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 ؤزش كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق في جفىً ألاظشة: "

ّت ؤلاظالمُت  "دساظت جدلُلُت في لىء ملاـذ الؽَش

 ِمش خعً ِمش

  ظىسان امّتحوؤلاداسة// والّلىم العُاظُتكعم اللاهىن//فاولتي اللاهىن  
 ملخص البحث  

ألاظشي ومىاَمتها اإلاخمشلت في "كاهىن مىاَمت الّىف ًدىاٌو َزا البدث ٌاَشة الّىف        

ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان الّشاق"، وبُان مذي ؤزش بّن الىفىؿ واإلافاَُم الىاسدة في َزا 

ّت ؤلاظالمُت وملاـذَا، مما ًلخطخي  اللاهىن في جفىً ألاظشة اليىسدًت، لخّاسلها مْ الؽَش

ّت ؤلاظالمُت وكىاِذَا اليلُت، وكذ اظخخذم بِادة الىٍش فحها، ومّالجتها في لىء ملاـ ذ الؽَش

ُفها الظخلشاء َزا  الباخث بهزا الخفىؿ اإلاىهج الاظخلشاجي: لجمْ اإلاادة الّلمُت ومً زمَّ جٌى

لُه فلذ  ، ووشق مّالجخه. ِو ه وبُان ؤزٍش ُف وجدلُل هفـى اللاهىن، واإلاىهج الخدلُلي: لخـى

ؿ َزا اللاهىن ًازش ظلًبا ِلى ألاظشة اليىسدًت ؤٌهشث هخاثج َزٍ الذساظت بإنَّ بّن هفى 

ّت ؤلاظالمُت  لُه فاكترح البدث حّذًل اللاهىن وفم ملاـذ الؽَش ادّيِ ؤخُاًها بلى جفىىها. ِو ٍو

في مّالجت الّىف ألاظشي ومىاَمخه، وبالخالي اِخماد وظاثل ؤخشي وكاثُت ورلً بخىٌُف 

ذم الاهخفاء بالحلىٌ اللاهىهُت وخذَا. مىاهج التربُت والخّلُم للحذ مً َزٍ الٍاَشة،  ِو
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 املقدمت

لى    الحمذهلل سب الّاإلاحن، والفالة والعالم ِلى الىبي مدمذ الشخمت اإلاهذاة اللاثل:"خحرهم خحرهم ألَله وؤها خحرهم ألَلي" ، ِو

  .آله وصحبه والخابّحن لهم بةخعان بلى ًىم الذًً

ّت ؤلاظالمُت كذ ؤولذ ِىاًت فاثلت بلماًا ألاظشة  ومىٍىمتها وؼاون خُاتها، وخفٍها مً اإلاؽاول واإلاخاِب، ؤّما بّذ: فةنَّ الؽَش

ْ ؤلاظالمى  م وخذتها وخشاب بيُانها. وكذ ِالج الدؽَش ووكاًتها مً الّىف والؽلاق والجزاُ، ومً ول ما ًدعبب في جفىىها وجمٍض

ا مً خالٌ ملاـذَا اليلُت، وألاخيام وآلاداب التي جفىن هشامت ألاظشة ، وظالمت ؤفشادَا ولماهت كمُت الّىف ألاظشي وغحَر

خُت، ولِعذ مشجبىت بضمان ؤو ميان، وال ًخقُّ بها  ا. وبنَّ الّىف ألاظشّي ٌّذُّ مً اللماًا اللذًمت التي لها حزوسَا الخإٍس اظخلشاَس

 كخل كابُل 
ُ
ا مُّىحن، فاألمم الغابشة ِلى مّش الّفىس والذَىس لم ًخلى مً الّىف ألاظشّي، فمىز

ً
ألخُه َابُل، ؤكىاًما ؤو ؤـىاف

م بلىله  ٍ اللشآن الىٍش صخّي، َزا الزي ؤهذَّ ام الجاَلُت كبل ؤلاظالم في اإلاجخمْ اللَش ًّ چڤ   ڦ   ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ومشوًسا بىؤد البىاث ؤ

ش: ڄچ[ لى الشغ 9-8الخيٍى  مىحىدة ومعخمشة بلى ِفشها الحالش اإلاملىء باإلاٍالم والمُاُ، ِو
ُ
ِىٍَفت َّ م ]، وال ًضاٌ َزٍ اللمُت ال

ىالح، هما هشاٍ  ا ِلى وحه الخدذًذ والـا ًّ ا وؼاج
ً
مً وحىد الّىف ألاظشّي في اإلاجخمّاث ؤلاوعاهُت اللذًمت؛ بال ؤهه لم ًىً مّشوف

الن الّالمي لللماء ِلى  ما وكذ ـذوس ؤلِا ُّ ما خٍُذ معإلت الّىف ألاظشّي بهزا الاَخمام البالغ في آلاوهت ألاخحرة، الظ
ّ
الُىم؛ وبه

 . م3991إلاشؤة، وجدذًًذا في ِام الّىف لذ ا

ش  ت، ومىٍماث اإلاجمخْ اإلاذوي في بكلُم وىسدظخان الّشاق، سافّحن ؼّاساٍث جذِى بلى جدٍش لى غشاس ماظبم للذ كامذ خشواث وعٍى ِو

ا، وجدذًًذا في  لى بزَش مىّها مً الّىف، ِو كام  13/6/1133اإلاشؤة ومعاواتها بالّشِحاٌ، ومىالبحن بةـذاس كاهىن ًدمي ألاظشة، ٍو

ْ )كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان م، وجم وؽش 1133( لعىت 8الّشاق(، سكم ) -بشإلاان وىسدظخان بةكشاس حؽَش

ْ الخاؿ بمىاَمت الّىف ألاظشّيِ في بكلُم وىسدظخان،  ذة وكاجْ وىسدظخان ، ومما ًجذس مالخٍخه ؤنَّ َزا الدؽَش اللاهىن في حٍش

لُه  فةن َزا البدث 1131ٌو مً هىِه في الّشاق، وفي الذٌو الّشبُت ؤًًما، وكذ بذؤ جىبُله في نهاًت ِام ٌّخبر اللاهىن ألا  م. ِو

ّت  ًشهض ِلى ؤبشص الىفىؿ الىاسدة في َزا اللاهىن، والتي جازش ظلًبا ِلى ألاظشة اليىسدًت، مْ بُان مّالجتها في لىء ملاـذ الؽَش

ت. ُّ  ؤلاظالمُت وكىاِذَا اليل

: بُان مفهىم الّىف ألاظشي اإلا  بدث ألاٌو

ا، همفىلح  ًُ فه باِخباٍس مشهًبا بلاف ًخدذر َزا اإلابدث ًِ بُان مفهىم الّىف ألاظشي لغت واـىالًخا مىجًما، ومً زم حٍّش

ّت ؤلاظالمُت، ورلً لمً زالزت  معخلل، هما ًىضح اإلالفىد مىه في كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي، وفي لىء ملاـذ الؽَش

 :الب، واآلحيمى

 واـىالًخا      
ً
: مفهىم الّىف ألاظشي لغت  اإلاىلب ألاٌو

ىالح، وفي الشاوي هىضح مّجى ألاظشة لغت  ًخيىن َزا اإلاىلب مً فشوُ زالزت، ففي ألاٌو هبّحن مّجى الّىف في اللغت والـا

  :واـىالًخا. وفي الشالث وّشف الّىف ألاظشي همفىلح مشهب ِلى الىدى آلاحي

 واـىالًخا      
ً
: مفهىم الّىف لغت  الفُش ألاٌو

ّلت
َ

ؽ
َ
ى بالمم الؽذة واإلا ٍة، َو ْىٍف وِؼذَّ ُّ ه: ؤي الَمه ب

َ
ف ىَّ َِ ِم، و

ْ
ْحِن: ِلذُّ الّشِف َّ  ال

َ
ت

َ
ش
َّ
ل
َ
 "ُمش

ً
 لغت

ُ
ْىف ُّ : ال

ً
. وولُّ ما في الشفم مً الخحر ؤوال

ى ِبنَّ ال»ففي الّىف مً الؽّش مشله، هما ًذٌ ِلُه الحذًث الىبىي: 
َ
ل َِ ِىي  ّْ ٌُ  

َ
ِم َما ال

ْ
ى الّشِف

َ
ل َِ ِىي  ّْ َُ َم، َو

ْ
ِدبُّ الّشِف ًُ َه َسِفٌُم 

َّ
ل

ْىِف  ُّ ْ
ٌُّ ِلى خالف الّشِفم« ال : "الّحن والىىن والفاء ؤـٌل صحُذ ًذ  ؤنَّ

ً
اهذ ابً فاسط ِلى ؤـالت اإلاّاوي العالفت كاثال  . "، ٍو
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بعتر الّالمى الجذًذ بإن          ً،  (Violence) ولمت الّىف هما وسد في كامىط ٍو حّجي: اظخّماٌ اللىة البذهُت إللحاق ألاري باآلخٍش

اح الؽذًذة تهب بلىة، وفّل الالمؽشوُ، والخّذي والاهتهان، وهزلً اإلاّاملت اللاظُت . ومما ظبم ٌهش لي  ت الغمب والٍش وظِش

ت فُما ًخّلم بمادة الّىف ًخمدىس بإن حلَّ ما ؤوسدجه ؤصحاب اللغت في اإلاّاحم واللىامِغ اإلازوىسة بما فحه ا اللىامِغ ؤلاهجلحًز

، ؤو الفّل، مْ ِذم ألاخز بالشؤفت، فهى الِغلٍت في  مّاهحها خٌى مفهىم الّىف بإهه: اظخّماٌ الؽذة واللعىة ظىاًء في اللٌى

ً  .اإلاّاملت، واإلاّاٌؽت مْ آلاخٍش

 

ا: الّىف اـىالًخا ًُ  زاه

لى خّذِ ا والعي اجطح لي بإن الّىف بمجزلت ألالفاً التي لم ًفىلح ِلحها الفلهاء اللذامى في هخاباتهم بّذ الخدبْ والاظخلشاء ِو

لُه فجري ؤن ؤلامام الؽافعي ِّشف ؤلاهشا ٍ ومذوهاتهم، ولىجهم اظخّملىا مذلىالجه مْ وىهه ٌّخبر مً آلالُاث التي ًخّم بها ؤلاهشاٍ . ِو

 "ؤن ًفحر الشحل في ًذي مً ال ًلذس ِل
ً
ٍُ كاثال َش

ْ
ى
ُ ْ
يىن اإلا ٍب ِلى واخذ مً َاالء، ٍو ِ

ّ
ل
َ
ى ؤلامخىاُ مىه مً ظلىان، ؤو لٍق، ؤو ُمَخغ

 
ُ

ُرمىه، ؤو بجالف
َ
ث
ْ
ه

َ
ْاِلُم، ؤو ؤ

ُ ْ
ْشُب اإلا ُغ ِبِه المَّ

ُ
ْبل ًَ ِمَش ِبِه 

ُ
ٌِ ؤ ُه بْن امخىْ مً كى هَّ

َ
 ؤ

ٌ
ت

َ
ل

َ
ا ِلُه، َدال

ً
ْىف

َ
 . "هفعهخ

م مً الحىابلت بانَّ ؤلاوع ٌَ بصخيٍء مً الّزاِب، مشل المشب، ؤو الخىم، ؤو هعش العاق، بِىما ًشي فٍش َىا ًُ ى  ا َختَّ ًَ َش
ْ
ان "ال ًيىن ُمى

 ٌعخىحب لخدلُم ؤلاهشاٍ ؤن ًيىن فُه 
ْ
وما ؤؼبه" ، ومما ًجب ؤلاإلااُ بلُه ؤن َزا الشؤي ٌّبر ًِ مفهىم الّىف بؽيٍل ؤوضح؛ بر

زا ما ًىىبم جماًما مْ ملف فاث العابلت ؤن الّىف ًىلذ شخيء مً الّزاب الجعذي، َو ذ الّىف. وهما ًفهم مً ظُاق الخٍّش

ىًفا برا حعببا في ؤلالشاس الجعذّيِ للمّخذي ِلُه، ؤما برا  وان رلً إلاجشد لغي  ُِ عبله، وؤن التهذًذ والىُِذ ٌّخبران  ؤلاهشاٍ، َو

زا مدل اجفاق بحن الفله ؤلاظالم ا فدعب، َو ًَ ي، واللاهىن الجىاجي . وسد في معجم لغت الفلهاء ِلى اإلاّخذي ِلُه فةهه ٌّخبر بهشا

 . "بإن الّىف ِباسة ًِ "مّالجت ألامىس بالؽذة والِغلٍت

ت، ؤو العلىت،(WHO) ومىٍمت الصحت الّاإلاُت ًَّ ذ لللىة اإلااد ظىاء بالتهذًذ، ؤو الاظخّماٌ اإلاادي   ، جففه بإهه: "الاظخّماٌ اإلاخّمَّ

وكذ ًادي بلى خذور بـابت، ؤو مىث، ؤو بـابت هفعُت،  ، ؤو لذ مجمىِت، ؤو مجخمْ الحلُلي لذ الزاث، ؤو لذ شخق آخش،

 . "ؤو ظىء الىماء، ؤو الحشمان

، ولم ًشهض ِلى بُان ماَُت الّىف  خدذر ًِ حملت مً مٍاٍَش ف ؤهه ًفف الّىف بؽيل ِام ٍو ومما ًاخز ِلى َزا الخٍّش

ف ف  بزاجه؛ بل ًخىظْ فُه هما َى الحاٌ باليعبت لخٍّش ا. وبىاء ِلى ما كُل ًمىً حٍّش ًّ ا ماو ًّ ًفا حام لُه فال ٌّذ حٍّش اب!. ِو ؤلاَس

ً بذون وحه ؼشعي   .الّىف اـىالًخا بإهه ِباسة ًِ: اظخّماٌ الؽذة ظىاًء في اللىٌ، ؤو الفّل، ججاٍ آلاخٍش

 واـىالًخا
ً
 الفُش الشاوي: مفهىم ألاظشة لغت

 .ت، ومّىُاث حذًذة جخخلف باخخالف الاخخفاـاث، والشلافاث الحذًشتوألاظشة لها مذلىالث ِذًذة، ومفاَُم ِفٍش

ِم 
ْ
ل
َ
ى ًىلم ِلى الحبغ، وؤلامعان، والؽذة في الخ ْظش، و)الهمضة، والعحن، والشاء( ؤـل واخذ ، َو

َ
 مؽخلت مً ألا

ً
 لغت

ُ
ْظَشة

ُ
: ألا

ً
 ؤوال

]، ؤي ؤخىمىا 18[ؤلاوعان: 18ؤلاوعان: چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ   وؤلِاخيام، والاؼتران، فُلاٌ ؼذ هللا ؤظٍش ؤي ؤخىم خلله، ومىه كىله

لاٌ  ؽحرجه، وهما جىلم ِلى الجماِت التي ًشبىها ؤمش مؽترن، ٍو لى ؤَل الشحل ِو خللهم، وجىلم ؤًًما ِلى الذُس الحفِىت، ِو

ي بهم . َزٍ اإلاّاوي العابلت جذٌ ِلى  ه ًخلىَّ
ّ
ىه ألادهىن، أله َْ ه َوس

ُ
 الّشُحل ِؽحرج

ُ
ْظَشة

ُ
مُشاق الشابىت الضوحُت الغلٍُت التي جشبي أل

زا ما ًخمخن ِىه الجاهب الاحخماعي لهزٍ الترهُبت، وؤما بخفىؿ لفَ الّاثلت، فةنها حّبر ًِ الجاهب  بحن ؤفشادَا، َو

ُه ؤي: كاتهم وؤهفم ِلحهم . و 
َ
ال َُ ِِ  ٌَ ى هثرة الُّاٌ، ًلاٌ: ِا ، َو ٌِ ْى

َّ جإظًِعا ِلى ما ظبم الاكخفادي لألظشة خُث ؤنها مؽخلت مً ال

 ، ، وهفشاٍئ ؽحرجه الزًً َم ؤكشاباٍئ فاث الىاسدة بخفىؿ ألاظشة في اللغت بإنها: جذٌ ِلى ؤَل بِذ الشحل ِو ًمىً جلخُق الخٍّش

ؽذُّ بّمهم ؤْصَس بّن  .َو

ا: ألاظشة اـىالًخا ًُ  زاه
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 في اللشآن الىش 
ً
 في مىلْ واخذ ًبذو لي بّذ البدث والخدلُم ؤنَّ مفىلح ألاظشة لم ًشد ـشاخت

َّ
ت، بال ٍم، وال في العىت الىبٍى

شة ى ماسواٍ ؤبى ٍَش َمٍش   جلمًُدا، َو ّْ ْفُخْم  ًديي فُه كفت َسُحل وامشؤٍة مً الحهىد صهُا.. فلاٌ الىبي مً خذًث َم
َ
خ

َ
ٌُ َما اْسج وَّ

َ
َما ؤ

َ
ف

ِه؟
َّ
ْمَش الل

َ
ًَ الىَّ « ؤ ْظَشٍة ِم

ُ
ى َسُحٌل ِفي ؤ

َ
مَّ َصو

ُ
ْحَم، ز ْىُه الشَّ َِ َش  خَّ

َ
إ
َ
ىِهَىا، ف

ُ
ًْ ُمل ًٍ ِم ًْ َمِل َشاَبٍت ِم

َ
و ك

ُ
ى ر

َ
: َصو ٌَ ا

َ
ْىُمُه ك

َ
ٌَ ك َدا

َ
َساَد َسْحَمُه، ف

َ
إ
َ
اِط، ف

ُه 
َ
ُل الّشحل: َصْوُحه وؤخّق الّىاط به" . وبىاء ِلى رلً فةّن الفلهاء ، وبهما اظخّمل لفَ ألاظشة...«  ُدوه َْ َ

، الزي ًلفذ به "ؤ

ُغ ؤخشي مشادفت، واألَل، وآلاٌ، والُّاٌ .  روا ِجها بإلفاً ـو اللذامى لم ٌعخّملىا لفَ ألاظشة في ِباساتهم، ومذوهاتهم؛ لىجهم ِبَّ

ٌل  َِ ِل الاحخماُ، ًلاٌ مياٌن آ َْ َ زا الخإـُل الفلهي ليلمت ألاَل ًشحْ بلى اظخّماٌ اللشآن  وؤنَّ "ؤـل ألاْ برا وان فُه حماِت" . َو

بت الضخُلي بإنها: "الجماِت اإلاّخبرة هىاة اإلاجخمْ، والتي جيؽإ بشابىت صوحُت بحن سحل  لُه فلذ ِشفها َو والعىت لهزٍ اللفٍت. ِو

لضوححن مً ؤحذاد وحذاث، وبالحىاشخي مً بخىة وؤخىاث، وامشؤة، زم ًخفُش ِجهما ألاوالد، وجٍل راث ـلت وزُلت بإـىٌ ا

ف حامْ ٌؽمل ألاظشة  زا الخٍّش مام والّماث، وألاخىاٌ والخاالث وؤوالدَم" . َو بت مً ألاخفاد، وألاظباه وألِا وباللشابت اللٍش

 .بمفهىمها الؽشعي الىاظْ اإلاخّاسف ِلحها بحن ملت ؤلاظالم العاثذ في اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت

ىان ُت لالحخماُ، التزم ول  َو ت احخماُِت بحن سحل وامشؤة، جىفشث فحها الؽشوه الؽِش ف آخش ًشي بإن ألاظشة: "ماظعت فىٍش حٍّش

ا، ؤو كاهىها" . وكذ ِشفها بّن الباخشحن الاحخماُِحن بلى ؤنَّ ألاظشة " حماِت احخماُِت، 
ً
ا، ؤو ؼشو ًِ مجهما بما له، وما ِلُه ؼش

ف سغم كذمه، ٌّخبر مً ؤَم ما ًلُم ؤفشادَا ِخلًما في م دىاظلىن" . وكُل بإنَّ َزا الخٍّش ا، ٍو ًً خّاوهىن اكخفاد ًٍ مؽترن، ٍو عى

ف في  ا ِلحها بحن ؤسباب الاخخفاؿ، وجىمً ؤَمُت َزا الخٍّش ًِ كُل في جدذًذ مفهىم ألاظشة في هٍش ِلماء الاحخماُ، وكذ القى بحما

 . ش اإلاجخمّاث بؽيٍل ِام، و الًخخلف ِلُه ؤَل اإلالل وألاكىام بىحه ِامِمىمُخه، خُث ًىىبم ِلى مذلٌى ألاظشة في ظاث

ا وزًُلا بحن اإلاّىُحن، ففي اللغت 
ً
ىالخُت إلافىلح ألاظشة؛ ًخطح بإن َىان اسجباو ت والـا وبىاًء ِلى ما ظبم مً بُان اإلاّاوي اللغٍى

ىالحي حّجي الحفاهت، والحماًت والىفشة، والاسجباه، وألالفت والعىُىت التي  لُه فةنَّ اإلافهىم الـا جاظغ في ٌاللها ألاظشة، ِو

  .ًخمدىس ِلى جلً اإلاّاوي واإلاذلىالث

ف الّىف ألاظشي   همفىلح مشهب Family Violence)) الفُش الشالث: حٍّش

ّذ مفىلح الّىف ألاظشي مً بحن اإلافىلحاث، واإلافاَُم التي كذ ؼابه الغمىك والاخخالف والجذٌ، وجباًً وحهاث ا لىٍش في ٌُ

ٍْ له، وكذ ِّشف بّمهم الّىف ألاظشي بإهه "بظاءة ؼذًذة ومخىشسة كذ جيىن حّعُمت، والمشب اإلابرح،  ٍْ وماو ف حام جدذًذ حٍّش

ى  ت وؤلاَاهت والعِب، جدذر في بواس ألاظشة جفذس مً حاهب هال الىالذًً، ؤو ؤخذَما، َو ت والُسخشٍّ ُّ ىم، ؤو هفع
ّ
والحشق، والل

ف ؤهه ًىدفش وكُى الّىف ِلى آلابىاء فلي مً كبل آبائهم، وحّعف ألابىاء مْ  مىحه هدى ألابىاء" . ومما ًاخز ِلُه َزا الخٍّش

ا ججاٍ آبائهم، وبالخالي ؤلِغ ِلىق الىالذًً ِحن الّىف 
ً
آلاباء، وكذ جفذس مً ألابىاء ؤلاظاءة، وؤلاَاهت، وختى المشب ؤخُاه

ِّؽىن بحن ٌهشاهِىاألاظشي، وهم مً ِاٍق لىالذًه في ألاظش اإلا  .علمت َو

ورَب آخشون بلى ؤن َزا اإلافهىم "ٌؽحر بىحه ِام بلى ظىء مّاملت شخٍق لصخٍق آخش جشبىه به ِالكت وزُلت، مشل الّالكت         

بحن ألاكشباء بحن الضوج والضوحت، وبحن آلاباء وألابىاء، وبحن ألاخىة، وبحن الفخاة وخىُبها، ؤو ـذًلها في مشخلت ما كبل الِخىبِت، و 

لىٍ في داثشة  ِ
ُّ َم ًُ م، فلم  ف ًىٍشون بلى الّىف ألاظشي بؽيل ؤوظْ وؤِمم مما رَب بلُه غحَر بىحه ِام" . واللاثلىن بهزا الخٍّش

فاث العابلت. لىً مما ًالم ِلُه ؤهه ًذخل في هىاق الّىف ألاظشي جفشفاث  الضوححن والىالذًً وألابىاء، هما َى الحاٌ في الخٍّش

ً ا ُت مْ الفخاة ًىىبم ِلُه الّىف ألاظشي كٍش ً الفخاة التي ال ججمّهما ؤي سابىت ؼِش لفخاة ما كبل الِخىبِت، وبّباسة ؤخشي ؼٍش

  .بر ماسظه مّها

ف الّىف اإلاجزلي          ت فلذ ِشَّ ُّ ه: ول ظلىٍن مً ؼإهه ؤن ٌعبب ؤلشاًسا، ؤو  (Domestic violence) وؤّما مىٍمت الصحت الّاإلا بإهَّ

خذاء الجعذي بالمشب وؤؼياله، آ ت ًماسط في بواس ِالكٍت خمُمت، ألوشاف جلً الّالكت، وااِل ُّ ت، ؤو حيع ُّ الًما حعُمت، ؤو هفع

اِف، والّىف الجيسخّي همماسظت الجيغ باللهش وؤلاهشاٍ، وظلب خلىق ألافشاد بدشمانهم ًِ 
َ
ف

ْ
ُب، والاظِخخ والّىف الىفسخّي بالتَر

اتهم، وم م، وظلب خٍش ظَش
ُ
 . شاكبت ؤخىالهم، وخشواتهمؤ



Journal of the University of Garmian  (Special issue), April - 2022 The Seventh Scientific Conference: 

Familial Problems in Kurdistan: Causes and Solutions 

                     

  
Page 263 

 

  

ف ًداوي اإلافهىم الغشبي إلافىلح الّىف ألاظشي، و ًالخَ ِلُه ِذم ولىخه في جدذًذ ملفذَا مً   ٍهش لي بإن َزا الخٍّش ٍو

ِىُِف بإهه اسجىب  َّ ىِف، ختى دون ِلذ صواج، ًىفى إلداهت ال َّّ ِىُِف، واإلا َّ هُى َزٍ الّالكت، خُث ًشي بإن كُام ِالكت خمُمت ال

ا . ورَب بّن الباخشحن بلى ؤهه "ًلفذ بالّىف ألاظشي، حمُْ ؤؼياٌ الّىف الزي ًدذر بحن الشحل وصوحخه، ؤو  ظشًٍ
ُ
ىًفا ؤ ُِ

ف ؤهه سهض ِلى مفىلح الّىف ألاظشي في اإلاىٍىس الغشبّي  ِؽُلخه، ؤو بحن اإلاشؤة وصوحها، ؤو ِؽُلها" . ومما ًالخَ ِلى َزا الخٍّش

م ألاظشة الغشبُت (Boyfriends – Girlfriend) لاث وما ًفىلح ِلُه في اإلاجخمّاث الغشبُت بـــفلي، ألنَّ الّؽُم والّؽُ ، حّخبَر

ذاِن خشاٌم باللشآن
ْ
زا ما ال ؤـل، وال اِخباس له في ألاظشة ؤلاظالمُت، واجخار ألاخ   .ؤفشاًدا مجهم؛ َو

فاث الىاسدة في َزا الباب  ه: )بظخّماٌ لللىة، ؤو والزي ًبذو للباخث بّذ الاظخلشاء للخٍّش ؤهه ًمىً حٍّشف الّىف ألاظشي بإهَّ

ا، ؤو  ًًّ ً مً ألاظشة هفعها، ٌعبب ؤلشاًسا حعذ العلىت بغحر وحه ؼشعّيِ داخل ألاظشة مً كبل فشٍد مً ؤفشادَا لذ ؤفشاٍد آخٍش

ا ًُّ  .)هفع

 

 اإلاىلب الشاوي: مفهىم الّىف ألاظشّي في كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي 

ض َز ِ
ّ
شه  :ا اإلاىلب ِلى بُان مفهىم الّىف وألاظشة في لىء كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي ِلى الىدى آلاحيٍو

: مفهىم ألاظشة في لىء كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي        
ً
 ؤوال

ف ألاظشة ألغشاك جىب ا( مً اإلااّدة )ألاولى( حٍّش ًُ ُم َزا اللاهىن وكذ بّحن كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في ؤلاكلُم في الفلشة )زاه

 
ً
ابّت، ومً ًيىن كّذ جمَّ لّمه بلى ألاظشة كاهىه ت، واللّشابت بلى الذسحت الشَّ َُّ   . "ابإّنها "مجمىِت ؤشخاٍؿ وبُُّحن جشبىهم سابىت الضوح

: مفهىم الّىف ألاظشي في لىء كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي       
ً
 زاهُا

، ؤو تهذًذ بهما فةنَّ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي ِّشف في  ه: "ولُّ فّل، ؤو كٌى ة )ألاولى( الّىف ألاظشي بإهَّ ا( مً اإلاادَّ
ً
الفلشة )زالش

ابت  ت ِلى ؤظاط الضواج، واللشَّ َُّ ه بلى ألاظشة ‘ِلى ؤظاط الىُى الاحخماعي في اواس الّالكاث اإلابي ابّت، ومً جمَّ لمُّ بلى الذسحت الشَّ

ا مً ؼإهه ؤن ًلحم لشًسا مً الى
ً
اجهكاهىه ت وظلًبا لحلىكه وخٍش َُّ ت والىفع َُّ ت والجيع ًَّ   . "اخُت الجعذ

ومما ًالم ِلُه اإلالجن اليىسدظخاوي َىا َى اظخدالت وكُى ما ًخممىه َزٍ الفلشة؛ بر هُف ًمىً  لعلىٍن ؤن ٌؽيل لشًسا مً  

ت اللاهىهُت ًادي بلى لُاُ خم اإلاججى الىاخُت الجعذًت والىفعُت والجيعُت، وبالخالي فةّن اظخّماٌ َزٍ اإلاىللُت في الفُاغ

لُه وان لضاًما ِلى اإلالجن بُان هُفُت خذور رلً  .ِلُه،  بر ًيىن معخدُال ؤن ٌؽيل فّل ما لشسا مً َزٍ الىىاحي الشالر، ِو

ّت   .اإلاىلب الشالث: مفهىم الّىف ألاظشي في لىء ملاـذ الؽَش

 واـىالًخا، ومً زمَّ بُان مفهىم الّىف ألاظشي في لىء في َزا اإلاىلب ًللي الباخث المىء ِلى مفهىم ملاـذ 
ً
ّت لغت الؽَش

حن آلاجُحن ّت، ورلً مً خالٌ الفِش  :ملاـذ الؽَش

 واـىالًخا       
ً
ّت لغت ف ملاـذ الؽَش : حٍّش  الفُش ألاٌو

  
َ
ا هدى )َمْلِفذ( وحمّها )َمل  جإحي ِلى وصِن )مْلَفذ( واظم اإلايان مىه بىعَش

ً
: اإلالاـذ لغت

ً
ْفِذ( بمّجى: ؤوال

َ
َذ(، ومفذٍس مً )الل ـِ ا

إحي بمّجى الّذٌ، والخىظ ، وبجُان الصخيء . ٍو مُّ
َ
ِخماُد، وألا ِْ ْلِتر ، واإلاْلفُذ في اللغت له ِذة مّاٍن مجها  الا

ُ
عشف وال ج

ُ
ذم ؤال ح ي، ِو

م، والّذ م اللٍى ّت ًفهم مجها الاظخلامت، والىٍش لُه فةنَّ ملاـذ الؽَش ذم ؤلافشاه والخجاوص، ِو ٌ، والخىظي، والاكخفاد، ِو

ي  . ؤلافشاه والخفٍش

ف ابً جُمُت         فاث ِذًذة ومً ؤَمها حٍّش ّت اـىالًخا وهمفىلٍح مشهٍب ًللب به ِلٌم خاؿ، له حٍّش زاهُا: ملاـذ الؽَش

اد في اإلاّاػ واإلاّاد" . خُث ًشي بإن اإلاشاد بها هي: "الحىم التي ؤسادَا هللا مً ؤوامٍش وهىاَُه لخدلُم ِبىدًخه، وبـالح الّب

ّت ألحل جدلُلها، إلافلحت الّباد ّت هي الغاًاث التي ولّذ الؽَش َعىوي بلىله: "بنَّ اإلالاـذ الؽَش  . "وهزلً ما ِّشفها الشَّ

ّت         الفُش الشاوي: مفهىم الّىف ألاظشي في لىء ملاـذ الؽَش
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ّاث ؤلاظالمُت بلىاِذ وؤـٌى لم حّشفها الل ىاهحن الىلُّت، وال الذظاجحر الّاإلاُت، وال الفلعفاث واإلاّاَذاث وكذ حاءث الدؽَش

ّت وجفىكها ِلى  ت ال في كذًم الضمان وال في خذًثها، وبنَّ اإلاخإمل في ؤخيام ؤلاظالم وملاـذَا الىبُلت ًشي ٍِمت َزٍ الؽَش ُّ الذول

مخاص ِلحها في م شاِاتها اإلاىلم إلافالح ألاخىاٌ الفشدًت والجماُِت وافت اللىاهحن والذظاجحر الىلُّت التي هي مً ـىْ البؽش، ٍو

اًت، وؤوحذث لفالح  والّمشاهُت، وفي ظاثش هىاحي الحُاة وبُان ُظُبل جدلُم العّادة فحها، لزا فةنها ساِذ حاهب ألاظشة ؤخعً الِش

ا سوح اإلاجخمْ ودِاثم اظخلشاٍس وجما ذ للمدافٍت ِلحها بلائها وهمائها ومياهتها ما ًىاظبها مً ألاخيام، واِخبَر ظىه، وبالخالى ؼِش

ا، فىهى ًِ حمُْ ؤهىاُ الٍلم بحن ؤفشادَا، وؤمش  م ما ًمش بىُانها وؤمجها، واظخلشاَس م وججٍش وخماًتها مً الفعاد والخفىً، جدٍش

بإن ًلتزمىا بخّالُم  بدعً الّؽشة بحن الىالذًً وبدعً التربُت والخيؽئت ألبىائهم، وبىاِت ألاوالد لهما، هما ؤمش حمُْ ؤفشاد ألاظش 

ملا البِذ ألاظشي بالشفم واللحن والخألف والخّاون ِلى البر والخلىي، وؤن ًخّاملىا  ت، ٍو ؤلاظالم العمدت، وجىبُلها في الحُاة ألاظٍش

ه الحىُف فُما بُجهم في اإلاىٍش واإلايؽي والعّشاء والّمشاء باللتي هي ؤخعً وفم ما سظمه لهم خاللهم  .في ؼِش

واهذ لهزٍ ألاظباب ألازش الىبحر في جشؼُذ ألاظشة اإلاعلمت وجماظىها، وظّادة ؤفشادَا، وؼّىسَم باالومئىان والشاخت والعالم، وكذ  

ت والحُاة الضوحُت في َزا الّفش مً الخفىً والدؽدذ والاهففام، والجزاُ والؽلاق، وهثرة  وُبّذَم ِما حّاهُه الّالكاث ألاظٍش

ت وفم ما ؤسادٍ هللاالىالق، ألظباب هشحرة و ُّ ه الحىُف الّشامُت بلى اإلادافٍت ِلى   في ملذمتها ِذم بىاء الحُاة الضوح وملاـذ ؼِش

دعبب في ٌاَشة الّىف  ا، حعببذ، ٍو ألاظشة وبلائها، وغُاب الىاُص الذًجي، والتربُت الشاؼذة، وخعً اإلاّاملت الضوحُت، وغحَر

 .ألاصواج في البلذان ؤلاظالمُت التي لم جىً في ؤظالفهم ألاظشي، وهثرة الىالق والجزاُ والؽلاق بحن

لُه فةن ٌاَشة الّىف ألاظشي لم جإلفها اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت اللذًمت، وؤن مفىلًحا ًدمل ِىىان الّىف ألاظشي لم ًدىاوله       ِو

ـىّخه واظخدذزخه الغشب، ومً زم كامىا  فلهاء اإلاعلمحن اللذامي في هخاباتهم واظخّماالتهم هما ؤؼشها بلحها ظابًلا . فهى مفىلح

بخفذًٍش بلى البالد ؤلاظالمُت، وبالخالي ؤـبدذ َزٍ اإلاعإلت بدىم الىاكْ والهُمىت مً الىىاٌص واإلافاثب التي ؤوالَا ؤوظاه 

ُئاتها، واإلاجامُْ الفلهُت باوّلاد حلعاث  وهذواث وماجمشاث اإلاعلمحن بالىٍش والبدث واإلاّالجت، خُث كام هشحر مً دوس الفخىي َو

فها، وجبُان  بهزا الخفىؿ، ومً زمَّ ؤـذسوا دساظاث وبدىر وكشساث بؽإن َزا اإلافهىم الحذًث ومّالجتها، وجىلُدها وحٍّش

   .مذلىالتها، وبٌهاس مىىىهاتها، وهؽف ؤَذافها وؤغشالها

ّت )اإلاجمْ الفله ؤلا          ظالمي الذولي( خُث بّحن بإن اإلالفىد به: وممً ِالجىا مفهىم الّىف ألاظشي في بواس ملاـذ الؽَش

"ؤفّاٌ، ؤو ؤكىاٌ جلْ مً ؤخذ ؤفشاد ألاظشة ِلى ؤخذ ؤفشادَا جخفف بالؽذة واللعىة جلحم ألاري اإلاادّي، ؤو اإلاّىىّي باألظشة، ؤو 

ّت في خفَ الىفغ، والّلل، ِلى الىلُن مً اإلاىه ى ظلىن مدّشم إلاجافاجه إلالاـذ الؽَش ج الّشباوي اللاثم ِلى بإخذ ؤفشادَا، َو

اٍ في ؤلاواس ه ًّ ا ب
ً
لى مىىالهم حاء كشاس )اإلاجلغ ألاوسبي لإلفخاء والبدىر( بؽإن اإلافهىم راجه مّّشف فعه اإلاّاؼشة باإلاّشوف والبر" . ِو

ىف الىالذًً ججاٍ ألاوالد، و  ىف الضوحت ججاٍ صوحها، ِو : "ؤن الّىف ألاظشي ٌؽمل ِىف الضوج ججاٍ صوحخه، ِو
ً
بالّىغ، كاثال

 .(هما ؤهه ٌؽمل الّىف الجعذي، والجيسخي، واللفٍي، والّىف الاحخماعي، والفىشي، وؤخىش ؤهىاِه ما ٌعّمى بـ )كخل الؽشف

ّت العمداء          وبىاء ِلى ماظبم ًبذو للباخث ؤن َزا الخىلُذ بؽإن جبُان خشمت مماسظت الّىف ألاظشي ًىضح مىكف الؽَش

ّت وؤخيامها مً مماسظت بّن اإلا علمحن لعلىن الّىف ألاظشي، وجفشفاتهم الخاوئت التي ال جمذ بفلت بلى مباديء الؽَش

ُت، هما ؤنها ِاداث وجلالُذ ظِئت  وملاـذَا؛ بل وؤنها كذ حّخمذ ِلى جفعحراث ومّاوي مغلىوت في فهم الىفىؿ واإلالاـذ الؽِش

ت ِلماء اإلاعلمحن ومفىشوَا في ًّ الععي الذئوب إلاّالجت َاجه اإلاّملت الاحخماُِت في لىء  ومىسوزت، هما ًٍهش مذي ججاوب وحذ

ا مؽيلت خلُلُت الًمىً ججاَلها، وبالخالي ًجب الخّامل مّها بالجذًت والاَخمام، وؤن جفصخي  ّت الّشباهُت باِخباَس ملاـذ الؽَش

ا هبحر ِلى مىٍىمت ألاظشة وتهذًذ هُانها، واإلاعاط باأل  ا ٍُِم وخىَش مشان مشل َزٍ الٍاَشة جإزحَر مً الاحخماعي، واإلاجخمْ ِو

اؼت، واإلادافٍت  م مً ؤلاكامت وؤلِا البالد واظخلشاَا؛ لزا ًجب ِلى الىاط مشاِاة ملاـذ الؽُش في جفشفاتهم وجذبحر ؤخىاٌ ؤظَش

ْ ؤخيام جفشفاث الىاط، مشل ب كامت هٍام ِلحها. ًلٌى ابً ِاؼىس بإهه:"ًذخل في رلً [ؤي في اإلالاـذ]، ولُّ خىمٍت ُسوُِذ في حؽَش

  . "اإلاجٌز والّاثلت في ِلذة الىياح، ودفْ المشس اإلاعخذام في مؽشوُِت الىالق
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ّت  اإلابدث الشاوي: ؤزش كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في جفىً ألاظشة، ومّالجخه في لىء ملاـذ الؽَش

ت، وكذ ًادي بلى بن بّن هفىؿ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي باإلكلُم لها ؤزش ظلبي ِلى اإلاّاؼشة  الضوحُت، والحُاة ألاظٍش

لُه فحرهض الباخث ِلى َزٍ اللمُت مً خالٌ اإلاىلبحن آلاجُحن ففي ألاٌو ًخدذر ًِ  اهففام الشابىت الضوحُت وجفىً ألاظشة، ِو

ّت  .ؤزش كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في جفىً ألاظشة، وفي الشاوي ًدىاٌو مّالجخه في لىء ملاـذ الؽَش

: ؤزش كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في جفىً ألاظشةاإلا       ىلب ألاٌو

ْ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي، والشاوي ًشهض ؤزش كاهىن  دؽخمل َزا اإلاىلب ِلى فشوُ زالزت ألاٌو لبُان الغشك مً حؽَش ٍو

ّت مىاَمت الّىف ألاظشي في جفىً ألاظشة، والشالث ًىضّح مّالجت الخفىً والّىف ألاظشي، ومّالجخه ف ي لىء ملاـذ الؽَش

 :ِلى الىدى آلاحي

ْ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي       : بُان الغشك مً حؽَش  الفُش ألاٌو

ْ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان 13/6/1133للذ كام بشإلاان وىسدظخان في  ( 8الّشاق، سكم ) -بةكشاس حؽَش

خُادًت اإلاشكمت )1133لعىت  خ  18م، وكشس بجلعخه الِا ْ )كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي(،  13/6/1133( واإلاىّلذة بخاٍس حؽَش

ا ؤـذس دًىان سثاظت بكلُم وىسدظخان كشاس سكم ) لى بزَش ، وبالخالي كام 39/7/1133( في 514ِو م، واِخبر اللاهىن ظاسي اإلافٌّى

ذة وكاجْ وىسدظخان  في ِذدَا ) ة الّاؼشة مً كاهىن 3/8/1133( في 311بشإلاان ؤلاكلُم بيؽش اللاهىن في حٍش م، واظدىاًدا ِلى اإلاادَّ

ت )وكاجْ وىسدوظخان ُّ ذة الشظم خ وؽٍش في الجٍش  . (مىاَمت الّىف ألاظشي ؤهه "ًىفز َزا اللاهىن اِخباًسا مً جاٍس

    ٌ ْ الخاؿ بمىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان، ٌّخبر اللاهىن ألاو مً هىِه في  ومً الجذًش بالزهش ؤنَّ َزا الدؽَش

لذ اإلاداهم اإلاخخفت بلماًا مىاَمت الّىف 1131الّشاق، وفي الذٌو الّشبُت ؤًًما، وكذ بذؤ جىبُله في نهاًت ِام  ِ
ّ
ي

ُ
م، بّذ ؤن ؼ

م ، في مدافٍاث ؤلاكلُم الشالر، ؤسبُل، دَىن، 1117( لعىت 11ألاظشي ، وفم كاهىن العلىت اللماثُت لإلكلُم سكم )

لُه  الّشاق  اإلازوىس آهًفا،  ًخيىن مً ِؽش مىاد مْ  -فةّن كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان والعلُماهُت ، ِو

ًُ وساءَا بىاِث ودوافْ ٌعخجهن بالحيىماث، وجذفْ  م
ْ
ْ اللىاهحن الىلُّت ِمىًما جى ّه. بنَّ حؽَش بُان ألاظباب اإلاىحبت لدؽَش

ّها، و  ًَّ اللىاهحن وحؽَش ْ كاهىن بفلهاء اللاهىن بلى ظ َزا ما هقَّ ِلُه اإلالجن اليىسدظخاوي في مّشك بُان الغشك مً حؽَش

ت   بإّن: "الّىف ألاظشي ٌاَشة ظلبُت مخالفت إلابادت الؽشاجْ العماٍو
ً
ذاٍس كاثال مىاَمت الّىف ألاظشي، وألاظباب اإلاىحبت إـل

ظشة ؤظاط اإلاجخمْ ومً ؤحل خماًتها وؤفشادَا مً 
ُ
ً، واجخاِر ؤلاحشاءاث اللاهىهُت لعالمتها، وخلىق ؤلاوعان، وليىن ألا

ّ
الخفى

الخُت والّالحُت بّذ وكىِه، فلذ ؼُش َزا  شق الىكاثُت كبل وكىِه وبدث الحلٌى ؤلـا
ُ
ا، ومىْ الّىف ألاظشي بالى واظخلشاَس

 . "اللاهىن 

ا( مً اإلااّدة )ألاولى( وكذ ٌهش للباخث مما وسد في ألاظباب اإلاىحبت بإنَّ َزا اللاهىن يهذف الى خماًت ألاظشة؛ بر  ًُ ا وفم الفلشة )زاه

ابّت، ومً ًيىن كّذ جمَّ  ت، واللّشابت بلى الذسحت الشَّ َُّ مً اللاهىن ألاظشة ًخيىن مً: "مجمىِت ؤشخاٍؿ وبُُّحن جشبىهم سابىت الضوح

ة )ألاولى( مً َزا اللاهىن  ا( مً اإلاادَّ
ً
ا"، وبما ؤن وفم الفلشة )زالش

ً
ؤنَّ الّىف ألاظشي َى: "ولُّ فّل، ؤو كىٌ، ؤو  لّمه بلى ألاظشة كاهىه

ابت  ت ِلى ؤظاط الضواج، واللشَّ َُّ ه بلى ‘تهذًذ بهما ِلى ؤظاط الىُى الاحخماعي في اواس الّالكاث اإلابي ابّت، ومً جمَّ لمُّ بلى الذسحت الشَّ

ا
ً
 ."ألاظشة كاهىه
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لُه وان لضًما ِلى اإلالجن اليىسدظخاوي مشاِاة ـُاغت اإلاىاد   ت ِو اللاهىهُت وهفىـها بؽيل ًممً خماًت ألاظشة بفىسة مدعاٍو

زا ما  دمحها دون الشحل ؤي ألاهثى دون رهش، َو ه ًىداص للمشؤة ٍو دون الخمُحز بحن الجيعحن؛ لىً مما ًاخز ِلى َزا اللاهىن ؤهَّ

ت للجيعحن ( مً الذظخىس الّشاقي الذاثم والزي بمىحبه ًىفش الحماًت35ًدىاكن مْ ما وسد في اإلاادة )  .اللاهىهُت اإلادعاٍو

( مً َزا اللاهىن خُث ًىّق ِلى: "اهشاٍ الضوج للضوحت ِلى البغاء وامتهان الذِاسة"، 6ومً ؼىاَذ َزا الخباًً ما وسد في الفلشة )

ىفسخي ِلحها ( جىق ِلى: "الاَاهت والعب وؼخم الاَل وابذاء الىٍشة الذوهُت ججاَها واًزائها ومماسظت المغي ال31وفي الفلشة )

اث اإلاىىوت بمىاَمت الّىف ألاظشي والتي ؤظعذ بمىحب َزا  واهتهان خلىكها ..."، وهزلً اكخفاس واهدفاس حعمُت اإلاذًٍش

ت مىاَمت الّىف لذ  زا جمُِم للىاظْ، ووان ًيبغي حعمُتها بـ )مذًٍش ت مىاَمت الّىف لذ اإلاشؤة(، فلي، َو اللاهىن بــ )مذًٍش

داب للمشؤة دون ألاظشة(، ليي ًىافم حىَ زٍ ؼىاَذ وهمارج حلُت ًشبذ ؤن َزا اللاهىن ًمُل ٍو ا، َو
ً
 ومممىه

ً
ش َزا اللاهىن ؼىال

 .الشحل

ْ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في ؤلاكلُم،  وكذ جبّذي للباخث ؤنَّ ما وسد ؤِالٍ في مممىن َزٍ )ألاظباب اإلاىحبت( في حؽَش

ًَّ ما ا ًبذو فُه الشخمت واإلافلحت؛ لى ْ وبـذس َزا اللاهىن  ٌاََش ٍش في الٍشوف التي ظبلذ حؽَش اظخىكفجي َى ؤن بمّان الىَّ

ت، ومىٍماث  عىٍّ ِ
ّ
لُه فةّن ما كامذ بها الحشواث الي ٌؽحر بلى وحىد ؤغشاك ودوافْ ؤخشي غحر الزي كُل، والىاكْ ٌؽهذ بزلً، ِو

ا ومعاواتها بالّشِحاٌ، مْ  اإلاجمخْ اإلاذوي في ؤلاكلُم في رلً الححن، سافّحن ؼّاساث مىاَمت الّىف َش حز لذ اإلاشؤة، وجدٍش ُّ والخم

مىّهما مً الّىف، وواهذ لجىت الذفاُ ًِ خلىق اإلاشؤة في بشإلاان  ِ كاهىن ًدمي اإلاشؤة، وألاظشة، ٍو
ًّ مىاداة خيىمت ؤلاكلُم بع

ْ و -وىسدظخان ًَّ اإلايؽىدة في حؽَش بـذاس َزا اللاهىن مً كبل بشإلاان الّشاق ظىذَم وؤملهم في جدلُم غاًتهً خّتى وحذوا لالته

ت التي ـادق ِلى )اجفاكُت اللماء ِلى حمُْ 1133وىسدظخان الّشق في  ُّ  ًِ رلً ؤّن الّشاق واهذ مً بحن الذٌو الّشب
ً
م، وفمال

اٌ الّىف، والخّّعف في ألاظشة3986، في ( CEDAW = ؤؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشؤة
ّ
ش "ول ؤؼي ِ

ّ
 ؤن م؛ وبالخالي ؤّن دظخىسٍ ًدٍ

َّ
"  بأل

بكلُم وىسدوظخان كذ ظبلها بلى الالتزام بها بفُاغت كشاساتها وجلىحن بىىدَا، ومً زمَّ بخدىفُزَا ِلى ؤسك الىاكْ؛ ختى ؤـبدذ 

ا في مىاَمت الّىف 
ً
بزلً اإلاىىلت ألاولي والىخُذة ِلى معخىي الؽشق ألاوظي، والخاظْ ِؽش ِلى معخىي الّالم جملً كاهىه

 . لححنألاظشي في رلً ا

ليُّ لجمُْ ماجمشاث اإلا ت ظُذاو اإلايىهت مً زالزحن ماّدة مً كشاساٍث وبىىٍد اإلاشحْ ألاظاط واإلاشجىض ألـا َُّ شؤة التي وحّخبر ما اخخىتها اجفاك

 مً اإلاىعًُ بلى ماجمش بىحن في
ً
 دون 1111ؤكُمذ بذؤ

ً
 م خُث هقَّ َزا ألاخحر ِلى فشك وبكشاس ما حاءث به َزٍ الاجفاكُت كاوبت

، دون جشدد، ؤو جدفَ، ؤو خم 
ً
ادة ؤوهلفان، وؤنها جلضم ول الذٌو مً لمجها الذٌو الّشبُت اإلافادكت ِلحها بدىفُزَا جامت ٍص

ّاث ِلى مىىالها،  م ـُاغت كىاهحن وحؽَش ت، ؤو ًِ وٍش ُّ ا الىوى ت في دظاجحَر ُّ بِتراك ، ورلً بخجعُذ اإلاباديء الىاسدة في الاجفاك

عشا امخىّا ًِ الخىكُْ ِلى َزٍ الاجفاكُت بحجت ومً زمًّ جىبُلها ِلى  يا وظَى  مً ؤمٍش
ًّ

ب في َزا ألامش ؤنَّ هال مجخمّاتهم، والغٍش

 . حّاسك بّن بىىدَا مْ دظخىسَما!!؟

ت )ظُذاو َُّ ىإلاتها، ومً زمَّ فشلها ِلى (SEDAW-بنَّ اجفاك ت، والاحخماُِت، ِو الذٌو  جخمشل في الىمىرج الغشبيَّ للمشؤة، ولللُم ألاظٍش

شفُت ليل مجخمْ ، وجشجىض ِلى  ُّ خباساث الذًيُت وال اث والِا ُّ ا دون ألاخز بالحعبان الخّفىـ واإلاجخمّاث للّمل بها بدزافحَر

ت،  ُّ ْ، وفي ول هىاحي الحُاة الاحخماِ للت بحن الزهش ألاهثى في اللاهىن والدؽَش
ّ
امت ؤي مبذؤ اإلاعاوة اإلاى ت الخَّ اإلاعاواة الجىذسٍّ

 ًَّ ت بما والاكخفاد لم الحشٍّ
ّ
 بلى بِىائهما مى

ً
اث الخاـت مجها والّامت، بلافت ُّ ال ّّ ىت، والف ِ

ّ
ت، وظاثش ألاوؽ َُّ ت، والشلاف َُّ ت، والعُاظ

ت الّامت لألمم اإلاخدذة كّشسث في دٌعمبر  َُّ  ِلى ما رهش فةّن الجمّ
ً
الوة فحها خم حغُحر الجيغ لىال الجيعّحن، وغحر رلً ، ِو

(3991 
َّ
شٍف، ؤو جللٍُذ، ؤو اِخباساٍث دًيُت  م( في اإلاادة ُِ  جخزُس بايَّ 

َّ
ذًً الّىف لذَّ اإلاشؤة، وؤال

ُ
ه "ًيبغي لها ؤنَّ ج ابّت( ِلى ؤهَّ )الشَّ

 حعتهذف اللماء ِلى الّىف 
ً
يبغي لها ؤن جدبْ بيل الىظاثل اإلامىىت، ودون جإخحر، ظُاظت ل مً التزاماتها باللماء به، ٍو ىفُّ بالخَّ

   . "لذَّ اإلاشؤة
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ّذ بدذ راجه ـُدت بهزاس ليّلِ مً وكْ ِلى الاجفاكُت بإن ٌّملىا ِلى كذم وظاق، ودون ؤيَّ جشدد وملل في  ٌُ لُه فةنَّ َزٍ الفلشة  ِو

ا إلاممىن  ًُ ا ِلى ؤسك الىاكْ، دون الخفىحر بةبذاء ؤي جدفَ ؤو حّلُب ًيىن مىاف جىفُز وجىبُم وجفعحر َزٍ ألاجفاكُت بدزافحَر

ت،  َُّ ت الىٍش فُما ؤبذث مً جدفٍاتها ِلى بّن بىىدَا بّذ الاجفاك َُّ ت التي واهذ جإمل مً ؤولُاء الاجفاك َُّ وؤن الذٌو ؤلاظالم

اث ؤن لجان ألامم اإلاخدذة ظدخجشؤ، وجىالبهم بشفْ  ُّ مشاحّتها؛ لىً" لم ًخىش بباٌ الحيىماث ؤزىاء جىكُّها ِلى جلً الاجفاك

ت هفعها  جدفٍاتهم التي ولّىَا ؤزىاء الخىكُْ" َُّ لمىا بإنهم مديىمحن بدىم الاجفاك فلذ باءوا بخُبت ؤمل ِىذما ؼّشوا بزلً، ِو

ت  –خُشما ال جيىن كذ فّلذ بّذ  –التي ٌعخىحب ِلحهم الفلشة )ؤ( مً اإلاادة العالفت الزهش " ؤن جىٍش  َُّ فاك ِ
ّ
في الخمُم ِلى اج

ُحز لذَّ اإلاشؤة، ؤو الاهمم  . "ام بلحها، ؤو سحب جدفٍاتها ِلُهاللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمَّ

مُحز لذَّ اإلاشؤة ت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخَّ ِ
ُّ ، وما (SEDAW = وجإظًِعا ِلى ماظبم وبّذ البدث والىٍش في بىىد وكشاساث )اجفاك

مىً  وسد في كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي مً ؤخيام وكشاساث، هذسن بإن َىان وعبت هبحرة مً ؤوحه الدؽابه والخىافم بُجهما، ٍو

ها جخ  ؤنَّ
َّ
ت؛ بال َُّ فم مّهما اللٌى بإن َزا ألاخحر وبن اخخلفذ في اإلابجى، والفُاغت مْ ما وسد في الاجفاكُت، ؤو اإلاّاَذاث واإلاىازُم الذول

ظش 
ُ
ىًفا ؤ ُِ ً ؤخيامها، فاِخبر ما اِخبروَا  ا، بل وؤحشم ما في اإلالفذ واإلاّجى، خُث كام اإلالجن اليىسدظخاوي بخلىحن كشاستها وجذٍو ًٍّ

ا  .ؤحشمىَا مً ؤؼياٌ الّىف ألاظشي ومٍاََش

 .الفرع الثاني: أثر قانون مناهضت العنف ألاسري في جفكك ألاسرة

بّذ الّشك الىححز لىفىؿ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي، فال بذ مً ببذاء اإلاالخٍاث، وبُان مىاوً المّف والخلل، التي 

ها، وجفىً هُان ألاظشة، وتهذد مّاإلاها، وحّفف وحذث فحها، والصمذ ـُاغتها، وال ِض تي جازش ظلًبا في الشابىت الضوحُت وجِض

بمياهتها، ورلً مً خالٌ الترهحز ِلى ؤبشص الىفىؿ والىلاه الىاسدة في َزا العُاق، وهجملها ِلى ظبُل اللفش ال الحفش في 

 :الىلاه آلاجُت

: فةنَّ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي ِّشف ف
ً
ف ٌّذُّ ؤوال زا الخٍّش ة )ألاولى( الّىف هما جلذم رهٍش ، َو ا( مً اإلاادَّ

ً
ي الفلشة )زالش

 
ّ
يىن مدىسٍ ألاظاط؛ بال ْ وؤظاًظا لخىبُله، ٍو جدذًًذا إلافهىم الّىف ألاظشي في كاهىن ؤلاكلُم ولْ لخدلُم ؤغشاك َزا الدؽَش

ف ِذة ؤمىس هىسدَا فُما ًلي الخَ ِلى َزا الخٍّش ًُ  :ؤهه 

فُذ الاظخغشاق ألفشاد ما ًماف بلُه ، اظخف .1 ، ٍو ف بلفَ )وّل( الزي َى مً ؤلفاً الّمىم والؽمٌى خذ اإلالجن الخٍّش

ه باظخّماله لفُغت الّمىم ؤّدي بهزا الىّق بلى ؤلاؼيالُت  18اإلاذزش:چ[ىب   مب  خب  حب    جبچ  هلىله .] مما ًالم ِلُه اإلالجن ؤهَّ

يبغي ؤنَّ ال ًذخل في ِمىم الّىف اللاثمت ِلى وحىد الّىف اإلاؽشوُ،  م بُجهما، ٍو  مؽشوُ ؤي غحر اإلاذان، ووان ؤولى به الخفٍش
َّ
والال

ت التي ٌعخّمله آلاباء ججاٍ ؤبىائهم مً جىبٍُخ،  ا، وتهزًبها خاٌ وؽىصَا، وهزلً ألاظالُب التربىٍّ َ الضوحت، وهجَش ألاظشي ِو

ّت َزا ؤوجفشف خؽً، ؤو المشب غحر اإلابّرِح بذافْ الحشؿ و  الح، وللذ ؤباخذ الؽَش م وؤلـا الخىحُه وفي ظبُل الخإدًب والخلٍى

ف، كذ ًلجإ بلُه الىالذن ؤو اإلاّشبي برا دِذ الحاحت بلحها؛ لىً مْ ؤلاباخت  الىُى مً المشب وىظُلت مً الىظاثل اإلاادًت للخخٍى

ذٍ الؽُش بجملت مً المىابي والؽشوه هإن ًيىن خفًُفا، وؤن ال ًمشب  ُّ ـغحًرا بدُث الٌّلل ألادب، وؤن ًلفذ به فلذ ك

م ال الخّزًب   . الخإدًب والخلٍى

ْ ؤلاظالمي فلذ ًىافم ما كشسٍ كاهىن الّلىباث الّشاقي في اإلاادة )        ( واإلاّترف 53وما جلذم مً معإلت المشب وبباخخه في الدؽَش

 ؤهه كذ ؤوكف الّمل بهزٍ الفلشة 
َّ
( 7( مً اللاهىن سكم )3في بكلُم وىسدظخان بمىحب اإلاادة )به هةخذي ـىس اظخّماٌ الحم؛ بال

ه: )حعدشجى الضوحت مً ؤخيام الفلشة ) 1113لعىت 
ّ
( مً كاهىن الّىباث 53( مً اإلاادة )3إلكلُم وىسدظخان، والتي جىّق ِلى ؤه

 .اإلاّذٌ 3969( لعىت 333)

 

ٌٍ ؤو تهذًٍذ بهما(   .2 ــ )فٍّل ؤو كى فهم مً ِباسة اإلالجن بــ ا، ألهه ٍو ًّ ؛ بل ًخدلم بهما م بإهه الًخدلم الّىف بفّل، ؤو بلٌى

 فبدعب الىّق فالتهذًذ بإخذَما ؤي بالفّل، ؤو باللىٌ ال 
َّ
ا، وبال ًّ ُب بهما ؤي بىالَما م  كاٌ )والتهذًذ بهما( ؤي ًخم التهذًذ والتِر
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ُاغخه ِلى ا زا ُِب حلّي في مممىن َزا اللاهىن ـو إلالجن جذاسهها وبـالخها؛ ألهه مً البذيهُاث ًذخل لمً الّىف ألاظشي، َو

ا . وؤّما اظخخذامه  ًّ ، هما ًخدلم ؤًًما بالفّل، وبالخالي مً باب ألاولى ًخدلم بىكّهما م ماث ؤن التهذًذ ًخدلم باللٌى
َّ
واإلاعل

 هلل للترحمت الّشبُت الغحر مخفم ِلحها للفٍت الجىذس
َّ
،  رلً اإلافىلح (GENDER) لّباسة )ِلى ؤظاط الىُى الاحخماعي( ماهي بال

ٍش للىَلت ألاولى مً خالٌ دًباحت اجفاكُت ن SEDAW)) اإلاخزبزب والفمفاك الزي جم جمٍش ، وبذي ؤهثر ولىًخا بّذ رلً، خُث دّوِ

 (Beijin) م، وجىشس وسودٍ فحها بخذي وخمعىن مشة، ومً زم صاد الترهحز ِلُه في ماجمش بىحن3995في وزُلت ماجمش اللاَشة للعيان

ل رهٍش بلى ماثخحن وزالر وزالزىن مشة، وول رلً في ظبُل الخذسج في جىبُّه وجلىِىه، والغشابت في َزٍ اإلاعإلت جىمً في  ختى ـو

ا جخبىاٍ ألامم اإلاخدذة؛ وكذ جمَّ لّمه بلى كامىط ألامم اإلاخدذة همفىلح غحر  ًُ ًفا سظم ف َزا اإلافىلح لحذ آلان حٍّش ِذم حٍّش

ف مً (The non-definition of the term Gender) اإلاّّشف ، هًٍشا لّذم الخىافم ِلى ـُغت مىخذة لها مً هاخُت الترحمت والخٍّش

ذ ؤن جترحم بلى اللغت الّشبُت بــ )الزهش وألاهثى( مً كبل الذٌو اإلادافٍت 3994كبل الذٌو اإلاؽاسهت في ماجمش بىحن م، خُىما ؤٍس

ّذَا داسث بُجهم وبحن اإلادافٍحن الجذاٌ والفشاُ بغُت الىؽف ًِ اإلاشاد ِاسلذ الذٌو الغشبُت َزٍ الترحمت فشفمىَا، وب

ف ٌعخىِب الحُاة غحر الىمىُت هعلىن احخماعي، فشفمذ  ًّ الذٌو الغشبُت ؤـشث ِلى جدذًذ حٍّش الحلُلي للمفىلح؛ لى

  . الذٌو اإلادافٍت َزا الخٍّشف

خشي ِشفذ الجىذس و  
ُ
توسغًما ًِ رلً وله فةنَّ َىان حهاث ؤ ت الجىذٍس ىاهُت فّّشفذ الهٍى  (Gender Identity) اإلاىظىِت البًر

ت  ت الجىذٍس ه مً اإلامىً ؤن جخيىن ِىذٍ الهٍى بإنها:" بخعاط الفشد بزاجه هزهٍش، ؤو ؤهثى، بغن الىٍش ًِ خللخه البُىلىجي، فةهَّ

ه الجيعُت، التي حعُىش ِلى وبُّخه خعب الٍشوف، والّىامل الاحخماُِت، والىفعُت والشلافُت التي جازش في ظلىهه ومُىل

ت ال ـلت له بالىالدة مىلًلا وال جلف ِىذَا؛ بل ًمىً ؤن جبجى هُى العلىن الجيسخي  ت الجىذٍس ت رهًشا وان، ؤو ؤهثى، والهٍى الّمٍى

خه ٍى ، ولِغ بحن الجيعحن الخًلا مْ مشوس الضمً وجىىس الّفش" ، بمّجى ؤنَّ بخعاط ؤلاوعان بىفعه َى الزي ًدذد هىِه َو

ت جفبذ ؤهثى، ومً زمَّ ًمُل  خي، فةرا ؤخغ رهٌش بإهه ؤهثى فهىٍخه الجىذٍس خللخه وفىشجه التي فىٍش هللا ِلحها ؤي ولّه الدؽٍش

ا ًُ ا حيع
ً
ا هدى رهش مشله، فُفحر ؼار ًُ ت رهش، وبالخالي Gay) ) حيع تها الجىذٍس ، وهزلً ألاهثى فةرا ؤخعذ بإنها رهش فإـبدذ ٍَى

ا هد ًُ ومىٍمت الصحت الّاإلاُت ِّشفذ مفىلح الىُى الاحخماعي ِلى ؤهه: "ٌؽحر بلى  . (Lesbian) ى ؤهثى فخفبذ سحاكُتجمُل حيع

الخفاثق والعلىهُاث التي ًدملها الشحل واإلاشؤة هففاث مشهبت احخماُِت، ال ِالكت لها باالخخالفاث الجيغ البُىلىجي، ؤي 

ت     "الترهُبت الّمٍى

الخَ الباخث مً َزا   ه ًفهم مىه بإن ألادواس الاحخماُِت باليعبت ٍو ذ مذي خىىسجه ِلى ألافشد واإلاجخمّاث؛ ألهَّ ف الفٍش الخٍّش

للشحل واإلاشؤة، مفاَُم ِشلُت مىدعبت، ال ِالكت له باخخُاسيهما البُىلىجي والفعُىلىجي، فاإلاجخمْ ؤِىاَم َزٍ الففاث 

ت، وبالخالي  ًمىً ؤن ًدعبب الّىامل الىفعُت والشلافُت والاحخماُِت ِبر الضمً في حغُحر الزوىسٍت وألاهىزُت، سغم الىبُّت الّمٍى

ا الاحخماُِت  مٌُى الفشد الجيعُت، فُمىً ؤن جفحر اإلاشؤة صوًحا، وجتزوج امشؤة مً هفغ حيعها، وبهزا جيىن كذ غحرث مً ؤدواَس

مىً اللىٌ بإّن و زا ألامش ًىىبم ِلى الشحل ؤًًما . ٍو ، ؤو (Gender) ل َزٍ الخفاًا والغمىك الزي ٌّتري اإلاترجبت ِلحها، َو

مفىلح الىُى الاحخماعي، وان الغشك مجها الدعتر ِلى خفاًاَا، ومغضاَا الحلُلي، ورلً جمهًُذا للّمل ِلى الدعاوي اإلاىلم بحن 

ش وجلىحن ما ؤـىلحذ ت بحن الجيعحن، ومً زمَّ جمٍش ُّ ِلُه ماجمشاث ألامم اإلاخدذة  الزهش وألاهثى، دون ؤي اِخباس للفىاسق البُىلىح

ى ِحن  ىلم ِلُه )الاجفاٌ الجيسخي( َو ت الجيعُت( وهي مماسظت الجيغ بحن سحلحن، ٍو ُّ بهزا الفذد مً )الخىُى الجيسخي(، ؤو )اإلاشل

ى )الاجفاٌ الفىشي(،(Lesbian) ، ؤو مماسظت َزا الفّل بحن امشؤجحن ؤي الّسحاق فاخؽت كىم لىه ألّن  ، ؤو بحن سحل وامشؤة، َو

تراف بالؽزور الجيسخي وجلىحن  Sex))ولمت الجيغ لذي َاالء جخممً َزٍ اإلاّاوي ولها ، وبّباسة ؤخشي ؤهثر ولىًخا ؤسادوا بزلً الِا

َظش غحر همىُت ؤي غحر الخللُذًت الىبُُّت ِلى خّذِ كىلهم، وكذ بلغىا 
ُ
لى ؤن جيىن لهم ؤ ا، وصواج اإلاشلُحن، ِو ًُ خلىق الؽارًً حيع

 . خللىا مأسبهمغاًاتهم و 
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ه وان ًيبغي ِلى اإلالجن   وبّذ َزا الّشك والخدلُل بخفىؿ ِباسة )ِلى ؤظاط الىُى الاحخماعي( اإلازوىس آهًفا، ًبذو لي ؤهَّ

ت الباولت اإلادملت باإلاّاوي الفاظذة، والّاداث العِئت، والعلىهُاث  ُّ ت ألامم ُّ ىالخاث الغشب اليىسدظخاوي ِذم جذاٌو َزٍ الـا

ُلت في اإلاجخمْ اليىسدظخاوي، وبن لم اإلاىدشفت ا ت ؤلاظالمُت لألظشة اليىسدًت والّاداث والخلالُذ ألـا لؽارة التي الجخفم والهٍى

حّالج بدىمت وخىىت، فعخيىن لها ِىاكب وخُمت، وتهذد ألامً الاحخماعي، وهُان ألاظشة في ؤلاكلُم، وجدعبب في اصدًاد الخفىً 

 .ألاظشي 

مُف اإلالجن بلى الخ .3 ابّت، ٍو ت ِلى ؤظاط الضواج، واللشابت بلى الذسحت الشَّ َُّ ت اإلابي ف كىله: "في اواس الّالكاث ألاظٍش ٍّش

ا"، هإن اإلالجن ؤساد بهزا اللُذ الاختراصي جلُُذ الىُى الاحخماعي فُما ًخّلم باألدواس واليؽاواث 
ً
ومً جمَّ لمه بلى ألاظشة كاهىه

ت الجيعاهُت الزي ففلىاٍ ظالًفا، لُدذدَا في هىاق الشوابي اإلابيُت ِلى  الاحخماُِت والجىاهب ألاخشي الزي جخممىه الجىذٍس

 إلاشل َزٍ 
ً
ت ال ًشلىن بزلً؛ بل وال ًذِىن مجاال ؤظاط الضواج، واللشابت بلى الذسحت الشابّت، وبالخالي فةن دِاة اإلاعاواة الجىذٍس

لباث ؤمام جىب ى الخشوج ؤو الخمشد الخفعحراث والخلُُذاث التي ٌّخبرونها جمُلاث ِو ت الجيعاهُت هما ؤسادَا ؤَلها َو ُلاث الجىذسٍّ

ً وؤبىائهما، ورلً بجّلها مخّذدة ؤي جدّشسَا مً ؼيلها الىمىي، هةففاح اإلاجاٌ  ِلى ألاظشة الىمىُت الخللُذًت اإلايىهت مً ألابٍى

ا ًُ ً بذاثلها هإظش الؽىار واإلاشلُحن حيع   . ؤمام جيٍى

ت ِلى ؤظاط  وبما ؤن اإلالجن ِّشف .4 َُّ ا( مً اإلاادة )ألاولى( وان ألاولى به الاختراص ًِ جىشاس ِباسة "اإلابي ًُ ألاظشة في الفلشة )زاه

ا"، جاسة ؤخشي والاكخفاس ِلى مفىلح )ألاظشة( التي بحن اإلاش 
ً
ابّت، ومً جمَّ لمه بلى ألاظشة كاهىه اد الضواج، واللشابت بلى الذسحت الشَّ

وبوالت ال حذوي مجها، بل ومِخلت بالفُاغت اللاهىهُت، فيان بملذوسٍ الاهخفاء بّباسة )في هىاق ألاظشة(، مجها ألن رلً ٌّخبر خؽىا 

 . ججىًبا للىكُى مما رهش

ت وظلًبا  .5 َُّ ت والىفع َُّ ت والجيع ًَّ ف بلىله: "مً ؼإهه ؤن ًلحم لشًسا مً الىاخُت الجعذ ومً زمَّ ًخخخم اإلالجن الخٍّش

اجه". ومما ا وظلب خلىكه  لحلىكه وخٍش ًُ ا وهفع ًُ ا وحيع ًً ًاخز ِلُه اإلالجن وىهه ٌؽحر بإن التهذًذ، وبلحاق المشس ًخدلم حعذ

ه ًىفي لخدلُم الّىف ألاظشي جىافش 
ّ
ا برا وكّذ دفّت واخذة؛ في خحن ؤه ًّ اجه، ؤو المشس بالجىاهب التي ؤؼاس بلحها حمُ وخٍش

ًُبا ؤخ زا الخىإ الجلّيِ ٌّخبر سغشة ِو ش مً ُِىب َزا اللاهىن الزي ًٍهش افخلاس والُّه بمّشفت كىاِذ اللغت الّشبُت، ؤخذَما ، َو

لىال رلً ليان بىظّهم الشبي بحن الفىس الشالر للّىف ألاظشي بلفَ )ؤو( بذٌ خشف )الىاو( الزي ؤفعذ ِلي الىق مّىاٍ كبل 

 .اإلابجى

 

الخَ ِلى مفهىم ألاظشة في لىء كاهىن مىاَمت الّىف ألا  ا: وٍُ ًُ  :ظشي ِذة ؤمىس مجهازاه

ت جلً الشابىت،   .1 َُّ ت( بهزٍ الفُغت اإلاىللت دون ؤلاففاح ًِ ؼِش َُّ ابىت الضوح ؤن اإلالجن اليىسدظخاوي كذ ؤؼاس بلى )الشَّ

مىً الخىظْ لُه فةنَّ َزا الىّق خّماٌ ؤوُحٍه، ٍو ذَا بإّي كٍُذ!؟ ِو ُّ ه لم ًل ا، ألهَّ ّت، ؤم غحَر ظغ الؽَش
ُ
ت ِلى ؤ َُّ في  َل هي مبي

اس، ؤو ألا  ُّ ُتها، هضواج اإلاخّت، ؤو اإلاع ت ِلى ألاهىدت اإلاخخلفت فحها الغحر مخفم ِلى ؼِش َُّ ظْش اإلابي
ُ
لها لخممَّ ألا ا وجإٍو هىدت جفعحَر

زا ما ًدعبب في  ا مً ألاهىدت الباولت، َو خِذ، وصواج اإلاعلمت بغحر اإلاعلم، وصواج اإلاشلُحن، وغحَر
ُ
الفاظذة، ؤو الباولت هىياح ألا

ل ًىبم ِلحهم  ا، ؤو ال!؟، َو ًِ بزاسة حعائوالٍث َل ؤن ؤخيام َزا اللاهىن ٌؽمل، َزٍ ألاهىاُ مً الضواج وألاهىدت اإلاىهّي ِجها ؼش

ما كبل ؤن ًشبذ بىالنها، وبالخالي َل ٌّذ ما ًلْ بُجهما مً ؤفّاٌ الّىف مً كبُل  َُّ ت؛ الظ ِ
ُّ خالٌ الفترة التي جلىم بُجهما الضوح

ت ًجب ِلى اإلالجن الّىف ألاظشي  ُّ ت حل ُّ زٍ بؼيال ت الصحُدت ، َو َُّ ما صوححن كذ ال جخدلم فحها مفهىم الضوح ، ؤم ال ؟ باِخباَس

ابى مىً ؤن حّاد ـُاغخه ِلى الىدى آلاحي: )الشَّ ت( ٍو َُّ ت( بلُذ )الؽِش َُّ ابىت الضوح ت اليىسدظخاوّيِ جذساهها ومّالجتها بخلُُذ )الشَّ

ت بّلذ ؼشعيِّ  َُّ  .(الضوح
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(، خُث 1118لعىت  6هما فّله اإلالجن ألاسدوي ِىذ بُاهه اإلالفىد بإفشاد ألاظشة في )كاهىن الحماًت مً الّىف ألاظشي ألاسدوي سكم   

كُذ الشابىت التي جشبي الضوححن بالّلذ الؽشعّي، فىّق في الفلشة )ؤ( مً اإلاادة )الشالشت( ِلى ؤن ألاظشة جخيىن مً "الضوحت 

 . "ؼشعي وؤبىائهم وؤخفادَموالضوحت بّلذ صواج 

ومما ًاخز ؤًًما ِلى الىّقِ اإلازوىس ؤِالٍ الجاهب اللغىّيِ الغحر الذكُم في الفُاغت، وجدذًذ ألالفاً اإلاىاظبت في ميانها،  .2

ت التي جلام ِلحها الّالكت بحن ؤفشا دَا، لزا فيان ألاوعب ؤن ًخخاس خشف )ؤو( الخخُحر بذٌ )و( الّىف لبُان الشابىت ألاظٍش

بذو ؤن  ابّت، ٍو ت ؤًًما ِلى اللشابت بلى الذسحت الشَّ َُّ ه ًيبغي ؤن جيىن كُام الشابىت الضوح فاظخخذامه لىاو الّىف حّل اإلاّجى هإهَّ

ه جمُِم للىق دون مبرس ت وكّذ ِلى غحر مشاد اإلالجن، ألهَّ غٍى
ّ
  . َزٍ الشغشة الل

فه لألظشة: "ومً ًيىن كذ ج ً، وكٌى اإلالجن ؤًًما في حٍّش ا" ، واإلاشاد بهزا اإلاممىم الىفل الفغحر ًدُم ألابٍى
ً
مَّ لّمه بلى ألاظشة كاهىه

ه بلى صوححن ِشاكُحن بىاء ِلى ولبهما، بىاًء ِلى ألاخيام الىاسدة في اإلاىاد،  عب الزي جلشس مدىمت ألاخذار لمَّ
َّ
ؤو مجهٌى الي

اًت ألاخذار الّشاقي سكم )53،51،51، 19،51) ّخبر الىفل الفغحر اإلاممىم راث 3981لعىت ( 76( مً كاهىن ِس ٌ، َو م اإلاّذَّ

لُه فةنَّ ما ًلىم به هال الضوححن، ؤو ؤخذَما مً اِخذاءاث،  ذ بلحهما وفًلا للشاس اإلادىمت، ِو ت مْ الضوححن اللزًً ُلمَّ ِالكت ؤظشٍّ

ّىف ألاظشي، وؤن كاهىن اإلاىاَمت ٌّامل ؤو ما ًلىم به َى مً اِخذاءاث ِلى هال الضوححن، ؤو ؤخذَما ٌّذُّ مً كبُل حشاثم ال

ؼذ . ومما ًاخز ِلُه اإلالجن َىا ؤهه ؤدخل ألاباِذ الزًً لِغ لهم ؤًت ـلت  َزا اإلاممىم مّاملت ؤفشاد ألاظشة؛ وبْن بلغ ظً الشُّ

ى اإلاممىم الزي ال جشبىه بهم ؤًت ِالكت ختى ولى وان بالخب ب، َو ا فهى مىهيٌّ ِىه وكشابت مْ الضوححن ال مً بُّذ وال مً كٍش
ً
جي كاهىه

زا ما ٌّاب ِلُه اإلالجن، وؤولى به حّذًله ا، َو ًِ  .ؼش

وبّذ َزا الّشك والخدلُل إلافهىم ألاظشة في كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق ًمىً اللٌى بإنَّ اإلالجن  

ُت ختى  ت بالؽِش ُّ ذ الشابىت الضوح ُّ ه لم ًل َظْش اإلالل والىدل اليىسدوظخاوي ًبذو ؤهَّ
ُ
ٌؽمل َزا اللاهىن في ؤخيامه وبحشاءاجه ؤ

ْ في مذلٌى ألاظشة، ومً زمَّ لمَّ بلحه ه كذ جىظَّ ت. وبالخالي ؤهَّ ًَّ ذ اثبت، والحًز هاًظا مً والىىاثف ألاخشي في ؤلاكلُم واإلاّعُدُحن، والفَّ
ُ
ا ؤ

زا ما ًإباٍ الؽُش الحىُف، وألاظشة  الىشدًت الشَّ  ُاغتها مشة ؤخشي غحر اإلاداسم، َو ُلت، فُخىحب ِلُه مّالجتها ـو ـِىت وكُمها ألـا

فمتها مً الاهففام في اإلاجخمْ اليىسدظخاوي  .بما ًخىافم الؽُش ومفالح ألاظشة وخماًتها مً الخفىً، ووكاًت الشابىت الضوحُت ِو

ا: ومً اإلاااخزاث ِلى َزا اللاهىن ما وسد في "الفلشة )
ً
ت فال خاحت لها؛ ألنها جادي بلى َذم الشوابي الّاثلُت، ( مً اإلاادة الشاه1ُزالش

ادة وعبت الجشاثم مىً ؤن جادي بلى ٍص ذ الحلذ والىشاَُت داخل ألاظشة، ٍو  . "وجٍض

ا اغخفاًبا   مها، بل واِخباَس ا: ومً ـىس الّىف ألاظشي اإلاؽاس بلُه في َزا اللاهىن هي اإلاّاؼشة الضوحُت باإلهشاٍ، وكذ جم ججٍش ًّ ساب

ا بدم الخمخْ بالحلىق الضوحُت التي ؤباخها الؽاُس  لمً
ً
ّت ؤلاظالمُت، وحّذُّ بجحاف ز مما ًخالف للؽَش الّىف الجيسخي، َو

الحىُم، وهي الجماُ والاظخمخاُ بحن الضوححن، فةن للضوج حماُ صوحتها متى ؼاء، وللضوحت ؤن جىالبه بمّاؼشتها متى ؼاءث، برا 

، وبرا مىّذ الضوحت صوحها مً رلً مً غحر ِزس ؼشعي، فهي ِاـُت، وكذ اسجىبذ هبحرة مً لم ًىً َىان ماوْ ؼشعي، ؤو ـخيِّ 

 َّ
َ
ْحَها ل

َ
ل َِ ْمَباَن 

َ
َباَث غ

َ
َبْذ ف

َ
إ
َ
ى ِفَشاِؼِه ف

َ
ُه ِبل

َ
ج
َ
ُحُل اْمَشؤ ا الشَّ َِ ا َد

َ
ْفِبَذ" . وللضوج الىباثش للىله ـلى هللا ِلُه وظلم: "ِبر

ُ
ى ج  َختَّ

ُ
ت

َ
ِثى

َ
ال

َ ْ
َىْتَها اإلا

ا، ألنها مىّخه خله بذون ِزس ؼشعي، وال لشس ِلحها، وحّخبر بزلً هاؼضة ، وألن َزا اإلاىْ جىسر البغن والىشاَُت، ح ًَ ش
ُ
ماِها ه

مش بالّالكاث الضوحُت، وسبما ًادي بلى جفىً ألاظشة، وبالجملت فةن الىق اإلاؽاس بلُه ؤِالٍ  ٌّخبر خماًت للضوحت الىاؼض،  ٍو

صجْ الضوج ِلى اللجىء    . بلى الىالق في مشل َزٍ الحالت، ؤو الضوىَو

والزي ٌغلب ِلى ٌىىا ؤنَّ والعي َزا اللاهىن كذ فاتهم بإنَّ حماُ الضوج صوحخه والاظخمخاُ بها وكذ ما ؼاء خم ؼشعي مممىٌن  

ت، والتي اظخمذ مجها ؤغلب كىاهحن ألاخىاٌ الصخفُت في بالد اإلاعل م والعىت الىبٍى محن، مْ اِخباس اإلاشؤة له بىفىؿ اللشآن الىٍش

م، وبالخالي فما مىكف اللاهىن لى ؤن الضوحت مىّذ  ً صوحها مً هفعها وجشفن رلً هاؼًضا حعخدم الخإدًب والخلٍى
ّ
التي الجمى

ًما للمشؤة ِلى الّفُان  وسفمذ مّاؼشة صوحها دوًما مخّعفت معخغلت مشل َزٍ ألاخيام!؟ ؤفال ٌّخبر خُيئٍز َىزا كاهىن جدٍش
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لضوحت الىاؼض ، وبالىدُجت ؤال ًادي رلً بلى معاَمت هبحرة في خلم الجزاُ والؽلاق بحن الضوححن، وجفلذ ألاظشة واإلاشؤة في وخماًت ل

 .اإلاجخمْ اليىسدظخاوي

ٌّب حًذا، لّذم    ، ـو
ً
وبهزا الخفىؿ جلٌى اللالُت ؤمحرة ظلُم خىسؼُذ: فةن بزباث مشل َزا الىُى مً الّىف لِغ ظهال

ا جمش وحىد لابي ومّ
ً
ش الىبي للىؽف ِجها؛ ألن َىان  15ُاس دكُم جشبذ رلً، فإخُاه ظاِت ِلى اللمُت، وال ًفل بلُىا الخلٍش

ش الىبي. برن فةزباث الّىف الجيسخي لِغ باألمش الهّحن!  هشحر مً الحاالث برا مطخى ِلحها اإلاذة اإلادذدة ال ٌعخفاد اإلادىمت مً الخلٍش

ا جإحي صو 
ً
ؽخيي ِلى صوحها بإهه حامّها باإلهشاٍ، والضوج ًىىش رلً، واللاِذة اللاهىن فّلى ظبُل اإلاشاٌ ؤخُاه حت بلى اإلادىمت، َو

: )الؽً ًفّعش لفالح اإلاتهم(، وبالخالي فةن الؽياوي بهزا الخفىؿ هادٌس حًذا  . جلٌى

 بزباث َزٍ الفى 
ً
 بن لم ًىً معخدُال

ً
سة مً ـىس الّىف ألاظشي ِلى وباإللافت بلى ما رهش فةنَّ في الىاكْ الّملي ًيىن ـّبا

ً الذِىي الجضاثُت لذٍ؛ ألن ألادلت اإلاخىفشة في َزٍ اللماًا ِادة ِباسة ًِ مجشد )ؤلافاداث( ؤي ألاكىاٌ،  اإلاتهم بّذ جدٍش

مت ؤسجىبذ مً الضوج ِلى صوحخه فةن ؤلافاداث جلخفش ِلى ؤكىالهما فلي، وفي خاٌ بهياس الضوج كُامه بهزا  ومادامذ َزٍ الجٍش

م  –الّمل الجشمي  فةهه ًبلى في اللمُت بفادة الضوحت ال غحر، وهي غحر وافُت إلداهت اإلاتهم؛  –ِلى فشك اللىاِت بصحت الخجٍش

 بإخيام اإلاادة ) 
ً
/ ب ( مً كاهىن ؤـٌى اإلاداهماث الجضاثُت اإلاّذٌ،  131ليىنها ؼهادة واخذة وهي ال جىفي إلكشاس الحىم به ِمال

م َزٍ الفىسة لمً ـىس الّىف ألاظشي؛ ال ًدلم اإلافلحت؛ بل مً اإلاخفىس ؤن ًادي الى جفىً  وجإظًِعا ِلى رلً فةن ججٍش

 .ألاظشة

وبّذ بمّان الىٍش في حمُْ ماظبم ًبذو للباخث بإنَّ بؼيالُت بزباث الجشاثم الىاسدة في َزا اللاهىن جىمً في غمىله وافخلاس    

ْ الجىاجي الىاجح، ال ظُما فُما ؤخيامه للىلىح والبُان؛ ال ظُما ألاخيام اإلا زا ما ًدىاكن مْ  ظُاظت الدؽَش م، َو خّللت بالخجٍش

زا ما ٌعخىحب ِلى والعي اللاهىن ِىذ  اتهم، َو مُت؛ ألن الغشك مىه خماًت خلىق ألافشاد وخٍش ًخّلم بفُاغت اللىاِذ الخجٍش

حشامُت للحُلىلت دون اللجىء بلى الخفعحر مما ًادي بلى ـُاغخه ؤنَّ ًيىهىا في غاًت الذكت وولىح الّباسة في جدذًذ ألافّاٌ ؤلا 

       .بخخالف ألاخيام، ولُاُ الحلىق واإلافالح هدُجت لخبُان الخفعحراث وحّذد اججاَاتها

ُت )         ( ِباسة )الىٍشة الذوهُت(، فةّن َزٍ 31ومً ـىس َزا الغمىك ما ؤوسدجه الفلشة الفِش
ً

الّباسة ( مً اإلاادة: )الشاهُت/ ؤوال

: بإن  خماد ِلحها لللٌى مداوت بالغمىك بلى خٍذ ٌعخّصخي فهمها، ولِغ َىان مّاًُحر ًفً جلً الغمىك، وبالخالي ًمىً الِا

ْ مها مً كبل في الدؽَش  الجاوي كذ ماسط الىٍشة الذوهُت ججاٍ اإلاججى ِلحها ؤو ِلُه، وباإللافت بلى رلً فةنَّ َزا الفّل لم ًخمَّ ججٍش

 .ل العبب في رلً ٌّىد الهخىافه ِلى َزا الغمىك الؽذًذ، وحّزس بزباجه، وسبما اظخدالخهالّشاقي، ولّ

ىان ِباسة ؤخشي وسدث في الفلشة راتها، وفي اإلاادة هفعها وهي )بهتهان الحلىق(، فىسود َزٍ الّباسة بهزا الّمىم وؤلاوالق، ال     َو

ُت الجشاثم والّلىباث، والزي ٌعخلضم  جدذًذ ألافّاٌ ؤلاحشامُت؛ إلن بلاِت الحلىق واهتهاهها ًخممً ظاثش ًخفم مْ مبذؤ ؼِش

م بهتهان ول َزٍ الحلىق، وجدذًذ  لُه فال ٌّلل ججٍش خلىق ألافشاد وفي ملذمتها الحم في الحُاة بلى ؤبعي ؤهىاُ الحلىق، ِو

 .ِلىبت واخذة لها

/
ً
م )كىْ ـلت ألا 4وهزلً ماوسد في اإلاادة )الشاهُت/ ؤوال سخام(، بن اإلالجن اليىسدظخاوي كذ وظْ هىاق َزا ( بخفىؿ ججٍش

مت مً كبل؛ بل بهه جىذسج لمً الالتزماث ألاخالكُت والذًيُت التي ًيبغي  م؛ ألنَّ كىْ ـلت ألاسخام لم ًذسج في اللاهىن هجٍش الخجٍش

مذ ؼإنها، وسغبذ في ـلتها ؤٍِم ا
ّ
ّت ؤلاظالمُت مْ ؤنها ٍِ لترغُب، وبّحن ٍُِم بزم كاوّها ِلى الىاط الخمعً بها، وختى الؽَش

لىبتها ألاخشوٍت، ومْ َزا وله لم جلشس للاوْ ـلت الشخ  م ؤًت ِلىبت مدذدة له في الذهُا.ِو

ل ً ا، مْ بُان هُفُت الاختراص مً وكىِها، َو ًُ ا واف
ً
مت وبُانها بُاه  ِلى رلً فةّن اإلالجن لم ًلم بةًماح اإلالفىد بهزٍ الجٍش

ً
الوة خم ِو

اسة ؤن ًخىاـل مّهم بمياإلات ـىجُت، ؤو سظالت هّفُت ِبر وظاثل الاجفاالث رلً بلُام الص اسة ؤكشباثه؛ ؤم ًجضيء ًِ الٍض خق بٍض

ذم كىّها، وما هي دسحت كشبه مً  الحذًشت اإلاخّذدة، هما ؤن اإلالجن لم ًبحن مً َى رلً الصخق الزي ًلضم بةًفاٌ ألاسخام ِو

 . ؤكاسبه
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ّىف ًِ بِخه، ومىّه الاكتراب مً ؤَله، خامًعا: ومً بحشاءاث جىبُم َزا  َّ اللاهىن بـذاس )ؤمش الحماًت( وهي ببّاد الصخق اإلا

ها، وجىالب بإمش الحماًت، وجىفز بدم صوحها؛ لىً 
َ
َىف ِْ مْ ؤخز الخّهذ مىه بغشك الالتزام. سبما ظِؽخيي صوحت ِلى صوحها بإهه ؤ

ًلىلىن له...!؟، وهُف ظُيىن مىكفه بّذ اهتهاء ؤمش الحماًت مْ َزٍ  ؤًً ظُبُذ َزا الشحل...!؟ ولى رَب بلى بِذ ؤكاسبه مارا

ُه، وولب 
َ
َىف ِْ الضوحت اإلاؽخيى ِلُه وحعببذ في ببّادٍ ًِ بِخه، وبخشاحه ِىذ ؤكشباثه...!؟ هزلً لى ؼيى والذ ِلى ولذٍ الزي ؤ

ًً ظُزَب َزا الىلذ...!؟ ؛ وؤًً ظدىام...!؟، َل بةحشاء ؤمش الحماًت، وؤمش اللاضخي بزلً، وؤبّذ ًِ البِذ، ففي َزٍ الحالت بلى ؤ

...!؟ !؟ َل ظُزَب به اإلادىمت بلى الؽىاُس
ْ

ا بلى ؤًً ظُزَب َزا الَحَذر
ً
...!؟ وسبما ظُيىن اإلاتهم َخَذز  ظِىام ِلى الؽىاُس

ة شخٌق ٌؽخيي ِلى ؤخخه لزلً جشي اللالُت ؤمحرة ظلُم خىسؼُذ بإن بحشاء ؤمش الحماًت لِغ باألمش الهحن، وجلٌى حاء بلىَّ مش  

ألاسملت التي حِّؾ مّهم بإنها جضعجهم، وجخلم لهم مؽاول هشحرة داخل ألاظشة، فللذ في هفسخي مارا ؤفّل بهزٍ ألاسملت َل ؤوبم 

 
ّ
ؤن َزٍ ِلحها )ؤمش الحماًت(...!؟، وهُف ؤبّذ بمشؤة ًِ ؤَلها، وبلى ؤًً ؤسظلها...!؟، وّم َىان )ؼلتراث( مشاهض إلًىاء اليعاء؛ بال

اإلاشاهض لليعاء اإلاهذداث، ولِغ للمتهمت، ؤو اإلاّىفت التي ؤـذسث بدلها ؤمش الحماًت وي جشظلها ؤلى َزا اإلاإوي . وبلى َزا الاججاٍ 

؛ ؤال جدذر حشاثم حشاء  : "برا كمىا بففل الضوج ًِ الّاثلت ووشدٍ مً اإلاجٌز
ً

رَب اللاضخي الذهخىس ِبذالشخمً العلُفاوي كاثال

لُه فاجفم جماًما مْ ما رَب بلُه اللالُان، بإن ؤمش رلً بوي ؤس  ت، وجخفاكم اإلاؽاول وجىثر الجشاثم" . ِو
ّ
ذ الىحن ِبل ي بإهه ظحًز

 والىشاًبا
ً
ذَا اخخالال ُض هُانها، وجٍض ِض  .الحماًت ال ًخفم مْ ؤمً ألاظشة ومفالحها، بل ٍو

م معإلت )ؤمش الحماًت(، وبً جاد مّالجت فّلُت لها، بما بفخذ مشاهض بًىاء للمّىفحن، ؤو لزا ًشي الباخث بمشوسة حّذًل وجلٍى

فت ًِ دخٌى البِذ ف، ؤو اإلاّىَّ  اإلاّىفاث اإلابخّذًً ًِ بُىتهم وؤَلحهم بعبب ؤمش الحماًت، ؤو ؤن ال ٌؽمل )ؤمش الحماًت( ببّاد اإلاّىَّ

  . ومىّه ؤلاكتراب مً ؤَله

 .ضوء مقاصد الشريعتاملطلب الثاني: معالجت التفكك والعنف ألاسري، في 

ّت في الحفاً ِلى ألاظشة،  ومّالجت الخفىً والّىف ألاظشي لىء ملاـذ  ًدىاٌو َزا اإلاىلب الحذًث ًِ ؤَمُت ملاـذ الؽَش

حن آلاجُحن ّت، وكىاِذَا اليلُت، ورلً مً خالٌ الفِش  :الؽَش

ّت في الحفاً ِلى ألاظشة مً الاهدالٌ، والخ : ؤَمُت ملاـذ الؽَش  .فىًالفُش ألاٌو

ّت الغشاء ؤـىلها الىبري وكىاِذَا الٍّمى في مّالجت الّىف ألاظشي، والحُلىلت دون وكُى الاهدالٌ في الشابىت  إلالاـذ الؽَش

ت، وجخدلم ؤَُمت َزٍ الغاًاث الىبُلت مً خالٌ  الضوحُت، والخفىً في ألاظشة اإلاعلمت برا ما خافٍىا ِلحها في خُاتهم ألاظٍش

 :اإلالاـذ آلاجُت

 :اـذ سابىت الىياح في الحفاً ِلى ألاظشة: وجٍهش رلً مً خالٌ اإلاّاوي واإلالاـذ آلاجُتمل .1

ُت، وكىامها اإلاىدة والشخمت، وجدلُم العىُىت  : ملفذ بىاء ألاظشة اإلاعلمت الفالحت التي ؤظاظها الشابىت الضوحُت الؽِش
ً
ؤوال

ب ؤن َزٍ اإلالىماث التي وألالفت بحن الضوححن، وآداء الحلىق والىاحباث، واإلاّاؼشة باإلا ّشوف، والخّاون ِلى البر والخلىي، وال ٍس

مً ؤحلها ؼُش الضواج وخّشم الضها والعفاح هي بالجملت جادي بلى جدفحن ألاظشة مً مفاثذ الؽُىان ومياثذٍ، ووكاًتها مً 

ُل في بىاء ألا  ل ألـا ْم وألـا
َ
دى

ُ
ظشة َى بخيام سابىت الىياح التي ًخفُش الؽلاق والجزاُ والاهدالٌ؛ بر ال ؼً فُه ؤن ألاظاط اإلا

 . مىه آـشة الفهش واللشابت بفشوِها وؤـىلها

 

ا: ملفذ جدلُم العىُىت واإلاىدة بحن الضوححن وهي مبذؤ جدلُم  الاظخلشاس الىفسخي والّاوفي في الّالكاث الضوحُت، والتي حّذ  ًُ زاه

م  إلاا حاء في كىله َل حّالى:  مً ملاـذ بىاء ألاظشة في اللشآن الىٍش َّ ْحَها َوَح
َ
ُىىا ِبل

ُ
ْعى

َ
ْصَواًحا ِلد

َ
ْم ؤ

ُ
ُفِعى

ْ
ه
َ
ًْ ؤ ْم ِم

ُ
ى

َ
َم ل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ ]َوِم

]
ً
 َوَسْخَمت

ً
ة ْم َمَىدَّ

ُ
َىى ِْ ىب إلًجاد َزا الغشك الزي  13الشوم: َب م ألـا ]. فالضواج  الؽشعي هي العبُل ألامشل بلى جدلُم رلً، والىٍش

ا؛ "إلنَّ الضواج هٍام احخماعي ًيىن له ألازش البالغ  في خفَ ألاظشة ووكاًتها مً الخفىً وخماًت صحت اإلاجخمْ وؤمجها واظخلشاَس

ًشقي باإلوعان ًِ الذاثشة الحُىاهُت بلى الّالكت الشوحي، وهلله مً خُاة الؽلاء والباط، بلى الحُاة الىمإهِىت والشاخت الىفعُت، 
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إلاّاوي ؤلاوعاهُت الشاكُت، واإلًشاس وخب الغحر، ومّشفت ما لألوعان مً خلىق وما ِلُه مً والبّذ ًِ العأمت واإلالل، خُث جخدلم ا

 . "واحباث

لُت فةنَّ الّالكت الضوحُت في ؤلاظالم 
ُ
ل
ُ
ا: جدلُم ملفذ خفَ اإلاجخمْ، وجىهحٍر مً ألامشاك الجيعُت، ووكُتها مً آلافاث الخ

ً
زالش

ْم مْ الحفحن وظُاحه اإلاخحن في خماًخه مً الانهذام والانهُاس كاٌ حّالى: مُشاق غلَُ ال مجشد وزُلت فةّنها خفً اإلاجخ
ُ
َن ِمْىى

ْ
ز

َ
خ

َ
]َوؤ

ا
ً
ِلٍُ

َ
ا غ

ً
اك

َ
ُل اللاثم  77[اإلااثذة: ِمُش زا اإلالفذ مىىه باإلالفذ العابم اإلاخممً لبىاء ألاظشة اإلاعلمت، واإلاجخمْ ؤلاظالمي ألـا ]. َو

ت الشاثذة اإلاشجىضة ِلى وهاسة الٍاَش والباوً، والعالمت مً الُّىب وألامشاك ِلى ألاخالق الفاللت واللُم الّلُا، "وألا  مت اللٍى

ا ت بؽيل ِام، وفي ؤغلب ألاخان وؤهثَر لُت، والحماٍس
ُ
ل
ُ
 . "الجيعُت والخ

خدلم رلً اإلالفذ في خفَ اليعل وجىشحٍر الزي ٌّخبر سهحزة  .2 ملاـذ سابىت اليعب واللشابت في الحفاً ِلى ألاظشة: ٍو

لي للىياح، وبه ًخدلم بلاء الىُى ؤلاوعاوي، وبىاء ألاظشة التي هي هىاة  ى اإلالفذ ألـا مً سواثضة الحُاة ألاظاظُت، ودًمىمتها، َو

ا، 
ً
ا غلٍُ

ً
لُه فلذ حّل الؽاُس الحىُم الضواج مُشاك ا جفلح اإلاجخمْ وحعخلش خاٌ الّباد والبالد، ِو اإلاجخمْ، فبفالخها واظخلشاَس

لًذا مابًذا ال   ماكًخا؛ ألن اليعل ال بذ له ختى ًشبي ألابىاء جشبُت ظلُمت مً ؤظشة ظُّذة آمىت مىمئىت جىّم في ٌلها بالشاخت ِو

ا مً الجزاُ والؽلاق، بًُّذا ًِ اليؽىص والؽشود ًُ  . والعىُىت واإلاىدة داثًما، ال ماكًخا، وخُاة وُبت خال

زٍ الغاًت الىبُلت جدلُلها مىلب بلهي وؤمش سباوي  .3 فاآلًاث ملاـذ سابىت الفهش وجىظُْ ؼبىت الّالكاث الاحخماُِت: َو

ِلى الععّيِ في خفَ اإلاىدة والفلت بحن ألاكاسب وسِاًتهما مً ملاـذ آـشة الفهش، وجدلُلها وجفُّلها جخلم سوح  جاهذ اللشآهُت

دٌ بحن ؤَل الضوححن وؤكاسبهم. واإلافاَشة وظُلت الحعاُ داثشة الشوابي الاحخماُِت التي جيبّث مجها الخّاون والخيامل والّىاء اإلاخبا

الغاًاث الىبُلت واإلالاـذ الجلُلُت في الىاكْ الاحخماعي؛ ألحل جدلُم ؤَذاف ظامُت مؽترهت ِلى معخىي ألافشاد والجماِاث 

 . جدلُلا للمفلحت الّامت التي جىفْ الّباد والبالد

لفذ به الخألف والاهممام بحن وٍل مً الضوححن ، ؤو هي جلً ألاخالكُاث  .4 ملفذ اإلاّاؼشة باإلاّشوف في الحُاة الضوحُت: ٍو

ت واإلاباديء ألاظاظُت التي  الجمُلت والعلىهُاث وألافّاٌ الحعىت اإلاىلىب مً اإلاّاٌؽت بحن الضوححن  ٌّخبر مً اإلالاـذ الجىٍَش

ا، وهي ملفذ سباوي وؤمش كشآوي ًجب الامخشاٌ له،  ًجب مشاِاتها والالتزام بها ت بإظَش وبالخذبش في مّاوي آلاًاث في الحُاة ألاظٍش

دت جخاوب الضوححن بلى الخمعً بمباديء الذًً ؤلاظالمي الحىُف، والخإدب  اللشآهُت مت هذسن بإنها سظالت سباهُت ـٍش الىٍش

بر  ًَّ ما ال  باألخالق الفاللت، وخعً الّؽشة مْ هشاَت الىفغ، ـو ذم جدمله ً، ِو ألاصواج ِلى ؤري الضوحاث، والّفى ًِ جلفحَر

ً ألاظشة الفالحت مت جدمل في ظُاكها ول مّاوي الخحر والعّادة للحُاة الضوحُت وجيٍى ًَّ ، هما ؤن آلاًت الىٍش  .واكت به

ّت  الفُش الشاوي: مّالجت الخفىً والّىف ألاظشي في لىء ملاـذ الؽَش

ّت ؤلاظ ت، وفحهما بنَّ الؽَش المُت فاكذ ول الؽشاجْ والذظاجحر واللىاهحن الىلُّت في مّالجت الخالفاث الضوحُت واإلاؽاول ألاظٍش

ْىُت مً ألادلت والىظاثل التي ًمىً ألاخز بها، وجىٌُفها في الحُاة ألاظشي للحُلىلت دون وكُى الّىف والخفىً ألظشي، 
ُ
الىفاًت والغ

 :جِخحنوهي هشحرة هجملها في الىلىخحن آلا

ّت ؤلاظالمُت في الخّامل بحن ؤفشاد ألاظشة لخيىًٍ ألاظشة الفالحت .1  :الخىبُم الصحُذ للؽَش

ا وفي  ًّ ّت والّمل بها مً لذن ؤفشاد ألاظشة حمُ لفذ بالخىبُم الصحُذ ؤي الّمل ِلى الفهم العلُم الصحُذ للىفىؿ الؽَش ٍو

ان كذوة ًخّلم مجها  ذَّ َّ ٌُ ً ألنهما  الىفل، ومً زمَّ جصحُذ اإلافاَُم الخاوئت ، والابخّاد ًِ الّاداث العِئت ملذمتهم ألابٍى

شاف اإلاىدشفت، وول رلً في ظبُل هُفُت الخّامل بحن ؤفشاد ألاظشة، ومً زم الّمل في لىءَا  والخلالُذ اإلاىسوزت الخاوئت، وألِا

ت، والاحخماُِت بىحه ِام، فالخىبُم الصحُذ للؽَش ّت هي ألاظاط في بىاء ألاظشة الفالحت، ولمان ِلى ِالج اإلاؽىالث ألاظٍش

لذوام الّؽشة العلُمت واظخلشاس الحُاة الضوحُت، وبالخالي هفُلت بخلم خُاة ظُّذة معخلشة لألظشة اإلاعلمت، ووكاًتها مً الاهدالٌ 

مشان البالد واصدَ اوالانهُاس، وجىوُذ الّالكاث الّاثلُت والاحخماُِت ودوامها، وظالمت اإلاجخمْ، ِو   .اَس

ت بحن الضوححن .2   :الخذسج في مّالجت اليؽىص واإلاؽىالث في الّالكاث ألاظٍش
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ّت ؤلاظالمُت وكىاِذَا اليلُت الىظاثل وألاظالُب التي حّالج اليؽىص  ت وملاـذ الؽَش م والعىت الىبٍى فلذ بُيذ اللشآن الىٍش

ذ آلاًاث اللشآ
َّ
ت، وكذ دل هُت وألاخادًث الىبىٍت ِلى اظتراجُجُت اإلاّالجت وهُفُتها، مً والؽلاق بحن الضوححن في الّالكاث ألاظٍش

م بحن الضوححن، والبلاء ِلى ألاظشة وألاوالد، وللحُلىلت دون الالخجاء بلى  الح والخلٍى خالٌ بُان مشاخل ووشق ِذة تهذف بلى ؤلـا

 برا اؼخذ الذاء، وجفاكمذ اإلاؽىالث، وامخذث الجزاِاث، وظذث حمُْ ؤبى 
َّ
اب الفلح بُجهم، ولم ًجذي ِالج ظىاٍ ففي الىالق بال

 .] 7الىالق:چڑ  ک  ک  ک  کچ[ َزٍ الحالت ظُيىن آخش الذواء الىالق، و 

ا، وبّحن لىا مّاإلاه مً خالٌ ظىسة     ًِ الت وألاظالُب الىاحّت جبا ّّ م الىظاثل الف ومً َزا اإلاىىلم فلذ سظم لىا اللشآن الىٍش

ت ا ،اليعاء مت، وهزلً ألاخادًث الىبٍى إلاىهشة الىسادة في َزا الباب جذوس في هفغ َزا اإلافهىم واإلاّجى اإلازوىسة في َزٍ آلاًت الىٍش

وهي اظخّملذ لفَ اليؽىص للضوج والضوحت التي جيىن "بىشاَُت وٍل مً الضوححن ـاخبه وظىء ِؽشجه له" ، وكذ ًيىن اليؽىص 

، ؤو بالفّل، ؤو بيلحهما ، وملاـذ َزٍ آلاًت اللشآه شؼذها بلى باللٌى ُت جخمدىس خىٌ مّالجت مؽيلت اليؽىص مً حهت الضوحت، ٍو

زالزت مشاخل للىـٌى بلحها، وجدلُم الغاًت مجها، وختى ًاحي الّالج زماٍس ًيبغي مشاِاة الترجِب في اظخّماٌ الىظاثل وألاظالُب 

جُا، ب مت اإلاخمشلت في ؤمىس زالزت ٌؽُش في اظخخذمهم جذٍس دُث بن ِىلجذ اليؽىص بىاخذ مً َزٍ ألامىس لم اإلابِىت  في آلاًت الىٍش

  .] 15[اليعاء:چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ     ًخجاوص بلى ما بّذٍ للىله حّالى: 

ض مً وحىب اإلاّاؼشة باإلاّشوف      ا باهلل حّالى وما ؤمش به في هخابه الٍّض ى ؤلاسؼاد والىصح وجزهحَر  بالىَِ َو
ً
لُه فُبذؤ ؤوال ِو

ذم اهتهاهها، وجشغُبها بما  واإلاّاملت الحعىت في ُاهتها ِو ت، ومً زمَّ بدشمت الحلىق الضوحُت ـو الحُاة الضوحُت والّالكاث ألاظٍش

لاب للىاؼضة والّاـُت ألمش سبها، وواِت صوحها باإلاّشوف وهدى  ُذ ِو ِىذ هللا للضوحت الفالحت مً ؤحش وزىاب، وما لذًه مً ِو

ىلّحها ٌهٍش في رلً، وال ًتردد في حغلُب لغت الخفاَم وال حىاس في الخىاب مّها، ومً زم ًيخلل بلى هجش في اإلاطجْ فُّشك ِجها ٍو

، وال 
ً
ى بإن ال ًيىن ؼذًًذا، وال ًجشح لحًما، وال ًىعش ٍِما ا ًالجإ بلى المشب غحر اإلابّرِح َو فشاػ الضوحُت وال ًجامّها، وآخَش

م دًما، وال ًترن ِلى الجعذ ؤزًشا ،  ، وال ًٍش
ً
يىن بلفذ الخإدًب ًخلف ِمىا جخيب فُه الشؤط والىحه، واإلاىالْ الحعاظت ، ٍو ٍو

ىت ؤن ًخىكْ الضوج ؤن المشب ظِخدلم به اإلالفىد، وال  ى ؼٍش م، ولِغ لإلهخلام وؤلاًزاء وهٍم الغَُ، َو الح والخلٍى وؤلـا

ادي بلى مفعذة ؤٍِم مً اليؽىص، وهي الىالق، ففي مشل َزٍ الحالت ًيب شاك ِىه، ألهه ًدبحن بإهه ًخفاكم اإلاؽيلت، ٍو غي له ؤلِا

 . داء ولِغ دواء، ووظُلت لإلهدالٌ والاهففام ال الخالخم والاوسجام

 ، ّت ؤلاظالمُت "دواء ًيبغي مشاِاة وكخه وهىِه، وهُفُخه، وملذاٍس ومما ججب ؤلاؼاسة بلُه ؤن المشب في لىء ملاـذ الؽَش

 ًِ رلً للذ اجطح لىا مً
ً
ه  وكابلُت اإلادل" ، وفمال خالٌ ِشك اإلاعاثل العابلت بإن" الخإدًب بالمشب لِغ ول ما ؼِش

 . "ؤلاظالم مً الّالج؛ بل َى آخش الّالحاث مْ ما فُه مً الىشاَت

لُه فةرا لم ًىفْ المشب في بنهاء الؽلاق والجزاُ وبجمام الفلح بحن الضوححن بالضوححن، واظخمشث اليؽىص، ففي َزٍ الحالت  ِو

مت : ًخشج ألامش ًِ داثش  بلغ بلى مشخلت الخدىُم التي ؤسؼذها بلُه آلاًت الىٍش ًما ة الضوحُت، ٍو
َ
ىا َخى

ُ
ش َّ اْب

َ
ِجِهَما ف ُْ اَق َب

َ
]َوِبْن ِخْفُخْم ِؼل

 
َ
ِلًُما خ َِ اَن 

َ
َه و

َّ
َجُهَما ِبنَّ الل ُْ ُه َب

َّ
ِم الل ِ

ّ
َىف ًُ ًخا 

َ
ال ـْ ِشٍَذا ِب ًُ ِلَها ِبْن  َْ َ

ًْ ؤ ًما ِم
َ
ِلِه َوَخى َْ َ

ًْ ؤ ]. والؽاَذ فی الایە الکشیمە ؤن  14اليعاء:[ ِبحًراِم

الح بحن الضوححن ما اظخىاِا بلى رلً ظبُال  م والّالج فیلىمان باإـل الحکمان یىىبان ًِ الضوححن في َزٍ الجىلت ألاخحرة في الخلٍى

الجت اليؽىص وبـالح بالحىمت واإلاىٍِت الحعىت، فةن لم ًىفلا في رلً، وبّذ ما هفذث حمُْ اإلاداوالث العابلت في ظبُل مّ

الّالكاث الضوحُت، ولم ًخمىً الضوج في بسحاُ الضوحت بلى اإلاّاؼشة الضوحُت العلُمت وبّذ بزٌ ول ما في وظّه واظدىفار حمُْ 

ذ بةخعان ى حعٍش   .الىظاثل وألاظالُب مً ؤحل رلً؛ وفي نهاًت اإلاىاف ًلجإ ممىًشا بلى الىالق َو

ى الزي حعبب في خلم اإلاؽيلت والؽلاق في الّؽشة الضوحُت، ففي َزٍ الحالت ؤًًما ِلى وؤما برا وكْ اليؽىص مً حاهب الضو  ج، َو

ى اإلاإمىس به في كىله حّالى:  الح راث بُجهما، َو  الضوححن اللجىء بلى الفلح إـل
َ

ال
َ
َشاًلا ف ِْ ْو ِب

َ
ىًصا ؤ

ُ
ؽ

ُ
ِلَها و ّْ ًْ َب ْذ ِم

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
]َوِبِن اْمَشؤ

 ًُ ْن 
َ
ْحِهَما ؤ

َ
ل َِ ْحٌر ُحَىاَح 

َ
ُح خ

ْ
ل ًحا َوالفُّ

ْ
ل ـُ َجُهَما  ُْ الح الفّلي إلاّالجت اليؽىص وبـالح 318[ اليعاء: ْفِلَحا َب م وؤلـا زا َى مىهج الخلٍى ]. َو

ت وخفٍها مً ؤلالىشاب وؤلاخخالٌ ُاهت الّالكاث ألاظٍش  .اإلاؽىالث الضوحُت، ـو
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ّت ؤلاظالمُت حّخبر ألاظشة اللبىت         لُه فةن ملاـذ الؽَش ألاظاظُت لبىاء اإلاجخمْ الفالح آلامً؛ وبرا ـلحذ ألاظشة ِو

مت  ذ ِىاًخه الىٍش ْ الشباوي خفاثفه، وملاـذٍ في مٍض ـلح اإلاجخمْ، وبرا فعذث فعذ اإلاجخمْ، ومً َىا جخجلى ٍِمت الدؽَش

اهت ألاظشة وؤفشادَا مً بهزا الجاهب الزي ٌؽغل الجضء ألاهبر مً الحُاة الاحخماُِت، وههى ًِ حمُْ ما مً ؼإنها ؤن جمش بمي

ّت ؤلاظالمُت الغشاء َى جدلُم مفالح ألاظشة وؤفشادَا  ؤحل اظخلشاس الحُاة وؤمً اإلاجخمْ؛ لزا فةن مً ملاـذ ملاـذ الؽَش

ت ِلى ؤن ججلب الخحر والىفْ لهم وجذفْ الؽش والمشس ِجهم ُّ  .واإلاجخمْ ؤحمْ، خُث بيذ ؤخيامها، وكىاِذَا اليل

ذ ؤْن ؤهخه ّت، واللاهىن، والاحخماُِحن، والىفعاهُحن، وؤظاجزة اللاهىن والزي ؤٍس ي بلُه ؤن غُاب ؤَل الاخخفاؿ مً فلهاء الؽَش

ش ِلى ممامُىه 
َّ
ذم  اظدؽاسة اإلاّىُحن في مجاٌ جىبُله وبِماله ؤز الزًً ًمشلىن الجاهب الىٍشي فُه، ِىذ ولْ َزا اللاهىن، ِو

ا مً خالٌ مىاد ًُ ى ما ًٍهش حل ٍ ومعخىي هفىـه مً خُث الفُاغت واإلابجى واإلافهىم واإلاغضي؛ مما ٌعخىحب ومفاَُمه، َو

ّت ؤلاظالمُت  اة سوح الؽَش م والخّذًل ومشاحّت خلُلُت ودكُلت مً روي الاخخفاؿ الزًً ؤؼاسها بلحهم آهفا، ومً زمَّ مِش الخلٍى

ُلت و  ادتها ألـا  ِلى الىاط وزىابتها، في اإلاجخمْ اليىسدظخاوي راث ألاغلبُت اإلاعلمت، ِو
ً
ؤِشافها الىبُلت، لئال ًفبذ َزا اللاهىن وباال

عاَم في الّىف ألاظشي بذٌ مىاَمخه، فُفبذ َزا اللاهىن هفعه  فعذ بذٌ ؤن ًفلح، َو ت والّاثلُت، ٍو فِؽدذ الّالكاث ألاظٍش

اٌ والحلَّ ألامشل في هٍش الباخث ج َّّ م َزا اللاهىن وظُلت مً وظاثل جفىً ألاظشة واهداللها، وؤن الّالج الف ىمً في حّذًل وجلٍى

ّت ؤلاظالمُت وملاـذَا الجلُلت؛ بدُث ٌّىى للىالذًً خم جإدًب ؤوالدَم، وؤن ًمىذ الضوج خله في ِالج وؽىص  بما ًىافم الؽَش

الضوحت وخل اإلاؽىالث خحن وكىِها داخل ألاظشة وفم ماسظم له الؽُش الحىُف وبحن له مّاإلاه وخذودٍ في اللشآن والعىت، 

ت، هما ًشي الباخث بإن الحل الحلُلي والىاكعي ًخم ًِ مىاَمت الّىف ألاظشي ومداولت  ُّ ّت وكىاِذَا اليل وملاـذ الؽَش

م الخىُِت والخشلُف، ومىاهج التربُت والخّلُم   . اظدئفاله مً حزوسٍ، وججفُف مفادٍس اإلاىسزت اللذًمت والحذًشت ًِ وٍش

 

 الخاجمت  

 ؤن هلف وكفت مىحضة ِلى ؤَم الىخاثج والخىـُاث التي هجملها ِلى الىدى آلاحيوال ٌعّىا في خخام َزٍ الذ
َّ
 :ساظت اللفحرة؛ بال

خفف  1. مفىلح الّىف ألاظشي بترهُبه ؤلالافي لم ًدىاوله فلهاء اإلاعلمىن اللذامى في اظخّماالتهم، وبهما ابخذِه الغشب، ٍو

 .ؤـل ولّه، وماَُخه الحلُلُت؛ لزا وٌل ِّشفه ِلى ؼاولخهبالغمىك وؤلازاسة، فيان وال ًضاٌ الجذٌ كاثًما خٌى 

خذاء الجعذي، ؤو الجيسخي، ؤو الىفسخي 2. ؤن الّىف ألاظشي في كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق: َى الِا

ا، ؤو تهذًذ بهما ِلى ؤظاط الىُى الاحخماعي )الجىذس( في اواس الّ ًُ ا، ؤو فّل ًُ تظىاًء وان كىل  . الكاث ألاظٍش

للت بحن الزهش وألاهثى في ظاثش 3.
ّ
ت التي اِخمذَا اإلالجن اليىسدظخاوي ماَُتها الحلُلُت جىمً في جدلُم مبذؤ اإلاعاوة اإلاى ؤن الجىذسٍّ

ت بما فحها خم حغُحر الجيغ لىال الجيعّحن لم الحشٍّ
ّ
 بلى مىدهما مى

ً
 .ؤخىاٌ الحُاة، بلافت

ت )ظُذاو4. َُّ دًجي  (SEDAW-ؤّن اجفاك
َّ
التي جىحذ وعبت َاثلت مً ؤوحه الدؽابه بِىه وبحن َزا اللاهىن حّىغ همىرج الغشب الال

اث الذًيُت  ُّ م الّىإلات بلى البلذان ؤلاظالمُت، دون ؤّيِ اِخباس للخّفىـ ت، والاحخماُِت، وجفذًش رلً ًِ وٍش للمشؤة، ولللُم ألاظٍش

ت ليل مجخمْ ُّ شفُت والشلاف ُّ  .وال

م َزا ا5. ّت ؤباخخه بالمىابي ججٍش للاهىن الخإدًب والخلىٍم بالمشب بإهىاِه وؤؼياله لذ ؤفشاد ألاظشة، في خحن ؤن الؽَش

ا ًُ مه ومىّه نهاث  .والؽشوه اإلاىفىـت ِلحها دون جدٍش

ّت وملاـذَا؛ بل وؤنها6. كذ  مماسظت بّن اإلاعلمحن لعلىن الّىف ألاظشي، وجفشفاتهم الخاوئت ال جمذ بفلت بلى مباديء الؽَش

ُت، هما ؤنها ِاداث وجلالُذ ظِئت ومىسوزت  .حّخمذ ِلى جفعحراث ومّاوي مغلىوت في فهم الىفىؿ واإلالاـذ الؽِش

 :الخىـُاث•

ّت ؤلاظالمُت في مّالجت الّىف ألاظشي ومىاَمخه1.  ًىصخي الباخث بمشوسة حّذًل َزا اللاهىن وفم ملاـذ الؽَش
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لترح الباخث باِخماد وظاثل ؤخشي وكاثُت2. ُف مىاهج التربُت والخّلُم للحذ مً َزٍ  ٍو م الخىُِت والىاُص الذًجي، وجٌى ًِ وٍش

ذم الاهخفاء بالحلٌى اللاهىهُت وخذَا  .الٍاَشة اإلالُخت، ِو

 

 

 الهوامش :
ادٌ مشؼذ وآخشون )بحروث: ماظعت الشظالت،  3 ؤخشحه ؤخمذ في معىذٍ، ؤخمذ بً خىبل، معىذ ؤلامام ؤخمذ، جدلُم: ؼُّب ألاسهاوه ِو

 .588، ؿ51م(، ج1113َـ/3513، 3ه
ـذسث في دٌعمبر  3

ُ
ت ألامم اإلاّخدذة العامُت لحلىق ؤلاوعان، "بِالن بؽإن اللماء ِلى الّىف لذ اإلاشؤة"، ؤ ُّ (، ؼىَذ  م3991ًىٍش: مفىل

ىٍش: men.aspx[r.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWohttps://www.ohchم، 1/7/1139في:  ُههى ِذهان ؛ ٍو

ّت ؤلاظالمُت"، )بدث ملذم في اإلااجمش الخاظْ ِؽش إلاجمْ الفله ؤلاظالمي ال ت والؽَش ِ
ُّ خابْ اللاوشجي، "الّىف ألاظشّي بحن ؤلاِالهاث الذول

ت اإلاخدذة، في الفترة مً إلاىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي، الّىف في هىاق ألاظش  ُّ حمادي ألاولى  4-3ة، والزي ؤكُم بةماسة الؽاسكت بذولت ؤلاماساث الّشب

ل 3511  .5-1م(، ؿ1119ٌ ؤبٍش

ت لحيىمت بكلُم وىسدظخان 3 ُّ ذة الشَّظم ا وصساة الّذٌ، الّذد:  -ًىٍش: وكاجْ وىسدظخان )الجٍش ، العىت الحادًت ِؽش، 311الّشاق، جفذَس

 .39-36م(، ؿ1133
ؤخشحه معلم، معلم بً الحجاج الىِعابىسي، اإلاعىذ الصحُذ اإلاخخفش= صحُذ معلم، جدلُم: مدمذ فااد ِبذ الباقي، )بحروث: داس  3

 .1111، ؿ5( باب )باب فمل الشفم(، جهخاب البر والفلت وآلادابم(، في هخاب )3944ٌ/3175، 3بخُاء الترار الّشبي، ه

ا، معجم ملاًِغ اللغت، جدلُم: ِبذالعالم مدمذ َاسون، )د.م، داس الفىش، د.ه،ؤبى الحعحن ؤخمذ بً فاسط بً صه 3 م(، 3979ٌ/3119ٍش

 .348، ؿ5ج
1
 See Agnes, Michael, "Webster's New World dictionary and thesaurus", (Unite States: Cleveland, OH Webster's 

New World, 2002, 2th Edition), P707. 

م والّلاب"، اإلاشحْ العابم، ؿ الىفاء،ًىٍش: ؤبى  3  .33"الّىف داخل ألاظشة بحن الىكاًت والخجٍش
 .596، ؿ5م(، ج1113ٌ/3511، 3مدمذ بً بدَسغ الؽافعي، "ألام" )اإلاىفىسة: داس الىفاء، ه 3

اك: داس ِالم الىخب، ه 3 بذالفخاح مدمذ الحلى )الٍش ، 1ِبذ هللا بً ؤخمذ ابً كذامت "اإلاغجي"، جدلُم:  ِبذهللا بً ِبذاإلادعً التروي ِو

ِبذ هللا بً ؤخمذ بً كذامت اإلالذسخي، "اإلاغجي ؼشح مخخفش الخشقي" )بحروث، داس بخُاس الترار الّشبي، ؛ 143،ؿ31م(، ج3997ٌ/3537

 .191 ، ؿ7(، جم3984َـ / 3514، 3ه

م والّلاب"، اإلاشحْ العابم، ؿ الىفاء،ًىٍش: ؤبى  3  .31 -31"الّىف داخل ألاظشة بحن الىكاًت والخجٍش
 .111ؿم(، 3988ٌ/3518، 1مدمذ سواط كلّجي، معجم لغت الفلهاء، )بحروث: داس الىفاجغ، ه 3

، م1/7/1139< ، ؼىَذ في: sheets/detail/gender-room/fact-http://www.who.int/en/newsًىٍش: ًىٍش: مىٍمت الصحت الّاإلاُت، > 3

 .4ؿ
بُذي، جاج الّشوط، اإلاشحْ العابم،؛ 77، ؿ3ًىٍش: ببً مىٍىس، لعان الّشب، اإلاشحْ العابم، ج3 مدمذ بً ؤبي بىش ؛ 43، ؿ31ج الضَّ

 .36م(، ؿ 3994الشاصي، مخخاس الصحاح، جدلُم: مدمىد خاوش )بحروث: مىخبت لبىان هاؼشون، د.ه، 

، 3دبي: داس الللم، هبحالٌ بظماُِل خلمي، دساظاث في ِلم الاحخماُ ألاظشي، )؛ 567ًىٍش: الشاصي، مخخاس الصحاح، اإلاشحْ العابم، ؿ  3

 .9(، ؿ3991ٌ/3531

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWo%5bmen.aspx%3c
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/gender
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ت، د.ث، سواٍ ؤبى داود، ؤبى داود  3 ظلُمان بً ألاؼّث، ظجن ؤبي داود، جدلُم: مدمذ مدحي الذًً ِبذ الحمُذ، )بحروث: اإلاىخبت الّفٍش

 .344، ؿ5، ج5541د.ه(،  في هخاب )الحذود(، باب )باب سحم الحهىدًحن(، سكم الحذًث: 
 .96، ؿ3، اإلاشحْ العابم، جالفشاَُذي، هخاب الّحن 3
دُت" )مفش: مىابْ داس الففىة، ه 3 دُت، "اإلاىظىِت الفلهُت اليٍى ، 5م(، ج3991ٌ/3531، 3ًىٍش: وصاسة ألاوكاف والؽاون ؤلاظالمُت اليٍى

 .111ؿ

م(، 1111ٌ/3515، 1ؤبى بىش مدمذ بً ِبذ هللا ابً الّشبي،"ؤخيام اللشآن" جدلُم: مدمذ ِبذاللادس ِىا، )بحروث: داس الىخب الّلمُت، ه 3

 .314، ؿ5ج
بت الضخُلي، ألاظشة اإلاعلمت في الّالم اإلاّاـش، )دمؽم، داس الفىش، ه 3  .11م(، ؿ1111، 3َو

م، "ألاظشة، والّىإلات" )ملالت ميؽىسة في مجلت البُان العّىدًت، الّذد:  3  .161ٌ(، ؿ34/3/3511، 173فااد ِبذالىٍش

ت، د.ه،  3  .38م(، ؿ1111العُذ ِبذ الّاوي، وآخشون، ِلم احخماُ ألاظشة، )ألاظىىذٍس
 .38ًىٍش: العُذ ِبذ الّاوي، وآخشون، ِلم احخماُ ألاظشة، اإلاشحْ العابم، ؿ 3
ت الب –ؼاسف، حمُلت، وبً حفان ِذالث، الّىف ألاظشي والخىافم الىفسخي لذي اإلاشاَم  3 ُّ ت، الّذد دساظت مُذاهُت )مجلت الخىم ، 7ؽشٍّ

 .317م(، ؿ1137ماسط 

 .554ؿ.38العُذ ِبذ الّاوي، وآخشون، ِلم احخماُ ألاظشة، اإلاشحْ العابم، ؿ 3
ش الّالمي خىٌ الّىف والصحت، اإلاشحْ العابم، ؿWHOمىٍمت الصحت الّاإلاُت  )ًىٍش:  3  .93(، حىُف، الخلٍش
اظش مدمذ ِبذهللا، "حشاثم ال 3 ْ الّشاقي: دساظت ملاسهت"، مجلت الشافذًً ًىٍش: ؤخمذ مفىفى ِلي ٍو ّىف ألاظشّي وُظُبل مىاحهتها في الدؽَش

ل، الّشاق، 37، للعىت 44، الّذد 34للحلىق )اإلاجلذ   .141م(، ؿ1131، اإلاـى
ت، ه 3 ُّ م(، 1113ٌ/3511، 3فهمي مفىفى مدمىد، و هىسَىا ببشاَُم، الّىف ألاظشّي في الغشب، )ِمان: ماظعت ابً ظِىاء للبدىر الّلم

 .13ؿ
 .3الّشاق" اإلاشحْ العابم، ؿ -"كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان 3

 .3الّشاق" اإلاشحْ العابم، ؿ -"كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان 3
؛  الفُىمي، اإلافباح اإلاىحر، 191؛ ؿ174؛ الشاصي، مخخاس الصحاح، اإلاشحْ العابم، ؿ1ًىٍش: الفشاَُذي، هخاب الّحن، اإلاشحْ العابم، ج 3

؛ حاس هللا مدمىد بً ِمشو الضمخؽشي، ؤظاط البالغت، مدمذ باظل ُِىن العىد، )بحروث: داس الىخب 414-415، ؿ1اإلاشحْ العابم، ج

 .83ج، ؿ1م(، 3998ٌ/3539، 3الّلمُت، ه
ببشاَُم مفىفى، ؛ 195-191، ؿ1؛ الفشاَُذي، هخاب الّحن، اإلاشحْ العابم، ج461ًىٍش: الشاصي، مخخاس الصحاح، اإلاشحْ العابم، ؿ 3

غت.718، ؿ1وآخشون، اإلاعجم الىظُي، اإلاشحْ العابم، ج
ُّ
 ؛ ؤبى مىفىس، تهزًب الل

 .11الشاصي، مخخاس الصحاح، اإلاشحْ العابم، ؿ؛ 131اإلاشحْ العابم، ؿالفحروصآبادي؛ اللامىط اإلادُي،  3

ُت، اإلاشحْ العابم، ؿ 3 الكتها باألدلت الؽِش ّت ؤلاظالمُت، ِو  .19-18ًىٍش: مدمذ الُىبي، ملاـذ الؽَش

ّت ِىذ ابً جُمُت، )ألاسدن: داس الىفاجغ، ه 3 ذ الؽَش ـِ  .45م(، ؿ1111، 3ًىظف ؤخمذ مدمذ البذوي، ملا

يي: اإلاّهذ الّالمي للفىش ؤلاظالمي، هؤخ 3 ّت ِىذ الؽاوبي، )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ت ملاـذ الؽَش َعىوي، هٍٍش م(، 3994ٌ/3536، 4مذ الشَّ

 .39ؿ

 .5ًشاحْ:  اإلابدث ألاٌو في الففل هفعه، ؿ 3
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اإلاىّلذ في الؽاسكت، دولت ؤلاماساث الّشبُت الذوسة الخاظّت ِؽشة اإلاجمْ الفله ؤلاظالمي الذولي، كشاس بؽإن الّىف في هىاق ألاظشة،  3

 م.4/7/1139<، ؼىَذ في: aifi.org/2304.html-http://www.iifaاإلاخدذة، اإلافذس: اإلاىكْ الشظمي للمجمْ، >

 -م، دبل1114ًفبراًش  17-11َـ/اإلاىافم لــ 3516مدشم 38-35لذة في: كشاساث الذوسة الشابّت ِؽشة للمجلغ ألاوسبي لإلفخاء والبدىر، اإلاىّ 3

الحه/-ألاظشي -/الّىفcfr.org-https://www.eبًشلىذا، اإلافذس: اإلاىكْ الّشظمي للمجلغ، >  م.4/7/1139< ؼىَذ في: ِو

ّت ب 3  .534ؤلاظالمُت، اإلاشحْ العابم، ؿبً ِاؼىس، ملاـذ الؽَش
ت لحيىمت بكلُم وىسدظخان 3 ُّ ذة الشَّظم ا وصساة الّذٌ، الّذد:  -ًىٍش: وكاجْ وىسدظخان )الجٍش ، العىت الحادًت ِؽش، 311الّشاق، جفذَس

 .39-36م(، ؿ1133
ىٍش: كاهىن سكم )34م(، ؿ11115، العىت الخامعت، 41ًىٍش: اإلاشحْ هفعه، الّذد:  3 م، "كاهىن مىاَمت الّىف 1133عىت ( ل8؛ ٍو

 .5الّشاق"، ؿ -ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان
ى بــــ: )مدىمت مىاَمت الّىف ألاظشّي(، ًىٍش: "كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّي ف 3 ا في مدافٍاث ؤلاكلُم، وحعمَّ ًُ زٍ اإلاداهم حّمل خال ي َو

 .1-3الّشاق"، اإلاشحْ العابم، ؿ -بكلُم وىسدظخان
 .17م(، ؿ1117، العىت العابّت، 76اجْ وىسدظخان، اإلاشحْ العابم، الّذد: ًىٍش: وك 3
ًىٍش: فخىح الؽارلي، كاهىن مىاَمت الّىف الاظشي في بكلُم هُشدظخان الّشاق، ملالت ميؽىسة ِلى مىكْ اإلافىشة اللاهىهُت،  3

<agenda.com/article.php?id=686-w.legalhttp://ww :م.8/7/1139< ؼىَذ في 

ُخحن في الّشاق، وفم اإلاادة  )الشابّت( مً دظخىس حمهىسٍت الّشق لعىت  3 ت واليىسدًت الشَّظمَّ ُّ غخحن الّشب
ُّ
 م.1114َزا اللاهىن ـذس بالل

 اإلاشحْ هفعه، والففدت هفعها. 3
ت: لألخشوف ألاولى ( ججمCEDAWُْو ولمت ) 3 غت ؤلاهجلحزًَّ

ّ
ت بالل ُّ  Convention on the Elimination of All Forms of" الظم الاجفاك

Discrimination against Women"" ت: "اجفاكُت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشؤة ُّ ، وهي بخذي بجفاكُاث ، التي حّجي باللغت الّشب

لذث في  ُِ ت: 38/31/3979ألامم اإلاخدذة لحلىق ؤلاوعان خُث  ُّ ت والّشب غت الاهجلحًز
ّ
م، ًشاحْ: ؤلاجفاكُت بالل

<www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf :م.31/7/119<، ؼىَذ في 

ت الّشق، )اإلاادة:  3 ٍّ  (.19دظخىس حمهىس

ألاظشّيِ في الّشاق "حّلُم َُىمً ساًدغ ووحؾ ِلى مؽشوُ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في  ًىٍش: الّىف 3

ىٍش: 3م. ؿ1/31/1138ؼىَذ في: <https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308>الّشاق ِبذ العخاس سممان، الّىف ؛ ٍو

 م.31/7/1139ظشي في اإلاجخمْ، ؼىَذ في: ألا 

ت الّاّمت لألمم اإلاخدذة، اللشاس  3 ُّ ش اللجىت 3991، دٌعمبر 58/318ًىٍش: الجمّ م، "بِالن بؽإن اللماء ِلى الّىف لذَّ اإلاشؤة" بىاء ِلى جلٍش

 ت(، الفلشة: )ؤ(.)الشابّ ة:(، اإلاادA/58/619الشالشت )
alajtma/mwady-https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-م. 31/7/1139ًىٍش: ِال باوصٍش، "اجفاكُت ظُذاو"، ؼىَذ في:  3

-atfaqyte-ly-amte/atlalte sydawمُحز لذَّ 1ٍىٍش: اإلاادة )و  ؛ ت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الّىف الخَّ َُّ اإلاشؤة  ( الفلشة )ؤ( مً "اجفاك

=CEDAW6"، ؿ. 

ت الّاّمت لألمم اإلاخدذة 3 ُّ  .ت(، اإلاشحْ العابم)الشابّ ة:اإلااد ًىٍش: الجمّ
ت ) 3 َُّ  .(، اإلاشحْ العابمCEDAWلإلظتزادة ًشاحْ: اجفاك

ت  3 ُّ  .ت(، اإلاشحْ العابم)الشابّ ة:اإلااد الّاّمت لألمم اإلاخدذةًىٍش: الجمّ

http://www.iifa-aifi.org/2304.html
https://www.e-cfr.org/العنف-الأسري-وعلاجه/
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=686
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-%20sydaw
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-%20sydaw
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-%20sydaw
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news-http://www.myportail.com/actualites->م.34/7/1139کامیلیا خلمى، ألامم اإلاخدذة والخٍّشف الفاظذ للّىف ألاظشي. ؼىَذ فی:  3

0.php?id=2931-2-web> 

3 (SEDAW) .الفلشة )ؤ( مً اإلاادة الشابّت، اإلاشحْ العابم 
، ؿ. 3  رهش َزا الخٍّشف في اإلاىلب ألاٌو مً اإلابدث ألاٌو
ذان، الىححز في ؤـىٌ الفله، )اللاَشة: ماظعت كشوبت، ه 3 م ٍص بت الضخُلي، الىححز في 116-114، د.ث(، ؿ6ًىٍش: ِبذالىٍش ىٍش: َو ؛ ٍو

 .391م(، ؿ3999ٌ/3539، 1بحروث: داس الفىش، ه -ؤـىٌ الفله، )دمؽم: داس الفىش اإلاّاـش

مش اللُام )بحروث: ماظعت الشظالت،  3 ُت" جدلُم: ؼُّب ألاسهائوه، ِو ًىٍش: ابً مفلح، ِبذ هللا مدمذ بً مفلح اإلالذسخي، "آلاداب الؽِش

 .577ؿم(، 3999ٌ/3539، 1ه
" اإلاشحْ العابم، ؿگیلهٍش: سخُم الّ 3  .36ي، "ؼشح كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّيِ
ِِسخى اللذومي، الجىذس خفاًا اإلاّجى  ؛194-195حاث الذولُت خىٌ اإلاشؤة وألاظشة" اإلاشحْ العابم، ؿًىٍش: ُههى اللاوشجي، "معجم اإلافىل 3

 م.39/31/1138 ؼىَذ في:<، http://aqsaonline.org/news.aspx?id=532>وجلىحن الؽزور، ، 

3 See: Gender identity, Encyclopedia Britannica, >identity-https://www.britannica.com/topic/gender<, viewed in: 18/7/2019. 

ش: حىن ظيىث،  جشحمت: مدمذ ِشمان )بحروث الؽبىت الّشبُت ًىٍش:  3 مجمىِت مً اإلاالفحن، ِلم الاحخماُ اإلافاَُم ألاظاظُت، جدٍش

ش: ساثذ حمُل ِياؼت، مىزس ؛ 199-197م(، 1119، 3لألبدار واليؽش، ه ّاـشة، جدٍش
ُ
راث اإلا غحُّ مجمىِت مً الباخشحن، ألاظشة في ٌّلِ الخَّ

خىن )فحرحُيُا ُههى اللاوشجي، "معجم ؛ 554م(، ؿ1134ٌ/3516، 3ِمان: داس الفخذ، ه -: اإلاّهذ الّالمي للفىش ؤلاظالمي ِشفاث ٍص

ِِسخى اللذومي، الجىذس خفاًا اإلاّجى وجلىحن ؛ 196اإلافىلحاث الذولُت خىٌ اإلاشؤة وألاظشة" اإلاشحْ العابم، ؿ

 م.11/7/1139 ؼىَذ في:<، http://aqsaonline.org/news.aspx?id=532>الؽزور،

3 World Health Organization (WHO), >sheets/detail/gender-room/fact-http://www.who.int/en/news 

, viewed in: 20/10/2018. 

ش الّالمي خىٌ الّىف والصحت، اإلاشحْ العابم(، WHO(، مىٍمت الصحت الّاإلاُت  )Genderحٍّشف )ًىٍش:  3 ُههى اللاوشجي،  ؛حىُف، الخلٍش

مجمىِت مً اإلاالفحن، ِلم الاحخماُ اإلافاَُم ألاظاظُت، ؛ 196-194"معجم اإلافىلحاث الذولُت خىٌ اإلاشؤة وألاظشة" اإلاشحْ العابم، ؿ

<، ؼىَذ في: http://www.saaid.net/Doat/nizar/22.htmالجيسخي >هضاس مدمذ ِشمان، الجىذسة مىُت الؽزور ؛ 199-197جاإلاشحْ العابم، 

 م.14/7/1139

 .179ًىٍش: ُههى اللاوشجي، "معجم اإلافىلحاث الذولُت خىٌ اإلاشؤة وألاظشة" الشحْ العابم، ؿ 3

 م.14/7/1139 ؼىَذ في:، <http://aqsaonline.org/news.aspx?id=532>،لىحن الؽزورِِسخى اللذومي، الجىذس خفاًا اإلاّجى وجًىٍش:  3
ت واإلاعاواة بلى الخمازلُت والؽزور، >ًىٍش:  3  ـباح ِبذٍ َادي الخِؽجي، مؽشوُ  الجىذس، مً وزاثم ألامم اإلاخدذة مً الحٍش

http://sudaneseonline.com/board/168/msg/1138399618.html>  :م.16/7/1139ؼىَذ في 

مُت، )سظالت ماحعخحر غحر  3 ًىٍش: سلىان خاصم خالذ اليىَحشي، كاهىن مىاٍَت الّىف ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان الّشاق: دساظت فلهُت جلٍى

ا، ولُت مّاسف الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت،   .53م(، ؿ1134ميؽىسة، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت مالحًز
" اإلاشحْ العابم، ؿي، "ؼشح كاهىن گیلًىٍش: سخُم حعً الّ 3  .14مىاَمت الّىف ألاظشّيِ
م" )ؤسبُل: مىٍمت وبْ 1133لعىت  8الّشاق سكم -ي، "ؼشح كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّيِ في بكلُم وىسدظخانگیلًىٍش: سخُم حعً الّ 3

ت،  َُّ  .11-39م(، ؿ1131ه، د.ووؽش الشلافت اللاهىه

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2931
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2931
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2931
https://www.britannica.com/topic/gender-identity
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/gender
http://www.saaid.net/Doat/nizar/22.htm
http://sudaneseonline.com/board/168/msg/1138399618.html
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 .3م"، الفلشة )ؤ( اإلاادة )الشالشت(، ؿ1118لعىت  6 "كاهىن الحماًت مً الّىف ألاظشّيِ ألاسدوي سكم 3
ت في لىء  3 ًّ ت هلذ ُّ ُّت لجشاثم الّىف ألاظشّيِ في بكلُم وىسدظخان الّشاق: دساظت جدلُل ذي ظلُمان اإلاضوسي، اإلاىاحهت الدؽَش ًىٍش: ِو

 .117م(، ؿ1134، العىت العابّت، 5والعُاظُت، ِذد: م، )حامّت بابل: مجلت اإلادلم الحلي للّلىم اللاهىهُت 1133لعىت  8اللاهىن سكم 

 .3الّشاق" اإلاشحْ العابم، ؿ -"كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان 3
"، اإلاشحْ العابم، ؿگیلًىٍش: سخُم خعً الّ 3  .15ي، "ؼشح كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّيِ
ي، ِمى مدىمت جمُحز بكلُم وىسدظخان، وسثِغ بجداد كماة بكلُم "مالخٍاحي ِلى مؽشوُ ڤاواللاضخي الذهخىس مدمذ ِبذالشخمً ظلُ 3

كاهىن ميافدت الّىف ألاظشي الّشاقي، وكاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق، للجىت اللاهىهُت في البرإلاان 

خاليىسدظخاوي"، خفلذ الباخث ِلى وسخت مجها في مدىمت جمُحز،   م.14/1/1138: بخإٍس
حر بً هاـش الىاـش، )بحروث:  3 ؤخشحه البخاسي، مدمذ بً بظماُِل البخاسي، الجامْ اإلاعىذ الصحُذ = صحُذ البخاسي، جدلُم: مدمذ َص

. ومعلم بً الحجاج الىِعابىسي، 336، ؿ 5، ج1117 (، سكم الحذًث:برا كاٌ ؤخذهم آمحنم(، )باب 1113َـ/3511، 3داس وىق الىجاة، ه

م(، )باب 3944ٌ/3175، 3اإلاعىذ الصحُذ اإلاخخفش= صحُذ معلم، جدلُم: مدمذ فااد ِبذ الباقي،  )بحروث: داس بخُاء الترار الّشبي، ه

م امخىاِهامً فشاػ صوحها(، سكم الحذًث:   .3149، ؿ1، ج3516جدٍش
ً الذًً بً ببشاَُم بً هجُم اإلافشي، ابً هجُم، البدش الشاثم ؼشح هجز اًىٍش:  3 ا ِمحراث، )بحروث: داس الىخب ٍص لذكاثم، جدلُم: صهٍش

ش ألابفاس394، ؿ5م(، ج3997، 3الّلمُت، ه  -. مدمذ بً مدمذ ؤمحن بً ِمش، ابً ِابذًً، خاؼُت سدُّ اإلادخاس ِلى الذس اإلاخخاس ؼشح جىٍى

اك: داس ِالم ا-خاؼُت ابً ِابذًً ، ؿ 5م(، ج1111لىخب، ه خاـت، ، جدلُم: ِادٌ ؤخمذ ِبذاإلاىحىد و ِلي مدمذ مّّىك، ) الٍش

لعي، جبحن الحلاثم ؼشح هجز الذكاثم، ) .191 ت فخش الذًً ِشمان بً ِلي الٍض ، 1َـ(، ج3131، د.ه، بىالق -اللاَشة: اإلاىبّت الىبري ألامحًر

اوي في الفله الىّماوي. 41ؿ ، اإلادُي البَر م ظامي الجىذي جدلُم:، مدمىد بً ؤخمذ ابً ماٍص ،  3، هداس الىخب الّلمُت: )بحروث ِبذ الىٍش

 .414، ؿ1(، جم1115َـ / 3515
ّت ؤلاظالمُت والذظخىس اللبىاوي" بدث ميؽىس لمً ًىٍش:  3 سؤفذ اإلاُلاحي، "مؽشوُ كاهىن خماًت اليعاء مً الّىف ألاظشي: بحن الؽَش

ّت واللاهىن  ّت والذساظاث 1133ؤبدار اإلااجمش ؤلاظالمي الشابْ للؽَش لبىان، )وشابلغ: حامّت  -ؤلاظالمُت حامّت وشابلغم، ولُت الؽَش

 .369م(،  ؿ1131، 3وشابلغ، ه

ًىٍش: مدمذ حماٌ الذًً َاؼم، "دساظت هلذًت للمفىلحاث الىاسدة في مؽشوُ كاهىن خماًت الّىف ألاظشي"، بدث ميؽىس لمً ؤبدار  3

ّت واللاهىن  ّت والذس 1133اإلااجمش ؤلاظالمي الشابْ للؽَش لبىان، )وشابلغ: حامّت وشابلغ،  -اظاث ؤلاظالمُت حامّت وشابلغم، ولُت الؽَش

 .391-389م(. ؿ1131، 3ه

ـباًخا غشفت الحاهمت،  31:11ملابلت مُذاهُت مْ ؤمحرة ظلُم خىسؼُذ، خاهمت مدىمت جدلُم مىاَمت الّىف ألاظشي بإسبُل، العاِت:  3

خ:   م.6/1/1138بخإٍس

ض"كشاءة هلذًت ل 3 م" مجلت دسظاث كاهىهُت 1133لعىت  8اإلاشكم  –الّشاق  –لاهىن مىاَمت الّىف إلكلُم وىسدظخان ًىٍش: ظشداس ِلي ٍِض

ا مشهض الذسظاث اللاهىهُت والعُاظُت/حامّت العلُماهُت/بكلُم وىسدظخان الّشاق، العىت  وظُاظُت، مجلت ففلُت ِلمُت مدىمت ًفذَس

ٌ 3ألاولى، الّذد )  ، وما بّذَا.331م، ؿ1131( ؤًلى

ـباًخا غشفت الحاهمت،  31:11ؤمحرة ظلُم خىسؼُذ، خاهمت مدىمت جدلُم مىاَمت الّىف ألاظشي بإسبُل، العاِت: بلت مُذاهُت مْ ملا 3

خ:   م.6/1/1138بخإٍس

ي، ِمى مدىمت جمُحز بكلُم وىسدظخان، وسثِغ بجداد كماة بكلُم "مالخٍاحي ِلى مؽشوُ ڤاواللاضخي الذهخىس مدمذ ِبذالشخمً ظلُ 3

كاهىن ميافدت الّىف ألاظشي الّشاقي، وكاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق، للجىت اللاهىهُت في البرإلاان 

خاليىسدظخاوي"، خفلذ الباخث ِلى وسخت مجها في مدىمت جمُحز،   م.14/1/1138: بخإٍس
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ـباًخا غشفت  31:11ؤمحرة ظلُم خىسؼُذ، كالُت في مدىمت جدلُم مىاَمت الّىف ألاظشي بإسبُل، العاِت: ملابلت مُذاهُت مْ  3

خ:   م.6/1/1138الحاهمت، بخإٍس
ّت الاظالمُت، ًىٍش:  3 ، 1ألاسدن: داس الىفاجغ، هجدلُم ودساظت: مدمذ الىاَش اإلاِعاوي، )ابً ِاؼىس، مدمذ الىاَش، ملاـذ الؽَش

 .511، ؿم(1113

م في الحذ مً مؽىالتها الىفعُت والاحخماُِت ًىٍش:  3  ً ألاظشة في لىء اللشآن الىٍش مدمىد فخىح مدمذ، "ؤَمُت فهم ملاـذ جيٍى

شة"، )الذاس البُماء: مشهض وألاخالكُت مً وحهت هٍش ؤِماء َُئت الخذَسغ"، بدث ميؽىس لمً "ؤؼغاٌ الىذوة الذولُت: الخفىس اللشآوي لألظ

ت والبدث في اللُم واللاهىن، ه  .156م(، ؿ1136، 3الذساظاث ألاظٍش

 .33م( ؿ1117العشواوي، مدمذ ِلي، ؼشح كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت، )ِمان: داس الفىش، د.ه،  3
اك: مىخبت الّبُيان، ه 3 ُت، )الٍش  .381م( ؿ1113َـ/3513، 3الخادمي، هىسالذًً بً مخخاس، ِلم ملاـذ الؽِش

 .366ًىٍش: العشواوي، ؼشح كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت، ؿ 3

 .33م( ؿ1117العشواوي، مدمذ ِلي، ؼشح كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت، )ِمان: داس الفىش، د.ه،  3
اك: مىخبت الّبُيان، ه 3 ُت، )الٍش  .381م( ؿ1113َـ/3513، 3الخادمي، هىسالذًً بً مخخاس، ِلم ملاـذ الؽِش

 .366العشواوي، ؼشح كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت، ؿًىٍش:  3
ًىٍش: خىُفت بيذ مىسخى فخذ هللا َاسون، "ملاـذ ألاظشة ِىذ الؽُخ الىاَش بً ِاؼىس: دساظت فلهُت جدلُلُت في لىء الىاكْ اإلاّاـش"  3

ا، الجامّت ؤلاظالم -ولُت مّاسف الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت -كعم الفله وؤـىٌ الفله -)سظالت ماحعخحر  .91ؿم(، 1119ُت الّاإلاُت بمالحًز

، ًشاحْ: َاؼم، ؤخمذ ِمش، ألاظشة في ؤلاظالم، )اللاَشة: داس اللباء، د.ه،   .46-44م(، ؿ3998ولإلظتزادة في َزا اإلاىلُى
دُت، )مفش: مىابْ داس الففىة ، هًىٍش:  3 دُت، اإلاىظىِت الفلهُت اليٍى ، 11َـ(، ج3515، 3وصاسة ألاوكاف والؽاون ؤلاظالمُت اليٍى

ؽشة الضوحُت وآدابها، )اللاَشة: داس الىخاب الحذًث، ه 3 .339ؿ ُّ  .8، د.ث(، ؿ3ًىٍش: هىس الذًً ؤبى لحُت، ؤخيام ال
م بً َىاصن بً ِبذ اإلالً اللؽحري، "جفعحر الُلؽحري اإلاعّمى لىاثف ؤلاؼاساث"، جدلُم: ِبذاللىُف خعً ِبذالشخمً، ًىٍش:  3 ِبذ الىٍش

 .111م(. ؿ1117، 1ىخب الّلمُت، ه)بحروث: داس ال
ت، ه 3 اك: ماظعت ملً خالذ الخحًر ً، الّىف ألاظشي خالٌ مشاخل الحُاة، )الٍش ً ِلي حبًر  .131م(، ؿ1114َـ/3516، 3ًىٍش: حبًر

 .538، ؿ4م(، ج3991/َـ3535، 1مدمذ بً مىشم بً مىٍىس، لعان الّشب، )بحروث: داس ـادس، ه 3
ًىظف ألاهذلسخي، جفعحر البدش اإلادُي، جدلُم:  الؽُخ ِادٌ ؤخمذ ِبذ اإلاىحىد وآخشون، )بحروث: داس الىخب ًىٍش: ؤبى خُان مدمذ بً  3

 .141-143، ؿ1م(، ج1113َـ /3511، 3الّلمُت، ه
 .141، ؿ1ًىٍش: اإلافذس هفعه، ج 3
م= جفعحر اللشوبي، ؛ مدمذ بً ؤخمذ ألاهفاسي اللشوبي، الجامْ ألخيام اللشآ141-143، ؿ1ًىٍش: اإلافذس هفعه، ج 3 جدلُم: ؤخمذ ن الىٍش

ت، وـ ؛ مدمذ الضخُلي، اإلاّخمذ في فله الؽافعي، 373، ؿ4(، جم3965َـ/3185، 1البردووي وببشاَُم ؤوفِؾ، )اللاَشة: داس الىخب اإلافٍش

 .91، ؿ5م(، ج1133َـ/3511، 1)دمؽم: داس الللم، ه

 .91، ؿ5س العابم: جًىٍش: مدمذ الضخُلي، اإلاّخمذ في فله الؽافعي، اإلافذ 3
ححهان الىاَش مدمذ ِبذالحلُم، "دوس فله اإلاىاصهاث في ؤخيام اإلاشؤة اإلاعلمت"، بدث ملذم في ماجمش )فله اإلاىاصهاث ودوسٍ في الحُاة  3

ّت والذساظاث ؤلاظالمُت، بجامّت ؤم الُلشي بمىت اإلاىشمت، خالٌ الفترة:  ، 3َـ(، ج3515ؼىاٌ 19-17اإلاّاـشة(، والزي هٍمخه ولُت الؽَش

 .511ؿ

 .511، ؿ3جاإلافذس هفعه:  3
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 قائمت املصادر واملراجع

ّت الاظالمُت،   ، م(1113، 1ألاسدن: داس الىفاجغ، هجدلُم ودساظت: مدمذ الىاَش اإلاِعاوي، )ببً ِاؼىس، مدمذ الىاَش، ملاـذ الؽَش

 .511ؿ

اوي في الفله الىّماوي  ، مدمىد بً ؤخمذ ، اإلادُي البَر م ظامي الجىذي جدلُم:، ببً ماٍص ،  3، هداس الىخب الّلمُت)بحروث:  ِبذ الىٍش

 (.م1115َـ / 3515

مش اللُام )بحروث: ماظعت الشظالت، ه  ُت" جدلُم: ؼُّب ألاسهائوه، ِو ، 1ببً مفلح، ِبذ هللا مدمذ بً مفلح اإلالذسخي، "آلاداب الؽِش

 م(.3999ٌ/3539

 م(.3991/َـ3535، 1ث: داس ـادس، هببً مىٍىس، مدمذ بً مىشم ، لعان الّشب، )بحرو 

ا، معجم ملاًِغ اللغت، جدلُم: ِبذالعالم مدمذ َاسون، )د.م، داس الفىش، د.ه،   م(.3979ٌ/3119ؤبى الحعحن ؤخمذ بً فاسط بً صهٍش

م والّلاب في اللله ؤلاظالمي واللاهىن 1111َـ /3513)ؤبى الىفاء مدمذ   الجىاجي )د.ه(. م(. الّىف داخل ألاظشة بحن الىكاًت والخجٍش

 اللاَشة: داس الجامّت الجذًذة لليؽش،

، 1ؤبى بىش مدمذ بً ِبذ هللا ابً الّشبي،"ؤخيام اللشآن" جدلُم: مدمذ ِبذاللادس ِىا، )بحروث: داس الىخب الّلمُت، ه 

 م(.1111ٌ/3515

ىحىد وآخشون، )بحروث: داس الىخب ؤبى خُان مدمذ بً ًىظف ألاهذلسخي، جفعحر البدش اإلادُي، جدلُم:  الؽُخ ِادٌ ؤخمذ ِبذ اإلا 

 م(.1113َـ /3511، 3الّلمُت، ه

ت، د.ث، ؤبى داود    د.ه(.ظلُمان بً ألاؼّث، ظجن ؤبي داود، جدلُم: مدمذ مدحي الذًً ِبذ الحمُذ، )بحروث: اإلاىخبت الّفٍش

 (.3991ٌ/3531، 3دبي: داس الللم، هبحالٌ بظماُِل خلمي، دساظاث في ِلم الاحخماُ ألاظشي، )  

يي: اإلاّهذ الّالمي للفىش ؤلاظالمي، ه   ّت ِىذ الؽاوبي، )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ت ملاـذ الؽَش َعىوي، هٍٍش ، 4ؤخمذ الشَّ

 م(.3994ٌ/3536

ادٌ مشؼذ وآخشون )بحروث: ماظعت الشظالت، ه    م(.1113َـ/3513، 3ؤخمذ بً خىبل، معىذ ؤلامام ؤخمذ، جدلُم: ؼُّب ألاسهاوه ِو

 م(.3998ٌ/3539، 3دمىد بً ِمشو الضمخؽشي، ؤظاط البالغت، مدمذ باظل ُِىن العىد، )بحروث: داس الىخب الّلمُت، هحاس هللا م  

ت، ه   اك: ماظعت ملً خالذ الخحًر ً، الّىف ألاظشي خالٌ مشاخل الحُاة، )الٍش ً ِلي حبًر  م(.1114َـ/3516، 3حبًر

اك: مىخبت الّبُيان، ه    ُت، )الٍش  م(.1113َـ/3513، 3الخادمي، هىسالذًً بً مخخاس، ِلم ملاـذ الؽِش

   

م" )ؤسبُل: مىٍمت وبْ ووؽش 1133لعىت  8الّشاق سكم -ي، "ؼشح كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّيِ في بكلُم وىسدظخانگیلسخُم حعً الّ  

ت،  َُّ  م(.1131ه، د.الشلافت اللاهىه
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ا ِمحراث، )بحروث: داس الىخب الّلمُت،    ً الذًً بً ببشاَُم بً هجُم اإلافشي، ابً هجُم، البدش الشاثم ؼشح هجز الذكاثم، جدلُم: صهٍش ٍص

 م(.3997، 3ه

 م(.1117العشواوي، مدمذ ِلي، ؼشح كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت، )ِمان: داس الفىش، د. ه،   

ت، د. ه، العُذ ِبذ الّاوي، وآخشون، ِلم احخماُ     م(.1111ألاظشة، )ألاظىىذٍس

م بً َىاصن بً ِبذ اإلالً اللؽحري، "جفعحر الُلؽحري اإلاعّمى لىاثف ؤلاؼاساث"، جدلُم: ِبذاللىُف خعً ِبذالشخمً،   ِبذ الىٍش

 م(.1117، 1)بحروث: داس الىخب الّلمُت، ه

اك: داس ِالم الىخب، هِبذ هللا بً ؤخمذ ابً كذامت "اإلاغجي"، جدلُم:  ِبذهللا بً ِبذاإلادعً    بذالفخاح مدمذ الحلى )الٍش ، 1التروي ِو

 م(.3997ٌ/3537

 (.م3984َـ / 3514، 3ِبذ هللا بً ؤخمذ بً كذامت اإلالذسخي، "اإلاغجي ؼشح مخخفش الخشقي" )بحروث، داس بخُاس الترار الّشبي، ه  

ذان، الىححز في ؤـىٌ الفله، )اللاَشة: ماظعت كشوبت، ه   م ٍص  .ث(.، د6ِبذالىٍش

لعي، جبحن الحلاثم ؼشح هجز الذكاثم، )   ت فخش الذًً ِشمان بً ِلي الٍض  َـ(.3131، د. ه، بىالق -اللاَشة: اإلاىبّت الىبري ألامحًر

ت، ه  ُّ ، 3فهمي مفىفى مدمىد، و هىسَىا ببشاَُم، الّىف ألاظشّي في الغشب، )ِمان: ماظعت ابً ظِىاء للبدىر الّلم

 م(.1113ٌ/3511

خىن )فحرحُيُا: اإلاّهذ الّالمي   ش: ساثذ حمُل ِياؼت، مىزس ِشفاث ٍص ّاـشة، جدٍش
ُ
راث اإلا غحُّ للفىش  مجمىِت مً الباخشحن، ألاظشة في ٌّلِ الخَّ

 م(.1134ٌ/3516، 3ِمان: داس الفخذ، ه -ؤلاظالمي 

ش: حىن ظيىث،  جشحمت:   مدمذ ِشمان )بحروث الؽبىت الّشبُت لألبدار  مجمىِت مً اإلاالفحن، ِلم الاحخماُ اإلافاَُم ألاظاظُت، جدٍش

 م(.1119، 3واليؽش، ه

 م(.1133َـ/3511، 1مدمذ الضخُلي، اإلاّخمذ في فله الؽافعي، )دمؽم: داس الللم، ه  

 م(.3994مدمذ بً ؤبي بىش الشاصي، مخخاس الصحاح، جدلُم: مدمىد خاوش )بحروث: مىخبت لبىان هاؼشون، د.ه،   

م= جفعحر اللشوبي، مدمذ بً ؤخمذ اللشوب   جدلُم: ؤخمذ البردووي وببشاَُم ؤوفِؾ، )اللاَشة: داس الىخب ي، الجامْ ألخيام اللشآن الىٍش

ت، وـ  (.م3965َـ/3185، 1اإلافٍش

 م(.1113ٌ/3511، 3مدمذ بً بدَسغ الؽافعي، "ألام" )اإلاىفىسة: داس الىفاء، ه  

حر بً هاـش الىاـش، )بحروث: داس وىق    مدمذ بً بظماُِل البخاسي، الجامْ اإلاعىذ الصحُذ = صحُذ البخاسي، جدلُم: مدمذ َص

 م.1113َـ/3511، 3الىجاة، ه

اك: داس ِالم -مدمذ بً مدمذ ؤمحن، ابً ِابذًً، خاؼُت ابً ِابذًً   ، جدلُم: ِادٌ ؤخمذ ِبذاإلاىحىد و ِلي مدمذ مّّىك، ) الٍش

 م(.1111ىخب، ه خاـت، ال

 م(.3988ٌ/3518، 1مدمذ سواط كلّجي، معجم لغت الفلهاء، )بحروث: داس الىفاجغ، ه  

اك: مشهض باخشاث لذساظاث اإلاشؤة، ه    ، 3ُههى بيذ ِذهان اللاوشجي، "معجم اإلافىلحاث الذولُت خىٌ اإلاشؤة وألاظشة" )الٍش

 م(.1136ٌ/3517
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ؽشة الضوحُت وآدابها، )اللاَشة: داس الىخاب الحذًث، ه    ُّ  ، د.ث(.3هىس الذًً ؤبى لحُت، ؤخيام ال

 م(.3998َاؼم، ؤخمذ ِمش، ألاظشة في ؤلاظالم، )اللاَشة: داس اللباء، د.ه،   

دُت" )مفش: مىابْ داس الففىة   دُت، "اإلاىظىِت الفلهُت اليٍى  م(.3991ٌ/3531، 3، هوصاسة ألاوكاف والؽاون ؤلاظالمُت اليٍى

ومعلم بً الحجاج الىِعابىسي، اإلاعىذ الصحُذ اإلاخخفش= صحُذ معلم، جدلُم: مدمذ فااد ِبذ الباقي،  )بحروث: داس بخُاء الترار  

 م(.3944ٌ/3175، 3الّشبي، ه

بت الضخُلي، ألاظشة اإلاعلمت في الّالم اإلاّاـش، )دمؽم، داس الفىش، ه    م(.1111، 3َو

بت الضخُلي،    م(.3999ٌ/3539، 1بحروث: داس الفىش، ه -الىححز في ؤـىٌ الفله، )دمؽم: داس الفىش اإلاّاـشَو

ّت ِىذ ابً جُمُت، )ألاسدن: داس الىفاجغ، ه   ذ الؽَش ـِ  م(.1111، 3ًىظف ؤخمذ مدمذ البذوي، ملا

 

 املصادر باللغت إلانجليزيت

1- Agnes, Michael, "Webster's New World dictionary and thesaurus", (Unite States: Cleveland, OH Webster's 

New World, 2002, 2th Edition), P707. 

 

 الرسائل الجامعيت:

خىُفت بيذ مىسخى فخذ هللا َاسون، "ملاـذ ألاظشة ِىذ الؽُخ الىاَش بً ِاؼىس: دساظت فلهُت جدلُلُت في لىء الىاكْ اإلاّاـش"   -3

ا،  -ولُت مّاسف الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت -كعم الفله وؤـىٌ الفله -)سظالت ماحعخحر غحر ميؽىسة  الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بمالحًز

 م(.1119

مُت، )سظالت ماحعخحر غحر سلىان خ  -1 اصم خالذ اليىَحشي، كاهىن مىاٍَت الّىف ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان الّشاق: دساظت فلهُت جلٍى

ا، ولُت مّاسف الىحي والّلىم ؤلاوعاهُت،   م(.1134ميؽىسة، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت مالحًز

ً ألاظشة في لىء ا  -1 م في الحذ مً مؽىالتها الىفعُت والاحخماُِت وألاخالكُت مدمىد فخىح مدمذ، "ؤَمُت فهم ملاـذ جيٍى للشآن الىٍش

مً وحهت هٍش ؤِماء َُئت الخذَسغ"، بدث ميؽىس لمً "ؤؼغاٌ الىذوة الذولُت: الخفىس اللشآوي لألظشة"، )الذاس البُماء: مشهض 

ت والبدث في اللُم واللاهىن، ه  م(.1136، 3الذساظاث ألاظٍش

 
 املقاالث العلميت:

ْ الّشاقي: دساظت ملاسهت"، مجلت الشافذًً ؤخم -3 اظش مدمذ ِبذهللا، "حشاثم الّىف ألاظشّي وُظُبل مىاحهتها في الدؽَش ذ مفىفى ِلي ٍو

ل، الّشاق، 37، للعىت 44، الّذد 34للحلىق )اإلاجلذ   م(.1131، اإلاـى

دث ملذم في ماجمش )فله اإلاىاصهاث ودوسٍ في الحُاة ححهان الىاَش مدمذ ِبذالحلُم، "دوس فله اإلاىاصهاث في ؤخيام اإلاشؤة اإلاعلمت"، ب -1

ّت والذساظاث ؤلاظالمُت، بجامّت ؤم الُلشي بمىت اإلاىشمت، خالٌ الفترة:   َـ(.3515ؼىاٌ 19-17اإلاّاـشة(، والزي هٍمخه ولُت الؽَش

ّت ؤلاظالمُت والذظخىس اللبىاوي" بدث ميؽىس لمً ؤبدار  -1 سؤفذ اإلاُلاحي، "مؽشوُ كاهىن خماًت اليعاء مً الّىف ألاظشي: بحن الؽَش

ّت واللاهىن  ّت والذساظاث ؤلاظالمُت حامّت وشابلغ1133اإلااجمش ؤلاظالمي الشابْ للؽَش لبىان، )وشابلغ: حامّت وشابلغ،  -م، ولُت الؽَش

 م(.1131، 3ه
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ض"كشاءة هلذًت للاهىن مىاَمت الّىف إلكلُم وىسدظخان  -5 م" مجلت دسظاث كاهىهُت 1133لعىت  8اإلاشكم  –الّشاق  –ظشداس ِلي ٍِض

ا مشهض الذسظاث اللاهىهُت والعُاظُت/حامّت العلُماهُت/بكلُم وىسدظخان الّشاق، العىت  وظُاظُت، مجلت ففلُت ِلمُت مدىمت ًفذَس

ٌ 3ألاولى، الّذد )  ، وما بّذَا.331م، ؿ1131( ؤًلى

ت، الّذد  –ؼاسف، حمُلت، وبً حفان ِذالث، الّىف ألاظشي والخىافم الىفسخي لذي اإلاشاَم  -4 ت البؽشٍّ ُّ ، 7دساظت مُذاهُت )مجلت الخىم

 م(.1137ماسط 

م، "ألاظشة، والّىإلات" )ملالت ميؽىسة في مجلت البُان العّىدًت، الّذد:  -6  ٌ(.34/3/3511، 173فااد ِبذالىٍش

مدمذ حماٌ الذًً َاؼم، "دساظت هلذًت للمفىلحاث الىاسدة في مؽشوُ كاهىن خماًت الّىف ألاظشي"، بدث ميؽىس لمً ؤبدار   -7

ّت واللاهىن  ّت والذساظاث ؤلاظالمُت حامّت وشابلغ1133اإلااجمش ؤلاظالمي الشابْ للؽَش لبىان، )وشابلغ: حامّت وشابلغ،  -م، ولُت الؽَش

 .391-389م(. ؿ1131، 3ه

ي، ِمى مدىمت جمُحز بكلُم وىسدظخان، وسثِغ بجداد كماة بكلُم "مالخٍاحي ِلى مؽشوُ كاهىن ميافدت ڤاومدمذ ِبذالشخمً ظلُ -8

الّىف ألاظشي الّشاقي، وكاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في بكلُم وىسدظخان الّشاق، للجىت اللاهىهُت في البرإلاان اليىسدظخاوي"، وكذ 

خ: ا في مدىمت جمُحز، خفل الباخث ِلى وسخت مجه  م.14/1/1138بخإٍس

ّت ؤلاظالمُت"، )بدث ملذم في اإلااجمش الخاظْ ِؽش إلاجمْ الفله  -9 ت والؽَش ِ
ُّ ُههى ِذهان اللاوشجي، "الّىف ألاظشّي بحن ؤلاِالهاث الذول

ت اإلاخدذة، في الفترة مً ؤلاظالمي الخابْ إلاىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي، الّىف في هىاق ألاظشة، والزي ؤكُم بةماسة الؽاسكت  ُّ بذولت ؤلاماساث الّشب

ل 3511حمادي ألاولى  3-4  م(.1119ٌ ؤبٍش

ت في لىء اللاهىن  -31 ًّ ت هلذ ُّ ُّت لجشاثم الّىف ألاظشّيِ في بكلُم وىسدظخان الّشاق: دساظت جدلُل ذي ظلُمان اإلاضوسي، اإلاىاحهت الدؽَش ِو

 م(.1134، العىت العابّت، 5للّلىم اللاهىهُت والعُاظُت، ِذد:  م، )حامّت بابل: مجلت اإلادلم الحلي1133لعىت  8سكم 

 

 :تالقوانين والقراراث الدولی

ت الّاّمت لألمم اإلاخدذة، اللشاس  -3 ُّ ش اللجىت 3991، دٌعمبر 58/318الجمّ م، "بِالن بؽإن اللماء ِلى الّىف لذَّ اإلاشؤة" بىاء ِلى جلٍش

 لشة: )ؤ(.ت(، الف)الشابّ ة:(، اإلاادA/58/619الشالشت )

الذوسة الخاظّت ِؽشة اإلاجمْ الفله ؤلاظالمي الذولي، كشاس بؽإن الّىف في هىاق ألاظشة، اإلاىّلذ في الؽاسكت، دولت ؤلاماساث الّشبُت  -1

 م.4/7/1139<، ؼىَذ في: aifi.org/2304.html-http://www.iifaاإلاخدذة، اإلافذس: اإلاىكْ الشظمي للمجمْ، >

م، 1114فبراًش  17-11َـ/اإلاىافم لــ 3516مدشم 38-35كشاساث الذوسة الشابّت ِؽشة للمجلغ ألاوسبي لإلفخاء والبدىر، اإلاىّلذة في:  -1

الحه/-ألاظشي -/الّىفcfr.org-https://www.eبًشلىذا، اإلافذس: اإلاىكْ الّشظمي للمجلغ، > -دبلً  م.4/7/1139< ؼىَذ في: ِو

ت الّشق، )اإلاادة:  -5 ٍّ  (.19دظخىس حمهىس

 الّشاق". -م، "كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشّي في بكلُم وىسدظخان1133( لعىت 8كاهىن سكم ) -4

ـذسث في دٌعمبر  -6
ُ
ت ألامم اإلاّخدذة العامُت لحلىق ؤلاوعان، "بِالن بؽإن اللماء ِلى الّىف لذ اإلاشؤة"، ؤ ُّ (، ؼىَذ  م3991مفىل

 م، 1/7/1139في: 

ت لحيىمت بكلُم وىسدظخان -7 ُّ ذة الشَّظم ا وصساة الّذٌ، الّذد:  -وكاجْ وىسدظخان )الجٍش ، العىت الحادًت ِؽش، 311الّشاق، جفذَس

 م(.1117، العىت العابّت، 76والّذد:  - م1133

 م"، الفلشة )ؤ( اإلاادة )الشالشت(.1118لعىت  6"كاهىن الحماًت مً الّىف ألاظشّيِ ألاسدوي سكم  -8

 

http://www.iifa-aifi.org/2304.html
https://www.e-cfr.org/العنف-الأسري-وعلاجه/
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 اإلاىاكْ ؤلالىتروهُت:   

 <0.php?id=2931-2-web-news-http://www.myportail.com/actualites> 

 Gender identity, Encyclopedia Britannica, .viewed in: 18/7/2019.] identity-https://www.britannica.com/topic/gender[ 

 -sheets/detail/gender<, viewed in: 20/10/2018. 

 World Health Organization (WHO), >room/fact-http://www.who.int/en/news 

مُحز لذَّ   ت اللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الّىف الخَّ َُّ غت الاهجلحز "، CEDAWاإلاشؤة = اجفاك
ّ
ت: بالل ُّ ًت والّشب

]www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf[ :م.31/7/1139، ؼىَذ في 

ت واإلاعاواة بلى الخمازلُت   والؽزور، > ـباح ِبذٍ َادي الخِؽجي، مؽشوُ  الجىذس، مً وزاثم ألامم اإلاخدذة مً الحٍش

http://sudaneseonline.com/board/168/msg/1138399618.html>  :م.16/7/1139ؼىَذ في 

 ][https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%D8%B1ِبذ العخاس سممان، الّىف ألاظشي في اإلاجخمْ،  

 م.31/7/1139ؼىَذ في: 

alajtma/mwady-https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-م. 31/7/1139ِال باوصٍش، "اجفاكُت ظُذاو"، ؼىَذ في:  

sydaw-atfaqyte-ly-amte/atlalte. 

الّىف ألاظشّيِ في الّشاق "حّلُم َُىمً ساًدغ ووحؾ ِلى مؽشوُ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في  

 م.1/8/1139ؼىَذ في: <https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308>الّشاق

الّىف ألاظشّيِ في الّشاق "حّلُم َُىمً ساًدغ ووحؾ ِلى مؽشوُ كاهىن مىاَمت الّىف ألاظشي في  

 م.1/9/1139ؼىَذ في: <https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308>الّشاق

 م.11/7/1139 ؼىَذ في:، ]ws.aspx?id=532http://aqsaonline.org/ne [ِِسخى اللذومي، الجىذس خفاًا اإلاّجى، وجلىحن الؽزور 

فخىح الؽارلي، كاهىن مىاَمت الّىف الاظشي في بكلُم هُشدظخان الّشاق، ملالت ميؽىسة ِلى مىكْ اإلافىشة اللاهىهُت،  

<agenda.com/article.php?id=686-http://www.legal > :م.8/7/1139ؼىَذ في 

ذ فی:   ف الفاظذ للّىف ألاظشي. ؼَى  م.34/7/1139کامیلیا خلمى، ألامم اإلاخدذة والخٍّش

ذ في:  < ،]sheets/detail/gender-room/fact-http://www.who.int/en/newsمىٍمت الصحت الّاإلاُت،    .م1/7/1139ؼَى

ذ في: http://www.saaid.net/Doat/nizar/22.htmهضاس مدمذ ِشمان، الجىذسة مىُت الؽزور الجيسخي >   م.14/7/1139<، ؼَى

 

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2931
https://www.britannica.com/topic/gender-identity
http://www.who.int/en/news-room/fact
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
http://sudaneseonline.com/board/168/msg/1138399618.html
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%D8%B1%5d
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-sydaw
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-sydaw
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/atlalte-ly-atfaqyte-sydaw
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308
http://aqsaonline.org/news.aspx?id=532
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=686
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/gender
http://www.saaid.net/Doat/nizar/22.htm

