
 

. انبحذ . يفٕٓو انزاث انًشٚط فٙ انزذ٘ حًٛذة األٔساو أَزٗ انكباس ابخذاء. 4102 تعانسا، سفٛقت َاٚهٙ، 

اإلساليٛت انحكًٛتجايعت انفٙ  ٛتكهٛت عهى انُفسان  (UIN)  يٕالَا يانك إبشاْٛى ياالَج. انًششف: صُٚم

انًاجسخٛشحبٛب،   

انحًٛذة نهًشأة، بذاٚت انكباس: يفٕٓو انزاث، أٔساو انزذ٘ انشئٛسٛت كهًاث ان   

أٔساو انزذ٘ انحًٛذة ْٕ يشض يخٛفت نهُساء. عُذيا حكٌٕ انًشأة انفشد ال ححصم عهٗ انًعهٕياث انصحٛحت 

حٕل أٔساو انزذ٘ حًٛذة يٍ رٔ٘ انخبشة، ٔسٕف ٚؤد٘ إنٗ حفسٛش خاطئ. بانُسبت نهُساء، ٔانصذٔس ْٙ 

فسٛت انخاصت نكم ايشأة. بذاٚت األفشاد أكزش َعجا باسخخذاو األععاء انجُسٛت انزإَٚت، ٔنٓا يعُاْا انُ

انًعهٕياث انخٙ نذّٚ، نى ٚعذ ألَفسٓى، فئَٓى ٚسخخذيٌٕ يا ٚعشفَّٕ نًطاسدة انٓذف، يزم يُٓت ٔانخعهٛى 

، انُساء انهٕاحٙ حعشظٍ أٔائم يشحهت انبهٕغ انخحٕل يٍ انًادٚت ٔاالجخًاعٛت ( 756: 4112) ففهٛا  ٔاألسشة

هًٛٛت. يفٕٓو انزاث عٍ طشٚق كاسل سٔجشص ْٙ حانت انفشد فٙ انًُط انحانٙ يٍ حصٕس انًُظًت ٔانخع

  .ٔيخسقت. ًٚكٍ نألفشاد فٓى األشٛاء ٔانخبشاث انخاسجٛت، ٔإعطاء يعُٗ عهٗ حذ سٕاء

ْذفج ْزِ انذساست إنٗ ححذٚذ كٛفٛت أٔائم انًشظٗ اإلَاد انكباس ٚعإٌَ يٍ أٔساو انزذ٘ حًٛذة جعم 

شعٕس بٓا يفٕٓو انزاث. انٓذف انزاَٙ ْٕ ححذٚذ عهٗ يفٕٓو انزاث بعذ حكى حعاَٙ ٔسو حًٛذ فٙ انزذ٘. ان

باإلظافت إنٗ رنك، يٍ انًخٕقع أٌ ْزِ انذساست ًٚكٍ أٌ حسٓى فٙ عهى انُفس انشخصٛت فٙ بذاٚت يشحهت 

او انزذ٘ حًٛذة أٌ َشٖ يشة انكباس يٍ يفٕٓو انزاث، ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يشجعا نألفشاد انزٍٚ ٚعإٌَ يٍ أٔس

  .أخشٖ نّ يفٕٓو فٕائذ ْزِ انبحٕد

انطشٚقت انًسخخذيت ْٙ صفٛت انبحٕد دساست حانت انُٕعٛت. جًع انبٛاَاث يٍ خالل انًقابالث ٔانًالحظت 

ٔانٕرائق. ٔكاَج انًٕظٕعاث انخٙ اسخخذيج فٙ انذساست انًشظٗ يٍ انُساء، يع ظٕٓس أٔساو انزذ٘ 

خٙ نى حسذد إصانت انٕسو انزذ٘حًٛذة انكباس ان .  

ُخائج ْزِ انذساست يفٕٓو انزاث انُساء انبانغاث فٙ ٔقج يبكش حخأرش انزذ٘ أٔساو حًٛذة دائًا حجشبت حغٛٛش ان

يفٕٓو أَفسٓى حخٗ بعذ بذء قبم انًحكٕو انًذاٌ. ٔٚخأرش انخغٛٛشاث فٙ يفٕٓو انزاث يٍ خالل عذة عٕايم، 

نعٕايم انذاخهٛت انخٙ حؤرش ْٙ انٕٓٚت انزاحٛت، ٔانجٓاث انفاعهت انزاحٙ، ٔقبٕل ْٔٙ انذاخهٛت ٔانخاسجٛت .. ا

انزاث،. انعٕايم انخاسجٛت انخٙ حؤرش ْٙ انُفس انًادٚت ٔانًعُٕٚت األخالقٛت انزاث، انزاث األسشٚت، انزاث 

زاث انسهبٙاالجخًاعٛت. ُٔٚقسى يفٕٓو انزاث أٚعا إنٗ قسًٍٛ أشكال إٚجابٛت يفٕٓو انزاث ٔيفٕٓو ان . 

 


