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  مفهوم القِوَامَۀ

  استبدادیۀ من قیمۀ أخلاقیۀ اجتماعیۀ إلى أداة تحکمیۀ

 

ا أ   .د  

Dr. Mostafa Ben Ahmed Lahkim 

 واا او ات ا ر  إدارة 
 روا مما  وا رات ا   

d.lahkimmostafa@gmail.com  

  

  

د  

 ،ن اد ان روا داورا ،ء او ، و ،ور  رةل ا

وارات ر  ان ا، ورة وادم ا، واء اري.   ر زات 

 ،رات ا ن رة اده ا  ظل  ل ذير او او .ون اا ظو 

 روا ،ا ا وار ٍم  طوء، وو ا با  و ور توو ، تو

ل ات ا رةوات اا  توا ث ؛م اوا ،رة ا  تو ،

ف د اول، وز ارم، وارع ب ار، واو، واف ازو، واك اري، ود 

 تس واا س  ول ظر ،م ل اطداد ان...أن ا  

رس و ك أن ارة ل ارار ون، ول رزي  ظو ا وان، ول 

و ا م ا، ارا ، واظ. وات واذب، وات وادل واوم، 

ر  ده اوا ار ن وم و   أن ؤدي وظ، وضول  أق ارة 

  وبول واواب وات ا رة إوط ، را ر ظل  ر؛ر واد واواب اأ

ار واور، وو ا وال ل وت ر ام ادد واوط اد؛ ت  وت 

  ورات ت ظو ام ا ل  ر ام ا أس اء، ور ازاو، وم ان. 

  لس و دةج إ رم ان ا را أن  ظردي، ود  دِي

 اوم، ول اواد، وأدة اظرت؛ ظر  ادي، وم دي، ر أن ام

و ازات ن ، وارت ن رو و. ود ض أل ار اف، واظر ام وت 

ووت  ل دد ام ا، واورات ا، واطت او ا زات أم 

 ا، ود ار، و ا ،راوا رون ام ن وا، اض ن 

  وون  اس دم د ورا.
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ول ن ذور اظم اوا  ارأة از اذي أب ض اول ا، واوم ا  م 

ف درو ،رآت اطوم "ا كن ذو ،را واق ارذا ا ن طرف ظفذي وا "

   ان رل، ور ظ وط واداده ن اري. 

إ د واط م ارد، وأو ظر ادد،   ز ن  -– ج 

اط م اط   وادادا دال  اص ا اء، وار اء؛ ن ذه او

  دإن أر وا   ،را وا ،ا رد ا روا ،و رآ را

أرق  اد،  - ول ا ر-اط واداد واظم وا، و ك أن ظم ازواج زواج 

  . 1 اك ن ظم ار ر وأل

َ َل  رم اظم   وو اذي  -ل ؤه ودت أؤه-وف م ار واق 

ونَُ مو لْ  ءره، )23(ا ق  در ط طدا، وؤ   مز د ف ،

ا ذا و .وا ءن ا زهرف ا ت» واذه او ،   م لر

ون و ل أن و ،ر ون ل أن ف«2  ن ق ن    رس ا؛ و

.َو  

اول وم اوا   ،ث ات  اث  -د ذه اد -ظم اث ود ا

 ث اا  تر م ،دهوم ود ام أ ن ن   دةوا وا ،وا دو

  تم أ ،وطا ووظ ،رده او ،را وأ ،رآا واوم ا ؤول ا

م اظر ادي وم اوا  ،ذك ن رن ن  اث اث  ن ض

.رؤا م، واا    

 دوم واا واا ولث اا  

 ،و و ،ؤ دةأ ت اظروا را را   تطب ا

 ر ارة، ود  ل ا  واب ط  ن دارة  ول راط م

ار إ ء اظر، ث ؤدي ا ا ذك وظ اوا، و ار؛ ذك ن 

اد ا   زا  ل ن روم اف ن ا ار، واه وار ار، ول ر

ازز أن ون  ظ وار ن م ا، ون ن آت ادرات اط وارت ا .ذك 

ارط ء اف  ن دى ظر  ارآن  ودرا ورا أن ون  ذوق  ا، وم 

ا وا ،دا و نذا ا   نم اول ا ،»  زلأ  إن ا

ن ار، ول رو   اب وا  ار ول ان إ ذا ادن 

    .«3ن  ،م ن ل إ ط ادن ور إ ط ان، ورت ر ن ادن..

                                                           
  .1366/1947 ،2ط ارة، ار دار. 2/390 ر رد د ار ر 1 

 2  رأةن ا ددة ارادة اواد وا زاا 37 .روق دارا ،ر 1422 ،7ط/2002م.  

  .م1325/1907 ،1ط ار، اط  78 .ن ام اراط اء 3 
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 ذا ا  واا ط وت اوا ظت ادر ا ب إطذا ا  د

  نم، وررآن اا  واطن وروده رل ا ن ؛و وا ،ررادا وإ را

 .و ً وا  

ذره اوي وذه ا  واا ط ر مررآن اا  د ورددة "ق و م"، و إ 

ت ، و ددة (واون، ، أوا، وا ،َ ، ،...)، ود ود ذه 

 ودة اراء-اء واد ا-  نر لذا ا  ر د إ ا ا  دور

  ظر ن إ واا ط نو  مق واب واوه ان وط، ورل وات ا

.و رآ  وطف اوظوم، واذا ا ؤول اا  

ون   م ون ط "اوا" وأده وده وط إ ه ، ون 

م اب ا تأ  تب وأا  د ن كأ ظر إ ؛ا وظو ،وا 

واواس ذا اط ذا و ،ث م  ن طرف ارن، ور ا  ت 

 ره ن ب ا او ،ذا  م ، وَ واونارن، وم رد  ارآن ذا اظ إ ظ 

ويذه ا ن دةووا داا ن ا رة إت ا  ر إ  ءوا   

 - ظء وا ر  ب اراول ا» ظء وا ةراو ا ء م4»و،  و و

  ا ِن وداوَْأِو ا مَُْأ َ وَو  اءدُ طْ ناوَ واُو واَُآ نذا َأنرَْْا  ءا)

135 وو ،(َ ِمْْو اُُأوو َُْاو و ِإ َِإ َ َأ ا دَ مْا زِزْا و ِإ َِإ َ طْ  آل)

 ران18 وو ،(ت  ٍسَْ ل َ مَ و نََأ  درا)33 .. ظ ز 417) أي و و .

 لوومَْا ْا و ِإ َِإ َ ا  رة255(ااو    طء، وا ل ظم ا5) أي ا .  

 - ظو   ن و ،واء وك ا  براول ا» ء أيا  وم  موام ام واا

 دد و  دد وا ،ت«6  و و .َوا اؤ َو مَ ا ل ا مَاوَأ ء

  ءم5(ا   أي (7 وو ،ِس  امرْا تْا َْا ا ل  دةا)97 (

وام ار ظ » ذا ا . ول اوي  "" دا 8أي وا م وم  م ودم

 وم ذيا ده و9»و .  

                                                           
  .1418/1998 ،1ط روت، ار دار. 417 ا راب ارآن رب  اردات 4 

  . 417 ادر 5 

  . 417 ادر 6 

  . 417 ادر 7 

  . 417 ادر 8 

  .م1419/1989 ،2ط روت، ار ؤ اري، ود دروش، دن ق. 728 اوي اء  ات 9 
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 -ذهإ  زمء أو ال ا با  رس نول ا» دل ،ن ِنم أواو واف واا

مز أو با  روا ،مر  را ٍس، ور   دأ« و ،  و َأ 

ةَا َِإ مُ اوا ِإذَُآ نذا  دة6(ا.أدا  مزة، وا  ما  (     

- وخرت واا   و  ًٍم د اطر َِإ ر اد ِإ لُ  م161(ا  أي ،(

  .11، وم اق ظر وت10و ور م ودم

- وا طد وودال ام واا زوم ا   و  م ا َوا رَُ نذا ِإن

 َوا ِإَ واْروه)، وو112 (ودَ  م  ُأرت)، وو)30 ت  اَوا

 ت)6 نرا) اوَ كذ ن نو و67)، ودو ط12) أي و.  

-  ءا و   و اَةرووا ا  ءَ َ مَ بْا لَأ  لُ لِْْاو 

 دةل68(ام وا و ونو 13) أي وان ا ر   وو .َةَوا اَأو  ول

 كذ  براود «اأن ا  ظ ا دح إ   دح ر، وأ  ة  ر م

  .«14ن  و راط   ا

  اث ا وم اوا اوظف واد

إن وء ام ا إ اف  وظف وم اوا  اط واداد ر إ ل 

 رآا رم ان ا ،رده او ا ون أ زاوا ،رآا  ن ومذا ا 

راط، وء ل  م اداد  وام  إ  إطر ار ارواط ا وارواد 

او، وإدراك  ورا ن م زو، وم أو، وم ... وام ازو درج ن ذه 

ون َآ َأنَ قَ م ن وار  و ز ول اظو ارآ ا؛ م ان واودة 

 ٍموَ تََ كذ  ِإن ًرًة ودو مَ لو َوا ِإُ اوَأز مَُْأونرَ  رومرب 21(ام او ،(

ل ن ز و  روا نَ س مَْأو مَ س ن  رة187(ا لن وام او ،( اوْ َو

مَ لَْْا  رة237(ا  و  روف رةا و ،(وفرْ نورو  ءا)19 ،(

  و  وقا  ا ووفرْ نَ يذا ل نَو  رة228(ا...(  

ود اظر  وع  ُأق ذا اوم ن إت ورات زري  ارأة، وط ن 

ر وظا إ  ا   را  طور ، ؤول اوم واذا ا ف

ارآ واو ا ت ووع ا ازو ن ارل وارأة وادادا ار ،ول ب 

 "لظإ«"ا و ،ا ا  ت وا  رأةا  ءإ  ن س واذه ا ء إن

                                                           
  .417 ارآن رب  اردات 10 

  .729 ات 11 

  .728 ات 12 

  .418 ارآن رب  اردات 13 

  .418 ارآن رب  اردات 14 
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و اد... وإ  وظ دال ن ارة دارة ذه اؤ اطرة و و. ووود 

ام  ؤ    وود و  و وق ارء  و ان  وظ .د دد ام 

ف ور، و و، وف   و  ،وا أرى  وا ارل و  ن ط

و زو  و  15»وآداب.  

 أ د اراء و اوص ار، ورط  د وم اوا راد  ق 

 رذ  مذا ا    دددة، و فوظ  

 - دء واطذل واد ا   

ا ودة، و راط ازو، وادا-  دا–اوا د وذل وطء ذ ازوج 

  و زوزوج واا  ا ودا ا رت ا ن ل وو ،را ذه ا لو

ًرًة ودو مَ  روم21(ا دا دء ا ت إذا ذر إوى وو زوا م ا  .(

 .د ءطء وو زون اداء، وزوج ان ا را وا  

 ،ه أء اطر و ن ذ  دار ل ورا ر مو  ا  ط اك أذ

و  ََأو ،َ مر مر) ل ،م وم، وا وا ، لد أإ  د ن ر

(َ مر16 مررب وذوي ام ا فد، وأووا زوا  درج   "ظ "أ ءو ،

. وأرج أد وارذي د أر  ل   17ن ارذي أر إ ذك اروري  ر

.  ول او 18  ا  وم (أل اؤن إ أم ، ورم رم م)

 ندن اذ رادهد إ» و  ف مر وأا  س را أ   كذ  ر ن ن

اس  ن ال م اء ر ون اق وان وب ا ود ار ذا ن ارل ذك 

   .«19و ر اس وإن ن  اس ن ذك و  اب ار ن ار

 ،أ د  مو  ا  ول ان ر كذن ا ريا   ت ل ود

   ن ا  ا  وم   أ؟ ت ن ون   أ ذا رت اة م

                                                           
 15  لرآن ظد ا طب در ،652ص ،5ج ،2ا ورة راتروق دار. اا روت-،رة1423 ،32ط ا/2003م.  

 16 رذي أرا  " "5/709 .ق دد أ ر ،رونء دار وآراث إا را روت .  

 رم   (رم وأ( اق، ن  د وذك وأر ،زوا ول ر، وذوي  أي« ادث ذا ر  ول 17 

،ط نن وس أرة ا م نو  ق مظ«  وذيرح ا  ذيرد ا د نروري ار10/394 ا .

  .روت ار دار  ن، د ارن د ط

 18 رد أأ  "ده "2/250 .ؤ رط ،ر ذيروا  " "3/466.  

  . 1345 اود، وارد وادوة واوف ا اؤون وزارة. 6/260 او  ن د ار  رح اوطر ل 19 
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. وروى أد وان ن و ن روة ل ت   ن رول ا  ا  وم 20إ اة

 فو و ط ت ؟   مو  لرل ا  ل21و . 

 ، ن رو و ،دا ذه ا ل ر ددل، و ءط زوا طرا

 ا رري، وارار ا ودة اوا ،ن اد ان روا دان رازوت ار دو ث

رض ا ز ول أن ؤدي ل   روف، وع «و ،ول ام ا  ادا ا از

 د و ،ط إ رور  سب اط وأداؤه إ ،ط  ؤون ا قب ا ءروف إا

د رار اظ«22.  

-  وا روا د ا  

واب ازوج  أر، ور ، و و   ا وا، وو  أر 

 واا  رادهب إ رر ا ب إ َ مَ ا لَ  ءا َ وناوَ لرا

 ن واََُْأ ٍض وماوَأ  ء34(ا» (أ  ءا  مود اروف ام ا ن ي إن

، ل 23»وار واو وا، ون وازم ذك أن رض م اد دون  ن ا ن

 واد ا ن  رطن«ا ذبن، وا  ونو«24 .  

 ،ذه ا  ذيوي اف اا  روأ زو ول رم اا  لرا ؤو

ر ن ؤولاٍع ور مِا ،ر ن ؤول ماٍع ور م) مو  ا  ول ا اٍعر لراو ،

َأ مدْاو ،ر ن ٌَؤوو وز ت  ٌاَأُة ررْاو ،ر ن ؤول وو  هد ِل  اٍعر 

 ر ن ؤولو-و ِل َأ  اٍعر لراو لَ دَ َأن تو لَر ن ؤول -  ن ؤولاٍع ور مو

(ل 25ر    ،   ،  ،ولف ا    رأةا ؤو  م .

.ذ واو ،ؤو  

اوص ار رآ و دا  ذك او رول ا  وم ء را، وءت ر ن

ن، ودرء اطر ن، ور ؤون، ل  ا  وم (اوا ا  اء، ّم أذون 

(ا  نرو موا ،ا 26 .    

                                                           
 20 رري أا  ""، ب ،دبم اق. 5/2245 ،5692 ر ط ن دار. ار ا-ا ،روت 3ط، 

1407/1987م .  

 21 رن أن ا  " "12/490 .ق ب ،ؤوطرا ؤ را ،روت 1414 ،2ط/1993، دوأ  "ده "

6/260.  

  .1393 ،2ط روت، ار دار. 5/86 ا إدرس ن د ام 22 

  .1328 ،1ط ارة، ار دار. 5/67 ار ر 23 

 24 م ا رآنا  د د ا رطق. 6/278 ا د ن ا د نا ،را ؤ را ،روت 1ط، 

1427/2006م.  

 25 رري أا  " "1/304، مو  " "3/1459. ق د ؤاد د ء دار. اراث إا را روت.  

 26 رم أ  " "2/889.  
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 ل كذو ج اب وام اع، ودظ وام ا و ءا  لرم ا ل 

  . 27أي ل ا م  ض، وم ن أوام ا م  ض و أوا ن أوام

د، وذا ا ن لد وو وإ ذ ا ررة واا روص ارت ا د

 ، را ، ل مو  ا  أن ا  ا ري رود ا ث أد  ء 

(د  ت ، وو ،أ   مق اإذا أ)28 ر نل ا ،» ل واا  ا

ع د  أن ظوا أن م واب  أر م ، ود روا   ع، وإ  ار

  م ًر ،مو د أن ل إر ا إ ور   د م م أر ،رن ا دا

  ا . و دث د ن أ وص ر ا  أن ا«29دم اد اوا ل د اطوع

. ون أ30  وم ل  (إك  أت ن   د ، ا ا ر إ  ارأك)

 ،ر  ر أود ،ل ا  ر أد) ل مو  ا  أن ا  ا رة رر

ر أن، ود   تد رك)ودأ  ذي أرًا اأ ظك، أأ  31 .  

- دةر وادد ا  

 و  ل ده او ،وم، وروا  رف لزوه، و م واا ط آ

  وده ن ا   واةو ،  رةر ا ا و ،ظ نود ا

ار، و  ؛ ن دة ر ور، ووس أر ار  أس ادل واف، 

 رب ا ول ...راتد ادرارات، وذ اا  ا رة «وا زوة ا

  نن ا ،سن ر عل ا د و ،ض ا  مم ورف آراؤ د أن

اور، و وم م إ إذا ن م رس ر إ رأ  اف  ل ل  د ار 

دة اوروة ا م«32.  

ذك ن ن د اوا در اة ازو  واة ار ، ودة  ارة 

ا و ر اح وا، ور ل ر ل د ،رط د ،وول  ،د 

 .در أ را ،  

 ؤ ن  لت أؤر، وت أق، ووت أ  زا وي أو رد أن ا إن

) مو  ا  ول ،رةا اِإذ(مدوا َأرؤَْ ٍرَ  ٌَ جر33 ،رض ر ل  ذا ؛

                                                           
  .م 1984وس، ر او ادار.  5/38ور ن اطر د واور ارر. واور ارر 27 

 28 رري أا  " "5/2047.  

 29  ريرح ا  ريد ا ن  ن ر دار. 9/498 ا را ،روت ق د ؤاد د ب ان ودا 

  . 1379 اطب،

 30 رري أا  " "3/1006.  

 31 رم أ  " "2/692.  

  .2/380 ار ر 32 

 33 رو أداود أ  " "3/36 .ق د  ندد ا ،در دار اا روت.  
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وو ر دام وو ار، ف و أراد  ا  ادوام وارار وار أ ون ن ب أو أن 

 ، مو ،ؤو ل رد  دة در دو .  

إن ن ن دد اد اري درء ل ازاع، وط دار ارق، وظم اف ودره، و وق 

 ظو ر رل اا وت، وزات، وأداء اؤوذ ا  رافف، واطرف اا

 س ردة ا لرف ا أن  .م وظراه وا دةا و فوظر، وط واه ا

 ر رأةب ا ت ظو ن  ق د   ،وا را ده د مول ا ،دادوا

 را رادة، وره «اوا راد رؤوسا  رف ا رو ا  م رادس او

  صون ا ن ،ر إ و  إ  ل  رادةوب ا ورا رؤوسون ا أن 

رو أ  ظ أي ده إر  ذ   راده وان إر رة و رآ «34.  

- ونل واد ا  

طر ج ندام أن ا   و ده و ن إ ذا  ر ،ريع اا إ

  وطا أداء ا -ده او  ما   رض  -واا   رة  دهو

  لون وان ا ة؛رح ا  رارهءه وا  نأوده، و  م  ل ن رورة

 ذه ا داؤ رار ا وول أ .ة اوازم ا ن زو ،ل ارورات ا» ل

واد ن اس طور  أ ج  وا، و أن  أل  إ أء رة   أن وم 

  وم وم ج إ ل ،دهو و   ذه دل وا ن دل واو ،ج إ  ء م دل وا

ال. ذك  ن أي ل ان ال، اذي  ت اطرة اط، إ ت  رة 

  .«35ون

، و دات  ان ، و دا، و و  ل ر و

)  دارج ار وار،  ق 32(ازرف ذُ م ً ِرووم، ودم، 

ارار، وظ اوود ا ن وازع اد وإك ارض وال واة. ول ام ام وان و

 ده دراء ا ر د  و ر   نا ا ثَ ًةداو ًُأ سا ن

نِرذْو نِر  رة213(ا» ( ل  شا  ض  طر دة؛ أيوا ن أا ق ا

ل اا إ دة اذه ا  وا راده أنأ  و ، م ون ن م إ دره ا ذي

 دوا واه ا ن ، ن ء ش و م دل وا ،ض ن م  ن أن

 ، ض  م ن و ن إروى ا من ا د  ،ج إ   و ن رة

  ض م، وذا اذي رون  وم ( ان د ط ) ردون ذك أ م   ون

وب ن اوى   وول إ ،  ل در  أن ون ز أراده ن ا ز او 

ء وظؤدي ا   ،ءل ا دن إوم ا  ،دنن ادنا  إ «36 .  

                                                           
  .5/68 ار ر 34 

  .1968 ،2ط ن،-روت ارق دار در، ري أر ق. 117 ارا ر  ا اد أل آراء 35 

 36  ذه د در ،ظر را ر ر2/282 ا .  
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 ل اذا ا را ون إ  وجأ رة اون-وال ان  -أ زعا  

ارل وارأة، وق اد ا ن أُ رع ازواج، رف ل واد ؤو، وزم دوده، وؤدي 

 ا ر ا درا دركو ،وظ  زع و ، س  د  ه؛إ ا أ وى اوا ،ذا 

  س ده.

ذك  ال رورة و وأ    ا ازو ن ارل وارأة،  ق 

 د رول ر ،ريرار اا»ا  و ل  ل أنر    ل رأة أن رأة، و

وده  در   ر  اص أن ن رأ أل ن ده، و أرف ن د ، ن 

ل ض أء ادن  ض ل  ر دون ض إ و  ادن   رر  ذك 

  . «37ء ذك و  وإ ق   ا

     وندوار، وا  لت، وؤوف واوظم ات، وا وز إ إذن را 

  ،ر  ضل ا ن ، رأةل وارا طر ا طرة اا  ما  ترا

وا  أ ن اون «ا ذه اوظ ن وظف اوا ، را إ ووده، ول د طب رز

واداد، و أ ن وز اوظف وات، و أ ن ادا  اوز ن ، وف 

   .«38ب ار  واذي و ن  ن اطرة - ذا اوز–ل طر 

ث ااواوم ا  ديظر ام ا ث  

1 - زواج اا  ردة اإ  

 ظل وا ب ر ارأة  رن ِرٍج ِرج، ور آ ع واع ر اع رات 

اغ او  رف رف زواج ط ن ن ارأة، ور اد   ء وة ارج، وار

ارت ا. وو  د ا ازا إ ان ذا اك واره، ود  ذا ازال 

 ل ،مد اب، واد، أو «ا عد ا أ  زواجم ا ذيو ا وا ا

رل ول إ ط ر ر، د ارأة ر ر  اك  ن، أو راه ر ن 

  .«39ر. أن اود وارام وارف واوء

"  زواجد ا ن مورأة ل ا  د لإذ  ؛ردف ارن ا رهو "

 ودر ون ا ،ر وزرا ، سو ، رأة، وإ ا  دي، وأا

ارف ر ن ا ار  ن ازون، إ ول اب «وارو وا، و ن 

اذي دل  اون، وم ول اواب ا دل   اوم ا، وازواج أر ن أن 

  . «40ون د ارق د رأة
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 38  لرآن ظد ا651ص ،5ج ،2ا.   

 39  رأةن ا ددة ارادة اواوا 37.  

 40 را  157.  



 

18 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 رآب اطن ا بطذا ا دأ  َوا ِإُ اوَأز مَُْأ ن مَ قَ َأن َآ نو

ًرًة ودو مَ لو  روم21(ا (  وأ ،طل اوا ن اا  زواجر اأ  ذيا

ا  ، طو ،إ   لو ،زوا  و  رودة وات ا وم

 . وأ ،وا روو  

م ل م  -   ن ور وازال وال-وال أن ن اوا وراء ذا ارف 

أُ رع ازواج، وم وا أن أر ازواج أر ن زوة إدراك ت ار، واد ا ا ن 

  م، وأرم واد أو دروا أ م ،دل واوم ا تا رو ،دا رة، ور

ا ط زواج و  ، و داد اوع ا ا، وس ر«زان ار اراء، 

ل او ،ع ا«41.       

 ت، ور اإط  زم ام ات، ود واا ت، ورووب ار وب إذنط

  ت ا كط ذر ،ق زال أوزواج دون اد ا رد ا ب أن-رر اا  - 

إن ارة  ام اداد ة وا ، اداد ن «ول د ازا  أرواح ال،

واران  واء. ت ا إد أل ن ال وارب واع، إ ا إد أل 

 اوك ق ر اوود، وون اوان   ر ذر  ار واب، ر

42»وا . 

  ء ا روأ ،ور اا   ت و رأة، ودر ا ن ما د أو

 ر م م إ لو داد، ام واب وارق اط   رودة واس اأ

 ن رو تروا ، ن تزاا و ،را دو ،ا  ن توزا ،و

" اذي و  ذا اث إر إ ، وو و اواا؛ ن ذه ام وم "

و  تن، وُأدوس ا تم ُأن أو راداتول واا  بر  ده، وإزاو و ،

 نذا ا   ن ك ول ، عوط ،ر وازع إ ا  » مء ا ن  تَأ

، وم رك  إ درة اب  اس، ودرة اظم واو ،ون ذك اذر دوا اء واطم

 وقن ا ر رأةا    إ  رض م ا أن ا  .تواض ا ل

 ر ت را و ، وط ت  طل وا زت اواا أ ،زوب اوا

  . «43؛ ل  ازوج أن  ر وده

  اوادة ارل رأة ن ا ادة واواة  - 2

وأ ام ا ازو  أرا، وز ر ،ث أ  ط اد، واق اظ. 

وم دع ذه ا د  اواء ا، واط ارة، واوس ارة ل د واد، وأل 

  ؛و لو ،ن واو ،ر.أا  ذه ا د أطرافأ   

                                                           
 41 را  109.  

 42 را  102-103.  

 43  ب رك ا ن  99 .ر دارر اا روت/ر دارا ،قم2002 د.  
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ووى ام ن ارل وارأة  اوق او ،ر اف ا اذي م ارأة وارل 

  ول ا .واء د ُأ ٍر َأوذ ن مْ ٍل ل ُأ َ َأ مر مَ بَ ن مُ ْ

  ).195(آل ران  ٍض

  ت وادن ا  وا ط وقا  رأةل وارن ا طوا ا  و

 ،ر و ، رورة أ ر ن را ظرذه ا و ا وا   ثدل ا

اة ا ا  دوم  اراع اذي   ازو، وأ اري، و وز ن وازم 

  ق، وواا  لط، ورواا  ك ر دانر، و  إ  ،ا

زوا و ،را  ب د اا  رر، وق. اط  م إ   

 رو ذه ا ن لرة ازيء، وطق ا ضر رأةا  ر ق  أ 

ن ا ا ا   ر رك، دة  او وا وار؛ دام ادف 

ت  ارأة  «، وا اروة، ارك د ان وا، وق اع اري

  ردا   دةوا    ن  ،لرا  ن ردا 

44»ا ل اواق وا ظر طروا ا  ن  ل أن ن ا و .

 د  ر دور أو ا واد ت  ذه او، وا إن 

  ر أن  كذ ...دم «وا ل  رىا ت اا  

د45»ا.   

  ،م ل ن  أ ث  ن ن ن ام ا إ إذا أرد  ث ار

  وإذء اراع ن ط ا، ورز ا ارل وارأة.

 ر ذيا رر اا ا رري، وازيء او ا زوعذا ا بوى أن أ لو

وا ارت ا ا ودت  ق ر، وظرف ن، وا َأت  ن روا ر، وآ

 رت ازذه ا دا  نول ا ،رأةل وارن ا وا وا إ ،د»  ت رأةا

   ل. ورر اا طو ،ط دأ إ ،ش ا   طرحده وش و

  رض ذا دث ور، ون ا ل ط ور رأن   ،ل46»وره ا.  

 و ،رودة وارام واد اوا  رأةل وارن ا ا ذه ا  د إذن أن 

أس ال  ال، وس  إذ واة   اوارق اط ، وو ازات 

وا طوا ا ،ن ا ن ر ،رةرح ا  دادة، و واة وبطل ا ،د

 ،وا وا دا و  دمرأة، «ول وارن ا ر د أن د سو

                                                           
  .م1986 دق، ار دار ن، اور د ر  114 .ن ك ا روط 44 

  . 116-117 ادر 45 

  .م2002 دق، ار دار/روت ار ار دار.   66ن ك وا ارد ن 46 
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ن  ارل، أو م رج    ر إ  ارأة  ا، وإ أر أو أر 

  . «47و ،ت ذه ام إ ا   ار، وض اراء

" ذا ا  لرا  رار ا ا د رأة إ ود رذه ان وا

واِْر ورزَْم ن اطت وََْم َ ٍر نََْ   وََد ر َ َآدم وَْم  اْر" ارم

ًْ  راء70(ا .(  

   

    

                                                           
  .114 ا روط 47 
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 د ءوا ،  وفو  ط "واوم "ا طا درات ا

  ا ف اوظو ،طا دراا  روا ،وا د ن أوو ،راو

م ام وا ون  از ،دام آت ارط، وار أو اب وا ن او

و ا  ،و اف ارواط واق  ون ظو ام ار ارآ ا ل 

ودة ، و وادة، ودو  و  ظر  ارآن، أو م ، أو اداء  اذي و د 

 لزاِإ نموَْأ   يد َآنرُْا اذ  راء9(ا ،(نْ ىد  بر  بْا كذ  رةا)2 .(  

ود ت ارأة ا  رات ن ار ا ن طق اوء واع، وراز ار 

  رأةس ا  ر ت ش اري، واب ار اف أ توظ، وار اظا

و ود ظ، وأل طو رب ، وق  ،ل إراد، وأف دور ور، ود 

 وا را ا  ا روا ،و ء ا ر  رم ان ا دأ

 رأة ات ا كن ذ مرا  ن ...دق-واش اذا ا قط  -   ر

 و ووا ررة، ار ا وو أ ور ا ن رط ر ن عدا  تل، واا

 رم وال ان أ لأ درذه ا ن تر .ب واذت وارس وادان ا  طرا

اج ن طب واز ت م ات، ورت م ادان ورت، وات ن وم وأوارم أو

 .رم واا  

و ارة ن ار اول، و، و، وو، ود ل ح ر، أو  ؤل، 

ون اواب   ار، ورل اح ادي ل و راد   و أو  رام، 

 ،ا  و ،را.ا  سو  
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رادر واا   

 .2 ،1968ن، ط-آراء أل اد ا  ر ارا .ق أر ري در، دار ارق روت -

  .1393، 2ام د ن إدرس ا. دار ار روت، ط -

  م.2002ار ار روت/دار ار دق، ن ارد وا ك ن . دار  -

  م.1984ارر واور. ارر واور د اطر ن ور. ادار او ر وس،  -

 اوذي رح  ارذي د د ارن اروري. ط د ارن د ن،  دار  -

  ار روت.

- ر ارة، طا ردار ا .د رد ر ر2 ،1366/1947 زءط2م (ا / (زء 1328، 1ا) 

5.(  

-  را ؤ ،رن اد ا ن د ا ق .رطد ا د ا  رآنم ا ا

  م.1 ،1427/2006روت، ط

  د اد، دار ار روت.ن أ داود. ق د  ادن  -

  ن ارذي. ق أد د ر وآرون، دار إء اراث ار روت.  -

  م.1986روط ا ك ن  .ر د اور ن، دار ار دق،  -

  م. 1987/1407، 3ا روت، ط- اري. ق ط ا. دار ان ر -

  .2 ،1414/1993 ان ن. ق ب ارؤوط، ؤ ار روت، ط -

  ق د ؤاد د ا. دار إء اراث ار روت.  م. -

 اري رح  اري د ن  ن ر ا. دار ار روت، ق د ؤاد د  -

ب، اطن ادب او 1379. 

، 32ارة، ط-، ر ورة ارات. دار اروق روت5، ج2 ظل ارآن د طب اد -

1423/2003.م  

  م. 2002ب ار ك ن . دار ار ار روت/دار ار دق،  -

-  دةوادة واراد ان ا رأةا ر، ط روقدار ا .زاد ا7 ،1422/2002.م  

  م.1907/1325، 1اء اراط ام ن . اط ار، ط -

، 2ات  اء اوي. ق دن دروش، ود اري، ؤ ار روت، ط -

1419/1989.م  

 د أد. ؤ رط ر. -

 . 1 ،1418/1998رب ارآن راب ا. دار ار روت، ط اردات -

-  دروة وادف واووا ؤون اوزارة ا .وا  ن د را  رح روطل ا

 ،ود1345ا .  

 

  


