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  السید عمر بقلم األستاذ الدكتور/

  أستاذ العلوم السیاسیة، جامعة حلوان، مصر

 ار) و(اي ارا   (ا ان ه 

وا ا(، .ا  ا و  

 أ ك أدت    ،أ (  )  ول

)  و ا يا.(  ما ق ا     ور

(وا ا را)،  ن ض أنا  يد اء ار  اط

  وود ء ا اول،  أم أ ر  ا ، ن

  ر  أن ا  ،(رات )    -  إن 

ا - ا   ا ا  ث  ء  ، 

 و ظ ،   اا و  ،رات اا  

 ر،   ، ا وا واا وا، اة وا

  .ان ا اي  ان

  ت اأد  أ ،ا    و

)ا يا ران اا) ما ا أ  ،ة واا  (

 (وا- را ا (ة او)  انا   يا

اء د رب ، أو  ، اً  - اي اع 

 أو ،وا وا وا دوا ه اد زوا  

ّا ا  ،ا   ا ا  او ،

ا  وره با.   
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ا؛     ،ارأ  إ  ا  أ  

 ا ر، و، ا ر  وا  ء دا

ي اا ر  ، وداء اي اا  لو ،

  وا  وا ا. ا ا اي

 (و ا  ا ايا  آق إاج   ،و واة

 أ   و ،ا    ء    إ (ا

 ؤه  ر ًرا ،أنا و ا رىو ،ا   درة دون ،

 ا  أ -اأرض ا  - رة اأن ا    أةا  را

،مما ا  ً ا ات ة طوا ،مإم   

امح اا.  

  واظد أ،    توم ى تاء  ،وا

  أو ،أو ا ،أو ا ا ور   ن  اا

ا و ؛ا   و ء ا    ن  أ

 ا  تاد د  فأو ا ،م ب ،ا  ى

 ت .ا ب اا و    ،وب اا  أ 

 إ ا أ)ا ا ( وإ ،ا  ) (  م 

    اات. ً ؛ م اس ارى

 )   ن و يا وا (   ،ا ء ذ

    د ، و     ،اد 

م  دع، وا ا را  ا  

 ورة ا  ا ا  صوا ،ا وذا  

 ا ذج اء ا ى ا ا و ا ا 

  . اأة
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 ا   ارةا و) ا  موا مء اأن ا ذ

 (مة اا)    (ن واوا واة وال واا :ا

 ود  دو ، أو   ات،   ان، و   ان

 ال     أ   ود: اب  اق، أو

  اب.

 ا ن ا ،ذ  ا أة وات  ا ا)

 نم ما ؤ  (ءاو ا  ،رو   اه وم

    .ة أة آ  ، يدم   رضا  وا

م  ا و .را ا  أن ا ت اا 

 أةا ام  روإط  رؤ ا ا    ،

    روإط  ؤ ا  ا  ورة 

  .ا ا  

 ،ى    و  امق   رة ا  أور

ظ ا ا ا، و ط    ا ، ان اأة 

   ي، وا ا :  أةا  ة إ أت ،()

 ا ا، و  ا ، ور رة إدرا   اء 

.راا ا  او ،ي اا   

ِ  ذا ا و  ةا ا ازا ا أ 

 ،أة واا  ا  ا ا إأ  ، أةا ا ا ا

ى  ض أة   ومس وإرع   ،ا رة ااع 

 دى أن  اارض  ر، و  اواة   اًء

 ا و   ا ذأرد  ،ا و     را

   و ،  فا  ا  :  إ 
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 أ  ب، وا  واج، وا  رج با و ،

  اة. 

 ا  او ،رت ام دة  امل ا  ، او

  ا ا ور ا ، وإدل اأة   رع ارض 

د  ة و داو و د ،    و

 و، وذ  اا ادرة   ا اة   ق

امن، وق اأة، وق ا، او   ا  أدم اة 

د ا، و آت    امن   رع ارض، 

 د و   و رات ا  ظ ا ،ا 

 رة ا   او ،ا وا از اا  رضا

 ا: ً  .أة  

 ا   ،آنا  صاء ما  نا ى ،ا و

ً أة، وأنا  ة إا اإ  ب إا  - أ  و ،- 

 ودم   ط. وامى آون  ن  َْ   ، ٌِد

ً ، هو ه ا مما ا  مإ  رة  

 ة ا مما ا ،   وا  ىه. وام  

 ا   م  ا تم و آ؛ا ُ أةن ا  

  ة، وا إ أ ر  :  ات ث جو ،ا  

 زو و  وأن ا ، إ زو  و ،زو  إ أ

   ا     ، دون اد . وات اءات 

 :  رات  »وُرو ِو«و ،»ً ا«و ،» ا

  .»ار
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  اي  م ال ارة إ ا ا  ارُ  ؛ا

  ن ا ممت ام و (أةا )  ء و ،: 

دارو، ودور، وو، رو ،وم  ر .  

   أة واا  ق اآ  نم ير اا ظ 

ة اا، و    ا ر، اُ َ   ًمأ 

ُ َا ا    ، أ ا  و   ا

 و ا  ات ، ا   اأة اأو  ا ، ٍت

ا و ا، اا ا وا   ا،  ًد ا 

 دور ا وا ووا ت اق وأم ، ر دورو ٍآم 

أ ا  (و  وا  ،ا م ا   اة ل

ا ا ا(،  ا   أا  ء ي، ا  

ا مى ا  ا اروت اا،  ا  او

.دو وم امو مم   

 ، ا ا ا ا أة   ا  اذ أن 

 ،يوا  اد ار ،اة   ار  ا و

راق اا و ا  أا رة (ا (أة واا .  

ن أ لا  َةوا ا  ً أ  ير ا ا، 

ا ف إ   ا     ،ا اي  ظ ال 

  ،اءة  و ا  دت وا اوا ،  ارثو

َ أول  ر أةا ؛ذا   د اا  رت  

ا ا  ت ت  و ،وا ا وا ات

، ا  أمق ا  ا و     ش ،اة

 ً وا  دت   ق اماِ ا،  أةا و
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  وا وا -  -  ة اا :ا،  رج بوا

  اَ وا ،وا اي ،وا ،وا،  اة

 امن، و اأة  أ  ن   ا وا، ق

 ال   ح ا،  ُوْ ر أن أ     

  .و ء ،و ء ،ء

و ن  أة   د ل  ،وا   و

و  ،اد اط  ز و ء ت ت  ،ز د

  ق   أ را أم  و  د ر ، 

أم و  ا،   أ   س ا ا  و

   .إ ا امم او  ،و  ،و  ا، وف

 ا أ م   : ض م يال اوا وا  

 م أم  ةوا ا أة؟ واث ا ل  ا ا

وا ا وا  ؛ م    اثا مما،  موأ 

أ ورا  ،ذ إ وأ و ، نا را ا   

وأ وا آن ،ان ا  بن ا  و، ما م او 

 رس اا  ا ؤا ا ؤ ا مما 

 موا،  و   يا ص ا  .  

    يا ا ا    ي اما ا

ة اا .  روم -   - ُدو درا ر  

 ري واى اا  ا ا، ور اا   ا

 ا ،وُو ،  ءول ه ،  ن  ا  م

.  
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 ا راوا  م ط  ًرا    فب ا ا 

  نة اأة ا خ ً و،   ءا   ن

وزو، َ ون ذاتوْ َا ي ا. راه او ا   

وأط   دتام زة  وا ف ،اا    

 ا م   ا،  إ  ا إ وز ذ 

   .ات اى

 ه و  ا-م اُ  - ا ا   د 

 ا ا   وةا إ ر،   م  ا إ ك

ا آمح اا اِت، أن أ  ياأ   ا أ  ا، 

  ،رؤ    أد ارة    اأة رؤ  رة: اُوَم

 :ا    تإ   

:آن أوا  أةا  ء ها  ءا ا ا  ر  

)ا ، وا، ل ،واوا، (وا.  

وم    وة ا اء واي: اا ا  :ا

   ود ويا ا  ي (اأدق: ا   أو

ا (أ ا ن  َر وأم   ونوَا م ا. 

وامب ة د وا   ر  أ    أن 

   ي ، و: ) ياا  يا  

 رهأم ،  أو ا يا ا    يا

 ا.( ِا ا    و -ا مز  درةأن  - ا 

ه اا  ، م  إ  و ودة ا)  ا دا (

زق  ا رز، ا ا  ا  ، َ ا ا 

 ،و ارة وإدارة ال،  اد وا ا ، اة
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،   و ووا اأة  اة ا ا و ، ان

 أة وا ا ا ، ا ا   ون

ا،  وز ة      ءا )يا ا(، 

ا  )  اع ا ه إ س رة امق  إ آق

يا(، بح أوإ  ايا ا ر .   

 وأا، ا ا ا وزم   وا،  وا    

إ را   ا  و ل إج ا، وة اا  ، 

  -  ا   - ا أ ، م ا  

ة ا ن ،أ ا   ء يإا ا   ا :

)(ء وزوأو ،ا   د ذاِتإ :أ ْ َ ي)(ةاا ا ، م

 يا آد رو   وم  ا، م  زو  و ) 

إ(، دة ور)  و ( مر. ا أ  او،  و

ُار  د ة ، أ اذب أ :  ته ا  ك 

ُّأة أم ل  )(   و  ا ا  ب 

ا .  

 َ ءون ر أ  ة ا ،   أن  ء ا 

 اة    إأو،   ا وا    رزق  ن

ام ا   زن إا ،َوُْع ً   ءا إ  ا  ن

ا ا ، اج ر  آن اال ا   

 م     ،و ووان ا ا  ا،  ة

ر  ء ،رؤ  آنا إ    ا  ، ع 

  . )  ا ا  ار اي واي( ان 
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 و ا ا  اُبا  ا  يو ما  

    ،ا واى   ،اذة ارة أ اي د

 إاد ارا ا   ،اأ،    ازن ا ، ُ ء

أ.  

، اون ان    زن مر  ، ه ا وا ل

ُوا   م  ت ة ،ااه اك ا      ، 

و      ن    إس ا اِ ود

ة إا  ر )ة ا،(  ارار- وا ا  ا -  ا، 

ا ا ات ا  ج اإم و .وا ا  

   ات. وا  اي 

  ا أ.د. 

   ٢٠٢١  ٤/  ١٤٤١رن  ٢٢ 

*********  
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ا 

ُ ع ق نما  ، قأة وا  ص م ط 

ر، ط   عا   نما د واوا، و  

م و    وي، د و  دي    ،    

   دو،   ر     أ م. 

ت و   و  ق واا  ا ا ا 

 ا ب إ و  ت وإ ، او ً اأة، ق

ا. تو ه ا   ذ   رة رطا 

ا ا   ازن    ق ادا ،و  

  ي ااث ا ن ، ً وا ا ا ر  رى

ا أة ا ا   ًذأ  ء ا.  

و ا  ذ ً، ُ  توطا ا  ا ا 

و رو    -و ا  اا ً،١ و ً آ -  

أم   و ن إما  ل ق أةا   ةا: ا 

دواي وا، وا    دص إ   

  ا  ا أن زا ،)واة ا( واص ا ا  أة

 ءا  جما   ام  اطواة اوا  اطا، 

 ا  "أو ا ن أو اأو ا أو ا أي أو اه اوا 

                                                            

-١  ا   ،(اا  ل أوا )  م أط ،   :ام

ا نرؤ ..وا ح، اا    ، ،دار ا ، دوم ،ا أ 

 ،١١١و ٦٤، ص٢٠٠٩د. 
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ا و ١،"ا   ا -  ا ي اا دو 

ًا    أةا  ة اا-   ق اأة وا، 

 ديا  -و وأط -    إ  دي، اا 

،وا ،وا ،مموا أة وا  ا،  ا 

ل ا أةا، وا  ن ٍد و ،   إ ةوأ أ 

، و  يأ ، وإذا  تُو ه ةأو ا ا،   

  ا نا ا. 

ا و رطول ا راة ا ه توطا و، وم   

ا ، دةوإ   ر  آ  ر ،ا   

 را و ا.  ول راا  ا 

ة اا اد اُ  أن   و ،  وأن  

مو ن او   و ا ا ت ات واادا 

)Radical Feminists(، ا ا  وا  أةداة ا ض 

 مم م ،ة ى أن  ا   ،مإم   

  ا   إ ا ا.   

و ا ا  ا ا  أم ى-  ا  

  ر  - أو  ا اام    - ت -اأة

                                                            

ه ا ا ا   ت اواة و ا   اطوت ا ق  ١-

 إ    ،ا  توطا   أة، وق ا  ا ن، وما

  ه ً مة   ،، وإ  إار  ده    امن و ًمإ

و ا  ا ا ا ؤا  ،ب اأ  را ن، وم  

 د .  
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،افاو وا ،ت اوا ؛ا و   د ا 

  ا َدوا ان اُ ر نا ممد اي واا. 

أ راا�  

 أ راا  ة راتا  و : 

ا ِا: 

 راا إ   دح   ا ا  ا ا 

١وا   رؤ إ  أةن ، درة   ات 

ؤا ة اا  ءار  ق نما  . 

 راا  ن أن ةوا  تود اوا   رإط ا 

اء ؛م  را وا ا  ا مما،  أن 

 ا  ء اءا  ع ه رااضا ا ه أن ا 

 تمإ  فم أةا.  

ا ا: 

 ع أةا ًاوا  زت أ اعي اا ذج وا 

 .ا وامق

    او ا   اي ُ   اأة ع

ا. 

 )ا(  - و ا - ا ا م ها ر، 

 هن   و ؛و أ   ذا، اأة ره ات  وأول

                                                            

-١ ً ت اأ  ا ا -راهود -   أو وا  

 ت اا-زا   - أ درا   .ا ا دت 
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راول ا أن  أًاط  أة ا، وا  ا ا 

. 

 أ ا ا  ن ف -  رؤ طح  إن- اأة ع

ري اا  ا وا وا واد ةا، 

 .ار    ا  اة

  :ارا أاف

 : ا أاف أر ارا ه

١ -  را ا هوم    أةا. 

 وظ ،اأة درات  إ ري  ر و اف - ٢

  ا ؛ا  بي اا. 

٣ -  درا   ا  أةا، و أة وا   ا، 

  ري اا، وا ا، ر واأة ا، و 

ول ا،     - د ىأ - ا  ي ، 

 ا   وجا   ا ا   ا، و  ل أةا. 

   ِأة  ا ذات ا و ، ت ء - ٤

  ٍ ْوأ، و أ  اضأ. 

 ا ف ،ا ور ه رال ا   :ا ا 

ا، وا ا ا  أةا،  رما ، ط ر 

إ راا  ث ؛زوا أو : أةر اا  را ا، 

  أة ا: و ،ا ا امم اا  اأة م: و

  .اري ا ار
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:ارا  أز

 ن ، ذات إزاء وو    ا   ا ن إذا

ء" او   أ  ن نم،    ، أي  

 ُ  اة   و ،ا وره ،وور، ده:  ة

 ض  ا ا  ا ، اض و، تو  

و  امت ،ووو  و ت ،وو إزا ١".وأ  

ان و راا  ر  ا :  ا، 

 : ا ا  ،ا ار ،ا ار ،اي

 ا:  

ا  آم ،س هو ا ا وا  

،ا و : أةا   ا  إ ا ،إ ا أن 

 )Empowerment (اردةا  تدا ا وا وا  د  

 وا ُ . 

و  ا   اإ   أةا  ري اا، 

و: 

  از اة و ،ا  ا  اأة  اا ذا

  اردا وا،  اا ا  ا،    

 ات و ،ادة  و ،وا اي ا  ات

را،  ُ  ا  ها ا ل ؛ا  

 .ً  أ دياو ا

                                                            

-١ ا ، ء ا ودور  م ،ا ،دار د ا ، ١٤٣٥ - ٢٠١٤ ،

 .١١ص
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 وا ،ودو ،ووط دي،: اد اي ا ا  ت وك

ا  رة ءا   ، اء   دو ، أو 

 تا  دو   ورد  ًر وا  طا.   

  و  وارم ،ا ا   ا ارا ول وف

ا  را نإ إذ ؛ا ض ا نأ ا  را ،ا 

 اة وب ،اد اة  ا  ار ا  ا ا وادت

دا   نأ ا  دو ،   ورة اءا ِةا را  

 ا  ؛ ن إن ى ر  ادهدة اا وإ او دا 

ري اا ا. 

  :اي

  تدا ا  أةا  ر  ،ا ا  

womenism، ذةوا    women أةو ،ا اُ س إ 

ا و ،ا  feminism ذةا   female وfeminie، 

وا  ما و ا - أ ا- )١،)يا وا 

ا )يم٢،)ا و ا ن  دو ٍُ ي و  

ا، و    ي ي أوأم.  

و را دا ا م  )قام Emancipation (    

                                                            

-١ م ،ا أ  م بيأ ا ا ة،، ا٩: ٧، ص٢٠٠٢ ، ا. 

-٢ ا  ..أةا  ،يب اا  مل ا وا،    ة، ما

 ،زوا ٢٨: ١٤، ص٢٠١٠، ٢وا. 
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 ا و ١،)م    ) أو ، أةا أو ، ر رج

ا دة ذاتا ا  تا    ، أي 

)ا(،   دة )م (  أةا  را ا. 

  :ا ار

 أ   ه ،اا وإ  ا   را و 

  أم را  ا  ،ووا وم  أي ، اص اص

 رب اا  ء، ك اع ب داا ذا  ذا ذجا 

ا وروا أ ا ً.٢
  

  ءّدا و ،اك ا ول أن ان ر ا ول فو 

 ا مو ،ذا و رؤ دا إ  رإط   . 

 ر   اي ،اري اب  ارا   ،أى رة

 ا  ا ا وا ا ا  ن ،أو وري

ا. 

  :ا ار

 ،اوا ًإً و دة )إت( ك أن  او ا ول

رع رأي و با إ  .و راا ًرأ ًك ،ا إ وا  

،   ت ة إ .أ و ا   ا 

                                                            

-١ أ دد اا   رق: ام و،    ،أو ا  اء

 ر ت وا ة ام ،م دا :ام ،ا   .ةت اوا 

، ١٩٨٥اي،  أ إ ،ا اب  و ، درات اة ا ،وت، 

 .٤٤٨: ٤٤٦ص

-٢ ،  ،ري وما د ..أة اور، ا د   ل :و ا

،  يا وع اةا٢٠١٢ ،، ا . :ًأ اءة ام :ا ا ،اا ا 

،ا ق اما   ،ا ا ء٣اار اص٢٠٠٥ ،، ا ،٢٨ . 
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ة اا ا،  دا (ا)  راا  :ي م 

ري و١،و و  ه يا م ً    ا،  ل 

  إ      تت آ ُ  و، ه و 

ل اأ وأ  آن وا ا،   - ا ، 

 دا ا   ة - ا  ر د ً ًوإ 

وإ د ىا ور ا   ا مما، ه و ريا 

 جما دي اي واأ ال م أ او   ، 

  ل دوأ ،ك ٢و  ع  ا ا، 

  .ارا ق   ذ ُد ،ا ا اذج   أو

*********  

                                                            

-١ ُ  ن دا  ،ون اا  ة  ا ا أ  ن  و

ً  أن إ  و   اًءن اماا أ و ،  ذات ر و ، و ،

ا ا ،ا    :ام ، وا و د دأ وا  

.ا ت اة واا  

-٢  ،زوا  ء، دار اار اا ،ر إ  ،ما ١٤١٠  - ١٩٨٩ ،

-etudesا ا  ،س،  ،:  ارات ا. ام أ٣١٩ً، ٣١٨ص

islamics.e-monsite.com.  
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:  

  ا رة اا  دون  ذج أي  نما   

ا) أ   ول أن، نما، (ن/اا، ُو  ه د ا

دون  - و اأة-    امن   ؛و ا .اوا اث

ق اما  ع إا،   نم د ا ا ؤا 

، نو ،وا، وة وا  فوا ،ا  ه،  و

 وا رة .ا ىأ،   ا  ا ا ا 

وم، .او  د١و   

  ا مً ،و ول ارا  امن ُض إدراج اأة

ل اًمره إم ، أة آوا،  ر اا  -ُد  ِذ ه - 

 ولى أد إ ذ  راا  ؛  ا    واردة

.ا     

 وول ارا  ل ا اول اؤ ا من  ور

أر: ا، وا، ت ،واا   رما ،  ا و

  أةا  ولم ما ورأر: ا، وا، وا،  رما 

،  اة ار اء اِا ا  ا ،    ات

رماء اإ.   
*********  

                                                            

 ا، امم : وح ا ، اب اي:  اد إ  ا، ام ١-

 أ ح اوا  ا ،د ا وت،٧ ،  رةا  ا  ،ا

  .٢١٦: ٢١٤، ص٢٠٠٨
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  املبحث��ول 

ؤا ا  نم  

را ا وا
  

 

وا ا ا ا    نما  ، و  

او ،  راو ا ا زر  نمر ا، ره و

، نو ا  ؛ره  ءا  ا ا ول  و

 ا ور أرول ؛ول  :اا ا ا  را ا، موا: 

ا ا ا ، وا: ا   ولا  ذجره ا

 مرن   ،اوح  ي  وم إ  ارات ا اى

:ا ا  ا  ار اا    

 

 ا: ا ار  من ا اؤ - اول ار

 ا ا   ةم ا ا ا ن إما،   

 ا ااث  أ  وا ا ، ا اور إ اع

مموا  ، اثوا دي اا وا   .ىأ   

 ا ا   ا وروا وا وروا، و إ 

 اا و ، ب إام  اثا دة اإ و رثا 

،ذ أو اا ً د    ا  ؛م  رإظ 

ا اا ، أو  ل تو ت اإ  اثا ا 
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وا،   ل ا ة صدي اا     

  ١.د ون أ وا  اطوت

 ا وا ا ااث  امن رؤ  ا  ؛ا

 و ،اا ر م اي ا ا إ  ؛ا وار ادي

وأط  أن َّ ون ا ة ََى و .او  رأي ا 

  ُد أن إوم أةا ا ار  دي( اا وا ( 

ِ  ا ما،   ا  ؛ذ  ُا ِ  

 ا ا  ا  افوا ،اأة ومُد  ح امار

مموا  َْم.   

  : امن ر - او ااة

 وأ ،ا ات  م  ده افا  ار ا اوح

 ة  دوره    اء أو ،ا ارة ً،   وده إمر

  .امن

١ - أم ا )إ  ه  ذاا مما(:  

اث أا ا ممر- واا ا ؤ ة اا  

 أن و ٢، آا ا ا  امم اذا  - وان وامن

                                                            

م ا ادي   وإ  ادء  ا، و أر إ از  ر  ١-

ً  يا  أن  ا ا  داا  ا ن و   ب، وإا 

 ا، ام : از ،رة اب  ا ا .ف   ان ادي  ا

 ،ا ا ء، اار اا ،رة اا  دين ا٢٠٠٧، ١ا. 

 إ ام ،ف، ظ ،ر،  ااء، د، ود، ل   زس أو ٢-

" دع زو نو ،اوا ات اا ،" ا إ و-- ارا   ة ا

  .ى    ار و    ش "او "ب زو اَ اًر
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   ذاا ا ن اإم ام، نم  ا ا  

 ااع ة  أن  ،ا  ره  ا ن ذا ،ا ات

 ل أا  ه  .  

و تأ ا مما  اثدي اا ًا،  و  ة اعا 

 نما وا  ل ،دي إاث اا اعا  نما وإ  

 ا  امن ل   ا ااع أن ا وارق ،اإ

وا،   را ا  إرادة ا  ا   ،نم أ  

دا ا،   ر  إا،  روا ا ً  

   ١.َْ ود ور ، و ًب

تا و طا ا  ُا واتا ،م راةا ا  

  نإو  قاِ وموة اإ رة  اظ ى ،ا ه

ا ،  ُمو َل أأأ ذإ ا ءم٢.ا رة وا 

اما  م ا ر ا   أن  نما  ة ةا 

 - أ  ة ا -   ؛ا و  َد َنما  ٣ .ا  

                                                            
 

اد،  ا  اوذ    إ ا  . ا ام :س د =

 ، طوتوأ،  ،ا رات ا٤١: ٤٠ص، ١٩٥٧، ًوأ  ،  :

 .١٥٦ار ا و، اة، دار اوق،   مر، ص

  ؤون   ا ، اراة ، : ٣٢، ٣١-٢٢  ا، اح ١-

اد ا ودوا  ، دررج،  :   ر ت أر 

 ، ا ة، اوع، ا١٥٢، ص٢٠١٥، ١.  

 .١١٨ا ا، ص، : ٣٨-٣٠ :١٩ ا، اح  ٢-

 .٩٠: ٨٦ا ا، ص ٣-
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   ت  ن أن  ،ا   ف ا ن وإذا

ِا،  م  )ت ١؛)ا    نما ا 

)نا(،   )ت نمات( أو )اا(  ومة اا   ا 

ا، أ أن إ ان ام  ا ق ،ادر و  

ر     ل ر ا، إ  ة   إ 

 ا، و  إ ن ؛وم  اا   ما ٢.او 

 ا ل ا نما  دئ ا    ا.  

٢ - إ   نم:  

  ع أوأدى ا   او ام  ة نما، و 

 ام .   أر  ا أم  أز يأ،  لا،  

  إرادة و ! ؛م م   ء، وا    ط.  

   ٣.ا د   اد  أن ذ وات 

أ )طأ( ش يا  اتا وا  نا د ا،  ق 

أر   ى ا ، ذا ن ى أر أن  ل أ إ 

                                                            

-١ ًق أن ار إم با  ون ك " ل ،"ت ا رد،  

"اا  ب "ا،  ١٩٦٨ أن م " :   ىأن م  و م  

 اء را  (د  إ)  ن وا ، رد :ام .(ت ا )  

أ  ، امن ا .. ومت وات،   أ. س. ، : ١١٥، ص١٩٦٨

 ،نم ،ا  ا ،د اا ،ا إ  ،زوا  دار ا ،

١٤١٠ - ص١٩٩٠ ،١٤٠. 

-٢  ، ا ة، اا ،د   ،ا و، ا ١٤٣١أ - ٢٠١٠ ،

  .٨٥ص

 .٣٤ ،٣٣س د اد،  ا وأط  ، ، ص  ٣-
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 إ  فدات أا، وذا  فدات أا، دات وا  

؛ م أ  أن ، ن طراح أ  أن  ل إ أم  

 ا؛ م ه  ر ذا. و  إ ا  إ 

 إد  ا   اي ،ا   اَ   ،ا وات

 دات٢؛ا و  صا ا  - طأ-   ا،  

   ذ!  

 إ أ  اا(إ(  -  ا را -  ا   

 ١أ  ااح.

  ج) ً لا  د اط ا أن ا و ( نو؛ 

  دوا    اا  دأ ف، وأا  ا ر ن

  أا( أول) د الا ؛  و   ا س ا

ا  رة او اا .٢  

  ): اس (إ ي  - ٣

 ا ا  ه ا   سأ (يا ا) م

  ا   ،٣ ا ا د ق امن ًءات 

                                                            

-١ ،    ،و ر اا . 

 ا ا،   ،ن ، امن  ا ا   ،ب، اة ٢-

 ا  ا  وت: واان وا ا اام ، ط٥٧ ،: ا ب، ص

وا آما ،ا   ة، إ ،وت دي دارا  وا  ،زوا

١٤٢٤- ٢٠٠٣، ٧٣، ٧٢ص.  

-٣ ًا بة ا  ي وا ا ل م ا   :ة، امو  

،در ا  ر ام ،ا  نمق ا وا،  ،ون اف واووزارة ا

  .٧٧ :٧١، ص٢٠١١
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 ا١ وم  موا ء ان(، و( ًا  ا 

أر ي وا ا،  إ اط  ١%  ن اع ا 

ا موا راطود ا  ن   مًم ٢٠  وم .ا 

١%    اف، وخ واا   إ  هن  %١

"ا" ا ن  أوااط اار ا ت  ا  ادة، 

وأ م   و    اوم ارة، ا ،%٩٩

"ا ر٢."ا  

 امن  ه اوح ُ ااث ا ادي وا وء 

  اَ؛ وذ    ،اه   دين امء (اأ

ب وا(، ًدو د بأن ا  ،٣ و   ا ا

ا    ا دون  ،و   ا  ا وا

ا، ا وا يا ُ  ص اوم وا ا  

 و، إ  امن    اس   ا و. و

و ن ؛ا  ،ا ط     ا وأ 

ا   مر اا ديأ   دا  هف  ،ا

  حى وا اا  ٤.ا   

                                                            

وزارة  ،أمر اي، ا ا درا م، ام: ا ،ل  أر وأطن س ١-

ف واووا د ،ا   ،١٤٠٧، ٤ن ا - ١٩٨٧، ٥٣ص. 

-٢  ا  :ام ،ا  ن إا إ :ا ا ،ا ،اتل ا وا

  .٢٠٠٣ ا ا رات وا، ،وت

-٣ ا    ا  :٧:١٠ام، :  ،ا   ؤون   راةا 

،  ، ٢٠١ص.  

-٤ ا ،روا را ةإوا ا   ..،   ارات ،ةا ، ا

 ،ث وا١٥٤ص ،٢٠١٤. 
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ا م ،أر اا أم  ا رت ذ   ن ،ف واط 

 "  ا"ن وماذم  ا  ،، .ذم   ١  

مل  ة  ن ا وا  ار)  امار(  و

ن ام٢ا ا   نما إ، م ٣ -  يوا

 -   ات ا  ان ا أ ادرا ًر

 وروا ال اEuropocentrism،   ا ا م  

وروا  تا، ا  روط  اد،  ص اد

 ،  أورو  ا ااط  ،ا ا ن ،٤ق

اء ا .ه  تأو ا ا او ٥ ا م  ر م

                                                            

 .١٦٠ا ا، ص ١-

-٢  نما ا  أ  يد  نواو ،ا  ، و را  

 ا ا ا  ورة .وا آما ا : ا ا، و  

 ا ا وا(، ن :  ا ا ا : ومظ( ا ا ا: ن

)ه ول و ا مما ا وا(. 

-٣  ر دور أو قطا  ام  ا  ءء ا نن  أ 

 ا ن وت ً ؛ء ت اأ و اوا      ا ،ا ه

ا ا  . :ام ا     ،س. أ .أص ،٧٨ :٧٧.  

-٤ رة "اأ  أم و "اد اا ء مد ا ا  ا ا إ 

ا طا  ت ا ،  و ا   ا اا  ، 

 ا) او مم  ا ، رىدة ،واوا،  .ا د ا (وا

 ، :ي ، اة وا : م  و ا ،من  ا ام

،  ،ا  ا ١٤١٦ا - ص١٩٩٦ ،٢٤١ ،٢٤٠.  

-٥  رف،  مإ ا رمذج: اا ا- ا- ،وت، ا ا 

ت ارا وا ،زوا ١٤٢٢ ،١ - ٢٠٠٢، ١٩١ص. 
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و ،ق واوا وروات ال ا ا   ت أدمدر  ا

  ١.ا اري

ا او إ م   ا  ء ا  ت" ه 

  رس دات     دا و ا ر، ان

ُ  ؛ارب       ا يو ،اامت

ت اا وا ر،   تا ب أأوا مد  ن

رو ٢".و  

اد  اق  ظ ف ب ا ،ا  اوداد ة 

 ١٩٨١  wittfogel   ي واتم و ، رة١٩٧٨ 

 -و  ا  لا  ا  إ  - ل:  ن  إم"

و ا قا أ  ء، أ،  " .٣  إ  رت 

ن  ا  إ ،  ر  ا ي ب  اب

 ان اي  مه.

٤ -     ن(إن أو اما:(   

ا  ارق ا ات ا، و ام   ا، رة أى

 ر اا ورو ، ا   ا     ر

 دي، اا ب ا ُ  و   ن

                                                            

 .١٩٤ا ا، ص ١-

-٢ س. أ .،أ   نما ا .. توم ،  ،ت١٣ص وا. 

 .١٠١ا ا، ص ٣-
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 أم طأ اآ  سز ، و إ وط  ط!   رب

 ار ورض اا،    ءا  أ إ ١!و 

  نرة إم  ر اظ    صم اث اا و

ا ا  دةراة، وا   و  ب، و 

ا، .ءا  و  م٢و  

 ا و  دات  ا را ا ا  ا

و ا  ة ا ل ا،  رث ا وا ، 

" َ ت أنء او رث ات أأ  اء اوا ا

،   ا م دة   امم  و ط  اد

داب اا ر   رواّ مم مما ا  رآ  ا ا

.ا ذ ٣ا 

مة ااا - : نمر ا  

 ظ رات اا ز  نمه ارو :   أم   ا

م، و  إر ،إ در أ  ولان، إو اا در وأ   إ

 ، او أ.ا  ده   

١ - :م   

 ت ار  مما ه ا  دا  وا ا ا

 وو ،موا د اف اا م إ وذ ،   

                                                            

1- J. G. FRAZER, APOLLODORUS, theoi.com. 

-٢ ، ح  ءدي  آا ماآن اا  دا ، ، ر  

 ،ردما ا ،ت ارا٢٠٠٧ا.  

 .٣٢، ص  م، درا ا ا اي،أمر ٣-
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. ون اول م  ، واً )ا ا)ر امن ى 

 ا ا  درك ن إماا ،ا ا ا ما  

ل  ا ،  ا ان  م  ه اإم ي أ

،و ،ا  ً ن اوما  .   

 لا ا ،آ وإ  إ مما ج ا  ن أن ،

 ء طإ  او . نما  ا    ، زق

ا  ت ا   مما ا  .١ 

  امن: - ٢

م  ر ًام أورو  ر ا اًرو ا ا  ،را 

ر مدة  إ اث اا،  وم وروا ق اام ره موا

 ر،  نمن ا  ة   إإ  در  .

 ا ت إ ن رنما   أن إذا  ،ا" :ل م و

 If God isو اره وه  ،ن  أن امن ،  ن ا  ت

dead an must take his place".٢  إو روا : "ب إن ا

  ن أ و مماا و و ،   ع رإ 

وا ر ا."٣  

                                                            

-١ ،ا ا ا ا  اردةا اا  عط  ،روا را إ :اما.. 

  .    ا واة،

-٢ م   ا   وا ا ،طةاع، ا،  ،ةت ادار ا

 .١٩، ص١٩٩٢

-٣ م ،توا ا ا ا ، ،  ،اق٥٠، ص١٩٨٩دار ا. 
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ُ و  اُ "ا " ا ًأ مما ا""  او ،

Deism، يأ ن اا  و   ،   ؛و   إذ

ا   ءه ا ت،   د اإ إ    

. ل اوإ ،ل ا١ "  رظ  وذ"ممت ، اأ ا

 ً مووا ا اث اء اإ ة  ؛ام دة

ِء واا   م ا ،   تا  ن ا 

و ،ا وا ات ا د ا ا  لو ،مة ا ء

أ أر ا أ .د وًر ٢ا نما ا أاو  

،ء " ا وأ ن، وما   سأ  دي   

 ا ه، أي إن وار اأ  ل إد ان ا أي ،إ

 م  ر ن إ  دون ،لأا ب ٣."و  

 ا ا  اوح ا   -   امار-  ول 

  وإزا   .ا ا  ٤    ذ  ر

و ال أس  ، ال   اوح ا ،و  ال

 وإن  ،   ِت   م ص وا ا

و ا   ًر نما ء، وإن أا ه و ا ًو 

 ل ا      ،: دا   ك  .٥و  

                                                            

 . ،   ، ار ا و ١-

-٢ د ،ون او زا  دا ا،  ،ا ا ء، اار ا٢٠٠٢، ٣ا ،

  .٤٩ ،٤٨ص

 .١٩٨ا ا، ص ٣-

 .١٦٣ ،١٦٢، ص٢٠٠٣دار ء،  ،، ظت اوح،  إ  اح إ، اة ٤-

-٥ ،ا وا ا ا ،د  ةا ، ا ا،  ، ا ا

٢٠٠٢٥٥١ ،٥٥٠، ص. 
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٣ - مما ا :   

 ا ا م ا   ،وا ا  وروواام 

دة ا، ا ا او ا    إ ر؛   و 

 ي د  ،وا  أ اي اه ، اة   ام اة

 أم  رء اه او ، دراك ا ده إو    

)أم( .إم ١و  

ا ا  وً ها  ،ا  ت ا ا رت اظ 

ة  و  ر،  ء   اا  م  ؛اس ا "ال"

!ا      أم  اب! وا  أ    ،  

 م  ا !ا إ  ،آ إ ٢إ  

٤ - ا :   

ا  نا   وا  ،)ا( ا إ و ،  ىأ، 

  ا ا إ  او وإ)إ(، اع ُو  وا ا

(  دة ا( أو )دة ا) ا  ا ا ه اة. 

وا ؛ا   م  ن اا )ا Positivism(،  أ

أم  ا  ا  ن، وما  ا    و 

 ذ  و .اا ُ  نمأن ا  ء  رج 

 ،وراء  ،ا  اع "وراء ا "  ره و و !

                                                            

-١  رو،رودي  دا وت ؟ ،م  ،  ،ا ٢٠٠٥دار ا١١، ص، 

 - ١٤٠٥  و، ،، اةا و ر ا  ا، ا ا أً:و

١٩٨٥ دا ا ،٢٩٠ :٢٨٩، صة. 

-٢   ،و ر اا  ، .  
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ٌو م  ا وًأ  و  !١ ً نمر ا ااو 

  ً ن اأن . 

٥ - ا  ء نما:  

ي  ذات اام،  أ   اًء ور ، امن َ ا

 دةا  ا ا رد  دا ؤه ا و .د ةره ظ

دا/ا اما ن إما،   ه وّ  ودرا ،رإط  

ُ ا ا ل مدا/ا اا درا  .٢ 

ا ا  ما  ه : نمر ا  ة اظ  

   :اال امن - أ

   اأأي ا و،  ا  ود د  م ة ا

دا ا  ديه ا  نم ديا وا ،   إ 

امُو ، ، ًء نما  ا  أ ،  و

، أي أن ا امم  ام ا و ،ن  وز  وادة

دي، وا ا و    اا  ن واما 

.دا/٣ا 

    امن: - ب

 ر ر ةظ و ،ا ط  ة، ُ وف   

                                                            

 - ١٤٢٦، ةدار اوق، ا ا ،  ، ا وت ارة، اة ١-

 .٥٨، ٥٧، ص٢٠٠٥

دار  ،اي، دع  امن: درا م و  اذج ا، اة اب  ٢-

 .٧، ص٢٠٠٦ - ١٤١١ ا ام، اوق،

 .٢٧٣ا ا، ص ٣-
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 نما ا ت رإط  نا) ا وظ :د/ط، 

دي ،اء اا  ا) دا ا ودوا ،(ة اة  ،اا

وة ،واا  ا، (دا ا، دا ا) ةا ات اوا ،

ده، (زه ا، وا ام  ، ُ ً   ،

  ي ام  ا اا  ي.١   

  :إل/ اع - ج

 ا ا ممة اا ء، أا  ار وا  د 

 أن   اا        ،ا  د

دة     إن  ،ىا ت اًد ا ن ا   

.إ  ا ء اأ   ا٢ا  

  ا: - د

 م  ة اا ًو ة و إرادة  ة وذا،  

 ارة  وز ام ا و ؛ممإه ات    ،امن

.٣ا  

  ام امن:  - ٦

أ (م ان ا   ء دارو ام امن   ا إن 

  .١٨٧١  )أ امن(، و ١٨٥٩  )اماع

                                                            

 .٢٧٥ا ا، ص ١-

 .٢٧٤ا ا، ص ٢-

 .٢٧٥ا ا، ص ٣-
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َا م  ودارو،ار ا    دسن اا  ل طد، أا

أر ر ١،وا وم   ا ا   دارو ا ا

أ إ ولو؛ ا نأن ا :  ،   وراء ا ءوإ موا ،

: اب ام، م  دن واما ً ك  ،  ن 

آ ع إم  رت   نماو ،ا  ا إ دما  ر

.ن اإم إ ٢و  

- وه اام  ٤.اه ك و   ٣ره و اًم

و أي- ة وام  ،   أ و س إب ا

ا اان ع إ إع   اوان  ب   ،ا أة

. وا امه ا اف -ًأ أ - ُ ا أ  

ا  ا و ،ول ار  ا   ،   

ًُا أان ان واما  ا  ة  ؛  از  م

.د ا٥   

                                                            

-١ :ن، اما ا    ف  د ي  ،اعما أ ،دارو ر

   ،اةدق، ا ،  ، ا ٢٠٠٤ا، ٢٠ص.  

 .٢٥ا ا، ص ٢-

-٣   م انا وا خ اأ ن اكآم ورو   و رأ  رأ 

  دارو، رأ ا ، راو ء -و ه أر  -  كا  م

 م ااطر او  ار   ا   م   ،ا و  ر

.  أر :ام ،و  و ..  ،هل وط  ، ،وت 

ا ت ارا وا ،ز٢٠٠٢ وا.   

 .١٥، ص٢٠٠٩ا ا ث وا ، ،  ،ارات اا ،وت ٤-

، ١٩٩٥ا اوي،  و  د، د، دار ن رات وا  ،ل روزن، ٥-

 .١٧ :١٤ص
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 اا      ،اا   مما را   و

 آ، وا ن   م  ا   ي ا  امن وأ

د إ ا ا ن امء ادِا و  ق دَدة،   وع وجو

   مِا  اَنمن دة واوع إ :  حو ،

  ١ق اود.

ة اان - ا نمر ا:  

رة  أ إ  ، ورة  ، ر امن  م  ان

 ن ى      ، وأى  ا  و م ًء

  ا أم    اع دا. .ا، ورا ن ول إ  ه

١ -  :اث اا  

 دةا  نطن أ روا ا  رك اا،  د 

 دة أو "اا وط ،ا ا ن: ط نطُ  رةوا ."

 ا ا، وا   ا، و ذ ت  درت  ر 

ا    ار و ،ا   .٢  طوأ -  مطا

ا -  دةا  رك م٣.ا  

                                                            

-١  ،ا أ ي وا   ا ا   ة ب ، ا  درا

 ارات  ،٢٠١٠ د ١٢ - ١٠ا ا  ا ،مة،  ا  ت

 زي ن ة، وم اا ا ة، وا  تار او را 

،  ١٣ص. 

-٢   ،و ر اا  ، ص ،١٥٢.  

-٣ ا ص ،١٥٣ا. 
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  : ااث ا ادي - ٢

د ديا اث اا ،  اء ا م و ،دي أو ا

 ة اد م -ا - دا   رب او ،:  

   .  دة وإ ا اوََ - أ

ادؤ أم  ا ار، وادء أر ا  ا واس،  -ب

 ١ . ووم   ا  ا واق

٣ - ا اث اا : 

ام  ة اد ا-ا -  ل دا   

و ،أماِ   ن   .رضا د إوا ا دوا 

ى     داود، وأن رو ط  ً أن  ياور

 ا  موز م مة اه ا..  رتب(وا (   .آ

ً ت مه ا أ ً و ا م إذن .ن واوا  

أم  ، ا   ر ا  م   و ،أول أ

 ت.ة رتو   

 ،) ا ) ا  -    ا-اام وا ات 

 أ ان  و ،) اء( اوح      ادة وا يأ

 إ أ  او، رت ام واة ان  ن، ن

  ٢ا ً  .ورة

                                                            

-١ ،ود ا  ، ا     ،١٤/١/٢٠١٤ ا.  

 إ، ٢١-١٩اح ادس:   ،إ :ط ا  ه ات  ا،ا ل ٢-

 ،:دسح او، ٢٧-٢٥ ارو أ ل إا  ر،  :ح ا١٤-١٢ا .

 :بامس اا - ا إ ،ا .  
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 ًام ا   ا ء ا   ه  ،رات اا

م ر اا  مما رة ا" أ   و،  و

ودة إ ااث اوم   ة امم  ،ات او من

"١،و ً دي إا ا ا  نمن ان ذووإ و إ ًا   

   .    

مر اا - ا ر اا  نما :  

ً ا ر اا ا  د،  ذات  ي يوا

 ا :   ط، (ا) داتا  اه ؛و   و

 ،مد اا ا  ه   ه ا نما و  

ممده او ن،  ،وا ا    ودو   

ا ا اي أدر أن ف    امن، و ن. 

  نن وام  ا  نو  ،ا   ان

 و ،ة وا إ ا ا  نما  ن ،

.ا  

  ر امن  - :أو

 ا ة م  ذج اا ا   نمر ا 

و   ذ ،    ام، واد، واظ،  ات

   ت.

١ - ُ إا  هّاعوا :   

 إن ا -م-   نموا، ِم وّ و ،ر و ،   

                                                            

 .٤٦دار ا ، د.ت، ص ، أ، ا  ق اق،  و وخ، وت ١-
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ا  أ  و ،ا  أ . 

 ا  إ   -و م -  نن وإما  أر 

  ر رض، وه ا، و.    نمر ار وإا

ا ان ا ا  ن،   وا ا را را :

    د وا اة او امم اار، واات 

.را   

  ):( إ إ  من - ٢

ل ا د« :وا وا«،   د و م  

ِره ااه    اه، ا   ،   تا و 

ً ل ودا ،ام كو ،  ء   ،.    إ

ون اة اا  ة أه ر ؛، وا    إذ

دا  وا ا نمر ا،  ٍإ إ ماط   إ. 

ر ا  ر ا ا  و،  وإن ظ أ   م

ا،  ن   . ل ١ 

٣ -  إ:  

 ،ا و ا   ه إ ة إ ء ا  ب 

و  ُ   ا  ة،  ِوا  سا ق،  

 ( ) آ  ن إ ل ا،  ا  ة ءما 

 ا ًذ مإم ا  سا اا ا ِذ ؛    ن ا 

                                                            

 .٥٥، صاد،  ا وأط   ، س د ١-
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() نما، اب وا إ و  يدي اا ا ١.ذ 

 مما ا  ا مما ا إ  ا ا  لوا

ً،   أ ا     رة دون  م ا 

 ٢ات.

 :إ وا وز - ٤

 اء و  وز    أو  اوز وا: أن 

ُ  أن وف إً  دة، وا/ا ن ون واا  

  ا رج   ،وا   ا ا.  اوًز

)  ) اً  ا  ا ا،  اا/ادة وًز

.ا  ٣و تا ن وموا ا  ا   ما ؤا

 . اد ا  ،ا ا  ة م ا  ات

، اوو دات ا اا  اات ا  ت: اب، 

ُل  إاده دة، وإ  ء و . ووام  او، او

  نا س مأ،    ن، وا   ا 

  ٤وأ ا، . ان، و  ا: أ اد

                                                            

   .  ، ٣٠/٠٦/٢٠٠٩ ا ا زس، ١-

 .٢٥: ٢٤، صاد،  ا وأط   ، س د ٢-

-٣ ا موا ا مي، اب اا ، ةا،  ،وق٢٠٠٢، ١دار ا ،٢ ،

 .٤٦٥ص

-٤ إ را ،روا ا ..  ة، اوا   ص ،١٥ . وامًأ: 

 ، ا،د اوا د ا نن اؤا   دا ا 

  ادات د وات اث  اة، وا، ا: ا واد

،دارا ت وراا ،٩ص، ٢٠٠٥ ا. 
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ًم -  نمر ا:  

  »و »ا»فا« ظا  نمر ا ا 

ا ؤا ، اره ن اما   هو  د  

ه اا  ظ  و ،   إ ، ر ي أن ا ارض.

ا  رس و أ   ف ،ءا  و ،  ف

:ا ا  

    ارض: - ١

تا   نما ه ا ت،      

َذا َُُْ َوَم  } ِِ ُْد و ان،   م  روح ا  ،ات

َِِ ُ اُ ِور ِ{ )٢٩ :ا(، و   رضات واا 

،  هورة ا  ، دون ا  دةً    

 ،    .   ا َرادة اوا،   

  .ا   إطر ام  ادات

  أ ات: - ٢

 نمل اه، و أو  ن دونما مس إمأ  ا 

  ءا ا تا   أ م؛  ا ق اا م

و  ه ام،  . و ا ا  ا ام من

ع ا  افا و ،  مت. وإما أدم إ  

 ا ة اا و ، نما  دإ م    أ 

و ةااء ا؛  ةزا  مإم   ةا،  وأ آن ١.وا 

                                                            

-١ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٥٦. 
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  :م  روح اب - ٣

 وا دا ؤا  آنا ا  رة اا  ق نمأن ا

 ، ارور اا  ا م و، ا  أم إ   ر أنا

  رةه ا ا ، ا  إ  رة ك ورةو  

 نمآن أن اا و . أروح ا  م  روح  و ،

  .  ي، و امن  أ وا  ام

 ا وأ ا  نا وا   ا ىأ  ، 

ا ي ا ،ا   ن اما  روح  ي  م 

 و ،ا اا  أ ، ا  فن أن  يما  

.ف ر١ 

٤ - ا ا:  

إرادة، ون أول ار   ا  اذ ا ا اي ُ امن 

ة اا ؛   إراد  ا  آد رأ   

ا ا      .٢  

م  أ ا،   ا  ه ا   وم اآن

ٌ َن  آد    وا ا   ر، ِْ ا 

 اًُ ا  ندات ا ، ِ ر ا أن إ  .

ُ  ا أن ذ ا   ا م  نم   رن، 

                                                            

 .٦١ا ا، ص ١-

ا ار ث وا، ا  ،را ا، اأة  اآن ا ووا ا ،ن ٢-

 ،١٤٢١ا - ص٢٠٠٠ ،١٩. 
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 ا  ؛    ا  ي ا امن 

.ه ا  ا ؤ١وا   

 ى او -ا  ا -  ا وا أن ا  

 ه نمل ادون إ رادة اا ات اازمدا ودون  ي ،

  ا ا   ت ان وان، ودون   وز

إ  آد   . د دى  ر و ، إمم يواد

 اب ص، وا إ  ،حا و مة اه ا  ر ةا

 ة .أ ٢  

   :امن امن - ٥

 ر اا  نمن اما،  ا  ،ووا  نما

دا اا   !موا أو ا ا،  )نما(  ة إ

   رض، وه ا )(    أم ه ا  و ،م

 ه ا  و ا  اى  ٌنو ، ُ  أم ق ااًء

،اادات اوا ن اا وط ما اا يو   

  م     ار وم . وره م   وٌن

ا ما ن. وا ا،  ا ،دا     

وام  ام، وأ  رد  ا ادي   ،ا/ادة

ت اا، .ا  ل  اا ا  درا د ٣وإ 

 ة وا ا -   - وم  ذا ا    ة  

                                                            

-١ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٨٧. 

 .٣٥ا ا، ص ٢-

-٣  بي، اع اد  نما :درا م و  ذجا ،ا   ،

 .٣٥، ص ار ا :،    ،ام أً، و٢٧٦ص
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اا ود ط  نما ا، رض، وا  دوره    ره 

رامم، وا  إ   و ، ر دوا .١   

٦ - ً و  أ   نإم:  

ر ا  ا  اال اوح و   :ر ود امن؟ 

   اف  ؟

ً ط  الا ا  ا ا  أن ا - -  نما 

د }َوا ِا َُ ََوإ َمونَُُِْ { )تار٥٦ :ا( ا. و  لا

ا  ف إ  نمد او  أن ا   ا 

. دء اا  أو ،ا  

٧ -  :  

 ل ور  ،وو  :وراءة، وواوا.   

* :وو   

 ا  أن ا وت اما    ،  نموا

و ، ن رما  ا  ا - - وا رع وا ه 

دة. ووا  ا    ا ن أن ذما  اا  ل

، ط   د تاا  ا  ؛أي أن ًاا نما  

.ذ   ا و ،دة ر٢  

   :ااءة *

د  آد  ُ، و م  أول  اا وأول ،  

                                                            

-١  ، ا ص ،٤٠ا. 

-٢ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٥٩.  
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م ر م او  م  أإ  ،إءة ف، وأول   إمن

:م ،امه ا  

رج  و ا، و ى   و ؛ة إمن وا - أ

   .  أء آد أم أ إ أ ه،

   د و  ه. و آد  ا إ ارض   ط -ب

ً ُ  .هو ه وروو راو    

 أو ا، وا    دا  و ؛امن   - ج

  اص  اح.

  ن  إمن ر ، ن  أو ام    - د

 س ر  و ،طأو و أ ر  و ،  و ،

.ا  رو   

 - ً  نماو ،  ط َ ه و  ةا ؛ذ م 

ً  أ اهن أ، أو أو ،أ اأو ،أ إأو  ،أام، اأو  ،أو أ

ام، . ١أو 

* وا:  

رادة واا و  ا   ا  ،  و

ِْان  .ن موما ا  رود ا ا ا :مي  

 ا ان اما ،  لا   ثة، و وإرادة  

ن  ؛ت ان وان. و ن ا امم   ارادة اة

 ول و،   ٌأ  و هْزو ر،  ُ فو

 - ،    -  ل و   امن ُ إذا ار. و

                                                            

 .٥٩ا ا، ص ١-
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 من إ ،إأا   ا ا اا ء ًرا، 

   .ا ا نور نب و او ط

أ اوس اا  ي ا ا   ا ، 

 ا   أن ا و ا مة اه ا مما    م

 أو ،موز  ة، أوا ً ةوا ما، .با    أم  ١ا  

  :(اواة و ا) امن من  - ٨

 ه ا اطر و    وزه وو ،ا د ا

دت أ  ا ا ر امن   ااظ ا او ،ات

 أو ارض، أو ار در ر  امم ،: ا، أو اق،

 .وا ن ا - -  ن مق، و ه  و ،رب ا 

ر ا  ،قا  تا  ني ً   م رو .

  ى دة نما مم ت اوا ا  أن ا

ة ا ا  سا ا ،   أ و   يا 

، أو إ  أو إ رة أو إ إ د  اً  إمن   ن

آ .٢  

ً - ن نمر ا:  

  ا ؤا   ،ا :ت أر  م

  و -    - ا  وا.  وا،ا، و

   ف  امن   اات، و ادة واح. ،ف امن

                                                            

 .٦٧ :٥٩ا ا، ص ١-

-٢ ا ٦٧ص ،ا. 
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١ - إ  ا :  وإ  

   ا - - ، ام   أن    دك 

 --  ياَن اما أ  وا ا و .   

 :ت  

أو:    أن ا - - نمو ا ا   عما ي 

. و م ده   ا عما  أن و  نمل ا 

 ،اا  وازن اا      .ه أو  

  من   أن ،   ا:  مو

  ء  ،  ل و   و و إ ا  رطا دا

  .امم  اح

و:   نمأن ا   وام ا    ف

أ.    لز وار وااه وااع واوا 

     ل  ،ت اه ا دة او ،مموا

  و ،أرض ا .ت اا    

ورا:  ا    نما  أن ا ن وا. 

 ةو ة و  ا آمت اااوا ل ا .١وا  

و:   وا ا  و ،اع اإ  نمن واأن ا

  ٢ة ا .ا    دوًر

                                                            

-١ :ام ،ه ا ل ا    ،ما ا   ،اويا أ ةا،  

 ،وا وا ا ١٣٥٥ - ص١٩٣٦ ،٢٣ :٣.  

-٢ ،    ،ر اا ص ،٦٠. 
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٢ - :ا 

  أن  ، نا ط   ،أ   ً  ،  و

  ،ا  دي     ا و . ود اا - - 

   ص   أوا  نا.    ق ذو

إ ا ا ا وا   نمء ا ،تا.  و

ا  ا ء  دةا در ا،  ل ا: } ْأ ََِْْ

ََ َُْأ{ رك): ٢( ، ،ا  نمرة ا دة ودون ا و

وا ح ا وى ،اا ا، ا ا  رهمو 

 وو ه ا  امم  ان  ١ أ  ا ان.

ُ ذات ويأ،  ت ا ا  أ أو أم اا  و  

 ا أ.اأي 

٣ - ا:   

 ه ا  ،  ن  و ،  ر اا

 ا وا مت، واا  دلد اا :؛  م

أ   ا   .مر و  ر، و س يا 

ا ا أ  اف.٢  

 ا نما ا ا     ء ن، وا ا  و 

ا، امل ا و :  ا،  ل: } ََِو ََْ َِْ

ُ َْى َرةَ ُُْْم ََِْو ُُِْم{ ):٥٥ ط(،     ءا و 

ا   و ،؛ا  ا  ا - -  ن ذامح وان اا

                                                            

-١ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٢٣. 

 .٦ا ا، ص ٢-
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 وازن    ،ا  ب ا اوء  وا  اًر

 ، در ا  !رض و د ١   

  و  ا:

* ؛ا  د   را ا   ك  مماا

    رة و ،ذات م .  نا   

* را ازن و؛ا ة اا ة ا   : إ  

اع اإ  نمن واوا ،ا دوٌرو ،ا    ة ا ،

ا  نموا، ُ دةا  ا و و ،ا أود  ارأ  

  ٢ وار.إ اِ ي ه اار  د

* ا؛ أن ا   نم  رضا ً    د، 

   نمدة ا ن ن دا أن .ود ا٣   و

 ا   درةو ا مة اا  تم ن أن ا

  امن وادات  ُ   ًو ا ا ا. امم

دو ً .٤ 

  

                                                            

 اوق او،  ،ط  اام، ا  ااء :اءة ا واءة ان، اة ١-

١٤٢٧ - ٢٠٠٦، و٢٠ص ، امًأ: ،    ،ر اا ٥٥، ص: 

٥٧.  

-٢ ،ا ا ،  ٦٠ص. 

-٣  ل ار  إذا  :  ا  ل-و  ا -   ل ،وا ا 

 ل ار-و  ا :  "ا".   اد أ  و و  ،طا ،م

  .٦٠٨ص ب ا، د. ت، ، ا، اة

-٤ إ را ،روا ا ..  ة، اوا   ،٦٨ص. 
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   : إدام اما و - ٤

 ً   ط  و ،ة اا  ا  وزو د

ً رضا ب اا  ،  ا }مإ َِ ْرضا ِ ٌَِ{ 

َ آَدِ ُ رَِ ٍِت ََب {و ب   أ  اة ، )٣٠ :(اة

ِاُب اا َُ ُمإ َِْ{ ة٣٧ :(ا(. 

 آن اض اأ و ا ا م رضا ن أن  وما 

 ما   ن  ،مما  ا  داء وأن ا} َمأ َُ

ٌِ ٌ َر نإ ِْإ اُُ ُ وُهَُِْْ َِ ََََْْْوا ْرضا َ{ د): 

٦١(. 

ر اا - ا  ا ا ا  م رؤ:  

ا   ء أن أي ا ُ   ورة ت، 

 وا ي  ُ  ن امق ام   تا 

 إ ؛  ه ا ر   اا أرض ا  

ء اا، ا ظن ميو، ا ا وا   تا  ت

   اأة.

١ - مما:  

ُ  إدوارد رخ اا   م  تمما د درا 

ا ا  رداب، أو ان. ،واما  ن  ١وإ 

  مما ن(وما(  )اءة(  ا ور إن  ، 

اا د ر اظ،  ة ت م ممت ا؛ 

                                                            

-١ د ،ون او زا  دا ا  ،ص ،٤٨ ،٤٧.  
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رد م إذ ا   . ول ا و ا دإ وان امم

م ح اا و ؛ ا اا ا ا  "  ء أ

"مإم.  ا   اثإ و   اع  ر ا وأو 

ا  اءم  رات)مإم( .١  

     ،٢ور ا  امم ت دة

 ا، وامم    إ  ر: امم ،امن

ما، و .  ير اا  وذ  اا ة اا

 ط " و  ر م  أم .ر واد و..

   اى ار ، و  أ  ا وا واّد

مم٣."ا  

  مما  اوم  "ا ا"    أن 

  )أم(ورو  رات امم ور ار  اُ ؛من

 ر  ،أو  ه اؤ  ا( م(اورو  ،ض 

ً نما  طث اا.٤ 

                                                            

 .٤٩ا ا، ص ١-

-٢   ء   مي اممن ا١٩٧٣ا: ..ا ا  مما  ة اعأم " 

ا ا، دوا، أدروا، ن اع اوأ ،وا  -دون ا د ا ن  د

 ،ممي ورا  اّ  ،وا اا ،وا ا ،وام - ب ل

ا ام : و ا، إ ارة ا ا".  او د ور إ امن ورو وًر

 .٤٧ا، ص

 .٥٢ ،٥١ا ا، ص ٣-

  .٦١ا ا، ص  ٤-
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ًذو أة درات ادرا  ه ا Jeffrey  ١٩٨٠  

د  تااًما ، وا  رت )  دع(،  ا  

!١ا  

٢ - :ا وم ما  

 ن ذ م ط رت ا ا م  ا ااء 

ظ ءوا ،ما   ًأو د      د 

؛م ا  نا ز إ ت ادت ا؛    نا

آ   ام، د إ  ،  ال-أوا أ  -  أدى إ

ام نك ا   س ٢  ن اا أوا ، و  إ

 ٣و ا م . 

ِ " :زار ل ل ح  ن اأراد  ،ا أوإ  ن

ة ا  وأن ،ناموا ا  ل، ة ا ض  ،أي وأن

  ٤".ادراك ا ة

 ووا ء ا  ا ، ا  اه إ عوإ،  يا  

                                                            

-١  ،س. أ .أن اما   .. تت وموا  ،ص ، ١٠٤. 

اض ود   و   ،اك  ا  م  و ام"ل س:  ٢-

"ا :ة. امر، اا واة إا  أةا  ت ،مدا أ ،   دار ا

 ،ز١٤٢٥وا - ١١٠، ص٢٠٠٤.  

-٣  : ل و"  اأوً أ  ء ،ان اا  ا  ة ط و،   

 .١١١ا ا، ص . ااث ا   ا " أم ، ً   ان

ا ، د.ت، دار ا، ل زار، ا اورو  ان ا   ، ب، وت ٤-

 .٢ص
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ت اوا ا    ا ت إا ،  زوأ

.م١  

 أن دا   ،و وت ا  ه ام  ادة

  ىأ ذ ،   ر راوطر و     

.و ا  

  اد وم اوح: - ٣

 ن واما   ا  ة ووا  ن   

 و داة ارف ام .اسا، وم  ا ل  ادة 

م: " ن، وا ا  د اا  دةى أن ا ا ا 

 ء ا ك د، و ء و  سأ  وأم ،ء آ وراء

و إ ا؛ م    ،اوح   ادة. وادة دة  ازل

ؤث ؛إ و   دة،  دةو .آ إ    و

 د  مو و ا اا و .ن واوا   ت

  دي  جم م دة؛ا إ ا   اطرادة واوا 

؛ا وا دا ا ى أن أا م،  و)  رلKarl Vogt(، 

   ٢.ل: "إن ا ز ا  ا ا ز  ا ااء وا ال"

: رة ا   دا أ  قا ُو  

اوم  ا ادي ا   ة  ورا أورو م: أو

.اا و مما  

                                                            

-١ م   ا   وا ا ،طع، ا ص ،٣٧. 

-٢  ا دا دة (ا إ امModern Materialism مرف اة ادا  (

Encyclopedia Britannica.  
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ًم: ِو م اما   مما رة ا  ت اا

  ١.او  امن

   موا وا ما  ا ا  ُو ا 

 وا  ا ما  س، وا،  و ت ا 

 اء. ووا  دا  

  ا ا ة اا ذ  نا ، ا  داد س

. دة و  ا ا   ي أما   و

 إ ا  ا  ؛ممد ا  ت ك   ،ا

.ردوس ا٢ا  

د ا ا ن واما  وا  إن اذو ا ا  نم

ور  ،       اً إ و إً  ،ادي ة

 ت ،  اً ك  م   أو ف،  امن/ادة

دا و،  ة ده ون  .٣   

ُ  نمال اوا ،مما ا إ ام  ديه ا  وا

إ ا اي د  ة  ، ا ا ا  ان امن

  حط إ ا   ر  اًءاأو .٤  

أ  دا ه ا تور   ل اأة، وأط  اءت  

                                                            

-١  ،أ ا  ق ،قا  ٤٦، ص.  

-٢  أون إ ا ،ارك .   

-٣ ،ا اا   تي، دراب اا  ةا،  ،ووق اا ١٤٢٧ - 

  .١٧، ا او، ص٢٠٠٦

-٤   ،اارات ا ، ، ٤٣ص. 
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  أو ا اال ا،  ن اءاا أو رأ،   

 .ذا  

٤ - :ا ا  

 " ر ر : ن لر ا ا    ي س 

"م،  ء ر ا  أ  ،ا .    ةا

 رة،  م ا و ،  رم وا  م 

   ١". دوس     ط ر اأاًر

 ا ا ر  ةوا أ  ا اق اإط  و

ا، وا ء ارس ٢ا  ا  ا ت  واا 

ُ  ،كوا در  ىاا ت ات واح ا؛م   إذ

 -أ- ُر اا  .  

 ه أو  أة إذ نا   تااُيا ا  ، 

ا ا ا   اء أو ،ا  دتم   ع  ،او

  وا ا . ،ورة ا ا ،ظاارة

٥ - :وا ا  

  ،تا  دت، واوا اا  ا  ت ا

 أو أو اةا ا اا و  ،،    وإ

                                                            

-١   ،ن لر  ،  ،   ص،  ،ل ٥١ص ،١٩٩٣. 

-٢ ا ا زأ،  ر اا    ر از أن ار ت 

ا إ ود ،ودا  ا اق ام،  ا م  اءأ ا ر ور ،و ا

وذ وا وأ ،ًدرة و ره ها .ا   رة  ،زر ت :ةام ،

 وت ،ارة ا ،  ،دة١٣٩ص ،١٩٧١دار ا، ًوأ:  ا ا ،  

  .١٢٥، ص١٩٩٣دار ا  وا ،  ،ت رز، وت
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ا مما وا ن ا ،اا    ُ أم  دس

م دي      ، ى إ  رات اا   ا

ات ا، ة ا  ،  ا   قوا ا و

ا ،و أو إ ً ي   ل    

:    أن ا " "لإ  را .١ 

 ً نما  و اا   ت      

 ،ن ره  ؛و   ن ةا  ة ا   م

،ا   نما وأ ا م ،نما   س إل او

ا ه ا  وس.ةا ٢  ا م نما  او

 إن ا ت   وا زادت  ،وأ  ة ،من

 ء اع. وت ا ،ت ا ،ات ا  ،نمت ا :

ت واا ام  وأط ردر ن مف اا   

 ا اًذ  ا نا" : ."اا ذج اا ٣  

و ا ه ا ظ   ادي ار اا م، 

ا ا و ،رذ ر در ا   ،  وم

أو ا ، دىوم ر ،  ة وات ا   

ايا ا  أة   د ف.  

                                                            

-١   ،فل را ،سدر وتأو ، رج  ، ة ،  ءا 

 .٢٠٤ا، د.ت، ص

-٢ ،ا ا ،  ن،  ، ٣٠٨، ص٢٠٠٩، ١دار أ. 

اار، اار أطو ت اا  ، ا وأ  ا اري: ن درر، ٣-

 .١٣، ص٢٠٠٦دار ل ،  ،اء
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  ا  اق: - ٦

اي  ،  ه ا ة  ت م   ( ذا امن)

  أن إ  ذ»و »ا»ا د«و »اا«  إ  ؛ 

 ١ دون  اا ار، ذ ا ا اي مف ده.

 أم،  ال امن  ا ا ادي    م اقاو

 دة أي  ر دو و ،ن وازا   فء 

 . وا  

وام  ن إون اا ا: ،(وا ا) و  رقا

    ٢ى.

ة او  ه ا،  ا إ ا  ردة  وإ

مموا ا، ا   ف، اا  ر و.  ُو

ده ا ُ ل زأ ا ف اا  د إ   ،ة

  رأ ممإ" :اا  ن ا، ً   اوأي   ار

    د ه ا إا  ان ا   "،  ة

                                                            

 رات  ، رك او ،اد م ات: ء ا ، أومي، ١-

،ص٢٠١٢ ا ،٥. 

-٢  و ،ا ا   و ق ذات طون أن ا ن  ذات ط

    ق ن نن، وان وارات ا  زه ا،   او

 تا مإ  لف اا  ء  نت ا فء واا  ا  رةا

.او در ان ووا ،ا   ام: ا ، نؤن اد ا 

د اوا ا،  ص ،٢.  وامًأ: ا ،  ق اوا  

ا ،روا درا   ت  قح آا يا  ،  

   .٢٠٠٤ أ ٣-٢ ارة،  ا  ا، ارات
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ا ،  زي ،١أه ا  ة ا ت ا٢،ظ   

ء  ،   و  "ا ا"،    و 

ا ا، ،روا ش واوا   ء   ن  وأنا

  ن. اس وا      

وا ذ   دا  ار اإ  ا ا إ  اا إ

 . ال اه إ ،  ا   م اق و  اء.

   او داا ا     إذ  ؛إم   

 م ،د ورة م مم٣.: ا  

  قا  ه ا رة ىاو أ  ،ف ا

ف ط ا ن اد و    ف ا اا

ًوأ  ، ُ ت ارا ا  اا  ،ف

 ممااا    ،أ   اذا   ا ا

رمْ  أر ا ا  وَ وا ، ف ااإ   ااًد

ماذ ،و  زواج ام  ا ر ؛   ا ن

 ما را  ناط أم، .ا ا دا إد  ٤وإ   

  

                                                            

-١ م :ا ا ،ا ةا ،رو ،  ،وا  رفا ١٩٥٩ ،

   .٩٧، ٩٦ص

  .٢٨٧ا ا، ص ٢-

-٣ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ، ٢٠٢ص.  

درا   رم،  :و  اوي،  اا امم  اء اري ٤-

 .٢٢١ ،٢٢٠، ص٢٠١٤دار ا وامن،  ،ارة
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٧ - دا:  

 أ أو اد  ا ا ا  اا، إ ا اي 

 وا   ادا   ره ا  إ اا  د

 أي اا ا  و .وا   )ريا(  ،

 اد )ة ج أن  )ذراتا إ ا ا ديو ،ا دا

  ،د  م ا )(، ذا اد اا   . 

"أم"ل ا  دن ا اضا  ده ا و،  مأم ًأ 

 ١.و  م ر ة"

 م   ات  ،اات واد ه و ا ل

ا ا،    دا ات ا) ل )آد  و ،

ن ا اا ة ا  اب  إ اد   أم  ،امن

ْا  ن أي أم ،ره ا  ا  ًدا ء،  ا د 

ت ة ا  ر  ،  ا  ؛   ز

 ٢دي.

ا و ا  أن   دإ  دا   ا 

 د امن ا اة  .؛  واا واد و..

،  ل  نما ن ذما و.  دا ا وو

ا    ا موا ا  دي ،أ  را  

                                                            

  ،  إ أون . رؤوف ت، اا أ او أ رأس ال ١-

  ا ا،  ،من ا: رؤ إ، وا اأةوف ت، ؤ ر ٢-

 ،١٩ص ،١٩٩٥ا. 
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 ا َ ر ا ا، ار  امن، ام،  ااف

ذوا  ، "ط    ا أي  اا ا ١.و  

  ،دت ا  دوا ت اار  ا و

  أة  ،ت اأة   اد - أً- ات  امت 

  و أطل.

٨ - اا:  

 وا م  ا ن- اما اع  - زأ ا سأ  

د ةو ،ما و:   ، ل  ا  دةت اأن ا

 ظت ا  ى، ا  ااع  ن اء  و

 ) ،(وحوا ا) رت ات اظ رة اا  م 

،(وا ا) ،(  و  (ووا دا) ،(وا وا)،  ءت 

و ات ا ة   ا ا  اا ه ا أ

 و(اا) ،(صارة واا) ،( وا(ي، ا)ة وا(د، 

   .ات اتوت  ه 

و اا طار و  ،دوا   د ل ،ذا 

وو  ًداو  ا  دو ا ُ اً ًوم  

 وإن   ل  رع أن  اً و اد، ق  امص

م  بس أا س. إ ك  رة إطدة أو اا ن ا 

، و ا ،روم و أ ا  أن   عأو م در 

د .ن إذاو  د  ا ا  ه؛ د هو  درا 

                                                            

-١  ،جا مما  ، دي،  إزا  ،ا زا   ،ردي ي

  .٧١ ،٧٠، ص٢٠١٣، ١اوع ا ،  ،اة



  وا ا ..  ارا اي        
 

66 

     ؛أا ١رت و ةا دا  ا ا 

 تاا  ب ظ تا طوا ا ووا .اع وم 

  ء  و اا، ا ا  ة  ن ارات

   ة اعي اا   رةا ا. 

وًا َ اا ا اِ  ا  اعا  وأط  ا

موا،  أن ا   أةدت اَو ،ْ  أة ن ن

 ا ؛أ ندت واوا مرف واا   .رذ

و ممة اا  أ ةو  ا  م إذا ،  و

 اع دا.را أو أ ا أ  ر  

ار اا - وا ا ا ا  رم رؤ:  

ة واا ة اا  ضو ر اا  اه ر ،

ق اد و وزه،   ار ا ور  م أن ار 

   ، . وا  ُام ا   ا اُن

م در (اد  ا). اا    وة ا و

اي  ا ا  و ف ول ا ار ت ا ارق 

   ا ا :ارم

رم ا ا ا   ا ا -  أو
ا:   

ا ا  ر ا   ً ،  ا 

أ  ديي اا ا    ا  ،ا ا وا

و،    ا  ِ  ا  رأ وزة،  اًم

                                                            

        .اا أ او أ رأس ال،   رؤوف ت،  -١
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.ا أنو ١   ر نوا (ا) ا ا اا  ن

ا  ًرا ن ممن ا ،ا و ا ن  ا 

.ا  

 ا ا   و ا اًردو ا  ا اا   

ات اوا ، ز أن   ز أن ، ا  ر  ن ا 

ا. : ة ا مر  ا  و  

١ -  ؤا ظم:ا ؤا ظم   ا  

  و ا ن أن ا ا  اأ .ادة  ادة

روا  .ىد اا   أو ،ة اا   دا 

آما ا  ا ؤا ظم  : } َُ ََوإ َمَوا ِا 

ونَُُِْ{  :تار٥٦(ا(،  نمد او     ا و .دة ا

ءا يا   ،( ا)  ظم إ (د) ا  ء و 

ا ا ذ  ممة ا   إ،  د إ طا 

طا ٢.ا  

 دةوا ر اا     و ،ة وا  

 ف  ك ا ا  تد، واا وم ،ا 

مت اوا ،ة ،ات او، ت اا ا  و 

                                                            

ا ا، ،   أ ا ، اق واب،  و ا ، من -١

 ،ا ١٤٣٧ - ص٢٠١٦ ،٢٧.   

-٢ ام ا   نن اؤا ، ا :،د اوا د ا  

ص ،١٥. 



  وا ا ..  ارا اي        
 

68 

 "دةا"   إ ن امة ا، مما وا   نً 

  إ ا اما ا و ا ا .١ 

  ف  ا:ا - ٢

 ا  د سوط ذا  ب أما  ا  ا ا

  إ  وم، وراء ا  ة أو.   ا ا 

ا ا ا.  ن ا (ا) ةدي ظدي اا ا و

أو ه ا ا  ،أو ه او، ه امن  ر ه اااي 

و  رة (إ) ،  ص  ه اوف ل إ ط، ت

ْأ  نماَ.  ة اااوا  ةا   أن  أن ا

اما، .ة ا  أن وا ا   ين ام ك٢و  

ًد  وا ا ا ا، ًة أ     ا 

دوا وا، ًد و  وا ا  ،  م  

   ٣.واة

  ن ا اي:  - ٣

ا ن ا يإذا ا ا   (ا)  م ،)ً(  ، 

 ًر(وا( َ ، ا َ ا   أن ّدراك واوا وا  

م   أ  ا ا  أن اة ا ا  ،وا اة

                                                            

-١ ،    ،و ر اا ص ،١٩٧ ، وامًأ:  ح ا

دات، أ ا ن، ا ا ،  ،ث ا ا ١٤٢٦، ٢ا 

دار ا  وا واز ،  ى، ا، اة :أًوام  ،٧، ص٢٠٠٥ -

 ،١٤٢١، ٤وا - ص٢٠٠١ ،٤٢. 

-٢ ،ما  ،ر إ   ص ،٦. 

 .٦٢٠، ص  م، درا ا ا اي،أمر  ٣-
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ر ياا  أن     رات نن واموا ا 

 مُ إ ا ار، و، أو     م  ،ر آ يأ

 و ، و ،ر ذاا ا  راو از   إ .از

ا إن ا"  ي  -أو ايدراك ا أ  -   

،وا ،وا ر، واوا وا ،وا  و ا  ،اا 

 ر، واا ا ت  ر اا ا و وا ا

ا".١  

ًم -  :ر ا  

 وا وا ا  اعم ،ا ا   راتا   

  ا ااا) ذ اًر ها) و    ،دة ا 

اا ا  دت  ،دة ا   اذ ا وه ًراو

 ،أو ا ا ذا ا ًر وا ، دت اا 

ا!  

   و )( ره وم ى إطدر اا و ،

  اعاًدر  ؛ ا إ ن اما  ،  و

    ردرا وودر    اا ، او  اأط 

(ات ا) . 

 م ا ا   :رأ  

١ - :ا    

ً م ا ،  ذا ر ان ا  ن 

   ، ،  اف إ  اد   اًر

                                                            

-١   ،و ر اا  ، ص ،٤٩. 
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ر اا اعأم أر ض، و : و وو ،ل ا  

وو ، س، ووب ال ا  .ا ا ١  

  أا د ،ا  د، و ء ا ا  ا 

  -و  ا  - ً ر  إ،  آما ا  

ي اا ص ادة: ،وم  و  

-  د ات ا و،  ارإ -م و ًآًم- أن ا    - أ 

و  ا  - ٍ  س ى ا،  را آن إوا 

ًو ،أو. ه دون  را إ  ا   

ى  وا.  ا  ا  ارود آن و اا   -ب 

ا  ذ، ًم  يا  او  إ.  

 امم  ذا، ودور امن     ا   - ج 

إ دور إزاء  ا. ء 

   . دئ ا   ،ر ء  ا    - د 

أ و ا ،( ا وُا    أس ال (ِ  - ه 

ن ا   ا ا  ،ا ن وانأاد  ال 

ا،  .ا أ إ إر   

إ  ء د  ، و،   ب ا ب س   - و 

ن واد ا   با  ن أن .ن وا٢ 

                                                            

-١ ،د اوا د ا نن اؤا ، ا  ص ،٢٤.  

 ا ار،  امن  ا وا   : ا وا واا ،من،  ٢-

 ا د (ا ،ا ا  ،ا ٥ ،ا ١٤٢٠)، ا - ٢٠٠٠ ،

 .٧١ :٦٩ص
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٢ -   ازنا:در ا  

ا   دق، ار ايا   و    طا  

ا  و،  ، و  ى، و  ، و   أ ادر

  ذا ا،  و رف اات واا   مما ما 

    ن. واة ا د ا ط ا  ا ازم

ا،  لو ،و ا  ا أن  ١،و   أ 

 ن  أن   أ و ، ا ، ا   .   

 ا   ص ا يون  ،ا ت ا  دو

ُ أن طُ   د   ت  ا   ادر، و  

 ل إ إ ،     دوا   ا ا، وأ

ّ نما ط ت اا  ا . ن  

 رض ا أ ،ا ي ا ا م  دراك اوا 

، و  ه ا  ا أن ارض  م و، ام

  ا :رات   وا إ ا ا ا أو ،

ا ا ً ا  أو ا ،إ أ   .  ة

 ،ا رض مر اا ىة أ  و ، ت او  ا

 ،ر ُ دو  ا  ا     ره، وإذاا

 ول  و رهرارض اا. ةو  ا   ا 

ا، در ا ةو  امن  ؛ ا - -  ا  

ا    نما.٢   

                                                            

-١ ت وا  ازنل ا ا  ، :ام  ا  ل ، د ا

  .١٥٠: ١٤٢، ص١٩٩١ - ١٤١٢، ٤ا ا  ا،  ، ،ا ،من

-٢ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٤٤. 



  وا ا ..  ارا اي        
 

72 

٣ - :   ا  

ا ا ا ن وما ، }َََو ََدَء آَْا َ{ :ةي  )٣١ (اا

ا    رض دونا  ،   سو  

ا طأو ،ا راة اا  .  أن آد و ا ء 

اص ،ا   " أن ة ا  مما  ا  

ا، و ا  او   اند واى ا عوم ا  ،نو

ي اا ا ا   نما ،  ا  م ا ل ا و

  ١."ا  م و ،اق ا    ات

ً - :ا  نما و  

    امن:  - ١

ا   نما  ، و او   ،   ر

ار  ط م  ن ا ا   ،رز ا اا

او.    ه اا  رظ و: )طا ا(و )ا ا

ط(و )اطا ممدة  .)اا ت اا  ا أ  و

ر اا  ور  ب أ ا ا ، رة ا،  رة او

وا، رة او،  ا أ  ا ب  ،اا و

 ا أ.٢وا  

                                                            

 .٨١ ،٨٠ص ،اد،  ا وأط   ، س د ١-

 طح ي  أل ا ودوا:   اةرا ا ا أ ا، د ٢-

ا: ،   دبوما  ارا ،(ران) ا أ دوا ..اأ ..آ :د ،، 

،٦٢: ٢٩ص ،٢٠٠٨ دار ا .  
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دت ت امن  ار ا ا  ااو ا ُم  ؛ا

إ ، اًم  رأى ه اا  ر  طم،  م إ م و

اًما رآه  م ، ر واا  آ رأى و اروء ار

م روح أرأى  ؛و آ  ا ارو  ن آد واء ،م ان راقأ

  ١.ي   اء إ ارض

 يأا ا ا،  يا   د أ و   

د، آن اا و،   اولا  أن م  اا  

  ود إوا اك ار واس ام ،  ظ   ط

ا، .ا  ٢و  نما أن ا  و ر اا 

و إ ان و  دة،  ق  إ م   م  

 ةوا م ، زو  ا ، و ر  ًء ااه  ،ومو

ا، وا إرادة ا و،  وَ  ا  ُ ا  -

  أن وا  د . - و ده ان

ا  إدة ا  ات  ه  ؛٣أي أن امن  ان

 ا ا  نمن ا  انا  عا،  وإ را،  وا

ّ نمال ا ت ُده اي،  م ا م ممة اا و

 . تم  

                                                            

-١   ، طوأ ا  ،دد ا سص ،٧٧. 

 طح ي  أل ا ودوا:   اة ارا ا أ ا، د -٢

ا،   ،٦٢ :٢٩ص. 

-٣ وا ا ر ورا ن م أ ا رب ار إن اة اب وم

و م دارو، أ ، أ امن    ا ام: وازع  اء،

ب،  ،اا  ٢٠٠٣١٦٠، ١٥٩، ص.  
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. و ار  أو  ًا من  أن ن اًم ،رة أى

ري اا ا  نمرة ا"،  أي أم، و  ي أ  ن

    ا و ه ارة ،أ دون أن    د 

 و مما   قا  تامااما،   اما ن أ

ً    أُ دينر اأو ا دا ى ا نمك ا،  و

 نما  أن  مما  ذ  ءا ذ  أن   

 أو  ،وط    بأ }ذ  ُبَِا ِ ىًُ ِِ ََْر

ُِ{ ):ة٢ ا( ،اما   ة نا و،    نوا

"مما .١  

٢ -  :وا ا     

ً آنا   ا ا  اردةا وا ا ،  نم

ر اا  هي ما ، و ، .ورو و    إم

 ل ه  نما، ا ا  ين اما  أم   

 أ،  و دةه ا ت  ءت  ا  أو

 ، ا ا  اوح وا ،إمن ا   ! )اد(

  ٢طق. ا يار    او

امن  ار اآم  روح و، و د  اآن     ر 

ا ن  ا  ا   ، ا  اآن  ض ار

  .قوا ا ا ا رو مما  ق آ ، 

                                                            

-١   ا ،اإ ا    ،ء ا  و ن، وا ا و

 .٧٩، ص١٩٨٤ - ١٤٠٥دار اة  واز،  ،ا ، اة

-٢ ر اا  ،   ،و ص ،١٩٣. 
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 ا     ؛ نما   ن أن  ،و 

  .١  

 ا  -هو -   ه وم  ن أنما ،  وأن

  و  ، ا   موأنم  -يا ا -  

ا طم او  رضا ، و  ا إ   زق. وا أ 

ًاأ ًاوا  دا  أن : و ا ا   ا ا

  ٢ااء.

٣ -   دو:  

 وا ما  ا  ا را د  ا، 

زقت ا  أن ا  و،    ا أ   أن  وأم

 .  إ ا وال ،ا    ود اورت ،ات

موا راة ام ع ا إ    رق كو،   ر اوا

 زقا ط ُذولا ا ا  وحا  ،     و

ب اإ،   ءهأ وما  ت واا .٣  

ا يو يا ُا  ةا  داتواج ،اا  عا و،  و

 ا ة ،اا  و ا  وا،  م  وا

ا، واّو  .ا  

                                                            

-١  :صام ،اطن وامق ا ،يا  ٢٠٦: ،     نمال ا ،

 ،اراه، اد ق، روا ا   درا :ا اوا ا ا ا

 ،مموا ا ا  ،انو ٢٠١٣ – ١٤٣٥، ٧٩ص.  

-٢   ،و ر اا  ، ص ،٢٠٤. 

-٣   ، طوأ ا  ،دد ا سص ،٢١٠. 
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و،     ن ا ه ا،  ه أوا عإ،  إم 

 ه    ء د إع   أن ا ا -  واع- ى 

ا م، ه ر ا ا    ،  : ل ا} ََ َْ ْ

ِة اََا ِ اَُآ َِِ ِ ْ ْزقا َِ ِتَِدِه َواَِِ َجَْأ َِا ِا َز َْم

ُم َِ ََِِا ََْ َََِنَُْ ِْ ِتَا ُ{ ) :اف٣٢ا(.  

ا و ا ا  او،   ة ا  م 

ة وا، ا  وحا . ،   ا  ا ، 

ا ع اا يءرو   إ دا  با مة اه ا

.دئ أ ١و  

٤ -  : دو  

ر ا  ا ا  ه ا ،  دا  و

:ا اا و ،وا  

- ا مما ؤا ؛ ا  افارا اطا مم .  

- دا مما ؤا ؛  رة اد ا    ا 

  أ و رة.  ،ق   واو،  ة

- ا ، ا ً ا   ا   ًم ط، 

ّو اس إ ص أ  .و مإ  

- ورا ما مما ؤا ، ا  ورا ا   

ا  ، و روا  و  ى أدم إ  ورا

.ى ا    ح  ان(وم م( ا  ل ؛ ا  :إذو"

ت ااطا    ،   واةوا اطا أ ا

                                                            

-١ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ص ،٧٠.  
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  اطااوا موا رات ا،  ء. ووا ا 

ا، ا د  أن  ةت اا  ا   اط

ر  ة ط؛   ًءاوذ  ت د ِا  ق

١".وا 

 ا أا ا  اء ،ى أنو آد دون إ ا ،  وأم

  ل ا اداع   ؛وأس ا   اى ، اب

ا - ا و  - ًا ِا إ إ اَ،  ا  او

ا ا -  نوً اكآم  ِا  ق، ٌب و   

وا ا - :أم "   أ  "ى ٢.إ 

ًرا - اص:  ..حا   

  وا ا  رموا ا ا  وردت،   وردت و

،   أم  اول وردت  ض ادام وا و اب ،اآن

 ض اْرِ ٌ ِمإ{ وردت  اآن  ض ا اي  اي

َِ{  :ة٣٠(ا(، }ْاَُد واَ{  :ة٣٤(ا( و . ا  ةا 

 إ  ا   إ ق ا ا ا ا  ،ر و

  اآن ا اة  ،ن اؤ ا واد ، إ  اب

   أداة ن.اإمرادة ا ر  

  ا  ا  وو آد،   ا  آن ذن ا

 ن ا و .وزو آد  فً ا صا، و  ف ا

                                                            

-١ ت اول وان، ام م ، ا ا ،زا أ  ،٢٠١٨ ،

 .٣٥ ،٣٤ص

-٢ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ، ٦٢ص. 
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روا،  ًأ ا أ م، ى ور وازرة وزر أ، ن اومع ار

 نط طو،   .وا ا او ا م د 

ا إ، . أ إ   د ول ا و: " ا

ا  رادةا ، رادةا  ا  رق  ،وا  و

ا  رق اا ا  ذ  ي،   نمرادة ا

ان ا إ اء،و   ا رك ا أن   نما و

ي ر  ،    اا    ،   و

"ا م.١   

و،    ه -إن  ا  - ذ أن ص امن 

، )١٨٦ (اة: }َِ َِدي  َمٌ َوإَذا {  إ  ك اان

م     ن   أ   نم،    

  ن ذ ا  ا . وا ا   ط  ،أ ه

ا ا، مما  ً  ا    ن إذا إ 

ًًر اا، ًا ِ ا م إ ا ُ ،  إراد  و

 } إَاَه ِ اََ   اَِ ُْ اَ{ :وان  ذ   ،اة

اِ َ رَ َ ْء ُِْ َوَ َء َو { :، و  )٢٥٦ اة:(

َْ{ ) ٢٩ :ا(.   

ص اإذن ا ً ا    صا  ا ا، 

ا)  م  إم  ( ا دات اا،  ك ، 

 ا  ران ن واما .  ن إمج ا  ك و

                                                            

دار اب ام،  ،ا دة ، ا ادس، وت ،س د اد، ات ١-

١٩٨٦، ٣١١٩، ص. 
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د أو ،اا ؛  ة اا   د س  اا ا 

،   ي أ ، .ة أ م ة١   

ً - :ا  قت ا  

ُ،   إ اق  ار ا  أ  ت امن

ا  ا واق   ا ا و ٢وم  اان.

ا ا : ا، ا  وا ا     

:ا  

 ا ا ا دا (ا)؛  (ا)و ،اا رؤ 

ا   ء   ا  و . ا  ،    و

ا اة ا  س. وا واعده ا  ا ا ، 

 واق ا  ات.  ا، وارع ول إ ى ام

 ،ء  ة امن - ا ا ا - وا ا من 

أ  نم و  ،  ء ظا  ا وا

ممة ااف. ،اا  أط   د٣وا   

ًد - :ا  ازنا   

  امن  ظة م ة    أد:

اا ا، طن امة ا ات ،و  ا، را وا، 

 ا  نمة ا و،   ا و، ا ة  ،وا و

                                                            

-١ إ را ،روا ا ..  ة، اوا  ، و ،١٨ص امًأ: 

  .  م، درا ا ا اي،أمر 

-٢  ،س. أ .أن اما   .. تت وموا  ، ،١٢ص. 

-٣   ،روا ا  قوا ا  ، اص ،٩. 
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 و ا  . ،او   ى ا ا  دهامن 

و  اازن  ،وا امن ال اازن  ذا وا ا  ار

وإ  اازن  م أ ،   ور ،و  اأ أق اات 

ات واا  .       نم ا ا ا

ًأ ازم تا ، ً    دو دا   ت 

   ١ه ات.

ً  نن ا وذ ًة  ،اوا ع  ءأ،  و، 

 ةدا    نو  اازن واا وإ ، ءوا  ، 

و ا ا   ،وا امم ،  أاد  ن

  ود، ذا  أن   ، ًا ث دون أن  

ا، ا ط  نم  ا  يازن ان ام  اءو٢م 

}ِِِْ ُسا ََِ اَنََِب َواَِا ََُُ ََمِت َوأََِ َُُر ََْرأ ْ{ 

):٢٥ ا(، ل ان ام ان أوا ا ا  ر د  

ت ء  ز وز ا وا ، ي   ،واأة

 وا وا ا ا آ   ر أو ،  ءأو إ

.آ    

ا وا دا ا  ازنا و،  ا ا ا 

ب ا  ادق ا  اا ،  ال ا  

                                                            

-١ ن ذاما ازن دال ا ا  ،  و   و ،)ما( وا)،(  ارم :ام

، ١٩٩٨ - ١٤١٨دار ان  واز،  ،ام، ا امم  ااث ا، اردن

 .٤٤ :٤١، ص   ر إ ، ام: ،أًوام  ،٤٧، ٤٦ص

-٢  ا ،ويا أ ر   ،برة او ا   أةن، ا ا و

 .٣٠، ص١٩٩٤ - ١٤١٤دار اة  واز،  ،ظ ا ن، اة
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ا،    لا ا    ا أن ا 

ا ر ود اا ، وأ  ق ا   ى ل ا

 ،ًد ا  ا     ا  ا  

.ا ا ١  

  م:  

ا وا ا ا را  ف وا ا ذ ف

وا أا ا :  أا ا -ا- ر ا  ر 

 وز ي، ا   و }ََو أ َََْ ََِو{ 

   ة ا ا إ ا ا ار ار، )١٤٣ (اة:

  ٢واد ا وا، .خ ام ا اا،  ل اات

ا دى او (ا):  

 ،ام من ام ا او ،امي   ا اس -١

م إذا ن  ؛. ر أن ا  أ اوا ام، وزوال اس

  ا . اُد ، أ ا اا ً ُض

٢-  مما را،   د أم  نما ور ،و و، 

.  و  

                                                            

    ١٦، اد   ،را ق امن  ا اا  د  ١-

ا ا.  

-٢  بى، اا  ،ا :  بي ار( ا(، إ ا :رؤ  

  .١٠٤: ٨٥ص ،١٩٩٦ ا ، ا ا ، من، د، اء اول، ودة
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٣- ا ا ا أ   ب  ن اما  را

١،ا  مرت اوا :، .را  ٢وا   

********* 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

-١   م إ و ا  أ و ا  ل ما ،   ور

وروء ا تور ،اوأن ا ،مما ا  أدم  ري ووأمق اا  

ا، :ام ،ي امق اا  ىب اوا  ر ارت ا ، :ع

، ١٩٩٦ -  ١٤١٦ا ا  ا،  ، ،اق د ه  ا ،من

  . ١٠٧ ،١٠٦ص

-٢  :ام ،ا  ،يب اا   ر  ا، ةد ،ال، اا  

٢٠٠١ ،٦٠٢١٣٢ :١٢٣، ص . 
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  ثا�ياملبحث�ال

ؤا ا  أة  

را ا وا
  

  

اؤ ا أة  ار ا ا ور ا ا ل 

وا،  ور :  

رة  ر ًماو ، اأة رة ار ا  ول و: اول

م،  إ وام ،  و    و ،ام و

 . رة أ  

ما:  وول ا  أة ر اا  ا وج 

:أ ؤت ا  ا فوا ا،  ا ؤا 

ٍم  ت ، و:  ، دوا   فدور، ة وو

و ،واد ، ال، و وأما   ة  رل أ، 

ان ا  و  ، وا  دور او ال، و

مرة واي. و ،اا ا م  

ا:  ل و ور ام؛ ولا :ا  رة ااء ا

ا  ا ا ا، ً ز  اووأ ا ر اظ 

راا  ذات ا آرا، وام: ر اا  أة م رؤ، 

:و را  رماء اإ.  
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  : اأة  ار ا ا -ار اول

 ذ ث اا واا  ا  أةا  اوح)نو ،اا، 

أو  ،أو   ا ار ،  ر ارض ا )امنو

م أو م  ، ام  أو ا،  روا  أو

 أك ا .وا   

١ - : أةا  

ات أ ات ا   ،ا  ا  امت 

طا  ا ا ١ا مت اراا  وأو  

  : دءا

وام  ا،   اا أ اة  أن م  أن اأة  - أ

.ا  

 س. أ أن  ا  اوي ن ً -ب

 ت اة، وا  ومما ا  ،  و

 ا ،أ ات دء أن ا ا.  ت ٢ مة ان

                                                            

 - أ -  ،ور  أطن ،  اط (ا)  امم  ي ١-

 ا و  ا ،  ذ و ا  ورا  ورة ،   و

ا أو أ ا و  ا . ا    رة واا  ل ا 

درات   ا ار،   ،ن ر من، ارة وا  امن ام: ،امن

  .٢٠١٢، ١ا ا،  ، رج رزق، ا  ا ادي، وت

و دون ة  ذ،  ن ااغ وا اي  ا، و  ااغ  (ارض) ٢-

و ه ا  ،امن  إ اء وو و   آ ؛ام  ع أوروامس

أ رة اأ. رة طه ا ل  عا:م 

 ،٧٥ ،٧٤، ص٢٠٠٣دار ا،  ، اري، ا اي وإ ا  اب، وتاإ 

 ا.. ا، "ان ارن":  أًو ،   ر إ ، ام،و

مء اا ،ا ن ومد اأ.  
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اي ر    ٢،)١٨٨٧ -١٨١٥ ( ١)م  ا( ات ب

 أن ا ن  ل او   ؛ا إ أمب اا ا و

ا  ديواج اا و وت اأن ظ إأ إ ا م،  أي أم

.(ا) با  إ ا وام  أةت ا واج  

 م  ت ارت ات،  ،ورا    أةأن ا

 ، ء  اواجإ  ا ار و  اب 

ا ار أو او -  وان  درا أط،  اإوادة 

ا - .ت أه ا رت   ةا   تا ٣  

 اأة ن: - ٢

أ   ،ا مر ا ور ا ،اأة  اور  ىا  ن

ة ارأ ،٤ ل و ممرة اا ا  ورام) وأة اا

Pandora(، و   مم )  مء(، أن إ د ُ  

  ٥.)م  اور(

                                                            

-١ عط     لا :ام ،ه ا  ن  ،را ا ،رد ر

ا اري، ا وإ ،٥ص ،١ا ا،  ، ام ،ا ،  وت

  .١١٤ص  ، اي وإ ا  اب،

-٢  رة ر م   ا    ،طودوت وا -أ-   در

ً اء أ د"   وا أنا ا ز  ذ داتام   و ،ردر اا  

ل ى  "، و و ا ا ،  أ   ا   م ر  وذ

ُ  ه، و ء لا ن أن وارا  ا،    واو 

  ل ا وا أط دةا،  و .م   ندوا أا  

  .   aljabriabed.net ر، ا وم ا  اء، ٣-

 .٧٩ص ،ا اري، ا اي وإ ا  اب،  إ ٤-

-٥ :رة، اما  ا    عن،  ط ا و ا   أةا

  .٢٣ ،٢٢، ص  ،ورة اب
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و  ُ د.  ،ااث ادي وا  ه اوموء 

 (ا) نما م ن إا إإذ  ؛ ود ت آدأ م، 

  ن مس١اوا  ب وا  ي ،، وا ا إ 

 إ ا ا  تِا  دةا  ا  ا 

آ ؛و ا اا أراد   مض ا  ءا  ؛ 

ً  .اء ذم    رات اا  أة ةه ا و

ُ ر ، ن ااا  ا ،  أ   ا 

 ء ادوا ءا ، ز و، . ٢و  

 أو :ه ا   اران أةوا ا  ا،   و

 ، اق وورة ة اوً  ،ط مح و ر وع

َ ة اواً  ا  أن   ا  ق. وأا 

وج أ أ م ،  أو  ا.و وجة ا أا  ٣ نو

    ه اة أاد اأ ،  و  وا ا إذ  ؛

أ   واجا   م  و ا ًإ ًو ً!د  ٤ ا

      ر ،   إطر اواج   اس ،ا  اء

                                                            

 .٣١، ص ١٩٩٦،  ،اةإ  اح إ، اف ا واأة،  ١-

-٢ ،  ري وما د ..أة اا  ،، ١١٤ص،  وامًأ: 

دار ت  ،رض ا، ا :اءة  ا ا ب اأة  اب، ت

 ،ت وارا٢٠٠٨٣٦، ص. 

-٣   ،رةت او ا ، ص ،٧٧. 

 .٧٨ا ا، ص ٤-
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 وز ا ا  ا  ،وَوْ.ءا  أم ١  

  أةا  ا ا وظا    انا ، 

ت اا  دة اإ و ،ن  أة رؤ ظ ،  

داء.و ،ا م  ا  س٢أ  

٣ - :م  أةا  

ا   ّ مموا ا اث اد أن اآر و  ت

    ت   ما  ن  ،وامث  ة 

ا،   ا م ىأ   رةه ا ،  ء ة

ت وااما  ا .٣ و م ن رطأي أ؛   و

ُُد در  وا ار اوا ا  ٤.م ه أر و، 

واا ء اآ  أةا  ت آراؤهي أوا،     م 

م ا ا ا أةا  ،  -أ -   ى ذ 

                                                            

-١ ا  وروا ا  ل ا  ، :ام  ا ا ، 

 ،سب،إ :واا  ا ي وإا ري، اا ا  ص ،٨٤: ٧٩، 

 .٣٥، صإ  اح إ، اف ا واأة،  و

-٢ ،ا ط   ،ا د، أم  ا د ، ا ،ا ٣٠٦ أ ،

٢٠٠٤، ٤٤ص.  

-٣  ودوس: ا٦٠- ٥٠،  إ  ،ا ا ا  ءا ،أو  زان :

 .٢٦اوع ا ، ص ، اح إ، اة

-٤ ) أة، رف واا  ،أةن واطأ ،ح إا  ة١إا ،(، ،  

١٩٩٦، ٢،  :وام،أو  زان ،ا ا ا  ءا  ص ،و ،١٦ اإ

 .٧٦ص  ، اري، ا اي وإ ا  اب،
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 ؛   ا و،  إن اق وا  م ا ١،خ

 . ٢  

 ء اوا ء اوآ اا ر ا  ا ا، 

مما   أن ا  و ا ا ر را ،  وأن

ا م ت ًر ،أم ر م  أو ، أم  ردوم اأة 

 امت ا   اوا ًا ا و ٣.اا س 

ا  و.٤  

 ورا  ل  ومه ا رتد،  ا   ا

(م) اي  اأة   اور ادة أة، وًر ، ا  ،وادة

،    م اط   وأم،    

                                                            

 ،٦٠اد  ، او، ١١٧-١١٦ اي، اأة وا ار ، ا ا ،د  ١-

 اء  ا ا ا، و،أزان :  أًوام  ،١١٩ ،١١٨، ص٢٠٠١وت، 

 ، ١٠٣، ١٠٢ص. 

-٢  ،ب اا ،ا ،١٢٧٧أر زان : ،أب،ص و ،ا ١١٣ا.  

 -٣" :س ا ل  ا  دإو ذ أة إا و ،ا ا  وا   ،م

و (وا ا) ا    ءا  ه واا ا أة وا م إن ؛ 

   أو"ا   ن. :ام ا     ،ويا و ما 

  .١٩دار ر ، د.ت، ص ،اأة، اردن

ا ان   و   أة،  ا ادي اي  (ا   إن  ٤-

ا ء اأة إ أل و   ا ط وا وا،  ،رة م أي ظة)

  واا .نا  ء ا ل ا  م  :ام ا   ل

  ،يوا روزن، اص ،١٢٧: ١٢٠.  
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ا دات اا، اط    أي  يا وأن ا 

: "ُو  ن أن"أم .١  

اه و يب اا  زو  ريق اأ ا ِء ا 

 رل  ، ءا دوم  ا  إ ي اا، : " إن

ا ف ِر ا   ا    ا ق،  

ا وروق اما   ".٢ 

 يا ا ا  أةا ا أو ل ا   ر

ا،   إ ذج  ٣،وأي ما ا ظ  رتو-  

 رة-   ا  ، أو    ه ،  ة  

 أةوا، ط أةوا م أة  ،واوا  وا

 ن ا  و ،وه ا     :ع  

.واة اا ٤   

٤ - :ام  أةا 

 ا اث اا    ،ام  أةأن ا    اء

 مما وأا موا. و ُ  ا ا  راءا إ،  

ل ا ةا، ىو أ  ا   أةا  تم   

و، ا وك رو ن مرة اف ا،  أةل: إن ا يا

                                                            

-١ ا ا  ءا ،أو  زان ا  ،ص ،١٦. 

-٢ ت ا ، ر ارا  ه د قع: ا،  ص ،١٠٦. 

 .٢٤ ،٢٣ص ، ا وا ل ام  ، اي،  اأة اب  ٣-

-٤ و ا ، رة ةا ،ا أ  ،ا ،  ، ا ٢٠٠٢ا ،

 .١٤ص



  وا ا ..  ارا اي        
 

90 

ا أ  تو،  با أ ء  ١.وا  إ در ءو

ا ا إ،   -أ - أةا  ت، وا أ  ت، 

رة وا   .أة ٢ا  لدي وواج او ،وأن ار  ظ

ا ا، ّ  و  ،ة     أةا  ةوا د 

  ٣.وإ ا ة

٥ - :أ و     أةا  

 ا ا  أةدي اا   ،    أن  إ

ً   م   ة حا و و  أةاو. ديو   ا 

 ، أةا و دا  ا ط ي :أن؛    

 ذ  ا ا ا داتإ.اما ٤  ا ؤا وام 

 أةا  ،  أ و  ُ،  ،   أن و

، عا   رأ  أن ٥.و  و   ا

.أة اب ا ما  

ا     ه ا أن ؛وا   يا ا

اطا  واة ك ن  ط، وداا   ص  ، 

                                                            

-١   زانأا ا  ءا ،و ا  ،ص ،١٢٣ .  

٢-  رةا   ء ديواج اوا  ل :"ديواج اء ا ن -ديء  -ا 

   رةا  رء"امك ا. :ام  ا وا ا أ ،إ ر

،ووا  ةأب، اا  ،   ،ا ٤٠، ص١٩٥٧دار ا.  

-٣ ا ٤١ص ،ا. 

 ،١٢: ٥، ص ،   ا ام: إ  اح إ، اف ا واأة ٤-

 .١٨٦، ص١٩٩٢، ١دار  ،  ،مال ااوي،  ة   اأة، اةو

 .٢٥٣ص ،١١ -١١/٧اب اس، ا او  رمس،  ٥-
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 أم أ  أة أن ،  ُ  و ا و،١ وأ 

 ٢رو و ا  اواة  ا ادة  امن واف.

ا  ُ نمن او -ووج واا-   وا ) 

 ،       ،ن    او  أ  ،امن)

 ة   ٣.ا  

 أن  اء و،  أي زان  أو- و  ات 

اا ا وامم ا ت ورود  (ا)  ار 

ًم - ام وز ذ أن ن اا  تا   إ، 

 ا ا ت أن ) (  .ا ء و٤ا   

وأُ ٍ ه ا ،  دي وان ات اا  ال  أم

  وا  أة ااا،  ووج. وا   ا ردر

 أةن ا دون ا  ؛ا وا   م؛    و

  ا.زو ا و ٥  

مر ار -اا  أةا  ا ا: 

  ن أن: - أو

 ا ا  أةا     -  -   وجدون ا

 أ : و م ا ،  روا ف 

                                                            

 .٨٥: ٨٤، صا اري، ا اي وإ ا  اب،  إ ١-

-٢ ا ا  ءا ،أو  زان ا  ،ص ،١٢٥. 

،  ن ارت ، اد اء،  و و إ  اح إ، اة ٣-

 ،٧٧: ٧٣، ص ١٩٩٨. 

-٤   زانأ  ،ا ا ا  ءا ،و، ٢٨ص.  

 -٥،رد ر ،را ا  ص ،١٢٣.  
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 وامً ًان اأة  ا ن ا. ود    ،ارض

ا اا  ا   ى.  

 : اد ا و - ١

 دا    را   و ، ا وا د اما

دات وامت واداَ  تاه .  ر اا   او

ُ أن  د ال واا   أة  وا .إراد 

 أن إطر ا ا   ١،او  ا  اع ب ،اواة

 د  مإم   ًرا نمن واوا ،  ا 

ا ف امن  ا ان. و أس ا ا ا د 

م ،    ات ا وا و  ة اأة ،امن

ن ا ؛ذ  ر اإط  درض، وا  دو  ا  

.  يور اا وط ،  يا 

٢ - ف:ا  

  )فا(  )ا(،  نما  و ًو 

م -ا ا  د  و ا، و، د  وه

و - ن وإرة ا  أة واا،  : ل ا}َُ َمأ َ 

ْرضا ََََْْْوا َِ) {د: ٦١(:   ا ا أن إ ، إ 

ن أو  ر، ور امن إذن ري ٢.ُ، وإمن ، ون 

و   ام امم .ماف  طن م ا، أةا

                                                            

  .١٥٤، صاد،  ا وأط   ، س د١- 

-٢ ،اما ط ر  اءة    ،ا  نمق ا   ا ا  ا

 ،د ا١٩ا  ،٢١، ص٢٠١٧.  



 وا ا را  أةن/اما   
 

93 

 )( أم     ا ذا  دت او أ

ا اا ،ة ا.. و  ا اس "ا راع وول 

"ر .١ 

ًم - :ر اا  أةت ا  

١ - :ة او 

 ً ا زو  ا  ةوا م أة  ،إا  رق 

 ة واوا و ،ا ُ نإم نم ، ُ وٌ ، 

وٌ ،  زو   د  و،  ل: }َ  َأ

 وي   ،)١ اء:( }اُس اا َرُ اِي  َ م َواٍَِة

  ارة وا ا  وى  ،ا وام  ا: أ وأطاره

 ا  و. ن  ا رة ارض ؛  ا إ ،واء

  ، امم   وا ا ة وب وام ا ة

ْأ  ة ا، ر    ًا ء وزوا ومم 

أًا ِر  َ ،   ةاة واأ   ة اق ام،  

  .ءوم  ل أة اوا ا  ن ا ةوا م، 

  ا واادا آ  ء اع  ،وة واة ،وط واة

 إرادة إ ،  ٍ وا أ   ٌع ُد داا،   

ًن أ ا    ن وا ن٢.ا  

                                                            

-١  ، را  ة ور اة اا ،ا،  ،ا  ا ا

١٤١٧ - ١٩٩٦٤٦٥، ص.  

  . ٢٢، ص  ، واد اا ، اؤن ان د ا ٢-
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و،   مما   أو ا  اء عن اأو دوم ، 

َ ذج م آن ات اق آأةل ا   ، نو  ذج

ً أة وا.  

إ وت   اأو أن   اًد ،و  ا  ا ال

.ا أ   ا ا و  ار   ط 

 أ ا م اءأو ،١ د.٢  

ي واا ا  ودى ا  وا   ا 

س اأ  وا،  دوا ا ا  نما  ، 

  وا   دوم اأة وا  ا اي من.

  ا  يوا ن:اأ 

  ار   ا وا، ن  م واة أن ا واأة ً - أ

 وون{اََُ َْ ََْزْو ََ ٍءَْ  ِت:( }َوارأة  ،)٤٩ اا و

زو  د أ م ،  ر ًزو  أةوا ا   ًدا.  

ا اأة م أول  آ ، وت ا ا    -ب

م  ا،  أة .  أو ما ا  ولس اا 

  

                                                            

-١  ر ر  لإن  آما ا  اء و  وا ن ا أن آد،   وإن

ًة واا ا ما أم و ؛آ أم و    يا زو وردت، وذ  

إ،  رةح اا  و :ام .) آن اا ،ر ر  ةر)، اا، 

  ، ف.٣٢٧ ،٣٢٤، ص١٩٤٧ - ١٣٦٦، ٢اا ، اء دار ار،

و  ،  م ، اأة: درا  اذج اري ا   ،ن ٢-

 .٢٢٨، ص ٢٠٠٩ ارة  ا ا،  ،ا ،وت
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  ر إرادة:ااض  واة ول  - ٢

 ا  ه انو؛   راة ان اا و  ز

 يق اا ا اءور ا ة ا م.وم  رضا  ف 

 ا  وا و أة أما   آن اا ر ًءاو  

و  ، نا  ا ، و زل،  ظ و

ا ط و ،م م، . ب ا و   ما  وا

  و ،ذم  اْ و ا ت ما أي ،  آد  اءاء أوو 

 َ ٍت ذرو،  : ل}َسََْ َُ ُنَْي اُِِْ َُ َ َيُوور 

ََُْ ِْ َِآَْ َلَو َ َََم ََر َْ ِهَِ ِةََا إ ْنأ َمَ َْ ْوأ 

َمَ َِ ََِِ٢٠( ا (ََََُو مإ َ َِ َِِا )٢١ (ََُ ورُُِ 

 َذا ةََْت اََ َُ َُُآَْ َِوط نَِْ ََْ ِْ َوَرق َِا 

ََُداَوَم ََُر ْأ ََْمأ َْ َِ ِةََا َْوأ َ نَن إْا َ وَُ ٌُِ 

)٢٢ ( ََر َْظ ََْمْن أَوإ ْ َِْْ َ ََََْْو َمَ َِ ََِا{ 

 .  اض وأوع اأة ً آو ا ن  .)٢٣-٢٠ :ااف(

٣ -  :مة ات اط  ن ا م أةا  

 ل ا     أة رة آن اا ر}إ َُِِْا ن

َواَُِِْت َواَُِِْ َواَُِِْت َواِمَِ َواِمَِت َواِدَِ َواِدِت 

َََِوا ََِِاِت َواََِوا َِِت َواَََُوا َََُِِت َوا

ًِ َا َِاِت َواََِوا َُْوُ ََِِِت َواََِوا َِِاَوا 

ًَْوأ ةَِْ ُ ُا َاِت أَِااَوا ًَِ{ )اب٣٥: ا(.   

 و  ا  ل اا وأ - و -   أةأن ا 

وأ اة ا  ا  ؛ر ،    ةا   اًر

   .)  (رواه ا "...اُء :امَ  إَُ ّ": ل، ب اءا
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 و ا ذ- -  ا  ر إأ ت ا :} ُ سِ َُز

ََُِا ََْوا َِِوا َِا َِ ِةَُا ِطََوا ََِء َواَا َِ اِتََا 

 ،)١٤آل ان : ( }اَِ ُُه ُُْ اَِبَواْمَ َواَِْث َذََ ُِع اََِة اْمَ َو

اا أ ا   ،(ءا) اأ  ا ا  يا،  وا

 دا اس اأ  ة ،اا ا  ا وا وا، 

 ءا   ا أ وا،   دة ا  ا ا وا

ا   ه ات  اب  اة. ا وو  ه. ا وَر

 ت إه ا لو  افل ا  ا ا ،     

وأن ا ا،   رة  أن أ ا   ال واء

 أةا  ل دون،   ودون،   ت ا  نو وأم

.١ا  

  اأة ر  ة   اال: - ٤

 ل: } ًَْ اََُ نأ ََ ُُُْ ن وِفَُِْ ُوََُِو ََََْو

و أن  ، ه ا ا  وا  ،)١٩اء: ( }اًَْ ِِ ُا ًِا

 ء  وا   ل ،  م ام   أة،  م

احم  ا  م ىأ،   ن ءوإن    نزتأ 

ل آ  ا ؛ ا   ا     ،  وأن 

 را ا مء .  وا  

                                                            

-١ ا ا ، ة ياا ،ا   ا ا  ،،ت اراا  

  .١٣ص ،٢٠١٦ درا  رة،
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   وا: اأة ر - ٥

" ا ط.".. (   رواه ا).   ل أن ا أ ذ

    و ؛ اأة ا - ا  و-  ال 

 ل ا  ءور ا دت رواة او ا روا ا

ً ل، ُذو اُ ٍة  أ  ا ا  روى خ اا 

ُ   ١،  ،م    ورس ا ل واء

  ة أة،  لر  ا  با و ،  وو

ا . واا    ءا أ،     با  

ا ا  ه  ح واا دة إ ياد  ، اأ

ً ا     (ءا )»ان الا م  ال«.٢  

٦ - ل ا: 

 أةا ت اا ا ، ًطو ً ب ا،٣   

ا أ  ، ا  فوإ؛   و   ذو إرادة 

ا ممق اا   و، ة ااوا، حا رو، 

                                                            

-١ ا   أةن، ا ا و   ،برة او، و، ٢٠٥ :١٩٥ص ام

ًأ: ةأة، اوا و  ا   ، ، ،دا ١٤١٦ ا - ١٩٩٦، 

  .١٣٠: ١١٧ص

، ةدار ا  وا واز، ا اد  ،د ؟ا ، ذا  اأة مر ٢-

١٤٢٤ - ص٢٠٠٣ ،٣٤. 

، ء ب اْر  ا ا ا ا   ا ظ ادن أة:  ٣-

:اإ   "إ ن ا ء، وا  ث ا  ثء اا ، و  

. ٧، صدا م، مة ا اي،   . ام:ال إ ا إ   ال"

و   ب ا ا ا يووا ، .آن اا   تآ  ورد 
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ُُنوإ  ن أةا، يا   رت ً  ب    إ

  ،إرادة اة  أن اأة   ،مح وْ اأُ َو،  ا ان

ح زو ،  ة  ه. و  و} اَهَإ ِ ا{ 

و إ  إ أن  يا، ن ا ال   اأة  )٢٥٦(اة: 

وأ  زو ن ا  أةا  ر اده. وو  ل إرادا

 ر زوا، ُ دون ر واج اا د،     را  و

  ًإذا او أن   ا،  ق زو  ذاأ  َض

 َ َ ا أن واج. وا   ع ،زورس ا وأن، 

وف وا وا ا ، وا، ة ارة ،و١،وا  وا

 أة او اء.ا اء  واجا  أ   

  اء  ال: - ٧

 أة ة ا ا،  يا  إ  (ا) ولا،  و

  را و،  وو ا ،و ادة ،  اال أي "

 ، ا و   ءها ا أا م  أة و 

   اأ ا  اة وا ء  وظاوا    ٢ه".

 ت اوت وااق واا   أة واا  واةا

موا وا ا  أ ا  ت آن اا و .

ى اا  أةوامق اى ا و ،،   ة اوا

 ذ}َ َِ َم ََِر َْ{ ) :٣٨ا(،    وا ه  

                                                            

 .١٠ا ا، ص ١-

 ا،   زوق  س اام ،ق اأة  ء اب وا، ا ارة ٢-

طا ،١٤٢٨ ،١٥ص. 
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و  اد ن م اأة ا     ت   اء.

:م  ت  ا إ    اا  واةءا"اا  ف، 

  ا  واةاوا  فدوارا،   ا  واةاوا  ف

  ١.ارات"

٨ - :مرة واا  ان ا  

ُ  ا  إنِ  -ا ممق اا - وزًم مرة أو ان  ؛

 يل اا مو ا موا ا    ه ا ،ى د

وإ  ان  ،ا ا    امن   اارق 

ا ى واا :اا }َ  َمَوأ َذ  ََ مُس إا َأ

ْْأ ِا َِ ََْأ نا إَرََِ َََِو ًُُ َََْات: ( }َو١٣ا( ،

ً ةا   رأة وت ار ءتاو  اه ا  

 ٢و او اط.أك ل   ن

٩ - ا :أة وادور ا  وا  

اف اك   ا واأة  ا ا  ال إ ال 

ارا  دةوا، ض م يال ان  :وا افا  ةا 

ا  ل إ ا  ةورة ااف؟  

 م   اما ا  :"  لا ل إإن ا

وف ات واما،  و ا -و م -  م  وفا

                                                            

دار  ،اردن  درو، أوت اأة ا ، ،:٢١٤اد ن، ت أم ، ص ١-

 ،٢٠٠٦ا١٠، ص. 

   اب ل داش  ا، دور اأة   ا  اون ا او،أ ٢-

 ، ،  دا ،ب ا٧٠ ،١٩، ص١٩٩٩، ١. 
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ا، ا ا ؛و     لا   أة واا 

وا مدة اواو،  ..وظ  ف اوا  أةوا اك ا

 ا . توا  ورة ١  

   ا أ  اب:  - ١٠

ا   ،ا ا أة  ار ا أم م ا اي

   و  إن ا ا  ،  ا اد (امن)أْم

آ  ن أيإ ،٢ ه ا  أداة ا    ، 

ا د ا، او.ه ا د  ا  ار ا  و

ُ ه أةان ا  ،  و ً وا ا   ا 

ا دأو ا آمت ا اء ،ورا ا، ُ    ذ  

اا  با، ا  ب  لأ  و،  م إ  ا او

 إ ا  يا ل و ،ا  ا اا  

وا  تء أم  ورة فا،  او    أةا

 ا اء  يا ا   ا ا و .ا  

   و  ل.أ    ءا و  

ر اا- ا  ا ا ا  م رؤ:  

 إ   ي د ،ف ول ا ار س ات  ار

ا؛أرض ا   ة اا   ر ى  ،   وذ

ل من؛ وا:   ا ا ا  رة ااء اا

                                                            

-١   ،ري اذج اا  أة: دراا  ،م  ص ،٢٣١، 

٢٣٢.  

-٢   ،رةت او ا ، ص ،٧٣. 
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ز ،ا ا  ازهوإ  ُ رة ا  ف  ،ردو

  . ذه  آراء رؤ م ز  :امو ،آرا  م ه ارة

  ااء اة ار  ا ا ا  ا - :أو

  ،اة اوم أة  ااث ا رد  ات اة رخ ا

ُ م  تظ رد  َأةاا  اا ،  ا ت ور

؛ا ُ  أ  ف مل ا و ،و ا  ي

ات ا مت   اة اوم أة، و و  ،اة

وا اوا اف اوا ت وا؛ا  ىأ   

ا   او ،أة م أ  ا ء،  إ و

  م دة يم  ءذ را إ ا ، وًرا ، 

و وا ت اا إوا د.  

١ - و ا ا  :م   

 ُ ن ا  أن ا  تا يك اا،  و

  ةو  د تو  م أم  تا أ ا

 اة ااوا ا ع، ذة.واوا ط    رخو

  أت  ،٢وأت  ا ١،مق ا   اا

  و .ا ل ا إ راوا ا ق ام  أةوج ا

تامد إ  دئ ا  تا   ظا  ة ا 

                                                            

 .١٣: ١١، ص١٩٧٥دار ا،  ، رو، ارة ور اأة، وت ١-

-٢   ا ،يل ا  ،ا ز، ارودر را وا روو وا زان أ

، ٢٠٠٥ا ا،  ،  أ ا ،ا وإاف و إ  اح إ، اة

 .١٠ص
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 رةا ،موا و ز ا و  ةا ،وا  ر ا 

وْ  رات ه ا  ، َدوم ال تا ا 

 ما اأة  أى وت وت  أة اوم اة  مت

.  

 ا  رتو ُ  أةن ا دواة اا    - 

ء أةا م ى-   يا اُ و رؤ  د أوُو م

.وا ١ا   

  لا  ر ةووا    تا ،   

اا  عوا وا ة ا،   ا ا   و

 و ،و اف   اط دوم اأة ،م ا ا  ما

 ات اا وم ،  أةن ا ا   -ًظ - 

ا  ا   أدم ما ،٢   و  ا   عا

إ.  

  أ ا  أو   و  إ  ن اا 

١٩٣٠،  م تاوال ات ط،   ا ا   و

مات،  ةا  ب ا إ  ا ا او  

  أ  ل  ط ا   ٣،ارت وات

                                                            

-١ و ا ، رة   ،ا  ،١٤ص. 

-٢ : ،ر ،ت اا ، زان  ج  ، ردل ور 

،ا ط و ا ، ا   ،ن اا  ا ا :ر ةا،  

، ا ا ،مء اد  ا١٣٣٩ ،٢٠١٠، ١٢٦٤-٢٣٣، ص.  

٣- أةا     ا وا ا  ت  أي ال ام،  

ما ب اوف اظ. 
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  آوامات .ا ا و ل ام  ك ا ن

ا.رت اا  ار١  

  أو ا  م   دإ  لا و

 أط  و ا ن ام  أو أول ، َ "اي"

  م) م Feminist(  ١٨٨٢، وا و م .د  ٢و

  Feminism ا  ١٨٤١،٣ل   ا و أول 

 ه  ١٨٩٥ ر  ةا ت، .ة وع إ ٤و  

  ،م دا ا را و و يا ا ا و -

رأ  -  اأطم    م feminism،  و 

 أن م  يا ا ا    ه،    ف

م ت أما ) مfeminism(،  :  م دا  

  م أةأق ا ، أةر ا أ  م ه  ،وو

ال ا أن   ،٥ا   ا ا   -  - اة 

 )ر(  )ق٦.)ام  

                                                            

 .٢٣٥ا ا، ص ١-

 .٢٩ص ،٢٠٠٥رن ت، ا وااط ، أ ،  ا ، اة،  ٢-

3- Definition of feminism,  merriam-webster. 

-٤   ،ا د، أم  ا،  ،ط  ١٢ص. 

-٥ ما ا ا ا ، وا ا  (أةق ا) ت ة تام ،  -

أ- ً أةا    ا ق اا   ارق اأن ا   ،ا  

 ا  أ . ا إ  ريأي أمذج اا  أة اب،  ر  رتو

ا ا  ا ر أن ما  وا ا  ْأ .أةا 

-٦   ،يا ة ام ،م داص ،٤٤٨ :٤٤٦. 
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ا  ا ا يا ؛و  و- ً ةا -   ور

ن امة ا  مر إمإط،  ة  ر م و

ممه ا   نما  ت اا أ ر،  و

وا را  رإط ه  ؛دا يد اا ر أةوا

.١ا  

ا أ   م ح، و  و دة  واةا 

 أة اأو ،وا إ  امق أو اا ظ ا  مإم 

 م  ن وإن. ا أو اة  اوً وا وزو أ ر اأة

  اأة ءة زدة إ إ ف إطر   ،ر أم  ح،

 اعا  أو ،ا إ  ، أي أم   تا  رإم 

مم ؛ا ا م وم  إ   -ا   -  م

  ٢.وات واز ار ور ا ا  إف 

(ا  أ ار ا زان أ وا   ا و

َ (ا  ا    ا -ار دون -  م:  

 اوأ امى وا    دا"، ا  ا  ىو، 

ل ا  يل ،اا  ون أ ء اة  ،وء ا و

"٣.ا "  اإ     ا   دة اال ا

ا  ل ا؛ا  تا او و أم م".٤  

                                                            

 .١٦ ،١٥، ص  ،ام ل وا  ا..  اب اي،  اأة ١-

-٢ ،ا ٣٣ص  ا ف ،. 

 .١٥، ص ، ا ا، آونزان أ وا و ٣-

-٤   ،يا ة ام ،م داص ،٤٣٦. 
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 ،دم ع  ا  ا  ا ا  ات 

  ،    رات إ إ أو اال م  أو

  أةق ا  ا (إ م) ا م ت اوأط

ت إ،   ا  ء و، ت ا  

ا ت ا  ،  ت اوإذاا   أن ا 

.ا  

 "ا  : )أم ا   )ب ا  طُوف 

و  ف إ ا وااب أو م أو  ا أ  مي 

  ات اا، ً أةوا ا  ا  يا ؛آ 

  ١.ُض  ود ود"

،   راد ا أن ا ا : ،و ه ات

  ات  ا    و ، ل ام أ

   إ اواة ا .و ت اة

 ؛  ر ي أوردهت اا   رج إذ  ت

ا٢،   د  م  أ ت ا  ر و

َاا  ف،   ا وا  اتأم  ) ا (

  ٣. وا  ُة ة ، ُا

                                                            

-١   ،ا د، أم  ا،  ص ،ط ١٢. 

-٢ "ن أو   ت   ذا   أ   فا  را ُ 

،  نارةا :رت اا ة ؛ء، وار ا؛   رات ء أو أز

ي اوف  ؛ااوت،   امت وااد ا ؛ادوة أو ت، 

ا وا"ا وو ا.  ر :ام ا  ت اا ،  ،

 ر ةوا ،و،  ، ا ٣٩ص ،٢٠٠٥، ١ا.  

 .٥٢ :٤٤ا ا، ص ٣-
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ا ؛راد  ا ا  ر ت اث  

 يت :واا، و ،وا  ة.أو اف  ا ا و

  ي أوردها ا  ةردأ، :م و   ةا  بأ"

تاوا وا ، مء اا و   ،  يا

  أة وري  ،ن اا أو ا رة اا ا و

Gender bias ي أاوا ا ا  اءات اوا ،   

"  ١.ا  

 أ:    ت   د ء أع او

و،  وإ  م  ،   ا  أةا  اض

 ر   إ را ، ء اا   أو  م 

 ،ور، و، ومم، دد د و ا اا،  ة

و،  ه رؤا و ا ا .٢  

 ا ا اي  ُ ا  ،وا ا ا  ا ن

ا اموا ت ،وا أ   ُ ا ا  رو،  

ي وا ا ا ف ا، ل:  ا  دي ا ا"

  إ   و ،وا دوا  واة ا

أة واق ا، أةا  م يا اا ا إزا ٣".وإ   

:مل ا     ق ارج ا أةو  م   

                                                            

1- Simon Blackburn, Oxford dictionary of philosophy, (Oxford university,2005). 

-٢   ،يا ة ام ،م داص ،٤٣٦. 

3- Definition of feminism,  merriam-webster. 
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ا، ل ذا ، ا  ،  اع  ؛و  إ  ا

ا ا   ً دوارا ا .١  

 اأ : يا ا    ،    وإ

ًم اأ ا ا ر ،  وا ا ، و   

مدة وا ة ووا ت ا  ل ا،  و

دي واا ا، ن واا دأة ،وا و،  او

دة. ،اا ٢وا   

٢ - :ا ر از أأ  

ل ذا ت يا ا  أةي أن اى ا، د واف ذا 

و،       "أةا"  ر   يُ 

مما را، مما ر اإط ؛و   ة  ً  

 رؤ،      ،     أً )اأة(

اء اوأ ا ا ا وا ت اا ،   و

                                                            

-١ ا أة وات، ا رؤوف إ رؤ :  ،،١٨ص. 

 -٢ت وا إ و  أةا   ل  ةا ا   ،   ُم

  اد اأة م ل ا ا  "    ارء أة  اة: 

   تت اا أن م  ،ا ة وا ا  رن ١٩٤٦وأ ،

ا  ول أ ض ،   ًءا،  نو ، درةت اا  وًراو

ل   ات ا ة ااف ق اء، وأن ن  دوٌر م    دا

ت  ، وات، وواة ار، ون أن ا   مت ا اة، 

  . ام":ر ار  ؛ اطووت دو وإ أى، 

Short History of the Commission on the Status of Women, New York: United Nations 

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women, 2019.  
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م ط ر    دةإ إ ءرا :، وا،  و ا

 ا١.ذا  

:ا ا  دي ر از اأ و 

   اأة:م ا وااث و ات ا م دي وم - أ

 ا  با  ا   ة موا مح ار 

ا ث: ة ر  

ت ا وا ع  إء  اة إدة ه  ء ) ١(

.ا ا   

)٢( ًرأو ا  ءا در ا ،   ع مإ 

. صي م يا  

   ا ا  .إمر   وم ادن  أو) ٣(

  ت او وا اُ ه ا،  روث ا-أ - 

ر ا ومة ا، ر و    . 

:ري د تا  ل " ندا   با  ور اإن ا

وإن ا اي   رة   إء او   ا اي..

  أن اأة  ،ن  ا  (ا)أ وه اي   ٢اب

ّ ا  ٣".ر   

                                                            

 .٢٢: ٢٠ص   ،،وا ل ام  ا ..اي،  اأة ١-

-٢  ا أ -ا - ا ا  ب رة. :ام   ،ا  ديا 

وت ،ا، ا  ،ر ا٧١، ص١٩٩٨م.  

-٣   ،ا  و ا ، رةص ،٣٠٩. 
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 ا ت اا  ا   -ر م ا  - 

 رتأ  ١٩٩٤ ا"  ،وا ا ا  ة ط 

 ١ا   ،" ات وا اة و إ  ة!

ع جل ما ا و   فُ ا دا  ر  

ل  ٢،اإد إ   ير ااص اا و دةل  ،إوإ

م ذج ال ا  ر إذاا رؤ  ل ن س،  ن رؤوإ

ً  ر  ت اما.٣   

ًذو  ودة اا  ن ورد ،  ا اإ 

ر، أن أ  اء Hawwa   ) ة)اا  ، أم 

 (ا) راا ،    اإ  أن ا    

ا أة وإاء ا، ً توه ا رون اا أ او .٤  

                                                            

-١  أ ،مدت ا  أةا  واةا إ  ،  ،ررة، ا  

 .٤ص

-٢   اج أدر اا ا ت ا ا  ،ا  يا  ط ر و

ا م وُ ن  ،ا وا ص واا دا  رة ات او 

  يا ا ا اا ن إو اا أم ا اءة وات اآ ال ا

وع ا   وا ل اوإ ،اا  و، ا ؛و   ر أنظ

أ    صا، ًزة أ اءاتا  وأن  تز واا ز و ،أ 

م ا ن ط ؛ ا  عإ   ، دةا وا ا  

اص  وادات اث (إدة ااءة، وإدة ا، وإدة ا)  ر مي 

:ام ا   . إ،ت اراوا ت، اوأ رم  ا  

 ةأأا ، ة أرم  ، ،  ،ةاأة واا ٢٠١٢.  

-٣ رات اا  ،ن س،   طا ا ،ا   ،ل  

 .١٩٩٢، ١٨٦ر ا،  وان واداب،

-٤   ،يا ة ام ،م دا، ٣٧٠ ،٣٦٩ص. 
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  إدة إمج ا: - ب

وأم،   ار ت ا وااء  ا ات ر ر

أة واا  و، اا  أةا  را ،   و

    ت ا    ذج (ا أم)   د

،  إ ا  ءا ج  داإم   أةا  ورة أن

ا،    ا  ه ا ظ يا ا إ  وأ

 ١اق.

 :إدة  ار - ج

  ةدوإ،  ى ات ورة إدة د ار  ر مي

ر؛ا  history   أأي ر وhis story؛  her story ر أي. 

ر ء يا إن ا" :م دا ل، م  نو ا ،  و أنو

و  .ز و إ م اه،     ت ال أو اء

 د ود اة م  ،  ا وا وا رط اي ا

ء    ا ا -   أ- وا اح  ٢." ارض

.٣وا 

  إدة  ا: - د

رة طذ وروت اا ،   ه ا تما ن،  

                                                            

-١   ،ا د، أم  ا، ٤٩ص. 

 .٤٣٧، ص دا م، مة ا اي،  ٢-

 .٤٣٧ا ا، ص ٣-
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 ا  نما ١.وا؛ دة ا ا ط ،  أن ا أ

ن   ُ وا اُ   ُ  ،اي   ا اي

 .أةا يا ا  دا   ،   و -أ -  ن أ

 ، اى ا ن   ا ااو  ا و

أو وإ  ة ذت اا ،   روا ا و

 ٢إاع  ة رة  ا-  - . اس 

 - :ا ا  دةإ 

 ا ت أن اى اًذ  نم د أأو  اا اء م

 وأ،  ِ   دو ُ ا   موا ا ، 

 نوإما   يا  ا، ًاذ      ،أم ن أ

وط ،و .دةوا ا  ا و ن  ٣ما 

ًا ََُ،٤  وا.ُ   ا م ٥ا  

  (أط     م أطا ار او ات 

Learned helplessness (،  أي أ  أة أ اأة أ،   

                                                            

-١   ذ و ، وأدوا دا موا ا  ا ت اا 

ا ا  أةا   ا ما إ  ن، وإن ادا   ا  

رات ااو ،ا  مء ا وز  ذ م. :ام ا    ،يدي ا

  .١٠، ص١٩٩٦دار از اد،  ،ل  اأة، وت

 .٤٤٢: ٤٤٠دا م، مة ا اي،  ، ص ٢-

ا،  رة، اة يا وام  ا واف،   ر  ل، اع: ٣-

 ٢٠٠٥ ،ا، و٢٣، ٢٢ص ،:ام   ،را ا ،رد ر، ٥٦ص. 

4- Kate Millet, Sexual Politics, Avon Books: N.Y., 1971, p:54. 

-٥ ا  ا و  ،  رة صم ، د ،وا ب٢ادار  ،، ا

 ، ل١٩٩١٥٣، ٥٢، ص.  
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ًط أ ً أو".٢ ١ 

 ،دت ا  دئ ا اون ااي أر و ن ذج ا  ار

ا ا  ا   ،  ت ا  وزن ا ، 

ا   وا،    أو)ا ا ا(  وط ،

ط أأو   ،مح  ت أىوا ى ا ،ااب ماع د

 )در ا٣)ا  .ا  راا ا   تا  ر

 ؛إدل ت  ة ارا (ارت/ات) اح اي و

  ٤.دي إ ا مع   اء وال

  ا اي ب اس: - و

 ت أن اا اوا وا ا ا  ص ا أة   

 -   -  ُ  يا ا أة  ؛ر ا  و

                                                            

 -١  ،را ا ،رد ر، ٦٠ص.  

-٢   ر  -  ن اما    مو ،ت اا درا  

  و  - و رت إمول ا  إ ا    ت

، ل ر: ا  إن"  ،ط دة  أةا  م ت دو  ءاتد

ون   ن ا،و  د ار ن ا  دة  ا ؛س   اأ

 ا ا  و"ن ا .:ي، اما ا  ،غ    ،ن ا و :

 أةا ا  برة او  ،، ٣٧ص.  

-٣ د ا ، روا  ا ن ا دي   ،ار ما ،ا أ 

 ا ا  ،ل    ور را:  ،أًام و ،٢٠١٦ا ،رس 

  .١٢ص ،٢٠٠٥ا ا ، اوع ا ،  ،اي، اة

-٤  توا    ا   أة وزرا اج ر-ًأ- با ؛  

واة اا  ءإم ا  ا  ،  ا  اردل اا  ء، 

 د أ١٩٨٧، ان:  ء  "أ ا إ ت؟"أن، : ن، و أة اا  

ا  برة او  ،ص ،٧٥. 
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ة ذت اا  إ  دوإ )ا  رة(، و  

.ص ا١ا 

  رةواا ا إ ه ا م،  وا)   ورد 

) أن  اب اس او أ أم ف ر  ة 

ال او ا،  ب اس  أظ د  ط ار

 (إّ )    ا:اظ ا ط ار ظ ا  ط

)  ت ،ح ااsons)  إ (Children وا وا ،(

 ، رء اا و آ  و ،ا  ءا  ما أ 

)  ت باman  إ ، را  و ا  ا (

)personنأو إم   ؛) و ا    َ ٢.و  

  : ا/أم ا - ز

 ، ر اا    ر  و   أي ا

 -تأي ا - أةا   ريا ا   تا م ، 

ا و، ا ب ا و،  وأم (ا) ار ا ا

، وآَن  أ   أنمإم  و ،  وا  

ى .أما ط روا ا  زا و ا  ،  و

ام  ون واا  ا ا ، و  وا ا 

ا ا ورؤ ان ا، ا وظ  را ه  ،ووظو

ا ود ا ا ا ،  أي .ء أا   ا

                                                            

  .٤٤٢: ٤٤٠، ص دا م، مة ا اي،  ١-

 اأة     وا، اا ا ا أة وا ، ار:  ٢-

  .٤٧، ص٢٠١٣ اأة، أث  اد، اة،
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ح  او ،ماد ار    ما ا اوي  ،رة أة

 م ا .ا    ات ا أن ١  

  :ذج اا اأة  - ح

  وم    ل اام ، ر ا  ر لم

ت ا  د وو ل روأة ،أا دوم    ت، 

أ ،  ذ وأت اا ،   إ  ت ن

ا و  ف او م؛ا  يا  اري أو Mary 

O`Brien م را    ا  لى ا م 

- اي د، (ض ا) وات أى . ر  إب اطل

أ -  ت ء ل إا أَماا  َِا و .م٢ 

   )ا (، أةا  آراءه أ  و  يا، 

 ٣.) ا(و ) اي( ت ات ا

 ت ا ا(، م ام  ) دو  درا  ان

ا  أود   را  م م ؛ا ارد  ي اا و 

 ا ا اأ  أةا  م .٤  

                                                            

-١ ام ا  : "ا ب "أم، ته ا  و  و،   أة

ا ما، .أا ا ا مري اا ما    :د، ام  ا

  ،ا أم ،وًأ: ا ا ،اا ا ا ق اما  اءة :  ،

ص ،٣٨ ،٣٧.  

-٢ ،م دا  ،يا ة ام ص ،١٠١ :٩٩. 

   .  ١٨٤ ا ام :ل روزن، ا اوي،  ، ص٣- 

-٤  ،ا ١٤١صا.   
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ا أ و  رد ،   ردت    ة اء

 أطو طوت أ  ؛)اأة ا)ت اأة إ ب 

١.راد  

 ن م   )ء اات  )ا أ  

ا ء أن ا دي أ، ء  وأن ا،   لا أ

  ٢ر اور.

 -  ا ء ء:ب  

أ  راة ا،  أ  ًل أدت ه اة  ار اأة إ رّد

"إن ا اي و  ا  :  ار ياد ن د

ا  أة أا و ،و، و  ا ا ءأة إا إ  

..ق ا   اعاإنم   د،  ا   عُ يا وا

."د عول ا أن  ا   دة  ٣ع اا  و

، ٤ل اد أ ره واج  ا و ا،  ة اا أطاًر

ا إا  ءأو ٥ اً  ء.  

                                                            

-١ :ام ، د ،  ا   ،أة اا ، ، ،زوا  ا 

٢٠١٤، ١.  

-٢ وا زان أ ونوآ ،ا ا ، ٧٦، ص.  

-٣ ،ة اأ    ،ا ار، ا ن دي  ،٧، ص١٩٥٥د.ن. 

-٤   ،ر   ،أةا  س اي، ا راأ ،ا١٦ا  

٢٠١٦. 

-٥ ن اا  ا ا :ر ج  ، ردل ور ،  

ص ،٢٣٤.  
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أ ا،  ن (أم ) ،او وام أردم و  وإذا 

 ا(  أم)، و ا وً ا  ءح  ا س

و ١.ا أن " ن دف اخ اا اور   يان ا 

 أن دي ذ  ا إ م  ار ت  ،ب

"رر  ٢؛ا  ا )ا ر(  ف إا م ب ا

ا و ا، ا  خ   ورات ا  أ

 أةا وا ب ا، : " ام   دوار اا ،  وإ

ذج ا ا اام".٣  

  إء اة: - ك

 ا   نما  ت از اأ  ةأن ا 

را، ا و، ا و،  م لأ  ري ، 

 أ ا ا  ا اص   ؛"اة ر ااد :ا ن

ا  "،٤ َأو راي  رو ر رل وا رأا  

ْ )لرأس ا( ول، و) أووا ا وا ا( ، 

َرأ َدا  أا  ف ل أما ور ر،   رأة اا و

اذا أ   وجوا  ل ا،   ل  

                                                            

-١ و ا   أةن، ا ب ارة او  ،، ٧٥ص،  وامًأ:  

،  ..أة اا  ،ري وما د، و ،٣٠، ٢٩ص  ،س .ري إل

 .٧٠: ٦٣، ص٢٠١٠ر اة،  ، اأة،  وا د اوي، اة

-٢ را ور  ،   ،ا ا  ص ،١٥٠. 

-٣ ،   د ..أة ااري وما،  ص ،٢٣٧، ٢٣٦.  

-٤ :ام ا     ،ءد اا ، ارت ن، ٦٩، ٦٨ص.  
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  عا   لوا، رأس  و ِ   ا 

 ١ا أ.ا اة ا ا أ  ؛ال ب

ا و  ً نن ا اأرض ا  أم  رات اا 

ن ،وا  ا  ا  ب واوا وة  ،ا  و

ا ا، ر ارج إط ا  فُ و ا ا 

و وع م؛ .روى ا   ٢  

َات وده ا تا َن واجا  ر ر  ؛إ م

  م  ات  ٣، ا وادي وا أة

  أ  اراد(ا)  ا   ط   دو

  ٤اء م رة ر أو . ،أة

ًم -  :ر اا  أةا   رؤ  

ذا  رة اأة  : ه اؤ  ا ا   ال

  ه ا؟

   اة اوم أة: - ١

 ا رة اا   س اث اا  أةا  

رت أر او ،رة ا ر اف  ا ا  د امن

                                                            

-١ :ام ا    رإووا ا وا ا أ ،،  ص ،١٩: 

٢٥.  

-٢   ،با  ا ي وإا ري، اا اإ :ام ا   ،

  .٨٥ص

-٣ ن اا  ا ا :ر ج  ، ردل ور   ،

ص ،٢٤٥ ،٢٤٤.  

-٤ ا و  ري إل :ام ،س، .م أةا  ،  ص ،٩٨. 
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ً اا ا د ا  ،   ىأ م" رإن أ 

ا ا ا،  وط  وط،   مأ   ورا

ا ا ،   مما او ا ا  ء ة اا 

و  س ا،  و  ة ا  أطن ١،اأة"

 ن و .أر  ناما  ت واا ء اآ  

ا ا  عدوات د،  ذات  ر أة   و

  ص أو ن،٢  ا أة إ ومة اا  م

ا، ً  اثر او .ةه ا   

  ر ا:ء   ا وا  اأة  ارآ - ٢

 ا ا     ا -  ا أةاار ا - 

 -  و أو  - أن آراء  ظو ا و أة 

، و  نون  ن اث روا طا 

.إ 

 ، ا إ اأة وم   ا واء  م ة أز

 ون ن م  إ،  ره اذج اا در  وإ

ا ا،    نطل أ)در دون  )اا إ ا  

 ىأ ن ا ثم؛ا  ُ ب  إ )نن  ،)دد و

ي وا  ا.نف اا   نا ا  ٣  

                                                            

-١   ،أةن واطأ ،ح إا  إص ،٥. 

 .٣٠، ص  م، درا ا ا أمر اي، ٢-

إ   وام: ،٧٨، صا اري، ا اي وإ ا  اب،  إ٣- 

  ،أةن واطأ ،ح إاص ،١٥. 
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 وج يا وأر،     أن ا    ا

 اوأةول ا ١.ه  

:  اأًر هؤ آرا ،و م ف اواة (رو) ع اأة

وأن ا  ٢،ر اور  ا أى أن اء ، ّم  ض اي

 دوأن ا  ا إ   ، ا  ءووأن ا د  ت

٣.ا   

 ارت نب ،و  )ءد اا( يا ،  ا إ

ة ،ا  ةة واا    يوا،    ن ة

ل اون    ط ،ُ   اأة او ا(،  ر ر(

ً ،  ا  ي أا ا،   م    ال

 ا ا  رث اوا،   نو  يرث اا ا 

.ر ل دون٤  

ا  ا ب ا  يا و و،  أةا مو 

ا اث ا دا ، وا آرا  ا اء 

ِ ات و ةأ ،ام و ِو ِا ا  ،   

                                                            

-١  :را ام ل"  ن أرد أ أن  أة أن اأن ا،  دون  وج و

و ا ن،  .  ام:د"ا    او  ن   أن    أيأ

ا  ،رة اوا ا   أةص ،٥٤. 

-٢ ا :تاما، ول، صا ا ،ل ا٣١٧ا، :   زانأ  ءا ،و

ا ا   ،ا، ١٢٣ص.  

-٣  ب روصإ ،دا . ٨٣: ،   زانأ  ءا ،وا ا  ،ا

 ص ،١٢٤.  

-٤   ،ءد اا ، ارت نص ،٣٢: ٨. 
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دوم ، وٍت ح ا  يا ا  ؛ ُ 

، أو ه ا  ه م  رة ا  ا وامًءه آرا

أز ة  ، ة  م م و ،اد ا  اأة

دا،ق ١ا  ةات وات اإ و ،  تا  ؤ

وا مى ا، وًر ا ر   ما   

.ا٢ا  

٣ - ص ا ا اا :ت اث وامت ا  

 رتأن أ  إ راا : ت يا ا   

 :وأةاا أم ت امأن ا،   م إت،ت  ٣ما 

ا  ،ر أ ا أ ا )(  ةا  ر

ذ   ا؛ .و دةول إ ص أوت اا   و  

 :ما د مقاوا ة ودت اإ أ  أ ،   أو

ا  واةا، أن أ  ٤وا ظ ط را    أن

ا  او ا  ءا  ه ا.ا  

                                                            

-١  و ل-م  ط  ىذ و  -  ة ما  ن  هوا  روى" :

ط  ذات  عم ا ه أن أرأ   وا  ًر   ،ديا أ :و 

"ا  :ام .  و   ه  ،ا  ،و٢٥/٧/٢٠١١.  

-٢ .ا ا 

-٣    دةل ا تإا وا  و ا   ذ إ إ أم.  

:ام ا   ،م دا ،يا ة ام ، ٢٩٥ ،٢٩٤ص.  

ات  ن إ إ ا نو،  رل ن  اي ،  مء ٤-

ط.  :ام  ،را ا ،رد ر.  
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 :ل إا،  دا ا ا ذا او أرت ه اا مًر

ر  ود  ،ات وث  م  ا  ات 

.اه ا  ط ١أد م و  اه ا ت تا 

:  أم ا  ةا دا   " دهو  ا ، 

 إ (رؤ  ا)     او اء 

"و٢.أط 

   ات  اة: - ٤

أر  اء  ،ف ا  أر إ  ا   ة

أم، :م ا اإ وو "دور ا   فوأن ا ،

ا ب وره  ا ،ن ا وا  ذج 

".٣   ف ا تاأءات ا؛د  ا    ا

ا ا إ ياا د ه إ أ   ،  د إ ا 

 اس ا ل  ٤ا ارة   ام واء.

  -و،    اطو ا  ا  ال

                                                            

1- Marija Gimbutas, Goddesses andGods of Old Europe, Berkeley, 1982, p: 18. 

 :ص ،  ،يا ة ام ،م دا٢٨٤.  

2- Paula Webster, Matriarchy:Avision of Power, in: Reiter, Toward on Anthropolgy of 

Women, p.p.141-156.  

: ا ٨١، صا.  

-٣  ،را ور   ا    ،ا، ٩٢، ٩١ص.  

أ ر،  ام  : ا   ا وام : ، ا ل ٤-

  .٩٧ :٥٥اار ا  وا، د.ت، ص ،امن ذ ال،  دل ، اة
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إ    ١٩٧٣ا ت  ار وت ا   - ال

١٩٩٣،    ت٣.٥  رات إًر ٢٨.٧ا و م .١  

ار اا: وا ا ا را  رم رؤ:  

ً   رات ار  ا را  أةرة ا ت 

اء  ى  ،وول ارا  ارة إ م ا  ، ة

را ا  أو ا ؤإذا  ؛ا أم  ا   تا 

.ا  ر  

١ - :ا ؤا  

ا ؤى ا  را  أ ا،     م

واي     ،ر: ا ا اأ ا   اان

ا  رق ن  د  ط،   نم  و

، إ وا ا ا   ا ا ء او،  

 ًو رضا ، يا ا و. را ا ا وا، 

وا   ،ا  ااض  ود مظ رق   ا ان

  ٢.و ا ا ...ا وامن

:ذ و  

  :  ار ا ذا - أ

  ا ا  ً  ن اا     إ  

                                                            

 -١ ،  د ..أة ااري وما،  ص ،١٣٢.  

-٢  ة ب ، ا ا أ ي وا   ا ا ،   ،

  .٧ص
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 ددر اا،  ا ا ا ف ا  يا ا

 ا ا.   ُ  اوً اواة اد وامم ًر

أو  ر  ا ا د ،    ا ا ار

م  ؛ري  ا اي ا  ،و م وأ أو رأي 

اف ا ا وأ و  وا، ح  د وع ا اي

 رى وال ا  وا روفا،      را

      ا.ا

ذ  ا ،  ،وا ا م   اءة اا 

 د اأ    ا ال واا ا ، 

 ا  لد ااع او)ًد )اا . أو  

  وا:ار وات ا - ب

ا ا إ  يا ر ا،   ذج  ءا ، 

ا وإ ت اموا ا   ا ء - إ دةف إ

 ذج -  أي  ه ا ءأن   "ا" أم  ر إ

ا،   و)اي  ،)اوا- أي إدوارد - ًم  

ا ، اًردة و ى اا    اا،  ا

نور اار ا، ا  ل،  م  ا،  

ل ا .١و 

٢ -  :وا  
  

  ام وا :  - أ

     د أن ا  ا  ارى   آد ا   ّد

                                                            

 .٨٧ ،٨٦ص ،  ،ا اد د ن او، از و ١-
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 و  آد، و   أن إ ، د   راا واا 

وا ة ال م، أوا   ١،م  ا  رض ق د

واًد ،ان إ  ى او ًرو  اا  وق او،  و

ا  ٢؛ ا اورة و، ء  ذ إ اذ اوا ،او

ا  ر اا  ه ا ُ،  وا   و

  .)٤٩اارت :( }َوَْ  ٍِء ََ َزْوََُ َْ َْون{

   ات ام: - ب

ا   ت ك، روا ، ووا ا،   ىوأ

اد واا ، لوا ا ، و ات  ،واا  ذ و

. أ  أ  اعا   ا  

إ  ا ل ا ءلأن م  وأةوا ا   :  

وا رع ا نر ن أا ن ن ،  ذ و

 رض أورة ا  ؤ؟٣  

   ا  ا واأة: - ج

 إز  ،ا   ا ا   ا واأة  اآن

وزو آد  ث  (زوج)   يا آمن اا،   او

 وأن ا  ا  وزو آد  ا ،   ن وجوا

                                                            

 -١ وت، ا ،(ا ا) سب اا ،١٩٩٩ا٦٨، ص، :  اءة ،ض ار

،  ،با  أةب ا ا ا  ٨٨ص.  

-٢  أةا ،ا را ا ووا آن اصا ،  ،٢٣.  

-٣    ،ةا ،ا  ا  دواة اي، اا ر ةا ،ا  أةا

٢٣-٢٢  ا٢٠٠٣١٥٤، ص. 



 وا ا را  أةن/اما   
 

125 

و د، و وا مو ء د اء   ،  و

دو.  ون ا  آنا  (زوج)  و  :ا 

ً أو وآ  ًو } اَُْ ًْزَواأ ِْمأ ْ  ََ ْنأ َِِآ َِْو

َْإ{ )او :١.)٢١  

ا ا  ن  ،أ   ت اعا  س  م

(ا وام):     ات ا  ٢،  اوت

و  .إ أو ط  إ ا أ ا    ،أ د

 اااا م   ف ا، ًدا ًزو أ،  وج  ثا

ٌ ٌ ُن أًا ًُمو ًذاوأ ًو و و،  ةا  

 ،دا  ة او  ن اوإ و   ف ا

 او .اعوا اا   

٣ - ا مرأ.. ا  :ر  

ً ن أن  ه  نموا ا  ا  إذ  كا 

ما ا  ا،  أواا   ن ن،  ما  ر

 )ا مرأ(  أو)ا مأ(. ا  نما أو و  أن  ر

  أنا،  ا ا  ا ،   و   

 اممه ا ، و ا ومما ،  ه  و 

أ  ه، ُ اوا واا  رعا ر ْنما ،    رو

                                                            

، ١٩٧١ - ١٣٩١ ارات اد ،  ، ا، از ام آن، اب ١-

 .٢١٤ :٢١٢ص

-٢ ا ا ،ا   نا ا ا  : ،م  درا  ،

نم،  ،ا  ا ١٤٣٢ا - ٢٠١١، ٣٩، ٣٨ص. 
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ا  واّ)  اَ ة)ما م  ، دئه ا رإط  و

. ت١ا 

٤ - ا  اا: 

مم أةق ا  ا  ، ،إ  با  

ا  ،إمن  ق إ  ا إف ء  أم  ب 

 ت ااطاا   ا رج م،  دا  لا 

  أاا  راعن،   أةا ب أوم ما   ن أ

ا ا  .٢ 

   اا  ىو را  ثما  را ر  ا

ت اآن ا أن  ا   إ  ا،    ار

 و ا ء. و ،آ ً ء اراووأد و ، ًء اءاو

  آنا ا ا  تب وأد ا را  ق أوا، 

َوإَذا َُ أِ َُُْمَ ظ َو } ُُْ اآن  أن  ر ات 

ِ َُا َودَُْ{ ) :٥٨ا(.  

ود ا  ا ا  و،  "  "  ا- 

وا،   زه  اأا اى ا -    ال

  ى   ه ا موا ااء ورا  ،ااء

ر ت ا    ، ءم  أن ى و ،و نن أ

                                                            

-١  ،ا دة وا  ،اما  ط ، رؤ :ت اا   وع

دن، ، امق ا ٨/٣/١٤٣١ - ص٢٢/٢/٢٠١٠ ،٦: ٤،  وامًأ:  ا 

 .٦٤،  ، ص ا وا نار،  ام

 . ١٤٨، ص اد،  ا وأط ، س د ٢-



 وا ا را  أةن/اما   
 

127 

 دي إ ا  بة ا" هأ  ل"اما ة ا،  بوأن إ

  ف اءأا ا ت اا  ًا -را -  

  ١ة.

 ُي اا ا ا  رما ،  ُ يا ا وا

،      ا ا ا   ء ااء

وإ   اواء وه  ات اد  ،وااب واس واوى

  ،ةا  زأواا       ذ  ا ؛وم 

 م )م   (؛ ا ا  و   (ا)

ا ةا ،  ن ا وا ا  ا  اد

ِ  ذا ،ا ارد اةوق ا  ة،  و إ وا  أن إ

ا،  ا أ   نا ا  ا و وو .وأي ا

.ا 

  اة  اد: - ٥

 ا  ة  ا اا  باء  ،ا   

 ا اا - إذ  أ  ت اا ةأأاء ا،  اء

م  وا و، آ م  ة اوف  - ٢أو ا أو

اى ؛اا ت اا وح إ، ا  ا ده وروح ا

اا، ِأة اوا ا   أط اِ ن  كاً وهء  ،اأو إ

ا  ةاه ا  اِا  ء.ةوا دا ٣ 

                                                            

   . ٢٢/٥/٢٠١٧ة،  ا اي ا    ،،ز . ،. إ ا ١-

-٢   زانأا ا  ءا ،و  ،  ،٢١١: ٢٠٩صا.  

 . ١٦٦، ص اد،  ا وأط ، س د ٣-
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 ومء ا و -ور -  دء أن  يا  ةا

ل اأ ىا ر، ً زتأ وأم   ا ت واما

او. ات ارااض ا   ،  ة ا   

 ة مة ا -ا ا   ا ي - ا، 

ر  مرت وو، .(يا ا) حا    

  ا ا  ةا  ،   ا  

 ّ مة إم وا ا ا إ م،   ة اة ا

 ةة واأ، ن ا    اء. ووم  ل أة اوا ا

 ا و -و - .أ ا  ا   ا و 

ا ر ات ا  ر اا  ةيأي أن ا  ا 

ا ن وأإم  ، أ و  ا يإ    نة إم 

. ون اأة  ا أو    أة  أو ،  آد واء

  :اق

 اة  ، او أ أم ة ، أم إمن  إ أ - أ

ة واواّوًر ،ةا وا وا ة واوا ،  ب ءوام

را.  

اوا ا ا  اأة اد اة روا     -ب

ا ،    أ  م .   ا  او

و ا    ع واامد ا نرضا ، ُام   
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ن اوا ا  ا ما م١.يا  

 اة ا  اص  ،   آد اأة ذا إ ة - ج

 ن ا   دوا  ؛امن،    ذ اان وأمه أم أة

و   ا  ء، و ت. ،واأي ا   و   

 ،واء د ، اة  ار ا  ة اق ا - د

ا   ة ة  و، وا وا موا ا 

وف وا.٢  

:ا 

  تا را    ولأن ا  وا ا را

ما ، ا ؤا  ا  ، و ول اة ار

ت و ،  ا   أن ا  ا اول ،ءواي

  .امن ام،    ا ام امن ا  ا اول

ًم و ك أنم ً    و ا ا  أةا  

اأرض ا ،   أةا ا  ت ارأن ا  رقا  و

                                                            

 :أً وام ، ٣، ص ا ا   ا،  ا ، ا اي١- 

 ،ونوآ  ا : ،آمر اا  ا ا،ا ا ا  

ا ا   دار ا  وا، ،ا وارت اة، ا اول، اة

،٢٠١٣ ا، ٣ص. 

-٢ ه ا ل ا  ، ي :اما ا ، ا    ا ا 

ا،  ، و ،٤: ٢ص:ام  ا، ا ؤء ا  ء ا وا ا

 أو ر :ا را ما ا اةا ،،  درا ،ت اراا 

  .٣٢ ، ٣١رة، ص



  وا ا ..  ارا اي        
 

130 

د  ن ر امك  أ اأة ا  ،دا ا ذا اب

.١ا  افا  ا  إ ُ و   و أو ا 

م،   آن اءة اأن ا   ا أم  ا و

 ةاا ة ،ااا ا ،    أ  ع اا 

  ٢ا أة.

*********

                                                            

-١  ر،اما  أة  طا  :صا   فا أأًذ ،د،  ا ،دار ا

م١٤٣٠ ،ا - ٢٠٠٩، ١٦٤ص. 

-٢  ، ا :ا  ا آن و اءة ال ا تا   اءةا

 ،وا ا  آن ةاا،  ،ت اراا ٢٠١٧ . 
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:  

 إطر  ١،  اأة إ أوا ان ا  ور 

وظر ار اري  ،ا اع ا اأة وا ا ار و

اي ط  ا  اأة وم  ا   ا  ،اي

أ راد  ا ام  ان  وا ر  ،و ادن

ا ،    يح ار ا   ابأ  تا 

 اع أو اة.ا   

ف  ،  ار ا و ا(  اأة( و ااد

  وم :   

  ث زوا زع   ا و م و: ا اول

 ورول: ؛ا ا ا وروده  و ،  رق اا 

وا ، موا: و  ق ا؛ا ا   ل ا

ان ا ، ى :واأ ر    ر ؛، 

وا، ن. ،وامق او  

ما ن  :ا لا  و  رج   ذا ة ا

   ور ار : و ،ديا، او.  

ا مو :ا  ور  ا  ا  ريا  ول

، أ  ا  ري اا دات ا  ءا 

اول ار اا ،  ر   ذات ا  ةاءة م 

                                                            

-١   ١٧٩٢، :ام وا زان أ ونوآ،  ،ا ا ، ١١ص.  
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مر اا  ة  ،إاءة م "   رج ا "أةا  

.ر اا  ر إ   

********* 
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 املبحث��ول 
ا 

  

  

ُ ب اا  أة اا   ري أول اا ا 

Woman Empowerment،    ا    ة إ  ا

ا    اق ا  او  ن ا  اًء ،اة

 ام ١٩٤٥، و ً درةا ا وًراإ ،ا    

ا  درةا ا،   أة   اءُ أو   أو 

ا.  

ُ ا ه اووُ ا إ  ج ت ا ث  ر

ا، او اوا ا ، ط   ا   ر

و  ا ر  ،رة ا  تا،   ذجو

و را فا ر ا   ي.  

 :    اأة واق ار وا - ار اول

  :ًا ا  و - أو

ا و ت ادا  ،  د  ك ،   

: ت ل    فا  

  ا اي   أ اي: *

 ا   ءإ"Authority)) ةأو ا (Power. ء  (١   

                                                            

1- Definition of empower, oxford dictionaries website.  
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مم ة أو ر  ذهم د ١."و  

* ا ا: 

 د  ا و ت ادا  ا ،   

او ت ا م،   أو اء أأ و ؛:  

١ - :ت اا  

  اردةت اا أة(اا (   درا ا 

ا و ،ا  ا دو   .  زت: أه ا 

 ا وارة   ى ل  ًة اأة، واة ًا   أم - أ

 ا   و ،ارات اا  .أة ن لا ٢ا  

ا   و ، اء وا"  اأة"   أر:ااد  - ب

 لرات وااردو ،اص وا لا  ل و ،اا  ا

   ةا ، ر ل أوا دا  اء، وا   

 ا ه اا  ودو.٣  

ا ا ا ولا  ، ا إ    ا .ه ا  

                                                            

1- Definition of empower, merriam-webster dictionary website. 

2- Griffin Vanessa, Women, development and empowerment:a pacific feminist 

perspective, A Report of the Pacific Women's Workshop, Naboutini, Fiji 23-26 March 

1987, Kuala Lumpur, Asian and Pacific Development Centre, P: 117.  

3- UNITED NATIONS POPULATION INFORMATION NETWORK (POPIN) UN 

Population Division, Department of Economic and Social Affairs، with support from the 

UN Population Fund (UNFPA),Guidelines on Women's Empowerment.  
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أو ا أو  ت ارة أو اة ا ا ا   - ج

ا ا ت وأوا  ا أو  ، .  ١أو  

 ،دا واو  ا ا أم   ال دات 

 ض ة ارة أو ات اا  ةوا  ءا و. 

وا تد     ه ا        

آ ا  ا  ات  ا  و ٢م اري.

ًط؛   و و.   حج ا٣ا  

 وا  ا- و د - اأة    ا ا  - د

 ةت ا    ، ا  رةا واة  يا 

.ا و ٤   

 -   ى علىادي اا  ،ي اا  التحرك  

  ٥.اا وار اار   ار  او ،اة

                                                            

-١ ة اا وق ا ع اا ،(ما) أة  :  

-٢ ، ا    ت ا وا :درا ا ٢٠٠٨ – ١٩٩١ ا ،

 .٧٢ص ،٢٠١١ ،ا وا اد اة،  ، هر درا

-٣ دات ا  ا ا    ا وا وا وا دوا ، أن

 و اً وم   ل ا م ازا إ. و  وىه ا د

،ما ا  ا ر ور  د ات م وجا( و  ل ا

(ال ال ا  ات اا :ام .ا ال ان ام وع ري، ا

ان، طموا  ن، ،ا ١٤١٨ - ١٩٩٨.  

  آ (اا)، اا  اة ا، وا دا ا ،ا اة ٤-

 .١٠، ص٢٠٠١ ،مرك

إدج  اع ا    آ (اا)، وا دا ا ،ا اة ٥-

ه ودر ا :ا ات واا رك ،ا٢٧ ،م  ا٢٠٠٨، 

E/ESCWA/ECW/2007/2، ٧ص. 
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ا و ق اام م  ا ا و،   ف يوا

.ار اا  ة واا  أةا    

  ودى ه ات:

،     اع  ا واأةأم   ااض ود  -

و  اة  ، ُات ة   ،اا  ا واأة

.وا  

ادات  و  ،(ت اة/ا) يأم   ا اد -

ىاا وا ، ه ا ىا ا ر دات  

.را   

-  ُ إأم ج دورة اأة ما  ا،  د " ا و

دون ا ل اة إما اا  ءةإا ،  ا  ا 

ِواق واوا " .١   

٢ - :ت اا 

 و ا   ،ا  ا  اأةُح ادت 

 ،  اوأم ا ا  ٢،و   ،أم زدة مذ اأة

ددر اا  ارات ،واذ اوا، ا ر٣.و   

                                                            

ط ،  اأة ا :ل اا وارج،  ارات رات واث  ١-

د اا ،ا٢٠٠٨، ١٢٨١١، ص.  

2- Michael Sherraden, Grand Accomplishments in Social Work, American Academy of 

Social Work and Social Welfare, Working Paper No. 2, February 2015, p.8-9. 

3- Hadi, A, The NGOS Intervention and women's Empowerment, the Bangladesh 

experience, in International Seminar on Women's Empowerment, Stockholm, 1997. 
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ا     ُ  أن ن ه ادر اد وااو

  ١.اة     ة

ود  ،٢ب اةا    ،وا ى آون أم  وم  آنأور

 ات دأ أر ا و ،: ةو ،او ،ااا، و٣.ا  

  اإذن :م ت ادا  أةا   صا ا 

 أةذ ادة مز ،   ةا ا  وا ا ، 

وا دة ادر ا   وأن؛ .ا ر   

٣ - :ت اا  

 م إ،    ااو ا  ول ا   ات

 إدراا   ءإ  م ٤ اء و و ،م  

ا     اكاراذ ا٥  ا زاو  و و ،

                                                            

1- Muller, A., Female Empowerment and Demographic Processes, The International 

Union for the Scientific Study of Population, Policy and Research Paper N°13, 1998. 

-٢ ا وا إ  أةا  ، .. ا  ،تص وات وا ا

،ا أ .   

-٣ زوق ا   ،  دةدارة ا ي اا ا ، رإط :ا 

،د ا ا  ،،د١٨-١٧ ا  ٢٠٠٥أ. و :ام ر ،إدارة ا ،رزان أ

د  ،، ا د، ٢٠٠٨. 

-٤ ا ا ،ت اا  ا   رأ ،زوق ا   ،داري ا

 .٩٢، ص٢٠٠٤ دار،ا ا  ا ،اة

-٥  ،دة ادارة ا داة ت اا  ا  ح ذج ،نا  

د واا د١٣ دارة، ا٢ ، ا،  ا  ،ة، ا ١٩٩٩، :وام   

،ا ،ا ا ت، اا و إدارة ا  ،ر٢٠٠٤ا. 
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 (ة ) ر فط  ا ا اث١.  أ وا

ا ط  ة أم  ت٢ا  أو و،  ا  

وا   ت،  ء ت أد  أ 

  (وا  ٣،)ض ارادة( أو،    ا و اة

اوا ت ام(،٤  وا)ة٥.)ا  

  اإذن:م ت ادا  أةا   ص   

ض إراد ةا ء وا  ا   ا ا، 

  ارا   اورة إ ا  ، ذ او  اءاتإ

     ات   أى.

ًم -  ت ا از اأ"  ر:"أةا  

واي  ا ا ة -   اأة ا ذه   ِت

 - ً،  وا ا اا    و  

واوا دا ا   ،و :زأ  

                                                            

-١ ، مأ   ا ا  دات، دراوا وا :ا طا  ا ا

 .٢٣٢، ص٢٠٠٢ درات اأة وارة،  ،ا و، اة

-٢ : ،ا ا  أةا  ، مأ  ا و  دح ما (ران) أ ،

ا :  ،ت ارا رةا  :ةا ،ا ا  ٢٠٠٠٢٣١، ص.  

-٣ ا ت ا  ا ، ط ا ،ر،  ،د.ت ،ا دار ا

 .٣٤٣ص

-٤ ٌ :أا دة اإ ، ل إإ ٌ ؟ أأة ا َ  درا 

وارات ا   ، اات  اوق ا ، ت  اث

 . ١٦١ص، ٢٠٠٣ اداب،  اة،

-٥  ا ،ا ا ا   :دةا  دارة دسي اء اا ،دارة ا

 ،ا ،ا  رف اا  ء دا ا ،دة ا٢٠٠٠ا٤، ص :

١١. 
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١ - :ا ارس اا  

   ء ،  وت ات خ ا اي د أور

و أ ،أو  ،و اأ ،أو ر ١،اء  ط م، ه ات

ًرأ    ،  ت اظ ت ات وارة ا قم

 سو رو، أم إ أدر  ،  ا و  اا  أن

و ا ات ات      ٢،(ا)  اا ن ًد

   . اا ا ادة

ا  -ا اول  ا -  ا اا  ا؛

او ٣،ا ل ا أة ورا  را سا أر ا

ت   اأ  ٤.ا ا اوري  دة اب

ً تا ً،  ن ار     أو أو ا ن ا

ا ا ر  أ ة ٥،ات ا  دةإ  ٦،وأن 

                                                            

-١ د ن اه ا أة ا؛ ووا م،   ت اا و ء؛ 

أة وأت اا موا ،وا ل واأة اا م  و.دوم  ت 

-٢ ِ سو ت رو  فوا زان أ :ن، اما ا  ونوآ ا ،

 ،ا ، ٢٧، ٢٣ص. 

-٣  ،ال ا ا  :ام ،مدا أ ت ا  أةا  واةا إ 

  .٩٠ : ٨٥، ص ار،

-٤  رو   ،روديا  ،أةء اروت ، ل،  ،داب١٩٥٩دار ا٥٣، ص.  

 ام: و ، ٢٠٤، ص ، ة ل راف،  وأو درس  ٥-

د ،ون او زا دا صا ،  ،٦٠. 

-٦   ا م ا را  ءب ام ا  ر،  ا ا  و

و ت ات ا    ى او اًء ، إدة  ات ا ة

:ام ا   .  ادا  رة ا :أة ا رل، ا ة

ًذ اما اا  ، ر ، ،أ ،ا د وا٢٠٠٦ ،٧٤ص.  
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 ة واا ا ا   ادا ا  داتوا

أة.  ،وا ا ا  داراوا ن دي ت إ 

ن ا ا ا  وا م .  تمإ  ا 

ا ت اا وإزا  ة،   .أةا  ز اا 

 ، ن  د  ا   ا أًت إ ا

ر و ،ور ا  أ، ه ا ا ا  اات

دا ا  ات ات و ،ااًّما  ،  م وا

وت ؛ا وأ ،  ن واموا اق واا  و

 ))دت ا ا  ام  او ١و أو ة . اأًر

ص اس ،اب اا م وو، ا ا ةا دة  ،دونوإ

 دةا س واب اا ،  ةاُ د  إ و

.٢  

٢ - ت ااد..  رة اأةاوال ا:  

ت اا   ي أني اا م ن   ا د

أورو. وى ا أن ا ال ا  ة اأة م  ارة 

                                                            

-١    ،ت اا إ  ،د روةأمر، ا،  ، ا ا

ا ا  دا ، ٢٠١٢، ١٨٣٠ ،و. ٢٤٦: ٢١٥ص:ام   ،

،   ،ا ا وت ا،  ،١٩٩٧، ٧دار ا٣٧٥ ،٢٥٨ ،٧٥، ص. 

٢- و ن ى ذ  : "و   ا    ا؛   ة ر

ات   ا  ات   ر  ، ؛  أن  ِه ا ول ة

  ت اف اا إ إ.  أر  آن اا  ره ا ا ذ و

ًم ". ا :نم ،ةت اا ا  أة ان، ا ى، ،ويا روا 

١٩٩٧١٢٢، ص. 
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ا  وأور، ل و ورامد :  ذ ات وا  و"

ا،  يا ا  لن ا ز  ا    و، 

ور وموا رت اا  د ا  ١."ط 

م إ رة ا؛أدت ا وا : أم م أن  ةو ا  ا

 ، ذا و،  وء واا  ونوج وا  اط

؛ أ م   ا ة منو .ا لة ا ،  ا و

  ٢.ظت  ة أن    ال

 :ما  أةا  رن و   ا  ا

. ا د اا وأا ا   ،    

ر أو  ما، ا وف اظ و ،و  ا را

وا ا  اتاة اا  ا ر أن   د

ًاأ ًوا.٣   

  ارات واوب ا   اب: - ٣

و دور  ،ن وح ار  م ور رات ا واواة واء

ا رة ا  ا  رة اا  ءرة  ،اا  

.ن اط  رة ن اا ٤ ًأ  وا رات اا

                                                            

-١ رامد ر، ،و  اإ  ،اماد ا أ  ،ا   ،ولء اا

 .١٥١، ص٢٠١٥ا ا ،  ،اة

-٢ وا زان أ ونوآ،  ،ا ا ، ٢٠ص. 

اأة   ر ا ا رة ا، ام: و ا ن،ا  ا ل  ٣-

ا   ،  ،رة ا٣٣ :٣١صوا. 

-٤ وا زان أ ونوآ ،ا ا ،  ،١٠ص. 
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 ١٩٦٨، (رام) م ا و وا، ؤى  توا ا  ا

   ١و ات  اء.

 و أورو  رير ار اة ظه ا تا ت اا، 

 ا دون ا   دتم دأا اوإن  ،و اء اا 

 - ا ام ام و  و -ر  ه ارات وات 

ن ود دا ات   إ  اي واة وط ارات أ

ا  او ،ا  .ء ت٢ 

 ة وة،  أز : ا ات  ن

م    ا ا ا ب ا ام ا ا - أ

   ٣.ةو  م ا ،واد ،وا،  ؛ات

 ا ( وج اأة  ات،  أزت اب    - ب

ا(،  لاا  با ، ُ  ق ااد  ة

  ٤.)ا(ا ما ن  أو و  اال 

                                                            

-١ ا اا  و ر ا ا ررة اه ا رودي ول رو  -- 

ر ه وط :  وت ،ارج ط  ،داب ،ادار ا، ١٩٨٨، ٢.  

-٢ د؟ ارب ا  ،اودا   ا ،  ،طا  ا ١٤٢٩، ٣ - 

 .٢٤٧، ص٢٠٠٨

-٣  ، ا ا  ،"نرن اا،"  وامًأ:  و ،ء ايوأ ،

ا ا ا  ا أز ..ًذأ  أ، اا ، ح،  ،ر ي 

وا مما ا  ،٢٠١٥٤٧: ٣٨، ص.  

-٤  ، د ، ر  اا م :داوام اا ،ا  ا و  

، وآون   ا ام :زان أ وا .٣٢، ص٢٠٠٦دار ل ،  ،اار اء

 ،ا ا . 
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وا  ،ا إ ا  ا ا وا  ات - ج

و . ب إ  وا ل ات ر  -م   - 

ُ أن :ت وا س نو وا ا  وا  د ا

 راء ادوا أن اواج. وما  ا   ع  ط

اة واا ،  .وا ٢ ١ا  

٤ - رة اا : 

  ت واا   رة د، و  

  ن اة طظ ن اا  ولا وان ن  ،او

ر  ا ا   ز دورر ت ،  ى أن

 ر اا ر اا  ،   رت ا أي

وًوا ر او ! ا  .بواج وا٣وا  

 ت اا ا أً ر ا اأة وا   ادا

ُ :ر ور ،  ا ك.٤   

                                                            

  .١٥٢،  ١٥١، ا وت ارة،  ، ص ١-

 ،اره ا  إب اطل  ا ١٩٤٤ ا ا أر   و ٢-

وأة اق ا م  توا  تا موط. ام :   ةأة واس، ا ديا

د ،ب وأمرات ا،  ،سص١٩٨٧دار ط ،١١٧.  

و ا ت ا  ا ا  تمت إوا  تا  ن 

  اوح٥٠٠و ٤٠٠ اا ا  ر أدو :ام .ري، اما ً ت ا 

 .١٢، ص٢٠٠٣ا  ،١٨٧إ زوال، ة ا ا ،د 

-٣ ا ل ا ا  ، :ام  رة  ،زر تة  ، ا 

 ،اي، اةا ا  ،ل  رِ  ور ن ون، :وأ،  ، ًارة

 ، وع اا ، ا ٢٠٠٥ا. 

-٤ أ ا مدأةاا  ت ،  واةا ر، إا  ، ١٦٣ص. 
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  ة  ،ة  ات  اوت اوأز ا  أاًد

ن ا إو ،   اا  ا ا إ  اا، وأاًد

ً رت ُ ،  حت طاه ا ا بن ا  ا 

   : ،اوزاد ًء

ت  ال  ام ا، ور ا ، و  ا - أ

  .واارس ر ر أو ًم

 ل ا ارا  ، ا اا؛    ا -ب

.ا  قوط ما ا  لطا  

 - . ضح ا١ط  

ً - :"أةا "   ا ا ا  

  تا اأم  ا إ ا او را ف 

و ولم   ، وأ ا  ل،  م  

وز أن ا  ا ة  ادوار   ،ااء وأب إدارة ااع

) ن أة)، وا و أي ،(يا ج ادة إمإ)  دور 

  ى أم ،(ةا) صل ا  ،بوا ؛ا    م

 ،ا  ةا    (رجا) ل اا    و

 ،ودارد اا  ا ط     م ؛ م 

و و دوم    اة  )(ارج (ال ا)،  اأة 

  ٢(ال اص).

                                                            

 . ١٧٢، ١٧١ا ا، ص -١

)، ٦ا ا ا أة وا ، ا    ، اأة اة ( ٢-

دأة اث اأ ، دد، ا ا ، ١٤٣٤ - ص٢٠١٣ ،١٦.   

،اا ا ا  زان ا :ام  ا  ءا ،أو اا   ،

 .٣٣٥، ٣٣٤، ص
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إ  م  د  )، َن ات (ظً ذرّ ووز 

 ، ارق أي  ا  ،ا  ددوار وا  

وذ  ط ا  ا ا (ا)  ا وام، وإد 

     (ار).

َ ء ترت اا ط  رةوا   م ؛موا

ن ا  ً  ده  ،(را) ا ا أ .ا 

.   

ُح إا: "إم      ا أو ام ، ارات 

ا   دة اوري إا  أ ،اا     ا 

اات امم، و اء إ ات ا/) م، ر/اأة، 

 مإم ا  ا ه ا ق  ء إا    ،(أم/ذ

ت اا و ،"ا  .١   

  درا و)  آن(  ان)س ا٢،)ا  اد

 " أن ًوا ث أر وإمذ إ ا     و ،وزه ا

                                                            

1- Haraway .D. Mainfsto For CYBORGS, Science,Technology, and Socialist Feminism 

In The1980's Socialist Review, 1995, pp. 65-108. 

-٢ وا ا     ،تت أ د تدرا  ا ا   UN، 

 ا ى ً  قطا  ن وأمق ا ت اا   ن دة

 و ،وا مما وى اا  ،اذ قا  ن ازن إا ا  أرادوا

ه ا ع داا، وا ؛ ار دوإ  اذ   اا  Homosexuals 

) LGBTوا ،( ) ف ،اذا   عم ة إا ا  ف  L  (

)  دي B)، وف (Gaysال ()  اذ G)، وف (Lesbiansت (

 UN General امT)   (Transgender .(:( )، وافBisexualsارت (

Assembly Statement Affirms Rights for All, 66 States Condemn Violations Based on 

Sexual Orientation and Gender Identity, Human Rights Watch website, December 18, 

2008. 



  وا ا ..  ارا اي        
 

148 

 س، وأ   أ اأن ا ذ ،مما اا  

 ذات ؛ء ان، واك ا ،ءل واا م ل  ،إذوا

   ١.ااذ"

"إن اا واق وات ا رج   و ا  إ ال:

 ا أم  إ ُ  واجق امًأ  إن ا  ...ةأن  اذ

  ٢.د إ إ ا ادة ال"

مر اا- (ا ) أةا   ق اا: 

 ا   اردا وا  اردةد اص اأن م ا 

ّ اءة ا ،   أو أم مإم،    ل أي  ،إ

و اءاتوا ه ا  وراء   ، ًءا    ا

دي  ا ا ١٩٥٠  و اأة" ا  اأة "

وا، وًرا  رة أف ر ل  َ  ا 

 ر واا-  ولوال ا إ   ا- و  إ

 ا     ن  ٢٠١٠" رواة ا ةا ا 

أة  واUnited Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women (UN WOMEN)"  ؛ ا ار ا  ء

،  ن دور  ٥٠٠ ادم   ام،   اة

 ت٣،ا  ،  ا   اراو ا  و

                                                            

-١   ءا  ،ي  ،ات، اا و  اا  ،٢٩- 

 ١٩٩٥أ ص ، ،أة اا ا  ا ٣٥، ا.  

2- Alison Jagger, Feminism and Philosophy, Littlefield, Admas & Co. Totowa, N.J., 

1977. P. 13. 

-٣  :ة، اما ا  ،أةا و ا  واة ةا ا ٢٤/٨/٢٠١٢.  
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- وا ر اف ا  اأة     وة أ  از.

ح ا  - .أةا ر وا  ا  ر ذ نان او

 ر ا ا .   

ء ان ا   اأة  اف  ارا،   ا

 د  ت اد اوا ا ، و  ا ت اآ

ا ى و  افطول اا وا ا  ُ ل  ،ا 

ر   او ى  أز  اول     اد، 

 .دا  ا ا   

  : ن   اأة   ا ا أة - أو

 ا او اارد  ا  ارا  رت اً ا

ًم  ر  أة ةا ا ) أةا   ج  ،إزاء

 ، نا، (اا ا، ا ا  زهإ    و،١ 

 و م؛وا   ات   ير اا و  

)     ج+٥ ،+١٠ ،+ن ،)١٥  وا، 

 او  ةر ا، اا ل ا ةوا،  ث وأ و

.وا ان اا  

١ -  ا  ات اض و ا ا و  أةا 

 وا واة واأة: ا ة١٩٨٥ا:  

   ا د أ  اأة وأن ا وا ات ه ا ا

                                                            

ت  ، وا  ١٩٧٥ُ ا ا اول أة ا  ا  ا ا اي  ١-

ا ا    و ،وا واة واا  ل١٩٨٥ -١٩٧٦.  
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و ةا ، تا  افطول اا ا ١.وط  ا و

    ةا دا ة(أدوار اا ة دات اد(، وا 

ا اوا اا س ر ،٢   ا و   أط

 ا)ة و  و .)أدوارا ذ    تا

 ات اثوإ، ا  ٣ ،ا ٤.و 

و  اء اا   صأةا    ،:  

     و ،اة) ا دا اة وإء اا (دت - أ

.وا   

  ار اب  . و،    اأة  -ب

 ور   اا. ،ار  ا  ارج - ج

 : ذ او

اة دا ح  دت   ات امم (ام اة) - 

  اة.

 -   و ا. ة وادوار اا   ا أم 

 - .ا  

 -  ا. 

                                                            

-١   ل ا  ب اان ا اماء اإ : ، ا وجا وط 

 رب واج... إا  ت، ورود ا ة، وا. ام: ا ء ا  

ا  أة، اا  را ا  ولا راف، اطا ا اوا  ول 

 ،م ،افط٢ا  ٢٠٠٠أ ،CEDAW/C/TUN/3-4.  

ا اة،  ا ا اض و ات  ا اة أة: اواة  ٢-

وا وا،  ، ،و٢٦ -١٥م  /ز ١٠٦، ص١٩٨٥. 

  . ٦١ا ا، ص ٣-

 .٤٦ا ا، ص ٤-
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٢ -  ن وا ا ا م  أةا (ICPD) ١٩٩٤:  

اأة ا   - ادرة  ذ ا- و اة ن 

مدة اا  ة،ا ١م  ْ أن  با  أةدور ا 

مدة اا دي إ،   أةا  إ ا      و

 واوج  ف م  م او ؛  اب

دي ز   او  ا    ا  .اب

ا، ُ رجا  لا   أن ا و   ، ن أ

 ا وا ا  )ا(،  ر ا   ا

 ٢ا   امج.

 اأ اا وو  اردا نا ا   زاو  رأ، 

ورأة ،: اا و،   ٣.و  دت اأ أا ا 

 ر ا ، وواة ا) ان اا أةا و(،   أو

 ي امج َ ا واأة   ا  ا ارورة 

  واب.

   و ان : اأة إذن 

إ   ا    ر ا ، وإ ار ا - أ

وا.(با) اوا (جما) رجا  ت 

 د.اول اأة إ اارد  -ب

                                                            

1- United Nation, Introduction, Summary of the Programme of Action of the 

International Conference on Population and Development, Usa: ICPD, Sept, 1994. 

2- Ibid, Page: 22. 

3- Ibid, p: 12. 
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 و  ل ا ا وا ، .ر   اار - ج

  ات     اأة. - د

٣ -   ج  أةا ١٩٩٥ :  

اي ا  اى -  ١)َ١٩٩٥رت و ا ا اا أة (

 ا ةاا ا -  ج ا" :رةه ا  ج

 لول أ  أةاThe Platform for Action is an agenda for 

Women's empowerment"".٢  

   أة اا ا  ا ا ، د و و

 ١٩٩٥ م   ، ة أن ،ا  ءا ر  (ل م) ن

  ٣.ا او  ا  ذ  اا ة اأة

 ،و ورد  ا أن ا وا  اا ا ل دون  اأة

     ا  ا  أةت  ،وا ذ او

ا  اوو أة واا  تي ا ا  ، وإن 

دا  يت ووو  ا ،)ا ا) ا إل ا

   ٤و ر اطل  اأة و.أُك ا ا   ،اة

                                                            

1 - Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept, Beijing 

Declaration, article (10), P: 3. 

إن وج   ،   ،١٩٩٥ا اة، ا او اا ا أة  ٢-

، ) ،ن ا ،ولا ٨)، ص١ا.  

   ً،  ١٥د ازرق،  إري: اأة ا   و أ  ور  ٣-

 ، أون ا ا  ١٤/١٢/٢٠٠٩.  

  ، ، اد إن وج  ،١٩٩٥ا اة، ا او اا ا أة  ٤-

  /أ.١٩٠، ٣٢، ٩٦
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 ،و  ا ا   ا ل ا او أ و

 و ٢٠+وم ،:  لت واو ا ا 

  اأة   -   م ا- اا  اأة وا، وا ًد

. ر اا   ١ا  

) ا او   ج د ٥+إذن ،+١٠، +١٥ ،

+أة٢٠ا    ا  ت از اأ (و ، :  

 ووإ  ا ، د ة ا أة  ال ا - أ

.ا وا وا ا  

 وز اات وات إن  دون  رت اء. -ب

 ر ي أن  و ، اف ا ن  اأة ا - ج

م رة،  او  بار ا ذ،    ضأو ا

)ض اا(. 

  ال ا  اارذ اُ اأة رة   داة  و - د

ة     ا ااا و ، أدم اً  و

.ا 

٤ -  أةا   ما اا  ةا ا  ا ا

"إ ي ما ا":  

ع اأ ه ا ر،  اا ا و  يا رأس ا

 إا أن و ،)واة ار و اأة(    إإ  ال 

                                                            

-١  و اض وأة، اا  نج إو  وم ورة اا ا 

وا  ،ورة اا ن، ارس  وا٢٠١٥. 
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 ذ أة واة ال ا تا ا؛ا َ    اء ا

وا ا ا  دادي وا.١  

  د ا ا أ دةى او،   ثا  اء

أو  ذ اا ا  ار  ٢و ات   ات،

 ا و واة اا  ا ا   ( إ )

  ٣ زدة ة  د اء  ا اد. ؛اء

و  د ا  ووردت، )(   اء تا

ارد اا   واة اأة اا   تإد،  ذ  

  اوي  ااث.

  ا اي  إ ا اأة   إذن  اص

ا ا:  

و ى  ،ار ا أة  ا   ات - أ

  ادة.

 أي أن ن اواة . ،ار ا  واة ار ا -ب

ا ء  ال  إزا  اا ا ل دون ار - ج

.ص واا ا  ا  توا 

                                                            

 ول ال، ا ا  ١٩ا ا، اورة اد وان، ا ا اة،  ١-

 ما اا  ةا ا "إ ي ما ا"،  ٢٠١٢. 

-٢ ،ا ا  ٤١ا. 

-٣  ا ،ا ٢٣٧ا. 
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ًم - ر وا  ا ول:  ١ا   

 ن إ ددة ا  ط ت  وا ن ا

 م ،ا وا ا  ب ا أو  ص اا

ه ا ا ما  أةا  ا، ر   ع  

ا  اد اا ،   ا   ا ا أن ا 

وإ  ارات وت  ،  ار اور  اول

و ا و .ا  أو ا  فطول اا  ت  

 أةا  لإ   فا ود ا  ا،  ا اوا

 ا.صوا ا ا   ا وا     

ل أرا    م) ذج، بونو ،ا، و(د؛ا  و

ط  ط ذ  ا  در، واا ا ،   

ا  أة ا وت ا، ًدو  بوا اءا اا  

ا أ  وا، ق ا ذج نو.  

١ - :م وريا ا  

  أ ااواا   ت م ،  أن و

  : ا ا م  ا  ا ااد أة

 او  إ  ال  ،ار   د اة ا - أ

ل ،اد ا ع إ   ءد ا  اتو،   و

  . ادة

                                                            

اد  ر    أو ا أن  اول اطاف  ( ً ااو١٨ ادة ( ١-

 ات أر  ة دور ر  ،ةوا . 
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  ا" ن ًع "ذرا ن  ،ت  اأة ر ر -ب

  .  اأة

  . مط ذ  اء  ا  ارس ا وار - ج

  اًء إدج اام ود  م اة وا، وم   - د

، وًرًم ا ، و  ة.اإ  ر  

 - ا ا  وج ارادة ا ل.(اا) ادم  

 ١ ا.ووا، و اا   اب  - و

 ا اوري ب: - ٢

ز ا  ا  ر ة ا لأن إ  با  يا

وا ت اا   ءا.   دل ااو ر ا

  تااا  ، أورد ا  ذج ت أة اا 

ر؛ذ ي ا تط، ر   وأول، زتو ا. 

ز ت  ا  م ،  د ا م ر ارع م ات

ر ا   ت و .ا  ء ا  ء

   .وع ا ام ،وع ادن ،  ع ا اي

  ا ا  ب زز إأ إ ةا  واةأ ا،٢ 

ب وا  ةا وم،   ة  أ  لا(وا  قم

                                                            

-١  اءة ا :ام ، را  أة، اا  ا  ء ا ا  ا

 ،م ،افطول ا ندس اوا ن اوران ااف، اطول ا٢٠ا  ٢٠٠٩، 

CEDAW /c/TUN/6.  

-٢  ة ة وم با و     ا ا ال اا وم 

أة ا"اواج ق ا و   ر و : د او ا  و  ،ااو
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ا(  إ) واو واجو ،)اا  ء اأ و ،إ ءإ

و ا ا  ةا و واة و ،اا  قا

وا  دت ااواج (و ،واا   ا  واة١٨ا ( ،

اواة  و، و أ اوج ادة  ام اق ء إرادة او

 د اوت  و، ا واة  إرث ا ( اء  اة)

    ( اء  اأ).

ا  أة:ا و ادا ا  ص  

  و اد. ،ا   ات - أ

 .وا   ا ،اأة  ادارة   اا  -ب

 . ال  اء اي ادة اا ا مً  - ج

 .إل ار اري  ا وا   ات - د

 - م ء اإ،  اوا.١ 

 ن:ا اوري  - ٣

أ ا  ن  ت ا  اردةا ا   

                                                            
 

  اد ا مء أة  ر اوج ،   ان واف ، و اء=

ا او وء .  ء  طم و وود واا"أ    ،أ ة

ه ا  ا م" : دة إدارة  وجا أ أو س ...ر اا و  و

"ا   رض  وجإذن ا. :ام ا     ا  ء ا ا

 اف، اطول اا  ا را  أة، اب، اء: اول ا ما ٢٩ا 

 ا٢٠٠٠ ،CEDAW/C/MOR/2.  

-١  .ا ا 
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وري ان ا  ،  ن ا أو   ا ا

اأ   ذات د ،  اما    اءإ  

 ما أ  اوت ا؛ و ا ا اا  ذ

 .ا  واة ا أةا  رور  أا ا  أن إ ا

 ا -ن ام -   ا  ءا  عا ر 

ذ  ا و .اا اا     أةا  ا ا

  اة.

 : ورد  أةا  ل دون ت  

 .دور اأة اي - أ

 و اوي  ادة. ، زواج    ا -ب

 ١ اب و ا.ا اء  - ج

ا  ص ا و:أة ادا ا  

 و أي  ،  ا ،اواة ا  ا واأة  ا - أ

، .يا     

 دات ا . ا، دة ات ا -ب

 .د واإدل ار اري  ات ا وا - ج

 -   ا  و ،ا ا    ة 

 امث.

                                                            

 ١٤ا ا ء  ا  اأة، ا   ار ا  اول اطاف، ن،  ١-

 ٢٠٠٦، ٣٣ ،CEDAW /c//LBN/3. 
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   ،أ  ف ات - ا وا-  ن م اأر  - و

 .)ار) ات 

   ،وإد  م ا ، ت ال امت وأط - ز

 ا   أي ب.

 ا اوري ادي: - ٤

 ت ا :ل أ  دأة ا ادا ا  م

  دا  ٢٠٠٨  وأورد ا أد ات اا  ،

  ٢٠١٦ ،:ا ا    

  :٢٠٠٨ادي   ااو  ات   - أ

وا  ا  ،ود اوت ،وا ،واا ،مد  اا

ا ،  دا و  ، وا  ات أا 

وا  اما طر وأن ،ا ًمم   واة  ا، 

 ا أر  ات. وا  أ  د  وأن

ًأ و فأن ا   ًء اا  أ  نما طا، 

و ا وف اا   و  واج أدم،  ١٨ ً 

   ١.ااء  وال ء

  : ٢٠١٦ا ادي   -ب

  نأ ،  ر ا ت ا و ا  أ

   ت  مء رات  ،   ٦ن  ارى   مء

                                                            

، ا ا  ار ا  اول اطاف ا ا ء  ا  اأة، ١-

،دا ن ١٤ ام ما/  – ١ /  ام٢٠٠٨،CEDAW/C/SAU/CO/2 . 
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 ا ،داد اد   %  ٢٠ ا رت ، ً ارى

٢٠١٦  ة. ٣٠إ  

 ا ذ اا ا  ع ا،  ارس د دةوز

 م  ،ا و د ات  ،ات رم ر

ع اا  ا إ  تا. د اأ   ا 

 ٢٠١١  ت اا   دأة ا ص ا  ا

 .ا وا دةأواا  ،  ن ا  ف إ  ا

 ا  ة ة ل افوأن ا ،وا اا و

ا،  ا   اردةا (وا وا اا) ت وأن

 راًم أةا  ،   ا ن.   اأ أةاك ا، 

ا ط   ر وأم ا ءإم  ،     

.ا  ا ا و را و إا   وط   

ا  واةل ا،  ا  نز ٢٠١٩ - ٢٠١٥أ  أا:  "

ى ا  إاد  . وزدة إ  ت ا ا" ،اأة

ا  دئ ا ا وا ا  وات ا

ط ا أ ن امق ا ووا ا .١ 

  و  ا اص  ا ااد أة:

)١(   ا ن  ر را ل دونر ا ن ا وا

.وا  

                                                            

-١ :ام  ا ء ا  ا  أة، اا  را ا  ولا 

 ول واا ا اور  ا  ااو، اا  ١٨ ادة  اطاف

اف، اطا ا ،دا  ٢٠١٦أ، CEDAW/C/SAU/3- 4 .  
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 و ه ا ا، . وز ا واف )٢(

   واج  ا  اغ. )٣(

)٤(  حا.ا أ   

 اواة  اواج واق وم اطل وااث. )٥(

 إء د اوت. )٦(

)٧(   ااه اة ة ل اف، و.وا اء اإ 

ا رل ا   يا ق اواأا   درج، 

  ا ا أ:، اول اطاف  أ  و

  و،  إ وت ز-  -أن اوت  اان ارة  اول:

ات ا  ا ات و  إ، وا    ف

أة ا، .رجا  ا ا وأ  

 :مأة اا  : اا  ا  أةا  اذ ا، 

  ،و اة از    اارد وا و در اة

 ، ا اي وا ،اا ا  ا    ات

 ُ  ا  اه  ،و ات ار ،و  ادة

ا ؛ا ً دي أوا ا  ل .  

 اى و ، ت ة أو إء ت أي  ذ اا:ا

،ي اا ا  ا   دة اا  أةا و، 

را ء. ؛وع واوا   

 أةازن :ا  ا   اه ا، إو    

  إاك اأة  ا  . وذج ال  ل ا اي  .اأة
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:ا  ا وم  رط ،  دا وإ،   

  . اأة و ًا إ  ه اات 

:  زة اا   ءإ ا ا ة أو ا

 اه  م    وا مموا دا .  

  ا  ا اي  اا ا  تا  

دة ،واا  ت  ،و  هو ،رت اا و

    اأة.

 ا ه اا  ل  ؛اإ  دي أوا ا م

ً ، ا  فا  او، ا   ري  اثإ و، 

ا ا   أم أة. يوا إ   

     أةا  ع إأي أنأو  تا  ار

و   و أاف و ة. ،وإ  ا وات ،اأة

  فأن ا  ادا ا وا ن اؤد ا  أةا 

  وإ إء اُ ا م. ،إء ازات ال  اء

ر اأة -اا    ا ا:  

    م  أ)س ا( أن   ،دة   ا

  ١.  إطر  ا   ووره  وّة

                                                            

-١  ر ا :ا إ  ،س م ا   اءة ،شا أ

،ا  يب اا ،  ٢ج ،٢ ،،  ،ا  ا ١٩٩٧ا ،

 .٢٣٣ص
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راا  ا  ي  ا و،  ا  ا  

    و ال ن  ،اى ذات ا   اأة

   ا ا،  و ىأ درا إ  ور ءوا  

.ا ن ار ا راول ا فو اب  ل ا 

:ا  

   اواة و ا - :أو

ا و   م:   أو  ا  ا"

  ١ف     اص أو  ات". ،أص

و ً ا ا   ة اا ق ا  ي ُوا ا 

UNCharter
 ازي  "اوي ا" )ر ا(و  أ رة ؛ ٢

  أة. ووا ا ة  ١٩٦٧ا زت اأ) ا  ءن اإ

  ادة ام مق  "ا  " اام ، اي و(ّ اأة

 ا   ارق دو  ت اردات واوا ماف واوا

ا اء   ا ًرة ا  أ ، وط  ،واأة

  . ١٩٧٨   أل ا  اأة (او)

: دات ا رتو  

١ -  ا  ارق دو  ت ات واوا اما 

   ، و:واأة

  .  ا ا ، ل ا - أ

                                                            

1- Definition of discrimination, merriam-webster. 

-٢   ،ولا ة، اا ق ادة (١٩٤٥١/٣، ا.(  
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  . ا ، ا وااارق   ا  -ب

   اادة  ،ا وأماع ا  اأة وا اواة  - ج

ت ااع اوأم اطوا.  

اارق  و،  ت ااارق  ا امم وا -د 

  .ارث

 -   ارقةاا ت داودوار واا زق  ، أيموا اا

 ،أةو لوإدارة ا ا.  

ا  و ا ء دون ال، ، و:ام اال ا - و

 ،ة دون اوا،ا  دو زواج ا ص اق و ،اا

اة ا و ا ات  اق، و ،ج ادةرادة او

قط  ء  ،وج أو ول و ا   ظ اا 

 اظ ا   ل اف و زوا   اق،

أو رد د.  

٢ -  ا وا و وأة اا أط أ ح :  

" اول اطاف  اا :   ا ااو )/د١٦( ادة 

ا ء  ا  اأة   ار ا واج.. م اق 

ووا"وا   ا  ،ةا ت. 

 ذات ا  م و  درن امق ا ن ا١٩٤٨ا، 

 ا  : "ا ا  لطا  و،  ماء أ

"   أو  ر  م د١.و   ءإ ذ  و

                                                            

  .٢٥/٢ادة  ،١٩٤٨، ن ا ق امنا اة، ا -١
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 ،ا :  ا و ا ا  ارقوا ،رث، واا

  و  اق!

٣ - ل اوأ ة اا :ىان ا  

و ت اول اطاف  أن  ،ول ا او  اوذ

و  ،ومت ا وات وارث ،  ات وات

ا  ةق ا؛ا     لأ   اذا أ

ىاان ا، ة ىل اأو ا، .ا  أو ،اع اأو أم 

  ن وا ةا   درةا ا د ١٩٩٤و 

ات   اءات  ء   أ اإاذ " إات 

ل اواج وأ ت ارى"واان ا.  لى "اة أ و

وا ا ا   ة ا"وا .١  

   ات واذات اد: - ٤

 ٍت أد ةا ا ا ا  و ت ا؛ 

  د درواي  ٢،  ا ا ا أًر  ا و

   ٣ ا او  وح   اوذ.
  

                                                            

، ١٩٩٤  ١٣- ٥ا اة، ت اول ل و اة ن وا، اة  ١-

A/CONF.171/13/Rev.1  

، ١٩٩٤إن ن اء  ا  اأة، ا ، ٤٨اورة ، ا ا ،ا اة ٢-

A/RES/48/104. 

-٣  ثمر واا ا : ا س اأ  اع اأم ، ا و، 

ا ي ا  ي او،  ّوا.  :ق ام ء أ ،وا ا 

 ، ،ا  واةوا أة ا٢٠١٢، ٢او ،١٩٤، صًأ :،نمق ا   ورةا

 ة، ا ل، ٣اول ا  ا ا أة رة اا  ا :  وأ

 ،ا٢٠١١و.  
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ًم - :را   

ر أن إل اول ،  ن  ُ واة ار و اأة 

ا  ا،  مذ و  أةا و  ا تأن ا 

.ا  رة أيإ  أةا ر وا  

و ا ا ن و تت ات ا ،     

ر  وا ا،  ا  ،   ا ا إ 

  ن ةا ؛١٩٩٤و   ورد ٥١ ً رهر ظ ،٢٣٣ 

   و  ة١٩٩٥،  أن ا  ا  وم  ل ا

  ا إدة  ات   ار ،اأة إ  ار

 أةا و  ةا ا   وم.  ١م  وم

ا .رر ا  د ٢  

 ل اا ا  ض أنا  نو ًدا ،  و

  أة ا اا ا  اا ا  ء ذ  ا 

 :  

١-   ُر(ا (وً لدي واا ر اإط   

ُ ة ةا  اتت و.  

                                                            

1- United Nation, Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, 

United Nation website. 

مرك،  ا ادي أة   ا ا، و اأة، اورة ااة وان،  ٢-

  .٢ص ،٢٠١٧رس  ٢٤-١٣
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٢- ً أن  د   أو  اً    

ج ا  ُ  ل اا ا.  

٣- ذ  ء،   أن  ا ا )ر(  ج  ا

و ُو ُ أن ُ ا ً لدي واا ا.١  

  ا   اأو  ن (ر)  ك اُ وإ ،()

ً اوراء ا  ةت ااا  هو اا ، 

.ا  و  

   ر ات اثت إا  ؛إذن  أ  

!!ا  ا  

دا  وإد ا  و تاد ت اة ا : ،

مأو ا ،أو ا ،ع اأو ا ،ا،     و

  ااث ا، و  اا ا،  ،ي  ؛ م  وَد

"أ ،  ورد  ب اأة وار: ا اض  ا ا وف ُد

ال  س اي ا  ار  اوم اة  اض واا

 ا وا ،ا ا   ،ا ا  ً ا  م 

٢."وآ   

                                                            

1- Report of the Fourth World Conference on Women, Op. Cit, p:218. 

-٢ وا ا ء ار: إأة واي، ا و ، أ أد ،ا  ، 

 ،١٤٢٣دار ا - ٢٠٠٢، ٩٥ص. 
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و ُ ةا ت او ا ،  دوارد اإ  يا

ارق اا  ا ،١ وُ وا ا  ًا آ، و 

ُ  ر أن ا،  و.ا ٢  

 ااَر ور اا   ا َ:   

ا ا دوار اع أو ا ا ض أن ا   اول:

 ت ا ُ  اً ،أو أم ر دا و  ا

َا  ، دواروأنت واا  أةوا ا  ؛  ، ًءو

دي م ا اي   ا ، ا   أة ارة  أن

ع ا٣.م    ا دوار اا   أن   ،ا و

  ٤ ا مع ا! ،اأة دا اة

ا ا إ ا ا ا ام ؛و  ارات اإ ح أ إذ

َ (اإ) ب آ ةا  دي وار  ا) لا

 وا وا ا أن  "  م: ار)   ( اأة)

ا  دوارا  ،موا ،ا) :ا  أة وا (ديا

 وا  سأ إ  ، و   أدوار و 

                                                            

-١   ، "را"  ، أون   ،وت اا م  ٢٣/٥/٢٠٠٧ودوره. 

وام ًأ: ر ءم  ،را   ، ٢٧/٤/٢٠٠٨.  

2- Amnesty international, Why we work on sexual orientation and gender identity 

issues, Amnesty website, 8 august 2018. 

 …   ر ا ا اأة   أاب ت ا " ٢٠٠ :إال  ٣-

 كرات وُت وت، "را   ءك مو. وا زان أ ،ونوآ  ا

 ،ا  ،١٧٨ص. 

 . ١٩ص ،  ،وافا وام  ا  اع:  ل، ٤-
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 ا، ام  وا اأة   ا اة و ا، اع

دور و  ."١  

:ما ُن ومع اأن م ِ و ، ره د  ا  ا

 ،ا   أ ًب واا  .ا ا اً ٢  و

ا )  ،١٩٩٠ (    إ- ىات إ

ما ا- ُ   ورة أن"  ،ا ر ن، وما 

 ا ر   -َ  أو ،اا اد اأ  اء  - 

ُ  إ ا "نما .٣  

ا   او ا Sexual Attitude
٤ ا  ا Sexual 

Identity٥؛ . ا  ن، وأم ن م ء   

  
                                                            

-١  واةري، ا  ف امات واأة.. اا و ت  ا ،مموا

  ،ب آ ةا  دي واا اescwa.un.org.  

-٢   ،أة وا ا ا ر،اه،  اذ  ١٩، ١٨.  

٣- ، رة  ،  ،ا  و ١٠٢صا.  

 -٤ ا اSexual orientation: " اب ااط  اموو  و إ  صأ   

 أو، آ  ذات ،أو ا  أ  ، وإ     و  ".   :دئ  ام

          ُو ا    نمق ا ون اما  ل ،ر   ،عا 

  .٦ص، ٢٠٠٧رس/آذار 

-٥  ا اSexual Identity: "      ارة م  ة دا در  و

،( أو) ف ا  عا ا  دة ،دا   س ذإ ه، ا و 

 ذ -  را-   أو ا وظ  ،أو ط ،ا أو  

. ام: ا "وات ا، وط س، اع،  ا و  ذ و أى،

  .٦ا، ص
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ً - ا:   

 ا  ُا ا ، ة تإ او،  فا 

 :م ا ا  ،ا   ف  

١ -  وا ا ١،ا    ا د أن ط م

ت ات ا،   أو  واا ، ق اَا

 اا ، َ م  و.٢  

٢ - ُا رط ا ا  واُ،  ا ا اء و 

ً - ءا - وح ري  ج، ُن ا ِتا  ولا 

.٣ا  

٣ - ا  ،ممة اا  ت اوا درات ا س 

ِدا ، ُدوا ،وا ا مو ا  و 

                                                            

-١   ا  اع أ دا إ ظ ،ا ا ا أط ري 

  نو١٩٤٩ .ا ا ه إ ََْوآ (ب اأ)  :.  او م

ا ت دامإ  ا ءد ل ا إ  أو ا،   ض   إ

ا : ر ا ا :ام ،ا   .با  ده يا ما و 

 .٣،  ، صد ا واد ا ا ، اؤن ان

-٢ ت، م ردر ا  ي  ،ا ا و ،وا ا ،ا  

 ،ت ارا ا ن، ا٤٤، ص٢٠٠١.  وامًأ:  ا  ،ونوآ  

،زوا  ة، دار اا ،ا إ ا  ٨٨ :٨٦ص ،٢٠٠٣. 

-٣  ر ر ا  ةت اا زارع ام يا   زراء دول

رة اا، يا ُ     ١٩٩٨، ا م ،   د ف إأن ةأ 

ى ا  و ول ات ا ، أاق اول ا واول اةإ ال إ

اق اأ.  :اما   ن، اا وت ،، ا ا ب ا ،

  .٣٧، ص١٩٩٨
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ُ سوا ق ا،  ،زا ا  و أن ا  اد

ُ هدي وا  . ر رأ دو م  

٤ - ،ا  د إ    ،اا    و 

د اؤى اب ة  ا، و  أو  م، ا

   ١و ال او ً، . ا ط

َ  د، اا ا   و ا  و ،وا ا 

 ا   ا  ا ادي و اأة،  إاة 

وأم   اول إ ر ام، ور  ات  اارات 

 ا  م راأت أة و ،   ًت ا َاو

:ا   

 ا  أةا  :وا ا)WID (Woman In Development:  

ت رو  ل  ،أة د أدوار إمإ  ا ا 

  اوت ، و م ُ ، إ أم ووا أن ه 

س اأ  ثمر واا  ا.   

أة واا  :ما ا )WAD Woman And Development:(  

  م ا أن ذ ت، إا   ا  أةا ر إ و

 و  تا ءدة، وم دوار أةا    يا ،(وراع ا)

 ة (ذت اا ظ  اوأم، ر). وا 

                                                            

-١ ة اا ا م  ا ا ا  ام،  اات اا  

 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human واا اا  ا:

Development Report 2010. 
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وا ع اا  :ا ا )GAD Gender And 

Development:(  

   ا ا م ا  إ أم  ار. واوا 

 ا  م  ا ام  اأة إدج أن  ار

أدت إ ا ،ا   ي ،اا آ إ ا  ط 

  ١.وا اروت

 ا  ءو ُد ،وا  دوارل ا،   ن وإ

 -  اة ا ا   -اي ر  ،ا ا اذ

ًءا  .اا ا  أ٢   

ا ا  ا وا،   وإ ، ط  ، 

  ا  ام ١٩٧٤ ُلآ   ً ول اا، و 

ا ،  إ  اث م،  ض  ا  

ا  ذا ،وا رن   را  اأن  ؛  م

 ت ا ا ول، وه ا  دول  أل ا دول إ 

. م ٣ذات   

                                                            

 ول ا ا، ا واع أة (ام)، ا ا اة ا وق -١

56-57، ص 2005،ا. ًأ: ،ت ا ا ت  ا اي اا ا

  ا أة، ٢٠٠٤اا  :١٢، ص٢٠٠٥ . 

: اء  ا ٢٠٣٠ ا ا ل  إا  ،اورة ا وانا اة،  ٢-

،ة ا و  ا ا    اا ا  ن٢٠١٥،  ٢٠١٤د ا ،

٧٨.  

-٣  ،م  ا ت ااون، اوآ ا  ،ةا اا ظ  

 .٨، ص٢٠٠٣ درات وث اول ا،  ،اة
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ًرا - نمق ا:  

ً ا أ ا ا ُ؛     يا ا ظ   

 اًاُ  ،ا أ ا ،  ه دارس ا     

 ت اوا ا  و ، ر ق  باا و 

ا)   ن ،رؤمن) ،اا ، .  ظ ر 

ا  ي امن امق ا و  ن ورور ا  

ا  نمق ا ى  ١؛١٩٤٨ ن  ا إ  ير اا 

ن أ ،ا ن ومق ا ا ولا اا  ا  

"   ٢،وادت ار     ، ق امن

َا  ن اٍف ج اط   يا  أن   ه، 

نط  واا  ذ وام  د ال ا ى ا ا 

  ا".
٣

  

                                                            

م غ اة ا ن  ا إا أة؛ إذ  ن ا ان أ ا  ات ١-

 وا.  ا  ةاا ،ا ون اما  ة اد، ا ا  :م ،

 ،ا ٩، ص١٩٩٠، ١دار ا .  

-٢ َ    س م ا وا اا  أن ى ا دا  

ت  أ امدات َر اأ  م ا ؛ اب د   ،ال

،ن امق ا  ا    ا ا مو ُ ا أاِ  

ا أ  ام: أة  ن اق ا  ب اق ا واد ب.

  ،د اا  درا :وت اارس ا  نمق ا ،ة٦٠ ً  نا 

ون  م ارات ار وار ات وى امن او  ،ا ق امن

  .١٤ص ،٢٠٠٨  اد وا ا ، اة،

ا ا  ا، اء  ، ،ا ، ء ا ا  ا ،من ٣-

 ،م١٤٣٨ا - ص٢٠١٧ ،٨٥.  
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  اض  إ  أن ى ا؛و   وا ان ا

 أن ا اض " ض اا امم او، و ،  ول

  أ  ها لول اور ا و ،اض ا د أداة

 أي، " ١.وو   

َى آوض إا ا ا ون أن ِض ا و   ا 

ا،أ    ،ةن واموا  ىأ   ةطاوو ه ؤ

ُ ٍت  .اذ تا  ض  

 إو  ن ا  راا  ف ، ح   

-  ف أَ   م إو،  اء  اص اارد  اا

ود ا راه ا حا  -   ا  أةق ا   ر

 ،:  ،صا  ل  ا م ن    

 أةق ا ر  يار اا.  

 ا  أة إا و  ت داا    "  ء

"س اأ ،ا ا  ن وإمق اأة وق ا ،   او

ورد م   نمق ا ا ا ١٩٩٣،٢ :ا ا  وم  

١-  أة نمق ا   ف أو ،  اضن ا

  ت،أيا  تم و ِأة و  ، ُ اًءا 

ل وام  !أة نمق ا  

  

                                                            

1- Charles Kegley & Eugene Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation, 

Widsworth, 2004, p: 576-577. 

-٢ ،  من ون، إمق ا وا ١٩٩٣ ا،  ١٨ا.  
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٢-  أةا ر  دوا موا ة اا  واةا 

 وا وا .ووا وا طا ١ا  

و أاء أة د،  ،إن   ا  ذ ا ص 

ِاا (ما ا) ،ا ٢ و،  أة اق ا ن  نق إم

ا  دةإ .٣ 

 أة إذنق ا ،  ا :نق إم   واة، وا

 ف وإماُا،   دةإ  ر ات اثإ إ أدى ا و

  ات.

َن آنوق إم أةق ا  ،   وا ا  أورد

(ا  نمق ا ) ان   ،  ة تام   

ق "ا ا ت إَاا   "وا ن ا  .٤  

  
                                                            

-١   فا : ا د   واةأن ا ا ا ،ة اا دا ا ،

ات ا وا  ااء وا ا، اورج اد، ا دا ورج اد، 

ا ،رج،ا  ف ات، واوا ،ا وا ،طوا ،مع اا  

 و ،ا رارت اول، واوا ا،  وا ، ل اوا

.ما  رة، واوا ،ا  

2- Report of the Fourth World Conference on Women, Op.Cit, p: 3,4. 

-٣   ؛ ت  أة أن  ،و ا  دة ال ا  "

م ا    اواة  ا    اة. ا اً  ا  ن 

    ا، ام. :ق اأة  ق امن"

  Global Issues, Women, United Nation website, 24 August 2012.    

-٤   وا ا  ٢٠٠٨ ،ا  نمق ا  ،٢٨٠، ص. 
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:ا  

ا  ا ا ا  ا ا  ،  

 اذج ا     ادة،  ذ و م  دٍت

- وأ إ ات  ،د  زاد ا ،   ً ت ة

وا.   ا ا ا  إ أدم  - ٍ ت

 م ضا ا  ى أما إ  ؛    كُ د

اًُء ا   ا  ،  َا رو د اأن أي  

 اف إطول اا    اٍت ا ي وا ا 

دة .  او ، د  ات ا  ا  يا ا

 .دا ا  وف م  

*********  
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 لثا�ياملبحث�ا

اي ا أ أماع
  

  

 راا     رج   ا  ا ا

،  ل  ا ا    ت ور ار : 

   ، : او ،ديا، و

 :ا ا -ار اول

    إ ن ات ا  ا ا 

  َ  : ،ا أة

:وا َْ    َردا  أم   ف   

(ا)،   ً   وذ ،ذا ا  رول 

و  ا  ا ب  )،ا )  ر 

 و ،ا ُ  ا   أن   ت  

١.ا  

:ما ورة وارذ اا ا  أة؛د ا    دةإ  

 ا، ا ط  ة ا ا  ا إ  و، 

                                                            

 .٥٧رن ت، ا وااط  ،، ص ١-
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ُا  ىأ، و .ا ١   ا ا  و و

َا أة ا فوا ا ؛ ً ن  اا ا   -

   ٢. ا  ار اي ا - أه را

:و ت مأز  

 :،  اي وا ا َةأزت  ات ا اح 

وياح ال : ا يا  أ ن اا"،"   ُ 

َا  ًما ةا دا   َزو   را وإ ،

َا  اًءوإ ،  ًم ،ذا أو ا  ا او .

 ؛م ت ء اان ا  و  ،  مء اب  اح

َ ر ت أة ا ا  ء ى ة، ٍت ت 

  )ا (.٣  

                                                            

-١ طُا ا  ع ا ا  ا :أة، ام ،إ  ة ا 

أة، ا   ،نار ااد او٩/١١/٢٠٠٥، ١٣١٤ .ًأ ام    :

،ا  ا  :أة ا ا ن، امق او ء  .د.ت واو :و

أة اا ر ،ن دوا ا  ا ق ا  ،  ام درا

ول اا  ، ة، ر ،  ،ت اراث واا ٢٠٠٦.  

-٢ :ا ا اءاتإ وأن  و  ةدا   رة أةا ُاراذ ا  ل اا  

ًَر .و  ا اا إزا  دارةار واا   واةا    رة 

 زدة ة  د اء  ا-   اء-  ا.    ات

ار ا   و ى ادة. ،اد. ار ا أة  ا   ات

د و .و اد  ،  اتاَ ن ن اواة .أ أْي ؛ا واة ار

. ا  ا   دارةا  أةا ً م ا ادة ال اا ،  

دة ات    ا ا. و ،ار   د اة ا اي. اء

ا، ا  .دات ا 

-٣   و ،را ر ،  ،ا ا  ١٦-١٥ص. 
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َت أوطه ا م إ ،    :   إم"

   اب ا إ ان اص،  ١،و، " ص

و.ت ا ءا   رده ا يح اا   أةا  رو

ت  ى   اأة   و وام  ،اي

   اض.

ماا ا :، َ  واة    ر، واا

  اً  دوارا ز   ول ،ا  -   ا

ارق اا -   ا   موا ،  أي  ءوا

أة واأة ،ا  وإدراك ط، َ و إ  ا ا ذ .   

 وا  ،وأم    ا ،ن ار اول  رات اأةأ أْي

ف  و ،  ادوار،  ا  إ  أم أ  دا

،وا ا و وَ َ ا إ ا . رإ   ة  

ا الو (مآ) د :   أةإدراج ا دي إ واةإن ا"

(را ا) ر  ، أن   ا أة اا م إذا  ر

   واة أوا ".٢  

 د  ا أن ا إ  أي ا اض  و  فا 

ود ت   د (أْياف د ا،   ا ار 

ً د) ااا ، ا  فا أ، َ و ن  لا 

ء وا َ ا  ِ ض؟  أ  ء ه ا و

                                                            

-١   ،ري وما د ..أة اص ،ا ، ٧٠ ،٦٩.  

-٢ ،ا يا ا ،ز  ا إ  .  
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 ا،   يأا   ة  ان ره ا  أة

   ؟

اا :، اواة واا ا أ  ،     ا

ص َوا اق  ا . إن اؤ  د إذا  اق اُل

 ف إ واُقما ا ويو ، و   ا 

 ا اا  ، ر ا ا  َد ر

 أن  .واد    د   ا  ان  اأة

َُا ت ا  م  ق  ،اا  با  أم 

َا   .ىت أ م لا  و )(،  

 ا ل اأ  ه     ت اا ، 

ا ا   وا، ً ل او ا ،   

 .١  ا   اء ان ا دَ  ا َد إ

و     ءا، ت اا   و ُ 

ا و ا ه ا ، و إً ن ا ن،  

أ  ف ت. ااا  

اا: ب ا م ، ط  ذا ت ا ط 

ا  ل دون مُ أ ا مم أو َ  و  ا ار،

.ا ا دوارا ز  ور اة ا  ا وإن ، ور 

      ُ٢ا.

                                                            

 .١٢ط ،  اأة ا :ل اا وارج،  ، ص ١-

-٢ ءات أوروطإ  ع-ًءأ ا أن ا     ، ءل او 

ء إ وإ، :ام  ، ري وما د ..أة اا،  ، ٢٥٨ص :

٢٦٥.  
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او  : با  أةا  إ   ن ا، 

ر  امت وا ازارَ   ، اا ات  ل ِم

 رم إ ع إ .وا ا   ا ا ا 

أ اان    رت رواما ، م ءَ  ل أ ِم

  ،نا  أةا ء اا ٦٤%   ا ٢٠١٣  ،

 ٤٤ا% ،ا   أةا  ٣٢%   زارا ا ٢٠١٢ ،

ا ا  دة.١ ا ا اروام  او،   ت

ا ا   أةا ،  ذ و إ  ُِ أن  

!ا     

داا اطد :ا  ، ءا      

 م ،اطا  ولا َ اطا  ا ،   وذ

  ظا  ءوا  ا  ءا أ  ا ا ، 

  ا  ودةق اا أة مء ان إ لا ا  م و

خ  ا ولا   اطا  ٢ . ز  

مر اا- ا ديا: 

  مإ  م ا ا  وا ا   درا ا

د اأة ا زدة  ،إدة ز ت ا  ا  ال واء

ذا ،  اردا َر ؛و إٍ رٍةو ار.أ أا   ٣ و 

                                                            

1- LEILA RAFEI, Which country has the highest proportion of women in parliament?, 

World Bank organization, 03/04/2014. 

-٢ ،إ  ة ا أة، ا  .  

 .٥٠ ،٤٩ ا او، أ ء ق اأة ا واواة  ا  ،، ص ٣-
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دي أ أن ا إ  ا ا دي  :ا ا از ز

 ا   اي  أ ،  دي ل اأة اا

ا دي، اُ ي ًا اا  ،ا   ا ل ا

 ا ه ا ا  س  .ا ا س اتو

ل اا  أةوا ا  ت ا ز دةإ ف إدي، وا 

  أ ، نو وا رج،اا  اة ا  ا وا 

، اردا روا،   د ا رات، وأنء او.   

ا  عا ا و،  ) و ت إ ث أط

ر وواة ا ةا ا و ،ورود اوا ،ول اأة) اا 

 ٢٠١٥  مإ   ول اا  ءا  إ 

ا دا،  ا ما ) ءة ا(،  يد اا 

ورو؛ اَا  وي م ة إد  ن.د اا  ١  

ًدة أو  اإَا ن ا صوا ا   أة ف

  وا ااا ا   ص.دي٢  

   ل ا ادي:

 ا   ول  و ا ول ا  دي دون

 وجا،  :زأ  

                                                            

-١ ،ا   :ة اما ا و ورود اا  ا  ءت وأ ءأة وم

ا  اراتا   ءا ر ن أ  م  ن و  ، ا 

  .    ،٧/٩/٢٠١٦ اة

 ن  ،ت  اأة ر ر إل ار اري  ا   ات. ٢-

ً )رذ(، ً نا  ا  أةوا ا  واة اأة. اا  ،  و

ا ذ ا، ت ا و،  ي. وا  
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١ -  :ا  

 ا ) - و ا او-و أ أدت ا اي 

Labour( ره َا يا م أ ء ما  ب ي، و 

 د أن  ،ض واا ام    أو ة اا ر  م

و .ا   د و ن أةا،   ة إأ أ و، 

  ت ه اة أو ا وإذا  ُو ، يو  أ

 .ن اا ا ١  

 ،   أل   ،وا ا  ا و اطل

 ما  ل أوًا م ء  نما  دةإ   ، 

وى اوا دا اد، ا ُان َ ا اا .٢  

ا ا  ا و،   أم  َم ا وف اا 

  أةأاورو، ة رت وف اا و .ا    

 لا   ن  لوأ موا وا وا ء وال اأ

.ى اوا ا  

ا يا  وا ا  ، ءا  لا  ، 

   ،ا ا  ١٩٤٨و أرت ،   اًر  ا  مإو

                                                            

. ١٨، ١٧ص ، ا وا ل ام..   ، اب اي،  اأة ١-

 وامًأ :  ،ا  و..ا  ةإا ،د ن ت ، ، ١٩٩٩ ،

 .٥١ص

  .١٧ ،١٦، ص ا وا ل ام..   ، اب اي،  اأة ٢-
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 ة إت اا ، ُ اد أو د أوا   .١،٢  

ن اا  و، ا ًو وت ا  - ء  

ا - َإ أمأة مه ا، ا ور إ يوا  ءا م

ما ا.    

ت ا  ان ا  امق ا  ا  ا ام

 ََد با  ي اا ا  ؛  اأ م أ 

و و ،ا ا  أة إأدوار ا  روأ را ا طا

ا طا ب إ ا ٣.وا  ت أنا " ر 

 أة ا را ا ،   ا دا ُ م   

و لا ؛  و ،رات اوا اا   ا و

  واةا  أةاك اإ أ  ،ا ا ما   د

"ا  واةا .٤  

٢ -  :ا م   

ًرة داا   ،ع ا  ور ا أ  أةا  إ

 وأم ،  ورا ا رة إا  و م ء؛ا   

                                                            

-١ ُ  واد اا   فأن ا  ومأ أ وا ف ا   ظا 

 أةوج ا.  

-٢  ا ،وا  ا وا، ٨٩ ا :ا ا  )ءن ،)ا ،ام 

١٩٤٨.  

 ، درا  : ا اي  ا اتإن  ا   اه،  ٣-

راه، رد  ،ج  ،٤٤ص، ٢٠٠٨ ا. 

-٤ ا ا  ،ةا ا  واةأة: ا ةا ا  ات اض و

،وا وا  ، ولا أو ،ا، ة ، ج٨٣.  
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ع ا ، أةا و   موج  ،و   ق إ 

ج ، ا  إإذن . وج ١زو  

و ا ا ا د،  ،أن  اء  ار  ا أْي

دو" :(أة اا)    ر إي أا ا  دامت اا 

ل ا ا ء إا د ا … ً أةا  ن او  

ًت ام داما  ،او ، ف اا ".٢ ُو  س ا

َ    ءا إ َْ أا ا  ؛   ًداا 

ً     ةوت ا،  ره ا ا  ا

   ٣ادات ا. اًر

ًم ا   ك وو .با  أةوا ا  اعزه اأ 

 ،و ا  ا ا ت رج إطر اواج   إطر

ا ة ا  ،رة وا ا ر،  ا ؤأ 

.(م  ا د ) دوا ٤وا  

٣ - ا :ل  

 ا  لا أة،٥ و ا  اً ،ه  

                                                            

1- Valentine M. Moghadam, The Feminization of Poverty and Women's Human Rights 

SHS/HRS/GED, July 2005, page: 15  .  

-٢  ، ري وما د ..أة اا،  ، ٢٢٧ ،٢٢٦.  

ا ا ودرا اوت  ن  ا:  ،أً ام .٢٢٧ا ا، ص٣- 

ا   ،، وا مما ت اداب، دراا  ا ،٤١  ،١ ،

٢٠١٤، ٦٤٣ص.  

  . ٣/٧/٢٠١٤ام ، إ أون   ،ل .. ا اب اي، اة  اد ٤-

-٥   أن )لا( ُا ا ا    ، ىوأ إ   

 ،ا :ام  ل وا   ما .ما  ،ا  
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وا را ت اأد  سا،   ى أن ا ا

ََِ ا وا أا ا  ي ،ِ َت  

و ،دا ا ،ء وا  َْ   

َا .١  

ذات ا  وا اء او، ا  ا ا ل، 

ُا  واِا  ا  ديا ُن .ا   رةأة اا

 لا   ُ  ءةإ أدم دا  َع ا، ُو    

   ٢ أن ن ب ا، . اأة يا أن  ا اد

ا  اًل أ دور  .لطب اإ  أة٣ا  

ُ لا  أة ديا  ،د ات ا   

  ًأ   ،ذا ِ،  أة لل ار  و

ُِما  ِدً و ، ي .ز  ٤  

رة اا  أ أة الب رؤوس ال أوا   .أورو

و أن ا وا ُ ر  وروأة ال اا   نا

ا ، ارواإاَ ا قا ْ.ر  ءا ٥  

                                                            

-١   ،ا  و ا ، رة :ام ا  .  :وامأ ا 

امدأةا  ت ،  واةا ر إا،  .  وامًأ:  ر ، 

 ،را  ،ا ا  . 

 ا ا، درا ن  أل ا  اأة،  ا اة، اورة اد وان، ٢-

 ول ٦٠ا  (أ) ،لا  دة ٢٠٠٦١٣٦، ا. 

 .٧٢ا ا، ادة  ٣-

ام: ز  ا أ.   ، ل أب رؤوس االال م أ اأة و ٤-

، ٢٠٠٧ -  ١٤٢٨ دار اء  وا، ،ارة اأة  ادن واام ودة ار،

 .١٩٨ ،١٩٧ص

-٥ ا ،أةا و او ا : .ا   
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:ا ق اأن م  ر ذ ا ا و  

١- ُا  )ا،( ِ  أة وا  ء  واو ،

  .ن ا م  ضو  أن  ن ا ،ا  

٢-  واةا  ا د  رة ا ،ة اف اا :

اد ورج او دا ةا، ا أةا دا ،ر ا و 

  ورج اد.

٣- ُ را  تء وا   ا ا ُ"رذ"  ، 

 وا م  د  ؛)مُ  ) ا ا  ل  و

 . رةأو ا ما إ  

٤- ُا، زاتا  ،     أةا  زاتا، 

ُ ،زة اِ زاتن ا و ،اا  لب اأ 

ً ا  رةا  ا وا . ي  ا ا ر

ا  أةا وا   ي أنا ،  زات إوة(إزة أ، 

أو     ووم  أم   اأة َر ).زة إ

 ،  يا ي (ا أو ا اب)،  م  ا اد

   إأة ا  ى ا ، َ ب و أو   

أ،  ره  ع ا،  ا أو  أةه ا  

ا  دوا يا .أة اا   

  ى أن اا مإ ر ا   اءات   أة د

 و أن أ م، إ  ا أو  ادة ول . و

 با   اة وازة ا.زة ا 
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٥-  ض   ، واة اا و، ُا ا  َ 

ا، ت اا  ءا ورة ذ، ُد  لا وِ ا

   ١إ  أدوار ا ات ءة اأة؟

 " ا ،زل اا   وت اار اا  ة ثأ

ا  لا  ، تا   يا ا  م إ، 

 و)دم اإ(  وو  رد ر ةه ا و إ 

ا ا،   ن ا ُ   ءا".٢  

ر اا- ا ا:  

ُا ا رة ا  ؛ َ  م ات ة

ء ا وا ب، وت ايوع ا، ةأي ا،   

ًو   ذ ا ا  دة إو ،ا ا  

ا ا،  اا ا   ص.٣   

  

                                                            

-١ ،  ري وما د ..أة اص ،ا ، ٢٤٢.  

  .٢٥٢ا ا، ص ٢-

 دت اة دا -  ن  - ات حو ا ا  ل  ٣-

أن و َ . ادوار اة وا  أم ا  و .)(اا وون ، اة

  أةا  ل   ا  ض.ووا )  رومواة ا،(  

.ت اا  ا  ا ا ذ  و ُا و وا ا 

ا أة واوا ا .   ت إْنواات واوز ا  تر  دون 

و ذ   ر ي رة مِ.وُ و  اف ا ن  اأة او اء.

(اما) زا ج اإد و وم ة واا م  د قا. 
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ا  ا ز اأ أة:و   

١ - :ا ا  

  ىأ   ا ا ا:و ، )را أو ) ا

 ُ  ات ا اوً ،)ا ا(أو  )ا اي(

 وا    Patriarchat/Patriarchy،    و

  ١س.

 : إطا  رات  ١٩ان د  ت  اي َو ن 

  ٢ اد اي ه اة  ا. ،)ا اةال (

    ،   أ ال اُ     ١٩٧٠ أمإ

 ) اُل أ ا ط (م Bachofen، ًوMorgan رن 

. وا ات Patriarchatأط   ا و ،(م أي)

ْ ا ا فت طاداَ  ا ُ ورت  ،أط 

ا   اِد ،ا ررت او ، و   

   ٣س أرد  ا اادف.َو

 ا  غا أوً وا ء واا م  ،  و

ا  ا امة ؛ا ت  ،  ا   ي

.ري واا   د اد ا وأي. ذا ا  

                                                            

1- patriarchy (jurisdiction) definition, memidex free dictionary website. 

-٢ ،اى ا ريا ا"  : وإ ا ت اا  ا 

ًذ".أةت ارا ت  ،  

3- Definition of patriarchy, oxford dictionaries website. 
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ز ت أن اى اأةا و ،  ا   وأ، 

 وأ ،و ،ووأم ، ُنادا  و ،د 

.ه ا   أة١ا   ا  ٍتاا د و 

د، )َ  َْ َعا ( َوا ،ا   را 

   ٢. ااء

 رد ن مف اا  را/ه ا  ءو

 ر ات اث  ت،  ى أموا    ،

 ته اوروا ة واا :. َُ ةا ا ة ضا ا

أ . ا  َ ما اَ اء ا، ُ م 

ً أ  ِا    اُ  ،ة  ا  

اا وم. وأ را  -وإْن  أًا ة ا - م ِا 

.ت ااا ر٣ 

٢ - اا: )رذ ( :ير اا  

 و   اض  ال  ض)اي  )اا آما

 ادف ر )ةا ة دات ا،(   إ  اء ا

 إ وط رِ ا ى أن ،واةو اَ أةا م   

  م و وج، أ رو ا  ًوي أو اوا  ا  

،ا م   َة،وزاا    ا  ُِ ا ن 

                                                            

-١  دة  :أة ا را  دي وأح اموا ا دا ،

 ، ر ،ا د واا  ،ةا  ،ا ا ٣٥، ص١٩٩٦درا – 

٣٦.  

 .٤٥١، ٤٥٠ص ، دا م، مة ا اي،  ٢-

 .١٣٢: ١٢٩ر رد، ا ار  ،، ص ٣-
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ِات ا،   إَء،  و  "ةرة "رب ا ،ت ا

. و ء    وَ او( َا) ا  ا  أو

وا وا اقا … د اقأ إ   وذ لا ا د

 ١.اي

ل  ُوع اع َوَ ،ول ه اات م إ ا واة

.دا ا  ر اا  ا  

 أا ،ةدارة ا تا  ك ،:  

 ك ن إدارة، وأ  ةا  ول: أنا.ةا    

  أةوا ن ا أن :ماَ ،ْيأ . إدارة  

  .ا اأة ا: أن ن 

ا  ن ا أن :اا.٢  

 ا َُ ،نون ا قأو ا ،  يا 

د او اا، ه ا ُ آنوا :   } إ َِآ َِ َن ْ

 َََ َُناَُْ اِ َرب شَْا َ َنَِ{ )ءم٢٢ :ا(،  ا  ا

؟ادا     

                                                            

 -١ أ  ل: اًدو ا أةا  ا ا ٍت ا"إن  و ادوف اوظ

ا را  و، ً أةر اا إ  ًو   … ُ ما   أن  

 ،ا ل اأ  ر اا  أةا   ا اا، " ة  :ام .

ا ا ر  ا  :ا و أة اا ، أ وت ،،  ،دار ا

١٢٤، ص١٩٨٥، ٣.  

 -٢ ،ل اا  :طا ،اواة واا  أةق ا ،ط  ٢٠٠٥ ،

  .١٤٤ص
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ٍ  وا ل اطت ااا  اردةءات ازع  وا

   أن ُ أو ُ. أُ ،اان   ادة

ا   نانأْي ،ا ِ َ َوااا  را ،  ا

َم ير : ولا  ق واما مدارة، واوا ع واا

  زق. وا ا إذا" أم   ناَر َرا   ج  أو

ا و   بوج ان ا ،با، وا و ٍزاو  ا ِآ  

  ار، وا  ةا  ،  ذا و َ ".١ أ  قما، 

َي اأة أ : أ أن  يا ورات ا   ، 

أر   أ،   ر ا  وا مر ا ول 

  أو؟

ر   ،ر  ان اي أ - دار  وَ-إن اا   اب 

 وأةا و ،م  ق إما   ا د  لأ 

اِ، ا .   

وأ ةا، ا   ثما  را"  ،ُأة مق ا إ 

. ا ا ر   و   اول ات  ،اا و

زا، .ن وا  وأ   ن ء ه ا 

ء واا ء ووظ٢.ا  

 ،َْه اة ووَ    راات ا اي أمْ و

ُ ن أن   :ان     ار ن دي  

                                                            

 .١٤٥ا ا، ص ١-

-٢  ما ا ل ا ا   )أةدة ا(:ام ،  ، ر اذا مأةا ، 

  .١٤١ ، ١٤٠، ص
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أط     أن  رأة ا؟  :أ"ُ أ ر ما ا 

ً ن   ن ذ أة؛ا  ف ءا را ا "أن  ، أْي

ْ ير ات ازَ ُ ارأنذ اا  أة ك.١  

٣ - دوار اا :   

 اأة  ا، وو ا ،  ا ا   ذه

وا ، ُي أدواًرر اا  ا ُو .وز    

 .    اد وا ،)اا ا  )أًم

ه ا  وجو  ير اا  ا  ،دوار ا ط

 -  ن  ،    ،م ادوار  أْي ،)ار(

 ات  أاد اة،   اة )ان ا( اُ -اوف

أةن ا َبا" ا"، ن و. وا ا  

ا ا ت و ُ ،  تا م  أو رج ا  اء

أم، ط اا  ا ا ا    اتا 

 أن أ اواة   ،  ر ف ا  ،وامثار 

رذ،  إذا أ ء إا إ ْ.صا و ٢   

ورُ  ااء ا  ءل واا  ت  ا  درج

ء ا ، ظ   ا   ت، وا أ  ن

ءاتا، ت اوظَُ  اراتت ارات و  ءا ل ط

                                                            

1- Kate Millet, Sexual Politics, Op.Cit, p: 93. 

-٢ ،ا يا ا ،ز  ا إ  .  
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.ءات روا اا و، م ا  ت  ١  

  ٢؟ ا س إ د ال  ال

 ن ا وا وا ُ  ثمر واوأدوار ا ، ُ 

ِة، آا  دوار أةوا ادات ال ا ا ث واا 

ُر وا  نا  زال  تا  نا  روا ،اوا

ه اة،  إن ا ا دوره  .َ ،    أَ وات

  ياد اار ا".٣  

٤ -  :وا ا ا  

  ورد)ا ا( م  ا ن ٩٤ا  و  /

:م وا "م    و وا  ز ر اا 

و ووظ ا،"  او:  

 اة   ٤-  ا   او  -ا ا  اط - أ

.و ووظ زه ا     

 اة     ٥- ان  أ-  ا ا  اط -ب

.و ووظ زه ا   

                                                            

-١  ء  ،ةه ا  ا  نار  ة اتء اد ا زي ر  

 . ق رات اواة  ال    أأة ا إى ة  ،م  اداب

:ام ا   ،ء مزي، م   ،  ،ا ا ٢٠١٠، ١و .  

-٢ وف ال ا ا  ا  ء اا  ا  ، :ام  ، ط

  .٢٠١٠ - ١٤٣١، ١ ان،  ،اأة وا، اة

 .  ط ا، ٢٠٠٧ اب،  اواة، ْ، اأة وا: َو٣- 

-٤  زواجواج.  ، أور ارج إط 

-٥ ط ذ ن أوا.  
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ا   اطل واان   ورة  ا ا - ج

.اض اا   

اأة  إع  رة ا ر ،  ا   أ   - د

 إ ر ا، . أى

 - ذا وِط ،زو  عا  أةا ُا ،ر   ا  

١ ُن، وما  وب اا  .٢ 

 "ا ا"   ) ا ٩٥ : م  و  (" افا

 ا ا اد وزواج (اcouples ( أن  روا - 

وو - َد أط، ُة او،   وإ ،  ن وأن

أ ى   ا  ا  غ ات وا ، و

وا ٣."ا  

 او طا  ا ا :  

واد  ،اب   ذ ارا  ا  ًدا،و أاأما  ًأزوا - أ

   ار ، ا  مع ،أي ا ن Partners & couples ًزواج 

                                                            

-١ ط) و +ورة ٥ ( ا وب ا أ  ،  وجا و، 

 م  ٦٩(اd  - +٥(  ا  ت اا  ت و/أوا و" :

ا ل اأ  ا واج ،ار اإط  با ذ   …   و 

."ا ه ا 

  -٢ وب ااMarital Rape (هوج وا) ا َءا: ط  ،ا دون ر ا

ا ا  ء و :ام .Marital Rape, Glossary of Terms, palomar website 

 -٣ ا اا وا ة، اا اْ  أة١٩٩٥، ،  جن وإ  ،  ا

٩٤.  
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  اد أي د  ده و  ا  ء.اد و

 اف،  دون أن ُ دًذ ار اب ا   اأة وااِ -ب

ُ أو أن .مم  أو اف اع أو أ  

  ١، زوإأن ر  م دون اع   اأة او  - ج

 ا  أنو     ا ا ا. 

 ات ل إال   - ن اطل وااِ و-  ا  - د

ا ما وا. 

 -  ا   ا  ن و ة ،أنر ز؛و  

.با   ا 

ُوو َا  رةا:ذ ا  

  اض ا أمِ ه ا أنًوا    ،با و ط  

ا  دا اا اا ،  ب أمى ا اا د أ، 

 ات ا  وا ا ام  إ  م   ا  ا

 ة  :  

                                                            

)  ا (أ) ا   ا اء   أل ا  ١٢ء   ادة ( ١-

ام ا  ل اأة  ت  اة أو اا   ااأة " : ن 

ا ال  إذن   اوج  أ  ات أو ات   ال 

و -ا  و  . و اول اطاف أن  أن ا  ل ،ه ادة

ب -ا  ذنا ا  ن  ، أةق ا  ره ا  نو".  :ام

طاو، اا   رؤ ،اإ ا  اط ، ،أةت ادرا ٨٥، ص١٩٩٩ ،

٨٦.  
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  و ا ،و  ،ا ب ا ا   - أ

تو؛د ا .ا   م١  

ن   ن  اة م وإ اا، ِب ا ا -ب

 اا اب.إوا   

  ة ا   . ؛ر  اواج - ج

  ٣ ادر  ا او. ورد  ن ا ٢،إء اء  - د

 - ا   وا،  ًم و ول ا أر ر و ،

 ء  " ة أما ا   ي وردا ا  و ا 

 اقم  وا، بدة ا أةا ."٤  

 اة  ع  اه    ،ا  ا واب - و

   ٥اة.

                                                            

-١ ء اا  آنا  اإ  اتَ ةان  … وا ل ط ) ا

وا ء اا    يا ا (: ،  ء ق اا ،وا  ة

  .٥٠، ص ٢٠٠٢ ا ا ، درات اأة اة، اد اا ،  ات،

-٢  ا  ودة وإ ات و ، ا ط  إن ا  ،أةا   

  ا.  ز ا ا  و ،اأة ا  ا ر ا، و  أ إ

 ٍد  ث ات  ا ا  إُب ،أ  اطل ا" اأة ا ًد ٣-

 ، ا٢٠٠٥ا اة، إار  ن ا ، . ام : اطل أ  وا  اأة"

  .١١: ارات اا : اواة، ص٢

 .١٢ا ا، ص ٤-

-٥ وذ اوا دة اا    ن دون أن ا ا   ، ب

ت اا  ،  إوا ا   د   ع ال واطاع أم

ا اِ . :ام ،ا  د ،ل اوا ا ت ا ود اا 

،ا ر ردنن، ،ا ١١٢، ص٢٠٠١.  
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 ام اال ا  اان ة ن اق اَ  - ز

؛ا ُ امه ا ى أنام  .أة اق ا١ 

   ا  اأة: - ٥

ُن ا   ، م   و    نإ 

 ،ا و ا  ا   ت.٢ َ  ن

     Cross-Culturally  ت ا ،

:أ  ة  

 )؛ٍذ (و أ )ذً(إطره اك  ن  ،  ار ر م - أ

  . اى اإ اًدا

 ات  ل اذ  اِاُ  ي، إد ر  -ب

ا ا ا ا  ف.٣  

ً ةا ا  أةا    ذ و أو ، 

  ًمو  ،ير اا    ج  وو 

تا :و ،س اأ     أن  ،"أي  أو  

 ا ذ   ،أة أو م  أو  ةم أذى أو  

ا  ن ااه أو اأو ا ا ا  اف،  ذ اء و 

"أو ا ة اا .٤ 

                                                            

-١  :ال إ"ق ا ى ار اا و -ُ وا ً  صء اا 

 اأن امن اي  اض اي إ  ات ا   اار ا- ً أة

  ،  .ة  او، اق ا ء ات. ام  :ة اأة"

 .٢٠، ص١٩٩٩دار ء  وا واز،  ،إل إ ، ا اي، اة -٢

  .٨٦، ٨٥ا ا، ص ٣-

 .١٩٩٣ د  ا  اأة، ءإن ن ا ا ا  اة، ٤-
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 اا اوا ا ءع وذ ؛ا ا   ي   وإ

)ُ( ذ يأن ا إ أة ارد ا  آما ن ا  و ،

 يا  ، وا اأة م ي ، وال  أن ذ

أة مذى ا أن ا وا  را  روا ،  وجل ا

 وج أو  حا  ا،   رج ا)ن اا  

ا(، ُ فوا ن ام  .١ي   

ه ا   دد ذات  ،و   تراا   أن  إ

ر ،ا   زو  وجق اإم"   ا   د

 ت  ءا، ُو  أةض اِ  را  ر  

ة اة واة ا، ا  واةس اأ ".٢  

  آ  ا  و أةا  ،  ال-و  

   ، أ وإُ  أم ة  -  ، رة ار

 ف ء  ء، وو  ،    فا  ذ ا 

  ا  ا  ء  ا، ٣م ٌء  . )؛اض(

                                                            

-١  نما ا،نب وردن واوا   ت اا     ا  و

  ا  اذ   ا () ما ت اا    ين اما

) را :ن )، امم ،ما  ٣٩٢ر ر ،ء٧/٥/٢٠١٤ا  ، اد  وأ

   ا اي.  اة

-٢ ا  إ ،دور ا ة اا   ق أةا: درا     

ا   دا  ،ةا  ، أة، را ،ا ١٠٠، ص٢٠٠٣وا. 

-٣  ضا  عا ن ُ  يا وط أة اإن ا" :   ن 

 أم  وج إ  ا  . ،ا    ذي  د مدرة

   أن ا م أ  عا   م إذا  ر أن  ا  ا ؟   

 أو ا   م إذا  ر أن  ا  ا  ا  ؟ا" . :ام ،ا  

را ور   ص ،  ،ا ا   ،١٤٤.  
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  و ،وذ اا  ا    ء، طاف اا  ا

  ١.ا ااف ء  ال اري

:راى او  

َ  ا  ا اً ي يا- ذا     ا إ - أو

ا وا ِ ،  ممة اوا ون اد-  ىم م 

  ، و   ط وز    . ورد

 ا  ة  ، ،ب اء أو   نوا ا

أو    ااء ا  اة اءة  اظ،  اق، أو

ا ،دات ا ا  ث ا  و ،و   ا

  و ا اة. ،وة ن ا ض  ،رزا واة ار َر

ًم - َو ا  ز -وا  ورد  ، ةا ا  و

-  ا  ا ا إ ا ، ا ا   ٢.إن  

ً -  ُ  .تا  ا  أم ا ا  رةا

  ،ت ط ا ا  ت ات وا  

ٍ  ،ا ر  و ،م (دا ا) ،  

ِ  ر أو  ش،  أةاو     ور ،رة

  ٣ار، وامث ت ت.

                                                            

-١  أ ،مدت ا  أةا  واةا ر،  إا ، ٥ ،٤ص. 

2- Report of the Fourth World Conference on Women, Op. Cit. page: 49.  

 -٣ ، ري وما د ..أة اا،  ، ٧٣ ،٧٢ص.  
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ًرا -   وا ا ا  ًع أُ أة، إا  ، 

ا  لا  ، ُ (ا ) ا  ،  ةا   

 أ إم ، أو را  رج دون  ط  ة،١  

.ا ا  ا وا  م  

*********  

   

                                                            

أ رة ارة  ارات اى  ارات واح، و رأ اي  ١-

 ًر ١٣ارات اوا :ام . اا ،  ،ة٢٨/٢/٢٠٠١ا.  وامًأ:   رة

 ،   ، لر.. أط ء.. أر ءم : ٢٣/١٠/٢٠١٤ا .  
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 ثالثاملبحث�ال

ري اا ا  

 اأة  ا ر
  

  

ً   ب   ةا ا  أةا   ةم ،  او

َات، واور ا س ح ازت دون إ،  زادت  أةة ام

 دورام  وزاد ا    ت؛  ى، أة ا 

 ط إ  ت مو ا ابإ  ً  د،  

ا اروا وا ا يأة اوا ،     وا دار

 اب اي  يوز   ا ا د، و ُِ ا اور

ر  رات  قا إ (ا دا ا) ، إ    

    دا ذ اذج ا ا. امٍء

ا يا   دة اإ ت واوا اا ا ط 

ت  اورت ا  وا وا  ،اردم  اب

 عوا،   ت.و   وذ ور: ولأ ا  

ر ا  دات  ،اا ا موا   ا ا 

ا ،  ،ا ا  ذ واوا  را ا 

ا ام ا  : وا ادي وا را  

.ا  
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  :دات ا اري ا  ا اا -ار اول

 رأن ا ا  ًأ      ا ار،  وإ

اا   ، و   ت ا و ا  

 ا،  ةاا ت اوا، د  و " ورة

اا ا  اا  تا،  ا  ا ا و

 - ن ةأ - إ ت ذات     وْت ١؛اك"

  ا س، وُث ا، ا دات  ،ظ اي

ذ  ل؛   ورة أ  :را    

  ورة  ا ( ا): - أو

 إ مأإذا م تا   ي ره)ًءو( ُ  )ن( 

 مو ،ا )أداة(  ر )ا(،     ظا 

ا  )ا) إذا مم إ ه اظ وات  زاو  .وات

ُ  أ  و ،و)ا ا(  ا )دواتا/ 

ف من   إ   اظ وارات، و  ،)ات

 و ا    ا، أْي .٢اإط و مق اح و

و  ا ،اوا وم وره ا  ا، أْي  آل إ "

"  ا، و ،ا ا ا  أو ا   اء ِء إ 

ٍ ا  ت  ،واع   او)ا(و )ا٣).ا  

  
                                                            

-١  ةا ،ا    ،ا،  ،ا ا ٢١١، ص١٩٨٧، ٢.  

م   وا واز ،  ،رة،  ات  اب وا، اة ٢-

  .٤، ٣ ، ص١٩٩٧

  . ١/٧/٢٠٠٣،  إ أون ، ارة، ا : ا وا  ا  اح٣- 
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ًم - :ا م  را  

ٍ  ا   را   ة ر   دة اوإ ،

م  آا  ا اما ا  أط  و ،وا   

 ا" : ز  أم  ،"ا   درة ت  و

ً ن ا  ؛ا  ً  ىأ  ر   ا 

ً .ا  ا ا ١   

ع اا ه إ  را  أو ا أمو ا،  م

 اً ً  ته ا  اا" و ، ق    "  

 دا  ا طا ًأا ا   ان إ إذا 

ًأ .ا ا (ا) ،  ى  أو ى اا  اء

ا  دةا)  ا، مة ،واوا …(،  ر   أ

" الا  و ،ور ا   و ة وا   

من اما،  ا اهو ا ا ة،  ياوا ا  

ة اظ ا و،   ا، ض وو ،زا و  

 أن  ،ل  ا وأ أن رس   - و ا - اأة 

 "   و ،  .٢  

ً - :را  

(،  ًُرا (ن ات وا اد   او  إ

 ُو ،ما ا  ا اا  ُو أو  ى  

                                                            

-١  ،  ، ا اإ  ،اتا دة إة١اا ،،  ،ا  اءا

١٤٠٦ - ١٩٨٦، ٢٨١: ٢٦٠ص.  

-٢ وا ،ب ا ، أة رؤا  ،ا ا  د، ف واوون وزارة ا

  .٨٣ ،٨٢ ، ص٢٠٠٣ -١٤٢٤، رن ٩٧ا، اد 



 " أةا"  ا ا ا205 

إ، أن   ،  ر ا     ، و 

رن و اات ا ذا،  وات   ْن …  ذاأ

ً    ةا .م ١إ  

أم م م أم ت اب ا وذ ادرا  ،  ،ا

ذا  ظة  يم ن أ م وا ن  ، اأومى 

ب وا  ا  دراا ا  ا ذجو .و رؤ 

 م أم واج اا  ٍت ًأ م   ،ة اظ 

 أةار ا إ م و  ُد  أم  ءا  ؛وم  د

ا ا و !ع ا  أم   ا ا   

ا وا ؛م (ا ) ن ذاما  ،  يا   وره

   ذ   م  وا  ٢ر . ،ا  ه اات

 )ا ر(.٣  

  مواء ا ا:ا - اًر

    ة، وارًَ  وًرا،  اِ    أء

 رة، ول ااا    رو .ما  ا واء ام

 ة،اووا   ل ُ  دق أو .ما ا  

ت  أْوإزا ، ا ن ا م٤؛  ذ  ا 

أداة  وا ب وا  ا ا ، وإن ن اذج ا ه 

                                                            

 .٦٥ج،  ، صإز ،  امم ا ١-

-٢  د ،ون او زا دا صا ،  ،٤٥.  

-٣ ام ،ا   :   ،ا و ،م   را وي و ،

د،   ،١٩٨٧، ٤دار ا.  

-٤  ء ا ، اودور  م صا ،  ،١١. 
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ًذ ا ا ر ، ذً ا  وا ممت ا

  رت اواوا  ،ا   ام دي اا 

ار وا)،  امج ( اي  ود امن ووزة من، 

) كوا  ذا  بوا ،(قا) .(ا ١ا  

  ا ا    و  ه ا ح إ إذا

 اا،  ت حط ،    و إ 

ا ت اا،     ة تطإ و

وه د ا،  ُو  و م   

و،   ر ت  أم تو ، ،  و

ُ ن ض.ذاتان و٢  

  ا اوأا ا ا؛   و  

ا ،د، اا ،ا :ا ؛ وا ن  د راا

ا  ،  أو ا   اء، :ث ا    

:وا  ،ا ا ا أ اِا) ا  ا (اوا 

 و،  ار وااث ا واا ًر  اِ ؛ هر

ن  ااض ُز ل ا اا ا  ا اا ، 

 َِ  إ ،  اض او  ،   ا اِوُز

  وضأا.وا اا    ٣م  

                                                            

- ٩٥، ص٢٠٠٣دار ا ا،  ، اب اي، ا اد و امن، وت ١-

١١١ . 

 .٥٢ ،٥١، ص،  ا م  ودور ا ءا ،  د. ٢-

-٣ ..وا ح، اا  ا   نصرؤ ،  ،١١٦ -١١٤، وص١٠٤. 
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:ما را  افا، وا ت اوا،  ا 

 غا  أي ،إ ن ا ا  وا  

را/١وا.  

:ع ا اا ا   ب ذاا ا ،ع اا ا

.٢ا  

مر اا -  ا  ةاءة م يا ا  

ر اا:  

     راا م  ،أةا   ذات ا ا

و  را  ا ا  و  فو ،ر اا  م ؤ

ا،  أن    ، ا ا    ، 

  رة إا  و ، درا إ   و  . 

 :اا  ه او،ر، اا  ،ا واة وا  

  ق امن.

  اواة و ا - :أو

ة ا  زاد  واةا إن ر، َذا   ا  ياا أة   

                                                            

-١ حا  ا   ،رةا او ا  :ا ،. 

-٢ ِا" : إز ما ل اَ ا    ء ا أم ا ن أما م

 ،نا   .أو أر ا ن وا  ث إ يا  ()ً ن أرا 

ً  ، ن إا م،   ،  رو ِ َِ  ءا موا َ 

ا ق  ،او ،ا اطا    ا  ا ن ا

   لا  ن ذ ي إا ا   يك اا ا  ،ذا 

    " :ام . ، اإز مما  ،  ،ج٧٠ص.  
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 م اُ  ا  أة؟ ًا، ن ا  ١.أي  

١ - :ا  

ا ٢ ُا   ،   و ،ا وظ  ا 

 ا ت، وال واا  أةاذ   ًط  ،وأ مإم 

ا ز سأ  ا ا" ووإ ،أةوا ا  ةا  ت وا

ا    دةرات ات واوا ا  ص، ا

 أةوا ا ".٣ 

ن اٌء أةوا ن ا  ت وذاتاا ق وا  

ظا، َََ ََ  ول أن  وظ  اا ء اأ  ي

ُ ،وا ا يه ا ُرا  أن   دون أن ،ا  

 ورة …  م نا  و  ، ذانا و م  ،

ُا إ م ءوه ا     ؛    ن أن

ً ءه ا يا ا ا آ ى، إء اا   

  ٤.ان"

َ و    )ا( : أم أة واا    ا

                                                            

-١  ،  لتا ة اإزاء ا  أةا :درا  ء اا ،وا ر 

 ، ،ةا  دا وا ،٢٠١٥ ا، ٦٧ص.  

-٢ ََ   ،آن اا  س .ما  
-٣ وت ود ،ا  أةق ا ، ن ا   ،  ،ا ١٤٠٣ا، 

  .١٧٣ ،١٧٢ ص

-٤  ،اما   ا أا ا او ا : - اقا  -  

ار، د،  ،١٤٠٠، ٢دار ا٥٣٦، ص.  وامًأ:   أةي، اي اا ا 

  .١٥٥، ص١٩٩٩ -  ١٤٢٠،  ،أ ا واة إ ا، اب
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 وا ظا  وا موا ا ا  ،أةوا ا  

ُ  وَو .  

  أ أم سأ  أةوا ا  ازنا ا ا أ و

أا ، .ا   س أن أأ  ١و   

   "اواة": - ٢

د ام  ا ا و ،دا ا :إ اا   ن

ى ا أ  دير اأن ا إ .ا  دلا   -

وا ت ادا  اردا -  ض ا ىأ د إ ف ا

،موا م ف اا وأدا ى ا ر  ق  ،نوا

، واال  اة ا، واا  اة اد ا يأ او

.٢ا  

ُا    واا   دي، وإا  ارق اد

 ل .ا لا  واة     و . ال

 ر  ن أن ا ا واةأا   لا  ه     ن

ن. وذا ن ا  ن  اواة  ال ى  اس أن 

    ٣ ر أن     ل؟

                                                            

-١ أة  ون، ا اا    ،  ،رة ا٦٢صوا.  

  .٧ص ، ، د ا واد ا ا ، اؤن ان ٢-

 " إ مٍدأة إ ا اع  اواة  ا ن ""ا ل و ا ن: ٣-

  ا ر  نو ، …  ،واةا  إ    واةه ا 

 يا وأً و وا ا   ر ًا   ل او .ا  واة أن ا

   وإ ،ظل واا  واةا :عوا"،ا   . :ام ن،  و ا

  .٥٩ ،٥٨اأة   ا وارة ا  ،، ص
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 ا  واة  أن    أي أداء   ووظ  ي

    ،ونأآُ نوا  د   ه  واةا   ا

.ا   

و ار ا، ا ا  اق ا ا دي إ اواة 

ِا  ً   ،  ا دا  ا ا .١  

 ، ا   اَ ،و  اح امي   اواة

  ا  واةا  َ   َأ  :  لا

 اواة و  ارع ا ،وان. و ا ن ال  اواة

أ موا  ا ا ،   ارق اا  و

م  ، دا  .ا  ي ذات أ  ارقه ا٢  

 أة أوا ا  وي اا ض  .ا ى  وا

وان  آد وزو اء اواة  اق " :اء ا ادرة  دار

 ويا   نا و ،ا و مما ت واوا 

"ظوا ٣.ا  

 وا ا  واة اإوا  واة اا، وا    

ُتاء واا  ويوا ،  هو   أةوا ا  ا

د ن أن ،  كو .ت ووا وت ا إذا إ 

ا ت اراا   َا  وقول ا.٤   

                                                            

-١ ،ا  نمق ا ،ا ا   ا  .دار ا    

-٢ أ ا مدأةاا  ت ،  واةا ر، إص ا ، ٣٧٥.  

 -٣ رى ا (رواة ا) ل (ر اا )  ا ا ا  ،

.أة وا 

  .١٦، ص١٩٩٨ ،  ااوي، اأة  اآن، رات أر ا، اة ٤-
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 ا  واة ا أةوا ا  واة ا ،  وأن ذات

ُ ُ أن أة، وإ ذا  ه ا إ   ه.َء   او

اا ، ُ  ي ذاا ا َِا د   ا) دا

(ا، ن ا نا  وا ا د نرة ء أ  اا  

  وأم  إ اة ، . ال

ًم - :را  

ز ث اا  ام   زهأ ر وا  ا

اء  ه ا    ا ، َن ر ر ، ات

ُ ت اا أو ،أة وا ا وا   ه

ا   ا، َ  اذا ، ً  ،موا ا  أن ا

َء زو   ة وا  و ظ عم    ؛ارا

 او ،و  ا  َم ا  ةا دي إ نا ا ،  إ 

.  

 ر أا  ن ا - وا ت اا  يا

 اي   امن،  وى ا   إٌء -ا أة

  را وً ا  يا ي واا ا  أةوا ا

  ١واأة.

ً - :ا  

ف   ا  ا ا   ا ا  ،ك ا

ُ  )ا(  )(،  ر. ومدة واا )ا(  )(  

                                                            

  ااردة ار وواة ا ا ل ا ز ا اث  ى -١

 ١٩٩٥، .أة وا ا ا ا   
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إ اق  أَب ا. وإذا ن  ا  و، م  ادة ،ءَم

 وروا ا  ا ا قن إط ،ا ا .ا ه ا

  ءأن ا  ء وط .إ   ،م  ل  ه 

ُ  م ا  تا ِ يا  Development، 

و،    أ ءةا  آَااي  ا اري  ا و

  روا ا ا س أمأ  وروا ت.اا١  

    ا ا  ا   رة دة اا

مة اا  وا، ُ ول وإْاً وأ؛ ُ    ة، وإنا ْأ 

   ،ما  "ة اا "ا  Development،  يا 

  د داٍت ا تا  س ا ل  ،يما ُا 

.ُ٢  

ا    ُد ، دئا أ ا دا  

،ذا ُ و و َ ء ،  ة وق واد واا 

.٣ا   

ِأن ام ا وا ازن،  ،ام وض أن ا و

  نما  زا إ ا أ ا قإط  إ ا وو .

                                                            

-١ ،ا ة وه ا ل م :ام   ة: دراا ا ت ارف، م

 ١٤١٣ ا ا  ا١ ،، ،ا ،م رم  ء ار اري 

  .٤١٧ ،٤١٦، ص١٩٩٢ -

-٢  وا وا  ا ا)إ( وزات ات وام ور اا ،

 .٤ص ،٢٠١٣  ١٢ ١١ ،وآق اار ا ، او ا او   ون اأة،

 .٥ا ا، ص ٣-
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َأا  ةا  ا ؛   أ رت ا او .ذ ام

.ن ذام١ا  

 او ال اا ر  ا ا  ا   ُا 

م  أ ا، و ، وا إ  أم  ياد ياد

: ا و إ ا إ ء  ََر  ا  وع ال َر

 ولق. اوا  دا  ا اا وإرادة ا ،وا وا ا

 ،ا   ذ  ت  َأ ٍ   تا 

 ادي  َْ امن ُ ن ار ا  أ اق. أْي

و٢.وا  

ًرا - :نمق ا  

  لا   دة)ا( ره اإط ،  ا  ن ا

ٍء ل . وا    ت او )ا(  ا اوا 

 و ،او ٣ عه اا  أن  ا   ، وإ .  

                                                            

-١   ر  ات ا أت أن م ١٩٧٤ا موا ا ما  ي ،

 ا إوو  ن ةا و  ذرو ١٩٩٤اد  ، ا ا ل ا دارت

ٍو     ب  ا و  ت اأ  ، ى ووإ  

 ت ا . طح  ا ة  ل  %١٦ات ا ا  رب 

.ات ا  ف اا  

 .١٨: ١٤ص،  ، د ا واد ا ا ، اؤن ان ٢-

وام  .١٣دار اء، (د. ت)، ص ، ا، اق واات وات او ،وت ٣-

ًأ:  ، َما  نمق اْ ا :١٩٤٨  و ،١٩٩٩وا  ازما

 ان: ا ،  ر ا ا  ن، اورة ا ة وات،

 ،وا ممك اا :٩-٦ا  ٢٠١٤أوام . ًأ:  إ ء، ارا أ 

 .٥٩، ص١٩٦٠ ، ٤ د ، ،، د٤م اا ا، ج
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 و ُ صا أن "ا  ا إ ذ  سا اِ  

 عء ا ،  آ  ء أداءأو ا " ،١   وذ

 ا  ا  ،(ا) و (صا) ع ا  

ره اوا و ه ا ل إ، اَعأم و   م اء قا

ن اص  أو ار، وه   أو ص، واء 

 ،رع اا ر ا .ا ا  و 

وا  "ا" إذن د   ق ا :ت أ   ،لا

  نما  نمق ان، وما  ع وا أ َا  ،

  ٢ م. -وأاًء - و اق ا من 

َ نمق او ًمإم  أة، و     و دو

 نما ؛  م ُ،ر  ٣وا ا اا  رق د و

؛ا ُِ ا ا  ،ا  ق إه ا ةم 

اُ ر اِو م ا  نمق ا-ره آد-  إرادة ا إ

و م، ُواوا   دوا    ف أةا  

، ُْ او ،  يري اا ُا و )رة(و )أ،( و 

ُأر وا  وأ ا ا،   ةم   ق ط

وا، و:  ،ةأ و ،وا ،ة، واا و   د

                                                            

  .١٨٤، ص١٩٧٧، ٢ ا،  ، ار، ا وى ن او  ه، وت ١-

-٢  ،   ،نمق او ا اث ا٦٠ا ً  ق ن اا 

  .٣٠ص  ،، امن

-٣ ا  ، :ام ا  ،ا  نمق ا ،ا ا     .  
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ًا  ،  و  أي، وا  ا و ،ا ا

.د و١ا   

ا وا ا ا م،  ا  ل ا- دون -  

 ا م و:  ، أَوواة، َ  رو  إمٍف

 روا ف  ،رضواُن .ن ا ا  أةا   

ر اا -   ا    را  ةاءة م

ر اا: 

  ؛ا ا ا ا ا  ل ا ا َو

وا ت اا  أةاوا د، ء  ز  ا ا

 ، وذمة  اءةأز و ارا  ا ار إ اءِة .  اأة

:ا ا   

  ا ا - :أو

ُ  أةا  ياا ا  فا  ا ا  ء، 

ُا  اتأوو زارا أو ا ا اا    

.ا    ا   ا را    ،ةا

 ط ا اَا م و  ا  ورة  أةا وام 

  ا ا  ، وُوا .وا  وه ا ن أن 

دو .ا ة ا ا  و ٍم ُ   ل  دا  أةا

:ا   أو أن ا   

  

                                                            

-١ :ام ا   ،ا  ا ء ا ، ص ا ، ١٠٢.  
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١ - :ا   ء أةا   

  ا،    اء ب اا اًءا   أو ،

ت واا   أو ،وا ت، أو و ،وا وا  

وا وا  اً ادت واوا .١ ُو ُ ا اِ لا 

ا ر، ًوا  ،   ،ط  ًرذ ا إ ا 

ًوإم و ،اء واون ا وا ا ا   زاتا 

(ا ط ) روا امإْن ،ا  َُ أو وا  ُ.   

اارح ا  ، وا ا ا م   م "او ْر إذا ُدأ

"،٢ وا ف إ ن ا، ْوأ" وُُو  رى ِ"، 

ُوو ًُط رؤ ر إن ا ًوَُو ،  ل ا 

أو م راا اٍ ن ا ،  أو  ا ا  ف

و ،  ر  ا ة واوا ا ء إل وم 

ممدي اك اا، ل ود ر إ ا  ِاد اا  

 ،وواََُ زر أو ا ا  :  وف رى، واا

ا  ؛وا   ن اا  ا ا  أةا  ن و

   دا  . دا 

٢ - ا  ا ا :ر ا  

  (َ  ،ِ  رأ ا) م ا  ا ا اي 

                                                            

-١ ط:ع إا  ،ب واا  دا  ع ا  ا ،ما أ: ر 

  ..اطا  ..ا داناف،  ،، اود وار١٤٢٤وزارة ا  - ٢٠٠٣ ،

  .٢٦ :٧ص

-٢ ري، اا ا  ت ،د ،  ،١٤٠٧دار ا - ص١٩٨٧ ،١١٠. 
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 ا اول  .  )أ ا(ا ا ا ل امن 

،   ا    و ا   أي ت، اًر

ً .ا  ن و ا   ُ ا و،ن 

ٌ  ا . د وا   .ناء وا ام 

  أو ا ا ا   َآ،  أدوات    

مو دة ز . ا و  ،نما    .نموا 

 ًرادة اا  ا ن. ام ر، إا ه و ا  

و ُ .    ا ،و ا   أي   ا 

 ؛ أن ذ أ ًر  ا  ا  ن لا   ،نم

 ا إ.ع ا أو ،ا  د، أوا ء ذُر ر  

   ١.ا وا   وأ ا ود

 ارذ اا ا  أةأو ا ا  ن و ًا ي ، 

ي َد نن وز  ا ا  أدوات ، ُدإ و  ا

.   

٣ - أة واا ظا :  

  أةا  ل ءا اا ظت واا ، ًداا  إ

ا  اَق و ا  ا اآم ا  اأة ٢ ارة.

                                                            

ا  ،ا ارو، اةا  ،  ا: ر ا ا  إ ر ١-

 ،ا  ١٤٣٨ا - ٢٠١٧، ٩٣ص .:وام  :وا وا ا ،ان ار

وام . ١١-٩، ص١٩٨٤أ  واز، ا ،درات  ا ا ا ا، اة

ًأ: م ،ا وا  ت اا ،ا را،  ،١١٥ ،١١٤، ص٢٠١١دار ا. 

-٢ ل ا ا  َ:ام ،  وأد از وا  ،خي ا وح  

ا أون اموا ا ا أ  أة واا  ف ،رم  درا :

  .٢٥٠ :٢٤٤، ص٢٠٠٩ - ١٤٣٠دار ا ا،  ،اة
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واموا ًء ؛ واةا أن ا ،   أن إ  ف إ

ءا،  ل اوَن { :وَُُ َْ ُءَِْوأ َُُْْ ُتََُِْن َواَُُِْوا

َِْ َُُوَر ََّن اَُُِو ةََّن اَُُْو ةََّن اَُُِو ُْا َ َنََْْوِف َوُ

ُّا َََُُُْ ِوأ{ ):٧١ ا(   ل ه اأ أةن ا،   

 وإدارة ا   ركو  .م  اردا ا  وف وا

وا   ا  ء واا  رأو ا ،ا  د

   ١ت، أو ا وار.اَز

 از أي اا إ ا وَظأة اا  ة: ؛ا ب  

  اء مَ،  ى،    ا وٍت أم ان ِد - أ

 ،  أو .م    

ل  اا ااردة  رة اء   اأة،  ن أن ا -ب

  ا  ؛ ى أي  أةا ر  ن م،  و

 م مأطُِو  ر ل أوا   ر ،    و  

.أ   اردةا ا .ةق اوز م٢  

  ا  ن ا ا  ا اي وااي  أ - ج

ة اا  ءك اُ، ً    د دو  ىل  

 ،وا دا د  عا  ن ا ؛   ن إ ن ا

.٣أو م  ِدو  َا ٍة  إ  ياي واا ا 

                                                            

-١ ،  أم  ةا ،ا وا وا ا  أة ق ادار  ،ا

 ،ا ٦٠، ص١٩٨٦ا. 

-٢ ا وا  ت اا ،ا ص ،را ، ١٤٦. 

-٣ ا خ، أوي ا وح  نموا ا ا أ  أة واا  ف

رم  درا :ص  ،ا ، ٢٥٥.  وامًأ:  أ  ا ا ،اا 

 .٥١ :٤٧ ، ص٢٠٠٧دار اوق،  ،ا وأ ا، اة
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،   أي  اون ا  ،  أ، ًرت أة

ود  اا  ت ت ءي  ١،اا  و

ا  ا ا  يا ٍم َ أو .وزار 

ي ،   م اون ا  ال واء   اء - د

َ َءإ م  أةا و  نإم  ؟ا  

 -  ،ءل واا  واةا ق اا  ا َ ااِطَ  

.ورة ا أو ورة ا ٢ 

،    إ  أ ا ن اأة ، و إذا ا - و

:  رأ  

)١ ( ة ا ُ ق .أةا  

)٢ (ًن أ لا  ، ُ و   ذ  ا

.ا 

                                                            

-١   امروى ا م  اء ل: رأ  أ ،   مأو ا  ا در

و ،  رو  دروع ، د  ا  وف و س وب ا .

ام: أ ا ن  أ اام، ا ا ، و ي  ا ا، اة، 

 ا ا ون، روا اء اد. ت، ا ، ٣١١، ص٧٨٥.  

  هو  ى رداءا أ مو  ر، أ  ز   روى    أن

ا  :رداءا أ   أ  ،  أ  د وان د  ا  

و  ا  ل ال ر :ل رداءا أ  : .د  د: "  ن

اء و نم ا  اء"أ :ام .  ،ريي اج اا   ا 

،  وابا   ب ا ،دابوا وا ب ا ،ء اا ،ا  اد  

 ، ا ء اة، دار إا ،١٤٢١و - ١٩٩١. 

دار ا، ا ا، ، ا ا، م ا  ا وار ا ،وت ٢-

١٤٠٧ - ص١٩٨٧ ،٣٤٣. 
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)٣ (ر ا   ءون  ،ومس وال ا اء ا

اا وإزا رف اأو ا ،  وا ا ء؛ر 

مموا  ا ا  ا ، ءة وا ا و، 

 ،   أة اأً  َ و ،ا ة ا

ُ  ،لن ا   ادأ  وإ ،  ردى ا ن

 و ا. ،ماف اء  دور اا

    اظ  ار ا   اأة   - ز

١.ا 

ًم - ل ادي:ا  

 أة إا    أارد، وزة او ما  يا ا 

ِ  دَْ،  .أة ا ة ادا  وجوا  

 ُا د ا   ر اا  دي  اع اأم

ُدي واَزاُرة ا  ،موا ض ا  رضا  نمف ا

 أن   ل     -ول  أ  -  أنإ   

   ٢ه.و   ،وأن    ل اة ،ن

   اأة: - ١

ا آما ا أ (ا)  ُ، َ اًدا د ذ وم   

                                                            

ارو ،ق   را إ   ا  ااط  او ا، ام :ل ١-

را ا ،ق ااط:  :أًوام . ٢٦ا  او ا ، ا ا، اد 

م ،ا وا  ا  ،  ،ة١٩٨٨دار ا.  ناط ،ي  ن: ذ

  ا وا  ةاوق،  ،، ا١٤٠٥دار ا- ١٩٩٣.  

-٢   ،روا را إ  ا ا ر :ا   ، ا ،

 .١٣٣ص
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  ا،   ن   اة ا  ام، وااء  اة

روا ا  وتد واا، .أو ا ا  ١  أ  ن

ُا او .ح وا ا اِا َ  ا إ وا ، 

أ  أم   اع أي مإ، رب  أة، أووا ا  اء 

 ،وذ د ا اي   ان وا، ن  ا وا أ

ا ٢،و  ،ا   واةا  ا ا  و   ظ

 ا ، .ا و ا    نم ا  د ء 

  ، توا ق و."٣  

  ا ا: و  اأة 

 اوإ    أًد ،ال  ا   ع اا  - أ

.و ورو د٤  

٥ما أو مء. ر ، ب ا ا ل اْ -ب
 

 ا  

ممل ا ًأ  وبوا اا :أ  إ  ا 

ه ا  أةا  ورح، ووه واوا او ،وا ن ا إذا

                                                            

-١ ا أة وات، ا رؤوف إ ص: رؤ ،  ،٥٢. 

-٢ روا  ا ا، وم ءا  أ إ ا  ا  ا ى.  يأ  

 .١٧ص ،  واة، ا   ..ارو، ا  راإ ٣-

-٤ و ،او رة وزرا  ج إُ  وا ،وا ا  : ن  :ا ََْأ

 هذا َدا إا و  َِْذ. :ام ،ا   .ا ا  ،ا   

-٥ ا ا   ا رج، ل ا ا  ب ا  يوا ء 

أو ا (ا) )ا أو   أو ا (ْ)ا ء َآ  إزاء.(  :ام ،ا  

  ،ةا ،ا  و ل اأ ،  ،ا  ا ١٤١٧ا 

 .٣٣، ص١٩٩٦ -
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ً ب اأ زق وب وا   حا ا ن ،أةا  

ن  إ  اح، و ن  اا آ  ؛   وا  اِأ

َا از  تاق وال اأ ، وا   نما    

 ١اأة  ا. واِت وإن  ا أة ح،  ز أن ا ا اُح

 وإن م،   ذ  ا   ا  ا   ات

.٢  

ا  ذ  دا   ،و اأة ، أن  ا اي ء - ج

اأًذا أ ،ُ  اِاء، إ    ك أ أن أةن ا   

َأ  لا ، ك أ أن  ُن ا ىأ َأ   

 ال  اع   اَء ا أن  ا  و أة، و ها

  ا اء  اع ام ً ،  اَلو ،اول  ال

ًود ر ا ر.ن٣  

ء ذ ،  دون ا   ل اا  أةا  ةن ا

،  دٌظ  ة ا ه روح ا أة ؛   ن ذ

آل } (َوَْ ا ُمَ{ض  ا ا  ا اس  ،م اُر

 .)٣٣: ان

                                                            

 ،٢٠٠٤- ١٤٢٥  ا، ،ق ووات اأة  ا ،وت  ا زان، ١-

، ١٩٨٧ ا،  ،ا  أل ا ،وت  ا زان، ام:و .١٣٠، ١٢٩ص

ق اأة ووا  ء اب وا ، دار  ط  م: ،وام أً. ٢٣:٣٠ص

 .١١٥ص ،١٩٩٧ - ١٤١٧ ،ا ا، ة

-٢  :ام ، و اة، دار اا أة اا ،،  ،١٤٢٩د - ٢٠٠٨ ،

 .١٢١ص

 دار ا  وا واز، ،أ اأة  ا ا، د أ ا ادي، ٣-

 ،ما ١٤٠٤ا  -١٥٠-١٤٨ص ،١٩٨٤. 
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  -ر و امم- ال  ار ا   - د

ً؛  ا  موا ، ًا ن و ُ أوِ  بار إ

ا.١  

   وا ا  ر اا أن او ء، إء ا ل

 ع اا  اُ وإ ، لذا ا ،   او

َا  ا ا ا أةن اا َرْدَن {أْن أِء إَِا َ ََِْ اُُ َو

ًََُّ َ ِْ َّنَّ ا َُُّْ ََْو َُّْمِة اَََض اََ اََُِْ ٌر َِّاَإ ِْ

ٌِر }َر٣٣: (ا(.  

 - ا ا ا   ا  ا  أةوا ا ن  ٢؛

 َرََْ ُْ َُْب{ :ل  ن  ،ا اوع أ  ر  ااء

مأ  ُِأ َََ َِ   ْو َذأ َمأ َُْ  َْ) { ان: آل١٩٥(.  

٢ - :ا م  

َض ُ  دياال ا، ُمُن   را   ،ا ا

ُأو ا َا َز اَدي وًأ ُ ت، وإل واا   

ا ا يإ  ن .توا ا ا ُا  وا  ديا 

َا  ا  ممك ار ا  كن ا  ، 

                                                            

١-  ًد      ة ب، أو ُوظَ أن  َو   أو ،

 ر   أو ،ما اات واا  را و  ا  ل ار  ا ا 

ِو    ةط   أو ،و َ  اِ ،ات  ا وا

 ل اا  ذ  أو ،د ا  و ا    ، ءا  ا 

، .ً ءل واا  أو  :واما ةي وى ،،   ءدار ا

 ، ،رةا ،زم، ١٩٩٤واء اا ،٣٠٦ :٣٠٣، ٣.  

 -٢،ا  ،ويا  د١٩٩٣، ٤٢٠ ا، غ .  
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َ وره ن اما)( ،ا اء  و زل اا م :

ت اا ُِآ  َنإم ا را ا ور م ١.ا 

وُ ذ  ع ا م ا ذج اذات ا ،   يا

ُاَ َأة اا   ا ددي وار  اا و .م  قم

َ َقاما ا  ًوا    أةا   مذ  ا 

َ ِت، وإذا اَ  ُ وا ِ   ديا ما  ل ا

 ،  ٍ    أو.  

   ٢،ر  ا ا  ات ا َ ْت ْنإو

َأن م  ،لا إ ا ا  ت ا  لا   اا ا

     اطل.

ً - ل اا :  

َ  ا  لا ا ُ أة، وإذاا   يا ا   

 لا ا   ن، ا هو ا ا   ءا، 

 وإ اَ .وا إ   

                                                            

-١  نن اؤا ، اوا د اص ،  ،د ا١٨و ٥. 

 اء! ون ا واَ   ِما وا ، ِذ  ََ اءات ا  ِم ٢-

 رت أةَءا وأن ،ا    ُ      ؛()    

َا  واةا ) ان و ،(يى اا  ا  اف اا) ان 

ى  ً اء أ    ال، ون ل ا ً  م :" ء و اأة)

   %٢٣.٦إ  ١٩٩٠  %١٤.٤ر  ا.  ٢٠٠١-١٩٩٠زد أع ل اة 

٢٠٠١،   رم٥.٦%    وا .(لا  ا ف مأ أر ا) ل 

وا ا طا " .:ام ،ا   ،أةا   ،ةا اف  اا 

، ا َا  واةا  ، ،مي اا أة، اا و ٢٤، ص٢٠٠٤.  
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١ - :دوار اا   

 دوارا ا   أة اوا ة، داا     

أة ادواَر واا  ،ةا ف و اداتا ت اوا 

ا ، او  ا ا أ أن ر  واةا ا  

 .د  َل و ، َف و وا، ات  أٌ واء ال

َو و أة و م ا    وا ا ور   

ِا رو ،ل، وطب اإَ دوم  يء، وامق واوا 

َُ ا ُءا و ، َءامو ،  ا   إ ل ا

  ن ا ا  اء اَ ،.و ِ  و امء،   أَق وَء

ا  ًأة م ر اُوو ما و ط  

و را و ،ووا ،دووا ر اأ  ه  زو  

 وو  و ، ة واا  و م  أ  

وي واا ا   أ  ،ا .١  

  ا اي: - ٢

َُ ا ا ا أدق  راتت واا و ا ا

 و ،او  ا  ف اة، اُ  ؛ات

ة أ  س اَ ة، واف ان ا    

  ْ.ا؛ م    ااَف

َأة، إن د  دين، وما  ق، وا    

  ا  تاق واا  وو ْدَ  وإن ، ا 

                                                            

١- ق ا ،أة وا ا ا ا  ا ا ،ا ا ،ا  ة

َوا ،و  أةا  ، ،ة٢٠٠٦ا. 
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 ار ا ا  اأة، ن ا   ام م ك 

ٍَتا طر ار ،ا ا  ة  دَ ، َاُ 

إ  -  ا ا  إذا   إُء-ا اي دي  ؛ أو ب

َِرا  و تر ا .  

٣ - اَ:ا  

ُ اَُ  وج  اا،ة وا  دا  نو، 

و ُ ٌ   طا ْا"  دأ َ :ا ا  "ا  

أم  أْي ؛، وإ  اوج وزو اطق أم   ا وام - أ

ة ين اا ء ، وذرة ا  ا ا : } ُلَا

 ِْاَْأ ِْ امأ ََِو َْ َ ََُْْ ُا َ َِ ءَا َ َنُا

َِ َِ َِْ ٌتَِ ٌتَِم ُتَُِا { ):ءت ). ٣٤ اا و

ِ ة إء وارة ا اردةأ ا اأن ا ُ  اردةق ان ا 

  و:   وذ ، } ِِِْ َِا اُم اَُآ َِا َأ 

 اَِ آَُا ُما اََُ ِِ َِاَء  أَ{ :و ، )١٣٥اء: ( }ََُ ِِاَء

ِِِْ{  :ة٨(ا(.   

ذات ا  ا  ذات  أ   و اق اي،أم  -ب

مت ا ووظ إ ا  ا ،ا  ااأة، وإ ُر

ا ةا ج إ   م وا ل اَ  ،ةا   

ذا أة  ا،  ه أ  ،ُرأة د  ر اإأن 

ة  ه مت اأإا   ا  ،ا  اوإ ُر

.١ا   

                                                            

-١ د ،ما ا و ا ن اط  أةا ،طن ار  ،  ،دار ا

١٤١٧ ص ١٩٩٦ ،١٠٥-١٠٢. 
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 و{ :  اَ أَ ذ أو ا   ا  و

َََْا َْ َ ََْْ ِِ ُا َ َ{ ) :ء٣٢ا،( أ ُر   ا

 أن   -واة أم-    اى. واءة اآن اطق 

َوِ اْرضََ ٌِ وَراٌت َوٌَت { :ة  اآن  ٍت َدا وَر

َواٍِ َوُمْ  َ َََْ ُ أٍَْب َوَزْرٌع َوَمَِْ ٌِاٌن َوَِْ ُْانَِ ُْ ٍء

ِ نإ ا ِ َْ نَِْ ْ ٍتَ َِذ{ )٤: ا(،  ه ا  

ُع واًه أن م و . ا و  ا    

اأم، ٍ  وإ ة  .  ١  

 و   ًطق،   َل أم ر  ات،  - ج

  رىوردت ا رى. ووا أ   آن اا  ا ارد

 ت ان ا}ُورَََو َُْ اضََ َ{ ):ة٢٣٣ ا(.  

 اوَج   ا  اأة،  اا ا دة َه ا  - د

  ا    و ،و ا ا أ ا إ   

  ج .اة،  أن و  إن  اا ك أة ، اوف

 -  م إنَ ةا دا ااً أةا  ض ،   ض

  وٌ   ا، إَ اأة  ه ا ، وُا أء

الأ  و ، قِد ما  ا ورات اْ،  ا ، 

 أةل ا ر أن  ةت ا ن  ل وإذا ام ، 

 ،زه ا ل   ، دير اا    وا 

اكوا . وا  ا وا ا    ا  أةا

 اَُ     ا او  ا واأة، و ا   أَس

                                                            

 . ١٨٨ص  ا وارة ا  ،، و ا ن، اأة  ١-
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ا  ن أن  وجأن ا ِدا ً؛  آم  ا ا ي أرن ا

َ يا أةا   ن أن  و  ٍ  ن أن  ،ور

ََْ ٍ .١ور  

٤ - :وب اا  

( ي) ير ار اإط  ا ا ور ،َ و أة و 

، إن ن  اد ًء  او  ا، وُ ا  أن 

أي أ  ا  ، أ َ  با  . طًُ ا 

 - ا او - اوإ  ،اأة ،    ُ ا  أاب

   (ا)،  أن ن ا   َر، وأ ًل اوَج

  . ٢ (ار اي)

ُو ا ً  َا  ا ، ا  و  و

و ا ا    وو   ،ه  ا  ات،

َو  ،دَ ُعا  .ا  

٥ - ا َوج أو اإذن ا) ِ(:  

 ن  اوا  ،ن   ن   د  ار ا أ

دة إوا ط  ةوا ا  و ،وإ أو  ،إ   دو

                                                            

-١  ،طن ار  ما ا و ا ن اط  أةا،  ، 

٢١٦، ٢١٥. 

٢-  طت اا وا ا -  أو-  ب ت ان ا

ِ  ب ا   ال أ  واَابأ . :دي  اما ة، اا ا

  جن وإ  اضا ،وا وا ا ورة اا وم 

ا ،   ى إو ر َزإ  م ًزإ  اف اا ا ،

 ،ا ا ٨  ا٢٠١٠، E/2010/4 E/CN.6/2010/2 ، ة١٢٣ا.  
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  } َِا ََُُ َِا نإ  ا ُْ َِ ا ِْْمأ ِِظ

 ْرضا ِ َََُِْْا  ِْو َِ واَُُِ ََِوا ِْرُض اأ َْ ْأ

ًَِ ءْتََو ََُ َُْواَء( }ا٩٧ :ا(،  ل وا  ذ  ق ا

  ،ا أ   ءأوا   وو ،ذ  ا  

َا   ا ا اا ا      ر  

.ا ا  

 َ أة ر اا ،    ة  ا وا

ء إ ا   أى،  اُِ  ، وأوا ا ض أ

  ،   َ ةً  أن ا م   ز  ،

ى  ف،   أ  و و    أن  ، ا 

 ء   أن دا    أن و ،ر  أو ر  

ب إو  ا ، وا وا ا و أن رات، وَ ءج ، 

 وَذف ا أو أن م أن   ا،  وَ ُر ؛ا  وذ 

   ظا أوا ا ق.و١ا  

*********  

                                                            

 -١ن اوا ا  نمق ا ،ا ا  ، بان واإ .  
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:  

ا راال ا  و ،  :ُتد  ا   ذا

ا  ا : وا ؟ا َا رادت اول  أ ا

 ا يا ُا ا ح فو ،ر اا  َُر  

ِا   را ا يا َ ل  آن اا  ٍ 

:  

 ولا َء اا  آن اا  ا  () دة ا

ا ا ا وا  ا  ن  ،ولا : ر

 اق  ، اء اآم ا اَ ِ ام ار و .اب

ِا آما َوَر ا اِ  د  ا ا و ، 

   . أو ء ا صا ُ ؛أن ُده

 ما ول ادة وإء اوَر ، وذ  : د  رولاا 

اا ، ارا  و ام ار اوا ادة ء ا، وول

  ا  إر اا.  

 اوا ا   ب ا   ت اا 

د م  ؛اًُ  اول: أر وَر ، وذ اا وال   اأة

ا  ،در واما  ،ا  ء  أةا ر واا 

 ،آما ء ا روا اا ممة اء ا /.ا ا   

*********  
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 املبحث��ول 

  دة ا اء

""  آنا ا
 

  

  :ا ا ا دة (،ك،ن)  ن اب -ار اول

   ا - : أو

اس وح  اَ ،اواء دة  :  ()ن اب، 

 ،وا ،ا و ،ح اسواة ١،ا ت وردت أم ، 

:زأ   

  إذا  اَ،  .  ٌنا ُ  و : ا واادة *

 *ا:   :و  ا  " وا اِأ َِ"  داود رواه أ)

( ، أْي .ا  ا ا  وِأ  

* ما: م   () :ل اا  ام  وا،  إ

  م ون.، ذا  :ر ًأْي ،ا ازي:  () اس

* :ا ََ  ِءا  ا َْأْي وأ ، . ظ ُو  

ا َِ َ .  

 *رةاوا  ن : ُُِْ ُضُأْي ؛ا . ر   

                                                            

-١ ب، ان اَ  حسا ،ح اا ،ا  ،س اا ،ا،  ا 

.ا  
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* ب واام ار  : : ،أْي وأو دم  :.بُ  

   ة وة. ي وا، و  أْي   ا أْي: ااة واة *

 *اا :،  ا  ر ،   ء وار اإ و

  ن.

وا،   ت ا   اء ن ا ات  ات:* 

ً أو ،    ت ا، وم  .  

* ًف. اوأا  ارا : ا  

ًم -  ا  :  

  صاإذن  ،دات اه ا  ا   

:  

١ -  ا  اةا ا:  :وا ا  

،ُذ ا  أة ا اَر  يا  . ا   

  ، وَ ود      ًه،  و ذه ًم

م   أةا ، َر  دو  و.  

وا رة واا ا ن َذم ا  ه وأْم ، ه، أو

  ، أوا ِ(  ) ، ِ و ،وا ما   دي :ن

،  أن ا ا       ا د ،وي

ا وا مة.ا  

وا َ ا ا ا ُغ :م    ٍ  

و ن ،   ا وان ء اة وزة  رٍة كاا، و
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 )ا)م    ادف أَ ١أان ا  ارض، و ان.

رأورده ا ،  وا ا : يوا َاَِأو ا ِ فا  

.ا ٢  

٢ -  اةل ا ور ت اا ، مرة واه ا،  ا

ٌ س   مإم   ٍ ،ء  ار  ر ة إ

      ، ا   ف، واا  َا} ْ

ِْْ  ًاََ َْْ َََْ نأ َ ِدُرا َُ{  :مدر  ،)٦٥(اج: ال ا

ا ُ  ا  و  و.ب  ٣ا اد واا 

ا  ا،  ا ار و اأو ا ، ِ  ا 

ا  . ار  

٣ -   نا ا  ت اا ،  ،ةة وا

واب، واع وار   ،  أن ا اا   ،

ً  َ  ا  ا ق اما   دات  اه  ي

ظ ،ء، رأ ،ن (زوج، زوماأ ، … ،(  ن ا  ،

  إ  ت اه او .و ا ا اروا اا

 ن أن ا   ذات ا واا   ا  ا  ؛

                                                            

  .١٩٩٧ - ١٤١٨، ادس   ١٢٤٩ ا، اد  ١-

 www.elminbar.net ا ،ق امن،  ٢-

م، ا  ح ا ا  ، إق  إا  ، إ ا ا ٣-

 .٥٠، ص٢٠١١ – ١٤٣٢دار ا،  ،اض
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َ رة اا :م ا َ س وا  ده   ا 

ا أ ْع وَمْ، .اوأ ح دم١  

 ر ام: اء ا  ا  اق اآم ا:ا

َ را ا ول دِة ِق اا  ا ا تا  آما، 

،   وردت ا  وذ ا ا :  

َم دة ت آن اا  ا  وردت ة .ة٢  

)  ، ،ُم ،ََ ،ُ ،ََ، ،ْأ َِ.(  

١ - :  

 َمَُِه أْو َََ أنَوَل اِي اََْاُه َْ َْ ِأِِ أََْ ِاُه ََ { - أ

ِ َُُِ َ اْرض َوَ ِ ََُُِو اَِدِ َواٌِ ُ  َوَِ َوًا

 َِهْأ َِو ََأ سا  َنَُْ{ ) :٢١(.   

مه إ اا وا اَ : ( ،وردت  ، )  اي

،ا  ه :رة ات و ا اا  ،و   

). و  اط أف اَِدَِوَ ِ ََُُِو وإ ا ( ،دون أب

ً ًا ا  فا و،  :ل  إ  ه .  

 َََِِْ َ ُمُِْرضَََ أََ َُْ َِْ ُء ا ِ َ َُُِ َِوَ{ -ب

  .)٥٦(:  }اَُِِْ أَْ ُمُِ َو مَُء

                                                            

-١ ُ ،ركا ا   اإ ا  ، ر ،ا ا  وأ ا 

ا،  ،ا ا  ١٧، ص٢٠١٥. 

-٢   ،وما د، ا ا ا.طي، اي، اي، اا ،   
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ه ا    ايء  ا ر ا  ا  و، و

ْرضَََ أَُْ َِْ  ا َ َُُِ ِ{، ا من: دي وي أن

  .   ر، وم وا، وٍه أْي ،}ََُء

 ن: وإ طا  

:وأْي ا ا   ل ،   هرمأ أ و َِ إ، 

ء.ول واا  ،لا  س، وأ   

:مة ا ل أن ا،  ها    ا  اب،  

   ا  اة.

  .)٨٤اَْ ًََ{ ) :ٍء ِ  َوآََُْه اْرضَ ُ ِ  مإ{ - ج

 هأ : ل ا ً ً، ُ       ،كا 

اد، وآت اب وارات؛ وا  ارق وارب  ارض، 

ً ء   هوآ ي أن ذف اأ و .(ا)َم اا   

  ،و  أي: ا ،إ ه اأ ب اا َ ء ه 

 ن أ  و ، با رة  ادًرا ذا ا ،ا 

   ا ا وا   اد.

٢ - َْ:  

} َََِ َِ ْ ََََو ْرضا ِ َْ َْوِ  وَنَُْ{ ) :افا

١٠(.  

  يا -طا رض  - وا  ط ه ا  ا

ُ ار، ووا  يف اوأ . ةا ،  ا و

  و إ اً   ً، .اوارة، وأف 
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م و   ا، و  أن    ن ء نما

ا ا  ا و ،أْي ؛ا  ق ا أن ة " ا 

 ن ام زا ره ل ره واوا ز عم   

م ١."ا  

٣ - َُْ:  

َوَِ َُْ ْ إن ِِ ْ َوًَْ ُْ َََ َوأًَْرا َوأَِةَ  أَ { - أ

َُْْ َُُْْ َو ُُْرَْأ َو َُُِأ  ٍءَْ ْذإ  ِِت اَِ وَنََُْ اُم

ََْْ ِِ اُم  ِ َقََنؤوَو{ )فا :٢٦(.  

 ا يا ا ا إ   حا أ   ،  وإ

ًأ  يا د، ووال واا  ما  ا ا } ََََو

 ؛ و أذم أ و أر  : َرأْي ،}ًَْ ُْ َوأًَْرا َوأَِة

 ُا ا ل إم   و  ا  ، َ و  

، وا  ا .  

أََ ْْوا ْ أْ  ِْ ِ َْنِ ُْ  اْرضْ َ  ُمْ َ { -ب

 َُْ َِْْ ِ يَْ َرَْما ََََراًرا َوْ َْ َءَا ََْرَوأ ُِْمُِ

ََآ ًمْ َِِْْ ِ َمَمَوأ{ ):م٦ ا(.  

و ارة    :ا اا ،ه ار، واد واوال وا

َ  وأر اء و ارض، وأر اي إُ  ا وا واد،

وا ك ا ر  ا   دت ا ا ا 

                                                            

 .٨،  ٧رة،  ات  اب وا  ،، ص ١-
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}ََآ ًمْ َِِْْ ِ َمَمَوأ ُِْمُِ َُْ{ ،ُ ه ا  ودأ ا 

َ وا ،وا ا  َم  ا.  

ْرض أُا اة َوآَُا اة َوأَُوا َُِْوِف اَِ إن ِ ُْ ا{ - ج

 ُا َ اََْوَمَِِو ََِ رُا{ ):٤١ ا(.  

ح ذج ي إا  ل ا   } ِ ُْ نإ َِا

ْرضأْي}ا ، :،إ  ا وز   ، ةُ عز و ،

ُر،ة{ ضا اُأ{  ا  ،وطو ،موأر ،ودو ،أو 

، آ ، و رًً ا   }َوآَُا اة{ ،وات

،أ  ا ،أ }َُِْ واَُوِفَوأ{ ،  اوٍف و ًُْ  

و ،دق او ق ا  }ُا َ اََْوَم{ ،ُ  ً 

ووٍف ، ْ.  

٤ - :َ  

} ََْْ ٍَْْة أِ ِمُِ ٌَْ َر ِِ َ َ َلًَرْد َََُْْو{ ) :ا

٩٥(.  

َي اا  و ،ة وا َمذو ا ي طن اا  

ُ ع اِء وان ا.  َا طا   ا   

رة واا  مي ا . رةإ طدوَر و   ة 

ا   ا ا ، :ل ٌد ه ا " َ أن ا  ض

َ أن  ا   ،ر حوإ ، و ،   

   ،هه وم  ام  ا و ، ء ا اأ

أا ق، وأما َ ،نْ  نُ  ا  و ،اأ  ذ



 ا را   أةا  ا ا   
241 

، ول: أا :و  وذ  أ أن :مء. ا   

ُ اِ. ا:  أن.ز ر   ءا  ي  

  : َُم - ٥

ِ ُْ اْرض َوُمَي ََِْْن َوَََن َوَُُد  ُِْ َُُما ََ وُم{ - أ

  .)٦اََْ{ ) :ُروَن

َي اا  وأ ،وا   اإ  ط   يا 

أ و ا  إرادة ا  ه،   ا      

ُم :} ِ ُْ ََار لوا اي ط و أوؤه و أاؤه.

ْرضأْي ،}ا طًمم  و ،وا  أرض    . ون  

 آُْ ًََ ًِ ُمَ أَوْ أْرِْ َِ ُمََ َََْوا إن مِ اَُى { -ب

َُْ ِْاُت إَََ  ٍءَْ ْزر  َُو مِ ََُْأ  َنَُْ{ ) :٥٧ا(.  

 َي اا زق اوا ،ا  ا  ،   اوأنَع 

و .وا ا    لْنا يه ا َ وزاد ،ا أ 

ُ م طا ن و َْرون، َو  وأن   و،  

ُ ا  بن اُِ ً  و ،    ن أ ،

ِآ،  ام أ  أم  ،ا َو  و ،ا   ،

 ن أن  ُبا  و .  ا  ا   رك ن ا

   وا ا   :  ا ا ن 

ِآً  ل ِو ِْن آ و ،ً اا وأ و  ؟ا 

 ان و ةا  أن ا ًءا ًراوا م   فو ،

  م وروا  م .ا دةَ ا إْن
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٦ - ََُ:  

اَِِت ِ ََُِْْ اْرضَ  َوََ اُ اَِ آَُا ِْ َوَِا {

َِْ  ََُُو ُْ ََي اْرِا َُُِد ُْ َََُو ِْْ ِ َِا ََْْا 

 َ ََو ًَْ ِ َنُْ  ِوَمَُُْ ًْأ َِْْنِا ُُ ِْو َِذ ََْ{ 

  .)٥٥ار:(

َي اا  أرَض ر ف  ن ا   با  را

َوا  ،َو َو .م و   ي اا 

 ن و ون ا  ،ا ا ًًن أ ا، و .ا إ 

 ا }َِذ ََْ َ َأْي ،}َو    ، ا وا ا 

،ن{ اِا ُُ ِْو{، ،واو ،ا ط  ا ف  او

ا  يا . ع ا   

٧ - َْأ:  

} ُِْْ َْ ُْ ِ َا اُمَ ْ ََمَِ واُُ نَوإَُوا ٌَِ ٌَِ{ 

  .)٧١امل: (

دٌر ن ا  ي اا  ا ،   و. ه و

  .مر ا  ا  ر وأْ -و ا - اي 

ة  و  ا  لا مو  ،  إوإ  رة إ

ٍ ما .  

٨ - ٌَِ:  

اٌَِ ََْ ََْ  إم َل  ََُوَل اَِ اُِْمِِ  أَِِ َُِْْْ { - أ

ٌِأ{ ): ٥٤.(  
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 ام   ،}مإ ٌِأ ٌَِ ََْ ََْأْي ،}اَ  م إم : 

موأ م ذا. و ر ا   ن طا ً َل،  ما

أً  ف ْاًر.  

 }َََُه َ ِارِ {، )١٣ ان:( }َََ ُه ُمَ ِ ارِ { -ب

)تا: ٢١(.  

 ِ  امن، واار ا  اً ا   ا اَاى 

اَ ، ا ،  ، ُ و ،َ   نما  إ 

اِ.   ا  :يل او: ا  و ، ار   ت

َر م  اَِ م أة، ووا ِو ،  م ؛    

 د   أن ا و اي: .ااي   اًر ،إ غ أه

دا ، اَُروا ُِا ا ِ . ن  :طا و،  و

أْي .ا  وا ،ا  ار ا ادوا ا   أن ا

  ه. ا  ِذ

  .)٢٠ا: ( }ِذي ٍة َِ ِذي اَْشَِ { - ج

ا     يا ،   أم    أ  . 

 يا و ا  و ،ر   ا   ن 

اَ ق و مو ، . زل ا 

 إذن  اردت ااء اك،ا ،) ت (ن  آن اأن ا  

ن  ا :زة أ  

    .ذج ذي اَم ،ا  ا وان .١
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    ا و اد. ،ا  ااد .٢

٣. ا  ا  ا، .ا   ذج    

٤.  اا ور ا ،   ا  ن اأ.ا  

٥. .ا   ا 

٦. ا  ر. ،ا رىوأ ما  ذج   

 ار ا  ا. ،ا  ات واار .٧

٨. موا ا  ا، ح اذج ا  .ظ 

٩.  ا، .ا ف اذج ا   

ن   ا اارد دة إواء ادات ا  ال 

: آنا  () ،ن  و ء وار اإ ُا ِ   

ة وارة واوا ا،  وا   ود رج    إ

   إم مماي   ا ،و ا  و ،ان وان

 ل  ،دةا. وأوا م    دل  ه  

  ه إ ف  ،أة واا  اعا  ن  أ  و

ن أو  اذً(ة اب ُ إ  امن  )،مأن أو  اًَذ(امن 

د  وا و اب وو …  اات  أال وأود )مأ

ا   ا ن ؛ ا مأداء أ    ف-ا - 

أ .  

 اوا  ا  ء أو  ص :ا  
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 ت ،ا ،ا) ا  د، اول، اا...(  

ا  ء + وا ا ا  

  

(و) ا  

  أ (وة امن)  ا  ، أو د، أو ، أو

  )ا(

  

ا ممان اف وا  

  

  

ا ا                             اا ا  اف  

        ا اا               و  و ى   

  

  

و ا ه  ان وان ا   اات 

مما، ًًد اذ ،ن أو أما  ة أوأو أ،   ،امق اما و

  ادإ   رض اا  َات اا  نى ا

 ا  ا}ًِآ ًََ ُْ َُم َْوأ{ ):٥٧ ا( ،   

َََْ اِ َوام إن اَُْْْ أن َُوا  }َ ا  أر اوات وارض

  . )٣٣ :اِْ{ ) أر اََواِت َواْرض مُوا َُ وَن إُِ ن
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آد    ن ام ا  ،نى ا و،    

ا وا،  ا  ا، و  آد أ  ا و ار 

   ةا   ا  ممات اا  و ،وذر د قا

.اء ا  ما  

ا  ؛وا ا  ، وإ و  اد ا    ارض

زوُ   نمد اِ واتا  ت ا    ا  

   ظ ا  ارض  اد ا، و ا  ،وارض

وأن   ام،  اره، وا  ه امناا ا و و

ة وا ا ا  ر أنا   أن  ،نا إ  ت

 ا  ا :  ين ا ،ممرادة ا ء، 

ا  ا  ء  ومو م  ١،ف   ْذ { :وإ

ْا َِأًرا ةَُ َِ ِ َ  ْرُتََم مإ اَن َربَِْ{ )ان ٣٥ :آل(َ و ، 

 أن  ،نمره اي اا ا   ا   َل  

ُ هره، واا  اءو آد   ا  ا  } ََِ  

َْ َو َِ  اَيَُ ََا َ ىًُ{ ) :١٢٣ط( ا ا . 

 ،هو دة اما  ،رضا  ة ا  ا   و

ة  ة اف  اوا ان اء وأو ا ،ا  ة ا

.ر اوا وا  

*********  

   

                                                            

-١    ،ا ا  ،ر  ا ،  ا ،  وزارة

 ،ون اف واو١٤٢٥ا - ٣٧١، ص٢٠٠٤. 
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 الثا�ي�املبحث

  ء دةإ  

آمق اا  أةا
  

  

 ا  ء اا ا ا  راا ا 

 ورد ت ا مقا  ف ا ،د ا يا  

ارا  ا ا ا اي ا ا  اأة  ار 

.ا  

  :اوا ادة ء ا -ار اول

  ا  ء  راا    ،آن اا  وارد 

    ا، واا، وَ  اط  ام   ر

،ا ا وث و ،ا   يا  ا ا   ا 

. أو ا  

   (ر ا):َِ ا - َأو

 ا  آن اا  ا  هو  ،و  ا إ ا

َا ا  أ  ،ء  َنما ِّ ،ا    ورد 

 :اا  ا}َُْ{، }َْ{، }َ{.   

 تاق واا  ار   ا ؛وار  

ت اأم ا، َ و م      م  ، ع ذت ا
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 ا  .١  وذ ف ديا ر ااه أم،  

   ؛ امن وا م  زٌ  ؛ا ا  ا اد

  ا  .فا  

  و  ا ً د، ى أو ا و،    أةاه ا

  أن   ا ورة، و   أو أن  ر  

 ى أو أةب ا  َل  ه او .  و  

ُا  ؛م  ا و ٌأة، وق ا ا ،  و

 ء زو،ًم  "  ا مزوًم  ن وما   

  ٢."ان

 ،  اأة     ا ،  وات  أن ُز

   نم -ر  ن أوأةا -  ُ ون أو ؛أن ِ  م  

وا ا  ،  و ، و ق وا  ك أن 

ر وطا  أة   و .رادة ا ِ .  

أة أو وارا    ه ا ًاوأ، " َُ ا 

 وا  را ا ازو وا ،ممق ا ا

ر  ،اد  يءس، اال ا ِا ا  ،نما  رج

ا ،ز واى واا لت ا ل،  ؛ سا 

 رإ ،ذإم  لوا ،أ ا وي و  اأن ا إ

 وأ  ين ا د ،ازع ذاو دا ا  إ  اوا

                                                            

 ت  ،  دي، ا وا  أ اة  ا ا، اض ١-

  .٢٣٤، ٢٣٣، ص١٤٣٦رات اأة، 

-٢  ا ء ا ، ا ا  ،ص ،١٠٣.  
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ا  ا  كمأو ا  ا  و ،ا  … وأ و

،م ت دو  ،  و ،م تو ا 

وااب   دا ا، وُن ت ا وات ي 

".١  

ًم - َا َ؟ 

، و ارة ء ِ   ا  م ًء اًء امن،  - ١

 .وا أ ا  اة، و ارء امث اوأد ات، أو 

٢ - ،آد    :    ،نت ا وا} ََّّْ َْو

َََِ َِ ْ ََََو ْرضا ِ{  :اف١٠(ا( ن ا  لا و ،

ٌ  .ءا   ريا و  

 ال واء، ل وُ     ا  وا، - ٣

: } اُوأ َِ اُ َذاإ َ ٍءَْ  اَبَْأ َْْ ََْ ِِ واُُذ َ اَُم 

 ََْ َُْمَْأ َرب ِِ َُْا َواُظ َِا ْا َُِدا َِ .َنُُِْ ُْ َذا

ََِا{ ) :م٤٥ا(. 

٤ - ُ   ،ةاء واا    ان، و نا و

:ا    ه اأ   }ََوِ ا ِ َُُِ َ ْرض

ُُِء ُمََ َُْ َِْ أَََ ُء َوََم َْ َََُِِِْم ُِِْا َْأ ُ{ ) :

٥٦(  

٥ - ف إ ا ا،     :}َِْن اإ َُْ ِ اْرض 

 }ُراََِ  َوِِ اَ ُْ َوَمَْا َُِْوِف َوأَُوا اة َوآَُا ةا أُا

 :٤١(ا( . 

                                                            

١-  ، ن و ا و ما نأمق ا: ا  را ،  

 ،ا ،ب ا  ،  د٨٧ا،  ١٤٢٣،  امون، ص ا٤وا.  
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ً - َ ََُ؟ 

١-  ،ا رضا }َْو َْ ِ ْرضا ََََو ْ َِ َََِ ِ 

َ وَنَُْ{ ) :اف١٠ا(.  

٢-  :    ،ذا  ل إا }ََِو َ َُُِ ِ 

ْرضا أَََ َِْ َُْ ُءََ ُُِم َََِِْ َْ ُءََم َو ُُِم َْأ َُِِْا{ 

) :٥٦(.  

 .ام وذي ن، ْذ  ،   َ ال -٣

٤-  ا: ل ، }َََو ُا َِاآ اَُ ِْْ اَِِت َوَِا 

ََُِْْْ ِ اْرض َ ََْْا َِا ِْ ِْْ َََُو ُْ َُُي ِدِا 

ََاْر ُْ ََُُْو ِْ َِْ َِْْ ًْأ ِوَمَُُْ  َنُْ ِ ًَْ ََْو َ 

ََْ َِذ ِو ُُ َنِر( }ا٥٥: ا(. 

م ورود  أ  .رة وا ا  ة  ا، وُد

د اا  داب اوا ا: ،  و ،اموا اما  حإ

 وا ،زوا ُ د آداب و ،وا  ا م  

  ا أة دا اة داب واق ا  اامن، ووًر

 .  اداب وات ا  ا   ااة، وامًء

ًرا - ََُ ؟ 

ر اا و  ا  أن  ا أو ا  دة ت 

؛ا     ،  ل او  ته ا ص

ذج اض ا رضا   ا ، آنا  ضو،   ت 

، ت و ، ن   ب و ا و ً،  زوأ

  ه ات:

١ -  ، تا   ا ذج م   ،موا .   
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٢ - َ ت ،(ا)    ،ا   ذج  

ُاوا .وا ا   ا  اود ن ا   

 ء أ روع، وح.  اا   راتوا   وا

 مى ذي ا ذج ا نًأ ريا ا أ ،  ي ا

  يا ا  ا  أن    ن دون  ا  

.١  

     ، ن  م أ ا امُ  ، ا ب - ٣

 ةا  ، ب، وا  زا مإ ا ر و

  ا ،ءاة واا ن وا، آن وا )َم اذا( ًذأ 

ًت ا با .  

ت اوا -ذ ا -  أ ،ن ا ر إ  نا 

 ُ ر    ِ  َر وان وال واا  

 ات امم     ا واأة ،   ،وا اَد

َأةوا ا  ا ا . 

ً - َِ ََُ(ا  ا) ؟  

 ا    ا دا إ إ  رضا  ا

  و ،او ،وا   إ اا   ة، وا   ء

ر   امن  ارض، و   ا  أر  ء 

.  

                                                            

-١  ، ا ا ،   :ام ، ر ال ا ا  

 ،ا  ا ا ، ،نم١٤٠٩ - ص١٩٨٩ ،٣٥ :١٣.  
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مر اا- :ا اا و  

  ان: - أو

: نا   

 -  ما ه ا ا ،ا ذى،  ىا طإ أدم وا

" :ا  ُنا ٌِْ َن،َوَُْ ْوأ ٌِْ َنَوِ ،َُْ َ ُلْ  َإ 

  .(رواه ) "نَاَُْ َِ  اَُءَو اَ ، اَذى طَإ أْدمَو ا ،ُإ

ن  أدم در ا،  ،ا اا ا در  ا  - 

 إ و ِ ن ا ءا  نأن  ه.  

 - أو   ا ء ا ا  د    نن ا 

َ ،دا  ف ر   ن اا ا  ن و ،

ً نما ن  ب إاأا ا ، َا  رقا  نوا ،

ل وامما  دوا و وأ زو     ؛ 

.و  ا  لا   ا  وب ر١  

ًم - :ةا  

:و  أ  ة واا  ةوط  ك  

 -  د ا ،  وا  و ا   دد ا

.موا  

 - َ  ،واةا  و ،وا  ن إن وإمإم   

أ ، امد  ة  اامد امًداع وامد، دون أن ن ا 

                                                            

-١  ،ى ،ص ا ، ٣٨ ،٣٧.  
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  أو أ  ن ،اب  دا  و إ  ا  ،و-

 - ده و ه.أن   

 - ا ا   ا را   ، دا  إ    

  ،ءا َُ  ى إ و  و ، وإ ا   

ا و ا  اوا ا١.ا  

 - م  ر رة ةةإن اا  ،  و ،و ة إا

 ةا  م  وزو ا،    ،إ ط ا 

او ط زو، وا ،  ن أ ا  ا أن 

 إن أ وا  ،ا وجَ   ،ه وأ ،

د او ،ا   د او ،ور اما اَُ ا 

اِا  ةُو ،.عت واا    

ً - ةء اإ:   

 ةء ا ،ور ا   ةا م إذا  نما   

.ارن ا أو ا   ن، وما 

 : ةا و  

  ا وا، وب اَ   ، وأَْم  اُز - 

 .  دوا ا ا  

                                                            

-١ ظ ي ا ،ويا   ا  ،رضا   را  ،وا 

٧/٥/٢٠١٢ًأ وام ،،ن ا  ح ا : ا ا  ،  دات

 .١٠٧، ٧٧، ٤٦، ١٥ص
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 -  ا ا ،ي  ا  ني أا   ا  

 ،   ا  ذَ وإ َر ،وإ ،م   ا ال ده

د ا ا و إ.  

 - ا  ا ا داد أُ  ،أة واا   أةا 

أن ض   أط          ،، أو

رة ات ااا ْو  أ  ددار و  ن وإن  ،ة 

   ١اي.

ًرا - :ا  وف وا ا  

  د اوا ا   ا ا   ،اأ 

َ ا ؛ ن ذ وإن ،واوم اَضو  ا ا أ  ا

  وذ ،ا   م عا  مما ا أن  اآ

 اات ام ا    وف وا  ا ،اٍت

َُُت  ِا.ا  افا  ة٢
   

 ر اا -  آن اا  أةا  :   

  ا  اآن ا  ا  ان، اء َو

 : أم  ر اا  أةا   ء دةإ   

ا ا  أ" ُ  ،ا  ،أة ة اا  

ا    فَأ  ا   ،ةا و م  ا  

 .   ت اة"ْ دوَر

                                                            

أ  ا     ا اوي، ب اال،    اس، وت، دار  ١-

 ،٥٥٦صا. 

  . ١٢ى، ا  ،، ص ٢-
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:ا ا  ءات اا   و  

  :ا ا أ  ا ا - أو

  إ ا  دإ   ما ا  ذ ت اا 

 أ أو  و،  ا  او مإم ً  نما و ا

ا  ) فو ا(،   ا أورة)   ه إ ن 

رةو ،ا رةأة، وا رةو ،ا اذ وا (ا،  ا  او

 و، وا أة او ،و د أداة ه ا  ، 

و     اآن  ١،  ل أم  م ة  إْن

َ أ  أن اا ا  ا،  ا  أةا   او

    ، أ و  ، أو دً  ،    او

ر.ا 

ًم - ُ  أة ا ِة اا  :  

    ل ا: } ِ َْ َْو َِ ْ ََََو ْرضا

َََِ{  :افأْي  ،)١٠(ا ُ  ةا ، وُ     

رز...   وا   نإ  و  ا    أ  ا

 ٢.م و اة

 ،    ا و   ،  ا أة او

و: }ًِآ ًََ ُّْ َُِّم ْأَو{ ارد : } ىَُا ََِّّن ما إَوََ ََُّْم 

ِْ َِْرأ{  :أْي ،)٥٧(ا ًَ َ مظ ا ،ا  و ،

                                                            

-١  ا  هذ .ما ا  ولا ا  ت اا  ا   

-٢  ،ا را  اف، ارة ا ١٠ ، نما     ،رضا

ا.  
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 ف  ه  ر إ َ  دٍت   ،ه اَأة َ ،اأة

ِآ و ،  .اا   ا و ا ا وا ،   

  ١.وإً د ا أ    َ ه، و

ً - :لا  ءر اا (بة او) ا    

 أةنإمو ، َْاردةا ت اآ   آنا  ن اء ،

و  ا ا  ، أو ًر و رضا  ب ناإم  

ن  ا،    ط ا واإ، )١٠اَََْ{ ) :ُه اَََّْْو{

رت ا وإ ،  ا َ  ت  ، ُراًاات ارض 

وا  ا و ا ا  م اا ط،  ب او 

َِ آَُا اَْأَت ََِْْن  َوَََب ا: }ََ ُما أو ر  ا  مًء

 ْا َِ َِوَم َََِِن َوَِْْ ِ َِوَم َِا ِ ًَْ كَِ ِ ْا َرب ْ ْذإ

ِِا{ ):١١ ا(. 

ُا اَدوو و ،ا   ا  ًدأة واا د أةا  ،

 ُ مِأ م  ن واما  ُ  ، أي و   

ً د و ُد ان و ا ى، ود  عف وا  

م ِوا ا ،ا  ا     ، َ ن و 

.  أذج ا ًدا  دا، د ط  وً اأة واُ  اوت

 ن ورة أن   رة ا ن و .أة ذا  

َأن ا و"ْ افا  ة ورة َو ْة  ل إ ا 

ُ اف، را   د ء اأ ،  ت داطا 

                                                            

-١ ا ا ، ا ا  يا،ا     .  
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 ن اط  ِا "ت.ف  ١ا  أة وااك ا

ُ ورة   اَ ِتوا ًْ أةا  رؤ  و ،ا 

أ ة اا .ما د  و ذ   وا  

  واة. ة ا  مَْو

ًرا - ا   ارض:اا  ف 

 ُ    ؛  أِ ا ُ و رطا  اأة 

ا أ، َ    داء وإ   ا  نمف ا

 رض، وا أداء ا   ا   دت واا.ت  إ

 ءت   أ ْا إن ْت أ ذات ن ه اأ

 ح ا نح ا) نر) ،و  ل ا ،  وإن

 ار ا   ذم  ،اءت َ  اِ َا

مُر .او ه ا رة تأت ا إ   " م، 

 ت  وتوا ن واة واوا ،  ه ن و

 إ ى و،  ، ن أو أم اذً ،ات أن  امن

وا ا،  ن وإن ظ إ ا  ،     

ت ااا إ "هو .٢  

و  ،ته ا  رةا م   رة إا     إن

 دا ،  أةا  ف    أن   ا و

وف  وزوِ ،وظ، َ إمت  و وم  م أو

                                                            

 .٢٣١ص: درا  اذج اري ا   ،  ،م ، اأة ١-

-٢ ق، دا ووظ د او :مت اى ا ،طن ار  ، ،دار ا 

،ا ١٤١٧ ا - ص١٩٩٧ ،٦٦. 
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َوم ُ    ، و  م   نة واا إ 

 وعم  ُا إ اع  ا  ،    إ د إ 

ا  ، أْي ا  أن ا ه ا رإط   ت 

ا .ى ذا  ي    

ً - ور:ا ي ااد ا   

 ا   أةوا وف اظ و م ا   ف

َ اف، ووا ا ا ط  ؛  دي  ، و 

دُزو ات اا ، وُِ .ظ ا ارق  ١ا دن وو

  ط ا  أ  ، وإ  أن  ن أن ا 

ا  ف   ان وا ا مق  آر اارق ه

   َ ، وا ءت ا اُ   او س.

.وظ ٢  ا أم  و ا  ا ،  رث

  اأة وا   ،   ،ه ا …واواج واة و

ارة اد ن اأة   . واإم   وت 

ت     ا،  ا ارخ  ب ُ واة ٌل

                                                            

  وظت ون، أن وآ  َف وظ أء ا واأة، ام:ال  ١-

ار،  اأة  اان، اار  :  أًوام . ٣٧٤ص ،١٩٩٣دار ا،  ،ن، اء

 ،زوا  دص١٤٠٦ا ،٥٥ . وامًأ:  ،وا دا  نما ، 

  .١٧٠، ١٦٩، ص١٩٩٥ - ١٤١٥دار اوق،  ،اة

-٢  ا"  َ إْ  بمذج اا إ ا و  نمل ا،    و

ظُ   و ،دن وما ا  ا ل" اا ل إ نمت ا. 

: درا  اذج اري ا   ، ا ام   :م ، اأة

 ،٢١٢ص. 
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موا او ،ا  ر و   ، نم  د ه  ؤا

   ١ام أة.

ًد - دوَر  ة:ات ا   أة واي ا  

  اء وآد  ن ذامد او   ك وع  إ 

  جأ أة (موا ٢٣ا وً أةا ، ٢٣و وً  

(؛ا   اط  اوجوا وا   اء .نموع ا 

د  ن َ ُ    أ  اأة وا  ،اة

َ  رة  و ،ا إ ا ا   ،ا ، 

و .تا أ ٢ ا  أة  ،أودور ا   - ن   دور

ا - و ،اف اوا ا  هم  واةا   

َاا     أ ِو   رةوا وا ء واا 

. ا أ  ءا  

و ُا  ت دوارا  مما ا دوُر ا    

ى ات ا أة، ووا ا   ا و .أدوار   

َ وأن ،أو ا ا  رذ م أةا  أنْأ ِء ي إ  

ِم ًأ ذ   ت ت   ،اا  أتأو ط ،

ً  ورةا ، ُ لا ا ا ي  ا أود 

                                                            

 ، ا أ ن، اؤ ام ار اآم: ا اس ح امم ،من ١-

ا ا ،ا  ١٤٢٩ -٢٠٠٨، ٥٦ص. 

-٢  ، ا ر ووي، اا ،  ،ا ا ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ ،

 .٤٠٨ص
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ا ا ا    ف ذ لوا . ة  ر ي 

آنا  ا ،أ  َقا  مأة. ا١ 

*********  

  

   

                                                            

-١ إ را ا ،روا..   ة، اوا  ، ١٠٣ص. 
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 الثالث�املبحث

  اة "اأة " أد

 را ا
 

  

  إن اإ  )ل،(  و ا وإن إ )وا،( 

ًدا و .لوا اا     ه ا دو و)ي  )اا

 ُو وا  نمااب  ؛ز ال.أا   ١  و

  ُ يا ا ا د أ  يا ا  ا ء)ا( 

أة وا، ِ رَْ   ن، وذ ة رر  قم

 داة  و، ِة ارضْوَو ،ة امنْوَو ،ة اْ َو

ر إمم  ء ا  ،مأأو  ان  ذ ًأ ،ا ا امن

ا،  دي وى اا  ه ا  و   دون

.آما ا ا  ،وا ا  ى اا  

 ا  أو و   ا ا   أ  د 

ًءا ونا   أن   د  ر  ات اا 

ن ر   اول، وما أة آ  أر، ُِْر  ُ   ا

ا  ل  أةا ووا ا ،  نو ر اا 

ر ُو أ.آما ل ا  

                                                            

-١ ا وا  ت اا ،ا ص ،را ، ١١٦. 
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ا  ى ال اإ  وور ا،   ف ران ا

ا ول ا ر را، ُا  ك ك  ا ر 

مما، .ممة اا و  

   ا وا: -ار اول

 ر ٌت"ا    ضوا . اتا  وا  

 ا ا ازب اام : ،  إ ا ،  إ وا

".١  

 : وا ا - أو

 ت :اا  ، ُون  اد :زد أوا ا،   و

 ،ازح، و  و ر  ا،  ارا . أن  ان إذا 

و ل ا   ،ان .اوال ت  ،اوا . ر ذاأ ا إ

و: }َو َم َْ ِْ ِءَْمأ ُا َ َُُم ِِ اَدكَ{  :د)ن  ،)١٢٠

أ ن ا. ارا، ِ أ كو  ا،   ل ا و

ك{: و …{  :لم٢.)٣٠(ا  

 اوء ا م ا  صء  دون  أ  أ ن

. أو  أو   

                                                            

 ور  أو   ، ارات ا ، وا  ر إ:ا ، ا ١-

١٣  ا٥ص، ٢٠١٧. 

-٢  ا   ،بن ا ،ر ا َوآ ا،ةا ، .رف، ددار ا  ت، ا

. و  أ    ادر اازي، ر اح،   ٤٦٨، ٤٦٧اول، ب اء، ص

 .٣٥مر، ب اء (ث ب ت)، ص
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 ا ا  ا ا وا ا ، ا و،  وا و 

 ار  ي ، ا اي  أن ن ً ،وا ه .د

ً ن، أوطوا ا د واى واا ط، ى  ي

 : ل ا (ل اا) ولا  اا اه. ول واا} َُُ

 َِِا ُا ُِِة َوَِا َِو َْمِة اََا ِ ِِا لِْ اَُآ َِا ُا

  ،و اا  ام ا (ك) ،)٢٧ إا:( }َوََُ اََ َ ُُء

  ح أو ا وا ا ُ ه   ب،  ل ا: 

} ُا َُْوَن َوََُْو كُُْ ْوأ كَُ ْوأ كُُِِْ واُ َِا ِ َُْ ْذَوإ

 َُواََِا َُْ{ )لم٣٠:ا(.
١  

 ا:  (ا)  ا ا    إ ا    

ب ن:  أرام ا  . اع  داة اَ  ال وا، و

ًا  ل، اا  .و  ءا  :ل. و :ا   .

َوََِا ََ ا َ َْة. وا اأ :ْا َُِو .ء: ات ا: 

  ٢ اد.إََ ال وام  اح  أْي

وا ،ل، واا   بن ا وف، وا ل  لم

ْ  َر ن  ه، إذا َ ول:  ،إ ل، وا واح

.م  ٣وأ 

                                                            

 .٢ص،  ، ور  أو  وا  ر إ:ا ، ا ١-

 .٣ا ا، ص ٢-

-٣    ،ديا ا  ةا أ  وا ا ، ص ،٥٠، 

٥١. 
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ًم -  وا ااً:  

ا ا   ل اء ا أن" ا    

ًوا م ا  و .وا  دة ت   و .مأذ 

ْر وا ا   ااُ َ ا   د - ا و

وا -   ا ا ق ا ا اج اا 

ُ د إ "رع١.ا  

َا ا و وا ت ا   ء   اك

د، ت:وا     

   مع در ا ادة: - ١

 اا" رى ا دو ا ا  …  ه او 

 ا ط صماا  ؛  مإم   …  أ

 اتا ِ  ءت ص اا َأو ا ا   ،  م

َ  "  ة.٢ 

ُوص اات (اا   أم ا ا  ، ا 

(،   او   إذا  ،  وإ ، ْ ا 

َا أي ا ،.   

٢ - ُْ اا  دات اق، وااج وات وإا  

َْو  اتا.  

  او، د و ا ا "ا  ا  اي  ى اوي

                                                            

 .٥١ا ا، ص ١-

 .٥٧ ،٥٦ا ا، ص ٢-
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 ق ادات واوا ا …  اتوا ارد ا د، و 

 م  د   عأو إ  و ،  وا آمص اا

ا  م اَ"ت.١ 

ُوا  أد ت اأن ا ا ا    ،ات 

َ ت اا  رج   ا  ،نزال وات ا

 و واح ووا ا ت، وا   تا  ، 

َ   ه أوَرض وا ث ا  ىت أ  . 

واج أو ااق و ََ.دق ا   اءاتإ    

   :ر ااا اي 

ً ن  "  و أ  "ه أو ا .  

ً ن :  نزا   ا     ل  ل

  واال.

و أ  :ْ  أْي ،ا   ا ا يٌ ز  و

ا د.  

ا  ً إ   أم  ا  : واٌ   

 دْ ى  د وا  اص ا ف، واو اأاد 

ه، وظ  هو و ا ز.آ  إ ا ذ     

                                                            

، ١٩٩٤دار ا او،  ،ح اوي، اا واات  ة ا ا، اة ١-

 .٣٩ص
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ر ع   ا إ،   ا ع  ْن أو ه:

ا، و ا ا ا إ اا ا ا ا  ار 

.١ا  

ا وا را  :  

"  ن "ةا ا  و  د.  

  ن  د :ْ   َ  ظ د  ،  و

 ن ا وا . عا  ء وف ا،اء  د آرا

ا، إ أن ا ا  ح  ا ظ و د   . أو

َاً     و ،ت او  د  إ  ُ نً 

  ه.

ا  ةوا أْي :  أا ا ا  ةا 

  ءف، وأال ا عا ادق وار ا ر  تا

ا ا …  ءا و ا وا اا و وذ 

  ٢ا ُ   ا و د ارع.

 ة ا إ   ير م ر ا   ا او

ا، اد ادة   زادت ا    ،  ا  ا

ذ  ، م   و .ا  ة ار ط) ا

ا( ا ير م  صاءة ا دة ا ،  دون 

دأدوات ا؛  ا م و  اج أداِ ن  تو 

                                                            

-١    ،ديص ،  ،ا ا  ةا أ  وا ٦٠:٦ا. 

 .٦٣ا ا، ص ٢-
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 رة اا ِوا ص واا داَا ، يأ ام  

  ت اراا ا  ا  ىت اا  

.روا  

ُا اةوا  وا ، "  ام ا  فآناا  ا

َ إ: َوا ،ر  أ ُ َلا ا   ،م 

ُ    ؛ا ا ا ةا ُْ ،أة زا  اتَنا 

و،   ا، و م  اء اآن ع أا ،ذا مض اَز

 طا     ا   ذ  ر؟! وا 

  ًاواُ اح  ءء اورة إ ا ا  ت

ات اآم ا  ام اواة  اأة وا، وإدة ا  ات 

ة ز أة، و اا  اَ  ُ َ   تا  إ

و أم  ،اأَ َ ت، واَ  ْ  ،اا َ 

ْذ  ،أةا  ة ا ا ا  ال؛َن   

   ون و ،ا ر أما ".١   إ 

 إ ا از ام)ريذ ( َوآ )يأم(، َذ ن   

 وا  ق ا ا، وإ ذ م  إ ة اع 

.ا را ٢  

 َ  )ا ا(و ذج ا ا ا ول ر 

 ال اا:ره ، وواج وآا: ،  ،وا ا   اا

                                                            

 ، درا  : ا اي  ا ات إن  ا   اه، -١

 . ٦١، ص

   . أ اى،  اؤى ا  اي  ار ا  ، أ اى -٢
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 ؛ا)وارث، ود اوت، و او، وزواج ا  ا، و

   .ن وم ااو، ةاِورادة ادة، ، : اق و اق وآره

ً - وا أة:اا     

َ ر اا  أةا  اَروا  ت ا  ه

ا، َ  واِمر  ور  ِتو ،و ا اا  

.ممة ار  اطا او ا ًأ ا َ ةوا ا ، 

 و ا رإط دا  ر ل ،    حا  - 

ا إ ر -دا ا لو ،ر اطا ا دا و.  

 ه او - ر لو  رإط دا ا - ُط   ا

 ا  نا،    ة او  ا  ا

 أاء ا  ، ان   ا ياد اِ  ا، و َام

    ة   ر  ااء.

أن ك  -وم ًوواً اوًر ة  -ذا  ا اطر ا اة

وا ،ومو  دا ْ   ير ا   ، ر

ا .ا ا  

 ه ا ىا وا ا ا ي  ر ا  

وا وا ة اا   ،ره  تار وا،  

ا  ق اإط  و ،ر واا    .عووا ما

  ي ، ي  ا أراد ر اا،    و



 ا را   أةا  ا ا   
269 

ٍ   َتام َ  ا ااره و، َتوام  ردا ا 

 اأور ،ا  و  ا ر.١  

و  ا  ا ت وإ  ن و ا ا:  

١- ص اا  ا اا  دوا ،ا ت.اا   

٢- ا  ا دات ا- ا اَ -  دة اإ 

؛  ة م م،  ا  دات اوا َ . 

اء  ا أو  ،ورة اة ا ا  اد -٣

.آما ٢ا 

مر اا- ا ء ا  من اما  قآ:  

ُ    ر، وإ ُ ً.   ا ا طا أو و

 و م  ، أر أى ع م، وإِ ن ا، ُ  رة

ُ ا وُرا ،     وإ :  ء  

 اان ا  أ ٣،اورت ا (ا وا وا وا وال)

اِْ   وإ ،  ء اع ام ،تا   ت، ا

                                                            

-١ ،و ر اا  ،  ص ، ٣٣ :٢٩. 

-٢    أةق ا  ازنأ ا ،ة داا ا  ق وة اا ،دواة اا

ة، اوا ء ا د ال، اإ ،ا ا  ت اد ا٥-٣  أ

  .١٣ -١٢، ص٢٠١٦

-٣  ا  زاد ت، ووره ا  د ِا وًْ ة دةز ض، و 

وواً ر و :ا، ام  ،أ ..ةا  ،ز ًا  ق وة اا ،

 أ ٥-٣د ات ا  ا ا، إل، اد ا ء ا وا ،اة

٢٠١٦.  
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 تورا  ورودَ ِ  ساَو ج، وإ  ء  

 و   ه ات  ا ١ات ا  إ ر اق.

 ، أو    " َاء ، ِ  اأة و ،ااد من

 ط  م".٢ ا .ءء، واء، وااء، وا٣   

 : ا  وأ وا ،ا ا  ظا ما، 

 ما  ماء أأً و ،ت إ أ   أ ، 

ف وا   اَرا  نما و  ا د  .٤  

١ -  :ا   

َُا ا ةر ا ،    ،ن  ق اأ  

 ،رادةان واوا  َ ِ ة.إا ام ٥ و ا  

                                                            

-١ أ و  ،ل اأ  تاا ،ا   اإ طق اإ دج أ

َ دراز، و ا ِاوت ،دراز ا   ،  ،ا ١٤٢٥دار ا - ٢٠٠٤، ٥ص. 

 .٣٢٣ا ا، ص ٢-

-٣  ة ال ا ا  ،  يا،ريا ا  ِطْ  ده را 

ا  :رن رإط  حا  ا ةا  ظ اء و،  تء وا 

ا  ،ةت اء وا  ،ءا ة ا ء واه، ر دون 

رؤن  و اذج ا وم  اه، ام : ا  اح، ا وا، .. اء

ص ،  ،١٥٠- ١٤٤. 

-٤ َا  ا ا وْ :صوا ا  و ،ا   ده ا    

ا. :ام ،ا   ر ام  ،ا  نمق ا ،در ا  

  .٢٣ ،٢٢، ص

-٥ ا   ا  قو ا وا ا ا ل، :ام  ،ا 

 س.. اق أ أ : ،نما مون اوآ ،ا  نمق ا ر :

.  ،ا  
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  وا ا من، واة،  وا، و ارادة وار

  ١.  إ    ا، و َن

َ و ا ا  رج    نما   ،ت اا

 أ ا  دون وا    ،ا ا واو ن و

  ، ت اما  نا   ت ا دوا 

  ل.ال إ اد أو وا   ،اة

ا  نما     ا ا و   د، وإ

،  أي  أ ن ا  د ىأ ،  نم

اا ُأ   أن  ا   و  ار} ِ اَهَإ 

ا{ ) :ة٢٥٦ا( }َْ ءَ ََو ُِْ ءَ َ{ ) :٢٩ا( ،و  

س   َر، َ  را  آ ر اآن َ   ن أ

٢،ا وب اود ا را  ة َ دة  واا  ،د

َا ر  رة  ا وج اا "و . ا  دو  

ا  ،  و    و،   ى ا

ءام، ُا   إ ُِ،  اا و؛ةد  ا ".٣   

  

                                                            

-١ .ا ا  

-٢ ط ،ا  ن  اردةا ا و ا دا  عا:م   ،اما  ط

  ،ا دة وا .  

-٣ ا   ،ا را  وة اا إ   ع، ور د اة، اق ا

 .٢٠١٦أ  ٥-٣ء ا واد ات ا  ا ا، إل، 
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٢ - :ا   

 وطا    :"و   ا  ن أ إ :

  اا  دا إ ا  و   و ،ا 

وا  رجا ب، ووا …    وا ا، 

ًأ ا ذ و، و "  ا إذا أ ن  ،١ ا و

 ِات اات اود ،ت اا  ا ا ا ر، و

  ِ ا ال و اات ،دون ا، وإء اح  اوت

 .عا   رعا  

     لا  رعا  ى اا  ا

ِ ا أ وأ ،اام ا   ةاا ا  ر، 

 ا وا ،ا موا دا ما  ر  أو م  

ه ظً واًموا و ، ت ا  اء ًوم  ،اا 

ًد ووا  وإدام ِض اإ ث، وما إ ا   ،

   ا ا  ح رأو إ  ي ا  وإن  ،إ

ز نً.٢   

ر ا ا  ء  اط   ا   ن 

وت واا  اد ات اوة و،  ت  ءوا 

َ    .ف واد واا  و ا   

  راا ت وا ا ا ا  يح اا. 

  ا  يا ا ا  نمأ ،  ن واما و

                                                            

-١ أ قإ طال اأ  تاص ،، ا ، ٣٢٥. 

 .١٨٠ -١٧٤ا ا، ص ٢-
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 ،ا، و ن " ا     ود امن اظ  ا

 دات أي  مإم  ."١  

٣ - :ا   

 إا ا  ن ا    ا   ن ،ا  

 وظ    وإ ،و  أو ا ا  

(ا رك، واا ازع، واا ا) ن امدة  ٢؛اإ  ا

را   ا   ، إ إ ا  ء ا ت

  ا   ،وا ا ا ورا ا َ ي 

 ،درالا    ،وا ،اا :ل اا   

 ة اوا ،وا ا  ا ا ا ا  دا ِ 

ن ا أو أن ،ا إا إ ا  وا ،٣  طن ا أو أن

. ا أو ٤    ا ا  لق اإأ  م

ه  أب  ،   ا رج أً ؛ا  ن

،  ذات دا م اء د، أوا ر    ت 

 ا ا اوا ما ا .٥ 

                                                            

-١ ر ار م   ،ا إ  ،رن اما  ءإ  آنا  ،دا ا

 .١٩٥ -١٩٢ص ، ٢٠١٧ - ١٤٣٨، ٨٩ا واون، اد 

، ٦م   وا واز،  ،س د اد، ا  إ، اة ٢-

 . ٣، ص٢٠٠٧

-٣ ا  :ل، امه ا لل إ   ء ا  آنا  ،را ا 

 ،ا إ  ،امد اون، اوا ا ١٤٣٨، ٨٩ا - ٢٠١٧ ،٨٠ -٧٨ص.  

-٤   أةن، ا ا و  ،  ،رة اوا ١٦صا. 

-٥ صا ،ا ٨٧ - ٨٤، وام ًأ:    ا ا ن، ر أ ا 

، ا  ،ن أ ن ام، ، ا  ا ا ،١٤٣٨ - 

 .١٧٧، ص٢٠١٧
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ال، و  باا   ا  ورة  اد 

ِ ا ق اما ل، وا ل، وا ل، وا 

  ١ا، و ا  ا.ا وامق 

٤ - :ا   

 كَا  د ِوا ْ٢،ض ووم ، ون   

(ا)؛ . ر اطا  م٣  و  ا دو 

ودو : مأر ، ِا واج و ها و؛ة و  

 ، وم     ا، وم اأة و ل اا ِءْر

 م م  ااً  أة.اوزوًر زواجد ا ٤، و  ا 

ا  مما َو  تاما  ا  يا ا   

 د ود وو وأ مم وق ووات، و  ،اع

وا م  اف وا  .عوا ٥ا   و

ا  واا  ا و ،ما   اء  نمة ا

ة، واة ا و ،حاا  د …  

                                                            

-١ ..وا ح، اا  ا   نص ،رؤ ، ١٤٦، ١٤٥. 

 .١٥٠ -١٤٦ا ا، ص ٢-

-٣  ، ا اا  نو ا ا   ل اأ ، ا أ 

ادر،  ،د٤٤٨، ص٢٠١٣دار ا. 

 اد اة، ق ا اوة وا، ا وآره ا   ت،  ٤-

ء ا د ات واا ا  ا ،ل، ا٥-٣ إ ٢٠١٦ أ ،

   .١٢٧، ١٢٦ص

-٥   ، ا اا  نو ا ا   ل اأ ، أ 

 .٤٥٤، ص
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  ا ،ادا  تج ات وإما  ا   دي إ

وا مما روا ت وا   يا ا. 

ُا ا   و   ا أإ مة  اوً.١  

َد اورة و إ  ا   ِ،  ن ر 

ا، ا ءوواج ،ما  ا  ، وأ   وا

.٢د  

٥ - ِا ْ:ض  

ا   ه ات اور ؛، وأ   نمن ا

 وزِا   أو م   ْ.٣ض َآ وأد ا  ون

أو ا ٤.أو ا وما  رة اا  را ا  وله ا

ً    ةع ار إ  ةس ااوام  .ا  

و  ِا  ْا   ضْ     ج، وإ

 ب). أً(ا (ام) أو ااه اء   ا ،مك  اأةا

                                                            

-١ ..وا ح، اا  ا   نصرؤ ،  ،١٥٠-١٤٥. 

د ا ا،  ازاق  ، اواج ا: ا وات، اوة ا ق اة ٢-

 .٣٢، ص٢٠١٦أ  ٥-٣د ات ا  ا ا، إل، اء ا و

ض  اا ْ  اِاوإن  ، وار وام، و ا اوي ٣-

او ،وا،ا   ،ف ا  ل :ام  را  ،ويا 

:   ،   أًوام  .٥٦، ص١٩٩٣ ا،  ،ا ا ،وت

د ا ء ا ا ،اض  ا ا: رؤ ، اوة ا ق اة

  .٤٢، ص٢٠١٦أ  ٥-٣د ات ا  ا ا، إل، او

-٤  م  واأ  ر "أن اِا ًَز  ا َ و .ا ُْ   

 ذات ا  أن"و  اا  وإ ، ا  ،  :ام ا  

 را ، ص ،  ،ا ا ٣٠٦ ،٣٠٥. 
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ِا   ْ أة و ضا أا  أبط ب إم "َُا 

اشَِِ" (ريرواه ا) واج أْي. وا ما    ذ  ١ 

وا وا ة.واأ ء إم   و      أةا

 ا،ا إ  ات اه ا   ل ًأ  

، و    إ امِ و ارا ا ِْم ؛اأة  اب

ِاْ.قوا اا  ض  

ا    أو ا ا  ،و  ا  ل اه ر

ا  و :  "إن ِ أْر ا ا  ِْض ا   " رواه)

 ض أْن اِ ؛ً أو  ،إط ان  ف أو  أْي أ داود)،

ا ل، وا  ا   اضا م  ن إأُ نَ؛  

اض،  ، و  اف م َِْ و او َِْ اوُج

و .نما ا  

ِا وَْو    ى ا  ضْو ة اا .ب أ

 لا   فم   نما ، َ و  ،عا ن أ

 ذن مع ار امَ.تاب او    

٦ -  :لا   

مع  ا  ؛هُ ال  اؤ ا    أح اع اَء

َو ،اكا  مما ديا وا    دئا 

ِا :أ ،هو  ا  أِ  نما   .عل  اموا

                                                            

-١  أ ورا :   ا"ا  ا ا ا ا   أ إ ب ام

با َ ا أن إ ؤه و   وا ، ا"ا  ء:ام ،    ا

 .٣٠٥،  ا ا  ،، صر
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ِ  ،ا   ا  ، ولف ا وط،  و

.وإم  و ،وط ا١إ   ط سال اأ ن أ و

 ،  ارع   ال ،ط ا وا و ا واان

ا ازا  م  ا  د، و  د ا 

وا،  اا  وا ن ا.  

   ذج  ا ا  رج : ،اما ا 

 أ  لا  ول، اا اَو  أَا ،وا ا ،م 

 ة وات ار ال وا  ر واأ ،ا 

  ٢اء  اى ادي أو ا أو امم، . اء ون ُد

ر اا- آما ء ا  من اما  قآ:  

 .و ،دو ،آما ا  ن ونه ا  

َ  :م   آنا  ا،    ا ا  

 لا ، و َان، ووا وا ا اض اا :م ل 

ام وات اى، ا م إ أم  ا  ع أ اآن، أو

ص ات م اءل ا آن ا.٣ د   اا  

ا امن ا  و  ا إمَء ، إمن   إاَج وإْن

                                                            

-١  ا امذج اا ، ذج (ا ةا ا وذج ا ة  أو ر

(ةرة، ا  ص، ، درا ،ت اراا ١٨. 

، رؤن   ا  اح، ا وا: ..أً . وام٢٣- ٢٠ا ا، ص ٢-

 .١٥٠ - ١٤٥، ص

-٣   انرة واء ا  آن اا  ،ة   :ام ،ا  

،ا إ  ،د اون، اوا ا ١٤٣٨ ،٨٩ ا - ٢٠١٧، ١٦٠ ،١٥٩ص. 

 وامًأ:  ،ل ات أ  ،م ١د ،،  ،٤٣٤، ٤٣٣، ص٢٠٠٠دار ا.  
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َا ا   وا. رأى أم و   ،ا ا :

 ،ح ارضوإرة او. َوآ: ون انوا وا ا. 

 رأى أم رة ارض. وك َوف، اودة ا،  :ا و

اوا ،وا ،وا ،ا :أر.  َ َرأى أم :  حإ

دا.ل ا حوإ ،ق، واا و ،  

َو رأى أم  ،اا و: ا ،  الن اوا ،آما ا

 رأى أم :   ا ود، ا وا. وَوا وااء، و

 وَ إ ا وال.وا وادة، وا، واا ا وام، و

اح و اح اي،ورأى أم  : اح اي، 

ا، وا ،و ،وا ،واا.  ،ا  :و

 اة وإمف اأة، وا، ودة ا، و ا امن و، و

  مَ   إمم ون. وَاة إ وء ا اة، و

ح اإ :د ،ق، وا و ،وا ،ا و ،ا

ان  ة   :از آن. وَواا وامار، وا، و

 ،ا وا وا و ،ة واان، واوا ة واا

ا واح ا، وا ا، وا ا ا، واح، و

 ،وأة، واا و.ا ١  

 ا  ا، َ ك حا   ر  ٢.ا  

                                                            

،  ،  اآن ا  ء ارة واان  ا   ة، ١-

 .١٦١: ١٥٩ص

ا ا، ،  من إ ا، م ا  ا  ا  ر، ٢-

 ،ا ١٤١٦- ١٩٩٥ ،٢٣٥ص. 
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َ وا  ف،١ و .ا ا  ا ا ونو 

  آن اا  اا  دة  إ ي ذأي اا ا

ا  ،  بأ  ى أن ا    ن

.٢ا   

 اأة  اذج ا    و ا اي أَد

َْ:  

 ول: ااَ نم أةَ ا  فْ:  ا 

ا ا آما وا ،(ت اا)،   وا ا)

  واان).

  ام: ا  اأة ح  ا  ا اح.

 نان او ا ان ا أةا   نر اإ  يا

ا ما م،  أو  دون ا   اا ب  ،

 ، أو و   ادون ء، ن ل أ و:    إن"

 أم را آما ما ؤا-  ا ا دا ؤا - 

ا  ُف وارؤ موا مما    ،  

ِ  إ ا ت  ،تما   ممة اا 

  ٣."  ارض،  ل  ة اداا، و ود و

                                                            

-١ :ام ،ا    ،ا  ا اً  رضا  نمف اا  

، ٢٠١٧ - ١٤٣٨، ٨٩ا ا واون، اد   إ ا، ،آن وا وارة

  .١٢٨: ١٠١ص

-٢ دة، ا  را  يد ا،ا ا إ ا :  ،ة  

ا  انرة واء ا  آن اا ،  ، ١٦٣ص.  

-٣ آما را ما ؤن، ا أ ا : ،ممح ا سا ا  

  .٧٨، ص
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  ف  ا:ا أة من  - َأو

مإم  ةن اما   ي ا،   نما او

آد   اا، ُ ا ا ومُو  نإم ن، واإم  ل ،

ل  ،  ا وام  أن ،  ل إمم و ،واأة إمن

. و  ١  

ًاو   نما  آمب اا  )ا(  ز 

: ام َ{ ) م َواٍَِةأْم يَوَُ ا: }ِل  ،امن  ام واة

٩٨(، أ ر اوْ واةا : َو و ،اَْا  ،ة اْ ة

 اًأ ا  ى   :و م ل ا .وة اا  ت

 ٢و ا ااة، )٢٨: ن( }َْ  َوَُْْ  إَ  َواٍَِة{

 أو  ،)ا) اوا ام ا ي  اأة وا ،ه 

م، و ،ر   و .و إ  ا  ٌم  ً  

ُه ا ب و .ا  ًم ِد ىه أب. وا   ل

 ا اْ  أو ا }َوَم ََو َاَ{  :٧(ا(،  وا

 دةا  مما ا"ا ا   ،و   ح

إن أَِ ََْ { ه رج داة اا ا أن َر ورو ٣."ام واة

                                                            

-١   در ،ا ا  مه و ز  دا ا ، ا :  

ا أة وارؤوف، ا إ ص: رؤ ،  ،٢٤.  

 ما  ا ااة، وآ   ا ا ،  ا ااة:  ٢-

ا ا أو     ء مر،   ٌقأم    ةظ ة وظ

  ٍت ِظمُى ا  ا . :ام ا    ا  ا ، ا

  ل اد ء اا :ا وا ا ت اراا  ،رارات اا

  .٥٤ ،٥٣، ص٢٠١٧/ أ  ١٤٣٨ة، ذو اة 

-٣ ودور ء ا ، ا  م صا ،  ،٨٢. 
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ْأ ِات:  }ارج ، )١٣(او   ممح اا  

 و اإ؛    و ،ز واى واا  سا 

 ،أ ا وي و ر ،ل  اازع اا  

    ا ب ام، اء دم أو وأ.١  

ف ، وا واان واَ  اأة و ا ن 

ارا و    و ،و ا اآم ا ذ ،واح

ًاة ؛ره ا يا ول اف أ ا،     وأ

ا ف ره -أي ا-  رً،     ا 

  امي.و،   امن

١ - ا:   

  ا  ا ا اآم، و  ؤ، و  اار 

رك و ا ،    م دهو  ا    

وأول آر ا أم ر امن  دة  ٢.وا واء وات

  د امن   ؛  دة ذا أو دة ه ،اء واء

 اًدامن  و إو م اة امم  ة  ا  ،وه

.ا  ن ا٣ 

                                                            

 ا:  أً وام  ،. ر  ا: ق امنأ ام وآون،  ١-

 .١٦٥،  ، صرؤن  ح، ا وا.. ا

-٢   و ا   ن و  ،ب ا  ل اا ،ا   

.زوا  دار ا ، و :امإ را ا ،روا..   ا 

:   وي،  ا ا: ا وا واان، وام أ . ً واة،

 ،ة ات اا ، ،نم ،ا  ا ١٤٣٤ا - ٢٠١٣..  

-٣ ،ا ١٦ص ا .  
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اموو د ا نن ا ، وأْن  َن   نا  

م، و ة   ة، و   ، و  ٌق وراء ذ  

و ، دهأو  ا ب ،م تا  إْن ،و ًا  

ة  اس واواة ا  ا ان وف اه، ف  ا وإْن

. د ١أ  

ا  أن رة إا   و٢ أ  وا ا ،  

ا أ ؛  ود  فن ا اًأ  ا ًوم ً 

َُا .٣     ا  دةا و  ا ا او

   إمم م إذ   ار ا ٤؛أ ادات وات

م ا، وم اد، وات ا، وات  ؛  ادة

مَد ،ا ا  دا  ،ةت او سط َو ُظ 

                                                            

 .٦٧ا ا، ص ١-

  ادة    اي ، ً  ادة  ا  ا ل  ٢-

َح م  اإ   و ،وا ا :ت، ام  ذ  ،اما  ط

،ا   ،وا ا ،زوا وا  ديوت، دار ا١٧٧: ١٦٩ص ،٢٠٠١.  

دي، ا وا  أ اة  ا ا ،    ،:٢/٣٢٢اات:  -٣

  . ١٢١، ص

ءت ة  ا  دة  ( ت(و )دات(إ  إن  ا امم ٤-

)ا( د ا أول ا   دن ا أم و .)ا(ي، ا ا ا ط  ، م–

ا – ُ  أم ًراآ ا   ،ر اٌفا ا ا   ةا ؛   إذ

    س أندة(رات اا(    إا ا  ولع اي  و) 

 (و  ي ا، ا ع ام-  س–رت  (ات)   ،)ادات

 ! )ات
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 ادا مو ءأرَ    ، تة  و اا ام

  .اء وزواج١و  

 ار ا أنن إم - -  ،اا  د واةا 

 إ اواة اد ا  ، و   ،اد  ا واأة

 اا   ر  ، َُوٍ   ُر 

ُو ،اَ د ا إ ُ وا وا م أدا  ل ا  

ء ا ار   اإذ "أدى  ؛ ب ا ، رة ارض

اا إ ،ا و ،اا إ ، وا  ةت ا ٢."ر  

 ا ه ا   ا ا َو ؛ أا  ما

 و ، و ممق اما  ت داا  ول اا

ةور .ا  اهإ  : تا      : وره أا ا

ا  ا: ل ، }ا ِ اَهَإ  َْ َْ َا َِ ُْا ََ  

 ٌَِ َُوا َ ََِام  ََُْوِة اُِْ ََْْا ِ ِِ ُِِْت َوِ

ٌَِ{ )ة٢٥٦: ا(.  (ا  اهإ ) ة  و   أةا

ا ،ن ا  ليا ن ا أن إ  إ و زو  

وأ ،دهو  ان أم    ،ةإرادة ا  ،   

إمم   أو أ، و  ،   أن ان ٌازو أو  ح

، أةا ا    ا، َ إْن ق و  ءت أوإْن  

                                                            

-١  ط ر ُا أ ،امأة اا  :صا   فأًذ ،د،  ، ٢٧٨ ،

٢٧٩ص . و ،  ،و ر اا  ،٤٤ ،٤٣. 

  .٢٨، ص  ،ا: رؤ إ وا اأةوف ت، ؤ ر ٢-
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 و  ءت، ور أ ،   او ا ف و

.١  

٢ - ف: ا  

 }َُل ا  :  آت ة،  رة ان وإ دلف 

َمأ َ ْرضا ََََْْْوا َِ{ )د: ٦١،(  نمَذ ،اه وهأَر ،م 

  نما   ا ا أن إ ،ر ري أو  "  

إ ا ور  نما و ،و  انو  نان، ، واا

ممري اد اوا …  ا زا ا     

َ  ارها  ندة، واا مإم  نما و ،مرَضث ا 

َو نوإم ، ؛ إ إذن  .  نو ، ور ،

ا  ا ان  ل    أ َق امن إذن ري، 

 ٢اد، و اف  ارض.

ا اء ول واا  يف ا} ُِأ  مأ َُْر ُْ َبََْ

َْ  َُْ َمْو أأ َذ   َِ َََ{ ) ان: آل١٩٥(   ُ

 و ،مما ا  ءل واا  واةا   يس اا 

ا  بوا ما،   أن  ،ا ام  واةه ا أن إ

ُ   ا اما   .ف 

 ا  أةا  ا ا ،  ًد ا  

 ر ا ،   ِ نم دا  أ  وام أ إ

                                                            

-١  ،ا  ا اً  رضا  نمف اا  رة،آوا ن وا 

  . ١١٤، ص

-٢ ،اما اءة ر   ِا ا   ق نما  ،ا  .   
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  اة  اد ا   و ل اروِ " : أم ة.

 أن  و .مة اه ا  اد اا ذ  دون  ك ن

ا؛  اد ا ب ط ارا  ام   دةا  أن ذ

ر  ا وا  من. و اار ،   وأه

ا ا أ إ ا    ،  أم وره ا   د

اد اا  ِا  ا     ره ا  .واا 

 ُا  و ، ُ و ، ِ اوا .ا دون ا 

ِا   نما    أن ا     ، اأرض ا

  ، ءا ازو او ، ن و ذ  ة وا

ت اا " .١  

و أةا م   ء اا ا  أن م  نما 

ا ا ا  ك رت أن  أ إ  ة.  وجاا ا 

و إ اء و زو  آد  ْأ اَ ةاة اا م ، ه

وا ُ ، ق ول واج را   ًن  ا ،ءوم

 ور أًَم نو ، ًذاوأ َو َو وً  ،رف رة

.ة ااا  ا  

مح  - اا ا  ا  ح أةا  ا:  

   ا وأ آمه ا  ن ا ا 

اء  إر ام ح امن،  ،م اف اء   ى

مم ، ،؛  ء مإم  أ ا ون وا  

                                                            

-١ إ را ا ،روا..   ة، اوا  ١٠٢، ص. 
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  .ة ا واْة ه من   ُز اِ وا وا، أو

ُم   حد واُد ،اوا  ا ر م  "  

 ء  اا اء ة  ارض، واد أ  أْي ،اد

َ إ ها أو  ة … رضا  د   ء اا 

و  ا  ١."…  ارةو  ا و إد ا، ة

 طم) ال  اء  ا  ارس ا واره 

(. ُا ٌ أم  ا      ع ا

 تأو (ا ،(ل ا   تا)زل ا،(٢  ا ا او

ًذ ًوا ا .ط ا و    

و،   وا ا - ُِ مم ر-و  ال 

ًا" ن ُ أوًِ ًد   ،ا بار إ  ب، أوأ 

  ة  َ أن وظ َو   اتا  أو را ،

  أو ،ما ار( وا(   ا  ل ار  ا ا 

                                                            

-١ م ،وا ا  ،ر  ا ،  ، مار اول، ١٩٨٤اء اا ،

 .٢٨٥ ،٢٨٤ ص

-٢ )زل ا ،(اوا   د م   ه ا ل: .. ،وردت  .و 

ن د اء وات ا  ١٨ن اد  اة   ال  ااو او  امإ

ن د اء اا(،  زل ا  )مم أو  ت ارة ا ا إ، ر اء

و ،    زارة ا ا ،و  دار اف ط…  ر اء

"  :ة. اما ن ،اروا ورة اأة، ،اا  ا  ء ا ا 

 ا     وا وا ا   م   ا دود اا

َاَ ا ورا وا ا ) م دسCEDAW/C/TUN/5-6،( ٢٢-٤  

 ول/أ٢٠١٠ا.  
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ِو  وِو ُ أو ،ُِ  ةط  َ    

ا ل اا  ذ  ات، أو ءا  ا ،   أو

."ً ءل وا١ا  

 ن ا ا وا   ح م إ مما ا أة 

ا،  أردم اَءاو َدآن اا  حح واا ، ًرد ما 

 وا ،ي واح ا،ي   ،وا  حوإ 

وف م إرات ط،  اء ا أو ا، رج   ات

 ذج  حت ا أة. ه ريا ا  تا   

إذ   ؛ف ر اأة  ا ا واو ح اي

 ا،  اء  رل ا أو  ،ن واو أ ا  دو

   ان.  أو ِك اٍفو ك ل ،  اأ

ح اوا ة ا ة اا   ن  ،وما و

مً َْآ  و   ،إم آن اا  ق  ة م 

ة اا، مما ا   ف نما  ،  

 ن ول واق واوا .ممل ا ل٢  

ق اا ع ا وإ  دق ا،  دةا رأ و

 وال واواة ،وا (و ر ا  ا واأة  اة)

ِا  وا ، ا ا   ا إ ،   ك ذو

                                                            

 .٣٠٦ :٣٠٣ص ، ،  وى ة،ي او ١-

ة  ، إح ا  اآن ا ،  ، ا اآم: ،د س اد ٢-

 ،ا إوا ا دوا١٤٣٨، ٨٩ ن، ا  - ٢٠١٧ ،١٤٠ص.  
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ة اا  وا مو،   ذم "مُ س أ إ 

اوا ا،  ا ا در ، ر ا إ".١  

ود امن   - ٌ ِ .  ذم -  وإح ادات

وادة   ،)٥٦(اارت:  }َوَُ َ اِ َوامَ إَُُِْ ون{ ادة

ً ُ ا ، وت ا أ :  " ُ ِأ 

 " رواه)ن)ا ، "وَْ َأْم   ،ََ  َا ََُْ ِ ِ 

ِأَْا "(ريرواه ا)، .نما   ا واا   و  د  او

 إ ا أن  -ا مما وا وا ا م،  

إاد :  دات م ر -  ار وان إ ار و

وه ت  ،إح امم و ،وا وا  م ا ،اه

ً لا  أة  اا ام    اأداء.   

وأ ا  ،ا ا وارة أة  أ ،وإح ات

، ا ا  و ا و  ات اا   ا  و

ن أوأز ر،  ارف  أ ال  وض اء   و

ف اا َبأ  وض إ  اق   ت اا

َاءاا  ة،  اءب ا  الا ت.إوه ا ا ٢  

                                                            

-١ ا  ا ل ار، أ : ،ا   ص ،ا ١٤١ا. 

-٢  "ا  ا ا ر " رات  ءا  ى ة  با   وض"و

  ةت اوأاو ا  جدا و"ا   ،  أ  ر  وذ

 ر در  اءب ا إت ا ا اض،  هو .ر د أوا اء دا

دود اا    ل (ا ر) وض ل   تا"  . 

ا  ءا  :ام ،كاى، أطوض ا با..   تا ا  

ة أ  أ ،اط٢٠١٤ا.  
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 ن اة،  ؛ا ا   ود او  ع  

َأة ذ  ا ا ، وَأ  ط ، اء ا -  إ

   ا ا  ح .م  ،  أو - م ِط

ح اوا، أة ما   ياً ًا ِو م  ْ 

و و،  او  ا أو هي وا ل اظ   م

ا، ِ  لا  ْو   د وانا  ى 

وزدة   ا أ  ،و ا م وا دون د ،اف

 ل ،ء  د ل  ذفن ا :}ََِن َواَُْ ِتََُْا ُ 

ًَأ َدةََ ُْ اََ َو ةََ َِمََ ُْوُِْ اءََُ ََِْرِ اَُ ْا  ُُ ِْوَوأ

 ا  "  إ  و رطاواود   ).٤ار: ( }اَِن

 ودد، وا أو  ، أو    ج و ف واا ء، مم

 م ا  ،تا  ودا  آنا   ي 

 ُو١."زهو  

 ا  تا م  و نم ،ا  ء م

 ث  اع ه، وا اع   ر  ، أْي

َ نما  وإ ،ا و   ج إ ،قا  

  ن ذ ه يا ا  ، ا ا،  إ ود

؛    ا  إ  ا  و  ا  ا رم

 ،اب وووا دة ا  ج أو ََِ  ء، وأني اأ  ا

ُ أن     ،ه   ةوء  ،ا  ةر ا 

و  ا  ل ا ،كوا ا  و موط: " ِا ََُ

                                                            

 .٣٥، ص٢٠١٥ا ا ث وا،  ، رؤوف ت،  ان  ،وت ١-
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 َُُْْ َبَ ،ٍََِ َ اََُْا ْ ََ ،َِ ِاََوا ِّوِد اُُ َ

أ ََُُْْو َْأ َْ َ ُّواَ ِءا َِ اََْْذا اإ َِْأ ِ ََِّن ا ،َْ

 ََو َُُْْ ْن ،َْ َْ ِذُْم َْو َْ ََِِم ِ َََ َّمأ ْ :ا ،ُْْ

ْن أَوإ ،ًَِ اَ َراُدواأًَِ اَْا، َوَمََْم ِْْأ َ واَُ" (ريرواه ا). 

ُ  ء واي اأ  - ابوا دة ا  ن ا

ان او- وإ َأ   و و  ود ا ١.ا  

ار اق - اآ  نما ما  ء ا ا: 

 :ا ا نما  ت اة  ،اا  ةوا

مما،   ا  با اس، وا  ط  رجب ا

  آما}َ ُسا َ٢.}أ  

 ا ا   أن وو اً آما نم أة؛  

ا  ديو أ  ف ،ُ ا  ة اد  

أةق ا    ،   وا ر ا زلدة ا  

و ،ماَ  ةا  ب، وإ ًأ  نو مما 

أر ُو .ارق  اا  ارا    ي  

   ق   ا اَ ،و ا   اأة ،واب

أو مإم،   ام  دور  - تار  ا أ - و 

ًأ ام .ا ٣  

  
                                                            

١-   اإ ،ا أ  ودا  ا  ،١٤/١/٢٠١٦ ا،  ا.  

 . ١١٨، ص ،وا ا وآره ا   ت،  ٢-

 .٤٣: ٤٠ رؤوف ت،  ان   ،، ص ٣-
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  اد ة   ق اأة من:ا - أو

ُِ يا مة ا ومظأو ا ن أو اما  ، َ كو 

را ،  ة أا م وإن ة أو اأن ا  قوا .

  نما ، ن أوم ديا ا  اء  ممروث اا

ف إ اروث  اء  ال  ارا أ اك  اس.

د أْي ،ا ، .  ة/اا ١  

ة آن اا  ةا  ورد و      ةرة وا

وا: }ُا ُا َِذ ِا َِ ََِْ  ََْ َسا َ ِا ِا ةَِ{ 

 :و٣٠(ا(، أ ه ا أوردت و  إو  }َِْ { ، 

ة ما  ظا أ .ا  ا   ق  وردت  يا

 ت: ""ر ، ،ام ،ط ،،  ة او ادا  ءا 

ْن را ا  و ،آما ا  اردةاُ ٍتا أر:  

و ر اأي اول اي  ن اة ة،  ى "إ : اد - ١

  داا  ا، ًِوط  ِو،  ن وإ  ،  و

 غ إذاا  نوا ا   ، ر وإم …".٢  َ 

 ََاُه اَِِة، َْ ُُ ٍد " ا  و:  و ل ا ،اارض

،َِداِمَُ أْو ،ِاِمََُ أْو ِِمََُ"  ،(ريرواه ا)َا وِذْ ل  إ 

  مس اة.   ان  ر، ُ  َارض ا  ة

٢ - :ا  و آد ظ  أ  سا  ن ا}ُْأ 

 َِْا َ مَْ{  :اف؛ ١٧٢(ا( د ا   ةا ا آو

                                                            

١-  ،مار اماث اا  مما ا،  ، ٥٣ص. 

 .٢٧ا ا، ص ٢-
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   ا ة ر أ   ورد ة. وا م ة، وا

 وإَمٍء  ِ ،ََْمٍء أ" ُِ ااء وااج أن ا  ا  و ل:

ِ ،َ ٍءوإَم ِ ،ََ ُتَْ َََل ا : ةَِا ا َأْم ََْ ُرواه " وأ)

و  …  ًءاوا  اي  ا   ة  .اري)

  ١.  ر ا ا  أن ن    اا

٣ -اد أا ل ا: أْي  ا وا ا  عم  نمأن ا

ل ا، ُ  إ ر و ،و    ل  ،ك وإ

َ ٍ ل  .وا ت اآ ٢  

٤ - :ة أ  وا ا ف إ   نما   

فا،٣       ة ه  أن  ،ود  

وا وا وا ا  ، ُوًِر أ د او  ؛ 

َ ء م  ، و ، .افا   ى٤و  

 آُنوا ا ا    م ا)ا ا(،  ة ا  

ٍ  نما  و م أودع ا ِا أ   ا  ،

.ا  ارُض و  ض ةه او  ةَ هِ أ  و

 ذ  م ،طماس ا نوذوق و و   ن،  أو م

ٍَِتآ  اس ض  دواٌء ُ ة م ا   ، اوى 

                                                            

١-   با ،ا  ،دانا ،ر اا  ممة اا   ،ا 

  .٢٠١٦، أ  ٢٣ء ادان، د 

-٢      وت ا ،تا ،ما،  ،ا ص١٩٨٧ ،١٤٧. 

-٣   با  ،ا ر اا  ممة اا ،  . 

-٤ .ا ا 
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ُ اوى، ُر   ى وذ  ا،  َ ا   ةا و ا

ُِاءأ   ن،  إذا ى ا  و ه ا ا  

  ١طف  ط  ال.

 ل ذأو  ء تا  ن وما   ن ا: 

َوَُْ َوَِ َْ ْ آَدَ َوِ َََُْ اَ َواَْ َوَرَزَ َُ اَِت {

َِ ََ ْ ِ َ{ ) :اء٧٠ا(، ا ا ق نم ذا، 

قو ةه ا ا  .   

ظ مما ا اه ا وَام  أةا   ة:  

 ،   ا  و ََم رة  أء وَ اول:

   ة أنه ا   رع ا  ةه ا إذ  ؛"

ٌأ ع ا  ن أن  رو  ه  ض، ِا   

َو  ،  وا  ا ا ".٢  

 وا  ة، وا ا  ر   ذأة اا  ا

  ، ولا مو دو  إ  دو،    ة

  بازن اا ُ واة و  هِ  ُ، ل ا و 

ا  اة  ٣ أ ا امم وأ وق  " ر:

ًأ ُوى ا ولا  .واةا  ب اا  ، 

                                                            

 ،٥٤١، ص٢٠١٠دار ا ا،  ، ا م ا، ا اآم آن، اة ١-

٥٤٢. 

-٢   ،ا ،ا   ة وأا ،ا ا  ي،  تراا 

ا،   ،نوا د اا–  ٢٤٠، ص٢٠١١د.  

-٣ .َ ا أو 



  وا ا ..  ارا اي        
 

294 

و اق ا  ات ا، و ام  اوي واوت 

".١  

:ما  ء اأن ا   ةمر  ،   و   أة

اووا ،    يا ما ا و  عة إا 

ا  ان   ار ا ج وا اأة،  ااُو   رَ ٢،اة

 نما: } ََََو َْا إَُْ ًْزَواأ ِْمأ ْ  ََ ْنأ َِِآ َِْو

وإن و ه ، )٢١اوَ ََْ{ ) :دة َوَرَْ إنِ  َذَ ٍِت ََُ ْون

  ةا َ، ْ ُوا  تا ، أ ا  ،د

 ء ا و ُِاةا ،   و اه وا،  ء زو

اَ َوا ُ َ هو ،ٌرأ ِاُ ة ن اما.ي  

:ا   تا    أةا  زواج، أود ا ) 

ر) ااو أِر ا ً، د واجأدواًر ،وا اوأدوار ا  ظ 

 و ، ً ا ُ ا  اِ … ار  اْا، َأة

،  اد اةطا  ط امم. و ا  أ  ٣ ال ،أة

ٍو   أم  ًن دا  ،  رة ىأأو: إ   ن ا

  ٤ان وان.

                                                            

-١  ا م ،ا رإ  ا  ا ص ،  ،٢٤٣. 

 .٢٤و ا ن، اأة   ا وارة ا  ،، ص ٢-

 .   ، أْيا : ل  ا ،ل اللا٣- 

 -   ١٣٥٥ ا وا وا،  ، أ ااوي،   ا ام، اة ٤-

١٩٣٦ ،٩ص.  
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:اا  ة ا ا اع ا ا ؛  ف إ 

  ؛ا اواج اوع إ:  اة طن   ،ة 

 ااض وامب وا  ط ار  ا واأة ق 

، َُدوا   ا ؛واا  ورة را ن ذ رعا 

َِ ٌُس ْ وأمُْ { ا  : ورات اة  واس،  ل

  أ ا م م ا إن  اآن ، )١٨٧ :اة( }ٌَُِس 

م   ة وواَ ل زو   لا  قا  وا د

وا ت ات واإو .وا ق ووا اوا ما 

   امن ِ.ا  ةا  ؛ا ا أل اوذ 

:َد ا ما  ةا أ  ء ءا  وذ أوو ا 

،  وو  ا  ر ا  ا ووا ار اا 

َ اَ ْ  ْ ِ َِ"ا   ع ا  أي  ل: 

 ُِْأ ِ ََْ َْ ْ ُِع اَْوُن َواُا ُِ َ إ َِ اُُِْ َ

وإن  ، ض از و ان  ، ً )ا(رواه  "اََْ َِا

 روا ار اظ   اا  نن.ما  

ًم - : ر ةا  

   نمق ا -أ  ن -  أ  ،ا ر اا 

 ا إاًد، َُة اة امم، وا إ امن  أم  ت انَْو

  رضا  ،   و    ه او َ  

. ١  وا وا مما   ط ةن ا ا و

ا  ى ك ،    ا   ا ا 

 اات  ل ا اوا، و اوا، مء ا   :وت

                                                            

-١ را  ة ور اا ،  ص ،  ،٤٩٦ا. 
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ا،   ا  ا ااعا إ .  

ةوا   و ا   يا ا ا  ا 

ٌ ،اعد أو اا    أم  ،م  موا  

و ، ا ا  ت اا   } َسا َ ِا ِا ةَِ

ََْ{  :و٣٠(ا(، وا ا ت ا دة نما مم 

و   ا ،    ا اس ى  ا ة ا

وا ا  ى أن ة   تى   أو ،ِ  ت

…  ر اا  مم ا دئ ا ي  

  ١."أو إ أي  آ،  ا    ن ً ،إمن

ُوا ا : }َ  ًُُ ََََْو َمَوأ َذ  ََ مُس إا َأ

َِ ٌَِ َا نإ ْْأ ِا َِ ََْأ نا إَرََِ ََِات( }َو١٣ :ا (

د ا من  ا   ا ام، ون  ا أن َ اَر

،ا ا ن، أم دا  ؤل ك ن و  ا 

ا ل سا ط  ا أم  أن ا  نمة ا، ًن  اذ

  .ًو أو َ ، اأو أم ،ًد

وم أ   أن  ب قء اس ا ةا ،  و

واا)ُ سون أن ا ن) اًرن أاًر ،اون أ ا  

  امن إ ا،     إ اات وامس و ،اار

ُم إ  اتا  ،  دون .   و    

و ا ووظ  ها ا .نما  ة اوح اا ٢  

                                                            

-١  را اإ..ا ،رو   ة، اص وا ، ١٤٩. 

-٢   با  ،ا ر اا  ممة اا ،  . 
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دل و  ا   ا ا   ٍد " :وَْ  َ ُُ

َ ََا َُُْ ََِا ََ ِِمََُ ْوأ ِاِمََُ ْوأ َِداِمَُ اُهََ ِةَِا َِ ىََ ْ

 ا  ا  و   ،را و ا ٌ ،(رواه اري) "َََْء

 واء، ا َ ِ و  َِء اة  اَ اي ُ اَد

َ ً ،رةوا ا ُ  ،تا ِا  أ  ك  

ً ، ن أ ا  ا   ،با ،ن  ذمو

َو، وُء ُ ه ا  . ج يا ١ا   

 ، ح امن و ن اظ  ح ات ا ٌن

  نا ا  ءة ا   ظ ح إا ا  و

د  أن ا ة إ   ر ا   . طا 

ا ٌ  ا م  ظ، ً   يا   ظ

  ٢ م اف اظ  اة. ا اي وا   ق، أْي

ُْنو ُد ا  ةَر اا إ   لا  سن  ،ام

ا ظ   ا وة واا  ، ر اا  ا 

ا يا ، ًط  ل ا ا و و  ا  ر :

ْرضًَِ ُْ  أمُ َُه اَس َ َُما َرِ َ ََ  ا َوَ َْء{

ُِِْ{ ) :مري؛ أْي ،)٩٩ا ا  وا ُ أن  ز ه ا س

ر ا   ا ل  ا ،  " : ا  ِد

 ا     اءإ  وا ،مد  ا  

                                                            

-١ .ا ا  

-٢   نمة ا ،ق   ه اي أوا أي ا ،ِا :م ةر ا ف ا 

ِأْي ،  ًُِن ظما  ا ًطو ،ْيأ ًا و. :ام    ا  ،ر

ا صا ،  ،٥٦.  
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و ا إ، َ     وإ  رادٍة ،َ أ

إ إذا  ، ا   ماز ا  ، و َ ٍة

َاْا  ا أ، َ ل. و    أةء ان إ 

ا ظ   ا ً  ااب اأ ،   ِ َ إ 

.ف ا١أ   َا ، َُ  ا ك د  أة أو ر

  ا . أو ، آَ ااء  ا  او أو ا أو

*********  

  

 

                                                            

-١ ،ا  أ ن واا :ا و،  ،ب ا،  ونف واووزارة ا

  . ٥٣ ،٥٢ص، ١٤٢٦، ١١٠ ا ،د



  ا  
299 

ا  

ٍرؤ  راا ام ُ ُدأُ أم ِإدراُج    ع ا ا

رياا ،    حزاتمإ  ا ا ؛ح واعم  

َُ اٍدأم  َُ َِوو ،درِب   اِة ادا إ ع اَ  

ا  ط ب،  أةا مو ،ره و  َ أول  د

 إ أ ، ااوم اة  ْ   رة ا ا . أم

ِطأن أ دن اا  أة، ين ا أم ة  واا ا  و

   اأة دا ا اوً .ا( اأة) 

 أم  إ اا   ن  ب   ت اة ام  -

ا ،  ا - ازدون إ ح ،س  ُ ِ   نم 

ًاب إاذَج ، وا  هم رة  ا  وزة،   زادت

َا  أةة اما ي وا،    أو ا أة ا اء

 ن ا  اب ن  وا  ،اب اوإن  ،اء

  م ،   ا ط ا   اا اً و ،

 ن  واءاَا و .،ا  ا    نا  ن ة

ا   ا ءًو  اوا  ،  ورًأ  .

 ورة طح رؤ  إمف اأة و إمم  ر ري 

ُِ.١  

                                                            

   ام: .مر، ود ا إ درب ود رودي: إن ه ارة ل  ١-

-  ١٤٢٠، ٢، ا ا  ا ،ا، ا وا ا ،من، 

٢٠٠٠،
 

 و أن  ا ،ا ات. و ل ررد و: إن ا ا  د دو٧ص

  .   ٨، ص ،ار إ اواة   ادم ،ت  اأةأ: ا . اموراءه
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  : ا- أو
  

ِو راا َ أوا ، : ،ة م إ   

 ن.  ارة ر  اذَجأن  ا  ارة  - ١

ري اا، و ء ا إ ه لرة اا  نور ا، 

  واَ و ،ح ا   ٍت ا  gender 

  sex،   أوpartner  وج، وا  patriarchy أي  

َُا   و ،أ   feminism  ،ءا   

  أوpower relation وا ا  ،  ين ا  

و ِو و  ت، وإوَ .   ا "  أو  

   ت ه ،ام  أو  أو ا ،ر ر،  م

  أم  )ا (   دا م ،)رؤوا .(١ 

٢ -  ره ا دا أة ذاا   أن - ة اا و 

- َ  د و  ؛ا َ  ن     أةا

 اا   ةا  ءت اأي  ؛ا  ،إ  

  ا ا را   ره ًراد  أة  أ

ة وا؛وا ا  ر اب اا طو ه اظ  ؛

 ا. ك يا ل اوا  ا ا ؤ  

ر أم ت اءات وإ  و ًءرت  ٢.وم 

 ت  ا  : ار  اة وء  اا ًر

                                                            

 .، ا : ا وا ارة،   ا  اح ١-

2- Erin Pizzey , How feminism succeeded in destroying family relationships, January 

8, 2016.  
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 ،ا وا  روا،  روث اوا ، ا   

 أطا  ا - ا   ؛ام ءوا ا د اظ زا

ما - ا إر ا، رر اا  ،  أو م أو  نما و

   ،ه  رام، ن ممر ا    ر ذ

  … ا اه ا ِ ا    أن ور    

ًز  .١   

٣ - ا وا ا وا ا رات اأظْ  أة ، 

  أوت ا او   ،ٍت وَث ،ور اول اطاف

 ا -ا  وا وا ْ - ن إوا ا   ا 

ا  ه أة، و    و إو ،وا ا  

  وا أن ا  دا ا د اوز ا ة رؤ 

وا دإد اا ُرا و ،وا   ة ا، 

و  وا ق اام ذج اا و و ا ا.ه  ٢و

 ا ك ا  ولا ا  افطا ُا  ا  

  اول  أي  أند ا ور ا ،  َ ا ًء

 اف إطا ِي وا ا  ُاٍت ا دة  ط 

ا ذج ا؛ ا يا  رات إت واا ء و

   ات  ض أم وا  ل   أُ  ،اى

 ، مء اَااؤه  ِ  اأة  )أو ذ  )ً ،اواة

                                                            

-١  ل اأ  ، ص ،  ،ا  ٢١و. 

-٢ ن و   ذج ا م  ِات واا  َ توا 

 امتواُء ،واأ  ك  و ،    .روا ا  ط 

:ام ،ا رات اا  ،ن س،  ص ،٨٥ -٧٧. 
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   ه  ا اذج  ط اء و ،ُد دون اٍة

  ء اا  ارقة اا وح، ودونذج اوا   ا

ء اإمُ   أن ا   ، ر ت  ذجا 

او ،  ُ   ،    إ.و  ،ود ،مم  

 ما   إَ مم  أنْ ًر اا ن ام،  م و

  ة اا،  م وو ُ  نما ، ديه ا

َوَْ  نما    وا ا  ،  ر أن

ار ا ي أوَراا  ِت َثَق اا ا ت اا،  وأن

  ان  و ،امره  ال امن   ا  ُح

  أن ن ا وا  ظ ه اا و ر ا، واو

 اة وا  و أداة اف ا وَر را، رة ارض

   ١ا، و ا    ارح اة.

٤ - ُ  با   ه ا   تداد  ،او

ًة اا باء ال وء اأ ، و ذأ  ي ُ  ءأ 

 و .اب وا ِ ى با اَ ا او  ُ  

ًا ِ ت وات وا ا م و ،ا    ت

ا ا    رل ا  را،   أنت ا ول

ات    د ة أو  ن ه اأ، ر اًر  ً  ْن

 م وإ ،  أور   ِ ٍة   بات ا

ِو وَ.  ا ا      اع و ذ

                                                            

، ٥٣٢ ، ادا ا وا وا.. ادة  ادة،  ا رؤوف،  -١

٣/٩/٢٠١٠ ،.ف 
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رات اا،  و ز ت اا ،ا    ا 

ًا   رة دأ ا)  لاُل ،)… ٢٠٣٠  و ٍ 

م ات ا ا أ ات ا  ااد،  إْن :راو

 و َ  ،نمق ا   وا ف م  ت

ِ ،َ ُ  م ه ا  أن م   ت  

  ته ا م ش؟ وإذاا ا ت ا  إ 

ة،      أز  ا  ظاوا اد  َو

ِاا  ة   ،ةا م  ا  م  ،ت

  و م ا ؟

و  ف ا أن رااًوا  ً ت ا، و  

ات ا ف ا ،  إ ِ أنَ راه  رد - ِا مَ 

ول اا   أة اا  ا -  رة اا 

 ا   را  لوإد ،ا   أة،  دةوز

ا ل ا ت ا؛   ءف ا ا ا َ 

ط .لطة ا ١  

، أو أم   اأة اارد  او  اءة ا أن  - ٥

ُ  مإمٌل إ   ، أْي ؛ َو  وراء   

                                                            

 ر  ا وا  اء  ا اري، اوى اراة أب،  ١-

ِا م ،أة اا  ،ول اا  ،راهد رَ ، م  ،ا 

ا ا د ،، ،ر ٨٢ ،٨١ص، د.ت. 
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 .ة ان وأن  ١ أةا   ء اإ  وادةط

ا َو اْا   ت ا،   ا و 

ا  م يا اُ  ا ِ إا  وا افا   ،ل

َا   إمْ : إأٍ  ا ا   با  اف

 - ا ا- ا ا   ن ب َاه ا ال، و

ا   زا .با ا   

 -و  - أةا  وا ا إ ،   م ا

 .ودا وامج، وم ب وا ر ا واوج وا

ا وا -و -  ق، واا  أةواة ا  د إ

   ا و .ت اوا اف واا  ا و 

.اا  ٢ا   

و ا   ا ا أة او، و   ا 

 واً با  داد، ٍ دون     ل إ 

(   ) ام من( اري ام  ، اَِ أو ِء

ه   ا،   ل  ااف اأة ا( رة

                                                            

-١ وا ذج واا ا  ض  أم ا ، ره ا   م  ة

؛ا ط ا أن ا م   أ ا    مدي اب أا  م

ما ا، ٍم إ مأ د ي  واْأ ،   ن    ومإم 

إ م ً؛ا  ن . ر  إ    :ام ا ،ا  

 وواصا ،  ،١٩.  

-٢  غ"ح  نو"   ةا ا  ون ا ض ادة  :١٩٩٠اه ا إن"

ا ن ا  دةا، ول اوا ،  ."  وروول اا د أ :ام

ط   ار  ،بن، اا  ٨  ح. ٢٠٠٩أوا ا   ،  
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ت اا: َُ تذج ا" أي  سل ا  ءف َآ ،

ا  ءا  يب اوا  ا  َ (ا) اه  ،ة

ًن أما  أن اا ط   أو أم ،ا   أن ا 

 ل ا اً و أةب ا  ،  رٍة إ  أم 

ا ا  ".١   ءن ا أن   :ة ا  ا

 ا ٢."و  

٦ -   زه با دا  اء ءت اول، وت اأر و، 

ً و ،   ب اأن ا    أن م  ه

دون م  ، م  ،فدون إم   أو،  ه وم  

اأو ا ،ق دومم  اا ورة ا وإ ، رمْأ  ا 

را وُ ،  با  أةت ا ر، ًُرو ا ط  

َ  مِِ   ، ا   ارات   و ،

ه ا ا  ا اا  ،ا إ وم  و 

ا  )اا ،أواي ت ا ،ال اا ا ، 

ال دون    أن رت اأة،  ا اول وا  ا )؛…

 ت.اأا  

ًم - : رم  

رؤ ط   رم اءإ راا و  ُِة،  

ة م إ ،:   

                                                            

-١ : ،رة  ،نم ام ا ،وح اةب، اا  با :اق ا، 

 ،ر ٢٠١٥ا ،٨٩، ص٢.  

  .٩٠ا ا، ص ٢-
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ف ا وا، وذ:   ا  اَرف وُا - ١

اأوا ا َو ؛ ْة  ا ،ا ا ُءوار 

او ل ال أ  نمه  ن واة وا وم

  وَ  ،ا      ب ا اا اَ ،وامن

َا  ا ر اا    و د   .يدم  

أا ا    ،اا رؤ  ،ا دا (ا)

   ء   ا  ، او(ار)   ا . و

ُ  س. وا وا   وَا اة اا ا شِ  

مى ا ول إ عرع، واده ا  يا ا ا  ،

.أو  و اا  

٢ - ا ا    أن )ق ) امف ا ا

ا، َ وُى ا ا  ، أ وا ا    

ء ا،   (ا) ت ادا : "  ا ا

 ا اة، وأن    ا وا    ،زدة مذ اأة

وا دة ادر ا؛  َرا "و . ما ا 

: "ةا و ،ا  ا  أةا  اذ اا   زا

  ،ةدر ا و ارد واا   اا ا  ا

ُ  تا ، ي واا ا ، دةا  و، 

ُ  ،رت اا و ه اا  ا  ا؛ 

ً دي أوا ا  ل " إ   .  أةا  أن

   أةإع اأو  تا  ار،  وإ  ا 

و  اؤن ا وا  وات و أاف و ة.
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ازات ال  إِء ا ااد  أن اف   اأة  َد

.م ا ُء اإ ء، وإا  

أ  ا ر اا  اُ  أةا  اعا  ن 

ة اب َْ ،مأن أو  اذً ،وا  ،ف ه إ  امن

و نما   أن ا إ ُاًد وا ا رات ا، 

ً وا ،   نا   ؛ ُ ا مف أداء أ

   -ا - أ  "راع ر  ول و ،"  رواه)

  .اري)

َ لا  ا اضا  و ،ا و ا ت ادا

ِ دة ا  ت اا ا ما،ا   ظا و

ر  طل إ  ا، وم م ؛ار ، ا دا ة

َر وم ود آما ا   ا يا ا  وذ ،

:   

 اد   ا امم ادي وا ان  أن  - أ

 ،ا ن    ر ا ،مما ا ا  ا 

ُا يما ،   را   ،اع  ه ا ه  ا

ًن (ذماا وأم( ُ ا ا   أن ا ؛   

ا مداء أ ورة ا .ف 

  ن،   ا  ا امم ان   - ب

  رة ،او   ار ا ا  ؛ا وات

رةو ، أة، رةو ، ام  ادا   ا دة ا 

 ر اا   . أو ذرات  ر  ة اا 

ا ، و َوْنمة ا،  و ،  ه  ا  
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َاْ ة  ،اعا  يا ا  ،وا وا ا 

واَا  مل ا .ا   

 ،ن   أء وا ز ا  اة  ان  أن - ج

ر أن اا  ،ورا  ةا ا   دو   ء ن

ُ ذا ام .ءه ا ضا   ة ةه ا ى د 

.  أة و ١ آما ا  اا را ا 

     ا ر  ا - ار ا  اي

ا -   ة  أمو د   ض انا ، و  

  ر ااإ،  إ  يا ا ر اا   أو

  أو و أو در.

، ب ا ب ا وااورة  ان   أً - د

 ن  ن ا    و   ،ي ار اا 

.  ا دا  آمر اا  

 -   نا امما  ا ر ِا َ ، 

ن  ر أن ا يا ِا  ا   اَ 

دا، ِا  ا " ر اا َ أم  ،دا   

و ،ا  ُِِا  َا ا   يا ِ ة  

  ٢.امن  ارض"

                                                            

  ار   ظ ا ي اوي،   ا  ارض، ١-

   .٧/٥/٢٠١٢ ،وا

-٢ ودور ء ا ، ا  م صا ،  ،١١٨. 
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 ن،   اُ رَ ن،  ا ان   - و

ا  وردت أن ا ، آمر اا      ا 

ن ر ،وا و.  

  ار اي ا  ؛ ا  ق ان ر - ز

ا  -ذ ا و - و ل  را   ، ت

 ا ا ،   اع ا اا  ا وا اُز

.ا ا إ ا   وُ  ا ا ً ظ، 

  َ ْ ،: 

 - ً  د ً سم ِوا ،مما اَ ،نط) ا 

، را …(. 

 - ا   ن.هر ب إ  لء وا  

ء ا  ار اي ا ،   اق ان   - ح

 آن اا  ق ا  . ا  ا  أةا  

و ،ط دة وا، وا، وا، نوا،  دُ يا وا

ِاإ ،  ا ا واُ يإ و ،  و  

ا.  

 -   نق ا تا آمن ا .اَر ر أي  ام م

ُِ ا  ، م أو   ن ا اء،    نما 

ا ر، وإاا   اف. أورد و ا آما  ذج انا 

ا ك اوا  ، ُ .ةا م١ 

                                                            

-١ ،آمر اا  ارا ، ا :ذج، امه ا ل ا   ،ةا  

 .١٩، ١٨ص رة،  درا ا، ارات
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ا أ ى ا   و  ا،   ا و

ا او ،ام  دة  يا ،آماوط    

.راا 

٣ -  َ ك أن مًْم ً و ا ا  أةا    

اأرض ا   ، َرأن ا  رقا  و ا  ت ا

 ن ر  مك اأة ا ا ا ذا. أداأة  اب 

ا.ا  د١  

َُ وا  إ  اٍفا   ْ ا أ  و و

 ،م   ا آن و اءة اأن ا ،   

  أ  ع اأة.اار  ٢ا   أةواة ا وأن

واة  ا  ،  وإواةا اا ،  ا  ف

واةء، واا   ا ٍفا واةدوار، واا    ا ٍفا 

  ارات.

ً- :  حط  

 ، ِ:  ارا طح    ر ري  َُو

١ -  أ ا  ا م  ارا  ،ء  ن وا وإن

  ا ا  م، م ا -   ا ا -ا اار 

  و، َ ر ن  و . ً أو  د اء ن ، منا

  اعاة وا و  ا ا اع؛م م أ  أةا ،ا ا وذ 

                                                            

-١ ،اما  ط أة  را  :صا   فا أأًذ ،  ،١٦٤ص. 

-٢  ا آن و اءة ال ا تا ،  اءةا ، ا :ا 

،وا ا  آن ا   . 
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ا ا ، َ ياُا   ا ا اًءا، و إ  د ادون

 أمُ َموَو ،رذ د )ارا( َه ا  اا ا إْ ة 

  وا  اا. ا  ان ا  أأن ،   امن

ُا ا وَا  ،ما ي اا و ،أم    مى ا

 َآ    ا دوا  رة ما آما ؤا  ذ و ،

 وا وا وا ا   ،ريي إ ري م

ري اا ،ء وا من وً ن  ت  و، 

 ِمَ   ؛ ا وارف ا  او اع،  ْ َو

 اءاُ  وا  ل ك ن ِ؛   ن ا

.١ا  

٢ -  ط ن إم ة اا  مْ ،َ و  

 بُْ  ْ.ممه ا  أا ا :   رةا

 دن ا أن   ا؟ و  ا ا  ا ف 

،  ب  وْ  ِت ا، .ا وأو   

٣ -  دا م  ا مر اا  قأة  ،ما  وا

مق  ار م ا  ع  ا و اة، ن ا ،اد

ا آُن ،اا   َا ً أةا ، واً أة  

ُ ،اًِ أ  إا ق اا و ، ،ت اآ  آ 

ا  ة واا  ا  - ا  ممق اما  ر

ا - َوْة ا، د. وا د أو اأة اا و  ت اا

                                                            

-١ ،ممح ا سا ا :آما را ما ؤن، ا أ ا   

٥٩، ٥٨، ص.  
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 أم  ة  تأة وا   ، ق-  ظ

أ-  ، وواً .ا   

 ة م ان،ْة ا ، وَوَْوووام ا:  ،ة اْ َو - ٤

  د ق  ، ا وامي ف ا.  ة اْوَو

،  ءا  طا وط ُ اِ ن أن  ن ة، و ة أو

 نما ْرضا  ؛ ا ل إ   دري ان ا

 ،ا  ا ا . وا ا ن ازن  ا واأة

و ا ةوا ا   لوره ا ، َم ر  ا

ي اا؛  ا    ُا   ْ.  

٥ - ً ا ا   َو  اءو آد ْة ا،  ب

ا   س}َ َُس أًد }اا ًأوأو ا(ذ (م    

ً) (و.  وإ مرة واا  ر او}ْْأ{، و 

    إ }َِْ ِا{، رج او }ََْأ{ ،

وا  ر اا  فَفا د  ُفاوإ ؛ع  

رف واا،  تم  وا ا  اء،  ،أةوا ا  أو

 َسا ا  ا   نواُف وا نا  ،عوا 

 إ رو ًُِا، َ ك و إ ط وا ا ا 

ا ، وإْن .ل زط    ،تما  دا   

ن  ؛ َ ا مال  واٍا اض   ،  تم ذا

وا  أس ا،    ا وون ،ة اْذ   أ َو

ا،  ُأ ،ا ل وا إ  سأ  ا 

ُ  ا اِي واا ا   .  
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ة ا ا ا  اة  ْ ا َو ؛ة اَْو - ٦

   ا رة  وا واد  ،وا واق

؛وا  و  ا أرم   تا ا  إ؛ 

 ةة ا،  ا ر و أم ا و  َُِ ن إما  

 أنَ  و ،  ،ا أ  ول نإمت ا  ر

  ر ا، وظوف ا ، ا ،ا إمم اب

َ أول ً ،ا   ا اطا إ د ود  اا  

 ا ا ا  ارق ووا َ  نم، ن، وا، 

اُن ،وا وإ ،اوا ْ ااُ ِن، وما ر، اا  

.ة او ١ا 

اد  إمم ا  وو ن   ا  ا - ٧

ة  ،و دئ دَ  د و ا ا  ، أُع

 ا ا  اهإ ،  نإم  كو اًء    ا 

.وًم ا  ى أر و اْ أ اا  ُ ا َ 

ا، ا  و،ا  ا   ح وا ير ا

ُده د  .٢  

٨ - ُرا  ة اا    ت وامإ ا ا

 نماْ (وأم ذ) ت اا ،  ،ا)  مدئ إم

ل، اا …ا ا    ؛) أو َا     ا

                                                            

-١ ،رة ار، روح ا  ا  نم،  ،ا  ا ٢ا ،

١٤١٣ - ١٩٩٢، ٦ ص.  

-٢ ر :ا   ، ا ،  ،روا را إ  ا ا 

  .٢٤٠ -٢٣٤ص
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وا ا   و  ا ن أ  امل ا .ف

  ا ٍأر   ا ا إن "ا ممك ا 

ُ ٍتأن ا   أو   ،مإم   ُ أ  

اوا  موا ر ا موا ُ أ  و ،ا  

 ١." اان واد وااب إ ور اان

ُا   أةا - - ا ا ؛  ا ما 

َِ مما   اار راتظ واا ،   لا  

 ا ل ا ى  أداة دا ا :  ل 

ا،  ن ممى ا ا  .او ا  دا ا 

ا. إم ر  ب  ًِ      ،ِ ط، و ُو

 ذب ول ؛ ،ر أم  يا ن اأُ نِو ،م   ر

اْ يا  ، و ،أ أم  ره َو ،ْبو ".٢ 

٩ - ُِا   ا  ا   روث اا  دة

 ااع، ٍ   ا    ور  إطر، إ ار 

اام ا أ  وا      ارا، ة امنْر َو

 ا   ر أنوا)   َقم ا  ،د)وا و 

اا ر ا  ا ٍ ت إم ِا َ روث  اا إ 

ا،   إذا  ْام ا  ا ذج اا ، 

 ام   ،وإ ام ا  ،واا اأة ،وا، رى

                                                            

-١  ،اما  ط ما ا ،ا إ  ،ا ا آما ا إ ا 

  .٢٢، ص٢٠٠٧-٢٠٠٦، ٤٧-٤٦ة، اد 

-٢ وا ا ،   ،روت ، دي ا، دار ا  ،وا 

١٤٢٥ - ص٢٠٠٤ ،١٤٣.  
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ا   تمإ ل ا: عإ"  ة ا أ  ا 

َزو  ًرء ذل ا ورة ء، وا ار ًوإم را م  

 ا  و ،ا  َا   ر   ،ءا  

أي واار دد، وو َوا  أيا  را  ْ."١  

١٠ -  ر   ا ا    دةإ  م 

 ، )٣٥(اء:  }أِْ َِْ َوًَ أ  }ًَ ِْ ِِْ اة،  ة

ا  اُ   ا  تن  ،امن ا أن ون او

ًم ًوأ  و    ،ةا  ل    سا

 ا ت امر اإط،  ًر ا  ،مما اء وام

   ٢و  ا ا إ  اع.

ًرا- :   

ًو ت  ما ا   أن ُا  ه راأن ا   

   ا، و  ءا  ا،  د  ا 

 ا   ) اي وار اي ار َ ا ُ راء

  إ أرت  ،ا أ  إ ا َِ َ ا وذ ؛)اي

اَ   ُ )را ر(و) اا رات ؛)ا ة: ،  

 إ م ، ارة  اال   و ا  اب - ١

  اءا وا.  

                                                            

-١  :ام ،ا  ، دي نإ  درا :  ر  أةا رو ا ا

ام ا  ،ةا  ،رة   ر ،ا  ى ىإ  د وا

 ،٢٠١٢ا. 

 .٤٩٣صا   ،  ،ر ا ، اور ا ة ٢-
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٢ - ز  با  م ود، و أ ا دا  

 وا ا  ا .و  ش  روا ،ت او 

  ابا ا ،وذات ا  ا  صا ط يا 

د وٌد ،ه  ذ.  

٣- ُ ُِ ا ن  رج  ا اِ.   

 اا، امن اث ان  أن  َُ ً  ا را - ٤

   ا  اْواَ ،)أر( اول ا: هَ ْ واا

)راا (ا ماءٍة ،ا  ًُِ  ة اثا ا مما.   

٥ - أم     ا مة اا  ،ا َِت ما 

ا  وق اَاد ا  ا َن ا ا  ،وقا 

ر و ر، رتو ا ر ا ا    ،هطأ 

أ      ا  - ُ  ا وا -  

ا  ارا  ت ا ا ه م  تا ،ا ال و 

 ارض ،زة  اٍدا  روا   ظا   

 ا ار  ارض، رع  إ م  ا ،)ا ارة(

،وا   را ا مي اا.  

*********  
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ا  ا  

 ا اا: 

 اآن ا-  .أو

ًم- :ا  

 ا د، ا اوم ،: ا ، اي، اي، اي،  .١

.طا https://quran.ksu.edu.sa./  

٢. ،ا ة، دار اآن، ا آما ا ،ا م ا  

٢٠١٠. 

٣.  ،اء ار، اة، دار اا ،(را ) آن اا  ،ر ر 

١٣٦٦، ٢ - ١٩٤٧. 

ً- :ا  

١.  ا  ي و  ،ا ا ،اما أ  ن ا أ

 ، ا  ،ةا ،١٩٩٤ا. 

 ا   اج اي اري،    ، اد  أ .٢

 ، ا ء اة، دار إا ،١٤٢١ا - ١٩٩١. 

أ  ا   إ اري،  اري، ار ا اة،  .٣

 ،ون ا ا ١٣٦٨ا.  

أ     ا ،ب ة اء،    م اد،  .٤

 ،ردار ا ،م١٤٣٠، ٣  - ٢٠٠٩. 

  أم، اط ، و و  اد  ا، اة، ب  .٥

 ا، د. ت.

٦.   ا ،ما ا إ   قإ   ،ا ح ا

 ،ض، دار اا ،اإ ١٤٣٢ – ٢٠١١.  



  وا ا ..  ارا اي        
 

318 

٧.   اد  و  ، ا  ،  ا  أ   

  ا، اة، دار إء ا ا، د. ت.

ًرا-  :روا ا 

 ، ١٩٤٨ان ا ق امن، ا اة،  .١

http://www.un.org/ar/documents/udhr/. 

، إن ن اء  ا  اأة، ٤٨ا اة، ا ا، اورة  .٢

 ا١٩٩٤ ،A/RES/48/104 ،https://undocs.org/ar/A/RES/48/104. 

٣.  ،ا ة، اا ا ن، اوا دورة ال،  ١٩اول ا 

ما اا  ةا ا  ا ا   ،"إ ي ما ا"

 ٢٠١٢. 

: ٢٠٣٠ ا ا ل  إاورة ا وان، ا ا اة،  .٤

 ا  ءاة ا و  اا ا  ن ا ا  ،

 ٢٠١٥ ، ٢٠١٤د. 

ا اة، اورة اد وان،  ا ا، درا ن  أل  .٥

 أة، اا  ٦٠ا   ،لول ا  (أ)٢٠٠٦.  

 آ (اا)، إدج   اد وا اا اة،  .٦

اع ا  ات واا ا ،در اه و ا، مرك، 

٢٧  ا٢٠٠٨ ،E/ESCWA/ECW/2007/2. 

٧.  اا ،(اا) آ  وا دا ة، اا ا 

 .٢٠٠١اة ا، مرك، 

٨.   جن وإ  اضا ،دي واا ة، اا ا

 وم اورة ا ا وا  ا، وى 

اف از اإ  م ر   ًزا إإ  

 ،ا ا  ،٨  ا٢٠١٠ ،E/2010/4 E/CN.6/2010/2. 
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، إن وج  ، ١٩٩٥ا اة، ا او اا ا أة  .٩

 ،   

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1. 

 ١٣-٥ا اة، ت اول ل و اة ن وا، اة  .١٠

 ١٩٩٤ ،A/CONF.171/13/Rev.1. 

١١.   ات اض وا :ا ا  ،ةا ة اا ا

 ، ،وم ،وا ،واة، واأة: ا٢٦- ١٥   /ز١٩٨٥. 

١٢.   واةا  ، اف اا  ،أةا   ،ةا ا

 ،مي اا أة، اا و ٢٠٠٤ا.  

١٣.  وا ا   ٢٠٠٨. ،ا  نمق ا  ،  

١٤.  أة، دا  ا  ءن ا نة، إا  ا ا

١٩٩٣، 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstW

omen.aspx.  

١٥.  ن رم ر ،ما ر٣٩٢ا ر ،٧/٥/٢٠١٤ ء وا  ،

 أاد اة  ا اي،

http://www.isf.gov.lb/arabic/download/293.pdf. 

١٦.  ا ت ا اي اا ا ،ت ا ا ا

 أة، ٢٠٠٤ا  :٢٠٠٥.  

م)، ا واع ا، ا وق ا اة ا أة (ا .١٧

ول ا ٢٠٠٥ ،ا .  

 .٢٠٠٦ا ا ا أة وا ،ق اة  ا، اة،  .١٨
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ا ا ء  ا  اأة، اورة ا وارن، ادود  .١٩

 ا ا وا وا ا   م  

)CEDAW/C/TUN/6 ورا َ ا َا ا     (

) م دسوا اCEDAW/C/TUN/5-6 ،(٢٢-٤  ول/أا 

٢٠١٠. 

٢٠. أة، اا  ا  ء ا ول اا  ا را  

 ،م ،افطول ا  اوا ا راف، اط٢ا  ٢٠٠٠أ ،

CEDAW/C/TUN/3-4. 

٢١. ا را  أة، اا  ا  ء ا ول اا  

 ،م ،افط٢٠ا  ٢٠٠٩ ،CEDAW/c/TUN/6. 

٢٢. ا را  أة، اا  ا  ء ا ول اا  

 .٢٠٠٦ ،CEDAW/c//LBN/3  ١٤اطاف، ن، 

 ا ء  ا  اأة، ا  ار ا  اول ا .٢٣

 .CEDAW/C/MOR/2، ٢٠٠٠ا  ٢٩اطاف، اب، 

ا  ار ا  اول  ا ا ء  ا  اأة، .٢٤

/ا،  ١ -من ام/  ١٤، ا ا اد، اطاف

 . CEDAW/C/SAU/CO/2،م٢٠٠٨

٢٥. ا ء ا  ا  أة، اا  را ا   ولا

 ا واا ول اطاف، ا  اورا اَ  اطاف،

،دا ا  ٢٠١٦أ ،CEDAW/C/SAU/3-4.  

٢٦.  ا   أة ديا ن، اة وااورة اأة، اا و 

 ، ٢٠١٧رس  ٢٤-١٣ا، مرك، 

https://cndh.ma/sites/default/files/documents/caroussel/unw_csw61_brochu

re_ar.pdf. 
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٢٧.   نمق ا ون اما  ل ،ر دئ  

 . https://2u.pw/uLXMR،٢٠٠٧ا و اع، رس/آذار 

 ول ال،   ٣اورة ا ة، ا   ق امن، .٢٨

 ،او أة وأا  ا : ا رة ا٢٠١١ا. 

ا واواة  ا ، ، ا او، أ ء ق اأة  .٢٩

٢٠١٢، ٢.  

٣٠. وا ا  ،وا ا  ٨٩، ا ا ا :  ،(ءا)

 ،ام ن١٩٤٨. 

٣١. ،  من ون، إمق ا وا ١٩٩٣ ا، 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html. 

 .١٩٤٥ق ا اة،  .٣٢

ً- :ا ا 

١.  ،وت، دار ا ،با  ا ي وإا ري، اا اإ

٢٠٠٣. 

٢.  ،بن ا ،ر رف.اة، دار اا ،َوآ ا  ا   

أ  ا     ا اوي، ب اال،    اس،  .٣

 .http://shamela.ws/browse.php/book-12999. ٥٥٦وت، دار ا، ص

٤.   تاا ،ا   اإ طق اإ أ  ،ل اأ

 وت، دار ا ،دراز ا   ا دراز، و ا  دج أو

 ،١٤٢٥ا  - ٢٠٠٤. 

٥.  ،ا ر د ،ل اوا ا ت ا ود اا

  .٢٠٠١اردن، ن، 
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٦. ا دة اإ ، ل إ؟ إأة ا  أ  :أ

درا    اات  اوق ا ، ا و اأة 

  ،دابا  ،ت اراث واا  ت ،وا

 .٢٠٠٣ اة،

ء  وا واز،  إل إ ، ا اي، اة، دار .٧

١٩٩٩.  

٨.   دار ا ،د ،ا ا  أةا دي، أا ا أ

 ،ما ا ،زوا ١٤٠٤وا  - ١٩٨٤.  

٩.   ر :نمق ا ، ن و ا و ما أ

 ا ام واون،  – ٨٧، ا، اد ا  ،ب ا

١٤٢٣.  

١٠. ا  ا ،ما أ:  ..ا  ..اطا   ر

ف، اود واردان، وزارة ا١٤٢٤، ا - ٢٠٠٣. 

١١. ، ،ن واا :ا و ،ا  د  أ ،ب ا١١٠ ،

١٤٢٦.  

أ  ن، أز ار  ء  ا  ا ، ،ب ا ،د  .١٢

١٤١١، ٢٦.  

إ ا، م ا  ا  ا  ر، من،  .١٣

 ،ا  ا ا ،١٤١٦- ١٩٩٥. 

اش  ا، دور اأة   ا  اون ا او ،، آل د .١٤

 .١٩٩٩، ١، ٧٠ب ا، اد 

١٥.   ،ةأة، اف واا  ،أةن واطأ ،ح إا  إ

 ،١٩٩٦، ٢.  
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١٦. أة، اوا ف اا ،ح إا  إ ،  ،١٩٩٦ة.  

١٧.   دات، دراوا وا :ا طا  ا ا ، مأ

  .٢٠٠٢ا ا  ا و، اة،  درات اأة وارة، 

١٨.  وا ا ء ار: إأة واي، ا و ، أ أ 

 ،دار ا ،د ،١٤٢٣ا - ٢٠٠٢.  

أ ، أ امن و م دارو، ا  ، اب،  .١٩

٢٠٠٣.  

٢٠. ا ،م درا ا ي، ار اون  ،أمف واووزارة ا

  .١٩٨٧ - ١٤٠٧، ٤ا  ، ا ،د 

٢١. ا   رفا  ،ةا ،رو م :ا ا ،

 ،١٩٥٩وا.  

٢٢.  ،ن، دار ا ،ءا وظ  تون، أن وآ 

١٩٩٣.  

دار ا  ،   ، ا ا  ت رز، وت .٢٣

 ،١٩٩٣وا.  

٢٤.  ن  درا :ا ا ا  ا ا ،ا  

 ،ا  ا ن، ام ،١٤٣٢م - ٢٠١١.  

٢٥.  ،ا ا و ، ،ء مزي، م  ٢٠١٠، ١ .  

٢٦. ا  :ا و أة اا ، أ  ،ا ا ر  

 ،وت، دار ا١٩٨٥، ٣.  

٢٧.  ،ردن، دار اا ،أة ات اأو ،درو ٢٠٠٦.  

٢٨.  ،دار ا ،م ،ا وا  ت اا ،ا ٢٠١١را. 
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٢٩.  ،ا ووا آن اا  أةا ،ا را را ن، ا

 ،ا ا ،ث وا١٤٢١ - ٢٠٠٠.  

را ا ،ق ااط  : ا  او ا ،م، دار  .٣٠

  .١٩٨٨اة، 

٣١.  ا ا ا  تدرا :وا وا ا ،ان ار

  .١٩٨٤ واز، ا، اة، اأ 

٣٢. ،اما  ط ر  ،ًذأة أا  :صا   فُا دار أ ،د

 ،ما ا ،١٤٣٠ا - ٢٠٠٩.  

رض ا، ا :اءة  ا ا ب اأة  اب، ت،  .٣٣

 ،ت وارا ت ٢٠٠٨دار. 

 ،ز  ا أ ،  اأة  ادن واام ودة ار، ارة .٣٤

 ،وا  ء١٤٢٨دار ا  - ٢٠٠٧.  

٣٥.  ،دا ة، اأة، اوا و  ا   ، ١٤١٦ 

- ١٩٩٦.  

٣٦.  أة رؤا  ،ا ا  د فووزارة ا ،وا ،ب ا ،

  .٢٠٠٣ - ١٤٢٤، رن ٩٧واون ا، اد 

٣٧.  ا ء، اار اا ،رة اا  دين اا ،زا 

 ،٢٠٠٧، ١ا.  

٣٨. وا زوا وا  ة، دار اا ،ى، ا  ،٤ ،

١٤٢١ - ٢٠٠١.  

٣٩.  ،دار ا ،ري، اا ا  ت ،د ١٤٠٧ - ١٩٨٧. 

٤٠.   ا ة، اا ،ر ا  ة ور اا ، ا

 ،١٤١٧ا - ١٩٩٦. 
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، ، ا ا  ا ، ء ا ا  ا ،من .٤١

 ،مء اا ،١٤٣٨ا - ٢٠١٧. 

٤٢.  ، دار ا ،د ،ا م  ودور ء ا ، ١٤٣٥ا 

- ٢٠١٤. 

٤٣.  ا ا ر :ا   ، ا ،روا را إ 

ة، اا  ،ا  ١٤٣٨ا - ٢٠١٧.  

 ، ا وت ارة، اة، دار اوق، ا ا ة،  .٤٤

١٤٢٦ - ٢٠٠٥.  

٤٥.  دوم ،ا أ   ، نرؤ :وا ح، اا  ا 

 ،دار ا ،د ،٢٠٠٩.  

٤٦.  :وا اء اى ا ا ت ا ،ا ا

 ،رات ا ،ر ،ذجو ١٩٩٣ .  

ى ن، اأة ا  ا ات اة، اردن، روا اوي،  .٤٧

١٩٩٧. 

٤٨.  أ ،ا م ي، أة، ما ا ا ب، ا ٢٠٠٢.  

٤٩.  ا ا ،دات، أ ا ن، ا ا  ح ا

 ،ث ا١٤٢٦، ٢  - ٢٠٠٥. 

٥٠.  ة، دار اا ،ا ة ا  اتوا اوي، اح ا

 ،و١٩٩٤ا.  

٥١. ،ط   طا ،اواة واا  أةق ا،  لا 

 ،٢٠٠٥ا. 
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٥٢. ط  ،اما ا ان وات: واو  ا  ا 

وا آما ،ا   ة، إ ،وت دي دارا  

وا ،ز١٤٢٤ وا  - ٢٠٠٣.  

٥٣.   ،ةن، ااءة او اءة ا :اءا  ا ،اما  ط

 ،ووق ا١٤٢٧ا - ٢٠٠٦.  

٥٤.  ،زوا وا  ديوت، دار ا ،ا  ،اما  ط

 ،وا ٢٠٠١ا.  

 .٢٠١٠ - ١٤٣١ ان،  ،ط ، اأة وا، اة .٥٥

٥٦.  ،وت، دار ا ،ا روا ا  ا م ،ا ا

 ،ا ١٤٠٧ا.  

٥٧.  ا ا ،رت، اا و إدارة ا ،ا  

 ،٢٠٠٤ا.  

٥٨. ز اا ،ا   ،دت اراا  ،بآن، ا م

١٣٩١ - ١٩٧١. 

س د اد، ات، ا دة ، ا ادس، وت، دار  .٥٩

 ،ا ا ،مب ا١٩٨٦ا. 

م   وا،  س د اد، ا  إ، اة .٦٠

وا ،ز٢٠٠٧، ٦.  

رات ا،  س د اد،  ا وأط ، وت .٦١

 ،١٩٥٧ا.  

 ا أ ن، اؤ ام ار اآم: ا اس ح  .٦٢

 ،ا  ا ن، ام ،مم١٤٢٩ا - ٢٠٠٨. 
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٦٣.   ا :او ا ا أ ،اما   اق  -اا

-  ،دار ا ،ر، د١٤٠٠، ٢ا.  

٦٤.  ة، دار اا ،ا ون اما  ة اد، ا ا 

 ،١٩٩٠ا. 

٦٥. أ  أةي، اي اا ا    ،با ،ا ة إوا ا

 ،١٤٢٠ - ١٩٩٩.  

 . ١٩٨٧ ا،  ، ا زان، ا  أل ا ،وت .٦٦

 ا،  ، ا زان، ق ووات اأة  ا ،وت .٦٧

١٤٢٥ - ٢٠٠٤.  

٦٨.  ا ،اإ ا وت ،اتل ا ن واا إ :ا، 

 ،ت وارا ا ٢٠٠٣ا.  

ا،   ا اا، ا ا :اءة  امق ا ا، اار اء .٦٩

 ،ا ٢٠٠٥، ٣ا.  

٧٠. ؟، ارب ا  ،اوودا   ا  ،طا  ا  ،د

١٤٢٩، ٣ - ٢٠٠٨.  

٧١.  وا ا    :وا ا  نما  ،را ا 

، ٥واا ،من، ا ا  ا ، ا ا، اد 

 ،ا ١٤٢٠ا  - ٢٠٠٠ .  

٧٢.  ا ةا ،ودو  أةا و ،،  ا ت ا

  أة، د. ت.

 ادي س، اأة واة  رات اب وأم، د، دار  .٧٣

  .١٩٨٧طس، 

٧٤.  ،ر اما  ،وت ،ا  ،ا  ديا ١٩٩٨.  
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٧٥.   ،يب اا  إ ،(ر) يب اا  : ،ا 

 ا ا ، ،نم ،ولء اد، ا ةود  رؤ :ا

 ،ا ١٩٩٦. 

، ٦٠٢، ا  ر ، اة،  ال، اد  اب اي .٧٦

٢٠٠١ .  

ام ا وام ا، اة، دار اوق،  ، اي اب  .٧٧

٢٠٠٢، ٢.   

، ا اد و امن، وت، دار ا ا ، اب اي .٧٨

٢٠٠٣. 

، درات   اا ا، اة،  اوق  اب اي .٧٩

 ،و١٤٢٧ا - ٢٠٠٦.  

دع  امن: درا م و  اذج ا  ، اب اي، .٨٠

 ،ما وق، اة، دار ا١٤١١ا - ٢٠٠٦.  

،  اأة..  ا وا ل ام، اة، م  اب اي .٨١

 ،زوا وا  ٢٠١٠ ،٢.  

٨٢.  ما وي، وا  ،أةردن، ار دار ا ، ت .د. 

  ا، اق واات وات او ،وت، دار اء، د. ت.  .٨٣

٨٤.  ،ا ا  ،ةا ،ا    ،ا ٢ ،

١٩٨٧.  

٨٥.       ،ا  ،وت ،تا ،ما ١٩٨٧ا.  

٨٦.  ا ة، اا ،ا  و ل اأ  ، 

 ،ا ١٤١٧  - ١٩٩٦. 
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٨٧.   ة، دار اا ،ا إ ا  ا  ،ونوآ  

 ،ز٢٠٠٣وا.  

٨٨.   ا ا ، ،نم ،ا ا  ل ، د ا

 ،١٤١٢، ٤ا  - ١٩٩١. 

٨٩.  ،  ،ةا ،د ن تإ ..ا   ،ا  و

١٩٩٩.  

اط ، درات اط  ا إا، رؤ   ااو،  .٩٠

 .١٩٩٩اأة، 

 ،ت اع: اق د ه  ا ،من،  ار ر .٩١

 ،ا  ا ا ،١٤١٦ - ١٩٩٦. 

ط ،  اأة ا :ل اا وارج، ارات،  ارات  .٩٢

 .٢٠٠٨، ١٢٨واث اا، اد رات 

٩٣.  ،م  ط دار  ،ة ،ب واء ا  أة وواق ا

 ،ا ة، ا١٤١٧ - ١٩٩٧ . 

، ٢ ا،  ، ار، ا وى ن او  ه، وت .٩٤

١٩٧٧.  

٩٥.  ناط ،ي  ةا ،ا وا  ا   :نذ، 

  .١٩٩٣ - ١٤٠٥دار اوق، 

  اب اس، ا او  رمس.  .٩٦

٩٧.      ،ا  ،أة وا ا ا ا

أة اث اأ  ،دة، اأة اد، ا ا  د١٤٣٤ - 

٢٠١٣. 
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٩٨.   ،وا ر: اا  ،أة وا ا ا ا

دة، اأة اا   ،  ،أةث اأ ٢٠١٣.  

  ،ي ، اة وا : م  و ا ،من، .٩٩

 ،ا  ا ١٤١٦ا  - ١٩٩٦.  

١٠٠.   :أة ا ا ن، امق او وا  

    وا وق امن، د. ت. ،ا  ا؟، اة

١٠١. ت ااون، اوآ ا   ،م  ظ  ا 

 .٢٠٠٣اا اة،  درات وث اول ا، اة، 

 أ ادم ،ت  اأة  اواة إ ار، اة، دار  .١٠٢

 ،٢٠٠٤ا.  

١٠٣. ا ا ، ،نم ،ا وا ا ،ا   

 ،ا ١٤٢٠، ٢ - ٢٠٠٠.  

١٠٤.  وا ا   ،ةا ،ما ا   ،اويا أ 

 ،١٣٥٥وا  - ١٩٣٦.  

١٠٥.   ،ةا ،ر ا و ا ا ا ،ا 

 ،١٤٠٥و - ة.١٩٨٥ دا ا ،  

 ا  ر،  ا وا ،م، اار ام ، اء  .١٠٦

  .١٩٨٤اول، 

١٠٧.  ،  ا   ،ا ا  ،ر  ا 

 ،ون اف واووزارة ا ،١٤٢٥ - ٢٠٠٤. 

١٠٨. أ  ا ا ،اا  ،وقة، دار اا ،ا وأ ا 

٢٠٠٧. 

١٠٩.   ا ن، ام ،رة ار، روح ا  ا 

 ،١٤١٣، ٢ا  - ١٩٩٢.  
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١١٠.  ،زوا  ء، دار اار اا ،ر إ  ،ما 

١٤١٠ - ١٩٨٩ . 

١١١.  أم  وا وا ا  أة ق اا ، 

  .١٩٨٦دار ا ا،  ،ا، اة

   أ    ادر اازي، ر اح،   مر. .١١٢

١١٣.  ا ،وت ود ،ا  أةق ا ، ن ا   

١٤٠٣، ا.  

١١٤.  ،ث وا ا وت، ا ،اارات ا ، ٢٠٠٩. 

١١٥. طن ار   ا و ا ن اط  أةا ،

 ،د ،دار ا ،م١٤١٧ا - ١٩٩٦.  

وظ   رن اط ،ى ات ام: ود ا و .١١٦

 ،ا ا ،دار ا ،ق، د١٤١٧ا - ١٩٩٧.  

 ط ، ا  ت ا ا، ار، دار  .١١٧

 ا ا، د. ت.

  ا دراز، مات  ا ،ب  از ،د ذو اة  .١١٨

١٤٣٦ -  ٢٠١٥.  

١١٩.   دار اا ،دا ا ان، اا  أةا  ،را 

 ،زوا ١٤٠٦.  

١٢٠.    ة، ما ،ب واا  تا  ،رة 

 ،زوا ٢٠٠٤، ٢وا.  

١٢١. ة، دار اا ،وا دا  نما ،  ،١٤١٥وق  - 

١٩٩٥.  

١٢٢.  ،ر ارات أ ،ةآن، اا  أةاوي، اا  ١٩٩٨.  
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١٢٣.   ا ا ، ،نم ، ا ا ،  

 ،١٤٠٩ا - ١٩٨٩.  

١٢٤.  أة واا  فا خ، أوي ا وح  ا أ 

 ،ا ة، دار اا ،رم  درا :ن اموا ا

١٤٣٠ - ٢٠٠٩.  

١٢٥. ة، دا أة اا ،ا و  ،١٤٢٩ ،دار ا - 

٢٠٠٨.  

١٢٦.  ا ،ب واء ا  أةق ا ،امس ا  زوق ،رةا

 ،طا  ا ١٤٢٨.  

١٢٧.    ،د ،ا اا م إ ء، ارا أ 

 .١٩٦٠، ٤، ٤د، ج

١٢٨.  ،ب ا ا ا ،ا   ن، اا 

١٩٩٨.  

 إ امم ا  ،وح ا ، اب اي:  اد .١٢٩

، وت،  ارة  ٧أ ا واح  ا ا، اد 

 ،ا ٢٠٠٨ا.  

 أ ا، درا ا ا اة:  طح ي  أل  .١٣٠

 (ران)، اار  ا ودوا ا ،: مد  و أ ا

 ،دار ا ،د ،دوا ..اأ ..ب: آ٢٠٠٨ا.  

١٣١.  ،ا ا  ، ، ا ر ووي، اا ١٤٢٨ - 

٢٠٠٧.  

١٣٢. م ،توا ا ا ا ، ،  ،اق١٩٨٩دار ا. 

، ا وا   اع، اة، دار م   اط .١٣٣

 .١٩٩٢ات اة، 
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١٣٤.   نردن، دار اا ،اث اا  مما ا ،مار ام

 ،ز١٤١٨وا - ١٩٩٨.  

١٣٥.  ذج اا :رما ا رف، إ  م-  ا- 

وتا ،،  ،زوا ت وارا ا ١٤٢٢، ١ا  - 

٢٠٠٢.  

، مت ا ا اة: درا م رم  ء م  رف .١٣٦

 ،ا  ا ا ، ،ري ار ا١٤١٣ا  - 

١٩٩٢ . 

ا   ا ا ون    أ ا ، أل .١٣٧

 .٢٠١٣اا ا ، د، دار اادر، 

١٣٨.  ،  ة، دارأة، اا   ة  ،اويال ا١م ،

١٩٩٢.  

مر ا  ر اد ،ق امن  ا، او، وزارة  .١٣٩

  .٢٠١١ا،  اوف واون

١٤٠.  ا ،زوا وا  دار ا ،أة، دا  ذا ، ر ام

  .٢٠٠٣ -  ١٤٢٤اد ة، 

١٤١.  ،دز اوت، دار ا ،أةا  ل ،يدي ا١٩٩٦.  

١٤٢.  ،نم ،إ رؤ :ا أة وات، ا رؤوف  ا ،

 ،ا  ١٩٩٥ا . 

١٤٣.  ،ث وا ا وت، ا ، ان  ،ت رؤوف 

٢٠١٥. 

١٤٤.   ري: دراء اا  مما اا  ،ويا  و

 . ٢٠١٤رم، ارة، دار ا وامن، 
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١٤٥.   ،ا ا  ةا أ  وا دي، ا 

 .١٤٣٦اض،  ت رات اأة، 

 اوي، وى ة، ارة، دار اء  واز، اء  .١٤٦

 ،م١٩٩٤، ٣ا.  

 ا ، اوي،  را ا ا ،وت،  .١٤٧

١٩٩٣.  

ًد - :   

١.  ،ا زا   ،ردي ي  ،جا مما  ، إز

 ، وع اة، ادي، اا ٢٠١٣، ١.  

٢.  ، ا  ،ةوا ا   ..ا ،روا را إ

 ،ث وا ارات ،ة٢٠١٤ا.  

٣.    ،تت واوم  ..ن اما   ،س. أ أ

دار ا،   ، ا  ا، ا ا  ا ،من

 ،د اا ،ا إ  ،ز١٤١٠وا - ١٩٩٠. 

٤.   ار اا ، دل  ،لا ن ذما ،ر أ

 .وا، د. ت

 - ١٤٣١ا ا ،  ،أ و، ا ا  ، د، اة .٥

٢٠١٠. 

٦.  أ أ  ،ت اراوا ت، اوأ رم  اإ ،

 .٢٠١٢ رمة أ ، اة،  اأة وااة، 

أو درس، ل راف،   ة   ،رج  ،وت، .٧

   اء ا، د. ت.
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ل روزن، ا اوي،  و  د، د، دار ن رات  .٨

 ،١٩٩٥وا.  

دار  ،ل زار، ا اورو  ان ا   ، ب، وت .٩

  اا ، د. ت.

 ،ر رد، ا ار  ،ن ام ،ا ،  وت .١٠

 ، ا ٢٠٠٩ا.  

١١.  ر و  ،ت اا ، رةا ،و،  ا ا

 ،٢٠٠٥.  

ر دارو، أ اماع،  ي د ا    ،دق،  .١٢

  .٢٠٠٤ا ا ،  ،اة

١٣.  ا ،ا   ،ل   ،رات اا  ،ن س

  طا ر ،داب، ان وا١٩٩٢، ١٨٦وا.  

١٤.  وأ ا   ،ات ا وري: أطا ر، ادر ن

 ، ل ء، دارار اار، ا٢٠٠٦ا.  

١٥.  ،را ا   تن، دراما  رة وان، ام ر ن

ا ،رج رزق  ،وت ، ا دي، اا ا  ١ ،

٢٠١٢.  

١٦.  ،ح إا  إ و و  ،ءد اا ، ارت ن

 ،  ،ة١٩٩٨ا. 

١٧.   ا ،د ،  ا   ،أة اا ، 

 ،ز٢٠١٤وا.  

١٨.  ا ،ور د  ،ري وما د ..أة اا ، 

 .٢٠١٢اوع ا اي ،  ،و ل ، اة

١٩.  ،دابوت، دار ا ،ارج ط  ،رودي، ا ١٩٨٨، ٢رو.  
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أة،  ل  ،وت، دار اداب،   ارء ارو رودي،  .٢٠

١٩٥٩.  

٢١.  ،ا وت، دار ا ،م   ،؟دا   ،رودي رو

٢٠٠٥.  

٢٢.   ،ةا ،ا  ، أ  ،اطوا ت، ا نر

  .٢٠٠٥اة، 

٢٣. ا ا ت، م ردر ،ا  و ا  ي  ،

 ،ت ارا ا ن، ا ،وا ٢٠٠١ا.  

٢٤.  ا ة، اا ،ا أ  ،ا  و ا ، رة

 ،٢٠٠٢.  

٢٥. ا ا ،ا وا ا ا ،د  ،ةا ، 

 ، ا ٢٠٠٢ا.  

  ؤون   ا ، اراة  :ر ت أر  .٢٦

 و و ا   ،رجدر   ،ودوا د اا

 ، ا ة، اوع، ا  ٢٠١٥.  

زان أ وا وا روا ور رودرز، ا ا  ،ل  .٢٧

اي، ا   أ ا ،ا وإاف و إ  اح 

 ، ا ة، اا ،٢٠٠٥إ.  

٢٨.  ،ا ا ا  ءا ،أو  زان ،ح إا  إ 

 ، وع اة، ا٢٠٠٢ا.  

ن دي ار، ا ا   ، أة ا، اة، د.ن،  .٢٩

١٩٥٥.  

٣٠.  ة، اي، ال ا .د  ،ا ون، ا ن رو ِ ر

 . ٢٠٠٥، ا ، اوع ا
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٣١.  ،وت، دار ا ،أةر ارة وا ،رو ١٩٧٥.  

  ور را  ، ا ا  ،ل اي، اة،  .٣٢

 ، وع اا ، ا ٢٠٠٥ا.  

٣٣.  ا إ ا  ،اما  ط إ  ،ا ا آما

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦، ٤٧-٤٦ا، ا ام ة، اد 

٣٤.  ،  اءة، اا ، ا اإ  ،اتا دة إا

 ،ا ١٤٠٦  - ١٩٨٦.  

٣٥.  ، دي ا  ،روا ا ،  وت، دار ا

 ،وا ١٤٢٥  ٢٠٠٤.  

٣٦.  ،و  با ا ،إ أ  ،يا ة ام ،م دا

 ،ة ات ادرا  ،وت١٩٨٥ . 

ر إ، أ ا وا ا واو ، أ  اب، اة،  .٣٧

دار ا ،ا ١٩٥٧.  

ري إل س،   اأة،  وا د اوي، اة، ر  .٣٨

  .٢٠١٠اة، 

ا  د، أم ا  ، ط ا، ا ، ا، اد  .٣٩

٣٠٦ ٢٠٠٤، أ.  

٤٠.   ،     ،ن لر ،ل  ،ص ، 

١٩٩٣.  

  م ،و ا   ،وي و ار ، د، دار  .٤١

 ،١٩٨٧، ٤ا.  

٤٢.  وت، دار ا ،وخ و  ،قق ا  ا ،أ 

.د.ت ، 
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ج اري ا    ،م ، اأة: درا  اذ .٤٣

  ،وت ،ا ا  رةا  ،ا ن و 

 ، ٢٠٠٩.  

  و ا  ا، اا وامدا: م اا  ر   .٤٤

 إ ، ل ء، دارار ا٢٠٠٦، ا. 

٤٥.   رة صم ، د ،وا ا ،ا  ا و 

٢ ، ل ب، دار١٩٩١، ا.  

٤٦.  ، ،نم ، ا و  ،بق واا  ،ا أ 

 ،ا  ا ١٤٣٧ا  - ٢٠١٦. 

٤٧. ا ي، مأوم  ،اد ،ورك ا  ،ء ا :ت

 ،رات ا ٢٠١٢. 

رة،  ي ل، اع، ا وام  ا واف،   ر .٤٨

 ، ا ٢٠٠٥ا.  

٤٩. ا ا ،ز أ  ،ت اول وان، ام م 

 ،٢٠١٨.  

ت رز،  رة ة،   ا ارة، وت، دار ادة،  .٥٠

١٩٧١.  

  .٢٠٠٣، ظت اوح،  إ  اح إ، اة، دار ء،  .٥١

، وا و  ء ا   ، ا و ا ن .٥٢

 ،اإ ،زوا  ةة، دار اا ، ا  ا١٤٠٥  - 

١٩٨٤. 

٥٣.  أ ر   ،برة او ا   أةن، ا ا و

 - ١٤١٤دار اة  واز،  ،اوي، ا ظ ا ن، اة

١٩٩٤.  
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٥٤.   ،رامد و  اإ  ،اماد ا أ  ،ا

 ، ا ة، اول، اء ار، ا٢٠١٥.  

ً- :تدور  

١.  ا  ،ا وا  ا  ق ،روا را إ

  .٢٦ا، اد 

٢. ا  أةا  ، مح  أا  ا و  دم : ،ا

(ران)، أ  ا  : ا ا، اة،  ارة 

 ،ت ارا٢٠٠٠.  

 .١١٧- ١١٦ اي، اأة وا ار ، ا ا، اد  .٣

٤.  اءة ،اما ط ر  ،ا  نمق ا   ا ا 

 .٢٠١٧،   ١٩ ا ا، اد 

٥.  ،ا  ن ،ةا ،وت اا ودرا ا ا 

،    ا ،وا مما ت، اداب، دراا ٤١ ،

 ٢٠١٤، ١. 

٦.  ،ا ا   ،تء ا ق اا ،وا  ة

  ،اد اة، اأة ات ادرا ٢٠٠٢.  

٧.  آن وا  اً  رضا  نمف اا ،ا ا 

 إ  ،ةرة، اد واون، اوا ا ا ،١٤٣٨، ٨٩ا 

- ٢٠١٧. 

٨.  ا ،ا إ  ،اما ء ا  آنا  ،را ا 

  .٢٠١٧ - ١٤٣٨، ٨٩ا واون، اد 

ا ، اب   ا ، اة امم  ار  .٩

  .٢٠١٦، أ ٢٣ادان،  ا  ،ء ادان، اد 
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١٠.  ا ا ،ا إ  ،آن اا  ح اإ  ، ة

  .https://2u.pw/6BEbv، ٢٠١٧ - ١٤٣٨، ٨٩واون، اد 

١١.  ة وأا ،ا ا  ي   ،  ،ا ،ا 

  ،نوا د اا ،ت اراا–  ٢٠١١د.  

١٢.   ءا  ،ي  ،تا و  اا  ،

 ،اة ا٢٩  ١٩٩٥أ اا ا  ا ا ،.أة  

١٣.  ،ا  انرة واء ا  آن اا  ،ة  

،ا إ   دون، اوا ا ١٤٣٨، ٨٩ا  - ٢٠١٧.  

 امري، ات اً  إ زوال، ة ا ا، اد  .١٤

١٨٧ ا ،٢٠٠٣.  

١٥. ا  دا ،١٢٤٩   دس١٤١٨، ا  - ١٩٩٧. 

  ان، ذج ح  ا  ات ا داة دارة  .١٦

 دارة، اد واا  ،دة اد ١٣ا٢، ا ،ا  ا  ،

 .١٩٩٩ة، 

١٧.  ،در ا  ر ام  ،رن اما  ءإ  آنا 

، ٢٠١٧ - ١٤٣٨، ٨٩إ ا، ا ا واون، اد 

https://2u.pw/31S3k.  

١٨.  ،ا ا  ،دةا  دةا ..وا وا رؤوف، ا 

 .٣/٩/٢٠١٠، ٥٣٢اد 

ً-  ر:  

١.  ر ،ا ا  وأ ا  ،ركا ا   اإ

 ،ا ا   ،ا ا  ،٢٠١٥. 
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٢.   ام درا :  ر  أةا رو ا ا ، دي نإ

،ا  ى ىد  إا  ،ةا  ،رة   ر

  .٢٠١٢وا ا، اة، 

٣.  :  ي اا  ت اه، اا   ا  نإ

 ،ا  ،ج  ،راهد ر ، ٢٠٠٨درا. 

٤. ال ا ،   درا :ا اوا ا ا ا  نم

 ا  ،انو  ،اراه، اد ق، روا ا  

 ،مموا ٢٠١٣ا – ١٤٣٥. 

٥.  وا ، ءأ  أ ..ا ا ا  ا ي، أز

 ،ًذأ مما ا  ،ح ي  ،اا ، ر

 ،٢٠١٥وا.  

اوى ا ر  ا وا  اء  راة أب،  .٦

 ا م ،أة اا  ،ول اا  ،راهد ري، را ا

،ا ر ،د ،ا ا  ، م .  

 .٢٠٠٨رزان أ، إدارة ا، ر ،  د ، اد،  .٧

٨.  ر ،ًذ اما ا رة ا :أة ا رل، ا ة

 د واا  ، ،أ ،٢٠٠٦ا.  

٩.  را  دي وأح اموا ا دا ،  دة

 ،ا د واا  ،ةا  ،ا ا أة: درا ا

 ، ١٩٩٦ر.  

١٠.  ة إزاءا ت اا ،  ل  اء ا  أة: دراا

 ،ا د واا  ،ةا  ، ر ،و٢٠١٥ا.  
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١١.  ا ا درا :وا ت ا ، ا   

٢٠٠٨ – ١٩٩١ ،ا د واا  ،ةا  ،راهد ر ،

٢٠١١.  

١٢.    أة: دراق ا   ةا دور ا ،ا إ ا 

 د واا  ،ةا  ، أة، را  ا  

 ،٢٠٠٣ا. 

 وء د ن، ر اأة ا  ق ا ا  ا .١٣

  ،ول اا  ، ة، ر  ام درا ،وا

 ،ت اراث وا٢٠٠٦ا. 

ً- :رة  تدرا  

١.   درا ،ت اراا  ،ةا ،آمر اا  ارا ، ا

  رة.

ا ، ااءة ا آن  ا وا، اة،  ارات  .٢

 ،٢٠١٧ا . 

٣.  ل اد ء اا :ا وا ا ا  ا ، ا

 / أ١٤٣٨ ارات ارا ، ارات ا ة، ذو اة 

٢٠١٧. 

٤.   ،ةا ،ا   ا ا  يا ا ، ا

  .٢٠١٦ارات ا، درا  رة، 

٥.  ا وذج ا ة  أو ر) ا امذج اا ، ا

  درا ،( ذج ،ةا.ت اراا  ،ةرة، ا 

٦.  را ما ؤء ا  ء ا وا اا ، ا

.ت اراا  ،ةا ،(ا ا  أو ر) ا  
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  اات اً- :ا

١. ق ا ،ة أ ا  ةأ  درا :وت اارس ا  نم

  ،د ا٦٠ا   ون ،نمق ا ن اا  ً

م ارات ار وار ات وى امن او  اد 

  .٢٠٠٨وا ا ، اة، 

٢.   ،ت  ق وة اا ،وا ره اوآ ا 

 ،ا ا  ت اد اوا ،ء ا د اة، اا

  .٢٠١٦أ  ٥- ٣إل، 

٣.  ،  ا :ما  نمق ا١٩٤٨  ١٩٩٩وا  ازموا

 ،تة،  وا ورة ان، ا  ا ر ا 

 ،وا ممك اا :ا ان ا ٩-٦  ٢٠١٤أ. 

٤.  ا ،ت اا  ا   رأ ،زوق ا  

 ة، اا ،داري اا ،دارا  ٢٠٠٤ا. 

٥.  ي اا ا ، رإط :ا   ،زوق ا  

 ،دد، ا ا  ،دة ادارة ا١٨- ١٧  ٢٠٠٥أ.  

  وا  ر إ: ور  أو   ،ا ، ا .٦

 ،ت ارا١٣ا  ا٢٠١٧ .  

٧.    ،د اوا د ا نن اؤا ، ا

اد ا واد ا: ا وا، اة،  اث 

ت اراا و ،دارا  داتا د توا ،٢٠٠٥.  

٨.  أ ي وا   ا ا   ة ب ، ا

 ،ة، ام ا  ا ا ت ا   درا

١٢- ١٠  ة، ٢٠١٠دا  تار او رت اراا  ،

ا مة، و ن زي  ، اة  و ا ا

١٠  ١٢إ  ٢٠١٠د.  
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٩.  ت ا   درا ،روا ا  قوا ا  ،

  ا  ،ت اراا  ،  يح اق اآ 

  . ٢٠٠٤أ  ٣-٢ارة، 

١٠.  رؤ :ت اا   وع ،ا دة وا  ،اما  ط

  .٢٢/٢/٢٠١٠ - ٨/٣/١٤٣١، اد  ،ق امن، 

 ازاق  ، اواج ا: ا وات، اوة ا ق  .١١

د اة، اا ،ا ا  ت اد اوا ،ء ا 

  .٢٠١٦أ  ٥- ٣إل، 

 ا ا، ا  ادة:   ادارة ا، اء اي  .١٢

ادس دارة ادة ا، إار ا اد ء اك  اف 

ا ،ا ،ا  ر٢٠٠٠.  

 ار ا،   اع، ور   إ اوة ا ق اة،  .١٣

اد ا ء ا واد ات ا  ا ا، إل، 

٥-٣  ٢٠١٦أ. 

اازن  ق اأة  اواة اد، اوة   ا اة دا ،أ  .١٤

 ا  ت اد اوا ء ا د اة، اق ا ا

  .٢٠١٦أ  ٥-٣ا، إل، 

 ،    اض  ا ا: رؤ ، اوة  .١٥

ا ا  ت اد اوا ء ا د اة، اق ا 

 .٢٠١٦أ  ٥-٣ا، إل، 

١٦.  ،   ،نمق او ا اث ا٦٠ا   ً

ت اراا م  ون ،نمق ا ن اار او ر

ات وى امن او  اد وا ا ، اة، 

٢٠٠٨.  
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وع من اال ا اري، ا ا  وامن،  .١٧

  .١٩٩٨ - ١٤١٨طا ،ن، 

١٨. ،ا  ا  دواة اي، اا ر  ،ا  أةا  

  .٢٠٠٣ا  ٢٣-٢٢اة، 

ا ا  وا وا (إ)، اور ا مت  .١٩

 ، ار اق اأة، وآون ا   وا ا وزات اوا

 ،و١١ا١٢  ٢٠١٣.  

٢٠.  ة، وق ا وة اا ، اً ..ةا  ،ز ر أ

اد ا ء ا، واد ات ا  ا ا، إل، 

٥-٣  ٢٠١٦أ. 

 دي - :تو   

١.  ،س م ا   اءة ،شا ر أ ،ا إ 

، ، ا ا ٢، ٢ا ا  ، اب اي، ج

.ا   

٢.  ة، ار، ا   ،ت اا إ  ،د روأم

  .٢٠١٢، ١٨٣٠ا ،  ا ا ، اد 

٣. ،ما  ،ا ما   لا و  

 https://2u.pw/U8uWR.  

 ل وررد   ،ج ر: ا ا  ان  .٤

 ا ة، اا ،ا ط و ا ، ا   ،ا

  .٢٠١٠، ١، ١٣٣٩، اء ام، اد 

٥.  ا ء، اار اا ،دا ا د ،ون او ،زا 

 ،٢٠٠٢، ٣ا. 
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ا  وآون،  ا ا ا، ا وارت  .٦

ة، دار اول، اا ة، اا  ا ا ،وا  

 ،٢٠١٣ا.  

٧.  ،ل ات أ  ،م ١ ،دار ا ،٢٠٠٠، د. 

٨.  ،ح اا ،ا  ،س اا ،ا  حَب، ان ا

،ا ا  ،سا  http://www.baheth.info/all.jsp?term= 

٩. ر ا ،ازيدر اا   أ    ، ط د  ،ح

ا ة، اا ، ياا أ و ،ا ا ،١٣٥٦ - 

١٩٣٨.  

١٠. ،ا ا ،   ، ن، دار أ٢٠٠٩، ١.  

١١.   ،وت، دار ا ،   ،ا ا ا ،

١٩٩٧، ٧.  

 م- :ت وا ا  

١.  وا ا  ءت وأ ءأة وم ةا ا و ورود اا

  أ ن ر اء   اارات    ، ن  م

 ،   ةا ٧/٩/٢٠١٦ا ،https://2u.pw/DSxvK.  

أر و  ،و  .. وه،  طل  ،وت،  .٢

ت وارا ا ا ،زوا ٢٠٠٢ ،https://2u.pw/4NHPm.  

٣.  ر ،آن اا  دا  ديا ما ، ح  ءآ

 ،ردما ا ،ت اراا  ،٢٠٠٧، 

 https://www.muslim-library.com/dl/books/ar1802.pdf.  

  ر ، أرا ي، اس ا  اأة،  .٤

 ،ا١٦ا  ٢٠١٦، http://revsoc.me/theory/lss-ljtmy-lqdy-lmr/. 
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٥.   وإ ا ت اا  ا ،اى ا

ًذ ريا ا" :" ،،أةت ارا ت  

 http://www. https://bahethat.com/article/ar68/.  

٦.  واةري، ا  ف اموا ات وأة.. اا ا 

  ،ب آ ةا  دي واا ت ا ،مموا

escwa.un.org، 

http://www.escwa..org/popin/publications/regional/gender/badri.pdf.  

٧.    ،ا  ،و ه   و٢٥/٧/٢٠١١، 

 http://www.alghad.com/articles/802412---و---ه-

و. 

٨.   ،ر اا  يا  ؤى اا  ،ىا أ 

 .http://uqu.edu.sa/page/ar/105957 أ اى، 

٩. د : ر اوا  ا ن ا دي  ،ار  

:ا ،ما رس  أ ،٢٠١٦ا، 

 https://nthar.net/wp-content/uploads/2016/03/judith.pdf.  

٢٠٠٩ ،  أ  ٨ار   ط  ، ان، اب،  .١٠

  ./http://www.alislah.maا واح 

  غ،، ١٩٩٣، ٢٠ اوي،  ا، اد  .١١

 http: //www.balagh.com/mosoa/horiat/٣p٠rbr٢y.htm.  

١٢.    ،وقة، دار اا ،و ر اا  ، 

  .https://2u.pw/P5cZtمر، 

 إ أون  ا : ا وا ارة، ، ا  اح .١٣

، ١/٧/٢٠٠٣ ،https://islamonline.net/31604. 
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١٤.   ،ا س، ا ت اراا etudes-islamics.e-، 

 monsite.com ،http://etudes-islamics.e-monsite.com/pages/--9.html. 

١٥.  ،وا ا ا  ا  ،  ي 

https://drsabrikhalil.wordpress.com.  

١٦. ع اا ،(ما) أة ة اا وق ا ،   

   www.arabwomenconnect.org/docs/ASRO_Gov_AKit.doc. 

١٧.   ، ،نرن اا  ،ا ا 

 https://www.syr-res.com/article/55.html. 

١٨. ،ن اوا ا  نمق ا ،ا ا   ،بان واإ 

 http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&Arti cleID=143.  

١٩. دار ا  ،ا  نمق ا ،ا ا   ا ، 

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_hokak_alnsan_

in_islam.doc. 

 اب اي، اة  اد.. ا ل ام ، إ أون  .٢٠

 ،٣/٧/٢٠١٤ ،https://islamonline.net/7765. 

٢١. ا وا  ا ا ،ا    تة وا

،ا ا www.almahdara.com/.../showthread.php. 

 ً ١٥د ازرق،  إري: اأة ا   و أ  ور  .٢٢

 ، أون ا ا   ،  ١٤/١٢/٢٠٠٩، 

 http://arabic.people.com.cn/31662/6841243.html.  

٢٣.  ،ا  ،ود ا  ، ا   ١٤/١/٢٠١٤،  

 http://www.alukah.net/sharia/0/65165/#ixzz4m8lUxtU7.  
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  ،را ق امن  ا ا، اد ا  د  .٢٤

١٦ ،ا ا    

 http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/--

 .pdf.١٦-اد-امن-ق

٢٥.  ا ل ا ا ز ث اا  ى واةو

   اردةر ا١٩٩٥اأة وا ا ا ا  ،، 

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=37.  

، ١٣١٤د ار ان، ة  إ، ا ا أة،  اا .٢٦

٩/١١/٢٠٠٥، 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45270.  

  ار ظ ا ي اوي،   ا  ارض،  .٢٧

 

 .٧/٥/٢٠١٢، http://www.alnoor.se/article.asp?id=152796 ،وا

 ،  اأة  إ وا ا ات واص وات،  .٢٨

،أ  ،ا ا  

 http://www.isf.gov.lb/arabic/download/293.pdf. 

 ا ا، إ ، -اب اس  .٢٩

 https://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/01-

Matthew/Engeel-Matta_Chapter-06.html. 

 ا إ  ز، ا اي ا  ،    ،ة، .٣٠

٢٢/٥/٢٠١٧، 

 http://couua.com/2017/05/22ي-/اا-ا-ا-إ--/زي.  

ا : مء ء.. أر ر.. أطل      ،رة .٣١

 ،٢٣/١٠/٢٠١٤، https://ye-voice.com/news84696.html. 
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٣٢. ،ا اإ    ،ا   ود اا  ١٤/١/٢٠١٦أ ،

 ،ا https://www.alukah.net/sharia/0/97463/. 

٣٣.   اف، ارة ا  ،ا را رض، ١٠ا  نما  ،

،ا   

 h�p://www.nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=1716. 

٣٤.  ، أون   ،وت اا م  ر" ودورها"  ، 

٢٣/٥/٢٠٠٧ ،https://2u.pw/JpfYf. 

   ر، ا وم ا  اء، .٣٥

 http://www.aljabriabed.net/n56_05abdrabbi.htm  

٣٦.  ،ر ءم  ،را   ٤/٢٠٠٨/ ٢٧، 

 https://2u.pw/i1qCh. 

،   ط ٢٠٠٧ ، اأة وا: و اواة،  .٣٧

،اhttps://ia803206.us.archive.org/33/items/kotbarabia/124.pdf .  

٣٨.   ءا اوض ا كى، أط ت اا   ..با

 أ ،اطة ا أ ٢٠١٤، http://arabic.cadtm.org/wp-

content/uploads/2015/12/brochure-arabe1.pdf.  

٣٩. ا ،  ،أةا و او اhttp://www.khayma.com. 

 ان ارن، ا ا.. أد امن و ا، اء  .٤٠

 ،ماhttp://www.syr-res.com/article/6495.html.  

٤١.  ،ق ا ،نما www.elminbar.net. 

٤٢.  ا ،ارك ، أون إ https://2u.pw/njKVi. 

٤٣. أ او أ ات، ا رؤوف   أون إ  ،لرأس ا

 ،https://2u.pw/LSaxC. 
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٤٤.  ،  ،سز ا ا ٣٠/٠٦/٢٠٠٩ ، 

   http://kulilk.com/portal/node/5616. 

 ا اة واة  ا و اأة،  ا اة،   .٤٥

٢٤/٨/٢٠١٢ ،http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/. 

*********  
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  سا
 

  اع

 أ.د. ا  ٥ 

١٤ ا 

راا ١٦ أ 

رااف ا١٧ أ 

راا  ز١٨ أ  

  ل  امن/اأة   - ا اول

وا ا را 

٢٣ 

اؤ ا من  ار ا  - ا اول

وا 

٢٦ 

 ٢٦ اؤ ا من  ار ا ا - ار اول

وة ااا-  نمر ا ٢٧ 

مة ااا -  نمر ا ٣٤ 

ة اان -ا نمر ا ٤١ 

مر اا - ا ر اا  نما  ٤٣ 

أو -  نمر ا ٤٣ 
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ًم-  نمر ا  ٤٦ 

ً - ن نمر ا ٥١ 

ر اا -   ا ا ا  م رؤ

ا 

٥٥ 

١- مم٥٥ ا 

٢- ا وم م٥٧ ا 

 ٥٨ اد وم اوح -٣

٤-  ا٦٠ ا 

٥- وا ٦٠ ا 

 ٦٢ ا  اق -٦

٧- د٦٤ ا 

٨- ا٦٥ ا 

ار اا -  ا ا ا  رم رؤ

وا 

٦٦ 

أو -  ا ا   ا ا ا مر

 ا 

٦٦ 

ًم-  ر ا ٦٩ 

ً - ا  نما ٧٢ و 
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ًص  - راا  ..ح٧٧ ا 

ً- ا  قت ا ٧٩ 

ًد - ا  ازنا  ٧٩ 

ا ام -  ا را  أة ا ؤا

وا 

٨٣ 

 ٨٤  اأة  ار ا ا - اولار 

١-  أة٨٤ ا 

 ٨٥ اأة ن -٢

٣- م  أة٨٧ ا 

٤- ام  أة٨٩ ا 

٥- أ و ،  ،  أة٩٠ ا 

مر اا - ا ر اا  أةا  ٩١ 

ن - أون أ ٩١ 

ًم- ر اا  أةت ا ٩٣ 

ر اا - ا  ا ا ا  م ١٠٠ رؤ 

أو -   ا ا ا  رة ااء اا

ا 

١٠١ 

١- م و ا ا  ١٠١ 
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٢- ا ر از أ١٠٧ أ 

ًم-  ر اا  أةا   ١١٧ رؤ 

 ١١٧  اة اوم أة -١

٢-  ر  أةا  وا ا   آراء

ا 

١١٨ 

 اا ا ص ات امث وات  -٣

ا 

١٢٠ 

 ١٢١  ات  اة -٤

ار اا -  ا ا را  رم رؤ

وا 

١٢٢ 

١- ا ؤ١٢٢ ا 

٢- وا  ١٢٣ 

 ١٢٥ أم ار..   ار -٣

٤- ا  ا١٢٦ ا 

 ١٢٧ اة  اد -٥

ما ا - ا ا ا  " أةا "  ١٣١ 

 ١٣٥  ا - ا اول

   اأة واق ار  - ار اول

 وا 

١٣٥ 
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أو - ًوا  ا  ١٣٥ 

١- ت ا١٣٦ ا 

 ١٣٨ ا ات -٢

٣- ت ا١٣٩ ا 

ًم- "أةا "  ر ت ا از ا١٤٠ أ 

١- ا ارس ا١٤١ ا 

٢-  رة اا ..دت اأةال ا١٤٢ وا 

 ١٤٣ ارات واوب ا   اب -٣

 ١٤٥ ا ارة  -٤

ً - "أةا "   ا ا ١٤٦ ا 

مر اا - (ا ) أةا   ق ا١٤٨ ا 

أو -  ا ا   أةا   ن 

 أة

١٤٩ 

ًم-  ولا  ر وا  ا  ١٥٥ 

ر اأة - اا    ا ١٦٢ ا 

أو - ا واة وا  ١٦٣ 

ًم- را  ١٦٦ 

ً -  ١٧٠ ا 
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ًن - رامق ا ١٧٣ 

ما ا -  اع اأم يأ١٧٧ ا 

 ١٧٧ ا ا - ار اول

و ت م١٧٨ أز 

مر ادي - اا ١٨١ ا 

 ١٨٢  ل ا ادي

ر اا - ا ١٨٨ ا 

١- ا ١٨٩ ا 

٢- اي.. ار اا  "رذ " ١٩٠ 

٣-  دوار اا  ١٩٣ 

٤- وا ا ا  ١٩٤ 

 ١٩٨  ا  اأة -٥

ا ا -  ر ا ري اا ا

  اأة

٢٠٢ 

دات ا اري ا  ا  - ار اول

اا 

٢٠٣ 

أو - (ا ) ا  ورة ٢٠٣ 

ًم- ا م  ر٢٠٤ ا 
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ً - ر٢٠٤ ا 

ًرا - ا واء ا٢٠٥ ام 

مر اا-   يا ا  ا  ةاءة م

ر اا 

٢٠٧ 

أو -  واة وا ٢٠٧ ا 

ًم- ر٢١١ ا 

ً - ٢١١ ا 

ًن - رامق ا ٢١٣ 

ر اا -     را  ةاءة م

ر اا  ا 

٢١٥ 

أو - ا ٢١٥ ا 

١- ا   ء أةا  ٢١٦ 

٢-  ا ر اا  ٢١٦ ا 

٣- ا ظا أة و٢١٧ ا 

ًم - ديل ا٢٢٠ ا 

 ٢٢٠  اأة -١

٢- ا م ٢٢٣ 

ً - ل ا٢٢٤ ا 
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١- دوار اا  ٢٢٥ 

 ٢٢٥ ا اي -٢

٣- ا٢٢٦ ا 

٤- وب ا٢٢٨ ا 

٤ - (وج أو اإذن ا) ا  ٢٢٨ 

ا ا -   أةا   را ا   ر

ا ا ا 

٢٣١ 

 ٢٣٤اء ا دة " " اآن ا  - ا اول

ا ا ا دة (،ك،ن)  ن  - ار اول

 اب

٢٣٤ 

أو -  ا  ٢٣٤ 

ًم-  ا   ٢٣٥ 

اء ا  ا  اق اآم -  ر اما

ا 

٢٣٧ 

١-  ٢٣٧ 

٢- َْ ٢٣٨ 

٣- َُْ ٢٣٩ 

٤- َ ٢٤٠ 
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٥- َ٢٤١ ُم 

٦- :ََُ ٢٤٢ 

٧- ْ٢٤٢ أ 

٨- َِ ٢٤٢ 

ما ا - آمق اا  أةا   ء دة٢٤٧إ 

 ٢٤٧ اوا ادة ء ا - ار اول

أو -  َ(ر ا) ؟َ٢٤٧ ا 

ًم- ؟َا  ٢٤٩ 

ً - ؟ َ ٢٥٠ 

ً؟ - راَُ  ٢٥٠ 

ً- (ا  ا) ؟ََُ َِ ٢٥١ 

مر اا- ا اا و ٢٥٢ 

ن - أو٢٥٢ ا 

ًم- ة٢٥٢ ا 

ً -  ءةإ٢٥٣ ا 

ًرا - ا  وف وا ٢٥٤ ا 

ر اا- آن اا  أةا    ٢٥٤ 

أو - ا ا ا  أ ٢٥٥ ا 

ًم-   ة اا ُ  أة ا  ٢٥٥ 
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ً -  ا لا  ءر اا (بة او) ٢٥٦ 

ًرض - راا  فا   ا٢٥٧ ا 

ً- ور ي ااد ا٢٥٨ ا 

ًد - ةت ا   أة وادوَري ا  ٢٥٩ ا 

ا ا -   ةأة" اا " دأر ا٢٦١ ا 

 ٢٦٢  ا وا - ار اول

أو -  وا ٢٦٢ ا 

ًم- ًا وا ٢٦٤ ا 

ً - أةا   وا ٢٦٨ ا 

مر اا - ا ء ا  من اما  ق٢٦٩ آ 

١-  ٢٧٠ ا 

٢- ا  ٢٧٢ 

٣- ا  ٢٧٣ 

٤- ا  ٢٧٤ 

 ٢٧٥  اض -٥

 ٢٧٦  ال -٦

ر اا - آما ء ا  من اما  ق٢٧٧ آ 

أو - ا  ف نم أة ٢٨٠ ا 
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مأة  -اا  حاا ا  ا  ح ٢٨٥ 

ار اا - ا ء ا  من اما  ق٢٩٠ آ 

ن - أوم أةق ا   ة اد٢٩١ ا 

ًم-  ر ة٢٩٥ ا 

٢٩٩ ا 

أو - ا  ٣٠٠ 

ًم-  رم ٣٠٥ 

ً -   ح٣١٠ ط 

 ًرا -    ٣١٥ 

اا  ٣١٧ 

ا ا٣١٧ ا 

ا ا٢٥١ ا 

 ٣٥٥ اس

   ٣٦٦  
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:ت اا 

  راهد  تا ،وا  ،ان  ٢٠٢٠. 

   " ي اا  َرا :ا وا"،  

 .٢٠١٩  ، ان،

   تدراا  تان،ا  ،و  ، ٢٠١٢. 

  ، ،ةا  ،ا ا   ت٢٠٠٥درا. 

 د أإر يدا دأ ،  ةا  ،٢٠١٠. 

 ،  ،ةاد اإ  ،  ١٩٩٠. 

  زةإآن ااوا ،   ،١٩٨٧. 

 ،ةا  ، د وس ار ،  ١٩٨٥. 

: ا ظا أ 

 .ا ت ا ا اإدارة ا    

 ى ةا   ة. اأة وا ا 

   ةا  ا ون ،ف وزارة اوا .ا 

 ر  ثا  ا أة ا ،وا ا ا 

ة ا وا.  

  ب وا ون ا ا ا  تاا  

ا ،.  

 ا  دا ة ا  ،. 

 ةة ا يا  دا ،. 
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 ان ا    ،.  

 ا ا     ١٥  ،.  

:ا ا  

   ر اا  رؤى م و  ر  ا ا

  ا أة وا.اة 

 " : ،م  ارات اا  ا  ر و ا ا أ

طا اما  او أة وا ا وت اا ،"

"اد ا  ل اة  ل  اام ل اد ا و

ت ا  ا او أة  ا ا:واة"، 

،زو" واء او ا ا ؤا".  

 وا ات اوات واا  ا  ر  ا  وا 

 ، : ،وا ول ااددان، اا، ا ، ، ،

و .م ،نًد أة  اة واا  ل وراق اا 

.وا 

 اتا و ،ر   أة ا وت ال ا

وا ،"ا  ةق ا" لو ،وو و ت م ت

ودات  (إ، و، وم، و، وأة ات)، 

   .اد  ا  اول،  ، :ن، م، ا ،م، ادان،

  ارات ات واا  اوا وء،وت اا   ة 

،ورت اوا ،ا ا و    ت ارا 

  اذا وان.

******** 



 

  

ي�ناول��ذا�الكتاب�واحًدا�من�أخطر�املفا�يم�ال���ثار�ا��دل�حول�ا����عاملنا�

� �و�و �ال�سوي "�سالمي، �التمك�ن �"مف�وم ا
ً

�مناقش ��ذا�، �يختلف كيف

  املف�وم�باختالف���ساق�املعرفية؟
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�املنظومة� �بناء �س�تم �كيف �بالتمك�ن؟ �الصلة �ذات �املتقابلة �القيم منظومات

  املتقابلة�ومعاير��ا؟

�و � ��ما: �منظومت�ن �حول �دار�الكتاب �املنطلق، ��ذا �الغر�يمن � �املعر�� ،�ال�سق

�املرأة �لتمك�ن ��سالمي �املعر�� �استعراض�وال�سق �تم �حيث �بي��ما، �املقارنة �مع ،

�ضمت� �ال�� ��خر��يات �ا��انب �وع�� �التمك�ن، �تناولت �ال�� �الغر�ية �دبيات

خلية�معت��ة؛�للوصول�إ���مع���مادة�التمك�ن�بمختلف�استعماال��ا،�كقرائن�دا

� �ُوجدت �وقد ��سالمي، �املنظور �من �مفارقةالتمك�ن �ونقاط ��شاركية ����نقاط

  مع���التمك�ن�القرآ�ي�وداللة�التمك�ن�ال�سوي�الغر�ي.

��لية� �املاجست���من �درجة �ع�� �ل��صول �الباحثة �قدم��ا ��و�رسالة �الكتاب و�ذا
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