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ت الشسائع في املسؤة مياهت  الظماٍو
  لُبُا طسابلع -بجامعت مشازن ؤطخاذ خماد الهدي هىز  البرفظىز  

 

:                                                الىزكت ملخص

ت ْألاػماث الخدضًاث مً الٗضًض اإلاٗانغ ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘ ٌكِض       ٓا اإلاغؤة ٢ًُت الخدضًاث َظٍ م٣ضمت ْفى الخًاٍع  ٞماَ
ٓعة الى ًدخاط خالُا ؾاثضا ٓتها حؿخمض ٖم٣ُت ز  ْالغ٦حزة الشابذ الٗىهغ هي ٞاإلاغؤة الاؾالمُت ٢ُْمىا ٣ُٖضجىا ْصخت اًماهىا مً ٢

ٓا٠َ الُبُعي اإلاىب٘ ْهى الضاثمت ٓص لٗ م ْالخىان ال ٍْت الكغاج٘ ان مً ْبالٚغ ٓاهحن الؿما  ٧اٞت ؤُٖتها ٢ض الٓيُٗت ْال٣
٢ِٓا ْعَا ال٣ُام مً جخم٨ً لم ل٨جها خ٣ ٓظّ ٖلى اإلاجخم٘ في بض  ؤْ ؤمت جغج٣ى ٠ُ٦ َٓ هٟؿّ ًُغح الظٔ ْالؿاا٫ اإلاُلٓب ال

                                 ؟ بالؿٓء ًٓن٠ ؤلاوؿاوي ْههِٟا ألامم، بحن جدترم ختى

 َْظا ماإلات صعظت الى ْالخ٣لُض الخبُٗت ُٞىا جِٓغ ْالتي الخايغ الٗهغ في هجابهِا التي ال٣ًاًا ا٦بر مً اإلاغؤة ٢ًُت ان      
ٓعة ْطل٪ اًّجالٝ ْهدا٫ْ  الخ٣هحر اؾباب لىٗلم اهٟؿىا مغاظٗت مىا ًخُلب  ؤؾغ مً ْالغظل اإلاغؤة جدغع  مؿدىحرة ٞلؿٟت ببل

ٓع٢ت الُّ تهضٝ ما َْظا البالُت ْال٣ُم ْالخ٣الُض اإلاٟاَُم ْاإلاىهج ال  ال الظٔ الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج َٓ اٖضاصَا في اإلاؿخسضم ،

٢ٓاج٘ عنض ٖلى ٌٗخمض بل  الٓن٠ مجغص ٖىض ٠٣ً ْع  ْمىا٢كت جدلُل زال٫ مً ْطل٪ ال  الكغاج٘ في اإلاغؤة) :الخالُت اإلادا

ٍْت   .                              (الانالح الى الخاظت  –اإلاغؤة ْخ١ٓ٣  الاؾالم –الؿما

ٓع  مً ٖهغ ؤي في اإلاغؤة م٩اهت جظ٦غ ٖىضما اهّ الى الضعاؾت زلهذ ٢ْض        ٖىُٟت َؼة ازاع الظٔ الاؾالم ًظ٦غ ان ،ٞالبض الٗه
ٓمت ْجبجى ْمٟاَُمّ ْؤ٩ٞاٍع اإلااضخي ج٣الُض مً ٦شحر خُمذ  اْنذ ٢ْض الامت نالح اإلاغؤة ٞهالح بم٩اهتها جغجٟ٘ ٢ُمُت مىٓ

عة الضعاؾت ٗت ٖلى ٌٗخمض خًاعي  ٣ّٞ  جًم اؾتراجُجُت ْي٘ بًْغ  مً ًُٟض ْيعي اظخماعي ؤوؿاوي ٖلم ٍْسضمّ الكَغ
ٓص ال٣ُمي الخٛحر إلخضار الؿاب٣ت الخجاعب ٓعْر حُٛحر ْ اإلايك ٍٓ اإلا  اإلاٟاَُم ْجدلُل ْه٣ض ْز٣اُٞا صًيُا باإلاغؤة الخام اإلاك

٢ٓت الخاَئت ْاإلاٗخ٣ضاث ُٖٓت ٖلمُت عئٍت ْججلُت ْاإلاٗ ْعَا لخُٟٗل مٓي ٓصًت عؾالتها ْجإصًت ص ٓظ                                                                    .  .                       ال

: م٣ضمت

ش ان      ْلى ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ جاٍع ْلى مما ؤ٦ثر اَخماما اإلاغؤة ؤ ٓلِا آلاعاء ٨ٞثرث الغظل ؤ  خ١ٓ٣  مً لِا ُٞما ْألابدار ْالضعاؾاث خ
 ٢ؿُمت ،ٞاإلاغؤة مغاء بال ظاثغة هٓغة ْهى ال٣ضم مىظ اإلاغؤة الى اإلاجخم٘ هٓغة ْألابدار آلاعاء جل٪ ْح٨ٗـ ْاظباث مً ٖلحها ْما

ًٍٓ في ٖىّ ازخلٟذ ْان ،الغظل ٓلُت الاوؿاهُت خُض مً بُجهما جٟاْث ال الجؿمي، الخ٩ ْاإلاؿئ ت ٖماص مٗا ٧اها زم ْمً ،  البكٍغ

ا ٓاػن  ان ٖلمُا ًصر ال ْاؾخمغاَع . الازغ ًٖ مجهما ٧ل ٌؿخٛجى ال مخ٩امالن ألجهما بُجهما ًٟايل ؤْ ً

م اإلاٗانغة اإلااصًت الخًاعة ان       ٓا٢٘ في ْل٨جها اإلاغؤة ؤههٟذ اجها جٖؼ ٓع  ٧ل ٖلحها ظاعث ال ْاة ؾخاع جدذ ألجها الج  ٧اصث اإلاؿا

ا ، ٦ةوؿاهت زهاثهِا ج٣خل ان ٓاجّ الغظل لخضمت ْحسخَغ ٘ ؤي ان. الِابُت ْقِ ٍْت الغؾاالث مبلٜ ًبلٜ لً ْيعي حكَغ  الؿما
ت ْؾخٓل اإلاجخم٘ ؾٗاصة زم ْمً الاوؿان لؿٗاصة مباصت مً ٢غعجّ ْما ٓاء صًاظحر في جخسبِ البكٍغ  ب٨خاب حٗخهم لم ما ألاَ
ْالٗضالت ْالخ٤ الُٟغة حٗالُم جها ال ْم٩ان ػمان ل٩ل نالخت ظاءث التي بخٗالُمّ ٞاإلؾالم عؾاالجّ ْزاجم هللا ْاة ، ْاإلاؿا  ،هي ،

ٓان ٧ل اإلاغؤة ًٖ صٞٗذ التي ْخضَا ٓع٢ت َظٍ في وؿخٗغى ْؾٝٓ ْاإلااضخي الخايغ في ٖلحها ٢ْ٘ الظٔ ْالامتهان الخ٠ُ ال  ال

ٍْت الكغاج٘ في اإلاغؤة م٩اهت .  الؿما
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: اليهىد عىد املسؤة

ا اإلاغؤة   
ً
٢ٓ ِمّ في اخخاع عجًُبا مسل ِْ َ

ّٟ؛ ٞ ٓاٍع َْؾْبر جيخهى، ال ْعجاثبّ جى٣طخي، ال ؤؾغاٍع بّن  بط ْحٍٗغ ا. ُمَدا٫ٌل  ؤٚ
ّ
 ألامغ ٧ان إلا

  اإلاغؤة ٧اهذ ٣ٞض ٦ظل٪
ً

ٍْت مً اإلاغؤة بلى مجها ٧ّل  جىُٓغ  التي الجاّصة للضعاؾاث ِزْهًبا َخ٣ْال ، ًٖ جسخل٠ ػا  َبُٗت خؿب ألازٔغ

خت ال٣ًاًا ٓص ٖىض اإلاغؤة ْي٘ ألان وؿخٗغى ْؾٝٓ اإلاُْغ :   الحه

ٓاث٠ بٌٗ ٖىض اإلاغؤة اٖخبرث      ٓصًت الُ ٓا الغظل مغجبت صْن  ، الحه َْٓا ختى بها َْبُ َٓا ْلم  –بالخضم ؾ ٓعز ٓة م٘ ً  ألاز
ٓع  ٓن  الخلم جبلٜ ؤن ٢بل بُِٗا خ٤ ألبحها ٧ان بل ، الظ٧ ت لخ٩ ظِا ؤن ْلّ ، ظاٍع خضاص صْن  ٌكاء بمً ًْؼ  ْاٖخبرتها ، بةعاصتها الٖا

ٓاث٠ َ  ٔ ٓة َاالء ؤلِـ  –ْالضوـ الخُاًا مً ألاوؿان ًهِب ما ْمىب٘ الغظـ عؤؽ مجهم ازغ ٓاء بىاث ًَ اليؿ ْلؿذ ؟ خ  ؤ
ٓاء لم ٢ْلبي ؤها صعث" الجامٗت ؾٟغ في ْعص مما طل٪ ًخطر عبّ ؤمغ ًٖ آصم ٞخيذ التي هي خ لب ألبدض أٖل  ٣ْٖال خ٨مت أَْل

ٝغ ٓن  ؤجها ْالخما٢ت ظِالت ؤهّ الكغ أْٖل ٓظضث. ظى ٓص ٍْضاَا ؤقغا٥ ٢ْلبها قبا٥ هي التي اإلاغؤة اإلآث مً ؤمغ ٞ  عظال  –٢ُ
ْلئ٪ ٧ل ٞبحن امغؤة ؤما ْظضث ؤل٠ بحن ْاخضا  الاوؿان إل٣ًإ ْؾُلت الكُُان ًخسظَا التي ألاصاة هي ٖىضَم ٞاإلاغؤة 1"ؤظض لم ؤ

اط ًٖ ؤما الكغ في ٓص ْاظاػ ْقغاء بُ٘ ًٖ ٖباعة ِٞٓ ٖىضَم الْؼ ظاث حٗضص الخلم ٓصي 2 خض بضْن  الْؼ اط مُالب ْالحه  مً بالْؼ
 الظًً اؾغاثُل بجى بحن مىدكغا الؼها ٧ْان.  اليؿل مً الا٦شاع اظل مً بل ال٠ُٗ باب مً طل٪ لِـ ، ْٞاجّ بٗض ازُّ ؤعملت

ا ٓا بغبهم ٦ْٟغ ٓلِم ٦ْظب ْا عؾ  ؤي مً اإلاا٫ ظم٘ ٖلى الخغم نٟاتهم ْمً وؿائهم خلى مً الؿامغي  ناّٚ الظٔ العجل ْٖبض

٤ ٔ  جبإ ؾلٗت اإلاغؤة ٞاٖخبرْا.  ٧ان ٍَغ ظِا ٩ٞان.  ْحكتر  الُال١ ًْٖ 3اإلاا٫ لجم٘ ؾُٗا الحها ٍْضِٞٗا الغطًلت ٖلى ًدغيِا ْػ
٫ٓ  ْظملت الغظل ًض في مُل٣ا خ٣ا ٩ٞان ٓاهحن ان ال٣ ٓص ٢ ٓظّ الخلم ٓع  جدابى لظل٪ ْؤجها الغظا٫ ْي٘ مً ٖام ب  بلٜ مداباة الظ٧

ٓتها مً ٓص ؤخباع هٟٓؽ في بٗشذ ؤن ٢ ٓة مً الٟٕؼ الحه ٓجها َْم اإلاغؤة ٢ ٓم ٓمِا ٦ما ًل ٓن  آلاباء ًل ح"  ؤَٟإث ألجها اإلاؿُدُ  ْع

ن ِٞم"  الٗالم  ْؤزظ حؿٗت مىّ اإلاغؤة ؤزظث ال٨الم مً م٩اًُل ٖكغة ٖلُّ هؼلذ الٗالم ان َْٗخبرْا ال٣ٗل زُٟٟت اإلاغؤة ان ًْغ

ٓصًت الضًاهت في الجماٖت نالة إلجمام ْباليؿبت"  ْاخضا الغظل ٓع  ٖكغة َٓ الحه  اليؿاء بُجهم ًضزل ان ًصر ال ؤصوى ٦دض ط٧
ْػ  ْلٓ ٓػ  ال ٦ما. اإلائاث ٖضصًَ ججا ْة ًج ٓعاة جال ٓص الغظا٫ َاالء ًغجضًّ الظٔ ( الُالُاث ) ْالكا٫ اإلاب٩ى خاثِ امام الخ  الحه

ٔ  ٞال اخضاًَ ْٞٗلذ خهل ْلٓ اليؿاء جلمؿّ ؤال َِاعجّ اخ٩ام ؤَم مً للهالة  مئت قِاصة ٦ْظل٪ اؾدبضالّ ٍْلؼم ٚؿلّ ًجؼ

ٓص ٖىض اإلاغؤة بد٤ الاجخاٝ امخض ٢ْض. 4ْاخض عظل حٗاص٫ امغؤة ٗاتهم الى الحه  ؤزُاء زمً صٞ٘ ٖلحها جٟغى التي الخضًشت حكَغ
ً ٓبت ان الخاَب ٖلم اطا الخُبت ٞسخ في ٖلحها اإلاىهٓم الٛغامت في خ٣ِا ؾ٣ٍٓ"  طل٪ مً آلازٍغ ظان لِا ماث اإلاسُ  مً ْػ

ٔ  صًاهت ؤ٢غبائها ؤخض اٖخى٤ ْاطا ٢بل ط ؤن ٦ما" الٟاخكت ٖاثلتها ؤٞغاص ؤخض اعج٨ب ؤْ آزغ مظَبا ؤْ ؤزغ  ج٨دؿبّ ُٞما الخ٤ للْؼ

ظخّ ُٓٞذ ْاطا مالِا زمغة ْفى ، ل٣ُت ججضٍ ُْٞما ، ٦ضَا مً ْػ ٓالِا في الخهٝغ مً جمى٘ اجها ٦ما ْعثها ج ظِا مً ؤطن بال ؤم .. 5ْػ

: املظُدُين عىد املسؤة

ٓصًت الضًاهت في ْيِٗا ًٖ اإلاؿُدُت الضًاهت في اإلاغؤة ْي٘ ًسخل٠ ال     اإلاغؤة ؤن مً ال٨ىِؿت مباصت ٢غعجّ ما ْالضلُل ٦شحرا الحه
ٕٓ ٓع  ْانل اإلاٗاصخي ًيب ٓاب مً باب للغظل ْهى الٟج  ْ ال٣ؿاْؾت هٓغ في مٗاصًت هٓغة للمغؤة ال٨ىِؿت عظا٫ هٓغ ٣ٞض ظِىم ؤب

ٓاء مىّ البض قغا" هي الضًً ٖلماء ْاٚ ٓبا ٧ْاعزت ، َبُُٗا ، ٓاء بيذ ٞهي" َالء ٖلُّ ْقغا مِل٨ت ْٞخىت ، مجزلُا ْزُغا ٞحها مٚغ  خ

ٔ  الجيـ بؿببها زؿغ التي م في ْهى ، ٖضن ظىاث البكغ ٓص التي اإلادببت الكُُان ؤصاة هَٓغ "  ٧ْان.  الجخُم الى الغظا٫ بها ٣ً

                                                           
. 979،980ص  25،26،28و  ، انجًم  1970انغاتع، انماهشج داس انذهًٍ نهطثاعح طثعح  عفش انجايعح االصذاح   -1 

1
  

 -7،ص  انثهً انخىنً ، انًشأج تٍُ انثُد وانًجرًع ، تُشوخ، داس انفرخ ، تذوٌ ذاسَخ -
2
  

.32ص ،و1979اتٍ انخطُة ،انًشأج  فٍ شرً انعصىس، يصش ، انًطثعح انًصشَح ،  -
3
  

.33انًشجع انغاتك ص -
4
  

82،ص 1984انغُذ انغُذ إعًاعُم ،انًشأج تٍُ انششَعح وانماَىٌ، طشاتهظ ، نُثُا ، انُشأج انعايح نهُشش وانرىصَع ، -
5
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ٓمـ ٍٓىاؽ ج ٫ٓ  ٖىضَم اإلاضٖٓ ؤ٧ بان ًخدضر ٦ما ٖجها ًخدضر الغخمت عؾ ٓاحي بٌٗ في ُٞجزلِا ، الَغ  مجزلت مً ؤ٢ل مجزلت الى

ٓعجّ في اإلاغؤة ال الغظل زل٤ هللا ؤن ٣ٍْغعْن  الغ٤ُ٢ ْلظل٪ َٓ ن ٓن  ًغجب ، عة:  ال٨يسخي ال٣اه ٕٓ يْغ ظت زً ظِا الْؼ  لْؼ
ٕٓ لذ مٗاصًت هٓغة للمغؤة ال٨ىِؿت عظا٫ هٓغة ْلذ اطن. 1" لؿُضٍ الخاصم ،٦سً ت الىٓغة َظٍ ْْ ٓاعزت ؾاٍع  ٢ام ختى ْمخ

الًاث بٌٗ في ماجمغ ٓا ْالخمدُو البدض ْبٗض  –اإلا٣غعاث بٌٗ في الىٓغ ْؤٖاص م586 الٟغوؿُت ال  اوؿان اإلاغؤة بإن زغظ
ٓان ْلِـ ٓن  ان ظُضا لِـ )  –الغظل مهالر في لالؾخسضام زل٤ اوؿان ل٨ىّ  –بدُ  ان 2(هٓحٍر مُٗىا لّ ٞانى٘. ْخضٍ ؤصم ٩ً

ٗت ٗت امخضاص ِٖسخى قَغ ٓسخى لكَغ ظاث حٗضص جمى٘ ال التي م ُّ ِٖسخى اجبإ ؤن الا الْؼ ٓاٍع ٓا ْخ ٓا ، هو ما صْن  الخٗضص مىٗ  ْمىٗ

ا ْل٨جهم  –الُال١ ٤ اظاْػ ٓاهحن ْبم٣خطخى الؼها خالت في الخٍٟغ ٓا الٓيُٗت ال٣ ٓا جٓؾٗ ٓة الضًً ازخالٝ اؾبابّ مً ْظٗل  ْال٣ؿ
حن ْاجٟا١  اإلاجز٫  ؤٖباء لُدملً الٗغؽ زُاب ًسلًٗ اليؿاء ٚالبُت ٧اهذ الجهًت بٗهغ ٌؿمى ُٞما ْختى. طل٪ ْٚحر ٖلُّ الُٞغ

ً ختى ألاؾغة ْمخاٖب ٓاٍع ً  ٔ ٫ٓ  طل٪ ْفى ٢اؾُت مٗاملت َْٗاملً الثر ٢ٓذ ًدضص َْٓ(بغهغصًىٓ ) ٣ً ظت لًغب اإلاىاؾب ال  الْؼ

 ٫ٓ ٓا ؤال الغظا٫ ؤحها ؤْن٨ُم ) ٣ُٞ ظاج٨م جًغب  ؤال ًجب ؤه٨م بهظا ؤٖجى ْلؿذ,  ٖلحهً الخُغ ؤقض طل٪ في ٞان خامالث ًَْ ْػ
ًَٓ ا ؤن ؤٖىُّ الظٔ ْل٨ً,  ؤبضا جًغب ٢ٓذ جسخاْع ٓن  عظاال ؤٖٝغ ْاها,  الًغب لِظا اإلاىاؾب ال  بًُت جً٘ التي بالضظاظت حهخم

ٓم ٧ل في اظِم اَخمامِم مً ؤ٦ثر ، ً ٓن  ؤقض ٞما اطا, مجها ٖلحها ًدهل التي البًُت ؤخُاها الضظاظت ج٨ؿغ ٣ٞض,  بإْػ  ظى
ً ٓن  ال الظًً الغظا٫ مً ال٨شحًر اظِم مً ٧لمت ؾمإ ٣ًُُ  مً ؤخضَم ؾم٘ ٞاطا, الُُبت الشماع بهظٍ لِم ًإجحن الالجي ؤْػ

ظخّ ٔ  ٧لمت ْػ ٓعٍ مً ٖمض,  هابُت ؤجها ًغ ٢ٓت ًٖ جى٣ُ٘ ال التي الضظاظت ؤما, بها ًًغبها ْقٕغ ٖها الى ٞ ٢ٓ ٫ٓ  ال  ٞإهّ الجهاع َ

ٓة الٟاثضة باٖخباع اإلاغؤة اؾتر٢ا١ مضٔ ًخطر طل٪ م3ً بًُتها ؤظل مً ٖلحها ًهبر ْلى بالضعظت ماصًت مجها اإلاغظ  م٩اهت ٞإي  –ألا
َٓا ٓع  في طل٪ ٖلى اإلاغؤة خالت اؾخمغث ْل٣ض الاؾتر٢ا١ َظا م٘ جغظ ٓة للتٝر خُىا جضلل, ْالا٢ُإ الغ١  ٖه  خُىا ْتهمل ْالكِ

ٓاهاث .  جهاع لُل ْحٗمل ْجلض ْجدمل ْحكغب جإ٧ل التي ٧الخُ

:   الاطالم في املسؤة

تراب مً حٗاوى اجها عاًىا ٣ٞض, الاؾالم ٢بل اإلاغؤة خُاة مًذ ٞهلىا الظٔ الىدٓ َظا ٖلى           تراب ْه٣هض الٚا  ان َىا بااٚل
بت ْؤنبدذ هٟؿِا ٞحها ٣ٞضث بإْيإ مغث اإلاغؤة ٓم ٍٚغ تراب ْمِٟ  ان ٚحر ْالٗؼلت الٟٗالُت ٖضم مجها اؾاؾُت ابٗاصا يم الٚا
ذ الاْيإ َظٍ ٖؼ ْعَا مً جٖؼ امت ال٣ُاصة م٩ان لّ الغظل ٧ان ؤن ٞبٗض الاؾالم بًٟل ظظ  مما ظؼء بمشابت هي ٧ْاهذ ْالٖؼ

ٓجها في ًخهٝغ ًمل٪ ٍع ًغضخى بما قئ ٗاجّ ٖلُّ جغج٨ؼ ْالظٔ بّ ظاء الظٔ ألا٫ْ  الاؾاؽ ٧ْان الاؾالم ظاء ْٚغ  لئلوؿان ؤن حكَغ
ٓالّ ؤٞٗالّ ٖجها جهضع اعاصة  ؤْ طاجّ ًٖ جهضع خغ٦خّ ْاهما ؾلُاهّ ٖلُّ ًٟغى ؤخض إلاكِئت جسً٘ ال ؤلاعاصة َظٍ ْؤن ْؤ٢

ٓاء َم ْاهما ْؤهثى ط٦غ بحن طل٪ في ٞغ١  ال الٟغص هي بٗامت الخُاة ْخضة ؤؾاؽ ظٗل الاؾالم ان آزغ بمٗجى ٓاب في ؾ  الش

ٓاظباث ْ, ْال٣ٗاب يت ال ٓلت ْالخ١ٓ٣  اإلاْٟغ ٓاء َْم اإلا٨ٟ  ال٣غآن بّ ٣ًطخى ما الا الخ٤ َظا مً ًدض ال الخُاة خ٤ في ؾ
ظّ مىّ ْزل٤ جغاب مً حٗالى هللا زل٣ّ الظٔ الٟغص ؤنل َٓ ٞاإلوؿان الخُاة لهالح ْالؿىت  ْوؿاء ٦شحرا عظاال مجهما ْبض ْػ

َْٓ ْظٗلّ زل٣ّ ٖلى ٦غمّ الظٔ ،  ْان ، الاوؿاهُت ظاهب مً ْالاهثى الظ٦غ بحن جٟايل ال ؤهّ طل٪ ْمٗجى ألاعى في زلُٟخّ ،

ٓن  اهما الخٟايل ٔ  الازال١ مً الاوؿان ٨ًدؿبّ بما ٩ً ٓا الىاؽ ًإحها ) حٗالى ٢ا٫ ْالخ٣ٓ  ْاخضة هٟـ مً زل٨٣م الظٔ عب٨م اج٣

ظِا مجها ْزل٤ ت م٣ُاؽ َٓ طل٪ 4(ْوؿاء ٦شحرا عظاال مجهما ْبض ْػ ُّ ل طل٪ بم٣خطخى ٞاإلاغؤة ؤلاؾالم في ألاًٞل  ق٣ُ٣ت ؤلالهي الخجًز
 الى الخُاة ْضر ٖلى ؤ٢امِا ْ اإلاغؤة اهدكل ٢ض بهظا ٞاإلؾالم ْاخضة ْؤم ْاخض ؤب مً اهدضعا الجهما ، اإلاغؤة ق٤ُ٣ ْالغظل الغظل

                                                           
. 9يجرًع، يشجع عاتك ،صانثهٍ انخىنً ، انًشأج تٍُ انثُد وال -

1
  

.5،ص 18االصذاح انثاٍَ جًهح  –عفش انركىٍَ  -
2
  

. 126و،ص 1986انكىَد ، داس انمهى ،، عانى انثهُغاوي ،يكاَح انًشأج تٍُ االعالو وانمىاٍَُ انىضعُح -
3
  

.أول عىسج انُغاء -
4
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ٓة جل٪ قإن ْمً.  ْالهٟاث الخهاثو ْجمازل ال٣ضع حٗاص٫ مً ؤؾاؽ ٖلى الغظل ظاهب  اهبش٣ذ بهضصَا هدً التي الاز
ٓا٠َ ٓصة ٖ ًٍٓ بحن ْالغخمت اإلا ٓا ) حٗالى ٢ا٫ خغمان ال ، ايُِاص ٞال ، ْاإلاغؤة الغظل بحن ؤي ، ألاز ٓن  الظٔ هللا ْاج٣  بّ حؿاءل

م ال٣غان زو ٢ْض َظا. 1(ع٢ُبا ٖل٨ُم ٧ان هللا ان ، ْألاعخام ٓن  ال٨ٍغ ٓع  مً الٗضًض في اإلاغؤة قئ ٓعة مجها الؿ  ْاإلااثضة ، الب٣غة:  ؾ
ٓع  ْاإلااثضة ْالى م ْاإلامخدىت ْاإلاجاصلت ْألاخؼاب ، ٓعة َْىا٥ ْالخدٍغ ا اليؿاء باؾم زانت ؾ ٢ِٓا هٓمذ ٦ما.  ْٚحَر  خ٣

اًتها ٖلى ؤلاؾالم ْخض ْْاظباتها   ْجل٪,  اإلاغؤة ٞحها جٓي٘ ؤن ًيبغي التي  اإلا٩اهت ٖلى جض٫ ٞهي شخيء ٖلى الٗىاًت َظٍ صلذ ْان ٖع
ٓاي٘ ، ؤوؿاوي اظخمإ في ال ، ؾاب٤ ؾماْي  قٕغ في بمشلِا جدٔ لم اإلا٩اهت ٓاَض ٞمً بُجهم ُٞما الىاؽ ٖلُّ ج ظت الك  ْػ

ٓن  ُّ  َيَغَب  ٣ٞض): حٗالى ٢ا٫ ٖٞغ
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ٌ٘ل  الل ل ٖلحها ٢ْغؤ ،3(َبِهحرٌل  َؾِمُ  ٖلُّ ظبًر

غة ؤبى ًٖ) حٗالى هللا مً الؿالم الؿالم، ل ؤحى: ٢ا٫ ٖىّ هللا عضخى ٍَغ ٫ٓ  ًا» :٣ٞا٫ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ظبًر  َظٍ هللا، عؾ
ا ْمجي عبها مً الؿالم ٖلحها ٞا٢غؤ ؤجخ٪ هي ٞةطا قغاب، ؤْ َٗام ؤْ بصامٌل  ُّٞ بهاءٌل  مِٗا ؤجذ، ٢ض زضًجت  مً الجىت في ببِذ ْبكَغ

َب  ال ٢هب
َ

َهَب  ال ُّٞ َصخ
َ
اَا الظٔ الاؾالم َٓ طل٪.4) ه ّ الل٣اء ْن٠ الظٔ َْٓ ٖع ٓلضَا ال٨ٍغ  بكغ ْاطا ): حٗالى ٢ا٫ إلا

ٓصا ْظِّ ْل باألهثى ؤخضَم ٔ  ٦ُٓم َْٓ مؿ ٓاع ٓم مً ًخ ٓن  ٖلى ؤًمؿ٨ّ بّ بكغ ما ؾٓء مً ال٣  ؾاء ؤال التراب في ًضؾّ ؤم َ

ٓن  ما ٫ٓ  بحن صاع الظٔ الخضًض ْم5ً(ًد٨م  ج٣لِا ألاعى ): ْالؿالم الهالة ٖلُّ ٣ٞا٫ ؤبىّ لّ ْلضث الظٔ الصخابت ْاخض الغؾ
داهت ْهى ًغػ٢ِا ْهللا جٓلِا ْالؿماء ٍٓت ألاخاصًض ْجخٗضص(حكمِا ٍع اًت لخانل الىب  ):  ٖجهما هللا عضخى ٖباؽ ابً ًٞٗ الٟخاة ٖع

ٓع  ٌٗجى:  ٢ا٫ –ٖلحها ْلضٍ ًازغ ْلم ، حهجها ْلم ًئضَا ٞلم ؤهثى لّ ٧اهذ مً . 6(الجىت هللا ؤصزلّ  –الظ٧

ٓاظب الٗبء هه٠ ْٖلحها اإلاجخم٘ هه٠ اإلاغؤة ؤن هجض ؾب٤ ما ٖلى جإؾِؿا      ٓلُت َْظٍ للٗمغان ال  الخٗلم ٖلحها جٟغى اإلاؿئ

عة باٖخباٍع ت يْغ ًت الٗلم َلب ): ْؾلم ٖلُّ هللا نلى ٢ا٫ ٞغص ل٩ل آلػمت بكٍغ  ؾب٤ لليؿاء ٧ان ْل٣ض ( مؿلم ٧ل ٖلى ٍٞغ
٫ٓ  لًِ زهو خُض الاؾالم في الخٗلُم  الىبي لؿمإ ًددكضن ٦ً اليؿاء باب الان ختى ٌؿمى ػا٫ ما بابا مسجضٍ في الغؾ

اط الاؾالم قٕغ ٢ْض الخٗلُم ؤظل مً مّٗ الجامٗت ْالهالة ظحن زل٣ىا شخيء ٧ل ْمً ): ْظل ٖؼ ٣ٞا٫ الْؼ ن لٗل٨م ْػ  جظ٦ْغ

٫ٓ  هجض:  الازاع ْم7ً( ٓع  ؤْ عجؼ الا الى٩اح مً ًمى٘ ال ):  ٖىّ هللا عضخى ٖمغ ٢  ًخم ال ):  ٖجهما هللا عضخى ٖباؽ ابً ٢ْا٫ ،(ٞج
اط. (ًتزْط ختى الىاؾ٪ وؿ٪ عة ٞالْؼ ٓاء ٖلى ْاليؿاء للغظا٫ ٖجها ٚجى ال يْغ  ط٦غها ْالتي الُغ١  ؤبك٘ الاؾالم ؤبُل ٢ْض الؿ
اط في مجها بٌٗ ٤ الا ًب٤ ْلم الاؾالم ٢بل الْؼ ٓم الظٔ الٍُغ ٫ٓ  الاًجاب ٖلى ٣ً اط ٣ْٖض ْاإلاِغ ْال٣ب  ٚلُٓا مُشا٢ا ٞجٗلّ الْؼ
ٍٓا ِْٖضا  حٗالى ٢ا٫ اإلاؿخ٣غة الخُاة طاث الهالخت ألاؾغة اوكاء َْؿتهضٝ ، اإلاهالر ٍْدٟٔ ال٣لٓب، ٞحربِ خلّ ًخٗظع ٢

اظا اهٟؿ٨م مً ل٨م زل٤ ؤن آًاجّ ْمً): ٓا ؤْػ ٓصة بِى٨م ْظٗل الحها لدؿ٨ى ٓم آلًاث طل٪ في ان ْعخمت م ن ل٣  ٢ْض َظا8(ًخ٨ْٟغ
الصَا ْه٣ٟت  –ه٣ٟتها اؾخصىاء صْن  الى٣ٟت ؤٖباء مً اإلاغؤة الاؾالم اٖٟى ط ٖلى ٞهي ؤ ا الْؼ ٓلّ في الى٣ٟت ْظٓب زبذ ٢ْض قٖغ ٢ 
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ٓص ْٖلى):  حٗالى ٓل ٓتهً عػ٢ًِ لّ اإلا ٝ ٦ْؿ ظحن بحن ٢غع  ٞاإلؾالم 1( باإلاْٗغ ٓاظباث الخ١ٓ٣  مً الْؼ  جدؿً بّ ما اإلاخباصلت ْال
٫ٓ  ٢ا٫ اإلاٗاقغة ٠ الخضًض في ْؾلم لُّ هللا نلى هللا عؾ  زُاع٦م ْزُاع٦م ، زل٣ا ؤخؿجهم اًماها اإلاامىحن ؤ٦مل ): الكٍغ

ْٖلحها مالّ الخ٤ مً ،لِا الغظل ٢ؿُمت الاؾالم ًضٔ بحن ٞاإلاغؤة 2(زل٣ا ليؿائهم  ٖلحهً الظٔ مشل ْلًِ ):  حٗالى ٢ا٫ ٖلُّ ما ،
ٝ  ٖالظا الاؾالم ظٗلّ ل٣ض اإلاُاٝ ازغ ْاٖبٍر ُّٞ اليؿاء عإ الغظل بُض َٓ الظٔ الُال١ ْختى3(صعظت ٖلحهً ْللغظا٫ باإلاْٗغ

ظُت للخُاة ظحن ًم٨ً ْي٘ ٖلى ْظٗلّ هٟؿِا الْؼ  الُال١ ): ْحٗالى ؾبداهّ ٢ا٫ الغظعى الُال١ ٟٞي هٟؿِما مغاظٗت مً للْؼ

ٝ ٞةمؿا٥ مغجان ذ ؤْ بمْٗغ ظحن ٞغنت ٌُٗى بظل٪ َْٓ 4( بةخؿان حؿٍغ ذ للْؼ  م٘ ٞٗالٍ ما لحراظٗا  –ؤٖهابهما ٞحها حؿتًر
ظُت الٗال٢اث إلعظإ الٟغنت اُٖاء ظحن بتر٥ ْطل٪ الْؼ  ان الاؾالم ؤعاص ل٣ض الٗضة ٞترة ؤزىاء ْاخض ؾ٠٣ جدذ ٌِٗكان الْؼ

ٓن  َٓغة اإلاغاة ج٩ ٓهّ ظ ٢ِٓا لِا خٟٔ مه ٓاء خ٣ ٓن  ) حٗالى ٢ا٫ الؿُاؾُت ْاإلاكاع٦ت اإلاحرار في ؾ  بًِٗم ْاإلاامىاث ْاإلاامى

ْلُاء ٝ ًإمغن  بٌٗ ؤ ٓن  باإلاْٗغ ًّ  ٖلى اليؿاء بلى ؤلاؾالم هٓغ ؤّما 5(اإلاى٨غ ًٖ ٍْجه  في ٢ضح َظا ٞلِـ ْصًً، ٣ٖل ها٢هاث ؤجه
ما اليؿاء،

ّ
؛ اليؿاء ٖاَٟت ؤّن  ال٣هض ْبه مً ألّجهً ؤ٢ٔٓ

ّ
د٨ ٣هان ؤّما ال٣ٗل ٖلى الٗاَٟت ًُ

ُ
ٟٗى ؤّجها ٞاإلاٗجى الضًً ه

ُ
 ؤقُاء مً ح

ٟٗى ال ٟٗى ال ِٞٓ ؤبًضا الغظل مجها ٌُ ٟى ْهى الهالة، مً ٌُ ْٗ ُ
ت، ٞتراث في مجها ح ٟٗى ال َْٓ قٍِغ ٟٗى هي بِىما ، الهُام مً ٌُ

ُ
 ح

بُٗتها، إلاِمتها حٗالى هللا مً ج٣ضًغ َْظا. الكِغ في ؤًام ٖضة ٦ظل٪ ا ٞحها، لى٣و ْلِـ َْ
ً
ٓلّ ِمْهَضا٢ َظا٫ِ ):  حٗالى ل٣ ِهِبٌل  ِللِغّ

َ
 ه

ا ٓا ِممَّل َؿُب
َ
د

ْ
َؿاِء  ا٦

ّ
ِللِي ِهِبٌل  َْ

َ
ا ه َؿْبَن  ِممَّل

َ
د

ْ
٣ًا للمغؤة ؤلاؾالم َعَؾَم  ل٣ض 6.(ا٦ ا ٍَغ

ً
ٓا٤ٞ ْؾُ الثم َبُٗتها، م٘ ًخ ٍٓجها ٍُْ  الجؿمي ج٩

ظت ، ْالّٗمت ْالخالت ْألازذ ْالابىت ألامُّ  هي اإلاغؤة ؤّن  ُّٞ  قّ٪  ال ٞمما  الؿ٨ً ٞهي مسل١ٓ؛ ؤَّم  الغظل خُاة في هي التي ْالْؼ

ٓصة حن ْهى ْالغخمت،  ْاإلا ِٗ
ُ
 ج٩اٞذ الؿىحن ألاٝ مىظ الىًالُت مؿحرتها زال٫ في -ػالذ ال -اإلاغؤة ٧اهذ ْل٣ض. خُاجّ بصاعة في اإلا

م ٓص صاثما ٞإجها ج٣ضم مً اخغػجّ مما ٞالٚغ ْهُت هٓغة اإلاغؤة الى الىٓغ في اإلاجخمٗاث ْاؾخمغث الخل٠ الى حٗ ٓزغ ماعجً" ِٞظا ص  ل
ٓاػي  الىٓام في مشال ٓع  البرظ  الخاؾ٘ ال٣غن  اَاللت ْم٘ ًضحها اقٛا٫ ْجدب ْال٨خان الهٝٓ حٛؼ٫  التي ؤجها ٖلى اإلاشالُت اإلاغؤة ًه

ٓاهحن مً ٨ٞشحر اإلاغؤة ل٣ًُت الاًام ؤخل٪ ظاءث ٖكغ ٓهُت ال٣ ت ا٦ضث ٢ض م1804 ؾىت الىابلُ ط ْاؾدبضاص الٟغصًت الجٖز  ْفى الْؼ
ٓعة ٖهغ ْلى اإلاغؤة ٧اهذ ٣ٞض الهىاُٖت الش ٍ ظاهب ٞةلى ضخاًاَا ؤ ا ٧اهذ ال٣اؾُت الٗمل قْغ  ْهدُجت الغظل مً ا٢ل اظَغ

ٓع  ً بٌٗ ٢ام ، الهىاعي اإلاجخم٘ لخضَ ٓن  اإلا٨ٍٟغ ٫ٓ  اإلاغؤة ْاؾخُاٖذ اإلاجخم٘ إلنالح ًسُُ ٢ِٓا بٌٗ ٖلى الخه  ْفى  خ٣

اٖت مجهم الخجضًض صٖاة اَل٣ِا جترصص نُداث ِْغث الكغ٢ُت اإلاجخمٗاث  ) ٦خابّ في الخدغعٍت آعاثّ ًٖ ٖبر الظٔ الُُِاْي  ٞع
ؼ جسلُو ؼ جلخُو في الابٍغ ا ؤمغا ْحٗلُمِا باإلاغؤة الاَخمام ْاٖخبر ٖبضٍ مدمض الكُش ْجبّٗ (بأٍع ٍَٓغ  ٢ْض باإلاجخم٘ للجهٓى ظ

ا اليؿاثُت الخغ٦ت ظٗل في قٗغاْي  َضٔ الؿُضة هجخذ ْلي اليؿاجي الاجداص مً ٖٞغ ال ظاءث ل٣ض 7   الض ٓن  ث مدا  اإلاهلخ
ٓن  ٓاهحن ْٚاًت الاظخماُٖ ٢ّٓ لىُل الاوؿان ظِاص زمغة الخضًشت الٓيُٗت ال٣ ٍْت الضًاهاث عاٖتها التي خ٣  ؤلاوؿان ْخاص الؿما

ْاٞ٘ ٖجها م ٞٗلى ْالدؿلِ الاهاهُت بض ع مً الٚغ ض ما مْغ ٓن  زمان ًٖ ًٍؼ  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت اٖخماص ٖلى ٖاما ْؾخ

الن ض ما حك٩ل التي اإلاغؤة ٞان م1948-12-10 في الاوؿان خ١ٓ٣  إٖل ٓعة ؾ٩ان مً الىه٠ ًٖ ًٍؼ  اهتها٥ مً حٗاوى ػالذ ال اإلاٗم
ٓاثل ْظِِا في ج٣ام ، ال٣ُمت  مبسٓؾت ال٣ضع مى٣ٓنت ٞهي  الاوؿاهُت لل٨غامت َضع ْمً ْص الخ ٓص ْالؿض ٓم مً ْال٣ُ ٓلضَا ً  م

ٓم الى ت الى ؾبُل ججض ال...  الٗلم اٌؿغ الى مِؿغا ؾبُال ججض ال ، مىٗاَا ً غ في الازخُاع خٍغ ا ج٣ٍغ  زًم ْفى البِذ في مهحَر
 عخمت بٛحر ٣ًم٘ الظٔ الخمغص ،ِٞٓ باصعة ْالكإن الغؤي الؾخ٣ال٫ مجها بضعث ٞان ، قإن لِا ٨ًً ْلم عؤٔ لِا ٨ًً لم 8 الخُاة
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م اإلااضخي لترا٦ماث عاظ٘ ْطل٪ ٓن  في الاؾالم ؤخضثها التي الٗىُٟت الِؼة ٚع ٢ٓذ في اإلاغؤة ان اإلاغؤة قئ  ًٖ بُٗضة الخايغ ال
ٓم ؤنبذ ج٣ضما باألمـ ٧ان ٞما الاؾالم لِا ٢ضمِا التي اإلاشلى الام٩اهُاث ٓصا جغازُا الُ  ٢بل مً ؤلاؾالم في ٧ان ما ٧ْل ، ْع٧

ٓب ح جتر٥ ٞكِئا قِئا ؤزظث اإلاغؤة ان الى ًغظ٘ ْالخايغ اإلااضخي بحن الخباٖض َْظا اهاهُت ؤنبذ مٚغ  الاؾالمُت الخٗالُم ْع

.  ؤلاؾالم ْمىهج

عي  ؾب٤ ما ٖلى جإؾِؿا       ٓصة مً يْغ  لِـ ): ْحٗالى ؾبداهّ ٢ا٫ ٣ٞض بالخمجي لِـ َْظا الك٣اء لحز٫ْ ، ؤلاؾالم الى الٗ

 ْؾىٗمل ٖملىا ؤهىا ٞدؿبىا مسال٠ جُاع ؤهدكغ اطا ماازظًً ٞلؿىا (بّ ًجؼ ؾٓءا ٌٗمل مً ال٨خاب اَل ؤماوي ال ، بإماه٨ُم
ٍٓغ في  في ٨ُُٟٞىا ، ْحهضم ًسغب جض٣ّٞ في طل٪ بٗض الخُاع ؤؾخمغ ْاطا ، ظِض مً ْؾٗىا في ما ب٩ل ألازُاء ْجبحن ، الاطَان جى

٫ٓ  ٖلُىا ًهض١ ان اههاٝ ٓن  لم مجهم ؤمت ٢الذ ْاطا): ْظل ٖؼ هللا ٢ ٓما حٗٓ ٓا قضًضا ٖظابا مٗظبهم ؤْ مِل٨ِم هللا ٢  ٢ال

ٓن  ْلٗلِم عب٨م الى مٗظعة  ب٣ًاّٞ ًم٨ً ال الخُاع َظا ان للىاؽ بضؤ ْلئن ْالباَل الخ٤ بحن بالخٟغ٢ت ٢مىا ؤهىا خؿبىا 1(ًغظٗ
ٖٓىا ٢ٓ ٓاضر مً ْل٨ً ْاإلاٗىٓي  اإلااصي الٛغبُت الخًاعة ؾلُان جدذ ل  ٖاَضن الكاباث مً ضخم ظِل للخ٤ ؤنبذ ٢ض ؤهّ ال

ٓن  الخ٤ لخبُان هللا ٣ِم في ْؾُمً ٓلّ ًغصصْن  ٍَغ ٓا ؤن لئلًمان ًىاصٔ مىاصًا ؾمٗىا اهىا عبىا ): حٗالى ٢  عبىا ، ٞأمىا بغب٨م آمى

ٓبىا لىا ٞاٟٚغ ٓٞىا ؾِئاجىا ٖىا ٦ْٟغ طه ٓعاة ٦خابهم ههٓم ألاخباع ًدٝغ ان العجب مً ٞلِـ 2(ألابغاع م٘ ْج  ًدبِٗم ان اْ الخ
٠ اإلاسخُحن الضًً عظا٫ طل٪ في با لِـ َظا ٧ل ؤلاهجُل بخدٍغ ب ؤهما ٍٚغ ِٟم لِـ اإلاؿلمحن طل٪ في ْألانٗب الٍٛغ  بخدٍغ

ُٖٓت  الغؤؾمالُت ان اإلاٗانغة للخُاة بخ٣لُضَم ْل٨ً هللا ٦خاب  جىٓغ ْلم مىخجت ٖاملت ؤجها ٖلى للمغؤة هٓغث اإلاٗانغة ْالكُ

حؿ٩ى ) َٓ َْا ٧امغؤة الحها ٓعة"  بإن ٌٗتٝر (جْغ ْلذ البلكُٟت الش  ٖامت بماؾؿاث ْاؾدبضالِا الاؾغة جضمحر شجاٖت ب٩ل ،خا

....ْ  ٫ٓ ْلت َظٍ ان ٣ً  اإلاٗانغة اإلاضهُت حكغب مً ٌؿخُٟض ؤن ٌؿخُُ٘ ال الصخُذ مٗىاٍ في الاؾالم ؤما بالٟكل، باءث ٢ض اإلادا
 اإلاجخم٘ لخالثم اإلاِتزة ْال٣ُم اإلاٟاَُم وٛحر ان ٖلحن اإلاىُل٤ َظا مً.  ْػمان م٩ان ٧ل في الكٗٓب بّ حٗمل ْمجهاط قٕغ هّ ال

٤ ًٖ ْطل٪ اإلاٗانغ :  آلاحي ٍَغ

ٓػ  ٞال ٖاإلاُت عؾالت ؤلاؾالم ان اصعا٥ –1 ْزت الٗغبُت الخ٣الُض زال٫ مً ههٓنّ هٟؿغ ؤن ًج ٓع  الخ٣الُض زال٫ مً ال ، اإلا
ً ٦ال الن ، الٛغبُت اإلاجخمٗاث في الؿاثضة  الىاؽ هللا ُٞغ التي الاوؿاهُت الُٟغة ًْٖ اإلاؿخ٣ُم الهغاٍ ًٖ اهدغاٝ ألامٍغ

. ٖلحها

ٓهان ْالغظل اإلاغؤة -2 ٓن  ْالظٔ الهٛحر اإلاجخم٘ طل٪ الاؾغة ٩ً اؾت مً مجخم٘ ل٩ل البض ال٨بحر اإلاجخم٘ مىّ ًخ٩  ًغظ٘ ْؾلُت ٍع
باث آلاعاء ْجهاصم للٟٓضخى حٗغى ْالا بها ٍْدؿم الحها  ْالغظل ؤًٖائها ؤخض الى الؿلُت َظٍ حؿىض ؤن الى بداظت ٞاألؾغة ْالٚغ
ْلى ظحن ؤ ٔ  َٓ اط الُبُٗت خ٨م َٓ َْظا باألهٟا١ م٩ل٠ هّ ال لظل٪ الْؼ باء جدمل ٖلى ألا٢ٓ ٔ  الخبٗاث ْج٣بل ، ألٖا  ٖلى ْألا٢ٓ

. لّ بالخ٣ضًم ألاظضع َٓ شخيء

ٓعى َظا ؾاص ٞاطا بٌٗ ٖلى بًِٗم بّ هللا ًٞل ْما مجهما ٧ل َبُٗت الى ْاليؿاء الغظا٫ الخٟاث -3  لّ ٧ان ، اإلاجخم٘ في ال
ٓاهبّ مً ٦شحر في اًداء  ًدٟٔ ْان ، الٟاؾضة ألاْيإ مً ٦شحر ًهلر ؤن ْ ، اإلا٣ٗضة اإلاك٨الث مً ٦شحر ًدل بان ظضًغا ٧ْان ظ

ٔ  للمجخم٘ . ُْٞغجّ َبُٗخّ البكغ

اط في ْالغظل اإلاغؤة -4 ٓهان الْؼ ٓاخض الجؿم ؤظؼاء بٌٗ ْجًُٟل ْاخضا قِئا ٩ً  ؤهّ بمٗجى ألاًٞلُت مٗىاٍ لِـ بٌٗ ٖلى ال
ُٟخّ ظؼء ْل٩ل ؤظؼاء لّ ٧ل مشال ؤلاوؿان ٞجؿم بصخيء الازخهام ًٞل مٗىاٍ ْل٨ً ، ْؤٚلى ؤٖؼ  ٖىّ ٌٛجى ال التي الخانت ْْ

.    مجهما ٧ل اؾتراح ْالغظل عؤةالم طل٪ ٖٝغ ما ٞاطا آلازغ ًٖ ظؼء ٞحها

                                                           
.164عىسج االعشاف 

1
  

. 193عىسج ال عًشاٌ
2
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 ؤما حٗض لم اإلاغؤة ظٗل مما باإلاخٛحراث ملئ ُّٞ وِٗل الظٔ الٗهغ ْان حٛحر َىا٥ ان جخٛحر ال التي الشابخت الخ٣ُ٣ت ان بما -5
ٓع  ٖلحها ٞغيذ ْبهما ؤبىائها لتربى حِٗل ٞدؿب ٔ  ؤم بي ْالٗلم ، ْالُب ، الخٗلُم في حكاع٥ ٞهي  –ؤزغ  في ٞغص ٦ظل٪ ْهى الخجٍغ

٫ٓ  ؤن البض اإلاجخم٘ ٓن  مً قإن ٧ل في عؤًّ ٣ً . الخُاة قئ

عة -6 ٤ يْغ ٓاظب الخ٤ بحن الخٍٟغ ٓؤمان ِٞما ْال حن زُحن في ٌؿحران مخالػمان ج ٓاٍػ  الغظل مً ٧ل ٖٝغ ْاطا ًخل٣ُان ال مخ

٢ِٓما ْاإلاغؤة . آلازغ ٖلى ؤخضَما ًُغى ٞال خ٣

عة -7 ٝ الاْيإ ْل في ؤخ٩امِا ْجُب٤ُ الىهٓم ِٞم يْغ ُٟتها لخاصي الخُاة الى اإلاغؤة لخسغط الخالُت ْالْٓغ  ٢ُاصة في ْْ
ت لِا ْ الاظخماُٖت الخُاة .  آعائها ابضاء في الخٍغ

: ٖلى حكمل اإلاغؤة ٢ًُت م٘ الخٗامل في زانت اؾتراجُجُت جغإ ؤن ٍْجب َظا

عة -1 َٓا بما للكباب الخٗلُم بغامج ًٖ ٢لُال ًسخل٠ للٟخُاث الخٗلُم بغامج ْظٗل حٗلُمِا يْغ  في لخُاتها حهُئ

 .اإلاؿخ٣بل

عة -2 ٢ِٓا ب٩اٞت اإلاغؤة جخمخ٘ ان ٖلى التر٦حز يْغ  . ؤلاؾالم ؤًاَا مىدِا التي خ٣

 في طل٪ ًخم ان ٖلى اإلاجخم٘ ًٖ ْالضٞإ جىمُت في ْاًاَا ًدىاؾب بما لدؿاَم اإلاجخم٘ ْهه٠ ٦إم بإٖضاصَا الٗىاًت -3

ْص  .ؤلاؾالمُت ألازال١ خض

 مىّ ْؤنلر الغظل مً ؤ٢ضع ٞاإلاغؤة ْألازالقي الاظخماعي باإلنالح ْال٣ُام الاظخماُٖت عؾالتها ألصاء جهيء ؤن ًجب -4

 . الٗمل بهظا لل٣ُام

ْلت الخبرط مى٘ ًجب -5 ٓٞان ب٣ًاٝ ْمدا ًٍٓ نالخت امغؤة مجها ًجٗل ،بما الجيـ ؤصب مً الخُحر الُ  الاؾغة لخ٩

ٓن  ٖلى ْألاقغاٝ الص البِذ قئ  .ْالا

 

 املساحع

م ال٣غان -1  . ال٨ٍغ

 .اإلا٣ضؾت ال٨خب -2
 .الخضًض ٦خب -3

ٓع، قتى في  ،اإلاغؤة الخُُب ؤبً -4 ت اإلاُبٗت ، مهغ الٗه   .م1979، اإلاهٍغ
ٓلى البهي -5 ش ،بضْن   الٟخذ صاع بحرْث، ، ْاإلاجخم٘ البِذ بحن اإلاغؤة ، الخ  . جاٍع

ٗت بحن ،اإلاغؤة بؾماُٖل الؿُض الؿُض -6 ٓن، الكَغ ٓػَ٘ لليكغ الٗامت اليكإة ، لُبُا ، َغابلـ ْال٣اه  .م1984، ْالخ

ٔ  ؾالم -7 ٓاهحن الاؾالم بحن اإلاغؤة ،م٩اهت البهيؿاْ ٍٓذ, الٓيُٗت ْال٣  .م1986، ال٣لم صاع ، ال٩
 . م1999، الٗغبي ال٨ٟغ صاع ، ،مهغ اإلاغؤة اظخمإ ٖلم ، الؿاٖاحي خؿً ؾامُت -8

ٓن  ال٣ّٟ بحن اإلاغؤة ، الؿباعي مهُٟى -9 ٓػَ٘ وكغ ، خلب ،2،ٍ ْال٣اه  .م1966الٗغبُت، اإلا٨خبت ْج
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إلاطالمي الفله في للمسؤة الظُاطُت الحلىق   

 2 البلُدة الظُاطُت والعلىم الحلىق  ولُت عمساوي، هادًت.  ؤ

  

 ملدمت

ٞا ٨ًً لم" الؿُاسخي الخ٤" انُالح بن ٓع  في مْٗغ ْلى، ؤلاؾالم ٖه  ال٣ٗل يمً ؤصزلّ بهما للمغؤة ؤباخّ مً ؤن هجض ْلِظا ألا
الًت ؤْ الجِاص ؤْ ُٟت ؤْ ال٣ًاء في الخانت ال ٝ ألامغ ْْ  ج٣ام ؤن ًم٨ً ال الِامت الُْٟٓت َْظٍ اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

ًت بة٢امت بال صٖاثمّ لّ جشبذ ؤْ ٢اثمت للمجخم٘ ٝ ألامغ ٍٞغ  ٞدؿب ْاإلاغؤة للغظل خ٣ا لِؿذ هي التي اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

.  قغعي ْاظب هي بل

ٓن :"حٗالى ٢ا٫ ْلُأء بًِٗم ْاإلاامىاث ْاإلاامى ن بٌٗ ؤ ٝ ًإمْغ ٓن  باإلاْٗغ ٓن  اإلاى٨غ ًٖ ٍْجه ٓن  الهالة ٣ٍُْم  الؼ٧اة ٍْاج

ٓن  ٓلّ هللا ٍُُْٗ ْلئ٪ ْعؾ ؼ هللا بن هللا ؾحرخمِم ؤ ٓبت)"خ٨ُم ٍٖؼ  (2 الخ

ا الىهٓم َظٍ بلى الٗلماء اؾدىض ٢ْض ْاة ج٣غع  التي ْالؿىت، ال٣غآن في الىهٓم مً ْٚحَر  الخ١ٓ٣  في ْاإلاغؤة الغظل بحن اإلاؿا

ٓاظباث ٓا ْال ٓاػ ٖلى بظل٪ ْاؾخضل ٔ  ؤلامامت ٖضا ُٞما الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  ظمُ٘ اإلاؿلمت اإلاغؤة جباقغ ؤن ظ  ٞلِا (الخالٞت)ال٨بر

ٍٓت ْخ٤ الترقُذ ْخ٤ الاهخساب خ٤ ٓعٔ مجالـ في الًٗ ٓلي ْخ٤ (البرإلاان)الك اث٠ ج .   ْالخانت الٗامت الْٓ

ٓم بخدضًض بضاًت ؤلاؾالم في الؿُاؾُت اإلاغؤة للخ١ٓ٣  الخُغ١  اإلاضازلت َظٍ زال٫ مً ؾىدا٫ْ   هغصّٞ زم الؿُاسخي الخ٤ مِٟ

ْع  في ْطل٪. ؤلاؾالم في للمغؤة الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  ْؤزحرا ؤلاؾالم في الؿُاسخي للٗمل اإلاغؤة بمكاع٦ت . جبٗا الخالُت اإلادا

ٌ  املدىز  ف: ألاو : الظُاس ي الحم حعٍس

ٓاًَ خ٤ بإهّ الؿُاسخي الخ٤ ٌٗٝغ ن بصاعة في ٌكتر٥ ؤن في اإلا ْلت قْا ٓن  الض ٤ طل٪ ٩ٍْ  باليؿبت الخا٫ َٓ ٦ما مباقغ بٍُغ
ْلت لغثِـ ٓػٍغ، ْمىهب الض ٓن  ٢ْض ال ٤ ٩ً ٓاًَ ٌكتر٥ ؤن ؤي مباقغ ٚحر بٍُغ ن بصاعة في اإلا ٤ ًٖ البلض قْا  ؤْ ممشلحن ٍَغ

ٓر مجلـ ؤْ البرإلاان ٦مجلـ اإلاسخلٟت اإلاجالـ ؤًٖاء ٖجهم ممشالث . اإلادلُت البلضًت اإلاجالـ ؾاثغ ؤْ الكُ

٫ٓ  ٍْم٨ً ٫ٓ  التي الخ١ٓ٣  جل٪ هي الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  ؤن ال٣ ٓاَىحن جس ن في الاقترا٥ خ٤ للم ٤ الخ٨م قْا  ْٚحر مباقغ بٍُغ

ٓلي خ٤ اإلاجالـ، إلاسخل٠ الترقُذ خ٤ الاهخساب، خ٤ حكمل ْهي مباقغ اث٠ ج . الٗامت الْٓ

ٓعة الخ١ٓ٣  َظٍ ججٗل ازخالِٞا ٖلى الضؾاجحر ؤن ؤلاقاعة ْججضع ٓاَىحن ٖلى م٣ه ٓن  الظًً ؤي ْخضَم اإلا  الجيؿُت ًدمل
ْلت بخل٪ الخانت اث ؤْ الخ١ٓ٣  بسالٝ ٖام ٦إنل ألاظاهب صْن  الض ٔ  الٗاملت الخٍغ ٓن  بها ًخمخ٘ ؤن ًم٨ً التي ألازغ ٓاَى  اإلا

ٓاء خض ٖلى ْألاظاهب  1.بًِٗا ؤْ ٧لِا ؾ

 إلاطالم في الظُاس ي للعمل املسؤة مشازهت:  الثاوي املدىز 

ٓلي ألامت، مجالـ ْفي البلضًاث، في ْالترشر الترقُذ ٖلى الؿُاسخي الٗمل ه٣هغ ؤهىا مخٗاٝع َٓ  ٓػاعاث، ْج  في طل٪، ْهدٓ ال
ٓن  ؤن البٌٗ اؾدى٨غ ْعبما ب٨شحٍر، َظا مً ْؤٖم٤ ْؤْؾ٘ ؤقمُل  الؿُاسخي للٗمل ؤلاؾالمُت الغئٍت ؤن خحن  الؿُاسخي الٗمل ٩ً

 
ً
هلر اإلاغؤة لّ جهلر مجاال م ؤن وؿخُُ٘ ْلً لِا، ٍَْ ٫ٓ  الخضًض في هخ٣ضَّل مىا بطا بال اإلاجا٫، َظا خ

َّل
ش ًٖ ج٩ل  في اإلاغؤة مكاع٦ت جاٍع

ٓمّ الؿُاسخي الٗمل ٓاؾ٘ بمِٟ     2.ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي ِٖض ٖلى ال
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م ال٣غآن بىو اإلاضًىت بلى تهاظغ اليؿاء هي ِٞا  ا ﴿: ال٨ٍغ َها ًَ حُّ
َ
ِبيُّ  ؤ ا الىَّل َىا ِبهَّل

ْ
ل

َ
ْخل

َ
َ٪  ؤ

َ
اَظَ٪  ل َْ ْػ

َ
ِحي ؤ

َّل
َذ  الال ِْ َ

ًَّل  آج َُ َٓع ُظ
ُ
َما ؤ ْذ  َْ

َ
٨

َ
 َمل

ِمُُىَ٪  ا ًَ اءَ  ِممَّل
َ
ٞ

َ
ُّ  ؤ

َّل
َ٪  الل ُْ َ

ل َبَىاِث  َٖ َْ  ٪َ ِمّ َبَىاِث  َٖ اِجَ٪  َْ مَّل َبَىاِث  َٖ اِلَ٪  َْ
َ

َبَىاِث  ز ِجَ٪  َْ
َ

اال
َ

ِحي ز
َّل

اَظْغَن  الال ََ ﴾٪َ َٗ . [50: ألاخؼاب] َم

 ٔ ة ؤزبروي: ٢ا٫ قِاب ابً ًٖ بؿىضٍ البساعي  ْعْ ان ؾِم٘ ؤهّ الؼبحر بً ْٖغ ع  مْغ َٓ   -ٖجهما هللا عضخي  -َمسغمت بً ْاإلِاْؿ
سبران ٫ٓ  ؤصخاب ًٖ ًُ ا: ٢ا٫  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -هللا عؾ

َّل َ
ب إلا

َ
ْ  بً ؾُِل ٧اج ٓمئٍظ، ٖمغ ْ  بً ؾُِل اقتٍر ُٞما ٧ان ً  ٖمغ

ا ًإجُ٪ ال ؤهّ:  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي ٖلى ّ بال صًى٪، ٖلى ٧ان ْبن ؤخض مىَّل
َ
ُذ بلُىا، عَصصج

َّل
ِغٍ ْبِىّ، بُيىا ْزل

َ
ٓن  ٨ٞ  اإلاامى

ٓا طل٪، بّ طل٪، بال ؾُِل ْؤَبى مىّ، ْامخًٗ
َ
ٓمئٍظ  ٞغصَّل  طل٪، ٖلى  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي ٩ٞاج  ؾُِل ؤبُّ ٖلى ظىض٫ ؤبا ً

، بً ٍ بال الغظا٫ مً ؤخض ًإجّ ْلم ٖمْغ ٓم ؤم ٧ْاهذ مِاظغاث، اإلاامىاث ْظاء مؿلًما، ٧ان ْبن اإلاضة، َظٍ في عصَّل  ٣ٖبت بيذ ٧لش

٫ٓ  بلى زغط ممً ُمُِٗ ؤبي بً ٓمئٍظ   -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -هللا عؾ ٓن  ؤَلِا ٞجاء ٖاج٤، ْهي ً  ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي ٌؿإل

غظِٗا ؤن - ِا ٞلم بلحهم، ًُ ْٗ غِظ ا بلحهم؛ ًُ
َ
ًَّل  هللا ؤهؼ٫  إلِا ا ﴿: ٞحه

َ
ُم  ِبط

ُ
ِمَىاُث  َظاَء٦

ْ
ا

ُ ْ
اِظَغاٍث  اإلا َِ ًَّل  ُم َُ اْمَخِدُىٓ

َ
ٞ  ُّ

َّل
ُم  الل

َ
ل ْٖ َ

ًَّل  ؤ ِةْن  ِبِةًَماِجِه
َ
ٞ 

ًَّل  َُ ِلْمُخُمٓ ِمَىاٍث  َٖ
ْ

  ُما
َ

ال
َ
ًَّل  ٞ َُ ٓ ُٗ ْغِظ

َ
ى ج

َ
اعِ  ِبل َّٟل ُ

٨
ْ
  ال

َ
ًَّل  ال ْم  ِخلٌّل  َُ ُِ َ

  ل
َ

ال ْم  َْ َٓن  َُ
ُّ
ِدل ًَّل  ًَ ُِ َ

 [10: اإلامخدىت] ﴾ ل

باٌ٘ اإلاغؤة هي َْا
ُ
م ال٣غآن ط٦غ ٢ْض ألامت، بمام َْٓ  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي ج  ُنلب في ْالبُٗت  -البُٗت َظٍ ال٨ٍغ

ا ﴿: ٣ٞا٫  -الؿُاؾت َها ًَ حُّ
َ
ِبيُّ  ؤ ا الىَّل

َ
ِمَىاُث  َظاَء٥َ  ِبط

ْ
ا

ُ ْ
َىَ٪  اإلا ْٗ

ٌِ َبا
ى ًُ

َ
ل ْن  َٖ

َ
  ؤ

َ
ًَ  ال

ْ
ِغ٦

ْ
ك ٌُ  ِّ

َّل
ًئا ِبالل ِْ َ

  ق
َ

ال َْ  ًَ
ْ
ْؿِغ٢ ٌَ  

َ
ال ْؼِهحَن  َْ ًَ  

َ
ال َْ  ًَ

ْ
٣ُْخل ًَّل  ًَ َُ َص

َ
ال ْْ َ

 ؤ

 
َ

ال ِجحَن  َْ
ْ
إ ُّ  ِبُبْهَخاٍن  ًَ ِرًَى

َ
ت ْٟ ًَّل  َبْحَن  ًَ ِضحِه ًْ ًَّل  ؤَ ِِ ْعُظِل

َ
ؤ َْ  

َ
ال ِهحَن  َْ ْٗ ٍٝ  ِفي ٥َ ٌَ ُغْ ْٗ ًَّل  َم ُِ ْٗ

ٌِ َبا
َ
ْغ  ٞ ِٟ

ْ
اْؾَخٛ ًَّل  َْ ُِ َ

َّ  ل
َّل
َّ  ِبنَّل  الل

َّل
ٓعٌل  الل ُٟ َ

: اإلامخدىت] ﴾ َعِخُمٌل  ٚ
12] .

ضُث : "٢ا٫  -ٖجهما هللا عضخي  -ٖباؽ ابً ًْٖ ِِ  هللا عضخي  -ْٖشمان ْٖمَغ  ب٨غ ْؤبي  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي م٘ الُٟغ ق

ٓجها  -ٖجهم
ُّ
ُبت، ٢بل ًهل

ُ
سُب زم الخ ـُ  خحن بلُّ ؤهٓغ ٦إوي  -ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  -الىبي زَغط بُٗض، ًُ ّ

َجِل  ؤ٢بل زم بُضٍ، ًُ
ِم ك٣ُّ ا ﴿: ٣ٞا٫ بال٫، مّٗ اليؿاءَ  ظاء ختى ٌَ َها ًَ حُّ

َ
ِبيُّ  ؤ ا الىَّل

َ
ِمَىاُث  َظاَء٥َ  ِبط

ْ
ا

ُ ْ
َىَ٪  اإلا ْٗ

ٌِ َبا
نَّل )): مجها َٞغٙ خحن ٢ا٫ زم ، ﴾ ًُ

ُ
 ٖلى آهت

ًَّل  امغؤة ٢الذ ،((طل٪؟ جْبّ لم مجه ا ًُ ًٌل  ًضعي  ال وٗم،: ٚحَر ًَ )): ٢ا٫ هي، َمً خؿ
ْ
٢ ٓبّ، بال٫ ٞبَؿِ ،((ٞخهضَّل مَّل : ٢ا٫ زم ز

ُ
ل ًَّل  ََ

ُ
 ل٨

ل٣حن ْؤمي، ؤبي ٞضاءٌل  ُُ َخَذ  ٞ َٟ ٓاجُم ال  3 بال٫ زٓب في ْالخ

٫ٓ  ؾبداهّ هللا ؤمغ ٣ٞض ٓة اليؿاء بُٗت ب٣ب ْص ْال٣ُام ْالُاٖت الؿم٘ ٖلى بالغظا٫ ؤؾ ٗت بدض  آلاًت َْظٍ ْؤخ٩امِا الكَغ

ٓاػ اإلاغؤة مً البُٗت صخت ٖلى صلُل ما٫ اقخٛالِا ْظ . الؿُاؾُت باأٖل

ضاء مً ؤخضا ؤّمىذ ؤْ ؤظاعث بطا ؤجها ؤلاؾالم في الؿُاؾُت اإلاغؤة خ١ٓ٣  ْمً  َاوئ ؤم ٢الذ ٣ٞض طل٪، هٟظ اإلاداعبحن ألٖا

ٓم  ْؾلم ٖلُّ هللا نلى للىبي  ؤم ًا ؤظغث مً ؤظغها ٢ض: "ْؾلم ٖلُّ هللا نلى ٣ٞا٫. ؤخماجي مً عظلحن ؤظغث بهجي: م٨ت ٞخذ ً
اًاث بٌٗ ْفي. ٖلُّ مخ٤ٟ صخُذ الخضًض َْظا". َاوئ َٓا ٞإعاص عظال ؤظاعث ؤجها الْغ  بلى ٞك٨خّ ٢خلّ ْظِّ هللا ٦غم ٖلي ؤز

ا ْؤظاػ ٞإق٩اَا  الىبي ٓاَع  4 .ظ

ٓم لخإزظ اإلاغؤة ؤن) الخضًض ْفي ٓع  ؤٖٓم مً َٓ ألامغ َْظا اإلاؿلمحن، ٖلى ججحر اإلاغؤة ؤن: ْمٗىاٍ ، (لل٣ ا ألام  خُاة في ْؤزَُغ
ِٗا ؤلاؾالم ؤن ٥ـط٫ مٗجى الغظل مشل للمغؤة ٌُٗاٍ ْٖىضما ْالكٗٓب ألامم ة هٟـ بلى ٞع ٘ التي الؿام٣ت الظْع  الغظل بلحها ٞع

٦ُٓض َْٓ) َلذ التي الٗالُت الخهاثو ٦ٟاًت في اإلاُل٣ت ؤلاؾالم لش٣ت ج
ُ
 (الخُاة في م٩اجها ل٨غامت ْبٖالن بها، ؤ

٫ٓ  َّْٗض  ٫ٓ  ٢ب  ها٢هت اإلاغؤة ٧اهذ ْلٓ الؿُاؾُت، ؤَلُتها ٖلى ألاصلت ؤخض اإلاغؤة (ؤمان) إلظاعة ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ

ا في ْز٤ إلاا ألاَلُت اث ؤظحزث إلاا ج٣ضًَغ  .ألامت بمهلخت مخٗل٣ت لِا جهٞغ
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ٓاػ ٖلى الٗلماء اؾخض٫ ألاخاصًض مً الُاثٟت َظٍ زال٫ ٞمً ٓا اإلاؿلمحن ؤن:  اإلاىظع ابً ه٣ل ٣ٞض اإلاغؤة ؤمان ظ  ٖلى ؤظمٗ
. ْؤماجها اإلاغؤة بظاػة صخت

 إلاطالمي الفله في للمسؤة الظُاطُت الحلىق : الثالث املدىز 

ٗت ؤ٢غث ل٣ض ْاة ؤلاؾالمُت الكَغ ٓاظباث الخ١ٓ٣  في ْاإلاغؤة الغظل بحن اإلاؿا  الخ١ٓ٣  ظمُ٘ اإلاؿلمت اإلاغؤة جباقغ ؤن ْؤظاػث ْال

ٔ  ؤلامامت ٖضا ُٞما الؿُاؾُت ٍٓت ْخ٤ الترقُذ ْخ٤ الاهخساب خ٤ ٞلِا ،(الخالٞت)ال٨بر ٓعٔ مجالـ في الًٗ  ْخ٤(البرإلاان)الك

ٓلي . ْالخانت الٗامت الْٓاث٠ ج

 ُٞماًلي خضة ٖلى خ٤ ٧ل بلى هخُغ١ 

  :(الاهخخاباث) العامت البُعت /ؤوال

َٓع  الٗامت البُٗت جمشل ت، الغئٍت في الؿُاؾُت الٗملُت مد َُّل ًٟي التي ْهي ؤلاؾالم
ُ
ت ج َُّل  مُشا١ ألجها الُخ٨م، هٓام ٖلى الكٖغ

الء لُت جيخهي ال ؤلاؾالمي، باإلاىهج ًلتزم َاإلاا ،(الُخ٨م) لئلمام ْالُاٖت اإلاؿلمحن، بجماٖت ْالالتزام الؿُاسخي، للىٓام ال  مؿْا
٣ْض ألامت َٗ ل في حؿخمغ ْبهما البُٗت، ب ًً، ِخٟٔ جبِٗت  جدمُّ ٗت ْجُب٤ُ الِضّ ٓعٔ، آلُت زال٫ مً الكَغ  ؤلامام، ٖلى ْالغ٢ابت الك

ّ بةم٩اجها الظي
ُ
. ألامغ لؼم بطا ْبػاخخّ ٖؼل

  حٗجي ْلظل٪
ُ
ٗت ًلتزم الظي للخا٦م الؿلُت ناخبِت  ألامِت  ظاهب مً الؿُاسخي الالتزامَ  البُٗت ٓعٔ بالكَغ ر ْالٗض٫، ْالك  ْجِٓضّ

 
ُ
ٍٓت الؿحرة ٢غاءة ٖٓحِن  َىا٥ ؤن الىب ْلِما البُٗت، مً ه  ٖلى الَبُِٗت  في ْجخمشل ْمؿلمت، مؿلم ٧ِلّ  ٖلى ْاظبت ُٖيُت بُٗت: ؤ

ٗت ال٣ُٗضة ت، ْالكَغ َُّل ٫ُٓ  ؤزظَا ٢ْض ؤلاؾالم ْلت، جإؾِـ ْبٗض ٢بل ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الغؾ   ْلم الض
ْ

 ْبن نُٛتها، جسخِل٠

ؿاء، ببُٗت انُالًخا ؾمُذ
ّ
ْص الِي ٓع ِا ل ٓعة في هِهّ ؿاء مباٌٗت ًٖ الخضًض ؾُا١ في اإلامخدىت ؾ

ّ
٫ٓ  الِي  بُٗت: ْزاهحهما هللا، لغؾ

ٓع  اإلاغجبُت ْهي اإلاؿلمحن، ب٣ُت صْن  البٌٗ ٖلى ْاظبت ٦ٟاثُت، ٓان بُٗت الجِاص، ٖلى ٧البُٗت ال٨ٟاثُت، باألم . الغي

ؿاء بُٗت ؤن الشىاجي الخ٣ؿُم َظا ٨َْٗـ
ّ
 ألاههاع وؿاء باٌٗذ ٣ٞض ،(الؿُاسخي الالتزام) ال٣ُٗضة ٖلى البُٗت حكمل الِي

ً ٫َٓ  ْاإلاِاظٍغ َىّ ٦ما الخضًبُت، ُنلر بٗض هللا عؾ ْٗ ٌَ ل وؿاءُ  با   البُٗت َْظٍ م٨ت، ٞخذ بٗض ٢َغ
ٌل
 ْمؿلمت مؿلم ٧ل ٖلى ْاظبت

ٍٝ  صْن  لُت في جمُحز ؤْ الهُٛت، في ازخال . اإلاؿْا

َ٘  ؤن للمغؤة ًم٨ً ٦ما ى ؤَلِا ٖلى ْهي ال٨ٟاثُت البُٗت جباٌ   ٖحن، ْٞغ
ً

  باٌٗذ ٞمشال
ُ
٫َٓ  ٦ٗب بيذ وؿِبت  في الجِاص ٖلى هللا عؾ

ة في ٣ٞاجلذ الشاهُت، ال٣ٗبت بُٗت ُخٍض  ْٚؼ
ُ
ة ؤ ٓم زُبر ْْٚؼ   باٌٗذ ؤجها ٦ما الُمامت، ٍْ

َ
ٓان بُٗت   ٞحها باٌ٘ التي الِغّي

ُ
 الصخابت

 ٫ٓ م بالبُٗت التزامِا ٖلى ًض٫ ما َْٓ اإلآث، ٖلى هللا عؾ ا بالبُٗت اإلاغؤة التزام ْظَٓب  ٌٗجي َْظا ٦ٟاثُت، ؤجها ٚع ًًّ ِٖٓا، ٧ان ؤ  ه

ٓص ْٖضم  5ٞحها للدؿامذ مجا٫ٍ  ْظ

اع َظا ْفي م البُٗت ٖلى الغاًَ ٖهغها في الاهخساب ٢ُاؽ ًم٨ً ؤلَا ز ٚع ٓص ألازحرة جمحُّ ٓظ لُت ُبٗض ب  ْالتزام ال٣ٗاثضًت، اإلاؿْا
صر الُاٖت الجماٖت ٗت، ْالىُّ غ ظاهب بلى ْالكَغ

ُ
ٓاٞ ٍ ج لم قْغ ِٗ ُٓع  اظم٘ ٣ٞض اإلاباٌ٘، شخِو  في ْالاظتهاص ال  ٣ِٞاء ظمِ

  :الخالُت ألاؾـ ٖلى ِبىاءً  للمغؤة الاهخساب خ٤ِّ  ٖلى اإلاؿلمحن

ت ألامت ؤٞغاص مً ٞغصٌل  اإلاغؤة ؤن -1 َُّل ٓظّ التي ؤلاؾالم ًٓما الخ٩لُٟي الكٕغ زُاب بلحها ج ٓاحي ظمُ٘ في ٖم ْامغ الى  ظاء ما بال ْألا

ا ذ بىو زانًّ . ْالاؾخصىاء الىو مً جسلٓ الازخُاع في اإلاكاع٦ت ْمؿإلت الاؾخصىاء، ٣ًخطخي بظمإ ؤْ نٍغ
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ٓة ٞجغِ  مىظ ؤلاؾالم في الغظَل  قاع٦ذ اإلاغؤة ؤن -2 ٫َٓ  ٞباٌٗذ ج٩الُِٟا، ظمُ٘ في الضٖ  ْقاع٦ذ ؤلاؾالم، ؤخ٩ام ظملت ٖلى الغؾ
لذ التي الشاهُت ال٣ٗبت بُٗت في

َّل
٣ض مش َٗ ْلت وكٓء بلى ؤصٔ الظي الؿُاسخي ال ت، الض َُّل اث اإلاٗاع٥ِ  في قاع٦ذ ٦ما ؤلاؾالم  م٘ ْالْٛؼ

 ٫ٓ . بِٗضٍ مً ْزلٟاثّ هللا عؾ

ْع  ٖٝٓ بً ٖبَضالغخمً ؤن ُعْي -3 ؿاء قا
ّ
ِْعًَ في الِي . ٖشمان زالٞت مؿإلت في زض

ل الاهخساب ؤن -4
ّ
ٍَٓغ في ًمِش ٦ٓالئها ألامت ازخُاَع  ظ ٓع  في ْجمشُلِا ل ٘ ؤم  ٖملُت ج٠ُُ٨ ًم٨ً ْلظل٪ الؿلُت؛ ْمغا٢بت الدكَغ

٦ُٓل، ٖملُت ؤجها ٖلى الاهخساب   لِؿذ ْاإلاغؤة ج
ً
ٖٓت َل  ؤن مً ممى

ّ
٧ِٓ ٢ِِٓا، ًٖ الضٞإ في ًُىُٓب  مً ٖجها ج  آعائها ًٖ ْالخٗبحر خ٣

ِا ُٞما ٓعٍ  مً ًسهُّ . مسخلٟت ؤم

  الاهخساَب  ؤن -5
ٌل
ضلي ٖىضما ْالىازب قِاصة، ًٖ ٖباعة ٓجّ ًُ ٓن  به ؤ اإلاغشر بهالخُِت  قاًَضا ٩ً َّٓل ٓػ  اإلاغ٦ؼ، َظا لُدب  ؤن ٍْج

ٓن    اإلاغؤة ج٩
ً
. قاَضة

ُل  الاهخساب ؤن -6
ّ
ا ٌك٩ِ ًٖ ٓإ مً هٓ ، الاظتهاص ؤه ٔ  الاظتهاص مماعؾت مً اإلاغؤة جمى٘ ال ْالٟخٔٓ  6ْالٟخٓ

ت الترشح خم /زاهُا  البرملان ومجالع الىُابُت املجالع لعضٍى

٫ٓ  ال. اإلاىخسبت اإلادلُت اإلاجالـ ؤْ الىُابي للٗمل ؤَلُتها اإلاغؤة ٌؿلب ما ؤلاؾالم ههٓم في لِـ ٓظُّ صْن  ؤلاؾالم ًد  اإلاغؤة ج
٘ مِمتها الىُابُت ْاإلاجالـ ْاإلاغا٢بت ْالخٓنُت بالى٣ض الخ٨م ؤصاة بنالح بلى اَخماماتها ٓاهحن الدكَغ ٓمت ٖمل ْمغا٢بت لل٣  الخ٩

اتها في الخىُٟظًت ْالؿلُت ما٫ َْظٍ ، ْبغامجِا جهٞغ ُٟت في جضزل ألٖا ٝ ألامغ ْْ  7.اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

ٍٓت في هجاخِا ٦شحرة ص٫ْ  في اإلاغؤة ؤزبدذ ٢ْض ن ْزانت الىُابُت اإلاجالـ ًٖ ٓلت بكْا ن ْاإلاغؤة الُٟ  ْمً الاظخماُٖت ْالكْا
ٓػ  اإلاغؤة ؤن ٖلى جض٫ التي الىهٓم ا لِا ًج ٓن  ؤن قٖغ ٓا ج٩ ٓعٔ مجلـ في ًٖ ٓلّ الؿىت في ْعص ما الك  ٖلُّ هللا نلى ٢

ٓم ًٟلر لً:"ْؾلم ٓا ٢ م ْل ٓعٔ بمجلـ لّ ٖال٢ت ال ٞةهّ ،8".امغؤة ؤمَغ ٓن  ٞال الخ٨م في ْاعص الخضًض ألن الك  ٖلى صلُال ٩ً

. طل٪

٫ٓ  ٞحها َاظغ التي الؿىت ؤي للبٗشت13 الؿىت في ٓن  زمؿت ٖلُّ ٢ضم ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الغؾ  مجهم اإلاضًىت مً مؿلما ْؾبٗ
ٓن  زالزت ٍٓ ْامغؤجان عظال ْؾبٗ ٓا ؤن ْبٗض ؾُاؾُت، ْبُٗت ٢ْخا٫ خغب بُٗت ْهي الشاهُت ال٣ٗبت بُٗت ظمُٗا ْباٌٗ  بُٗخّ مً ٞٚغ

ٓا:لِم ٢ا٫ ٓن  ه٣ُبا ٖكغ ازجي مى٨م بلي ؤزغظ ٓه ٓمِم ٖلى ٩ً  ٦.9ٟالء ٞحهم بما ٢

ٓظّ مىّ ؤمغ َْظا ٓا بإن للجمُ٘ ج . ًيخسب ُٞمً ال ًيخسب ُٞمً ال اليؿاء ٌؿخثن ْلم الغظا٫ ًسهو ْلم ًيخسب

 الىشازة ومىصب املسؤة: زالثا

ٓػاعة جإحي ت الؿُاؾُت ألاَمُت خُض مً الخالٞت بٗض ال ْلت، في ْؤلاصاٍع ٓػاعة ْجى٣ؿم  الض : ٢ؿمحن بلى ؤلاؾالمي ال٣ّٟ في ال
ٌٍٓ ْػاعة ٓػاعة الخلُٟت ٌِٗض ؤن َْٓ)الخٟ ٓع  في الىٓغ بلُّ ًٟٓى عظل بلى بال ْلت ؤم جها في ْالخهٝغ الض ٕٓ صْن  قْا  (بلُّ الغظ

ٓم)الخىُٟظ ْْػاعة ٓػٍغ ٞحها ٣ً ْامغ بدىُٟظ ال ن في الخهٝغ ْٖضم الخلُٟت ؤ ْلت قْا ْامغ ًخل٣ى بل هٟؿّ جل٣اء مً الض  مً ألا
 (الخلُٟت

ٕٓ ُت للىهٓم ْبالغظ ُا هها هجض ال الكٖغ ٓلى ؤن مً اإلاغؤة ًمى٘ ٢اَٗا قٖغ ٓػاعة جخ م ظاء ْبهما ال  مىهب اإلاغؤة لخ٣لض الخدٍغ

ٓع  للخضًض الٗٓمى الغثاؾت ٓم ًٟلر لً" اإلاكِ ٓا ٢ م ْل  10".امغؤة ؤمَغ
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 ٫ٓ  ْنٟاث ال٨ما٫ زها٫ بجمُ٘ اجهٟذ ْان المغؤة، ؤلامامت جى٣ٗض ٞال:"(الباَىُت ًٞاثذ)٦خابّ في الٛؼالي ؤلامام ٣ٍْ
امت إلاىهب جغشر ٠ُ٨ٞ الاؾخ٣ال٫،     11"ْالكِاصة ال٣ًاء مىهب لِا ْلِـ الٖؼ

 الخلُفت ومىصب املسؤة: زابعا 

ٓاػ ٖضم ٖلى ال٣ِٟاء آعاء اج٣ٟذ ٓلي ظ ٓػ  ٞال الخالٞت، مىهب اإلاغؤة ج ٓن  ؤن ًج  هللا عضخي ب٨غ ؤبي ًٖ ه٣ل إلاا ؤهثى الخلُٟت ٩ً

ٓا ٞاعؾا ؤن ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي بلٜ إلاا: ٢ا٫ ٖىّ ٔ  ابىت مل٩ ٓم ًٟلر لً:"٢ا٫ ٦ؿغ ٓا ٢ م ْل ".  امغؤة ؤمَغ

ٓلُت ًٖ ظاػما جهُا ههى ٢ض الكٕغ ؤن ٖلى ًض٫ الخضًض ِٞظا ٔ  الغثاؾت اإلاغؤة ج  مبالٛت َْٓ الخإًُض، ًُٟض" لً" الخٗبحر ألن ال٨بر
ٓلحها ٖمً الٟالح هٟي في ىت َْٓ ً ٓن  الجاػم الىهي ٖلى ٢ٍغ ها ظاء ٢ض الىهي ٩ُٞ ىت م٣ْغ  ظاػما َلبا التر٥ َلب ٖلى جض٫ ب٣ٍغ

ٓلُت ٩ٞاهذ     12.خغاما اإلاغؤة ج

ْعصي ًٖ ه٣ل ٢ْض ٓع  حؿخُُ٘ ٞال الخالٞت بإٖما٫ ال٣ُام ًم٨جها ال اإلاغؤة ؤن اإلاا  مسالُت ًم٨جها ال الٗامت اإلاجالـ في الِٓ

. ْمٟاْيتهم الغظا٫

الًت ْهي الٗٓمى ٞاإلمامت ٖٓت الٗلُا، الٗامت ال ْص باإلظمإ اإلاغؤة ٖلى ممى ٓع ٓم ًٟلر لً:"الكغعي الىو ل ٓا ٢ م ْل  ،"امغؤة ؤمَغ

٫ٓ  َٓ َْظا  13.اإلاؿإلت في الغاجر ال٣

ْلت عثاؾتها ؤْ اإلاغؤة بمامت مؿالت ٧اهذ ْبطا ؤلاؾالم في م٣غع  ؤمغ للمغؤة الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  مؿالت ؤن بلى ْهيخهي  ؤلاؾالمُت، للض
ٍٓل زالٝ مٓي٘ ٍٓت الترقُذ ْخ٤ الاؾخٟخاء ْخ٤ الاهخساب ٦د٤ الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  ب٣ُت ٞان َ ٓعٔ مجلـ لًٗ  ؤمغ الك

. ظاثؼ

ٓاظب باب في ًضزل َٓ بل ٝ ألامغ مً ألهّ ال٨ٟاجي، ال .  اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

: الخاجمت

 الترشر ْخ٤ الاهخساب خ٤ ٞلِا َضمِا ال بٟٚالِا ًم٨ً ال ؾُاؾُت خ١ٓ٣  للمغؤة ؤن ظلُا لىا ًخطر اإلاضازلت َظٍ زال٫ مً

ٓلي ْخ٤ اث٠ ج ٓابِ َىا٥ ؤن ٦ما ... الٗامت الْٓ ٓص ي ُت ٢ُْ اث٠ بخل٪ اإلاغؤة ٢ُام ٖىض جغاعى ؤن ًجب قٖغ  ْمً الؿُاؾُت الْٓ
ٓص جل٪ ا الكغعي الؼي  ْاعجضاء الازخالٍ ْٖضم الكٕغ التزام ال٣ُ  . ْٚحَر

ٓم ال٣اثم الخًاعي  الهغإ بن ٓص، ج٩از٠ ٖلُىا ًٟغى ؤلاؾالمي للٗالم الهاعر ْالخدضي الٗالم في الُ  اليؿاء ْاقترا٥ الجِ

ت ال٣ًاًا ٧ل في الغظا٫ م٘ . لؤلمت اإلاهحًر

ٓم ؤن ًم٨ً ال .  الخًاعاث ْنغإ الخُاة مٗتر٥ ًٖ بُٗضا ع٧اثٍؼ مً ْع٦حزة ؤؾاؾُا ٖىهغا حهمل َْٓ ٢اثمت للمجخم٘ ج٣

 : الهىامش

ٓع، اؾمِان (1 ٢ِٓا اإلاغؤة ٢ه ٓع  ؤلاؾالمي، ال٣ّٟ في الؿُاؾُت ْخ٣ ٓػَ٘، لليكغ ظؿ ْلى َبٗت ْالخ  .. 19م ،2012 ؤ
ٓع  ْنٟي (2 ض، ؤبٓ ٖاق  الٗام الٗمل في اإلاغؤة مكاع٦ت ٍػ

 .الُٗضًً ٦خاب البساعي، ؤزغظّ (3

اٍ (4  ْاإلاغؤة الٗبض ؤمان في ظاء ما الؿحر، ٦خاب الؿجن في  الترمظي ْع
5) 21  
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ٓص (6  بؾماُٖل الضًً ؾ٠ُ ،54م ،1985 الخضًشت، الغؾالت م٨خبت ٖمان، ؤلاؾالمي، الؿُاسخي ال٨ٟغ في البُٗت الخالضي، مدم
ت ٓع  مً الؿُاؾُت الىٍٓغ ٓا٢٘ ْزبرة الؿُاسخي الخجضًض مىهجُت: بؾالمي خًاعي  مىٓ  اإلاغ٦ؼ: ٖمان اإلاٗانغ، الٗغبي ال

 52م .2002 الؿُاؾُت، للضعاؾاث الٗلمي

 اإلاغظ٘ هٟـ (7

ٓن، اإلاغؤة بحن اإلاغؤة الؿباعي، (8  .155م ْال٣اه

اٍ (9  .16/166الٟخذ، ٦خاب الباعي، ٞخذ البساعي، ْع
ٓع، اؾمِان (10  .97م ؾاب٤، مغظ٘ ٢ه

اٍ (11  .البساعي  ْع
ٓمُت الضاع الباَىُت، ًٞاثذ الٛؼالي، ؤلامام (12  .188م لليكغ، ال٣

ٓع، اؾمِان (13  103م ؾاب٤، مغظ٘ ٢ه
 104م اإلاغظ٘، هٟـ (14
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 العسبي الىطً في للمسؤة الظُاطُت املشازهت

ٓعاٍ باخشت/ وظُمت مؼسابي. ؤ ٓم في ص٦خ  -03-الجصائس حامعت الؿُاؾُت الٗل

  

: امللخص

ا اإلاسخهحن ٢بل مً بالٛحن ْاَخمام مخابٗت الٗغبُت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ٢ًُت جل٣ى    ا باٖخباَع ًٖ  باإلاكِض ًخهل مٓيٓ

٫ٓ  ْآٞا١ الؿُاسخي ٓاظؼ ازترا١ مً جم٨جها ٚغاع ٖلى ، الخد  خغم اإلااضخي ال٣غن  بضاًاث قِضث ٣ٞض. ْالتهمِل الخُُٗل خ
 ْمىدِا البرإلاان في با٢خدامِا ْطل٪ ، الؿُاؾُت ْألاخؼاب الؿلُت َُا٧ل في اإلاغؤة ؤْيإ جدؿحن ٖلى الٗغبُت الض٫ْ  ٚالبُت

ت خ٣اثب . طل٪ ٚحر بلى....  ْػاٍع

:  املفخاخُت اليلماث

ً  –اإلاغؤة  –الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت  .   الٗغبي الَٓ

 

Abstract : 

   Specialists are following with high interest the contribution of the Arab woman in the political 

life .It is because of the close link of this issue to the political seene and the possible future changes 

asfaras her success to leap the borders of marginalization and unefficiency.The early of last century 

saw a real will of most Arab countries to improve the position of women in the different structures 

of the state and the political parties.All this appears in designating women at the head of ministeries 

and their presence in force inside parliaments and parties…etc. 

Key words : 

Political participation – Woman –  Arab world. 

: ملدمت

ٕٓ باث    ْاثغ اَخماماث ؾلم يمً مخ٣ضمت مغجبت ًدخل للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مٓي  الٗام الغؤي ْاججاَاث الؿُاؾُت الض
ٕٓ َظا ناع بل ، اإلاسخلٟت ٓع  م٘ ؾُما ال ، اإلاجخمٗاث في الضًم٣غاَُت الخُاة ج٣ضم مضٔ ٖلى ماقًغا اإلآي إلات ِْ  ْاػصًاص الٗ

 ٚغاع ٖلى الٗالم ص٫ْ  مسخل٠ حؿعى طل٪ ْٖلى ، الٗالم في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٦ْظل٪ الضًم٣غاَُت ْالاججاَاث الخغ٧اث ػزم

ٓاث ب٢غاع بلى الٗغبُت الض٫ْ  ٢ِٓا مماعؾت مً الٗغبُت اإلاغؤة جم٨حن ؾبُل في ْٖم٣ُت ٞٗلُت زُ  َغح ًم٨ً َىا مً. الؿُاؾُت خ٣
عاث في الظُاطُت خلىكها بممازطت املسؤة جخمخع مدي ؤي إلى: الخالُت ؤلاق٩الُت  على ذلً اوعىع وهُف ، العسبُت الدشَس

 املمازطاحي؟ الىاكع

ْع  َظٍ مضازلخىا في ؾىدىا٫ْ  ، ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى ْلئلظابت    : الخالُت اإلادا

ٌ  املدىز  اع :ألاو  الؿُاؾُت للمكاع٦ت اإلاٟاَُمي ؤلَا

 الغؾمي الخُاب في الٗغبُت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت :الثاوي املدىز 

 الٗغبُت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ْا٢٘: الثالث املدىز 
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ٌ  املدىز   الظُاطُت للمشازهت املفاَُمي إلاطاز: ألاو

: الظُاطُت املشازهت مفهىم -1

  اإلاكاع٦ت   
ً
ٓعي ٖمل ؤي"  حٗجي ٞهي انُالًخا ؤما ، اإلاؿاَمت حٗجي لٛت ٓاًَ َٝغ مً ْاإلاهلخت الغبذ الى حهضٝ ال جُ  للخإزحر ، اإلا

ن ْبصاعة الٗامت الؿُاؾاث ازخُاع ٖلى ٔ  ؤي ٖلى الؿُاؾُحن ال٣اصة ازخُاع ؤْ الٗامت الكْا ٓمي مؿخٓ  ؤْ مدلي ؤْ ٧ان خ٩

ٓمي ٢.1 

ٓن " ْ (J-Nelsson)اليكاٍ طل٪: "ؤجها ٖلى الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت"   ٓن  ظ ٓثُل"  ٖٝغ ٢ْض   (S-Hantegton )  هُلؿ ٓن  نم    َىخٛخ

ٓم الظي ٓن  بّ ٣ً ٓاَى ٓن  اإلا ٓمت ٢غاع نى٘ ٖملُت في الخإزحر ب٣هض الٗاصً ٓاء ، الخ٩ ا اليكاٍ َظا ٧ان ؾ ًً ا ؤْ ٞغص ًُ  مىًٓما ، ظماٖ

ا ؤْ ًٍٟٖٓ ،  
ً

ٓانال ا ؤْ مخ ًٗ ا ، مى٣ُ ًُ ا ؤم ؾلم ًٟ ا ، ٖىُ ًُ   ، قغعي ٚحر ؤْ قٖغ
ً

. 2"ٞٗا٫ ٚحر ؤم ٞٗاال

ِا ٦ما     ، اإلاسخلٟت ٖملّ ْآلُاث الؿُاسخي الىٓام ببيُت ًخٗل٤ الؿُاؾُت اإلاماعؾت مً ق٩ل: " ؤجها ٖلى" اإلاكاٍ اإلاىٗم ٖبض"  ٖٞغ
٢ِٓٗا ٨ًمً بط ٢ِٓٗا ٨ًمً بط ، اإلاسخلٟت ٖملّ ْآلُاث الؿُاسخي الىٓام صازل م ٓاء اإلاضزالث في الؿُاسخي الىٓام صازل م  ؾ

ٓعة الؿُاسخي الىٓام مسغظاث حُٛحر حؿتهضٝ ْل٨جها ، اإلاٗاعيت ؤْ ْاإلاؿاهضة الخإًُض ٧اهذ  ألاٞغاص مُالب جالثم التي باله
ٓن  الظًً ْالجماٖاث  3. ٖلُّ ٣ًضم

٠ ٍْم٨ً    ٓلي ْخ٤ ، الترشر خ٤ ، الاهخساب خ٤ في اإلاخمشلت الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  مماعؾت ؤجها ٖلى الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت حٍٗغ  ج

اث٠ .   الٗامت الْٓ

اث -2 : الظُاطُت املشازهت مظخٍى

ٍٓاث جسخل٠    ْلت مً الٗامت الخُاة في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مؿخ ٔ  ص ٔ  ٞترة ْمً ألزغ ٠٢ٓ ، هٟؿِا الض٫ْ  في ألزغ  ٖلى طل٪ ٍْخ
ٓٞغ مضٔ ٝ ج ٓاَىحن ب٢با٫ مضٔ ْٖلى ، جىُٟظَا ؤْ اإلاكاع٦ت جدُذ التي الْٓغ  ؤعبٗت ِٞىا٥ ، الٗام الٗمل في ؤلاؾِام ٖلى اإلا

ٍٓاث : الؿُاؾُت للمكاع٦ت مؿخ

ٌ  همظخىي  ألاعلى املظخىي  ٓن  الظًً َْم :ؤو ٓٞغ ؤن ٍْجب الؿُاسخي اليكاٍ ًماعؾ ٍ ٞحهم جخ : مجها البٌٗ ؤْ الخالُت الكْغ

ٍٓت -  ؾُاؾُت مىٓمت ًٖ

 الٗامت الاهخساباث في إلاغشر ؤْ إلاىٓمت الخبٕر -

ٓع  - ْعي بك٩ل ؾُاؾُت اظخماٖاث خً  ص

 الاهخسابُت الخمالث في اإلاكاع٦ت -

ٓظُّ -  للصخاٞت ؤْ الؿُاؾُت اإلاىانب ْلظي الىُابي للمجلـ ؾُاؾُت ٢ًاًا بكإن عؾاثل ج

. بالٟغص اإلادُُت ال٣ًُت الضاثغة هُا١ زاعط ؤشخام م٘ الؿُاؾت في الخضًض -

                                                           
 .http ;kurdistan portal.com/cms/index.ph paid 24>:  لدول احلديثة ، عن موقعيف ا سياسيةسريست بين، مفهوم ادلشاركة ال 

.25، ص 999  بريوت، مركز دراسات الوحدة العريب، وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب  علي الدين هالل وآخرون، الدميقراطية  2  
.37، ص988 اإلمارات العربية   ، مؤسسة العني للنشر والتوزيع ، "نظريات وقضايا"عبد ادلنعم ادلشاط، التنمية السياسية يف العامل الثالث    3  
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ٔ  َظا َْكمل :الثاوي املظخىي  ٓن  اإلاؿخٓ ٓن  الظًً الؿُاسخي باليكاٍ اإلاِخم ٓم ٍٓذ بٗملُت ٣ً ٓن  ٦ما ، الاهخساباث في الخه ٓم ٣ً 
ْع  بما ٖام بك٩ل ْالاَخمام باإلاخابٗت  1. الؿُاؾُت الؿاخت في ًض

ٔ  َظا َْكمل: الثالث املظخىي  ٓن  اإلاؿخٓ ٓع  اَخمام ؤصوى ٌٗحرْن ال الظًً الِامكُ ٓن  ال الؿُاؾُت باألم  ؤْ ٢ْذ ؤي ًسهه
ٓاعص ٓن  ال يئُلت بضعظت ٌكاع٥ بًِٗم ٧ان ْان ، لّ م  ْبالخالي ، اإلاباقغة مهالخِم تهضص ٖىضما ؤْ ألاػماث ٢ْذ في بال َظا ٩ً

ٓن  ٓع  زُغ خالت في الخانت خُاتهم ج٩ . ْجضَ

 ٔ ْلئ٪ َْم: الغاب٘ اإلاؿخٓ ٓن  ؤ ا اإلاخُٞغ ًُ ٓن  الظًً ؾُاؾ غ زاعط ٌٗمل ُت ألَا ٓن  الكٖغ ا ، الٗى٠ ؤؾالُب َْؿخٗمل ًً  ألاٞغاص ْؤً
ن الظًً ٓا بما َْاالء ، زانت بهٟت الؿُاسخي الىٓام اججاٍ ؤْ ٖامت بهٟت اإلاجخم٘ اججاٍ بٗضاء ٌكْٗغ  نٟٝٓ بلى ًيؿب

ٓا ؤن ْبما الالمبالحن ٓع  اؾخسضام هدٓ ًخجِ .   ْالخضة بالٗى٠ جدؿم التي اإلاكاع٦ت ن

 :الظُاطُت املشازهت ؤشياٌ -3

ٖٓت ؤق٩ا٫ الؿُاؾُت للمكاع٦ت    : ًلي ٦ما ج٣ؿُمِا ًم٨ً ، ْمسخلٟت مخى

ٓم: السطمُت ؤو املؤطظاجُت املشازهت -ؤ ٓن  اإلاىانب ؤصخاب بها ٣ٍْ ا الغؾمُ
ً
 زال٫ مً مهالخِم ٖلى الخٟاّ ْا٢٘ مً اهُال٢

ْام جد٤ُ٣ ٓن  الظي اإلايؿ٤ ْالاؾخ٣غاع ْالاؾخمغاع الض ٓن  ، ٖلُّ حهُمى ٓاظِ  م٘ نغاٖاث ؤْ مهاٖب الٗملُت َظٍ زال٫ مً ٍْ
ً ٓن  َْاالء ، اإلاجخم٘ ؤًٖاء مً اإلاهالر طْي  آلازٍغ ٓن  اإلاكاع٧ ٓن  الٗلُا الؿُاؾُت اإلاىانب ؤصخاب َم الغؾمُ  ْالبحر٢ْغاَُ

ٓاب ال٨باع ٓػعاء ٦ى  3. ال

ٓن :  (زطمُت ػير ) املىظمت املشازهت -ب ٓاًَ بحن ْنل خل٣ت حك٩ل ٢اثمت جىُٓماث ؤْ ماؾؿاث بَاع في ْج٩  ْالىٓام اإلا
م ٖلى الغؾمُحن بٛحر حؿمُتهم جم ٢ْض ،4 الًِٛ ظماٖاث ، الى٣اباث ، الؿُاؾُت ٧األخؼاب ، الؿُاسخي ْع  ؤَمُت مً الٚغ  الض

ٓهّ الظي ٓجهم ْطل٪ الؿُاؾُت الخُاة في ًلٗب ٓن  ال ل٩ ٓن  ال ؤجهم ؤي ، عؾمُت بهٟت ٌكاع٧ ٓهُت بؿلُت ًخمخٗ  في الخ٤ حُٗحهم ٢اه

ا ألا٦ثر الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مً الك٩ل َظا َْٗخبر ، ملؼمت ٢غاعاث نى٘ ًٖ  بيُتها جغج٨ؼ ْالتي الضًم٣غاَُت اإلاجخمٗاث في قُٓ
ْع  ْجُٟٗل اإلاجخم٘ مإؾؿت ٖلى الؿُاؾُت . 6اإلاضوي اإلاجخم٘ ص

ٓاًَ مكاع٦ت ْهي: املظخللت املشازهت  -حـــ ت َىا ًخمخ٘ بدُض ٞغصًت بهٟت اإلا ٕٓ جدضًض في مُل٣ت بدٍغ  ، ْصعظتها اإلاكاع٦ت ه

ٓن  ٍٓذ ، ٌكاع٥ ال ؤْ ٌكاع٥ ؤن في مسحًرا ٩ٍْ ٕٓ َظا ٚالًبا ًٍْم. ْالاؾخٟخاء الاهخساب في ٧الخه  الىاقُحن ٚحر اإلاكاع٦ت مً الى
ً ٍغ ا ْاإلاَا ًُ ٓع  مً ؾُاؾ  7.الجمِ

: الظُاطُت املشازهت كىىاث -4

ٓاث زال٫ مً الؿُاؾُت للمكاع٦ت الٟغص ٌؿعى    : ًلي ُٞما جخمشل مسخلٟت ٢ى

                                                           

-2006 باجلزائر، جامعة اجلزائر واالجتماعيةدراسة ميدانية حول ادلشاركة السياسية لطالبات كلية العلوم اإلنسانية -حورية بقدوري، ادلشاركة السياسية للطالبات يف اجلزائر  1 
.49، ص 2007  

.  8، ص 2004 اإلسكندريةادلكتب اجلامعي احلديث ،    ، السياسة بني النمذجة واحملاكاةعبد العزيز إبراهيم عيسى وزلمد عبد اهلل عمارة،   2   
.25، ص 2008 يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر يرست، مذكرة ماج2004-999 بني  ائر ماعامر صبع، دور ادلشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلز  3   

.52حورية بقدوري، مرجع سابق، ص   4   
   5 .26ص  ،عامر صبع، مرجع سابق 
.52حورية بقدوري، مرجع سابق، ص   6   

.69ص  ، 2005-2004، جامعة بسكرة االجتماععلم  يف يرستلدميقراطي يف اجلزائر، مذكرة ماجادلشاركة السياسية والتحول ا دي،يالع ةصوين  7   
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م عً املشازهت -ؤ ذ عملُت طٍس ٓم خُض: الاهخخاباث في الخصٍى ُت بةيٟاء ج٣  زال٫ مً ْطل٪ ، الؿُاسخي الىٓام ٖلى الكٖغ
ٓاَىحن ازخُاع تهم ب٩امل إلامشلحهم اإلا . بعاصتهم ْبمدٌ خٍغ

م عً املشازهت -ب  الجمُٗاث ، ألاَلُت الجمُٗاث ، الاظخماُٖت الخغ٧اث ، اإلاِىُت ٧الى٣اباث: املدوي املجخمع مؤطظاث طٍس

ْهُت ٓاث بحن مً حٗخبر التي...الُالبُت الاجداصاث ، الخٗا ٓعة ٖلى حٗمل خُض ، الؿُاؾُت للمكاع٦ت اإلاِمت ال٣ى  الٗام الغؤي بل
ٓمت ٖلى الًاِٚ ض الخ٩ ٓتها ْجٍؼ ْع  مً لِا إلاا الاهخساباث مغخلت زال٫ ْمكاع٦تها ٢  الؿُاؾُت الخُاعاث ٖلى الخإزحر في ص

ٓاَىحن ٓم ؤجها ،٦ما1للم اًت ج٣ ْلت ٢ِغ مً ْالخض اإلاجخم٘ مهالر بٖغ ْلت مؿاٖضة ٚغاع ٖلى ، اإلاهالر جل٪ ٖلى ْحؿلُِا الض  الض
ٍٓغ الخىمُت ٖملُت في  ْؤلانالح ْالخُ

. 2اإلاؿخمغ 

م عً الظُاطُت املشازهت -حــ  ْاإلاكاع٦ت الؿُاسخي اليكاٍ جٓؾُ٘ ٖلى الؿُاؾُت ألاخؼاب حٗمل خُض: الظُاطُت ألاخصاب طٍس

ت ٓمحن الخا٦محن بحن ْنل خل٣ت حٗض ٦ما ، بالىازبحن ٖال٢اتها جىمُت زال٫ مً الجماَحًر  3.ْاإلاد٩

٤ ًٖ الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت -ص ْعة ٖلى الًاُٚت الجماٖاث جازغ: الًاُٚت الجماٖاث ٍَغ ْلت في ال٣غاع اجساط ؾحر  باؾخسضام الض

 ٧ٓؾُلت الًِٛ حؿخسضم ببؿاَت ألجها الًِٛ بجماٖاث ْنٟذ ٢ْض ،4ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ ؤظل مً الاؾتراجُجُاث مسخل٠
ٓماث لخمل . مُالبها جلبُت ٖلى الخ٩

م عً الظُاطُت املشازهت -ٌ ٧ٓاث ْجمشل: الاخخجاج وؤطالُب الفسدًت املبادزاث طٍس ُٖٓت ؾل  َٓ ما في ؤهماَِا جخٗضص ، َ
ٕ ؾلمي ٓع  ٖى٠ُ َٓ ما ْبحن ، ْمكْغ ْظّ ظمُ٘ ٞكلذ ؤن بٗض الجض٫ مدل ال٣ًُت لُبُٗت ٣ًْٞا ْطل٪ ، ْمدٓ  اإلاكاع٦ت ؤ

ُت  ؤلايغاب بلى ، الُٗام ًٖ الاخخجاط بلى ، اإلاخاخت الاجها٫ ْؾاثل اؾخسضام البضاًت في ًخم بدُض ، بالٛاًاث جٟي التي الكٖغ

ا بظل٪ ؾمذ بن اإلااجمغاث ٣ْٖض ، الٗام ًُ ٓه   ، ٢اه
ً

ال ٖت ٚحر ْالٓؾاثل الؿُاسخي الٗى٠ ؤؾالُب بلى اللجٓء بلى ْن    .اإلاكْغ

 السطمي الخطاب في العسبُت للمسؤة الظُاطُت املشازهت: الثاوي املدىز 

ٖٓاث زالر بلى جهيُِٟا ٍْم٨ً ، للمغؤة الؿُاؾُت للمكاع٦ت ج٣ىُجها في الٗغبُت الض٫ْ  جسخل٠    ٔ  مجم : ٧الخالي ْهي ٦بر

ٓاهحن ؤْ صؾاجحر بّ لِـ ٢ؿم - ٓاَىحن الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت جىٓم ٢ ٓصًت ) مشل للم . (الؿٗ

ٓاهِىّ جىو ال ْل٨ً صؾاجحر لضًّ ٢ؿم - ٓح ٢ ٍٓذ ) مشل الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت خ٤ اإلاغؤة مىذ ٖلى بٓي . (ال٩

ٓاهحن صؾاجحر لضًّ زالض ٢ؿم - ذ بك٩ل جىو ٢ْ ٓعٍا ، الجؼاثغ )مشل الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت في اإلاغؤة خ٤ ٖلى نٍغ  ، ألاعصن ، ؾ

ٓوـ مهغ، ، الُمً  6.(ٞلؿُحن ، لبىان ، اإلاٛغب ، ج

                                                           

.54ص ، مرجع سابق ، حورية بقدوري   1  
.257ص  ، (2007)6 اإلنسانية  و االجتماعيةصاحل زياين، موقع مؤسسات اجملتمع ادلدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر، رللة العلوم   2  

.27ص ، مرجع سابق، بع عامر ص 3  
.33ص  ، 200 يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر يرمذكرة ماجست ، نعيمة ولد عامر، ادلشاركة السياسية يف اجلزائر  4  

. 83ص  ، مرجع سابق ،دييالع ةصوين  5  
9 ص  ، 2008القاهرة ،  ادلرأة منظمة ،صادرة عن منتدى ادلرأة والسياسة ال نزيهة زروق، تقرير إقليمي حول موقف الدولة العربية من تنفيذ التوصيات  6  . 
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ٓع  مً (11) اإلااصة ههذ ٣ٞض    ْلت ؤن ٖلى 1971 في الهاصع مصس صؾخ ٤ُٞٓ ج٨ٟل الض  في ْٖملِا ألاؾغة هدٓ اإلاغؤة ْاظباث في الخ
ْاتها اإلاجخم٘ ٗت بإخ٩ام ؤلازال٫ صْن  ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُاة مُاصًً في بالغظل ْمؿا  الكَغ

ت اإلاغؤة خهلذ ٢ْض. 1ؤلاؾالمُت ٍٓذ في خ٣ِا ٖلى اإلاهٍغ ٓع  ؤ٫ْ  في ْالترشر الخه ٓعة بٗض ًهضع صؾخ ٓع ) الش  ؤما ،2 (1956 صؾخ

اث٠ ج٣لض خ٤ بكإن ٓع  مً (14)اإلااصة ههذ ٣ٞض الٗامت الْٓ اث٠"  بإن نغاخت 1971 لٗام اإلاهغي  الضؾخ  خ٤ الٗامت الْٓ
ٓاَىحن  3...".للم

ٓع  ؤ٢غ ٢ْض    ٍْان ْاإلاغؤة الغظل: " ؤن ٖلى (09) اإلااصة في 1996 ؾىت اإلاٗض٫ املؼسبي الضؾخ ٓاًَ ل٩ل. الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  في مدؿا  م
ٓن  ؤن في الخ٤ ، ؤهثى ؤم ط٦ًغا ، ا ٧ان بطا هازًبا ٩ً

ً
ا الغقض ؾً بالٛ ًٗ ٢ّٓ ْمخمخ ٫ٓ  ؤن بال. ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بد٣  اإلاغؤة خه

ٍٓذ خ٤ ٖلى اإلاٛغبُت ٓن  يمً ٢ْض ، 1963 ٖام ٧ان ْالترشر الخه ٓمُت الُْٟٓت ٢اه  اإلاٛغبُت اإلاغؤة خ٤ 1958 ؾىت الهاصع الٗم

اث٠ ج٣لض في ٠ الِٓحر هو ٦ما ، الٗامت الْٓ ْاة ٖلى ألا٫ْ  ٞهلّ في 1958 ُٟٞغي  24 في اإلااعر 1.58.008 ع٢م الكٍغ  بحن اإلاؿا
٫ٓ  ًخٗل٤ ُٞما الجيؿحن اث٠ بلى بالٓن . 4الٗامت الْٓ

ٓع  ؤما    ٓاصٍ مً ؤي في ْالغظل اإلاغؤة بحن ًمحز ٞلم 1973 ٖام الهاصع الظىزي الضؾخ ٕٓ في ؾُما ال ، م  الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مٓي
ْلت ج٨ٟل: " ًلي ما ٞحها ظاء ْالتي (45) باإلااصة زهِا بل ،  في ْال٩املت الٟٗالت اإلاؿاَمت لِا جدُذ التي الٟغم ظمُ٘ للمغؤة الض

ٓص بػالت ٖلى ْحٗمل ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت الخُاة ٓعَا جمى٘ التي ال٣ُ  اإلاجخم٘ بىاء في ْمكاع٦تها جُ

ٓعٍت اإلاغؤة ٧اهذ ْ َظا. 5الاقترا٧ي الٗغبي ٍٓذ خ٤ ٖلى جدهلذ ٢ض الؿ . 1953 ٖام ْالترشر الخه

ٓع  ْباليؿبت    ٓاَىحن ٧ل: "  ؤن ٖلى مىّ الؿاصؽ الٟهل في هو ٣ٞض ، 1959 في الهاصع الخىوس ي للضؾخ ْْن اإلا  الخ١ٓ٣  في مدؿا
ٓاظباث ٓاء َْم ْال ٓن  ؤمام ؾ ٓوؿُت اإلاغؤة خهلذ ٦ما. 6"ال٣اه ٍٓذ خ٤ ٖلى الخ . الٗام هٟـ في ْالترشر الخه

ٓع  هو ٦ما    ٓن  ؤمام ألاعصهُحن: " ؤن ٖلى الشاوي ٞهلّ مً الؿاصؾت اإلااصة في 1952 ؾىت الهاصع ألازدوي الضؾخ ٓاء ال٣اه  ال ، ؾ
ٓاظباث الخ١ٓ٣  في بُجهم جمُحز ٓا ْان ْال ٍٓذ في خ٣ِا ٖلى ألاعصهُت اإلاغؤة جدهل ْلم. 7الضًً ؤْ اللٛت ؤْ الٗغ١  في ازخلٟ  الخه

اث٠ ْج٣لض ْالترشر . 1974 ٖام بال الٗامت الْٓ

ٓع  مىذ ٢ْض    ً مملىت صؾخ ٓع  في ججؿض جُٟٗلّ ؤن بال ، للمغؤة الترشر خ٤ 1973 لٗام البدٍس ٓلي بٗض 2002 صؾخ  خمض"  الكُش ج

ْلت ؤن ٖلى مىّ (04) اإلااصة مً الشاوي ال٣ؿم في ظاء ْالظي ، الخ٨م م٣الُض" ِٖسخى بً ٤ُٞٓ ج٨ٟل الض  هدٓ اإلاغؤة ْاظباث بحن الخ
ْاتها اإلاجخم٘ في ْٖملِا ألاؾغة  بإخ٩ام بزال٫ صْن  ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت الخُاة مُاصًً في بالغظل ْمؿا

ٗتا٫   8.ؤلاؾالمُت قَغ

                                                           
،  2007 اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،  (دراسة مقارنة)التشريع الوصفي  الشريعة اإلسالمية و الدولية و االتفاقياتخالد مصطفى فهمي، حقوق ادلرأة بني    
  .32ص
  06.2، ص 2007القاهرة   ،منظمة ادلرأة العربية، اسةيللمرأة العربية يف رلال الس ادلوجهةية للمشروعات حتقرير إقليمي عن الدراسات ادلسفاديا كيوان،  
  8.3 2ص ، 2008ة اإلسكندري ،ادلكتب العريب احلديث ،-أنواعها، طرق محايتها يف القوانني احمللية والدولية-إبراهيم أمحد وآخرون،حقوق اإلنسان 
  428.4الطيب بكوش وآخرون، مرجع سابق، ص  
  209.5ص ، 2008اإلسكندرية   ، ادلكتب اجلامعي احلديث،  -حتليل قانون مقارن-قائد زلمد طربوش، السلطة التشريعية وادلرأة يف الدول العربية 
  . 0 ، ص 2004تونس ، ادلعهد العريب حلقوق اإلنسان ،ة طنديات أمام التكريس الفعلي للمواتح-ة السياسية للمرأة العربيةكراالطيب بكوش و آخرون، ادلش 6
  36.7  -35 ، ص 2006 بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية، ادلشاركة العامة أمحد جابر وآخرون، ادلرأة العربية يف ادلواجهة النضالية و 
  209.8قائد زلمد طربوش، مرجع سابق، ص   
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ٓع  ؤما    ٓخضة بٗض 1990 ؾىت الهاصع الُمجي الضؾخ ْلت ج٨ٟل: " ؤن ٖلى مىّ (24) اإلااصة ههذ ٣ٞض ، الُمىُت ال  الٟغم ج٩اٞا الض
ٓاَىحن لجمُ٘ ا اإلا ًُ ا ؾُاؾ ًً ا ْا٢خهاص ًُ ٓاهحن ْجهضع ، ْز٣اٞ تراٝ ٧ان ٢ْض. 1الخ٤ َظا جشبُذ ؤظل مً ال٣  اإلاغؤة لخ٤ الٟٗلي الٖا

اث٠ ْج٣لض الترشر في الُمىُت . الؿىت هٟـ في الٗامت الْٓ

ٓن  مً (26) اإلااصة ؾاْث بِىما     الخ١ٓ٣، مسخل٠ في ْالغظل اإلاغؤة بحن 2003-03-18 في الهاصع اإلاٗض٫ الفلظطُجي ألاؾاسخي ال٣اه

ُٗت الاهخساباث في اإلاكاع٦ت في اإلاغؤة ٦د٤ الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  ْزانت  اإلاغؤة ٧اهذ ٢ْض. 2..ألاخؼاب ْحك٨ُل ، ْالبلضًت الدكَغ

ٍٓذ خ٤ ٖلى جدهلذ ٢ض الٟلؿُُيُت  ألاعاضخي في الٟلؿُُيُت الَٓىُت الؿلُت بوكاء مىظ الترشر خ٤ ْٖلى ، 1996 ٖام الخه
. 1994 ٖام اإلادخلت

ٓع  ًىو ٦ما    ٓاء اللبىاهُحن ٧ل: " ؤن ٖلى الؿابٗت ماصجّ في 1926 ؾىت الهاصع اللبىاوي الضؾخ ٓن  لضٔ ؾ ٓن  َْم ال٣اه  ًخمخٗ
ٓاء ٓن  ، ْالؿُاؾُت اإلاضهُت الخ١ٓ٣  في بالؿ ٓاظباث الٟغاثٌ ٍْخدمل  اإلاغؤة خهلذ خحن في. 3بُجهم ٞغ١  ما صْن  الٗامت ْال

ٍٓذ خ٤ ٖلى اللبىاهُت اث٠ ْج٣لض ْالترشر الخه . 1952 ٖام ختى الٗامت الْٓ

ٓعَا ؤن هجض ، الجصائسبـ ًخٗل٤ ُْٞما    ٓظّ َظا ًٖ ًسغط ال صؾخ ْاة ٖلى ًىو بط ، الخ ٓاَىحن بحن اإلاؿا  اإلااصة ؤ٢غجّ ما َْٓ ، اإلا

ٓن :  " مىّ (29) ٓاَى ٓاؾُت اإلا ٓن  ؤمام ؾ ٓظض ال ، ال٣اه ٓلض بؿبب بُجهم اإلاٗاملت في جمُحز ؤي ً ٕٓ ؤْ الٗغ١  ؤْ اإلا  ؤي ؤْ الغؤي ؤْ الى

ت اإلاغؤة خهلذ ٢ْض. 4"آزغ شخصخي ْٝغ ٍٓذ في خ٣ِا ٖلى الجؼاثٍغ . 1962 ٖام الخه

ت اإلاغؤة جدهل ْلم    ٍٓذ في خ٣ِا ٖلى اللطٍس ٓظب 1998 ؾىت ختى الخه ٓم بم ا ؤنضٍع الظي (17) ع٢م اإلاغؾ  مىدذ بِىما ،5ؤمحَر
دُت اإلاغؤة ٍٓذ في خ٣ِا الىٍى ٓع  ؤن هجض خحن في ، طل٪ ٖلى ألامت مجلـ ْا٤ٞ بٗضما 2005 ؾىت ختى ْالترشر الخه ٍٓذ صؾخ  ال٩

ٍٓدُت للمغؤة ٦ٟل ٢ض اث٠ ج٣لض في إلاكاع٦تها ْالخهاهت ال٨ٟالت ال٩ . 6الٗامت الْٓ

ٓصًت ٞاإلاغؤة ، للمغؤة الؿُاؾُت بالخ١ٓ٣  الخانت السجالث ؤؾٓء مً ْاخضة الظعىدًت ْحٗخبر     َظٍ بمشل جخمخ٘ ال الؿٗ

ٓاث ؤبغػ  قِض ٢ض 2011 ٖام ؤن بال ، الخ١ٓ٣  ٓمت ٖجها ؤٖلىذ التي الخُ ٓصًت الخ٩  الخُاة في اإلاغؤة بةقغا٥ ًخٗل٤ ُٞما الؿٗ

ؼ ٖبض بً هللا ٖبض" اإلال٪ ؤنضٍع الظي ال٣غاع َْٓ الؿُاؾُت ٓصًت اإلاغؤة بم٣خًاٍ مىذ ْالظي ،" الٍٗؼ  الترشر خ٤ الؿٗ
. 7البلضًت الاهخساباث في ْالاهخساب

 العسبُت للمسؤة الظُاطُت املشازهت واكع: الثالث املدىز 

ٓع  ْل    ًْصا ْالٗامت الؿُاؾُت الخُاة في اإلاغؤة خً  حٗخبر التي ألامُت لٓاَغة عاظ٘ طل٪ ْلٗل ، ٦ْٟاءاتها ٢ضعاتها ًٖ ٌٗبر ال مدض
٢ٓاث ؤَم مً ْع  مٗ ْهت في للىٓغ اإلالٟذ ؤن بال ، للمغؤة الؿُاسخي الض ظِا الخٗلُم ٖلى الٗغبُت اإلاغؤة ب٢با٫ َٓ ألازحرة آلا  بلى ْزْغ

                                                           

   .85سابق، ص  أمحد جابر وآخرون، مرجع 
 :ل، شبكة ومنتدى اجلامعة الفلسطينية، عن موقععدالقانون األساسي الفلسطيين امل  2

<www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=41322  
  :لبنان، عن موقععن زينة زعرتي، تقرير   3

http:// freedomhouse.org/uploads/arabicuromensurvey/Lebanon.pdf 

. 3 ، ص 2008اجلزائر، دار بلقيس،  -2008حسب آخر تعديل له يف نوفمرب  -اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، دستور اجلمهوريةنمولود ديدا 4 
 حريزي زكريا 

،  يزكشج ياجغرُش فٍ انعهىو  -انجضائش ًَىرجا -، انًشاسكح انغُاعُح نهًشأج انعشتُح ودوسها فٍ يذاونح ذكشَظ انذًَمشاطُح انرشاسكُح
5
  

            . 64، ص 2011-2010انغُاعُح، جايعح تاذُح 

.164أدًذ جاتش وآخشوٌ ، يشجع عاتك ، ص 
6
  

 :أعًاء انغُذ ، يشاسكح انًشأج انغعىدَح فٍ انذُاج انغُاعُح ، شثكح انًعشفح انذونُح نهُغاء انُاشطاخ فٍ انغُاعح ، عى يىلع
7
  

iknowpolitics.org/ ar/knowledge-library/opinion-pieces/ 
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ٓلِا الٗمل ٔ  في حُٛحر بلى ؤصٔ مما ٖالُت ٖلمُت صعظت ٖلى ْخه  جصخبّ لم الخُٛحر َظا ْل٨ً ، لِا ْالظاحي الٟغصي اإلاؿخٓ
ٓمت صازل حُٛحراث   ال٣ُم مىٓ

ٍٓت ْالٗال٢اث ٓع  الٗام اإلاٗض٫ ؤن ٖلى اإلااقغاث جض٫ خُض1ْاإلاُلٓب اإلاالثم بال٣ضع ْاإلاجخم٘ ألاؾغة صازل الؿلُ  اإلاغؤة لخً
 في الٗغبُت

ْػ  لم 1995 لؿىت البرإلااهاث %  8,2 بلى 2006 ؾىت لحرجٟ٘ %  ٧9,7اهذ  2008 ؾىت ْفي %ٖام لخهل ،2  4,3 وؿبت ًخجا

ُٗت الؿلُت في لِا اعجٟإ ؤ٦بر بظل٪ مسجلت    2013   16 بلى %.3الدكَغ

غ ْخؿب    اصة مٗض٫ ْل في ٞاهّ للمغؤة ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم نىض١ْ  ج٣ٍغ  البلضان ٞان ، البرإلااهاث في للمغؤة الخالي الٍؼ

٫ٓ  ٖام 20 ٣ًاعب ما بلى ؾخدخاط اإلاخ٣ضمت غ خؿب الٗغبُت الض٫ْ  ؤما ، البرإلاان في للمغؤة الخٗاص٫ مى٣ُت بلى للٓن  ٞةجها الخ٣ٍغ

ٓالي بلى جدخاط  ل٩ي ٖام 40 خ

ْح التي الخٗاص٫ مى٣ُت بلى نلث% 4.    60 بلى 40 مً جترا

م    ٓصاث ٧ل ٚع ْصة الؿُاسخي اإلاجا٫ في الٗغبُت اإلاغؤة مكاع٦ت جب٣ى الٗغبُت الض٫ْ  جبظلِا التي اإلاجِ ْػ  ال بط ، مدض  اإلاٗض٫ ًخجا

ٓع  الٗام  الٗام اإلاٗض٫ بلٜ خُض ، الٗالم في البرإلااهاث في اإلاغؤة لخمشُل وؿبت ؤ٢ل ْهي باإلااثت 5,7 البرإلاان في الٗغبُت اإلاغؤة   لخً
ٓالي البرإلااهاث صازل اليؿاجي للخمشُل  ص٫ْ  ِٞىا٥ ، آزغ بلى بلض مً الٗغبُت الض٫ْ   وؿبت ْجسخل٠. 20025 صٌؿمبر في باإلااثت 15 خ

ٓع  ١ًٟٓ  ٖغبُت ٓعٍخاهُا ، %الٗغا١ ،  اإلاغؤة خً ٓصان ، %25 م ٓوـ ، %24 الؿ  في اإلاغؤة جمشُل وؿبت بلٛذ التي الجؼاثغ مشل %28 ج

 20 بغإلااهاتها ٝي%32 بغإلااجها

ٓظض خحن في ، %ظؼع  ،  ٍٓذ مشل جىٗضم ج٩اص ؤْ بغإلااهاتها في اإلاغؤة جمشُل وؿبت ٞحها جىٗضم ص٫ْ  ج ٓصان ْظىٓب ،  %5 ال٩  الؿ
27%25 

  3 ْلبىان ال٣مغ%1 ٖمان ، %0 ْالُمً ٢ُغ ، %:6الخالي الجض٫ْ  زال٫ مً ؾىٓضخّ ما َْظا ، 

 

 البلد البرملان في املسؤة خضىز  وظبت

 الجؼاثغ %32

ٓوـ %28  ج

 اإلاٛغب %17

                                                           
.24َضَهح صسوق ، يشجع عاتك ، ص   

1
  

.06، ص  2009ذمذو سكىد أو ذشاجع؟ ، َششج انثشنًاَاخ انعشتُح ، ياسط: يثادسج انرًُُح انثشنًاَُح فٍ انًُطمح انعشتُح ، انًشأج فٍ انثشنًاَاخ انعشتُح 
2
  

www.assawtalakhar.com/ ?p=1497 ل سلًا لُاعُا ، عٍ يىلعَغثح انُغاء فٍ تشنًاَاخ انعانى ذغج:  
3
  

.22، ذمشَش صُذوق األيى انًرذذج نهًشأج ، ص  2008/2009آٌ ياسٌ جىذُظ ، ذمذو َغاء انعانى   
4
  

5
 Union interparlementaire ,les femmes dans les parlements :moyennes mondiales et régionales au 23 décembre  

2002. 

 data.albank aldawli.org/indicator/SG.GEN.parl.ZS : َغثح انًماعذ انرٍ ذشغهها انُغاء فٍ انثشنًاَاخ انىطُُح ، عٍ يىلع 
6
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ٓعٍا %12  ؾ

ٓصان %24  الؿ

 لبىان %3

 ألاعصن %12

 الُمً %0

ٓحي %13  ظُب

ٍٓذ %5  ال٩

 ال٣مغ ظؼع  %3

 ٖمان %1

 لُبُا %17

ٓعٍخاهُا %25  م

 الاماعاث %18

%10 ً  البدٍغ

 الٗغا١ %25

ٓصًت %20  الؿٗ

 ٢ُغ %0

 

ن بصاعة في الٗغبُت اإلاغؤة بؾِام ٞان ، الخىُٟظًت الؿلُت ًسو ُْٞما    ْلت قْا لُاث ْجدمل الض ٓمُت اإلاؿْا  ًؼا٫ ال الٗلُا الخ٩
ٓمّ في ا ٖم ًٟ ًْما الض٫ْ  بٌٗ في يُٗ م آلازغ البٌٗ في ْمٗض ٓاث زال٫ اإلاسجل الاًجابي الخ٣ضم ٚع  جا٦ضٍ ما َْٓ ، ألازحرة الؿى

ٓاعصة البُاهاث غ في ال ت الخىمُت ج٣اٍع ٓماث الض٫ْ  عثاؾت مجا٫ ٟٞي ، الٗاإلاُت البكٍغ  الٗغبُت الض٫ْ  ظمُ٘ في اليؿاء ٚابذ ْالخ٩

م الٗالم في ألاصوى ْهي% بلى 2005 ٖام   وؿبت ًٖ ؤما ، اإلاىانب َظٍ ًٖ ٓػٍغاث ٖضص ؤن ٚع  7 % 14,2 مً اػصاص الٗالم في ال
ٓػٍغاث   بلٛذ ٣ٞض الٗغبي الٗالم في ال

غ خؿب ْطل٪ 2010 ٖام  ْلي البرإلااوي ْالاجداص للمغؤة اإلاخدضة ألامم َُئت ًٖ نضع ؾاب٤ ج٣ٍغ  16،7%  .الض
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ٓع  وؿبت جسخل٠    ْلت مً الخىُٟظًت الؿلُت في اإلاغؤة خً ٔ  بلى ٖغبُت ص  لبىان مً ٧ل في ْػاعي  وؿاجي جمشُل ٞال ، ؤزغ
ٓصًت غة ، ْالؿٗ ٍٓذ ٢ُْغ ْالٗغا١ لُبُا مً ٧ل في ْاخضة ٍْْػ غجحن ، ْال٩ ٓما٫ ٖمان مً ٧ل في ٍْْػ  ْزالر ، ال٣مغ ْظؼع  ْاله

ٓعٍا الُمً مً ٧ل في ْػٍغاث ٓوـ ْألاعصن ْمهغ ْؾ ً في ْػٍغاث ْؤعب٘ ، ْج  في ْػٍغاث ْزمـ ، اإلاخدضة الٗغبُت ْؤلاماعاث البدٍغ
ٓصان   في ْػٍغاث ْؾذ الؿ

ٔ  ٖلى ٣ِٞ لِـ ؾاب٣ت ْحك٩ل  جي اإلاؿخٓ ٍٓحن ٖلى ْل٨ً الَٓ  بظل٪ لخبلٜ الجؼاثغ في ْػٍغاث ْؾب٘ ،1اإلاٛغب % الٗغبي اإلاؿخ

 20 وؿبت

ْلي . ْالض

ٓػاعة الؿُاسخي اإلاحزان في ٦بحر جإزحر طاث ؾُاصًت ْػاعاث جخ٣لض ال الٗغبُت اإلاغؤة ؤن بالظ٦غ الجضًغ ؤن بال     ، اإلاالُت ، الضازلُت ٧
ت للخ٣اثب ج٣لضَا ٣ًخهغ بدُض ، الخاعظُت ٓػاٍع ٓػاعاث ٖلى ال  بٌٗ باؾخصىاء ألاخُان مً ٦شحر في الاظخماُٖت الهبٛت طاث ال

ٓعٍت الض٫ْ  جل٪ ؤبغػ  ْلٗل َامت، ْػاعاث ج٣لض في الٟغنت اإلاغؤة ؤُٖذ التي الض٫ْ  ٓعٍخاهُت ؤلاؾالمُت الجمِ  الىاَت"  ٢لضث التي اإلا
ٓػٍغة" م٨ىاؽ ْلض خمضي بيذ  التهمِل ٖلى ًض٫ الظي ألامغ. 2الٗغبي الٗالم في زاعظُت ْػٍغة ؤ٫ْ  بظل٪ لخهبذ للخاعظُت ٧

ٓاًَ اإلاغؤة م٘ الخٗامل في الٗغبُت ألاهٓمت ظضًت ٖضم ْٖلى ، لليؿاء الخانل  الش٣ت ْي٘ حؿخد٤ ٖالُت ٦ْٟاءاث ٢ضعاث لّ ٦م

ْاة ْلِـ الخٟغ٢ت ج٨غؽ الٗغبُت ألاهٓمت ؤن ٖلى ًض٫ ٦ما ، ٞحها ال٩املت . ْالاؾخد٣ا١ الجضاعة مبضؤي ٖلى اإلابيُت اإلاؿا

  ٞىجض ، ال٣ًاثُت الؿلُت نُٗض ٖلى الٗغبُت اإلاغؤة مكاع٦ت ؤما   
ً

ٓص التي اإلاٛغب في مشال  وؿبت بلٛذ ٢ض 1959 ؾىت بلى ججغبتها حٗ
ٓصان ،  اليؿاء ٓوـ ،5, 22% اليؿبت ْبلٛذ 1968 ؾىت بلى ْلبىان ،16% بلى ْالؿ  ال٣ايُاث50% اليؿبت ْبلٛذ 1968 ؾىت بلى ْج

  ٞحها

ٓعٍا ، %بلى ْألاعصن ،   اليؿبت ْجهل 1970 ؾىت18%16 ْوؿبتها 1974 ؾىت بلى ْالُمً ، %11ْوؿبتها 1975 ؾىت بلى ْؾ

  ْوؿبتها 1996 ؾىت%4 3.

 جخسُى ال ألاعصهُت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاغؤة وؿبت ٞان ، الؿُاؾُت ألاخؼاب صازل الٗغبُت اإلاغؤة بمكاع٦ت ًخٗل٤ ُْٞما   %    
 10 خاظؼ

ٔ  ٖلى ؤما.  ٓص ُٞىٗضم ال٣ُاصة مؿخٓ ٢ٓ٘ في اإلاغؤة ْظ  ما ؤي ، ماؾـ ًٖٓ 4116 بحن مً ًٖٓ 372 ٖضصَا بظل٪ لُبل9ٜ% م

. 4لّ مغزو خؼًبا 35 ؤنل مً خؼًبا 34 في للخؼب الٗام ألامحن وؿبخّ

اث اليؿاء ٖضص بلٜ ٣ٞض الُمً في ؤما         ألاخؼاب مً لخمؿت ًٖٓ 12975 ؤنل مً امغؤة 259 الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاىسَغ

  2 وؿبت ٌٗاص٫ ما ؤي ، الغثِؿت% بـــ ج٣ضع الؿُاؾُت لؤلخؼاب الٗلُا ال٣ُاصًت الُِئاث في وؿبتهً ؤن ٦ما9%ًٖٓ 86 بحن مً وؿاء

. 5ال٣ُاصًت الُِئت في

                                                           
www .alrai.com/article/674328.html : انذكىيُح َغاء أغهثهٍ فٍ انرشتُح وانصذح ، عٍ يىلعيٍ انعايهٍُ فٍ انًؤعغاخ    %42 

1
  

www.alarab.co.uk : انًغرمثم ال َضعه انشجال ودذهى ، صذُفح انعشب ، عٍ يىلع.... وصَشاخ عشتُاخ    
2
  

   www.awapp.org/wmview.php?art  طانثاخ انماَىٌ َطانثٍ ترىنٍ يُصح انمضاء انمطشٌ ، عٍ يىلع:   
3
  

.08، ص 2007راسات السياسية، دراسة استطالعية مسحية حول واقع ادلرأة يف األحزاب السياسية األردنية ، جويلية مركز القدس للد   4  
  5 بالتعاون مع شبكة ادلنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، التطور الدميقراطي يف اليمن، تقرير حول" ايديا"ادلؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات  

.35، ص 2003تعزيز مشاركة ادلرأة يف السياسة وتنمية األحزاب السياسية وتطوير العمليات االنتخابية ،   

http://www.alarab.co.uk/
http://www.awapp.org/wmview.php?art
http://www.awapp.org/wmview.php?art
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بتها ٖضم ًٟؿغ ما َْٓ    جبلٜ ٞهي ، يئُلت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اللبىاهُت اإلاغؤة مكاع٦ت حٗخبر لبىان ْفي  2%بلى الاهًمام في ٚع
  وؿبت

ٓعة ؤظغتها صعاؾت خؿب ألاخؼاب ذ"  الض٦خ ٍغ . 1"2000 ْاهخساباث اإلاغؤة"  ًٖ" الخلٓ مٚغ

ً في ؤما    ٓالي وكإث ٣ٞض البدٍغ ٓالي بُجها مً ظمُٗت 280 خ ْخذ ، ؾُاسخي َاب٘ طاث ظمُٗت 15 خ  -8 بحن ٞحها اإلاغؤة مكاع٦ت جغا
.%3 

لُت حٗٝغ ال ٦ما الؿُاؾُت ألاخؼاب نٟٝٓ في اإلاىايالث اليؿاء ٖضص بالخدضًض ٌٗٝغ ٞال للجؼاثغ ْباليؿبت     التي اإلاؿْا
تها التي ألازحرة الؿُاؾُت ؤلانالخاث م٘ ؤهّ بال ، ًخدملجها  مازًغا اليؿاء اؾخ٣ُاب بلى ألاخؼاب مسخل٠ ؾٗذ الجؼاثغ ٖٞغ

ٓن 30% اإلااصة ٖلُّ ههذ ما ٚغاع ٖلى ٢اثمت ٧ل يمً اليؿاء مً بؿبب ْطل٪ بلحها لالهًمام  الظي  03-12 ع٢م الًٗٓي  ال٣اه
ٓص ًٟغى ٓن  مً (41) ًٖ ج٣ل ال وؿبت ْظ  ؾُاسخي خؼب ؤي ًًم بإن الؿُاؾُت باألخؼاب اإلاخٗل٤ 04-12 ع٢م الًٗٓي  ال٣اه

. 2ال٣ُاصًت َُئاجّ يمً اليؿاء مً وؿبت

ٍٓت الخغ٦ت في الٗغبُت اإلاغؤة مكاع٦ت ًٖ الخضًض ؤعصها ْبطا    ٓاظض لِا ؤنبذ ٣ٞض الجمٗ  اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث في مخىام ج

ٓعاث هدُجت ٫ٓ  اإلاجا٫ لِا ؤٞسخذ التي ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُ . متزاًضة ٞغم ٖلى للخه

ٟحن مً  ْلت ٟٞي   55%    اإلآْ ا ْألا٦ثر ْألا٢ضم ألاْؾ٘ هي الجمُٗاث في اإلاغؤة مكاع٦ت حٗض الُمً ص ًٖ  جمشل ٞهي ْٞٗالُت جىٓ

ٓالي . 3اإلاضوي اإلاجخم٘ ْمىٓماث الجمُٗاث في ال٣ُاصًحن خ

ٓالي اليؿاثُت الجمُٗاث ٖضص بلٜ مهغ ْفي     في باإلاغؤة الخانت الجمُٗاث َظٍ مً وؿبت ؤٖلى جغ٦ؼث ٢ْض ، ظمُٗت 200 خ

. اإلاغؤة جم٨حن بلى ٧لِا حؿعى ْالتي (ظمُٗت 29) ال٣اَغة

ٓوـ ْباليؿبت     ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاُاصًً في الىاقُت اليؿاثُت الجمُٗاث ٖضص بلٜ ٣ٞض لخ

ٓص ًمشل ٦ما ، ظمُٗت 25 ١ًٟٓ  ما ْالٗلمُت ٓوؿُت اإلاغؤة ْظ ٕٓ زلض الخ حن مجم ْػ  التي الجمُٗاث في اإلاىسَغ  8500 ٖضصَا ًخجا

. 4ظمُٗت

ذ بخهاثُت ْخؿب ، الجؼاثغ ْفي    ىُت ظمُٗت ؤل٠ 70 مً ؤ٦ثر جًم الجؼاثغ ؤن ؤِْغث 2005 ؾىت ؤظٍغ ٍٓت َْ  في هاقُت ْظِ

ْػ  لم اليؿاثُت الجمُٗاث ٖضص ؤن بال ، اإلاجاالث ظمُ٘ . 5ظمُٗت 23 ًخجا

م ْٖلى ، ٖمان ؾلُىت ْفي    ٓن  ؤن مً الٚغ ا َىا٥ ؤن ٚحر الجمُٗاث بوكاء للجمُ٘ ٨ًٟل ال٣اه
ً
َ  ٖىض ْم٣ُٗت ظًضا نٗبت قْغ

ٓا٣ٞت بها جمغ التي اإلاغاخل ؤن ٦ما ، بوكائها  الٗماهُت اإلاغؤة ظمُٗاث ٖضص ؤن هجض طل٪ ْٖلى ، اؾخسباعاجُت ؤمىُت ؤٚلبها في هي اإلا
ٓالي ًبلٜ ٓػاعة اإلاباقغ ؤلاقغاٝ جدذ ٧لِا ظمُٗت 38 خ ٓظض ال ؤهّ ٦ما. الاظخماُٖت الخىمُت ل  الؿُاسخي بالخم٨حن حٗجى ظمُٗاث ج

ٓص لٗضم لِـ ْطل٪ للمغؤة ب مً ْظ ٓا٣ٞت لٗضم عاظ٘ طل٪ ْبهما جإؾِؿِا في ًٚغ  ال ألامغ َْظا. 6الجمُٗاث َظٍ مشل ٖلى اإلا
ْلت ٖلى ٣ًخهغ اث مً ؤهٓمتها جماعؾّ إلاا هًٓغا الٗغبُت الض٫ْ  مٗٓم ٖلى ألامغ َظا حٗمُم ًم٨ً بل ٣ِٞ ٖمان ص  ٖلى يَٛٓ

                                                           

.88زكريا حريزي ، مرجع سابق ، ص   1
  

 -2012ج َغًُح يغشاتٍ ، انذمىق انغُاعُح نهًشأج فٍ ظم اإلصالداخ انغُاعُح فٍ انجضائش، يزكشج ياعرش فٍ انعهىو انغُاعُح ، جايعح خًُظ يهُاٌ 
2
  

.108، ص 2013  

.90دشَضٌ صكشَا ، يشجع عاتك ، ص 
3
  

.91انًشجع َفغه ، ص  
4
  

.109َغًُح يغشاتٍ ، يشجع عاتك ، ص  
5
  

.92دشَضٌ صكشَا ، يشجع عاتك ، ص  
6
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اثِٟا جماعؽ جىُٓماجّ ٧اهذ بن َظا اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ٓن  ؤن ًيبغي ٦ما ْْ الء ْلِـ بالغ٢ابت ًخٗل٤ ُٞما ج٩  للىٓام ال

 اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ٚالبُت حكِضٍ ٦ما -ال٣اثم الؿُاسخي

ٍٓل مك٩ل بلى الغثِسخي ؾببّ ًغظ٘ الظي -الٗغبُت الض٫ْ  في . الخم

ما٫ اإلاِخمت الخىُٓماث هي الٗغبُاث اليؿاء حؿخ٣ُب التي الخىُٓماث ٞان ٖامت، ْبهٟت    ت باأٖل  ٦ْظل٪ ْالاظخماُٖت الخحًر
ُٖٓت ببرامج ْال٣ُام الًُٟٗت الٟئاث مؿاٖضة ٖلى وكاَِا ٣ًخهغ التي الخىُٓماث  في اليؿاء حُٛب بِىما ، ْالتربُت ْالخٗلُم الخ

 الخ١ٓ٣  بُجها مً ْالتي ٖجها ْالضٞإ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام ٖلى ؤْ اإلاؿخ٣ل الضًم٣غاَي الٗمل بعؾاء ٖلى حٗمل التي اإلاىٓماث
. للمغؤة الؿُاؾُت

: خاجمت

٫ٓ  ًم٨ً ، ط٦ٍغ ؾب٤ ما زال٫ مً    ً ال٣غن  زال٫ جدهلذ ٢ض اإلاغؤة ؤن ال٣ ٢ِٓا ٖلى الٗكٍغ  الض٫ْ  مٗٓم في الؿُاؾُت خ٣
ٔ  ٖلى ب٣ي طل٪ ؤن بال ، الٗغبُت ٗاث مؿخٓ ٓا٢٘ ٖلى ًى٨ٗـ ْلم ٣ِٞ الدكَغ  الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ُّٞ جؼا٫ ما الظي الٟٗلي ال

ٔ  بلى جغقى ال يُٟٗت الٗغبُت للمغؤة ٓب اإلاؿخٓ . اإلاٚغ

      

 

 

: املساحع

: الىخب -ؤوال

: العسبُت باللؼت -ؤ

ن ؤخمض ببغاَُم -1 ٓاِٖا،َغ١  -ؤلاوؿان خ١ٓ٣ : ْآزْغ ٓاهحن في خماًتها ؤه ْلُت اإلادلُت ال٣  ، الخضًض الٗغبي اإلا٨خب ، -ْالض

ت . 2008 ؤلاؾ٨ىضٍع

ن ظابغ ؤخمض-2 ٓاظِت في الٗغبُت اإلاغؤة: ْآزْغ ٓخضة صعاؾاث ،مغ٦ؼ الٗامت ْاإلاكاع٦ت الىًالُت اإلا .   2006 بحرْث ، الٗغبُت ال

ن ب٩ٓف الُُب-3 ـ ؤمام جدضًاث -الٗغبُت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت:ْآزْغ ٓاَىت، الٟٗلي الخ٨َغ  لخ١ٓ٣  الٗغبي اإلاِٗض للم

ٓوـ . 2004ؤلاوؿان،ج

ْلُت الاجٟا٢ُاث بحن اإلاغؤة خ١ٓ٣ : ِٞمي مهُٟى زالض-4 ٗت ْ الض ٘ ؤلاؾالمُت الكَغ  صاع ،(م٣اعهت صعاؾت)الٓنٟي ْالدكَغ

ت ، لليكغ الجضًضة الجامٗت . 2007الاؾ٨ىضٍع

ؼ ٖبض-5 ت  ، الخضًض الجامعي اإلا٨خب  ، ْاإلادا٧اة الىمظظت بحن الؿُاؾت :ٖماعة هللا ٖبض ْمدمض ِٖسخى ببغاَُم الٍٗؼ  ؤلاؾ٨ىضٍع
2004 .

اث" الشالض الٗالم في الؿُاؾُت الخىمُت: اإلاكاٍ اإلاىٗم ٖبض-6 ٓػَ٘ لليكغ الٗحن ماؾؿت ،" ٢ًْاًا هٍٓغ   الٗغبُت ؤلاماعاث ، ْالخ
1988.               

ن َال٫ الضًً ٖلي -7 ً في ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  الضًم٣غاَُت: ْآزْغ ٓخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ، الٗغبي الَٓ .    1999 بحرْث الٗغبي، ال
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ُٗت الؿلُت: َغبٓف مدمض ثض٢ا-8 ٓن  جدلُل-الٗغبُت الض٫ْ  في ْاإلاغؤة الدكَغ  ، الخضًض الجامعي اإلا٨خب ، -م٣اعن  ٢اه
ت  .                                                  2008  ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓص-9 ٓل ٓع :،نصًضا م ٓعٍت صؾخ ت الجمِ ٓٞمبر في لّ حٗضًل آزغ خؿب -الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ  بل٣ِـ، صاع ، -2008 ه
. 2008الجؼاثغ

 

: الفسوظُت باللؼت -ب

1-Union interparlementaire ,les femmes dans les parlements :moyennes mondiales et régionales au 23 décembre  

2002. 

 

:  الجامعُت السطائل -زاهُا

ٓعٍت-1 ْعي خ ٫ٓ  مُضاهُت صعاؾت-الجؼاثغ في للُالباث الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت: ب٣ض ٓم ٧لُت لُالباث الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت خ  الٗل

. 2007-2006الجؼاثغ ظامٗت ، بالجؼاثغ ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت

ا-2 ؼي  ػ٦ٍغ ْعَا الٗغبُت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت: خٍغ ْلت في ْص ـ مدا ٓطظا الجؼاثغ-الدكاع٦ُت الضًم٣غاَُت ج٨َغ  مظ٦غة ، -هم
ٓم في ماظؿخحر . 2011-2010باجىت ظامٗت الؿُاؾُت، الٗل

ٓهُت-3 ٫ٓ  الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت: الُٗضي ن -2004 بؿ٨غة ظامٗت الاظخمإ، ٖلم في ماظؿخحر مظ٦غة الجؼاثغ، في الضًم٣غاَي ْالخد
2005  .

ْع  نب٘، ٖامغ-4 ٓم في ماظؿخحر مظ٦غة ،2004-1999 بحن ما الجؼاثغ في الهالر الخ٨م جغ٢ُت في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ص  الٗل
. 2008 الجؼاثغ ظامٗت الؿُاؾُت،

ٓم في ماؾتر مظ٦غة الجؼاثغ، في الؿُاؾُت ؤلانالخاث ْل في للمغؤة الؿُاؾُت الخ١ٓ٣ :  مٛغابي وؿُمت-5  ، الؿُاؾُت الٗل

. 2013 -2012 ملُاهت زمِـ ظامٗت

ٓم في ماظؿخحر مظ٦غة ، الجؼاثغ في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت: ٖامغ ْلض وُٗمت-6  .2001 الجؼاثغ ظامٗت الؿُاؾُت، الٗل

س الدزاطاث : والخلاٍز

ْلُت اإلااؾؿت -1 ٓمُت ٚحر الٗغبُت اإلاىٓماث قب٨ت م٘ بالخٗاْن " اًضًا" ْالاهخساباث للضًم٣غاَُت الض ٓع  للخىمُت، الخ٩  الخُ
غ الُمً، في الضًم٣غاَي ٫ٓ  ج٣ٍغ ؼ خ ٍٓغ الؿُاؾُت ألاخؼاب ْجىمُت الؿُاؾت في اإلاغؤة مكاع٦ت حٍٗؼ  الاهخسابُت الٗملُاث ْجُ

،2003 .

ٓجِـ ماعي  آن -2 غ ،2009-2008 الٗالم وؿاء ج٣ضم: ظ . للمغؤة اإلاخدضة ألامم نىض١ْ  ج٣ٍغ

اوي نالر-3 ٢ٓ٘: ٍػ ٓم مجلت الجؼاثغ، في اإلادلُت الخىمُت بصاعة في اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث م  ؤلاوؿاهُت ْ الاظخماُٖت الٗل
16(2007).  
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ٓان ٞاصًا-4 غ: ٦ُ ٖاث اإلاسخُت الضعاؾاث ًٖ ب٢لُمي ج٣ٍغ ٓظِت للمكْغ  اإلاغؤة مىٓمت الؿُاؾت، مجا٫ في الٗغبُت للمغؤة اإلا
. 2007   ال٣اَغة الٗغبُت،

ٓص ج٣ضم: الٗغبُت البرإلااهاث في اإلاغؤة ، الٗغبُت اإلاى٣ُت في البرإلااهُت الخىمُت مباصعة -5  ، الٗغبُت البرإلااهاث وكغة ، جغاظ٘؟ ؤم ع٧
  .  2009ماعؽ

٫ٓ  مسخُت اؾخُالُٖت صعاؾت الؿُاؾُت، للضعاؾاث ال٣ضؽ مغ٦ؼ -6 . ٍٓلُت ، ألاعصهُت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاغؤة ْا٢٘ خ  ظ
2007 

غ: ػع١ْ  هؼحهت-7 ٫ٓ  ب٢لُمي ج٣ٍغ ٠٢ٓ خ ْلت م  مىٓمت ، ْالؿُاؾت اإلاغؤة مىخضٔ ًٖ الهاصعة الخٓنُاث جىُٟظ مً الٗغبُت الض

.  2008 ال٣اَغة ، اإلاغؤة

 

: الالىتروهُت املىاكع

ٓصًت اإلاغؤة مكاع٦ت ، الؿُض ؤؾماء -1 ت قب٨ت ، الؿُاؾُت الخُاة في الؿٗ ْلُت اإلاٗٞغ  ًٖ ، الؿُاؾت في الىاقُاث لليؿاء الض

٘٢ٓ   :م

iknowpolitics.org/ ar/knowledge-library/opinion-pieces/ 

ٓن -2 ٢ٓ٘ ًٖ الٟلؿُُيُت، الجامٗت ْمىخضٔ قب٨ت اإلاٗض٫، الٟلؿُُجي ألاؾاسخي ال٣اه : م

<www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=41322  

ىت -3 تري، ٍػ غ ٖػ ٢ٓ٘ ًٖ لبىان، ًٖ ج٣ٍغ :  م

http:// freedomhouse.org/uploads/arabicuromensurvey/Lebanon.pdf 

data.albank aldawli.org/indicator/SG.GEN.parl.ZS4- ٢ٓ٘ الَٓىُت،ًٖ البرإلااهاث في اليؿاء حكٛلِا التي اإلا٣اٖض وؿبت   م

ؿذ-5 ٓم ؾَغ ٢ٓ٘ الخضًشت،ًٖ الض٫ْ  في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت بجي،مِٟ   http ;kurdistan portal.com/cms/index.ph paid24:  م

www.assawtalakhar.com/ ?p=1497 ٢ٓ٘ ًٖ ، ٢ُاؾُا ع٢ما حسجل الٗالم بغإلااهاث في اليؿاء وؿبت   -6 :م

www .alrai.com/article/674328. ًٓمُت اإلااؾؿاث في الٗاملحن م ٢ٓ٘ ًٖ ، ْالصخت التربُت في ؤٚلبهً وؿاء الخ٩    -427%  م

                www.alarab.co.uk 8- ٢ٓ٘ ًٖ ، الٗغب صخُٟت ، ْخضَم الغظا٫ ًًّٗ ال اإلاؿخ٣بل....  ٖغبُاث ْػٍغاث :  م

       www.awapp.org/wmview.php?art  9- ٓن  َالباث ٓلي ًُالبن ال٣اه ٢ٓ٘ ًٖ ال٣ُغي، ال٣ًاء مىهت بخ  :م

 

 

  

http://www.awapp.org/wmview.php?art
http://www.awapp.org/wmview.php?art
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 الشاملت املجخمعُت الخىمُت في الفعالت املظاَمت مً وجمىُنها املسؤة دوز  جسكُت
سان حامعت طُب طعُدة ألاطخاذة   -الجصائس -َو

 

:  ملدمت  

ْعا اإلاغؤة جلٗب ْجها ؤؾاؾّ ٞهي اإلاجخم٘ في عاثضا ص ٓص ال ْبض  في م٩اهتها ْجبرػ الغظل، ظاهب بلى َظا َبٗا ، للخُاة ْظ

تها جمخِٗا ْمضٔ ،... ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُاة ٢ِٓا بدٍغ  ألاؾاؾُت الغ٦حزة ٞهي مى٣ٓنت؛ ٚحر ٧املت ْخ٣

ٍٓغ ؤن ٦ما اإلاجخم٘ لخ٣ضم غ ْا٢ِٗا جُ ٓص صْن  جد٣ُ٣ّ ًم٨ً ال َا٢اتها، ْجدٍغ ٓمت ْظ ٗاث مً مىٓ  الٗض٫ ٖلى ال٣اثمت الدكَغ

ْاة ْلُاث في ٢ًاًاَا ْبصماط الٟغم، ْج٩اٞا ْاإلاؿا ُٖٓت مً بض ال الؿُاؾاث َظٍ بَاع ْفي الكاملت، الخىمُت ْبغامج زُِ ؤ  ج

ٓلِا التي ٢ْضعاتها اإلاغؤة، ب٣ًاًا  اإلاجخم٘ ٍٓاث، مسخل٠ ٖلى ال٣غاع نى٘ في اإلاكاع٦ت جس ْعَا ٌٗؼػ  بما اإلاؿخ  ألاؾغة في ؤلاًجابي ص

ْع  بلى هىٓغ ْخحن ْاإلاجخم٘، ٓم الظي الض  بَاع في ؤبٗاصَا، ب٩ل الكاملت الخىمُت بَاع في بلُّ هىٓغ ؤن بض ال الخىمُت، في بّ ج٣

. الخًاعي  ْالخجضًض ألانالت ٖلى ال٣اثمت اإلاؿتهضٞت الخىمُت

ٓع٢ت َظٍ زال٫ مً جهضٝ ٞةهىا طل٪ بزغ ْٖلى . الخىمُت جد٤ُ٣ في زانت الٗغبُت اإلاغؤة مؿاَمت صعاؾت الى البدشُت ال

ٓع٢ت َظٍ في ْؾىدا٫ْ   صٞ٘ في بٟٗالُت ْحؿاَم حكاع٥ ؤن اإلاغؤة حؿخُُ٘ مضٔ ؤي بلى: الخالُت ؤلاق٩الُت صعاؾت البدشُت ال

. ؟ الخىمُت عجلت

ٕٓ َظا إلاٗالجت :  الخالُت الٗىانغ بلى هخُغ١  ؾٝٓ اإلآي

 2015 مازض 8 للمسؤة الدولي الُىم

ٓما٫ ْلي ً ش، ناوٗت الٗاصًت اإلاغؤة ٢هت َٓ للمغؤة الض ٓص التي ال٣هت َظٍ الخاٍع  امخضاص ٖلى اإلاغؤة هًا٫ بلى ؤنلِا ٌٗ

ن ْاة جد٤ُ٣ في اإلادغػ  الخ٣ضم اؾخٗغاى ؤظل مً ال٣ْغ م ْٖلى. اإلاغؤة ْجم٨حن الجيؿحن بحن اإلاؿا خغػ  مما الٚغ
ُ
 ما ج٣ّضم، مً ؤ

  بُٗضًً ػلىا
ً
ْاة جد٤ُ٣ بلى اإلااصي اإلاؿاع ًٖ ظضا  اإلاغؤة ُّٞ جدٓى الٗالم في بلض مً ٞما. الٗالمي الهُٗض ٖلى الجيؿحن بحن اإلاؿا

ْاة ٢ِٓا ُّٞ جخمخ٘ بلض مً ْما الغظل، م٘ جامت بمؿا ٓا٢٘ َظا ٨ٍْٟي. ْظّ ؤ٦مل ٖلى بد٣ عة لخإ٦ُض ْخضٍ ال ٓانلت يْغ  التر٦حز م

ْاة ٢ًَُتي ٖلى بكضة  الٗملُت في خُٓي  بؾِام ٞللمغؤة. 2015 ٖام بٗض إلاا الخىمُت زُت في اإلاغؤة ْخ١ٓ٣  الجيؿحن بحن اإلاؿا

ْلت بض ال. بالؿالم جىٗم مؿخضامت مجخمٗاث بىاء بلى الغامُت ْحها ج٨ٟل ْؤن اإلاجخم٘ في ال٩املت مكاع٦تها جًمً ؤن مً للض  في حؿا

. اإلاجاالث ظمُ٘ في الغظا٫، م٘ الخ١ٓ٣ 

: الخىمُت مفهىم: اوال

ٓٞحر حٗجي ٫ٓ  ٞغص ل٩ل ْالٓؾاثل الاؾالُب ْ آلالُاث ج ٍْت ٞغم ٖلى للخه ٓم بهظا ْهي. ْمخ٩اٞئت مدؿا  ٖلى جغ٦ؼ اإلاِٟ

:  عثِؿُت ٖىانغ ؤعبٗت الخىمُت ْحكمل الخىمُت، ٖملُاث مً مؿخُٟضا مكاع٧ا الٟغص ججٗل آزغ بمٗجى ؤي ؤلاوؿاوي؛ البٗض

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/116454/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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ٓٞحر:  ؤلاهخاظُت ٝ ج ٓا ختى لؤلٞغاص اإلاىاؾبت الْٓغ ٘ مً ًخم٨ى .  بهخاظُتهم ٞع

٫ٓ  في ألاٞغاص حؿاْي :  الاظخماُٖت الٗضالت .  الٟغم هٟـ ٖلى الخه

٫ٓ  يمان:  الاؾخضامت .  مؿخمغة اْ مؿخضامت جىمُت ٖلى ألاٞغاص خه

ٓٞحر:  الخم٨حن  في ْالخد٨م ال٣غاع اجساط في اإلاكاع٦ت مً ألاٞغاص ًخم٨ً ختى ْاإلااصًت، ْالخٗلُمُت الش٣اُٞت الٓؾاثل ج

ٓاعص   حٗىحهم التي اإلا

ٓظِت ْصاثمت، ْاُٖت مجخمُٗت بٗملُت ٦ظل٪ ْحٗٝغ ىُت بعاصة ٤ْٞ م الث بًجاص ؤظل مً مؿخ٣لت، َْ  ٩َُلُت، جد

ُٖٓت مؿخمغ ْجدؿحن اإلاٗجي، اإلاجخم٘ ل٣ضعاث مُغص بخد٤ُ٣ حؿمذ ْا٢خهاصًت ْاظخماُٖت ؾُاؾُت حُٛحراث ْبخضار  الخُاة لى

ُّٞ. 

غ ٌٗٝغ ت للخىمُت اإلاخدضة ألامم ج٣ٍغ اصة ٖملُت بإجها الخىمُت 1997 لٗام البكٍغ خت الخُاعاث ٍػ ٔ  الىاؽ ٖلى اإلاُْغ  ْمؿخٓ

ٓهّ ما ا ٞةن الخىمُت ًٖ الىٓغ ْبٌٛ. زابخت ؤْ جهاثُت لِؿذ الخُاعاث َْظٍ عزاء، مً ًد٣٣  حكمل الشالزت ألاؾاؾُت ٖىانَغ

ٍٓلت خُاة الِٗل ٖلى ال٣ضعة ت، ْا٦دؿاب ظُضة، صخت ْفي َ ٫ٓ  بٟغم ْالخمخ٘ اإلاٗٞغ ٓاعص ٖلى الخه  خُاة لِٗل الالػمت اإلا

  ٞالىاؽ الخض، َظا ٖىض الخىمُت ج٠٣ ال. الث٣ت
ً
ن ؤًًا   ٣ًضْع

ً
ت ظُضا  الٟغم ْبجاخت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخٍغ

 .ْؤلاهخاط لئلبضإ ؤمامِم

ٓم مؿماَا حُٛحر ْبن الشاهُت الٗاإلاُت الخغب مىظ ْالىامُت، اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  ؤظىضة ٖلى  الخىمُت ٢ًُت َغح بضؤ ٢ْض  الُ

م ْٖلى اإلاؿخضامت بالخىمُت ٌٗٝغ ؤنبذ ما بلى ت ألاَمُت مً الٚغ ٓا٫  الخىمُت ل٣ًُت اإلاغ٦ٍؼ  لم ٞةجها ال٣غن، هه٠ ٣ًاعب ما َ

 هٟؿِا، ألاػماث مً حٗاوي ماػالذ التي ْؤلاؾالمُت، الٗغبُت الض٫ْ  يمجها مً التي ،(الىامُت الض٫ْ ) الجىٓب ص٫ْ  في ؤَضاِٞا جد٤٣

ُٖٓت ه٣الث ؤي مٗٓمِا في جد٤٣ ْلم الاؾخ٣ال٫، مىظ مجها حٗاوي ٧اهذ التي  ؤْ الا٢خهاصي ؤْ الؿُاسخي اإلاجا٫ في بها، ٌٗخض ه

 .الاظخماعي

ٓخُض بها ًم٨ً التي الٗملُاث بإجها :اإلاخدضة ألامم ّٖغٞتها:  املجخمع جىمُت مفهىم ٓص ج ٓاَىحن ظِ ٓمت اإلا  لخدؿحن ْالخ٩

ٓا٫  ٢ضع بإ٢صخى ج٣ضمّ في ْاإلاؿاَمت  اإلاجخم٘ في الاهضماط ٖلى إلاؿاٖضتها اإلاجخمٗاث في ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاخ

 .مؿخُإ

ّٟ ُّٞ، ْجخم ، اإلادلي اإلاجخم٘  حؿتهضٝ التي الخىمُت هي: املجخمعُت الخىمُت  ،”ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ في ٞاٖلت ٦إصاة ْجْٓ

  لدكمل جدؿ٘ ٞهي ْبالخالي
ً
ٓاٖا ٔ  ؤه  ْالكباب ْالُٟل اإلاغؤة  ْجىمُت الا٢خهاصًت، ْالخىمُت الاظخماُٖت، الخىمُت )الخىمُت مً ؤزغ

٢ٓذ في ْهي ٔ  ٖلى ؤ٦بر جىمُت ٖملُت مً ظؼء طاجّ ال  .اإلاجخم٘ مؿخٓ

 املسؤة: زاهُا

غث   
ّ
ٓع  في اإلاغؤة ؾُ   ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في  ْزانت ْالخضًشت ال٣ضًمت الٗه

ً
ٓع  مً ؤؾُغا  ٧اهذ اإلاجاالث،خُض ظمُ٘ في ه

ٍْت ْمداعبت ٣ْٞحهت ْؤصًبت ْٞىاهت ْقاٖغة ٢ْايُت مل٨ت ٍٓت لؤلخاصًض ْعا ٟت الىب  .الكٍغ
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اًت في َا٢اتها ب٩ل ْحؿاَم ْج٨ضح ج٨ض اإلاجخمٗاث في  اإلاغؤة ػالذ ما آلان ْبلى  ٖلى ج٣٘ التي ألام ٞهي ؤؾغتها، ْؤٞغاص بُتها ٖع

لُت ٖاج٣ِا ظت ْهي ال٣اصمت، ألاظُا٫ جغبُت مؿْا ٓظّ البِذ جضًغ التي الْؼ ظت، ؤْ ؤزذ ؤْ بيذ ْهي ا٢خهاصًاجّ، ْج  َْظا ْػ

ْع  ًجٗل ٓم الظي الض   اإلاجخم٘ بىاء في اإلاغؤة  بّ ج٣
ً
ْعا ٓعجّ مً الخ٣لُل ؤْ بٟٚالّ ًم٨ً ال ص  .زُ

ْع  بهظا ال٣ُام ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة ْل٨ً ٠٢ٓ الض ُٖٓت ٖلى جخ تراٝ بلحها  اإلاجخم٘ هٓغة ه ْعَا ب٣ُمتها ْالٖا  اإلاجخم٘، في ْص

٢ِٓا ْجمخِٗا ت ْٖلم ْجإَُل جش٠ُ٣ مً هالخّ ما ْزانت بد٣  ال٣ُام ًم٨جها زم ْمً مضاع٦ِا، ْجٓؾُ٘ شخهُتها لخىمُت ْمٗٞغ

لُاتها ٫ٓ  ْٖلى ؤؾغتها، ججاٍ بمؿْا  . الٗامت الخضمت مجا٫ في ْاإلاكاع٦ت الٗمل مُضان صز

 ْجم٨ُجها اإلاغؤة جىمُت ب٣ًُت الٗالمي الاَخمام بضؤ ،1996 ب٨حن ماجمغ ْختى (75-1985) للمغؤة الٗالمي ال٣ٗض بضاًت ْمىظ

ا ؤصاء مً ْاَع  ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُاة مىاحي مسخل٠ في ال٣غاع اجساط في ْاإلاكاع٦ت الغظل، مشل بٟٗالُت ؤص

ْلُت ْاإلاىٓماث ْالُِئاث الض٫ْ  مً ٦شحر اَخمام الٗالمي الاَخمام َظا ْا٦ب ٢ْض ْالش٣اُٞت،  زال٫ مً ْطل٪ ْؤلا٢لُمُت، الض

ْاث مً ؾلؿلت ٣ٖض ْعاف ْ ْاإلاىا٢كاث الىض ا ٧ان ْاإلااجمغاث، الٗمل ؤ ل في باإلاىامت الٗغبُت اإلاغؤة ٢مت مىخضٔ آزَغ  ،2000 ؤبٍغ

 
ً
عا ٓٞمبر" باإلاٛغب الٗغبُت للمغؤة الاؾخصىاثُت ال٣مت ْماجمغ ،"2000 ال٣اَغة" الٗغبُت للمغؤة ألا٫ْ  ال٣مت بماجمغ مْغ  ،"2001 ه

٫ٓ  مىخضًاث  ٖضة بلى باإلياٞت الم، ْاإلاغؤة ْاإلاجخم٘، ْاإلاغؤة ْالؿُاؾت، اإلاغؤة خ  اإلاهجغ، بالص في ْاإلاغؤة ْالا٢خهاص، ْاإلاغؤة ْؤلٖا

 .ٖغبُت ص٫ْ   ٖضة في ٣ٖضث التي

ْع  للمغؤة ْباليؿبت ْظت ٦ةمغؤة لِا اإلاُٗاعي  ٞالض ْع  ؤي ، ْؤم ْػ ٢ّٓٗ الظي الض   ًخ٤ٟ ، بّ ال٣ُام مجها ًخ
ً
  اجٟا٢ا

ً
 م٘ ٦بحرا

ْعَا .  مّٗ ًخُاب٤ لم بن الٟٗلي ص

ْع    مً اإلاجخم٘ ؤْ ألاؾغة اخخُاظاث بقبإ بهضٝ اإلاجز٫  زاعط اْ صازل اإلاغؤة جاصًّ ا٢خهاصي وكاٍ ٧ل َٓ:الا٢خهاصي الض

ا ؤْ ٢ُاؾِا ًم٨ً ا٢خهاصًت ٢ُمت لّ اليكاٍ َظا ؤن ا٢خهاصًت،بمٗجى ٞاثضة جد٤ُ٣ زال٫   .ج٣ضًَغ

ْع  ٓماث مٗاٝع مً جخل٣اٍ ما ج٣ُُم ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة َٓ: الش٣افي الض الم ْؾاثل مً ْمٗل ْعَا ًضٖم بما اإلاسخلٟت ؤلٖا  في ص

  الخٗلُم ٍْلٗب ، الخاعجي الٗالم ٖلى ْالاهٟخاح الٗهغ ٢ًاًا مٗاٌكت
ً
ْعا   ص

ً
  اإلاغؤة هالذ ٧لما ؤهّ خُض اإلاجا٫ َظا في َاما

ً
 ٢ؿُا

  ؤ٦ثر ٧اهذ ٧لما الخٗلُم مً ؤ٦بر
ً
  ِٞما

ً
ْمت ْبصعا٧ا . الخاعجي بالٗالم الاجها٫ ًى٣لِا ٢ض التي الؿلبُت لئلًداءاث ْم٣ا

ْع  ٓم التي ألاوكُت َٓ: الؿُاسخي الض ٢ِٓا مماعؾتها في ْجخمشل اإلاغؤة بها ج٣ ٍٓذ خ٤ مشل ْاإلاضهُت الؿُاؾُت لخ٣  في الخه

ت ، اليؿاثُت ْالخىُٓماث الى٣اباث في ْاإلاكاع٦ت ، ْالىُابُت ( البلضًت ) الكٗبُت للمجالـ ْالترشر ، الاهخساباث  ًٖ الخٗبحر ْخٍغ

ْاة ، الغؤي ٓن  ؤمام ْاإلاؿا .  ال٣اه

 :إلاطالمُت املجخمعاث في املسؤة مياهت 

٢ٓ٘ ٖلى الخٗٝغ في الاظخمإ، ٖلم ٌٗخمضَا التي اإلاٗاًحر جخٗضص  زاللِا ْمً اإلاجخمٗاث، مً ؤي في اإلاغؤة جدخلّ الظي اإلا

ٔ  ْا٢٘ ٖلى الخٗٝغ ًم٨ً ت، مٗاًحر زالزت بًغاص الهضص َظا في ٍْم٨ً. اإلاجخمٗاث جل٪ ْمؿخٓ ٍَٓغ ت مدُاث حٗخبر ظ  مغ٦ٍؼ

٢ٓ٘ الزخباع  :ْهي ؤلاؾالمُت، اإلاجخمٗاث في ْم٩اهتها اإلاغؤة  م
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 طا٥، ؤْ البلض َظا في الؿاثضة ؤلاهخاط ٖال٢اث َبُٗت  ٔ ٓع  ْمؿخٓ ٔ  جُ ت مجها اإلااصًت -اإلاىخجت ال٣ٓ  في بما ُّٞ، -ْالبكٍغ

ٔ  طل٪ ٓع  مؿخٓ ٓع  الٟىُت، ْاإلاِاعة الخٗلُم جُ ٓم ْجُ ٓم ٖلُّ ًُل٤ ما ؤْ الش٣اُٞت، ْالخُاة الٗل ٓع  الُ  .ؤلاوؿاوي ؤْ البكغي  بالخُ

  ٔ ٢ٓغاَُت الخُاة مؿخٓ ت الضًم  .ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  ْالخٍغ

  ْع  ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُاة في ْم٩اهتها الغظل، ظاهب بلى  اإلاجخم٘ في ْم٩اهتها اإلاغؤة ص

تها جمخِٗا ْمضٔ ٢ِٓا بدٍغ  .مى٣ٓنت ٚحر ٧املت ْخ٣

ٍٓغ ؤن ٦ما  اإلاجخم٘ َظا لخ٣ضم ؤؾاؾُت ع٦حزة ٌٗض مجخمِٗا، صازل  اإلاغؤة جم٨حن ان  غ اإلاؿلمت اإلاغؤة ْا٢٘ جُ  ْجدٍغ

ٓص صْن  جد٣ُ٣ّ ًم٨ً ال َا٢اتها، ٓمت ْظ ٗاث مً مىٓ ْاة الٗض٫ ٖلى ال٣اثمت الدكَغ  ٢ًاًا ْبصماط الٟغم، ْج٩اٞا ْاإلاؿا

ْلُاث في اإلاغؤة ُٖٓت مً بض ال الؿُاؾاث َظٍ بَاع ْفي الكاملت، اإلاغؤة  ْبغامج زُِ ؤ  التي ٢ْضعاتها اإلاغؤة، ب٣ًاًا  اإلاجخم٘ ج

ٓلِا ٍٓاث، مسخل٠ ٖلى ال٣غاع نى٘ في اإلاكاع٦ت جس ْعَا ٌٗؼػ  بما اإلاؿخ  َظٍ مشل ْلخد٤ُ٣.. ْاإلاجخم٘ ألاؾغة في ؤلاًجابي ص

ٓا٠٢، جدلُل ٖلى ال٣اثمت اإلاىهجُت حٗخمض ْبغامج، زُِ ْي٘ بلى الٗغبُت اإلاغؤة مىٓمت جلجإ الٗامت، الؿُاؾاث  ْجدضًض اإلا

ْلُاث ألاَضاٝ .  الخىُٟظ ْآلُاث ْألا

ْلُاث َظٍ بَاع في ٍْإحي ٘ ٖلى الٗمل ألا   ْجم٨ُجها الٗغبُت،  اإلاغؤة ٢ضعاث ٞع
ً
  ؾُاؾُا

ً
  ْاظخماُٖا

ً
  ْا٢خهاصًا

ً
ٓهُا  في ٢ْاه

 :الخالُت اإلاجاالث

ٍٓت حُٗى خُض: ْالخٗلُم التربُت مجا٫ في - ْل ٓم جىُٟظ آلُاث اٖخماص زال٫ مً ألامُت، ٖلى لل٣ًاء طل٪ في ألا  ٖلى ج٣

 .بٗض ًٖ الخٗلُم ؤؾالُب حؿخسضم زانت بغامج ٖبر ال٨باع حٗلُم هٓام ْصٖم الخٗلُم، بلؼامُت جًمً جضابحر اجساط

ٍٓت حُٗى خُض: ْالبِئت الصخت مجا٫ في - ْل ؼ ألا ٢ٓاثُت، البرامج لخٍٗؼ  الصخت ْبصماط اإلاغؤة، صخت مً جدؿً التي ال

ٍٓت البرامج في الاهخسابُت   اإلادلُت، للمجخمٗاث الخىم
ً
اصة ْؤًًا  ؤٞغاص صخت ٖلى ْاو٩ٗاؾاتها البُئُت، باإلاساَغ  اإلاغؤة ْعي ٍػ

 .ألاؾغة

الم، مجا٫ في - ٍٓاث جبضْ خُض ؤلٖا ْل ٓعة م٩اٞدت ٖلى الٗمل:زال٫ مً طل٪ في ألا ٓع  ْاؾدبضا٫ للمغؤة، الؿلبُت اله  ن

ٓاػهت ْعَا بها حٗؼػ  مخ ٖٓاث حك٨ُل حٗخمض جىُٟظ آلُاث ٖبر طل٪ ًخم ؤن ٖلى الخىمُت، في ْمكاع٦تها اإلاجخم٘ في ؤلاًجابي ص  مجم

المُحن، مً زبراء ٓن  ؤلٖا لت ج٩ ٫ٓ  ًيكغ ما مغاظٗت ًٖ مؿْا الم، ْؾاثل في  اإلاغؤة خ ٓٞحر ؤلٖا ٓماث ْج ْص اإلاٗل ، ْالغص
ً
 ؤًًا

ْع  ًبرػ بٖالمي ٖمل ألًٞل اإلاىٓمت باؾم ظاثؼة ْجسهُو بُت بغامج ب٢امت بلى بياٞت ؤلاًجابي،  اإلاغؤة ص  جدثهم لئلٖالمُحن، جضٍع

ُٖٓت بغامج بٖضاص ٖلى ٢ِٓا اإلاغؤة لخ ُت ْْاظباتها بد٣ ٓهُت، الكٖغ ٓعة اإلاغؤة ج٣ضًم ٖضم ْٖلى ْال٣اه   ْالٗمل ؾلبُت، به
ً
 م٘ ؤًًا

ِاع اإلاضعؾُت، باإلاىاهج الىٓغ بٖاصة ٖلى الٗغبُت، الض٫ْ  في التربُت ْػاعاث ٨ت اإلاغؤة  إْل ٍْت ٦كٍغ  .ْاإلاجخم٘ ألاؾغة بىاء في مدؿا

ٕٓ الخسُُِ ؤؾلٓب ٖلى اإلاىٓمت اٖخمضث: الاظخماعي اإلاجا٫ ْفي - ٓم ْجبجي الاظخماعي، للى  باإلاكاع٦ت، الخسُُِ مِٟ

 .اإلام٨ىت اإلاك٨الث مً ْألاؾغة اإلاغؤة لخماًت الٗغبُت ألاؾغة جماؾ٪ ٖلى ْالخإ٦ُض

ٍٓت بُٖاء اإلاىٓمت حٗخمض: الا٢خهاصي اإلاجا٫ ْفي - ْل  ؤزاٍع ْجسٌُٟ ال٣ٟغ وؿبت زٌٟ ٖلى ْالٗمل ال٣ٟغ، إلاك٩لت ألا

ٟي، ال٣ُإ في زانت اإلاغؤة، ٖلى ٓٞحر زال٫ مً الٍغ ب الٗمل ٞغم ج ٖاث ب٢امت في ْالخٓؾ٘.. للمغؤة اإلاالثمت ْالخضٍع  اإلاكْغ

ت ْالبرامج الهٛحرة  .اإلاىخجت ألاؾٍغ
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ٍٓاث ٞةن: الؿُاسخي اإلاجا٫ ْفي - ْل اصة زال٫ مً للمغؤة، الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت صٖم هي الٗغبُت اإلاىٓمت ؤ  في جمشُلِا وؿبت ٍػ

ُٗت اإلاجالـ ٓا٢٘ الدكَغ   ال٣غاع، ْم
ً
اصة ْؤًًا ٍٓت وؿبت ٍػ  ..اإلاضوي اإلاجخم٘ ْمىٓماث ْالى٣اباث، ألاخؼاب في  اإلاغؤة ًٖ

ٓوي اإلاجا٫ في ؤما - ٍٓاث ٞةن: ال٣اه ْل ٗاث حٗضًل اإلاىٓمت ؤ ٫ٓ  التي الدكَغ  ؤق٩ا٫ ْبػالت الٗغبُت،  اإلاغؤة مكاع٦ت صْن  جد

ٖٓت بوكاء ٖلى حٗخمض آلُاث ٖبر ْطل٪ يضَا، الخمُحز ٓهُت مجم ٓة إلػالت حؿعى ٖغبُت، ٢اه ٓوي الىو بحن الٟج  ْالخُب٤ُ ال٣اه

ٓا٢عي  .لّ ال

ٓعي الٗمل ْفي الخىمُت في اإلاغؤة مكاع٦ت ٖلى حٗخمض ؤن البض اإلاجخمُٗت الخىمُت جدضًاث ٖلى لل٣ًاء زُِ ؤي ٞةن لظا  الُ

 .اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ْفي

 :الخىمُت في املسؤة مظاَمت: زالثا

 : والثلافُت الاحخماعُت الخىمُت في املسؤة مظاَمت

 ال٣ُام ٖلى حؿاٖضَا التي اإلاجخم٘ مً اإلا٣ضمت الخضماث مضٔ ٖلى ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت اإلاغؤة بؾِاماث صعظت حٗخمض

ْاع، بهظٍ ٓخضاث الاظخماُٖت للخضماث ميكأث في ْجخمشل ألاص ْع  الاظخماُٖت، ٧ال ب ْمغا٦ؼ الخًاهت، ْص ًٍٓ الخضٍع  اإلانهي، ْالخ٩

ٓظُّ ْم٩اجب ت، ْالاؾدكاعاث الخ الصة، ْمؿدكُٟاث الٗامت اإلاؿدكُٟاث في اإلاخمشلت الصخُت الخضماث ْمغا٦ؼ ألاؾٍغ  ال

اًت ْمغا٦ؼ ٓلت ٖع ٓمت، الُٟ الم، ْؾاثل في جمشلذ التي الش٣اُٞت الخضماث ْميكأث ألاؾغة، جىُٓم ْمغا٦ؼ ْألام  ْاإلا٨خباث، ؤلٖا

ايُت ْألاهضًت  .ْالاظخماُٖت الٍغ

ْل٨جها الخضماث بلى خاظت في اإلاغؤة ْلِؿذ   خاظت في ٣ِٞ،
ً
ضاص بٖضاصَا بلى ؤًًا  َظٍ ب٩ل ال٣ُام مً ْجم٨ُجها الجُض ؤلٖا

ض اإلاجخم٘ ٧ان ؤلاؾِاماث،ٞةطا ْعًَ ؤصاء ٖلى ٌؿاٖضًَ ؤن الخىمُت،ٞٗلُّ في ٧املت اليؿاء مؿاَمت مً الاؾخٟاصة ًٍغ ضاص ص  باإٖل

ٍْخًمً جدمل ٖلى حؿاٖضًَ التي ْؤلاظغاءاث لُتهً، ضاص َظا مؿْا ٓماث بإلاامًِ ؤلٖا ٓاحي في ال٩اُٞت باإلاٗل  الصخُت الى

ضاص َظا ًخًمً ْالبُئُت،٦ما ْالش٣اُٞت ٓماث َظٍ اؾخسضام ٖلى مِاعاتهً   جىمُت ؤلٖا ٓاحي ٧ل في اإلاٗل ْجضُٖم ه  الخُاة،

ْبًماجهً ْعًَ بإَمُت اججاَاتهً، ٓعي ْجىمُت مجخمًِٗ جىمُت في ص ً لضحهً الش٣افي ال ْع  ما ٖلى لخخٗٞغ ٓلًِ ًض  اإلادلي الٗالم في خ

ً ْلخٗٞغ ٢ًِٓ ْالخاعجي، َْظا خ٣ ٤ ًٖ بال ًخإحى ال ْْاظباتهً، ض ٍَغ  اإلا٣ضمت الش٣اُٞت ْالبرامج الخٗلُمُت الخضماث مً اإلاٍؼ

 .للمغؤة

 :في الخىمُت لخد٤ُ٣ ْالاظخماعي الا٢خهاصي البىاء في  اإلاغؤة مؿاَمت ؤَمُت ْجخجلى

جي؛ الضزل اػصًاص -1 اصة ْبالخالي الَٓ عي  اإلاا٫ عؤؽ جغا٦م ٍػ  .الخىمُت بغامج إلهجاح الًْغ

ٓن  الظًً الؿ٩ان وؿبت مً ٦بحر خض بلى الخ٣لُل  -2  وؿبت جؼصاص ْبظل٪ اإلاىخجحن، ٖلى ٖالت ؤي ٣ِٞ، ٦مؿتهل٨حن ٌِٗك

ٓظّ اإلاا٫ عؤؽ ٓمي الضزل مً اإلاؿتهل٪ اإلاا٫ عؤؽ خؿاب ٖلى البىاء، بلى اإلا  .ال٣

3-  ٘  .الخىمُت لخد٤ُ٣ ألاؾاسخي الغ٦ً َْٓ الاظخماعي؛ الٗمل بهخاظُت ٞع
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 الحىىمُت ػير الخىظُماث في املسؤة مشازهت

ا ؤ٢ضمِا مً مخٗضصة، ؤهماٍ في لليؿاء ألاَلي اليكاٍ ًخمشل   ْؤ٦ثَر
ً
ٖٓا ت الجمُٗاث قُ  الجمُٗاث ْهي اليؿاثُت، الخحًر

٠٢ٓ مً اإلاك٨الث ْمٗالجت الُٗٓب ْبنالح جغمُم بالخالي ْجدا٫ْ  ْؤلاخؿان، بالبر جغجبِ التي  ؤنىاٝ ؤ٦ثر ْهي بنالحي، م

  الجمُٗاث
ً
اظا   ْع

ً
ت ظمُٗاث جاعة ْهي. ْٖغا٢ت   وؿاء، ٞحها حؿاَم” مسخلُت“ زحًر

ً
ٔ  ْجاعة ت ظمُٗاث ؤزغ ت، وؿاثُت زحًر  ال نٞغ

 ..وؿاء بال ٞحها حٗمل

 ٞةجها الؿلُت، زاعط ألاخؼاب َظٍ ٧اهذ ٞةن زاعظِا، ؤْ الؿلُت في بإخؼاب مغجبُت وؿاثُت، ْاجداصاث ظمُٗاث َْىا٥

٢ِٟٓا للمغؤة هٓغتها ْجغبِ الَٓىُت، بالخغ٦ت جغجبِ ٢ض ٓجي، بم ٓل  ٞهي الؿلُت، في ألخؼاب الخابٗت اإلاىٓماث جل٪ ؤما ؤلاًضً

 .البحر٢ْغاَُت مً ٖالُت بضعظت ْجدؿم الخؼب، بَاع في جخدغ٥

ٓاٞغة ْؤلاخهاءاث البُاهاث ْحكحر ٓعة اليؿاثُت اإلاكاع٦ت ي٠ٗ بلى الٗغبي الهُٗض ٖلى اإلاخ  الخىُٓماث في ٖامت، به

  ألاَلُت، ْالجمُٗاث
ً
ٓاظض الى٣ابي، الٗمل في يِٟٗا ًٖ ًٞال   اإلاغؤة  ْج

ً
ٍٓاث ٖلى ؤؾاؾا  ْبالخالي ال٣ُاصًت، صْن  ال٣اٖضًت اإلاؿخ

ٓا٢٘ ًٖ ابخٗاصَا ب٣اث ٞئاث مً الخىُٓماث، َظٍ في اإلاكاع٦ت َظٍ جإحي ٦ما. ال٣غاع نى٘ م  ًمل٨ً ممً مُٗىت اظخماُٖت َْ

٢ٓذ ت ٞئاث مً ٦ْظل٪ ْاإلاا٫، ال   مخإزغة ٖمٍغ
ً
، ألاعبٗحن ؾً بٗض وؿبُا

ً
ٓن  ال ختى ٚالبا اًت، بلى خاظت في ؤَٟا٫ َىا٥ ٩ً  الٖغ

ٖٓب الخًغي، بالُاب٘ الٛالب في الخىُٓماث َظٍ جدؿم ٦ما  ْؤظُا٫ ْمىا٤َ ٢ُاٖاث تهمِل ٌٗجي مما الخًغ، وؿاء ٞدؿخ

ب٣اث   طل٪ ًاصي الٗغبي، اليؿاجي ألاَلي الٗمل في اإلاكاع٦ت ًٖ اظخماُٖت، َْ
ً
ٓن  نُاٚت بلى خخما  بَاع في ألاَلي، اليكاٍ مًم

ت ؤوؿا١  .الٗغبُاث اليؿاء مً الٗٓمى الٛالبُت جمشل ال ٢ُْمُت، ْز٣اُٞت ٨ٍٞغ

 الخطىعي العمل في املسؤة مشازهت

  اإلاؿلماث اليؿاء جلٗب
ً
ْعا   ص

ً
ٓعي الٗمل ماؾؿاث في باعػا ت ْالجمُٗاث الخُ ٓاعص بصاعة في اإلاكاع٦ت للمغؤة ٍْم٨ً الخحًر  م

ٓعي الٗمل ت اإلاِاعاث جمخل٪ ْؤجها زانت الُ   جلٗب ؤن ًم٨ً ٦ما الخسُُِ، ٖلى ْال٣ضعة ؤلاصاٍع
ً
ْعا   ص

ً
ٍٓغ في باعػا ٓاعص، َظٍ جُ  اإلا

ًٖ ٤ ٓا٫ َظٍ حكُٛل ٍَغ ا ألام  .ْاؾدشماَع

ْاع َظٍ ؤصاء ٞةن لظا ٓع  الٗامالث، اليؿاء زبراث مً ٌٗم٤  اإلاغؤة ٢بل مً ألاص ت، ؤلابضاُٖت ٢ضعاتهً ٍُْ  ْالابخ٩اٍع

ض اإلاِاعاث، مً الٗضًض ٨ٍْؿبهً  ْالا٢خهاصًت، الاظخماُٖت اإلاك٨الث بٌٗ خل ٖلى ٌؿاٖض ٦ما جٟاٖلًِ، هُا١ مً ٍٍْؼ

ٓع  ْال٣ٟغ، البُالت مك٩لت عؤؾِا ْٖلى الٗغبُت، اإلاجخمٗاث في ْاإلادلُت الٗاإلاُت الخٛحراث ًٖ الىاظمت  الصخُت الخضماث ْجضَ

ٓن  ؤجها بلى باإلياٞت ْالخٗلُمُت،  الخهاثو جدؿحن في اإلاؿاَمت لِا ؾُدُذ مما اليؿاء، مً الٗضًض مكا٧ل جِٟم ٖلى ٢اصعة ؾخ٩

ٌ ل٣ُإ اإلاسخلٟت، ت ْالا٢خهاصًت الخٗلُمُت الخهاثو ْمجها الٗغبُت، اإلاجخمٗاث في اليؿاء مً ٍٖغ  .ْالصخُت ْألاؾٍغ

ٓظض الخ٣ُ٣ت ْفي    اإلاغؤة بقغا٥ بلى جضٖٓ ؤؾباب، ٖضة ج
ً
  بقغا٧ا

ً
 اإلااؾؿاث في الا٢خهاصي ال٣غاع نى٘ في ٧امال

ت،ألن ٓعي، الٗمل جىاؾب مِاعاث للمغؤة الخحًر ت،بط ؤلاصاعة مباصت م٘ زام بك٩ل ْجدىاؾب الخُ  الٗضًض اإلاغؤة ا٦دؿبذ الٗهٍغ

ٓاعصَا بصاعة في زبرتها ْا٢٘ مً اإلاِاعاث جل٪ مً لُاتها ٢ُامِا ْفي ال٤ًُ، ٢ْْتها الصخُدت م ٓٞحر اإلاخٗضصة، بمؿْا اًت ْج  الٖغ

٢ٓذ في مِام بٗضة ال٣ُام ٖلى ال٣ضعة َْظٍ ألاؾغة، صازل ؤظغ صْن  بالٗمل ْال٣ُام ، زمُىت هٟؿّ ال
ً
ا ًم٨ً ظضا  مً اؾدشماَع

ٓعي، الٗمل ماؾؿاث في  اإلاغؤة مؿاَمت بقغا٥ زال٫ اصة بلى طل٪ ًضٞ٘ ٦ما الخُ  اإلااهدت الُِئاث في  اإلاغؤة جمشُل وؿبت ٍػ

ما٫ ْاإلاخل٣ُت ْع  ال٣ُام للمغؤة طل٪ ؾُدُذ خُض ْالخحر، البر أٖل  جلبي التي الخضماث مً الٗضًض بًها٫ في زانت خُٓي، بض
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ٓم اإلاغؤة،٦ما اخخُاظاث ْع  اليؿاثُت اإلاىٓماث ج٣  جإَُل هاخُت مً زانت الجِاث، َظٍ م٘  اإلاغؤة مكاع٦ت جُٟٗل في ؤؾاسخي بض

ب  .اإلااؾؿاث َظٍ في الٗمل ؤهٓمت جخُلبها التي ْالٟىُت، اإلاِىُت اإلاِاعاث ٖلى اإلاغؤة ْجضٍع

ْع  جٓن٠ُ ًم٨ً طل٪ ٖلى ْبىاءً  ت الجمُٗاث في الٗاملت للمغؤة الخىمٓي  الض  :بإهّ الخحًر

ْع  - ٖاث مً ٖضًض جإؾِـ في ًخمشل ٢ُاصي ص  مً الٗضًض جىُٟظ في الخام ال٣ُإ م٘ ْاإلاكاع٦ت ؤلاهخاظُت اإلاكْغ

ٖاث  .الاظخماُٖت  الخىمُت ْجد٤ُ٣ الا٢خهاص لضٖم اإلاكْغ

ْع  ـ ْاع جٟهُلي ص ب في ًخمشل اإلاغؤة، ألص ٖاث، ْب٢امت اإلاك٨الث ْخل الخضٍع  ل٣ُإ متزاًضة ٖمل ٞغم ْبًجاص اإلاكْغ

ٌ ُٟت ال٣ُاٖاث في اليؿاء مً ٍٖغ ت الٍغ  .ْالخًٍغ

ْع  ـ ٍٓل زال٫ مً اإلاغؤة، بسهاثو لالعج٣اء  الخىمُت لبرامج جيكُُي ص ٖاث ْجإؾِـ البرامج مً لٗضًض الخم  مكْغ

 .للمغؤة ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت بالخهاثو لالعج٣اء زضمُت،

ٓٞغ ؤن ًجب ، الخحر ماؾؿاث في اإلاغؤة مكاع٦ت جخٗؼػ  ْختى  :ؤَمِا مخُلباث ٖضة للمغؤة جخ

ٓٞحر - ٢ٓذ ج ما٫ ٖلى ْؤلاصاعة لئلقغاٝ ْالالػم، ال٩افي ال ٖاث ألٖا  .زضماتها ْجيؿ٤ُ بها ألاصاء َغ١  ْمخابٗت ْاإلاكْغ

ت، للماؾؿاث اإلاالُت ال٣ضعة ْجد٤ُ٣ الخحري، الٗمل مجا٫ في ْالابخ٩اع ؤلابضإ ٖلى ال٣ضعة - ٤ ًٖ الخحًر ٓعة ٍَغ  بل

ٖاث لبرامج ؤ٩ٞاع ت، ْمكْغ ٍٓغ ٖلى ٌؿاٖض مما اإلاؿاٖضاث، لِظٍ اإلاخل٣ُت اليؿاثُت للمىٓماث باليؿبت زانت اؾدشماٍع  جُ

ٓاعص  .زاعظُت مهاصع مً اإلا٣ضمت اإلاؿاٖضاث ؤْ الظاجُت، اإلا

: خاجمت

ْاة ْجم٨ُجها اإلاغؤة خ١ٓ٣  مجا٫ في جد٤٣ الظي بالخ٣ضم الٗالم قٗٓب ؾاثغ جدخٟل م .الجيؿحن بحن ْاإلاؿا  الخ٣ضم َظا ان ٚع

  ْل
ً
ٍْ  ْٚحر بُُئا ٓاظّ اإلاغؤة ؤضخذ الخاالث بٌٗ ْفي مدؿا   ْؤ٦ثر ظضًضة جدضًاث ج

ً
 .ح٣ُٗضا

ٓن  اإلاغؤة مؿخ٣بلٝ ٦ِٓا في جدمل ٞاإلاغؤة مجخمٗاتها بمؿخ٣بل مَغ ْط في مجخم٘ ُّٞ جىمٓ الظي اإلاجخم٘ نٟاث ؾل  ؤ

 ٫ٓ ّٖ لِؿىض ٢ُم ًٖ ًبدض الخد دت ٦إي اإلاغؤة ْ الؿُاسخي الاظخماعي مكْغ ْعَا ؾِخدضص اإلاجخم٘ قغاثذ مً قٍغ  َظا ٤ْٞ ص

ٕ ْع  بتر٢ُت الض٫ْ  اَخمام بن ْلِظا اإلاكْغ جها بما اإلاغؤة ص
ّ

ـم٨  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخىمُت في ْالٟٗلُت الٟٗالت اإلاؿاَمت مً ًُ

ً، الخاصي ال٣غن  في الخدضًاث ؤٖٓم خل ٖلى ؾِؿاٖض مكاع٦تها صٖم ،ٞان ت بهٟت ْجهضٔ ْالٗكٍغ ٍَٓغ ٔ  للخدضًاث ظ  ال٨بر

ْاة ْاوٗضام ال٣ٟغ مشل  .ألامً ْاوٗضام اإلاغؤة يض ْالٗى٠ اإلاؿا

: املساحع

ٓلُٓ 8 -6 ،صمك٤"الٗغبُت للمغؤة الخىاٞؿُت ْال٣ضعاث اإلاِىُت اإلاِاعاث جىمُت" ٖمل، ْعقت فى م٣ضمت ْع٢ت - ٓػ   –ً  جم
ٓاظّ التى الخدضًاث ،2009  .الكاملت الخىمُت فى اإلاغؤة مؿاَمت ج

ص صهُا الؿُضة - ٓعٔ باْع  الب٣إ -ألاخمغ صًغ ؾُضاث عابُت مباصعة ،اإلاؿخضامت الّغٍُٟت الخىمُت في اإلاغؤة مؿاَمت،الخ
 ,لبىان–

٫ٓ  ٖمل ْع٢ت - ْع  -خ ٓمُت الٛحر ْاإلاىٓماث الُِئاث في الٟلؿُُيُت اإلاغؤة ص  .خ٩

ْع  - ٓلى ٖبض َاًل ؤلاؾالم، في للمغؤة الا٢خهاصي الض  .َكُٓف اإلا
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 ظامٗت ببت، بًمان-ؾالمي الجؼاثغ،مىحرة في للمغؤة الا٢خهاصي للخم٨حن ٦إصاة اإلاخٓؾُت ْ الهٛحرة اإلااؾؿاث -
ت اإلااؾؿاث ؤصاء مجلت الجؼاثغ، –ْع٢لت –مغباح ٢انضي  .03/2013 الٗضص – الجؼاثٍغ

ٓا٢٘ في الٛغب في اٚلبها وكإ التي اإلاٟاَُم مٓي٘ بالخىمُت، ْٖال٢تها اإلاغؤة ْجم٨حن جدغع  إلاٟاَُم ه٣ضي ٖغى -  ال

 .ظاص الٗغبي،بنالح
ٓن  الٗغبُت اإلاغؤة مؿخ٣بل - ٓاؾُت22:21:00 07/03/2012"مجخمٗاتها بمؿخ٣بل مَغ ٓا٫/ الٗغبي اإلاؿاع ب  ؽ.ه

 ، http://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/8219.html#ixzz3QbW9gLun 

 

 
 
 

 

 

  

http://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/8219.html#ixzz3QbW9gLun
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م اللسآن في املسؤة صىزة  (جدلُلُت دزاطت) الىٍس

 بؼداد -العسبُت اللؼت كظم  -الجامعت ألاعظم إلامام ولُت/ إبساَُم خلُل الدًً ضُاء مدمد. د.م

                               

: البدث ملخص

م ال٣غآن ظاء ٫ٓ  ْْضر م٩اهتها، ْبُان اإلاغؤة، خا٫ بنالح ؤظل مً ؾامُت بمباصت ال٨ٍغ  اإلاباصت َظٍ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الغؾ

َا ٓعة لُدىا٫ْ  َظا بدشىا ظاء ٞلظا .ْم٩ان ػمان ل٩ل نالخت زابخت مباصت ْهي ْقغخِا ْؤ٦ضَّل  ال٣غآوي، الخُاب يٓء في اإلاغؤة ن

م، ال٣غان بُجها التي زهاثهِا خُض مً ْعَا بلحها، ؤقاع التي ْشخهُتها ال٨ٍغ  ال٣غان آًاث في ظاء ٦ما ْاإلاجخم٘، ألاؾغة في ْص

م،   ال٨ٍغ
ً
٢ِٓا ٖغى ًٖ مبخٗضا ٖٓاث مً هي بط ْْاظباتها خ٣ . ْصعاؾت بدشا ؤقبٗذ التي اإلآي

٫ٓ  ألظل :  هي عثِؿت، مباخض ؤعبٗت ٖلى البدض ٢ؿم الِضٝ َظا بلى الٓن

ٓان ظاء ٢ْض: ألا٫ْ  اإلابدض    ٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاغؤة زهام)):بٗى ْلىا ،  ال٣غآن بُجها التي الخهاثو ؤَم ُّٞ جىا

م ٓان ظاء ٢ْض: الشاوي ْاإلابدض. الخ...ْال٠ًٗ ْالٓي٘، الخمل الؿ٨ً،: مشل الغظل، ًٖ اإلاغؤة جمحز التي ال٨ٍغ  شخهُت)):بٗى

٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاغؤة ْلىا ، م، ال٣غآن في ْعصث التي شخهُت مٗالم ؤبغػ  ُّٞ جىا  ْالخ٨مت الٗباصة، مً ال٨ٍغ

ٓة، ْالخ٣ٗل، ٓان ظاء ٢ْض: الشالض ْاإلابدض.الخ....ْالخدمل ْال٣ ْع )):بٗى ٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في ألاؾغة في اإلاغؤة ص ْلىا ،  جىا

ْاع ُّٞ م ال٣غآن ٞحها جدضر التي ألاص ٓجها مً ألاؾغة، في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٧  
ً
  ؤما

ً
ْظت ْؤزخا   ْػ

ً
 ظاء ٢ْض: الغاب٘ ْاإلابدض. ْبيخا

ٓان ْع )):بٗى ْلىا ٢ْض ،((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاجخم٘ في اإلاغؤة ص ْاع بٌٗ ُّٞ جىا  التي ألاؾغة هُا١ زاعط الاظخماُٖت ألاص

م ال٣غآن ٞحها جدضر ٓجها: ْمجها اإلاغؤة، ًٖ ال٨ٍغ .  ْالٗاملت ْاإلاباٌٗت، ْاإلاِاظغة، مل٨ت، ٧

 

Research Summary: 

Koran came sublime principles for the reform of the situation of women, and the statement of its position, and explained 

the Prophet Muhammad, peace be upon him these principles and confirm and explain a valid fixed principles of every 

time and place. Hear and be guided came discussed this to deal with the image of women in the light of Quranic 

discourse, in terms of characteristics which, including the Koran, and the character referred to, and their role in the 

family and society, as stated in the verses of the Koran, away from the presentation of their rights and duties as it is one 

of the topics that exhaustively researches and studies  .  

In order to reach this goal of Research on four topics boss, are: 

    First topic: came entitled: ((Characteristics of women in the light of Quranic discourse)), we have dealt with the most 

important characteristics, including the Koran that distinguish women from men, such as: housing, pregnancy and 

childbirth, and weaknesses ... etc. The second topic: came entitled: ((figure women in the light of Quranic discourse)), 

we have dealt with the most high-profile landmarks mentioned in the Koran, of worship, wisdom and prudence, 

strength, and endurance .... Alkh.oualembges III came entitled: ((the role of women in the family and in the light of 

Quranic discourse)), we have dealt with the roles in which the Qur'an spoke about the women in the family, of being a 
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mother and a sister, wife and daughter. The fourth topic: came entitled: ((the role of women in society in the light of 

Quranic discourse)), we have dealt with it some of the social roles outside the family in which the Qur'an spoke about 

women's domain, including: being a queen, and migratory, and the pledge of allegiance, and labor . 
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 الغخُم الغخمً هللا بؿم

 

 امللدمت

ْلحن ؾُض ٖلى الدؿلُم ْؤجم الهالة ْؤقٝغ الٗاإلاحن، عّبِ  هلل الخمض   ً، ألا الها ؾُضها ْآلازٍغ  ْٖلى ألامحن اإلاهُٟى مدمض ْم

 .ؤظمٗحن ْصخبّ آلّ

ا   :   بٗض ؤمَّل

٠٢ٓ ٌٗضٝ   ٓعة اإلاغؤة مً ؤلاؾالم م  بٌٗ ؤجبإ ٖىض ؾاثضة الجؼا٫ ال٣ضًمت اإلاجخمٗاث في عسخذ التي ْألاعاء اإلاٗخ٣ضاث ٖلى ز

ٓاث٠ الضًاهاث لم ْحٗؿ٠ اخخ٣اع ٧لِا ظاخضة، هٓغة اإلاغؤة بلى جىٓغ ٧اهذ التي الكغ٢ُت، ْالُ ْْ. 

ْػن ٖىضَم الجاَلُت في اإلاغؤة ٧ْاهذ   ٓا الخ١ٓ٣، ال٦ُان لِا ال ٓن  ٧ْاه ن بةوؿاهُتها ٌك٩ ها ٍْْغ  الضًً، بخل٣ي ظضًغة ٚحر ؤجَّل

 ٫ٓ ٓجها الهاص٢حن، اإلاامىحن م٘ الجىت ْصز ٓن  ب٨غامتها، الالث٤ الخ٣ُ٣ي الاخترام الًدترم   ج٨ً ٞلم بإَلُتها، الٌٗتٞر
َّل

 يمً بال

ٓزتها، بد٨م ْناًخّ ْجدذ للغظل، الخابٗت ألاقُاء ٓعة ٞهي شخهُتها، ؤَضعث زم ْمً ؤه  ْالكغاء، للبُ٘ ٖغيت بل آمغة، ال مإم

ٓص في ٖلحها اإلاخمحز الغظل بها ًخد٨م ٓظ . الخُاة ٢ُض ٖلى ْهي ْؤصَا ؤْ ب٣خلِا ُٞإمغ مٗخ٣ضاتهم، في ٦ما ال

  هبُّ هللا بٗض ٧ان ْل٣ض
ً
  (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى) مدمضا

ً
غ اهُال٢ا مِا الجاَلُت، مٓالم مً اإلاغؤة لخدٍغ   ْج٨ٍغ

ً
  بيخا

ً
ْظت   ْػ

ً
 ْظاء. ْؤما

لى، بلى الخًٌُ مً اإلاغؤة بٓي٘ لُيخ٣ل ؤلاؾالم ٓص، بلى الٗضم مً بها ٣ٟٞؼ ألٖا ٓظ  بوؿاهُتها، ٧امل بلى بوؿاهُتها في الكِ٪ّ  ْمً ال

.  ألاَلُت ٧امل بلى ألاَلُت ٣ٞضان ْمً ال٨غامت، ؤٖلى بلى اإلاِاهت مىخهى ْمً

٘ ْظاء    ٓن  ؤلاؾالمي الدكَغ ٓاث، ٖبض ًٖ اإلاغؤة لُه   بها الاؾخمخإ ْٞخىت الكِ
ً
  اؾخمخاٖا

ً
، ظيؿُا

ً
ٓاهُا   ٍْجٗلِا خُ

ً
 ٖىهغا

 
ً
٢ِٓا لِا ٣ٞغع  ُّٞ، حِٗل الظي اإلاجخم٘ في ٞٗاال ٖت خ٣ ٓزتها، اؾخٛال٫ ٚحر مً ماحؿخد٤ ْؤُٖاَا ْالشابخت، اإلاكْغ  الجمل٤ أله

. الخ٣ُ٣ُت ؤلاوؿاهُت ٦غامتها بّ ًد٤٣ ما ٧ل لِا ْؤزبذ لِا،

م ٢ْض      اإلاغؤة ؤلاؾالم ٦غَّل
ً
ما ش ٌكِض لم ج٨ٍغ   لّ الخاٍع

ً
ٓعٍ ٖبر مشُال ٍٓلت، ٖه م ال٣غآن هؼ٫  ٣ٞض الُ ٫ٓ  ٖلى ال٨ٍغ  هللا نلى)هللا عؾ

م ال٣غآن ل٨ىّ بىاجّ، ٍْإص وؿاءٍ ٣ًصخي ُّٞ اإلاجخم٘ ٧ان ٢ْذ في(ْؾلم ٖلُّ   ظاء ال٨ٍغ
ً
  مىهٟا

ً
 م٘ ْخضتها ؤ٦ضَّل  لِا، ْم٨غما

ٓا الىاُؽ  ؤحها ًا)):٢ا٫ بط الخل٤ ؤنل في الغظل ٨م اج٣ ـٍ  مً زل٨٣م الظي عبَّل ظِا مجها ْزل٤ ْاخضٍة، هٟ   ْػ
َّل

  مجهما ْبض
ً
  عظاال

ً
 ٦شحرا

ٓا ْوؿاء، َٓن  الظي هللا ْاج٣ ِّ  حؿاءل   ٖل٨ُم ٧اَن  هللا بنَّل  ْألاعخام، ب
ً
ا مّٗ، ،ْزاَبها(1:اليؿاء( )(ع٢ُبا ٓاٍع ْط٦َغ ٓع  ٧ل في بج  ألام

لُتها ْؤ٦ضَّل  ْالخهض١، ْؤلاهٟا١ ْالٗظاب، ْالجؼاء ْالكغ٥، ٧اإلًمان ال٣ٗضًت لُخّ ٖملِا ًٖ مؿْا ها ٦ما ٖملّ، ًٖ ْمؿْا  ؤجَّل

ٓع  في ٖىّ جباًيذ ا ؤم م، ال٣غآن ط٦َغ  مً ٖلحها ٢ْغع  للغظل، ٞغيّ ما الخ١ٓ٣  مً لِا ْٞغى. ْالضًت ْاإلاحرار ٧الكِاصة ال٨ٍغ

ٓاظباث ًَّل )):حٗالى ٢ا٫ ٖلُّ، ما٢غع  ال ُِ ، الظي مشل ْل ًَّل ًَّل  ْللغظا٫ ٖلحه ؼٌل  ْهللا صعظت، ٖلحه ْؤ٦بر(288:الب٣غة()(خ٨ُمٌل  ٍٖؼ  َظا مً ،

م حٗالى هللا انُٟى ٣ٞض ؤلانُٟاء، ٧لّ ٓاع ٖمغان ابىت مٍغ م ْؤيُّ  ألاهبُاء، انُٟاء بج   ظٗلِا في اإلاغؤة بّ خُٓذ ج٨ٍغ
ً
ْة  ٢ض
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ً
  للمامىحن ْمشال

ً
، وؿاء ظمُٗا

ً
ٓلّ في ْعظاال   هللاُ  ْيغَب  )):حٗالى ٢

ً
ٓا للظًً مشال ٓن  امغؤث آمى م()(ٖٞغ م مٓاَغ ،بنَّل (11:الخدٍغ  ج٨ٍغ

ٓاحي ظمُ٘ قملذ ْٖىاًتها ٦شحرة، للمغؤة ؤلاؾالم ٓع  في اإلاغؤة ًٖ الخضًض ظاء ٢ْض.خُاتها ه م ال٣غآن مً ٦شحرة ؾ ٓعة ال٨ٍغ  ٦ؿ

غاٝ، ٖمغان، ْآ٫ الب٣غة، ٓص، ْألٖا   َىا٥ ؤنَّل  ٦ما َْ
ً
ٓعا ٓعة باليؿاء زانت ؾ ٓعة ْاإلاجاصلت اليؿاء ٦ؿ م، ْؾ  ٣ٞض ٦ظل٪ الخدٍغ

ٓلّ ال٣غآهُت، آلاًاث بٌٗ في الظ٦غ ٖلى ألاهثى ج٣ضمذ ٓاِث  ملُ٪  ْهلل)):حٗالى ٣٦   ٌكاء إلاً حهُب  ماٌكاء، ًسل٤ُ  ْألاعِى  الؿم
ً
 بهازا

ٓع  ٌكاء إلاً ْحهُب  ٓعٔ) ((الظ٧ . (49:الك

م ال٣غآن جدضر ٦ْظل٪   ا خؿب اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ْع  ْخؿب جإزحَر ٓم الظي الض  ٧اهذ خحن بامغؤة ْنِٟا ٣ٞض ٢هت، ٧ل في بّ ج٣

ظت   هللا ْيغب)):٣ٞا٫ لِا الخُلت مؿدبض مل٪ ْػ
ً
ٓا للظًً مشال ٓن، امغؤث آمى ًِ  عِبّ  ٢الذ بط ٖٞغ   ٖىض٥ لي اب

ً
 ْهججي الجىت في بِخا

ٓن  مً ٓم مً ْهججي ْٖملّ ٖٞغ م( )(الٓاإلاحن ال٣ ْؤُٖاها(11:الخدٍغ ،  
ً
ٓطظا ٓمِا، خ٨مذ التي ؾبإ مل٨ت ْهي للمغؤة آزغ هم ٢ 

ي)):٣ٞا٫
ّ
  ْظضُث  بِو

ً
ْجِْذ  جمل٨ِم امغؤة ٨َْظا(23:الىمل( )(ُٖٓمٌل  ٖغفٌل  ْلِا شخيء ٧ل مً ْؤ م ال٣غآن هجض ،  هماطط ؤُٖى ال٨ٍغ

ْاع ظمُ٘ في للمغؤة مسخلٟت   بها ٢امذ التي ألاص
ً
ْظت ؤما ، ؤزخا،, ْػ

ً
.   طل٪ ْٚحر ْبيخا

   
ً
م ال٣غآن ظاء ٣ٞض بطا ٫ٓ  ْْضر م٩اهتها، ْبُان اإلاغؤة، خا٫ بنالح ؤظل مً ؾامُت بمباصت ال٨ٍغ  َظٍ(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الغؾ

َا اإلاباصت ٓعة لُدىا٫ْ  َظا بدشىا ظاء ٞلظا .ْم٩ان ػمان ل٩ل نالخت زابخت مباصت ْهي ْقغخِا ْؤ٦ضَّل  الخُاب يٓء في اإلاغؤة ن

م، ال٣غآن بُجها التي زهاثهِا خُض مً ال٣غآوي، ْعَا بلحها، ؤقاع التي ْشخهُتها ال٨ٍغ  آًاث في ظاء ٦ما ْاإلاجخم٘، ألاؾغة في ْص

م، ال٣غآن   ال٨ٍغ
ً
٢ِٓا ٖغى ًٖ مبخٗضا ٖٓاث مً هي بط ْْاظباتها خ٣ . ْصعاؾت بدشا ؤقبٗذ التي اإلآي

٫ٓ  ألظل   :  هي عثِؿت، مباخض ؤعبٗت ٖلى البدض ٢ؿم الِضٝ َظا بلى الٓن

ٓان ظاء ٢ْض: ألا٫ْ  اإلابدض    ٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاغؤة زهام)):بٗى ْلىا ،  ال٣غآن بُجها التي الخهاثو ؤَم ُّٞ جىا

م ٓان ظاء ٢ْض: الشاوي ْاإلابدض. الخ...ْال٠ًٗ ْالٓي٘، الخمل الؿ٨ً،: مشل الغظل، ًٖ اإلاغؤة جمحز التي ال٨ٍغ  شخهُت)):بٗى

٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاغؤة ْلىا ، م، ال٣غآن في ْعصث التي شخهُت مٗالم ؤبغػ  ُّٞ جىا  ْالخ٨مت الٗباصة، مً ال٨ٍغ

ٓة، ْالخ٣ٗل، ٓان ظاء ٢ْض: الشالض ْاإلابدض.الخ....ْالخدمل ْال٣ ْع )):بٗى ٢ْض((ال٣غآوي الخُاب يٓء في ألاؾغة في اإلاغؤة ص ْلىا ،  جىا

ْاع ُّٞ م ال٣غآن ٞحها جدضر التي ألاص ٓجها مً ألاؾغة، في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٧  
ً
  ؤما

ً
ْظت ْؤزخا   ْػ

ً
 ظاء ٢ْض: الغاب٘ ْاإلابدض. ْبيخا

ٓان ْع )):بٗى ْلىا ٢ْض ،((ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاجخم٘ في اإلاغؤة ص ْاع بٌٗ ُّٞ جىا  التي ألاؾغة هُا١ زاعط الاظخماُٖت ألاص

م ال٣غآن ٞحها جدضر ٓجها: ْمجها اإلاغؤة، ًٖ ال٨ٍغ .    ْالٗاملت ْاإلاباٌٗت، ْاإلاِاظغة، مل٨ت، ٧

              
ً
ٓن  ؤن هغظٓ: ْزخاما ٕٓ ؤُٖذ ٢ض الضعاؾت َظٍ ج٩ ٓن  مىّ ًُٟض ْؤن خ٣ّّ، اإلآي . ٚحٍر مً البدض ؤٞاص مشلما الباخش

ٌ  املبدث  اللسآوي  الخطاب ضىء في املسؤة خصائص: ألاو

ْاَا الغظل هٟـ مً اإلاغؤة حٗالى هللا زل٤     الخل٤، ؤنل في مّٗ ْؾا
َّل

ّ بال ٓص بلى ؤقاع ؤهَّل ٖٓحن بحن ازخالٞاث ْظ  بٌٗ في الى

م ال٣غآن في طل٪ ظاء الخهاثو، ٓلّ في ٖمغان امغؤة لؿان ٖلى ال٨ٍغ ٢ْض(٣٦:ٖمغان آ٫)((٧األهثى الظ٦غ ْلِـ)):حٗالى ٢  بحَّلن ،
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م ال٣غآن ٓاي٘ في الغظل ًٖ اإلاغؤة محزث التي الخهاثو بٌٗ ال٨ٍغ  ال٣غآن في ط٦غث التي الخهاثو ؤبغػ  مً ٩ٞان قتى، م

م : (1)ًإحي ما ال٨ٍغ

  بجٗلِا اإلاغؤة حٗالى هللا ازخو: الؿ٨ً ــــــ1
ً
  طل٪ ْعص ٢ْض للغظل، ؾ٨ىا

ً
دا م ال٣غآن في نٍغ  زل٨٣م الظي َٓ)):حٗالى ٢ا٫ بط ال٨ٍغ

ـٍ  مً ظِا مجها ْظَٗل  ْاخضةٍ  هٟ ًَ  ْػ غاٝ)((بلحها لِؿ٨   هٟؿِا ْمً مجزلِا مً ججٗل ؤن ٖلحها ،ٞاإلاغؤة(١٨٩:ألٖا
ً
 للؿ٨ً م٣غا

ط لِؿ٨ً الىٟؿُت ْالغاخت ْالِضْء مئىان، الخُاة اؾخ٣غاع بلى طل٪ ُٞاصي بلحها الْؼ  ْظضاوي ْؾغ هٟسخي ؤمغ))ٞالؿ٨ً ْالَا

 .(2)((الكمل ؾٗاصة اإلاغء ُّٞ ًجض

ٓن  زانُت الخمل: ْالٓي٘ الخمل ــــــــ2   الج٩
َّل

 ٌٗلُم  هللاُ )):حٗالى ٢ا٫. بها ازخهذ التي الؿ٨ً زانُت مً ظؼء ْهي للمغؤة، بال

ض) ( (ؤهثى ٧لُّ  ماجدمُل  ٫ٓ  ألاهثى، زهاثو مً آلاًت في ظاء مشلما ،ٞالخمل(٨:الٖغ ٓن  في ًسل٨٣م)):حٗالى ٣ً   ؤمِاج٨م بُ
ً
 مً زل٣ا

. (٦:الؼمغ) ((زالٍر  ْلماٍث  في زل٤ٍ  بٗض

  ْهي الخمل، لخانُت جابٗت زانُت ْالٓي٘  
ً
  ظٗل٨م زم)):حٗالى ٢ا٫ اإلاغؤة، زهاثو مً ؤًًا

ً
اظا  الجً٘ ؤهثى مً ْماجدمل ؤْػ

 
َّل

. (١١:ٞاَغ()(بٗلمّ بال

ٓمت بنَّل     ًَّل  ٖلحها، اليؿاء هللا ُٞغ ُٞغة ألام َُ ا بُٟغتها))ٞاإلاغؤة طل٪، ؾبُل في ْالخٗب اإلاكا١ جدمل ٖلى ٢اصعاث بظل٪ ْ  ْنبَر

ْص ٚحر الصة الخمل مكا١ جدمل ٖلى ٢اصعة اإلادض ٓمت، ْال   بهم ْحٗخجي ؤَٟالِا جغعى ْألام
ً
 ال٣غآن ؤقاع ٢ْض.(3)((ْجغبُت عياٖت

م ٫ٓ  ْاإلاخاٖب اإلاكا١ جل٪ بلى ال٨ٍغ ٓالضًّ ؤلاوؿان ْْنِىا)):٢اثل مً ٖؼَّل  ٣ً   ب
ً
  ؤمّ خملخّ بخؿاها

ً
ا   ْْيٗخّ ٦َغ

ً
ا  ((٦َغ

٢ْا٫(١٥:ألاخ٣اٝ) ٓالضًّ ؤلاوؿاَن  ْْنِىا)):ْظلَّل  ٖؼَّل  ،   ؤمّ خملخّ ب
ً
ًٍ  ٖلى َْىا م ،ٞال٣غآن(١٤:ل٣مان()(َْ ٓعة ًغؾم ال٨ٍغ  ن

.  ْحٗب مك٣ت مً ٞحهما ْما ْالٓي٘ الخمل

صث ٣ٞض الكا٢ت اإلاِمت بهظا ْلل٣ُام   ت ْال٠ُٗ بالغ٢ت))اإلاغؤة ْػ ٓلت، إلاُالب الاؾخجابت ْؾٖغ  ج٩اص التي الاؾخجابت َظٍ الُٟ

ٓن    طل٪ ْما بعاصًت، ٚحر ج٩
َّل

. (4)((ْجغبُتهم ألاظُا٫ جيكئت ْهي ْاإلا٣ٗضة، الكا٢ت اإلاِمت َظٍ لدؿُِل بال

ٓعهذ ما بطا البيُت يُٟٗت ٞهي ألاهثى، زهاثو مً َْٓ: ال٠ًٗ. 3  ًيكاا مً ؤْ)):حٗالى ٢ا٫ الدجت يُٟٗت ْهي بالغظل، ٢

ً ،ٞالظي(١٨:الؼزٝغ()(مبحٍن  ٚحُر  الخهاِم  في َْٓ الخلُِت  في ها ٖجها حٗالى ٢ا٫ ألاهثى، هي بالخلُت ًٍؼ  الخهام في مبِىت ٚحر))بجَّل

ا ٓلّ جٟؿحر في ٖباؽ ابً ٢ْا٫.(5)((ْيِٟٗا لعجَؼ ْجهم مً ْْظض)):حٗالى ٢ ْصاِن  امغؤجحِن  ص ّ(٢٣:ال٣هو()(جظ ٓسخى ؤهَّل  ٖلُّ)م

                                                           
. 20 : اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر (1)  

.8 : الكرميادلعامل النفسية لشخصية ادلرأة يف القرآن  (2)  
.4  : ميثاق األسرة يف اإلسالم (3)   

.5/58: يف ظالل القرآن (4)   
.25/56: جامع البيان (5)  
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 ًٟٙغ ختى يِٟٗما مً اإلااء ًٖ ٚىمِما جدبؿان امغؤجحن مضًً ماء ٖىض ؤٚىامِما حؿ٣ي التي الجماٖت ْعاء مً ْظض(الؿالم

ٓم . (1)ال٣

  جدخاط ٞهي اإلاغؤة زهاثو مً َٓ الظي ال٠ًٗ َظا ألظل  
ً
ٓم ًدمحها إلاً الغظل، لخماًت صاثما ٓاثجِا ٖلى ٣ٍْ  ؤر ؤْ ؤب مً خ

ط، ؤْ ٓاَِٟا ْبإخاؾِؿِا ببيُتها يُٟٗت ٞهي ْػ . ٞحها حٗالى هللا زل٣ِا التي ْٖ

م ال٣غآن ؤقاع: الخُاء. 4 ٓسخى هللا هبي ٢هت في اإلاغؤة خُاء بلى ال٨ٍغ  ْظاءجّ)):حٗالى ٢ا٫ بط قُٗب، ابىتي م٘(الؿالم ٖلُّ)م

٪ ًض٥ٖٓ ؤبي بنَّل  ٢ْالذ اؾخدُاء، ٖلى جمصخي بخضاَما  خُُت الُٟٟٗت اإلاؿلمت اإلاغؤة ،بنَّل (٢٥:ال٣هو()(لىا ماؾ٣َُذ  ؤظَغ  لُجٍؼ

ٗت مسالٟت ًٖ ًذجبها َبُٗتها في اإلاخإنل الخُاء ٞسل٤ بُبِٗا، ْصَا الكَغ   حٗالى هللا مً خُاءً  الاهدغاٝ ًٖ ٍْظ
ً
 ؤن ْجدغظا

. (2)ؤلاًمان قٗب مً قٗبت الخُاء ألنَّل  بٓلم؛ بًماجها جلبـ

٫ٓ  الخبجر ًْٖ الغظا٫ مسالُت ًٖ ًذجبها اإلاغؤة ْخُاء    ال٠٣ً الخ٤، مً ًمىِٗا ال باَل، ٖلى الٌؿ٨تها ل٨ىّ ٞٗل، ؤْ ب٣

ٓلِا ألاههاع وؿاء(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكت ؾُضجىا امخضخذ ْلظا صًً، ؤمغ ًٖ ؾاالِا ؤْ الٗلم َلبها يض  وؿاء اليؿاء وٗم)):ب٣

ًَّل  لم ألاههاع ًَّل  ؤن الخُاء ًمىِٗ   ًإحي ال ٧لّ زحر ،ٞالخُاء(3)((الضًً في ًخ٣ِٟ
َّل

. بالخحر بال

  ؤؾٕغ اإلاغؤة: اليؿُان. 5
ً
م ال٣غآن ٢غع  ٣ٞض ْلظل٪ الغظل مً وؿُاها  ٢ا٫ الغظل، قِاصة هه٠ حٗض٫ اإلاغؤة قِاصة ؤنَّل  ال٨ٍغ

ْا)):حٗالى ٓها لم ٞةن عظال٨م، مً قِضًً ْاؾدكِض ً ْامغؤجان ٞغظل عظلحن ٩ً ٓن  ِممَّل  ٞخظ٦غ بخضاَما جًل ؤن الكِضاء مً جغي

ٔ  بخضاَما ٓلّ جٟؿحر في ظاء ،(٢٨٢:الب٣غة( )(ألازغ ٔ  بخضاَما ٞخظ٦غ بخضاَما جًل ؤن)):٢  ظاء ٣ٞض ْلظل٪.(4)جيسخى: ،ؤي((ألازغ

ٓلّ طل٪ حٗلُل طل٪ بٗض ٔ  بخضاَما ٞخظ٦غ)):٢ ٓن  ،ٞالخظ٦حر((ألازغ ٓن  الكِاصة ًٖ ْالًاللت اليؿُان، خا٫ ٩ً  ظؼء بيؿُان ٩ً

ما اإلاغؤة ْوؿُان. ظؼء ْجظ٦غ مجها   ْلِـ َبُٗتها مً َٓ بهَّل
ً
. بؿببّ اإلاغؤة قِاصة جغص لم لظل٪ ٌُٗبها ُٖبا

ؼة ْهي:  الٛحرة. 6 ت ٍٚغ ٓظض ٍُٞغ ٝ قاج٘ ؤمغ اليؿاء لضٔ ْل٨جها الىٟـ، في ج  بلى اإلاغؤة ٞحها جدخاط ال٠ًٗ مً خالت ْهي ،ْمْٗغ

ٓاء . الاخخ

ٓص َٓ ما ٞمجها ْؤؾبابها، صعظتها بدؿب ْجدباًً جسخل٠ ْالٛحرة ، ٖؼَّل  هللا مداعم اهته٨ذ بطا ٧الٛحرة مدم  ٚحرة َْىا٥ ْظلَّل

ٓمت بت بضْن  ؤَلّ ٖلى الؼاثضة الغظل ٦ٛحرة مظم  اإلاغؤة ٦ٛحرة َبُُٗت ٚحرة َْىا٥ ْاتهامِم، ٖلحهم للخجؿـ ألامغ بّ ًهل ختى ٍع

ظِا ٖلى . ياعة آزاع ٖجها الًيخج التي اإلاٗخضلت الٛحرة ْػ

م ال٣غآن في اإلاغؤة ٚحرة ط٦غ ظاء ٢ْض   ال٨ٍغ
ً
ٓلّ في يمىُا اظ٪ مغياث جبخغي ل٪ هللا ماؤخل جدغم ِلَم  الىبي ًإحها)):حٗالى ٢  ْهللا ؤْػ

ٓع  ٓل٨م ْهللا ؤًماه٨م جدلت ل٨م هللا ٞغى ٢ض عخُم، ٟٚ اظّ بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّل  ْبط الخ٨ُم، الٗلُم َْٓ م   ؤْػ
ً
 هبإث ٞلما خضًشا

                                                           
.325/ :تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس: ينظر (1)  
.7 3: شخصية ادلرأة ادلسلمة كما يصوغها اإلسالم يف الكتاب والسنة (2)  
.حديث صحيح : خالصة درجة احلديث. باب احلياء يف العلم. 60/ :صحيح البخاري (3)  
. 63/ :تفسري اجلاللني (4)  
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ٓبا بن الخبحر، الٗلُم هبإوي ٢ا٫ َظا ؤهبا٥ مً ٢الذ هبإَا ٞلما بٌٗ، ًٖ ْؤٖغى بًّٗ ٖغَّلٝ ٖلُّ هللا ْؤٍِْغ بّ  هللا بلى جخ

ٓب٨ما، نٛذ ٣ٞض ٓلّ َٓ هللا ٞةنَّل  ٖلُّ جٓاَغا ْبن ٢ل ل م  طل٪ بٗض مً ْاإلالئ٨ت اإلاامىحن ْنالر ْظبًر

م()(ِْحر ْعصث(٤ــــــــ١:الخدٍغ ٫ ؾبب في ، اًاث آلاًاث هْؼ ْوؿاء(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي وؿاء ٚحرة ٖلى ٧لِا جض٫  مخٗضصة ْع ، 

م ٖلى))(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ًَّل  مً الٚغ ًَّل  ألامت، وؿاء ٖلى جًُٟلِ ٓماث لؿً ل٨جه  في مجهً بضع ٞل٣ض الخُإ، مً بمٗه

ط ٖلى الٛحرة مً اليؿاء ٢لٓب في ًبضع، ؤن الُبضَّل  ما(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)خُاجّ ٓة هُل ٖلى ْالىخاٞـ الْؼ . (1)((لضًّ الخٓ

ىت. 7 ٓع  مً ْهي:  الٍؼ م مً ٢ل))حٗالى ٢ا٫ ؤلاؾالمي، الضًً في اإلاباخت ألام ىت خغَّل  ٢ل الغػ١، مً ْالُُباث لٗباصٍ ؤزغط التي هللا ٍػ

ٓا للظًً هي   الضهُا الخُاة في آمى
ً
ٓم زالهت ٓم آلاًاث هٟهل ٦ظل٪ ال٣ُامت، ً ٓن  ل٣ غاٝ()(ٌٗلم ٓع  مً هي ،بل(٣٢: ألٖا  ألام

ٓاظبت ْا آصم بجي ًا)):حٗالى ٢ا٫ الٗباصة، في ال يخ٨م زظ ٓا مسجض ٧ل ٖىض ٍػ ٓا ٧ْل ٓا ْاقغب ّ الحؿٞغ  الًدب بهَّل

حن غاٝ()(اإلاؿٞغ . (٣١:ألٖا

ىت   ٓع  مً ْالٍؼ ٓع  ألام  ،٢ا٫(١٨: الؼزٝغ()(مبحن ٚحر الخهام في َْٓ الخلُت في ًيكاا مً ؤْ)):حٗالى ٢ا٫ اليؿاء، خبها ٖلى اإلاُٟ

ىت في ًتربى مً: ؤي البًُاْي، ٓعة اإلاغؤة ألنَّل .(2)البىاث ٌٗجي الٍؼ ىت، خب ٖلى مُٟ ىت ؤلاؾالم ٖجي ٣ٞض الٍؼ  ُٖٓمت، ٖىاًت اإلاغؤة بٍؼ

  طل٪ ْظاء
ً
ٓاٖض لِا ،ٞٓيٗذ(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هبُّ ْؾىت هللا ٦خاب في مٟهال ٓابِ ال٣ ىت ججٗل التي ْالً  ُٞغة جلبي الٍؼ

ٓزتها ْجىاؾب اإلاغؤة ا في ْجدِٟٓا ظِت، مً ؤه ِ ال بٞغاٍ بال الصخُذ مؿاَع ، ظِت مً جٍٟغ  للمامىان ٢ْل)):حٗالى ٢ا٫ ؤزٔغ

ً مً ًًًٌٛ ًَّل  ٍْدًٟٓ ؤبهاَع ظِ ًَّل  الًبضًً ْٞغ ىته   ٍػ
َّل

ًَّل  ْلًُغبً مجها، ماِْغ بال ، ٖلى بسمَغ ًَّل ٓبه ًَّل  الًبضًً ظُب ىته   ٍػ
َّل

 بال

ًَّل  ٓلته ًَّل  ؤْ لبٗ ًَّل  آباء ؤْ آبائه ٓلته ًَّل  ؤْ بٗ ًَّل  ؤبىاء ؤْ ؤبىائه ٓلته ًَّل  ؤْ بٗ ٓاجه ًَّل  بجي ؤْ بز ٓاجه ًَّل  بجي ؤْ بز ٓاته ًَّل  ؤْ ؤز  مامل٨ذ ؤْ وؿائه

ًَّل  ْلي ٚحر الخابٗحن ؤْ ؤًماجه ا لم الظًً الُٟل ؤْ الغظا٫ مً ؤلاعبت ؤ ٓعاث ٖلى ًِْٓغ ًَّل  الًًغبً اليؿاء ٖ  ماًسٟحن لُٗلم بإعظلِ

ًَّل  مً ىته ٓا ٍػ ٓب   هللا بلى ْج
ً
ٓن  ؤًّ ظمُٗا ٓن  لٗل٨م اإلاامى ٓع ()(جٟلخ .  (٣١: الى

ىت ؤلاؾالم اَخم ٢ْض  ىت اَخمامّ مً ؤ٦ثر ْػحها ْلباؾِا اإلاغؤة بٍؼ ىت ألنَّل  ْطل٪ ْلباؾّ؛ الغظل بٍؼ  للمغؤة، باليؿبت ؤؾاؽ ؤمغ الٍؼ

ا حٗالى هللا ؤنَّل  بط ٓع  خب ٖلى َُٞغ ىت الِٓ ٕٓ في لِا ؤبُذ ْلِظا ْالجما٫، بالٍؼ ىت مٓي ا ؤ٦ثر الٍؼ  لبـ لِا ٞإبُذ للغظل، ؤبُذ ِممَّل

غ، مَ :))(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ٢ا٫ مشلما الغظل، صْن  بالظَب ْالخدلي الخٍغ غ لباؽ ُخِغّ ٓع  ٖلى ْالظَب الخٍغ  ْؤخل ؤمتي ط٧

ىت.(3)((لبىاتهم ٓع  مً ٞالٍؼ ٓاظبت بل اإلاباخت ألام   قٍغ ْال
َّل

ما خغام بلى جاصي ؤال ْص في بهَّل ٕ خض ِ ال بٞغاٍ صْن  ْاإلاباح اإلاكْغ . جٍٟغ

 اللسآوي الخطاب ضىء في املسؤة شخصُت: الثاوي املبدث

ْصّٖ ما بلى ْؤلاقاعة الخىبُّ ال٣غآوي الخُاب يٓء في اإلاغؤة شخهُت ًٖ الخضًض ًدىا٫ْ      ٔ  مً اإلاغؤة في حٗالى هللا ؤ  ْبم٩اهاث ٢ٓ

ٓن  بها، جدٟٔ َاثلت ٫ٓ  بها ْجخهضٔ بها، مجخمِٗا في ٞٗالت ْج٩ ت، الًال٫ لؿُ ها الجاٞع  ؤلاؾالمُت بال٣ُٗضة مخمحزة شخهُت بجَّل

. بها جامً التي

                                                           
. 8 2: شخصية ادلرأة يف القصص القرآين دراسة أدبية حتليلية (1)  
.2/89: تفسري البيضاوي: ينظر (2)  
.حديث حسن صحيح: ، درجة احلديث720 حديث رقم ، كتاب اللباس، باب ما جاء يف احلرير والذهب، 7 4/2:سنن الرتمذي (3)  
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م ال٣غآن في الصخهُت َظٍ مٗالم بٌٗ ًٖ الخضًض ظاء     ال٨ٍغ
ً
ٓاي٘، بٌٗ في يمىُا   اإلا

ً
دا ٓاي٘ في ْنٍغ ، م  ؤنَّل  ٦ما ؤزٔغ

م ال٣غآن في اإلاغؤة شخهُت مٗالم ًٖ الخضًض   ظاء ال٨ٍغ
ً
٫ٓ  ْاخضة، ال٣ُٗضة بنَّل  بط الغظل، لصخهُت ٦بحر ب٣ضع مكابها  ْألان

ٓخضة، م ال٣غآن في ْعصث التي اإلاغؤة شخهُت مٗالم ؤبغػ  مً ٩ٞان م : (1)آلاحي ال٨ٍغ

م ال٣غآن في اإلاغؤة ٖباصة ًٖ الخضًض ظاء: الٗباصة ــــ1   ال٨ٍغ
ً
ا، نالخِا مهضع بضًجها ْالتزامِا اإلاغؤة بًمان ؤنَّل  ٖلى ما٦ضا  ٢ا٫ ْجمحَز

 . (٣٤: اليؿاء)((هللا بماخٟٔ للُٛب خاٞٓاثٌل  ٢اهخاثٌل  ٞالهالخاُث )):حٗالى

  باهلل جامً التي اإلاغؤة ْٖباصة  
ً
 (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)ْبمدمض عبا

ً
ال م ْبال٣غآن عؾ   ال٨ٍغ

ً
ٓعا  ؤلاًمان، َظا ٖلى بالق٪ مبيُت صؾخ

ْامغ، مً بّ ظاء بما جلتزم ا ْجيخهي ؤ مَّل ٓع، مً ٖىّ ههى َٖ  مً الججؼءان ظؼءان ْمٗامالتها ٞإزال٢ِا ْمباصثّ، ؤزال٢ّ ْجخمشل ؤم

٫ٓ  ٖلى ْاإلابيُت بًماجها مً الىابٗت ٖباصتها ا ْالٗباصة ؤلاًمان مً ال٣ضع َظا ٖلى اإلاغؤة ج٨ً لم ْلٓ. صًجها ؤن
َ َ
 هبُّ حٗالى هللا ْٖض إلا

ظاجّ اظخمٗذ خحن(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)مدمض ظاجّ، مً زحر بيؿاء ؤعاص بطا ًبضلّ ؤن الٛحرة في ٖلُّ ْػ ًَّل  ججخم٘ ْػ  نٟاث ٞحه

ٓلّ في ْالٗباصة ْالُاٖت ؤلاًمان مً ٖالُت ًَّل  بن عبّ ٖسخى)):حٗالى ٢   ًبضلّ ؤن َل٨٣
ً
اظا   ؤْػ

ً
ًَّل  زحرا  ٢اهخاٍث  مامىاٍث  مؿلماٍث  مى٨

  زِباٍث  ؾاثداٍث  ٖابضاٍث 
ً
م)((ْؤب٩اعا بي ٢ا٫ ،(٥: الخدٍغ  مً اإلاغؤة ٞٗباصة.(2)((حٗالى هلل الٗباصة ٦شحراث)):ؤي ٖابضاث،:مٗجى في ال٣َغ

ٓع  م، ال٣غآن بها ؤقاص التي ألام  بّ، ؤمغ بما الاثخماع مً طل٪ ًدب٘ ْما حٗالى، هلل َاٖت بّ جلتزم ما ٧ل ًًم ْاؾ٘ مجا٫ ْهي ال٨ٍغ

ا ْالاهتهاء . ٖىّ ْحٗالى ؾبداهّ ههى ٖمَّل

م ال٣غآن ػ٧اَا التي الخها٫ مً: ْالخ٣ٗل الخ٨مت ـــــ2  ْمً ٌكاء مً الخ٨مت ًاحي)):ْظلَّل  ٖؼَّل  هٟؿّ ًٖ حٗالى ٢ا٫ الخ٨مت، ال٨ٍغ

ْحي ٣ٞض الخ٨مت ًاَث    ؤ
ً
  زحرا

ً
ها الخ٨مت الُبري  ْٖٝغ ،(٢٦٩: الب٣غة()(٦شحرا ٫ٓ  في ؤلانابت))بإجَّل  بلى جدخاط ْهي.(3)((ْالٟٗل ال٣

ٍْت ح٣ٗل ٫ٓ  ْع ِٓٚا حؿٕغ ْٖضم هٓغ َْ  .لبل

م ْال٣غآن   ل ال٨ٍغ ٓعة في ؾبإ مل٨ت بل٣ِـ ل٣هت ٖغيّ زال٫ مً ْالخ٣ٗل الخ٨مت في ألامشلت ؤٖٓم للمغؤة سجَّل  بط الىمل، ؾ

ي اإلالاا ًاؤحها ٢الْذ ) )):حٗالى ٢ا٫
ّ
، ٦خابٌل  بليَّل  ؤل٣َي  بِو مٌل ّ ٦ٍغ ّ ؾلُماَن  مً بهَّل   الغخُم، الغخمً هللا بؿم ْبهَّل

َّل
ٓا ؤال ٓوي ٖليَّل  حٗل  ْؤج

ٓوي اإلالاا ًاؤحها ٢الذ مؿلمحن،   ٦ىُذ  ما ؤمغي  في اٞخ
ً
  ٢اَٗت

ً
ٓا حكِضْن، ختى ؤمغا ٓا هدً ٢ال ْل ٓةٍ  ؤ ٓا ٢ ْل  ْألامُغ  قضًٍض، بإٍؽ  ْؤ

ً، ماطا ٞاهٓغي  بلُِ٪  ٓا بطا اإلال٥َٓ  بنَّل  ٢الْذ  جإمٍغ   صزل
ً
ت َْا ٢ٍغ ٓا ؤٞؿض   ْظٗل

َ
  ؤَلِا ؤٖؼة

ً
ٓن، ٦ْظل٪ ؤطلت ي ًٟٗل

ّ
  ْبِو

ٌل
 بلحهم مغؾلت

  بهضًٍت 
ٌل
ٓن  ًغظ٘ بما ٞىاْغة  الغؤي، ْخهاٞت ْالخ٣ٗل، الظ٧اء، مً ٖالُت صعظت ٖلى اإلاغؤة َظٍ))٧اهذ ،ل٣ض(٣٥ــــــ٢٩):الىمل((اإلاغؾل

لُت جدمل ٖلى ْال٣ضعة الخ٨ٟحر، ْٖم٤ الظًَ، ْزغاء ٝ ؤخل٪ ْفي اإلاؿْا  اإلاغؤة َظٍ شخهُت في ْالخ٣ٗل ْالخ٨مت.(4)((الْٓغ

ٓع  ٖلحها صلذ : مجها خضزذ، ٦شحرة ؤم
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ً
ال ٓعة َلبها: ؤ ٓمِا مً الىصر ْبؾضاء الغؤي ْببضاء اإلاك ها الخُحر، ألامغ َظا في ٢  ٢ضع ْحٗلم ٖىضَم، ما جسخبر لم بن))ألجَّل

م، مً بهحرة ٖلى ج٨ً لم ٖؼمِم، ما ؤمَغ م، ج٣ضًغ في زلل َاٖتها في َْم بغؤحها اؾدبضاصَا في ٧ان ُْعبَّل ْعتهم في ٧ْان ؤمَغ  مكا

ٓن  عؤحهم ْؤزظ ضٍ ما ٖلى ٖ ٓة مً جٍغ ٦ٓتهم، ٢ ٓمِا عظا٫ مً ؤعاصث ٨َْظا.(1)((مضاٞٗتهم ْقضة ق ٓا ؤن ٢ ٔ  لِا ٣ًضم  الٟخٓ

٠٢ٓ اؾدًُاح ٖلى حُٗجها التي الؿُاؾُت ٓا ْل٨جهم الخُحرة، اإلاؿإلت في جخسظٍ ؤن لِا ًيبغي الظي اإلا ٔ  ألامغ بلحها ؤعظٗ  عؤحها لتر

ٔ  ز٣تهم باٖخباع .  ْألازحر ألا٫ْ  ال٣غاع ناخبت ْهي ٖىضَا للغؤي ال٨بحر باإلاؿخٓ

 
ً
ٔ  التي اإلاك٩لت لخل ألاًٞل الخل في الض٣ُ٢ت الخؿاباث ٖلى ًغج٨ؼ الظي اإلاتزن  الٗا٢ل عؤحها: زاهُا ٓة الجغ  ألامشل الؿبُل ال٣

ٓا بطا اإلال٥ٓ بنَّل : ٣ٞالذ إلاٗالجتها، ت صزل َْا ٢ٍغ ٓا ؤٞؿض ها ؤطلت، ؤَلِا ؤٖؼة ْظٗل ا ٖلحها ؤقاع خحن))ٞةجَّل ٓة، بمى٤ُ ملَا  لم ال٣

ٓعة ب٢ىاِٖم بلى لجإث بل ب٢ىإ، صْن  زُإَم لِم جبحن ؤن حكإ  ًٟٗلّ ْما ْه٨باث، ٍْالث مً البالص ٖلى ججٍغ ْما الخغب بسُ

ٓن  ٔ  بٞؿاص مً الٛالب ٓلِا خحن ال٣غ . (2)((صز

 
ً
ٓظِِا: زالشا  صعاؾت مً الُبضَّل  الخا٫ َظٍ ْفي الٛاقمت؟ الؿُُغة بلى حهضٝ مل٪ َٓ ،َل(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان شخهُت لضعاؾت ج

٫ٓ  خ٤ صاُٖت َٓ ؤم الؿلمي، الخل بم٩اهاث  ؤن ٖلى عؤحها ْاؾخ٣غ بلحها؟ ًضٖٓ التي ال٣ًاًا في مّٗ الخٟاَم ًم٨ً َضٔ ْعؾ

ٔ  بهضًت بلُّ جغؾل ٓاب لتر ٓهّ في ظ  ؤنَّل  ٖلمذ ٢ض ْقغ٦ِا، بؾالمِا في لٗا٢لت ٧اهذ بْن )):٢خاصة ٢ا٫. الخغبي ؤْ الؿلمي مًم

  ج٣٘ الِضًت
ً
٢ٓٗا ا في ٞٗلذ ٨َْظا.(3)((الىاؽ مً م ٓع  جدؿب متزهت ٖا٢لت شخهُت ٖلى ًض٫ الظي الخاؾم ٢غاَع  خؿاباتها لؤلم

  ٣ٖلِا اؾدىُا١ ٖلى ْحٗمل ٢غاع، ؤي جخسظ ؤن ٢بل الض٣ُ٢ت
ً
. ْاهٟٗاالتها ٖاَٟتها اؾدشاعة مً بضال

 
ً
ْمِا: عابٗا ٢ٟٓحن ؤزُغ في ْزباتها جماؾ٨ِا ْعػاهتها، ٣ٖلِا آزاع))ٞمً َضًتها عصٍ بٗض ؾلُمان ٖلى ٢ض  ال٣هت، في بهما مغث م

ْزاهحهما(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان ٦خاب بلحها ؤل٣ي خحن: ؤخضَما ٓمِا، لِا ْتهضًضٍ َضًتها(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان بغص ٖلمذ خحن: ، ٢ْ 

ها   ْحٗلجها ٞخًٛب باإلزم الٗؼة جإزظَا لم ٞةجَّل
ً
صذ جإهذ بل ٖلُّ، خغبا ٓمِا م٘ ٖلُّ ٢ضمذ زم ٣ٖلِا ْخ٨مذ ْجٍغ  آزغ ٦إؾلٓب ٢

. (4)((للمٟاْيت

 
ً
ٓابها في ِْغ: زامؿا ٓلّ في ٖغقِا جى٨حر بٗض(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان بًاَا ؾإلّ الظي الؿاا٫ ٖلى ظ ا)):حٗالى ٢  ٢َُل  ظاءْث  ٞلمَّل

ّ ٢الْذ  ٖغقِ٪، ؤ٨َظا ْجِىا َٓ، ٦إهَّل ا ٢بلِا مً الٗلم ْؤ ٧ْان(٤٢: الىمل()(مؿلمحَن  ٦ْىَّل ٓابها))،   ظ
ً
ٓابا   ظ

ً
  ؾُاؾُا

ً
ا   باٖع

ً
، ط٦ُا

ً
 مدى٩ا

ها شخهِا، ْزباث ْصَاجها ٣ٖلِا ٦ما٫ ٖلى ص٫َّل  ْالخؼم ٚاًت في ْؤجَّل  .(5)((الظ٧اء

  
ً
تها في ججلى: ؾاصؾا الن مؿاٖع ٓلّ في بؾالمِا إٖل ي عِبّ  ٢الْذ )):حٗالى ٢

ّ
 عِبّ  هلل ؾلُماَن  م٘ ْؤؾلمُذ  هٟسخي ْلمُذ  بِو

ها ،طل٪(٤٤: الىمل()(الٗاإلاحَن  غث ٢ض ؾلُمان ؤنَّل  ؤ٣ًىذ))خحن ؤجَّل
ّ

ٓة لّ ُسِخ ذ هللا، بلى ْعظٗذ البكغ، َا٢ت مً ؤ٦بر ٢  ْاٖتٞر
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 ْل٨ً اإلاعجؼة َظٍ ناخب اإلال٪ الىبي لؿلُمان ال ؾلُمان، م٘ بؾالمِا ؤٖلىذ هللا، صْن  مً للكمـ ٖباصتها في لىٟؿِا بٓلمِا

. (1)((الٗاإلاحن عِبّ  هلل

ٓعة في اإلاغؤة لىا ٣ًضم ال٣غآن بنَّل     ٓعة َظٍ اؾدىُا١ ؤعصها ْبطا لٗاَٟتها، جسً٘ ال ٣ٖلِا جمل٪ ٦ةوؿاهت ؾبإ مل٨ت ن ها اله  ٞةجَّل

ٓامل ٖلى اإلاغؤة اهخهاع بم٩اهُت ٖلى جض٫   جازغ ٢ض الظي ألاهشٓي  ال٠ًٗ ٖ
ً
  جإزحرا

ً
٣تها ٖلى ؾلبُا  بصاعة في ؤْ الخ٨ٟحر في ٍَغ

ٓا٠٢ . (2)اإلا

ٓة ـــــ3   اإلاغؤة، زهاثو مً ال٠ًٗ ؤنَّل  بلى الؿاب٤ اإلابدض في ؤلاقاعة ؾب٤: ال٣
َّل

ٓة مغاجب ؤٖلى بلى ًهل اإلاسل١ٓ  َظا ؤنَّل  بال  متى ال٣

ٓص بّ، ْنض١ ْاؾدباهّ الخ٤ اؾد٣ًُ ٓة ٞاإلا٣ه ٓة َىا، بال٣ ٓة في اإلاخمشلت الىٟؿُت ال٣  الىٟـ ي٠ٗ حٛلب التي ؤلاًمان ٢

 .ْالبيُت

ٍٓت ْاإلاغؤة   م ال٣غآن بظل٪ قِض ْجهض٣ًِا، بةًماجها ٢ ٓاًَ في ال٨ٍغ   الاهُال١ ٢ْبل مخٗضصة، م
ً
 ًجب الىماطط، الؾخٗغاى بُٗضا

٠٢ٓ ٓن  امغؤة شخهُت ٖىض الخ  حِٗل ؤن ؤعاصث خحن ٧لّ طل٪ ٖلى جمغصث ْل٨جها ْالىُٗم، الجاٍ ٢مت في حِٗل ٧اهذ التي: ٖٞغ

ظِا، ًماعؾّ الظي ْالجبرْث الٓلم ًٖ بُٗضة خُاة بةًماجها ًِا ًٖ لخٗبر هللا بلى نغزتها ٞاهُل٣ذ ْػ حي ٞع  ل٩ل ْال٣ٗلي الْغ

ٓلِا، ما ٓحها ؤن ؾبداهّ مىّ ْلخُلب خ ٢ِٟٓا في ٣ً ظِا مً ًىجحها ْؤن الٗملي، م   هللا ْيغب )):حٗالى ٢ا٫ ْٖملّ، ْػ
ً
 للظًً مشال

ٓا ٓن  امغؤث آمى ًِ  عِبّ  ٢الذ بط ٖٞغ   ٖىض٥ لي اب
ً
ٓن  مً ْهججي الجىت في بِخا ٓم مً ْهججي ْٖملّ ٖٞغ  ال٣

م)((الٓاإلاحن ٓتها(١١:الخدٍغ ها ٧اهذ ،٣ٞ ٓة جسل لم))بإجَّل ظِا ؾُ ٓهّ ْػ ٓع  خُاة جٟخجها ْلم ػماهّ، في ألاعى مل٥ٓ ؤٖٓم ل٩  ال٣ه

ْع، ا ًُِٛا ْلم ْالض ظِا ْخب زغاَئ اث، َظٍ ٧ل ٖلى اؾخٗلذ بل لِا، ْػ ٓن  مً ْجبرؤث اإلاٍٛغ ٓمّ، ٖٞغ  اإلاغؤة ْهي ٢ْْٟذ ٢ْ

ٓن  جخدضٔ الخل٣ت الًُٟٗت   ْؤقضَم ألاعى ؤَل ؤٖتى ٖٞغ
ً
. (3)((َُٛاها

ٓن  ٖلم ْخحن ٓن  اَل٘)):الٗالُت ؤبٓ ٢ا٫ حٗظًبها، في جٟاوى بةًماجها ٖٞغ  ما: لِم ٣ٞا٫ اإلاؤل ٖلى ٞسغط امغؤجّ بًمان ٖلى ٖٞغ

ٓن  ٓا مؼاخم؟ بيذ آؾُت مً حٗلم ها: لِم ٣ٞا٫. ٖلحها ٞإزى   حٗبض بجَّل
ً
ٓا. ٚحري  عبا ْجض. ا٢خلِا: لّ ٣ٞال   لِا ٞإ

ً
ْجاصا  ْعظلحها ًضحها ْقض ؤ

ًِ  عِبّ ))٣ٞالذ   ٖىض٥ لي اب
ً
ٓع  طل٪ ْْا٤ٞ ((الجىت في بِخا ٓن، خً ٓن  ٣ٞا٫. الجىت في بُتها عؤث خحن ٞطخ٨ذ ٖٞغ  ؤال: ٖٞغ

ٓن  ٓجها مً حعجب ا! ظى . (4)((جطخ٪ ْهي وٗظبها بهَّل

ٓن  بلحها ٞإعؾل))   ا: ٣ٞا٫ ٖٞغ ْجها، صخغة ؤٖٓم اهْٓغ ٓلِا، ٖلى مًذ ٞةن ججض َٓا ٢ ٓلِا ًٖ عظٗذ ْبن ٖلحها، ٞإل٣  ٞهي ٢

ا. امغؤجّ مَّل
َ
َٓا ٞل ٗذ ؤج ا ٞع ٓلِا، ٖلى ٞمًذ الؿماء في بُتها ٞإبهغث الؿماء بلى بهَغ خِا، هللا ٞاهتٕز ٢  ٖلى الصخغة ْؤل٣ُذ ْع

ح ُّٞ لِـ ظؿض . (5)((ْع

                                                           
.7 6: ادلرأة يف التصور القرآين (1)  
:اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر (2)  
. 78: شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (3)  
. 8/203 : اجلامع ألحكام القرآن (4)  
.  7 /28: جامع البيان(5)  
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ْة ٚضث ٨َْظا   ٓطط ْاإلاامىاث، للمامىحن ْاإلاشل ال٣ض ٓة ألامشل ْالىم  ب٩ل الٓلم ؾلُان ٖلى اإلاخمغصة ؤلاوؿاهُت ؤلاًماهُت لل٣

. ْملظاجّ بٚغاءاجّ

ٓطط م ال٣غآن ظٗلّ الظي الشاوي ْالىم ْة ال٨ٍغ ٓة في ْاإلاامىاث للمامىحن ٢ض م: ٧ان ْالخهض٤ً ؤلاًمان ٢ ٓلّ في ٖمغان ابىت مٍغ ٢ 

م)):حٗالى خىا مً ُّٞ ٞىٟسىا ٞغظِا ؤخهيذ التي ٖمغان ابيذ ْمٍغ  مً ٧ْاهذ ٦ْخبّ عبها ب٩لماث ْنض٢ذ ْع

م()(ال٣اجىحن ٧ْل ما ْبإَمُت بغبها بًماجها ؤنَّل  ،طل٪(١٢:الخدٍغ ْع  مً بلحها ؤ ن  ص َّٓل ِا في ًَٗ مً ؾخجضٍ ما مك٣ت ٖلحها َ  قٞغ

م ٞاؾدؿلمذ بالؿٓء ْاتهامِا ٓتها ْاؾخجمٗذ هللا، ل٣ًاء مٍغ ٓمِا بّ ْؤجذ نبحها ٞدملذ ْشجاٖتها، ٢  طل٪ ٩ٞان جدملّ ٢

 
ً
ٓة ٖلى صلُال ْة ْظٗلذ ْالانُٟاء، الخسلُض ٞاؾخد٣ذ.(1)((ألاػماث في ْزباتها باهلل ٣ًُجها ٢ ٓة في ْاليؿاء للغظا٫ ٢ض  ؤلاًمان ٢

خ٣اص   باهلل ْالٖا
ً
  عبا

ً
. ْهانغا

ٓة بغػث ٢ْض   ٓصَا في(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكت الؿُضة شخهُت ٢  خاصزت في ْٖٟتها بغاءتها إلزباث ْخضٍ هللا ٖلى ْاج٩الِا نم

ٓحي اه٣ُإ ًؼصَا ٞلم ؤلاٞ٪، ٫ٓ  ًٖ ال  (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الغؾ
َّل

ٓة بال   هللا، ٖلى اٖخماصَا في ْػٍاصة بًماجها، في ٢
ً
 ٖلى ْزباجا

ا حٗالى، باهلل ْجها ْخؿً ٣ًُجها ٫ٓ  ٖلى بغاءتها هؼلذ ٞلمَّل ٓلّ في(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ ْا الظًً بنَّل )):حٗالى ٢  باإلٞ٪ ظاء

ٍٓ مى٨م ٖهبت   الجدؿب
ً
ٓلى ْالظي ؤلازم، مً ماا٦دؿب مجهم امغت  ل٩ل ل٨م زحرا َٓ بل ل٨م قغا  ٖظاب لّ مجهم ٦بٍر ج

ٓع ()(ُٖٓم ٫ٓ  ًٖ ٞؿغي ))،(١١: الى ا ٖاجكت ًا: ٢ا٫ ؤن بها ج٩لم ٧لمت ؤ٫ْ  ٩ٞاهذ ًطخ٪ َْٓ(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ  ؤمَّل

ٓمي: ؤمي لي ٣ٞالذ: ٢الذ بغؤ٥، ٣ٞض هللا، ٓم ال ْهللا: ٣ٞلذ بلُّ، ٢ ي بلُّ، ؤ٢
ّ
  ؤخمض ال ٞةِو

َّل
. (2)((ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا بال

٢ِٟٓا مً ًِٟم ال ٫ٓ  ٖلى الخ٨بر ؤْ الاؾخٗالء(ٖجها هللا عضخي)َظا م ما(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ  ْعص باإلؾالم الٗؼة َٓ ،بهَّل

ٓة شخهُتها ؤ٦ؿب ما َْظا ؤَلّ، بلى الًٟل  اإلاؿخد٤ َْٓ حٗالى، هللا َٓ بغاءتها مجز٫  ؤنَّل  حٗلم ٞهي ْخ٨مت، ْٖؼة ٦ْغامت ٢

. (3)حٗالى ْخضٍ للخمض

ًَّل  ْآلازغة، الضهُا في م٣امًِ ْعٞٗت الشالزت الىماطط َظٍ ْلًٟل   ٫ٓ  ٖضَ  في اليؿاء مً ال٨مل(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

ٓسخى ؤبي ًٞٗ الجىت، وؿاء ْؤًٞل الضهُا، ٫ٓ  ٢ا٫: ٢ا٫(ٖىّ هللا عضخي)ألاقٗغي  م  مً ٦مل ((:(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

  اليؿاء مً ٨ًمل ْلم ٦شحر، الغظا٫
َّل

ٓن، امغؤة آؾُت بال م ٖٞغ  ٦ًٟل الٗاإلاحن وؿاء ٖلى ٖاجكت ًٞل ْبنَّل  ٖمغان، ابىت ْمٍغ

ض   (4)((الُٗام ؾاثغ ٖلى الثًر

                                                           
.30 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (1)  
.حديث صحيح : خالصة درجة احلديث. باب حديث اإلفك.  52 /4: صحيح البخاري (2)  
.36 :الكرمياخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن : ينظر (3)  
: خالصة درجة احلديث. (3230)حديث رقم .(وكانت من القانتني):إىل قوله (وضرب اهلل مثالً للذين آمنوا امرأت فرعون)باب قول اهلل تعاىل. 252 :صحيح البخاري (4)

.حديث صحيح   



 2015 مازض  | جمىين املسؤة املظلمت |طلظلت املداضساث العلمُت 

 

 

ت   55  2015© حمُع الحلىق مدفىظت ملسهص حُل البدث العلمي     -جخلي إدازة املسهص مظؤولُتها عً ؤي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍس

 

  .

ٓص ٧ان: الخدمل ــــ4 ٓة الؿاب٣ت ال٣ٟغة في بالخضًض اإلا٣ه  ًدىا٫ْ  بِىما اإلاغؤة، شخهُت ٖلى جى٨ٗـ التي ْؤلاًماهُت الىٟؿُت ال٣

 جدمل ال٣ٟغة َظٍ في الخضًض

ٔ  الظي الجؿضي اإلاغؤة  ت، مجهما ٧ل بسهاثو ْاػهاٍ ما بطا الغظل جدمل ١ًٟٓ  ؤهّ ُّٞ ؾجر  بال٠ًٗ اإلاغؤة جخه٠ بط الٍُٟغ

ٓة الغظل ًخمحز بِىما الجؿضي،  .الجؿماهُت بال٣

ٓاِٖا ؤق٩الِا ازخالٝ ٖلى ْاإلاخٗب اإلاكا١ جدمل ٖلى ُٖٓمت ٢ضعة للمغؤة بنَّل   اإلاغؤة جخدملِا التي اإلاكا١ ْؤ٫ْ  ْصعظاتها، ْؤه

ٓالضًّ ؤلاوؿان ْْنِىا)):حٗالى ٢ا٫ ْالتربُت، ْالٓي٘ الخمل مك٣ت   ب
ً
  ؤمّ خملخّ بخؿاها

ً
ا   ْْيٗخّ ٦َغ

ً
ا  .(١٥:ألاخ٣اٝ()(٦َغ

َّل
 بال

ٓخُض اإلاجا٫ لِـ َظا ؤنَّل   ؾاعة الؿُضة يغبذ ٣ٞض ْالاخخما٫، الخدمل ٖلى ٢ضعتها زاللّ مً ٞإزبدذ اإلاغؤة زايخّ الظي ال

ظت  (الؿالم ٖلُّ)الخلُل ببغاَُم ْػ
ً
  مشاال

ً
 ٧اهذ ،بط(الؿالم ٖلُّ)ببغاَُم ؤػع  بها هللا قضَّل )) الخدمل ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة ٖلى عاجٗا

. (1)((هللا طاث في ْابخالء حٗب مً ؤنابها ما ٧ل مخدملت ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا بلى هجغجّ في جغا٣ّٞ

  ؤلاؾالم نضع في اإلاؿلمت اإلاغؤة ْجدملذ  
ً
ٓٞا  سجل ٢ْض ْالاؾخًٗاٝ، لؤلطًت ْحٗغيً ْالٟتن، ْالابخالءاث اإلادً مً قتى نى

م ال٣غآن طل٪ ٓا الظًً ًاؤحها)):حٗالى ٢ا٫ بط آلاًاث، مً ال٨شحر في ال٨ٍغ ، مِاظغاٍث  اإلاامىاث ظاء٦م بطا آمى ًَّل َٓ  ؤٖلم هللا ٞامخدى

، ًَّل ًَّل  ٞةن بةًماجه َٓ ًَٓ مامىاٍث  ٖلمخ ٢ْا٫(١٠:اإلامخدىت(  )(ال٨ٟاع بلى ٞالجغظٗ ٓا الحن بنَّل )):٢اثل مً ٖؼَّل  ،  ْاإلاامىاث اإلاامىحن ٞخى

ٓا لم زم ٓب ٤ ٖظاب ْلِم ظِىم ٖظاب ٞلِم ًخ ٢ْا٫(١٠:البرْط()(الخٍغ  ما بٛحر ْاإلاامىاث اإلاامىحن ًاطْن  ْالظًً)):ْظلَّل  ٖؼَّل  ،

ٓا ٓا ٣ٞض ا٦دؿب   خمل
ً
  بهخاها

ً
  ْبزما

ً
٢ْل(٥٨: ألاخؼاب()(مبِىا ٓن  ْمال٨م)):٢اثل مً ظلَّل  ،  مً ْاإلاؿخًٟٗحن هللا ؾبُل في الج٣اجل

ٓلضان ْاليؿاء الغظا٫ ٓن  الظًً ْال ٓل ت َظٍ مً ؤزغظىا عبىا ٣ً   لضه٪ مً لىا ْاظٗل ؤَلِا الٓالم ال٣ٍغ
ً
 لضه٪ مً لىا ْاظٗل ْلُا

 
ً
.  (٧٥:اليؿاء) ((ههحرا

ٕ اإلاؿلمت اإلاغؤة ٢ضمذ ل٣ض   ش في ألامشلت ؤْع ش سجل ٢ْض الهبر، ُْٖٓم ْالجِاص الخدمل في ؤلاؾالمي الخاٍع  مً ال٨شحر لِا الخاٍع

ٓا٠٢ ت اإلا ت ٖماعة ؤم الجلُلت الصخابُت: الخهغ ال الخمشُل ؾبُل ٖلى مجهً الجِاص، ؾاخاث في اإلاكٞغ  ٖجها ٢ا٫ التي ألاههاٍع

 ٫ٓ   الخٟذ ما:))(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ
ً
  ال ًمُىا

ً
ٓم قماال   ؤخض ً

َّل
ْوي ج٣اجل ؤعاَا ْؤها بال  اإلاغؤة جدمل ١ًٟٓ  جدمل ،ٞإي(2)((ص

  الًُٟٗت
ً
!. الؿُٝٓ يغب ظؿضًا

تراٝ ـــــــ5 تراٝ: بالخ٤ الٖا ، ًُْٞلت ٖٓمى، ؤزال٢ُت ٢ُمت بالخ٤ الٖا ها ٦بٔر ٤ بجَّل ٓبت بلى ٍَغ م ْال٣غآن ْؤلاًمان، الخ ٓع  ال٨ٍغ  ن

ٓعجحن لىا ٓع  مً عاجٗخحن ظلُخحن ن تراٝ بالخُإ ؤلا٢غاع ن  لِا ٢ُل)):ؾبإ مل٨ت بل٣ِـ لؿان ٖلى حٗالى ٢ا٫ بط بالخ٤، ْالٖا

ا الهغَح، اصزلي   خؿبخّ عؤجّ ٞلمَّل
ً
ّ ٢ا٫ ؾا٢حها، ًٖ ٦ْكْٟذ  لجت َغ، مً ممغصٌل  نغحٌل  بهَّل ٓاٍع ي عِبّ  ٢الْذ  ٢

ّ
 ْؤؾلمُذ  هٟسخي ْلمُذ  بِو

ٓة ًٖ الؿاب٣ت ال٣ٟغاث في الخضًض ؾب٤ ل٣ض ،(٤٤:الىمل)((الٗاإلاحَن  عِبّ  هلل ؾلُماَن  م٘  ؾبإ مل٨ت بها جمحزث التي الصخهُت ٢

                                                           
.06 : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (1)  
.حديث صحيح: باب مداواة النساء اجلرحى، خالصة درجة احلديث  6/80: فتح الباري (2)  
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ٓة ٓة بًماجها لِا ؤي٠ُ ٖىضما جل٪ شخهُتها ٢ْ تراٝ بلى ٢اصتها(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان بيب  اإلال٨ت ٢ْٟذ))٣ٞض ْبقِاٍع بالخ٤ الٖا

ٓعة   ٖاظؼة مبه
َّل

تراٝ ًٖ بال ، بالخ٤ الٖا ٓعة اإلال٨ت ٢ْٟذ ٣ٞض ْبقِاٍع   ٖاظؼة مبه
َّل

تراٝ ًٖ بال ٓة الٖا  ٖلُّ) ؾلُمان بيب

  عؤث ؤن بٗض(الؿالم
ً
  مل٨ِا، مً ؤٖؼَّل  مل٩ا

ً
ٔ  ْؾلُاها   الًاجاٍ َظا ؤن ْاصع٦ذ ؾلُاجها مً ؤ٢ٓ

َّل
ض عظل بال  ٞإٖلىذ ُٖٓم عب مً مٍا

ٓبتها ٨َْظا(1)((هلل ْاه٣ُاصَا ج ذ ، ٓمِا، ٣ُٖضتها بٟؿاص اإلال٨ت اٖتٞر ٓلذ ٢ْ  مً لِا ْحسجض الكمـ حٗبض مجٓؾُت امغؤة مً ْجد

ٓعة(2)ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا ٚحر الحٗبض مؿلمت امغؤة بلى ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا صْن  ْاله ٓعث التي الشاهُت ، تراٝ ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة ن  بالخ٤ الٖا

ٓلّ في ظاءْث  ًَّل  ٢الذ)):حٗالى ٢ ْصجّ ْل٣ض ُّٞ، إلاخىجي الظي ٞظل٨  لِسججنَّل  بّ ماؤمٍغ ًٟٗل لم ْلئن ٞاؾخٗهم، هٟؿّ ًٖ عا

 
ً
ٓها ً مً ْل٩ُ ٓلّ ،(٣٢:ًٓؾ٠()(الهاٍٚغ ًَّل  ٢ا٫)):حٗالى ٢ْ ًَّل  بط مازُب٨ ْصج  مً ٖلُّ ماٖلمىا هلل خاف ٢لً هٟؿّ، ًٖ ًٓؾ٠ عا

ؼ امغؤث ٢الذ ؾٓء، ْصجّ ؤها الخ٤ خهو آلان الٍٗؼ ّ هٟؿّ ًٖ عا  هللا ْؤنَّل  بالُٛب ؤزىّ لم ؤوي لُٗلم طل٪ الهاص٢حن، إلاً ْبهَّل

ذ ل٣ض ،(٥٢ـــــــ٥١:ًٓؾ٠)((الخاثىحن ٦ُض الحهضي ؼ امغؤة اٖتٞر اصتها ْؤ٢غث آلاًخحن في بالخ٤ الٍٗؼ  الكاَضًً، في لُٓؾ٠ بمْغ

تراٞحن، بحن قخان ْل٨ً تراٝ الٖا ْلى في ٞااٖل   ٧ان ألا
ً
ٖٓا ْصة مً ه  ٢ض ٧اهذ ْبطا))اههُاّٖ ٖضم خالت في لّ تهضًض م٘ الًمىُت اإلاغا

ذ ْصتها اٖتٞر ٓن  اإلا٩ابغة في بالٛذ ٣ٞض بزم، ٧ل مً ْبغؤجّ لّ، بمغا ا(3)((تهضًضٍ بلى ٞلجإث ْاإلاج   ٩ٞان الشاهُت في اٖتراِٞا ،ؤمَّل
ً
 هابٗا

ٓبت باهلل بًماجها مً   مجها ْج
ً
ٕٓ في هلخٔ مشلما مجها، ْلم الظي الغظل لؿاخت ْجبرثت ْهضما ٓة اٖتراٝ طاجّ اإلآي  ًٓؾ٠ ببراءة اليؿ

ٓة اٖتراٝ الؿُا١ ٍْىهي))(٥١:ًٓؾ٠)((ؾٓء مً ٖلُّ ماٖلمىا هلل خاف ٢لً)):خحن ْهؼاَخّ ٠٢ٓ لُٟاظئىا اليؿ ذ بم  المغؤة نٍغ

ؼ ت ج٣ضمذ خحن الٍٗؼ ٓلت في ًٓؾ٠، ببراءة ْم٣غة بالخُإ، هٟؿِا ٖلى مٗتٞر ت، ؤصًبت بُ ٓة ًٖ جىم نٞغ  ْفي شخهُتها، ٢

بت لِؿذ ْظغؤة ٞهاخت .  (4)((ٖلحها بٍٛغ

م ال٣غآن قِض ل٣ض   تراٝ َْظا بالخ٤، باٖتراِٞا للمغؤة ال٨ٍغ ٍٓاث مً ٌٗض بالخ٤ الٖا  َْٓ ْالًٟاثل ألازال١ في الٗلُا اإلاؿخ

٤ البضاًت  الخحر لىٟؿّ خ٤٣ ْبظل٪ ْههغجّ، بجباّٖ ٖلُّ ؾِل بّ ْاٖتٝر الخ٤ اإلاغء ٖٝغ ما ٞمتى ْالهالح، الخحر لٍُغ

. ال٨شحر

ٓاي٘ زالزت في بال٨ُض اليؿاء ْنٟذ: ال٨ُض ــــــ6 م، ال٣غآن مً م  لؿان ْٖلى مٓيٗحن، في(الؿالم ٖلُّ)ًٓؾ٠ لؿان ٖلى ال٨ٍغ

ؼ ٓاي٘ ْاخض، مٓي٘ في الٍٗؼ : ًإحي ما في هي اإلاغؤة ٦ُض ًٖ جدضزذ التي ْاإلا

ٓلّ في: ألا٫ْ  اإلآي٘ ضَّل  ٢مُهّ عؤٔ ٞلما)):حٗالى ٢
ُ
ّ ٢ا٫ صبغ، مً ٢ ًَّل  مً بهَّل ًَّل  بنَّل  ٦ُض٦  آلاًت َظٍ ٟٞي (٢٨: ًٓؾ٠)((ُٖٓم ٦ُض٦

ؼ، لؿان ٖلى بال٨ُض اليؿاء ْن٠ ظاء ٧ٓاوي ٢ا٫ امغؤجّ، ْخُلت بم٨غ ٧ان خضر ما ْؤنَّل  ًٓؾ٠ بغاءة جبحن ؤن بٗض الٍٗؼ  في الك

ا:)):آلاًت جٟؿحر ؼ: ،ؤي((عؤٔ ٞلمَّل ضَّل ))ًٓؾ٠ ٢مُو: ،ؤي((٢مُهّ))الٍٗؼ
ُ
ّ ٢ا٫ صبغ مً ٢  ُّٞ ٢ْ٘ الظي ألامغ َظا: ،ؤي((بهَّل

                                                           
.86:شخصية ادلرأة يف القصص القرآين(1)  
.ادلصدر نفسه والصفحة نفسها (2)  
.ادلصدر نفسه والصفحة نفسها (3)  
.204:ادلصدر نفسه (4)  
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ٓل٪ ؤنَّل  ؤْ بِى٨ما الازخالٝ ًَّل  مً())(بإَل٪ ؤعاص مً ماظؼاء))٢  بنَّل ))اليؿاء ًامٗكغ ٦ُض٦ً ظيـ مً: ؤي ،(٢٨: ًٓؾ٠()(٦ُض٦

ًَّل   . (1)ْالخُلت اإلا٨غ ْال٨ُض((ُٖٓم ٦ُض٦

ٓلّ في: الشاوي اإلآي٘ ا بليَّل  ؤخبُّ  السجً عِبّ  ٢ا٫)):الؿالم ٖلُّ ًٓؾ٠ لؿان ٖلى حٗالى ٢ ٓوي ِممَّل   بلُّ ًضٖ
َّل

ًَّل  ٖجي جهٝغ ْؤال َُ  ٦ُض

ًَّل  ؤنُب  ّ لّ ٞاؾخجاب الجاَلحن، مً ْا٦ً بلحه ًَّل  ٖىّ ٞهٝغ عبُّ ّ ٦ُضَ ُ٘  َٓ بهَّل ٫ٓ (٣٤ ــــــ٣٣:ًٓؾ٠)((الٗلُُم  الؿمُ ٓاخضي ،٣ً  ال

ٓلّ جٟؿحر في ًَّل  ٖجي جهٝغ))٢ .  (2)اليؿاء ظمُ٘ ٦ُض: ؤي،((٦ُضَ

  َْٓ:  الشالض اإلآي٘
ً
ٓلّ في  الؿالم ٖلُّ ًٓؾ٠ لؿان ٖلى ؤًًا ٓوي اإلال٪ ٢ْا٫))ْظل ٖؼ ٢ ا بّ، اثخ ٫ُٓ  ظاءَ  ٞلمَّل  اعظ٘ ٢ا٫َ  الغؾ

٪ بلى ُّ  عِبّ ٓةِ  مابا٫ُ  ٞؿئل ًَ  آلاحي اليؿ ُٗ٢ ، ًَّل ًَّل  عبي بنَّل  ؤًضحه . (٥٠:ًٓؾ٠()(ٖلُم ب٨ُضَ

ؼ امغؤة ب٨ُض بضؤ ْظلي ْاضر آلاًاث في اإلاغؤة ٦ُض بنَّل     ا لُٓؾ٠ الٍٗؼ
ّ
ا امخى٘ إلا ٓة ٦ُض جالٍ مىّ، َلبخّ ٖمًّ  بةقاٖت اإلاضًىت في اليؿ

ْصة زبر ؼ امغؤة مغا ن لُٓؾ٠ الٍٗؼ  ْاخضة ٧ل ْآجذ َٗام مإصبت بلى صٖتهً بط ؤٖٓم، ب٨ُض ل٨ُضًَ م٣ابلتها زم بغئٍخّ، لُْٟٓغ

، مجهً
ً
، ؤزغط لُٓؾ٠: ٢ْالذ ؾ٨ُىا ًَّل ا ٖلحه   ٌكٗغن؛ ؤن صْن  ؤًضحهً ٢ًُٗ عؤًىّ ٞلمَّل

ً
. (الؿالم ٖلُّ)ًٓؾ٠ بجما٫ اهبهاعا

ٓاي٘ ٧ل في زابذ ؤمغ اإلاغؤة ٦ُض بنَّل      ال٣هت زال٫ مً ط٦غث التي اإلا
َّل

ّ بال  مٓاَغ مً مِٓغ ال٨ُض ؤنَّل  بلُّ ؤلاقاعة ججضع مما ؤهَّل

  ْلِـ ال٠ًٗ
ً
ٓة مٓاَغ مً مِٓغا   الٌؿل٪ ال٣ٓي  ألنَّل  ال٣

ً
٧ٓا   ؾل

ً
 ٢ض ْيِٟٗا ُٞغتها بد٨م ٞاإلاغؤة ٚحٍر ٖلى ًخإمغ ال زُٟا

٧ٓا ؤخُاها حؿل٪ ذ ٚحر ؾل ٫ٓ  نٍغ ض ما بلى للٓن . (3)جٍغ

ٓػ  ــــــ7 ٓع  مً: اليك ظت، اإلاغؤة ٞحها ج٣٘ ٢ض التي ألام ط، الغظل ًٖ جهضع ٢ض مشلما الْؼ ٓػ  ًٖ حٗالى ٢ا٫ الْؼ ظت وك غ١  الْؼ َْ 

ٖت ٖالظّ ٓن  ْآلاحي)):اإلاكْغ ًَّل  جساٞ ٓػَ ًَّل  وك َٓ ًَّل  ٞٗٓ َ ، اإلاًاظ٘ في ْاهجْغ ًَّل َٓ ٓا ٞال ؤَٗى٨م ٞةن ْايغب ًَّل  جبٛ   ٖلحه
ً
 ؾبُال

  ٧ان هللا بنَّل 
ً
  ٖلُا

ً
ٓص(٣٤:اليؿاء()(٦بحرا ْاإلا٣ه ٓػًَ ،  آزغ في ٢ا٫ لظل٪ ،(4)ؤماعاجّ ِْغث بإن ل٨م ٖهُاجهً: ؤي آلاًت، في بيك

ٓػ ((ؤَٗى٨م ٞةن)):آلاًت ْاليك ظِا اإلاغؤة شخهُت ٖلى ْٖاعى َاعت  ؤمغ ، ٓلّ بضلُل لْؼ ٓن  ْآلاحي)):٢ ًَّل  جساٞ ٓػَ  ٞلم((وك

ٓن  ٣ٞض (ْالىاقؼاث)٣ًل ٓػَا ٩ً ط بم٩اهت مجها ْعي ٢لت ًٖ هاجج وك ٢ّٓ مجها ظِل ؤْ الْؼ ٓن  ٢ض ؤْ َاٖخّ، بإَمُت ؤْ بد٣ ٩ً 

٢ِٓا ٓص ؤْ الهٟاث مً شخيء في ٖلُّ لخٟ ط مً ْلم بؿبب ؤْ بُجهما مكا٧ل ْظ ٢ِٓا في مىّ ج٣هحر ؤْ الْؼ . طل٪ ٚحر ؤْ خ٣

 اللسآوي الخطاب ضىء في ألاطسة في املسؤة دوز : الثالث املبدث

م ال٣غآن جدضر    ْع  اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٓم الظي ْالض ا ظمُ٘ ٖلى الًٓء ْؤل٣ى ؤؾغتها مجا٫ في بّ ج٣ ْاَع   ؤما ٖجها ٞخدضر ؤص
ً
 ْؤزخا

ْظت ْع  ٧ل ٖلى ألامشلت بٌٗ ْؤُٖى ْؤبىت ْػ ْاع مً ص ْاع الباخشت ؾخدىا٫ْ  اإلابدض َظا ْفي بها ٢امذ التي الض  ٞحها جدضر التي ألاص

                                                           
.7/9: بدائع الصنائع (1)  
.545/ : تفسري الواحدي: ينظر (2)  
.42 :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: نظري (3)  
.06 / :تفسري اجلاللني: ينظر (4)  
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م ال٣غآن ٓاعصة ال٣غآهُت باآلًاث مؿدكِضة ألاؾغة في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٧ٓلت اإلاِام ٖلى الًٓء ْمل٣ُت اإلاجا٫ َظا في ال  اإلاغؤة بلى اإلا

ْعَا بدؿب : الخالي الىدٓ ٖلى ألاؾغة في ص

م ال٣غآن ؤٖلى: ألام ـــــ1   ْم٩اهتها اإلاغؤة قإن مً ال٨ٍغ
َّل

ّ بال ِِ  لم ؤهَّل ٌٗ  
ً
ٗت اإلا٩اهت ؤخضا ٓمتها، م٣ام في للمغؤة مىدِا التي ْالٞغ  وٗم ؤم

ما ؤلاؾالمي الضًً في ألام بنَّل  َُّل م ال٣غآن في الؾ  . ال٨شحر ٖلى م٣ضمت ٖلُا ٢ُمت جدخل ال٨ٍغ

م ال٣غآن في ألام اإلاغؤة ط٦غ ظاء     زمؿحن مً ؤ٦ثر في ال٨ٍغ
ً
  مٓيٗا

ً
ٖٓاث ْفي مسخلٟت بإلٟاّ مخٟغ٢ا ا مخٟغ٢ت، مٓي  ألالٟاّ ؤمَّل

ٓالضة)ْ (ألام):ٞهي ألام ٖلى للضاللت اإلاؿخسضمت ا الًماثغ، بازخالٝ (ال ٖٓاث ْؤمَّل م ال٣غآن في ألام ٞحها ط٦غث التي اإلآي  ٞهي ال٨ٍغ

ٖٓت ٦شحرة ْلِا ؤَمِا مً ٧ان ْمخى ا ألامغ: ْؤ ٓالضًً البر ؤَمُت ْلخإ٦ُض بلحها ْؤلاخؿان ببَر  ٖباصجّ بحن حٗالى هللا ٢غن  ٣ٞض بال

ٓالضًً بلى ْؤلاخؿان ٓاي٘ في ال ٓلّ في مشلما ٦شحرة م   الحٗبضْن  بؾغآثُل بجي مُشا١ ؤزظها ْبط)):حٗالى ٢
َّل

ٓالضًً هللا بال  ْبال

 
ً
٫ٓ (٨٣: الب٣غة()(بخؿاها الَم ْآ٦ضَم)):٦شحر ابً ،٣ً ٓالضًً، خ٤ بظل٪ ْؤ  ْخ٤ خ٣ّ بحن ْحٗالى جباع٥ ٣ًغن  ْلِظا ال

ٓالضًً ْا)):حٗالى ٢ا٫ ،٦ما(1)((ال ٓا هللا ْاٖبض   بّ الحكغ٧
ً
ٓالضًً قِئا   ْبال

ً
 طي ْالجاع ْاإلاؿا٦حن ْالُخامى ال٣غبى ْبظي بخؿاها

  ٧ان مً الًدب هللا بنَّل  ؤًماه٨م ْمامل٨ْذ  الؿبُل ْابً بالجىب ْالهاخب الجىب ْالجاع ال٣غبى
ً
  مسخاال

ً
ٓعا  ،(٣٦:اليؿاء)((ٞس

ٓالضًً بِغّ  بحن ٞاإلاىاؾبت ٓص الخ٣ُ٣ي الؿبب ؤنَّل ))هي هللا ْٖباصة ال ٓظ  الٓاَغي  ْالؿبب ْبًجاصٍ حٗالى هللا جسل٤ُ َٓ ؤلاوؿان ل

ٓان، َٓ ْؤ٦ضَّل (2)( (الٓاَغي  الؿبب بخُٗٓم ؤجبّٗ زم الخ٣ُ٣ي الؿبب بخُٗٓم ٞإمغ ألاب ٓالضًً بلى ؤلاخؿان ٖلى ؾبداهّ ،  ال

ما   ْاظب بلحهما ْؤلاخؿان ُٞاٖتهما ال٣ٗاثض، ازخلٟذ بن ختى ْبَغ
َّل

ط ؤْ بالكغ٥ ألامغ في بال ٫ٓ  الضًً، ًٖ الخْغ  جباع٥ هللا ٣ً

ٓالضًّ ؤلاوؿان ْْنِىا)):ْحٗالى   ب
ً
 بما٦ىخم ٞاهبئ٨م مغظ٨ٗم بليَّل  ٞالجُِٗما، ٖلم بّ ل٪ لِـ ما بي لدكغ٥ ظاَضا٥ ْبن خؿىا

ٓن  . (٨:الٗى٨بٓث()(حٗمل

الصة، الخمل مخاٖب مً ماحٗاهُّ))ْن٠ بط بالظ٦غ ألام حٗالى هللا زوَّل  ٢ْض    ا ْال ا ْط٦َغ ٓالضًّ بما ِٞكٗغ ؤلاوؿان لُخظ٦َغ  ل

 
ً
ٓالضًّ ؤلاوؿان ْْنِىا)):حٗالى ،٢ا٫(3)((ْْاظباث خ١ٓ٣  مً ٖلُّ ؤمّ ْزهٓنا ، ب

ً
  ؤمّ خملخّ بخؿاها

ً
ا   ْْيٗخّ ٦َغ

ً
ا  ٦َغ

ٓن  ْٞهالّ ْخملّ   زالز
ً
ْم٩اهت) ١٥:ألاخ٣اٝ()(قِغا ي ما ًدضصَا البر مً ألام ، غة ؤبي ًٖ ْع   ؤنَّل :))(ٖىّ هللا عضخي)ٍَغ

ً
 ًا: ٢ا٫ عظال

 ٫ٓ : ٢ا٫ مً؟ زم: ٢ا٫ ؤم٪،: ٢ا٫: مً زم ٢ا٫ ؤم٪،: ٢ا٫ مً؟ زم: ٢ا٫ ؤم٪،: ٢ا٫ صخابتي؟ بدؿً الىاؽ ؤخ٤ مً هللا ؾ

ٓن  ؤن ًيبغي ٖلحها ْالك٣ٟت ألام مدبت ؤنَّل  ٖلى ًض٫ الخضًض ،ِٞظا(4)((ؤب٥ٓ  ٖلُّ هللا نلى)الىبي لظ٦غ ألاب، مدبت ؤمشا٫ زالزت ج٩

م ال٣غآن ٖغى ٢ْض.(5)((٣ِٞ الغابٗت في ألاب ْط٦غ مغاث، زالر ألام(ْؾلم : ًَ((ؤم))بلٟٔ ط٦غن  ألمِاث هماطط زالزت ال٨ٍغ

ٓسخى ؤم ــــ ؤ ٓا٫ ْللٗلماء اؾمِا، في ازخالٝ َْىا٥(الؿالم ٖلُّ)م ٓلّ، مخباًىت ؤ٢ ا خ م ال٣غآن في ْط٦َغ ٓسخى ؤم))بـ ظاء ال٨ٍغ  في((م

ٓاي٘ ؼ هللا ٦خاب مً مخٟغ٢ت م ْحى ٣ٞض الٍٗؼ ٓسخى ابجها جل٣ي ؤن ْحٗالى ؾبداهّ لِا ؤ ٫ٓ  طل٪ ْفي الجهغ ،في(الؿالم ٖلُّ)م ٣ً 

                                                           
.20 / : تفسري ابن كثري (1)  
. 7/32:التفسري الكبري (2)  
.75:ادلرأة يف القرآن الكرمي (3)  
.خالصة درجة احلديث حديث صحيح 5626، باب من أحق الناس حبسن الصحبة حديث رقم 5/2227: صحيح البخاري (4)  
.237: /اجلامع ألحكام القرآن (5)  
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ْخُىا)):حٗالى ٓسخى ؤم بلى ْؤ ا الجدؼوي، الجسافي الُم في ٞإل٣ُّ ٖلُّ زٟذ ٞةطا ؤعيُّٗ، ؤن م ٍْ بهَّل ٍٓ بلُ٪ عاص  مً ْظاٖل

٢ْا٫(٧:ال٣هو( )(اإلاغؾلحن ْخُىا بط)):حٗالى ، ٓحى، ؤم٪ بلى ؤ  بالؿاخل الُم ٞلُل٣ّ الُم في ٞا٢ظُّٞ الخابٓث في ؤ٢ظُّٞ ؤن ماً

 مً ألام ٢لب في ظٗلّ بما ؤٖلم حٗالى ،ْهللا(٣٩ـــــــــ ٣٨:َّ)((ُٖجي ٖلى ْلخهى٘ مجي مدبت ٖلُ٪ ْؤل٣ُذ لّ، ْٖضْ لي ٖضْ ًإزظٍ

ٓصَا ٖلى ْزٝٓ مدبت ٓل ا ٠ُ٨ٞ م  ًُلب ٠ُ٦ بل زٝٓ ْمهضع زُغ، صاثغة طاجّ بدض َظا ؤنَّل  م٘ الُم في بةل٣اثّ حٗالى ؤمَغ

  حٗالى مجها
ً
ٓلّ آلاًت حٗالى هللا زخم ل٣ض! ألام؟ لّ ؾخمخشل ٠ُ٦ْ ٦ِظا؟ َلبا ا)):ب٣ ٍْ بهَّل ٍٓ بلُ٪ عاص ا ،((اإلاغؾلحن مً ْظاٖل  ٞبكَغ

ّ ، هللا ٍْجٗلّ ٖلحها ؾحرصٍ بإهَّل
ً
ال ٓسخى ألم البكاثغ َظٍ ْج٣ضًم الجلُلت، البكاثغ ؤٖٓم مً َْظا عؾ  َْؿ٨ً ٢لبها لُُمئنَّل  م

ِٖا ْبهظٍ(1)ْع ٓسخى ؤم ْبةًمان البكاثغ ،   باهلل ال٣ٓي  م
ً
٧ٓلِا عبا ٖٓضٍ ْبخهض٣ًِا ابجها هجاة في ْخضٍ ٖلُّ ْبخ  ؤلالهي ألامغ امخشلذ ب

ٓسخى ؤم ٞااص ٞإنبذ)):حٗالى ٣ٞا٫ ٖاقتها التي الٗهِبت ْاللخٓاث بابجها ٞإل٣ذ ، م
ً
ا ال بّ لخبضي ٧اهذ بن ٞاٚع  ٖلى عبُىا ؤن ل

ٓن  ٢لبها ٫ٓ  ،(١٠:ال٣هو()(اإلاامىحن مً لخ٩ ٓاخضي ٣ً ٓسخى ؤم ٢لب بنَّل : آلاًت مٗجى في ال   بل٣اثّ بٗض ؤنبذ م
ً
 شخيء ٧ل ًٖ زالُا

 
َّل

ٓسخى ط٦غ ًٖ بال ّ جسبر ؤن ٩ٞاصث َْمّ، م ال ابجها ؤهَّل ٍٓىا ؤن ل ٓن  الهبر ْؤلِمىاَا ٢لبها ٢ ٖٓض اإلاهض٢حن مً لخ٩  هللا ب

ْما(2)ؾبداهّ ِٓٞا ٧ان ،   طل٪ ز
ً
  مىاُٞا

ً
  ؤْ بًماها

ً
 َْٓ زهاثهِا، ْمً ألام ٢لب في حٗالى هللا ظٗلّ َبُعي زٝٓ ِٞٓ مىّ مى٣ها

ٓلى بظل٪ ؤٖلم ؾبداهّ ا، ْجضبحر ٢لبها، ٖلى الغبِ حٗالى ٞخ ٫ٓ  مً مىّٗ ؤن بٗض بلحها ْؤٖاصٍ ْٖضٍ هٟظ ختى ؤمَغ  مً ؤي ٢ب

ٓن  ٖلُّ، ٖغيً الالحي اإلاغيٗاث   طل٪ ٩ُٞ
ً
ٓصجّ في ؾببا ٖٓض لخد٤ُ٣ لِا ٖ ٫ٓ  ؤلالهي، ال  ُٖجها ج٣غَّل  ٧ي ؤمّ بلى ٞغصصهاٍ)):حٗالى ٣ً

ًَّل  خ٤ هللا ْٖض ؤنَّل  ْلخٗلم الجدؼن  م ْل٨ ٓن  ؤ٦ثَر  ُٖجها ج٣غ ٧ي ؤم٪ بلى ٞغظٗىا٥ )):حٗالى ٢ْا٫،(١٣:ال٣هو)((الٌٗلم

ٓعة()(الجدؼن  ٫ٓ  ،(٤٠:َّ ؾ ا ألام ٖحن ٣ٞغة((الجدؼن  ُٖجها ج٣غَّل  ٧ي))الؿاب٣حن اإلآيٗحن في حٗالى ٣ٍْ َع ٓهان ْؾْغ   ال٩ً
َّل

 بال

ٔ  زانُت ْجل٪ ابىتها، ؤْ ابجها بصخبت م ال٣غآن ٢غعَا ألام زهاثو مً ؤزغ  . ال٨ٍغ

م ؤم ــــــ ب ٓص بيذ خىت ْاؾمِا: (الؿالم ٖلحها)مٍغ م ْؤم ٖمغان امغؤة ْهي،(3)ٞا٢ ا ظاء(الؿالم ٖلحها)مٍغ م ال٣غان في ط٦َغ  ال٨ٍغ

ٓلّ في ٖمغان امغؤة بٓنِٟا ٢  

ي عِبّ  ٖمغان امغؤث ٢الذ بط)):حٗالى
ّ
  بُجي مافي ل٪ هظعُث  بِو

ُ
٪ مجي ٞخ٣بل مدغعا ُ٘  ؤهذ بهَّل  ٣ٞض،) ٣٥: ٖمغان آ٫()(الُٗلُم  الؿمُ

ٓاَا لكضة(4)((ْحٗالى ؾبداهّ لٗباصجّ ْالخٟٙغ عبّ، بِذ لخضمت ٞتهبّ مجها، ْب٣غبّ البجها، بداظتها جًخي ؤن))ازخاعث  ْبًماجها ج٣

ٓصَا، ْيٗذ خحن ْهي ٓل ها ْٖلمذ م ي عِبّ  ٢الذ ْيٗتها ٞلما)):٢الذ ؤهثى ؤجَّل
ّ
 الظ٦غ ْلِـ ْيٗذ بما ؤٖلم ْهللا ؤهثى ْيٗتها بِو

ي ٧األهثى
ّ
م ؾمُتها ْبِو ي مٍغ

ّ
تها ب٪ ؤُٖظَا ْبِو ٓاَا، نالخِا،))لكضة ٞهي) ٣٦:ٖمغان آ٫)((الغظُم الكُُان مً ْطٍع  ْج٣

ٓطط زل٣ِا، ْخؿً ْبزالنِا، هت اإلاك٣ٟت اإلادبت ألام ؤهم تها، نالح ٖلى الخٍغ ٓطتها ابىتها حؿمُت اخؿيذ ٞل٣ض طٍع تها ْٖ  ْطٍع

                                                           
.2 6: تفسري السعدي (1)  
.3 2/8: تفسري الواحدي: ينظر (2)  
.345/ :تاريخ الطربي(3)  
.8  : شخصية ادلرأة يف القصص القرآين (4)  
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م ٢لب في ؤلاًمان جشبُذ في اؾِم الظي ألامغ الغظُم، الكُُان مً ٢ْض(1)((ْابجها مٍغ ا ظاء ، م ال٣غآن في ط٦َغ  في ألام بلٟٔ ال٨ٍغ

ٓمِا قِاصة ٓلّ في الخل٤ ْخؿً بالٟٗت لِا ٢   ؤم٪ ٧ْاهذ)):حٗالى ٢
ً
م(:)(بُٛا  . (٢٨: مٍغ

م ْهي(الؿالم ٖلُّ)ِٖسخى ؤم ــــــ ط ل مد٨م في ٖجها ٢اثل مً ٖؼَّل  ٢ا٫ حٗالى هللا آًاث مً آًت ٖمغآن، ابىّ مٍغ  ابً ْظٗلىا)):الخجًز

م ٍْىاَما ءآًت ْؤمّ مٍغ ٓة بلى ْءآ ٓن ()(ْمٗحن ٢غاع طاث عب ٢ْض(٥٠:اإلاامى ٓة ًٖ الخضًض ؾب٤ ،  حٗالى، هللا ألمغ ْامخشالِا بًماجها ٢

ط صْن (الؿالم ٖلُّ)هللا هبي بِٗسخى خملِا في معجؼجّ ْجد٤ُ٣ ٘ ْبظل٪))ْػ ا، هللا ٞع ا بها، ْؤقاص ٢ضَع  الشىاء مٗغى في ْط٦َغ

، جهض٣ًِا لبالٜ الهض٣ًُت، صعظت ْبلِٛا ْاإلاضح، م ابً ِٖسخى مااإلاؿُذ)):ٖجها حٗالى ،٣ٞا٫(2)((٣ٍُْجها امخشالِا ٦ْما٫ بإمٍغ   مٍغ
َّل

 بال

 ٫ٓ ى اهٓغ زم آلاًاث لِم هُحن ٠ُ٦ ؤهٓغ الُٗام، ًإ٦الن ٧اها نض٣ًت ْؤمّ الغؾل ٢بلّ مً زلذ ٢ض عؾ
َّل
ٓن  ؤو ٩ : اإلااثضة()(ًٞا

٧٥) .

ًَّل  الشالزت الىماطط َظٍ لِؿذ    م، ال٣غآن ٖجهً جدضر الالحي ألامِاث ٧ل َ ما ال٨ٍغ  ال٣غآن في ط٦غن  الالحي لؤلمِاث خهغ هي بهَّل

م ا ألام، بلٟٔ ال٨ٍغ ً البا٢ُاث ؤمَّل م ال٣غآن في ٞظ٦َغ م ال٣غآن في الخضًض ظاء ٣ٞض اإلاغؤة، ًٖ الخضًض مٗغى في ظاء ال٨ٍغ  ال٨ٍغ

ٖٓاث في ألام اإلاغؤة ًٖ ض، آًاث في بعثهً جدضًض ْمجها لًِ، باإلخؿان ْألامغ ٧البر ؾب٤ ما: مجها ٦شحرة، مٓي ٓاٍع غ ْمجها اإلا  ج٣ٍغ

ٓن  ظاث ٧ . (3)طل٪ ْٚحر للمامىحن، ؤمِاث(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)مدمض الىبي ْػ

م ال٣غآن جدضر :ألاخذ ـــــــ2   ألازذ ًٖ ال٨ٍغ
ً
ٓة)بلٟٓي ظاءث التي آلاًاث في يمىُا ٓان)ْ (بز ٓاي٘ في (بز  اإلاداعم ًٖ جخدضر م

ٓة ًْٖ جاعة، ٓة ًٖ ؤْ جاعة، الضًً في ألاز ، جاعة الجىت في ألاز ٖٓاث َظٍ ٚحر ؤْ ؤزٔغ ٖٓاث هي التي اإلآي ض ٖامت مٓي ٓاٍع  ٧اإلا

،
ً
م ال٣غآن ْجدضر مشال   ألازذ ًٖ ال٨ٍغ

ً
ٓاي٘ بٌٗ في بُٗجهً وؿاء ؤْ بُٗجها امغؤة بها ٢انضا : ماًإحي في اإلا

ٓسخى ؤزذ ــــــ ؤ   اؾمِا ًغص لم: (الؿالم ٖلُّ)م
ً
دا م، ال٣غآن في نٍغ ً بٌٗ ٢ْا٫ ال٨ٍغ م اؾمِا بنَّل : اإلاٟؿٍغ  في ألازذ ،بلٟٔ(4)مٍغ

ٓلّ: َما مٓيٗحن، ٢ 

٫ٓ  ؤزخ٪ جمصخي بط)):حٗالى  ْالشاوي(٤٠:َّ)((٨ًٟلّ مً ٖلى ؤصل٨م َل ٞخ٣ ٓلّ: ،  ًٖ بّ ٞبهغث ٢هُّ ألزخُّ ٢ْالذ)):حٗالى ٢

ن َْم ظىب ٫ٓ  ،(١2:ال٣هو( )(الٌكْٗغ ٓسخى ألزذ آلاًت َظٍ في ٞال٣  ؤعؾلتها بط الُم، في إلل٣اثّ ٢هت يمً (الؿالم ٖلُّ)م

، لخدب٘ الُم في بل٣اثّ بٗض ؤمّ  ْؤٖاص لِا ْٖضٍ هللا ؤهجؼ التي ؤمِا ج٣هض لّ بمغيٗت ٖلحهم ؤقاعث زم زُٟت، جخدبّٗ ٩ٞاهذ ؤزٍغ

 .(الؿالم ٖلُّ)ابجها بلحها

ن ؤزذ ــــــ ب م ْهي: َاْع ا ،ظاء(الؿالم ٖلحها)مٍغ ٓاي٘ في باؾمِا ط٦َغ م، ال٣غآن مً ٦شحرة م ٓعة ْؾمُذ ال٨ٍغ م ؾ  مٍغ

 (الؿالم ٖلحها)باؾمِا
َّل

ها بال ن ؤزذ بلٟٔ ط٦غث ؤجَّل م ال٣غآن في ْاخض مٓي٘ في َاْع ٓلّ في ال٨ٍغ ٓمِا لؿان ٖلى حٗالى ٢  ؤزذ ًا)):٢

ن ٓم ما٧ان َاْع   ؤم٪ ٧اهذ ْما ؾٓء امغؤ ؤب
ً
م()(بُٛا َْظٍ(٢٨: مٍغ ٓمِا مً لِا قِاصة ،  ٢ْض ْميكإَا، ٖاثلتها ْنالح بهالخِا ٢

                                                           
. 2 : نفسهادلصدر  (1)  
. 3 : ادلصدر نفسه (2)  
. 5 :اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر (3)  
.3/365:، وفتح القدير409/ :تفسري اجلاللني: ينظر(4)  
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ٍْل ؤَل ازخل٠ ن، ؤزذ ًا لِا ٢ُل ؤظلّ مً الظي الؿبب في الخإ ن ؤزذ ًا لِا ٢ُل بًِٗم ٣ٞا٫))َاْع  بلى مجهم وؿبت َاْع

ٓا ٞحهم الهالح ؤَل ألنَّل  نالح، ٓن  ٧اه ن، ٌؿم ن ْلِـ َاْع ٓسخى، ؤزٓ بهاْع ن ٧ان: ٢خاصة ٢ْا٫ م   َاْع
ً
  عظال

ً
 بجي في نالخا

َٓا بؾغاثُل ٓا بّ ٞكبه ن قبحهت ًا ٣ٞال ٢ْا٫(1)((الهالح في َاْع ن ، م ٧اهذ ((:آزْغ ن ْلض مً مٍغ ٓسخى ؤزٓ َاْع  ًإزذ لِا ٣ُٞل م

ن   ٧ْان ؤبحها مً ؤزاَا ٧ان)):٢ُْل،(2)((الٗغب ؤزا ًا الٗغب مً ٧ان إلاً ٣ًا٫ ٦ما َاْع
ً
  عظال

ً
 .(3)((نالخا

ا ًخطر   م ط٦غ ؤنَّل  ؾب٤ ِممَّل ٓاتها اعجبِ(الؿالم ٖلُّ)مٍغ ِٖٓا يمً ظاء بالهالح لِا قِاصة صْن  لّ بإز ٓمِا بلى عظ  جدمل ٢

ٓم ؤب بضْن  (الؿالم ٖلُّ)ِٖسخى َٟلِا ٓمِا مً لّ مٗل ٢ .

ٓاي٘ َظٍ   ا الؿاب٤ اإلا ٓاي٘ ٣ِٞ هي ط٦َغ ٓصة ألازذ ط٦غ م ٓاتها اإلا٣ه  ألازذ ًٖ الخضًض ٧ان ْبن مٗىُحن، ألشخام بإز

ٓظّ م ال٣غآن في ٦شحر ٖام ب ٓة َٓ ما مىّ ال٨ٍغ ٓة َٓ ما ْمىّ وؿب ؤز ٓة َٓ ما ْمىّ ٖمل، ؤز . صًً ؤز

م ال٣غآن ٖلحها ؤَل٤ بالغظل اإلا٣ترهت اإلاغؤة ْهي: الصوحت ــــ3 ظت لٟٔ ال٨ٍغ ظُت ٧اهذ بطا الْؼ ظِا، ْبحن بُجها جامت الْؼ  ٧ْان ْػ

ٓا٤ٞ   ْالاوسجام ْالا٢تران الخ
ً
ط ٩ٞلمت ظيسخي، ؤْ هٟسخي ؤْ صًجي ازخالٝ صْن  بُجهما، جاما ْظت ٖلى جض٫))ْػ  ْاإلاكا٧لت، اإلاؼا

م ْال٣غآن ط ٧لمت ٌؿخسضم ال٨ٍغ ٓن  خُض ْػ ٓانٟاث ج٩ ْظت م ٓٞغة ْاإلاغؤة الغظل بحن اإلاؼا ظِا م٘ اجٟا٢ِا ؤٖالٍ ٧ْاملت، مخ  في ْػ

ٓلِا ْؤصهاٍ الصخُذ، الضًً الصة الخمل ٢ب  الغظل امغؤة ٞاألهثى بخضَما، ؤْ بُجهما الهٟخحن َاجحن ٣ٞضث ٞةطا ْالخ٩ازغ ْال

ظّ، ْلِؿذ ظِا ْلِـ ألاهثى بٗل ْالغظل ْػ ٓاء(4)((ْػ ظت ،ٞد ا الضًً، في الجٟا٢ِما(الؿالم ٖلُّ)آصم ْػ ٓح، ؤمغاة ٞهي ْاٖلت ؤمَّل  ه

ا ، امغؤة ٞهي ْاَلت ْؤمَّل ٓن، امغؤة آؾُت ؤنَّل  ٦ما لٍٓ ٓلتهً م٘ الزخالًِٞ ْطل٪ ٖٞغ ىت ْؾاعة الضًً، في بٗ  ٖلُّ)ببغاَُم ٢ٍغ

م ال٣غآن ْنِٟا(الؿالم ها بامغؤجّ ال٨ٍغ   ٧اهذ ألجَّل
ً
ْظت نٟاث بخضٔ ٣ٟٞضث الجدمل، ٖا٢غا م ال٣غآن ٖجها ٢ا٫ ،لظل٪((اإلاؼا  ال٨ٍغ

ٓلّ في امغؤجّ ٓص()(٢اثمت ْامغؤجّ)):٢ م ال٣غآن ٖجها ًخدضر لم(الؿالم ٖلُّ)بسخا١ اهجبذ ؤن بٗض ،زم) ٧١:َ  جدضر بِىما ال٨ٍغ

م ال٣غآن ىّ ًٖ ال٨ٍغ ا ٢ٍغ  ،ٞلما) ٤٠:ٖمغان آ٫)((ٖا٢غ ْامغؤحي)):حٗالى ٣ٞا٫ ٣ٖمِا خالت في امغؤجّ بٓنِٟا(الؿالم ٖلُّ)ػ٦ٍغ

ظّ لّ ْؤنلخىا ًدحى لّ َْْبىا)):ٖجها ٢ا٫(الؿالم ٖلُّ)ًدحى ؤهجبذ م ال٣غآن في امغؤة لٟٔ ًُل٤ ،٦ما) ٩٠:ألاهبُاء) ((ْػ  ال٨ٍغ

ي)): ؾبإ مل٨ت ًٖ حٗالى ٢ا٫ ، جتزْط لم بطا ألاهثى ٖلى
ّ
ْجِذ جمل٨ِم امغؤة ْظضث بِو  ٢٣: الىمل)( (ُٖٓم ٖغف ْلِا شخيء ٧ل مً ْؤ

ْجهم مً ْْظض)):قُٗب ابىتي ًٖ ٢ا٫ ،٦ما) ْصان امغؤجحن ص  . (5)(٢٣:ال٣هو()(جظ

م ال٣غآن جدضر ٢ْض   ظت بٓنِٟا اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٓاًَ في الْؼ ْلذ ٦شحرة، ْآًاث م ٖٓاث جىا ّ ؤَمِا قتى مٓي  ظٗل حٗالى ؤهَّل

اط م ال٣غآن ْْضر ْالٗامت، ألاهبُاء حكمل ؾيىّ مً ْؾىت حٗالى، آًاجّ مً آًت الْؼ اط ؤخ٩ام ال٨ٍغ م ال٣غآن في الْؼ  ال٨ٍغ

 
ً
، جٓيُدا

ً
ظت اإلاغؤة خ١ٓ٣  ُّٞ ؤزبذ مٟهال ْلذ ٦ما ْخللّ، الخٗضص ْؤباح ْػ م ال٣غآن آًاث جىا ظاث ط٦غ ال٨ٍغ ٢ًِٓ الْؼ  في ْخ٣

ْظب ؤلاعر ٓالًِ ٖلى اإلاداٞٓت ْؤ ظاث ًْٖل الِٓاع ًٖ ْههى ؤٖغايًِ ْنُاهت ؤم ٖٓاث مً ال٨شحر طل٪ ْٚحر الْؼ  التي اإلآي

                                                           
.6/77 : جامع البيان (1)  
. 3/33:فتح القدير (2)  
.3/4:التسهيل لعلوم التنزيل (3)  
.80:من عجائب القرآن اللغوية (4)  
.83- 8: ادلصدر نفسه (5)  



 2015 مازض  | جمىين املسؤة املظلمت |طلظلت املداضساث العلمُت 

 

 

ت   62  2015© حمُع الحلىق مدفىظت ملسهص حُل البدث العلمي     -جخلي إدازة املسهص مظؤولُتها عً ؤي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍس

 

ظُت الخُاة جىٓم ظاث ْؾىدىا٫ْ  ٖلحها، ْجداٞٔ الْؼ م ال٣غآن في بالظ٦غ زههً الآلحي الْؼ ظت بلٟٔ ال٨ٍغ   الْؼ
ً
 ًَْ جدضًضا

: آلاجُاث

ظت ؤــــــ ت ؤم ْهي: الؿالم ٖلُّ آصم ْػ ٓاء البكٍغ ا ْعص امغؤة ْؤ٢ضم خ ؼ هللا ٦خاب في ط٦َغ ظت، بٓنِٟا الٍٗؼ ا ْظاء ْػ  بهظٍ ط٦َغ

ٓاي٘ زالزت في الهٟت  مً م

م ال٣غآن  ٓلّ هي ال٨ٍغ ْظ٪ ؤهذ اؾ٨ً آصم ًا ٢ْلىا)):حٗالى ٢ ال الجىت ْػ
ُ

  مجها ٦ْ
ً
ضا  الصجغة َظٍ مً الج٣غبا قئخما خُض ٚع

ٓها ٫ٓ ) ٣٥: الب٣غة()(الٓاإلاحن مً ٞخ٩ ٢ْ ال الجىت ْػظ٪ ؤهذ اؾ٨ً آصم ٍْا)):حٗالى هللا ،
ُ

 َظٍ مً الج٣غبا قئخما خُض مً ٨ٞ

ٓها الصجغة غاٝ()(الٓاإلاحن مً ٞخ٩ ٓلّ) ١٩:ألٖا ٢ْ ظ٪ ل٪ ٖضْ َظا بنَّل  آصم ًا ٣ٞلىا)):٢اثل مً ٖؼَّل  ،  الجىت مً ٞالًسغظى٨ما ْلْؼ

ٓاء ٧اهذ ،٣ٞض(١١٧: َّ()(ٞدك٣ى ا ًا٦ال ؤن لِما هللا ؤباح ٢ْض الجىت في(الؿالم ٖلُّ)آصم م٘ حؿ٨ً خ  زماع مً الجىت في ِممَّل

ً ٖجها، جهاَما ْاخضة شجغة زماع ماٖضا ما حٗالى هللا ؤنَّل  م٘ بظل٪ ْؤٚغاَما مجها ألا٧ل الكُُان لِما ٍٞؼ  الكُُان، مً خظَع

ْجّ لِما ْؤِْغ ٓبت لِما ْبحن ٖضا ظِما ْهي َاٖخّ ٣ٖ  ْؤَبُِما الجىت مً ؤزغظِما بإن هللا ٞٗا٢بهما مجها ٞإ٦ال الجىت مً زْغ

ا ألاعى في لُِٗل آصم زل٤ ٢ض ْحٗالى ؾبداهّ ٧ان إلاا ألاعى، بلى ٓن  َْٗمَغ ٓاء ابخالٍ ٣ٞض ٞحها، لّ زلُٟت ٩ٍْ ٓن  ابخالء ْخ ٩ً 

 
ً
.    (1)ألاعى بلى بَباَِما في ؾببا

ٓاء ط٦غ ٧ان ْبطا      خ
ً
  الجىت في(الؿالم ٖلُّ)آصم ٢هت في ْاعصا

َّل
ٍٓت حٗض))شخهُتها ؤن بال ها زاه  حًُٗض في ال٣هت في حؿِم ألجَّل

ظِا(الؿالم ٖلُّ)آصم شخهُت ْهي ٞحها الغثِؿت الصخهُت ْع (2)((ْػ ٓاء ْص ظت خ ظِا مكاع٦ت هي ال٣هت في الْؼ . ْمغا٣ٞخّ ْػ

ظت ـــــ ب ا ْػ ٓص بيذ اقُإ ْاؾمِا: (الؿالم ٖلُّ)ػ٦ٍغ ٓص بيذ خىت ازذ ْهي ٞا٢ م زالت بظل٪ ٞهي ٖمغان، امغؤة ٞا٢  بيذ مٍغ

ظِا ْل٨ً بال٣ٗم ابخلذ ،(3)(الؿالم ٖلحها)ٖمغان ا ْػ ْم ٩ٞان حٗالى هللا عخمت مً ًُإؽ لم ػ٦ٍغ  هللا مً ٍُْلب الضٖاء ٖلى ًضا

ت ا لؿان ٖلى حٗالى ٢ا٫ الظٍع ي)):الؿالم ٖلُّ ػ٦ٍغ
ّ
ٓلى زٟذ ْبِو   امغؤحي ٧ْاهذ ْعاجي مً اإلا

ً
  لضه٪ مً لي ِٞب ٖا٢غا

ً
( (ْلُا

م) ٢ْض(٥:مٍغ ا ظاء ، ها امغؤجّ بٓنِٟا آلاًت في ط٦َغ ا ظاء زم ٖا٢غ ألجَّل ظت بٓنِٟا ط٦َغ  َْْبّ صٖاءٍ هللا اؾخجاب ؤن بٗض ْػ

ظّ لّ ْؤنلخىا ًدحى لّ َْْبىا لّ ٞاؾخجىبا)):حٗالى ٣ٞا٫ ًدحى، َْظا(٩٠:ألاهبُاء()(ْػ ٓخُض اإلآي٘ َٓ ،  في ٖجها جدضر الظي ال

م ال٣غآن ظت بٓنِٟا ال٨ٍغ  .الْؼ

ظاث ــــــ ط ٓاي٘ في بًًِٗ ًٖ ؤْ ٖجهً الخضًض ظاء:(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)مدمض الىبي ْػ م ال٣غآن مً قتى م  ٦ظ٦غ ال٨ٍغ

ٓعة ؤلاٞ٪ خاصزت آًاث ،في(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكت ٓع، بؿ ّ الى   ٖجهً الخضًض ظاء ؤهَّل
ً
ظاجّ بهٟتهً مدضصا  ٖلُّ هللا نلى)ْػ

ٓاي٘ زماهُت في(ْؾلم م، ال٣غآن في م ٓعة في مجها زمؿت ال٨ٍغ ظاجّ ظمُ٘ ًٖ ٞحها الخضًض ٧ْان ألاخؼاب، ؾ  الهالة ٖلُّ ْػ

ٓلّ: ْآلاًاث،هي ْالؿالم ْلى الىبي)):حٗالى ٢ اظّ ؤهٟؿِم مً باإلاامىحن ؤ  خغمت م٣غعة آلاًت َظٍ ،هؼلذ(6:ألاخؼاب) ((ؤمِاتهم ْؤْػ

ظاث اظّ ْخغمت (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ هم في ٖلحهم ؤمِاتهم خغمت ؤْػ  ًدغم ٦ما ْٞاجّ بٗض مً ه٩اخًِ ٖلحهم ًدغم ؤجَّل

                                                           
.5/56: التحرير والتنوير (1)  
.  3:شخصية ادلرأة يف القصص القرآين(2)  
.4 3/3: جامع البيان(3)  
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ٓلّ هؼ٫  ،٦ما(1)ؤمِاتهم ه٩اح ٖلحهم ْا ؤن ل٨م ْما٧ان)):حٗالى ٢ ٫ٓ  جاط ْا ؤن ال هللا عؾ ٫ٓ  جاط ٓا ؤن ال هللا عؾ اظّ جى٨د  مً ؤْػ

َْٓ(٥٣:ألاخؼاب( )(بٗضٍ ظاث ُّٞ ط٦غث الظي الشاوي اإلآي٘ ،  ٍْا٦ضان ٣ًغعان ْاإلآيٗان(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)مدمض الىبي ْػ

  قِئا
ً
ظاجّ خغمت َٓ ْاخضا ٓمئظ ٦ًْ))(ْالؿالم الهالة ٖلُّ)ْػ ً ،

ً
ٓصة، خبِبت، ْؤم ؾلمت، ْؤم ْخٟهت، ٖاجكت،: ًَ حؿٗا  ْؾ

ل، وؿاء مً َْاالء ت، ْنُٟت ٢َغ ٓهت الخُبًر ت ألاؾضًت، جخل بيذ ْػٍيب الِاللُت، ْمُم ٍٍٓغ  .(2)((اإلاهُل٣ُت الخاعر بيذ ْظ

ٓلّ: الغاب٘ ْاإلآي٘ ا الىبي ؤحها ًا)):حٗالى ٢ اظ٪ ل٪ ؤخللىا بهَّل ًَّل  ءآجِذ التي ؤْػ ٓعَ ا ًمُى٪ مل٨ذ ْما ؤظ  ْبىاث ٖلُ٪ هللا ؤٞاء ِممَّل

حي زاالج٪ ْبىاث زال٪ ْبىاث ٖماج٪ ْبىاث ٖم٪
َّل

 ؤن الىبي ؤعاص بن للىبي هٟؿِا َْبذ بن مامىت ْامغؤة مٗ٪ َاظغن  آلا

اظِم في ٖلحهم ماٞغيىا ٖلمىا ٢ض اإلاامىحن، صْن  مً ل٪ زالهت ٌؿدى٨دِا ٓن  ل٨ُال ؤًماجهم ْمامل٨ذ ؤْػ  ٧ْان خغط، ٖلُ٪ ٩ً

ٓعا هللا ٟٚ  
ً
ٓػ  إلاً جدضًض آلاًت ْفي(٥٠: ألاخؼاب()(عخُما  ٖلُّ هللا نلى)ه٩اخّ ْؤخ٩ام ه٩اخِا(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)لّ ًج

ا ْالؿالم، الهالة ٖلُّ ْخضٍ جسهّ(ْؾلم ٓعة في الخامـ اإلآي٘ ؤمَّل ٓلّ: ِٞٓ ألاخؼاب ؾ  ٢ل الىبي ًاؤحها)):ْظلَّل  ٖؼَّل  حٗالى ٢

اظ٪ ًَّل  ًضهحن اإلاامىحن ػوؿاء ْبىاج٪ إلْػ ، مً ٖلحه ًَّل ً ؤن ؤصوى طل٪ ظالبُبه   هللا ٧ْان ٞالًاطًً، ٌٗٞغ
ً
ٓعا ٟٚ  

ً
: ألاخؼاب)((عخُما

ظاث ْل٨ً اإلاامىحن، وؿاء ظمُ٘ ٖلى ٞغيّ ْٞحها الدجاب ٞغيذ التي آلاًت ْهي (٥٩  ٞحها ْبىاجّ (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ

اصة بالخسهُو ًِ لٍؼ  اليؿاء ًإمغ ؤن هبُّ هللا ٞإمغ الدجاب آًت حؿمى التي هي آلاًت))ِٞظٍ آلاًت في بالظ٦غ زههً ٣ٞض قٞغ

 
ً
ٓما   ٖم

ً
ظاجّ ٍْبضا ًَّل  ْبىاجّ؛ بْؼ ه ًَّل  مً آ٦ض ألجَّل م ٢بل بإَلّ ًبضؤ ؤن ًيبغي لٛحٍر ألامغ ألنَّل  ٚحَر . (3)((ٚحَر

ٓاي٘ جل٪   ظاث ط٦غ م ٓعة في الخمؿت(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ ا ألاخؼاب، ؾ ٓاي٘ ؤمَّل ٓعة في ٞهي اإلاخب٣ُت الشالزت اإلا  ؾ

م ظاجّ ظمُ٘ حكمل ال ْهي الخدٍغ ٫ٓ  ألا٫ْ  ٞاإلآي٘(ْالؿالم الهالة ٖلُّ)ْػ  ؤخلَّل  ما جدغم ِلَم  الىبيُّ  ًاؤحها)):ْحٗالى جباع٥ الخ٤ ٢

اظ٪ مغياث جبخغي ل٪ هللا ٓعٌل  ْهللا ؤْػ م)( (عخُمٌل  ٟٚ ٓلّ في ))ٖباؽ ابً ًٞٗ (١: الخدٍغ  : ٌٗجي((الىبيُّ  ؤحها ًا)):حٗالى ٢
ً
 مدمضا

ت ٌٗجي ه٩اخّ((ل٪ هللا ؤخلَّل  ما جدغم ِلَم ))(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى) ٫ٓ  مدمض ابً ببغاَُم ؤم ال٣بُُت ماٍع  نلى)الىبي خغمِا هللا، عؾ

اظ٪ مغياث جبخغي))هٟؿّ ٖلى(ْؾلم ٖلُّ هللا اظ٪ عياء جُلب((ؤْػ م ْخٟهت ٖاجكت ؤْػ ت بخدٍغ  ،ٞاإلاغاص(4) ((ال٣بُُت ماٍع

اظ٪ ٓعة في الشاوي ْاإلآي٘ ْخٟهت، ٖاجكت بإْػ ٓلّ في طاتها ال٣هت ٍْسو هٟؿِا الؿ اظّ بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّل  ْبط)):حٗالى ٢  ؤْػ

 
ً
ا خضًشا ا بٌٗ، ًٖ ْؤٖغى بًّٗ ٖغَّلٝ ٖلُّ هللا ْؤِْغ بّ هبإث ٞلمَّل  الٗلُم هبإوي ٢ا٫ َظا ؤهبا٥ مً ٢الْذ  بّ هبإَا ٞلمَّل

م)((الخبحر اظّ بٌٗ بلى الىبي ؤؾغَّل  ،٣ٞض(٣: الخدٍغ م َٓچڃچ خٟهت هي))ؤْػ ت، جدٍغ ا))الجٟكُّ لِا ٢ْا٫ ماٍع  هبإث ٞلمَّل

  ٖاجكت((بّ
ً
ا(5)((طل٪ في الخغط ؤن مجها ْىا ْؤمَّل ٓظّ َْٓ لل٣هت، الخاجم ِٞٓ الشالض اإلآي٘ ، ظاجّ ظمُ٘ بلى م ٓلّ في ْػ ٢ 

ّ ٖسخى)):حٗالى ًَّل  بْن  عبُّ   ًبضلّ ؤْن  َل٨٣
ً
اظا   ؤْػ

ً
ًَّل  زحرا  زِباٍث  ؾاثداٍث  ٖابضاٍث  جاثباٍث  ٢اهخاٍث  مامىاٍث  مؿلماٍث  مى٨

م)((ْؤب٩اعا ْٞحها(٥: الخدٍغ ظاجّ حٗالى هللا مً جدظًغ ،  ؾبداهّ ل٣ضعجّ بزباث ْٞحها ٖلُّ، الخأمغ مً(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)لْؼ

  وؿاءً  ببضالّ ٖلى ْحٗالى
ً
ْظاث وؿاثّ، مً زحرا ٓاٞغ ْػ ًَّل  جخ ٓاعصة الهٟاث ٞحه . آلاًت في ال

                                                           
.22 / 2: جامع البيان(1)  
.4/275: فتح القدير (2)  
.672/  :تفسري السعدي (3)  
.477: تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس (4)  
.752: تفسري اجلاللني (5)  
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ٓاي٘ َظٍ   ٓاي٘ ٧ل هي الشماهُت اإلا ظاث ٞحها ط٦غث التي اإلا ظاجّ خغمت ٞحها ،ط٦غ(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ  ٖلُّ هللا نلى)ْػ

ًَّل (ْؾلم ُِ ر بإن هبُّ حٗالى ٞحها ؤمغ ٦ما اإلاامىحن، ظمُ٘ ٖلى الخغماهُت في ألام بمجزلت ٞ ِحّ
َ

س ظاجّ ًُ  ٖلُّ هللا نلى)مّٗ الب٣اء بحن ْػ

ًَّل  ؤن ْبحن الِٗل، ق٠ٓ ْجدمل(ْؾلم ًَّل  ٌؿغخِ ً بةٖالن ْباصعن  الازخُاع في ًترصصن ٞلم الضهُا، الخُاة مخإ ٍْمخِٗ  ازخُاَع

ٓلّ، هللا ظاهب ًَّل  ْعؾ ًَّل  ٖهمخّ في الالحي وؿاثّ ٖلى باال٢خهاع(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هبُّ ؤْصخى بإن حٗالى هللا ٩ٞاٞإَ
ُ

٦ْ ،
ً
 حؿٗا

ًِٖٓٓ ال٣غآن ظاء زم ٓظحهًِ ً ٔ  في ل٨ًُ ْالاخدكام ألاصب مً بّ ًلتزمً ؤن ٖلحهً ًيبغي ما بلى ْج بن الظي الازخباع مؿخٓ  ٚع

ْة بظل٪ ُٞهبدً ُّٞ . (1)اإلاؿلماث لليؿاء ٢ض

ظت ــــــــ ص ً ْػ   ْهي: خاعزت ابً ٍػ
ً
ظت ؤًًا يب(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ ا ظاء حجل، بيذ ٍػ م ال٣غآن في ط٦َغ  بٓنِٟا ال٨ٍغ

ظت ض ْػ ، خاعزت بً ٍػ
ً
ال ظت زم ؤ ٓلّ هي ْاخضة آًت في(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ْػ ٫ٓ  ْبط)):حٗالى ٢  ٖلُّ هللا ؤوٗم للظي ج٣

ظ٪ ٖلُ٪ ؤمؿ٪ ٖلُّ ْؤوٗمذ ا جسكاٍ، ؤن ؤخ٤ُّ  ْهللا الىاؽ، ْجسصخى مبضًّ ماهللا هٟؿ٪ في ْجسٟي هللا ْاج٤ِ  ْػ ض ٢طخى ٞلمَّل  ٍػ

  مجها
ً
غا ظىا٦ِا َْ ٓن  ل٩ي ْػ اط في خغط اإلاامىحن ٖلى ال٩ً ٓا بطا ؤصُٖائهم ؤْػ ًَّل  ٢ً   مجه

ً
غا   هللا ؤمغ ٧ْان َْ

ً
ال  (٣٧:ألاخؼاب()(مٟٗ

يب في هؼلذ آلاًت َظٍ ؤنَّل  بلٛىا)):حجغ ابً ٢ا٫ ٫ٓ  ٖمت ٖبضاإلاُلب بيذ ؤمُمت ؤمِا ٧ْاهذ جخل، بيذ ٍػ  ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

٧ْان(ْؾلم ،  ٫ٓ ظِا ؤن ؤعاص(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ ض ًْؼ الٍ خاعزت بً ٍػ ذ م ها زم طل٪، ٨َٞغ ٫ٓ  بمانى٘ عيِذ ؤجَّل  عؾ

ظِا(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا ها بٗض،(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هبُّ ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا ؤٖلم زم بًاٍ ْٞؼ اظّ مً ؤجَّل  ًإمغ ؤن ٌؿخخي ٧ان ؤْػ

ٓن  الًؼا٫ ٧ْان بُال٢ِا، يب بحن ٩ً ٓن  ما ْػٍض ٍػ ٫ٓ  ٞإمٍغ الىاؽ، مً ٩ً ظّ ٖلُّ ًمؿ٪ ؤن(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ  ْؤن ْػ

ٓا ؤن الىاؽ ًسصخى ٧ْان هللا، ًخ٣ي ٓا ٖلُّ ٌُٗب ٓل ط ٣ٍْ   جبجى ٢ض ٧ْان ابىّ، امغؤة جْؼ
ً
ضا . (2)((ٍػ

ا   ظت بٓنِٟا ٞظ٦َغ ض ْػ ٓلّ في ٍػ ظ٪ ٖلُ٪ ؤمؿ٪)):حٗالى ٢ ا(٣٧:ألاخؼاب)((ْػ ظت بٓنِٟا ْط٦َغ  هللا نلى )مدمض الىبي ْػ

ٓلّ في(ْؾلم ٖلُّ ظىا٦ِا)):٢   لِـ بالخبجي الابً ؤنَّل  لخ٣غع  هؼلذ ْآلاًت(٣٧:ألاخؼاب()(ْػ
ً
 ألاخ٩ام ٖلُّ حؿغي  ال باليؿب ابىا

اط طل٪ صخت حٗالى ؤزبذ ٣ٞض ْلظل٪ اليؿب، بابً اإلاخٗل٣ت هٟؿِا يب ٩ٞاهذ الْؼ ٫ٓ  ٍػ ظت(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا لغؾ  ْػ

ظت صُّٖ، ٓلّ آلاًت في ط٦غث ْبظل٪ ابىّ الْػ ٓن  ل٩ي)):حٗالى ب٣ اط في خغط اإلاامىحن ٖلى ال٩ً ٢ْض(٣٧: ألاخؼاب()(ؤصُٖائهم ؤْػ ، 

ٞت ٧اهذ التي الخبجي ؤخ٩ام آلاًت بهظٍ حٗالى هللا ؤبُل ظحن ٦ال حٗالى هللا ٖٓى ٢ْض الجاَلُت، في الٗغب لضٔ مْٗغ ، الْؼ
ً
ا زحرا  ؤمَّل

ض م، ال٣غآن في اؾمّ حٗالى هللا ط٦غ ٣ٞض ٍػ ٓم بلى جخلى آًت ْظٗلّ ال٨ٍغ   ال٣ُامت ً
ً
ٓاٍ ببُا٫ ًٖ ٖٓيا ض صٖ ا مدمض، ابً بٍؼ  ْؤمَّل

يب ٓلّ هللا ألمغ َاٖتها ٩ٞاهذ ٍػ   بتزٍْجِا ْعؾ
ً
ضا   ٍػ

ً
اظِا ؾببا . (3)(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)ؤظمٗحن الخل٤ زحر مً لْؼ

ظت ـــــــ َـ ٓلت هي: الهامذ بً ؤْؽ ْػ ٓلّ ٞحها هؼ٫  التي ،اإلاجاصلت(4)سٗلبت بيذ ز ْظِا في ججاصل٪ التي هللا ؾم٘ ٢ض)):حٗالى ٢  ػع

ْع٦ما ٌؿم٘ ْهللا هللا، بلى ْحكخ٩ي ٫ٓ  ٢هتها ،ْفي(١:اإلاجاصلت)((بهحر ؾمُ٘ هللا بنَّل  جدا  هلل الخمض:))(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكت ج٣
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ٓاث، ؾمّٗ ْؾ٘ الظي ٫ٓ  ؤؾم٘ ما البِذ مً هاخُت في ْؤها ج٩لمّ(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى) الىبي بلى اإلاجاصلت ظاءث ل٣ض ألان  ماج٣

ْظِا في ججاصل٪ التي هللا ؾم٘ ٢ض)):ْظلَّل  ٖؼَّل  هللا ٞإهؼ٫  .  (1) (((١:اإلاجاصلت)((ػع

ٓظِِا بضلُل هللا، م٘ الهض١ شخهُتها في جبحن ٣ٞض  ْا٢ٗتها ْظٗل ٖجها هللا ٞغط ْبظل٪ بلُّ، يغ مً ؤنابها ما ْاقخ٩ائها بلُّ ج

ِا للمؿلمحن، ٖامت عزهت م،ْ ال٣غآن في ٢هتها بظ٦غ ْقٞغ  ما ٖلى ألامُىت اإلاغؤة شخهُت ًٖ اإلاجاصلت ٢هت لىا ج٨ك٠))ال٨ٍغ

اَا ُت، مً بًاٍ هللا اؾتٖر ٍْت، جبهغ صْن  ؤؾغتها ٣ٖض ًىثر الظي بالِٓاع جغَى  لم ٞهي ٖع ٫ٓ  بلى ؾٗذ بل ْع  هللا نلى)هللا عؾ

ْص مجاصلت(ْؾلم ٖلُّ ٕٓ ألاؾغة نالح ؤؾباب مً ؤنَّل  ْطل٪ ْخضتها الجخمؼ١  ختى ؤؾغتها مهلخت ًٖ لخظ  اإلاؿدكاع بلى الغظ

. (2)((ْجهضِٖا ألاؾغة جٟغ١  مىّ ًسصخى ما خضْر ٖىض الٗاص٫ ال٣اضخي ْبلى ألامحن

لّ، بضء مىظ اإلاغؤة حٗالى هللا ٦غم: ألابىت ــــ4 ٓاعر بط هْؼ ًَّل  ٖاصاتهم مً ناع ختى البىاث، ٦ٍغ الجاَلُت ج  طل٪ ٞدغم ؤخُاءً  ْؤُصَ

م ال٣غآن م ال٣غآن ْعٌٞ بالؿٓء، طل٪ ٞٗلِم حٗالى ْْن٠ ٖىّ ْههى الٟٗل َظا ٖلحهم ْؤه٨غ ْؤبُلّ، ال٨ٍغ  مى٤ُ ال٨ٍغ

ٔ  ٧ان الظي الجاَلحن   الٟخاة ًغ
ً
م ال٣غآن في الابىت ط٦غث ٣ٞض ٨َْظا ْالٗاع، ال٣ٟغ في ؾببا ٓاي٘ في ال٨ٍغ  جاعة ْؤصَا جدغم ٖضة م

ٔ  جاعة البىحن ألهٟؿِم حٗالى هلل البىاث وؿبتهم الجاَلحن ٖلى ْجشبذ  .ؤزغ

ٖٓاث ْمً   م ال٣غآن في الابىت ًٖ جدضزذ التي اإلآي ٕٓ ال٨ٍغ ٕٓ اليؿاء، مً الغظل ٖلى اإلادغماث مٓي  خالثل َٓ آزغ ْمٓي

 ٫ٓ اط لّ ًد٤ الالحي(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الغؾ  ال٣غان آًاث في ٖجهً الخضًض بخسهُو البىاث مً ٖضص ْخٓي مجهً الْؼ

م، ًَّل  ال٨ٍغ َُ ْ :

ٓم ًٖ ٖٝغ: (الؿالم ٖلُّ)لٍٓ بىاث ـــــــ ؤ هم(الؿالم ٖلُّ)لٍٓ ٢ ٓا ؤجَّل ٓن  ٧اه ٓن  الٟاخكت ًإج ٓع، ًُٟٞل ٓا الظ٧ ٓا بطا ٧ْاه  ٖلم

َم اإلاضًىت بلى ؤيُاٝ بمجيء اط(الؿالم ٖلُّ)لٍٓ ٖلحهم ٞٗغى الٟاخكت بُلب باصْع ٓٞا ببىاجّ الْؼ  ٢الى ؤيُاّٞ، ٖلى ز

  عؾلىا ظاءث إلاا)):حٗالى
ً
ا   بهم ْيا١ بهم سخيء لَٓ

ً
ا ٓم َظا ٢ْا٫ طٖع ٓمّ ْظاءٍ ٖهِب، ً ٓن  ٢ ٓا ٢بل ْمً بلُّ حهٖغ ٓن  ٧اه  ٌٗلم

ٓم ٢ا٫ الؿِئاث، الء ًا٢ ًَّل  بىاحي َ ٓا ل٨م، ؤَِغ َُ وي هللا ٞاج٣ ٓا عقُض، عظل مى٨م ؤلِـ يُٟي في الجسْؼ  مالىا ٖلمذ ل٣ض ٢ال

٪ خ٤ِّ  مً بىاج٪ في ض لخٗلم ْبهَّل ٓص()(ماهٍغ ٢ْض(٧٩ــــــــ٧٧: َ  ألا٫ْ  الؿاب٣ت، آلاًاث مً مٓيٗحن في(الؿالم ٖلُّ)بىاجّ ط٦غ ظاء ،

ٓلّ الء)):٢ ًَّل  بىاحي َ ٓص) ((ل٨م ؤَِغ َُ َ:٧٨)(( ،ًَٓ ٓا ٞتزْظ ًَٓ ٧ْاه  بظل٪ ؤعاص ٦ٟاءتهم ْٖضم لخبثهم الًجُبهم ٢بل مً ًُلب

٫ٓ  طل٪ ٧ان ما ٢ُْل ال٨غم، ٚاًت ْطل٪ يُّٟ ٢ْاًت  في مبالٛت طل٪ ٧ان بل الى٩اح بعاصة مً الخ٣ُ٣ت ٖلى مجغي  مىّ ال٣

ٓاي٘   لِم الخ
ً
ا امخٗايّ لكضة ْبِْاعا ْعصا ِممَّل   ٖلُّ ؤ

ً
ٓا ؤن في َمٗا ٓا مىّ ٌؿخدُ ٓا بطا لّ ٍْغ٢ ا طل٪ ؾمٗم ا ُٞجزظْغ ٓا ٖمَّل  ؤ٢ضم

ٓع  م٘ ٖلُّ   ْٖىضَم ٖىضٍ الٗلم ْاؾخ٣غاع ألامغ ِْ
ً
ٓلِم ألاوؿب َْٓ بُجهم، مىا٦دت ال بإن ظمُٗا  بىاج٪ في مالىا ٖلمذ ل٣ض ب٣

.  (3)((خ٤ مً
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ٓم عص ًمشل ْالظي ُّٞ ط٦غن  الظي الشاوي ْاإلآي٘   ٓا(الؿالم ٖلُّ)ٖلحهم ٖغيّ الظي الٗغى ٖلى لٍٓ ٢  بىاج٪ في مالىا)):٣ٞال

ٓص()(خ٤ٍّ  مً م ال٣غآن ٦غع  ٢ْض. (٧٩: َ ؼ، هللا ٦خاب مً آزغ مٓي٘ في ال٣هت ٖغى ال٨ٍغ  ٖلُّ)بىاجّ ُّٞ ط٦غث الٍٗؼ

َْٓ(الؿالم ٓلّ ، الء ٢ا٫)):حٗالى ٢ ْابيخا(٧١:الدجغ( )(ٞاٖلحن ٦ىخم بن بىاحي َ ٓعا" َما(الؿالم ٖلُّ)لٍٓ ، . (1)"ْعٍشا ػاٖ

ي مامىخان، امغؤجان َْما: مضًً قُش ابيخا ـــــ ب  : بخضاَما اؾم ؤنَّل  ْع
ً
ٓعا ٓعٍا ؤْ(2)نٟ ٓعاء، ؤْ(3)نٟ  ،(5)نٟغاء ؤْ(4)نٟحراء ؤْ نٟ

 ٔ   ؤْ لُا، ْألازغ
ً
ا ا ،(7)ٖبرا ؤْ (6)قٞغ َٓما ؤمَّل   اؾمّ في ٞمسخل٠ ؤب

ً
ٔ  ؤْ ًثرْن: ٣ُٞل ؤًًا  ٖلُّ)الىبي قُٗب ؤدي ابً ًثر

٢ُْل(9)(الؿالم ٖلُّ)قُٗب الىبي َٓ: ٢ُْل،(8)(الؿالم ٓم مً مامً عظل: ،   . (10)قُٗب ٢

ما ْعص ٓعة في ط٦َغ ٓسخى ٢هت يمً ال٣هو ؾ  ٖىض ْا٢ٟخحن اإلااء بئر ٖىض ٞغآَما مضًً بلى ْنل ٖىضما(الؿالم ٖلُّ)م

  بلحهما ٞخ٣ضم اإلاؿ٣ى،
ً
ِٓٞما ؾبب ًٖ مؿخٟؿغا هما ٞٗلم ٢ْ   ؤٚىامِما الحؿ٣ُان ؤجَّل

َّل
 لِما ٞؿ٣ى الغظا٫ مً الؿ٣اة جغاظ٘ بٗض بال

ذ ْل بلى اههٝغ زم ّ م٣ابلخّ ًُلب الظي ْالضَا لل٣اء حؿخضُّٖ بخضاَما ٞجاءجّ جدخّ، ٌؿتًر  ْفي لِما ؾ٣ُّ ًٖ لُجٍؼ

َٓما لّ ٢ا٫ البيخحن ْالض م٘ خضًشّ ٓلّ في ظاء ما ؤب ، ؤبذ ًا بخضاَما ٢الذ )):حٗالى ٢  ال٣ٓيُّ  اؾدئجغث مً زحر بنَّل  اؾدئجٍغ

ي ٢ا٫ ،ألامحن
ّ
ض بِو ض ْما ٖىض٥، ٞمً ٖكغا اجممذ ٞةن حججً زماوي جإظغوي ؤن ٖلى َاجحن ابىتي بخضٔ ؤه٨د٪ ؤن ؤٍع  ؤق٤ ؤن ؤٍع

. (٢٧ـــــــــ٢٦:ال٣هو()(الهالخحن مً هللا قاء بن ؾخجضوي ٖلُ٪

 جغبُت خؿً ٖلى ًض٫ ْطل٪ ايُغاب، ؤْ جلٗشم صْن  عؤحها ابضاء ٖلى ٢ْضعتها ْالضَا، م٘ ٦الَما في نغاخت ال٣هت مً ٍِْٓغ  

ٓالض اؾخجاب ٣ٞض لغؤحها، ْاخترامّ لِا ْالضَا ّ ابيخّ، لٗغى ال
َّل
ٓسخى بصخهُت بعجابها ٦الَما مً ِٞم ْلٗل  ٖلُّ)م

ٓاث، زماوي ًإظٍغ ؤن م٣ابل بها لُتزْط ٖلُّ ٖغيِا بلى ٞباصع(الؿالم ٓالض ٧ان ٢ْض ؾى   ال
ً
ٓسخى ًدضص لم خحن خ٨ُما  ؤي إلا

  ًِٓغ ْطل٪ الٟخاجحن
ً
  بٗضا

ً
اط في اظخماُٖا ٓلي ٖغى َٓ الْؼ . (11)لُتزْظِا ال٠٨ء الهالر الغظل ٖلى ابيخّ ال

م ــــــــ ط ْاع ظمُ٘ في ٖجها الخضًض ؾب٤ ٢ْض: ٖمغآن ابىت مٍغ ْع  ٖضا ألاؾغة هُا١ في للمغؤة الؿاب٣ت ألاص ظت، ص  جتزْط لم بط الْؼ

ما م ط٦غث ٢ْض حٗالى، هللا آًاث مً آًت(الؿالم ٖلُّ)لِٗسخى بهجابها ٧ان ْبهَّل م ال٣غآن مً ْاخض مٓي٘ في الابىت بٓنِٟا مٍغ  ال٨ٍغ

ٓلّ َٓ م)):حٗالى ٢ خىا مً ُّٞ ٞىٟسىا ٞغظِا، اخهيذ التي ٖمغان ابيذ ْمٍغ  مً ٧ْاهذ ٦ْخبّ عبها ب٩لماث ْنض٢ذ ْع

م()(ال٣اهخحن ْم٘(١٢:الخدٍغ ا ، ها ْنِٟا ظاء ٖمغان ابىت بٓنِٟا ط٦َغ   ْالخغام الخال٫ ًٖ ٞغظِا خٟٓذ: التي بإجَّل
ً
 لّ ًد٤ خٟٓا
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ْجسلذ(1)الٗضْ مً اإلااو٘ ٧الخهً ٧اهذ ٖٟت م٣ضماجّ ْظمُ٘ الؿٓء ًٖ ْٖٟذ ًظ٦غ، ؤن ٓاتها الضهُا مالط ًٖ ،  بلى ْقِ

٘ ٧لّ ْبظل٪ ْالٗباصة، بالخبخل هللا بلى الاه٣ُإ ا هللا ٞع ا بها ْؤقاص ٢ضَع  الهض٣ًُت صعظت ْبلِٛا ْاإلاضح الشىاء مٗغى في ْط٦َغ

، جهض٣ًِا لبالٜ . ٣ٍُْجها امخشالِا ٦ْما٫ بإمٍغ

ظخّ مً بىاث ؤعب٘(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)للىبي:(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)مدمض الىبي بىاث ـــــــــــ ص ٍٓلض، بيذ زضًجت الؿُضة ْػ  ْلم ز

ا مً ًغػ١ ً بىاث ٚحَر ًَّل  ٚحَر َْ يب،: ، ٓم، ْؤم ْع٢ُت، ٍػ . (2)ْٞاَمت ٧لش

ؼ هللا ٦خاب مً ْاخض مٓي٘ في (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)بىاجّ ط٦غ ٢ْض ٓلّ ْهي الدجاب آًت في الٍٗؼ  ٢ل الىبي ؤحها ًا)):حٗالى ٢

اظَ٪  ًَّل  ًضهحَن  اإلاامىحَن  ْوؿاء ْبىاجَ٪  ألْػ ، مً ٖلحه ًَّل ًَ  ؤن ؤصوى طل٪ ظالبُبه ، ٞال ٌٗٞغ ًَ   هللا ٧ْان ًاطً
ً
ٓعا ٟٚ  

ً
: ألاخؼاب()(عخُما

ّ ٞاَمت ابيخّ م٘(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)َضًّ ْفي(٥٩ ٓم(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)٧ان ؤهَّل ٣ً  
ً
 ًمُىّ، ًٖ ٍْجلؿِا ٣ٍْبلِا بها مغخبا

 : الىبي ٣ٞا٫(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي مصخي مكُتها ٦إنَّل  جمصخي ٞاَمت ؤ٢بلذ)(:٢الذ(ٖجها هللا عضخي)ٖاجكت ًٞٗ
ً
 زم بابىتي مغخبا

. (3)((قمالّ ًٖ ؤْ ًمُىّ ًٖ ؤظلؿِا

 اللسآوي الخطاب ضىء في املجخمع في املسؤة دوز : السابع املبدث

ا بها، الالث٤ م٩اجها في اإلاغؤة ؤلاؾالم ْي٘      ْاٖخبَر
ً
  اإلاجخم٘ بظؼاء مً ًخجؼؤ ال ظؼءا

ً
ٓما ٓم ٞاإلاجخم٘ لّ ْم٣  ْاإلاغؤة، الغظل ٖلى ٣ً

٫ٓ  طل٪ بلى ٌكحر ا الىاؽ الىاؽ ؤحها ًا)):ْحٗالى جباع٥ الخال٤ ٢   ْظٗلىا٦م ْؤهثى ط٦غ مً زل٣ىا٦م بهَّل
ً
ٓبا ٓا ٢ْباثل قٗ  بنَّل  لخٗاٞع

. (١٣:الدجغاث( )(زبحرٌل  ٖلُمٌل  هللا بنَّل  اج٣ا٦م، هللا ٖىض ؤ٦غم٨م

٢ِٓا ؤلاؾالم ْل في اإلاغؤة جمخٗذ   ث ُٖٓمت اهخهاعاث ٞحها خ٣٣ذ قتى، مُاصًً ْزايذ ٧املت، بد٣  زضماث زاللِا مً ْؤصَّل

الء صًجها لىهغة ٢ُْمت ظلُلت ٓخُض ٧لمت إْٖل م ال٣غآن ٖغى ٢ْض مجخمِٗا، ؾماء في الخ   ال٨ٍغ
ً
 التي الاظخماُٖت اإلاُاصًً مً ٖضصا

ْع  ٧ان ْبن آًاجّ في بلحها ْؤقاع اإلاغؤة بها قاع٦ذ   ٌٗض طاجّ بدض ألاؾغة في اإلاغآة ص
ً
ْعا   ص

ً
  ٦بحرا

ً
 َظا في ْؾىٗالج اإلاجخم٘ في لِا َْاما

ْاع بٌٗ اإلابدض م ال٣غآن ٞحها جدضر التي  ألاؾغة هُا١ زاعط الاظخماُٖت ألاص : مجها ْالتي اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ

ٓصة :امللىت ـــــ1 ْلت الًت بها ْاإلا٣ه م ال٣غآن ٖغيِا التي الىماطط ْمً الٗامت، الض ٓطط َْٓ اإلال٨ت، للمغؤة ال٨ٍغ  مل٨ت هم

ض لؿان ٖلى ٢هتها ٖغى في حٗالى ٢ا٫ التي(بل٣ِـ)ؾبإ َُ ض ي)):الؿالم ٖلُّ ؾلُمان َُ
ّ
  ْظضُث  بِو

ً
ْجِذ جمل٨ِم امغؤة  ٧ِلّ  مً ْؤ

ٓمِا ،ل٨جها(٢٣: الىمل()(ُٖٓمٌل  ٖغفٌل  ْلِا شخيٍء  ٓا ٢ْ   الؿالم ٖلُّ ؾلُمان ٨ٞخب هللا، صْن  مً الكمـ ٌٗبضْن  ٧اه
ً
 مل٨ت بلى ٦خابا

ي اإلالاا ؤحها ًا ٢الْذ )):ؾبإ
ّ
، ٦خابٌل  بليَّل  ؤل٣َي  بِو مٌل ّ ٦ٍغ ّ ؾلُماَن  مً بهَّل   الغخُم، الغخمً هللا بؿم ْبهَّل

َّل
ٓا ؤال ٓوي ٖليَّل  حٗل  ْؤج

ٓمِا اإلال٨ت ٞجمٗذ (٣١ــــ٢٩:الىمل()(مؿلمحن م ٢ ٓوي اإلالاا ًاؤحها ٢الذ)):ألامغ في حؿدكحَر   ٦ىُذ  ما ؤمغي  في اٞخ
ً
  ٢اَٗت

ً
 ختى ؤمغا

ٓا حكِضْن، ٓا هدً ٢ال ْل ٓةٍ  ؤ ٓا ٢ ْل ً ماطا ٞاهٓغي  بلُِ٪  ْألامُغ  قضًٍض، بإٍؽ  ْؤ ٓمِا لِا ،ؤ٦ض(٣٣ــــ٣٢:الىمل()(جإمٍغ ٓتهم ٢ ٢ 

                                                           
.ـ8/60: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (1)  
.75 /2:تاريخ الطربي (2)  
.حديث صحيح: خالصة درجة احلديث 3426،كتاب ادلناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم حديث رقم 326 /3: صحيح البخاري (3)  
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ْا زم الاؾدؿالم ْٖضم اإلاٗغ٦ت زٓى ٖلى ٢ْضعتهم   اإلا٣غعة ٞهي بلحها ألامغ عص
ً
ال   ؤ

ً
  مىهبها، بد٨م ْؤزحرا

ً
 بد٨متها، مجهم ْبًماها

  لِم عصَا ٞجاء
ً
  خ٨مت مكبٗا

ً
ٓا بطا اإلال٥َٓ  بنَّل  ٢الذ)):ْح٣ٗال   صزل

ً
ت َْا ٢ٍغ ٓا ؤٞؿض   ْظٗل

َ
  ؤَلِا ؤٖؼة

ً
ٓن، ٦ْظل٪ ؤطلت ي ًٟٗل

ّ
 ْبِو

 
ٌل
  بهضًٍت  بلحهم مغؾلت

ٌل
ٓن  ًغظ٘ بما ٞىاْغة ٓا٢ب لِم ْضخذ ل٣ض(٣٥ــــــ٣٤:الىمل( )(اإلاغؾل ٫ٓ  الدؿٕغ ٖ  بد٨م لِم ْبُيذ خغب، بضز

ْ  في اإلال٥ٓ ؾُاؾت ْزبرتها ٖلمِا ٫ٓ  الض٫ْ  ٚؼ  هبي، ؤم َٓ ؤمل٪ لخدبحن(الؿالم ٖلُّ)ؾلُمان ازخباع ازخاعث زم ٖلحها، ْالضز

ا)):ؤمٍغ لدؿدبحن عصٍ ْاهخٓاع لّ َضًت بةعؾا٫ ْطل٪ ًِ  ٢ا٫ ؾلُماَن، ظاءَ  ٞلمَّل ْه ا زحر هللا ءآجاِن  ٞما بما٫ٍ  ؤجمض  ؤهخم بل ءآجا٦م ِممَّل

ٓن، بهضًخ٨م هم بلحهم اعظ٘ جٟغخ ٍٓص  ٞلىإجُجَّل هم بها لِم ال٢بَل  بجى ن َْم ؤطلت مجها ْلىسغظجَّل ا(٣٧ــــــ٣٦:الىمل()(ناْٚغ مَّل
َ
 ْنلذ ٞل

ٓلِا، بلحها عصَا الؿالم ٖلُّ لؿلُمان الِضًت ا عؾ ا ٧لّ، طل٪ ًٖ ؤٚىاٍ ٢ض حٗالى هللا ؤنَّل  ْؤزبَر ْمّ ْؤهظَع ا بلحها، ب٣ض  عظ٘ ٞلمَّل

ٓلِا لب الٗضة لِا ٞإٖضَّل  بظل٪ الؿالم ٖلُّ ؾلُمان ْٖلم بلُّ، هي جٟض ؤن ٖؼمذ ٖلحها ؾلُمان ْعص بالِضًت عؾ ٓاهّ مً َْ  ؤٖ

، بٗغقِا بجُاهّ ٓن  ْجى٨حٍر ّ ٢الْذ  ٖغقِ٪، ؤ٨َظا ٢َُل  ظاءْث  ٞلما)):ؤمامِا معجؼة طل٪ ل٩ُ ْجِىا َٓ، ٦إهَّل ا ٢بلِا مً الٗلم ْؤ  ٦ْىَّل

َا مؿلمحَن، ها هللاِ  صِْن  مً حٗبُض  ما٧اهْذ  ْنضَّل ٍٓم  مً ٧اهذ بجَّل ٢ ،ً ا الهغَح، اصزلي لِا ٢ُل ٧اٍٞغ   خؿبخّ عؤجّ ٞلمَّل
ً
 ٦ْكْٟذ  لجت

ّ ٢ا٫ ؾا٢حها، ًٖ َغ، مً ممغصٌل  نغحٌل  بهَّل ٓاٍع ي عِبّ  ٢الْذ  ٢
ّ
 ل٣ض (٤٤ـــــ٤٢:الىمل()(الٗاإلاحَن  عِبّ  هلل ؾلُماَن  م٘ ْؤؾلمُذ  هٟسخي ْلمُذ  بِو

ٓا٠٢ ٖغى ْجم. البدض مً الشاوي اإلابدض في ؾبإ مل٨ت بل٣ِـ بهما امخاػث اللخحن ْالخ٣ٗل الخ٨مت ًٖ الخضًض ؾب٤  الضالت اإلا

ٓان الخامؿت ال٣ٟغة يمً هٟؿّ اإلابدض في ؾبإ مل٨ت ًٖ الخضًض ؾب٤ ٦ما خ٨متها، بالٜ ٖلى تراٝ بٗى  ٖلى ٢ْضعتها بالخ٤ الٖا

٢ِٓٗا ٧ان مِما طل٪ بٖالن  . الاظخماعي م

م ال٣غآن جدضر ٦ْما   ٢ٓ٘ في اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ْع  ٦ظل٪ ٖغى ٣ٞض ْاإلال٪ الخ٨م م ٓن  امغؤة ْهي اإلال٪، امغؤة اإلاغؤة ص  مل٪ ٖٞغ

ٓة ًٖ الخضًض ؾب٤ ٢ْض مهغ، ٓان جدذ الشالشت ال٣ٟغة يمً الشاوي، اإلابدض في الباَل ٖلى جمغصَا في اإلاغؤة َظٍ ٢ ٓة ٖى   ال٣
َّل

 بال

٢ِٟٓا اإلابدض َظا في بالظ٦غ الجضًغ ؤنَّل  م ال٣غآن ٖىّ جدضر ْالظي مجخمِٗا، ٖلى ٦بحر ؤزغ لّ ٧ان الظي م ٓلّ في ال٨ٍغ ٢ 

َٓن  امغؤُث  ٢ْالِذ )):حٗالى ٍٓ ْلَ٪، لي ٖحٍن  ٢غُث  ٖٞغ ، هخسظٍ ؤْ ًىٟٗىا ؤن ٖسخى الج٣خل
ً
ن َْم ْلضا  ٣ٞض ،(٩:ال٣هو()(الٌكْٗغ

ٓن  مً َلبذ   ٖٞغ
َّل

ٓسخى ٣ًخل ؤال ٍْ خحن م بت ْظض ٠٢ٓ َْٓ جبيُّ، في مجها ٚع   ؤؾغتها هُا١ صازل ٧ان ْبن م
َّل

ّ بال  ْا٢٘ ٚحر ؤهَّل

سُت الاظخماُٖت الخُاة ٓن  إلال٪ ْالخاٍع ٠٢ٓ طل٪ ٧ْان ْقٗبّ، ٖٞغ   اإلا
ً
ٓسخى ٢خل ٖضم في ْمكِئت هللا ألمغ جد٣ُ٣ا ٓن  ختى م ٩ً 

 
ً
ال ٓص ْطل٪ ْالاؾخًٗاٝ، الاؾخٗباص ؤَل٨ّ مجخم٘ في بالغؾالت ًى٤ُ عؾ بإن الدؿلُم بلى ٣ً َّ ٢ٓ٘ في اإلاغؤة ََ  ؤْ اإلال٪ امغؤة م

ظّ   ْػ
ً
ً ْم٩اهت م٩اها . اإلاجخم٘ في ٦بحًر

ٓم مً: املهاحسة ــــ2 ٫ٓ  ؤنَّل  اإلاٗل  ط٦غ ْظاء اإلاضًىت بلى م٨ت مً الٟخذ ٢بل مّٗ آمً ْمً َٓ َاظغ ٢ض(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

م ال٣غآن في اإلاغؤة ٓا الظًً ؤحها ًا)):الهجغة في الغاٚبت اإلاغؤة ًٖ حٗالى ٣ٞا٫ الهجغة جل٪ في مكاع٦ت ال٨ٍغ  اإلاامىاُث  ظاء٦م بطا آمى

، مِاظغاٍث  ًَّل َٓ ، ؤٖلم هللا ٞامخدى ًَّل ًَّل  ٞةْن  بةًماجه َٓ ًَّل  مامىاٍث  ٖلمخم َٓ ًَّل  ال٨ٟاع، بلى ٞالجغظٗ َُ م لِم خل ال َُ َٓن  ال ، ًدل ًَّل  لِ

َٓم ٓا، ْءآج ًَّل  ؤن ٖل٨ُم الظىاَح  مااه٣ٟ َٓ ًَّل  بطا جى٨د َٓ ، ءآجِخم ًَّل ٓعَ ٓا ؤظ ٓاٞغ بٗهم الجمؿ٩ ٓا ال٩ ٓا ؤه٣ٟخم ما ْؾئل  ْلِؿئل

ٓا، ما ط آلاًت ازبدذ ،٣ٞض (١٠:اإلامخدىت()(خ٨ُمٌل  ٖلُمٌل  ْهللا بِى٨م ًد٨ُم  هللاِ  خ٨ُم  طل٨م ؤه٣ٟ  ٞهلذ ٦ما مِاظغة، اإلاغؤة زْغ

ٓلّ اليؿاء هجغة ؤخ٩ام ًَّل )):حٗالى ٣ٞ َُ   بلّ ال ؤن ٌكِضن))بإن ْطل٪ بامخداجهً حٗالى هللا مً ،ؤمغ(١٠:اإلامخدىت()(ٞامخدىٓ
َّل

 هللا بال

  ْؤنَّل 
ً
ٓلّ، ٖبضٍ مدمضا ٓػ  ؤزغظ٨ً ما باهلل ٌؿخدلًٟ ؤن امخداجهً ٧ان: ٢خاصة ٢ْا٫ ْعؾ   ؤزغظ٨ً ْما اليك

َّل
 ؤلاؾالم خب بال
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ْجسهُو(1)((مجهً طل٪ ٢بل طل٪ ٢لً ٞةطا ٖلُّ، ْخغم ْؤَلّ  ِٞظٍ))بالٛت ؤَمُت لّ الهجغة ؤمغ في بالظ٦غ اإلاغؤة مكاع٦ت ،

  ؤَلِا جمحز الٟايلت الهجغة
ً
  جمحزا

ً
ها ْاَغا الن ٧اهذ ألجَّل ٓلض ؤعى ًٖ بالخىاػ٫  ؤلاًمان نض١ ًٖ الٗملي ؤلٖا  اإلاا٫ ًْٖ ْاليكإة اإلا

ٔ  ؤعى بلى ْاإلاٛاصعة طل٪، بلى ْما ْالٗهبُت   ؾبُل في ؤزغ
ً
ٓلّ هلل ْخبا  .(2)((ْالؿالم الهالة ٖلُّ ْلغؾ

 ختى ًخلى ب٣غآن اإلاِاظغاث اليؿاء ْجسهُو))ٖلُّ الهجغة في مكاع٦تها بظ٦غ ْامخاػث الهجغة ؤمغ في الغظل اإلاغؤة قاع٦ذ ل٣ض  

ٍٓل ْبُٖاء البىاء ؾاخت ٖلى اإلاغؤة لخدغ٥ ؤلاؾالم اُٖاٍ الظي البٗض ٖلى ْاضر صلُل ٖلحها، ْمً ألاعى حٗالى هللا ًغر  الخد

٫ٓ  بلُّ صٖا الظي ٓعجّ (ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ ٓا٢٘ ؤعى ٖلى الٗملُت ن  .(3)((اإلاُاصًً مً مُضان ٧ل في ال

٫ٓ  هجغة بٗض :املباٌعت ــــ3 ٓعة، اإلاضًىت بلى ْاإلاامىاث اإلاامىحن مً مّٗ ْمً(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الغؾ ْلت جإؾِـ بضؤ اإلاى  الض

ٓعة اإلاضًىت في ؤلاؾالمُت ٫ٓ  ٞخذ ٞلما اإلاى  ْاليؿاء الغظا٫ ًباٌ٘(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)الىبي ٧ان))م٨ت(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

م ال٣غآن في ههِا بظ٦غ اليؿاء بُٗت ْزهذ،(4)((ْالىهغة ْالُاٖت الؿم٘ ٖلى ٓلّ في ال٨ٍغ  ظاء٥ بطا الىبي ؤحها ًا)):حٗالى ٢

ًَ  ؤن ٖلى ًباٌٗىَ٪  اإلاامىاُث    باهلل الٌكغ٦
ً
ًَ  قِئا ًَ  الًؼهحَن  الٌؿغ٢ ًَّل  ال٣ًخل الصَ   ؤ

ىّ ببهخاٍن  الًإجحَن  ًَّل  بحن ًٟتًر ًَّل  ؤًضحه ، في الٌٗهِىَ٪  ْؤعظلِ ٍٝ ًَّل  مْٗغ ًَّل  ْاؾخْٟٛغ  ٞباٌِٗ ٓع  هللا بنَّل  هللا، لِ ٟٚ 

 .) ١٢:اإلامخدىت)((عخُم

 ))خغة، بُٗت هدُجت ما٧اهذ هي الصخُدت ٞالخالٞت الؿُاؾُت، اإلاكاع٦ت في الخ٤ للمؿلمحن ؤلاؾالم ؤُٖى ٣ٞض   
ً
 ْاٖتراٞا

ْلت هُا١ في اإلاغؤة بصخهُت ٔ  ٣ٞض  الض َّٓل  الغظل ًٖ مؿخ٣لت البُٗت مجها ْؤزظث الخ٤، َظا في الغظل ْبحن بُجها ؤلاؾالم ؾ

ٓة للغظل جبُٗت صْن  اإلاؿخ٣ل اإلاغؤة ل٨ُان ب٢غاع ٖلى َظا ٍْىُٓي  تراٝ الؿُاؾُت الخ١ٓ٣  مماعؾت في بّ ْؤؾ  بإَلُتها ْالٖا

١ْٓٞ (5)((لظل٪ ا ٞةهّ ٧لّ طل٪ ، ع ًجلب))ِممَّل  مً ٖضصًَ ا٢ترب بل امغؤة مئت ؤعب٘ ًٖ ػاص ٢ض اإلاباٌٗاث ٖضص ؤنَّل  الىٟٓؽ بلى الؿْغ

مت آلاًت ط٦غث ،ل٣ض(6)((مئت زمـ ٓص ال٨ٍغ ٓص جل٪ ٞبضؤث اليؿاء بُٗت بى ٓم التي ألاؾاؽ بال٣اٖضة البى ٘ ٖلحها ٣ً ْهي الدكَغ ، :

ٓخُض ٓع  ٧ل ؤؾاؽ ألنَّل  الكغ٥؛ مً الخالو حٗالى هللا ج  بباقي الاظخماعي الؿل٥ٓ جىُٓم طل٪ بٗض ْظاء ال٣ُٗضة، نالح َٓ ألام

ٓص   البُٗت بى
َّل

ًَّل  ال٣ًخلً الًؼهحن ٌؿغ٢ً بإال الصَ ٫ٓ  الٌٗهحن ببهخان الًإجحن ؤ ٝ، في(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ  ٞةن مْٗغ

ًَّل  ْباًٌٗ ٢بلً ٫ٓ  باٌِٗ م الغؾ ًَّل  ْاؾخٟٛغ طل٪ ٖلى(ْالؿالم الهالة ٖلُّ)ال٨ٍغ ا هللا لِ ًَّل  ٧ان ٖمَّل ِبَل  مجه
ُ
. طل٪ ٢

٫ بنَّل     ٫ٓ  مباٌٗت في ًخلى ٢غآن هْؼ ٓعْر َضم ُّٞ ما ٖلى))اإلاامىت للمغؤة(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ  بىاء في ْؤلاؾِام الجاَلي اإلا

ىا١ في ؤماهت ٧لّ طل٪ ٣ً٘ الغباوي، اإلاىهج ٤ْٞ اإلاجخم٘ لُت ألٖا   ِٖضتها مً الًسغط ألاَمُت بالٛت ْمؿْا
َّل

 اإلاغؤة عبِ ٖلى الٗمل بال

                                                           
. 4/35:تفسري ابن كثري (1)  
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ٓم اإلاؿلمت ٓهذ التي باألؾباب الُ ٓن  ظضًض ٧ل مً ألاٞاصة م٘ باألمـ اإلاؿلمت اإلاغؤة ٧  ٞاألَمُت،(1)((ال٨بحر الِضٝ زضمت في ٩ً

ما للمغؤة، البُٗت جل٪ جدملِا التي  اإلاىهج ٖلى ظضًض مجخم٘ بهُاٚت جخٗل٤ ُٖٓمت مِام مً اإلاؿلمت اإلاغؤة ًيخٓغ ما ٖلى جض٫ بهَّل

ٍٓم الغباوي . ال٣

 :العاملت ـــ4

ْلى ٖملِا في ْألانل حٗمل ؤن للمغؤة ؤلاؾالم ؤباح ل٣ض   لُت مً ْخملِا اإلاغؤة ؤلاؾالم ؤ٦غم ٣ٞض مجزلِا، في ٖملِا َٓ ْألا  مؿْا

٫ٓ  ؾمٗذ: ٢ا٫(ٖجهما هللا عضخي)ٖمغ ابً ًٞٗ بّ ال٣ُام للغظل ماالًم٨ً البِذ في الٗمل  ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ

٫ٓ (ْؾلم ٫ ٧ْل٨م عإ ٧ل٨م)):٣ً ُخّ، ًٖ مؿْا ظِا، بِذ ٖلى عاُٖت ْاإلاغؤة بِخّ، ؤَل ٖلى عإ ْالغظل عإ ْألامحر ٖع  ْْلضٍ ْػ

٫ ٧ْل٨م عإ ٩ٞل٨م ُخّ ًٖ مؿْا  (2)((ٖع
َّل

  ألاؾغة زاعط الٗمل مجا٫ جغ٥ َظا م٘ ؤلاؾالم ؤنَّل  ،بال
ً
 صاثغة يمً اإلاغؤة لترجاصٍ عخبا

ٓزتها عة ْظضث بن ؤه . حٗمل ألن يْغ

م ال٣غآن ٖغى ل٣ض    ٓعة ال٨ٍغ ت ن   ٧ان ؤباَما ألن الٛىم لغعي مضًً قُش ابيخا زغظذ ٣ٞض الٗاملت للمغؤة مكٞغ
ً
  قُسا

ً
 ٦بحرا

ٓم ْلض لّ ْلِـ الؿً في َاٖىا ٓن  الىاؽ مً ؤمت ٖلُّ ْظض مضًً ماء ْعص إلاا)):حٗالى ٢ا٫ بالٗمل، ٣ً ْجهم مً ْْظض ٌؿ٣  ص

ْصان، امغؤجحن اء ًهضع ختى الوؿ٣ي ٢الخا مازُب٨ما، ٢ا٫ جظ ٓها الٖغ ٓلى لِما ٞؿ٣ى ٦بحر، قُش ْؤب  إلاا بوي عِبّ  ٣ٞا٫ الٓل، بلى ٞخ

٪ ًض٥ٖٓ ؤبي بنَّل  ٢الذ اؾخدُاء، ٖلى جمصخي بخضاَما ٞجاءجّ ٣ٞحر، زحر مً بليَّل  ؤهؼلذ ا لىا، ماؾ٣ُذ ؤظغ لُجٍؼ  ظاءٍ ٞلمَّل

ٓم مً هجٓث الجس٠ ٢ا٫ ال٣هو، ٖلُّ ٢ْوَّل  ، ؤبذ ًا بخضاَما ٢الذ الٓاإلاحن، ال٣  ال٣ٓيُّ  اؾدئجغث مً زحر بنَّل  اؾدئجٍغ

. (٢٦ـــــــ٢٣: ال٣هو)((ألامحن

م ال٣غآن بنَّل    ٓطط لِظا ٖغيّ م٘ ال٨ٍغ ٓعة ٌٗغى الىم ٓع  مً ظملت ٖلى الًٓء ؤل٣ى بط ببٗاصَا، ب٩اٞت اله  ٢هت ٖغى في ألام

ٓع  جل٪ مً البيخحن، ِٓٞما: ألام   ٚىمِما ؾ٣حها ْٖضم الغظا٫ ًٖ بمىإٔ ٢ْ
َّل

ٓح ْمىّ الغظا٫، اهتهاء بٗض بال  ؾاا٫ ٖلى اظابتهما ْي

ٓسخى ٓع  ْمً ْالضَما، ؾً ٦بر َٓ طل٪ ٖلى لِما الضاٞ٘ بإنَّل  زُبهما ًٖ لِما م  مكُت مٗاإلاِا ْعؾمذ آلاًت ْضختها التي ألام

ٓة ْالضَا ؤعؾلِا خحن الٟخاجحن ؤخضٔ ٓسخى لضٖ اصة ًض٥ٖٓ ؤبي بنَّل : لّ ٢اثلت اؾخدُاء، ٖلى جمصخي ٧اهذ بط (الؿالم ٖلُّ)م  ْبٍؼ

٫ٓ  قبهت ْصٞ٘ جٓيُذ ٪: ج٣ ٓعة َاهي زم لىا ؾ٣ُذ ما ؤظغ لُجٍؼ  ٦ْٟاًتها لضًّ للٗمل اؾدئجاٍع ْالضَا مً بُلبها ج٨خمل اله

هت ْؤزتها الهّ ُّٞ نٟخحن ؤَم مبرػة بالغظا٫ ْالاخخ٩ا٥ الٗمل مْا ا في جَا ٓجّ: ْهي للٗمل، هَٓغ  ٖلى ْؤماهخّ الٗمل، ٖلى ٢

. (3)اإلاا٫

 البدث هخائج

ا ُٞم٨ً البدض بلحها جٓنل التي الىخاثج ؤّما : آلاحي الىدٓ ٖلى ط٦َغ

                                                           
.250: موقع ادلرأة ادلسلمة بني اإلسالم ودعاوى التجديد (1)  

.صحيح:،خالصة درجة احلديث (4904)، باب ادلرأة راعية يف بيت زوجها حديث رقم996 /5: صحيح البخاري (2)  
.79 : اخلطاب الرتبوي للمرأة يف القرآن الكرمي: ينظر (3)  



 2015 مازض  | جمىين املسؤة املظلمت |طلظلت املداضساث العلمُت 

 

 

ت   71  2015© حمُع الحلىق مدفىظت ملسهص حُل البدث العلمي     -جخلي إدازة املسهص مظؤولُتها عً ؤي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍس

 

ٓجها زل٣ِا، ؤنل في الغظل ًٖ بها جخمحز ْالتي اإلاغؤة، بها جسخو التي الخهاثو ظملت ال٣غآوي الخُاب ْضر ــــــ1 ٩٦  
ً
 للغظل، ؾ٨ىا

ْهّ، ْالٓي٘ بالخمل ْازخهانِا ىت، ْخبها الغظل، ًٖ ٖىضَا الٛحرة مٗض٫ ْاعجٟإ ص ٓع  مً هي التي للٍؼ ٓعة ألام . ٖلحها اإلاُٟ

ٓاػهت ـــــ2 ٓخُض َٓ ؤلاؾالم ؤنَّل  جبحن ؤلاؾالمُت، ْاإلاجخمٗاث ْاإلاٗانغة ال٣ضًمت ؤلاؾالمُت ٚحر اإلاجخمٗاث في اإلاغؤة ْي٘ بحن باإلا  ال

٢ِٓا ْؤُٖاَا م٩اهتها ْٖؼػ  اإلاغؤة ؤ٦غم الظي  .الُبُُٗت ُٞغتها م٘ ًدىاؾب ْبما مى٣ٓنت، ٚحر ٧املت خ٣

٢ِٓا ؤلاؾالم ْل في اإلاغؤة جمخٗذ ـــــ3 ث ُٖٓمت اهخهاعاث ٞحها خ٣٣ذ قتى، مُاصًً ْزايذ ٧املت، بد٣  زضماث زاللِا مً ْؤصَّل

مت ظلُلت ّ
ُِ الء صًجها لىهغة ٢ْ ٓخُض ٧لمت إْٖل م ال٣غآن ٖغى ٢ْض مجخمِٗا، ؾماء في الخ   ال٨ٍغ

ً
 التي الاظخماُٖت اإلاُاصًً مً ٖضصا

ْع  ٧ان ْبن آًاجّ في بلحها ْؤقاع اإلاغؤة بها قاع٦ذ   ٌٗض طاجّ بدض ألاؾغة في اإلاغآة ص
ً
ْعا   ص

ً
  ٦بحرا

ً
. اإلاجخم٘ في لِا َْاما

ٓعة في اإلاغؤة لىا ٣ًضم ال٣غآن بنَّل  ــــ4 ٓعة َظٍ اؾدىُا١ ؤعصها ْبطا لٗاَٟتها، جسً٘ ال ٣ٖلِا جمل٪ ٦ةوؿاهت ؾبإ مل٨ت ن ها اله  ٞةجَّل

ٓامل ٖلى اإلاغؤة اهخهاع بم٩اهُت ٖلى جض٫   جازغ ٢ض الظي ألاهشٓي  ال٠ًٗ ٖ
ً
  جإزحرا

ً
٣تها ٖلى ؾلبُا  بصاعة في ؤْ الخ٨ٟحر في ٍَغ

ٓا٠٢،  ٖلى ْال٣ضعة الخ٨ٟحر، ْٖم٤ الظًَ، ْزغاء الغؤي، ْخهاٞت ْالخ٣ٗل، الظ٧اء، مً ٖالُت صعظت ٖلى اإلاغؤة َظٍ ٧اهذ ٣ٞض اإلا

لُت جدمل ٝ ؤخل٪ ْفي اإلاؿْا . الْٓغ

ْلى ٖملِا في ْألانل حٗمل ؤن للمغؤة ؤلاؾالم ؤباح ل٣ض ــــ5 لُت مً ْخملِا اإلاغؤة ؤلاؾالم ؤ٦غم ٣ٞض مجزلِا، في ٖملِا َٓ ْألا  مؿْا

  بّ، ال٣ُام للغظل الًم٨ً ما البِذ في الٗمل
َّل

  ألاؾغة زاعط الٗمل مجا٫ جغ٥ َظا م٘ ؤلاؾالم ؤنَّل  بال
ً
 صاثغة يمً اإلاغؤة لترجاصٍ عخبا

ٓزتها عة ْظضث بن ؤه . حٗمل ألن يْغ

ٕ اإلاؿلمت اإلاغؤة ٢ضمذ ل٣ض ــــ6 ش في ألامشلت ؤْع ش سجل ٢ْض الهبر، ُْٖٓم ْالجِاص الخدمل في ؤلاؾالمي الخاٍع  مً ال٨شحر لِا الخاٍع

ٓا٠٢ ت اإلا ت ٖماعة ؤم الجلُلت الصخابُت: الخهغ ال الخمشُل ؾبُل ٖلى مجهً الجِاص، ؾاخاث في اإلاكٞغ  ٖجها ٢ا٫ التي ألاههاٍع

 ٫ٓ   الخٟذ ما:))(ْؾلم ٖلُّ هللا نلى)هللا عؾ
ً
  ال ًمُىا

ً
ٓم قماال   ؤخض ً

َّل
ْوي ج٣اجل ؤعاَا ْؤها بال  اإلاغؤة جدمل ١ًٟٓ  جدمل ،ٞإي(1)((ص

  الًُٟٗت
ً
!. الؿُٝٓ يغب ظؿضًا

م ال٣غآن قِض ل٣ض ــــــ7 تراٝ َْظا بالخ٤، باٖتراِٞا للمغؤة ال٨ٍغ ٍٓاث مً ٌٗض بالخ٤ الٖا  َْٓ ْالًٟاثل ألازال١ في الٗلُا اإلاؿخ

٤ البضاًت  الخحر لىٟؿّ خ٤٣ ْبظل٪ ْههغجّ، بجباّٖ ٖلُّ ؾِل بّ ْاٖتٝر الخ٤ اإلاغء ٖٝغ ما ٞمتى ْالهالح، الخحر لٍُغ

. ال٨شحر

م ال٣غآن جدضر ــــــ8 ظت بٓنِٟا اإلاغؤة ًٖ ال٨ٍغ ٓاًَ في الْؼ ْلذ ٦شحرة، ْآًاث م ٖٓاث جىا ّ ؤَمِا قتى مٓي اط ظٗل حٗالى ؤهَّل  الْؼ

م ال٣غآن ْْضر ْالٗامت، ألاهبُاء حكمل ؾيىّ مً ْؾىت حٗالى، آًاجّ مً آًت اط ؤخ٩ام ال٨ٍغ م ال٣غآن في الْؼ   ال٨ٍغ
ً
 جٓيُدا

،
ً
ظت اإلاغؤة خ١ٓ٣  ُّٞ ؤزبذ مٟهال ْلذ ٦ما ْخللّ، الخٗضص ْؤباح ْػ م ال٣غآن آًاث جىا ظاث ط٦غ ال٨ٍغ ٢ًِٓ الْؼ  ؤلاعر في ْخ٣

                                                           
.حديث صحيح: باب مداواة النساء اجلرحى، خالصة درجة احلديث  6/80: فتح الباري (1)  



 2015 مازض  | جمىين املسؤة املظلمت |طلظلت املداضساث العلمُت 

 

 

ت   72  2015© حمُع الحلىق مدفىظت ملسهص حُل البدث العلمي     -جخلي إدازة املسهص مظؤولُتها عً ؤي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍس

 

ْظب ٓالًِ ٖلى اإلاداٞٓت ْؤ ظاث ًْٖل الِٓاع ًٖ ْههى ؤٖغايًِ ْنُاهت ؤم ٖٓاث مً ال٨شحر طل٪ ْٚحر الْؼ  جىٓم التي اإلآي

ظُت الخُاة . ٖلحها ْجداٞٔ الْؼ

 واملساحع املصادز

ٓص، ؤبٓ الٗماصي مدمض مدمض: الؿلُم ال٣ٗل بعقاص-1 . ث.ص ، الٗغبي الترار بخُاء صاع: بحرْث الؿٗ

. م1982 ، الٗغبي ال٨خاب صاع: بحرْث ،2ٍ ، ال٩اؾاوي الضًً ٖالء: الهىاج٘ بضاج٘-2
ٓػَ٘ ْاليكغ للُباٖت الُمامت صمك٤، 1ٍ ظمٗت، زلُل ؤخمض:  ْالؿحرة ال٣غآن في اليؿاء بُٗت-3 . َـ1426 ْالخ

ش-4 غ بً مدمض: الُبري  جاٍع . َـ،1407الٗلمُت، ال٨خب صاع:  بحرْث ، 1ٍ الُبري، ظٍغ
غ-5 ٍٓغ الخدٍغ ٓع، ابً الُاَغ مدمض: ْالخى ٓوـ ٖاق ٓن  صاع: ج ٓػَ٘ لليكغ سخى . ْالخ

ٓم الدؿُِل-6 ل لٗل . َـ1403 الٗغبي ال٨خاب صاع: لبىان ،4ٍ ال٩لبي، الٛغهاَي مدمض ؤخمض مدمض: الخجًز

. لبىان ـــــ بحرْث ال٨ٟغ، صاع البًُاْي،: البًُاْي  جٟؿحر-7
ي الضًً ظال٫: الجاللحن جٟؿحر-8 . ث. ص الخضًض، صاع: ال٣اَغة اإلادلي، الضًً ْظال٫ الؿَُٓ

. م2006.لبىان ـــــ بحرْث الغؾالت، ،ماؾؿت4ٍ الؿٗضي، هانغ بً ٖبضالغخمً: الؿٗضي جٟؿحر-9
. 1421ٌ لبىان، ــــ بحرْث الٗلمُت، ال٨خب صاع ،1ٍ الغاػي، الخمُمي ٖمغ بً مدمض: ال٨بحر الخٟؿحر-10

. م1966 لبىان، ـــــ بحرْث ألاهضلـ، صاع ،1ٍ الضمك٣ي، ٦شحر بً بؾماُٖل: ٦شحر ابً جٟؿحر-11
ٗت ال٣ُٗضة في اإلاىحر الخٟؿحر-12  . َـ1411 ، اإلاٗانغ ال٨ٟغ صاع:  بحرْث. الؼخُلي َْبت: ْاإلاىهج ْالكَغ

ٓاخضي جٟؿحر-13 ٓاخضي، ؤخمض ٖلي: ال ٓان: جد٤ُ٣ ال ْْصي ٖضهان نٟ . َـ1415 ال٣لم صاع:  بحرْث  ،1ٍ صا

ٍٓغ-14 ْػ : ٖباؽ ابً جٟؿحر مً اإلا٣باؽ جى . ث. ص ، الٗلمُت ال٨خب صاع:  لبىان. آباصي الٟحر
غ بً مدمض:  البُان ظام٘-15 . 1423ٌ ألاعصن، خؼم، ابً صاع الُبري، ظٍغ

بي، ألاههاعي  مدمض: ال٣غآن ألخ٩ام الجام٘-16 . مهغ ــــ ال٣اَغة الكٗب، صاع ال٣َغ
م ال٣غآن في للمغؤة التربٓي  الخُاب-17 ٓع  م٘ ال٨ٍغ  ٖبضاإلاامً بً ٖبضالؿالم بيذ عخاب: الجامعي الخٗلُم في للخُب٤ُ م٣ترح جه

، ؤم ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت م٩ي، ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت ال٣ٔغ . 1431ٌ ــــ1430 الؿٗ

ح-18 ٓص: اإلاشاوي ْالؿب٘ الُٗٓم ال٣غآن جٟؿحر في اإلاٗاوي ْع ٓسخي، مدم  الؿالمي الؿالم ٖبض ْٖمغ آلامض ؤخمض مدمض: حٗل٤ُ آلال
. َـ1420، الٗغبي الترار بخُاء صاع:  بحرْث ،1ٍ

ن، قاع٥ مدمض ؤخمض: جد٤ُ٣ الترمظي، ِٖسخى مدمض: الترمظي ؾجن-18 . لبىان ـــــ بحرْث الٗغبي، الترار بخُاء صاع ْآزْغ
ٓعة: جدلُلُت ؤصبُت صعاؾت ال٣غآوي ال٣هو في اإلاغؤة شخهُت-19 ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت.  1ٍ. الغقُض ِٞض مدمض ه  ابً صاع:  الؿٗ

ٓػي . َـ1427 ، الج

ت صاع: بحرْث ،5ٍ الٗ٪، الغخمً ٖبض زالض:  ْالؿىت ال٣غآن يٓء في اإلاؿلمت اإلاغؤة شخهُت-20 . َـ1423 اإلاٗٞغ
ِٓٚا ٦ما اإلاؿلمت اإلاغؤة شخهُت-21  ، ؤلاؾالمُت البكاثغ صاع:  بحرْث.  7ٍ. الِاقمي ٖلي مدمض: ْالؿىت ال٨خاب في ؤلاؾالم ًه

. َـ1426
. م1994 ـــــ 1407ٌ لبىان، ـــــ بحرْث ٦شحر، ابً صاع ،3ٍ البٛا، صًب مهُٟى: جد٤ُ٣ البساعي، بؾماُٖل مدمض:البساعي  صخُذ-22

. لبىان ــــ بحرْث الٗغبي، الترار بخُاء صاع ٖبضالباقي، ٞااص مدمض: جد٤ُ٣ ال٣كحري، حجاط بً مؿلم: مؿلم صخُذ-23
ت صاع بحرْث الخُُب، الضًً مدب جد٤ُ٣ الكاٞعي، الٗؿ٣الوي حجغ ٖلي ؤخمض: الباعي  ٞخذ . ث.ص ، اإلاٗٞغ
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١، صاع ٢ُب، ؾُض: ال٣غآن ْال٫ في-24 . مهغ ـــــ ال٣اَغة الكْغ
٧ٓاوي، ٖلي مدمض: ال٣ضًغ ٞخذ-25 . لبىان ـــــ بحرْث ال٨ٟغ، صاع الك

ٓاخض، مهُٟى: جد٤ُ٣ الضمك٣ي، ال٣غشخي ٦شحر ابً بؾماُٖل: ألاهبُاء ٢هو-26 ٓم ماؾؿت: بحرْث ،4ٍ ٖبضال  ال٣غآن ٖل
. َـ1411

ٓعْر بحن اإلاغؤة-27 يب: ْالخدضًض اإلا ٓان، ٍػ . م2007 ، ألاؾغة م٨خبت: مهغ عي

ٓع  في اإلاغؤة-28 ٓا٫ ِٞض ؾٓؾً: ال٣غآوي الخه ٓم صاع:  بحرْث.  1ٍ. الخ . َـ1425 ، الٗغبُت الٗل
م ال٣غآن في اإلاغؤة-29 اى اإلاٗلمي، ٖبضهللا ًدحى: ال٨ٍغ . َـ1408 ، لليكغ اإلاٗلمي صاع: الٍغ

م ال٣غآن في اإلاغؤة لصخهُت الىٟؿُت اإلاٗالم-30 الم ْػاعة:  اإلا٨غمت م٨ت.  1ٍ. ًاع٦ىضي خامض َاهم: ال٨ٍغ . َـ1412 ، ؤلٖا
ٍٓت ال٣غآن عجاثب مً-31 ٓص ٞااص :اللٛ . اإلا٨غمت م٨ت الهٟا، مُاب٘ ،1ٍ ؾىضي، مدمض مدم

32-٘٢ٓ ٔ  ؤلاؾالم بحن اإلاؿلمت اإلاغؤة م اى 1ٍ الهالر، ؤصًب مدمض: الخجضًض ْصٖاْ ٍٓغ لؤلبدار الٗب٩ُان قغ٦ت: الٍغ  ْالخُ
. َـ1428

. َـ1428 ، مهغ.  1ٍ. ْالُٟل للمغؤة الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت اللجىت: ؤلاؾالم في ألاؾغة مُشا١-33

ٓع  آلاًاث جىاؾب في الضعع  هٓم-34 ج الب٣اعي، ٖمغ ببغاَُم: ْالؿ  ال٨خب صاع:  بحرْث ،2ٍ اإلاِضي ٚالب الغػا١ ٖبض: جسٍغ
. َــ1424 الٗلمُت
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   ألامام هدى والخلدم الخىمُت عجلت دفع في املسؤة دوز 

ىُت املخددة الىالًاث فلىزٍدا مدًىت –  املخصومي ؤمل. د.ؤ  ألامٍس

 

:    البدث خالصت

ْع  ًغج٨ؼ ؾـ ٖلى اإلاجخم٘ جىمُت في  اإلاغاة ص
ُ
ٍٓمت ؤ م الِٗل لِا جًمً ٢  ْالخمخ٘ ، الؿُٗضة ْالخُاة ، ال٨ٍغ

ٖٓت بٟغم ٫ٓ   مخى ٓاعص ٖلى للخه  ؾبل في لِا ٞغم بسل٤ طل٪ ٍْخم.  مُمئىت آمىت خُاة في للِٗل الالػمت اإلا

ت ْالخمخ٘ ، ْالابضإ ؤلاهخاط ال  ، طل٪ ٌٗخمض.  ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت بالخٍغ  جيكئت ٖلى ؤ
ؾغ جيكئت في ْمؿاَمتهما ، مِٗا الغظل ْبخٗاْن  ، للمغؤة ؾلُمت  بظخماُٖت

ُ
ٍٓت ؤ ٓا٦بت ؾلُمت ٢  الخ٣ضم إلا

ٓع   الؾدُٗاب الخاعجي الٗالم ٖلى  ْالاهٟخاح ، ْالا٢خهاصي  ْالاظخماعي  الش٣افي بالضٖم  طل٪ ٍْخإَغ.  ْالخُ
ٓمّ ٓاظب.  ال٣اثمت الش٣اٞت م٘  ْصمجِا ْز٣اٞخّ ٖل ْلت ٞ ل٤ُ م٩اهت بُٖائها الض

ُ
 اجساط في ْبقغا٦ِا ،  باإلاغؤة ج

ْعَا ْاخترام  ، اإلاجخم٘ في ال٣غاعاث ٟا٫  ْجيكئت الاؾغة  بىاء في اإلاِم الاؾاؽ ألجها ، ص  البدض ْع٢ت جدىا٫ْ .  الَا

ٓايُ٘ َظٍ :   الخالُت ألاؾاؾُت اإلا

ْع   الخىمُت ًٖ مسخهغة هبظة ـ 1 .  ٞحها ْمؿاَمتها  اإلاغؤة ْص

٢ٓ٘ ـ 2 ٓاث في ٖلُّ َغؤث التي ْالخُٛحراث الخىمُت مً اإلاغؤة م .   الازحرة الؿى

ٓلٓظُا ْاإلاغؤة الغظل بحن م٣اعهت ـ 3 ١ ٖلى ْالتر٦حز ،  باً ٦ِٓما ٖلى ْازٍغ لضحهما، اإلاذي اليكاٍ في الْٟغ  ؾل

ٓع  مً الخ... ْاهٟٗاالتهما .   ام

ا بظخماُٖا بالغظل اإلاغاة ٖال٢ت ـ 4 ؾٍغ
ُ
.    ْؤ

ْع  ـ 5 ا اإلاغؤة ص ٟا٫ جيكئت في ْجإزحَر ٔ  الىمٓ إلاغاخل ْاؾخمغاعا الخمل، بٟترة بضاًت ، ؤلاظخماُٖت ألَا  ًمغ التي ألازغ

.   الُٟل بها

زخخم
ُ
.  ْالخٓنُاث بالخالنت البدض  ؤ

:  البدث  ملدمت

ْع  الخىمُت ًٖ مسخهغة هبظة   ٞحها ْمؿاَمتها اإلاغاة ْص

٫ٓ  ، ظُضة صخُت خُاة في الِٗل ٖلى ْال٣ضعة الغزاء ٖلى الخىمُت ع٦ؼث ل ٖمغ َْ ٫ٓ   الاوؿان ًَا ٓاعص ٖلى للخه  الالػمت اإلا
ِت خُاة في للِٗل ٓا٠٢ ، ٧اوؿان بّ  الث٣ت مٞغ لّ ْم ت ال٦دؿاب جَا ت ْالخمخ٘ ، اإلاٗٞغ ت بالخٍغ  ْالاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ال٨ٍٟغ

.   الجمُ٘ لضٔ ٖام بك٩ل َظا.  ْالا٢خهاصًت

ْع  ؤما ْعَا ، ٩٦ل اإلاجخم٘ في اْ ، الاؾغة في ٧اهذ بن  ، ٦بحرة ؤَمُت لّ اإلاجا٫ َظا في اإلاغؤة ص ٟا٫ جيكإة ًخًمً الظي ْص  الَا
لت ٧اهذ اطا زانت ، ْالاؾغة باإلاجخم٘ الالث٣ت التربُت ْجغبُتهم ْع  لِظا ظُضا جاَُال  مَا  ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت الىاخُت مً ، الض
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ْعَا. ْال٣ٗلُت الجؿمُت ْالصخُت ْعَا ًٖ اَمُت ٣ًل ال الش٣افي ْص ٗخبر الجها ،  الاظخماعي ص
ُ
ْلى اإلاضعؾت ح ٓلى التي الا  حٗلُم جخ

ٟا٫ ٍٓ ظمُ٘ مً  وكإتهم مىظ ألَا ٓظ ل٤ُ جإَُال اإلاغؤة بخإَُل اإلاىاصاة الى اإلاغؤة جىمُت جضٖم التي اإلااؾؿاث صؤبذ ْلِظا.  ال ًُ 

ْعَا ْعَا لخاصي ْجش٣ُِٟا ْحٗلُمِا ، الحها اإلاىاٍ بض ٓن , ْظّ اخؿً ٖلى ص ْع  إلاا مخٟخدت ْلخ٩ ٓلِا ًض  حك٤ ان حؿخُُ٘ بدُض ، خ
٣ِا ل مجخم٘ في ٌِٗل ان ٖلى ٢اصع مخٗلم مش٠٣ ظُل إلوكاء ٍَغ .   مخُلباث مً الخ... ْا٢خهاصًا ْاظخماُٖا ز٣اُٞا  مَا

ْاة  الجِاث بٌٗ  َالبذ ٦ما ٓاظباث في الغظل م٘ اإلاغؤة بمؿا ت اإلاغؤة ْاُٖاء ، ْالخ١ٓ٣  ْاإلاؿالُاث ال  في ْالازخُاع  ال٣غاع خٍغ

ُٖٓتها ، جدُاَا التي الخُاة .  ْاَٟالِا اؾغتها م٘  هي لِا جغجاح  بدُض  ْه

ٓن  قحر ت بؾٗاص َٓ الخىمُت مً الِضٝ ان  الى ْال٨خاب الباخش ٫ٓ  خاظاتهم ْجلبُت البكٍغ ٓع  مً مالثمت صعظت الى بهم ْالٓن  الخُ
ت الُا٢اث خكض زال٫ مً ، ٓصة البكٍغ ٓظ ٗخبر اإلاجخم٘ في اإلا

ُ
ْح   بها ْالجهٓى اإلاغاة جىمُت ،

ً
 التي الخىمُت ٖملُت في ؤؾاؾُا ظؼءا

ٓاصٍع  ، اإلاجخم٘ ٖلحها ٌؿحر .  الاؾغة بىاء في الاؾاؽ ،الجها اإلاجخم٘ لخ٣ضم اإلاُٗاع  َٓ اإلاغؤة جىمُت  ْؤنبذ ، اإلاسخلٟت ْقغاثدّ ب٩
ْح ماػالذ ام  ؟؟ ْالاؾالمي الٗغبي الٗالم في م٩اهتها اإلاغؤة خ٣٣ذ َل هدؿاثل اإلاىُل٤ َظا ْمً   ؟ ْطا٥ َظا بحن جغا

ٓة اإلا٩اهت جل٪ اإلاغؤة جد٤٣ لم عاي في  مً ، خُاتها لِا ٣ًغع  الظي الغظل ؾُُغة جدذ ػالذ ما اإلاغؤة الن.  الِؿحر الجزع الا لِا اإلاغظ
اط ْالضعاؾت الخٗلُم هاخُت ٖٓت الخٍُٓ جل٪ اإلاغؤة زالٟذ ٞان.  ْالخدغ٥ ْالا٢امت ْالْؼ ٖخبرث مسالٟت ؤًت لِا اإلآي

ُ
 زاعظت ؤ

  ٧ان بن ، ؾُٗا٢بها الظي الغظل َبُٗت خؿب ال٣ٗاب ٍْاجحها  ، اإلاإلٝٓ ًٖ
ً
.   مخٓؾُا ؤم قضًضا

ْاإلا٩اهت اإلاىانب جبٓءث مً اليؿاء مً َىا٥ وٗم  ٖاهذ ما ٖاهذ َْل ؟ ْنلذ ٠ُ٦ ؾإلتها لٓ!!  ْل٨ً ، اإلاجخم٘ في الٗالُت ،
ٓاب ؾُإجُ٪ ؟ الخُحرة اإلاؿحرة جل٪ مً .   بها جدلم ٧اهذ التي اإلا٩اهت جل٪ الى جهل ٧ي ٖاهذ اجها!!  بىٗم الج

 
ُ
٫ٓ  ْازحرا ٍٓت ٧اهذ ان ، ؤًًا اإلاغؤة ٖلى ٌٗخمض َظا بان ؤ٢ ٔ  هاخُت ْمً ، هاخُت مً الاعاصة ٢ ٓن  ؤزغ  ؾمٗتها ٖلى مداٞٓت ج٩

٤ ؾاعث ْبن ، اإلاجخم٘ في ْم٩اهتها ٓن  ؾلُم بٍُغ صج٘ َْظا ،  ؾلُمت لِا الجهاًت ج٩ َٓا ٧ان بن الغظل ٌُ َٓا اْ ؤب ظِا ؤْ ؤز  ٖلى ْػ

٫ٓ  بُضَا ْالازظ ، مؿاٖضتها  ًٖ اإلاغاة جسلٟذ بن الغظل ٖلى اإلاؿالُت ٧ل هً٘ ال ؤن  ٖلُىا اي.  الُّ جغهٓ الظي الِضٝ الى للٓن
٢ٓت م٩اهتها جد٤ُ٣ مؿحرة .   اإلاغم

:  الاخيرة الظىىاث في علُه طسؤث التي والخؼُيراث الخىمُت مً املسؤة مىكع

ت الخُاة ٧اهذ ٫ٓ  ْبٗض ، مٗا الخُاة ٍْخ٣اؾمان للهُض مٗا ًسغظان ْاإلاغؤة الغظل ٧ْان ، ؾِلت الاؾٍغ  الؼعاٖت الى اإلاجخم٘ جد

ٓلذ  ، الهُض مِىت ٖلى الغظل اؾخمغ  ِْغ ٖىضَا البِذ في ب٣ائها بد٨م.   الاؾغة ْبصاعة ، ألابىاء ْجغبُت الؼعاٖت مِمت اإلاغؤة ْج
غى ْاإلاغؤة الغظل بحن الخمُحز  مً مدمُت ْاإلاغؤة ، للمساَغ ًخٗغى الغظل الن ؤنٗب الهُض مِمت بان اإلاجخم٘ ٖلى الخ٨ٟحر  َْ

 اإلاكا١ ًخدمل ان ٌؿخُُ٘ الظي ال٣ٓي  بإهّ الغظل ؤٖخبر ٨َْظا.  ؤًًا البِذ ًدخٓي  الظي الخ٣ل في حٗمل الجها ، اإلاساَغ جل٪
ٓاهاث م٘ حٗاملّ ٖىض ٫ٓ   اإلاٟترؾت، الخُ   ؤ٦ثر  ْؤٖمالِا اإلاغؤة خُاة بِىما  ، الهُض اظل مً بالٛاباث ٍْخج

ً
  َضْءا

ً
 الجها  ْؾالما

ْٖاث م٘  ٖملِا في جخٗامل ٓع  اإلاؼع ا ْالُُ ٫ٓ  ٨َْظا ، ْٚحَر ٓعي الى اإلاجخم٘ جد ْاع حٗجي التي الجىضع ٧لمت ْظاءث ط٧  الاص
الصة مىظ ْهٓغتهم ، اًًا الاؾغة في الاٞغاص ؾل٥ٓ ٖلى الجىضع حؿمُت ْاو٨ٗؿذ ، اإلاجخم٘ ًدضصَا التي ْال٣ُم الاظخماُٖت  ، ال

ٓلض ظاء ٞان ، اهثى اْ ط٦غا ٧ان ان الُٟل الصة الى ٓص ٧ان اطا اما ، ْالتهاوي ْالخٟالث الاٞغاح ا٢ُمذ ال ٓل ٍٓ ٞخ٨ِٟغ بيخا اإلا ٓظ  ال
ٓص  ، اط َْؿ ٫ٓ  الىٓغة جل٪ حٗا٢ُبذ ٨َْظا ، الجمُ٘ ٖلى الاهٖؼ ٓص ظيـ خ ٓل م الان لخض ْاؾخمغ ، الاظُا٫ ٖبر اإلا  مً بالٚغ

ٓلٓظُا اهدكاع ذ التي الخ٨ى ٓٞغة َْظٍ ْاهدباٍ، وكُت ْاصمٛت اهامل الى جدخاط ْاهما ، ًٖالث الى جدخاط ال الجها الٟخاة بها بٖغ  مخ

ٓٞغة ؤنبدذ الخُاة ؾبل ان ٦ما.  الٟخاة لضٔ حن ل٨ال مخ ْاع جباص٫ ْبام٩اجهم الُٞغ ٓلت ب٩ل الاص ْلت اإلاغاة حؿخُُ٘ بدُض ؾِ  مؼا
ْلت ًم٨ىّ ْالغظل ، الغظل ؤٖما٫ عة ا٢خًذ ان اإلاغؤة مِام مؼا .  الًْغ
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ْهت في اإلاغاة بغػث .  ازخهاناث مً الخ... ْال٣ًاء ْالصخت ْالا٢خهاص ْالاصب ٧الًٟ بها ْاظاصث مسخلٟت مجاالث في الازحرة الا
غ١   ، اإلاخٗضصة اإلاغاة ب٣ًاًا الاَخمام ٖلى ع٦ؼث التي ، 1975 ؾىت في وكُذ التي اإلاسخلٟت الخمالث ان ٦ما  ْمؿاٖضتها جىمُتها َْ
ا اصاء ٖلى ْاَع ْاع ًٖ ًسخل٠ ال بك٩ل اص ٓا٢٘ في ْجد٣ُ٣ّ بظل٪ ْالاَخمام ، الغظل اص ٍٓغ في ؤمل اياٝ الازغ َٓ  ال  خُاة جُ

ْاث ، طل٪ الى ا٢ُمذ.  اإلاغؤة ٫ٓ  ، ْاإلاىخضًاث الٗمل ْْعف ْاإلااجمغاث الىض ٓة الاَضاٝ جد٤ُ٣ الى للٓن  ٖاإلاُا ، طل٪ مً اإلاغظ
 ظمُ٘.  ْالاؾالمُت الٗغبُت الض٫ْ  في اإلاخٟكُت الامُت ٖلى ْالؿُُغة اإلاغاة حٗلُم ٖلى اإلااجمغاث بٌٗ ع٦ؼث ٦ما.  ْاؾالمُا ْٖغبُا

ْهُت الىٓغة ٖلى ج٣طخي ان حؿخُ٘ لم ، الاؾ٠ م٘ اليكاَاث جل٪ ٓع  ْْنِٟا للٟخاة الض ٝ ، بالٗ ٓعة ٧لمت ان ْمْٗغ  باجها الٗ

دت ظٗل الٓن٠ َْظا.  ْالٗاع ْالخؼي  الُٗب الصة ٢ْذ اْ الخامل باإلاغاة تهخم ال الىاؽ مً قٍغ  ، الاَخمام حؿخد٤ ال الجها ال
ٓن  ٠ُ٦.   ببيذ خامل باجها الغظل ٖٝغ اطا زانت  اإلاغاة اَاهت هيسخى ال!! . ؟ الٓاإلات؟ الىٓغة َظٍ امام الىٟؿُت اإلاغؤة خالت ج٩

ُب٤ ٖىضما اط ٖلحها ًُ ٓع  مً الخ. ... الؿل٘ مً ؾلٗت ٦ْإجها باإلا٣اًًت الْؼ ا اإلاجا٫ الٌؿ٘ ، ُتهُجها البل اإلاغاة خ٤ تهًم ام  لظ٦َغ

ٓع٢ت َظٍ في الان .  ال

ٓا٢٘ ٌكحر ٓٚغافي ال  َظا ٌؿخضعي ، الهحن ٖضا ما الٗالم اهداء ظمُ٘ في الغظا٫ ٖضص مً ا٦ثر اليؿاء ٖضص وؿبت ان ٖلى الضًم

ٓا٢٘ دت بهظٍ الاَخمام ال ٓاؾٗت الكٍغ ٓن  ْجإَُلِا ، اإلاجخم٘ مً ال .  ْالغقي الخ٣ضم الى اإلاجخم٘ صٞ٘ في ٞٗالت لخ٩

:  باًىلىحُا واملسؤة السحل بين ملازهت 

 الظي بالهمذ الغظل جتهم ْاإلاغؤة ، ال٨الم ب٨ثرة اإلاغؤة ًه٠ الغظل بان ، ْطل٪ ْاإلاغؤة الغظل بحن الاتهاماث جباص٫ ًدضر ما ٦شحرا

ٓجي التر٦ُب ؾببها ٖلمُت خ٣ُ٣ت  الٓاَغة َظٍ ْعاء.  الاخُان ا٦ثر ًؼعجِا ٓل :   ًإحي ٦ما طل٪ جلخُو ًم٨ً.  ل٩لحهما الباً

ٓصة مً ؤ٦ثر بخٗغُّظاث ًخمحز اإلاغؤة مّش  ؤّن  بلى الابدار بٌٗ حكحر  ٓظ ابِ ٖلى ًدخٓي  مسِا ْؤّن  الغظل، مّش  في اإلا  ٞصخيْ  بحن ْع
ٓم ْالخُا٫ الًٟ َمْؼط ٖلى ٌؿاٖضَا مّما اإلاش ٛت ْالٗل

ُّ
ٛت بظاصتها بلى بياٞت ببٌٗ، بًِٗا ْالل

ُّ
ن لل

ُّ
 اللٛت جل٪ اؾخٗما٫ في ْالخٟج

لٟذ بك٩ل   الاهدباٍ ًُ
ً
. ْؤلام٩اهُت اإلاِاعة جل٪ ٖلى الغظا٫ بٌٗ ًدؿضَا ْلِظا بالغظل؛ م٣اَعهت

  للمغؤة
ً
  ؤًًا

ُ
ٍض  بك٩ل اإلاش ٞصخيْ  اؾخٗما٫ ٖلى ال٣ضعة ِ

ُّ م مً طل٪ ُٞم٨جها ظ
ُّ

ٓاَِٟا الخد٨ ٛتها، بٗ
ُ
ٓاَِٟا ٞخخدضر ْل  بٗ

ٓا٠َ جشحر ْبالخالي ٖ ً َٓا آلازٍغ . هد

  ْحكحر
ٌل

ٔ  ؤبدار  مّشِ  في الاجها٫ قب٩اُث  جؼصاص بِىما ،%4 بيؿبت اإلاغؤة لضٔ مجها ؤ٦ثر الغظل لضٔ الضماٙ زالًا ٖضص ؤّن  بلى ؤزغ
ٓن  ْلِظا الغظل مش مً ؤ٦ثر اإلاغؤة   ؤ٦ثر اليؿاء ج٩

ً
غا

ُّ
 الخبراث بخل٪ جدخٟٔ ؤن اإلاغؤة حؿخُُ٘ ْلِظا ، الغظل مً بالخجاعب جإز

٠ بك٩ل ْالخجاعب
ّ
 ٖلى اإلاغؤة ٌؿاٖض َْظا الغظل، مً ؤ٦ثر ْجٟانُلِا ألاخضار ٞخخظ٦غ الغظل؛ ٌؿخُُ٘ مما ب٨شحر ؤ٦ثر م٨ش

اث ًٖ الخضًض بَالت   ؤمامِا الغظل ٍْهمذ الظ٦ٍغ
ً
. اإلاحزة جل٪ مً مخعجبا

ٓالي الغظل لضٔ مشُالتها مً ؤٚجى بإجها اإلاغؤة لضٔ  للمش ْبعؾالِا اللٛت اؾخ٣با٫ مىا٤َُ  جخمحز  الاؾخ٣با٫ مىا٤َ في% 13 بد

 خهت جإزظ بدُض الغظل ٌؿخُُ٘ مما ؤؾٕغ بك٩ٍل  ْجغؾلِا اللٛت حؿخلم ؤن اإلاغؤة حؿخُُ٘ ْلِظا ؤلاعؾا٫، مىا٤َ في% 23ْ
ر في ألاؾض ٓن  الغظل ؤّما. ْال٨الم الخدضُّ ٣ت اإلاىا٤َ ٞخ٩ ِ

ّ
 الغظل هجض ْلِظا اإلاغؤة؛ مً ؤ٦بر لضًّ ْألاظؿام ْألابٗاص بال٣ُاؽ اإلاخٗل

ٓن  ْبالخالي ال٨الم بلى جدخاط ال التي اإلاجاالث جل٪ في ٨ًٟغ ذ بّن  اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى. اإلاغؤة مً ؤ٢ل ٦المّ ٩ً ِْ   ْظَّل
ً
 لغظل ؾاالا

ٓان إلعقاص٥ ْامغؤة ب ُمٗحَّلن لٗى ر اإلاغؤة ٞةّن  بلُّ، الظَاب في جٚغ ٓان ل٪ جّٓضِ  في ْال٨الم الُضًً بقاعاث ْحؿخٗمل بض٢ت الٗى

  الٓن٠
ً
بت ألما٦ً ؤؾماء ٖضة ْحُُٗ٪ مٗا ٓان مً ٢ٍغ ٓخت مّٗحن مسؼن  ٧اؾم الٗى  آزٍغ بلى... الخًغاء ؤْ الخمغاء الٟالهُت ْالل

ٓان ل٪ ُٞه٠ ٖاّمٍ  بك٩ل الغظل ؤّما. ْجٟهُل بةؾِاب ٫ٓ  ْاإلاؿاٞاث، الجِاث بخدضًض ل٪ َّْٗغِّٞ الٗى  ٖلى اإلا٩ان بّن  ل٪، ٣ٍْ

  ٣ٍْ٘ متر، ٦ظا ُبٗض
ً
  ؤْ قماال

ً
ٓبا ّ ؤي بظل٪ ٨ٍْخٟي ٦ظا، مً الكغ١  بلى ؤْ ظى

ّ
. ال٨الم ًسخهغ ؤه



 2015 مازض  | جمىين املسؤة املظلمت |طلظلت املداضساث العلمُت 

 

 

ت   77  2015© حمُع الحلىق مدفىظت ملسهص حُل البدث العلمي     -جخلي إدازة املسهص مظؤولُتها عً ؤي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍس

 

ر   بةؾِاب اإلاغؤة جخدضَّل
ً
ٓظؼ ؤن مجها ٍُْلب ًخجغؤ ْبًِٗم طل٪ مً الغظل ًجزعج ْؤخُاها

ُ
 ٖلى ب٣ضعجّ الغظل ًخمحز. ال٨الم ج

ٓان ٖلى ًخٗٝغ ؤن ٖلُّ الؿِل ْمً ، ْالاججاَاث ْال٣ُاؽ الاؾخضال٫ ضٍ الظي الٗى ، ًٍغ
ً
 جدضًض ٖلى ال٣ضعة ْلضًّ ؤًًا

  ْل٨ىّ ٢ُْاؾِا اإلاؿاٞاث
ً
م ؤقُاء ًيسخى ما ٦شحرا ظخّ جخابّٗ خحن في ؤَمُتها مً بالٚغ  ٖىض لّ ْج٣ضمِا ألاقُاء بخل٪ ْجدخٟٔ ْػ

ٓهاث، صٞتر ؤْ الىٓاعاث، ؤْ ٦خاب، ٦م٩ان ٖجها الؿاا٫ ْاث مً بلخ... الؿُاعة مٟخاح ؤْ الخلُٟ   ٌؿخٗملِا ؤص
ً
ا ُّ ٓم م ً  مً ْبالٚغ

ّ طل٪
ّ
ما ًيؿاَا ٞةه

ّ
م طل٪ جخظ٦غ ٞةّجها اإلاغؤة ؤّما. اليؿُان َظا ػاص الؿً في ج٣ّضم ٧ْل ظِا م٘ الٗمغ  هٟـ في ؤّجها مً بالٚغ . ْػ

ن جمُل
ُ
ط

ُ
بت ال٩لماث الخ٣اٍ بلى اإلاغؤة ؤ  ٖلى ال٣ضعة لِا ؤّن  ٦ما الغظل، مً ؤ٦ثر الٗاَُٟت الىاخُت مً بها جخإزغ ْالتي لِا، اإلادبَّل

ً مالخٓت ط ؾل٥ٓ زانت آلازٍغ ، بُجهما اإلاكا٧ل ًشحر مما الْؼ
ً
  ْجها جسُب ال خاؾتها ؤن ْجظ٦غ ؤخُاها

ً
ٓن  ْؤخُاها  اٖخ٣ضث ما ٩ً

، حٗخ٣ض ما ؤْ
ً
َْعَا الهضٞت جلٗب ْعبما صخُدا !. بّ حكٗغ ما بزباث ٖلى ْحؿاٖضَا طل٪ في ص

: الدماغ هصفي فعالُاث - 

مي ط٦غث   ًدمل ؤلاوؿان ؤّن  اإلاسْؼ
ً
  ظِاػا

ً
ا ُّ ٓجغ ٖهب   ٦ْمبُ

ً
ا   بكٍغ

ً
ر عجُبا ٓا الٗلماَء، خحَّل ً ؤمامّ ٢ْْٟ ت ًٖ ٖاظٍؼ  مٗٞغ

م ؤؾغاٍع ؤ٦ثر م مً بالٚغ ٓلٓظُا ْجل٪ الخ٣ضُّ ٓعة الخ٨ى ٓباٍث  الٗلماء ْاظّ ٢ْض. اإلاخُ ٓاع ؾبر في لِا خهغ ال نٗ  آلالت َظٍ ؤٚ
ٍْت   الٗهبُت للخالًا بّن . العجُبت ْال٨ِغباثُت ال٨ُما

ً
  ٢ضعة

ً
ٍٓل ٖلى َاثلت ٍْت الُا٢ت جد  حؿخُُ٘ ٦ما ٦ِغباثُت، َا٢ت بلى ال٨ُما

ِٛا الُا٢ت بخل٪ هٟؿِا حصخً ؤن الٗهبُت الخالًا ٔ  الخالًا بلى جغؾلِا زُٟٟت ٦ِغباثُت هبًاث لخىُل٤ ْجَٟغ ْعة، ألازغ  ؤْ اإلاجا

 . الجؿم ؤهداء مً ال٣اصمت الغؾاثل ٖلى جغص
ً
٢ٓذ لدؿخسضمّ هٟؿِا شخً بٖاصة ٖلى حٗمل ؤجها بلى بياٞت  جل٪ ْجخإزغ. الخاظت ل

ما ْالخٗلم، ْالخجغبت بالخبرة الٗملُت
َّل
ما ٦شحرة  الاوؿان ججاعب ٧اهذ ٧ْل

َّل
ًُ  ٖملُت ج٨غعث ٧ل ٜ الصخ   ْالخَٟغ

ً
 ٖلى ٧ْاهذ ٦شحرا

َا ّضِ
ُ

. ؤق

ٓن  100) ٖلى الضماٙ ًدخٓي  ٓم الِاثل الؼزم َْظا ٖهبُت، زلُت (بلُ   َاثلت بٟٗالُاث ٣ً
ً
ت في الٗلُم  جٓنل ْمِما. ظّضا  مٗٞغ

ّ الضماٙ
ّ
. بدغ في ٢ُغة الىخاثج ػالذ ال البضاًت في ًؼا٫ ال ٞةه

ه٠ ٓاهاث باقي ًٖ جمحٍز زانٍت  بهٟاٍث  لئلوؿان الٗهبي الجِاػ ًخَّل ٔ  الخُ ٓم. ألازغ  البِئت مً اإلاشحراث بى٣ل الجِاػ َظا ٣ً
٤ ًٖ الخاعظُت ٓاؽ ؤظِؼة ٍَغ ٓلِا ْالتي حؿخلمِا التي الخ هاب بلى جد ٓم التي الىا٢لت ألٖا ْعَا ج٣  بلى اإلاشحراث جل٪ بى٣ل بض

ماٙ ًخمحز. الضماٙ ّ البكغيُّ  الّضِ
ّ
ٓماث مغ٦ؼ بإه ْع  التي اإلاٗل ٫ٓ  جض  ٖملّ ٣ًخهغ ال.  باالوؿان اإلادُِ ْالخاعجي الضازلي الٗالم خ

ٓماث ظم٘ ٖلى ٓم بل ٞدؿب؛ الخاعجي اإلادُِ مً اإلاٗل ٣ً  
ً
ٓماث جل٪ بخهي٠ُ ؤًًا ا ٖلى ل٣ضعجّ ْطل٪ اإلاٗل  ْجى٣ُت جمُحَز

ٓماث ٍٓلت الظا٦غة في بّ ٍْدخٟٔ ًهلر ما مجها لُإزظ ٌؿخلمِا التي اإلاٗل  ال٣ضعة لضًّ ؤّن  ٦ما. الخاظت ٖىض َْؿخضُّٖ ألامض َ

ْغح ٖلى
َ
ٓماث َظٍ مً ًهلر ال ما َ ٤ ًٖ اإلاٗل ٓماث ٦مهٟاةٍ  الٗهبي الجِاَػ  ٌٗخبر مً َىا٥. اليؿُان ٍَغ  ْاإلاشحراث للمٗل

مي،). الخاعط مً ال٣اصمت . (الىٟسخي الٗاثلت صلُل اإلاسْؼ

: الدماغ هصفي وشاط 

مي جُغ٢ذ ّ بلى اإلاسْؼ
ّ
 ،(Joseph Bogen) & (Philip Vogel) الُبِبان ٧ان ٖىضما" ؤهجلٓؽ لٓؽ" في (1961) ؾىت في خضر ؤه

ان ، للمهابحن ظغاخُت ٖملُاٍث  ًجٍغ خُاصًت ٚحر اليكاَاث بٌٗ َىا٥ ؤّن  َْظضا ؤّجهما بالهٕغ  الضماٙ ٞٗالُاث في جدضر الٖا

  بالّهٕغ اإلاهابحن َاالء لضٔ
ً
ب ٦ما. الضماٙ مً ْألامامُت الخلُٟت اإلاىا٤َ في زانت

ّ
ُ٘  جُل  ههٟي بحن الاجها٫ ٢ُ٘ الٓي

 بخجاعب ال٣ُام ٖلى الىٟؿاهُحن الٗمل َظا شّج٘ بٗضَا. الضماٙ ظؼجي عبِ ٖلى ٌٗمل الظي اإلآي٘ مً (Corpus Callous) اإلاش

ِِ  ٖلى
َ
ٓن  ٢ام اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى. ْال٣َِغصة ال٣ُِ ْهل (Sperry) ،(Ronald Myers) & (Roger Michael Gazzaniga): الىٟؿاهُ َٟ  ؤ٢ؿام ب
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ٍ  ُمّشِ 
ّ
دُت؛ الىاخُت مً ألا٢ؿام جل٪ ٖلى جإزحر ًدضر ؤن بضْن  ٢ِْغٍص  ٢ِ ْا الدكٍغ ٓظض   الٗملُت لخل٪ ؤن ٞ

ً
  جإزحرا

ً
 ؾل٥ٓ ٖلى ٦بحرا

ٓان . قضًٍض  ههٟي بهضإ ًهاب ؤنبذ بدُض الخُ

  ٞانلٌل  اإلاش مً ال٣ؿمحن َظًً بحن ًِٟهُل 
ٌل

ٓالي ٖضصَا ًبلٜ الٗهبُت الخالًا مً ٦ش٠ُ ٓن  200) خ ٓم ٖهبُت زلُت (ملُ  ج٣

ٓن  مً ؤ٦ثر بى٣ل ٓماث مً (Bits) ملُ ٓاخضة الض٣ُ٢ت زال٫ اإلاٗل , بّ زانت بمِاّمٍ  مجهما ٢ِؿٍم  ٧لُّ  ٍْسخوُّ . اإلاش ههٟي بحن ال
  ألاٌؿغ ال٣ؿم البٌٗ َْٗخبر

ً
  ألاًمً ْال٣ؿم عثِؿُا

ً
ا . زاهٍّٓ

ٓع  صعاؾت ٖىض اإلاش ههٟي  الاوؿان ٌؿخٗمل ٓم الٗلمُت، الخجاعب مشل اإلا٣ّٗضة ألام  ْٖلم الىٟـ ٖلم مشل اإلاسخلٟت الٗل

اء  في اإلاش مً ألاٌؿغ الىه٠ َْؿخٗمل الٗمل، في ْؤلاظاصة الابخ٩اع في ألامامي اإلاش ّٞو  ٌؿخٗمل ٦ما. ْالظّعة ْال٨ُمُاء الٟحًز
ض ٖىضما ألاًمً بالىه٠ َْؿخٗحن ال٨الم خ٩لم ًٍغ

ُ
٤ ؤن اإلا ر ًىّمِ ّ ال٣هو ٢غاءة ٖىض ؤّما. َْؿخدضثها ال٩لماث مٗاوي ٍّْٓضِ

ّ
 ٞةه

ٓمُ  ٖىضَا اإلاش؛ ههٟي ٌؿخٗمل ًُ  ال٣ؿم ٣ً ٓا٠َ م٘ بالخٟاٖل ألاًم ٍّٓ الظي ْاإلاؼاط ْالخسُل ْألاق٩ا٫ الٗ  ؤّما ال٣هت، جد

ّ ألاٌؿغ ال٣ؿم
ّ
. ال٣هت جل٪ ٧لماث ِٞم ٖلى ٌؿاٖض ٞةه

ٓم ٖىضما ٓا٠٢ ْبصعا٥ ْٞٗالُاث بيكاٍ  الاوؿان ٣ً ٓػ  الضم جض٤ٞ ًؼصاص اإلاُٗىت للم ٧ٓ ٓظاث جؼصاص ٦ما اإلاش، بلى ْالجل  م

اصة بلى َظا ًاصي خؿابُت مؿاثل في ٨ًٟغ ؤْ  الاوؿان ًخ٩لم ْٖىضما. ألاًمً ال٣ؿم في ْاليكاٍ اإلاش  ألاٌؿغ ال٣ؿم في اليكاٍ ٍػ

ٔ  ْٖىضما. اإلاش مً ٓمان الُٗىحن ٞةّن  مؿخ٣ُم بك٩ل اإلاىٓغ ؤْ الصخيء الاوؿان ًغ  اإلاش، مً ألاًمً ال٣ؿم بلى اإلاىٓغ طل٪ بى٣ل ج٣

  اإلاش مً ألاٌؿغ ال٣ؿم بلى اإلاىٓغ ٣ِٞ جى٣ل ٞةّجها الُمجى الٗحن ؤّما
ً
. ؤًًا

ٓص هاب اعجباٍ َبُٗت بلى الؿبب ٌٗ ت ألٖا  الٗحن ٞإٖهاب. ْألاٌؿغ ألاًمً الضماٙ بىهٟي الُٗىحن مً الهاصعة البهٍغ
 ٔ هاب ج٣اَ٘ بلى بياٞت الُمجى، للٗحن باليؿبت ٦ْظل٪ ْألاٌؿغ ألاًمً اإلاش بىهٟي جخهل الِؿغ ت ألٖا   ًلٗب الظي البهٍغ

ً
ْعا  ص

 
ً
هاب جى٣ل بدُض  الاوؿان ًغاٍ الظي اإلاىٓغ ه٣ل في مِما  اإلاش مً ألاٌؿغ ال٣ؿم بلى اإلاىٓغ الُمجى الٗحن مً الظاَبت ألٖا

هاب ٔ  الٗحن مً الظاَبت ْألٖا . اإلاش مً ألاًمً ال٣ؿم بلى اإلاىٓغ جى٣ل ٞةّجها الِؿغ

ن . اإلاش في لِا خهغ ال ٞٗالُاث جدضر ّٓ   بُجهما جغبِ ّٞهحن مً اإلاش َظا ٍْخ٩
ٌل
هاب مً قب٨ت  بال٣ؿم ًدُِ. اإلاترابُت ألٖا

  اإلاش مً ألاًمً
ٌل
ِا عماصًت الُب٣ت َْظٍ ،(لخاء) ٢كغة

ُ
. (ملم 4.3) مً ؾم٨

ٓن  ٢ْغن  الىسامُت ْالٛضة البهغ لخاء ٖلى اإلاش ًدخٓي  ٦ما ٓم الظي آم ٓػة الظا٦غة، ٞٗالُاث بدىُٓم ٣ً ٓم التي ْالل  ج٣

. ْالاهٟٗاالث الؿل٥ٓ بدىُٓم

ًُ  ال٣ؿُم  ًسخو ، الُض ٧اؾخٗما٫ الجؿم مً ألاٌؿغ ال٣ؿم ٖلى بالؿُُغة اإلاش مً ألاًم  ْاإلآؾ٣ُى، ْالغؾم، الِؿٔغ

ا ْالٗباصاث ْالاهٟٗاالث، ْالخُا٫، ْؤلاصعا٥، ْالىدذ، ْالغ٢و، . ْٚحَر

ٓا الظًً الٗالم مكاَحر مً ٖضًضة ؤمشلت َْىا٥ ٓن  ٧اه ، الُض ٌؿخٗمل ٓع : مجهم الِؿٔغ ماوي ؤلامبراَ ٓؽ) الْغ  ،(َُباٍع

ٓن ) ؤلاه٩لحزي  ْال٣اثض ٓعص ظحرالض) ألامحر٧ي ْالغثِـ ،(هلؿ ٓع  ْاإلاشل ،(ٞ مان َاعي ) ألامغ٧ي ْالغثِـ ،(قابلً قاعلي) اإلاكِ  ،(جْغ

ٓهاعصْ) الكِحر ْالغؾام ٓن ) ألامحر٧ي ْالغثِـ ،(صاٞيصخي لُ ْباما باعا٥) الخالي ألامحر٧ي ْالغثِـ ،(٧لىخ
ُ
م ،(ؤ  مكاَحر مً ْٚحَر

ٓن  الظًً الٗالم ع. بالظ٧اء ًٓنٟ   ْج٣ضَّل
ُ
ٓن  مً وؿبت ٔ  الُض ٌؿخٗمل %.  12 بـ الىاؽ بحن الِؿغ

ّ اإلاش مً ألاٌؿغ ال٣ؿم ؤّما
ّ
٫ٓ  الخسخيِّ  اللخاء ٖلى ًدخٓي  ٞةه  الظي الخغ٧ي اللخاء بلى بياٞت الجؿم، بخؿاؾاث ًٖ اإلاؿئ

ٓم ٓم الظي الجضاعي  ْالّٟوِ  الجؿم، خغ٦ت بدىُٓم ٣ً  ٖلى ًدخٓي  الظي للبهغ الخلٟي ْالّٟوِ  ألاخاؾِـ، باؾخ٣با٫ ٣ً

ٓم التي (عه٩ل) مى٣ُت ٧ا) ْمى٣ُت اللٛت، بإخاؾِـ ج٣  ْطا٦غة بال٨الم جسخو التي اإلاى٣ُت جل٪ الهضديّ  الّٟوِ  في ال٩اثىت (بْغ
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 الجؿم مً ألاًمً ال٣ؿم ٖلى اإلاش مً الجؼء َظا ٌؿُُغ. ْالظ١ْ  الكم خاؾت ٖلى حؿُُغ التي الكمُت البهلت ٦ظل٪ اللٛت،
ٓم ْمسخل٠ ْاللٛت الخؿابُت ْالٗملُاث الُمجى الُض ٧اؾخٗما٫  الخغ٦ت في الؿُاصة ألاٌؿغ ْلل٣ؿم. ْاإلاى٤ُ ْال٨خابت الٗل

ٓن  مً ْوؿبت الُمجى، الُض ٌؿخٗمل مً لضٔ ْالؿم٘ ْال٨الم   الُمجى الُض ٌؿخٗمل
ٌل
  مغجٟٗت

ً
ٓالي ْج٣ضع ظّضا %. 88 بد

ٓة ٖلى بىاءً  ألاٞغاصُ  ًسخل٠ ٓمي، الؿل٥ٓ زال٫ مً طل٪ ٖلى هخٗٝغ ؤن ْوؿخُُ٘ الّٟهحن، ؤخض ْي٠ٗ ٢  ٧ان ٞةن الُ
   الاوؿان

ً
ا ، َٓ لضًّ ألاٌؿغ الّٟو  ؤّن  ٖلى ماقغٌل  ِٞظا الخإل٠ُ، في ٍْبرػ باإلاى٤ُ ٢ٍّٓ   ٧ان بطا ؤّما ألا٢ٔٓ

ً
  ؤْ عّؾاما

ً
 ؤْ هداجا

 
ً
ّ ٖلى ماقغ ِٞظا مٓؾ٣ُاعا

ّ
ٓن  ٌؿخٗمل ٦ما. ؤ٦بر بك٩ل الضماٙ مً ألاًمً الّٟو  ٌؿخٗمل ؤه  اإلاش مً ألاًمً الٟو اإلابضٖ

 
ً
  اإلاش مً الؿاثض ال٣ؿم ًلٗب بطن. ؤًًا

ً
ْعا   ص

ً
ُٖٓت في مِّما ت ْوكاَِم ألاٞغاص ؾل٥ٓ ه ْاٞ٘ الؿل٥ٓ طل٪ ْمٗٞغ   ْالض

ً
 ٦ما. ؤًًا

ت ٌؿاٖض   اإلاش مً الؿاثض ال٣ؿم مٗٞغ
ً
 الاؾخٗضاص طل٪ خؿب ألاٞغاص ْحٗلُم مٗاملت في اإلاىاؾب ألاؾلٓب جدضًض ٖلى ٦شحرا

مي،) . (الىٟسخي الٗاثلت صلُل اإلاسْؼ

  ؤقغها
ً
ٓن  اإلاغؤة مش ٞصخي بحن الاجها٫ ه٣ُت ّْضخذ ألابدار ؤّن  بلى ؾاب٣ا   ٦شاٞت ؤ٦ثر ٩ً

ً
 بيؿبت الغظل في مجها ْاحؿاٖا

 اإلاغؤة ٌؿاٖض الظي ألامغ ؤ٦بر، بك٩ل الخالًا بحن الاجها٫ جيكُِ ٖلى حٗمل ألجها اإلاغؤة؛ ؾل٥ٓ في ٦بحرٌل  ؤزغٌل  ال٨شاٞت ْلِظٍ ،30%
ّ هجض ْباإلا٣اعهت ْاخٍض، آٍن  في اإلاش ههٟي حكُٛل ٖلى

ّ
. طل٪ الغظل ٖلى ًهٗب ؤه

٢ٓذ ْفي ، الُٗام َبش في مجهم٨ت ْهي بالِاج٠ ػمُلتها م٘ جخدضر ؤن للمغؤة ًم٨ً اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى  َٟلِا جغا٢ب هٟؿّ ال
٢ٓذ في ظاعتها خضًض ؾمإ ًم٨جها ٦ما ًلٗب، ُٖىحها ؤمام ًخدغ٥ الظي ً؛ م٘ ُّٞ جخدضر الظي ال  ال٣ضعة لِا ؤّن  ؤْي  آلازٍغ

 نض٣ًاتها م٘ الجلٓؽ جًٟل ْلِظا ، الخدضر إلاجغص الخدضر الى اإلاغؤة ْجمُل. ْاخض آٍن  في ْالؿمإ الخدضر ٖلى الٟاث٣ت
ًّ  ْجيسجم ٫  ال ؤخاصًض في مِٗ ّْ ٓٞغ لم ْبْن  آزغ، ال لِا ؤ ًّ  جخهل ٞةّجها الٟغنت جل٪ لضحها جخ   به

ً
ًّ  للخدضر َاجُٟا  بِىما بلحه

عة بإنض٢اثّ الغظل ًخهل ٔ  للًْغ  الخضًض بإّن  قٗغ بطا زانت ، مِٗم الخضًض ٍْسخهغ مِّمٍ  شخيء ًٖ ْلالؾخٟؿاع ، ال٣هٓ

ؾخٗمل الظي الِضٝ ًٖ زغط بُجهم
ُ
. ؤظلّ مً الِاج٠ ؤ

ٓا٠َ ماؾت ٖال٢ت لّ الظي  (Brainstem) اإلاش ؾا١  َىا٥ ٓن  ٢ض  ؤلازاعة، ْهٓام بالٗ ٩ً  ٔ  ٖلحها حؿُُغ ْلِظا اإلاغؤة لضٔ ؤ٢ٓ
ٓا٠َ،   الٗ

ٓلى   الٗلماء جٓنل ل٣ض.  ال٣غاعاث ْاجساط الخُِ ْْي٘ ْال٨الم الًٗالث خغ٦ت ، اإلاش مً ألامامي الّٟوِ   ًخ
ً
 بلى خضًشا

ٓا٢ٗت الىانُت مى٣ُت ٓلى ْالتي الضماٙ م٣ضمت ؤٖلى في ال  مً ألاًمً ال٣ؿم ؤّن  بلى ٌكحر مً َىا٥ ال٣غاعاث، اجساط ٖملُت جخ
ٓلى الىانُت ّ مجها ألاٌؿغ ال٣ؿم ؤما الؿلبُت، ال٣غاعاث اجساط ًخ

ّ
ٓلى ٞةه ٔ  اإلاى٣ُت ٧اهذ ٧ْلما ؤلاًجابُت، ال٣غاعاث اجساط ًخ  الِؿغ

لت ؤجها ٦ما ْخ٨مت، ص٢ت ؤ٦ثر ال٣غاعاث ٧اهذ ٧لما ْٞٗالت وكُت الاوؿان لضٔ الىانُت مً . ْال٣ُاصة الابضإ ٖملُاث ًٖ مؿْا
 ال الازغ َٓ ال٣غاعاث اجساط َبُٗت ٞان ْٖلُّ.  ْاإلاغؤة الغظل بحن اإلاى٣ُت جل٪ َبُٗت في ٦بحر ٞغ١  َىا٥ ان الى الابدار حكغ ْلم

ٓم  ٦ما.  ْالغظل اإلاغؤة بحن ٞغ١    ج٣٘ التي اإلاش ٢كغة ؤْ الهضدي الّٟوِ  ٣ً
ً
 التي الٗلُا ال٣ٗلُت بالٗملُاث ألاطن ؤٖلى في جماما

. ْال٨الم ْالخ٨ٟحر ْالخظ٦غ الخٗلم: مشل اإلاش في جدضر

: املسؤة خدًث على السحل جسهيز مدي 

ٓانلت الغظل ٌؿخُُ٘ ال بدُض ْالخٟهُل باإلؾِاب اإلاغؤة خضًض ًخمحز  ًخٗل٤ ؤمغٍ  ًٖ حؿإلّ ْٖىضما خضًثها ٖلى التر٦حز م
ّ الخضًض طل٪ بؿُا١

ّ
ّ ؤلاظابت ٌؿخُُ٘ ال ًغجب٪ ٞةه

ّ
، ٖلُّ التر٦حز ٣ٞض أله

ً
  مؿب٣ا

ً
ٔ  ْؤخُاها  في مؿخمغة ْهي ٍْىام ًغجذي ؤزغ

  ٢ض ججضٍ لّ جىدبّ ْٖىضما ال٨الم
َّل
ٓم في ِٚ ! اإلاباح ٦المِا ًٖ حؿ٨ذ ٖىضَا الى
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ٓا٫ جخدضر ؤن اؾخُاٖذ ٠ُ٦ْ (قِغػاص) بُلتها ٧اهذ التي ْلُلت لُلت ؤل٠ خ٩اًاث هيسخى ال  ؤه٣ظث بدُض اإلاضة جل٪ َ
اع) اإلال٪ بُل مً ظيؿِا ْبىاث هٟؿِا ّ بلى ؤقحر ؤن ًم٨ً ال٣هت جل٪ ْمً. (قٍِغ

ّ
ًّ  اليؿاء لِـ ؤه ٓانلت ٌؿخًُٗ ظمُِٗ  م

، نامخاثٌل  وؿاءٌل  َىا٥ بل (قِغػاص) ٞٗلذ ٦ما الخضًض
ً
اع) اإلال٪ ؤّن  طل٪ ٖلى ْالضلُل ؤًًا ًّ  الؿاب٣اث وؿاءٍ ٢خل (قٍِغ  لم ألجه

 ًّ
ُ

. (قِغػاص) ْط٧اء ببراٖت ٨ً

ٓلت، مغاخل في الظ٦غ لضٔ اللٛٓي  الىمٓ مً ب٨شحر ؤؾٕغ ألاهثى لضٔ اللٛٓي  الىمٓ  َظا في الضعاؾاث بٌٗ ْحكحر الُٟ

ٓن  الٗمغ مً الشالشت الؿىت في ألاهثى ؤّن  بلى الهضص ٍٓت خهُلتها ج٩ ا في الظ٦غ خهُلت ي٠ٗ اللٛ  حؿخمخ٘ اإلاغؤة. هٟؿّ ٖمَغ
ٓايُ٘ إلاسخل٠ ْجخُّغ١  بالخضًض َٓغ حهمّ الغظل بِىما اإلا ٕٓ ظ  في ٧لمت (700) جلٟٔ اإلاغؤة ؤّن  بلى ألابدار ْحكحر. َْضّٞ اإلآي

ٓم   (3000) ًلٟٔ الغظل بِىما الُ
ً
ٓم في ٧لمت . الُ

٢ْاث في الغظل ؾل٥ٓ ًٖ اإلاغؤة ؾل٥ٓ ًسخل٠ اعة ٖىض ؤْ الؿُاخت ؤ ٓان؛ خضاث٤ ؤْ اإلاخاخ٠ ٍػ  بخٟانُل تهخم ٞاإلاغؤة الخُ

ٓع  ٓخت ٣ًغؤ الغظل بِىما ْص٢اث٣ِا ألام ٣ت الل ٤ ال بظل٪ ٨ٍْخٟي للصخيء اإلاٞغ ِ
ّ
٤ ْبن ٖلُّ ٌٗل

َّل
 جِٓغ ٞهي اإلاغؤة ؤّما. ٞبا٢خًاب ٖل

غ ؤْ بصخيء، ْاؾخدؿاجها بعجابها ِِ ٓ
ُ
ِٓٞا ج ٓع  َظٍ بلخ... آزغ شخيء مً ج٣ؼػَا ؤْ ز . ألام

  َىا٥
١؛ ؤزىاء ًِٓغ ْاإلاغؤة الغظل بحن آزغ ٞغ١ٌل ُّٓ ٓع  حهخم ال ٞالغظل الدؿ ٤ اإلاغؤة بِىما ْألاؾٗاع ْالض٣ُ٢ت الهٛحرة باألم ِ

ّ
 جض٢

٫ ْجسخاع ْحٗامل ْج٣اعن  ٫ٓ  ْجبّضِ   اإلاساْن  في ْجخج
ً
ِغَخت

َ
ٓن  بِىما ؾُٗضة، ٞ   الغظل ٩ً

ً
  بل طل٪ ٖلى ُمجبرا

ً
 طل٪ ًبضٔ ٢ْض مجزعجا

اط   بُٗض م٩ان في ًجلـ ؤْ الاهٖؼ
ً
ظخّ ًيخٓغ نامخا ٟغِٙ جدؿ١ٓ  ْهي ْػ

ُ
ٓص مً مدٟٓتها في ما ْج  ال ؤْ  –جدخاظِا ؤقُاء ٖلى ه٣

ٓصتها ْٖىض  –ألاخُان ؤ٦ثر في جدخاظِا  في الغظل ٌؿخم٘ بِىما بظل٪ ؾُٗضة ْهي اقترث ْما عؤث ّٖما جخدضر ٞةجها البِذ بلى ٖ
٤ ٢ْض نمذ ِ

ّ
٤ ال ؤْ اقترث ما ٖلى ٌٗل ِ

ّ
 حؿإ٫ ْآلازغ الخحن ْبحن ألاقُاء، جل٪ ْججغبت الٟؿخان، طل٪ ب٣ُاؽ ميكٛلت ْهي ٌٗل

ظِا ٫ٓ  ماطا ًضعي  ال ْاإلاؿ٨حن طل٪، في عؤًّ ًٖ ْػ ّ! ٌؿل٪؟ ٠ُ٦ْ ٣ً
ّ
 ًضاعي  مً ْمجهم ْزاعث، ًٚبذ هام ؤْ ؾ٨ذ بن أله

ٟؿض ال ٧ي الٓي٘ ظخّ ؾٗاصة ًُ . ْطا٥ بهظا اؾخدؿاهّ ُِٞٓغ اقترث بما ْػ

ًّ  نمذ مً اليؿاء حك٩ٓ اظِ ن ال ْؤّجهم ؤْػ ْغ ِِ ٓ
ًّ  ؤّن  ٦ما ًٟٗلىّ شخيء بإّيِ  بعجابهم ًُ ط، الِضاًا بكغاء ٣ًمً بًِٗ  للْؼ

 ًّ ٗحر ال َظا ٧ل ْم٘ مالبؿّ، لّ جسخاع مً ْمجه ط ٌُ ظت جدا٫ْ  ْٖىضما اَخمام ؤي  طل٪ الْؼ ٓظُّ الْؼ  ًخًا٤ً طل٪ ًٖ ؾاا٫ ج
ظت جٍِٓغ الظي الؼاثض الاَخمام طل٪ مً ٌٍ  ٖلى آلازغ مجهما ٧لٌّل  ًخدّمل ٨َْظا الْؼ اظِما مغ٦ب ٌؿحر ٧ي َمً  ٖلى ٍْغؾٓ ْػ

  ألامان قاَىء
ً
٣ا   بإَٟالِما، ٞع

ً
ٓٞا ٓن  ٦ْإّجهم لِم اإلاجخم٘ هٓغة مً ْز م ًمشل ْاَع  للمكاَضًً بعياءً  الخُاة جل٪ مؿغح ٖلى ؤص

. ْاإلاٗاٝع ألانض٢اء مً

: الخىصُاث  

٦ُٓاجىا ظمُ٘ في اإلاش ههْٟي  مً الاؾخٟاصة ٖلُىا ٓمُت الخُاة في ؾل ٍْ  بك٩ل اإلاش ههٟي اؾخٗما٫ ألّن  الُ   مدؿا
ً
 ًاصي ما ٦شحرا

ٍٓت بلى ماع ل٩ّل  الظ٧اء جىمُت بلى ًاصي ْبالخالي الٗهبي الجِاػ ج٣ ٟا٫ زانت ألٖا . ألَا

؛ بك٩ل اإلاش ههٟي اؾخٗما٫ ؤعصَث  بن  - ٍْ : ًإحي ما بجبإ ٖلُ٪ مدؿا

ٍٓت بلى جاصي بدُض حٗلُمُت بغامج ْي٘ -1 ٓا٢٘ الخُا٫ بحن جمؼط التي ٧البرامج الظا٦غة ج٣ . ْال

ٓمُت بغامج ْي٘ ٖلى الٗمل -2 ٍٓت مجها الٛغى ً َٓا؛ الٗهبُت الاعجباَاث ج٣  ؤخضار ؤْ مُٗىت بمىاْغ ألاع٢ام ٦غبِ ْهم

ش ٓاٍع ٓن  ؤع٢ام عبِ) اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى مدضصة، ْج   الٗاثلت ألٞغاص اإلاُالص بُٗض الخلُٟ
ً
. (مشال

ٍٓت ؤَضاٝ ْي٘ -3 . ْمى٣ُُت ٞىُت بٟٗالُاث بال٣ُام ْطل٪ اإلاش، زالًا في جدُضر التي اليكاَاث صاثغة لخ٣
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ٍٓت الاَخمام -4 ٍٓت ْطل٪ الٗهبُت، الخالًا في ظضًضة وكاَاث ْاؾخدضار اإلاسخلٟت اإلاش زالًا بخ٣  الاؾخُإل خب بخ٣
. لضً٪

ٍٓت ؤَضاٝ ْي٘ -5 يكغ التي اإلاسخلٟت ألالٛاػ خل بمماعؾت ْطل٪ اإلاش، ههْٟي  زالًا بحن الخانلت الاعجباَاث لخ٣
ُ
 ج

. ْاإلاجالث بالصخ٠

م -6
ُّ
راث خضْر بلى جاصي التي اإلاسخلٟت اإلاِاعاث حٗل ْاثغ الٗهبي، الجِاػ اعجباَاث في بًجابُت حٛحُّ  الجملت ْمغا٦ؼ ْص

. الٗهبُت

ّلٍ  اؾخٗما٫ -7
ُ
ٔ  الُمجى الُض مً ٧ . الٟغنت ؾىدذ ٧لما ال٨خابت في ْالِؿغ

سُت ْألاخضار ال٣هو ٢غاءة مً ؤلا٦شاع -8 . الخاٍع

. الِاصثت ْؤًٞلِا اإلآؾ٣ُى، بؿمإ الخمخ٘ -9

ً ْالخبهغ، ْالخ٨ٟغ ْالخسُل ْالاؾترؾا٫ الاؾترزاء ٖملُاث مماعؾت -10 ُّٗ . ٞحها ْالخم

ٓاط ؤْ الكمـ، ؤْ ألا٤ٞ، ؤْ الصخغاء، ٦غما٫ الُبُٗت باإلاىاْغ الخمخ٘ -11 ٫ٓ  ؤْ البدغ، ؤم  الجبا٫ ؤْ الخًغاء، الخ٣

. طل٪ قابّ ما ؤْ ألاجهاع، ؤْ الكا٣َت،

م -12
ُّ
. اإلآؾ٣ُى ؤْ الىدذ، ؤْ ٧الغؾم، الٟىُت اإلاِاعاث مً مِاعة حٗل

اعة ال٣ُام -13 ياث ْالخمًٗ الغؾم ْمٗاعى اإلاخاخ٠ بٍؼ . بض٢ت باإلاْٗغ

. اإلاش ههٟي اؾخٗما٫ ٖلى حٗخمض بدُض الٗاثلت، ؤٞغاص لجمُ٘ حٗلُمُت بغامج ْي٘ -14

خماص -15 ً ْمٗاملت اإلاكا٧ل خل في اإلاى٤ُ ٖلى الٖا . آلازٍغ

غ -16
ُّ

ٍٓ ؤؾماء جظ٦ . ال٣ضامى ألانض٢اء ْْظ

ب باإلااضخي ٖلُ٪ مغث التي ْاإلاكاَض اإلاىاْغ اؾخٗغاى -17 ً اإلاماعؾت َظٍ ْاٖخباع البُٗض، ؤْ ال٣ٍغ  الِضٝ للضماٙ جماٍع
. اإلاش ههٟي اؾخٗما٫ مجها

ْلت -18 ْغ١  مدا
َ
ٓم ظمُ٘ باب َ . ٞحها ْالخض٤ُ٢ الٗل

ْاث اإلااجمغاث في الاقترا٥ -19 . ْاإلاىا٢كاث ْاإلادايغاث ْالىض

ً ٖلى حٗخمض ٢غاءة ال٣غآن، ٢غاءة -20 ُّٗ . ْالخضبغ ْالخ٨ٟحر ْالخٟدو ْالخض٤ُ٢ الخم

ب -21 ّ الهمذ ججىُّ
ّ
ي أله . اإلاش ههٟي حُُٗل بلى ًاّصِ

ا إحخماعُا بالسحل املسؤة عالكت :  واطٍس

ٓاة الاؾغة حٗخبر بُٗخّ اإلاجخم٘ نٟاث ح٨ٗـ ٧اإلاغآة ْاجها اإلاجخم٘ ه ت الٗال٢اث ٖبر  َْ  ْٖلى الاؾغة اٞغاص بحن ال٣اثمت الاؾٍغ

ٓعًٍ الجهما ، ْالام الاب عاؾِم ٓظُت ظماٖت ًٖ ٖباعة الاؾغة.  الاؾغة ٦ُان في الاؾاؾحن اإلاد ٓل ط اؾاؾِا اظخماُٖت بُ  الْؼ

ظت ٖٓحن ٖلى الاؾغ ْحٗخمض.  ْبىاث بىحن مً ًىجبان ْما ْالْؼ ُل٤ التي الاؾغ ه ٓاة ٖلحها ًُ ٓن  ْالتي الى ط مً جخ٩ ظت الْؼ  ْالْؼ

الصَما ٕٓ.  ْا ٓن  التي اإلامخضة الاؾغة الشاوي ْالى .   ا٦ثر اْ اؾغجحن مً جخ٩
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ٓلى ٔ  اْ الاؾغة جخ ٓم باالخغ ٟا٫ اهجاب بُْٟٓت الاؾغة ج٣ ٓاحي ظمُ٘ مً بهم ْالٗىاًت ْجغبُتهم الَا  اْ ا٢خهاصًت ٧اهذ ان ، الى

ٓم.  مِام مً الخ... صخُت اْ ز٣اُٞت اْ اظخماُٖت ٓاظباتها ٢ُام زحر الاؾغة ْج٣  ْالخماؾ٪ ْاإلادبت ْالخٟاَم الخٗاْن  ؾاصَا اطا ب
ظحن بازخُاع لِـ اإلاكا٧ل َظٍ ْجاحي  ، لِا خهغ ال مكا٧ل الٗال٢ت جل٪ حٗتري  اخُاها ْل٨ً.   جاحي ْاهما ، لِا الخسُُِ اْ الْؼ

ٝ بؿبب ْعا جلٗب التي الْٓغ ٓاثل جهضٕ في مِما ص ٢ٓاث جل٪ ازخهاع ًم٨ً.  ْاعبا٦ِا الٗ :   ًإحي ٦ما اإلاٗ

ٓعي الاصعا٥ ي٠ٗ ـ 1 ط ًدخاظّ بما ْال ظخّ مً الْؼ ظت جدخاظّ ْما ْػ ظِا مً الْؼ .    ْػ

ط اوكٛا٫ ـ 2 .   اإلاضًىت اْ البلض زاعط الٗمل بؿبب الاؾغة ًٖ ْابخٗاصٍ الْؼ

ط اهضٞإ ـ 3 .   ٖال٢تهما خؿاب ٖلى اإلاا٫ لجم٘ ٧لحهما اْ الْؼ

ظحن بحن ْالاظخماعي الٗاَٟي البٗض ـ 4 ٓع  ٖلُّ هُل٤ ْالظي.  الْؼ .   بُجهما الٗاَٟي الُال١ اْ الٗاَٟي بالٟخ

ط اوكٛا٫ ـ 5 ٍٓلت لٟترة الاؾغة ْجغ٥ ، البِذ زاعط بالٗمل الْؼ ٓمُا َ ُٖٓا اْ ً ٓٞحر اظل مً اؾغجّ ْاَما٫ ، اؾب  الِٗل ل٣مت ج
.  لِم

ظت اوكٛا٫ ـ 6 ٟا٫ الْؼ ما٫ بااَل كٗغ التي اإلاسخلٟت اإلاجزلُت ْالٖا
ُ
ط ح ٕٓ  الْؼ .  الاَما٫ مً بى

ظت ج٣ضًغ ٖضم ـ 7 ط الم٩اهُت الْؼ .  اإلاسخلٟت مُالُبها امام الْؼ

ظحن بحن ُٞما الخب حٛظي التي الُُبت ال٩لماث ْاوٗضام مٓث ـ 8 .  الاؾغة اٞغاص بحن ٦ظل٪ الْؼ

ظت ٖمل ـ 9 .  البِذ زاعط الْؼ

ط اوكٛا٫ ـ 10 ظت اْ الْؼ .   باالهترهِذ ٧لحهما اْ الْؼ

جحن ـ 11 .   الاظخماُٖت الخُاة ْع

ٟا٫ البِذ الصاعة  الخضم ا٢خىاء ْاَغة جٟصخي ـ 12 .   ْالَا

ْ  ـ 13 كٛل التي اإلاؿلؿالث ٚؼ
ُ
ظحن ح .   الازغ البٌٗ بًِٗما ًٖ الْؼ

ٓجُت الكب٨ت اؾخٗما٫ ـ 14 ظُت الخُاهت ٖلى ؾاٖضث التي الٗى٨ب .   الْؼ

ضاص ي٠ٗ ـ 15 اط ٢بل الٖا ظت ٧ان ان الْؼ ط اْ للْؼ ,   الْؼ

٫ٓ  ْازخالٝ جباٖض ـ 16 ظحن بحن ْالاججاَاث اإلاُ .   الْؼ

ٓاؾ٘ الازخالٝ ـ 17 ظحن بحن ال ٔ  في الْؼ .   الش٣افي اإلاؿخٓ

ت ٖضم ـ 18 ظحن مٗٞغ ت ٖلى ًغ٦ؼ الظي الاهٟٗالي بالظ٧اء الْؼ ت الىٟـ مٗٞغ ً هٟٓؽ ْاصعا٥ ْمٗٞغ .   الازٍغ

ظحن ٢بل مً اإلاؿالُت جدمل ي٠ٗ ـ 19 .   الْؼ

ط ٖاثلت جضزل ـ20 ظت اْ الْؼ ظحن بحن اإلاك٩لت ٨ًبر مما ابىائهم مكا٧ل في ٧لحهما اْ الْؼ .  الْؼ
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:  الاحخماعُت الخيشئت في  املساة دوز 

ٝ  صازل مؿخمغ ْهمٓ اظخماعي حٗلم ٖملُت الاظخماُٖت الخيكئت ٫ٓ  ْمدكاب٨ت م٣ٗضة ْْغ ٓن  بن بلى  باالوؿان للٓن ٓا ٩ً ًٖ 

ال اظخماُٖا ٦ّٓ م٣ب ت الٗال٢اث في الؿاثضة الاظخماُٖت ال٣ُم ٖلى الاظخماُٖت الخيكئت حٗخمض.  الاظخماعي بؿل .   ألاؾٍغ

 :ًإحي ٦ما  ٞهي  ؤَضاِٞا ؤما

 .  الٟغص لضٔ  The Social Self   الاظخماُٖت الظاث جىمُت  ـ 1

 . اإلاكا٧ل خل ٖلى ال٣ضعة ْػٍاصة الظاث ًٖ الخٗبحر  جىمُت ـ 2

 .الخُاة في اإلاى٣ُي الىجاح جد٤ُ٣ ـ 3

. الٟغص لضٔ  الازال٢ُت ال٣ُم ٚغؽ ـ 4

 

  :الاحخماعُت الخيشئت مداوز 

ْع  جلٗب ْعا الاظخماُٖت الخيكئت مدا ٍٓغ  نُاٚت في  مِما ص ٓا ْظٗلّ الاوؿان جىمُت لِضٝ الاظخماُٖت الخُاة ْجُ  في ٞٗاال  ًٖ

ْع .  اإلاجخم٘ :   ًإحي ما هي بازخهاع ْاإلادا

ال ٓن : ألاؾغة ــ ؤ الص ْالاب الام مً الاؾغة جخ٩ ٓن .  ْالجضة الجض مً ْاخُاها ْالا ٓن  ، الاؾغة بىاء في الا٫ْ  الاؾاؽ اإلاغاة ْج٩  ْج٩

٨ت ت ْصخُت ْز٣اُٞت ْاظخماُٖت ا٢خهاصًت مً ٞحها الخُاة مؿالُاث جدمل في للغظل قٍغ  ، اإلاجخم٘ ٖماص الاؾغة حٗخبر.   ْججاٍع

ٍٓت ٧ْاهذ الاؾغ اعج٣ذ ٧ْلما .   ْعاقي ٢ٓي  اإلاجخم٘ ٧ان ٧لما ْمتراؾت ٢

ًٍٓ ٌٗخمض ٪ ازخُاع مىظ مبخضثحن ؾلُمت اؾـ ٖلى الاؾغ ج٩ ظت ٞازخُاع  ، الخُاة قٍغ  الجؿمُت الامغاى مً الؿلُمت الْؼ

٪ ٦ْظل٪  ، ْالىٟؿُت ٓن  ٖىضَا الكٍغ ظُت ٖال٢ت اإلادهلت ج٩  الازغ َٓ بالجىحن ٞالٗىاًت ٦بحرة اَمُت للخمل ان ٦ما.  ؾلُمت ْػ
ٓلض ، الاؾغة مكا٧ل مً ٣ًلل ت الغياٖت بٟترة الٗىاًت ان ٦ما ، الامغاى مً ؾالم َٟل ُٞ ب ٦ُُْٟت باؾؿِا الام ْمٗٞغ  جضٍع

ٟا٫ ٓع  بٌٗ ٖلى الَا  ٖىض الصخُت اإلاغا٦ؼ ْمغاظٗت الصخُت الُٟل بدالت ْالاَخمام الخمام الى ْالظَاب ٧الىٓاٞت الام

ٓالضًً اَخمام ان ٦ما,  بم٩ان الاَمُت مً لّ مٗحن بمغى الانابت اًت ال  الى الام ْب٣اء بّ ٖال٢تهما ٖلى ْاإلاداٞٓت الُٟل بٖغ
ٓاث في زانت ظاهبّ ْلى الؿى ٍٓ مً الا ٔ  هي هم اًت الؿالمت اؾـ مً الازغ ٓالضًً ٖال٢ت اَمُت الى اياٞت.   الٖغ  بًِٗما ال

اًت ْالضٝء ْالخىان بالخب ْاخاَخّ ْبالُٟل الازغ بالبٌٗ ٓالضًً ٧ان ٞاطا.  ْالٖغ  ًغام ما ٖلى ْهٟؿُت ظؿمُت صخت في ال
٦ِٓما ٖلى ًى٨ٗـ طل٪ ٞان  بحن خؿىت اإلاٗاملت ٧اهذ ٩ٞلما.  اًًا اَٟالِم م٘ ٖال٢تهما ْٖلى الازغ البٌٗ بًِٗما م٘ ؾل

ابُِما ٖلى طل٪ او٨ٗـ إلاا٥ الاؾغة اٞغاص ٓة ٧اهذ اطا ْال٨ٗـ. ظمُٗا بُجهم ُٞما ْع  طل٪ ٞان اإلاٗاملت في ْالخىا٢ٌ ال٣ؿ

ٟا٫ جيكئت ٖلى ًى٨ٗـ ٦ِٓم الَا ٟا٫ حٗلم ان ٦ما.  الازغ البٌٗ بًِٗم م٘ ْؾل  بٌٗ َىا٥.  اَمُت لّ الازغ َٓ للٛت  الَا
ٓاثل ٟا٫ بخٗلُم تهخم الٗ ْلى اإلاغاخل في اللٛت الَا ٓلت مً الا بهم لِم ال٣هو ب٣غاءة ْطل٪ الُٟ  ْالكٗغ ال٣غان ٢غاءة الى ْجضٍع

ٓع  مً الخ... .     للمضعؾت لتهُتهم ام

ْع  الاؾغة بٗض ًاحي  -زاهُا ْع  ًخًمً.  الاظخماُٖت الخيكئت في  اإلاضعؾت ص ْع  ٨ٌٗؿّ ما اإلاضعؾت ص  ْالُغ١   ْالاصاعة اإلاٗلمحن ص
ٍٓت ب الخٗلُم خُض مً بالُٟل مِمْاَخما  ٞحها اإلاخبٗت الترب ؽ ْالاَخمام.  بالصخت ْالٗىاًت ْالخضٍع  ْبىاًت ْالهٟٝٓ بالضْع
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ب ْالخٗلم للخٗلُم م٩ان اإلااؾؿت َظٍ جهبذ مما اإلاضعؾت ٟا٫ بخيكئت ْالاَخمام ْالخضٍع  ٖلُّ ٌٗخمض ظضًض ظُل لخل٤ الَا

.    اإلاجخم٘

ٓلى التي اإلااؾؿاث ظمُ٘ اإلاجخم٘ ًخًمً : اإلاجخم٘   –زالشا ُٖٓت البلض اصاعة جخ غ ْه  اإلاجخم٘ ٖلحها ٌٗخمض التي اإلاغظُٗت الَا

ٓظُت ْل ْاٞ٘ ْج٣الُض ْج٣اٞت ٢ُْم ْاٖغاٝ ج٣الُض مً بها ًخه٠ التي الاظخماُٖت ْالاًض ٓع  مً الخ,,, ْحٗهب ْاججاَاث ْص  ام
.   اإلاٗحن اإلاجخم٘ ٖلحها ٌؿحر التي الاظخماُٖت الخُاة ح٨ٗـ

الم ْؾاثل ـ عابٗا الم ْؾاثل جلٗب: ؤلٖا ْعا الٖا ٢ٓذ في زانت اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث في الٟغص نُاٚت في مِما ص  امام الخايغ ال
ٓعة ْالخ٨ىلٓظُا اإلاٗغفي الاهٟجاع ٓعَا في الؼمً حؿإع التي اإلاخُ  اإلاجخم٘ اٞغاص مخىا٫ْ  في انبدذ التي ْْؾاثلِا ْابضاٖاتها جُ

ٓتهم الىاؽ انبذ بدُض  ْالٗلمُت ْالٟىُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت باإلاٟاَُم ًخٗل٤ بما ْاعصة ال قاعصة الجٟ

ٓع  مً الخ... ْالصخُت ْالش٣اُٞت .   الاوؿان بها حهخم ام

ْع  اإلاغاة جلٗب ٓلى التي الام الجها اإلاداع جل٪ ظمُ٘ في ْالخؿاؽ اإلاِم الض ٓلُض زم بالجىحن الٗىاًت مِمت جخ اٍ ال  مغاخل ٖبر ْجٖغ
ٓلت مغاخل مىظ اإلاسخلٟت الىمٓ ْع  ًاحي ٦ما ، الكباب مغخلت ْختى اإلاغا٣َت ْمغخلت ، اإلاسخلٟت الُٟ ٓن  ان اإلاغاة ص ٓلى مٗلمت ج٩  جخ
ْعَا ْج٨مل الُٟل ْحٗلُم جغبُت  الامام الى ْالخٗلُم التربُت ٖملُت صٞ٘ ٖلى ْاإلاضعؾت البِذ حٗاْن  زال٫ مً ْاإلاضعؾت البِذ في ص

ْعَا زم.  ٓلى ٖىضما اإلاجخم٘ في ص ْعَا اما ، اإلاسخلٟت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث في الٗمل جخ الم في ص  البرامج باصاعتها جماما باعػ  ِٞٓ الٖا
ٓاث زال٫ جٍِٓغ ْما ْالازباع اإلاسخلٟت ً ح٨ٗؿت ْما اإلاسخلٟت ال٣ى ا لالزٍغ  قب٩اث في ٞٗالُتها ان ٦ما.  اججاَاتهم ٖلى ْجازحَر

.  الازغ ا٦بر لِا ٖالمالا في ْبهمتها ْاضخت ٞهي الاهترهِذ

 

:  الخىصُاث

٢ِٓا لخىا٫ هٟؿِا ًٖ جضاٞ٘ ان اإلاغاة ٖلى ـ 1 .   مّٗ بالهغإ ال ، الغظل م٘ بالخٗاْن .  خ٣

ٓح ان ـ 2 ا جب ٫ٓ  ْبالك٩ل باإلاى٤ُ ْلمِا ججاٍ بمكاَٖغ .   اإلا٣ٗ

ٓعة ٧لمت اػالت ٖلى اإلاجخم٘ ججبر اث ـ 3 ٦ِٓا في ْانالتها  ظضاعتها بازباث الٗ .   ْٖملِا ؾل

ٗخمض باجها للغظل جشبذ ان ـ 4 ٦ِٓا ْطل٪ البِذ ًٖ ُٚابّ ازىاء ٖلحها ٌُ .  الؿلُم الىان٘ بؿل

٣ِا ْحك٤ بمؿخ٣بلِا ج٨ٟغ ان ـ5 .   م٩اهتها لخشبذ ْالش٣اٞت الٗلم في الخ٣ضم في ٍَغ

الهاث في ظؿمِا اؾخٛال٫ جيبظ ان ـ 6 ٍج الٖا .  بظل٪ لبًاٖتهم الكغ٧اث ْجْغ

.  الخُاة ٖلى لخُٗجها اإلاِاعاث مً  ا٦ثر اْ مِاعة جخٗلم ان ـ 7

ٓن  الغظل ٖلى الاج٩الُت مً جخسلو ان ـ 8 .   الخ٣ضم الى اإلاجخم٘ عجلت صٞ٘ في مّٗ ْالخٗاْن  للىض الىض ْج٩

ْعاث الاهًمام ـ 9 ْعاث جل٪ ج٣ضمّ ما لخخٗلم مى٣ُتها في ج٣ام التي للض .  الض

خماص مً لخخسلو ٖملِا جىٓم ان ـ 10 .   ْمكا٧لِم الخضم ٖلى الٖا

ٓانل ان ـ 11 ٍٓاث مسخل٠ في صعاؾتها ج .   اؾخُُ٘ ال ٧لمت مً ْجخسلو اإلاؿخ

ٓن  ان ـ 12 ٓاتها ظمُ٘ في هٟؿِا مً ْاز٣ت ج٩ ت زُ .   ْالاظخماُٖت الاؾٍغ
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ٓماث ٖلى ـ 13 .  هجاح مً ٖلُّ َم ما الى ْاْنلتهم اَٟالِا بتربُت اَخمذ ام ل٩ل عاجبا جسهو ان الخ٩

ظا اْ ازا اْ ابا ٧ان ان الغظل ٖلى ـ 14 .   اًًا لّ اَاهت الاَاهت جل٪ في الن اَاهتها ًٖ ٍْبخٗض اإلاغاة ًدترم ْان  ، ْػ

ْعاث با٢امت اإلاغاة لخٗلُم مجا٫ جٟخذ ان اإلااؾؿاث ٖلى ـ 15 ٢ْاث مسخلٟت حٗلُمُت ص  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى.  اإلاغاة ْي٘ م٘ جدىاؾب با
ٓن  ٖىضما:   ٟا٫ ٩ً ٓن  اإلاضاعؽ في الَا ْعاث جل٪ في جضعؽ هي ج٩ .   الض

.  الخمل ْبٗض ْازىاثّ الخمل ٢بل اإلاغاة بصخت الاَخمام ـ 16

ُٗل التي الامُت م٩اٞدت ـ 17
ُ
دت اَم ح .   اإلاغؤة ْهي الا اإلاجخم٘ في قٍغ

دت ا٦بر الجها ْاإلاجخم٘ الاؾغة ًسو مجا٫ اي ْفي ٧ان اي ال٣غاع نى٘ في اإلاغؤة اقغا٥ ـ 18 .  اإلاجخم٘ في قٍغ

.   اإلاجخم٘ في بها الالث٣ت  م٩اهتها ؤزظ ٖلى ْمؿاٖضتها اإلاجخم٘ في ٞٗا٫ ًٖٓ اجها ٖلى اإلاغؤة الى الىٓغ ـ 19

٫ٓ  ْازحرا ـ 20 دت اهذ للمغاة ا٢ ظت ْاإلاٗلمت اإلاغبُت اله٪ اإلاجخم٘ في اإلاِمت الكٍغ  جل٪ اخترام ٖلُ٪ ، ْالازذ ْالام ْالْؼ

ي ال اإلاؿالُاث .   بىاثّ في مِمت اهذ ٦م للمجخم٘ ازبتي.  بها جَٟغ
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العسبُت  املجخمعاث في للمسؤة  الظُاطُت للمشازهت الثلافُت املعىكاث

 الجصائس -حامعت باجىت خشمىن الدهخىز مدمد 

 

 

: ملخص

٢ٓاث ؤَم ببغاػ بلى ؤؾاؾا، اإلاضازلت َظٍ تهضٝ      الٗغبُت، اإلاجخمٗاث مٗٓم مٗخ٣ضاث في ْالغاسخت اإلاكتر٦ت، الش٣اُٞت اإلاٗ
غاٝ، ْالخ٣الُض ْالٗاصاث الضًً بلى مجملِا في جغظ٘ ْالتي ٫ٓ  ما ٚالبا ْالتي ْألٖا ْاة صْن  جد  في ْاإلاغؤة، الغظل الجيؿحن، بحن اإلاؿا

ٍٓاجّ، بكتى الؿُاسخي الٗمل في اإلاكاع٦ت ٓلي ْختى ْالخمشُلُت، الىًالُت مؿخ لُاث اإلاىانب ج ٓمُت ْاإلاؿْا . الخ٩

٢ٓاث، َظٍ ٧ل ؾبب ؤن بلى جٓنلىا ٢ْض     ْزت ز٣اُٞت  اٖخ٣اصاث بلى باألؾاؽ ًغظ٘ اإلاٗ ٓع  الٗغبُت اإلاجخمٗاث مٗٓم في م
ْجت، ،بضعظاث ْهُت بىٓغة جخٗل٤ مخٟا  بىِخّ بؿبب الخماًت بلى ًدخاط ي٠ُٗ مسل١ٓ  بإجها الؼمان، ٢ضًم مىظ للمغؤة ص

ٓلٓظُت، ل ٚحر ْمسل١ٓ  الٟؿُ ٓع  في الخضزل بلى بالُٟغة مَا ُٟتها ْؤن الٗام، الكإن ْزانت الخُاة ؤم  الخُاة، في ألاؾاؾُت ْْ
ٟا٫ بهجاب هي ط، عاخت ٖلى ْالؿِغ جغبُتهم، ٖلى ْالخغم ألَا باجّ، ْبقبإ الْؼ  ْمخُلباث الِٗل، لل٣مت يماهّ م٣ابل في ٚع

ٓاها ٧اهذ لُاإلاا الٗغبُت اإلاجخمٗاث في اإلاغؤة ألن اإلاجخمُٗت، ألازُاع مً الخماًت ٦ْظل٪ ألاؾاؾُت الخُاة  الغظل لكٝغ ٖى
٫ٓ  ًم٨ً ألازحر ْفي ْٖؼجّ، ٢ٓاث َظٍ ٖلى ال٣ًاء بإن ال٣ ٓاء اإلاجخمٗاث، َظٍ في ٦بحرا هًالُا ٖمال ًخُلب الش٣اُٞت، اإلاٗ  مً ؾ

ت اإلاامىحن الغظا٫، َٝغ مً ختى ؤْ اليؿاء َٝغ  .اإلاجخم٘ في الٗام الكإن بصاعة في اإلاكاع٦ت، في ْخ٣ِا اإلاغؤة بدٍغ

 

 

: ملدمت

ٕٓ خٓي ل٣ض      ٓع  زال٫ مً زام، بك٩ل الؿُاؾُت الخُاة ْفي ٖام، بك٩ل اإلاجخمُٗت الخىمُت في اإلاغؤة مكاع٦ت مٓي  اإلاىٓ
ً ال٣ٗضًً زال٫ الاظخماُٖحن ْالباخشحن الضاعؾحن مً ال٨شحر باَخمام ْالش٣افي، الاظخماعي  ْطل٪ اإلااضخي، ال٣غن  مً ألازحًر

ٖٓاث مً باٖخباٍع  الدُاة في المعؤة ٞمكاع٦ت بكإهّ، اإلاخٗضصة ْآلاعاء الىٓغ ْظِاث ل٨ثرة هٓغا الخ٣ُٗض، ْالبالٛت الكاث٨ت اإلآي
ٓهت ْماػالذ ٧اهذ الؿُاؿُت  ُخمخ٘ ما م٣صاع ٖلى ٦تالمكاع هطٍ تـصعج ٝـخخ٢ْ خُض ،ُّٞ خُٗف الظي المجخم٘ بّعْٝ مَغ

 لمماعؿت للمعؤة اجخماُٖت دعُاث من المجخم٘ ُمىدّ ما ْٖلى ،ُتـالؿُاؿ تـالىادُ نـم ْصُم٣عاٍُت دعُت من المجخم٘ بّ

 اـبُ عـُم التي ْالؿُاؿُت الاظخماُٖت الّعْٝ ٖن ٫بمٗػ للمعؤة الؿُاؿُت ٦تالمكاع مىا٢كت نـُم٨ ال ّـٞةى ْلطا. الصْع هطا
. المجخم٘

 الم٢ْٗاث من الٗصُص هىا٥ ٫ػاـُ ال ّـٞةى ،ًمئسعا الٗعبُت للمعؤة خد٣٣ث التي ْالعائٗت ال٨شُعة الم٨اؿب من العٚم ْٖلى   

 ٦تالمكاع ٫خُٟٗ ٖن الدصُر ُهبذ لم بدُر. الٗعبي ٍْنـال في ء لليؿا د٣ُ٣ت مكاع٦ت ٫خُٟٗ صْن ٫خدْ التي ْالهْٗباث

 ٝـمسخل مُٗا ٫ُخٗام ؤن ُجب ملدت ًعْعة هْ ْبىما الٛغبي، الىمٍ ٖلى ١ْـد٣ ٖن بدر ؤْ ًخعٞا للمغؤة الؿُاؿُت

 ال٨شُع اـْؤمامُ مخٗثرة للمعؤة الؿُاؿُت ٦تالمكاع ٫خػا ٞال. اإلاضوي المجخم٘ ْمئؿؿاث ْاٖالم د٨ْمت نـم اثـالمئؿؿ
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 ٖلى ٫الدهْ الٍْن وؿاء لباقي ٫خ٨ٟـؿ التي هي ٦تالمكاع ْهطٍ ،ال٣عاع هى٘ في ْالٟٗلُت الد٣ُ٣ُت ٦تالمكاع بلى ٫لخه

.  ٖىُا ُْبدر بُا ٍُالب من هىا٥ ألن د٢ْ٣ُن

ٓعة ْالخٗم٤ للضعاؾت بداظت اإلاجا٫ َظا ًٓل ْلِظا     ٓلىا لظل٪ْ. ْؤقمل ؤْؾ٘ به ٓم ج٣ضًم اإلاضازلت َظٍ زال٫ مً خ  اإلاِٟ
ذي بٗضٍ جٓيُذ م٘ الؿُاسخي الٗمل في اإلاغؤة إلاكاع٦ت الىٓغي  ٢ٓاث ؤَم ٖلى التر٦حز زم ٖام بك٩ل ْبٗضٍ ؤلاؾالم ٢بل الخاٍع  اإلاٗ

.   الٗام الكإن بصاعة في ْمكاع٦تها للمغؤة الؿُاسخي الٗمل بسهٓم الٗغبُت اإلاجخمٗاث ٢ىاٖاث في الغاسخت الش٣اُٞت

: للمسؤة الظُاطُت املشازهت مفهىم ـ1

ٓامل مً لجملت جهاثُت مدهلت هي مجخم٘ ؤي في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت حٗخبر    ُت الا٢خهاصًت الاظخماُٖت الٗ  ْالش٣اُٞت ْاإلاٗٞغ
 همِ ْجدضص اقخٛالِما، ْآلُاث ْؾماتهما الؿُاسخي ْهٓامّ اإلاٗجي اإلاجخم٘ بيُت جدضًض في جخًاٞغ ْألازال٢ُت، ْالؿُاؾُت

ٓا٣ِٞا ْمضٔ ْالؿُاؾُت الاظخماُٖت الٗال٢اث   باث الظي اإلاكاع٦ت مبضؤ م٘ ج
ً
  مٗلما

ً
 الخضًشت، اإلاضهُت اإلاجخمٗاث مٗالم مً عثِؿا

ٓم ْج٣ضم الهىاعي الٗمل ؤٖاص التي اإلاجخمٗاث ت الٗل ُٖٓت ْاإلاٗٞغ  ْٖال٢اتها الٗامت خُاتها بىاء الخضًشت ْالش٣اٞت اإلآي
ٔ  ْاإلاىٟٗت الخغة، ْاإلاباصعة الخال١، الٗمل ؤؾاؽ ٖلى الضازلُت، ٓن، ْخ٨م ْؤلاهجاػ، ْالجضْ ْلت بَاع في ال٣اه ىُت ص  خضًشت، َْ

ض هي ٓمُت ججٍغ  .الظاحي ْجدضًضٍ الؿُاسخي ْق٩لّ اإلاجخم٘ ٖم

اًت مهُلخاث معجم في اإلاكاع٦ت ْحٗٝغ    م٘ ألاٞغاص بٌٗ ؤْ آزغ ٞغص م٘ ٞغص حٗاْن : "ؤجها ٖلى الاظخماُٖت ْالخىمُت الٖغ

 1".مكتر٥ ٖمل بهجاػ في آلازغ البٌٗ

ِا ٦ما   ٍٓ مً ْظّ ؤي في الخٗاْن  ؤْ اإلاؿاَمت: "ؤجها ٖلى ؤًًا ٌٗٞغ  اإلاؿاَمت ؤْ اظخماعي وكاٍ في ألاٞغاص ٧اقترا٥ اليكاٍ ْظ
لُت جدمل في ْاإلاكاع٦ت الجماٖت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في  2".اإلاؿْا

ٓم معجم ًٓضخّ ما خؿب اإلاكاع٦ت مٗجى ًض٫ ٦ما    ٍٓ مً ْظّ ؤي في الخٗاْن  ؤْ اإلاؿاَمت: "ٖلى الاظخماُٖت الٗل  اليكاٍ ْظ
ٕ بصاعة في ؤْ ألاعباح في اإلاكاع٦ت ٣ُٞا٫ الا٢خهاص، في ٦شحرا الانُالح َظا َْؿخسضم  ٖلى ُٞض٫ الؿُاسخي، اإلاجا٫ في ؤما اإلاكْغ

ىحن بقغا٥ ٓع  مىا٢كت في اإلآَ ٣ت الٗامت ألام ٤ ًٖ ؤْ مباقغة بٍُغ  3".الىُابُت اإلاجالـ في ًمشلِم مً ازخُاع ٍَغ

ٟاث مً ال٨شحر ٞىجض الانُالخُت، الىاخُت مً ؤما     ْلذ التي الخٍٗغ ٓم جىا ٓلّ ؤْ الٗام ق٩لّ في اإلاكاع٦ت مِٟ  الٗام، بمضل

٠ ٔ  الظي ٧الخٍٗغ ْعا الٟغص ًلٗب زاللِا مً التي الٗملُت: "هي اإلاكاع٦ت ؤن ناخبّ ًغ  ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت الخُاة في ص
ٓن  إلاجخمّٗ  َظٍ ْبهجاػ لخد٤ُ٣ الٓؾاثل ؤًٞل ٦ْظل٪ اإلاجخم٘ لظل٪ الٗامت ألاَضاٝ ْي٘ في ٌكاع٥ ألن الٟغنت، لضًّ ْج٩

 4".ألاَضاٝ

ٟاث َظٍ زال٫ ْمً ٫ٓ  ًم٨ىىا الؿاب٣ت، الخٍٗغ ص حعجي للمسؤة الظُاطُت املشازهت ؤن ال٣  الظُاس ي الىظام إطاز في دوزَا حعٍص

 إنها, الظُاطُين اللادة واخخُاز فيها الخإزير ؤو الظُاطُت واللسازاث العامت الظُاطاث صىع عملُت في مظاَمتها بضمان
 وحظُير الظُاطُت اللسازاث صىع عملُت في مباشسة ػير ؤو مباشسة بصىزة طىاء املسؤة حاهب مً َادفت مشازهت ؤوطع حعجي

 .العام الشإن

                                                           
 . Participation مشاركة : ، انظر987 ، ، دار الكتاب ادلصري، القاهرة، معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية أمحد زكي بدوي،- 1

 .886نفس ادلرجع السابق، ص  2-
 . 545ص 975 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاهرة،، معجم العــلوم االجتماعية،  إبراهيم مذكور وآخرون، 3- 
 55، ص996 ، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، أصول علم االجتماع السياسي عبد اذلادي اجلوهري،  4-
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، بٗباعة    ْلت مباصت ؤَم مً صًم٣غاَُا مبضؤ للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت حٗخبر ؤزٔغ  همحز ؤن ًم٨ىىا مبضؤ الخضًشت؛ الَٓىُت الض

ٓثّ في ٓم التي الضًم٣غاَُت الَٓىُت ألاهٓمت ي ٓاَىت ٖلى ج٣ ْاة اإلا ٓاظباث الخ١ٓ٣  في ْاإلاؿا  ْبحن ْاليؿاء، الغظا٫ بحن ْال
ٓلُت الاؾدبضاصًت، ألاهٓمت ٓم التي الدؿلُُت ؤْ الكم   اإلابضؤ َظا ٣ًُم خُض. الاخخ٩اع ٖلى ج٣

ً
  ٞغ٢ا

ً
ُٖٓا جي هٓام بحن ه َْ 

ٓامّ صًم٣غاَي ٓخضة ٢ ٕٓ الازخالٝ ْخضة الَٓىُت، ال ٓلي ْهٓام الجضلي، ْالخٗاعى ْالخى  حؿلُي ؤْ قم

ٓامّ   جىٟجغ ؤن ًم٨ً التي ال٩امىت ألاَلُت ْالخغب الاظخماعي الخداظؼ ٢
ً
  ٖىٟا

ً
ا   ٖاٍع

ً
  ْجضمحرا

ً
. ٢ْذ ؤي في طاجُا

: إلاطالم كبل للمسؤة العسبُت املجخمعاث هظسة ـ2

: الجاَلُت في العسب عىد املسؤة ــ21

ٓا ؤلاعر، خ٤ للمغؤة ٨ًً لم -1 ٓن  ٧ْاه ٓل . البًُت ٍْدمي الؿ٠ُ، ًدمل مً بال ًغزىا ال: طل٪ في ٣ً

ظِا ٖلى للمغؤة ٨ًً لم -2 ْص، ٖضص للُال١ ْلِـ خ٤، ؤي ْػ ظاث لخٗضص ْلِـ مدض ٓا مٗحن، ٖضص الْؼ  ْلّ الغظل، ماث بطا ٧ْاه

ظت الص ْػ ا، مً ْؤ ٓلض ٧ان ٚحَر ظت ؤخ٤ ألا٦بر ال ، مً ؤبُّ بْؼ ا ِٞٓ ٚحٍر ا ٌٗخبَر
ً
ٓا٫ ٦ب٣ُت بعز !. ؤبُّ ؤم

ٍٓ، ماث بطا الغظل ٧ان»: ٢ا٫ ٖجهما هللا عضخي ٖباؽ ابً ًْٖ ٍٓ، ؤْ ؤب  ختى ًدبؿِا ؤْ ؤمؿ٨ِا، قاء بن بامغؤجّ ؤخ٤ ِٞٓ خم
. «بمالِا ُٞظَب جمٓث ؤْ بهضا٢ِا، جٟخضي

  الجاَلُت في الٗضة ٧اهذ ٢ْض -3
ً
ال ، خ

ً
ظِا ٖلى جدض اإلاغؤة ٧ْاهذ ٧امال  قغ ْحؿ٨ً مالبؿِا، قغ ٞخلبـ ْؤ٢بدّ، خضاص قّغ  ْػ

، ىت ْجتر٥ الٛٝغ ل ال ًْٟغا، ج٣لم ال ماء، جمـ ٞال ْالُِاعة، ْالخُُب الٍؼ  اهخهى ٞةطا مجخمِٗم، في للىاؽ جبضْ ال قًٗغا، جٍؼ

. عاثدت ْاهتن مىٓغ، بإ٢بذ زغظذ الٗام

ٓن  الجاَلُت في الٗغب ٧ان -4 ٨َغ ٓعَم ٍْإزظْن  الؼها، ٖلى بماءَم ًُ ٫ٓ  هؼ٫  ختى: ؤظ  }: حٗالى هللا ٢
َو

ال ىا وَو َُ ِس
ْ
ى

ُ
ْم  ج

ُ
اِجى َُو خَو

َو
ى ف

َو
ل اِء  عَو

َو
ِبؼ

ْ
  ال

ْ
 ِإن

 
َو
ْدن زَو

َو
ا ؤ

ً
ى صُّ دَو

َو
ىا ج

ُ
ؼ

َو
ْبخ

َو
سَو َو  ِلخ اةِ  عَو َُو حَو

ْ
ا ال َُو هْ  (5) 1.{الدُّ

ٓإ الجاَلُت في الٗغب ٖىض ٧ْان -5 اط مً ؤه ٓظض ٧ان الظي الٟاؾض الْؼ ٓم بلى بًّٗ ًؼا٫ ال الكٗٓب، مً ٦شحر ٖىض ً  في الُ

: الِمجُت البالص

ط اشتران فمنها -ؤ ٫ٓ  في الغظا٫ مً الَس ٓلض خ٤ ْبُٖائها ْاخضة، امغؤة ٖلى الضز . مجهم قاءث بمً جلخ٣ّ ال

ظّ الغظل ًإزظ ؤن َْٓ :الاطدبضاع هياح ومنها -ب   هٟؿِا مً جم٨ً ؤن لْؼ
ً
 بالصجاٖت، اإلاخهٟحن الغئؾاء مً مًُٗىا عظال

ٓن  ! مشلّ ْلض لِا ل٩ُ

ٗت ؤمغ اؾخ٣غ ٢ْض اإلاا٢ذ، َْٓ :املخعت هياح ومنها -ج مّ، ٖلى الكَغ َغ١  ٍْبُدّ جدٍغ . ؤلامامُت الكُٗت ِٞ

ْط  ؤن َْٓ :الشؼاز هياح ومنها -د ْؼ ظّ ؤن ٖلى الًخّ جدذ هي َمً ؤْ ؤزخّ، ؤْ بيخّ،: امغؤة الغظل ًُ ْؼ ًُ  ٔ  نضا١ُ  مِغ، بٛحر ؤزغ
ُ٘  ْاخضة ٧ل ٔ  ُبً . ألازغ

ٖٓان َْظان ا اإلاغؤة اٖخباع ٢اٖضة ٖلى مبيُان الى
ً
ٓالّ في ًخهٝغ ٦ما ٞحها ًخهٝغ للغظل مل٩ . ْبهاثمّ ؤم

ٓصًً ًؼالان ال ٓظ ٓن  ْؤما!! ٧الغجغ الِمجُت الكٗٓب بٌٗ ٖىض م ل، الٗغب مً اإلاغج٣  ٖلُّ الظي َٓ ه٩اخِم ٩ٞان ٣٦َغ
ٓن  ٓم اإلاؿلم  اؾدبضاص مً ُّٞ لليؿاء الٓاإلات الٗاصاث بٌٗ ببُا٫ م٘ ؤلاؾالم، ؤ٢ٍغ الظي َْٓ ْال٣ٗض، ْاإلاِغ، الخُبت، مً الُ

                                                           

 .33: النور  1-
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ٍجًِ في ا، جْؼ ًَ ًلًِ ؤْ ٦غ اط مً مىًِٗ ؤي  –َٖ ٓعًَ، ؤ٧ل ؤْ  –الْؼ . طل٪ ٚحر بلى مِ

 ٫ٓ ض ال الجاَلُت في ٦ىا»: ٖىّ هللا عضخي الخُاب بً ٖمغ اإلاامىحن ؤمحر ٣ً ُٗ ً ؤلاؾالم، ظاء ٞلما قًِئا، اليؿاء و  عؤًىا هللا ْط٦َغ

اٍ. "«خ٣ًا ٖلُىا بظل٪ لًِ ". البساعي  ْع

ٓن  الجاَلُت في الٗغب ٧ان: الجاَلُت في البىاث ْؤص ـ ٓجهً البىاث، ٨ًَغ  ؤلاؾالم ؤه٨غ ٢ْض الٗاع، زكُت ؤخُاء التراب في ٍْضٞى

ٓعَا الٗاصة، َظٍ ٓعة، ؤبك٘ في ال٣غآن ْن ا}: الجاَلُت في الٗغب ًٖ ٣ٞا٫ ن
َ
ِبط َغ  َْ ِ

ّ
ْم  ُبك َُ َخُض

َ
ى ؤ

َ
ث

ْ
ه
ُ ْ
لَّل  ِباأل

َ
ْ  ُّ ُِ ْظ ا َْ صًّ َٓ َٓ  ُمْؿ َُ َْ 

ُمٌل  ِٓ
َ

٦  * ٔ اَع َٓ َخ ًَ  ًَ ِم  ِم ْٓ َ
٣

ْ
ًْ  ال َغ  َما ُؾِٓء  ِم ِ

ّ
ِّ  ُبك ُّ  ِب

ُ
ْمِؿ٨ ًُ ى ؤَ

َ
ل ٍٓن  َٖ مْ  َُ

َ
ُّ  ؤ ُضؾُّ َراِب  ِفي ًَ

ُّ
  الت

َ
ال

َ
َٓن  َما َؾاءَ  ؤ ُم

ُ
ْد٨ ًَ}.1 

ا}: ٣ٞا٫ البىاث، صًٞ في ٖلحهم ؤلاه٩اع في ْحٗالى ؾبداهّ هللا بالٜ ٢ْض
َ
ِبط َْ  

ُ
َْصة ُء ْٓ َ ْذ  اإلاْ

َ
ّيِ *  ُؾِئل

َ
ٍب  ِبإ

ْ
ه

َ
ْذ  ط

َ
ِخل

ُ
٢}. 2 

م ــ22 : إلاطالم في املسؤة جىٍس

م مٓاَغ ببغاػ ٍْم٨ً : الخالُت الى٣اٍ زال٫ مً للمغؤة ؤلاؾالم ج٨ٍغ

َت، اإلاغؤة ؤلاؾالم ٌٗخبر لم -1 ل خ٣ُ٣ت ٢غع  ْل٨ىّ الجاَلُت، في ٧اهذ ٦ما مِاهت، ؤْ م٨ْغ ٓان َظا جٍؼ  اإلاغؤة ؤن ْهي: ٖجها الِ
ا ْٖلحها الخ١ٓ٣، مً لّ ما لِا الغظل ٢ؿُمت ًً ٓاظباث مً ؤً ٍٓجها ًالثم ما ال  مً بّ ازخو بما الغظل ْٖلى ُْٞغتها، ج٩

ٓلت، ٓة الغظ ، الخٗب ٖلى ْالهبر الخُلت، ْاحؿإ الُض، ْبؿُت الجلض، ٢ْ اؾتها، ًلي ؤن ْاإلا٩اٍع ِا، ْلحها بظل٪ ِٞٓ ٍع ْص ًدَٓ  ٍْظ

. ًضٍ ٦ؿب مً ٖلحها ٍْى٤ٟ بضمّ، ٖجها

م مٓاَغ ْمً -2 ٓاَا ؤن ؤلاؾالم في اإلاغؤة ج٨ٍغ ٓظٓب ؤَلُت في بالغظل ؾ ، في خ٣ِا لِا ْؤزبذ ْألاصاء، ال  ظمُ٘ ْمباقغة الخهٝغ
ا الخمل٪، ْخ٤ الضاثً، ْخ٤ الكغاء، ْخ٤ البُ٘، ٦د٤ الخ١ٓ٣  . ْٚحَر

 الٗمل الخٟايل محزان ْظٗل ْؤهثى، ط٦غ مً زل٣ىا هللا بإن ال٣غآن في حٗالى هللا ؤزبر خُىما ْطل٪ اإلاغؤة، ؤلاؾالم ٦غم ٢ْض -3
ٔ  الهالر ا}: ٢اثل مً ٖؼ ٣ٞا٫ ْالخ٣ٓ ا ًَو هَو يُّ

َو
اُض  ؤ

َّن
ا الى

َّن
ْم  ِإه

ُ
اه

َو
ى

ْ
ل

َو
ل
َو
ًْ  خ سٍر  ِم

َو
ه

َو
ى ذ

َو
ث
ْ
ه
ُ
ؤ ْم  وَو

ُ
اه

َو
ى
ْ
ل عَو حَو ُعىًبا وَو

ُ
اِئلَو  ش بَو

َو
ك ىا وَو

ُ
ف ازَو عَو

َو
ْم  ِإنَّن  ِلخ

ُ
ى مَو سَو

ْ
ه

َو
 ؤ

دَو 
ْ
ِه  ِعى

َّن
ْم  الل

ُ
اه

َو
ل

ْ
ج
َو
هَو  ِإنَّن  ؤ

َّن
ِلُمٌم  الل ِبيرٌم  عَو

َو
 3.{خ

م مٓاَغ ْمً -4  الغظا٫، ٖلُ٪ ٚلبىا»: للىبي اليؿاء ٢الذ: الخضعي  ؾُٗض ؤبي ًٖ: بخٗلُمِا الاَخمام ؤلاؾالم في اإلاغؤة ج٨ٍغ
ًٓما لىا ٞاظٗل ٖٓضًَ هٟؿ٪، مً ً ًٓما ٞ ًِٖٓٓ، ُّٞ، ل٣حهً ً ٞ ،ً لدم امسؤة مىىً ما: لًِ ٢ا٫ مما ٩ٞان ْؤمَغ

ُ
 مً زالزت ج

٣ّضم مٗجى]« ْازىحن: ٣ٞا٫ ْازىحن؟: امغؤة ٣ٞالذ الىاز، مً حجاًبا لها وان إال ولدَا
ُ
الصَا بمٓث ْجغضخى جددؿب: ج . [ؤ

م مٓاَغ ْمً -5 ا ؤن للمغؤة هللا ج٨ٍغ   ِإنَّن }: حٗالى هللا ٢ا٫ الغظل بجاهب ط٦َغ
َو
ْظِلِمين

ُ ْ
اِث  امل ْظِلمَو

ُ ْ
امل   وَو

َو
ِمِىين

ْ
ؤ

ُ ْ
امل اِث  وَو

َو
ِمى

ْ
ؤ

ُ ْ
امل  وَو

 
َو
اِهِخين

َو
ل

ْ
ال اِث  وَو

َو
اِهخ

َو
ل

ْ
ال   وَو

َو
اِدِكين الصَّن اِث  وَو

َو
اِدك الصَّن ًَو  وَو اِبِسٍ الصَّن اِث  وَو اِبسَو الصَّن   وَو

َو
اِشِعين

َو
خ

ْ
ال اِث  وَو اِشعَو

َو
خ

ْ
ال   وَو

َو
ِكين ّدِ

صَو
َو
خ
ُ ْ
امل اِث  وَو

َو
ك ّدِ

صَو
َو
خ
ُ ْ
امل  وَو

 
َو
اِئِمين الصَّن اِث  وَو اِئمَو الصَّن   وَو

َو
اِفِظين حَو

ْ
ال ُهْم  وَو ُسوحَو

ُ
اِث  ف

َو
اِفظ حَو

ْ
ال ًَو  وَو اِهِسٍ

َّن
الر هَو  وَو

َّن
ِثيًرا الل

َو
اِث  ه اِهسَو

َّن
الر دَّن  وَو عَو

َو
هُ  ؤ

َّن
ُهْم  الل

َو
  ل

ً
ة ِفسَو

ْ
ؼ ْحًسا مَو

َو
ؤ  وَو

ِظًُما   4 .{عَو

م اليظاء طىزة ـ : للمسؤة جىٍس

                                                           
. [59: النحل]  -  
 .[9: التكوير]-  2
 .[3 : احلجرات] - 3
4
 

 .[35: األحزاب] - 
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ٓعة ٦خابّ في حٗالى هللا ًظ٦غ لم   ٓعة ط٦غ بل الغظا٫، ؾ م ٖلى صلُل َْظا اليؿاء، ؾ ٓعة جدضزذ ٢ْض اإلاغؤة، ج٨ٍغ ٓع  ًٖ الؿ  ؤم
ْلت ْألاؾغة باإلاغؤة جخٗل٤ َامت ٓعة مٗٓم ْؤن ْاإلاجخم٘، ْالض ٓعة ؾمُذ ٞلظل٪ اليؿاء، خ١ٓ٣  ًٖ جخدضر الؿ  اليؿاء، ؾ

ٓعة لِظٍ ْاإلاخإمل مت الؿ ٔ  ال٨ٍغ ًما ٞحها ًغ . للمغؤة ج٨ٍغ

: واليظاء السحاٌ منهما وبث السحل، ضلع مً املسؤة هللا خلم -1

ا}: حٗالى هللا ٢ا٫ ا ًَو هَو يُّ
َو
اُض  ؤ

َّن
ىا الى

ُ
ل

َّن
ُم  اج

ُ
ى بَّن ِري زَو

َّن
ْم  ال

ُ
ى

َو
ل

َو
ل
َو
ًْ  خ عٍر  ِم

ْ
ف

َو
ةٍر  ه

اِخدَو مَو  وَو
َو
ل
َو
خ ا وَو ا ِمْنهَو هَو ْوحَو َو

  ش
َّن

ث بَو ا وَو   ِمْنُهمَو
ً

اال ِثيًرا ِزحَو
َو
اءً  ه ِوظَو  1 .{وَو

٫ٓ  ٧ان التي الخاظت زُبت مً ظؼء آلاًت َْظٍ  ؾُما ال ظًضا، مِمت ْهي زُبّ، بها ًبضؤ (ْؾلم ٖلُت هللا نلى) الغؾ

ٖٓاّ ْالضٖاة للمخدضزحن، . ْال

:  اليظاء مً الُخامى خلىق  على املدافظت -2

 }: حٗالى هللا ٢ا٫
ْ
ِإن ْم  وَو

ُ
خ

ْ
  ِخف

َّن
ال

َو
ىا ؤ

ُ
ِظط

ْ
ل

ُ
ى ِفي ج امَو

َو
خ َُو ِىُدىا الْ

ْ
اه

َو
ا ف ابَو  مَو

َو
ْم  ط

ُ
ى

َو
ًَو  ل اِء  ِم ظَو ِ

ّ
ى الي

َو
ج
ْ
ث   مَو

َو
ر

َو
ال

ُ
ز اعَو  وَو ُزبَو   وَو

ْ
ِئن

َو
ْم  ف

ُ
خ

ْ
  ِخف

َّن
ال

َو
ىا ؤ

ُ
ْعِدل

َو
 ح

 
ً
ة اِخدَو ىَو

َو
ْو  ف

َو
ا ؤ   مَو

ْ
ذ

َو
ى

َو
ل ْم  مَو

ُ
ى

ُ
اه مَو ًْ ًَو  ؤَو ِل

َو
ى ذ

َو
ْدو

َو
  ؤ

َّن
ال

َو
ىا ؤ

ُ
ُعىل

َو
  (11)2. {ح

ة ًٖ ٫ٓ  ًٖ ٖاجكت ؾإ٫ ؤهّ الؼبحر بً ْٖغ  }: حٗالى هللا ٢
ْ
ِإن ْم  وَو

ُ
خ

ْ
  ِخف

َّن
ال

َو
ىا ؤ

ُ
ِظط

ْ
ل

ُ
ى ِفي ج امَو

َو
خ َُو  الُدُمت َظٍ ؤزتي ابً ًا: ٢الذ {الْ

ٓن  كغ٦ّ ْلحها حجغ في ج٩
ُ
عجبّ مالّ، في ح ض ْظمالِا، مالِا َُْ ٣ؿِ ؤن بٛحر ًتزْظِا ؤن ٞحًر ُٗحها َنضا٢ِا، في ًُ ُُ  ٌُٗحها ما مشل ٞ

، ٓا ٚحٍر ًَٓ ؤن ُٞجه ٓا ؤن بال ًى٨د ٣ؿُ ٓا بلحهً، ًُ ا الهضا١، في ؾىتهً ؤٖلى بهً ٍْبلٛ مْغ
ُ
ٓا ؤن ْؤ  اليؿاء مً لِم َاب ما ًى٨د

ٓاًَ . ؾ

ة ٢ا٫ ٓا الىاؽ بن زم: ٖاجكت ٢الذ: ْٖغ ٫ٓ  اؾخٟخ ًَو }: هللا ٞإهؼ٫  ٞحهً، آلاًت َظٍ بٗض ْؾلم ٖلُّ هللا نلى هللا عؾ
َو
ىه

ُ
خ

ْ
ف

َو
ْظخ ََو  ِفي وَو

اِء  ظَو ِ
ّ
٫ٓ : ٖاجكت ٢الذ {الي ٔ  آلاًت في هللا ٢ْ  }:ألازغ

َو
ُبىن

َو
ْسػ

َو
ج   وَو

ْ
ن

َو
ًَّن  ؤ َُ ِىُدى

ْ
ى
َو
بت {ج  اإلاا٫ ٢لُلت ٧اهذ بطا ًدُمخّ ًٖ ؤخض٦م ٚع

ٓا ْالجما٫، ٓا ؤن ُٞجه ٓا َمً ًى٨د ب بتهم ؤظل مً بال٣ؿِ بال اليؿاء مً ْظمالِا مالِا في ٚع اٍ. "اإلاا٫ ٢لُالث ٦ً بطا ٖجهً ٚع  ْع
". البساعي 

٫ٓ  :العدٌ عدم خاف إذا واخدة شوحت على الاكخصاز -3  }: حٗالى هللا ل٣
ْ
ِئن

َو
ْم  ف

ُ
خ

ْ
  ِخف

َّن
ال

َو
ىا ؤ

ُ
ْعِدل

َو
  ح

ً
ة اِخدَو ىَو

َو
ْو  ف

َو
ا ؤ   مَو

ْ
ذ

َو
ى

َو
ل ْم  مَو

ُ
ى

ُ
اه مَو ًْ  3.{ؤَو

ٓا، ال ؤن اليؿاء حٗضص زٟخم بن ؤي ا حٗضل م َْظا ْاخضة، ٖلى ٞا٢خهْغ . للمغؤة ج٨ٍغ

:  إلازر مً هصِب لهً اليظاء -4

ٌِ }: حٗالى هللا ٢ا٫ ا
ِصِبٌم  ِللّسِحَو

َو
ا ه سَونَو  ِممَّن

َو
اِن  ج اِلدَو ىَو

ْ
  ال

َو
ُبىن سَو

ْ
ك
َو ْ
ألا اِء  وَو ظَو ِ

ّ
ِللي ِصِبٌم  وَو

َو
ا ه سَونَو  ِممَّن

َو
اِن  ج اِلدَو ىَو

ْ
  ال

َو
ُبىن سَو

ْ
ك
َو ْ
ألا ا وَو لَّن  ِممَّن

َو
هُ  ك

ْ
ْو  ِمى

َو
رَو  ؤ

ُ
 
َو
 ه

ِصًِبا
َو
ُسوًضا ه

ْ
ف ٓع  الجاَلُت في اإلاحرار ٧ْان  4.{مَو . ؤلاهار صْن  للظ٧

: واملسؤة السحل بين امليرار في الخفاوث -5

ُم }: حٗالى هللا ٢ا٫
ُ
ىِصُى هُ  ًُ

َّن
ْم  ِفي الل

ُ
ِده

َو
ْوال

َو
سِ  ؤ

َو
ه

َّن
ُل  ِللر

ْ
ِ  ِمث

ّ
ْيِن  خَو  َُو

َو
 
ْ
ه
ُ ْ
ٓا ؤن هللا ًإمغ٦م ؤي 5.{ألا  البيخحن، خهت مشل للظ٦غ ج٣ؿُ
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ى٤ٟ الظي َٓ الغظل ألن ْطل٪ . للمغؤة اإلاِغ ًضٞ٘ الظي َْٓ ُٖالّ، ٖلى ًُ

ٓلض، اإلاا٫ ٧ان: ٢ا٫ ٖجهما هللا عضخي ٖباؽ ابً ًٖ ٓالضًً، الٓنُت ٧ْاهذ لل  مشل للظ٦غ ٞجٗل ؤخب، ما طل٪ مً هللا ٞيسخ لل

ًٍٓ ْظٗل ألاهصُحن، خٔ ظت ْظٗل ْالشلض، الُؿضؽ مجهما ْاخض ل٩ل لؤلب ط ْالغب٘، الشمً للْؼ اٍ. "ْالغب٘ الكُغ ْللْؼ  ْع
". البساعي 

:  الاجفاق خظب للصوحت الصوج ًدفعه املهس -6

ىا}: حٗالى هللا ٢ا٫
ُ
ج
َو
آ اءَو  وَو ظَو ِ

ّ
ًَّن  الي اِتِه

َو
ُدك   صَو

ً
ت

َو
  ِهْدل

ْ
ِئن

َو
  ف

َو
ْم  ِطْبن

ُ
ى

َو
ًْ  ل ْيءٍر  عَو

َو
هُ    

ْ
ًظا ِمى

ْ
ف

َو
ٍُ  ه ى

ُ
ل
ُ
ي

َو
ا ف

ً
ِىِئ ا ََو

ً
ِسٍئ   1 .{مَو

ًت ٢ُْل اإلاِغ،: الىدلت: ٖباؽ ابً ًٖ  َُب ًٖ اإلاِغ ًضٞ٘ ؤن الغظل ْٖلى خ٤، بٛحر ٦ظًبا اإلاِغ حؿمُت ًيبغي ال مؿماٍ، ٍٞغ
  ٞلُإ٧لّ حؿمُخّ، بٗض مىّ شخيء ًٖ هٟؿِا َابذ ٞةن هٟـ،

ً
. ًَُبا خالال

: باملعسوف شوحاتهم ًباشسوا ؤن لألشواج ألامس -7

ًَّن }: حٗالى هللا ٢ا٫ َُ اِشُسو عَو ْعُسوِف  وَو
َو ْ
ٓا ؤي 2 .{ِبامل ب َُّل ٓال٨م َ ٓا ؤ٢ ظاج٨م ٢ضعج٨م خؿب َُْئاج٨م ؤٞٗال٨م ْخّؿى  جدب ٦ما لْؼ

ًَّن }: حٗالى ٢ا٫ ٦ما مشلّ، بها ؤهذ ٞاٞٗل مجها، طل٪ ُه
َو
ل ُل  وَو

ْ
ِري ِمث

َّن
ًَّن  ال ْيِه

َو
ل ْعُسوِف  عَو

َو ْ
. 3{ِبامل

٫ٓ  ٢ْا٫ اٍ. "«ألَلي خيرهم وؤها ألَله، خيرهم خيرهم»: الغؾ ". ألالباوي ْصدخّ الترمظي ْع

ها خالت في ختى شوحخه، إلى ًدظً ؤن الصوج على -8  }: حٗالى هللا ٢ا٫ :هَس
ْ
ِئن

َو
ًَّن  ف َُ ُمى

ُ
خ َْ ِس

َو
ى ه س َو عَو

َو
  ف

ْ
ن

َو
ىا ؤ َُ سَو

ْ
ى

َو
ا ج

ً
ئ ِْ َو

لَو  ش ْجعَو ٍَو هُ  وَو
َّن
 الل

ْيًرا ِفُِه 
َو
ِثيًرا خ

َو
ٓن  ؤن ُّٞ ال٨غاَت م٘ بمؿا٦ًِ ٖلى نبرجم بن ٞٗسخى ؤي 4.{ه .  ْآلازغة الضهُا في ل٨م ٦شحر زحر طل٪ في ٩ً

ٓن  ْلًضا، مجها ٞحرػ١ ٖلحها ٠ٌُٗ ؤن َٓ: ٖباؽ ابً ٢ا٫ . ٦شحر زحر ُّٞ ٩ٍْ

ا منها هٍس إن مؤمىت، مؤمً ًفسن ال»: ٢ْا٫
ً
لل

ُ
ا منها زض ي خ

ً
لل

ُ
اٍ"« آخس خ ا ًبًِٛا ال ؤي". "مؿلم ْع ًً ". جغ٦ِا بلى ًاصي بٛ

: املفازكت بعد املهس اطترداد ًجىش  ال -9

 }: حٗالى هللا ٢ا٫
ْ
ِإن ُم  وَو

ُ
ْدج زَو

َو
ٌَو  ؤ ا ْوجٍر  اْطِدْبدَو َو

  ش
َو
ان

َو
ي ْوجٍر  مَو َو

ْم  ش
ُ
خ ِْ جَو

َو
آ ًَّن  وَو َُ ا اًزا ِإْخدَو

َو
ط

ْ
  ِكى

َو
ال

َو
وا ف

ُ
ر

ُ
خ

ْ
إ
َو
هُ  ج

ْ
ا ِمى

ً
ئ ِْ َو

هُ  ش
َو
وه

ُ
ر

ُ
خ

ْ
إ
َو
ج
َو
ا ؤ

ً
اه

َو
ًما ُبْهخ

ْ
ِإز  وَو

ا
ً
  5.{ُمِبِى

ظخّ، مٟاع٢ت ؤخض٦م ؤعاص بطا ؤي اط ْػ ا، مً ْالْؼ ا مً ٌؿترص ؤن لّ ٞما ٚحَر ٓلّ. اإلاا٫ مً ٢ىُاًعا ٧ان ْلٓ قًِئا، مَِغ : حٗالى ٢ْ
{ 

َو
ف ُْ َو

ه هُ  وَو
َو
وه

ُ
ر

ُ
خ

ْ
إ
َو
ْد  ج

َو
ك ى وَو

َو
ض 

ْ
ف

َو
ْم  ؤ

ُ
ْعُضى ى بَو

َو
ْع ٍر  ِإل   بَو

َو
ن

ْ
ر

َو
خ

َو
ؤ ْم  وَو

ُ
ى

ْ
ا ِمى

ً
اك

َو
ا ِمُث

ً
ِلُظ

َو
ي  6.{ػ  بحن» ال٣ٗض بظل٪ اإلاغاص ؤن: ٖباؽ ابً ًٖ ْع

ط ظت الْؼ ا ٖباؽ ابً ًْٖ. «ْالْؼ ًً ٝ بمؿا٥: ٢ا٫ ؤً ذ ؤْ بمْٗغ  حجت زُبت في (ْؾلم ٖلُت هللا نلى) ٢ْا٫. بةخؿان حؿٍغ
ٓصإ ً فئهىم خيًرا، باليظاء اطخىصىا»: ال اٍ"« هللا بيلمت فسوحهً واطخدللخم هللا، بإماهت ؤخرجمَى ". مؿلم ْع
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م مظاَس ومً -10 م املسؤة جىٍس  }: حٗالى هللا ٢ا٫ :السضاع مً جبعه وما اليظب، مً املدازم جدٍس
ْ

ذ ْم  ُخّسِمَو
ُ
ى ُْ لَو ْم  عَو

ُ
ى

ُ
اج هَو مَّن

ُ
 ؤ

ْم 
ُ
ى

ُ
اج

َو
ى بَو ْم  وَو

ُ
ى

ُ
اج ىَو

َو
خ

َو
ؤ ْم  وَو

ُ
ى

ُ
اج مَّن عَو ْم  وَو

ُ
ى

ُ
ج

َو
اال

َو
خ   وَو

ُ
اث

َو
ى بَو ِ   وَو

َو ْ
  ألا

ُ
اث

َو
ى بَو ِذ  وَو

ْ
خ

ُ ْ
ُم  ألا

ُ
ى

ُ
اج هَو مَّن

ُ
ؤ ِحي وَو

َّن
ْم  الال

ُ
ى

َو
ْعى

َو
ْزض

َو
ْم  ؤ

ُ
ى

ُ
اج ىَو

َو
خ

َو
ؤ ًَو  وَو ِت  ِم اعَو

َو
  السَّنض

ُ
اث هَو مَّن

ُ
ؤ  وَو

ْم 
ُ
اِئى ُم  ِوظَو

ُ
اِئُبى بَو زَو ِحي وَو

َّن
ْم  ِفي الال

ُ
ًْ  ُحُجىِزه ُم  ِم

ُ
اِئى ِحي ِوظَو

َّن
ْم  الال

ُ
خ
ْ
ل
َو
خ ًَّن  دَو   ِبِه

ْ
ِئن

َو
ْم  ف

َو
ىا ل

ُ
ىه

ُ
ى

َو
ْم  ج

ُ
خ
ْ
ل
َو
خ ًَّن  دَو   ِبِه

َو
ال

َو
احَو  ف

َو
ْم  ُحى

ُ
ى ُْ لَو ِئُل  عَو

َو
ال خَو  وَو

ُم 
ُ
اِئى

َو
ْبى

َو
ًَو  ؤ ِرً

َّن
ًْ  ال ْم  ِم

ُ
ِبى

َو
ْصال

َو
  ؤ

ْ
ن

َو
ؤ ُعىا وَو ْجمَو

َو
  ج

َو
ْين ْيِن  بَو

َو
خ

ْ
خ

ُ ْ
  ألا

َّن
ا ِإال ْد  مَو

َو
  ك

َو
ف

َو
ل هَو  ِإنَّن  طَو

َّن
  الل

َو
ان

َو
ىًزا و

ُ
ف

َو
ِخًُما ػ  1.{زَو

م م الُٟغة، ج٣خًحها ؾامُت، ْؤَضاٝ ُٖٓمت، خ٨م لّ الغظا٫ ٖلى َاالء ٞخدٍغ   ألازخحن ه٩اح ٞخدٍغ
ً
ٓعر مشال ْة ً  بحن الٗضا

ٓاث . ألاز

: لالطدبداد ال للخىظُم السحل كىامت ـ

 صخُذ في ألالباوي صدخّ"« بُتها طُدة واملسؤة ؤَله، طُد فالسحل طُد، آدم بجي مً هفع ول»: (ْؾلم ٖلُت هللا نلى)٢ا٫

". الجام٘

ٓامت بن -1 ٓامت حكبّ ٞهي الضهُا، الخُاة في ألاْيإ ْاؾخ٣غاع اإلاجخم٘، َىضؾت حؿخلؼمِا جىُٓمُت ٢اٖضة اإلاغؤة ٖلى الغظل ٢ ٢ 
ْلي الغئؾاء عة ٞةجها ألامغ، ْؤ ط اإلاؿلم ٍْإزم ْالبكغي، ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ ٌؿخلؼمِا يْغ  ٖلى ًٞلّ مً ٨ًً مِما ٖلحهما بالخْغ
لّ الغظل َبُٗت ؤن بال الضًً، في ؤْ الٗلم، في اإلاؿلم الخلُٟت ٓن  ألن جَا ٔ  ٞالغظل ال٣ُم، َٓ ٩ً  في مجها ْؤظلض اإلاغؤة مً ؤ٢ٓ

لُاتها، ْجدمل الخُاة، مٗغ٦ت زٓى ٘ مؿْا ا ال٨بحرة ٞاإلاكاَع ٓصَا الخغبُت ْاإلاٗاع٥ الغظا٫، ًضًَغ ْلت ْعثاؾت الغظا٫، ٣ً  الض
ٔ  ٨َْظا الغظا٫، بها ًًلُ٘ الٗلُا ٓع  جغ ٤ٞٓ الِامت ألام ٓن  ؤن بال امغؤة جٟلر ؤن ٍْىضع ٚالًبا، الغظا٫ ٞحها ً  عظل ْعائها مً ٩ً

. ٌؿاٖضَا

ٓامت حكملّ الظي الىُا١ بن -2  ؾاصة الغظا٫»: ٣ًل لم حٗالى هللا ؤن في الؿغ َٓ َْظا ٦غامتها، ال اإلاغؤة ٦ُان ًمـ ال الغظا٫، ٢

ٌُ } الض٤ُ٢ اللٟٔ َظا ازخاع ْبهما« اليؿاء ٖلى ا   الّسِحَو
َو
اُمىن ىَّن

َو
ى ك

َو
ل اِء  عَو ظَو ِ

ّ
ٓن  بإجهم لُُٟض {الي ٓم  ٖجهً؛ ْالظب ٖلحهً بالى٣ٟت ٣ً

ٓامحن ْقإن ٓن  ؤجهم ال٣ ٓن، ًهلخ ٓن  ٌؿدبضْن  ؤجهم ال َْٗضل .  ٍْدؿلُ

: اليظاء على كىامىن  السحاٌ

ٌُ }: حٗالى هللا ٢ا٫ -1 ا   الّسِحَو
َو
اُمىن ىَّن

َو
ى ك

َو
ل اِء  عَو ظَو ِ

ّ
ا الي لَو  ِبمَو ضَّن

َو
هُ  ف

َّن
ُهْم  الل

َو
ْعض ى بَو

َو
ل ْع ٍر  عَو ا بَو ِبمَو ىا وَو

ُ
ل

َو
ف

ْ
ه
َو
ًْ  ؤ اِلِهْم  ِم ْمىَو

َو
  ؤ

ُ
اث اِلحَو الصَّن

َو
 ف

اثٌم 
َو
اِهخ

َو
اثٌم  ك

َو
اِفظ ِب  خَو ُْ ؼَو

ْ
ا ِلل   ِبمَو

َو
ِف  هُ  خَو

َّن
ِحي الل

َّن
الال   وَو

َو
ىن

ُ
اف

َو
خ

َو
ًَّن  ج َُ َو

ىش
ُ

ش
ُ
ًَّن  و َُ ى

ُ
ِعظ

َو
ًَّن  ف َُ اْاُجُسو اِحِع  ِفي وَو

َو
ض

َو ْ
ًَّن  امل َُ اْضِسُبى   وَو

ْ
ِئن

َو
 ف

ْم 
ُ
ى

َو
ْعى

َو
ط

َو
  ؤ

َو
ال

َو
ىا ف

ُ
ْبؼ

َو
ًَّن  ج ْيِه

َو
ل   عَو

ً
ِبُال هَو  ِإنَّن  طَو

َّن
  الل

َو
ان

َو
ا و ًُّ ِل ِبيًرا عَو

َو
 2 .{ه

ا اإلاغؤة عثِـ الغظل: آلاًت جٟؿحر في ٦شحر ابً ٢ا٫ ٓظذ، بطا ْماصبها ٖلحها، ْالخا٦م ٦ْبحَر  اليؿاء، مً ؤًٞل الغظا٫ ألن اٖ

ٓة ٧اهذ ْلِظا اإلاغؤة، مً زحر ْالغظل ٓم اإلال٪ ٦ْظل٪ بالغظا٫، مسخهت الىب ٫ٓ  ألٖا ٫ٓ  ل٣ فلح لً»: الغؾ ىا كىم ًُ
َّن
م ول  ؤمَس

اٍ"« امسؤة . طل٪ ْٚحر  ال٣ًاء مىهب ٦ْظا". البساعي  ْع

ٓلّ -2 ا}: حٗالى ٢ْ ِبمَو ىا وَو
ُ
ل

َو
ف

ْ
ه
َو
ًْ  ؤ اِلِهْم  ِم ْمىَو

َو
ٓع  مً ؤي {ؤ ْظبها التي ْال٩ل٠ ْالى٣ٟاث اإلاِ  نلى) هبُّ ْؾىت ٦خابّ في لًِ ٖلحهم هللا ؤ

ٓن  ؤن هاؾب اإلاغؤة مً ؤًٞل الغظل ٧ان إلاا ،(ْؾلم ٖلُت هللا ٌِ }: حٗالى ٢ا٫ ٦ما ٖلحها، ٢ًُما ٩ً ا
ِللّسِحَو ًَّن  وَو ْيِه

َو
ل   عَو

ٌم
ت زَوحَو  ؤن ْٖلحها  3.{دَو
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ا ُٞما جُُّٗ اٖخّ َاٖخّ، مً بّ هللا ؤمَغ ٓن  ؤن: َْ  مُُٗاث ٢اهخاث اليؿاء مً ٞالهالخاث. إلاالّ خاٞٓت ألَلّ، مدؿىت ج٩
اظًِ، ظِا جدٟٔ ألْػ . ْمالّ هٟؿِا في ُٚبخّ في ْػ

 :إلاوظان لحلىق  الدولُت املىازُم ضىء في للمسؤة الظُاطُت املشازهت ـ3

إة جدذ الٗالم مً م٩ان ٧ل في اليؿاء مً اإلاالًحن ج٣٘      ظمُ٘ مً الكضًض ْالخغمان ْالخمُحز ْؤلا٢هاء ْالخ٣ٟحر الٗى٠ َْ

ًِ٢ٓ ٔ  لصخيء ال ألاؾاؾُت خ٣ ٓم َْٗخبر. وؿاء ألجهً ؾٓ ٍٓت مدُت للمغؤة الٗالمي الُ عة للمىاصاة ؾى  ْاخترام اإلاغؤة بههاٝ بًْغ
٢ِٓا ٓاز٤ُ طل٪ ٖلى ههذ ٦ما جمُحز ؤي صْن  ألاؾاؾُت خ٣ ْلُت ْالاجٟا٢ُاث اإلا ٢ٓٝٓ ،ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الض  مسخل٠ ٖلى ْال

ا م٣ضمتها ْفي اإلاغؤة لِا جخٗغى التي الخمُحز ؤق٩ا٫ . ال٣غاع نى٘ في ال٩املت الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مً ب٢هاَئ

اث٠ ْج٣لض الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مجا٫ في الغظل م٘ باإلا٣اعهت ٦بحرا جإزغا الٗغبُت البالص في خالُا اإلاغؤة حٗٝغ  هدُجت ، الٗامت الْٓ
ٓعٍت، الش٣اٞت َُمىت اصة اإلاغؤة، ي٠ٗ بسهٓم الؿاثضة الكٗبُت ْال٣ىاٖاث الظ٧ ٗاث الؿُاؾاث بٌٗ ٖلى ٍػ  التي ْالدكَغ

ْالتي اإلاغؤة يض الخمُحز ج٨غؽ ٓاز٤ُ جخالءم ال ، ْلُت ْاإلا ْلُت الاجٟا٢ُت )ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الض  يض الخمُحز ظمُ٘ ٖلى لل٣ًاء الض

  (اإلاغؤة

الن*  ٓاز٤ُ مهضع ٌٗخبر الظي: ؤلاوؿان لخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا ْلُت اإلا ٔ  الض  خ١ٓ٣  مجا٫ في ظمٗاء لئلوؿاهُت الِام ْمهضع ألازغ

: ًلي ما ٖلى ًىو  1948 ؾىت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ب٣غاع ْوكغ اٖخمض ْالظي ؤلاوؿان،

ٓلض: "01اإلااصة ًٍْ ؤخغاعا الىاؽ ظمُ٘ ً ٓا ٢ْض ْالخ١ٓ٣، ال٨غامت في مدؿا ٓظضان ال٣ٗل َْب ٓا ؤن ْٖلحهم ْال  بًٗا بًِٗم ٌٗامل

ح ". ؤلازاء بْغ

اث الخ١ٓ٣  بجمُ٘ الخمخ٘ خ٤ بوؿان ل٩ل: "02اإلااصة ٓعة ْالخٍغ الن، َظا في اإلاظ٧ ٕٓ، ؤي مً جمُحز صْن  ؤلٖا  الخمُحز الؾُما ه

ٓن  ؤْ الٗىهغ بؿبب ..." اللٛت ؤْ الجيـ ؤْ الل

ن بصاعة في اإلاكاع٦ت خ٤ شخو ل٩ل" -1: 21 اإلااصة ٓاؾُت ْبما مباقغة بما لبالصٍ الٗامت الكْا ن ممشلحن ب ت ًسخاْع ". بدٍغ

ً، م٘ بالدؿاْي  شخو ل٩ل"  -2 اث٠ ج٣لض خ٤ آلازٍغ ". بلضٍ في الٗامت الْٓ

ٓاص َظٍ ٧ل ْاة ؤن ِجا٦ض اإلا  ٖلى ًجب بوؿاهُا خ٣ا بل اإلاغؤة لهالر امخُاػا لِؿذ الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت في ْاإلاغؤة الغظل بحن اإلاؿا

ٓا٢٘ ؤعى ٖلى ججؿُضٍ ؤظل مً الٗمل الض٫ْ  . ال

ْلي الِٗض*   هٟاطٍ ْبضؤ ،1966 صٌؿمبر في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت َٝغ مً اٖخمض:ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بالخ١ٓ٣  الخام الض

: ًلي ما ٖلى ًىو ،1976 ماعؽ في

غاٝ الض٫ْ  جخِٗض: " 03 اإلااصة  ْالؿُاؾُت اإلاضهُت الخ١ٓ٣  بجمُ٘ الخمخ٘ خ٤ في ْاليؿاء الغظا٫ حؿاْي  ب٨ٟالت الِٗض َظا في ألَا
". الِٗض َظا في ٖلحها اإلاىهٓم

ٓن : " 25اإلااصة ٓاًَ ل٩ل ٩ً ٍٓ مً ْظّ ؤي صْن , م ٓع  الخمُحز ْظ  ٞغنت لّ جخاح ؤن ًجب التي الخالُت الخ١ٓ٣ , 2اإلااصة في اإلاظ٧
ٓص صْن  بها الخمخ٘ ٓلت ٚحر ٢ُ : م٣ٗ

ن بصاعة في ٌكاع٥ ؤن - ٓاؾُت ْبما مباقغة بما الٗامت، الكْا ن ممشلحن ب ت ًسخاْع . بدٍغ

ٔ  هؼحهت اهخساباث في, ٍْيخسب ًيخسب ؤن - ْعٍا ججغ ْاة ٢ضم ْٖلى الٗام باال٢ترإ ص ٍٓذ الىازبحن بحن اإلاؿا  جًمً, الؿغي  ْبالخه

. الىازبحن بعاصة ًٖ الخغ الخٗبحر
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ْاة ٢ضم ٖلى لّ جخاح ؤن - ٓما اإلاؿا ٓاٍ م٘ ٖم اث٠ ج٣لض ٞغنت ؾ . بلضٍ في الٗامت الْٓ

الن َظا ٓوي ْاظب بلى الض٫ْ  ٖاج٤ ٖلى ؤزالقي التزام مجغص مً الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت في اإلاغؤة خ٤ ه٣ل ؤلٖا . ٢اه

 باإلاغؤة زانت اجٟا٢ُت ْؤ٫ْ  ؤَم حٗخبر ْالتي ،1976 ؾىت بها الىٟاط بضؤ التي: اإلاغؤة يض الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت* 
ٓهُا جلؼم ٢ٓٗت الض٫ْ  ٢اه ٓلُتها في اإلاغؤة خ١ٓ٣  باخترام اإلا : ًلي ما ٖلى ْجىو. قم

غاٝ الض٫ْ  جخسظ: "07اإلااصة ٓظّ للبلض ْالٗامت الؿُاؾُت الخُاة في اإلاغؤة يض الخمُحز ٖلى لل٣ًاء اإلاىاؾبت الخضابحر ظمُ٘ ألَا  ْب

ْاة ٢ضم ٖلى للمغؤة ج٨ٟل زام : في الخ٤ الغظل م٘ اإلاؿا

ٍٓذ - ا ًيخسب التي الُِئاث بجمُ٘ لالهخساب ْألاَلُت الٗامت، ْالاؾخٟخاءاث الاهخساباث ظمُ٘ في الخه . الٗام باال٢ترإ ؤًٖاَئ

ٓمت ؾُاؾت نُاٚت في اإلاكاع٦ت - اث٠ قٛل ْفي الؿُاؾت َظٍ جىُٟظ ْفي الخ٩  ظمُ٘ ٖلى الٗامت اإلاِام ظمُ٘ ْجإصًت, الٗامت الْٓ
ٍٓاث ٓمُت اإلاؿخ . الخ٩

ٓمُت ٚحر ْظمُٗاث مىٓماث ؤًت في اإلاكاع٦ت - م ْٖلى .للبلض ْالؿُاؾُت الٗامت بالخُاة تهخم خ٩  الض٫ْ  مً ال٨شحر ؤن مً الٚغ
ٖٓت في اإلاغؤة ًالخ٤ ػا٫ ما الخمُحز ٞان الاجٟا٢ُت ٖلى ناص٢ذ   1 .اإلاجاالث مً مجم

: العسبُت املجخمعاث في للمسؤة الظُاطُت للمشازهت الثلافُت املعىكاث ـ4

 ٞي ،الٟاٖلت الؿُاؿُت ٦تالمكاع ٖن المعؤة خ١ْٗ الخي ْالؿُاؿُت ْاال٢خهاصُت ظخماُٖتاال الم٢ْٗاث من جملت هىا٥    

 :ْهي الٗعبي الٍْن

 :الظُاظُت ٌالعوام:  ًؤوال

 :٫الْٗام طٍـه ْمن الؿُاؿُت ٦تالمكاع ٖن المعؤة خ١ْٗ حيال ٫الْٗام ؤهم من الؿُاؿُت ٫الْٗام خٗص   

 الٗىٝ اؿخسصام آلُاث خؿٍُع دُر ،ء اؿْ دص ٖلى ٫ْالعجا ء الىؿا ٦تمكاع ٖلى ًؿلبا ُئشع ْالطي: االىخخابى المىا  ـ

 .  ٦تالمكاع من ء الىؿا بدجام ىـبل ؤصٔ ما ،الؿُاؿى المىار ٖلى ٫الما ْؿالح ْالٟؿاص

 الٗام ٫الٗم ٞى ْبم٨اىُاخُا المعؤة صْع خ٣صع ال ،الٗعبي الٍْن ٞي األدػاب مّٗم: للمزؤة الدشبى الدعم وهشاشت ضعف• 

 . هىا٥ ْامعؤة هىا امغؤة خخٗصٔ ال التي ٨لُتـالك ٦تللمكاع المٛلٍْ المُْٟم ْخخبىى

 المؿخْٔ ْٖلى ٫ب ،ٞدؿب لئلىخساباث الخعكُذ ؤْ الٗلُا الُُئاث ٞى ٫الخمشُ ٫سال من لُؽ األدػاب م٢ْٝ ُْخًذ

 مىُا المٗلن الُصٝ ٧انْ للمعؤة لجان بخ٨ُْن األدػاب ا٦خٟذ ٣ٞص ًؿُاؿُا اليؿاجي الخؼبي ال٨اصع خ٨ُْن دُر من ال٣اٖضي

  .الىؿائُت ُْتـالًٗ ـلخُٟٗ ْـه

 ٫الٗم ٞي الؿُصاث ٦تالمكاع ٖلى بالؿلب عثـؤش صـ٢ المُتـاإلؿ األدػاب ؿٍُعة ؤن ؿىجص ،الجػائع ٫مش صْلت بلى ىّعىا ْبطا

 الم٨اخب ٞي ىؿبخُن خػُص ال بُىما ،%10 من ؤ٨شع ْالخبلٜ ًجصا مخصىُت الؿُصاث ْاثـالًٗ بتـٞىؿ ،انـلبى ٞي ؤما. الؿُاؿي

 %.5 ٖن الُُئاث لُطٍ الؿُاؿُت

                                                           
   2،  ص2007السنة  892 : العدد-احلوار ادلتمدنرللة  ،حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت حيىي الوزكاين  1

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%ED%CD%ED%EC+%C7%E1%E6%D2%DF%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%ED%CD%ED%EC+%C7%E1%E6%D2%DF%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151
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 -ٞلؿٍُن ٫مش  –الٗعبُت ٫الصْ من الٗصُص يـٟٞ ؽـال٨ٗ ىـٖل ٫ب: المعؤة لهالذ االُجابى للخمُُػ خكعُٗى بٍاع بلى االٞخ٣اع• 
 ،ال٨ْخا ىّام خٗخمص ٣ٍٞ ٖعبُت ٫صْ شالر هىا٥ ؤن ٦ما. المعؤة ًص الخمُُػ بمماعؿت خؿمذ جائعة ْخكعُٗاث ٢ْاىُن هىا٥

 ،مهع ٞي ،الىُابُت المجالؽ ٞي للؿُصاث ىؿبت خسهُم ٢اىْن ء بلٛا خم ْٖىصما. ْاألعصن ْالؿْصان المٛعب ْهي
 1. 2005 ٖام%  2 بلى ْهلث دخى 1967 ٖام% 4,1 بلى%  11,2 من ،الكٗب مجلؽ في المعؤة ٫خمشُ ىؿبت اىسًٟث

 ؤْ ال٣بُلت بلى االىخماء ٖلى ؤْلى تـبصعج ؽـُئؿ ىّام ُْٞ ،االىخساباث ىّام ٖلى: ْالٗكائعُت ْالٍائُٟت ال٣بلُت هُمىت• 

 لل٣بُلت ًممشال بْهّٟ االىخساباث ٞي ُكاع٥ ؤْ ذـالمعك ٣ُصم الىّام طاـه يـٟٞ. ساهت ٢بلُت خ٣الُص دؿب ُْد٨م ،الٗكُعة

 المىاٞؿاث ىـٖل ىـخٍٛ بط ،الخْدُص بٗص دخى الُمن ٞي ٣ُ٘ ما ْهطا. مْاٍن ؤي المجخم٘ ٞي ٦ٟغص ُؽـْل ،اؽـباألؿ

 الٍائٟت ٫خمشُ ٖلى ٣ُْم ىّام ُْٞ ،الٍْائٝ امـىّ اـؤم. تـبالمْاٍى الكْٗع ٢٫ب ال٣بُلت بلى ال٣ًُت االىخماءاث الؿُاؿُت

 ٢اىْن ٫ًُّٟ دُر مشال لبىان ٞي ؿائص هْ ما ْهطا. ْالمْاٍىاث للمْاٍىُن ًُالـخمش ْنـ٨ُ ؤن من ًبصال ،األْلى بالصعجت

 .األْلى بالصعجت الٍْائٝ ء ػٖما ٢ُاؽ ٖلى االىخساب

 :االكخصادُت ٌالعوام: ًثاىُا

 خخمخ٘ ال الٗعبُت المجخمٗاث ٞي ٞالمعؤة ٫؛العج من ٦برؤ بهْعة المعؤة ٖلى ،المجخم٘ ٞي اال٢خهاصُت الخدْالث خئشع دُر  
 صْن ٫خدْ الخي اال٢خهاصُت الْٗائ١ ؤهم ُمشالن ،الُْمُت اةـالدُ بـبمٍال ٫ٛاـْاالىك ال٣ٟع ٞةن لطا ، ا٢خهاصُت باؿخ٣اللُت

 . ْالُمن ْالٟلؿٍُن مهع ٞي ٫الدا هْ اـ٨م ،الٗام ٫الٗم ٞي المعؤة ٦تمكاع

 :االجخماعُت ٌالعوام:  ًثالثا

 :ؤهمُا ٨ُْن ْعبما ،الٗعبي الٍْن ٞي المعؤة ٦تالمكاع خ١ْٗ الخي االجخماُٖت ٫الْٗام خخٗصص

 صْع ؤن ْخدصص ،السام ْالكإن امـالٗ إنـالك بُن الخٟع٢ت ٖلى المجخم٘ ٞى الؿائصة الش٣اٞت ٫خٗم دُر الكٗبُت الش٣اٞت• 
 من ٫ؤهُ جػء الٗام ٫الٗم ؤي الصْلت بصاعة خٗخبع بُىما ،ْاألْالص ٫المىػ إمْعـب المخٗل١ السام ٫الٗم ٖلى ٣ُخهع المعؤة

 ؤن ْخبعػ ،األًٗٝ ال٨ائن يـه المعؤة ؤن ٖلى ،الؿْصان ٞي ،المصعؿُت ال٨خب ٦ؼخع ٫المشا ٫ؿبُ ٞٗلى. ٫العج ازخهام
 ٫الصْ من الٗصُص في اإلىخساباث ٫جصاْ ٞي الىؿاء ٢ُص ىؿبت ٨اىث ْبطا. بـٞدؿ اـمىػلُ ٫صاس ٫الٗم ٞي خىدهع مُامُا

 ٦تمكاع ٖلى الدعم ١ـمىٍل نـم ثـلُؿ ؤىُا بال ٫،العجا ٢ُص ىؿبت من ؤٖلى ٢ٍْع ،ْالبدعُن ،ٖمان ؿلٍىت ٫مش ،الٗعبُت
 ٢٫ب من اسخُاعٍ خم معكذ خصُٖم في اىخسابُت ٦خلت ٫خمش ىـْالخ ،الىؿائُت األهْاث ٫اؿخٛال مىٍل١ من ْبىما ،ء الىؿا

 .ؤسع ذـمعك ًص ال٣بُلت ؤْ الٗائلت

 الٍْن ٞي الؿُاؿُت ٦تالمكاع ٫خُٟٗ ّـخْاج يـالخ المك٨الث ٦برؤ من ُٗص ْالطي ،مُتألا ىؿبت اعخٟإ هْ الشاىي ٫الٗام• 

 .الٗعبي الٍْن ٞي ء الىؿا ُنـب تـاألمُ ىؿبت اعخٟإ م٘ ساهت ،الٗعبي

 من الٗصُص ٞي ٞالمكعٕ ،الؿُاؿُت الدُاة ٞي ٦تهامكاع ًٗٝ ٞي عئُؿي ٫ٖام للمعؤة المىهٟت ال٣ْاىُن ُٚاب ُٗص ٦ما• 
 ُمىدُا ؤن صْن الؿُاؿُت د٢ْ٣ُا مىدُا ٖلى ٦ؼُٞع ،مبخؿعة ىّعة ُتـالؿُاؿ المكاع٨ت ٢ًُت بلى ُىّع الٗعبُت ٫الصْ

                                                           
مركز ادلرأة العربية للتدريب والبحوث ورشة العمل القومية حول ادلرأة ، ، معوقات مشاركة المرأة العربية في قطاع المنشآت الصغيرةمعوقات مشاركة المرأة العربية في قطاع المنشآت الصغيرة  ادلنجي البدوي،  1

، 5ـــــ  4، ص2006/ 30/3-28تونس، " االحتياجات التدريبية وتنمية القدرات اإلنتاجية" غرى وادلنشآت الص
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 ٫لؤلدْا ٢اىْن ُٚاب من خٗاىي الخي ٞالمعؤة ،الشاىُت اؿخ٣امت ٖلى خٗخمخص األْلى اؿخ٣امت ؤن دُن ٞي ،تـالمصىُ د٢ْ٣ُا

 . الكسهي بُمُا مىكٛلت ألىُا الؿُاؿي ٫المجا ٞي خكاع٥ ؤن ُُمُا ال ،امخُا٦غ لُا ُُْٗص ُىهُٟا الكسهُت

 -الٗعبي السلُج ٫صْ ْبساهت  –الٗعبُت ٫الصْ من ٨شُع ٞي ُُّع ما ْهطا ،ىٟؿُا المعؤة لصٔ الْٖي ُٚاب بلى باإلًاٞت هطا• 

 (26) 1.ٖىُن خىْب من خمشلُن ؤن بإهمُت الؿُصاث ْٖي لٗصم ْطل٥ ،الؿُصاث داثـللمعك هْخُا المعؤة خٍٗي ال دُر

 :الملخزدت ؤو المزجوة ٌالدلو ــ

 ٞةن لطا. ْاالجخماٖي ْاال٢خهاصي الؿُاؿي ،المؿخُْاث نـم صصـٖ ىـٖل عؤةـللم الؿُاؿُت ٦تالمكاع ٫خُٟٗ م٘ ٫الخٗام ُجب    
 :هي ساللُا نـم ـلالٗم عحـؤ٢خ التي المؿخُْاث

 :ٍع١ُ ٖن ْطل٥: االىخسابى المىار خُُئت:  ًؤْال

 ٫ل٨ باالىخساباث سام دؿاب ٞي خًْ٘ يـالخ ،اثـالخبعٖ ١ـٍعُ ٖن ٫؛خمُْ ٖلى ٫للدهْ ْمدصصة ْاًدت ٍع١ خدصُص -١

 اطـخدخ الٗعبُت ٫الصْ با٢ي ْل٨ن ،الجػائع ٞي مْجْص ال٣اىْن هطا ٧ان ْبن. هْعها ـلب٨ ،تـالُٗىُ اثـالخبعٖ ْمى٘ ،معكذ
 االىخساباث لسْى للؿُصاث الٟعهت خخاح دخى ٫؛مماش ل٣اىْن

 .المعكدت كسم ؤْ لؿمٗت بالخٗعى الساهت المْجْصة ال٣ْاىُن ٫خُٟٗ ؤْ ،عاصٖت ٣ْٖباث ؿن -٢

 ٫صاس الدهاىت البعلمان ء ألًٖا ـل٨ُٟ طيـْال اىتـالده يـٞ البعٍُاىي الىمْطط ْاؿخسصام ،الدهاىت ٨ٞعة خعكُص -٣
 ٞلُؿث المجلؽ ساعط خعخ٨ب الخي الجعائم ؤما ،المىا٢كاث ء ؤشىا ٫ؤ٢ْا نـم مىُم ُهصع ما ٖلى مداؿبخُم خخم ٞال المجلؽ

 . اـمىُ خٟاصةـلالؿ االىخساباث ُسًْْن ْالطُن الدماُت ٍالبي بدجام ٞي ؿُؿُم طل٥ ألن دهاىت لُا

 .كعُٟت اىخسابُت مىاٞؿت لسْى للؿُصاث ء األجْا ْخُُئت االىخساباث جْ خى٣ُت بلى بصْعٍ ؿُئصي ْطل٥

 ؿ٣ٝ بًْ٘ مخٗل٣ت صةـجصُ ٢ْاىُن بؿن للمٍالبت دملت بخىُّم المعؤة ْخىمُت ىُْى جمُٗت ٢امث ،اإلٍاع هطا ْٞي
 ْع٢ت بخ٣صُم الجمُٗت ٢امث ٦ما ،ْالكْعٔ الكٗب يـمجلؿ ء اـألًٖ اىتـالده ْخعكُص ،االىخسابُت الدمالث ٖلى لئلىٟا١

 .ؤْؿ٘ ىٍا١ ٖلى مماشلت تـدمل ُمـلخىّ للمغؤة ال٣ْمي للمجلؽ ٫ٖم

 الىّام ٫خٗصُ ٞى الىّع اصةـإلٖ انـد ٢ص ال٢ْث ؤن ؤٖخ٣ص: المعؤة لهالذ االُجابى للخمُُػ خكعُٗى بٍاع ًْ٘: ًشاىُا
 ٦تالمكاع هطٍ بإهمُت المجخم٘ ُكٗع دخى ،٢ْخي ٦دل ٥ـْطل ،ُتـالؿُاؿ الدُاة في للمعؤة ؤٖلى ٦تمكاع لًُمن ؛االىخسابي

 .  لخٗصُلُا داٞػ بلى ُدخاط ٞال ،ْؤشعها

.  ْاالٖالم ،األهلُت الجمُٗاث عؤؿُا ْٖلى ،المٗىُت الجُاث جُْص ٧اٞت خًاٞع ُخٍلب ما ْهْ: الؿائصة الش٣اٞت خُُٛع:  شالشا

 للمعؤة ٨ُْن ؤن ًْعْعة األؿعة ْهْ ًجصا ال١ًُ المؿخْٔ من ْالبصء ،ىٟؿُا بالمعؤة البصء ُخٍلب المدْع هطا ٖلى ٫ْالٗم

 :ٍع١ُ ٖن طل٥ ُْخم. ًْاجخماُٖا ًا٢خهاصُا خم٨ُىُا ٫سال من خجـُى ما ْهْ ،بُخُا ٞى هْث

 .ْاجخماُٖا ٢ْاىْىُا ا٢خهاصُا المعؤة خم٨ُن ٖلى ٫الٗم• 

 .المصعؿُت ْال٨خب المىاهج ٞي للمعؤة الىمٍُت الهْع بػالت• 

                                                           
1 
 .9ـــــ  8نفس ادلرجع السابق، ص  
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 اإلٖالم ٫ْؿائ ٞي د٢ْ٣ُا ْخٗػػ عؤةـالم الذـله ٫خٗم الخي الساهت اإلٖالمُت المباصعاث ْخكجُ٘ صٖم ٞي المؿاهمت• 
 .٫االخها ٨٫اـؤك ٧اٞتْ مْٖتـْالمؿ تـْالم٨خْب المعئُت

 :مؿخُُْن ٖلى المعؤة ْخىمُت ىُْى جمُٗت ٫خٗم ،المعؤة خم٨ُن ٫ؤج ْمن

 ْالبعىامج ،الهٛع مخىاهُت عْىـال٣ امجـبعى ٫مش البعامج من ٖصص ٫سال من ْطل٥ ،ىٟؿُا المعؤة م٘: ٫األْ المؿخْٔ

 .المعؤة ًص األؿعي الٗىٝ ْبعىامج ال٣اىْىي

 ٫للٗم اخجُث ،المُمكاث اثـْالٟخُ ُالثـالمٗ الؿُصاث م٘ المباكع المؿخْٔ ٖلى الجمُٗت ٫خٗم ا٦ماْ: الشاىي المؿخْٔ

 ٫سال من ْطل٥ ،المعؤة ٢ًاُا ٧اٞت ْلمىاهعة بلُُم المُمكاث ء الىؿا هْث ٫لخْهُ ال٣عاع هاىٗي مؿخْٔ ٖلى ًؤًُا
 إلشاعة ال٣ْمُت المئخمعاث ٣ْٖص ،الىصْاث ب٢امت بلى باإلًاٞت ،ْالصْٖة الصٞإ دمالث ٞي اإلٖالم ٫ْؿائ اؿخسصام

.  المسخلٟت المعاة ٦الثمكا

 ٢ْاىُن ٫مش ،المعؤة خسم الخي المصىُت لل٣ْاىُن ال٣اىْىي اإلٍاع بلى الىّع ُٞجب: للمعؤة مىهٟت ٢ْاىُن ؿن ًَ :عابٗا

 ،الىؿُْت األهلُت الجمُٗاث خ٣ْصها Advocacy ْالصْٖة للصٞإ ٢ْمُت دمالث ٫سال من مُٗا ٫ْالخٗام ،الكسهُت ٫األدْا
 ىُْى جمُٗت بّ خ٣ْم ما ْهطا. للمعؤة المىهٟت ُٚع المْاص ْخُُٛع ٫بخٗصُ تـالمٍالب ٫ؤج من المصىي المجخم٘ ْمئؿؿاث

 ْالطي ،" ٫خْٗ ؤًُا المعؤة"  مئخمع ٫مش ال٣ًاُا من ٖصص ُُٞا ىا٢كث الخي ،ال٣ْمُت مئخمعاخُا ٫سال نـم المعؤة ْخىمُت
 .ْالسل٘ ْالدًاىت الى٣ٟت ٢ًاُا ا٢فـُى طيـْال ،" مإْٔ بال ء ىؿا"  ْمئخمع  -ألؿعة المُٗلت المعؤة ٢ًاُا ُّٞ ىا٢كث

 : المعؤة مُاعاث ء بىا: ًَ ًسامؿا

 .ْالٟخُاث ء الىؿا بُن األمُت ٖلى ء لل٣ًا العؿمُت المئؿؿاث م٘ األهلُت الجمُٗاث جُْص خىؿ١ُ• 

. ْالمئخمعاث صْاثـالى صـ٣ْٖ خمعةـالمؿ تـالخُْٖ ٫سال من ْالمعؤة للٟخُاث ال٣اىْىُت األمُت مدْ• 

 ٦ؼمعا بلى ٫الْهْ من ْخمىُٗا عؤةـالم ّـخْاج يـالخ ،ْالش٣اُٞت ،ْاال٢خهاصُت ،االجخماُٖت الم٢ْٗاث ٖلى الصعاؿاث خل٥ جغ٦ؼ

 . ال٣عاع هى٘ ْمعا٨ػ ٢ُاصُت

 ٫صاس ْمخإهلت ٦شحرة المعؤة الؿُاؿُت ٦تالمكاع ؤمام الم٢ْٗاث ؤن الصعاؿاث من الٗصُص ٫سال من لىا اخًذ ٢ْص  

 ٦ما ، ٦تالمكاع ٞي المعؤة بإد٣ُت ٣ُ٫ب ال طيـال االجخماٖي المىار ٖلى الصعاؿاث هطٍ مّٗم ع٦ؼ. الٗعبُت المجخمٗاث
 ْمىُا ٦تالمكاع ٖلى خئشع ؤسعٔ ٫ْٖام ؤًُا ْخىاْلث المعؤة ٦تمكاع ١ْـخٗ يـالخ اصُتـاال٢خه األبٗاص الصعاؿاث هطٍ خىاْلث

 :الصعاؿاث هطٍ ٞي جاء ما ؤهم ُلي ُٞما ْىٗعى للصْلت الٗام يـالؿُاؿ ْالمىار ال٣ٟع

 ٞي ٫العج جاىب بلى ؤؿاؿي ٦٥ُكغ ال٨بُع المعؤة خاعُش من العٚم ْٖلى ٫المشا ٫ؿبُ ٖلى الجػائع ؤن الصعاؿاث ْْجصث

 المعؤة خعكذ ًٗٝ ُْعج٘. الؿُاؿي المؿخْٔ ٖلى ٦تهامكاع ٞي ًٗٝ هىا٥ ؤن بال ٫،االدخال ًص الؿُاؿي ٫الىًا
 ٫ل٨ مخعكداث بُجاص ٞي هْٗبت ٖن ؤؿٟع االجخماُٖت الدُاة ٞي المعؤة اىسعاٍ ؤن اـؤهمُ ـلْٖام صةـٖ بلى الجػائعُت
 ٖن ُصاٞ٘ الطي ٫للعج ٫المجا ْخع٥ الخعكذ بٗصم م٣خىٗاث هن ء الىؿا بّ خ٣ْم الطي ٫الٟٗا الصْع من ْبالعٚم ،المىا١ٍ

 .٣ٍٞ المعؤة ٖن ْلُؽ اإلؿالمي المكعْٕ

ٓاز٤ُ الالتزام مً بض ال الخخام ْفي     ْلُت ْاإلاٗاَضاث باإلا ٍ الض  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ؤْيإ لخدؿحن اإلاالثمت الاظخماُٖت ْبالكْغ
ـ ْاإلاغؤة، ٓعٍت، الُِمىت بيٗاٝ ٖلي ْالٗمل الاظخماُٖت، البيُت ْجدضًض ْاخترامِا، ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مباصت ْج٨َغ ؼ الظ٧  ْحٍٗؼ
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ٔ  ؤَمُت ٓص ْج٩امل ْجًاٞغ الخضًشت الاظخماُٖت ال٣ٓ  ْاإلاغؤة، ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في الىاقُت اإلاضوي اإلاجخم٘ ْمىٓماث ظِ

ًٍٓ  ْماؾؿاث (ْالغظل للمغؤة) ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مىٓماث بحن الخدال٠ ٖلى ٢اثمت ؤلاوؿان، لخ١ٓ٣  اظخماُٖت خغ٦ت ْج٩
ٓاص لخُٟٗل الخا٦مت الٗغبُت ألاهٓمت ٖلي ْالًِٛ اإلاضوي اإلاجخم٘ ٓاز٤ُ الاجٟا٢ُاث م ْلُت، ْاإلا ٓاص الض ٓعٍت ْاإلا  ْججؿُضَا الضؾخ

ٓا٢٘ ؤعى ٖلي  .ْع١ ٖلي خبرا جهبذ ال ختى ال

 

: خاجمت

ٓا٢٘ في   ٕٓ زانت ؤَمُت َىا٥ ال ٓاث٤ الٗغبُت اإلاغؤة إلآي  ْالا٢خهاصًت الش٣اُٞت للخباًىاث جبٗا ْالش٣اُٞت، الاظخماُٖت ْالٗ
ً ؤ٢ُاع بحن الؿاثضة ْالاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ٓع  لؿُا١ ْجبٗا هٟؿّ، الٗغبي الَٓ م. ٢ُغ ل٩ل الٗام الخُ  ٖضص مً ٞبالٚغ

ٓا٢٘ ْؤَمُت  الخٗلُم ْفي ْالصخُت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاجاالث في اليؿاء بلحها ْنلذ التي اإلا
٢ٓاث ٞماػالذ ْالٗمل، ٖٓت اإلاخمشلت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت اإلاٗ غاٝ بمجم ت، الاظخماُٖت ْاإلاماعؾاث ألٖا  ْاإلاماعؾاث ْؤلاصاٍع
ٓا٠٢ الؿاثضة الش٣اُٞت ٓصاث ؤزغ مً ْج٠ًٗ ْجدض ًَ، يض جمُحزا حك٩ل الىمُُت ْاإلا ْلت اإلاجِ ٠ُ مجاالث في اإلابظ  الخْٓ

٫ٓ  الٗامت الخُاة في ْاإلاكاع٦ت ٓا٢٘ بلى ْالٓن  ْٖال٢اتها الٗغبُت اإلاغؤة ْا٢٘ بلى ٞالخُغ١  اإلاىُل٤ َظا ْمً. ال٣غاع نى٘ م
 َاب٘ طاث الٗغبُت اإلاجخمٗاث ٞمٗٓم. ْالٗم٣ُت الكاث٨ت الدؿائالث مً ال٨شحر ًشحر الٗغبي اإلاجخم٘ في ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت

ٟي، ْعا َْكِض اإلاسخلٟت، ْج٣الُضٍ بٗاصاجّ ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت جغ٦ُبخّ في ٢بلي ٍع . ْالخضًشت الخ٣لُضًت ؤبىِخّ بحن مضَكا ججا
٢ٓاث ؤ٦بر مً الٗغبُت الض٫ْ  في للش٣اٞت اإلاخضوي الٓي٘ َظا ْل في اإلاغؤة، بلى اإلاجخم٘ ٞىٓغة ٓاظّ التي اإلاٗ  بلى باإلياٞت اإلاغؤة، ج
٢ٓاث َظٍ ْجغجبِ اإلاخٗؿ٠، ْاإلاجخمعي، الؿلُٓي  ال٣م٘ ْهُا“ ٧اثىا اإلاغؤة اٖخبرث التي الش٣اُٞت باإلاسلٟاث اإلاٗ ٢ٓاث َظٍ". ص  اإلاٗ

ش لِا ش ْحُٛحر جاٍع ٢ٓاث ألجها الِحن، باألمغ لِـ الخاٍع  م١ٓٗ  الؿُاسخي، ْاإلا١ٓٗ  ْا٢خهاصًت، اظخماُٖت ؾُاؾُت، ٣ٖاثضًت، مٗ
  اإلاغؤة ٖلي ؤزٍغ ٧ان ْبن مكتر٥

ً
  حٗاوي ؤجها بمٗجى مًاٖٟا

ً
  ٢ِغا

ً
  ؾُاؾُا

ً
 ْألاؾغي  الٗاثلي مدُُِا في الغظل ٢ِغ مً ْحٗاوي ٖاما

٢ٓاث َظٍ ْجمشل. زام بك٩ل   اإلاٗ
ً
  ٢ُضا

ً
ٓاَغ ْمً ْؤخالمِا، عئاَا ًٖ اإلاغؤة حٗبحر صْن  ٠٣ً ْخاثال ٓة طل٪ ْ  بحن الٟج

اط في زُاعاتهً مماعؾت ٖلى اليؿاء ٢ضعة ْٖضم الجيؿحن، ٢ِٓا ْاعجباٍ الْؼ  ْالٗاصاث الش٣اُٞت باالججاَاث ؤلاهجابُت خ٣
ْاع ْالاهدُاػ ْالخ٣الُض ٕٓ الص ضَا ألاؾغة ٢غاعاث اجساط في مكاع٦تها هُا١ ْي٤ُ ألاؾغ يمً الاظخماعي الى ٢ِٓا مً ْججٍغ  خ٣

ٓاهحن في ٖلحها اإلاىهٓم .  ال٣

ٓع  بحن الٟغ١  ٍْخجؿض    ٖٓت ؤق٩اال جخسظ ْالتي اليؿاء لِا جخٗغى التي ؤلاؾاءة في ْؤلاهار الظ٧  ْج٣ُُض الجؿضي ؤلاًظاء مجها مخى

ٓا٢٘. الٗمل مجا٫ ازخُاع ٖلى ال٣ضعة ْبه٩اع الخغ٦ت ت ًخٛحر ال الٗغبُت اإلاغؤة حِٗكّ الظي ٞال  ألاْيإ بها جخٛحر التي بالؿٖغ
ٓاء الٗامت ٢ٓاتها ؤْ اإلاغؤة ٖلي الًِٛ ًسخل٠ عبما ل٨ً ْالاظخماُٖت، ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت ؾ  ْبإق٩ا٫ آلزغ، ػمً مً مٗ

ط ــ ؤر ــ ؤب) الغظل َىا٥ ًؼا٫ ال مسخلٟت، ط، ْحؿلِ ٢ِغ مً حٗاهحن اليؿاء مً ال٨شحر جؼا٫ ال خُض م١ٓٗ، (ْػ ٔ  الْؼ  في َْؿخٓ

  ألاؾغة بها، اإلاامً ْٚحر ب٣ًُتها اإلاامً طل٪
ً
  جؼا٫ ال ؤًًا

ً
٢ٓا الص جغبُت) مٗ ٓن  ْبصاعة ألا ت طل٪ ٍْغجبِ. (اإلاجز٫  قئ  اإلاغؤة، بدٍغ

ت زانت ت مك٩لت جمشل جؼا٫ ال ْالتي الخٗبحر خٍغ  الاظخماُٖت ال٣ًاًا ْؾِ ؤؾاؾُت ٢ًُْت الٗغبُت، للمغؤة ْبوؿاهُت خًاٍع
ا التي ْالؿُاؾُت ْالضًيُت ْعَا ؤصاء ًٖ ْج٨بلِا جدانَغ  مً م٩اهت جدخل الٗغبُت مجخمٗاجىا في اإلاغؤة ػالذ ٞما. اإلاجخم٘ في ص
اط ْبٗض ؤزحها، ؤْ ألبحها مل٪ هي جتزْط ؤن ٢بل ٞالٟخاة الشاهُت، الضعظت ً هي الْؼ ظِا، ؤمغ َع ٓع  ْنلذ بل ْػ  ق٩ا ال٣خل بلي ألام

٦ِٓا، في ت حكٗغ ال اإلاغؤة ؤن ٖلُّ ًترجب َظا!!! الكٝغ ٖلي ْخٟاْا ؾل ٓا٢٘ الٓلم بلى جىٓغ ْهي ألاقُاء، بلى هٓغتها في بالخٍغ  ال

٦ُٓضَا ٖلى ْال٣ُام بل الخ٣الُض، لِظٍ الاؾدؿالم بلى ألامغ بها ُٞيخهي بّ، مؿلم ؤمغ ٦ْإهّ ؤخُاها ٖلحها  البِئت جإزحر بن. ْخغاؾتها ج
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ٓهاتها ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت  ْٚحر الٗغبُت اإلاجخمٗاث في اإلاغؤة الهُال٢ت مالثم ٚحر ٌٗخبر ْؤٖغاٝ ْج٣الُض ٖاصاث مً اإلاسخلٟت بم٩

  .اإلاُلٓب الخُٛحر بخضار ٖلى مصج٘

ٓن  ؤن اإلاغؤة ٞحها حؿخُُ٘ صاٖمت بِئت ٢ُْام ألاؾغة صازل مً ؤلاؾاءة اؾدئها٫ مً بض ٞال ٖاصلت بدُاة اإلاغؤة جخمخ٘ ْختى  ج٩
٩ا ٓا٢٘ َظا ْحُٛحر الخىمُت، في ٧امال قٍغ   ًخُلب ال

ً
  ٢ْخا

ً
  ْٖمال

ً
ٔ  ْعٞ٘ الخٗلُم وكغ ؾبُل في ظاصا  ٞغم ْتهُئت الش٣اٞت مؿخٓ

ت التزْص ٓاع ال٣غاءة ْبم٩اهُت باإلاٗٞغ ٍٓغ ؤي ٞةن لظا. ْاإلاىا٢كت ْالخ  بض ال اإلاجخم٘ في مكاع٦تها ؤْ اإلاغؤة ٖمل مجا٫ في ْجدضًض جُ

ٍٓغ مً ًىُل٤ ؤن ٓا٦ب قامل ْجدضًض جُ ا ٧اٞت في للمجخم٘ ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت البِئت في ْم ٓهاتها ٖىانَغ . ْم٩
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