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دادإـع
 

 مـــــدرس أصـــــول الرتبيـــــة 
 جامعـــــة بنهـــــا   -كليـــــة الرتبيـــــة  

وعبهاة  رهه، عهج و هل  عمارتها لتحصيل معاشه، في األرض  يقتضى استخالف اإلنسان
واالمتثها  ألمه و واال تبهان لبهسهه، سهبحان،  فههاو المهههال تتحقه  ع هى كسههاو مهع الت افهل والتعههاون 

ااوا   أََعَ َ أَ ااَ َوالتعههارف  لهها  تعههالى   َلا َم َا ااأ َُ ََعيالََااْمََعَعَوُم َج اا ََ ااََُث  ٍَ َاََ ااأ َُ ََخل ااأََاَُ م ااأَّا َيااأََيَهَاااأَاسُ 
ٌَََسَتَوأ ََاَبي ََّللا َََعَُيٌَ َََۚخن  َم َا َ أ ََعَُدََّللا َََيتم َم كا ٍَ ََ َم ََي  [. 3( ]الحج ات/ َرفا اَََۚخن 

لقد وضع الق آن ال  يم اإلنسان فى موضع، الصهحس،  وللهأ كنه، ناذهع لأه  وكنثهى  وكنه،  بتمهى 
 .(1 ، وهغي  التقوىنبشعوه، وقبائ ، إلى األس   البش ية التى ال تفاضل.. فيها بغي  العمل الصال

 –فى هاا البداء ال  يم والتببس، ال ائع.  هتف باإلنسانسة  مسعها   –والح  سبحان، وتعالى 
لي ةههها إلههى كاههل والههد  ونلههى ميههجان والههد  هههو ت ههأ الجماعههة  –ع ههى االههتالف كلوانههها وك باسههها 

يهها شهعوها  وقبائهل  التى االتارها هللا عج و هل  وههو سهبحان، يه عههم ع هى الغايهة التهى  ع ههم ع 
إنها لسست التبال  والتخاام والف لهة واالالهتالف  وننمها ههى التهواة والته الم والتعهارف  وللهأ ههو 

 سبيل الستم ار الو وة البش ى فى هاو الحسا  الدنسا إلى مشيئة هللا. 
ولقد شه   هللا عهج و هل لدبهاةو شه ائع اإلسهالل لتحقيه  مصهالحهم العا  هة وا   هة  ومهع 

المصههال، نلفههض الضهه ورات التههى ذههها لههوال لسهها  البههاو كفهه اةا  و ماعههات  ومههع للههأ رعا تهه، هههاو 
واون، لألع اض  ولما ت، ل بسهل ذتحقيه  كسهباب، المشه وعة التهى ذهها  هتم لفهض ك سها  المجتمهع 

 .(2 ويحق  ل ف ة إنسانيت، وت  يم، الالئ  ب،ن
سههائ  الم ههل ع ههى كن الشهه يعة وفههى موافقاتهه، لأهه   الشهها بي( كنهه، نلههد اتفقههت األمههة ذههل 

: وههههي الهههد ع  والهههبف   والبسهههل  والمههها   والعقهههل  ت الخمههه وضهههعت ل محافعهههة ع هههى الضههه ويا
 .(3 وع مها عبد األمة أالض ورين
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إن  لفهههض البسهههل( ههههو والههههد مهههع ههههاو الضههه ورات كو ال  سههههات الخمههه  التهههى الذهههد مههههع 
 ستقسم نعال األمة. المحافعة ع يها ومع الض وري تحصي ها لتى تقول الحسا  وي

وأل ههل لمايههة البسههل واههون األعهه اض ولفههض األنسههان  فقههد و هه، اإلسههالل إلههى الههجوا   
ورغب فس، لما فس، مع آثار محموة  وكبعاة مأمونة ع ى الف ة والمجتمع واألمة بأس ها  إن،   ي  

 الخي  لهم وسبيل الصالح ألالاللهم ونقاء مجتمعهم وسالمة واون كع اضهم. 
، اإلسالل ورغب فس، نواعتب ت اله ي  الفه ى الاى   تقى فس، ال  ل بالم ك   ال لقد ش ع

ذدوافع غ يجية  محضة  ول ع باإلضافة إلى ت أ الدوافع   تقسان مع ك ل تحقي  هدف سال نبيل 
هههو لفهههض البهههو  اإلنسهههاني واذتغهههاء الاريهههة الصهههالحة التهههى تعمههه  العهههالم  وتببهههى الحسههها  اإلنسهههانسة  

بههاء الخالفههة فههى األرض لتسهه مها إلههى مههع يخ ههف بعههدها لتههى يسههتم  العهههاء اإلنسههانى وتتسهه م كع
 . (4 وتجةه  الحضار  اإلنسانسة فى ظل المباةئ الببي ة والقسم الفاض ةن

ونلا أههان اإلسههالل لههد شهه   الههجوا  ونعههم كمههورو ووضههع كللامهه، ع ههى البحههو الههاى يحقهه  
  ا مبهههة المهمئبهههة فهههان ناتجاههههات كفههه اة المجتمهههع لإلنسهههان ومجتمعههه، االسهههتق ار والسهههالمة والحسههها

البفسسة واال تماعسة نحو الجوا  لد شاذها واذل مع التح يف والتعد ل فى لا ة ا تماعسهة م حهة 
فههى ظههل العهه وف االلتصههاةية السههيئة واأللههوا  اال تماعسههة الصههدبة والبهالههة السههائد  فههى محههس  

 .(5 الجوا ن الشبان مع الجبسيع  ومع ثم كلجم الشبان عع 

لقد كل  اإلسالل والع اإلنسان مع ليث رغبات، وانفعاالت، وميول، وغ ائهجو  ولهم يضهع مهع المبهاةئ 
 والقواعد ما يقه و كو يلتب،  وننما وضع هاا الوالع فى إ ار يسمو باإلنسان ويحفض ع س، أ امت،. 

الميهل إلهى الجهب  ا الهه   فهان نعه   اإلسهالل  إلههى  ونلا أهان مهع  بسعهة اإلنسهان ووالعهه،
نتتسههم بههااللت ال وعهدل التحقيهه  والسههعى  –أبع تهه، إلهى الههدوافع األاله ى  –ههاا الميههل وههاا الههدافع 

لإلشههههبا  بمهههها  تباسههههب وأ امههههة اإلنسههههان كو التههههها ب والتسههههامى واإلعههههالء لتههههى تتهسههههأ العهههه وف 
  ( 6  المباسبة لإلشبا ن.

 ب هه  كن الجههب  يعههد عههامال  هامهها  فههى لسهها  البشهه   ذههل وال ائبههات  وال كلههد يسههتهسع كن
الحسههة أ ههها  نونلا أههان هللا عههج و ههل لههد كلقههى فههى ل ههب أههل  ههب  هههوى ل جههب  ا الهه   فقههد أههان 
 بسدسا  كن يسم، بااللتقاء الجبسي ذيبهما. ول ع فى إ ار الجوا   للأ كن األمه  لهس  مجه ة كن 

 . (7 فق   ول ع الذد مع إشبا  الحا ات اال تماعسة كيضا  يشبع اله فان لااتهما الحسسة 
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ومههع ثههم  فههان الههجوا  فههى شهه يعة اإلسههالل يعههد مههع ال أههائج األساسههسة التههى تقههول ع يههها 
األسهه   والتههى هههى نههوا  المجتمههع  والبههاظ  المههدل  فههى تههاريف اإلسههالل  تأ ههد كنهه، فههى عصهه  الببههي 

   ،أان الجوا  سهال  مسسورا   ألن )د وضع مهع األسه  والمبهاةئ مها  سسه  كمهور الهجوا  ( ل
 ويتسح، كمال ال اغبيع فس، والمقب يع ع س،.

ذيد كن استق اء الوالع اال تماعى وما كثبتت، الدراسات والبحوث السابقة مما  ؤأد كن ثمهة 
لهى تهأال  سهع الهجوا  معولات توا ، المقب يع ع هى الهجوا  واله اغبيع فسه، مهع الجبسهيع ممها كةى إ

 ى لد أبي . إل
ومههع للههأ مهها  ههاء فههى ةراسههة   هههاة البههالوال( كنهه، لههد  هه كت ع ههى األسهه   والمجتمههع فههى 
ا ونههة األاليهه   تغيهه ات عد ههد ن كةت إلههى إفهه اع والههع ا تمههاعي التصههاةي  د ههد سههاة فسهه، ارتفهها  
مسهتوى التع ههسم وعيهاة  نسههبة مسههاهمة اإلنهاث فههى لههو  العمهل وانعلههاو معههد  الجيهاة  ع ههى لسههان 

ص العمل لدى الشبان الاأور  ونضافة إلى شيو  قسم معاشسة أمالسة  د هد  مسهت جمة مهع أهل ف  
عوا   أالمبج  ذتجهيجات، الحد ثة ووسهائل ال فايسهة ولفهالت الهجوا  بلافهة مته باتهها... ومهع هبها 

 .(8 تغي  نم  الجوا   ,كاب، هباك اتجاو نحو الجوا  المتأال  ع ى لسان الجوا  المبل ن
اء فهى ةراسهة  كمهانى البهدرى( كن ت هأ العهاه   التهى كاهبحت توا ههها مجتمعاتبها   ما  

والمتمث ههة فههى تههأال  سههع الههجوا  باعتبارههها ظههاه   ا تماعسههة مؤرلههة كف عتههها الحسهها  المعااهه    لههد 
باتت تدق كذوان البيوت بقو   وكل ت كن، نع ى ال غم مع للأ إال كن المجتمع ال  جا   تحفض فهى 

ت ههأ القضههسة  ذههل ويقاذ ههها بجمههوة فههى التف يهه   ع مهها  بههأن كوراق القضههسة ع ههى مهه كى  الحههد ث عههع
مههع الجمسهههع  إل كع هههع الجههههاع الم أهههجى ل تعبئهههة العامهههة واإللصهههاء عهههع ارتفههها  نسهههبة تهههأال  سهههع 

  .(9  الجوا  فى المجتمع المص ىن
يعهانون مهع ونلى العاه   نفسها كشارت    يستيع رشدى( بقولها نكاب، البسهاء وال  ها  

هاو العاه   التهى تخهسم ظاللهها مهع السهأو وال دبهة لهدى العهجؤن ممها  هؤث  ع هى اسهتق ارهم البفسهي 
وتفههاع هم مههع مجههتمعهم وهيئههتهم التههى يدسشههون فيههها  فضههال  عههع تفشههي الفسههاة والممارسههات غيهه  

 .(10 الش عسةن
تهههب ع يبهها ممهها إنهه، ال يخفههى ل عولمههة مههع كثهه  فههى هههاو العههاه    إل ذههدكت ريههاح الغهه ن 

يسههتدعى الههوعى ذههها والتببسهه، لههها ن وهخااههة مههع و ههوة التههأثي  الثقههافي واال تمههاعى  الوافههد( عبهه  
وسائل شتى. وللأ الاى   و  لالنفالت مع   ي  الجوا  الش عى ويدعو ل  ل  هة باسهم الح يهات 
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ت هههأ  الشخصهههسة وال يخفهههى ع هههى أهههل لى عيبهههيع مههها كثم تههه، ههههاو الح يهههات مهههع آثهههار والسمهههة فهههى
المجتمعههههات الغ هسههههة مههههع األمهههه اض اال تماعسههههة والصههههحسة لتههههى عههههجف أثيهههه  مههههع كفهههه اة ت ههههأ 

 (11 المجتمعات عع الجوا  وت ويع األس   ونتج عبها انح اف فى المفايسمن.
فهى   سعهة مههع تههالهم ت هأ ال يهاح العاتسههة  لقهد تغيه ت القهسم والمعهها ي   –ويهأتي الشهبان 

و  هه فا الصههال، مههع الشههبان ويقبههل ع ههى غيهه هم ممههع يم  ههون إلههى لههد أبيهه   فههال ثي  مههع البهها
ويتم  ههون  ولعههل هههاا ممهها  جيههد المشههل ة تعقيههدا  كمههال الشههبان واههعوهة  للههأ كن مهها يحههدث نمههع 
مساومات فى المهور والصداق أمسهاومات البسهع والشه اء إنمها يعقهد كمه  الهجوا  كمهال الشهبان  إل 

: إمها إن يضهه    والشان فهى ههاو الحها  ذهيع كمه يعالذبت، بدفع ولى األم  فسشت ط مه ا  باهعا  
وكنهى له، السهداة  ونمها  –ل موافقة في جل نفس، ما ال  الة ل، ب،  ثم يش   فى االفت اض واالستدانة 

 (12 كن   فا الجوا  ويبف  مب، ف ارا  مع كعبائ، الثقي ةن.
ة الحاضهه    ف قههد ك ههدها إن هههاو األلههوا  التههى يعانيههها الشههبان اليههول لسسههت وليههد  ال حعهه

 كلمد شه بى( مبها مها  جيهد عهع رههع له ن بقوله، نإنمها يجه ى كلسانها  ذهيع البهاو مهع مسهاومة لهو  
المه  بعد الت اضى ع ى مبهدك الهجوا  عمهل غيه  الئه   وك ثه  مبه، كن تبفهأ الخهبهة بسهبب عهدل 

بلبه، الهبف  البشهه ية  االتفهاق ع هى المهه   فهالتف ي  اإلسهالمى ال  بعهه  لألعه اض الجائ هة  ويههتم 
فاألرواح فى نع  الف ه  اإلسهالمى  بهوة مجبهد   وعبهدما يهأت ف رولهان كو يق ههان مهع االئهتالف 

 (13 يجب كال تقف الماة  ةون تمال األلفة كو يقف المه  لائال  كمال الجوا ن.
 مهها يقههه ر كن األمههه  ال يقتصهه  ع هههى ولهههى كمهه  الفتههها  فحسهههب نإلا أبهها لهههد اههه البا ههههاو 

فهههى و ههه، كولسهههاء كمهههور الفتسهههات فانبههها نصههه   اههه الة مماث هههة فهههى كو ههه، الفتسهههان الههها ع  الصههه الة
يهمعههون فههى كنههوا  مههع األثههاث تشهه  ع ههى الههبف   وي جمههون بهه، الجو ههة وكه ههها  فمهه   كالهه ى  للههأ 

 (14  ع ض عائل  والجوه  الح  هو الفتا  نفسهان.
بة فهى مجتمعبها  والتههى وكشهار العد هد مهع الدراسهات إلهى ت ههأ العه وف االلتصهاةية الصهد

نتجعهههل مهههع محاولهههة التف يههه  فهههى الهههجوا  محاولهههة يائسهههة  تحتههها  إلهههى سهههبوات مهههع لبهههل الشهههبان 
المقههدميع ع ههى الههجوا   لتههى يسههتهسعوا الوفههاء بمته بههات وت ههالسف الههجوا  التههى كاههبحت عائقهها  

 (15 رئسسا  كمال عوا همن. 
جتمههع ريفههي  وعم هه، فههى مبهقههة والبالههث مههع الههال  معايشههت، ل والههع وهحلههم إلامتهه، فههى م

لض ية والت ا ، ذجمالئ، يستشع  الهور  األم   وي مه  إلهى لهد أبيه  كبعهاة ههاو العهاه     إل 
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ال ت اة تم  لي ة والد  إال وُتع ض مشل ة مع المشلالت المت تبة ع ى هاو المعولات والحهوا ج 
 ث  الجوا  لدى كذبائبا وهباتبا. والعقبات التى تؤةي إلى تع

ما  ؤأهد للهأ ت هأ اإللصهاءات ال سهمسة الصهاةر  عهع الجههاع الم أهجي ل تعبئهة العامهة وم
م يونههها  ممهههع  13,5واإللصهههاء فهههى مصههه   والتهههى تؤأهههد كن نسهههبة العبوسهههة فهههى مصههه  تجهههاوعت 

 (16 عاما .  30تجاوعت كعمارهم 
( 2017 مهههها كفههههاةت م ا ههههج األبحههههاث اال تماعسههههة لسههههب آالهههه  إلصههههائسة فههههى نهايههههة  

( 2,5( م يههون فتهها  تخهههيع سههع الثالثههيع ذههدون عوا   إضههافة إلههى  11نهه، لههد ذ ههه معههدلها  ل عبوسههة ك
   (17 .( م يون مع الجبسيع تخهو سع الثالثيع ذدون عوا 13,5م يون شبان لسصل اإل مالي إلى  

وللأ مما يستدعى ض ور  التصهدى لههاو العهاه   الخهيه    والولهوف ع هى كههم العقبهات 
تعت ض الشبان مع الجبسيع وتقف لجه  عثه   كمهال تحقيه  الهجوا   والتعه ف كو المعولات التى 

ع ى و هات نع هم إعاء هاو المعولات  والعمل ع ى وضع ل و  ت هوية مباسبة لع ها تسهم فى 
 موا هة هاو المشل ة. 

: مهها كهههم المعولههات التههى   رئههس  مههؤةاو ومههع ثههم تتبههدى مشههل ة البحههث الحههالى فههى سههؤا
 لمقبل ع ى الجوا  وأسف يملع موا هتها ت هويا ؟ تعت ض الشبان ا

َعَعَُهذاَاسسؤالَعدةَيسئُةَ:َ  عيتف
 ما كهم معالم ف سفة الجوا  فى اإلسالل؟  -1
 ما كهم المعولات التى تعت ض الشبان المقبل ع ى الجوا ؟  -2

 ما كهم المعولات التى تعت ض المقب يع ع ى الجوا  مع و هة نع   البات الدراسات الع سا؟  -3

  سف يملع موا هة هاو المعولات ت هويا ؟  -4

 :  هدف البحث الحالي إلى
 التع ف ع ى كهم معالم ف سفة الجوا  فى اإلسالل.  -1
 تبيع كهم المعولات التى تعت ض المقب يع ع ى الجوا ؟  -2

 مع معولات. تبيع و هة نع   البات الدراسات الع سا فسما يعت ض الشبان المقبل ع ى الجوا   -3

 التوال إلى رؤية ت هوية لموا هة معولات الجوا .  -4
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تأتي كهمسة البحث مع كن،  تباو  موضوعا  مثي ا  ويهم فئة أبي   مع كذبهاء المجتمهع ممهع 
هم فى سع العمل واإلنتا  ويلشف عع العقبات التى تعت ضهم فى كهم م ل ة مهع لسهاتهم ولهئع 

استفاضة فى مجالي ع م البف  وع م اال تما  إال كن، لم يحض ذبصيب أهاف مهع  ان لد ةرو ب
الدراسهة فههى المجهها  الت هههوى  أمهها تببههع كهميتهه، أهالأ مههع كنهه، يحههاو  وضههع تصههور لموا هههة ت ههأ 
العاه   التى تؤرق ال ثي  مع األس  واألف اة فى المجتمع  وتضع كمال أهل فه ة ورا  ومسهئو  مها 

 ع كةوار ومهال يسهم ذها فى موا هة هاو العاه  .  ببغي كن يقول ب، م

تقتضهههى  بسعهههة البحهههث اسهههتخدال المهههبهج الواهههفي التح ي هههي والهههاى مهههع الاللههه، يسهههتهسع 
البالث كن يح ل ف سفة وكبعاة الجوا  أما كل و اإلسالل والولوف ع ى كههم كللامه، وآةابه،  وأهالأ 

الشبان المقب يع ع ى الجوا  وتح يهل و ههات نعه  الهالبهات  استقصاء كهم العوائ  التى تعت ض
 الدراسات الع سا فى هاا السبيل  ل واو  إلى وضع تصور لحل وموا هة هاو العاه   ت هويا . 

ول تع ف ع ى معولات الجوا  مع و هة نع   البهات الدراسهات الع سها فقهد و ه، البالهث 
إللصهههاء الواهههفي لمعالجهههة البسانهههات مهههع الهههال  إلهههيهع سهههؤاال  مفتولههها   تضهههمع لل هههع واسهههتخدل ا

 البسب المئوية. 

  تمثههل هههاا الحههد فههى تبههاو  موضههو  لهه، كهميتهه، سههواء بالبسههبة ل فهه ة  كو :َاسحاادَاسض عاا ع 
 األس   كو المجتمع  وهو موضو  الجوا  والعقبات كو المعولات التى تعت ض المقب يع ع س،. 

 ََى عامها  الها ع ههم  40-20ثل فى فئة الشبان ممع تته اوح كعمهارهم مها ذهيع ويتم :اسحدَاس ش
 في سع الجوا   ويحتمل كن يلونوا لد وا هوا عقبات فى   يقهم ل جوا . 

 :  معولات( و الجوا (.لات الجوا (  وهو  ت ون مع مقهيعالمصه ، ال ئس  فى البحث  معو 

   :بالنسبة لألول: )معوقات(
  (  : مبعه، وشهغ ، عبه، فههو  عهائ (.ولها   – اء فى المعجم الو يج  عالهة( عهع الشه  

: شهواغ ، وكلداثه،  و العاشه ( فهى الببهات مها يعهوق انتشهار البهاور وُعوق وعوائ   وعوائ  الده 
 ( 18 لثمار مع عوامل ليوية كو  بسدسة.كو ا
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،.. و عوائه ( الهده  : لبسه، مبعه، واه فالصحاح    وق  عالهة( عهع أهااوفى مختار 
 (19 تعوق( التثب  و التعوق( التثبس . شواغ ،( مع كلداث، و ال

وفههى ةراسههة الممههدوح الصههدفي وآالهه يع اسههتخدل لفههض  معولههات( ويقصههد ذههها شهه  مهها كو 
 (20 كشساء تعت ض سبيل البالث فتولف تقدم، كو تجع ، ادبا . 

 :  وبالنسبة للمقطع الثانى )الزواج(
: له ن بعضهها ذهبعا  و عو ( :  عو ( األشساء تجويجا  وعو ها  لو يج( اء  فى المعجم ا

: التههه ان و ( امههه ك  وههههها : اتخههاها عو هههة .. و الهههجوا (و تهههج  ا  امههه ك  وههههها:  ع ههه،  تجو ههها ..فالنهه
 (21 الجو  بالجو ة كو الاأ  باألنثى.. و الجو ة( ام ك  ال  ل. 

: البعهل والهجو  كيضها  المه ك  لها  هللا وفى مختهار الصهحاح بالبسهبة ل  مهة  عو ( : الهجو  
تعههالى  اسههلع كنههت وعو ههأ الجبههة(  ويقهها  لههها  عو ههة( كيضهها ... والههجوا  ضههد الفهه ة  وأههل والههد 

 (22  مبهما يسمى عو ا  كيضا  يقا  لالثيبي : هما عو ات وهما عو .

يسهف إلهى للهأ  و  و د   بالاأ  كن لفعة الب اح تستخدل ويقصد ذها الهجوا . ولقهد كشهار
: نومقصوةنا بالب اح ال ابهة التى ت ه  ذيع الجو يع ذباء  ع ى عقد  تم ع ى القواعد العالم( بقول،

 (23 ة بقصد إبالة المعاش   الجو سةن.الش عس

ومع للأ يخ ص البالث إلى تع يف إ  ائي لمعولهات الهجوا  ويقصهد ذهها : العوامهل كو 
شبان ع ى الجوا  ع هى الهجوا  وتعقهبهم وتثهبههم. األسبان والعوائ  التى تعت ض المقب يع مع ال

 ولد تص فهم عع إتمام،ن. 

 معالم ف سفة الجوا  فى اإلسالل.  :اسضح رَاألعل 
 معولات الجوا .  :اسضح رَاسَألم 
 و هات نع   البات الدراسات الع سا فى معولات الجوا .  :اسضح رَاسَأسث 
 َاب  ة الت هوية لمعولات الجوا . الموا ه :عاسضح رَاس

 : فلسفــــة الـــزواج فى اإلســـالم  احملور األول
عنََ بههيع لولهه، تعههالى   َ َا ََتااَذ َم ََسَوُ كااا َُ َعاايم ااأََنعم َُ ََاَُ م َج اا َ ََلاا م ااَُلا ٍَ [ كن 49( ]الههااريات/َع

مع العوالم الجو سة تعتب  سبة مع سبع ال ون والحسا   أما كراة هللا عج و ل  ال يشا عبها عالم 
 التى ال قها هللا سبحان، وتعالى. 



  ا سيد هاشم عبد العزيز رضـ د/
 

 118 

ولقههد االتههار هللا عههج و ههل هههاو الوسههي ة لتحقيهه  التباسههل وهقههاء البههو  اإلنسههانى. ويسههأ أههال  
َاس َذيَ:  فى تحقي  ت أ الغاية  لا  تعالى مع الاأ  واألنثى لسقول ذدورو َا َات  ا اََر  كا َيأََيَهَاأَاسُ أَّا

اا ااَُل فم  ٍَ اا اََّللا ََاس ااَذيََاََُ كاااََ َََۚعات  ا  َ ََلََيااَ اََعَلَسااأ َضااأََرَعااأن  اا ُم ٍَ َ َعَاااأََعَ ااث  َاااأََنعم ُم ٍَ َ َِ ََعاَحااَدةجََعَاَُاا سج
ََرَقي  أ َم كا ََّللا َََلأَنََعَُيم َحأَمَََۚخن  َرم سا َنََبَهََعاألم ََ  [.1] البساء/ (َتَسأ

ضع سبحان، وتعالى فى الهاأ  الجوا  إلن هو سبة هللا فى عباةو وآية مع آيات،  ليث و 
واألنثى ةوافهع  بسدسهة ونهواع  فه يهة ت فهل ل بهو  اإلنسهاني البقهاء واالسهتم ار  وعهجع ت هأ الهدوافع 

 (24 وكس م اله ق وك  مها فى الو وة. والبواع  بالضواب  والقواعد التى ت فل ل بسل كلسع السبل
الهبسعهى ذهيع ال  هل والمه ك  مهع  وهدبهار  كاله ى فهان هللا عهج و هل لهم يشهأ كن يجعهل االتصها 

أما هو لا  المخ ولات األال ى فيد  غ ائجهمها تبه ه  ةون وعهى ويت أهمها فوضهى ال  –غي  تبعسم 
ونال االت هههت األنسههان  وانتهلههت الح مههات  وفبيههت األسهه  والمجتمعههات  وننمهها وضههع  –ضههاب  لهمهها 

 (25 مع ثم فقد ش   الجوا .اء نوع،  و البعال المالئم لحفض ش ف اإلنسان واون أ امت، وهق
 عيتُأعلَهذاَاسضح رَفُسفةَاسزعاجَعُمَاسُح َاستأس َ:َ

  َمفهول الجوا .  :يعن 
  َللم، ومش وعيت،.  :ثأليأ 
  َمقاادو كهداف،.  :ثأسَأ 
  َكللام، وآةاب،.  :رابوأ 

َ:َأواًل: مفهوم الزواج
ج و هل لدبهاةو لتحقيه  الجوا  كو الب اح الش عى هو الحالة الفاض ة التى ارتضاها هللا ع

مقااههد شههتى  ومضههاة هههاو الحالههة الفاضهه ة ت ههأ الممارسههات التههى لههد يقههع فيههها الههبعا مخالفههة 
ل فهههه   السههه سمة والشههه   القهههويم. وفيهههها مهههع القهههب، والفسهههاة مههها لههه، آثهههار والسمهههة مثهههل الجنههها والبغهههاء 

 والسفاح وغي  للأ مما أان سائدا  فى مجتمع الجاه سة. 
: فههى الجاه سههة أههان ع ههى كرهعههة كنحههاءعائشههة رضههى هللا عبههها كن الب ههاح  ولههد كالبهه ت السههيد 

 فب اح مبها ن اح الباو اليول  يخهب ال  ل إلى ال  ل وليت، كو اذبت،  فسصدلها ثم  ب حها. 
كرسهه ى  –كي لسضههها  –ون هاح آالهه  : أههان ال  ههل يقههو  الم كتهه، إلا  ههه ت مههع  مثههها  

ويعتجلههها عو ههها وال يمسههها كذههدا   –  لتههى تحمههل مبهه،   ههب الجمهها –إلههى فههالن فاستبضههعي مبهه، 
لتى  تبيع لم ها مع للأ ال  ل الاى تستبضع مب،  فالا تبيع لم ها كاهاذها عو هها إلا كلهب  

 (26 ف ان هاا الب اح ن اح االستبضا .وننما يفعل للأ رغبة فى نجابة الولد  
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أ هههم يصههيبها فههالا لم ههت  ون ههاح آالهه  يجتمههع الهه ه   ةون العشهه   فيههدال ون ع ههى المهه ك  
ووضعت وم  ع يهها ال سهالي بعهد كن تضهع لم هها كرسه ت إلهيهم ف هم يسهتهع ر هل مهبهم كن يمتبهع 
لتى يجتمعوا عبدها  تقو  لههم : لهد عه فتم الهاى أهان مهع كمه أم ولهد ولهدت فههو اذبهأ يها فهالن  

 (27 تسمى مع كلبت باسم، في ح  ب، ولدها ال يستهسع كن يمتبع ب، ال  ل.

ن اح رابع يجتمع الباو ال ثي  فيدال ون ع ى الم ك  ال تمتبهع ممهع  اءهها  وههع البغايها و 
 هههع  بصهههبع ع هههى كذهههواذهع رايهههات ت هههون ع مههها   فمهههع كراةههههع ةالهههل ع هههيهع  فهههالا لم هههت إلهههداهع 

 مههع لههائف وهههو الههاى يعهه ف شههب، الولههد بالوالههد  -ووضههعت لم ههها  معههوا لههها وةعههو لهههم القافههة
وةعههى اذبهه،  ال  –اسههت حق، ذبسههب،  –م كلحقههوا ولههدها بالههاى  هه ون فالتا هه، بهه، ثهه –با ثههار الخةسههة 

 (28 اليول.هدل ن اح الجاه سة أ ، إال ن اح الباو  يمتبع مع للأ  ف ما بعث سيدنا محمد 

و هاء فهى  (29 الجوا   أما ع ف، بعها الع مهاء ههو نعقهد ذهيع الهجو يع يحهل به، الهوطءن 
الجوا  هو نكوال   ق  عبور يقول فس، ر ل وام ك  لس  لهما اه ة  موسوعة الع ول اال تماعسة كن

ذبعضهههما بمغههاةر  كسهه يتهما األاهه يتيع  والبههدء فههى ت ههويع كسهه تهما الخااههة الباسهه ة  وهههو ثانسهها  
 (30 عاللة يلون مع المتولع عاة  كن تدول إلى ما بعد الفت   الجمبسة الض روية لإلنجانن 

، نعقههد يفيههد لههل العشهه   ذههيع ال  ههل والمهه ك  وتعاونهمهها مههدى وع فهه،  محمههد كذههو عههه  ( بأنهه
 (31 الحسا   ويحدة بمقتضى كللال الشار  مال  يهما مع لقوق وما ع س، مع وا باتن. 

وكشههار  محمههد لسههع كذههو يحيههى( إلههى  انهههب مهههم يقههول ع سهه، الههجوا  فههى اإلسههالل وههههو 
ط شخصهههيع يجتمعهههان ع هههى عقيهههد  العقيهههد  واإليمهههان  وللهههأ فهههى لولههه، نالهههجوا  يقهههول ع هههى ارتبههها

 (32 باإليمان باهلل سبحان، وتعالىن. وي تقسان

 مهههها  ههههاء فههههى  مبههههها  المسهههه م( كن نالب ههههاح كو الههههجوا   عقههههد يحههههل ل ههههل مههههع الههههجو يع 
 (33 االستمتا  بصالب،ن. 

ال  ويو د تع يف آال  ل جوا  ع ى كن، ناتفاق يقصهد به، لهل اسهتمتا  أهال الهجو يع بها 
 (34 يقة ش عسةن.  با  ل بسل به  

ل ههههجوا  ع ههههى كنهههه، نعقههههد وضههههع، الشههههار  لسفيههههد  م ههههأ(  -لههههانوني –وثمههههة تع يههههف فقهههههي 
 (35  استمتا  ال  ل بالم ك  ولل استمتا  الم ك  بال  ل ع ى الو ، المش و ن.

وياأ  االب التع يف الساذ  كن عقد الجوا  يفيد لل استمتا  أل مع الجو  والجو ة 
سعهههههي الهههههاى تهههههدعو إلسههههه، الفهههههه   اإلنسهههههانسة وتقههههه و الشههههه يعة اإلسهههههالمسة  بههههها ال  االسهههههتمتا  الهب

واالسهههتمتا  بالجو هههة مقصهههور ع هههى عو هههها ولهههالأ عب نههها فهههى  انبههه،  بالم هههأ(  ذيبمههها االسهههتمتا  
بهههالجو  لهههس  مقصهههورا  ع هههى الجو هههة فقهههد تشهههارأها غي هههها مهههع الجو هههات... ولهههالأ عب نههها فهههى  انبهههها 

 (36 .بالحلن
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لتع يفهههههات إلهههههى تع يهههههف ل هههههجوا    تضهههههس، البالهههههث  ويتمثههههههل ونخ هههههص مهههههع أهههههل ههههههاو ا
فههههههههى كن الههههههههجوا  نرابهههههههههة ذههههههههيع  هههههههه فيع ارتضههههههههاها الشهههههههه   الحبسههههههههف  تسههههههههتم  مههههههههدى الحسهههههههها   
وهمو بههههههها يحههههههل ل ههههههل مبهمهههههها االسههههههتمتا  بهههههها ال   والقسههههههال ذوا باتهمهههههها وتحمههههههل مسههههههئولساتهما 

 تجاو كذبائهما ومجتمعهما وة بهمان. 

 يته : ثانيًا: حكم الزواج ومشروع
يقو   محمد كذو عه  ( نكن الجوا  هو كساو العاللة ذيع ال  ل والم ك  فى اإلسالل وأهل 

ال ابههة التهى تبقهل  –كي الهجوا   –العاللات ما عدا الجوا   ل ال( تستو ب كشد العقان... وهو 
 (37 العاللة ذيع ر ل وام ك  مع التح يم إلى الحل الش عىن. 

إلسهههالمى ع هههى الهههجوا  لتهههى لقهههد اعتب هههها بعههها الفقههههاء ويضهههسف : نلقهههد لهههث الشهههار  ا
 ف ضهها (  واأل ثهه ون ع ههى كنهه،  سههبة( مهها ةال يعههد  مههع عو هه،  إال إلا أههان ال يسههتهسع االسههتغباء 
عع البساء ويقع فى الجنى إن لم  تجو  فان، يلون ف ضا   ول يب مع للأ إلا أان يخشى الولهو  

دل العد  مع عو ت، ف س  ل، كن  تجو   ول يب مع للأ إلا فى الجنا  وال  تأ د  ونلا أان  تأ د ع
نفسه، ع هى عهدل   ان يخشى ظ م عو ت، إلا تجو   وع س، كن   وض نفس، ع ى العد   كو يحمل

 (38 الولو  فى الجنىن.

 ما  اأ    وسف العهالم( كن ع مهاء اإلسهالل لهد اتفقهوا ع هى كن الب هاح فهى لالهة التولهان 
لحهه ال  وا ههب(  كمهها فههى لالههة االعتههدا  فقهها  الجمهههور بأنهه،  مبههدون(  والخههوف مههع الولههو  فههى ا

ولهها  اإلمههالم الشههافعى إنهه،  مبههاح( وكن التجهه ة ل دبههاة  كفضههل مبهه،  ولهها  ةاووة العههاه ى وكتباعهه، 
اأََااأَلََسكااََكن،  فه ض عهيع( ع هى القهاةر ع هى المهه  والهوطء والبفقهة  لقوله، تعهالى.  ٍَ )َفاألَكحا اَ

َاسَُ َسأ َُ َ أَعٍََۖ  َُْمََعثاالَثََعرا َم ٍَ َ  (39 [. 3( ]البساء/ ََ

ويشههي   كلمههد شهه بى( إلههى كن نالههجوا  أمهها هههو ضهه وري ل فهه ة ضهه وري ل مجتمههع وهههاا 
يصل ذبا إلهى إذه اع كن الهجوا  فهى اإلسهالل  وا هب( إن التا ه، اإلنسهان ولهدر ع سه،  لها  تعهالى 

 ََُ ااأَسَحي ََعاسل  َم اُكا ٍَ ْمَ ٍَ ََياأ ا اَاألم ََم ِمهع   َعَيلَكحا ااأَ كا ٍَ ََعَِ َم لا [.. فهالا لهم يقهدر المسهه م 32( ]البهور/ ۚ   َعَ اأَِ
يصف ل، العال  ليولهف ههاو ال غبهة  ع ى ت السف الجوا  وتح أ، رغبت، الجبسسة فان ال سو  

: نيهها معشهه  الشههبان مههع اسههتها  مههب م البههاء  ف يتههجو   ومههع لههم يسههتهع  ويلسهه  لههدتها  لهها  
و ههاء( فههالا لههم  تههجو  القههاةر ع ههى الههجوا   المحتهها  إلسهه،  فهههو  عههاص فع سهه، بالصههول  فانهه، لهه، 

آثههم(... فههالا كمههع المسهه م ع ههى نفسهه، العبههت  لههم يعههد الههجوا  وا بهها ( ذههل  يصههب، مبههدوها  إلسهه،( كو 
 (40  مبالا ( بحسب لالة اإلنسان مع ال غبة كو عدمها ومع السس  والعس ن. 
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الجوا  معه ا  مع معاه  الق هى والور ن لها  نولس  فى اإلسالل كن  تخا اإلع اض عع 
 (41 الصوامعن.ع س، السالل : لس  فى ة بى ت ك البساء وال حم وال اتخال 

ََم) ما ك د  كذو بل  الججائ ى( كن الجوا  مش و  بقول، تعالى :  تا ََافم َسطا اََفا َ َين َعَِنم تا م
ٍَم َيَتأ ََم اسم أََاأَلََسكا ٍَ َكحا اَ ََُ َفألم اَدسا اََفَ اَحاَدةَ اسَُ سََ ٍَ ََينََتوم َم اتا ََافم َ اأَعََفاَننم َُمََعثاالَثََعرا َم ٍَ َ ََ اأَ َيعَم أ ٍَ

ََم َضاااألاكا ََييم ََُكاااأم ََُ)[. ولولههه، تعهههالى 3( ]السهههباء/ٍَ اااأَسَحي ََعاسل  َم اااُكا ٍَ ْمَ ٍَ ََياااأ ااا اَاألم َُم َعَيلَكحا ااا ٍَ َ َم لا َعَ اااأَِ
ََم أَ كا ٍَ َ َعَِ مؤونت، والاف ع هى نفسه، الولهو  فهى  [. وهو  وا ب( ع ى مع يقدر ع ى32( ]البور/ ۚۚ

نيها معشه  الشهبان مهع اسهتها  مهب م  الح ال  و يسع( لمع لهدر ع سه، ولهم يخهف العبهت لقوله، 
نتجو هوا الهوةوة الولهوة  فهانى ملهاث   الباء  ف يتجو   فانه، كغها ل بصه  وكلصهع ل فه  ن ولوله، 

 (42 م األمم  ول القسامةن.بل

عى ل هجوا   وللهأ بهاالتالف لها  المل هف مهع ليهث ويفصل  نبيل  هالون( الحلهم الشه  
 لدرت، ع ى القسال ذوا بات، ومع ليث الشيت، الولو  فى الفالشة ع ى البحو التالي : 

يلون الب اح  ف ضا ( لمع تالت نفسه، إلسه، ويخهاف مهع الجنهى إلا لهم  تهجو  وأهان لهاةرا  ع هى  -1
لههم يلههع لههاةرا  ع ههى مههؤن الههجوا   مههؤن الههجوا  ونفقاتهه، ويعههد  مههع كه هه، إن تههجو  .... كمهها إلا

  ل هى يحفهض نفسه، مهع الحه ال  وع سه، كيضها  فع سه، بالصهول أمها كرشهد إلهى للهأ رسهو  هللا 
كن يسهه أ سههبيل العمههل الحههال  الههاى   تههجق مبهه، مسههتعيبا  بههاهلل تعههالى وع ههى هللا معونتهه،  فقههد 

ألا  تعالى :   عَنََلَكأح  ََنََيَجدا َُ َتومَفَفَاس َذه َا َحت مَْ َعسمَيسم َاََّللا  ََُياا ُ ياغم َُهََ ٍَ َ َفضم  [. 33( ]البور/ۚ 
والمههه ك  لهههد يفههه ض ع يهههها الهههجوا  إلا عجهههجت عهههع ا تسهههان لوتهههها  ولهههس  لهههها مهههع  بفههه  
ع يها  وأانت ع ضة لمهامع كهل الفجور وال تستهسع كن تصون نفسها إال بالجوا   وهبا يلهون 

 (43   المباسب. الجوا  فى لقها  ف ضا ( فتأثم كن رفضت الجو 

يلون الب اح  سبة( لمع رغب فس، ويقدر ع س، وال يخاف ع ى نفس، مهع الجنهى  وههو كفضهل  -2
مههع البوافههل ألن فسهه، تحصههيع نفسهه، وتحصههيع عو هه، والحصههو  ع ههى الولههد الههاى ت ثهه  بهه، 

 األمة  وهو كفضل مع التخ ى ل دباة . 

له، وال رغبهة له، فهى البسهاء وال فهى يلون  مبالا ( لمع ال رغبة ل، فس، أهال بي  ومهع ال شههو   -3
االسههتمتا  ول ههع بشهه ط كن تع ههم المهه ك  ذههالأ وت ضههى لتههى ال  ت تههب ع سهه، إضهه ار بالجو ههة 

ل(.   ونفساة ألالاللها ونال  ُل ِ 

يلهههون  ل امههها ( ذهههدار الحههه ن باسهههتثباء لالهههة الضههه ور   فيبهههاح( ليبئههها لغيههه  األسهههي   وأهههالأ  -4
(44 فى ظ م الجو ة لعدل عفت، لها  كو عدل العد .   يح ل( ع ى مع  تسقع مع نفس، الولو 
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 ثالثًا : مقاصد الزواج وأهدافه : 
لم يلع الغ ض مع الجوا  فى اإلسالل لضاء الو   الجبسى فحسب  وننما ثمة كغ اض 
نفسسة وة بسة وا تماعسة تتحق  مهع الالله، وتؤأهد كهميته، وضه ورت، ل جهب  البشه ى وتمليبه، مهع 

وتحقيهه  غايههة و ههوةو  ومههع ثههم فقههد لهه ص اإلسههالل ع ههى العبايههة بههالجوا   تحقيهه  عمههار  األرض
وضه ور  قسامهه، ع ههى كسهه  لويههة وةعههائم سهه سمة  ممهها يضههمع سههالمة األسهه   واسههتق ارها  وسههالمة 

 (45 لأ  وضمان تحقي  كغ اض، ومقاادو.المجتمع أا

المبههج  وأثهه    : الولههد وأسهه  الشهههو  وتههدذي غجالههى( كن الب ههاح فسهه، فوائههد المسههةويههاأ   ال
 العشي   ومجاهد  البف  بالقسال ذهع.

 فهو األال األو  ول، وضع الب اح والمقصوة إبقاء البسل وكن ال يخ و العالم عهع  يٍأَاس سد
 : ال إلى الولد ل هة مع كرهعة كو ، ب  اإلن ... وفى التو 

  .األو  موافقة محبة هللا بالسعى فى تحسصل الولد إلبقاء  ب  اإلنسان 
 ثانى   ب محبة رسو  هللا ال  .،فى ت ثي  مع ب، مباهات 

  .الثالث   ب التب ك ذدعاء الولد الصال، بعدو 

  .، 46 ال ابع   ب الشفاعة بموت الولد الصغي  إلا مات لب) 

 التحصههع عههع الشههسهان وأسهه  التولههان وةفههع غوائههل الشهههو  وغهها البصهه   :عاسفأ اادةَاسَأليااة
 ولفض الف  . 

 َته وي، الهبف  ون باسهها بالمجالسهة والبعه  والمالعبهة إرالهة ل ق هب وتقويهة له،  :ةعاسفأ دةَاسَأس
 ع ى الدباة . 

 َابواااة تف يهههه الق هههب عهههع تهههدذي  المبهههج  والت فهههل بشهههغل الههههبف وال هههب  والفههه    :عاسفأ ااادةَاس
 وتبعسف األوانى وتهيئة كسبان المدسشة. 

 واليهة والقسهال بحقهوق األههل والصهب  مجاهد  الهبف  ورياضهتها بال عايهة وال :عاسفأ دةَاسخأٍسة
ع هههى كالاللههههع والتمههها  األلى مهههبهع والسهههعى فهههى إاهههاللهع ونرشهههاةهع إلهههى   يههه  الهههد ع 

 (47 ألوالةو.واال تهاة فى أسب الحال  أل  هع والقسال ذت هيت، 
ولقد اتف  أثيه  مهع الع مهاء والدارسهيع والبهالثيع والمهتمهيع بموضهو  الهجوا  لهو  نقهاط 

 : ائ ،  نع ض لها إ ماال  فسما   ىبمقااد الجوا  وكهداف، وفض عد د  تتع  
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ع هى الهجوا  والتباسهل ألنه،  بهاهي األمهم  هول القسامههة  لفهض البسهل والاريهة ولهد لهث الببهي  -1
نتجو ههوا الولههوة الههوةوة   لهها  لهها  رسههو  هللا  بلثهه   الاريههة  وللههأ فسمهها روى عههع كنهه  

 (48 فانى ملاث هلمن. 
  القو  والمبعة ل مس ميع واألمة اإلسالمسة ألن أث   البسل تقوة إلى عياة  وفى للأ تحقي 

كعداة المس ميع وت ثي  الشبان  وفى الجوا  أالأ مبع االتالط األنسان إل  ثبت نسب الولد إلى 
كذسه، وكمهه،  ومههع هبها نفهههم سههبب تحه يم اإلسههالل تسههجيل  فهل التببههى إلههى غيه  كذويهه، البيولههو ييع 

 (49 جتمع مع المفاسد والش ور. مما يحمى الم

لفههض العههه ض واهههسانة الفههه   وتحصهههيل اإللصههان والتح هههى بفضهههي ة العفهههاف عهههع الفهههوال   -2
وا ثهههال  وههههاا المقصهههد يقتضهههى تحههه يم الجنهههى ووسهههائ ، مهههع التبههه   واالالهههتالط والبعههه   أمههها 

  (50 يقتضى الغي   ع ى المحارل مع االنتهاك وتوفي  سسا ات لمبع البفول إليها. 

وفههى هههاا السههساق كشههارت  سههباء سهه سمان( إلههى اإلمتهها  البفسههى والجسههدى  ليههث  هيهه  
الههجوا  ل ههل مههع ال  هها  والبسههاء متعههة مههع كععههم متههع الههدنسا مههع سههلع ورالههة نفسههسة ونمتهها  ولهها  

ََسكاَ سدية  وللأ مصدالا  لقول، تعالى :   َِ ََاَُ َآَيأَتَهََينم ُم ٍَ َُم َع أَسََ  ٍَ  َعاع  ََينم َم َسكا َااأََيلفا ُا اََخَسيم اكا َتسم
ةَ   ِ َ  ٍ َُكاََ ََۚ َعَعَوَ ََبيم َسا ََ َخنَ  َعَرحمضَة  عنََ َف ََثْ مجََهَتَفك اَا َسَ َ ا م ٍج [. والسهلع إلهى المه ك  21( ]اله ول/  ََلَياأ

يشههمل سههلع الههبف  وسههلع الجسههم  والمههوة  وال لمههة مههع ك مههل المشههاع  التههى ال قههها هللا عههج و ههل 
لحسهسة والبفسهسة مهع اليه  مها ال ه  هللا مهع متها  لدبهاةو فهى الهدنسا  واذتغهاء والخالاة كن متع الجوا  ا

 (51 توال إلى م ضات، سبحان، وتعالى. للأ المتا  وف  تش يع هللا وهدي، مع األسبان التى

: فاإلنسان مهع رغبته، فهى لسها  ك هو   هدرك كنه، بالضه ور  فهان  ولهالأ يسهعى إلهى لب البقاء-3
والة والحفد  الا ع يعتب ون فى الحقسقة امتهداةا  له،  لها  هللا تعهالى تحقي  بقائ، عع   ي  األ

ََعَحَفااَدةَ   َُ ااَََبَُااي َعاَعكا ََينم ُم اا  ٍَ ااأََعَعَوااَ ََسكاااََ َعاع  ََينم َم َسااكا ََيلفا ُم اا  ٍَ [  72( ]البحههل/َوَّللا اََعَوااَ ََسكاااََ
 (52 وهتحقي  هاو الغاية يعل  ال ون فى عم ان. 

سهها  وإلعمههار األرض وهبائههها  وهههاو هههى الوظسفههة األسهههمى  مهها كنهه،   يقههة السههتم ار الح
اا َ  وللههأ مصههدالا  لقولهه، تعههالى  (53 لإلنسهان التههى ال قهه، هللا مههع ك  ههها  َضاَلَ َكااَةََخلَ  ََقااأَلََرَ ااَ ََسُم َعَِثم

َضََاَُيَفةَ  َف  َعأَع ٌَ َرم َ األم  [. 30( ]البق  /ۚۖ
األس   ورعاية األوالة وليث إن،  تم توعيع  الشعور بمسئولسة الجوا  وتبعات،  وت بسة التسا ات-4

وتبعهههسم األعمههها  والمهمهههات ةاالهههل المبهههج  والار ههه، وتحد هههد مسهههئولسات أهههل  ههه ف وتحقيههه  
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ال واب  القوية ذيع األس  المخت فة والحهث ع هى العمهل وال سهب والجهد فهى تحصهيل األرعاق  
هههال  فالجو ههة ت فهههى  مهها كنهه، وسهههي ة ل سههب الحسههبات وسهههبيل ل تعههاون وتقسههسم األعمههها  والم

عو ها تدذي  كمور المبج  وتهيئة كسبان المدسشة والجوا  يلفيها كعباء ال سب وتدذي  شئون 
 (54 الحسا  وأالأ تقوية الصالت والمعارف مع الال  المصاه   واتسا  ةائ   العاللات. 

  وهاا الشعور بالمسهئولسة بهال شهأ   بعهث ع هى البشهاط والح أهة  وعهدل ال سهل والخمهو 
إل  به هههه  ال  ههههل إلههههى ميههههدان العمههههل بسسههههة البهههههوض بأعبههههاء األسهههه   وت بسههههة التسا اتههههها فسلثهههه  
االسههتثمار ويههجةاة اإلنتهها  وتبمههى المههوارة ويههدفع إلههى اسههتخ ا  رعق هللا والي اتهه، مههع ال ههون ومهها 

َاَهاااَ َاس ااَذيََعَوااَ ََسكاااكوة  فههى األرض مههع ملبونههات و عههل البههاو مسههتخ فيع فيههها ولل ههها لهههم ]
َهَاسَُشا رَا َقَهَََۖعََِسيم نم ٍََُرَ  ُا اَ َبَاأََعلا ََ أ َُ ٍَ شا اََف َ ٍم ََفأ َضََثسا ن  َرم  [ 15[. ]الم أ/  األم

وللأ أ ، مما  دفع ال  ل ل سعى والبشاط والح أة ويحث، ع ى العمل وهها  الجههد لتهى 
  ؤةي رسالت، فى الحسا . 

  ضهه ور  ا تماعسهة لبقههاء البهو  اإلنسههانى ذبهاء كسه   سهه سمة ومجتمهع اههال، : وأمها كن الهجوا -5
فههههو الوسهههي ة لت هههويع كسههه   واألسههه   لببهههة مهههع لببهههات المجتمهههع  والمجتمعهههات كسهههاو األمهههة  

 (55 وهالجوا  تتقارن األس   والقبائل. 

ومهههع المقااهههد واألغههه اض أهههالأ واألههههداف التهههى يحققهههها الهههجوا  فهههى اإلسهههالل و هههوة سهههلع  -6
َاا اَاس ااَذيَشههقاء  والجو ههة مههع عبههاء ال ههد وال سههب  يهمههئع فسهه، الههجو  مههع ال ههدر وال ٍَ َ  ُ اا َعَساا

عفََ ََبأسَضوَا  ُ  [ فتتم ا ة ضعف البساء بقو  ال  ا  فيت امل الجبسان. 228( ]البق   / َعَُيَا

وفى للأ كيضا  تحقي  االستق ار ل بف  البش ية  إل يستق  اله فان ويهدك با  أهل مبهمها 
ا اله  ليبهث  ة والمهوة  والسهلع ذيبهمها ويجهد أهل مبهمها رالته، عبهدألن هللا عج و ل يحق  ال لمه

 (56 هموم، ويشلو متاعب،.
َ ما يعد الجوا  مع كسبان الغبى وةفع الفق  والفالة ليث لا  تعالى   -7 َم اُكا ٍَ ْمَ ٍَ ََيأ َعَيلَكحا اَاألم

ا َياغم ََ َََۚخنََيكا لا اَفاَ ََا َم أَ كا ٍَ ََعَِ َم لا ََعَ أَِ ُم ٍَ َ َُ أَسَحي َوَّللا اََعاَساٌعََعَُايٌَََعاسل  اََُهََ  اََُفضم ٍَ َاََّللا اَ ( ََُا
 [32]البور/ 

 ثالثهة له   ومع   يهد الهجوا  فانه، يجهد العهون مهع هللا عهج و هل مصهدالا  لقهو  الببهي 
العفههاف والمجاهههد فههى  ع ههى هللا عههج و ههل عههونهم الملاتههب الههاى   يههد األةاء والبهها ، الههاى   يههد

 (57 سبيل هللا(.
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  ل  عق والب أة  ليث إن المتجو   جةاة رعل، ويبارك هللا ل، فسه، ألنه، سهبحان، وفس، تحقي
اااأوتعهههالى ت فهههل بهههأرعاق المخ ولهههات  مسعههها   لههها  تعهههالى   ٍَ اااُ َع اب اااةَج ٍَ ََعَُااامََّللا ََ َفااا  َِ َضََخن  َرم األم

قاَاأ  [. 6]هوة/ ( َرنم

ضهه، اإلسههالل ع ههى الههجو يع  والتههجال بمهها ف   الههجوا  أههالأ قسههال بههأوام  هللا تعههالى ورسههول،  -8
 وفى للأ االمتثا  تحقي  ل سعاة  فى الحسا  الدنسا  وفى ا ال  . 

 ما كن، التداء بال سل ع يهم السالل ليث إن الجوا  أهان مهع السهبع الخااهة ذههم  وكنه، 
 (58 مع كللال الش ائع التى كرس وا ذها  وفس، أالأ تحقي  ل عد د مع الدباةات والهاعات. 

 ة مع األغ اض والمقااد واألهداف التى تتحق  مع الال  الجوا . هاو  م 

َ:َرابعًا: أحكام الزواج وآدابه
ألهميت، وض ورت،  وللأ باإلشبا  السهوى  –ةعا اإلسالل إلى االستجابة ل دافع الجبسي 

عع   ي  الجوا  المش و   ورغب فس، ولا ع س، إن أان الف ة يقدر ع ى للأ ماةيا  ومعبويا   
ةعا هؤالء الا ع لم تملبهم الع وف واإلملانات مع الهجوا  ألسهبان ا تماعسهة كو التصهاةية   ما

كو نحهههو للهههأ  إلهههى سهههبيل آالههه  ههههو اإلعهههالء والتسهههامي بغ يهههجتهم واسهههتغ اق  ههههدهم فسمههها يسهههتبفد 
 ههالتهم فههى عمههل نههافع لهههم ولمجههتمعهم  ولههد سههب  كن عهه ض البالههث فههى هههاا المحههور أسههف كن 

فى الهجوا  وشهجع ع سه، ولهث ع هى ضه ور  إتمامه،  ويؤأهد مه   كاله ى ع هى كن اإلسالل لد رغب 
َالجوا  آيهة مهع آيهات هللا عهج و هل ليهث لها  رهبها تبهارك وتعهالى   ُم ا  ٍَ ََسكااََ َِ ََاَُا َآَيأَتاَهََينم ُم ا ٍَ َع

َضااااة َََۚخنَ  ة ََعَرحم ااااَ ِ   ٍ ااااَُكاََ َاااااأََعَعَوااااَ ََبيم ُا اََخَسيم ااااكا ااااأَسَ َتسم َعاع  ََينم َم َسااااكا مجَََيلفا َسَ َ اااا م ٍج َسااااَ َََلَيااااأ َفاااا َثَْ
عنََ  [. 21(]ال ول/ َهَتَفك َا

 (59  م ة مبها فى ةراست، ل ما ستي . ول جوا  كللال وآةان  سب  ل بالث كن تباو 
 ما كن أتب الب اح الوارة  فى الصحاح والسبع لاف ة بال ثي  مع البصوص الدالة ع ى 

 (60 لال وا ةان ويملع ال  و  إليها.هاو األل
 :َضٍَ عزَس وضَهذهَاألحكأمَعاَلِالعفيضأَهُمَعََ

مهههع كههههم األمهههور فهههى لسههها  أهههل  مهههع ال  هههل والمههه ك  االتسهههار الشههه يأ كو َ:االالتسههار وضهههوابه، -1
العشههي  الههاى يشههارأ، لساتهه،ن ومههع وفقهه، هللا تعههالى فسهه، أههان لهه، لههض الههدنسا وا الهه    ومههع لههم 

أهان الذهد مهع العبايهة باالتسهار العشهي .. إن   وفق، فسه، نها  الشهقاء إلهى كن   لمه، هللا  ولهالأ
األرواح  بوة مجبد   ما تعارف مبها ائت هف ومها تبها   مبهها االت هف  ال  هل والمه ك  أبصهفى 
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ةائهه    أههل نصههف يسههب، فههى هههاا الو ههوة لتههى   تقههى ذتوفيهه  هللا بالبصههف الههاى يالئمهه، ويتحههد 
 (61 ت ون ةعامتها الحسا  الجو سةن.  له اهما  فيت ون مبها ةائ   أام ة  وت أ هى األس   التى

ونب، ع ى ض ور  كن يلون مدسار الد ع والخ   واألمانهة  ومع ثم فقد كواى ال سو  
ههههو األسهههاو فهههى االتسهههار أهههل  ههه ف لشههه يل، ضهههمانا  السهههتق ار الحسههها  الجو سهههة وسهههالمة األسههه   

 والمجتمع. 
لها ولحسبها و مالها ولهد بها : تب ، الم ك  ألرهع لمالا  لا  نالببي  عع كذي ه ي   

 (62  داكن.فاظف  ذاات الد ع ت هت 
ولهم يلهع مدسهار الهد ع والخ ه  واألمانهة مقتصه ا  ع هى الفتهى المقهدل ع هى الهجوا  فحسهب  

 وا االب الد ع والخ   القويم. ذل ل فتا  وكه ها أالأ كن يختار 
مع ت ضاو عو ا  لها  وكال ومما   ح  باالالتسار كن يلون ل فتا  مه   الح ية فى االتسار 

ت هه و ع ههى الههجوا  بمههع ال ت غههب  وهههاا  ؤأههد كهمسههة قسههال الههجوا  ع ههى كسههاو مههع ال ضهها والقبههو  
واإليجان والتفاهم ضمانا  الستم ار الحسا  الجو سة فى  و تحسه، السعاة  ويم ؤو الوة واالئهتالف 

  (63 والمحبة.
ارية نكن آباهها عو ههها وههى  ثههب ورة فهى اهحس، البخههاري عهع البسههاء ذبهت الهاال األنصهه

 (64 ف ة ن ال،ن. ف  هت للأ فأتت رسو  هللا 
وفههى سههبع البسههائي عههع عائشههة رضههى هللا عبههها كن فتهها  ةال ههت ع يههها فقالههت : إن كذههى 

فجهاء رسهو   عو بي اذع كالس، لي فع ذهى السسسهت، وكنها أارههة لالهت. ا  سهى لتهى يهأتي الببهي 
اهبع فدعاو فجعل األم  إليهها فقالهت يها رسهو  هللا لهد ك هجت مها  فأالب ت، فأرسل إلى كذيها هللا 

 (65  ؟.: كل بساء مع األم  شيكذى  ول ع كرةت كن كع م
ول ع لس  معبى هاا  عدل تدالل األهل  إن، لق ة الب   الببهت بالحسها  وشهئونها فهال مهانع 

فتهههها  وتقويههههة كن  تههههدالل األهههههل ل معاونههههة فههههى االتسههههار الههههجو  المباسههههب  ل اهههها  ع ههههى مصهههه حة ال
ل وابهها بأه ها  غي  كن هاا التدالل ال يعبى إ بارها كو إ  اهها ع ى االتسار مع ال ت غب  هاا 

 مع كن، نال ن اح إال ذولىن. 
عبهد مع آةان الجوا  أالأ استحبان ن اح البل  : ولد ورة فى احس، مس م عع  هاذ  ذهع  -2

ت؟  ل ههت نعههم لهها  : كبلهه ا  كل ثيبهها ؟ هههال تجو هه : تجو ههت امهه ك  فقهها  لههي رسههو  هللا هللا لهها 
ل ت ثيبا  لا  فأ ع كنت مع العاارى ولعاذها  وفى رواية كال ى : فهال تجو ت بل ا  تضاللها 

 (66 وتضاللأ وتالعبها وتالعبأ. 
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وورة فى احس، البخاري عع عائشة رضى هللا عبها لالت : ل ت يا رسو  هللا كرك ت لو 
كي ت تهع  –مبهها وو هدت شهج ا  لهم  ؤأهل مبهها فهى ك هها أبهت ت تهع  نجلت واةيها  فسه، شهج   لهد ُك هل

 ( 67 لم  تجو  بل ا  غي ها.  لا  فى التى لم   تع مبها  تعبى كن رسو  هللا  –بعي ك   عى 

مههع آةان الههجوا  البعهه  إلههى و هه، الفتهها  التههى   يههد الهبتههها فعسههى كن  ههؤةل ذيبهمهها  ذيههد كن  -3
لخهبههة فقه  إل ال  ببغهي اسههتغالل، فهى غيه  مهها شه   لهه،  البعه  هبها نللههم اسهتثبائي لغه ض ا

وهو فهى ههاو الحالهة يلهون ل و ه، وال فهيع فقه   ول فتها  ههى األاله ى كن تبعه  إلهى مهع  تقهدل 
 (68  لخهبتها إل يعجبها مب، ما يعجب مبها فعسى كن يلون التوفي  ذيبهمان.

ض ور  كن يلهون هبهاك تقهارن وثمة كمور كال ى الذد مع م اعاتها عبد االالتسار أالأ ومبها  -4
ف هه ي وثقههافي ذههيع الههه فيع  وللههأ كن الههجوا  الههاى ال  تههوف  له فسهه، هههاا التقههارن نعوا  لههع 
يحق  السلع والتواة وتبعسم شهئون األوالة... ولهع يضهمع اسهتق ارا  عائ سها   فسهت ون مشهلالت 

فال تضهمهما مشهاور  الجوا  بعيد  عع مستوى الجو ة وكف ار الجو  نائسة عع كف ار الجو ة  
 (69 وال تواة ويدس  أل مبهما فى عالم، الخاص ونن ضمهما  دار والدن. 

ولههس  معبههى هههاا كن يلههون اله فههان فههى نفهه  المسههتوى الف هه ى والثقههافى  ول ههع لبههاا لههو 
  ان ذيبهما تقارن فى للأ لتى تستقسم الحسا  الجو سة. 

  بمعبى كال ت ون الجو ة شد د  الق ابة ل جو   ومما يجب م اعات، أالأ تجبب الق ابة الق يبة -5
الغ يب عع األس    للأ كن، نمع  –كي ال يلونا مبحدريع مع كاو  يقل فيها الدل األ ببي 

الخي  ل فتى كن يخهب فتا  ذها ةل يخت ف عع ةم، وهالأ يضمع سهالمة األوالة  ولهد كثبهت 
 يبهههة لهههل كن  بجهههو األ فههها  مهههع الههههب الحهههد ث اهههحة ههههاا االتجهههاو  ففهههى لالهههة الق ابهههة الق

األمهه اض المو ههوة  باألسهه   كو العيههون الموروثههة  ول ههع إلا أههان الفتههى مههع كسهه   والفتهها  مههع 
كسهه   كالهه ى فانهه، يلثهه  كن  بهها  األ فهها  اليهه  مهها فههي األسهه تيع   وكن يف تهها مههع عيههون كهههل 

 (70 األن وكهل األلن.

الوالههد مبهها ... فههى إ ههار الوسهه   والوالههع المعهها   ؤأههد اههحة هههاا األمهه ر فعبههدما  بعهه 
الاى يدس  فس، نع   تأمل وتدذ  سوف   حض بالفعل و وة ك فها  كو كفه اة لهد تهأث وا اهحسا  مهع 

   اء عيجات الق ابة. 
يستحب كن ت ون الم ك  بعيد  فى الق ابهة ( 71 ونلى هاا يشي   نبيل  الون( موضحا  كن،  

لا  لببى السهائب نلهد ُضهويتم فهان حوا  َالخهان ألن للأ ك دى ل بسل القوى  فعع عم  اذع 
 فى الغ ائب   وألن، ال يأمع الهالق فسفضي مع الق ابة إلى لهسعة ال لم. 
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 : اع ويقو  الش
َيب َتاأَسُُس َعهمَغ ََا بف دَيلجبأَعاسضُج أٍَاسغََةَااااااااتخي

 : ويقو  آال 
َبُأَاسوََعهمَحبي ةَ ٍَخأفةَينَيض ىَعُ َسُيُ ََتجأعٍن

نكن  تولى عقد الم ك  ولى لها الاص إن أان كوعال َومع كللال الجوا  وش وط العقد الولى : -6
لسعههه  كن المهه ك  لههم تتههو  ال أههون إلههى ال  ههل ولههدها ةون ع ههم لويههها  ألن للههأ كو  الفهه وق 
ذيع الب اح وهيع الجنا والمخاةنة والبغاء واالستبضا   فانها ال   ضى ذها األولساء فى ع ف 

و الغالههب ع ههيهم  وألن تههولى الههولى عقههد موالتهه،  هيئهه، إلههى كن يلههون عونهها  ع ههى ل اسههة البهها
لالهههها ولصهههانتها  وكن ت هههون عشهههي ت، وكنصهههارو و ي تههه، عونههها  لههه، فهههى للهههأ... والهههولى العهههال 

 (72 العصبةن.القاضى إن لم يلع ل م ك  ولى مع 
: نال   ذهع الخهههانسهيب كنه، لها : لها  عمهوروى عهع مالهأ  كنه، ذ غه، عهع سهعيد ذهع الم

 (73 تب ، الم ك   إال بالن وليها  كو لى ال كي مع كه ها  كو الس هانن. 
 : ل ولى كللاما  تجب م اعاتها مبهاوياأ   كذو بل  الججائ ي( كن 

  ون، كهال  ل والية بأن يلون لأ ا  بالغا  عالال  رشيدا  ل ا .  (ك 

، إن أانههت بلههه ا  وأههان الههولى كبههها   كن يسههتألن وليتهه، فهههى إن الههها ممههع كراة تجويجهههها مبهه (ن 
 إن أانت ثيبا   كو أانت بل ا  وأان الولى غي  كن.  –كي يه ب كم ها  –ويستأم ها 

ال تص، والية الق يب مع و وة مهع ههو كله ن مبه، فهال تصه، واليهة األ  ألن مهع و هوة  (  
(74 الشقي  مثال   وال والية اذع األ  مع و وة األ . 

 

ويههاأ   الهههاه  ذههع عاشههور( كن المههه  شههعار الب ههاح  جَعآِابااهَ:َاسضاااٍََااَُيحكااأمَاساازعا -7
ولس  المه  فى اإلسهالل عوضها  عهع البضهع إنمها ههو عهسهة محضهة ل جو هة  والمهه  أهالأ 

َ:  هللا تعالى ِنح  ة فقا   ل شأن، فارق ذيع الب اح والجنا والمخاةنة  ولالأ سماو ََ َسأ َعآتا اَاسَُ 
َََۚفا َُاة  ََلحم  ُ َقأَتَا اأَصادا يئ  ََ  ٍ اأَ ااأََفكاُاا هاََهَُيئ  س  اهاََلفم ُم  ٍَ َ َج ََعاََُلا م َم ََسكااا َُ [  إن 4( ]البسههاء/َننََاابم

محاسع المه ك  ومحامهدها نعمهة ِمهعؤ هللا ذهها ع يهها والولهها له  االنتفها  ذهها مهع ك هل رغبهات 
لبفاسهههتها  ألن  مالهههها  ال  ههها  فهههى استصهههفائها  ف  مههه ك  لههه  فهههى كن يلهههون اهههدالها مباسهههبا  

رعلهها  والمهه  هههو مها   دفعه، الهجو  لجو ته، بالعقههد ع يهها كو الهدالو  ذهها ةالههوال    قهها مهعوال
لقسقسها   إنه، آيهة مههع آيهات المحبهة واهه ة الق ههى وتوثيه  عه ى المههوة  وال لمهة  بمعبهى آالهه  
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وهو الصداق الاى يعهى ل م ك  مع ال  ل أتعبي  عع ادق رغبت، فيها وعجم، ع ى التجو  
(75 .عوضا  عع استحال  ال  ل ل م ك  مبها  ولد ش   

 

تشهاء  إال كنه،  ببغهي  ونلا أان المه  كو الصداق لقا  الالصا  ل جو ة تتصه ف فسه، أسفمها
التأ يد ع ى كن الش   لم يحدة مقدارا  معيبا  ل مه   وننما ت ك هاا األم  ل باو  تفقون فسما ذيبهم 

كععهم  يسهتحب تخةسهف المهه  لقهو  الببهي ويت اضون  بقا  لع وفهم وكلهوالهم  ومهع للهأ فانه، 
 (76 نةن.البساء ذ أة كيس هع مؤو 

لقههد لههث اإلسههالل ع ههى تسسههي  المهههور ونهههى عههع المبالغههة فيههها لتههى  تسسهه  ذههيع البههاو 
نشهه  الفضههي ة  وال  ببغههي المغههاال  فههى رفههع المهههور والشههه  ذههها  أههى ال يلههون لههائال  ةون لفههض 

سهههسما وكن الب أههة تحهههل مههع رالهههص المهههور  أمههها تبههيع فهههى الفهه و  وغهها األبصهههار بالب ههاح  ال 
 .لد ث رسو  هللا 

والصداق كو المه  لس  لمج ة إبالة وطء الجو ة  وال يلون ثمبا  أافسا  لالأ مهما ذولهه 
فههى ارتفاعهه،  إن هههو إال رمههج إللامههة شههعي   مههع شههعائ  هللا الههاى لهه ل ع يبهها الخبائههث وكلههل لبهها 

 (77 وات ضمع ضواب  الش يعة ولواعد األالالق. الهيبات  فأباح لضاء الشه
كي اإلشهههار واإلعههالن  للههأ ألن اإلسهه ار بههالجوا   –مههع كللههال الههجوا  وآةابهه، أههالأ الشههه    -8

يق ههه، مههع الجنهها  أمهها كن اإلسهه ار بهه، يحههو  ذههيع البههاو وهههيع الههدفا  عبهه، والت امهه، ويعهه ض 
 . البسل إلى اشتباو كم و ويبقص مع معبى لصانة الم ك  
:   فههى الب هاح تحصهل معبيهيع. كلههدهماوالبالهث مهع  الههاه  ذههع عاشهور( فهى كن الشهه  

كنها تحث الجو  ع ى مجيد مع الحصانة ل م ك  إل يع م كن، لد ع م الباو االتصاا، بالم ك   فهو 
: كنها تبعث الباو ع ى الت امها وانتفهاء الهمهع فيهها ا تته ق ب، إليها ال يبة. الثاني تعي  بلل م

 (78 إل اارت محصبة. 

 مها  ؤأهد   وسهف العهالم( كن الشه   لهد كو هب نإعهالن عقهد الهجوا  ع هى رؤوو األشهههاة 
لتى ال يخهت   بالسهفاح  ولهسع م أهل فه ة مهع كفه اة الجماعهة كن ههاو المه ك  اهارت مقصهور  ع هى 

 (79 وآثارون. هاا ال  ل  وكن، كاب، عو ا  لها  ومسئوال  عبها  ومتحمال  لجمسع تبعات هاا العقد 

هاو  م ة مع الضواب  واألللال وا ةان التى أف ها الش   الحبسهف ولهث ع هى ضه ور  
االلتجال ذها مع ك ل ضمان عوا  نا ، وسعيد يحق  كس   آمبة مستق   ت هون لببهة لويهة فهى ذبهاء 

 خي ية. كمة كراة هللا عج و ل كن ت ون الي  كمة كال  ت ل باو إلا التجل كف اةها بمعا ي  هاو ال
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ونلا أان نالجوا ن ع ى هاا البحهو الهاى عه ض له، البالهث  ذيهد كنه، ال  تسسه  ل ثيه  مهع 
الشههبان والفتسههات نتسجههة لمعولههات أثيهه   اههبعها البههاو بأنفسهههم فههى مععههم األلسههان كو اههبعتها 

 الع وف واأللوا   وهاا ما  تباول، المحور التالي. 

 احملور الثاني : معوقات الزواج  
عههة مهع المعولههات التهى توا هه، الشههبان والفتسهات وتحههو  ةون إتمهال الههجوا  فههى ثمهة مجمو 

ولتههه، المباسهههب  وهعضهههها لهههد    هههع إلهههى الشهههان نفسههه، كو الفتههها  نفسهههها  وهعضهههها لهههد    هههع إلهههى 
 االس    والبعا ا ال     ع إلى المجتمع لات،  وفسما   ى ع ض مو ج ألهم هاو المعولات. 

 الدراسة : مواصلة التعليم وإكمال  -1

يجعههل بعهها مههع الشههبان والفتسههات إ مهها  الدراسههة لههائال  ةون الههجوا   وللههأ بالبهها  أههل 
مبهما نفس، كن الدراسة كابحت عامال  رئسسا   تولف ع سه، نجهاح مسهتقب ،  أمها كن الشههاة  التهى 

 يحص ون ع يها هى كساو الحسا  السعيد . 

والحصهو  ع هى كع هى الهدر ات نثهم ومع ههاا المبه ه  فقهد كاهب، ههم ههؤالء ههو البجهاح 
فجههأ  يجههدون كنفهسههم فههى موا هههة الحسهها  ولههد ال ههت المبههاهج الدراسههسة ممهها يسههاعد الفتهها  ع ههى كن 
ت ون عو هة وكمها ورههة كسه    ولهم يحهدثها كلهد عهع معبهى الهجوا  وتبعاته،  وأهالأ الفتهى لهم  هتع م 

سهب اله عق معبهى السهعى وت معبى المسئولسة ومعبى كن يلون رن كس    ومعبهى ال  ولهة  لتهى 
  (80 الحال  غان عع شباذبان.

ونلا أههان الع ههم لههد كاههب، لا ههة كساسههسة لإلنسههان المعااهه   يعههاة  لا تهه، إلههى الغههااء 
وال سههاء  وهههو بالبسههبة ل فتهها  نافهها   د ههد  ع ههى العههالم  جيههد مههع وعيههها ويسههاعدها فههى تبههوء م أههج 

وا تماعسهها   ويههدعمها بسههالح تجابهه، بهه، اههعوهات مهههم فههى المجتمههع  ويههؤمع لههها اسههتقالال  ماةيهها  
الحسا   ل ع هاا الع م نفس، يأالا مع الفتا  ك مهل سهبوات عم هها ويجع هها ك ثه  ته بها  وكلهل رغبهة 
فى التضحسة بش و ها  أما يجعل الشان كلل رغبة فى االرتباط ذها ألن،  بحث عمع يصدر ل، 

  (81 كوام و.األم   ال عمع  بفا هو 

صههل الفتهها  إلههى ةر ههة أبيهه   مههع الههوعى والههتع م لههد تهه فا الههجوا  نوتجههد كنهه، ال وعبههدما ت
 تماشى مع والعها الاى كثبتت  دارتها وتفولها فس، ال سسما فهى مجتمهع تحلمه، العهاةات والتقاليهد 

  (82 ا  تخضع ل   ها ويأم ها فتهسع،ن.التى تجعل الم  
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ا  إل ال يسهتهسع التف يه  فهى الهجوا  إال وال  ؤال  التع سم عوا  الفتا  فق   ذل الشان كيضه
بعد االنتهاء مع الدراسهة  فال هل  ؤ هل مشه و  الهجوا  لتهى  بتههى مهع ةراسهت،  والفتها   تقهدل لهها 
العد ههد مههع الخهها بيع كثبههاء متابعتههها ل دراسههة  ول ههع عبههدما  تقههدل ذههها العمهه  فقههد ال  تقههدل لههها كي 

  (83 .ف ص عوا ها أ ما تقدل ذها السع الا ب  وتقل
ولهههم ت تهههف الفتسهههات بهههالتع سم لتهههى الم ل هههة الجامدسهههة األولهههى  ول هههع اتجههههع إلهههى إ مههها  
ةراسهههاتهع الع سههها  والفههه ص متالهههة كمهههامهع ل حصهههو  ع هههى ةر هههات كع هههى  ما سهههتي  وةأتهههوراو(  
والغ يهههب كنبههها ناللهههض لقههها  كن عهههدة الفتسهههات المقهههبالت ع هههى اسهههت ما  ةراسهههاتهع الع سههها كضهههعاف 

الشههبان  ف قههد تغيهه ت كولويههات الفتسههات عههع لي لبههل  ولههم تعههد تبتعهه  اذههع الحههال   المقب ههيع مههع 
وننما كاب، كمامها هدف آال  هو االرتقهاء بمسهتواها التع سمهي لتتبهوك ملانهة الئقهة ولتحصهل ع هى 

 لة  وتعع ذالأ كنها تثبت لاتها.وظسفة م مو 
ذدراسهتها وال ت يههد كن ونتسجهة للهأ  كنهها تهه فا كي شهان  تقهدل لخهبتهها بحجههة إنشهغالها 

يصهه فها شهه  عههع للههأ  ذههل وتقبههع والههد ها بضهه ور  اسههت ما  ةراسههتها  وهههاا كمهه  ال  تحقهه  مههع 
 .و وة الجوا 

والوالههع يقهه ر كنهه، كثبههاء سههبوات التع ههسم بالبسههبة ل شههان فانهه، لههس  بمقههدورو كن يقههدل المهها  
ااهه ت، واالسهتم ار فسه، مهع كهههم والولهت الالعمهيع لببهاء كسه    ممهها يجعهل اإلقبها  ع هى التع هسم ومو 

 مباسب وهالتالى  تأال  سع الجوا .العقبات التى تحو  ةون إتمال الجوا  فى الولت ال
نوأل سبة مع التأالي  سوف تق ل مهع فه ص الهجوا   وللهأ ألن ال  ها  الالئقهيع ل هجوا  

ئقهههيع سهههوف يقهههل عهههدةهم نسهههبسا  ألنههههم سهههيتجو ون مهههع فتسهههات كال يهههات... وألن عهههدة ال  ههها  الال
  (84 وا  سوف يقل بسبب فارق السع...ن.ل ج 

ولقد ك د  األنصارى( ع ى هاا العامل المتصل بالتع سم أمعوق مع معولات الجوا  لدى 
الفتسههات بحجههة نإنشههغا  الفتهها  ذتحصههيل الع ههم والسههعى إلههى الشهههاة  ثههم الوظسفههة لتأ يههد شخصههيتها 

 (85 لاتها  وضمان استقاللها المالين.وتحقي  
 تولههف كمهه  االنشههغا  بالدراسههة عبههد الفتهها  فحسههب  ذههل إن ال ثيهه  أههالأ مههع الشههبان  وال

بعههد انتهههائهم مههع الم ل ههة الجامدسههة ال يف هه ون فههى الههجوا   فالوالههد مههبهم نيسههتبعد األلههدال ع سهه، 
هالهب كو لالسا  ألن،   يد كن  بحث عع وظسفة أما   يد كن  واال ةراسات، الع سا.. ويحتج هاا ال

:  إن الهجوا  سسشههغ بي عهع ةراسههتي.. إنهي لههد تجو هت الدراسههة وأفههى  ن عههع الهجوا  بقولهه،المتهه
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ذها عو هة مهسعهة( وهعهد االنتههاء مهع الهدأتوراو يلهون لهد تجهاوع سهع الهجوا  المتعهارف ع يهها فهى 
 (86 المجتمع فسلون مع العسي  ع س،  دا  كن  تجو ن. 

 الجمال كمعيار لالختيار :  -2
يضع الجما  أش ط يجب كن  توف  فسمع  تقدل لخهبتها والهجوا  مبهها  ثي  مع الشبان 

مع الفتسات  فالجما  نشه ط  هوه ي  بحهث عبه، الشهان فهى رفسقهة ةرهه،  وأ مها نقهص مقهدارو فهى 
األنثهى نقههص مقههدار لعههها فهى الههجوا  والحسهها  الهبيئههة  وعاة مقهدار شههقائها  فالجمهها    فههد األنثههى 

ا ذداال ها وهقدر مع البص  الاى تمارس، ع ى مثسالتها األلل  مهاال  بقدر مع السعاة  التى تحساه
مبههها  وأههالأ ع ههى عشههاق هههاا الجمهها  مههع ال  هها ... وكمهها إنعههدال الجمهها  فسلههون سههببا  فههى بقههاء 

 (87 التالي سببا  مع كسبان العبوسةن.الفتا  مع ةون عوا  وتصب، ب
  ها   وتجعهل سهوق ال  ها  لائمهة  ما كن الجما  مع األشهساء التهى تحبهب البسهاء فهى ال

  (88 لته ق لاأ  ك مل ال  ا  بالب د .عبدهع  وال تخ و مجال  البساء مع ا
وفى تباولها ل عبوسة لأ ت  سباء س سمان( ل ة الجما  أعامل مع عوامل العبوسة  للأ 

الها ع كن ل ة الجما  عبد البساء كو عدل و وةو لد يجع هع غي  مقبوالت لدى أثيه  مهع الشهبان 
يشت  ون مواافات واشت ا ات الااة معتمد  مع هيئة المواافات والمقا س    مي ة   وي هة  
ذسضاء  راقسة  شق اء  الةسفة الدل والعل نحسفة(. ورهما ال تجد ش  ا  والدا  مع هاو الش وط فهي 

  (89 وال ذساض وال الفة ةل ذل العل ن.الشبان الا ع يشت  ون للأ  فال  ما  وال أما  
وياأ  البالث هبا عع اد   ل، كالب و كن شابا  ووالدو   بها مبه، كن  بحهث عهع عه وو 
ل شان واشت ط هاا الشان المهبدو ش و  ا معيبة ع ى ركسها ضالتها الجمها   وكتهى له، بعه وو 
توف  فيها هاا الش ط  ل ع الشان رفا لائال  : كالشى إلا لاذ ت فى الشار  مع هي ك مل مبها 

وظههل ع ههى هههاو الحهها  مههع التهه ةة لتههى تخهههى السههع المباسههب لقبولهه، أخهيههب   كن كفتههتع ذههها 
وا ن   ، ع ى هاا الصد   كن يجدة البحث عع عو ة ولو ثيبا   ول ع هيهات هيهات لمثل هاا 

 .كن يعث  ع ى ضالت،
 ما كشار  كلمد س سمان( إلى ته ع الشبان إلى الجوا  مع الحسباوات الالئي   اهع فى 

لفضائسة أسبب مع األسبان التى تجيد مع نسبة العبوسة  وللأ بقول، ن ته هع أثيه  مهع القبوات ا
الشههبان  إلههى الههجوا  بفتسههات بموااههفات الشههق اوات الالتههي  هه اهع ع ههى شاشههات الت فههاع  ويعههل 
 بحههث عههع الفتهها  التههى فههى مخي تهه، فههال تتسحههها لهه، العهه وف  ويتهه ك اههالبة الصههون والعفههاف  

  (90 ع ى لدتها  بفعل ما رسخت، ا لة اإلعالمسة فى و دان الشبانن.  فتجةاة العبوسة لد 
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 : رةــــــــالهج -3
ل هجه    –مهع الجبسهيع  -مع معولات الجوا  أالأ الهج   إل لد يضه  بعا الشهبان 

الار  البالة ل بحث عع ف ص ل عمل بسبب عدل توف ها فهى بالةههم  وللهأ ذههدف ذبهاء مسهتقب هم 
وكس هم  كو لد يلون السف  مع ك ل الدراسة  ولد يضه ون ل هجوا  مهع األ انهب ورعاية والد هم 

لالستق ار فى بالةهم والحصو  ع ى اإللامة والجبسسة والعمل المباسب وغي  للأ مع إغه اءات  
  (91 افة إلى ل ة ت السف الجوا  هباك.إض

ارها كلد العوامهل ويشي  بعا الدراسات إلى الهج   سواء أانت ةاال سة كو الار سة باعتب
ال ئسسة المساعد  ع ى انتشار نسبة العبوسة ذيع الفتسات.. للأ كن انتقالهع مهع ملهان إلهى آاله  
بحثا  عع العمل لد  ؤةي إلهى ال خ هة سهلانسة  ليهث  و هد فهائا مهع ال  ها  فهى مبها   وعجهج 

الء فهههى مبههها   كالههه ى ممههها ل هههل مهههع فههه ص الهههجوا  بالبسهههبة ل فتسهههات  أمههها  ت تهههب ع هههى عمهههل ههههؤ 
الفتسات كنهع يعشع بعيدا  عع ذيوتهع مما يح مهع مع لضور المباسبات اال تماعسة مع األس   
فسق ل مع ف اتهع فى الجوا   ومع نالسة كال ى فان و هوةهع بعيهدا  عهع األسه   يحه مهع كيضها  

  (92 متابعة اإليجاذسة مع  انب األهل.مع ت قى اإلرشاة والبص، الحقسقي وال
الهج   تعد كلد العوامهل الم تبههة ذتهأال  سهع الهجوا  ذهيع الفتسهات الااهة  ما كن ظاه   

فههى المجتمعههات التههى تفضهههل عوا  األلههارن  للههأ كن عم سههة انتقههها  األسهه    ههؤةي إلههى إضهههعاف 
ال واب  والتفاعهل ذهيع األسه   المهها    واألسه  لات الق ابهة ممهع اسهتق وا فهى مبها قهم ممها  هؤةي 

 (93 ء الا ع اذتعدوا عع كلارههم.هؤالإلى تأال  سع الجوا  ل
وفههى مقهها   سهه مان الشههه ي( اعتبهه  السههف  ل خههار  مههع معولههات الههجوا  وعث اتهه، للههأ كنهه، 
نعبدما يساف  الشان إلى الخار  فان، يجهد مها ال يجهد ةاالهل بهالةو مهع تسسهي  الشههوات والم هاات 

لي بسههوا الخبهها والفسهه   ع ههتهم  الجائفههة التههى  ع ههت ال ثيهه يع مههع كذبائبهها الهها ع ال عههوا رةاء اإليمههان
  أبون لت أ المح مات والشهوات التى تتسحهها لههم ت هأ الب هدان بلهل سههولة ويسه . ذهل وتهدعوهم 
إليها لإليقا  ذههم فهى شه ك ت هأ ال لائهل  ومها إن يسهتعان الشهان ت هأ الهبالة لتهى يجع هها شهغ ، 

  (94 ل عع للأ أما  جعمن.لو وة البدائالشاغل وهم، الدائم  وهالأ يسوف فى كم  الجوا  
 –ومههع نالسههة كالهه ى فههان سههف  الشههبان ل دراسههة لههد كةى إلههى لالههة مههع التبههالا الف هه ي 

ذهيع  –الااة لدى هؤالء الها ع عهاةوا إلهى بالةههم بعهد كن لصه وا ع هى كع هى الشههاةات الع مسهة 
يقهة مهع شهخص   يقة عوا  تق يدية  بحيث يجد الم ء فيها نفس، مضه ا  إلى االرتبهاط ذت هأ اله  
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لد ال يع ف،  وهيع ال غبة فى عوا  ع ى اله يقهة الغ هسهة  وللهأ ممها كةى بعهدة ال بهأو به، مهبهم 
إلههى عهههدل الهههجوا  الوفههها  مهههع نتهههائج غيههه  مضههمونة  الااهههة لعهههدل تهههواف  التهههواعن الثقهههافي والتوافههه  

 (95 لف  ي ذيع الجبسيع مع هاو الفئة.ا
ر  لمتابعهههة الدراسهههة مهههع عوامهههل تهههأال  عوا   هههالأ كشهههار  البهههالوال( إلهههى كن السهههف  ل خههها

الفتسات ليث نيجد الشبان كنفسهم لد تجو وا مع ك ببسات ذدال  عع الجوا  مع فتسات مع بالةهم 
 (96 فتجةاة كعداة الفتسات المتأال ات عع الجوا  باعةياة عدة المها  يع ل خار ن. 

 : والتعضيلالتعنيس  -4
ئها بعد ذ وغها فهى مبهج  كه هها ةون تهجويج ويقصهد يعبى التعبس  لصد ملث الببت ونبقا

 (97 مبع الببت مع التجو  ظ ما . بالتعضيل
ومههع كسههبان العبوسههة كو تههأال  سههع الههجوا  أمهها لأهه ت  سههباء سهه سمان( عضههل األولسههاء 
ل م ا  وعدل تجويجها مع تقدل ال فء لها ورضاها ب،  وهاو معض ة كال ى ومعوق مع معضهالت 

َ:  لها  تعهالىهو مح ل لد نهى الش   الحبسف عب، الجوا  ومعولات،  و  َُ ََينََهاَُكحم  ُ اُا ها َفاالََتومضا
 َُ ااا َعاَعاا عف( َينم َضومَا َََباااأسم اااَُاا ااا اََبيم َاعا ََت بعهههها مهههع : كى مويقصهههد بعضهههل المههه ك  [ 232  ]البقههه  / َخثم

 الجوا  بمع هو أفء لها. 
سه عة ل مسهاومة وتجهار  ولقد وال الجشع والهمع ذهبعا األولسهاء إلهى كن يعه ض اذبته، 

ل مجا ههد  والدسههال بههاهلل  ومهها ةرى هههؤالء كن هههاا ظ ههم والسانههة وعضههل  ولههد ت ههون عام ههة   بيبههة كو 
  (98 درسة كو موظفة( فسهمع فى م تبها.م

 ممهها  ههدفعهم ألن   فضههوا تجويجههها كو يشههت  وا ع يههها وع ههى مههع  تقههدل ل ههجوا  مبههها كن
 يلون لهم نصيب شه ي مع م تبها. 

ف  كلمد س سمان( هاا المولهف ع هى كنه، نةنهاء  بعها ا بهاء الها ع  هؤال ون عوا  ويص
الببههت التههى تعمههل لسحصهه وا ع ههى راتبههها آالهه  الشههه   وهعضهههم يشههت ط  ههجءا  لهه، مههع راتبههها بعههد 
الجوا   وهعضهم يهمع فى ما  اذبت، كو موليت، إن أان لها ما   فسعل  ؤال  عوا هها ويعضه ها 

  وهللا عج و هل (99 ضارها بمشاع ها وغ يج  األمومة لد ها ع ض الحائ نلسحصل ع ى كموالها  
َهبا اََباَ ومضََيقهو    ََسَتاذم  ُ اُا ها ََلَمه اأَََۖعَنََتومضا ََ َساأ ََثاا اَاسَُ  ََينََت َم ُا اََنََيَحَ ََسكا ٍَ َآ َُ اأََيأََيَهَاأَاس َذه ٍَ َ

بََ ٍَ ََبَفأَحَشةجَ َُ ََينََيأمَتي ََخن   ُ تاضا ها ََها اَآَتيم ََفَوَسْمََينََتكم  ُ ََهمتاضا ها عَفَََۚفَننََل َضومَا ََبأسم  ُ عها ةجَََۚعَعأَلَا َُ يَ 
َ اََلََيَ ا َوَ ََّللا اََفيَهََايم ئ أََعَيجم  [. 19( ] السباء/  َليم



2019  (2ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 135 

ويضاف إلى هاا التعبس  ما يلون بسبب رعاية الوالد ع كو األس   فقهد تفه ض العه وف 
كن يعمههل ويجههد فههى سههبيل رعايههة والديهه، كو كلههدهما  –أههان كو كنثههى  لأهه ا   –ع ههى بعهها الشههبان 

بسههبب العجههج وأبهه  السههع كو أفالههة األالههو  الصههغار  فسعههل يعمههل لي هههى إالوتهه، الصههغار وي عههى 
والديه، انهاللها  مهع ههاو المسهئولة التهى كلقيهت ع ههى أتفه،  ثهم يجهد نفسه، كمهال معهوق مهع معولههات 

عبوسة مما ال يستهسع مب، ف ا ا   فسضهه  ويفضهل كن يدهس  الجوا  ولد ولع ف يسة فى ش اك ال
 (100 الحا  التى ف ضتها الع وف ع س،. بقسة عم و ع ى هاو

  (101 عضا  مبها:ويعدة  عبد المبعم عثمان( كنواعا  ل تعبس  واإل
عََمبع الم ك  مهع ال  هو  إلهى مه قهها ولهد لها  تعهالى   (ك  ََينم َُ َكحم ََهاُم ََينم  ُ اُا ها ََفاالََتومضا  ُ ا اَعاا

عفََ َضومَا ََبأسم َم َُاا اََبيم  [ 232( ]سور  البق  / َخَثاََتََاَع م

 تعبس  الم ك  ومبعها مع الجوا  اذتداء .  (ن 

 مبع الم ا  ولبسها عع عو ها.  (  

 التعبس  بسبب الهمع الماةي .. وهاو لاالت ف ةية ال يقاو وال يه ة ع يها للم.  (ة 

 لتخدم،. التعبس  ذبسب لا ة الوالد ال بي  ل ببت  (ه 
وي ح  ذهاا ما كورةو  س مان الشه ي( مع عث ات فهى   يه  الهجوا  فسمها كسهماو نالهمهع 
فى رواتب الموظفهاتن  ليهث نكاهب، راتهب الموظفهة يشهلل عثه   فهى   يه  عوا هها إمها مهع لبهل 
ولي كم ها الاى يسوف كم  عوا ها إن لم يمبع، بالفعل فى سهبيل التههال راتبهها أ قمهة سهائغة فهى 

ة أل شه   ونما مع لبل الموظفة نفسهها التهى تمهانع الهجوا  الوفها  مهع كن ت هون عو هة أللهد نهاي
  (102 ن.الا ع الهم لهم فى الحسا  إال الحصو  ع ى الما  و مع، مع كي   ي ...

وال شأ كن، فى أ تا الحالتيع ت ون الموظفهة ههى الضهحسة إل ال لهو  لهها وال لهو   ت هدح 
جبى ثم   أدها وأفالها وشقائها لياهب أل للأ لقمة سائغة إما فى فهم وتشقى  ي ة الشه  وال ت

 (103 األن العالم الجائ  كو في فم الجو  الاى ال يم أ لمة وال ضمي ا  وال   اعى لقوق الجو ة. 
 : عة البنت فى رفضها للمتقدمين لهامطاو -5

 ب وةهم م يهد وللأ ةون مب ر ش عى وال مسوغ عق ى  فقد يه ق بان األس   ر ل الا
الق ن مبهم  تقهدل له هب  هد اذبهتهم  ولهد تهوف  فسه، الهد ع والخ ه   فيه او األن مباسهبا  فيوافه  ع سه، 
ويستشي  اذبت، فت فا الببت بحجة الدراسة كو بغي ها فيوافقها كذوها ع ى رفضها ويصه ف، ذ بالهة 

،  ورهمهها يعقههب للههأ ولب ههة  للههأ األن ال شههأ يلههون ع ههى ةر ههة مههع االستسههالل واالنقسههاة الذبتهه
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الخا ب الدى ُرفا الا ب آاله  فت فضه، الببهت أهالأ... وهلهاا.. وههاا اله فا لهد يلهون مببسها  
وكلسانهها  مههع غيهه   ع ههى كسههبان وايسههة مههع إراة  موااهه تها تع سمههها كو عههدل  مهها  مههع  تقههدل إليههها

 (  104 إذداء كسبان...
 تعبهههت بعههها الفتسهههات وههههاو عثههه   كالههه ى فهههى   يههه  الهههجوا  ركهههها الهههبعا متمث هههة فهههى 

وغ ورهع(  إل   فضع أل الا ب فى انتعار فارو األلالل الاى اورت، مخي تهع متهأث ات فهى 
للأ بما يشاهدن، مع المس سالت واألفالل فسقسع أل الا ب بمقساو عالم المثل والخسا  لتتحو  

الم الخسها  فى البهاية تصوراتهع وكلالمهع إلى عهائ  مهع عوائه  الهجوا  إل تصهعد الببهت إلهى عه
الههع مجبهه   ول ههع بعههد واأللههالل وهههى شههابة م غههون فيههها ويتمباههها الشههبان ثههم تهههب  إلههى عههالم الو 

  (105 فوات األوان.
وههاا تتأال  أثي  مع الفتسات فى الجوا  بسبب المبالغة فى االالتسهار والولهو  فهى ةوامهة 

عمه  ةون تحقيه  مها أهع مع التخسالت والتصورات ويفوتهع ذالأ لههار الهجوا   ويضهسع مهبهع ال
 ب، ويته عع إلس،. يح مع 

 مهها تشههي   سههباء سهه سمان( إلههى التشههدة فههى الموااههفات والمبالغههة فههى الشهه وط واله بههات 
مع لبل الفتسات نلموااهفات الشهان المتقهدل ل هجوا   غبهى  اذهع عائ هة  مهتع م  وسهسم  ا تمهاعى  

مهع  تقهدل لهها  وأ مها أثه  الخها بون  رومانسي  متد ع  وظسفة م مولة...إلف( فت فا الفتا  أهل
عبهها اعةاةت ةالال  وتعجعا  وتشدةا  فى ش و ها المثالسة لتى تصهحو ولهد تقهدل ذهها العمه  وعهجف 

 (  106 الخهانن.
وعع مهاوعة األهل ل ببت فى هاو الحالة مع ال فا لمع  تقهدل لهها يشهي   عبهد المهبعم 

رهان إلا أانت الببت لد نالت لعا  مع التع سم عثمان( إلى كن هاو المهاوعة تتعم  وتتأال  او 
ك ث  مع كذويها  كو أان كذواها ع ى كمسة فسس مان لها القساة  ويعهسانهها عمهال األمه  تسهي  أسفمها 

 ( 107 شاءت وأسفما كراةت ويم  انها مع ةفة الم أب ويجع بان لها الحبل ع ى الغارن...ن 
تا  ال تتجو  لمج ة الجوا  مث مها أهان يحهدث فهى لقد تغي  مفهول الجوا  لدى الفتسات فالف

الماضى  ول ع الجوا  بالبسبة لها ا ن ههو االرتبهاط بشهخص يعيبهها ع هى البجهاح وتجهد التوافه  
 مع، ويضسف لحساتها شيئا   د دا . 

 مههها كن الغههه ور والت بههه  لهههد يصهههيب الشهههان كو الفتههها  ممههها  هههؤةي إلهههى تهههأالي  عوا همهههار 
 ب  والغ ور إمها  هدفعانها ل ه فا باسهتم ار ل متقهدميع له هب  هد ها فتشهع  كنه، وهالبسبة ل فتا  فالت

ال  و د شخص يستحقها لت ون عو ة ل،  ونما كن  دفع غ ورها الشبان لالذتعاة عبها... وأالأ 
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الشههان مههع المحتمههل كن يلههون تصههورا  غيهه  والعههى لفتهها  األلههالل فيتخيههل مجموعههة مههع الصههفات 
لهالل وال تتحقه  ات، ت ون بعيد  غاية البعد عهع الوالهع فتبقهى فهى ليهج األالمه وهة فى ش يلة لس

   (108 ع ى كرض الوالعن.
 : تحمل المسئولية واالنحالل الخلقيضعف التربية على  -6

يعاني الشبان مع لصور شد د فى الت هسة والتو س، نحو كمور كساسسة فى الحسا   ومبها 
ألس   مبا الهفولة إال تع سمهم فحسب  ولتهى مبهاهج التع هسم الجوا  وتحمل المسئولسة  إل ال هم ل

لد ال ت مما   شد الشبان ويع مهم أسف  تحم ون مسئولسة كس   ويلونون كرهابا   تحم ون لها  وال 
تع هههم الفتسهههات أهههالأ أسهههف يلهههع كمههههات فهههى المسهههتقبل وعو هههات اهههالحات  ثهههم تبتههههي الم ل هههة 

سهها  بههال كيههة ال ةسههة ثقافسههة عههع هههاا المسههتقبل الههاي  ته ههب تحمههل الجامدسههة وتبههدك الموا هههة الحقسقسههة ل ح
 (109  ى العهاء والتحمل مع ك ل الغي .المسئولسة والسعي ل سب الحال  مع ال عق والقدر  ع

وك هدت ع ههى للهأ كيضهها   سهباء سهه سمان( ليهث ذيبههت نكن الدراسهة بالمههدارو تجعهل الفتههى 
البجههاح والحصههو  ع ههى كع ههى الههدر ات ثههم فجههأ  والفتهها  لتههى ةالههو  الجامعههة لههس  لهههم هههم إال 

يجههدون كنفسهههم فههى موا هههة الحسهها . ولههد ال ههت أههل المبههاهج الدراسههسة ممهها يسههاعد الفتهها  ع ههى كن 
ت ههون عو ههة وكمهها  ورهههة كسهه   لههم يحههدثها كلههد عههع معبههى الههجوا  وتبعاتهه،  وأههالأ الفتههى لههم  ههتع م 

 (110 لة..ن.يلون رن كس   ومعبى ال  و  معبى المسئولسة ومعبى كن
ههل الشههان كعبههاء وتبعههات أثيهه   تحههد  مِ  و ههاء فههى بعهها الدراسههات نكن الههجوا  مسههئولسة ُتحأ
مههع ل يتهه، السههابقة التههى أههان يمارسههها أشههان غيهه  مسههئو   بفهه  مالهه، أسفمهها يشههاء ويقضههى ولتهه، 

 (111 ليثما   يد ةون كن  بالى بغي ون.
بسهبب ارتفها  مصهاريف، وغهالء وفى ةراسة   هاريع اهاةر( كن نفهور الشهبان مهع الهجوا  

المهور وأث   مته بات الع وو مما وف  لد هم لباعة نكن لسا  العجوهة هى األفضل الااهة وكن 
  (112 مسئولسةن. ل لا اتهم يملع كن ت بى الار  إ ارو ةون االضه ار إلى تحمل كية 

انات التى ومع المشاهد فى والعبا المعاا  كن البعا مع الشبان لد تتواف  لدي، اإلمل
تسسهه  لهه، الههجوا   ل بهه، ال   غههب فههى الههوض هههاو التج هههة وال   يههد تحمههل المسههئولسة وكن يصههب، 
مسئوال  عع عو ة ثم كوالة  فهو ذدون عوا   بعم بح يت، يخ   ويعوة أما يشاء  يشت ى ويت ك ما 

   يد  لاا يفضل كن يدس  لسات، ةون عوا  وةون مسئولسة. 
تعههة مههع الههال  عاللههات غيهه  مشهه وعة كو الحصههو  ع ههى نإن بعهها الشههبان يجههدون الم

متعة عائفة ول ع بشلل لانونى عع   يه  الهجوا  الع فهى سهواء أهان للهأ ألسهبان ماةيهة كو عهدل 
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القههدر  ع ههى إلامههة كسهه   مسههتق   كو يلههون لههاةرا  ماةيهها   ول بهه، يفضههل للههأ البههو  مههع الههه ون مههع 
  (113  ن.لد ت قى ع ى عاتق، بانشاء كس  المسئولسة التى 

: الخوف مع تحمل المسئولسة.   الجوا  أما   ى  س مان الشه ى(ومع العث ات فى   ي
إل  ته ن ال ثي  مع كذباء وهبات المس ميع مع لضسة الجوا  لما يحم ون، فهى له ارو نفوسههم وفهى 

لثقافات عقولهم مع كف ار سيئة ةالي ة ع ى الجوا  مع كن، مسئولسة وليد وارتباط  نتسجة لتأث هم با
الدال سة المعاةية لإلسالل عب  القبوات المخت فة المسموعة والم ئسة والمق وء  عالو  إلى ما يفتقه  

اال    ثهى له، مهع إلس، كولئأ األذباء والببات مع ت هسة لسبة مع لبل كس هم مما  ع هم يدسشون له
 ( 114 التمسع والضعفن.

لشههبان مههع الههاأور فقهه  ذههل رهمهها إن مسههألة عههدل تحمههل مسههئولسة كسهه   ال تتولههف عبههد ا
بعها الفتسههات أهالأ يعتهه يهع نفهه  الشه   وهههاا مها عبهه  عبهه،  كلمهد سهه سمان( فسمها يعهه ف باسههم 
نالعبوسههة االالتساريههةن  ليههث لهها  : نوثمههة عبوسههة االتساريههة تختارههها الفتهها  وتفضهه ها  بسههبب عههدل 

 ( 115 .رغبتها فى الجوا  والحمل  وت هسة األوالة  وتحمل مسئولسة كس  ن
وي ح  ذهاا المعوق مع معولات الجوا  مها كشهار إلسه،  عبهد المهبعم عثمهان( مهع تقصهي  

وههو كن أثيه ا   –غيه  مها سهبقت اإلشهار  إلسه،  –األس   فى ت هسهة وتع هسم األذبهاء  مهع  انهب آاله  
 مع األس  ال تهتم ذت هسة كذبائها وهباتها وته   لهم الحبهل ع هى الغهارن فالببهات  هدال ع ويخه  ع
 مهها يشههأن ويههأتيع فههى كولههات متههأال   مههع ال يههل يفع ههع أههل هههاا وال لسههيب وال رليههب  وي بسههع مهها 
يشأن مع ال باو الضي  والقصي   وتبتع  األس   مهع ههاا كوالة الحهال  ليتجو هوا فتساتهها  وكذبهاء 
الحهههال  ال   غبهههون فهههى ههههاا الصهههبف مهههع الفتسهههات مهمههها أهههان نصهههيبهع مهههع الجمههها  والتع هههسم... 

ال  االسهه   وتف لههها سههبب رئههس  مههع كسههبان عبوسههة فتساتههها  ونهمهها  ا بههاء وعههدل اهتمههامهم فههانح
 ( 116 فسما   حقهع مع ذوار. ذت هيتهع سبب

 ما كن كذباء كمثا  هاو األس  ال يجدون ت ليبا  كو لبوال  مع كهل البيوتات المحافعهة  إل 
األس  إلن يعد عقبة ومعولا  مهع معولهات  ال يقب ع ارتباط ذباتهع والت انهع بمثل هؤالء. فتقصي 

الههجوا  ل ببههات واألوالة ع ههى السههواء. للههأ كن كهههل األالههالق السههيئة والقههسم المتح  ههة  تقههيهم البههاو 
 ( 117 أون عبهم وي هئون عع الق ن مبهم.ويب

وفههى هههاا السههساق تشههي   سههباء سهه سمان( إلههى كن ن ثيهه ا  مههع األمهههات مههع الخههوف ع ههى 
اء بههال عوا   تعمههدن إ ههالق الح يههة لهههع فههى الخهه و  مههع البيههت متب  ههات بحجههة ذبههاتهع مههع البقهه

 ( 118 .كنهع رهما يجدن مع  تجو هع  وهاا مع البالء المبيعن
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وفسمهها  تع هه  ذوسههائل اإلعههالل تشههي   سهههي  الجههارلي( إلههى كنهه، فضههال  عههع غسههان ةور 
ى ةور هدال بع ض الع ى والتبها  وسائل اإلعالل فى التثقسف البباء. فاأل ث  الهور  ناتجاهها إل

والجهههب  ممههها  عهههل الشهههبان يعجفهههون عهههع الهههجوا  ال تفهههائهم بمههها   ونههه،  ويجع ههههم  تجههههون إلهههى 
العاللههات غيهه  المشهه وعة  هههاا مههع  انههب  كمهها الجانههب ا الهه  فههاإلعالل يعهه ض الحسهها  الجو سههة 

   (119 الوفا  مع المشا ل.غالبا  بصور  مبف   تجر  ال عب فى ل ب الشان والفتا  فسخشون الجوا  
إن اإلعالل يضهع فهى كلههان الشهبان نكنه، الذهد مهع إلامهة عاللهات لبهل الهجوا  لهسفهم أهل 

  (120 ل هاا لو لم تحدث أارثة ل فتا ن.شخص ا ال   وغالبا  ما تبتهي العاللات بالفش
بالسهة ننايسأ عع االنتشار ال بي  لبدائل غيه  مشه وعة. مثهل الهجوا  الع فهى والجنهى واإل

وعيهههاة  إقبههها  الشهههبان ع هههى اإلنت نهههت  وههههي  ههه ق ذد  هههة والا ئهههة   جهههأ إليهههها أثيههه  مهههع الشهههبان 
ل تخةسف مع كعمة الح مان مع العاللة بالجب  ا ال   فى ظل المبها  اال تمهاعى وااللتصهاةى 

  (121 الاى يدسش، الشبانن.السي  
 الخبرات السلبية والنظرة السيئة المسبقة للزواج :  -7

معولههات الههجوا  ومعضههالت، أههالأ و ههوة البهه ات سههيئة مسههبقة عاشههها كو سههمع عبههها  مههع
 ههل مههع الفتههى والفتهها  المقب ههيع والمقههبالت ع ههى الههجوا   للههأ كنهه، عبههدما ت ثهه  المشههلالت ةاالههل 
األسههه   ويلثههه  الشهههقاق  ولهههد يصهههل األمههه  إلهههى لهههد الههههالق فهههان للهههأ  هههؤث  ع هههى األذبهههاء ليهههث 

الد مبهما   قى بمسئولسة األذبهاء ع هى ا اله   ويدهس  األذبهاء ههاو  بص ف عبهم الوالدان وأل و 
الحالة ومع ثم فههم ال   غبهون فهى الهجوا  ألنههم و هدوا مثهاال  سهيئا  فهى األن واألل وال   يهدون كن 

 يل روا فى لساتهم مثل هاو المأسا  التى ا تووا ذبارها. 
نلد يلون و هوة البه ات سهيئة ولد كشارت إلى للأ ةراسة  يسال فتحى م سى(  ليث إن، 

سهههابقة ل فتههها  مثهههل و هههوة مشهههلالت مسهههتم   ذهههيع الوالهههد ع والتهههى لهههد يلهههون لهههها تهههأثي  سههه بى ع هههى 
اتجاهههات الفتهها  نحههو الههجوا  مسههتقبال   ومههع األسههبان البفسههسة أههالأ لإللجههال عههع الههجوا  تعههدة 

 (122 ون.ى نع ها فقد ملانت، ألسان مقدلاالت الهالق ةاالل ذيئتها وكن الجوا  ف
 ويهههاأ  الهههبعا كن الفتسهههات يفضههه ع العبوسهههة نلبشهههأتهم فهههى ذيئهههة عائ سهههة تم ؤهههها ال  ايسهههة
والحقههد والبغضههاء ذههيع األن واالل  فأاههبحع يلتههويع بالصهه ا  الههدائ   ويههؤث  هههاا ع ههى نفسههساتهع 

 ( 123 البعا مبهع أ ايسة ف    الجوا ن.وشخصساتهع مما  ولد لدى 
الخههوف مههع الهههو  الههجوا  أعقبههة مههع العقبههات ومعههوق مههع  مهها تتبههاو    ههاريع اههاةر( 

معولههات الههجوا  ليههث إن نارتقههاء الف هه  نحههو كوضهها  مثالسههة ل ههجوا  تههدفع األنثههى ل ولههوف  ههويال  
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ع ى عتبة الق ار  الشهسة كن تقهدل ع هى عوا  تبهدل ع سه،  هوا  عم هها وعبهدها ال تعهد ل  مهة  لهو( 
صههص عوا  محجنههة وكالبههار  ههالق وهجهه  والسانههة كيههة  ههدوى. ومما جيههد الشههيتها مهها تسههمع، مههع ل

ية التهى تفتقه  وتش يد ك فا  ما ذيع مبج  والدهم ومبج  والدتهم  أل هاا فى  و مع الحسا  الماة
   (124 إلى الحب الصاةقن.

وفههى ةراسههة  البههالوال( تأ يههد ع ههى كثهه  هههاو البعهه   السهه بسة المسههبقة ل ههجوا  أمعههوق مهههع 
دال ع سه،  إل تقه ر كنه، نال شهأ كن البعه   السه بسة المسهبقة ل هجوا  المعولات التهى تحهو  ةون اإلله

والت سبات الف  ية التى تتمحور لول، تهبعل  ع هى الجبسهيع  فحهاالت العبهف والمشها ل األسه ية 
التى   اها الجيهل كمهال ناظ يه، ويسهمع عبهها  ومسها  مهع ارتفها  األاهوات والخالفهات ذهيع الهجو يع 

بأشهلا  متعهدة  تجه ى ةاالهل محهس  األلهارن والجيه ان وغيه هم  ت هون  الض ن والشهتم والتعبسهف 
 (125 الي ا ...ن. دال ع ى الجوا  في ون، ش ا  ولس لد هم نع   س بسة مسبقة تجاو اإلل

ويؤأد ع هى للهأ كيضها   كلمهد سه سمان( ليبمها  تبهاو  معايشهة نمهال  مهع األسه  الفاشه ة 
  لهههدى الفتسهههات وعبوسهههتهع ليهههث إن نرؤيهههتهع  ألهههد األسهههبان التهههى تهههؤةي إلهههى تهههأال  سهههع الهههجوا

لبمال  مع األس  الفاش ة فى محسههع البيئي كو في وسائل اإلعالل  الصواا  فى ههاا العصه  
الاى أث ت فس، الضغوط  االلتصهاةية  والبفسهسة( ت هأ العه وف التهى تضهي  الخبهاق ع هى عهات  

اق والههههالق وتشهههتت األ فههها   ال ثيههه  مهههع األسههه   ممههها  هههؤةي فهههى البهايهههة إلهههى االنفصههها  والشهههق
وامتالء سالات المحا م ذدعاوي األس  المف لة... أل هاو األشساء كلقت بعاللهها الوالسمهة ع هى 

تجهد الفتسات  ال سسما فى كوساط األث ياء  مما نجم عب، الخوف  ذل ال عب مع الجوا   ومع ثم 
 ( 126 آفة العبوسة م عى الصيب لهان.

ت ذيع ا باء واألمهات مما  ولد نفورا  مع الجوا  عبد األذباء إن أث   الخالفات والمشلال
 والببات لئال يصي  لالهم مثل لا  والد هم. 

ولد يلهون تهاريف األسه   السهي  سهببا  فهى عبوسهة اذبهتهم  فهالا ُع فهت األسه   بسهوء األةن  
عم ى مخهدرات ونساء  معام ة ا ال يع  كو يلون كف اةها ش ان المه  وعنها  ولت هة ومجه ميع ومسهت

 ( 127 كو كو م و يها فال شأ كن لهاا تأثي ا  بالغا  ع ى عوا  ذبات هاو األس  . 
ويعههد سههوء السههمعة معولهها  مههع معولههات الههجوا  نفقههد يلههون الوالههد مشهههورا  مجههاه ا  ذههبعا  

الج ائم والمعااى  كو لد يلون ممع  تعا ى المخدرات والمسل ات  ولد يلون سلب، فى السهجع 
مع سلب، فى مبجل،  كو يلون كلد األوالة مشهورا  ذهالأ.. وكشهد مهع للهأ أ ه، كن ت هون األل ك ث  

تتعامههل بالغههدر والخسانههة... كو لههد ت ههون... ذا ئههة ال سههان سههيئة الهبهها  مع وفههة بسههوء األالهههالق 
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والمعام ة مع البهاو فقهد تتهأث  ذباتهها ألن الببهت ك ثه  الت ا ها  بأمهها  والبهاو يسهألون عهع  بها  
 (128 األل وكالاللها وأسةسة ت هيتها لبباتها...ن. 

إن مثهههههل ههههههاو األسههههه  يلهههههون سهههههببا  يحهههههو  ةون عوا  كذبهههههائهم وهبهههههاتهم كو إقبههههها  البهههههاو  
 لمصاه تهم والجوا  مبهم كو تجويجهم وللأ لسوء سمعة هاو األس  وتاريخها السي . 

 : البطالة وانخفاض مستوى الدخل )الظروف االقتصادية الصعبة(  -8
ال شهههأ كن العههه وف االلتصهههاةية الصهههدبة تعهههد معولههها  كساسهههسا  مهههع معولهههات الهههجوا  فهههى كي 
مجتمع مع المجتمعات  لما  ت تهب ع هى ههاو العه وف مهع كمهور تقهف عقبهة أهؤوة كمهال إتمهال الهجوا  
ها ذههيع  للهأ كن نمها يمه  به، المجتمهع مهع ظه وف لاسههسة.. ومها  ه تب  ذهها مهع تفشهى البهالهة والصوا 

 يضههة مههع الشههبان ممهها  ههؤةي إلههى سههوء كلههوالهم االلتصههاةية ومسههتوياتهم المدسشههسة ليههث لهاعههات ع
 (  129 نو  ع ى مسلع فى مثل هاو الع وف..يجدون اعوهة فى الحص

كن ال ثيهههه  مههههع الشههههبان الهههه اغبيع فههههى الههههجوا  عهههها  ون عههههع العمههههل نعهههه ا  لق ههههة الفهههه ص 
مههل فال اتهب الهاى  تقاضهاو محههدوة ال المو هوة  مقارنهة بأعهداة السههلان نونن و هد الشهان ف اهة ع

يلهههاة يسهههد رمقههه،  وهشهههلل عهههال هبهههاك انخفهههاض أبيههه  فهههى مسهههتوى الهههدالل  فمهههع تههههور الصهههباعة 
وانتشار األتمتة وةالو  ا لة ثم االستغباء عع أثي  مع العما ... فالحسا  تتعقد ك ثه  مهع مه ور 

تهال سة والمعهاه  الجائفهة ولهب الجمع مما كةى إلى ارتفا  ت هالسف المدسشهة وانتشهار البجعهة االسه
 ( 130 ا  الحد ثة التى تتصف بالتعقيدن.العهور ومجارا  ا ال يع فى ظل الحس

ونلا لهههالف الحهههض الشهههان وو هههد ف اهههة عمهههل ف سهههف لههه، كن يف ههه  فهههى ذبهههاء كسههه   إل ال 
  يستهسع الجوا  اعتماةا  ع ى راتب، ولدون.

اث فههى ال يههف كن ثمههة كسههبان و ههاء فههى ةراسههة  نهها ي ذههدر( عههع تههأال  سههع عوا  اإلنهه
التصاةية تتمثل فى االرتفا  الفع هى فهى ت هالسف الهجوا  الااهة مهع اعةيهاة معهدالت البهالهة وعهدل و هوة 

   (131 ف ص عمل لقسقسة كمال الشبان وانخفاض مستوى الدالل الااة فى الدو  غي   البفهسة. 
ف السساسههسة ذههدءا  مههع لقههد ارتفعههت نسههبة البهالههة فههى الههو ع الع هههى عمومهها  نتسجههة ل عهه و 

كعمههههة الخ ههههسج التههههى كةت إلههههى عههههوة  المغههههاةريع الهههها ع أههههانوا يعم ههههون بالخههههار  وضههههسا  لقههههولهم 
 مهها .. وانخفههاض تحههويالتهم ممهها تسههبب فههى تههدهور الحالههة االلتصههاةية وانخفههاض الههدالل عمومهها  

انهب مهع أبهار كةت البهالة والحالة االلتصاةية فى مص  إلى اتجاو الفتسات ل جوا  مهع كث يهاء ك 
السع  وفى المقاذهل فهان ال ثيه  مهع الشهبان المصه ى  تجههون إلهى االرتبهاط ذجو هات مهع روسهسا 
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وةو  االتحهاة السهوفيتي السهاذ  وكوروهها الشه قسة ليهث ال يل فههم ههاا االرتبهاط ال ثيه   ذهل ويفههت، 
   (132 بان الهج   والعمل. لهم

واال تماعسهة التهى مه ت ذهها الهبالة فهى  ما ال يخفى كث  الع وف االلتصاةية والسساسسة 
ا ونهههة األاليهههه   ممهههها كةى إلههههى عيههههاة   معههههدالت البهالههههة وانحسههههار فهههه ص العمههههل وسههههوء األلههههوا  

 وا  كو اإللدال ع س،. االلتصاةية  وانعل  للأ ع ى تف ي  الشبان والفتسات فى الج 
بقوله، : نتعتبه  وك د  كلمد س سمان( أالأ ع هى تهأثي  البهالهة أعهائ  مهع عوائه  الهجوا  

. ا .البهالههة مههع كهههم المشههلالت والتحههديات التههى توا هه، مجتمعاتبههار ألنههها معه ههة ل هالههات وا مهه
ومههع البهالههة  تولههد الهههم والفقهه  والهها  والحقههد والحسههد والج يمههة بلههل كنواعههها الااههة االغتصههان 

إن  سم واألالهالق..كع افه، والعهداء ل قهونةمان المخدرات أمها تسهبب الخه و  ع هى لهوانيع المجتمهع و 
ارتفا  معهدالت البهالهة فهي كى مجتمهع يعبهى إغهالق بهان األمهل كمهال الشهبان لببهاء كسه    األمه  
الههاى  ههؤةي إلههى مجيههد مههع العههجوف عههع الههجوا   وللههأ ذههدورو  ههؤةي إلههى االرتفهها  فههي معههدالت 

 (133 العبوسة لدى الجبسيعن. 
 تبا. هلاا تعد البهالة مع كهم معولات الجوا  فى مجتمعا

 ارتفاع تكاليف الزواج وأعبائه وغالء المهور :  -9
ومههع البهالههة وسههوء األلههوا  االلتصههاةية ول ههة الههدالو  وانخفههاض مسههتوى المدسشههة  فههان 

 هه ك ع يههها أثيهه  مههع  –لمههع ف هه  مههع الشههبان كو الفتسههات  –مسهه تجمات الههجوا  فههى عصهه نا هههاا 
سههتغباء عبههها  ومههع للههأ فقههد كاههبحت التغييهه ات بحيههث كاههبحت كساسههسات ال يملههع ل ههجو يع اال

 ت السف الجوا  باهعة  دا  ومع ثم كابحت مشل ة فى لد لاتها. 
إن مسههألة ارتفهها  الت ههالسف هههاو تتمثههل فههى  وانههب كرهعههة  وأههل مبههها يشههلل عقبههة مههع 

 عقبات الجوا  فى لد لات،  سواء بالبسبة ل شان المقبل ع ى الجوا  كو الفتا  وكه ها. 
َيااَِاستضُاا َيعَانسااتئجأر  ( ك وال  تااأٍيٍَُسااكَُاسزععيااةَيعَاسشاا ةاَساا اََلااأنَثساا َعااَُا

يخفهههى ع هههى كلهههد مههها فهههى للهههأ مهههع إرههههاق مهههاةى شهههد د نعههه ا  الرتفههها  كسهههعار وت  فهههة الببهههاء 
والتشهههيب ومهها إلههى للههأ  كو ارتفهها  قسمههة اإليجههار  وهههااما  تحم هه، فههى أههال الحههاليع الشههان 

سههئوليت، الخااههة إلا كراة كن  تههجو   نايسههأ عمهها يشههت  ، كهههل المقبههل ع ههى الههجوا   فهههى م
 الع وو فى المسلع مع ليث الملان والمسالة ورهما التشهيب والالف،. 
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إل  بعه  الهبعا إلههى  اسضغاأنةَفاامَاسضاا رَعٍااأَهت وااأٍَااَُلا كةَعٍ اادمَعٍاؤاََعاالفااه  ( ن
تقههدل الذبهتهم مهها تهجويج ذبهاتهم نعهه   ماةيهة فسشههتهون فهى   ههب المههور ويف ضهون ع ههى مهع  

 هو فوق  الت،  وللأ مما يلون ل، كث و الس بى فى مسألة اتمال الجوا . 
وتشي  إلى للأ  سههي  الجهارلي( لائ هة نفمهع سهوء الحسها  االلتصهاةية تهأتي المغهاال  فهى 
المهههور لتضههخم المشههل ة  ذههل تعقههدها  فمههالا  بقههى ل شههان بعههد ل ههة مههوارةو واشههت اط األهههل المههه  

 (134 هل  بقى ل، مع كمل فى الجوا ؟ن. س، مع شبلة باهعة الثمع...المباله ف

إن المههه  فههى الههجوا  وسههي ة ولههس  غايههة  وكن المغههاال  فسهه، لههها آثههار سههيئة ع ههى الفههه ة 
والمجتمع  وللأ ذتعهيل الهجوا  وسهد بابه، ع هى اله اغبيع فسه، كو اضهه ار الشهبان غيه  القهاةريع 

  و هد فيهها مثهل ههاا التعقيهد وههاو المغهاال   ولعهل ههاا مها ل هج   والجوا  مهع مجتمعهات كاله ى ال
: نفبسههبب غههالء المهههور أههم مههع شههان عههجف عههع الههجوا ؟ بهه  عبهه،  عبههد المههبعم عثمههان( بقولهه،ع

وآال  لجل لقائب، متو ها  الار  بالةو بسسة البحث عع شه يلة لسها  مباسهبة مهع نسهاء رالسصهات 
هقته،  ذهل بهالةو أ هها  فيتجه، لااهدا  بهالة المسه ميع المهور  تارأا  ذبات عم، وكه ه، وعشهي ت، ومب

األالهه ى كو  ههاهب إللههدى بههالة الشههق اوات  مههع مهها يلتبههف هههاا األمهه  مههع مخهها   ع سهه، وع ههى 
كذبائ، مبها  مضحسا  بما ياللى مع تساهل فهى ة هبهع وكالاللههع إن أهع مسه مات  ومها  باله، مهع 

  (135 إن أع غي  للأن.اله  
و هد   بالهاأ  كنه، رهمها تغيه ت فهى مجتمعبها بعها كمهور الهجوا   إل ياةَتأثيثٍَساكَُاسزعع(َعا

كن ال ثيهه  مههع الجيجههات ال  ههدفع فيههها الههجو  كو الشههان مههه ا  معيبهها  مقههدما   ذههل ُي تههب مههؤال  
لسهبما  تفه  اله فهان  مهع مها  –أد ع ع ى الجو  عبهد الضه ور   –الصداق فى عقد الجوا  

تهها   ثههم  تحمههل الههجو  مههع كهههل الجو ههة كعبههاء وت ههالسف لههد يلههون مههع مبالغههة مههع لبههل كهههل الف
تجهيج ع  الجو سة  إما كن يلون للأ مباافة ذيع اله فيع كو يلون األم  أالأ باالتفاق 

َوالت اضي ذيع اله فيع. 
وفههى للههأ مههع الت ههالسف الشهه  ال ثيهه   إنههها نعبههار  عههع س سهه ة  وي ههة  أههل م ل ههة فيههها 

تأثيهث   ية  فبعهد تهأميع المبهج   المسهلع( كو اسهتئجارو يحتها  إلهىتحتا  ل عد د مع البفقات الماة
وأهههالأ المههههبف ذتجهيجاتههه، الحد ثهههة ال ه هائسهههة  إضهههافة إلهههى التهههواء وأهههل غ فهههة تحتههها  ل فههه  .. 

 ( 136 الجو يعن. المبج  ع ى أل الس ع المعم   التى كابحت ض روية وكساسسة مع و هة نع 

جات فهى ظهل االرتفها  المسهتم  لألسهعار نممها يلهون وال يخفى أم تت  ف أل ههاو التجهيه
عبئا  ثقسال  ع ى اله فيع يضه  أالهما كو كلهدهما لاللته اض واالسهتدانة فسدهس  سهبوات  وي هة 

 يعانى شب، الد ون وهمول السداة. 
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مع و بات الهعال ل مدعويع ولجج االة األف اح إلتمال  يٍأَحف َاسزعاجَلفسهَعٍأَي تضيه(َِ
ة المه هيع والف لة الموسسقسة كو ما يقول مقامهها فهى ةى  هي والالفه، فحهدث وال الع و وأ ف

ل  ... وللهأ مهع أثه     بهات األههل والعه وو واشهت ا اتهم فهى الحفهل ولواعمه، نايسهأ عهع 
المالب  بأنواعها وفستان الجفاف وفسهاتيع السهه ات وشهه  العسهل  ونفقهات كاله ى  أهل للهأ 

ع ى الجوا  أثي ا  مع األعباء والت السف مع ضعف اإلملانات  وغي و مما يلبد الشان المقبل
الماةية بما ال يلفي لتغهسة أهل ههاو البفقهات  ولهد يضهه و للهأ ألن يصه ف نعه و عهع ههاو 

 الخهو  المهمة فى لسات، فى هاو الم ل ة مع العم  كو لد  ؤ  ها إلى ك ل غي  مسمى. 
 العادات والتقاليد واألعراف :  -10

عة مع الموروثات اال تماعسة التى ال ته تب  بالهد ع  وننمها ههى بمثابهة مبهاةئ ثمة مجمو 
كو عههاةات وتقاليههد وكعهه اف وضههعها بعهها األسهه  وسههارت أههالقوانيع  تمسههأ ذههها وي تههجل أثيهه  مههع 
الباو  وال شأ فى كنها كع اض وعاةات بالسة لد تجيد مع المعولات التى توا ، الشبان والفتسات 

ا  وتع ل هه، فههى أثيهه  مههع األلسههان  وع ههى سههبيل المثهها  مههع هههاو العههاةات وتعتهه ض   يهه  الههجو 
 والتقاليد واألع اف: 

َىَعاادمَتاازعيالَاسفتااأةَخنَخثاَتزععااأٍَااَُهاامَيَبااٍََُاااأ  (َي لتههى لههو  ههاء  بوااضَاألسااََتاا
لألالهههت الصهههغ ى اهههالب الهههد ع الموسههه   في فضهههون، ألن األالهههت ال بههه ى لهههم تتهههجو  بعهههد  

لها  األالهت ال بهه ى وتقهل ف اهتها فهى الههجوا  ل به  سهبها  ثههم  والخههور  هبها كنه، رهمهها  تعثه 
 ( 137 ت ح  ذها الصغ ى لبف  السبب وهاا بفعل تمسأ األس   ذهاا الع ف وت أ العاة . 

ولقههد كشههارت إلههى للههأ  سههباء سهه سمان( تحههت عبههوان  الههجوا  بالت تيههب( مؤأههد  كن هههاو 
 ع ال  جو هههون الببهههت الصهههغ ى لبهههل لاعهههد  متأاههه ة فهههى نفهههوو أثيههه  مهههع ا بهههاء واألمههههات الههها

ولههد يجبهه      والحسههد وعههدل الوفههاء ل  بيهه  ..ال بهه ى  وللههأ لههئال  ت تههب ع ههى عوا  الصههغ ى الغيهه
وانهع مهع الهجوا  مثهل األن الا   ال ب ى ع ى لسان كالواتها  ولد يلون لهدى ال به ى بعها الم

. ومع ثم تصب، مع األسبان.وا  ا ن كو غي  للأ كو كن ال ب ى ال ت غب فى الج  ل ة الجما ..
  (138 ال ب ى لج  عث   كمال كالواتها. 

َارَبوضَانسََعُمَعدمَاسزعاجٍََُاأرجَاألقأرلَ (َل   ورهما ال يلون هباك مع األلهارن خص
مهه  لتههى يفههوت مههع  باسههب الفتهها  فههى السههع كو التع ههسم ومههع للههأ يصهه  األهههل ع ههى هههاا األ

   (139 الببت لهار الجوا .
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سمان( ههاو األعه اف البالسهة ليهث إن الببهت ال تتهجو  إال مهع اذهع عمهها ويؤأد  كلمهد سه 
ولد يلون اذع عمهها ال   يهد كن  تهجو  ا ن فتعهل محجهوع  له، ولهد ال   يهدها ولهد ال ت يهدو  وههاا 
مو وة فى بالة أثي    فالببت هبا مأسور  وم هونة الذهع عمهها واذهع عمهها كلسانها  ال يفهأ كسه ها  

تتهجو  كس ت، ال تقبهل  ذيبمها لهد  تهجو  مهع عائ هة كاله ى كمها ههى فهال تسهتهسع كن  ولو لبل فألسانا  
  (140 إال مع اذع العم.

: نبعها األسه  تصه  ع هى كن  تهجو  ق يشي   عبد المهبعم عثمهان( بقوله،وفى هاا السسا
بهت اذبها فتا  بعيبها ويلون الهدافع لههم لههاا االالتسهار كن ت هون ذبهت ك  الهجو  كو ذبهت كالته، كو ذ

ك  الجو ههة كو ذبههت كالتههها ويصهه  الوالههدان ع ههى هههاو الفتهها  ويحههاو  االذههع إثباءهمهها عههع عجمهمهها 
وتغييهه  رك همهها مههع غيهه   ههدوى  فههالا  ههئ  الفتههى مههع إلبهها  والديهه، بالعههدو  عههع هههاو الفتهها  التههى 

ة ع الهجوا  وي فضه،  م هاالتاراها ل، ورفضا غي ها التى الت لهها االذهع ع يهمها  فانه، لهد يعهجف عه
 (141 وتفصسال ن.

  وفى ال ب  تخت هف ا راء والمقها س   فيه ى اذهع العهم احتكأرَبُأَاسوََس سدَاسوٍَََُاسلغَ(َعا
ى البيت عانسا  تبتع  مع كن اذبة عم، غي  مباسبة ل، فيت أها ويتجو  غي ها وتبقى الببت ف

 (142 يخهبها.
 فولتهها الذهع عمهها كو  وتشي   سهي  الجارلى( إلى كن بعا األس  تخهب الفتا  مبها

اذهههههع الالهههههها وت بههههه  الفتههههها  وال يصهههههي  لهههههها رغبهههههة فتصههههه  األسههههه   إمههههها ههههههاا الشهههههان كو ال عوا        
  (143 نهائسا .

َةََ–بوااضَاألسااََ(َِ َفضاا نَاسشااألَخثاَلااأنٍَااَُيساا ال صااأ َيصااحألَاسحساابَعاسُساابَه
ع.. وتضهسع غيه  مع وفهة االسهم لتهى لهو أهان لا م أهج م مهوق فهى المجتمه ٍت اعوةَاسحاأل

 (144 السة.ف اة الجوا  مع الببت نتسجة هاو األف ار والعاةات الب
ويعب   كلمد س سمان( عع هاو العهاة  والعه ف الجهائ  فهى رفها مهع  تقهدل ل هجوا  باسهم 
 التفهههاوت الهبقهههى( ليهههث إنههه، ن ثيههه ا  مههها  ههه فا األههههل الهههجوا  بحجهههة كن الهههه ف ا الههه  غيههه  

كمانت، وال قه، ال فسهع ومسهتواو الثقهافي.. ويتهدالل األههل لمبهع مباسب  بغا البع  عع استقامت، و 
هههاا الههجوا  بحجههة نعههدل الت ههافؤن األمهه  الههاى يخ ههف آثههارا  سههيئة تضهه  بمسههتقبل الفتهها  ومسههتقبل 

  (145 وتض  المجتمع بأس ون.الشان  
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. وت هأ عهاة  كاله ى تعهوة ع يهها بعها لي عَث أفةَنعاجَاسشاألٍَضاَُها َيصاغٍََُاهَساُأَ (َها
او  وهههى رفهها عوا  الشههان ممههع هههي مسههاوية لهه، فههى العمهه  كو ت بهه و  ولههد كةت هههاو البهه

الثقافة إلى لدوث ال ل واض، فى التهواعن ذهيع المتهاح مهع الفتسهات ل هجوا  والشهبان المقب هيع 
ع ههى الههجوا   فالمتههاح كمههال الههاأور مههع الفتسههات أثيهه ... ممهها كةى إلههى تفههالم المشههل ة  فمهها 

  (146  ب  مب، إلا و د التواف  ذيبهما؟ن فتا  فى سبة كو كالمانع كن  تجو  الشا
فثمهة بعها األفه اة الها ع رغ ةَاسزعجَيعَاسشألَاسضت دمَسُازعاجَفامَاسواا رَبضوااََاسغُا َ(َع

 ع ههوا كنفسهههم مبت ههيع ذههداء التعههالى والعهههور بمعههه  الغبههى المتصههبع يل فههون كنفسهههم فههوق 
 ب، ع سم إل لم   ضوا بما لسم هللا لههم مهع رعق   التها ويتحم ون مع المشقة والعباء ما هللا

  بسون كوسع مع ثساذهم فيتعث ون فيها. وهاو ظاه   تبدو عبد البعا مع الباو لهم  بعه وا 
مههع مبعههور مسههتواهم الحقسقههي وننمهها  بعهه ون بمبعههار غيهه هم ممههع هههم فههى غيهه  لههالهم ممهها 

لههد يفههوتهم لهههار العمهه  بههال مبهه ر يجع هههم يعجفههون عههع الههجوا  كمههال  مههبهم فههى تغيهه  الحهها  و 
 (147 مش و . 

 و د عبد البعا ما يسمى ذداء التق يهد ومجهارا  الغيه  وههاو مشهل ة توا ه، َليثت ُيدَاسغيَ َن(َ
ال ثي يع ممع يقدمون ع ى الجوا   كو ممع  جو ون ذباتهم ليث  بع  هؤالء وكولئأ إلى ما 

جيهون مهع كلهوان المعهاه  الب الهة  وههؤالء يصبع، ا ال ون مما  به  العقو  ويفبى ما فى ال
المق دون والمق دات لهد ال يسههم مسهتواهم فهى السهي  فهى اله  كولئهأ الها ع يق هدونهم فسحم هون 

فهههوق مههها ال يهسقهههون  ويت بهههدون مهههع المشهههاق البفسهههسة  –الهههه ف الثهههاني  –كنفسههههم وغيههه هم 
  (148 والماةية والجسدية ما لد يع لل الجوا . 

معولات التهى اسهتها  البالهث كن   اهدها مهع الهال  إ العه، ول اءته، هاو  ائفة مع ال
لألةذسههات الت هويههة والبفسههسة واال تماعسههة  وثمههة غي ههها بههالهبع. ل ههع مهها تههم راههدو هبهها مههع و هههة 

 نع  البالث يعد األهم واأل ث  شيوعا  فى ع ل ة مش و  الجوا  والولوف ةون إتمام،. 

 وجهة نظر طالبات الدراسات العليا   احملور الثالث : معوقات الزواج من
ألهم المعولات التى توا ، المقب يع ع ى الجوا  كو الا ع  –فسما سب   –ع ض البالث 

هم فى سع الجوا  مع الجبسيع بصفة عامة وللأ مع الال  اسهتق اء األةذسهات الت هويهة والبفسهسة 
أههان الذههد مههع اسههتهال  آراء واال تماعسههة  ونتههائج الدراسههات والبحههوث المتصهه ة ذهههاا المجهها   و 

مجموعههة مههع الشههبان والتعهه ف ع ههى و هههات نعهه هم فههى كهههم المعولههات والعقبههات التههى تعتهه ض 
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المقب ههيع ع ههى الههجوا  ذو هه، عههال لتههى ت تمههل الصههور  لههدى البالههث ذههيع مهها ُل هه  فههى األةذسههات 
ن يقهههدل ونتهههائج الدراسهههات والبحهههوث وآراء وو ههههات نعههه  الشهههبان كنفسههههم  وللهههأ لتهههى يسهههتهسع ك

 تصورو لموا هة هاو المعولات ت هويا . 
والتضههى األمهه  السههتهال  ركي الشههبان فههى القضههسة موضههو  البحههث كن  و هه، البالههث 
سهؤاال  مفتولها  لمجموعههة مهع  البههات الدراسهات الع سهها فهى أ سهة الت هسههة  امعهة ذبههها ممهع  درسههون 

 نع هم  ومؤةى هاا السؤا :و هة فى الدذ ول العال و  ب مبهم اإل ابة عب، تعبي ا  عع 
 ٍََأَيهََاسضو قأٍَاستمَتويَِاسض بُيَُعُمَاسزعاجَعتح لَِعنَختضأٍه؟

اههههههدها وتح ي ههههههها  ثههههههم لههههههال البالههههههث ذتجمسههههههع االسههههههتجابات لههههههو  السههههههؤا  المههههههه وح ور  
 : مع م اعا  ما   ى

 َسضأثاَاأس أٍَاسدراسأٍَاسوُيأ؟ 
ى األنسههههب السههههتهال  الهههه كي ركى البالههههث كن هههههاو الفئههههة مههههع الهالبههههات رهمهههها ت ههههون ههههه

 : ى لضسة البحث وللأ لسببيعوالتع ف ع ى و هات البع  ف
 كن الهالبههههات الم تحقههههات بالدراسههههات الع سهههها هههههم مههههع تخهههه  ع مههههع الجامعههههة بل ساتههههها  :األعل

ويوااهه ع ةراسههتهع  ومههع المؤأههد كن الوالههد   –كي متبههوعى الثقافههة والتخصههص  –المخت فههة 
 عاما .. ومع ثم فهى الفئة المعبسة باألم .  (22مبهع ال يقل سبها عع  

 كن هؤالء الهالبات بما وا ع إلس، مع مستوى تع سمي وثقافي كلدر ع ى التعبي  عع  :ل اسَأ
و هة البع  فى لضسة البحث ذوعى وهصي    أما كنهع فى هاا العم  وههاا المستوى  تولع 

 سب. كن يلع لد تم سع فى الحسا  وا تسبع الب اتها بشلل مبا
 ََعسضأثاَاسطأس أٍَب عهَاأص؟

تفيهههد ال شههههوف الههههوارة  مههههع الدراسههههات الدسهههها فهههى أ سههههة الت هسههههة ذببههههها كن نسههههبة الهالبههههات 
المقيدات تفوق إلى لد أبي  نسبة الهالن مع الاأور فى هاو الفئة العم ية بشلل الاص  ليث 

( فههى  مسههع 950  2018/2019ذ ههه إ مههالي عههدة المقيههد ع فههى الههدذ ول العههال ل عههال الجههامعى 
 (.806( و م ة اإلناث  144الشعب   م ة الاأور مبهم  

ومع ثم فان كية مقارنة ع ى كساو الجب   البو ( لع ت ون مجدية لعدل ت افؤ الجبسيع 
مع ليث العدة  وثمة سبب آال  تجمع ع س، الدراسات والبحوث واألةذسات  كن غالبسهة المعولهات 

 مع الشان  وسوف  تبيع للأ عبد تح يل البسانات وتفسي ها. تعوة إلى الفتا  وكس تها ك ث  
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مع الههالن والهالبهات وت قهى  500  ح البالث السؤا  الماأور آنفا  ع ى ما  جيد عع 
( اسهتجابة 250اإل ابات مع أثي  مبهم  وهعد لص  اإل ابهات وف عهها كملهع اسهتخالص عهدة  

 هتمال بالموضو . ركي توف  الجدية فيها واال

   املعاجلة اإلحصائية :  
اعتمد البالث فى المعالجة اإللصائسة ع ى اإللصاء الوافى لمالءمت، لهبسعة البحث 
ومبهجهه، وللههأ مههع الههال  اسههتخدال البسههب المئويههة أمؤشهه ات ل تعهه ف ع ههى معولههات الههجوا  مههع 

 ى. و هة نع  الهالبات  مع عدل الحا ة إلى األساليب اإللصائسة األال  

 :  حصر االستجابات ورصدها
( معولههها  عبههه ت عهههع 17تبهههيع ل بالهههث مهههع الهههال  لصههه  االسهههتجابات وراهههدها و هههوة  

 : الهالبات. وهى ع ى البحو التالي و هات نع 
 ور. ـــــالء المهـــــغ -1
 عضل األولساء ل م ك  وعدل تجويجها مع تقدل ال فء لها.  -1

 عدل الوعي بمسئولسات الجوا  وكهداف،.  -2

 سويف الشبان الرتبا هم بعاللات كو رغبتهم فى الح ية وعدل االلتجال بالمسئولسة. ت -3

 سخ ية وسائل اإلعالل مع األعوا  وتشوي، اور  الجوا  مع الال  ما تبث، وتقدم،.  -4
 تأ يل كهل الفتا  وتسويفهم فى الجوا  ألسبان وايسة ومب رات غي  مقبعة.  -5

 ع سا ونا ار الفتا  لتأميع مستقب ها. مواا ة التع سم واست ما  الدراسات ال -6

 تسويف بعا الفتسات فى الجوا  لمفايسم الا ئة وكف ار مثالسة انتعارا  لفارو األلالل.  -7

بعا التقاليد المتمث ة فهي العصهبسات ون ه او الهولي الشهان كو الفتها  ع هى الهجوا  بألهد كلارهه،  -8
 ةون البع  إلى رغبت، كو التواف  البفسي. 

 لسم الد ع اإلسالمي. البعد عع تعا -9

 المبالغة فى مته بات  الجوا  وأث   الش وط مع لبل الفتا  وكه ها.   -10

 ال جوء إلى الجوا  الع في.  -11

 انتشار البهالة ذيع الشبان ول ة الف ص الوظسةسة وضعف الدالل.  -12

 التقاليد المتوارثة ورفا الجوا  مع األلارن ورفا مع يعم ون فى مهع بسسهة.  -13

 اهعة والبفقات الماه ة والتق يد لآلال يع والمباها  والمفاال  . الت السف الب -14
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 مشل ة تأميع المسلع المالئم وتأثيث،.  -15

 الخوف وال يبة مع الجوا  بسبب أث   الخالفات ولاالت الهالق والب ات سيئة ممع لولهم.  -16

 :  حتليل البيانات وتفسريها
 :وحتجابات المتع قة بالسؤا  المه  لال البالث ذتح يل االس

 ٍََأَيهََاسضو قأٍَاستمَتويَِاسض بُيَُعُمَاسزعاجَعتح لَِعنَختضأٍه؟
وتشي  ذسانات الجهدو  التهالي إلهى كههم المعولهات مهع و ههة نعه  الهالبهات م تبهة لسهب 

 االالتسار  األ ث  فاأللل(. 
النسبة  التكرارات زواجـــــــــــــــــــــمعوقــــات ال م

 الرتتيب املئوية

 1 65.6 164 ور. ـــــــــــــــــــــالء املهـــــــــــــــــــــغ 1
 2 61.2 153 انتشار البطالة بني الشباب وقلة الفرص الوظيفية وضعف الدخل.  2
 3 59.6 149 املبالغة فى متطلبات الزواج وكثرة الشروط من قبل الفتاة وأهلها والبحث عن الزوج الثرى.   3
بعالقـــات أو رغبـــتهم فـــى ا ريـــة وعـــدم االلتـــزام  تســـويف الشـــباب الرتبـــاطهم 4

 4 57.6 144 باملسئولية. 

التكاليف الباهظة والنفقـات املههلـة والتقليـد ليخـرين واملباهـاة والتفـاخر والبـه          5
 5 52.8 132 واإلسراف فى الوالئم وغريها. 

األمــل  تســويف بعــف الفتيــات فــى الــزواج ملفــاهيم خاطئــة وأفكــار مثاليــة ســعيا  وراء 6
 6 38 95 املنشود وفارس األحالم. 

 7 34.6 91 التقاليد املتوارثة ورفف الزواج من األقارب ورفف تزويج من يعملون فى مهن بسيطة.  7
 8 32 80 تأمني املسكن املالئم وتأثيثه.  8
مواصلة التعليم واستكمال الدراسات العليا وإصرار الفتـاة علـى كلـل للبحـث عـن عمـل        9

 9 27.6 69 املستقبل.  وتأمني

تأجيل أهل الفتاة وتسويفهم ألسباب واهية ومربرات غريمقنعة كصغر الفتـاة أو إكمـال    10
 10 26 65 تعليمها أو حصوهلا على وظيفة. 

بعف التقاليد املتمثلة يف العصبيات وإكراه الولي الشـاب أو الفتـاة علـى الـزواج بأحـد       11
 11 24.4 61 لتوافق النفسي وعدم تزويج الفتاة فى عائلة أخرى. أقاربه دون النظر إىل رغبته أو ا

 12 20.8 52 عضل األولياء للمرأة وعدم تزوجيها مع تقدم الكفء هلا ورضاها به.  12
سخرية وسائل اإلعالم من األزواج وتشويه صورة الزواج من خالل ما تبثه وتقدمـه مـن    13

 13 18.8 47 أفالم وبرامج ونكات ساخرة. 

اخلوف والرهبة من الزواج بسبب خربات سـيئة نـن حـوهلم وكثـرة اخلالفـات وحـاالت        14
 14 12.8 32 الطالق ومشكالت الزواج نا يكون صورة غري صحيحة.

 15 8.8 22 عدم الوعي مبسئوليات الزواج وأهدافه.  15
 16 2.4 6 البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي 16
 17 1.6 4 اللجوء إىل الزواج العريف 17
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َ:َِةَفمَاسجدعلَاسسأبَِهتضحٍَأَهُمٍَُااللَاسبيألأٍَاس اَر
 اء فى الم تبة األولى مع و هة نع  الهالبهات  غهالء المههور( ممهثال  كع هى العوائه  ليهث  -1

(  وي  ع للأ إلى ما يسوة المجتمهع مهع عهاةات 65,6(  البة ذبسبة مئوية  164االتارت،  
بههاهي بارتفهها  المهههور عبههد بعهها األسهه  مههع  انههب  والههبعا وتقاليههد تقههوة إلههى التفههاال  والت

ا ال  يعتب  كن ارتفا  المهور يحهدة بمها  تباسهب مهع مسهتواهم االلتصهاةي واال تمهاعي مهع 
  انب ثان. 

 هههاء عهههائ   انتشهههار البهالهههة ول هههة الفههه ص الوظسةسهههة وضهههعف الهههدالل( فهههى الم تبهههة الثانسهههة  -2
( وهاا  وض، مدى ما يعانس، الشبان مع 61,2( مع الهالبات ذبسبة مئوية  153باالتسار  

  اء البهالة مما يحد مع لهدرتهم ع هى تحمهل المسهئولسة وعهدل تملهبهم مهع ذبهاء كسه    د هد  
 وانشغالهم ذتدذي  االلتسا ات الض ورية وسد ال م . 

ومهع العوائه   هاء فهى الم تبهة الثالثهة  المبالغههة فهى مته بهات الهجوا  وأثه   الشه وط مهع لبههل  -3
( وتههدالل 59,6(  البههة ذبسههبة مئويههة لههدرها  149تهها  وكه ههها ليههث ظههه  فههى اسههتجابات  الف

األههههل هبههها يعهههه  بشهههلل واضههه، وتفضهههيل الهههجو  الثههه ى بغههها البعههه  عهههع تهههوف  الصهههفات 
والمقومهههات األالههه ى  وههههاا ممههها يصهههعب األمههه  ع هههى الشهههبان المقبهههل ع هههى الهههجوا  إل تعجهههج 

ابة لههاو الشه وط القاسهسة ونرضهاء ته عهات األههل لدراتهم عع تدذي  ت أ المته بهات واالسهتج
ومبههالغتهم  ممهها يفضههى فههى البهايههة إلههى تههأال  سههع الههجوا  كو انصهه اف الشههبان عههع التف يهه  

 فسما  تع   بالجوا  أ سة. 

يههأتى فههى الم تبههة ال ابعههة مههع ليههث العوائهه   تسههويف الشههبان الرتبهها هم بعاللههات كالهه ى كو  -4
(  البهة ذبسهبة مئويهة 144ل بالمسهئولسة( ولهد عبه  عهع للهأ  رغبتهم فى الح ية وعدل االلتهجا

(  وهههاا ممهها يعههه  نعهه   الفتسههات إلههى الشههبان وف هه تهم السهه بسة عههبهم  ورهمهها 57,6لههدرها  
  تباسيع ما يضع، األهل مع ش وط معولة لمع  تقدل  البا   د الببت. 

اه هههة والتق يهههد لآلالههه يع وفهههى الم تبهههة الخامسهههة  هههاء معهههوق  الت هههالسف الباهعهههة والبفقهههات الم -5
(  البهة ذبسهبة مئويههة 132والتفهاال  والبها  واإلسه اف فهى الهوالئم وغي هها( ليهث كله ت للهأ  

(  وهههاا يعلهه  بعهها سههمات المصهه ييع وعههاةاتهم مههع ليههث البهها  واإلسهه اف 52,8لههدرها  
 والمفهههاال   والتبهههاهي رهمههها ظبههها  مهههع ال ثيههه يع كن للهههأ   فهههع مهههع لهههدر األسههه   ويعهههه  ملانتهههها
اال تماعسههة  أمهها يعههه  للههأ كيضهها  االهتمههال بالمعههاه  ك ثهه  مههع العبايههة بجههوه  األشههساء  

 ورهما تتباف  بعا األس  فى مثل هاو المعاه  ةون م اعا  لع وف الشبان وكلوالهم.
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وهههههى الحااهههه ة ع ههههى كع ههههى البسههههب فههههى إلهههه ار  –وياللههههض كن هههههاو المعولههههات الخمهههه  
ال  مما  هد  ع هى كن العوامهل االلتصهاةية تحتهل البصهيب   تب  بعضها بالبعا ا  –الهالبات 

األ بهه  أمعولههات توا هه، الشههبان الهه اغبيع فههى الههجوا  مههع الجبسههيع سههواء تمثههل للههأ فههى ارتفهها  
المهههور كو البهالههة وضههعف الههدالو  ول ههة فهه ص العمههل كو المبالغههة فههى مته بههات الههجوا  وأثهه   

الذبتهم  كو المعاه  الخاةعة والتباف  مهع ك هل الش وط التى يف ضها كهل الفتا  ع ى مع  تقدل 
إظهار األس   بشلل كفضل والتفاال  والتباهى  وغي  للأ مع كمور مع شأنها كن تحد مع مسي   

 الجوا  كو تؤ  ، إلى ك ل غي  مسمى. 

ثم تأتي بعد للأ بقسة المعولات فى م اتب كلل مع ليث إل ار الهالبات إل لم تب ه مبتصف  -6
دلل ع ى كن كهميتها فى نع  الهالبات ال ت لى إلى المعولات الخمسة السابقة  البسب مما  

ليههث  ههاء فههى الم تبههة الساةسههة  تسههويف بعهها الفتسههات فههى الههجوا  العتقههاةهع فههى مفههايسم 
الا ئههة وكف ههار مثالسههة سههدسا  وراء األمههل المبشههوة وانتعههار فههارو األلههالل(  ليههث كلهه  للههأ 

( وهههى نسههبة ال يسههتهان ذههها وتعبهه  عههع آمهها  38ة لههدرها  (  البههة ذبسههبة مئويهه95المعههوق  
وكلههالل الفتسههات الالئههي لههد   فضههع مهها هههو مباسههب كمههال  فههى انتعههار لههاةل كفضههل  ولههد  ههؤةي 
للأ إلى ضسا  الف ص ع يهع واضهه ارهع فهى البهايهة ل قبهو  بمهع  تقهدل ورهمها يلهون غيه  

 مباسب. 

أللهارن مهع  انهب األههل  ذهل ورفها تهجويج ويأتي فى الم تبة السهابعة  رفها الهجوا  مهع ا -7
(  البهههة ذبسهههبة مئويهههة لهههدرها 91الببهههت لمهههع يعمهههل فهههى وظسفهههة بسهههسهة( ليهههث كلههه ت للهههأ  

( وهاا يعه  انتشار بعها التقاليهد المتوارثهة والتهى رهمها تعله  تجهارن عائ سهة سهيئة 36,4 
ابهة  وأهالأ عهدل مما يجعل الوالد ع كلدهما كو أالهما   فا كن  هجو  اذبته، فهى محهس  الق  

االمتثهها  لتعههالسم الههد ع فههى معهها ي  االالتسههار  ولههئع أههان رفهها عوا  األلههارن لههئال يضههعف 
 البسل هو السبب فان للأ يعد كم ا  لميدا . 

( مهع الهالبهات 80 اءت مشل ة  تأميع المسهلع وتأثيثه،( فهى الم تبهة الثامبهة وللهأ بهال ار   -8
مسههلع وتههدذي و لههس  عائقهها  عبههد نسههبة أبيهه   مههع ( وهههاا يعههه  كن ال32ذبسههبة مئويههة لههدرها  

%(  رهمها  ه لبع بمسهلع مسهتأ   كو اإللامهة فهى مبهج  األسه   المضهسفة  كسه   68الفتسات  
الجو  كو كس   الجو هة(  كو رهمها ألن الفتسهات ال يحم هع ههم المسهلع باعتبهارو مهع مسهئولسات 

  يل. مع  تقدل ل جوا  غي  كن، يعل عائقا  كمال عدة لس  بالق
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وفههى الم تبههة التاسههعة  ههاء  اسههت ما  الدراسهههات الع سهها وموااهه ة التع ههسم والبحههث عههع عمهههل  -9
( وههاا  بهيع له ص 27,6(  البة ذبسبة مئويهة لهدرها  69وتأميع المستقبل( إلا كل ت للأ  

الههبعا مههع الفتسههات ع ههى المسههتقبل ومههع و هههة نعهه هع فقههد يشههغ هع الههجوا  عههع للههأ مههع 
قيه  وضهع متميهج وتبهوء ملانهة الئقهة فهى المجتمهع مفضهالت للهأ ع هى ال غبة لد هع فهى تح

الههجوا . ذيههد كن البسههبة األ بهه  مههبهع ال تقهه  ذههالأ  ونن أههع يح اههع ع ههى تع ههسمهع  وهههاا 
 يعه  مع  انب آال  توف  ف ص التع سم ل فتا  وتمليبها مع للأ مث ها مثل الشان. 

عة( فقد  اء فى الم تبة العاش   باالتسار كما  تسويف كهل الفتا  وتارعهم بمب رات غي  مقب -10
(. وهاا يعه  إما ل ص األهل ع هى الببهت ورغبهتهم 26(  البة ذبسبة مئوية لدرها  65 

فى إ ما  تع سمها ضمانا  لمستقبل كفضل ولماية لها مع عاةيهات الهجمع كو  مهع الهبعا 
 مبهم فى راتبها إن أانت لد لص ت ع ى وظسفة. 

ةيههة عشهه   إ هه او الههولى الشههان كو الفتهها  ع ههى الههجوا  بألههد األلههارن يههأتي فههى الم تبههة الحا -11
ةون البع  إلى رغبته، كو التوافه  البفسهي  وأهاا عهدل تهجويج الفتها  فهى عائ هة كاله ى( وههاا 

(  البههههة ذبسههههبة 61ممهههها يعههههه  التقاليههههد المتمث ههههة فههههى البجعههههة العصههههبسة  إلا كلهههه  ذههههالأ  
الذههع العههم( مهها لههد يشههي  إلههى كن ثمههة روابهه  (  فهبههاك مههع  تمسههأ بههأن  اذبههة العههم 24,4 

ل ابة ال عالت آثارها لائمة لتى ا ن ونن أان هاا يأتي الالفا  ل معوق السابع الاى   فا 
 (  البة. 91األهل فس، عوا  األلارن  وأان باالتسار  

وي تب  ذههاا التعسهف  عضهل األولسهاء ل مه ك  وعهدل تجويجهها مهع تقهدل ال هفء لهها ورضهاها  -12
ل يههأتي فههى الم تبههة الثانسههة عشهه   وهههاا يعههه  إلههى كي لههد تسههسه  العههاةات والتقاليههد بهه،( إ

ع ى بعها البهاو لتهى ولهو أانهت الا ئهة  فالببهت أمها كله  الشه   الحبسهف مهع لقهها كن 
تتههجو  وتختههار مههع ت يههد وال تمبههع مههع الههجوا  كو تجبهه  ع ههى كلههد بعيبهه،  ولههد االتههار هههاا 

( ممهها يعههه  مههع  انههب آالهه  عههدل التههجال 20,8درها  (  البههة ذبسههبة مئويههة لهه52المعههوق  
نسهبة مههع كفه اة المجتمههع ذتعههالسم الهد ع  ومثههل هههاو العهاةات والتقاليههد البالسههة لهم تعههد مباسههبة 

 ل حسا  العص ية. 

مههع المعولهههات التهههى كذهههدتها و ههههات البعههه  أهههالأ  مههها  تصهههل ذوسهههائل اإلعهههالل مهههع ليهههث  -13
يقههدل ويبههث مههع كعمهها  ةرامسههة تتضههمع ن ههات سههخ يتها بههاألعوا  والجو ههات فسمهها يعهه ض و 

سههاال   تشههوو اههور  الههجوا  فههى كعههيع الشههبان مههع الجبسههيع( وتعلهه  مههدى مهها  تخ  هه، مههع 
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مشلالت والالفات ذيع الجو يع  وهاا بالهبع مهع شهأن، كن  ثيه  تحفعهات ومخهاوف لهدى 
 هؤالء األذباء فى مسألة الجوا  ونعاة  البع  فى إتمام،. 

ولههات بعههد للههأ فههى الم اتههب األاليهه   وهههى  الخههوف وال يبههة مههع الههجوا  ثههم تههأتي بقسههة المع -14
بسههبب البههه ات سههيئة ممهههع لهههولهم ولههاالت الههههالق ومشهههلالت األعوا (  ولههد االتهههار ههههاا 

( فهههى الم تبهههة ال ابعهههة عشههه  ولعل ههههاا  ههه تب  12,8(  البهههة ذبسهههبة مئويهههة  32المعهههوق  
 سههة فههى الوالههع    سهه، معههوق  عههدل بههالمعوق السههاذ  إضههافة إلههى مشههاهداتهم ل خالفههات الجو 

( فههى الم تبههة 8,8(  البههة ونسههبة مئويههة  22الههوعى بمسههئولسات الههجوا  وكهدافهه،( باالتسههار  
الخامسههة عشهه   ثههم معههوق  البعههد عههع تعههالسم اإلسههالل( فههى الم تبههة الساةسههة عشهه  بههال ار 

وا  الع فههى( ( ويههأتي فههى الم تبههة األاليهه    ال جههوء إلههى الههج 2,4(  البههات ذبسههبة مئويههة  6 
 (.1,6(  البات ونسبة  4باالتسار  

وهلاا  تبيع مهع إله ار الهالبهات فهى المعولهات األاليه   كن ثمهة الهوف وريبهة ممها لهد  ه او 
األفهه اة مههاثال  كمههامهع مههع مشههلالت ال ت ههاة تبتهههي ذههيع الههجو يع إضههافة إلههى مهها يعههه و اإلعههالل 

جوا  وكهدافههه، ممههها  ؤأهههد نقهههص الثقافهههة عبههه  ذ امجههه، المخ تفهههة  أهههالأ عهههدل الهههوعى بمسهههئولسات الههه
المتع قههة بالحسهها  األسهه ية وتخههوف بعهها الشههبان والفتسههات مههع ف هه   الههجوا  فقههد   فضههونها مههع 
كساسها  ومجموعة ل ي ة مع الهالبات كل ت بهأن البعهد عهع تعهالسم الهد ع اإلسهالمي  وال جهوء إلهى 

 ى متهههد ع بهبسعتههه،  ونن أهههان الهههجوا  الع فهههى مهههع المعولهههات  وههههاا لهههد يعهههه  كن الشهههعب المصههه
يعانى مع ظ وف التصاةية لاسسة   ليث البهالة ول ة الدالو  وارتفها  ت هالسف المدسشهة وغهالء 

 جوا  الع فى وال يعت ف ذها.األسعار( إال كن، ال يق  ظاه   ال
هههههاو البتههههائج التههههى كسههههف  عبههههها تح يههههل آراء واسههههتجابات  ههههالن الدراسههههات الع سهههها عههههع 

عتهه ض المقب ههيع ع ههى الههجوا  تتفهه  إلههى لههد أبيهه  مههع نتههائج الدراسههات والبحههوث المعولههات التههى ت
السابقة ومع األةذسات الت هوية واال تماعسة والبفسسة مما عه ض له، البالهث فهى المحهور السهاذ   
وهههاا  ؤأههد كنهه، تو ههد عقبههات بالفعههل ومعولههات تعتهه ض المقب ههيع ع ههى الههجوا  مههع الجبسههيع ولههد 

يلههون لهه، كثهه  الهيهه  فههى انتشههار بعهها العههواه  السهه بسة فههى المجتمههع   تحههو  ةون إتمامهه،  ممهها
 تأال  سع الجوا  كو اإللجال عب،. ومع كذ عها ظاه   العبوسة و 

 مهها كوضههحت البتههائج كيضهها  كن هههاو المعولههات بعضههها    ههع إلههى الشههبان مههع الههاأور 
والههبعا    ههع إلهههى وهعضههها    ههع إلههى الفتسهههات  ومبههها مهها    هههع إلههى األسهه   وكولسههاء األمهههور  
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المجتمع لات، بمؤسسات، المخت فة  ومع ثم تأتي ض ور  الموا هة لهاو المعولات بما يساعد ع ى 
 تسسي  كمور الجوا  كمال ال اغبيع فس،  وهاا ما يعمد إلس، البالث فى المحور التالي.

 : املواجهة الرتبوية ملعوقات الزواجاحملور الرابع
و هههات نعهه   البههات الدراسههات الع سهها فههى أ سههة الت هسههة فههى ضههوء مهها كسههف  عبهه، تح يههل 

 امعهههة ذبهههها بشهههأن المعولهههات التهههى تعتههه ض الشهههبان مهههع الجبسهههيع وتعيههه  انهاللههههم نحهههو إتمهههال 
الجوا  كو اإللدال ع س،  وفى ضهوء نتهائج الدراسهات السهابقة ومها لدمته، مهع تصهورات ومقت لهات  

 تماعسهة فههى هههاا المجها  يقتهه ح البالههث تصههورا  وأهالأ فههى ضههوء األةذسهات الت هويههة والبفسههسة واال
 : الت هوية وللأ ع ى البحو التالي لموا هة معولات الجوا  لدى الشبان مع الو هة

 : أساسية: منطلقات أوال
إلا أان اإلسالل لد ش   الجوا  ولث ع س، ورغب فس، لما يحققه، مهع اليه  ل فه ة واألسه   والمجتمهع   -1

   .ف اةو  العجوهة( والتبتل  فالأ الالف لما كم  ب، ولث ع س،فان، فى المقاذل لم يش   أل
ونلا لارنا الحسا  العائ سة بحسا  العجوهة لتبيع كن األالي   لسا   افة ال روح فيها وال هدف 
مبههها  إنههها لسهها  مجهه ة  مههع ك ثهه  الفضههائل اإلنسههانسة  وتقههول فههى الغالههب ع ههى األنانسههة واألثهه    

. فاألسهههه   تهههه وي، ل ههههبف  مههههع همههههول الههههدنسا وائتبههههاو ذههههيع الههههجو يع والتخ ههههى عههههع المسههههئولسات..
المتبهها حيع  وهههاا مهها يسههاعد الفهه ة ع ههى اإلقبهها  ع ههى هللا وتقويههة همتهه، فههى الدبههاة   وهههاا أفيههل 
ذتقوية الجانب ال ولى لإلنسهان  ولهع يلهون ههاا الته وي، واالئتبهاو مهع همهول الهدنسا إال فهى ظهل 

 (149 لع إلس،.ة االحة  يسلع إليها وتسعو 
أَوالههجوا  هههو سههبة األنبسههاء أمهها كالبهه  القهه آن ال هه يم ذههالأ فههى لولهه، تعههالى   َُ َسااُم ََيرم َعَسَ اادم

اال َ سا ي اةَ  مِ هع را اأََعثارَ  َعاع  ََينم َم ا اأََساا َُ َُاَ ََعَعَوُم [  واإلعه اض عبه، ممها ال   ضههاو هللا 38( ]ال عهد/  ۚ   َقبم
 .عج و ل ورسول، 

ش وعة فى اإلسهالل لمها تفضهى إلسه، مهع تعهيهل المصهال، مهع نفال يبانسة لسست   يقة م
بقولهه، نيهها معشهه   ت ثيهه  البسههل  ولفههض العفههاف واههسانة األعهه اض. ولههد نبهه، إلههى للههأ الببههي 

وفههى هههاا ةاللههة  ]*[الشهبان مههع اسههتها  مههب م البههاء  ف يتههجو   فانهه، كغهها ل بصهه  وكلصههع ل فهه  ن
سههههالمة المجتمههههع مههههع األالهههههار المههههدم   ظههههاه   ع ههههى الههههه  هههههاو الغ يههههج  ع ههههى الشههههبان...إن 

                                           
 وقد سبق تخريج هذا الحديث.   ]*[
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واالنح افههات المه  ههة مهه تب  بالمحافعههة ع ههى السهه وك الشهه عى لهههاو الغ يههج  مههع االسههتعفاف عههع 
  (150 الح ال والبعد عع كسبان إثار  الشهوات والتجال العفاف بالجوا ن. 

رسو   ويتض، مولف الشار  الحلسم مع الال  الب  هؤالء الثالثة الا ع سألوا عع عباة 
هللا ا ى هللا ع س، س م  وللأ فسما رواو البخارى مع لد ث لميد ذع كذى لميد : كن، سهمع كنه  

 : يقو  ذع مالأ 
البه وا ذهها   ف مها كيسألون عع عبهاة  الببهي   اء ثالثة ره  إلى ذيوت كعوا  الببي 

ومهها تههأال   لههها  قههدل مههع لنبهه، لههد غفههه  لهه، مهها ت : وك ههع نحههع مههع الببههي  ههأنهم تقالوههها  فقههالوا
: كنهها كاههول الههده  وال كفههه   ولهها  آالهه  كنهها فههانى كاهه ى ال يههل كذههدا   ولهها  آالهه : كمهها كنهها كلههدهم

: نكنهتم الها ع ل هتم أهاا وأهاا  كمها وهللا إنهى فقها  كعتج  البساء فال كتهجو  كذهدا   فجهاء رسهو  هللا 
بسهاء فمهع رغهب عهع سهبتى كالشا م هلل وكتقا م ل،  ل بهى كاهول وكفهه   وكاه ى وكرلهد  وكتهجو  ال

 (151 ف س  مبىن.
ف سعتبهه  هههؤالء الهها ع عجفههوا عههع الههجوا  وانصهه فوا عبهه، بحجههة رغبههتهم فههى الح يههة وكنهههم 
  يهههدون كن  تمتعهههوا بحسهههاتهم ةون كن  تحم هههوا كيهههة مسهههئولسة  وتع  هههوا بهههأمور لهههد ظبهههوا كن الهههجوا  

قبل ونحههو للههأ  مههع كنههها كمههور سسشههغ هم عبههها أموااهه ة الدراسههة ون مهها  التع ههسم وتههأميع المسههت
 مهمة ويحث ع يها الش   أالأ  ول ع ال يجب كن تتعارض كو تعهل ش عا  آال . 

وههههؤالء الههها ع  تصهههورون نكنههههم يدسشهههون لسههها  هاةئهههة بعيهههد  عهههع مبغصهههات المشهههلالت  
العائ سههة  والالسههة مههع همههول األوالة المتعبههيع والالصههة مههع مباععههات األهههل واأللههارن  وهههاا فههى 

سقههة تصههور الهها   وواهههم  ألنهههم يدسشههون ع ههى كعصههاذهم إن أههانوا متعففههيع  ويقاسههون لسهها  الحق
م ي   فيها ال بت الضار بالصحة وفيها  الح مان مع متعة الجوا  ونعمة الولهد  ونن األعهجن إلا 
مهها غ بتهه، شهههوت، وعجههج عههع مقاومتههها فههان عجوهتهه، تههؤةي بهه،  وعهها  كو لسهه ا  إلههى ضههسا  مالهه، 

وانحههاط شهه ف، وسهمعت، ذههيع المح مههات  ولههان اههحت، فهى االنهمههاك فهى الم ههاات وأ امته، فهى 
 (152 الباون.

إن المع ضهههيع عهههع الهههجوا  والمع ضهههات ههههم فهههى الوالهههع ك ثههه  البهههاو ذؤسههها  فهههى الحسههها  
ول مانهههها  مههههع متاعههههها ال ولههههى والحسههههى  ومهمهههها تههههوف  لهههههم مههههع كسههههبان ال فايسههههة وال الههههاء فهههههم 

  سا وكععم نعم هللا تعالى.مح ومون مع الي  متا  الدن
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العجان بأنهم نمسا يعن وللأ فى لول، نمسهليع مسهليع  ومع ثم فقد واف رسو  هللا 
مسههليع ر ههل لسسههت لهه، امهه ك ن لههالوا : يهها رسههو  هللا  ونن أههان غبسهها  مههع المهها ؟ لهها  : نونن أههان  

لوا : يها رسهو  هللا  ونن غبسا  مع الما ن ثم لا  : نمسليبة مسليبة مسليبة ام ك  لهس  لهها عو ن لها
  (153 ؟ لا  نونن أانت غبسة مع الما ن. انت غبسة مع الما 

ومههع الح ههو  المقت لههة لموا هههة معولههات الههجوا  الععههة واالعتبههار بحهها  ا الهه يع الهها ع 
رفضهههوا الهههجوا  وكع ضهههوا عبههه،  وللهههأ أمههها لأههه   عبهههد الههه لمع الشهههث ى( نكن تعتبههه  المههه ا  بحههها  

 مهها  الدراسههة ثههم بحجههة الوظسفههة لتههى فاتههها الههجوا   وانعههدل الخهههان  الشههث ى رفضههت بحجههة إ
وندمت ع ى عمهان مضهى رفضهت فسه، الهجوا  لتهى اضهه ت بعضههع لعه ض نفسهها فهى بعها 

  (154 تتباع  فس، عع لقولها الجو سةن. موالع الشبلة العب بوتسة كو ال ضا ذجوا 
 ههههولى بههههأنهم يسبهههههون  ويلفههههي هبهههها كن نههههاأ  مولههههف كلههههد الصههههالحيع الجهههههاة ممهههها لههههد

المتجو يع الا ع التجموا ف يضة الجوا   أأنها عباة  سامسة تق ههم إلهى هللا عهج و هل  نلها  ر هل 
إلذهه ايسم ذههع كةهههم رلمههة هللا :  ههوهى لههأ فقههد تف غههت ل دبههاة  بالعجوهههة  فقهها  ل وعههة مبههأ بسههبب 

 (155 لدسا  كفضل مع  مسع ما كنا فس،ن.ا
هيتبههها لشهههباذبا وتهههوعيتهم بأهمسهههة الهههجوا  وفوائهههدو وضههه ورت، الذهههد مهههع إعهههاة  البعههه  فهههى ت  

وللم، ومش وعيت،  وما  ت تب ع ى اإلع اض عب، مع مخالفهة لشه   هللا عهج و هل واله و  عهع 
   أما ذيع فسما سب  نوكتجو  البساء فمع رغب عع سبتي ف س  مبين. سبة الببي 

ى االهههههتالف كنواعهههههها وهبههههها يهههههأتي ةور مؤسسهههههات الت هسهههههة ووسهههههائهها فهههههى المجتمهههههع ع ههههه
ومباشهها  والااة المؤسسات الد بسة والمؤسسة التع سمسة ووسائل اإلعالل مع الال  ما تمارس، 
مههع ذهه امج وكنشهههة ومبههاهج وةروو وغي ههها ممهها يحههث الشههبان ع ههى الههجوا  ويهه غبهم فسهه،  هههاا 

 بالبسبة ل قاةريع ع ى الجوا  مع الجبسيع. 
ألسههبان التصهاةية كو ا تماعسهة فالشهه   الحبسهف يأالهها وههؤالء الها ع ال يقههدرون ع هى الهجوا   -2

بأ هههد هم إلهههى سهههبيل آالههه  مهههع شهههأن، كن   تفهههع بغ يهههجتهم ويحسههههها بهههالهه  والبقهههاء ويتسهههامى 
بهالتها الدافعة ويحولها إلى مسارات كال ى تشغ هم عهع االسهتجابة لبهداء الغ يهج  وتقهيهم مهع 

 و الهالة فى غي  فائد . إلحالها وتعصمهم مع االندفا  إليها ةونما فقد لها
ولقد سب  ل بالهث معالجهة ههاا األمه  مهع الهال  الشه   الحبسهف وللهأ ع هى البحهو الهاى 
يسمو ذهاو الهالة لدى الشبان  ويعه ض هبها بايجهاع لههاو الخههوات التهى يجهب ع هى الشهان كو 

 (156 الفتا  االلتجال ذها. 
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عَنَسمََعوللههههأ مصههههدالا  لقولهههه، تعههههالى  :َاساااادع ةَخساااامَانسااااتوفأف (َي ََنََيَجاااادا َُ ااااَتومَفَفَاس ااااَذه َيسم
أ تؤهى   َلَكأح  َا لأ َاََّللا  َُاَياا اَُهََ ِمهع ياغم [. وللهأ عهع   يه  الدبهاة  وهها  الجههد 33( ]البهور/ ...ۚ   َفضم

 فسما  بفع لتى ال يف غ الشبان لخساالت الغ يج . 
ة الشههبان ولصههة  وسههف ع سهه، السههالل تعههد نمول هها  ف يههدا  يع ضهه، القهه آن ال هه يم لبسههان عفهه

واسههتعالئهم ع ههى نههداء الفتبههة واستعصههامهم مههع ملائههد الشههسهان  أمهها كنههها تعههد تحههديا  لههاه ا  لقههو  
 اإلراة  فى و ، وساوو الشهو  والغ يج . 

 ما ك دت السبة المهه   ع ى هاا ال ون مع التسامى بالغ يج  والتحه ر مهع إسهارها لهيع 
هللا بع ،  ول ال ظل إال ظ ، نور ل ةعت، ام ك  لات ذيبت كن، مع ذيع هؤالء السبعة الا ع يع هم 

  (157 مبصب و ما  فقا  إني كالاف هللان. 
ويجيد األم  تأ يدا  فى لصة كاحان الغار الا ع كووا إلى الغهار ل مبيهت فسه، إل كاهاذهم 
المه  فسدت ع يهم بان الغار اخ   فجعل أل والد مبهم  تو ، إلى هللا ويدعوو بصال، عم ، 

ال ههم إن أبهت تع هم كنه، أهان ف   عبهم والصخ   تبف   رويدا  رويدا  لتى  اء الثالث ولها  : كن ي
لى إذبة عم مع كلب الباو إليؤ وننى راوةتها عهع نفسهى فأذهت إال كن آتيهها بمائهة ة بهار فه بتهها 

  هللا وال لتى لدرت فأتيتها ذها فدفعتها إليها فاملبتبي مع نفسها ف ما لعدت ذيع ر  يها فقالت ات
تفا الخاتم إال بحق، فقمت وت أت المائة ة بار فان أبت تع م كنى فع ت للأ مع الشيتأ ففه   

  (158 عبا فف   هللا عبهم فخ  وان.
َيفاأ (َل فسما يعوة ع ى كنفسهم وع هى غيه هم بهالخي   ِع ةَاسش ألَخسمَاستغاللَاسطأقأٍَعتل

م تههه، ويعيبهههوا كنفسههههم وكه هههيهم ع هههى والبفهههع  أهههأن  بشهههغ وا بعمهههل مهههع األعمههها  يسهههتفيدون ذث
موا هة مته بات الحسا   كو يسهموا فى مجا  مع مجاالت الخدمة العامة ويسعوا فى لضاء 
لههوائج البههاو وتههدذي  مصههالحهم وشههئونهم  وأههالأ يملههع كن  و هههوا  الههاتهم ونشهها هم فههى 

ويف غههوا مهها  و ههد  ممارسههة ال ياضههة البدنسههة فسقههووا ذبسههانهم ويشههغ وا كنفسهههم ويبعمههوا  الههاتهم
لههد هم مههع  الههة  بسههسة معه ههة  هههاا فضههال  عههع االنشههغا  بالدبههاة  الدائمههة والتقهه ن إلههى هللا 

 تعالى واالنتعار والصب  لتى يغبيهم هللا مع فض ،.
بقوله، : نومهع لهم يسهتهع  مع الوسائل التى لهث ع يهها الببهي  عاسل مَلذس َعسيُةَفوأسة(َعا

ن  ويسههتهسع الشههان والفتهها  أههالأ مههع الههال  الصههسال كن  تسههاموا فع سهه، بالصههول فانهه، لهه، و ههاء
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بغ يهجتهم ويلبحهوا  مالهها  إنهها وسهي ة مثمه   لغيه  القهاةريع ع هى الهجوا  تحمهيهم وتصههونهم 
االمتبها  عهع تبهاو   –ضمع مها يقتضهس،  –وت س  لد  شهواتهم  ونلا أان الصسال يقتضى 

 إلسائ،( كن ل جو  عش  فوائد مهع ك ب هها الفائهد  الهعال  والش ان. فاإلمال الغجالي يق ر فى 
 (159 الخامسة. وهى ن س  شهوات المعااي؟. 

وهبا أالأ لمؤسسات المجتمع ووسائه، الت هوية ةور كساو فى تو س، البصه، واإلرشهاة 
ل شبان فسما  تع   بغ يجتهم والتسامى ذها أما سبقت اإلشار   وتدذي  الوسائل المعيبهة ع هى للهأ 

ة الف ص المالئمة لممارسة كلوان ال ياضات المخت فة الااة المؤسسات الشباذسة وال ياضسة ونيجا
مههع كنديههة وم ا ههج شههبان وغي ههها ممهها يعههيع الشههبان ع ههى تف يههه  الههاتهم وشههغل كنفسهههم  وأههالأ 
ةور الدباة  وما تقول ب، مهع إرشهاة وتو سه، وةعهو  ل تسهامي والعفهاف ع هى البحهو الهاى ك هد ع سه، 

لحبسف  وياتي ةور وسائل اإلعالل أالأ مع الهال  عه ض البه امج الهاةفهة وتقهديم المهواة الش   ا
 المفيد  التى تشجع الشبان ع ى االستعفاف والتسامى بااللتداء بالبمال  الصالحة. 

كمهها المؤسسههات التع سمسههة ف ههها كيضهها  ةور مهههم مههع الههال  مباهجههها التع سمسههة ومههع الههال  
سحهها ل شهبان يجهب كن تسههم بقهدر أبيه  فهى تحصهيع الشهبان وولها تهم األنشهة المخت فة التى تت

 مع اله  الغ يج  المدم   وتمليبهم مع تص يف  الاتهم فسما يفيد ويبفع. 
هاان مبه قان كساسهسان  تع قهان بالشهبان مهع الجبسهيع ال افضهيع ل هجوا  العهاعفيع عبه،  

 كو غي  القاةريع ع س، لع وف التصاةية كو ا تماعسة. 
 : نيًا: سبل مواجهة معوقات الزواجثا

كما بالبسبة لهؤالء القاةريع ع ى الجوا  وتعت ضهم عوائ  وعقبهات تقهف لجه  عثه   فهى 
 : عوائ  والعقبات ع ى البحو التالى  يقهم إلتمال الجوا   فسملع موا هة ت أ ال

الدراسات  كثبتت نتائج تح يل و هات البع  الخااة بهالبات الدراسات الع سا وأاا نتائج
 : ولات إنما تبحص  فى مستويات ثالثالسابقة المعبسة بالمجا  كن هاو المع

 المستوى الشخصي  الف ةى( المتع   بالفتى والفتا .  :األعل 
  المستوى األس ى.  :اسَأل 
 المستوى المجتمعى :اسَأسث 

اتف ومهع ثهم فهان الموا هههة الت هويهة لههاو المعولهات تقتضههى ضه ور  تضهاف  الجههوة وت هه
 الجمسع وتعاونهم لتى تؤتي هاو الموا هة ثمارها. 
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 المواجهة على مستوى الفرد  -1

اتض، مما سب  كن ثمة مجموعهة مهع المعولهات تتع ه  بهالف ة لاته،  شهابا  أهان كو فتها (  
لد لث الشبان ع ى الجوا  إن أان فى مقدورهم للأ  ونن لم يلع فى  ولدل ذبا كن رسو  هللا 

م باالستعفاف مع الهال  الدبهاة  وممارسهة كلهوان مهع ال ياضهات المخ تفهة وممارسهة مقدورهم فع يه
لشههغل ولههت الفهه اغ وتصهه يف الهالههة واسههتبفاةها فسمهها يفيههد  –لههدر اإلملههان  –عمههل مههع األعمهها  

 ويبفع  ثم الصول باعتبارو أاس  لحد الشهو  ومهان ل ف ة. 
 سه يع فهال يصه، ل فه ة كن يمتبهع عهع  ما مه  ذبها كيضها  كن الهجوا  ههو سهبة األنبسهاء والم

تحقيهه  هههاو السههبة إن أههان فههى مقههدورو  ألنهه، إن أههان لههاةرا  ع ههى تحمههل كعبههاء الههجوا  ومسههئولسات، 
ليهث لها  نومهع رغهب عهع سهبتي ف هس  مبهين.   الباء ( ولم يفعل فقد الالف سبة الببي محمد 

 ، ع ى كفضل مستوى يستهسع والذد لشان كن  بشأ ع ى تحمل المسئولسة ويسعى إلى ذباء مستقب
نثههم يلههد ويجتهههد فههى العمههل لتههى لههو التحهه  بههأ ث  مههع عمههل لسسههتهسع تههوفي  مته بههات الههجوا   
ولسلون رن كسه   لهاةر ع هى تحمهل كعبهاء األسه   ومسهئوليتها.. وكن يحصهع نفسه، بالهد ع والخ ه  

بها والتهى ال اه ة القويم لسعصم نفس، مع المعااهى.. وكن  تبهاع  عهع بعها األف هار الغ يبهة ع ي
 (160 والعملن. امة لها ذتقاليدنا أف    الجوا  باأل ببسة لتحل مشل ت، وتوف  ل، اإلل

وممهها  بصهه، بهه، الشههان فههى هههاا المجهها  أههالأ كن  بتعههد عههع كاههحان السههوء الهها ع لههد 
 دفعون، إلى ممارسات غي  كالالقسهة  وكن يجتههد فهى البحهث عهع الفتها  لات الهد ع لتهى لهو أهان 

ها التع سمههى كلههل مبهه، كو أانههت تقارههه، فههى العمهه  وكن  بتعههد عههع البهها  فههى ت ههويع األثههاث مسههتوا 
ماةيههها  ويضهههه  لالسهههتدامة ونعهههداة الشهههقة ولفهههالت الجفهههاف ومههها إلهههى للهههأ لتهههى ال   هههه  نفسههه، 

 (161 وهمومها.
وتبصهه، الفتهها  أههالأ بعههدل الخضههو  لمفههايسم وكف ههار تههدعو إلههى عبوسههتها كو تههأال  سههع 

ال مهانع  رفا بعا المتقدميع لها بحجة إ مها  الدراسهة( الااهة إن أهان مباسهبا  فهعوا ها مثل 
 كن تقبل ب،. 

وعههدل البعهه  إلههى الههجوا  نعهه   ماةيههة وننمهها تبعهه  إلسهه، باعتبههارو غايههة سههامسة تهههدف إلههى 
 ( 162 ت ويع كس   االحة وننجان ك فا  والقسال ع ى رعا تهم وت هيتهم. 

ا  لفهههارو األلهههالل فسجهههب كن تهههدرك الفتههها  نكن البواعهههث  وكمههها مهههع ليهههث التسهههويف انتعهههار 
الحسسة س يعة الجوا  فمع تختار عو ها لجمال، الجسمي مع غي  ماللعة الجانب المعبهوى مهع 
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االضهه ان انحهال  لسع الهبا  ولو  األالالق ت ون لساتهها الجو سهة ع ضهة لالضهه ان ووراء 
بتهى  كما البوالى المعبويهة فهان اإلعجهان ذهها . وللأ ألن اإلعجان الحسي لد  الحسا  الجو سة.

 (163 انن. تجدة ذتجدة الجم
وههاا األمه  ال يخهص الفتها  ولهدها  وننمها الشههان أهالأ ع سه، كن   اعهى ههاا فهى االتسههارو 

تسههار لتههى ل مهه ك  الصههالحة  ولههاا أههان لهه ص اإلسههالل ع ههى م اعهها   انههب الههد ع والخ هه  فههى االال
 تستقسم الحسا  الجو سة.

تهها  ةور مهههم فههى موا هههة ههها العقبههات فع يههها كن تتقههى هللا فههسمع  تقههدل لخهبتههها وال ول ف
تشههت ط شههبلة باهعههة الههثمع وال مههه ا  أبيهه ا  وال تثقههل أاه هه، بشهه وط ال لبههل لهه، ذههها  كو هههدايا لههد 
يعجهههج عهههع تحقسقهههها  وكن تتعهههالى عهههع الصهههغائ  التهههى لهههد تصهههيب الهههبعا أالسهههعي وراء الشهههلل 

لجههاان وغها البعهه  عههع القهسم واألالههالق  ولتتبههاع  عهع اههور  فتههى األلههالل  الجميهل والم ههب  ا
وت ضى بالوالع  وال تفضل العمهل والحصهو  ع هى المها  عهع الهجوا  والبيهت واألسه    فهال ك مهل 

 (164 مع اإللساو باألمومة وو وة عو  تسلع إلس، ويسلع إليها. 
 اهقهة وليهث االالهتالط سهواء الااهة فهى سهع الم –ويبص،  عبهد اله اعق لبهاوى( الفتسهات 

كن  تقههيع هللا عههج و ههل فههى م بسهههع ومعههه هع فت ههب  المالبهه   –فههى كمهها ع الدراسههة كو العمههل 
المحتشمة التى ال تصف وال تشف  لئال تب ع مفاتع  سمها بصهور  م فتهة لبعه  الشهبان ممها لهد 

ا عا  هبههاك مهههع  ثيهه  غ ائههجهم ويفتههبهم  ولسحههافعع ع ههى اهههورتهع الجمي ههة وكةذهههع ولسههائهع فمهه
  (165 يفضل األةن والولار والحشمة عبد االالتسار. 

 : على مستوى األسرة -2

ال يخفههى كن لألسهه   الههدور األ بهه  فههى موا هههة هههاو العقبههات التههى تعتهه ض الشههبان  ذههل 
 ثي  مع األس  هم مع يصبعون هاو المعولهات  وآثهار للهأ الهيه   بهال شهأ  ومهع ذهيع العوامهل 

لهالبات أمعولات فى   ي  الجوا   سبعة( تخهص األسه   ولهدها مهع مغهاال  التى عب ت عبها ا
فى المههور ومبالغهة فهى مته بهات الهجوا  وشه و ، والت هالسف الباهعهة والبها  واإلسه اف وعضهل 
الببههات ومهها إلههى للههأ  فالذههد لألسهه   كن ت ا ههع موالفههها مههع هههاو القضههسة ولتههدرك كن عوا  اذبتههها 

 همئع الي  لها مع   وسها فى ذيت كذيها وكمها. واستق ارها فى ذيت آمع م
وفسما  تع   بالمه  والصداق فيببغي م اعا  لا  الشبان فهال نجيهد مهع كعبهائهم كو ن هه  
 اه هم  وال  نفه ض ع هيهم مها ال  الهة لههم به،  وننمها التسسهي  فسه، اليه  أثيه   ولبقتهدي فهي للهأ 
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ا يلههون  فمهها كلسههع لههو لههل الصههداق تسسههي ا    وهههو الههاى عو  اذبتهه، فا مههة بأيسهه  مههذ سههو  هللا 
ع ى ال اغبيع فى الجوا   وها هو ع ىؤ رضى هللا عب، يحلى لصة عوا ه، مهع فا مهة رضهى هللا 

لتهى  جو ه، يقهو  : نفهاهللا مها عالههت  عبهها  إل كلحهت ع سه، مهوال  له، كن  هاهب إلههى رسهو  هللا 
ال  وهيبههة ف مههها لعهههدت ذهههيع  ديههه،   وأهههان ل سهههو  هللا  هههت  يبههي لتهههى ةال هههت ع هههى رسههو  هللا 

ا  اء بهأ؟ كلهأ لا هة؟ن : نمُكفحمت  فاهللا ما استهعت كن كت  م  اللة وهيبة فقا  رسو  هللا 
ل عبههدك مههع شهه  تسههتح ها : نلع ههأ  ئههت تخهههب فا مههة؟ن فق ههت نعههم  فقهها  : نوهههفسههلت  فقهها 

فهو الهاى نفه  ع هىِ  ذيهدو إنهها  : نما فع ت ةرُ  س حت ها؟نب،؟ن  فق ت: ال وهللا يا رسو  هللا  فقا 
: عبدى  فقا : نلهد عو ت هها فابعهث إليهها ذهها فاسهتح ها ذههان مها كرهعة ةراهم. فق تلُحهسمة ما قس

  ( . 166فانها أانت لصداق فا مة ذبت رسو  هللا 
 .    هاا هو التسسي  الاى كم نا ب، رسولبا ةر  قسمتها كرهعة ةراهم  اداق ذبت رسو  هللا 

نمول  رائع فى التسسي  أالأ يجب ع هى األسه   كن تقتديه،  فسمها رواو اإلمهال مسه م  وثمة
ولمهها لههم يقهها فيههها بشهه  لههال ر ههل مههع  فههى لصههة المهه ك  التههى  ههاءت تهههب نفسههها ل سههو  هللا 

ن لها  ال : نههل عبهدك شه ؟يلع لأ ذها لا ة فجو بيهها  فقها  : إن لمكاحاب، فقا  يا رسو  هللا
: ال وهللا  مها يئا ن. فهاهب ثهم ر هع فقها : كلهب إلى كه أ فانع  هل تجد ش لا وهللا يا رسو  هللا

: ال وهللا يهها اتمهها  مههع لد ههدن فههاهب ثههم ر ههع فقهها : نانعهه  ولههو الو ههدت شههيئا   فقهها  رسههو  هللا 
: نمههالا تصههبع بههاعارك  إن رسههو  هللا وال الاتمهها  مههع لد ههد  ول ههع هههاا إعاري ف ههها نصههف،  فقهها  

لع ع يها مب، ش   ونن لبسهت، لهم يلهع ع سهأ مبه، شه ن. فج ه  ال  هل لتهى إلا ك ها  لبست، لم ي
: مهالا معهأ مهع القه آن؟ن لها  لسا  فأم  به، فهدعى  ف مها  هاء لها مو  مج س، لال  ف آو رسو  هللا 

فقهد م  ت هها : نالههب ؤهع عهع ظهه  ل هب؟ن لها : نعهم  لها معى سور  أاا وسهور  أهاا  فقها  نتقه  
 (167 ق آنن.بما معأ مع ال

إن هههاا لههدرو ذ سههه فههى تسسههي  كمههور الههجوا  يجههب ع ههى األسهه   كن تضههع، فههى اعتبارههها  
ركى فههى هههاو المسههألة المتع قههة بههالمه  إل ُ ههاأ  عبهه، لولهه، :  –رلمهه، هللا  –ول شههسف اذههع عثسمههيع 

نولهو كنبها نسهه أ   يقهة لتسههيل األمهه  وتخةسهف لهد  المغههاال  ذتأ يهل بعها المههه  بهأن يقهدل مههع 
المه  ما ةعت الحا ة إلسه، فهى الب هاح  ونؤ هل البهالي فهى لمهة الهجو   ل هان ههاا  هائجا  و لسهبا  

  (168 وفى للأ تسهيل ع ى الجو  ومص حة ل جو ةن. 
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وتبص، األس   أالأ فسما  تع   ذتخةسف المعانا  باالستغباء عع لفالت الجوا  المل فة 
مبههاع  تقتصهه  ع ههى كهههل الع وسههيع والمقهه هيع ويملههع االستعاضههة عبههها بالتفههاالت بسههسهة فههى ال

مبهم  ولموا هة كعمة السلع إن أانت ظه وف كسه   الهجو  كو الجو هة تسهم، باستضهافة الهجو يع 
الصغي يع فى مبج  إلدى األس تيع ال بي تيع  فال بأو مع للأ لمساعدتهم وتمليبهم مهع إتمهال 

  (169 الجوا  لتى يغبيهم هللا مع فض ،. 
ة إ  او الببهات كو الشهبان ع هى الهجوا  مهع شهخص لهد ال يلهون م غوهها  فسه،  ما كن مسأل

وف ض، ع يهما وتدالل األس   فى االالتسار كمور ال يق ها الش   الحبسهف  ف  هل مهع الولهد والببهت 
 ل  االتسار مع   ضاو لسشارأ، لسات،. 

والقبهو  يق  هاا الحه  ممها  ؤأهد كهمسهة قسهال الهجوا  ع هى كسهاو مهع ال ضها  وال سو  
واإليجان ضمانا  الستم ار الحسا  الجو سة واستق ار األس   وسالمتها  عع البسهاء ذبهت الهاالن كن 

 (170 ف ة ن ال،ن.  كباها عو ها وهى  ثب ف  هت للأ فأتت رسو  هللا 
وفى ةراستها تبص،  لسها  غسهات( األسه   بجم هة مهع البصهائ، مبهها االعتهدا  والوسههسة 

لمههور فهال ت هون فهوق الهالهة  وي اعهى الحه ص ع هى الخ ه  والهد ع لبهل فى أل ش ر ومع للأ ا
الما  عبد االتسهار الهجو  المباسهب  فهالا تهوف  الخ ه  الببيهل والحه ص ع هى الهد ع فههاا ههو الفهوع 

ضهخمة وشهه   والمغبم  أالأ تق يهل المته بهات والشه وط غيه  الضه ورية أحفهل عفهاف فهى لاعهة
 (171 العسل ومته بات كال ى.

األس   كال تجب  الببت ع ى الجوا  مع ل يب لها والشان أالأ ال يجب  ع ى مثل  وع ى
ههههاا األمههه  ةون رضهههاهما  ولعهههل الهههجوا  مهههع ةائههه   األلهههارن لهههد  تسهههبب فهههى بعههها األلسهههان فهههى 
لهسعة ال لم فضال  عما يلون فى البسل مع ضعف إلا أا نت ةر ة الق ابة ذهيع الهجو يع لويهة. 

ت كو االذع فى كس  غ يبة عع العائ ة مع األمور التى تقوى ال واب  ذيع فى ليع كن تجويج البب
 الباو وتوسع ةائ   العاللات اال تماعسة مما يعمل ع ى ت اب  المجتمع واستق ارو. 

و هاء فهى نتهائج ةراسهة  مصهههفى محمهد كمهيع( كنه، نع هى كولسههاء األمهور بهأن يع فهوا بههأن 
ريف الباهعة ع ى أاهل الجو  التى فى أثيه  مهع األلسهان إ  ال الم ك  ذتسهيل عوا ها ال بالمصا

 (172 تجعل الجو  يحمل ة ونا  بعد عوا ، لسبوات إلا لم يق ر االنسحان وعدل  الجوا ن. 
وكاليهه ا  فانهه، يجههب كن تتعامههل كسهه  الفتسههات مههع مههع  تقههدل لببههاتهم فههى لههدوة الوالههع وكن 

ن ع هى وعهي بها لعه وف القاسهسة التهى يمه  ذهها تتجبب تق يد األلارن والجي ان والمعارف وكن ت و 
 الشبان والتى تجع هم عا جيع عع تدذي  الما  الالعل ل جوا . 

 ولد سب  تفصيل مثل هاو األمور فى الحد ث عع الجوا .
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 : على مستوى المجتمع -3

المجتمع بمؤسسات، المخت فة مسئو  عهع أثيه  مهع المعولهات التهى تعته ض اله اغبيع فهى 
عل فى   سعة هاو المعولات البهالة ول هة فه ص العمهل كمهال الشهبان وضهعف الهدالو  الجوا   ول

ممهاال يسهاعد الشهان ع هى الوفههاء بمته بهات الهجوا  وتحمهل نفقاته،  ومههع ثهم أهان الذهد مهع وضههع 
ل و  لهاو المشل ة  ونن أان عال  هاو المشهل ة لهس  مهع مسهئولسة الحلومهات ولهدها غيه  كنه، 

و فهههى للهههأ نفالذهههد مهههع تضهههاف   ههههوة الحلومهههة مهههع المؤسسهههات البحثسهههة يلهههون لهههها الهههدور األسههها
والجامعههات ومؤسسههات المجتمههع المههدني والقههها  الخههاص لدراسههة مشههل ة البهالههة  يههدا  واالهتمههال 

الشههبان فههى ذهه اثع ذههها االهتمههال المباسههب ووضههع الح ههو  التههى تحههد مههع الهورتههها ونال سههيبج ف 
   (173 العبف والته فن.

سهههامسة بغهههاغو( فهههى ةراسهههتها لمشهههل ة البهالهههة ذهههيع متخ  هههي الجامعهههات كن ولقهههد ك هههدت  
موا هههة البهالههة ال ت ههون إال مههع الههال  تبمسههة اسههت اتسجسة التع ههسم إل سمسهها  والتههى تقههول ع ههى رههه  
لقسقههي ذههيع التع ههسم والتسا ههات اإلل ههسم األمهه  الههاى  ههؤةي إلههى التبمسههة الحقسقسههة  ومههع ثههم و ههوة 

متخ  ي هاا البم  مهع التع هسم  وههاا ههو الحهل الجهاري لههاو المشهل ة  ف ص عمل لقسقسة كمال 
ولههس  تق يههل األعههداة المقبولههة فههى الجامعههات وال مجهه ة االلتههجال ذتعيههيع المتخهه  يع ةون كن يلههون 

 (174 وف  االلتسا ات الفع سة ل مجتمع.للأ 
َحأٍَسض اعاةَاس طأسة ٍَُاأ:عثضةٍَجض عةٍََُاس ََ(175)ض ت

 رة البش ية وتدريبها بصور  ةورية وتأهيل الشبان ع هى اسهتغال  لهدراتهم والبه اتهم تبمسة الموا
 واقل مواهبهم وتع سمهم بعا المهع والح ف. 

  .،االهتمال بالتع سم الفبي وتهوي و والتوسع فس 

  .ره  التع سم بالتسا ات المجتمع 

 الئهههم لالسهههتثمار وللهههأ  هههان االسهههتثمارات المح سهههة واإلل سمسهههة واأل ببسهههة وتهههوفي  المبههها  الم
 إليجاة ف ص عمل لقسقسة فى شتى القهاعات مع م اعا  مبدكت افؤ الف ص في التوظسف. 

    التوسع في المش وعات العامة ومش وعات شبان المتخ  يع وتشهجسع المشه وعات الصهغي
 والقضاء ع ى البي ول ا سة. 

  .استثمار الجأا  والض ائب واألولاف فى لل مشل ة البهالة 
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 هههههالق العبهههههان ل شهههههبان إللسهههههاء األرض المهههههوات وتم  هههههها ونلامهههههة م افههههه  كساسهههههسة ع يهههههها إ 
 ومساعدتهم ذتقديم المعدات وتوفي  ما   جل لالأ. 

  .،ةعم القها  الخاص وتأميع مستقبل العام يع فس 

ومهههع المعولهههات األساسهههسة فهههى موضهههو  الهههجوا  تهههوفي  المسهههلع المالئهههم  ونن أهههان إلههه ار 
عهائ  لهد  هاء فهى م تبهة متدنسهة( ولعهل كذه ع مها  وا ه، الشهان بالبسهبة ل مبهج  كو الهالبات ذهاا ال

المسلع نضعف اإلملانات الماةية وارتفا  القسمة اإليجارية مقارنة بالدالل الشه ي لش يحة أبي   
  (176 مع المجتمع تشلل البسبة الععمىن.

أ ذتههوفي  ولههدات وهبهها يجههب كن يلههون لههوعار  اإلسههلان ةور فههي لههل لضههسة السههلع  وللهه
سههلبسة اههغي   ومباسههبة الشههبان وهأسههعار ت ههون فههى متبههاو  ك ههد هم كو يسههتهسعون تههدذي  قسمتههها  

 كلساط م يحة وتسهسالت فى السداة.وع ى 
الذههد إلن مههع التوسههع فههى اإلسههلان المههدعم والمتوسهه  بالمههدن الجد ههد  وتخصههسص  انههب 

 شبان. مب، ل مقب يع ع ى الجوا  مع ال
ة المجتمهع أهالأ مهع الهال  مؤسسهات، فهى موا ههة معولهات الهجوا   وع هى وتأتي مسهئولس

ركو ههههاو المؤسسهههات : المؤسسهههة اإلعالمسهههة ت هههأ التهههى تعهههد إلهههى لهههد أبيههه  مسهههئولة عهههع معانههها  
الشبان بما يع ض ع يها ويبث مع الاللها مع ذ امج وكف ار ل هدل فى كغ ب األلسهان ك ثه  مبهها 

ى مسههاوا  المهه ك  بال  ههل  ومحارهههة وتشههوي، ف هه   تعههدة الجو ههات ل ببههاء  ومههع للههأ مههثال  الههدعو  إلهه
والجوا  المبل  ذل وتشوي، اور  الجوا  فى عيون الشبان أما ُل   مهع لبهل  وتشهجسع الصهدالة 
ذهيع الشهبان والفتسهات  ونشهه  الصهور واألفهالل المخ ههة بها ةان والتهى تثيهه  غ ائهج الشهبان وت هههب 

او األعما  الهابهة لما لها مع تأثي  الهي  ونتهائج مهدم   إلهى مشاع هم  والذد كن تتولف مثل ه
لههد أبيهه   وهمعبههى آالهه  يجههب نتبقسههة المههواة اإلعالمسهههة مههع أههل مهها  ثيهه  ال غبههة الجبسههسة لهههدى 
الشبان مع الجبسيع ل اها  ع هى الشهبان ولهوتهم الاهبسهة والعضه سة وعهدل إغه الهم فهى مثهل ههاو 

  (177  فهم عع مسئولساتهمن.دل لوتهم واالمواة ألنها تتسبب فى ه
ةور مهههم فههى موا هههة ت ههأ  –إلا كراةت واُلههه  لههها  -ويجههب كن يلههون لوسههائل اإلعههالل 

العقبهههات التهههى تعتههه ض الشهههبان المقبهههل ع هههى الهههجوا   وللهههأ مهههع الهههال  التوعسهههة األسههه ية وتقهههديم 
شهههاهدو نمهههال  كسههه ية نا حهههة فهههى تسسهههي  كمهههور الهههجوا  تتهههأث  ذهههها األسههه  وتتعامهههل بمقتضهههى مههها ت

 عبدما  تقدل كلد لخهبة ذباتهم.  وتهبق، فى والع الحسا 
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ويسهههتهسع القهههائمون ع هههى اإلعهههالل كن يخهههههوا لبههه امج ثقافسهههة هاةفهههة فهههى مجههها  األسههه   
والشههبان بالامههة لههوارات ولقههاءات  ههدعى لههها مههع المتخصصههيع والخبهه اء فههى شههئون األسهه   مههع 

سها  األسه ية وتثقهسفهم ة بسها  ونشه  ثقافهة العفهة يقومون ع ى توعسة الشبان مع الجبسيع بهأمور الح
وقهههسم الحصهههانة ورفهههع شهههأن الهههجوا  وتشهههجسع، واإلعهههالء مهههع شهههأن األسههه   بشهههلل عهههال ومبالشهههة 

 و  المث ى ل ل األ  اف المعبسة. مشلالت الجوا  وعقبات، بشلل الاص و  ح الح 
والهجوا  إلهى  الذهها  ما كن لمؤسسات التع سم الهدور الفعها  أهالأ فهى تقهدل ثقافهة األسه   

وللهههأ مهههع الهههال  مباهجهههها المخت فهههة المتمث هههة فهههى المقههه رات الدراسهههسة واألنشههههة المتبوعهههة  وفهههى 
الم ل ة الجامدسة بشلل الاص يجب كن تعقد ندوات ولقهاءات  هدعى فيهها كاهحان اله كي والف ه  

 فايسم الخا ئة. لمبالشة الشبان وتوعيتهم وتثقسفهم وتصحس، الم
ور الدبههاة  ومهها يجههب كن تقههول بهه، أههالأ مههع توعسههة وتثقسههف ونشهه  ل قههسم وال نغفههل هبهها ة

والمبهههاةئ الخ قسهههة التهههى لثهههت ع يهههها األةيهههان فهههى مخت هههف مجهههاالت الحسههها   وفهههى مجههها  األسههه   
والههههجوا  بشههههلل الهههها ص  وع ههههى سههههبيل المثهههها  يسههههتهسع المسههههجد كن يسههههتقبل رواةو مههههع الشههههبان 

الههههار   وي شهدهم إلهى الصهوان عبهدما يقب هون ع ههى  بصه هم بهأمور ة هبهم  ويحهثهم ع هى العفهة و 
الههجوا  : أسههف يختههارون  ومهها وا بههاتهم ومسههئولساتهم...؟ أمهها كنهه، يملههع ل داعسههة كن  بشهه  ذههيع 
الباو ثقافة التسسي  ع ى الشبان فى كمور الجوا  وتبصي هم ذدورهم فى مساعد  كذبائهم ولل ما 

 كمامهم ونرهالهم بما ال يهسقون. ل لد يعت ضهم مع عقبات ذدال  مع وضع الع الي
ويشي  البعا إلى وعار  األولاف وما يملهع كن تقهول به، مهع موا ههة مشهلالت الشهبان  
وللأ باإلنفاق مع كموا  الولف المخصصة لالأ فى تسسي  الجوا  ع هى الشهبان  وأهاا مخا بهة 

تهوفي  بعها فه ص الموس يع لمساعد  الشبان سواء فى اور  مساعدات فهى نفقهات الهجوا  كو ذ
 (178 العمل لهم فى مشاريعهم. 

 مهها كن ر هها  األعمهها  وكهههل الخيهه  يملههع كن يلههون لهههم موالههف  يبههة فههى موا هههة هههاو 
نمهع لهم  ههتم بهأم   المعولات التى تعت ض الشبان المقبل ع ى الجوا  انهاللا  مع لو  الببهي 

  (179 المس ميع ف س  مبهمن. 
سهه، لههدر أبيهه  مههع تب عههاتهم وعأههواتهم إلههى لههل مشههلالت وع ههى كلههل تقههد   يملههبهم نتو 

 ( 180 الشبان  ومساعدتهم ع ى العمل والجوا  وت ويع كس    يبة ومستق  ن.
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ويملع كن  بشأ ابدوق الاص لتسسي  الجوا  لهدى الشهبان تموله،  ههات متعهدة  ت غهب 
 مساهمة فى هاا الصبدوق وتموي ،. في لل هاو المشل ة ويدعو اإلعالل ل 

ع ههه، فههههى آالههه  المقت لههههات المو ههههة تجههههاو هههههاو القضهههسة يملههههع البصههه، باألالهههها ذتعههههدة ول
الجو ات بش ط تحق  العد  ذيع الجو ات لدر االستهاعة  ونن أانت ثقافة مجتمعبا يصعب كن 
تقبل فيها المه ك  ههاا األمه  بسههولة  أهالأ لهد ُ بصه، ذهجوا  المسهسار أحهل تقتضهس، الضه ور  فهى 

 ثمة محال   فى مثل هاو األمور.  بعا األلسان  ونن أان
هاو هى كهم كس  الموا هة لمعولهات الهجوا  التهى تعته ض الشهبان المقبهل ع هى الهجوا  

 هللَرلَاسوأسضيُاَ عاسحضدفى مستوياتها الثالث: الف ة واألس   والمجتمع  



2019  (2ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 167 

هههه  1421ي  القههاه    سههعيد إسههماعيل ع ههي : القهه آن ال هه يم  رؤيههة ت هويههة  ةار الف هه  الع ههه -1
 . 229ل  ص 2000

(  31عبد ال لمع ذع ع ى اله يقي : تعبس  البساء بعضل األولسهاء  مج هة العهد   العهدة   -2
 . 74هه  ص 1427ال ياض  ر ب 

كذو إسحاق الشا بي : الموافقات فى كاهو  الشه يعة  اله   كلاة ثه، كلمهد السهيد سهيد كلمهد  -3
ل  2003هللا ةراع  الملتبههة التوفسقسههة  القههاه     ع ههى  مههع شهه ح تع سقههات فضههي ة الشههسف عبههد

 . 28ص 

عبد العجيج سيد هاشم : القسم األالالقسة ذيع األاولييع وفالسفة األالالق  ةأتوراو أ سة ةار  -4
 . 464  ص 2009الع ول  امعة القاه    

  يستيع رشدي  ور ي  وسف : الف وق فى مفهول الاات والعدوانسهة والق ه  وهعها سهمات  -5
صههسة لهههدى العانسهههات مقارنهههة بالمتجو هههات  ما سهههتي   أ سهههة ا ةان   امعهههة المبوفسهههة  الشخ

 . 22  ص 2008

رضهها سههيد هاشههم عبههد العجيههج : ةراسههة تح ي سههة لت هسههة الشههبان فههى السههبة الببويههة  ما سههتي    -6
 . 247ل  ص 1989  سة الت هسة   امعة الجلاعي  ف   ذبها  

 . 222ؤية ت هوية  م  ع ساذ   ص سعيد إسماعيل ع ي : الق آن ال  يم ر  -7

 ههههاة ةيهههان البهههالوال : العوامهههل المهههؤث   فهههى تهههأال  سهههع الهههجوا  عبهههد الشهههبان ومبعلاسهههات،   -8
 . 8  ص 2003ما ستي   أ سة ا ةان والع ول اإلنسانسة   امعة ةمش   

كمانى محمد  البدرى عبد القاةر : العمل مع الجماعات والمشلالت المت تبة ع ى تأال  سع  -9
 . 15  ص 2007جوا  ل فتا  العام ة  ما ستي   أ سة الخدمة اال تماعسة   امعة الفيول  ال

  يستيع رشدي  ور ي  وسف : الف وق فى مفهول الاات والعدوانسة والق   وهعا سمات  -10
 . 22الشخصسة لدى العانسات مقارنة بالمتجو ات  ص 

اء  م  ههههههع سههههههاذ            عبههههههد الهههههه لمع ذههههههع ع ههههههي اله يقههههههي : تعبههههههس  البسههههههاء بعضههههههل األولسهههههه -11
 . 76ص 

رضههههها سهههههيد هاشهههههم : ةراسهههههة تح ي سهههههة لت هسهههههة الشهههههبان فهههههى السهههههبة الببويهههههة  م  هههههع سهههههاذ              -12
 . 251ص 
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(  7كلمد ش بي : الحسا  اال تماعسة فى الف   اإلسهالمي  موسهوعة الحضهار  اإلسهالمسة    -13
 . 64ل  ص 1986  ملتبة البهضة المص ية  القاه    5ط

 الساذ   نف  الصفحة.  الم  ع -14

كمهههههاني عاهههههه  عبهههههاو الفههههها ي : إةراك اهههههورتي الهههههاات وا الههههه  أشههههه يأ ل حسههههها   وهعههههها  -15
المههههههههههارات اال تماعسهههههههههة أمببئهههههههههات بق ههههههههه  العبوسهههههههههة  ةأتهههههههههوراو  أ سهههههههههة ا ةان   امعهههههههههة 

 .  21  ص 2009المبوفسة  

16- Https://www.alaraby.co.uk. 7/7/2018 فى  

17- Www.Sout Alomman.Co  2018مارو  23فى  

: المعجهههم الهههو يج   بعهههة الااهههة ذهههوعار  الت هسهههة والتع هههسم   مهوريهههة  الع هسهههةمجمهههع ال غهههة  -18
ل  له ف 2003ههه  1423مص  الع هسة  الهيئة العامة لشئون المهابع األمي ية  القاه    

 . 441العيع  ص 

ذههع كذههي بلهه  ذههع عبههد القههاةر الهه اعي : مختههار الصههحاح  إالهه ا  ةائهه   المعهها م فههى  محمههد -19
 . 194ل  بان العيع  ص 1986ملتبة لببان  ملتبة لببان  ذي وتع 

ممدوح الصدفي محمد كذو البص  وآال ون : معولات البحث الت ههوي  مج هة الت هسهة  أ سهة  -20
ههه  نهوفمب  1409لسابعة  رهسع ا اله  الت هسة   امعة األعه   العدة الحاةي عش  السبة ا

 .15  ص 1988

 نقال  عع :  -21
 Hornby, A. S. et al., Oxford aduan Larner's dictionary of Ccurrent 

English : Oxford University Press, 1979, P.588. 

 . 295: المعجم الو يج  م  ع ساذ   ل ق ع ص مجمع ال غة الع هسة -22

عبههد القههاةر الهه اعي : مختههار الصههحاح  م  ههع سههاذ   بههان  مختههار لمههد ذههع كذههي بلهه  ذههع -23
 . 117ال اى  ص 

(  5: المقااهد العامهة ل شه يعة اإلسهالمسة  س سه ة ال سهائل الجامدسهة    وسف لامد العالم -24
ل  1981ههه  140المعهد العالمي ل ف   اإلسالمي  في  يبسا  الواليات المتحد  األم يلسة  

 . 400ص 

 . 394الم  ع الساذ   ص  -25

https://www.alaraby.co.uk/
http://www.sout/


2019  (2ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 169 

محمهههد عبهههد الحميهههد كذهههو عيهههد : ملانهههة المههه ك  فهههي اإلسهههالل  ةار البهضهههة الع هسهههة  القهههاه     -26
 . 177ل  ص 1979

:  مهههع وت تيهههب محمهههوة المصههه ى  ةار اذهههع الجهههوعي  القهههاه     انعههه  : سهههي   ال سهههو   -27
 . 32  31ل  ص ص 2012هه  1433

 . 153   ص محمد الهاه  ذع عاشور : مقااد الش يعة اإلسالمسة  م  ع ساذ -28

 . 32 م  ع ساذ   ص سي   ال سو   -29

وانعهه  : الههبص أههامال  فههي : كذههو عبههد هللا ل لمههد ذههع إسههماعيل ذههع إذهه ايسم ذههع المغيهه   ذههع  -30
  أتههان الب ههاح  عههالم ال تههب  ذيهه وت   ة.ت(  7ذ لرههه، البخههاري : اههحس، البخههاري   ههه

 . 27  26ص ص 

 . 400سالمسة  م  ع ساذ   ص  وسف لامد العالم : المقااد العامة ل ش يعة اإل -31

مسشيل مان : موسوعة الع ول اال تماعسة  ت  مة عاة  مختار الهواري وسعد عبد العجيهج  -32
 . 416  415  ص ص 1994مص وح  ملتبة الفالح  ذي وت  

 . 63محمد كذو عه   : تبعسم اإلسالل ل مجتمع  ةار الف   الع هي  القاه     ة.ت(  ص  -33

ههداف التشهه يع اإلسهالمي  ةار الف لهان ل بشه  والتوعيهع  عمههان  محمهد لسهع كذهو يحيهى : ك  -34
 . 553ل  ص 1985هه  1405األرةن  

كذو بل   هاذ  الججائه ي : مبهها  المسه م  ةار السهالل ل هباعهة والبشه  والتوعيهع والت  مهة   -35
 . 336القاه     ة.ت(  ص ص 

س سهه ة لضههايا  سهههي  عههوض الجههارلي : العبوسههة األسههبان والعههال  مههع مبعههور إسههالمي  -36
(  المج   األع ى ل شئون اإلسالمسة  وعار  األولاف  القهاه    رهسهع 204إسالمسة  العدة  

 . 9ل  ص 2012هه  فب ا   1433األو   

نبيل ذع أما  الد ع محمد  الون : كللهال األسه   فهى اإلسهالل  األلهوا  الشخصهسة   ة.  -37
 . 26ل  ص 1991هه  1411ن وه د البش ( الهبعة الثالثة  

 . 27  26الم  ع الساذ   ص ص  -38

 . 63محمد كذو عه   : تبعسم اإلسالل ل مجتمع  م  ع ساذ   ص  -39

 الم  ع الساذ   نف  الصفحة.  -40

 . 400 وسف لامد العالم  المقااد العامة ل ش يعة اإلسالمسة  م  ع ساذ   ص  -41
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 . 32  31كلمد ش بي : الحسا  اال تماعسة فى الف   اإلسالمي  م  ع ساذ   ص ص  -42

 . 32الم  ع الساذ   ص  -43

 . 337  336كذو بل   اذ  الججائ ي : مبها  المس م  م  ع ساذ   ص ص  -44

 .  32  31ص ص  نبيل أما  الد ع محمد  الون : كللال األس   فى اإلسالل  م  ع ساذ   -45

 . 32الم  ع الساذ   ص  -46

ةراسههة تح ي سههة  رضهها سههيد هاشههم عبههد العجيههج : مقومههات الت هسههة اال تماعسههة فههى اإلسههالل   -47
 . 182م  ع ساذ   ص 

  ملتبهة عبهد الوأيهل 2كذو لامد محمد ذع محمد ذع محمد الغجالي : إلساء ع ول الد ع   ه -48
 . 25-22الدروهي  ةمش   وعالم ال تب  ذي وت   ة.ت(  ص ص 

 . 30-25الم  ع الساذ   ص ص  -49

  الملتبهة 6دي   ههسبع البسهائي بشه ح الحهافض  هال  الهد ع السهيو ي ولاشهسة اإلمهال السهب -50
 . 6الع مسة   ةار ال تب الع مسة  ذي وت  لببان   ة.ت(  أتان الب اح  ص 

 . 2018كغسه   8آال  تحد ث   ,https://weziwezمتاح ع ى مولع  -51

 عبد ال لمع ذع سعد الشت ى : العبوسة كسباذها وعال ها  -52

 /https://www.alukah.net/sharid/0/118770متالة ع ى مولع :  -53

 ixzz5dsr DJVNQ. 8/11/1438  30/7/2017تاريف اإلضافة   -54

سههباء محمههد سهه سمان : العبوسههة ظههاه   ال يملههع إن ارههها ولضههسة تسههتح  االهتمههال  س سهه ة  -55
 . 96  ص 2011القاه     (  عالم ال تب 27ثقافة سسلولو سة ل جمسع   

 . 28كلمد ش بي : الحسا  اال تماعسة فى الف   اإلسالمي  م  ع ساذ   ص  -56

آالهه  تحههد ث  https://mawdoo3,comعههال العبههاتي : فوائههد الههجوا   متههاح ع ههى مولههع  -57
 . 2016 با    31

 . 25/10/2018فى  https://arm.wikipedia.orgمتاح ع ى مولع  -58

سهي  عوض الجهارلي : العبوسهة  األسهبان والعهال  مهع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ    -59
 . 14ص 

 عبد ال لمع سعد الشت ى : العبوسة  كسباذها وعال ها  م  ع ساذ .  -60

  أتههان 6السههبدي   ههه سههبع البسههائي بشهه ح الحههافض  ههال  الههد ع السههيو ي  ولاشههسة اإلمههال -61
 . 61الب اح  م  ع ساذ   ص 

https://weziwez/
https://www.alukah.net/sharid/0/118770/
https://mawdoo3,com/
https://arm.wikipedia.org/
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 ش يع  قا قة : كهمسة الجوا .  -62

 https://mawdoo3.com 11/11/2018متاح ع ى مولع  -63
رضههها سهههيد هاشهههم عبهههد العجيهههج : ةراسهههة تح ي سهههة لت هسهههة الشهههبان فهههى السهههبة الببويهههة  م  هههع  -64

 . 258-247ص اص  ساذ   انع  تفصيل للأ فى

 ومبها :  -65

 72-2  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص ص 7احس، البخاري   ه . 

 10و هههه 237-171  أتهههان الب هههاح  ص ص 9اهههحس، مسههه م بشههه ح البهههووي   هههه  
 . 59-2 تان ال ضا  وما لب ،  م  ع ساذ   ص ص 

 أتهههان الب هههاح  م  هههع 6سهههبع البسهههائي بشههه ح الحهههافض  هههال  الهههد ع السهههيو ي   هههه  
 . 137-53ص ص ساذ   

 ةار البفههههائ   ذيهههه وت  9مو هههأ اإلمههههال مالهههأ  روايههههة يحيههههى ذهههع يحيههههى ال يثهههي  ط  
 . 373-355ل  أتان الب اح  ص ص 1985هه  1405

 . 67  66محمد كذو عه   : تبعسم اإلسالل ل مجتمع  م  ع ساذ   ص ص  -66

 . 12  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص 7احس، البخاري   ه -67

عجيهههج : ةراسهههة تح ي سهههة لت هسهههة الشهههبان فهههى السهههبة الببويهههة  م  هههع رضههها سهههيد هاشهههم عبهههد ال -68
 . 249ساذ   ص 

 . 31  30  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص ص 7احس، البخاري   ه -69

 . 87  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص 6سبع البسائي   ه -70

 . 52  أتان ال ضا   م  ع ساذ   ص 10احس، مس م بش ح البووي   ه -71

 . 7تان الب اح  م  ع ساذ   ص   7احس، البخاري   ه -72

انعهه  : رضهها سههيد هاشههم عبههد العجيههج : ةراسههة تح ي سههة لت هسههة الشههبان فههى السههبة الببويههة   -73
 . 250م  ع ساذ   ص 

 . 38كلمد ش بي : الحسا  اال تماعسة فى الف   اإلسالمي  م  ع ساذ   ص  -74

 . 40الم  ع الساذ   ص  -75

 . 35  فى اإلسالل  م  ع ساذ   ص نبيل أما  الد ع محمد  الون : كللال األس   -76

 . 155محمد الهاه  ذع عاشور : مقااد الش يعة اإلسالمسة  م  ع ساذ   ص  -77

https://mawdoo3.com/
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 . 356مو أ اإلمال مالأ  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص  -78

 . 338  337كذو بل  الججائ ي : مبها  المس م  م  ع ساذ   ص ص  -79

م  هههههههههههع سهههههههههههاذ                   محمهههههههههههد الههههههههههههاه  ذهههههههههههع عاشهههههههههههور : مقااهههههههههههد الشههههههههههه يعة اإلسهههههههههههالمسة   -80
 . 156  155ص ص 

 .339كذو بل   اذ  الججائ ي : مبها  المس م  م  ع ساذ   ص  -81

 . 102سباء محمد س سمان : العبوسة : ظاه   ال يملع إن ارها... م  ع ساذ   ص  -82

  156محمد الهاه  ذهع عاشهور : مقااهد الشه يعة اإلسهالمسة   م  هع سها ذه   ص ص  -83
157 . 

 . 420العالم : المقااد العامة ل ش يعة اإلسالمسة  م  ع ساذ   ص   وسف لامد -84

كو  2008-2007نها ي ذهدر إذه ايسم : ع هم اال تمهها  ال يفهي  ال هوت  ل هباعهة  القههاه     -85
 . 174  ص 2007/2008 ة.ت و ة ن( 

 . 63ل  ص 1996 اريع ااةر : العبوسة مسالة كنثوية  ةار المهدي  سوريا   -86

ال : العوامهههل المهههؤث   فهههى تهههأال  سهههع الهههجوا  عبهههد الشهههبان ومبعلسهههات،   ههههاة ليهههان البهههالو  -87
 . 93  ص 2003ما ستي   أ سة ا ةان والع ول اإلنسانسة   امعة ةمش   

 الم  ع الساذ   نف  الصفحة.  -88

يسال فتحي م سي : ةراسة لبعا المتغي ات البفسسة واال تماعسهة الم تبههة بق ه  العبوسهة  -89
 .37ل  ص 2006أ سة الت هسة   امعة عيع شم   لدى الفتسات  ما ستي   

عبهههد الحميهههد إسهههماعيل األنصهههاري : تهههأال  الهههجوا  وارتفههها  معهههدالت الههههالق لههه اء  فقهسهههة  -90
 . 5ل  ص 2000هه  1421معاا    ةار الف   الع هي  القاه    

عبهههد المهههبعم عثمهههان عبهههد هللا : العبوسهههة كسهههباذها وآثارهههها وعال هههها  ةار ا فهههاق الع هسهههة   -91
 . 167  166ل  ص ص 2005لقاه    ا

 . 60 اريع ااةر : العبوسة  مسالة كنثوية  م  ع ساذ   ص  -92

عبد المبعم عثمهان عبهد هللا : العبوسهة  كسهباذها  آثارهها وعال هها  م  هع سهاذ        ص  -93
169 . 

سهباء محمههد سه سمان : العبوسههة  ظهاه   ال يملههع إن ارهها ولضههسة تسهتح  االهتمههال(  عههالم  -94
 . 42  ص 2011لقاه    ال تب  ا
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كلمههد ع ههى سهه سمان : مههبهج اإلسههالل فههى عههال  العبوسههة  ةار العوااههم ل بشهه  والتوعيههع   -95
 . 39ل  ص 2009هه  1430القاه    

 . 36الم  ع الساذ   ص  -96

يسال فتحى م سى : ةراسة لبعا المتغي ات البفسسة واال تماعسهة الم تبههة بق ه  العبوسهة  -97
 . 44  43ص لدى الفتسات  م  ع ساذ   ص 

 . 44الم  ع الساذ   ص  -98

س مان ذع ظاف  عبد هللا الشه ى : عش ون عث   فهى   يه  الهجوا   كريهد كن كتهجو  ول هع  -99
 . 16(  ص www.zawjan.com مولع ع ى البت 

 . 36كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -100

هههاة ليهههان البهههالوال : العوامههل المهههؤث   فهههى تههأال  سهههع الهههجوا  عبههد الشهههبان ومبعلاسهههت،    -101
 . 102م  ع ساذ   ص 

 را ع في للأ :  -102

  محمههد ذههع كذههي بلهه  ذههع عبههد القههاةر الهه اعي : مختههار الصههحاح إالهه ا  ةائهه   المعهها م فههى
 . 192ل  بان العيع  ص 1986ملتبة لببان  ملتبة لببان  ذي وت  

 لع هسة : المعجم الو يج   بعة الااة ذهوعار  الت هسهة والتع هسم  الهيئهة العمهة مجمع ال غة ا
ل  لهه ف العههيع  2002هههه  1423لشههئون المهههابع األمي يههة   مهوريههة مصهه  الع هسههة  

 . 437ص 

  423الم  ع الساذ   ص . 

سباء محمد س سمان : العبوسة  ظاه   ال يملع إن ارها ولضسة تستح  االهتمال(  م  ع  -103
 . 57  ص ساذ 

 . 41كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -104

 . 40الم  ع الساذ   ص  -105

عبهههههد المهههههبعم عثمهههههان عبهههههد هللا : العبوسهههههة كسهههههباذها وآثارهههههها  عال هههههها   م  هههههع سهههههاذ          -106
 . 147-141ص ص 

ذ   ص س مان ذع ظاف  عبهد هللا الشهه ي : عشه ون عثه   فهى   يه  الهجوا   م  هع سها -107
 . 14  13ص 

http://www.zawjan.com/
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 . 14الم  ع الساذ   ص  -108

عبههد المههبعم عثمههان عبههد هللا : العبوسههة. كسههباذها. آثارههها. عال ههها  م  ههع سهها ذهه   ص  -109
138 . 

 . 36كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -110

  م  هع سباء محمد سه سمان : العبوسهة ظهاه   ال يملهع إن ارهها ولضهسة تسهتح  االهتمهال -111
 . 53ساذ   ص 

عبهههههد المهههههبعم عثمهههههان عبهههههد هللا : العبوسهههههة. كسهههههباذها. آثارهههههها. عال هههههها  م  هههههع سهههههاذ          -112
 . 139ص 

 هههاة ليهههان البهههالوال : العوامههل المهههؤث   فهههى تههأال  سهههع الهههجوا  عبههد الشهههبان ومبعلاسهههت،   -113
 . 103م  ع ساذ   ص 

غسهههالمي  س سههه ة سههههي  عهههوض الجهههارلي : العبوسهههة  األسهههبان والعهههال  مهههع مبعهههور  -114
(  المج هههه  األع ههههى ل شههههئون اإلسههههالمسة  وعار  األولههههاف  204لضههههايا إسههههالمسة  العههههدة  

 . 55  ص 1433 مهورية مص  الع هسة  رهسع األو   

سباء محمد س سمان : العبوسة  ظاه   ال يملع إن ارها ولضسة تستح  االهتمال(  م  ع  -115
 . 49ساذ   ص 

تغي ات البفسسة واال تماعسة الم تبهة ذبق   العبوسة يسال فتحى م سي: ةراسة لبعا الم -116
 . 41ذيع الفتسات  م  ع ساذ   ص 

 . 61 اريع ااةر : العبوسة مسالة كنثوية  م  ع ساذ   ص  -117

 . 175نا ى ذدر إذ ايسم : ع م اال تما  ال يفى  م  ع ساذ   ص  -118

سهاذ   ص  س مان ذع ظاف  عبهد هللا الشهه ى : عشه ون عثه   فهى   يه  الهجوا   م  هع -119
15 . 

 . 40كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -120

عبههد المههبعم عثمههان عبههد هللا : العبوسههة  كباذههها. آثارههها. عال ههها. م  ههع سههاذ   ص ص  -121
157  158 . 

 . 158الم  ع الساذ   ص  -122

تمال(  م  ع سباء محمد س سمان : العبوسة  ظاه   ال يملع إن ارها ولضسة تستح  االه -123
 . 56ساذ   ص 



2019  (2ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 175 

سهههي  عههوض الجههارلى : العبوسههة األبههان والعههال  مههع مبعههور إسههالمي  م  ههع سههاذ    -124
 . 56ص 

 الم  ع الساذ   نف  الصفحة.  -125

 . 43كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -126

م تبهة بق   العبوسة يسال فتحى م سى : ةراسة لبعا المتغي ات البفسسة واال تماعسة ال -127
 . 41لدى الفتسات  م  ع ساذ   ص 

 . 176نا ى ذدر إذ ايسم : ع م اال تما  ال يفي  م  ع ساذ   ص  -128

 . 56 اريع ااةر : العبوسة مسالة كنثوية  م  ع ساذ   ص ص  -129

 هههاة ليهههان البهههالوال : العوامههل المهههؤث   فهههى تههأال  سهههع الهههجوا  عبههد الشهههبان ومبعلاسهههت،   -130
 . 97م  ع ساذ   ص 

كلمهههههههههد ع هههههههههى سههههههههه سمان : مهههههههههبهج اإلسهههههههههالل فهههههههههى عهههههههههال  العبوسهههههههههة  م  هههههههههع سهههههههههاذ                   -131
 . 38  37ص ص 

عبد المبعم عثمان عبد هللا : العبوسة. كسباذها. آثارها. عال ها  م  هع سهاذ        ص  -132
156 . 

 . 4سباء محمد س سمان : العبوسة  م  ع ساذ   ص  -133

التههداعسات   –األسههبان  –المصهه ى  العههاه    محمههد عههج العهه ن : العبوسههة فههى المجتمههع -134
مج هههة كلهههوا  مصههه ية  السهههبة الخامسهههة  العهههدة الثهههامع عشههه   م أهههج األهههه ال ل دراسهههات 

 . 29ل  ص 2002السساسسة واالست اتسجسة  القاه    ال يف 

 هههاة وليههان البههالوال : العوامههل المههؤث   فههى تههأال  سههع الههجوا  عبههد الشههبان ومبعلسههات،   -135
 . 85 م  ع سا ذ   ص

 . 172نا ى ذدر إذ ايسم : ع م اال تما  ال يفي  م  ع ساذ   ص  -136

انع : سهي  عهوض الجهارلي  العبوسهة  األسهبان والعهال  مهع مبعهور إسهالمي  م  هع  -137
 . 37  36ساذ   ص ص 

كلمهههههههههد ع هههههههههى سههههههههه سمان : مهههههههههبهج اإلسهههههههههالل فهههههههههى عهههههههههال  العبوسهههههههههة  م  هههههههههع سهههههههههاذ                    -138
 . 24-21ص ص 
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لى : العبوسة. األسبان والعال  مع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ   سهي  عوض الجار  -139
 . 45ص 

عبد المبعم عثمان عبد هللا : العبوسة. كسهباذها. آثارهها. عال هها  م  هع سهاذ   ص ص  -140
136  137 . 

 هههاة ليهههان البهههالوال : العوامههل المهههؤث   فهههى تههأال  سهههع الهههجوا  عبههد الشهههبان ومبعلسهههات،   -141
 . 80م  ع سا ذ   ص 

هي  عوض الجارلي : العبوسة. األسبان والعهال  مهع مبعهور إسهالمي  م  هع انع : س -142
 . 51ساذ   ص 

 . 43سباء محمد س سمان : العبوسة  م  ع ساذ   ص  -143

سهي  عوض الجارلي : العبوسة  األسبان والعال  مع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ    -144
 . 51ص 

 . 28اذ   ص كلمد ع ى س سمان: مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع س -145

عبد المبعم عثمان عبدا هلل : العبوسة. كسباذها. آثارهها. عال هها  م  هع سهاذ   ص ص  -146
158  159 . 

 . 42سباء محمد س سمان : العبوسة... م  ع ساذ   ص  -147

سهي  عوض الجارلي : العبوسة  األسبان والعال  مع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ    -148
 . 52ص 

 . 169الم  ع الساذ   نف  الصفحة  ص  -149

 . 25كلمد ع ى س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -150

 . 27الم  ع الساذ   ص  -151

س سمان ذع ظهاف  عبهد هللا الشهه ي؟ عشه ون عثه   فهى   يه  الهجوا   م  هع سهاذ   ص  -152
 . 18  17ص 

 . 18الم  ع الساذ   ص  -153

بشه  والتوعيهع  عمهان  محمد لسهع كذهو يحيهى : كههداف التشه يع اإلسهالمي  ةار الوفهاء ل  -154
 ل.1985هه  1405األرةن  

 .75عبد ال لمع ذع ع ى اله يقى : تعبس  البساء بعضل األولساء  م  ع ساذ   ص  -155

 .2  أتان الب اح  م  ع ساذ   ص 7احس، البخاري   ه -156
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إذههه ايسم ذهههع مبهههارك الجهههوي  : تهههأال  الشهههبان الجهههامعى فهههى الهههجوا   المهههؤث ات والمعالجهههة   -157
 .  13ل  ص 1995ال ياض   ملتبة العبسلان 

   ع إلى للأ فى : محمهد لسهع كذهو يحيهى : كههداف التشه يع اإلسهالمي  م  هع سهاذ    -158
 .479ص 

 عبد ال لمع ذع سعد الشت ى : العبوسة كسباذها وعال ها. -159

 .22ن م  ع ساذ   ص 2كذو لامد الغجالي : إلساء ع ول الد ع   ه -160

لعجيج : ةراسة تح ي سة لت هسهة الشهبان فهى   ا ع فى للأ تفصسال  : رضا سيد هاشم عبد ا -161
 .254-252السبة الببوية  م  ع ساذ   ص ص 

رضهها سههيد هاشههم عبههد العجيههج : ةراسههة تح ي سههة لت هسههة الشههبان فههى السههبة الببويههة  م  ههع  -162
 . 252ساذ   ص 

 . 3  2  م  ع ساذ   لد ث الغار  ص ص 5احس، البخاري   ه -163

  م  هع سهاذ   ص 3لي : إلسهاء ع هول الهد ع   ههانع  تفصيل للأ فى : كذو لامد الغجا -164
 .76-72ص 

 .71سهي  عوض الجارلي : العبوسة األسبان والعال  مع مبعور إسالمي  م  ع ساذ   ص  -165

 .72  71الم  ع الساذ   ص ص  -166

مسههههاة  مصهههههفى القاسههههم : المتغيهههه ات المسههههئولسة عههههع تههههأال  سههههع الههههجوا  عههههع الشههههبان  -167
 .266  265م  ع ساذ   ص ص  وانعلاسات، ع ى لساتهع اال تماعسة 

 .67محمد كذو عه   : تبعسم اإلسالل ل مجتمع  م  ع ساذ   ص  -168

سهي  عوض الجارلي : العبوسهة األسهبان والعهال  مهع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ    -169
 .74  73ص ص 

عبهد اله اعق لبهاوي : الهجوا  ومشهلالت، فهى مصه  والهدو  الع هسهة  م  هع سهاذ       ص  -170
 .142  141ص 

 .280  279  م  ع ساذ   ص ص ال سو   سي   -171

 .214  211  م  ع ساذ   أتان الب اح   ص ص 9احس، مس م لش ح البووي   ه -172

 عبد ال لمع ذع سعد الشت ى : العبوسة كسباذها وعال ها. -173

 /https://www.alukah:net/sharia/0/11877a :متاح ع ى ال اب  -174

https://www.alukah:net/sharia/0/11877a/


  ا سيد هاشم عبد العزيز رضـ د/
 

 178 

175- ixzz5dsrDJVNQ. 30/7/2017  هه8/11/1438ل 

 .121عبد ال اعق لباوي : الجوا  ومشلالت، فى مص  والدو  الع هسة  م  ع ساذ   ص  -176

  أتهههان الب هههاح  6اهههحس، البسهههائي بشههه ح الحهههافض  هههال  الهههد ع السهههيو ي  م  هههع سهههاذ    هههه -177
 .86ص

 تماعسههة  مج ههة الع ههول اإلنسههانسة لسهها  غسههان : ظههاه   العبوسههة وتههداعساتها البفسههسة واال -178
 .233  ص 2016  27واال تماعسة   امعة لاادى م هاح  ورل ة  الججائ   العدة 

مصهههفى محمههد كمههيع : العبوسههة واله ههها ع ههى المجتمههع  مج ههة أ سههة الع ههول اإلسههالمسة   -179
م أههج البحههث فههى الع ههول اإلسههالمسة والحضههار   األغههواط  الججائهه   المج ههد السههابع  العههدة 

 ل.2013هه  1434  2/14

 .69كلمد ع ي س سمان : مبهج اإلسالل فى عال  العبوسة  م  ع ساذ   ص  -180

سههامسة السههعيد بغههاغو : بهالههة ال يجههي الجامعههات : اسههت اتسجسة إل سمسههة ل موا هههة  مج ههة  -181
البحههوث الت هويههة والبفسههسة  أ سههة الت هسههة   امعههة المبوفسههة  العههدة الثههاني  السههبة الثانسههة  

 .45ل  ص 1992 وليو 

كلمهههههههههد ع هههههههههى سههههههههه سمان : مهههههههههبهج اإلسهههههههههالل فهههههههههى عهههههههههال  العبوسهههههههههة  م  هههههههههع سهههههههههاذ                     -182
 .71-69ص ص 

 .146سباء محمد س سمان: العبوسة  ظاه   ال يملع إن ارها... م  ع ساذ   ص  -183

 .141عبد ال اعق لباوي: الجوا  ومشلالت، فى مص  والدو  الع هسة  م  ع ساذ   ص  -184

ارلي : العبوسهة األسهبان والعهال  مهع مبعهور إسهالمي  م  هع سهاذ   سهي  عوض الج -185
 .70ص 

را هههع : إسهههماعيل ذهههع محمهههد العج هههوني الج الهههي : أشهههف الخفهههاء ومجيهههل األلبهههاو عمههها  -186
 .386  ةار الت اث  القاه     ة.ت(  ص 2اشته  مع الحد ث ع ى كلسبة الباو   ه

 .145الع هسة  م  ع ساذ   ص  عبد ال اعق لباوي: الجوا  ومشلالت، فى مص  والدو  -187

 


