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لذ م٣هضا لُلبت الٗلم ألحل التزوص باإلاٗاٝع الؼواًا ال٣غآهُت ٧اهذ وماػا 

ُت  ُت وج٣ٟه في الضًً،ٞا٢با٫ الُلبت ٖلى الؼواًا ًجٗلهم ًتزوصن بث٣اٞت قٖغ الكٖغ

ت ؾحر الحُاة و ألانى٫ التي ًيبغي أن جبنى ٖليها،٣ٞض ؾٗذ َاجه  لهم إلاٗٞغ صًيُت جَإ

ت الخدلُلُت ئلى جىيُذ الضوع الظي جلٗبه الؼواًا في ٚغؽ ال٣ُم  الضعاؾت الىٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت. ت الؿامُت لضي َالبها اإلابيُت ٖلى أنى٫ الكَغ  التربٍى

ت ز٣اُٞت حٗمل ٖلى   زلهذ هخاةج الضعاؾت ئلى أن الؼواًا مإؾؿت جغبٍى

ئوكاء حُل مخمؿ٪ بال٣ىاٖض الضًيُت ،باإلياٞت ئلى أن حٗؼػ لضي الُلبت ٢ُم الضًً 

 ماهت .ؤلاؾالمي اإلابني الؼواًا  ٢ُم الهض١ وألا 

ت. ؛جغبُت ؛٢ُم ؛: ػواًااليلماث املفخاحيت  ٢ُم جغبٍى
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 ملذمت: .1

ت بىحىص أهىإ مسخلٟت مً صوع   جخمحز ٧ل مى٣ُت مً مىا٤َ الضولت الجؼاةٍغ

ت ت والتي مً بُنها هجض الؼواًا ال٣غآهُت التي حٗض مً بحن مهاصع اإلاٗٞغ  الٗلم واإلاٗٞغ

ا حٗلم  ؤلاوؿاهُت ومغ٦ؼ الخ٣اء الٗلم والٗلماء،٨ًثر الحضًث ًٖ الؼواًا ال٣غآهُت باٖخباَع

ض مً ز٣اٞخه الضًيُت  غفي ال٩افي في ٖلى ًض مكاًش ًخمخٗىن بالؼاص اإلاٗالُلبت اإلاٗاٝع وجٍؼ

له أنى٫ الضًً وألاصب ت وآلازغة خُث  ممما ًَإ للخىى في مؿاء٫ الحُاة الضهٍُى

ت بالٟخىي اإلاسخلٟت ل٣ًاًا الاحخماُٖت اإلاٗاقت مً َال١ وػواج ًهبذ الُلبت ٖ لى صاٍع

ت ٦ُُٟت ؾحر  ُت حؿمذ لهم بمٗٞغ ومحرار ... ُٞهبدىن ًدملىن ز٣اٞت صًيُت قٖغ

 الٗال٢اث الاحخماُٖت والًىابِ التي حؿحر ٖليها.

ٞبالٗىصة ئلى الحضًث ًٖ الؼواًا ال٣غآهُت هجضَا اهدكغث بهىعة ٦بحرة في 

ت ال٣ٟه مى٣ُت  ت الضًيُت ومٗٞغ جىث خُث أنبذ الُلبت ًتهاٞخىن ٖليها لخٗلم اإلاٗٞغ

ٞالش يء الظي حٗلها ملخ٣ى للٗلماء والٗلم ٞهي جخمحز بىحىص مكاًش أحالء  وأنىله،

ًخمخٗىن بث٣اٞت ٖالُت جخًمً ال٣ٟه والضًً وال٣ُٗضة وما ًغجبِ بها مً مؿاةل 

ت ئ ُت.لظا ٣ٞض َضث َظٍ الضعاؾت الىٍٓغ ت الضوع الظي جلٗبه قٖغ لى الؿعي وعاء مٗٞغ

 Quranic angles were and still are a destination for 

students of science in order to provide legal knowledge and 

understanding in religion, so the students' appetite for the corners 

makes them provide a religious legal culture that qualifies them to 

know the course of life and the origins that should be built upon, 

this analytical theoretical study sought to clarify the role played by 

the angles in implanting The high educational values of its 

students based on the principles of Islamic law. 

Key words: angles, values, education, educational values, 

education. 
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الؼواًا في وكغ الٗلم والحٟاّ ٖلى ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وحٗلُمها بُغ١ الصحُدت بُٗضا 

ًٖ الخُٝغ والؼال٫،ٞهظٍ اإلاضازلت ؾىٗخمض ٞيها ٖلى َغح اإلاٟاَُم ومىايُ٘ التي 

اًش ٌؿٗىن جضعؽ في الؼواًا وط٦غ الىبٙى الٗلمي الظي اهدكغ ٞيها مً زال٫ بغوػ مك

ُت.  لكغح ال٣ُٗضة وجأنُل اإلاؿاةل ؤلاؾالمُت والكٖغ

  :مذخل مفاهيمي حٌى الضوايا .2

 :مفهىم الضوايا 1.2

ت احخماُٖت ألنها ججم٘ ٖضص مً الُلبت ًخجمٗىن ٞيها          ت مإؾؿت جغبٍى حٗض الؼاٍو

ت لظا ٣ٞض وعصث ٖضص مً الخٗاٍع٠ خى٫ مٟهىم الؼا ت والتي ألزظ الٗلم ًٖ قُش الؼاٍو ٍو

 منها :

مإؾؿت طاث جىحه صًني احخماعي وز٣افي حؿعى ئلى جد٤ُ٣ مهام ٖضًضة ،ٞهي م٩ان 

 اللخ٣اء َلبت الٗلم.

ت م٘ َلبتهم ل٣غاءة ألاوعاص ٞهي مإؾؿت  هي طل٪ اإلا٩ان الظي ًجخم٘ ُٞه قُىر الؼاٍو

ت صًيُت خي،جغبٍى  (.97،م 1997) الجمُٗت اإلاٛغبُت للبدث الخاٍع

 مفهىم الضاويت:طشوحاث حٌى * 

 الطشح املؿاسبي:-

ت مإؾؿت طاث جىحه عوحي وصًني احخماعي جخًمً ٖضص مً الٛٝغ ال٨ثحرة  الؼاٍو

ذ لىالي مً أولُاء هللاجدخىي ٖلى ٚٝغ للهالة جخًمً  واإلاسخلٟت،  مدغاب ويٍغ

ٝغ مسههت  الهالححن نهُ٪ ًٖ وحىص م٩ان لخضاعؽ ال٣غان وم٩ان أزغ لخدُٟٓه، ٚو

ً  لخضَعـ الٗلىم هي الُٗام وجسٍؼ اإلاسخلٟت وباقي مً ٚٝغ ٞهي مسههت للُلبت َو

م مً اإلادخاححن حَر ت مً ٖبري ؾبُل ٚو ٝغ مسههت لًُٝى الؼاٍو غ اإلائىهت ،ٚو )ؾٍغ

 (.29وآزغون،ب ؽ،م 

 الطشح الششقي:

ت هي ٖباعة ًٖ مسجض نٛحر أو مهلى  ( .55)جُاح،بً حٗىان،مباإلاٟهىم الكغقي الؼاٍو
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 ضوايا : جاسيخ وشإة ال  2.2

ألنها ْهغث في باصب ألامغ هغث مىظ ػمً بُٗض الؼواًا لم ج٨ً ولُضة الُىم بل ْ        

ى التربُت والخث٠ُ٣ ،في  جدذ مؿمُاث مسخلٟت ل٨نها ٧اهذ تهضٝ ئلى هٟـ الضوع أال َو

)وؿِب،ب ؽ،م البضاًت ْهغ بما ٌؿمى"الغباَاث" زال٫ ال٣غن الثالث ٖكغ للمُالص 

ت ًغحٗه البٌٗ ئلى ال٣غن الغاب٘ الهجغي بالخدضًض  ،ومً حهت أزغي (28 ٧ان ْهىع الؼاٍو

باإلاٛغب الٗغبي ؤلاؾالمي،ئال أن اإلاإعزىن اإلاكغ١ أقاعوا ئلى أن بٌٗ زلٟاء ؤلاؾالم 

حن بُىجا له٣ُت باإلاسجض ألحل الخٗبض والهالة والٗباصة  ألاواةل قُضوا لبٌٗ اإلاخهٞى

خ٩اٝ ولخأمل والخ٨ٟحر،خُث ٧اهذ ا ت حؿمى والٖا ا َإالء اإلاخهٞى لبُىث التي ًغجاصَو

ت باإلاٟهىم الحضًث، أما باإلاٛغب ال٨بحر لم جٓهغ الؼواًا ئال بٗض  "الخى٣اٍ"بمٗنى الؼاٍو

يُىن ٣ٞض أَل٣ىا 5ال٣غن  ٌ التي خملذ في البضاًت اؾم "صاع ال٨غامت"،أما في الٗهض اإلاٍغ

خُث ؾٗىا في جىُٓمها ٖلى اؾم الؼواًا "صاع ال٠ًُ" خُث ال٢ذ اؾخدؿً اإلالى٥ 

ا زال٫ ال٣غن  َغ ٌ ٦ثر ٖضص الؼواًا وبالخهىم في 11و15ٌ ،وبدلى٫ ال٣غن 8-7وجٍُى

ت ت الضاللُت والٟاؾُت والىانٍغ  (.354-353)ال٣ٗبي، م م اإلاٛغب ألا٢ص ى ٧الؼاٍو

 وظائف الضوايا بين الخثليف والخػليم: 3.2

 الىظيفت الذيييت: 1.3.2

      ُٟ ت الضًيُت باإلاغجبت ألاولى مً زال٫: "بلىعة الؼواًا خُاة صًيُت جُل٘ الؼواًا بالْى

حماُٖت مىٓمت باخ٩ام وق٨ال مً الخ٣ىي اإلاىهجُت الغامُت ئلى الخالم 

اإلاؿخ٣بلي...ُٞلما ٧اهذ الؼواًا أما٦ً ؾامُت للغوخُاث ؤلاؾالمُت و٢ض ؾاَمذ في 

قي في ألاوؾاٍ ئقاٖت ئخؿاؽ صًني ٢ىي مً باب الحغم الضاةم ٖلى الؿمى ألازال

 .ؤلاؾالمُت"

 الىظيفت التربىيت والخػليميت: -ب

ت حٗلُمُت ؾىاء في جىُٓمها الظي ًًم ٢اٖاث زانت         ت مإؾؿت جغبٍى حٗض الؼاٍو

ت التي جخمثل في الُالب والكُىر للخضَعـ أو مً زال٫  بالخضَعـ، ا البكٍغ أو في ٧ىاصَع

ٗت ٖلى الٗمىم.بغامجها التي جغ٦ؼ ٖلى خٟٔ ال٣غان والؿىت ا لىم الكَغ ت ٖو  لىبٍى
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ت وطل٪  حٗض التربُت الضًيُت والخىحه ال٣غآوي مً أولى اَخماماث الؼواًا في الٗملُت التربٍى

بٛغى حٗضًل الؿلى٥ ..وجد٤ُ٣ اؾخ٣غاع هٟىؽ اإلاغا٣َحن وتهظًبهم بال٣ُم 

هم الُىمي..٦ما أهه في اإلاجا٫ الخٗل ُمي أًًا ال٣غآهُت ..ألامغ الظي ؾِى٨ٗـ ٖلى جهٞغ

ً في الؼواًا ٞالُالب ٌؿحر ٖلى  هجض أن التربُت اإلاضهُت أزظث ٢ؿُا واٞغا مً الخ٩ٍى

ت مًبٍى حضا بجملت مً ال٣ىاهحن ٧اخترام الى٢ذ واإلاىاُٖض ،وأصاء  هٓام صازل الؼاٍو

ا)باقُش، حَر غؽ ٢ؿم الٗمل الخُىعي ٚو ت ٚو  الٟغاةٌ وج٣ضًم الخضماث صازل الؼاٍو

 .(97م  ،2515بً زالض،

 :ايا ؤهىاع الضو  4.2

 َىا٥ زالر أهىإ للؼواًا واإلاخمثلت ُٞما ًلي:     

 ٌ  الضوايا املشيذة:-الىىع ألاو

ت    ذ مً َٝغ مإؾـ الؼاٍو ا ٖلى اقتًر وجخمثل في الؼواًا التي جم بىاَؤ

ا ٢غب مضًىت جمىُُِ،خُث  ت ؾُضي الب٨غي التي جم بىاَؤ ت أو ال٣هغ ٦ؼاٍو زاعج ال٣ٍغ

هٝغ زغاج أمال٦ها ٖلى أبىاء الؿبُل. ًمثل َظا الىٕى لبُت ٍو  ألٚا

 الضوايا راث ؤمالن: -الىىع الثاوي

ًخىاحض َظا الىٕى مً الؼواًا صازل ال٣هغ بمٗنى أن أمال٦ها جب٣ى صازل ال٣هغ وزاعحه 

هٝغ زغاج أمال٦ها ٖلى أبىاء الؿبُل. ت ٦ىخه ٍو ت مىالي ئؾماُٖل بؼاٍو  مثل ػاٍو

 ن داخليت وخاسجيت:صوايا بإمال -الىىع الثالث

ًمخل٪ َظا الىٕى مً الؼواًا أمال٥ صازل ال٣هغ وزاعحه وهي مسههت لُلبت الٗلم   

ت ٦ىخت ت أخمض الغ٢اصي بؼاٍو ،م 1971)الؿُُٟي،في اإلا٣ام ألاو٫ زم أبىاء الؿبُل ٦ؼاٍو

18.) 

 . ماهيت الليم:3

 مفهىم الليم: 1.3

 ل٣ُم والتي منها ما ًلي:َىا٥ ٖضص مً الخٗاٍع٠ التي جُغ٢ذ إلاٟهىم ا     
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ها ت مً الٟلؿٟاث، فلذي ٌٗٞغ اإلاباصب  والاٞتراياث، اإلاٗخ٣ضاث، بأنها"مجمٖى

والخى٢ٗاث، والاججاَاث و٢ىاٖض الؿلى٥،التي جغبِ أي مجخم٘ في ق٩ل وخضة 

 .(115،م 2553)ٖضون،مخماؾ٨ت"

ت مً ألا٩ٞاع والخبراث والخجاعب،- ظي  ًإصي ال يءالش  ال٣ُم هي خهُلت  جٟاٖل مجمٖى

 (.38،م2515)ُٚار،ئلى ئًجاص وؿ٤ مً ألاخ٩ام وآلاعاء الثابخت
ت ألاَضاٝ الاحخماُٖت والىماطج  ها الض٦خىع هانغ ٢اؾُمي ٖلى أنها"مجمٖى ٗٞغ َو

ت والٗضالت  اإلاخًمىت في ز٣اٞت ما جدضص ما َى صحُذ  وما َى  زُأ منها ٢ُم الحٍغ

 (.156م  ،2511)٢اؾُمي، والخًامً"

حهت أزغي حٗض ال٣ُم جل٪" اإلاٗخ٣ضاث التي ًخمؿ٪ بها ؤلاوؿان باليؿبت و مً       

 للىؾاةل والٛاًاث وأق٩ا٫ الؿلى٥ اإلاًٟلت باٖخباع أنها جىٓم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت،

وجىحه اإلاكاٖغ والخ٨ٟحر واإلاىا٠٢ والخهٝغ والازخُاعاث والُمىخاث وآلاما٫ ،وجدضص 

ت ؤلاوؿان ومٗنى وحىصٍ" ت زبراٍَى  .(665،م 2515ء ٖغب في ٖلم الاحخمإ،)مجمٖى

الليم هي مجمىغت مً املػخلذاث والعلىواث التي جىجه ظلىن إلاوعان للمفاضلت  

إ ،فهي بين غذد مً ألاشياء وحػمل غلى إسشاد إلاوعان إلى ما هى صىاب وما خط

للحافظ غلى هيان املجخمؼ وفم ضىابط ومػخلذاث مشؾىبت لذي  بزلً حػمل هأليت 

 ؤفشاده.

 خصائص الليم: 2.3

ا جغجبِ باإلوؿان واإلاجخم٘ هجض       َىا٥ ٖضص مً الخهاةو التي جمحز ال٣ُم باٖخباَع

 ما ًلي:

 .ال ًم٨ً ٢ُاؾها ٧اإلاىحىصاث ألنها جغجبِ باإلوؿان 

 .م٣ٗضة ٞلم ًم٨ً صعاؾتها صعاؾت ٖلمُت 

  ًجسخل٠ مً شخو ألزغ باليؿبت لحاحاجه وعٚباجه وجغبِخه و ْغوٞه  لظا وم

 ػمان ئلى ػمان ومً م٩ان ألزغ لظا ٞهي وؿبُت.
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 .ا أو جسً٘ لها  جترجب ُٞما بُنها جغجِبا َغمُا ،ئط تهُمً بًٗها ٖلى ٚحَر

 .جإزغ ال٣ُم في اججاَاث وآعاء وأهماٍ الؿلى٦ُت لألٞغاص 

  ىبت ت لضي أٞغاص اإلاجخم٘ ومٚغ حكب٘ خاحاث الىاؽ ألنها مٗغوٞت ومألٞى

 احخماُٖا.

 م م 2555) الٗمُان،ملؼمت و أمغة ،٦ما أنها جٟغى وجدغم حٗا٢ب وجثِب ألنها،

258-259). 

 مىىماث الليم: 3.3

 املىىن الػشفاوي: 1.3.3

ًخًمً َظا اإلا٩ىن ؤلاإلاام بسهاةو ال٣ُم وبما ًيسجم أو ًدىافى مٗها، ئط أهه  

ال ًم٨ً أن ج٩ىن أي ٢ُمت يبابُت ٚحر مدضصة اإلاٗالم ألن طل٪ ؾُجٗل الٟغص ًدُه بحن 

دت ،وهجض طل٪ أًًا باإلا٣ابل ٖىضما جخضازل ٖ ضص مً الازخُاعاث وهي ويُٗت ٚحر مٍغ

ت الهالح مً الُالح  سخلِ الهالح بالؿيئ مما ًجٗل مً ٚحر اإلام٨ً مٗٞغ ألامىع ٍو

ت   .وحؿمى َظٍ الىيُٗت بالالمُٗاٍع

اهُت  الاحخماُٖت ٖلى خض حٗبحر ٖلماء الىٟـ هي آلُت حٗخمض ٖلى ال٣ُم ٧ىؾا ةل الٗٞغ

 اإلا٣اعهت والخهي٠ُ والٗؼو.  

 املىىن الػاطفي: 2.33

ًٓهغ البٗض الىحضاوي  في الخهٝغ واإلاُى٫ يمً  الحُاة و٦أنها مىحهت ٞٗىضما       

ٗىص طل٪ ئلى أنها جغسخذ مىظ  هخهٝغ ال ه٩ىن صاةما واٖحن بخأزحر ال٣ُم في طواجىا َو

ٞمً  ًدضر الاعجُاح ئلى ه٣ًُه،الُٟىلت في خُاجىا ُٞدضر الاعجُاح لهظا الؿلى٥ وال 

حهت "ماًغػ" بحن أن َىا٥ وحىص جُاب٤ بحن البٗض ألازالقي والبٗض الىٟس ي لل٣ُم ئط أن 

 .الًُٟلت جبٗض الاعجُاح في الىٟـ ٚحر أن الغطًلت جثحر ال٣ل٤
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 املىىن الىفعي: 3.3.3

الى أن ال٣ُم  ًخمثل َظا اإلا٩ىن في ؾهىلت الخٗامل بحن الىاؽ وؾبب طل٪ ٌٗىص        

جمثل ٢اؾما مكتر٧ا بُنهم .ٞال٣ُم ال ًم٨ً ٞهلها ًٖ الحُاة الاحخماُٖت وئٟٚا٫ 

ٖال٢تها بما جد٣٣ه مً أَضاٝ ومىاٞ٘ مً أَمها جِؿحر الِٗل اإلاكتر٥ ئط هجض الٗالمت 

 (.14-13،م م 2519 )الىهغاوي، ابً زلضون ًظَب لل٣ى٫ أن الٗض٫ أؾاؽ الٗمغان

 جصييف الليم:  4.3 

 ال٣ُم ئلى :      "شيللشنى٠"      

،و٢ُم ألاقُاء اإلاخٗل٣ت باألقُاء ٢ُم الصخهُت والتي جخٗل٤ مباقغة بالصخهُت  1.3.3

 طاث ال٣ُمت مثل الخبراث.

 ٢ُم الظاث و٢ُم الٛحر. 2.3.3

ُٟت ٦ؿم٘  3.3.3 ٢ُم الٟٗل اإلاخمثلت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ألاٞٗا٫ ؤلاعاصًت ،أما ٢ُم الْى

عا٥ الىحضاوي ...،أما ٢ُم عصوص ألاٞٗا٫ والاؾخجاباث ٧الخٗا٠َ والاهخ٣ام والبهغ وؤلاص

 التي ج٣ابل ألاٞٗا٫ الخل٣اةُت.

 ٢ُم خالت الىٟـ و٢ُم الؿلى٥ و٢ُم الىجاح.  4.3.3

 ٢ُم ال٣هض و٢ُم الحا٫. 5.33

 ٢ُم ألاؾاؽ و٢ُم الك٩ل و٢ُمت الٗال٢ت. 6.3.3

 . (245-239،م م 2514ان،) عقى ال٣ُم الٟغصًت وال٣ُم الجماُٖت 7.3.3

 دوس الليم في جماظً املجخمؼ: 5.3

خطح صل٪ مً زال٫: ٣ًىم          ال٣ؿم صوعا َاما في الحٟاّ ٖلى ٦ُان اإلاجخم٘ ٍو

  جداٞٔ ٖلى جماؾ٪ اإلاجخم٘ مً زال٫ جدضًض أَضاٞه ومثله الٗلُا ومباصةه

 الثابخت بُٛت جم٨ُىه مً مماعؾت خُاة احخماُٖت ؾلُمت.
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 ُم ٖلى حك٨ُل الث٣اٞت مً زال٫ عبِ أحؼاءَا ببًٗها البٌٗ ختى حٗمل ال٣

 جبضو مخىاؾ٣ت وجسضم َضٞا مدضصا.

  ًحٗمل ال٣ُم ٖلى جىحُه قلى٥ ألاٞغاص والجماٖاث وج٣ي اإلاجخم٘ م

 الاهدغاٞاث الاحخماُٖت .

  اع ألازالقي ل٩ل وكاٍ أوؿاوي ،ٞهي جىحه اليكاَاث هدى جإل٠ ال٣ُم ؤلَا

اع ٚاهضي ئلى أن ٚاب ال٣ُم  ٦مىحه لليكاٍ ؤلاوؿاوي أَضاٝ ؾامُت ٣ٞض أق

 ًىجغ ٖىه الضماع.

  حٗمل ال٣ُم ٖلى جىمُت اإلاجخم٘ مً زال٫ ال٣ُم الٗلمُت اإلاخمثلت في الخ٨ٟحر

غ اإلاجخم٘ وجىمُخه واػصَاٍع  والخسُُِ والُمىح والاحتهاص في ؾبُل جٍُى

-351،م م 2512ن ،)اؾخِخُه،ؾغخاوالاعج٣اء به ئلى صعحت اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت

352).   

 :إلاظهام الثلافي. إكليم جىاث بين الىبىؽ الػلمي و4

 هبزة جاسيخيت غً إكليم جىاث: 1.4

سُت       ا وؾِ ٖىانم جاٍع اخخل اإلاى٢٘ الجٛغافي إل٢لُم جىاث صوعا مخمحزا لخمغ٦َؼ

ش، ال أن خُث ق٩ل بظل٪ ه٣ُت الٗبىع ألاؾاؾُت بحن َظٍ ألا٢الُم،ئ ٦بري ٖلى مغ الخاٍع

اإلاإعزىن ازخلٟىا خى٫ أنل  حؿمُت)جىاث( ئط ٢ا٫" اإلاهباح"أن أَل جىاث وؿبت لخىث 

َى الٟا٦هت والجم٘ أجىاث، أما  البٌٗ ألازغ أعح٘  حؿمُتها ٖلى ما ًإزغ أن ٣ٖبت بً 

هاٞ٘  الٟهغي ٖىض ٢ام بٟخذ  بالص اإلاٛغب وونل ؾاخله ختى ونلذ زُله جىاث وطل٪ 

ى٣ُت ًٖ جىاث ٞأحابٍى أنها جىاحي َظا ما طَب ئلُه الٗالم ٌ ٞؿأ٫ ؾ٩ان اإلا62ؾىت 

ٌ( طَب لل٣ى٫ أهه في ؾىت 14ٌ ،أما الكُش ؾُض الب٨غي)13"مدمض بً ٖىمغ "ؾىت 

ٌ ٚلب اإلاهضي الكُعي ؾلُان اإلاىخضًً ٖلى اإلاٛغب بٗث ٢اةضًه ٖلى بً الُُب 518

ما ب٣بٌ ألاجىاث ٞ ٗٝغ أَل َظا ؤلا٢لُم والُاَغ بً ٖبض اإلاإمً ألَل الصحغاء وأمَغ

 (. 18-17م م  ،2559بأَل جىاث )حٟٗغي،
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اح، ٗٝغ ًٖ ئ٢لُم جىاث أهه" أعى طاث ؾبار ،٦ثحرة الغما٫ والٍغ ال جدُِ بها حبا٫  َو

ٌ 14ٌ ختى بضاًت ال٣غن 518مىظ خىالي ؾىت -جىاث–ول٣بذ بهظا الاؾم  وال أشجاع "،

 هغا مىػٖت في ألا٢الُم الثالزت:255٢لخأزظ الاؾم الحالي أصعاع ،جخ٩ىن  أ٦ثر  مً  

 : ًمخض َظا ؤلا٢لُم بحن حؿابِذ وجبل٩ىػة.ئ٢لُم ٢ىعاعة -

 : ًمخض َظا ؤلا٢لُم ما بحن حؿابِذ وع٢ان.ئ٢لُم جىاث الىؾُى-

: ٣ً٘ َظا ؤلا٢لُم بحن مى٣ُتي ع٢ان و ٣ٞاعة الؼوي قغ١ ٖحن ئ٢لُم جُض٩ًلذ-

 (.388،م 2519)ٖماعي،نالح

 

 
ُت جىضح خضوص ئ٢لُم جىاث.  زٍغ

 في إكليم جىاث بين الخػليم والخللي:ا الضواي  2.4

 الخػليم في الضاويت: 1.2.4

ت بمغخلخحن َما:        ًمغ الخٗلُم في الؼاٍو
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 املشحلت ألاولى:

جضعى َظٍ اإلاغخلت باإلادا٧اة خُث ًلجأ الكُش ئلى ال٨خابت ٖلى لىخت الُٟل بال٣لم  

أمغ الُٟل ٨ظا ًخٗلم الُٟل ٦ُُٟت ٦خابت الحغوٝ  الغنام ٍو باٖاصة ٖلى ٦خابخه َو

خٗىص ٖلى ئمؿا٥ ال٣لم لل٨خابت.  ٍو

 املشحلت الثاهيت:

وجضعى بمغخلت الٟخىي بمٗنى أن الكُش ًلجأ إلٞخاء الُٟل آلاًاث اإلاغاص ٦خابتها ٖلى 

مً  اللىخت و ًخابٗه ختى ٨ًخب الُالب لىخخه زم ٣ًىم الكُش بمغاحٗت ما ٦خب الُٟل

غاب .  خُث الغؾم ؤلٖا

ؿه خُث ًخل٣ى الُالب  ت  مهمت جضَع بٗضما ًىهي الُالب حٗلم ال٨خابت ًخىلى ٣ُٞه الؼاٍو

ا٢ه ٖلى ق٩ل خل٣ت م٘ الكُش م٘ ئخًاع لىخت  ٧اٞت الٗلىم ٖلى ًضًه ُٞجلـ م٘ ٞع

ىنلىن في الٟترة  و٦خاب لخٗلم وحؿخمغ الحل٣اث ٚالبا مً الهباح ئلى مىخه٠ النهاع ، ٍو

٨ظا في ؾاةغ ألاًام ٟٞترة الضعاؾت  اإلاؿاةُت بٗض نالة الُهغ  وحؿخمغ ئلى نالة اإلاٛغب َو

الُالب للمىاص اإلا٣غعة ٖلُه خٟٓا صحُدا ص٣ُ٢ا ؾلُما ٖلى عواًت  بجيخهي ٖىض اؾدُٗا

 وعف .

 

 
وضػيت جلىط الطلبت في الضاويت في شيل حللت لخذاسط الػلىم غلى يذ الفليه)الشيخ(
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 ىاع جللي الػلم:ؤه 2.2.4

ت وهي:  َىا٥ أعبٗت أهىإ لخل٣ي الٗلم في الؼاٍو

 ٢غاءة الُالب ٖلى قُسه ٢غاءة ٞهم.-

 (.246،م 2557)خىجُت، ٢غاءة الُالب ٖلى قُسه ٢غاءة بدث-

 ٢غاءة الُالب ٖلى قُسه ٢غاءة جد٤ُ٣.-

 ٢غاءة الُالب ٖلى قُسه ٢غاءة بدث وجد٤ُ٣.-

أ ٢غاءة ٞهم و٢غأ هجض في َظا الهضص أخمض بابا الخي ب٨تي ٣ًى٫ أهه ٢غأ ٖلى قُسه اإلاَى

 حؿهُل بً مال٪ ٢غاءة بدث وجد٤ُ٣ .

 

 
 كشاءة الطالب غلى شيخه.صىس جىضح 

البه ٖلى اإلاىا٢كت والخىاي٘ ولحن الكُش م٘ الُلبت       حٗخمض اإلاداوعة بحن الكُش َو

٣ت الكاتٗت في الخضَعـ ٧اهذ في بضأ الكُش باُٖاء عأًه في  ونبر وجٟهمه،أما ًٖ الٍُغ

اإلاؿاء٫ ال٣ٟهُت لُلبخه خُث ًبضأ الُلبت بٗضَا صعؾهم باٖخماص ٖلى ال٨خاب اإلا٣غع 

ُٟٞخذ ٞسحت للُلبت لظ٦غ ما أق٩ل ٖليهم زم ًلجأ الكُش ئُٖاء حىاب  بدًغة الكُش،

 ٖلى ما ٌؿخٟؿغون ٖلُه.
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ي ًخم٨ً مً حهت ٌٗمض الكُش ئلى اؾخٗما٫ مٟغصاث بؿُُت ٖىض الكغح ل٩     

ٞالكُش ٚالبا ما ًىٕى في اإلاىاص الضعاؾُت خُث ال ٨ًخٟي  الُالب مً اؾدُٗاب ما ٣ًىله،

 بظ٦غ مؿاء٫ ٖلم واخض بل ٌٗضص اإلاؿاء٫ في ٖلىم ٖضًضة.

ت هجض :  أما الٗلىم التي ًخم حٗلمه في الؼاٍو

م ضٍ و ب٣ُت ٖلىمه. ال٣غآن ال٨ٍغ  : حٗلم خٟٓه وعؾمه وجٟؿحٍر وججٍى

 م مخىه ومهُلحه وعحاله.الحضًث: حٗل 

. ال٣ُٗضة: لم ال٨الم والخهٝى  ٖو

غوٖه. ال٣ٟه:  أنىله و٢ىاٖضٍ ٞو

 ش وألاوؿاب  الؿحرة والخاٍع

 .ألازال١ وآصاب الؿلى٥ 

ً الكٗغ.اللٛت وألاصب  : صواٍو

 .الىدى 

 .  الهٝغ

 .الٗغوى وال٣ىافي 

 اإلاٗاوي والبضٌ٘ والبُان.البالٚت: 

 اإلاى٤ُ. 

 الحؿاب والهىضؾت. 

 الجٛغاُٞا. 

 ٪الٟل. 

  (.249-246،م  م 2557)خىجُت،الُب 
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 :غلى إكليم جىاث جىاجذ الضوايا واوػياظاجه العىظيى ثلافيت 3.4

ت مً الحاالث الاحخماُٖت والث٣اُٞت         ًخمحز ئ٢لُم جىاث)أصعاع( باهدكاع مجمٖى

حاَضة  وطل٪ ٌٗىص بضعحت ألاولى ئلى اهدكاع الؼواًا في ئ٢لُم جىاث ٞاألؾغة الخىاجُت حؿعى

ت إلاا جسخو به مً جىاحض ٖضص مً اإلاكاًش الظي ًدٟىن  ئلى أن حٗلم أبىاءَا في الؼاٍو

ُت ٖلى خض ؾىاء، ىن ألاخ٩ام ال٣ٟهُت اإلاسخلٟت والكٖغ ٗٞغ م َو مما ًيش ىء  ال٣غان ال٨ٍغ

حُل مث٠٣ بث٣اٞت صًيُت مبيُت ٖلى الحُاء والتربُت الؿلُمت التي جخىا٤ٞ م٘ حٗالُم 

ُت، الضًً ؤلاؾالمي وبالخالي جىدكغ ٖضص مً اإلامحزاث الاحخماُٖت  وم٣انضٍ الكٖغ

ت ًىاصون  به: ى ما حاء ال٣غان  والؿىت الىبٍى ا َو حَر  ٧الخٗاون والخ٩اٞل ٚو

 الحالت الاجخماغيت: 1.3.4

ًخمحز اإلاجخم٘ الخىاحي بخمؿ٪ أٞغاصٍ بالخضًً واإلاخجلي في ٣ُٖضتهم وأٖمالهم  

والخٗا٠َ والخ٩اٞل والخٗاون  ةباإلياٞت ئلى عوح اإلاإازاوأزال٢هم وخغ٧اتهم وؾ٨ىاتهم،

خجمٗىن ٖىض الًغوعة مثال ٦انالح  ىن خ٣ى٢هم ٍو ٖغ ٞهم أَل اَخمام ب٣غابتهم ٍو

 ال٣ٟاعاث )الؿىاقي( ئطا صٖا ألامغ ئلى طل٪.

اهدكاع ال٨غم اإلاخمثل في الًُاٞت التي حغث ٦ٗاصة في ئ٢لُم جىاث، ومً حهت  

وألاو٢اٝ التي جضٖم أوانل الخ٩اٞل الاحخماعي ٧ان ٧اهذ جمـ  أزغي اهدكاع الخدبِـ

طوي ألاعخام وال٣ٟغاء وألاًخام باإلياٞت ئلى ال٣اةمحن ٖلى اإلاؿاحض مً مإطهحن وأةمت 

م. حَر  ومضعؾحن ٚو

اَخمام الخىاجحن باإلاىاؾباث الضًيُت ٧اخخٟا٫ بكهغ عمًان )بخ٣ضًم ُٞىع  

ابغي الؿبُل و اإلادخاححن( والاخخٟا٫ بالُٗضًً و٦ظا ٖاقىعاء واإلاىلىص  للمؿا٦حن ٖو

دخٟلىن  الىبىي الكٍغ٠، باإلياٞت ئلى الاَخمام البالٜ بسخمت ال٣غآن خُث ًٟغخىن ٍو

ا(. حَر  بما ًدىاؾب م٘ اإلاىاؾبت) جالوة ال٣غآن، جىػَ٘ الُٗام ٚو

 الحالت الثلافيت: 2.3.4

 ًا في ئ٢لُم جىاث ومنها:اهدكغث الٗلىم الضًيُت بهٟت ٦بحرة م٘ جىاحض الؼوا     
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ُت بأصلتها ٖلى الخٟهُل في   ُت الٟٖغ ٖلم ال٣ٟه واإلاخًمً الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

ألاخ٩ام و في أصلتها ئط اخخل ال٣ٟه اإلاغجبت الٗلُا في الٗلىم الضًيُت واإلاخمثل في ال٣ٟه 

ٛغب الثابذ واإلاى٣ى٫ ٖلً مظَب ؤلامام مال٪ عخمه هللا ألنها اإلاظَب اإلاىدكغ في اإلا

ؤلاؾالمي ٖمىما وفي ؤلا٢لُم الخىاحي زهىنا )خُث ًضعؽ اإلاظَب اإلاال٩ي في الؼواًا ٖلى 

ت باإلاظَب و قغوخخه(.  ًض مكاًش طوي اإلاٗٞغ

ؿه في الؼواًا مً خُث الٟخىي وال٣ًاء   ػاصث الحاحت ئلى ٖلم ال٣ٟه وجضَع

 العجباَه الىز٤ُ بدُاة الىاؽ ووا٢ٗهم .

ٖلم الخىخُض( الٗلم الظي  ى٫ الضًً،ٖلم ال٨الم،أما ٖلم ال٣ُٗضة )ٖلم أن 

ؿه  ٌؿخٗمل إلزباث ال٣ٗاةض الضًيُت اإلا٨دؿبت مً أصلتها الخٟهُلُت، باإلياٞت الى جضَع

لم ال٣ٟه ٦متن الغؾالت ومتن ابً  للُلبت يمً اإلا٣غعاث واإلاهىٟاث التي جًمىخه ٖو

 ٖاقغ وخُي باالَخمام في مجا٫ الخأل٠ُ.

م  ومً الٗلىم الضًيُت  ألازغي هجض ٖلم الخٟؿحر الظي ٧ان ًٟهم به ال٣غآن ال٨ٍغ

ألحل أن جخطح مٗاهُه وحؿخسغج أخ٩امه وخ٨مه،ئط زههذ خل٣اث ٖلمُت في الؼواًا 

ت  ٖلى الخهىم واإلاؿاحض ٖلى الٗمىم  لخىاو٫ ٦خاب هللا مً أخض ٦خب الخٟاؾحر اإلاٗٞغ

ا. حَر  ٦خٟؿحر البًُاوي أو ابً ُُٖت أو الثٗالبي ٚو

م اإلاُٛلي) أما  ٌ( مً 959مجا٫ الخأل٠ُ هجض مؿاَمت ؤلامام مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ

زال٫ جٟؿحٍر اإلاؿمى البضع اإلاىحر في ٖلىم الخٟؿحر أو الجؼء الظي أٞغصٍ لخٟؿحر ؾىعة 

 الٟاجدت.

ى الٗلم الظي ًسخو في ٦ُُٟت   باإلياٞت ئلى مما ؾب٤ هجض ٖلم الخهٝى َو

ها اإلاظمىمت لترج٣ي ئلى صعحاث الؿٗاصة ٣ٞض جهُٟت الباًَ مً قىاةب الىٟي ونٟات

 (.77-68،م م 2516)بلٗالم،اَخم الخىاجحن به حٗلُما وؾلى٧ا

 َظٍ بٌٗ اإلآاَغ الاحخماُٖت والث٣اُٞت اإلاىدكغة في ئ٢لُم جىاث في َل جىاحض الؼواًا،

غ لضؾىا مً ماصة ٖلمُت. ٤ ما ًخٞى  ٣ٞض خاولىا ٖغيها ٞو
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  الخاجمت:

ىا الؼواًا هي مإؾؿت صًيُت واحخماُٖت طاث َاب٘ ز٣افي ٟٞي ألازحر ًخطح ل 

حؿعى للحٟاّ ٖلى ألاؾـ الضًيُت الصحُدت التي حاءث في ال٣غان والؿىت،ٞهي حٗمل 

ُت والضًيُت  ٖلى ئٖضاص حُل ًدمل ٢ُم احخماُٖت ز٣اُٞت جخىا٤ٞ م٘ اإلاىاهج الكٖغ

ُٟ اة٠ مً أَمها الْى ت والخٗلُمُت ،ٞالؼواًا حٗمض ئلى ال٣ُام بٗضص مً الْى ت التربٍى

ُٟت الضًيُت وجدىٕى الؼواًا ئلى أهىإ ٖضة خؿب أنل ؤلاوكاء منها اإلامخل٨ت ومنها  والْى

 اإلابيُت ومنها اإلامخل٨ت زاعج اإلاى٣ُت التي جخىاحض بها .

هم وقغح لخبؿُِ اإلاٗاوي  ٌٗمض الخٗلُم في الؼواًا ئلى ئجبإ ٖضص مً الُغ١ مً جل٣حن ٞو

 للُلبت.

الؼواًا في ئ٢لُم جىاث باهدكاع ٖضص مً اإلآاَغ الاحخماُٖت )الخٗاون  ؾاَم وحىص

 والخ٩اٞل( والث٣اُٞت)حٗلُم الٗلىم ال٣ٟهُت وألاصب (.

ت ئلى:  وبالخالي جىنلذ َاجه الضعاؾت الىٍٓغ

  ت ز٣اُٞت حٗمل ٖلى ئوكاء حُل مخمؿ٪ بال٣ىاٖض الؼواًا مإؾؿت جغبٍى

 الضًيُت .

 ىبت ٦خٗاون  وحىص الؼواًا في ئ٢لُم جىاث أصي ئلى ْهىع ماَغ احخماُٖت مٚغ

 والخًامً والخ٩اٞل الاحخماعي.

  ًحٗمل الؼواًا ٖلى جغؾُش ٢ُم الاحخماُٖت اإلابيُت ٖلى الخٗاون والخًام

ت. ما٫ الخحًر  واإلاكاع٦ت في ألٖا

 زلهذ الضعاؾت ئلى حملت مً الخىنُاث مً بُنها:

  ُت. ٣ٖض هضواث خى٫ الؼواًا ًىضح ٞيها صوعَا في وكغ  الٗلىم الضًيُت والكٖغ

 .لىمه  جُٟٗل صوع الؼواًا في جدُٟٔ ال٣غآن ٖو

 .ُت  ئحغاء مؿاب٣اث بحن َالب الؼواًا حصج٘ لضًه حٗلم الٗلىم ال٣ٟهُت والكٖغ

 .جضُٖم الؼواًا اإلاخىاحضة في اإلاىا٤َ الىاةُت في ئ٢لُم جىاث باإلاا٫ وجىؾُ٘ البىاء 

 

 

 



م مىطلت جىاث )الجضائش( همىرجاضوايا بين جشظيخ الليم التربىيت والخػليال  

 

173 

 

 كائمت املشاجؼ: 

 ،1،جالحشهت ألادبيت في ؤكاليم جىاث ،(2559) أخمض أبا الهافي حٟٗغي  .1

 (.الىاقغ،)الجؼاةغ: ميكىعاث الحًاعة

م بً زالض .2 دوس الضاويت في جىميط الفػل ، (2515)أؾماء باقُش،ٖبض ال٨ٍغ

الاجخماعي في صحشاء جىاث،ؤشؿاٌ امللخلى الذولي جحىالث املذيىت 

ت  ج٣اَ٘ م٣اعباث خى٫ الخدى٫ الاحخماعي ومماعؾاث– الصحشاويت الحًٍغ

 ماعؽ  ،جم الاؾترحإ 4-3،ًىمي 
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