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 ابً :الاسالمي لعربيا اإلاجتمع في ودورها الفلسفي الخطاب في اإلارأة صىرة
  رشد

ًا
 همىوحا

 ليبيا/  آلاسمريت بالجامعت آلاداب بكليت الفلسفت بقسم محاضر /  عريبي علي سالم أسماء الدكتىرة

 

 اإلالخص 

 حٔخبر والتي  الـهحرة مإلفاجه وأن داكتو اإلاجاى هصا في وأضاءه  أفهاضه ػتزضا ىدال مً, اإلاطأة  ىىل ضؿس ابً  ضؤٍت ٓلى للخٔطف البحث حهسف
ت  الو ، اإلاطأة مً مىقفه في ؿاملت و ماملت ضؤٍت فيها أفطزث قس والؼُاػُت وؤلاقخلازًت ؤلاحخمآُت الخُاة مجاالث  لهافت ؿاملت ٓلمُت  مىػٓى

طها اإلاطأة إلاىهْى بدىاوله ظمىه فالػفت ًٓ جمحز زق ضؿس ابً أن  ػُما  الوىء حؼلٍُ لىئ هسف لما.داكت ألاهسلس ي و ؤلاػالمي اإلاجخمٕ في وجحٍط
 اإلاجخمٕ لىْ ٓالت اليؼاء مىنل أن ٓلى ألس بل شلو ٓىس ضؿس ابً ًقف ولم اإلاجخمٕ في وزوضها اإلاطأة أهمُت مً ئلُه ىكوج فُما ضؿس  أبً ضأي ٓلى

 وهٕ بما  اإلاطأة  ىىل ضؿس ابً ضؤٍت أن وىللقا  ًمنً وبصلو, الخازمت اإلاطأة ئًاض ًٓ جذطج لم لهىجها  واإلاجخمٔاث اإلاسن في الفقط أػباب مً هى
 أدطيل ًٓ المُتؤلاغ اإلاسن جأدط في ػبب أجها ًطيل مان والتي ٓلطه في والؼُاػُت وؤلاحخمآُت ؤلاقخلازًت للمـنالث وىل لو ئػهاماث مً فيها

سة مخقسمت ضؤٍت ؿهلذ ، الىقذ شلو في ل ًهىنل قس وفٍط
ًا
ط مىهْى في ضؿس ابً فنط مً ألاػخفازة ًمنً هل ولنً. العمان شلو في ػباقا  اإلاطأة جحٍط

 ظماهه في باإلاطأة لقتاإلاخٕ اإلاـامل ماهذ وان الخاهط الىقذ في ؤلاػالمُت الٔطبُت اإلاطأة مـنالث لخل((  الخقلُسًت الىِطة))  اإلاجخمٕ قُىز مً
ذُت الخلىكُت ٓلى الخفاَ مٕ ظماهىا إلاـامل مقاضبت ت ضؿس ابً ضؤٍت بحن مقاضهت ئٓساز ئلى الؼعى في البحث أهمُت وجنمً.ظمً لهل الخاٍض  وضٍؤ

     . ظماهه ٓلى ضؿس ابً فنط جقسم ومسي الٔطبي واإلاغطب اإلاـطرل فالػفت بحن اإلاطأة كىضة إلأطفت الٔطبي اإلاـطرل فالػفت

 

 Abstract: 

The research aims to identify the vision of Ibn Rushd on women through the study opinions in this area and pure and 

famous writings, which is the Encyclopedia of scientific inclusive of all areas of social, economic and political life 

of the complete and comprehensive view of the position of women has been singled out, especially Ibn Rushd had 

been marked for philosophers of his time taking it to the theme of women and edited in the Andalusian society. 

It also aims to highlight the opinion of Ibn Rushd as reached by the importance and role of women in society was 

Ibn Rushd stop at that, but stressed that the fact that women are a burden on society is one of the causes of poverty 

in cities and communities because they did not come out for the maid women framework so that we can say that the 

vision of Ibn Rushd on women including the status of contributions and solutions to economic, social and political 

problems of his time, which was seen as the cause of the delay for other Islamic cities at that time, formed the 

advanced and unique vision may be a race at that time 

But you can take advantage of the thought of Ibn Rushd on the subject of women's liberation from the constraints of 

society (the traditional view) to resolve the Arab-Islamic women's problems at the present time and that the 

problems of women in his time approach to the problems of our time with the preservation of historical Privacy 

timeless. 

The importance of research in the quest to counter a comparison between the vision and the vision of Ibn Rushd 

philosophers Levant to see the image of women among the philosophers of the East and the Maghreb and the 

progress of the thought of Ibn Rushd on his time.                                                
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 الط ُم الط مً هللا بؼم
 

    :-اإلاقدمت

ل التي ؤلاحخمآُت الفئاث ألثر مً هيف اإلاجخمٕ في هلُبها جأدص لم الٔطبي مجخمٔىا في وداكت الُىم اإلاطأة لٔل        ىِض
 مْملهُه

ُفي الؼلم همً مىاقٔها ئ خالى ًٓ جأدطها وال الخٔلُم ًٓ جأدطها بحنم لِؽ,  قها  بصلو هقلس وئهما,  وؤلازاضيل الُى

ىسما,  اإلاجخمٕ ٓليها ًفطهها التي والخقلُسًت القاكطة الىِطة جلو  هفؼها واإلاطأة بل,  فقٍ الطحل هقلس ال,  اإلاجخمٕ هقىىل ٓو
ل
ًا
 هصه أن مً بالطغم,  ؤلاحخمآُت والٔالقاث وألاوالز البِذ زاةطة همً الٔمل فنطة اضجوحن التي اليؼاء جلو وداكت,  أًوا

س التي الخقسمُت الىِطة كلب في ئجها ئال,   الُىم الٔطبي واقٔىا مسضماث ًٓ داضحت جبسو ألافهاض ل جحخل أن اإلاطأة مً جٍط
ًا
 مىقٔا

ل وئهما,  فقٍ بُتها في لِؽ
ًا
اقت قسضة مً لها إلاا اإلاجخمٕ في أًوا ل لثحرة هىاقم حؼس أن ًمنً لبريل ًو

ًا
 ػسها ٌؼخٌُٕ ال أ ُاها

.  الطحل

 الاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ في وزوضها الفلؼفي الخٌاب في كىضتها وجحسًس اإلاطأة أهمُت لخىهُح أولى محاولت هى هصا وبحثىا

 كىضة ضػم الصي ضؿس ئبً دٌاب في اإلاطأة كىضة وهي,  ؤلاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ زادل بمهاهت جحِى ضؤٍت و قطاءة دالى مً
تها زباتها ٓلى اللىضة هصه فحافِذ للمطأة ومخقسمت واضخت  لصياو اإلاطأة مىهْى وفي الخاهط وقخىا  تى ضبما وئػخمطاٍض

ل ضؿس ابً الاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ في وزوضها الفلؼفي الخٌاب في اإلاطأة كىضة): بٔىىان بحثىا فُه ًسوضل
ًا
 أن هطيل(  همىشحا

ل ضؿس ابً فيها قاى قس بالطحل ومؼاواتها اإلاطأة  قىرل قوُت
ًا
ل قىال

ًا
ل ٓلطه ٓلى مخقسما

ًا
, ٓلُه الؼابقحن للفالػفت ومذالفا

ىضح  وجلىضاث أفهاض ئلى حٔىز داكت وألاهسلس ي ؤلاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ في اإلاطأة حِٔـها ماهذ التي الترزي  الت أن ٍو

ل قبلُت زقافت مً آلاباء وضثها وداًئت مىضوزت  ًىِط ضؿس وابً, الخجاضب دالى مً واإلاهاضاث الفواةل الدؼاب مً اإلاطأة مْملضِضل ْملثُه
ا ألثر بىِطة ئليها اث مً اإلاطأة جحطضث ئشا ئال للمجخمٕ ضقي ال أن ًطيل  ُث الؼابقحن الفالػفت مً جقسمًا  جقُسها التي الوغًى

 اإلاطأة لقوُت ٌٔطن وهى ضؿس وابً, ٓلطه مً الفترة جلو في للمطأة الخقلُسًت الىِطة ججاوظه ٓلى ًسى مما. ٓليها وجماضغ
ا ًخجه ا اإلأاؾ الىاقٕ ئلى فىضًا ىاحه ٓلطه، واقٕ ئلى البىاء هقسه دالله مً ًىحه لهي الفلؼفي القىىل ٓلى شلو في مٔخمسًا  ٍو

. اإلاسًىت في الخنم زفت اإلاطأة جىلي ئمهاهُت ئقطاض ًٓ فيها ًتراحٕ ال هقسًت ٓقلُت بىِطة للمطأة اإلاخسهُت الىِطة

:-  البحث مشكلت

ت اإلاؼألت اإلاطأة حٔخبر  اإلاطأة ويحٔا التي الىقذ ففي,  منها ؤلاػالمُت ػُما وال الـٔىب ولصلو الفالػفت مافت لسي الخٍُى

سم لخقىقها هوم مً الٔطبُت ُفي الؼلم مً هلُبها أدصها ٓو  في الجسًسة ألافهاض ًٓ البحث مً البس مان, اإلاجخمٕ في الُى
 مل دلىكُت مخىاػحن اإلاخقسمت السوىل وؿٔىب هِم بخقلُس والـٔىب ألاهِمت بٔى فأدصث, لها اإلاجخمٕ هِطة حغحر

 ػخيبايئ محاولت, القسًمت الٔطبُت قافخىار في ةألاكُل وألافهاض ألاضاء ٓلى لخٔطف البحث هصا حاء لصا, زقافت ومل مجخمٕ
  ىىل ضؿس ابً أفهاض ئػخٔطان في البحث هصا مـهلت ثحأ شلو هإ وفي, مجخمٔىا وواقٕ ضهآم جىاػب حسًسة أفهاض

 .الٔطبي اإلاـطرلو الُىهان فالػفت مً بغحره ومقاضهتها اإلاطأة
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:-   البحث أهداف

 وفنط الٔطبي اإلاغطب مً ضؿس ابً فنط بحن مقاضهت وئٓساز اإلاطأة  ىىل ضؿس ابً أفهاض ٓلى الخٔطف ئلى البحث هصا هسف

 ضؿس ابً لها جلسي التي القواًا أهم واػخٔطان (ػِىا وابً الفاضابي) الٔطبي اإلاـطرل و( وأضػٌى أفالًىنل) الُىهان فالػفت
 ضػمه شياى وزوضها ٓلطه في للمطأة ضؿس ابً هِطة جقسم مسي جىهُح محاولت ئلى البحث هصا هسف لما,اإلاطأة قوُت  ىىل

. داكت الاهسلس ي و الاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ اإلاسًىت زادل لها

:- البحث أسئلت

  ؟ ضؿس ئبً بدٌا في  المت جلبح ان أو حٔمل أن للمطأة ًجىظل هل -ٔ
  ؟ ضؿس ابً ٓىس اإلاطأة مهاهت هاوىلثي فقهي هباج هىاك هل -ٕ

 ظماهه في اإلاطأة مـامل و قواًا ماهذ وان الُىم الٔطبُت اإلاطأة ومـنالث قواًا  ل في ضؿس ابً أفهاض مً الاػخفازة ًمنً هل -ٖ
ذُت الثقافُت الخلىكُت ٓلى الخفاَ مٕ ظماهىا في اإلاطأة إلاـامل مقاضبت    ؟ ظمً لهل والخاٍض

   :-البحث حدود

 مهاهت البحث ًحسز لما, اإلاطأة مً مىقفه ٌـمل لصيوا ضؿس ابً ٓىس اعيؤلاحخم الجاهب زضاػت بخحسًس تهخم البحث و سوز
 ػتبسضا ئهخمذ التي ًتالعمً الفترة بخحسًس البا ثت قامذ ولقس,  الاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ في وزوضها ؤلاػالمي الفقه في اإلاطأة

. اللجطيل الؼابٕ القطنل في وهي ضؿس ابً ٓلط في اإلاطأة

:- البحث أهميت

 مؼاهمت ضؿس والبً. اإلاطأة لها جخٔطن ظالذ وال حٔطهذ التي اإلاجخفت الىِطة بسى الخقسمُت الىِطة ججسًس في أهمُت وللبحث
 اإلاجخمٕ في باإلاطأة النهىن في حازة محاوالث له ماهذ  ُث. للمطأة الىِطة حغحر في فنطيل وـاي مً له إلاا الجاهب هصا في

طهاو داكت ألاهسلس ي و الاػالمي الٔطبي  الخُاة في حسواها ضؿس ابً لىِطة أن والؿو اإلاىضوزت الخقلُسًت الىِطة مً جحٍط

. الاحخمآُت

:- البحث مىهجيت
تاى ألابحار مً البحث هصا ٌٔخبر  دالى مً اإلاطأة  ىىل ضؿس ابً لفنط السضاػت في  واإلاقاضنل الخحلُلي اإلاىلج ئجبٔذ لصلو هٍِط

 جحلُل في  الىكفي الخحلُلي اإلاىلج اجبٔذ  ُث,  البحث  ىضلم جذم التي اإلألىماث وئهخقاء واإلاطاحٕ اإلالاض ئلى الطحْى
 لما, انوالُىنل واإلاغطب اإلاـطرل فالػفت بحن أي والغطبي الـطقي اإلاجخمٕ في اإلاطأة ووكف باإلاطأة الخاكت ضؿس ابً أفهاض

 ئًاض وفي. ومقاضهتها لهم الفلؼفُت قاالثالم وأهم اإلاطأة مً ضؿس وابً ػِىا وابً الفاضابي مىقف اي اإلاقاضنل اإلاىلج اهخلجذ
ل شلو

ًا
ل اإلاطأة في وأضػٌى أفالًىنل أضاء ضؿس ابً هقس في الىقسي اإلاىلج ئػخذسمذ أًوا

ًا
 والبِئت ؤلاػالمُت البِئت بحن الفطرل مبِىا

ل آخمسث لما ,الُىهاهُت
ًا
ل البحث ًهىنل  تى الثراث ولخب ألاكلُت اإلالازض ٓلى السضاػت هصه في أًوا

ًا
 .مىزقا

ىقؼم  :ًلي ما هي مبا ث زالزتو  مقسمت ئلى البحث ٍو

.  ((مقاضهت زضاػت..ػِىا وابً الفاضبي)) الٔطبي اإلاـطرل فالػفت مً وهماشج ضؿس ابً فنط في اإلاطأة مهاهت: ألاوىل اإلابحث

 .((مقاضهت زضاػت) اإلاطأة لسضاػت وأضػٌى أفالًىنل مً ضؿس ابً قفمى: الثاوي اإلابحث
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 .  داكت ألاهسلس ي..ؤلاػالمي الٔطبي اإلاجخمٕ في اإلاطأة زوضل أهمُت :الثالث اإلابحث

ل
ًا
.      واإلاطاحٕ للملازض وقاةمت رالبح ئليها جىكل التي الىخاةج أحملذ وفيها الخاجمت وأدحرا

 

 الفارابي..العربي اإلاشرر  فالسفت مً هماوج و ⃰رشد ابً فكر في اإلارأة مكاهت : ألاوو  اإلابحث
 (( مقارهت دراست))  ⃰ سيىا وابً ⃰

 فيها ضأًه فٔطن. ٓلطه لقواًا الفلؼفُت مٔالجاجه أزىاء اإلاطأة بقوُت الؼابقحن، الفالػفت مً لغحره ضؿس ابً ئهخم        

قت ؿط ها ل فلؼفُت بٌٍط
ًا
ُت فيها مثأزطا . ((اإلاقخلسوجهاًت اإلاجتهس بساًت))ففي .أفالًىنل حمهىضٍت في حاء وبما ؤلاػالمُت بالـٓط

ٔطن الفقهُت الجىاهب مذخلف مً اإلاطأة ًٓ ًخحسر ا حٔطن لما. ٓلُه الؼابقحن الفقهاء ألضاء فيها َو  في اإلاطأة لقوُت أًوًا
.  (( ألفالًىنل الؼُاػت))  لخاب ؿط ه وهى مإلفاجه ئ سي

 اإلاطأة مهاهت  ىىل ضؿس ابً أوضزها التي الىلىق دالى مً لها اإلاهاهت هصه وجأحي ضؿس ابً فنط في مخمحزة مهاهت اإلاطأة ا خلذ  

 غحر هِطة اإلاطأة ئلى هِطوا قس ٓلُه ًًالؼابق الفالػفت مان فاشا فنطه، وأكالت ٓمق مسي جبرظ والتي. ؤلاػالمي اإلاجخمٕ في
ٔت ومقاكس الٔقل مىٌلق مً ئهلافها في ًترزز لم ضؿس ابً فان الطحل، وبحن بُنها ٓازلت . ؤلاوؼاهُت الخُاة وججاضب الـَط

 ..العربي واإلاغرب اإلاشرر  فالسفت بين اإلارأة  مكاهت -

 اإلاطأة كىضة وفهم مٔطفت وهي أػاػُت هقٌت هىضح أن ٓلُىا ضؿس ابً فنط في اإلاطأة مهاهت  قُقت هفهم أن أضازها وئشا

بت ًلؼىفف ٓلى الؼابقحن الٔطب الفالػفت مإلفاث في  ؤلاؿاضة مً البس شلو وفي. مٔهم ئدخلف أم ضؿس ابً ئجفق وهل. قًط

                                                           
ٌِض فٟ لغغجخ ( Averroes)٠ٍُمت أثٛ ا١ٌٌٛض ٠ٚلزٙغ ثبؿُ ٘ٛ أثٛ ا١ٌٌٛض ِذّض ثٓ أدّض ثٓ ِذّض ثٓ عكض : اثٓ عكض )*(- ُٚ فٟ فزغح اٌؼصٛع اٌٛؿطٝ، 

أٔظغ اثٓ أثٟ أص١جؼخ، ػ١ْٛ أٔجبء فٟ . ٚ٘ٛ ِب ارفك ػ١ٍٗ اٌّئعسْٛ فٟ عٚا٠برُٙ ٚطوغرٗ اٌؼض٠ض ِٓ اٌّصبصع اٌزبع٠ش١خ( فٕٙٔٔ()٘ـٕٓ٘)ؿٕخ 

اثٓ األثبع، اٌزىٍّخ ٌىزبة اٌصٍخ، ػؼد : أٔظغ أ٠عبًا . 7ٖٓ، مٕٔٔجالء، ثلبع ػٛاص، ط، وظٌه اٌظ٘جٟ، ؿ١غا ػالَ ائٕٕ، مٖغجمبد األغجبء، ط

ػبف أثٛ ا١ٌٌٛض فٟ ظً أؿغح وبٔذ ِٓ أػغق األؿغ األٔضٌـ١خ اٌزٟ وبْ ٌٙب كؤْ فٟ اٌـ١بؿخ ٚااللزصبصع . ٖ٘٘ف، م9٘ٙٔ، اٌمب٘غح، ٕاٌذـ١ٕٟ، ط

ب، ٚعس اثٓ عكض اٌفمٗ ٚاٌذض٠ش ٚاٌؼمبئض ٚأصاة اٌٍغخ اٌؼغث١خٚ اٌطت، ٠ٚظوغ اثٓ أثٟ أص١جؼخ، أْ ٚاٌفمٗ ٚاٌمعبٖ، ٟٚ٘ أؿغح ػاسغح ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼغفخ أٞ ظًا

ا فٟ ػٍَٛ اٌطت اٌظٞ أسظٖ ػٓ أثٟ جؼفغ ٘بعْٚ، أِب فٟ اٌفمٗ، ٠غٚٞ اثٓ األثبع ٚوظٌه اثٓ أثٟ أُص١جؼخ ٚاٌظ٘جٟ، أْ اثٓ عكض  اثٓ عكض وبْ ِز١ّؼًا

ِض ثٓ عػق، ٚأٌف ف١ٗ وزبة ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض، ٠ٚظوغ ػٕٗ أٔٗ وبْ ػٍٝ ِؼغفخ ٚاؿؼخ فٟ ػٍَٛ اٌذض٠ش، صعؽ اٌفمٗ ػٍٝ ٠ض اٌذبفع أثٟ ِخ

ب ٚثؼض أْ ارفك اثٓ عكض اٌؼٍَٛ رٛجٗ اٌٝ صعاؿخ ػٍُ اٌىالَ ٚاٌفٍـفخ، ٠ٚظوغ أٔٗ أسظ اٌفٍـفخ ػٓ اثٓ ِبجخ فٟ د١ٓ ٠غفط اٌجؼط ا٢سغ ٘ظا ًِا . اٌغأٞ رّب

لض ٞ أٔٗ وبْ ٠عغة ثٗ اٌّضً فٟ اٌؼٍَٛ اٌفٍـف١خ ٚػٍُ اٌىالَ، ٠ُٚغٚٞ اٌظ٘جٟ أٔٗ رٛفٝ فٟ صغغ، ٚلجً فٟ عث١غ األٚي صْٚ أْ ٠ذضص اٌـٕخ ٠ٚٚذىٟ اٌظ٘ت

ؿجت وبٔذ األؿجبة ِزؼضصح ٌٚىٓ أعجخ األلٛاي رظ٘ت اٌٝ اٌمٛي أْ . ِبد اٌـٍطبْ ثؼض ثلٙغ، ٚثظٌه رٕزٟٙ د١بح اثٓ عكض، أِب ػٓ ٔىجخ لبظٟ لغظ١خ

.ٔىجخ اثٓ عكض ٟ٘ ِـئٍخ ؿ١بؿ١خ ٚال ٠ـزجؼض طٌه
 

 

، ٚوبْ أثٖٛ لبئض ج١ق، ٟٚ٘ ِض٠ٕخ ِٓ ثالص اٌزغن فٟ أعض سغاؿبْ، ِض٠ٕزٗ فبعاة، ٘ٛ أثٛ ٔصغ ِذّض ثٓ ِذّض ثٓ أٚػٌغ ثٓ غغسبْ: اٌفبعاثٟ )*(-

، ْ اثٛ ٔصغ اٌفبعاثٟ ف١ٍـٛفبًا وبِالًا ٚاِبِبًا فبظالًا ارمٓ اٌؼٍَٛ اٌذى١ّخوب، وبْ ثجغضاص صُ أزمً اٌٝ اٌلبَ ٚألبَ ثٙب اٌٝ د١ٓ ٚفبرٗ،ٚ٘ٛ فبعؿٟ إٌّزـت

ٚػٍُ ثبألِٛع ، ٚوبٔذ ٌٗ لٛح فٟ صٕبػخ اٌطت، ٠ـ١غ ؿ١غ اٌفالؿفخ اٌّزمض١ِٓ، ِزجٕجبًا ػٓ اٌض١ٔب، لٛٞ اٌظوبء، ػوٟ إٌفؾ، ٚثغع فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ٠بظ١خ

ادضاّ٘ب اٌّؼغٚف ، ٚفٟ اٌؼٍُ اٌّضٟٔ ٌٗ وزبثبْ، اٌؼٍُ اإلٌٟٙ، ادصبء اٌؼٍَٛ، ِٓ أُ٘ ِئٌفبرٗ، اٚال دبٚي جؼئ١بٔٗ، ٌُٚ ٠جبكغ أػّبٌٙب، اٌى١ٍخ ِٕٙب

 . ٖٓٙم، ػ١ْٛ األٔجبء فٟ غجمبد األغجبء، اثٓ أثٟ أص١جؼخ، أٔظغ، ٚاألسغ اٌّؼغٚف ثبٌـ١غح اٌفبظٍخ، ثبٌـ١بؿخ اٌّض١ٔخ

، 9ٓٔم اثٓ سٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ٘ـ 7ٖٓؿ١ٕب، ٠ٍُمت ثبٌل١ز اٌغئ١ؾ ٌٚضٖ فٟ أفٕلخ ؿٕخ ٘ٛ أثٛ ػٍٟ اٌذـ١ٓ ثٓ ػجض هللا ثٓ ػٍٟ ثٓ : اثٓ ؿ١ٕب )*(-

ّْ ٚالصرٗ وبٔذ فٟ ؿٕخ . ٕٙٗ  –ٖٔٗاٌمفطٟ، أسجبع اٌؼٍّبء، م: أٔظغ وظٌه ٘ـ، ٚرٛفٟ فٟ 7ٖ٘ثذـت عا٠ٚخ اثٓ سٍىبْ، ٠ٚغٜٚ اثٓ أثٟ أص١جؼخ أ

 .ٖٔاألغجبء، م اثٓ اثٟ أص١جؼخ، ػ١ْٛ األٔجبء فٟ غجمبد٘ـ 8ٕٗؿٕخ 

ٚأفٕلٗ ٟ٘ لغ٠خ ِٓ ثشبعٜ .٠ٚزفك اثٓ سٍىبْ ٚاٌمفطٟ فٟ ربع٠ز ٚالصح اٌل١ز اٌغئ١ؾ اثٓ ؿ١ٕب ٚلض اسزٍف فٟ ربع٠ز ٌِٛضٖ ثذـت اٌغٚا٠بد اٌزبع٠ش١خ

ُِٗ وبٔذ ِٓ رٍه اٌمغ٠خ أِب أثٖٛ ِٓ ثٍز ػطب، صاع اٌمٍُ، ث١غٚد، اٌجؼء كٙبة اٌض٠ٓ اٌذٕجٍٟ، كظعاد اٌظ٘ت فٟ أسجبع ِٓ ط٘ت، ِصطفٝ ػجض اٌمبصع  أ

ٚرظوغ ثؼط  .ِٚب ثؼض٘ب 7٘، م98ٔٔاٌج١ٙمٟ، ربع٠ز دىّبء اإلؿالَ، ِذّض ػٍٟ، صاع اٌؼٍُ، اٌّال١٠ٓ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، : ، وظٌهٕٖ٘اٌغاثغ، م

ٚاؿزغً ثبٌزصٛف ٚرٌٛٝ اٌؼًّ أصٕبء أ٠بِٗ  اْ أثٝ عجالًا ِٓ أً٘ ثٍز، أزمً ف١ٙب اٌٝ ثشبعٜ فٟ أ٠بَ ٔٛح ثٓ ِٕصٛع"اٌّصبصع اٌزبع٠ش١خ اٌزٟ جبء ف١ٙب 

 "ثٙب ثمغ٠خ ٠مبي ٌٙب سغِض١ٓ، ِٓ ظ١بع ثشبعٜ، ٟٚ٘ ِٓ أِٙبد اٌمغٜ، ٚثمغثٙب لغ٠خ ٠مبي أفٕلخ، رؼٚط أثٟ ِٕٙب ثٛاٌضرٟ، ٚلطٓ ثٙب ٚؿىٓ ٌٚٚضد

  .ٖاثٓ أثٟ أص١جؼخ، غجمبد األغجبء، م: وظٌه ،9، م٠ٔ9ٕ٘ذ١ٝ أدّض اٌىبكٟ، ٔىذ فٟ أدٛاي اٌل١ز اثٓ ؿ١ٕب، أدّض فئاص األ٘ٛأٟ، اٌمب٘غح، 

 



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

9 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 اإلاطأة قوُت جىاوال قس الٔطبي اإلاـطرل فالػفت مً وهما ػِىا وابً مالفاضابي ٓلُه الؼابقحن الفالػفت لسي هجس لً أهىا ئلى

 . ضؿس ابً به جىاولها الصي بالٔمق

 :- الفارابي فكر في اإلارأة مكاهت -

جم مٕ فيها حؼاوث مطجبت في اإلاطأة وهٕ الصي الفاضابي سٓى)) ,والجهاى العُه  اإلاطأة ًٓ ألاػطاض لخم ئلى الفاهلت اإلاسًىت ضةِؽ ٍو

. (1(( ) والجهاى اللبُت مً وأمثالهً

 :-سيىا ابً فكر في اإلارأة مكاهت -

 بىاء في وزوضها اإلاطأة ًٓ ًبحث هجسه,  ػِىا ابً الطةِؽ الـُر فنط في مهاهتها و اإلاطأة كىضة ًٓ الخسًث أضزها ما وئشا    
 ألامط وشاث اإلاسًىت أضمان مً حىهطيل ضلً آخبرها  ُث ((أهله الطحل ػُاػت )) فلل في (( الؼُاػت لخاب )) مإلفه في  اإلاجخمٕ

ل )): ًقىىل والخصض الفٌىت مً النثحر بها بىِطة ٓنها ًخحسر ػِىا ابً و. أفالًىنل الُىهاوي الفُلؼىف ٓىس مىحىز مان  ئنّن
نت هي اللالخت العوحت لنه، في الطحل ؿٍط  البِذ، لـئىنل اإلاسًط بمجزلت هِطه في فهي ،(2(() ض له في ودلُفخه ماله، في قُمخه مُه

 لخابه في شلطها كفاث بٔسة جخحلى أن للمطأة البس مان أهه ػِىا ابً ضأي لصلو، ألامط مان وإلاا مٔاملتها،  ؼً وحب لصلو
ُت، اإلاخسًىت الٔاقلت اليؼاء ودحر )): ًقىىل لما بُنها مً والتي ((الؼُاػت)) ُّن ت اللؼان، القلحرة الىزوز، الفاًىت، الخ  اإلاٌآو

 أدالقها، بجمُل ظوحها أ عان وججلى بخسبحرها، ةقلُل وجنثر الخسبحر، جحؼً الخبِب، الىاصخت الغُب، ألامُىت الٔىان،

ي
ّن
 الطحل واحباث ًٓ فُلؼىفىا ٌغفل ولم اليؼاء، أفول ػِىا ابً ًحسز اللفاث بهصه ،(3(()..مساضاتها بلٌُف همىمه وحؼل

ل ًهىنل أن فاؿتري ظوحخه، هحى
ًا
فا ل ؿٍط

ًا
مازها، الطحل، ػُاػت ضأغ فالهُبت )):ًقىىل هُبخه جصهب ال  تى فاهال  ألامط يوه ٓو

ل الصي ت مل به ٌؼسّن
ّن
ل الطحل مً ججٔل التي هي والهُبت ،(4(() دل

ًا
قىىل اإلاجزلُت، الؼُاػت إلزاضة قاةسا  ػُاػت وحماْ)) :ػِىا ابً ٍو

 جحسزىا وقس الهُبت ،(5(() باإلاهم داًطها وؿغل الخامت، والنطامت الـسًسة، الهُبت: وهي أمىضل زالزت وػٍ ًحؼم أهله، الطحل
لُه أدالقي، مبسأ فهي النطامت وأما ٓنها  اإلاطأة ؿغل ًخلل أن فهى باإلاهم، الخاًط ؿغل وأما لطامخه، ٓلى ًحافّ أن ٓو

 بىِطة مجخمٔه وفي ظماهه في للمطأة ًىِط مان ػِىا ابً أن وهى  بهل ٌٔني وهصا بُتها، ؿئىنل وجسبحر أوالزها، بؼُاػت

فاى ومطبُت اإلاجزىل مسًطة بمثابت آخبرها رحي الص يء بٔى جقلُسًت حصض, ألًا  الباى، ودالُت الٔاًلت اإلاطأة مً ػِىا ابً ٍو
ىضح ً الخبرج ػىيل لها هم ال أن ٍو قىىل لنطامتها مؼخلغطة والخفنحر الٔقل قلُلت جهىنل بصلو وهي والتًز  ئشا اإلاطأة ئن )): ٍو

ىتها للطحاى الخلسي ئال هم لها ًنً لم الباى، دالُت الـغل، ػاقٌت ماهذ  اإلاطأة ئلى ًىِط ػِىا ابً ئن (.6(() بهُأتها والخبرج بٍع
ُفت أقخلطث  ُث, ضؿس ابً ٓىس هي ٓما مذخلفت هِطة اةف وجأزًت ؤلاهجاب ٓلى فلؼفخه في اإلاطأة ُو  والىاحباث الُى

فاى جطبُت ئلى باإلهافت اإلاجزلُت  والصي الفاضابي أما. الخازمت بمؼخىيل ةاإلاطأ حٔل الطةِؽ الـُر بأن القىىل ٌؼخسعي مما. ألًا

ل اإلاطأة قوُت ًىلي لم ((أفالًىنل حمهىضٍت)) مً ًقخبؽ مان
ًا
ل اهخماما

ًا
 بِىما. اإلاطأة ًٓ الىِط غى بل. الفاهلت مسًيخه في لبحرا

ٔتالف في حاء وما أفالًىنل حمهىضٍت في حاء ما بحن الخىفُق و اوىل اإلاجخمٕ في اإلاطأة أهمُت بابطاظ أهخم ضؿس ابً  ؤلاػالمُت َض

 .العواج في الـْط وئجباْ بالطحل ومؼاواتها وزوضها اإلاجخمٕ في اإلاطأة أهمُت ًذم فُما
                                                           

 (ٔ )
. ٖف، مٕٙٓٓ، (غ.ص)اٌفبعاثٟ، عؿبٌخ فٟ اٌـ١بؿخ، ِذّض ػٍٟ أؿجغ، صاع اٌزى٠ٛٓ، صِلك، ؿٛع٠ب،  -

(ٕ)
 .79، مػٍٟ ِذّض اؿجغ/ ص، رمض٠ُ ٚظجػ ٚرؼ١ٍك، ، فصً ؿ١بؿخ اٌغجً أٍ٘ٗوزبة اٌـ١بؿخ، ثٓ ؿ١ٕبا -

(ٖ)
.  79، م، اٌـ١بؿخوزبة ، ثٓ ؿ١ٕبا-

(ٗ)
 .8ٓ، ماٌّصضعاٌـبثك -

(٘)
 .79، مِصضع ؿبثك،وزبة اٌـ١بؿخ ، اثٓ ؿ١ٕب -

(ٙ)
 . 8ٔ، ماٌّصضع اٌـبثك -
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   :-اإلارأة مً (⃰ )الصفا إخىان مىقف -

 الطحل بحن باإلاؼاواة جإمً ال ولنً ضؿس، ابً هِطة مً وجبخٔس جقترب بىِطة اإلاطأة ئلى ًىِطون اللفا ئدىان هجس  حن في

 ًلِب ما هى شلو في وحجتهم. اإلاطجبت في بٔسه جأحي ولننها الطحاى، ٓىس ٓنها جقل ال ئًجابُت بمعاًا جخمخٕ ماهذ وئن واإلاطأة

جب جيبص أن ًجب اإلاطأة فهصه)) :  ًقىلىنل  ُث بالتربُت حهلواى الخٔلُم في الىقم مً اإلاطأة  ػهلت ألجها. جذالٍ أال ٍو

. الخٔبحر صح ئن الهاةىاث أزوى مطجبت في اإلاطأة ًؤىنل شلو في وهم (7)(( الٔقىىل فخفؼس الاػخفازة،

. العملي الجاهب مً والرحل اإلارأة بين اإلاساواة -

طيل للمطأة ًيخلط ضؿس ابً      ُفتها جقخلط وال اإلاهام ببٔى القُام في الطحل حـاضك الٔملي الجاهب مً أجها ٍو  ٓلى ُو

قىىل  قها في الىاحبت واإلاهام ؤلاهجاب ماى حيؽ مً هي بأٓمالها اإلاسًىت في اليؼاء جقىم أن ًصح))  : ٍو  بها ًقىم التي ألٓا

 بٔى في مىه مهاضة ألثر اليؼاء ماهذ وئن (8)(( هصا وغحر و الماث وفُلؼىفاث محاضباث بُنهً مً فُهىنل بُٔنها أو الطحل
 اإلاطأة جهلف أن ًمنً ألاقىيل هى الطحل أن وبما, والخُاًت ماليؼُج ألادطيل اللىآاث وبٔى وألالخان ماإلاىػُقى اإلاهام

م بىفؽ اإلاسًىت في اليؼاء ًقمً أن( ⃰) البسًهي مً)) : ًقىىل, الطحل بها ًقىم التي ماىألْا مً مـقت أقل بأٓماى  التي اىألٓا

ل أي] منهم أهٔف أجهً بما أهه ئال, الطحاى بها ًقىم
ًا
ماى مً ًهلفً أن ًيبغي فقس,[حؼمُا  ًىضح وهصا( 9)(( مـقت بأقلها ألٓا

 جلبح أن الاػخٔساز و ؼً الصماء جمخلو مً اليؼاء مً ًهىنل أن ًمىٕ ال هصا فان شلو ومٕ, الفطز ٓلى البِئت جأزحر مسي

لمها اإلاطأة اهٌهاز ٓلى زلُل وهصا,  الماث اليؼاء جهىنل أن  طمذ الـطاتٕ بٔى نأ ئال, ضةاػت وكا بت  المت  جلو في ُو
ل اإلاطأة أكبحذ أن شلو مً أبٔس ئلى ألامط حٔسي بل, له واإلأاكطة ضؿس ابً ٓلى الؼابقت الفترة

ًا
ل ٓبئا

ًا
 ومان اإلاسًىت ٓلى زقُال

ل ئهمالها
ًا
قىىل, زنالم دطاب في ػببا  ابً أن بل (10)((الثغىضل وأهل البراضيل ػالني مً فصلو الخطب كىآت في اؿترالهً وأما)) : ٍو

اث اليؼاء أن ًجس ضؿس خفىقً مُٔىت أٓماى في بآض قىىل الطحاى ٓلى زائهاأ في ٍو  فان هصا ٓنؽ ألامط مان وئن )): شلو في ٍو
فاى لتربُت, الغالب في الطحاى لها ًتهُأ ال أفٔاى أحل مً مهُئاث اإلاسًىت في ًنً ئهما اليؼاء قىىل( 11)((ألًا ل ٍو

ًا
 مان وئن)) :أًوا

ل أؿس اليؼاء مِٔم
ًا
صهب (12)((وغحرهما والخُاًت اليؼُج كىآت في لما اللىاتٕ بٔى في الطحاى مً  صقا  ابً ضؿس ابً ٍو

 به داكت قسضاث واإلاطأة الطحل مً لهل مان وئن مثله ئوؼان واإلاطأة ئوؼان فالطحل وا س هْى واليؼاء الطحاى أن ئلى ضؿس
                                                           

(
* 

)
ٚاجزّؼذ ػٍٝ اٌمضؽ ، ُٚ٘ ِجّٛػخ رؤٌفذ ثبٌؼلغح ٚاٌصضالخ، ٚأثٕبء اٌذّض، ٚأً٘ اٌؼضي، ٚسالْ اٌٛفب، ٠ـّْٛ اسٛاْ اٌصفب، اسٛاْ اٌصفب -

، ٚاسزٍطذ ثبٌعالالد، ٚػػّٛا أْ اٌلغ٠ؼخ صٔـذ ثبٌجٙبالد، ٚظؼٛا ألٔفـُٙ ِظ٘جبًا ، ٚطٌه ثبٌجصغ فٟ اٌمغْ اٌغاثغ اٌٙجغٞ، ٚإٌص١ذخٚاٌطٙبعح 

ٚثضٛا ف١ٙب  ،فمض دصً اٌىّبي؛ ٌظٌه أٌفٛا عؿبئٍُٙ ٚوزّٛا أؿّبئُٙ، فؤعاصٚا رط١ٙغ٘ب ثبٌفٍـفخ؛ ِؼزمض٠ٓ أٔٗ ِزٝ أزظّذ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌلغ٠ؼخ اٌؼغث١خ

اال اْ ، ٠ٚـزلٙض ثٙب فٟ غ١غ ِٛظؼٙب، فبأل٠بد ٚاألدبص٠ش رذلٝ ث١ٓ اٌؼجبعاد اٌفٍـف١خ دلٛاًا ، ِؼجٛا ف١ٙب اٌض٠ٓ ثبٌفٍـفخ ِؼجبًا غ١غ ؿبئغ، ِٓ وً فٓ 

اعجغ اٌٝ ِب وزت ،ٞ ٚاٌزبع٠شٟ ٚاألصثٌٟٚٙب كؤٔٙب اٌفٍـف، ٚأٔٙب ٌؼبِخ اٌّضمف١ٓ، ٌٙظٖ اٌغؿبئً كؤٔٙب اٌفٍـفٟ ِٓ د١ش رؼج١غ٘ب ػٓ اٌؼصغ اٌظٞ وزجذ ف١ٗ

-٘ـ 7ٖٗٔ، غجؼخ ِصغ، ٚاٌّغدَٛ ػوٟ ثبكب ٌغؿبئً اسٛاْ اٌصفب، غٗ دـ١ٓ ثه / ص، ٚوظٌه ِمضِخ، ػٓ اسٛاْ اٌصفب فٟ صائغح اٌّؼبعف اإلؿال١ِخ

، 9ٖ8َٔ،اٌمب٘غح، ِطجؼخ ٌجٕخ اٌزؤ١ٌف ٚاٌزغجّخ،ع٠ضِٖذّض ػجضاٌٙبصٞ أثٛ / ص، ٔمٍٗ اٌٝ اٌؼغث١خ، صٞ ثٛع/ أ،ٔمالًا ػٓ ربع٠ز اٌفٍـفخ فٟ اإلؿالَ، 9ٕ8َٔ

 .9٘م
(7)

 . 9ٕ٘، م  ٗ، ط 7ٗٔم ،  ٖ، ط ( د.ص)، ( غ.ص)ث١غٚد ، عؿبئً أسٛاْ اٌصفب ٚسالْ اٌٛفبء  -
(8)

، 998َٔ، ٔغ، ث١غٚد، ٌجٕبْ، ِغوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ، أدّض كذالْ/ ص، ٔمٍٗ ػٓ اٌؼجغ٠خ اٌٝ اٌؼغث١خ، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ، اثٓ عكض -

  .ٙ٘ٗ-٘٘ٗم، فئاص ػوغ٠ب، اٌجّٙٛع٠خ، أفالغْٛ، أٔظغ، ٕٚ٘ب ٠زفك اثٓ عكض ٚأفالغْٛ فٟ اٌجّٙٛع٠خ، ٕٗٔم

ٚثٛجٗ ػبَ ِب ٠جضٚ ٌٍظ٘ٓ ، Evident، ٚاٌجض٠ٟٙ، ٚرؼٕٟ ٚظٛح األفىبع ٚاٌمعب٠ب ثذ١ش رفغض ٔفـٙب ػٍٝ اٌظ٘ٓ، Evidence، ثضا٘خ: ثض٠ٟٙ )*(-

لع١خ أٚ ِجضاء ٠ـٍُ ،   Exiom، ٚاٌجض١ٙ٠خ، (اٌزؼغ٠فبد ٌٍجغجبٟٔ)، ٚ٘ٛ أ٠عبًا اٌظٞ ال ٠زٛلف دصٌٛٗ ػٍٝ ٔظغ ٚوـت، ن أٚ رغصصألٚي ٍٚ٘خ صْٚ ف

 ،ِجّغ اٌٍغخ اٌؼغث١خ، اثغا١ُ٘ ِضوٛع، اٌّؼجُ اٌفٍـفٟ. وبٌّجبصة اٌؼم١ٍخ ٚاأل١ٌٚبد ٚاٌعغٚع٠بد، ثّٙب ألّٔٙب ٚاظذبْ ثظارّٙب ٚال ٠ذزبجْٛ اٌٝ ثغ٘بْ 

 .ٖٔم، 979َٔ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌلئْٛ اٌّطبثغ األ١ِغ٠خ
(9)

  .ٔفؾ اٌصفذخ، اٌـبثكصضع اٌُ -
(ٔٓ)

  .ٕ٘ٔ-ٕٗٔم، اٌـبثكصضع َ، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ، ثٓ عكضا -
(ٔٔ)

  .ٔفؾ اٌصفذخ، اٌـبثكصضع اٌُ -
(ٕٔ)

  .ٔفؾ اٌصفذخ، اٌـبثكصضع اٌُ -
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ل ًهىنل الجؼسًت بقىجه فالطحل
ًا
ماى ألزاء مهُئا ل ألثر جهىنل قس اإلاطأة فان الىقذ هفؽ وفي اإلاطأة مً ألثر الـاقت ألٓا

ًا
 في   صقا

قىىل. وغحرها والخُاًت واليؼُج واإلاىػُقى الفً مثل أدطيل أٓماى  في وا س هْى والطحاى أجهً حهت مً اليؼاء ئن)) :شلو في ٍو

 أن أٓني. الادخالف بٔى ٓنهم ادخلفً وئن[ ؤلاوؼاهُت الغاًت في أي] فيها وئًاهم ٌـترلً بالوطوضة نفاهه, ؤلاوؼاهُت الغاًت
ل ألثر الطحاى

ًا
ماى في لسا ل ألثر اليؼاء جهىنل أن اإلامخىٕ غحر مً ًنً لم وئن اليؼاء مً ؤلاوؼاهُت ألٓا

ًا
ماى بٔى في  سقا  ألٓا

ًِ لما ملتها الطحل أوـائها ئشا لمالها جأدص ألالخان ئن ًقاى ولصا الٔملُت اإلاىػُقى فً في شلو ًُه  في ػِىا وابً (13)(( اإلاطأة ٓو
ل ًهىنل فالطحل البٔى بٔوها ًنمل أن ًمنً والطحل اإلاطأة أن ًطيل شلو

ًا
ا ت جهىنل واإلاطأة أٓماى في بآض  أدطيل أٓماى في بآض

. ٓلُه ًخفىرل وال ألادط ًنمل واإلاطأة الطحل مً ومل

  :-والرحل للمرأة باليسبت القياديت باإلاىاص مً ومىقفه رشد ابً -

ىضح  في اإلاىاكب جقلُس في لالهما ًدؼاويل بأن جفطن ؤلاوؼاهُت الغاًت أن والطحل اإلاطأة بحن اإلاؼاواة في ضؿس ابً ٍو
 ابً أن بل أفالًىنل مٕ ًخفق ال ػِىا ابً هجس وهىا.الطحل ًحخله الصي اإلاىلب هفؽ جحخل أن للمطأة ًمنً بمٔنى, اإلاسًىت

لط , الـاض  ئلى اإلالخم مً ألافالًىوي الىم مً ًخحطضل ضؿس  بهصا وهى السولت في القُازة مهمت جخقلس أن للمطأة ًجىظل بأن ٍو
ٔت ًخفهم  حن في اإلاهمت هصه جىلي مً اإلاطأة الـطاتٕ بٔى مىٕ ٓلى ٌٔترن ل ضأًه ٌٔطن أن أضاز ولنً ؤلاػالمُت الـَط

ًا
 فلؼفُا

ل
ًا
 باإلاؼاواة ًقىىل فهى الفٌىت وال الٔقل ًىقلها ال فهي  نُمت  المت جهىنل وأن, اإلاسًىت ػتضةا لخىلي جللح اإلاطأة أن ملط ا

إلس والطحل اإلاطأة بحن  جللح وأجها, الٔمل ٓلى وقسضتها ئمهاهُاتها  ُث ومً الٌبُٔت  ُث مً ٓىه جذخلف ال أجها ٓلى ٍو

ماى لىفؽ ماى بٔى في ٓليها ًخفىرل مان وئن بها ًقىم التي ألٓا ل هيف ألٓا
ًا
 هدُجت وهصا, أدطيل أٓماى في ٓلُه جخفىرل أًوا

ماى هصه مماضػت ٓلى لخٔىزهم  اللىآاث في الطحل حـاضك اإلاطأة ئشا. منهما مل في داكت لٌبُٔت ال ألادطيل مً ألثر ألٓا

. غحرها في أفول أو بٔوها في أهٔف ماهذ ػىاء

 ..ألاهدلس ي اإلاجتمع في اإلارأة إلاسؤليت الحقيقي الجىهر -

    ً ـبه ٓلطه في ألاهسلس ي اإلاجخمٕ في اإلاطأة وهٕ ٓلى ٌٔترن ضؿس ابً فان اليؼاء  اى ٓو  اإلاجخمٕ في اليؼاء  اى َو

ـاب طبهً ألابىاء ًلسن فاليؼاء. فقٍ الثمطة منها جأدص التي الىباجاث أو باأٓل  الىُُفت هي ألاهسلس ي اإلاجخمٕ هِط في وهصه وٍُه
 قسض مً جحٍ اإلاطأة ئلى اإلاخذلفت الىِطة وهصه. مجزلها وضٓاًت ظوحها دسمت حاهب ئلى. هاى ئال جللح ال والتي للمطأة الطةِؼُت

صهب. ًلباتها وجلبُت  احاتها إلؿباْ ٌٔملىنل الصًً الطحاى ٓلى ٓالت منها وججٔل وقسضاتها اإلاطأة  هصه أن ئلى ضؿس ابً ٍو
ل ػُلحر الؼهان هلف ألن اإلاسًىت ضابخ ئلى النهاًت في جإزي مالىباجاث حٔلتها والتي اإلاطأة ئلى الىِطة

ًا
 هلف فاإلاطأة. مٌٔال

 ما الـْط في وحس أهه حاهب ئلى ومؼلم ٓقالوي فُلؼىف فهى وآُت ٓقلُت بىِطة اإلاطأة ئلى ًىِط شلو في ضؿس وابً. اإلاجخمٕ

حث اإلاطأة ًىلف حن هللا ٓىس والطحل فاإلاطأة. لاوؼاهت بها جلُق محترمت مٔاملت ومٔاملتها ئ ترامها ٓلى ٍو  الخهلُف في مدؼاٍو
 .⃰والٔقاب ⃰والثىاب  ⃰الجعاء وفي

                                                           
(ٖٔ)

  .ٕٗٔم، اٌّصضع اٌـبثك -
  (⃰

 
)

، ٚ٘ٛ جٍّخ اٌؼٛالت اٌّزغرجخ ػٍٝ ػًّ ِب Sanction naturelle،جؼاء غج١ؼٟ -ٔ، ٚ٘ٛ أٔٛاع، ٔظبَ ِٓ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة  Sanction: اٌجؼاء -

ٚ٘ٛ ، جؼاء اٌع١ّغ -ٗ. ٚ٘ٛ اٌـّؼخ اٌذـٕخ أح اٌـ١ئخ، جؼاء اٌغأٞ -ٖ.ٚ٘ٛ جٍّخ اٌؼمٛثبد أٚ اٌّىبفآد إٌّصٛم ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ،جؼاء لبٟٔٛٔ -ٕ

، اٌّؼجُ اٌفٍـفٟ، اثغا١ُ٘ ِضوٛع. ٚ٘ٛ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة اٌٍظاْ ٠معٟ ثّٙب اٌؼضي اإلٌٟٙ فٟ اٌذ١بح األسغح، اٌجؼاء األسغٚٞ -٘، ظ١ّغ أٚ إٌضَعظب اي

 .ٓٙم
  (⃰

 
)

اٌزؼغ٠فبد ، ٠الئُ اٌطجغ ٚل١ً اٌضٛاة ٘ٛ اػطبء ِب، ِب٠ـزذك ثٗ اٌغدّخ ٚاٌّغفغح ِٓ هللا رؼبٌٝ ٚاٌلفبػخ ِٓ اٌغؿٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ: اٌضٛاة -

 . ٕٗٔم، ثبة اٌضبء، 7َٕٓٓ، ٔغ، ِصغ، اٌمب٘غح، (ْ.ص) ،ٔصغ اٌض٠ٓ اٌزٛٔـٟ، دممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ،ٌٍجغجبٟٔ
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 (( مقارهت دراست))    اإلارأة لدراست  ⃰وأرسطى  ⃰أفالالىن  مً رشد ابً مىقف :الثاوي اإلابحث

خفق ًذالف ضؿس ابً ُفت اقخلط والصي الُىهان ٓىس أضػٌى و أفالًىنل أمثاى مً ػبقىه الصًً الفالػفت مٕ ٍو  ُو

فاى وجطبُت ؤلاهجاب هي اإلاطأة  أفالًىنل مٕ ضؿس ابً ًخفقو, ألاوؼاهُت الٌبُٔت لها وملتها التي الُىمُت بالىاحباث والقُام ألًا
 الصًً( والطحاى ليؼاءا) ألافطاز بحن التزاوج هطوضة ًطيل الجمهىضٍت في فأفالًىنل واإلاطأة الطحل بحن الجيؼُت الٔالقت أهمُت في

ل بٔوهم ٌـبه
ًا
قىىل والٌبٕ الؼماث في بٔوا  أٓني, بالىالزة( )الخفِت هإالء دلق هحفّ أضزها ئشا أهىا البحن مً)) : شلو في ٍو

 وـأن ممً بالٌبٕ بهم ؿبيهاث ًىنحىا أن ًيبغي بل. أجفق امطأة أي ًىنحىا أن ئشن ًيبغي فال ألاغلب ٓلى أمثالهم ًلسوا أن
دبٕ أن ًيبغي بل. غحرهم زونل الخفِت في هصا ئجباْ ًلعم وال. تهصًبهم هفؽ ٓلى  أهل أكىاف مً[ ًبقت مل أي]كىف مل مٕ ًُه

ل )): حٔالى هللا قىله ًحوطها وهىا, أفالًىنل مٕ ًخفق شلو في وهى (14)(( اإلاسًىت ل الخبِثاثُه ىنل للخبِثحنَن
ُه
ل والخبِث ل للخبِثاثِض  والٌُباثُه

                                                                                                                                                                                           
  (⃰

 
)

عط ٚاطا ر،  فبطا سغط اٌّئِٓ ِٓ اٌض١ٔب ػٍٝ غبػخ ٚرٛثخ أؿزذك اٌضٛاة ، اٌؼمبة ِب ٠ٍذك اإلٔـبْ ثؼض اٌظٔت ِٓ اٌّذٕخ فٟ ا٢سغح Pain :اٌؼمبة -

 .8ٔم، 97َٖٔ، ٔغ، صاع اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، ٕط، ج١ًّ ص١ٍج١ب/ ص، اٌّؼجُ اٌفٍـفٟ، ِٓ غ١غ رٛثخ ػٓ طٔت اعرىجٗ  اؿزذك اٌؼمبة

ّْ ٕ٘بن سالف وج١غ دٛي ٌِٛضٖ فٟ اٌلٙغ ٚاٌـٕخ، ً٘ ٘ٛ فٟ ؿٕخ  )*(- َ ٚ عثّب .ق 8َٕٗ أٚ .ق١ٌٕٗ7ؾ ٕ٘بن ربع٠ز ِذضص ٌٌّٛض أفالغْٛ، د١ش أ

٠ٚظ٘ت ثؼط اٌّئعس١ٓ ثذـت عٚا٠خ اٌمفطٟ ٚاثٓ أثٟ ( َ.ق 7ٕٗ –َ .ق 9ٕٗ)اٌـٕٛاد؟ ٌٚىٓ أعجخ األلٛاي رظ٘ت اٌٝ أٔٗ ٌٚض ِب ث١ٓ ؿٕزٟ لجً ٘ظٖ 

ّْ اؿذك ثٓ د١ٕٓ طوغ أٔٗ ػبف صّب١ٔٓ ؿٕخ ٚرٛفٟ أفالغْٛ ؿٕخ (أٔٗ ػبف ادضٜ ٚصّب١ٔٓ ؿٕخ)أص١جؼخ  َ، ٚ٘ٛ ِٓ .ق 7ٖٗ، ٠ٚظوغ اثٓ أثٟ أص١جؼخ أ

ٍُٛن أَص١ِٕب ( Aegen)ح أر١ىب ال رجؼض وض١غاًا ػٓ ِض٠ٕخ أص١ٕب فٟ ا١ٌٛٔبْ ٚرـّٝ ثب١ٌٛٔب١ٔخ جؼ٠غ ُِ وبْ أثٖٛ ِٓ أكغاف ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ِٓ ٌٚض اؿم١ٍج١ٛؽ، آسغ 

ْٓ أُْؿغح ُدىبَ أص١ٕب ِٚلغػ١ٙب، ٟٚ٘ رٕذضع ِٓ ٔـً صٌْٛٛ اٌّلّغع ا١ٌٛٔبٟٔ، ٠ٚمبي ٌٗ أفالغْٛ ػٕض اٌؼغة ٚأفال ّْ ٚوبٔذ أِٗ ِ غْٛ ػٕض ا١ٌٛٔبْ، االّ أ

ٔلؤ أفالغْٛ ٔلؤح .اؿّٗ فٟ األصً أعؿطٛ ل١ٍؾ صُ ٌمت ثؼض طٌه ثؤفالغْٛ، ِٚؼٕٝ طٌه ٚرفـ١غٖ، ػغ٠ط اٌٛجٗ ٚاألوزبف، ٚاٌفىغ ٚاألؿٍٛة

ِض٠ٕخ ٚكغػٙب ٌىً إٌبؽ أعؿزمغاغ١خ فٟ وٕف أؿغح ٌٙب ِجض ػغ٠ك، رٕذضع وّب لٍٕب ِٓ اٌّلغع صٌْٛٛ، اٌظٞ لبَ ثبصضاع لٛا١ٔٓ ٌزٕظ١ُ ِجزّغ اي

، وبْ ( ٌمض كغػذ اٌمٛا١ٔٓ ٌألس١بع ٚاألكغاع ٚظّٕذ ٌىً ُِٕٙ ٔص١جبًا ِٓ اٌؼضي: ) ٠مٛي صٌْٛٛ، ثبٌؼضاٌخ ٚاٌّـبٚاح ِٓ صْٚ اٌز١١ّؼ ث١ٓ س١غ أٚ كغ٠غ

ثً غّخ أْ ٠ىْٛ ػػ١ّبًا ٌٍّض٠ٕخ ثؤوٍّٙب وّب  ٌجؼط أفغاص ػبئٍزٗ اٌّمبَ األٚي فٟ اٌجالص، ٚلض سطػ أفالغْٛ أْ ٠ىْٛ أدض عجبي اٌـ١بؿخ صاسً اٌضٌٚخ،

ٚوبْ كض٠ض  وبْ ؿٍفٗ صٌْٛٛ ٚرضمف وؤدـٓ ِب ٠زضمف أثٕبء غجمزٗ، لغأ كؼغ ا١ٌٛٔبْ ٚرؼٍُّ ػٍُ اٌٍغخ، دزٝ صبع ػظ١ّبًا فٟ طٌه، وّب ألجً ػٍٝ اٌؼٍَٛ

، اٌمفطٟ، أٔظغ وظٌه، 8ٔم، ػ١ْٛ األٔجبء فٟ غجمبد األغجبء، اثٓ أثٟ أص١جؼخ،ا١ًٌّ ػٍٝ اٌغ٠بظ١بد، ٚاؿزّغ اٌٝ اٌـفـطبئ١١ٓ لجً أْ ٠زجغ ؿمغاغ 

وبْ لض وزجٙب ،ِٓ أُ٘ ِئٌفبرٗ ِذبٚعح اٌجّٙٛع٠خ ٟٚ٘ ِذبٚعح رعُ أعائٗ ٚأفىبعٖ فٟ اٌـ١بؿخ ٚاألسالق . 9ٔ-ٖٔم، اسجبع اٌؼٍّبء ثؤسجبع اٌذىّبء

ْ ِذبٚعح اٌجّٙٛع٠خ ِٚذبٚعح اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ػضي ف١ٙب أفالغْٛ ػٓ أفالغْٛ فٟ ِغدٍخ اٌلجبة ِٚذبٚعح اٌـ١بؿٟ ٟٚ٘ ػجبعح ػٓ دٍمخ اٌٛصً ثٟ

.   ثؼط أفىبعٖ اٌزٟ ٚعص٘ب فٟ ِذبٚعح اٌجّٙٛع٠خ

ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ أؿطبغ١غا وّب ٠ظوغ اٌمفطٟ ٚاثٓ أثٟ أص١جؼخ، وبْ ١ٔمِٛبسؾ ٚاٌض أعؿطٛ غب١ٌؾ غج١ت إِٔزؾ ( َ.ق 8ٖٗ)ٌٚض أعؿطٛ غب١ٌؾ  )*(-

ٚصض٠مٗ، أسظ أعؿطٛ ػٓ ٚاٌضٖ دجٗ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ١ٍِٚٗ ٌٙب، أِب أِٗ أفـط١ب ٠غجغ فٟ إٌـجخ اٌٝ اؿم١ٍج١ٛؽ، ٠ٚظ٘ت اٌمفطٟ ٚاثٓ اٌضبٌش ٍِه ِمض١ٔٚب 

ٚوظٌه جّبي اٌض٠ٓ  8ٗم، اثٓ أثٟ أص١جؼخ، (أْ اؿالَ أعؿطٛ غب١ٌؾ اٌٝ أفالغْٛ وبْ ثٛدٟ ِٓ هللا رؼبٌٝ فٟ ١٘ىً ثٛص١ْٛ)أثٟ أص١جؼخ أٔٗ ٠مبي 

، (ٚوبْ أفالغْٛ ٠ئصغٖ ػٍٝ ؿبئغ اٌزال١ِظ ٠ٚـ١ّٗ ثبٌؼمً)ِىش أعؿطٛ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ٠ض أفالغْٛ غ١ٍخ ػلغ٠ٓ ػبِبًا ،  ٕ٘م، اسجبع اٌؼٍّبء، غٟاٌمف

ثبٌزمضَ اٌزذك أعؿطٛ ثؤوبص١ّ٠خ أفالغْٛ فٟ ؿٓ اٌضبِٕخ ػلغ سالي ٘ظٖ اٌـٕخ، ٚاؿزّغ فٟ اٌضعاؿخ ثٙب غ١ٍخ ػلغْٚ ػبِبًا ٚكٙض ٌٗ ، ٕٕم، اٌمفطٟ

 ثؼض ٚفبح دزٝ صػبٖ أفالغْٛ ثؼمً األوبص١ّ٠خ، وّب أغٍك ػ١ٍٗ اؿُ اٌمبعة، ٚطٌه ٌذجٗ اٌلض٠ض ٌٍمغاءح ٚرٌٛؼٗ ثٙب، ٌُٚ ٠زغن أعؿطٛ األوبص١ّ٠خ اال

طا اٌشبصَ عجغ أعؿطٛ غبصع اٌٝ أع١ِبؽ اٌشبصَ اٌٛاٌٟ وبْ ػٍٝ أصغٔٛؽ، ٌّٚب ِبد ٖ:)ِٕٚٙب ثذـت عٚا٠خ اثٓ أثٟ أص١جؼخ( َ.ق 7ٖٗ)أفالغـْٛ فـٟ 

ٚػٕض٘ب غٍت ِٕٗ ف١ٍ١ت ٍِه ِمض١ٔٚب أْ ٠ؼٍُ اإلؿىٕضع ٠ٚىْٛ ،  8٘-8ٗم، ػ١ْٛ األٔجبء، اثٓ أثٟ أص١جؼخ، (اٌٝ أص١ٕب ٟٚ٘ اٌزٟ رؼغف ثّض٠ٕخ اٌذىّبء

د، رٍمٝ ػٍٝ أصغ٘ب اإلؿىٕضع اٌّمضٟٚٔ ِغث١بًا ٌٗ، ٌجّٝ أعؿطٛ غب١ٌؾ ٘ظا األِغ ٚأسظٖ ٠غثٟ ٠ٚؼٍُ اإلؿىٕضع ٠ٚـزّغ فٟ رغث١زٗ ِب ٠مبعة اٌشّؾ ؿٕٛا

صعاؿ١خ ٌإلؿىٕضع صعٚؿبًا فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ ٚكغح ٌٗ اإل١ٌبطح وّب ٌمٕٗ صعٚؿبًا فٟ ِجبصة األسالق ٚاٌـ١بؿخ ٚوظٌه ِجبصة اٌذىُ، ٚثؼض ِب أزٙذ اٌذمجخ اي

ٚلض ٚجض األوبص١ّ٠خ األفالغ١ٔٛخ ِبػاٌذ ِؼص٘غح، ٚوبٔذ ( َ.ق ٖٖٗ)اٌّمضٟٚٔ ػٍٝ ٠ض أعؿطٛ ٚأزٙذ أ٠عبًا ِّٙخ أعؿطٛ فؼبص اٌٝ أص١ٕب ِغح صب١ٔخ 

ٞ أصٕبء اٌمبء اٌفٍـفخ اٌـبئضح ٟ٘ اٌفٍـفخ األفالغ١ٔٛخ فٟ أص١ٕب، ِٚٓ صُ أٔلؤ أعؿطٛ ٌٕفـٗ ِضعؿخ ػغفذ ثبؿُ اٌّلبئ١خ، طٌه ألْ ِٓ ػبصح أعؿطٛ اٌّق

٠ٚزفك ،  ٞ أص١ٕب ٌّضح صالس ػلغ ؿٕخ وبْ ف١ٙب أعؿطٛ ِلغٛالًا ثبألػّبي األصث١خاٌّذبظغاد ػٍٝ رال١ِظٖ، ٚألبَ فٟ ٌٛل١ْٛ ػلغ ؿ١ٕٓ، ٚاؿزّغ أعؿطٛ ف

اٌمفطٟ، : ، أٔظغ أ٠عبًا 8٘اثٓ أثٟ أص١جؼخ، ػ١ْٛ األٔجبء فٟ غجمبد األغجبء، م، (ػٍٝ أْ أعؿطٛ ػبف صّبْ ٚؿز١ٓ ؿٕخ)اٌمفطٟ ٚاثٓ أثٟ أص١جؼخ 

ٚي ػّغٖ ػٕض اٌٛفبح، ٚاٌٝ أعؿطٛ أزٙذ فٍـفخ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ٚ٘ٛ سبرّخ دىّبئُٙ ٚؿ١ض ػٍّبئُٙ، ٚلض اسزٍفذ اٌغٚا٠بد اٌزبع٠ش١خ ح.)9ٕأسجبع اٌذىّبء، م

٘ب فٟ اٌؼٍَٛ ٌٚٗ فٟ ج١ّغ اٌؼٍَٛ اٌفٍـف١خ وزت كغ٠فخ و١ٍخ ٚجؼئ١خ، ٚغ١غ٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ، ِٕٚٙب وزت فٟ ػٍَٛ اٌفٍـفخ ٚثؼعٙب فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚثؼط

اٌىج١غ ػٍٝ ِؼظُ أفىبع اٌفالؿفخ ِٚئٌفبرُٙ ٚسبصخ اٌّضعؿخ اٌغٚال١خ ٚاإلث١مٛع٠خ ٚوظٌه فالؿفخ اٌؼصٛع اٌٛؿطٝ  ٚلض وبْ ألعؿطٛ اٌزؤص١غ. اإل١ٌٙخ،

َ َ ِٓ وبْ ٌٗاٌّـ١ذ١خ ٚاإلؿال١ِخ ِٓ أِضبي اٌفبعاثٟ ٚاثٓ ؿ١ٕب ٚاثٓ عكض ٚأ٠عبًا ػٍٝ فالؿفخ اٌؼصغ اٌذض٠ش ِٓ أِضبي، ص٠ىبعد، ١ٌجٕزؼ، ٚوبٔػ ٚغ١غٖ

. اٌفىغ اٌفٍـفٟ اؿٙبَ فٟ ربع٠ز
(

.  اٌذفظٗ ُ٘ اٌجٕض ٚاٌّٛاظفْٛ ٚاٌغإؿبء (-
  .ٖٕٔم، ِصضع ؿبثك، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ، اثٓ عكض -(ٗٔ)
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ل حنَن ل للٌُبِض
ىنَن ل والٌُبُه  غحر والٔنؽ دبِثت امطأة مً ًُب ضحل ًتزوج فقس ًذخلف قس الىاقٕ في ًحسر ما مان وئن (15)(( للٌُباثِض

 .الادخُاض ٓىس ضؿس وابً أفالًىنل مً زم حٔالى هللا مً وكُت جبقى أجها

:- باإلارأة الرحل ربط في وألاعراف والتقاليد والعاداث الشريعت دور  -

طيل        ل ًهىنل أن البس واليؼاء الطحاى بحن الاضجباي أن ضؿس ابً ٍو
ًا
ٔت  ؼب مىِما طاف و ؼب الـَط  وأن اإلاسًىت في ألٓا

قت بأي ال ئوؼاهُتهم مٕ ًدىاػب بما الجيؽ ًماضػىا وأن الٔقل ًحنمىا طاف وػاةط قلوالٕ الـْط مٕ جخفق ال ًٍط قىىل ألٓا  ٍو
 متى بصلو لهم ٌؼمح أن ًيبغي ال لنً.الىها  ًلب ئلى الوطوضة[ اإلاسًىت أهل أي] بهم جإزي أن فُه ٍضب ال ومما)): شلو في

سونل سونل وبمً ًٍط س ألهىا. ًٍط ل فيهم الفٔل هصا ًهىنل أن هٍط
ًا
 بها لهم أجفق كفت بأي ال[ والٔطف والـْط الٔقل بحنم أي]ئوؼاهُا

جب. الىها  شلو  ضحاى ومٕ محسوزة أوقاث في ولنً, الخطاػت دالى ٓليها ًهىنل  اى أفول ٓلى ئهجابهم جطجِب ًهىنل أن ٍو
ل مٔلىمت وكفاث

ًا
طاف ػاةط في ما مٕ وفاقا ٔت  ؼب بالقىة جذخلف ماهذ وئن والـطاتٕ ألٓا ٔت ؿَط  ادخلف هصا وفي( 16)(( ؿَط

 فخهىنل. مـآت حيؼُت ٓالقاث بُنهم جقىم والطحاى اليؼاء مً اإلاسًىت أهل أن ًطيل أفالًىنل فان أفالًىنل مٕ ضؿس بًا
هىنل الطحاى بحن مـآت اليؼاء ل أوالزهم ٍو

ًا
ل أًوا

ًا
قىىل. ؿُٔا  هإالء جعاوج ٓليها ًهىنل أن ًيبغي التي النُفُت أما)) : أفالًىنل ٍو

ليها الخفِت هم ًهىنل ٓو لسُه ذخم منهم وا س مٕ منهً الىا سة جقُم ال وأن,  الطحاى بحن مـآت اليؼاء جهىنل أن فهي, وُه  بها ٍو

هىنل, اإلاسن هصه في ألامط ٓلُه هى لما ل ولسهم ٍو
ًا
ل أًوا

ًا
 اإلاسًىت في الجيؼُت الٔالقاث  ىىل الطأي في الادخالف وهصا( 17)(( مـآا

ٕ ًلعم ال مان فأفالًىنل, ًبُعي أمط هى واإلاطأة الطحل بحن  مل حهخم مؼلم فُلؼىف فهى ضؿس ابً أما محسز زًً أو ةبـَط
ٔخه بحؼب مل الـطاتٕ مً ٓليها مخفق  سوز في واإلاطأة الطحل بحن الجيؼُت الٔالقاث جهىنل بأن الاهخمام طاف ومً ؿَط  ألٓا

صهب, العواج في اإلاخبٔت الاحخمآُت  ومً لليؼاء اليؼبتب الثالزحن ئلى الٔـٍطً مً للعواج اإلاىاػب الؼً أن ئلى أفالًىنل ٍو
قتْر والا خفاالث ألافطا  أقُمذ ؤلاهجاب ئلى الخاحت زٓذ وملما. للطحاى والخمؼحن الخامؼت ئلى الثالزحن  ٓلى للطحاى ٍو

ت جقام أي اليؼاء ت مً الخقُقي والقلس كسفت محى ولأجها. مجن الىا سة ٓلى منهم للىا س قٓط  بحن الجمٕ هى القٓط
. للؼيئ والؼيئ الطحاى مً الجُس هلِب مً اليؼاء مً الجُسة لخهىنل ألاؿباه

:-  اإلارأة مً أفالالىن  مىقف -

لى  مجزلت ولصا لصلو مٔطوفت ألابىة ومجزلت, مٔطوفت البىىة مجزلت ولنً. قطابت فيها جهىنل ال أفالًىنل مسًىت فان شلو ٓو

ل ألاقاضب بحن أفالًىنل مسًىت في العواج ومان. ألاحساز
ًا
حطم اثوألادى ألادىة بحن محلىضا  وبحن, وألامهاث ألابىاء بحن العواج ٍو

 بساًت))  لخابه في الىها  ًٓ ًحسزىا ضؿس ابً ألن ًبُعي أمط وشلو ضؿس ابً مٔه ادخلف ألفالًىنل الطأي وهصا. والبىاث آلاباء

ٔت وفق العواج فُه ًدىاوىل الصي (18)الىها  لخاب في (( اإلاقخلس وجهاًت اإلاجتهس طن ؤلاػالمُت الـَط  مؼاةل في الفقهاء اءألض ٓو

 في الىها  في الخُاض ومىحباث, الثاوي الباب في الىها  صخت مىحباث زم, ألاوىل الباب في الىها  في بمقسمت فبساء الىها 
طن. ٓنها اإلاىهي ألاهنحت ًٓ جحسر الخامؽ الباب وفي الطابٕ الباب في العوحُت  قىرل وفي. الثالث الباب  مٕ الفقهاء أضاء ٓو

 ًٓ حٔبر أن ًجب البالغ اإلاطأة وأن واحب الىها  ان ًطيل وهى والعواج بالخٌبت الخاكت اإلاؼاةل حمُٕ في.دخلفتالم اإلاصاهب
لى: )وقاى منها للعواج ًخقسم مً قبىىل في ضأحها  الالحي اليؼاء وأما. شلو في ًخىقف ال أن ًيبغي واحب الىها  بأن القىىل ٓو

                                                           
  .ٕٙاأل٠خ ، ؿٛعح إٌٛع -(٘ٔ)
 . 8ٓم،ٕم،اٌجبة اٌشبِؾ فٟ األٔىذخ:ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض: ٚأٔظغ أ٠عبًا اثٓ عكض.ٕٙٔم،ِصضع ؿبثك  ،٠بؿخاٌعغٚعٞ فبٌؾ، اثٓ عكض -(ٙٔ)
  . 7ٕٔم،ِصضع ؿبثك ،ؿ١بؿخاٌعغٚعٞ فٟ اي، اثٓ عكض -(7ٔ)
  .ٖٖم،ٕط،فغ٠ض ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌجٕضٞ/ رذم١ك ص،ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض، اثٓ عكض -(8ٔ)
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ل والثِب))  ((ق))وقىله البالغ الثِب ضها آخباض يٓل[ ءالفقها أي] فاجفقىا الىها  في ضهاهً ٌٔخبر قطبُه
ُه
 حٔبر أي (19)(( هفؼها ًٓ ج

س وإلأطفت( 20)(( أبىها ٌؼخأشجها والبنط)) : ((ق))  وقىله ٓلُه مىافقتها مً والبس حهػختزو فُمً ضأحها ًٓ  ضؿس ابً ضأي ًٓ اإلاٍع
 ئلى الطحْى ًجب. فلؼفُت منها ألثر فلؼفُت مؼاةل وهي. شلو في الفقهاء ألضاء وػطزه العواج أو الىها  مؼاةل جفاكُل في

 .الثاوي الجعء اإلاقخلس وجهاًت اإلاجتهس بساًت لخابه

:- ألاالفاو جربيت في ألام أهميت -

فاى وـأة أن ٍضب وال ُت فُه مجخمٕ في وـأجه مً دحر محسوز وأب مٔطوفت أم لىف في ألًا  فُه وجىٔسم ألابىاء ؿُٓى
 والعوحت العوج بحن الٔاًفُت الٔالقت بحن الخاى ولصلو أبىائهم وبحن وألامهاث آلاباء بحن الٔاًفت فُه فجوٕ ألاقل ٓلى أو

 ألاػط وجخفنو ألاوؼاب جذخلٍ لما. العوحاث ؿُْى  الت في واليؼاء الطحاى بحن جخالش ى فهي ؤلاػالم ٓليها  طق التي
يخهي  الٔاًفت جىٔسم وبالخالي. الجيؼُت الٔالقاث ٓلى فقٍ والبقاء الطو ُت العوحُت الٔالقاث جالش ي ئلى ألامط بىا ٍو

ت الٔالقاث وجؤف وآلاباء ألابىاء بحن اإلاقسػت ً. ألاػٍط  أضػٌى ًذالف فاهه للمطأة أضػٌى هِطة مً ضؿس ابً مىقف ٓو
ُفت اقخلط الصي فاى وجطبُت ؤلاهجاب هي اإلاطأة ُو طيل ألاوؼاهُت الٌبُٔت لها وملتها التي الُىمُت بالىاحباث والقُام ألًا  أن ٍو

   .اليؼاء ٓلى قىامحن فالطحاى اإلاطأة زونل ًأمط الصي هى الطحل

(  يألاهدلس ) الاسالمي العربي اإلاجتمع في دورها و اإلارأة أهميت: الثالث اإلابحث

 بالز في ؤلاػالمي إلاجخمٕا في وداكت اإلاسًىت في وزضوها اإلاطأة حهمل لم ٓلُه، الؼابقحن الفالػفت مً لغحره ضؿس ابً     

قت وؿط ها اإلاطأة مؼألت في آضاءه ضؿس ابً ٓطن, ألاهسلؽ ٔت ئلى فيها ٌٔىز فلؼفُت، بٌٍط  ألامىض، أغلب في ؤلاػالمُت الـَط

قت الجىاهب مذخلف مً اإلاطأة ًٓ ًخحسر (21)اإلاقخلس وجهاًت اإلاجتهس بساًت ففي  الفقهاء آلضاء افُه ًخٔطن فقهُت بٌٍط
. له واإلأاكٍطً ٓلُه الؼابقحن والفالػفت

.. رشد ابً عىد الفاضلت اإلاديىت في اإلارأة اهصاف -

 ًخم وئهما امطأة، بأي العواج لهم ًيبغي ال وتهصًبهم جطبُتهم ًخم الصًً الخطاغ أن ضؿس ابً ًطيل الفاهلت، للمسًىت حـُِسه وفي
 ٓليها، والخفاَ اإلاسًىت لخطاػت ًللخىنل أصخاء أًفاى ئهجاب مً شلو ًمنً  تى مؼخىاهم بىفؽ وؼاء مً ظواحهم
صهب  شاث وؼاء وحسث وئشا اإلاسًىت، أهل ًبقاث مل وئهما فقٍ الفئت هصه ٓلى ًىٌبق ال ألامط هصا أن ئلى بطأًه ضؿس ابً ٍو
 ومحاضباث وحىسًاث ػىفاثفُل اليؼاء جلبح لأن للطحاى ممازلت بأٓماى القُام لها فُجىظل الخطاغ، ًباْ هفؽ مً ًبُٔت

قىىل الجمهىضٍت، في أفالًىنل ئلُه أؿاض ما وهى و الماث، ل  شلو في ضؿس ابً ٍو
ًا
 بأٓماى اإلاسًىت في اليؼاء جقىم أن صحي))  أًوا

ماى حيؽ مً هي  في وهى. (22)(( وغحرها و الماث وفُلؼىفاث محاضباث بُنهً مً فُهىنل بُٔنها، أو الطحاى بها ًقىم التي ألٓا

 ابً أن ئال .ٓلطه وفي الفترة جلو في اإلاخسهُت بالىِطة لها اإلاجخمٕ هِطة مً بالطغم مخقسمت ئًجابُت بىِطة اإلاطأة ئلى ًىِط شلو

منً. ظماهه في مخساوىل هى ما ٓلى مخقسمت ئًجابُت هِطجه ماهذ ضؿس  ألامت ألبىاء باليؼبت الىِطة هصه مً ٌؼخفاز أن ٍو
. اإلأاكطة والٔطبُت ؤلاػالمُت

                                                           
(ٔ9)

  .ٚ٘ٛ دض٠ش صذ١خ. ٚصذذٗ اٌذبوُ ٚٚافمٗ اٌظ٘جٟ(. ٕٔٔ/7)ٚاٌج١ٙمٟ( 7ٙٔ/ٕ)ٚاٌذبوُ( 9ٕٕ/ٖ)عٚاٖ أثٛ صاٚص -
(ٕٓ)

  (.٘ٔٔ/7)ٚاٌج١ٙمٟ( 99ٕٓ)ٚأثٛ صاٚص( ٕٔٗٔ)دض٠ش صذ١خ عٚاٖ ِـٍُ -
(  )

 . ٖ، مٕ٘ٓٓاثٓ عكض، ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض، صاع اٌفىغ، ث١غٚد، ٌجٕبْ، اٌجؼء اٌضبٟٔ،  -
(  )

.  ٕٗٔم، صضع ؿبثكفٟ اٌـ١بؿخـ َ ثٓ عكض، اٌعغٚعٞا -
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ُفت اقخلط والصي الُىهان ٓىس أضػٌى أمثاى مً ػبقىه الصًً الفالػفت ًذالف ضؿس نواب  وجطبُت ؤلاهجاب هي اإلاطأة ُو

فاى  . ألاوؼاهُت الٌبُٔت لها وملتها حياى الُىمُت بالىاحباث والقُام ألًا

ا ضؿس ابً مان جٔلها بل لها، الؼِئت الىِطة مً بالطغم ٓلطه في للمطأة مىاكطًا ت ٍو  بجاهبه وجدـاضك مٔه جخٔلم لطحلى مؼاٍو

نت اإلاطأة أن ًطيل ػِىا ابً أما. الخطوب قىىل.الىزوز الٔاقلت اإلاطأة اليؼاء ودحر ملنه، في الطحل ؿٍط لٌلل) ): ػِىا ابً ٍو  للطحل ٍو
بٔسها باإلاهم امطأجه ٌـغل أن فٔلُه امطأة ئلى أمطه ظمام ٌؼلم الصي ً الىقذ ئهآت ًٓ ٍو  جطبُتب لدـخغل والخبرج، بالتًز

 وئن مالخازمت اإلاطأة حٔل  ُث ضؿس ابً ٓلى للمطأة هِطجه في ًذخلف شلو في ػِىا وابً (23)((والخسم بالبِذ والاهخمام ألاوالز
ل ضؿس ابً هفاها التي الىِطة وهي اإلاجزىل بـئىنل والاهخمام التربُت هي ألاػاػُت مهمتها

ًا
 ومقاكس الٔقل مىٌق ٓلى ئٓخمازا

ٔت  الىِطة هصه مً ٓاهذ ولُف مجخمٔه وفي ضؿس ابً ظمً في اإلاطأة وهُٔت ئلى ٓسها ما وئشا ؤلاوؼاهُت الخُاة وججاضب الـَط

 غحره زونل لليؼل[ اليؼاء أي]     اجذصن ألجهً ]ألاهسلؽ مسن[ اإلاسن هصه في اليؼاء لفاًت ظالذ وئهما)): ًقىىل هجسه اإلاسهُت
ل شلو فهان والتربُت، والطهآت لإلهجاب ولصا بأظواحهً، وللقُام

ًا
 مهُئاث اإلاسن هصه في اليؼاء جنً لم وإلاا. ألفٔالهً مبٌال

ـاب ٌـبهً أن فيها ٓليهً الغالب مان ؤلاوؼاهُت، الفواةل مً هحى ٓلى ل ولهىجهً. ألٓا
ًا
ل  مال

ًا
ا كطنل الطحاى ٓلى زقُال  ػببًا

 (24)(( اإلاسن هصه فقط أػباب مً

:- رشد ابً عىد العلىم جقدم في ودورها اإلارأة -

 مً ػابقُه ٓلى مخقسمت هِطة اإلاطأة ئلى ًىِط ضؿس ابً فان والفىىن، الٔلىم ٓلى والخسٍضب بالتربُت ًخٔلق وفُما

لى الفالػفت  بأٓماى اإلاسًىت في اليؼاء جقىم أن ًصح قس ألامط مان فان )) :ًقىىل  ُث. ٓلطه في ٓلُه مخٔاضف مان هى ما ٓو

ماى حيؽ مً هي  شلو في ضؿس وابً (.25()( و الماث وفُلؼىفاث محاضباث بُنهً مً فُهىنل بُٔنها، او الطحاى بها قىم التي ألٓا
ت أدالقُت مٔالجت الفاهلت اإلاسًىت زادل ومهاهتها اإلاطأة وهُٔت بمٔالجت ًىص ي  الطحل مٕ جخٔلم وأن وئحخمآُت وجطبٍى
ت  وؤلاإلاام السضاػت ٓلى والقسضة والصجآت الخنمت مثل الطحل ٓىس التي ؤلامهاهاث هفؽ لها الن الخطوب في مٔه وحـاضك ػٍى

. بها والقُام السولت بـئىنل

:- ألاهدلس ي اإلاجتمع في والعمل اإلارأة -

ُفتها جقخلط وال اإلاهام ببٔى القُام في الطحل حـاضك الٔملي الجاهب مً اإلاطأة أن ضؿس ابً ًطيل  ٓلى فقٍ ُو
 اإلاهام مً بٔى في مىه مهاضة ألثر اليؼاء ماهذ وئن ألاقىيل هى الطحل ًبقى ولنً  قها، في الىاحبت واإلاهام ؤلاهجاب

ل وبما والخُاًت، ماليؼُج ألادطيل اللىآاث وبٔى وألالخان اإلاىػُقىك  اإلاطأة ًهلف أن فُمنً. ألاقىيل هى الطحل أنّن
قىىل الطحاى بها ًقىم التي جلو مً مـقت أقل بأٓماى ماى بىفؽ اإلاسًىت في اليؼاء ًقمً أن البسًهي مً )):ٍو  بها ًقىم التي ألٓا

ماى مً ًهلفً أن ًيبغي فقس منهم أهٔف أجهً بما أهه ئال الطحاى،  ابً فان الخطوب في الاؿتراك أما ،(26(() مـقت بأقلها ألٓا
 ًمىٕ ال هصا فان شلو ومٕ الفطز، ٓلى البِئت جأزحر مسي ًىضح وهصا ،(27(() الثغىضل وأهل البراضيل ػالني  اى فهى )): ًقىىل ضؿس

 السًيُت الـطاتٕ بٔى أن ئال ضةاػت، وكا بت  المت جلبح أن الاػخٔساز و ؼً الصماء جمخلو مً اليؼاء مً ًهىنل أن

                                                           
ٕٖ))

ثٓ -
 

 8ٓ، م  7ٕٓٓ، ( ٔغ)، ع٠ب ، ججٍٗ ؿ١ٕب وزبة اٌـ١بؿخ ، ِذّض اؿجغ ، صاع ثضا٠بد ، ؿٛ
(

ٖ
)

 .8ٓم،ِصضع ؿبثك ، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ، اثٓ عكض -
(ٕ٘)

   .ٕٗٔم،ِصضع اٌـبثك، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ ، اثٓ عكض -
( 6)

 .ٔفؾ اٌصفذخ، اٌّصضع  اٌـبثك -
(  )

 .  ٕ٘ٔ، مِصضع اٌـبثكاي -
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لمها اإلاطأة اهٌهاز ٓلى زلُل وهصا  الماث، اليؼاء جهىنل أن  طمذ  ئلى ألامط حٔسي بل ضؿس، بًال اإلأاكطة الفترة جلو في ُو
ل اإلاطأة أكبحذ بأن شلو مً أبٔس

ًا
ل ٓبئا

ًا
ُفتها جقخلط مالخازمت فأكبحذ دطابها، وػبب اإلاسًىت ٓلى زقُال  ؤلاهجاب ٓلى ُو

 مان ؤلاوؼاهُت، الفواةل مً هحى ٓلى مهُئاث اإلاسن هصه في اليؼاء جنً لم وإلاا)) : ضؿس ابً ًقىىل اإلاجزلُت، بالـإون والاهخمام

ـاب، ٌـبهً أن فيها ٓليهً البالغ ل ولهىجها ألٓا
ًا
ل  مال

ًا
ل أكبحً الطحاى، ٓلى زقُال

ًا
 وبالطغم. اإلاسن هصه فقط أػباب مً ػببا

ماى بجالةل ًقمً ال فاجهً الطحاى، ٓسز هٔف فيها أجهً مً ت ألٓا ماى، ألقل الغالب في ًيخسبً وئهما الوطوٍض  في لما ألٓا

ؼخٌطز (28)(( بىفؼه بحّنن مله وهصا ؤلاهفار، لؼبب ألامىضل ئلى احتالح جسٓى ٓىسما واليؼُج، الغعىل كىآت  في ضؿس ابً َو
 في باإلاىاق زجقل في لالهما ًدؼاويل بأن جفطن ؤلاوؼاهُت الغاًت بأن اإلاهام هصه في والطحل اإلاطأة بحن اإلاؼاواة ًٓ الخسًث
 الـطاتٕ بٔى ٓىس ممخىٕ ألامط هصا مان لىو الطحل ًحخله الصي اإلاىلب هفؽ جحخل أن للمطأة ًمنً أهه بمٔنى اإلاسًىت،

، ًمىٔه أمط وهصا  المت، أو فُلؼىفت جلبح لأن والفقهاء،  ضؿس ابً ئن بل أفالًىنل مٕ ًخفق ال ضؿس ابً هجس وهىا الـْط

لط  الـط ، ئلى الخلخُم مً ألافالًىوي الىم مً ًخحطضل  جطنٌٕ بهصا وهى. السولت قُازة مهمت اإلاطأة جخقلس أن ًجىظل بأن ٍو
ٔت ًخفهم هجسه  حن في اإلاهمت هصه جىلي مً اإلاطأة الـطاتٕ بٔى مىٕ ٓلى ل ضأًه ٌٔطن أن أضاز ولنً ؤلاػالمُت الـَط

ًا
 فلؼفُا

ل
ًا
 .الفٌىت وال الٔقل ًىقلها ال فهي  نُمت  المت جهىنل وأن اإلاسًىت ضةاػت لخىلي جللح اإلاطأة بأن ملط ا

.  وألاوالد اليساء ⃰شيىعيت مً رشد ابً مىقف -

ُت ًذخم فُما  ضؿس ابً أن غحر الـأن هصا في بأماهت أفالًىنل ضأي ٌٔطن ضؿس ابً فان وألاوالز العوحاث بـُٓى
ُت هصه ًقبل ال مؼلم لفُلؼىف  أ هام في الـْط أقطه بما ًلتزم العوحُت الٔالقت في فهى وألاوالز والطحاى اليؼاء بحن الـُٓى

ً أن فحريل. ًفاىألا وئهجاب  والٌالر العوحُت واإلأاؿطة العواج  في مهم أمط الـْط بحؼب وأوالز وظوحت ظوج مً ألاػطة جهٍى
 أن ًيبغي ال لنً, الىها  ًلب ئلى الوطوضة[ اإلاسًىت أهل أي]  بهم جإزي أن فُه ٍضب ال ومما)) : ضؿس ابً ًقىىل, الفاهلت اإلاسًىت

سونل متى بصلو لهم ٌؼمح سونل وبمً ًٍط س ألهىا, ًٍط ل فيهم ىالفٕ هصا ًهىنل أن هٍط
ًا
 بأي ال[ والٔقل الـْط بحنم أي]  ئوؼاهُا

جب, الىها  شلو بها لهم اجفق كبغت  أوقاث في لنً, الخطاػت دالى ٓليها ًهىنل  اى أفول ٓلى ئهجابهم جطجِب ًهىنل أن ٍو

ل, مٔلىمت وكفاث ضحاى مٕ, محسوزة
ًا
طاف ػاةط مٕ وفقا ٔت  ؼب بالقىة جذخلف ماهذ وئن, والـطاتٕ ألٓا ٔت ؿَط  (29()( ؿَط

:- ؤلاسالميت الشريعت وجطبيق رشد ابً -

ٔت أن ؿو وال     ل جحطم ؤلاػالمُت الـَط
ًا
ما ل جحٍط

ًا
لفُلؽ ضؿس ابً مان وإلاا. ظها وحٔسه, وألاوالز اليؼىة ؿُْى قأًا

ًا
ل وفا

ًا
 مؼلما

 هها  ؿبه وال[  ظواج أي]  هها  غحر ٓلى وقٕ ويء مل فهى العها فأما)) : (( اإلاقخلس وجهاًت اإلاجتهس بساًت )), لخابه في ًقىىل فاهه

خحسر( 30)(( ؤلاػالم ٓلماء مً بالجملت ٓلُه مخفق وهصا ًمحن ملو وال  وأكىاف العها  س ًٓ العها أ هام لخاب في ضؿس ابً ٍو

قىباتهم العها ٔطن الفا ـت هصه به جثبذ وما, ٓو دىاوىل. البحث هصا في له المجاى مما. اإلاخٔسزة الفقهُت لآلضاء َو  ضؿس ابً ٍو
لأي

ًا
 وملها وؿطوًه محله ومٔطفت الٔقس هصا ولُفُت الىها  ٓقس ًٓ فُخحسر الىها  صخت مىحباث اإلاصمىضل اإلاطحٕ في ها

                                                           
(  )

  ٕ٘ٔ،م، اٌعغٚعٞ فٟ اٌـ١بؿخ، اثٓ عكض -

اط ِذعٛع ػ١ٍٙب أْ رٍّه آالد ، ِب٠عبف ػبصح ألفالغْٛ ِٓ لٛي ثبٌل١ٛػ١خ أّب ٘ٛ لبصغ ػٍٝ غجمخ اٌذغاؽ،  Communisme:ك١ٛػ١خ )*(-

ٚاٌل١ٛػ١خ ِظ٘ت الزصبصٞ اجزّبػٟ ٠مَٛ فٟ أؿبؿٗ ػٍٝ اٌمعبء ، ٖٕٙم، 979َٔ، ٖغ، صاع اٌضمبفخ، ِغاص ٚ٘جخ/ ص، أٔظغ اٌّؼجُ اٌفٍـفٟ، اإلٔزبط

ٚرٕزّٟ ، ٚرصؼض اٌٝ أفالغْٛ فٟ جّٙٛع٠زٗ، ٚرضسً اٌضٌٚخ اٌفؼبي فٟ د١بح األفغاص ٚاسعبػُٙ إلكغافٙب ٚرٛج١ُٙٙ ِبص٠بًا ٚعٚد١بًا ، ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌفغص٠خ

 .ٗٓٔم، ِجّغ اٌٍغخ اٌؼغث١خ، اثغا١ُ٘ ِضوٛع/ ص، ٌّؼجُ اٌفٍـفٟا، أٔظغ، اٌٝ وبعي ِبعوؾ ٚأٔجٍؼ فٟ اٌزبع٠ز اٌّؼبصغ
(  )

 . 9ٕٙم، صضع اٌـبثكَاي، عكضاثٓ  -
(  )

 . فٟ اٌجؼء اٌضبٟٔ أ٠عبًا ، ٕٖم، ٚأٔظغ اٌّجٍض اٌغاثغ، ٕٙٔم، فغ٠ض ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌجٕضٞ/ ص، رذم١ك، ٕط،ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض، اثٓ عكض -
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حن الفقهاء آضاء ئلى فيها ًطحٕ فقهُت أمىضل ٔطن واإلاـٓط صلط اإلاذخلفت آضائهم َو  ٌؼدىسونل التي القطآهُت آلاًاث مً النثحر ٍو

                                         .                                ئليها

ظل ال ضؿس ابً أن ئلى هصا مً هذلم ّن
ىِض

جَن طيل وألاوالز اليؼاء ؿُْى ًُه  أبىحهم بحن مؼخقطة أػطة في ًيـأونل الصًً ألابىاء أن ٍو

ل هفىػهم في شلو ؤزطويل والؼالم باألمان ٌـٔطون
ًا
ل جأزحرا

ًا
 . الخسًثت الٔلمُت السضاػاث أزبدثه ما وهصا, ًُبا

 :-رشد ابً فكر في اإلارأة إمامت -

       ً قىىل,  لللالة اإلاطأة ئمامت ٓو ان لً ئش اليؼاء ئمامتها بٔوهم أحاظ ولصلو)) :  شلو في ضؿس ابً ٍو  في اإلاطجبت في مدؼاٍو

 ضػىىل أن )): وضقت أم  سًث مً زاوز أبى ضواه ما ئلى شهب فاهما ئمامتها أحاظ ومً ألاوىل اللسض ًٓ شلو هقل أهه مٕ, اللالة

ل لها وحٔل بُتها في ًعوضها مان( ق) هللا
ًا
 ئمامت في ئدخلفىا اإلاؼلمحن ٓلماء ان أي.( 31)(( زاضها أهل جإم أن وأضها لها ًإشن مإشها

الر ٓلى ئمامتها فأحعاء والٌبريل زىضل أبى وؿصا مالو شلو ومىٕ الـافعي شلو وأحاظ,  واليؼاء للطحاى اإلاطأة  وئجفق,  ؤلًا

ً, الطحاى جإم أن مىٔها ٓلى الجمهىضل  أي ًٓ جبخٔس أن مً البس والتي لللالة الطو ُت الٌبُٔت فان,  ضؿس ابً ضؤٍت ٓو
ل حاةع للمطأة اإلاطأة ولنً, الطحل ئمامت مً اإلاطأة جمىٕ هللا ًٓ ؤلاوؼان جلطف التي ؤلازاضة ٓىاكط مً ٓىلط

ًا
ا لأػدىا ؿٓط

ًا
 ئلى زا

.  وضقت أم  سًث مً زاوز أبى ضواه ما ئلى شهب فاهما ئمامتها أحاظ ومً ضؿس ابً ًقىىل  ُث( ق) للطػىىل  سًث

ف, ٓلطه في ؤلاػالمي و ألاهسلس ي اإلاجخمٕ في ومهاهتها اإلاطأة وهُٔت  ىىل ضؿس ابً ًقطضه ما شلو ـط  أفالًىنل ًُى   أفهاضه َو
ؼدىس ٔت ئلى شلو في َو ُت واقُٔت مٔالجت القوُت لهصه مٔالجخه ٓلى ًسى مما, الـَط لطه جمٔهإلاج مىهٓى  مان الصي ٓو

.  فُه ٌِٔف

 الخاجمت 

ل حـهل وماظالذ اإلاطأة ؿهلذ لقس 
ًا
ل مجاال

ًا
 الٔطبُت الثقافت زادل ضظةبا بمهاهت جحِى وماظالذ  ُِذ لما, للنخابت دلبا

ىص ةاإلاطأ به  ُِذ الصي النبحر ؤلاهخمام مً وبالطغم. حٔبحراتها بمذخلف  ػخِل أجها ئال,  هصا ًىمىا و تى القسًمت الٔلىضل مُه
ل
ًا
ل  قال

ًا
طاف ػلٌت إلاماضػت ض ب مُسان فهي, وا سة قطاءة ولِؼذ ٓسة قطاءاث جحخمل لهىجها وؤلابساْ للنخابت مفخى ا  ألٓا

 وغحر مطغىب ئوؼان يفه,  ومعزوحت جىاقوتم كىضة الفلؼفي الخٌاب في اإلاطأة كىضة ماهذ هىا ومً,  والـطاتٕ والخقالُس

ُفي الؼلم زادل وداكت فُه مطغىب . الُى

:-  البحث إليه جىصل ما

ط في وزوضها باإلاطأة وئهخمامه مجخمٔه لىاقٕ ومٔطفخه بالٔلىم ضؿس ابً وعي  -1  ٓلماء ًٓ به جفطز ما وهى, اإلاجخمٔاث جٌٍى
. ٓلطه

ت اإلاطأة ججٔل ؤلاوؼاهُت الغاًت أن ًطيل ضؿس ابً  -2  أو  نُماث بُنهً ًهىنل أن ًمخىٕ فال ،الٌبٕ في له وممازلت للطحل مؼاٍو
اػت كا باث  ضةِؼت فخهىنل بالؼُاػت حـخغل وأن  نُمت، فخهىنل بالفٌطة حـخغل أن الفٌطة  ُث مً ًمنً فاإلاطأة. ٍض

  والفقهاء أفالًىنل ججاوظل ضؿس ابً ًهىنل وبهصا, زولت

                                                           
(ٖٔ)

، رذم١ك، الثٓ عكض، ثضا٠خ اٌّجزٙض ٚٔٙب٠خ اٌّمزصض، أٔظغ، ٚدـٕٗ األٌجبٟٔ فٟ صذ١خ أثٛ صاٚص( ٖٓٔ/ٖ)ٚاٌج١ٙمٟ( 9ٔ٘)صاٚصدض٠ش دـٓ عٚاٖ أثٛ  -

  .٘٘ٔم، ٔط، فغ٠ض ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌجٕضٞ/ ص
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3-  ً  الصماء ٓلى حبلً ممً اليؼاء أن ضؿس ابً ًقىىل أن فبٔس لـطعي،ا الىم بصلو وؤني الـْط مىٌق همً اإلاطأة مهاهت ٓو

ً الاػخٔساز و ؼً اػت للخنمت مإهالث هُه ل إلاا) أهه ًوُف. الطحاى مثل مثلهً والٍط ًَّن
ُه
ا اللىف هصا ًهىنل أن ُ  في هازضًا

 بٔى شلو أبٔسث نبِىه اهص وحىز وإلمهان النبري، ؤلامامت وأٓني ؤلامامت، فيهً ًجٔل أن الـطاتٕ بٔى مىٔذ اليؼاء،

 شلو ًذم ولم الجمٕ بلُغت الـطاتٕ إلافهىم ضؿس ابً اػخٔماى هى الٔباضة هصه في الاهدباه ًلفذ ما أوىل ئن, (الـطاتٕ

ٔت ٔت ًذم ال القىىل أن ٓلى ًسى مما مُٔىت ؿَط  .السًيُت الـطاتٕ مل وئهما فقٍ ؤلاػالمُت الـَط

ـط ه ألافالًىوي الىم ًٌط  ؿسض ابً فان. وألاوالز اليؼاء ةبـُىعي ًخٔلق فُما  مىهه مً بالطغم هقس زونل هى لما َو

ل ًِل ولنً مؼلم فُلؼىف
ًا
ٔت مٕ أفالًىنل ضأي حٔاضن مٕ .ألافالًىوي للىم وافُا ل مان ضؿس ابً أن ئال الاػالمُت الـَط

ًا
 أمُىا

 غحر ألجها, الٔلمُت ألاماهت باب مً ٓطهها وئن الفنطة لُدبنى ًنً لم ضؿس ابً أن فاإلاإلس,  جسدل زونل الطأي لهصا ؿط ه في
 ٓلُىا ًخٔحن مما مىاقفه واػخقاللُت فنطه أكالت ٓلى زلُل وهصا, ؤلاػالمي مجخمٔه وأدالقُاث ٓقُسجه مٕ ميسجمت

ل الُىم مىه الاػخفازة
ًا
 .للمطأة اإلاىلفت غحر اللىضة هخجىب لهي وغسا

ل ألثر اإلاطأة ئلى ضؿس ابً هِطة ماهذ -4
ًا
 بىِطة اإلاطأة ئلى ًىِطون ماهىا والصًً ٓلُه الؼابقحن ػالمؤلا فالػفت أضاء مً جقسما

 .بالطحل اإلاؼاواة ئلى جلل وال الطحل بٔس مطجبت في وحٔلىها مخسهُت

ل ضؿس ابً مان -5
ًا
 .مالطحل الخٔلُم بحق لها وأقط ظماهه في للمطأة مىاكطا

تها اإلاطأة  قىرل جذم التي ألامىضل بٔى في أفالًىنل بطأي ضؿس ابً جأزط -6  ًذطج ولم الـْط في حاء بما ملتزم مان لىهوىل و ٍط
 .ٓلُه

ٔت ضو  مً مىبثقت هِطة هي بل فحؼب فلؼفُت هِطة جنً لم ضؿس ابً هِطة أن -7 م فالقطأن, ؤلاػالمُت الـَط  في أؿاض النٍط
 وبالخالي, (ءػاالً) الؼىضل ألبر ئ سي مً وهي باػمها ػمُذ وقس, اإلاطأة ًٓ اإلاىضوزت الىِطة حغحر هطوضة ئلى الؼىضل مً النثحر

ٔت مذالفت جنً لم ضؿس ابً هِطة فان  . ٓلطه في ػاةسة ماهذ التي ؤلاحخمآُت البِئت واقٕ مٕ مخماؿُت هي وئهما للـَط

:-  اإلاقترحت التىصياث

ؼه ألامازًمي  قه ضؿس ابً ئٌٓاء  -1 لم الفلؼفت أقؼام في بخسَض لم والتربُت ؤلاحخماْ ٓو  .الىفؽ ٓو

ل ضؿس ابً أفهاض  ىىل السضاػاث مً زاإلاعيل ئٓساز  -2
ًا
ل ػُاػُا

ًا
ل وئحخمآُا

ًا
لمُا  .ٓو

                            .مجخمٔىا في منها ًللح ما وجٌبُق اإلاطأة بمىهْى ًخٔلق فُما وداكت ضؿس ابً أفهاض مً ؤلاػخفازة  -3
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  واإلاراحع اإلاصادر قائمت

 الكريم القرأن .

 
ًا
. الصحاح كتب: أوال

 . م    ,القاهطة,  - ج,هاضون محمس الؼالم ٓبس: البذاضيل صخُح مً اإلاذخاضة ألالف, البذاضيل صخُح -ٔ
 . هـ56  , البهُت ًبٕ, النطماوي ؿط  -ٕ

ت ًبٕ, الباضيل فخح -ٖ  . هـ    , ألامحًر
 . هـ    , آلاػخاهت ًبٕ, للُٔني, القاضبل ٓمسة -ٗ

ت ًبٕ, القؼٌاالوي -٘  . هـ5   , ألامحًر

 ثاوي
ًا
. اإلاصادر: ا

 .م4   , هـ5 4 ,  القاهطة,الخسًث زاض,اإلاقخلس وجهاًت اإلاجتهس بساًت ضؿس ابً -ٔ
ت مً هقله ,الٔطبُت الى سة زضاػاث مطلع,ألفالًىنل الؼُاػت لخاب مذخلط,الؼُاػت في الوطوضيل, ضؿس ابً -ٕ  ئلى الٔبًر

 .م    ,  ي,لبىان, بحروث, شخالن أ مس/ ز الٔطبُت

 .م    ,  ي, ػىضٍا,بساًاث زاض,ئػبر محمس ٓلي/ز وحٔلُق وهبٍ جقسًم,الؼُاػت لخاب, ػِىا ابً -ٖ
 ( .ث.ز),(ي.ز),بحروث,الىفاء ودالن اللفا أدىان ضػاةل -ٗ

ا فإاز/ ز جطحمت, الجمهىضٍت, أفالًىنل -٘ ت الهُئت, ظلٍط  .م5   , القاهطة, للنخاب الٔامت اإلالٍط
ً زاض, ئػبر محمس/ز وحٔلُق وهبٍ جقسًم,الؼُاػت في ضػالت, الفاضابي -ٙ  .م6   , زمـق,الخهٍى

. م     للنخاب، الٔامت الهُئت الؼُس، لٌفي أ مس /ز, الٔطبُت ئلى هقله باضجملي،, ةجطحم الؼُاػت، ًالِؽ، أضػٌى -7

 ثالث
ًا
. اإلاراحع: ا

 .ف     ،(ي.ز) القاهطة، قباء، زاض أدالقُت، زضاػاث ٌُٓت، الخلُم ٓبس أ مس/ ز -ٔ
ر الجط، دلُل الفادىضي،  ىا/ ز -ٕ  .ف     ، ي ، ج لبىان، بحروث، الجُل، زاض الٔطبُت، الفلؼفت جاٍض

 الفلؼفُت الجمُٔاث ئجحاز, ضؿس البً( الؼُاػت في الوطوضيل)  في زضاػت, والؼُاػت اإلاسًىت, ٓطفه القازض ٓبس/ ز -ٖ

 . م6   , ألاولى الٌبٔت, لليـط النخاب مطلع, (  ) الٔسز, اإلأاكطة
 الٔطبُت، الى سة زضاػاث مطلع ضؿس، ابً وهنبت  ىبل ابً محىت الٔطبُت، الخواضة في اإلاثقفىنل الجابطي، ٓابس  مسم/ ز -ٗ

 .ف5    ، ي لبىان، بحروث،
بت فُلؼىف ضؿس ابً فذطي، ماحس/ ز -٘ . ف     ، ي لبىان، بحروث، اإلاـطر، زاض ، قًط

 عراب
ًا
: التراحم كتب:ا

, ( ي.ز), ضها هعاض/ ز, وجحقُق ؿط لبىان، بحروث، ,الخُاة منخبت زاض باء،ألاي ًبقاث في ءألاهبا ُٓىنل أكِبٔت، أبي ابً -ٔ

 (.ث.ز)
 .ف56   القاهطة، ، الخؼُني ٓعث/ ز, جحقُق الللت، لنخاب الخنملت ألاباض، ابً -ٕ
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 . م 4   لبىان، بحروث، ، ي ، ٓىاز بـاض/ ز, جحقُق الىبالء، أٓالم ػحر الصهبي، -ٖ

 (.ث.ز) ،(ي.ز) دُاي، منخبت الفهطػذ، الىسًم، ابً -ٗ
ر لبيهقي،ا -٘  م     ، ي للمالًحن، الٔلم زاض ٓلي، محمس/ ز, جحقُق ؤلاػالم،  نماء جاٍض

 . لبىان، بحروث، القلم، زاض القازض، ٓبس ملٌفى/ ز,  جحقُق شهب، مً أدباض في الصهب ؿصضاث الخىبلي، -ٙ

 م 4   لبىان، بحروث، ، ي ، ٓىاز، بـاض/ ز, جحقُق الىبالء، أٓالم ػحر الصهبي، -7
 . لبىان بحروث، الجامُٔت، ٓطفتالم زاض والىحل، اإلالل الـهطػخاوي، -8

 .م     ، ألامم بٌبقاث الخٍٔطف هسلس ي،ألا كآس -9
ر -ٓٔ  -أ,الخنماء،جحقُق بأدباض الٔلماء ئدباض مً اإلالخقٌاث اإلاىخجاث:اإلاؼمى العوظوي مذخلط وهى الخنماء القفٌي،جاٍض

 .هـ66   ، ي الؼٔازة، مٌبٔت,لُبرث ًىلُىغ/ ز

 .م 5   ،(ي.ز) القاهطة، ألاهىاوي، فإاز أ مس/ ز, جحقُق ػِىا، ابً الطةِؽ الـُر أ ىاى في هنذ الهاش ي، -ٔٔ
ان، ػُٔس/ ز, جحقُق اإلاغطب، أدباض جلخُم في اإلاعجب اإلاطالص ي، -ٕٔ  .م 4   ،(ي.ز) القاهطة، الٍٔط
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