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أ

كلمة الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

يك أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر .فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهمن يهده اهللا 

أما بعد.له و أشهد أن حممدا رسول اهللا

وقدمتها إىل . توفيقهرسالة، بإذن اهللا عز وجل و هذه الفقد انتهت الباحثة من كتابة

ا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبام عة الرانريي اإلسالمية احلكومية قسم اللغة العربية وأد

يف اللغة العربية ""S.Humللحصول على شهادةمواد الدراسة املقررة على الطلبةمادة من 

ا .  وأد

تطوير اللغة العربية واستخدامها يف وسائل االعالماالجتماعية وقد اختارت الباحثة 

مقاربة بعلم اللغة االجتماعية دراسة حتللية لطلبة اجلامعة اإلسالمية الرانريي موضوعا هلذه 

.الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة



ب

كرميني مها األستاذ  على مشرفني الوفيهذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر 

ما الذين قد انفقنا الدكتور ذو احللم املاجستري واألستاذالدكتور شريف الدين املاجستري  قا

.هذه الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهايةكتابهوأفكارمها يف االشراف على  

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة وزودوها 

.مبختلفة العلوم واملعارف النافعة وارشدوها إرشادا حسنا

ا احملبوبني على دعائهم يف إمتام هذه اوتقدم الباحثة الشكر خاصة لوالديها وأسرا

وتقدم الشكر إىل أصدقاء املكرمني .أحسن الثواب يف الدنيا واالخرة االرسالة لعل اهللا جيزيهم

.الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة

حسبنا اهللا ونعم . ا عسى اهللا أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامةوأخري 

.الوكيل نعم املوىل ونعم النصري ال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب العاملني

بندا أتشيه- دار السالم

الباحثة،

رمحة صلبية
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تجريد

رمحة صلبية : اسم الطالبة
١٦٠٥٠٢٠٣١: رقم القيد

ا/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : قسم/ الكلية  قسم اللغة العربية وأد
)دراسة حتليلية وصفية(ة ىف نظرات املنفلوطى أوجودية املر : موضوع الرسالة
٢٠٢٠أغسطس ١٨: تاريخ املناقشة
صفحة٤١: حجم الرسالة

املاجستريشريف الدين الدكتور : األولاملشرف
املاجستريذو احللمالدكتور:املشرف الثاين

صطفى مل" النظرات"مقال يف ة أوجودية املر كان موضوع هذه الرسالة هو
الباحثة يف تنفيذ هنهج الذي استخدمتاملوأما .ستعمال نظرية الوجوديةأاملنفلوطىب

لوصف هذه الرسالة فهو املنهج الوصفي التحليلي يف هذا البحث تركز الباحثة على 
يةوجود: ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي. " النظرات"مقال فيوجودية

املرأة يةوجود: وجود للمرأة وهيطى تشتمل ثالثةمصطفى لطفي املنفلو ىف نظر املرأة 
صف و دف هذه الدراسة ل.قوقهاحلملرأةاألسرة ووجودملرأة ايةووجودل الرج

خصائصها اخلاصة اليت ال يستطيع من خالل أدوارها يف احلياة وهلاةأوجودية املر 
.ن يفعل مثلهاأالرجل 



 ه
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Penelitian ini berjudul "Wujudiyyatu al˗Mar’ati Fῑ Nazarảti Al˗Manfalủṭi" Karya 

Mustafa Luthfi Almanfaluthi yang ditinjau melalui pendekatan eksistensialisme. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis 

deskriptif, yaitu  mendeskripsikan kisah dalam kitab"An˗Nadharat". Adapun hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: eksistensi perempuan berdasarkan 

pemikiran Mustafa Luthfi Al˗Manfaluti, terdapat tiga eksistensi perempuan yaitu: 

eksistensi perempuan terhadap laki˗laki, eksistensi perempuan terhadap keluarga 

dan eksistensi terhadap hak˗haknya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

eksistensi perempuan melalui perannya dalam kehidupan dan mereka juga memiliki 

karakteristik tersendiri yang laki˗laki tidak bisa melakukannya. 

 

 

 



١

الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

، غالبا ما جيعل  غريهاكتابة رواية أو لب تايدفع الكالىتإن من مشاكل املرأة 

دائما هامازالت يتم تصوير ةأر ضوعا ىف كتابتهم لكن شخصية املكتاب املرأة مو 

أن مع. ىف درجة منخفضة و عاجزةاملرأةو هذه جتعل. اإلساءةبالعننف و ضحية

.احلياة  والدينند اإلسالم مرتفعة جدا وهلا موقف اخلاصة ىفاملرأة عرتبةم

واكرمها مبا مل حيدث ىف دين وإن من حرص اإلسالم على املرأة أن كرمها 

، إذا ت املرأة ىف اإلسالم مكانة عالية، مل تبلغها ىف ملة ماضية، فلقد بلغسواه

ام أحكام على حد سواء، فهم أمتكرمي اإلسالم لإلنسان تشرتك فيه املرأة والرجالإن

م أمام ثوابه وجزائه ىف الدار األخرة سواء. اهللا ىف هذه الدنياسواء ١.كما ا

، وواقعها قبل اإلسالم مقارنة بواقعها مكانتها فى اإلسالممكانة المرأة، با بكر رمحة اهللا حممد امحد١
١٥ص )٢٠١٣،اللجنة العلمية:اخلرطوم(



٢

فيهما والذي ةأر ت اإلنسانية  بني الرجل و املباإلضافة إىل اختالف العالقا

، والىت نفسها وعلى النصوص الدينية فيهاانعكس بدوره على الدعوة اإلسالمية

فما . ةأر الرجل على امل، وتارة أخرى مفضلةداعمة للمساواة بني اجلنسنيتارة جاءت

سات اجتماعية خمتلفة ، هو وجود ممار تارخى ملكانة املرأة قبل اإلسالميبينه التتبع ال

٢.، بعض من هذه املمراسات إمنا يعرب عن مكانة دونية للمرأة جتاه املرأة

رد عنها طغيان القساة من لقد جاء اإلسالم ومست رمحته حياة املرأة 

، تتزودمن العلم مبا تشاءالرجال وحرر إنسانيتها روحا و جسدا حيث أتاح هلا أن

ا العامةوحصن حقوقها االجتماعية و املالية و ربطها برسا ، لة األمة الكبرية ودعو

، وعى الرجال بقضايا الدين والدنياففى نطاق تعاليما إلسالم ال يقل وعى املرأة عن 

د كانت املرأة ىف صدر اإلسالم ال تقل عن الرجل علما وال جهدا ىف خدمة دينها وق

٣.وجمتمعها و أمتها

مكانة المرأة فى اإلسالم والمواقف الثقافية لدي النساء و رجال الدين فى الفلسطين من ، مي البزور٢
١٤ص ،)ت.، دجامعة بريزيتدراسات العليا كلية ال: فلسطني(ظاهرة ضرب  الزوجات وتأويل أية القوامة،

مكانة المرأة فى اإلسالم و دورها فى نشر السنة النبوية ،خالد عبد السالم حممد ماكاري٣
١ص ،)٢٠١٦،راهيما إلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إب: ماالنج(المطهرة



٣

، فلن حنصل بالتأكيد على النقطة األخرية ألنه نتحدث عن املرأةإذا

نتحدث املرأة  العديد من روايات نوال كما .صل جتربة التنمية مع تقدم الوقتسنوا

يها دائًما منصب منخفض وبالتايل يتعرضن دائًما للقمع، السعداوي عن املرأة الىت لد

، أما عمل مصطفى لطفي املنفلوطي يسي اليت حتكي قصة تقليد احلرمييف فاطمة مرن

هو دور املرأة يف وجودها حبيث يكون للمرأة كرامتها يف أعني الرجل ألن وضع املرأة 

.ستؤثر على حياة الرجل

كاتب املصري املعروف تعود ال) ١٩٢٤-١٨٧٦(مصطفى لطفى املنفلوطى 

ىل قصصه الرومانسية الىت ترمجها عن الفرنسية بتصرف، و مقاالته الىت إشهرته 

و هو اجلانب البالغي والنقدي الذي اهتم به ىف بعض ). النظرات(يضمها كتابه 

٤.املقاالته

على النساء  نعم ان الرجال قوامون :نفلوطى عن  قضية املرأة ىف كتابهوقال امل

ل، ومالك أمره، و سر ، ولكن املرأة عماد الرجايقول اهللا تعاىل ىف كتابه العزيزكما 

ن تكون املرأة مساوية للرجل يف أبعد فإما .، من صرخة الوضع اىل أنه النزعحياته

،)٢٠١٢، جامعة السليمانية: عراق(،، مصطفى لطفى المنفلوطى بالغيا و ناقدادلسوزجعفر الربزجنى٤
٣٩٣ص 



٤

،لصديقلفليعاشرها معاشرة الصديق فإن كانت األوىل. عقله وإدراكه أو اقل منه

والوالد مع تلميذهوإن كانت األخرى فليكن شأنه  شأن املعلم مع،ظرينوالنظري لل

ىل مستواه الذي هو يرفعها إويأخذ بيدها حىت ،ااي أنه يعلمها ويدر،ولده

.٥ليستطيع ان جيد منها الصديق الويف والعشري الكرمي،فيه

، الذي للمرأةفلوطى يف مقال النظرات عن الدو كانت مكانة املرأة يصور املن

مل تلحظ البحوث حول وجودية املرأة يف احلياة . ميكن أن يقوم به الرجل بالتأكيدال

سألة وجودية املرأة  ، لذلك أثارت الباحثة مام خاص من قبل الباحثني األدبينيباهتم

".وجودية املرأة ىف نظرات املنفلوطى " كبحث بعنوان

مشكلة البحث.ب

:ىف هذه الرسالة فهي أما املشكلة الىت تريد أن تبحثها  الباحثة 

وجوديتها املرأة للرجال و وجوديةعند مصطفى املنفلوطى من حيث املرأة وجوديةما 

؟حلقوقهاوجوديتهالألسرة و 

٥٩٤ـ ٥٩٨: ، ص )١٩٨٤دار اجليل، : بريوت( ، النظرات، مصطفى لطفى املنفلوطى٥



٥

غرض البحث .ج

:أما الغرض ىف كتابة هذه الرسالة موافقا ملسألة املذكورة  فهي 

املرأة للرجال وجوديةاملرأة عند مصطفى املنفلوطى من حيث وجوديةملعرفة 

.حلقوقهاوجوديتهالألسرة و وجوديتها و 

معانى مصطلحات. د

ردت الباحثة أن تشرح قبل أن تركز  الباحثة  ىف النقاط من املوضوع  املبحوث، أ

) ١: (يلىوهى ما ذا البحث، ههامن بعض املصطلحات الىت تتضمنوتعرف معاىن

املقال ) ٢(ةالوجودي

الوجودية.١

وبناء على ما تقدم ٦. اصطالحا صفة كائن ميلك بذاته علة وجوده ومبدئه بالذات

هو وجود اإلنسان و كيفية وجوده Existenceيتبني أن مراد الوجوديني من مصطلح  

٧.ىف العلم

لد الفلسفة الوجودية وتمثالتها فى الرسم السرياليحممد عبيس محزة، ٦ ، العدد ٢٦، جمالة جامعة بابل، ا
٨٠، ص ٥



٦

املقال.٢

يعريف املقال الصحفى بأنه قطعة ) ىف الكتابة الصحيفة ( نبيل حداد ىف كتابه . د

ا جتربة مارسها، أو حدثا وقع له أو من النثر يتحدث  فيها الكاتب بنفسه وحيكى 

واملقالة عند الغربيني عبارة عن قطعة من . خطرا خطر له يف موضوغ من املوضوعات

ونواة . النثر تعاجل موضوعا خاصا بلكاتب مما مارسه أو خطر له أو تومهه أو ابتدعه

اتب الذى عايشه أو قرأه ليبلوره املقالة هى فكرة أو خطرة مستوحاة من اى مصدرللك

، خمتلفة و أشكال متكاملة من ضوع حمدد و طريق ما يبىن حول صوربعدذلك مبو 

٨.التعبري

الدرسات السابقة.ه

ملصطفى " النظرات " التدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول ىف مقال 

و تسجل  الباحثة .، فقد سبقته دراسة تستفيد منها وتأخذ منها أفكارالطفى املنفلوطى

ص ،)٢٠١٦االستغراب، : خريف(نظرية الوجود بين الوجودية وأصالة الوجود، محيد رضا آية اللهي، ٧
٢٣٣

٤٤٩ص،)٢٠٠٨كلية العلوم السياسة جامعة دمشق، :دمشق (، فن المقالةمجال اجلاسم احملمود، ا٨



٧

دف عرض خريطة الدراسة ىف هذا املوضوع  ىف السطور التالية تلك الدراسة  السابقة 

:وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسة 

وواقعها قبل اإلسالم مقارنة بواقعها مكانتها مكانة املرأة"با بكر رمحة اهللا حممد امحد، .١

ىف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة إفريقيا العاملية طالبة " ىف اإلسالم

ىف هذا البحث يبحث الباحث عن مكانة املرأة ىف اإلسالم . م٢٠١٣السودان، سنة 

خاصا ، فكان اإلختالف احلاىل بأن الباحثة تبحث عن مكانة املرأة ىف منظر إسالمى 

ا و رأي  املرأة ملصطفى  . لطفى املنفلوطىو ىف حياة يومية و ىف أسر

الظواهراالجتماعية يف أدب املنفلوطي أبعاد ومعاجلات من خالل كتابه  " مرميفرحات، .٢

ىف هذا البحث تبحث الباحثة عن الظوهر . ، ىف كلية أدب جامعة طنطا"النظرات

املرأة وجوديةىل بأن الباحثة تبحث عن اإلجتماعية ىف النظرات، فكان اإلختالف احلا

.منظر إسالمىىف النظرات و 

٣.Sofi Auliana ،"  ىف الروية وجودية املرأةBumi Manusia "البة ىف قسم اللغة ط

ا ىف  جامعة مالنج احلكومية، سنة االندونسيا و أ ىف هذا البحث تبحث  .  م٢٠٠٩د

تمع  الباحثة عن الوجود الشخصى للمرأة و  وجود املرأة ىف األسرة  و وجود املرأة ىف ا



٨

الطريقة مستخدمة ىف هذه . الطبقات االجتماعية للمجتمع ىف الروايةعلى أساس 

ان اإلختالف احلاىل بأن فك. الدراسة هى طريقة وصفية حتليلة مع منهج النسوية

.املرأة ىف مقالوجوديةبحث عن تالباحثة 

فى قسم املعلم"دراسة حتليلية لكتابه النظرات:دب املنفلوطىأة ىف أصورة  املر "،ذو احللم.٤

ا ىف جامعة الرانريي بند أالعربية و اللغة بحثيىف هذا البحث .٢٠٠٩، سنة تشيهأد

فكان اإلختالف ،ة عاماأة ىف النظرات ملنفلوطى و يصور عن املر أصورة املر الباحث عن

ة حلقوقها و تصور عن أسرة و املر ة لألأة للرجال و املر أبحث عن املر الباحثة تاحلاىل بأن

.الباحثة نظرية الوجوديةىف هذا البحث تستخدم،ة خاصاأاملر 



٩

الباب الثانى

اإلطار النظري

تعريف الوجودية.أ

" الوجود"تينية، يغيد لفظمن اللغة الالففى اللغات االوربية وأغلبها مشتق

فأصل اللفظ ىف اللغة . معىن اخلروج من الشىء الن تلك هى داللته ىف هذه اللغة

يعىن اخلروج، بينمايعىن exو املقطع االولstere. exالالتينية مكون من مقطعني مها 

و هكذا انتقال اللفظ إىل اللغات االوربية مبا . البقاء ىف العاملstereاملقطع الثاىن  

، وهو existenceفهي ىف االجنليزية . حيتوية من سحنة تعبريية وما يرمز اليه من فكر

خالف ،مصدر) الوجود(لغة ١.existenz، وهو ىف االملانية existenceىف الفرنسية 

اصطالحا صفة كائن ميلك بذاته علة وجوده . خالف القدمي: الوجودي،القدم

٢. ومبدئه بالذات

،)دتالدار القومية للطباعة والنشر،،مد(، تاريخ الوجودية فى الفكرا البشرىحممد سعيد العشماوى، ١
١٢-١١ص 

لد الفلسفة الوجودية وتمثالتها فى الرسم السرياليحممد عبيس محزة، ٢ العدد ،٢٦، جمالة جامعة بابل، ا
٨٠، ص ٥



١٠

هو Existenceوبناء على ما تقدم يتبني أن مراد الوجوديني من مصطلح  

الوجودية "وإذا توخينا أن نفهم معىن ٣.وجود اإلنسان و كيفية وجوده ىف العلم

Existentialism"وجود "أوال أن حندد الفرق بني كلمة ، فينبغى عليناExistence "

". essenceماهية"وكلمة 

ومع ذلك، فثمة سؤال مبدئي يعرض نفسه، أال وهو تعريف ما يفهم من  

ذلك أن هذا التعريف ال يأيت من تلقاء نفسه، فاألمر ال يقف عند " وجودية"كلمة 

بينها، بل إن فكرة وجود صور عديدة للوجودية تبدو ألول وهلة متعارضة فيما 

الوجودية نفسها تتخذ دالالت شىت خيتلط فيها اجلوهري والعرضي حبيث يبدو أال 

ومع ذلك يتحتم علينا أن حناول إزالة هذا اخللط والكشف . سبيل إىل التمييز بينهما

ا ٤.عما يعطى الوجودية معناها الدقيق ووحد

ولد نفعا ىف أوساط ع ينبغي معاكسة الوجودية السارترية الىت تقىف الو 

نه من أطروحاته فقط، وإمنا خصوصا ألالشباب، ليس من أجل واحدة أو أخرى

ص ،)٢٠١٦االستغراب، : خريف(نظرية الوجود بين الوجودية وأصالة الوجود، محيد رضا آية اللهي، ٣
٢٣٣

دار األداب، : بريوت(، جان بول سارتراهب الوجودية من كيركجورد إلى ذالمرجييس جوليفية، ٤
٦ص ،)١٩٨٨



١١

Rogerلقد قال له روجيه غارودي . يوشك أن يزرع االضطراب  و الرتدد ىف األذهان

Garaudy" :٥".أنتم متنعون الناس من القدوم إلينا

الوجودية فى الدراسة النسوية .ب

ا أصبحت اقل قيمة  و تابعة للرجل :  من الرجلوترتب على خلق املرأة أ

خلقت خلدمة الرجل وكمساعد : ةأملوسوعة اليهودية عن  وظيفة املر ومن مث جاء با

مناسب له، فقد تكونت من أحد االضالع للرجل األول أدم ويرتبط جوهر املرأة  

من الزوج دىن ألزوجة ىف مرتبة و إن ا...كمخلوق إنساىن بوظيفتها كرفيقة للذكر 

٦.ن يطلق زوجته ولكنها ال تستطيع ذلكأيستطيع 

املرأة تؤمن بالدين أكثر وتؤمن كذلك باخلزعبالت والشعوذة "إذا قلنا مثال 

بأن هذا ليس فيه أي ول هلو علق أحدهم بأن هذا تناقض، فأنين أق" أكثر 

ا بالفعل تؤمن بالدي: و إمنا هي  طبيعة املرأة،تناقض ن والرقية و الكائن اللغز، أ

و تؤمن ىف املقابل كذلك أكثر من الرجال،...الصالة و الذكر و الدعاء والقرأن و

١٤-١٣ص) ٢٠١٢دار حممد على احلامى،  : لبنان(الوجودية منزع إنسانى، جان بول سارتر، ٥
٢٣ص ) ٢٠٠٣دم، دار الوفاء، (، فى اليهودية المسيحية واالسالمةأمرالزكى على السيد ابوغضة، ٦



١٢

و ليس ىف هذا  ، أكثر من الرجال.....بالشعوذة و السحر والكهانة والدجل و

٧.اي انتقاص للمرأة  أو حط من كرامته

كل اإلنسان مقياس: فالسوفسطائية اليونانية قالت على لسان يروتاغورس

ما هو كائن مبا هو كائن، وما هو غري كائن مبا هو غري كائن وهو قول جيب : شىء

أن يفهم ىف سياقه الوجودى احلقيقى، ال باملعىن  املبتذل الفاسد الذى يضاف إليه  

٨.عادة عند اخلصوم

، كلما رجعت إىل السرية النبوية ازددت معرفة  مبا  كان للمرأة من مكانة

ما .لقد كانت هلا شخصية مقدورة و أثر حيسب،م هلا من حقوقومبا كفله اإلسال

ا ليبلغهاللمرأة وهذه الشئون؟ ،  أما أن تنادى على يكفى أن  حيضر رجل من أسر

وملا ,لكن  املرأة  ىف صدر اإلسالم عرفت قدرها.رؤوس األشهاد فذلك عيب

ال و النساء ىف دين ودخل الرج.مسعت  مناديا يدعو إىل اإلميان سارعت إىل تلبيته

٦ص ) دت,foulabook.comدم(، ة الكائن للغزأالمر عبد احلميد رميته،٧
ص ) ١٩٤٧دم، مكتبة النهضة  املصرية، (، االنسانية و الوجودية  فى الفكر العربىعبد الرمحن بروى، ٨

٩



١٣

وانتظمت الصفوف ,واعطوا املواثيق على اعتناق احلق والعمل به والذود عنه,اهللا 

٩.ىف املسجد النبوى تستوعب الرجال والنساء على سواء 

وجودية سارتر تعىن أنه ميكنك : وعد كبري،  يأتيومع اجلانب املرعب ىف هذا

فالذي ينعشك ويبهجك .ما دمت تسعى و تواصل السعي،أن تكون اصيال وحرا

١٠.هو بالدرجة نفسها الذى  خييفك ويرعبك، ولألسباب نفسها

مل تتوقف النساء ىف العامل عن االخنراط ىف أشكال خمتلفة من املشاركة 

والنشاط السياسي، االديبات، والفنانات، والصحفيات، والكاتبات، والناشطات 

ا على املستويني احمللى السياسيات، وعضوان  تمع املدين وقيادا منظمات ا

١١.و متثيليةأ/تويل مناصب سياسية ووالوطىن،  لكن دون أن ترتقى إىل 

٦ص ،)دم، مكتبة اخبار اليوم  االسالمية، دت(،سالمفى اإلةألمراحممدالغزاىل، ٩
٢٠ص،)٢٠١٩دار التنوير، : لبنان(،، على مقهى الوجوديةسارة بكويل١٠
، مشاركة النساء فى السالم االمن والعمليات االنتقالية فى العالم العربىمية الرحيب، ١١

١٥ص ،)٢٠١٨مؤسسة فريدريش ايربت، :بريوت(



١٤

الدراسات السابقة فى الوجودية النسوية.ج

والذي وجوده  ) اهللا سبحانه وتعاىل(اصطالح مدرسي يطلق  على اخلالق 

من ذاته، ويقابله الوجود بالغري، واغلب الظن أن  املصطلح الالتيىن مأخوذ من اصل 

املثال الوجود ١٢.ىل وجود بالذات ووجود بالغريإعرىب، من تقسيم ابن سينا للوجود 

.ذلكسرة والعمل و غريعند اإلسالم و األاملرأة

ردين جتريدا ىف دراسته لظاهرات االدراك إال وجود لصفة أو احساس جم

ان األسرة ال تقوم على امرأة تبغض الرجل وتشتهى مفارقته ١٣.خيليهما من اى معىن

فان خفتم إال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدات : ومن هنا قال تعاىل

١٤.وهل هذا اخللع طالق أم فسخ للعقد. به 

أساتذه الالهوت ىف كثري من أحداىل ان مؤلف نفسه كان وجتدر اإلشارة  

الفكر "جامعات واملعاهد االمريكية، كما أنه مؤلف لعديد من الكتب التىتدور حول 

٨١، ص جع السابقالمر ،حممد عبيس محزة١٢
١٠ص ) ضة املصر، دت:القاهرة(،دبما األجان بول سارتر، ١٣

١٦،  ص جع السابقالمر حممدالغزاىل، ١٤



١٥

ولعل هذا هو السبب الذي جعله يركز ". التدين الوجودية"و" االميان"و " الديين

١٥".وجودية كريكجور"تركيزا  ملحوظا على 

هذا االطار تنطلق الدراسة اليت بني ايدينا من فرضية اساسية قوامها ىف 

قطاعات / ، وبني مجيع اهدافاالرتباط العميق بني قضية املساواة بني اجلنسني

االجندة الدولية للتنمية املستدامة، اساسه ان املرأة ليست جمرد قضية أو قطاعا  ما 

تمع، نصف الفاعلني ونصف امل ١٦.ورد البشري أمنا هي نصف ا

، وغاية وجوده اإلنساين فمن هذه املعرفة يعرفه مركزيته ىف الوجود الكوىن

يتبني دور اإلنسان ىف الكون وحدود اختصاصاته كذلك وحدود عالقته خبالقه 

وخالق هذا الكون مجيعا، ضرورية ألنه بناء على ذلك التفسري الشامل وعلى معرفة 

١٧.وغاية الوجود اإلنساينمركزية اإلنسان ىف الوجود الكوىن

١٠ص ،)١٩٨٢عامل املعرفة، : الكويت(، الوجوديةجون ماكوري، ١٥
،وتحقيق اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية دراسة استرشاديةالمرأة العربية، ة منظمة املرأ١٦

٣ص ، )دم،  دن، دت(
٩ص،)دم، شبكة االلوكة، دت(، سالم فى تربية االبناءاإلمنهج خدجية خاىل، ١٧



١٦

الباب الثالث

منهج البحث

)المنهج الوصف التحليلي(تعريف .أ

دف إضافة معارف ميكن توصيلها والتحقيق من  البحث استقصاء منظم 

وأما املنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه ١.صحتها عن طريق اإلختبار العلمي

٢.العامل ىف حبثه أو دراسة مشكلته والوصول إىل حلول هلا أو إىل بعض النتائج

. البحوث الوصفية تعىن بوصف ومالحظة ومجع احلقائق وتقريرها كما هي

تم بالتشخيض وما ينبغى أن تكون عليه الظاهرة املدروسة واقرتاح الصورة  كما 

فالبحوث الوصفية تصور بدقة خصائص فرد . أي حبوث تقوميية معيارية. املمكنة هلا

ومن . أو مجاعة أو موقف، وقد حنتاج إىل صياغة الفروض وميكن أن الحنتاج لذلك

١٣ص ، )١٩٩٦مكتبة مطبعة اإلشعاع، : اإلسكندرية(، مناهج البحث العلمىعبد اهللا حممد الشريف، ١
مناهج البحث العلمىي فى الفكر اإلسالمي عبد الفتاح حممد العيسوي و عبد الرمحن حممد العيسوي، ٢

١٣ص ، )١٩٩٦-١٩٩٧دار الراتب اجلامعية، : اإلسكندرية(، والفكر الحديث



١٧

أغراضها أيضا حتديد مرات حدوث شىء معني أو اقرتانه بظهور شيء أخر، وتفسري 

٣.الظاهرة إن أمكن

البحوث املكتبية و التحليلية الوصفية و يقصد به يعد هذا البحث من 

خطوة البحث الىت تنتج عنها بيانات وصفية، فهو طريقة لوصف املوضوع املراد 

دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة و تصوير النتائج الىت يتم التوصل إليها 

آراء وهذا البحث نظري كتاىب يرجع فيه الباحث إىل استعمال املكتبة و األخذ من

ا .العلماء و أقواهلم فيها يتعلق 

مصادر البيانات.ب

بياناب هذه الدراسة شكل مصادر البيانات كتابة مأخوذة من كتاب  مصادر 

٧٨٦األعمال الكاملة، و قد نشر الكتاب من قبل مصطفى لطفى املنفلوطى  

. صفحة

أما البيانات املستخدمة ىف البحث على شكل قصة أو حوار ىف النظرات

وجبانب ذلك تعتمد الباحثة ايضا على . الىت فيها وجودية  املرأة ىف هذا املقال

كلية ٢جامعة الدكتور حممد ملني دباغني سطيف (، مطبوعةمقياسمنهجيةوتقنياتالبحثبنغذفةشريفة، ٣
١٢-١١ص،)٢٠١٦-٢٠١٥:اإلنسانية واإلجتماعية، السنة اجلامعيةالعلوم 



١٨

الرساالت اجلامعية و البحوث العلمية واملقاالت العلمية الشائعة من خالل الشبكة 

. البحث العاميت الىت تتعلق مبوضوعات هذاانرتن

كيفية العمل.ج

المالحظة المخطوطات. ١

للحصول على البيانات يف شكل وثائق، مثل هناك حاجة إىل مالحظة 

يف كل مالحظة، سيتم ربط البيانات اليت حصل عليها . املرافق والبنية التحتية

املعلومات مثل كيفية الفحص، وفقا لألدوات : الباحثون بأمرين مهمني، مها

وذلك ألن  . املستخدمة وما الذي حيدث وما سياق األشياء احمليطة بالبيئة احمليطة

شيء حيدث يف بعد معني من الزمان واملكان، حبيث إذا كانت املعلومات خارج كل 

.السياق، فستفقد املعلومات معناها

يف هذا الباب، ألقى الباحثة مالحظات على املخطوطة يف مقال مصطفى 

يسجل الكاتب ويراقب موضوع الدراسة بعد مالحظة اجلوانب . لطفى املنفلوطى

.املعقل للعثور على نص البيانات املتعلقة بوجود املرأةذات الصلة، يقرأ الكاتب 



١٩

عملية التحليل.٢

ويف هذا البحث، استخدمت الباحثة حتليل البيانات النوعية، أي بالتحليل 

املباشر للنص حول الوجودية  املرأة يف املقال ملصطفى لطفى املنفوطى من خالل 

يار وفرز البيانات املراد حتليلها عملية احلد من البيانات، أي الكاتب الذي يقوم باخت

" يف شكل مجل أو تعبريات وفقا للجمل اليت تبحث هي تعبري عن الوجود يف املقال 

مث عرض البيانات، يعرض املؤلفون البيانات اليت مت اختيارها وحتليل أي ". النظرات

نتائج الوجود عن املرأة يف هذا املقال، واخلتام والتحقيق األخري، يستنتج املؤلفون

.حتليل وجودية املرأة يف هذا املقال



٢٠

طريقة الكتابة والعرض. ٣

:وهي، مخسة أبوابهذه الرسالة اجلامعية تتكون من 

، أغراض حتديد املشكل،ثخلفية البحالىت تشتمل على قدمة امل،الباب األول

الباب .طريقة البحثاىن املصطلحات، الدراسة السابقة،منهج البحث،معالبحث،

الوجودية ىف الدراسة ،تعريف الوجوديةالىت تشتمل على حملة  عن الوجودية ،الثاىن

الذي منهج البحث،الباب الثالث.سات السابقة ىف الوجودية النسويةالنسوية و الدرا

كيفية ،الفصلمصادر البيانات،املنهج الوصف التحليليتعريف يشتمل على 

لطفي ملصطفى " النظرات"ىف مقال املرأةوجوديةلاحتليل،الباب الرابع.العمل

الوجودية املرأة ومكانته ،الوجودية املرأة للرجاليشتمل على ب لباا اهذاملنفلوطى، و

اخلتمة الىت حتتوى على ،مساالباب اخل.حلقوقهاالوجودية املرأة ومكانتها،لألسرة

.النتائج واالقرتاحات واملراجع



٢١

الباب الرابع

لمصطفى لطفى المنفلوطى" النظرات"كتابفى  المرأةتحليل الوجودية 

هذا املذهب يتسم أن ؟ فسوف جند ...ما هي الوجودية : ن نتساءلأعندما حناول 

وتنشأاملشكلة، من ناحية، بسبب أن ما استهدف أن يكون فلسفة . بقدر من اهلالمية

يطلق على ألوان" الوجودي"حىت أصبحلقب ) املوضة(جادة، كثريا هبط إىل مستوى البدعة 

ا على من بعيد،إال الىت ال ترتبط بالفلسفة  الوجوديةواإلنشطةمن البشر  أنكانت ترتبط 

تطلق بغري أصبحتاألن كلمة الوجودية ": فإنJ.P Sartreوكما قال جان بول سارتر . االطلق

١."تعد تعين شيئا على االطالقبلغت من الكثرة حدا جعلها مل أمور ضابط على

الوجودية حتويال دراسة سيمون دي بوفوار النسوية الرائدة، كانت أكثر األعمال 

ن ىف احلياة، وحتليلها . ١٩٤٩، املنشورة عام "اجلنس الثاين" حتليلها لتجربة النساء وخيارا

تمع البطرير كي  ى االرتقاء  بوعيهن، كامال، شجع النساء علpatriarchal) األبوي(لتاريخ ا

العديدات ممن. بأنفسهمواالمناط املتوارثة، والتحكم ىف وجودهن العيين اإلفكأر ومساءلة 

ن يقرأ نالكتاب، رمبا مل يكن يدركن قرأن  ا إىل أيها مويرجع ذلك جزئيا (عمال وجوديا أ

١٥ص ) ١٩٨٢عامل املعرفة، : الكويت(، الوجوديةجون ماكوري، ١



٢٢

ن بعد ، مث عندما غريت النسا)الكثري من معاين الكتاب الفلسفةاإلجنليزيةلرتمجة  ء حيا

٢".األصالة"ىل احلرية وتعميق الفردية و إقراءته، فعلن ذلك بطرق وجودية، سعيا 

وجودية املرأة : قسام و هيأىل ثالثة إتنقسم ىف النظراتاملرأةوجودية نإىف نظر الباحثة

.حلقوقهالألسرة و وجودية وجوديةللرجال و 

كانت تتضمن ىف مقال الىتاملرأة وجودية فىىف هذا الباب ستحلل الباحثة 

.لكن قبل ذلك، ستلقي الباحثة الضوء عن هذا املقال،"النظرات"

لمصطفى لطفى المنفلوطى" النظرات"كتابلمحة  عن  سيرة الذاتية قصيرة و .أ

صفحة ىف ثالثة٧٨٦الذي بلغ )  النظرات(كتابكتاب مصطفى لطفى املنفلوطى  

والوصف والقصص، واإلجتماعمجع فيه ما نشره ىف املؤيد من الفصول ىف النقد أجزاء 

كان . يفيتها عند الدنيااملرأة وكوجودية على عدة موضوعات ىف كتابهذا الوحتتوي 

بديعا انشاء الطبع القوي على عصره، أسلوب املنفلوطى ىف عصره كاسلوب ابن خلدون ىف 

.غري مثال

٣١ص )٢٠١٩دار التنوير،  :لبنان(، على مقهى الوجوديةسارة بكويل، ٢



٢٣

عريب يتصل نسبه باحلسني بن لطفى، ألب حسن بن حممد حممد بنمصطفى بن

أعمال ولد السيد مصطفى لطفى مبنفلوط من٣،اجلورجييإىل أسرةواألم تركية شابكة القرابة 

احد قرى الصعيد من أسرة مصرية معروفة ١٨٧٦،٤˗ه ١٢٩٣سنة أسيوطحمافظة 

٥.باحلسب والشرف

ج املنفلوطى سبيل أبائه ىف الثقافة فحف ظ القرأن ىف املكتب، و تلقى العلم باألزهر  و

ولكنه كان على الكره من ورع قلبه و رعاية أبيه ال يلقى باله كثريا لغري علوم اللسان  وفنون 

القرأنحممد عبده يفسر األستاذ اإلمام وجد به أن لوالةغري رجعإىل وكاد يهجره . ٦األدب

٧.والبصائرالقلوب  ينفذ إىل الكرمي بأسلوب جديد 

الكاتب املصري املعروف، تعود شهرته ) ١٩٢٤-١٨٧٦(مصطفى لطفى املنفلوطى 

إىل قصصه الرومانسية اليت ترمجها عن الفرنسية بتصرف، و مقاالته اليت يضمها كتابه 

) دار الكتب العلمية، دت: بريوت(، و أدبهمصطفى لطفى المنفلوطى حياته كامل حممد حممد عريضة، ٣
١١ص 

٥ص )١٩٨٤دار اجليل، : بريوت(النظرات، ، مصطفى لطفى املنفلوطى٤
١٧٠ص ) ٢٠٠٧دار الفكر العرىب،  : القاهرة(، نشأة التثر الحديث وتطوره، عمر الدسوقى٥
٥، ص المرجع السابقمصطفى لطفى املنفلوطى، ٦
١٧٠، صالمرجع السابقعمر الدسوقى، ٧



٢٤

وكان له ذوق جيد يعرف به كيف ينتخب لنفسه اورع ما ىف الكتب و دواوين .٨)النظرات(

رائعة، فعكف على ذلك كله كما عكف على  أدبية الشعر العباسية من قطع وقصائد 

معاصر به املرتمجة آثارحممد عبده يعب منها وينهل كما يعب وينهل من أستاذه كتابات 

رعا، ولسنا نقصد صحافة االخبار، وامنا نقصد واملؤلفة، وبذلك هيا نفسه ليكون صحفيا با

ىف ١٩٢٤مايو عام ٢٤من عمره، ىف أربعني توفاه اهللا وهو ىف الثامن و٩.صحافة املقال

.األزهر وتلميذ حملمد عبدهبلدة منفلوط مبصر درس ىف 

فى النظراتالمرأةوجودية .ب

وجودية المرأة للرجال)١

، وأرضعتالىت محلت، أوال األمدورا خطريا ىف حياة الرجل فهي أن للمرأة ال شك 

وهي ثانية . مل يلبث ان غدا رجال قويا. وسهرت على الرتبية حىت استوى الطفل شابا يافعا

جامعة : كلية اللغات( مصطفى لطفي المنفلوطي  ً  وناقداً  بالغيا، ، دلسوز جعفر الربزنـجي٨
٣٩٣ص ) دت،السليمانية

٢٢٨ص)١٩٦١، دار املعارف: القاهرة(دب العربى المعاصر فى مصر، األشوق ضيف، ٩



٢٥

غري أن اتباع و الرجل خلق لألخراملرأةبأن من ) جان جاك روسو(أكد لقد١٠.الزوجة

١١.احدمها لألخر ليس مساويا

ال املرأة وقصة ١٢.األوىل املرأة كزوجة عناية خاصة ىف خمتلف املراحلإن اإلسالم قد 

ىف رأيت إذا١٣.سداهاواملرأة تكون إال والرجل ىف حناياها، وكذا قصة الرجل ال تنسج اال 

١٤.نورااملرأة عيىن

ىف هذا املقال ذكرت أمثلة، عديدة ىف وجودية املرأة للرجال، كما قال املنفلوطى ىف 

ال يستطيع : " تدل على ذلكوسيأتى حبث عنها بإبراز  املقتطفة ىف املقال الىتفقرة واحدة 

زوجة تبعث ىف نفسه روح الشجاعة واهلمة، و بهل أن يكون رجال حىت جيد إىل جانالرج

و أن رعية كبرية أنه سيد و أن يعلم أوحسب املرء نغرس ىف قلبه كربياء التبعة و عظيمتها

ا عليه،ستظل بظل محياته ورعايتهوت،صغرية تضع ثقتها فيه حىت ،و تعتمد ىف شؤون حيا

يعاجل ذلك من فال يزال ،يشعر حباجته اىل استكمال مجيع صفات السيد ومزاياه ىف نفسه

٣١٥ص ) دن، دت: كوفة(فى  فكر سيمون جي بوفار، المرأة جواد كاظم مساري١٠
٣١٥ص جع السابق، المر جواد كاظم مساري، ١١
عارف و اإلسالمية الثقافية، مجعية امل: بريوت(دور المرأة فى األسرة،االعداد واالخرام االلكرتوىن١٢

٢٢ص ) ٢٠٠٣
٤ص ،)دم، مكتبة مصر، دت(،ست نساء و ستة رجاليوسف السباعى، ١٣
٧ص ،)دت، مكتبة نوردم، (، الكائن اللغز: المرأةعبد احلميد رميته، ١٤



٢٦

وما نصح الرجل باجلد ىف عمله واالستقامة ىف ،ا حىت يتم له ما يريدخذأخذها أنفسه وي

،واالقتصاد وفوائده،وال هداه اىل التدبري ومزاياه،وسلوك اجلادة ىف سريه،شئون حياته

مثل دموع الزوجة ،ب واملثابرةأوال دفع به ىف طريق املغامرة واملخاطرة والد،والسعى ومثراته

١٥".ويدها الضارعة املبسوطة،املنهلة

لرجال، عندها دور مهم ىف املرأة ن هذه مكانة خاصة أالباحثة رأتمن هذا االقتباس

على سبيل . ليتغري  لونا جديدا حلياتهاملرأةحيتاج رجل . أيضاحياته و تعطى طاقة اجيابية 

تم باحتياجات الزوج  املثال ، عندما يعمل الزوج يف املنزل ، فإن الزوجة بالتأكيد 

ينما تكون الزوجة واحتياجاته وتساعده أيًضا ، وهذا تشجيع للزوج عند العمل يف املنزل ، فأ

دائًما تويل اهتماًما أكرب لزوجها حىت يتمكن من العمل حبماس أكرب ، فهذا هو الدور الذي 

.حيتاجه الرجل ، مبرافقة من الزوجة اليت تعرف ما تريد

الزوج املثاىل هو الذى جيعل من زوجته وبيته بغيته ىف احلياة والذى يشعر خملصا نإ

ما خري ما يسبب له  املرأة  ذلك، إضافة إىل . ١٦السعادة  والنهاء فهو  يقصدمها قريرا راضياأ

اجبانب الرجل كما أمهيةلديها  حيث حاجاته هاميةالرجألما يريدهتفهم حق الفهم أ

٥٩٥، ص نفس المرجعمصطفى لطفى املنفلوطى، ١٥
٢٣، ص المرجع السابقيوسف السباعى، ١٦



٢٧

ااسرع اهتماما غالبا الرجل كماأن املرأةواملنفلوطى يعترب  . من حيث املاديةأماالباطنية و  أ

تستطيع املرأة ان جتاري الرجال ىف سرعة الفهم ": ىف النظراتيأتى مااسرع فهما لعاطفته ك

وحضور البيهة، وال تستطيع أن جتارية ىف االناة و الرفق وامتالك هوى النفس، واالخذ 

١٧."بفضيلة الصرب على ما تكره وعما  حتب

كما نعلم أن النساء لديهن فهم وفهم سريعان لشيء ما ، فهذا ما حيتاج الرجل إىل

ا ، وميكنها . فهمه يف حياته اليومية ميكن للمرأة أيًضا تغيري األشياء وفًقا للظروف احمليطة 

هذا هو دور املرأة . أيًضا التكيف مع الظروف ، ويتم تنظيم فهمها حيث يكون وضعها

ا مع اآلخرين .الذي حيتاجه الرجل يف مرافقتها يف احلياة ، والقدرة على تكييف احتياجا

ة هي أن طبيعة الرجل ختتلف عن طبيعة املرأة  ىف التفكري  والتصرف وهذه احلقيق

مراقبة الزوج ىف احتياجاته ١٨.الطبيعة هي الىت تدفعه إىل االستمرار ىف احملاولة وعدم السؤال

اجات بدقة ولذلك تشمل النفسية والبدنية،  املعنوية،  واحملافظة عليه،  ومالحظة هذه االحتي

وجها كل ما ىف بيتهامواله وأوالده واغراضه الشخصية من ملبسه  وما كله ة لز أرعاية املر 

ميكن أن تسعد ومنامة، كما تشمل عنايتها بنفسها من اجلهف هذه هي الراعية احلقيقية وال

٢٩١ص نفس المرجع،مصطفى لطفى  املنفلوطى، ١٧
١٤ص، )٢٠٠٠دار احياء العلوم، : بريوت(، يكولوجية الرجل والمرأةسطارق كمال النعيمي، ١٨



٢٨

: ة  وجدت الباحثة ىف الناص التاىلأعن دور املر بيانافهذ.١٩اغفال رعاية الزوجامرأة مع 

ان تستخرج كما يستخرج و يدركه الرجل من الشؤؤن واالطواران تدرك مااملرأة تستطيع "

هوالت من املعلومات ا كما ينتفع،ا الن بني جنبيها ،ولكنها ال تستطيع ان تنتفع مبعلوما

والن هلا قلبا صغريا ال يقوى على احتمال ما حيتمله عقله ،وهوى غري هواه،نفسا غري نفسه

فما وقفت معه ىف ،ة وراء قلبها فيضلهاأهديه و متشي املروراء عقله فيميشي الرجل .الكبري

موقف اال سقطت بني يديه عجزا وضعفا النه يعرف السبيل اىل قلبها وال تعرف السبيل اىل 

٢٠."عقله

الزواج عهد مقدس بني اثنني متعاقدين مدي احلياة عهد اساسه احملبة واإلميان 

من الفقرة السابقة رأت الباحثة أن املرأة ٢١.والسالموأسلوبه التعاون والوئام وهدفه السعادة 

، خري املرأة الىت حسن التفاهم و عرف مايريده راعية لزوجها عن مهمة و مسؤولة عن دورها

هذه صفة لفهم مجيع احتياجاته،لقد مسعنا خلف جناح الرجل الرجل إىل حيتاج . الرجل

.بوجود دور املرأة

٩ص ، )١٤٢٩دن، : الرفاع(، دور المرأة فى رعاية  األسرةعادل بن حسن بن يوسف احلمد،١٩
٢٩١، ص نفس المرجعمصطفى لطفى  املنفلوطى، ٢٠
ص ،)٢٠١٢الكنيسة االجنيلية بسيدى بشر، : االسكندرية(، عيدسسر الزواج الالقس جورج شاكر، ٢١

١٣



٢٩

. عن أنفسهن وأزواجهن وأطفاهلن ومن حوهلمكما أن للنساء مسؤوليات منفصلة 

ا تتحمل مسؤولية خاصة يف رعاية زوجها وإعطاء األفضل لزوجها ، واالهتمام به  خاصة أ

جيًدا وإيالء اهتمام خاص خيتلف عن اآلخرين ، وهذا هو دور املرأة الذي حيتاجه الرجل 

ديد من األشياء الصغرية اليت املسؤوليات ال تقتصر على ذلك ولكن ال يزال هناك الع. دائًما

ا يف إعطاء األفضل للزوج .جيب مراعا

وجودية المرأة لألسرة )٢

تمع، وأول جمتمع  يتصل به الطفل بعد والدته  األسرة هي الوحدة االوىل ىف ا

ويتفاعل معه ويكتسب عن طريقة اساسيات لغته وقيمه ومعايري سلوكه وعاداته واجتاهاته 

٢٢.شخصيتهوكثريا من مقومات 

ة طبيعة خمتلفة ال يستطيع  أي منهما أن يغريها واالفان أترى بوفار أن للرجل واملر 

فمن .من الرجل و املرأة لبقاء احلياة نفسهاأي أن اختالف طبيعة كلميزان احلياة خيتل

يتعلق بصفتها مثل ىف املرأة عديد دور عن ٢٣،ة ذات طبيعة رقيقة ناعمةأن املر أاملعروف 

١٤ص ،)٢٠٠٦دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان(،الطفلاألسرة وتربية هدى حممود الناشف، ٢٢
٣١٣، ص جع السابقالمر جواد كاظم مساري، ٢٣



٣٠

ص حىت وجدت الباحثة من الن. ا أيضاو الزوج و مسؤول عن بيتهاألطفال راعية : احلياة

أن أقول و أنا على وأستطيع : "وهي على النحو التاىل٥٩٧الذي يتعلق بذلك ىف صفحة 

م و ان األطفال الذين استطاعوا ىف هذا العإثقة مما أقول  مل أن يعيشوا سعداء معنيا 

م بعد موت أبائهمبرتبيتهم وخترجيهم عل ٢٤."ى أيدى أمها

الىت بصفة لطيفة و األم ،األسرةو الرجل عندمها صفة خمتلفة ىف ، املرأة عرفناكما 

ال يستطيع  أن األم ألن األبعند مات األطفال مأزقا جيعل حياة . األطفالصرب ىف تربية 

.األطفال مثل ما فعل األميرىب 

األمر خمتلًفا متاًما عن فقدان األم ، ألن أدوارمها عندما يفقد الطفل والده يكون 

خمتلفة جًدا ، كما نعلم أن الطفل قريب جًدا من األم منذ الوالدة وأن األم تعلمه عن احلياة 

مشاعرها يف تربية . ، كما أن كيفية تعليم األم من األب خمتلفة أيًضا ، فاألم أكثر لطًفا وتعًبا

ا ، يكون ذلك واضًحا للغاية ، ألن األم هلا قيمة  طفل ، حبيث إذا ضاع دور األم  يف حيا

.كبرية يف حياة الطفل

٥٩٧، ص نفس المرجعمصطفى لطفى املنفلوطى، ٢٤



٣١

تمع  على مستوى املاكرو تتزايد مع "وتشري بعض الدراسات إىل أن إنتاجية ا

ا تقوم برتبية األطفال تربية صاحلة، فيصبحون  اضطالع املرأة بدور الزوجة واألم، اذا ا

تمع،    دئ من روع اجلميعاعضاء منتجني ىف ا ا  م من : كما أ الزوج واألبناء عند  عود

م وتتزايد إنتاجيتهم املرأة ىف وكذلك وجودية ٢٥.رقعة احلياة العامة، فيستعيد اجلميع تواز

حياته، كما قع ال ميكن أن يكون لألب طبيعة املرأة حىت حيتاج األب املرأة  ىفاىف الو احلياة،

ال يستطيع األب أن حيمل بني جاحنتيه لطفله الصغري : "التاىلص وجدت الباحثة ىف الن

٢٦."عواطف األم، فهي الىت حتوطه بعنايتها ورعايتها، وتبسط عليه جناح رمحتها ورأفتها

فتها، أرمحتها ور ص السابق يتضح أن حيتاج األب دور املرأة ىف تربية  األطفال بن النم

ىف حياة  وىل ألطفاهلا، كما عرفنا أن املرأة هي تربية األ. تؤكد أن املرأة لديها أمهية ىف األسرة

مها كالشخصيتها و ذكائها و أكثرها تتصف بصفة أو ،والد تتصف بصفة والدهمكبري األ

اأعواطفها  .مل لديهن كيفية اخلاصة لتعليم أطفاهلنا،مجيع األم ىف هذه العو وجدا

٤˗٣ص  المرجع السابق،عادل بن حسن بن يوسف احلمد، ٢٥
٥٩٤،  ص نفس المرجعمصطفى لطفى املنفلوطى، ٢٦



٣٢

السنني، يقوم الرجل بتوفري كان هذا الطابع هو الطابع املتبع ملدة طويلة من 

وهذه ٢٧.متطلبات العائلة بينما تقوم املرأة بتدبري املنزل واجناب األطفال واالهتمام برتبيتهم

.االفتراضات تعزز دور المرأة كأم وربة بيت

فيما يتعلق بتعليم األطفال ، فإن األمهات أيًضا هم من يزيد من تعميق هذا الدور 

م إلعطاء ف هم للطفل الذي حيتاجه الطفل ، ال يستطيع الطفل قبول التعلم ، بصربهم وحنا

بسرعة وال يقدم الفهم أو األمثلة ، ألن األطفال حباجة إىل ذلك تذكر وافهم بشكل 

ميكن لألب أن يعلم ابنه ، لكنه ليس صبورًا وليس لطيًفا مثل األم يف إعطاء . صحيح

.التوجيهات

وجودية المرأة لحقوقها)٣

فصوال  كاملة منه كتابنا الذي بني يديك وفيه ادلة دامغة قاطعة على أن وقد نقلنا 

عمل املرأة ىف املصانع واملكاتب واملتاجر  بل وىف دائرة البوليس والقضاء بل وىف الكوجنرس 

٢٨.األمريكي وىف األمم املتحدة 

١١ص ،المرجع السابقطارق كمال النعيمى، ٢٧
٣ص ،)دم، دن، دت(،عمل المرأة فى الميزانحممد على البار، ٢٨



٣٣

على عملها ىف اإلسالم املرأة احلق ىف العمل خارج املنزل، فضال ويؤكد أيضا 

وىل، وذلك حني تدعو احلاجة ويتحقق ىف هذا العمل املسامهة ىف األساسى ىف مملكتها األ

تمعات اإلسالمية وذلك مىت توافرت ضوابط منها عدم  تتمية املوارد البشرية وحشدها ىف ا

٢٩.امهال البيت و االبناء

، يضم الكتاب بني دفتيه مخس دراسات تبحث ىف واقع املشاركة السياسية للنساء

ا سواء القادمة من اعلى قانونية أو سياسية او مؤسسية، : ومعوقات هذه املشاركة وحتديا

٣٠.وكذلك التحديات املرتبطة باالوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية للنساء

ىف هذا املقال أيضا ذكرت أمثلةعديدة ىف وجودية املرأة ىف ميدنية العمل، كما قال 

قد حننو عليه ": امسة، وجدت الباحثة ىف املقال الىت تدل على ذلكاملنفلوطى ىف فقرة اخل

ونرمحها، ولكنها رمحة السيد بالعبد، ال رمحة الصديق بالصديق وقد نصفها بالعفة والطهارة، 

تم بتعليمها  ا عفة اخلدر واخلباء، ال عفة النفس والضمري، وقد  ومعىن ذلك عندنا ا

٦٥، ص جع السابقالمر سناء ابو صعيليك،  ٢٩
٩ص ،)٢٠١٧مؤسسة فريدريش ايربت، : القاهرة(،ةأالمشاركة السياسية للمرهويدا عدىل، ٣٠



٣٤

ا إنسان كامل هلا احلق ىف الوصول اىل ذروة اإلنسان الىت وخترجيها ولكن ال باعتبار ا

٣١"تريدها

ن خروج املرأة إىل ميدان العمل ىف العصر احلديث أصبح ظاهرة منتشرة عرب العامل، إ

ا أثبتت . هذه الظاهرة تستدعي االنتباه و االهتمام املرأة هلا احلق بعمل ما تريد ىف حيا

ا والتعليم حىت  .يظهر كثريا املرأة ىف عمل اآلنمتيزها و خرب

للمرأة أيًضا دور خارجي وحرية يف الرأي والعمل واجلوانب األخرى اليت تشمل اآلن 

العديد من النساء ، واآلن رأينا الكثري يف عامل العمل تعمل فيه النساء أيًضا وتستخدم 

خذ مثاًال يف هذا طبيعي للغاية ، ميكننا أن نأ. حقوقهن للتعبري عن أنفسهن يف حريتهن

.احلياة اآلن

ولعل هذا كان من بني عربية كانت ىف مقدمة نساء عصرها،فاملرأة الوباجلملة، 

ا و املرأة العرب ٣٢.األسباب ىف ارتقاء األمة العربية واجتهادها كالسيدة خدجية ىف جتار

ة ىف كما وجدت الباحث. عملهامبثابة قواد يشجعن اجليوش ىف احلرب و املرأة أخري ىف

ليستيقظ ،وتسرتوح رائحته االرجية،جيب أن تعيش ىف جو احلرية الفسيح": ص التاىلالن

٥٩٦، ص نفس المرجعمصطفى لطفى  املنفلوطى، ٣١
١٣، ص، المرجع السابقنبوية موسى٣٢



٣٥

ضمريها الذي أمخده السجن واالعتقال من رقدته ويتوىل بنفسه حماسبتها على مجيع أعماهلا 

ا ا وسكنا ٣٣."فهو أعظمسلطانا، وأقوى يدا من مجيع الوازعني املسيطرين،ومراقبة حركا

عندها حرية و يؤكد ىف زمان القدمي الىت لديها طريقة لوجود عملها، ىف الواقع املرأة 

إضافة إىل ذلك . ة و كذلك اإلقتصادية  واإلجتماعية واخلياملرأة عديد من املشاركة السياس

.جتوز املرأة ان ترعى مرتبتها أن فيها دور مهم هي جيعل األم جيد ألطفال و األب

ا اخلاصة ، وال ميكننا تقييد إبداعها يف من املاضي ، كان للمرأة  أدوارها وحريا

ا ولكن ال تنسى جوانب احلياة يف املنزل ، فقد يكون  العمل ، ألن املرأة حرة يف حتديد حيا

كالمها خيضعان حلراسة جيدة . العمل يف اخلارج ، ولكن ال تزال األمور يف املنزل قيد النظر

احبيث ميكن املوازنة بني احلرية ا ا واملسؤوليات اليت يعيشا .ليت يتمتعان 

ىف مثل هذه األعمال السامية،  وكانت نتيجة هذا اشرتك نساء أوروبا مع الرجال 

كانت املرأة ىف األزمان الغابرة مهملة خاملة، ال شأن هلا،   . ٣٤االشرتاك اصالح األمم 

أن الزوجة بعد ٣٥.املتاعكانت حتت سلطة الرجل يتحكم فيها ما شاء، وكان يعدها من 

٥٩٧، ص نفس المرجعمصطفى لطفى  املنفلوطى، ٣٣
٤٣ص ،)٢٠١٢مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : القاهرة(، ة والعملأالمرنبوية موسى، ٣٤
١٠، ص المرجع السابقنبوية موسى، ٣٥



٣٦

ولكنه ... الزواج ال تتامل كثريا تقاطيع زوجها، وال تقضى الساعات ىف قياس طوله او عرضه 

٣٦.يسعدها جدا ان  يدخل عليها الزوج ببسمة حلوة ووجه بشوش

٢٢، ص المرجع السابقيوسف السباعى، ٣٦



٣٧

الباب الخامس

خاتمة

وهذه النتائج توضع ىف آخر الرسالة البحث كله، نتائج خاصة تستفاد من للرسالة

وجييب بذل منتهى العناية ىف تنظيم . ملخص البحث–حتت عنوان خاص مثل نتائج مهمة 

امللخص،فيغلبأنيطلع  عليه القرىء قبل اطالعة على الرسالة، ليقرر ما إذا  و تدبيج هذا 

كانت تستحق القراءةأوال، وتأتى بعد النتائج توصيات قد يقدمها الطالب عن نقاط مهمة 

ا،  وهو يوصى من متكنه أهليته  تستأهل البحث مل يتمكن هو لظرف ما من القيام  

ا مرحلة جديدة إىل ١.األماموظروفه أن يسري 

تم هذهختريد الباحثة أن تاب ىف هذا الب،ما انتهى الباحثة من هذه الرسالةوبعد 

:عليها، وهي ما يلىتاشتملىتالاالقرتاحاتالرسالة بالنتائج و 

١٤٧ص ) ١٩٩٦مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(،  كيف تكتب بحثا أو رسالة،محد ثلىبأ١



٣٨

النتائج .أ

:ومن أهم نتائج هذه الرسالة هي

essenceو كلمة ماهية Existenceالوجودية تتكلم عن كلمة وجود.١

:ملصطفى منها" النظرات"ىف مقال املرأةوجودية .٢

وجودية املرأة لرجال

ا اسرع فهما لعطفتهيها امهية جبانب الرجل و املرأة أاملرأة لد يضا اسرع اهتماما كما أ

ا كما  .ا تدفع زوجها للعمل والنواصبألوجدا

 لألسرة املرأةوجودية

تشكيل الشخصية وتوفري التعلم طفاهلا و عندها دور مهماملرأة هي مدرسة األوىل أل

.احلقيقي هلم يف املستقبل

وجودية املرأة حلقوقها

ا والتعليم حىت  ا أثبتت متيزها و خرب املرأة عندها حرية و حق بعمل ما تريد ىف حيا

.يظهر كثريا املرأة ىف عمل اآلن



٣٩

االقتراحات.ب

رأت أن ختتم هذا البحث قضتها الباحثة مع هذا املوضوع، بعد معايشة ليست بقصرية

:مبجموعة من من االقرتاحات منها 

ا أن يكشفوا عن مقاالت أخرى ملصطفى .١ الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأد

.لطفى املنفلوطى بغية إبراز االفكار األخرى ىف املثال املختلفة

اإلنسانية أن توفر الرجاء من مكتبة اجلامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلداب والعلوم.٢

.الكتب األدبية مثل الروايات وغريها



٤٠

المراجع

المراجع العربية.أ

١٩٩٦مكتبة النهضة املصرية، : ،  القاهرةرسالةأو كيف تكتب بحثاثلىب، أمحد

الكنيسة االجنيلية بسيدى بشر، : االسكندريةسر الزواج الشعيد،القس جورج شاكر، 

٢٠١٢

مكانة المرأة وواقعها قبل  اإلسالم مقارنة بواقعها با بكر رمحة اهللا حممد أمحد،   

٢٠١٣اللجنة العلمية، : مكانتها فى اإلسالم، الخرطوم

مطبوعةمقياسمنهجيةوتقنياتالبحث، جامعة الدكتور محمد لمين دباغين بنغذفةشريفة، 

٢٠١٦-٢٠١٥:معيةكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، السنة اجلاسطيف،

٢٠١٢دار حممد على احلامى،  : لبنانالوجودية منزع إنسانى، جان بول سارتر، 

ضة املصر: القاهرةما األدب،جان بول سارتر، 

كوفةفى  فكر سيمون جي بوفار،، المرأة جواد كاظم مساري

١٩٨٢عامل املعرفة، : ، الكويتالوجوديةجون ماكوري، 



٤١

كلية العلوم السياسة جامعة دمشق : دمشق  المقالة،فنمجال اجلاسم احملمود، 

٢٠٠٨

: خريف، نظرية الوجود بين الوجودية وأصالة الوجودمحيد رضا آية اللهي، 

٢٠١٦االستغراب، 

مكانة المرأة فى اإلسالم و دورها فى نثر السنة ، خالد عبد السالم حممد ماكاري

٢٠١٦يما إلسالمية احلكومية مالنج جامعة مولنا مالك اإبراه: مالنجالنبوية المطهرة،

، شبكة االلوكةمنهج االسالم فى تربية االبناءخدجية خاىل، 

: كلية اللغاتمصطفى لطفي المنفلوطي  ً  وناقداً  بالغيا، ، دلسوز جعفر الربزنـجي

جامعة السليمانية

مجعية املعارف و اإلسالمية : بريوتدور المرأة فى األسرة،،االعداد واالخرام االلكرتوىن

٢٠٠٣الثقافية، 

: ، بريوتالمذاهب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارتررجييس جوليفية، 

١٩٨٨دار األداب، 



٤٢

،  دار الوفاء، فى اليهودية المسيحية واالسالمالمرأة  ابوغضة، زكى على السيد 

٢٠٠٣

٢٠١٩دار التنوير،  : ، لبنانعلى مقهى الوجوديةسارة بكويل، 

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية : املسيلة ،جان بول سارتر  والفعل،سبخة عودة

٢٠١٦قسم الفلسفة جامعة حممد بوضباف 

١٩٦١، دار املعارف: القاهرةاألدب العربى المعاصر فى مصر، شوق ضيف، 

٢٠٠٠دار احياء العلوم، : بريوتسايكولوجية الرجل والمرأة،طارق كمال النعيمي، 

١٤٢٩، الرفاع، دور المرأة فى رعاية  األسرةعادل بن حسن بن يوسف احلمد،

مكتبة نور، الكائن اللغز: المراةعبد احلميد رميته، 

٢٠٠٧دار الفكر العرىب،  : ، القاهرةثر الحديث وتطورهننشأة ال، عمر الدسوقى

، مكتبة النهضة  املصرية، ودية  فى الفكر العربىاإلنسانية و الوجعبد الرمحن بروى، 

١٩٤٧



٤٣

مناهج البحث العلمىي فى عبد الفتاح حممد العيسوي و عبد الرمحن حممد العيسوي، 

- ١٩٩٧دار الراتب اجلامعية، : اإلسكندريةالفكر اإلسالمي والفكر الحديث،

١٩٩٦

مطبعة اإلشعاع، مكتبة : اإلسكندريةمناهج البحث العلمى،عبد اهللا حممد الشريف، 

١٩٩٦

مكتبة اخبار اليوم  االسالمية،المرأة فى اإلسالمحممدالغزاىل، 

،  الدار القومية للطباعة تاريخ الوجودية فى الفكرا البشرىحممد سعيد العشماوى، 

والنشر

، جمالة جامعة الفلسفة الوجودية وتمثالتها فى الرسم السرياليحممد عبيس محزة، 

لد  ٥عدد ، ال٢٦بابل، ا

عمل المرأة فى الميزانحممد على البار، 

١٩٨٤دار اجليل، : بريوتالنظرات، صطفى لطفى املنفلوطى، م



٤٤

ة فى اإلسالم والمواقف الثقافية لدي النساء و رجال الدين فى مكانة المرأمي البزور ، 

كلية الدراسات : فلسطني الفلسطين من ظاهرة ضرب  الزوجات وتاويل أية القوامة،

العليا جامعة بريزيت 

، مشاركة النساء فى السالم االمن والعمليات االنتقالية فى العالم العربىمية الرحيب، 

٢٠١٨مؤسسة فريدريش ايربت، : بريوت

٢٠١٢مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : ، القاهرةالمرأة والعملنبوية موسى، 

دار الكتب : بريوت، حياته وأدبهمصطفى لطفى المنفلوطى كامل حممد حممد عريضة، 

العلمية

٢٠٠٦دار املسرية للنشر والتوزيع، : عماناألسرة وتربية  الطفل،هدى حممود الناشف، 

٢٠١٧مؤسسة فريدريش ايربت، : القاهرةالمشاركة السياسية للمرأة، هويدا عدىل، 

، مكتبة مصرست نساء و ستة رجاليوسف السباعى، 
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