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 ا 
  

ن  إن ن أل  وت إ م ان، وو أم ادار

 ، كو ،واؤو أو ،واأ  م رة، ون ا  ظم

ووا ر واوم وظم أر ور  دو  رس وات، 

 ،وواا  دراو، و را...دم ا  

وم ة ارة ر و  ذا ار و  إ دراك ر

وف اوظ، وا وطت اوا    

..ا وظا  

                      ..وا ا وظا  

                                                       ..دواا ا وظا  

ٍظل وا  راإراظم، و و ،  ،دا زداد 

 ظرر ا  بو نا  ددة، أو اواد ا ددة، أو اوا

واد؛  رض رت رة ت، اق ا ن دال ار

 ددة واا ط درت، ودا رة تو

  ..ت

ون د ذا اوم او، واح ا ار رات، ذا 

، اتدرض ط  ا وام واواذي دل اوت  اذان، و

  واوت واق ن اذات...طم أطر ادود و
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و ك أن را ن ان  ت ار وارة ارة 

ن ذا ادي، ودرون و اوف، وطون راط  ذا واو

ار ظ  ا ا، وا ا، وا اِ  أرة و 

زق رط، وذت أ، وارط د  ا ام  ب 

  ...، ور اطرار، و رى ار

ذ إ إ  ارز ادو رات ارو وار ود 

 ،وراو طوأ راؤ وع ر ويرد ارري واا وا 

، ورت وت وا، وأطر،  ر ودةا دت 

وأ ،دا  ...و  

 ر ددذا ا و ل، وا  وى  وذا ا

 رب أ وى  ددة ودرا ءت أ كذ ل؛ا

وا وا ووا روا وروى  ا و ...وا

طروت ادد ا، ...طروت اوا  

ت  و، ، و تدرا ذا ادد د ن و

 وارا  ار ار واري ا ، وواروراءات ورات

ن  نرر، ورزدار رك  ، ورإدرس أولادو ادور 

  ...اؤرن ارا واس

ًو رح اذا ا ور،    وي دورري وار اق واوام ا، 

رو ن ان ا م ودرام  و ذا   وداد اطو، و

  ارح، ودم ذا ار، وا  وا اطرق، ول ال...

  

  

    أ ا د.

                                                                               التحریررئیس                                                                                     
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  الصلح بالوساطۀ بین الزوجین فی قضایا الطلاق

  بین الفقه الإسلامی والقانون المغربی

Spousal conciliation by mediation in divorce cases 

Between islamic jurisprudence and moroccan law 

 

  ر  طي د. 
Rachid Mohamed Tahrioui Dr.  

      ا ا وون اة
tahriouitahrioui@gmail.com   

  

  

  اص

أط و ن اوص ار ا د ت ار ا ارة  رة؛ و

 رّت ازون  ا، ول  طر ود ،دل اوء دف إ  ن اك وادع. 

  ء.

 د ا ،زواجن ا زاعض ا ما ر ل اون اوطف وم اا  ؛

ر وال ال أد  ب وا ،  ل ن  من، وزون ا بذو ،ح

  اف ظ  ف اوب وك ارة.

ورا ن ارع ار   ار ا ،د أو أ رة  ن ل وص  

.ق ا  دةت ان ا و كذ دق. ورطا    ،رةا دو  

 واون، د  ا راء و ،دي اق ن ازون اؤدي راق. وذك ون ارع 

summary 

The Islamic law(Sharia)has devoted a great protection to the family.It provided a 

number of legal texts which aim at safeguarding the family from disintegration and collapse. 

It also encouraged couples to choose the path of conciliation and settle their disputes 

amicably instesd of having recourse to family courts. 
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Among the tools Islam has legislated to resolve marital conflicts is mediation. 

Whenever these conflicts persist and couples can not come to an agreement by themselves, 

then good and wise people should interfere to bridge the gap between the two conflicting 

parties aiming to maintain the family cohesion. 

Complying with the Islamic law (Sharia), the Moroccan legislator has given primary 

importance to conciliation through different legal texts in the family code especially in what 

concerns divorce cases. To attain this objective, the legislator has stated several enabling 

mechanisms to support achieving peace and conciliation. 

Thus, the Sharia and law have made of conciliation a preventive measure to avoid 

disputes leading to divorce. 

د  

 رت ار دا  ا  ت إو ،طرارة وك ا  ظا 

واك، ث وت ول ج  د دث ن ازون ن ت دد ارار  الازو ن 

  ارة، ون ذه اول ا ا ن ازون.

  رهن، وأزون ا ا  ظراد إودا  فرع اا  ص د ، قء ا

 و  ،رآت ان ا﴿ دار إن ن أ و ن أ  وا  ق م وإن

 إراوإن ارأة ت ن  وزا أو ﴿، وو  )1(﴾إ وق ا  إن ا ن  را

 أن  ح  وإن س ارت ار وأ وا    ن ن ا واوا و

  .) ﴾)2ون را

 ق ا ،ن ل إزا  ان ل ذه ات ار ظر  رص ارع 

  اداوة واق، وق ا ن اوب.

ن أو أزل ا ن ؛ طر وا ق د نن ا د أن ا ن ود د

اق اذي د ل ، وذه  اطر ا ،ن ازاع مّ  دا دون دل ر. أو ق 

  ل ، ن فؤ ،ث ل طرفد كرج، وذن ا طوا ن ﴿اؤن ا نوإن ط

 وا وا3(﴾ا(.  

                                                           
1 ء اورة ا 35 

2 ء اورة ا 128 

3 رات اورة ا 3.  
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 طرن وازن اطرر ا أن و ،ا طرا  ثذا ا  درا ودةا

وط ردا أو أ ددن، وون  اوط  اح ن ان د رف أب ازاع 

.  

و ا ذي أث اذا ا زرة إ ءت قطذا ا ن  ا ا  ط

ارز  اب اري، و   ارق  ن ازون. ر أ م أف  ذه ادرا ن 

أم ار ا ط؛ وإ وت  درا ض واد دو ارة ارط ووع، ون 

وا ن ا زج  ثون.ا  

ارع ار أو ا را  ن ازون ن ل دو ارة و ذا اس، د 

ا   إزا .ث أد ن ك اواد 82 ،94 ،95.. ذر  اواد  ة، ص  واد دد

  ق   ،رت ازا  ك زاع  رض ذيا ن ا لد كق، وذطا

  ارط ازو؛ ث وم راء وت  ن ازون، ود إ ادول ن ال. 

د أ ن و س   ن واب اة  اووع د أن ذا وء   ق ذره،

   ن إح ووق ناب اري، ورط ارط و وا اس، ظرا  ا، وو

ب ال   ق د ارعذك ان، وإزا   ن داوة وء، و ازون

ا ،دةودرء ا  ل ن.رة ودة او  ظا  

د رذا ات اؤطرح ا إ وح دى   لك  ورة ان ظ د  نزوا

 ا  ازت ن ازون، إزال ت واد دو ارة ار ا ث  و اري؟

ق؟ اطا  ن لا و ، وةرود ادى و و  ا لدا   ،را ا

  ق  تزارا، ل ادا ص، وأ ن ط ؤذه ا .  

.ن و م ،د ث إذا ا م م د ،و  
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   وط  ا ااث اول ا

ان، و ن ازون، ود ت   ر ا وط و ض ازات ن

ار ا ن ل ادد ن ات ارآ وادث او. ودث أر ن اووع، د ن 

 و طو ا رو ول م ،(ولب اطا) طوف ارو ف ار د وفوا

ب اطب (اطا)و ل ان وأا  رو  روط اك اد ذ رض ،(

  اث).

ب اطاطوف ارو ف ار ول  

طوا  ف ار ورة اا  

ا  ا 4(أو( م وا   ءا َ ن وذ ا  ف ول و إذا 

  اد، وا ذر وؤث. وا ء وُوح. واح د اد.

  واُ  اوم م. ووم ُوح ون.

  .)5(وء   اج ر أن ا  و" ط ازاع"

ر ترب ا  د وردو ، و و ن ا ما ا  ا" أن 

"زد ا 6(ا( .  

حطا  ا   

 ف وإزاا ر إ  رو   رك  ، فر ء اف ار

 وىق أو د ن لا ا" و ر نا ر ذازاع. وا"ووف و زاع أو ر ٍض7(و(  .

  .))8ر ار و" د ر ازاع"

"وا طزاع وا ر د" و ا ا ف ار   ل )9(و  .

  . )10(ار ا "ا د ل  ط ازاع"

                                                           
4  ،طا ر ررف، دون ذرب، دار ان ا ظور نا 4 د، صب ا ،2479 ،ن  ،حر ا رازيا   .1986 ،

  . ،229رف اد، ص 1426/2005اوس اط، ؤ ار، اط ا. ، اروز أدي154 ب اد، ص 

5 ،ا طا ،ب اج، دار اا  را 1424/2003 382، ص 4، ج. 

  .139، ص 1985 ار ب ارت،  ن، 6

 .421، ص 1993ارب ا، اط او ، ارع رح دود ان ر، دار 7

  .139 ار ب ارت، ص 8
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ر   "ا دة ول  إ اح ن أ ان دا ا د ء 

  .  )11(ان"

ف ار رة ااطو  .طوا   

ا  طوا ط. )12(أوط وول وره. ورو ء أط اوأو ،ن طر  ءط او .

  ل و ن أوط و أي رم.

ل ء أد، ووطم وط وط س وطم، وو وط م. واوط ن اس  واوط ن

 .طول ا م طون، ون ا طوا طووا .طون ا  

 را ا  طو دال، وط واوا  ول  دور ت أذه ا ن رظ

ا  د. طل و ن ن أ وض ا  دالط واو  

   اوط  اطح.

ا ب ا  رض م ونا  داولا ا و طوا ط)13( ن وردت ،

    ار ن ات ارآ، و دور ول اوط وادال. 

  و ر ن د رض  ور ن رطل ا﴿ون و م لم أم أطل أو﴾)14( .

. ول ذا ا م  )15(أوطم أم وأرم إ ار... واوط طق  ار ال

   اوض واوار.  رط اون  اوط ن ازا واد وارة 

د أ ودت ر وط ن ان  ب م  اء ول" دول طرف ن طرن 

"  وء ا ن)16(.  

 .و رع اا  طو ا رو ب اطا  

                                                                                                                                                                                                   
9 ،وا طروت، ا ،ب ار، دار ار او رح ردر اا ا 1423/2002 539، ص.  

  .382، ص 4 ار  اج، ج 10

  .5، ص 7، ج 1417/1997اب، اط ا ، ان دا ا، دار م 11

 . .692 اروز أدي اوس اط ص  ،4381/4833ب اواو، ص 6 ان ظور ن ارب د 12

ص ر  د اطر ووب اوط ا، درا ر ن ا ا واون ازاري، أطرو ادوراه، - 13

 ا ا ،  ،وم اا  ،ون36، ص 2016/2017و . 

14 -  م، اورة ا28. 

 .86ص  29، ج 1984د اطر ن ور ارر واور، ادار او ر، وس،  - 15

16 - ا  م  دق د و ر د رواس ،روت ،سدار ا ،ا طء، ا1988 501م، ص. 
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  و طو ر ا ظ لل اوا ،راد ان أ موودة وار ا

  و و دا   .ودةوا س اأ  رارن او ،رارت واا

  اداوة واء ن ان.

ار (ارة  وال  ا أ دوب، ث رّب  ارع اف ر ن اوص

.(رة اا) رة وارد و اا  ل ن   ،(وا  

 ا رو ورة ااطو رع اا   

نن ا طو ا  بّر ا رآوص اا أو  

د ،  رام إطررآن ام اد ر  رذ ،رت ان ا را   ث  

  و﴿سن ا حروف أو إ أو د رن أ م إوا ن ر  ر ﴾)17( ذه ا .

ت  أن ن أل ال ار وأ إ ا اح ن اس، وذك زا اف واق، 

ظ او.طا ودة وا  

و ذا ول ان ر واذي دي  أن ا  أر ده ر ظم، وو ا  إح ذات 

  .)18(ان

  حا ح اأ  نن أو ازن ا ح ون ،نح ذات اإ  وا

 ا   إ را روأ ن اأذ   ع ا19(وا(.  

لورة ا ط   ووا ﴿ووأ وا ا ولروا  لل ا لن ا كو

  .)20(﴾ذات م وأطوا ا ورو إن م ون

 ،ن ط نح ذات ال إ لز و ا أن ذه ا ن  ذيح اا أ  دل ذاو

 ا ب إق أون ا ،ن ور اد اس أن ا أن ا ن ا م  .ودة واق ا

  ن اراق.

 ءورة ا   و ل ن ،رآنا  ت نزون ا طو أن ا ﴿ رأةوإن ا

 وزا أو إرا  ح  أن    وا ر وأرت اس ا ت ن 

                                                           
17 ا ءورة ا 113.  

18 ،ا طروت، ا ،ب ارآن، دار ام اأ ر نا 1424/2003 626ص  1، ج  627. 

 .481ص  7، ج  ،1422/2001 ان رر اطري  ان  ول آي ارآن، دار ر، اط او19

20 ا لورة ا 1. 
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ذه ا ت  أن ا  ر، و ن . )21(﴾وإن وا ووا ن ا ن  ون را

ق ا وو  . فزول او ،و  ن ،نزوا ر داق اض ا رك 

  . )22(و د اح، ر ن طب اُر واطق

  وو﴿ ق او دا إر إن ن أ و ن أ  وا  ق م وإن

  .)﴾)23 إن ا ن  را

وأل ا، إ ار دل ن ازون  دث    و ا ار أل ار

و ر د ب)24( كو وا ا   ظق، واب اأ زا كوذ ،

  ارة.

ون، واف  ل ان ار"  ان ص ا ، وم  د ظور اق ن از

" بر  ل  واث، وإن اا  أ  ت اا ظ  و ،)25(.  

 ل ذاح؛ وق واوا وف إ رعأن ا ذه ا ن رظ ذي﴿  ق او دا إر إن

﴾)26(.  

ن و  و إن ِرد ان إ ن ارل وارأة، وق ا ن وذك ون ا اراد 

 حا   ،ن27(ا(.  

 إ  ن ل ل ن، وإا  ر  رو أن ا قذا ا  رة إا  و

 كذ س. ون ا حر واق ا ا و  ل كذن، وك اذ" س نول ا

  .)28(واواب"

   أدث ن ا او ث  اح ن اس.

                                                           
21 ء اورة ا 127. 

 .549ص  7 اطري  ان  ول آي ارآن، ج 22

23 ء اورة ا 35. 

24 ،وا طروت، ا ،را ؤ ،رآنم ا ا رطا 1420/2000 290ص  6، ج.  

 ون د كور. وذن ا  ق  نو إو ،  دل وا  أي " ق "  و   ريطل اداوة.و  

 . 716  715ص   6 ان  ول آي ارآن، ج 

 .295ص  6 ارط ا م ارآن، ج 25

 .296ص  2، ج 1410/1990اظم، دار ط، اط او  ، ان ر ر ارآن26

 . وو ول د، و د ن ر، وان س، وادي، واك. 729ص  6 اطري ادر اق، ج 27

 .730ص  6 اطري س ادر، ج 28
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ث ارول  ا  وم  ا ن ان  ار ن ادث؛ ن ذك د ن 

روح اوة م، وزع  راء، و ؤف ن وب اؤن، وظ رم اق، ون ار ا

رذ ثدك ا نداوات، ود وام ا  

 ل مو  ا  ول اده، أن ر ن ن أ زوف ا ن رو ن د ا ن ر ن

» رم  ن إن ا ز ارا لأو أ «)29( .  

   ظ نن ا  ،أ  رو ن  واز إ فو  م أو

  ا، واو ذك أن م ن ازون؛   ن ح ارة وح ا ل.

و ؤد رو ا  ا ، روى ل ن د ر ا  أن أل ُء اوا  راوا 

 ل كذ مو  ا  ول ار رُ ،رة»م   وا30(»اذ(.  

 ل مو  ا  ول ار أن  ء رآ د ذيررج اأ«وأ مرأ ل  ن در

. ول ذا ))31(«)32 ا ن د ذات ان اة واد؟ وا ، ل إح ذات ان،ام و

. ن ثد  

 ل در سن ا د، واا بن واح ذات اإ  رو  ثدا  أن ووا

  ام ام.أ ن 

 وبأ  ل مو  ا  ول اأن ر ، نب ا  ء »  كأد وب أأ أ 

 د ر ا ورو و؟ ل  ،ل  ن اس إذا دوا ورب م إذا 

  .)«)33دوا

                                                           
29 د ذير را ا  ء   ثدا ر  د ن ر د ل ،دير ا وأ د ل ،لا  ن نا

  ا ن رو ن وف از ،ن أ ن ده، أن رول ا  ا  وم ل ادث.

 ،وا طا ،رب ار، دار اا ا ذيرا 1996 ول ان ر رذ  ب ، س. جن ا ا  مو  ا 3 

 .1352دث رم  27ص 

30 ،وا طر، ا ندار ا ،   ريا رأ 1423/2002 ص .ُ  وااذ  مول ا ب ،ب ا ،658 .

  .2693دث رم 

د ا ن د د   ء ثدد ا ن أ د د  رويَد ا ن قوإ وُا د ا ن ززد ا د 

 ر ن أ زم ن ل ن د ر ا  ل ادث. 

   ا أي ا ا  أن ق، أي ك ول ادن.  ل او ار.31

   ا سن أ ك  ،روت ،رراث اء ادار إ ،وط1406/1985 م 904، صش ر7. ا.  

داء، ل  ر ادث د د، ل د أو و ،ن اش، ن رو ن رة، ن م ن أ اد، ن أم ادرداء ن أ ادر32

  ل رول ا  ا  وم ادث.

رأ   ر، صا ا  ذيرم 279اث رد ،2509 . 
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ح ار ء د  ون  ،ذا ار  ر ر ،دات وار ن ذك، وز ن أن د

 مو  ا  ولرول ا كذ و ، نو  حا  كن ذ ذي «اذاب اس ا

  .) «)34ن اس  را، أو ول را

  ر دل د ثدذه ا ك أن و.ا  وأ ا رو  

 رة الا  ا.طو  

إن ذا ام ار   ار ا ،دل  ال ارة ا ر  ارد 

 رذ ،رة واوا  

-   و قط أ  طو ل ار أد ذ رو ا﴿  ق م وإن

  ، ﴾)35(.وا  ن أ و ن أ إن ردا إ وق ا  إن ا ن  را

 ان ن أراد ا  ،د ا وط م  ق ام ا، وإ -

ا، ذك أ ل أل ازاع، وؤف ن اوب ارة، و دا  ر اوت ن 

  أد ون  اوس.

- ا إ ء أطرال ا  وا ،رت ازام ا دون وا  لن ا ،م

اوء إ اء   ل ن رص ا  ،ور ن أد ن ازن، وذا   إ ر 

 ل   ا ب رطن ا» ومن ا دث ءل ا ن ،واط  وما در

  .)36(»ان

- وة ا وى ما م إن اراض وون او ظ ا ، فو ،رق ا

ارار،     و اؤو ازو .و م أد ازون ف  ر ن وت 

                                                                                                                                                                                                   
33،ح او اأ د ،و داودأ د ،ب ن سو د ،ر ن د ا رورك، أ ن ر وأ رأ ثدرج ا   د ن

ل مو  ا  ول اوب أن رأ ن أ ،ن أ ،ز ازث. ادا  

  .  .10583دث رم 431/432ص  13 ا ا ب ان، ب  اح ن اس، ج 

   ،وا طد، ارا 1423/2003.م 

  . ،2692دث رم 658 أر اري    ب ا ،ب س اذب اذي  ن اس، ص 34

 ره أأن أرد ا ن د ب أن نن ا  ن د ن مراإ د د ا ن ززد ا د   ء ثدد ا ن

  أ أم وم ت  أر أ ت رول ا  ا  وم ول ادث.

35-  ء اورة ا35  

36-   ج رواه ا ،6  م 109صث رد ،11360 . 
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اطرف ار، أم ن  ز ر ك اوت، دى ذك إ ق وة اف ن ان، 

  ة رة ارا ن أر.وإر

ظ  اود، ون أس ذك دم رم وزم، وب ازج م  أون ات  -

.م ا   س د وا ،ردة واا زوا  

 اء،   م ازاع واق ن ازون ن طرق ا وط  ،ف بء -

  ور  اطرن اوت واد وال. 

.ن وروط ا ثب اطا  

 أ   ق ورأ   وث ادوا رآوص ال ا ن ا ردت اأ

ن ازون  و اوص. ون ا وط د ن ازات واوت، ن اس ، و

 ا دت إذي أرن اث ا ،كق ذ  دةل اوء 35اورة ا ن)37( رث أدو .

ن ذا ار، ف أو د اروط اواب ور  ان ( ارة او)، م د  ( ارة 

.(ا  

   روط ان.وارة ا 

ارط اء و ن اروط ا ب أن ور  ان،  د   اح ن 

ازون، ذر ا ا و "ون  ان ا  رط   و ن، ام، 

ادا. و ت أرى،  ن  ، أن و ن أ، وأن واوغ، وار، واذورة.. وذك 

  )39(.  ول ن أم ك اروط))38و ن"

                                                           
37 ا  طبا  ءف اا 35 نو  ،نطم وان أم ازوا  ل ،ءورة ا ن  

  و راء، وأنم وام ا طبا ء أنن ا ورا »...دا إر إن« رد ا إن ن. أيا  قو ن إ

  ا ن ازون.

. ق او ،نا  رواأ  دو ن إزورد ا أي إن نزوراد ال او   

 .538ص   .1 ان ر أم ارآن، ج 290ص  6ارط ا م ارآن، ج 

  .405ص  5 ا ا رح وط ك، ج 38

39حا  درةرط ادد، ورط ا ،رذ  ر رىأ روط ءرط اا   

  ء .دوال اواز إر و د ا دول ا ،نا  ددراط اول ا ءف اا ددرط ا  

ر  أو أ ، ا اد ن و د ردا ذرا  ذك. ول ذك ام  ادو وزون إ م واد، ن 

  .346ص  2 ان ن اح  . ادو ج 

ا  قا روط ان ا رح اا  درةرط ا ن حا  درةرط ا ل و .داف واا كن ذء، و

 . ن ود و  داء إرط او نطا رو  وويا  
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  ارط اول ون ان ن أل ازون.

  ،زول ان أ مزوج، ول ان أ م ،نزول ان أ نون ا ء أنرط اا

 را ر اظ﴿ن أ و ن أ  وا﴾.  

. وأورد ان رد )40(ور ذك و ال  ل ان ر "ال  ان أن و ن ال"

اع  ذك ث ل "أ اء  أن ان  ون إ ن أل ازون أد ن ل 

"زول ا ن رزوج، وا41(ا(.  

ول ا ن و ن أ ،ن  أن ذا ارط د  ح  ان؛ ن 

ارب  ك م أرص اس   و أرم،  أم م ادر  ل ازاع؛ ظرا 

 و رة اة ا طل و مر.فا   

ون أوال اء  ذه ا ،د ان ر اذي ول "وا  ذك أن ال أرف وال 

"  م ا ،ن إزوا ر أن رب إن، وأزو42(ا(  و رري أزن او.

ارب أرف واطن اوال، وأطب ح، وإ  اف ل "إ ن ث ان ن أ؛ ن

"رُوا ض، وإرادة اب وان ا ر   مرز إن، وزووس ا من إ)43(.  

 ،دأ ل إ نأ  إذا ظق ا " و لن ا نون ا صل او

ن أ ن" ن و ن  دل وا مو ،ظت ازا ، ن روا ، ن 44(د( .  

أ إذا م ود زون أرب، أو ود ن  طق م روط ان، ذ م ار ن 

 دة ا  ،نا »دلا ر إ لذر ا ء أو  ،»إذادن ا و ب أنو

  اران.

و ذك ول ان ر" ل ؤ ن م ن  أل، أو ن وم ن م ن  ُذك، دم 

ادا أو ر ذك ن ا ،ن ام ر ن دن ن ان... وب أن و رن، وذا 

                                                                                                                                                                                                   
 ،ا طا ،ب ان، اطا رو وويا 1412/1991 371ص  7، ج.  

رط، وذا ا  ءف اد ا ن و رط أن  ز أن أ م ن إ  ن رازيا   و م ب

.ن ا و ز أن ،نو إ  ن، وإن إ و  

 ،وا طا ،ب اذب، دار اا رازيا 1416/1995 488ص  2، ج.  

  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 40

41دن را   د، جا د وا دا3  185ص.  

  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 42

43 ،ا طن، ا روت ،رف، دار ار ا ريزود ا 1430/2009235/236ص 5م. ج .  

  .151ص  3، ج 1412/1992 اص أم ارآن، دار إء اراث ار ،روت، 44
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ان وم، واذي ت و ن أ ر، ون ا ار   ، ن ارض ن

" قن أو 45(ور(.  

  ارط ا إم ان

 اراط ام  ان،  م ر ام  ام،   ن  )46(أ اء

 ول  وا ، ءا﴿ نوا  نر ل ا نك. )47(﴾و  ل وع موا .

 رأة، أودا، أو ا نم ا إذا" ون ار نول ا كذ م ون أ ،و را أو أو 

  .)48(اون وار  زم  ف"

. وّل  طن )49(و أد ان اون  ذك  اوا و" و م ارا  طل"

وب ا ن مون ا م؛ر ا م)50( ود ا وز أن ر ، و وت اواء أ ،ما

  .))51 أم . و ذك أ ا واء واء ن اف واف

 ذا ارط،  وز أن ون أد ان ر م؛ إذا ن ازون ن، وذك إذا ن 

 ذيم اون ا أن وز أ  ، زووا  زوجا  ذ نم ا ن ؛ ن أ

ازون ، و وز أن م ر ام  ام. و ذك ول ان ام ا "و وز م 

  .)52(ار... دام أ اء ارا  ادة"

داا ثرط ا53(ا(  

 نا  رط داءاور ا دل، )54(دري ا دف كذ ا ل اّ دو ،

ور نؤ ند نوو ل ث ،مظ ض أي طرفر دم55(و(.  

                                                           
  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 45

ص  7، ج  .1424/2003 ان ام رح  ادر، دار اب ا ،روت، اط او، 51ص  1 ان رون رة ام، ج 46

  .263/264ص   .6 ان  ادع، ج 265ص   .10 ان دا ا، ج 296

47  ء ا141ورة ا. 

  .51ص  1 ان رون رة ام، ج 48

  .218ص  7 ا ا، ج 49

 .216ص  7 ا ا، ج 50

51 . ر  درا ،روازل اا  نا  نر ا و وعو  وراهد أطرو ويرد طر  

  .384. ص 2019/2020داب واوم ا ،س، س،  دي د ن د ا، ا ا ا

52 ،وا طروت، ا ،ب ار، دار ادا  رح من اا 1424/2003 296ص  7، ج. 

53ن ا  ،ر اظ دق ا ون أن  داا   ،بوا را  و ،برن ا دا ،م ّو رم

  روءة   د وده.

 ،وا طت، اوا ، ندار ا  ،طم اا ورديا 1409/1989 89، ص. 
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 ل ث ،ن ن أوو  واء ،نا  رط داأن ا  دا نرح ا دذا و

ن أو و   واء""د ون إ ز أن م ،مظر ا  ن ل )56(ن، إذا وهو .

  . )57(اوردي وو دث ن رط ادا "واث أن و دن، ن ن أد ر دل م ز"

 رط ت دام، وأن اا  رط ا  رط  أن إ ب ان ذ 

و ،ل  رط ل. و ذك ول ا "وذا ادا ت رط واز اد،  رط 

  .)58(ال..."

واذي ظر ر وا أم، و اراط ادا  ان؛ ن ذك أد   ن ل 

و اور  . ذا  إ أن ذك ل ل ازون، و ؤن  ار  ، أ

  ان، ود  اح   اح ن ازون ان.

  ارط ارا ر ازون ن

  ل ن؛ا  م إب ا ودن، و نزوا راط را  ءف اا

 إذن  ر  ، مد ا م و ن  ولا  ن؟زون ا نن أو و

ن ورزول او إ م و  ،نزون ا نو  ولا و ،ر ن وزو59(ا(.  

ار ر ازون  ار ان،  ق و د دث ن ا ن ازون، د ن 

 را ت إ و ، ما" و من اا ب إذ  ذاو . وا ن إطا

. وّل ذك ان اون ول  زم ار  ام ن ازون،  م ن )60(ان"

  .)61(آدن

                                                                                                                                                                                                   
.  اووي 604ص  9، ج 1414/1994ب ا ،روت، اط او . ، اوردي اوي ار، دار ا218ص  7 ا ا، ج 54

  .488ص   .2 ارازي اذب، ج 265ص    .10 ان دا ا، ج 371ص  7رو اطن، ج 

  .406ص  5 ا ا، ج 55

  .265ص  10 ان دا ا، ج 56

  .604ص   9 اوردي اوي ار، ج57

58 ،ا طروت، ا ،ب ادار ا ،ا دا ا 1424/2003 91ص  9، ج.  

  وأف د ذك أن رط واز اد و رط واز ام، ن ام ن ان ز م ا اد.

  .93ص  9 ا س ادر، ج 

59وويا   ن، جطا 371ص  7رو.  

  .295ص  7 ان ام رح  ادر، ج 60

  .216ص  7 ا ا، ج 61
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رة اا.نا    

 ودة از  رة؛ دافق أ ،نزون ا مم اظ ا رءت ا د

ؤو ار، وج ات ن ازون ل ر اق   ر و اراق. وذا  أدت 

 رىا دوا » وإوزو زون او زوج وزون ا حن ا 62(»أراد ا(.  

 ، ةدة ا ن، واأ  نزون ا قو و ن أنا  ،كل ذن أو

ول و ري أب اف، وذك ع إ و ظر ل طرف،  و إرادة اح. و ذك 

 ﴿ ق او دا إر إن﴾ د أو ، دام ره ح إن ا نل اد و ،

 لو ر ذ نزون ا ا  نول ا أن  ء63(ا(.  

ان رق ن ازون، أ إذا م  ن اح ن ازون، د اف اء  م 

. وعو س ذاو  

و ،ود اول ن اوط و إح ذات ان، ل ا ون ارة، و ذك ول 

ادو ا" ب   ان   دإ ار أن  ن ازون ل و أ ،ل 

و ا" ن ره  و ،ر  دل وا و ن كرة، وذن ا)64(.  

  ر أن   ،زوة ارار اا  نزور اذ نا  ب كل ذن أو

  ،را ن إن  را  كوذ ،ر ها وا نزون ا ل و  رةإ 

 ان  وس ازون، وإ ذك أر ارط و" ن ودا د ا وم ط وم 

"و  راوذ ،د ا   ر65(أ(  ول وأنا  ط أن  ب  .

، ن از د ل ن ر)66( ون أرب وق ور و  ذك أد دون ار، 

   ل ازاع.

   

                                                           
62 ،وا طروت، ا ،ب ارى، دار اا دوا سن أك ا 1415/1994267ص  2، ج. 

63 نا  ،دا د وا دا دن را  ،وا طرة، ا185ص  3، ج 1415، ا.  

 .345ص  2 ادو  ادو  ارح ار، دار ار، دون ذر ر اط، ج 64

  .292ص  6 ارط ا م ارآن، ج 65

66 ، ض، طرب، ام ا ع، دارف ا وا 1423/2003 2568ص  7، ج.  
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رون اا  طو ا ث اا  

واد ن ر  ا  ت د ،ا را   دون ا را)67( رز  ذاو ،

زات طرق ود   ،ن دور  اظ  ف اوب وء  ر ارع ار  ل ا

  اوس.

ون ا ا رص ارع ار   ل طرة ا ،د  ارق ن 

 ازون. ودث أر ن ذا اووع، ف د  ا  اون ار (اطب اول)، م

 ،(ب اطا ) ق ا  د طت و ررع اا در ت اؤرض ا

  رم  ر ن وت  وى اطق (اطب اث).

رون اا  ا  ولب اطا  

 رةا دو ت ،رة ورار اا  ظ  ن ددا  ،ا و راءإ

ن   ،81ث ص ارع ار  ارة او ن ادة )68(ا  ، ارق ن ازون

 أ  دوح«اا و نزوا ا د«.  

 وم ا ث ،لود أطو   ا و رار  ت دود ا ،كن ذ روا

و82 »  ون  ،ل   ال ن و. و ذك ول ارة ا ن ادة 

  دة  ل  نو وم ا لود أطوو ن ن ل«)69(.  

  ،وال اا    ا و راءإ  ،دطرة اون ا ص 

  .) )70 ا وا وازرة طل، ور ذك

 وض و ،ِودول او  ررع ام او ا ،وصذه ا ن رظ ذيوا

ازات، وذا  ل دو ارة   ط  ،و ا  ل اذ إدرس 

 دا دىإ  لوا»  ،دةدرة اا دو ءت ذا إذن ،وا روا واا 

را وو و و لدون إ ،ررة ال ادة داد  سؤ«)71(.  

                                                           
67 ررة اا دو ن واد اظر اأ 44  81  89  94  113  114  120.  

)، واطق 120)، واطق ان، وطق ا ( ادة  81ت دو ارة  إراء و ا   اطق ار ( ادة 68

رر، ول )، واطق ل اء، واطق ل أ ن اطق ق، و89)، واطق اّك زو ( ادة 114ا ( ادة 

 وادر ( اء واب، وق، ودم ازواج، وروط ا د زوج94ا  113 .(  

  دل ذك  ا ا ظ  اطل دى ارع ار ،رم ا ار ررا ن اطق.69

  ن ون اطرة اد180 . ادة 70

  كذدة ود ا ،طرة اون ا41  .ا ا  د اا  دور ص ا  

، ادوة اوط5  إدرس اول دات دو ارة  ل طرة اق ن ازون، ورات  وي إل، دد 71

 ر دةر  17/18ارا2004ط ،  ،دةور، و 2004 75، ص. 
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  ا روراءات ان ا ، وب ن أو ا  وم ذيا م اظ رن ا ،و

 ءن ا)72( ل ث ، لن أ وارل ا كدة، وذوا وول ط نطرا   ا

 ت إزا أ  تزاذه ا  لب ا  لد ذان، وزون ا قب اأ  وفوا

. تو  

 م ارة، را دو   ر د م و أ ظر أن ا ،واد ن  ظ ا

  وإ ك ط و  أو ن وب  ،وم  و  وق ن ازون.

ن ون ازات واود، د ارع ار د رف ا   1089إ أ روع إ ادة 

ن ، وذك زل ل  ر ن زء  د د ه م اطرن زا  أو و«

 أو   ط أو ،«.  

ظ ن ل ارف أن ا و و م ازاع ود دون اوء ء، وذا ق   ء 

 رت واز ط و ن ا ول ذيء اح اطا .ومن ا  

وروع إ واد دو ارة د أن ارع ار ر ا إراء إزا ور ،ب ام 

ق اطن ا وو  ل ،قطق أو اططرة ا  روعل ا )73(.  

 ا رة د ر و ،ن رف ا  دة ؤون ارة،  أ إراء إزا وم 

دوى ك اراط ازو، ودف ن   ارع  إ اح ن ازون ود إ ادول ن 

ال. د أن ا  ر إراءات ا، إ د أن دم ازون، أو أد طب اطق أو 

 ر ادء ازون، ود ور  ا ،ري ات   اطق، ود دم اطب

ر اورة، وذا اع إ زام ل ن ازون وذا اود، وإ ل ن د د  اح ن 

  .)74(رف اازون. و  ح و اح ن ازون، رر ر ذك واد  ن ط

  د إ  راءإ ل ا د ررع اأن ا ،دوواد ا ن ظر أن ا

. رازا راء وس إو  ر اظم أوى أدا د ر  

                                                           
72  برق، وطوى اد   رو راءن، إزون ا حر أن اا  ، رار  س اده اأ  كذ  ،

ا وا ذنوا ،دم ا ردار أإ   بر  ،وىدا   رأ  كت ذإ دت ار  ن ا ذاوى، ود

  دم ارام ذا اراء،  أ  ون رور، إ د م ا د ارر، ون د رت اون ورت رار ض.

ر ور أورده د اد  . رار  ،81153ف دد 19/04/1980در ر164   ار ا س ا ،رار دد 

وا وت اور ا  ورات ،وال ال ا  ون واا  ن س اف او   ،

  . 229/230، ص 2007رس  1دد 

73ق اط قا دون ا سم ان ا ولب اظر اأ  دةا ،114.  

 ن دو ارة. 82 أظر ادة 74



 

25 

  2020 -ا او   – اماد  

  اطب ا اؤت ادة  ق ا ن ازون

ك أن ا  ،كوة و ن  ون  دارو ،رح ا  ون ا وا ا  رة

دار  ور ذا ا ن أن وارار، و اس ن ذك، إذا ت رى ارة وطرق اد 

  إ ،ن  ا  ا ره.

رة ارار ال ان أن و ح اإ  دفت، اؤ ررع اد اد ر ،ر

 طوا ؤ م ،(رة اا) س او ،(ورة اا) نا ؤ  رذ ،نزوا

.(رة اا ) ا  

  ارة او ؤ ان

دى ان إا ؤ ر ص  ،ا و راءإ  ريا د ا ت ا

 أن وم ل اراءات   اداب ان... «ن ادو82   ذك ارة ا ن ادة 

  .»ح ذات ان

دب ا  ن أ د دد ررع اص، أن ان ا وا ن حو ا ن؛

ازون، وو  م   ث ان  اطح اء اذي ول و ازون ازن 

و  لوا  ح ن أ ن75(ر(.  

و ، ان   ظ، ول إ رف،  ر، وو ن أل ال، 

 ،ذو فب ان أ ث وال ا ن نزون ا زاعء ا د ذل ك إق ذ و

رة اا رت إأ  ذاو ،طراف اظر ا تب وردة ون ا 95  و» نوم ا

  .»أو ن   ء أب اف ن ازون، وذل د ء ازاع

ر أن اظ و أن ا    ، أب ان ن ن ن زان ورن 

 ن أرب ازون، ذا  ن ان ء   ار ال وري اوو ،و  م ا

ل ن ازوج و ازو، و  وم ذان اران ر ن واوم ارأي ن ارب، و ن 

   ون  در ،نزون ا برق واوا و و  ون  مطرف ان ا عدا

اذي ، و ن ؤ ان  ظل ذا او زد  ق ازاع واف ن ازون وض 

  .))76ذو وِوه

                                                           
واوز   ،ن م ادن اوز، واط ،، أ، طرق او ، ول   وء ارآن وا. دار  ر 75

 راا طا ،ودض ار55، ص 1417ا.  

76 وريس اإدر  بر تظ ،را  رةا دو قط وان ت دوة دو ن ري، وردتا ل اا  ا وا

، 4   ،2011 اوم او واد وا  ،د اول ودة، ورات ر اث  ون ارة وارة، دد 

  .117ص 
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ودر ارة إ أن ا ت ز داب ن، و ن اء ن ذه اطرة، 

 أن  ن ذيء اا  .ن طر ا طراف إوا ا  وت  

و ،رم  ؤ ان ن أ؛ ك ر ر  اوا ل ذا اج، واء ن 

 وذه ا  ةس واط ار رن ار اد ذ ،د را ذا سم، ون ا ت أوا

 ،ا   د مو ،را  ولت ان ا  "جذا ا  ث ا  ره  ل

  .  ))77د أرًا، ل م رون إ ا  ،ب ا اروا، و  ازوا"

س ا رة اا  

إ  ررع اح اد أ ن ا و راء ،س ا تد ا 

 أن وم ل اراءات،  «ا ول  82ازون، وذا  د  طوق ارة ا ن ادة 

ن  7 . وأدت  ذك ارة ا ن ادة» اداب ن أو س ا...ح ذات ان

وم س ا م ح ذات ان، وداء رأ ،»  ث ء  )78(اروم اظم س

  .»ل    ؤون ارة

  نا ؤ ب إ  وا ت ان ا د سذا ا ر أنظوا

  ء دةدة اك اذ  ت  ،رةؤون ا دظ و251  ن ول ا ا ر 

إداث س ا ط   دة اء  ا ا ؤون ارة. ذك ب أن 

رن ا رأ  ون)79(ت وازاا ل  ريور ودور أ  ون  ، ن ظ ،ت

 دو  ءت  ق روحط  ن لن أ ،ءا  طف ا ذاو ،رة ودة او

  ارة.

  ن اطراف ا 2. 04. 88وون س ا ب ادة او ن اروم 

 ؛ر  ا  

 دم؛أو ا وم أو اب واا  

  ب زوجا  م، أوب واا  ن وي ،ررب أو ان ا ن سرم ا ءأ أر

  اوال، وإذا ذر ورم ن ان، أن و ن  وادة.

                                                           
 . أد أ د  اس اون  ل ال ن ازواج. 537ص  1ر أم ارآن، ج ان  - 77

) ن ون س ا ودد ، اردة ار دد 2004وو  14(  1425ر ار  25در  88 .04 .2  روم رم 78

5223  ر3  ودى ا1425 )21  وو2004 2671)، ص .د و 

  ن اروم أه" م س ا م ار 7 ."ص ارة او ن ادة 79
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ن وك ارس اط  ار اء اذن وون س ا، اذي رط م زو أ

  را ،م ذيا  ردا ط ولو رو أ ،روطا  رو أ ،ا  واو

،  أن رس  َر أي و ن )1(ذك در رام، ون إم وم، وم رة

  .)2(أء س ا د اء

ر أن ا ءرة ا ود إ ب روا ،واا   ودو  سذا ا و أن ظ

ارن  ،ث م اء دء اض ن أل ازون، اء اذي ول دون ق ادف 

.ن إ وا  

ا طوا ؤ رة اا  

 اذر، ك ؤ أرى ص  ارع ار، أ اد  إ اؤت ا

ا طور اذ صوأ ،رت ازاا و ،نرات اوا   را3(أ(  نو ،

طوذه ا ومو .طو أو ا ،را طو كذ)4(  رة  د ص م دأ 

رة واءة وازا از ،وظف را  إدارة اوت، دة أطراف ازاع  رب 

 راءات ان إ دا ،راق واواا  م ل ودي ،م وم، وظر تو

.داو  

و ود ،ون أي و ن دون أن ن ، طد وا  نطرق ا أن  ط

  نو ،ا  روض  زاع–  طوق  –اا ول إوا ض إراد ن

 و  ا دة وط ارة، اذي رف   ل ازاع، دون أن ون  ا

  ء ،ا طوا  ريط اور ام او .وطو را   كذ ،رارذ ا

ر اطرن، وادا     اوط ن م وؤت  و ،ؤ  اوار ن 

 رار ول إو ،لواواء اأ ن، وطرا زاعا )5( .  

                                                           
  ادد ت س ا وأ88 .04 .2  . أظر ادة ا ن روم 1

  أظر ادة ا ن س اروم.2

3- رف ا دةا  ا طوا ررع ا56-327  طرافق ا ذيد او ا طوق اا و دطرة اون ا ن

 و  ن وط ف ل إرام  ء زاع  أو د   د.

4 - طوا أو ،ا طوا إ طول اإ دل. إوزارة ا   ؤ قن طر ر، أو طو 

ت أد ا راءة  روع ون اوط  ارب، ادوة او اد ر ول ا وام واول اد ل ازا - 5

  . ،452ط ا، ارط، ص 2007ور  2و  1ن ل ادات اس ا ،ر اؤرات ون، 
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 أن ارع ار ظم ؤ اوط ا و ن اول  ون اطرة 

د1(ا(  فرا  كذ ،را ن ا ر ر د و ؤ  أ إ ،

، لا ر إا ود ، ووا    ،ءا رة إ وءن ا لد روا

  دوث زاع ن ازواج.

و اوط ار و  ور وآ، وءة  ل ازات ار رج طر اء 

ن ا ر ن  ء  ،وسا  نورث ا ءا وء إون ا ،را  و بط

  ا ري را و أ وم «إن ا دث ءل ا ن ،واط  وما در

  .)2(»ان

وز رول ان وازون ا ق ا ت ثب اطا  

إن طق إراء ا ن ازون   اطق ط  ،  ص  ذك 

  تل واران ا ددا ر ،رةا دو  واردةا وت اوا روص اا

)، اء اذي م  أرض اوا ،ول دون ق اداف اروة ن طرة ا (ارة او

.(رة اا) طرة ا ل ت اض ا م لد رعا  

  ارة او ت ق ا ن ازون   اطق

أ رم ن أ اوص او ا ؤس   ض ازاع ن ازون، إ أن 

وت ا وء ل، وذك را رات ددة،     زون، و    ب 

 رذ ،وا را  

  ت ذات ا زون –أ 

 ك ازون طق ت ازون وإرار  و ،ر آن  وزاه  -

اظ  ا ن ازون، وارار ا ازو دا ن اد وارا .ك ازون طب 

  روا ر ا إ  رك ن، وأو ا ا   ب ا ،قطا

،و  ل ك ت إذا  ق؛طوى اد  م اأ  وحن ازوا ط 

ا، وارب وار د اد ا .ذا ن ، ون  أرى، د ظ أطراف ازاع ن 

اوح ض اق، و ن ر  دون  ن ارات أء رن طرة ا  رازم، د 

 ر ل إم.اا   ن ،س ا مري أ ا ،ا  

                                                           
  .327-69إ ال  55-327ظم ون اطرة اد اوط ا ن ال  -1

 .  ،11360دث رم 109ص  6رواه ا  ، ج  -2
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اف  ازون ر اوى ا وا را  ا   ازاع أو  -

.ا و ح مأ  ون د ، ن أوزود ا ط او ،ط  

 فأن ا  طر زاعا و ن د د رىا  ،طزواج اا   نزودة ا

ود ،و وأن ا د رو ن ارآن وا ،ف ن أو  أن  ر 

  ا  ء  ادن ا ن م ووت.

ن ازواج  ون ال  ات ا دث م، ر ر اوء إ ا ار  -

 ر ن أوأو ا دور ا  ل، و  ا   ،دات زوا ا

زون ا س راما  دت د  لدذا ا ن را؛ تودا وا رون ا ،ط ن

.ا د ا ا و  حا  ب  ، ن  وإ  

  ت ذات ا ب ا وار –ب 

-  ا و راءإ ر إ ا ووص اإن ا ما   ما  دإ

 د د ،نزون اما  ن )1(ذه ا صو ا  لط  ن ذاو ،

)2( ن ؛طرة ا و    رؤ زدوج صٍض ذي ا د ا .

ا وو دد ام راء ا ،ده ف وف اد ا، إذ ب إداء و ظره د 

 ن  رذا ا ،د ز ن ا و ،وا ل دإ و  ،زاعأطراف ا ر

.ن طر تز مد ل زوج إ ت ودراول وا طرح  

دم ص اوت ا  ا ح  و ا ن ازون، د ن ص  -

ت اون ا  تورك ا  ،ما إ و ر ق اطا  رة  ن ،ذه ا 

أل ام  ن ازون؛ إذ ده  درا ذه ا د ول و وا ، ذا 

ذل ا ن  كل ذ ،ددةا ا إ .ت ا راءن إ ظروغ ا د ا  

ذك، وت ا د ن ار ارور ح  ا َ ،ف ا  أب 

  ،رأو أ  و بط د رذا ا ،ع إل ان أ ف تو ج إ ،نزون ا زاعا

 د أ. ن رب أط  

ول اوت ا ذرت، واء  ق  زون، أو  ق ب ار وا ،د 

ا وو ظر  رات ات و ،ل   ا راء  ط،  ل ن 

                                                           
1-  وادظر ارة. 94 – 89 – 82أا دو  ن ا دث ا رو  

2- و نا  ،وا وا ور ا  ورات ،را م اظا  طرة ا ح دم بأ 

  دوات28، ص 2004ا   .  
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 ؤال زون ول وف ل  ن ا، ا ا  ،ور ،ر ن   و

رو زر و د فوك ال ذ م1(و(.  

واذي ظر  ذه ارة، و ل آ ا  وى اطق؛ وذا  ؤده ات 

، إذ د  ا  طت 2013و  2006ادرة ن وزارة ادل وارت، وا م ارة ادة  ن 

 ٪14 اطق  دا ث راوح  ن ، و27 ٪و 19٪اذن د  اطق  راوح  ن 

  .)2(17٪و

  ارة ا رت وول د ح  ا ن ازون

رم إر طرة ا ا ر دو ارة   ال اراط ازو ،ن أل 

ق ا اروة  ،ب  ر ن وت، إح وذوب اف ن ازون، إ أ م 

ت ارض ا رض كوز ذو  

إء ُرف  وى ام،  ا إ اح ن ازواج ان  اطق، ون  -

  ن ذك ف ابء   ام.

- ا  ن لرورة ا فل ا  رذا ا قو  د و ، فا م وا

. ث ولا  فل ا ،نزون ا  

-  دور م ت اوا طإ  ،س ا ن وا ؤ رأ ء أب إ

   رب وت ظر ان.

رع ار و واد ون واط ظم آ اوط ار ،وم دور ب أن دل ا -

.طرق ود وت وزان ا دا  لا  

   

                                                           
 ،وف زروق طرة ا وق أم دو ارة، ر ر،  اون اص،  اوم او واد وا -1

  ،طرس، اد ا  ،دال79/80، ص 2010/2011أ.  

2 -  إ  رة. دراا دو قط ن وات ر ،قوا واري اء ا2004/2013ا رد ،تردل واوزارة ا ،

  .65/67اؤون اد، ص 
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ام ام رة، و  ن دوا اح،  ون  درة  إزا ات  طرق اظ 

راروا    ؛طو زواج ان ا زاعض ا  ا ر ل اون او .

ام اف ن ازون، وم  ن ل  ، ب دل أل ار واح ذوب 

  اف، ظ  ف اوب وك ارة.

  ث إل او دذا وأ ،  

  رّب ام  ب دور اوط  ن ان، و ازواج. -

- .و راقت ان وزون ا مد ان، إذا اطو نث ا  رعا ث  

وإ ن اق اء  أن ان، ون أد ن أل ازوج وار ن أل ازو إن أن،  -

  ر، ون ال أن و ن ادء أو اران.

-   قون، وازون ا حو ا ،نث ا ن دف اأن ا  ءن ا ف 

. ن ب ءا وء إا    ؛زوا ر ا   

- ا دو تأو ا  ا  وم زاراء إ ،ا و ما ررة ا

.زوا طراك ا ا  

ا وود راء و، إ أن ادف ا ن ذا اراء ر وود، ل أت ت  -

  ا ذ ل اواب.

-  و و ،رةا دو  ل  ا ن ،نزون ا  لد ا ،ا إ

.س ان وا ؤ ت، أؤن ا و ا  

 اب  وم اة ن ان ؤ دة  ق ا، وإ ون  -

  ت ا ط.

-  ودو ر س ا.ذ إ  م م ث ،واأرض ا   

- .را طو و رن أي إطد ا  م ررع اا  

زواجن ا ح اإ  د د ت، اون ا  رحدة أن أم ا ن لو  

-  ررع ار ا  م ،قطرة ان ظ ل رن وو ، د ءإ 

ان  ازواج؛ را ر و وا، وذك طع ل ن ازون   وق ل 

طرف، ووا اه اطرف ار.  در   در ا ،ل ذك دف ق ارار 

  دال ار.   
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- ا  مل ان أ ،ندن ان وادرن ا دة س اا  ق

أو ن راه «ن ادو ،ن ل رة  82اح ن ازواج،  وأن ذك د ده  ون ادة 

  .»ؤ ح ذات ان

واوظ واواظت  وى اء،  ات دور اد، ن ل  دور  ل  - 

  ولدم واا وء إوض ا ،كذ إ ء، وء وان ا ،زواجن ا دث ت اوا ،ا

.ظ ف بطو ،طو رق و و ،د وان ا ر ز راءاتإ  

وظف ول ام وت ا اد ،و  ا وط ،و ظ  -

  ارار ارة ا، واو ذك وء إ ل اداد اف ن ازواج.
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رادر واا   

 دن رد ،ان أ د ن دن أ د دوو اأ ،وا طرة، اا ، نا  ،دا د وا دا 1415.  

 ور نر. اور وارا رطد ا  ،سو ،ر ودار ام.1984ا  

 رن اا ،ب ادار ا ،ط درد ا د  قّو دج أرو وأ رآن، رام اأ د ا ن د ر وأ ،

  ،ا طروت، ا1424 /2003.م  

 ونر نارة ا  ن مران ادن ار ،  ، ب، طم ا م. دارا و ول اأ  م

1423/2003.م  

 دا نو،اد ا حد ا و رن اد ا ن د ا ق .ا د ن دن أ د ا ن د ،  م دار

  ،ا طب، ا1417ا/1997.م  

 ر ند اا ،وا طا ،وزر وا دار ط ، د ن  ق ،مظرآن ار ا ،ر ن لظ اا ،

 1410/1999.م  

 ن ال ان إ د ن د ق .رح ا دعا د ن د ا ن د ن مران إدن ار قو اأ ،

 ،وا طروت، ا ،ب ادار ا ،1428ا/1997م  

 ظور نارم ن د ، .طا ر ررف، دون ذرب، دار ان ا  

 من اا ،وا طروت، ا ،ب ار. دار ادا  رح دريا واد اواد ا ن د ندل ا ،

1424/2003.م 

 ا وا طروت. ا ب ادار ا ،ط ددر أد ا ق ،وطرح ا ا ف ن ن دوو اأ 

1420/1999 .م 

 ريري،اا  لن ا د د ا وأ ،   ،وا طر، ا ن1423دار ا/2002.م 

 وبو رطد ا ر ص ،وراهدا ري، أطروزاون اوا ا ن ا ر درا ،ا طوا 

 ا ا ،  ،وم اا  ،ون2016/2017و . 

 وق ا .عن ا ن عف ا سن ادر سو ن ور ، ض، طرب، ام ا د، دارد ا دم أراإ

  ،1423/2003.م  

 و ناوا وا ور ا  ورات ،را م اظا  طرة ا ح دم بأ   ،

  دوات2004ا   .  

 ا،  نن ا در أ وأ ن   ،وا طد، ارا  ،نب ا 1423ا/2003.م  

 ذيرا  ،وا طا ،رب اروف، دار ا واد ر ق ،را ا  ن د  وم.1996، أ  

 ر ادر اا نرد ا ن  ن د ن  ن د ، بم، دار ارال إ مد ا ق .رر او رح

 ،وا طروت، ا ،1423ا/2002.م 

    را،  ن، ط  .ترا  فرد ا ن 1985 .م 

 صوي، دار ا دقد ا ق ،رآنم اأ رازيا  ن در أ وأ ،  ،روت ،رراث اء اإ

1412/1992.م  

 لوس ادد إدر ،لي إو  ورات ،نزون ا قطرة ا ل  رةا دو دات 5 وطدوة اا ،

 ر دةر  17/18ارا2004  ،دةور، و ط ،2004. 

 ودا ن ادس ا ،.طا ر ردون ذ ،وزر واوا ط رر. دار ارح اا  ودا  ر د 

 رازيروت ا ،ن  ،حر ا درد ا ن ر ن أ د ،1986.م  

 عرن او اد أ ق .ر ندود ا رح ريد ا د ا وأ ، طا ،رب اوري، دار ار اطو ا

  ،وم.1993ا 

 را ،ا طا ،ب اج. دار ارح ا ج إا  د ندس ا ،1424/2003.م 

 ف زروقوا  ،صون اا  ،ر رة، را دو مق أو طرة ا  ،وا دوا ووم ا

  ،طرس، اد ا  ،دال2010/2011أ.  

 ريزود ا ،ا طن، ا روت ،رف، دار ار ا 1430/2009.م   
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 ندم ا ن  لو ، وطرق ا ،أ ، ،طوا ،وزا  ،وزر وا  دار .رآن واوء ا  

 راا طا ،ودض ار1417ا.  

 رازيا ،وا طا ،ب اذب، دار اا فو ن  ن مراق إو إ1416، أ /1995.م 

 ريطرآن،ال آي او  نا  رر ن د ر ور  ، أوا ط ر دار ،رن اد ا ن د ا ق

  ،وا طا ،وز1422وا/2001.م  

 ويرد طر  . ر  درا ،روازل اا  نا  نر ا و وعو  وراهد أطرو 

 ،وم اداب واا ا ا ،د ا ن د دي  ،س ،س2019/2020.  

  دد ا تور ا  ورات ،وال ال ا  ون واا  ن س اف او 

  . 2007رس  1او وا ،دد 

 وريس الإدرا  ا وا   تظ ،را  رةا دو قط وان ت دوة دو ن ري، وردتا ا

،  4رب  اوم او واد وا  ،د اول ودة، ورات ر اث  ون ارة وارة، دد 

 2011. 

 ون  ا روع  راءة دت أزال ا دل اوم واوا ول ا ر دا ودوة ارب، اا  طوا

  ، ط ا، ارط.2007ور  2و  1ن ل ادات اس ا ،ر اؤرات ون، 

 روزا  ق ،طوس اا وب ن د ندد ا ،ديأ ،را ؤ  راثق ا ب طا ،را ؤ

  ،1426ا/2005.م  

 رطا طروت، ا ،را ؤ ،رن اد ا ن د ا ق ،رآنم ا ا ر ن أ  دن أ د ،

 ،و1420ا/2000.م 

 ر  ،روت ،سدار ا ،ا طء، اا  م  دق د د رواس و1988.م 

 ا.راب ار  ا دا ود ن ر ن أدء ا ، بود، دار اود ا ددل أ وض و د  ق

  ،ا طروت، ا ،1424ا/2003.م  

 ك وطا مس، ان أ، ،د ا ؤاد د ق  ،روت ،رراث اء ا1406دار إ/1985.م  

 ك   ،وا طروت، ا ،ب ارى. دار اا دوا س ان أ1415/1994.م 

 ورديم اا ب د ن  نو اأ ، ، ندار ا  ،داديرك ا ن دق أ ،دت اووا طا

 ،وا طت، او1409ا /1989.م 

 ورديا ،ب اود، دار اود ا ددل أ وض و د  ق .روي اا ب ن د ن  نو اأ ،

 طروت، ا ،و1414ا/1994.م  

 ووينادة ان وطا رو رف ن  رو زن أدا  ،  ،ا طا ،ب ا1412. ا/1991.م  

 تردل واوزارة ادؤون اا رد ، رة. دراا دو قط ن وات ر ،قوا واري اء اا  

 م.2004/2013إ   

  موم رر88 .04 .2   در25  را و  14(  1425رو2004 دد ردة ارا ، ددو س ا نو ن (

5223  ر3  ودى ا1425 )21  وو2004(. 
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  الکفاءة الزوجیۀ وأثرها على الزواج: دراسۀ تحلیلیۀ

  
   ا ي ار . أ.د

 MUZAHIM MAHDI IBRAHIM. Dr 
  - اقا  

dr.mozahimdori@gmail.com   
   

دا  

  ا  د ا ن د ا ا طن ا ر  مة واوا و  دم او

  ر ن ر  ارض وادى و آ و ون ادى د إ وم ادن

ود؛ ن ن م ا   ا أن ل ازواج  اة ل  (ون آ أن ق م ن     

(ودة ور م لو وا إ م أزواأ)1(   

 زوة ا ض زوة اري ا د نو رود واا   رار وإدوام واا أ

اب وال، ن أل ذك اطت ار ا ظ  دوام وط ارة ض اور 

ور وض ا ررطت ا ،رة ودواا  ظا ؤدي إ ن ازون ا ءةراط اا 

   ون وى رب  وؤدي إ ام وارار، 

   بت أن أراره أزواج وادوام ا  رهزواج وأد ا  ءةرط ا رف ن  ظراو

  زواج. ارار ارة وط  واق  أداف ام  ا

ب وط و د ن ون ث أنا ت طد او  

  ريب اوع ووا ن أ دا  تد  

  وء اطب اول ن م اوان

  واطب ا ن ات ارة  اءة

  واطب اث م اءة 

راب اطوا د ا نرت اوو  قب اءة و  

  اطب اس ن أر اءة  ازواج

 ن ا ءت ا راوأ  

                                                           
1  روم  اورة ا 21  
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ل ا  و أن ون  ذا  و وأن   وم   ل و ون إ ن أ ا أ

  ب م.

  دأن ا وار دن وأرب ا  

  اث اول م اوان

   طوا  ءةف ار أو  

  1  ءةف ار   

   )1(افء  ورد  ن ارب افء  اظر وذك افء واوء  

و و   )2(و  ا ،ل ارادي ،  ل ذا فء  أي   اب وال   

  أي  ل 3 (((..م د وم ود وم ن  وا اد)

  ءةة و هو ،  نا 4(و(  

  )5(واءة  اح  و أن ون ازوج و رأة   ود و ود ور ذك

2 حطا  ءةا   

      ن من وزون ا ق ان أط م أن وي إا ن ا ءة طا رج ا

  دد ت اءة 

زو راظ زوجون ا رعا  ءةا ءور اد )6(  

 ثدب ار  وا وس اا و  

ة ارل رأة  اور ا ام ،اب، اوى، ار، ال اءة  اح ر وا   

ر7(وا(  

ءد ا ءةوا  

                                                           
 1/68، اح ج ا ار،1/270 ر اح 5/3892ن ارب  1

  5/414 ان 2

3 ورة ا  3ص ا 4  

  7/91 ام واط اظم  4

  4/180،ا  رب ادث،3/1942م ا ار،1/390 ج اروس 1/179ن ارب 5

  ،3/89 دور اء  6

7  وس اا3/1942ثدب ار  4/180،ا  
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   )1(ا واة و ن ارل وارأة

  

  )2(ود ا أر وب د را

  ا  رط ل ون وادا  ا د اك و3(ر ذ(  

  )4(ود ا ا واواة   أء

طوا  زواجف ار   

  1  زواجف ار   

  )5(ازوج ف ارد       

  ))6ل ان ل ازوج ان ول ان زوج 

 لو ل ريوا رد ود ا نل ا زوجا دن درل اون وزوج أن زورن ا)7(  

  )8(ول ب ام واط ازوج ارد اذي  رن وازوج ان

و اوس اط ازوج ل  رن ر   أو دا وذك ل ان   أد ن 

)9(  

 وال ون  ض رطب واس واذر  و ام اوط ازوج ل واد  آر ن

 10(وا(   

  )1(وف  ذك ان  ل ازوج ون وادا وون ان

                                                           
  3/84 ادر ار  1

   4/284 اج  2

3 ودا  2/248  

4 ا 7/27عف ا،5/67  

   ،130ر اح  2/291ن ارب 5

  ،1/106ذب ا،6/22ج اروس 2/292ن ارب 6

  1/258 اح ار 7

  7/525 ام واط 8

  1/486 ات 9

  1/405 ام اوط  10
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وال  ازوج  اف واوع ن ل ء أو ل ن رن ن  أو ن  زون ول 

  )2(واد  زوج

   ظر ف واوان أو ون ض رطب واس  وازوج  ال ون

  

  )3(واذر وا وال وار واو وار

  )4(وازوج ارأة وازوج ارء

 رذأو ا زو زوجران او ا  زواج5(وا(  

2طزواج اف ار   

      ك ا د و 6(داا(   

ر أو زو ح أوظ ا وطءا ن ا د 7(ا(  

ر ده م ر    بو ر د ذذا  رد د 8(ا(  

 زو د 9(ا(  

طوا  رف ار   

  1  رف ار   

   ))10ر وأور ول م   ن رم اء آوا  اء     

                                                                                                                                                                                                   
  1/258 اح ار 1

   ،6/22ج اروس 2/317 ا  رب ادث  2

  1/405،ام اوط 1/258 اح ار  3

4  ب اذ 11/106 حر ا،130  

  1/405 ام اوط 5

    3/186رح  ادر  6

   4/211 اج  7

8  ر ندود ا رح 1/235  

9 ا 7/3  

10 ا  ديراد ان ا لن، ا8/236،237روسج ا،10/ديز روفرزاق اد ا ن د ن د ،12،22 نرب، ان ا،

  .،1/13ر اح، د ن أ ر ارازي 4/5ظور 
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  وذر ار  ن و اول  ا وو ال ن اء

  )1(وا  ا ، واث  ار

  ب أو   ن  را ا  ب ر2(وذ(  

  )3(ة إ ا ارة ار أو اودةوو   ر

  )4(وو ن ل ارف أن ار  و إ ردة ل أو اس  ارض و أو أي ء آر

2 ءد ا رف ار   

     م اأ ونو مء اا  قطرف وا  را ره  ح أيا5(ا(  

  اطب ا ات ارة  اءة

اف اء  ات ارة  اءة ، وذه ات   و ق  م و  و   

  ف  ،ذا ذر ذه ات د ل ذب م د ذك دث   اود  دم

د ا(لوا و ا رب وان وادم واا)   

  ود ا (ادن واب وار وار وا ن اوب)

  ود ا ( ادن وا وار وار واب واب) و روا ادن واب أي اب

   لو (ط ندا ) د او ا ر6(ذ(  

تذه ا ن راد زو رح ذاو  

1 ما   

م اول ، ن  أوان  إوذه ا رد  ا وم ذ  اور ، واراد  دم    

 م ما  ءةأن ا ب إذ فو وأ د، اأب وا  ن ؤ  ما  ن ، دهب وم ا

                                            )1(أب  ام و فء ن  آء  ام

                                                           
1  رد ا ن  ،ترا 1/9.  

  . 1/61رون  ا ار ، ارام ازت وا 2

  .  208وس اطت ا ،د رد زت  3

4   مل ا و ،ودرة اراد ان ا رت اا  تردام ار ا9ا   

  . 264ن ام ا ، د ل ار ص 

5   د رواس ،ءا  م 1/42  

6 ا  ج4/286 2897/27،ا ا دا،3/576 582  
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و راد  إم ازوج ن ام أد راط اد اد   زواج ا ن ر ان ،    

رب اذ ار ا ص ما  ءةب،وا رون ل م رون  رب  

2ندا   

   ن ا ءور ا ول ذاق ، ون ا ن وادم اأ  ح واا  رادا

وا وا 2(وا(   

  د ا و أن ارأة زوت  ن ق ن وء ق اراض 

  ول ا اراد ن ادن ام  ا ن اق 

 فء س قح ...وان وادءة ال ا ن ل او  

  )3(ول ا ادن  ر  اءة،  زوج  ن از ر أي ق

 و زوزوج واح اا  روا  هن أ وإن رأة ا فء ل ار ،ء رة

  ت ارأة  فء رل ا وإن ن أ  ، رة ح ال أو ،إن وذك 

ن ن وف  ذك أو  وذه د ن ان ا ث ذ إ دم ار اءة ن  اد

 دم ان أ ءة4(ا(       

   اب3

     رر او ،أ ر  س أ  ، ظر إ  رف ن رأة إب ا و أنو

  س  ر ور رش ن ارب أء ض، 

 ت ث ن برف ا ان زام ال ا  

داء أ د  ذام، وو  ا  ول ارة ر ء إا  

  ا اء إ اء م ور اء

 اء إ أل اح واوى، و رة ء إ ظء اد واظ اون  ارب وإن 

   ))5ر اس م 

                                                                                                                                                                                                   
1  ا دا 3/581  

2 ا دا  3/581ررح اج2/249، اا  ،4/288وي9/101، ا  

3  درا  

4 ا دا 3/582 ر3/88، رد ا  

   4/284 اج 5
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د اوزواجا  ءةا  بر اا  ءف ا  

 ه او وا د ا راوا ب اذ وزواج وءة ا  بر اا ولول اا

   )1((اب)

وروا د ا ولو ب اذ وزواج وءة ا  بر ادم ا ول او  اد ود أ

رظب اذ)2(  

ون ادر ذر أن اول ءة  اب م ل  أد ن اف ا ،وأن ن ل  ن اء د   

  ون أن ارف آذاك ن رق ن ار ورم،

ب إذ  ن أرى أنن ا رق  ث ادرة اك ول ذن أ مأ وا راو ا ك  

4را   

  وا وا وا ء  اور ا د ءةل ا ن رؤا ) 3(ا دون ا 

  رفن ا وع ده وك دن ا كرة وذ،  ءررة ا رون رارن ا4(و(   

  

  ))5زم ث ذب إ دم ار ار ن اءة  وف  ذك ان

  زوا  ر  دن ا كوذ راو ا ءور ا ب إذ و  

5 رل أو اا   

واراد  ادرة  د ار وا ازو  ا واراء ،  ون ار ؤا ورة و ل    

دان أ وروا ض او )6(  

  )7(وف  ذك ا وا  ا وروا ن أد ث ذوا إ دم ار اءة  ال

                                                           
1 ا دا 3/576، جا 4/287 وي9/102، ادع7/27،ا7/47، ا  

  4/214،اذرة9/104،اوي 3/221 اج 2

3 ا دا 3/580 جا ،4/287 وي9/104،ادع7/28، ا7/48،   اودا ،2/250  

4  ا دا 3/580  

6ا 9/151  

5  أ 9/511  

6  ا دا 3/580 581 نطا ج6/78، روأ  ،4/2907/29، ا  

  ، ،2/16دا أد2/249،أرح أر7/29، أا ،4/290 اج6/78، رو اطن 2/83 أل ادارك 7
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واذي أراه و  ذب إ أب اول اول وذك ن ار ؤر  ارار اة ازو، ون ار  

ن وا زوجوات ا  

6أو ا أو ا را   

      ءن آراء ا لو ،وا  وظا و  ب نا ر ذيل اا  رادوا

م وأ  إ  ن نن أن أأود ان أ  رم اا  

1  أو ذا ر رعن ورد ا ر   بر  

2  م ن ، ز رو  ،راما ظ ن   زل ا   ن ورد ا 

رو ر  طوون وا ررام وا  

3طرار إدم ا د دو أو   ط ن  م رع أوا  ض ن   طرتن ا ،

ر  م  رض  إ 1(ا(   

ن ورة  ون ر و واط  و (ان ل ل أو  س  ت م 

 ر ت ر إ أو ر د أو  

(ط وز    كر ذو ،   )2(  

راف واب ا ن م إ ن أذه او ، ن أو ا  ل ن د نن ا راد

ا و ن ر و ر ر ،وم ارف وادءة ف ن وم إ آر وذك ن 

  ر إ آر 

 نو إ  ءف اد او  

أن ا ولول اول او   و او  ن ا ءور ا ول وزواج وا  رة ر

 روا  وا ن  وا3(ا(  

د وان أ وروا  ن أ روي وءة ون ا رر ادم ا ول ا4(ا(  

 ا ذا ن ارف د   ن روط اءة  واذي أراه أن ذه ا  ارف اري

 وا  

7حا  ر وب ان ا ا   

                                                           
1  نوى ا 28 /79 ،29/194  

2  زواجا  ءةا     ر ر ،وال اون ا 83ر  

3 ا دا 3/582رج 3/112،اا ،4/289 وي9/105، ادع7/29،        ا7/48، ا  

4 ا 7/29ررح ا2/249،اا  دا،3/582روي3/112، ا9/105،    اواد ا 9/423،ا  
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واراد  و  ازوج ن اوب ا ر ، ن  ب ن اوب س   ون    

وا ك اذ ب إ1(ذ(   

 ءةول ا ن وبدوا ا م ث وا ك اذ  02ف(  

واذي أراه و  ذب إ ا وا ن دم ار اوب ن ل اءة وذك ن ذه اوب 

  ص ررن ا زو رت ا  

 رودم ذ ت اب ان أ دم  ل ن، ا  دةراف ا   ددا ا  

 د ءة أوت ا ن ا  د  ر ل أوذه ا د  ر دور  رفن ا و

  بءة وا  رةت اا  ان رى او ) وا ا ووا  ء  ذاو

اء ط ار ارف، ود ر اء  دم اط ن رم ، ذا ر ارف رت  دم دى

  )3(ت اءة)

ءةم ا ثب اطا  

  واوا  داه، م ن  وم ن ا) 4(اق اء  ار اءة  ادن

دم ا ولول اؤا ا زوجن اواء ا ءة أيود ادون و  زواج ، زواجا  رط ءةر ا

زو ام ر فء وذا روي ن اوري وان اري و ار وا ر ارازي ن ا وول د 

5(ا( دم أ ولو)6( ريظزم ا نب اذ وا)7(   

 ول اا  وا وا  وا ء اور ا بذ ذازواج ود ا  ءةرط ا
)8(نرأ زوم إ رط ام  رط ءةل ا م  وام اا إ  

د ا ولك و ل و  رط ءةا ولرأي ا9(ا(   وروا  

                                                           
  ،4/286 اج2/249 ارح ار 1

  7/29،ا3/93 رد ار 2

3  وا ا ووا 34/281  

4 دارح ا ا 5/107دا دا ،2/42  

5 ا دا 3/573ذبج2/453،  اا  ،4/284   

6 ا 2/217/27، ا  

  9/147،ا 5/71 ف اع 7

8 ا دا 3/573قن ا،2/128    ررح اا  ودا  ،2/248جا ،4/284 ذبف  2/38،ا،

  7/27، ا5/71اع

  4/213 اذرة 9
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  ) 2(ا  د او  ))1د أد

د ا راوا د ا رظوا روار اظ  ل ا زوم و رط ءةا رأي ا3(ا(   

 و دا  

 ولول اا أد  

    زواجد ا  رط ت ءةن ا ولذا ا بدل اا  

ص ارآ ا دل ظر  دم اراط اءة وان ان وون و ل م  وم او1

  و)4(إ وى

  )5(ا ل  (ان ارم د ا ام)    

  و اد ذا ص م د ان اس ال و ان واوى وس اءة

    ا ذر ر ن أ ب ر ون ا ر س ك ظرا) ل مو  ا  ول اان ر  

  )6(اود إ ان  وى)

ا دا  ثدد ا دا و  

  ندا  ردن او  

1م ان اان ا وى س إن ا لواة وا ودا  وق م ، واء رم ا

  وم وات ض اظر ن  ان ا ن ب وب وره

2ول ا لد موا رزق واا  سن ا وتن ا   وىا    وان اذا ا ر ) 

  )7( )8(م واذن اووا ام درت)

ن أ ر ج رةوا أا    ل مو  ا  ول اأن ر ( نو وا إد وا )1(  

                                                           
1 ا 3/21 ررح ا5/59،ا  

2 ا دا 3/573قن ا ،2/128  

3  وطج5/26اا  ،4/270ررح ا5/62، ا  

4 ا دا 3/57310/24، ا د ،ما  رةم اظ ،305  

5  رات اورة ا 13  

   35/321د اد  6

7  ا دورة ا 11  

  69 ارف واره   وق ازوج  8
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د ن  ر ا  ان ا ذ ن  ن ر ن د س   وا ت ا د 

  )2(ت اود ن  ن ر وو و  رأة ن ار)

و اد و ت اءة رة  ار رول ا  ا  وم و ار ل ذه ازت رم 

  )3(ادام اءة

  )4(ورد  ان اب ك او د زوا ن وم  اراط اءة

 ن ودب ا را دا إدب ارا  ول واهأو ا ن )5(  

2 و ، ر   و ، ا  ر ل  ) ل م او  ا  د ن ا روي  

  )6(ض  أود ، و ود  أض إ وى، اس ن آدم وآدم ن راب)

دا إ ر   رةا  لا  رادا  ردوق وا  لا   رادأو ا ، 

واوات وذا   ن ال ا ن اس ، ن اس رون ذا ال  م وذا 

ق  طرم وارام و ذا ال ول ا ز ول (ام ون ر رك ن  م 

دة اا  م   ر كر ور ر  م ذ تض در وق م ور

  )7( )8(ون)

 اس  ادء واص   ان اواة ر رة  اص  ا اد طورة ن 2

  )9(ازواج ذك ن اءة ب إ ر  ازواج 

 س ذا  رضد او ؤدي إ  ءةر اة واا  رع صن ا ، رقا 

وت ذه ا .. و ار اءة  ب اح ق ا اطو ن اح طل ار 

                                                                                                                                                                                                   
   7/7 اري  1

2  ن نا 9/375  

  69 ارف واره  وق ازوج  3

4  درا   

5  د ،ما  رةم اظ   

   38/474د اد 6

7  رف ازورة ا  32  

   200 اءة  د ازواج  ار ا واون 8

9 ا دا 3/574  
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)1( ء اد دم ا ا ك ا  ظل ان ا ءةر اك اذو  ءةس ، وا

و ا  ت ا زوت ان ا و  زواج2(ا(  

  ن اواة  اص ورد  ص ر س اءةأ ف إ ذكأو

  اس  ا ن اوب  أن ا ن اوب  رأة أو أوؤ ذك ب إ ر 3

  )3(ازواج 

  ون ارد  أن ا ن اوب  ادى ت اءة   س ازء  ال

  ))4 اءة  د  ق ازو ن ارل  ف ن اراش ارأة اد ذك  د  ق ازوج4

    ءةأن ا  ءق اا  ردن او  ب و ءةراط اأن ا  زوزوج دون اص ا

  ب ارأة ن أذى وذا  ل زوج   اس 

 ول اب اا أد  

   زواجد ا   رط ءةن ا ولذا ا بدل اا  

1ل ر ت ا  ا ر  دن ا روي   ، مط روا مو  ا  ول ا

  )5(وأوا اء، وأوا ام

و اد ادث وا اد  ار اءة ن روط  اد وروده  ار زواج ن 

  )6(اث واور اء (روا طم)   اطوا   و ر ا وأز وأد ن

  رواه ام  ن أ طب رم ا و ن رول ا  ا  وم أ ل ث  ؤرون 2

  )7(،اة إذا ات، وازة إذا رت، وام إذا ودت ؤا

  ؤو اد دل ادث را  ار اءة وزو ارأة إذا ودت ا

ورد  ادث ف د  ان  ول  أل  و اده ارث ن ران وو س وي 

  )1(، ول ادار ط  روك

                                                           
1  درا   

2 ا  رديا ،وال اون ا ر زواجا  ءة51  

   305ظم ارة  ام 3

4 ا دا 3/574  

5  نن ا 1/633رىن اح 7/133،اب ا ، ط دارن ا ،3/207  

   70رح ادث/ د ؤاد د ا ،ارف واره  وق ازوج  6

7 ا را 1/138 موذي را  ،156  
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، ل ارذي  )2 ( ن ارام ن د ن ط ل ل ر (ن زوج ذات اب إ ن اء)3

  ن رب

دا حوا  ءة دوب اد و ؤر ا زواجا   بطن ا ر زم إن )3(   

ذه ادث ا ن طرق ددة وي : واب  ادن ادن   ال ن ام

 ره نا ر إ رد ووار واظ     ا  ظنول ا

( ذا م وو  ا   وو)4(   

 ان ازواج د رع ق د ود  ازون وارة ر، و رأس ك اد ق ان 4

ال ادة  واودة ، وذا   إ ودة وام ن ازون، و ك أن اءة ن أم او

   ))5ق ذك

 إن اظم ا ون دة ن ان ، واح رع ظ ،و ظم ا ن ر 5

  )6(ان، ر  أن ون ر س، ور ذك

ا ودا، ره  رك ، وذك  ون  إن ازواج و س ارات ار ، ر اد ر د6

  ده ،كو ذو ،ررق وا فب ، وادة ا د وس ر رب ، ووا وا إ

  )   )7ر ا رب ا ن د  رب  ده

  أد اء اذن ذوا إ أن اءة رط زوم اد 

1  ا ش و ت بن ز ر ن ده زو م زوجو  ا  د إن ا 

ا رم وو  ا  8(ا(  

  رط ءةو أن ا   زوم رط ءةأن ا  دل مو  ا  رف ا دا و

ا  ل زواجا     مو  ا  ر اأ ا ول ا  ذا درجزوم ، و رط

 ))1زو ر افء

                                                                                                                                                                                                   
1  نن ا 1/46   

2 طدارن ا 3 /206  رىن ارزاق 7/133،اد ا ف ،6/154  

  71 ارف واره    وق ازوج  3

   2/417رح  ادر  4

5  دارح ا ا 5/109 ردا  رح ،3/293وط5/22،ا  

6  دارح ا ا 5/109 وا ا وو34/269،ا  

7 ا دا 3/580ودا  ،2ج249ما  ،4/288 نطا ع 7/84،روف ا،5/67 7/28،ا ووا ،

 34/269ا  

8  ط دارن ا3/208  
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2 ولا   

   ، سرف ا ظر إ ءةأي ا   وت ن) من ال ا ( رونو رو)2(  

  ءة رط زوم وة ادار واذي أراه را و اول ن ا

رت اوو  قب اءة ود ا ن راب اطا  

   ءةد ا ن او  

    نو  ءف اا  

   )3(اول اول ر اءة  ب ارل ء وذا ول ور اء   

ء  رل   ا ر اءة  ب ارل ء، و ر  ل ا (اءة ر   

  )4(ب اء رل)

  ن ب ل اءة ب ارل ب اإ

 إن ارل واون  اء ، و وا اص  ار إ ون أد ،   ل  أن 1 

   ال  ن  ق اوا   از وا اون 

  رط أن ون ارأة و رل أو ر ، ل  أن ون أل   أور اءة ، ن ارل 2

ز  لزوج أ رن ررأة وأا أ ،   أد زو ر   

3  را   ، ؤا ن م ل إذارس او ،  ؤا لرن ا م ف إذا ا  رأةإن ا

  ن ا  رش وو ا زوجا 5(وأ(    

  ن ا دف وو ول أ و ء اب ا ءةر ا ول ا6(ا(    

                                                                                                                                                                                                   
  71 ارف واره  وق ازوج  1

   3/296 ادر  2

3   را 1/340.  

4  ا دا 3/582 583  

  31 اءة  د ازواج  ار ا واون، طن دي د  5

6  ا دا 3/583 واد ا 7/239،اا را  رأةم اا  ل6/329، ا  303  
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  اول أد اول 

1  ا  ون لرن، ار مرون أؤ  ) ل م أو  ا  ن ا روي  

  )1(ن ، وؤد ن د ،زو ، اران)

2 ، رب اء ان أ زوج دو     مو  ا  ولرل ا  ت  زوجو

   ر ا  وم ن ن ارب.

3  ف ا  رأةن ا لرب ا رص اب او ن أ ءةت ار ذيا ا 

   )2(ارل،

 ول اا أد  

  )3(ان ارا ار ر ان زو ارأة زو ا ره

 ون ل أن وارف وا  قط   ك ا  ءةر ا د وازدم ا

 و أ اذ ارف و ازو فء،  ار اءة ن  ك اورة ن ارف 

  )4(وادة 

  .واذي أراه را و اول اول وة اد وب ا ذرت

   ب اق  طب اءة

ذرت  أن اءة د  ب ارل ، ود ذب اء إ أن ب اق  اءة و رأة    

مواض ا ذهء، ووو  

وو زو ق ءةا ررد ا   ورد  

  ي ارأة وو  اءةو  ادو ن اق   أ

طا  ورأة و ق ءةا جا  و  

  )5(و ف اع اءة ق رأة ووء واوء م ارب واد

3  رب وء ان أ زوج مو  ا  و )1(  

                                                           
1   م  1/134  

2  واد ا ا 7/239ا را  رأةم اا  ل6/329، ا  330 ا را  زواجد ا  ءةا ،

  8، اواط ار  ازواج 31واون 

3 ا دا 3/583  

4  درا   

   ،5/67ف اع  ،4/284 اج   ،2/249 ادو3/85   ر  رد ا 5
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4رف أ رف دون او  مأ  كر ذ م   )2(   

  وادد او  

 ن أ و اري ل ل ا د  ا  وم (أ رل ت  ر  وأن 1

  ق 3( ( وأن إ م أ وزو  أران)

 أن ون  ن  و  ل اءة ن  اق   ا ق رأة ن ث أن  اق2

   اءة

  ))4 وا ق وء م ون ذك، ن م أن دوا ارر ن أم راض 3

  .و ن ق اءة ت زو وأو   اراد

   وت ار اءة

ن اوت اذي ر  اءة و اداء د ازواج و ر زوا ده، و زو فء  م أء ذر ا   

  ))5ن اد     ؤر  اد  ازوج  ص ء د ذك  طرأ

ذك إ دم ارار اة  ذ و ارط ارار اءة  ال دىإو ف ن اء  ذك 

ازو ، ون ازو   ار إذا ت اءة   رف اس ودام ، ل ون ل 

 مم وارد)6( ، ( م ر م  ن و) ند نل ا)7(.  

  اطب اس آر اءة  ازواج

  ءة  ادأو ف ا

اف اء  ار ارب  د اءة  د ازواج، وذك ب آرام  م اءة، ذا    

ءف اد ا ،فء ر ن  أ رأة ات ازو  

1رواا   ن أ و روازواج وا   رط ءةن رأى أن ا    د ولوى و رةا

  .))1وا اح طل ا  ر اور م

                                                                                                                                                                                                   
1 ا 7/30 

2  7/30ا  

   1/134م    3/195 اري 3

  9 اواط ار  ازواج  4

5   قرار ا139/ 3ا قن ا ،2/128 بن ر دوا96، اا  ج7/349.  

  6/480،ا2/400، ارح ار 3/92 ان دن 6

   3/92 ان دن  7
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 و زو   م ر اذ ءون ا دث ن ق  رف ءةد ا  زون ا)دا نل ا

(ر اذ)2( ،رون ا ء،،، وو رت اا  )رل اد و   د ا ك إذ ق

  .))3ب ص  

، ف أي رط ن روط اذ ل اد  وو ، ن أزه  ون رأى أن اءة رط ذ2

ط دون ا قا  ن زه م إذا أ ،  در ا قب ا.  

زوم ، د دو ون ز و  ر زم ، وا ل  ،  أ اذن وا أن اءة رط 3

  زون ا م  ط إ  د واا  ءا ر إا ر رأة أنا و وز ث

  ))4ود و ل ا وا وا  اور مأو أ وت ط وذك ظ  أ

ل ار(إذا زوت ارأة  ن ر فء وء أن روا  ،  ات ار وء م 

   )5( رون ن ب ام رة ن  م ، ن م ان وا د ذك ن ام)

وارا و اول اث وا ام ث ر ذا اول د ام ن م اءة و ذا ل 

ا) س ح ر اء ر رده ل ل ، وا و ص  ازو واوء، ذا 

  )6(رت ازو ون  ار  ص م ارده)

  اوء ارأة ا  إذا زوج 

  ا م رء ض اوء دون ض

نو  ءف اا  

  )7(اول اول ط ق ان وو ول أ  ود وو ذب ا وك وروا ن أد 

 ولد ون أ ف ورواو ول أ ون وق ا ط  ول ا8(ا(  

   

                                                                                                                                                                                                   
1  ا 7/26، وط5/26ا.  

2  ا 7/26  

1 وط5/26ا.  

4 ا دا 3/574م7/26،ا5/30، ا  

  5/26 اوط  5

  5/30 ام 6

7  ا دا 3/574 ،  7/26ا  

8  ا دا 3/574  7/26، ا  
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ولول اا أد  

 دث ارأة ا رت أر إ ا  ا  وم ن أ زو ن ر  ر وم 1

ن أ زواجطل ا)1(   

   إن اد و ذ واص اوود    ، وإ ت ار 2

 زأ وو ارا واط ض   زأ إط      أن ذا ق واد  زأ د ت ب3

 ا  مدا   بص إذا و نق ا  ؤه ور  م دط واذا أ  ض

  ))2ط ق ان

ول اا أد  

م د أط ق   ،ط ق ان، إن م  اءة س ر ن ال ذا ر  أد1

    ادن إذا وب  ،رأ م   ط ذك ق ان

 إن ر ادم  ون أر ن ر ،ن زوت  ن ر فء ر رم  ط ق اوء 2

م أودأ ر ط  ن ،ر)3(    

 رة جا وا زو  

    و  زواجن ا رةم او وارف وزون ا نرو نخ أو اب أو او ا ون ا إذا

 ف  ذازواج وذا ا  راضا  د أن رة ق)4 ( ظ ن ل ا) ذرن ال ا

ا ار ارة ز إذا زو ن ر فء ووز  زو  را  ن ال ام ان ح اب 

(وا)ك،  )5ذ رفم أم وو دة ون إ نرء اون ا كذو  

 نوغ ود ا وا ر  وفو د رفوء ا نرو نورذء اون ا إذا أن  أ

   ون  أن طب  اد ن اق رك أر واء ن ار ذرا أو 

 رو ون ا و  دا راض وا ت و ت ن ق ن ن دا وا إذا زو أ

  .)7(رأة ط دون اوء ام أن ا ا رون أن ق اءة ت  ،))6ن ارف

                                                           
1  نن ا 1/602 603 ن ا ،6/86  

  17 اواط ار  ازواج  2

3  درا   

4 ا 7/30  

5  درا   

6 ا ،(زواجح وام اا)رنا ا ا  رةم اا ،دد ا ندم اظ ورد57ذ ا  

7  ذ وال اا 120  
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درا  ءووي ا د  

إذا ووا  ادر ت اءة ق او ارب ، ب  اخ، ن ب ق اراض د دم اءة 

اخ  إن ووا  ادر وة وأم ، ن اق وا را ، خ اق أق راض نو ،دون اخ

وإن ووا  ادر ووة ارا وة اء د اوا ،   ب ، وام ب وأم أو ن ام ب

 نو  

 ولول اا  

    ه رر رراض ، واا  نرق ا ط م دواا إن ر ب أذ وو  م

د ا ولد وو دد أ وروا )1(.  

ول اا  

إن ر اواد  ط ق ارن ، و  ل ر أدم  ر ا وو ول أ وف و   

  )2(اول ا  وروا ن أد

 ولول اا أد  

م ت إن أ زو ان أ ر   ن ان ردة ن أ ل ءت ة إ ا  ا  و1

 ل ل ار إ ت د أزت   أ ون اردت أن م اء أن س إ اء ن 

  )3(ار ء   

ق طل ازواج دل  ن ر دم ط إو اد إن ر ا  ا  وم ارأة ودم 

  ارن

ط ض   زأ إط   إ إن ذا ق واد  زأ ، د ت ب  زأ ، وو ارا، و2

  مدا   بص إذا و نق ا  ؤه ور  م دط واذا أ ،  ض 

  )4(ا ط ق ان

ول اا أد   

  إن ر أدم  ون أر ن ر ، ن زوت  ن ر فء ر رم  ط ق اوء 1 

م أودأ ر ط  ن ، ر  

                                                           
1  ا دا 3/574  داركل ارة 2/77، او و  ،3/233 ع 7/26، اف ا ،5/70 ر زواجا  ءةا ،

 وال اون ا44 45  

2  درا   

2ن ا  6/86     نن ا ،1/602 603  دها دزواا  لو  

  17 اواط ار  ازواج  4
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 إن م  اءة ت ر ن ال ذا ر  أدم د أط ق   ط ق ان 2

   )1(وب  رأ م،   ط ذك ق ان   ادن إذا 

  وارا دي و  ذب إ اب اول اول دم ان ز اق

 رأةا زو ه  

 ،د ا ور ا ن  رأةا زو    ذاو  

  ر فء إ أن زوج ارأة  ن فء أو ن   

   إذا زوت ارأة  ن فء1

  )2(ذب ا إ  ازواج وو ن ار دون ر ال

  )3(وذب ور اء ن ا وا وا واظر إ دم  ذا اد 

  دث أوا م آت و

 وا اوا )  لم وا (مم واد ن ن)4(   

   إذا زوت ارأة  ن ر فء2

  )5(ذب ا إ  د ازواج إ أ ق و  اد   

  )6(وذب ور اء ا وا وا دم  اد وذك ن او ن روط  اد 

   

                                                           
1  درا   

2  ا دا 3/574 ردا  رح  ،2/391 وال اون ا ر زواجا  ءة55، ا  

  9/451، ا3/387، ارح ار32/ 7ا 4/253   اج  3

4  ور اورة ا 32  

5  ا دا 3/574 ردا  رح ،2/391 وال اون ا ر زواجا  ءة55، ا   

  3/387ارح ار    7/23ا 4/353   اج  6
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ا  

  اءة وأر  ازواج ن  د أن ات ن ذر 

   أن اءة  ق رأة ووء1

 اق اء   ادن ق  ن اء وان ام و ن روط اد   زواج 2

  ا ن ر ام  و وات  ازواج أو واق اوء  ذك

3 بإن أ  ر ن ان نن أو ز  رفر ا إذا رف ، وا إ ن راددا ا ءةة ا

  ذه اة ، ل ون ان ف ة ارى إذا د ارف  ت أو اوء

  رة  نأ إن اءة  رض  ام ام واة ن اس ل  زدة ارار و4

 إن ام  ن وراء ذك إ اظ  دو ارة وارار ن ال  ازواج و ارار 5

  واء إ رورة 

6 رارأة واا  ةروط واض ا ل و ن ما  رأةا  رظ   
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  ادر

1  نا  وا) ا ،دارم، ا وأ ،ا ،د ن ذ ن ن ن دن أ ن ن د ،ن نا  بر

354 وا) رن ا ن  ندء ا را بر (739  ؤ رؤوط، ارب ا  قو درج أو  ،(

  م - 1988  1408وت، اط او، ار ،ر

  م  2011ه 1  1432  ام ارة  ا ا ارن، اذ ادور ظم ادن د اد، دار ا، ط2

3 ل او ان أدد ا ،دا وودود ا ن ود ن د ا ،رل ا را  و683(ا ت  ،(

 ا ط را ، و دود أ ا-  ب ادار ا وررة (وا-  را ر ،(رروت، و1356  - 1937 م  

  ن اوي، ا ار أل ادارك رح إرد اك  ذب إم ا ك  ار ر ر أ ر ن 4

5 وا) ا د ان أ ود ن ر ون، أدء ا ،راب ار  ا دا 587 ،ب ادار ا را ،(

 ،ا ط1406ا - 1986م  

6ن أ و ن دن أ ود د وأ ،دارح ا ا  وا) ن اددر ا ا ن ا ن دار 855د را ،(

 ب اا-  ،وا طن، ا ،روت1420  - 2000 م  

7 ودي (ازا ،ر بّض، او اأ ،اق ارزد ا ن د ن د ،وسر اوا ن روسج ا 1205 ،(

دادار ا رن، ان ا و قا  

8 وا) ا زن ادر ا ،رن ا ن  ن ن ،ْا ق ودز ا رح قن ا 743 (  

وت  دة  ر  ن اء، ار   اج  رح اج، أد ن د ن  ن ر ا، روت 9

 رم ا ،دون ط طد، ا ط  ر رىا را 1357ا  - 1983 م  

10 وا) رف ارن ازا  ن د ن  ،ترا 816ءن ا  و ط قا ،(  رراف ا

  م1403 -1983ن، اط او –ار دار اب ا روت 

11 وور (ا وروي، أري ازن ا دن أ د ،ب اذ 370 راثء ادار إ رب، ار وض د قا ،(

 را–  ،وا طروت، ا2001م  

  )، دار ار / دار ار  روت450ى ار  اوردى، أو ان  ن د ن د ن ب اري ادادي، ار وردي (او  او12

ب را ( ر12 دور اء =  اوم  اطت اون، ا د ا ن د ارول اد ري (او ق 13

 ب ادار ا رص، ا  ن را-  ،وا طروت، ا / ن1421 - 2000م  

14 ا وس ان إدر ن نن ادح ا ن سو ن ور ،راداتا  رح روفا رح ا ا ق أود 

 و1051(اا ،( ،وا طب، ام ا 1414ر - 1993م  

15 وا) را را ن ارد ا ن سن إدر دن أدب ا سو ارة، أذا 684رب ادار ا را ،(- 

 ،وا طروت، ا1994 م  

16 ،ند نر، ادر اا  ررد ا  وا) ،ا دن اد ززد ا ن ر ن ند أ1252 دار را (

  م1412 - 1992روت، اط ا، - ار

17 وووي (ارف ا ن  ندا  رو زن، أدة ان وطا رو 676 با رش، اور از ق ،(

روتا ،- قد-  ،ا طن، ا1412 / 1991م  

 ،(ق د ؤاد د 273ه)، و ام أ زد (او 275 ن ان ، ان  أو د ا د ن زد ازو(ت18

 ا ا  را ،ا  
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(ق  ورج اد دي م ور ن د اورى، دار اب  385ن ر ادار ط(ت  ن ادار ط، ام اظ 19

  م 2002 1424  2ا،ط

  ان ارى و ذ اور ا، أو ر أد ن ان ن  ا ؤف اور ا ء ادن  ن ن ارد20

  1344 ن ار، ار س دارة ارف اظ ا  اد دة در آد، اط اط او   ار

21ب ادار ا را دي، اا و وطن ادل ا ظرح ا ن ا   

22 ن د ندل ا ،ردا  رح  ت واد اواد ا681روت رن ا رر دار اا ،  

23 وا) راري اود ا ن لر إ وأ ،رح او ج ا حا 393 رر، اط ورد ا دأ ق (

  م 1407  - 1987روت، اط ارا  –دار ام ن 

   ان ن رب ان ن، د ن ن ن أد ن ن ن ذ ن د، ا، أو م، ادار، ا (او24

354 را ؤ رؤوط، ارب ا قا ،(–  ،ا طروت، ا1414 - 1993  

25 لن إ د ،ريا   وا) د ا وري، أرة ان ا مراب256ن إدار ا را ،(–  طرة، اا

 و987-1407ا  

26 ووري (اري ان او اج أن ا م ،م  261(  

 رراث اء ادار إ را ،د ا ؤاد د قر -اوت  

27 وا) ء او اوي، أا را ا و ن وبت، أا 1094 شن درود قا (-  رري، اد ا

 را ؤ– ر دة، ر ن ر ،ا ا  زوجوق ا  رهرف واروت  ا  

28د ا ون ،أا  وري (ادي ارام ا ن رو ن دن أ لن ال170را دار و را ،(  

29دق او ت اظرا موأ ذراء اوا را ّد لا) وأد ا ْا أ. د. و ،(رو ون ث ا 

دق، اط–  ورّ-   ار، ار دار ار  -ط از، أذ ورس م ا ا وأو  دق 

  ارا ا اد    (و اط ا رة  د ن طت ورة)

30ا  قر. ددار ا رب، ا ودي أ ، وس ا- ور  

  م 1988 =  1408م اط ا  1993اط ور 

31 وا) رطري ام ا ن رد ا ن د ن د ا ن فو ر وأ ،دل اأ   ا 463 د قا ،(

  م1400/1980دك اور، ار  ارض اد، ارض، ا ار اود، اط ا  ،د أد ود

  ، روت  1402ف اع ن ن اع ور ن وس ن إدرس او ،ق ل  ط ل، ار دار ار،  ار 32

 ءةرا ردي، رد اد ا د ن ،وال اون ا ر زواجا   

33رف، ادار ا  ردار ا ،ذد ا م ، ب ا دد أ + را  د ا  قظور، ا نرب ، ان ا رة  

  روت، اط دون ط– )، ار دار ار483  ار (او  اوط، د ن أد ن أ ل س ا34

 وا) ْس او ن لن إ سو ن دن أ د ن دن أدب ا 1021ا  ررى اا طا را ،(- 

   1313اط او  ،وق، ارة

35  ت] رده ا ن لن إ  نو اظم، أط ام واب 458ادار ا رداوي، ا دد ا قا ،[

 ا–  ،وا طروت، ا1421  - 2000 م  
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  ، دار ال،ه)، ق  اء اراث ار456 ا، او د  ن أد ن د ن زم(ت36

37 ورازي (اا در اد ا ن ر ن أ د د ا ون أدن اح، زر ا 666 ،د ف او قا ،(

 را ا رروت  -ا ،وذدار اا–  ،ا طدا، ا1420 / 1999م  

38 ن دم أد ا  وا) د ان أ ل ن ل ن د ن دأ د ا ول، أ241 ؤوطرب ا قا ،( - 

را ؤ رن، ارن اد ا ن د ا د رافرون، إد، وآر دل  ،وا ط1421ا  - 2001 م  

39رح اب ار  رح اا  و وس (او اوي، أم ا وا  ن د ن در، أ770 ا را ،(

 روت -ا  

40 ون (او ارازي، أا زوء ارن ز رس ن دأ ،س ا م 395 ررون، ا د مد ا قا ،(

  م.1399 - 1979ر م ا دار ار

  وة ام اوط،  ا ار رةن، (إرام ط / أد ازت / د د ادر / د ار)، ار دار اد41

42  د رواس ،ءا  م  - ا ،وزر واوا ط سدار ا را ، دق د ،ا 1408ط   - 1988 م  

43 ور (ا دد ا ر درة، د أا را م ا 1424 ،وا طب، ام ا رل، ا قر دة (

1429   - 2008 م  

)، ط دار ار، اط620  اد (او   ا، أو د وق ادن د ا ن أد ن د ، ار ن دا44

 ،و1405ا 1984م  

45 ،روديا د ز واوا  مور  دم ،رب اطد ا ن د ندس ا ،جظ ارح ا ج إا   

 ،زت د د، را رؤوفد ا ط درج او ،وا ا ،ط  

46 ورازي (اف او ن  ن مراق إو اأ ،م اا   ذبا 476ب ادار ا را ،(  

47م ارد ا ند ا ن د ن د ن ركدات او ان أدد ا ،رث وادب ار  ا  رن ازري اا 

 و606(ا(  

 ا ا رروت،  -ا1399 - 1979 زاوىد ار أط ق ،م- طد ا ود  
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  نحو تفعیل منظومۀ القیم العلیا من خلال علم التزکیۀ: مقاربۀ تربویۀ

Towards activating the system of higher values through the science of sponsorship:  
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  إس اا . د

Dr. Marrakchi Mohamed Ilyass  

  ان  –أذ   ا اي 

Professor at Abdul-Malik Al-Saadi University – Tetouan  

Dr.ilyass_marrakchi@outlook.com  
  

   

 

 ص اث

       ،"رانوا زد واوا"  ما  رىم ادد ال  م ا د ر

روا رم اا  ق ر ظو  أ  ،قن ا قا  نود، وون ا ،

ل ام ا  ار ا، ودرا ر رو إ ن  ظو  و ذا اث 

  ،رد واا  رم آد أدو ،  وق اراف آا  ،زم ا ل ن

.وا رة ارح ا مر  دى إ ق  و 

Résumé 

     Les valeurs fondamentales de l’Islam sont déterminées à travers «Le Monothéisme, la 

Purification et l’Urbanisme», elles représentent une référence pour comprendre la raison 

de l’existence, et mettre en évidence le but de la Création. Ainsi, elles sont considérées 

comme un système normatif d’où émergent les valeurs principales et subsidiaires. 

     Cette étude cherche, dans une approche pédagogique, à montrer l’importance de ce 

système de valeurs dans la pensée islamique, et étudier les moyens de sa mise en œuvre à 

travers l’éducation spirituelle, tout en explorant les perspectives d’expansion de ses 

recherches, et en déterminant ses effets importants sur l’individu et la société, notamment 

ce qui concerne sa contribution à la restauration de l’édifice de la civilisation islamique et 

humaine. 
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د  

  م ا ارن ارم واة وام  أرف ارن و آ و وان.

     د ش  أا ا   ت ،دةد وأ  تأزرة،  اط رم و 

ق رادأ و د أو ررات وا  ل اوام ا ن ،  ولد ا أن ط

.را ز ا   

       رض رق ان ا و نل ا ل ر واأن ذه " أ رآ  ن

أو    إ ن "ا ،نوم ا ا ظروا إ ون أنط ، واا ،دا  ظرة

 ا ء   إ   اذيؤل ا  ن اا  ارتوأن وا 

  م  ر أس ا ار اودة، دا ن اطرف وال؟

     د اد ن لر وعوذا ا ث وا ا  د، أند ن  روطر او وى بط 

، وا ت ل طب ن د وره ن ن ارآن وا رة أول واظروف ا ت  ر

ن واا ل ار ا ا ،دة اا ر  م ،رل. و  

      رؤ  لن أ و ر دد  دا ل أ  رض ،طورهن وزر ا ن و

 ظر إد اد ،ر  ددا ج إ  ن ن ن ،ما م "إ"زل  ا  دةوا

 زونري و دن ر  فروم ا ، روا رق ا س إ دفوب، ووال ان أ

  .ن ل طر اوس و ن اص وادءات، و ل وات

ودا ا   انن م ر ،ور ول  ووم أن ام ا ارى و رع     

  أرى ذا اون وق ن ووان  م واف،  وانوان  أ اق ادر، 

ن رة ان رض إ ق ز اس  وانر رة ارض ر واح وارد، 

.م اظ زو  

     نورن ارن ا دد ب ،ما  رىم ادد ا  مو ، ،رول اإ

ر وط  واوا ن دوا"  وي، زوا،   ،"رانلوا  م د ر

ظو  أ  ،قن ا قا  نود، وون ا ا  رم اا  ق ر

.روا  

إن اود واز  أس اران اري  ام، ود  ط ود إ ار      

 د زز ل أن مل الوال واا ، وو س ا ءار   زا أ ،

 ن أوان اد واراف، وزز ؤرات اؤو وال ا، واران  وطر 
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ق د ا  ارض  طور ارة  ،ري وظف طت ان  ء ة رة ر

ور اا  ما ر رؤ ل ذاو ،درو رونان واوا  ق  1.   

و ك أن ادث ن ام ار ر ظو ،ل  ه إرات وا إ دى ال      

ا ر ال ا  ر  .دةرارة اء اد، ون اا و ،وا دا  

ر رو إ ن  ظو ام ا "اود واز واران"   اث و ذا      

 ودرا ،ر اا  ل مد أدو ،  وق اراف آا  ،زم ا ل ن

  ارة ا وا. آر  ارد وا ،و  ق دى إ  رم رح

، "ء ارة"و ز"ا"م و "ام"ظو ون وت ار ذا اووع اذي رط ن      

واذي  آره إ   اذي و  دد ن اب،  اب اريو ا إ طورة 

إ  ادوة إ ط ل، ور وان ال  واراف وراث اف د ا ال

راث ا ل اوا  رظ .رةا ررة اا  

إن ار ا ار اد إ  ل ؤر ل  ا ،وم أ  دد      

ر ،  ء از د ا تاو ن اول وادوات، و او واد وط 

ر  وطن واا د ر طس وا   دا و ،ا  شا 

  وا ء.

ن ل ام ا ارى "اود د ب طق ارة ا  ك أن اس ا و     

واز واران"، ود د طق ال ا، اذي ل  ان  وت ط  إطر 

ا  م ، ذين ازرا .و  ن  

      داف ان ا ن ، و ط  دم و  ل ن  وعوا ت أ وإذا

 ث إا   

-  طوا ر اظ ل وو ،ل ار ار وذ لر وال اإ أ ر

.ووا را  

-  دا  وم وار او دوا وا وا روم اا  حا أ

  او ظرا   ن ال وال، و ل ظر ال  ادد واوع.

                                                           
 م.2013، 1اد ا ر ا، ط 14ص  ظو ام ا، د  وي، -1
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-   ل ذيا زم ا ورا ن ا  قن ا قطا ا ل إ ،

 ز روراد وون ا طران اد ا ا م اا ظو نو د ن دى ا ودرا

  اس.

      ن ا و دم ا ،دران ا   وع وإوت ا ءل ان أو

د  ،ا م ار ا  درج ا م اد ادث و راا ا 

وا ،م ا ا ووف  أ و ،م ا ار ن ات ارو ك 

.زوا رم ا ل ن  ل م ودراا  

ال، م م اث إ  ث، ول اول   اود  اون ذك   ول     

 از، وص اث ت  اران، ود  ارو تا، وول ا ارو و

أ  ل  لذ  دذه ا وعو مدم اتوا ث رز اا ط رت ،

و اا   

- د  

- ورا د ووا   ولث اا  

-  ورا و زا   ث اا  

- ورا ران وا   ثث اا  

-   
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      دوا   ولث ااورا و  

إ اء وارل، وو  ط ود إ اطرة ن ل   ار وراود أس ادن، و     

ر ن   أار وال، وو ذك رؤ  إ اون وازن وان وار ا وار، 

ا  ن ا م.ان ا را    

     ل، وز و قد او ما  ا ظودأ او   م ا سا ز  لا

ر اون، ون ذه اظو ا واراط ن اق ام ارى، د ت آت ن ارآن 

ا  ا أود    و كن ذد، ووطرة ا ن س موِرُظ ن مآد  ن كر ذَا ِإذو

َدَ َ واَُ مر تََأ مَُْأ َ مدَْأو مرذ 2 موا د ووا  ت كذو ،

 اطرة، و ن س إ و ر  ،ن د  ض ادات اوار أو  ودا ا  ار

رت اوودض ا ر3.  

ذك أد اء  أ ء ور ض ام وام ا ن م اود، وا ل      

 ن أ ،رم ود ا ور طودال وان ا ر  ،"قوا ،روا ،ا"

واواة وادل،  أن  ن او وار واظم واداد.. إ  ن اراف  طرة 

  .4اود

وا،  ون ن ا ا وا رز ذه ام  ت اة، ن  ك     

ام، ون  رون ن ل اء اري إ  ُأروا ن  ذه ال راز ادة ن م ؤوا  و

 ، بم اطت أر ،دمرة وا را و دم ا رر اا ،رر ارواد ا

ر ل ت ا ظوت اد وا دأ ارؤى وس اا  طتوك، واور واا 

و،  و ورا  توطرق وددت ا ن أ ذيوي ازب ا طرك ا و

  .5ارطت وازوااد و أت 

       ء، أندى ا ررن اوزا وي ذور    رض ل، وت اد رع أوت ا 

 ل   د دة، أو أو  ر ،وو  دة وان ا ر ا 

  ن  ظر إ ،سة وان اذ ز وكم واو ا ك (تأ مك 179ا ن (ه

                                                           
2-  رافورة ا172. 

 .)82/ 10) و(9 /170 ،171ن ور (اارر واور،  -3

4-  ،رد اا ور، ص ن114. 

5-  وي ص ،م اا ظو14 -15 . 
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، و ن  ام 6ه) ن ر  وم ام297اد (تأو ام  أظره ام ود، و

  .  7ن آر ازه) ن اب  و 324اري (ت

واود،  ر   ال ار أو  م ازإن وت ادث ن ازم ن      

 َأ  ول ا   تا ن اوم، ل و ا دوة رآ ة وق  ل، 

م  ما دوِل ِإذرو  واوا اُآ نذا 8 و ، ول او ذا ر  ا م د

»  َِارق ن ام وان وان، رر ور وم ال وازم  ،و ر ن اطب 

مَد م مَأ لِر«9 ! ةا إ و وةث ددذا ا ون أ ، 

و روح ادة وا، وأ  م ازه) ادا إ ذا ادث أن 899د ن ا أد زروق (ت     

  رط أ  ، رط  ،دو  ورظ   ، إ  ل  ،د 10 .  

ده و  د ن ل دد ن اؤت، ه)  او1102ان او (ت و  ام     

ذ  قوك طر ل دوا  إزا داإ  و ل ،ن ر دد  ،» مو

م واؤال   ون، و وا وم، ودوا اء  ام ار ن ادت وال 

رام، واوبواب اأر ب إح اداب وا  دوا و ،دد اا  ل ان أ ن«11. 

      أ ف ار، اري ارن اا  توات ورد اوزء ا  فد أ ،دوول ا

وك اذاب ار وادة ار وا رد  اطن ه)   ا1323ر ن إدرس ا (ت

أف ان ، و12ه "ار ادق ارق اق  إطل رت ارر ادق اق" ادي

  .13ه "وق ارار إ رة اد ار"وك واز ه)،   ادة وا1368ا (ت

م ر إم  ذا ال  اظر وال، ل ت  اد واو  ق  و     

 وذك  ،أو  واط اود وم ظره وز دود ار  ء ازدر ن ض 

                                                           
6- ) ن، ارآة ا2 /174.( 

7-  ر ص نري، اذب ا ن141. 

8-  لورة ا24 . 

 ).08، ح  1 /36م ( -9

10-  د، زروق صوام ا27ا  -  ن، زروق صا وا 27إ. 

11-  وا  ل أ409/ 2(ر.( 

12-  ،ب ار، دار ان زد ق2009.م 

13-  وا رم.2009ا 
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وذك ، 14أ زد اط ته)  ض و1224وأد ن  (ته) 1209د ا ازدي (ت

ه) اذي  إ س   اط  أذواق 1327ان  د ن د ار ا (ت

، " ُن اظن" وداه "ن اول"، ن ؤد  رورة ول  در وأم از ارن

  رهن ظ مو  م وم، و رب ا دام و ظن  ،دوت ا

  .15دم وظ ن رم

 اود، وو ا او واروي،  ذر ن  ء ازو ل آر ن ت ام      

ه) أ ن  ر  زاو، ورج إ ارى م اس اود، 1328ر  ا ادروي (ت

 ، ون ن د إذا أل  ر ن ارى، ر و ون  أوام  اود، ماداتوأم 

ر ن دي  اس وا  اد، م رع  اوظ  ن ارب وارب، ار 

ر وم وأذار، و16وا.  

،  اب و ن ل  وى ا ، ن اد ن ذك أن ازو ن ن دوت      

ل إن  ن ادق ا إ ادق ا، وزج اد   ر  اود، و

 ن، وؤن ال إ ذان، ووم ا  ل ا ،داوا د دوا  ا

ذك أر ن ر ا ور اؤن،  طب داه  أن س اون، وو  ق  ادق 

 و زا د ا ن»َْ  رَو ءَ نَو ،ة ٍم وو ِلَْ ٍر وَأ مَََ «17.  

 ل وا   اوب   وادة،  ار    ل ازإن  اود      

و ،رك و ول ام ر ل ر و  را ا و  ق  كوذ ،

 ول ار ر ا  رع ن ادا  وم ا رار أوراف وازم ا ذير اا ،

 .رؤون ا ردو دؤون ا  ا  

"ا اظ" إدى ام اس  اء ا، وإدى اوات اد، ا  تذك ار     

ؤدى ن طرق ا ار ا وق اد ن ارا وار ،در ؤون ادن واد ن ان 

  وارار  اود.

   

                                                           
14-  ظرا دي صزا د ا ،وارق اطروك ا76 -  ،ت اوااص  ن261.  

15-  ص ور، ار ا93ا -  ص ،ن، اف وا180ا. 

 ).124/ 2ارق اداوي، او ( -) 259و  234/ 1(اول  -16

17-  وي صا ،د ا584ا - ) وء، اف ا2 /190.( 
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        ث اازا ورا و  

ال ارآن ارم  م وا ظ از  ،ول ا   واب أطول م  ارآن      

 سورة ا ط د ن ب دَو ز ن ََْأ دَ 18 ل ن ز وو ، ر تْ ن ِإ

َوَُ تا ل دَ ًو ْ نو ، َو  وت َ م َ نَِ ِر تردا مَ ك

ز ن اءز كذو  ند رَْْا  ن ِري ٍند ت ،َْا 19.  

از وم رزي ن ام ارآ، ودد دو ارآ ن أ ت رد  ر و    

 ء ام ا  لد ل ،رديح اوى ا  ر   ،ذ م  واطرو

  رآنا  زري، واران اوا   ون أ ل ،ن   ون أن  ر

 م  او ءَ ن ز ا نَو 20 ول ام ر ن ون د  ، ،ل  

 ًور م ث ِإذ نوْا َ ا ن دََ بْا مو مزو آ مَ وُ مَُْا ن

  . 21واَْ وِإنُ وا نَ لََ َ ٍل ٍن

        زن ا ،آ ر إم اا ظو نو زل ا ن طك ار ك أنو  ل

،   ، دا ووق ود اص، و   اود. أ از    رول 

ذب وس أراد ا ،ن ل ا ن ارذال وا ل. أ از ر  ن، 

  أ إر ارض، و   اران.    ل  ول  إ أداء

وا اودة ا ون  از أرا ذو  ارآن،  ن د  ا  ادح      

و ك وردذ س، وا  ءوا   ِل ا مَُْأ ونز نذا َِإ ر مََأ َو ءَ ن ز

ً ِإ  َو بذْا ا َ ونرْ ف ُظرْا ،ًَ ونَْظ22 وو ، مََأ و مُْوا َأز ََ

َِن ا23 راطا  ل ذا ا وا ت اد ور ، وا ز24.  

      زطت اد ارم ووكا  د ءر اظ دزا د وم، إذا طوره إ لرا ل  زو

 رب إأ وك ان ا ط ر دزا ل إ رز ،ريول ارن اا  ن ار اواو

                                                           
18-  سورة ا9-10. 

19-  ورة ط74-75. 

 .21اور ورة  -20

 .64آل ران ورة  -21

 .49اء ورة  -22

 .32ام ورة  -23

24-  ظرا ) ري2662، ح 3/176ا.( 
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ا  ا  ف ارات ا ،طور د ذك إ  روم ال ن اد وال 

   ذر وادة. 

و ن ذا اط ن اوك ل  ن  اة و ،د  أس ر ار ن      

ال أرم وم وواظم وظ دى أم وأم، ود اح ادن وات ا، و ز

إ  امام   دأت اظرت واطت ر ن  إ أرى، ار اذي اطر ء 

  .اوك وازاظر ول 

      ل اا  رصدة ا نم اوز م أل ار ثد    من ا 

طت  ت راط وز ،ل   ر اوان وان، ءت ر ن 

 ،وا طروا را تذه ا نو ،(رانوا زد واوا) ا م اا ظو

  ...، ا وا واال وال وال

وا ن ا ون طب ا أ م اذات، ذا ق م ن    ء ازن ض      

ر أن اق ا دى أم ا ، ار ن أل اق ان ، وؤء م أب 

ول ا ت وك ا   ،را د ورة ق ،زو  تو ن  ر

م  ال ن وادة إ ارى وزا ور ،ل م ن ل ال  و إ  و ،رء 

 ا ء إروا ،وا دوام ا  ل ود إوا ا إ ا را ز ون

  واطر اد ، أن ا و ال  اود واز إ ون ن  ن ال وال.

      ز رظ نموا  سا ،ل ا رةا  لوا ،ن ا عوا وا ،

 دن ا راضوا ، ط تورة او ر اذ  لوا ،وف إرك او  دز

 د  تن ا و د ، وازد ا ذيل ال ول ا لق وأرأس ا

اة اد، ورك " و ادي ن اك، واوب ن ا"، وو رك ول ع ون ال، 

 د ذين ا ر ل وا روا ،وا ب25ط.  

إن ازد س رو ن ل ا، أو زا ن ام ؤو  اء ل ا  ن اب      

،وا ا وات اط ج، وا  مل واس  اا  رم س ر أ 

 ك وذ ،ل اأ زء ا    ود" ورا"  ت  وا ،دزذا ا طوا

أم رد اظر وو رك ل  ل اوارح ن ا. ورد اطن وو رك ل  ل اب ن 

  .26و إراد اب واب ا. ورد و

                                                           
25-  م صق اد ر ،وف ات اط وو440. 

26-  م صق اد ر ،وف ات اط وو ظر161ا. 
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ارد رة ن اوس  ط ار  و، إذ ارد د «ه)1284 ول أو ر (ت     

  ،ر  طراروذل وا ر و  ودوا ،ورف اوظ موا ودف او قو ا أ

 ،كد ذ ورأن اون ا در ا و ،و قدك اك، أو تْ «27   .  

إن ز اس ت رد رؤى ر أو أرا ظر ،ل  أوان ن اد وادة، د د      

  راا طوء، ا رةا رس او ار ودو ا دةن، ودداد ار أن وطا

.ذا ا دوات ا   

      رآت ان اوز لو ر إ س اا  ول ا ، َِس ِإا وكُد َةَِم اَأ

كَ ًََ  دَ ِلا نا وودْ ن ِرَْا آنرُ ِر ِإنَْا آنرُِل وِق اَ كر ك َأن  

َاود  28د  ، ول واواا  رصا  ،و  رووات اا  رد ا

 وو د  مذا ا روا مررآن اروا ا ن رود، وم ا رةد ا م ،رآن

 ول ار   دين اؤن ا . قو أو م اذا ا ن ب  ون ل، أذه ا م

  اود؟

و زال دي َرب ِإ َواِل  ..«ا رك و  ول اواب  ادث اد اذي      

  يذا  تْ ا َأذَِ ،ُأ ،  ا َِرو ، شط ا هدو ، ر يذا هرو ،

ذَُ ذِن اَو ،طَُ ََ ِإنض ، و29»وراا  ظد ا  ن ا ذه ا

 اد ث  وم ا؟، ي و وأي ز أظم  وار ن اوال، أت  ودا 

  وأر ن ذا.

      دا ل اون ا رءءل ا نوكوء ا م ار اطد أن ا ،ز ددوه ذي

ط و "ا وا"، ا ن ال واراض ا ب اب ل ارء واب وار 

واد..، وا داد ن اص واوا وا واش وار... وذك  م إ ن ل 

 رآند ال، ووان ا رض وارا مر اذرة اوى، و ر، وادر وارآءة وا

و اا  لوذه ا رزرض أوت...ور اس وذا و  

  أو  ارآن ارم - 

س  ق إ ن اأن ز  ارون اونس  ز  دأ رآن و  إ، ود أن      

 ونو و  ونواظ وا مررآن ال امذ  ،رآنن ا وم اورد  ظا 

                                                           
27-  ص  ،وكدارج ا52. 

28-  راءورة ا78- 79. 

 ).6502، ح8 /105 اري ( -29



 

69 

  2020 -ا او   – اماد  

ه) ن ظ ارآن  ،1239 أن ار ادروي(ت30وا واد  ذا أر ن أن  رة

راءات ا مر31ان اود ا ن دذه أ كذ ،ري(ت1262 أ  مررآن اظ ا ،(ه

راءات ا32غ (تدد اواد ا ن  .1271 ،م واررآن ا راءذ واط ار  (ه

ا  ، واا رو ، ر اأوا ربط  ر اأ   و  ا و 

 ،ول إن نو »   ندرن ا ت اا  ر ،د ا  رل ا

واطم وظوارم، وذك ن طرق اذر وادات او، دون اوش م رات د م 

 م «33 .  

 -   رر واذا   

       رادو  ،ونت ا  روة واا آ  ردر واوا ،و   ر اذ

ور اب و ودة، وذا اور ر ان إ ر ان ا ن ام اووي اراد 

 اص  ادة ورا اد ود ام اث »و  ن  اوارد  دث رل 

ر رك و ، إم اوع واوع ور ذك، ود دب أل اق إ  ان ون 

  ط  زال ا  ن ف ،م ءم وا راص، ان ا ء  ن  كذ

ره و «34.  

داد ددة ن اذر،  ل ا   اذي أر  طم إزام  أم ازود اد      

  و  ،رة تآ  رذن ا رِرْاو ْ ا ور كر راذو35  وو ،

ا نِراذاواتراذاا ور 36 لز و وو ،ار ارذ وا اروا اذُآ نذا َأ37.  

      دك اذ ،راوإ ل ادد ام او د ،رذوة ا ذوق م س اأن ا  و 

ردد  اا  دةزا را م أور دل أ م أ  تن ا روهذي ادد، اد اد 

ادد، ل ذروا ن ان، ن اد و ار ن اذر  أن، و ر ارض   رار 

                                                           
30-  وول، ا6/244) و(220-6/208(ا.( 

 .205اطرب، ادي ص7 /2516- 2517( -  وو أم ارب ( -31

 .235اطرب ص ،1818(-  ر3 /471 وة اس ( -)7/2577وو أم ارب ( -32

 .09-08اورن ن ا ااور اوي،  -33

 ).158 -157/ 1اج رح  م، اووي ( -34

35-  ران ورة آل41.  

36-  زابورة ا35. 

37-  زابورة ا41. 
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 راد  در ،ددة فوات ود ووا  ردادت وا    مداور ار اا 

.و را ن كب ذ ب، ول واا   

      د ث أنن امو  أنزء ا  س ونر م  م ن أو أن ،ط  زل

دة س  ارد طب اف   طق، ل و ر اق ق  اود ،  م 

 ور طر واذر ا ، دة كذ   نر ن ،ن ا ء و تداا 

.ط ن د أن سا   

      ان - 

 ون م  اط واد  ام وال،  ان اذن  ،ول ازأم ن      

ات  اق وار  اء، ووم أن أل ان د ون أ أ ن أوام، رد 

  رؤم ذر ، ورم د ن ا ،م دوة  ون وون  وون.

     ور ر ا أن  ول د، إذا  َِإ بََأ ن ل او 38 ت  ر أ ،

 ت، أول ا   ر دازم اأ  زواا وموظ  ن   إ د إا

  ل اع  اذر وطب ام، وا وال... وظف

ء إن  روج  اوم  ض اوط ا إ ا ،ن دث ول ل  از دى      

ى ات، و م رز د    م نن اة ا ،ب  م، ورورة اوك

طورة اط  ص اراض ا  ا، و د و ر ن  وان  ،د 

ه) أم إ م، أن ن أ 1253(ت 39ء ن  ا أد ن إدرس ادرام ر 

 ن ،ذو  و  ون مم إ ،رة ور ،م رت ظرة   كدوا ذ ،

 نب  م  ا  د ا را  م، وأنم ا ءر ا ن ر أن ا

 ا و تآ  مط  أ إ ،﴿َورو ِص ا ن40﴾و ،﴿ سْوا اُْ َو ا مر ا

                                                           
 .15ن ورة  -38

ر وان اد أد ن إدرس  - 227اطرب ص1 /396 (-  رة اور ( -) 2555/ 7اظر ر  وو أم ارب ( -39

  ،درم ا ن ززد ا ،طور  ،درز ازد ا را ،"وء اس ون إدر دد أن ا رىظرة اب "ا

 رى (د ت). 73صأم ا  

40-  ءورة ا14 .  
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، ود زت ذه ات  أب وو، وم 42﴾ِإ نْ ِركََ  د رم اَ  اَْ﴿، 41﴾ِإْ ق

  . 43ن ردة

َس»  ول  او و  و  دورم ن ارع اف،  اأ  ن ظم      

 َ ِرف مَ ن «44.45  

 و ر ن وود ت ن أدء ام،  زون اور واز اط ذك ن اول إ و     

 وت اس اددة، ووا، و طرون أرم إ رج اق ام، دون راة ت ادة 

رورة ل اودات ا ذل  ل ات ا وار وا وا رون 

  ول واا  د أن وز  إ"  ن ك ول قذا ا و ،وا وووا

م أره وواط وأوا وطوا    ار ا  ن أ ورز ،ل ب أن 

أ، أ أن ورد و ن ارق أو ارب، ن  ذك  د و داء، إذ ل د  ذا 

  .46ادان ل وار"

 واط، وودم و ال ون إ ق از ل س ب در ء اوكإن      

ب إ د  ،كذ  وسض ا   دو ،  دم وا  ن ءدض ا

 ن أوم  اءإ ام دون ا ،ذك أض  ازاطن أو ادن اذن  رون ن 

  . م ذرا س مودو

   

                                                           
41-  مورة ا151. 

42-  دةورة ا74. 

43-  رى صظرة ا52ا. 

 .565"، ذره اوي  "اد ا"، ص ور رَ، ورم رَ، ونَ م ِرفَ َ س  نَ م زء ن دث " -44

45-  رى صظرة ا40ا. 

46-  ص  ن ك ،روط ا53. 
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        ثث اراناا ورا و  

اران  دد  ال  اة اد   ،ل ا اق ظم ادارة وار ؤون      

ور ارج وا م، و   اران  اواب اد ة  ،اس، ر ل اة م

ا ،ن أ وطرق وزرا و ...ذك  اواب او ة ا  اب 

  47ان وإ ادل ور اورى...

 ان  ان، واش ، وره وإ ود ءت دت اران  ارآن،  ر      

 ر د قو رة اا إ   ق ا وأداء ،وإ ف طوظو ، راروا

  ديو.48   

     د ان وء ارض، وا  راروا رآن، اا  رانا  نب و ذور وا

  ول ا رة، وا دَوا َأُ مَ ن نذا ُ ن ف واُظرَْ ِضرَْا  وار مََأو

ورو ضرَْوا ارَأًة ووُ مْ 49 د وران ا  دة، وك واا  كذ و ،

  ول ا كذ و ،دو آَة وَا مََأِر وِْم اوْاو  نآ ن ا د ر ِإ

 َ ا ِإ ش مََة وزاندْا ن واُو َأن كَُأو50 م إررآن اا  رانل ا و ،

  اد وك ادء وادم وادر واراب.

      ،ط مو ة س إ ة رض، وذه ا  ة را طار طر رانا  إن

، ود ن ور 51 َأ اذن آُوا اوا  وروِل ِإذا دم  مل ذك ل ا ز و

رزا ول ة اوب وج أدوا و، إ م ن    -و زال-  ء ازال 

وارح اء وار ا ح  رة سو أ ذاو ،  رهر وب ا  نا 

  ارض.

و  أن اة اط ا د ام  ، ق دة اس وح ال ووم      

ور أب ارد، وذك ن ار، واع اس  ا واودة، ووع ان وق ارف واون، و

.وإ  ل اا ر  

ود اد ار ك ن   و د  ار اد  ق  اران، ن ل      

و ا  طة ا ريء اا  

                                                           
47-  وي ص ،م اا ظو127 . 

48-  ق صا ر153ا.  

49-  رومورة ا9. 

50-  وورة ا18 . 

51-  لورة ا24. 
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  ارة ←ان + اراب + اوت 

      ر أ أو ا روا طرت او إذا إ ر  رورة   ،ر اذه ا د أنأ

  ادرة  ار ذه ار.

      وم أن او   مطن ار رأ  طرا م إو ن ،راما  ر 

-  طرن ا وإن داءم واظوا ب ا ن وط-  ب أن  ا  ن ن

 ق اد ا قدر ا ول أ كذ ،صر دون اوا  رارا ق ار"  نَ

، "52 نْ م د اَِ ن ا َ  وتَِن دا َد ت، ون  نْ م د دا 

ارط اس  ار وووا وم وه،  رروا ن دة ام، وأطر أم اوات 

  ا  اذول ن ا ا  رة ارض.

      را  رص كذ ،لل وان ا ا  دا ن د  و ن ل م

  ا م إوؤ  ،رل ارا ن ر  م ددون وي، ورا  مذ

   اة ار  ل ت اة.

زال أد أم ر اء اري   ، ارة ا  ن و م ازوذك ن اول إن      

  ارب ل ر اد ا ت وطة ار، وات آره ب ض اوس 

 ث روح ارر وا  ء ازاز ا ت اوع واذ وت ن روح ا .ر 

اء  اوس ن دد، وزن ل اوت ا ن  ا ن ر ول وأ ،ن ارر و

  ول ا سن ا قطمَُْ  وارَ  ٍموَ  رَ َ ا ِإن 53.  

و آت ت ر ن اس رة ار و ال، دت ات و ارى  ل      

 ، وضتا إذ  رس او او ا وط وإ ، داءا ل إ داءراض ارد أ إ 

  دادا  وو ل دل.ا ُأرت ل وال ددة ن وا ا وا ا

ه)  وا ن ادع وا ارا ل ار 1327ا د ن د ار ا(ت ن     

رق ارب، ود ودة وادار اء،  دو إ اد د ار،  إ ن دم ادم 

  . 54اراد ا رد  اوم اري ار ادي واوي ض

     ن أو ،ط د م ره ار أ در رر ان  ا د ا أ

، إه) ط ظ   زاو ار ،ذر  ان ن إدل أودم 1354ادق(ت

                                                           
 ).4452، ح 6 /13 اري ( -52

53-  درورة ا11 . 

54-  ص زة ا ،واطق ا ظر140ا. 
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ذه أول  و ء  ارآن ودن ام، وإد أود ان.  ن رج   وذر أن

ذر أ ن ن  ل ار وا رض أ  د ان ورم ود، إ ا

 .55ادن زم د ارم اط  ر ل وارل

رب  اران ا ء وء ازوا  أم از وم ر ت  اران د     

ور د ود ا ،ل اوا ذك ران اري وا ،ن ل ا  طب ام 

 ، ثن(توادوي زود اأ ن ا د1275(ل- هل ا -  رذ  و» ل 

ن أراد اداء   وك اطر، أن   د  و  د دة ادق  ر  ل ل 

وو و ن  م ،را و،  م م ،و رو ر ر ض و   داد او

 وب  ن ار وا ول ، وون  ذك دًا أوا وأ وأ وأوا دة ودة د 

..ر رورة إ طو د ص داروا ،دا م ازا 56»آداب.  

     ك اذت)درد اأ 1253 را وإط ،ب ا  رد   ل رذي اه)، ا

  ا   ، رارب أا 57 ومف ام وررآن ا را س ا ،

 ر درو ذب ا راءة دوام مر ن ، ب إ  مز58ا .  

م ام أر ن ه)، ذر أ ال رد واوظ و1308أ ا ان ا ارازا(ت     

ن ا ر ط و دا إ ر مو ، ن59.  

       ز  كذ ران ات ا نوزء ا  وم رظف واا  رصن ا

 را زاوا ،رث ودو ر و ن وا ا ت وازارة ا  دة

ت. ال ا   

   

                                                           
55-  دي صطرب، ا247ا. 

56-  دوي صد اأ ،دا طرم ا ن  ا ردة ا24ا . 

 ).1557/ 3ار اون ( -) 1/208 ار، اطر( -57

58-  س، صن إدر  ن د ،دروراد اا 22ر. 

59- ) وول، ا55-54/ 19ا.( 
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     م اا ظو ءإ إ س اأ  ا إن ا  دران"، واوا زد واوا"

درا ر ام ار وار  ،ن ن  ال اذي رب إ رؤ ود ، أدى 

.ر را إ  

     ل وان ا مل اا  ط  وم، وم ا ن زر  دو ر

 د نطزز و ل أن ،ونم اظ  ردلوال واا إ س ا ءار  زا أ ،

ف ادن، وو  ن رذال اوال وال واوال،  أ طر  ن أواع اد 

د وارل ا دة م رراف، وو وا  و رانا وأ ،ل اوا ؤو

  رضا  د ا ق ،حر وا رة ة ء  ،ن وإت اؤ فوظ

. درو ررة ا رطو ن    

ال ار اري،   ن أن ود و  أن ا ا ك ن وت ا وو     

 رون اق ا ل ن ،مرال واش وار ا م إوا إ   ا ا ا

زم ا   ذيو ا ،ل ل وارذان ا ا  موا ،ب وا دن ا

 ن. أ را   

إن ، ل   از اددة واواء و إل ازواإن اذي  ا اوم س و      

إ  ب  اط ددزن، و ادا   ده ل ن ،رن ا وما  ا

 ،اذن أرت وم  ان، ول رل اطرة ا ان ذراو ،ن ذك ل ن 

إ ع ارة وار ،ن ل رف طم ا  ود  م و أم ل ب 

 روا  د  رر اا  وا وازن اإذ ا ،و  درم ا

وا ن اب ار  طب ام وطب ارزق، وس ارت او، ور ن اظر ا د 

 أن ون    ول ض ول ام ارو -  ر دات اس-ل  ت درة 

.  

ر اة اد  ام، وأس اء اري ا  ،و ا ل اود  م إن     

   اب اظري إذا م ق  ز  س اود و  وف أط 

ء ا طوار  دد مد ووس ا طر م س إذاا ز أن  ،و راو 

ن ا  زو ة ان ا با ول إ  ،ريك  ،اذ ر رإط  ل إ 

.زس وا ر لرا ن  

ان  اراث اء ض اذج ار وط اوء  ض  ضوف ول      

ءات، واو  ف وو ل ،موم ا ن ذاتم ا م   ن موا 

 رو وور، وب دد أواع اس اري  ات ا، أ ض اب 
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رت اا طو رر اا درا  ر د  ندوب-اط رو أن -و رج  در ،

دوى ، وا و وواد ، ون وا رح طاز درا وط ب 

ك.او ذو  د واو ر ارب ا ن وف  

رآن وا  ،م  دد ارط روي ، ر ازويوا  دم ؤد أن ار      

ت  اود، ن ل اث   ادة ل  زم  ورط ، ود ظ أر ذك 

 وم وزا   در ن مو"ن اول" رن ، وازام دأ "ن اظن" ز اس

  ا ار .ر اظ ا ود ار واور ا در أ واط اود، 

 از ا د أ  ا وا ادا إ ا  ارو تاوذك ن ل      

 ،  وا ا رآن وا  ء ذيا رقان طر  رر واذا داو  ريو

   ان واداء م.

، ظر إ ت دة  اران ار ارويوأ ن ل ت  اران  ار      

.وو ران اوا ،وا  

وذك د أن اس ار د ب طق اء اري واح ا ن ل ام      

  نا  ل ذيا ،ل اطق ا د دو ،"رانوا زد واورى "اا ا

ا  م ، ذين ازر اإط  ط تو .و  ن   ر  

ل ا ا ن  م   إء ام  ا ،ن  أن ء ازواؤد أن ود      

 اب إ  اود اري،   وى أدة اطن إ ارة ا ا ظ 

و ن إ.   

واط ن دأ ال ال اذي ط اة ار ل  ووا ا ،ل ل      

اد وال واروح، ول ال د وال رة، ول ام وال، ول ارد 

  زد واوا  ص أن...وا  ران اا   ل إ رر آظ

  اددات وود اري، وال ا  ذا ام.

  .و ا وم ورك  د د و آ و وان، واد  رب ان    
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رادر واا   

 ش ن ام .* اف ارف، روا ام ور

م، ر 2006ه/ 1427، 1ه)، د أد وري، ط  اد، ط1330-ه1204اء وادد او  ارب ( -

 زاءأ  ،ؤون اف واووزارة ا• .ذا وء اوا ودرا ولا  

    •               .درا روا ذا ا ر. •اوا ا و دء اا ثا 

إ او ان إ طرق ا وان، أد زروق ا ،ق   م، ادار ار ب، وس  -

 م.1979

ه)، 1396رام ر ارل واء ن ارب وارن وارن، ر ادن ازر اد (ت ام، وس  -

 م.1980، 5دار ام ن، ط

ام اواد  رح واد اد (م ازا)، أد زروق ا، ا  زار دي، دار ام ان ر ،وس،  -

  ه.1435ر اء، اوت ودا

ار اور  ارد  ن أر ل ا ور، و"م ارء   اوف وووب  ار ،"د ن د  -

 ،ب اوي، دار ال اد إ ق ودرا ،زة ا د د رام ود ،ر ام.2005ا 

، 3ن ذب اري  ب إ ام أ ان اري، أو ام  ان ر، دار اب ار روت، ط -

 ه.1404

، د اطر ن ور او، ادار »رر ا ادد وور ال ادد ن ر اب اد«ارر واور  -

 1984.وس،  او ر

ارق اداوي  أر ا دي اج  او ادروي، د ار او ،ورات وزارة اوف واؤون  -

 م.2009ه/ 1430ا، دار أ رراق ط وار، 

-  ق ،رطرزاق اد ا ،ر ثرن اا ر  را  را ا  توط ،رطا  د

 م.1993ه/  ،1413روت 2دق، دار در روت، ط

-  ،ب اوي، دار ال اد إ ق ،ر اد ا ن د ،دذات ا وت ا تو  وادا

  م. و2004ه/ 1425، 1ط

  .﴾ت دري  اب و ان﴿   ان  ر آ اف وان  •    

    • .رر ا دو  روت اوا دت اا  

    •  وأ  ر . ول أبل ر ن وأنو 

- ،دار ا ،ل ا ط ق ودراو  ،وا  ل أم.1981ه/ 1401، 1ط ر 

ر اوراد ادر ،ف د ن  ن أد ن إدرس، ق ا  اري، دار وا ام، ارة ط  -

 م.2007ه/ 1428، 2

-  ،س ان إدر ر ن د ،س ءء وان ا رن أ سا دس ووة ا د ا ذ ق

ال ن د اطب ا، د زة ن د اطب ا، د د زة ن د  ا، دار ا ادار 

 ه.1425م/ 2004، 1اء، ط

أد اروي وري،  وك اطرق اوار  وارد وازاو ،د ا ازدي، درا وق ذ  و، د -

 م.2010، 1اط واورا اوط، ط 

 م.2009ه/ 1430، 2ه)، ار او ر ط1368وق ارار إ رة اد ار، ان ا (ت -

 .ه1349رة اور از  طت ا ،د ن د وف، اط ا، ارة  -

ه)، ق ارف 1323ارب ار وار اظر ن ن أل ارن اث ر، ارف ر ن إدرس ا (ت  -

  ه و ب1425م/ 1 ،2004د زة ن  ا، دار اب ا ط

     •  فرف ا ،ن آل اون أ مرا ض واطق ا.ا  ن زة د 

 م.10 ،2011روط ا ،ك ن ، دار ار دق، ط  -

-  ول اور رن أ را د اا ا ريا   ق ،ريل ان إ د ،وأ و

 ه.1 ،1422د زر ن ر ار، دار طوق اة، ط

-  م  ول ار دل إن ا دلل ا را د اا رين او اج أن ا م ،

 اوري، ق د ؤاد د ا، دار إء اراث ار روت.

-  نرد ا ق ، ن دأ ،ث ارح ا  ت اودان ا رم ا ط ،ود ن

 د ان، ازر ارف، ارة ر(دت).
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ار ادق ارق اق  إطل رت ارر ادق اق، وو رد  اطن  اذاب ار وادة  -

 م.1 ،2009ن زر، دار اب ا، طه)، ق د1323ار واوف، ر ن إدرس ا (ت

-  زدوجدد اء، ا دا طراا ،وت ادرا دم از ار ن در    ،وبوت ا

 م.2015ه/ت  ،1436وال6و5

- س، إا أ  ثدن ا را  سل ازء وف ا دا  ،راا ود ا ن ل

 رة، ط1351ا. 

-  ررات ور، ا ثرن اا  نرن ان ا  ر  رات ،رونم ان أ ونر اا

 م.1995ه/  1 1415د ن ن ن ل و، دار ادس اراء ر واوز دة، ط

 م.1 ،2012دارج اوك إ ك اوك، أو ر ، اء د م ا، دار اب ا، ط -

رآة ان ورة اظن  ر  ر ن وادث ازن، أو د ف ادن د ا ن أد ن  ن ن  -

ل ا وا و ،ن، طا روت ،ب ا1417، 1ور، دار ا /1997.م 

 م.2003ه/ 1424، 4اطرب ر أوء ارب، د ا ن د ادر ادي، دار ان ارط، ط -

اددة، ادار اول  ان وأذم وذم وأدم اون، د ار او ،ط اح  -

  م.1961ه/ 1380اء، 

اد ا  ن ر ن ادث ارة  ا ،س ادن اوي، ق د ن ات، دار  -

 م1985/ 1405، 1اب ار روت، ط

 م.2001اطر اوي، دار اس د ار ا ،د اطر ن ور، ق د  -

-  مط رر وطا  طوط ،دويد اأ ،دا طرم ا ن  ا ردة اد1869ا. 

-    ،درم ا ن ززد ا را ،وء اس ون إدر دد أن ا رىظرة ارى، (د ت).اأم ا 

 م.2013ه/ 1 ،1434ظو ام ا اود واز واران،  ن وي، اد ا ر ا، ط -

ه)، دار إء اراث ار ،روت، 676اج رح  م ن اج، أو زر  ادن  ن رف اووي (ت -

 ه.1392، 2ط

  م، 1996ه/ 1 ،1417وو أم ارب، ق وق د ، دار ارب ا، ط -

      • .ور ا ن د ،ررن اا  ن رب ن ن ن را دو  

      •  ب اطن ا د ،ر وا ديرن ال ا ر ا.دري  

  إف اط وت أم ارن اث ر وارا ،د ام ان ودة.  •      

      •  .ذوب ان ا رد ا ،نداث ان وأت او نرة اذ  

 ل ال ل خ وأل ال، د ام ان ودة. •      

-  وون، ط  ،مق اد ر ،وف ات اط1 ،1999.م 

اور اوي  ر وي د اواد ادغ و وي ار ادروي، د ادي ن د ن ا ،طوط  -

 مط رر وطا 2301-.ك 
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  مسکن ممارسۀ الحضانۀ کأحد إشکالات فک الرابطۀ الزوجیۀ

  -دراسۀ قانونیۀ وفق التشریع الجزائري-

The abode of foster care as one of the problems of breaking the conjugal bond 

A legal study according to the Algerian legislation  

  
 . م وم د
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  ملخص: 

  ة،�اإلسالم عة�الشر  من المستمد األسرة قانون في �عض أح�ام الحضانة الجزائري المشرع نظم         
�
 المصالح مراع�ا

 أح�ام وتعد ،األبناء  إلى تمتد والتي الطالق حالة في خاصة تنجم التي ثاراآل  وكذا ة�األسر  العالقة أطراف ل�ل المختلفة

 .إحدى هذە اآلثارالحضانة 

 قد ة�رعا فترة إلى حتاجون�و  ا،�جزئ انهدمت قد األطفال أولئكت تلم شمل �ان التي األسرة مؤسسة أن ذلك         

ونظم خاصة  أح�ام مجموعة وجدت ثم ومن اتهم،�مسؤول تحمل على ن�قادر  ص�حون�و  عودهم، شتد� حتى تطول

 نییواالجتماع نییواإلعالم نییالقانون ق�ل من دااح نقاشا لقى� الذي الجانب بهذا لالهتمام ، وهذاالحضانب�نظ�م 

 .والطفل �المرأة المهتمة ات�والجمع

ح�ث تهدف هذە الدراسة ل�سل�ط الضوء على أهم وأبرز إش�االت فك الرا�طة الزوج�ة حال ممارسة الحضانة؛          

 تعجز ها�ــؤو ی من تجد وال ة�الزوج مسكن ستغادر التي المطلقة األم أن إذ الحضانة، مسكن ممارسة مش�لة أال وهي

 ة�القانون الس�ل عن ال�حث ثوری ثمة ومن وقانونا، شرعا بها أولى هي التي صغارها حضانة مهمة تولي عن �التالي

 .الحضانة مسكن ریلتوف

  األسرة، الحضانة، الرا�طة الزوج�ة. ال�لمات المفتاح�ة: 

Abstract: The Algerian legislator has regulated some of the custody provisions in the family 

law derived from the Islamic Sharia, taking into account the different interests of all parties 
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to the family relationship, as well as the effects that result, especially in the event of 

divorce, which extend to children, and custody provisions are one of these effects. 

         This is because the family institution that used to reunite these children has been 

partially destroyed, and they need a period of care that may be prolonged until their return 

strengthens, and they are able to assume their responsibilities, and then a set of provisions 

and systems for organizing foster care have been found. Legal, media and social workers 

and associations concerned with women and children. 

         As this study aims to shed light on the most important and prominent problems of 

breaking the marital bond when practicing custody. It is the problem of the custody home, 

as the divorced mother who will leave the matrimonial home and does not find those who 

house her will be unable to take over the task of custody of her young children, which is the 

first legally and legally, and hence the search for legal ways to provide the custody home. 

Key words: family, nursery, marital bond.  

  مقدمة: 

 األسرة قانون في أح�امهما الجزائري المشرع نظم لذلك واعت�ارا الطالق، شرع �ما الزواج اإلسالم إلى أمر وح�ب      

  ة،�اإلسالم عة�الشر  من المستمد
�
 تنجم التي االنع�اسات وكذا ة�األسر  العالقة أطراف ل�ل المختلفة المصالح مراع�ا

 .الحضانة أحداها أح�ام والتي تعد األبناء إلى تمتد والتي الطالق حالة عن خاصة

 تطول قد ة�رعا فترة إلى حتاجون�و  ا،�جزئ انهدمت قد األطفال أولئكت تلم شمل �ان التي األسرة مؤسسة أن ذلك

 خاصة ب�نظ�م أح�ام منظومة وجدت ثم ومن اتهم،�مسؤول تحمل على ن�قادر  ص�حون�و  عودهم، شتد� حتى

 ات�والجمع نییواالجتماع نییواإلعالم نییالقانون ق�ل من دااح نقاشا لقى� الذي الجانب بهذا لالهتمام الحضانة

 .والطفل �المرأة المهتمة

 من تجد وال ة�الزوج مسكن ستغادر التي المطلقة األم أن إذ الحضانة، مش�لة قلب في السكن مش�لة وتقع         

، شرعا بها أولى هي التي صغارها حضانة مهمة تولي عن �التالي تعجز ها�ــؤو ی
�
 الس�ل عن ال�حث ثوری ثمة ومن وقانونا

مفهوم مسكن ممارسة الحضانة؟ وما حدود  ما الحضانة، مما �دفعنا لط�ح اإلش�ال�ة األت�ة:  مسكن ریلتوف ة�القانون

  السلطة التقدي��ة حال اسناد ممارسة مسكن الحضانة؟

األول  م�حثولإلجا�ة على هذە اإلش�ال�ة تقتضي الدراسة تقس�م هذە الورقة ال�حث�ة إلى مطلبين على النحو األتي؛ فال

�كون �مثا�ة إطار مفاه�مي يتم من خالله التع��ف �مسكن ممارسة الحضانة فصورە وأنواعه وخصائصه وطب�عته 

  الثاني للسلطة التقدي��ة للقاضي حال اسنادە لمسكن ممارسة الحضانة.  �حثالقانون�ة، على أن يتم التطرق في الم
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 وأنواعه، �المسكن المقصود �حثالم هذا في ولس�تنا األول: مفهوم مسكن ممارسة الحضانة :  �حثالم

في  القانون�ة طب�عته مواصفاته و إلى نتطرق ثم األول مطلبفي ال مستقال و مناس�ا �أن �كون الشرع�ة والمواصفات

  .الثاني مطلبال

إال أن هناك واحد،  ون�ع واحد معنى له المسكن أن األولى الوهلة ي��ادر في: تع��ف السكن و أنواعه : األول مطلبال

.  إختالفات �ما
�
  س�ب�نه، �ما س�تم الحد�ث عن أنواعه ثان�ا

 �لمة هو المسكن إن “DOMUS” تعيين في تف�د المنزل، أو الدار بها �قصد: أنواعه و المسكن األول: تع��ف ف�عال 

 مفهومين، لها مسكن �لمة و الجغراف�ة الناح�ة من الشخص م�ان بتحد�د �سمح و الثا�ت، اإلقامة م�ان الت�ن�ة

  .اصطالحي اآلخر و لغوي أحدهما

: المفهوم اللغوي: 
ً
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: المعنى أو المدلول اإلصطالحي للمسكن:  
�
  ثان�ا

 �ل مسكونا من قانون العق��ات على أنه : "  �عد منزال 355عرفه المشرع في المادة  التع��ف القانوني للسكن:  -أ

...".  �ان متى متنقل لو و شكك أو خ�مة أو غرفة أو دار أو مبنى
�
 للسكن و�ن لم �كن مسكونا

�
  معدا

وردت له تع��فات عدة ، فقد يراد �ه الم�ان الثا�ت والمخصص للسكن على الدوام،    الفقهي للسكن: التع��ف  -ب

ح�ث عرفه األستاذ بن رق�ة بن يوسف أنه " ذلك المحل الذي �ستعمل في النهار والل�ل للسكن واإلستراحة أو 

ف�جب أن �كون المحل المخصص للسكن  اإلستحمام أو العمل، وهو المأوى �صفة عامة مثل الف�ال، الشقة �العمارة،

دائمة، و لذا نجد القضاء قد رفض حق ال�قاء في مسكن ص�في، و ذلك ألنه �ان �ستعمل للمتعة في المواسم  �صفة

 .5دون السكن المستمر"

: : �مكن تقس�م المسكن إلى قسمين حسب الوظ�فة أو الحالة التي �كون عليها المستخدمين له الثاني: أنواعه ف�عال

  مفهوم السكن حال ق�ام الح�اة الزوج�ة أو الرا�طة الزوج�ة، مفهوم المسكن عقب الطالق. 

: مفهوم المسكن حال ق�ام الح�اة الزوج�ة:  
ً
 ماد�ة عناصر التقاء نقطة " أنه على دنوني هجيرة الدكتورة عرفتهأو�

المسكن  �ستج�ب أن �جب اإل�ساني"، و و االجتماعي القانوني، النظام من أخرى اعت�ارات إلى �اإلضافة معن��ة

                                                           
  1 .75محمد عزمي ال�كري، موسوعة الفقه القضائي في األحوال الشخص�ة، ص  

   2 ..18سورة النمل ، اال�ة  

  3  15سورة س�ا، اال�ة  

  4 .68سورة النحل، اال�ة  

. نقال عن : ع�سيو أسماء، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوج�ة و�ش�االته 79بوقرة أم الخير، مسكن الزوج�ة، مذكرة لن�ل شهادة الماجستير، ص  5 

   .19، ص 2004- 2001المثارة أمام القضاء، مذكرة نها�ة التك��ن، المعهد الوطني للقضاء، مدي��ة التر�ص، الدفعة الثان�ة عشر، 
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 فإن " رأيها حسب و "�شرف العائلة �أوي حتى الالزمة للشروط HEBRAUD : " الفق�ه رأي حسب قائلة أضافت

  �فترض تحد�دە
�
  تقديرا

�
ا و ماد�ا   :ثالثة عناصر على المسكن �قوم و ".منه يتكون الذي لألثاث �ال�س�ة معن���

 : عنصر �شري يتمثل 
ً
 في الزوجين و األوالد. أو�

: عنصر معنوي يتمثل في الروا�ط و العالقات التي تجمع الزوجان
�
 ثان�ا

 و أوالدهما �قصد تحقيق المودة و الرحمة بين الزوجين. 

: عنصر مادي و يتمثل في األثاث و اللوازم الضرور�ة للمع�شة، �حسب
�
العرف و العادة، و�قدر سد حاج�ات األسرة  ثالثا

  .6العامة

 مصطلحات ف�ما �خص مصطلح المسكن الزوجي.  وقد ميز الفقه القانوني في مجمله بين عدة

المسكن منزال مستقال، و قد �كون  وهو المحل الحق�قي إلقامة الزوجين و األوالد، فقد �كون هذا المسكن الفعلي: -01

 ألن الم
�
 شرع�ا

�
سكن الشرعي �جب أن �كون شقة، و قد �كون حجرة في شقة، و الحجرة في الشقة ل�ست مسكنا

 .
ً
  مستق�

يراد �المسكن الشرعي حسب تع��ف الفقهاء، المسكن المكتمل المرافق بين جيران مسلمين،  المسكن الشرعي: -02

  لإلس�تار عن العيون.  خالي من سكنى الغير، و �كون مستقال �مرافقه، تنفرد الزوجة �السكن ف�ه

 الزوج�ة، مسكن عن الحد�ث عند الشرعي المسكن و الفعلي المسكن ينب التمييز فكرة عارض الفقهاء إال أن �عض 

 الزوجة رضى على يتوقف إنما األمر ألن ذلك شرعي، مسكن زوجها فهو مع ف�ه تق�م م�انا الزوجة ترضاە مسكن ف�ل

 فقير أو متوسط �ان ولو للزوج المادي الوضع قبولها �عكس �الضرورة الزواج قبولها و زوجها، لها الذي �عدە �المسكن

  .الحال

  .7أي الزوجين واألوالد لتحقيق واجب الح�اة المشتركة –وهو الم�ان  المخصص لسكن العائلة المسكن العائلي: -03

 ل�نه ال�شر�ــــع الجزائري في موجود غير مصطلح وهو الطاعة ب�ت أو �مسكن �سمى ما من �ض�ف وهناك       

 اإلنذار ط��ق عن ف�ه �طاعته زوجته الزوج �دعو الذي المسكن �ه �قصد و مصر في االستعمال شائع مصطلح

  .�8الطاعة

: مفهوم المسكن �عد إنتهاء أو إنقضاء الح�اة الزوج�ة: 
�
�عد فك الرا�طة الزوج�ة �الطالق �فقد المسكن الزوجي   ثان�ا

  وصفه �مسكن �أوي الزوجين وأوالدهما ليتمحور في الغالب إلى : 

 ما هو و الطالق، وقت معتادة إقامة أوالدهما و زوجته و الزوج ف�ه �ق�م �ان الذي مسكنال وهو مسكن المطلق:  -01

    .الزوج�ة �مسكن الطالق ق�ل �سمي �ان

                                                           
  6 .11أم الخير، مسكن الزوج�ة، مذكرة لن�ل شهادة الماجستير، ص  بوقرة 

  7 .20أسماء ع�سيوا، المرجع السابق، ص  

  8 .12بوقرة  أم الخير، المرجع نفسه، ص   
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فل�س للزوجة إن  �قصد �مسكن العدة منزل الزوج�ة الذي �انت تع�ش ف�ه الزوجة ق�ل الفرقة مسكن العدة: -ب

حق  ألنهطلقت، أن تخ�ج منه حتى تنقضي عدتها من زوجها و لو أذن لها �الخروج أو السفر وال �ملك الزوج إ�طاله، 

 "  لقوله عز وجلَّ
�
، وهو المعبر عنه المشرع الجزائري �مصطلح السكن  9" بيوتهن ال تخرجوهن منالله تعالى مصداقا

  ب�عت�ارە السكن الذي �ان �أوي الزوجين واألوالد حال ق�ام العالقة الزوج�ة.  11ألسرةمن قانون ا10 61العائلي في المادة 

 و ت���ة و رعا�ة من الحضانة، بواجب للق�ام المخصص المسكن ذلك مسكن الحضانة: وهو محل الدراسة هو-ج

 ما �كون مسكن  الجزائري للقانون ط�قا الحضانة مسكن و .و خلقا صحة الولد حفظ
�
 الذي أي المسكن الزوج�ة، غال�ا

 لم و لزوجته تعسفا، الرجل طالق وقع إذا ما حالة في ذلك و الطالق، ق�ل أوالدە و مع زوجته ف�ه لإلقامة الزوج أعدە

 أل�ثر المطلق الزوج مل��ة وسع ث�ت و �الحضانة، المشمولين األوالد فتعدد إيواءها، �ق�ل ولي الحاضنة للمطلقة �كن

 في عليها المنصوص الشروط توافر عدم حالة في ق�ل التعد�ل ، أما  من ق أ ج 52 المادة حسب واحد مسكن من

 ب�عدادە.  المطلق الزوج �لزم الذي ال�د�ل المسكن هو الحضانة مسكن فإن ، هذە المادة

حسب عنوانه   مطلب�قسم هذا ال وطب�عته القانون�ة:  ب�ت الحضانة خصائصو الثاني : موصفات مطلب ال

   .المسكن، فطب�عته القانون�ة لمواصفات

 بهم المشرع :  ب�ت ممارسة الحضانة خصائصو األول:  مواصفات  ف�عال
�
أ�د فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة وتاس�ا

الجزائري على وجوب توفير مسكن للزوجة وهو إلتزام �قع على الزوج أثناء ق�ام الزوج�ة مراع�ا في ذلك وسعه و�متد 

 الجزائري المشرع ل�ن لألم، الحضانة نقضاء تلك العالقة الزوج�ة إذا �ان لديهم أبناء وأسندتهذا اإللتزام إلى ما �عد ا

 في نص المادة  لمسكن الشرع�ة المواصفات �ذكر لم
�
، إال  72الحضانة، فقد جاء لفظ مالئما

�
 من قانون األسرة عاما

  :هي توفرها ي��غي التي المواصفات

 
ً
  مواصفاته:  -أو�

: أن �كون  01
�
نحو  لواج�اتها أدائها من الحاضنة لتتمكن سواء، الحاضنة و �كون مناس�ا للمحضون أن مناس�ا

 �سار و يتالءم من منقوالت ، والتناسب المع�شة متطل�ات ��ل تزو�دە يتم أن في��غي وجه، أ�مل على محضونيها

  .12االجتماعي ووضعها �الحاضنة اإلضرار �قصد �كون ال للمسكن، اخت�ارە أن يتعين �ان إن األب،

02-  :
ً
 شرعا و�عتبر المحضونين والحاضنة، مع آخرون ف�ه �شارك ال الذي و�راد �ه المسكن أن �كون مستق�

 خاللها من يراعى الحضانة، مسكن استقالل�ة مشتركة، وضرورة األخرى مرافقه �انت ولو �ذاته قائم مسكن

 إذا خاصة صالحين، جيران بين و آمن م�ان في إس�انه عل�ه ي��غي مما خلقا، و صحة �حفظه المحضون مصلحة

 أنثى.  المحضون �ان

 
�
و�لحظ أن المشرع المصري من بين ال�شر�عات الع���ة المقارنة التي تطرقت للمسكن المستقل والمناسب ط�قا

  المعدل ل�عض أح�ام األحوال الشخص�ة.  100�1985الملحق �قانون رقم:   �1�2 3مكرر  18لنص المادة 

                                                           
  9 .1سورة الطالق، اال�ة  

مــا دامـــت فــي عـــدة طالقهــا أو وفـــاة  الســكن العـــائلي مـــن قــانون األســـرة علــى أنـــه : " ال تخــ�ج الزوجـــة المطلقــة وال المتـــوفى عنهــا زوجهــا مـــن 61تــنص المــادة  3
   زوجها....". 

)، المعــدل 1984، الســنة 31م والمتضــمن قــانون األســرة, (ج ر، العــدد 1984يونيــو  09ه الموافــق لـــ: 1404رمضــان  09المــؤرخ فــي:  11-84القــانون رقــم:  4
  ).2005السنة  15(ج، ر العدد  2005فبراير  27ه الموافق لـ: 1426محرم  18المؤرخ في:  02-05والمتمم �األمر رقم: 

   .687ص الشخص�ة، األحوال في القضاء و الفقه موسوعة :ال�كري عزمي محمد  1
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: خصائصه : 
�
  يتميز سكن الحضانة �الخصائص التال�ة. ثان�ا

ومعنى ذلك أن المطلقة الحاضنة ملزمة �استعمال و استغالل المسكن �غرض الحضانة فقط دون  حق �سبي : -01

إت�انها ألي تصرف من شأنه أن �مس �حق الزوج المطلق في المسكن، ف�منع عليها استعماله ألي غرض آخر حتى و لو  

 �ان مش
�
 لو و ف�ه، معها فال �جوز لها أن �سمح لوالديها أو ألقار�ــها �السكن معها ف�ه، أو �أن تتزوج و �ق�م زوجها روعا

 على للحصول �استعماله السكنى أغراض غير في لها استعماله �جوز ال �ما الصغير، من محرم رحم ذي الزوج �ان

  . 13حرفة أخرى أو مهنة لممارسة إلخ أو ...محامي، مهندس، �مكتب ومن أمثلة ذلك إستعماله ر�ــح،

االنتفاع �السكن  إن شغل الحاضنة لمسكن الحضانة مقرون �مدة الحضانة، ح�ث �كون لها حقحق مؤقت: -02

فإن مدة الحضانة تنقضي ب�ل�غ الذكر ، من قانون األسرة 65للق�ام �شؤون الحضانة طوال تلك الفترة، و ط�قا للمادة 

  .سنة 16الزواج، مع جواز تمد�دها �ال�س�ة للذكر إلى سن  عشر سنوات و األنثى سن

أن �ستمر الحاضنة في شغل مسكن الحضانة؟ مما �ط�ح إش�االت  تمد�د الحضانةوقد تقتضي مصلحة المحضون 

 منها، هل لها أن �شغل هذا المسكن فترة الحضانة الوج���ة دون فترتها الجواز�ة ؟ 

 االجتهاد أن غير القانون�ة، الحضانة �مدة صراحة �ق�دە لم للحاضنة السكن لحق تق��رە في الجزائري المشرع ل�ن  

  .14الحضانة مدة �انتهاء ي�تهي �ل نهائ�ة ص�غة له ل�س للحاضنة الممن�ح السكن حق أن على استقر القضائي

 و المع�ش�ة، النفقات �اقي عن مستقل كحق للمحضون قانونا مقررا الحضانة مسكن دام ما أنه اس�نتاجه �مكن ما و

 الوج���ة الحضانة مدة انتهاء حين إلى �ستمر المسكن في شغل الحق فإن ، مع المحضون �الت�ع�ة �سكن الحاضنة أن

  .15المحضون مصلحة ذلك في يراعى القاضي ألن سواء، حد على والجواز�ة

  الحق ، إضافة إلى خصائصه. س�تم الحد�ث عن الطب�عة القانون�ة لهذا الثاني: طب�عته القانون�ة:  ف�عال

: طب�عة حق  مسكن الحضانة: 
ً
 ع�د الدكتور إال أن الفق�ه عيني، حق السكن حق إلى أن  الفقهاء ذهب �عضأو�

 را�طة هو اإللتزام أو الحق الشخصي أن �قول: "  الشخصي للحق تع��فه فعند السنهوري يرى خالف ذلك، الرزاق

 عن اإلمتناع أو �عمل الق�ام أو شيء ب�عطاء المدين الدائن �طالب �مقتضاە مدين، و دائن شخصين، بين ما

  16عمل". 

 �ح�م لها مقرر للحاضنة السكن المسند حق ألن شخصي، حق هو السكن حق أن نجد التع��ف هذا من وانطالقا

 لشخص القانون �عطيها سلطة هو العيني الحق أن �مفهوم العقار �قع على عي��ا ًحقا ول�س الحضانة لممارسة قضائي

  .�17الذات عين على

                                                           
  13 .47 46ع�سيو أسماء،  المرجع السابق، ص ص 

  14 .775محمد عزمي ال�كري، المرجع السابق، ص  

  15 .124بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  

  .13اإلسالمي، ص  الفقه في الحق مصادر د السنهوري، أحم  الرزاق ع�د 3

  17 .15السنهوري، المرجع نفسه، ص  
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 ال الحق هذا أن و شخصي حق الحضانة هو لممارسة اإلس�ان حق أن إحدى قراراتها في العل�ا المح�مة وهو ما رجحته

 طرق استعمال الحق هذا من المستف�د المل��ة، وعلى مع ت�تقل الحقوق التي من األحوال من حال �أي اعت�ارە �مكن

  عل�ه.  للحصول القانون�ة التنف�ذ

  دون غيرها.  -الحاضنة –فالشخص ف�ه محل إعت�ار 

ا مسكنا لد�ه المطلق الزوج أن فرضنا وعل�ه؛ فلو
�
 للحاضنة تقرر ح�م قضائي �موجب و الطالق و�عد له، مملو�

 و ؟ ذلك له �جوز فهل آخر لشخص المسكن ذلك ب�يع مطلقها قام �عدها الحضانة لممارسة المسكن هذا إسنادها

 المسكن مل��ة عقد لدينا جهة من أنه خاصة و البيع، عقد إل�طال مطلقها على دعوى ترفع أن للحاضنة �مكن هل

  للحاضنة ؟ الحضانة مسكن ب�سناد �قضي قضائي ح�م أخرى جهة من و للمطلق،

 حرمان هي ذلك فين�ته  تكون للمسكن ب��عه ذلك المسكن، هذا بيع للمطلق �جوز ال أنه يرى إال أن هناك من

 أصدرت التي الحالة �ش�ه حالة وهي قضائي ح�م �موجب إليها المسند �المسكن اإلنتفاع من الحاضنة المطلقة

لوالد�ه  المسكن هذا به�ة الزوج فق�ام الحضانة، لممارسة سكنا منحت قد أن مطلقة ف�ه �ذكر قرارا العل�ا المح�مة

 من  52المادة �ذلك مخالفا 18حقها من الحاضنة حرمان قصد واحت�اال ته��ا �عتبر �الطالق الح�م �عد صدور

  .األسرة.ق

عن  �حثس�تم التركيز في هذا المالثاني : السلطة التقدي��ة للقاضي في إسناد مسكن ممارسة الحضانة :  م�حثال

طب�عة السكن الذي �مكن ممارسة الحضانة ف�ه من جهة ، على أن يتم الحد�ث على �دل اإل�جار في حال تعذرە أو 

الثاني للقواعد العامة للدعوى وما أحدثه المشرع  الحضانة التي �عد المسكن أحد  مطلبإنعدامه. على أن �خصص ال

  مرتكزاتها.  

  :  ي حسب صور مسكن الحضانة وأنواعهاألول: السلطة التقدي��ة للقاض مطلبال

خاصة ق�ل التعد�ل كعدم وجود من �أو�ــها،  وتعدد المحضونين، وان ، وذلكشروط إذا �ان المشرع �شترط في المرأة 

 ، والتي تخلى عن �عض منها في التعد�ل رقم: 
�
، فإن هناك صور لحال المسكن 02-05ال �كون مسكن  الزوج�ة وح�دا

 أو في حال �دل اإل�جار. ل�ه الحضانة وهو ما س�تم تناوله ، وذلك �الوقوف ما إذا المسكن مالذي �جب أن تمارس ف
�
  �ا

  األول: ب�عت�ار مل��ة أو إ�جار مسكن الحضانة:  ف�عال

: إذا �ان المسكن مل
ً
 ألحد الزوحين فإذالفإذا �ان المسكن م ألحد المطلقين:  �ا أو�

�
 للزوجة ل�ام الزوجي المسكن �ان �ا

 .طالقها �عد أوالدها إيواء ضمنت قد �ذلك تكون و لنفسها �ه احتفظت تامة، مل��ة

ا �ان إذا اإلسناد عمل�ة من اس�ثناءە استوجب تامة، مل��ة للزوج مملو�ا الزوجي المسكن �ان إذا أما     
�

 ط�قا وح�د

صاح�ه،  مل��ة ألنه ف�ه التصرف �ان ألي �جوز السكن ال من الن�ع هذا ألن ق م ج،  467ق أ ج، والمادة  52 للمادة

  وهذا �له ق�ل التعد�ل. 

: أما إذا �انت المل��ة للغير: 
�
 الزوج�ة، فإذا �ان لإلقامة خصص الذي المسكن ففي هذە الحالة �فرق بين ما إذا �ان ثان�ا

 ل�م
�
  اإلعارة.  أو ال�سامح س��ل على الزوج ف�ه الزوجين و�ق�م أحد ألهل ا

                                                           
  المح�مة العل�ا،  1 ملف رقم: 179558، 17�3�1998، مؤرخ في :  عدد خاص،  2001القضائ�ة المجلة . 
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 اإلسناد، عمل�ة من �س�ثنى أخته، أو أمه أو الزوج �أب الزوج، ألهل الزوجي تعود المسكن مل��ة �انت إذا -01

 وال األسرة، نصوص قانون مع ال ي�سجم ال الحضانة لممارسة ف�ه التصرف أمر السكن، من الن�ع هذا ألن

 و رجل من امرأة تطلق أن �عقل ال �ح�ث العادات والتقال�د، و األخالق مع ال و المدني، القانون نصوص مع

  أهله، أوالدها عند حضانة تمارس ت�قى

  .19ألهل الزوجة مملو�ا �ان إذا الزوج�ة مسكن على ينطبق الوضع نفس و  -02

اإلسناد  عمل�ة القاضي على تط�ح مستأجرا، الزوجي المسكن �ان : إذاالثاني: المسكن الزوجي المستأجر ف�عال

من �ه من الزوجين ب�عت�ار أن مسكن  ي�تفع من تعيين عل�ه استوجب الحضانة و الطالق قض�ة في فصل فإذا الصع�ة،

  الزوجين أحد توابع الطالق. 

 أح�ام �انت متى : " �لي ما 20والذي جاء ف�ه  31�12�1984وهو ما سل�ته المح�مة العل�ا في إحدى قراراتها  في:    

سكن  موض�ع في الفصل و الطالق دعوى في �فصل الذي القاضي اختصاص على النص في صر�حة م ق 467 المادة

 أو �السكن االنتفاع حق بتق��ر جد�د من �ح�م أن قاض ألي ل�س فإنه لذلك ن��جة و االنتفاع، �حق تق��ر و الحضانة

 �ان السكن حق بتق��ر الح�م أن و خاصة �الطالق، قضى الذي القاضي ف�ه فصل الذي الح�م مراجعة أو �اس��داله

 
�
 قوة لم�دأ خرقا و إليها المشار المادة ألح�ام انتها�ا �عد ذلك �خالف �ما القضاء فإن ثم ومن الطالق، من آثار أثرا

   ".الوقت نفس في للسلطة تجاوزا و �ه المقضي الشيء

الدولة لموظفيها أو تعطيها الشر�ات للعاملين فيها أثناء  كتلك المسا�ن التي تعطيها  شغل المسكن �س�ب الشغل:  01

  الضا�ط، المعلمين، .... الخ .  القضاة، فترة عملهم مثال

�شغلونها �موجب سند تابع لعقد العمل ثم انتهى  ففي هذە الصورة فال حق في ال�قاء �األمكنة لألشخاص الذين �انوا

 المدني استعملت ع�ارة سند تابع لعقد العمل، فما هو الح�م إذا �ان الشخص القانونمن  517�8ذلك العقد. و المادة 

  ؟ ا موظف

 والمتعلق 1989 ف�فري 7 المؤرخ في 89�10من المرسوم رقم:  8المادة   تنص ،شغل المسكن �س�ب التوظ�ف:  -02

 مدة أن �ما وقت أي في سحبها �مكن مؤقتة، هي السكنات هذە عن التنازل عمل�ة الوظ�ف�ة: " على أن �السكنات

  �الوظ�فة...".  مرت�طة ألنها مؤقتة، بها اإلنتفاع

 المسكن على ينطبق ال ثاٍن  المطلق مسكن للزوج �ان متى الزوجي المسكن في الحاضنة المطلقة فب�قاءوعل�ه؛ 

 والل�م ل�س كونه العمل، �س�ب المشغول
�
ا، حتى ا  و فحسب ف�ه السكن حق له موظفا بوصفه للمطلق تقرر و مؤجر�

 للموظف منح أي لم�ان العمل امتداد الحق�قة في وهو الموظف، يؤد�ه الذي �العمل مرهون الحالة هذە في السكن

ي��غي، و�التالي فقدە للسكن متى تم �سر�حه ، أو  �ما عمله أداء من ليتمكن العمل من مق��ة عن ل�كون شخص�ا

  .21فصله، توقفه عن العمل �الت�ع�ة

 األصل هو و للحاضنة المسكن إسناد تعذر حالة فيالثالث: سلطته في معايير تحد�د أجرة �دل اإل�جار:  ف�عال

الواردة ،  وذلك أن  الشروط احترام مراع�ا الحضانة مسكن أجرة للحاضنة �أدائه المطلق الزوج القاضي إلزام على يتعين

األسرة  �عد  قانون من 72 للمادة ط�قا عينا التزامه تنف�ذ أي الحضانة مسكن بتوفير المحضون أب ألزم قد المشرع

                                                           
  19 .37ع�سيو أسماء، المرجع السابق، ص  

  20 .111، ص 4، عدد1989، م ق، 31�12�1984مؤرخ في :  34849المح�مة العل�ا ، ملف رقم:  

  21 .40 39أسماء ع�سيو ، المرجع السابق، ص ص  
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 ل�ن ق�ل التعد�ل من القانون نفسه 52، المطا�قة لنص المادة  ذلك فعل�ه دفع �دل اإل�جارتعذر عل�ه  فإن التعد�ل،

  طرحه ما هي المعايير التي �س�ند إليها القاضي حال تقديرە ألجرة المسكن ؟ ي��غي الذي السؤال

: المعايير المعتمدة في تحد�د �دل اإل�جار: 
ً
  وهي ثالثة معايير في الغالب :  أو�

 وذلك لتميزە �الطابع ال�مي  المع�ار المادي: -01
�
لما قد يترتب عنه  -الحساب –�عتبر  هذا المع�ار أ�ثر المعايير إن�شارا

أو لما يؤثرە أو �حدثه في المعايير األخرى، �قصد �ه الحالة الماد�ة لألب، إذ �جب أن ت�ناسب أجرة المسكن و درجة 

 لقوله ت�ارك النظر إلى المقدار الفعلي  �سارە دون
ً
لألجرة الشه��ة و �ذلك ��لف األب في حدود طاقته فقط، إمتثا�

  .22وتعالى: "  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عل�ه رزقه فلينفق مما أت�ه الله"

و ال �جوز أن �كون تقدير أجرة مسكن الحضانة ف�ه إثراء للحاضنة والمحضون على حساب الوالد، حتى ال �كون س��ا 

فالقاضي عل�ه أن يراعي مختلف وعل�ه . 23تعالى : " ال تضار والدة بولدها و ال مولود بولدە " رار �أب�ه، لقولهفي اإلض 

  .الولي دون إ�راە أو اضرارالذي يتحمله  عين األجرالظروف لما �ُ 

 المسكن مثال المسكن، �ه المتواجد الم�ان �حسب الق�مة متوسطة أو مرتفعة األجرة تكون قد المع�ار الم�اني: -02

نائي، ولو أن  �ق��ة المتواجد المسكن أجرة �كثير تفوق �العاصمة ووهران وقسنطينة أجرته   المدينة بوسط المتواجد

 على مستوى الوطن
�
 �اهضا

�
  .اإل�جارات عرفت إرتفاعا

 بها الح�م جواز مع الدعوى رفع يوم من األجرة �ستحق تقدير النفقة في العامة للقاعدة ط�قا المع�ار الزماني: -03

 بنص المادة  تتجاوز ال لمدة
ً
من قانون األسرة،  79سنة ق�ل رفعها، وكذا مراجعتها �عد مضي سنة من الح�م بها عم�

 للمستجدات التي قد تطرأ  أو �شمل مختلف الظروف اإلقتصاد�ة للح�اة. 
�
  وذلك نظرا

   

                                                           
  22 .7سورة الطالق ، اال�ة  

  23 سورة ال�قرة، األ�ة 233 .
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  الثاني السلطات القضائ�ة في إسناد المسكن للحاضنة:  مطلبال

 قسم إلى د�و�التحد ة،�القضائ والمجالس المحا�م الختصاص األسرة شؤون في ة�تخضع النزاعات القضائ          

 ة�واإلدار  ة�اإلجراءات المدن قانون في هایعل المنصوص لإلجراءات وفقا ة،�الشخص األحوال وغرفة األسرة، شؤون

  ون األسرة في الجانب اإلجرائي؟. قان ضا�الخاصة التي جاء بها أ عض النصوص� مع عامة، كقاعدة

 والتي تأخذ الش�ل ح�ث س�تم التطرق
�
 الدعاوى رفع ق�ط�  عن العادي لدعاوى الحضانة المتعلقة �السكن عموما

 الخاصة واإلجراءات �الطرق رفعی الذي المستعجل النزاع ش�ل تأخذ �ما المختصة، الجهة أمام ة�اد�إعت �صورة

  على العرائض.  االستعجالي، فاألوامر  �القضاء

تخضع  شروط رفع دعوى الحضانة والذي �عد مسكن ممارستها أحد توا�عها هي  األول: إجراءات رفع الدعوى:  ف�عال

أنه: "  على ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من 13 المادة نفسها الشروط العامة المقررة لرفع الدعوى، ح�ث  تنص

 ا�تلقائ القاضي ریثی .القانون قرها� محتملة أو قائمة مصلحة وله صفة له تكن لم ما التقاضي شخص ألي جوز� ال

  ."ه�عل المدعى أو المدعي في الصفة انعدام

  أوال: شروط رفع الدعوى: 

 كون� �أن عنه نائ�ا أو الحق صاحب كون� �أن �الحق، المطال�ة صفة للمدعي كون� أن �الصفة ونعني الصفة:  01

  .24القانوني ممثله عامة �صفة أو ا�وص أو عنه ال�وك

 هذە وفي المحضون، أم هي تكون أن �معنى الصفة، الحاضنة في توفری أن جب�ف أ  ق 72 المادة نص إلى و�الرج�ع

 .الزواج عقد من �سخة وكذلك لها الحضانة ب�سناد قضائي ح�م هناك كون� أن جب� الحالة

 قبول عدم إلى ذلك ؤديی الصفة انعدام حالة وفي نفسه، تلقاء من القاضي رهایثی العام النظام من الصفة وتعتبر

 له أن �معنى مصلحة، له تكون أن المح�مة إلى تقدمی الذي الدعوى رفع ا المدعي في ضا�أ شترط� �ما ش�ال، الدعوى

 القضاء، إلى �االلتجاء قها�تحق يراد التي المشروعة ة�العمل الفائدة هي أو الدعوى، رفع رء ا و من قها�تحق رد ا ی فائدة

 إلى اللجوء وقت ة�القضائ المطال�ة صاحب حققها� التي المنفعة هي فالمصلحة آخر ریو�تعب قائمة تكون أن ��غي�و 

  .25مصلحة  دون من دعوى فال كها،�تح�  من والهدف الدعوى رء ا و الدافع �ش�ل المنفعة هذە القضاء،

إلى القضاء، هذە المنفعة �ش�ل  اللجوء وقت ة�القضائ المطال�ة صاحب حققها�هي المنفعة التي  المصلحة:  02

 الدعوى، ن�ع �حسب تختلف المصلحة مصلحة، �ما أن دون من دعوى فال كها،�الدافع وراء الدعوى والهدف من تح� 

  أو السكن �أجرة المطال�ة أو �ه االنتفاع د�تمد أو السكن ریبتوف المطال�ة دعوى �انت سواء
�
 دعوى اس��داله، وأخيرا

  .جار�اإل  �دل دفع أو �السكن االنتفاع إنهاء إلى الرام�ة األب

: ق�د الدعوى وت�ل�غها لألطراف: 
�
  ثان�ا

 ر�بتح�  الطالب قوم�ف المح�مة، إلى المدعي �ه تقدمیترفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب ق�د الدعوى :    01

 طل�اته د�وتحد ته�قض وقائع عرض قصد خاصة ة�ق�توث و�الة �موجب له�وك ق�بنفسه أو عن ط�  ة�افتتاح ضة�ع� 

  المختصة األسرة شؤون قسم أمام وتودع للمح�مة،
�
  .إقل�م�ا

                                                           
خل�فـــي ســـارة، حـــق الحاضـــنة فـــي الســـكن، مـــذكرة لن�ـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، تخصـــص: أحـــوال شخصـــ�ة، قســـم الحقـــوق، �ل�ـــة الحقـــوق والعلـــوم  1

  .45، ص �2015 �2014سكرة، السنة الجامع�ة:  -الس�اس�ة، جامعة محمد خ�ضر

   .38، ص 2009غدادي، الجزائر، ع�د الرحمان ب��ارة، شرح قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة، دار � 2 
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 الالزمة انات�الب على تحتوي أن جب� �ما ، الحاضنة أهل تواجد م�ان أو الحضانة ممارسة �م�ان تقع التي وهي

 المح�مة أمام الدعوى ترفع" �التالي:  جاءت التي ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من 14 المادة في هایعل المنصوص

 عدد ساوي� ال�سخ من �عدد ه�محام أو له�وك أو المدعي ق�ل من الض�ط �أمانة تودع ومؤرخة موقعة مكت��ة ضة��ع� 

  ."األطراف

 خ�ــــبتار  الدعاوى ل�ل�سج المخصص السجل في ضة�الع�  ل�ب�سج �المح�مة الض�ط نیأم قوم�ت�ل�غها لألطراف:  02

 ة�الثان ال�سخة غیب��ل نیالزوج من المدعي قوم� ثم لها، المماثلة الدعاوى من رهایغ عن زهایم� رقما هایعط�و  داعها�إ

 المح�مة اختصاص �دائرة مكت�ه الموجود القضائي المحضر بواسطة وذلك ه�عل المدعى الزوج إلى ضة�الع�  من

  حرر� أن ریاألخ هذا على جب� ث�ح الدعوى، أمامها والمرفوعة المختصة
�
 إلى �الحضور ه�عل المدعى ف�بت�ل محضرا

 اإلجراءات قانون من 22 و 13 نیالمادت في هایعل المنصوص واألش�ال لألوضاع وفقا �له وذلك ة،�المعن الجلسة

  . 26ة�واإلدار  ة�المدن

 �سخة غه�وعدم ت�ل ن،یالمع خ�ــــالتار  في المحددة الجلسة إلى �الحضور ه�المدعى عل ف�وتجدر اإلشارة أن عدم ت�ل

  .27ترفع، وأن الخصومة لم تنعقد لم �أن الدعوى جعل� هایعل الرد من نهیولتمك دفاعه إلعداد ضة�الع�  من

�عد الحد�ث عن الدعوى المتعلقة  �مسكن الحضانة في القواعد العامة، �جدر بنا الوقوف عما أحدثه المشرع         

   اإلستعجال�ةالدعوى �خصوص هذە الدعوى أو �األحرى، 
ً
  ألوامر العرائض. وصو�

 :ة�الدعوى االستعجال الثاني:  ف�عال

المدعي من ورائها إلى الحصول على إجراء مؤقت، وحالة  رميی مؤقتة دعوى هي: "  ة�يراد �الدعوى االستعجال

 خطر، وق�ع إلى ألدى ة�العاداءات اإلجر  إت�اع تم لو ألنه الدعوى لرفع ة�االستعجال تحول دون المرور �اإلجراءات العاد

 ض�ط كتا�ة قلم أمام وموقعة مس��ة ضة�ع�  م�بتقد السكن في �الحق الخاصة المؤقتة ریوتخضع هذە األخيرة للتداب

  الزوج.  ومقر موطن اختصاصها �دائرة توجد التي المح�مة

�مسائل النفقة  المتعلقة ة�االستعجال ریوالتداب اإلجراءات على 2005 ل�تعد ق�ل األسرة قانون نصیهذا؛ ولم         

 .02-05:رقم األسرة لقانون ریاألخ ل�وحضانة األوالد والسكن، إال أنه �التعد

 فصل ت�تظر �انت الزوجة  �ح�ث اإلجراء، هذا مثل �شهد لم - المدن�ة اإلجراءات -م�القد و�الرج�ع للقانون        

 من لتطلب ة�المدن قانون اإلجراءات من 183 المادة �موجب مستعجلة دعوى ترفع أن الطالق دعوى في المح�مة

 ل�ل خصص� وأن مؤقتة، �صفة هایإل األطفال حضانة ب�سناد أمر� أن المستعجلة األمور قاضي �صفته المح�مة س�رئ

  الطالق.  ح�م في المح�مة تفصل ثما�ر  مؤقتة، نفقة منهم واحد

 السرعة على وجه المح�مة س�رئ بها أمر� األسرة قانون من مكرر 57 المادة لنص وفقا اإلجراءات أص�حت وهذە       

   .ة�استعجال دعوى إلى حاجة دون ضة�ع�  على أمر �موجب

 المطلقة للمرأة المأوى ضمان أجل من األسرة قانون من مكرر 57 المادة ق�ط�  عن الجزائري المشرع وعل�ه فقد تدخل

 و�التالي الشارع،  في أوالدها مع نفسها فتجد ة�الزوج مقر من تطرد ما غال�ا والتي حاضنة تصبح أن المحتمل من التي

                                                           
  26 ع�د الع��ز سعد، قانون األسرة الجزائري  في ث��ه الجد�د، دار هومة، الجزائر، 2007، ص 117.

  27 سارة خل�في، المرجع السابق، ص 48.
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 موض�ع في الفصل تمی ثما�ر  االستعجالي القضاء إلى اللجوء من ال�د �ان لذلك ها،�ــأو �ل ه�إل تلجأ مسكن إلى تحتاج

  .28النزاع

: سلطة القاضي في منح مسكن الحضانة ت�عا ألنواع  الدعاوى: 
ً
 ة،�المدن الدعاوى من  الحضانة دعاوى تعتبرأو�

 دعوى في الفصل مع هایف الفصل قع�و  الطالق، لدعوى ت�عا ة�ت�ع دعوى قد تكون  أو �ذاتها، مستقلة فقد تكون

 أو الحضانة ب�سناد أو �الطالق إما ة،�ت�ع دعوى فتكون الحضانة �سكن المتعلقة الدعاوى أما واحد، �ح�م الطالق

 �قاعدة " الخصومة ملك لألطراف" إسقاطه، أو دها�بتمد
ً
وخاصة ونحن �صدد الحد�ث عن ح�م قضائي  .وذلك عم�

  و�الت�ع�ة مسكن ممارسها.   29الذي �موج�ه �سند الحضانة للمطلقة بتوفر شروطها

 ة،�ت�ع دعوى في فصال الطالق حالة في الحضانة مسألة في الفصل :  �عددعوى توفير السكن أثناء سير الدعوى 01

 ه�عل نصت ما وهذا الدعوى، في �النظر المختص هو األسرة شؤونالم�لف �قسم  قاضيالو�نعقد اإلختصاص فيها 

 ح�م� السكن في الحق أن على القضائي االجتهاد استقر وقد ،30ة�واإلدار  ة�المدن اإلجراءات قانون من  423�1 ةالماد

ف�حق للمطلقة الحاضنة المطال�ة بتوفير سكن لممارسة ، وعل�ه؛ 31والحضانة �الطالق ه�ف ح�م� الذي الوقت في ه�ف

  الحضانة أثناء سير دعوى الطالق. 

 الذكر حضانة مدة فإنه: "تنقضي أ .ق من 65 المادة �الرج�ع لنص  : الحضانة �مسكن اإلنتفاع د�تمد دعوى 02

 �انت إذا سنة عشر ستة إلى للذكر �ال�س�ة الحضانة مدد� أن وللقاضي الزواج سن واألنثى سنوات عشر ب�لوغه

  ".نیالمحضون مصلحة �انتهائها الح�م عيرای أن على ة�ثان تتزوج ولم أما الحاضنة

قد تقتضي الضرورة والمصلحة تمد�د ممارسة الحضانة و�الت�ع�ة ال�قاء في السكن لممارستها، ح�ث �خضع هذا       

 مادامت �أجرته المطال�ة أو الحضانة مسكن شغل في �ستمر أن لها إذن نة،یمع �مدة ت�تهي وأنها لشروط الحق

 برفع ة�ثان تتزوج لم التي الحاضنة تقوم و�التالي مستمر، فالوجوب �ذلك تنادي المحضون ومصلحة قائمة الحاجة

المحضون  الطفل وجدی التي المح�مة أمام الحضانة �مسكن االنتفاع د�وتمد الحضانة د�بتمد للمطال�ة دعوى

  من ق إج م و�د.  �426�4صر�ــــح المادة  ممارسة الحضانةب�عت�ارها محل 

الصادرة في دعاوى الحضانة �صفة عامة  ا ��االطالع على قرارات  المح�مة العل دعوى المطال�ة �أجر المسكن: -03

  �التالي:  استخالص مجموعة من القواعد التي رسمتها هذە المح�مة لدعوى المطال�ة �أجر المسكن مكن�

 قضوا المجلس قضاة أن نی�بی (...) ث�ح الجزائر، في �ممارستها د�مق الحضانة ممارسة سكن جار�إ ب�دل الح�م-أ

 زئري، ا الج ناری�الد جار�اإل  �دل �دفع ملزما كون� التعذر حالة وفي الحضانة لممارسة المسكن ریبتوف الطاعن ب�لزام

 78 و 72 نیالمادت لنص وفقا جار�اإل  �دل دفع أو الحضانة لممارسة المالئم السكن ریبتوف ملزما �ان األب وأن والحال

                                                           
  28 مرجع نفسه، ص ص 49 50.

الســـالف الـــذكر، أمـــا الشـــروط  05�02مـــن األمـــر رقـــم:  70إلـــى غا�ـــة المـــادة  66تنقســـم شـــروط الحضـــانة: شـــروط العامـــة المنصـــوص عليهـــا �دا�ـــة مـــن المـــادة  2
لغ�ــت �م �84�11موجــب األمــر رقــم:  52�3الخاصــة التــي �انــت تــنص عليهــا المــادة 

�
وجــب األمــر ق�ــل التعــد�ل وهــي: زواج المطلقــة،  أو ثبــوت إنحرافهــا والتــي أ

   .05�02رقم: 

 الخصـوص علـى األسـرة شـؤون قسـم نظـری"يتضـمن ق إج م و�د. والتـي جـاء فيهـا:  2008فبرايـر 25الموافـق  1429صـفر18مـؤرخ فـي:  08�09القانون رقـم:  3
 المـذكورة والشـروط الحـاالت  حسـب وتوا�عهـا ة�ـالزوج الرا�طـة وانحـالل ة�ـالزوج ت�ـب إلـى والرجـ�ع والزواج �الخط�ة المتعلقة الدعاوى :ة�التال الدعاوى في
  األسرة".  قانون في

. مشار إل�ه : خل�في سارة، حق الحاضنة في السكن، مـذكرة لن�ـل شـهادة 83، ص 1981، م ق، 2�12�1980مؤرخ في  24148المح�مة العل�ا، قرار رقم:  4

� �2014سـكرة، السـنة الجامع�ـة:  -وم الس�اسـ�ة، جامعـة محمـد خ�ضـرالماستر في الحقـوق، تخصـص: أحـوال شخصـ�ة، قسـم الحقـوق، �ل�ـة الحقـوق والعلـ
   .40، ص 2015
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 الحضانة تمارس �انت الحاضنة ومتى الخارج، في ال الجزئر في الحضانة تمارس �أن د�مق ذلك فإن األسرة قانون من

  .32جار�اإل  ب�دل وال السكن ریبتوف ال ملزما كون� ال األب فإن �فر�سا

  .33الح�م الناطق ب�سناد الحضانة�سري مدة �دل اإل�جار من تار�ــــخ -ب

من قانون  72المادة  أن ث�وح" جار�اإل  ب�دل مطالبتها دون حول� الحضانة للممارسة لألم مالئم سكن ریتوف -ج

 ذلك تعذر نالحضانة سكنا مالئما للحاضنة وإ  لممارسة وفری أن األب على جب�األسرة تنص �أنه في حالة الطالق 

 سكن خص� ما�على قضاة المجلس التطرق إلى عرض الطاعن ف جب� لذلك أنه ث�وح. جار�اإل  �دل دفع ه�فعل

ذلك  تعذر حالة وفي الحضانة لممارسة سكن ریاإللزام األول الواقع على الطاعن المطلق هو توف ألن الحضانة، ممارسة

  .34ار"��الخ س�ول منهما بواحد إال ح�م� وال جار�اإل  �دل إلى اإللزام �تقلی ه�عل

 للمطال�ة األب ضد دعوى برفع تقوم أن الحاضنة عی�ستطآخر:  �مسكن الحضانة مسكن اس��دال دعوى -04

 ش�للع ة�الضرور  المستلزمات على توفری ال الحالي السكن �ان خاصة إذا �مسكن آخر،  الحضانة مسكن �اس��دال

  من ق أ ج.  72ونص المادة  توافقی ما وهذا

 جاء والذي قراراتها إحدى في العل�ا المح�مة إل�ه ذه�ت ما وهو  ن،یوعل�ه؛ �مكن المطال�ة لمصلحة المحضون      

ولدوا  ث�ح عة�القلب�لد�ة  مون�ق� نیالمحضون أن دة�ال�لوال�ة متى ث�ت لقضاة الموض�ع �مجلس قضاء  ث�"ح :ف�ه

 هي السا�قة ات�العوامل والمعط شأنه المساس �استقرارهم ألنوترعرعوا بها يزاولون دراستهم وأن زعزعتهم منها من 

األر�عاء ت�عا لما �لد�ة ومن ثم صرفوا النظر عن مسكن  االعت�ار نی�ع أخذوها التي نیالمحضون مصلحة تحقق التي

 نار جزائريیمن قانون األسرة �م�لغ قدرە ستة آالف د 78و  72وفق ما توج�ه المادتان  جار�سبق ذكرە وأخذوا ب�دل اإل 

 ما كون� ثم ومن رهایى بها و�تقدأدر  هم نیوالذ المنطقة في بها المعمول) جارات�مستوى األسعار (اإل  مع �ناسبیل

  .35الطعن" رفض لذلك وت�عا رفضهما نیتعی أساس على قائم ریغ نیالوجه نیبهذ األب �دع�ه

: سلطة
�
  المحضون لمنح مسكن ممارسة  الحضانة:  مصلحة تقدير في القاضي ثان�ا

 التي حلولال �عض بوضع قامت ذلك ألجل ، �ه الطفل والتكفل حقوق ضمان إلى الحديثة ال�شر�عات �ل �سعى         

 مصلحة مراعاة هي قاعدة ال�شر�عات وضعته حل وأهم ، مصالحه ورعا�ة الطفل حما�ة القاضي �ستطيع خاللها من

 الوح�دة القاعدة هي أص�حت  درجة إلى قانونينال طرف من ر كبي إهتمام القاعدة هذە لق�ت وقد ، المحضون الطفل

 هذە معنى تحد�د نحاول وعل�ه . التقدي��ة سلطته حسب الحضانة موض�ع في القاضي �فصل ضوئها على التي

 .المصلحة هذە بتقدير القاضي �قوم حد أي إلى و القاعدة هذە في الجزائري المشرع اعتمدە وما القاعدة

  

                                                           
   .304، ص 1، عدد2012، م ق، 12�05�2011، بتار�ــــخ: 622754المح�مة العل�ا، قرار رقم:  1

   .251، ص 1، عدد2009، م ق، 14�1�2009، بتار�ــــخ: 460137المح�مة العل�ا، قرار رقم:  2

  .  268، ص 2، عدد2010، م ق، 16�9�2010، بتار�ــــخ: 566381قم: المح�مة العل�ا، قرار ر  3

   .275، ص2، عدد 2009، م ق، 14�1�2009، بتار�ــــخ: 477191المح�مة العل�ا، قرار رقم:  1
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  :المحضون ومميزاتها مصلحة مراعاة قاعدة معنى-01

، وهو ما 36قد�مة قاعدة فهي اإلسالم�ة س�اقة للعمل واألخذ بها  : تعد الشر�عةالمحضون مصلحة مراعاة قاعدة -أ

 في ذلك  �ل فوق و هي األسمى المحضون مصلحة مراعاة قاعدة جعل سل�ه المشرع
�
 أن غير العواقب، اعت�ار، مراع�ا

ما ف�ه مصلحة للطفل من خالل  إلى للوصول الصالح�ات �امل له الذي للقاضي أعط�ت هذە المصلحة مراعاة

  المسكن الذي تمارس ف�ه الحضانة. 

وكذلك الشأن �ال�س�ة للقاضي ح�ث إسنادە للحضانة وجب عل�ه مراعاة مصلحة المحضون حاله حال المشرع ، 

  هناك أنه إال �ض�طها، المحضون مصلحة مراعاة لقاعدة تع��ف وضع عدم ورغم

 : إبرازها �مكن ابه تنفرد خصائص و مميزات -ب

 األساس هذا وعلى على حدى ��ل طفل تتعلق �معنى شخص�ة، و ذات�ة هي المحضون مصلحة مراعاة قاعدة أن -

 �صلح ال �الوالدة العهد حد�ث لطفل �صلح �ان فما مصلحته، �حدد و حدى على طفل �ل إلى القاضي ينظر

 . العمر من السا�عة أو السادسة ال�الغ الطفل إلى �الضرورة

 معين وقت في للمحضون �صلح �ان فما للتغيير، قا�لة هي �ل ، ثابتة قاعدة ل�ست المحضون مصلحة مراعاة قاعدة -

 على الحضانة إسقاط �مكن خاللها من حاالت  المشرع وضع األساس هذا على و ، آخر زمان في له �صلح ال قد

  .37مصلحته مراعاة أجل من الحاضن

مصلحة  تقدير و التامة قناعته تك��ن القاضي �ستطيع حتىسلطة القاضي في منح سكن ممارسة الحضانة: -02

  ذلك:  من و ح�مه �صدر و �قدر خاللها من وسائل عدة  إلى اللجوء ذلك في له دق�قة �صفة المحضون

 �اإلضافة الخصوم أحد زوج أو أصهارە أو الخصوم أقارب حضور �طلب أن للقاضي : العائلة أفراد إلى اإلستماع -03

 في رأ�ه ترجيح �ستطيع ابه التي المعلومات من قدر أ�بر ؛ من أجل جمع الخصوم عمومة وأبناء أخوات و إخوة إلى

 متهشهاد قد تدلى أنه إلى �اإلضافة لهم، أصلح هو ما تقدير �ستط�عون األبناء ألنهم ال شهادة سماع يتم ال أنه حين

 من نقض صدر هذا األصوب، وفي اإلخت�ار على يؤثر قد �دورە ، وهذا الضغط تأثير تحت أو الخوف من بن�ع

 على ، والذي اعتمد21�10�1982قسنطينة بتار�ــــخ:  قضاء مجلس قرار عن في حال�ا العل�ا المح�مة األعلى لمجلسا

 الموقف هذا األعلى لسلمجفإعتبر ا ألبيهما، جدهما عند ال�قاء في رغبتهما وعلى �أمهما اإللتحاق المحضونين رفض

  .38الوضعي" القانون قواعد و اإلسالم�ة الشر�عة لقواعد مخالف

 من :  وهو ما سل�ته المح�مة العل�ا في إحدى قراراتها والذي جاء ف�ه : "اإلستعانة �المرشدة اإلجتماع�ة-04

ا عل�ه المستقر  أسندت أن الحضانة الحال قض�ة في ثابتا �ان ولما المحضون، مصلحة حسب تمنح الحضانةأن  قضاء�

                                                           
الصـديق  �كـر أبـو بـين حـدث مـا اإلسـالم�ة المواقـف ومـن ، عـنهم اللـه وت�عه الصـحا�ة رضـوان وسلم عل�ه الله صلى الرسول عهد في العمل ابه ساري و�ان 2 

الط��ـق  فـي فـرآە عاصـما، ولـدە منهـا أعقـب أن �عـد األنصـار مـن قـد طلـق إمرأتـه �ـان الخطـاب بـن عمـر أن روي فقـد ، عنهمـا اللـه رضـي الخطـاب بـن وعمـر
 مـن لـه خيـر ور�قهـا ومسـحها ومسها ر�حها " : لعمر وقال إ�اە فأعطاها ، عنه الله رضي الصديق �كر أبي �دي بين وتنازعا ورائه أمه أم جدته فذه�ت فأخذە
  عندك".  الشهد

  .78، ص 2001قضاء األحوال الشخص�ة و الفقه اإلسالمي .جامعة الجزائر بن عكنون،  حسيني ع��زة، الحضانة في قانون األسرة، رسالة الماستير  1

  .  �1984 �04 02بتار�ــــخ:  32594المح�مة العل�ا، قرار رقم:  2
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ة األب إلى
�
 إعماال الموض�ع قضاة فإن ذلك، تؤكد التي اإلجتماع�ة تق��ر المرشدة على إعتمادا المحضون لمصلحة مراعا

  .39لسلطتهم التقدي��ة قد ط�قوا القانون"

  والمعاينة:  التحقيق-05

 ، المحضون مصلحة لمراعاة أصلح أيهما وتحد�د األم،  أو األب سواء التراع أطراف إلى اإلستماع للقاضي التحقيق:  -أ

 تك��ن �ستطيع اإلث�ات حتى في ب�نهما الموازنة و الطرفين �ال من له المقدمة الوثائق على اإلعتماد ذلك في له �ما

  للمسكن األصلح للمحضون قناعته

 الذي الوسط �ذلك المح�طة الظروف معرفة و الحضانة ف�ه تمارس الذي الم�ان إلى وهذا : للمعاينة اإلنتقال-ب

 مدى كذلك ، ف�ه الذي �ع�ش الحي حالة كذلك ا�ساعه، أو المسكن ضيق : الظروف هذە ومن المحضون، ف�ه �ع�ش

 أحد إلى الحضانة إسناد تق��رە عند الحس�ان في القاضي �دخلها �لها فهذە ، �عدە و المدرسة من السكن قرب

مستّحقيها، فالقاضي الجزائري  حال إسنادە لمسكن ممارسة الحضانة متمسك �قاعدة مراعاة مصلحة المحضون دون 

  الخروج عن أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة. 

   

                                                           
   .39، م ق، ص18�2�1997، بتار�ــــخ: 153640م: المح�مة العل�ا، قرار رق 3
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 الخاتمة: 

 عیالمواض عن ة�أهم قل� ال وهو �الحضانة، المتصلة ا�القضا ضمن �الغة ة�أهم  الحضانة مسكن موض�ع ك�سي�    

 حق م�وتنظ نیالحاضن ب�ترت سات الخاصة �الحضانة على عمومها، �مسألة الدرا من د�العد تناولتها التي األخرى

  معا آن في ة�والعمل ة�النظ�  تهیوأهم المحضون، ومصلحة ة�والرؤ  ارة�ال� 
�
 تناولتها والتي طرحها،� التي للمش�الت نظرا

  :لي� �ما نتائجها إجمال مكن�و  ل،��التحل هذە الورقة

 للح�م األب ذ�تنف ة�غا إلى ة�الزوج ت�ب في الحاضنة ت�قى أن على نصت والتي المعدلة 72 �خصوص المادة -

  ما الزوجة وأن الطالق حد إلى صل� وزوجها الزوجة نیب نزاع ام�ق تصور مكن� ال أنه ث�ح �السكن، المتعلق القضائي

 ح�م في كون� �اد� وهذا الحضانة، �مسكن المتعلق الح�م أو الطالق ح�م صدور ة�غا إلى ة�الزوج مسكن في زالت

 لم إحداهما أو نیالزوج �ال ألن ؛ة�الزوج ت�ب من أخرجت أو خرجت قد تكون أن إما الزوجة ألن وذلك ل،�المستح

  النزاع .  فترة أثناء اآلخر الزوج مع أواإلقامة الجلوس طق�

من قانون األسرة ،  72إلى المادة  62يتعلق �الحضانة لمصلحة المحضون �دا�ة من  إمتداد سلطة القاضي في �ل ما  -

  �ما في ذلك مسكن ممارستها لمن أسندت إل�ه الحضانة. �ل على القاضي منح الوال�ة لمن أسندت له الحضانة ؟

مي المتواضع على قرار ولم أقف أو لم أطلع على حد عل -للمطلقة الحاضنة -السكن –�ما أن القاضي أعطى هذا الحق -

  .-وهي المطلقة  –اسندت له الحضانة للمحضونين االخ��ين متى أسقط هذا الحق على صاح�ه األص�ل 

العمل على إ�جاد حلول تعمل على التقل�ل من أفة الطالق لما يرت�ه من أثار وخ�مة على الفرد والمجتمع، لمساسه  -

  قتصاد�ة... �مختلف جوانب الح�اة الدي��ة اإلجتماع�ة اإل

تفع�ل دور أل�ات اإلصالح األسري  وخاصة الح�مين للتقل�ل من األرقام الفل��ة الرهي�ة والمرع�ة للطالق، �ح�ث  -

  الف خلع.  14الف حالة طالق منها  55تجاوزت التقار�ر ما ي��د عن 

 نیالذ اآل�اء لفائدة عد�لهومدى إم�ان�ة ت إ�شاؤە تم الذي 15�01تفع�ل دور صندوق النفقة �موجب القانون رقم:  -

 في حال عدمجار �اإل  �دل دفع عن عجزون�
ً
 على األب قدرة ، على أساس أن من مشتمالت النفقة المسكن وخاصة

وال�طالة، مما �ستدعي إ�جاد أل�ات تعمل على  السكن أزمة �س�ب واقع أمر ، وهوجار �اإل  �دل دفع أو السكن ریتوف

  .حدتهاحل هذە المعضلة والتخف�ف من 
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  ص اث

تن ا  ل  لطد ا،  ذيل اارتطا  م ،سذ ال  ،و

و م  ،. وأي ال ن م اطل ل طو أر إدا ورراار دم ارة 

ا،  طدر ا و ود،ا ل اب اج أدة إل  ،وإ أن  ،ع اوا

د ،اذل ا ن رب أط ، لطا  لت ام آ، ا رق  ،و  وو

 ا  وازنورو ،ر. ام اا  حا    

  را ،   د  أن دة ،إذا أردد ر طور م أن ر ،ط ا 

ل، وز اّم، ول م ا  ب  نم. وذوام و طظرة ان ا لطرر ا

 رم اطوط ار   ،1ادرا  امر  درة  ،   ذا اث ،اطل

د أن دت   ،اذي د إج اور ا ادة(ام ادي  د م رر ن ر

دة ،اا ا  توأوا ،(طم ا ظرين  ول،  ،ل ام اد دل ر ا

ودوا ظرم ا ة. إن اؤال ارس اذي ون  ،ال ورك ا طل دوا م

ذا اؤال  أر ررا و إدا؟، درس  و ،ور  و ف دي ر ادرا  ام

 وا  لط س ادر ل وةك ا د أذي أا ،وا وم ا را إ ود

   ط نر  دم ، ونم. و نا و 2ودرا  دراا   أو

3ا دراف اطا  وءط ا دف ،.لط س ادر   

                                                           
 ر ل إداد  درا رة، م  اطب ووت اج ادرا ر ب ادوار،  ر ادرا  ام 1

ا. و ظر إ ادرا  ذه ار وط م و ام. ون ب ك وال ت درا أرى أء م 

 ر و دراب ا صق ادل ا و ،وا   ث ،ند ا دراون ا  ،رذه ا نظرر ا 

  اوى اوس دل ارد.

ادرا ون  اداء و ور ادا .رون  ادرا او ون  ا او ار رطون وع ن  2

   ادرا وا ا م.

ف ذا اط ل وا درا ادرا ا  ط ش ره اطب اواف ل أم دل و ور ار. ور 3

م اذي طق  ن ادرا ن اأ ا، وذ ذك أء أرى ل ادرا  ر اف. وادرا ا، وادرا ار. و

ف وم ا ؤدون ذين ارل ا ن وي ل ق درا   ودةدم.او ا درا د ا ر    
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رم اا ل، اطا ،وا دراا ،وا ا ،ر اا   

 
 

Abstract 
 

Teaching Philosophy to Children Using Drama in Education Approach 
 Towards Process Philosophy 
 

Societies that aspire to have an impactful role in the development of human civilizations 
should dedicate most of their energies and forces to the young generation. Hence, ignoring 
preparing for a more creative and liberated future childhood that respects human basic values 
will waste human forces and reproduce the causes of individuals’ failure and social 
alienation. The key solution requires making an effort to master strategies of dealing with 
children and hearing their concerns. The idea of teaching philosophy to children requires 
placing them in an environment that keeps the balance between social and psychological 
uprising. Moreover, teaching them to be open-minded toward the ever-changing world. 
Consequently, if we want to fulfill this purpose, we have to promote a new approach for 
teaching philosophy to children. An approach that motivates their imagination, teaches them 
values and liberates them form the typical point of view toward the world and themselves. 
Since my work focuses on children’s imagination, in my paper, I will argue that drama has 
an effect on teaching children. It can define the highlights of establishing an education that is 
liberated from traditional teaching (the one that reproduces the typical images that have lost 
their imaginary nature and gained the nature of absolute facts). In my point of view, teaching 
philosophy to children will generate questions instead of solutions and will leave the mission 
for children to establish their own imaginary world. The main question in my paper is: How 
can ‘drama in education’ approach guide us to a liberated and creative teaching of 
philosophy to children؟ 

This question leads me to create the concept of ‘process philosophy’. I believe it has the 
power to facilitate teaching philosophy to children in a secure and safe environment. 
Practically, my research will introduce samples of practical activities based on stories and 
‘process drama’ in order to illustrate the dramatic turn in teaching philosophy to children. 

Keywords: philosophical thought, process philosophy, process drama, children, protection. 
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وط  

ط أطل. م طون أن م  ،ار ا ز اطل درم اوارة  م طرق

ن  اوت ذا ا  ،ام ارو، و اوا اواف  م ال ا، وو

، رون ن ء 1ا  م اوا. ووض اطل ر  دة م  دور

  و أد رز ار ا. ،ات ا ل ح

  

 ديرم ان ا دّو فل ا ول إنا طن ا ن ،ذه  ن ر ،را را

ن اواف ل ل ، زوع  .ذك ل ال ا ود ن ام ا درا تارت، ذا

 ،،  ود ر  .ون ل ش ول اداادا ن ات  ،ارو  اطل

رواةو ،وار ،اوا،  رر، ون وا ما،زى. ا وذا د  

  

و طرح ا طريم ا رطو لطن ا رض أنث، أذا ا ، لدة  دا .أطر درا

 لطا ،  ن ونء مموم، وم، وْ  دذل ا ن ف  ندا ، و

 ،م ا م، وؤد  را. إن ونزا  من أ نرن و  

 دة أطم وارورة ذوا،  ت ا  مر و ، م ورر أ

  .، ون م اوا ام ال ،أر م

  

طويروا ا د ق ا   ،رون مدل، وطول ا  ذوا  ،

 موا  واا،  و ول اون اوا دراو ا طرر ا و ذا . 

ا   رورة  ،طل. ود  ط وو  واف ض اا درس 

. وار ا ا اوء اب ادا وار واف  ،ار  وراء اظر

و  ر،   .نا ول إو  كدم ارت ام أن د  .ردك اا 

و ا دون ا ن  ل ،ذا  ن  . لوا وار ا  

  

1 - وا دران ا طرا 

 ق دراا   و  دو ف إدواردر ا(Bond, 2014)  رف  ون 

ز  ،روط  ذى ن ال ادرا. و ون درس ا رط داد  ددة

  ر واف درا رة. وأد أن ادرس ا و درس درا ز. ،اطلال دى 

د ون ن اد أن طب ن اطل    دء درس ا، وا ول ر 

و و  .ء ؤت اطل ول اد  ،إ ر  ،ادرا2 و ن ارات

درة  إرة او  ري  ا .ل ذك،  ،ذه ا ا رز  أداث درا رة

 .(ب إ) دور  مدام أدوات ا ،ف ر م  لطد اراض أا  

                                                           
1  .نرا   دراا  د دورام/اذ ا ،رهظ طأ   ر  

2   تراظرااب، وطا  دراذ ا   ،لا دد ظر إ ل وا تراف ا و ن فا

 ؤطرةا رت  ات وارار ارار ا م ودو .(لا) درا روا رق او ،ء اق، وء ا ؛

.درارب ال اق أ طوا  
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 لط ا در ءمديول اف اوظ وب  ، و لطم ا   را

 ذا ال  ،رور،  م أد ا وا اوس. و ر ادرا  امف 

  درةل اطدا و ت ءو ،دراف اوا،  ءدور، وارج ا مدة ا

د أد وال ذب  ،وطرح ا ،و ،او دال دال ادور. و ء ر 

  .ط وداو و ،رون ا دز ،دران ا زء ل  را ل إطث  ا  ودو

و ات.  ،ور  ادرا ا. و  اور  ا وادرا  د واءب اور، وا

 "ة ذان ا مة أا  ن رافو ا درادف ا" دو ول إدوارد(Bond, 2014) و ،

و ،ل ا ل ةت ا ر ل أن ا ظور ،وزل ا ذبب، ول ا  ره

دراق اا  ا  .رة ،وا أ ر دوات لطزود ا ذيا،    رف

 لا ر أ ا. إن ل اوا و اذي د ء  ،ف وذا ش  ب ات

رات ،ا داث دراف اوا  ،   د ن دور ا  رى. وأ  ورد

ذر ؛ طرح أدراا،  .د  رات، وردداث اة، وإطف اواا   ك

ن طورة ا ود  أم ا طل. و  ادا دد ،  ع ذا ارو

.ت ذاوا   

2 - ا إ وا ا ه ا لطا 3 

ق أن طر إ اور اذي وده ا ا، وذا ن  إ ور ا  أء 

ك ا   .ا   لطا د   ق لدم و درال. إن اطا 

ود اطع دور  وق وت ، وء ت و ر ل رال ادرا، وإطء اء، 

درس ا طط ل كذ . طل و ت اران ا،  بذا ا را ج إ

د ون  ،ور، وادا وارب ،واوت ،ام م ادرا، وإ ن  ش ر ول اد

د ار  وذا .  

  ف اوا طرو ش إ لو ،درس ا  نوط لر واوأن ا  ك 

ال ودوطو . إ  ر لن ا ن ا وت م دروا  درادة از را

ا4  ل ار ا درا او  و اذيار  ا اوعوا  أء ال. وذ

  أ  ثذا ا  أو5. ر ول لرر ز . فوا  ن دا"  فواا

وظر ارص، إذا د  ود أدا، أط  ال  ر اوف، ن ض اواف ظل 

 ردا ور، و ظا  و أن  ذا  رووض م  ،وتن ا  ر  

 Jaspers) ام،  ر  ن اح، أ  ظ، وأورط  ل   اور ذب ر  ن

                                                           
3 د  ر ل طراو ،درام ا م ان ا ن  راا و ،ووه ا فوم ا 

 .ا دراا  و را فا ظر إ درام ا تأد و ،"واا" و ث دراا  ف ا ا

 ، ل ال ادا لظ ا ر داد لأ و رو.واة اف اوا ن ولا   

4 .دراا  نا ن ا  واعج أ لو ،ور از وان وازا  ل ا طر راتؤ   

5  دراا د ر اراف واا   طوي لط س ادر ل رين ا دفس. ادرا  وب وا

درادم ا  رؤىا  ون  ر لن أ ل اطس ادر  دراوا ن ا دو ا ومذا ا  ا

. ورن واردور ا ونط نذذ ال ا  
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1954, 20) و  م  .رز  فوا ا ا و إدراا  .راو ل ش 

ا و اطل ل أن واراوغ ور ول وج وو  اوود إ وط دد ل 

. رود وودي ا لطم ارص أا دا روري دور اذا ا .مو  

وا ا وى فوا  لطا  رص، إد ا  ، د  مف أوا

و  اطل ن اش ر واف اة ا وأرم ورم، واواب ارى م. 

 رفو ا م وىب اواا، درا ل ان ا و  رن إط6  و  .

 وا ف وووا ات، ووا  ،  أن وي ا  درس ا طل

ا  .  ق  روا اف، ووا أن رة إا  رف اواض ا  رؤ

وا ا وظ كذ ،ودر دون أن  لطا ،  ل ن  ندر م أن 

ب اماظرو واب، وق ا  موا أ ن ،، .لداوا او  

  ص ط و رى - 3

 ن ا د. وم اا  رؤ د ذا  و راطذا او ،ا   لطرط ا

و .ا ا  د ون د ،روا اد دم اا  ررا آؤ ونر  ،ا

دراراف ادام أ ق ا ء ذ دء ط دم ر م أر7  دورو را ا)

رون). ودس وآ نوو وت وطور ظل ون لطا،  ن طرح ا ونو و

رد اطم دوار، م ظون م  وون    ،ادون ط ارد. إم 

م. ر  ا م، وون و دوأ ،ورم ، رون  رم ،أم

  ف ل ل زء ن ا، . ام

. إن ذه ر اب  اذي ود ا، ل ام ادع  ط 8  "اطل وادع"

 مل اطل ا  طر ا،  م ادوره ا بل ات. وواا  بو او

 اب، وّم اطل ن ا     م ار.  طل، ول ادع  ا أل

 ب ن لطءل ا د كذدع مل ا،  ن  قطودي، وؤال و ول إ ؤا ن

ل ن أرا دة ام. إن اراع ن م ار وم ار    ،أو س ن ار

 ،رموأ، م ر اف رم ، د م ار. أ إذا  ر ار م

. طل د  ن ا أن م اوات ، وؤ ر م أل ن م ار ،وآم

وظر . وأد أن ا ن اوان  ادع، ب دوره د أن ث ق ارام، 

إ،  ظ   ن ل ذا اوف.  و أن اطل ون إ اواف او وان

وار  ،اق وف إ اور ،ود ا اووأم دون أم واون  ردة. 

واف اوى و ال اق  .. و ول رز"  طول اؤل واك، ن او ذه ا

  .  (Jaspers 1954, 20) او دة   ن ق أ  و أ ر وودة" 

                                                           
راج د   إ ار  طور رات ر و  اذوق ار و ذ رات اداء اطو ادرا ل و  6

ّطا   د ر.رحك أدوات اذ  دب، و  

7 .ر درا جدف إ دراا  دم تو و لأ  دراراف اأ  

8 وم نار )2016 (لّطدع اوا )ر مردي ون). ا ط ر ا وزوا.  



 

100 

  2020 -ا او   – اماد  

وا درس ا  لطا ،  ف. وواذه ا وا ن ون،  ق من أروا

  ن .ؤالراا،  أن ت، ووم طوال ادم، وإر ما رل، وطس ادر دذل ا

  وي ل رتب، أذا او .ا  راد رةا وطا  لدا رورة سدرا 

  رة ل، إط س ادر ن دأت إدارة ورش د"  دارسل اط ل ا

ادا، رأت ر أن اطل أ ًدم ادرة  اء   ن رة. إم ون 

ذء  اب ر ورة  اء   م اض. إم وون إ ،   ءون 

ر ظ  ام؟")، از ("ل وود ارض د؟")، ا ("إذا ول ام (" و اء ا

اطق رل اف ط" أخ، أخ، أخ"، ف  أن م؟ ") وظر ار ")  أ ك أن م 

ا  ء ان "ا دلم؟ "). و  رف ك أن ف ،مط او دادارس ا

 وش ا  دام "ظ ر ارات او طا ر اطو د زز

 ارة. 

م ون  ،و ذك،  أن ت اطل  إ اب ر ط  ،ف م

 . ةن ا ر أطق أإدراك أن ا  ًدر درةد او ،رأ  ر  كذ 

.ا إ  أ  بو ا ذا .رىا ل اوادور ا  

 ا و ف د ن م اق  - 4

ر دادا  دل ا، ط ا  ا إ  ، دم ذيا  

ل ال طق أرطو.  اوى ا ،د دث ان ا  اوت ادة 

رم ،ان ا ،  ول  ر د م ف أو ،ووا و ق ره  دد"

،  رض أن م اق طل ل أز وود  .( ذا اد،Rorty, 1999, 114" (ان

.وال ظروف ا ط، ا   د إ 

 ر، ون درس اف طل أر ء و . ف و ار لو

دراداث اا، ن ا رضة. وان ا دزا رء ل وا ،  فو ا

ء وار ،ا  ، ول أن  أن وان ار. وب  ،وا ل ن لطإن ا

وارف   طوي  اواف ن ،  ون  إ طرح ا ،اذي طون  ،ادور

و ر، و . أن و ت اه از أدودة أوس ادر ق وس ادر ن

  ر أ إ ا او. ،اف

 م اق  

  

  م اف

  

  ر اق دى اشء -  ارض

 إء ا ى ن ارات -

  ا  دئ ال. -

- ما طا  ك 

 ل ا وو ء -

  ا  وت ال. -

 
 

وا 

  

- ق ارض ا 

- وو ق وإح اإ  

ر ر اداث ا رة ا -

ك اا أ. 

  اواف واؤ وءد  - 
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ا ن دورو  ،واوف) ،واوذج ،وار ،واز ،طت ا ا (الدام و

ووت اظر. و دو طت ا   اطل  ،وت، رز  اواب ا ل

   ال ا ،وادع

  ن اطل

  ادعاب     مُ   ال 

دار  اب اا  ق ا  

  رد أن ش طو  ذا د ذا ار  / ؟  ار

  ل اطل ون اء /  )إم ّ ن ل (وذج   اوذج

 ظرة إا

  اة

 وادى ن طل أن و إ أي  ؟ف  ْة أن ون أو أن  ون

  ؟أرارا

  

  ن ام

  ل ادع   مُ   ال 

دار  اب ال  اطا   

ذا د ذا ار /    ار

  ؟

ن ا ذىد اإ  

م ّ ن ل (وذج   اوذج

(/ا  

  اطتن ال أذ 

 ظرة إا

  اة

ف  ْة أن ون أو أن 

  ؟ ون

و ن أن ل ما ار ن  

  ظر إ ا اذي ش ؟

  

د دد  س(Davis, 2014)  ت اف ط  دران ال 9اطا ، 

وى از ا دأون  رد، وا، روا،  وون ل.وان ا   

  دام أراف ادرا، وو م ق واف وى.  ،دة اطل إ و ذه اوت

ران وة اوف. ل  ذا اطل وام وا ر، ترض اطل و ،  اطل وادع

  ا؟ ور  ،أن اطل رف  و ال ؟ ل ك رق ن ل ادع ور رج ازل

 إ د  ال ن  ،أهن  و  ،ن أ اء ر. ل ن وى إ آر

رد. اا وس إا.وا ا  وازاة ر ذا   

إذا أدرج ر،  ن أن ، رت  ن  ن ر او و ار  اود 

 و  .(Bolton, G. and Heathcote, D, 1999)إدة ال  ادارس  أطل ار وات

 رذ ا إ  فوا ء ج إ ا  روا ، رل اطا  ق ان طر

رن ا لطا  رة دث طورة أن  ري. وم ا ن ف،  و  ن أو

، ط ك ،أوذ  وة .ق اف اوا رج،  لطن ا  ،ً رم أو ن 

                                                           
9 درال ار ا تط .  وأ درال ام ا را وا دراا  دمو ،ل ات او،  دف

.(وذج، ار، از، ال، اا) .   فوار ا  
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 .ورو"أ م" رءة ا فر  دم د10  م ول إد لط وةذه د" ل،  وو

دور راس اد. إ رض طف، دوة "إذا ت ...".  ود طب، و وط، و إ و واب 

طر ءل ا رض رد ،ط أو  "(Taylor 2016, P. 24) . 

 ،إن ال وار طر ، و اطل دال ال وا دور    اوف

 م ا ون ا  درة  م ا . لا دث و  و دأواو

ر ا ل نس11.  

 ا او ل ام - 5

ب ذا اور ول   اطل ر ا او. إن ار ق طت ا اس 

 ،واء ظرة إ اة. دو دأ ن ال . إن ل  ن ظور اطل ، ،دءا ن ال

ر  م د در  ذادي .وب اطظور ا ن ،  إذا و .ذ لطب ا دو

 م  ولا  ر، (ما) مل أطا  م أن ، و نط  طا

. إن و ا اطل ن . وإذا أرد و ا  ( ذا ب اطل  ادع؟)

  ون  ال ا ،ول م ،طط  م

  

  اء  از  ال

  با

  ادع

1- ق ا 

2- دعب ا  

 ادع ب اب  اطل -3

  

 ادع دم دا إ اطل -4

  

  ادع.اطل ب إطم  -5

1- ق ا ء دعا 

 
 إ إ  دة  ادع -2

 ادع ث ن  دة -3

 
4- د  دا د دعا  

 
  اطل د   ه ادع. -5

  

ل ق ن م  ذا اوى أن در   اطل ول اب ارة ا وراء 

  ر إ ود ءا  دم ز ل .دعا  بإذا  ،ا .دراراف ادام أ

 ون ل أنن ا ،ق ا ء دعا   ل أنطف. وإذا أدرك ا ر 

ق ا "" س دعف أن ا ،ا با  دا. و   ق ت ا

 م ءاتا  ن ،شرار اا هن أد و   

   

                                                           
10    ر  رءة ا دراء اا. روت ا دورو ّل ا دف درال ان دا ،و  م

 .ظر ات اف وو ا ودا  

11 ا    طوطون وأرأ دا ط  ن اد  تو فو دراا  دمو .ن اص ا دىإ

رل.اوا وان ا ك  
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  اء  ار  ال

  با

  ادع

1- وش ط د أنر 

 رب  م   ادع - 2

 
3- .إ  ن ن ث  

 اطو ر ق أن ش -1

 ا ادع م ات -2

 
  ادع  طل دم و ظره. -3

   

ق اطو  ، و ت  ن ا  .ذه ار رز  ار ط رن 

  إ ال  م اوات.  ا اطو. وود اش إ ت اطل  اة، و

  

  اء  اوذج  ال

 ل اطل ون اء  -1  اب  ادع

 
زار   اوات  -2

.ا 

  

1-   با  را

ر زةر تواا 

إدراك اوق ن اطل  -2

  ون اك أب اوات.

  

إ اح  م ارت م  وذ. واش  اطل  ذا اوى ودق ل ل 

 اظم ادي اد. ف ام ف ظر اطل إ م. إن ار ص   الو

  اء ر.أ  د دام 

  

  اء  اظرة إ اة  ال 

إ أي دى ن  -1  اب  ادع

 طل أن ووا أرارا؟

2-  ر لط  ل

  ح  اوع ا؟

 ج اطل ووا أرارا -1

 
ود وع  ج أن و -2

.   

   

ووا درن   وودم ق رط ا ا ق اظرة إ اة. و اطل أن 

  ون  طم  ب آر. ،ن  ب

 ا او ر ادج اطل و ادم  أداث ادرا  أء - 6

 و درادث اا  م ل مزم د  ،ض ا ول لطا  ش  ءأ

 ق لن أ ،ا دث درا  لطا ون د د ،كذ وه. و أن   لم ا

 ب ا ا طرول ا دور ؤا ر. و ر   مدم د م أود ق 

  اوف. 

ادرا ن أل طور م أر واب اوود  دا ظم ان  أ د اطل  اوف

 ب أدوار  وند لطن ا ،كذ م. و او  ون م ،فوء ان ا ًدو ،

طق  ن " ا  ."ل ال، د رف اطل وود ات ا دل ة 
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  لطودور ا ،ر س در  رط .تا  دا  ونو ،در دة

.ذه ا ل ل رطا  ت، وإود او  كو ا ون وا ا 

  لطا  حء اأ ر إ توض ا ون د ،ش أ وط . 

ب أن ن "ن أن ك  ل ء" ، د ادئ ا  د درت.  اطل، ن 

ك  ،ارن و "ار  وراء اط" ون  دال اط .ذا اول ن اط إ  وراءه

 ر و  درةا د ذا  ن". و لا" إ " جدن "ا لطا را  م

.ف اون  ا ت لدم وت أد ،ظس ا  ونأ ون ون أ أ  إن ا

. و أوف إ وأ ك اوف،  أن ن ار  ورا را  . أل إ دال ادج

 اوف.  أط ا  ل رت، و أورط   ادث إ د ا. إن   اطل 

  ف ون وودم ن ل وودم. و 

  طط درس ا او ادا إ درا رة ول او واذارة -7

وادف ن اد  ت وذج طط درا و  ،ول و رن إس ب. ذا اطط، اد

  ذا اطط، و إراز دى إ وظ ،ل      اطل. 

  

  

  ل  و اطوب  ر اطط

ي ل ن ت ارة   اووع

  اذ؟ا أرد أن رك 

 اذي ل اس ون 

  ذرم؟

  

 ق  

وديؤال و د طرح نر. و  ءا  م اول ا ،لطا  ش  أ ،

رة إط إطذا ا  .م لا طر  ،رى  ر رد ون أن را  

إ أن ات ذرت  ر دا س اب،  ،ال اس ذارم،  ادل رف  ذوام

ل ط رات ن و ظر ارد ا. ون رب اطل ب أدوار ت ، أن 

 طوي ذيدد اوا ا رى، ون ا ظرون م.ف اواا   

  

أ ظروف ددة وف    اق

  ادرا ف اووع؟

  وط لآ  ءإ

 وزر  

  

  

ق  

ف اواراح ا دا  ذيا ،دراا  و وا ا   ظرا وا .

  وط لآ  ءن "إ  دردي. وو ا ن ا رك ،مأن ا  ، ؤا

ا ،وا ا  ق در ،"ر وز وض   رعر ،وى ء ل ل و  .نا

 رف ،ت   ، ذس اا  ل ،و   ر ،وط ن آ وإذا .ذوا ن 
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و. ول اوز ار ارط را ، وذارة . واع ا ال وط  اوز 

  م أل. ل 1اك اوى، ق ق ذب م طل، وود اواف واواف ادة

  

ن م اذ   ادوار

وا اذن 

  وون  ادرا؟

  أدوار ام  أدوار اذ

-  ء اإ 

  ا وط

-وز أا  

 اوز -

د در ب  -

ء اإ  

ق  

ر  ق ادوار ا طون . و أدوار  طل ار  ا او ،ر 

رة اور اطوب م. ود رب اطل دوار ظرا ن ارى، و واف اة او و

، ن ادرا ،ن طرق إطء اداث، وار ، واروج ، وودة ادول إ .ذا اوب

  و ظر ول ام، و  . ل أم، و ارفاطل ن طور درام ا وا، و

  

أ و ظر وف  ادوار   اطر

ق ور  ادرا؟ وإ دى 

  ج ادوار إ اف؟

رض اوز إء ز ال وط و  -

  و اطم إ ء

-  د  وز واا و 

. ظروري ان ا كذ واء  

  

  

ق  

د اد د دو ،در  . ورل وان ا دو ا ،ؤرة ا  لطا و  ،رط

وطق اور. وو  ود دم أ ،  ن ل،  ،الاطل أم أم طن، طق 

ذا ث اوز زل آل وط؟ ل ق  إرا ن ازل وة؟ ل ب ر اوز أم 

 ر ادوارون إء ا ا وط؟ وذه ا طر اطل، وون ، اط ن ا

و ا.  

  

  

  2ارة

  

  

  ءواد وأ أ

وأوات وور ور ذك 

  ج إوف أ

دراداث اأ  ؟ أ  

  رزي  أو  ري

-   ورة

وز  وار 

   اطم.

وار ن  -

  اطم واوز.

  

رض ورة  آل -

  وط.

  رط دو ر  -

 ء اا   

  ورة آت ادم.-

  ور أراض اوز -

رل  -

  اوز.

                                                           
1  .دراا  مون أدوار مو م ارم ورم وأ رون ن ذف اوا رض  

2 ن اواد رات،  ءوات ،وأور ،وأو، .دراداث اأ  ء أ ج إ  رو 
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ق  

واأ  راتوظف ا ،لم أ ل.  .دراج اداف اب أ ، تر  وع ل

ون ارات   ام، و  اطل، و  . وأدوار ارات  اذب، وق اور، 

ف، ووال ا زة، ووا داء ام ا إ .رو ،ق واء ار، ووا ل ا

ا.  

  

ق  

 ،دام ار ا طرق ا تراق ان و دو در ا ا ب ط

ت ت ا او، و أ  ا ن  ذب اطل، اول اراطل. 

وإرام  ال. و رت ارات ب اواف اوود ا  اطل، ورون 

 .ط رونو ،  

   

  

  ارات

أ طرق 

ل وف 

أدم؟ 

 أ 

و؟ 

  وي دف؟

  

  

  

  

  

  

- ورة ا رض د  و بطن ا توط، ط ا 

 رو  اورة، وام  اطر ر. 

-   ندووز و ورة إ ت اظن ادو د .بطراه ا

 د ا ا ا ن ات ال وط واوز.

- د، م ا ر طر رض إ زل اء ا  ن

ا وط، وأن   ا دم طم طت 

.ا 

- ب، اطا ع إر واون ا بد ا أن  

وا دور طم إء ك ا، و أن أد ون ت اوز 

. دو   ر ذيا 

وم ب دور  إء ا رم أن دي رر ن  -

 م، و أم أوا  ا ء  اوز.

-   وار ام ام أوو  ون مرف أن أم أ م ت

أرا ذا  ذا و ط ا ل أن رروا إري ذك؟ 

 ال  أ ال، د م اؤو وان أطب م 

ا .ون ا ونؤو موز وأ لر م. إ ب ءد 

و .د ن أرا را أن ر اب و دأ اطب دون -

.ؤووى ا  ط 

ارت م ام و ددة ود ع اوز دول ن  -

راره، ذ إ ت اوز؛ دأوا طرون  ا و ب وو 

 ره إ ن ق مزل وس ا  ش وو وطذ ا ،كر

 ل، ذا رك ات، إ رى أن   زال .ا
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  ارت

  

 ل ارا ر لطم ا ،راتراءة ات، ووا ف، وواا ء  درةا وا

لطأن ا ظ ن إو . ظر تن و  

و  وور ،ل  اء واص، ن دال ادوار ا ط ، ون  -

 .ر 

 د دال ق ا او. ارات، وط اوات، وث ن  -

 و و ،ن ل ات او، واطت اددة. -

- .وب او ،وا ،طوا ،ودووا ،ا طرح ا 

-  .راء ن طا ،راء ن ن ، د  فو ،ظره ا ل و 

 ،روا ،رت ان آ لطن اس. و رة، وظ وا ت ار ون ذا

.س ال أم ون ا ؤو ورم اد د ،وروا 
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د  س ادر ول اطرورة  ورو ن  د  وا . روعذا ا

و ،ند ن وديوا وأروا ،دا ر وا  دا .ر ط، 

و د ا دين ا ن  .داوس ادر أن ت وا د ،ودام  ا

درات ارارو ،ا لطل ا وة  مأ  ن، ورف  ،ول ان أ

    اواف اوى.ارف و ،طت وودم

وا وم ا ت طوال ادا، رها  تذي ارط  ،اس ردر لط ا

ق ا،  ،دراأدوات ا د ودو ن دام واس ادر طو دراكان  . ذ

وا ا درا  طط قو  فوا   ،ذا ورا لطا  ون ،

إن أ اطل ن ذا اظور .  ، وق ر و ،ود و ادود اوى ر واور

  رج ادور أو دا ،ر ت ا او اددة ا.أ  أء ال، واء 

ول طور أدوات درس ا او ،ون   ،د وات ارس  اطل،  درس 

ون أطر ار ،م لطأن ا ،وا ر اا  رورة ال. واذا ا ،كذ .

 ،ءا  لطرار ا روا او م أن ،كن ذ رر، وأم ا ، ب أن ن

واء، واث. إ ان رر اطل وا  ن ار ادة. و اس، إن ن 

ة،   د ال، ن اطل دث م دد  أن م ار ب أن زف  ل اد

 رات ام ا مدور أن ،ل، وط زة مر أ أ  م، وطر رر، وا

را رون. إن ار أ   دورس  ،ب دا أن ر  ف ظر إ اون ن 

  . (Lessing, 1987) ال
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  ص

ا ن ظر ار وارب ادر دى اطل   وت ادرا ا اث وا ول       

ازار، ر أن ار ظرة ا ل  ط ل  ارن وام وار  واب 

ة ازت ا ر  اد طت إ اط آت و وآر   ارد، ارة وا  ،ر

 رو ن تو ر ،را ا در رزارة ان ا ر ن ا د

  رذوا رن ا د وسدق ا  بك وذ ،ق ود تد  ذيا دررب ا

  رةظروازد طور ا لرو ل واا  ا  س .دد اا  

دا راض دراا و وعوذا ا إطراء   ق ورطذا ا ن ،ث   دم ا

 درا   د طر رت ان ارة، أت اض ا  لا ا درا

، و  ن  ات )  ط ء ادر د دة17ر (  ت

   د   ا واظ دان ن  ذا اوع ن ادرات.

 ول ور ذيزي ارؤل اا   و م و ل دررب ارة اوغ ظ  را

دت ؟، ود ا وال وت ادرا إ  د أن ار ظرة ا ؤر 

ر ن دت ارب ادر، وذا ن ل  اطل ورم  رك د ادرا، وذك ر 

 م إ د مل أوم وا ردم ا كذ ،مل اإ  ا ل إطا و

  ط رء اوء وذا ادور اذي  وة اظروف و ات  دان ارز دى اطل. 

ت اا  .لطا  ،دررب ام، اا ،طر، اا 

Abstract        

       The present study attempt to search and investigate the relationship between the 

phenomenon of poverty and school dropouts among children in Algeria, as poverty as a 
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social phenomenon carries all the meanings of deprivation and pain, as the spread of the 

phenomenon has serious consequences and negative effects on the individual, the family 

and society. In the midst of the crises that the country is going through, exotic scourges 

have surfaced that are alien to the society strange about the Algerian family, which the 

main source is a poverty, that she was exhausted and deepened her wounds, such as school 

dropout which reached alarming rates, therefore we must ring the bell to limit their spread 

and warn against them as a negative phenomenon that immerse the social fabric in 

ignorance and illiteracy, also it impedes the development of society and the prosperity of 

the country's economy. 

From this point, interest of us to complement this subject, we have tried to review a field 

study. A case study approach was endorsed to study the society of some poor families; the 

sample was selected intentionally and had included seventeen (17) families, we were able 

to collect data using the two techniques of observation and interview as appropriate tools 

to this kind of studies.  

In an attempt to answer the central question: “Does poverty contribute to high school 

dropout rates?”.  

After discussion and analysis, the study concluded that poverty as a social phenomenon 

affects children and forces them to leave school, thus increasing the dropout rate, through 

the orientation of children in employment because because of neglect of their needs, 

Also not to entertain them and not to exploit their time leads them to 

mingle with bad friends, so the role played by the harsh conditions and the lack of means to 

lose focus on the child. 

 

Keywords: Poverty, Unemployment, Teaching, School Dropout, Child Labor.   
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د  

         زات ات ا د ر د زادت رة اظ ره أن ر، إة ات وط ود ر

 ارة ا ت  رة ن ازن، وذا  اوو اد وو وا ر ف 

 رة، أي تت ورد موم أا  رزات اد ا ،ةن اد رن ا ول رىرة أ

د ار ل وا دال ا  اوو ا ت ف ت اة،  ل  ون 

 رة ا ، زء لطور ورة او ووذه ا وا ن طوا رة وت اا

وط أت اوم  ز اراء،  ر درة   ت ت س د ن ات ا

اء ن س ول وزت ادرا...إ، ود  ن ذك  ض ات ر وروز اراف، 

 د دررب ا رف رة اظذه ا ،إ...دراد ا لطدرة ا كذ  تد ت

  تا   ذاو ، دل ان أ لدا رال ا  زم ذير ار، ازاا 

   ون دا أن  ن وتوا  نض ا  رارإذ أن ا ،ا  رةطو

  رق ا ،ا وذا ا را ور اداذ اا إ  م، وظل واا 

ؤد ن ام و  ا ر أ ، واطت از دي ل ذه اظوار اطرة

دادوأ و درب أ كذ ،رزددم واح ا وت، ودول واا   دة اا 

ود  د اف  اراءة وام، و ن ل ذه اور ا ول اووف د  اون

 درا  كوذ ، د اد وو دررب ار واا رظدا  تض ا 

  د دة.ارة اط ء ادر، وددا  وز 

 درا ظري وار اطا أو  

1ا .  

            و ن ظرض ا ،دوا دت اا  د واددة ا رةر ظا

ر أد أر ات ادر واط وادل إ أ  ام ارك ل ات ار، و ا

ا وا ا اد وا، ول أد أرز ادت ا رض ار وات، ور 

إ وت ار ن طرق ؤرات ارن وا، إذ ل ق ات ارور ش اوى 

أو ارة، ون ذك س ذا ارن ور واه إ ن ث ا اد أو ا رد 

 ،وول ا دراتث ا ن ن، أول واس، ا تل وادل ا واردا ر إا

دم  وط ذا  طق  ار ب ل دى إ ات،  ار و ا اذي

 اوو وف راق اة ار ،ث ر  اء ادر ودم  ا، ور 

  م  را د أ  رة ،دمر وار اظ لذورات وخ واوا وار 

دي إ ات اد ،ل وق ف أم ر ادول وات ور  رة ن  أن ؤ
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رب ن اا واطور و  روز ار ن اظوار ا دال ات وار ات، ول 

  ل أد أم ا او ظرة ار  ام  .   ام

ل ذه ال، د أرت ات إ زاد در  دت  وا ازاري س  ى ن

  ت ث ،ر12.2ا%  1988  إ زت ار، وط ا ت ون نن ا22.6% 

 1993 دل  6.36، أي  دوك ار ار ب ذاو ، ون ود  . 19971من ا مرو

 ذ او ف ن دة ار ور ظرة ارب ادر، إ أن ا ل دة ن ا

اوت واؤات ا رح  اؤوون ر ف ار، واء اوات ات أو وا اوال 

ا ث أ ،دام ار ل ن  أو ،ل ارص ا ن ثراد ا لل ا

 د د وزر وان ا ،م ءا  ةت اط ف رو دراد ا درة ء إ

واو إ وق ال ن أل دة آم، أو    اطل، ول  ظرة ارب 

 روا درح ا ،نا و ا  مد اا ؤدي إ أن  ن ق واط 

ار أم  ا ء ارم ور ال ظ  ا  ،دق اطر أر ن دق 

ءات، وت واؤا  لرص ا لو ور ا دو ،ق ان ادر ر رادر ا

 ل ار اوا ذارة، وت ادد ا دزر وا ر و لا  ،داعر واا 

  وال ن ال. 

 وا ا طر ان أ د دررب ارة ان ظ ،موى ا س مدم ا ن وإذا

ر وادان ا ،ث م اظرة ل ف وب ف اود رة اظرة، ادول ا

وا ن ان ا لداث ال إ ن2 .  

  ا ر دز ،ب إ  ران دررب ار واا رن ظ د سذا ا 

  و ذا ادد طرح ا اد وا  ت دم  ء او، ارا

  ار  وغ ظرة ارب ادر دت ؟ل م 

 ل  ر تؤ زيرؤل ان ا رعو  

  ل ال ات اطل د  إ اوء إ ا؟ -1

 ل دم ار وارو ن اطل ن  أن ؤدي  إ ط رء اوء؟  -2

  ل اظروف ا و ات ا  اطل م  ال ن رزه؟ -3

   

                                                           
 1  طر تل درارص او ت ا ردول اا  داا دي واو اا رز ارن، اؤ و

  .،2013ث ودرات ات، روت

  .06-05ص -، ص ، ،2011ر1ود إن، و ا ار رون، طارب ن ام  2 
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4-  
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2 ترا .دراا إ     ل  ، ل أ ا ت اوغ ا ل

 ت ارد ا  

 ا را " د م ا تد دررب ارة اوغ ظ  را "  

   ل ث ز تر ا رذه ا ن قد او  

 ت ال ااا وء إا إ د لط   

 وءء ار ط إ  ؤدي أن  ن لطن ا رووا ردم ا 

 زهر ن لا  م تا ل وط ا ظروف اا 

  

3 وعور اررات او ن . دوا رقن ات، وا  ر كذ ر ون ا د

ا وار ن  در ار  اراد وار، ون أن اظرة أت درا ض ات 

ا وذا اراض اد وا راد، أ رت ن اب ار رب اطل ن 

ارس و اطع   ن رة، ل ذا د إ و اث وا ن اظرة، ود ود اد

  ذا ن ل ذه ادرا طرق إ ووع ار ظرة م  رب اطل ن ادارس. 

  ت رىأ دوا إ   

 و ول ث واا ا دا دراوع ا 

 .رزاا  دررب ا را  رة در صوع ووت او ت ادراوث واا  

 .رة وا  مم واا ن أ  

4وعوا ر . أو ،م وا طر ن وا ت اورت ا د وبت ا

وات را را ن ذا اطور ال، ب ال ن اء إ اوأ د ار ن ات 

ا ت ن ل ددة،  رار ل اط، أز ان، ار...، ور أن ار ظرة 

وت ن  ر، وا د ت ن أرة  ا د ر أب اوب إ أن ر د

رى، و  ن ام   ر طورت  اوم وارت او و أره ا  م 

أ ،رب ادر و ج و ن اب، ل أرز دم درة اء  ور زت 

طل، ذك ل اط ووع  و  ر ظر ار وارب ادر   ام

ازار، وذا ن ل درا دا ل  ن ات اط  وز ادري د دة، 

 ة ار  ام. واراح ض اوت أ  إد و  د ن ر ظر

5دراداف ال  . أ مل و ريزاا ا  ر اظوان ا نا  وءط ا أرد

.دررب ار واا رظ و ء، أت دون اا  
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ا، أي ر  ون د ار ل  ا ن اؤل اطروح ول ووع درا ار

 ا ل أ  داف اض ا إ  ، تد دررب ارة اوغ ظ  را

را  ن أن دك اذ ،ا وء إا  لطت اا  دم تا ر  رووا

ط إ  ؤدي د لطن ا  لطا  ا ظروف اا  ر ن، وأ بأ

   ات  دان ارز.

6ما د ود .   ن د  ث أي  روعل ا ،مف ا رح طرق إن ا  إذ

 وا در ال دون ذرد ارة و وعود ان، وء واض ا د مض ا

.ط ل را  نر ف أور رض ولك، وذ  دراذه ا تر  

  را 

 وتل اأ ك إ  ن روا ،وز واو ا3    . 

طن " ارف اروا دو وورج أ" "Serge d’Aghostino et Nicole Duvert را "

 دوارد اا  ءق ام و   ندر ر رادون ا و رةظ أ 

  ر دددة ا رةر ظول، وا وى  شم ا ن ا وا وا

ا ب، ل س أ أو اور ا ت، ا، ار رط  اوارد 

م...إ4وا.  

 ل ص ر در  ن رورت اة راد  د ن اط ارة، ب ان 

ا   ا وارد وا  ر تع ادم ا د أ إ ،رم وراد وا

ن ظرة ار  ف ن  ر، وذا ب اوى ا راد ا ،د ر رد 

  ن ا ا ر  ن أ  د ذك  ا ازاري.   

" تأو ل " "Michel Mollat" ورؤرخ ا   د ذيو ا رص ان ا رى طوا

ل دام   ورن ن ف اطت واول، و إس ف واذل، وف 

ردرات اوم وال، اوة، اك اذ ،تو ت ووف ا5.      

 طا 

 رف ا طواو رةظ أ  طم اراس إ نود -اذ و دتو دا

ان، وت  ار ادث   ادول ا، واص اطل و اطل ن ال دم ور 

   .6ب رم ن ر ودر  ر وزاو ال

                                                           
 3  ا ،رم از، اوا ا ا ط روا ،وزر، وا 1989 477، ص.  

La pauvreté de S. d’Agostino et N. Duvert, Bréal, France, 2008, P12. 4  

n de A. Smahi, thèse de Doctorat Microfinance et Pauvreté: Quantification de la Relation sur la population de Tlemce  5

en science économique, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 2010, P17. 
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أي  ل أرة أو دول، وذا ط س دم درة اص  أي أن اط  دم ان 

ر ال ن وظ ددة أو دم ر  ذك، رم ن وو إ ن و   ل، 

 ون ار ق دم وود ب ل ب أو آر. 

ت ارة  زا ارأة رل   ادن ود ت ذه اظرة وزادت د  اوا

" ا رار درا  دات ادراض ا أ  ذارات وف ا إ  ن ء

  .7" أء ارا ووع اط ووق ال  ازارب

 ما 

 رف  م لن ا ق و  و إدرا ء من، وا8وأ.   

طا " را ؤون اا  نرف ا ش ن ودل ا د ء

" ام  أ   م  ال ن اذ أو اطب وادة ا ،ث ؤدي اري

اوك، وم و ال طط وظم  ل  وررات درا ن ظم روي ن، إ ر 

درارة ا رف ، رة دى  ونوون واده او  طط   وم9.   

ن دل أو ر وك ارد وام و اوا ر ن اب رف وأر وطرق ددة ن  أ

 راررات واا و  دا و مرة، واب ان ا كذ م، وا

 وا وى ا  ،رف ذد ازو لن أ وا ت ان طرف ا طرةا

.را  

  دررب اا 

       دراا رن ا رةا ل ا دررك ا ذيذ اا"  ربو اوا ظ تر

ا ل ، أ اظ ار ر وا واوم رت ارب  ورة ن ور ار اروي 

را دىإ  دارب اطرك او ،ل اا   رك بل ط و ل و ،ا

                                                                                                                                                                                                   
،  04، ادد 27ر س إرام اوي، اد اط و...أوا ،ط ارن وذ  ، ار ت  6 

  .1297، 2016ارن، 

L. BENHABIB, Chômage des jeunes et inégalités d’insertion sur le marché du travail algérien : analyses  7

multidimensionnelles et expérimentation, Thèse de Doctorat, université de Paris-Est, France, 2017, P 138.    

  .624، ص  ،2004ر واوز، وار ط ا ا ار، ا اوط  ام  8 

، 2008ء د ل ادن و ش اري، دار ازن ر واوز، ا ار اود ،ادل إ ت ام  9 

  .68ص
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ادر ي ب ن اب ل  ار ا  ،ل درا طت ا ا، ون 

"ا  رة ل و دا 10ا.   

از ن زاو ادرا أي اع ن ون ان ن ار أن  ارب ادر  اطع 

 وا ن لط ع اطا  دل ر أض ارى ا ن  ،م أو أ درا ب إذا

  درا ل إم ر  ن ام.

  لطا  

 ر أو لو ا" أ دول اا ظ فر  ء لطا  رؤ ت اط مر، وادون أ

د و وا، ورم ن م  ام وون طرة م، وو ال اذي  أء 

  اطل ودد  و ور، وال اذي د ن ف اطل ودم در ن ادع 

ال اذي ل  اطل  ر ود ن ل ار، واذي دم وود ن و، وو 

"و  رو درل وطم ا ق ذيم، وا  م ل وط11ا.   

  ف و ن ارة إ و ون ؤء اطل د ون وا ن أرم ن أل ادة 

اطت ا، أو ن دون م أم وق  أرب ال و د ون ارض ن ل اطل و 

 . ا ت ارض ا عا  

ن ا ادو وق اطل  أن ادول اطراف رف ق اطل  ا ن  32ص ادة 

رار اأو ا  ف لن ا طر أو  طوي ل ن أي ررا دي ول ا

وي أو اأو ا روأو ا أو ا دطوره ا أو  دو أ إ ، وا152   لون ط

ون م رون أط  115 أن ن ذكاوأ رون ن وأط، وام روون ن طوم م 

  .12ور رةط

7 ت ادراا .  بزام وب ا نت ون ا دود دد دراذه ا  د ظرا

  أ طل ادث د اطرق ض اط، ذك ار أن رض دران ط.

 وا درا13ا   

                                                           
 10 دررب ا ل وطا -  رة درا واديا زر د نرن ال اطن ا  دا ، ن را

  .18، ص 2016أطرو ل دة ادوراه  اوم، ص م اع ار  ،د ر، رة، ازار، 

  .14ار ، ص  11 

enfants-des-travail-et-https://www.unicef.fr/dossier/exploitation 12.  

 ط، ر د ل دة ادوراه  2014-2005إ ار  ازار  ظل ارا او زار رة ادة  13 

  وم ،رة ،ر د  ،دوم ا2014ا.  
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           "ط "  " وان ت رزا وا راظل ا  رزاا  را إ

  ، ود ت ذه ادرا ووع ار  ازار."2005 -2014رة ادة 

 درا را ا  " ا  ءت ا تا راا وا  

 "ار؟ دت  2005-2014 ارة ل ازار

   ا رت اؤن ا و رؤل اذا ا ن قد او  

-  م  را  ،رزاا و  م؟ أددا 

-  ت دورا دا   را  ر؟زاا 

-   ت دورا دوق اة وزا   را  ر؟زاا 

-  دى دةر ازان ا ا ر ل ن ،ز ،نش وادو  ض تد ر؟ا 

-   راءاتت اوا ب ا ل إ ن  ر؟ا  

  درات ارورت  ددن ا ترا  ت: 

 .ار  ن واد ار ا ن  ك -

 ض و وا اد ا  د  ازار إ اد ات ؤدى -

 را  رزاا. 

 ازار.  ار  را دورا  ازة ودوق ا ات ن ل ب -

 ار.  وا  ادول رب ازار ن دة رة إ ك -

رورة   زار، ا اد ا رار رط ار دت ض ازار ح إن -

 ز ن تت اوا ؤا ظوا. 

،  اؤرة أم ارات ودد ار، ظرة ؤ ط  وذج ء أر ادرا تا

 :  ا ا ون رت

رات ارة           ون ار ن و دت وذات واه اوة  ارط ت ود -

 . واؤرة

 .رات ارة ن و دت وذات واه اوة  ارط ت ود -

-   قن ا دق نرن ان ا لوا وذج إ دارف ا درات  ر

ؤت وذات ود و ن دادا   

 دراداف اأ  ا ب درا ""ط دف ذه إ دراا ا  ءإ 

 ا ول ذك و ا، وار ر او وزدة ار  واب  اوء

را ث ا دراوا: 

  .نازار و  و ، ا ادان وا  ر ار ظرة ل -
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ص   ب ث وددا، و وو اظرة ذه وص ت رض -

ات  رم اروري اوط ل ا ذه أن ذك ، أ ر ار اددات

،ذا ا ت دداتا  ر و ءت  تا طف ا ن  را

،وا م إن ن دو. 

  ود، و ار وى ص ا اطت وو ازار،  ار دل س -

د إد . 

 ار   ن د ا وارات ات اراض وم -

 وارا از ات ذ وذك ال،  ار ظرة ه ؤ  وذج ء -

  . ض

 ا ا .ا وا ا وا ا  ن  درادت اا 

  دراا دش، إن وا ،ز ،رزاا  لو دود اا إ درارت اأ أ 

.ا ر إ م 

   دراا ا ا إ ا ت دراو 

  أن  ،ي ار س  اد ار ط ؤر ن ف اطق ار ط ؤر إن -

 وآتادي،  او ط إ ال ط ر آر، إ  ن ار وة م اف

وز ر ذا وا  ا. 

  وادا اد ن ا وا اد اؤرات ض ك أن ادرا ن -

 .ار  م

 .أرى  ن وار او ظرت ن و  وود -

 وم ور اراء، أر إ اوول  و و أداة ار  اراض ر -

م اوا  و ،دا ّدوره أن إ  رزاا  . 

- 1988ارة ادة  ل ازار  ر ل ر اري وار ادي ار دت ت -

1995 را  رط، أل اوا د إوق اق اطت و .حا 

ووت  2011-2005  رة او ر ا اب طق ول ا دا  ات ار دت -

 ط إو5.31ا% ، ضدل ا رري اا  ن ،راؤ لل وو رةس ا 

 16.36%. 

أن ازار  د ث ،  2015 ادد ود ل ا أداف أب ق أن ازار اطت -

، 1990 - 2015  2004رة  و دور ن أل  ون اذن ان دد ض دف ت

 ص دد راءن اذون ا  لن أ 1.25 ردو ف، إا وو م أ ول 2015 

 ت زر ا أن ا د دور  2د ار  أذ د أ ر .اط ذا ت ون ن وود دم

 2015ق دف،  ن دة  زت أن ازار د و 1988- 2004، ن  رة % 0.7دت 

 أ  ت ادة ز ن ق دفص ار اؤ ض  لطل اا  ن وات 

 وزنا. 
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- و د ض أنا  دل را  ؤ رو ،دا  وا د رزاا  

 إء  م ن اط دت  ل اذي ان أن ارول  وو إراد إي  واد ورد

  .ؤ ب  اددة ال ب ن رة  أن ث دا ،ب

 وظ و درام ا  وعو ول  تو د وما  دراذه ا تا

ار، اذي أ ب ام ان ظر إ ا اطرة  ا واد ادان، ود 

 ب اا ت ارا  ، وطرق  بك أذ ،ررة ار ظف وراء ا

طرت إ وا ار  ازار وات ا ء  ذه اظرة، ن  أرى أرت 

  كذ دش، وزن واا ،ز رار  را  ءا  دولض ا رب إ ز ا

ذه ادرا و دم ار اطرو وان اد د واران، ن ل ادل راء ودرات 

  ان اذن اوا درا اوا ارط ظرة ار.

ا  دتا  ،تا  ندا وا ظا  ت اد او وا 

   واذه ا ل ما و ا  درا  ن د أ إ ،ا وا ا

 دراا  نو دروا  طر دم كد ذؤ و ،دراا  ول ت دو ب ظل

 طرقد ا رم ذ ا ردول اا  .درا دود ا 

 ا ق او تث ا ،ل اق دو م أ إ ا  دت ارى اأ  نو

ط،  ن ادت  اطت وات  د" روت رس ازي اق "

زار، إذ ن ن اروض أن د   ض اؤون اوودة  ن وادش وذا ا

 .وا ت ادا وأ  ،م رةا وز  ر أوزا  

 درا ر  م ا كذ ،روع او ط اض ا م  دراذه ا د

م أداة ا  تو.ا  س ا  

 ا درا14ا   

"  إطر ار ل دة ادوراه  اوم را ن دت ن طرف اث "             

" ووا دررب ا ل وطا –  نل اطن ا  دا درا

 زر د نررةا واديا.دررب ارة اظ إ دراذه ا تطر دو ،"  

 درا را وع او ول ورت ا  ربل واطا  ن ا

، ءتو ،در؟  ادررب ال واطا  ن ا   

رؤل اذا ا ن رع دو  ا زت اؤن ا و زي  

  ل و ول اطل   ؤدي م إ ارب ن ادر؟  -

  ل دة اطل م  أم أء أوت اراغ ؤدي إ رم ن ادر؟   -

  ل ر ة ب اطل ن ادر م  ا وق ال را؟   -

                                                           
  را ن  ،ر ق. 14 
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  ل ط اخ ادر اد ر    روج اطل إ ال؟ -

 درات ار  درا را رت ا 

 ادر .ن ورم اطل ل ن د ور ر  ك -

  ا زت ارض ا  تر دو  

 .ادر رك إ م د م   اطل ول رص زدة -

 .ادر ن رم إ ؤدي ال  م ارة اطل دة -

 .ال وق إ اطل روج   دورا ادر اب ؤدي -

 .ال وق إ روج اطل د  اوي ر ادر اخ م -

  دراداف اأإ درات اد 

اووف  ر ا اوودة ن ارن  ، اطل وارب ادر ل أن   -

. توا  ل روا  دون أ  

اووف ل ر ط اب ا د اطل إ اب ن ادر واو و ال   -

. د إ م ذيل ام ا إ ووا ،طا ووق ط ن وا 

-   دى ور إء ان وأوء ارت واطر اظأ ر إ رم أب ا ن طورة

. دأو ا  ءا ون، ورظا 

و اوال ار  اطل ان  أن م واووف  اب ا ا أدت   -

  .م إ اروب ن م واووج إ م ار

 ا ا وع اوا  درادت اا.وا  

  دراا  در   درات ان  122ط مرراوح أ ن ل لوات و 8ط16 

 ، وت ا ان.

 تا  أدوات  ا ،ظا  ل تا  ث أدوات  ثد اا

 وارة.

  دراا  و  روط ةرا   ر ذاو ،درات ار ا ر اذ رة

 ءت ا  اث   اص دد ات ث

  دل وذا  ، ون اذي اوط  وددة ورة ان ن أراد ا روا ن 86.7% -

 و  . إ اول

- 89.9%   مءدون آ وا ث ،مون درازاو مل ووا أر مأ  دواأ راد ان أ

 درن ا لطروج ا  ر ل ت لا  رةدة ا ن أن ذير او ال، وا

.و ا ووا 

- 76.7%  م روان أون ا ن ذب ا أن  دؤ  ،دراد ا ن ون وا

.و ا وا  

- 55.5%   لل داطف اق ووادم ا  ن دل اوى ا دوا أنأ راد ان أ

.دررك ال وو ا وا م إطرا  ،درا  
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ن اول ن ارت از ا و اث د ت، و ر ا و ذا اس 

  ادر " د ت.  ن ورم اطل ل ن د ور ر  ا د" ك

 وظ و درام ا 

ر ارة وا ،ث ت ذه ادرا د ووع ادرا ن اوا ا س ل          

 إ    لطك أن ا ن دونو ،دررب ارة ال وظطا  ن ودةوا ا

ا د    ف ا، ول م ن اث د أط ورة  ن اظرن، 

ار ال ن ا ،ث ل  اطل رة ر ل ورة أرى ر ، إ أ م ن 

واء   رب ادر، وذا   ار او وا، ون ادر  أن وم دد 

أ ل إو أ  ر اد ذو داذ ا نرل ا ض، أيا  رانران وؤ 

واد ب و  اوت   ،ب ذك  اث و دم اب  ادرات ا ،ذك 

 ر  تض ا ن ظ أ ،ا درث ا ن  رذ م تدرا  دها

ن ا ودوراغ اروض وان ا ن ن  ر را ر ظ را ر، و طر

أن  إ ا را ا   ر دد ام واطر اظر ،ر أن أب 

  اء وان ن ارب.    

ط اض ا م  دراذه ا د دض و صوا دررب اوع او 

.درا ر داوا  لدم ا كذ ،راتؤا  

  درا ر اطا   

1درادود ا .  

 -دود اا  ت اؤن أو اا  رذ  دراذه ا  ت ذين او ا

  ذه ادرا ود و ار   ن ات ارة اط  وز ادري د دة.

 - ردود ااا رظ طث وار وداا وا ظر إ د ،دررب ار وا

.دران ا ض أ  رة ات ان ا دود دد ت دراا  

 -زدود اا   تض ا رةز  دو ،دراراء ا را زدة اا  ودا

  . 2019وث ور ري أ ل) و ر، ون ذا 15دار  ر (

2ل . ان أ ن  رث اا  وعوا رض ط  ،وو   ول إوا

ر وزدة دت ارب ا ظرةوظرا ط ووع درا واذي دف إ ر ا اوود ن 

دا ل درا ن ،رزاا  درا  (زو ) ردء ا طت ان ا  

ن ذك رض  ا  درا ، ث د ذا ا ن أر ا ا  دة،
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ن ا  تو  قن طر  رةظر او  وم و طرو ،وم اا  

 ن ا قت وار او ذا ا   ،دا درا وإ و و

  ووع اث.

3 ل . او  ،ث ا ا دات ان و زءا أو  ل وذج ن ر

ا  زءب أو اذا ا ،را  أو و    ،ل ا ن درا ث

 ط وا طر   را د وو ،راد ال أ درا ا ) ر17  (

  وزة طن  ادري وز د دة. 

  . أدوات  ات4

     -  ا  م ا ،ودى ا م وران ا دزو رو ن  رو  ا

ث  رد ال وع ام اذي  ن إرا إ ووف و و أم اون، وذا 

 راد اأ  تراء اإ رد او ،ر ال ا ن رن ا   ط 

.دراوع او س ل ان أدق ا ف  ل مل ان أ ذاو ،ر تطت و  

 -   ظزل ا رام ز ذاو ،زم ا  داة ظا  ا درادت اا

 د ث ،درام ا تط ر اا  ل رو ور ان ا را ظو 

.ا 

5لء واب اأ . 

وع اب واطرق ا د  اث   ول ات، و وء ا ال        

 درادت اد ام، ودف اق ا  تؤف او ا ن ا رض ا 

ت اط  راءة ل ذيا ،وب اا  راا  لم ارا ر  أو 

إ دت ووو ،م رط طر اظري وا ن ف ؤت ا ا رض 

 .ص اا  

   ظرة ار  ازار

1رزاا  ررة اظ وا . 

 د ر ل ات ر اور، و اوت ا  ار س ظرة اد اة ل      

أت  إ و أم طور ات، د ن ار رن ن ات ن اذاء 

  واس وان، دى ار إ ارن ن ا وام وواب ا أرى.
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ا  ل رن إن ا  د أنر، وم اذ أ رزا65%  ل  %85إ وا رزان ا ن

ال ون  ر د، إ أن ود ا  ر  د ال ت  ض وت 

ر ر15ا.  

 وات ا  ردة ا زادت  ر ع أنوت ا  م زل ا رن ان ا ت

ا  اطع ادي  أدى إ ار أر اروت، ر اد ازاري ود اوى 

،طدة ا ر وزادتر ان، وا ا  ر حأ  رولر ات أراق ارل اد او

رة روت ن ال او ن أل ار ون اوى ا وذا أم ادان اد

  ،ررة اظ  ءل ان أ  ر ن دوا  ت  ن ،راد ع اوا

ن، أؤوض ا ل ن ب  زءو ، ر  تر والن ا روات وأن ال ا 

ارة د زادت  دة ار ل ق  ص ا اد  او ن ار ن 

  را  ووا واد ار اع أار أ ،دي وان اطذات ا را

ر وات ا ذاو ،وطا ا  .طرت ا  

  را  تد ا ونؤوا د ت اب ان  1995و22%  17إ%  1999 ،

 ض إ7.5%  2009  كذ ض م ،2013  ل5.03% ثا  م ا دراوا ،

أظرت ا أن و رت  ار أرة زار   "5080  ،ن ار ت ج ودر ورن"

 36%   زان و 32%  رفطا  را  ت لا رت  %11، ون اأ

 ط رزاا  را  أن  دونؤ راءأن ا إ ،و 16 %40 أ.   

2 . رزاا  را  بأب أد ا إذ   رر اف وراء ا دةد ب

اد ام وارز،  إ ض اب ا، ا وار  ،ذا اق ول 

  د و ب ار اذ  

- م ا  رأ  وارداتدة ادرات وزص ا .د ا 

 وء ال اوارد ا ل ادي ن أل إداث وازن ن اك واج. -

 ارع دت اط ب دم ور ب ل   ظل از ا ر  اد. -

  إ ال دال اؤت ود وم. -

 ن اراد.وء وز اروات  -

                                                           
2013 de F.Louali, Donnish Journal of African Studies and Development, Vol  -Trends of poverty in Algeria during 1962 15

02, N°01, January 2016, P 01.  

ج ودر ورن، اد درات ظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا، اط وام  16 

  .19، ص  ،2014وان 12ا وا، ادد 
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ال ار ا ر ات ا د اب، ث أرت ان  ازوح ورك  -

 .واا رو رك او د وا  نن ا ررف ا  مم وأرا 

- طر ا وا راف او دت اؤص ا .د وض دوا 

 ، وذك زد اك.2017ون    40او ادورا وزدة دد ان اذي ق  -

 إ  ،ظروف اد و دا  ر رك أن ا ن دون روى ا  أ

   راد أ ق بأ  

-   ل ث ،رةوى ا  لدذ  18000ا ذار و دد ازت 2011دج ا ن  ،

 در ان ا لأ  ن لن ا ك ذا و أ  ،فا واد إض ا رأ

  اذور، راء  اطع اص و أب ود  ل ال.

- ض ا زإ...ر قا ، ب رضب ا لن ا ء 

 رة ارال وا  ا، وذا رة ت اطق. -

 د اوى ا ء  طرم ل  ب  ودودة ادل. -

 أن ار ظرة  " ط  ار اذي " "Louis Oscarوس أورذك ادم "

   .17وار ال ن طرق  ا ا دال ارة

أي أن ظرة ار  د  وار ال ذك ل ن ن  رة ون ار راث ر ان 

  ن اب. 

3ريزاا ا  ررة ات ظب  . ا ا  ررة اظ واا إن ا

   ر وآ  مرة و ل  

-   ر أر ن دو ،رب ورل واا ،ر مرار ا2013ا   زاد ردل ا أن

14%   ر2012 ا رل اوان ا ن ر ،  رزاا  ردة از  ت

  .18 ظل ب ءات  ور وب طت اب اطل

روز اراف دى اطل  ا ن ام وا ا دال ارة وا  ،د م  -

 اروت او.إ ارع وول ادرات واؤرات ا وف أواع 

ار اطق ورة ال ا ورد اطل   اء ن ؤوم وازام اه  -

 ارة و ور ات اء.

 ظرة ارة ار ر وروب وارب اوت  ل اوول إ ا ا، إذ  داع ن  -

 . ن ذير ا س را  مرن ور رن اروت ا ن مأر 

-  ن ا وزةت ان ا دم كذ ،لا و دمو ذوء ا  صا  د

 .دوء ارة وع ار ندى ا ا 

 ارب ادر واض اوى ا طل.  -

                                                           
 17 ز اردي، ان ا د "را ووروا  ر "دراا  ،ر ،درا ،وزر وا ر198022، ص.  

  . ،22ر ق، ص ج ودر ورنظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا، اط وام  18 
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  ار  اطل وذا رض دة ا وور ض اطت.  -

4 لط دررب ار وارة اظ . و ل ن ذام وا  رزاا وا 

ن ا را  رزا رة دوراب او ، تل اب دا خ رو ل ن ،ء وى ا

و ل اطت ارور ا ج إ اطل ام، إ أن ف اف ا ق ض 

  ط   ،رةر اض ا ل تد أ دردوات اس وال، ا تا

  نرم، و دة درات ارج أو لن ا ثل اطن ا رطر ا ،دة ل

دأ اطل  ار واب ن ادر   اطف إ درة ده ادرا ، إذا ددت 

واد ا  ...إ، وذا اب ظظ  ام، وود ل  ام، و ض ا

د  دوا وأذارا   وص ن  ام وام، ود ن ارار ظرة ارب 

    .ل ادا ل وار اا إ  ؤدي درا  

ط ار،  2012را ت   ب ات ا أدت  اظ ا طو د د

 ،ل  13إ8  ون طل زار راوح أرم ن  3.1ون طل ون م  13ن  رب 

 15.4%   وى ن لطء اؤ تب أأن أ أ درات اد أم، ول اطن ا

ف و اق  ف در او ادر زار أ م ل أر ن  دود وض دا،

   .19و رب ن ادر ون 

"، أن ظرة ارب ط طون  أد رس ا اوط  ا وطور اث "

أو أن أرم س وت ازار ت ن ادر زداد  دارس ازار و د وم، ث 

  .20 ا 20 ون ذ ل ا 10أف ذ رون د درام و، وو  دل  500رم 

رث واد اؤ ق ذاا رب ورة اظ ر دور  ل ،ى  ت ردول ار أن ا

  ولدارس دون اذ ا فن أوأر  رب  در ر  ت أر ا إذ ،درا

 صم ا نرن ا   دد ن  عء ا و ، دة21.  

 ظرون إ راد اإذ أن أ ،ل واطا   تا دررب ارة اظ  لو

ارب ظرة ار ودون أن  ر   ء ا اذي طور وزدر م وام، 

ا طم وراب ار ر ررب أأن ا  ،لوا رو ا وت، واودرات وا

ون  أرى ظرة ؤر  اد اد، إذ د ار  اورد اري ام ن ن ل 

                                                           
  .22ار ، ص  19 

https://www.ennaharonline.com/?p=703510  20.  

Le décrochage scolaire : diversité des concepts et unité de la problématique, A. Memaï, revue de la recherche en  21

éducation éditée par l’INRE Algérie, N° 14, Algérie, 2016, P-P 15-16.  
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 و ن وو   ول  ، را طا  دن ا  كذ ،راتا

 ن  و  اب ارف وارات ن  أرى، وذا د ؤدي إ زدة ار  اوال

دال ا ره  ارات وارات ا وم  أس ام وادرة  ال 

 ولل ا  ا و وال طأ د إ طر  ،وون ا ا د اا 

 .وطد اف ا أن  ن ذاوطن، ورج ا  

) ط س اد اد أوîle de France ربذ اأن ا ،دررب اول ا رهر  (

  .1ن أراد ا، وون أر ر ط ن ره اراد   ول 

"  درا ادا ول ر ا ن ار طت  إلن  أت اث "

 ت اض ا دوث  ل ر رد ا ن، إذرظن ا د  ك م أنوا

ا د أن  دل أا و ،دررب اوب وارب، ا ب ر و راد وى ا

   .2وح ظرة ار  ارة وا، وأن ل اؤرات ؤد  أن ك  طرد ن ا وار

   .2وار

 وادة ن ادرات ارة ا أدت  أن ا وار ران  إ ب وارط  ر 

إ زم اظرن، ذك د أن ر ار وب و اراد رورة ام، ون أل أن م 

طع ام  د د اذ   اراء ب دم د   ظل از ا ت

  ادروس او، إذ أ ت  ول ار ارة.

أ د ن أب ارن م أص م وا م، وأرم دن ن ازام م ادن 

 ،ا  رادة ا ن دز رذا او ،طن ودا وإ دة ا رن ودروض أن و

 و  ل ،وِن«اد ِإ سِْاو نْا تَْ و «)طور56 ا ( 

 . او ال أن د ا  م    ام ف ادات 

ل  رارض وا ت وا 

1دراا  راودص اا . 

اوات ا  و ان، اوى ا، ا ا...إ ،ث د  ل        

  ن  ) ر17) مدول را  تول ا ص م دو ، (01 ( 

                                                           
032, île de -Communication sur le décrochage scolaire, V. PECRESSE, rapport pour le conseil régional, CR N° 2019 1

France, 2019, P 04.   

 2 "دا رات اؤ  م "درار واا  ددا ،و ور تدرا  ،لإ  ت85ط02زء ، ا  ،

   .271-270ص -، ص2014ار ززق، ر، 
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 ا ا

 م

س اطل 

  ارب

اوى 

  دد أراد ا  ن ارب  ا م

17.65%  ،ط

23.53%  ،أرا

 58.82%ل 

أزوان  د 

  اة.

  

  

  

  

ت  23.53%

  ل

ن  76.47%

  اذور

دن  70.59%

وى ادا أو 

أل، ل 

29.41% دن 

اوى 

  اوط

  

  

ن أراد  23.53%

ا ل 

 11أرم ن 

 ،35.29% 

ر أرم 

11 -13  ،ن 

ر  %41.18و

  13 -16 ن 

04 () رادأ  

  ت) 04أراد ( 05

  ت) 05أراد ( 06

  )ت 04أراد ( 07

  أراد (ن) 08

09  ) رادأ(  

  

 

  

دد أراد23.53%  ن ل ادول ظ ن أب ات زد أراد ن  ،ث د أن           

) 05 ،رادأ ( 29.41و% )  راددد أ06 ،راد( %23.53) أ  راددد ا07( و ،

)  ن ون ت ا08(    د رادن  ، %11.76أ ظ كذ58.82%  لطن ا

  . 16- 13اذن زد ر أرم ن  %50ل  ، 13ارن ن ادرا ل أرم ن 

و ص اوى ا م ظر ا أن أب ات دن اوى ادا أو  دون ذك، 

  ذال %70.59و ،29.41% ،طووى اا د  رؤ م وى اأن ا  دل  ذاو

ا  ف ر أ را  دة ل أو ا م ا ،درال اا  مء ور

.دراا  مزم و كذ دروسا را ءم أوم ود ومو ،طوار اا  

 ): يمثل المواصفات الديموغرافية للعينة01الجدول رقم (

من إعداد الباحثة بناء على المعلومات المستقاة من  المصدر:
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ن دت زو أي أر 23.53%  ،ط و %17.65أن  أرزت اون ا ا ن د 

  ن ش ا  أزوان وأن.

، وذا  س ن س اث % 23.53ارن ن س اذور ل ن  76.47%ذك ر ن 

 .ل وا ورذدد ا ثدد ا ق ث ،وما   رت ورة اا    

2 . .درات ار وء  ا 

         ز   ،رد وت  ن ر اا و ون ل ن رةم ا  ثا 

اق و ارف، ذك ون ردة دا  اء ورة  ل اف، ور و اوخ واذورات 

 را رواذه وا ل رب و ن كذ د درات، وواع اف أردان وب ا ل

اظت، ول ادرا ار  طرح  ن ا  اء ارن وذك ات، ن 

ا  طل   أرد اد ن ض ات ا أد  اطل، ون  أرى ت ض

  ارن وأرى  ء.

ال ات اطل د إ اوء إ " ا د أنار او   ا  وء. 1.2

ا "  

       ا  ءت ار او  ءدرة ا دى ر  داا  زرم ا ،درا 

ود ال و إ أن أب ات  ط أن  طت اء ل ، وذا ر ط أو 

، وأم رة ارف ا  ب ات دج 20000ادل اط اذي ه اء ث  دى 

ل وال اوا ف، س، اء واذه ا ل ل ط  تب ا ،م ...إل، ا

   ك ات ا د أء ر.

و اق  أرد ر إن ن ك ن دم  ض ارف، ود م اد ن أن ض 

دة أو لن أ ل ونو نرل اطا  ،را  ت، اا  ل ،م

  ظ  ل أأط  ط ء ودى اا ت إ ن  ،إ...ء واا

دات ن ض اوظن  اؤ ا ل    ات د ا، رن، 

ذه ادات ظل  ر رة ارف، ن  أدت إدى ارال ادول ادر، إ أن 

  ،دوع وا ا   وت زو د ه ذيري اب اراأن ا ن أ  ل و

ا  ن ا اطر ل   ض أواع اوت، و  أ أن أد أ رك در

  ر ن أل دة أ وإو وذا ل أن و أ ل ن.  

 ادرو ،م اول إ17 ( ر ( ون  اطل ارن ط ت ا أ ن ن 

  م.ودة   م دروا د ادرا ن أل او ل %29.41أن 
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  و رو ر ر ،و ع طرقوا را إ د د لطت ا لن ا دن او

   رامب ا  ر ندم ا ن دا ن إذا  ،    ولل ا

 ا  را  ،دوازع اا .رور روا رورا ط رو لن أ   

.وا را   د سذا ا و  

دم ار وارو ن اطل ن  أن ا د أن " ا ار  ا  وء. 2.2

  "ؤدي  إ ط رء اوء

ن ات واء ول اؤال اق ن ا د  اطل ض ارا ت إ اون      

 ت ا د ،لط ب از ارا ل إوا ، نأ ر إزه وا ،رووا

  ت ث د100% ذه ا ل رةن ز  ونرو مدوا أن أ بذدا ا  ،ن

أ إ ار  ل اف، ود  ض ات ارى ن ل اطل ذب ب رة ادم، أو 

إ اوت  ب ادوو وار، أو ا  اوارع واز، ون  أرى  أن ض اطل 

ون اد دران ا نرا  ث درا  من ودوا اد دو ،ون ار و 

)09  ت أي (52.94% م ن ،لأط أر طون   ت أيودرات وان  %23.53ا

ب ، ون اب اذي أول ؤء اطل إ ذك ت إ أم دور ول  ض ااأراد 

ارف وطم، وظر ر م ودم درام واطم  اط ار ورة دة، م 

.وراص ادرات واا رو كذر وا  لن أ رفب اض ا ل ن ما  

ا  بوا ،رة در ندواا ب إا ر ن ن وم وأ و را ء

م   وم  واد ادن وار ا ،ء ؤو  وال ن ذه 

 .ا  كذرة، ول واطا  رةط توارث وا ؤدي إ أن  ن ؤوا  

 ردى اك أن إذ  دو دردروا ام ووا درا م ن أ  راد أنأ  ن ون

 ار ادا، أر م ان  ن اب (ن وودان)،   أن ان ن ر اون 

درا م ل ؤء اول  ار وا  زة ادرات، ط ذه رد إ ر أن ا

  ار ل ت اطل ارب اس. 

.ا را   د دم و  

اظروف ا ا طل و ا د أن " ا ار  ا  وء. 3.2

   "ات م  ال ن رزه

   ظروف ان ا ت،  أا  ن مم ور دى ورأ  د و تذه ا 

إذ  أم ون ت ادر و اردان وارات، وأم ون ل اء  د ط 
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ن ا ك ،فوع ال أو وداا ه إول ان د و زارة رطء ار رع اط

واة ن أل ب اء، أ و ال ن ات إ اطرق وار ن اظروف ا، ود رت 

 100%  تا) راد اب أر أل أا و ،و ظروف اوة ا ن نون ا

ر وراء  د أرق اء وأص ن رزم وام واء) أن  ات واري ا

) ن ا  دران ا فول اطد اأ  ث ،درا09  ر  نره اوات) و

  ا  وم ل   ل ،300  ب إذك اذء، ون ا راترات ا ب ر

ل راء اب واز وض ازت ارى، وف أ د و  اء   رام ا

اول وازق، وأ  ط ارز د را ادروس أو ار ت، وة اء واطع 

  ون ارز. ار رء واظروف ار  ا ط  ل 

  د أنث أ ،درا در ب ن را ل ررب أ لط رىأ   د وو

  مم، وأا  رة ؤوض وار ب ،دروار ارج أ  د ده تظروف اا

 ا إ  دم أ ظروف ات واا ن ا  درت ار ، لن أ 

 ن، أرره ا ن ر دا  ول وطول ا ،ت ا  را  ت ار وا

وات وأ أل  ء ال ور م از واب ول  و روري ن أل اء  د 

  .        اة

  دتن أ 64.70%   مرأ ا را دوان ا ن تء وا  رتظروف أذه ا أن

  رك د ادرا، وأدوا  أم م ووا دروا ادر و ت ظروم أن.

ول دة ن  أن ن م ذك  و ظ ض اطل، ث اد أن ام 

اول  ب ل ر وراب  ل ات، إ أن إ اون ات إ رأن، ك 

 طن ا ون تا ر ن فن ا ل ن كو ،طذه ا ول  قوا د ن

وا ا  ل ن مك وذ ، دة بط  ل ان ا رل وات ات و

  ن ار اطرق واو و ال ذ ار دل إ اوت  ادارس وات. 

 و دة و  زارة تط ر اطا    كذ ف و01/02  ر2019 ،

ود زادت ن ة ذه ات ا دت ض اث، وطت ض اف ورت اه ض ازل، 

 ن ا طرا  ، مأ  ءرت اطا  طل ان أ راتن ا قطرق ا

  .زرم ان أو  

 ردوت اب ا و روض أوا    رات اول ا ؤ ن را و

ن اء، واوت ا ا  ا اراء (ا وط)، ث أوت اؤ ا ء 

أرد ر إن ت ذه ات د ن ن ن   ر، إ أن أب ات  م إن 
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ت د أم ، ون وام  أن اؤون د دوا م وودا رم رة د اء ن 

   أ ، ل لر.اظر واا م إ  

.ا را    ذاو  

3 درا ا ا .  

 ا ا م اول إ  وء ص ا و وء ارت وء  رض         

زد " د ا اث، ث م اق ن  ارت ار ذك ن ات ار ار

درن ا لطرب ا رةر ظن ا رده "، ا ذيزي ارؤل اا  ت ا كذو

"، و ذا اس ن اول ن ار  وغ ظرة ارب ادر دت ؟ل م  "

ل وطا  رؤ رة اظ رت اد ن ر و كذو ،درا  مرك أ  مر

.دررب اا  

  وت - 5

       ط إ دراذه ا  د روا ، ن طر وارة ان ظ دا  وا 

وارات  او ون ص أم اوت ن  ادرس وض  ا ن  أرى، 

ا  

 دة ار ارة ط ف ط  ات ا درا اء. -

-  .راز أم وإرورة ا واء د  ءء واا و 

 . ا إ ال طل ات ارة وم ن وا ادرا ط اادو  -

 ور ب ل ت ارة. -

 ب  اراء ار ن ار ون اول  ا  ن ن أواب ارزق.  -

 ادل اردي راء وزدة ار.را او وز ادل ل دل وال  زدة  -

 ب  او طر را و وو ارات  ن أل ادي ظرة ار. -

 ال  طور و ف اطت وط ارة ادا وار د.  -

 ل  دم ا، ا ن طرق اء را ا ت ا  ن ر د -

 ات (ان ن اط، ادة ن ادو، ال م اء) 

ذك طب ن ام واذ أن ن  ؤء اطل وأن ؤدي دوره  وان، وذك  -

 دام أن ال وأل اطرق.

 اود و ،ل ب دوره ول ؤو ن أل اء  اظرن.   ب ظر ل  -

 .ا ّم  وز ذدة ا ن طءرس ادازود   -

-  با رر و ل طب ا   لوا . ل 
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ر ار ب روز ار ن ال دال ا، ودرا ظور ض ات اد واظوار          

د و ار ن  ازاري،  رار ارب ادر اذي  دت    اوات ارة،

رب ارة ار وظن ا  ودو رة  ت ،در طوع وروا وج إو  كذ

واول إ أن ار  ا اوودةات  ار اطت ذه ادرا اظرن  ،ث 

 ،دررب ات اد ن دزو رن طا ا وء إا إ د لطت ال اأن ا 

 در ن ثرزق،وا  ؤدي ذاوءوء ار ط إ  لطن ا رووا ردم ا  ع اوا

اظروف ا وار  ن  ار اطل  ل ادرا  ذل ام، وون  ا ،ذك

درا در  رر و زا.  

ر رة إ أن ام م  اد ن ظرة ار، وذك إذا ون  أرى م اد وو ورة 

  ب داء ن او ،دررب ار وان ا طرد  ودو و  ذار وزاد ا زادت ا

رة اظا  ءل ان أ نرظدى اإ ر  بو رذا اراء، وا دول ا ،

واد ل  ا ودت ارب ادر، و ال  ادول ارة وا ن دت 

 ر وا ر إ  ا دول ان ا دةر وازاوا ،دررب ارة ان ظ ر

ا  أن إ ،دررب ارة ال دون ظ ترودات ا  د اوا وطد ا

إ اء  ار ن ، ون  أرى طرة اطع ام ودم اد  اطع اص 

رم ن ا   ن اظروف ا واد راد، وذا اد ن ار ظرة 

  ر.    ا

وم وف ظر ون ار ظرة رط و ن اظوار ذات اط ا ،ل د ل 

اواب اد وا و ار ،ذك ل ل زار واط  او  اد 

 ا ور ن اؤرات ا ا  ن ظرة ار واط، وار ن  ادرس وض

دل  دق ا ووة ا ، اطوح وارادة ن أن رء وادم، ون  أرى 

دو ط اء دال ا ل ام طل اراء ن أل إل درام ، وذا إدم ن 

 را     .ا وا  
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 درو اراا  

 درا -1

 ارآن ارم -

 

2.  راا 

1.2. را راا  

 ط، ر دوراه وم ر ورة،  2014-2005إ ار  ازار  ظل ارا او زار رة ادة  -

 ،دوم اا رة ،ر د  ،2014  .  

- "وذ نرا ط" واأ...و طم، اراس إ روي ا  دت، ا را  27 دد04، ا ،

  .، 2016 ارن

  . ، ،2011ر1ن ود، و ا ار رون، طارب ن ام  -

-  را ووروا  ر "دراا ر، ا ،درا ،وزر وا رز ارن، ا د دي1980.  

ج ودر ورن، اد درات  ظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا "اط وام" -

دد  اا ،2014( ،12وا .(  

- دررب ا ل وطا  "رة واديا زر د نرن ال اطن ا  دا ن  درا "

،وم را وراهد رة أطرو ،ر د  ،رع ام ا  ،ورة ر، 2016.   

- ا"دا رات اؤ  م "درار وا  ددا ،و ور تدرا  ،لإ  تزء 85ط02، ا  ،

  .2014 ،ار ززق، ر

  .، 2008 ار اودش اري  وء د ل ادن، دار ازن ر واوز، اادل إ ت ام  -

  . ،1989ر واوز، وار ط ا ا ار، ا  اوز ام -

  . ،2004ر واوز، وار ط ا ا ار، ا اوط  ام -

و ؤن، ارز ار  ت ا ورص ال درات طر  اراو ادي وا ادا  ادول  -

  . ،2013ث ودرات ات، روت

  

2.2. ا راا  

- Communication sur le décrochage scolaire, V. PECRESSE, rapport pour le conseil régional, CR N° 2019-032, île de 
France, 2019, P 04.   

- Chômage des jeunes et inégalités d’insertion sur le marché du travail algérien : analyses multidimensionnelles et 
expérimentation de Lamia BENHABIB, Thèse de Doctorat, université de Paris-Est, France, 2017. 

- Le décrochage scolaire : diversité des concepts et unité de la problématique, A. MEMAÏ, revue de la recherche en 
éducation éditée par l’INRE Algérie, N° 14, Algérie, 2016  

- La pauvreté de S. Agostino et N. Duvert, Bréal, France, 2008. 
- Microfinance et Pauvreté : Quantification de la Relation sur la population de Tlemcen de A. Smahi, Thèse de 

Doctorat, faculté de la science économique, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 2010.  
- Trends of poverty in Algeria during 1962- 2013 de F. Louali, Donnish Journal of African Studies and Development, 
Vol 02, N°01, 2016.   
 

 وا ارت .3

- https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants. 

-  https://www.ennaharonline.com/?p=703510. 
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صا  

ا ٫ إا درادف ا داما  ن قا را  روا   ض

ات ذوات ا ا، وأرت ادرا   د ر وادة،   دى ؛ اب 

) وا10 ، بس ا  ر تدر  ن واا ،ا ن ذوات ا ت (

ام س اب  و ًداف ادرا٫ م اث م  ار ا ارو، واد

وود روق ذات د إ ن وطت )، وأظرت ا1998 ن إداد د ارن٫ و د اد (

س ات اس  ٫در  را و ديوا بدي اس اا  دمو ،

ا وراد ات أت درطو ن روق ودب وس ا  دي٫ وان اا  ر

 .   

.ا ت ذوات اب، اا  ،روا ا را  ت اا  

 
The Effectiveness Using of Spiritual Emotional Freedom Technique in Reducing Anger as 

Feature of Girls with Hearing Impairment  
Dr. Zuhair Abdel Hamid EL Nawajha   

Abstract:  
The Current Study aimed to verify the effectiveness using of spiritual emotional freedom 
technique in reducing anger as feature of girls with hearing impairment ,and the Study was 
Conducted on a Single Experimental Sample of (10) girls with hearing impairment, who 

Obtained high scores on the anger as feature scale, To achieve the aims of the study, the 
researcher designed a program based on spiritual emotional freedom a technique, and using 
anger as feature scale prepared by Abdul Rahman and Abdul Hamid (1998), and the results 
of the study showed that there were statistically significant differences between averages of 
scores of the pre and post measurement for the experimental group in the anger as a feature 
scale in favor of the post measurement, The results also indicated that there were no 
statistically differences between the averages of scores for the experimental group’s members 
in the post and tracer measurement on the anger as a feature scale. 
Key Words: Spiritual Emotional Freedom Technique, Anger as Feature, Girls with hearing 
impairment 



 

137 

  2020 -ا او   – اماد  

  

دراا د  

  مدذا ا ء دواس، وا  ر، وا   ،ا  مد مررآن ام اا

 و  و  ،دةد تآ﴿ ا مَ لو َ ونَ َ مُطوِن ُأ ن مرَأ او

]، در ك ات د أن ذا ارار٫ وادم ء 78 [ ال ﴾ْرونَ م ۙ◌ واَْر واَْْدَة 

 ،ذه ا أ  د طور او ،ب ادراك، وام، واا ل إدا ر

.ل اوال وادة اوز ،را  

  ردا  د واس ام ان أ دةوا ا  دف  ووا ل نرا 

وارات ار، ون  ،ارات ل او ظرًا و  وا ال ،ااة 

وأب ات  ،ر ا ا ن أد م  ط ارد اش  ارن. ون

 دان ادرة  ام ب ام ا، وذا ب   رب ا ا ب ان؛ إذ

أو  ، ًنأ. وأ ًن وع ام واء اأو م ارات ا  ٫وام ٫ا اب ام

ً ،ًز، ًإراد ،ً أو، ًرن ،أو إا  رء ان ا و ،و2010. (ا 6 (  

 ا ذوي ا  د أن ا رت اأد  لت، إن ان ا را 

  و ق ط ا، و  و ق وال ا اط ق ً، و ذا 

) أن رن اق  ًن  ا ، إ 1992اق ذر د ازز اص (

  نطن ا وه ت اا  ًزا  د ث ،تن ا ر ر رأ

 أن  ب   وا ن ت  أرا ادن ن  ون ظرو٫ وط، أو 

 طون اوال  ح، ار اذي د د إ اد ن وى طو ً ل٫ 

 ،) .ق2002وا 37.(  

ون أرز ات٫ واطرات، ا   ذوي ا ا وت اب٫ د ت 

) إ  د، أن ان  ًون دم ادرة  ط اس  2003درا رت (

ادوا او ر٫ وس وت اب، واورات ا اددة  اد٫ واور٫ و

 ،ن. (ارط٫ واق٫ واص٫ وا ورن ا 2016ا 196.(  

وأر رًا  ة ان  ، و ة ذوي ا  ٫ور اب ن أم ات 

و ، در قن طر دو ن أنو ،  ره وا بواا  س د

اوو، وا، وا، وارو، وراوح دة اب ن  ط / إزج ر (اب 

وارر (اب )  د ون اب  وال ور دا  ٫) إ اب ادد

 داتوا ،ر ال اط وررة، وات اووا ،طج  ٫ر ا كذو

 :Shahsavarani,et.al.2016ال، وازو، ورق ا، وام، ووء ا  .وال ر ل

355)(  

رو دان1430( ا 11 ( رةا ط ويا س دىون  ؛ر رازدة إب ز

  واطرة . ٫أو ل دوا ب  أب ان ط ٫أو ظ ٫إ ر ر ،رناد

 ،وووم ام ا٫ وا  وذتا رات ان ا بر ا د و

، وام، وا ،ث ت ك اود، م را إرد ،دف ادة،  اف

وض دت اب، و٫ وإدارة و  ،وث٫ وادرات ار ،د أن ك وع 
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 ارد ) 2000 ارا ارد ا ادت ض دة اب، د ت درا ر (

دا رات ٫اا  بدروا ٫ا  دبوادة ا ض   ن  ،

) ن٫ و ت درا2006 ن (ا  مج اا رات ٫ا  بدروا 

ب ادة ا ض ) ريدم ا2008، و ًر ( ت ا طر بض ا

وك ال اد را دراق (اد اراش، وا ت دران 2017، و ( 

) 2017، وت درا اوادة (ن اوال ا ؛ت دل اوك  ض اب

 ت درا ، ا ون اف  ٫ر إرد  ر و  ض اب

  .ر إرد   ض أراض اب ف ن أر2018 (ء ادن (

  ذرة، و د ضب، وت إدارة اراد أن ا ا را  ثوا

دم ارآن ارم٫ وا او اطرة، و ت ادد ن اء ان، و ذا اطر د 

ً ً زاض ؛ا  ن بدة طرق اب  ٫وأول و بج ا ، 

أ  رف ون٫و  ءوا، ود و بج ا؛و   نن أور  وم 

ان. واب ازو ا،    أر اد  اب اري أو، وال ،ام

ا)وي2001 354 -355(  

وو ن  ،ووازن اس٫ أ ادن  ظ  ٫دد ن ء اس و ذا اق أر

ق إ ، اذي  رءود،  ،ًدن ل ة ان  ؛واطرات ا ،اراض

  قطت اا ر ط  زا ظ قا   ً ندل ار ،ؤا

  وا ًد داد روف ن ما   ،   رو م طررآن اا  أن  دؤو

وره، ول رو، ووظ  ،و ز ودا، ورف أ ،ذات ر  ان  س ان

إدرا ،ر ره، وذ ؛وا  ًإ  رآنر ا رض د أن ن .دًاد

،)2005 266(  

وأ  ً ة ان، وارار ا، إذ ل  ،أوى ادنن ا  ود ادن

واد واذر،   واواط اظ ة ا ،دات، ٫اواد  ا ادد ن

وادراك،  ده ط رو  ،واوع، وادر  ٫درت، م  ارد ار اب

ط وروا ،زا   ث، دوء ،واوا،  ،روء اوا ً رًاأ  أن 

  . ض اور ق، واور، واب، وازن، واص ن اب

و او ارة ظرت دت إرد٫ و دة، دف ض اطرات ا، ون 

 ا را  تدذه ا رزن أEmotional Freedom Techniques،   زر وا

 ن، وم ا  طا طرات ا  ترل ا ن كوذ ،ت ان ا ررا

طر ذادة اا   تد أر  ، وض ا   تدران ا ددا

 ، ووم  ار ا واط، وابازن، واب، اوف، واق، ا ن ل 

رات اط و، واز ادي ، ج ارر ارض   ن ،دل وز

، ودة  م م وى ادة ا رد ل طق  ار ا، ود، وذك وام

 ل ن ،(رةا) در دة، و دد اا درذه ا لو ،(ر) ن در دأ س

  ور ن أ در ن ادة.

 Bach, Groesbeck, Stapleton, Sims, Blickheuser, & Church, 2019: 2) (  
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 را    داا ووا ورات اؤن اط و ضا ،ا

از او، وذا  أظر  ص اور رن اط  ،ت ت 

دغ، واض وت  ا ا ارة ارة اطط ار دغ، اض

)  (روون ار) وزون، وور24ا% رضد ا (.ا را 2016: 389) Clond,(  

وا طور ار ج اراض، واطرات ا ، ارة ا ،د أن 

  ص وا ،را را  ،ا را  ر د إ  ، بك أ

وأد ورة، و دك در ام  ام، ون  ،، وردد أذرراءة آت ن ارآن ارم

 و لُ) .وذاترأ او ، ث م ،   ل را م إذا أوى إو  ل ا ولرا

، م    أطع ن ده، ث دأ اَ َأد)، و (ُل َأوذ رب اََِْق)، و (ُل َأوذ رب اَِس)

رأ  ده.   ٫ ن لأ و ،وو  

ؤ٫ ودراا   

  دان ،ب اوا ل  رطوا ،ر ات ذات ان ا ا د ا

ل ات ارو، وا  ،د ون  ً ا د   ادد ن ات ن 

ر اس، واق، واب، ظور ادد ن اطرات، او، وا ،ن ل ادوان، و

ر ان أو ،ن ا وفذات، واول ا زرص، وا ورط، واؤم، وار، واوت واطرا

 درةدم ا بب ا د ل اوان ا رك ا ،بت او ًو ن ا را 

 ووم اذات ا، واد وء اظ،و اوال  ارن،  ٫اح ن اذات، وامو ار،

  زل، و ازواج، وارص ا درةووغ اودة، وت، داف اع اذات، وإق ا زداد٫ دو

 إ  ود لوا ،ا ت ذوات ادى ا ت اطرات٫ واك ا فو

 ظرة ا ا ة ا، و وء  ات ذوات ا ا ظروف ادة٫ وارب

ا ،د ول ال اب ن  إ   س،  د  ن ذه ا ادد ن 

ات ار، وا، واط، و   ًق ذره ٫  و إ م 

ا و  ب ،قطا  دب إرق٫ وأطرا را  ،ا ت ذات ا

ا ارو اد درا ا ،ذه ا ذات راب ددة،   ط واب 

س ارؤال اا  دراا   دد و ،وأدا ،ورو ،ر    داما 

ا را روا   دى  بض ا ؤالن ا ق؟ وا ت ذوات اا

.ا را س ارا  

1-  إ روق ذات د دو لن  تطوبراد  رأ ،ن اا  را وا

  اب ؟ س  وادي

،  ن وطت رب أراد او ار  ان اديل ود روق ذات د إ  -2

   س اب ؟  او

  ادرا أداف

  إ   ادرا دف 

1- ن ا فان اا  را وراد اب أت رطو ن روق،   ديوا

 بس ا. 
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2- ن ا فديان اا  را وراد اب أت رطو ن روق، و  ا

 بس ا.  

دراا أ  

ا  ا دراا أ   

-      و ، ن  ت ان ا و ،بل ار ا ن أ دراا ن أ ل

در ق، وإزج  اد ا، واري، وا، ودر وار ارام، وأل اف،          

 ود وى اور ودة اة.

 ادام     ا ار، ا وت ص   اد ار  ن أ ادرا ا درة -

 ا را           ن ث، وم ا دود  كوذ ، بدة ا ض  روا

ا اط   ق اق ن  ك ا، وط   ر؛ زز ادرة  

، وذا د  راط  اوك ا الن  ول وإدارة، و ر اب، ،اس  ط

و ط ن  را دا  ً ًد دراك ا ون. 

 أ ادرا ا   طر ،  ت  ت أ، وطت  ت   -

 ر  ،طر ا را  ن أ و ،ر  وى د  دةوإ ،إ

إ،  وذك ن ل اص ض ات ارآ، وادث او ار، وض اد٫ واذر  

   م وا ،ا را  ت  ن، وء ادات ان ا دةوا ،

ا ٫ و        راددى أ بدة ا ض  دة از  ن ث ،ما را 

ا، وأ ًن اؤل أن د ذه ادرا اطرق أم اء، وان إ ل اظرت              

 . ا در٫ واا راوا ،را ووا 

  ادا  ن ات ذوات ا ا، و  م ل ام     ن أ ادرا -

ا ث، وادرا  ،ود ا د أن ذه ار م وذ  ام ادرات      

 .ار٫ وا در اطوب، وذك  دود م اث

درا اون، واون  ل ارد ا  ،طق  ار            د د ن ذه ا  -

  .ت ادى ذوي ا ت اض ا دف ،ا درا دا روا ا 

  ادرا دود 

   ادرا دود دد

ات ض اب  دى ارو    ار اادام   اوو اد    

ا ذوات ا.  

  ظ ر ا اد   

   2020م ن اث ار از اد   

تطف ار  

ا را Emotional Freedom Technique   ن رة ن  وو  لد

 رج ار ا،وج  اض،وار ديز اداموا كج  ، وذا  تر

)، ور اث Clond , 2016: 388(اط ارة  طق ددة  م ا ط. 

 ًراإروا ا را   Spiritual Emotional Freedom Technique  ر   
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  ت روران ا  ،وءول اأ ةوا، ،ردو واا ر، وذوا ،دوع، وا

  ازا، واذ.ن ا ، ودك رات اط ا ،دف إزا ار ا، و

ا   ب Anger as Feature )رر فر ب س1983و (Spelperger  دد ما 

ارات ا ر  اوص  اب  وت دد، واص ر اب ل  ل 

ث إرا ًدر ا )، ور ا9 1998اواف٫ أو  ب (د ارن ود اد، 

.ا درا دمس اا  ا  ل 

 ا اHearing Impairment) شا رو 2000 27 فن ا راوح و تو .(

  ا اط، واف ا ادد دًا.

ت ادراا  

  ادرات ذات ا رات ادرا ا  ،ورن رض اث 

ا را  تدا  تدرا ًأو 

1-  دراChatwin, Porter, Devine,& Sheldon (2016)  تدم إ  رج اا 

وو  ٫ا ا را ج  بق٫ اب واث ا  درات اروأ ،

را ووا ،وا رج اا  تدر وا ،وا را وا تو 

ا، وا درت   ار ا، واو ا  او اط، و وام 

 ) دراا  رادر30أ () وا ،ًت 10اث، وت اون ا و ل نرا (

  تدر وا ،وا را وراد ادى أ بق اب٫ واض اا ا

واق اب دى أراد او  ،ا اض اباج ار او  ،ت 

راا ،  تدر ر  واأ رارا س ا  رتوأظ ،ا را 

 اج ار او٫ و ار ا  ض اب٫ واق اب.

، وم ). دت اق ن   ار ا  ف اواف ا2017درا رى ( -2

) ط ن ن 17طق س اواف ا، و ار ا   و ن (

 ا را   ،دراا  رتوأظ ،واف اس ا  ر تدر 

.واف اف ا  

ن در   ار ا  ج اوف ن اق ). دت اف 2018درا رض ( -3

) وا  ر   درات أدوات اوط ،ًن روود ا12  رتوأظ ،ط (

ن ان ا روق ودو دراق ،ان ا وفس ا  ديدي واس اا . 

4- ) 2018درا (Tedtman, Massie, &Goodwin  تدن ا قا را   

 وطإدارة ا ) وا  ر  دى33 ن ط (رب ادرا  رتوأظ ،

دارة ادرا وود روق ن وطت درت اط  ات ا، واد  س إ

.دت اا  وطا 

5- ) 2020درا (İnangila, , Vuralb, Doğanb , & Körpe   ت إد دد  جا

و و٫ را  ،ضرا  دى ط () ظرق اض ا  ،ا

) ط ًوزن  ث وت وي او ار 90ووت  ادرا ن (

  ل ن جا  تدر ا را ووا ،و جا  تدر وا
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ا را  ديس اا  رتوأظ ،طا وا  ا ووا ،

 اج و٫ و ار ا  ض اق دى ط  ارض. 

6-  ) 2020درا (Xanthou تد قا ر ن  تو ،برض ا  ا را 

 ) ن دران (7ا مرراوح أ ندات، ور س وا ن ص60-  32) أ 

  ار اأوت ا أن  ،(وا ت در   ار ا، و

  دة ،طر و  ،ب. ذارض ا   

ا  تدرا ًبض ا  در را تد 

1 - ) 2016درا (Avci&Kelleci   تد دد إ  و ر ترار اأ  با

) راً، وم وزم  62( ٫ وأرت ادرا وأرام ا ٫ودوام ٫ب اران

، وأظرت  ادرا  ارات ون وي او ر، وارى ط

وو ن اراض  وض وت ادوان، ، اب ار او  اب

 .اداطراب ا ء 

2 - ) 2016درا (ZareZadeh&Askari   ت إد  ددو ر ر   إدارة

وت  ، ا ا طب ادارس او وأره  زز٫ واطرة  ٫اب

ان ( درا25( بط طا وا ، و)25  ( اا و  رتوأظ ،ر

 دراج  اا  وا را بإدارة ا،  موا ت ا  ، ا ر

ر ا .ا ز از  وا رج ا 

3 - ) 2018درا (Amin, Bibi& Khawar ت إد  دا  بإدارة ا  بدرر اف أا

وا   ٫ط )96 (ن   وأرت ادرا،  ن ادوان ن طب ت اطب

، وم م أراد ا إ ون او وادوان ، ل ن س اب ردرت 

ر )48) وا ط رىا ووا ،ًو48) ط ،ًك ) ط ن أ رت اأظ

 وادوان دى ارن  او ار ر و ٫اف ر  درت اب

ن درب  إدارة اب ر ر  ة   ار ،ثاط د  ادل 

 ودوام.  ٫مدة ل و ٫اط

4 - ) 2019درا (Serin  ض  ب اإدارة ا  م ر  دد تد

) ط، 36وات ادرا    ن ( ول ات دى اران، ٫وادوان ،اب

) وا18) و ،را وا  (18 م ن ا ن دو ،طا وا  (

 وظ أن اج  ،اطب طرق  ر، ل ب، وأل  م وم اب

 واوت ادوا. ٫ار او ادم ل ن اب

) دت ادرا ارف إ  ادرب  إدارة اب  2020درا ان٫ واوادة ( - 5

ض اوك ادوا، ون ارو ا دى  ن اطل ذوي ا ا ،ت 

او ر، وارى ط، وت ا ) ط ًم م ا إ ون وي، 22(

وود روق ذات د إ ن أراد او ار، وأراد او اط  اس 

.را وراد اأ  ا روب، وان إدارة ا ل س  ديا 



 

143 

  2020 -ا او   – اماد  

6 - ) 2020درا (Hong&Kim طو ت إد ر ر تراا  مإدارة ا ،ا 

واق ن أره  ض اب، وزدة اور ن، وادة اذا ،دى  ن 

ًن درارن اران ارن ارا) ن دراا  تو52، و (وا ،ًرا 

)26( را وا و ٫)26 ( طا ودة  ،ا ق ،ذارت  اوأظ

 ادرا درة ارات إدارة ا ا  ض دة اب، وزدة اور 

.ذادة ان٫ وا  

  

دراراءات اإ  

دراا   ثدم اا دراداف ا ث اا  بن أ و ،را  ا

ا، ود ادم اث أوب او ار اوادة، واد  اس ا، وادي، 

 .وا  

 س راء ثم ا را دراا  رادء أ دراا     

) وا44 ،ر ظ  ا ت ذوات ان ا ة ( و راءذا ا و

-  (21ت راوح أرن ن (10ا، ود و ار  (ادرا  إ  وول 

23 ، بس ا  ر تدر  ن ن ، ( رادأ ط و ظرًاو

ا، ور م، واب وى ات، ان اث رة    ارة ل 

  .ت ا قط  

 دراأدوات ا  

   اب  أو ًس

، ودن رر وف اس ادم اث  ادرا ا س اب  ن إداد

)Spielberger&London) دد ان٫ ورد ا نب٫ ور (1998 ن سذا ا ون٫ و(

)15 رل اداد ار أل ا ن سرات ا  ا ،ن ارة، و (

 تا س، ورات ا ن رة ل مأ ووا و اا  سرات ا 

 =ًدث دا)4  =ً دث)و ،(ت3در  =ًدث أ) و ،(ت2در  =ًدث إط )و ،(1در 

در)، وق  15در)،  و ادر ارى س ( 60در)، و ادر اظ س (

ر م ،س ريظدق ان ا) دد  5 ت دو ،وول اا  نن ا (

  دةإ  ورت وا ،طت ادض ا راء ندة ات اظ ا

ود ن اص اور س م اث ط   اط ض ارات. 

) وا 30 (دراا  رج ن ،ا ت ذوات ان ا ق ان ا قو ،

 ادا ،م ب ل ارط ل رة  ادر ا س.

  

  

  

  دول ا1  تط اررات اس ا درا   

ل   ارات  م

   ارط
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  **0.84  و.ط دة   .1
  **0.75  أ ر ال.  .2
  **0.68  أ  ورة.  .3
4.  .طأ و   بط د دة ب0.77  أ**  
  **0.82  أب دة د د ارن.  .5
6.  . رن أ ط م د ب0.79  أ**  
  ** 0.66در  أر ظ د أل ء د م أل      .7
  **0.76  ُأ   دي د أب.  .8
9.  .ن أردر ا  د ق ر0.84  أ**  

  **  0.76 اص اذن دون أم  ق.  .10
  **0.68  أول أظ ذ د  اب.  .11
  **0.74  أر ط.  .12
  **  0.69ور. أر  .13
14.     ً ربد أن أت أر و  رط أ بأ د0.77**  
  **0.73  أر أن د  د أ ت اط.  .15

 r  وى د د دو0.01ا ) ر وي 2-30ودر (0.496  

 r  وى د د دو0.05ا ) ر وي 2-30ودر (0.388  

ا زوا خ أرو ل نطر داةت ا ب م تا  

دولا)2(خرو طر تل ا أ ا زوا 

ا درا  
ل 

خ أرو  

ا زا  

  د ادل  ل ادل

  0.85 0.77 0.80 

)،  أن ل ات طر از ا ل 0.85أن ل روخ أ وي ( ) )2ن ادول 

)  لدل (٫ ) 0.77ادد ا تل ا 0.80و   بس ا أن  لد ذاو ،(

 در. لا ا ث إن اط ذير اا ،ر ت 

ً ثداد اإ روا ا را   

را وراد اأ   بس ا قط س اا  

وا ا  

دا ف اون٫   أن ا د روحو إ ،را وراد اث٫ وأن ا ركرف اا

ارف   وق و ن ا٫ وا، ور ز اوف ،  وال، و 

 را روا م، و  اا  ططق ا و ،  دةا

ذه ا قط ن ا صر ا  

دة ا    

  داددد إ  مرو ، مرم، و بر٫ و"را وراد اث " أل ا

ض دة اب دى  ن ات  ارو ا ار  درا وان " ادام

ا ت  ذوات اط أن وو ،" ا را  م  دراذه ا

.ر   ط م روا 

•   ذه ا دفن ا صا ت ا، ،ذه ا رىن أي  وو  بلأن اا 
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. ذه اطراب ا ،م اص ن الود زوال ذا  ، ظم ط ام ل و 

ا  وت ت وم اص ن ا ٫ودش ٫وذات ردود إ ر ،ا  اطق

  اد  ط  أط ط اط  ا إ اس اف   و ،ر

  ق  رده ن اج.  ام،

•   ا ووا طث ا ن ام ا طق ور ثل ،  ب، وب ا ن، وا

د اد ن  ،ت اذران  ، وت ظ اروة ، وت ان، وت اف ان، و ت 

  أ ارأس.  (أظر ورة او) ،د اد ن ارج "ا ا"  ، ادال 

  
  

  

  

  ا ا  

داف اأ   روا ا را  دوا  رفا  

 .ذه ا قط  دةا  

  ر ان ا صا  

دة ا  ن  

  ثرض ا  دوا  دك ث و و ذه او روا ا رإدارة ا

 روف ام واع واول ا راضف اج و طو .ا ا

 د اص  ط ا، و أداةوواق واد، واب، وض دة ا واوف

، د  و ً قط ن أن را وا (م إ إذا)  قن طر أو

 (ص).رس

  ،وري  ل د، و دون روا ا را  قط رس د نث أن ار ا

ل أن وم و ده  رأ، أو رك طق ددة  ام رأس، واف، واو، وان، 

اص د ودوا  إراء ذه وار، وادر، وارب  اطو د، وظ أن ك 

ارت،  ار ا ارو ، ص  أ رة ن ارت  ط ددة 

 م، دام أ اد  ردد آت رآ، وأد٫ وأذر. 

 ا ر اا م، ون ا طا ر  ثا و ن بت او ن 

  ودا و  طا رت٫ وطراك ا  ل وأ  ،ةا ل

ارض،   و رض اة  ده٫ و وو  أوت  اوم، وذا 

ري ا  ومدار ا  رةا ا ر إ ة را ،تطران ا دس٫ وا

َأ رد ن ء اة؛ ووء٫ واة دث س ط٫ ودوء٫ و اوارح، ن 

م  اَةََ  اْوُوء ِإُ َت ِإذا  ا  وم اَ ل رولَ لر ا   ررَة

لْآِن ارُْا ن ك ر  ْأرْا م رَ ََْا م ِوي  َار م ار نْط  ار 
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ت اا  

 وا رداد اا رSet Up 

   را وراد اأ  ثدأ اا را  لرا ذ روك اوذ ،

 . واة لإراء ارال ا اووء،  طب ل

  داةوا ،ووا ذيب ام ا رد ر ذاد س أداة دراا  راد ثدم ا

 اب، و رم٫  ول اض ٫ ول - 10 ون ن درج        دأ ن در ر

 دة اب. 

 10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0  

  قط م كد ذو ،د با ر درد را وراد ان أ رد ل ن ثب اط

،  Pain Spotك دد ط اة  ل د ، وذ Set Upإراءات ار  او و اداد 

 ء ادد ارد  دربرش  3وارب ا ا إ إ  ،مم اظا ا إ إ ) رات

  وذر، أا م ا ،مررش ارض٫ ورب اوات٫ ورب ارب ا ا إ إ  ،مظا

 نر، و رق ر ن مظر ).  ار ا ر 

   ب؛ وأ  إ وو ،  إ طو ،ر    ش بد أن ا 

وارره٫ و٫ و  و، س وراه ، و .  قطم اا إ .

 ط، ورا، و، ون.

 ا وراد ان أ نب اط درا و  قل د رذه ا قط دةإ ر

  0  1   2      3    4      5     6      7      8     9  10ا  ادر اذا د اطق. 

  

  [ اوخ]ار ا اط  ط أ ارأس 

  ن بطو ، روص اط  ا  ل رأس، واا أ ط ث أا و

رد  ن أراد او ار طق ار او٫ و ر اداد، وا ن دد 

.ذار ادس ا  ةم ا دد م ووا ا ا 

َ م اد نْط  دا م  نْط  َاارد نْط  دا م   َار م

 كذ لْا م  نْط  كَ  ، ن1. (ا  ،336 مث رد 1060 أن  .(

رد  ر اواب ار اد ر ن و ارد ال ، ول  ذا ار دة  ا

 وة ا سن ا دوف، اوا ن و دا  ردن ا ،توس ا  ووا

 ،ً ن إن ط٫ وًن وا وس إنب اا  ب ،بل اا رلَ  ولر

 م او  ل ا ِإنو  بٌََْةار  بَْ  ِنا  مآد  مََأ دو اور َِخ ِإَْاو َ ةر   

ادا  َأوذَِ مدَأ دو  سَْ كِض ذرَْ قَْْ لَ َأو  ،ذير4. (ا  ،483 مث رد 

2191( 

     ر ثا و وءوماا  ططق ا  م ث ، ن طك اد ل

و ،طا   ودةوا ن ٫ادرأس ٫وان  ٫وادذيوار ادوث  ا ؤدي إ

؛ وم، ن ألو ن ذك اط ددًا  دار ا٫ ط  امك اط دام 

 ؤدي إ  ،ما  رهآ إ  ،ردا  ف ذيف اون ا ر ءدام ا

  ر ا ازوو ا ن اب.
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 10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0 

   ندا  دام رأسا أ ط  را را وراد ان أ ثب اط

 ء ادد ارد3  م ا ،  م ا ،  م ا ،  م ا ) رات

   ا  ل ء أط ر   .(د ،م

  درا و  قل د رذه ا قط دةإ را وراد ان أ ثب اط

 ا  ادر اذا د اطق.

                10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0     
  

 ا رنات ان، وب ا ،با ط   طا.  

  

  رادن أ بطن٫ وت ا ط ن ، وب ا ط ، با ط  ن ثرن ا

 ا د اد ن داد، واا ر و ،وا رق اط را وا

       10  9     8      7      6     5      4    3س ادر اذا .واو م دد م اة 

2   1  0  

  ت ط ن، وب ا ط  طا  دربا را وراد ان أ ثب اط

ذ، ون ان دام  ادن  ردد ادء ث رات (م ا أر ،ن ل ء ؤ

 وراد ان أ ثب اط  ،( أر م ا ، د ا ن س أو ل ر

ار إدة طق ذه ار ل دق  و ادر ا  ادر اذا د 

  0  1   2      3    4      5     6      7      8     9  10اطق. 

  

  ار ارا اط  ط ت اف. 

  و ،وا رق اط را وراد ان أ بطف، وت ا ط   ثرف ا

ر اداد، وا ن دد ال اذي رم٫ م دد م اة   س 

.ذار ادا  

 10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0 
  دام فت ا ط  طا  دربا را وراد ان أ ثب اط

أ اد ان  ردد ادء ا ث رات ( أوذ  ن اطن ارم ن زه 

(و و 

   راد ان أ ثب اط درا و  قل د رذه ا قط دةإ را و

  0  1   2      3    4      5     6      7      8     9  10ا  ادر اذا د اطق.   

  

 ت ا ط  طا ا را  

 راد ان أ بطو ،ت ا ط ثرف ا و ،وا رق اط را و

.ذار ادس ا   ةم ا دد ن داد ، واا ر  

 10   9     8      7      6     5      4    3      2   1  0 
  مت ا ط  طا  دربا را وراد ان أ ثب اط دام

 أ اد ان  ردد ادء ا ث رات (أوض أري إ ا إن ا ر د).
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  درا و  قل د رذه ا قط دةإ را وراد ان أ ثب اط

  0  1   2      3    4      5     6      7      8     9  10ا  ادر اذا د اطق.  

  

  ار اد اط  ط اروة

  ،وةرا ط ثدد ا  ولا ا  وةرا  صا  ن و بطدر، وا

 د اد ن داد، واا ر ٫ ووا رق اط را وراد اأ

  .ذار ادس ا   ةم ا دد م ،ووا 5     6      7      8     9  10ا      

4    3      2   1  0   
او ار ادرب  اط  ط اروة دام أ *  طب اث ن أراد

 ) را رآا د ارد  رىوا د اوااُاء نذَا ◌۟ نْطم ووُُ ِرذ َا  ◌ۗ َِر َأذ 

َا نْط   درورة ا ] .(وبُُْ28ا) ا رآا د اردو ،[ ٌَظو مء دَ سَا َأ 

نؤْ ٌرى ودوِر ودا   ءَو من ر سو] (57 وراد ان أ ثب اط  [

ل د رذه ا قط دةإ رد ا ذار ادا  ا درا و  ق

   0  1   2      3    4      5     6      7      8     9  10اطق.  

  

.راا ر ط  طا ر ا را  

  قط را وراد ان أ بطو ،راا ر ط   ثدد ا ،وا را

و ر اداد، وا ن دد ا ا واو، م دد م ام  س 

.ذار ادا 

  10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0                       

 رزء اا  دف ا  راا ر ط  دة نم٫ ون ا ،ندا  ن 

ا ار، د ًن دك ط ام أن ري ارت وة  ط ر ارا طراف 

  راا ر ط داما ط ت رى، وإذاد ان ا طووا ،ا أ

 ط دم ب أنن ا  ندد ا كري ا٫ ور ا د راا ر

ا ،و إك أن  ،ًك ال ط ر ارا د ارى،  أن ري 

.د ا ترا  

  راا ر ط  طا  دربا را وراد ان أ ثب اط  درد

ِإو) رآا د اردم٫ ورن اطن ا  وذأ   ذَ غزَ ِنَطا ن كَز ◌ۖ ِإ 

و ل  ا رذه ا قط دةإ را وراد ان أ ثب اط ، (مْا

    4      5     6      7      8     9  10دق  و ادر ا  ادر اذا د اطق. 

3      2   1  0             
  

  

 ط أ  طا ا رداا  

  و ،وا رق اط را وراد ا ن بطد، وا ط أ ثدد ا

ر اداد، وا ن دد ا ا واو ،م دد م اة  س 

.ذار ادا 
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 10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0    

  ن در  دا ط أ  طا  دربا را وراد ان أ ثب اط

) 3ا)  درة، وا (3) رأ رة، وا (3 وراد ان أ ثب اط  ،رة (

در اذا د ار إدة طق ذه ار ل دق  و ادر ا  ا

 اطق.

     10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0  
  

 راءات اوت واا ر  ا را  

  ط ثا و" وتا طThe Gamut"،    ون ادر اظ ر ٫ىأو ا  ،

واط  ،وار ٫ور ن ذه اط ،ك و أد أك ن ل إ ار

م ن ط ادا د ر راغ د ق إك  1ك م ر ه ار ،د و 

وت ٫ا ط  ذه.  

 
 
  طر ث إر ا ل وتا ط  طاطوات اذ ا 

  ن داد، واا ر و ،وا رق اط را وراد ان أ ثب اط

.ذار ادس ا  ةم ا دد م ٫ووا ا د اد  

 10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0 
  بط. وت، وا ر ن وطوة اق اط دءا را وراد ان أ ثا 

 .نا   وتا ط  طا  

 .نق ا  وتا ط  طا 

  .نل ا نك ار  رأست ا 

 .رل ا نك ار  رأست ا 

 .رب ا ها  نك ار 

 .رب ا هس ا  نك ار 

 .رات ر مو   ل ا ا  ةوا ،ر ام ذ 

  .رات ث را  

  ،هأ ر إطوات ان ا طوة ل دءد ا را وراد ان أ ثب اط

 طب اث ن أراد او ار إدة طق ذه ار ل  ،اوذاتراءة 

  دق  و ادر ا  ادر اذا د اطق.

              10  9     8      7      6     5      4    3      2   1  0  
 ش ا بدرا  ث و رادت  اا  رام ا  ،را وا

م ،ا  ر وا ون د ط ن أ را ر م و. 

  وراد ان أ رد ل ن ثب اطقط را  ار روا ل  ا
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  زم ار. اذاادر  ادام سم  ،ل

  ن د ر و د ر اأ  وم وف  را وراد اث أر ا

ا را   راردم ،ا دي ل. ٫وو ا من وو 

    بس ا قط ثري ا مسو .دي  

ب ادق ا ب،  قا ا ت اث ادم اا درات أداة او

ادا، واز ا، ول روخ أ، و  أ ادرا ادم اث ار 

  .) ن رطن  (Wilcoxonووون

 دراا  

 ولؤال اص ا را وراد اب أت رطو ن إ روق ذات د دو ل

ن اا ،  ؟ بس ا  دير وادام ام ا ؤالذا ا ن و

  و ذك.  ) ()3ن رطن، وادول رم Wilcoxonووون(

ار   درت اوروق ن وطت رب  ) (Zو  ار ووون و3) دول (

ن اا   ديب واس ا .  

 وط ارب ادد ارب اس
وع 

 ارب
 Z دوى ا 

اب 

 

ب ار55 5.50 10 ا 

2.80 - 0.005 

ارب 

وا 
0 

0.00 0.00 
ارب 

دا 
0 

وود روق دا ا ن وطت رب أراد او ار  ) 3رم (  ن ادول     

نا ب ٫اس ا  ديوا ،  أن إ  ذه ا ردي، وس اا 

ا را  نر وات اا روب، ادة ا  ار ًرن اذه ، أظ قو

درا  2012,ا)  Puspitaningrum & Wijayanti(٫ ا را  رأ رت إأ ٫وا 

 (Safitri & Sadif,2013 درا ) ذه ا واب، واوط،  ق   ٫ض اق اروو

(٫  إ  ت ضواب،   اوى ادرا  ر د إ ذه ا ق2018و 

(Rosyanti, et.  ،رور اا  دتأ وري ٫اوا   مررأن ا دا ا را 

ا ن ا،  ،دراوا درا   ذه ا موAftrinanto, Hayati, & 

Urbayatun,2018)   داما ت أ ٫ وا(ا را   روا ن ودة  ة

 ار  دورأظرت  ، واFachrin, et. Al 2020) (  ذه ا  درا  ق  اء.

و ٫ا روار اث ازو ال. وب ا ض ل  ٫دا ل إم وادي ارا

، ن ل  اووء، واط  اد ن اطت ا  ار ا٫ وارت ارو



 

151 

  2020 -ا او   – اماد  

ؤدي إ د ذير اوء، اوء اأ طز ار كد  زرء، و اغ اإ   ،وازندة ان إ

 ا  وم ذه ا  دث  رول ا  مواط أن ر رات اط  ام، 

لِإ " اَ اذَِ ءْ را َُْط ِإِر وا ن ق نَطا ِإنِن وَطا ن بََْا ن مدَأ ب

ط  إودر ، و، وعزو اث ذه ا إ  ادور ام ة ٫ و  ن َْو ، "ْذك 

وعاود ٫ر؛وا دوء اوا طء، و ارن ا  سا  دث ةء اوا ، ،

،ا  مر ال٫ واروي، واا  دو  ا ولر  ن   طرذه ا مو

د ل  ا ل ا  وم  اة، أو  ن وإذا ز أرَ ِزع إن  ا  وم 

  ترا ) ا رن ا زجا إ وا ذه ا ثا ر كذ ،"ل   أِر"

   واد ، د ًن ردد رات ات اول  ٫طق اط  ام)، وردد اذر

ا رردد  ٫ا أ ،(رام    دأ أ ب إذا ا رأ م أر )  ص وا

  ترا  لرات لذا ا ،در، واذو ا ،رآت اض ا طن  ٫ا زاووا

ا را  تك  ٫ودت، و اذه  ،ا قب، ودة ا ض  رأ  ،رذوا

  ول ا  ا﴿وبُُْا نْط ِر اذ ََأ ِر اذ موُُ نْطوا وُآ نذورة[ ﴾ا درا 

28 ،[﴿ نذاو ون ر ِمِْا ونرْ م واَ  اِإذو شاوَْاو﴾ ]ورة ورىا 37  ،[﴿ِإو كَز ن 

 دث رول ا  ا  م   36[، ت[﴾ْمٱ ٱ و ۥِإ  ◌ۖ ٱب ذٱفَ زغ ِنٰ◌ َطٱ

اوذ  ن اطن ارم د اب " ِإَ مَ ً وَ ََ  ذب  ْ  و ٫  وم 

 ،"د  ْ بِم ذرِن اَطا ن  وذَأ لَ و ،د نددور ا إ ذه ا ثزو ا كذ

 ،ا إ ربت ا  ل اوا ،و ا ذات اوم ا  دة  ٫دةوا

.ا  

ل ود روق ذات د إ ن وطت رب أراد او ار  اؤال ا ص 

 اؤال م ادام ار ووون  ن ذاو  س اب ؟  او، ان ادي

    (Wilcoxon)  ) دولن، واطر ن4.كذ و (  

ار        درت اوروق ن وطت رب  )Zو  ار ووون و4( ) دول (

  . وا  س اب   ان ادي

وى    Zوع ارب وط ارب ادد ارب اس

 با 
ب ار10.5 3.50 3 ا 

0.816 - 0.414 وب ار4.5 2.25 2 ا 
دب ار5 ا  

ار دم وود روق دا ا ن وطت درت أراد او ) 4رم ( ن ادول      

 ودو  ٫، ودل ذه ا  ارار وا  س اب ٫ اس ادي

 ا را  ،روب، ادة ا ض  ن و وء  ذه ا ر نو

ذه اس أن اوك ا ب ن طرق اس ا ا د  ارا ارد، ون أم 
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ام٫ وادرب، و اوك ا دل، وار، وادرة  اب ارات، و اوت 

 طن أ م م ،س اا ًوأ ،د  لوا ،را ا  دة٫ ودا

ا ،دراا  راد ا ا   ثزو ا دو ا را  أن إ ذه ا

ارو ن ات ارد  ام٫ واطق، وط أي رد ، وإ، وط  أي 

ا إ أ٫ أو رد،  أ و ظرف، وأي وت  ء،  ود ر اص  دون 

  اف،  زو اث ذه ا إ و أراد ا  ،م واظب، ول 

  و  اووء، واوات، وا، وار، واذر. 

 توا  

          ون ا ا دراا   رتأ  ًطا  

اد  ار ا ارو را إرد، ول ان ان  - 

 .دا زرات ارف وام اوإ 

 -  راا  وا وا ،رآا ا ن د دز  ،ا ووا درا

  ك ارا  ض ات ا   اب.

طق ا اد درا ا  ذوي ات ا دف ض دة اب  - 

 دم.   
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  ص اث

اط   ذا ن وم ادا ار ا طت  ل و دي،  أ اوروون 

 طور ا ظرار. ول اا رو دام اا  ء وا دوا  تؤ

و ، أ رن درن  اوى وا ووة اح ظرت دى ارن ر  ا وا

 وودس اا ر ،ا ا  نو  رر ا وب راوص، وا داا

ادا، ا رو رار، ن آر و ادا .ذا ود و  ادي،  ره 

ة ار ن ارن، اذي  اوة ا وا وا  ام ا رو ن د

 .ورة ا ؤم اا  كذ  ط ،ربم ا ضن ر  ت ود ا 

را  ،مق واا   ن ذا ن مرو أ ن إ ،ا وض أ أ 

  دا ظرا  دة  طرح ،واأرض ا  ز لو ،وط ،ز ؤال أن

 ز  ر ،ردو ا  فق، اأ ن إر ظدي اا و .وصا

و   ن دل  ذا اف. أ او ادي اط ات،  وإن ظر ن دال ا

 ق ارم ا ر ن ،رر ا ،د م بط دد لن أ ددي ا ر

م ا طا ا  راذا و . نو ا ا و س رورذي  اا

 ص اق ا إ  د ،د اق ا روع  درد ول ا و

واردي  ، ا ن وف ا ال ر ان ر ر ا ، أء  رم د 

ا  د  ت  قأ و ،رى وش و  ر  َطقَذاك، ون آ

، ودر أن ك اق  ن  أدا د اون   م اوم، ل 

.ء ا إن را وم ار  

ت ااداا  - وم -اق -اا- ا ا  
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دث اا وإ   

 رذه ا ت واءم.وا  و  آدم  ق ا ذ أن ا ر ؤرخ قؤال ا

د أو ر أو ازاج د ري،    ا أو ار ا س  أق اوام أو 

ؤال ار  .در اق، وء  م إدار  ل اق رط أون  ن ؤا.اوب

.م اا  

        را داا را نن ار  ثا  رض دده ن ذيوع اون  ا

راوح ن ل اع ،  ول ذك  ل ذر  ن ب آر. وار اب، 

وا ن طرف او ظ  وق ارب وادع ن ؛ ون ل ارر واد  اذات 

 . ام ن أل اوض وادة ادور ار اول

       طد ا وو ، ا رل ان دام و ؤالا  را ؤال اغ ا

،  و  ن ا   طو ار ا لاذي أ دوره  ، ذا ارادي

ذن ا  را ا   ا طا ا إ ظا ، ، ءو ن ا

 ظرن ا رز 

- و رةظ ظ صق ود وم وإ   ردي و ول ور؛ 

   إم ود وق وص. طق  و ط ظرة ر و -

ثا أ  

-  و دام ات ااأ؟رر او رت اا  را  

و ارب و و ادا  ،ظوظ  ا ا  أس ر د  -

 ا؟

روط  ا ا اد  أس ن  ،د ار ب اق ن  أن ؤال -

 دد طب ٍم د ن ر رم اق ا ؟

- ق ات اأ ر ن ن ر  ءت ا   َو دد ن  ذا 

 ان او وم رو ؟

 ثداف اأ رى، و دافأ  ق ث إروم ا  

ا ت  ا و اق ار وا دا ار، واووف  أم ام  -1

.دوا وا و و ر وروا 

إراز ض أو ادا ا رت د ن دال ارب ور ، اووف   ن ار  -2

.ق ام واا  ك رارب ادي أ ربا  رتظ رة اا 

3- ا ن و ،روررات اراح اوا ،ر اا  قم واا ز را و م

 .ا ا  زر  ،ظر  

 ثا  ديا  أدوات  قب ا ند  و  ثذا ا  

  أ روا ،ر اا  قم وا را وا را دان ا ل ر 
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 ا ا  قط ق ام واد اا د إد  را  ا 

 أ دام ات ا  ،وا ر ندر .را  

 ثا ط م ، تث ذا وإ د  ،زر ص وع وان ثا ا

 د ،ا ا ط و دو .  دد دل وذا ا ن وراء ةوداف اا ر

طب، م    اث وو، و  إ ل اث ظم   ث وزع  رة

 .دا ا راا  رد را  

  ،طوا  دا فر بط أر ه إ دو  و داْ  ول ولث ادور ا

  ءت ا م ارب واا  ورق ظ و تم اراز أوإ ،وروا ق ا

 دا ودات اض ا راب اطرض ا ل أن ،نرا وا دوء ا  داا

  واء ن ادال أو ن ارج. 

إ و وودا د  داول ان، ون اط م إ ث ام  ا  و

.ووا ق ام واه ا وص ريدام اطق ا م داا  

أ اث اث وم أر طب، رز     ر ن دت ل ذه ارة  زم 

وا وا  رة قم وا ورات ن  دا ندا ،دم ا و ر ا

 إ رر م .مذا ا تط ا ظا دل ا قرم ا طا رار ارورة إ ن

ورز د ل اق، ر آرا و د، ن أق رد  ن ور ذي د ردي 

د و  روط رو ا إر د اد ذو اا ل د  قأ م، إ 

إ  أِس ِم وأِق ا. وطر وذ ق ا ت دة د  ان 

 ن  ،ر نا ل را ا ّ  وا.ز د أ   
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 و   ..داا ولث اا  

  

راوا را..داا ولب اطا  

  

 أو ذو  را  ل  ،وة وان ا ،وذه ا دار او وأؤ طأ

ر  ل ةدة ون وا  ر لو . و ول .زع دون أورو 

  ) " إ ن اظر إ  دث  أ ط إ ص رب ط".1وروون(

) دأ اطع ار ،رم ن ر  2وإ  از از ذه ارة  دز(       

رت ا طورت اظرم ا و ل" أ  ثدم اا ظر إا و إد ،

  عطم ان ر ثدم اد اد و .ذر إ ورة طمل و دو أ ذيدي، اا

 م نورود أن اؤ ،قدب ا نو ،رزوأن ا إ ." رارن ا سل و ن دث  واط

 - ف  اواب ول ؤال اط -ا ل ا ون طوا   م، م دوا

دوا إ ا ارو  ات وات، ودوا إ ا او  اوم وات. 

ورون ادوا  م  و إم طوا  ارون اوط ، اططم. م أف أن ا

    را ا  ،و ء.

إ إذن  ادا واد ا ل  ال  ط ن اون ، ون أ ن     

 داا  ن ذام. وا  نو ردة ات اوا  دادهوا وروا را ا

طور ا ردةا وا ا " دوا ط  طوا ربا و وا ،

)"ررب، 3ا   أ  داا ظر إا"  ودا وذات ا روا .(

).  ذا ا ار 4وإ اد  أ ذك از  ارد ا از  ام"(

وا ا رادة ا  د ورذا ا  د أنو . ذات أ را 

رب ادا، وإداد  ق و دى ام "ادي"، أو  ال ذا ؤن ارب "ذك 

ل ات  ان از ن ام ار ا د ذرة د واول ن ل

  ).5واوب"(

      مأ ده، وإو ا د  رة إ  ،داا    ،ربر ا م

ؤ ا واد وا. و أن ذه اؤت وارات ا وا م دث 

ك ا ن ، نزا  د دا  ، ءو .ا ن ا ثدر اور اول ظ 

  ء كر، وذ رن اف ا ر إ دسرن ال ان أوا ر ط أي ود إ

   او ا س م اث.

                                                           
1 ،"وا وا " ،(ون) ونو1999م ، د مرد ا بإ ر ،  دد ،ر92. ص. 2008، 354ا  
  54. ص. 2

  90. ص.3

  90. ص.4

  94ن "راي"  . ص. 5
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، "ن ر رن ول إذا 1500ذا ب (رن) ن ظم ام ادث د ظر و ام 

ظر إ أ م  ام اول ردود ال اد ز  اظم اط  ار أ زن 

)"رأا داور ا6ظ.(  

ا راطدن ا تور درأن ظ - ا داا-  داثو أ و د تو 

.(روا رن اورا )ر نرن اأو ا (زا رب اا)ر رن اا   

م  ا د ل ادا ن ارن ان رإ ارن ا ر، ارا ورة 

.ا داس ال ا  ول أو .ا  

ن ورز ا م" و داا  زر ت اؤض ا ن د نر أ ديا 

ان م ادث  (ار وطور ول اج) إ  ظور ارأ   ال 

  )7ا ر".( دا  م اورة ا وار ا اد  ارن

داا  ب اطا  

  

     طوا  داف ار أو  

ويوى اا  

  أ دا ويوم اوا ،"ث د دة "ح ن  تّا داظور أن ا ن ربن ا م  ء

.دد ثد ل ،مدض ا ثدوا ،دُض ا 

ه وطراء. وورد  م اس ار، دث ا دو ودا ًض دم، ودا ار أوُ واداؤ 

  وادا   ادة. دث ادد.

 طوى اا   

ن ل س ادر د أن ط ادا أطق  دد ن ارت ار ادا إ ادد، 

 د ارب ا وارة  ادم  اداب ار، ون  دا  ادب ار ادث 

   .ا ا  

      ،د ذا  ما    دس وان ا ر ط دارة ا  كذ و

  طر رض دا و ن ك ،وو وا فو ، ء ض دد   

 رأ إ     .رو 

                                                           
  52. ص. 6

7  ،نر أ وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وي2004ا  ورات ،- 

  16وس. ص. -ارب، ودار د 
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 ء  د ، دل ل و  وو'' سروUniversalis :''  دان ا  ا

و و ووو ، أ ت و ، وت وص و ر، وإ  ط 

 .دأو ا درى ات ال ا  دي، أيط اا  ض ،ز ري 

ارى ل ادو ادا، وان ادا،  وار وِرد وم ادا ز و ن ام 

ورض ادا  ودة     اط ن ارب، ادا، واق ادا...ا .ذا 

  .: Modernitéون  طور ر ور  ا ،ف  ص  اوو            دة 

  ق ام ظور ادا ا

       دي إس ارن اا  ن دةا ،طوا ور رون ل توا ت أورو د

 ارن اس ر، ث رت ذه اور طن ا م ادن ا   ،ول 

 شم ا ت اد أ .ن ا و)ا  ف سرؤوس ا 

ورت ا ط     ؛ن ط م راط) وم  أواع اذب

د ظم اط ل إرار   أت ؤ ن ؤ ا ، أ أرت 

 ن ذيا ظد اطروق ا مم واظا  نردد ا تد، ووء وارا  رض

؛وا   نطدة ار اوأ راا  رأ رت ا   ت طر 

. ذا أورو. و ا ارى ش ا اظ  ارق واود  اذل واوان وار

   ار  ؛وأل ن اراع ن ا وام اداد ار  إ إدام  ورق روو

  ط ذيك، ارو زب ا ذا .ونول ا ورات ن ه ا  ف 

 أي و رضس ودوران اا زر ا ظر طون آر وروثا ور اض ا

   هرض، أا زر دأي  1530ا  و ا ا   ره إ ط م1543و ،

  و ن ول ر ا، وذر  وم وأدم ر دوران ارض ول اس. 

    ق اذا ا ل ن ،  تره ا رن ارة اذا  نزداء او ا م ،ب

ار رل ادن ا  ق اوب اورو، ودوم ل ام واق ا ،روا اظم 

  واود وال رو وواطؤوا  ذك،  ل م  ل  ن اذ إ واه.

دا م اا   

        ،ربا  دث ا رو" ا ، ا روم  ا  أ داا رر از اار

)"و ؤ ل  رو رار اا  ب ،ا  ر8 رذن ا دو .(

رار اأن ا '' )."ونرورة ا  دووا ،دودان ا  رر ا9 ،روم ا دورو .(

)"إ   رك ردأي ا ،رد اول "ا ،ر رن اا  ربوره ا 10.(  

                                                           
8 ا طا ،"روم ا" ،(د ا) رويء2012ادار اا ،را ز اررب. -، اا  

  22. ص. 9

  22. ص. 10
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 رة ول ظم" دادئ ا ن دا را وذج ا ول ،ر إ .ذا  

ذا، (...) . إ ؤن ل ال ورم ا ا ت وال واطق، ذا ن  (...)أن 

)" . ء ات أ ل، وة واظوظ ا ن11(  

دار ام أن ا ن رل اا  زرء ا ا را ول إوا  درا ره را 

ر  ل ، ور   ل اظوار وق ن "و وا وذا دون ا إ أي ر  ن 

  )12ٍل،  أ در  ود ظوت أ ن ل ر وا ادي".(

"اظرة ار اد ؤد أ رة إ (و) ت ن ان وذا، ف اري، ت 

)."روا ا ن ا  زال  رت ات اون، وز ار13 ل ن (

ن ا ن م نو ،ر داظوا  ر وادث رد ن تك ا  ت ن  . ل  

ادا ار ور أن "ان و رز اون وده، وأ  ج إ إ  واء و إ ،ن 

 درا اوا أو إدارة ا أو ز ن ا واط، و ذا اطر  ام و أس ار، 

ووا ،وا در ا ق  دةوإ طر ا و  ا ا  

)"را ول إو دةوا و ا لوا ،و د ن14ا(  

رت اء ا  دات ان إ ثب اطا  

  

اوا اورو ، واء أن د  أو دات ادا  دة ار، ود طرد ل و دي ن 

ا ،م واء ب ال ا ار دا ودون زع، رزت ادا ،رة دات 

.ووا دي  واوا ري وال اا   ،ةا  ل  لذا ا  

ل اا أو   

ت ادا ا ارا اذي م   إ واد ادراط ث اواطون ون 

 ل وا  د دأ إ د ،و  ،نوا . ونن وواا  

  ،وا ذوا را ث ات اطذه ا ن طش أي ن واطنا 

  تؤ ر  ن عدن ا ن د  نو رازت ا  .تطا

   .رو وو و وا دوا  

   

                                                           
11،ر را ظروت، ا ،ن ورج ر ،"ومم ا م راد" ،نور ن135، ص. 2012آ  

  25، ص 2006اوب اري،" درات ر  ادا ار"، ارة ، دار اروق، د 12

  36. ص. 13

  34. ص. 14
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   ال ادي

 َراا ُدات اأ ا راا  دا ظر و دا-  ر 

) وا ول ن اظم ادي ال و ظم اوق ار، وأن 1790-1723إ راد آدم ث(

.دم ا  راد ال أ  ر  ن ديء ارو واا  

دوو  اظم ارأ  ام ار ذ ك ظم اطع وم وزل ذه اظر أو ا 

.ردوات اا ر وزو دا ر اا وا ا ورة اا  

 " ل ،ترراد أو اواء ا ،صع اطل ا ن جل اك و رأم اظز ا ر

ارض ن اطع اص واطع ام  را دا  ذت إ ارأ ن ر وم 

). ون اوم أن ق أ در ن ار و 15 ار ار  ار اص  ام"(

ر ن ت ددة ل وذا ن  ور ر اد ارأ  ،ل ارأ ث ف

  أواق ددة زدة اج، وو  د  إ او ادام وزة را اة. 

و ز ذا، وم أن ارأ وم طور وطور ؤ  ت ار ،ن ارت 

ا   مت وددة ا تل أا ا وز ظرا دي اط ا

 إ إ ،(...،ورا  تر ،تد،رة،زرا ،)أ  ر  ط رو

ارط اوق ت وؤت اث ا  ، أن  ط و و ن  ،ل 

 ر ر أو رزت  .وطت ارو    من واء وام وار، ا

ؤت  د ارأل و دوق اد ادو، واك ادو، واظ ا رة.                       

                ا ر وت م رأذا، وإن ا رار ار ا1991 دا  لا ،

  مو وو ر دأن أ  ،ما  دةت اودة ا ربن ا ، وا

 را راطددي واوذج ا رأطرة ا  ، "را  "  ما آل إ

 وذج.  

ووا ل اا   

  ،وارا ورا و نت ارن وزا تطو وو  ر داا ل از اد أ

 ات ا ت م ال  ام وال وازارع  ور ن ار ور ار اذاء 

وان واطرق واوال... ا. وذا إز ود دم ا ء و ن  وادواء واس

  ة دو إ ة ر، ون ك اش إ اره، ون ر إ ر.

   

                                                           
15 وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وا  ،نر أ2004ي  ورات ،- 

  13وس. ص. -د ارب، ودار 
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داد ا  راب اطا  

ا ا"  دث إ  ربا  ر وةزا دات اظ ب أ وا ،"دا

  طور ن دال اا    ل ولا  ذي أم اا  ما  

.رو د وو  

         دال ان اط طا  أو  

ا ر م ار  ن ذا ال ، وت ط  از او ا دت أورو ل ارن      

  ل ا   سا إ  ،رواتدود واا  طرةوا ورودول اا و 

ان ار ، اذي  د ال ا وارا ا وادي؛ وذك  رب 

ات أر وات وت  زد ن رة ن ل ون  أو أو رى رب أورو د

اون د ، أت ال ازرا واوا، ودرت اف ن ازل وا واك 

  ،وات ورودول اا  ت ذير اوا طدي واد اا أ  نو .ددا

 ق ،م رةدول اوارد ا ر وم ا وردت اوول ا و دى و

  .دول ا لن ا روب ان او  

   رب  ةرا داا لود ا م ث ،را  ّ زاع رت أت دا  ن

1939 م 1945 إت اط  ّطات ور ت ن رراع أل ات  .و ربذه ا

  دورر ر ،ن إ ندم ا در د دو  ،كذ دا رارةّت ا

  إ  ازد ن ادر.  اّووي ا ر

ارة ن ال  وذل، رت  و ال اورو د  وظرا   اوب        

ورت اروط اوو واذا، إ أ وت ل ادا ،  أدي اب ار ن 

 "دامب اا"  ن أن  ر ن    تا ،د  رات

ادان ازوة، وا ا وا وا  ل رس ادوو ادا ارة 

رم  أد ود ن در  ا ء، وك  –م واق ا طرد ل و ق 

 وا رط اروا-  قذا ا ن وو  وب واا وة در لو  زال

و ن ام واق ا د ن وود ر ر إ ر و ن إ ل 

 ،ود أر ل ن رر روع ا رىا ما و  و ، طره ا طرة اا

 دل ر ن قا  وَةب ا ،لذ ز و ، و ر آد ٌراور، و ل ن أ ب

  ف، و   إ  ل ل.

         را دام اد ا نور نآ      

          

  ةت ا ل تطو  ورة دار ا ذاو ،دار اس ا  

   نور نر أا رع ام ا ن طرف ء و ةا  وا ا
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د ادا " أ "ار ت اط ا، وا، واو، واداري.  دف '

ة ات ا ف)." وا ،دوا ،رة اوا ،دوا ،ا 16 .(  

ن ذك ار، وذك ال، وذا اداف ؤوا ر  ام.  إدى ت ورن وو   

 .ورة أ  و داور ا د رب إذنا " ول ربد ا داورة ا ف رف  ل

ي ب ن ا ،ل  اس إ  اطو ن رة أ ن ادات وأل اظم 

)."وع ان ا لد  زر  ا وا 17ا.(  

ر مد اا  ثؤ  و ،لا دو  ن ورام إذن، وا وى أا  .

ادي ر دن أ دت ا ار" ر ادا وض  ب ا ا م، 

  ).18ر  أن اوال ادات اد ن اة ا ل رد".(

ذي وم واا ك ا  ف اذا ا ن وور ززو  "ل ن "ردا"

اوم ار اد و وار را و ذك اذي ؤد  أن ا رض طم ات 

ا وار وادات وادات اة د، وأن ال أو ام دث س  أو 

 لو ا وإ ، ا ط)"را د ا ررورة اوا 19.(  

ون ارات ا أ ،ك ا أطت ا طت "و"  إ   أ ن 

 م ا س ا ل ل ا " ث دد وا  ر  ،دون ا

). ول ذه ارة ا ل ن 20وم اوك أر ن و وو درا"( و دًأ ر

ا  ام، إذ ار و  ن   وار و  ن ر  و ،ر 

وو ظو  را أ دوو ادا. و د ن اذر ن ز ار ن ار 

.دارر ال ا وط ل و ما  

وزد اورة وو  ارة ار ن وس وروو ن دان ن ا ل ال 

اظ او  أو اط إذ "  ظم ا أن د  أي  آر وى ارار 

ا، اذي ل ن ذا اظم دأ ار وار،وس  اطق را ن ظم أ ار ذات 

)."طا أو أ 21ا.(  

و"ار"  ت رد ظ وإ  د ا و ن وا اري وا ث س 

ر" أي "أ أل"و "أ أرع ". إ ار ا  أ ذات رة" دى ق ار "أ أ''زة 

                                                           
 16ورن (آن)، "د ادا ،1992 ،"ر أور ث، 1997، ص.29

  31. ص. 17

  29. ص.18

  30-31. ص ص. 19

  37. ص.20

  37. ص.21
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 ر أدم ا  ،ورل ا و ، ديل ال، ا دام اا  نا ر

 ط  اذ ارار ر ط ال ارع.

م اذي  ارب اورو ،درك  اذي ل وودا إ دء،  وروع إ اق ام ارو اظ

 ة أت اطذه ا  رت ذيو ا زا ذا ا  و ، 

  طرأت رات اف ا شر و ،ة واا ر ،ر عم ا ر ن

رأ أن ا د . د ط ن أ ل ذرار ام، وأن اق وادر ا و 

 ن وا تد أز رةذه ا وأن ،ا وق ا ا وأن ا ، أو أو أ

و ان ار ل ف...،  وس د ن ت م ا ادا ت اور

 .و ل طم اظوا ف ا ل ،رو ا ك ا ءت ذا م أو

 ا دأ ر اا ر لدئ وم وارأس ا  را  و أ، دوا

 ،  ر طور دون م و ،ر ر دون ل   .ورون دون ا وق و ،ر ذ دون رار و

  ر، و ؤت دو أو  د دون ر، وذا.

ن، و ذك  اؤال طرو ح أ  إ أد ات ار؟ م، ل اطع 

  ال ادا  اط  ادن؟

          دار اا  "ل ا" وىد  ق    

              

 .() و م نذا أ ل ؛رو را و ا را دات اذا أ م أ

إن ذارة اوب  ، وإن  ُأذ ف رد ف  أو أد  د اب، و ب 

   ،ا و ن ،رى  ذا،وإن .وازع اا   و نرن ا ر راه

ا ار .رى أن ا اد أو ا أو  اول، إ و ذك ا "اوى" اذي س 

رل ادن ا ،ط اس، وم   م ادد دد  ار ار اوط 

رض/اا طوا إ ،ررا   دون مون. ورى واا  نؤ ذيا ا   س

  مم ز رآنرد ا وه مم أ واظ ،مد ا  و  ،ا  لراإ

  ).22و  " و وه و وه ون  م".(

روم ا ء ط رة ل ان ن ان د  ب ذا ون ر  زول ورة ا

أم ن ازن ر ارس اون و  اروم، وم إذاك ن ارى،  ل أل رش 

اون ذك ون ن ان وو  زاد ن م؛ زت اورة طم ن اروم،ون 

 رسون اا  را در ا زوة  نزا  ،رسا  رروم ا ل لن. و د

   ون م د ن مرض وا أد  رومت اُ.مأ"   ول ا .شر لأ 

ن ء. وو ازز ن.  ار ن ل ون د. ووذ رح اوون ر ا .ر 

  ).23ارم".(

                                                           
22 ء. آ156ا  

  4-1اروم. آت. ن 23
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را و ارآ اذي ؤن ، واق ار اذي ء ق ا د ورح اؤون  

ر ا ، ن  وب ارى رداد رم ا ون  ود  ار،وذك د ل 

 ا دة ا ءم أ.دهو دال ان طرف ا ك اء ذد إ م،طوور اا   

             د دوا   طا ا ظرا را  

وزد ن او  أن ارب طرد ط إ ارض ار  ر ا وطرد  دن     

ز ،ره  ل ان أ .رةذه ا طق ا ،(دأ ا) ر    

 رل اوف ا ا ظرا  ك نرد ا ط روف ا  ورد ذا

ل، أن ط إول ط ا ط دا  ال اص ا .د رز ن،   ا

ول ط  د ن اق أ دو "ر  إ رة ن  طق د در  أه. 

ف وأ ن ان  رف ذا ان وا، و إ ب ر اون   . (...) إذن 

)."ص ال ال ا ذا  ل ن؛دا إ ط ج ت ،ق 24.(  

 ظر ء ص ال اف اوظ م فن؟ ودا إ دم ا ر ط و  ل

  ا؟

 ا در ال ان أ ن  نطر ط و                                                                                          ا ا ظرء ا 

  ودةت اودل ا ا ظرا ذ وا أن د ودا دق اطر ولل اا

ت أ   ور ودة س ادام اظري  ذه اق. وورد ط اق اد و

.دول أا  راإ   و أ  

ظرة اا  م اا دق اا  ودةم اا 

 ان ال

رادة ارادة  ااا 

 ان اطق ه ان اطق رادة

طر اا ر اا 

 از ارد

  ا ارام اون

 ار ا ر ار ا ذات

ر ام اا 

 ا  ات

  

ل اود اا ق اطر  ا ر أد ا ظرا أن وا 

.دق اا  ذ م ال ا   ظرا  ءت ا ر اظ ن ر طوذ

دول اا  ورده  طا  

                                                           
24 دا د اا   قؤال ا" ،(نرد ا) ط،"رء2000ادار اا ،را ز اررب.ص. - ، ا37ا  
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 م ااظرا  رةدا  دق اا  ذ م اا 

ان و اذي  أن و ر ذه 

 اوان

  أن ا و اذي رع اوان ذك

ان  أن رد ن ل اواث 

ا ر و  راضوا 

ا   أن ا زه ن ال و ذك

ر و 

 ر  نن اوا ون أن 

 

 أن وان ا وو ق  ذك

ط 

  أن أوار ا ط وا ذك أوار ان ال  واب

ال ون  وب  ر 

ا  

ون  وب  أن ال   ذك

ر ا ط  

  

 ا ظرن ا م ان ارد ا وف طدر ا نرن ا وء 

وف ط " ن  ،ن أن ا ن ا وام اد وا وام 

ذا ودة ن م إن ا  إ  ،طرادق واا   ءت ل أأ   وبرو 

ل ك  أن ط أم ظر ا ا  واد د  إدل ا ، ث 

ف ان و ظرذه ا س ذن ؛أ  س أ  ن ا ندل اا إ 

  ر ا ث ،رظا'د'   رق  ،زَق اا  ا دل ا  

)."ا س او ،ن اوا ر  مظ قون ا  25إ.(  

ر  ون، ود قا  ول دور د  لو   ه، أمأ رأ  ط إط

 م اوا وا دم اوا ن ا ا  ء م ؛ ذاق، و ندا

 ن أ ط د  طل د" طا ا ظرء ا در ص   بر و

دا  (قا) ، ء ا دق اا د ندن ا ولا  ،ذد؛ و أ  ،ن

 ،و دا ا إ  رهره إ لر، ود د أ دا ا  ون ث

)."  رار26وا(  

 و ،لق اب أ ن ر وحون ا إذا قوا ول و ،و م   ءذا، و

ل ادا از أ  ول اد ل ، أو  أن وم د ذا ر ورف 

دل ا د  قطذي ال اا  ظرد او ،دود د ذا ،ور ل ا وء ن

 ر ا  ت أ ظر و "" ندا إ ور ل اد ت أن

ار ادث و إه أن  ل  ،ر ر اظم،  ادن  ن إ. وذك ل 

ا   د  ن دونق اطق واوا را   رق  ، را ،

  واطق. 

                                                           
  40. ص. 25

  40. ص. 26
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ت اا  رم ارض ا و داا وودا ث اا 

  اطب اول  ادوو ادا وطق اوة         

  

 ت دةد و بر أن دات اطه، اه أ  ،ودا  طإ   ن

وع ن ار  اداث اؤ ا زت ارن اوون ط ًون وذا ار 

ا ت ر ون وظ    - رم ط آذاك  -ا .دت إ ول ام 

ا دف طس م ارام ار  وراء طس اذارة ار  ن ظر ال 

 .داا وود د ا دد م رأي و دل ا لأ  ب دورًا ذيو اراد

طل ن ،وا رب اا ربا  ا ا ارت اا رةا و"  ا 

ارب" ا ر اد ار رام وارن ون.  أن ازون ن    و ُأ

أت أر ا   ارب اردة ا أت ك ار ار ،رد اوت ادة، 

ا ز ،رم ادة ام.را  

أ ر م  ورة ادا دد ووع  او وا، و"إطء" ات 

ض ارات، وارو دراط، وس ظ ام ادة ا دل  و ل دول 

وارام وق ان، ودم ادات ام، وا رت ط اظ  ام وان ادون، 

 ا رب اا  راتت ا س ادول اأن ا إ .داا ز ازو ،ا

  ذيدة وام ا ا دون اس ا  داا ورت اا  و ط

و زاد  ن ت م  ام  ط ورف ار ن اء.اذ وت ادول اء

 راطدب "ا    تذه اض، وا "ق"  نداء اك اوا  نطا

 ط أي  وةدام اا ر م ن؛داء ادى ا دورار ازة ار؛ و"دوم.ان ا  

وار ادث ن أن اذي ال ذه "ار ا " اوت ادة د رد م 

  إذ أن ،  روا  م او ا رر اوا ،وودوإ دوا ر

ذا اف و  د زء ض ادول ا ر ري م ت  ن و ارار ادو. و

 " ن رم أا "   نذا ا  رددا راتر ال أو ،ر طا إ ر طا

  رس ار رب طب أردون.

 رة، أم أن ادود ا رج داا  روج   دن ا ل  ل راد و دو

  وارات ادوو   ارب ؟

  ل ن إ وق ا وا واظ  اظ  او ا؟

  اطب ا  و ادا.. أ اظرات وب ر ار؟    

"رت "ارن 1در اذ أوا وا رواء او .و  ت دةد ر  نرا

او  دا  ،را أو دز، أو ار ادا واوم دن  و رأي 

                                                           
1رن اا   وىا رأدول ا دتا رات اول ا ريس اا ر ترا ا وت اك ا ر 

و ، مم اا إ وأ  ون د  رب اط ن نررن ار اذ أوا ا روم ا أن رة إدر ا



 

169 

  2020 -ا او   – اماد  

)،ن " ارب ول ووف وال و ظ  و اوق، وادع ن  1رورون(

ر   أ 'ا ا'  قط ن  ذا ا  رةذه ا تد أو ،

وذك ء ر و  ال ا ر ن  اوت ادة واوى ار  'ام ار'

  ).2ارى".(

 د إ ،رت ام ا و  لو ء ا'رم،  'اا  ونرا  وم  

  ول ،و رج  قو و  ظ  ربا را ا زروط  اا

اذي ن دا أ ر ،د أن اوب ر ار د أن زم  -و اوت ادة -"ارب

 مو ردان واوق ادودة وا ورة واواق اوا راطد ق  رم ا

 دوا واس أرض ا ن رر ادارك او ."...ؤ  مك ا د د أن ون وأا

ن او" رارة ررادة ار ا  ذيا   كن ا راوح (ما) و دةت او

  )3طق وا وار اددة . و ره ارب  ره ا ارا."(

و دا  ظر ارب ار  ل ردود ل أوك اذن و ن  د، أء رم 

رب  أ ،ول  " ردد ر ارن  ارة إ اوات ن ادئ أوال ورات ا

وارت ار اق، وازدوا ار، و"ن س"...، ل ذك و ن ك ا ازو .رب 

  ))".4 ادراط "ون س" د  ون ان إ اط

أن ادراط و  ن وق ن، ون  اق  ادم  ))5ذا  ون

ت واوز  وو إ اط ،ت ن ق ان ن و ظر ارب، وإن وا 

راطد در ومذا ا ربإن ا .م ادا  نواط  ر  م ن و

و  ادان ا.ول ام د ام ن  إ ق در ارن ن أل 

  ولا ل ،ون1996  ر نِم اّ لا  ن دوى " أن 

  وات أو د ق إ ن زنا .ط .نزن ا ود  ن أود د د د

  ). اذي ه ارب  ام؟6وده ا ز ول م وم"(

                                                                                                                                                                                                   
ر ار دا و ن ومذا ا راغن إ ظر ن  ،ما  دةت اوا  ا ا  ظرا طرة

 ن رات ما  دوا ررام اا ل–  ل ادق ا–  وم" ،(ديا) وا(...ا راطدر اد

ري إر ار ا ن رق.ص ص.ا در"وا 110-111.  

 1وون (ون)، "او وا ،1999 ،"ر إب د ارم د، م ار ،دد 354، 2008،ص.ص.69-68

2 ،"م اظا  دةإ راتدام ا"،(لو) ون1996 ب، طت اط ر ،2 ،1999.294.ص.  

  294. ص. 3

4 .294  

، وأد أر ء ا را   ،(58م و أر، أذ   ررد دة  1927-2008و ول س ون(  5

  169 اف ا ن ارن ارن. وأر  رف   أطرو وان دام ارات.

6 ،وا طا ،"دام واا" ،(مد ا) ن2000 .دة، صل. وت اوط ،57.  
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ن اوم أن ان ارن ون، ر راز اث ارة  ظم دان ام، ل اظوار    

ا ا ر اه ام وا ، أق اول  دة طت  ود  أن. 

" رب دا ع ط ادا ن ول ن أم ات، ك ا ار ون "دت

ر ن اودة إ اول وإء ادن ظرة   ر ،ن   أطرو و " د دت 

 أو ور  اود ا ودت ارب ا ءت ن آ ون ام، و ارات 

ا را  دن".(اررن ان ا ر1  ن أ ،دد نق، وا  ل را بو (

 ا وا وا وة اا  دي اا و " ول رارا وا وا

ا ؤرب وم ا ضن ر  و ،م اا  م)."2(  

ورق آرات ال ا  ويدي اا " – ا ،وذا ،ا ،د  - اؤو

  ) 3 ات ا  ون ارب".(

 " ،را  ن دروس  وب مرد ا بس ا  ز ت أنرب ان أ لو

ا رب، وأ   ددة وزاا   ردة  ل ف وا ون ار

)" ن4   تدذه ا ن ل"   ،ذاريإ و ل   غ ،را و.(

 ر -وا  ا رار ادم ا  رن".(آرد واوا5ن ا(  

 ن ل ظرة ارب ا أورد  ،ن م ات ار اذي زر  زد ن 

ال، أن ام، و س  روج  ام اري، م  و د  ادوار ا رار. وأن 

أ ظو زه رد  ظوذه ا نز و تدا وزا    و

  ور. ول ذ  ل ارب  "ادي". 

   

                                                           
  .169. ص.  ،2 ،1999ر طت اب، ط1996  اظم ا ،"ون (ول)،"دام ارات إدة 1

  .169. ص. 2

  .169. ص. 3

  .169. ص. 4

  .169. ص. 5
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م اق واس اأ    و ثث اا  

            

          ولب اطم اا دى أ مق واا ز  

  

. ق ام د ام ن و" )1( ِقاْم ِر مُ ت" ِإ  ّ رول ا  ا  وم ل

  ) 2، را إ طب اطرة."(ن اطرة، را إ طب ادن ذ رم وو دن،

ادا وف اق ادور ط د ارن ظ ا ،د م ذا ادث ارف ن أ اوة 

د و ن ادات ا دد ادن واق. ول  اري اذي رض ، ارض 

ق ن ادن". ط  ان وا"  ذذوا ن اول  ادن ق واول ل ا

ورز  و م  ام إ "ار  ذه ا   اول او"؛ وو  اره 

) دو اؤل وا  إذا ت دس  أ، أي  ور 3"دل ف ود  دل وة ودد"(

واب ار اذي اذ ادا ار ادادا ر ، أت  ادن ن ا ان، ر

  ط  قد  لا  ،ظره ق وبط و  وط ،دل ان أ وو ،رأة ط

  ر ا د ود؟ 

ذأ  مرث أ ،طو و  ت نوء واا  ب أو ند قا  م

 دى ر  قا وا ر" مو م  .و  نة ا ظم ء ندن ا م

   ،فرث ادا   ورد ق" ارم ا" رة وا ،ط و ،مو ،"ا ا

أي ت اق. وذا وون د وا "م  ادن". وزم و أن " اق ل اق"؛ ''

."ر ن رورا ا ر أو  

و   ن ول ن اء واون د ذروا "ظ ادن" ن ن ا ارور ، إذن 

  م ق ظ نن او ن ل أ رذا ا أن رى ط ،ند  

- ، زءا دةون ا  ندن ا زءا قون ا  ذه ا" وا أن أن  إ

 ."ا ب ارا ن ا را  قا و  مد ن وا م أنز ،ذو

 . وأ  ،دا ظر را وة إذا د و  

-  أن روا وإ م أنز" ،ذدن؛ ود وا رظ اق و ا رظ ا  مد  وا

" و لا  ذه ا رادأن ا وإ (...)،رور  ت أ ن، إد قا  ن  

                                                           
 1  د وردق ا ،زرا د ا ن د م "ا  رةث ادن ا ر ن  د ار ا" ن

 غ، اا ط82 مث رد184، ا. ثد وو .   

، طوت اء ج،اوو ارو راج ؤت ام د ام 2000ن (د ام)، "ادل اون وام"، 2

  .607.ص. (siraj/net)ن.

3  قؤال ا" ،(نرد ا) ط،"را دا د اا 2000ءدار اا ،را ز اررب. ص. - ، ا51ا.  
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 ذه ارة، ءل  ول و ن ف  د  م ادور ط ، ال  أدره 

  ونوء واا  زمذي اف اذا اد"، وظ" ،و"اا" ل ن هواردة أا ا

  .،وا و زاونم د

ار  دات،   ادا رض أن اون  ز وا ر اق زءا ن ادن  و

ن اري  ال د اون أن ادن ظر إ ن زاو اظ، أي "ظ ادن" و ن اق 

 م" اا أ"  ندن اط  م ."قظ ا" ل ،رةداس ا  أ 

ري ا ظ؟ أ  تن؟دودن ا زءا  قا   م  

ل ادور ط أر اء واون  اء اف، رم ل درم وظم طم، اذي أوا ت 

  ظ ظرم اد؟

وط وو ، د ذاا  رين ارن اا  ا "رد "ال ا ،م ق ا ،

  ل ز؟

رك ال  ذه ا وأ ،  ،ن أ إ ره اددي، وأ ا وادرة 

.ن اد قا  ل فو ،ا ا ذه ار تن ط طر   

          ب اطن " ا"ق اا" إ "ردق اا  

د ادور ط د ارن إ اص ن ادات ا ر ف  دون م  اق، 

ا ل، اا  ،و  

 ولد ارةاظر اظ ا ندا  لا  

أذ و أن "ارض ن ارة و  ر أداؤ ن آر و  ام و اول  أورده 

  (...) ا و ا  ر اذه او ،ُ رىل أ إ  و ل ان ا  

 ،و رون ا ث ،رذه ا و بط أن  ن  ا ."ر وإ ،رظوا 

  أو ظ  فد وار  و ر نت او لد ذا ا و

و اج وا روح ارة ن دو. وذه "ار او  ذات ا اذي و ظ 

و ." د "قا".ؤد ن وك  قذا ا ق دى  رةأداء ا  ون ذا  

 د اال اظ ا و قا  لا  

  ل د وول اون ا د أن  أ  .قوم ا راراإ ذه ا  د ط

  ر'' ل" اا  "َأر" و   ل، أوذا ا  "ا"   ل

" ا ا ل ارء واط". وال، ص ط، أن" اق ت ت،  زدات  رر 

)"دو وذه ا وم  رورات  وإ ،ر  ا وا 1 .( ب  قا  ذاو

  رف و ان، رورات وت ط ت.

                                                           
  .54. ص.1
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 ثد ادودةا لق أا  را  

إذا ن اف اطو ل ال ا أر، و  ا وا وارو وادل، ن ره 

و ر م رىل أ  لا و  دودة لأ  ر "رى ط  قن ا .

   ،"ق " دد أل ان".

د  ء  ل أذ ط دات ا اواردة أه،وا ل ن ر  اق 

ي َ دب ارع إ وأر م  ،ن و درك ق،  را، أ  ق رة اد، أ

أي ك ار او ا د أداء ارة  ان ام   ن ال ا و إ ل 

 لأ  ر  و ،دو ا ووم ا  رورات قوا .ُ  ل ، و  دودة

  دد أل ان.

"أداء ارة" أو ل " ار او" أو ل ال اواردة أه، واء  ل وء  دو أن  ن

  دد و ،" من او "ا ذيرد ان اص ا  ،"لل أ ول إن "ا 

 ردي"؛ وص اا"ؤدي إردي" اد اول "ا دور ذيردي" ام اا"  قط ت

 اق   ارا او اظر دود ام ر ن رج ن ادة؛ "اق 

اراد  ا ب، (ل إن)اق  ل ال، ول ت ارد  أو  واه ن 

طب...ن ظر ن اظم ر اذي ط ن طرق ره،  و طب ن  ن ازن اذي و 

)"...1 .(  

      ،ا ود او  ر و،ردا ر  ،ت ا ذا  ن ظرض ا

وظ" ،وام ا ل أراد  دل ت  ور. وا  ن اراد 

)" رادا و ا  رر اآ  ود لأ  نرن وان روح 2ا طوا .(

ار ض ن از ون واد.   إذا  ال، د ارد ن ث إ  اوظف

ن ار ق  ام ود ت ن و أ  طم او  ، ادي ازوا ووا 

واد أو  اوا ت أو اف. ر إذن ء ام إ ال  ادة اراط ا م،

اد ا  ودم، وود وم و اص ا د وآرة.ذا ود ع د ان 

. مإ ردي إم اإ  مو ن روج نوَة ام د  

د اردي،   أ ن رح، رادن ال  ادور ط ظ ا، أن ل دان اق ن ا

 ا ن ا د اا إ  ،مو ن ما  مؤ نو  ن 

 .دن و دارة ار او ،ر "أ رد ،"د أداء اد اردي اذي  درك 

 إ و و كدر  ذيا د اأداء ا د ،" قأ"  و و رآ إ،

 ت، إو  زة رد ك إرادةر نو ، ردي دانق و ن ق ن . ر إو ا

                                                           
  82-83. ص ص 1

  .446،دار طس. ص.1916اوا (دل)، "ادة   ام"، 2
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أر  دانو  ، رأ  ك إرادةرب، و ظرةم اا  ا وراز ا

.ء ا إن  

واّذن َروا ُم َأوء ٍض، ِإ}   إ إذار ر و ن ارط وط  از ن ول 

ر دَِض ورَْا  ٌَ ن وهُْ{ ل، آس  ).73(اا ن؛ وار ا ن سوذج ا

 ض إ ل .ريذ ب  ء  ل ف و ذير اا دل؛ أء اوا  

أب ام ن ان  ل زن ون  أر  أرض اوا وو د  ،ول رره 

دا أ  فق اط ن  لو ال، ون ا  ض م   دي رأ ل .ن

ع اد ون اوة  ام. وا اء ن ق م ان ا ر  ود 

رض ر  اوى ا واري ر ددان ارض ون ، و أر و  ز ث ا

ن ث إت در. وب ك ا وذك اد ار اذي دد ارض، ذا اب و ار 

ا /(اق ا) ذم ال ادي ا اطوب ر، واذي د  أن ون 

  اون م أوء ض.

 ثب اطا  وم ا نظ وم ا طإ   

 د أوا طا ا ا ظا ن ا   

 ا  و  رم اا ا  ن د زو ، را   ظروف اا

 ر طق او إل أم ا ديريان ارن ال ا  ا. با ر إ

ا ت ن ورا ن ؤد أ ط اول ن ا ا  ارن ان اري ت د ت 

ول ارى  ردي اوع وال ادإود ودد   و   ، اد اذي ؤذن را واش،

زرا طا  نن واء اززاع او و اذي ؛ ول اا س إ ود

 ؛ب رات ازدر ادي

و  و ري ودي ن اراع اذي ن دارا ن اذاب ا و ك ا ت رض 

ل واص ام ا  ولر اا  ط ت ك اص،و قطن ادة ا 

  واروح وات اطوا ،ررا زت اط ،لد دور ا د آل إ راعذا ا ن ،

  ))1ب اداع وار، ووت ا ا  طرق دود.

ل  ر آر اظروف  ك از  ون  ن ا ا اط  م اول

 . رزت ا را 

وم ظرون و دم ام ال اط ،د دروا  زم " ر ا م، د ء اذاذ

  ن ارى. ذك رأ دم  رض ادث ن اد  إ  ام وان، أن روا

                                                           
، وزارة اوف 1986، 259ن وان اطب"،  دوة اق، ددا (د ن )،  ارن ان اري ن  ان دو1

ؤون ارب.-واا  
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ار  ظ .رأ أن د ار ظ ادن، وظ اس، وظ ال، ٍوظ ال، 

  ) 1(."وظ ال، ود زاد م ظ ارض

ذا رت اظروف ر اظروف، وأن ض ن رى ام م ن د ض  ن وا ، وأن          

 ام ور ووز  وف ا ا م ودوا  وا  زرم اد، وأن رأة 

 را تأ ا و  ندا   نون اأو ت ادورج ا ن واء را

دا ،ل وول أ ن ال ام و ،ن درا دوى  اظ ا طت  د 

 د را ل ن نراج ا فل ا ر  ن وضق اأ  ،ث

 ن ث، وع وارض. اا  نن ا نر وا  ءم ر ن  د  

ل اذ ادر  وم اظ "   اه  أن اظ   ا ط،    

 ن ا إ رورة إأو ا ا   ء؛أو ا ول ا وإ ،دوا  قراوا ،ا

 ول ا؛ س اود إذن ظ وص ا ،ل  ول اء وا ر 

راق اة وا ا وارد  اواء، و ذا ن ا    اف واود 

  )2اري." (

       ءل لو  ذا مر  ،طرُا دو مد ال ا ا  دات اؤا

 را  ل دام اوا  ذا ؟دة اا رم إا ن أ ،رر اا دود

س واا ل، ود واوا ر واا م، وم وام وا د ذا رب...؟ل وا

ام، وش ل وت إ...؟ ذا  م ن ة د أن "ظ" ذه ارة  روف اف 

   اراث ا وا؟ م ذا وذا؟

 طف أن ر إا     مد ا موت  او  ول نل  ،ن أ"

  ).3(ز در أن  ع  ر وأن   آل إ ع إن م ض طب"

 ن  و ر أن  رد" رب اط ول ،ظ  ط   رد ا

  ). 5(ل   ظرم ت    "ب ام طب أرى م طر م "و). )4ذا وذا"

   

                                                           
1 ،"روا ا  ظرات" ،(مد ا) ن1989 طم  -، دار اد ا مت اؤ راج روا وورب،اا

  .55. ص. (siraj/net)ن.

2) رددة، ادا طا ،"ووأ ا  ر وث" ،(2008.ص ،را ؤ ،زء ا97، ا.  

  .67. ص. 3

  .55. ص. 4

  .67-68. ص.ص. 5
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 قا طا ا ا ظا ن ا   

إن ادارس و ال  ا ا  أق ادار واب ن اؤال ا ،د زم أن 

ط ن  ن و ن وأق، وا  د ن.  أن اب وار و اراد، رر 

 أن رف،و...، وم، واوا ،و ا وذا او ، رذل وا ذا ا دد ث

ددة اوا ا ون اب، وواد أدى ا ون ف ا ن قل وال ان أ دن وا ث

ك ا                                            .ا رؤس اق وا  رزل ا .فن ا لف أا ر ل

   دارب ام ا دد بإ ذا وإ ه دو ور ن م  بط جؤداه إ ،"لوذج "اا

 ء  زر ل واع رب طا طوا ل ارال ا  "ر را"وذجع ا روط ل

  إ.  إ زداد اؤال ا  ل  ر  .زِن

ن  ا او، ا ن  ،َوا دة،  وإن ام ا اار وال أن 

د ار ،و رورة  م أول ا ،ن أل طِر م  و اؤال ا اذ

،و و ر ا ر اا دد َد د  وت اظرن ا ل راا ذا

 ظو نو ،وا ن  دير ا.و  ل أ ا دام اا  

       ن ا ،طا  ز  دا غ اطرورة ا   و ،و

ا، وم ار ارك، د ن أن ب أ ذه ا اط  ،واق طب 

ا ا د وا ت اؤ   َ أ ر أ  قم وأ ن 

  ان. 

 وذ ون اا  ق اا  راب اطا  

رط ددو   تواب ا  ء  إذ ،رد ا لن دا م إذن ر ام ا

وذا ل ا ارم " وف ر ا"1،  ط ر ا "وار إّ  ق رم اقا

 ام [ت م رم اق]". وم ا ازز ام  ق رو ارم، ل ان ون 

  ل ،ندب ا ن قا} ِإوك ََ ٍُق ٍمظ{)2    قرع واا ذا ا.(

 ت ا ذاو .ود نؤا     ،را ظ قا ظ ،مو  ا

 ، ا ر وو د اا  عل ا ت إ ل ن وا  رصرار و ن

  دد  ء اء ر رول ا  ا  وم ا ل ادن.

ذا "اطق م  ان" ر ن ر وو رف م ون ا ن ل رم د وش  

 د إدة ا ن درج ا ا وم ا ن" رى دل ن إدور ا ند، ودة رب ا

ام، ون ق اد إ  اد وارة". ول اوار اذي دار  ل رم ر أدم أت؟ 

  .))3ل ر" ، ون ان د اواد، م ن ض ر أدم  أم" 

                                                           
  .124،اد ا، دار ن. ص. 790اط، " اوات"، 1

2 .م، آ4ا  
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اوف  د ذا (د  طب=ازة وا ،طب  ام  زن ا)،ن (د  

  طب = ر ا"ن" اددة و ا دل ا"أ" اردا)؛            وم( د 

و و ر  ءو ورب =اط     د)ا ؛ ا(ر

طب= دد ا  وود ا ز ول  ث أ ام وان )؛ رج اد ن دة اد 

إ دة رب اد (د   طب= ل  ررن اود ر ا  زن اداد 

ا)؛ ون ور ادن( د   طب= ذم اور  اطق)؛ دل ام وو م اد

  ؛( ن إ  وم و ، م إم ا  ذيدل اب= اط   د)

رزق اا  و دا راق ا لن أ=بط   د) دء ا ويدي وا

 ة ارءل اب= اط   د)رةا م)؛ ورات أوط ن نروا ا

  م طار  رض، إوات وارض ا رو   وزم ا   لص اوإ 

  طب= ق ان، وال،  ارا اد)؛ اون د اواد (د

وال، وارك..). ول ذه اد ا وأ ت ن وع ات او ا ت 

ط  أ ام،  وإن ود  ُن ت و ض اراد ل ددم أور، ذا و ذه 

د اا ا و غطق اأ  ،ظروف ز د تدا  بط  أن 

   دو     ظن ا ثدا أ . نو روط إ  ، ا

  ب ادم. 

  ء اد  اد ا واد ار  ادج ب ود ول د 

 ن اا   طق ذيك اذ ،و   لا ن اا ر   ذيد اواا

ددت و ذم ال ادي ا، ان  ا ادو وارو ا  م 

ل واا وا  ردل.از و ا إ  رب وم، إنو  ن ؤال ل دا اُ 

طار ط أر ؤال ل اد .طا  ق  را  

   

                                                                                                                                                                                                   
،ا طم، ارال إو اد أ ق ،ثزء اري، اطر ار ن د ر  ،"وكل وارا ر ريطا ر"(3)  

 ر، 520ص رف1962،  دار ا  
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را د را دءا ،و ء دةإ  ظرا ا ن ا أن و و  س 

  و سن ا ذا وإن.نرا  رةو و م إد ا داداا ،ا وا

 ،ر دار  ن اد طرد وةزا دا روا ا ط ا ت واا  دو

أر ل ب اف   وب إده  درم ول ادؤوب  وم ادن ا   و

  أ ،م  ّن ل  ام واوان واؤت ادا ا ود دم.

  ظور ا زال و وب اا  ت ا ر طربا را ط أن واوا

اداد د ري  ذا اك. ول أذ ذا اطب را ن أء ا دون  ان 

  وم،  ل ت ن م، إن م وان ورم ن روا وون دوو ادا

 .د ا  ص د ،ندا د  

 دور تو ا وت اا  دذه ا ب س إ ور راذا ا ون  دال و

  ط ا م ،"داد او "ا وا رد دات  ندل ازذي اا دد اا

و د ردده ر اد  أر   وا اس، ك  رض  ا  دار و ن 

.ا وا رال ا ن دام ان ا لوا  

   ن، ارن ارن ا رل ان أ دم اا ظرون إ  ،مدا ت اا  نرؤ

وت اوب ر ار س ظرة إم، اذن رم ادوو ر ل ط رر 

 .دوا رووب اك ا وة در رون أ ل ،م ار  

  زال  ن  زةت اوا  ن ، زءا أو ،ا ت ا "ظوظ" ن ءل

دوو ادا، وان ن وض ظ  زات و ا ،وّ و طر  اد 

دول  ارب ا  ن وابأن ا   ، ا وا ردول ا  نو ،و

 ظوو  ن ل ت أنطا وا ،دا ن ا  رت أأ ا ،إ

 د ر د و ا وا. وم ردد  د ز  وان 

 بوأ  وق ن وت  .ورووا ررب ادى ا ك ا   

ثا   

ن ن ل درا اق ام ظور ادا أن أورو ت  ادادا  ل  رت  --1

 م د  د دال ا  ،نن رؤ ل اور ا طف ا ط

 ذات، وول ا  ورذف اه ا   

ءت  ار  رأس ام ادا ،ر ظور إ ن دال ادو، اب  ار  -

 وا روا وا دوا ا  رو ل أ  رو داا

 ور؛

- رم ا وأ ،رو ا ن ا تل ا ول إوا  درا ره رل اا  ز

 وده در  إداث ظو أ ب طت اوا؛
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 ام  و  إ ل ار اذي ر  ن ل ر" د"، واذي  -

ا ر ؛را داا   "دةم "ا درك ن 

ن  ذا ار ادي واظ  ، اؤرن واد  و و م واق   --2

لل ا  رذ را  أو رذات اا  واء 

- ا ران وا رن د نرو   داا قوا مت اُ ذيا رن ا

 ؛

ار ن طرف وش ارب ادا وب ر ار، وول ان ار  ن   " ْم"  -

 روات اوب ارة  و وة؛

ر ن ات ا دا ،ن ل أو  م اع ار ار آن ورن ا -

 ت ام اط تر  ا ت إذ و ،داروع ا فل ازا

  ا  م ا س ل اإ دات، وأدات وار واوا

.ق،...اط ل م 

-  و ّ إذ ، ا ظو ء ل "دن "ا ا  دال اا دود 

 دق ان طر د دوا   طا ا ظرن أن ارد ا ور طدا 

 .ك اذو  

رو رات ادوو ادا رج دود  أوت ادرا أن رة د ارب اردة زت —3 

  ل  ، ظورب و وقا وا  ظل ان أ لا وا  ،ةا

م ذام، وا  

 
 وظف ام  ا ن أر ا  ام؛ -

-  ل ا ما ررا م؛ة درار ادم ا  و ،را 

-  رو  ت دوظ ن طم اا  ا روة ودام اا 

 و، و رأ س ان ادو ار ن طرف ارب ز اوت ادة ار؛

- ا دا ف ا ِم و   د ب د ل  ودول ا 

 ود و ،ر  ام ار؛ 

  

4—  ق ام واا ظو ورا ر  و ا  روط أن درات ا

ذاو ،و ظر 

-  ظا إ رت ار ظت اد آ ر اا  ؤال اا  ب

 ادا ام، أو اول او ارب ، واذي اذ ادا ادادا ر ؛

ن ا أن و أداء ار اد ون در  ر ذا اداء ن أق  و، وأ -

 اق  ر  أل دودة وإ  دد أل ان ردا ن أو ؛

-   د م، وُ  قدة أا  ل م إء ا ر  ن أن

 ودم، ورك إرادم ا رع او ا ؛
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-  ت اّ رف وو ل ن ،ون اا  و دت ا ا س ا

ا ال ر ن ر رم د وش رى، وات أ ون وذ دى 

ر بط   دز  ما د أ  . 

 
  وت ورت اث

ل اوو  ار ادا  را ر، و  در ن د دا ار ،ا -1

   ادة  ن ب "ا  اؤن "؛

او  درا ا او ا اطت أن ق د  ،  ادول  -2

 و دو َ إ م ادا ار؛ا ،دة  م وأق 

إدار أث و رورة رط دن ان   ن آر وْ ِرف ن رم  -3

 اق او؛

4-   ونا ر  قم وأ د   دا ن إدوة اد

م، ِإ ق بط ر طر م أو أ و ن نز  ً ت أ 

.م ام ر 

  وا و اوق                                                        
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ثا را  

 وا طا ،"وا ري إر ار ا ن روم ا" ،(ديا) وي2004ا  ورات ،-  رب، ودارا

 د- .سو  

  ، ازء ا ،ؤ ار.2008ادر" ،() وث ر  ا وأو"، اط اددة، 

  ،اد ا، دار ن.790اط، " اوات"، 

ارل واوك"، ازء اث، ق د أو ال إرام، اط ا،  دار  ر اطري راطري(أو ر د ن رر)، " 

  .1962ارف ر،  

 ا طا ،"روم ا" ،(د ا) رويء2012ادار اا ،را ز اررب. -، اا  

  س.، دار ط1916اوا (دل)، "ادة   ام"، 

دد ،قوة اد  ،"بطن ادون وا نا  ن رين ارن اا  ،( ن د) ف 1986، 259اووزارة ا ،

ؤون ارب.-واا  

  .2006اري (د اوب)،" درات ر  ادا ار"، ارة ، دار اروق، 

  ن. -، روت ،2011ر ورج ن، 2005(آن)، "راد ددة م م اوم"، ورن 

،"داد ا" ،(نآ) نور1992 ،ث ورأ ر ،1997.  

 ،"وا وون، " ا ونو1999 دد ،رم ا ، د مرد ا بإ ر ،354 ،2008.  

، ورات   ،2004 دم ب او" ،وم ار ن ر ار اري إ او"، اط او ر (أن)

  وس. -ارب، ودار د - ي

،"را دا د اا   قؤال ا" ،(نرد ا) ا2000ط ،را ز ارء، ادار ا - .ربا  

ن  ازر (ام د ن د ا)،"ر اد ا  ن ر ن ادث ارة  ا ،"ق ادور د

  .1989ط اغ، اط ارا ،روت، 

 ،"م اظا  دةإ راتدام ا"،(لو) ون1996 ب، طت اط ر ،2 ،1999.  

، طوت اء ج،اوو ارو راج ؤت ام د ام 2000ن (ام د ام)، "ادل اون وام"، 

   (siraj/net)ن.

 ،"روا ا  ظرات" ،(مد ا ما) ن1989 دار ، طراج  -ا روا وورب،اا  

 (siraj/net)ؤت ام د ام ن. 
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   صا

د ف اراد وات  م دت اح ا ،م ن رط ط أو      

  وا أ ن أنو ، ت ا ء وإ طر ن م أن  ،دا ا

ر ، حذا ا ق  دةل اوا م  طر ن  ،ر لوا م إ

اض ار دارة ا، ا أ  د أن ك اف ن أن ون م ول أ اح 

ا  م، ن اح ا وم رط  وارض اذي  اراد أو ات 

م اردي أو ا ،ذ أن ق وودم ذه اة إ ا ،ذا دت ذه ده ن ل وود

 طت ا  ثل ا ن ريزاا  ح ارة اد ظأ  رف دراا

وو ح ال اوا دد ا وا سا ر نا.

ب اطا ، ح اا ، ت اا  ت اا  



Summary: 

Individuals and societies may differ in their representations of the signs of 
social success  , 

some of them link it to power or material benefit, and some of them link it to 
belonging and establish healthy social relationships, and they may also differ in their 
representations of the factors that help achieve this success, so some of them refer 
to external factors, while linking then Others have personal merit, but we do not find 
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that there can be a difference between then about the importance of social success 
in their lives, because social success is a concept related to the meaning and 
purpose that individuals or societies seek to find through their individual or social 
presence, since their existence in this life is achieved to Its expiration. Therefore, 
this study aimed to identify the dimensions of the phenomenon of social success in 
Algerian society through researching the representations of university students as a 
reflection a collective reality that defines and guides the factors of social success. 

  

Key words: social representations, social success, university student 
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د  

            و ت ن أو وا رم ا ن ت ان ا   رادل اد

 رام دف اوول إ ق اح ا واوول إ ا اذي و وددو اط ن     

ارد ن  ون ل  و ن م ا ن رف ر م و ن ارات           

ذه ا ن ا ووا ورداف ال واو       ، ون ذيا ء ا أو

     ط ل ادا ر را ارات أك ا لح      وا ت ودد دو ز 

   ل اواذه ا ل نو ،ول إووا   دةل اواد اد إ ا ،دا ا

          ا وال ا م ام و  دواا ل ادا راد اأ 

ن ره وظر  وال اح ا ود  أل  ف ر     ورة زه

  ا. اتاراد ك ارات ا  ذه 

 وغ اح ا    و ص ا ازاري وول أم ادت ا وا ات       

ار ا د ذا ار  اطت ا وا أت د ل رز      ن  ارات 

ات ا ت رار   ات ا ل ا ازاري، ار اذي     

د ل وا  ره      ، م ر درن  د أ ود وا ا ط ر ن اراد

اد ا ا طون  ق ادراك ذام ا ن ل وت ا وا ول       

  .ح اوغ ا ا ووا ورداف ال واوف ا  

           ت ام ان أ نا طا  ررات،      وذه ا  را   كوذ  

 را را و       ون ب اا ر ب  وا        ل ارار اأ

اراد إ ق اح ا  ال ر ت ا ا  اوا ا ن     

ا ن أل اوول إ وق اواق او ا ،ذا ن ر م ن    وال اح 

  وال اح ا ن ارف  ط اوا ا و  ن رات ول ذه اظرة.

 ت اطب ا    و   ق ور إ ول ط ار ا ا  ذا     

 ول وال اح ا  ازاري.

- رؤل اا   ح ال اوا ول ب اطت ا ا ر اا  

  ازاري؟

- رت اؤا 

  ا  ازاري ؟ف ل اطب ا وال اح -1 

2-  ري ؟زاا  ح ال اوا ب اطت ا ددات   

 دراا أ أو 

         درا ا ا وأ درا  ل رات اا ن أ ا دراا أ 

ن   واا طا  ،            را  رفا  ن ن م ث ت ا

          رو  مر ا ق ا ن كل ذ ن فوا ل ادا را ا

 ذات أ  دراذه ا طرو  ء ال ادا رات ا دى وو  

          ا و ا  وم ذيا ورد ام ار نا طا  و  ل أيدا

ار  رات ا ا ق ، وظرة اح ا ر طب وري ل  

ب اطت ا  رفأن ا  ،ل ارد دا      فن ا ن ح ال اوا 

ن وا ات ا دال اء ا ودرة أراد ا  ال  ادت    



 

185 

  2020 -ا او   – اماد  

ا ا ن ار ا وأر ذك  م ذوام ا   رن ووى  

 زا دا.  

دراداف اأ   

       ب اطدى ا ت ا ا ر ان ا فا إ ا درادف ا

        وم ام ا ن ط  ل ن ريزاا  ح ال اوا ول

ا  ر را       لن أ قذا ا  ت اؤا  دف ا كوذ ، 

    رت اطم وار ا  رفوا ،ب اطدى ا ح ال اوا  رفا

      ح ال اوا ول ب اط ت اج اا   .     ن فذا او

             ح ال اوا ن م دراا   ن ظم ا روا ا ظوا

        ل اوا من، ور ا  مذوا راد اأ  ن م ت اطوا

 ا  ذات ذاتذه ا ق       ادراك  روا وا ق اواق ا  درةو

داف اأ.  

درام ا    

1. ت اا  

   -   روو رج        ورهو ور ل اا  د )1961(ل    م" 

ان ا اظ و ادى ات ا ا  ط  ص ن ار وو ن او

" ووا و وا ا وال ا راد1.ا  

ارة ار    ) ورى أ  ات ا  ن ات ا ط ( إل دورمر  -     

 ول  ار وار وادات ا ور إ ظرم م ودد طر م     

ر ن ز ا ا ول ا ،.2  

ا    و ا وواد اوك وام ا واد اظ  س رأ د   -   

ون وو  ن روو ودر م ون ا رادا  3.ا           

ت ا راد ادا  

د ت ا  ذه ادرا ظم ر  اظرة ا ط ان                

  را ا ،    ،ل ام دا ركا س ال ا ن ر  

  ودرون ن  وال اح ا  ازاري.

   

                                                           
أطرو دوراه، م    ، ا ر ادر دى اذ اذن ظر دم أراض اطع ن ادرا ،ن و ز ات 1

  .20، ص م 2014 ازار، ،م اس ووم ار وارطوو ،  اوم ا ، وران

   .35، ص م1997، 1اود، ط، رة أد اد،  اري ،طت م اع2

 ،درا ل دة دوراه اوم، م اع وادورا  ،وري ط،   م اع ر وردو، د ارم زاز 3

  .24، ص م2006ازار،
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2.   ب اطا  

ارد اذي ار وا ادرا اد        اطب ا  أ،     رف د ارام ده  -

وا، و إ ا    م ووت  اؤت ارو ارى، وا ن   

.ة ا ره روض4ا 

 ود   ذه ادرا ط   ر            ارا وم اطب ا ادد  

.   را ا  ،وم ام ا تا   

ح اوم ا راد ادا  

     ت ا ا  ب اطح ا دراذه ا   دو     وا  حوا ،

 ت ادا   ا ذا ن ادراك ا  ورة      ا ف اواف ا 

وا .ء دراد او دراء اأ  

ت ادرارض ا را  

- "وان " درادرسق ارادى ا ورات اا "زروا ط ،    ن درا رة و

ر ااط  ورة رانو ا  وراهدا ر داد-      وى أر  ترأ دا درا

وت وادة  و وران و اراد راج  ا ،و ان رز اورا   اري، وي     

و ،دة درد ا وةط ن ا  2009،م         ورات ان ا ربا إ درات اد

وا ت اؤل ادة دام اا ر ل ن درسق اراق   ةران طرف ا

    ن ر  ، أ  ور اذا ا وول أن ل ور اذا ا و

ق ن  ات أدان    .إ  أر رت ادرا ا ،ت

أ دل    ،ذ)  188اوت، ان وا ف او ووزع ان   و ن ( 

 218وع  ا ا    ذ)  ن   30ا ف او د طق   ن (

    ا.ذ

ت ادرا إ أن ار ا دد طت ا وا ، ول             

ت اؤف ا نو ت اا .درا و  

-  وان "درا مل و مورا ونا طا "  ر ق     رة و ،

 ط  ويرس ام ا  وم وراهد ن أطرو2 -  ر   دا درا

،  2013 ،ت    ما وا  ر  ت إ تؤض ا  ا  تو

س ادا  ات،    و  ات ن انوق ن  . س رت

) ن  طب 202 ، و م ا- ) م ال   ن اط ان   ر 

)  أ 1838  (بط رزن أو  

                                                           
 ،ق ،أطرو د ل دة دوراه اوم، ص م اس اروي  ر ،ورام ل وم  اط اون4

 ط  ، وروم اس وام ا ،2 زا29، ص م 2013 ،را. 
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 ذا ال    ث ار ا ارة واورات ا  دى اطب ا اؤل د    

 وعوا وا ططر ا مر  ،      م  نر ند ن ط دراا  دت

 ز زم ذا ن وذوير را و ا مق طرو درام اداوغ أ. 

و رة ن     ، ل  " ار ا وظر اراب  اوط ا    درا  وان " - 

درا دا  د وف     -أطرو دوراه وم  م اع  د ر رة 

  ا ،2014  ، دى      م ق اا  رفا إ درات اد       دن اا طا

ا و طرأ  ن رات و راب  ظل دور ا ارط دم ام و دى        

 ن قو ،طا درات ار    ظل اا،   و و ا     دوات رةا

    طن ا د   ،توا          فو د  ت اا  نا 

)   2.5ا% م ا و ل إ ن (514 ط )310 ث204 و إ   أ  ن (ورذ

) 20610 .(بط  

   ون أرز  

   رة   وود ر  دى اب ا إزاء ادد ن ام ل ال وام...،         

ام اد وا اد ل دارة م  ، ث أتا واد زار وت

ل ا دم اا را و ظن واون ا مادوا دم ا  د أوو ،  را

 دور ؤت ا ا  ل ار  م اب ا و و  دور   

ل ا  ز راد ان أ بب. وناود و مد  رةظ زج لق ا ور

دام اوا ؤت اؤل واا    . 

 د اد ن ت ادران ا طوا  

      رف ت ادرات انا        رات قو و و ت ات اود

 وا را س واواا م و رورات اا  ن    أ  ،ت اج ا

  رةؤا ووول اواا  رفا  ا درازت ار  ردات ا ل دد   ح

رة اظ دذات أ    ط  وار   ة  ا وام  وا ،   م ن    دف

              زرن ا  در م دراا  و  رورات اا  رف ا دراا

ا ن اوا    س م رات      ات ا ر  ذه  ن ودت 

ا. 

 درا راءات اا  

    د  وده إث ود ا  راءاتدة إ عن إ د  ث م أير و

راءاتا  ن نو ث اا د ود  

 - دراا    ،لن ا زء رأي ا ،راد ال أ ن ن سن ا رة و درا  

  س ل    ووا دراذه ا  .لك ان ذ رو  "      ول ب اطت ا

 ،وءا   م  ن رف إرا ح ا"  وال اح ا  ازاري

-       ، ادرا   ط م اوم ا  ا ار      ءت

     وا طر مرن ات، وا  ،ر ط     ب طدد ا در ث ،290   بط

 ،89م اع ظم و     %31طب 90   م اع ار ، وزون  ف ات

  ب31ط%،   ر عم ا30   ب10ط% ر وارد ،30   ب10ط% ، 
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 وورو51أ   بوا   ، %18ط نذا طا  ءاو ،ط وا طر ر ام ا و

   دراا  رل  24ان أ بب 290طط ،  8.27أي%  

- ص ا  

             ب اا ر رف  طر ص دة رذه ا  طز ا    ر ن ف

  ارا ل ا ا وا واوو رد.  

وذب ء اع إ دد وم اب ددا  وو   و ن ار       

 نر ا إ " ل  صل ا ء ا ول  دأ برة ا 

ا وؤدي دورا أو أدوارا   و  ن اص ن ال  وأداء دوره  اق 

 ل ار ا و ،5."ا  

س م ار  ادرا  ار أن ذه ا ل ا ا   رة        و ذا ا     

    واا ر ا ت ادا وارج وا  ون موأ  دراوع او

اوال ادة     ا ، أ ن ارض أن ون أر ا ظرة اح ا و   

.ردي وام اودو  ن     

-  دراا      ذيا وا ا  دذا ا ،وت ادران ا دراذه ا د ر   ن

د  ث  ، أر ا ادا  اوم ا ن  وام ووع ادرا ن  أرى   

      ،توا  ا طرع ات،  إوا     دراوع او رةظ ا    م ،

. رو  م ، رو و.ص اا ر إا  و  

 أدوات  ات -

        د أدوات و   ث د أي     واث ور ا رل ادا  ونو ،  

 ثذا ا  تا   ددوات ان او  

1 . طراا ا     م ا طراا ا   دراذه ا  دم ا1995 م

 د ا Anna Maria Silvana De Rosa  ن    دد دف إو ت اا ل دراأ

ان، ؤرات اط، اد واو  ل ا ارط ل ا، ول ذه          

  طر وا تن ا و ل أو طررات ادم واض ا دد  ا

  .6ل دد، ون ن ل ذه ار و د وب ودد أد ال ا ذات 

2. زرة اا طا زرة اا  ل لون ا وى دد ن 

     طوا ثا ط  و رر وا داأو ا طراا ا  ق أوق اا

ار ارز وار اط ل، ون ارة از ن و ن اود     أن ز ن 

ا دد راوح ددت ا ن ود  3طن ا ر وب أنن ا بط9   3    رر ا

 ر ان ا ر م  زا3          ب د ل  ءطإ  را زا و لر ا

   7 ط ار

  2از وط           1ال ز             3ار ز 

                                                           
  .33، ص م1995ادر،  ،دار ار ا  ،  ،اب   ر( ت  ظوار اء واف)5
ذرة ل دة ار  م اس ا ،       ، طر ر،  د  وذ ورات ا طل اوارع ا 6

   .18، ص ، 2008دة 55أوت  20

   7س ار، ص 128
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د   ات ن اون  رم ت   ل د ول  ص           

  طر اوا زرر اا و 

                                 

ذا ا أن  ذا ا دؤ ل.          د زرر ان ا نJل  ا  

  ن ن ار اط ل.      د ؤد ذا ا  أن ذا ارسا  ل 

ل  ا u   .ل وا ر اا  ذا ا دؤ   

 -  ب اا 

  عدد الكلمات السالبة –الموجبة عدد الكلمات                            

  «P» = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :«P»مؤشر القطبية  1

  كلي للكلماتالعدد ال

ظم   نوذا  أ    [3ذه ا ن ر  اوا إ ]1-،0.5-        إ ال Pإذا ن

 ءإ  تا  

وذا  أن ظم        [+2ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4-،0.4  إ ال Pإذا ن

     .ر و وا ت اا  

وذا  أن ظم      [1ذه ا ن ر  اوا إ ]1،+0.4         إ ال  Pإذا ن

.ء إإ  تا  

  (عدد الكلمات الموجبة + عدد الكلمات السالبة)عدد الكلمات المحايدة ــــ                                       

  «N» =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  «N»مؤشر الحيادية  .2

  العدد الكلي للكلمات                                                              

وذا ر إ أن ال   [1ذه ا ن ر  اوا إ ]1-،0.5-  إ ال Nإذا ن 

 . د د ءإ  تن ا  

وذا  ر إ أن      [+2ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4-،0.4       إ ال Nإذا ن 

                 .طو د وا ت اا  ر و دت اا  

وذا ر إ أن      [+3ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4،+1         إ ال   Nإذا ن 

  .ر د دة أ  تا  

  ذا اب ل ا واط طط وذك ب ؤرات اطب واد ا ظر             

  .طراا ا  ل ن  

- لب اأ  

                 دراذه ا  دم ا ،ترا طر ت اطرا و دراداف اق أ

 ا نوأ ، ولو ا             ن دراا  ن ت ت ال او  دما

      أ ،راء ل ا طا إ ا ر         اط طور ت ال ا  

 إ رأ روض ات واؤا  ل ان أ درا وريا.  
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 دل و ص ات وار ا  

    -  ب اط صا ل ا دل اا ح ال اوا ول 

  . ازاري

  ) ل ا ا  اراط  ب ؤر اط واد ل 1دول رم (

 ريازاا  ح ال اوا ول ب اط 

  ؤر

دا 

(N) 

ؤر 

طا  

(P)  

دد ات 

 ادة

(-+،)  

دد ات 

 ا)– (  

 

دد ات 

(+) وا 

 دد اا

ت 

داا 

ا  

 

0.60 -  0.40  4  4  12  20 1 

0.86 -  0.86  2  1  26  29 2 

0.80 -  0.70  1  1  8  10 3 

0.85 -  0.35  1  4  9  14 4 

1-  1  0  0  21  21 5 

0.91 -  0.26  1  8  14  23 6 

-0.57  0.35  3  3  8  14 7 

-0.50 0.25 3 3 6 12 8 

1- 0.71 0 2 12 14 9 

-1  0.68  0  3  16  19  10 

-1  0.5  0  8  24  32 11 

0-.84  0.61  2  4  20  26 12 

-1  0.58  0  5  19  24 13 

0.54 -  0.22  5  6  11  22  14  

0.5 -  0.08  6  8  10  24  15  

0.65 -  0.34  5  7  17  29  16  

0.77 -  0.44  2  4  12  18  17  

0.77 -  0.33  2  5  11  18  18  

0.17 -  0.23  7  3  7  17  19  

0.28 -  0.07  5  4  5  14  20  

0.82 -  0.73  2  2  19  23  21  

0.40 -  0.33  8  5  14  27  22  

0.91 -  0.43  1  6  16  23  23  

0.33 -  0.22  6  4  8  18  24  

 ادر داد ان إ ن  ددات اطا  
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+]  1+،0.4+] أي أ  إ ال [0.07،1ظ ن ل ادول أن ؤر اط راوح ن [    

 أن ظم اوال ادا ن ل أراد ا ول وال اح ا  ازاري ذات 

  ر أنآ  ،ء ا66إ  دات ان ا ت   تا  دذا ا  

  ت ال ا ن  و20  لن أ491 . تا  دا   

) ق ؤر اط واد ت ا طب ا ول وال اح 1ل رم(

  ا  ازاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رض  ارة از ت ا طب ا ول وال اح                  -

  ا  ازاري                                       

) ل  ارة از ا ت اطب ا وال 2دول رم (

  اح ا  ازاري  

أر   اد  ارم

  زا

وط 

  از

  أل زا

1     ح اق ا

دا  

14  7  3  

   7  13  4ق اح ا ون  2

   3  13  8ق اح ا ل  3

   8  5  11ق اح ا روة  4

ق اح ا ب    5

 واودة

1  4  19  

6  و ح اق ا 4  9  11  

دولدر ا داد ان إن   ددات اطا  

     ط دو طراا ن ا صا ل اون ا وى أو ن قط

  ب ور ث   ود ل  تب او ن  رار واا طرات اؤ

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

مؤشر القطبیة

مؤشر الحیادیة
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 ا راطوات اق اط  م درورة اظا ت اا  و ذه ا

)، وذك ن أل رم ت  دد -)، وط از(+،–(ا ن  ل د، أر زا (+)، أل زا 

 ط ا واء إ اظم ارزي ل أو اظم اط أو أ ر  ت ن 

  وت ال

   د ل ا ت ام ام ر سذا ا و  

  ا اد (1 " "ل اد2ال (

  
   ث دود  ام اد ا اد" " اور اول   (1ل اد 2ظ أن ال (   

 (+) زا رد أ 14  

 ) زط او د- (+،7  

   - (3د أل زا (

ل  ارز وذا ؤد أن ذا اد ن ار   Jرم    ل رف   

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  اون""     2ل اد ))3ل

  
   ث دود  ام اداون" "   (2ل اد3ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 4  

    - (+ ،13د وط از (

   - (7د أل زا (

0

2

4

6

8

10

12

14

16

أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز

0

2

4

6

8

10

12

14

أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز
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وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط و ل  رس  رم    ل    

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  "ال"     3ل اد ))4ل

  
  "  ث دود  ام ادال اور اول "   (3ل اد4ظ أن ال (

  2ر زا (+)  د أ

   - (+،13د وط از (

   - (9د أل زا (

وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط او ل  رس  رم    ل 

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  "اروة "  4ل اد)5( ل

  
   ث دود  ام اد" اروة "  اور اول   (4ل اد4ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 8  

   -  (+،5د وط از (

   - (11د أل زا (

 ر وذا ؤد أن ذا اد ن ار ا  U  رم    ل رف   

  ول وال اح ا .ل ا ط ان

   

0

2

4

6

8

10

12

14

أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز

0

2

4

6

8

10

12

أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز



 

194 

  2020 -ا او   – اماد  

 " ب واودة"    5ل اد))6ل

  
   ث دود  ام اد " ب واودة" اور اول   (5ل اد5ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 1  

   - (+،4د وط از (

   - (19د أل زا (

 ر د ن ار ا وذا ؤد أن ذا ا  U رم    ل رف 

  ول وال اح ا .ل ا ط ان

"او  6  "ل اد))7ل

  
  "  ث دود  ام اداو  اور اول "   (6ل اد7ظ أن ال (

     (+)4د أر زا

   - (+،9د وط از (

   - (11د أل زا (

وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط او  رس  رم    ل     

.ح ال اوا ول نا ط ل ا  

 ل                                                                         دراا  

إ أ ن ر ات ا اط ن و اد ا ون   ووذب     

 و ل ا أي  
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ل  ا اراط ا ت ا ط ان ول وال اح  - 

 ريزاا  ا  

 1.  وا  

ن ل طق  ا اراط  ن اف ن و ن اوت وارف        

ت ا طرا و ح ال اوا وص نا طا   ا 

 وان ا دا وا ذه ا  رك ا را ن ا رو و  

ر و  نو   ن   ا را ن او  ن  ا 

وو ز ددو إ  ذيا ا وان ا ا وا دد ل ، وواذه ا 491 

  ت او ، ديوا وا ا وف ا  

رط ت ت  ا اراط أ ن و ن اوت وارف ا       

ا  ، اط ان وا وال اح ا، ود  دد اوال 

 دا491ا  ا  م اظن ا وا ا را ن ا ر 

طا  ءا  ن ر  ،  ،ر   وم ام ا نا

و ن ص أرا وا  ل ات ا ط  ،د أن اط ن ص 

م اع ظم ول ووارد ر ت م وال اح ا ل إ م وت 

 اطط، ادارة، اداف، ا، ار، اواز، ال، اراع،(ا ل ن اص 

ازواج ، اون، ار  ،ن ظرت م ل ( ال، ت ا، اظم، اط ،ال )

(را ،ل، اواج، ادا ،ق اواق، ال، اع  ام ا ص طدى ا

،ووروا دى ط (را) ل ت رتظ  ،را   ح اا دراا  رت دو

 م ا زاما رده إ) ت ادال ا ن كن ذودة، ، ووا ون، اق ، اا

م، ارا (رامل، اواء، ار وادل، اا ،را ،    م ات اط 

 دم اا ،ق اوا ،ون ،ل ، ري، زواجرار اا) ت اداك ان ذ رو

،دا ،ا ا  ،رد اوا زامء، اط، اران ا  (دلرام ات، اوار، ا

 ،ل، اا ،طراع، اا) ت اداا ر إدر و إ وا طم ا رظ م

  اف ).

       ا  م اظن ا وا ا را ن ا ر تداءت ا  

ر ن  اء  و، ا، ار، ا، ادق، اوء، ازام، اوا ،)(ل 

  ،رات ا لوار اط أر ر   وم ام ا نا طا

ارع  اوال ا ا ؤر   ن ت اوال اد ،  ذك ظ 

 وود وال  ء ا ق ق اح ا، ود إاح ا، وذا  ر 

رت  ادرا اح اط ن  اوت ا  ا ازاري   ادة 

ل اوات ا ث ،وا دت او طرل اوان ا رأ وا 

 ل ار ا  ون وا ط ت ان ا  ل اوا ا

اراب  وا ام   وا اذي  اب  ل  رط  وظر ذك ورة

اوك اظ طب ا اق ل ا    ادرا ث ب  ان ن ا أو 

.  
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 اون ن ل م ا وال اح ا ن وت  ود ر اط    

 ا د رة ز ب ذات اا  وا ا ا إ   ريزاا

ا  و ن اوال اد ق اح ا  ب ا   ات 

ا  كر ذظو ،ت اوذه ا   روأ  ط  ا ت ادا

ا (اذب، اق، ام، اره ، ارور ، ا ، دم ارام ان، ا، اق، اروة، ار، 

  ال، اف، اراف، ارام، اوف، اوض، اة، ال، اراغ).

 ت  ا اراط ن و ن اوت وارف ارط ت       

ا ا   اط ان وا وال اح ا ،ث أوت ارف 

ادد واس ن اوع  ادا ن ات ا ط ان ن  ن اط

ا ا ادة ء ا وا ل   أم أي ود د ذل  ل ق 

اح ا ووا ادت ا، وزو أب اط وال اح ا ا اوال 

 و ،وا رة.ادرة واروح ا ا دال اواا ت إا طن ا   

       دو ر  ر  ت صرة وادرة واول ا دات ان ا ذا

 ) ت ن  ،(ما ، صد، ال، اا  صرة، ارة اا دات اا

ن  اوا ا ل  ز ن رب  اح وا ادت ا  وغ 

 ،طوة، اروذ، ال اق، اذب، اا ،ودرات، اوة، اداد، ام، اظل (ا د

  اد ن ام). ال، ارات، ال، اث،

أ  ق  ام وار د ت ر  ظ  وود إ  در و (ار ن      

راءة اب، ا، ام)  ؤد  أن اط ان  رون  ام وار  ن أن 

وا ادت ا ود ن ات ادا ا  دم  اح ا و

،ب، اراءة ا ن را) رم واا  رم واا  ف ذا وب، و (ما

ر ب   ،ح اا  د ر ل ريزاا  ء ا ن 

  ت اط ان. 

 2.لل ا  

     دت اد ات وون ا د أد بط ذيوى ام اظ رة ن لل ا ر

                                                  رات اؤ  درورة اظ لوى ا ت اوم اظ                                    

   برر اؤ 1،2،3........  

   ،+  ر اؤ 0 ،- .......  

   ر اؤ 1،2،3 ...........  

3. ها  

 ال  ن ا      ادد  اه ب أو اب  و اووع ال ون ل          

+] و  أن ظم     (0.07،1ن أن ؤر اط  راوح ن [  1م (اراط وا  ادول ر

     ذا أن و ء ال ذات إوع اوو ا نا طل ا ن دال اوا66ا 

     لن أ ،ح ارة اظ ا طط ارر دال اوان ا491   ل    دا

،  ن ءت  اوال ذات اء        ات    ات ا ط ان   

20 ا   
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ا اد    ، وادة ار وت ال  ن  ا اراط رز ول             

ا  لول، ادق، اا ،ن     .ا ر تو ن رة  ا  ت اذه ا

أراد او ن  ون  أرى رك  اس ام ورى ووع اح ا ن             

دئ وام واا و ل ن ا         ا را وروث ان ا ر ا

         وا ا م اظوا ا ق ان طر ب اطا  ري ازاا

 ازاري و ار ا ل اف  ال ن ات ودال ا اواد ل     

واان ادن ا م ا ل ا       ، صا ،ا  لون، اوى،  (ازام   اا

          ن  ا ا رت اوا إ ن) إدل، ان، اا ،ا ،رد اواا

ا وا ل و ذه ا      ار ا    اط ان م اوم

،رط، اطا ،وز اواج، ادل، اا ،ق اواا) زو ،ء). اا  

ود رزت  ادرا  اوال ا وا واد وا  ن ت اوال             

 ب             ار أا  م ا ب ح اق ا   لوا 

اوال ا وا وال ذات أ رة  ق اح ا  ل  اوال       

اري وا ف ن اراك    ارى  أ، وذك ر إ اط ا ا  از

 دال اوال ا راد ز ا          مو ا هون واا ا  بدرة ووا

ا ورة  رج ا ن ادال واوط ،ث ب  ادرة واطوح   

وة واز وزد ال ا إ ادام ادن ن      ادي و اذات واث ن وال ا

طوح وادرة  م ار واول  ا واص  ررات ود،  ن أن اذات          

ا   ا  اوت اذي ول   ا ر ن ال دة و  ذك ل ط زد ن اوة   

  د رة اق.

    وا م ا  تطوا طن ا فن ا ،    لواا  طز ان ر 

رزت اطت  وال ا       )ال، ال، اوة، اطط، ادارة، ارو)      اد ل

،  ن   ) ارار، اق، ا، ازواج، ادج، اب، اودة، ام  ،ار، ا) و ل

                            .ح اق ا ا ا وات ا فو  نا  ركا  

 ظرة ا ل      د ظرة اح ا ل ر دد  اق ا، ووف            

ات واراد ون إ اد ا  م ن ل ق اح ا، وأي ق ق      

       ،ت اا و ء اا   رب، واط وان ا  ب حذا ا

زال، وك وار اظ رظ         ،رود ارون واا ون إو  رادراك ا ل

ا ادة ا ق دوا از وذا  ن ن  ر أراد ا وال اؤرة  ذه اظرة     

     راض اراف وال اأ إ ل رد ن   ا ،وا ،ذب،    (ار، ارور، ا

                                               . ا وا ودةو ر ق (وةرة، اا  

      ر ف ز " در اؤ" رر اؤأن ا طراا ا  ل ن ظ 

   [14  أن اب ادا اد ل 0.5-،1-  إ ال [] أي أ0.5 -،1-  ن [

  .491ا اوال ادا ودد ن 
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 ب اطدى ا ح ال اوا ول داا دراا  رض   

        ظر بكرا  زر واة ل ا ل ن  ر ان ا ون ط مظو

ا وارات ا  فن ا لن ا8 ل اوى اون و ن طوا ،

د أن ال ، و ا وال اح ا دى اب ا، وط ؤرات اط /ارار /

  دى ا ح ال اوا ا  

 ل ر اواة ارز واظم اط وا ا ل ا) 3(  دول رم

ح ال اوا ول ب اط  

زرواة ار ا  طم اظر ا   راا  

 ق اح 

  ا

.دا  

  

   ق اح ا ون

 ح اق ا 

.و  

   ق اح ا ل.

 ق اح ا ب 

  واودة.

   ق اح ا روة.

  دولدر اداد ان ان   ددات اطا.  

  ول وال اح ا  ازاري ) ل ال ا طب ا8ل رم (

  

                                                                ط مظ                                 ر  

زر واة  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

                                                           
رة  ،أطرو دوراه وم رع م اس ا            ، ارن  اورات ا دور ادر د اداث  8

 50،48،ص،ص م2011ط، ،وري

  

ال�� وال��دة                                                                           
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اط ن ا ا و  ن ل ا اراط وا  ن  اف ن ن   

  زتر ري وازاا  ح ال اوا ول نا ط ل اا

ام، ادة، اب واودة، ا، اون، ار، ار(ظ  ازام ام ا ل 

دم، ارا ( ل  وةوا طم ا رتظ ) ،فا ،راع، ال، اا ،طا

ن  ب ام   اطت ار وا  ،ن رط اطت ار   )اداع

ا م ا ط ت ات ا  ،وةوا طم ا ت ارط ار ،

 ر إذا ا ث ا ،ح اق ا  م ل دا ل ا ن أنا

اس وان  ط اظم ارزي ل ا ط ان  أن ادن ارا و

"اون "، "ال "، "او " وال   ق اح ا ، ث ات ذه ار 

 .طم اظا ط إ  

  ن ل ت اط أن ك ا  دى اط ان   ق  ن     

 وا ا ا  ا ازاري ون ظرة اح ا ن ل اوت ا

رت وال ؤرة  ق  )اروة، ا، ارور، ام، اذب، اف، اة (ظور وال ل 

ح اا  ت دو ،ذات اإدراك ا و   ود اأن ا زرة اا

  " او " ر  و إ اظم اط ل ا.و"ال " ،"اون" 

ث ت    ،د ءت  ذه ادرا رة ن وود  ن اد ام ا وق اح        

    ا ا م ا و ر ام وا هود ان وا ط ت اا

            ،طواوا وم (ا و ك اد ذوأو ا وان ا ب ا دات ا

ت ا  ،(لوا ،طل، اوة، ارا   (ردرات واا) ل دا ت ت ا

ل ن وال اح ا  وا ادت ا وو   ن وا ا ق د   

ن  اراد ووى ارت ا م ار اذي د ار وء إ ال ن اوا أو            

اح ال اوا ن ل  دوا رار ا     م او ا هث أن ا ،

  ارع ا ارد وا ون م    طت اد ا ، د م ن 

ا دذه ا ن وة ظ  م اا   و   ذ ت ادن ام وذه ا 

و اول  واداف ر ار وام       ا ات     ات ا ط ان   

  ا ا د ن از وادرة.

ت ادراوء ا  ا     

     درا   دراا  ءت) ل 2014(         بدى ا ر اا  ق 

 ل   ،وت اد وا زار  رة ر ا ذه اا ث ت أن 

  .م ن اط انام اد وا اد ل دارة م ا ن

  ق وود  ن ار ا 2014(          ل ( ذه ادرا  درا ات     

  .دى اب ا ن ق اح ا ؤت ا ا  ار وظور از

   درا   دراا  ءت ) زروا ط2009(أن     ا رراد   ا  دد

طت ا وا ، ول ات ا ون ف اؤت       

ا  .  
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ا ر إ أن و إ ا وت ق   2012(  ق ( درا   ن ات    

   ا  .اطب ا ل ورا ا وا ن ال، وف 

  

 

     ول أن دران ا     ،ب اط ت ان         ا ددا ر  ر د م إ

  ،رة اظر ا ا وا ووورات ال واواول ا قا  ر او

      د  ل  ا ظول ا ث أن ط دراذه ا ل ن  لوا

راد ال أ طوا     دةل اواوا ح ا م  دالن ا دون 

إ ارز ول ام ا ا ل ا، ا، أو رزون ول ا اد  ر      

  .  ك ا، وو  د     ات

توا  

   ون اأ ،  ن دراا  ت  وء   

-    وا و اا ر م  وا   و ب اا  ءا

  .ا  ذات مادراك ذا  مد ذيم اا 

- وا دت اا  ظردة ات      اوت وطط ن طردة ا   

. داف اوا ب اا 

-        ل اوادور ا  م اداو ب ا راب اب اأ درا ءا

 ددات ووال دة  اح ا  ازاري.

م را ارد ب ا ا دم  ق روح ادرة دم وز   رورة ا -

.ح ا ت اوا درات اا 

ادة ء ارا رو رط د ارا ر وام وم  ر دا از       -

اددة اط ن وت وم ار دا  اداف اظر ا دى ال 

  وارات اوء.  
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 قا  

1.زرة اا 

أر   اد  ارم

  زا

وط 

  از

  أل زا

1      ح اق ا

دا  

      

2   ح اق اون       

       ق اح ا ل  3

       ق اح ا روة  4

ق اح ا ب    5

 واودة

      

6  و ح اق ا       

2 .نوت ان ا ذج  

  1) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 9الشكل رقم(

  + 5 8+               المحبة  2 4االلتزام        0 1 2التفاعل      0 8 5التخطيط                                       

  +4 6+                                                                         المشاركة  3 1االدارة                            
        6+ 7القيم                          

  0 7 3السلوك                                                   

  

  

  

  13+14+    العدالة13 11الصدق     10-10العنف     -1716+  االجرام169األخالق      -912االنحراف                       

  14-20+ االساءة1518+ العمل 2019+المثابرة 1817+    الكفاح1915الضمان         0 11 12الفراغ                              

  

  2) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 10الشكل رقم(

  0 7 8+صراع       +1 2+ العلم  2 4+ التوافق  3 3+اتصال  24 28+ الحكمة  23 13تعاون                  

  0 4 7+                                                                                  اختالف  21 10معرفة                 
  + 13 18الرزانة                                                                                             17+ 9القرابة              
  + 6 19+                                                                                               المرح  26 17تكافل             

  + 14 29التفاعل                                                           + 27 21الصدق           
    

  + 12 14+                                                                                                      االمانة  29 1الطيبة       

  +18 25الذكاء                                                                                                      +28 11الخلق         

  + 19 23الحكمة                                                                                      - 9 16الكسل            

  +                                   15 15كثرة القراء     +                                                               22 27الشخصية القوية                

  +20 6لذكاء    +   8 26+            االيمان  10 22+القانون  16 12+   حسن السيرة  11 20عدم اليأس                    

 النجاح االجتماعي العالقات االج��ا��ة

النجاح 
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  +   5 5+      مواجهة التحديات  25 24التخطيط الجيد                                                             

  3) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 11الشكل رقم(
  + 9 4الوصول الى القمة                              

  + 4 2+  تحقيق االمن الذاتي 10 7التقدير واالحترام                                                                         

  + 3 6الحب والمودة                         - +               8 8تحقيق االهداف                            

                                   + 1 3الزواج              
          

  + 7 10الرشوة  -                                                          2 5االهل واألقارب                                                                                                         
 0 6 9+                     العادات والتقاليد   5 1المحسوبية                                           

  04) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 12الشكل رقم(

  + 12 12التواصل      - 8 13رحالت صيفية     0 4 5التضامن        - 9 14المناسبات                 

  + 6 7الثقافات واالعراف                  
  + 5 1االخالق                                                                                                                

  +  2 10الواسطة               
                     

                           7 11االبتعاد عن القيم                                                                +  1 4التكبر                                 

  + 3 2الوضوح       14 6التضامن                              - 11 9الصدق                         

  + 13 3+             التجربة  10 8االرادة                                   

  

  

  

  

  

 

                                              5 ) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة13الشكل رقم(  
  + 12 15+     التعاون  9 13+    االمن  2 7االنتماء    + 1 18تفاعل   

  + 15 16التضامن          +                                                                 21 19المعامالت                      
  +  3 20روابط                                                                                      ا 20+ 8 حتبادل المصال               

  + 17 21+                                                                                   الصداقة  19 9االحتكاك                     
  + 18 17المحاورة                                                 

  + 14 3+امانة  10 12+       توعية  6 5+        صدق  16 14االتصال والمناقشات      

  +5 10اعالم    + 4 11مثقف                                           +   13 6متعلم                           

  +                                   211العلم         + 8 4مبدع                                                        

       + 7 1الدين                                         

   

 ال��اح االج��اعي

 ال��اح االج��اعي

 ال��اح االج��اعي
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                                              6) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 14الشكل رقم(

                                               – 10 23االعتمادية    -  20 7الخبث    -   4 16التحايل     -   1 5الرشوة                                    
  + 11 2+           عالقات انسانية  8 14+       تاثير  16 6تأثر        + 2 19تفاعل                        

  - 13 20صراع                           
  + 17 10+                                                                                   ضوابط   7 1اخالق                

  +  6 4الصبر                 

  + 12 11+ اخالق  5 18الجمال                                 - 3 21الغرور         0  19 12القوة                      
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  مفهوم التربیۀ عند جان جاك روسو

  التربیۀ من المهد إلى الرشد دراسۀ تحلیلیۀ لکتاب إمیل أو

 

  ا   ذ. 
HICHAM MOHAMMED EL MANJLI  

 طا وزارة ا  ذ اب  -أا  
hicham.menjli@gmail.com   

  

 د  

 ارن ان ر، و دا اد ا  ددا، ن ار ا  ود ق  ودة      

) وف ارJean Jacques Rousseau (1712 – 1778 ار وادب ار اور ن ك روو 

اس  ف أع اد ور ار ا دت ل ط ر ار  اذي  اد ول 

  رزن أ دازع، ووا  روا ا  طا ز و زد روو .ط ما و أورو

وا را    ق وطا  را مرر وأور ا.وا ر ا  ل أوب إو

،طو ورو ر س ب و د؛را د إن ا لطا ر  ن ورآراءه ا  د أو

ا وار، ود ن ذا اب س ورة وا ر اطر ا ت و ن ل ظم، 

 لب أ وف رود أ نر  ول أ وو ،د ازه ان إس، و إورو  ب إ

 ن ار وث وات ن ال؛ ود ظر ذا اب وم ل  ادا ذك ال اذي ب 

ًر إ م  ،ت اا  ل ب لو ا  ،و دات رو دهأ  مر ، 

]. د ن روو ق أ رة 1  أب ارأي ودة ار ن أ أن  ب  اطق[

"ن إ ،ثدا ل ان رذا   ف د أن ،ظر  زاور ا ن  "ل

ا وا رىا ؤ  دد أن دةدز او"  د أوو  ب إد ح ا"  وذج

ارة، و اد ا"أس اد"، و  أن دم وذج ان اط، ود ن رف دا 

رح اإ إ أو  دون أن دح اإ  رع أن ط  دا2[.أن أ[  

 ن روو  أط  أل ل اوت واد وأرى ن  وأوه نوظ أ     

 ار وام وول اح  ا اورو در اطع  ارم ن

وا ت اد؛ .اوا واة ا مر لطأي ا ن ا دأ حإ و أن أي واوا

رس ادئ واق  وس ا  ارزة ا ون ا ا ود رص روو أن و  ن

 ف أن ار اواردة  "أل"  د و  ره ول روو ول "أل" " د ت 
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ظا د و   د دتو ، ط دي ل ،ن طت ا طو أن ام، و

 وه إ مرا و سرأه ا ذيب اذا ا ،  لوأ ، ده و ن او

، وأءوا دره إ ذا اد، س إ ر  اط ا  ن ر ح ف أن 

را ،طوا رذوسا ر و  أ  درج ون ا ن إ   ن.]3[  

      إ   درة لط طا رل ا ل اطرح ا ن أن ،ق  وء 

   ارووي وم ان؟ أ د ار ط ان ارة؟

  وو  أزاء اب

      دؤ .نر ا لرا ن ر  زء ل  ول زاءأ   "لإ"  ور رو د

 ن ا  رطرة، وا  ن ،ً دل وا ن لطا ر رورة  ولزء اا

ار اد ادام اطرق واول ا ن  إزج  اذي د د ذه اط، ورى أن ن أطء

 ،(رى 12وات إ 5اطل وو. و ازء ا ،د  اطل  ًم وا) ن 

 روو أن م ادق واد ن و اذن رات ن أس ذه ار  ،دد  ار

و ً ًو «اد ا ت ادء أوء وأداء، ور ط إل  ا رة ن ره 

)، 15إ  12و ازء اث دأ ام ا) ن ». واط  ار ن اوم وات

دئ رو ن  طر اظوان ا مرة ا دة رون ً رام اّ ،ورو ا

طر  .ا رز  نؤ ةا  دة  ،درن ا رب ذيل، ام إ و أنأراد رو 

 ( 20إ15 ط  ارة. ورز ازء ارا اذي ول ار ارا ن ر ان (

رم  ادار  م نرا د دم ارس ا ًط وز  و أرى رو ،دوا ا

  و   ولو رة واوا را  رأة ارز دور ا سزء اا د. أ

  .ق در ن ارح وز

ن اك    و  ار إ أن  ت ان ،اب اول دأ رة أن اط

د ،د إ وو ة اذه ا رب  ن  وا وطا   وأ ،ا

، مم ارورة ام و ا  دون دذ و رل اطا  ود وأن ا وع ي 

 رذه ا ن رىو ،ر ل دون ا-  وطا ر-    ل و ،رل ارا طرأ 

و إ اء، ن ود طل ف   إ وة، ورد ن ل ء   إ ون، ورى 

 طن ا إ  رن ا كذ طا ا  سن ا رى و ،ءن ا س أون ا أو

وا، وأن ام   ة اطل ذا م ن ك أم س ك طل، ورص  دم ر اطل 

 و اب ]. ورأى أ ال أن ون ام ا  ام أو ار، وون اؤدب واو 4د ارء[

 إ رد ا ن لا  ل  ذاؤدب؛ ووا رن ا مم وال ا ا

]روا رن ا م رى دونأ إ ر ن لء ا لطف ا   ؤدبد ا5  ، [
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ر أن ون  رة   ار رة وادة   دث روو ن ت ار ال، ورأى أ د

أي اذ وطن اذء و اذي  م، م  -ال، إ إ ذك أ رأى ن م ادن

 إ م، إ رقوب وال وان ا ن رنو را  موا طر ا ن دث

ا و ،ل اطداد ا س رل اطداد ا ؛را  بذا ا ةراو وى ا

] رظروف اا   ة  ون  لرد ا أن  طا ر ن6 د أؤ و ،[

ار ا وردت  ب إل  ار او   ار ا ا دو ادر .ذه ت أم

ل أ را  طدور ا  زر ظ أول وب اأو ا.   

إل ن ا ا إ  أ اب ا و ون ر اطل ا، ورح   روو ة    

ر ا ث ره؛ ن رذه  لطو أن او  ى رود روؤم، وم و ا زا  را

 ظ ،ل رك م ر واط ا  اط، و أ    أ ب أن  م اطل

ط أ  ،ر ل ره واره و ب ء اواء ا لطا  ول أن  وا

رذه ا  رم ا ب أن ل ،واسد واا ر  زر  بوا أ  طا

] . أ اب اث ت 7ر اطو [ ط، وب أن د اطل ن ار ور  إ اء

 ا رة إ ن ا موان ا رى ث ،ده م اا داو ذا رن ارة، و

  طم اب ا و دب وا ن  وأن ،و دور  ظ  نود ا أن  أ

]ط رةا د رام ا8    دا و  إ إ .[

ام،و دأ ر ار وال و ر  واه ن اطل؛  ن  ن ذك إ إدى 

 ت ادرس ا د أن  ذا ل إ إ ، ر و ن ،رورد واا  نا

ا  سأ  ون ادر ام  .ووا راوان ا ت و راب اا أ

 أ ، ب و أن لطا  س ور و أن أولد روؤ ث ،دوا ا رن ا ،دا

اور ا و  ارن، ورى أن ادأ ا  اق أن واد اوك    دروس 

 وترى أن او   رفو ل ط نل إ قأ  و  ل ، 

ادا(ار) و ادأ ا دا وا، وال ود إ ن د أو  ،ع 

دة اا  نرض وا   رر  دم أو  دمو و  را ا د و ،

 ون اددئ ا م ره ن ا ؛ ور طر  روا ،رف إ  لر، واب ا

  ]  . ]9رض  أي ذب أو د ورك  ار

و إ د أن وم  زوج ن(و) ر (إل)؛ إ أ إل   أ اب اس و دث ن    

 رف وردول اا   ل ن دة ر  مدا و و  ا ظأ

 ن ب إل أن ا ارو  .ووة رة   أر ودم، وذك  ده  أر

 درب اواس، وؤد  ار ا د ارة وار ا   ظر روو  أن رز

واك ء دل ار ا  ان واظ، و  ب م اب واق اردة 
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 و طب اة وب ا ر، وأندة وار اإط   م ا درا   ب أن 

 ق ون طرول، وت واا  رال اطدرس ا و أنرى رو ورذا ا  ل وطا

 ق دران طر ون كا درا س، أطر اطر وداول واا رض ودراس واا و ظ

ء وازا درا أ ،ورام اا ز ترب واروا ظق ان طر ون ء

]دراذه ا  رور10[.   

       ، ءل ان ا ن زررة أو ال ادم ا   و ا دة اا أ

] .ء اا  لطه اا  و زرن ا ك11وذ  

    وك رو ن د طوم ا 

       ودة إدون ا طا را   و ورو ارو ظر  ثم ا  طوم ا

ظر روو اط   ن دد ذا اوم ل ر ازاو  م ق د وات

.را  

      ودد رو،طوم ا ت رم اون أو اورة ا  ولذ ا  دى  و 

 رض و .نن وازا ردا  و تط  ورذا ا و ط ،وو ورة 

ادود اوى وم   ن ر ور ور، واء و  ن واب ووم وأرام و ن

  اط ور او د روو.

    و  طر و ا وو زرا ،ند ا دام اا  ود رو ط وم اا

 طوي   ن وى دا  إ اط ل وم اط ا. وذه اط رة ل

   ن راز وول ووى دا   و إ وت ن  ان.

     ن ا د ون رو د .ريود او ا ط دد ط ثور اا أ

 رة وا  ة ط ش رةود اا  ت  سن ا.طا ا و

   مور  ا طم ا”  ونوم واا  ”  ز إ  ون

 ة آ د. إوا راق وان ا و نداس اة ا ت إذ ظو وو 

  نا   ن طا ذه ا  .ر وال ان أ ردا  ن وا د

 و أ ظل  ونون و  ون سا راه اإ ون دو ا راد اأ

ود اوم ا  و ت ا وا ا  ل م ض.ر   ورظ و أ إ

 ا ا رض  دن اوان  اظ ا دا  ان ول  ان ذه  وذا

ك دأت ر ا واط وازع ودأ اراع ا و زد ن اطرة واط واداد، وظر 

ا  رض ذيوي ام ارت اظ نا  د ن إول او ط ح طو و 

 طا  .رابب واا    سا  ؤس اد اء وام واظا

 ا  د ات ودت ذر وأ وء ا وء وود .د ات اط

طر  ودة ا وا وو اطة ن م. وذه ار اط  د  ا ودت

د  ب روو   أل اوت ن ار ث ن  ف طورت ا ن  اطرة 

  ].12وار إ  اود وار[
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  اون و ان و ا. ون أل  ار ر ن   اط د او ن    

 ن وا  طا ودة إا  ردوسن ا ث أن  بو وا  ن نروج ا

  ء د .ا ون وا”  د اا”  ط وةوس دء طوإ طا  ودة إ

ار واواة ا ت ود ات ا ل أن  اد. و ار  ان  رر 

.ورو طدأ ا ن وء ا  ل أن ر برء اا ل إر ووا ودق ان ر  

ن اط ا رة وأن طرة ان دن  و  ظو ارو ن ادأ اذي ولطق رو   

ا   أن ار أل  ط  وو و ذه ارؤ رض ار ادة  ره ل ر،

ارن ان ر  ؤس  ان، و ارة ا ؤس  اوف ازي وز وأب رل 

 د أؤ ،سا  لر ادأ ا و رت ا سذا ا ره. و  ن وادل ار

اع ار ن اس ا ر ار  وره ار ذا ن أدوات اط واوة وار ل 

ا  ندر ان ا د ون رو ،ا ط ا رؤذه ا ف و .س ا

اط رة ور ض طق، وذك ن ار ب أن طق  أس اول اط ون 

د ا ب أن رةا رن ا رة طن او .ور طن ال اطا ط قطر او ا

.طا وواه ون وا  

 ود رو طا را   

      ذه طره اد أودع أزع. و دون روا ا  طا ز و زرو  قط

  أل اوت  ”رورا   ” ر  اوم واون ”ف أ وؤ دءا ن  اول 

 ” وأرا   اذي رف ل ار اد ”اد ا“ م  ره اور  ”ن ار 

رل وا13[“  إ ا  طت ار وان ا   د  لذه ا و .[

وا روا  دو .وا “ لد ”و  ”إر[ اا  وداه روأ  أروع 14ا و .[

ل ب ن ك روو إل أد  ”   اوود د روو  Burgellinذا ادد ول ورون 

دا ر “]15.[  

وم  وي  إم ارل ري وع س ا ا.وذ  إل ورة ل أد ور    

ن أل ر ا ل ن ر رChenonceaux  ن ذا اب أدا رد  ر ادة وو 

  ].16أت ارة وان  ارن ان ر و از اد طرا[

   ب رو ن  ل“وإ”  را   ظر ل و ورر ان ا ر ظو

 و  ا ا أ ظو  ورة بذا ا و .طا و طب ا

     اوم واون و ال اوت ن ار.

     ورو   و ذا” ])ندي ا ن د ء لن و راق ا  ء ل17 وو .[

 ذا اول  ارا ظر ؤس  ظر اط  ار واة، و ذا اول 

 وا رة رة  ن” د نرة وا طا”.  

أن ؤن إ ر  ن ارت او ط   ”ور دق طق و ط رة    

].  ن ار وو 18[“دو ر و ن د أل  اس ا أو  اب اري

و .ة ا د ذير اطر اد ا لطن ا أن ن و رذر اذا ا  

رور ا وآ رى روو أن اط  دأ ار، و طق إ ء ار  اوس ول 

ط  ادأ وار  د اء ا ار و أ ب  ا ا  اول،

  واو لطو ا لأن .ن اوا  رم واروب ا ل ن عوا  ”  ،طن اا
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طت ا ءور طد اوا قو طا ر“]19 ورد رو  نن ان ا ذا و .[

  د ا  ارور وام.

     ذا درة طو أن اد روذا و إ ر رل أو ب أن كذل وطت ا 

.ط و طا و  ل را وأن وا و ل أنط در طن ا .ذا طا  

   ر  ل ر ورو د  ظمإن أ   وفود و و  ر لط ن ط فا

ره و  ورا، و دارا و لطا ظر إ ذيوي اردأ او اض رور . ور اا

 ف ذك رى ن اطل ر اراد. ط اطل ر ط اراد و وس ن اب 

 د ده د ار. ا .طل ف  وى در  ادراك واظر وال ا و

روي روو  ذك اطل اذي ت   در ار وط ،د ن ذا اطل ب إ د 

ر ص ادر و، ون ل ون أن ن رى وطن ذه ا ؟ ن را  درة 

 م، وطء ا را رع  درود اوا إ ظر ل وطرطت ادرا و أنن رو لذا ا

   طوي  مم ا ن  ذيا ذا ذا ا ك  لط دران ا  

 ذه ذا اطق دي روو  ر ط اطل  و  ر او اذي در ارادون. ون

 و رن ال وطا ط  ولن ا ض ورون. ودراا ط ر و ن طا

وذا ذا ال ن  ”وا ف رون إ أودم م  وم ل ال“  ذا اوص 

ل اطو ال  ”ة ار إ ار. ن ار ظرون إ ار ظرة اراد إ اراد وس ظر

 ازداد   ا طر اا راود و   ]20.[  

إن دف ار اط ل  ء ان  ورة اط أي   اط ز رد  أن    

  ]. ]21ون

     ود أن رو وورةا وا رر ” لطا  و وطوا ال  ”. .. ”د طوا اد

  وار أن   ل واد ل أن ن أطولز ددا ”..“ووا أر و وطوا ارا

 ل وظ رور و ع اطء زن او س را  ”.) …( ”م  را ن أم را

اط  ج إ ر، وارزة رة ط ل ود و و د  ”. ور  ن ول “

 رد ن بأ ظ ون دو   أن  ظ أن  و ت اؤل اد

“]22.[   

ن ار اط د روو  د ب وان  اطو واطل. ود ام روو     

 وط   رة ادوا دم اق واؤس ام واظن ارن ا وطا  طفذا ا

 -إ  اطل وا م، ول روو اذ، و  ذا زرة طو ورة ور إ دوا

أوا اطو ،روا  أ ورا  ”  -واول دق ظم  ان واب طو واطل 

م  )…(وطر او .ن م  ف أ  ك ان ا  رق  ا ان 

) وم ردون أن ؤوا …روا ؤء ار ارء ن  رة د ن ر وم(ردون أن 

  ظر ذيل اون ا ل ،ءا م؟ أود إ  ا طا ووات اذه ا مرارة وا

ت ان ا مور إذ دا وا  م؟ءوت أذة ا مو .طا م إ ا 

اوود ذ أن وا درن  اع   إذا دم ا   ن ات، م ووا ل 

  ].23[ ”أن ذووا اة ووا  وطرا

  ]24[ وو  او اون دد أم ادئ ا ط اطو  ار د ر    

  ط اطل رة وس ررة. -1
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2- .ا ردأ ا و و طل اطول ا رامب ا  

  اد  ر اطل ا  اب ار واد دور ام  أن ذك. -3

  اطل ن ط اطل  ا دد وع ار ان.م ار إ رال ب  ر  -4

5- .ورا م ا  و دور ل ودراطا م ط  لا  

 رةا رأو ا ا را  

    دأ ا ر نوإ  ور   ود رو ا روم ا طوي .ا ر

و ذه ار ا  رض طق ل إرات اط وار واود ا ث  دات اس 

.وروا م ارم وورا  و  

ن ون إذ ا ار ذا  طوي إ  ت اد ،دا  دوا أ  ”ول روو     

 ف  ود   وتش ود وو دنل ار وأ دا، ووا    زجد، وو وم طا

ا ظل ا دا ون   دام ن، ود وم وتا  قوت و وم ن25[“ ا.[  

ا روم ا ر رح إ  دى د.دهوأ طم أوده و ن نرر ا ر ور ورة

روو دأ ار ا ،ر او ا دم طل ب أن ون  و  ون ن دئ 

د رول، وزن ا لوا رذن ا با  ظا وا نو ،ا  ون ا رو ا

او ار اطق ط اطل وواه ادا وو اطر. وار ا د ت  ر ل 

  ا ر .راهوا ودن ادا  نزج ا دة اا دا ورب ا ضر 

 رة اا رو ا ل أنط  ا را رة. إا وط طر  و ل أنط رك

رو و و وا را أ رج دوار اراه واط وار. ر ادة ر إراه د 

طون ا قش وا  در ل  وأ راء ندات ا  ا ر .

 رن ا وعذا ا  ا ر رض و  ول وره. و  دةا ورب اوا

 ر   ول. ورت ال واطن ا  د  وانل ا لن او  د ذيا

ن وال ل  وع ن ار ارة ا  ب ا و  اب ن ا  ن او

ارز. و ف  و ود ود  ره ؤد روو أ ر أل  اس ا ون ذا 

 داع اض ا  ري ا رق وأن اط ره لطا ن ط قطا.طذه ا  

طل ء ط دا ن دل ارادن وم. و روو   إن ار ا  ر أن ق    

ذا طا ل إطا ر  لو أن إ و ، رن ا ءا ل إ وذا ا   وأن

ة ر و ور .وظ ار  د وز دود دع اطل ردا  دا  ا

  سو .د وىرورة اا   ل إد ط س ود، و ن لإ  رافا

در إن وزدد ا أن  ب ل رل وطء ا   تون وازب ا أن را 

اس  ن إل ر وون و ن   ظرف ز د ر  در ازن  ن 

ذك   اء واون واداد اروي د إل. وادة ا  روو  ذا ادد ول ودد 

  ].”]26ل أن  ن ت أم دة  ار أن ر اوت ”اول 

واط ن و روو ن اط رة وأن ا د ن وم ار ا رز إ أرن     

نأ  

– .را  رم ادن ودراطوة ا ن ور دوإ د ان ا لإ   

– طا  ططور اراة ا ودأ ا و و وو وه ط روط ك لطن ا ل

.طا  
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طا روم ا بوا   ا رطوي ا   

– دا رر  ا ره ذ ذير ادي اء ات ان إ   ل لط رو ا

ت وات واطل اطا ر د أن  ن  ل ضر ب و .رده ا ركب و

.دن  ا لطا  ا ورب اا  فا وط و وض روء ر  نو

ل. ن روو ور ذك ن ذه ارت اد ارور و اط  إت ار واز واطق واب،

ن ار و ء  ل از  د   ن رء أن ون را د زوم ر،

  واطر. و ن ن  أن ون را  اوى ا أو اط د زوم ور.

– وا طا را  ل ن لد إب إو إذ    ر لطا  رض أن  ن

و   أن رك ره ادا ر او وواطف دة  أو  .طور اط طل ون

 ب أ ا وا  كره، وو رل وطس ان أ  دا ت إد

طم. إن ادل  و او اط وا و  روح ادا رض دوان ارادن و

ن اروح، و أق وأدس   ان، ب أن رك رة أ  طل، وو إراه وز ل إراه،

 ن دا م ار إ مون اذو لطوا اد .طا ر  ط رل ال أ

  وال و داره ا م ب وره وب و أن ر ر ل أنط .راهوا

  ر رو ادا ا ض طء.

–  ا رراب  اإن ا .  ل و   لطل ا  رض أن  أو  س

د وم ان ا بر  رة ورةم و وأن داو ر رؤام ا  رض 

و رى روس  إن ام ار ض  اطل ورم ن طء اط وم أط. وارف.

 ت مو لل وطم ا  دةن أن ازص ات ووا ر ن  أنزدر ا  ون ل

 اوت ودره  ار اط و وم روو و    ادي، و اوت

،ظ را   وا ن اوا  مظا ردود د رل ا  ذل ظ ل ن

 ول اراا  ون لطل ا ن ،لط .رة  ا ا و ان، ووا ر 

 وول رو ذا ك  وذ وره. و ن رة ا  ره ن  رف  لطت ا دي ن و

و  مز  ك ر  ون م وأن ل رؤاه ا  درا ون ل أنط در 

 داد ا م  دي ل. إر وأو  ن ط  راه و  ل إ  ث

طل  د ن ا رة، ن رة اطو  رة ارود ا و ر وو  ط أن 

ا ل اطا د ب أ كذو ،دى أ ور.رذه ا   ود راءة أو أيا ر و  

ود ار ا  ون ازاء اط ،ث دع اطل ل ا اط  دون     

دل أي إن. ورى روو  ذك إن ار  أن وم أق اطل ط ن  أن او ت 

ط رل أا  رطزل. وإذا أا  ر ز روج  داءار  لطا طإذا أ  ل 

.طن اوا و دم طا ل ا ر دو ،م اأ   

 اط، وإذا ت ار  ور دد ار ا    ر ل  ر رة واق   

ا  إ ون اس ل اوان ن ار ا   إ د طرق ار ول 

أدوا زة ل إطء ار. إ ار ا  إ  اوازن ن و او واس وال 

ن دأ او اذا ار ط اطل. إ  م ا ل ب اب د اطل. و طق 

  او ار ط اطل اذا وو اط اووع  ارز و  ،ع رة وادة،
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را  "لل "إرا ول   

     ا د إن ا  نوا أ  ود روؤ را  نو ،لط نن طر

.و ط  وأ وه إ روريا طن ال اطا  أن  درة  مو ا ب

اط وام  . و روو  ن ن ام  و ص  ا ارو، ون   دور 

و من  إذا ” ا ود  ونت و دءم ا وا وا ن ال إ دوا م أنأرد

  ].“]27رات

  طا د ادة واا دا ورب اا  ضن روا  ب رذه ا 

.را ط ل إرطع ار داون او در أ ر ن لطا ذ ن ذرم، ودر ا ن 

وب   ن دا  ذك ار.ورض روو طق ارض أن د طل إ رت ورت،

.ل وطل ا  دع ذ طر ؤدي إ كن ذ وت اوا وم ت أن  ذا  نو

ض أن ل اطل رة واذ ورض ذا  دأ أن ارة راب ر و ن ادد ر

  اط    و ر.

      ود أوط اا  لطا و ط وض رور” دق  ”ادو را   دن ا

ه اطر  ذر ن آر ادرة طل د و. ادء وت  ار، وذر ن ادام ذ

وؤد أ اب و ا ،ث ذ اب وت رج و ر اطل  دى ودود ذه 

ا أي ن اد إ ا ن ار. ل  ذه ار ب أن ون د  ك اب 

ا.و  رو .دا و لو إ ب ا را  بوا و وا ا ر

 ، دو ف لو ،م اا    د وات ارا  ن ددذا ا  د

  من و و ذا ف  ق إء ا ون  لطد. واآن وا  ديوا ء اا

رض روو ن إل  ن ات واردات او ورد ل ذا أن ق  ن وه اوي 

 را رذه ا  دؤ ون رو رري. ووه او  

  دم ادام اط. –

– .طا را وة إد  

– .و و دا  رون ا أن  

– .وار واوان ا دا  

– .دا را  دا  

رز روو  أ ذه ار ود  ن أطر ارال   ار ن ا إ ا ر 

   و دئ  ارو  ة ان. وو ؤس ر  ذه ار

1-  .طا  رك اوا رواس واق ان طر راو و د ل أنإ    

ب  ار  ذه ار أن ون ر  ث رك اطل  وة أ ت دا ن  -2 

 و .ررات اف ا ون لن إ .رورةا  د ل إددم ا را  ب

و ط  ذه ار وري  أن ل اط ل  وض وا دون دل ارن 

  وار.

 3-  دم، و لط إ د ،طزاء اق ان طر ون ب أن ا رن ا  م

 ،زرارة ووم ا ر ب ن  ده  دم، وز ب ردة   رج دم، وا

ب أن ر اطل ن اب اذي ا ن  ط  ن ط اء ذا وأن  و ل ذا
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 ار. ور أ ؤد روو  ادئ ا  ذه ذا اب م ن ا أو إرا ر

 را  

– .رذه ا تو ف  ا را  

– .طا ق ان طر ا را  

  درب اواس  درب ال. –

– .ررة واء وا ما  

  وا . إ اراءة  –

  ذه ار دأ  م إل، ن ر اوة ار ن ن ا ر إ ا رة

 طا ر د أنو طا  ت د أن مب ال أ تد ات ود ا توا

 طوي و ا را  و وزوده ول وم إ واند آن ا . رم و ن 

.ج إ   ردوة ا  زداد وول رو  رةذه ا رف. وت واووا ر  

و أ ذه ار ورورة ام  ن روو رم ل ام واب ودد ره     

ب  .وطرم وا  ر  وق ق وأنوق ان طر م ب أن بم وا

  و ب أن ون ل إل وط م وار  ن رت ط أ  أ. اطع،

  ا  وا ون ب أن لط زود ب أن ا را ث ط نو  ل وطت ا

  ذه ا د راز إ  وا  أ ود ا  ل.

  رأ أن و ود روؤ  لطا “روز ونة  ”روم ام وا د أؤ ذه ا ن

ا  دا رز أ ث طن اوا سو .  

وب  إل أن م ر د ذا وذك س ن أل اب ل ن أل رض أ ن ذا، وو     

 ذاا را أ  دد ن دؤ دو ،رذه ا در ن ط دة اد اا  با

 لن إ ول وت إ  مون او وا  وء ورا د دا  

 و  عف واا  درة رأ  ورة وا وا أداء وظ  دراو

  ادة اط اودة.

اك وارا ور و و ق واد ادرا وب  أن م إل اوم اط ل     

م اراط  ار وال وارل. وو رض م إل او وات اد وار  رد 

  ل أن ش  ز ن ا و دارة اط ددا.

   دأ او ا رطب ادأ ا وض رور ما  و ا  دؤ ل دروا 

ول إ إ أر، و أن ب از رة ن م  ”ارى ر وار وول 

اوس إ ام ارد، ورك وة ورو ن رة و إ رة و ،م ن طرق 

 ن د أن ء ون.ازن وارة ادا  ءأ در أن ط ز طر ءا   

 نرا رة إ ن ا ن  فا  درال ودادات إو ا رذه ا 

رة ادا  رو  ا  لإ  واند آن او ،ة ان وارا ة ا

 ل اوا ت اا  در أن  بو ذه ا لن أو .ا  ظره

 ارن.  ذه ار ون إل د ال  د و و، ود آن اوان  ل 

.ورو ط  
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ر ت ل اراا  ر ن لداد إب إ نا س، أد واء ا دف إ ذا 

 ا ر ا و ا روط ا كا  در أن و ،ة ال اأ

  ر ف ا  ار.

    ء ادان ووا  إ رذه ا  را  رة رذه ا   ث ق ا

  رذه ا  كذ ود روؤ و . و أنرو و  أو ا دا رم أو اا

 ق اأ  و ل أل إ  دب اض ار و .وا دا را

  ث ب  إل أن ب  ا ن طرق ار وة أطل ار. وارد

و ذه ار أ دأ إ ء  د ن إل ور ووب ر اد  م اق   

ن ودور ام أ  رذه ا  درةك ا لط .لر واوا درس ا أن أ 

.طراءة وا عن واذوق ا ن  رذه ا  رحوا روا  

   روا  ا رذه ا ك و رن ا دودا دار رذا ا  ك ل

 ء ورام ا ن  ر  زال  ا  رة أ ءك أو ،ل وب إ

ج إ ر وك أء  ر و ج إ ر و ك ادرة ا  ر ل 

  اء.
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   ا  

ا وار ن أرب وت ر  ل روو   ر ار ر و وو وأد ورا،

راا ن أوق. وطا  رن أ م ر إنا ر  رر اا  رة أذه ا  شدوا

و .زم وات اوا ر ودة اأ  تت و ر مأ د أ ورو   ذا

ا را  د سا ر دث اد أ .وا ا ا ل ا رة ا

 ره و اور ا ت ده. و را  ذك و ؤس ار اد وب أر اظرت 

.راو ر ورا  

 دا ورت اظرث وادس ام ا ش أند و ا رو ات رود تد ا

وم ط ادات ا و اء وارون واب ظر ارو وا أن ل  اردة.

 أن ظر اظر د دو ر ر ون  ن وخ ذه اظر ل زاد و وردا.

ا رو .واء اا  ق زال   

    ظ طق ن  ن دا رو ا ل إو واطو طر ورو ا  إن

ا  طرد راد أن ة ا    رد. و ر ل تط ر ودن ا ررو

ظر ر را و إر  رو ء رو  .ءط   رىرة أ رة وا ورا

طل واء واظون وارون واورن، ء رر اطل ن ظت ارون اوط ن 

ب أن ون دف اطل  ظر رز اراءة واطء ل و  ا واء وذك ن دة اطل 

  ار طق.

، م ره ن وإذا ،وط  زو وظ ررد واا  ش ن  إذ زال ر ومو ان رو

 ز داو ش ما ر ذيو ارة، وو  ر  ر ا رة اوز ار

 ن رداط و ورا ر رن اا  نرن ا نره. و  تطن وال ال ر

و  ارن ارن ن  دن روو اب ارو ر اد .ر  ن  ادن 

 ر رؤو ونو  ذونو  وند ر اوا رل ا  ده ن.نوا ر  

س ر أن ون  اد ا طرة ر وت ل اورة  ر و أظم ورة     

د أور د ار واداد وارب. وس ر أ أن دث ورة ذ ط ارار  ل 

ي روي وري أ  ل اراث ادم  ل ار ار .د و روو ر ازاو ب ر

  ظرو د اا  ظر ورات. ورؤى وام واا  رو دث اوأ

  ار أرا ر را  د ار ا ار إ اد.
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مد  

  رر اا ؤ ت27أط و ) م ن2018 و ا  را رر ارم) ا

اذى د واد ن  ارر ار  ا ا رت اؤ  إط دا ن م 

  م). 2011(

  رر اا ؤو ،ّ دو أ ؤ  تم وأ2000ب  م ن درة

وا ان آذل ال ال ورب ار وأل ان أ و ن مدل، ود ا را ا و

 ،روا داوأ ر زمن وز ازو ،و دو ت اوا زازا  ؤا

ا  ا ،ا را ووا راؤوا را  كد، وذدع واو.  

 و ودرا را ث اا راءة وا إ  ذ رر اا ؤ تد آو

و، و أده و ،و اء ق ر ورا وً، وطرح ارؤى 

ر دد  ا ت. ادارس وال ا ن   

دوا ص ذا ارر ث أن  در م ؤ ار ارود أو" رى اوط" 

   ت  ، ن ،ورة أ طر ،ردول اا  روا ووا طوأ ا

ث اا طأ ا وات اد اا  ذ توا  راتطو ن روا 

ا، ون  ، ر ا ار إ رر ل ِرض وا ا  وط ار، ورز 

و َرف آو ،د.  او و وا ر طرص ا رزن أ ت إنوودد ا

  نرت ا و ر د ن أي م ذيا راا داه او  ا. 

وأف أن أ ارر ن  ط ارا و رزه  أ  رؤى وورات وارات 

ل ار ن درات  ادن ارب واوط ول ات اروة وا  طط  ادو

د ر اوا وووم وات ا  أن  ل او. 

ووو ا ر ار أ  

د ررا  ًدر ًو ًط ط   قطر ا وا ا ن ا أ

را ا  ً د.  و ،ت ات وازاروب وان ا دًاز روطن اا د 

ورا ات  ، ،ر   ن أزت اد وا و ،زان  ت

،زرادرة او، وه ودو .ادام اا  ررا  واص ا ن ت دةد ت

ورة د ن ل رض اطت وارم واءات ون اراف ال ر دم و ن 

 أط اث ا واطور اوو وار ودور   ارر. ورز اوت وارات

  .دور ار وام وا  اوض ن رارات ذا اوا انا ا وادا ،س 
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وم ن ارر أي د ر  . 500ور  ادت  أر ن  )25 (ارر  وال

 ،ررب ال، وام، ووادي اد او ،را ن دول ا ون   ركرب، ورق واا 

 با   دةم اا ظ أط درة ا و  ا  را رر ارا

ز ارر  أ  رؤى وورات ور2030. ق ط ا ادا2016  ط م 

وارات ول ال ارو وان  طط  ادول ار ن درات  ادن ارب 

 .واوط

  ) ، ون  ول 543وال ارر  دد (

 وث اا ولل اار واا را م اوا . 

 ا ت اووا ا ل اا. 

 وور اطور واا ثل اا. 

 رد اء ا تآ رال اا. 

 ا د  وثا سل اا. 

 دوىوارد واوا ..رؤا ا. 

 ن ان وان ن أء اوطن ار م ب رب د م داد ارر و

أورام  ارر ادرة ر زري، رزي  ،د ار ،د ازوز، ف دة، ن زة، 

 ،نر ل ،ن أدور ا د ،راد ا ،ر ا طف ،زف ا ،دور ز

ر ،د ا ادوه  ،ود ر، واد اراز، ب ب، ر ادوه  ،د ب د 

 .اواد، زن ادي، ري  ،د وان،  ت ز ،د ا اري، د ر

 ت ادرار واروى ا رض  

  ارر   ول  او ا ال

"ر واا را م اوا وث اا" ولل اا  

 ذه ادرا ودأ ذا ال درا ر ازري ن ور وان "اث ا  ادول ار" وول

 ا دا وا  دانا ،رل ا أن  إ ا َ ت، اأ و 

 ا ار ط وٍز ٍل اث ادان. وا ذه واوو ا ادرات دم ق، زات

َ  داعراءات إ راعا ن و واط ل دانا رن اطوا ، كن وذ ث داد 

ل و واتا ،ث ا نو زو  ت صق، اطوا  ولوا ورة إ 

د ن ذه طط ا ن ةوف اوا ا ز دىو ت ا ا داا 

وا.   

وذه ادرا ز  ط ار، ووز راءات اراع، ودى ارط ت 

 ث ات ا  نططرارات واذي ا ا   تو  كذ و ا
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م اود ر، وا و ر تم اطط ورا و  رط ار  ن

.رت اواق وات اوا  

 م اوان"ا ول درا روت  ووا ظ ب قا ر ادا  زىر أ

وا ل ر   زور "ردول اا  رصُ  قم ا ؛ا واء تر 

 دً ار اووت طو ا؛ ن اوت ار ات ات  ا ام

 اوو واطور ا اث ط ام ن ار  ،ت و واول ا م

 ال اري اج إ  ن درات وإز م رح طق.  أو  ر وْر

 ف وات ارات وإً ، اّ ال  ء طق أو ا  ام روع

   .اَ اد  ا اوت واد  ار ات ووق ارو ن اوا  ارواط

 رى ورا ن ّأ ريب ا رارز از را ت اّ ا ًإ إ ّا  را

 آر اطف  م أن د  د وار ارص وود ار، اري اج  ار اَم اّطع زز

 مد وما ن وا ن دانا را وى وا َا.   

وذه ادرا ؤد   ق أن أد درات أرى، ن ا م ر ادو   ارت، 

ا  ر م ورو إ  نم اود راء وك ارات ودل ا ن  ،تر

  قط  أ دراذه ا ن دىو ،وى اا  راءن ا مر  ربن اوا

.ث اا  د اا ن ون ا كوا رت ا ء 

  

ذج اودة م ا"، وادت ا وا ات ار، وول د ار ن اراق "ا

ردول اا  م اوا و را  قب، اّطراك اوا دب اّط ،ذةوا 

 طت  وواء ام وودة وات، اوت وو  ال وادم ار، وار

 زدة إ وا ا ادرات وطور ات، وا وره، ا ام ودول اد،

 وام اة، دى اّم ت وّ اودة، ون اظ، ل ادي ار ودي اول،

را... و ّ  دااو ، را  قا ،طا دراك اوا ط 

  وواء ام وودة وات، اوت وو  ال وادم ار، وار واذة،

 إ وا ا ادرات ات، وطور وا وره، ا ام ودول اد، طت

 اودة، ون اظ، ل ادي ار ودي اول، زدة

ّت و مّدى ا ،ةم اوا را... و ّ   .داا  

ورزت ادرا  أ رط ام ا وا ت ا، وأ ارب ن ات 

 وروت ان ا قرب واا  م ذىوا وو نوذج إ ل ت  ،را

ن ا طر  وذج ل إ رم اا  و ت اا  توس ا ت و

.رت اا   

وذك ن ذه ادرا ؤد  اود ا وم  ادد ن ؤت ام ار واراز واؤت 

 وو ،رودة ار ات وو و رت ان ا برا و ن ،رل ا رإط

ن ا، ورط رت ام ا ت ا ن ل رط ارؤى وات داف 

.داا ا  
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ا وا  زور "را وم اا رب "وان ا زوزد ا ولن و ن  

وذه ادرا ؤد   أرت إ  .ار ادول  ا ود ادم رو ار ا وم

  ا زوا ،رم اا  وا وم اا  ن وثت وادران ا ددا

 أد دود إ وار  ،ن واروو ا  اوم ر دارس ون ك اوم، رورة

 اق وق  وداٍن  أل ن وذك   ،ن واون ات واداب  ق  ر

  ا .ت ن ات   أر

 دراك ا رز أل  و رن اا و إ ا و ،را رد ا  داثوء أ

 ارات ارا، و رات ار اد وادرة  اذ ارار، و م اوء واء، 

ت ار و ام، واب ول اواط  وا ادت ا وا دول ام ار، وز

  واطرف.

أ ن زة وف دة ن اور ا و "ادئ ا  اث ا" وأم 

ْو دان، وك اذ  ردرات اا ر دئ وط وإ وث ا ا ،دوا 

   . وادا ارا واؤت اوث ار دا ن  ارا أ ودى

 ،ث اا ر ل ت ارن واوار اطوداد وإ إ   دؤ دراك ا و

وو ،ث ال ا ر اطت واة اراو   كو ، نداخ اوا ر ا

 دا  ظا  و  ً أو را ث اا   ًد إ ،ا 

.وا وا وى اا  و ورو ،را ت اؤا  

ووا ا" ل اا"ا ت ا  

وم ذا ال ادد ن اووت، ون أو ور د. ر ا ن ا ار اود وان 

  رض  ا ،َرب َرً ار" راءة  ل ا ا ار" وأوع ات

 ن ا إت  ْ د  ا ،را ت ور ْ. تراا 

طروا رف ً و ر اذوا  طا م أن إ ون رر  ادو لَ إذا 

   . ْوز

 ا ر ا إ ن ا تدران ا ددا رت إق وأن أ   دؤ ورذه ا ك أن و

 ات ار  ل   ك ات ن دة  ارا وات وار 

 دراا و ،ر ا رط اطوري، وأك اذ  روا م ان ا دةا 

  ادان.

 ا  ر" ودور اطوث واا  ردودو رول "ا ور ن را د دسا أ

ّ إ ورت ار. وطووا ا وّا/ دا  دول؛ ارن ات وإّا ا، ن 

 م أنون ا ثر واطووا ّ ؛رر اُواو را  وىا ا روى( اا 

را ك ؛)وذر وُوا طا ا وووا  واهو ا.  

 از ًو ورذه ا ذب  و إ ث ام وا  را دام ا طا

ام ن ان ارب ت ا. و د أ  دو ط إ  ات ا وإل 

.ت ان ادام وإوار ا س إا  ون ل را ل او  

وم أ تو "داع اوح وام اا " وان ربن ا ن أدور ا د ور 

 ا اداع وال  وار اع ادا وأ ال   ر اد ار .ث
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،َن ا ل وجووح ام اوح واا رور أة و ْ روم، ودواض اش أ ر 

  ر .وار واواة وادا اُرص ؤ إطر  م ا ادت ون واطن،

را ا  ءرن ا را وى إ ا ران ا ب دو ل ءق اد 

وذك ن ذه اور زت دوة إ ال   ام اوح ور  .ادا ا أداف

اع ادا" ورورة ادة ن ارا واب وارا ا ن ارب، وزودم رات 

. ل رورا  

  

" ثل ااوور اطور واا"  

 وار وا اوم وءت أو أوراق ذا ال ر ار اوري ر ازرى وان "ت

ار" ورزت  ل ت اوم واوو وار و  م م  در اطوب 

 .روى اا   

وذك ن ذه اور د أد ادرات ا ا ت إ أ و ت ددة رء ر 

  واوم واوو وال  رم واطط ا ام وادروس.

  ار ادول وا راواره" و زه وآت أ ل رن ن ور ول ووع " ار

 دو ،ًل ادة اؤرات ن دد إ ص ٍل وادة اوارة ات ل ن ر ار

  ا. ا ؤر ار ود ا، ار دل

ورد" "اردود اوي ظو اث وار"  وول وزر ام ا اري اق "ز

رال ا ن كوذ دذج ا ّدرات واؤوا دوا س وا وردود اا ويا 

ظو ثا ر اطووا وور، اوا دام إا رر اؤث ا رول ا 

ا. و ك  واوو اوم  رط ار ادول و دد و ار، ادول ن ارن اداء

  أن ك    ا  وى اث ا ار ل.

"رد اء ا تآ" رال اا  

 رال ال اراءةوا" وان ا ردا ن ا زا ف را ور   لْ 

ووا ودت وارو "ت اد تظو ث اا رو  دولا را 

 ادف ار زز وت ا ات واراض وؤرا، ادول ك ار ظوت ل دًا

دة إل، رت ال وآ ووت اروا ؤذات و و .ا ،ا ودا 

  واوو واوت  ذك ال. ا اُدرات ن إ ارا واوت

 وا "را  دج اد اوان "ا ا ورن ا رطف ا ور أ

رزت  أم اراءات  ذك ال، واد ا ار  ل  ك اراءات، وط ن 

دد اراءات ول إ ر ذه ادرا د د اططن ارب  و اطط وات و

. طرت اوا رد اا  

 ا اوو اط وارووت" اوا ورت ور د ا ادوة  ن اراق وان "اذء

 ر اط ر اذءوات، وطو اوت وو رت  وارووت، اط ذء

طوره. وذه ادرا  ؤد  رورة  ا واووت اط اذء ن رط ازن،

  ال  وو ار ر رورة  ل  ار وال.
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 ث اا دس أر ر ود ءت ورو وان "ا ر روق او 

 ما ت اوو "وووا را ل وأ د را ، داة قورة و 

ا را   ج و ث ا را ا و .ارم  ا رم اا

  ًو ،ربا و    ظن ا  ،دون اوات و اوء ا 

  دىوا ،ل اوا ،ت ار ق تن ا رت اض ا ده  وء

.را ق ا  

 ورض اورو"، ادول  ار اون راز ن ا ار وان "أطأ ور واد ا

 ووً إ واف، اوة ط وأم ادو، -وار ار، -ار اون وأو ا وا؛ اون

را ونا وروا ا ،ًر وا  ًر رة ن تؤوا رص اُوا ،را 

ا ط  .ر  

  م ال ادو وعو بوا دأ   ن ا و دراذه ا أ و

  لذا ا  رت اا  وأ ،رت از واراوا ت اؤوى ا

 را  زراع وو رو وروت اب اوا .دوت اا  

 
"ا د  وثا" سل اا  

ار"  ادا وا ا ال ذا ال  ور ب ب ن ن وان "اواِرد

 إ وا طوارد اا  ردول ان ا روقت اوأو  ر إا   ون 

ور ،سّز از ن، دوق ا قوا  ،دئ او را ا ،ا ،ءوا 

  .ا أدة  از وا، ودم

" وان راقن ا د ا ر ور ع أأو ا راءة ا تو "را د ْو 

ا ا  مَا را  وء ّط م ا دا2030 ا  .  

ؤ" وان ءت ور ن دىزن اد وواد ا ب د ور أ  رجء او 

 ر ووال زف ام،ا ذا وراء ا وا واد ا ارات" ووت اب

 ن دة ورٍص .ارج  ارام اري  ن رأس دة ار ادان ن اذو اود

  ال. ذا  ا ارادة ارب

" ور  ول " ري" رع ام ار وا أ  ا وال اأ

 ا ادوار ردت ،  اث ورق  اص، ا ا ات ار" ورد وال

 ف ،ن ا  ن فُ رث أا ا  دانا را.  

 تو ن ن وان د رأة أا" ور را  دا م ارا "وووا 

  وذا .ا  أرت و طت إ وإ د ط، ارن ادن دى  واب

أ وف إوا  مل أوات وادا د ا ون رتأ ،ًك إو رت اأ ً  ل ذه 

 .را  

 ا" اؤال ارف وإج ار أ  ت ز ن اودان وت  ور " ارأة

وريا ذي طرا درات اوو ا  قّ  ت إذا ذه رَا م ن رَ  

و و أم  م زو رم ظا   ورة را رج اف ا رت؟ وأدو

  وف ر ارأة. 
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 ء  ودوره ا أ د ا اري ن ا ار اود ول  ور " ام

ا وا ترو "رم اا ا ا،ر واء  ا أم ا  وا ترا  ا

م أم اا ا روع اوا.   

 ا ام  ال ار" واطور ار ا أ د ر ن ن ول "ام

رت اّوا .ردرات اوا ا را را. درات او واا  رو24 ا ّ 

 ،ر ً ن 34 ًو ًرورت إوأ ،د ت ادس اأ  و ًط  

إ وظ ٍرطو  ل واا ا را  تدا طرل ا ولوا ة إدا  ا

  و  . وادة

  ف ن اوض ث ا ار  وء  ارر وو؟

دم ً د ًط اث ا واطور  ا ا ار ار رر ك أن 

وا وواردول اا  رت ، ووا ،رف ان ا دة رو  رًا ًم إ

اط، واءات اد  ات ا ا ،طوة أو    راح اوت 

ل ام ار ،رارا ث وّطط و  رؤى اوا ن أز را.  

 وو وعو ،روطن اء اأ  ن ءن ور وثت ودرا  ررز او

 ت ادوا ،أو ا طوم ال ا  واء ،را ث ات ا  ط

رات اوث ا وات ار  ارر  إء   وا. و

 رن ا ،راا رورة ا قا ر تو ن رذ ،طروس ا كذ دق ّو ،و

ود إ راروا ،أ  زال . راتو ،طر و ن رت ادا وا  راتوو ،

 وور اطووا ث ا دأ و  ظو ن ، تطراوا ،

   ا ون ا  رىأ  أو ،داوا ا ا إ ًور، ووا

.  

ر  ادول ار اوم  اور  ار وإدة إج  ارر إ أن ازت ا  وص

 ،وووا ا را. وا دا ا  ً سا   

أدت اؤرات ادة  ارر أن ادول ار  زات  اوف ا ن دول ام د 

 .دا وووم وات اد ق  

ورد ارر  دد ادان ار ا م راز  ث ا، إً إ أن ظم 

.م ات اؤ ز ث اا طأ  و ردول اا  م ثق ادة ام زور

 دٍم ن رزد.أ مط ادم ار ظرًا ديو ا ؤد إ م كأن ذ إ ،  

  رورة اع ات ا وض ث ا اروأو ارر 

  .زز ت اوت ارز ووق و  اطع اص -1

 ادرات ا واوو وز ار ً، وذل   م وار   رورة -2

رر ا ت اؤا ر صو را .  

  أب رة ون ار  ت اوم واوو وار طق درات رورة  -3

  دة ن ارن ارب.

درس اوم واوو  ار وف رة اول إ رج ادول ار، وث أب ذه  -4

  ارة، وإرء ظم ن رط اءات ا ارة وط ام.
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5-    د إ ت ذ  ردول اارا ا   ل ء ث  راءات أن

  .ن ا او رت ارى %80اراع  ادول ار ل أر ن 

ف ام ا  ادول ا إ طور ام ا ار ود ،ث أوت  ارر   -6

و ً ،34  ًن   24وز دد ات ا  ادول ار ار، ووا أدا، إذ 

.ً ًروإ  

ن ادان ار ت ردة و ن ث درا ا واوو، وب ال   إ -7

  ار.ر   ون ور ا  ذا اس د طور اطط اذ ،و ًرورة

8-   إ ا ر دارس نو إ ًدا ،ردول اا  وم ال اط ذيش اا

 اوم ا وارووو وار  ات واداب.وأر ارر إ اراف اف 

 ا  ا وث از ارات وت وا  مر ،ردان اا 

ًدا ،ج اا   د إ  را ا ت او ن  ت ءم ووار دا قإط إ

.وا وطد اا   

9-  دات ات و اا ا ر واوا م واا  ءراط ا كوذ   م

 ،ً ررأة ان ا ر توا  رو ط  ًو ً ًإ.  

10-  إ داد ل رص دو وا ح ا قط ر ا ر ا ة

 دب ا ر، إا ت  وظو سر، وز ا د تراا رورة و

.داا داف اق أ  ر وط  

ادي ارس  ارة  ام ار ل  اد ارط  اوارد اط  نإ -11

وادر ر اددة، ددًا  رورة دول ارب ت ار واج وا ن اد 

اق  اث واطور وق ط ارط  ار ،ر وى اطب، ودرب اد ا، وزدة 

  طو اد.

رورة إدة اظر  ات وا ا ؤت ا ار دف ء ات  -12

إ وم ا رً ،ً ، وارز  اراء   ا واد  اط، واودة

 راوا ت ا.  

اظر  اذء اط واورة ا ارا ، أ زء أ ن ال اوي  -13

.رم ا  
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  تنمیۀ المهارات والقدرات لدى الشباب

  من خلال السیرة النبویۀ 

  س ر  أ.د.

Rachid Mohamed Kohouss . Dr 

 اب/    ا اي

rachid1433@yahoo.com  

  

مد  

او اطرة  غ ا ار ل ارض، و ازل اذي رم اج  إن ر ارة

ا ر ا ارى، و اوذج وال وار وار، ودور اة، ودوان ارة 

ار، و  ال   ا ارا  أ اور وأز ،ث  أر ام  اة

.رت اف ا  

ذك ن ارة او ادة  ج اوول إ ء ان واران، وإ ا ال واة 

  ا ار  ..وء دات او ا وأواره وره.

د طرةا ورة اء اط إن را ل، ول ا دود  دد ر  رث ا أن إ

داد ون ر را    ، نرض وٍح اد. وش واا   

ب او و ،و ددة ر  مّ ،  وا  رةور اوا ،

  وّ ةن اد ل ذيا ٌو ،  ،رةوا وا رة وارد واا 

  وارأة واطل واب.

إن  ا د إ رة ر ام  اة وام  ذه اظر ا  ام أر 

اذن روا  أم  م   ا  وم  ابن أي وت ؛ و  ا او

.ا روا وة ال ا   

د ر ا  ا  وم  ًؤ  ًق ام و، ون اب  ذا ال 

  أدم ً، وأوام ، وأم ل دد..ر اب؛ م أر اس را، وأرم ا، و

 نذم ا ب وات ودبء ا وا ،قت و ن د أم  وررآن اا  م

ل و و ،(ىد مَِزدو مر واُآ ٌ مِإ) » ف، اورة ا13«.  
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 ر ادة ، وإذا وور و   اب ر ً ا  وم ظماوارول  

 م، ووماظ و  ام ب ر ودروس رة  ف أم طءو اطرة 

  وؤم دة ا. اد وارة او ا ورم ار ا، وم  م 

 درات اب  ذك، و  ارة  ظرًة ا ان أل ذا ءت ذه 

  ورام  ارة او ن ل رد ذج ن ب ا ر ا م.

  

م - أور ا رة  با ز  

د إن ا م با رة  وو ،ر لو ،را  ،د آن ووطة ا مو

 ن ونداوا ، كذطا ر  با ر ن ووا   م ،قدء اطوا طوا

وون  اء  ،اوطن ل ارب ون  ن وة  ود و  ون واء ادع ن

ف طوب  دات اور ودت اف  وذك درم  ا، وا  أء ام

وا وا ت اا ...روا وا  

م ن أن اذن آوا   دا ادوة ّ ، و ب ذك إذا  ا  ا ذك ام م

 و ن ان واذى ا وروا دو ووا  ل ذك وآووه وذادوا  اب دوه وروه 

.و   

 ذا وا او ب   م  ط ا   ، م دم وأرام، ون 

رم  ...(( )1(.  ظم ا  ظ وم  ظل إ ظ إم دل، وب   دة ا  ))ول 

 ط  زوم ط ا  اة ن ل رب وق  اد وارة؛ ر ذا ا اوي

رة،   ،  و ،وم وا ه أ، و  د ره، دل  ذك دث أس 

ْا  ونُو واُ ،اءرُْم ا ل ر ن ِرَْن ا بَ ن)) ل  ا ر ك ن ذا د

ب َأل اْد وا اْوا  ًَن اْدَ َدارون وون ،ب َأُوم َأم  اْد، وَأ

 واَطاو ءْا ن واذا ِا و  واُ إذا  مَأ  مَأ إ وهدَََ  ؤوا َطبْا ن

 دَ ََو ِر وم وا ً مو  ا  ا مَ مو  ا  ول ار ةر

(اةدَْا ةَ  ًو رَ َ مََ  مو  ا  2( )ا(..  

وإن رأى  ا  وم   ده رك ض اوال أ    ؛ ن 

إ  ده ن اص  ،ؤه    ن د ذك ا ل   اوب، م أرده 

 ا ر ر نا  كذ د، ورا    رن ا)) ول   نو  

 تَ مو  ا  ول ار  َ ؤَأى رم إذا رو  ا  ول ار ة  لرا

 َ َُ تْو ل ،مو  ا  ا  َُأ ؤى رأن َأر د  دْا  مََأ تْو ،ز

  ذا ِرا إ  ذَ اذِن َأَ نَ ِموا  تَأرَ مو  ا  ول اِر رْا َط ٌْطِو

َ  ِر وإذاْا َرَ ِنَرَ  وإذا وذِر َأن ا  وذِر َأن ا  وذَأ ولَُأ تَْ مْر د س

   ن اِر، لَ ََ ك ل  م رع ُْ ََ َْ  ََ ، رول ا

                                                           
ب ل إء .  م، ب ازة، 629، حب ن س  اد ظر اة ول اد اري، ب اذان،  )1(

د1031، حا .  
  .21/126د ام أد ن ل،  )2(
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ا  ا  وم م ارل د ا و ن  ن اِل، ل مَ ن د  ا  وم ل

((ًَ ِل إن ا مَ َ كذ د ا )3(.  

 م ال، ار، م و إ  رك ن  ل  ا  ا  وم    ن

وذا ا ن  ويال ءد ا ر نول ا  دراو وا وإراد روا ا ط و

ا ط .مو  ا  د ار ل ،  

م واراف م، ون  ارول  ا  وم ب  ن م  ن ادر و

 كذ  دلن و  ا ك ر ما وط  ء  ول اأن ر  ا دي رد ا ن ل

 طأن أ  ذنأ)) م ل خره ا نم و  نو  رب راب م ُأو  ا 

 وا  مل ا ءؤ  مَو  ا َ َا ولر ََ لَ ،ادأ كْ َ رُأو  ول ار 

((هد )4( ر م .م  او  ا بذا ا  ما  ر ذيا   رفل ا  ر

 ن مو  ا   ، د   نو ، رو أ ن راب إم اد  ره

ان، إ أل ذه ا د  وو أو ر ادق (ر ا ). ر ام أن رب د رول 

  ا  ا  وم طه ارول  ا  وم رب.

 - د ار وو–ل ا  ا  وم ن ارور وط او أف إ ذك  ن م  رو

 ت وذ أ مو  ا  ا  )) ل  ا ر د ا ن رر بك اروي ذ 

((...و  م إ رآ)5(.  

 قو   ولر ب ا مو  ا  د رذه ا ص ق م ن ا

ك  اذ  دلم. ورأ ب وط  م إوم و ط ن ل  مو  ا 

 دواذي أا ب اا    ء ل ( ا ر) ك ن سك أروي ذ  ،دةا 

 ط إُأر  (مو  ا ) دة ا ن ون مو  ا  وت أزواج ا م روا

 أ مدل أ ،ر و ن ذ دم   ر د (مو  ا ) ن ا ن نوأ وا ،و

 أطر. ول آر أ أزل اء  أزوج أدا. ء أ  أ ال أدا. ول آر أ أوم ادر و

  موأ  م إ وا ذا أذا و م نذم اأ)) ل مإ (مو  ا ) ول ار

(( س  ن بن ر ءزوج اد وأوأر طر وأوم وأأ  )6(.   

 ل ا مدة؛ مع اطم ا مو  ا   دب وا  مدذا وا مد ن

  ن أن ت درام  واب اة ارى وزم ن ال.

 ا مرام ودرا مو  ا  ارازب إ م وو  ا   نو

آرا إذ إ كذ  م ن م و دواو دة ا  مو  ا  ن ا 

                                                           
ب ن ل د ا ن .  م، ب ل ا ر ا م، 1070، حب ل م ال اري، ب اد،  )3(

 ا ر ر2479، ح .  
ب اب إدارة .  م، ب ار، 2319، حب إذا أذن  أو أ، وم ن م و اري، ب اظم واب،  )4(

  .2030، حاء وان وو ن ن ادئ
ب ن ل رر ن د  ر ا م، .  م، ب ل ا5739، حب ام واك اري، ب ادب،  )5(

 ا ر 2475، حا.  
ب اب اح ن ت  إ، وود .  م، ب اح، 4776، حب ارب  اح اري، ب اح،  )6(

  . 1401، حؤ، وال ن ز ن اؤن وم



 

    232 

  2020 -ا او   – اماد  

 ول ن دا ،ورن ا م رض  مرو ،ا واول ا مرم وأرا 

رم را وووح، و أدل  ذك ن ظر م أن روا وروا ن أ .)7(((أروا  أ اس))

ارم  زوة در وأد وادق ور، وا م  ارام  وز ام  ان 

   د دد؛ ارا رذا ا ون جما  ة  ،راءدل اورى وا  ما

  ...وراة اف

  

- م ارا ب ودى ا ا   

 ء ا  دوام ان أ إن وازاِرئ  وس، وا و ا حا ول ار د رة

ظ أ د ل    اب م، د م طء اب ار ن   ا  وم

ورام وإم   م، و إرادم مزدة إ ،  أدى ام وام اظماؤوت 

  .م

كذ ن أو  

 -  ا ر ر ن ب ا   م أولو  ا   دا  مر ا

رم ن دا  أن  ار  -ر ا -اورة ون دذ  رن . ود اطع ب 

 ررة ازدن ا من أ و دت او  ورةا دا  سن ا . صد وإ ل ل دو

ل ان أ.م اا ر مس، وإا  ر  

   لب د وب و مو  ا  رها م وو  ا ب  لو

ن ان ر ردا وط و ؤ م ر  - اة وام -، د آس م ودرام ووام

 وة إددة، اد   ا.درا ذو  وة وردا  را   

 -  ا ل ر ن ذ  رةوادث ان ام وو  ا  ا   دل ا

 دث  مدراب ورات ا  ا ل ر ن ذ با  مو  ا  ن أر

 ب َْأ لَ ((؟ءََ كَ ضر اِإذ ْ ف))  مو  ا  ن ا ،نا  ً

ا  وِل ار َ لَ ((؟ا ب  د مَ نَِ)) لَ .ا    د مَ نَِ)) لَ  مو 

دره وَل  روِل ا، و  ب ا؟)) َل َأد رْأ و آُو، ََرب رول ا  ا  وم

 وِل ار ولر قى وذا  دْا))((ا ولر ر  )8(.  

 وازل ن ر  دا  دراذ و بوا م وو  ا  ن ا  ذا

  ودات.

 م، و م ن دزق وم ا و أن  ن با  لا  ويوب اذا ا إن

  اؤو، وم  ال د وإص. دم س

 - ا ر ر ت أ ءر،  أ ن أ د ا ن رأ و  ا  ا را

 مو  ركداث أ را ورة ااءو ط  ،ءوذ  ن تأو  ل  مط

                                                           
)7(  ظر،م نرة ا  ،ريري اوب ان أ م ن كد اقد رءوفد ا ط  ،دةا ا طا ر ،2/188 .  
)8(  ،ب ا ،داود ن أءا  رأيد اب ا3592، ح.  
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  رعراب، ووا  رةا  رع أ  ولل اا  لدو ن ان  ئ

ّ لل ا د م أن أ و .رو.وور  مرو   ب وم ا ر  ويا ا إ

  درام وطم ووام.

 - رة ورا  د  ا ول رز رذ "أو مو  ا  د-اوم أ-  ن رة

 ن دب، ورارَة س ا و ،ر  أ إن  د ،ول ار   ل ،د رد نو ،

ول ار زه. ورد .رع را رة ن ،ول ار   ل ز راأ  .زه .راٍم ًرا  ا 

َم أو  ن دزم، وُأز ن روزب، و ن راءت، وا ن دب، وزطن ا ر ن د اد ، و

س ءم أدق ووم ا مزم أ ،ر ن رَة ")9(. .  

درات وط ن مد   ،مو  ا  م ازم أّ دا مرات.رت و  

 -  ا ر   مو  ا  ل ر ومو»ب ا ر ران اط  و ،وور

ا ...وور « ا  ، إ راا ودد )10(.  ولراش ر  م ذيا دان ا رةوم او

  ، ورض  ل و رش. ودً ورن ذ ا  ا  وم، ون ره و

وا ارزة (و و زة، وان  دة ن ارث)، ل   أدر ون  أد ا اذن د

درا وذر أ  ن ر. و ادق، و اذي رز ش ا رو ن ود اري، . ون رو د د

س دا ل  د رأ  زمر  !!. ووزر وان ا ما  نر ور و أ

  .))11ك ر" " و ر ا  وان.. وط ل ر

 -  ا وام رن ا رزا  مو  ا  ول اواري ر دقا و  ا  ل

 موم«ور ا  ن« م ،ل ل ا م ،مر ء رس  بذ ،"أ" رزل ا ؟

 مو  ا  ل ا ،ا»واري  لوارير ، وز12(»ا(  درة   تو .

ون، ون ظم   ن  أرروك وا، ون  اراق وف ارن وم ن ووم ا

. إن اوم اوي اذي و رول ا  ا  وم  ق اص ن ال  ر. ِنارو 

.وط را ن فو درا  رزا  

-  ا د رن أ ب د وا  ظما  رطر اا ، رة ز ول ار

ار روج  ، واو و  ال، ون د ن ن د    ا  وم

ر اد او ،ؤو دارة مو  ا   نا  ن ن  نرد واواوز ا م

                                                           
دار ، د ان د اس، اري ار ،ق إرام د رنأو ا د ن  ،ون ار  ون ازي وال وار )9(

  .1414/1993 ،2/12 1، طروت –ام 
  .1807، حب زوة ذي رد ور م، ب اد وار،   )10(
1 1412 ، طدار ال، روت، د اوي ، ق أو ر وف ن د ا ن د ارط، اب  ر اب )11(

  .3/1103، م1992/
  .3887، حب زوة ادق و ازاب اري، ب ازي،   )12(
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 ، ب) ود) اون أراأ  را رهوأ  د ا   رو أول أس و  أن

.  

ون   ا  وم درات اب اد ورام  ل اؤو ا ر    -

ث ا زوا ض  ورةا دا دو  بن ا زوة       ف   ا دة ر ن د

 زوة    اد ر ا     ن د أ. واط"ون ن ظون ر ا   زوة ". و"ء"اوا

ا"َرزوة ". و"ة   ا ر ر ن دز"وو در ا ."رو"ا    ا وم ر ن أم رو

و "أد" و"راء اد" و" ار" و" رظ"، و ن أ طب " زوة    ارى" زوة "در 

 وك"، وأ  اري " زوة  ع" ورم ر.

 -  ا د رن ز أ ة ا رأوا   مو  ا  ،رومل ا نا 

  موراءط وأذاك. ر ارزة آت ارب واوخ ار ون وارل اش ورا  

ود  واء وو دون ارن  ر ا  أ ن زد  ا  وم د اد ارولو

ا ش. وارة اإ ودة وم او  ا   نو او ر .  ِن ا د ن"

َطَ ،دز ن َُأ مَ رَأو ، مو َ ا  ا ث لَ ر لََ ،رِإ  ِسا ض ن

ُوا  ِإرََ دْ م ْطُون  ِإرة َأ نَ ل، وام ا ِإن ن ا  اَ  وم َأن ْط

 هد َِس ِإا بَأ نَ اذ ِإنو ،َِس ِإا بَأ نَ ن ِإنو ،ةر ًَ")13(.  

ن ام، دل   ظ م د أ   ٌل أ ر ور ون وٌ ،إن  ر أ

  .ن ذك وم ن دة اور ن وون ورام ووب  ال ءات اب ورم

 ول اة رد و ب رج تو  (دن ز أ) ث ذإ  دةرت اد أ  ا 

ك  ن ادال وارج، و اظرة وارداد ر ن ارب ن ام، واددات وم 

ا.ور ا دا ا را ا وم إا وأ با ر ط  را وإ و.  

 د وأ   نذب ا ،مم وء و بر ا سرط اأن ا م ارا

 و  ا  ءة ون وا دوا  ب اا ُ ن ،دق اوا ا

ا   م ر واوا اد  مط م ورام ودرا  م مو 

  وم.

 د و ب؛واب ا لت واوزع ا مو  ا  ن ا د كن ذ و

 ود نرآن، واض وارا داز ء، وأو ذاو   ..دةد وا داوى، ووا 

 كذ  درة وط ن  رآه  رت واا دا إز و دز لَ» َِا َِإ  بذ-  َا َ

مَو َ-  ن مُ اذ ،َا ولر  واََُ ، بَُ  َةرْ ْ ،كَ َا لزَْأ   ِرَا

 َا كذ بََ ،ًةور- مَو َ َا َ- لَو ،» َ ود نآ  َاو َِ ،ود ب  مَ ،دز 

«َ ،َ ُأرَْأ تْو ْذ  ًََ َةرْ س  تر  ،م (َ) تََ دز وا ل اِإذ م 

                                                           
. د ام 2524، حب ب زد ن ر و ا  ا  وم اري، ب أب ا  ا  وم،  )13(

  .10/129أد، 
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ب اِإذ ْ بُأو ،َ14(»ِإ(.(دأ رأ) ،  ور رد أ-  مو  ا -  ءذداع واا 

د زد ن ت، ن ل ظ ان وٍر ن ارآن ارم، واط اددة وارة ا اوّد 

  .، وذك ون زد د ز ن أ ن ل و  وم  اودّ  َم 

 لا  ب مو  ا   دم  ل ف إأ ر أن ا س أن رن أ

 م  -او  ا -   طو ، س س  ل ،" ء؟ ك  أ " ل ،

 ول ار ذ ،  ه "  ا "  ل ، ءن ا  رب بم  -وو  ا -  ده

 ري ن "  لل ، و ،  ن أور " م ؟در  دز ن "  ل ، مدر ذآ أ لل ر . " ن ؟ذ

 د را "  لري ، وا ط ، ندرذ ا ، هإ ط ، ندر ذآ أ  لر

 ه ،   ، دو ر رك ، واأ ذه إ ، ط  ول ار  د ،-  مو  ا 

-  ، طب و لرب اذ " و ر  كأر و ، طب ، و ، باذ "  ل م ، ده ودا

 ول ال ر ، ط و و  رى ، مرة درا بد أءه ، و-  مو  ا 

ن أن ء ا   وك وم ا ، إن ا   إ  ذي ر د"  ،ذا ر ك -

 " و ذي دم أو ،ظ رم ذي 15(أو( .  

ا  ا  وم أن  ا  َوس أوك اب و درام ورام،  اطعذا 

ؤوون ا م ،ٍصل وإو ر و مت ا لا  ن  ر را  را

  .روع ارض ام 

دة اوش  ر ن  د ا  ا  وم داظر  ارة او  ون م ن

ارة ادد،   ا  وم رى ود ون  اوم ن ر ان وأب ، ان إ اب

ً  رًة   ور   ل ،لا ور ر ا  روم  ،نا 

 س ر و  ارون أن ا ا ف، وِر ، ووى ودظم دو ذات ن

 ل موإ  زو و.  

  ن نوا إو ب را  لوا واب اأ  ثد ذجذه ا موأ

ر ا- روي أس اب  اب، ودم ارون إ از وال. اذإ ال وم، ودوم 

-  ول ان ر- ا مو -  ل أ» َ َأن عَطا نَِ ،ٌََ مدَأ دو ُا تَ ِإن

لَْْ ِرْ  ومُ «)16(.  

  إ رب  ال وا  آر ر ن اة و أرج اظت.

                                                           
  .35/490د ام أد ن ل،  )14(
  .1641، حب  وز  ان أ داود، ب ازة،  )15(
  .20/296د أد ن ل،  )16(
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ل، ور اب ارس    ا  وم ا اذي أس  اط ون م ن 

  ت د مو  ا  طا  ا ا ط إ ذا ا 

ا ط ذه ا  رن او ، رةا  ره اوأ رم ج ادرا ب ورم ا

ذه ا  ل زن   ول  ،د دم ا اوي، ون وظف ط وارا وارو

  (اب).اذي د  وود ا وط  ون أس ادم واح

 مك ا  

 إن ا  إ نو ؤددح وو ز  ل ند و ن   بولد اا  ح 

  رات.ر وٍل  ، ود  ل ٍل رضوإر وازام ق وام، ، واوك ادن

و رن رم، م م اة، وم   ح ل ا ح ،ذك ن 

  ات وارات..

دء واا   درام.واا و م وآر ا د د  مة وام وا  
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وط  

 ظل أواء  اوم ش ام 

 ورودةد تت ود  ، وظرو

ط رت ة اس وط م، 

ودت رم ورم، وأرت  ان 

 د واوا...ة اوا  

 دةد تر رض،  ورة، و

وو دا، وظرة ر ق ر 

...راوإ واوط اوف، وز ا  

  

 ذا ادد ن   ور ذكن أل 

 دود ادور ار وادة  ا

  . إدرس أولادور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رادة واا  درب دور وث و 

ر دو  ، وواظم وإدارة اداء و إدارة ار

وات إدارة اودة وذج از ا، وال 

  واز  از.ر  ت زت 

  ث  ل اظم، ول ث ورم ودر 

.ث ا ودو ر زرا دة  تدرا  

 م ورم ادد ن اذج وادوات  ت 

  ادة وارا واظم واداء وإدارة ار.

   31 و ، ت  ور فؤ تؤ

  أرى د ار، ودة ت ووارات ورة.

 ور ادوات ا ترات ودراب وادر دم 

ور ا تظوا ت اروا  31  دو

ن  افدرب  د رات ، ود 311وأر ن 

.راو دواو دورا  ندرماس وأ   

 س دة رت   ادرات 

  وادرب وارات.

 ل  أر ن  دة ودرع رم وزة 

ز ن دة ت و ورت  وظت 

.و ر  

 

  اروري اوا ا  

  

  إدر أولار 

 

 دل ب وره: د.
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د  مر ر لا ورد

ورم  ل ار وام وادرب 

واطم ن رب  ادد ن  وارات،

ارب ار وا  ،و م ام 

  وا ا ار  ام ار؟

  ولد.أ

  د  رر  رأ أو

 راوار، وذا ا  را ا

ر ذه ار ازة ا اطت أن 

 رض ل  ر تو  

 إ طن، ور  ر 

رؤ ازد ن اطور واح واطء ذه 

.را  

  د أ مؤا ن وابا أ

 را وم ا رذا إ أو

ور ب اط واوض ال 

وا ل  أ ول ذا اوم وم

دق و س  اوى ار ط ل 

.وى اا   

  واز ر  را ا

 رق ا وز تو دا

 ت أود وو أ قطوا دا

 وا دي وان ال ا

ن ورا و  ال و ودة 

 ال وودة اة وا وام 

ادة. ل ذه اداف  وان واة

 و و ن ث ادأ، ن 

  سف، و د د ك إف ذ واا

 .وى اا  ل ط روى اا

وَُ م ل وو ا  أن 

ر ض ادوات ا ادة 

ل      رؤ اء ق ن

ء اع ب "ال اددة ر"، 

ض ظر "اش ارم" (وأ ارة 

ن ن) رار اوظ وك ن 

ورة وار ء اط او م د 

  أد أ م  اب ن ل 

م أن أب اروض ا، ون د او

دول ام رف ظرة اراط  اروض 

  .٪90ا ل  ض ادول إ أر ن 

 أ ود  ل ادول ار ودول 

ام را ودرات و ود ون 

  ن ،وددة و ت دوظ

 اوم  دون اطوح وادت 

و ال ذه ارا ل أو واظرات. 

 دوا ،دا ر دودة أو  

 طا وا وارقرار اا  رة

وا واوارق  ووج ف ادت، 

واوت  أب ارا وادة، واوت 

ادد  ودة ام واء اوري أو ن 

د، وا تدودة ارص و  وت

اط، ووود أب ا اط رج 

أظ اد... واز ا ارة وء 

رت  ادول ا ن د أ19  ود 

.را ر اؤ  د  
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د  ن أن دة اددوار اا  

 دررة واا  دا  ق

   وى اراد وات وا؟

  ولد.أ

ادر اد دور دود ل إن ار 

ن ادرات أدت أن دور ن و إدة إج 

اوت ا ،در ت ط 

  ق ا ل رس اوت 

ظ و ورا ل ن ل 

 زز ظوظ اظوظن وص 

  درن. اظوظر ا ظوظ

  د5٪  ط  ق ق أ  

  ر ا اوع أب ت ون

  ص آر  ون ت أي ووود،

 د ةو ا زد اوب.. ا أن 

 أن  !ط واد ص وز ا وت

 وروط ار ادر ادر ب إ ظر

ووج ادارس ا  م ذه اورة 

.ذا او  

 وا قن ا لا در أ

 ذر تو د نن ا . ما

 رول اظل ا  درا 

 ن رأ ا رأت اوو

 إ رأ ر، ون ر درن 

ان  إدار م  ن اول م 

ن ا ،د ل ولذا ا  د أنؤ

 و رول ا؛ ا مدادون أ

 ن وت  ذج ال وام 

   دةد ا ق ط لوا

 ف. و رذا ا د دأ دء، و ي

ط  ذه اظر ا واول 

ر ارة.. ارة اف ب أن دث ن دو

 ارن ا و اول  ،ن 

 دا اؤال و ل ود دل ل 

در اد؟ ل ادل و ام ن 

د؟ أم ام از؟ أم در اة؟ أم 

اّم اذا؟ أم ز ن ل ذك؟ م ن أي 

 أ دث؟ و رةرف أن أ أن 

أب ار م د ؤ م دوار ب 

اوض وان واول اذي أ ز 

 و دب ا ل، وأا

ا وار ا وذا طق 

 طن ا ر اا  

.طوا  

د دا  م ن م ل ن د

اءات وات أن دور ادر اد د 

ا؟ و و ادل  ظرم؟ ل ون 

  ام اذا؟

  ولد.أ

 دور ادر اد ا ،ن ادل 

م ور د. ود وت ددة م ل 

د   ل ام ول 

  درا زم اوا رم اا

  رات اج اوإد ذام اوا

ام اظ أو  ن ل دارس 

اة اددة.  أ   ظل ذا 

اوض ارط زت ا ورع 

ارات ودم ال ار  و دم 
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   رةم اد ا د

 درا .ظم ان ا لد زا

 ر أ  ادى اوط رم 

  ر د أنر ن  ن ما 

 ب اد و ل  م أو أن

ذء. وال ار ظري اذي أ  و 

 راب "ا أ  رات اا

 ظم اا  ر أوا "وازا

اط ن م ق   ت وادول 

   روا ،ذ را 

 راق او ا رت اا

درو، وار   "ام اذا" و 

 " مة "ادارس ا"  موا

اددة". ول ذه ارات ب أن م 

 إطر روع  ووا و ، ودون 

روع روي و ن ر ذه ارات 

. ور اح اا  

د  ورو  ك أن  لا ورد

ادر  ل  أرت ظ  ارة و

ات ا و  ، أد ذا 

  ار وار  ظرم؟

  ولد.أ

 ورو ت وى ازء اظر ن 

ل اد. ام ر رات ددة 

وذر وو ور،  وذا أر  م 

 ل  ل ت اا  

 ر  دًاد س ومدث ا ة. وا

ار ،رات واوت واطرات 

وودة ر ار، ود ت  ب دد 

 در ر إن ء ا ذه ارات 

ازا ا ت  وة دون أن ون 

دن  ب "ار اظم" و "ر 

ت" ب ار ام واؤت ا ا

و    ا ل ارة 

وادر وا واص وادة 

 وق واد واا ظوأ وظوا

وادراط وا ا وادة 

 أ  ت اؤم وان ا رو

أ م اد أ  أو  ن 

ت د أو م وؤت ط ودت 

ذ ود ان و  د،  ن 

 ر روط طتت اررارد ا أ

 ددة و وا دوا و

ان  أو ل  أل ددة ب 

ب ام ر ذه اروط. ب أن م 

  طا  ءطت وإؤوا

دود روط ار، وأن م ف ز 

  در طور وأن ، رت وان ا

اف اذ وار   دث ن وت 

ورات ، وأن م أ ف وم 

 ض اوت وارات د ون

.رور وا  
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د  ت ور ان ا ض أنرى ا

 واو ورة إ ودو ة اوط

 ت ذا ر وار  ،ن 

ل أ رون أن ول ام واوال 

 دراا  طرا دا وووا

ت واث ا؟ ول   او

ارو ا ن أن د ن ك اطورة  إن 

  ودت؟

  ولد.أ

 ل ر دد ود رص وطر، ل 

 ت. وت وإ د داو ء ل 

أوج طء وح ارة ا أس 

 ود ادم و دأ ؤو رو

ا .دة اوا د ا 

 ط د دةدة، وا ط

 و وو دة وا ذه .

و ،ن إدى   ور اف 

 ف ان اؤا   ن رةا

  زرن وان ا ثب اط  وم

اطر وذه ا ذ رزة اوف 

 رء  وا دةإ إ  ن .نا

  رن ا ث ذيوي ان اؤا 

  رص وا  زرن ون ا

  .راءات إدارإ  رد طر اا

  وا ط إ ج ،طرا  أ

واظ  ودر إراءات إدار، وب 

ُ ن  أن زادةرص واا  زر

 طر إل اورص ور ارص واا

رص. أ اوت ارو ا ن أن 

 را ًأ  ا وذا ا زز

 ا وادرة واف وارة 

.ؤول اطر ول او  

د  ن ر  دةرام ار ظر

 دي واوا ؤر اطوت ا

ظرًا وً ودرً ودم ارات 

وط ودو ،م ون ن ث ن از 

  واوازن؟

  ولد.أ

أو أرك  ذا اؤال اد ن 

ز وان ا ا إ  ل وازن

وو دي ؤد ار و .وص 

از،  أو أن  إ أن از م 

 اد اواد  أد ط أن ز 

  زول. وا   ل ء ل 

 ؤو ن و ل درا ؤو ت 

ت ارة ا ب  أن راب ادادا

(وأ   أدث ن ات) اء 

و وزز وو  إطر روع 

د ادى ز. ور از  ر 

 . ق  ر ل ط دراز اا 

  ،رارًاأ  أن  ز، إنرار اوأ

ن ث ادأ  ذر  واب اؤال 

درة اوا ا  را ق

واف وارة ول اطر ول 

اؤو. أ اوازن و وأم از ن ث 

ادأ ن ب ا ، و زد 

ار و و أن ل وازن و وازن ؤت، 

 ر  وازنن ا ثا ر أن 
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إ ظ دا ه طر  رة ج

از وإ د ر ودد ن 

ارار د أد ن اوازن. وأد أن 

ول ال واوال اد د إذا 

ُأن ار  ا ن از 

  د أ ل اون اوازن. ووا

ل إذج أ دا ذا ا دمو 

اق   ًذج ال اذ ط؛ 

ج   ا وا إ ذج 

أل ذ وإ؛ ن  دة ر 

ورق ور ز ت أن ؤس وذج ل 

ذ   ن ظم إ ا ط 

ون ا دزب ا ن أ  ل ت

   ا وار وادء.
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  إصدارات المرکز
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ؤ رات ار  ورات ن

 رات ادوادو ورا  ارز 

ورا رب   وا دررؤا دوا 

ات ا ارة  اوم “

وا د ”ار  اإز د 

ر  6-7  ن ار رو2019 

 ا وراق اا دب  وء ا

  .    389 د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  ارت 

ات ا  ادو ؤر اد ا اوراق

وا وم اا  رةا 

 د ح  د./ ام ط .د ق

طا وا  لروم  – 2020أ دور ارات ا ؤ

 ا / وا دةاا 

  978-1-9163760-0-7 :)ردك( اري ادو ارم

: الاتجاهات العالمیۀ المعاصرة فی صدور کتاب المؤتمر الدولی

  لوم الإنسانیۀ والاجتماعیۀالع
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  المرکز مؤتمرات
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  تقریر إخباري

  عن المؤتمر الدولی الرابع: 

 والتحدیات الفرصفی المجتمعات الغربیۀ:  الأسرة المسلمۀ
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 ارااؤر ادو  2020أطس  30-29اد و ات واد 

   "ارة ا  ات ار ارص وادت"

   ر   

 

  

اظم ن طرف ارز ادو و

  را روا ورت ارا

 د وو وم وا دوا ا

وا ر ت ادراا ا 

 ر زار و  د ده ررا ن ذيوا

 و دوا  10أو  11 ن/ لرأ 

؛ واذي م  وو إ ن ؤر ن 2020

.راوإ ورو  ظروف راد ا   

ود دت ت اؤر ا دم 

24  ر  ت أر   ور

، ود ظ اؤر  وا ن  28

ر  و ر ال ار  ور 

   . ارز وك

 2020أطس  29ود اطت ح وم 

دا ر ا د وراو م ة

ر ت ادراا  ذةم ا ،

ول ا ادور ط ن أد ام 

أذ ا ادور رد د ذك  ،رس اؤر

  ر، أؤا  مرف اوس ا

  زار و ت ادراا  د

 ورور أدا ر س تم ا
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اد ارا ؤر، م  م رء 

اؤر أ ادور دي ن، م 

ا  م ا ا ؤر 

س ال رو سور إدردا د.   

 ال د دم دات 

ا ان ا ت ووع ارة 

 ،رت اا  وإ و

رت و، وور وازن، وت 

ددة ترو ،...  

 ن إ تون ا و ل إوم ا دوراق اث واوع ا  ءو     

ارب، ون ذه ار اوق ن اران  ازواج إ ر  رة ا  د -

.رول ا م وزوو  

-.وم ا طر ورا  ر ا ريد ار ما  

إداث راز إ ؛ ن أل او اد وار ووا دات ارة ا  د -

رب.ا  

- أ  ظوا رة ال ا  لن أ را طووا وع وا زرا داثإ

.و  

  س ت و  ل ت إ ق  ارة ا وو  د ارب.-

ا وز ا رب إا  ر اوة اد.را دا د   حوا و  

- ق ا ددة د  ج ادق ا ربا  رة ا رص ال اا

.ا وا  ظوا  

-ا ا رن ا  زج ا ز از  زرا س ت اطوا 

.طب اوا ا م اد واوا  
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  راوا م وار ا ا 

ارة ر/ ر  و ، ب ان زر ر

  ، وواون ا  او إل رب

 راا ا   تدراوث واز ار

  ار ار، و ا" دأ" راق

  ودان روا ث ادة ا؛ 

ارز ادو رات ارو ظم 

رواICEFS   سا دوره اؤ" نز  رةا

 Googleر  ( "اورو ارص وادت

Meet رر د ن دسس واا و (2020 .  

دأت ا ا ا ارة وت رش 

ور ن ن ات م.  2020در  5 اواق  1442ر ا19  ن ح وم ات 

اظ وارا ؤر، واوف ال و ن ان وات، دأت وة آت ن اذر 

روا ورت ارا دوز ارس ار  م ،ماICEFS    ط ورددة ا

  ت ارء  ذا اؤر. وت  اراز وا ن أد ام،

  تقریر إخباري

  : الخامسعن المؤتمر الدولی 

 الأسرة فی زمن کورونا: الفرص والتحدیات
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ود ت ر رن ان  اوم اول وا، أ ار واري ادو ادور 

إدرس أول ر  اح اوم اول ن اؤر ت وان "ارة  زن ورو ارص 

و  اوم ا أ اري وار اري ادو ط أو د رة   ، وادت"

وان" و أرة ط  زن ورو"، ود ت ارن و و  وإدة ق 

 ... زو ،رأ 
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 م و ،20  ث م رض 2020در  6و  5ات ا و ات واد  ووات 

وة إود رأس ذه ات  ، ور أر ن ن  ور؛اؤر رض ل ت

  وار .م ن اراء  ات ارووأوات أر

 رؤا ظ دز ورا   رل ار ا و  ر ور ن وا 

   وك.
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  :وت ا وناؤرأو ن ل ذا اش واوار و

إداد اراز واؤت وات ا ل  ارد اري رت ذا اؤر؛  .1

 طوا.ون  رة ن 

2. وات اداد اإ.ور وا ر؛ؤذا ا تر رةؤون ا  ل ا   

3.  ّ .(واوا وت او  رةا) ق تت واا  رةت ا  

4. ا ت اؤز واران ا رؤب ا داول.رةت ادرا  

5. ا ء وآا  د آوا زر ارات ا ن دةوا ا ور ا

 اروع ل ذه ارات.

 ر اؤل ل رات ار از واذي ر ن أب اّة. .6

7.  ل دو دوق وط ءرورة اا ت اّظت ووز دور ازم ود  د

 ات ذوي ادل ادود  وا ن  ام ن د.

ر ام ا ا وا اّ وازام  وا ن  ف وطة  .8

ا 

  ر او ن أل ق اطن  ارة ون أل اد ن ت اف اري. .9

10. ر ات واول اذ وأ  دوا ري ا أ  دن  وو در

 ن أل  ات ا  ل رر ا ن ارار اد. ودة،
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11. ّ أنت ارا دوز ارا   را رة إل اداد دإ وروا ر

م ا  ء لا در موم اد وا ن وسا   ره  لوا

رت اا. 

12.  وا  ولت وددة و رن ظوا رةص ا توو   س

.روا ورت ارا دوز ار روا 

13. ن ا ل ذ تآ و.ت ار 
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  لمعات وإضاءات
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  الوساطۀ التربویۀ: المفهوم والوظائف 

ا أ   .د  

Dr. Mostafa Ben Ahmed Lahkim 

وا ت اا وا إدارة ا  ر 
 وا رات ا  روا مما   

d.lahkimmostafa@gmail.com  
 

د  

ف ات اط ذا ام  اد ار ظر وع ارب ار، ودد ات 

 وراوا وون ادر را ط اط اوار ،ت اوا ،را

رف  ا ار رد اط   ،وى اددات ا، وارات ا .ث

ورف  ره ن اد ار ت   او وارد ا، ارد اروي، ادم 

  اروي، اوط ارو، ادة ا ،م اس اردي... 

وا و ا در ب  ن و ،ررادة ا وصا و  ودا در

  ندن ا ن ويرطب اذا ا م ا ظر ؛رودة او ،ا راز، وا

ه ان اروي وا. ول  ز ذه ار ارة ص ذا ال ر وا ر إداد

ءات اؤ، وار ادر، ور داء ؤو ارو وارد دون أن ب  ذا 

ا ت أرى، أو زا  أداء ر ات ددة، وات رة، ث أذ ال 

ف ا ط؛طل واف واوظا  رةواا  ذه طتأ ا رد اا  رىرب ا

ا درس، ت  ت ددة، وات دا ا  ادم ا واروي 

...وا وا  

 وأدى إ ،ا  ا را ن لو ، دوأ ،ا ظوودة ا  رأ 

  ال  ل ات ا وارو وا، وإع ات، ول ات. 

ا ع ات واا  ر ر رق اا و طو رإط و ،رد درات تط

 ض اؤت ا ،ث اب  ن اورن  ان ا واروي ن أذة وإدران 

وت آء وأوء اذ ء إطر   اظوار ا دى ان، وج ات 

 وا وزت اوإن أ ،رب اوا ،ت ارف ا ر وا وروا

ذه ار ات اد، وار إرات ازن ادر، ودد ام، وب ام ازم ن 

  طرف ان  ان اروي.
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 ط  رذه ا ت دو  وت اراوا ،ت ازض ا ديا

 ،رذه ا م د  و دوا تع، وأت واا ء، ووار اطق ا

ن، وإداد ول اد وا، وادة ن ار اود ظر رك ادي، ورب ا

  و ان.  

1- ورا طووم ا  

 ،وك اا درا  ذيا طس ام ا روع ن ر ويروا د ارد ا

 ،وا ء ات، ووم اوت، وج ا  وردئ اوا ،د اوام اوا

 لو رزا أ وا ول ر ،ت اطدان ا إ ظرت اروى ا ن سم ا

 ويرد ارم ا ا وا رس ال ا ذيم اذا ا»  طس ام ا ر

ص  وو ان، وان ووع د إ ، أن ك و د، و رد وو ا

 ،دة ود رات ءا ط و ث ن رد ل ، ن م  طس ام او ،

وو، وورا وا و... وزج   ذا ارد،  أ ل  زأ، ل  ل ذه 

ؤنا س  1»رات ا       .  

 ،ط و ، ذو ،ورا طود وارل ا ءإ  رة راتؤ ت دو

 ،روا ،وي، وارس ام ا ن  دددة، وروا ت ا   تداو

ا) رري، وال، وام وان ا ،قطظر وان ا ويرد ارا  دو ...ووو)، وا

.ا روا ظرا دران ا  

 د روم ،ما وو  ،ظم دف ل  ويرد اروا ورف اُ ن أن  م

 فوا ،وات ال او ،ِر نو ،درا و ،م ذا و ،ت اوا ،

   وادادا  ، إ ق اواق ا وا واري...

 ،ود ،ا  ب ؛ودة وو دراك ال اد ل)  وا قواول او

ا)، ووا ا) ل طور دوا، ودل و؛  واق  وت وراره، ودد 

(2  .  

 رز أوو طواد اراإ وا روروي ور  ن ا    ظر

طران ا ر ده و ،ر راضوأ ،ت اوآ ، راضأ ، توو ، ت

وارات و أت   وظوار  ر؛ ن ل ادن، وار، واوواس اري، 

  واب، وام، واذن، واب واطواء ... 

رات إظو ، وازدادت ،را ترو ،دت أزذي اا واذا ا  

 ،را ن ا دةوا ،دإر و ظو ءإر إ  ا   ؛طو

واداد ن ارث اروي ن دال  ار، وظو ا، ورا اري واروي ث ن 

، ودق ع  ران اراف، ود ادنأدو ، وأو ، وول ذة  ن اوو

. و ،دا ور ،أ   ولا  ا ت اط ردب وارا   
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2- ورا طود وارف اوظ  

و ، ن  ن  وأدوار ، فوظ ويرد ارا ط ظو و

 ،را و ،ا  بل واطد ا ذيا م اا  ظوا ،ون اا

 ،درا د اوا ،د ا ورا ،ود اوا رار  ره وا و

  ُ  رة. وأيول ان وا و ،و  ت ن كذ و  ن رأ

  لوه، و ط أن و   ن رأ و   وأي ،ور د لوا

 درة وام ا  و ،دوا دم. اوا  

دول اا  ن كذ  أدل رم وب اأ  ظر و ت اطدام اا إ د

أ .  ن ذك  أ ل طرا دا اد ورؤرة ا د ن و ظرة 

 2012  ن ص ن  راوح 17  ل  % 20ون أ دد ر نر200  ر فأ

ررت أ  دود أم و، ول ات اودة ذا ار ن  دات  دد 

أو اورن  ؤت   ت دد ارن ا دال  أطق " ن ارة 

  .3اددة ادة واة"

 دوار اف واوظم ال أوف اوظا  ويرد ارا  ط  

  اوظ ا   -أ

د ارا ووير  مت اوإ ،ت اوء او ،دت اون او إ

ا ا ق ن ر ام ا، و ا، وأو ا، و  رال 

ون ا ر اا  نو ا  ووا را  ردور أ در  د ا دا ر

 وم ات اؤ ا ن وظ زء ن زل أن طر إو ، ما 

 درم ا ث ،(روا/ا) -ذه ا - ل ا ردى ا مء او ،؛و 

د ر اطو ن أم ارال ار  ة ان، وأظ طرا، وأد را وأرا؛ ث 

ظر  اطت  ن زات، وات  ن ص وت، ل   رس وات، 

مول وادت واوا  

  إذا و ادت         و وم إذا َو اَطبإن اون 

ا ا   ،ءاتت واؤراز ادارك، وإا ب، ول اب، وواق ا

  ور اس وادادات...

ت ات ا و رةن أ رست او ت اؤ ن لط  و درو

م وا لطدى ا دادوا رس ا ل ن ض، ول اوا ن  رو ر

ن ز زو  اض ام وث اول  اث ن اوال ادا د و،  واح

 ،رطو قوآ ،رو  لدا نو .رق اواوا ب اء اا  وازاة  
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  اوظ ا او- ب     

 ، سد أو ،راء ك ن أن ذا ا ر أن ورا طود وارا  بون ا

رف ارن واردن، وو أو ل ، وذك  وا وار ا  ظ دا ن ط

رات ا واوو واوو دى ان، وذرا ن ات ا د ق اوك، 

 ر وا   و ن أط وووا ورطط اداد اف... وإور واوا

راض اوا ،ت اطرا...وت اوا ،ت اراوا ،  

تو   ا وا وظذه ا ومو  

  او او  دوث ا زا اب. -

-  .وا ر  طرابص ار، وف اا و وا وا  

-  درن ا ورضاد اازد طراب، ور ال أ و نو 4ا .  

  اوظ ادوا ا  -أ

 زوى ا ن ر ن أندى ا وت اراوا راض اا  وعون ا ن إن

ذه ات ادرة ا ر   ارو، وا او دى ان  ذا ادان دي

ا، و اروي،  م إرادة ان  ذا ال ظوار ادت، وأراض طرأت 

ل رات ذا اوم او ا اذي ل ام ر وادة، ودل اوت ا، وات 

 ت ،ا  ندن ا دث  ،و توا ، راض كذ  

  ارت، وادرات ار، وات ا ار ارة رات...

 طوت اؤو ن ف  ،راتف ا  و دت ات اث أ

 م ورا ت اطراوا ،وت اووا ،رت اذه ا ج   

 طرق واب وا ا ا وم  ص ات، ورد ، ودد 

 .ج ال، واء اق ا   وطرق ،أ  

 د ان  م اس اردي ام   دم رد ر اة وس ذه اوظ

  .5، ول ، ود ص ن أي  ور وق  ود إ  ادال

وي  و  د أن درك اون  ان اروي وارى أ اوط واو وارد ار

ن أ و، وو ا ا، و اظو ا ن وال او وا اذن 

  .و رو ودن و  
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 شواا 

                                                           
  م.  .1964ر د ط زدان،  زز دة، ط  ان ار ر، 4م اس اط ر وا ص 1 

  م. .2000رز ادر ب ر، 9او وارد ا ر ل أد ص 2 

 3    ربر ار 2012را ز اردره اذي أط، ارا دةدح اا ط ،تل اث و ر2013.  

  م. 1999/1420، 1. دار ء اردن، ط30دئ او وارد ا  ارخ ن، ود ار م ص 4 

  .9او وارد ا (ر ق) ص 5 
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  أثر منظومۀ القیم فی تقویۀ المناعۀ النفسیۀ والصحیۀ والاجتماعیۀ

  تجاه وباء کورونا 

  س ر  أ.د.

Rachid Mohamed Kohouss . Dr 

 اب/    ا اي

rachid1433@yahoo.com  

  

دى  –   اداد  –رو  و و تأن وة ا)19( ود  وء ورو ظرأ

ور اب ا ، إذ ر ن ادرات ارة ا ظرت  ذه از وا ت ت 

اس ة ا ا ت  ورة، إ درت دوا .   أن ض اظر 

  ل ظروف ادة، إ در دع ام، أي ار أ إ ام. مآو

ل ادا م وا ظو زز نإنوط     إ  أي  ور ان ا

 وا وا ت (اوا   م ا  ما ر ن كذ ،(...دا

 ظ أ ادي وا وا وا   ات ا ر ، وارال ا ب 

.  

 ا ررة اوإن ا  ردا  ،ا ،رأ) وم اذه ا را ج إ

إ وا دوا ت ان ا فل ان أ ،(..د ، ب اوإ ،ورو ءو

  .ا وا وا وو ه ذه اوء

  مك ا ل ن دم   ءو  

1- م اا   

َ ِر اْؤِن «ٍَن ر اَ ْ لَ ل رول ا  اَ  وم  ن َأ  ب ِن

 نَ ،رَ اءر َأ ِإن ِنؤْ ِإ دَ كذ سَو ،ر َ  هرَأ ِإن ،َ ار ر ،اءرَ َأ ِإنو

َ ار نَ .«.[م رواه]  
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اط ن ذا ادث اوي ارف، ن ا م ا ق ن ا ا وان 

ث اظن ،  وناذي وم  ان ء وادر،  ديل ق اور ا ارو، وذك ن

 ر ن إا رو و رف ءدا  ن أءون ا ء، ووم  ..ا كد ذ ذ نؤا

اب از وا ذا ادر (اوء) در آر (ام) وذك ذ اراءات از، واذ ب 

أ (، ول م  ل  اوءم،  اسرو ن اص  طبذا ود  ..ا واو ن اوء

، رج، ورج اّس، روا )اس! ِإن ذا او ِإذا و ِإ ل ال ار، وا   ال

ر  ،رو   ر  ،م ا ر )1( .  

 ذا،إ ز  ر اا  قط م و ت اا  ث  ن نا

  ،وا م و ن وارل دوىل اا  ن ..م  توذه ا  ن م نو

) ول  وا ،ا ن إ ؤديمدَ واُْ َو ) (ُا َرةِإا195(  رؤ  ،

 .وا ا   

 وا طوا ن ام ا ق  ، وا س أنا  ب م إ  ذهو

.و وو ار  ما  ش واء اذه ا ظل   

2 - م اا   

دود ا  ل اَِم َ»َل  ا  وم ن ٍر ر ا ،ْ ِن ا  اِنن 

َ ،َََأ مُو ََأ مُ بََ ،َ َ واٍم اوَ ِل ، ِاواا وِإذ ََأ  نذا ن

َأ وَ واََُ ،مَوَ ن َ وار ءا ن اوَا و مور نَِ ،ََوَ ن ذؤُ مَو ًر ََ  َْر 

 اوَا، ووَ مدَأ َ واذَأ ِإنو ، واَ وااد2(»َأر( .  

طف وار وران اذات     ود  م اون وال وا      اذي  إ ور وي م

واودة ا ،ث و  ن ارق واك.. وا اذي ود  ا وب  ام،   

  ور  ار، ث   رق واك..  

        ا  سا  ق  ةا را ؤوا ف إروي اث ادا و 

 ور، وم      وادة واون طرا وادا  رق ن            اواد، واوطن اواد.. 

ر ن أي راب  ن       ون م ن أي ط د   ، أم وووم، ور ور، ورل وارأة، و

.. ر رظروف اذه ا ظل  ا  

          رازراءات ا رمق اط ون رقن ا ةوا ا ب ان ا م نو

 و ،ب ار    وا رت ان ا درةا وا وك  وادم  ن ذ

طوارئ اا  رق         تداء اوار د اوا ر اوا ززل ا زاموا ،

 ا ر  د  لؤل، ور او ،ل واوا ،ا ظ زاموا وا

...ا  

                                                           
  .2/488ر اطري،  )1(

)2(  موا ا  رع ل ب ،رب ا ،ريا  ،2361ح.   



 

    263 

  2020 -ا او   – اماد  

  م م ا ذاء.ووذا ا ن ا ر اإزاء ا ا ق ا 

  

3  - م اا   

ام ا ،ن ف ت ام او ا  إءإن ذا اوء ر زام م اردا و

 "رب" رأم ارس ون ن اؤون ار اددر ن زء ارب و ،ث د 

د  ب ان، وإطء او إطء اوو ب  و ورو روس اروا 

   اواطن..واظ  رص ال  ب 

ت ا وو د دل ز وردول اض ا ررت ث طإ  و  كذو ..وا

   د و إ و ادات ذ دول اد..

" ار، ارة ارLCI ار اطب ون ول را،  ر ة "ووة  ذك د 

 ل رب ف ت ورو ، إ  ؤال ن "إ رب اح  إر  رار

." رب..ود ذ ءو رات إ وان رذء اؤ ري اا ون ا ر ذاو .  

 روا ورودول اض ا داتم اد ت إر دول ان ا رد ا ن 

  ود، ودن ودن، وس وآر.ور، اط ن ام ا ا  رق ن د 

و ، ن ذه اظر ار ا ر   اوم،  ن أن وز رج دارة 

ام، و ن أن رج ن دز  وا وا ور ات.. وإ م ط اب 

ذه ا وات وم او.ذن ا ر    

  ام ارف ذا اوء ن ا ء.
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   مرکزیۀ القیم فی حیاة الإنسان: رؤیۀ تربویۀ

  أزمۀ کورونا نموذجاً 

  ا  ا  د.

Dr. MAJED ABDULLAH ALOSAIMI 

ا وا ا وا ت ا  

 osimi2005@gmail.com 

 

   و ان ؟

  

م ر اء ء أر ن رم   اط ا و ا وا ،  ات 

  ن نذا ا رد  د ري ، وا رر ا نروا  ً ًور ًوو

 زةذه ا  ب  بوذا ا و  تون اذوا ووت اطور وات اظر 

ودوا  ران ام ادث وا  زد ن وم ر  رة ارد ا ا ت ر 

   س وا وً دال ذا ان. –و–  ر ار رة طرة 

  ر  د ر دم  ارف   ان وو د  ال ا دور 

درت  –اك   ،د   وا اؤال اوودي ار ن ا؟   ول ا ار 

ا م رك م  ذا ا ط  واس  ده ، ن زق ام وال  –و ط 

 ًروب ا ام ن ذا اد ا اطر واؤر  ة اس او ،ءت 

 ط ر ل ل ا ط درات–  ظره ن و  م  –اود اذا ا س

  واطر   ان.
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  واقن ال 

م د ان ن ور ام واق ده   ذا ار ؛ ب طرة ا اطر ذات  

 د ن ردة أدا و ا وق وا  ط ان  نظن ا دي اد اا

ة  وا اة ، وو  رت  ا ار ارو اودا ق أداف و ود

و ل أ او  –او –  ووح  دات ارن ارن ، رة أن ل  و د و رد 

رم ل  و دق ، وو رق   اوف اد  زت وش رًا أن ان ن 

  . 1ؤن  س اوان اذي  ؤن ا  أو ا ارة

  با   لد ن ودان از و ا  ن ا ن وررن اا ر ن

–  ت ا ؤال ا –انود ووا  ن ثدة اا رى ان ا ن ر ود ذاو 

.ا رب اب ا رنط ااوا  ودوا ود ا  

ن أ نا  

ا-  دة ار وو -دال  ان ؤول  )2(إن أي و د اد ا اوز

 ز دا و ،ر ل دن اة ا رد  قم وا سؤ ف  وم وؤال اا

  ظو ارو ادًا ا م ا رور ور    اس اري.

 واء رك ا  ذاو ،  قط أن ر ن رى ام اد اد  را ً د ن

دع اد ا دل ، اورورة ا رًا د ن كذدة ، ورا ت اا  أو ، ون ا

.رد واة ا  دقا زر ر اوا د ، و أ ءوا  

  ار  ال

و و م د رت ار ارة  ام ارط ل ،  ا ودان 

 ا زا دن ، وا برا را ا  ذاو ًت اراو، ًد تد كذق ، ووا

ورو "              ءر و  COVID-19 ، داا و  نا  ن ت ا "

                                                           
)1(  ظرربارق وان ا مش ، او زت  ر ، دس فو د رةا ط رد اراءة ا وو ، را

 دا دا ظرن.و  

 .ادا اط وازاء او ا ة أرى ق  أي وز وا ادي ا ء او د )2(
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 ا  ، ءه او  ر ط  دان ، وانوف ال وداواء ا رظ را  بذي اا

 وذو ن ا 1(دا(.  

  ب ا او دل ا دون أن ، ورو  ن وازن ر  ن ا أراد ا رإن ا

 س ات ا د  ،رده اد ا و ،ده ا ودهو ن ان وا

.زاو ر و ، ا رو  قطرى وا  

  ردول اض ا  مل او  ذيا ور ا أن–  را ور–   ول وندا س

ذا ان ار  م ار وار ، واول وان  ا وات ارور ، ظر  م

، ودم اس واؤل ، وام واوض د ذل اب ،    ًذ ره ور طوال ره 

    و وررع  دا ور ط وو ًظر  ازت ورز  ان ن

د   ان دارون و  رد وش ري رب  ظ   دون أي وزة ر 

  ن ر ا ان. 

 زذه ا إن–  ورو أز–    ل بردي ووى اا   را  ر 

  موان أ ، وى اا ت اؤا  ورا ظا راد ا ط ن أن– 

 دررة واا وو–  طل ا و دور زر ر و ا ر رد ا

ون اً ا–  ،ًس د ًط  –ارو وا و راد ال ور وو  ة أل 

  وذا دث روي طول.

                                                           
)1(  ورم اداو ا ، ن ا نرض ، ام ا ت د نا ا   رآظ ال ا " ن ا َو

 وا َأنَظو مَُْأ مَ تََو تر  ضرَا مَ تََ اِإذ  واُ نذاَِإ ِإ ا ن َْ  و118.." (ا( 
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  رسائل وأطاریح
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أطرو ادوراه د ا اث ش 

 ووا " سدرا  ويرء اط ا رأ

موا  "وذأ را در را ت ا ،

ر24  وم ارء ، أد ازيادور  اذ إراف

 ق ل 1442اوار  9، ا2020د ،  بر

 ان طل، اطرة، اداب وات واون، 

.را ا  

 ر؛أد ازي  وادور ،ادورة ورة ازاري ر وررة؛ ن ا  تد و

 در اث اطب ا ت ود. ررا ل ن د ال وادور ،ررا ول ادرس وادور

  .  دا رف

 را در را ا مس وادرا  ويرء اط ا رأ " طروت اطا

 را س ادر قن طرا ص لم، و ل مس وادرا طر ن إ "وذأ

 ق اطراذه ا أن دووا وطر ارت ا د .دي ورن ام ا  ر

  را م اس ودر وب ص ات ادراث وان ا و رتن. وأظروا

ادر ار، وارح  و ظر و، إ أ، وب  و ور ن اث اورة 

ط اء و اد  ذه ا ا ا إ اّذر ، م م وظف  2016دود 

  ار ، ون ذك ن إرات ط  او  ادرس.

  ل اوا ور اأ درا تو ا رر ا وثن ا را  لا 

م اس ودر ،را   رة   رذي أء ات. اا ب ودرار  موا ،

ا درس ب ر  وّرة  ض ان. و أن  ر زدِو   ل ادرس ول 

ن رب أر اء وط  وك اد واء اد، وت رب دال ال ادرا ،ت 

  تقریر مناقشۀ أطروحۀ دکتوراه فی موضوع:

   أر ط اء اروي  ادرس وام

 وذأ را در را ا   
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ان و ء ات  او واوا، وات  رب أرى رج ادر و أواء 

  ارا ،ف ن ء أن ون زا ر ا م ات.

درودة ا  "ويرء ار اد "أ إ طروا  ،م اس ودر م، وس وا

 ،طرذه او .و  ً ًر را م اس ودر ن ل دد طر مدو

د  دة دد) ل  أل  رة، وذج ر ذه ال وظف ت 

ر م ،(ءا ط ن موي. وم اوى او ،دام اوى ا ن نو  

ن  ذه ادة ا واد  و، إ روع إ اظرت اوو، وارت 

ررب اا رتوا .ت اوا ،ودال  اوا وت اظو ا دا

 ًر ،رورة اذه ا  دةا رت ا ، لواوا م ا دو  ا

، ت ن  و ، ووو، وروي، interdisciplinary approachددة ات 

ووو  إطر  و. أ ن ا ا ،د وظف ا او اري  ازء اول 

 ددة اد ب ارن ا ذيا زء اا  را وا ث، وان ا

را در.  

وم ر اث  ام درس وم ا ار   اوا اظ ط، ل ام 

أ ب ام ظ، واب ر اظ   ، اوال. وم د وظف ال 

ط ات او ل رم ا ل ،ط دا وت اا رن وذب ادر  ،ءت او 

.ا را  لوادرات ا طق، ون ا  

ا و ورا ا رراءات اإ  و  

 د را وا درا   نن و  را درات ارأ ن .س

وأرون م  وى ام ادا، وون   وى اوي  ن دران ن، 

  ،طا ن ا بب، ورا  ل  ر ،ءط ا و ذيل ار اا أ

 دةوا ن رن او .را س ادر   ر  ،ط رىب وار

 وت اف اوظ ،تل ا  زةا دوا رات ااdescriptive statistics.  

 دراا ن ا ف اال اَطو ر  ل ا ددة ادب ار را

2016/2017  .  

  ر ا، ودرا اءات، م اص   ود

  َأن ط اء ن دا رة م ا ار دال ال ادرا؛  -

-  (إ د  ) ؛ووووا وم ان، وازداد و دراك اوى ا ن  
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  ن اطق واراءة ؛  -

  طر اوال اظ وام ظ؛ن   -

  ارع و ان  اوال ر اظ؛  -

  ت ان وات ارو إ ت ال ا  إء ارد اوي ن؛  -

-   ل وارج ا ةا ل اا ع إا  رارا  ل زز ،

.را م اّ و  سا  لك ا ع لذا ا نت، وا داا  

  

د اث اظري وار ن أن ن ط اء اروي ق د إ  ادرس   

ت ان او واوا  ا ار، إذا م اء ال وام، وو در  ن 

 ر  .دروو  طر رم اودة، ورا داف اق ا ا ا ا

 ل اا وي. أو ٍ  و ق  داء اط ا طذا ا  رةا

اروي،  أن ون أداًة دد درس ا ار، وُظ وز  اذارة ن ل 

  اع اوا وار، ري ارد اوي ن.

رأ  نب، وت و ن برث وارورة ا و م  

   ار  ال او وار و؛ ارا  -

-  . ت دة ور طروت ادوا  

 را م اس ودر ا دددة اب ار ل و ،ذن ا ، و

 وا ر-أ -ون، ون ا رددا أ ل ،.رىأ  ت  

ثت او مأ  

  إدة اظر  طرق درس وم ا ار، و أر ذ؛  -

  اث  وظف أل  رو  درس وم ا ار؛  -

-  ا  راء م ن دن ن  ة  لن أ را ا در ن را 

  و ت اء واو؛
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ن در ا ار ن وت  طرق ار ال ا، و وظف ت   -

اء  ر ا ور اوت، أو ل ص  اء واو  ل ؤ ، ق 

 ون ،ذةء اؤ ؛را دم ا ر ق   

  اد أط زة و ر اطورات اوو اد ،درس ا ار و؛  -

-    ت رو ،ا ر ور  لج أداع وإل إ  نوة اد

 و ل و رضذا اsupport auditif  ا زار ا ذاو ،(ره أو د رص)

 روص- اا  روص  -واا  لط ق ا  ور  لن أ

  وم ا ار ل م؛

-   ر مب أدرر، وذ ا ن س اذوق واا ر ،م ان و

  ودرام  ات وارز؛
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 اث ت ن  ل ل -

وا وإ.  

 ار ن ث ص إدراج -

زوا رث أو ادر ا .  

ز ، و و 3000أ ل اث ن  ب -

7000 . ) ذا رطا ص" بثأ 

    ).، ون أن ون دد أل  اواب ارى"دراتو

  

  

  

  

  

 ر اد وادرات اوث ول رط - 

 م أن  ،را وا 

،رام اوا  ،ثد اواظر وا 

م، اا   ،وح ارة ووا.  

  ادة اوق واد اط -

  ا رورة  ا، اث ؤت

  .ا ادر

 - ون أ د ق ره   رىر أؤ أو.  

رورة ارة  ا او ن اث  -

 ت ا*وانا  رن ا

 زل*وام اا   ث

* وا رن اوظف اوا 

*ؤا * إ  دهار .روا   

 ر ن    اث رق أن -

ذاا و ا.  

 رارل واطرر  د أن ون  –

 ا را ب  ر لر"

"رد وأطا د* لرورة إر  ، ما

 و ا ر* ثوان ا* ثا

 وث وداف اأ* ء اوأ

   *ورة وق دث.

  

 

ا  ا ا  

 للشروط مستوفیا مصححا مرقونا البحث یبعث

أو المرکز  للمجلۀ الإلکترونی البرید إلى السالفۀ
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 -  ددف ا ب روأ ور  درا ص

 تر ددة.  

 رو وأث درات ن وأث درات ب - 

روأ و.  

 ر َراءات رض ورات راءات ب - 

 ت  ا اري ارد  وَ ودة

ررة اوا.   

 ارا اب إ و وت رات ب - 

د تا ا ،طا  و ن 

  ..وا وا ارو ارات

 رة ت ار، وات  ت وإءات ب - 

راادا ود ا ن ررةظرات اوا ،...  

  ن ف وت وارات ب - 

  وؤرة واز  وت ر ت

 تو ا.  

 ن ث ر م وأر رو رت ب - 

 وارت ار، ا ر  ت ت أو ب

 ا راو ر؛ا  فرب ا 

  .و ره ث ن ارم وال

 رل رر رض  م وأطر رل ب - 

 ات  وت ا ادوراه وأطر ار

را وا ت واا  ررة اوا.  

  .ب إدارات ارز - 

  .ارزب ؤرات  - 

 

 

  

  

  

  

 

ا اب اأ  




