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  :����د


ف ا������ ��� ��� �� ا���ث ا��
��، ��م �رض ��� �
��د �ر�
� �رض و��
�ل ����� ا�درا�� �ر�

 �� �ن �!��  ا���ث و�و��
أو ا)�����!�ت �ن �%ل ا��!ودات ا���ذو��  ا��%#���$ل ا����#ل �

وأھداف درا�� ،وھذه  إ��/.�����و��م ���ول  أو�-أ$��ء ا���ث ا���دا�� ا�ط%*� �ن �#ور 

 .ا�ذي ����4 ا����ث  ا���!� ��3ط�ر�ر��ط� ا�����!
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  : ا������ت ا������ ����و	�ت 

 :ا��ن

� �ن طرف �#ر���ت  ا����و$�ت ا��� �م إ!راء ��ن �
�ن �%ل ا������ وا������ت ا����#ل �

ا����6%ت ���د ا��ن ا�.رط ا;���� ا�ذي ��دد �� إذا ���ت ا���ت ��:�رة �ن ا�زواج أ�� )،و�6د �م 

� ا����و$�ت ��� ��� �وق أ� 35!د أن �ن ا����و$�ت ذات ا��ن ا����ر�� �
���� �طر��6 *#د�� ،��

 .��� ���34 إ�-  32ا;�ر��ت ��!د ��ن ��راوح ����ن 

 

���و	�ت � ��� :ا����وى ا���

ا�.�#�� ا����
�6 �ن �%ل �� #رح �ن طرف ا����و$�ت و�ن �%ل ا<ط%��� �
- ا������ت  


���و$�ت �!د أن ا����و$�ت ذات ���وى !���� $م �
�4 ا����وى ا�$��� ���
وي ����ن ������وى ا���

  .ا���� ا�$��$� وا���� ا�$���� وا���� ا;و�- ��د أد�- 

ن �ن ا����ب ���#ب .@ل ����� ���
�ن �%ل ھذه ا���ط��ت �%�ظ أن ا����و$�ت �د�ن ���وى ��

4 �
- ���ب 
�>Cن �ول أھ��� ا���ل و��و�ر �ن �ل �����!ن �ن �ن <رور��ت ��ب �#ر����

 .ا�زواج 

 :ا�����

�ن �%ل ا����ر�� �
���� ا�6#د�� وا��� ��$
ت �� ا����و$�ت ا����%ت �� ���
ف ا�6ط���ت ا3دار�� 

ن �وظ�Cت �� *ط�ع ا��ر��� �، ����
،�!د أن ا����و$�ت ��6
دن ���#ب �����ب �  ���و���م ا���


د�� ت ا���
�������دات ا��ر��� و�:�وان إدارة و��ر��ر�� و�!د ا��وظ�Cت �� ا�6ط�������.




	 ا�������� ا���	 ا����
��                                                         ��ض و
 

 
60 

����دي ��رى ا����و	�ت�  :ا����وى ا

ا���و�ط  إ�-�دى ا���ض ��ن ا����ورا����و$�ت ��ون �ن ا����وى ;�ر�!د أن ا����وى ا)*�#�دي  

�ول ا����ھ�� �� �ن �#ر���ت ا����و$�� �ؤ�د ��� ��  �م ا���%#4 ا����وى ا�<��ف وھذا �� إ�-

  .�#روف ا;�رة 

  

  :ا�د�ل ا���ري 

أ�ف د���ر  36أ�ف إ�- ���F  15أ)ف د���ر !زا�ري و  ��8راوح ا�د�ل ا�.ري �
���و$�ت �ن 

  . !زا�ري ،و�ل ���و$� ���6<- را�ب ����� �ن ����دة أ�ر�� وإ����م ��� #رح �ن طر�ن 

  

  : �$�وم �"�ر �ن ا�زواج

 اھ�����ا���ص و*د ��6ت ����ر ظ�ھرة �:�ر �ن ا�زواج ذات أھ��� ���رة و#دى ���ر �دى ا���م و

أن ا�دف  ا������ ،إ) وا��
Cت���را �دى ا����$�ن ���و��ن ���Cرھ� �ل ��ب ��ط46 ،���ددت ا;���ب 

  .وا�د وھو ا��.ف �ن أ�رار و����C ھذه ا�ظ�ھرة 

 ا����دةزواج ��6ر�� ����ن  دون��� ا���Cة ا��� �#ل إ��دة ���� ا��ن ��!د �:�ر �ن ا�زواج 

� و�ط أ�ر�� وا��!��  ا��� ���ش ��4 �
  1.وا�����رف �

وم �:�ر �ن ا�زواج و�ر!�4 C� ت ا��6د�� وا��#ر�� �ن طرف ا����و$�ت ���رف�C%ل ا���ر��و�ن 

�&ول أن �$�وم �"�ر �ن :" 03إ�- ا����وب ��� !�ء �� �#ر���ت ��<ن  ���ن ا����و$� ر*م

  "ا�زواج ھو �*�وب و���دش ا�زھر 

� ا��ظ �C���� م� �رى ا����و$� أن �:�ر �ن ا�زواج �ر��ط ������وب و�ر!�4 ��ب �#ر��� إ�- أ�

  .أن �:�ر �ن ا�زواج ��ب �.��� ا�ر���ن وھ� ������ ������وب ���- 

و��رف �$�وم �"�ر �ن ا�زواج �&و��� أن �"�ر �ن ": 18و�#رح أ�<� �� ھذا ا�#دد ا����و$� ر*م

  "ا�زواج ھو �*�وب وا�زھر �*�ش 

  �54$��� ا��را*� ،�ر!  ���ق ،ص  1.
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أ�� ا����$�ت ا;�ر��ت ���ن �ن ��رف �:�ر ,ھ�� ا���Cة �#رح أ�� �م  ���ب �� ا�زواج وا��دام ا��ظ

� �ن �ن ا�زواج �
- أ�4 �:�ر �ن ا�زواج �دى ا���Cة ��د �
وF30  ���.  

�&ول أن �$�وم �"�ر �ن ا�زواج ھو ا���ت ا��� ,���� �ن :" 05��� !�ء �� �#ر�I ا����و$� ر*م

  "و�� 0وھ�ش ا��ط��� وج��� �.�� ��ز 30اج ��د �و-�� �ن ا�زو

زواج و�د  أن �$�وم �"�ر �ن ا�زواج ھو ��0وز ا�$��ة ا��ن  ا�&��و��"":11و�#رح ا����و$� ر*م�

  "��"�ر ��دة أ���ب 

  "أن �"�ر �ن ا�زواج ھو إر�$�ع �ن ا���ت و�&���2 دون زواج " : 15ب ا����و$� ر*م �بو�!

  �رى ا����و$�ت أن �!�وز ا���Cة ا��ن ا���دد وا���Cق �
�4 �ن طرف ا��!��  ھو �:�رھ� �ن ا�زواج 


- أ�4 ���- ا���و�� و�وات ا;وان و�6دان ا;�ل ��� !�ء �� �#ر�I  و��ر�4 ��*� ا����و$�ت�

  "ھو ���6 ا���و�� �*وت ا���ت ,� ا���زل ��دة ��"�رة �ن ا��ن و,&دا��� ��5ل ":20ر*ما����و$� 

إن ا��رأة ��"�ر 7ن ا�زواج "ا��� ��رف �$�وم �"�ر �ن ا�زواج و�&ول : 10و�!د إ!��� ا����و$� ر*م

  '"و� �*ون ��� ���� ،ا��ن ��ب دورا *��را و�0ذ����رة �$&د *ل إ	

وم �:�ر �ن ا�زواج ھو �
وغ ا���Cة و�!�وزھ� ا��ن ا��C� أن -
�دد �
زواج �!د أن ا����و$�ت ��6Cن �

�6Cد ا��رأة !�ذ���� و�6<� �
- أن ا��:�ر �� �ن ا�زواج ��د �.�
�  و�ؤ�دن��ب ����
�4 ا��!��  

� �:ن ��ون ���Fل ر�Cأ�رة و��!ب أط.  

  :ذ*ر ��ض �����ت �"�ر �ن ا�زواج

6� ا��!��  �
- ا���Cة ا���:�رة �� �ن �ر!  ا����و$��
�:�ر �ن ا�زواج إ�- ��ض ا������ت ا��� �ط
  ا�زواج �
Cظ ���س ،���رة ،���� ا�6ط�ر ،.�ر��، و�Fرھ� �ن ا������ت 

و��س �Cظ� �
��� و������� �و ��@�ر ��@�ر  و�ؤ�د ا�د��ورة �زة �ر�م أن ا���و�� �#ط
I إ!�����
  ��!�
  1.ا�ظروف ا3!������ وا��طور ا�ز��� �

  

   ��62دل �@رة،�ر!����ق ،ص     1
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 -
و�رى ا�.�L ��#ور ا������ �:ن �#ط
I ا���و�� ھو أ�د ا��#ط
��ت ا�����د$� ا��� د�
ت �

  1.ا��!��  �.�را إ�- �دم و!ود �ن ����� �زواج ا���Cة 

�ول �����ت �:�ر �ن ا�زواج ا��� ھ� �����ت  �#ر����نوھذا ����رت ��4 ا����و$�ت �ن �%ل 

و�ذ*ر ": C�06رو<� �
- ا���Cة ا���:�رة �� �ن ا�زواج ��� !�ء �� �#ر��ن �!�ب ا����و$� ر*م

  " ا���ر,���ض �����ت �"�ر �ن ا�زواج ا��� �طق 76 ا�$��ة ا���"�رة ,�&ول �د67 ا�$��ة ������رة ،

وا��%�ظ �ن �#ر����ن أن ا���Cة ا���:�رة �ن ا�زواج ���رض ��.��ل ا!������ وأ�ر�� و�ط
ق 

� ا;�ر�ن  وھذا ��ا���%#�4 �ن !� �� ا�����C وا�ط��������� -
� ��ض ا������ت ا��� �ؤ$ر ��
�

ن و�ن �%ل �%�I ا��� �
��6�
و!4 ��� !�ء �
- ���ن ا�دى ��ض ردات ا��Cل �د�ن أ$��ء ا!را��� �

 M.  I�#ذا ا;�ر  ������� �� أا����و$�ت *��
� أ�#���C ������رات ������ و��ن ا�رد �6و�� أ�� ا�زح �

  .��دى أ�� ا��دت ھده ا����� 

��0ب  إن ا������ت ا��� �طق 76 ا�$��ة ا���"�رة ھ� ا����س، ":17و�!د ا����و$� ر*م

 "  ���رة���وا�ش ا�را0ل 

وا������� �ن �#ر�I ا����و$� ھ�� أن ا����س ھو ا��#ط
I ا���داول �
- ���ن ا��!��  �  ��ض 

  .���زوج  �� �ط
ق �
- ا���Cة ا���:�رة و��ظر إ�- �:�رھ� �
- أ�� �م ��<-ا������ر ا�

أن ا�$��ة ا���"�رة ,� �ن " �د�م  ا3!��� ا�����6 �6و��:12و�!د أ�<� �� ھذا ا�#دد ا����و$� ر*م

  "ا�زواج  ���6 ������رة  أ*ت و�دھ� ,� *ر��� 

ا�����
ص �ن إ!��� ا����و$� أن ا��!��  �رى �� ا���Cة ا���:�رة �� �ن ا�زواج  �
- أ�� *د و#
ت 

  . ��ن ا��:س و�دم ����� �ن إ�!�ب أط�Cل �� ا�����6ل 

ج ���6
4 �#ط
I �#ط�  �ن إ���ج ا��!��  وھو ���ن ��� أن ������ أن �#ط
I �:�ر �ن ا�زوا
ا������ت ا��� �ط
ق �
- ا���Cة ا���:�رة �� �ن ا�زواج وھو  �#ط
I ا���و�� �وض ا��:�ر �� �ن 

  .ا�زواج  

  

  

  .247أ��د�راج ���ن،�ر!����ق،ص _1

  :ا��راط �ن ���ن �زواج ��ب ,� �"�ر �ن ا�زواج �دى ا����=ت
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ا��م �
زواج ،و�ل �!��  ��دد ��� �
زواج وذ�ك ��:�ر �ن ا�زواج �� ا�ر�ف ����ر ا��ن ھو ا���دد 


ف �ن ا��<ر و�� ا�دول ا��ر��� �ن ا�دول ا�@ر��� و���Cض �ن ا�زواج ��دة �� ا��!����ت ���

��� ���- ���س  25ا�@�ر ا���6د�� أ�$ر �ن ا���6د�� ����- أ�4 �� �!��  ا�ر�ف أي ���ة �!�وزت 

��� و�  �طور ا��!��  أر�C  �ن  ��30 �ر�
� ا�6
ق ،��ن �� ا��دن ��دأ ا�6
ق �ن �ن  ��د�ل ا;�رة

  1.���  ���40 وھذا أ�ر ط���� ��C ا�دول ا;ورو��� �#ل إ�-  �33:�ر ا�زواج ��� إ�- 

 -

ف ا��ظرة إ�- �:�ر �ن ا�زواج �ن �!��  ;�ر و�ن أ�رة إ�- أ�رة ،و��Cق ا����و$�ت ���� ���

  �#ر����نراط �ن ���ن �
زواج ھو ��ب �� �:�ر �ن ا�زواج ��دھن و�ظر ذ�ك �ن �%ل أن ا.�

"  ا��راط �ن ���ن �زواج ھو ��ب ,� �"�ر �ن زوا�0 ھو أ���ور��":16��� �!د إ!��� ا����و$�   

و �%�ظ �ن إ!��� ا����و$� أن ).�راط �ن ���ن �
زواج ھو ��ب �� �:�ر �ن ا�زواج وھذا �ن 

و<  و��د�د �ن ���ن �
زواج ��$% *ول ا���Cة  أ�4 ���ن �� و<  �ن ��دد وھذا �ن أ!ل  �%ل

�و#
� ا�درا�� أو أ�� ��زا�ت #@�رة �
- ���ل ��ؤو��� ا�زواج و�Fرھ� �ن ا��و*��ت   ،�م �!د أن 

م  ا����6ت �رى أن ا.�راط �ن ���ن �
زواج ��س ��ب �� �:�رھن �ن ا�زواج و�رى أ�4 ��س ����

��0ب و�&ول أن :" ��05��ن �
��Cة أن ��زوج �� أي �ن و�ظر ذ�ك �ن �%ل إ!��� ا����و$�  ر*م

 6��� *�� �&در  20ا��راط �ن ���ن �زواج ��س ��ب ,� �"�ر �ن ا�زواج �&در ا�$��ة ��زوج 7

 6  ".���  ��30زوج 7

ن ا��ن �4 أھ��� ���رة و��د�د وا.�راط �ن ���ن �
زواج �ؤ$ر �%ل  �ل ھذا ���ن ��� ا�����ج أ و�ن


- �:�ر �ن ا�زواج �دى ا���Cة �واء ھ� �رى ��4 �ؤ�ر زوا!� أو ) ���د�د �ن ا�زواج ���
ق �

  . ����!��  ;ن ��ل �!��  �ن ��دد �
زواج ���@�ر و�ق ا;و<�ع ا����
�C ا����دة �� �ل �!�� 

  

  

   

  

  .���10ق،ص أ��Fل �ور��،�ر!�-1

  

  :ا��ن ا���ب �زواج ,� �ظر ا����و	�ت 
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- ا�رFم �ن ا).�راك �� ����� ا�زواج إ) أن ا)��%ف �� ا;�ر ���ن �� ��:�� ا��ن ا���ددة �

�ذ�ك �ن ��رة إ�- أ�رى و�ن �!��  ;�ر، �������� �
�!��  ا�!زا�ري ����� ، ا��ن ا��C<ل �زواج 

��� وا*�#�د�� ��� ������� �
ر!ل ، وھذا �ر��ط �ظروف إ!������ و$�6 ���28 و 25ا���Cة ھو ا��ن 

و��و�و!�� أ�رث �.�ل أو �:�ر �� ��د�د ھذه ا��ن ،��6ر�� �  ����ن ���د �� و*ت �<- ���ث ���ت 

� ا���Cة ا�!زا�ر�� ��زوج و��رھ� ) ��!�وز ا�را��� �.ر و��ود ذ�ك إ�- ��Cظ ا;�رة ا�!زا�ر�� �ن !

ذ�ك ھو زواج ا���Cة ا����ر ،و<ف ��Cق �
- أ�رادھ� و������� �ل و�ن !� أ�رى �6رھ� و#�و�� ا3

�- ذ�ك ا��طر ا��� �#�ب �4 ا���Cة �� ھذه ا��ن ا����رة �� *<�� ��
� ��ر<� �O�راض ا��� إ

�
، ،و������� ا�و#ول إ�- �� و#
�� إ��4 �� ��:�� ��د�د �ن  �1#�ب ر��� ��دم ����ل !�زھ� ا�����

*وا��ن و*وا�د ��ظم ا�زواج ��� !�ء �� *��ون  ا�زواج �واء ��د ا��رأة أو ا�ر!ل �ن �%ل و< 

��ص ا���دة ر*م  2005ا;�رة ا�!زا�ري ���� ��ص ��د�د �ن ا�زواج �� *��ون ا;�رة ا���دل 

��� �19���ل أھ
�� ا�ر!ل وا��رأة �� ا�زواج ���م ) ��2005را�ر  27ا��ؤرخ ��  02-05أ�ر ر*م(07

 ��
أو <رورة ،��- �:�دت *درة ا�طر��ن �
- ا�زواج و�
�6<� أن �ر�ص ���زواج *�ل ذ�ك ��#

��� و�
�6<� أن �ر�ص ���زواج *�ل ذ�ك ��#
�� أو  ���18،و�
�رأة ����م  21،����ب ا�زوج ����م 

  2.<رورة

  

��� ،  ���27 إ�- 25��� !�ء �� �#ر���ت ا����و$�ت ���6Cن �
- أن ا��ن ا�����ب �
زواج ھو �ن 

��� ،و�ر!  ھذا ا��ن  ���30 إ�-  ��28ب ��ون ��د �
وغ ا���Cة �ن و�#رح ا;�ر��ت أن ا��ن ا;

 Iو�!د �� �#ر� ، ���Cن �ن ���ل ��ؤو��� ا�زواج و���ن ر���� أط����� �Fو
إ�- �<� ا���Cة و�

  "���  ���30 إ�6 �0�29ب أن ا��ن ا���ب �زواج ,� رأي ��د �@? ا�$��ة �ن ":11ا����و$� ر*م

  


�ل_1� ��C� 62،�ر!  ���ق،ص��ر
  

2
.08،ص 2008���،2007،دار ا��د�ث �
���ب ،ا�!زا�ر،ط-��ب أ�ر ��د�%ت- ،"*��ون ا;�رة وا�!���� وا����� ا��د���"�ر�ق ا��6و*��ن ،_

  

  :7روض ا�زواج و��ب ا�ر,ض 

ا�زواج  �ن ھ��ك أ���ب �6ف وراء �:�رھن �ن�!�ب ا����و$�ت �� ھذا ا�#دد أ�ن ��ر<ن �
�ط�� �

أن ��ب ا�ر�ض ��ود ��دھن إ�- �دم ��ل ا���طب وا.�راط4 ���ل ا���Cة وط��4 �� ��
� ���Cق 
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وھ��ك ��ب أ�ر وا����$ل �� �دم ا����ح ���ل ا���Cة �ن *�ل ا���طب وھ��ك �ن �رى أن ��ب �:�ر 


زواج ھو �وا#
� ا�درا�� ��� �!د أن ��ض ا����و$�ت ��ر<ن �
�طو�� و*�
ن � ��ن زوا!� ور�<


ن ��ب �دم ا����ل ا�زواج  ��ر!�ن ا���ب إ�- ا����وب ��  .ن �!

��� �!د �� �#ر���ت ا����و$�ت ا��� �م ����ن �ن �����ل  �ن طرف ا���طب �ظر ذ�ك �ن �%ل 

��ب ر,@� �زواج أ�A 7رض 7� ا�زواج �*ن ا���طب �م �د��7 أ�7ل "  :01إ!��� ا����و$� ر*م

������� � A���@ت ھذا ��ب"  وو���Cرھن  وا��%�ظ أن ��ب ا�ر�ض ھو �دم ��6ل ا�زواج ���ل ا��:�

  " ,��� ��ص ��ب ا�ر,ض ھو ا��ط���� ��دم ا���ل" :�16ن ا�زواج  و�!د ا����و$� ر*م 

  ": 04أ�� ا���ب ا�$���  ���ن �� �دم ��ل ا���6د��ن �
�ط�� ��� !�ء �� �#ر�I ا����و$� ر*م

�&ول ا���طب � ���ل وط��$� ":05و�!د �#ر�I ا����و$� ر*م" �0��� ھ�A�2ا���طب � ���ل و�م �

�وھ��ك ��ب أ�ر �ر�ض ا���Cة ا���6د��ن �
�ط�� وا����$ل �� �وا#
� ا�درا�� ���ك �ن �رى , " �7

ا��� ��0ب أن ��ب " :07أن ��ب ا�ر�ض ھو �و#
� ا�درا�� ��� ���ن �� �#ر�I ا����و$� ر*م  

وھ��ك �ن #ر�ت أن ��س ھ��ك أ���ب �
ر�ض   "وأ��� �"�رت ,� ا�طور ا���دا�2ا�ر,ض ا�درا�� 

��رح أ��� �م ���رض ا�زواج و�م �ر,@A *�� �0ء ,� : ��08ر!�� إ�- ا����وب  ،��!د ا����و$� ر*م

  "إ�0���� 7رض 7� ا�زواج و�م أ�7رض �*ن �*�وب 


�ص أ���ب ا�ر�ض ��دھن ���در!� ا;و�- إ�- �دم �ر�ن  �ن �%ل ��!�ء �
- ���ن ا����و$�ت��


ن ا��� ��ن ا�.رط ا;���� �زوا!ن و�!د أن ��ل ا���طب ھو ا����ل ا��م �
زواج،��� �!د أن ���

 �
ا���Cة �ر�ض �روض ا�زواج ���ب ط�  ا���طب �� ��
ن وھ��ك ��ب أ�ر وھو ا)�.@�ل ��و#

  . و��ت ا��
�� ا���
�م وا���� )��%ء ا����

  

  

  

  :ا����ر و�$@�ل ا�زواج أو ا���ل 

�م � �
إن ا����وى ا��
�� ا�ذي أ�رز�4 ا��رأة !�
� �ط�I �� ا�و#ول إ�- أ�
- ا�در!�ت وھذا ��!�


� وط�و�� إ��4 ��� �� ا��
��� وا����� ���6ل زوا!� ، ��ف ) و*د �و�ظ ��������� �
ا�ذي !�

� �ن �#ر���ت ا����و$�ت ا��� �ر�ن أن �
��!ل �:�را �� زوا!� ،و�ن �%ل ا������ ا����#ل �
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4 �
- ا���ل و��ن �ن �رى أن ا)����ر ��ون ������ر ا�زواج 
�>Cر ا�زواج و�����ون ���ر �����ا)

ن �رى أن ا)����ر ��ون ��ن ��و�ر ا�.روط ا��%��� �� ا�زواج وأن ��ون ا���طب ����ب ،و��ن �

4 �
- ا�زواج و�رى �� ا�زواج أ��F 4ر �<�ون �
>Cر ا���ل و�������.  

4 �
- ا���ل �!�ب ا����و$� ر*م �
  :04و��� !�ء �� �#ر���ت ا����و$�ت ا��� ا��رن ا�زواج و�<

ا;��س ��  �رى ا����و$� أن ا)����ر ��ون ������ر ا�زواج و��د ،"أ���ر ا�زواج ��A أ��س ا����ة"

 ��س ���و�ن أ�رى و)���رار ا��.M�وا#
� ا����ة �� �ظرھ�  وأ�4 ذات أھ��� ���رة وھو ا��!ر ا;

  .و��6ء ا������3 

76 ا���ل ��A ��رة":18و�!�ب ا����و$� ر*م  Aو�!�ب ا����و$� ،  "  �&ول أ���ر ا�زواج  وأ,@

و�رى ���و$� أ�رى و�رى أن " ا�و���ء � �د�ون�&ول أ���ر ا�زواج ��0ب أط$�ل و�ن ":10ر*م 

  ا�زواج ھو ا;و�و�� ،


ن و���رن ا�زواج �
- ا���ل ��ن .ر�ط� �و�ر ا�.رط ا;���� ا����$ل �� >C� د ��*� ا����و$�ت!�

أ���ر ا�زواج " :05ا���ل وان ��ون ا�زوج ����ب و�ظر ذا�ك !
�� �ن �%ل �#ر�I ا����و$� ر*م 

76 ا�� A��رح أ,@ل :11،وإ!��� ا����و$� ر*م "  �ل �*ن ��رط أن �*ون ا���ص ����بوأ,@

  " ا�زواج 76 ا���ل و�*ن �ر�ط� أن �*ون ا�زوج ��� *ل ا�������0 

  .��Cق ا����و$� أن ا��<��� ��ون �����ل ��ن �.رط أن ��و�ر .روط �%��� و������ �
زواج 

��و$�ت �ول �C<�ل وإ����ر ا�زواج �
- ا���ل ،�رى أ�� ���� ��ص ا��#ر���ت ا��6د�� �ن طرف ا��

4 �
- ا�زواج ��� !�ء �
- ���ن ا����و$� ر*م �
>Cر ا���ل و�����ون �/�ر �����01أن ا3:  

ا��� �رى أن :03و�!�ب ا����و$� ر*م "إ����ر ��ب  أ�� �"�رت �"�رت �*��� �د�� أر�د ا���ل"

�ن أ��ل ��6 و�و *�ن " و�6ول:13ر*م  ���و	� أ�رىو��0ب " ا�زواج -�ر �@�ون ���� ا�زوج

  "���و,� ا��روط

��دھن #�ب ���ن �ن �C<ل ا�زواج �
-  ا)����رأن  %ل �#ر���ت ا����و$�ت ��و#ل إ�-و�ن �

ط��ن و��ن وأن ا�زواج ��س ���� ،ن �ن ��ن .��رھن ا���ل *�ل �ل .�Mا���ل و�راه ذات أھ��� و��

�� ا�زوج �����ل وأن �4 �
- ا���ل .ر�ط� �و�ر و�وا!د ا�.روط ا��%��� ا�زواج و�<
 �ن إ���رن

  .��ون ����ب 

    :��ب �"�ر �ن ا�زواج �دى ا����و	�ت
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إن �:�ر �ن ا�زواج �ر��ط ����د�د �ن ا�ظروف وا;���ب ،��� *د ���ن ��� ������ ��ر*�ل و#�و��ت 

� �� �وا ����$ل،أو)�ن !� ا���Cة ��Fور �
� درا��� *�ل ا��C��ر �� ا�زواج ،��� �و!د ذ�ك �� ��#

 ��� ��ض ا���)ت ) ��ون �
��Cة د�ل و) ذ�ب ا�زوج ا�����ب ،��ن �� إ����ر�ن !� أ�رى �ر��

�،��ف ) ���ظروف ا3!������وا3*�#�د�� وا���د�� �
ر!ل ا�#��� ھ� ���ؤدي إ�- ذ�ك ،����ب ھذه ��

  .روف ����د �ن ا��C��ر �� ا�زواج و��Cر��4 ����ط��� وأز�� ا���نا�ظ

و�6د و#
ت ا��رأة إ�- ���و��ت ��
���� ����� و �� إ��6%��� ���� ��ث أ#��ت �رFب �� زواج 

�ن �%ل ���و#
�� إ��4 �ن �#ر���ت  و ����ب و !�د ،وذ�ك ��ر��� �� إ����ر ا�.ر�ك ،إذ �!د

ا;���ب ���ددة ��� ذ�ر�� ����6 �ول ��ب  � �ن ا�زواج ��!د أنرھن �ا����و$�ت �ول ��ب �:�

;���ب ھ� �دم �رك ا���Cة ا���ل و��Cق ا����و$�ت �
- أن ار�ض �روض ا�زواج �
�ل ���و$� ��ب  


���ة ا���
��  و����� �4 ���د !د !�د وإ!���ز �ل ا��را�ل ا���
���� و��ر!� �ن ا�!����� �$م د�و�

  ط  أن ���
- �ن ا���ل ����ط� ، وھذا �� !�ء �� �#ر�I ا����و$� ر*م�م ���

76 *ل �ن �0ء ��ط���:"01  ���� Aا���ل ��ب �"�ر �ن زوا�0 ور,ض ا�ب ��زو�0 وإ��راط."  

4 �
- ا�زواج ��� �!د أن �
وا������� �ن �#ر�I ا����و$� أ�� �م ����ن �ن ا����ح �� ��
� و�<

 ��!د أن �Oب دور �� ا��ط���� ���ل إ����O� 4رة د�ل �� �6ر�ر ا�زواج ���3� ��ن �%ل �#ر��

ا����%ت وھو  �
- �ل ا���6د��ن ��ط��� ،وإ�- !��ب ذ�ك �!د ��ب أ�ر �6ف وراء �:�ر �ن ا�زواج

 -
أ�4 �ط���� ا���طب ���ل ا���Cة وھذا ��س �ط��ن �د�ن ����ط���� ���
ن �ن *�ل ا���طب ��Cر �

�&ول أ�� �&دم �� ��طب :"10ط�  �� أ�و�ن ،و��� �و<I �ن �%ل إ!���ن �!د إ!��� ا����و$� ر*م 

ا����و	� أ� ���ن ذ�ك ا�A  وإ��رط �7� و,وق ذ�ك أراد ا��"*د �ن أن ����� ���ب دا2م و���"ل

 �2��� أ�� ����� و�@�ف ، ���� �, F6 ا�را0ل " ط�،و�!د�#ر���ت "أ�� ���.�ش ��دم 7

�����و$� ر*م ا����و$�ت ا��� �ر!�ن ��ب �:�رھن �ن ا�زواج إ�- ا����وب و�ظر ذ�ك �� �#ر��

��ت ا����و	�ت �=�ظ أن وا������? �ن ��ر�"أر@A��* ��� 6 �� ر�6 أ�� ��س �� ��ب ���ن :"08

G ء�@�� ��ب ��ن و�"�ر �ن زوا�0ن راF0 إ�6 ا��*�وب وھو ,  

ن ا�زواج ��دھن �وا#
� ا�درا�� ��� ��رت ��4 ا����و$� � ��ب �:�ر وھ��ك �ن �رى أن ا�درا��

��ب �"�ر �ن زوا�0 ھو ا���.�ل ,� �وا�� ا�درا�� و�"�0ل 7روض ا�زواج إ�6 �� ��د :"11ر*م 

�&ول أن ��ب �"�ر �ن زوا�0 ھو ا�ر��ط وا���ر �@�$� إ�6 ذ�ك :" 20، أ��ا����و$� ر*م "ا���رج

أ�� �ر�طت وھذا *�ن 7ن طر�ق �&د�م �� ا���� ا��ر��� ا��� �0ءت �ن ا��د��� ا���ورة و@���� ,� 

���ت �دي و�7د�� ��ت رأ�ت �$�� ,� ا����م أ�� �&�دة ����=�ل �ر�وط� �0دار *��ر و�7د�� 
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ت �@�$� ,� رؤ��� �م �$��رھ� 76 أ�A �م ر�ط� 7ن ا�زواج و�&ول أ�� ذھ�ت �7د ا�ر��ة ��6 �

�م وا��دف ��A � *ل �� أ���ج إ� أن ا�زواج ھو �ا���ر ا���د I أ�� � ��&��� ��ء �7� �و,ر �

;�ور ����F ) 4 ،وا������� �ن �#ر�I ا����و$� أن �:�ر�ن زوا!� و��ط�
4 �م إر!��إ��0ب أط$�ل

�  .���ن ا���6ق ��

 I!�ء �� �#ر� ���ر وھو ا�زوج �وف �ن ا�.ر�ك ���� ا�طرف ا;�ر وھو ا��ر ��� ��ب أو�ظ

��ب �"�ر �ن زوا�0 ھو ا��وف �ن ا��ر�ك وھو ا�زوج *�ف �*ون إ�ط��A��7 :"02ا����و$� ر*م 

،وا�����
ص �ن �#ر�I ا����و$� " *�� �&و�و ��س �*ري 0ل -دار و�� ��"��شا�@�$� إ�6 �و��� ا�ر

ا�زواج  ا3*��ل �
- ا���Cة ���وف �ن دأ�4 ا��وم أ#�I ھ��ك ھوس ا��وف �ن ا3*��ل �
- ا�زواج ��!

و�و أ�� ���ت �
- �%*� ����6 ��4 ��� ���ك أ�� ) ��ر�4 وھذا ��س ��  ��ن ���د  و��- ا��C��ر ��4

م ���� �<- ���زواج ��Cا�زواج أ� -
�ن �ن إ����ر و�د��ر ا;و���ء وا;ن ھو �ن إ����ر ا���6
�ن �

�&ول :"06رFم ا����رف ا����ق إ) أن ا��وف ��6- *��م و�ظر ذ�ك �ن �%ل �#ر�I ا����و$� ر*م 

،وا�����
ص ھ�� أن " ���وم ��,�A أ��ن ر-م ا����رف ا����ق إ� أ�A �&و�ك ا���رة ,����ا�زوا0

و$� �#رح أ�4 رFم و!ود �%*�ت *�ل ا�زواج إ)  أن ا;�ور �ظر ��د ا�زواج و�6ول ا��وف ���� ا����

�وف �:�� )��C� �6رة  ذ�ك أن ا�و*��
�ب دور �6و�� ا��.رة ���.� ����- ��د ا����.رة �ظر �ل 

  .ا���وب ا�����C ا��� ���ت �����

  .�#رھ� �� ��ب ���ن ���ب �!ر ا;�ر��ود و�6ول أن ا;���ب ���ددة و���و�� و) ���ن 

  

  

  :أھ��� ا�زواج

ا�زواج ھو و��
� ��3�رار ا����ة ،ودوا�� �� إ�!�ب ا�ذر�� وھو ا��!ر ا;��س وا�د���� ا���رى ا��� 

 -
� ���ء ا;�رة ،وھو را�ط� �6د�� ��� �6وم �
�4 �ن ����� إ������ و��ط��C أ�$ر ��� �6وم ��
�6وم �

د�ر ���ذ�ر أن ا�زواج ھو �ظ�م إ!����� و أر*- أ��� �<�ط ا�روا�ط ا3!������وإ�د��ج ���- أ�ر ،وا�!

ا�Cرد �� ا��!��  ���و�ن أ�رة #@�رة ���ھم �� ���ء ا��!��  وھو �%*� �
�ق �ر*� ا���3ن وھو 

1.������� �
�وع ا�����3 <��ن ��4��6 ������$ر وا�����ل و�ق ھذا ا��ظ�م  

و����ل �#ف ا�د�ن وھو ��رة و���ء أ�رة �@رض  أن ا�زواج ��$ل �م ا)��6رار �
- ��Cق ا����و$�ت

�����  أ�A أ��س ��ن �=ل إ0:"04إ�!�ب أط�Cل وإ����ره أ��س ا����ة وا�و!ود ، و�ؤ�د ا����و$� ر*م 
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��
ص وا����، "ا����ة وا�و0ود وإ��0ب أط$�ل �@�$� إ�6 �و��� أن ا��رأة �*�ل ا�ر0ل وا�ر0ل �*��

��� #رح �ن طرف ا����و$� أن ا�زواج ��$ل ����ل ا�طر��ن وإ�د��!�� ��� �3.�ء أ�رة �@رض 

ا��� �رى �� ا�زواج �و��  17إ�!�ب أط�Cل  وإ���ل �� ��
�4 ا�د�ن ،و�!د �#ر�I ا����و$� ر*م 

 �إ!���  ، و�!د"� ���رة و!ب ���
�أن ا�زواج ��ؤو��"��ؤو��� ���رة وھذا إ�<I �ن �%ل *و�

�زواج ��رة "،ا"ا��� �رى أن ا�زواج ��رة *�� �0ء ,� ��ر���� �&و��� :" 18ا����و$� ر*م 

، و�ن �%ل �#ر��� �%�ظ أن ا���Cة �C<ل ا�زواج و����ره ��رة �
- أن "����ش ا���س ��*م 

$ل �� .�ء أ�ظ�را;�ر�ن و�%م ا���س ��� ذ�رت ، وھ��ك �ن �رى أن ا�زواج ) ����6- و��ون ��ل 

� ��	ل �� ��ء ,� "�رى و�ؤ*د أن ا�زواج ��س �����م و�ظ�ر ذ�ك ,� �و��� :��08!د ا����و$� ر*م 

 A�� د ��ف ا�د�ن وإ��&رار وإ��0ب أط$�ل�� Aر-م أ� A�����0ر �ن إ	أ* A����ھذا ا�و�ت �ن �

J  ا������������ �� ا�زواج �� �" �
و) ��$ل وا��%�ظ �ن �%ل إ!��� ا����و$� أن ا�زواج ) �#

�دة ����!�رب و��$�ل �ن أزواج أ�ر�ن �6ر���  ا��Qأي .�ء �ؤ�دة أن ا�زواج  �.��� I
#� (

وھذا !�ء �� *و�� ��ر د��ل �
- �وء ا;�وال �� ا�زواج ھو ��زوج �� ا�#�ف و�ط
ق �� ا�.��ء 

وا����- �ن ھذا ا��$ل أن ا�زواج ",� ا���ف ا�&�طو و,� ا����ء ا��&�طو"��ل �<��C ا��$ل ا�.��� ا�6

��ون �� ا�#�ف �/*��� ا��C%ت و��<�ر ا��
و��ت و���� �� ا�.��ء �
- �د ا������ن وا�6<�ة 

  .) أن ھذا ��6- �!رد رأيرى أن ھذا ھو ���م ا�زواج ا��Q إوا�����م و�

  

  .52 ���ء ا��و�� ،�ر!  ���ق،ص_1

  

  : ا�زواج ���ق ط�و��ت و��ر�ل إ	��ت ا�ذات أو � ���ق ,� �ظر ا����و	�ت

6C�� ن و�رون أن ��س ا�زواج �� �د ذا�4 �ل�����و$�ت �
- أن ا�زواج ) ���ق و) ��ر*ل إ$��ت ذوا�

ا�زواج � :"08�� ��:�� ��د ا�زواج و��ف ��ون .�#�� ا�زوج ��ب ��!�ء �� �#ر�I إ�دھن ر*م

  ."2�7ق �*ن ا���ص ا�زوج و7&��A أ�ت وزھرك��*ل 

 4�
وا������� �ن �#ر�I ا����و$� أن ا��وف ) ��ون �ن ا�زواج �ل �ن ا�زوج أي �6
�� ا�زوج ����

و�Fرھ� �ن ا��%*�ت ا�زو!�� �<��C إ�- أن ا�زواج �!رد �ظ أي ر��� ��ون ����ب ور��� ) 

�� و� ��ر�ل إ	��ت ذا�� ھذا راF0 ������ ا�زوج � ���ق ا�زواج ط�و��:" 04،و�<�ف ���و$� ر*م

  ".ا�زواج � ���ق *��ن ��د ا�زواج ��&ق *ل ��ء:" 07،و �!�ب ا����و$� ر*م "
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�ت أن ا�زواج ) د�ل �4 �� ���6ق ا�ذات و�رى أ�4 ���ن �
��Cة أن وا��6#ود ��� �#ر�I ا����و$

ا�رأي �!د ا����و$�ت ا;�ر��ت ا��� �رى أن  ��زوج و���6ق �� �� �م ��466 �ن *�ل ،و�� ���6ل ھذا

�&ول إن : " 03!�ء �� �#ر�I ا����و$�  ر*م إ$��ت ذوا�ن ��� ا�زواج ���ق ط�و���م و��ر*ل 

A���� ����ب ط��ت ذا�� ,��زواج *ل ��	ل إ�: 13وإ!��� ا����و$� ر*م " ا�زواج ���ق ط�و���� و��ر

، وا���<I �ن *و�� أ�4 ) ���ن " ا�را0ل ��.� ��*م �@�$� إ�6 �و���"  �&ول أن ا�زواج ���ق"

��د ا�زواج ;ن ا�زواج ھو ���ة أ�ري و�.�ر�� �% ����ن ا���Cة �ن ���6ق ط�و���� ا�ذات ���6ق 

 �C
  .���زواج ��4 .ؤون �د�دة وأدوار ���


ط�و��ت  ���
ف ا;راء و���دد �ول �� إذ ��ن ا�زواج ���ق إ$��ت ا�ذوات و�دم إ����ره إ��*�� �
و�ر*

 �
، ��Cق ا����و$�ت �
- أ�4 ��س ا�زواج �ل �� وراء ا�زواج و��ب .�#�� ا�زوج وا����ط ا����

�C
  ,وا�ظروف ا3!������ ا����

  

  

  

  

  

  

  :ا����ھ�� ,� ��روف ا��رة

 �C#و� �
�ظر �ن �%ل ا��#ر���ت ا��6د�� �ن طرف ا����و$�ت أ�ن ���ھ�ن �� �#روف ا����

ن دون <@ط وھذا �����دة أ�رھن �� ا�.ؤون ا������ وا3*�#�د��، ��!د �#ر�I   �طو��� و�� ��Fر

: 05و�!�ب ا����و$� ر*م " أ��ھم ,� ��روف ا��رة �ن �&�ء �$�� ��2 �����2":  08ا����و$� ر*م

" �أ��ھم ,� ��روف ا��رة �ن �&�ء �$�� و� أ��6 ���ل �ن أ0ل �راء ��0ز �� ��6 �*�ب 7

  " ر�� 

وھ��ك �ن ���ھم �� �#روف ا;�رة و����دة ا;ب ا�ذي ) ���ل و����3 أ�وا�� ور����م �!د 

  "���ف ا��رةأ��ھم ,�   ��روف ا��رة �ن ا�ب � ���ل وھذا �ن أ0ل �.ط�� �*:"01ا����و$� ر*م 
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و�ن �%ل ھذا ���ن ��� إ�����ج أن ا����و$�ت ���ھ�ن �� �#روف ا;�رة �ن �%ل �6د�م أ�وا�م 

  .��@ط�� �#�رف ا;�رة و����6ق ا��وازن وا6��3رار ا;�ري و��Cل �����6Cت ا3*�#�د�� 

  

�  :����Kر ا��ر�ك د�ل ,� �"�ر �ن ا�زواج �دى ا����و	�ت أم 

ت أن )����ر ا�.ر�ك   د�ل �� �:�ر �ن ا�زواج ��دھن    ��!د   أ�ن ��6Cن �
- أ�4 ����ر ا����و$�

ا���ب ا;ول ��:�ر �ن ا�زواج ��دھن وا��%�ظ �ن �%ل ��ظم ا��#ر���ت أن ���ب و<  ا���Cة 

  .��و#�Cت �!ب أن ��و�ر �� ا�.ر�ك �����ل 

�ر�ك د�ل ,� �"�ر �ن زوا�0 ھو أ�� �&ول ��م ����Kر ا�: ��04ظر �ن �%ل إ!��� ا����و$� 

، ا������� �ن �#ر�I ا����و$� أن ;����ر ا�.ر�ك د�ل �� �:�ر �ن ا�زواج ��دھ� �<��C "�ور�� 


@ت ا��ن � �إ�- *و�� أ�4 ھو ا�����ب �� ���6� ��:�رة �ن ا�زواج وا��6#ود ��
�� �ور�� ����ھ� أ�

�س 3����ر .ر�ك د�ل �ل ھذا را!  �
���وب ��� !�ء ا���دد �
زواج ، وھ��ك �ن �#رح و�6ول أن �

� ��س ����Kر ا��ر�ك د�ل ,� �"�ر �ن زواG �0 �م �*�ب �� ": ��13 �#ر�I ا����و$� ر*م 

، �ن �% ل ��!�ء �� �#ر���ت ا����و$�ت �!د أن ھ��ك �ن �رى أن 3����ر ا�.ر�ك د�ل  "ا�زواج

ي أن ��س ھو ا���ب �� �:�ر �ن ا�زواج ��دھن و�ر!�� �� �:�ر �ن ا�زواج ��دھن وھ��ك �ن �ر

 R وب��رى �ر��ط� ���إ�- أ���ب أ.  

  

  :�و�$�ت ا��ر�ك 


� ا����و$�ت �� ا�.ر�ك ��!د ا����%ت �رد>C� ت ا����C#ت و��و�ت ا�C
ا�.ر�ك ا���  ن�6د إ��

��و�ر ��4 ا;�%ق ا���دة وا�#�Cت ا����
� ����� أن ��ون ���
ق و��د�ن و.�ص ��ؤول ،و�!د ا���ل 

م  ��م ا��� و!ب �و�ره �� ا�.ر�ك ووھوا�.رط اC�� ون�م ��- �
  .!ب أن ��ون ���

�
وأن ��ون  ��Cق ا����و$�ت �
- أن ا�.ر�ك و!ب �و�ر ��4 .روط �:ن ��ون ���
ق و���ن ا�����

.�ص ���ل و��د�ن و��ؤول ���در!� ا;و�-  و����ن ذ�ك �ن �%ل إ!���ن �!د ا����و$� ر*م 

� أر�د زوج ��L ا��=ق و��ط��ش 76 رأ�� "�6ول :10  Jق و��د�ن و���" أ,@ل ا��ر�ك ���

>C� ��.- ا�زوج ل ا�.ر�ك ���
ق و�4 أ�%ق ���� �ؤ�دة ذ�ك �
- أ�� ���وا����- �ن �#ر��� أ�
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�&ول أ,@ل ": 07ا���M ا;�%ق ��- ) �6  �� �.��ل ��د ا�زواج ، و�!د �#ر�I ا����و$� ر*م  

  " .ا��ر�ك ا����ل وا���د�ن وان �*ون �ن 2�7� ���ر�� 

ن  ������ أن ا����و$�ت ����Cن ���ض ا;�%ق وا�#�Cت ا��� و!ب أن ��و�ن �%ل ��!�ء �� �ر��

  .��و�ر �� ا�.ر�ك 

وھذا �� ��:�د �ن �%ل ا�درا��ت و�ظر��ت ا;���ر ا�زوا!� ا��� �ؤ�د �ن �%ل �ظر�� ا��!��س �6وم 


- ��رة أن ا���س ����رون ��<م ���ض و�ق �� ���$
م �� ��<م ا���ض ،��ر��ز ھذه ا��ظر�� �

��ن �6ر�و�م �� �
- ��رة أن ا�.��4 ��زوج �.��4 وأن ا��!��س ھو ا�ذي ��Cر �����س ��دة ��زو!ون 

ا��ن أ����� و��ن ھم �� ا����وى و���$
و�م !���� و���دون ����� ا���6دة �� ��ظم ا;���ن ��� ��
ون 

إ�- ا�زواج ��ن �.��م �� ا����وى ا��
�� وا3!�����وا3*�#�دي �4�C، ��� ���ن �
����� �ن �%ل 


ن ���
ف ا�درا��ت ا��� *��ت ��،�!د أن ا3����ر �دى ا��>C� ن��%ت ��وا�ق �  أ���ر ا��ظر�� �

ا;زواج ذ وي ا����و��ت ا���
��� وا;�%ق وا����6د ����د�ن وا����ل ا)*�#�دي ا����$ل �� ا���ل 


- ��ل ��ھم �� أن ا����وى ا���
��� ا��� و#
ت إ ،���ن ��� ���Cر �� ��ق إ�-� �
��4 ا���Cة و��#

� ا�����6
�� وإ����رھ� ا�زواج ا�����ب وا��%�م ا��� ��وا�ق �  ز��دة �ر��� �� ا���ط�ط �����

6- �
��Cة و*�� ����� �
�C��ر �� ��و�ن أ�رة �� ( ��� إ) أن ھذا ��ط
ب و*�� �ن ا�ز�ن ����
  .��ط

  

  

  

  :��ض إ@�,�ت ا����و	�ت �ول �"�ر �ن ا�زواج �دى ا����=ت 


�ص أھم ا;���ب ا��� �ؤ�ر �ن ا�زواج �دى ا����%ت �ن �%ل �#ر���ن��:  


ن ا;زواج ا��� ��و�ر ��م �ل ا�.روط �����ن ا���ص وا;�وال وھ��ك ��ب أ�ر >C� ت���Cھوأن ا�


�6Cر وا)ھ���م ����ظ�ھر وا�����@� �� �و#�Cت ا�.ر�ك � �
���ن د�ك �� �#ر�I ����ر ا���ت و�دم ��6

  . ��08و$� ر*م ا��

F%ء ا��ور و���ب ر�ض ا;��ت �
زواج ا����� �ن �%*�ت ا��ب ��� !�ء �� �#ر�I ا����و$� ر*م 

,� رأي ��ب �"�ر �ن ا�زواج �دى ا�$��ة ھو أ��ن ���	ن 7ن ا�زواج ا��� ��و,ر ,��م *ل :"02
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*ون أ�وال و-�رھ� *�� ھ��ك ��ب أ���� �ر وھوا����ت �ر,@ن ا��روط و�ر,@ن ا�زواج ا�ذ�ن 

  ".ا�زواج ا����? 7ن 7=��ت ا��ب 

  إ��ظ�ر .�ص ���ن ��دة طو�
� $م �ر�ض ھذا �ؤ�ر ا�زواج 

!���ا����و$� ر*م "���ھ�� ا���Cة �� إ���� أھ
� �ن �%ل ��
� ھذا �ؤ�ر �ن ا�زواج ��� ���ن ��� �ن إ

04.  

�م ��د �و0د أ���ص �ر�دون :" �05زوف ا�.��ب �ن ا�زوا!��� !�ء �� �#ر�I ا����و$� ر*م 


ون  "ا�زواج ����ء أ�رة �&و�ك ���ش ����� ��.ر�ش رو��>C� ا�.��ب ) ��ون ا�زواج -����

  .ا��زو��� �
- ا�زواج ا��� �رون ��4 أن *�د �
�ر��ت و���ل ا���ؤو��� 

��و$� ر*م ھ��ك �ن �ري أن ���ب ا���ل وإ$��ت ا�ذات ��:�ر �ن ا�زواج وھذا  !�ء �� �#ر�I ا��

06.  

�&ول أن ا�زواج ��رة ������� �� و�"�ر �ن ا�زواج ھو أ*�ر ": 10��� �!د �#ر�I ا����و$� ر*م 

وا��#رح �ن طرف ا����و$� أن  ا�زواج  �م ����ء أ�رة و�ري ��  �:�ر �ن ا�زواج �.�
�  "��*ل 

 ��
  .و!ب ا�6<�ء �

ھو ر�ض ا�.��ب ا����
� و�رون أ�� ) و�!ب ���و$� أ�رى أن ��ب �:!ر �ن ا�زواج ا����%ت 

 Iوھذا �� ���ن �� �#ر� ���� I�C�  ن أن��� ( �

I �:ن ��ون زو!� و��ون أ�رة ،��رة أن ا����#�

، ����- أن أھل  ا�زوج  " �&ول أن ا���2� ��.� ا�*�� ,� ا�دار و���.��ش ��دم:"17ا����و$� ر*م 


ن ا��رأة ا����$� �����ت ا��� ) ��>C� ل ا��� �:�� ��د�وف �ن ا��.��ر وھو ا���ل وھ��ك ��ب أ�

ا�زواج ا��� ��دث �� ا�!و ا����
� ا����ر ���م أن ا;�رة ا�!زا�ر�� ��زا�ت ����ظ� �
- ا���دات 

�&ول ا��وف �ن ا��و�� ,�  17"وا�����6د و���م أ�� ذات ���� ���دة ��!د �� �#ر�I ا����و$� ر*م 

����- ذ�ك أن ا����
� ا�!زا�ر�� ���
� �و���  "  ���وي ��0و�7 �ن ا��ريا���2� ا����دة ا��� 

و���م ا���ل ا�!���� ��6- ا����
� ����ظ� �
- ا�!و ا����ر ا�ذي �<م ا;و���ء وأ����م وزو!�ت 

ن أ����م وا;��Cد وا��� ��م ��� ���6م ا;���ل ��ن ا�ر!�ل �� ا���رج و��م ���6م ا;���ل ا���ز��� ��

  .ا����ء �� ا�دا�ل 
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  :إ�����ج �7م 

���� ا��#و�� ���  إن �:!�ل �ن ا�زواج ���وات طو�
� �ؤدى إ�- �
ق �.�%ت �د�دة ��� إ���Cض


�� وراء �:�ر �C%ل درا���� إ�- ����ن ا;���ب ا��و*د �و��� �ن  ��ؤ$ر �
- �!م ا;�رة ا��رFوب ��

�ن ا�زواج �دي ا����%ت و�ن �%ل ���
ف ا��#ر���ت ا��6د�� �ن  طر�ن �!د أن ا;���ب ���ددة 

��ن ھذا ��د إ!���زھ� ��ر�
� طو�
� �ن و���و�� ��#� أن ا����
� ) ���ن أن ���
- �ن ��
� ا��� 

� ����رھ� ا�درا�� وھذا �� أدي إ�- إر��Cع �ر�
� ا��<� ا�C�ري �د�� إظ��� �
ا�!د �ن �% ل �و#

إ�- �رو!� ���دان ا���ل ،و�ن �م و<  ا����رات و�����ر و*وا�د وطرق ��د إ����ر ا�زوج ا�����ب 

و�ن ھ�� ���ن ��� أن �ظ�ف ����Oب ر��F ا���Cة �� ���6ق ذا��  ������� أدى ھذا إ�- �:�رھ� �ن ا�زواج

  وھذا ��C� �6�6ر<�� ا�درا�� ا��$��
� �� �:�ر �ن زواج ا����%ت �ن أ!ل ���6ق ا�ذات ��د�� ،  ��د��

� �ن طرف ا����و$�ت ا��� �ر!  إ�- ���ل وا�د �ل �
وھذا �� ���ن ��� �ن ���
ف ا������ ا����#ل �
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و�� �ن ا��وا�ل ا���دا�
� وھ� �ط����ن �����ل و�رون أ�4 �ن ا;���ب ا��� �6ف وراء إ�- �!�

�:�رھن  �ن ا�زواج �<% �ن إ.�راط �و#�Cت و!ب �و�رھ� �� ا�زوج ���
�4 ��;�%ق وأن ��ون 

  .���ل ��- ��زو!ن، إ) أن ھذا ��ط
ب و*�� طو�% ����6ق 

�د$ت �� �!����� !�
ت ظ�ھرة �:�ر �ن ا�زواج ��C.�� �� و�ظر �
�@�رات ا�����6  وا�!ذر�� ا��� 

�!�����  ،و�ن �%ل �� �6دم ��� �ن ��
و��ت �و#
�� إ�- ا�C�3ق �  ��!�ءت �4 ا�درا��ت ا�����6 

درا�� أ��ل �ن ���- �ن �%ل ا������ ا��� �و#
ت إ��� ��!د أن ا;���ب ا��� �6ف وراء ظ�ھرة �:�ر 

� ا�C� د أن �ن ا�زواج ھ�!�� �;���ب ا��� �و#
�� إ��� �ن �%ل ����� ا�درا�� ا��� *��� �

ا���و)ت ا�ط�ر�� ا����
�C �� .�- ا��!�)ت و���
ف ا��@�رات ا��� .د�� ا��رأة ا��� أ#��ت ���- 

ب 3$��ت ذا�� �� ا��!��  �ن �%ل ا���
�م وا���ل أو) $م ا�زواج ،�!د أن �وا#
� ا�درا�� �ن ا;���

  .    ا��ؤ�رة �� �ن ا�زواج إ�- !��ب ا����ك �����ل وا��C��ر �� إ����ر ا�زواج ا�����ب  

  

  

  

 



 ا���
 ا������ي                                                           
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 :ا���
	� ا������ 


رة �ن ���و�� �ن ا���
ط ا���
��� ��راز ا��وة و���� ا��
س ا�����ر   �� �ا�زواج �� �ل ����


�ط#
ل و�ر����م ،� ��

ن ا���رار ا��رة  �%$��&� ���

�زواج ھو �
�#$ل ا�و��%� ا���
��� ا��� .  

�ن ا�رو*� وا�ط�(���� ، و��وى ��
إذ �$�ل ا�زواج �%0 ��ظ�م ا�$.-
ت ا������ ، ��+$ر �ل ا�����ن �

 ���

��� ����ب ا�#رد وا������ ا����ر �ن ا�6
ت ا���3
��� ، إ3 أن ا��*و3ت ا�� و�4ا�روا�ط ا���3�

إ*داث �;�رات �� �ظ
م ا�زواج �ن *�ث ا��ن ،  إ�0وا���3
��� وا9�-3
د�� و*�0 ا���
��� أدت 

  .ا�= ...أ�%وب ا3>��
ر ، ا���ن 


 أدى إ�0 ا��+
ر ظ
ھرة �(>ر �ن ا�زواج ��ن ا���
ء ، �
��(>ر �ن ا�زواج �$�� ��وث ا�#�
ة �� ��ت ��

1.�� �
��ن ا��
دة �� ا������ ا�ذي �$�ش ��4 أھ%�
 *�0 �$د �%و?�
 �ن ا�زواج ��
ر  

 

 �+�ر �$ض ا�درا�
ت *ول ظ
ھرة �(>ر �ن ا�زواج �دى ا���
ء ، أ��
 �ر&ت �#��
 �%0 وا-$���

� ا��زاري �(�د �����
9
ء �*C� �ءات ا���د�� �ن طرف ا�د�وان ا�وط�
ا�$ر�� ، و��د �$ض ا�*9


ت �
%  �93%�ون ا�رأة ��(>رة ، و��ل ذات ا��9در أن  و�ود إ*دى �+ر �2004ن >.ل إ*9

  2.���  �35ن �ن ھؤ3ء ا���
ء �%;ن �ن ا��(س و���ن �ن ��
وزت 

إذ ار�(��
 إ�0  &رورة ا��*ث �� �وا�ب ھذا ا��و&وع �%�$رف �%0 ا���
ب ا��� ��ف وراء �(>ر   

�ن ��
 طرح ا���
ؤل ا��
�� �ن ا�زواج �دى ا�$
�.ت �� 
  : و�ن ھ�

  � ��(>ر �ن ا�زواج �دى ا�$
�%� ؟���
 ����ل ا���
ب ا�#$%�

  :�ر��� ا���ث 

 
 .��(>ر �ن ا�زواج �دى ا�$
�%� �ن أ�ل �*��ق ا�ذات �
د�

 

 

  

                                                           

.3، ص  2006، " -
�وس ا��*�ط "  :أ�و ا�$زام  1 
 ��
. 25، ص  2006، دار ا��دى �%�+ر وا��وز�� ، ��ن �%�%� ، ا��زار ، " ا�$�و�� ��دد ا��رة ا�$ر��� : " ��د ا�*��م أ� 2 
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  :��د�د ا����ھ�م 

 K�&ث �%0 �و*

�د ا���� 
�$��ر ��%�� �*د�د ا��#
ھ�م �ن ا�>طوات ا��
��� �� ا��*ث ا�$%�� ���

� ����%درا�� ، و���ط�� �ن >.��
 أن �و�4 ا��*ث إ�0 ا���
ر ا�ذي �>دم أھدا�4 ، و��وا�ق ا��$
�م ا�ر

�ل د-�ق ��$
د أي ?�وض -د +� 
���
� �$ط�
ت وط��$� ا������ أو ا�ظ
ھرة ا��درو�� ، و&�ط �$�

  .�*�ط ���
ر ا��*ث 

  :���وم ا�زواج 

�9
 �ن 
�� ����د >9�
���را ��ن ا�����$
ت ��و ظ
ھرة �$�دة و��+ 
�>�%ف �#�وم ا�زواج ا>�.�


دات و��
��د ا�����$
ت �.  

  : ا�زواج ��� 

  1" ا�&م وا��دا>ل " �$�
ه 

و�+�ر �9ط%K ا�زواج إ�0 ا3-�ران وا3زدواج ، و���ر ا��>دا�4 �%د�3� �%0 ا-�ران +>�9ن �ن 

2.�%0 ���ل ا�دوام وا���3رار ) ر�ل وإ�رأة ( ����ن �>�%#�ن 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  . 45، ص  2006، دار ا�>%دو��� �%�وز�� ، " ا��را����
ت �� �ر��� ا��رة ا���%�� : " �و��ق ا�وا��  –1

  .  32، ص  2002، ا����ب ا��
�$� ا�*د�ث ، ا��
ھرة ، " ا��+ر�$
ت ا��.��� ا�$%��� ا��ر�� "  :�*�د +#�ق  -2
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 ���  :ا��"ر�ف ا �ط

��د ��م ��ن ر�ل وا�رأة �%0 ا�و�4 ا�+ر�� : " �ر�ت ا��
دة ا�را�$� �ن -
�ون ا��رة ا��زاري �(�4 


 ا��ودة وا�ر*�� وا����

ون وإ*9
ن ا�زو��ن وا��*
�ظ� �%0 ا���
ب ، و�ن أھدا�4 ��و�ن أ�رة أ�$

. "1  

 �  : ا�زواج �ن ا��&ظور ا $���#

ا�زواج و��%� ���3رار ا�*�
ة ، ودوا��
 �� إ��
ب ا�ذر�� وھو *�ر ا��
س وا�د�
�� ا���رى ا��� " 


ء ا��رة ، وھو را�ط� ��د�� ��
 ��وم �%�4 �ن ا��$
�� ا���
��� وا�$
ط#���� 
أ��ر ��
 ��وم  ��وم �%��

  2" .�%0 �$�0 آ>ر


ء ا�>و�� �(�4 �ظ
م ا���
�� ��9ف ��در �ن ا���3رار وا���3
ل �%�$
��ر ا���3
��� ، و�$ر�4 ��

، وھو ا�و��%� ا��� �$�د إ���
 ا������ ���ظ�م ا���
ل ا������ ��ن ا��
�;�ن وإن و���9ر �%0 ا��+ر ��ط 



 �� ا��
&� وا�*
&ر ���� ا�����$
ت �#رض ا�زواج �0% ?�
 3" . ���� أ�&

 �  : ا��"ر�ف ا)$را(


 ا�ر�ل ��� ��د�0 ا�زوج وا�رأة �د�0 ا�زو�� ���
ء أ�رة ، وا�زواج �.-� ھو ا�$.-� ا��� ����


رف �%��
 و��
 أ�
س �� ا��
�ون وا������ وا�د�ن وھ� ا�ط
ر ا�+�ر �%$.-� ا������ وإ��
ب $��

 . ��+ر�� ا�ط#
ل ���3رار ا

  

 

 

 


ل ا��ر�و�� ، ط 1;+N� �ر ، ا�د�وان ا�وط�  . 05، ص  2006،  3وزارة ا�$دل ، -
�ون ا��رة ، ا��
دة ا�را�$� ، ا��زا

  . 16، ص  1995، �9ر ، دار ا��$
رف ،  "ا�د��� وا���3
��ا��رة �� ا��راث : " م د��س �*�د ��ري ا�راھ� 2


ء ا�>و��  3�� " : ��%
  .  54، ص  1996، دار ا��$ر�� ا��
�$�� �%درا�
ت وا��+ر وا��وز�� ، ا��
ھرة ، " ا��رة وا�*�
ة ا�$
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  : ا�*ن 

أي �رد إ�0 ?
�� ا��وت و���0 ا�$�ر ا�ز��� و�ن >.�4 ����م ا�*�
ة ھو ا��دة ا��� ا��&ت ��ذ ��.د 

وھذه ا��را*ل ھ� �ر*%� ا�ط#و�� و�ر*%� ا�+�
ب و�ر*%� ا���و��  ا���
��� إ�0 �را*ل ��و ا��راد ،

1. و�ر*%� ا�+�>و>� 
 

  : *ن ا�زواج 

ھو ا��ن ا�ذي ���K ��4 �%ر�ل وا��رأة �
�زواج ، إذ �ر �ن ا�زواج �� ا��زار �$دة �را*ل و�دة 


ن آ>رھ
 ا��� 9
دق �%��
 ا��
�ون ا��زاري ��� ���21� �%#�
ة و �18%0 أن ��ون  �1984;�رات  


ن � 
��18� �
����� �%�رأة و �15�%0 ا�����ن ، �م ا���ل إ�0  ��1930� �
م  ��15� �%#�0 وھذا �$د� 

��1959� �
����� �%ر�ل ���   ��� �� 
 ��18� �%�رأة و ��16د *دد ا��
�ون �ن ا�زواج ب  1963، أ�


����� �%ر�ل � ���.  

  :�,+ر *ن ا�زواج 

�س ا���دم ، و�(>ر ا�زواج �$�� ھ�
 ار�#
ع �ن ا�زواج *�ث ��در ��و�ط �ن ا��(>ر �$�� �� ا�%� �;


 ب ��
�%ر�ل ، ��#�وم �(>ر �ن ا�زواج �$�� �� �&�و�4 ��
وز ا��ن  �35.5%�رأة و  32.5ا�زواج *

�� و�ل �ن ��
وز ھذه ا��ن �$��ر ��(>ا��*ددة .� 
را وا��.�� �%زواج ا��� �#ر&�
 ا������ ، و�راھ

2.�ن ا�زواج 
 

 

 

  

 

  


ن " �$�م �9ط%*
ت ا�$%وم ا���3
��� : " أ*�د �دوي  1��� ����   . 1978 ، ��روت ، �


����ر ر�
�� ، " ا�9*� *ول ا��زاري ا���K ��ن ��
ر�� درا�
ت ، ا��زار �� ا�>9و�� �%0 �(��ره ، ا��زار �� ا�زواج �ن �(>ر أ��
ب " : �;رة �
دل 2� �� 


   . 04 ص ، 2009/ 2008 ، ا��زار ، �
��� ، �>&ر ا�*
ج �
�$� ، وا�د��;را��
 ا���3
ع �%م -�م ، ا�د��;را��
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  :  �ت ا�*��-� ا�درا*

  : ����د  

�$د ا�درا�
ت ا��
��� ا��را�� ا��� ��ط%ق ���
 �>�%ف ا�درا�
ت ا��� ���
و��
 �>�%ف ا��
*��ن ��   

��دان ا�$%وم ا����
��� ، إذ ��د �ل درا�� ���ل ا�>رى ، �. �د ��
 �ن ا�3ط.ق �ن ��%� ا�درا�
ت 

  : Cط.ع �%�4 ��د درا�
ت �
��زار ا��� �طر-ت إ�0 �و&و��
 و�� *دود �
 �و�ر �

�ن إ#داد أ��ل �ن #�*0 �$��"� ا��	�دة " ظ�ھرة ا�"&و*� �� ا�$زا)ر : " درا*� ��دا&�� �"&وان  -/ 1

  " . 2008، ا�$زا)ر �� أ
�و�ر 


ن ھدف ا�درا�� ا��$رف �%0 ا���
ب ا��� أدت إ�0 ا��+
ر ظ
ھرة ا�$�و�� �� ا������ ا��زاري ، �

>.ل ا�ظروف ا��$�+�� ا��� �$�+�
 ا�+�
ب ا��زاري ، و�و��� ا���+� ا��� �%���
 ا�#�
ة  وذ�ك �ن


��� �9ر�ف ا�$.-
ت ا������ >
رج �ؤ��� ا�زواج �� ظل ا��;�ر ا���3
�� و?�
ب �
�� إ�0 إ�&�
�

  .ا�وازع ا�د��� 

 ���  : ا�ط%�ت ا�درا�� �ن ��
ؤل ر


ر ظ
ھرة ا�$�و�� �� ا������ ا��زاري ؟ �
 ھ� ا���
ب ا��� أدت إ�0 ا* +��  

0% ���� ���ون �ن * � 

���ت �م ا�*9ول �%��
 )  51( ا�رأة  121ا���دت ا��
*�� �� درا���� ���
�

( ا�رأة �م ا�*9ول �%��
 �ن طر�ق ا��و�4 إ�0 �ؤ��
ت �$��� )  70( �ن طر�ق ا��رة ا��%��� ، و 

، و-د ا>�
رت ا�$��� ا��9د�� ا��و��� ا���
��� �ط��$� )  ا��ؤ��
ت ا��ر�و�� ، ا��ط
ع ا�9*�

 
  . �و&و��


 ا��>د�ت ا��
*�� �� درا���
 ا����P ا�و9#� ا��*%�%� �;رض �*
و�� ��� ا��$%و�
ت وا��$ط�
ت ��


�� إ�0 ا���
دھ
 ا����P ا�*9
� ، و-د �م ا���
د ھذا ا����P �ن طرف &�
9� �
�ظ
ھرة ، �
ا�>


ت  ا��
*�� �ن����%� �����
� 
أ�ل �*
و�� ا3-�راب أ��ر �ن ا��و&و��� وا�د-� وذ�ك �
��>دام ا��م ، أ�

 ، �%�
� ا��$ط�
ت �ن ا�وا-� و�*%�%�
 ا��.*ظ� ، ا������ 
ا����$�%� ��د ا��>د�ت ا��
*�� �� درا���


�� إ�0 درا�� ا�*
�� ، و�ن >.ل ا�درا�� ا���&�
� ، �%�
���
دا��� ا��� -
�ت ��
 ا��
*�� وا���3
رة �

و�*%�ل ا���
P �و9%ت إ�0 أن ا�ظروف ا��$�+�� ا��� �$�+�
 ا�+�
ب ا��زاري د>ل �� ا��+
ر 


��ف ا�زواج �� ظل ?.ء ا��$�+� �ا�ظ
ھرة ، �ط
�� ا�+�
ب و9$و�� ا�*9ول �%0 ا���ن وار�#
ع �

�%ت أھم ا�$وا�ل ا��� ��ف أ�
م إ-�
ل ا�+�
ب �%0 ا�زواج+ .  
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 أن ا��رأة +�دت �;�رات ھ
�� �*�ث أ�9*ت ��$0 إ�0 إ��
ت ذا��
 �� ا������ �ن >.ل ا��$%�م ��

 ���

ت ا���3��وا�$�ل أو3 �م ا�زواج ، وار�#
ع ���واھ
 ا��$%��� ?�ر �ن �ظر��
 �*و �$ض ا��%و


 �ن طرف ا��رة و*�ب ا�درا�� �Qن ا�ط�وح ا�$%�� �%#�
ة وا�$�ل ��� �. و�� ��د���
 ا�زواج $��+

  .و>
9� ا�م 

و-د ا�$�س ا�ط�وح ا�$%�� ا���زا�د �
��%ب �%0 �$ض ا���
ء �*�ث ���ب �� ��و���ن ، و-د ����ب   

 K�#ھم ا��
� 
��ا�$�و�� �� ظل ا��;�ر ا���3
�� و?�
ب ا�وازع ا�د��� �� ا�*راف �$ض ا���
ء ، 



ت ا��� 3 ��د إ�0 �
دا��
 و-����
�9%� إ�0 ���� �$ض ا��راد ��#
ھ�م 3 �+�� �%0 ا�زواج ،  �%0 ا���

أ�
 إ+�
ع ا�;راز ا������ ��د و�ر ا������ ا�$د�د �ن ا���وات ?�ر ا�+ر��� ��*��ق ذ�ك و-د �$�ت 

و�
ل ا��.م وا��9
ل دورا 3 ����
ن �4 �� ذ�ك >
9� أ�
م ر?�� �$ض ا�+�
ب �� ا�زواج و?�
ب 

  .�*��ق ذ�ك ا�و�
ل ا��+رو�� �

   ، ���
و�� ا�>�ر ا�����ت ا��
*�� أن ظ
ھرة ا�$�و�� و��دة �#
�ل ا�$د�د �ن ا�$وا�ل ا���3
��� ، ا���

ا��#��� ، ا9�-3
د�� و*�0 ا���
��� ، �$دم ا���رار ا������ و?�
ب ا��ن �9رف ا�+�
ب �ن ا�زواج 


ھرة ا�$�و�� ، و��#
وت ھذه ا�$وا�ل �ن *�ث -وة �(��رھ
 �� ا��+
ر ظ.1  

  

  

  

  

  

  

  


����ر ، �
�$� ا��%�دة ، ا��زار ، أ��و�ر ، " ظ
ھرة ا�$�و�� �� ا��زار : " أ�
ل �ن ���0  1� ��
  .  2008، �%>ص ر�

�ن إ#داد �و#	�ت ���د   " أ*��ب �,+ر *ن ا�زواج �� ا��$��6 ا�$زا)ري : " درا*� ��دا&�� �"&وان 

 )2008/2009 . (  
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��راز ا�$وا�ل وا���
ب وا���;�رات ا��� أدت إ�0 �(>ر �ن ا�زواج �� ا������  دف ا�درا���� 


��(>ر ا3&طراري �م �(>ر �ر��ط ��ظرة ا���*وث � 
�
ا��زاري و-د *دد ا��
*ث ��;�رات ��$%ق أ�

  .إ�0 ا�زواج و�� ا�>�ر ا�;
�� ا��� �ر�د 

 ��6
�
ء � ���  : ا�ط%�ت ا�درا�� �ن ��
ؤل ر

  � أ��
ب و�وا�ل �(>ر �ن ا�زواج �� ا������ ا��زاري ؟ �
 ھ* 

 �
�����  135ا���د ا��
*ث �� درا��0%� 4 �� 
��*وث �م ا�*9ول �%��
 �ن طر�ق ا��رة ا��%��� ، أ�


 ا��$�ل ا����P ا��و�� �� ���، و�و��%� ���� ) ا���#� ( �%���P ��د ا���د ا��
*ث �%0 ا����P ا�


ت ا��>دم ا��

*ث �� ��$4 �%�$ط�
ت ا���دا��� �%0 ����� ا��.*ظ� وا����3
ن �%��*وث ، و�� ا����

 �%� 
  : ا�>�ر �و9ل ا��
*ث �ن >.ل ا�درا�� إ�0 �

أن أ��
ب �(>ر ا�+�
ب �ن ا�زواج ھ� +>�9� وھ� أ��
ب ��$%ق �
���ق ا�$
م وھذا ا��(>ر ����� 

1. �
��*ول ا�د��;را���$وا�ل ��$%ق �
��;�ر ا���3
�� و>9
ص �ر��ط   

  :أو$8 ا�����8 

�%0 ا�درا���ن ��*ث �ن أ��
ب �(>ر �ن ا�زواج �� ا������ ا��زاري .  

  : أو$8 ا +��ف 

 ).ا��رة ا��%��� ( ، و��#�� ا>��
رھ
 ) ا�ر�
ل ( ���%0 ا���
�ن ��ن ا�درا���ن �� ا>�.ف �و��� ا�$��� 

 

 

 

 


����ر �� �%م ا���3
ع ا�د��;را�� ، �
�$� �و�ف �ن >دة ، " أ��
ب �(>ر �ن ا�زواج �� ا������ ا��زاري : "  �*�د �و�%�ت 1� ��
، ر�

  .  2009/  2008ا��زار ، 

  : �&�9 ا�درا*� 
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 �ن ��م ظ
ھرة ا��(>ر �� ا�زواج �� ا������ ا��زاري وا�ط.-
 �ن ���� ����� P
�%و9ول إ�0 ��


رب ا�+ا��*ث ا��>����
� 

 �ر��ط�ن ار��
ط
 و�����
9� ��ل *
�� أو ��*و�� 
رة ��د أ�#

 >�9� ا�>��


ر �+وا� �ل ��
 ��ط%�4 ط��$� ا��و&وع �*ل ا�درا����<
� .�#رض �%��
 ���� ا����P ا���ر��� 3 
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  :أھ	�� ا�درا�� 

  : ��ن �� �دد ���و��� �� 	����  ا����	ن أھ	�� ا�درا�� 

  . ا���� ��'ف �ن #�ض ا$�#�ب ا�	ؤد�� إ�� ���ر �ن ا�زواج ��د ا���	�ت

  .	�ط��ت 	و/و��� و���.- ��	�� �ول ا�ظ�ھرة ا�	درو�� �(د�م

  : أھدا��درا��

  .	��و�� ا�'ف �ن ا$�#�ب ا�����3 وراء ���ر �ن ا�زواج �دى ا���	�ت 

  .	��و�� ����ط ا�/وء ��6 ظ�ھرة 	�	و�� �� ا�وا45 و	�	�

  .��م ا�7وا�ب ا�	����3 ا�	ر�#ط� #��ظ�ھرة

  :أ���ب ا����ر ا�	و�وع

را�� ا���	�� ا$�د�	�� #3/ل ا��ظرة ا�������� ا���5دة ��ظ�ھرة ا��و��و�و��7 إ�6 	��و�� إ#راز ���6 ا�د

�ن ا�	7ردة #ل #3/ل ا��ظرة ا��و��و�و��7 ا���	�� و�ل وراء ا�ظ�ھرة 	ن أ	ور 8 �رى #���	� 

 ����وا�#�ث �ن 	��7دا �9 #9 �ن طر�ق ا�=وص ��  ���م��7ل ا�#��ث  ا���	و/وع دوا��9 ا�

  .ا��وا	ل ا�	ؤ?رة ��9

  .#�ب 	و/و��� وأ�رى ذا��� أ�#�ب ا����ر ھذا ا�	و/وع إ�6 أ� �� ��ن ����ص

ا$ھ	�� ا�78	���� ا��	�� وراء ھذه و���	و/و��� ��	?ل �� �3'6 ا�ظ�ھرة ا��� ���د�� ا�درا�� 

(�ق 	�ر�� ��	�� '�	�� �ول أ	� ا���	ل ا�ذا�� �� �(ل أھ	�� �ن �Cره ��و ا��ط�4 إ�6 ��،ا�ظ�ھرة

  .أ�#�ب ظ�ھرة ���ر �ن ا�زواج ��د ا���	�ت وأ�/� ا�	�ل ا�'��� �	?ل ھذه ا�	وا/�4
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: ����د   

�ف ا������ت ، 	�� أ�� �رورة ��د ا�زواج ظ�ھرة ا������ ر	�زة أ����� ���"� ا!�رة  � �� #�$

.$�و�و��� ، ا������ و�.��� ���# �-&�&"� 	ل  رد �ذ�ك (ر�� ) �$�وغ ا��&�%د ا������   

�رج �.�"� $(دة   ��و���� 2ر.�ع �ن ا�زواج  � ا/و�� ا!��رة و.(� ا�ظ�ھرة ا�� أ%$-ت �(	

�# -د �واء � 4�. � ا����ل ا�2���� ��� �"� �ن آ�5ر �$�(رة ��# ا��رأة وا���  

�ف أ�وا�� وأھد �ا � و�$��ن أھ��� ا��(	�� ار;��� أن �طرق  � ھذا ا�.%ل إ�# �."وم ا�زواج $�

��ر ا�زوا�� وأ����$� ، و�ن ا�زواج وطوره  � ا��زا>ر ، �وأر	��� ودوا �� وأ(	��� ، 5م طر?�� �<

�ره ��د ا�.�ة و�ر�.�� �ن ا���-�� ا@�<��� ;�ر �ن ا�زواج و;��� ��."وم &، 	�� ذ	ر�� �ن 5م ا�

�ر ;&�$ل  � ����ھ� ا� ��ر �ن ا��;س ��د ا��رأة وأ�واع ا���و�� ا�;�ن ا�زواج 	�� ذ	ر�� أ�$�ب 

. ا�زواج   
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:���وم ا�زواج  - 1   

�# أ�� ا@ط�ر ا�و-�د ا�ذي �-&ق � �"��&د �ددت ا���ر�ف -ول �."وم ا�زواج ، �Dر أ�"� ا.&ت  � ���

ا�-��ة ا�را-� ا��.��� وا�2����� ، و�(; �ن �<�� روا$ط �(ر	� و�م  �� �ظ�م  �� ا�زو��ن 

.ا�$�و�و���  � (	ل -��ري ����   

�ر �ن ���� ، و$��ر�وع إ�# E$ ء����5 ا�(وا�زواج  � ا���F ���� ا2?ران و�م ا�(�ء ��5�� أو 

زوج ا!(��ء زو��� وزوا�� ?رن $��"� $$�ض ، وا�زواج أي ا?ران ا�زوج : " ?وا�س ا���F ا��ر$�� 

1" .$��زو�� أو ا�ذ	ر وا!�#5   

�.ظ �ر$� �و�وع 2?ران أ-د ا�(�>�ن $�/�ر وازدوا�"�� $�د أن 	�ن 	ل ��"�� ��.ردا �ن  وا�زواج

، و(�ع ا����ل ھذا ا��.ظ  � ا?ران ا�ر�ل $���رأة ��# و�� ا��%وص �	و�ن أ�رة ، -# ا/�ر 

$�ن ر�ل  أ%$I ��د إط<?� 2 �."م ��� إ2 ذ�ك ا����# ، $�د أن 	�ن ����ل  � 	ل ا?ران �واء 	�ن

.وا�رأة أو $�ن �Dرھ��   

و�ن ا���-�� ا�$�و�و��� و��زواج دور �-دد ��5ل  � ا�رD$�  � ا��-� ظ� ��# ا���ل وا��رار   

 &د وھب أر�طو إ�# أن ا!�رة ھ� أول ا���ع د�و إ��� ا�ط$��� ، إذ �ن ا��روري " �@�����ا��و�

���ل أن ���4 	�>��ن �D 2# !-دھ�� �ن ا/�ر أي ا�، و��س  � ھذا (�ء �ن ���ع ا�����ن �

 #��ف $�ده �و�ودا ��ا�-	م ،  .� ا@���ن 	��  � ا�-�وا��ت ا!�رى وا��$�ت �ز�� ط$���� وھ� أن �

 �2. %ور  

��ظ�"� را$ط� &وم $�ن ر�ل وا�رأة " ��# أ�� و?د ذھب �-�د ��ري إ$راھ�م د�$س ��ر�ف ا�زواج   

�2�رار ا�-��ة ودوا�"�  � إ���ب ا�ذر�� ...] [ ا�&��ون أو ا��رف  ��، وھو -�ر ا!��س وھو و��

3" وا�د���� ا�� �&وم ���"� $��ء ا!�رة   

ا�زواج �ن أ?دم ا��ظ���ت ا�2����� " 	�� ورد  � 	�ب ا�زواج وا��<?�ت ا!�ر�� ����ء ا��و�� أن 

�� وا�(�را  � �ر�K ا����4 ،  ��زواج ھو ا�و���� ، وھو أ	5ر ا��ظم (�و،  "و ?د�م ?دم ا@���ن �.�� 

4 ��ظ�م ا����>ل ا������ و-د�د ��ؤو��� ا����� $�ن ا�$���Fن ،  ���4 ��د ���"� ا����� �ا�

4" �ط�ق��زواج ��# ��D$�� أ رادھ� -# وإن 	�ن ��رج ا������ت .ر�  

                                                           

. 460، ص 1960،  3، ط" ا����م ا�و��ط ، ���4 ا���F ا��ر$�� : " �%ط.# إ$راھ�� 1 
  ���ر ��زواج وا��Fر ا�2���� : " ����� -�ن ا������. 17، ص 1981، $�روت ، دار ا��"�� ا��ر$�� ��ط$��� وا��(ر ، " ا2 2 
. 18،  15، ص  1995، �%ر ، دار ا����رف ، " ا!�رة  � ا�راث ا�د��� وا�2���� : " �-�د ��ري ا$راھ�م د�$س   3 
.56،ص �1983ت ا!�ر�� ،$�رو ت دار ا��"�� ا��ر$�� ��ط$��� ���ء ا�-و�� ،ا�زواج وا��<? 4  
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ا�زواج �ظ"ر �ن �ظ�ھر " 	�$� ا!-وال ا�(�%��  و�&ول  � ھذا ا@ط�ر ا@��م �-�د أ$و زھرة  �  

 ��و��&رھ� وأ��"� و�	�"� وھو 	���ف ا������ ،  �ن أ-�م ا�ر?� ا@����� وھو را-� ا��.س ا�.��

" ���  &د  ر �ن ا�وا�$�ت ا@������ و�زل إ�# أد�# در��ت ا�-�وان   

%ف �2�$�رار � �����ر ا�2����� -�ث ���ش ا�زو��ن  � -��ة وا2��5ل ������ ��زواج �ظ�م ا�

رب ��� -&وق ووا�$�ت ��# زو��ن ، و�و�د ����ران ��ر�ف وا-دة �&رھ� و�&$�"� أ راد ا����4 و

ؤدي إ�# 	و�ن ھذه ا��<?� وھ��  �ا�(ر��� و��� ا�2�رار : ا��<?� ا�زو��� $�ن ا�ر�ل وا��رأة ا�

�"�� �ن (ر�4 ���وي ، أو �ن -د�د ا�(ر (رط "  � ا��<?� ا�زو��� ��� 2 �	ف أن �	ون ��

�&��ون و��� وط$�&"� ��# ا��و?ف �-دد ��# ا�.ور (ر��� ا��<?� أو �دم (ر��"� ، و(رط ��� 

، و�	ن ا���� ���ت �$��� ا�2�رار ��د �&د ا�زواج 2 ���� أ$دا ا�$��د ا-��ل إ�"�ء ا��<?� ا�زو��� 

.د�ول  � ا�زواج ��# ذ�ك ��د ا�  

و�� ��	ن ?و�� ھو أن ا�زواج �ظ�م ����� �ن أھم ا��ظم ا�2����� ، وھو ظ�ھرة ������ و���� و�"��  

$&# �ن أ$رز وأ	$ر وأو�4 ا���و	�ت ا�$(ر�� ا�"�د �  �"&�&-�Fرت أ���ط"� و�ددت أ����ب و(روط 

%�ب &د�م �ر�ف وا-د و(��ل و��م ��."وم �$��ء ا�����ت ا�$(ر�� وو��4 �ط�?"� ، �ذ�ك 	�ن �ن ا�

�ف ا������ت ا@������ ��ف ا�زواج  � �� �، ذ�ك أن ا�زواج ھو ���و�� �ن ا!���ط ا�5&� �� ا�

<ف ا�5&� �ت وا�و�"�ت ا�د���� �	ل ���4 ، �	�� �$&# ا�&ول أن ا�زواج ��$ 4���$�رة �ن �<?� 

�ر  � (ر�� ?��و�� ا�ر�ل $���رأة  � إط�رO� ��ا�طر �ن أ-دھ �	ر�)� #�و�طوي ھذه ا��<?� �

 4& �ا��واطف وا!-���س وا! 	�ر �-&�ق ا�	��ل وا�	� ل وا�2�رار ، ا�ط<?� �ن ا�2زا��ت ا�

.ر�"� ا��<?� و�&رھ� �&د �5��  � ا�-&وق وا�وا�$�ت ا��ق 	ل  رد وا���� #�.ا�زواج  �  

:�� ا���م  ا�زواج -2  

4 $��رأة �%�ص $�����رف ا�زواج �ن -�ث ا2%ط<ح ا�.&"� ��# أ�� �&د و��� ا��(رع ��.�د ا

�ع ا��رأة $� �.�م ���4 ���4 (ر�� �ن ا��&د ���"� و-ل ا�  

ص   �م ا��&د ، وأن ا�زوج � #�ع 	ل �ن ا�زو��ن $�/�ر ��و�.�د ھذا ا��ر�ف أن ا�زواج �-ل ا�

�4 $زو�"� دون $���4 $"� ��دام ا��&د ?�>�� ، أ�� ا�زو��  �-ل �"� ا��4 $زو��  < �-ل !-د أن �

4 -�ث �$�ح �� (ر�� أن ��م إ��"� ����5 و�5��5 ورا$�� �ص $ذ�ك ا��.أن   

 

� ا�زواج  2-1���ر:  
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 #����ف ) ا@���ن  � ا!رض $&و�� �$-��� و�/ �ورة ا�$&رة ( >>خليفة  إني جاعل في األرض<<: ا�

�ر ��م ا2زدواج 1) 30ا/�� O� ل��� ��و��ل ��� ا�زو��ن ا�ذ	ر وا!�5# وأودع  � 	ل ��"�� �� ���

. $��"�� و�	ون �ن 5�را� ا����ل ، ��$&# ا��وع ا@����� ���ر ا!رض   

��"م ط$�  � ����"م  � أ�ر ا2زدواج و�	ن ا��و�# �$-��� ا�ذي 	رم $�� آدم �م �ر	"م إ�# �� �

�و?�ت ، �.ق و��ز�"م $�ن ��>ر ا�� �%���و?�ت ا!�رى �ن ا�-�وا��ت ، $ل �ن �"م طر�&� �	$&��ا��

ص  �� ا�ر�ل $�!�5# 2 �(�ر	�  �"� �Dره ����م ا����م �ن (ر ا@$�-� وط��Fن � (رع ا�زواج ا�ذي �

��ل ا@���ن -�وا�� 2 ��رف ر$�ط ا� ��� و2 �.&� ���# ا�ر-�� و2 �.طن ��ر ا��ودة ا�("وات ا�<��

�ل ا�(را>4 ا����و�� �ن ا��ظم .	ك ا�روا$ط وا��<?�ت $�ن ا/$�ء وا!$��ء ، �ذ�ك �م  ���4 ا���ل و

ؤدب و�ظم ا���&� $�ن ا�����ن ،  &د ���ت آ�ر ھذه ا�(را>4  �$�&د ا�زواج ) ا@�<م ( وا�&وا��ن ا�

��  ر�دا $�ن ��>ر ا��&ود ا!�رى ، ��� �رب ���� �ن آ�5ر ����� ��%� ، وأ��� �.ت ���� ?د��

��و�د $و�وده ، $ل ��د إ�# ا��� �%ر ��# ��?د�� و2 ��# ا!�رة ا�&."و أھم �<?� �ط�رة 2 

� $���وت  � -��� �ذ�ك و2ه ا��(رع $��ر���� �ن -�ث ا$داء ا�.	�ر  �� إ�# أن ��"��(�ھ� ا@���ن 

. أو ا�ط<ق   

 

 

 

 

 

 

 

:أھداف ا�زواج  2-2  

إن (ر�4 ا����ق ��زواج ��ذ $دا�� ا�$(ر�� وا������ ا�� أو2ھ� $"ذا ا��&د إ��� دل ��# أھ��� ا�	$رى 

 ��	�5ر وا���ر ا!رض �ن �<ل إ$�-�  � -��ة ا! راد وا������ت ، و-�ث ��$ر ا�و���ا�و-�دة �
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وا!ر	�ن ا�� ��"� ا��(رع ا��<?� $�ن ا�ر�ل وا��رأة �	ن �ن طر�ق �&د (ر�� ��و � 	ل ا�(روط 

 . 

م $"� إ($�ع ا�رD$�ت � �وإ?��� ا��<?�ت  ��زواج �رورة (ر��� و-���� !�� ا�طر�&� ا��5�# ا�

��2�رار ا�وا% �����ن ا!�ر �ذ�ك 	�ن ا�"دف �ن ا�زواج ھو -&�ق ا�2&رار ا��.�� $�ا�2

وا�2���� ، وط�ب ا��ودة وا�ر-�� $�ن ا�زو��ن و&��م أ�$�ء ا�-��ة و��ؤو���"� ، و�ن ا!�ور 

��رض %�دم �4  طرة ا@���ن وا�$د�"��  � �$�دئ ا�(ر��� ا@�<��� أ�"� -�ر$ت ا�رھ$���� �	و�"� 

��زواج  � ا@�<م  طرة إ������ �-�� $"� ا�.رد �.�� ، �ذ�ك 	�ن ��زواج أھداف 	�5رة $�� �4 ��و�� ،  

�ك ا!ھداف �ذ	ر 	و�ن ا!�رة وا����4 ، و�ن $�ن � ����1: أ�� ا�$دا�� ا��  

.ا��-� ظ� ��# ا��وع ا@����� -1  

.ا��-� ظ� ��# ا!���ب  -2  

3-  �&��.�<�� ا����4 �ن ا�2-<ل ا�  

.�<�� ا����4 �ن ا!�راض  -4  

.ا��	ن ا�رو-� وا��.��  -5  

��ون ا�زو��ن  � $��ء ا!�رة ور$�� ا!و2د  -6.  

;�R ��ط.� ا!$وة وا!�و��  -7.  

  

  

  

�وان  1� I%�� ( $د�: "  �راث ا��ر$  .30، $دون �ر�K ، ص 3، �$��ن ، $�روت ، ط" ر$�� ا!و2د  � ا@�<م وإ-��ء ا�

.  

�روط �%ده ( أر#"ن ا�زواج  2-3 ( :  
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�ع 	ل �ن ا�زو��ن $�/�ر ��# ا�و�� ا�(ر�� �;��ن ا��	ن ا��.�� وإ���ب �ا�زواج ھو �&د �-ل ا�

وا���ون ��# $��ء ا!�رة ور$�� ا!و2د ، و2 �م ھذا ا��&د إ2 إذا و رت ���و�� �ن ا�ذر�� ا�%��-�

 I%� ��5ل أر	�ن ا�زواج  ��� ��� ا�(روط وا!ر	�ن ا�  : $"� ھذا ا��&د ، و

  : ا�وا��  2-3-1

ا�و��2 -&(ر�� ��.ذ $�&��ه ا!�ر ��# ا��Fر ��دا ��� ، وھ� و��2 ���� وو��2 ��%� ، وا�و��2 " 

ا���%� و��2 ��# ا��.س ، وو��2 ��# ا���ل وا�و��2 ��# ا��.س ھ� ا��&%ودة ھ�� أي و��2 �ن 

  1" ا�زواج  ا��.س  �

�ة �ن ا��%ب $����ب ، 	�!ب وا��د وا!خ وا��م ،.�و�(رط  � ا�و�� 	��ل ... وا�وا�� ھوا/�ر �

�وغ وا��&ل وا�-ر�� وا�ذ	ورة وا.�ق د�ن ا�و�� وا��و�# ���� ، وا�و�� وا�ب  � �	�ح $��$ ���ا!ھ

��� و��م ا�&�%رة � ( #��# -د �واء �&و�� %� �F��$: " وا� �ح إ2 $و��	2 � "#���: و?و�� 

  .  25ا/�� /�ورة ا����ء >>فـانكحوهن بإذن أهلهن<<

  : ا��"ھدان  2-3-2

 #���واشهدوا  <<: ا��راد $��(�ھد�ن ھو أن �-�ر ا��&د ا��5ن  ;	5ر �ن ا�ر��ل ا��دول ا������ن �&و�� 

��� و��م  02ا/�� / �ورة ا�ط<ق >> ذوي عدل منكم� ( #�2 �	�ح إ2 $و�� و(�ھدي : " ، و?و�� %

، �ذ�ك  �&د ا�زواج I%� 2 إ2 $-�ور (�ھد�ن و�(رط  �"�� ا��&ل وا�$�وغ ، و���ع 	<م " �دل 

  .ا����?د�ن �4  "م أن ا��&%ود $� �&د ا�زواج 

  

  

  

  

  .  16، ص  2001، ���$� ، " ا�زواج وا�ط<ق  � ا�(ر��� وا�&��ون : " دار ا���وم  1

  

� ا�'%د  2-3-3(�� :  
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ھ� ا@���ب وا�&$ول $�ن طر � ا��&د وھ�� و�� ا�زو�� وا�زوج ، و�(رط  � ا�%��F أن 	ون $;�.�ظ 

دل %را-� ��# ا��&�د ا�زواج ، وأن �م ا@���ب وا�&$ول  � ���س �%%�وا-د دون  �%ل $��"��  �

<ف  � ا����# ، و%��F ا��&د ھ� ?ول ا�زوج أو و	���  � ا��&د �زو��� ا$�ك أو " ودون أي ا

وھ�$ك  <�� ، و?ول ا�و�� زو�ك أو أ�	-ك ا$��  <�� و?ول ا�زوج ?$�ت زوا�"� �ن �.�� ، 

إراد�"�� ھ� ا�ر	ن ا�-&�&� ��&د ، ووا ق وا����ل ھذه ا�%��F إ��� دل ��# ?$ول ور�� ا�طر �ن 

  .ا�زواج 

  ) : ا���ر ( ا��داق  2-3-4

 #����ع $"� وھو وا�ب �&و�� �وآت النساء صدقـاتهننحلة  <<: ا�%داق ھو �� ��ط# ���رأة �-��� ا�2

، وا��-�� ھو �� ���I �ن ط�ب �.س دون أن �	ون �و�� �ن (�ء ���	�  04ا/�� / �ورة ا����ء >> 

  . � ا��رأة 	�� �ظن ا�	�5ر �ن ا���س ، وإ��� ھو آ�� �ن آ��ت ا��-$� وا�&د�ر  ا�ر�ل

و�م -دد ?��� ا��"ر  � ا�(ر��� ا@�<��� $��رDم �ن و�و$� ، وإ��� رك أ�را �.ق ���� ا�طر �ن   

  .ا��(ر	�ن  � �&د ا�زواج ، وذ�ك -�ب ?درة 	ل (�ص وظرو � ا�2����� وا2?%�د�� 

3- "#�  :ل ا�زواج وأ��"ط* أ

�$ط  ��زواج ، وا�ط<?� �ن ا��ظم ا�� �.���ر ت ا������ت ا@������ ��ذ $دا��"� أ(	�2 �د�دة و�

ا�� ��دت ھذه ا������ت 	�ن �	ل ��"� و�"� ��%� ،  "��ك ا��ظ�م ا!-�دي ا�زواج وا!�راف 

�زواج و�ظ�م �دد ا�زو��ت وأ��� �ظ�م �دد ا!زواج ، �ذ�ك  Tن ا! راد  � ھذه ا������ت �ر$ط�ن �

��ر (ر�ك ا�-��ة $��ط ���ن ��زواج �" ، 2 ��	�"م ا��روج ��� ، -�ث 2 ���	ون ا�-ر�� ا��ط�&�  � ا

�ز�� ��# ا�زواج .رض ��# ا�.رد و �� أو ����� ، وھذه  "��ك ا�&�ود ا@������ ا���ن ���ء ?$�

 ��.��ا�&�ود ا@������ ?د ر�4 إ�# ا�-�ب وا���ب ،وا�2-دار ا�د��� وا���%ري ، وا�&و��� وا�

 �����  .ا�2

  

  

��# $;-	�م ا�زواج ا��-�� أو     ���زم ا�.رد ��# ا�زواج �ن دا�ل ����� و� �$�د أن ا!-	�م ا�

 �����# $;-	�م ا�زواج . ا�دا  ���زم ا�.رد ��# ا�زواج �ن ��رج ����� و� �أ�� ا!-	�م ا�
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!�"�ت ، وھ��ك �����ت أو زواج اا���ر�� ، و-رم ا�&وا��ن ا�	و��� وا�(�و��� ��زواج زواج ا/$�ء 

  1.." .$(ر�� -رم زواج أو2د ا��م $$��ت ا��م أو ا�زواج $�!?�رب 

 :(Polygamie)ا�زواج ا��'ددي 3-1

	ون ا!�رة �ن وھو ا-.�ظ ا�ر�ل $��رأ�ن أو أ	5ر و��# ھذا ا!��س و��&�م إ�# �ظ�م �دد ا�زو��

و�&وم ا�ر�ل $دور ا�زوج وا!ب  � 	ل و-دة �ن ھذه ا�و-دات ، و��رف ھذا  أ	5ر �ن و-دة �وو�� ،

،  .� ?$�>ل داھو�� و?د أ�ذ $"ذا ا��ظ�م $�ض (�وب إ ر�&�� ا���ط ا�(�را وا���  � ��ظم ا������ت 

�ف �دد ا����ء $�� ��ر	ز ا�ر�ل ودر�� 5را>� ، و � ����(ر ا�ر�ل �ن ����ن إ�# ��ن ��دة ، و�

� إ�# ا�����دة  � أ���ل ا�زرا�� ا�-�2ت ?د �زوج ا�ر�ل $;	5ر �ن ا�رأة $�ض ��-� .  

�.ت ا������ت ا�$(ر��  � إ$�-�   ��دد ا�زو��ت ،  $��"� أ?رت ھذا ا���ط �ن ا�زواج  � و?د ا

-�2ت ا��رض أو ا��&م ، وا�$�ض ا/�ر أط�&"� $دون ?�د أو (رط ، و���ت ا��دد �رھو�� $�&درة 

�  � ط$&�ت ����� ، أ��  � ا�(ر��� ا@�<���  &د -دد ا��زوج و�ط��$� ا���%� ، و$��"� ا/�ر ��

�دد ا�زو��ت $;ر$4 زو��ت 2 أ	5ر ، وو��ت �ذ�ك (روط� ?د 	ون %�$� ا�-&�ق  � 	�5ر �ن 

  .ا!-��ن 

  

  

  

  

  

  

  

�ط$��� وا��(ر ، " ا���>�� وا�&را$� وا�زواج "  :�-�د ا�-�ن  إ-��ن 1� ����  . 16، ص 1981، $�روت ، دار ا�ط

  

ھو �ظ�م �(رك  �� ���4 ا�ر��ل  � ���(رة  “وا��وع ا���5� �ن ا�زواج ا��ددي ھو �دد ا!زواج 

$�ن ا@�وة -�ن 	�ن �&�� $;ن ��-ق ا!$��ء $�!خ ا!	$ر ،  .� ?$�>ل �5ل زو�� و?د 	�ن (�>�� 

�و�  � �.س ا�و?ت ، و�ر�4 �ظ�م Todaا�ودا@ I$% �"�T  زوج ا�رأة �ن ر�ل � ا�"�د أ�� ��د�� 
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�دد ا!زواج إ�# ظروف ا�.&ر ا�(د�د ��� ���ل �ن ا�%�ب ��# 	ل أخ أن �زوج $�.رده  ���، و$��

�ذ $�ظ�م �دد ا!زواج ا�(�ر ; �رك ا@�وة  � ا�زواج �ن ا�رأة وا-دة ، و�$رز  � ا������ت ا�)�

  1�دد ا����ء �ن ا���$� ا��ط�و$� ���ر�� ?ل ا!ط.�ل ا@��ث -# 2 �ز�د 

�ن ���� ������   &د $�ن" �	ن �$&# ھذا ا���ط �ن ا�زواج �("د را��� 	$�را �<ل ا���وات ا!��رة   

77����� أي ��$�  415����� أن �دد ا�زو��ت ��&# ?$و2 و;�5را 5&� �� �ن  554أ�ذت �ن   % ،

 1$���� �م ��د زواج ا�رأة وا-دة �ن �دة ر��ل ?$و2 �وى  � أر$�� �����ت  &ط أي $��$� أ?ل �ن 

  2" .  ، وھذه ا���ب ��ر د��ل ��# أن ھذا ا��وع �ن ا�زواج ��در �دا% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 96، �ر�4 ��$ق ، ص" ا�زواج وا��<?�ت ا!�ر�� : " ���ء ا��و��  1

�م ا�2��ع ا���>�� ، درا�� ا��Fرات  � ا!�رة ا��ر$�� : " �-�د أ-�د �-�د $�و�� ، �.�ف �$د ا����م ��%ر  2�" ،

  . 24، ص  2003�%ر ، دار ا���ر � ا������� ، 

  : (Groupmariage )ا�زواج ا�+�'�  3-2
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وھو ا��ظ�م ا�ذي $�&��ه �زوج �دد �ن ا�ر��ل $�دد �ن ا����ء ، ��# أن �	ون -&� �(��� $��"م ، 

و�ن ا���&د أن ھذا ا��ظ�م 	�ن ��>دا  � ا������ت ا�$دا>��  � ا��%ور ا�&د��� ، وھو ��در ا�-دوث  � 

$ر (�ذة � �  .ا�و?ت ا�-��� إ2  � $�ض ا�-�2ت ا�

و?د ��ر ��# ھذا ا��ظ�م $�ض ا�&$�>ل وا��(�>ر ا�&د���  � ا��د�د �ن ا����طق �$ر ا����م ،  (��ت   

  .وا�"�����2 و��$�ر�� وا�"�واي $�ض �وا-� أ�را��� و��<��ز��و$و�و��ز�� ، و$�ض ?$�>ل ا�$ت 

��ه ���(ر ا@�وة  ا�زواج ا!�وي ا�ذي: و?د .رع ھذا ا��ظ�م إ�# أ(	�ل  ر��� 	�5رة ��"� "   &�$

أن �ظ�م "  ر�زر " و " �ور��ن " ، و�رى ا������ن [ ... ] وا!�وات ���(رة زوا���  � �ط�ق ا!�رة 

أو�"�� ���# :  � ا��ظم ا�زو��� ا�&د��� وا�-��رة وأھ�"� �ظ���ن ا�زواج ا!�وي ?د رك آ�5را 	$�رة 

( و���5"�� و$�&��ه ���ن أن �زوج ا�ر�ل $;ر��� أ��� ا��و � أو أ�وا� ، )  Leviratا���.�را( 

و$�&��ه �زوج ا�ر�ل $;�ت زو�� أو أ�وا"� $�د و �"� أو ����"ن  � زواج )  Sororaا��ورورا

  1" . وا-د 

  : Monogamieا�زواج ا-,"دي  3-3

(	ل �ن أ(	�ل ا�زواج �-.ظ  �� ا�ر�ل $زو�� وا-دة  &ط ، وھو ا�(	ل ا���>د وا��&رر ��زواج  � " 

.رض �����رھ� �ظ�م ا�زواج ا!-�دي  2 �ا������ت ا�Fر$�� ، و�4 ذ�ك �و�د أ���  � ا������ت ا�

 . "2  

  

  

  

  

  

  

  . 39، ص 2003($�ب ا������ ، ، �%ر ، �ؤ��� " ا!�رة وا����4 : " -�ن �$د ا�-��د ر(وان  1

  . 18�ر�4 ��$ق ، ص: " �-�د ��ري إ$راھ�م د�$س  2

�ذ $� ا��د�د �ن ا������ت ;و��$ر ھذا ا���ط �ن ا�زواج ا! �ل وا!�5ل  � ا�د���� ا����-�� ، 	�� 

�# و�ود طر �ن ر>����ن ھ�� زوج وزو��� #�$رى  � ا�زواج $;�� �ؤ��� ا������ ھ���  � ا�
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����"�� ا�-ب وا��ودة وا��Eف ، و2 ��	ن  � ھذه ا�-��� ا�زواج �رة أ�رى إ2  � -��� ا�ط<ق أو 

  .ا�و �ة 

3-4  �.
  : Endogamieا�زواج ا�دا

ھذا ا���ط �ن ا�زواج ���4 أ راد ����� ����� �ن ا�زواج ��ن 2 ���ون إ�# �.س ا������ ، -�ث  � 

�ر (ر�ك �م ��# 	ل  رد أن �-� �ن ��ن ����� �واء 	��ت ھذه ا������ �5ل ط$&� ���-

 ���ا������ ����� ، أو ����� �ر?�� أو أ�"� ����� �(رك أ رادھ�  � د���� وا-دة ، وھو �� �ط�ق �

  .ا�د���� -�ث ���4 ا! راد �ن ا�زواج $�ن 2 �د��ون $�.س د���"م ا@�دو�����

  : Exogamieا�زواج ا�
"ر+�  3-5

ھو ا�زواج �ن ��رج ����� �-دودة �واء 	�ن �.�< أو �.رو�� ، و?د 	ون ا������ 

وأ	5ر ?وا�د �ظ�م ا�زواج ا���ر�� (�و�� ھو ." ����� ?را$�� أو �زءا �ن  %��� أو ?ر�� ا@	�و�����

��4 زواج ا@$ن �ن أ��  �-ر�م �	�ح ا��-�رم أو ���(ر"م ، وا�$ ��� وا!ب �ن اذ�ك ا�ذي �&�$

 �� ، و?د و��ت 	�5ر �ن ا�&$�>ل ا�$دا>�� �ن دا>رة ا�-ر�م �(�ل 	ل أ راد ا��(�رة ا��وا!خ �ن أ

�� إ��"� ا�.رد ، و��5ل ذ�ك  � ?$�>ل ��<��ز�� $;�را��� ، و��(ر ھذا ا��ظ�م $�ن �	�ن أ�را��� ��

، و � 	�5ر �ن ?$�>ل ا�"�د 	�ن �-رم ��رج ��# ھذه ا�&��دة ا!%���ن ، -�ث �-	م $��&ل ��# 	ل �ن 

 ��# ا�ر�ل ا�زواج �ن �(�>ر أ�رى ��&د أ�"� ��ب إ��"� أ�� أو �د� . "1  

  

  

  

  

  

  

  . 41�ر�4 ��$ق ، ص: -�ن �$د ا�ر-��ن ر(وان  1

3-6  /.�  : Aypergamyا�زواج �ن ا�ط1%"ت ا-
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 ��� إ��"� ا�.رد ، -�ث ���4 أ راد ا�ط$&�ت و�$4 ھذا ا���ط �ن ا�زواج �ظ�م ا�ط$&�ت ا�2����� ا���

<ط�;و ا�زواج �ن ا! راد ا�ذ�ن ���ون إ�# ا�ط$&�ت ا�د��� �ن ا����4 !�"م ��$رون ا����� أو ا�.��� ا2

�� ." دون ا���وى ا��ط�وب � �و��$ر ا�زواج �ن ا�ط$&�ت ا!��# ��دة $�&��ھ� ��4 ا��رأة ا�

 ���������� �ن ا�زواج �ن أ-د أ راد ط$&� أد�# ، �	ن �$�ح �"� ا�زواج �ن أ راد ط$&"� إ�# ط$&� ا�

 #�  1" . ا�2����� أو �ن ط$&� أ�

  : ا2
��"ر ا�زوا+�  -4

د�ل �وا�ل ��ر ا�زوج أو ا�زو�� أھ��� 	$رى  � 	و�ن ا!�رة و���	"�  � ا���&$ل ، و�إن 2

��ر 	���<�� ، ���م وا����ت ا�(�%�� �د�دة  � ھذا ا2�وا�ط$&� ا�2����� ، ا�د���� ، ��وى ا�

��ر ��زواج ھ� ا�طر�&� ا�� ��Fر $"� ا�.رد و��� �ن أ�زب إ�# " وا��.��� ، �ذ�ك ���د أن ����� ا2

 �"��$��م ا�زواج ، �زوج ، وھ��ك $�ض ا@�راءات ا��.ق ���"�  � ���4 ا������ت 2 $د �ن إ@

�ف �ن ���4 إ�# آ�ر ،  .� $�ض ا������ت ���U� I راد ا��&$��ن ��# إ2 أن ھ�ذه ا@�راءات 

-دث $�ن أ���ء  �����ر ، أ��  � -��� ا�زواج ا��رب  Tن ا����ا�زواج أن ��"��  � ����� ا2

   2" . ا������ ا�&را$�� $و�� ��م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 20�ر�4 ��$ق ، ص :د �$س  إ$راھ�م�-�د ��ري  1

  .  �25.س ا��ر�4 ا���$ق ، ص: د �$س  إ$راھ�م�-�د ��ري  2

  

��ر  � ا�زواج و��	ن ا����ز $�ن ��ط�ن �  :أو أ��و$�ن �<
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  : �� ا2
��"ر  ا-�.وب ا�وا�دي 4-1

��ر (ر�ك ا�-��ة 2$�"م أو ا$�"م و2 ��ط# ����I ھذا ا!��وب $د�ل ا�وا�د�ن أو ا!?�رب  � ����� ا

��رو��ن  ر%� ا�د�ل  � ھذا ا��و�وع ، و?د �رب ا/$�ء $"ذا ا�زواج و � �.س ا�و?ت ��	ن أن �

�ق ا!�ر  ، �	ن �4 ذ�ك �$&# ;�5ر ا�وا�د�ن 	$�را��ط# ا$�"�� وا$�"�� -ق ا2�راض ���%� إذا �� 

�ن ���ر ��زواج دا>�� ��#  و�ؤ	د ا!��وب ا�وا�دي" .$���%�-� ا����� ا��$�د�� $�ن ا���>� � ا2

ا2�$�رات ا�2����� وا2?%�د�� و�	�� ��درا �� ��ط� أد�# اھ��م إ�# ��ط.� ا�-ب أو ا�%<ت 

ا�(�%�� ا�-���� ا�� ?د ر$ط $�ن ا!$��ء ا��&$��ن ��# ا�زواج ، وا����دة ا�(�%�� ���ت $��(�ء 

��ر ، وھ�� إن أ�ذت  � ا2�$�ر  ��# أ�"� (�ء ��5وي ��س إ2 ، ا�"�م $����$� �"ذا ا!��وب  � ا2

-�ث ��ود ا2�&�د $�ن ا/$�ء وا!?�رب أن ا�-ب ھو أ-د ا!ھداف ا�� �-&&"� ا�زواج ، أي أن ��ط.� 

 ��  1" ا�-ب ��و در���� $�ن ا�زو��ن $�د ا�زواج 2 ?$

ال ھذا ا���ط ��>دا  � ا�	�5ر ��"� ، -�ث و?د ا�(ر ھذا ا!��وب  � ا������ت ا��ر$�� ��%� و2 �ز  

را�#  �� �%��I ا!�رة وط�و-�"� و�."و�"� -ول ا���ل وا����ل وا!�<ق  ���ا�$ر ا�زواج (;�� ��>

��د��&$;ن �ط�ب أھل ا�.# �د  ، ��ر(دة  � ذ�ك $��&���د ا��ورو�5 ، و	�ن ھذا ا��وع �ن ا�زواج �م 

،�"��رة �ن أھ�و?د 	ون ھذه ا��$�درة $��ء ��# رD$� ا�.# أو رD$� أھ�� �	ن  � ھذه ا�-��� ا�.�ة ا��

��ر ا�زو�� $������ ا!?�رب أوا���ران، و � $�ض ا!-��ن �	ون ���ب ا�(�ر� ،و��	ن أن �م ا

�رف ��# ا!�ر��ط$� دور ھ�م  � ا��"�د ������ ا�زواج ذ�ك أ�"� ���ت  � �ن ا�� �د�"�  ى� 

رك ��ا�ز�ذ %ورا  ووDرا �� �"ن،و;��رأ�ذاك !ھل ا�زوج، Tذواج و?د ���� ا@ #�ا م ا2.�ق �

�زواج $دأ ا��.�و��ت $�ن ا!�ر�ن -ول (روط ا�زواج،� ���رة وا��ؤھ�و�D� �ن ا�$��ن أن "ا�.�ة ا��

"� $ل $��� أ��� د�و�"� زواج ا��رأة ا��ر$�� 2 ����  &ط د�و�"�  � �<?�ت ا������ وأ�ر�� �4 زو�

��و�� ��� !م زو�"� ����� I$%ا�� ) أي -��"�( � ھذه ا��<?�ت �4 أ�ر� ا!%���،-�ث 

 ������"� ����$F� ا�&��م $� �ن وا�$�ت و�د��ت �زو�"� وأط.��"� وأ�ر� ا!ھ�و�# در�$"� و"2  .  

   74د ا�-��د ر(وان ،�ر�4 ��$ق،ص -��ن �$ 1

ص  1999ا�&%�ر ،ا!�رة ا���Fرة  � ���4 ا��د��� ا��ر$�� ،$�روت،دار ا��"�� ا��ر$�� ،ا�ط$�� ا!و�# ،�$د ا�&�در 2

124 ,  

��ر (ر�ك ا�-��ة، �T"م �رون أ�"� ا�طر�&� ا! �ل و�"�� 	ن �د�ل ا�وا�د�ن أو ا!?�رب  � ا �$��

$�رة  � ا�-��ة وأدرى $�%��-"م ����ن ���دة و���ح ا�-��ة ا�زو��� �U$��ء، $��$�رھم أو�4 

��ر ا!$��ء أ��� ���-� و�$��� ��# أ�س �و�و��� �وط����"م ،�	ن ذ�ك 2 ���4 أ$دا أن �	ون ا
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��%� $�د�� �ر � ا������ت ا��ر$�� �ن �Fرات ا������ وا?%�د�� أ5رت $دورھ� ��# �	��� ا!$��ء 

��>&ا�(�ر أو�4 !��وب  إ�#أدى  � و��ؤو��� ���ا��&$��ن ��# ا�زواج،-�ث أ%$-وا أ	5ر ا�

�زواج � �%���را�ذا� أو ا�(�  .ا2

  :أ�.وب ا2
��"ر ا�ذا�� �.زواج 4-2

��ر (ر�ك ���ره ا�ذا� 	;ھم ���ل �-دد ا��.رد أو ا� ��%�و�$دو �ن �<ل ھذا ا!��وب ا�رD$� ا�(

��ر ا�زوا��  � ا������ت ا�-د��5���ؤو��� ا�($�ب أ�.�"م -�ث 2 ���-ون  ا�-��ة ،و?د أ%$I ا2

�! ،�-$ ��%���ر $��$�ر أن ا�زواج ��;�� (�"م �وى � � � 	�5ر �ن ا!-��ن $د�ل وا�د�"م  � ا2

�"م  � $�ض ا�-�2ت (	���  &ط، و��� 2 (ك  �� أن �ا�(�%�ن ا��&$��ن ��# ا�زواج،وإن 	�ن د

��ر ا�زوا�� 	�ن �ا?%�د�� وا������ و5&� �� �رت $"� �ظروف  ����ا��Fر ا�وا�I  � ا2

ا�2&<ل ا���دي �ن  إ�	����ا������ت ا�-�ر�� ا����%رة ،-�ث أ�ح �ظ�م ا���ل ا�-��� �U$��ء 

��ر ا�زوا�� دون ا�ر�وع $%ورة � أ%$Iوا�د�"م ،	��  إ�$�ر��إ�#أ$�>"م ، و$����� أ�ح �"م -ر�� ا2

ھو ا�(	ل ا���>د  � 	�5ر �ن ا������ت ، �	ن �4 ذ�ك $&# ��$� ھ��� �ن ا�زواج �ن ��رج ا������ 

�� ا��ر$�� �����ر ،�.��ون -��%�–ا�($�ب  � ���$��رDم �ن ا�-ر�� ا����و-� �"م  � ��;�� ا2

،وذ�ك ?د ��ود إ�# ا�$�رات ا������ ا2ر$�ط �ن  ��ت �ن دا�ل ا������ ا�&را$�� ��%� $$��ت ا��م 

  . �� وا?%�د�� ��ز ا�-��ة ا����%رة  � ھذه ا�دول 5&�

  

  

  

  

  

  

  

  :دوا�5 ا�زواج  -5

5-1  ��  : دا�5 ا+��"
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زو�R أ$��>"�  #��# أ$��>� و	ل أ�رة -رص �� 4�وھذا ا�دا 4 ( ا�زواج �ط�ب ����� �.ر�� ا���

  1.��&ص و�ز�د -�ب در�� ا����ك ا!�ري 

  : دا�5 �طري  5-2

 Rا��� ��-رك ?واه ا�ذھ��� إ�# -&�ق ا�را$ط� ا�زو��� $دا D 4ر�زي �ر-ا�$�و�و�� وا��.�� ، 

 طري ، وھذا ا�دا 4 أ��� ��رض إ�# ا��&ص وا�ز��دة -�ب ا�2�دادات ،  �5< ا��د���ن وا��د���ن 

�ر �ن ا�زواج وا��زو$;  .� أ?ل رD$�  � ا�زواج �ن �Dرھم ، و$����� ا�%-� ا����� �"� �<?� �4 

  : دا�5 د���  5-3

��ف (ر�� ، وھذا ا�وازع �-ث ا! راد و�د �"م ��زواج -&�&� وط$�&� !�ر ) 	��ظر إ�# ا�زواج أ�� 

و��� �$�� ���� ا�%<ة وا��<م ، وھذا ا�وازع ��&ص و�ز�د و�ؤ5ر 	ذ�ك  � ز��دة أو �&%�ن ��$� 

  . ا��زوف �ن ا�زواج 

  2.ا�د�ن ��	ن أن �	ون �$$� �(رو�"م  � ا�زواج إن رD$� ا! راد @	��ل �%ف   

  :ا6��"د�� دوا�5  5-4

�.�ف �ن 	�ھل ��رأة  Tن ا�دا 4 ا2?%�دي �-5"� ��# ا�.	�ر  � ;��ن -��"� �4 ا�زوج وا�� �$����$

-&�ق ا�زواج �4 زو��  .أ�ر"� أ�$�ء ا@�.�ق ا��رھ&� � �$Dد �"م ا�ر	ذ�ك $����$� ��	�5ر �ن ا�($�ب 

�ط� ا�-����ت ا�	�5رة ، وھذا �&ل و�ز�د أ��� $�$ب ا�$ط��� وأز�� ��ل �5< ?%د -&�ق ا���ون �

  . ا��	ن و�Dرھ� �ن ا��%��ب 

  

  

  .96ص3،1996ط��ط$��� وا��(روا�وز�4 ، ،دارھو��"ا�زواج وا�ط<ق  � ?��ون ا!�رة ا��زا>ري"�$د ا��ز�ز ��د1

 .94ص .�.س ا��ر�24

 6-  ��  :و��"�� �� ا�زواج �ظر ا+��"

�4،وأ�� �$ب �$&�ء ا���ل ا@����� ا�(ر�� وان ا�زواج ذر��� إن ���ا�زواج إ�داد أ�"�ت و�ر$��ت �

ا2?%�د  أو2د �%$-ون  � ا���&$ل ر��ل ا���م وا���ر � وا2	(�ف ،ور��ل(ر��� @��ج 

دھم "ووا�%���� وا��"ن ،ور��ل ا������ ود$�ر (ؤون ا�$<د،أو�>ك ا�ر��ل ا�ذ�ن �ر$ط $"م و$�
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"م 	��ن ا�وطن و��را�� و ا�&<�� ا2?%�دي وا������ ،و$�$�ر أ�ر أو�>ك ا�ر��ل ا�ذ�ن ��-�و

���Fو�ودھم ا� #�و?ف -��ة ا����4 ا�$(ري �,  

�م -ق ا���م أن اھ��م ا@�<م ��زواج وا���>� ا��&دس $"ذا ا��و�وع ا�-�وي و�"ذا ��ب ����� أن ��

$ر �ن ا������ت ا@�<م ا�������  �  .ا�"���  � (ؤون أ$��� ا������ن و������

إن ا�زواج �&�م ��$� ا��%�ھرة $�ن ا!�ر�ن ا��%�ھر�ن و�وطد ا!�وة ،$ل ���ل $��"�� أ�رة  وا-دة 

-�د ا@�<��  � -��ة ا������ن ،��� �&وي ا2,  

#�ھ�� ا�&و�� ?وة ا!�ر�ن ا��%�ھر�ن و �.وذ وا�وا?4 أن ا��%�ھرة ��ل ا!��$� أھ< و ز�د �

�ن (ؤو�"�� ا���>��� ،وا�-%ول ��# -&و?"�� ا�(ر���  � ��-� و�د ��"�� �دا وا-دة ��د �ع $-�ث 

�ق����.،$ل إن ا��%�ھرة ز�ل ا��داوة وا�$��Fء وا��&4 ��دة $�ن أ�ر�ن و �$��"�� ا��-$�  � ا�

���  ن أ راد ا!�ر ،و�&وي ا2-�د ا@�<��وا��Eف �? ��	.1  

  :ا��ن ��د ا�زواج -7

�$دأ �ن ا�زواج $�د �ن ا���R ا�$�و�و�� $	�5ر أو $&��ل $�� �ظروف ا�(�ص ا��&$ل ��# ا�زواج ، 

�ر �ن �زو�� �واء 	�ن ���5< ��  � ا��ن أو أ	$ر أو أ%Fر   � -دود �و � ا�ط��� ا�(�ص أن �

  .ا�(ر��� 

�Fرات ا�2����� وا�5&� �� ا������� وا��-��� ار  �� ���.4 �ن ا�زواج و��%�  � ا����طق إ2 أ�� �

��م �Fرق $�ض أ�واع ا���.� ، و���م $�را-�� ا���-&ون $���ا�-�ر�� !ن أ�دادا 	$�رة �ن ا�($�ب �

�وھ�  رة �ن ا�2&رار ا���دي وا�2�داد ��زواج ، ��� ��ل �ن ا�زواج  � ��وات �د�دة ، 2 $د أن 

��ت و� 28و 23ا�و?ت ا�-��� �راوح $�ن .�2.��� ��ر��ل  ��27 – 34 �  

  . 135، ص  2005، دار ا���ر � ا������� ، " ا!�رة وا�-��ة ا���>��� : " ���ء ا��و�� -1

  .141-140،ص  2006، دار ا�(روق $�روت ،"ا��رأة و-&و?"�  � ا@�<م : "�$(ر ا�طرازي ا�-����- 2

  : �طور �ن ا�زواج �� ا�+زا8ر  -8

�� ا��ر$�� وا@�<���  ��� ��# ا�زواج ا��$	ر 	&��دة �ن ا�&وا�د ا�2����� �&د �ر ت �����

�وك ا! راد ، إذ 	��ت -ث ا�ذ	ور وا@��ث ��# ا�زواج  � �ن �$	ر� �  ��	- ��زواج ا��$	ر ةا��

�����-�ل ا���ؤو��� 	���� وا-<ل �	��� ا� #�# وا�.�ة �.�1.��$ر ;ھ�< �  
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�ف ���%ب ( ا�طور ا����� وا�	�و�و�� وا�2���� إ2 أن ���م �دى ا�.�ة ، �و�"� ��طور ا�

�ر �ن زوا�"� ، إ�� � إ�# �Fر أ��وب ...) ا���ل ;�Dر �ن ?�م ا�زواج �دى ا�.�ة ، وا�ذي ��ھم  � 

��ر ��زواج ا�ذي أ%$I أ��و$� (�%�� $�د�� 	�ن أ��و$� وا�د�� ��# و���� ا�.�ة ، 	ل ذ�ك ا��	س �ا2

 4�  2. دا�ل ا!�رة وا���

   ���"� ) "  1981( و � ھذا ا�%دد رى ����� ا������أن ھ��ك ���� �$�(رة �-رر ا��رأة و

زوج  � �ن  ��ر ��"� �ن ا�زواج وھذا را�4 ��Fر �ظرة ا����4 إ�# ا�;2"� أ2 وھ� �F)وا�

 ��$�� ��.  .�ر

�رج �ن ا������ ?$ل �ن ا�����5   وا�� $�ض ا��(	<ت ،  "� 2  ����� ����� �����	ن ا��رأة ا��

�ل �ن  رص زوا�"� &��ر ;  .وا��(ر�ن أو أن 	ل ��� �ن ا�

 

 

 

  

 

 

  

  .392،ص 2000�$د�� أ$و ط�-ون،-&وق ا��رأة ا�2	�در��،ا��	ب ا�������،ا!زار�ط�1

2، ���ر����� -�ن ا�������1981،126�زواج وا��Fر ا�2����،دار ا��"�� ا��ر$�� ��ط$��� وا���ر ،$�روت، ا2.  

�ن ا���روف أن �ن ا�زواج �$دأ $�ده ا���R ا�$�و�و�� $&��ل أو $	�5ر $�� �ظروف ا�(�ص ا��&$ل   

�� ا��ر$�� أن �	ون ا�(�ب أ	$ر ��� �ن ا�.�ة ،��# ا�زواج ���و�ر�4 ھذا إ�#  ، �	ن ا��;�وف  � ��

ا���R ا�$�و�و�� ��ذ	ر ا�ذي �	ون أ$ط; �ن ا!�5# ، �	ن �� �(�ھد  � ا�.رة ا!��رة را�4 �ن ا�زواج 

�%�� ���!�$�ب ا����طق ا�-�ر��   � ���� ا��Fرات ا�2����� وا2?%�د�� وا�5&� �� ا������� وا��-

��"� �رورة  رة ا�2&رار ا���دي 5م �دة ��"� ا�-�ق ��ظم ا�($�ب $��درا�� �4 طول �دة ��م 5م �ا�

  .ا�2�داد ��زواج 
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�ج إ�# و?ت أطول ��%$I �ؤھ< �"ذه 	�� أن ا�زوج $��$�ره ر>�س ا!�رة وا���ؤول ��"�   -�

&دم ا��ن ، ذ�ك !ن ا�ر��ل �.��ون دا>��  ���< �ت ا��ن  � ا�زواج ز�د 	�ا�وظ�.� ، ھذا و	ون ا

%Fرھم ��� ا�زو��  �  1.ا�

   ���. � ا����طق ا�-�ر�� ��# �� ھو إن ا��ن ا��و�ط ��زواج  � ار.�ع ���ر وھو أ	5ر ار

���  ���27.9 و 31.79إذ ��د  � ا��دن أن �ن ا�زواج �دى ا�ذ	ور ھو �و�ود  � ا����طق ا�ر�.�� ،

  ��V� �$����$ ���  .2ث 26.8	ور و��� $����$� ��ذ �29.9دى ا@��ث ، أ��  � ا����طق ا���Fرة  "و 

و�ط �ن ا�زواج  � ا��زا>ر �ن   � 4.إ�#  ���1966 ��ذ	ور ���  ��V� ���23.9ث و �18.1&د ار

3. ���2002 ��ذ	ور ���  ��V� ���33ث و 29.6  

وھذا �� �و�-� ا��دول ا��&$س �ن  ��� ، ���11 ار.4 ��دل �ن ا�زواج $-وا��  36أي  � ظرف 

  . 2004ا@-%�>��ت ا�%�درة �ن ا�د�وان ا�وط�� �V-%�>��ت ��� 

 

 

 

  

  . 166/ 165، �ر�4 ��$ق، ص " ا!�رة وا�-��ة ا���>��� : " ���ء ا��و�� 1

/ Collection statistique et recenpmemt de la population et de l’abitant ; 1980 ; p10 .2  

  .81، ص 2004، ھل ���(ر وا�وز�4 ، ا�&�ھرة ، " �ن ا��;س ��ر�ل وا��رأة : " ���د ���ل  /3

 2004�ن ���ل ���د (  2002إ�#  ��1966زواج  � ا��زا>ر �ن ��5ل ��دل ��وا) :  01(+دول ر6م 

  1) .، �ر�4 ��$ق  80، ص

  :"ث ـــا��  :ورـــا�ذ#  :ا�+�س        :ا���وات 

1966  23.2 ��� 18.1 ���  

1977  25.3 ��� 20.9 ���  

1980  26.1 ��� 20.8 ���  
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1987  27.7 ��� 23.7 ���  

1990  30.1  ���  25.9 ���  

1998  31.3 ��� 27.6 ���  

2002  33 ��� 29.6 ���  

  

( ا����4 وا!�رة ����ل ا��ن ��د ا�زواج ، ��د �%ط.# $و�.و(ت ���   و�ظرا �Uھ��� ا�� �و��"� 

�طرح �ؤال ��# ا�($�ب ا��$-وث �-�و2 -د�د ا��ن ا�����ب ��زواج -�ب آرا>"م ، )  2005

�$�� ھؤ2ء Dأ�و$� أ �ن أن ھ��ك إ���ع  �$�ف وا���دا إ�# �� م ���� �ن ��ط��ت �ا��$-و�5ن �ن �

�ة وا�ذي ��د ��.��# أن ا��ن ا�����ب ��زواج $����$� �� ، �����ظم ا@��ث  >�ت ا!���ر وا���وى ا�

�ة �� $�ن  40�ن ا����وع ا�	�� �"ن وا��&در ب %  90�$-و�5 أي ��$�  36وا��&در �ددھم ب  18 

$ر ھذه ا��ر-�� �ر-�� ا���ر ا���دي ��زواج  � ������ -�ب آرا>"ن ، وأن ��وزھ�  25و���� ، و

	 ، �"� �����ل �ن  رص ا-��ل 	�� ��ء  � %ر�-�"ن ��رض ا�.�ة �2&�دات ا��-�ط ا�2&� ��

  2. زوا�"� 

  

  . 80�ر�4 ��$ق ، ص: ���ل ���د  1

،  2005، دار ا���ر � ���(ر وا�وز�4 ، ا��زا>ر ، [..] ا�زواج وا�($�ب ا��زا>ري إ�# أ�ن : " �%ط.# $و�.و(ت  2
  . 122ص

  

  : ���وم ا���
ر �ن ا�زواج  -9

 �F����ت ا�$�ت ا�$	ر ��س $���م : " أط�ق ھذا ا��.ظ ��# ا��رأة 	�� أط�ق ��# ا�ر�ل ، ?�ل أھل ا�

زوج  "� ���س وا�ر�ل و��و�� و����� ، ط�ل �	و5"�  � $�ت أھ�"� $�د إدرا	"� �ن ا�زواج و�م 

ت ا�$�ت ا�$	ر أي ���: " أ��س و�م �زوج  "و أ��� ���س ، وأ	5ر �� ����ل  � ا����ء و�&�ل أ��� 

"� �ن ا�زواج �  #، وا���و�� �%ط�I ا����� و��س �.ظ� ����� و�ن 5م  "و -$�وھ� �ن ا�زوج -

�4 ،  ����و�� ��دة ��� ا��ن ا�� وا!و��ع ا�2����� وا�طور ا�ز��� ��Fر $�Fر ا�ظروف ����

��"� و�ط أ�ر"� وا����4 ، و	ل ف �&�ر�� $���ن ا���>دة ، وا����ردون زواج %ل إ��"� ا�.�ة �

1" . ���4 �-دد ��� ��زواج   
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  : ���وم ��
ر زواج ا����"ت  9-1

< � وا�-� ، 	�� ��د ��ف �ن ا�زواج $�ن ا������ت ا�(ر?�� وا�Fر$�� ا�� ������ن ا���-�� ا�2

 �<ف $�ن �	و��ت ا����4 ا�وا-د ط$&� ��دى &دم ط$&�� � ا��وا-� و(را>-� و���طق �	��ه ھذا ا2

�� ا��ر$�� وا@�<��� �����د ا2?%�د�� وا�2����� و�دى ا��Fر  � ��دا� و&���ده ،  .� $�ض ��

 ������ و رص أ?ل ����ل ، إن �م 	ن ��دو�� ����م ?�أن ا�زواج ا��$	ر ��(ر  � ا�ر�ف �4 ��$� 

.� ھذه ا��(	�� !ن���ت ، �ذا .�م $�د $�وغ ا�.�ة �$�(رة ،  � -�ن زداد  رص  ��ب ا�ز���ت Dأ

  2.ا�درا�� وا���ل �"ن  � ا��د��� ، أي ھ��ك  ر%� 	$�رة �<�F<ل ا���دي 

�ط# $"� ا��رأة �ن ا�زواج ا����رف    ��ر زواج ا�.��ت $;�� ا��ر-�� ا���ر�� ا�;�ر�ف  ���	��

ر-�� ا���ر�� ا�� �$دأ ��د ا��رأة  �"� $.&دان �%�>%� ا!�5و�� ا���ذ$� ����  � ا����4 ، أو $;�"� ا��

و$دا�� ا��Fرات ا�"ر�و��� وا��.��� وا��%$�� ����س ا/�ر ، و&ل ا-��2ت ?درة ا��رأة ��# ا@���ب 

3.���رأة   

  

  

  . 35، ص 2006، " ?��وس ا��-�ط : " أ$و ا��زا>م  1

�ط$��� وا��(ر،"ا�&را$� وا�زواج  ا���>��"إ-��ن �-�د -�ن،2� ����  .25،ص 1981،$�روت،دار ا�ط

 123ص  2008دار ا�ر(�د ��ط$4 وا��(ر وا�وز�4،$�ب ا�واد ،ا��زا>ر،،" ا���و�� ���طر وأ�رار": $���5 ا��را?� 3
  . 125ص

9-2  �
ر �ن ا�زواج �ن ا��",�� ا�������:  

�I �ن ا���-�� ا�(ر��� !ن ا�د�ن ا@�<�� �م ��4 %�زواج أو 2 � ��  I�%�ة .�2 �و�د �ن ����� �

��� و��م �ن ا�رأة 	$ره ب � ( #���� ، �ؤ	دا $;ن  ���15 ����� ��زواج ، -�ث زوج ا�ر�ول %

  1. ا��ن ��س ا�����ر ا!���� ��زواج 

  :)�ر ا���زو+� �اا���"ة  9-3

�رف �Dر ا��زو�� $�����س  � ا����م ا�و��ز أ�"� ���ت ا�$�ت ����� و��و�� ، $&�ت طو�< $�د 

�وD"� دون زواج  "� �Dر �زو�� وا���4 �وا�س $ .2  
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	�� ��رف $�ض ا�.&"�ء �.ظ �Dر �زو�� $;�� �$&# $�د أن �درك �ن ا�ر��ل وا����ء ز���� $دون زواج 

وأ	5ر �� ����ل �����ء ، و�&�ل ���ت ا��رأة  "� �Dر �زو�� ، وإذا 	$رت و��زت  � $�ت  ،

  3. أ$و�"� 

�ر و�ن  >� !�رى  � �ط�ق ا����4 ا�وا-د   / 4��ف �ن �����	ن ا�&ول أن -د�د �ن ا�زواج �

��وز �ن  �ظرا �ط$��� ا�زواج ا��$	ر ��� ����� � 18 � ا������ت ا�ر�.�� وا�$دو�� ��دون ا�.�ة ا�

م ��# ا�.�ة ا�زواج ��ذ $�وD"� ، $���� ��د  � ا��دن �ر.4 ا��ن و�4 ز��دة ا�و�� وار.�ع - �ا�

�ر ا�زواج  ;���� وا�.	ري (�ل �."وم �  . 	< �ن ا�.�ة وا�(�ب و�م �&%ر ��#  >�  &ط ا���وى ا�

  

  

  

  

  

  

   262، ص 2004، ا�2	�در�� ، دار ا������ ا��د�دة ، " أ-	�م ا�زواج  � ا�(ر��� ا@�<��� : " �-�د  راج -��ن  1

  . 725، ص 1990ا����م ا�و��ط ،  2

  .  347، ص  1993ا����د  � ا@�<م وا���F ، دار ا�(روق ���(ر ، $�روت ،  3

  : �ن ا���س ��د ا��رأة  -10

و?ف ا��$���ت �ن إ��ج ا�"ر�و��ت  ��دة��رف �ن ا��;س  ���و?ف ا�دورة ا�("ر�� �"�>�� �$

  .ا!�5و�� و�-دث ھذا ��د &دم ا��رأة  � ا��ن 

، و$�د ذ�ك $ذأ ) ���  25(إن ��$� ا��%و$� ��د ا��رأة %ل إ�# ا�&��  � �ن ا������ وا��(ر�ن   

%ل �ن ا��;س ، و���� �<�طرا$�ت ا� #-دث  � �ن ا@���ب &ل در���� - �"ر�و��� ا�

�ر %$I ��$� ا���ل  � ��?ص ���ر ، و$ذ�ك ز�د ��$� ا��&م ��د ا��رأة 	��� ا?ر$ت ��ن ;ا��

  1) .  40( ا!ر$��ن 

11-  �  : أ�واع ا�'�و�

  : ��	ن &��م ا���و�� إ�# ?���ن ر>����ن وھ��   
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11-1  ���و�� ا
��"ر� :  

 ������ر ا�.�ة �.�"� $�دم ا�زواج ، وذ�ك �	5رة (روط"� -ول زوج ا���&$ل أو ر �"� �وھ� �ن ا

  2. ا�زواج ، و.�ل ا�2&<��� ، و?د 	ون ا�.�ة �ن ا��وع ا�ذي 2 �-ب -	م ا�ر�ل  �"� 

��ر�� 	ون دون ��وع ا�.رد !�� �Fوط�ت $ل ھ� �زو$� ��د�� �ن -ب ا�ذات   �إن ا��زو$� ا2

�نأي $����� و?وة ��ده وا�����ة $���ر���� ، �	� �$�ھ# $� أو �-� ظ ��# ر(�?� و����� و?و�  ا2 

�  3. ح ا�$�ل ، 	�� ��&د $�ض ا�($�ب أن ا�زواج �-د �ن -ر�� �ذ�ك ��زف ��� -# �$&# �ر

  

  

  

  

  

  . 127ص�ر�4 ��$ق ،" ا���و�� ���طر وأ�رار : " $���5 ا��را?�  1

2 $Dول : " -ور��  �لأ�، �ذ	رة �����ر �Dر ��(ورة ، 	��� ا���وم " وا?4 ا���و��  � ا����4 ا��زا>ري ا!�$�ب وا�-
  . 68، ص 2007ا������2 وا�2����� ، ?�م ��م ا�2��ع ، ����� ا��زا>ر ، 

��ل  3� �وز�4 ، ���ن ، " ��م ا���ع ا!�رة : " ��ر �.�  .  245، ص  2009، دار ا�(روق �

11-2  ���و�� ا<طرار� :  

�# ا�.�ة وا�($�ب ��# -د �واء ، �$$"� � 4�	ون �.رو�� �ن طرف ا��� ��&%د $"� ا���و�� ا�

 �� �&5 ، �����  1. �دة ظروف ا?%�د�� ، ا�

  :أ�1"ب ��
ر �ن ا�زواج  –12

�ظرا ��&دم ا�ظ�ھرة $�ن ا�زواج ��د ا��رأة 	�ن �ن ا�%�ب -%ر ا!�$�ب ا��ؤد�� �"� ،  .� -دود 

 ����  : ا�$-ث ار;��� إ�# ذ	ر ا��وا�ل ا�

  :�وا�.� ا��'.�م  12-1

��م ���ل �I ا��&���ت ،أ%$-ت  �	����$��ن  أ������د ا�.ا�.�ة  � ا����4،  .� ا�و?ت ا�راھن و�4 

�ف ا!طوار ا�درا����� �  �"����وا%ل  #�و%ول  ،ا�.�ة �5�"� �5ل ا�.� #��# ا������� ��"� و-

  .وھذا �ط�ب ��"�  رة ز���� طو��� ��� �ؤ�رھ�  � ا�.	�ر  � $��ء أ�رة  إ�# أ��# ا���و��ت
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$رو$ذ�	���%� ��د ا��رأة ،   ����ؤ�ر �ن ا�زواج �دى ا�($�ب  � �� �ا�درا�� �ن ا��وا�ل ا�

��م �ن ا!�$�ب ا��ؤد�� إ�# ار.�ع �و�ط �ن ا�زواج �د�"� ��$�� ا�� #�� �"��$?T  .2  

� �� ا�زواج  12-2��"�
  : ا��راط �وا��"ت 

$ر و��>ل ا@�<م ا����ل ا��"م وا!����  � $�ورة  �$�ن ا�����<ت 	ر ا�.��ت  ��دھن �

.�، و�ن �$���  ��� �����5 2 ��	ن ��2$�ها�رو������ وا����>� $�@Dراءات �ن (�%��ت �ذا$� 

&-5��  � ا�.�رس �&"�  � ا!�ر ا�وا?4 ، �"ن ا�-��ة ا����>� $�����دة ا����� ��د ا�.��ت �ر��ن  � �

�وق ا��"ذب وا��."م وھذا $ ا��ظ"را����ل،وا�(�%�� ا�&و�� ذو���دا 	ل ا�$�د �ن ا�وا?4 و ا��F� ا�

  .ا����ش 

  

  

1 $D�68ل -ور�� ، �.س ا��ر�4 ا���$ق ، صأ .  

  . 37، ص 1986، دار ا��(ر ��ط$��� ، $�روت ، " أز�� ا�زواج  � �ور�� : " $و��� ����ن  2

�ط$ق ��# ا�.ر��ن ا�ذ�ن �&د�ون  �� �$��D �ة %ورة �����5 �.�رس أ-<�"� وھ�	�5را �� �4 ا�.

أ�"ن ��د��ت �(رطن ا���ل وا���ه " ��ط$"� ، ھذا �� �و?�"ن  �  K ا���و�� ، �ذ�ك �&ول أ��4$ 

#�	ل ذ�ك �ط�ب  وا���%ب ا��ر�وق وا���	ن وا����رة ،  ��($�ب �ن ��ط�4 ا�ظ�رھ� !ن -%و�� �

����"ن ا����5� ��رھن إ�# ($I ا���و��  ���  1. ��� ا���ل إ�# �ن ا�����ن أو أ	5ر و$��

  : ا��)"2ة �� ا���ور  3 -12

�ف أ(	��"� �واء  ر.�عو$.�ل ا!و��ع ا����(�� ا�%�$� وإإن  � ا�و?ت ا�راھن �أ���ر ا��"�زات $�

رط (روط )� ��ن ذھب وأ�5ث ��ز��� و�<$س ، < ��	ن 	و�ن أ�رة دون ا�&��م $�&د ا�زواج ا�

	ل �� �د 4 ��زو�� و�ب و رھ� �ن $��"� ا��"ر ا�ذي ھو أ��س ا��"�زات و$ذ�ك ��	ن �ر�.� ��# أ�"

ا�&�وب و��س �و��� 	�� �ظن ا�$�ض �ن ا���س ، �ن �&ود و�Dرھ� (ر�� ��	ون ھد�� &رب $�ن 

	و�ن أ�رة ، أ%$I ا��وم �%در ا�ط"�د ا����� وا?%�دي ،  ��� $�د�� 	�ن ا��"ر ر�زا ���

 �!و���ء ا��وم أ%$-وا �ط��$ون $� 	;�"م ���رون $$��"م ، وا��رأة ��دھ�  � ھذه ا���;�� ��# ھ� 

�"  . رDم -%و�"� أ-���� ��# ("�دات ����  ا!��رة �	� 	ون أ-�ن �ن %د�&�
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$�ھ� ،أ��م ا!?�رب وا!%د?�ء  ��د ا!و���ء  ���2�Fت  � ا��"ور ��دم 	���ل �أ%$I �ودة $-�ث ��

���"� و��%�  ا��$ذول�ط��$ون $���2�Fت  � ا��"ور وھذا 	رد ا����ء �	��ت �����  إذ � ر$�� ا�$�ت و

  . "ذا �ز�د �ن (;�"� 

  :ر��"ع �#"��ف ا�'رس ا 4 -12

ن �	ون ا�-.ل ذا ��وى را?� �وا ق �4 ا��ط��ب أإن  � ا�و?ت ا�-��� 2 ��	ن ا�&��م $-.ل ز �ف دون 

ا�� �.ر�"� ا����4 ، ���رس �ط�ب أ�وال �Fط�� �.&�ت ا��"�زات ���رس �ن ?���ت -.<ت ، 

 ���  . أDذ�� ��و�� ،و-�و��ت ��%� ، �< �ن 	راء ا����رات ا�.

 ���طو$� و ��-.�� ��أ�رى �&راءة ا�.�-� وأ�رى ���ت وا-دة $ل و%ل ا!�ر ��دد ��"� ،  "��ك -.

�ز �ف ، و�	ل ��"� 	���."� وز��ر "� و�%�ر�."� ، 	�� أن -�ز ا��وادي ، ا�%�2ت أ%$I �رورة �

�%ر�� �رھ.� ، إ�� � إ�# أ�ذ ا�(�ب زو�� $��دا �ن ا���س ���د�R أ	5ر  ��� ���# $("ر ا���ل ، 

	���ف �� أ�زل ) $"� �ن ��ط�ن  �"�	 .2  

��: " �م أ��$4 �$د ا�-	1��  . 108ص 2006ا���و�� "دد ا!�رة ا��ر$��،دار ا�"دي ���(ر وا�وز�4،��ن �

  . 64،ص" �ر�4 ��$ق: " �%ط.# $و�.و(ت 2 

 :رھ1� ا�زواج  5 -12

�ة وان و�دت  ��ت ا�ط�ت ���"ن ا�-��� �ن  إن.�ا�زواج  � ا�و?ت ا�-��� أ%$I �(	ل ?�ق $����$� �

�2ظ�ر (ر�ك ا�-��ة ،وھ��ك  >� أ�رى -�ب أ�ف -��ب ��د�� �&دم إ��"� أي  ���<ل ا���رب ا�.�(

�ن أ طر ��#  $�د ا�%��م"ھن (�ب، -�ث أ	دت $�ض ا�درا��ت أن ا�.��ت أ%$-ن أ	5ر ط�$� و(��ر

 ��%$"4�  . �ن �م �	ن ��ھز �>� $���>�  �ن �ر��ن $� �"�� أ��"ن ���ع 	��� ���س ��# ���ن ا���

إن ا�رD$�  � ا�زواج ھ� �ن �<��ت ��R ا@���ن ،  �2�راض ��� �ن �Dر �ذر (ر�� ��ظ"ر 

��رن �و � �ن ا�زواج  �ن �ظ�ھر ا2�دال ا��.�� وا���و	� ، �ذ�ك ��د ا�	�5ر �ن ا�.��ت ا��وا;�

ا�ذي �-�$و�� أ�� ���ب �"ن -ر�"ن $��$�ره ��ن �&�� ��# ط�و-�"ن ، 	�� ��	ن أن �	ون ذ�ك 

 ���  1.�.(ل  � �ر$� ��$&� �

1� 1'ض ا-و��"ء �� إ1%"ء �1"��م  6 -12Aر :  

�	ن  � ان  � ا�و?ت ا�-��� و�4 ار.�ع 	���ف ا�-��ة، ��د  أن $�ض ا!�رى درس � #- �"��$

�د ���%ب ��ل و ر �&  أھ�"ن وأ�وا"ن  ��د ?وة ��("ن  	�� ���دھن  � إ����  "ن ا���&$ل �ن 
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 ��  : ا!�$�ب  � ذ�ك 	�5رة �ذ	ر ��"� �� �

�./ ا-�رة  12-6-1 �  : ا���%

�طر ا�	�5ر �ن ا�.��ت  � ��وات ($�$"ن !�$�ب ��"� ر ض ا��ط�ب ا�ذ�ن �&د�ون إ��"ن ، إذ 

 #�� �&.���ن ا��روج إ�# ا���ل �ن أ�ل -&�ق ذوا"ن وإ��� �ن $�ب ا�-��� إ�# راب ("ري ��.�

 �%��  . $�ت  � ظل و�ود ا���ھ�ت  � ا�ا!�رة $�$ب و �ة ا!ب أو ��زه ، أو �دم 	.��� �د�و�� 


د�� أ
وا��ن  12-6-2 :  

أ�� ا��$ب ا���5�  �	�ن  � ر���� ا�.�ة أ�وا"� وإ���"م وھذا ر$�� ��دم �	ن ا!و���ء �ن ر���� أ$��>"م 

�د ا�$�ت ا!	$ر ��ؤو��� أ�وا"� و$�$ب ظروف �"��� &	;ن 	ون ا�.�ة ھ� ا!	$ر و � $�ض ا!-��ن 

�# $�ن أ�وا"� أو ا�.%�ل � �����دم أ�وا"� و� �ا�وا�د�ن أو أن ا!م و �ت  ر ض ا!ب زو�R ا$�

ر$�"ن.  

  .84�ر�4 ��$ق ، ص : �$د ا�-	�م أ��4$  1

12-7 �  :وا�
�"ض ا�د
ل ظ"ھرة ا�1ط"�

$دو  � �دم -%ول ا�(�ب ��#  ر%� ��ل �-�ل أ�$�ء ، �����$ر ا�$ط��� �(	�� ا?%�د�� وا��

D<ء ا����(� ودھور ا�&درة ا�(را>�� ، �ن و�د طر�&� ����ل  �ن ا�د�ل ا��وا�4 إ�# إ�� �ا�زواج، 

  .�ن ا�زواج�ك ���4 �ذا�ذي �&��� �ن �Fط� �%�ر�ف و	���ف ا�ز �ف ،

  :أز�� ا��#ن  12-8

$ر ا��	ن ذو أھ��� 	$�رة  ��د ا����ل ا!���� �	و�ن أ�رة ، وذ�ك ��(W �ن طر�ق ا�زواج إ2 أن ��

���.�?م �4 �رور ا�و?ت -# أ%$I �(	ل ��>ق و�$ب  � �زوف  �ھذا ا!��ر أ%$I �(	ل ا��

ا�($�ب �ن ا�زواج ،و��%�  � ا�و?ت ا�راھن ، ��($�ب �.��ون ا�2&<��� وا��	ن ا���ص $�د 

  . ا�زواج ،وھذا .�د�� ���(�	ل ا���>��� �ن �"� و��ق ا����	ن ا��زا>ر�� �ن �"� أ�رى 
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��
� ـــ :  

�ظ�م -��� ا��.��� وا�2����� ، وھو (	ل  #�$ر ا�زواج �ن أھم ا��وا�ل ا�� ���دت ا@���ن ���

�ن أ(	�ل ا��<?�ت ا��(ر�� $�ن ا�ر�ل وا��رأة ، إذ $�# ھذه ا�روا$ط و &� ��&�م ا�د���� وا�&وا�د ا���>دة 

 4�  . � ا���

�	ن رDم ?دا�� ا�زواج ��� �-��� �ن ?وا�د �د�دة %-�� ، أ�<?�� و�Dرھ� ��# ا�.رد وا����4 ، إ2   

و�ط �ن ا�زواج �زا�د $.�ل � I$%رة ، إذ أ���ر �ن ا�زواج .(ت  � ا/و�� ا!;أن ظ�ھرة 

�ف ا��وا�ب ا�2����� وا2?%�د�� و�ا�5&� �� ، ا��Fرات ا�� طرأت ��# ا����4 ، و��ت �

 ��?>�  . ا������� ، ا�(ر��� و-# ا!

  




	ر وإھداء  ��	:   

ا���ر ا�ول وا���ر � �ز و�ل ا�ذي وھ�	� 	��� ا���ل ا��د�ر وأ	�ر �	� ا����ل 

 ��� إ#���" !	 �ده و	��ره ��،وو!�	� إ�� إ�#��ر ھذا ا��و'وع ،وأ�		� �

  . ��ھدا	� إ��"

� �� أ��ك إ�� ا�وا�د�ن ا��ز�ز�ن وا�� ا��وات وأ�	�*(م �أھدي ���/ ھذا إ�� أ.

� ا	��ز ھذا ا���ل �  . أ�/ وأ�	�*" و�ل �ن ���د	/ �

��� 1 �0و#	/ أن أ#�دم �����ر وا��ر!�ن إ�� �ل �ن ���د	� !/ إ#��م ھذا 

� و���#	� ا��ر�م وا��ز�ز و3دو#	 'وع وا���ر ا��ز�ل وا�0'ل ��ود ��2#�ذا��و

ا��	�رة ا�#/ �م ���ل ���	� �#و�(�#" و	�5* " ��� 1 أ	�� ���ذ�ر  ا���#ذة 

 ���ا��رام ا�ذ�ن را!�و	� !/ ���ر	� ا�درا�/  وأ5د�3*/ ا�ط��� و�ل ا�ط

 .،و5د��#� ا��ز�زة �درة

 ��/ ����ش ��� !�" �ن �د�ر و	�ظر و����د�ن   ��8	و��وأ��ر ا�ط�3م ا7داري 

��ا��#�ذة ����� و5د���ت #و#�� و رأ�(م ا�����دة ا�زھرة و ا�#ر��� �

و�3م �5� � 	وال ،ا���ر��ت !#� � ،5�� � ،أ��ل ،	ور�� ،��رة ،	����، 

� #��و	(م و#0(�(ما� وال ا�����5 وا��د	��  ���د��  �  . ��/ ����ش �

  

 

 

 

 �
  �زرق ���



 ا������

 

 

  :��د��

�� ����ق و��ظ ا���رار و�وازن ا��رد وا������ ،��ن 	��� ��ظم ����"ر ا�زواج �ن ا��ظم ا��  ���ل 

�� ا���ل  وا��#$�ل وا��-, ،#�$ وا�ط�*���'ا���($ت ا�����' و�&�ر #ل ��س "$��#ن ا�رو�  ���$�ظ 

ا��د�د �ن ا��وا4د ا���3' وا�����' وا��2�$��' ا1	رى  إ-$�'إ����$ ���. ��زو��ن ا����� "���' ا�و�د،

2 أن ��ظ� "9$ ا�زواج إ ا�� �ن ا1ھ��' ه ا�روا"ط ا���د�' ،�#ن "$�ر7م إن 7$"ت ھذ�ن �#ون  ا�� 

�?�رات �  �ظ$�� �ن ��ث  إ�<=�داثا���و2ت ا�;�$��' ،ا2(�3$د�' ، ا��2�$��' و��� ا���$��' أدت 

'��ج "�ن ا���$ء ��$ د�� ��&$ر ظ$ھرة �*	ر �ن ا�زوا�9$ ا��ن ، ا1�ر ا�ذي أذى  إ�� ا� �وا�"� ا��	�

�� ه ا�ظ$ھرةذ"9 ا�"$�;�ن ��ھ��$م� $9��  .���وى ا������ �$�' وا��رأة 	$3' و�ظرا ����$4, ا���ر�"' 

�  ا�?$�ب  �?�را ���وظ$ �ن ��ث ا��#$�' وا�دور "�د �$ #$�ت �ؤدى) ا��رأة(و��د �ر�ت ھذه ا1	�رة 

�  #و�9$ زو�' وأم أ3"�ت �  ا�و(ت ا�راھن �"�ث �ن أدوار �د�دة و���  �����ق  ���;لدورا وا�د 

وا���$�د ا�درا��' ��$ �#$�9$ �ن ا���$ح ا��-$ء 3ب $����دھ$ ��	��ف ا��وا;"$ت ذا�9$ �  ا������ "

  .ا��$م

ا�درا�' وطرح �ر-�' ا�"�ث �� ��د�د و#$ن ��ط�ق "�;�$ ��د�' أ�"�ت "�3ل ���9دي -م إ&#$��' 

ا���$ھ�م ا�1$��' �� ��ر��$�9$ ا�Gرا�4' وذ#ر أھ��' ا�"�ث ،  اظ$�' إ�� أھداف ا�درا�'   ا��  ��ف 

ا���9, ا��ظري ار�*��$ ي ��� ��ط�ق ا1و�� وا�ذأ�$ ا��3ل   ،وراءه  وا�دار�$ت ا��$"�' و��9, ا�درا�'

أ&#$�� ودوا��� وا2	��$ر ��زواج �� ذ#ر �ن ا�زواج و�طور �ن  أن �ذ#ر ��9وم ا�زواج وأھدا�� و

إ�� ��9وم �*	ر  أ�-$ا�زواج �  ا������ ا��زا4ري ،�ن ا��*س ��د ا��رأة  #�$ �طر(�$ �  ھذا ا��3ل 

ا��G�   وذ#ر أ�واع ا�زوا�و��9وم ا���$ة ا���*	رة �ن ا�زوا�و��9وم �*	ر ا�زواج �ن ا��$�ب 

�ف ا�درا�$ت   $ب �*	ر �ن ا�زواج ا��  �و3�ت إ��9$أ�" ھما���و�' وأ�	�  .  

أ�$ ا��3ل ا�;$�  وھو ا��$�ب ا����9  ��د -م �	��ف ا�Gراءات ا�����9' �ن ا���9, ا���"� ،ا1دوات 

  .و3ف و�"ر�ر ����$ت �رز و����ل ا���ط�$ت    ا����	د�' ،��د�د ا����' ،

 إ��و��$(&' ��$4, ا�درا�' ،أ����$ ا��و-وع "	$��' اظ$�' أ�$ ا��3ل ا�;$�ث �م ��� ����ل ا���$"�ت 

  .�9رس ا��را�� �� اG&$رة إ�� �	��ف ���ق ا�درا�'




	ص ا�درا�� �: 

��� وراء ��	ر �ن ا�زواج �دى ا�����ت ������ن ���د	ل ا��ظري ���"دف ا�درا��  راز ا���ب ا�

ا����/ل *+ �ظر��ت ا 	���ر ��زواج وھ+  �ظر�� ا��&��س ا��+ �.وم ,�+ *(رة أن ا��&��س ھو ا�ذي 

ا���س �4"م ��ض (1ر(�ء *+ ا�زواج وھو ��ل ا���س �1ور�� و2 �1ور � 	���ر  ���ر إ	���ر

  .1ر�ك ��1�8 	5�856 �7 	5�56"م

��� وراء ��	ر �ن ا�زواج �دى :  (�>�+ا�ط�.ت ا�درا�� �ن ���ؤل ر��6+ &�ء ����ھ+ ا���ب ا�

  ا�����ت ؟

@و/� ,���� ذات ���و��ت  20*+  وا����/�� إ,��د�� *+ درا���� ,�? ا����� ا��	��رة طر�.� <5د���

 8���������د��  ، و<د ا��	د���  *+ در���� ا���"B ا��&ر�+ ،  ا�/��و����"�  إدار��*+ <ط�,�ت  �	�وا�

��.رب أ(/ر �ن ا�وا<7 ا����ش ������ت وCرض  ار�����ا��	دامو(و���� �&�7 ا�����ت � ��ا��.�

و*+ ا�	�ر �و5��� إ�? ا�����ج أن أھم ا���ب ا��+ �.ف وراء ��	ر �ن ا�و5ول إ�? ا�"دف ا���1ود 

  :�@دد *+ ����+ �ا�زواج �دى ا�����ت 

  .��+ ا�����ت  /�ت ذوا�"ن �ن 	�ل �وا5�� ا�����م وا���(�د ,�? ا���ل أو2  /م ا�زواج  -

�����ت �Eر �ن �ظر�"م *+ إ	���ر ا�1ر�ك و -� +���إ�1رط"م ��و5��ت ار���ع ا����وى ا���

  .و&ب �و*رھ� *+ ا�1ر�ك (��	�ق  وا���(د ,�? ,�ل ا�1ر�ك 

�	�طب ا���طل ,ن ا���ل  -� �"�  .ر*ض ,�ل ا����ة �ن <ل ا�	�طب و,دم �.
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  :  ����د

�رات ا����� �� ���طرق إ�� ا�ط�ر ا����� ��درا�� وا�ذي   ��$د ا#����ء �ن ا���ب ا��ظري وا���

 ���$د ا��)ور ا,���� +� ا��)ث �و*وع ا�درا�� )�ث ��ط�ب &ل درا�� ��دا��� إراءات ���

 ��-�  . ���0د ا���)ث ��و�ول إ�� ���/. )-
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 ����	�
  ا��راءات : ا

راء أي درا�� 0���� أو �)ث 0��� و�ن أل ا�و�ول إ�� ا�)-�-� أو ا��رھ�� 0�� )-�-� �� وب �

ا���ع ���. وا*7 ���0د 0�� درا�� ا��6&�� و��6���� ، وذ�ك ����3 ��و�0 �ن ا�-وا0د وا,�ظ�� 

�� ا�و�ول إ�� )-�/ق )ول ا�ظ�ھرة �و*وع ا�درا�� �  .ا�$��� ا��� ��م و*$�� �

�$رف ا����. �:�� + " : 7������� �ن ا,+&�ر ا�$د�دة إ�� �ن أل ا��رھ�� 0���� +ن ا���ظ�م ا��)

  1" .�>�ر�ن )�ن �&ون ��� �0ر+�ن 

�و�0 �ن ا�$����ت ا�ذھ��� ا��� �)�ول �ن �?��� 0�م �ن ا�$�وم : "  و&�� 0ر+�� ��د��ن <را+��ز�

����� وا��:&د ���� �� ��  2" .��وغ ا�)-�/ق ا���و��ة �3 إ�&��

 .�����+����س  �ا��رB ل�رھ� و�)����� �ن أ�C� و�)�و�� �����-وم 0�� �3 ا������ت و������C و�دو

�ر ا�$وا�ل 0�� أ)داث ا�ظ�ھD:� �+و�$ر ��C�رة �)ل ا�درا�� ، و��دف إ�� ا���?ص ا����/. و�$ر+� &

  .ا�*�ط وا��)&م +� ھذه ا�$وا�ل وأ�*� ا����ؤ ���وك ا�ظ�ھرة �)ل ا�درا�� +� ا����-�ل 

 �����رھ� و�)��Cو� ��C��� # �-ف �0د �رد �3 ا������ت وا�)-�/ق �ل ��� إ�� ���Cوا�درا�� ا�و�

��&ن  #���?ص د#���� و�)د�دھ� ���� ��دف ا�و�ول إ�� ���/. ���/C��� و&�& �������ورة ا��� 0�

 �����$� .3 

 

  

�� ،  2، ط" ���ھ. ا��)ث ا�$��� وطرق ا0داد ا��)وث : " ��0ر �و)وش ، �)�د �)�ود ا�ذ����ت  1$��، ص  1999، د�وان ا��ط�و�0ت ا�

99 .  

0�� : " +ر�د�ر�ك �$�وق   2����� ا�$�وم ا#3 ، ��روت ، ����ن ، " �0د ا��رب ������ ��درا��ت وا��6ر وا��وز$��، ص  1985، ا��ؤ��� ا�

05 .  

�ق  3C6 د�(� " : ��0��� .  127، ص  2006، دار ا�6روق ، ��روت ، " ا����. ا�$��� ���)وث ا�

 

  

 �	��
  :��د�د ا
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  ���C� 3ردات ���C� 3*ل �و�3 ا����$�ت ا��درو�� أ��7 ا���)Dون # ���ط�$ون ا�-�م �درا�� �

ا��)ث ، �ذ�ك ا��0د ا���)Dون ���وز ھذه ا��$و�� 0�� طر�-� ا�$��� ا��:�وذة �ن ���3 ا��)ث ا�&�� 

  .وذ�ك ��-��م ��)و�Dم 

 ���0�� أ���  زء �ن ا�&ل ����ره ا���)ث ,ل ا�)�ول 0�� �����ت ��$�ق ��و*وع " و�$رف ا�$

��$ذر ا�)�ول 0���� �ن ا����3 �ر��� ، ��$�� ھ� ا�زء ا�ذي �ؤدي إ�� �$ر+� ا�&ل و��6رط  �D(�

��3 ا��)ث و��ر�ب ���0 ا�)�ول 0�� �����ت�� �(�(� ?�D�� ��D�� أن �&ون ����وا�ط�  +� ا�$

 ����و�0 ا��� ا���رت ���� ا�$���� �B?0 ت ���0 ذات�  1" . ا�$��� وا��و�ل إ�� ا�����

�و�0 �ن ا,+راد ����رة �ن ���3 ا��)ث " وا�ط?�B �ن ھذا ا#���0ر ، �$رف ا�$��� 0�� أ���   �

ا���د�ت �����ل  0�� أ�س 0���� وا*)� �:�ذ أ��� #�&6��C ���ءا 0�� �و0�� وظروف ا��)ث ، وBد

�� ا��)ث ا�$��� �2" .�0  

وBد ا��0د�� +� �)��D 0�� ا�$��� ا�-�د�� وا��� ���Dل +� ��و�0 �ن ا����ء ا�$��?ت +� ����ف  

��ت /��(I� �وان ا�وط���را+� ��د��ا�-ط��0ت ا�دار�� ، وا�ذي ��)دد �0رھن ����ن ا�زوا� ا�د

  .��:�ر �ن ا�زواج 

��م ا���)ث �����0ر 0دد �ن ا�)�#ت أو ا,+راد 0�� أ��س أ��م : " �-�د�� &�� �$رف ا�$��� ا B أ��� ��0

ب أن ����3 ھؤ#ء ا,+راد ��)--ون <رض أو �$ض أ<راض ا�درا�� ا��� ��-وم ��� و�ط��$� ا�)�ل 

��م+ �-Dوا��م وآرا/�م وا�Bأ �+ ��  3. " �در� �-�و�� �ن ا��و*و0

 

 

 

�� ، ا�زا/ر ، ص " ا��)ث ا�$��� +� 0�وم ا#0?م وا#���ل  ��.:" أ)�د �ن �ر���  1$��  . 197، د�وان ا��ط�و�0ت ا�

ودت 0زت 0طوي  2 " : ��،  2، ا�دار  1، دار ا�D-�+� ���6ر وا��وز�3 ، ��0ن ، ط" أ����ب ا��)ث ا�$��� ، ��Cھ��� أدوا�� وطر�B ا#)��/

  . 93، ص 2007

�ق  3C6 : " �)�د��ا��)ث ا�$ ��0����� #0داد ا��)وث ا#  .11، ص 2007، ا#�&�در�� ، ا��&�ب ا���$� ا�)د�ث ، " � ، ا��طوات ا����
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  :ا
��	�� ا
����د��

0�� +�$رف 0�� أ��� طر�-� �ن طرق ا��)ث اد�$��ر ا��-���� ا,���ة ا,&Dر 6�و�0 +� ا��)وث ا#

��� �B?0 �3 ا��دف ا��ر�وم وBد ا��0د�� +�  ا�$��� و�$��د 0�� ا#���ل ا���وي �ن أل �$ط��ت

0ط�ء ا���)وث در� �ن ا�)ر�� ��و�ول إ�� ا��دف �� ا��-���� ا��و�� ا��� ���M� 7ا�$�ل ا���دا�� 0

���  1.ا�ر/

�ن ا���)ث �ن �� و�6ص أو أ��6ص آ�ر�ن �ن �� أ�رى ،��رض � �وھ� �)�د�D أو )وار �و

وا�)وار ��م �0ر طرح ��و�0 �ن ا,�/�� �ن ا���)ث ،ا��� ��ط�ب �3 ا��$�و��ت ا�?ز�� ���)ث ، 

�ن ����)ث ���� �ن ا,��6ص ا��$��0 ���  2.ا�

  :ا
درا�� ا���ط���� 

�Bل ا�-��م ��ذه ا�درا�� ���B أو# �درا�� ا��&�6+�� +� ا���دان ا��راد درا��� ، و�*��ت ھذه ا��ر)�� 

�م ا��-���� ول �طوة +� ا�$�ل ا���دا��ا��� ��Dل أ ا#��&�6+��ا��-��?ت &(�� ����B وھذا �$د،  

�ر ا��ؤال رBم �� ���ط�وب ا��ا��ن  ��ھو،�5ن طرف ا,���ذ ا��6رف و�$ض ا,���ذة ،ا�Bرح 0�

�ر ھل �ك إ*�+�ت ؟ ا,�����زواج +� �ظرك؟ وإ*�+�  �ؤا,ا��ن ��زواج +� �ظرك؟وا���دا�� ��� 

و&�ن ا��دف �ن ذاك �$ر+� �وا+ق أ�/�� ا��-���� �3 ��ھو �وود +� ا���دان وا&��6+� �وا�ط� ا#)�&�ك 

  .���وا3B ا��$�ش 

  :����ت ا
درا��

 :+� �� ھذا�#ت ��درا��،+��D�ت ��#ت ا�درا�� +� �)���ط�ب &ل درا�� ��دا��� و*3 )دود و�

  .ا���ل ا��&��� ا�ز��� ،ا���ل ا��6ري ،ا���ل 

  

1-���� ا��)ث +� ا�$�وم ا������� �در���ت 0����،ا�زا/ر،دار ا�-��� ���6ر ،�ور  .61،ص 2004:�رس،���

 .   �62ور�س أ�رس ،ا��ر��C� 3 ،ص - 2 

  

��رى
 :ا
���ل ا
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��ط�ب ��� �)د�د و)دة �$���� ،وBد ا��ر�� ��و�0 �ن  �0���راء �)ث ��دا�� )ول �و*وع ا�

��  ���20 �0��C وBد Bدر 0دد ا���)و�Dت ب  إدار��ا�$��?ت +� Bط��0ت ����� ذات ���و��ت �$�

�C����.  

 �  :ا
���ل ا
ز�	

  .و0�ن أ�� دا�ت ا��-��?ت   �����2013/2014و�م ا�درا��  �6ر أ+ر�ل �?لأر�ت ا�درا�� 

����
�ا	� �
: 

���م  ��� ��  .أر�ت ا�درا�� ���Dو�� �)�د �و�د�ن )��� ����ش  و��د�� )��� ����ش  و#

  :ا
�د�ل ا
	ظري 
!درا��

�س ھ��ك �ظر��ت ��طرق �6&ل ���6ر ��و*وع ا�درا�� و�&ن ��&ن ���<� �ظر�� �����ب وا#����ر �

 ��ا#����ر +� ا �زواج  و*وع ا�درا�� +�� �ظر�� �ن �ظر��تا����س ��-رب �3 ���زواج �د �ظر

  .وھ� ��6ل 0دة 0وا�ل ���� 

�ن )�ث ��6رك &ل &��-وم ھذه ا��ظر�� 0�� +&رة أن ا#����ر ��زواج ����د 0�� ����6 و���Dل ا�6ر

�س وا��ن وا��ون وا����وى ��& ���Cوا�� ��+�-Dوا� ��0���وا)د �ن �����6 +� ا�$د�د �ن ا�$وا�ل ا#

1.ا��$���� وا#���Bدي وا���ول 
 

�� ��زوج ��6���،وأن ا����س ھو ا�ذي ��Cر ا����ر ا���س و�ر�&ز ھذه ا��ظر�� 0�� +&رة أن ا��6

�$*�م ��$ض &6ر&�ء +� ا�زواج، أي ����6 و���س +� ا����/ص ،أي �&ون ھ��&����6 ��ن ا�6ر&�ن 

��،+� ا�د�ن ،ا��س ،وا����وى ا#���0�،وا#���Bدي و+�   ا��ن ،وا��$��م وا�)��� ا�زوا

��ر 6ر�ك �����6 ���/�� �:����و��&��� �$ر�ف ا�زواج ا�����س ��# ��ل ا���س 6$ور�� و# 6$ور

  3�.2 ���/��م 

" &و+ر" &�� ��&ن ���� ا#��$��� ��ظر�� ا�-��� ا��� ��ط�ق 0�� درا���� و�ر3 ھذه ا��ظر�� إ��

ك ا��ظر�� +� +&رة  ا�-�م ا���6�� وار���ط�� ��#����ر ا�زوا� و�ر�ط )�ث ����ور ��" 6�زج"و"

0�� �ذ�ك &�ن "�� ��ظر�� ا����س +�-ول �ظر�"&و+ر"���أ�� ��� &��ت ا�-�م �&��ب �وا�ط� ا���رة ا#

 �+ �*������6ون أ،��0�������م ا#C�� م ،أو���/��ن ا,ر7 أن ا,��6ص ا�د�ن �����6ون �ن )�ث �

��� ������� ��م B ���� ��0 3.)&��م 



 ا��� ا���
�                                                                           ا���
	 ا������ 
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 .06ا#���ع ا�$�/��،&���اQداب،دار ا�و+�ء �د��� ا�ط���0 وا��6ر،ص  ف ا�*�0،3�مو�0د ا�رؤ -1

 .52،ص ��1977طC� ا��������،ا�زواوا,�رة،�&��� 0�ن ا��6س ،ا�-�ھرة،-2

 .�008د ا�رؤوف ،�Cس ا��ر3،ص -3

  

  

�$��: 



 ا��� ا���
�                                                                           ا���
	 ا������ 
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ا��$ر�ف ��-��� �$د ا#����ء �ن ا���ب ا����� ا�ذي �م +�� و�ف و��ر�ر ���. �3 ا��$ط��ت �ن 

�ل ا��-��?ت  �(�� �-�ا��-���� و�)د�د ا�$��� و��ر�ر �-���ت +رز و�)��ل ا����/. ���طرق إ�� ا��Cل ا��ط�

����6Bو0رض ���/. ا�درا�� و���. 

 


