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تمع وعالقته مبفهوم الدور  طبيعة التباين يف أمناط التفكري واالجتاهات لدى أفراد ا
االجتماعي يف نصوص الكتاب والسنة وأدبيات علم النفس االجتماعي

١د. حسني فرحان رمزونو د. صفا زيد الكيالين

امللخص
تمع، وعالقته مبفهوم الدور الدراسة طبيعة التباين يف أمناط التفكري واالجتاهاتتناولت لدى أفراد ا

تمع  -١االجتماعي من خالل اإلجابة عن السؤالني التاليني: كما تناولتها ما طبيعة التباين لدى أفراد ا
ما -٢وأدبيات علم النفس االجتماعي خبصوص أمناط التفكري واالجتاهات؟ نصوص الكتاب والسنة

لى هذا التباين يف أمناط التفكري واالجتاهات  كما  تناولتها نصوص طبيعة الدور االجتماعي املرتتب ع
من خالل قد متت اإلجابة عن هذين السؤالنيو الكتاب والسنة وأدبيات علم النفس االجتماعي؟

ت القرآنية، وأحاديث الرسولاستعراض ا ، وما يتفق معها يف أدبيات علم النفس االجتماعي،  آل
تكامل يف األدوار اد، وما يبىن على هذا التباين منواالجتاهات لدى األفر خبصوص أمناط التفكري 

تمع واألمة ككل، واليت االجتماعية لدى ث واألطفال والبالغني، على مستوى األسرة وا الذكور واإل
.   الكرميةتظهر اإلعجاز يف النصوص 

______________________
:املقدمة

ت الكرمية انه خلق هللا سبح وتعاىل اإلنسان واستخلفه يف األرض مسخرة له، وقد وجهت اآل
املؤمن ليتفق مع فطرته اليت فطر عليها ليحقق غاية  للسلوك الذي جيب أن يعيشهفةواألحاديث الشري

نَوَما َخلَ ﴿:سبحانه وتعاىلتهرضاملاالستخالف .   ]٥٧-٥٦ت:الذار [﴾َس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ ْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
، لئال يصبح تهألدوار االجتماعية حسب فطر اإلنسان قيام هيرتتب عليإن خالفة هللا يف أرضه

من التجارب العشوائية العابرة يسري يف ظلمة دامسة ليس له من نور إال ضوء الربق املتقطعنالفرد كم
َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن َهلُْم َال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قَالُ َوِإَذا ِقيلَ ﴿:١بة واخلطا)، واليت قد تكون مهلكةالتجر ( وا ِإمنَّ
َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما َآَمَن •َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُروَن •

اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َكادُ يَ ﴿]١٣-١١البقرة:[﴾السَُّفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُمونَ السَُّفَهاُء َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم 
َُّ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم إِ  ََّ َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء ا ْيٍء َعَلى ُكلِّ شَ نَّ ا

.٢]٢٠البقرة:[﴾َقِديرٌ 

كلية اآلداب، جامعة الزيتونة.ج والتدريس؛ اجلامعة األردنية، و املناهقسم١
.مدى إحاطة الطلبة املعلمني بتكامل نصوص القرآن والسنة مع املفاهيم الصحية واليبيئية والبيولوجية، الكيالين وزمالؤها٢



٢

احلاضر، مسات ظهروت بقيام املنافق الذي ال مرشد له سوى التجارب العشوائية العابرة يف عصر
درات خمما أدى إىل انتشار امل،األمراض النفسيةححبجة كببتقنني أنواع الفجورمعظم دول العامل

لفرد داخل جمتمعه يفهم من خالل تفهم التوجهات اليت ؛ وهذا يعين أن دور ايدزواألمراض اجلنسية واإل
. أشار هلا الشرع يف الكتاب والسنة، وليس حسب توجه الغرائز الشاذة املبتعدة عن شرع هللا

:مشكلة الدراسة
إن خالفة هللا يف أرضه تتطلب قيام األسرة املؤمنة بدورها حسب الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها؛ 

األسئلة التالية:نبيعة هذا الدور يتطلب اإلجابة عوالوعي لط
تمع كما تناوللدىما طبيعة التباين - ١ الكتاب والسنة  وأدبيات علم النفس نصوص ها تأفراد ا
عي يف أمناط التفكري واالجتاهات؟االجتما
واالجتاهات  كما  تناوهلا أمناط التفكري يفتباينهذا الما طبيعة الدور االجتماعي املرتتب على- ٢

الكتاب والسنة وأدبيات علم النفس االجتماعي؟
ت القرآنية، هذين السؤالني من خالل استعراض نصوص نوسوف حتاول الدراسة اإلجابة ع اآل

ملوضوع. أدبيات علم النفس االجتماعييف، وما يتفق معها وأحاديث الرسول اخلاصة 
ول:اإلجابة عن السؤال األ
تمع كما تناوللدىما طبيعة التباين  وأدبيات علم النفس الكتاب والسنةنصوص ها تأفراد ا

االجتماعي يف أمناط التفكري واالجتاهات؟ 
النوع اإلنساين يف طبيعة سنة وأدبيات علم النفس االجتماعي  متايزالكتاب والتناولت نصوص

التايل:التفكري؛ وينقسم هذا التمايز إىل
تمع يف أمناط التفكري املستخدمة:-١ التباين يف اأمناط لتفكري: يتمايز أفراد ا

عتمادها التفكري (Divergence Thinking)التفكري التحليلي املتشعب- أ : عادة ما تتميز األنثى 
د، ومتيل التحليلي املتشعب يف حكمها على األمور. فتستطيع أن تستمع لشخصني يف وقت واح

ا، بعكس الرجل ت الكرمية هذا ).١(للتفكري يف شيئني معا بناء على تشعب اهتماما وقد بينت اآل
ن قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفهِ التمايز ﴿ ُ ِلَرُجٍل مِّ َّ .]٤:األحزاب[﴾مَّا َجَعَل ا

ليست بذات أمهية غلبة التفكري املتشعب يؤدي إىل عدم االلتفات كثريا ملا حيدث آنيا من أمورو 
لدى الشخص الذي يغلب عليه طبيعة هذا التفكري؛ وهناك مثل يف اللغة اإلجنليزية يصف الشخص 

آفة «علي رفوع عن املاحلديثكما ذكر يف،(Absent minded professor)الذي هكذا حاله فيقال 
سات أمر معني خاص ببحثه املنغمس بتحليل انعكامل، فتشعب التفكري لدى العا)٢(»العلم النسيان



٣

ا علىن غلبة التفكري املتشعب إ.٣)٣(يؤدي إىل عدم ترميز األمور اآلنية اليت ليس لديه كبري اهتمام 
ن ع ن، إن مل يكن لديهن  ال ياصيف تفتدقيق النالنساء يؤدي إىل قصور قدر حلوادث العارضة اليت متر 

ا ، أن الدافعية هلا -رائد مدرسة مترير املعلومات-جانيهد بني.  وق، السرتجاعها فيما بعدكبري اهتمام 
(رتميزها وسهولة اسرتجاعهالعالقة كبرية بتمرير املعلومات من الذاكرة قصرية املدى للذاكرة طويلة املدى 

١(.
التفكري اجلمعي الشخص الذي مييل الستخدام : يتميز Convergence Thinkingلتفكري اجلمعي ا
يعمل ف، يف حلظته الراهنةجلى له أمهيتهانتالأخرىمور عمل على تشتيت انتباهه اللحظييالهبكون

كان مصدرها، سواء كانت من دائرة اهتمامه أو  على ترميز املستقبالت اآلنية يف احلوادث العارضة أ
ذا  أقدر على استحضار ما مر عليه )،١(سرتجاعها الحقاالخارجها  من ذوي وادث من حويكون 

طرأ الحقا. والرجال قد تالتفكري املتشعب، واختاذ قرارات حامسة بناء على هذا االستحضار، يف أمور 
الشق األمين من الدماغ، على النقيض يفيقعلعادة ما مييلون  الستخدام هذا النوع من التفكري والذي 

اغ.يف الشق األيسر من الدمالستخدام التفكري املتشعب مييلونن مم
اكما أنه  اومن املهم لدى اختاذ القرارات استحضار كافة حيثيا ، واحلديث وعدم التعجل 

).٢(٤»العجلة من الشيطان«الشريف يبني أن 
إن مجع الفرد بني منطي التفكري املتشعب، :اجلمع بني منطي التفكري املتشعب واجلمعي-جـ

بسرعة والذي يتجلى والتفكري اجلمعي ،ن األمور قبل اختاذ القرارالذي يتجلى بقيامه بتقليب العديد مو 
استحضار األمور، يؤدي إىل متكني الفرد من اختاذ القرارات احلامسة بعد تبصر ودراسة وتعمق، وال خيلص 

إال الكمل من األفراد. األمر هلذا  
، كما يف شخصية عمر الفاروق  وأكثر ما تظهر هذه النماذج من كمال التفكري يف القادة الفاحتني

ن سعد يف الطبقات يف حديث الرسولما أخرجه اب، فم ،» إال سلك الشيطان ما سلك عمر واد
آخر القدرة على التفكري النقدي التحليلي االنعكاسي يف ؛ فامتالك عمر بن اخلطاب)٣(»واد

لبأس والتنظيم وا وقد قيل يف تفسري هذاحلزم يف اختاذ القرارات. التفريق بني احلق والباطل، كان مقرو
لفت نظره بلثنيه عن القيام بعمل معني عن طريق أن الشيطان كان يبادر للوسوسة لعمر بن اخلطاب 

الذي ميتلك - التفكري التشعيب، إال أن عمر الفاروقا- ، مما يقصر قيامه يف األمرين معا آخرألمر 

١Robert, Infants and Children٣

مسند الشهايب والديلميالقضاعي، ٢
٣Gagne, The Learning Basis of Teaching Methods

١-Gagne, The Learning Basis of Teaching Method

أخرجه الرتمذي من حديث سهل بن سعدسنن الرتمذي،الرتمذي ٢
متفق عليهطبقات ابن سعد: الطبقات الكربىابن سعد -٢



٤

إل كان يعمد لتنظيم مهامه وإمتام العملني معا، كما -ضافة للتفريقي املتشعبالتفكري التنظيمي اجلمعي 
يفري فريه«ذكر عن الرسول  ، فكان أن اختفى الشيطان عن طريقه لعلمه أن )١(»مل أر عبقر

ألعمال املقربة من اجلنة واملباعدة عن النار لتقرب  .الوسوسة سوف تقود إىل  رفع الدرجات 
أن استخدام التفكرييعترب البياجيون: Cognitive Development-ير اإلدراكتطو ال-د

رد التحليلي الرابعة -، احلادية عاشرة ينشط مع بداية املراهقةCritical thinking–االنعكاسي ا
رة وتعترب هذه املرحلة؛٥)٢(عشرة العتماد على النفس، وإ خلروج من جنة الطفولة  إيذا

. إن النضج ٦"لو حصل كذا فماذ ميكن أن خيصل؟")٣(تساؤالت اليت تعتمد التفكري االنعكاسيال
حية تشريعية  ل مرحلة و وصاإلدراكي املرتافق مع  استخدام  التفكري االنعكاسي، يرافقه أيضا من 

لتايل عملية التكليف رافقه بعض ، ي؛ إال أن تنشيط  التساؤالت  "لو"الرشد واالستخالف يف األرض و
اخلطورة ملن يتكل على األسباب ويبتعد عن أوامر هللا تعاىل فقد بني احلديث الشريف أن هذه 

التكال على هللا، التساؤالت جيب أن تكون سابقة للحدث بعد أن يقوم اإلنسان مبا يستطيعه ويغذيها 
رة التساؤالت بعدفأما بعد احلدث، فيجب التسليم بقدرة هللا،  جيعل الفرد فريسة ،دثاحلحدوثإ

عمال مبعثها اخلوف واليأس وهناك الكثري من املراهقني ؛للكآبة واحلسرة ووساوس الشيطان، واإلتيان 
أيب عن ، كما يف احلديث الشريفيقعون فريسه هذه البوادر. وحصن املراهق الشاب التوكل على هللا

مام عادل وشاب ، إيف ظله يوم ال ظل إال ظلهم هللاسبعة يظله«: قالهريرة رضي هللا عنه عن النيب
ملسنشأ يف عبادة هللا ، ورجل يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجالن حتااجد، ورجل قلبه معلق 

حىت ال تعلم مشاله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها إين أخاف هللا:ت منصب ومجال فقالدعته امرأة ذا
.)٤(متفق عليه»الياً ففاضت عيناه، ورجل ذكر هللا خما تنفق ميينه

الرمحن بعدم التسرع، دعباوصف القرآن الكرمي: عباد الرمحن–تكامل الوعي اإلدراكي -هـ
ختيار الزوج الصاحل ممل جيعلهم قدوة والتعايل على اجلاهلني ، مع االهتمام بتنشئة الذرية الصاحلة 

... ُشوَن َعَلى اَألْرِض َهْوً َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسالًماميَْ َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذينَ ﴿للمؤمنني 
تَِنا قـُرََّة أَْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني إِ  ِمبَا أُْولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة َماًماَوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرَِّّ

. ]٧٥-٦٤الفرقان:[﴾َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسالًما

٩٧: الصحاح واملسانيد، ص موسوعة احلديث الشريف-١
٢Cognetive DevelopmentFlavell

٣The  Tree of knowledgeMaturana,& Varela,

، أبواب صالة اجلماعة ةاإلمامةصحيح البخاريالبخاري -٤



٥

ت الكرمية يتصفون مبا يعرف يف أدبيات علم النفس اإلدراكي بتكامل الوعي  إن عباد الرمحن يف اآل
لنسبة للبياجيني،وقد بينت براون و ٧اإلدراكي منها الفرد إال فإن هذه العملية ال يتمكن زمالؤها أنه و

بعد أن تكتمل لديه القدرات االنعكاسية، يف الرابعة عشر من العمر، إال أن منظري علم النفس 
لضرورة أن يتأتى للفرد القدرات الفوق معرفية من التبصر للنفس يف هذه االجتماعي بينوا أن ليس 

جد املعني من الوالدين واآلتراب البيئي، وحيدث هذا بتواو لغىن االجتماعيعن طريق إحاطته إال السن
Schafolding)بغناء البيئة اإلدراكية يف هذه املرحلة وقد بني القرآن الكرمي أن تنمية هذا الوعي يتم ). ١

لتنشئة االجتماعية، كما يف أجنال األنبياء عليهم السالم إذ ظهرت عليهم عالمات احلكمة منذ أثناء ا
•ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف اْحلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشاِهِدينَ َوَداُووَد َوُسَلْيَمانَ ﴿الفتوة

َر َو  َنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْرَ َمَع َداُووَد اْجلَِباَل يَُسبِّْحَن َوالطَّيـْ ﴾ُكنَّا فَاِعِلنيَ فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكال آتـَيـْ
.]٧٩-٧٨نبياء:األ[

كما بني القرآن الكرمي أنه وبغياب املعني االجتماعي الذي يعمل على تسريع العمليات الفوق 
ُه َوبـََلَغ ﴿معرفية فإن هذا االكتمال ملن يعمل على تزكية حيدث يف األربعني من العمر  َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه أَْربَِعَني َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزِْعِين 
. فتتخذ القرارات بناء على هذا ]١٥األحقاف:[﴾َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذّرِيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

ونة ونزق الشباب. التبصر بعد التخلص من رع
، وعدم ترك األمور جتري يف تضمن الكيد تدبري األمور على حنو يتفق وما يريده الكائديالكيد:- و

مما يعين . أعنتها؛ ومن يتلبسه هذا النوع من التفكري قد مييل للتلفيق إذا مل يتفق حدوث األمر كما دبر له
أو للتلفيقهماستخدالسيف ذو حدين، أن التفكري الكيدي على اآلخرين حبيث يبدو الصدق كذ

دون ، معتمدا على نوازعه الذاتية،سداحلمبعث منيقوم الكائد بتدبري املكيدة كما عندماالعكس،  
التفطن أنه من احملال التحوط لكافة األمور بدون توفيق الرمحن الذي يقلب األمور كما يشاء. وقد بني 

من الغاوين ألن مرشده يف تدبري األمور نوازعه املستلبة هللا سبحانه أن من يتبع الشيطان يكون
للشيطان، ومحاية عباده منه، ألن األمور لديهم ليست مستلبة للنوازع الذاتية بل لالحتكام لشرع هللا 
خذ عباد  ؛ وهنا ال  ألسباب وترك املقادير  والتحوط للغائالت مث التسليم مبا حيدث، بعد األخذ 

م احلاكمني فال حسب تدبريهم لعلمهم أن هللا حييط بكل شيء وهو أحكذا مل جتر األمورن الغيظ إالرمح
لتلفيق قَاَل َربِّ ﴿كما يف سورة احلجر،  ،على اآلخرين إذا مل تنجز األمور حسب هذا التدبريخذون 

ُهُم اْلُمْخَلِصَني )٣٩(ِعَني ِمبَا أَْغَويـَْتِين َألَُزيَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َوَألُْغِويـَنـَُّهْم َأمجَْ  قَاَل َهَذا )٤٠(ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
ر] احلج[﴾ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ )٤١(ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم 

١-،,”Learning, Remembering and UnderstandingBrown, et all.,
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لدقة املمكنة عباد الرمحن يستخدم ف مع التحوط لألخطار احمليطة؛ وقد أرجع هللا الكيد إلجناز األمور 
إلخالص الصادق املوكل لتوفيقه تعاىل، حيث أن التحوط جلميع  سبحانه وتعاىل إجناز هذا األمر 

ت الكرمية:  َِّ َألَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بـَْعَد ﴿األمور حمال بدون توفيق من هللا سبحانه وتعاىل، كما يف اآل َ َو
َ لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِيف ِديِن اْلَمِلكِ ﴿]٥٧:األنبياء[﴾وا ُمْدِبرِينَ َأْن تـَُولُّ  .]٧٦يوسف:[﴾َكَذِلَك ِكْد

القتصار على النوازع الذاتية إلجنازها حيبط العمل فقد بني القرآن إن تدبري األمور مببعث احلسد 
ََّ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِينَ ﴿]٧٦:النساء[﴾َن َضِعيًفاِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكا﴿الكرمي ؛ ]١٨األنفال:[﴾َذِلُكْم َوَأنَّ ا

.]٢ل:الفي[﴾أَملَْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضِليلٍ ﴿
ن ميلن الستخدام التفكري املتشعب، مما يتأتى عليه  التحوط وكما بني سابقا، فإن النساء بفطر

ت الكرمية:يكون الكيد عظيما يف هذه عند استخدام املكيدة؛ و األمورملعظم اَل قَ ﴿احلالة كما يف اآل
ََّ ُهَو َمْوَالُه َوِجْربِيُل َوَصاِلُح َوِإن﴿]٢٨يوسف:[﴾َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ ِإنَُّه ِمن َتظَاَهرَا َعَلْيِه فَِإنَّ ا

.]٤التحرمي:[﴾بـَْعَد َذِلَك َظِهرياْلُمْؤِمِنَني َواْلَمَالِئَكةُ 
:التباين  يف االجتاهات-٢

لتنشفقة مع شرع هللاتالفرد املؤمن مع اجتاهاته الفطرية  املعايشيت كما -ئة املعوجةومنع تشويشها 
َ الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم (﴿يف سورة الفاحتة ْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال ) ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِ ٦اْهِد

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو «:حديث الرسولوكما يف ﴾الضَّالِّنيَ 
).٢( »تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها«،)١(٨ينصرانه"

وتتباين هذه االجتاهات كالتايل:
عادة ما متيل األنثى إىل  التحلي وإحاطة نفسها بسائر أنواع اجلمال :النزعة اجلمالية- أ

ث - واالمتعاض من اخلصام وإذا حدث غري ذلك فمرده التنشئة؛ وكما ذكر هللا سبحانه وتعاىل عن اإل
ُر ُمِبني﴿ اعات بال كلل وال ملل ؛ فتمضي املرأة س]١٨الزخرف:[﴾أََوَمْن يـَُنشَُّأ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ

يف تنسيق امللبس واملسكن واملطعم واملزرع إلضفاء الراحة واألنس واالستمتاع يف احلياة لنفسها وملن 
ا.  يتحييطون  . ذه األمورالوقت واملال الكايف لالعتناء اهتمامات النساء توفري يف مقدمة و

املرتفة يف احلضارات القدمية كن يعمدن للتربج، وقد بينت االكتشافات األثرية أن نساء الطبقات 
َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل َوأَِقْمَن الصََّالَة ﴿يف قوله:وقد تعرض القرآن الكرمي هلذا

َا ََّ َوَرُسوَلُه ِإمنَّ َُّ َوآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن ا رَُكْم َتْطِهريًالُِيْذِهَب َعنيُرِيُد ا ﴾ُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ
هذا من إعجاز القرآن الكرمي.]٣٣األحزاب:[

، كتاب القدرصحيح مسلممسلم، -١
سنن ابن ماجةابن ماجة، -٢
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مييل الذكور إىل فرض محايتهم على من يلون أمرهم. فقد ميضون ساعات يف نزعة احلماية:- ب
ت كرة القدم و مشاهد ج بال كلل وال ملل. لعب الشطرنة املصارعة ومبار
: تتضح قمة الكمال يف اجلمع بني النزعات احلميدة من القوة وتقدير تكامل االجتاهات-جـ

سليمان عليهم أرضه من األنبياء كيوسف وداوود و يف خلفاء هللا يف على األمور،اجلمال واحلكم الصائب
، كما يف سورة ل واالتساق يف اختاذ القراراتالسالم الذين مجعوا بني قوة احلسم ورقة املشاعر وجب اجلما

َر َوأَلَنَّا َلُه اْحلَِديدَ ﴿سبأ  َ ِجَباُل أَوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـْ َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضال  َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِّْر ِيف •َوَلَقْد آتـَيـْ
َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْنيَ •السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِحلًا ِإّينِ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

ُهْم َعْن أَْمِرَ نُِذْقُه ِمْن عَ  ِِْذِن َربِِّه َوَمن يَزِْغ ِمنـْ يـَْعَمُلوَن •َذاِب السَِّعريِ اْلِقْطِر َوِمَن اجلِْنِّ َمن يـَْعَمُل بـَْنيَ يََدْيِه 
ْن ِعَباِدَي َيَشاء ِمن حمََّارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاْجلََواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوقَِليٌل مِّ َلُه َما

َُْكُل ِمن•الشَُّكورُ  ُْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَُّة اَألْرِض  َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدهلَّ َسأَتَُه فـََلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنِت فـََلمَّا َقَضيـْ
.]١٤-١٠:سبأ[﴾اجلِْنُّ َأن لَّْو َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب َما لَِبثُوا ِيف اْلَعَذاِب اْلُمِهنيِ 

من املعلوم أن النمو اإلدراكي لألطفال ينشط :التنمية اإلدراكية عن طريق حتفيز االجتاهات-جـ
جد الطفلة متضي الساعات يف األطفال لدورهم االجتماعي يف املستقبل، فنعن طريق اللعب، مبا يهيء 

ا  ملسدس والسيف والسيارات والطيارات يقارع  ثها، بينما ميسك الطفل  توضيب مالبس الدمية وأ
ث لقراءة السري الذاتية ومييل الذكور لقراءة قصص املغامرات وكما يف حديث . ٩)١(أصحابه؛ ومتيل اإل

َيانـََناَداَة َعاُشورَاءَ غالنَِّيبُّ ْرَسلَ : أَ بنت املعوذ قالتالربيع فَِإَذا َبَكى اْلِعْهِن،ِمنَ َوَجنَْعُل َهلُُم اللُّْعَبَة ،ِصبـْ
َناُه َذاك م على ؛ فكانت )٢(َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم أَْعطَيـْ النساء يعمدن إىل صنع  الدمى ألطفاهلن ملساعد

أن تدريب األطفال لألدوار املنتظرة منهم جيب أن يتناسب مع الشريفديث احلالصيام، كما يبني
م م اجلسمية واجتاها علموا أوالدكم السباحة والرماية «:قال: قال رسول هللاعن ابن عمر، فقدرا
. )٣(»وركوب اخليل، واملرأة املغزل

تمعأفإن فهم طبيعة التباين يف األفكار واالجتاهات لدى  لإلجابة عن السؤال الثاينراد ا .يقود
اإلجابة عن السؤال الثاين: 

ها تأمناط التفكري واالجتاهات  كما  تناوليف تباين هذا الما طبيعة الدور االجتماعي املرتتب على 
الكتاب والسنة وأدبيات علم النفس االجتماعي؟ نصوص 

ة على مستوى ييف طبيعة األدوار املؤداالجتاهات إىل التكامليؤدي التباين يف طبيعة التفكري و 
تمع، ن عمله والذكور أقدر عليه، أو أن يزاحم الذكر  ا ث أن يتمنني شيئا ليس بقدر فليس على اإل

طوط مساق أدب األطفالخمكري -٩١
ب صوم الصبيان .صحيح البخاري البخاري، -٢ كتاب الصوم، 
، السنن الكربى البيهقي-٣



٨

ألعمال  ا؛ إال يف حالة وجدا يف نفسيهما الرغبة يف القيام  األنثى يف أعمال هي أقدر على القيام 
َوَال تـََتَمنـَّْوا َما ﴿دى اجلنس اآلخر والقدرة عليها؛ إن هذا هو ما يوحي به نص اآلية الكرميةاملتميزة ل

َُّ ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْنبَ  ََّ ِمْن َفضََّل ا َواْسأَُلوا ا
ََّ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماَفْضِلِه ِإنَّ  . والشرح التايل يفصل كيفية هذا التكامل:]٣٢النساء:[﴾ا

إن التباين يف القدرات عرب األجيال يدعم تكامل األدوار غلى :تكامل األدوار عرب األجيال- أ
تمع، بدءا بنواته األوىل يف األسرة،  فاملرأة يف الستني من العمر، ا يف السادسة من مستوى ا ترى حفيد

ا وخياطتها؛ ويرى الرجل يف  العمر تلعب بدميتها، فتزيل غبار السنني، لرتشدها يف كيفية قص ثيا
ا  لطائرة الورقية، فيزيل غبار السنني، إلرشاده إىل كيفية جعلها طريا الستني من عمره حفيده يلعب 

ن قلوب الكبار، كما أن علبهجة ويزيل الكآبة وأخذها االجتاه الصحيح. إن لعب األطفال يبعث ا
ت التفكري العليا؛ وقد  مساعدة الكبار لألطفال يعمل على تطوير إدراكهم وحيفزهم لالرتقاء إىل مستو

حيدث بدون معني من نفس بيئته، يتفهم أسلوبه ومبعث بني فيكوتسكي أن تطور الطفل الذهين ال
األم واألخ األكرب سنا واألتراب Schafoldingما يكون املعني تفكريه ويعمل على االرتقاء به؛ وعادة

ت العاطفية والسلوكية، .١٠)١( إن األطفال احملرومني من األسرة الطبيعية عادة ما تظهر عليهم االضطرا
والتبلد الذهين وقد تظهر عليهم أعراض التوحد .

وقد بني القرآن الكرمي كيف أن اهللا سبحانه وتعاىل سخر املعني البيئي لألنبياء عليهم السالم ليبلغوا 
أشدهم  فقصة موسى عليه السالم، تبني إجياد معني له يف هارون أخيه، وكيفية رده إىل أمه لرتعاه، 

َواْحُلْل ﴿كما يف سورة طهه املصريني من كتابة وعلم دنيوي؛ يلإوتسخري فرعون ليتعلم أحدث ما توصل 
ْن أَْهِلي•يـَْفَقُهوا قـَْوِيل •ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  َوَأْشرِْكُه ِيف •اْشُدْد بِِه أَْزرِي•َهاُروَن َأِخي•َواْجَعل يلِّ َوزِيرًا مِّ

َ ُموَسى•ريًاِإنََّك ُكنَت بَِنا َبصِ •َونَْذُكَرَك َكِثريًا•َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا•أَْمرِي •قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك 
َك َما يُوَحى•َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك َمرًَّة أُْخَرى َنا ِإَىل أُمِّ َأِن اْقِذِفيِه ِيف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ِيف اْلَيمِّ •ِإْذ أَْوَحيـْ

َُْخْذُه َعُدوٌّ يلِّ وَ  لسَّاِحِل  ِ .]٣٩-٢٧طه:[﴾َعُدوٌّ لَُّه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة مِّينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ 
ت الكرمية كيف أن املعني البيئي وإتيان احلكمة والنبوة سرع يف إتيا ن احلكمة من قبل كما بينت اآل

، كما عالمات احلكمة منذ الفتوةعليهم ) إذ ظهرتأجنال األنبياء (حيي ويوسف وسليمان عليهم السالم
َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف اْحلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم ﴿يف سورة األنبياء 

َنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْرَ َمَع •َشاِهِدينَ  َر وَُكنَّا فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكال آتـَيـْ َداُووَد اْجلَِباَل يَُسبِّْحَن َوالطَّيـْ
َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن ﴿ة األنعامويف سور ؛]٧٩-٧٨األنبياء:[)  فَاِعِلنيَ  تـَُنا آتـَيـْ َوتِْلَك ُحجَّ

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَـ  َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا ِمن قـَْبُل َوِمن ُذرِّيَِّتِه نََّشاء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم. َوَوَهبـْ ْعُقوَب ُكال
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َوزََكِرَّ َوَحيَْىي َوِعيَسى َوإِْلَياَس  •َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ 
َن الصَّاحلِِنيَ  َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َوِإْمسَاعِ •ُكلٌّ مِّ ِِْم •يَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَُكال َّ ئِِهْم َوُذرِّ َ َوِمْن آ

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  ِِْم َواْجتَـبَـيـْ . ]٨٧-٨٢األنعام:[﴾َوِإْخَوا
مايز اجلندري يقود إىل فهم أعمق لآلية الكرمية إن الت:تكامل األدوار يف مؤسسة األسرة- ب

الذكر ختفي ،]١٨٧البقرة:[﴾ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ ﴿ أي أنه وعلى مستوى األسرة فإن مزا
األنثى ختفي عيوب الرجل؛  تعاىل تهفالتفكري املتشعب  لدى األنثى من حكمعيوب األنثى ومزا

ا جتاه أطفاهلا، فيتشعب تفكريها يف سائر األمور املمكنة اليت هلا عالقة مبن لتستطيع القي ام مبسؤوليا
فتتخذ يهمها أمرهم، مما ميكنها من منح عناية أفضل للمحيطني من زوج وأطفال وأهل وصاحبات

لشورى، وتديل املرأة بدلوها للتنبيه للمخاطر عن طريق فكرها التشعيب، ويقوم الر  ختاذ القرارات  جل 
القرارات بعد استحضار كافة اإلمكانيات املتاحة بتفكريه اجلمعي، مما جيعل الرأي املتخذ أقرب للحكمة. 

تمعتكامل األدوار-جـ تمع املسلم الذي تديل كل أسرة فيه بدلوها، يصبح :وصالبة ا إن ا
أفراده؛ إال أن ا الستعانته بكل مزا تمع الذي يفتقد للقدرات الذهنية للنساء جمتمعا متماسكا قو

تمع، ال ميكن أن  واليافعني، وتتخذ القرارات املتغطرسة واملتعالية للقلة املتسلطة على مستوى األسرة وا
ت املوجهة إليه من اخلار  ونصارى جنران، مل يكتف ج؛ فعند طلب املباهلة بني الرسوليصمد للضر

لنساء والولدان سلمني مع البالغني من رجال أهل الكتاب، بل طلب من امبباهلة البالغني من رجال امل
َ َوأَبـَْناءَُكْم وَ َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن﴿اخلروج للمباهلة َ بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا نَدُْع أَبـَْناَء ِنَساَء

َتِهْل فـََنْجَعل لَّ ُمثَّ نَـ ُفَسُكمْ َنا َوأَنُفسَ َوِنَساءَُكْم َوأَن َِّ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ بـْ إن االنتصار يف . ]٦١آل عمران:[﴾ْعَنَت ا
م جزء من جمتمع اسالمي ينتشر فيه العدل واملساواة، ال أن  املباهلة حيدث لدى شعور النساء والولدان أ

ء يف وطنهم؛ تقدما. إن الدميقراطية يف فعندما ينتفع الوطن بكفاءة اجلميع يصبح جمتمعا ميصبحوا غر
.صنع القرار جتلب القوة والبأس لألمة ككل

وعلق عمرو بن »تقوم الساعة والروم أكثر الناس«)١(يف احلديث الشريف عن املستورد القرشيو 
م أحنهم على صغارهم: الشريفعلى احلديث العاص وأسرعهم إفاقة بعد  ،وأعدهلم مللوكهم،"أال إ
مهم عند فتنة". إن احلنو على الصغار يستجلب وجود األم املتسقة التفكري احلاضرة الذهن وأحل،كبوة

هول نتيجة  ملنغصات واخلوف من ا القادرة على التفرغ ملا يريدها صغريها، بدل تكدير عيشها 
ا تعيش يف غابة حماطة،لشعورها بعدم األمان ب، فأىن هلو الوقت واحلالة هذه أن تعطي ١١الذ

لرعب، يرضخ ويستسلم  الكايف لصغريها؛ فينشأ الصغري، والذي هو اللبنة األوىل لألمة ككل، مزروعا 

عن املستورد القرشيصحيح مساممسلم، -١١١
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الرسو  لنساء يف حجة الوداع ويف نزعه األخريل ألول كبوة؛ وهلذا كانت آخر وصا أن يستوصوا 
ا حجر ؛األمةومن مث اخلور واخلوف يف،. فظلمهن يؤدي إىل انتشار الرعبصحيح مسلم- خريا أل

األساس يف بناء األمة. 
إن اهلدف األعلى للزواج يف اإلسالم هو استمرار إنشاء الذرية الصاحلة:يف الوالدين دور-د

تَِنا قـُرَّةَ ﴿الذرية الصاحلة اليت حتمل إرث الصاحلني َأْعُنيٍ َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرَِّّ
ويذكر هللا .]٧٥الفرقان:[﴾أُْولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسالًماَواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما

نَّ إِ ﴿ل عمرانكما يف آسبحانه وتعاىل أمثلة يف تسلسل تكوين األسرة النووية من األب واألم الصاحلني
ََّ اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبـَْراِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمَني  يٌع َعِليمٌ •ا ُ مسَِ َّ ﴾ُذرِّيًَّة بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َوا

.]٣٤-٣٣آل عمران:[
ث دون إن علم النفس االجتماعي يؤكد أن التنشئة والتطور الذهين ومن مث االجتماعي ال حيد
وليس ،وجود الصقالة املناسبة للطفل اليت تتدرج يف التنشئة بطريقة مناسبة الستعداداته الفطرية وبيئته

، فاألم هي اليت قد تردي به حىت لو كان ذا استعداد جيد عن طريق إمهاله، )٢(أنسب يف هذا من األم
إن االستعداد الفطري اجليد عنها بديال.ء السوء إذا اختذهم لينتهي به احلال للتوحد، أو االخنراط مع رفقا

م،  مها ألم الصاحلة وبرهم  لرب، وغالبا ما يرد وصف الرسل مقرو ألم الصاحلة ينتهي  مقرو
لتجرب والعقوق. فقد وصف القرآن الكرمي عيسى ابن مرمي ﴿ َوبـَرا ِبَواِلَدِيت َوملَْ ويذكر األشقياء مقرو

.]١٤مرمي:[﴾َوبـَرا ِبَواِلَدْيِه َوَملْ َيُكْن َجبَّاًرا َعِصيا﴿، وحيي ]٣٢مرمي:[﴾رًا َشِقياَجيَْعْلِين َجبَّا
ألمورفالصقالة البيئية الالزمة من أجل الوصول للعمليات الفوق معرفية وا ليت تعين احلكمة والتبصر 

تسرع لديهم صلوات هللا عليهم مجيعا، واة كاملة ألوالد األنبياء من قبلعندما تقدم بكفاء.١٢)١(
عليهما السالم، ويوسف بن يعقوب عليهما شد،لر  كسليمان بن داوود عليهما السالم، وحيي بن زكر

َناُه ﴿كما يف سورة مرميوإمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم،،السالم َ َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوٍَّة َوآتـَيـْ
.  ]١٢مرمي:[﴾اْحلُْكَم َصِبيا

ة التنشئة الصاحلد بني القرآن الكرمي حكمة اجتماعفقوالنمو العقلي الجيدي بدون الرتبية الصاحلة، 
واطالعه على أحدث االكتشافات املادية على مستوى العامل يف ذلك الوقت يف على يد أمه،ملوسى 

.]٣٩طه:[﴾لُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة مِّينِّ وَ ﴿بيت فرعون
عامني من الرضاعة مع ما تعو بحبق الطفل الشريفةكما تتطابق نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 

إلضافة إىل  إليه أدبيات الرعاية الصحية، من حيث تبني احتواء حليب األم على مواد غذائية كاملة، 
ملناعة الطبيعية مم ا ال ميكن أن يتم تعويضه عن طريق الغذاء الصناعي. وهذا يبني خمالفة تزويد طفلها 
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من حلمل التايل ووليدها األول مل يكتمل الشهرين شرع اليت تالكثري من العائالت لروح الشرع، فاألم 
إلضافة من حرمانه املناسبة البيئية والنفسية واالجتماعية الصقالة عمره تعمل على حرمان طفلها من

؛التغذية اجليدة. ولو طبق التوجيه الشرعي خبصوص مدة الرضاع ملا كان هناك حاجة لتنظيم النسلمن
، مع استيفاء العناية الصحية والنفسية اليت حيتاجها ةمساألطفال يف األسرة الواحدة اخلولن يتجاوز عدد 

- "ك الفارس فيعثره عن فرسهففي معىن احلديث الشريف "وال تقتلوا أوالدكم سرا، فإن الغيل  يدر طفل؛ال
.)٢(لكونه مل يستوف الغذاء والرعاية املناسبة يف الصغر 

نإن :متايز األعمال طبقا لتمايز األدوار-هـ كل فرد يف موقعه ينال ثوابه روح التشريع تقول 
َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َكٍر َأْو أُنَمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمن ذَ ﴿تعاىلته رضاواملتوجه مللقاء إجادة عمله ااملتميز به 

َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلون وهناك أعمال ذكرت يف .]٩٧النحل:[﴾فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم 
ا النساء خاصة، منها مايتعلق  ملا اللباس وغزل الصوف برتبية األطفال وتوفري القرآن الكرمي تقوم 

ة و ل من اعمتطلبه هذا األت قة واجلمالالنظافة و توخيأ يـَُنشَُّأ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َمنأَوَ ﴿األ
ُر ُمِبنيٍ  إال أن هذا اليعين عدم خذ من الوقت الكثري،مع أن رعاية املرأة ألطفاهلا و . ]١٨الزخرف:[﴾َغيـْ
النسيج اليدوي واخلياطة والزراعة املنزلية وإعداد الطعام هي روافد ، فالغزل و خاصة يف املنزلاإلنتاجية

م احلالية الباب واسعا أمام املرأة لإلنتاج املنزيل؛ وقد فتح احلاسوب والربيد اإللكرتوين واإلنرتنت يف األ
عمال كثرية  خربات . وميكن للشركات أن تطور هذه التقنية لتستفيد منأثناء رعايتها ألطفاهلاللقيام 

طفاهلن مغادرة امل .نزلالكثري من النساء الاليت ال تسمح هلن ظروفهن من حيث العناية 
والواقع العام يدل على ان هناك أعماال شاقة يكون الرجال أقدر عليها من النساء، ولكن ال يوجد 

ا إذا كان الرجل املكلف غري قادر عليها وإذا التزمت حدود احلشمة يف الشرع ما مينع املرأة من القيام 
ذه األعمال، وبيان على هذا قصة سيد َوَلمَّا َوَرَد ﴿موسى مع ابنيت شعيب عليهم السالمأثناء القيام 

ا قَالََتا َال ُبُكمَ َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوُِِم اْمرَأَتـَْنيِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخطْ 
. وحىت اجلهاد املفروض على الرجل، وتنفر املرأة ]٢٣القصص:[﴾َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الّرَِعاُء َوأَبُوَ َشْيٌخ َكِبريٌ 

رأة إذا دخل العدو أرض املسلمني. ويف غزوة ، يصبح مفروضا على املكراهيتها ملناظر العنفحبكم  همن
يف منطقتها،حبفر خندقارضي هللا عنهاخلندق قامت فاطمة جد وال يزال املس،وأقامت موقعا عسكر

يف منطقة اخلندق يف املدينة املنورة يزوره الناس.املقام يف هذا املوقع العسكري
تمع تقع على عاتقإن األدوار العامة :العامةواليةال-هـ لنفقة مبا أويت يف ا الرجل، إذ أنه امللزم 

و األقدر على الوالية هكما أنه ة وحزم يف التعامل مع األمور الطارئة واختاذ القرارات،  من قوة جسدي
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اى املرأةال حيمل علأنه الرسول حديثالعامة ففي »خلقت رحيانة وليست قهرمانة«ذه األمور أل
)١٣).١

اجلنسني لدى اختاذ األخذ مببدأ الشورى واالستعانة برأي من ثبتت حصافته منه البد منإال أن
التفكري التشعيب، بدلوهم يضاف إليه استخدام املرأةالرجال حاضري الذهنفيديل ، القرارات املصريية

حلر  ، واليت تبني صص القرآين والسرية النبويةقال، كما يف ص واألخذ والرد عند اختاذ القراروالذي يتسم 
التايل:
سليمان عليه استشارت امللكة بلقيس :الشورى-١ لرد على كتاب سيد قومها قبل اختاذ قرارها 

ن النساء الاليت غرين وجه التاريخ كشجرة الدر، اليزابث األوىل وكاترين  السالم، وأمثلة التاريخ شاهدة 
.١٤) ١(اختاذ القرار لدىالعظمى كن يستندن على مشورة قوادهن العسكريني والسياسيني 

إن دقة احلكم ينبعث من التفكري التشعيي، فقد تبينت حلكم على األشخاص:التمييز ودقة ا- ٢
السيدة بلقيس من الرسالة اليت أرسلت أن مرسلها  كرمي. وكانت املرأة قبل الرجل األقدر على متييز مسات 

، وحكمت النساء على مكانة النبوة، فقد كانت السيدة خدجية أول من قدر مسات النبوة قي الرسول 
َِِّ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرِميٌ ﴿ني قلنحف يوس . وتبينت ابنة ]٣١:يوسف[﴾َوقـُْلَن َحاَش 

موسى  َر َمِن اْسَتْأَجْرَت ﴿شعيب مسات الصالح يف سيد أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ قاَلْت ِإْحداُمها 
وال يزال ما كانت امرأة فرعون أول من تبينت مسات النبوة يف موسى ، ك]٢٦القصص:[﴾اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ 

َفَعَنا أَْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا َوهُ ﴿رضيعا ْم َال َوقَاَلِت اْمرَأَُة ِفْرَعْوَن قـُرَُّة َعْنيٍ ِيل َوَلَك َال تـَْقتـُُلوُه َعَسى َأْن يـَنـْ
.]٩:القصص[﴾َيْشُعُرونَ 
يظهر التاريخ أن النساء ال يبتدأن املعارك إال يف حالة االضطرار  : لقوةنطق املالحتكامعدم ا- ٣

ُر ُمِبنيٍ كما يف اآلية الكرمية ﴿ ، وقد علمت بلقيس ]١٨لزخرف:ا[﴾ أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ
سليمان املنزلة الكرمية ملرسل الرسالة، وأرادت اختبار كونه رسوال عن طريق ت قبله للهدية، وقد فهم سيد

هذا األساس، وعندما تبينت صدق رسالته سارعت لإلميان.مقصدها،  فعاملها على
ستخدام التفكري :التمثيل يف األمور السياسيةوالبيعة- ٤ إن دقة احلكم على األشخاص 

ت بصورة فعالة؛ وتطال ملبايعة، وأن تنتخب من التحليلي، يرسى عليه املشاركة يف االنتخا ب املرأة 
وقد أن ينقلن رسالتهن بدقة وأمانة.ميثلها عند أويل األمر، وبنفس الوقت على املمثالت املنتخبات
قبيلة، ملسلمون خيتارون ممثال هلم من كلشاركت النساء يف بيعة العقبة األوىل والثانية وفتح مكة، فكان ا

سم النساء، فكانت النساء ميثلهن نساء منهن.إال أن ممثل القبيلة مل يكن يتكلم

الشبكة العنكبوتية-" مأثوراملوسوعة اإلسالمية حديث-١
قصة احلضارةديوارنت،  -١



١٣

لشهادة-٥ لشهادة يف األمور العامة مثل البيع والشراء ووقوع :اإلدالء  إلدالء  تقوم املرأة 
السرقة واجلرائم العامة على أساس شاهدتني للحدث، خبالف األمور اخلاصة كالعدة ومدة احلمل 

َيُكوَ َرُجَلْنيِ فـََرُجلٌ ملَّْ َجاِلُكْم فَِإنواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن رِّ ﴿؛شهادة واحدةواإلجهاض حيث تكفي 
ِن ِممَّن َ َر ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرىْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأنتَـ َواْمرََأ إن اآلية .]٢٨٢:البقرة[﴾ َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكِّ

تشعب األفكار وهو النسيان، ومبعثه ما تتصف به املرأة منالكرمية أرفقت مربر وجود شاهدتني 
)(Divergence Thinking

إن هذا الورقة تبني أن املساواة يف األدوار ال يعين أن كل فرد عليه بغض النظر أن يقوم جبميع 
تمع متكامل، وتنافس األفراد على نف س أعمال الفرد اآلخر، حيث أن هللا سبحانه وتعاىل جعل ا

ا، حيث أنه ال يسدها إال من  األدوار خيلق فراغات كبرية يف األدوار اليت أمهلت واليت يبدا الفساد ينخر 
حية جسمية ونفسية، وجعل املرأة تنافس يف غري ما خلقت  أهل هلا، فرتبية األطفال هيأت املرأة هلا من 

ت النفسية. كما أن مزامحة له،  وإمهال دورها الطبيعي، يرتك األطفال عرضة لرفاق السوء و  االضطرا
لنظافة والتنسيق، فنرى هذه األماكن ميجها  الرجل يف أعمال املرأة كاملؤسسات اليت تقوم على االعتناء 

على املؤسسات اليت الذوق العام، إذا مل تعط املرأة املسؤولية الكاملة برعايتها؛ وأيضا فإن مزامحة الرجل 
عوقني، جيعل هؤالء األيتام واملعوقني عرضة  لإليذاء النفسي.   األيتام واملترعى الصغار و 

___________________________
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