  -   
% مف 69لمغواية، فكوف  اً أو مصدر  اً الرسائؿ السمبية التي تربط المرأة بكونيا عورة أو شر 

غراء ىي مف صفات األمومة! ت مؾ المشاركات يريف بأف صفات األنوثة مف دالؿ وجاذبية وا 
مشكمة، وخاصة بالنسبة لئلغراء!! وتأكيد عمى ما يسعى إليو أصحاب فكرة األمومة األولية مف 

 ورؤية بأنيا عورة. ،جعؿ المرأة محصورة باألبناء وميدانيا األسرة فقط

كذلؾ الخمط بيف صفات األمومة وصفات النفس المذمومة التي ظير في نتائج الورشة  -   
الرسائؿ السمبية لؤلمومة األـ مف أثر -تغييب لمكانة المرأةوالالنقاشية ىو نتاج القير 

% مف المشاركات يريف بأف صفات النفس المذمومة مف 62األساسية وتداعياتيا، فكوف 
تحامؿ وغيرة وأنانية وقسوة وتفضيؿ وخبث وضعؼ وتصّنع ىي مف صفات األمومة! وخاصة 

  بأفكار األمومة األولية األساسية.  مدى تأثر المرأةصفة الخبث تمؾ مشكمة وتأكيد عمى 
 

  لميدانيخبلصة البحث ا 
أكد عمى الستكماؿ وتوضيح ما خفي في الجزء النظري، كما جاء البحث الميداني كضرورة 

فنتائج ، الكثير مف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في الجزء النظري وأظيرىا بصورة واضحة



169 
 

وسائؿ جمع المعمومات ومف خبلؿ التعامؿ الميداني المباشر مع المشاركيف وما عبروا عنو، 
 كشؼ عف عدة أمور ىي كالتالي: 

األـ غير واضح، وصفات األمومة متداخمة مع صفات -تأكد أف مفيـو األمومة لدى المرأة
ة مشوىة غير األنوثة كاإلغراء! وصفات النفس المذمومة كالخبث! فما ىي النتيجة؟ أموم

 محددة الصفات والمبلمح، أمومة ضعيفة، وذلؾ ما سيظير بوضوح في النقاط التالية.  

نى األمومة وىذا ما لـ يكف مف المتوقع تبّيف مدى صعوبة قدرة المشاركات عمى التعبير عف مع
عمى اإلطبلؽ. والذي بدوره جعؿ اإلجابات إما مقتضبة ومختصرة في كممة واحدة كالوجود أو 
الحياة، أو مختمطة بما تقـو بو األـ مف األعماؿ واستخداـ كممة أـ وأبناء بدؿ مف التحدث عف 

 األمومة كصفات أو مشاعر. 

األـ" وبيف -مفيـو األمومة، والخمط بيف ذات "المرأةلوضوح العدـ تجمى وبصورة واضحة وجود 
مشاعر األمومة، وبالتالي الخمط بيف حقيقة األمومة كتركيب تكويني روحي وبيف دور األمومة. 
وىذا ما أظيرتو النتائج المختمفة لؤلسئمة المتشابية. وأيضًا الحديث عف األـ وأدوارىا في 

 األمومة؟المقاببلت حينما ُطمب منيا بياف ما ىي 

اتضحت جوانب تـ اإلشارة إلييا بصورة عابرة في الجزء النظري، ولكف في الجزء العممي برزت 
المشكمة بصورة كبيرة مما استدعى الوقوؼ عندىا لتوضيحيا بدرجة أكبر، ومنيا الفرؽ بيف 
أمومة اإلنساف والحيواف، فتـ عمؿ مخطط لخط األمومة وبياف وجو االلتقاء واالختبلؼ بيف 

وكذلؾ بالنسبة لبلختبلؼ بيف صفات األمومة وصفات األنوثة مما أمومة اإلنساف والحيواف. 
   استدعى الوقوؼ لبياف الفارؽ بتفاصيؿ أكثر.

كما اتضح تأثير صفات األنا عمى بعض المشاركات وعدـ قدرتيف عمى الفصؿ بيف صفات 
ىذا ما نبو إليو الجزء النظري في النفس السمبية المادية وصفات األمومة الروحانية القيمية. و 

المشاركات  ىطمب حماية األمومة مف النفس البييمية الفيروسية. والذي عبرت عنو إحد
بمصطمح األمومة األنانية ووضحتيا بقوؿ "أنا وأوالدي وما بعدي الطوفاف". ومنيا خرج مفيـو 

وعمى األـ أف بناء واألـ، صيانة األمومة، بمعنى حمايتيا والمحافظة عمييا كأمانة مف أنا األ
 خضع نفسيا وأبناءىا لقيـ األمومة وليس أف تطوع األمومة لخدمة النفس.تُ 

ظير بوضوح أف غالبية الكممات الُمعبرِة عف األمومة أو عف محبة األـ تناولت الصفات 
الرحمانية مف حب وحناف وأماف وتضحية ..الخ، وحاجة الجميع إلييا مف الطفؿ إلى الرجؿ، 

واإلدارية رغـ  ةالطفمة إلى المرأة نفسيا صاحبة ىذا العطاء، وغياب الصفات الممكوتي ومف
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نيا  التعامؿ الدائـ لؤلـ باألمومة! ولـ ترد إال مشاركة يتيمة بينت بأف لؤلمومة صفات إدارية، وا 
 في التربية تستخدـ قاعدة الحـز والميف.  

ئؿ جمع المعمومات، في التعبير عف الحب ىي القيمة التي نالت النصيب األكبر في وسا
وىي القيمة التي أظيرىا الجزء النظري في أنيا ، الحياة"نبع الحناف والحب و "األمومة واألـ 

 األكثر قدرة عمى جذب الطاقة االيجابية والتفاؤؿ وطمب السبلـ وتوفير األماف.  
حمؿ كؿ قيمة حسنة تبيف التطابؽ بيف الجزء النظري والعممي الخاص بأف األمومة واألـ ت

 معانيفيو مف  الوجود بكؿ ما"األـ كؿ معنى جميؿ"، "ومعنى لمخير، فكانت الكممات المعبرة 
كما ظير التطابؽ في بياف ما تمتاز بو تمؾ الصفات مف . "رمز الخيرو رمز الحياة "،"حموه

"الصدر عبير عنو الثبات والبل محدودية في الحب والعطاء واألمؿ الممتد بامتداد حياتيا، فتـ الت
"، مف ينتظرؾ دائمًا ميما غبت"الحب الذي يضمني دائماً"، "األـ ىي  الحنوف الذي ال يتغير"،

 وىذا ما جعؿ القيـ األخبلقية في األمومة واألـ تتحوؿ إلى فضائؿ.، "حب غير مشروط"

وذلؾ مما استدعى وتداعياتيا عمى المشاركات بصورة واضحة  ظيرت رسائؿ األمومة األولية
 أف ُيفرد ليا فقرة خاصة سبقت الخبلصة. 

بعد االنتياء مف طرح الجزء النظري مف البحث فكرة األمومة المشروع الرائد لئلنسانية، ولكف 
 الجزء العممي لمبحث تأكد ضرورة العمؿ بذلؾ المشروع مف أجؿ: 

 ة والفضيمة الممكوتية.الفيـ الصحيح الواضح لؤلمومة تمؾ القيمة اإلنسانية األخبلقي  .1
 األـ عف صفات وفضائؿ األمومة. -فؾ ارتباط ذات ودور المرأة  .2
 القدرة عمى التمييز بوضوح بيف صفات األمومة وصفات األنوثة وصفات النفس.   .3
 لقوة داخمية كامنة بحاجة إلى تفعيؿ.   اً األـ بأنيا تممؾ بداخميا مصدر -أف تدرؾ المرأة  .4
وفضائؿ تماثؿ ما  اً قيمة ما تممؾ بداخميا مف برنامج يحمؿ قيماألـ -المرأةتدرؾ أف   .5

 .يحممو الصالحوف واألنبياء
أف تعرؼ تداعيات ورسائؿ مفيـو األمومة الصحيح عمى نفسيا وكيفية تأدية دورىا   .6

 مع األبناء والمجتمع وأنيا رقـ كبير وصعب في الحياة.
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 األمومة المشروع الرائد لئلنسانيةالفصؿ السادس .. 

لمخروج الجزء النظري منو والعممي، أىـ النتائج التي خرج بيا البحث، يحمؿ ىذا الفصؿ 
األـ"، ُيجسد -تصمح لفكرة مشروع خاص بػ"المرأةباستنتاجات، حيف النظر إلييا وجدنا أنيا 

 األـ"  -فكرة "األمومة المشروع الرائد لئلنسانية" وتكوف بمثابة توصيات لكؿ مف "المرأة
ولكؿ إنساف صادؽ يرتئي صبلح اآلخريف وفؽ مسيرة األنبياء تماشيًا ولمؤسسات المجتمع، 

ي ِتَنا ُأم ًة ُمْسِمَمًة َلَؾ َرب َنا ﴿مع دعوة أبو األنبياء سيدنا إبراىيـ )ع(  َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِف َلَؾ َوِمْف ُذرٍّ
ليكونوا تمؾ الذرية المسممة،  (128:لبقرة)ا ﴾..َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا ِإن َؾ َأْنَت الت و اُب الر ِحيـُ 

والثبات واالستقامة وتكوف تمؾ الرسائؿ المستمدة مف جوىر األمومة ومواقؼ التوحيد 
اإلبراىيمية ىي مناسؾ اإلتباع ُتعيد اإلنساف إلى ذاتو فيستعيد ثباتو، وتصمو بقواه الداخمية 
ليكوف حرًا مستقيمًا في المنطؽ والفكر، ُمحتِرمًا لنفسو صائنًا لكرامتو، يعمؿ عمى تجسير 

لموصوؿ إلى ضعيا الحالي األـ" عمى تغيير و -، وتعمؿ "المرأةاليوة الراىنة بيف اإلنساف وذاتو
 ػػػػػػػػػػػػة".مّ "األُ المرأة 

 

  أواًل: أىـ نتائج البحث
   : نتائج الجزء النظري

نتائج ىذا الفصؿ ُمثبتة مف ما ىو موجود في معاجـ المغة والكتب نتائج الفصؿ الثاني: 
نيا بيذه  السماوية واألحاديث، والتي تـ حصرىا في: صفة األمومة ىي أىـ ما يميز المرأة. وا 
الصفة نالت التكريـ اإلليي في مفيـو األـ، وفي الُكتب السماوية، وفي معاجـ المغة التي تبيف 

ماـ والمرشد اإل أي ـ  أَ والمباني األخرى مف  ـ  األُ ة لغوية ما بيف مبنى منيا ما مفاده وجود عبلق
ُـّ كاأُلمًّة لة ما جاء في المغة بأفُيعطي دال ف. ُأم ةوالموجو، و   ". "اأُل

األمومة توجد في جذر لغوي واسع يحمؿ دالالت ومعاني عديدة ليا، ارتباط بمعاني  .1
 مما يدؿ عمى وجود عبلقة متبادلة في المعاني واألدوار. األـ واإلماـ واألمة، 

منشأ وأصؿ وعماد، كأميات الكتب وأـ القرى وأـ الكتاب، وفيو داللة عمو األـ تعني  .2
 شأنيا، وأىمية مكانتيا، وقوة مرجعيتيا، وذلؾ مف التكريـ اإلليي لؤلـ.

ومكانتيا والتوصية  اىتماـ الكتب المقدسة والقرآف واألحاديث النبوي الشريفة باألـ .3
 بيا، ذلؾ تكريـ آخر لؤلـ. 
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صفة األمومة سؤاؿ ما ىي األمومة؟ فتبيف أف  عفنتائجو إجابة كانت  : الثنتائج الفصؿ الث
ذات جوىر تكويني روحي معنوي مف القيـ والفضائؿ األخبلقية أساسيا الحب الحقيقي. والتي 

األـ قوة ومقدرة ال محدودة عمى التحمؿ  تعمؿ مف خبلؿ نظاـ أو برنامج إرادي إداري يمنح
".    -والعطاء والتضحية والحماية، وىي مصدر القوة الداخمية الذاتية "لممرأة  األـُ

ىذا الجوىر الروحي لؤلمومة يمتقي بالفطرة اإلنسانية السميمة، ألنو مف سنخيا، فُيكسب 
" قيمة مضافة مف الفضائؿ والقيـ، تكوف بيا األقدر عمى التعامؿ وتجسيد الصفات -"المرأة األـُ

 الرحمانية عمى أرض الواقع طبقًا لنيج الرسؿ واألنبياء.  

كّوف روح األمومة مف محبة مع خصاؿ الفطرة اإلنسانية تتقاء كما أف صفة األمومة بيذا االل
الخير لئلنساف ومحبة اإلصبلح وبإمكاف المرأة العمؿ بيا ليكوف ليا أكثر مف دور ابتداًء مف 
األسرة إلى الوطف. وأف اإلنساف بإمكانو تحصيؿ خصاليا حينما يسعى إلى تيذيب وتطويع 

 وصقؿ نفسو وتنمية ذاتو. 

الطرؼ الوحيد في ىذا العالـ الذي يحتاج إلى رعاية واىتماـ بقيـ األمومة،  األبناء ليسوا ىـ
 فبجانب أمومة األبناء ىناؾ أمومة الثقافات والحضارات والوطف. 

األـ" ومنحة إليية معنوية ُوِىبت ليا كما ُوِىبت مكنة  -األمومة ميزة ُخصت بيا "المرأة .1
 الحمؿ واإلرضاع.

فاألمومة  توجد القوة والعزة،األمومة صفات رحمانية ممكوتية، فمقابؿ صفات الرحمة  .2
 فضيمة ممكوتية ونظاـ إداري إرادي قوي يمتاز بالثبات والبل محدودية.  

أصيمة تنبع مف الذات عظيمة قوة مصدر لاألمومة ليست مشاعر ضعيفة بؿ   .3
 الداخمية لؤلـ، فتشكؿ قواىا الداخمية. 

عمى األـ حفظ  ،فة كريمة عالية وعمى األـ إكراميا، وىي ىبة إليية وأمانةاألمومة ص .4
  تمؾ األمانة واإلحساف إلييا بحسف التعامؿ مع ىذا الجوىر مف الفضائؿ.

األمومة صفة فضائؿ مف عالـ الروح بعيدة كؿ البعد عف أمومة الحيواف وصفات  .5
 األنوثة. 

إلى المرأة، ومف أبناء الرحـ إلى أبناء األـ خرجت مف أمومة المرأة لموطف: أمومة  .6
 أمومة ال تقصي المرأة مصدر األمومة. ،المجتمع، ومف األسرة إلى الوطف

.. تنقؿ فكر المواطف مف مستوى األخذ مف الوطف إلى مستوى تحمؿ الوطفأمومة  .7
جسور السبلـ واألماف وتبادؿ الخبرات والمعارؼ بيف المسؤولية والعطاء لموطف، وتمد 

 وب واألمـ. الشع
 



174 
 

ىؿ بإمكاف اإلنساف إبراىيـ )ع(؟ و  ُأّمةسؤاليف ما ىي  عفأجاب الفصؿ  الرابع:نتائج الفصؿ 
نبي ا إبراىيـ )ع(، لتكوف صفات ُخمقية وخطوات عممية ُأّمة شرح مفيـو و ؟ "ُأّمة"أف يكوف 
 ومعايير تُتيح لئلنساف مكنة التطبيؽ حيف يرغب باالقتداء. بمنياج 

لجوىر واليدؼ واألساسات رابط ما بيف األـُ واأُلمة، مف حيث تقارب اتوصؿ إلى وجود كما 
الداعمة واألدوات الفاعمة والحب الحقيقي، وتكامؿ األدوار الساعية إلى الوحدة والتقريب 

ُكٍؿ بحسب موقعو والدور الُمكمؼ بو ووعيو  ،والتطوير واإلصبلح والرقي بإنسانية اإلنساف
ُـّ كاأُلمًّةمعاجـ المغة بأف بياف التطابؽ الذي بيف األـ واألمة الوارد في  وسعيو. لنشيد  ،""اأُل

  األمة".-اإلنسافأمومة "و األمة"-األـأمومة "ونحصؿ عمى مفيوميف أساسييف ىما 

نور المعرفة ىو حاجة المرأة الممحة مف معرفة الذات والقدرات، وتحديد الخيارات، وامتبلؾ وأّف 
ف كاف في حد ذاتو تطور مف حاؿ إلى األحسف، إال إنو ال وىذا التغيير  األولويات. اإليجابي وا 

الحياة التي  أسموبالطيبة، بؿ يفرضو  النوايايأتي بضغطة زر، ومف ثـ ىو أمر ال تقرره 
  . واعتزازتختارىا وتفرضيا لتحياىا بكرامة 

العمـو اإلنسانية والعقمية التوحيد و إبراىيـ )ع( ىو األصؿ والمنشأ في رفع قواعد  .1
والفمكية، وعمـو التطوير الذاتي واإلداري، وعمـ الثبات واالستقامة، والتضحية والفداء، 

 الحوار، والتطوير واإلدارة البشرية واإلنسانية. والتساؤؿ و 

صفات الخير ىي أساسات أرساىا إبراىيـ )ع( لمناس، ليتخذوىا مسمكًا لحياتيـ  إفّ  .2
 ثوابت التي ال يقبؿ التخمي عنيا. الالوحدة واإلصبلح والمحبة ىي  واختبلفاتيـ وأف

عمؿ عمى إبراىيـ كاف األصؿ والمنشأ في رفع قواعد "التخطيط االستراتيجي". حيف  .3
بعيدا عف تبعية المجتمع  في تفكيره، اً حر  اً الرفع مف قيمة اإلنساف لنفسو، ليكوف فرد

 صاحب ىمة وجدية وبصيرة. واألفكار الميتة السائدة. و 

ىي المنشأ واألصؿ في بياف أف اإلنساف بمقدوره أف يقؼ ضد  ةالمواقؼ اإلبراىيمي .4
 اً قوي اً إداري اً نفسو، ضد شيواتو وغرائزه، فذلؾ ليس بمستحيؿ، وأنو يمتمؾ برنامج

 عميو االلتفات إليو وتفعيمو. 

 أّف أمومة األنبياء والمصمحيف ىي محبة فعؿ الخير واإلصبلح في أوطانيـ.  .5

  األـ" عمييا أف تؤمف بقدرتيا وأف باستطاعتيا أف تكوف أمة بصفات األمومة. -"المرأة .6
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المرأة تحتاج أف تسعى وتتحرؾ مف الموقع الذي فرض عمييا مف مكانيا ومكمنيا  .7
وتفكيؾ األوىاـ المقيدة لحريتيا إلى المعرفة ، المريح لتخرج مف دائرة الجيؿ بحقوقيا
 .المحفزة ليا عمى العمؿ والبحث والتغيير

 

  ء العممينتائج الجز 
 صعوبة التعبير عف مفيـو األمومة.  .1

األمومة كصفات، وبيف األـ كذات وكياف، الخمط بيف ، و عدـ وضوح مفيـو األمومة .2
 وبيف تربية األبناء كأحد األدوار التي تقـو بيا األـ. 

 ضعؼ القدرة عمى التمييز بيف أمومة اإلنساف وأمومة الحيواف. .3
  التمييز بيف صفات األمومة وصفات األنوثة وصفات النفس. القدرة عمى ضعؼ  .4

 مشاعر ضعيفة. كومة مشاعر قوية واألمكحيرة وتردد بيف األمومة  .5

األمومة واألـ ىي الحياة، وىي الجامعة لصفات الرحمة وىي حاجة ممحة لكؿ إنساف  .6
 المرأة والرجؿ، والصغير والكبير. 

 الحب ىو القيمة األكبر في األـ الذي يمدىا بصفات الثبات واالستمرارية البل محدودة.  .7
األـ في -لممرأةفي أف الصورة المثالية  ،مفيـو األمومة األولية األساسيةظيرت سمطة  .8

 وذلؾ ىو الحد النيائي لؤلمومة الصحيحة.   باألبناءىتماـ االرعاية و اإلنجاب، وال
 

  ثانيًا: استنتاجات البحث
عدـ مف أمومتيا، مما تسبب في  جرتىُ األـ" -ىناؾ كارثة كبيرة وىي أّف "المرأة .1

 ،واآلخريف األـ نفسيا-لدى المرأةفي معانيو الذاتية التكوينية  وضوح مفيـو األمومة
 الذي تبّيف في: . تناقض وقمب مفيـو األمومةالخمط و وظيور ال

الفصؿ ما بيف األمومة كصفات روحية أخبلقية، وبيف األـ ضعؼ القدرة عمى  . أ
 كذات وكياف وبيف تربية األبناء كدور. 

األـ وأدوارىا في األسرة -سيادة مفيـو األمومة األولية وتداعياتيا عمى المرأة . ب
 والمجتمع، ومنيا:  
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األـ أف األمومة تحتوي عمى صفات الخير والقيـ مف المحبة -معرفة المرأة -
والعطاء والتضحية والسبلـ.. الخ، ولكنيا موظفة وخاصة وال تستعمؿ إال 

 لؤلبناء فقط.
ليس لؤلـ قدرة عمى  ضعيفةومة عمى أنيا مشاعر وأحاسيس النظرة لؤلمسيادة  -

 التحكـ فييا، وىي المسيطرة والمحركة لقمب وعقؿ األـ. 
الصفات الظاىرة عمى األمومة ىي صفات الرحمة والمحبة وغياب الصفات  -

 . الممكوتية اإلدارية
 األبناء ممكية خاصة، وشأنيـ التربوي التعميمي الصحي النفسي خاص باألـ.  -
األمومة صفات األنوثة التي ىي مف صفات الجسد وبيف صفات الخمط بيف  -

  التي ىي مف صفات الروح. 
صفات الروح القائمة عمى القيـ واألخبلؽ والفضائؿ، ذات أساسات قوية األمومة مف  .2

 وثابتة متصمة بنظاـ متكامؿ مف الخالؽ إلى الكوف إلى األنبياء إلى األـ.  
صفة أكسبت األمومة مّف تدامة البل مشروطة والبل محدودة ىي الثبات وااللتزاـ واالس .3

 الفضيمة. 

صفات األمومة مسيرتو في الحياة لثبلثية في حاجة اإلنساف بصورة قوية وواضحة  .4
دارية. األمة مف  رادية وا   صفات رحمانية وا 

 األـ ىي األكثر استعدادًا لمتعامؿ مع المواقؼ اإلدارية واإلنسانية ألف-ّف المرأةأ .5
 حساباتيا وأولوياتيا واىتماماتيا تصب في مصمحة اآلخر وليس المصمحة الشخصية.

صفاتو لو ُتعيد مواقؼ أمومة بيئتو ومؤسساتو كما األبناء بحاجة إلى  -الوطف فّ أ .6
 . المسموبة

ىناؾ فصؿ وعدـ إدراؾ بأف صفات األمومة مماثمة لمقيـ التي تدعو ليا كتب السماء  .7
ف اختمفت  النسبة فيما بيف األـ واألنبياء. والصالحيف، وا 

 والصالحيف يمتقي مع جوىر الفضائؿ الرحمانية لؤلمومة. أّف الجوىر األخبلقي لؤلنبياء .8

مقدرة عظيمة تعد مف الثبات وااللتزاـ واالستدامة البل محدودة في صفات األمومة،  .9
ال يمتمكيا أو يتعامؿ بيا إال كؿ شخص رفيع، مسمكو ، خمؽ األنبياء وفضائميـ

 وطريقو طريؽ ومسمؾ األنبياء والرسؿ والصالحيف. 

نبي ا إبراىيـ )ع( صفات ُخمقية وخطوات عممية بمنياج يرتكز عمى ُأّمة إّف  .10
مغالبة األىواء باالستقامة، وبناء األخبلؽ اإلنسانية، واقتناء المعارؼ والعمـو 
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العقؿ بالتفكير المنطقي الحر الواعي الموصؿ لمتوحيد، وصياغة تمؾ  ارعما  و اليادفة، 
معايير لئلتباع ُمتاحة لكؿ  وفؽالُمرتكزات في خطة متكاممة تُقّوـ حياة اإلنساف، 

 إنساف ُمحب لبلقتداء بنيج اأُلمة. 
تمتاز بالثبات واالستمرارية،  األـ"-ىبة الخالؽ "لممرأة ىي اأُلّمة":-"أمومة األـُ أفّ  .11

جوىر شامؿ لمفضائؿ األخبلقية قيمة إنسانية ذات  ُتكسب األـ قوة ذاتية داخمية. وىيف
جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية اً سامي اً يدفوالعزة، حاممة ل
تتعامؿ بيا بمحبة مف أجؿ الوحدة العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، 

والسبلـ والتطوير، في كؿ موقع مف األسرة إلى الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، 
 ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ.

جوىر شامؿ لمفضائؿ األخبلقية قيمة إنسانية ذات  ىي اأُلّمة": -"أمومة اإلنساف أفّ  .12
جامعة ما بيف صفات الرحمة والقوة مستمدة مف صفات الخالؽ الرحمانية والممكوتية، 

، تعمؿ عمى تطبيقو باألخبلؽ الفاضمة والمثؿ اإلنسانية اً سامي اً يدفوالعزة، حاممة ل
ُتكسب تمتاز بالثبات واالستمرارية، العميا، مستندًا عمى االستقامة والمعرفة والتخطيط، 

تحرير ورقي وتطور اإلنساف قوة ذاتية داخمية، ُتساعده عمى التعامؿ بمحبة مف أجؿ 
وير، في كؿ موقع مف األسرة إلى الوحدة والسبلـ والتطإنسانية اإلنساف، ومف أجؿ 

 الوطف، ومف الحضارات إلى الديانات، ومف اأٌلّمة إلى اأُلّمـ. 
ديد الخيارات، نور المعرفة ىو حاجة المرأة الممحة مف معرفة الذات والقدرات، وتح .13

 وامتبلؾ األولويات، لبموغ مرتبة المرأة األمة. 
 

 لثًا: التوصيات اث
األمومة المشروع الرائد بيف جناحي البحث النظري والعممي، فمف خبلصة الجزء النظري مف 

وقد تـ بياف مطابقتيا مشروعًا رائدًا لئلنسانية، البحث خرجنا بأف األمومة تصمح بأف تكوف 
لعناصر وخطوات المشروع، ولكف بالجزء العممي تأكدت وتحددت التوصيات والرسائؿ الفكرية 

 العممية لكؿ مف ىو بحاجة إلى ىذا المشروع ومعني بو. وىي كالتالي: 

 "األمومة المشروع الرائد لئلنسانيةأ. التوصيات: "
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مة مف جوىر واحد يستقي مف ذات المشكاة. تجوااًل في محيط البحث تبيف بأف األمومة واأل
جوىر حمؿ صفات الرحمة والقوة، صفات أخبلقية )األمانة واإلخبلص والتسامح والعفو 
الصدؽ...الخ( وصفات عممية دافعة لمخير )التخطيط والتنظيـ والتدريب والتطوير...الخ(.  

والقدرة عمى التضحية  وأساسات داعمة تعمؿ كأدوات صيانة وحماية )قوة التحمؿ والعطاء،
والدفاع( وفي الوقت نفسو ىي بمثابة اختبار يعكس مصداقية الفرد، ومدى التصديؽ والتعامؿ 
 اً مع ذلؾ الجوىر األخبلقي. ىذا الجوىر مف الصفات الرحمانية الممكوتية مثمت مادة خام

 لمشروع ُأّمة، المشروع األصؿ والرائد لئلنسانية. اً أساسي اً ومكون

محور السيادة في المحيط اإلنساني، والمنظور الذي بواسطتو تتحدد القيـ  روع..شكؿ المش
. سواء كاف المحيط اإلنساني الداخمي لئلنساف نفسو؛ أفكاره اً الُمختارة ليكوف اإلنساف إنسان

مشاعره قراراتو استجاباتو أحبلمو عبلقاتو معامبلتو. أو المحيط اإلنساني الخارجي الذي 
يتواجد فيو ابتداًء مف األسرة إلى المواقع الدراسية، ومف مؤسسات العمؿ إلى المجتمعات 

ات التواصؿ االلكترونية. جميعيا البد مف أف يتحرؾ األىمية، ومف مواقع الترفية إلى ممتقي
 اإلنساف في ممارساتو اليومية وفؽ رسالة أخبلقية مرتكزة عمى جوىر قيـ األمومة واألمة. 

دستورًا أخبلقيًا لئلنسانية. ُيحقؽ بصفاتو الممكوتية الحماية وحفظ حؽ  وضع المشروع..
نصافو. وبصفاتو  اإلنسانية مف أىواء ورغبات النفس مف عدـ االعتداء عمى حؽ اآلخر وا 
الرحمانية عمى سيادة التناغـ والتوافؽ واالنسجاـ الداخمي لئلنساف ليكوف في حالة سبلـ 

 ي مع عممو وأسرتو وأصدقاءه وعبلقاتو ومعامبلتو. داخمي مع إنسانيتو، وسبلـ خارج
نما صفات جامداً  شيئاً  ليسبالحركة والممارسة اليومية الدائمة، فيو  المشروع.. اختص ، وا 

قابمية لمتطور والتكيؼ المستمر مع الحاجات والوضعيات الجديدة، بمعنى اتصافيا بالمرونة 
استجابة لمموقؼ والوضع والظرؼ  .الزمف عبر والتطور االستمراريةبمبدأ مة والحيوية، عام

والبيئة، مثاؿ: التسامح واجب، والعقاب حؽ العدالة )كالسرقة مثبًل(، ولكف ليس في كؿ 
 األحواؿ أو مع الجميع. 

، بمعنى معيف بمحيط جامد ممتصؽ خاص نتاجبصفات شاممة فيي ليست  ..امتاز المشروع
تالي فإف استخداميا قاصر الالوالديف لتربية األبناء، وب أنيا ال تصمح أو ال ُتستخدـ إال مف ِقبؿ

لصيقة بكؿ فرد، وكؿ بؿ ىي صفات عمى األسرة أو المؤسسات التربوية التعميمية كالمدارس. 
عبلقة، وكؿ معاممة. وبالواقع المميز لكؿ مؤسسة بمتطمباتيا الخاصة، سواء كانت مؤسسة 
األسرة أو مؤسسة اجتماعية، دينية، قانونية، قضائية، تربوية، صحية، رياضية، تجارية، 
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 فييكوف اإلنساف وجميع تمؾ المؤسسات  المعنى وبيذاسياسية، سياحية، فنية أو صحية. 
 تطور ونماء ورقي، وتقييـ وتصويب وتكّيؼ مع التغير المستمر لمواقع.  حركة

بصفاتو الشاممة لمجميع، والمفتوحة عمى المؤسسات، التي فتحت باب  شمؿ المشروع..
 إجراءاتبحسب مكانتو وموقعو، وبالتدقيؽ عمى  الجماعي، ُكؿٍ لممشاركة والمشورة والتفكير 

واقعيا العممي، و مع طبيعتيا وسياستيا  بلئمةلجعؿ المؤسسة مالحاكمة،  قوانيفالمؤسسة وال
أولويات الصفات والقيـ والمبادئ التي تؤطر نوع المؤسسة ورسالتيا لتحقيؽ  تحديدوذلؾ ب

منيجيتيا وأىدافيا والرؤية المستقبمية. مثاؿ: أولويات المؤسسات الصحية ىي الصفات 
ؿ معو وىو المريض، ولكف صفات القوة ىي الرحمانية بالنسبة لمطرؼ الثاني الذي تتعام

 أولوية المؤسسات الجنائية بالنسبة لمطرؼ الثاني وىو المتيـ أو الجاني. 

جميع العناصر التي تسمح بتحقيقو، مف حاجة جميع الناس إليو، ومف  تضمف المشروع..
تحقيؽ المكسب الوفير لئلنساف حيف التطبيؽ مع نفسو ولآلخر في جميع مناحي الحياة. وفي 
تحقيؽ السبلـ الداخمي مع ذاتو والسبلـ الخارجي مع المجتمع في كافة مؤسساتو، والسبلـ 

أىدافو وخطتو لحياتو مع خطة الخالؽ لو، فيتممس ىدؼ الروحي مع خالقو، فتتطابؽ رؤيتو و 
 وجوده في ىذه الحياة، ويعمـ بأنو إنساف لـ ُيخمؽ ليزفر ويشيؽ.. بؿ ليحيا الحياة. 

لُيشكؿ ىذا المشروع.. مشروع األمومة األمة الميد الطبيعي األصيؿ الرائد إلنسانية اإلنساف، 
 فيكتمؿ تطبيؽ التكريـ اإلليي لئلنسانية.   

 

 ب: التوصيات والرسائؿ العممية لممرأة واإلنساف والجيات المعنية:   

 األـ" عمييا أف ُتفكر وتتيقف:   -أواًل: أ. "المرأة

 األـ.  -إّف األمومة ىبة ومكرمة إليية خاصة بالمرأة .1
األمومة صفات ذات جوىر تكويني روحي مف القيـ والفضائؿ األخبلقية أساسيا  إفّ  .2

الحب الحقيقي. وبرنامج إرادي إداري يمنح األـ قوة ومقدرة ال محدودة عمى التحمؿ 
".    -والعطاء والتضحية والحماية، وىي مصدر القوة الداخمية الذاتية "لممرأة  األـُ

متقي بالفطرة اإلنسانية السميمة، ألنو مف سنخيا، ىذا الجوىر الروحي لؤلمومة ي إفّ  .3
" قيمة مضافة مف الفضائؿ والقيـ، تكوف بيا األقدر عمى التعامؿ -فُيكسب "المرأة األـُ

 وتجسيد الصفات الرحمانية عمى أرض الواقع طبقًا لنيج الرسؿ واألنبياء.  
مواقع صنع القرار، الرحمانية واإلدارية في  إّنيا األقدر عمى العمؿ بصفات األمومة .4

رساء األمف والسبلـ.  دارة الخبلفات والمفاوضات، وا    وا 
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 عميِؾ أف تعممي عمى:  األـ" عمييا أف تعمؿ عمى: -ب. "المرأة  

بايجابية التعامؿ بجوىر أمومتيا بوضعيا ضمف االىتماـ الذىني، و  أف ُتقّوي صمتيا .1
صرار ويقيف ،تامة لدييا عمى تفعيؿ تمؾ الفضائؿ بداخميا بوعي لينشط  ،وبقوة وا 

 . اإلدراؾ العقمي

 بث الوعي بمفيـو مشاعر األمومة وصفاتيا التكوينية الرحمانية والممكوتية واإلدارية. .2
تحرير األمومة مف صفات األنوثة التي شوىت صورة المرأة وأبقتيا في مستوى أدني  .3

 في الحياة.
الستدامة البل محدودة في صفات األمومة في المجتمع توظيؼ القدرة عمى الثبات وا .4

 ومواقع طمب األمف والسبلـ في العالـ.  
صيانة أمومتيا مف صفات النفس المذمومة، واف تخضع ىي واألبناء إلى جوىر  .5

األمومة ال أف تطوع القيـ والفضائؿ األخبلقية لؤلمومة إلى أنا النفس وأىواء األبناء، 
 كوف أمومة رحيمة عزيزة قوية. لكي ُتثمر التربية وت

والتي تؤصؿ ضعفيا واستكانتيا ومحدودية  ر ممارساتيا الحياتية الراىنةأف تغيّ  .6
إلى ممارسات حياتية جديدة تؤصؿ استقبلليتيا وقوتيا وىويتيا اإلنسانية،  ،قدراتيا
 عف النيوض بواقعيا وامتبلؾ مصيرىا، المسئولة فيي 

توظيفيا التوظيؼ الحسف لتتجاوز و مف معرفة الذات والقدرات االنتفاع بنور المعرفة  .7
بيا الوضع الذي تعيشو والصورة التي رسميا ليا اآلخروف. وعمييا البدء السريع 
 .بتغيير ىذه الصورة ورسـ مبلمحيا الجديدة بعمميا عمى الصعيد الشخصي والمجتمعي

نيتيا وحريتيا، ومف المعتقدات مف األفكار السمبية والثقافة المضادة لكماؿ إنساالتحرر  .8
 لتقترب مف ذاتيا،، تيا، حينيا سيضيء نور المعرفة بداخمياواألوىاـ المقيدة ألموم

سع مساحة الخيارات أماميا ومف ثـ ستتمكف مف تحديد أولوياتيا بنفسيا وستت
  وستكوف ىي صاحبة القرار.

 

 الزوجاف:  -ثانيًا: األسرة  

الخروج مف دائرة التسمط إلى الشراكة القائمة عمى التعامؿ بيف الزوجيف بالصفات  .1
الرحمانية، وتفعيؿ صفات األمومة األمة كصفات رحمانية ممكوتية في التعامؿ المشترؾ 

:﴾َوَجَعَؿ َبْيَنُكـ م َود ًة َوَرْحَمةً ﴿اليومي، وفؽ توصية الرحماف    .(21)الرـو
 بنائيـ بتفعيؿ صفات األمومة األمة، في األسرة. ، وألالقدوة في أنفسيـ .2
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تحديد ىدؼ اإلنجاب والتخطيط لتحقيؽ ىذا اليدؼ بالعمؿ المشترؾ وفؽ قيـ ومبادئ  .3
 وأخبلؽ األمومة األمة المرتبطة بتعاليـ السماء تيمنًا بإبراىيـ )ع(.  

 

 ثالثًا: مؤسسات المجتمع لتعمـ بأف: 

 ىناؾ حاجة مجتمعية ماسة لتفعيؿ أخبلقيات األمومة والعمؿ بمقتضاىا.  .1
قيمة وارتقاء وتقدـ المؤسسات نابع مف تفعيؿ القيـ األخبلقية اإلنسانية، والتي تعد  .2

 األـ األكثر اتصااًل وقدرة عمى العمؿ بتمؾ الصفات الرحمانية اإلدارية. -المرأة
في األسرة مع األبناء، ىي ذات ضحية والحماية الحب والعطاء والتّف قيـ األمومة مف أ .3

القيـ في الوطف مع كؿ عمؿ تجاري أو فني أو إداري، وفي كؿ دور سياسي أو 
 اجتماعي، وفي جميع مواقع اتخاذ وتنفيذ القرار.

الفساد والرشوة  ، ورفضةالحفاظ عمى البيئة ىو موقؼ أموماألمومة محضف الوطف، ف .4
ة، واحتضاف الكفاءات وتوفير أجواء األماف المناسبة ىو موقؼ أموموالمحسوبية 

والعمؿ السياسي اليومي الذي يأخذ لئلبداع والتطوير واالختراع ىو موقؼ أمومة، 
ة، وتقديـ برامج ومقترحات لتطوير التعميـ أموم باعتباره مصمحة المواطنيف ىو موقؼ

قبؿ جميع المسؤوليف  والنظاـ الصحي والخدمات العامة والمنشآت ووسائؿ التواصؿ مف
أمومة  والموظفيف في الوزارات والمؤسسات واألعماؿ الخاصة والعامة ىو موقؼ أمومة.

، وثقافات وعادات الشعوب، ولمديانات، وحضارات األمـ.   حاضنة لمعمـو

 

 رابعًا: المناىج التعميمية:

الرحمانية الممكوتية اإلدارية كمنيج دراسي تدريبي -إدراج مفاىيـ األمومة األمة .1
 عممي في المناىج الدراسية التأسيسية. 

 العمؿ والتعامؿ بمفاىيـ األمومة المجتمعية في األركاف التعميمية برياض األطفاؿ. .2
رعاية  أمومة التعميـ تعني أف المناىج والحضارات والثقافات جميعيا بحاجة إلى  .3

واىتماـ وتنقيح وتجديد في كافة المؤسسات التعميمية، مف أجؿ النماء الذي يخمؽ 
 روح المنافسة الشريفة اليادفة إلى التكامؿ والتطور.

 

 خامسًا: النظـ والتشريعات والقوانيف: 
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األمومة الحامية إلى الوطف تعني حماية مؤسساتو مف الفساد، وشبابو مف الضياع،  .1
النحبلؿ، ومجتمعاتو مف التنازع، ودياناتو مف التطرؼ، بوضع النظـ واألخبلؽ مف ا

 والتشريعات ومراقبة تطبيؽ القوانيف.
أمومة القوانيف الحنونة عمى البيئة، واإلنساف، والقيـ واألخبلؽ. أمومة معطاءة تنشد  .2

 التقدـ والتطور والتنمية لكؿ إنساف وفي جميع مجاالت الخير ولكؿ بمد.

القوانيف المدافعة والمتصّدية لكؿ متحرش بأمومتيا )الفساد( في مجاالت أمومة  .3
 العمؿ، ومواقع صنع القرار، والمنتيؾ لمحقوؽ، والمزور لمعقائد.

أمومة القوانيف المحبة الموحدة الجامعة لمناس عاممة مف أجؿ اإلصبلح، تضـ األسرة  .4
 .   اً ُأممي اً حضاري اً أخبلقي اً إنساني اً والمجتمع والوطف والعالـ، ليكوف مفيـو األمومة جوىر 

 

 سادسًا: المؤسسات الدينية: 

 تجديد الخطاب الديني واالقتداء بسنة الرسوؿ األكـر )ص( في تكريمو لممرأة.  .1
األـ" ىي األقدر واألكفأ معرفة بجوىر األمومة، وبمتطمبات دورىا في األسرة -"المرأة .2

 والمجتمع، فيي بحاجة إلى دعـ ومساندة وتوجيو وليس إلى وصاية وتقييد. 
التي كرمت  الكؼ عف حصر المرأة في أنوثتيا والتطمع لمبحث في صفات األمومة .3

َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت ﴿. عمبًل بقولو ومساندتيا في أدوارىا المجتمعية ،وخصت بيا
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمنَكرِ   (71)التوبة:﴾َبْعُضُي

 

 سابعًا: مؤسسات اإلعبلـ:

وامتياف كرامتيا.. وتكريميا ببياف حقيقة ما تممؾ مف جوىر جعؿ المرأة سمعة الكؼ عف 
وتشجيعيا عمى الرقي الشريؼ النظيؼ بعرض انجازات النساء المواتي ليف أدوار في االكتشاؼ 

 لمتنمية.  اتوالدعوة لمتغيير وطمب السبلـ والداعم
 

 ثامنًا: مؤسسات المجتمع المدني: 

وغيرىا العاممة عمى إقصاء واإلعبلمية إف المؤسسات والجيات المجتمعية والثقافية والدينية 
بعادىا مف ساحة الوطف، أو استغبلليا  المدني واجب ومسؤولية المجتمع يكوف مف المرأة وا 

 وتفنيدىا.لممرأة المناىضة الخاطئة والمعتقدات محاربتيا ومحاربة األفكار بأكممو، 
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 تاسعًا: لكؿ إنساف.. ينشد أمومة األمة: 

األخبلقية، أمومة باإلمكاف تحصيؿ خصاليا لدى كؿ إنساف أمومة القيـ نّذكر كؿ إنساف بأّف 
يحمؿ ىـ  ادٌؽ محبٍ صمصمح تقي، وموظؼ أميف، وتاجر نزيو، وسياسي شريؼ، وكؿ فرد 

شريطة أف تكوف لو رؤية وىدفًا ساميًا لحياتو، يعمؿ عمى تحقيقو بمصاديؽ  غيره ووطنو.
 التعاليـ اإلليية.  

، اً الكذب شائعيكوف حيف كؿ إنساف يسعى ألف يكوف أمة، التمسؾ بقيمة الصدؽ عمى 
والسرقة سيمة التداوؿ، وبالوحدة حيف يسود الفكر الطائفي أو  باألمانة حيف تكوف المحسوبيةو 

، وباالنضباط وااللتزاـ حيف يكوف التسيب الغش والتطفيؼالعنصري، وبالعدؿ حيف يستشري 
 . اً ع، والوفاء بالعيد وااللتزاـ بالكممة حيف يصبح النكث بالعيد مشاعواالنفبلت ديدف الجمي
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 عندؾ قوية؟ىؿ غريزة األمومة  (ب، 4الممحؽ )       

 .googleرسومات مف محرؾ البحث  (:5الممحؽ )

 مبلحظات (:6الممحؽ )
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 المبلحؽ

 االستبياف..  (أ، 1الممحؽ ) (: 1الممحؽ )

 ـ2015ابريؿ  16( بتاريخ 38أسئمة الفصؿ الثالث "األـ واألمومة" العدد )نتائج جدوؿ ال

 (1) .. األمومة واألـاستطبلع 

 آخر النسبة ال  النسبة نعـ العبارات ـ
 %3ترؾ 1 %79 30 %18 7 اإلنجاب ىو السبب األوحد لتحقؽ األمومة .1
  %55 21 %45 17 ال مف فرؽ بيف أمومة الحيواف واإلنساف .2
  %87 33 %13 5 القيمة الحقيقية لؤلـ في اإلنجاب .3
  %100 38 %0 0 فقط البد أف ُتطوع األـ أمومتيا لخدمة األبناء .4
  %84 32 %16 6 األمومة لدى الرجؿ صفة سمبية .5
  %87 33 %13 5 ة مفيـو محصور بيف األـ وأبنائيااألموم .6
  %63 24 %37 14 األمومة عاطفة تخص المرأة فقط .7
 %3أحياناً  1 %34 13 %63 24 األمومة ُتشعر المرأة العاممة بالذنب اتجاه أبنائيا . 8

 

 (2) .. األمومة واألـاستطبلع  (2) .. األمومة واألـاستطبلع 

 آخر النسبة ال  النسبة نعـ األمومة - العبارات ـ
  %0 0 %100 38 األمومة ىبة ومكرمة إليية .1
  %13 5 %87 33 األمومة مشاعر حب قوية .2
  %8 3 %92 35 األمومة مشاعر محبة مقرونة بقيـ أخبلقية .3
 %3 ترؾ 1 %68 26 %29 11 طبيعة األمومة أنانية .4
  %29 11 %71 27 األمومة أمانة الخالؽ لؤلـ .5
  %82 31 %18 7 األمومة مشاعر حب ضعيفة  .6
  %42 16 %58 22 األمومة ىي األنوثة وىي ميزة المرأة .7
 %3 ترؾ 1 %15 6 %82 31 األمومة صفة مثيمة لصفات الخالؽ . 8
  %3 1 %97 37 األمومة ُتكسب األـ قوة ومقدرة إضافية  .9
 %3 ترؾ 1 %13 5 %87 32 األمومة ىي التربية الواقعة بيف الجزرة والعصا  .10

 

 (3) .. األمومة واألـاستطبلع 

 النسبة ال  النسبة نعـ العبارات ـ
 %3 1 %97 37 الوطف كما األبناء بحاجة إلى أمومة .1
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 %3 1 %97 37 موقؼ سممي، يستوعب اآلخراألمومة  .2
 %8 3 %92 35 األمومة مسؤولية كؿ إنساف شريؼ محب لمخير .3
 %0 0 %100 38 أمومة المرأة كقيمة أخبلقية لؤلسرة ىي ذاتيا لموطف. .4

 %0 0 %100 38 الحب الحقيقي فضيمة األمومة، وىو دور المرأة لتقدـ المجتمع .5

 %0 0 %100 38 األمومة كقيمة وأخبلؽ تمثؿ نيج المصمحيف .6

 %8 3 %92 35 ةالحفاظ عمى البيئة ىو موقؼ أموم .7
 

 ـ2015آراء حوؿ االستبياف مارس  ، ب(1الممحؽ )

 متاز بالتكامؿ والتسمسؿ والترابط. وي رائع ياف. االستب1

 . مفيـو األمومة توسع ووصؿ بطريقة واضحة، صرت أقدر أعبر عنو في نقاط وشفتو بصورة أوسع. 2

 . أعطى معنى أوسع لؤلمومة مف عدة جوانب. 3

. االستطبلع بو لمحة ذكية ولـ يقتصر عمى المعنى اإلنشائي الذي يتغنى بو الجميع بؿ يتعداه إلى أوسع مداراتو 4
وعمى امتداد رقعتو ليشمؿ جوانب قد تخفى عمى البعض ويخرجنا مف قولبة معنى األمومة المبتذؿ والذي ينادي بو 

لفكر.. أحببتو جدًا وقد استحوذ عمى مشاعر متضاربة تشكؿ أقطاب رحى لتربط الوطف بحضف األـ بعض ضيقي ا
 األسمى استطبلع مؤثر مبدع مبتكر فريد واألجمؿ يحرؾ الفكر والقمب. 

 

 سؤاؿ المقابمة.. ما ىي األمومة؟ ماذا تعني لؾ األمومة؟ (: المقاببلت.. 2الممحؽ )

 ( المقاببلت الفردية: أ، 2الممحؽ )   

. األـ مسؤولة عف تربية جيؿ، والممجأ الوحيد لؤلبناء، وىي مركز حياة أبناءىا، الشعور بالخوؼ عمى األبناء، األـ 1
قدوة حسنة ألبنائيا، أشعر بأني يجب أف أتغير مف الداخؿ مف أجميـ، لكي ال أكوف متناقضة، ما بيف ما أعمميـ وما 

ذا اكتسبوا شيء مف الخارج أعمؿ عمى تصحيح ما تعمموه. الشعور بمسؤولية كبيرة أعمؿ بو، ألنيـ يتعممو ف مني، وا 
اتجاىيـ خصوصا حيف يقوموا بعمؿ خطأ، أكثر شيء أىتـ بو ىو أخبلقياتيـ. ألف تعميميـ ودرجاتيـ عمى قدر مستواىـ 

دارية(  وفيميـ. )معممة وا 

، ما في أحسف مف األمومة في الحياة. سألت لماذا؟ تشعريف . مسؤولية، مشاركتيـ في كؿ مشاعرىـ حزنيـ ضحكيـ2
نيـ أماف المستقبؿ، أخاؼ عمييـ مف كؿ شيء، حتى مف أبوىـ، يضربيـ أو يصرخ  بأبنائؾ مثؿ األصدقاء يقفوف معؾ وا 
، عمييـ ألف فيو قسوة، ومف اآلخريف مف أف يضربونيـ، ال أريد أف يحتاجوف إلى أي شيء أو يمدوف يدىـ إلى أحد

أعطييـ ُأساعدىـ في كؿ ما يحتاجونو، لما يحتاجوف يرجعوف إلى األـ، يشعروف باألماف حتى األشياء التي تضايقيـ، 
ف عاقبتيـ فإني أحبيـ. أعاقبيـ بالخصاـ  حيف يرتكبوف خطأ ما، فإنيـ يمجأوف لي، وُيخبروني بو، ألنيـ يعرفوف أني وا 

والتضحية، أعمؿ مف أجؿ توفير ليـ كؿ ما يحتاجونو، أسير عمى  وىذا أكثر شيء يؤلميـ. أعطييـ الحب واألماف
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راحتيـ حيف يصابوا بالمرض، أتخمى عف كؿ شيء مف أجؿ راحتيـ، وأحيانًا كثيرة أحـر نفسي مف أشياء أحبيا مف 
 أجميـ، أقـو بكؿ ذلؾ وأنا فرحة. )عاممة(

ىـ مثؿ الزرع يحتاجوف إلى مف يتعيدىـ وىذه ىي رسالة . االحتضاف والرعاية والتوجيو والتربية واالحتواء لؤلبناء، و 3
 األـ في الحياة. )معممة( 

يثار.. األمومة عامؿ بناء قوي وأساسي لئلنساف لكؿ إنساف االبف والزوج، والعامؿ 4 . مفيـو األمومة حب عطاء وا 
مس في المنزؿ وأربي وأعطي والمخترع، ألىـ منتج رئيسي في الحياة وىو اإلنساف. ليست األمومة الصحيحة في أف أج

مشاعر، مف دوف أف أتعمـ ما يدور في الحياة، أو أتعمـ العمـو مثؿ تكنولوجيا لكي أعرؼ كيؼ أتعامؿ مع األبناء، 
ىي مرحمة أمومة حقيقية لؤلبناء ىي البناء بشكميا األكبر في  13تختمؼ التربية في السنوات األولى فمف الطفولة إلى 

مة المراىقة إذا اقتصرت عمى إني ألمو وأحضنو ىذه مشاعر بيذه الكيفية تعتبر جوفاء، ألنو في األسرة، ولكف في مرح
فترة المراىقة يعيش الكثير مف التحديات، فتصبح التحديات أماـ األـ أكبر مف ىذا الشعور، كمما يكبروا يكونوا بشخصية 

بر، ما ىو المكاف األكثر أماف مف مشاعر األـ؟ صعبة، صارت التحديات أماـ األـ أصعب والطاقة المبذولة معيـ أك
ُأصبت باألمراض مف أثر ما ُيوقعني فيو مف أزمات، ىؿ ىذه ىي األمومة؟  قابمت ُأمًا  كنت أعزييا في وفاة ابنيا، 

 عمى قالت: الحمد  لقد أراحني!! يا ترى ما ىو كـ الويبلت التي أذاقيا ىذا الولد ألمو حتى تشعر بالراحة وتحمد ا
وفاتو؟  لذا فإف األـ بحاجة إلى تنظيـ مشاعرىا وأفكارىا لكي تحسف حماية أبنائيا أو توجيييـ لمخاطر أنفسيـ 
واآلخريف، أنا بحاجة إلى تنظيـ مشاعري وطاقتي بدرجة كبيرة مع تقمبات مرحمة المراىقة التي يمروف بيا. األمومة 

نما حب حقيقي، بمعنى بنظري أف عمى األـ أف توظؼ مشاعرىا بصورة صحي حة، أف ال تكوف مجرد عاطفة احتواء وا 
 توظيؼ مشاعر األمومة بالمبادئ والقيـ لؤلبناء والمجتمع. )أخصائية تدريب(

 . حب مسؤولية نغمر بيا األبناء حتى يتربوا التربية الصحيحة جسديا وفكريا. )معممة(5

النواحي، ممكف لممرأة أف تكوف أـ مف غير أف تنجب، . شيء جميؿ بكؿ التعب الذي فيو وىي مسؤولية في جميع 6
 -أمواليـ -حياتيـ  -تعطي شعور الحب لآلخر وتحسس بمواقع الحاجة، وتقدـ العطاء فيشعروف باألماف عمى أنفسيـ 

 ليا دور كبير في ربط العائمة التي بدأت تكبر وتحتاج إلى تنظيـ، -األـ مستأمنة عمى كؿ شيء الحزف والفرح المخجؿ 
 القدرة عمى اإلدارة والتخطيط، األمومة مسؤولية تتطمب حـز وشدة وليف. )مراسمة(

. األمومة الحب واستنزاؼ لؤلعصاب، األطفاؿ يمتصوف طاقة األـ، تسعى األـ في طمب  األفضؿ ليـ، أشعر بالتعب 7
 والتذمر بداخمي منيـ. )إدارية( 

لحناف وتريد نفس الشيء، مثاؿ إذا أعطت اىتماـ بالدراسة فيي . مسؤولية الخوؼ عمى األبناء، األـ تعطي الحب وا8
 تريد النجاح، وىي مسؤولية أماـ األىؿ والجيراف واستشعار بالخطر عمييـ. )مراسمة(

. عاطفة ألـ وفرح، إحباط وانجاز، تحمؿ متناقضات تعب حمو، قمؽ، ىذا الكـ والحجـ مف المشاعر وعاطفة األمومة 9
جبلؿ.. كمية كبيرة مف الحب والعطاء تكفي لآلخريف وتصحيح  مسار اآلخريف حيف أكوف ىو شيء قوي يستحؽ اإل

 خارج نطاؽ العائمة. أطمب البر مف أبنائي، حازمة في تعاممي معيـ .. والبعض ينظر عمى أنيا قسوة. )معممة(
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شعور يكتسب بالممارسة، . الحياة العطاء الحب غير المشروط التضحية التفاني إيثار بدوف شروط أو مقابؿ، 10
 بالحميمية مع األطفاؿ، ولكنو يطفي جانب األنانية بأف يكوف ىذا العطاء لؤلبناء مف الذيف مف الصمب فقط. )مديرة(

 . األمومة ال أحد يستشعرىا إال األـ نفسيا، ىي مزيج مف الحب والمسئولية والتضحية. )مديرة(11

 

 ، ب( المقاببلت الجماعية: 2الممحؽ )   

  ما ىي األمومة؟ ماذا تعني لؾ األمومة؟س: 

األمومة ىي التضحية، مف غير أمومة ما في حياة ما في مجتمع أو إنجاب. ىي األخبلؽ وىي العادات ألف األـ ىي  ج:
مف تنقميا إلى أبنائيا، فتحفظ العادات والتقاليد واألخبلؽ. األمومة تشمؿ كؿ شيء، وىي البذرة والنواة لوجود الناس. 

ذا كانت األـ تمتمؾ حب بصورة صحيحة فإنيا ست  عطي ىذا الحب والسبلـ لؤلىؿ واألصدقاء والمجتمع. وا 

 ما الذي تقدمينو إلى أبناءؾ؟ األمف واالستقرار والحضف الدافئ والسبلـ.  س:

  ىناؾ وجو أنانية في األمومة لدى بعض األميات، فاألمومة عندىـ أنا وأوالدي وما بعدنا الطوفاف. أخرى:

س لدييا عاطفة أو إحساس باآلخريف وأخرى غير متزوجة ولدييا شعور أحيانا تكوف المرأة متزوجة ولكف لي أخرى:
األمومة وتتعاطؼ مع اآلخريف، ومف تجربتي مع مديرة مف النوع األوؿ ولكنيا ترفض الغياب أو االستئذاف ألي أمر 

نت أكثر تفيـ لوضع يتعمؽ باألطفاؿ، وبعدىا انتقمت إلى مدرسة أخرى ولكف المديرة رغـ أنيا لـ تكف متزوجة إال أنيا كا
 األميات، وأكثر حناف.  

األمومة غريزة موجودة في كؿ امرأة سواء متزوجة أو ال،  كما أف ىناؾ رجاؿ لدييـ ىذه العاطفة، وقد يكوف لديو  أخرى:
 حناف أكثر مف األـ. فاألب لما يعوض األوالد وعنده مف حناف األـ فيذا الشيء أفضؿ. 

يكممني، وبدوف األطفاؿ أشعر بنقص يغمرني، األطفاؿ ىـ شيء يخصني بكؿ ما فييـ، أشعر بأف األمومة شيء  أخرى:
واف كؿ ما يقوموف بو مف عمؿ غير جيد أشعر بأنو يسيء لي، و كؿ ما يضايقيـ  يضايقني، وأرى بأف أوالدي حياتي، 

 وأف الجنة تحت أقداـ األميات. 

 والحيواف؟الحيواف عنده أمومة ما الفرؽ بيف أمومة اإلنساف  س:

الفرؽ إف اإلنساف عنده عقؿ وأف ىذا العقؿ يؤثر عمى نوعية التربية، أما الحيواف مجرد احتضاف، في حيف أف  ج:
 اإلنساف ينقؿ األمومة والمحبة مف مشاعر إلى أمومة مقرونة بالتربية. 

 أف تكوف أـ لمجميع. األمومة ليست عاطفة محبة فحسب بؿ مقرونة بالتربية والمبادئ.. وبإمكاف األـ  أخرى:
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( مايو 10العدد ) -الورشة النقاشية.. طمب رأي المشاركات حوؿ مفاىيـ الورشة(: 3الممحؽ )

 ـ2015

 ورشة متميزة.. ربط األمومة بالوطف واألخبلؽ فكرة جديدة.  .1
 الموضوع جميؿ ومؤثر، وأتمنى مف الكؿ أف يوظؼ األمومة في حياتو بالنسبة لمعمؿ والمجتمع.  .2
 الورشة جدًا ممتعة والموضوع فتح أعيننا عمى نقاط وأفكار جديدة كنا غافميف عنيا.  .3
في كؿ عرض مف العروض أو أي ورشة دائما ما أنتظر ما اإلضافة التي ستثري ما امتمؾ وتستحؽ الوقت  .4

بحؽ.. الذي أمضيتو معيـ وقد وجدت ما أفتقر إليو بجوانب كثيرة.. أحببت الفرؽ بيف األنوثة واألمومة 
 وأحببت الخاتمة الرائعة.. وتمنيت لو كاف ىناؾ عرض لبعض الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ. 

ورشتؾ أبيجت خاطري، األخبلؽ تيّذب النفس وتبعث عمى الراحة النفسية وىذا ما جعمنا مشدوىيف نتابعِؾ  .5
مشوقًا وأبعده عف القولبة بشغؼ خوؼ أف يفوتنا كممة أو لمحة.. الموضوع أكثر مف رائع، والتقديـ جعمو 

المعتادة ليذه المواضيع السيمة الممتنعة، كؿ الشكر والتقدير جعمتنا نشعر بأننا ذوات قيمة حقيقية ودورنا ال 
يقؿ أىمية بؿ يفوؽ أكثر األدوار شأنًا.. ورشة عمؿ ممتازة ووقت ممتع استمتعنا بو والتوقيت جميؿ وغير 

 لكرز إلى قالب الحموى.. نياية منعشة لفصؿ دراسي ِمنيؾ وطويؿ.طويؿ.. إضافة رائعة كإضافة قطعة ا
 جاية متمممة وأقوؿ يعني ويش بيعطونة، الكف بعد الورشة أخذنا مفيـو راقي لؤلمومة.  .6
 درجة وجعمني أشعر بالفخر.  180المفيـو قمب عندي األمومة  .7
 مف الرجؿ. المفيـو خبلني أشوؼ ألوؿ مرة إني امرأة أفضؿ باستعداد أكبر وأقوى  .8

 

 (: استطبلع رأي..  4الممحؽ )

( 20ضـ ) ماذا تعني لؾ األـ؟: سؤاؿ مطروح .googleمحرؾ البحث مف  ، أ(4الممحؽ )    
 ـ. 2015مارس13مشارؾ، بتاريخ 

يمكف  الصدر الحنوف الذي ال يتغير دفئو ميما حصؿ وميما تغير وابتعد عنؾ وكرىؾ كؿ العالـ ال .1
 يتخمى عنؾ. إفليذا الصدر 

 الجنة/ محبة ا /  اليداية/ طريؽ الماضي/ المستقبؿ / الحاضر / األمؿ/ الوجود / الحب /  الحياة .2
 بدعائيا ورضائيا عنى الجنة إلى طريقيتحت قدمييا وىى 

 .لكـ معنى أوصؼال اقدر  يءكؿ ش .3
نفسي  إلي إنسافاقرب  والتضحية األمافني دائما ىي مىي الضمو ىي الحب الذي يض الشجرةىي  .4

والحضف  السكينةببل نفاؽ ىي  الحموة الكممةببل غرض ىي  النصيحةيحبني ىي  إنساف أكثرىي 
 أنارحمة ا عمييا حيف افتقدتيا شعرت كـ  أميىي  اإلثارة،غرض جنسي ىي  أوالدافئ ببل شيوه 

بكؿ مف حولي اشعر  أنا اآلفبعد فقدانيا إال ال ندرج قدرىا  أيديناوىي في  األشياءفدائما  أحبيا
 أخطائيوستر  أسراريبدنيا وابحث عف مف اشورىـ ولكف ال احد يسد فراغيا ىي كاتمة  بالوحدة

  . في المجتمع ىي حبي الذي تعجز معو كمماتي األوؿوىي مف سخرىا ا لتكوف خط دفاعي 
 واالحتماؿ.تعني الحناف والعطؼ والحب والحماية وسعة الصدر  .5
 األرض.عمى  جنتي أمي ىي فييا الدنيا وما .6
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 الحياة بأسرىا .7
 .الجميمةكؿ المعاني  .8
 . الدنيا في ليوكؿ شيء  الحناف والدعوة الحموة مف القمب .9

 .حموه معانيفيو مف  الوجود بكؿ ما .10
 نور حياتي وقرة عيني. أميجميؿ في الحياة ىي  يءكؿ ش .11
 .رمز الحياة ،،،، رمز الخير .12
 ...ىي الحياة األـ .13
 . أممؾ الحضف الدافئ ىي حياتي وروحي أفدييا بكؿ ماأمي ىي  .14
 الحياة.نبع الحناف والحب و  .15
 ضعفي.اشد لحظات  فيالحضف الدافئ الحنوف المى بيحتوينى  .16
 الحياةتعني لي  .17
   .ىناؾ مف ينتظرؾ دائمًا ميما غبت أفوبوجودىا إعمـ  .18
 ىي الشمس المي منوره حياتي .19

 حب غير مشروط ..

 

يطرح استفتاء تحت عنواف: ىؿ غريزة األمومة عندؾ ، (1)موقع آخر األخبارمف  ، ب(4الممحؽ )   
 ـ.   2015مارس 15تاريخ البحث: قوية؟ ضـ عشرة أسئمة، 

في الشارع، ال تعرفينيا، أو تمريف أماـ أسرة مف والديف وأطفاؿ متعدديف، تطرحيف عمى نفسؾ تساؤالت، وتعطيف 
غريزة األمومة عندؾ. لمعرفة ما إذا ستصبحيف، مستقببًل، أما حنونًا أـ تفسيرات وتأويبلت تختمؼ بحسب طبيعة 

 .متسمطة، أـ أنؾ غير مستعدة لئلنجاب بالمّرة، ردي عمى األسئمة
 .، في مستشفى أو أي مكاف، تريف ُأّمًا مع رضيعياانتظارفي صالة  .1
 .( تجدينو رائعًا، باىرًا، وتغبطيف ُأّمو، متمنية لو تكونيف مكانيا أ
 .( تستمطفينو، لكف ترثيف حاؿ األُـ، مفكرة أّنيا رّبما تتعب كثيراً  ب
 .( تقوليف لنفسؾ إف مف األفضؿ اإلنتظار سنوات قبؿ أف تنجبي ت
 

 :تريف ابف ُأختؾ وىو يتفرج عمى التمفزيوف ويمتيـ سكاكر وحموى كثيرة .2
 .الحركة ( تشرحيف لو أّف الحموى مضرة بالصحة وباألسناف، وتحضينو عمى أ
 .( تؤنبينو، وتنتزعيف مف يده الحموى لكي يكؼ عف التياميا ب
 ."( تقوليف: "ما لي ولو؟ إّنو ليس طفمي ت

                                                           
(1)

 2111 دٌسمبر،   13 الجمعة،  هل غرٌزة األمومة قوٌة عندك؟‹  األسرة والطفلموقع آخر األخبار،   

http://www.nourallah.com/muslims-news/2/73908 

 

http://www.nourallah.com/muslims-news.asp?c=3&cid=814
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 :تطمب منؾ أعز صديقاتؾ رعاية ابنة ُأختيا ألمسية، مؤكدة أّنيا ستدفع لؾ أجرًا لقاء ذلؾ .3
 .( تطيريف فرحاً  أ
ـَ ال؟ إّنيا  ب ـّ تقوليف: "ول  ."تجربة جديدة، وسأجني بعض نقود( تتردديف، ث
 .( ترفضيف قطعًا، مؤكدة أف في ذلؾ مسؤولية كبيرة، ال تقدريف عمى تحّمميا ت
 :أطفاؿ، يمعبوف ويصرخوف 3ساعات. قربؾ عائمة مع  4تركبيف قطارًا في رحمة تدـو  .4
 .( تجديف األمر مبيجًا، وتعمميف النفس بالقوؿ إف وجود أطفاؿ بركة أ
 .باالنزعاجداية، ال تمتعضيف. لكف، بعد مضي ساعتيف، تبدئيف تحسيف ( في الب ب
 .( تغّيريف المقطورة حااًل، بحثًا عف مكاف أكثر ىدوءاً  ت
 

 :بالنسبة إليؾ، مفردة "طفؿ" تذكرؾ بػ .5
 .( الحب والحناف أ
 .( المسؤولية واليمـو ب
 .( ال تذكرؾ بشيء ت

 

 :فقررت الشمة اإلسياـ بمبمغ لشراء ىديةولدت ابنة عـ إحدى الصديقات لتوىا،  .6
 .( تسيميف بمبمغ معتبر، وتقترحيف تجشـ عناء إيجاد اليدية المناسبة أ
 .( تسيميف بالػ"خردة" المتبقية في قعر المحفظة ب
 .( تقوليف إّف الفكرة سديدة، وتثنيف عمى الصديقة التي طرحتيا ت

 

 : يرى طعمًا لمحياة مف دوف أوالدُيسر إليؾ خطيبؾ )إف كنِت مخطوبة( بأّنو ال .7
 .( تغمرؾ األحبلـ، وتفكريف حااًل في أطفاؿ حولؾ، وآخر العنقود وأنِت تيزيف ميده أ
 ."( تفكريف: "حسنًا لطفؿ أو اثنيف، ال أكثر، إّنما ليس حاالً  ب
 .( ال تقوليف شيئًا، متمنية في قرارة نفسؾ أّنو سيغير رأيو الحقاً  ت

 

 :فإّف تربية األطفاؿ تربية مثالية ينبغي أف تقـو عمىمف منظورؾ،  .8
 .( أساس العاطفة والحناف والحب أ
 .( أساس التسمط واألمر والزجر، إذ ال ينبغي تمرير أي حماقة لمطفؿ ب
 .( ال شيء، لـ تفكري في الموضوع بعد ت
 

 :تقترح صديقتؾ أو قريبتؾ أف تختاري اسمًا لمطفؿ الذي ستمده قريباً  .9
 .تفرحيف جّدًا، وتباشريف حااًل بالبحث عف اسـ ( أ
 .( تقوليف إف مف المطؼ أف فكرت فيؾ، أنت تحديدًا، وأنؾ ستحاوليف ب
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 ."( تفكريف مع نفسؾ: "ولـ أنا، ىذا ليس مف واجبي، فمتجد االسـ بنفسيا ت
 

 :وأنت تتأمميف المستقبؿ، تقوليف إّف الميـ ىو. 10
 .د، زينة الحياة الدنيا( تأسيس أسرة، والفرح باألوال أ
 .مف الشباب حاليًا، والتفكير في تكويف أسرة الحقاً  االستفادة(  ب
 .( التحصيؿ العممي والمسار الميني أىـ مف كؿ شيء ت

 

 .googleمحرؾ البحث مف  ( صورة مرسومة،15)  (: رسومات..5الممحؽ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (: مبلحظات..6الممحؽ )

 عبرت بعض المشاركات عف األمومة بكمية كبيرة مف المشاعر ُتشعرؾ بأنيا تكفي لمعالـ كمو.  .1
الكثير صدموا بالسؤاؿ وكأنو شيء غريب بعيد جدًا عف الذاكرة، أو كأنيا تسمع السؤاؿ ألوؿ مرة، أو تقوؿ  .2

 لماذا تسألي عف بديييات. 
أغمبيف يفتقدف القدرة عمى التعبير عف مفيـو األمومة فكانت كمماتيف مقتضبة ومضغوطة، جاءت لدى   .3

 البعض في كممة واحدة ىي الحب أو الحياة أو المسؤولية. 
صعوبة الفصؿ ما بيف األمومة كمشاعر وبيف األـ وذاتيا فحيف طرح السؤاؿ ماذا تعني لؾ األمومة؟ أغمبية  .4

 حدثف عف األـ ودور األـ مع األبناء.المشاركات صرنا يت
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حيف طرح السؤاؿ منيف مف بدأنا بأدوارىف مع أبنائيف بكؿ انشراح وفرح وابتسامة وبشاشة في الوجو وشعور  .5
 باالنجاز، ومنيف مف بدأنا بكممات التعب والمعاناة واالستنزاؼ لطاقة األـ. 

عنو بخصوص مفيـو األمومة كاف جدًا قميؿ  مف خبلؿ معرفتي ببعض الشخصيات وحياتيف، أرى أف ما عبروا .6
ال يعبر عف أدوارىف الفعمية مع أبنائيف، كما أنيف يعكسف صورة األمومة الفعمية في العمؿ بشكؿ كبير 

 وواضح.  
 

ىناؾ صعوبة في التعبير عف مفيـو األمومة لدى غالبية المشاركات، رغـ أنيف يعشف شعور األمومة  نخمص إلى أف..
في جميع األوقات ويتعامموف بو. كما أف ىناؾ صعوبة في الفصؿ ما بيف األمومة كمشاعر وصفات وبيف األـ كامرأة 

 وذات. 

 

 
    

 

 


