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الحمد هلل وحده ،والصالة والس�لام على من ال نبي بعده ،نبي الهدى

وعلى آله وصحبه ،وبعد:

ُّ
فتحتل قضايا األسرة ومشكالهتا األولوية يف معالجة عوامل استقرار

األم��ة يف عصره��ا الحاض��ر؛ فهن��اك ع��دة تحدي��ات على س��احة األس��رة
المعاصرة حتى أصبح الزوجان يمارس��ان وظائف ومهام حياهتما األسرية

يف ظ��ل تحوالت ك�برى عالم ًّيا ومحل ًّي��ا وظروف صعبة ثقاف ًّي��ا واجتماع ًّيا

ومباش��را على كيان المجتمع اإلنساين
كبيرا
ً
واقتصاد ًّيا ،مما ُيش��كل تحدِّ ًيا ً
وهويته ،فضال عن التعرض سل ًبا لمسيرة الحضارة اإلنسانية.

وتمثل األسرة الخلية األولية للمجتمع اإلنساين ونواته األصلية التي

تضم��ن اس��تمراره يف الوجود ،حيث ظهرت يف ش��كلها األول بين أبينا آدم

وأمن��ا حواء عليهما الصالة والس�لام ،كما يف قوله تعالى لهما على س��بيل
َ
َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ٔ َ ُ ۡ ُ
ك ۡن أَ َ
نت َو َز ۡو ُجك
االمتنان بالتمكين واالس��تخالف{ :وقلنا يـادم ٱس
جۡ َ َ
ٱل َّنة} [البق��رة .]35 :ث��م توالت العالقات الزوجية بع��د ذلك و َبقي النوع
{ي َأ ُّي َها ٱنلَّاسُ
اإلنساين يف كافة المجتمعات على هذا النحو ،قال تعالىٰٓ َ :
َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ ذَّ
َ َ َ ُ ّ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ
ٱتق��وا ربكم ٱلِي خلقكم مِن نف ٖس وحِ��دة ٖ وخلق مِنها زوجها وبث
ۡ ُ َ َ اٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ هَّ َ ذَّ َ َ ٓ َ ُ َ
ون بهِۦ َو أۡٱلَ ۡر َح َ
ام إ َّن هَّ َ
ٱلل
ِۚ
مِنهما رِجال كثِريا ون ِساء ۚ وٱتقوا ٱلل ٱلِي تساءل ِ
اَ َ َ َ ۡ ُ
ك ۡم َرق ٗ
ِيبا} [النساء.]1 :
كن علي
وترجع أهمية وجود األس��رة يف المجتمع اإلنساين إلى كوهنا الشكل

الخارج��ي للخصائ��ص والممي��زات والمحدد الع��ام لطبائ��ع وتصرفات

دليل األسرة في اإلسالم

أفراده��ا ،م��ن أجل توفي��ر حواضن اجتماعي��ة يحقق فيها اإلنس��ان غرائزه

وأيضا دوافعه الثقافي��ة واالجتماعية واالقتصادية كحب
الطبيعي��ة كالبقاءً ،

الحي��اة والتمتع بما فيها م��ن الطيبات واألمور المحببة إل��ى النفوس ،كما
َ هَّ ُ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ َٰ ٗ َ َ َ َ َ ُ
يف قول��ه تعال��ى{ :وٱلل جعل لكم مِن أنفسِ��كم أزوجا وجعل لكم
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ت أفبِٱل َبٰ ِط ِل يُؤم ُِنون
ِ
ِ ِۚ
ِ
ّ ۡ َ ُ
ۡ ُ َ
هَّ ُ
ُ
ۡ
ۡ
ت ٱللِ ه ۡم يَكف ُرون} [النحل ،]72 :ومعنى{ :مِن أنفسِ��كم}
َوبِن ِع َم ِ
أي من نوعكم.
إن األس��رة ليست مجرد إطار عادي يفعل كل ٍ
فرد فيه محض حريته،
بل هي س��ياج محكم بضوابط وآثار ترتب حقو ًقا وواجبات على الزوجين
على س��بيل التقاب��ل تجاه بعضهم��ا أو تج��اه أبنائهم ،ورغم اس��تقرار هذه
الس��مات ورس��وخ تل��ك المفاهي��م المتعلقة باألس��رة عرب تاريخ البش��رية

نظرا
ومجتمعاهتا المتعاقبة إال أنه ُيثار حولها لغط شديد يف اآلونة األخيرة؛ ً
لعدم وضوح هذه العالقة السامية يف بعض األذهان.

وانطال ًقا من الواجب الشرعي والوطني ومشاركة يف الوقوف بإيجابية

يف وج��ه هذه التحديات التي تواجه األس��رة ،تح��رص دار اإلفتاء المصرية

عل��ى بذل جه��ود كبيرة عرب المحاور المختلفة من أجل اإلس��هام الجاد يف
معالجة بعض الموضوعات المهمة يف الحياة األس��رية ،وكذا المشاركة يف

الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المختلفة يف التصدي لهذه الظاهرة
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ةيناث ال ةعب ا

الخطي��رة التي أف��رزت تحوالت اجتماعي��ة كبيرة هتدد كي��ان المجتمعات

وقيم األسرة المتوارثة عرب التاريخ.

وم��ن ه��ذه الجهود اتخ��اذ دار اإلفت��اء ع��دة تدابير وقائي��ة وعالجية

للحفاظ على وحدة األسرة وتحصين بنائها ،كإطالق الربامج المتخصصة

يف ه��ذا الش��أن ،مث��ل« :تأهي��ل المقبلين على ال��زواج» ،و«تنمي��ة مهارات
التوافق الزوجي» ،بل تم إنش��اء وحدة متخصصة لإلرشاد األسريُ ،تحال

إليها المش��كالت الزوجية من إدارات الفت��وى المختلفة ،فضلاً عن إدارة
فض المنازعات األس��رية ،وكذا لجان الطالق والرضاع ،ويتم يف جلسات
اإلرشاد األسري بحث مس��ائل الطالق ...وغيرها ،بحضور ممثل شرعي
من دار اإلفتاء ،ومسئول عن التنمية وبرامج السعادة.

وتزامنً��ا مع ذلك ترصد دار اإلفتاء أهم المش��كالت والمس��تجدات

المتعلقة ب ُف َرق الزواج لدراس��تها والعمل على حلها بإيجاد معالجة شرعية
له��ا ،وتراع��ي يف تل��ك المعالجة واالجته��ادات الش��رع َّية أح��وال الناس
والزمان بطريقة ُت َعدُّ مخارج شرعية لكثير من حاالت الطالق ،وبما يحقق

مصلح��ة بقاء الزوجية قائمة ،وما يس��تتبعها من الحفاظ على كيان األس��رة

يف زمن َت َهدَّ د فيه بقاء األس��رة ،واتجه باإلنس��انية إل��ى الفردانية؛ فضال عن
مش��اركة محاكم األحوال الش��خصية بعد إحال��ة األوراق إليها عرب لجاهنا

المتخصصة.
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دليل األسرة في اإلسالم

كم��ا حرصت دار اإلفتاء المصرية من خالل مؤتمرها العالمي الرابع

المنعق��د يف القاهرة (أكتوب��ر 2017م) على وضع تص��ور صحيح لظاهرة

عامة تؤرق اس��تقرار األس��رة وهي :ارتفاع معدالت الط�لاق يف المجتمع
ومظاهرها وأسباهبا وطرق حلها ،وعرض تجربة دار اإلفتاء يف التعامل مع
هذه الموضوعات ،وذلك من خالل ورش��ة عمل متخصصة بعنوان« :دور

الفتوى يف معالجة المش��كالت األسرية والحد من ارتفاع نسب الطالق»،
خاص��ة أن واق��ع الح��االت المعروضة علين��ا يف دار اإلفتاء يؤك��د أن عامة

كثيرا يف توافه األمور ،فضال
الناس اتخذت الطالق يمينًا مرتجلة ُيس��تعمل ً

عن استعماله يف تأكيد صدق األقوال أو جدية المطالب أو أمارة على إنفاذ

الوعد.

وانطال ًقا من هذه المناقشات العلمية الرصينة تم وضع عدة خطوات

عملية كإنش��اء دليل إرش��ادي للمفتين لالس��تعانة به يف التعامل مع «ما قبل

وما بعد الطالق» ،باإلضافة إلى طرح عدة مبادرات للتعامل مع المشكالت
األس��رية الجديدة ،والتي بلورت اإلجراءات الوقائي��ة والعالجية التي من

شأهنا حماية األسرة كتثقيف المجتمع وزيادة وعيه ،وضرورة وجود ثقافة
قضائي��ة لدى المتقاضين من أطراف األس��رة عند حدوث نزاع قضائي ،بل

ينبغي أن يصاحب ذلك التصدي لقضايا األس��رة ومشكالهتا خاصة ظاهرة
الطالق وبقية ُف َرق الزواج باالجتهاد الشرعي والقضائي والتشريعي بحيث
ال يتم التفريق إال بعد استنفاد كل المخارج الفقهية والقانونية المعتربة.
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ومن قبل س��نوات َخ َل ْت تم تكوين فريق علمي من باحثين ش��رعيين

واجتماعيي��ن لكتاب��ة دلي��ل لألس��رة؛ لرص��د ومناقش��ة أبرز المش��كالت
األس��رية ،واقرتاح الحلول الش��رعية والنفس��ية واالجتماعية لها ،وقد جاء

جام ًع��ا بين المباحث الش��رع َّية واالجتماعية التي تخ��دم موضوعاته ،وقد

خطون��ا خط��وات مهمة يف ذل��ك حيث تم إص��دار جزأين من أج��زاء هذه
الموس��وعة ،ثم ش��هدت هذه الطبعة الجدي��دة لهذين الجزأي��ن مزيدً ا من

المراجع��ة والتنقي��ح واإلضافات المهمة ،وال يزال العم��ل جار ًيا إلخراج

بقية األجزاء إن شاء اهلل تعالى.

خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفع
واهللَ تعالى نسأل أن يجعل هذا العمل
ً

بهذه الموسوعة َّ
كل من اطلع عليها وأراد االستفادة من بحوثها ومقترحاتها
السديدة ،وأن ينفع بها عموم المسلمين مع سداد عقولهم وخطواتهم لنافع

العلم وصالح العمل .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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الحم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يدنا رس��ول اهلل ،وعلى آله

وصحبه ومن وااله ..وبعد:

عظيم��ا؛ ألهن��ا الخلية األساس��ية يف
ف��إن لألس��رة يف اإلس�لام ش��أنًا
ً
َ
َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
ٰٓ
{يأيها ٱنل��اس ٱتقوا
المجتم��ع وأه��م جماعات��ه األولية ،ق��ال تعال��ى:
َ َّ ُ ُ ذَّ
َ َ
َّ ۡ
َّ
َ ََ ُ
��م ٱلِي خلقكم ّمِن نف ٖس َوٰح َِدة ٖ َوخل َق م ِۡن َها َز ۡو َج َها َو َبث م ِۡن ُه َما
ربك
َ
َ اٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ هَّ َ ذَّ
َ أۡ ۡ َ َ َّ هَّ َ اَ َ
َ ٓ ُ َ
ٱلل كن
ٱلل ٱلِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱلرحام ۚ إِن
رِجال كثِريا ون ِس��اء ۚ وٱتقوا
َ َۡ ُ
ك ۡم َرق ٗ
ِيبا} [النساء.]1 :
علي
ً
راسخا متينًا ،يكون صرح
ولذلك فهي األس��اس الذي بقدر ما يكون

ً
ثم كانت عناية اإلسالم باألسرة عناية
المجتمع وبناؤه
ش��امخا مني ًعا ،ومن َّ
بالغة ،فاألسرة ليست مجرد إطار عادي يتصرف فيه كل ٍ
فرد بمحض حريته
وإرادته ،وإنما هي إطار تحكمه ضوابط وتحيطه أحكام الش��رع الش��ريف

الت��ي ُتر ِّت��ب على الزوجين وظائف ومهام مقدس��ة تج��اه بعضهما أو تجاه
أبنائهم بل كل َمن حولهم.

وحت��ى تؤدي األس��رة وظائفها المنوطة هبا كما ينبغ��ي ال بد أن تقوم

على دعائم قوية وأس��س ثابتة ،بحيث إذا غابت تلك الدعائم صارت كيانًا

ضعي ًفا قابلاً للكسر أو النقض يف أي وقت.

هذه الدعائم واألس��س تتمثل يف أحكام الشرع الشريف التي شملت

األسرة يف كل مراحلها وأحوالها.

دليل األسرة في اإلسالم

وعلى الرغم من هذا الس��ياج المتين فقد أصيبت العالقة القائمة بين

األزواج بالش��روخ والتصدع��ات خاص��ة يف اآلونة األخي��رة ،والتي ألقت

بظاللها القاتمة على عالقة األبناء باآلباء؛ مما يهدد أمن األسرة وسالمتها،
مم��ا يض��ر بالتبعية أمن وس�لامة المجتمع؛ فمث�ًل�اً  :وجدنا األبن��اء بدل أن

يتعامل��وا مع اآلب��اء واألمهات بقيم عرفان الجميل والرب واإلحس��ان ،التي
َ َ ىَ َ ُّ َ َ اَّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ اَّ ٓ
رب العزة تبارك وتعالى فق��ال{ :وق ٰ
ض ربك أل تعبدوا إِل
خاطبه��م هبا ُّ
َ
َ
ُ ٓ لِاَ ُ َ اَ
َّ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
س ًنا ۚ إ َّما َي ۡبلُ َغ َّن ع َ
ِند َك ۡٱلك رَ َ
ِ�َب� أ َح ُده َما أ ۡو كه َما فل
إِي��اه وبِٱلو ٰ دِلي ِن إِح ٰ ِ
َ ُ َّ ُ َ ٓ ُ ّ َ اَ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ۡ اٗ َ
َ ۡ
ٱخف ۡض ل َ ُه َما َج َناحَ
ٗ
تق��ل لهما أ ٖف ول تنهرهما وقل لهما قول ك ِريما  ٢٣و ِ
ُّ ّ َ َّ مۡ َ َ ُ َّ ّ ۡ مَ ۡ
ح ُه َما َك َما َر َّب َيان َص ِغ ٗ
ريا} [اإلسراء،]24 -23 :
ب ٱر
يِ
ٱذل ِل مِن ٱلرحةِ وقل ر ِ
نرى أنه قد َّ
حل مكان تلك القيم التنكر لجميل األمهات واآلباء ،مما يؤذن
بنذي��ر الخطر الذي يهدد وحدة األس��رة وس�لامة المجتمعات ،وأعتقد أن

ذلك ال يرضاه عاقل فضال عن غيور على دينه ووطنه.

يتكون من باحثين شرعيين
من أجل ذلك وجهت بتكوين فريق علمي َّ

واجتماعيين لكتابة دليل لألسرة؛ لرصد ومناقشة أبرز المشكالت األسرية،
واقرتاح الحلول الشرعية والنفس��ية واالجتماعية لها ،مثل :دراسة مشكلة

أطفال الش��وارع ،وكيفية كفالة الطفل مجهول النس��ب ،واألس��رة البديلة،

ودراسة الظواهر السلبية كظاهرة التحرش الجنسي ،وكذلك تقديم اإلجابة
ع��ن األس��ئلة التي يثيرها المتش��ككون يف اإلس�لام ،والتعريف باإلس�لام

للراغبين يف فهم أحكام الشرع الشريف ،خاصة أحكام األحوال الشخصية.
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ونح��ن إذ نقوم بذلك نريد أن يكون ه��ذا الدليل تحت نظر كل مهتم

بش��ئون األس��رة خاصة الس��ادة القض��اة بمحاك��م األس��رة ،واإلخصائيين
االجتماعيي��ن الذي��ن يعمل��ون يف ه��ذه المحاك��م أو يف مؤسس��ات ح��ل
النزاعات األسرية ،أو يف المنظمات غير الحكومية المهتمة بشئون األسرة،

والمدرسين يف المؤسسات التعليمية وأس��اتذة الجامعات ومراكز البحث
العلمي المهتمة باألس��رة ،واآلباء واألمهات؛ كل ذلك هبدف توفير بعض

المع��ارف العلمي��ة لتك��ون يف متناوله��م ،عن كل ما يخص ش��أن األس��رة
وأمورها ومشاكلها والحلول الشرعية لها.

َ
العمل على س��دِّ كل الثغ��رات واإلفادة من
وطلب��ت من ه��ذا الفريق
ُ

األعمال الس��ابقة يف هذا الش��أن واس��تدراك كل ما فات تل��ك األعمال من

روافد تثري العمل وتغذيه.

ومن أهم تلك الروافد فتاوى دار اإلفتاء المصرية؛ ففيها فقه وتطبيق

وتخريج لواقعات جديدة؛ إذ تحمل االستفتاءات الرسمية والشعبية صورة
لواقع حياة الناس يف مصر ،بل وربما يف العالم اإلسالمي يف حقبة من الزمن

تزيد على المائة عام ،وهي يف غالبها تخص األس��رة واألحوال الشخصية،
ويف هذا الصدد قام فريق العمل باس��تخراج القضايا المتعلقة باألس��رة من

أرش��يف فتاوى دار اإلفت��اء المصرية ،ثم إع��ادة صياغتها صياغ��ة تقريرية

اجتماعية ،ثم بعد ذلك تسكينها يف مكاهنا المناسب من دليل األسرة.
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وقد يقال :إن هناك موس��وعات قد صدرت هبذا االسم ،وهي تعالج

أيضا ،فما الفائدة من ذلك؟ وما الجديد الذي ستقدِّ مه؟
هذا الموضوع ً

وجوا ًب��ا أق��ول :إنه بعد ق��راءة متأنية ل��كل الجهود الس��ابقة يف ذلك،

وجدنا مالحظات تجعل تلك األعمال ال تفي بكل ما يأمله الباحثون منها،

ويمكن إجمال تلك المالحظات يف النقاط التالية:

أولاً  :الفصل بين المباحث الشرعية والمباحث االجتماعية ،ولذلك

بنين��ا عملن��ا على أس��اس الدمج بينهم��ا ،وهذا يف ح��د ذاته يكفي إلنش��اء

كبيرا ورؤية فقهية
موسوعة جديدة تتعلق باألسرة ،وهو عمل يتطلب جهدً ا ً
حضارية ينبغي أن يتم العمل وفقا لها.

ثان ًيا :عدم الدقة يف بحوثها ومعلوماهتا ،ووجود قدر من االس��تفاضة

يف بعض األحيان باألسلوب المقالي.

ثال ًث��ا :ع��دم الرجوع إلى كنوز وذخائر كتب ال�تراث واالقتصار على

كتب الفقه المشهورة.

وبع��د البن��اء على ما س��بق م��ن المصنفات يف ش��أن األس��رة فدونك

باك��ورة موس��وعة بذلنا فيه��ا الجهد وتوخين��ا إخالص النية هلل فيها عس��ى
أن ت��ؤيت ثماره��ا ويع��م نفعها وت��زداد اإلفادة منها يف بناء أس��رة متماس��كة
يس��ودها الحب والرحمة والس��كينة ،لتكون نوا ًة لمجتمع يتحلى بما أمره
اهلل تعالى من التحقق بقيم النُّ ْبل والمودة ونش��ر األمن والسالم لكل مسلم

بل لكل إنسان.
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وختا ًما :أشكر فريق العمل من الشرعيين واالجتماعيين الذين بذلوا

جهو ًدا مضنية مش��كورة يف تحقيق الهدف من تلك الموس��وعة ،كما أشكر
م��ن كتبوا إلين��ا مصححين وناصحين؛ ليش��اركوا يف تحس��ين ه��ذا العمل

ليحقق نو ًعا من الكمال المنشود.

واهللَ أس��أل أن ينفع بها كل من اطلع عليه��ا وأراد االرتواء من معينها

واالستفادة من بحوثها ومقترحاتها السديدة بإذن اهلل تعالى ،إنه نعم المولى

ونعم النصير ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

أ .د /علي جمعة

مفتي الديار المصرية
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تش��كل األس��رة الوح��دة المحوري��ة يف بن��اء المجتم��ع لكوهن��ا التي

تضم��ن اس��تمرار المجتم��ع يف الوج��ود .وإذا كان المجتم��ع يتك��ون م��ن
الثقافة ومنظومات القيم المس��تندة إلى قاعدة الدين ،إضافة إلى العالقات

االجتماعي��ة التي تتبل��ور على هيئة نظم اجتماعية ه��ي مجاالت اجتماعية

يتح��رك عربها البش��ر ،إلى جان��ب الش��خصية باعتبارها المك��ون الثالث،
والتي تؤدي سلوكها وفعلها موجهة بقيم الثقافة واألخالق ،ارتبا ًطا بذلك

فإنن��ا نجد أن األس��رة هي الت��ي تتولى نقل الثقافة واألخ�لاق من جيل إلى

آخ��ر من خ�لال ما يعرف بالتنش��ئة االجتماعية ،والتي يتع��رف من خاللها
الطف��ل على منظوم��ات القيم التي تنظم مش��اركته يف التفاعل االجتماعي،
كما يتعرف من خاللها على أنماط العالقات االجتماعية واألسلوب الذى

يكون به طر ًفا يف هذه العالقات.

ثم إن األسرة هي التي تحول اإلنسان من فرد بيولوجي إلى شخصية

اجتماعي��ة؛ ألهن��ا تنش��ئه على ثقاف��ة المجتم��ع وأخالقه ،فتش��كل ضميره
الداخلي ،وتحدد مكانته وأدواره يف ش��بكة العالقات االجتماعية ،وهو ما

يعني أن األسرة تستمد محوريتها من عملية التنشئة االجتماعية التي تشكل

ساحة انطالق والتقاء الثقافة والمجتمع والشخصية.

وإن س�لامة األسرة وسالمة عملية التنش��ئة االجتماعية تعني سالمة

هذه المكونات الثالثة.

دليل األسرة في اإلسالم

وإذا كان��ت األس��رة قد ب��دأت يف العق��ود الثالثة األخيرة م��ن القرن

العشرين وحتى بداية العقد الثاين من األلفية الثانية تواجه بعض الصعوبات،

بس��بب التح��والت العالمي��ة والقومي��ة والمحلية ،التي أنتج��ت خروقات
وضغو ًطا ترسبت على ساحة األسرة ،فإننا نجد أن األسرة يف الفرتة األخيرة
أصبحت تعي��ش يف ظل أوضاع صعبة؛ حيث تنخفض قيمة األس��رة ذاهتا،

وترتفع مع��دالت الطالق بصورة غير مس��بوقة ،وتق��ع الخيانات الزوجية
على س��احة األس��رة بوتيرة متزايدة .إضافة إلى أن األس��رة كادت أن تفقد

الس��يطرة على أعضائها بسبب العجز المادي حينًا ،أو بسبب غياب الدفء
العائل��ي حينً��ا آخر ،أو بس��بب اخرتاق اإلع�لام وتكنولوجي��ا المعلومات

لحص��ن األس��رة حينًا ثالث��ة ،فأش��اع بداخلها العزل��ة ،والفردي��ة ،والتباين

الثق��ايف ،ومنط��ق المصلحة .وهي الظ��روف التي دفعت إل��ى بروز ظواهر
سلبية عديدة ،تجلت من خالل التفكك األسري أو االهنيار والطالق.

لذلك فعلت دار اإلفتاء المصرية بتوجيه من فضيلة أس��تاذنا الدكتور

خيرا حينم��ا كلفتنا كفريق علمي ببحث
عل��ي جمعة مفتي الديار المصرية ً
ش��ئون األسرة ومشكالهتا ،والحلول التي يمكن أن تقدم لهذه المشكالت

لتكون تحت نظر كل المهتمين بشئون األسرة ،سواء السادة القضاة بمحاكم
األسرة ،أو األخصائيين االجتماعيين الذين يعملون يف هذه المحاكم أو يف

مؤسس��ات حل النزاعات األسرية أو يف المنظمات غير الحكومية المهتمة
بشئون األس��رة وأي من أعضائها ،أو المدرس��ين يف المؤسسات التعليمية
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وأس��اتذة الجامع��ات ومراكز البحث العلم��ي المهتمة باألس��رة ،أو اآلباء
واألمهات أرباب األس��ر ،هبدف توفير بع��ض المعارف العلمية التي تكون

يف متناولهم حين تأملهم ألوضاع األسرة ألي هدف ويف أي اتجاه .وذلك

حت��ى يمكنن��ا جمي ًعا أن نفهم أوضاع األس��رة يف مجتمعنا؛ لكي نتحرك هبا
نحو ضفاف األمان والتماسك واالستقرار.

وقد أصب��ح المتوقع أن تصدر بفعل هذا التكليف العلمي موس��وعة

تعال��ج مختلف جوان��ب ومجاالت األس��رة تتكون من خمس��ة مجلدات
أو أج��زاء ،حيث يعال��ج المجلد األول اإلطار االجتماع��ي وعمليات بناء

األس��رة ،بينما يعالج المجل��د الثاين طبيعة نوعية الحياة األس��رية وأبعادها
والمتغي��رات الت��ي تش��كل نوعية الحياة األس��رية ،يف حي��ن يعالج المجلد

الثال��ث تأثير التح��والت االجتماعية والثقافية على بناء األس��رة ،نرصد يف
نطاقه بعض الظواهر الس��لبية التي بدأت تظهر على س��احة األسرة .إضافة

إل��ى المجل��د الرابع ال��ذي يعالج بالبحث والدراس��ة أعضاء األس��رة ،من
حيث طبيعة تكوين ش��خصياهتا والمش��كالت المرتبطة هب��ا .إلى أن ننتهي

إل��ى المجلد الخام��س واألخير الذي يلقي الضوء على مس��تقبل األس��رة
المصرية المس��لمة ،والسياس��ات االجتماعية التي يمكن أن تتبع لمواجهة

مشكالهتا وقضاياها.

ويق��دم فريق البحث المجلد األول من هذه الموس��وعة ،الذي يدور

حول اإلطار االجتماعي لألسرة ،ويضم بداخله ثالثة أقسام أساسية ،حيث
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يتناول القس��م األول القرابة والجيرة باعتبارها تش��كل اإلطار االجتماعي
المحيط باألس��رة ،ويتعرض هذا القس��م لمفه��وم القراب��ة ،وأنماط ونظم

القراب��ة ،وطبيع��ة العالقات التي تش��كل بني��ة القرابة ،ث��م زواج األقارب،
والمشكالت التي قد تنتج عنه ،إضافة إلى رصد التغيرات التي بدأت تطرأ

عل��ى نس��يج العالقات القرابية ،إضاف��ة إلى الجيرة باعتبارها تش��كل دائرة

العالق��ات االجتماعي��ة المتداخل��ة مع دائ��رة عالقات القراب��ة .وقد تناول
القس��م الث��اين العمليات األساس��ية لبناء األس��رة ،باعتبارها الن��واة الصلبة

للتنظيم القرابي ،حيث نعرض يف هذا القسم لرفض الدين والفطرة لظاهرة
العزوبية والتبتل ،ثم نعرض للزواج من حيث مربراته وفوائده ،إلى جانب
معايير وفواعل االختيار الزواجي ،كما عرضنا يف هذا القسم لعمليات بناء

األس��رة كالخطبة وال��زواج واإلنجاب والتنش��ئة االجتماعية .وىف القس��م
الثال��ث تناولنا بالتحليل بناء العائلة واألس��رة من حي��ث أنماطها ،وكذلك

مكوناهت��ا األساس��ية كالثقاف��ة والمع��اين األس��رية ،إضافة إل��ى المكانات
واألدوار األس��رية ،ث��م لوظائ��ف األس��رة ،وعرضن��ا كذلك للمش��كالت

الت��ي تتعل��ق بكل مك��ون من ه��ذه المكون��ات ،والحل��ول المقرتحة لهذه

المشكالت.

وقد ُوجهنا يف هذا اإلنجاز ،سواء بالنسبة لهذا المجلد أو المجلدات

التالية ،بورقة تلخص فكرة «دليل األسرة» نقلت عن عالمنا الجليل فضيلة
األس��تاذ الدكتور علي جمعة مفت��ي الديار المصري��ة .ويف إنجازنا لمهمتنا
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قمن��ا -كفريق بحث -بتقس��يم الموضوع إلى عدة مح��اور ،بحيث يتناول

المح��ور األول لكل موض��وع أو قضية طبيع َة الموض��وع كما يطرح نظر ًّيا
وواقع ًّي��ا ،ويف المح��ور الث��اين المش��كالت المتصلة هب��ذا الموضوع ،ويف

المح��ور الثال��ث نقوم ببيان وتوضيح األس��لوب الذي ينبغ��ي أن نفكر من

خالله يف المش��كلة ،ومنطق الحلول التي يمكن أن تقدم للمشكالت .وقد
روعي أن يتشكل فريق بحث الموسوعة من متخصصين يف العلوم الشرعية
وعل��م االجتماع ،حيث روع��ي يف تناول كل قضي��ة أن نتعرف على وجهة

النظر الش��رعية واالجتماعية فيما يتعلق بكل موضوع أو قضية ،سواء فيما

يتعلق بطبيعة القضية من حيث تحديد المش��كالت المرتبطة هبا ،أو تقديم
الحلول لها .وإلنجاز ذلك كانت كل قضية تقسم إلى عناصر ،وكل عنصر
يختص به أحد أعضاء الفريق ليدرسه ويكتب عنه ،ثم يقوم المشرف بجمع

ه��ذه التحلي�لات ووضعه��ا يف إطار بناء واحد متماس��ك يعال��ج المحاور

المطروح��ة .وقد اس��تعان فريق البحث يف تحديد المش��كالت أو الحلول
المقدمة لها بعدة مصادر ،فبدأنا من المش��كالت التي توجد ضمن طلبات
الفت��اوى المقدمة لدار اإلفتاء المصرية ،ثم أضفنا المش��كالت التي تطرح

أيضا المش��كالت التي قد ت��رد يف الرتاث النظري
يف الصح��ف ،ث��م أضفنا ً

المتعلق باألسرة ،أو التي تطفو على سطح التفاعل االجتماعي بالمجتمع.
وىف خت��ام ه��ذا التقدي��م يتوجه فري��ق العمل بكل الش��كر واالحرتام

ألس��تاذنا العالم الفاضل فضيلة األس��تاذ الدكتور عل��ي جمعة مفتي الديار
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المصرية ،صاحب المنهج العلمي الذي يعمل به ويس��تند إليه يف كل أدائه،
والذي منحنا شرف تكليفنا بإنجاز هذه الموسوعة ،التي نتعلم منها ونحن

دائم��ا بالصحة والعافية وطول العم��ر الكريم ،كي
ننجزه��ا .وندع��و اهلل له ً
ننه��ل م��ن علمه الغزير وم��ن أخالقه الرفيع��ة ،ونتعلم من س��عيه الدؤوب
لنصرة اإلس�لام ،باإليم��ان والعلم والفكر .كما يتوج��ه فريق البحث بكل

االحرتام والش��كر واالع�تراف بالفض��ل لفضيلة الدكتور مجدي عاش��ور

على رعايته ومتابعته النشطة والدؤوبة إلنجاز هذه الموسوعة ،حتى خرج
المجلد األول ،باكورة إنجاز الموسوعة إلى النور .كما نتوجه بكل الشكر

إلى األخ الكريم الدكتور عمر سيد عبد العزيز لعلمه ودماثة خلقه ،والدفع
الدائم للجهود حتى تحقق اإلنجاز الذي نحن بصدده ،فله منا نحن زمالءه

كل االحرتام.

ونتمنى هبذا العمل أن نكون قدر قامة التكليف الذي حظينا به من قبل

أستاذنا الجليل فضيلة األستاذ الدكتور /علي جمعة مفتي الديار المصرية،
وقدر قيمة دار اإلفتاء المصرية ،التي تتحرك اآلن بش��موخ مستنده اإليمان
والعلم ،وهي جوانب تشكل المضامين الحقيقية لديننا العظيم والحنيف.
وأخيرا.
واهلل الموفق أولاً
ً

فريق بحث الموسوعة

22

دار اإلفتاء المصرية
دليـل األسـرة في
اإلسالم
القسم األول

الموضوع

اإلطار االجتامعي لألرسة
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أول :مفهوم القرابة ومصطلحاتها:
 .1تعريف القرابة.
 .2بناء القرابة ووحداتها ووظائفها.
 .3منظورات القرابة ومصطلحاتها.
 .4نسق القرابة وأنساق المجتمع المحلي.
 .5مشكالت األسرة في عالقتها باألقارب.
ثانيًا :بناء نظم القرابة وقواعدها:
 .1االنحدار القرابي والوحدات القرابية.
 .2أنماط القرابة وتوجهاتها األساسية.
 .3المكانات القرابية ،الواجبات وااللتزامات.
 .4الميراث اإلسالمي ،تجسيد للحقوق وااللتزامات.
 .5البر باألقارب.
ثالثًا :تكامل البنية القرابية وتماسكها:
 .1العون المتبادل قاعدة التفاعل القرابي.
 .2صلة األرحام تأكيد للعالقات القرابية.
 .3التكافل االجتماعي مع األقارب.
 .4الوصية لألقارب.
 .5الوقف على ذوي القربى.
رابعًا :زواج األقارب وزنا المحارم:
 .1زواج األقارب ما له وما عليه.
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 .2تحديد اإلسالم للمحارم.
 .3قدر الرضاع وتحريم المحارم.
 .4زنا المحارم في الواقع االجتماعي.
 .5مشكالت زواج األقارب وزنا المحارم.
خامسًا :التغير ومستقبل النسق القرابي:
 .1تغير النسق والعالقات القرابية.
 .2مستقبل األبنية والعالقات القرابية.
سادسًا :الجيرة كسياق مناظر للقرابة:
 .2 ،1من هو الجار؟ وطبيعة العالقة به.
 .3حقوق الجار.
 .4مكانة الجيرة في المجتمع.
 .5آثار حسن الجوار.
 .6مشكالت األسرة في عالقتها بالجيران والحلول المقدمة لها.
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ً
رس��وخا يف حياة
تع��د األبني��ة والعالقات القرابية من أكثر التكوينات

اإلنسان؛ وذلك ألن البشرية عاشت منذ البداية يف إطار العالقات القرابية،

ونح��ن إذا تأملن��ا التنظير األنثروبولوجي((( والسوس��يولوجي((( ،فس��وف
نجد أنه قد اهتم يف غالبه باألنس��اق القرابية س��واء للمجتمعات البدائية أو

األولي��ة ،بحيث تولدت قناعة -مس��تندة إلى أس��س علمية -بأن األنس��اق
القرابي��ة تعد المدخل المالئم لفه��م المجتمعات البدائية واألولية ،كما أن

النظم السياسية هي المدخل لفهم المجتمعات النامية ،والنظم االقتصادية

هي الطريق لفه��م المجتمعات الحديثة .تأكيدً ا لذل��ك فإننا نجد أن غالبية

علم��اء األنثروبولوجي��ا واالجتم��اع الذي��ن اهتم��وا بدراس��ة المجتمعات
البدائي��ة اهتموا بأنس��اق القرابة ،نذكر منهم :إيفانز بريفش��ارد ،وراد كليف
براون ،وبرنسالو مالينوفسكي ،وكلورد ليفي شرتاوس.

وباإلضافة إلى ذلك فإنه قد ازدهرت دراس��ة القرابة يف نطاق الرتاث

العرب��ي اإلس�لامي ،من خالل دراس��ة األنس��اب ،التي تناظر الدراس��ات
الجينالوجية يف التنظير الغربي(((.

((( هو علم األعراق البش��رية أو علم اإلنس��ان :يبحث يف أصول الشعوب المختلفة وخصائصها
وتوزعها وعالقاهتا بعضها ببعض ،ويدرس ثقافاهتا دراسة تحليلية مقارنة.
ُّ
((( ه��و عل��م االجتماع ،وهو دراس��ة الحي��اة االجتماعية للبش��ر ،س��واء بش��كل مجموعات أو
مجتمعات ،وقد عرف أحيانًا كدراسة للتفاعالت والوقائع االجتماعية.
((( الجينالوجي��ا أو «عل��م األنس��اب» :هو علم يتعرف منه على أنس��اب الن��اس وقواعده الكلية
والجزئية ،والغرض منه االحرتاز عن الخطأ يف نسب شخص ما.
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وق��د رأين��ا أن��ه لفهم األس��رة فإن��ه م��ن الض��روري أن نفه��م القرابة

والعالق��ات القرابي��ة الت��ي تش��كل بيئتها ،وإلنج��از ذلك اتجهن��ا بالبحث
والدراس��ة لتناول أربعة مكونات أو جوانب أساسية ،حيث يتمثل المكون

األول :يف محاولة فهم مفاهيم القرابة والمتغيرات التي تشير إليها ،ويف هذا
اإلطار عرضنا لألط��ر النظرية التي تناولت أبني��ة القرابة ووظائفها ،إضافة
إلى توضيح طبيعة العالقة بين النس��ق القرابي وأنساق المجتمع األخرى،

كاالقتصاد والسياسة والعالقات االجتماعية.

ويف إط��ار المكون الثاين :تناولن��ا نظم القرابة وقواعدها األساس��ية؛

فتحدثنا عن االنحدار القرابي ،ثم عن أنماط النظم القرابية ،وبناء النظام أو
النسق القرابي ،من حيث المكانات المتدرجة فيه ،وكذلك األدوار المنطلقة

من هذه المكانات ،ثم الحقوق والواجبات المرتبطة هبذه األدوار.

ويف نطاق المكون الثالث :عالجنا اآلليات أو الوسائل التي بواسطتها

نحافظ على تكامل النس��ق القرابي ،وعرضنا لوس��ائل مثل العون المتبادل

بي��ن أعضاء الجماعة القرابية ،إضاف��ة إلى تأكيد الرتاث الديني واألخالقي
دعما للجماعة القرابية ،ث��م تطوير آليات التوريث والوصية
صل�� َة األرحام ً

والرب كوسائل لدعم النسق القرابي.

ثم تناولنا المكون الرابع :وهو مكون س��لبي يف بناء النس��ق القرابي،

وال��ذي تظه��ر على س��احته بعض الظواهر الس��لبية كزواج األق��ارب وزنا

المحارم.
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ويف النهاي��ة عرضنا لطبيعة التغير الذي بدأ يطرأ على القرابة ويتحرك

باتجاه المستقبل.

وألن عالق��ات الجي��رة متداخل��ة م��ع عالق��ات القرابة ،فق��د تناولنا

الجي��رة بالبحث والدراس��ة يف محاولة للتعرف عل��ى طبيعتها وعلى مكانة

الجار بالنسبة «للذات» ،ثم حقوق الجار.

وق��د حرصن��ا يف عرضنا لكل مك��ون من هذه المكون��ات أن نعرض

المش��كالت التي قد تظهر يف إطار المكون ،والحلول التي يمكن أن تقدم

لهذه المشكالت.

اً
أول :مفاهيم القرابة ومتغيراتها:
تعد القرابة عامة بعموم البشر ،فال يخلو مجتمع من وجود نسق معين

للقراب��ة ،باإلضاف��ة إلى ذلك تش��غل القرابة أهمية خاص��ة يف المجتمعات
دورا أساس�� ًّيا يف تحقي��ق الوح��دة االجتماعية
البدائي��ة؛ إذ نجده��ا تلع��ب ً

للمجتم��ع المحل��ي ،ثم ه��ي اإلطار الذي م��ن خالله يعه��د المجتمع إلى

الفرد بوظائف اقتصادية وسياسية ،ويمنحه حقوقه ويطالبه بتأدية واجباته،
ويمده بالمس��اعدات المختلف��ة ،ويرجع «بوتومور» ظهور أنس��اق القرابة

إل��ى نظام تحريم الزواج من المحارم ،وم��ا تبع ذلك من أن كل فرد أصبح

عضوا يف أس��رتين نوويتين؛ أس��رة اإلنجاب وأس��رة التوجيه ،وانطال ًقا من
ً
ذل��ك تتش��عب القراب��ة وتتفرع بحي��ث يصبح لكل ف��رد قرابة م��ن الدرجة
29
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األولى تتحدد باألس��ر النووية التي ينتمي إليها ،وخارج نطاق هذه األس��ر

يجد الفرد ثالثة وثالثين نم ًطا من القرابة من الدرجة الثانية ،ومائة وواحدً ا

وخمس��ين نم ًطا م��ن قرابة الدرجة الثالثة ،غير أن��ه بغض النظر عن الوحدة
القرابية التي ينتمي إليها الش��خص؛ فإهنا ُت َض َّمن جمي ًعا داخل نس��ق القرابة
الذي يتشكل من مستويات متتابعة من الوحدات القرابية.

ارتبا ًط��ا بذل��ك يع��د نس��ق القراب��ة م��ن الموضوعات األساس��ية يف

األنثروبولوجي��ا؛ ألن��ه المج��ال ال��ذي يتم بمقتض��اه التعرف عل��ى طبيعة
عالقات االتصال عرب قنوات األس��رة وال��زواج والقوانين التي تحكمهما،

لذلك يعترب الزواج ونظام األسرة أحد أهم النظم الداخلة يف تشكيل النسق
القرابي .ويعد النس��ق القرابي من الموضوع��ات األولى التي اهتم هبا علم

األنثروبولوجيا يف الس��ياقات األولية ،فقد عني ب��ه لويس مورغان يف كتابه
«أنظمة قرابة العصبية والنس��ب لألس��رة البش��رية» عام 1871م ،كما اهتم
به كل من مارس��يل موس وراد كليف براون من األنثروبولوجيين األوائل،

أما الالحقون فأبرزها إس��هامات كلود ليفي شرتاوس الذي كان له الفضل

الكبير يف تطور هذا المجال.

قديما تشبه إلى حد كبير العائلة يف صورهتا الحديثة،
فقد كانت العائلة ً

وذل��ك من حيث حجمها المحدود ووظائفه��ا المتنوعة التي تؤديها داخل

دائما ب��أن هذا النظام ثابت،
المجتم��ع ،ويدعونا هذا التش��ابه إلى االعتقاد ً
فالعائلة عند سكان أسرتاليا وأمريكا األصليين تتضمن جميع أفراد العشيرة؛
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إذ ال يوجد فرق عندهم بين العائلة والعش��يرة ،فأفراد العش��يرة ال يرتبطون

بصل��ة الدم وإنما على أس��اس انتمائهم وارتباطهم برابط��ة قرابة متحدة يف

درجته��ا وقوهت��ا بغض النظر ع��ن درجة العالق��ة القرابية ،كم��ا يوجد هذا
قديما ،حيث كانت العائلة
النظ��ام العائلي يف مجتمعات اليون��ان والرومان ً

تض��م جميع األقارب وكل من يتبناهم رئي��س العائلة أو يدعي قرابتهم له،
حيث كانوا أعضاء يف العائلة ،ولهم من الحقوق والواجبات كبقية األعضاء
اآلخري��ن ،وعل��ى هذا األس��اس ف��إن العضوية كان��ت تقوم عل��ى االدعاء
ورئيس العائلة الذي يستطيع أن يعلن اعرتافه أو عدم اعرتافه باألوالد.

أما عند العرب فيما قبل اإلس�لام فقد كان��ت العائلة تجمع األقارب

والموالي والقرابة التي تعتمد على االدعاء ال على صالت الدم ،حيث كان

الول��د ال يلحق بأبيه إال إذا اعرتف ب��ه ،وقد وصلت العائلة يف المجتمعات

المعاص��رة إلى مرحلة االس��تقرار ،غير أهنا أصبحت أكثر ضي ًقا عما هي يف
الس��ابق ،فه��ي تضم غال ًبا الزوج��ة والزوج واألوالد ،ول��و أن هذا ال يمنع
من وجود أش��كال أخرى للعائلة يف بع��ض المجتمعات البدائية التي تتميز
وتختل��ف يف وج��وه عدي��دة ع��ن العائل��ة الحديثة ،س��واء من ناحي��ة البناء

االجتماعي لها أو الوظائف التي تتكون منها.

وه��و األمر الذي يعن��ي أن العائلة والعالقات القرابي��ة التي تتضمنها

متميزا بالمقارنة مع
له��ا دور فعال داخل المجتمع ،وقد يكون هذا ال��دور
ً
التنظيم��ات االجتماعية األخرى ،فبواس��طتها -أي العائلة -يرتبط األفراد
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والجماع��ات باإلط��ار الحضاري للمجتمع ،وتس��اهم يف تكامل وتجانس
الثقافات المختلفة التي قد تتكون داخل المجتمع(((.

 .1تعريف القرابة:
القراب��ة يف تعريفها األساس��ي  kinshipهي العالق��ة أو الصلة التي

تربط بين ش��خصين أو أكثر وترتتب عليها آثار ونتائج ،وهي تنش��أ إما عن
ٍ
وحينئذ تنش��أ الصلة بين المول��ود ووالديه وبين
ال��والدة يف جماعة معينة،

أق��ارب كل منهم��ا ،وإما عن ال��زواج الذي يك��ون الغرض األساس��ي منه

تأس��يس القرابة ،وهو ما يعن��ي أن عقد الزواج هو الذي يؤس��س قرابة بين
كل م��ن الزوجين وأقارهبما((( ،وذوو القرب��ى هم األقارب الذين يجمعهم
رحم واحد ،سواء كانوا من جهة األب أو األم ويسمون باألرحام ،والقرابة

الق��رب يف الرحم ،وأه��ل القرابة هم الذين يقدم��ون األقرب فاألقرب من

ذوي األرحام ،والقرابة والقريب يقال :ما هو بشبيهك وال بقرابة من ذلك،
والقرب خالف البعد ،وال ُقربة قيل :القرب يف المكان ،وال ُقربى يف الرحم،

وال ُقربة يف المنزلة ،واألصل واحد ،وس��ميت كذلك؛ ألن صلتها هي ُقربة

يتقرب هبا العبد هلل تعالى بأعمال الرب(((.

((( مليح��ة عوين القصير ،صبيح عب��د المنعم أحمد :علم اجتماع العائل��ة ،مطبعة جامعة بغداد،
1984م ،ص.13
((( إبراهيم مدكور :معجم العلوم االجتماعية ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1975 ،م،
مادة قرابة.
((( محمد فريد وجدي :دائرة معارف القرن العشرين ،ص.735
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وقد عرف العالم اإلسالمي الشهير ابن خلدون القرابة باعتبارها وعاء

النج��اة والحفظ للتكوين��ات االجتماعية التي تقوم عليها األمة المس��لمة،

والتي هتدف إلى تحقيق االس��تخالف والعمران والتنمية واالزدهار ،ومن

هنا كان ربط ابن خلدون بين العمران البش��ري وقوة العالقات القرابية بين

من تربطهم ش��بكة عالقات نس��ب أو مصاه��رة ،واعترب أن ق��وة العالقات
العصبية والقرابية هي أساس العمران واستمرار بقاء الدول وازدهارها (((.
أم��ا القراب��ة يف اللغ�� ة فهي الق��رب يف الرحم ،ق��ال ال��رازي: «القرابة

والقرب��ى :هي الق��رب يف الرح��م ،وهو يف األص��ل مصدر ،تق��ول  :بينهما

قرابة وق��رب وقربى ومقربة -بفتح الراء وضمها ،-وقربة -بس��كون الراء
وضمه��ا ،-وهو قريبي وذو قرابتي وهم أقربائي وأقاربي، أي أن القرابة يف
اللغة معناها :الدُّ نو يف النسب ،وأقارب الرجل :عشيرته األدنَون ،وتشتمل
القراب��ة على أصول وفروع وحواش ،فاألص��ول هم :اآلباء واألجداد وإن

عل��وا ،واألمه��ات والج��دات وإن علون ،والف��روع ه��م :األوالد وأوالد
األوالد وإن نزلوا ،ويش��مل هذا اإلناث من ٍّ
كل ،والحواش��ي هم :اإلخوة
واألخ��وات ،وبنو الجميع وإن نزلوا ،واألعم��ام والعمات وإن علوا ،وبنو

الجمي��ع وإن نزلوا ،وأق��رب ما يكون للمرء الوال��دان وإن علوا ،واألوالد
وإن نزلوا ،ولذلك يسمى هذان الصنفان من القرابة عمودي النسب»(((.

((( علي عبد الواحد وايف :تنقيح مقدمة ابن خلدون ،القاهرة ،دار الشعب ،ص.210
((( مجمع اللغة العربية :المعجم الوجيز ،مادة قرب :بفتح القاف وكسر الراء ،ص.495 -494
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ونف��س المعنى للقرابة يش��ير إليه الجوهري بقول��ه« :القرابة :القربى

يف الرح��م ،وهو يف األصل مصدر ،تقول :بيني وبين��ه َق َرا َبة و ُق ْر ٌب و ُق ْر َبى،
و ُق ْر َب�� ٌة بضم القاف ،وهو قريبي وذو قرابتي ،والعامة تقول :هو قرابتي»(((،

والقرب��ىُ :ف ْع َلى م��ن القرابة ،وهو قرب من النس��ب الظاه��ر أو الباطن(((،
والقراب��ة :قرابتي التي تعني ش��يعتي وأنصاري وأهل��ي وخاصتي و ُل ْح َمتِي
ِ
ور ِح ِم��ي و َن َف ِ
��ري ونس��لي
ْ��ريت وقوم��ي َ
وأس��ريت وعش��يريت ورهط��ي وعت َ
و َم ْع َشري وحزبي وبِ َطانَتي وحاشيتي(((.
وهن��اك اتجاه��ات متع��ددة يف تحدي��د معن��ى القراب��ة حي��ث يتمث��ل

االتج��اه األول :يف اعتب��ار أن القرابة ال تطلق إال على َم ْن لهم صلة نس��ب

ب��األب واألم ،واالتج��اه الث��اين :يعت�بر القراب��ة ذات معنى مغاي��ر للمعنى
الس��ابق ،وأن ه��ذه القراب��ة تختلف عن عالقة النس��ب للوالدي��ن كما جاء
ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ رَ َ َ َ َ ُ
��و ُ
ت إن تَ َركَ
ك ُم ٱل ۡ َم ۡ
يف قول��ه تعال��ى{ :كتِ��ب عليكم إِذا ح�َض� أحد
ِ
َ�ۡي�رۡ ً ۡ َ َّ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ َ أۡ َ ۡ
َ
َ
��ن وٱلقربِني} [البق��رة ،]180 :والعطف هنا يقتضي
خ ا ٱلو ِ
صية ل ِلو دِلي ِ
المغاي��رة يف األص��ل((( ،بينم��ا يطل��ق االتج��اه الثال��ث القراب��ة على ذوي
��رم غي��ر الوالدي��ن وول��د الصل��ب ،ويدخ��ل فيه��ا األجداد
الم ْح َ
الرح��م َ

((( الصحاح للجوهري.200 /1 :
((( التعاريف للمناوي.578 ،
((( األلف��اظ المختلف��ة يف المع��اين المؤتلفة ،لمحمد بن عب��د الملك بن مال��ك الطائي الجياين،
ص.244
((( بدائع الصنائع (.)348 /7
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واألحفاد((( ،يف حين يذهب االتجاه الرابع إلى إطالق القرابة على كل ذي
رحم وإِ ْن َب ُعدَ  ،س��واء كان َم ْح َر ًما أو غير َم ْح َرم ،غير األصول والفروع(((،
ويطل��ق االتج��اه الخام��س القرابة عل��ى كل ذي رحم وإِ ْن َب ُع��دَ  ،إال األب
واألم واالب��ن والبن��ت منه أوالد الصلب ،ورجحه الن��ووي يف المنهاج(((،

بينم��ا يش��ير االتجاه الس��ادس بمفه��وم القرابة إل��ى أي قراب��ة وإن بعدت،

ويدخل فيها األب واألم وولد الصلب ،كما يدخل فيها األجداد واألحفاد،
ورجحه السبكي ،وقال« :هذا أظهر بح ًثا ونقلاً »((( ،وجاء يف نص الشافعي

يف األم((( ،وه��و معن��ى كالم مال��ك يف المدونة((( ،ويتص��ل بذلك االتجاه
الس��ابع :ال��ذي يقصد بالقراب��ة أي قرابة وإن بعدت من جه��ة األب أو من

جهة األم أو من جهة األوالد ،ويحمل عليها الزوجية والوالء والرضاع(((.
وخصوصا مطل ًقا،
ومما س��بق يتضح أن بين النس��ب والقرابة عمو ًما
ً

يجتمع��ان يف االتص��ال بين إنس��انين باالش�تراك يف والدة قريب��ة أو بعيدة،
((( بدائع الصنائع (.)348 /7
((( مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني (.)63 /3
((( منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج (.)63 /3
((( مغني المحتاج للشربيني (.)63 /3
((( األم لإلمام الشافعي (.)38 /4
((( المدونة لسحنون عن اإلمام مالك (.)96 /6
((( بدائع الصنائع للكاساين ( ،)350 /7األم ( ،)102 /6واألم لإلمام الشافعي شرح المارديني
على الرحبية ص ،54العذب الفائض ش��رح عمدة الفرائ��ض للعالمة إبراهيم بن عبد اهلل الفرض
( ،)8 /1نيل األوطار للشوكاين (.)319 /6
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وينف��رد األع��م يف غير ذلك م��ن أنواع القراب��ة((( ،كما أن هن��اك عالقة بين

القرابة واألس��رة فال توجد قرابة إال إذا كانت هناك أس��رة ،فاألسرة أساس

ومنبع ظهور ووجود القرابة سواء قربت أو بعدت.

ارتبا ًط��ا بذلك يطرح علم االجتماع األس��ري مجموعة من المفاهيم

األساس��ية التي تش��ير إلى وحدات قرابية وعائلية تتميز بخصائص محددة

تصنف أشكال األسرة وعالقتها بالقرابة على النحو التالي(((:
أ -األرسة النووية (:)nuclear family

األس��رة النواة أس��رة صغيرة الحجم ،تبدأ بمراس��م الزواج وتس��تمر

خ�لال الحياة ،وتكون العالقات الجنس��ية قاصرة عل��ى الزوجين ،ويرتكز
االعتم��اد االقتصادي داخل األس��رة الن��واة وليس على أي م��ن األقارب،

أيضا
فهي م��ن الناحية االقتصادية تعتمد على دخل الزوج من عمله وربما ً
على مرتب الزوجة ،كما تظهر بوضوح دالئل المحبة والعواطف الصادقة
الخالص��ة بي��ن اآلباء واألبن��اء وبين اإلخ��وة ،ولهذا فاألس��رة النواة يف كل

دورا ها ًّما وأساس�� ًّيا((( ،س��واء يف تنشئة األبناء أو يف رعايتهم
مجتمع تلعب ً
لتأكيد انتمائهم إلى المجتمع.

((( الموسوعة الفقهية ص.68 /33
((( يالح��ظ أنه ابت��داء من هذه الصفحة وما بعده��ا تعالج مفاهيم الوحدات العائلية األساس��ية،
وس��يأيت حديث عن األنم��اط أو المتغيرات التي ترمز إليها هذه المفاهيم يف ابتداء القس��م الثالث
الذي يتحدث عن بناء األسرة ووظائفها.
((( س��ناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،2005
ص.65
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عل��ى هذا النح��و أصبحت األس��رة النووية ظاه��رة اجتماعية عالمية

تتك��ون من الزوج والزوجة وأوالدهما غي��ر المتزوجين الذين يقيمون م ًعا
يف مس��كن واحد ويعيش��ون معيش��ة واحدة ،وهم يش��كلون وحدة مستقلة

عن األق��ارب والمجتم��ع المحلي ،األمر الذي يس��هل حراكه��م جغراف ًّيا
 -إذا رغبوا يف ذلك -تحقي ًقا لمس��توى معيش��ي أعلى أو س��ع ًيا وراء عمل

ومكانة أفضل ،وتعد األس��رة النووية المس��تقلة الوحدة القرابية األساسية

للمجتمع��ات الحضري��ة والصناعية الحديثة ،وعلى الرغ��م من تزايدها يف
المجتمعات العربية واإلسالمية ويف العالم الثالث ،إال أن مجتمعات دول
الخلي��ج العربي تتميز بانتش��ار األس��ر المركب��ة؛ نتيجة لإلقب��ال على تعدد

الزوج��ات ،ونضي��ف هنا احتم��ال اإلقامة المؤقتة لل��زوج إذا تطلب عمله

السفر لمدد طويلة.

ويطلق على األسرة النووية مصطلحات عديدة مثل األسرة الزواجية،

ويف بعض األحيان تعيش عدة أس��ر زواجية م ًعا يف وحدة س��كنية واحدة أو
منفصلة ،ويكون أس��اس الرتابط فيها وجود زوج مشرتك بين عدة زوجات

ويس��ود بينهم التع��اون االقتص��ادي واالجتماعي ،وهذا النوع من األس��ر

يعرف باسم األسرة المركبة (.)compound family
ب .األرسة املمتدة (:)extended family

وتختل��ف عن األس��رة النووية بأهن��ا تركز على أي تجم��ع اجتماعي

يرتبط بصلة الزواج والنس��ب ،وهذه األسرة تتس��ع أفق ًّيا ورأس ًّيا ،أي تتسع
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أفق ًّيا لتش��مل عدة أجيال ،حيث تتسع لتش��مل األبناء األشقاء والشقيقات،
والعم��ات وغيره��م من األقارب ،كما تتس��ع لتش��مل األج��داد واألحفاد

وأبناء األحفاد ،وهو ما يعني أهنا تتكون من تجمعات لألسر النواة ،ويطلق

عليها أحيانا اس��م «األس��رة الدموية» أو «األسرة المتصلة» ،وجدير بالذكر
أن ش��كل األسرة الممتدة هو الذي كان ش��ائ ًعا يف الماضي والحاضر على

الس��واء؛ ألن بناءها له أسس ش��رعية وقانونية يقرهما الدين والمجتمع(((،

وتوجد أنواع مختلفة من األسر الممتدة.

ج .األرسة املمتدة التقليدية (:)classical extended family

وتتميز باإلقامة الجغرافية المتالصقة بين مجموعة من األسر النووية

الت��ي تقي��م يف وحدة س��كنية واح��دة ،وتخضع لس��لطة أكرب الرجال س��نًّا،

ويدخل يف نطاقها األش��قاء والشقيقات غير المتزوجين والمرتملون ،وغير

ه��ؤالء م��ن العصب وبني العموم��ة وذوي القربى ،وهذا النوع من األس��ر
يتضامن يف الملكية كما يتضامن يف العمل والنشاط االقتصادي بوجه عام،
وهذا النمط من األسر ينتشر يف البلدان العربية ويف المجتمعات اإلسالمية

ومجتمعات العالم الثالث خاصة المجتمعات الزراعية والبدوية يف أفريقيا

وجنوب آسيا.

((( سناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ،ص.66 ،65

38

رـيجلاو ةـبارقلا( ةرسألل يعامتجالا راطإلا

د .األرسة املمتدة غري املنقسمة (:)Indivise Family

وهذا النحو من األس��ر منتش��ر وش��ائع يف مجتمعاتنا غير المنقسمة،

كم��ا يطل��ق عليها «س��ير هنري مين» اس��م األس��رة المش�تركة ،والمتصلة
( ،)joint familyوه��و نظ��ام توجد جذوره يف نس��يج المجتمع القديم،
حينم��ا كان��ت كثاف��ة الس��كان ضئيل��ة والزراع��ة ه��ي النش��اط األساس��ي

والمحاصي��ل تكفي حاجات األس��ر ،وحينئذ كانت كل أس��رة تعتمد على
عمله��ا الخاص ،وعل��ى الرغم من أهمية هذه األس��رة كوحدة إنتاجية ،إال

أهنا تقوم بعدد من الوظائف االجتماعية كتوفير األمان واالستقرار ألفرادها
يف حال��ة الم��رض أو ك�بر الس��ن أو البطالة أو غيره��ا ،ومن أمثلة األس��رة

المش�تركة :األسرة الكبيرة العدد يف الهند والبنجاب وأيرلندا ،والزادروجا
يف يوغوس�لافيا ،والدوزوك��و يف الياب��ان ،والبي��ت الطويل يف اإلس��كيمو،

والعائلة أو بيت العائلة يف مصر والعالم العربي.

هـ« .الدوار» أو «الدار» يف الريف املرصي:

ويضم هذا النمط من العائلة ثالثة أجيال أو أكثر ،وتس��تمر العائلة يف

الوجود طالما أن الذكور يتناس��لون ويعيش��ون مع آبائهم ،ولذلك تس��تمر

تلك األس��رة الكبيرة مئات الس��نين ،وتحتفظ باسم الجد األول عن طريق

عادة تس��مية األبناء بأس��ماء أجدادهم ،وم��ن أهم العوامل التي س��اعدت

على اس��تمرار األسرة المش�تركة يف المجتمع العربي :نظام ملكية األرض
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متزوجا أو أعزب لم يك��ن يمتلك األرض
وتوريثه��ا ،فالش��اب س��واء كان
ً

ط��وال فرتة بقاء والده على قيد الحياة ،وهكذا يضطر الش��اب أن يعيش يف
متزوجا،
منزل والده أو جده الذي يقوم باإلنفاق عليه وعلى أسرته إذا كان
ً
وهك��ذا نج��د أن نظ��ام الس��كنى يف العائل��ة العربي��ة يؤدي إل��ى كرب حجم
األس��رة ووف��رة األيدي العاملة غي��ر المأجورة للعم��ل يف اإلنتاج الزراعي

وتربية الماشية.

و .األرسة املمتدة املعدلة (:)modified extended family

وتض��م مجموعة كبيرة من العائالت القرابية التي تكون فيها األس��رة

النووية متباعدة جغراف ًّيا إلى حد محدود ،ولكن توجد بينها عالقات قرابية

قوية ومتبادل��ة تربط بين النووية واألقارب المباش��رين الذين يتكونون من
أس��ر نووية أخرى ينتمون إلى نفس الجد ،وهذا الش��كل المعدل لألس��رة

بدأ ينتش��ر يف حضر مصر خاصة بعد خروج المرأة للعمل وبروز أزمة دور
الحضان��ة ،مما تطلب أن يس��كن الزوجان َح ِدي َثا ال��زواج بالقرب من أهل
ال��زوج أو الزوج��ة ،ويف الريف المص��ري -نتيجة لتفتي��ت الملكية وندرة

األرض الزراعي��ة -ب��دأ األبن��اء بع��د إنج��اب الطف��ل األول ينفصل��ون يف

السكنى عن األب ،ولكنهم يعيشون بالقرب منه يف وحدات مكانية متقاربة،
ولكنه��م مس��تقلون اقتصاد ًّي��ا ومعيش�� ًّيا ،مما يوض��ح أن األس��رة المعدلة

أيضا نتيج��ة للتحوالت
ال توج��د يف الحض��ر فقط ولكن توج��د يف الريف ً
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية وعمليات التحديث والتصنيع التي مر

هبا المجتمع المصري وتأثرت هبا األسرة الريفية والحضرية على السواء.

ز .األرسة املمتدة الكبرية:

وه��ي تل��ك العائالت الت��ي ذكرها بع��ض علماء االجتم��اع األوائل

يف النصف األول من القرن العش��رين باعتبارها تجس��د األش��كال األسرية

الت��ي كانت موجودة يف روما واليونان أثناء العصور الوس��طى وحتى القرن

العشرين ،وتعرف هذه األسر باألسر العريقة ،أو أسر الوصاية ،وهي تضم
ثالثة أو أربع��ة أجيال باإلضافة إلى العبيد والخ��دم ،وجميعهم يخضعون
للس��لطة والوصاي��ة األبوية ،كم��ا أن أمالك األس��رة غير قابلة للتقس��يم أو

التوزيع ،بل إن أفراد األس��رة أوصياء على اس��مها وأمالكها ،وتعترب يف حد
ذاهتا خالدة بغض النظر عن وجود األفراد(((.

 .2بناء القرابة ووحداتها ووظائفها:
يف محاولة التع��رف على بنية النظام القرابي ،فإننا نجد أن هذا النظام

يتش��كل من مجموعة من التجمعات األساس��ية المتباينة من حيث طبيعتها

ووظائفها؛ غير أهنا برغم تميزها تضمن يف بناء نسق واحد.

((( إجالل إسماعيل حلمي :دراسات يف علم االجتماع األسري ،ص.25 -21
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أ .التجمع األول أو األعىل:

وه��و يتش��كل م��ن القبيل��ة يف المجتمع��ات البدوي��ة ،والبدن��ة يف

المجتمع��ات الزراعية ،والقبيلة أو البدنة ه��ي وحدة إيكلوجية واجتماعية
متماس��كة .فه��ي يف المجتمع��ات البدوي��ة له��ا منطقته��ا الصحراوية التي

تعيش يف نطاقها حول موارد المياه التي لها س��يطرة كاملة أو نس��بية عليها،
وتختل��ف القبائ��ل البدوية من حيث نوع الحيوان ال��ذي ترعاه ،وهو الذي

يح��دد مكانته ،فمثال نجد رعاة األغنام يش��غلون المكانة األدنى يف القبائل
البدوي��ة؛ وذل��ك ألن الحيوان الذي ترعاه ال يس��تطيع االبتع��اد عن موارد

كثيرا ،بينما نجد أن رعاة الماش��ية يشغلون مرتبة أعلى؛ ألن الحيوان
المياه ً
الذي يرعونه يس��تطيع تحمل العطش لفرتة طويلة نس��ب ًّيا ،أما أعلى القبائل

البدوية فتتمثل يف رعاة اإلبل الذين يستطيعون التجول يف الصحراء لمسافة

بعيدة باعتبار أن الجمل يستطيع تحمل العطش لفرتة طويلة من الزمن.

يف مقاب��ل ذلك فإنن��ا نجد أن البدنة هي الوح��دة القرابية يف المجتمع

الريف��ي ،ونح��ن إذا تأملنا أوضاع البدنة فس��وف نجد أهنا تش��غل مس��احة
إيكلوجي��ة معينة يف القرية ،حيث تتج��اور البدنات بعضها مع بعض ،ذلك
أيضا متصل��ة ومركزة يف منطق��ة معينة،
مقاب��ل أن أرضه��ا الزراعية تك��ون ً

ومثلما تتباين القبائل البدوية من حيث الحيوان الذي تتولى رعايته تختلف
البدنات من حيث الملكية الزراعية التي لديها ،وهو ما يعني أهنا تتباين من

حيث مستواها االجتماعي واالقتصادي.
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ب .القبيلة أو البدنة من الداخل:

ونحن إذا تأملنا القبيلة أو البدنة من الداخل فس��وف نجد أهنا تتشكل

من عدة تجمعات وعدة أجيال ،أما التجمعات التي تضمها القبيلة فتتحدد

بالفخذ ،وهو الوحدة األدنى من القبيلة مباش��رة ،ثم المعش��ر ،ثم العشيرة،

ث��م العائلة الممتدة التي تتش��كل من مجموعة من األس��ر النووية ،وحينما
تص��ل القبيلة إلى حد معين فإهنا تواجه عملية االنقس��ام إذا تصادف وظهر
ش��خص يصلح أن يكون جدًّ ا أعلى لهذه البدنة أو القبيلة المنقسمة ،فكأن
انقس��ام القبيل��ة إلى اثني��ن يعني أن كل فخ��ذ يتحول ليصب��ح قبيلة ،وذلك

يتطلب ضرورة توفر ثالثة ش��روط أساس��ية النقس��ام القبيلة ،حيث يتمثل

الش��رط األول يف ض��رورة أن تص��ل القبيلة إل��ى حجم كبير يف��رض عليها

صعوبات من أجل الس��يطرة على بنائها بم��ا يتضمنه من مكونات ،يضاف
إلى ذلك الش��رط الثاين وهو ظهور زعيم أو رج��ل له مكانته وقوته يف فخذ
معي��ن بحيث يقود وج��وده إلى االنفص��ال بفخذه وتش��كيل قبيلة جديدة،

يضاف إلى ذلك ش��رط ثالث وهو ش��رط إيكلوجي حيث نجد أن الوحدة
القرابية -بخاصة القبيلة -تنتش��ر على مس��احة واسعة بس��بب ندرة الكأل؛

بحي��ث يؤدي هذا التباعد دوره كعامل مس��اعد على االنفصال ،ويف العادة

نجد أن النسق القرابي يتشكل من الوحدات المتماسكة والمتكاملة بعضها
مع بعض والتي تتعاون اقتصاد ًّيا واجتماع ًّيا.
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ج .العائلة املمتدة:

من ناحية ثالثة فإننا نجد أن القبيلة أو البدنة تتشكل عادة من عدد غير

محدد من األجيال وربما غير معروف عدده ،بينما تتش��كل العائلة الممتدة
م��ن ثالثة أجي��ال فأكث��ر ،حيث نج��د أن الجي��ل األول هو جي��ل األجداد
ومن هم يف ش��ريحتهم العمرية ،حيث يعترب كبار الس��ن ه��م حملة التقاليد
وال�تراث ،وهم الذين يش��كلون المرجعية األخالقي��ة والثقافية للمجتمع،

ويشغل األجداد وكبار السن يف المجتمع مكانة عالية ،فهم الذين يصدرون
القرارات األساسية فيما يتعلق بكافة شؤون الجماعة القرابية ،ثم يأيت جيل
«اآلب��اء واألبن��اء» وهم يش��كلون الحلقة الوس��طى ،فهم أعضاء يف أس��رة
التوجيه ،أي األسرة التي هبا األجداد كآباء ،ويف ذات الوقت هم آباء يف أسرة
اإلنج��اب ،فهم الذين يش��كلون أرباب األس��رة النووي��ة الصغيرة ،والذين

يقومون بعملية التنشئة االجتماعية لألبناء الصغار ،وهم الذين يشكلون يف
نفس الوقت طاقة العمل التي تتولى إعاشة كل التنظيم القرابي تقري ًبا سواء
على مستوى القبيلة أو على مستوى األسرة ،ثم يأيت جيل الصغار الذين تتم

تنش��ئتهم اجتماع ًّيا وثقاف ًّيا وفق منظومات قيم الثقافة العربية حتى يصبحوا

أعض��اء صالحين يف التنظيم القبلي ،يضاف إلى ذلك أن هؤالء الصغار يتم
إعداده��م إما للقيام باألعمال الحرفية من��ذ الصغر ،أو ينخرطون يف النظام

التعليم��ي ،ثم يتحركون بعد ذلك عرب التنظي��م الجيلي القرابي حتى قمته،
ليحاف��ظ على اس��تمراره يف الوجود ،وبرغم وجود العائ�لات المركبة إلى
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جانب األس��رة الممتدة فإن األس��رة النووية تعد أصغر الوحدات القرابية،
وه��ي النمط الذي انتهى إليه التطور العائلي ،والذي أصبح س��ائدً ا اآلن يف

المجتمعات المتقدمة أو السياقات الحضرية للمجتمع.

وكما أن للتنظيم القرابي بناء فإن له وظائف كذلك ،فإذا اتضح لنا أن

بناء النسق القرابي يتشكل من مكانات أو مكونات ثالثة أبعاد ،فإننا يف هذه
الفقرة نحاول التعرف على الوظائف التي يمكن أن يؤديها نس��ق القرابة يف

بن��اء المجتمع ،وتتمث��ل الوظيفة األولى يف أن النس��ق القرابي يؤدي وظيفة
الضب��ط االجتماع��ي للمجتمع حي��ث يؤدي هذه الوظيفة م��ن خالل ثالثة

أبع��اد أساس��ية ،البعد األول يتمثل يف أن يحافظ النس��ق القرابي على تراث

المجتمع وثقافته ،ويسعى إلى تفعيلها من خالل عملية التنشئة االجتماعية،
بينما نجد أن النس��ق القرابي يحافظ على ال�تراث والثقافة ،البعد الثاين من
خ�لال ضبط التفاعل االجتماعي بالنظ��ر إليه ،ويف ذات الوقت إعادة إنتاج

الثقافة والرتاث من خالل هذا التفاعل االجتماعي ،وبذلك يحافظ النس��ق

قادرا على توجيه سلوكيات البشر يف
القرابي على الرتاث متجد ًدا ،ويكون ً

المجتم��ع ،بينما يعمل من خالل البعد الثالث باتج��اه التأكيد على الرتاث
والثقافة باعتبارها مرجعية للحكم على السلوك ،بخاصة السلوك الذي قد

ينح��رف بعيدً ا ع��ن مضامين الرتاث ،حتى ُيبقي علي��ه نق ًّيا وفاعلاً  ،وتنجح
التنظيم��ات القرابي��ة يف الحف��اظ على الدي��ن والرتاث والثقاف��ة من خالل
عملية التنش��ئة االجتماعية ،وذلك باعتبار أن اإلنسان يعتمد على الجماعة
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القرابي��ة اقتصاد ًّي��ا وعاطف ًّي��ا ،فم��ن الناحي��ة االقتصادية نج��د أن الجماعة
القرابي��ة ه��ي التي توفر إش��باع الحاجات األساس��ية لإلنس��ان ،بخاصة يف

الس��ياق الريفي ونصف الحضري نسب ًّيا وبعض من أسر السياق الحضري،

وه��و يعتمد على الجماعة القرابية عاطف ًّي��ا؛ ألن الجماعة القرابية هي التي
تمنح الشخص مكانته؛ لكوهنا التي تشكل عزوته ،ولذلك فهو خاضع لها،
فه��ي التي تدربه على قيم الدين والرتاث والثقافة من خالل عملية التنش��ئة

االجتماعية.

َ
التعاون بين
وتتمث��ل الوظيف��ة الثانية للجماع��ة القرابية يف أهنا تؤك��د

أفرادها؛ لكوهنم يقودون نوعية حياة مشرتكة ،حيث يشمل التعاون مجاالت
كثيرة ،فهناك التعاون االقتصادي حيث القبيلة أو المعشر أو العشيرة تعمل

يف س��ياق البداوة باتجاه الحفاظ على تنمية الموارد االقتصادية س��واء فيما
يتعل��ق بتنمية م��وارد المياه أو الرعي والكأل والحي��وان ،أما يف الريف فإننا

نج��د أن البدن��ة يتع��اون أفرادها فيما يتعل��ق بكافة العملي��ات االقتصادية،

حي��ث نجد أن ش��باب العائ�لات يقوم��ون بجهود مش�تركة س��واء يف بذر
الب��ذور أو الحص��اد أو مختل��ف العمليات الزراعية األخ��رى ،يضاف إلى

ذلك التعاون بين أعضاء الجماعة فيما يتعلق بقضايا ومشكالت المجتمع
المحلي؛ إذ تشكل الجماعة القرابية سواء يف الريف أو البادية وحدة سياسية

تق��وم على مصالح أفرادها ،وتعمل جماع ًّيا باتج��اه حماية هذه المصالح،
وهناك دراس��ات تؤكد أن فعال كالثأر هو فعل قبل��ي أو عائلي وليس فرد ًّيا
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باألس��اس؛ ألنه يعمل على حفظ التوازن بين الوح��دات القرابية ،ومن ثم

يقلص احتم��ال اعتداء األفراد بعضهم على بعض؛ ألن هذا الفعل الفردي
قد يدفع بالقبيلة أو البدنة أو العائلة إلى س��احة الصراع مع قبيلة أو جماعة

قرابية أخرى.

يض��اف إلى ذل��ك أن القبيلة أو البدن��ة ،أو الوح��دات القرابية األقل

كالفخذ أو العش��يرة أو المعش��ر أو حتى العائلة الممتدة تس��تند يف تفاعلها
إلى قاعدة العون المتبادل؛ حيث تصبح العالقات االجتماعية واالقتصادية

والش��خصية داخل الوح��دة القرابية أكثر كثافة ،ومن ثم تزيد من تماس��ك

الوح��دة القرابية ،وقد يكون العون المتب��ادل يف المجال االقتصادي حيث
نجد أن هناك تبادلاً يف الجوانب االقتصادية س��واء فيما يتعلق بطاقة العمل
كالتع��اون يف عمليات الزراع��ة والحصاد أو تبادل الم��واد الغذائية ،حينما

تس��اعد عائل�� ٌة عائل�� ًة أخ��رى داخل الس��ياق القراب��ي ،وهو ما ت��رده عليها
الجماعة التي حصلت على العون حينما يتيس��ر ذلك .كذلك تأكيد الزواج
الداخلي من الناحية االجتماعية وكشكل من أشكال التعاون؛ حفا ًظا على

ث��روة الجماعة القرابية من ناحي��ة ،وتكثي ًفا للعالقات االجتماعية والقرابية
الت��ي تنعك��س على تماس��كها من ناحية ثاني��ة ،يضاف إلى ذل��ك االعتماد

المتب��ادل بين أعضاء الجماع��ة القرابية للدفاع المش�ترك عن مصالحها يف

حالة تعرضها لالعتداء عليها.
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 .3منظورات القرابة ومفاهيمها:
اهتمت الدراسات األنثروبولوجية بدراس��ة القرابة ،باعتبارها شبكة

العالق��ات الت��ي تؤكد تماس��ك المجتمع وكليت��ه ،وإذا كانت الدراس��ات

األنثروبولوجية قد ركزت بالبحث والدراس��ة عل��ى المجتمعات البدائية،

ف��إن التأكيد قد اس��تمر عل��ى دور القرابة يف المجتمع��ات األولية والبدوية
والريفية ،حيث ظل نسق القرابة يلعب هذا الدور المحوري ،ويعترب االتجاه

التط��وري واالتج��اه الوظيفي هما أب��رز االتجاهات النظري��ة التي اهتمت
بدراس��ة هذه المجتمعات وبالنس��ق القرابي باعتباره النس��ق المحوري يف

هذه المجتمعات ،وإذا كان االتجاه التطوري ينقسم إلى قسمين :التطورية
الكلي��ة الت��ي هتتم بدراس��ة بناء المجتم��ع يف كليته ،ومن ثم تدرس النس��ق

القراب��ي كأحد مكونات هذه الكلية ،يتطور بتطور بناء المجتمع يف مراحله

المتتابعة ،فإن االتجاه التطوري الجزئي ركز باألساس على النسق القرابي
وح��ده باعتباره يتط��ور يف بنائه وعملياته عرب المراح��ل المتتابعة ،فقد رأى

أن النس��ق القرابي يتطور من حالة المش��اعية البدائية إلى الزواج الجماعي
إل��ى العائل��ة األمومية إل��ى العائل��ة األبوية ،يت��وازى مع ذل��ك التكوينات
القرابية األش��مل التي تشكل مرجعية لهذا الزواج أو أشكال العائلة ،وهي

القبيلة والفخذ والعش��يرة وحتى العائالت الممت��دة ،كما أكد هذا االتجاه

أن القراب��ة تنتقل يف كل مرحل��ة إلى المرحلة التي تليها تاركة وراءها بعض
العناصر من المرحلة السابقة التي ما تزال قائمة يف المرحلة التالية ،كالمهر
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ال��ذي كان يدف��ع ثمنًا للع��روس ،وهو الذي يجس��ده التعبي��ر باإلنجليزية
أساس��ا لزواج السورورا ،حيث كان
 ،Bride Priceكما أنه الذي ش��كل ً
ال��زوج يتزوج أخت زوجته التي توفيت ،كن��وع من التعويض مقابل الثمن

-المهر -الذي دفعه.

غي��ر أنه يف أعق��اب انس��حاب االتجاه التط��وري بس��بب االنتقادات

التي وجهت إليه ،ولكونه يعتمد يف غالبية أفكاره على ما يمكن أن يس��مى

التاريخ الظني واالفرتاض��ي يف فهمه لمختلف الوقائع االجتماعية ،بحيث

دفع��ت ه��ذه االنتقادات إلى ظهور م��ا يمكن أن يس��مى باالتجاه الوظيفي
ال��ذي يعتمد على الدراس��ة المعاصرة التي تس��تند للمالحظة والمالحظة

بالمشاركة واالستعانة باإلخباريين وبالمنهج الجينالوجي يف دراسة القرابة

يف أوضاعها الحالية.

يف هذا اإلطار ظهرت الوظيفية الكلية أو الش��املة ،وهي التي تدرس

النس��ق القراب��ي يف عمليات��ه األساس��ية وتكويناته الداخلي��ة ووظائف هذه

المكون��ات والعمليات يف نس��ق القراب��ة ككل ،ذلك باإلضافة إلى دراس��ة
وظائف القرابة بالنسبة لبناء المجتمع ،ولقد درست الوظيفية الكلية القرابة

يف ه��ذا اإلط��ار على ثالثة مس��تويات :عالق��ة القرابة بتحقيق اإلش��باعات
الفردي��ة ،ثم عالق��ة القرابة بالنظم االجتماعية األخ��رى ،إضافة إلى عالقة

القراب��ة ببن��اء المجتمع ككل؛ حي��ث يتجه األداء الوظيف��ي ألي وحدة إلى
بن��اء المجتمع ككل ،ذل��ك بخالف الوظيفية الجزئي��ة التي تدرس الوحدة
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القرابية األصغر كالعائلة واألس��رة من الداخل ،أي تدرس��ها باعتبارها كال
لتحدد مكوناهتا األساسية ،ثم العمليات األساسية للعائلة أو األسرة ،ابتداء
م��ن الخربة إلى الزواج إلى اإلنجاب والتنش��ئة االجتماعي��ة ،وقيادة نوعية

الحياة العائلية أو األسرية ،حيث تدرس الوظيفية الجزئية وظيفة كل عنصر
من هذه العناصر يف بناء العائلة أو األس��رة إضاف��ة إلى الوظيفة التي تؤديها

كل عملية من العمليات يف ذات بناء األسرة أو العائلة.

دورا
اس��تنا ًدا إلى ذلك يؤكد علماء األنثروبولوجي��ا أن القرابة تلعب ً

محور ًّي��ا يف بناء المجتمعات ذات التنظيم القبلي ،وهي تس��تمد محوريتها
بأهنا تلعب ذات الدور الذي يلعبه النس��ق السياس��ي يف المجتمعات النامية
والنس��ق االقتص��ادي يف المجتمع��ات المتقدمة باعتبار دور هذه األنس��اق
يف األبني��ة المختلف��ة يف تحقي��ق التكام��ل االجتماعي ،وإذا كان��ت النظرية

التطورية التي أرسى أسسها لويس مورجان وباخوفن من خالل دراستهما

للقراب��ة ودوره��ا يف ه��ذه المجتمعات ،فإنن��ا نجد أن ه��ذه النظرية وقعت

يف أخط��اء منهجي��ة واضحة أبرزها أهن��ا وقعت أس��يرة االفرتاضات القبلية
الت��ي ترى اس��تنا ًدا إليه��ا أن التطور ه��و المبدأ الذي يس��يطر على مختلف

التكوين��ات االجتماعية ومن بينها القراب��ة ،باإلضافة إلى أهنا ارتكبت خطأ
حينم��ا اعتم��دت عل��ى الربهن��ة االنتقائية ،وه��ي الربهنة الت��ي تذهب إلى
اختي��ار الوقائع المعاصرة أو التاريخية التي تؤكد هذه االفرتاضات الظنية،

وذل��ك حت��ى تدع��م وجهة نظره��ا ،وإذا كان��ت الوظيفية ق��د ظهرت على
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أنق��اض المذهب التطوري فإننا نجدها لم ترفض التاريخ ،ولكنها رفضت
ونظرا لع��دم وجود الوثائق المتعلقة هبذه
التاريخ الظني يف دراس��ة القرابة؛ ً
المجتمعات فإهنا لجأت إلى الدراسة المتزامنة للقرابة ،وهي الدراسة التي

تؤك��د أن كل عنصر من عناصر القرابة يؤدي وظيفة س��واء بالنس��بة لنس��ق

القرابة أو بالنسبة لبناء المجتمع ككل ،غير أهنا ارتكبت خطأ منهج ًّيا حينما
افرتض��ت أن كل مك��ون من مكون��ات المجتمع له وظيف��ة إيجابية لصالح

اس��تمرار المجتمع ،وإذا كان األمر على هذا النحو فإن ذلك يعني أن البناء

االجتماعي والنس��ق القرابي يظل كما ه��و يف مختلف مراحل التاريخ دون
تغيي��ر ،وذل��ك يتناق��ض مع س��نة الوجود ،حي��ث أهمل االتج��اه الوظيفي

مفهوم الوظائف المعوقة  Dysfunctionباعتبارها المدخل لفهم التغير
االجتماعي ،وهو التصحيح الذي قامت به الوظيفية المحدثة على يد عالم

االجتماع روبرت ميرتون.

فهما دقي ًقا فإنه من الضروري أن
وحتى نس��تطيع فهم النس��ق القرابي ً

نتن��اول رموزه ومفهوماته أو مصطلحاته بالبحث والتحليل ،وذلك باعتبار

أن ه��ذه المفاهي��م والمصطلحات ه��ي أول ما يواجه الباح��ث الذي يقوم
بتحليل النسق القرابي ،ثم إهنا تشير أو ترمز للعناصر الواقعية لهذا النسق.

ويكشف تأمل مفاهيم ومصطلحات القرابة عن تضمنها لثالثة أنواع

م��ن المصطلح��ات :المصطلحات المح��ددة ،والمصطلح��ات الوصفية،
والمصطلح��ات التصنيفي��ة ،وفيم��ا يتعل��ق بالمصطلحات المح��ددة فإهنا
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بحكم طبيعتها تطلق على عناصر أو مكونات بعينها يف بناء النس��ق القرابي
مث��ل كلمة أس��رة أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج��ة أو ابن ،بحيث نجد
أن هذه المصطلحات تش��ير إلى هذه العناصر أو المتغيرات وال تس��تخدم

مجازا
لغي��ره ،فهي مفاهيم أكثر التصا ًقا أو ارتبا ًطا بمتغيراهتا ،وال تطلق إال
ً

واضحا ومحد ًدا تمام
أو استعارة على غيرها ،حيث يتضمن كل منها معنى
ً
التحديد؛ ولذلك فإهنا ُتعرف باسم المصطلحات المحددة ،ومن الواضح
أن ه��ذه المفاهي��م أو المصطلحات هي المصطلحات المحورية يف نس��ق

القراب��ة إضاف��ة إلى أهنا تس��تخدم بش��كل أو بآخر يف تش��كيل مصطلحات
القراب��ة م��ن الفئات األخ��رى وه��ي المصطلح��ات الوصفي��ة والتصنيفية
األكثر تعقيدً ا.

وتشكل المصطلحات الوصفية للقرابة النمط الثاين من المصطلحات،

ويف األنس��اق القرابية التي تش��كل المصطلحات الوصفي��ة بنيتها الرمزية،
نجد أن هناك مس��تويين لالس��تفادة م��ن المصطلحات :المس��توى األول:

ويضم المصطلحات التي تطلق على األقارب من الدرجة األولى والثانية،
وهي عادة مصطلحات ذات طبيعة محددة مثل العم والخال ،غير أن هناك

باإلضافة إلى ذلك جملة من المصطلحات الوصفية ذات الطبيعة المركبة،
وأن ه��ذه الطبيعة تكون يف العادة من عدة مس��تويات :المس��توى المادي:

وهو المس��توى الذي يحتوي على مصطلحين محددين ،يشير اجتماعهما
إل��ى عالقة قرابية محددة مثل بنت األخت أو بنت األخ ،على خالف ذلك
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نج��د مصطلحات أخرى أكث��ر تركي ًبا مثل ابن أخ��ت األب أو بنت ابن أخ
أم األم ،حي��ث نجد أن��ه كلما كان ع��دد المصطلحات الت��ي تدخل يف بناء

المصطل��ح المركب مح��دو ًدا كلما كانت العالقة قريب��ة وواضحة ،وعلى

العكس من ذلك كلما كانت المصطلحات المحددة التي تدخل يف وصف
ه��ذه العالق��ة أكثر ،كانت القرابة بين األنا والش��خص المقصود باإلش��ارة

أو الرم��ز بواس��طة المصطل��ح القراب��ي بعيدة ،وم��ن الطبيع��ي أن يربز هذا

النس��ق من المصطلحات القرابية صعوبات أكثر بالنسبة لألشخاص الذين
لم يس��تخدموا هذا النس��ق من المصطلحات؛ لذلك يت��م اللجوء عادة إلى
مجموعة من الرموز التي تش��ير إلى هذه المصطلحات حتى تيسر التفاعل

يف الحياة اليومية حسبما يؤكد عالم األنثروبولوجيا راد كليف براون.

ويمك��ن أن تتباين أنس��اق المصطلح��ات القرابية الوصفية بحس��ب

الس��ياق االجتماع��ي ،فف��ي حي��ن أنن��ا نج��د المصطلح��ات الوصفي��ة أو
المحددة ذات طبيعة تصنيفية ،كما يف بعض األنساق القرابية المتقدمة كما

هو الحال يف المجتمع اإلنكليزي حيث يطلق مصطلح  Uncleلكي يشير

إل��ى العم والخال يف نفس الوقت ،إضافة إلى األش��خاص الذين يش��غلون
نف��س المكانة بالنس��بة لألنا ،نجد أن��ه يوجد يف العالم العربي نس��ق متقدم

م��ن المصطلح��ات الوصفية ،كتطوير نس��ق القرابة لبع��ض المصطلحات
المحددة ،كالعم والخال والعم��ة والخالة ،وهي مصطلحات قرابية تحدد

نوع العالق��ة بدقة ،ذلك باإلضافة إلى بع��ض المصطلحات الوصفية التي
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تص��ف العالقة بدق��ة كابن األخت وابن األخ وابن الع��م وابن الخال وابن
الخال��ة؛ حيث إن هذه المصطلحات تش��ير بدقة إل��ى عالقات ذات طبيعة
وتطورا من نظائرها يف بعض
محددة ،وهي بذل��ك مصطلحات أكثر تقد ًما
ً

مصطلحا واحدً ا لكي يشير إلى عدد
المجتمعات المتقدمة ،التي تس��تخدم
ً

كبير من األفراد ذوي العالقات المختلفة باألنا ،مثال على ذلك تشير كلمة
 Cousinيف اللغ��ة اإلنجليزي��ة إلى ع��دد كبير من األش��خاص المختلفين
م��ن حي��ث عالقتهم القرابية باألنا؛ لكوهنا تش��ير مثال إل��ى كل أبناء وبنات

العمومة أو الخؤولة.

ويش��كل نس��ق مصطلح��ات القراب��ة التصنيفي��ة الن��وع الثال��ث م��ن

المصطلحات القرابية ،وهي تنتشر بين القبائل البدائية التي لم تقطع شو ًطا
عل��ى طري��ق التط��ور ،ويف نطاق هذه األنس��اق يس��تخدم مصطل��ح القرابة
الواحد؛ لكي يشير إلى عدد من األشخاص الذين يرتبطون بعالقات قرابية

متنوع��ة باألنا الذي يس��تخدم ه��ذا المصطلح ،وتتمثل الخاصية الرئيس��ية

التي تميز مصطلحات القرابة التصنيفية يف أن المصطلح يس��تخدم لإلشارة

إل��ى األقارب الذين يرتبطون بعضهم ببع��ض بروابط قرابية يف نفس الخط
الطولي أو الرأس��ي ،أي األصول والفروع بالنسبة للشخص ،كما يستخدم

ذات المصطلح للحواش��ي بحيث إن المصطلح الواحد يطلق على جميع
األش��خاص الذين ينتمون إل��ى جيل واحد بغض النظر ع��ن مدى قرابتهم

الفعلية لذلك الشخص.
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واستنا ًدا إلى ذلك نجد كلمة أب تطلق على العم من الدرجة األولى

أيضا على الخالة
والدرجة الثانية والثالثة على السواء ،كما أن كلمة أم تطلق ً

وعلى زوجات األعمام المختلفين بغض النظر عن درجة األمومة ،كما أن
أوالد األعمام على اختالف درجات قرابتهم لش��خص األنا يعتربون إخوة

وأخ��وات ،بينما أبناؤه��م جمي ًعا وأبناء اإلخوة يعتربون أبناء للش��خص أو
بنات له ،بحيث يطبق هذا المبدأ التصنيفي على مختلف األقارب.

وتتمث��ل الخاصي��ة األساس��ية لهذا النس��ق التصنيفي كما يؤكد س��ير

«هنري مين» يف أنه يستحضر أمام إدراكك العقلي عد ًدا هائال من األقارب
دفع��ة واحدة ،مقارنة بما يتيحه النس��ق الوصفي المح��دد والحديث الذي

نعتاد عليه ،ذلك يعني أن المصطلحات التصنيفية تش��كل يف أساسها نظاما
ييسر تأس��يس أو بناء نطاق واسع أو شامل من العالقات التي يستوعبها أو

يشير إليها المصطلح القرابي دفعة واحدة ،وتشير القاعدة األساسية يف هذا
النسق إلى تضمين قريبين أو أكثر يف نفس الفئة التي يشير إليها المصطلح،

واضحا يف س��لوك األنا نحوهم أو العالقة هبم،
بحي��ث يفرض ذلك تماثال
ً
وعل��ى العكس من ذلك فإن وضع قريبين يف فئات مختلفة يتضمن اختال ًفا
واضح��ا يف الس��لوك المعت��اد أو العالقات االجتماعية معه��م ،غير أن هذا
ً
النس��ق من المصطلحات يواجه أحيانًا بعض المش��كالت بسبب التجميع
التصنيف��ي لألقارب ،حي��ث يظهر يف داخ��ل كل جماعة مي��ل واضح نحو

صياغة تمييزات ضرورية بين األق��ارب القريبين والبعيدين المتضمنين يف
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نف��س الفئة التي يش��ير إليه��ا المصطلح ،مثال على ذلك أنن��ا نجد أن هناك

من بين الرجال الذين يش��ير إليه��م مصطلح أب  Fatherواحدً ا هو األب

البيولوج��ي أو الحقيق��ي لألن��ا ،ثم يأيت بع��د ذلك إخ��وة األب أو األعمام
م��ن حيث حميمي��ة العالقة باألنا ،ثم ي��أيت بعد ذلك أبناء وبن��ات العمومة

والخؤول��ة المتوازيين مع األنا من نفس الدرجة القرابية ،وعلى هذا النحو
يتحدد س��لوك واتجاه الشخص نحو قريب معين ببعدين ،األول :موقفه يف
الفئة التصنيفية التي يش��ير إليها المصطلح التصنيفي بالنسبة لألنا ،والثاين:

مس��افة العالقة القرابية ودرجة حميميتها بين الشخص المعني واألنا ،وهو
األم��ر الذي يعني تباين س��لوك األنا من حيث ش��دة وق��وة العالقة القرابية

تجاه األقارب من الفئة التصنيفية.

 .4نسق القرابة وأنساق المجتمع المحلي:

يع��د النس��ق القرابي أب��رز أنس��اق المجتم��ع المحلي ،وم��ن ثم من

الطبيع��ي أن تك��ون ل��ه عالق��ة متبادلة مع كل نس��ق من هذه األنس��اق التي

تش��كل يف مجموعها بناء المجتمع المحلي ،ويف هذه الفقرة سوف نعرض
لدور النس��ق القرابي بالنس��بة لكل نس��ق من األنس��اق ،وتع��د العالقة بين

النس��ق القرابي ونس��ق الثقافة والقيم أبرز هذه العالقات؛ إذ نجد أن النسق

القراب��ي يق��وم بنقل الرتاث الثقايف ومنظومات القي��م من جيل إلى آخر من

خ�لال عملي��ة التنش��ئة االجتماعي��ة التي تقوم هبا األس��رة كأح��د وحدات
النس��ق القرابي بالنس��بة ألطفالها ،ذلك باإلضافة إلى النسق القرابي الذي
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يق��وم من خالل أعضائه بعملي��ة الضبط االجتماعي والس��يطرة على أفراد

المجتم��ع بالنظر إلى المعايير المش��تقة من نس��ق الثقاف��ة والقيم ،ويف هذه
الحالة فإن النس��ق القرابي يس��يطر على أعضائه من خالل بعدين رئيسيين:
األول :منظوم��ة القيم التي تش��كل ضمي��ر الفرد الداخل��ي .والثاين :كوهنا

تراقب س��لوكه بالنظ��ر إلى هذه المعايير المش��تقة من نس��ق الثقافة والقيم
والقائمة يف الس��ياق االجتماعي ،وهذا األم��ر إذا تحقق فإنه يصبح مدخال

لالستقرار االجتماعي.

وللنس��ق القرابي عالقة بالنس��ق السياس��ي كذلك ،وذلك من خالل

أبعاد عديدة ،ويتمثل البعد األول للتداخل بين النس��ق القرابي والسياس��ي
يف الرتتيب المتدرج للوحدات القرابية س��واء كانت قبائل أو بدنات بالنظر
إلى بعضها ،وذلك على أس��اس القوة التي تمتلكها ،سواء كانت هذه القوة

ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ،بحيث نجد أن حفاظ كل وحدة
دورا أساس ًّيا يف تحقيق
قرابية على مكانتها يف هذا التدرج من شأنه أن يلعب ً

االس��تقرار االجتماعي والسياس��ي ،ويتمثل البعد الث��اين يف أن هناك بعض

الحاالت التي يؤدي فيها توازن القوى بين القبائل إلى تأكيد آليات الضبط

االجتماع��ي ،وكذلك االس��تقرار االجتماعي ،مثال على ذل��ك أنه إذا كان
المجتم��ع المحلي تؤك��د ثقافته على الثأر فإننا نجد أن هناك عدم إقدام أي
وح��دة قرابية على اإلض��رار بأخرى؛ ألن ذلك قد يؤدي إلى تفجر أحداث
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الث��أر بينهم��ا ،وهو ما يعني أن مراعاة هذا التوازن يس��اعد على االس��تقرار

االجتماعي ،بل والتعاون بين الجماعات القرابية بعضها مع بعض.

باإلضافة إلى ذلك فإن للنس��ق القرابي عالقة بالنس��ق االقتصادي يف

المجتمع حيث يتجلى ذلك من خالل مظاهر عديدة ،أول هذه المظاهر أن

هناك تكامال بين الوحدات القرابية العاملة بالرعي أو الزراعة ،وبين القبائل
الت��ي تقوم بمختل��ف الحرف يف المجتمع المحل��ي ،كالتكامل بين القبائل

أو البدن��ات العاملة بالزراعة وتلك التي تق��وم باألعمال الحرفية كالنجارة
والح��دادة ،يضاف إلى ذلك أن ثمة تعاونًا بين الوحدات القرابية المختلفة

يف إنجاز كافة العمليات االقتصادية كالقيام بالزراعة أو الرعي أو غير ذلك
م��ن األعم��ال التي تتطل��ب تجميع أكرب قدر م��ن القوى العامل��ة ،كما هي
الح��ال يف فرتات الحصاد وزراعة األرض ،ومن ث��م يقوم نوع من التعاون
المتب��ادل إلنجاز العمليات االقتصادية بص��ورة جماعية ،يضاف إلى ذلك
التع��اون بين مختلف الوح��دات القرابية فيما يتعل��ق باألعمال االقتصادية
العام��ة كحفر ال�ترع وتطهير المص��ارف ومقاومة اآلف��ات واألوبئة حيث

تتع��اون مختلف الوح��دات القرابية يف المجتم��ع المحلي يف الحفاظ على
بنيته االقتصادية.

إلى جانب ذلك هناك تداخل أو تكامل بين النس��ق القرابي والنس��ق

الدين��ي وه��و التكامل الذي يتجلى م��ن خالل إنجاز أعم��ال عديدة ،مثال

على ذلك االش�تراك يف إقامة االحتفاالت والطق��وس الدينية المختلفة أو
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حتى االحتفاالت والممارس��ات التي تس��اعد على إعمال وترس��يخ معاين
وقي��م الجماع��ة بخاصة القي��م والمعاين الديني��ة ،باإلضافة إل��ى ذلك فإن

وحدات النس��ق القرابي تقوم بتنش��ئة أبنائها على المعاين والقيم والمبادئ

الدينية ،بحيث نجد أن النسق القرابي يحافظ على الرتاث الديني للمجتمع؛

ونظرا ألن القرابة تزدهر يف الس��ياقات المحلية ذات الطبيعة التقليدية فإننا
ً

نجد أن المعايير المش��تقة من القيم والمعاين الدينية هي التي تضبط سلوك

البش��ر يف ه��ذه المجتمعات بحيث نج��د أن الدين بمعاني��ه ومبادئه حاضر
بص��ورة واضحة يف مختلف جوانب حي��اة المجتمع المحلي والجماعات
أو الوحدات القرابية التي توجد يف إطاره.

باإلضافة إلى ذلك فإننا نجد أن لنس��ق القرابة عالقة بأنس��اق الضبط

والسيطرة يف المجتمع ،حيث نجد أن لبناء الضبط والسيطرة جوانب قرابية
عدي��دة ،فم��ن ناحية نج��د أن كبار الس��ن يف المجتمع هم الذين يش��كلون

مرجعي��ة الضب��ط االجتماعي يف المجتم��ع المحلي باعتبار أن كبار الس��ن
يش��كلون مكانة عالي��ة يف بناء الوح��دات القرابية ،إلى جان��ب ما يحملونه

بداخله��م من قيم وأع��راف ومعاين الضبط االجتماع��ي؛ تأكيدً ا لذلك فإن

المجال��س العرفي��ة التي تتش��كل من كبار الس��ن وذوي المكان��ات العالية
يف القبائ��ل ه��م الذين يتولون ف��ض المنازع��ات التي قد تنش��أ بين أعضاء

القبيلة الواحدة ،أو تنشأ بين أعضاء مختلف القبائل ،ويف كل األحوال فإن

أحكامها تتدرج من البس��اطة إلى الشدة بحسب طبيعة الجرم الذي ارتكبه
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الشخص ،هذا إلى جانب أن العقوبات التي تفرضها هذه المجالس العرفية
ذات المرجعية القرابية أحكامها نافذة ال رجعة فيها.

 .5مشكالت األسرة في عالقتها باألقارب:
يتضح مما س��بق أن القرابة تشكل بيئة حاضنة لألسرة ،ولذلك تشعر

األس��رة يف المجتمعات التقليدية أهن��ا محاطة بكثير م��ن العالقات الدافئة
الت��ي تعينه��ا يف االس��تمرار يف الوجود ،ب��ل والتغلب على م��ا يواجهها من

تناقضا أساس ًّيا بين
مش��كالت بس��بب العالقات القرابية التي تتضمن عادة
ً

اإليثارية والغيرية التي تفرتضها العالقات القرابية وبين المصلحة واألنانية
الت��ي يتص��ف هبا أي عضو يف القراب��ة يف مواجهة األق��ارب اآلخرين ،مثال

عل��ى ذلك أن ال��زواج الداخلي داخ��ل الجماعة القرابية م��ن المحتمل أن

يفجر مش��كالت كثي��رة أبرزها أنه إذا لم يحدث تكي��ف بين الزوجين ،فإن
ذلك س��وف يؤدي إلى تفجر الصراع على الس��احة األسرية لينتقل منه إلى
الس��احة القرابية؛ لذلك هتتم الفق��رة التالية بالتعرف على طبيعة المش��كلة

المتعلق��ة بالقراب��ة وبمكانة األس��رة على س��احتها ،وكذل��ك الحلول التي

يمكن أن توضع لهذه المشكالت.
أ .احلسد بني األقارب:

من أهم مش��كالت األس��رة يف عالقتها باألقارب الحسد حيث يكثر

الحس��د بين األقارب ويقل يف غيرهم؛ ألن أصل الحس��د هو التزاحم على
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غرض واحد ...بمعنى أن الحس��د يكثر بين األقوام الذين تجمعهم روابط

يجتمعون بس��ببها يف س��احة قرابية واحدة ،حيث تتوارد النفس على ما عند
اآلخرين من النعم واألغراض المفقودة عنده ،فإذا نقصت من عنده النعمة

التي لصاحبه أبغضه وثبت الحقد يف قلبه وكره له وجود النعم عنده.

والواق��ع المش��اهد يثب��ت أنه طالم��ا ال توج��د رابطة بين ش��خصين

مختلفي��ن يف بلدي��ن نائيين فإنه م��ن األرجح أن ال يكون بينهما محاس��دة،
وكذلك فإنه إذا تجاورا يف مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد فإن أسباب

التنافر والتباغض والتحاس��د س��وف تكون متوفرة؛ ألن بداية التحاسد هو

التنافر والتباغض ومنه تثور بقية أسباب الحسد؛ ولذلك ترى التاجر يحسد

التاجر ،بل اإلس��كايف يحس��د اإلس��كايف ،ويحس��د الرجل أخاه وابن أخيه

أكثر مما يحس��د األجانب ،والمرأة تحسد ضرهتا أكثر مما تحسد أم الزوج
وابنته ،وتوضح نظرية التزاحم على المقاصد أسباب ذلك ،إذن فالتحاسد

يق��ع عند التزاحم على مقصود واحد وغ��رض واحد ،والغرض الواحد ال
يجتمع بين متباعدين بل متقاربين.

((
َاج ُشواَ ،ولاَ
اسدُ واَ ،ولاَ َتن َ
الحل :االلتزام بقول رسول اهلل ﷺ :لاَ ت ََح َ
��ض ،وكُونُوا ِعباد اهلل ِ
َ َ
��رواَ ،ولاَ َيبِ ْع َب ْع ُضك ُْم َع َلى َب ْي ِع َب ْع ٍ َ
َت َبا َغ ُض��واَ ،ولاَ تَدَ ا َب ُ
��لم َأ ُخو ا ْلـمس ِ
ِ
��لمِ ،لاَ َي ْظ ِل ُم ُه َولاَ َيخْ ُذ ُل ُهَ ،ولاَ َي ْح ِق ُره))((( ،وأن
ُ ْ
إِ ْخ َوانًا ،ا ْل ُـم ْس ُ

ِ ِ
احتِ َق ِ
الص َل ِة َوالآْ َد ِ
اب َت ْح ِر ِ
ار ِه،
يم ُظ ْل ِم ا ْل ُـم ْس��لِ ِم َو َخ ْذل��ه َو ْ
ابَ ،ب ُ
��ر َو ِّ
((( أخرجه مس��لم ،كتاب ا ْلبِ ِّ
َو َدمِ ِهَ ،و ِع ْر ِض ِهَ ،و َمال ِ ِه ،رقم .2564
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تعمل أجهزة تش��كيل الوعي العام على نشر قيم التواد والرتاحم والتضامن

بي��ن األقارب؛ فعل��ى اإلع�لام أن يهتم ببث ه��ذه القيم بحيث تنتش��ر بين
األقارب مش��اعر أهنم يشكلون وحدة واحدة ،وأن تضامنهم سوف يساعد

بعضا ،وأن الق��وي منهم عليه أن يعمل على مس��اعدة
عل��ى دعم بعضه��م ً
الضعيف ،ثم يأيت من بعد ذلك دور األس��رة التي ينبغي عليها أن تعمل من
خالل التنش��ئة االجتماعي��ة على توضيح أن االرتب��اط باألقارب والرتاحم

معهم هو تحقيق لرضاء اهلل فيشب األبناء على تراحم مع أبويهم وأقارهبم،
باإلضافة إلى ذلك من الضروري أن يلعب خطيب المس��جد وعالم الدين

دورا يف ه��ذا الصدد بأن يوض��ح أن قيم الرتاحم والت��واد والدعم المتبادل
ً

بين األقارب س��وف يؤدي لرضا اهلل  ودعم األس��رة يف مس��يرة
الحياة ،ثم يأيت من بعد ذلك دور المدرسة التي عليها أن ُتضمن تلك القيم

يف مقرراهتا الدراسية حتى ينمو التلميذ على هذه القيم وتوجه سلوكياته.

ب .تدخل األقارب:

ال شك أننا جمي ًعا محاطون بشبكة من العالقات االجتماعية الممتدة

والمتشعبة ،تش��مل األقارب والمعارف واألصدقاء والزمالء ،ومن خالل

احت��كاك تلك الدوائر االجتماعية بحياة الزوجين ،فإن كل أفرادها غال ًبا ما
يب��دون وجهات نظرهم المختلفة يف حي��اة الزوجين؛ حتى يصبح األزواج
والزوجات مرت ًعا خص ًبا إلسداء اآلراء والنصائح ممن له شأن وممن ليس

له شأن.
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لقد جعل اهلل  العالقة الزوجية أعظم وأس��مى عالقة ،ووصف

الميثاق الزوجي بالميثاق الغليظ ،واعترب أن من أعظم الخبائث أن يتدخل
متدخل فيكدر ما بين الزوجين من صفاء ورحمة((( ،روى أبو داود عن أبي

هري��رة  أن رس��ول اهلل  قال(( :ليس من��ا من خبب امرأة

على زوجها ،أو عبدً ا على سيده))((( ،وروى اإلمام مسلم عن جابر 

أن رسول اهلل  قال(( :إن إبليس يضع عرشه على الماء ،ثم يبعث

س��راياه؛ فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ،يجيء أحدهم فيقول :فعلت كذا
وك��ذا ،فيقول :ما صنعت ش��يئًا ،ث��م يجيء أحدهم فيقول :م��ا تركته حتى
فرقت بينه وبين امرأته ،فيدنيه منه ويقول :نعم أنت ،فيلتزمه))(((.

تأثيرا على الزوجين ه��ي العالقة بين
وأكث��ر العالقات االجتماعي��ة ً

أسريت الزوج والزوجة ،ويف بعض األحيان تنجم المشاكل الزوجية بسبب
التدخ��ل العائل��ي يف ش��ؤون الزوجين ،أو بس��بب س��وء اإلرش��اد العائلي
لهم��ا ،كأن تستش��ير الزوجة أمها يف مش��اكلها الزوجية ،أو يستش��ير الزوج

والدت��ه ،فيش��يران عليهم��ا من خ�لال تجارهبما الش��خصية ،وهي ليس��ت

ناجح��ة بالضرورة ،فينعكس ذلك بالتأكيد على حياة الزوجين ،ذلك يعني
((( يعترب الفقه المالكي إفساد المرأة على زوجها مان ًعا مؤقتًا من موانع الزواج ،وبه أخذ القانون
الكويتي لألحوال الشخصية.
ِ
ِ
ب ا ْم َر َأ ًة َع َلى َز ْوج َها ،رقم .2175
يم ْن َخ َّب َ
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الطالقَ ،ب ٌ
اب ف َ
ان وبعثِهِ
ِ
ِ
((( أخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب ِص َف ِ
الش��ي َط ِ
��ة ا ْل ِق َيا َمة َوا ْل َجنَّة َوالن ِ
اب َت ْح ِر ِ
ََْ
يش َّ ْ
َّارَ ،ب ُ
ِِ ِ
َّاس و َأ َّن مع ك ُِّل إِنْس ٍ
ان َق ِرينًا ،رقم .2813
َس َرا َيا ُه لف ْتنَة الن ِ َ َ َ
َ
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أن تدخل األقارب يف ش��ؤون الزوجين الش��خصية ُيش ِّكل مشكلة حقيقية؛

ألن كلاًّ م��ن الزوجي��ن ينحاز ألهله ،والخطر أن يص��ل األمر إلى أن تتخذ
أم الزوج��ة موقف العدو الذي يق��ف بالمرصاد لزوج ابنتها أو زوجة ابنها،
وتتصيد األخطاء وتستغلها يف سبيل تعكير صفو الحياة الزوجية ،وال يزال

بع��ض األقارب ال يهضمون فكرة أن الرجل عندما يتزوج يصبح كل والئه
أمرا صع ًبا ،مما يوجب أن
لزوجته وأسرته الجديدة ،ويجدون هذا التوافق ً
يتعاون الزوجان يف وضع حدود وإطار صحي للعالقات مع األقارب(((.

ويختل��ف تدخل اآلباء واألمهات الس��لبي يف حي��اة الزوجين ،فبينما

يكون تدخل اآلباء يف الغالب مدفو ًعا بتأثر من كالم األمهات يكون تدخلهم

الف��ردي قليلاً نس��ب ًّيا ،أم��ا َت ُّ
دخل األمهات الس��لبي فه��و يف األعم األغلب
المش��كلة الك�برى ،وهو الذي يس��بب العدي��د من المش��كالت للزوجين
بس��بب التأثير المباش��ر لكل من أم الزوج وأم الزوجة على حياة الزوجين،

ناجما عن شعورها أن زوجة
فالتدخل الس��لبي ألم الزوج يكون يف الغالب ً
ابنها قد س��لبت منها حقها يف ابنها ال��ذي كان يعيش يف كنفها ويقضي معها
الوق��ت الطويل ويبادلها المش��اعر والعواطف ،ثم أتت زوجته فس��يطرت

على اهتمامه ومش��اعره وفازت بالنصيب األكرب منه؛ حيث إن من الطبيعي
أن يقل اهتمام االبن بأمه ولو بصورة ضئيلة بعد الزواج ،وتزداد المش��كلة

تعقي��دً ا إذا كان ه��ذا االبن هو ابنه��ا الوحيد ،ومن َثم فليس لها من س�لاح
((( محمد محمد بدري :حتى يبقى الحب ص.647
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أمض��ى من أن تتدخل يف ش��ؤون ابنها ،ويصل األم��ر يف بعض األحيان إلى

أن توغ��ر األم صدر ابنها على زوجته بحج��ة النصيحة ،وقد ال يكون ذلك
فكثيرا ما يكون سلوكًا ال إراد ًّيا ُيع ِّبر عن
متعمدً ا من األم،
ً
اإلضرار س��لوكًا َّ

تلك المشاعر السلبية التي يختزهنا العقل الباطن لألم تجاه زوجة ابنها.

أم��ا أ ُّم الزوج��ة فقد تتدخل بش��كل س��لبي يف حياة ابنته��ا انطال ًقا من

ش��عور داخل��ي بأن ابنته��ا ضعيفة وس��اذجة وقليلة الحيل��ة والخربة ،وأهنا
تحتاج إلى من يقف بجوارها ويس��اعدها على نيل حقوقها؛ حيث االبنة يف

الغالب ليس لديها خربة كافية يف الحياة.

ولذل��ك تك��ون األم قلقة للغاية عل��ى ابنتها المتزوجة ومتش��ككة يف

قدرهتا على أن تكون ربة بيت وزوجة ،وفوق ذلك أ ًّما لألوالد؛ فإذا كانت

االبنة مطيعة لزوجها بارة به وحريصة على إرضائه بشتى السبل ،يرتفع قلق
األم إلى الذروة ،وتبدأ يف انتقاد ابنتها بس��بب تسامحها الشديد مع زوجها،

تعوده االعتماد على نفسه ،وال بأس من بعض المناوشات
وتحثها على أن ِّ
الخفيفة التي ال هتدم البيت؛ لكي تظهر له أهنا ليس��ت لقمة س��ائغة يتحكم
فيها كيفما ش��اء ،وم��ن المتعارف علي��ه عالم ًّيا أن العالقة بأه��ل الزوج أو

الزوجة قد تشكل هتديدً ا حقيق ًّيا للزواج السعيد ألن بعض اآلباء يواجهون

صعوب��ة بالغة يف االقتناع بفك��رة زواج أبنائهم وانفصاله��م عنهم؛ ومن َث َّم
فإهنم يتدخلون يف حياة أبنائهم بعد الزواج.
65

دليل األسرة في اإلسالم

وتبدأ المش��اكل مع أهل الزوج أو الزوجة عادة يف الس��نوات األولى

م��ن الزواج ،وقد ال تنته��ي إال بوفاة والدي ال��زوج أو الزوجة ،وحتى بعد
ش��عورا باألس��ى يق��ف عائ ًقا أم��ام العالقة
الوف��اة قد ترتك هذه المش��اكل
ً

الزوجي��ة الس��عيدة((( .وكالمنا هذا ال ينف��ي أن هناك أمه��ات من الطرفين

يك��ون تدخلهن إيجاب ًّيا ،بما يحتويه من النصائح الس��ديدة واآلراء الموفقة
الت��ي تعين س��فينة ال��زواج عل��ى المضي قد ًم��ا يف بحار الحي��اة المتالطمة
األمواج ،ولكن هذا بخالف الغالب مع شديد األسف.

الح��ل :يتحت��م عل��ى الزوجي��ن أن يكونا أكث��ر حكم��ة ،وأال يجعال

أس��رهتما البس��يطة الناش��ئة مرت ًعا لتلقي النصائح من هذا أو ذاك ممن ليس
ل��ه أحيانًا ناق��ة يف الموض��وع وال جم��ل ،وأن يتعلم��ا أن النصيحة ال تؤيت

ثمارها يف الحياة الزوجية إال إذا كانت هناك حاجة إليها ،وأن يدركا أن من
ينصحهما يرى الموضوع من وجهة نظره الش��خصية؛ حتى وإن كان أقرب

أقربائهما مثل األم ،وبالتالي ربما يغيب عنه بعض الجوانب ومن َثم تصير
نصيحته قليلة الفائدة شحيحة األثر .باإلضافة إلى ذلك فإنه من الضروري
إذا كانت الحياة األس��رية تواجه بعض المش��اكل بي��ن الزوجين أن يجلس

الزوجان ويناقش��ا هذه المش��اكل؛ ليصلوا إلى حل لهذه المشكالت؛ فهم
األكثر دراية بتفاصيل أي مشكلة من المشكالت قد يتعرضون لها ،كما أن

عليه��م أن يدرك��وا أن األهل عادة ما يتعاملون معهم بش��كل عاطفي ،ومن
((( حتى يبقى الحب :د .محمد محمد بدري ،ص.529
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ثم ف��كل فريق من األهل يتحيز إلى صاحبه ،س��واء كان الزوج أم الزوجة،
وم��ن ثم فعليهم أن يتصارحا مع بعضهم��ا ،وأن يكونوا على وعي بالتحيز

العاطفي لتدخل األب ،وأن عليهم أن يتحملوه ،وعلى كل من الزوجين أن
يتحمل أهل الطرف اآلخر باعتبارهم أهله ،ويدرك أنه كلما كان يف طوعهم

كثيرا ،ومن
وأكثر تسامحا معهم فإن ذلك من شأنه أن يرضي الطرف اآلخر ً

ثم سوف يعود ذلك بالفائدة على األسرة ودعمها.

باإلضافة إلى ذلك فإنه من الضروري أن يطور الزوجان رؤية مشرتكة

يف عالقتهما باآلخرين من األقارب واألصدقاء ،فيتفق الزوجان منذ البداية
على ش��كل العالقة الصحية التي يريدوهنا سواء مع األقارب أو األصدقاء،
فيحددان شكل العالقة مع األقارب -أقارب الزوج وأقارب الزوجة -من

ُّ
التدخل يف حياهتما،
حيث مواعيد الزيارة ووقتها ،وطبيعة العالقات وحجم
ويح��ددان كذلك ش��كل العالق��ة مع أصدق��اء الزوج والزوج��ة من حيث

الزي��ارات وطبيعتها ومدهتا وأماكن اللق��اءات وغيرها من األمور المتعلقة
باألصدق��اء ،وبعد ذلك يتفق الزوج��ان على جهة ما يرجعون إليها يف حالة
حدوث مش��كلة بينهما ولم يتمكنا من الوصول فيها لحل ُيرضي الطرفين،
وتك��ون هي الجهة الوحي��دة التي َي ِ
عرضون عليها مش��كالهتم الصعبة ،فال

ينبغي بث الش��كوى لمن ال دخل له أو ألطراف متعددة حتى وإن كان من
باب تفريغ شحنة الغضب أو اإلحباط؛ وذلك لكي ال تصبح خصوصيات
مثارا للمناقشات العامة وإبداء اآلراء ممن يحق له التدخل
الحياة الزوجية ً
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عمق الخالفات
وم��ن ال يحق ل��ه التدخل ،فهذه أمور ُتفس��د وال تفي��د ،و ُت ِّ
وأخيرا ال بد أن ُيغ َّلف كل
وتزيد المشاكل تعقيدً ا وال تحل من األمر شي ًئا،
ً

ما سبق بغالف من الحكمة والرشد نكون به متنبهين لما نقول ولمن نقول،
فال ينبغي االس��تماع لكل م��ا ُيقال أو التأثر بكل ما ُيث��ار من حديث ،وهذا
األمر يتطلب ثقة عالية بالنفس وتع ُّقلاً ش��ديدً ا واستعدا ًدا فطر ًّيا لعدم التأثر

ُحصن أنفس��نا من التدخل
باآلخري��ن ،فيج��ب الوعي بتلك األم��ور حتى ن ِّ
الس��لبي لآلخرين يف حياتن��ا ،وعلينا أن نتخذ من األحادي��ث النبوية التالية

ؤخر اهلل منها ما
هاد ًيا :ومنها أن رس��ول اهلل  قال(( :كل ذنوب ُي ِّ
ش��اء إلى يوم القيامة ،إال البغي ،وعقوق الوالدين ،أو قطيعة الرحم ،يعجل

لصاحبه��ا يف الدنيا قبل الموت))((( ،كما قال (( :ال يفرك مؤمن
مؤمن��ة ،إن كره منها خلقا رضي منها آخ��ر))((( وقال (( :إن من

أش��ر الناس عند اهلل منزلة ي��وم القيامة ،الرجل يفضي إل��ى امرأته ،وتفضي
إليه ،ثم ينشر سرها))(((.

اب ا ْل َب ْغ ِي ،رقم  ،591من طريق بكار بن عبد العزيز بن
((( أخرج��ه البخاري يف األدب المفردَ ،ب ُ
أبي بكرة ،وأخرجه الحاكم يف مس��تدركه ( )156/4من نف��س الطريق ،وقال عقبه :قال الحاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه.
((( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء  1091 /2رقم .1469
((( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح ،باب تحريم إفشاء سر المرأة  1060 /2رقم .1437
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ج .زواج األقارب:

بالرغم من أن زواج األقارب من السلوكيات المحمودة داخل بعض

التكوينات العائلية ،إال أنه قد تكون له آثار سلبية عديدة يف بعض األحيان،

أبرزه��ا نش��ر العداوة والصراع داخ��ل الوحدة القرابية ،خاص��ة إذا لم يكن
الزوج��ان على توافق مع بعضهما ،ذلك يرج��ع إلى أن العالقة القرابية هي
عالق��ة إيثاري��ة بطبيعتها ،ومن ثم فه��ي عالقة ودية وإيجابي��ة بطبيعتها ،أما

العالقة الزواجية فأحيانا -يف حالة عدم التكيف مع الحياة األسرية -تكون
من نمط مختلف ،بحيث قد تكون ساحة لصراعات ومشكالت قد ترتاكم
لتفض��ي إلى الط�لاق ،ويف هذه الحالة فإننا نج��د أن العالقة الزواجية ذات
الطبيع��ة الصراعية تض��ر بالعالقات وباألبني��ة القرابية ،وقد تنش��ر الصراع
والعداوة داخل الوحدة القرابية األكرب واألش��مل ،ذل��ك باإلضافة إلى أنه

ق��د ثبت م��ن الناحية الطبي��ة أن زواج األق��ارب يؤدي إلى ظه��ور كثير من
ح��االت اإلعاقة ،ولذلك فإننا نجد مثلاً أن معدالت اإلعاقة يف مجتمعات

نظرا ألن االختيار الزواجي يكون
الخليج عالية كما أكدت دراسات كثيرة؛ ً
يف الغالب من داخل الوحدة القرابية.

نظرا ألن الزواج بين األقارب قد يتس��بب
الحل المقترح للمش��كلةً :

يف نش��ر كثير من الصراعات داخل الجماعة القرابي��ة ،فإنه من المفضل أن

يك��ون االختي��ار الزواجي من داخل الجماع��ة القرابية فرد ًّي��ا يف البداية ثم
يصبح جماع ًّيا قراب ًّيا بعد ذلك ،بمعنى أن الش��اب يختار أن يتزوج قريبة له
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وف��ق معايير ذاتية بحتة خاصة به ،ثم بعد ذلك توافق الجماعة القرابية على

ه��ذا االختيار ،وليس العكس ،بمعنى أن يختار اآلب��اء أولاً  ،ثم على الفرد

الشاب الراغب يف الزواج أن يرضخ ويرضى بما فرض عليه ،مع ضرورة أن

يك��ون االختيار الزواجي من القرابة البعيدة ،أي من على أطراف الجماعة
القرابية بالنسبة للشخص الراغب يف الزواج.

باإلضاف��ة إلى ذلك ،فإن��ه إذا كان الزوجان على عالقة قرابية فإنه من

الض��روري أن يخضعا الختبارات طبي��ة دقيقة قبل اتخاذ قرار الزواج حتى

نتجنب أية مشكالت يف اإلنجاب.

يضاف إلى ذلك أنه إذا وقعت مشكالت داخل الجماعة القرابية فإنه

لي��س من المالئم أن يتدخل األهل المباش��رون للزوج والزوجة لحل هذه

المش��كالت ،ولكن يرتك التدخل لمستوى جيلي قرابي أعلى تكون كلمته

مس��موعة عند الجميع ،فمثلاً من األفضل تدخ��ل األجداد ومن يف جيلهم
وليس اآلباء؛ ألن رمزية األجداد تكون عادة كفيلة بتهدئة العداوات.

د .تدخل األباعد (األصدقاء واملعارف) يف حياة األرسة:

يعد تدخل األباعد س��واء أكانوا من الجيران أم األصدقاء أم حتى من

غيره��م مش��كلة أخرى تواجه الزوجي��ن من قبل المحيطي��ن هبم ،تأخذ يف
البداية طابع النصيحة أو طابع التثبت من خرب س��معوه« :سمعنا يا فالنة أن

فالنًا فعل كذا أو قال كذا» ،أو «يا فالن س��معنا أن فالنة اتصلت ،أو قالت،
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أو خرج��ت ،أو دخل��ت ،أو فعلت» ،وذلك من ش��أنه أن يؤدي إلى وجود

م��كان لألغ��راب يف حياة األس��رة مهما تظاه��روا بأهنم أصدق��اء حقيقيون
لألس��رة؛ فإهنم عادة ما يتدخلون ليجدوا مكانًا يعمل من خالله يف الغالب

عل��ى تقويض األس��رة ،وغال ًبا ما يؤدي هذا التدخل إل��ى انحرافات كثيرة؛
حي��ث يعم��ل ذوو النف��وس الضعيف��ة على تقويض األس��رة م��ن الداخل،

فدخول اآلخرين يف حياة األس��رة س��وف يتيح لهم التعرف على أس��رارها
من الداخل ،ومن ثم السعي لتوسيع نطاق التمزق يف نسيج األسرة.

الحل :ينبغي تأكيد أن اعتماد الزوجين على أنفسهما يف حل مشاكلهما

هي أفضل طريقة لسعادهتما ودليل النضج النفسي والتفاهم بينهما ،ويجب

أن ال يلجأ الزوجان أبدً ا إلى عرض مش��اكلهما على األصدقاء والمعارف
إال إذا استعصى األمر بينهما ،وأصبح تدخل األصدقاء والمعارف ال بديل

كبيرا من الحب والمودة لن
عنه ،وعلى الزوجين أن يتذكرا أن بينهما جز ًءا ً

يش��عر به األصدقاء والمعارف عند الحكم؛ ألن األزواج يف حالة الخالف
دائما الجانب الس��يئ م��ن العالقة ،وبالتالي س��يكون حكم هذا
يعرض��ون ً
حكما غير سليم.
الجانب دون مراعاة الجانب اآلخر ،وعندها سيكون
ً

وينصح الزوجان بعدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية مهما كانت ،وقد

هن��ى النبي  يف الحدي��ث الصحيح الرجال والنس��اء عن ذلك،
وكذل��ك ينص��ح الزوجان ب��أن يتفاهما عل��ى كل األمور بينهم��ا ،ويجعال

تدخ��ل اآلخري��ن على أضيق نطاق ،وال يس��محا ألح��د أن يتدخل يف هذه
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األمور الواقعة بينهما ،غير أن ذلك ال يعني أن تدخل األصدقاء أو المعارف

ش��ر كله ،بل أحيانًا يحتاج الزوجان إلى هذا التدخل ،وبخاصة إذا كان من
أه��ل الصالح وأهل الحكم��ة والتعقل ،وهنا ال بد أن يراعى يف تدخل أهل
الصالح عدة معايير:

المعي��ار األول :أن يك��ون التدخل لتخفيف حدة الحوار والمناقش��ة

وتقري��ب وجه��ات النظ��ر ومراع��اة رأي كل م��ن الطرفي��ن ،وأن يح��اول
المصلح��ون إب��راز أوجه االتفاق واالش�تراك بين الزوجي��ن ،وليس أوجه

الخ�لاف ،وهذا يجع��ل األمور أفضل ،ويك��ون بذلك تدخ�لا إيجاب ًّيا من

ناحية األهل.

والمعيار الثاين :أنه يجب على المصلحين أال يتدخلوا كطرف منحاز

ألح��د ،بل يكونوا مس��تمعين لوجهة نظ��ر الزوجين ،ويبتعدوا عن إس��داء
النصائ��ح والمواعظ؛ ألهنا ل��ن تفيد ،ولكن يكفيه��م يف هذا الصدد عرض
خرباهتم وتجارهبم حتى يستفيد منها الزوجان الشابان.

واضحا
ويف نطاق المعيار الثال��ث :يجب أن يكون رأي المصلحين
ً

وصريحا يف حضور الزوجين ،وال يصح بعد انتهاء المناقش��ة االنفراد بأي
ً

ط��رف وإبداء مثال��ب الطرف اآلخر ،فه��ذا يولد مرة أخ��رى الخالف بين

الزوجين.

ويؤكد المعيار الرابع ضرور َة أن تدور مناقشة المشكلة يف وجود أحد

م��ن األهل الذي يحرتم��ه الزوجان ،حتى يلزم الزوجين بأصول المناقش��ة
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والحوار ،وبالتالي يعطي لهما فرصة أن يس��تمع كل طرف إلى اآلخر بدال
من أن تتحول المناقشة إلى أصوات عالية ومشادات فتضيع الحقيقة.

واس��تنا ًدا إلى المعيار الخامس :فينبغي تأكيد أن تدخل األهل يكون

مفي��دً ا أحيانًا لردع أي تجاوز م��ن أحد الزوجين ،كما أن الخوف من انتقاد

اآلخرين وفقد المكانة بين األهل يكون سب ًبا يف تراجع الزوجين عن الكثير

من األخطاء.

وكمبدأ عام كما ذكرنا س��اب ًقا فإنه على الزوجين أال يدخال بينهما إال

صاحب الدين والعقل إن احتاجا إلى ذلك ،والضرورة تقدر بقدرها.

ثان ًيا :بناء نظم القرابة:

تعرب القراب��ة عن عالق��ات اجتماعية لها أساس��ها البيولوجي ،حيث

ينتمي األقارب إلى أصل مش�ترك ،سلف أو جد ،جيناته تتحرك يف دمائهم

فتجعله��م أقرب ما يكونون إل��ى بعضهم بعضا ،وبغ��ض النظر عن فاعلية
متغيرات السن والنوع فاألقارب يشكلون كتلة اجتماعية واحدة ،وبخاصة

يف مواجه��ة الجماع��ات الخارج��ة عنهم ،على ه��ذا النحو تصب��ح القرابة

عالق��ات ذات طبيعة مبنية على الدم باألس��اس ،تش��كل قاع��دة لعالقات

اجتماعية تجعل جملة أطراف العالقة القرابية كأهنم عصبة أو إخوة ،يقول
ۡ َ ُ ْ يَ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُّ ىَ ٰٓ َ َ َّ َ حَ ۡ ُ ُ ۡ َ ٌ
إخوة يوس��ف{ :إِذ قالوا لوس��ف وأخوه أحب إِل أبِينا مِنا ونن عصبة
َ ُ ْ َ ۡ َ َ َ ُ ّ ۡ ُ حَ ۡ
إ َّن َأبَانَا لَف َض َلٰل ُّ
ب
م
ب َون ُن
ني} [يوس��ف{ ،]8 :قالوا لئِن أكله ٱذلِئ
ِ
يِ
ٖ ِ ٍ
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ُ ۡ َ ٌ َّ ٓ ٗ َّ َ ٰ ُ َ
عصبة إِنا إِذا لخ رِسون} [يوس��ف ،]14 :على هذا النحو يصبح األقارب
المنحدرون عن جد أو س��لف مشرتك إخوة ،ولذلك أصبح الزواج داخل
مكروها طب ًّيا ،فالدم��اء التي تجري يف جميع
العصب��ة أو الجماعة القرابي��ة
ً
عروقهم واحدة إلى حد كبير.

وبرغ��م ذلك فأعضاء القرابة ليس��وا متجانس��ين ،ولكنه��م يتوزعون

على دوائر ،كل دائرة لها درجة معينة من التجانس؛ استنا ًدا إلى ذلك تكون
لدين��ا دوائر قرابية متتابعة ومتداخلة ،فالقبيلة هي الدائرة القرابية األوس��ع،

والعالق��ات القرابية فيها تك��ون يف العادة أقل كثافة م��ن العالقات القرابية
الكائن��ة يف دوائ��ر أخرى ،ثم تأيت دائرة الفخذ لتش��هد عالقات قرابية مركبة

وأكثر كثافة ،فالفرد يف الفخذ يرتس��ب على س��احته مستويان من العالقات
القرابية :العالقات القرابية التي للفرد داخل الفخذ ،العالقات القرابية التي

لنفس الفرد على صعيد القبيلة ،ثم إن العالقات القرابية على صعيد الفخذ
تك��ون عادة أكثر كثافة؛ وذلك ألهنا مطردة الوقوع يف ذات المكان الضيق،

ففي اليوم الواحد قد يرى الفرد المنتمي للفخذ قريبه عدة مرات ،لكن على
مس��توى القبيلة قد يرى قريبه يف القبيلة مرة كل يومين أو أكثر ،فإذا تحركنا

إلى دائرة العش��يرة س��وف نجد أن كثافة العالقات أكث��ر مقارن ًة بكثافتها يف
الفخذ لذات األس��باب ،وإذا تحركنا إلى العائلة الممتدة واألس��رة فسوف

نجد كثاف��ة العالقات يف هذه الدوائر الضيقة أكث��ر كثافة مقارنة بكثافتها يف
الدوائر األخرى.
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وبرغم أن العالقات القرابية بين األقارب تحدد لهم حدو ًدا تجعلهم

يتمي��زون ع��ن الجماع��ات القرابية األخ��رى؛ حيث إن العالق��ات القرابية

تشكل يف هذه الحالة قاعدة لعديد من العالقات االجتماعية واالقتصادية،
بحيث تجعل جملة هذه العالقات من الوحدة االجتماعية كتلة متماسكة.
يف ه��ذا اإلطار فإننا إذا تصورنا التجمع��ات القرابية باعتبارها دوائر متتابعة
تبدأ من االتس��اع حي��ث القبيلة إلى الضيق حيث العائلة الممتدة واألس��رة

النووي��ة التي تش��كل مرك��ز كل هذه الدوائ��ر المتتابعة ،فإننا نج��د أنه كلما
انطلقن��ا م��ن المركز إلى محيط أكثر الدوائر اتس��ا ًعا كلم��ا انخفضت كثافة

العالقات االجتماعي��ة والقرابية ،ويف المقابل فإننا كلما تحركنا من محيط

أكثر الدوائر القرابية اتسا ًعا إلى المركز كلما زادت كثافة العالقات القرابية.
بارزا
دورا ً
باإلضاف��ة إلى ذلك فإننا نجد أن العالق��ات القرابية تؤدي ً

عل��ى صعيد تماس��ك المجتمعات المحلي��ة يف المجتمع��ات المتخلفة أو
النامية ،باعتبار أن هذه المجتمعات ما زالت الجماعية والتكوينات القرابية

بارزا حتى يف وجود الدولة والس��لطة المركزية،
دورا محور ًّي��ا ً
تلع��ب فيها ً
حي��ث نج��د أن العالق��ات القرابي��ة إلى جانب أهنا تش��كل قاع��دة ألنماط

متنوع��ة من العالق��ات االجتماعية فإهنا تؤس��س بين األف��راد والتكوينات
العائلي��ة الصغي��رة جمل��ة م��ن االلتزام��ات المتبادل��ة الت��ي تؤك��د الوجود

االجتماعي للبش��ر يف هذه المجتمع��ات المحلية مع بعضهم بعضا ،بحيث
نج��د أن فاعلي��ة هذه العالق��ات القرابية تت��آكل يف المجتمع��ات الحضرية
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أو المجتمع��ات المتقدمة؛ حيث تس��ود القي��م الفردية وتس��قط الجماعية
وتنكم��ش العالق��ات القرابية إلى حدود األس��رة النووي��ة ،بحيث نجد أن

العالقات السياس��ية واالقتصادية ه��ي التي تحل محل العالق��ات القرابية
التي تحافظ على الوحدة والتماسك االجتماعي.

 .1االنحدار القرابي والوحدات القرابية:
يعد التسلسل واالنحدار القرابي من األبعاد األساسية لدراسة النسق

أساس��ا لجوانب عديدة يف هذا النس��ق ،فاالنحدار
القرابي باعتباره يش��كل ً

القراب��ي ل��ه عالقة باتج��اه الزواج الداخل��ي أو الخارجي ،ث��م إن له عالقة

بالمصطلح��ات القرابي��ة التصنيفي��ة وجماعات العمر الت��ي تتصل هبا هذه
المصطلحات ،يضاف إلى ذلك أن االنحدار أو التسلسل القرابي هو الذي
يح��دد النقط��ة الجيلية الت��ي يمكن أن يبدأ عندها انقس��ام الوح��دة القرابية

األش��مل ،واالنحدار القرابي قد يكون يف خ��ط الذكور ،بمعنى أنه يبدأ من
الجد األكرب -الس��لف -الذي تعتقد القبيل��ة أو الوحدة القرابية أهنا تنحدر

من أصالب��ه ،ويف هذه الحالة تكون القرابة األبوية هي التي لها األولوية أو
المكانة الرئيس��ية ،بينم��ا القرابة والعالقات األمومية تش��كل مكانة ثانوية،

عل��ى العكس من هذا االتجاه نج��د أن االنحدار األموم��ي يبدأ من الجدة
الك�برى ليتقدم يف خط اإلناث ،بحيث تصب��ح القرابة والعالقات األمومية

هي التي لها األولوية ،بينما تشكل القرابة والعالقات األبوية مكانة ثانوية،
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ومن الطبيع��ي أن ترتب العالقات القرابية حزمة م��ن الحقوق والواجبات

التي تالئم كل عالقة من العالقات.

ارتبا ًط��ا بذل��ك يؤكد راد كلي��ف براون أن البناء االجتماعي يؤس��س

ً
مدهش��ا بين هذين النمطي��ن القرابيين يف كل حالة من
يف هذه الحالة توازنًا
حاالت كون االنحدار أو التسلسل أو االنحدار القرابي لصالح أي منهما؛

تأكيدً ا لذلك أنه إذا كان التسلس��ل أو االنحدار القرابي يف خط الذكور فإننا
نج��د أن العالقات الش��رعية الت��ي ينظمه��ا القانون تك��ون يف جانب اآلباء

وقرابته��م ،بينما نجد العالق��ات العاطفية األليفة والدافئة يف جانب بدنة أو

قبيل��ة األم وقرابتها ،يوضح ذلك أننا نج��د يف بعض المجتمعات أن عالقة
االبن باألم تتس��ع وتمتد لتش��مل الخ��ال ،حتى إنه يطلق عل��ى الخال األم

الذك��ر ،حيث يلجأ إليه ابن األخت حينما يكون يف حاجة إلى المس��اعدة،

عل��ى خالف ذلك نج��د أن��ه إذا كان االنحدار يف خط اإلن��اث فإن الوضع

ينعك��س حيث نج��د أن العالق��ات العاطفي��ة والحميمية تك��ون مع األب
وأعض��اء قبيلت��ه أو بدنت��ه القرابية ،أما العالق��ات الش��رعية والقانونية فإهنا

تك��ون يف العادة يف جانب بدنة األم أو قبيلته��ا؛ بناء على ذلك فإن األطفال
يف ه��ذه الحالة ينتمون إلى بدنة األم ،بينم��ا أبناء الخال ال ينتمون إلى ذات
البدنة ،ولكن إلى بدنة أمهم وجماعتها القرابية.

وبغض النظر عن خط االنحدار القرابي فإننا نجد أن الجماعة القرابية

ترتكب من عدة وحدات قرابية تتدرج يف الحجم ودرجة التماس��ك ،وبناء
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على ذلك تعترب البدنة أو القبيلة أكرب الوحدات القرابية ،يليها الفخذ حيث

تنقسم القبيلة إلى عدة أفخاذ تشكل وحدات لديها قابلية االنقسام القبلي،
يلي ذلك المعشر أو العشيرة ،ثم العائلة الممتدة أو العائلة المركبة ،إضافة

إلى األسرة النووية .وتتشكل القبيلة أو البدنة من القرابة العاصبة التي نجد
بدايتها عند الس��لف أو كل أس��باطه من خالل الذكور ،حتى ثالثة أو أربعة

أو خمس��ة أو حتى عش��رة أجيال ،وتتكون القبيلة من كل األعضاء األحياء

يف فرتة زمنية معينة ،وتنتمي المرأة يف القبائل العاصبة إلى قبيلة أبيها ،بينما

ينتمي أطفالها إلى قبيلة أبيهم.

ارتبا ًط��ا بذل��ك فإننا إذا تأملنا البنية القبلية فس��وف نج��د أن لها عم ًقا

وهو يشير إلى االمتداد الجيلي يف الزمن ،ويقاس العمق عادة بعدد األجيال

الكائنة بين الجد الحالي والسلف أو الجد األول ،ويطلق عادة على القبيلة
لفظ البدنة يف األطر الريفية؛ لكون القبيلة تكون يف العادة تجمعا بدو ًّيا ،وإن
كان ذل��ك ال يمنع أن تكون تجم ًع��ا قرو ًّيا أو ريف ًّيا ،ويف بعض المجتمعات

العربية يحل لفظ الحمولة أو األوالد أو العيلة محل لفظة القبيلة أو البدنة،
ويف الع��ادة تكون القبيلة أو البدنة هي الوحدة السياس��ية النمطية التي تقوم

ب��أدوار اقتصادي��ة وسياس��ية ،خاص��ة تلك التي تعج��ز الوح��دات القرابية
األصغر عن إنجازها أو القيام هبا ،وإلى جانب أن البدنة أو القبيلة تضم كل

الوح��دات القرابية األصغر منها؛ ف��إن هناك جملة من العوامل أو الظروف
التي تدعم بناء القبيلة أو البدنة؛ كاالنتماء إلى شخص واحد تسمى الوحدة
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القرابي��ة باس��مه أو التعاون بين أعضائها يف الحي��اة االقتصادية ،إضافة إلى

تس��اند وحداهتا وأعضائها يف وقت الش��دائد ومواجهة الصعاب ،وبخاصة

حينم��ا يتعل��ق األمر بالدفاع ع��ن النفس ضد الجماع��ات القرابية األخرى
كالقبائل والبدنات.

ويعترب تكرار أسماء األشخاص يف مختلف أجيال القبيلة أحد مظاهر

أو مؤش��رات تماس��كها ووحدهتا واهتمامها باس��تمرار هذا التماسك رغم

تغي��ر أعضائها بال��والدة أو الموت ،حيث نجد أن ه��ذه الظاهرة تؤكد ميلاً

وأيض��ا ميلها إلى االس��تمرار
واضح��ا م��ن قبل القبيل��ة باتجاه التماس��كً ،
ً

حيث نجد أن اس��م الجد والجدة أو األب واألم يتكرر يف كل جيل تقري ًبا،
ويتجلى تماس��ك القبيلة أو البدنة بوضوح بالنسبة للشخص الخارج عنها،

أي م��ن قبيلة أو عائلة أخرى خ��ارج حدودها ،وإن كانت له بعض الروابط
القرابية مع أي من أعضائها ،يف هذه الحالة نجد أن هذا الش��خص الخارج

عن القبيلة يقف من جميع أعضائها موق ًفا واحدً ا ،بل إنه قد يستخدم نفس
المصطلح القرابي لإلش��ارة إليه��م ،كأن يقول يف حديثه عنهم :أجدادي أو

أخوالي ...وما إلى ذلك من المصطلحات القرابية التصنيفية أو الوصفية.

وم��ن الطبيعي أن يتضخ��م حجم البدن��ة أو القبيلة كلم��ا ابتعدنا عن

الس��لف أو الجد األول ،حتى إنه قد يصل حجمه��ا أحيانًا إلى عدة آالف،

غير أن بناء القبيلة أو البدنة ال يس��تمر يف التضخم بصورة مطلقة وإلى ما ال
هناية ،بل إننا نجد أن الوحدة القرابية األش��مل تواجه االنقسام حينما تصل
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إل��ى حج��م معين ،فإذا بلغت هذا الحجم فإهنا تنقس��م إلى قبائل أو بدنات

صغي��رة يتكاث��ر عددها ويتضخ��م حجمها بم��رور الزمن لتنقس��م بدورها
حينم��ا تصل إلى حد أو حجم معين؛ وذلك اس��تنا ًدا إلى افرتاض أساس��ي

قال به غالبية الوظيفيين وهو مبدأ المماثلة أو المشاهبة التي قال هبا جاليليو
وهربرت سبنس��ر ودور كيم وراد كليف براون ،حيث يؤكد هذا االفرتاض

أو المبدأ أن أية وحدة بنائية تواجه االنقسام حينما تصل إلى حد أو حجم
معين ،فإذا بلغت الجماعة القرابية الحد األقصى للحجم فإهنا تسير يف أحد

مسارين:

األول :أن تتحرك باتجاه وحدة قرابية من مس��توى أعلى كأن تتحول

العائلة إلى عشيرة أو إلى فخذ أو حتى إلى قبيلة.

الثاين :أن تتحول القبيلة إلى نسق قرابي شامل يضم المجتمع المحلي

يف كليت��ه ،أو أن تنقس��م القبيلة أو البدنة إلى قبائ��ل أو بدنات أصغر ،وتكرب
هذه القبائل والبدنات لتنقسم بدورها بمرور الزمن إلى وحدات أصغر.

ارتبا ًطا بذلك يمكن القول من الناحية التصورية أنه حينما يصل حجم

القبيلة أو البدنة إلى حده األقصى فإنه حس��بما يؤكد علماء األنثروبولوجيا

تتج��ه القبيل��ة أو البدنة إلى االنقس��ام إلى وحدات أصغر ،بي��د أننا نجد أن

وجها آخر إذا وضعنا هذا التفاعل -أي االنقس��ام -يف سياقه البنائي،
لألمر ً
حي��ث نجد أن عملية االنقس��ام لن تظل هكذا ب�لا هناية ،ولكنها قد تتوقف
ليتحرك تطور الوحدة القرابية باتجاه آخر نحو التحول إلى وحدات أصغر
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بص��ورة تدريجي��ة ،وهو ما يعن��ي أن القبيل��ة أو البدنة كوح��دات قرابية قد
تختفي كلية من الوجود؛ وذلك الختفاء الس��ياق االجتماعي الذي تشكل

هذه الوحدات القرابية -القبيلة والبدنة -أحد عناصره أو مكوناته ،وإذا كان
المجتم��ع األولي أو مجتمع التضامن اآللي الذي أش��ار إليه إميل دور كيم

هو الش��كل البنائي الذي يضم هذه الوحدات القرابية يواجه تحوال باتجاه
مجتمع التضامن العضوي ،حيث ينتش��ر فيه ش��كل جديد لتقس��يم العمل

االجتماعي باعتباره البعد الذي يش��كل قاعدة هذا النمط من المجتمعات،

فإن هذا النمط لتقسيم العمل يتطلب وحدات قرابية تتالءم معه ليست هي

القبائ��ل وال األفخاذ وال العش��ائر أو العائالت الممت��دة ،وإنما يتالءم فقط
ونظرا ألن مجتم��ع التضامن العضوي يفتقد
مع األس��رة النووية الصغيرة؛ ً

وجود الوحدات القرابية الكربى يف إطاره ،فإننا نجد أن القرابة تفقد عمو ًما
دورها السياسي واالقتصادي ،على هذا النحو فإن القول باستمرار تضخم

حجم الوحدات القرابية وميلها إلى االنقسام بصورة مطلقة تصور ال يؤكده

الواق��ع؛ إذ يظل األم��ر مرتب ًطا بالس��ياق البنائي العام ،بحيث إن االنقس��ام

القراب��ي ق��د يتوقف؛ ألن الس��ياق البنائي يف مجتم��ع التضامن العضوي ال
يتي��ح وجود أو نمو الوح��دات القرابية األكرب واألش��مل كالقبيلة والبدنة،
وم��ن ثم تتحول القبيلة أو البدنة إلى عائالت وأس��ر صغيرة تالئم مجتم ًعا
تسود فيه النزعة والقيم الفردية ،ويؤكد يف إطاره التخصص وتقسيم العمل
والتنظي��م والضب��ط المس��تند إلى القان��ون ،بحي��ث يصبح الق��ول بوجود
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وحدات قرابية أعلى من مس��توى األس��رة النووية الصغي��رة قوال ال تؤيده

الوحدات أو التفاعالت الواقعية.

وتتنوع العوامل المس��ؤولة عن انقسام القبيلة أو البدنة حيث نالحظ

يف ه��ذا الص��دد فاعلية عوامل عديدة ،من ذلك ما يؤك��ده راد كليف براون

من أن أحد أس��باب انقس��ام القبيلة أو البدنة يتمثل يف محاولة ش��خص هو

الس��عي إلى الزواجعضو يف القبيلة أو البدنة التي تحرم الزواج الداخلي
َ

عضوا يف ذات
من إح��دى الفتيات البعيدة عنه يف درجة القراب��ة وإن كانت
ً
القبيل��ة أو البدنة ،فإذا ل��م تواجه القبيلة ذلك بالردع الص��ارم ،فإنه إذا وقع

ه��ذا الزواج داخل البدنة أو القبيلة فإهنا قد تنقس��م إل��ى بدنتين أو قبيلتين،

متزوج��ا من الخ��ارج ،أي تصبح
ويف ه��ذه الحال��ة يصبح كال العروس��ين
ً
زوجت��ه التي كان��ت من نفس القبيلة أو البدنة قبل ال��زواج من بدنة أو قبيلة
أخ��رى بعد الزواج ،وذلك بطبيعة الح��ال باإلضافة إلى توفر مجموعة من

الظروف األخرى.

باإلضاف��ة إلى ذلك فإننا نجد أن باح ًثا آخ��ر يؤكد أن القبيلة أو البدنة

قد تواجه االنقس��ام إذا توف��رت ظروف تؤثر على حج��م القبيلة أو البدنة،
وهي الظروف التي تضع الوحدة القرابية األكرب على حافة االنقس��ام الذي

يقع إذا ظهر ش��خص قادر على تش��كيل قبيلة أو بدنة تحمل اسمه ،وبذلك

فهو يعجل بانقس��ام القبيلة أو البدنة ،غير أننا من الناحية الواقعية والعملية
أشخاصا قليلين هم الذين ينجحون يف ذلك ،ويمكن أن يظهر مثل
نجد أن
ً
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هؤالء األشخاص يف كل جيل من أجيال البدنة ،غير أنه قد تمر عدة أجيال

قبل أن يظهر الش��خص الذي يكون باستطاعته إحداث مثل هذا االنقسام،
وم��ن الطبيع��ي أن يع��د ذلك أحد أس��باب االخت�لاف أو التباي��ن يف عمق
البدنات.

وإذا كانت األفخاذ والعش��ائر هي التي تش��كل الجزء األقل واألدنى

من القبيلة والبدنة المؤهلة لالنقسام والتحول إلى قبائل أو بدنات صغيرة،
فإن العائلة الممتدة تش��كل الوح��دة الثانية التي تمتلك وجو ًدا مكتمال بعد
القبيلة أو البدنة ،وهي تتكون يف العادة من ثالثة أجيال أو أكثر على رأسها

الج��د الذي يتولى إدارة ش��ئوهنا والس��يطرة عليها بمعاون��ة الجدة واألبناء

الذي��ن يظل��ون يف جماعة أبيهم الج��د العائلية بعد زواجه��م ،ومن ثم فهم
يحضرون زوجاهتم الالئي ينتمين إلى جماعات قرابية أخرى لكي يعيشوا

معه��م ،وق��د يقع ذلك بالنس��بة لألحفاد كذل��ك ،ويف هذه الحال��ة فإن كل

األطفال الذين تنتجهم هذه الزيجات ينتمون إلى العائلة الممتدة باألساس،
وهذا الش��كل من العائالت الممتدة ينتشر يف المجتمعات الريفية والبدوية

عمو ًم��ا ،يف هذا اإلطار فإننا نج��د أن كال من االبن واألب ينتميان لعائلتين
مختلفتين ،يف كل منهما يقومان بأدوار ووظائف متمايزة ،فهو ابن يف أسرة
أبيه ،ولكنه يف نفس الوقت زوج وأب يف األس��رة التي يؤلفها حين يتزوج،

ويف العادة نجد أن أعضاء العائلة الممتدة يعيش��ون عيش��ة مشرتكة ونوعية
حياة مش�تركة ،ويسكنون يف مكان واحد يس��مى الدار أو البيت ،باإلضافة
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إلى أهنم يعيش��ون حي��اة اقتصادية مش�تركة يف العمل أو االس��تمتاع بنتائج

العمل الذي يشرف على إدارته الجد يعاونه يف ذلك الجدة واألبناء.

وتشكل العائلة المركبة التي تنتشر يف المجتمعات العربية واإلسالمية

الوح��دة القرابي��ة التالي��ة للعائل��ة الممت��دة ،م��ن حي��ث درج��ة التماس��ك
والمشاركة ،وهذه الوحدة -أي العائلة المركبة -قد تأخذ أحد شكلين:

نظ��را لج��واز تع��دد الزوجات يف اإلس�لام ،فإن
الش��كل األول :أن��ه ً

الرج��ل قد يت��زوج بعدد من الزوج��ات بحيث تعيش كل منهن يف مس��كن
خ��اص ومنفصل معيش�� ًّيا ،أو تعيش يف نفس المس��كن وإن كانت منفصلة
معيش�� ًّيا ،بحيث نجد تكوينات أس��رية صغيرة على رأسها الرجل ،وبذلك
يصب��ح هذا النمط عائلة تتش��كل من أس��ر صغيرة ،ويف ه��ذه الحالة يكون

هن��اك اختالف بين اإلخوة األش��قاء أبناء نف��س األب ونفس األم واإلخوة

غير األشقاء الذين ينتمون لنفس األب ولكنهم ذوو أمهات مختلفة.

أما الش��كل الث��اين للعائلة المركب��ة :فيتمثل يف أنه حينم��ا يتوىف الجد

والج��دة يف العائل��ة الممتدة ،فإن األبن��اء وأطفالهم يظل��ون باقين يف نفس

مسكن العائلة الممتدة ويزرعون نفس األرض الزراعية ،أو يقومون برعي
ذات الماشية ،غير أن التقسيم قد يقع يف المسكن ويف مصدر اإلنتاج كذلك.

وعلى هذا النحو فإن حياة هذه األسر قبل التقسيم يجعل منها عائلة مركبة،

أما بعد تقس��يم الس��كن ومصادر اإلنتاج واإلعاش��ة فإهنا تتحول إلى أس��ر
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نووية ،على هذا النحو فإن العائلة المركبة ليس��ت سوى عدد من العائالت

البس��يطة أو الصغيرة ،أو األس��ر التي ترتبط بعضها مع بعض لتؤلف وحدة

قرابية ،نتيجة لوجود عضو مشرتك يربط بينها كلها وهو الزوج.

وتع��د األس��رة النووي��ة هي الوح��دة القرابي��ة األدنى يف ت��درج البناء

القراب��ي وإن كان��ت الوحدة الرئيس��ية أو المحورية يف تأس��يس هذا البناء،

وتتكون األس��رة النووية م��ن الزوج والزوج��ة واألبناء ،ويتبل��ور بناء هذه
األس��رة ويكتم��ل بمج��رد والدة الطف��ل األول له��ا ،وإن كان هناك بعض

العلماء الذين يرون أن هذه األسرة ال تكتمل إال إذا كانت تضم أطفاال من
ونظرا لبس��اطة تشكل هذه األسرة فإهنا ال تتمتع طويال بخاصية
الجنسين؛ ً
الديموم��ة أو االس��تمرار يف البق��اء؛ ألهن��ا تخض��ع بصورة ت��كاد أن تكون
مستمرة لعمليات التغير والتفكك الذي يقع حينما يكرب األبناء ويتزوجون

أس��را جديدة،
تاركي��ن وراءهم أس��رهم النووية الصغيرة؛ ليؤلفوا بدورهم ً
وبس��بب التغي��رات المس��تمرة التي تطرأ عل��ى هذه الوح��دة ،فإننا نجد أن

بعض العلماء ال يعتربوهنا ركنًا أساس ًّيا من أركان البناء القرابي ،وإذا كانت
األس��رة النووية تكتمل كوحدة باكتمال أركاهنا األساسية التي تضم الزوج

والزوج��ة واألبن��اء؛ فإن هذه الوح��دة القرابية قد تتحول إلى أس��رة ناقصة
حينما يغيب عنها ركن من أركاهنا األساسية؛ كأن يموت الزوج أو الزوجة،

عقيما ال تنجب أطفاال ،ويف هذه الحالة تصبح هذه األسرة
أو تظل األسرة ً
على حافة التفكك واالهنيار.
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وإذا كان هناك بعض العلماء الذين ال يرون يف األس��رة النووية وحدة

قرابية تش��كل ركنًا أساس ًّيا من أركان البناء القرابي واالجتماعي ،فمثل هذا
القول ال تؤيده الرباهين واألدلة العلمية ،وذلك العتبارين:

بروزا
االعتبار األول :أن األس��رة النووية ه��ي الوحدة القرابية األكثر ً

يف المجتمعات الصناعية والمتحضرة؛ لكوهنا الوحدة المحورية والنمطية
يف إطارها ،وحيث تغيب كاف��ة أنماط الوحدات العائلية والقرابية األخرى

ع��ن هذا البناء ،ويف نفس الوقت فإننا إذا تأملنا الس��ياقات التقليدية الريفية
والبدوية ،فسوف نجد أن طبيعة هذه األبنية أو التغيرات التي طرأت عليها،

لم تلغ أن تكون األس��رة النووية الصغيرة هي وحدة محورية وأساس��ية يف
البناء القرابي واالجتماعي؛ ذلك ألن هذا النمط من األسرة موجود بصورة
دائمة ،إما على هيئة منفردة ومنعزلة ،أو ضمن تكوينات قرابية أعلى.

االعتب��ار الث��اين :أنن��ا إذا تأملنا أوض��اع الوح��دات القرابية األخرى

كالعائل��ة الممتدة ،فإننا س��وف نجد أهنا ما تكاد تكتم��ل حتى تتحول ألي

من األش��كال القرابية األخرى؛ كالعائلة المركبة أو األسرة النووية ،بل إننا
نجد أن القبيلة أو البدنة الكربى ذاهتا قد تخضع لتغيرات تتحول بسببها من

خالل االنقسام إلى قبائل وبدنات أصغر ،تظل تنقسم وتتحلل حتى يغيب

نمطها عن البناء االجتماعي بكامله.
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 .2أنماط القرابة وتوجهاتها األساسية:
يتض��ح م��ن تعري��ف القرابة أهن��ا أربع��ة أن��واع :قرابة نس��ب ،وقرابة

مصاهرة ،وقرابة تب ٍّن ،وقرابة طبيعية.

والذي تجدر اإلش��ارة إليه أن الشريعة اإلس�لامية ال تعرف إال قرابة

النس��ب والمصاهرة والرض��اع ،وهي القراب��ة المبنية على زواج ش��رعي،

فالنس��ب يف البنوة واألبوة واألخوة والعمومة وما تناسل منهم ،النسب بينه
وبين القراب��ة عموم وخصوص مطلق ،يجتمعان يف اال ِّتصال بين إنس��انين
باالشرتاك يف والدة قريبة أو بعيدة ،أما ما يسمى بالقرابة الطبيعية التي تنشأ

عن اتصال رجل بامرأة اتصالاً غير ش��رعي ينتج ولدً ا فال تعرفها الش��ريعة
اإلس�لامية ،وليس للولد غير الشرعي أي حقوق سوى ثبوت نسبه من أمه

وحقه يف أن يرثها وقرابتها ،وكذا ال تعرف الشريعة اإلسالمية نظام التبني؛
ألن نظ��ام األس��رة ال يخضع لس��لطان اإلرادة ،فال يس��تطيع الش��خص أن

يدخل بإرادته من يشاء ضمن أفراد أسرته(((.
أ .القرابة العاصبة:

هي قراب��ة الرجل ألبي��ه ،فالقرابة العاصب��ة  agnationيف المعاجم

االجتماعية تس��تخدم يف الدراسات األنثروبولوجية الحديثة لكي تشير إلى
((( رضوان الس��يد :األمة والجماعة والس��لطة ،دراسات يف الفكر السياس��ي العربي اإلسالمي،
بيروت ،دار اقرأ ،الطبعة الثانية ،1986 ،ص.45 -41
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القرابة أو الصلة يف خط الذكور ،وال تنطوي على نوع من تنظيم الجماعات

على اإلطالق ،وقرابة الرحم  cognationوهي لقرابة الخلف المنحدرين

من جانب األم  ،Maritrilateralويقال :قريب من جهة األم.

وترى القوامي��س األنثروبولوجية المتخصص��ة أن القرابة هي عالقة

وكثيرا ما
اجتماعي��ة تس��تند إلى ف��رض حقيقي أو تخيل��ي لعالقات ال��دم،
ً

يستخدم مصطلح  kinshipبصورة مختصرة للداللة على القرابة والزواج،

ويس��تخدم مصطل��ح القراب��ة يف األنثروبولوجي��ا لتمييز القراب��ة ((عالقات

الدم)) عن المصاهرة ((عالقات الزواج)) ،وبذلك فإن األب وطفله أقارب،
وال��زوج وزوجته أصهار .وقد أك��د راد كليف براون يف تعريفه للقرابة بأهنا

العالقة التي تنش��أ بين الطفل وأبيه نتيجة انحدار األول من الثاين ،وانحدار

كليهما من جد مشرتك ،إال أنه لم يغفل الجانب االجتماعي للقرابة.

وقد ركز ستيفنس��ن عل��ى القرابة بالمعنى االجتماع��ي ،وهي ما تدل

على وحدة الجنس والرابطة التي تربط بين األفراد على أساس سلوكهم يف

فروضا والتزامات
الحياة والذي يس��تند إلى نو ٍع من األنشطة التي تمارس
ً
وواجب��ات .وتتعدد صور القرابة االجتماعية ،وتبدو على س��بيل المثال يف

ص��ور عرفتها القبائل اإلفريقي��ة والهنود الحمر والقبائل األس�ترالية ،فهي

ترتبط بنظام اجتماعي يعرف بنظام طبقات العمر  ،Age Setsوهو يسود
لدى المجتمعات االنقس��امية ،ويف هذا النظ��ام يجمع جميع الذكور الذين
هم يف سن أو طبقة عمرية واحدة من جميع الوحدات اإلقليمية للمجتمع،
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نوع من الحقوق وااللتزام��ات كالتي تفرض على اإلخوة
و ُيف��رض عليهم ٌ

خصوص��ا فيم��ا يتعلق بال��زواج؛ ألهنم يف نظ��ر المجتمع إخوة
الدمويي��ن؛
ً

اجتماعيون.

وهناك القرابة بالتربية ،وهي تستند إلى ضم الطفل إلى جماعة قرابية

مباشرة تصبح مسؤولة عن إعالة الطفل وتربيته وتدريبه؛ حيث يقوم الخال

برتبي��ة الذك��ر يف حين تذهب األنثى إل��ى عمتها ،وذل��ك يف حالة طالق أو
موت أحد الوالدين.

وتنقسم العصبة إلى قسمين )1( :عصبة ن ََسبية )2( .عصبة سببية.

العصبة النسبية :تكون بسبب النسب.

العصبة الس��ببية :تكون بسبب العتق ،فالس��يد يرث عبده الذي أعتقه

إن لم يكن له وارث من النسب ،ولم يعد لها وجود يف عصرنا الحاضر.
وتتنوع العصبة النسبية إلى ثالثة أنواع:

عصبة بالنفس :وهم كل ذكر لم يفصل بينه وبين الميت أنثى وحدها.

عصبة بالغير :وهم كل أنثى صاحبة فرض وجدت مع ذكر يف درجتها

وقوة قرابتها.

عصبة مع الغير :وهي كل أثنى صاحبة فرض مع أنثى أخرى صاحبة

فرض وهي منحصرة يف األخوات مع البنات.
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جهات العصبة بالنفس أربعة:

 .1جهة البنوة :وتشمل األبناء ثم أبناءهم وإن نزلوا.

 .2جهة األبوة :وتشمل األب ثم جده الصحيح وإن عال.

 .3جه��ة األخوة :وتش��مل اإلخوة األش��قاء ثم اإلخ��وة من األب ثم

أبناء اإلخوة األشقاء ثم أبناء اإلخوة من األب مهما نزلوا.

 .4جه��ة العمومة :وتش��مل العم الش��قيق ثم العم ألب ث��م ابن العم

الشقيق ثم ابن العم ألب مهما نزل.
شروط العصبة بالغير:

 .1أن تك��ون األنث��ى صاحبة ف��رض ،فال يعصب األخ الش��قيق بنت

األخ الشقيق؛ ألهنا ليست صاحبة فرض.

 .2أن يكون المعصب يف درجتها ،فال يعصب االبن بنت االبن؛ ألهنا

ليست يف درجته.

 .3أن يك��ون المعصب يف قوة األنثى ،فال يعصب األخ ألب األخت

الشقيقة؛ ألن قرابتها أقوى منه.
العصبة مع الغير صنفان:

 .1األخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت االبن فأكثر.
 .2أخت األب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت االبن فأكثر.
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ب .قرابة النسب:

تسمى بقرابة الدم؛ ألن الصلة التي تربط بين األقارب فيها تنبني على

تسلس��ل الدم من ش��خص إلى آخر ،أو من األصل المش�ترك لكل منهما،
وه��ذه بدورها نوعان :قرابة مباش��رة وقرابة غير مباش��رة ،وهي ما تس��مى

بقرابة الحواشي.

أش��خاصا يتسلس��ل
( )1القرابة الخطية أو المباش��رة :هي التي تربط
ً

أحده��م عن اآلخر ،فهي تربط الش��خص بأصوله وإن عل��وا كاألب واألم

والج��د ألب والجد ألم ،وبفروعه وإن س��فلوا كاالب��ن وابن االبن والبنت
واب��ن البنت وهك��ذا؛ وعليه يكون الخي��ط الذي يربط بي��ن األقارب قرابة

مستقيما ال ينحرف؛ ولذا تسمى بقرابة الخط المستقيم.
مباشرة خ ًّطا
ً

( )2قرابة الحواشي :ويكون االنتماء فيها لنفس الجيل أو جيل سابق

أو الحق ،وال تقوم بينهم عالقة تسلس��ل النسب المباشر ،فالشخص ليس

س��ل ًفا أو خل ًفا ألخيه أو أخته على الرغم من انتمائه لنفس الس��لف .وهذه
القراب��ة هي التي تربط بين أش��خاص يكون لهم أصل مش�ترك من دون أن

يكون أحدهم فر ًعا لآلخر ،كاإلخ��وة وأبناء العم وأبناء الخال .فأبناء العم
أصلهم المش�ترك هو الج��د ألب من دون أن يكون أحده��م فر ًعا لآلخر،

ولذا يكون الخط الذي يربط بين األقارب هنا منحر ًفا ،وتسمى تلك القرابة

بقرابة الخط المنحرف.
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احتس��اب درجة قرابة النس��ب :تحتس��ب درجة القرابة المباشرة بعدِّ

كل ف��رد فيه��ا درجة عن��د الصعود إل��ى األصل من دون احتس��اب األصل

درج��ة ،فاالبن قريب قرابة مباش��رة من الدرجة األولى بالنس��بة لألب ،أما
قرابة الحواش��ي فتع��د الدرجات صعو ًدا من الفرع إلى األصل المش�ترك،
ث��م نزولاً من��ه إلى الف��رع اآلخر ،ويعد كل ف��رع درجة من دون احتس��اب

األصل المش�ترك درج��ة ،فابن العم قريب من الدرج��ة الرابعة؛ ألنك تبدأ

بنفس��ك درجة صعو ًدا إلى والدك ثم درجة صعو ًدا إلى جدك وهو األصل
المش�ترك فال يحتس��ب درجة ،ثم نزولاً منه إلى عمك درجة ثم نزولاً منه

إلى ابن عمك درجة ،فتكون الدرجات أرب ًعا وهي(( :أنت ،والدك ،عمك،
ابن عمك)).

وقرابة النس��ب تثبت بثبوت النس��ب ،وهذا بدوره يثبت إما بالفراش

وإما بالبينة وإما باإلقرار.

ج .قرابة املصاهرة:

الصه��ر هو زوج األخت أو ش��قيق الزوجة ،وطبيع��ي أن تكون هناك

عالق��ة اجتماعي��ة بين األصه��ار التي تتبلور يف ش��كل عالق��ة قرابة ،وهذه
العالقة هي التي تنشأ نتيجة عقد الزواج؛ فرتبط بين أحد الزوجين وأقارب
ال��زوج اآلخر؛ حيث تش��به هذه القراب��ة قرابة الدم .واألصه��ار :أهل بيت

المرأة ،وش��ر ًعا تطل��ق على قرابة س��ببها النِّكاح ،فقراب��ة المصاهرة تكون
بسبب زواج الرجل من المرأة.
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ونظرا لالختالفات والتشعبات التي تحتوي على مصطلحات القرابة
ً

نموذجا مفي��دً ا يف تصنيف
فإنن��ا نورد بعض األس��س التي يمك��ن أن تكون
ً

القرابة كما أوضحها “كروبر” وهي:

أ .أساس الجيل :فالمالحظ على نظام القرابة يف المجتمعات العربية

أن جمي��ع مصطلح��ات القرابة تقتصر على جيل واحد ما عدا “ابن العم أو

بنت العم .”Causin

ب .أس��اس تصنيف األقارب من نفس الجيل لفروق العمر ،وشعب

الهنافا هو مثال على ذلك ،حيث يخاطب الشخص إخوته الكبار بمصطلح

معين ،ويخاطب إخوته الصغار بمصطلح آخر مختلف.

ج .الف��روق بي��ن األق��ارب الخطيي��ن واألق��ارب المجانبي��ن “غي��ر

المباشرين”.

د .اختالف نوع القريب ذكر أم أنثى.

ه��ـ .نوع المتكل��م الذي يخاطب أقاربه ،حي��ث تختلف مصطلحات

القرابة من مجتمعات ألخرى.

و .الفروق يف نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل يف القرابة.

ز .تمي��ز القرابة الدموية عن قرابة المصاه��رة ،والقرابة الدموية تضم

أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه وأسرة أجداده وأحفاده ،أما
قرابة المصاهرة فتضم أولئك األقارب من خالل الزواج.
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ح .الف��روق يف المكانة أو الوظائف المعيش��ية للش��خص الذي تقوم

عالقة القرابة من خالله.

وس��واء كانت األس��رة أبوي��ة أو أمومية فإهن��ا ترتبط بعالق��ات قرابية

وصلة أبناء عمومة وخؤولة طب ًقا للنسق التقليدي لألسرة ،وهذه العالقات
حقيقية تاريخية تخضع للتفسير ،وينبثق شكل أو بناء العالقات القرابية من

أس��اليب السلوك الجمعي والس��نن االجتماعية السائدة التي تميزها يف أي
مجتمع ،وقد قام العديد من العلماء أمثال ((ميردوك ،وبارسونز ،وبوسارد،

وفرنلي��ش)) بدراس��ة العالق��ات القرابية على أس��س وتحلي�لات مختلفة،
ونخلص من هذه الدراسات بحقائق أهمها:

أ -أن كل فرد بالغ ينتمي عادة إلى أس��رتين “الموجهة والتناس��لية”،

فه��و اب��ن أو ابن��ة وأخ أو أخت يف األول��ى ،وزوج أو زوج��ة وأب أو أم يف
الثانية.

ب -ت��ؤدي عضوي��ة الف��رد يف أس��رتين نوويتي��ن إلى نش��وء أنس��اق

القرابة ،وكل ش��خص هو حلقة بين أعضاء أسرته الموجهة وأعضاء أسرته

التناس��لية ،هذا فضلاً عن أن تناس��ل فروع هذه الحلق��ات يربط أعدا ًدا من
األفراد بعضهم ببعض عن طريق الروابط القرابية.

ج -يطل��ق اصطالح األق��ارب األصليين أو أق��ارب الدرجة األولى

 Primary relativesعل��ى المنتمي��ن إلى نفس األس��رة النووية للفرد
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“والده -والدته -إخوته -أخواته” يف أسرته الموجهة و”الزوج -الزوجة-
االبن -االبنة” يف أس��رته التناسلية ،وس��يكون لكل منهم أقاربه األصليون

الذين ال يمكن أن ينتس��بوا إل��ى األقارب األصليين للش��خص ذاته ،وهذا
ما يطلق عليه األقارب الثانويون  Secondary relativesوهم يصلون

إلى  33نم ًطا.

د -هن��اك أق��ارب م��ن الدرج��ة الثالثة وأق��ارب من الدرج��ة الرابعة

وأق��ارب من الدرجة الخامس��ة ،ويطلق على هؤالء األق��ارب بعد الدرجة

الثالثة أقارب الكاللة.

 .3المكانات القرابية ،الحقوق والواجبات وااللتزامات:

مما هو معلوم أن النظام القرابي يتشكل من ثالثة أبعاد أساسية:

البع��د األول :أن النس��ق القرابي عبارة عن بناء يتش��كل من مجموعة

من المكانات يف بعده الس��اكن؛ بحيث يشكل كل شخص مكانة محددة يف

بناء النسق القرابي.

ث��م يأيت البعد الثاين :ويتمثل يف أن ش��اغل المكان��ة يؤدي من خاللها

أدوارا معين��ة ،ف��األب مثلاً ي��ؤدي دوره ك��زوج وكأب ألوالد ،إضافة إلى
ً

أدواره والتزامات��ه نحو والديه ،إضافة إلى أدواره يف العمل ومع الجيرة ويف

بناء المجتمع المحلي.

بينما يتمثل البعد الثالث :يف الحقوق وااللتزامات المرتبطة بكل دور

من هذه األدوار.
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أ .المكانات يف نسق القرابةُ :تنظم ُّ
كل المجتمعات البشرية بدرجات

متفاوتة عن طريق القرابة التي ُتش��كل مجموعة النسل واإلرث والطقوس
واألدوار… إلخ ،وبنس��ب مختلفة ،سواء تلك التي يتميز فيها نظام القرابة

بتعقيد ودور أقل كما هو الحال يف المجتمعات الغربية ،أو تلك المجتمعات
التي تميل لالعتماد على نظام القرابة بشكل كثيف لتحديد وتوزيع األدوار

االجتماعي��ة واالقتصادية ألفرادها كما هو الحال يف المجتمعات الش��رقية

بش��كل عام ،ولهذا فإن نظام القرابة والعائلة ُيمكن من فهم أوس��ع لطبيعة
المجتمع الذي تتم دراسته من خالل هذه األنظمة االجتماعية.

والجدي��ر بالذكر أن نظام القرابة هو يف أساس��ه عملي��ة عقلية وليس

تطبيقية أو منهجية تس��ير على أسس عالمية ثابتة ،فالناس ينظرون لنظامهم

القراب��ي والعائل��ي بتداخالت فلس��فية ودينية واجتماعية ،وهذا ما يس��بب
اخت�لاف النظرات واالعتب��ارات االجتماعية والفكرية له��ذا النظام ،فعلى

الرغم من أن أنظمة القرابة تعتمد بش��كل أساس��ي على العالقة البيولوجية
“عالقات الدم” ،إال أهنا يف هناية األمر تصنف من قبل المجتمع على أهنا
ظاهرة اجتماعية وثقافية.

فلفظ��ة األب ق��د تطل��ق عل��ى األب البيولوج��ي  ،genitorوق��د

يسمى باألب
تطلق على من يقوم بتولي مس��ؤولية الطفل وتنش��ئته وهو ما َّ
االجتماعي  ،Paterوبما أن األنظم��ة القرابية هي إبداع اجتماعي؛ فهناك

ع��دة طرق للنظر للمصاه��رة وقرابة الدم وتصنيفهما حس��ب المجتمعات
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المختلفة ،كما أن هناك اختالفات يف أنواع الجماعات االجتماعية المكونة
م��ن خالل القراب��ة والطريقة الت��ي ُيفرتض هب��ذا النظام أن يعم��ل هبا تجاه

األنظمة األخ��رى ،ويف األنظمة ثنائية االنحدار يت��م الرتكيز على القرابات
البيولوجية ،على عكس القرابات المعر َّفة اجتماع ًّيا وثقاف ًّيا.

ويؤك��د الباحثون مدى تعقي��د نظام القراب��ة ويف مقدمتهم «ميردوك»

ال��ذي درس مختلف المجتمعات البش��رية متناولاً عينة مكونة من ()254

جماعة اجتماعية مختلفة وجد فيها جمي ًعا مؤسسة العائلة ،ومن المعروف
أن ه��ذه العائلة تش�ترك مع العائل��ة الحيوانية بقضايا أساس��ية مثل الجماع

والجن��س واإلنجاب والم��وت ،ولكنها تتمايز عنها بوج��وه غير بيولوجية
ذات طاب��ع حضاري ،األم��ر الذي يعني أن العائلة البش��رية ليس��ت مجرد

عالق��ات مح��ددة ذات طاب��ع بيولوج��ي« ،والعالق��ات القرابي��ة عالقات
تفاعلي��ة تقوم على التفاعل المباش��ر بين األفراد ،عالق��ات الوجه للوجه،
ويفتخر األقارب بانتماءاهتم… ويلتزمون تجاه بعضهم بواجبات اقتصادية

واجتماعية وتمتد هذه العالقات لتشمل أبعا ًدا تتجاوز الجانب االجتماعي
إلى العالقات االقتصادية والسياسية ،فنسق القرابة ينطوي على الحياة بكل

أبعادها مما يعقد وظيفة القرابة»(((.

وم��ن المالح��ظ يف ه��ذا الصدد وج��ود اختالفات كبيرة يف أش��كال

العائلة /األس��رة ،وما يرتتب عليها من األشكال المختلفة يف النسب ،وف ًقا

((( سناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،دار النهضة العربية -بيروت ،1984 ،ص.73
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للشكل الذي تختلف معه نظم قرابة األشخاص بعضهم من بعض ،وأنواع

الصالت المختلفة التي تربط بينهم ،وما يرتتب عليها من تحديد للعالقات
والواجبات والمميزات المتبادلة ما بين األش��خاص ذوي العالقة ،فشكل
األسرة هو أهم العناصر التي تحدد عالقة األب واألبناء واألحفاد واإلخوة

واألخوات ،وكذلك ُيحدث الزواج أشكالاً أخرى من القرابة تربط الزوج
بأصهاره واألبناء بأسر األب واألم.

ب .التزام��ات وحق��وق األقارب :تق��وم فكرة تنش��ئة الجيل الجديد

بن��اء عل��ى الحقوق والواجب��ات ،على مبدأ أن اإلنس��ان ال يعي��ش بمفرده

داخ��ل المجتم��ع ،وأن هناك دوائ��ر عديدة يتفاعل معها بمختلف أش��كال
التفاعل االجتماعي والنفس��ي والعاطفي ،وتف��رض دائرة القرابة مجموعة
م��ن االلتزام��ات التي تتن��وع وتتمايز على حس��ب طبيعة العالق��ة القرابية،

ويمك��ن الق��ول :إن التزام��ات القرابة تش��تد وتق��وى كلما كان��ت العالقة
القرابي��ة يف األص��ل أو الف��رع ،أي بي��ن األب وأبنائه أو بي��ن األم وأبنائها،

حي��ث ُتلزم القرابة أصحاهبا المنتس��بين لها بالتضام��ن والتكافل يف أوقات

المحن والش��دائد ،كما ُتل��زم القرابة أهلها بقواعد للس��لوك واألخالق ال

يج��وز تعديلها ،فالعرف األخالقي هو حد ال يجوز للمنتس��بين للقرابة أن
يه��دروه ،وإال لحقتهم المعرة ،فالقرابة عن��وان للمكانة االجتماعية وأحد
أدوات الضب��ط االجتماع��ي واألخالقي الذايت الذي يس��تند إل��ى الضمير
الداخلي وأخالق الجماعة التي تمثلها القرابة.
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فالقرابة أحد أهم أدوات التماس��ك االجتماعي -خاصة يف األس��رة

الممت��دة والنووي��ة -حي��ث س��اعدت على الحف��اظ على الهوي��ة والثقافة

والتضام��ن االجتماعي واألخالقي يف مواجهة هجمات التيارات العلمانية
التي أرادت تجريد األس��رة من هذه الروابط القرابية التي يحكمها بش��كل
رئيسي الدين والضمير األخالقي الداخلي والضبط الذايت.

وللقريب الذي له قرابة -كقرابة األخ والعم والخال وأوالدهم وكل
َ
م��ن ينتمي للقريب بصلة -فله حق بحس��ب قربه ،قال تعال��ىَ :
ات ذا
{و َء ِ
َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ َ اَ ُ رۡ ُ ْ
ۡ ُ ۡ ىَ
َ ۡٗ
ب َح َّق ُ
ٰ
ياۖ
شكوا بِهِۦ ش ٔ
وقال:
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]26
[اإلسراء:
}
ه
ٱلقر
ت
ل
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ٱلل
وا
د
ب
ٱع
{و
ِ
ۡ
َ ۡ
ٱل َو ٰ دِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
س ٗنا َوبِذِي ٱل ُق ۡر ىَ ٰ
ب} [النساء ،]36 :فيجب على كل قريب أن
وب ِ
ِ
يص��ل قريبه بالمعروف ببذل الجاه والنفع البدين والنفع المالي بحس��ب ما
تتطلبه قوة القرابة والحاجة ،وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والفطرة ،فالرب

والصلة واإلحسان والرتاحم والصرب تجاه القرابة كلها أعمال إيمانية وهي
مظهر من مظاهر التقوى ،والقواعد الحقوقية يف الش��ريعة اإلسالمية ترتبط

بق��وة بالجانب األخالق��ي والضمير الديني يف اإلس�لام ،حيث يراعي فيها
العبد باألساس ربه ودينه وهنا يتجلى معنى اإلحسان.

وكما أقرت الشريعة واجبات للقرابة فإهنا أقرت لها حقو ًقا :كحقوق

القراب��ة يف المي��راث ،وحقوق القراب��ة يف النفقة ،وحق��وق القرابة يف الزكاة

والصدق��ات ،وحقوق الفئات الضعيفة يف القرابة ،وقد كثرت النصوص يف
الحث على صلة الرحم -وهو القريب -والرتغيب يف ذلك؛ ففي الصحيحين
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عن أبي هريرة  أن النبي  قال(( :إن اهلل خلق الخلق حتى
إذا ف��رغ منهم قامت الرحم ،فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ،فقال

اهلل :نع��م ،أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت :بلى،
َ ۡ
قال :فذلك لك)) ،ثم قال رسول اهلل (( :اقرؤوا إن شئتم{ :ف َهل
ْ أۡ َ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ يَّ ۡ َ ُ ۡ
ُ َ َ
َ َُ ّ ُ ْٓ َۡ َ َ ُ
ل ُت ۡم أن تفس ُِدوا يِف ٱل ِ
امك ۡم  ٢٢أ ْو ٰٓلئِك
ۡرض وتق ِطعوا أرح
عس��يتم إِن تو
َ
َ
َ
ذَّ َ َ َ َ ُ ُ هَّ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ىَ ٰٓ َ ُ
م أبۡص ٰ َره ۡم} [محمد ،((( ))]23 -22 :وقال
ٱلِين لعنهم ٱلل فأصمهم وأع
النبي (( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رحمه))(((.

وكثي��ر من الن��اس مضيعون لهذا الح��ق مفرطون في��ه ،تجد الواحد

منه��م ال يع��رف قرابته بصل��ة ال بالم��ال وال بالج��اه وال بالخلق ،وتمضي

األي��ام والش��هور ال رآهم وال ق��ام بزيارهتم وال تودد إليه��م هبدية وال دفع
عنه��م ضرورة أو حاجة ،بل ربما أس��اء إليهم بالق��ول أو بالفعل أو بالقول

والفع��ل جمي ًعا ،يصل البعيد ويقطع القري��ب ،ومن الناس من يصل أقاربه
إن وصل��وه ويقطعهم إذا قطعوه ،وه��ذا ليس بواصل يف الحقيقة ،وإنما هو
مكاف��ئ للمع��روف بمثله ،وه��و حاصل للقري��ب وغيره ،ف��إن المكافأة ال

تختص بالقريب ،والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته هلل ،وال يبالي سواء

ََُّ ُ َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اب{وتق ِطعوا أرح
امك ْم} [محمد،]22 :
َاب َت ْفس ِيرال ُق ْرآنَ ،ب ُ
(((أخرجهالبخارييفصحيحه،كت ُ
ِ ِ
الص َل ِة َوالآْ َد ِ
الر ِح ِم َو َت ْح ِر ِ
يم
ابَ ،ب ُ
رقم  ،4830وأخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب ا ْلبِ ِّر َو ِّ
اب ص َلة َّ
َقطِي َعتِ َها ،رقم .2554
ف ،و ِخدْ متِ ِه إِياه بِنَ ْف ِس ِ
الضي ِ
ِ
َ��اب َاأل َد ِ
��ه ،رقم
َ َ َّ ُ
اب إِك َْرا ِم َّ ْ
بَ ،ب ُ
((( أخرج��ه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
.6138
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وصلوه أم ال؛ كما يف صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن

النب��ي  قال(( :ليس الواصل بالمكافئ ،ولكن الواصل الذي إذا
قطعت رحمه وصلها))((( ،وس��أله رجل فقال(( :يا رس��ول اهلل ،إن لي قرابة

إلي ،وأحلم عليهم ويجهلون
أصلهم ويقطعونني ،وأحسن إليهم ويسيئون َّ

عل��ي ،فق��ال النبي  :لئن كنت كما قلت فكأنما تس��فهم المل،
َّ
وال يزال معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك))(((.

ومن محاس��ن وب��ركات صلة الرح��م أن اهلل يصل الواص��ل يف الدنيا

واآلخ��رة فيمده بالرحمة وييس��ر له األمور ويفرج عن��ه الكربات ،مع ما يف
صلة الرحم من تقارب األسرة وتوادهم وحنو بعضهم على بعض ومعاونة

بعضا يف الش��دائد والس��رور والبهجة الحاصلة ،وكل هذه الفوائد
بعضهم ً
تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل التباعد.

ج .واجب��ات والتزام��ات ذوي القربى :ابتداء س��نجد حدي ًث��ا عا ًّما يف

القرآن والس��نة يحض على اإلحس��ان إلى األقارب والوصي��ة لهم والنفقة
ُ َ ُۡ
َۡ َُ َ َ َ
سلونك َماذا يُنفِقونۖ قل
عل��ى المحتاج منهم؛ فمن ذلك قوله تعالى{ :ي ٔ
ۡ
َ ٓ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َيرۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ أۡ َ ۡ َ َ َ يۡ َ َ ٰ ىَ ٰ َ َ َ
ۡ
َّ
َ
ٰ
يلۗ
ما أنفقتم مِن خ ٖ فل ِلو دِلي ِن وٱلقربِني وٱلتم وٱلمسك ِ
ِني وٱب ِن ٱلسب ِ ِ
َو َما َت ۡف َعلُوا ْ م ِۡن خَ�ۡي�رۡ فَإ َّن هَّ َ
ٱلل بهِۦ َعل ٞ
ِيم} [البق��رة ،]215 :فقدم اهلل تعالى
ِ
ٖ ِ
ِ
ب ،بابَ :ليس الو ِ
اص ُل بِا ْل ُم َكافِ ِئ ،رقم .5991
َاب َاأل َد ِ َ ٌ ْ َ َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
ِ ِ
الص َل ِة َوالآْ َد ِ
الر ِح ِم َو َت ْح ِر ِ
يم َقطِي َعتِ َها،
ابَ ،ب ُ
((( أخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب ا ْلبِ ِّر َو ِّ
اب ص َلة َّ
رقم .2558
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ُ َ َ َۡ ُ ۡ
��م إ َذا َحضرَ َ
الوالدي��ن واألقربي��ن .وكذلك قوله تعال��ى{ :كتِب عليك ِ
َ َ َ َيرۡ ً ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ أۡ َ ۡ َ َ ۡ
َ َ َ ُ ُ ۡ
َ ًّ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
وف حقا
أحدكم ٱلموت إِن ترك خ ا ٱلو ِ
صية ل ِلو ٰ دِلي ِن وٱلقربِني بِٱلمعر ِ ۖ
لَىَ
ع ٱل ۡ ُم َّتق َ
ني} [البق��رة ،]180 :وذك��ر تعالى أن اإلحس��ان إلى األقارب من
ِ
أسباب اقتحام العقبة وهي مشقة اآلخرة ،فقال سبحانه{ :أَ ۡو إ ۡط َع ٰ ٞم ف يَومۡ
يِ
ِ
ٖ
َ ٗ َ ۡ
َ ۡ َ
يما ذا َمق َر َب ٍة} [البلد ،]15 ،14 :فاجتمع يف اإلطعام ثالثة
ذِي مسغ َبةٖ  ١٤يت ِ
أم��ور هي :أن اإلطعام يف يوم ش��ديد الجوع ،وأنه ليتيم َف َق��دَ األب المنفق
المشفق ،وأنه لقريب يف النسب.

كم��ا أوص��ى تعالى باإلحس��ان إل��ى القراب��ة ،فقال تعال��ى يف محكم
ۡ ُ ۡ ىَ يۡ
َ ۡ َٰ َ ۡ ۡ َ ٗ
��انا َوذِي ٱلقر ٰ
ب َوٱلَ َتٰ ىَ ٰ
م} [البقرة ،]83 :ويف
التنزي��ل{ :وبِٱلو دِلي ِن إِحس
ۡ ُ ۡ ىَ يۡ
َ ۡ
ٱل َو ٰ دِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
س ٗنا َوبِذِي ٱلقر ٰ
ب َوٱلَ َتٰ ىَ ٰ
م} [النس��اء،]36 :
آي��ة أخ��رى{ :وب ِ
ِ
َ
َ
ات ذا
َٔ
كم��ا أن اهلل تعال��ى أمر بإيت��اء ذي القربى حقه��م فقال تعال��ى:
{ف ِ
َ ٰ َ َيرۡ  ّ ٞذَّ َ ُ ُ َ
ۡ ُ ۡ ىَ
ب َح َّق ُهۥ َوٱلۡم ۡس��ك َ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ٰ
يدون َو ۡج َه
يلۚ ذل ِك خ ل ِلِي��ن ي ِر
ب
��
ٱلس
ٱلقر
ِ
ِ ِ
ۡ
هَّ
ب َح َّق ُهۥ َوٱلۡم ۡس��ك َ
ٱللِ} [ال��روم ،]38 :ويف آية أخرىَ :
ات َذا ٱل ُق ۡر ىَ ٰ
ِني
{و َء ِ
ِ
َو ۡٱب َن َّ
ٱلسبيل َو اَل ُت َب ّذ ِۡر َت ۡبذ ً
ِيرا} [اإلسراء.]26 :
ِ ِ
وقد أمر اهلل تعالى باإلحسان إلى األقارب وذوي األرحام فقال تعالى:
َٓ
ۡ ُ ۡ ىَ
َّ هَّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ إۡ ۡ َ
ٰ
ٰ
ٱلحس ِن ِإَويتا ِٕي ذِي ٱلقرب} [النحل ،]90 :وقال
{إِن ٱلل ي ُأمر بِٱل َعد ِل و ِ
َ
هَّ
َ
ام َب ۡع ُض ُه ۡم أ ۡو ىَ ٰل ب َب ۡ
{وأ ْولُوا ْ أۡٱل ۡر َ
تعالىَ :
ٰ
ِ
ح
ب ٱللِ} [األنفال،]75 :
ِت
ك
ف
ض
ع
يِ
ٖ
ِ
ِ
ۡ
ََ
ك َّن ٱلبرِ َّ َم ۡن
ولذا فإن إيتاء ذي القربى من أعظم الرب كما قال تعالى:
{ول ٰ ِ
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َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ ّ َ َ َ ىَ ۡ َ َ لَىَ
َ َ َ هَّ َ يۡ
ۡ
َ
عٰ
ٰ
ٰٓ
ِ
يۧن وءات ٱلمال
ب وٱنلب ِ ِ 
ءام��ن بِٱللِ وٱلوم ٱٓأۡلخ ِِر وٱلملئِك��ةِ وٱلكِت ِ
ۡ ُ ۡ ىَ يۡ
سك َ
ب َوٱلَ َتٰ�َم�ىَ ٰ َوٱل ۡ َم َ ٰ
ُح ّبِ��هِۦ َذوِي ٱلقر ٰ
ِني} [البق��رة ،]177 :بل إن أبا بكر
 لما بلغه أن مس��طح بن أثاثة  وقع يف اإلفك من اهتام عائشة

 حل��ف أال ينف��ق علي��ه ،وكان قري ًبا ألب��ي بكر؛ فنزل قول��ه تعالى:
ُ ۡ َ َّ َ
ُْ
ۡ
َ اَ َ ۡ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
سكِنيَ
ب َوٱل ۡ َم َ ٰ
ٱلس َعةِ أن يُ ۡؤتُ ٓوا أ ْو يِل ٱل ُق ۡر ىَ ٰ
{ول يأت ِل أولوا ٱلفض ِل مِنكم و
َ
َ
يۡ
اَ
حُ
ْ
ْ
ُّ َ
هَّ
َوٱل ۡ ُم َ
ٱللِ َو يۡلَ ۡع ُفوا َولَ ۡص َف ُ
ي��ن ف َ
ون أن َي ۡغفِ َر هَّ ُ
َ
ٰ
ح ٓۗ
يل
ب
��
س
ر
ج
ه
ٱلل
��وا أل تِب
ِ ِ ۖ
يِ
ِ ِ
َ
��م َو هَّ ُ
َ ُ ۡ
ٱلل غ ُفورَّ ٞرح ٌ
ِيم} [الن��ور ،]22 :فبين تعالى يف هذه اآلية أن النفقة
لك ۚ
واإلحسان إلى األقارب سبب للمغفرة.

ب��ل إن اهلل تعالى أمر من يتولى قس��مة المواريث أن يعطي من حضر

من األقارب غير الوارثين شي ًئا من الميراث جربًا لخواطرهم؛ فقال تعالى:
َ َ ضرَ َ ۡ ۡ َ َ ُ ْ ُ ْ ۡ ُ ۡ ىَ ٰ َ يۡ َ َ ٰ ىَ ٰ َ ۡ َ َ
ُ َ ۡ ُُ ُ
وهم ّم ِۡنهُ
ٰ
{ِإَوذا ح ٱلقِس��مة أولوا ٱلقرب وٱلتم وٱلمسكِ�ين فٱرزق
ُ ُ ْ َ َ اٗ
ٗ
َوقولوا ل ُه ۡم ق ۡول َّم ۡع ُروفا} [النساء ،]8 :قال البغوي « :اختلف العلماء
يف حك��م ه��ذه اآلي��ة ،فقال قوم :هي منس��وخة ،وقال س��عيد بن المس��يب

والضح��اك :كانت هذه قب��ل آية الميراث ،فلما نزلت آي��ة الميراث جعلت

المواريث ألهلها ،ونس��خت هذه اآلية ،وقال اآلخرون :هي محكمة وهو
قول اب��ن عباس والش��عبي والنخعي والزهري ،وق��ال مجاهد :هي واجبة

على أهل الميراث ما طابت به أنفس��هم» ،ثم ق��ال البغوي« :وقال بعضهم
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وه��و أول��ى األق��وال :إن هذا عل��ى الندب واالس��تحباب ،ال عل��ى الحتم
واإليجاب»(((.

كما أن رسول اهلل  كان يوصي أصحابه برب األقارب؛ ففي

((
أبر؟
حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :قلت :يا رس��ول اهلل ،من ُّ

ق��ال :أمك ،قال :قلت :ثم َمن؟ قال :أمك ،قال :قلت :ثم َم ْن؟ قال :أمك،
قلت :ثم َم ْن؟ قال :أباك ،قال :قلت :ثم َم ْن؟ قال :ثم األقرب فاألقرب))(((،

ويف حدي��ث أب��ي رمثة  ق��ال :انتهيت إلى رس��ول اهلل 

فس��معته يقول(( :ب��ر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدن��اك أدناك))((( ،وهذا

تعليم منه  ألصحابه األولويات يف مراتب القرابة.

وم��ن القواع��د الت��ي أسس��ها رس��ول اهلل  أن��ه م��ن غير

المقبول شر ًعا وال عقلاً أن يعمد غني إلى أعمال بر مختلفة ويف أقاربه من
ه��و محتاج؛ وقد حدث��ت يف زمن النبي  قصة عجيبة تؤكد هذا
األمر ،فقد روى مس��لم وغيره عن جابر  قال(( :أعتق رجل من بني

ع��ذرة عبدً ا له عن دبر ،فبلغ ذلك رس��ول اهلل  ،فقال :ألك مال
غيره؟ فقال له :ال ،فقال :من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اهلل العدوي

((( تفسير البغوي.)170/2( :
((( أخرجه الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف بر الوالدين ،برقم .1897
((( أخرجه أحمد يف مسنده برقم  7105طبعة الرسالة ،وقال المحقق :إسناده حسن .وهذا تعليم
منه  ألصحابه فقه األولويات ،فمن غير المقبول شر ًعا وال عقلاً أن يعمد غني إلى بناء
مساجد ،وإلى أعمال بر مختلفة يريد هبا األجر من اهلل تعالى ويف أقاربه من هو محتاج.
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بثم��ان مائة درهم ،فجاء بها رس��ول اهلل  فدفعه��ا إليه ،ثم قال:

ابدأ بنفس��ك فتصدق عليها ،فإن فضل شيء فألهلك ،فإن فضل عن أهلك
شيء فلذي قرابتك ،فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا .يقول:

فبين يديك ،وعن يمينك وعن شمالك))(((.

وال يمن��ع كون القريب المحتاج قاط ًعا معاد ًيا أن ُيحس��ن إليه ،بل إن

اإلحس��ان إليه من أفضل الصدقات؛ ألهنا تصف��ي القلوب ،فعن حكيم بن
حزام (( :أن رجلاً س��أل رسول اهلل  عن الصدقات أيها

أفضل؟ قال :على ذي الرحم الكاشح))((( ،والكاشح :الذي يضمر عداوته
َ اَ َ ۡ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
ُ
ِنكمۡ
يف كشحه وهو خصره ،وتقدم قوله تعالى{ :ول يأت ِل أولوا ٱلفض ِل م
َ َّ َ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ ُ ْ ۡ ُ ۡ ىَ
ٰ
وٱلسعةِ أن يؤتوا أو يِل ٱلقرب} [النور ]22 :فامتثل أبو بكر لهذه اآلية فأحسن
إلى مسطح  مع أنه اهتم ابنته عائشة  كما تقدم.

وأما س��بب الفضل العظيم لإلحسان إلى القريب المحتاج فقد أخرب

عنه رس��ول اهلل  يف حديث س��لمان بن عام��ر  مرفو ًعا:

((الصدقة على المسكين صدقة ،وعلى ذوي الرحم ثنتان :صدقة وصلة))(((،
((( أخرجه مس��لم يف صحيحه ،كِتَاب َّ ِ
اب الاِ ْبتِ��دَ ِاء فِي النَّ َف َق ِة بِالنَّ ْف ِ
س ُث َّم َأ ْهلِ ِه ُث َّم ا ْل َق َرا َب ِة،
الزكَاةَ ،ب ُ
رقم .997
((( أخرجه أحمد يف مسنده ،)402 /3( :وحسنه المنذري.
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َقة َع َلى ذي ال َق َرا َبة ،رقم ،658
اب َما َجا َء في َّ
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
الصدَ َق ُة َع َلى الأْ َ َق ِ
ار ِ
ب ،رقم  ،2582وأخرجه ابن
وأخرجه النس��ائي يف سننه ،كتاب الزكاة ،بابَّ :
الصدَ َق ِة ،رقم .1844
اب َف ْض ِل َّ
ماجه يف سننه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
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وهذا ما حدا طلحة بن عبيد اهلل  على توزيع مال عظيم على أقاربه،

فقد دخلت زوجته سعدى عليه فرأت منه ثقلاً قالت له« :مالك لعله رابك
منا شيء فنعتبك؟ قال :ال ،ولنعم حليلة المرء المسلم أنت ،ولكن اجتمع

عن��دي مال وال أدري كيف أصن��ع به .قالت :وما يغم��ك منه؟ ادع قومك

فاقسمه بينهم ،فقال :يا غالم ،علي قومي ،فسألت الخازن :كم قسم؟ قال:

أربعمائة ألف»(((.

 -4الميراث اإلسالمي ،تجسيد للحقوق وااللتزامات:
نظ��ام الميراث يف اإلس�لام قائ��م على جعل خالفة الم��ورث يف ماله

لألس��رة مجتمع��ة على تف��اوت بينه��م ،وأن يك��ون بعضهم أول��ى أو أكثر
نصي ًبا؛ طب ًقا لمعايير منضبطة تس��هم يف ترابط األس��رة وتوثق العالقات بين
أفرادها؛ خال ًفا للنظريات التي تمحو التوارث تما ًما أو التي تجعل للمتوىف

السلطان الكامل على ماله بعد وفاته كما كان يف حال حياته ،وكال النظريتين
ال يحققان مصلحة األس��رة وال توثقان الصلة بين أفرادها ،فنظام الميراث
يف اإلس�لام هو نظام عادل متناسق مع الفطرة ومع واقعيات الحياة العائلية

واضحا حين نقارنه بأي نظام آخر عرفته
واإلنسانية يف كل حال ،ويبدو هذا
ً
البشرية يف القديم أو الحديث ،إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً

وي��وزع األنصبة على قدر واجب كل فرد يف األس��رة يف هذا التكافل ،إن ما
((( رواه الطرباين بس��ند حس��ن كما قال المنذري يف الرتغيب ،701/1 :وقال الهيثمي يف مجمع
الزوائد ( :)148 /9رجاله ثقات.
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تتسم به الشريعة اإلسالمية هو سعيها لتحقيق صالح اإلنسان ودفع الفساد

عن��ه ،وأحكام الش��ريعة ال تتناقض مع هذه الفط��رة وال تحارهبا أو تكبتها؛
ب��ل توجهه��ا وترعاها بما في��ه العالج والفالح لإلنس��ان يف دني��اه وأخراه،
وهذه المبادئ العامة للتشريع اإلسالمي نجدها جلية يف أحكام المواريث

الت��ي راعت حب اإلنس��ان للمال والولد ،فاإلنس��ان يح��ب المال ويحب
جمع��ه ،ويجب أن ينتقل إلى فرع��ه ،هذا الحب هو الذي يولد الدافع لدى
اإلنس��ان للعمل من أجل إعمار األرض ،ولوال ضمان التش��ريع النتقال ما
يجم��ع الم��رء من مال عرب جه��ده المتواصل يف الحياة إل��ى ورثته من بعده

لتقاع��س الكثير م��ن الناس عن المض��ي يف إعمار الحياة ،وم��ن هنا كانت
أحكام المواريث مس��ايرة لفطرة اإلنس��ان وتس��تثمر فيه قدرته على العطاء
لنفس��ه وألمته؛ فهي ال تراعي حق الورثة فحس��ب بل تراعي حق المورث

وتنسجم مع عواطفه ومشاعره.

إن أح��كام الش��ريعة أحكام متوازن��ة ومتكاملة ،فقد راعت الش��ريعة

يف تقس��يم الميراث القراب��ة ،فأقرباء المي��ت هم أولى الناس ب��ه وبميراثه،

فقد كان الميراث يف بداية التش��ريع ُيعط��ى للذين بينهم عقد مؤاخاة ،يقول
َّ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ُ ْ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ُ
َ
ۡ
يل
تعالى{ :إِن ٱلِين ءامنوا ُوهاجروا وجهدوا َبِأمول ِ ِهم وأنفسِ�� ِهم يِف سب ِ ِ
هَّ َ ذَّ َ َ َ ْ َّ َ رَ ُ ْ َ
ٓ
َ
ُ
ص ٓوا أ ْو ٰٓلئِ��ك َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو يِلَا ُء َب ۡع ٖض} [األنفال،]72 :
ٱللِ وٱلِين ءاووا ون
أي كل منهم أحق باآلخر؛ ولهذا آخى رسول اهلل بين المهاجرين واألنصار،
وكان��وا يتوارث��ون بذلك إر ًثا مقد ًما على القرابة حتى نس��خ اهلل تعالى ذلك
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بالمواريث ،وأزالت الش��ريعة ه��ذا الحكم الذي نزل لع�لاج حالة خاصة
يف ذلك الوقت ،وهي س��د حاجة المهاجرين الذين تركوا األموال والمتاع
خلفهم يف مكة ،وبعد نسخه صارت القرابة هي السبب األول يف الميراث،
ومن األمور التي راعتها الشريعة يف القرابة هي:

 -الجهة :فيقدم ال��وارث من الجهة األقرب إلى الوارث على الجهة

األبعد ،فمثلاً تقدم جهة البنوة على جهة األخوة.

 -الدرج��ة :إذا اتفق أكثر م��ن وارث يف الدرجة نفس��ها ،فإن التقديم

والمفاضل��ة بينهما تكون على أس��اس الدرجة ،فعلى س��بيل المثال :االبن
واب��ن االب��ن يف درجة واحدة وه��ي البنوة ،فعند ذلك نق��دم األقرب درجة
وهو االبن ،ومثل ذلك تقديم األب على الجد.

 -قوة القرابة :فيقدم األقوى قرابة على غيره ،فمثلاً يقدم األخ الشقيق

-من األب واألم -على األخ ألب ،ويقدم العم الشقيق على العم ألب.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن نظام الميراث يف اإلس�لام

نظام متناسق ومتكامل إال أن هناك العديد من األفراد الذين يخرجون على

هذا النظام عند توزيع الميراث مرتكبين بذلك منكرات ينبغي أن تزول؛ كأن

يتم التوزيع وف ًقا لنوع الجنس فتحرم المرأة من الميراث مع إخوهتا الذكور،
ويحدث ذلك يف القرى أكثر من حدوثه يف المدن باعتبار أن الذي يس��تحق
وأيضا باعتبار أن
اإلرث هو الرجل الذي يحمل اس��م أبيه ويحمي أسرتهً ،
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إخراجا ألموال األسرة إلى الغرباء (األزواج) ،وال شك
يف توريث النس��اء
ً
ّ
ِلر َجال نَص ٞ
يب
يف أن ذلك يتعارض مع ثوابت الشريعة والتي تقضى بأن {ل ّ ِ ِ ِ
 َ َ ٰ َ ۡ َ َ َ َّ ّ ٞأۡ َ ۡ َ ُ َ
ّ َّ َ َ َ ۡ َ ٰ َ َ أۡ َ ۡ َ ُ َ َ ّ َ ٓ َ
ان وٱلقربون
ان وٱلقربون ول ِلنِس��اءِ ن ِصيب مِما ترك ٱلو دِل ِ
مِما ترك ٱلو دِل ِ
َّ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ رُ َ َ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
مِما قل مِنه أو كثۚ ن ِصيبا مفروضا} [النس��اء ،]7 :ولقد تعدى األمر ذلك
إل��ى وراثة النس��اء كرها ضمن مت��اع البيت ،فألغت الش��ريعة ذلك وأبطلته
مفروضا حددته الش��ريعة،
كرها وجعلت لهن نصي ًبا
ً
ومنعت وراثة النس��اء ً
وه��و من األمور القطعية التي ال يجوز التدخل فيها بزيادة أو نقصان فضال

عن اإللغاء ،فهناك من أقارب المرأة من الرجال من ال تطيب نفسه بإعطاء
نصيب المرأة كامال -إن كان ممن يؤمن بأن لها نصي ًبا يف اإلرث -فيعطيها

من المنقوالت ما ترضى نفسه أن تعطيه ،وأما العقارات من أراض وبيوت
فيلت��ف عليها بأي طريقة لتبقى يف ملكه ،بل ربم��ا ُمن ِ َعت المرأة من الزواج
إال م��ن األهل كي ال تخرج أموال األس��رة إلى أش��خاص غرباء ،وإن أدى

ذلك إلى بقائها من غير زواج إلى أن تموت.

ويعكس الواقع العديد من مش��اكل الميراث بي��ن األهل واألقارب،

ولعلنا نالحظ ما أش��ار إليه ابن خلدون يف حياتنا العملية من نزاع األقارب

واأله��ل على الميراث ،حي��ث تتحول المصلحة المش�تركة لألقارب إلى

مصال��ح فردي��ة ويتحول معها الش��عور العصب��ي ذو الطاب��ع اإليجابي إلى
ش��عور عصبي ذي طابع سلبي ،ويصبح الصراع ليس صرا ًعا للدماء ولكن
على الدماء إن صح التعبير.
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وإذا م��ا حاولنا رصد الجرائم التي يرتكبها األهل واألقارب بس��بب

الن��زاع عل��ى الميراث من خالل اس��تقراء بعض الصح��ف نجدها عديدة،

فعلى س��بيل المثال :ش��قيقتان بمحافظة أس��يوط قتلتا والدهتما وش��قيقتها
أثناء نومهم��ا ،حيث اقتحمتا المنزل بعد منتصف اللي��ل ،وطعنتا والدهتما
وشقيقتها بسكين يف الصدر والبطن مما أدى إلى وفاهتما يف الحال.

أما الحادثة الثانية لفالح بالمنيا قتل ابن أخيه بسبب تقسيم الميراث،

وأخرى بمنطقة المنش��ية الجديدة بمدينة المحلة الكربى حيث أقدم عامل
على إضرام النيران بمنزل عمه بسبب وجود خالفات على الميراث.

املرياث بني األقارب ومربراته:

حددت الش��ريعة اإلس�لامية الذين يح��ق لهم الميراث وه��م القرابة

النسبية ،وتشمل األوالد وإن نزلوا ،واآلباء وإن علوا ،واإلخوة واألخوات

واألعم��ام والعم��ات واألخوال والخ��االت ،أم��ا القراب��ة بالمصاهرة أي
بال��زواج ،فالعقد الش��رعي الصحيح بي��ن الزوجين يثبت الت��وارث بينهما

حتى لو لم يقع الدخول.

والقرابة النسبية ترث بالفرض ،والفرض هو السهم المقدر يف كتاب

اهلل وهو ستة:

 -النص��ف للبنت الواح��دة إذا لم يكن معها اب��ن ،واألخت الواحدة

ألبوين أو ألب إذا لم يكن معها أخ ،وللزوج إذا لم يكن للزوجة ولد.
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 الربع للزوج إذا كان للزوجة ولد ،وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. -الثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد.

 -الثلث��ان للبنتي��ن فأكثر مع عدم وجود أوالد ذك��ور ،لألختين فأكثر

ألبوين أو ألب مع وجود األخ كذلك.

 -الثلث لألم مع عدم وجود الولد الذكر للميت وال إخوة يحجبوهنا،

ولالثنين فصاعدً ا من اإلخوة واألخوات ألم.

 -السدس لألب مع الولد ،ولألم كذلك أو مع وجود اإلخوة ،ولألخ

أو األخت لألم مع عدم التعدد.

أيضا بالتعصيب أي أهنا ترث ما تبقى من
 -كما ترث القرابة النس��بية ً

الرتكة بعد أن يس��تويف أصحاب الف��روض فروضهم ،والعصبات النس��بية

ثالثة أنواع :عصبة بنفسها ،وعصبة بغيرها ،وعصبة مع غيرها.

والعصب��ة بالنفس كل ذكر ال تدخل يف نس��بته إلى الميت أنثى ،وهي

ال تفتق��ر إلى الغير ،أما العصبة بالغي��ر ومع الغير فيكون صاحبها عاص ًبا يف

حالة دون األخرى.

والعصبة بالنفس أقرب العصبات ويرث أهلها على الرتتيب اآليت:

 -االبن.

 ثم ابن االبن وإن نزل فإنه يقوم مقام أبيه. -ثم األب.
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 ثم الجد وإن عال. -ثم األخ الشقيق.

 -ثم األخ ألب.

 -ثم ابن األخ الشقيق.

 -ثم ابن األخ ألب.

 -ثم العم الشقيق.

 -ثم العم ألب.

 -ثم ابن العم الشقيق.

 -ثم ابن العم ألب.

أما العصبة بالغير فأربع من اإلناث وهن:
 -البنت أو البنات.

 -ثم بنت االبن أو بنات االبن.

 -ثم األخت أو األخوات الشقيقات.

 -ثم األخت أو األخوات ألب.

وجمي��ع هؤالء يرثن بالفرض إذا لم يكن معه��ن أخ ،فإذا كان معهن

أخ يرثن بالعصبة ويقتسمن معه للذكر مثل حظ األنثيين.

أم��ا العصبة مع الغير فاألخت أو األخوات ألبوين أو ألب مع البنت

أو بن��ت االبن ،فاألخت واألخوات يرثن بالف��رض إذا لم يكن معهن بنت
112

رـيجلاو ةـبارقلا( ةرسألل يعامتجالا راطإلا

أو بن��ت ابن ،ويرث��ن بالعصبة مع البنت أو بنت االبن ،فتأخذ البنت أو بنت
االبن فرضها ،وما بقي تأخذه األخت أو األخوات الشقيقات أو ألب؛ فقد

صرن عصبة مع البنت.

وهك��ذا فق��د اتفق الفقهاء عل��ى أن الزوج والزوجة يش��اركان جميع

الورثة بال اس��تثناء ،والزوج له النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد
من��ه وال م��ن غي��ره ،والربع إذا كان لها ول��د منه أو من غي��ره ،والزوجة لها
الرب��ع إذا ل��م يكن لل��زوج ولد منها أو م��ن غيرها ،والثم��ن إذا كان له ولد

منه��ا أو من غيره��ا ،وإذا تعددت الزوجات فهن ش��ركاء يف الربع أو الثمن

يقتسمونه بالسوية.

 -5البر باألقارب:

م��ن بداهة القول مجيء الوالدين يف المرتب��ة األولى فيما يتعلق بالرب
“ج َع َل اهلل ا ْل ِع َب��ا َد ا َّل ِذي َن ُأمِ َر
يف ح��ق األقارب ،يق��ول ابن رجب الحنبل��يَ :
ِ
ِ
ص
بِالإْ ِ ْح َسان إِ َل ْي ِه ْم َخ ْم َس َة َأن َْواعٍَ :أ َحدُ َهاَ :م ْن َب ْينَ ُه َو َب ْي َن الإْ ِ ن َْسان َق َرا َبةٌَ ،و َخ َّ
ِ
از ِه َما َع ْن َس��ائِ ِر الأْ َ َق ِ
الذك ِْر؛ لاِ ْمتِ َي ِ
ب بِ َما لاَ ُي ْش ِ
ار ِ
��م ا ْل َوالِدَ ْي ِن بِ ِّ
��ركُون َُه َما
من ُْه ُ
��ق التَّربِي ِ
ِ
ِ
ي��هَ ،فإِنَّهم��ا كَانَا الس��ب ِ
فِ ِ
��ة َوالت َّْأ ِد ِ
يب
ب في ُو ُج��ود ا ْل َو َلدَ ،و َل ُه َما َح ُّ ْ َ
َّ َ َ
ُ َ
َو َغ ْير َذل ِ َك”(((.
ث��م يأيت اإلمام النووي ليضع خارطة تفصيلية لرتتيب األولوية يف الرب
ب
بالنس��بة لألقارب ،يقول يف شرح صحيح مس��لمَ “ :ق َال َأ ْص َحا ُبنَاُ :ي ْست ََح ُّ
((( «تفسير ابن رجب الحنبلي» (.)334 /1
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ِ
اتُ ،ث َّم
��م الأْ َ ْولاَ ُدُ ،ث َّم الأْ َ ْج��دَ ا ُد َوا ْل َجدَّ ُ
��ر الأْ ُ ُّمُ ،ث َّم الأْ َ ُبُ ،ث َّ
َأ ْن ُت َق��دَّ َم في ا ْلبِ ِّ
��م َس��ائِ ُر ا ْل َم َح ِ
��ار ِم مِ�� ْن َذ ِوي الأْ َ ْر َح��ا ِم َكالأْ َ ْع َم��ا ِم
��و ُ
��و ُة َوالأْ َ َخ َ
الإْ ِ ْخ َ
اتُ ،ث َّ
ال وا ْل َخالاَ ِ
ِ
تَ ،و ُي َقدَّ ُم الأْ َ ْق َر ُب َفالأْ َ ْق َر ُبَ ،و ُي َقدَّ ُم َم ْن َأ ْد َلى
َوا ْل َع َّمات َوالأْ َ ْخ َو ِ َ
��ذي ِ
��ن َع َلى من َأد َل��ى بِ َأح ِد ِهماُ ،ثم بِ ِ
بِ َأ َب َو ْي ِ
��ر ِم كَا ْب ِن ا ْل َع ِّم
َ ْ ْ
الرح ِم َغ ْي ِر ا ْل َم ْح َ
َّ
َ َ َّ
ال وا ْل َخالاَ ِ
ِ
ِ ِ
اه َر ِة ُث َّم بِا ْل َم ْو َلى مِ ْن
ت َو َغ ْي ِر ِه ْمُ ،ث َّم بِا ْل ُم َص َ
َوبِنْت��ه َو َأ ْولاَ د الأْ َ ْخ َو ِ َ
يب ا ْل َب ِعيدُ ال��دَّ ِار َع َلى ا ْل َج ِ
��م ا ْل َج ِ
ارَ ،وك ََذا َل ْو
ارَ ،و ُي َقدَّ ُم ا ْل َق ِر ُ
َأ ْع َلى َو َأ ْس�� َفل ُث َّ
آخ َر ُقدِّ َم َع َلى ا ْل َج ِ
ك َ
يب فِي َب َل ٍد َ
الز ْو َج َة
الز ْو َج َو َّ
ار الأْ َ ْجنَبِ ِّي َو َأ ْل َح ُقوا َّ
َان ا ْل َق ِر ُ
بِا ْل َم َح ِ
اهلل َأ ْع َل ُم”(((.
ار ِمَ .و ُ

ثال ًثا :تكامل البنية القرابية وتماسكها:

تس��عى تعالي��م اإلس�لام ومبادئ��ه إلى تأكي��د التكامل على مس��توى

القرابة واألسرة ،ولكي يحقق اإلسالم هذا التكامل فإنه يسنده إلى التباين؛
وذل��ك ألن التباي��ن يجعل عناصر الش��يء مختلفة بعضه ع��ن بعض ،ومن
ث��م تؤدي وظائ��ف مختلفة لل��كل أو المجموع ،لذلك ش��اءت حكمة اهلل

تعال��ى أن يجع��ل البنية القرابية والعائلية أو األس��رية متخمة بالتباين ،حتى
يك��ون التكام��ل الناتج أق��وى ،فهناك التباي��ن بين الذك��ور واإلناث حيث

يك��ون كل منهم مؤهلاً ألداء وظائف معين��ة؛ بدرجة أقوى من اآلخر ،وإن

كان بإمكاهنم��ا أن يقوم��ا بنس��بة غالبة من الوظائف ،كما أس��س تباينًا على
أساس السن حيث نجد أن القرابة تتكون من عدة أجيال ،كل جيل له مهمة

((( شرح النووي على مسلم (.)103 /16
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معين��ة ،فالجيل األصغر يخضع لعملية تنش��ئة اجتماعية ش��املة حتى يقوم
ب��ذات أعمال ووظائ��ف األجيال الكربى حينما يش��ب عن الط��وق ،بينما
جيل اآلباء واألمهات هم الذين يس��عون يف األرض إلعاشة العائلة والقيام

بتنش��ئة أبنائهم حتى يتولوا قيادة العمران من بعدهم ،يف حين يعترب الشيوخ
مخزن الحكمة ،فهم الذين يوجهون التفاعل والجهود واآلراء على الساحة

القرابية أيا كانت طبيعة الجماعة التي تتبلور من خاللها.

ذل��ك يعن��ي أن التكامل ه��و المرجعية األساس��ية للتفاع��ل القرابي،

وهن��اك ث�لاث وس��ائل لتحقيق هذا اله��دف؛ الوس��يلة األول��ى :تتمثل يف

العالق��ات االجتماعية داخل الجماعة القرابية ،وهي العالقات التي تتدفق

عربه��ا كل جهود الع��ون والتع��اون المتبادل س��واء بين أعض��اء الجماعة

القرابي��ة أو بي��ن وحداهت��ا ،بحي��ث تجع��ل ه��ذه العالق��ات م��ن الجماعة
القرابية كتلة متماس��كة ،ق��ادرة على التغلب على كل م��ا يفرض عليها من

وقائ��ع وأح��داث ص��ادرة عن البيئ��ات التي تعي��ش فيها ،طبيعي��ة كانت أم
اجتماعية ،وتش��كل الوصية لألقارب الوسيلة الثانية التي بواسطتها نحافظ

عل��ى الوحدة القرابية والتماس��ك القرابي ،حيث نجد أن اإلنس��ان يوصي
ببع��ض ثروته ألقارب��ه الذين ال يطوله��م الميراث؛ حت��ى يحافظ على قوة
العالقة القرابية ويحافظ على مس��ؤوليته نحو قرابته ،فإلى جانب الميراث

لمن يس��تحقونه هناك الوصية لمن لم يش��ملهم الميراث ،يضاف إلى ذلك
اآللي��ة الثالث��ة والتي تتمثل يف الوقف ،وهو مصدر اقتصادي ٍ
جار ومس��تمر
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يوقفه اإلنسان على أهل قرابته كالوصية ،ذلك باإلضافة إلى صلة األرحام
والتكافل االجتماعي؛ ذلك ألن اإلسالم دين يهتم بالقرابة ويهتم بالعائلة؛
وم��ن ثم يس��عى بمبادئه لتوفير عيش��ة كريم��ة لها ،ونعرض فيم��ا يلي لهذه

اآلليات الثالثة.

 .1العون المتبادل قاعدة التفاعل القرابي:
تعرف القرابة بأهنا تلك العالقات المباش��رة التي تنش��أ بين شخصين

نتيج��ة النح��دار أحدهما م��ن صلب اآلخر ،كم��ا ينحدر الحفي��د مثلاً من
الجد عن طريق األب ،أو نتيجة النحدارهما م ًعا من سلف واحد مشرتك،

أيضا إلى الجدِّ عن طريق األعمام(((.
كالعالقة بين أبناء العمومة التي ُترد هي ً
كم��ا أن القرابة تعد رابط��ة اجتماعية تقوم على عالقة الدم والنس��ب

بي��ن األب واألم وذريتهما ،وبين اإلخوان واألخوات((( .وتعد القرابة أول

نظ��ام اجتماعي مقب��ول لدى الجماعة والمجتم��ع المحلي ،وهي جزء من
البناء االجتماعي ،وتقوم بدور رئيس��ي يف المجتمع؛ حيث تعدُّ الجماعات
األسرية نواة النظام القرابي على الرغم من امتداد روابط القرابة ،وال سيما
يف المجتمعات القبلية والبسيطة إلى خارج حدود األسرة(((.

((( شاكر مصطفى سليم :قاموس األنثروبولوجيا ،1981 ،ص.531
((( أحم��د أبو زي��د :البناء االجتماعي مدخل لدراس��ة المجتم��ع ،ج  ،2األنس��اق ،القاهرة :دار
الكتاب العربي ،للطباعة والنشر ،ص.310
((( ترك��ي روي��ع :نظ��ام القراب��ة رؤي��ة اجتماعي��ة وثقافي��ة ،صحيفة الش��روق ،الع��دد رقم ،91
2012 /3 /4م.http://www.Alsharq.net.sa ،
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والعالقات القرابية عالقات تفاعلية تقوم على التفاعل المباش��ر بين

األف��راد “عالقات الوجه للوجه” ،ويفتخر األق��ارب بانتماءاهتم ويلتزمون

تجاه بعضهم بواجبات اقتصادية واجتماعية ،وتمتد هذه العالقات لتشمل

أبعا ًدا تتجاوز الجانب االجتماعي إلى العالقات االقتصادية والسياسية(((.
إن القيم��ة الحقيقي��ة لألقارب تكم��ن يف مقدرهتم عل��ى أن يكونوا مصادر

مكمل��ة لألس��رة الن��واة المنعزلة ،وقد أظهرت دراس��ات عديدة أن ش��بكة

العالق��ات القرابي��ة تق��دم العديد من المس��اعدات واألنش��طة االجتماعية
والت��ي من بينها تب��ادل الخدمات والهبات والمس��اعدات المالية ،وكذلك

تب��ادل الع��ون من اآلباء لألبناء أو العكس ،أو إل��ى أبناء العم أو إلى أقارب
أبع��د من ذلك ،إضافة إلى تلقي العون المادي بوجه عام خالل الس��نوات

األول��ى يف الحياة الزوجية ،وخاصة يف ب��دء الزواج ،وعند والدة األطفال،

ويف األعياد المختلفة .هذا إلى جانب أن األنشطة االجتماعية تعترب وظائف
رئيسية لش��بكة العالقات القرابية ،وأشكالها الرئيسية هي :تبادل الزيارات
العائلية ،واالشرتاك يف أنشطة ترفيهية؛ حيث تبين أنه لصعوبة قيام عالقات
أولية خارج األس��رة -وخاصة يف المجتمعات الحضرية -فإن ذلك يجعل

لألقارب أهمية كبيرة بالنسبة للفرد ،كما تعترب زيارة األقارب نشا ًطا رئيس ًّيا
يف المن��ازل الحضرية؛ حيث تفوق الزيارات األخرى لألصدقاء والجيران

وزمالء العمل.

((( سناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ،ص.73
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وتوجد خدمات أخرى ُتقدَّ م بانتظام خالل السنة ويف المناسبات ،وهي

وظائف إضافية لش��بكة العالقات األسرية يمكن تلخيصها يف عدة وظائف
منها :التس��وق ،والمرافقة ،والعناية باألطفال ،وتقديم النصح والمش��ورة،
وكذل��ك تقديم خدمات للمس��نين م��ن أفراد األس��رة مثل العناي��ة الطبية،
ومنحه��م المأوى ،ومرافقتهم ،وش��راء حاجاهت��م ،وأداء األعمال المنزلية

لهم ،ومشاركتهم أوقات الفراغ ،وهذه األعمال يقوم هبا عادة صغار السن
واألقارب ،وتؤدي هذه األفعال النابعة من الش��عور العاطفي والمس��ؤولية

تج��اه األق��ارب بدون أي قانون إجب��اري .ومن الخدم��ات اإلضافية تلقي
األس��رة لمس��اعدة من األقارب يف حالة انتقال األس��رة من مكان آلخر من

خ�لال المس��اعدة يف البحث عن مس��كن أو عمل ،أو تزويده��م بالنصائح
واإلرش��ادات يف حالة انتقالهم من المناطق الريفية ألول مرة حتى يتعودوا
على أنماط المعيش��ة الحضري��ة ،هذا إلى جانب الخدم��ات التي تؤدى يف

المناس��بات كاألف��راح ،وخالل األزمات التي تمر هبا األس��رة مثل الموت
والحوادث والمشاكل العائلية(((.

ولقد فطن ابن خلدون إلى حقيقة أن القرابة ليست مجرد عالقة عرقية

دموي��ة ،ولكنها عالق��ة اجتماعية وظيفية ،ويش��ير ابن خل��دون إلى مفهوم
العصبية بصفت��ه قوة محركة للعالقات القرابي��ة واالجتماعية واالقتصادية
يف حياة األفراد ،فالعصبية تعمل كقوة محركة يف اتجاهين متناقضين؛ اتجاه

((( علياء شكري :االتجاهات المعاصرة يف دراسة األسرة ،مرجع سابق ،ص.271
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إيجابي :يتمثل يف الطابع الدفاعي عن ذوي القربى والعالقات االجتماعية،
وهي نزعة طبيعية يف البش��ر .واتجاه سلبي :يتمثل يف الطابع العدواين الذي

يظهر يف التخاصم على شؤون المعاش حيث يقول“ :ونجدهم يختصمون
حرجا من االعتداء على األموال
باستمرار على مواطن الرزق؛ فال يجدون ً
والممتل��كات؛ فمن امتدت عينه إلى متاع أخي��ه امتدت يده إلى أخذه”(((.
وإذا م��ا نظرن��ا إلى الواقع نجد العديد من المش��كالت بي��ن األقارب على

ش��ؤون المع��اش والتي من بينها النزاع بين األق��ارب على الميراث ،حيث
تتح��ول المصلحة المش�تركة لألقارب إلى مصالح فردي��ة ،وهكذا تنقلب
العصبية من عامل وحدة واتحاد وصالح إلى عامل فرقة وانقس��ام وفساد،

ويظهر الطابع الدفاعي عن ذوي القربى بشكل واضح فيما يسميه “سميث”

بقان��ون الث��أر  Blood revengeال��ذي يتمثل يف ش��عور أف��راد الجماعة
القرابي��ة للمعتدى عليه بأن االعتداء قد وقع على كل فرد من أفرادها ،وأنه
يج��ب عل��ى كل منهم أن يثأر لنفس��ه؛ حيث يعترب الثأر م��ن أهم الواجبات

االجتماعية التي تقع على عاتق الجماعة القرابية(((.

 .2صلة األرحام تأكيد للعالقات القرابية:
وردت الوصي��ة باألقارب والتكامل معهم من خالل إرش��اد واضح
َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ اَ
ٱلل َول
جل��ي يف كتاب اهلل  ،من ذلك قوله تعال��ى{ :وٱعبدوا
((( مقدمة ابن خلدون ،الفصل الثامن ،ص ،117ص.195
((( كريم زكي حسام الدين ،مرجع سابق ،ص.530
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ِيم} [البقرة ،]215 :وقوله تعالى{ :وأول��وا ٱلرح ِ
ام بعضهم أو ٰل
ِ
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َ
هَّ َّ هَّ َ ُ
َۡ
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ك ّل ۡ
ِيم ۢ} [األنفال.]75 :
بِبع ٖض يِف كِتٰ ِ
ب ٱللِۚ إِن ٱلل ب ِ ِ
وتع��د صلة األرحام يف اإلس�لام ه��ي المقاب��ل أو الرتجمة إلحداث

التكامل مع القرابة .وقد أعلى اإلسالم من صلة األرحام ،فجعلها ح ًّقا من
الحقوق وليس��ت على س��بيل المكافأة أو الفضل ،فقد ورد عن رسول اهلل

 قوله(( :ليس الواصل بالمكافئ ،ولكن الواصل من إذا قطعت

رحمه وصلها))(((.

وم��ن هن��ا ف��إن م��ا يفعل��ه كثي��ر م��ن الناس م��ن وص��ل أقارهب��م إن

وصلوه��م ،وقطعه��م إن قطعوه��م ،ه��م هب��ذا المس��لك ل��م يصل��وا إل��ى
ِ
ب ،بابَ :ليس الو ِ
اص ُل بِا ْل ُم َكافِ ِئ ،رقم .5991
َاب َاأل َد ِ َ ٌ ْ َ َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
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حقيق��ة الوص��ل المطلوب ال��ذي هو أرق��ى وأعل��ى ،وإنما ه��م مكافئون

للمعروف بمثله.

ولقد أجزل اإلس�لام عطاء صلة األرحام فجعلها من أس��باب دخول

الجن��ة ،فع��ن أبي أي��وب األنص��اري  أن رجلاً قال :يا رس��ول اهلل،
أخ�برين بعمل يدخلن��ي الجنة ،فق��ال (( :تعبد اهلل ال تش��رك به
شيئًا ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصل الرحم))(((.

كم��ا جعلها س��ب ًبا لزيادة ال��رزق وط��ول العمر ،فعن أن��س بن مالك

 ع��ن النبي  أن��ه قال(( :من أحب أن يبس��ط له يف رزقه،

وينس��أ له يف أثره فليصل رحمه))((( .وعن أبي هريرة  قال :س��معت

رس��ول اهلل  يقول(( :من س��ره أن ُيبسط له يف رزقه ،وأن ينسأ له
يف أثره ،فليصل رحمه))(((.

والرح��م الت��ي ُأمر بصلتها ،هي كل ما يرتبط بقرابة ،س��واء كانت من

األصول :كاآلباء واألمهات وإن علوا ،والفروع وإن نزلوا ،والحواشي من
اإلخوة واألخ��وات ،واألعمام والعمات ،واألخ��وال والخاالت ،كما دل

عل��ى أصل ذل��ك حديث أبي هري��رة  ،قال(( :قال رجل :يا رس��ول
ِ ِ
الر ِح ِم ،رقم .5983
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدبَ ،ب ُ
اب َف ْض ِل ص َلة َّ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب من أحب البس��ط يف الرزق ،رقم ،2067
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة ،باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ،رقم .2557
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب من بس��ط له يف ال��رزق بصلة الرحم ،رقم
.5985
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اهلل ،من أحق بحس��ن الصحبة؟ قال :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أبوك ،ثم

أدناك أدناك))(((.

وصلة الرحم أنواع على حس��ب الحاجة ،فتكون بالنفقة لمن يحتاج

ذل��ك ،وتكون بالهدية ،وبالتودد إليهم ،وبالعون واإلعانة على الحاجات،

وبالنصيح��ة ،وبدفع الضرر ،وباإلنصاف معه��م ،وطالقة الوجه ،وبالعدل
والقي��ام بالحق��وق الواجب��ة ،وبالدع��اء ،وبتفق��د أحواله��م ،والتغافل عن
زالهتم ،والزيارة ،وبالش��فاعة الحس��نة ،والمعنى الجامع :إيصال ما أمكن

من الخير ،ودفع ما أمكن من الضرر.

 .3التكافل االجتماعي مع األقارب:
أفضل الصدقة ما يعطى األقارب؛ لحديث سلمان بن عامر ،

عن النبي  قال(( :إن الصدقة على المس��كين صدقة ،وعلى ذي
الرح��م اثنتان :صدقة وصل��ة))((( .وعن َأنَس بن مال ِ ٍ
َان
��ك  قال(( :ك َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
َأ ُب��و َط ْل َح َة َأ ْك َث َر األَن َْص ِ
��ب َأ ْم َوالِ ِه إِ َل ْي ِه
��ن َنخْ ٍلَ ،وك َ
َان َأ َح ُّ
��ار بِا ْل َمدينَة َمالاً م ْ
الم ْس ِ
َان َر ُس ُ
ول اهلل ِ َ يدْ ُخ ُل َها
َب ْي ُر َحا َءَ ،وكَان ْ
��ج ِدَ ،وك َ
َت ُم ْس�� َت ْقبِ َل َة َ
َ ََ ُ ْ
بَ ،ق َال َأنَ��سَ :ف َلما ُأن ِْز َل ْ ِ ِ
وي ْش��رب ِمن م ٍ
اء فِ َيها َط ِّي ٍ
اآليةُ{ :لن تنالوا
ٌ
َّ
ََ َ ُ ْ َ
ت َهذه َ

اب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِ
��ن َو َأن َُّه َما َأ َح ُّق بِ ِه،
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الرب والصل��ة واآلدابَ ،ب ُ
رقم .2548
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َقة َع َلى ذي ال َق َرا َبة ،رقم ،658
اب َما َجا َء في َّ
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
الصدَ َقة َع َلى الأْ َ َق ِ
ار ِ
ب ،رقم  ،2582وأخرجه ابن
وأخرجه النس��ائي يف سننه ،كتاب الزكاة ،بابَّ :
الصدَ َق ِة ،رقم .1844
اب َف ْض ِل َّ
ماجه يف سننه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
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ب َأ ْم َوالِي إِ َل َّي
ح
أ
ن
إ
و
،
]92
عمران:
[آل
}
َّ
َ َّ
َ
ول اهلل ِ
بيرحاء ،وإِنَّها صدَ َق ٌة لِ ِ
لهَ ،أ ْر ُجو بِ َّر َها َو ُذ ْخ َر َها ِعنْدَ اهللَ ،ف َض ْع َها َيا َر ُس َ
َُْ َ ُ َ َ َ
اك اهللَُ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
ث َأ َر َ
َح ْي ُ
ك َم ٌال َرابِ ٌحَ ،ذلِ َ
ول اهلل ِ َ :بخٍ َ ،ذلِ َ
ك
ِ
م ٌال رابِح ،و َقدْ س ِ
ينَ ،ف َق َال
ت َما ُق ْل َ
��م ْع ُ
تَ ،وإِنِّ��ي َأ َرى َأ ْن ت َْج َع َل َها في األَ ْق َربِ َ
َ َ ٌ َ َ
ول اهللَِ ،ف َق َس َم َها َأ ُبو َط ْل َح َة فِي َأ َق ِ
َأ ُبو َط ْل َحةََ :أ ْف َع ُل َيا َر ُس َ
اربِ ِه َو َبنِي َع ِّم ِه))(((.
وق��د قال اإلمام الن��ووي “ :ويف هذا الحديث م��ن الفوائد...

أن الصدق��ة على األقارب أفضل من األجانب إذا كانوا محتاجين ،وفيه أن
القرابة يرعى حقها يف صلة األرحام ،وإن لم يجتمعوا إال يف ٍ
أب بعيد؛ ألن

النبي  أمر أبا طلح��ة أن يجعل صدقته يف األقربين ،فجعلها يف

أبي بن كعب وحسان بن ثابت ،وإنما يجتمعان معه يف الجد السابع”.

وع��ن ميمونة بن��ت الح��ارث (( :أنها أعتقت ولي��دة يف زمان

رس��ول اهلل  ،فذكرت ذلك لرس��ول اهلل  فقال :لو

أعطيتيها أخوالك كان أعظم ألجرك))(((.

الزك ِ
َاة َع َلى َاأل َق ِ
ار ِ
ب ،رقم  ،1461وأخرجه
اب َّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
ال��زوجِ والأْ َولاَ دِ
ِ
ِ
الصدَ َقة َع َل��ى الأْ َ ْق َربِي َن َو َّ ْ َ ْ
اب َف ْض�� ِل النَّ َف َقة َو َّ
مس��لم يف صحيحه ،كت��اب الزكاةَ ،ب ُ
َوا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،و َل ْو كَانُوا ُم ْش ِركِي َن ،رقم .998
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب َف ْض ِل النَّ َف َق ِة والصدَ َق ِ
الز ْوجِ
��ة َع َلى ا َلأْ ْق َربِي َن َو َّ
َ َّ
َ ُ
َوالأْ َ ْولاَ ِد َوا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،و َل ْو كَانُوا ُم ْش ِركِي َن ،برقم .999
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وقال اإلمام النووي “ :فيه فضيلة صلة الرحم ،واإلحسان إلى

األقارب ،وأنه أفضل من العتق ...وفيه االعتناء بأقارب األم إكرا ًما بحقها،

وه��و زيادة يف ِّبرها ،وفيه ج��واز تربع المرأة بمالها بغير إذن زوجها” .وعن

أب��ي س��عيد  يف قصة زين��ب امرأة ابن مس��عود(( :أنها قال��ت :يا نبي
اهلل إن��ك أمرت الي��وم بالصدقة ،وكان عندي حلي ل��ي ،فأردت أن أتصدق
بها ،فزعم ابن مس��عود أن��ه وولده ُّ
أحق من تصدقت ب��ه عليهم ،فقال النبي

 :ص��دق ابن مس��عود ،زوجك وول��دك ُّ
أحق م��ن تصدقت به
عليهم))((( ،ولحديث زينب اآلخر ،وفيه(( :أنها أرس��لت باللاً يس��أل النبي

 :أيجزئ عني أن أنفق على زوجي ،وأيتام يف حجري؟ فس��أله

فقال :نعم ،ولها أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة))(((.

ويف لفظ مس��لم(( :لهما أجران ،أجر القرابة وأجر الصدقة؛ ألنها كان

معها امرأة من األنصار حاجتها حاجتها))(((.

ق��ال اإلمام النووي “ :فيه الح��ث على الصدقة على األقارب

وصلة األرحام ،وأن فيها أجرين”(((.

الزك ِ
َاة َع َلى َاأل َق ِ
ار ِ
ب ،رقم .1462
اب َّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
ِ
ِ
الح ْج ِر ،رقم
الزكَاة َع َلى َّ
اب َّ
الز ْوجِ َو َاأل ْيتَا ِم في َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
.1466
ِ
ِ
الز ْوجِ
الصدَ َق��ة َع َلى ا َلأْ ْق َربِي َن َو َّ
اب َف ْض ِل النَّ َف َقة َو َّ
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
َوالأْ َ ْولاَ ِدَ ،وا ْل َوالِدَ ْي ِن َو َل ْو كَانُوا ُم ْش ِركِي َن ،رقم .1000
((( شرح النووي على مسلم.)88/7( :
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ومن األمور التي أهملها الن��اس فيما يتعلق بالتكافل االجتماعي مع

األقارب :الوقف عليهم رغم ما فيه من حكم جليلة ومقاصد عظيمة.

 .4الوصية لألقارب:
ليحصل المتربع ُح ْس�� َن الذكر يف
الوصية كس��ائر التربعات ش��رعت
ِّ
الدنيا وحس��ن الثواب يف اآلخرة ،وأم��ا الوصية لألقارب فلها ِح َكم خاصة
منها :أنه يمكن للموصي تدارك ما فاته ،وتحصيل ما قد عساه قصر فيه من
مساعدة أقاربه غير الوارثين ،إضافة إلى أنه يقطع مداخل الشيطان للتفريق

بي��ن األقارب بالحس��د والش��حناء ،كم��ا أنه يزي��د ترابط األس��رة وتالحم
األق��ارب ،وإل��ى جانب ذل��ك يمكن للموص��ي أن يكافئ من أس��دى إليه

معرو ًفا؛ وذلك ألنه يمكن بالوصية أن يس��د حاجة المحتاج إلى العون من

أقاربه غير الوارثين.

وق��د اختلف الفقهاء يف حكم الوصية لألقربي��ن غير الوارثين بحيث

ظهرت فيما يتعلق بذلك ثالثة أقوال:

القول األول :قول ابن حزم  ،وهو :أن الوصية فرض على كل

م��ن ترك مالاً  ،فيلزمه أن يوص��ي أولاً لوالديه وأقارب��ه الذين ال يرثون ،ثم
ِ
يوص وجب فرضه��ا يف ماله بعد موته،
يوصي بما ش��اء بع��د ذلك ،فإن لم

تب ًعا لما يراه الورثة أو الوصي.
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الق��ول الثاين :أن الوصية واجبة لألقربين الذين ال يرثون ،فإذا أوصى
ِ
آثما ،وال يجب على
له��م فقد أ َّدى ما وجب عليه ،وإذا ل��م
يوص لهم كان ً
الورث��ة أو غيرهم إخراج ش��يء م��ن ماله بعد موته ،وذه��ب إلى ذلك داود
الظاه��ري ،وم��ن الحنابلة أبو بكر عبد العزيز ،واختاره من الس��لف جمع،
منهم :مسروق وطاوس وإسحاق وإياس وقتادة وابن جرير وغيرهم.

القول الثال��ث :هو ما ذهب إليه األئمة األربع��ة وجمهور العلماء أن

الوصية لألقارب غير الوارثين مستحبة وليست واجبة.

وفيما يتعلق بالوصية للقريب الغني :يستحب للغني أن يرد الوصية إن

محتاجا ،فقد جاء يف السنن الكربى للبيهقي(( :أن النبي 
لم يكن
ً

حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ،فقالوا :تويف وأوصى بثلثه لك،

قال :قد رددت ثلثه على ولده))(((.

وق��ال عبد اهلل بن عون(( :إنم��ا الوصية بمنزلة الصدقة ،فأحب إلي إذا

كان الموصى له غن ًّيا أن يدعها))(((.

كم��ا اتف��ق الفقهاء على النفق��ة لألقارب المحتاجين يف ظل أس��باب

ثالثة :هي النكاح والملك والقرابة .واختلفوا يف تحديد القرابة التي تجب
النفقة عليها على أقوال:

ِ
ِ
ب مِ ْن َت ْو ِج ِ
يه ِه ن َْح َو ا ْل ِق ْب َل ِة ،رقم ،6604
اب َما ُي ْست ََح ُّ
َاب ا ْل َجنَائ ِزَ ،ب ُ
((( أخرجه البيهقي يف سننه ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
«ح ِد ٌ
احت ََّج
يح»َ ،ف َقد ْ
يث َصح ٌ
والحاكم يف مستدركه ،كتاب الجنائز ،رقم  ،1305وقال َعق َب ُهَ :ه َذا َ
ٍ
ا ْل ُب َخ ِ
احت ََّج ُم ْسلِ ُم ْب ُن ا ْل َح َّجاجِ بِالدَّ َر َاو ْر ِد ِّيَ ،و َل ْم ُي َخ ِّر َجا َه َذا ا ْل َح ِد َ
يث.
ار ُّي بِنُ َع ْي ِم ْب ِن َح َّمادَ ،و ْ
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،باب فِي ُو ُج ِ
وب ا ْل َو ِص َّي ِة ،رقم .16331
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األول :ق��ول مال��ك ،وهو قص��ر النفق��ة الواجبة على األق��ارب على

الوالدين واألبناء دون األحفاد واألجداد ،وأهنا تجب على االبن حتى يبلغ
وعلى البنت حتى تتزوج(((.

والثاين :قول الشافعي ،وهو أهنا تجب يف عمودي النسب يف الوالدين

واألجداد وإن علوا واألبناء وإن نزلوا(((.

والثالث :قول أبي حنيفة ،وهو أن النفقة تجب بالقرابة النسبية وقرابة

الرحم حسب القاعدة الخاصة باستحقاق الميراث(((.

والراب��ع :قول الحنابل��ة أهنا تجب للوالدين وإن عل��وا واألوالد وإن

نزل��وا ،ومن يرثه بفرض أو تعصيب ،وأهنا ال تجب إال بش��روط ثالثة هي:
ٌ
فق��ر من تج��ب النفقة عليه ،وأن يكون للمنفق ٌ
فاضل عن نفقته ونفقة
م��ال

زوجت��ه ،وأن يكون المن َفق عليه وار ًث��ا .وأما ذوو األرحام فال تجب النفقة
عليه��م رواي��ة واحدة؛ إذ قرابته��م ضعيفة ،وإنما يأخ��ذون المال عند عدم

الوارث فهم كسائر المسلمين(((.

والمعم��ول به يف الفت��وى والقضاء أن النفقة تجب على الحواش��ي،

وهم األقارب من غير عمو َدي النس��ب :كاإلخ��وة واألخوات وأوالدهم،

((( كما يف حاشية الدسوقي ( ،)58 /2وما بعدها ،ومختصر خليل :ص 166وما بعدها.
((( كما يف مغني المحتاج (.)425 /3
((( االختي��ار لتعلي��ل المختار ( ،)4 /3أي أهنا تجب إذا كانت القراب��ة بينهما تحرم على الرجل
الزواج باآلخر لو فرض أنه أنثى.
((( العدة شرح العمدة ،ص.518
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واألخ��وال والخاالت ،واألعمام والعمات من كل ذي رحم محرم ،لقوله
َ لَىَ ۡ
ُۡ َ َ
ث مِثل ذٰل ِك} [البقرة ،]233 :ويف قراءة ابن مس��عود
تعال��ى:
{وع ٱل َوارِ ِ
الشاذة( :وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك) ،وهو مذهب الحنفية

بشرط اليسار هبا ،ال القدرة على الكسب؛ ألن وجوب نفقات األقارب من
أيضا
قبيل الصالت ،والصالت ال تجب على غير َذ ِوي اليس��ار ،ويش�ترط ً
أن تك��ون قد ثبتت بقضاء القاضي ،قال يف بدائ��ع الصنائع“ :والثال ِ ُث -أي

ِ
ِ
ب ُ
القاضي يف َأ َح ِد
والخ ُصوم َة بين َيدَ ي
من شروط المن َفق عليهَ :-أ َّن ال َّط َل َ
ِِ
الو ِ
نَو َع��ي النَّ َف ِ
جب بدُ ِ
الد ،فال َت ِ
غير ِ
قة ،وهي َن َفق ُة ِ
ون
ب بدُ ونه؛ ألَنَّها ال َت ِ ُ
ج ُ
َق ِ
والخص ِ
ِ
القاضي ،وال َقضا ُء ال بد له مِن ال َّط َل ِ
ضاء
ومة”.
ب ُ ُ

باإلضاف��ة إلى ذلك فقد ش��رع اهلل الوصية لألقربين غي��ر الوارثين يف
ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ضرَ َ َ َ َ ُ
��م ٱل ۡ َم ۡو ُ
ت إن تَ َر َك خَيرۡ اً
ك ُ
قول��ه تعال��ى{ :كتِب عليكم إِذا ح أحد
ِ
َ ًّ لَىَ
ۡ
ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ أۡ َ ۡ َ َ ۡ
َّ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
وف حقا ع ٱلمت ِقني} [البقرة.]180 :
ٱلو ِ
صية ل ِلو ٰ دِلي ِن وٱلقربِني بِٱلمعر ِ ۖ
وأم��ا األق��ارب الذي��ن ال يرث��ون كاإلخوة عن��د وجود األبن��اء مثلاً ؛
يوصى لهم بش��يء إن ت��رك الميت
فاختل��ف العلم��اء :فمنهم م��ن يرى أن َ
خيرا وهو المال الكثير ،ومنهم من يرى أن اآلية منس��وخة ،وعلى كل حال
ً

فاألق��ارب أولى م��ن غيره��م إذا أراد الغني أن يوصي ،وعل��ى هذا فتاوى
الس��لف والعلماء المحققين .فمن ذلك ما ورد عن مس��روق ٍ
بسند صحيح
أن��ه حضر رج�ًل�اً فأوصى بأش��ياء ال تنبغي ،فق��ال له مس��روق“ :إن اهلل قد
ِ
أوص
قسم بينكم فأحسن القسم ،وإنه من يرغب برأيه عن رأي اهلل يضله،
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ل��ذي قرابت��ك ممن ال يرث��ك ،ثم دع الم��ال على ما قس��مه اهلل” ،يعني من

قسمة الميراث(((.

وروى الط�بري بإس��ناده عن ابن س��يرين قال :قال عب��د اهلل بن معمر

س��مى ،ومن قال :حي��ث أمر اهلل،
س��مى جعلناها حيث َّ
يف الوصي��ة“ :م��ن َّ
جعلناه��ا يف قرابته”((( .وأخرج الطربي بإس��ناده عن عم��ر بن حدير ،قال:

خيرا،
“قلت ألبي مجلز :الوصية على كل مسلم واجبة؟ قال :على من ترك ً
خي��را .وأما من كان له أقارب محتاجون
ويف رواي��ة :هي حق على من ترك ً

وأوصى لغيرهم فقد ورد فيه عدة آثار عن السلف؛ فقد أفتى جابر بن زيد:

أيضا
��ر ُّد ثلثا الثلث عليهم ،وثلث الثلث لمن أوصى ل��ه به”((( .وجاء ً
أن��ه ُي َ
عن الحس��ن أنه كان يق��ول“ :إذا أوصى الرجل لغي��ر ذي قرابته بثلثه فلهم
ثل��ث الثلث ،وثلث��ا الثلث لقرابته”((( ،بل ذهب ط��اوس إلى أكثر من ذلك

فقال“ :من أوصى لقوم وس��ماهم ،وت��رك ذوي قرابته محتاجين ،انتزعت

منهم وردت إلى ذوي قرابته”(((.

((( رواه الطربي يف تفسيره.)629 /2( :
((( تفس��ير الطربي ( ،)387 /3و«سنن س��عيد بن منصور» ،كتاب «الوصايا» ،باب «هل يوصي
الرجل من ماله بأكثر من الثلث» ،رقم (.)354
((( رواه الطربي يف تفسيره.)387 /3( ،
((( رواه الطرباين يف تفسيره.)388 /3( ،
((( رواه الطربي يف تفسيره ،نفس الموضع السابق ،وعبد الرزاق يف مصنفه.)981( ،
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وع��ن الزه��ري ق��ال“ :إذا أوص��ى لمس��اكين؛ ب��دأ بمس��اكين ذوي

قرابته”(((.

وم��ا تق��دم من اآلثار ي��دل على أن األق��ارب غير الوارثي��ن أولى من

خصوصا إذا كانوا محتاجين.
غيرهم يف الوصية
ً

 .5الوقف على ذوي القربى:
للوق��ف على ذوي القربى أهداف عظيم��ة ،ومقاصد حكيمة ،يمكن

إجمالها يف خمس��ة أه��داف ،ويتحدد اله��دف األول يف أن يف الوقف على

ذوي القربى زيادة تكافل األس��رة ،ووضع توازن للفرق بين الغني والفقير
يَ ۡ اَ َ ُ َ
��ون ُدولََۢة َبينۡ َ
م��ن األق��ارب؛ كما ق��ال تعالى ع��ن الم��ال { :ك ل يك
ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ
أۡ َ ۡ َ ٓ
ٱلغن ِي��اءِ مِنك ۚم وما ءاتىكم ٱلرس��ول فخذوه وما نهىكم عنه فٱنته ۚوا
َ َّ ُ ْ هَّ َ َّ هَّ َ َ ُ ۡ َ
اب} [الحشر ]7 :أي حتى ال يستأثر األغنياء
وٱتقوا ٱللۖ إِن ٱلل شدِيد ٱلعِق ِ
بتداول المال بينهم.

أم��ا الهدف الث��اين :فيتصل بأن ثواب الوقف مس��تمر م��ا دام الوقف

قائما ،فقد روى مس��لم عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ،
ً

ق��ال(( :إذا مات اإلنس��ان انقطع عمله إال من ث�لاث :صدقة جارية ،أو علم

ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له))((( ،فالوقف صدقة جارية باألجر والمثوبة.

((( رواه عبد الرزاق يف المصنف.)982( ،
ِ
اب بع��دَ و َفاتِهِ،
ِ
ِ
ِ
��اب َما َي ْل َح ُق الإْن َْس َ
��ان م َن ال َّث َو ِ َ ْ َ
َ��اب ا ْل ِه َباتَ ،ب ُ
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كت ُ
رقم .1631
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ويش��ير الهدف الثالث إلى أن نفع الوقف متجدد للموقوف عليه من
“ش ِ
األق��ارب وغيره��م أزمنة متطاولة ،ق��ال الدهلوي ُ :
��رع الوقف

لمصالح ال توجد يف س��ائر الصدقات ،فإن اإلنس��ان ربما يصرف يف سبيل
اهلل مالاً
كثيرا ثم يفنى ،فيحتاج أولئك الفقراء فيبقون محرومين ،فال أحسن
ً
حبسا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم
وال أنفع للعامة من أن يكون شيء ً

منافعه ويبقى أصله”(((.

تكون أس��ر
ويحق��ق الهدف الرابع أهدا ًفا س��امية نافعة للمجتمع من ُّ

مس��لمة من أثر هذا الوقف ،أو تعليم طالب علم وتفريغهم على حس��اب

هذا الوقف مما يؤدي إلى نفع المسلمين.

الموقِف بإيجاد
وي��ؤدي الهدف الخامس إلى تأمين مس��تقبل أقارب ُ

دخ��ل ثابت لهم ،وفيه ص��ون البيوتات العريقة من االندث��ار ،وحفظ أفراد

األسرة الكريمة من الضياع والفاقة.

وتوج��د نم��اذج عدي��دة ألوق��اف الصحابة عل��ى أقارهب��م ،فقد كان

الصحابة  إذا س��معوا الوحي من كتاب اهلل تعالى ،أو سمعوا النبي

 فإهنم يس��ارعون لتنفي��ذه ،ومن ذلك الوقف عل��ى األقارب،
فق��د وقف عم��ر  نخلاً ل��ه يقال له :ثم��غ ،على الفق��راء واألقارب

والضي��ف وابن الس��بيل((( ،كما أن الزبير  جع��ل دوره صدقة ،ويف
((( انظر :حجة اهلل البالغة.)116 /2( ،
ِ
الو َصا َيا ،باب وما للوص��ي أن يعمل يف مال اليتيم وما
َاب َ
((( أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه ،كت ُ
يأكل منه بقدر عمالته ،رقم .2764
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ن��ص الوقف يقول“ :وللمردودة من بنايت أن تس��كن غي��ر مضرة وال مضر
(((
جابرا  يقول“ :لم
هبا ،فإن اس��تغنت بزوج فال ش��يء لها”  ،بل إن ً

يكن أحد من أصحاب النبي  ذو مقدرة إال وقف”(((.

وقال محمد بن س��عد بن زرارة“ :ما أعلم أحدً ا من أصحاب رس��ول

اهلل  م��ن أهل بدر من المهاجري��ن واألنصار إال وقد وقف من

حبس��ا ال يش�ترى وال ي��ورث وال يوهب حتى ي��رث اهلل األرض ومن
ماله ً
عليه��ا”((( ،وق��د تقرر فض��ل الصدقة على األقارب ،فال ش��ك أهنم أوقفوا

على أقارهبم فهم أولى من غيرهم.

ووق��ف أب��و طلح��ة  حائطه بيرح��اء عل��ى أقاربه بأم��ر النبي

 كم��ا تق��دم ،وروى ابن س��عد يف طبقات��ه أن ابن عمر 

جعل نصيبه من دار عمر لسكنى ذوي الحاجات من آل عبد اهلل بن عمر...
(((
دارا له بمكة
وتصدق بداره محبوسة ال تباع وال توهب  ،وحبس أبو بكر ً

دارا بالمدينة ،وكذلك حبس س��عد بن أبي وقاص
عل��ى بنيه ،وحبس عمر ً
دارا بالمدينة وبمصر على ولده  أجمعين(((.
ً

ِ
ف َأ ْر ًضا َأ ْو بِ ْئ ًراَ ،و ْاش��ت ََر َط
اب إِ َذا َو َق َ
الو َصا َياَ ،ب ُ
َ��اب َ
((( أخرج��ه البخ��اري تعلي ًقا يف صحيحه ،كت ُ
لِنَ ْف ِس ِه مِ ْث َل ِد َ ِ
الم ْسلِ ِمي َن ( ،)13/4وأخرجه الدارمي يف سننه.)427 /2( :
الء ُ
((( كما يف المغني (.)597 /5
((( أحكام األوقاف للخصاف ،ص.15
((( فتح الباري.)407 /5( ،
((( السنن الكربى للبيهقي ،)661 /6( ،وأحكام األوقاف للخصاف ،ص.15
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وفيم��ا يتعل��ق بالوق��ف عل��ى ذوي القرب��ى األغني��اء ،نج��د أن عمر

 ق��د جعل وقف��ه“ :يف الفقراء وذوي القربى ويف الرقاب ويف س��بيل

اهلل والضيف وابن الس��بيل”((( ،وقد قال الش��يخ محمد أب��و زهرة“ :وذوو
القربى المراد هبم قرابته س��واء أكانوا فقراء أم أغنياء ،وسواء أكانوا وارثين

أم غير وارثين فاللفظ على عمومه”(((.

ومثل��ه وق��ف الزبير  ل��دُ وره على بنيه ال تب��اع وال توهب وال

ت��ورث ،وأن للم��ردودة من بناته أن تس��كن غير مض��رة وال مضر هبا ،وهو

على إطالقه سواء الغني من أبنائه أو غير الغني.

ف��إذا أطل��ق الواقف بأن الوقف عل��ى األقارب فإنه يدخ��ل فيه الغني

والفقي��ر ،وله أجر عل��ى ذلك لعمومات األوامر باإلحس��ان إلى األقارب،

لك��ن األولى أن ينص الواق��ف على أن يعطى المحت��اج فقط من األقارب
حت��ى يكون له أجر الصدقة وأجر اإلحس��ان إل��ى القريب ،كما يف حديث:

((الصدقة على المسكين صدقة ،وعلى ذي الرحم ثنتان :صدقة وصلة))(((.

راب ًعا :زواج األقارب وزنا المحارم:

يرتب��ط الزواج القرابي بظاه��رة تعرفها المجتمعات اإلنس��انية وهي

ظاهرة المحارم  ،incestأي تحريم االقرتان بين أقارب معينين ،وال تستند
((( رواه البخاري كما يف الفتح.)354 /5( ،
((( محاضرات يف الوقف ،ص.211
((( سبق تخريجه قريبا.
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ه��ذه الظاهرة إل��ى الغريزة بقدر ما تس��تند إلى نظام ثق��ايف يأخذ به مجتمع

معي��ن يفرض م��ن خالله مجموعة م��ن القيود التي يلتزم هب��ا أفراده ،وهي

قيود تختلف من مجتمع إلى آخر .ويذهب “وسرت مارك” إلى أن السبب يف
عدم إقامة عالقة جنس��ية بين بعض األقارب يعود إلى النفور الطبيعي لدى

اإلنس��ان من االتصال الجنس��ي باألشخاص الذين يعيش��ون معه يف مكان
واحد ،وأن اإلنس��ان ين��زع بطبيعته إلى االتصال بمن ه��و غريب((( .ويرى

“كل��ود ليف��ي ش�ترواس” أن تحريم االق�تران ببعض األق��ارب ليس حد ًثا

غريز ًّي��ا ،وإنما هو واقع عالمي وثقايف تس��تند عالميته إل��ى المبدأ الطبيعي
الذي يتمثل يف أن اإلنس��ان كي يتكاثر ينبغي له الجماع مع الجنس اآلخر،

لكنه يحظر على نفس��ه بعض الش��ركاء وينصح بالبعض اآلخر وفق قواعد
ثقافية معينة(((.

والعالقة الجنس��ية باألق��ارب يمكن إدراكها وفق خ��ط متصل بدايته

ال��زواج من األق��ارب البعيدين ،ومنتصف��ه الزواج من األق��ارب القريبين،

وهو غير مرغوب فيه طب ًّيا ،وبقدر ما اجتماع ًّيا؛ لذلك س��وف نعرض لكل
من زواج األقارب البعيدين والقريبين ،ثم نعرض لزنا المحارم.

((( وس�تر م��ارك :قص��ة ال��زواج ،ترجم��ة :عب��د المنع��م الزي��ادي ،القاه��رة :مطبع��ة النهض��ة
العربية ،ص.62
((( اإلنس��ان بي��ن التط��ور البيولوجي والتكيف الثق��ايف ،جريدة األزمن��ة ،ع  ،2009 ،25ص،3
.http://www alazmenah.com
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 .1زواج األقارب ما له وما عليه:
يعترب زواج األقارب من الظواهر والسلوكيات التي برز بشأهنا جدل

طويل؛ حيث انقس��م الناس إل��ى فريقين :أحدهما يدع��م زواج األقارب،
وه��و ما يعرف بالزواج الداخل��ي؛ ألنه يدعم العالقات القرابية ،ويس��اعد

عل��ى تذلي��ل وحل كثير من المش��كالت؛ ألنه مفروض عل��ى الزوجين أن
دائما
يتكيفا مع بعضهما البعض بتأثير الجماعة القرابية التي تكون حاضرة ً

لح��ل كثي��ر من المش��كالت ،ويف مقابل ذل��ك هناك من يش��جع على عدم
زواج األقارب؛ وذلك ألنه كم��ا ثبت طب ًّيا يدعم الصفات الوراثية ،خاصة
إذا كانت سلبية ،كما أنه قد يعمل على تمزيق نسيج العالقات القرابية؛ ألنه

ق��د يواجهها بعالقات اجتماعية تفرض واجب��ات والتزامات على األفراد،

قد تختلف عن العواطف والمشاعر التي تستند إليها العالقات القرابية.

وجه��ة نظ��ر الفريق األول تذهب إلى أن زواج األقارب يش��كل أحد

األم��ور الهام��ة المفضلة داخ��ل دائرة الجماع��ة القرابية؛ ألن��ه يعمل على
تماسك الجماعة القرابية الواحدة وحفظ كياهنا ،ويؤ ِّدي إلى بقاء الميراث
والملكي��ة داخله��ا ،هذا إلى جانب وج��ود عنصر األم��ان واأللفة بالزواج

م��ن داخل المجموعة ،فالزوج والزوجة ينتميان إلى قرابة عصبية من جهة
األب ،أو قرابة رحمية من جهة األم ،ويكون الحمو والحماة من األعمام،

أو األخوال ،أو العمات ،أو الخاالت.
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وق��د الح��ظ األنثروبولوجي��ون أن هذا ال��زواج الداخل��ي قد يكون

مفض�ًل�اً بين الجماع��ات العرقية والطائفية ،وبصفة خاص��ة الزواج من ابنة
العمة ،أو حق ابن العم يف الزواج من ابنة عمه.

ويهدف ال��زواج الداخلي(((  Endogamyإلى المحافظة على نقاء

ال��دم من ناحية ،كم��ا يعمل على حفظ الثروة ،ف�لا تذهب خارج الجماعة

القرابي��ة العام��ة من ناحية أخ��رى ،ويعود الس��بب يف ذلك إل��ى أن الرجل
يشعر باالنتماء الشديد إلى أرضه ،وبما أن ابنة العم من ورثة هذه األرض؛

ف��إن زواجه��ا خ��ارج نط��اق العائلة يعن��ي خروج ج��زء من ه��ذه األرض
وانتق��ال ملكيته��ا لوحدة قرابية غريب��ة؛ لهذا يحرص الرج��ل على الزواج

من ابنة عمه.

ويبدو أن هذا العرف االجتماعي لم تنفرد به المجتمعات العربية قبل

واضحا يف النظام االجتماع��ي يف بعض المجتمعات
اإلس�لام؛ ألننا نجده
ً
القبلية األخرى مثل القبائل األسرتالية التي وجد األنثروبولوجي اإلنجليزي

أيضا الزواج من بين أبناء العمومة إلى جانب
“راد كليف براون” أهنا تفضل ً

الخؤول��ة؛ ولهذا نجد هذه الظاهرة تعترب من الكليات الثقافية التي تش�ترك
فيها كثير من المجتمعات اإلنسانية.

أخبارا تش��ير إلى هذا العرف
وتنقل لن��ا بعض كتب التاريخ واألدب
ً

االجتماع��ي ،ومن هذا أن ابنة أوس بن حارث��ة الطائي عندما أراد أبوها أن
((( يقصد بالزواج الداخلي الزواج داخل الجماعة القرابية ،كما سبق وأن بينا.
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يزوجها من الحارث بن عوف فرفضته قائلة :لست بابنة عمه فيرعى رحمه،
وليس بجارك فيس��تحي من��ك((( .وإلى جانب هذين الس��ببين االقتصادي
واالجتماع��ي ،نج��د س��ب ًبا ثال ًثا وراء ه��ذا العرف االجتماع��ي ،ويتمثل يف

يس��مي امرأته
الق��ول المأثور :بنات الع��م أصرب؛ لذلك نجد أن العربي قد
ِّ
ابن��ة عمه وإن لم تكن كذل��ك؛ ألن الغالب يف الزواج عندهم بين أبناء العم

على تفاوت درجات القرابة(((.

وال يزال الزواج بين األقارب أو الزواج الداخلي من أهم الس��مات

الثقافية لل��زواج بين أفراد المجتمعات العربية القديمة والحديثة ،وإن كان
اتجاها
هن��اك بع��ض التغيرات التي طرأت على هذا األمر؛ حي��ث إن هناك
ً

نح��و تفضيل الزواج من خ��ارج الجماعة القرابي��ة  Exogamyخو ًفا من
ضع��ف النس��ل ،كما نج��د الغزالي يذك��ر يف اإلحياء أنه م��ن الخصال التي

ينبغ��ي مراعاهت��ا يف الم��رأة“ :أن ال تك��ون م��ن القراب��ة القريبة؛ ف��إن ذلك
يقلل الشهوة”(((.

وعل��ى الرغم م��ن ذلك ال تزال كثير من المجتمع��ات العربية الريفية

والحضرية تفضل الزواج من األقارب وخاصة ابنة العم ،ويرجع ذلك إلى
عدة أس��باب أبرزها :أن بعض األسر العربية هتدف من زواج األقارب إلى

((( كريم زكي حس��ام الدين :اللغة والثقافة دراسة أنثرولغوية أللفاظ وعالقات القرابة يف الثقافة
العربية ،مرجع سابق.
((( محمد الجوهري :األنثروبولوجيا أسس نظرية ،القاهرة ،1979 ،ص.473
((( اإلحياء .38 /2
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تركيز الثروة وع��دم بعثرهتا ،وخاصة أن المرأة يف المجتمعات اإلس�لامية
ُ
ترث جزءا م��ن ممتلكات والدها؛ وذلك لقوله تعال��ىُ :
يك ُم هَّ ُ
ٱلل
وص
{ي ِ
ً
ُ
أۡ
َ
ٓ َ ۡ َٰ ُ
َ
َّ
ُ
ّ
ۡ
َينۡ
َ
ۡ
يِف أولدِك��مۖ ل ِذلك ِر مِثل ح ِظ ٱلنثي ِ } [النس��اء]11 :؛ حيث إن المرأة إذا
تزوجت من ابن عمها ،فإن نصيبها من اإلرث ينتقل من ممتلكات أبيها إلى
أمالك ابن أخيه ،أو أن اإلرث يف حال زواجها يبقى ضمن ممتلكات العائلة

التي تنتمي إليها ،وال ينتقل إلى عائالت أخرى ،إلى جانب ذلك فإن بعض

األس��ر ال تس��مح عاداهتا وتقاليدها بتكوين أو إنش��اء عالقات واس��عة بين
الش��باب من الجنس��ين ،تلك العالقات التي تتيح ف��رص اللقاءات العادية

التي يت��م فيها الحديث والتفاهم ،حيث توجد موانع كثيرة للقاء الش��باب،
ل��ذا نج��د أن التعارف ال يت��م إال يف إطار األق��ارب((( ،كم��ا أن الزواج من

األق��ارب أكثر ضمانًا وتجن ًبا للطالق -حس��بما يذه��ب البعض -يف حالة
عدم االنس��جام وكثرة المش��اكل الزوجية ،فالزوجة القريبة عكس الزوجة
الغريب��ة ال تواج��ه صعوب��ات يف التكيف م��ع أنماط االتص��ال االجتماعي

بأعضاء العائلة.

إضافة إلى ذلك فإن الزواج من األقارب يتم تش��جيعه بس��بب العلم

بأخ�لاق الفتاة ،فزواج األق��ارب يمهد له عادة منذ الصغ��ر بين أوالد العم
وأوالد الخ��ال ،ويت��م دون عل��م الصغ��ار أو وعيه��م ،فتحج��ز الطفلة منذ

والدهت��ا باتف��اق األبوين م ًع��ا إذ يعينون له��ا العريس من األطف��ال الذكور

((( عبد القادر القصير :األسرة المتغيرة يف مجتمع المدينة العربية ،دار النهضة ،ص.129
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م��ن أبناء عمومته��ا أو خئولتها حي��ث يقولون“ :فالنة لف�لان” ،ويقرؤون

الفاتحة إلى أن يكتمل نضجها ،ويبلغا س��ن الزواج ،ويتم إتمامه بعد ذلك
باإلجراءات الرسمية المعهودة(((.

كم��ا أن ال��زواج من األقارب يعترب وس��يلة للمحافظ��ة على عالقات

القرابة ،والروابط الدموية؛ حيث يش��عرهم ذل��ك بالوحدة ،وإذا لم يتزوج

الرجل بقريبته فإنه يبتعد عن أقاربه يف المس��تقبل .كما أن من العوامل التي
تس��اهم يف تفضي��ل الزواج الداخل��ي أو زواج األقارب :س��هولة التفاوض

على أمور الزواج وتوابعه؛ كضآلة قدر المهر الذي يطلبه أهل الفتاة؛ وذلك
العتبارات القرابة أو لروابط الدم.

وبالرغ��م من تفضيل البعض لزواج األقارب نتيجة للعوامل الس��ابق

ذكره��ا؛ إال أنن��ا نجد فري ًقا آخ��ر يتناول ظاه��رة زواج األق��ارب باعتبارها
تأثيرا
ظاه��رة س��لبية تؤثر على العالق��ات القرابية ،كم��ا أهنم يرون أن له��ا ً

س��لب ًّيا على األبناء إذا ما تم إرغامهم عل��ى االرتباط ممن ال يحبون؛ حيث
يرى هذا الفريق أن زواج األقارب يؤ ِّدي إلى تفكيك روابط القرابة؛ لما قد

يحدث يف نكاح األقارب من اختالف يؤ ِّدي إلى طالق ،ثم قطيعة رحم أو

س��وء عش��رة تؤدي إلى أذى وقطيعة ،كما أن إجبار األبناء على الزواج من
رغما عنهم يدفع األبناء إلى تحدي رغب��ة اآلباء؛ وذلك بالزواج
األق��ارب ً
رغما عن أهله��م ،ويذهب الباحثون إل��ى أن هذه الزيجات
مم��ن يرغبون ً

((( فوزية دياب :القيم والعادات االجتماعية ،بيروت :دار النهضة العربية ،1980،ص.252
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عادة ما تبوء بالفش��ل ،وإن اس��تمرت فإهنا تس��تمر وهي عل��ى فوهة بركان
تنتظ��ر االنفجار يف أي لحظة إال القليل النادر؛ وذلك ألن الش��اب أو الفتاة
-خالل ه��ذه الفرتة -ينظر إلى الزواج نظرة رومانس��ية أو مثالية فيعيش يف

خياالت الحب والهوى ،ويظن أنه سيتزوج هذه الفتاة فيعيش معها يف عالم
ال يحوي غيرهما؛ دون أن يعلم أن األهل سوف يكون لهم تأثير كبير عليهم

أيضا ،وأهنم سيضطرون للتعامل معهم ،فليس هناك أحد يقطع
بعد الزواج ً
أساسا عالقة مصاهرة
صلته بأهله أو بأهل زوجته إلى األبد ،ثم إن الزواج ً

تق��وم بين الناس لتقوي��ة الروابط العائلية ،وليصهر الن��اس يف بوتقة واحدة
م��ن الحب والتفاهم والرحمة ،وما يلب��ث الزوجان بعد زواجهما إال قليلاً

حتى تس��قط األقنع��ة وتظهر المع��ادن ،فالناس معادن كالذه��ب والفضة،

ويجد كل من الزوجين من صاحبه ما يكره ،فيش��عر بالندم ويحدث نفس��ه

ب��أن صاحبه لم يكن هو الذي يج��ب أن يضحي من أجله ويخالف أهله يف
سبيله ،وتعظم المشاكل بين الزوجين؛ لذلك ينبغي على األهل أن ال يقفوا

حج��ر عثرة يف طريق زواج ابنهم أو ابنته��م إن اختار أو اختارت من ُيعرف
بالص�لاح ولي��س عليه ش��بهة ،وال يحاولوا إرغام االب��ن أو البنت بالزواج
بمن يريدون من األقارب أو غيرهم.

فاألص��ل يف الزواج هو االختي��ار من قبل ال��زوج أو الزوجة والرضا

بالش��خص المتق��دم ،وال يج��وز اإلجبار يف مث��ل هذا األمر ،ف��إن توفرت
صف��ات الصالح واإليمان فيم��ن يختار االبن أو البنت؛ فال يقف األهل يف
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طريقه؛ حتى ال تنبت بذور الكراهية فيمن وقع عليه االختيار حين يعلم أن

زوجا البنتهم أو زوجة البنهم ،وس��تظهر هذه
الطرف المقابل ال يرحب به ً

المش��اكل بعد الزواج لتوفر سوء النية مسب ًقا ،وإن رأى األهل يف الشخص
الذي وقع عليه االختيار عدم األهلية فعليهم إبداء النصيحة لالبن وإطالعه

أصر على
عل��ى عي��وب من اختار حت��ى يكون على بصي��رة من أمره ،ف��إن َّ
رأي��ه؛ ف�لا يحرموه ح ًّقا من حقوق��ه أو يعتزلوه؛ بل عليه��م أن يقفوا بجانبه
إن احتاجهم.

وم��ن جهة أخ��رى فقد أثبت العلم الحدي��ث أن زواج األباعد أفضل

كثيرا م��ن زواج األقارب؛ ألن زواج األقارب ي��ؤدي إلى انتقال األمراض
ً
الوراثي��ة م��ن اآلب��اء إل��ى الذرية أكث��ر مما ه��و يف زواج األباع��د؛ ويف أقل

األحوال فإن زواج األقارب غال ًبا ما يؤدي إلى ضعف النس��ل؛ لما يحدث

م��ن تراكم الصف��ات الوراثية غير الجي��دة ،وذلك ما دل��ت عليه األبحاث
العلمي��ة يف مجال علم الوراثة البش��رية؛ لذلك تأيت ضرورة إجراء الفحص

الطبي قبل الزواج ،سواء كان ذلك مع األباعد أو األقارب ،وبالرغم من أن
إجراء الفحص الطبي ال يؤدي إلى الوقاية التامة من األمراض الوراثية؛ إال

أنه يعمل على التقليل من عدد المصابين هبا(((.

((( أحم��د ب��ن عب��د العزي��ز الح��داد :زواج األق��ارب بي��ن الفق��ه والط��ب،
.human genetics conference، www.cags.org.ae/e3haddad.pdf
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وال يعني هذا حرمة زواج األقارب أو كراهته إذا توافرت فيه الشروط

المناس��بة ،ولكن��ه يلفت النظر إل��ى خطورة إغالق الب��اب دون الزواج من
غير األقارب.

فإباح��ة الزواج من بنت العم��ة ،أو بنت العم ،أو بنت الخال ،أو بنت

الخال��ة تعترب م��ن المعلوم من دين اإلس�لام بالضرورة .لك��ن هناك بعض
اآلثار التي تفضل عدم الزواج من القرابة القريبة من مثل قوله :

ضاويا))((( ،ومن مثل ما ورد:
((ال تنكح��وا القرابة القريبة ،فإن الول��د يخلق
ً
((اغتربوا ،ال تضووا)) ،أي :تزوجوا من غير األقارب حتى ال تضعفوا.

ولعل ذلك يعود إلى أن الزواج طريق إلنشاء عالقات جديدة ،واتساع

دائرة الرتابط يف المجتمع ،وزواج األقارب ال يقيم عالقات جديدة كما هو
الحال يف الزواج من األباعد.

وقد يكون الزواج من غير األقارب الز ًما إذا لم يوجد بين األقارب من

تتوافر فيه صفات الزوج التي وضعها اإلس�لام من حسن التد ُّين ،وصالح
السيرة ،وسالمة البدن والنفس والعقل ،أو إذا ُو ِجد ولم تتم الموافقة عليه.
ويف كل األح��وال ف��إن زواج األباعد يتيح مج��االت أرحب للمعرفة

وتكوي��ن الصالت؛ نتيجة اختالف البيئ��ات والثقافات ،وإقامتها بين أناس
غير الذين نشأ الزوج أو الزوجة بينهم.

((( أخرجه ابن حجر يف «التلخيص ،كتاب النكاح.»304 /3 ،
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ويف مقابل تلك الوجهة التي ترجح زواج األباعد؛ فإننا ال نعدم وجهة

أخ��رى تميل إل��ى التقليل من أض��رار زواج األقارب ،وال ت��رى أي فضل

ل��زواج األباعد على زواج األق��ارب ،وقد تبنى هذا ال��رأي الدكتور أحمد
شوقي إبراهيم مستشار األمراض الباطنية بمستشفى الصباح بالكويت ،فقد
أمراضا وراثية يف
خلص يف بحث له إلى أن القول بأن زواج األقارب يسبب
ً

صحيحا يف كل األحوال ،وأن��ه ال ينبغي أن يكون قانونًا عا ًّما،
الذري��ة ليس
ً
أو قاع��دة عامة ،بل إن ل��زواج األقارب بعض اإليجابيات حتى الصحية يف

بعض األحوال ،وأنه ينقذ األجيال القادمة من كثير من األمراض .وخلص
إل��ى أن��ه ال فضل لزواج األق��ارب على زواج األباعد ،وال ل��زواج األباعد

عل��ى زواج األق��ارب ،وأن عل��ى كل من الرجل والمرأة أن يختار ش��ريكه
وفق الصفات ِ
الخ ْلقية ُ
والخ ُلقية ،ولو كان يف زواج األقارب ضرر لما أحله

اهلل تعالى لرس��وله  ،وأش��ار إليه إش��ارة صريحة بقوله تعالى:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٰ ٓ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َ
كتۡ
{يأيها ٱنل يِب إِنا أحللنا لك أزوٰجك ٱل يِت ءاتيت أجورهن وما مل
َ َ
َ َّ ٰ َ
َ ّ َ
َ ُ َ َّ ٓ َ َ ٓ َ هَّ ُ َ َ ۡ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ات خال ِك
ات عمتِك وبن ِ
ات ع ِمك وبن ِ
ي ِمينك مِما أفاء ٱلل علي��ك وبن ِ
َ ٰ َ ٰ َ َّ ٰ َ َ َ
َ
َ
اج ۡرن َم َعك} [األحزاب .]50 :وقد تزوج رس��ول
��ات خلتِك ٱل يِت ه
َو َبن ِ
وزوج ابنته
اهلل  من السيدة زينب بنت جحش ،وهي ابنة عمتهَّ ،

فاطمة بابن عمه علي بن أبي طالب ،ولم يزل السلف يتزوجون من أقارهبم.
واألم��ر يف النهاي��ة يعود إلى طبيع��ة المرأة ،وطبيع��ة الرجل ،ووجود

طفل مش��وه م��ن زوجي��ن قريبين ال يعني حص��ر ذل��ك يف زواج األقارب،
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ولذل��ك ال ينبغ��ي اإلحجام ع��ن زواج األقارب لهذا األم��ر ،وأن ال ينتاب
اإلنسان قلق منه.

وبناء على ذلك خلص الدكتور أحمد ش��وقي إلى أنه ال يجوز للمرأة

أو الرجل منع الحمل خوف إنجاب ذرية مشوهة ،فلو تخوف اإلنسان مما
ق��د يحدث له يف المس��تقبل لما تحرك خطوة ،ولكن على اإلنس��ان األخذ

باألسباب والرضا بقضاء اهلل وقدره.

 .2تحديد اإلسالم للمحارم:
ولقد حدد اإلسالم النس��اء المحرمات الاليت ال يجوز االقرتان هبن،
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٰ ُ ُ
كمۡ
وذلك يف قوله تعالى{ :ح ِرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوت
َ َ َّ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ أۡ َ ِ َ َ َ ُ أۡ ُ ۡ
َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ
ك ُم َّٱل ٰ يِتٓ
��ت وأمهت
وعمتك��م وخلتك��م وبن��ات ٱلخ وبنات ٱلخ ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ َّ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ُ َ ٓ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٰ
أۡرضعنكم وأخوٰتكم مِن ٱلرضعةِ وأمهٰت ن ِس��ائِكم ور ٰٓ
بئِبكم ٱل يِت
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
ّ ٓ ُ َّ َ َ ۡ
ُ ُ ُ
جورِكم ّمِن ن َِس��ائِك ُم ٱل ٰ يِت دخل ُتم ب ِ ِه َّن فإِن ل ۡم تكونوا دخل ُتم ب ِ ِه َّن
يِف ح
َ
َ
َ
َ اَ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ٓ ُ ُ ذَّ َ ۡ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ جَ ۡ َ ُ ْ
فل جن��اح عليكم وح ٰٓ
لئِل أبنائِكم ٱلِين مِن أصلبِكم وأن تمعوا
َينۡ َ أۡ ُ ۡ َينۡ اَّ َ َ ۡ َ َ َ َّ هَّ َ اَ َ َ ُ
ٗ
ٗ
َّ
ب ٱلخت ِ إِل ما قد س��لفۗ إِن ٱلل كن غفورا رحِيما} [النس��اء،]23 :
تحريم��ا مؤبدً ا وهن
وبذل��ك ح��ددت اآلية الكريمة من يح��رم الزواج هبن
ً
س��بع :األمه��ات ،والبن��ات ،واألخوات ،والعم��ات ،والخ��االت ،وبنات

األخ ،وبنات األخت ،والمحرمات بالمصاهرة :مثل زوجة األب ،وزوجة
االبن ،وأم الزوجة ،وابن��ة الزوجة ،والجمع بين األختين ،كما نصت اآلية
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الكريمة على أن الرضاع يجري مجرى النس��ب ،فما يحرم بالنس��ب يحرم
بالرضاع؛ ولهذا س��ميت المرضعات أمهات ألجل الحرمة ،فالتي رضعت

م��ع الراضع تعد أختًا له ،فالرجل الذي رضع م��ن امرأة غير أمه تصبح أمه

م��ن الرض��اع ،فال يجوز أن يتزوجها هي أو أصوله��ا أو فروعها وغير ذلك
مم��ا يح��رم عليه من جهة أم��ه الحقيقية .ف��أم من أرضعته تصب��ح جدة له،

عما له ،وأخته عمة
وأبوها جدًّ ا له وأخوها خاال له ،وزوجها أ ًبا له ،وأخوه ًّ

له ،وأوالدها إخوة له ،وبناهتا أخوات له(((.

ه��ذا من جهة الرجال ،أما من جهة النس��اء ،فقد حرم الش��رع عليهن

أن يتزوج��ن من بعض الرجال ،وهذا التحري��م بدوره قد يكون أبد ًّيا طوال
الحياة ،وقد يكون مؤقتًا ،فأما التحريم األبدي فهو يكون بس��بب النس��ب،
أو المصاهرة ،أو الرضاع .وقد حدد اإلسالم المحرمين على التأبيد بسبب
النس��ب يف أربع ُش�� َعب هم :فروع المرأة من الرج��ال وإن نزلوا ،أي يحرم

عليه��ا أبناؤها وأبناء أبنائه��ا وإن نزلوا .وكذلك أص��ول المرأة من الرجال
وإن عل��وا ،وهم آباؤها وآباء آبائها وإن عل��وا ،إضافة إلى فروع أبويها وإن

نزلوا ،وه��م إخوهتا ،وأبناء إخوهت��ا ،وأبناء أخواهتا ،وأبناؤه��م وإن نزلوا،
س��واء أكانوا أش��قاء أو ألم أو ألب ،إلى جانب فروع أجدادها إذا انفصلوا

بدرج��ة واحدة ،فاألعمام واألخ��وال ،مهما كانت درج��ة الجد أو الجدة،

حرام على المرأة.

((( كريم زكي حسام الدين ،اللغة والثقافة ،ص.http://www.kotobarabia.com ،523
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المحرمون على التأبيد بس��بب المصاهرة فهم أربع ُش�� َعب :من
أم��ا
َّ

محرم
كان ً
زوجا ألصل من أصول المرأة ،وإن عال هذا األصل ،فزوج األم َّ
زوجا لفرع من
تأبيدً ا على المرأة شريطة أن يكون قد دخل باألم .ومن كان ً

فروع المرأة؛ فزوج البنت محرم على المرأة ،وإن لم يدخل بالبنت ،أي أنه

زوجا للمرأة وإن علوا؛ فأبو
يح��رم بمجرد العقد .وكذلك أصول م��ن كان ً
الزوج وجده ألب أو ألم محرم على المرأة ،س��واء أدخل هبا زوجها أو لم

زوجا للمرأة وإن نزلوا ،بش��رط أن يكون
يدخل ،إضافة إلى فروع من كان ً

قد دخل هبا.

باإلضاف��ة إل��ى ذلك يوجد تحري��م الرضاع حيث يح��رم على المرأة

حرمة مؤبدة -أن تتزوج من أي رجل من األصناف الثمانية السابقة ،التيهي مجموع ما يحرم بالنسب والمصاهرة ،فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم

من النسب والمصاهرة.

وق��د اتف��ق جمه��ور الفقه��اء على تفصي��ل ه��ذه األصن��اف الثمانية

للمحرمات بالرضاع كاآليت:

 -1األص��ول م��ن الرضاع ،فيح��رم على الراضع مرضعت��ه وهي أمه

رضا ًع��ا ،وكذلك جدت��ه (أم أمه رضا ًعا وأم أبيه رضا ًع��ا) ،كما يحرم على
الرضيع��ة أبوه��ا رضا ًعا (وه��و زوج المرضعة الش��رعي عن��د اإلرضاع)،

وجدها أبو أبيها ،وأبو أمها رضا ًعا.
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 -2الف��روع م��ن الرضاع ،فيحرم عل��ى المرضعة م��ن أرضعته ،ألنه

ابنها رضا ًعا ،وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا ،كما يحرم على الرجل

ابنت��ه رضا ًعا( ،وهي م��ن أرضعتها زوجت��ه) ،وكذلك فروع ه��ذا الرضيع

وإن نزلوا.

 -3ف��روع أبويه من الرضاع ،وهم إخوته وأخواته رضا ًعا (أوالد من

أرضعته ،وأوالد زوجها) ،وأوالدهم وإن نزلوا.

 -4الدرج��ة األولى من ف��روع جديه وجدتيه رضا ًع��ا ،وهم أعمامه

وأخواله وعماته وخاالته من الرضاع ،أما من دوهنم فال يحرمون بالرضاع؛

ألهنم ال يحرمون بالنسب.

 -5أصول زوجته رضا ًع��ا :كأمها رضا ًعا ،وجداهتا من جهة أبيها أو

أمها رضا ًعا وإن علون ،سواء دخل هبا أو ال ،كالنسب.

 -6ف��روع زوجت��ه رضا ًع��ا :كبناهت��ا وبن��ات أبنائه��ا م��ن الرض��اع

وفروعهم ،ه��ذا إذا دخل بزوجته ،وإال فال يحرمن عليه ،كالنس��ب ،وهذا
إذا كان��ت زوجت��ه أرضعتهن قبل ال��زواج منه ،ف��إن أرضعتهن وهي زوجة

ل��ه؛ فهن فروعه فض�ًل�اً عن أهنن فروع زوجته ،والحرم��ة بينه وبينهن قائمة

يف الحالتين.

 -7زوج��ات أصوله من الرضاع :كزوج��ة أبيه رضا ًعا ،وزوجة جده

رضا ًعا ،س��واء أكان الجد من جه��ة األب رضا ًعا أو من جهة األم رضا ًعا،

وسواء دخل بزوجته أم ال ،كالنسب.
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 -8زوج��ات فروعه :كزوج��ة ابنه رضا ًعا ،وزوجة اب��ن ابنته رضا ًعا

وإن نزل ،سواء دخل بزوجته أو ال ،كالنسب.

إال أن هناك بعض العالقات النس��بية تح��رم التناكح بين رجل وامرأة

وال يحرمها الرضاع؛ لعدم وجود عالقة تحريم ،ومن هذه الصور المستثناة:

أخ��ت االبن من الرضاع؛ حيث ال تحرم عل��ى أب هذا االبن من الرضاع؛
حتما يف أخت
حيث ال يوجد عالقة تربطها باألب ،بينما توجد هذه العالقة ً

االب��ن النس��بي؛ ألهنا إما أن تكون ابن��ة له ،وإما أن تكون ابن��ة لزوجته التي
دخ��ل هبا ،ويف كلتا الحالتين تحرم عليه ،إلى جانب أم األخت أو األخ من

الرض��اع ال يحرم نكاحها ،بينما نظيرهتا يف النس��ب تح��رم ،فهي أم أخيه أو
أخته نس�� ًبا فه��ي محرمة عليه؛ ألهنا زوجة أبي��ه ،ولعلها تجمع إلى ذلك أن

تكون أمه.

والمحرمون على س��بيل التأقيت لس��بب من األسباب التي إذا زالت

ح��ل زواج الم��رأة منهم ،هم :زوج األخت ،وزوج العم��ة ،وزوج الخالة،

ومن يف حكمهم حيث ال يجوز الجمع بين المحارم ،وكل الرجال ما دامت

المرأة متزوجة أو معتدة من طالق أو وفاة .وكذلك الزوج إذا طلقها ثال ًثا؛
وقضت
زوجا غيره؛ بحيث يدخل هبا فإذا طلقها
ْ
فهي ال تحل له حتى تنكح ً
ٍ
عندئذ يجوز لها أن تتزوج زوجها السابق ،والزاين إلى أن يتوب من
عدهتا؛

الزنا ،والمتزوج بأربعة يف عصمته ال يجوز أن يتزوج الخامس��ة حتى يطلق
إحداهن ،وغير المس��لم حتى يس��لم ،وعقد المحرم بحج أو عمرة حرام،
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كما يحرم زواج المرأة المالعنة ممن ال َعن ََها حتى يكذب نفس��ه ،وإن رأى

بعض الفقهاء أن الحرمة بينهما أبدية.

وتتف��ق حكم��ة التحري��م مع الفط��رة البش��رية الت��ي فط��ر اهلل الناس

عليها ،فالعالقة الناش��ئة بين اآلباء واألبناء هي عالقة سامية يملؤها الحب
والحن��ان ،فالوالد يش��عر بولده ،وكأنه ج��زء منه ،وينظر االب��ن لألب كأنه

اس��تمتاع أو ش��هوة .وعالقة اإلخوة
ف��رع منه ،فكيف ُيس��تبدل هبذا الحب
ٌ
واألخوات تجعلهم كأعضاء الجس��د الواحد ،فالصلة بينهم أساس��ها الود

والح��ب ،وتربو على غيرها م��ن الصالت .والعم أخو األب ،والخال أخو

مح��ر ٌم كحرم��ة األب واألم ،والمرأة تح��ب عمها وخالها
األم ،فكالهم��ا
َّ
حب تكريم واحرتام .وابن األخ وابن األخت يف مقام االبن ،فهي
وجدَّ ه��ا َّ

صارت
جت رجال ،فقد
ْ
تزو ْ
ترتب��ط به برباط العاطفة واألمومة .والمرأة إذا َّ
ف��ر ًدا من عائلت��ه ،فال تتزوج ابنه أو أباه ،وال تت��زوج زوج االبنة فهو بمنزلة
االبن ،وال تنكح زوج األم فهو كالوالد .ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

والمصاهرة؛ ألن جسم الطفل يتكون من لبن المرأة المرضع.

 .3قدر الرضاع وتحريم الزواج:
اختل��ف العلماء يف تحديد قدر الرضاع ال��ذي يثبت به التحريم ،فقد

ذه��ب البعض إل��ى أن قليل الرضاع وكثيره س��وا ٌء يف التحري��م لما ورد يف
َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ َ ۡ َ ُ
ۡ
القرآن{ :وأمهتكم ٱل يِت أۡرضعنكم} [النساء.]23 :
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ولما ورد يف الس��نة :عن عقب��ة بن الحارث ق��ال(( :تزوجت أم يحيى
فجاءت َأ َمة س��وداء ،فقال��ت :قد أرضعتكما ،فأتيت النبي
بنت أبي إهاب،
ْ
 ،فذك��رت له ذلك ،فقال :وكيف وقد قي��ل؟ دعها عنك .ولم
يسأل النبي  عن عدد الرضعات))(((.

وذه��ب آخ��رون إلى أن التحري��م ال يثبت بأقل م��ن خمس رضعات

متفرق��ات ،فعن عائش��ة قال��ت(( :كان فيم��ا نزل من القرآن عش��ر رضعات

معلوم��ات يحرم��ن ،ث��م نس��خن بخم��س معلوم��ات ،فت��ويف رس��ول اهلل
 وهن فيما يقرأ من الق��رآن))((( ،ولقد قدمت على هذه الرواية
اعرتاضات كثيرة؛ مما جعل اإلمام البخاري ال يقبلها.

وهن��اك اتجاه ثال��ث يذهب إل��ى أن التحريم يثبت بث�لاث رضعات

فأكثر؛ لقول النبي (( :ال تحرم المصة وال المصتان))(((.

وكثيرا ما تنتش��ر بع��ض المفاهيم الخاطئة يف ه��ذا األمر ،خاصة بين
ً

الجماعات القبلية؛ حيث نجدهم يحرمون على بناهتم الزواج من األباعد،
ِ ِ ِ
اء والعبِ ِ
يد ،رقم .2659
اب َش َها َدة اإل َم َ َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشهاداتَ ،ب ُ
ٍ
ِ
يم بِ َخ ْم ِ
اب الت َّْح ِر ِ
س َر َض َعات ،رقم .1452
َاب َ
الرضاعَِ ،ب ُ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كت ُ
س ر َضع ٍ
ِ
ابَ :ه ْل ُي َح ِّر ُم َما ُد َ
ات ،رقم ،2063
ون َخ ْم ِ َ َ
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتَاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
وأخرج��ه الرتمذي يف س��ننهَ ،أب��واب الرضا ِع عن رس ِ ِ
ابَ :ما َج��ا َء لاَ ُت َح ِّر ُم
ْ َ ُ َّ َ
��ول اهلل َ ،ب ُ
َ ْ َ ُ
ِ
ِ
المص ُة ولاَ المصت ِ
َان ،رقم  ،1150وأخرجه النس��ائي يف س��ننه ،كتَاب النِّ�� َكاحِ  ،باب :ا ْل َقدْ ُر ا َّلذي
َ َّ
َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
َاب النِّ َكاحِ ،
الر َضا َعة ،رق��م  ،3310 ،3309 ،3308وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه ،كت ُ
��ر ُم م�� َن َّ
ُي َح ِّ
ِ
اب :لاَ ُت َح ِّر ُم ا ْل َم َّص ُة َولاَ ا ْل َم َّصتَان ،رقم .1940
َب ُ
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أم��ا أبناؤهم فلهم حري��ة االختيار يف الزواج من األق��ارب أو األباعد ،وإن
وخروجا
كان��وا يفضلون زواجهم من األق��ارب .واألحوط لدين الم��رأة،
ً

م��ن خالف األئم��ة ،عليها أن تجتن��ب الزواج ممن يحرمون عليها بس��بب

الرضاعة بمطلق اإلرضاع.

 .4زنا المحارم في الواقع االجتماعي:
س��مى بس��فاح القربى أو غش��يان
وقد بدأ يظهر يف اآلونة األخيرة ما ُي َّ

المح��ارم أو زن��ا المح��ارم ،وهي مس��ميات لفعل واحد ،وه��ي أي عالقة
جنس��ية كاملة محظورة بين ش��خصين تربطهما قرابة طب ًقا لمعايير ثقافية أو
ديني��ة ينجم عنها الوقوع يف الفحش��اء ،األمر الذي ي��ؤدي إلى اهتزاز معاين
األب��وة واألمومة والبنوة واألخوة والعموم��ة والخؤولة ،تلك المعاين التي

تش��كل الوعي اإلنس��اين الس��ليم والوج��دان الصحيح .باإلضاف��ة إلى أهنا
جريمة تقع يف الممنوع االجتماعي ،خاصة إذا ارتكبت على قصر جنس�� ًّيا،

لما يرتتب على ذلك من آثار جسيمة على الفتاة الضحية من الناحية النفسية
والعاطفية والجنسية.

ولع��ل أخط��ر أنماط زن��ا المح��ارم وأكثره��ا ش��يو ًعا( :عالقة األب

بابنته) حيث تش��كل  %75من الحاالت التي ت��م اإلبالغ عنها ،وكثيرة هي
تلك الح��االت التي تروي قصة اغتصاهبا؛ ما بي��ن أخ يغتصب أخته ،وابن
يغتصب أمه ،وعم يغتصب ابنة األخ ،وخال يغتصب ابنة األخت.
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والمحرمة شر ًعا تعود إلى عوامل
وأس��باب هذه الممارسات الشاذة
َّ

عدي��دة؛ كأن يكون أحد أفراد األس��رة يعاين من مرض نفس��ي مثل انفصام

الشخصية ،أو الهوس ،أو اضطراب الشخصية.

كما ترتبط بشكل واضح بإدمان الكحول والمخدرات ،وقلة الديانة.

كما ُيعدُّ الزحام يف الس��كن من العوامل المشجعة على زنا المحارم ،فوف ًقا

لإلحصائي��ات والبيان��ات المصري��ة كثير من األس��ر ال ت��زال -إلى اآلن-

تس��تخدم دورات مي��اه مش�تركة بين غرف متع��ددة؛ مما يضعف الش��عور

بالحياء بين س��اكنيها ،نتيجة اعتيادهم مش��اهدة بعضهم البعض يف أوضاع
مثي��رة ويؤدي االزدحام يف المس��كن إلى تالصق اإلخ��وة واألخوات أثناء

النوم مما يحرك شهوهتم ،ويدفعهم إلى إقامة اتصاالت بينهم.

ويساعد على ذلك أنه ال يوجد نص قانوين يف القانون المصري يعاقب

على ما يقع من زنا بين المحارم ،ويذكر أحمد علي المجدوب يف كتابه (زنا

المحارم) حكاي��ة امرأة تزوجت ابن أختها عرف ًّيا ،ولما الحظت قريبتها ما
بينها وبين ابن أختها ،أطلعتها -بجرأة شديدة -على العقد العريف.

ولم��ا أبلغ��ت إحداهن الش��رطة وتم إلق��اء القبض عليه��ا وعلى ابن

أخته��ا ،قام��ت النيابة باإلفراج عنهما؛ لعدم وج��ود نص قانوين بخصوص

زنا المحارم.

ويش��ير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن هناك %30

من المجتمع المصري يعيش يف حجرة واحدة بمتوسط  7أفراد يف الغرفة،
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ويصب��ح جمي��ع األبناء -بم��ا فيهم األب��وان -أجس��ادهم متالصقة بعضها
البعض ،وهو ما يفتح مجاال لزنا المحارم.

وإذا كان��ت الوقاي��ة مهمة يف كل المش��كالت واألم��راض ،فإهنا هنا

آثارا ربما
تحظى بأهمية استثنائية؛ حيث إن وقوع زنا المحارم سوف يرتك ً
يصعب تما ًما معالجتها؛ لذلك يصبح من الضروري بمكان وضع الوسائل
الوقائية يف االعتبار ،ومن ذلك االهتمام بالمجموعات الهشة ،مثل األماكن
المزدحمة والفقيرة والمحرومة ،خاصة يف حالة وجود تكدس س��كاين ،أو

أش��خاص مضطربين نفس�� ًّيا أو مدمن��ي خمر أو مخ��درات .واالهتمام هنا

يعني اكتشاف عوامل الخطورة ،والعمل على معالجتها بشكل فعال.

باإلضافة إلى ذلك من الضروري العمل باتجاه إشباع االحتياجات،

خاص��ة االحتياجات األساس��ية من مس��كن ومأكل وملب��س واحتياجات
جنس��ية مش��روعة ،حي��ث إن المحرومين من إش��باع احتياجاهت��م ،خاصة

الجنس��ية ،يشكلون مصادر خطر يف األسرة والمجتمع ،وهذا يجعلنا نأخذ
خط��وات جادة لتش��جيع الزواج على كل المس��تويات ،بحيث نقلل -قدر
اإلم��كان -عدد الرج��ال والنس��اء الذين يعيش��ون تحت ضغ��ط الحرمان

لسنوات طويلة ،كما هو الحال اآلن.

وطب ًقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،

ف��إن حوالي تس��عة ماليين مواط��ن تجاوزوا الخامس��ة والثالثي��ن دون أن

يتزوجوا ،منهم حوالي ثالثة ماليين ونصف المليون أنثى والباقي ذكور.
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فلن��ا أن نتصور ما يمكن أن يح��دث نتيجة لهذا الوضع غير الطبيعي،

حيث إهنم قضوا س��نوات عدة منذ أن دخل��وا مرحلة البلوغ ،التي يبدأ فيها
إحس��اس اإلنس��ان بحاجة جديدة هي الجنس ،دون أن تت��اح لهم الفرصة
للحص��ول على اإلش��باع المش��روع ،أي عن طري��ق ال��زواج .وتتضاعف

المش��كلة إذا عرفنا أن يف مصر خمس��ة ماليين شخص يعانون من البطالة،
وه��ؤالء العاطل��ون المحرومون من الزواج ،يتعرض��ون ليل هنار لمثيرات
جنس��ية عنيفة يف البيت والش��ارع ووس��ائل اإلعالم ،وه��م يف نفس الوقت

يفتق��دون الحاج��ز األخالق��ي ال��ذي يمنعهم من تج��اوز الح��دود الدينية
واألخالقية ،إل��ى جانب ذلك من الضروري مراع��اة اآلداب العامة داخل

األس��رة ،مثل االس��تئذان قبل الدخول ،ومراع��اة الخصوصيات يف الغرف
المغلق��ة ،والتفرق��ة بي��ن األوالد والبن��ات يف الن��وم ،وعدم ظه��ور األم أو

البنات بمالبس كاشفة أو خليعة تظهر مفاتن الجسد أمام المحارم ،والتزام
قدر معقول من التعامل المحرتم ،بعيدً ا عن االبتذال والتساهل ،كما يجب

تجنب المداعبات الجس��دية بي��ن الذكور واإلناث يف األس��رة ،وعدم نوم

األبناء أو البنات يف أحضان أمهاهتم أو آبائهم خاصة بعد البلوغ.
َ
وه��ذا يجعلنا نعود إل��ى الوصايا القرآني��ة يف قوله تعال��ىٰٓ َ :
{يأ ُّي َها
ْ
ُ ُ ذَّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ذَّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ
َ
ذَّٱل َ
ِين َء َام ُنوا ل َِي ۡس ۡٔ
��تذِنكم ٱلِي��ن ملكت أيمٰنكم وٱلِي��ن لم يبلغوا
ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ ٰ ّ َ ۡ َ َ ٰ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
ُ
ٱللُ َ
حۡ ُ
ِني تض ُعون ث َِيابَكم
ت مِن قب ِل صلوة ِ ٱلفج ِر وح
��م مِنكم ثلث مر ٖ ۚ
ّ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ۡ َ ٓ َ َ ٰ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ
َ ُ
ت لك ۡ ۚم ل ۡي َس َعل ۡيك ۡم
مِن ٱلظ ِهرية ِ و ِم ۢن بع ِد صلوة ِ ٱلعِش��اءِ ۚ ثلث عور ٰ ٖ
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َ اَ َ َ ۡ ۡ ُ َ ُ ۢ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ لَىَ
َ َٰ َ
ۡ
َ
ٰ
ض كذل ِك
ول علي ِه��م جناح بعدهنۚ طوٰفون عليكم بعضكم ع بع ٖ ۚ
َ َ َ َ أۡ َ ۡ َ ٰ ُ
َ
ُ َ ُ هَّ ُ َ ُ
ُ
��ت َو هَّ ُ
ِيم َحك ٞ
ِنكمُ
ٱلل َعل ٌ
ِيم ِ ٥٨إَوذا بلغ ٱلطفل م
ٱلل لك ُم ٱٓأۡلي ٰ ِۗ
يب�ِّي�ِّنِ
حۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ
َ ۡ ۡ َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ هَّ ُ َ ُ
ت َذ َن ذَّٱل َ
ٱس ۡٔ
تذِنوا كما
ٱللم فليس ٔ
ٱلل لك ۡم
ِين مِن قبل ِ ِه ۚم كذل ِك يب نِي
َء َايٰتِهِۦ َو هَّ ُ
ِيم َحك ٞ
ٱلل َعل ٌ
ِيم} [النور.]59 -58 :
ۗ
َ
ۡ ََ ۡ َ ُ ْ
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ
ِ��ن أبۡص ٰ ِرهِ��م ويحفظوا
وقول��ه تعال��ى{ :ق��ل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا م
ُ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ىَ ٰ َ ُ ۡ َّ هَّ َ َ ُ ۢ َ َ ۡ َ ُ َ
َُ ُّۡۡ
َ
ٰ
ت
��م ذل ِ��ك أزك له ۚم إِن ٱلل خبِري بِما يصنع��ون  ٣٠وقل ل ِلمؤمِن ِ
فروجه ۚ
َ
اَّ
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ٰ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ اَ ُ ۡ َ َ
َ
ِين زِين َت ُه َّن إِل َما ظ َه َر
يغضضن مِن أبص ِرهِن ويحفظن فروجهن ول يبد
ۡ َ َ يۡ َضرۡ ۡ َ ُ
ب ُمره َِّن لَىَ ٰ
ع ُج ُيوب ِ ِه َّن} [النور.]31 -30 :
مِنهاۖ ول ِبن خِ ِ
وق��ول رس��ول اهلل (( :علموا أوالدكم الص�لاة وهم أبناء
سبع ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف المضاجع))(((.

كذل��ك تقلي��ل عوامل اإلثارة بع��دم التربج يف البيوت أو يف الش��ارع،

وكذل��ك تقلي��ص مس��احة الم��واد اإلعالمي��ة المتدفق��ة م��ن الفضائي��ات

والقنوات التلفزيونية والمواقع اإلباحية التي تثير الغرائز ،وتخفض حاجز
الحياء ،وتغتال حدود التحريم(((.

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،باب :متَى ي ْؤمر الغالم بِالص ِ
لاَة ،رقم .495
ُ َّ
َ ُ َ ُ َُ
((( هب��ة صاب��ر الزعب�لاوي :زن��ا المح��ارم المش��كلة -األس��باب -الع�لاج2009 ،م
http://www.islamtoday.net/istesharat
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 .5مشكلة زنا المحارم:
م��ن الواض��ح أن الف�ترة األخي��رة ب��دأت تش��هد ارتفا ًع��ا لوقائع زنا

المحارم ،األخ مع أخته ،أو األب مع ابنته ،أو االبن مع أمه أو خالته.

ويرجع ذلك بطبيعة الح��ال لعدة ظروف؛ من هذه الظروف تضخيم

مس��احة الغريزة يف ش��خصية اإلنس��ان ،وهو ما تفعله الفضائيات واألفالم
اإلباحية التي أصبحت منتش��رة بين الش��باب ،يضاف إل��ى ذلك حالة عدم

تحش��م اإلناث داخل األسرة يف الملبس ،ويف التعامل مع الشؤون الخاصة
بالم��رأة ،يض��اف إلى ذلك ازدحام المس��كن أحيانًا حت��ى التزاحم بخاصة
يف الن��وم؛ حي��ث تصبح األجس��اد متالصق��ة ،أو التحدث بألف��اظ خارجة

داخل األسرة.

وتنب��ع خطورة هذه الظاهرة من كوهنا تقع يف المكان الذي كان ينبغي

أن يكون آمنًا بالنسبة لكل األشخاص؛ أي مسكن األسرة الذي يتحول من

ساحة آمنة إلى ساحة للفعل السلبي الحرام.

الح��ل المقترح للمش��كلة :والح��ل المقدم لمثل هذه المش��كلة ،أن

تنظم األس��رة مش��اهدة األبناء للفضائي��ات أو لش��بكة المعلومات؛ وذلك

م��ن خالل الش��رح والتوضي��ح العقالين لألبن��اء ،يضاف إلى ذل��ك أنه من
أيضا على
الضروري تنش��ئة األبناء داخل األس��رة بخاصة اإلناث والذكور ً
ضرورة االحتش��ام يف الملبس داخل األس��رة ،وكذلك قضاء بعض األمور
156

رـيجلاو ةـبارقلا( ةرسألل يعامتجالا راطإلا

الخاص��ة الت��ي ال ينبغ��ي أن يطلع عليه��ا الذكور ،يضاف إل��ى ذلك أنه من

الضروري دعم الوازع الديني عند األبناء أثناء عملية التنش��ئة االجتماعية؛

ألن دع��م الوازع الديني يس��اعد عل��ى تقوية الضمير األخالقي لإلنس��ان،

قادرا على ضبط غرائزه وسلوكياته ،وإن أضيف لدعم الوازع
بحيث يكون ً
نورا على نور.
الديني تشجيع الزواج من أجل العفاف لكان هذا ً

إلى جانب ما س��بق فإنه ينبغ��ي التفرقة بين األبناء الذكور واإلناث يف

المضاج��ع ،فإذا كان الس��كن ضي ًقا ،حجرة واحدة مث�ًل�اً  ،فمن الممكن أن
يق��ام حاجز أثناء النوم بين الجنس��ين ،وعلى األبوي��ن حتى يحدث الفصل

إذا أرادوا قضاء حاجاهتم الطبيعية الحميمية ،فليختاروا األوقات المناسبة

لذل��ك ،حت��ى ال يلفت��وا بذلك أنظ��ار األبناء وينش��ئوهم عل��ى معرفة هذه
األفعال(((.

خامسا :التغير ومستقبل النسق القرابي:
ً

أش��رنا إلى أن النسق القرابي هو النسق األكثر فاعلية يف المجتمعات

البدائي��ة واألولي��ة ،باعتباره النس��ق الذي يش��كل قاع��دة المجتمع يف هذه

األنم��اط م��ن المجتمع��ات ،غي��ر أن النس��ق والعالق��ات القرابي��ة تخضع

لتغي��رات جوهري��ة يف الف�ترة األخي��رة ،وه��ي التغي��رات الت��ي تق��ع بفعل
متغيرات أساسية.

((( أحمد المجدوب :زنا المحارم ،2003 ،القاهرة :مكتبة مدبولي ،ص.171 -169
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ويتمث��ل المتغير األول يف الظروف االقتصادي��ة الصعبة ،التي يمر هبا

المجتمع المصري وغالبية المجتمعات العربية واإلسالمية ،وهي الظروف
الت��ي تعجز عن إش��باع حاجات أعض��اء الجماعات القرابي��ة ،األمر الذي
يتس��بب يف تفجر كثير من الصراعات والع��داوات داخل هذه المجتمعات

باعتبار أن الفطيرة لم تعد تكفي أكلتها ،األمر الذي يؤدي إلى تفكيك األبنية

القرابية األكرب ،والتحرك يف اتجاه أبنية قرابية أصغر ،كاألسرة النووية مثلاً .
ويتحدد المتغير الثاين يف الزيادة الس��كانية يف مقابل الثبات النسبي للموارد

كثيرا من أعضاء الجماعة القرابية إلى الهجرة
االقتصادية ،األمر الذي يدفع ً

واالنفصال عن الجماعة القرابية بمضي الزمن ،بحيث نجد تآكل الجماعة
القرابية بعد جيلين أو ثالثة ،يف حين يتصل المتغير الثالث بعملية التحديث

التي تؤدي إلى انطالق أبناء المجتمعات المحلية من خالل التعليم ،أو توفر
فرص العمل يف قطاعات غير زراعية ،األمر الذي يؤدي إلى أن يلعب متغير

دورا أساس ًّيا يف تآكل التكوينات القرابية ،يضاف إلى ذلك دور
تنوع المهنة ً
اإلعالم ،ونش��ر الثقافة والقي��م الحديثة والحضري��ة يف الريف ،وهي القيم

دورا أساس�� ًّيا يف اهنيار التكوينات القرابية ،التي ظلت متماسكة
التي تلعب ً
حت��ى فاجأهت��ا تي��ارات التحدي��ث .بينما يش��ير المتغير الخام��س واألخير

واألهم إلى أننا افتقدنا التنشئة االجتماعية التي كانت تستند إلى المضامين
كثيرا على ضرورة االهتمام
الدينية باألساس ،وهي المضامين التي أكدت ً
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بالوالدين وذوي القربى ،والعمل على دعمهم؛ لذلك وبس��بب جملة هذه
المتغيرات تواجه التكوينات القرابية التغير وحتى االهنيار.

 .1تغير النسق والعالقات القرابية:
برغ��م تمي��ز المجتمع��ات المحلي��ة بدرج��ة عالي��ة م��ن االس��تقرار

االجتماع��ي ،إال أهن��ا تخض��ع للتغي��ر التدريج��ي ال��ذي ال يه��ز أو يقلقل

االستقرار االجتماعي ،وإذا كان التغير حاد ًثا ال محالة يف النسق والعالقات

القرابية؛ فإننا نجد أن هذا التغير يتناول عادة شكل الزواج وقواعد السكنى،
ومعايير االنحدار والتسلس��ل القرابي ،وأساليب تآلف أعضاء الجماعة أو
الجماعات القرابية.

وحس��بما أش��رت فإن هذه التغيرات تكون بطيئ��ة؛ ألهنا تقع وتنضج

عرب عدة أجيال وليس أيا ًما أو س��نين ،وفضال عن ذلك فباستطاعتنا التأكيد
على أن القوى الكامنة وراء مثل هذه التغيرات ،تكون متعددة األنواع عادة،

نذكر منها على س��بيل المثال :اكتش��اف أو نمو مصادر جديدة لإلنتاج ،أو
اكتش��اف نمو طرق جديدة لإلنتاج ،أو نمو أنماط جديدة يف عالقات البشر

يف مناش��طهم اإلنتاجي��ة .فتحول س��كان جزر الرتوبرياند م��ن زراعة نبات
الي��ام -يش��به البطاطا -إلى البحث ع��ن اللؤلؤ بتأثير المس��تعمر ،أدى إلى

تغير أنش��طتهم اإلنتاجية ،ومن ث��م تغير البناء االجتماع��ي بكامله ،يضاف
إلى ذلك أن التغير يف تنظيم المجتمع من ش��كل بنائي إلى آخر من شأنه أن
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يؤدي إلى تغيي��ر العالقات بالمجتمعات المحيط��ة وتوازنات القوة معها،
يض��اف إل��ى ذلك أن التغي��رات التي قد تق��ع يف حجم الس��كان بالزيادة أو

النقص ،أو من حيث الس��ن أو النوع ،أو من حي��ث التأهيل المهني وتنمية
الموارد البش��رية ،من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات ش��املة يف بناء المجتمع،

ومن بينها النسق القرابي.

ويف ه��ذا اإلط��ار فإننا نج��د أن هناك بعض التغي��رات التي ال تتوقف

حت��ى تغير بن��اء المجتمع بكامله ،وتغيرات يمكن تحيي��د تأثيرها ،ومن ثم

تظل يف حدود معينة؛ ذلك يعني يف النهاية أن التغير يف النسق القرابي يكون
يف الع��ادة محصل��ة لتغيرات اجتماعي��ة أخرى عديدة ،وهو م��ا يعني أن أية

تصورا لتغير نس��ق القراب��ة ترتبط إلى حد كبير بنظرية أش��مل
نظري��ة تقدم
ً
تتناول البناء االجتماعي يف كليته.

ويف محاول��ة قراءة األنس��اق القرابي��ة يف عالمنا العربي فس��وف نجد

ذات المصطلحات القرابية القائمة يف أنساق القرابة للمجتمعات األخرى،

وإن كان هن��اك نوع من التداخل؛ فإلى جانب وجود المصطلحات القرابية

ش��خصا
المح��ددة توجد المصطلحات القرابية الوصفية ،كأن يصف األنا
ً

آخر بأنه ابن عمتي ،أو ابن خالي ،أو ابن بنت خالتي ،أو ابن عم أبي.

وم��ع ذلك نجد المصطلح��ات التصنيفية إلى جان��ب المصطلحات

المحددة والوصفية؛ إذ نجد أن الشخص يف الريف أو البادية ينادي كل من
هم يف س��ن أبيه باعتبارهم آباءه مع إضافة تمييز لكل أب تصنيفي هو اسمه
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ش��خصا آخر يف س��ن أبيه بق��ول( :يابا محمد) أو
الع��ادي ،كأن ينادي األنا
ً

(يابا حس��ين) .ويصبح األب البيولوجي هو الشخص الوحيد الذي ينادى
بعالقت��ه القرابي��ة باعتباره( :أب) كتمييز له عن كل اآلب��اء التصنيفيين ،كما
ين��ادي األنا كل من هم يف س��ن أم��ه بطريقتين :األول��ى باعتبارها تصنيف ًّيا:

(أم) ،بقول��ه( :ي��ا أمه زينب) أو (ي��ا خالة فاطمة) ،أم��ا األم البيولوجية فال
يذكر اس��مها ،وكذلك الخالة البيولوجية .بيد أننا نالحظ أن هذا التصنيف

يضم يف الغالب ش��رائح واس��عة ،إذ نجد على س��بيل المثال أن الش��خص
ينادي كل من هم يف سن آبائه أو حتى األكرب سنًّا منهم بمن فيهم من هم يف

عمر األجداد باعتبارهم آباء .كذلك بالنس��بة للنساء ،فإن (األنا) ينادي كل
من هن يف س��ن أمه أو جدته باعتبارهن أمهات كما أشرت ،دون أن يجري

الش��خص تصني ًف��ا داخل ًّي��ا ليفصل األمهات ع��ن الج��دات .وينطبق نفس
األم��ر عل��ى كل من هم أصغر س��نًّا من (األن��ا) -أي يف عم��ر األبناء -وإن

كان ذل��ك غير واضح إلى حد كبير؛ ليس بس��بب غي��اب المبدأ التصنيفي؛

ولك��ن ألن ن��داء من هم أصغر س��نًّا ال يتطل��ب تجلة أو احرتا ًم��ا يف الثقافة
التقليدي��ة؛ لذلك نجد أن األنا يناديهم بأس��مائهم الش��خصية دون الحاجة

إلى تحديد تصنيفي باإلضافة إلى اسمهم األصلي .بيد أننا نالحظ أنه كلما

كان السياق االجتماعي محد ًثا أو حضر ًّيا كلما أصبحت األسماء المحددة
هي السائدة ،بينما تختفي التسميات الوصفية أو التصنيفية كلية.
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واس��تنا ًدا إلى هذا المبدأ التصنيفي ترفض الثقافة التقليدية وقوع أي

س��لوكيات تتناق��ض مع توجهات أعض��اء المجتمع المحل��ي نحو الفئات

فنظرا ألن هذه الثقاف��ة ترفض أن يتزوج الرجل ابنته ،فإهنا ترى
التصنيفي��ةً ،

كذلك أنه من غير المستحب أن يتزوج الرجل الكبير يف السن أنثى يف عمر
ابنته ،أو حفيدته .بحيث يصبح ذلك مستوج ًبا للنقد .ويزداد النقد واإلدانة
بكرا لم تتزوج بعد،
إذا كانت هذه الزوجة الصغيرة السن قريبة له ،أو كانت ً

بحيث ينطبق ذلك على الرجال والنس��اء على الس��واء ،حيث نجد أن ذلك
يحدث؛ ألن المبدأ التصنيفي له فعاليته ومكانته يف بنية الثقافة التقليدية.

باإلضاف��ة إلى ذلك تتجل��ى فاعلية المبدأ التصنيف��ي يف المجتمعات

الريفي��ة ،أو البدوي��ة يف تحدي��د الس��لوكيات الخاص��ة بمختلف الش��رائح
العمري��ة الت��ي يؤكد عليها ه��ذا المبدأ الذي يب��دو أن له وج��وده وفاعليته

طالم��ا أن الثقاف��ة ذات طبيع��ة تقليدية ،وه��ي ثقافة بطبيعته��ا تضع يف قمة
تدرج مكاناهتا كبار السن باعتبارهم الذين يمتلكون الخربة يف كل مجاالت
الحي��اة ،وهي الخربة التي تناظر المعرف��ة يف المجتمعات الحديثة ،يضاف

إل��ى ذلك مكانته��م األخالقية باعتباره��م الذين يحملون القي��م والمعايير

وكل معاين الرتاث؛ لذلك فإننا نجد أنه كلما كرب الش��خص يف الس��ن ،كلما
اعترب أنه أكثر حنكة ودراية؛ لذلك نجد أن المرأة أو الرجل الكبير يف السن

يتمتعون يف الغالب باحرتام كبير من قبل أعضاء المجتمع المحلي؛ بخاصة
ً
فاحشا إذا أخطأ شخص ما يف
األصغر س��نًّا ،يتجلى ذلك يف أنه يصبح خطأ
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ح��ق رجل كبير من الفئ��ة التصنيفية ألبيه أو جده ،كما تتجلى فاعلية المبدأ
التصنيف��ي بأوضح ما يكون إذا نحن دخلنا مس��جد القرية لصالة الجمعة؛

فإننا سوف نجد أن ترتيب الجلوس يف المسجد له طابعه التصنيفي كذلك؛
حيث كبار السن المتفرغون للعبادة تقري ًبا يف الصفوف األولى ،يليهم كبار

الس��ن عمو ًما ،ثم الرجال يف مرحلة الرجولة ،يليهم الش��باب والصبية ،وال

يشذ عن ذلك سوى المتعلمين من أبناء القرية لمكانتهم يف قلوب الناس.

غير أننا نالحظ انفتاح القرية على المدينة وتيس��ر س��بل المواصالت

وتأثي��ر الثورة التي وقعت يف تكنولوجي��ا اإلعالم واالتصال والمعلومات،

يض��اف إلى ذلك تغلغ��ل تنظيمات الدولة يف الريف والبادية ،س��واء كانت

التنظيم��ات الرس��مية كالوح��دات التابع��ة لبيروقراطي��ة الدول��ة ،أو كانت

بارزا
دورا ً
تنظيمات ذات طبيعة سياس��ية؛ حيث لعبت جملة هذه العوامل ً
يف تغيير بناء النس��ق القراب��ي يف الريف والبادية عمو ًما ،فقد تآكل تماس��ك

القبائ��ل والبدن��ات ،وبقي عند حدود العائلة الممت��دة التي بدأت تفقد هي
األخرى تماس��كها ،وتخلي الطريق لألس��رة النووية التي كادت أن تصبح

ه��ي النمط الس��ائد ،كم��ا تخل��ت العملي��ات األساس��ية للتنظي��م القرابي

كالخطب��ة والزواج واإلنج��اب عن طابعه��ا القرابي التقليدي ،واكتس��بت
طاب ًع��ا حضر ًّي��ا إلى حد كبي��ر ،وبدأ كبار الس��ن يفق��دون مكانتهم لكوهنم

ق��د أصبحوا عب ًئا على األس��رة النووية الصغيرة ،ولم تع��د القرية أو البادية
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مقسمة إيكولوج ًّيا((( وفق أسس قرابية على أساس من القبائل أو البدنات.
بديال لذلك تداخلت س��كنى األس��ر النووية الصغي��رة ،ويف العموم بدأت

التفاع�لات االجتماعية يف القرى وتجمعات البادية تأخذ الطابع الحضري
إلى حد كبير.

 .2مستقبل األبنية والعالقات القرابية:
من الواضح أن األبنية والعالقات القرابية والثقافية التقليدية تتعرض

لري��اح تغيير قوي��ة بفعل عوامل عدي��دة؛ أبرزها زيادة فعالي��ة المواصالت
وأدوات االتص��ال الت��ي جعلت من عالمنا قرية صغي��رة ،يضاف إلى ذلك

فاعلية وس��ائل اإلعالم والفضائيات التي اخرتقت كل الس��احات العائلية؛

بحي��ث انتقل��ت إلى األس��رة م��ن خالله��ا كل نوعي��ات الحي��اة القائمة يف
المجتمعات األخرى ،ثم تسللت بعض عناصرها إلى الحياة األسرية لتحل

مح��ل عناصر أخرى ،يضاف إلى ذلك االخ�تراق الثقايف والقيمي لفضائنا
كثيرا من القيم واألفكار وأنماط السلوك،
الثقايف ،وهو االخرتاق الذي غير ً
دورا أساس�� ًّيا يف
وق��د كان من الطبيع��ي أن تلعب هذه التغيرات والظروف ً

تغيير النسق القرابي يف مجتمعاتنا؛ فقد تغيرت التكوينات القرابية الكبيرة؛
حيث أوش��كت القبيلة والفخذ والعش��يرة والعائلة الممتدة والمركبة على

((( تس��تعمل كلم��ة «إيكولوج ًّي��ا» مرادف��ة لكلمة البيئ��ة الجغرافي��ة ،والدراس��ات اإليكولوجية
تركز على دراس��ة اآلثار المباش��رة للبيئة على الحضارة المادية والمثالية للش��عوب ذات الوسائل
التكنولوجية البسيطة.
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التآكل والتغير باتجاه التكوينات العائلية األصغر؛ وبخاصة األسرة النووية؛

بحيث نجد أنه كلما تقدمت الدولة وقامت بوظائفها األساسية بدأت تحل

تدريج ًّيا محل التكوينات القرابية الكبيرة كالبدنة؛ لكوهنا قد أصبحت تقوم

كثيرا من المؤسسات والنظم التي تقوم
بغالبية وظائفها ،فقد أسست الدولة ً

بغالبي��ة الوظائف التي كان��ت تقوم هبا التكوينات القرابي��ة الكبيرة ،يضاف
إلى ذلك أن التكوينات القرابية الكبيرة بدأت تفقد مقوماهتا األساسية؛ فلم
تعد القبيلة أو البدنة تش��غل منطقة إيكولوجية واحدة ال يسكنها غيرها؛ بل
تداخلت الوحدات القرابية ذات األصول المتباينة على س��احة إيكولوجية
واح��دة ،كذلك لم يعد االقتصاد المش�ترك والمتجانس أح��د األبعاد التي

تحاف��ظ على وح��دة القبيلة وتماس��كها؛ فق��د تبعثرت الوح��دات العائلية

كالقبيلة أو البدنة تب ًعا لتنوع المصادر االقتصادية ،ولم تعد الزراعة أو الرعي

ه��ي المهنة الوحيدة الت��ي تعمل هبا الوحدة القرابية األش��مل ،والتي تؤكد
التماسك والوحدة بفعل المصادر االقتصادية المتجانسة ،إلى جانب ذلك

انخفضت مكانة كبار السن؛ ألن الثقافة التقليدية بدأت تنسحب ،ولم تعد
معاييره��ا هي المنظمة للتفاعل االجتماع��ي ،وحلت القيادات االقتصادية
والثقافية والسياسية يف دورها محل مكانة ودور كبار السن يف قيادة الوحدة

القرابية ،حيث كان ذلك نتيجة لتغلغل ثقافة التحديث.

إل��ى جانب ذلك فقد بدأت مؤسس��ات الدولة الحديث��ة تقوم بغالبية

وظائ��ف الوح��دات القرابية ،بل ووظائف األس��رة النووي��ة الصغيرة ،فقد
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أصبح��ت الدولة ه��ي التي تق��وم بكافة الوظائ��ف السياس��ية :كالجماعة،
واالقتصادية :كاإلعاشة ،والثقافية :كالتعليم ،بل إننا نجد أن عملية التنشئة
االجتماعية التي كانت تحتكرها األس��رة ،أصبح��ت الدولة هي التي تقوم

هبا ،حيث قامت بتأس��يس النظام التعليمي الذي يبدأ من الحضانة ورياض
األطف��ال وحت��ى الجامع��ة ،وهو ال��ذي يق��وم -باإلضافة إلى مؤسس��ات

أخ��رى بديلة -بعملية التنش��ئة االجتماعي��ة ،وقد أدت ه��ذه التغيرات إلى
زيادة اعتمادية وحدات النس��ق القراب��ي المختلفة على الدولة؛ األمر الذي

دف��ع إلى تآكل أبنيتها؛ ألهنا لم تعد تق��وم بالوظائف التي كانت تضطلع هبا

قبل ذلك.

إلى جانب ذلك يقود تطور األبنية القرابية باتجاه الصغر والتآكل ،فقد

انته��ى تطور التكوينات القرابية إلى األس��رة النووي��ة الصغيرة التي انتقلت
بدوره��ا إلى األس��رة النووي��ة الناقصة ،والت��ي يغيب عنها أح��د األضالع

الثالث��ة :األب أو األم أو األبن��اء ،وبخاصة األبناء حينما ال يرغب اآلباء يف

اإلنجاب ،باإلضافة إلى ذلك بدأت تظهر على الساحة القرابية ما يمكن أن
نسميه باألسر المشوهة ،التي يعيش يف إطارها الزوج والزوجة لفرتة طويلة

ب��دون عقد قران ،وبع��د أن يكرب أوالدهم يقررون عقد القران ،أو األس��رة

التي يعيش يف إطارها رجل بإنجاب س��ابق مع امرأة بإنجاب س��ابق كذلك
يف إطار أسرة معيشية بدون عقد قران.
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وقد تحرك األمر يف بعض المجتمعات إلى ما يمكن تسميته باألسرة

المنحرف��ة المعادي��ة للفطرة الس��ليمة والتي يت��زوج يف إطارها رجل برجل
أو ام��رأة بام��رأة ،حي��ث بلغ ذل��ك الحد النهائ��ي الهنيار النظام األس��ري؛

بحي��ث أدت ه��ذه التكس��يرات لعظام النظام األس��ري إلى إنج��اب أطفال

خارج الش��رعية األس��رية تربيهم وتعوله��م الدولة ،أو تتول��ى هذه األمور
أسر بديلة(((.

وق��د كان ل��كل ذلك آثاره الس��لبية ،ومن أهم هذه اآلثار :نش��أة أبناء

متخمين بطاقات تمرد ورفض عالية تجعلهم رافضي الخضوع ألي نظام؛
وذل��ك يرجع إلى أن تنش��ئتهم لم تتحقق بصورة مس��تقرة ،ولم يس��توعبوا
القيم التي تنظم التفاعل المس��تقر بصورة كاملة؛ لذلك انتشرت سلوكيات

وظواه��ر الرفض يف المجتمعات المتقدم��ة ،باعتبارها من صناعة األجيال
الرافضة التي تربت ونش��أت خارج األطر األس��رية المس��تقرة ،يضاف إلى
ذلك زيادة معدالت االنحراف؛ ألن هناك شرائح من الطفولة نشأت بعيدً ا
عن الدفء األس��ري ،وه��و ما يعني أننا أمام ش��رائح طفول��ة تربت خارج

األسرة ،ومن ثم فلم تتذوق حالوة الحياة األسرية المستقرة ،ولذلك فهي

ال ترى أي قيمة لألسرة أو الحياة األسرية.

((( مفهوم األس��رة محدد ش��رعا باقرتان رجل بامرأة يف إطار عقد ش��رعي ،وما عدا هذا االرتباط
يكون أس��رة يبقى من
بي��ن الرج��ل والمرأة خارج نطاق العقد الش��رعي فه��و محرم وال يصلح أن ِّ
خاللها النوع اإلنساين ومن باب أولى تلك العالقات الشاذة التي ال تنتج نسال كعالقة رجل برجل
أو امرأة بامرأة وعليه نرفض ما تتبناه بعض المجتمعات المذكورة.
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سادسا :الجيرة كسياق مناظر للقرابة:
ً

تكم��ن القيم��ة الحقيقية لألقارب والجي��ران واألصدقاء يف مقدرهتم

عل��ى أن يكونوا موارد تدعم األس��رة ،ويف إمكاهن��م أن يقوموا هبذا الدور؛

ألهن��م بنائ ًّي��ا ينتمون ش��كال إلى الجماع��ة األولي��ة التقليدي��ة؛ األمر الذي

يجعله��م يقللون من مش��اكل االتصال إل��ى الحد األدن��ى ،وتتميز جماعة
الجيرة بالقرب المكاين لألعضاء ،وبالتالي فإن الجيران يتميزون بعالقات

الوجه للوجه ،وإن كان التحديث قد تطلب اختصار هذه العالقات (نتيجة
الذه��اب إلى العم��ل والبعد ع��ن المنزل ،ثم الع��ودة متعبي��ن ،مما يحول

دون كث��رة اللقاءات) ،فإذا أريد للجيرة أن تس��تمر بكام��ل فاعليتها يف هذه
الظروف؛ فمن الضروري أن تعدل بعض مالمحها التي كانت لها كجماعة

أولي��ة ،ويقع التفاعل بين الجيران بس��رعة نتيجة لالتصال المباش��ر خاصة
إذا كانوا متساوين يف أشياء أخرى مثل درجة الثقافة واإلمكانيات المادية.

وتظهر أهمية الجيران يف أهنم يس��تطيعون تحقيق أش��ياء دقيقة للغاية

ال تستطيع األسرة تنظيم الحصول عليها يف الوقت المناسب؛ مثل الحاجة
الس��تعارة مك��ون أو أداة مم��ا يحتاج إليه إع��داد الطع��ام ،أو الحاجة لمن

يرعى طفلاً لفرتة وجيزة الضطرار األم للخروج لس��بب طارئ ،وأحيانًا يف
حاالت الكوارث.

وهن��اك مي��زة أخرى تش��مل جميع الخدم��ات التي يس��تفيد منها كل

الذين يعيشون يف نفس المنطقة؛ فمثال يكون للناس الذين يعيشون يف نفس
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الش��ارع نفس المش��اكل ،س��واء كانت إمدادات المياه ،أو حماية الشرطة،
أو رص��ف الطري��ق ،أو المدارس ،ويضاف إلى ذلك أن االتصال المباش��ر

دورا ها ًّما عندم��ا تكون المالحظة المس��تمرة
للجي��ران يمك��ن أن يلع��ب ً
وس��يلة من وس��ائل التعلم ،فمن الممكن أن يؤثر هذا االتصال المباشر يف

طريق��ة التنش��ئة االجتماعية لألطف��ال ،ذلك يعني أن هن��اك ثالث حاالت
يكون وجود الجيران فيها ها ًّما وحيو ًّيا وهي :أوقات الطوارئ ،والخدمات

التي تقوم على الس��كن يف نفس المنطقة ،واألنشطة التي تتطلب المالحظة

اليومية بقصد التعلم(((.

وقد اهتمت (إليزابيث بوت) بالبيئة الحالية لألسر من حيث عالقاهتا

الخارجي��ة مع األصدقاء والجيران والنوادي والمحالت واألماكن العامة؛

حيث اتضح أن العالقات االجتماعية الصادرة عن البيئة الخارجية لجميع
هذه األس��ر -وهي البيئة التي تتخذ شكل الشبكة -أكثر من الشكل المميز

كبيرا له أهداف
لجماع��ة منظمة ،والتي يش��كل األفراد فيها كلاًّ اجتماع ًّي��ا ً
عامة وأدوار مس��تقلة وثقافة فرعية مميزة ،ويف الشبكة يكون لبعض األفراد
-وليس لجميعه��م -عالقات اجتماعية كل باآلخر؛ لذلك اهتم اإلس�لام

بالجي��رة كالقرابة ،وجع��ل عالقات الجيرة متوازنة م��ع العالقات القرابية؛

باعتبار أن جملة هذه العالقات االجتماعية تشكل بيئة حاضنة لألسرة.
ونعرض فيما يلي لموقف اإلسالم من الجيرة.

((( سناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ،ص.77 -76
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 .2 ،1من هو الجار وطبيعة العالقة به:
من أوضح اآليات القرآنية التي تحدثت عن الجار ،قوله :
ۡ
َ ۡٗ َ ۡ
َ ۡ ُ ُ ْ هَّ َ َ اَ ُ رۡ ُ ْ
ٱل َو ٰ دِ َليۡ��ن إ ِ ۡح َ ٰ
س ٗنا َوبِذِي ٱل ُق ۡر ىَ ٰ
اۖ
ب
ب
و

ٔ
��ي
ش
ِۦ
ه
ب
شكوا ِ
{وٱعبدوا ٱلل ول ت ِ
ِ
ِ
ۡ ُ ۡ ىَ
َ يۡ َ َ ٰ�َم�ىَ ٰ َ ۡ َ َ
ٱل ُن��ب َو َّ
ب َو جۡ َ
سكِ�ين َو جۡ َ
ٱلار جۡ ُ
ٰ
ٰ
ِب
ح
ا
ٱلص
��ر
ق
ٱل
ِي
ذ
��ار
ٱل
وٱلت وٱلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جۡ
َ
ً
ۢنب} [النس��اء ،]36 :وقد كانت هذه اآلية منطلقا للحديث عن الجار،
بِٱل ِ
وأنواع��ه ،والوصي��ة ب��ه ،وأهميته بالنس��بة لألس��رة؛ إذ نج��د أن ابن رجب
الحنبلي يقول يف تفس��ير هذه اآلية« :جعل اهلل العباد الذين أمر باإلحس��ان

إليهم خمسة أنواع:

أحدها :من بينه وبين اإلنس��ان قراب��ة ،وخص منهم الوالدين بالذكر؛

المتيازهما عن س��ائر األقارب بما ال يشركوهنما فيه ،فإهنما كانا السبب يف

وجود الولد ولهما حق الرتبية والتأديب وغير ذلك.

الث��اين :م��ن هو ضعيف محتاج إلى اإلحس��ان؛ وه��و نوعان :من هو

محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ،ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين.
والثال��ث :من له حق القرب والمخالط��ة ،وجعلهم ثالثة أنواع :جار

ذو قربى ،وجار جنب ،وصاحب بالجنب.

وق��د اختلف المفس��رون يف تأويل ذل��ك ،فمنهم من ق��ال :الجار ذو

القرب��ى :الجار الذي له قراب��ة ،والجار الجنب :األجنبي ،ومنهم من أدخل
المرأة يف الجار ذي القربى ،ومنهم من أدخلها يف الجار الجنب ،ومنهم من
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أدخل الرفيق يف الس��فر يف الجار الجنب ،وقد روي عن النبي 

أن��ه كان يقول يف دعائه(( :أعوذ بك من جار الس��وء يف دار اإلقامة ،فإن جار
البادية يتحول))(((.

ومنه��م من قال :الج��ار ذو القربى :الجار المس��لم ،والجار الجنب:

الكافر ،ويف مس��ند البزار من حديث جابر مرفو ًعا(( :الجيران ثالثة :جار له

ح��ق واحد ،وهو أدنى الجيران ح ًّقا ،وجار له حقان ،وجار له ثالثة حقوق،
وهو أفضل الجيران ح ًّقا))(((.

فأما الذي له حق واحد ،فجار مشرك ال رحم له ،له حق الجوار ،وأما

الذي له حقان ،فجار مس��لم له حق اإلس�لام وحق الج��وار ،وأما الذي له

ثالثة حقوق ،فجار مسلم ذو رحم ،فله حق اإلسالم ،وحق الجوار ،وحق
الرحم ،وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة.

وقي��ل :الج��ار ذو القربى :ه��و القريب الج��وار المالص��ق ،والجار

الجنب :البعيد الجوار.

حيح َع َلى َش��ر ِ
ِ
��ذا َح ِد ٌ
((( أخرج��ه الحاك��م يف المس��تدرك برقم  ،1951وق��ال عقبهَ :ه َ
ط
يث َص ٌ
ْ
لاِ
ار السوءِ،
ِ
ِ
ِ
ُم ْسلِ ٍمَ ،و َل ْم ُي َخ ِّر َجا ُه ،وأخرجه النسائي يف سننه ،كتاب االستعاذة ،باب :ا ْست َعا َذ ُة م ْن َج
ُّ
برقم  ،5502بصيغة األمر.
((( كما يف «كش��ف األس��تار» ( )1896من طريق الحسن ،عن جابر بن عبد اهلل ،به ،والحسن لم
يس��مع من جابر ،وأخرجه الطرباين يف مس��ند الشاميين ،رقم  ،2458وأخرجه األصفهاين يف حلية
األولياء وطبقات األصفياء (.)207 /5
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وفِي ص ِ
حيحِ ا ْل ُب َخ ِ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِ َّن لِي
ار ِّي َع ْن َعائِ َشةََ ،قا َل ْتُ (( :ق ْل ُ
َ
َ
َج َار ْي ِنَ ،فإِ َلى َأ ِّي ِه َما ُأ ْه ِدي؟ َق َال :إِ َلى َأ ْق َربِ ِه َما َبا ًبا))(((.
داراَ ،وقِ َيلُ :م ْس��تَدَ ُار
وقال طائفة من الس��لف« :ح��د الجوار أربعون ً
دارا من ِّ
كل جانب».
أربعين ً

الز ْه ِ
��ر ِّيَ (( :أ َّن َر ُجلاً َأتَ��ى النَّبِ َّي
ويف مراس��يل أبي داود بإس��ناده ع��ن ُّ
��ر النَّبِ ُّي َ ب ْع َ
��ض َأ ْص َحابِ ِه َأ ْن
��ارا َل ُهَ ،ف َأ َم َ
َ ي ْش��كُو َج ً
ِ
ِ
ون َه َك َذاَ ،و َأ ْر َب ُع َ
الز ْه ِر ُّيَ (( :أ ْر َب ُع َ
ون
ين َد ًارا َج ٌار))َ ،و َق َال ُّ
يَ :ألاَ إِ َّن َأ ْر َبع َ
ُينَ��اد َ
ون َه َك َذاَ ،و َأ ْر َب ُع َ
َه َك َذاَ ،و َأ ْر َب ُع َ
ون َه َك َذاَ ،ي ْعنِي َما َب ْي َن َيدَ ْي ِه َومِ ْن َخ ْل ِف ِهَ ،و َع ْن
َي ِمين ِ ِهَ ،و َع ْن ِش َمال ِ ِه))((( ((.
ويقول محمد رش��يد رضا عند تفس��ير هذه اآلية« :ثم قالَ :
{و جۡ َ
ار
ٱل
ِ
ۡ ُ ۡ ىَ
ٱل ُنب َو َّ
ٱلصاحِ��ب ب جۡ َ
ب َو جۡ َ
ٱلار جۡ ُ
ٰ
ۢنب} [النس��اء :]36 :الجوار
ذِي ٱلق��ر
ٱل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضرب من ضروب القرابة فهي قرب بالنسب ،وهو قرب بالمكان والسكن،
وقد يأنس اإلنس��ان بج��اره القريب ،ما ال يأنس بنس��يبه البعيد ،ويحتاجان
إلى التعاون والتناصر ما ال يحتاج األنس��باء الذي��ن تناءت ديارهم ،فإذا لم

يحس��ن كل منهم��ا باآلخر لم يكن فيهما خير لس��ائر الن��اس ،وقد اختلف
المفس��رون يف الج��ار ذي القربى ،والج��ار الجنب ،فق��ال بعضهم :األول

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشفعةَ ،بابَ :أ ُّي ِ
الج َو ِار َأ ْق َر ُب؟ رقم .2259
((( انظر :جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي (.)347 ،346/1
((( المراسيل ألبي داودَ ،ما َجا َء فِي ا ْل َو َصا َيا ،رقم .350

172

رـيجلاو ةـبارقلا( ةرسألل يعامتجالا راطإلا

ه��و القريب منك بالنس��ب ،والثاين هو األجنبي ال قراب��ة بينك وبينه ،وقال

مزارا ،وقيل :إن
دارا ،والث��اين :من كان أبعد ً
بعضه��م :األول األقرب منك ً
ذا القرب��ى من كان قري ًبا منك ولو بالدين ،واألجنبي من ال يجمعك به دين
وال نس��ب ،ويف حديث ضعيف الس��ند عند أبي نعيم والب��زار عن جابر بن

عب��د اهلل  قال :قال رس��ول اهلل (( :الجيران ثالثة ،فجار

له ثالثة حقوق :حق الجوار ،وحق القرابة ،وحق اإلسالم ،وجار له حقان:
حق الجوار ،وحق اإلس�لام ،وجار له حق واحد :ح��ق الجوار))((( ،وثبت

األمر باإلحس��ان يف معاملة الجار غير المسلم يف أحاديث أخرى كأحاديث

الوصايا المطلقة والوقائع المعينة كعيادته  لولد جاره اليهودي
يف الصحي��ح ،وروى البخ��اري يف األدب المف��رد ع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��ر

 أن��ه ذبح له ش��اة ،فجعل يق��ول لغالمه :أهدي��ت لجارنا اليهودي؟

أهديت لجارنا اليهودي؟ س��معت رس��ول اهلل  يقول(( :ما زال

جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه س��يورثه))((( ،فهذا دليل على أن ابن

عمر فهم من الوصايا المطلقة يف الجار أهنا تش��مل المس��لم وغير المسلم،
وناهيك بفهمه وعلمه ،ومن تلك الوصايا حديث أبي ش��ريح الخزاعي يف
الصحيحين مرفو ًعا ،قال رس��ول اهلل  فيما رواه اإلمام مس��لم

يف صحيحه ،عن أبي ش��ريح الخزاعي (( :من كان يؤمن باهلل واليوم
((( سبق تخريجه قري ًبا.
ِ
ابَ :ي ْبدَ ُأ بِا ْل َجار ،رقم .105
((( أخرجه البخاري يف األدب المفردَ ،ب ُ
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اآلخر فليحس��ن إلى جاره))((( ورواه غيرهما عن غيره ،قال األستاذ اإلمام:
دارا من كل جانب م��ن الجوانب األربعة،
ح��دد بعضه��م الجوار بأربعي��ن ً
والحكم��ة يف الوصية بالجار هي التي تعرفنا س��ر الوصية ،ومعنى الجوار:

المراد بالجار م��ن تجاوره ويرتاءى وجهك ووجهه يف غدوك ،أو رواحك
إل��ى دارك ،فيجب أن تعامل من ترى وتعاش��ر بالحس��نى ،فتكون يف راحة

معهم ،ويكونوا يف راحة معك.

فهو يرى أن أمر الجوار ال يحدد بالبيوت ،والتحديد بالدور مروي عن

الحسن ،وحدده بعضهم بأربعين ذرا ًعا ،والصواب عدم التحديد والرجوع

يف ذل��ك إلى العرب ،واألقرب حق��ه آكد ،وإكرام الجار من أخالق العرب

قبل اإلسالم ،وزاده اإلسالم تأكيدً ا بالكتاب والسنة(((.

 -3حقوق الجار:

أولت الس��نة النبوية عناية خاصة لحق الجار ،وبينت ما يجب تجاهه

م��ن حقوق ينبغ��ي مراعاهتا؛ كاإلحس��ان إليه ،وكف األذى عن��ه ،وتفقده،

وإعانت��ه يف حاجت��ه ،وعيادت��ه إن مرض ،قال رس��ول اهلل  فيما
رواه اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أبي ش��ريح الخزاعي  مرفو ًعا:

((من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحس��ن إلى جاره))((( .ويف الصحيحين

الضي ِ
اب ا ْل َح ِّث َع َلى إِك َْرا ِم ا ْل َج ِ
فَ ،و ُل ُزو ِم
��ار َو َّ ْ
((( أخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب اإليم��انَ ،ب ُ
الصم ِ
ت إِلاَّ َع ِن ا ْل َخي ِر وكَو ِن َذل ِ َك ُك ِّل ِه مِن الإْ ِ يم ِ
ان ،رقم .48
َ
ْ َ ْ
َ
َّ ْ
((( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا.)75 /5( :
((( سبق تخريجه قري ًبا.
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ع��ن أبي هري��رة  أن النب��ي  ق��ال(( :واهلل ال يؤمن ،واهلل
ال يؤم��ن ،واهلل ال يؤمن ،قيل :يا رس��ول اهلل ،من؟ ق��ال :الذي ال يأمن جاره

بوائقه))((( ،والبوائق :هي الشرور واآلثام واإليذاء .وعن أبي هريرة 

ق��ال(( :قال رجل :يا رس��ول اهلل إن فالنة تذكر من كث��رة صالتها وصدقتها
وصيامها ،غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها .قال :هي يف النار))(((.

ولق��د ع َّظم اإلس�لام حق الج��ار وظل جربي��ل  يوصي نبي

اإلس�لام بالجار حتى ظ َّن  أنه سوف يورثه(( :ما زال جبريل

ورثه))((( ،وقال (( :خير
يوصيني بالج��ار حتى ظننت أنه َس�� ُي ِّ

األصحاب عند اهلل خيرهم لصاحبه ،وخير الجيران عند اهلل خيرهم لجاره))(((.
ومن حقوق الجيران إن مات أن يش��يعه ،وإن استقرض يقرضه ،وإن

أعوز س�تره ،وإن أصابه خير هنأه ،وإن أصابته مصيبة عزاه ،وال يرفع البناء

فوق بنائه فيسد عليه الريح إال بإذنه.

اب إِ ْث ِم َم ْن َال َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائِ َق ُه ،رقم ،6016
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب األدبَ ،ب ُ
ِ
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بي ِ
يذاء ا ْل َج ِ
ان َت ْح ِر ِ
يم إِ َ
ار ،رقم .46
َ ُ ََ
((( أخرج��ه أحمد يف مس��نده ،مس��ند أبي هري��رة ،برقم ( )9675طبعة الرس��الة ،وق��ال محققه:
إسناده حسن.
ِ
ِ
الو َص��اة بِا ْل َجار ،رق��م ،6015 ،6014
اب َ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كت��اب األدبَ ،ب ُ
��ان إِ َليهِ،
ِ
ار والإْ ِ حس ِ
ِ
ْ
وأخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الرب والصل��ة واآلدابَ ،ب ُ
اب ا ْل َوص َّية بِا ْل َج ِ َ ْ َ
رقم .2625
ِ
ِ
ِ
الص َلة َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء في َح ِّق
ول اهلل َ ،ب ُ
اب البِ ِّر َو ِّ
((( أخرجه الرتمذي يف سننهَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ
ِ
الج َو ِار ،رقم  ،1944قال أبو عيسىَ :ه َذا َح ِد ٌ
يب.
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
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كل ه��ذه الحق��وق قد نص��ت عليها الس��نة النبوي��ة يف أحاديث كثيرة
ومس��تفيضة ،من ذلك ما جاء َع ْن َأبِ��ي ُع َم َرَ ،ع ْن َأبِي ُج َح ْي َف��ةََ ،ق َالَ (( :جا َء
َر ُج ٌ
��ار ُهَ ،ف َق َال َل�� ُه النَّبِ ُّي :
��ل إِ َل��ى النَّبِ ِّي َ ي ْش��كُو َج َ
ي��ق َأ ْو فِي ال َّطرِ ِ
ك َع َلى ال َّطرِ ِ
يقَ .ف َط َر َح ُهَ ،ف َج َع َ
��ر ْح َمتَا َع َ
ون
َّاس َي ُم ُّر َ
��ل الن ُ
ا ْط َ
ع َلي ِ
��ه َي ْل َعنُو َن ُهَ ،ف َجا َء إِ َل��ى النَّبِ ِّي َ ف َق َالَ :يا َر ُس َ
يت
��ول اهللَِ ،ما َل ِق ُ
َ ْ
ِم َن الن ِ
يت ِمن ُْه ْم؟ َق َالَ :ي ْل َعنُونِيَ ،ق َالَ :ف َقدْ َل َعن َ
َك اهللُ 
َّاس؟ َق َالَ :و َما َل ِق َ
َق ْب َل الن ِ
َّاسَ ،ق َالَ :فإِنِّي لاَ َأ ُعو ُد َأ َبدً ا َيا َر ُس َ
��ول اهللِ ،قالَ :ف َجا َء ا َّل ِذي َشكَا إِ َلى
ِ
��ي َ ،ف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي ْ :ار َف ْع َمتَا َع َ
ْت َأ ْو
كَ ،ف َقدْ َأ ِمن َ
النَّب ِّ
يت))َ .و َق َال َغ ْي ُر ُهَ :ع ْن َعلِي ْب ِن َحكِ ٍ
يم(( :إِ َّن َل ْعنَ َة اهلل ِ َف ْو َق َل ْعنَتِ ِه ْم))(((.
ك ُِف َ
ِّ
ويف الصحي��ح ع��ن اب��ن مس��عود  ق��الُ (( :س��ئل رس��ول اهلل
 :أي الذنب أعظم؟ فقال :أن تجعل هلل ندًّ ا وهو خلقك .قلت:
ث��م أي؟ قال :أن تقتل ولدك خش��ية أن يأكل مع��ك .قلت :ثم أي؟ قال :أن

تزاين حليلة جارك))((( ،ويف مسند اإلمام أحمد ،قال رسول اهلل :

((ألن يسرق من أهل عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره))(((.

اب فِي إِك َْرا ِم ا ْل َج ِ
ار ،رق��م  ،9101وأخرجه الطرباين يف
((( أخرج��ه البيهقي يف ش��عب اإليمانَ ،ب ٌ
المعجم الكبير ،رقم .356
ِ
ِ
ِ
الزنَاة ،رقم  ،6811وأخرجه مسلم يف
اب إِ ْث ِم ُّ
الحدُ ودَ ،ب ُ
َاب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
صحيحه ،كِت ُ ِ
الذن ِ
الش ْرك َأ ْق َب َح ُّ
اب ك َْو ِن ِّ
ُوبَ ،و َب َيان َأ ْع َظم َها َب ْعدَ ُه ،رقم .86
يمانَ ،ب ُ
َاب الإْ َ
اب َح ِّق ا ْل َج ِ
ار،
((( أخرجه أحمد يف مسنده ،رقم  ،23854وأخرجه البخاري يف األدب المفردَ ،ب ُ
اب فِي إِك َْرا ِم ا ْل َج ِ
ار ،رقم  ،9105والطرباين يف المعجم
رقم  ،103والبيهقي يف ش��عب اإليمانَ ،ب ٌ
الكبي��ر ،رقم  ،605كلهم من حديث المقداد بن األس��ود ،قال المنذري يف «الرتغيب والرتهيب»
 ،352 ،279/3والهيثمي يف «مجمع الزوائد»  :168/8رجاله ثقات.
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وع��ن أنس بن مالك  قال :قال رس��ول اهلل (( :ما

آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم))(((.
و َع�� ْن نَافِ�� ٍع َع ِن ا ْب ِ
��ن ُع َم َر ،قال :لق��د أتى علينا زم��ان ،أو قال :حين،
وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المس��لم ،ثم اآلن الدينار والدرهم

أحب إلى أحدنا من أخيه المس��لم ،سمعت النبي  يقول(( :كم

م��ن جار متعلق بجاره ي��وم القيامة ،يقول :يا رب هذا أغلق بابه دوين ،فمنع
معروفه))(((.

وعن أبي ذر  قال :إن خليلي أوصاين(( :إذا طبخت مر ًقا فأكثر
ٍ
ماءه ،ثم انظر أهل بيت من جيرانك ،فأصبهم منها
بمعروف))(((.

وعن��ه ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل (( :يا نس��اء المس��لمات ال
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ٍ
شاة))(((.
وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيراهنم ،ويسعون يف قضاء حوائجهم،

فقد كانت الهدية تأيت الرجل من أصحاب النبي  فيبعث هبا إلى

((( أخرج��ه الطرباين يف «الكبي��ر» ( ،)751وأورده الهيثمي يف «المجم��ع»  ،167/8وقال :رواه
الطرباين والبزار ،وإسناد البزار حسن.
اب َع َلى ا ْل َج ِ
ار ،رقم .111
((( أخرجه البخاري يف األدب المفردَ ،بابَ :م ْن َأ ْغ َل َق ا ْل َب َ
ِ ِ
ار وا ِلإْحس ِ
ان إِ َل ْي ِه،
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
اب ا ْل َوص َّية بِا ْل َج ِ َ ْ َ
رقم .2625
ِ
ِ
ِ
��ار ٌة ل َج َارت َها ،رقم ،6017
((( أخرج��ه البخاري يف صحيحه ،كت��اب األدبَ ،ب ٌ
اب :ال َت ْحق َر َّن َج َ
ِ
ِ
ِ
��و بِا ْل َقلِيلَِ ،ولاَ َت ْمتَن ُع م َن
الصدَ َقة َو َل ْ
اب ا ْل َح ِّث َع َلى َّ
وأخرجه مس��لم يف صحيح��ه ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
ا ْل َقلِي ِل لاِ ْحتِ َق ِ
ار ِه ،رقم .1030
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ج��اره ،ويبعث هبا الج��ار إلى جار آخر ،وهكذا تدور على أكثر من عش��رة

دور حتى ترجع إلى األول .ولما ذبح عبد اهلل بن عمرو  ش��اة ،قال

لغالمه« :إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي»(((.

وسألت أم المؤمنين عائشة  رسول اهلل (( :إن لي
جارين ،فإلى أيهما أهدي؟ قال :إلى أقربهما ِ
منك با ًبا))(((.
آثما
وال ينبغ��ي للجار أن يحتقر أذاه لج��اره إذا كان قليال ،فإنه يكون ً
بذلك ،وإن كان أذاه لجاره قليال ،ويف ذلك يقول رس��ول اهلل :

((ال قليل من أذى الجار))(((.

وقد قسم الرسول األكرم  الجيران لثالثة أقسام بحسب

حقوقهم؛ فقد روي عنه (( :الجيران ثالثة ،فجار له ثالثة حقوق،

وجار له حقان ،وجار له حق واحد ،فأما الجار الذي له ثالثة حقوق فالجار

المس��لم القري��ب ،فله حق الج��وار وح��ق القرابة وحق اإلس�لام ،والجار
الذي له حقان؛ فهو الجار المس��لم ،فله حق اإلسالم وحق الجوار ،والجار

ال��ذي له ح��ق واحد :الكافر فله حق الجوار))((( .وهذا تنبيه من رس��ول اهلل

��ار ا ْليه ِ
ود ِّي ،رق��م  ،128والبيهقي يف ش��عب
��اب َج ِ َ ُ
((( أخرج��ه البخ��اري يف األدب المف��ردَ ،ب ُ
ار ،رقم  ،9116والخرائطي يف مكارم األخالق ،باب ما جاء فِي ِح ْفظِ
اب فِي إِك َْرا ِم ا ْل َج ِ
اإليمانَ ،ب ٌ
َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َج ِ
او َرته م َن ا ْل َف ْضلِ ،رقم .220
ار َو ُح ْس ِن ُم َج َ
((( سبق تخريجه قري ًبا.
ِ
ِ
َاب ا َلأْ َد ِ
ب ،باب َما َج��ا َء في َح ِّق ا ْل ُج َو ِار ،رقم ،25423
((( أخرج��ه ابن أبي ش��يبة يف مصنفه ،كت ُ
والطرباين يف المعجم الكبير ،رقم .535
((( أخرجه البيهقي يف ش��عب اإليم��ان ،باب إكرام الج��ار ( ،)105 /12وأخرجه الخرائطي يف
مكارم األخالق ،باب ما جاء يف حفظ الجار وحسن مجاورته (.)94 /1
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 لنا يف أن ال نتهاون حتى يف مس��ألة الجار الكافر ،فإن التعامل
م��ع الجار الكافر بأخالق اإلس�لام مقرب له من اإلس�لام ،وقد روي عن

النبي األكرم  وجاره اليه��ودي ،الذي كان يرمي القمامة يوم ًّيا

مريضا ،فأسلم اليهودي لما
قرب منزله ،فافتقده يو ًما فزاره ،وكان اليهودي ً

رأى من أخالق رسول اهلل  وحسن مجاورته له.
ويمكن تلخيص حقوق الجار فيما يلي:

خصوص��ا يف غيابه،
أ .حفظ��ه غائ ًب��ا :ينبغي للمس��لم أن يحفظ جاره
ً

فيحفظه من ألسن الناس ،ويدافع عنه أمام من يغتابه أو ينم عنه.

حاضرا :فمن حق جارك حال وجوده بجوارك أن تعامله
ب .إكرام��ه
ً

برحابة الصدر وبش��ر الوجه ،وأن ال تكون عليه ثقي�ًل�اً  ،وتكرمه وترفع من

مقامه وشأنه؛ كما هو ديدن المسلم يف التعاطي مع اآلخرين.

مظلوم��ا :إن نص��رة المظل��وم ه��ي من صف��ات المؤمن
ج .نصرت��ه
ً

الملت��زم ،فمن حق جارك علي��ك أن تنصره يف حالة االعت��داء عليه وظلمه

م��ن قب��ل اآلخري��ن ،فتغيث��ه مم��ا ألم ب��ه م��ن نائب��ات الدهر ومظال��م أهل

ظالما بأن ت��رده عن مظلمته؛ قال
البط��ش والس��طوة ،وتنصره ً
أيضا إن كان ً

((
مظلوما .فق��ال رجل :يا
ظالم��ا أو
ً
رس��ول اهلل  :انص��ر أخاك ً

ظالما كيف أنصره؟
رس��ول اهلل ،أنص��ره إذا كان
مظلوما ،أفرأي��ت إذا كان ً
ً
قال :تحجزه -أو تمنعه -من الظلم؛ فإن ذلك نصره)).
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د .نصحه فيما يهمه :فإن النصيحة من المؤمن ألخيه تشعره باالهتمام

ب��ه وبالرعاي��ة الخاص��ة له ،ولك��ن النصيح��ة ال ب��د وأن تكون بش��روطها
األخالقي��ة؛ ف�لا ينبغ��ي للمؤم��ن أن ينص��ح أخ��اه أم��ام اآلخري��ن أو بلغة
اس��تعالئية .وقد ورد التأكيد يف الرواي��ات على أن يكون الوعظ والنصيحة

((
سرا
يف الس��ر؛ فقد روي عن أم الدرداء  أهنا قالت :من وعظ أخاه ًّ

فقد زانه ،ومن وعظه عالنية فقد شانه))(((.

هـ .مواساته :تعترب المواساة من ركائز المجتمع اإلسالمي التي توثق

عرى العالقات بين أفراده ،ولذا أكدت الروايات على أهمية المواساة وال

س��يما بين الجيران .فمن حق الج��ار أن تفرح لفرحه إذا زوج ولدً ا ،أو أقام
عزيزا أو حبي ًبا،
وليمة أو رزق بطفل .وكذا ال بد من أن تحزن لحزنه إذا فقد ً

ومن حق��ه أن تزوره إذا مرض لتخفف عنه الهم واأللم .ففي الحديث عن

رس��ول اهلل (( :وإذا مرض عدت��ه ،وإن مات تبعت جنازته ،وإن
أصابه خير َس َّرك وهنيته ،وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته))(((.

و .الصف��ح عنه :ومن حق الجار علي��ك أن تصفح عنه ،وتقيل عثرته

معتذرا ،فإن ر َّد العذر من لؤم النفس ،ويدل على تكرب فاعله.
إذا جاءك
ً

((( أخرجه الخالل يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ،)27 /1وأخرجه البيهقي يف شعب
اإليمان ،باب التعاون على الرب والتقوى ،رقم .7235
((( أخرج��ه البيهقي يف ش��عب اإليمان ،باب إك��رام الجار ،رقم  ،9113وأخرج��ه الخرائطي يف
مكارم األخالق ،باب ما جاء يف حفظ الجار وحسن مجاورته ،رقم .247
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ز .إقراضه إذا طلب :إن مسألة استحباب اإلقراض من أهم المسائل

الت��ي تضمن التكافل بي��ن المؤمنين؛ فبالقرض يخف الع��بء االقتصادي

ع��ن الفقراء؛ ولذلك جعل اس��تحباب أن يقرض اإلنس��ان ج��اره إذا جاءه
مقرتض��ا؛ ع��ن رس��ول اهلل (( :وإن اس��تقرضك أقرضت��ه ،وإن
ً

استعانك أعنته ،وإن احتاج أعطيته))(((.

ح .ع��دم االطالع على س��ره :من مكارم األخالق أن يرعى اإلنس��ان

خصوصية أخيه وجاره المس��لم ،فال يرس��ل بصره يمينًا وش��مالاً بح ًثا عن

أم��وره الش��خصية والخاصة ب��ه ،وال يختلس النظر والس��مع إل��ى داره بل
يكون مصدا ًقا لقول الشاعر:

أع��م��ى إذا م���ا ج����اريت ب���رزت

ح��ت��ى ي�����واري ج����اريت ال��خ��در

وروي عن رسول اهلل  أنه قال(( :وال تستطل عليه بالبناء؛

لتش��رف عليه ،وتسد عليه الريح إال بإذنه))((( ،فإن يف ذلك مضايقة له وحدًّ ا
من حريته وانتهاكًا لخصوصيته ،وأس��وأ أنواع التتب��ع والمراقبة ما كان منه
بقصد هتكه ونشر عيوبه أمام الناس.

((( أخرج��ه البيهقي يف ش��عب اإليمان ،باب إك��رام الجار ،رقم  ،9113وأخرج��ه الخرائطي يف
مكارم األخالق ،باب ما جاء يف حفظ الجار وحسن مجاورته ،رقم .247
((( أخرج��ه البيهقي يف ش��عب اإليمان ،باب إك��رام الجار ،رقم  ،9113وأخرج��ه الخرائطي يف
مكارم األخالق ،باب ما جاء يف حفظ الجار وحسن مجاورته ،رقم .247
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ط .ع��دم األذي��ة :وحرمة أذي��ة المؤمن فضال عن الج��ار القريب من

الكبائ��ر ،ب��ل من أك�بر الكبائ��ر ،ويكفي من ذمه��ا ما روي عن رس��ول اهلل

 قال(( :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن .قالوا :ومن؟
قال  :الذي ال يأمن جاره بوائقه))(((.

ي .عدم البخل بالطعام :ومن حق الجار إذا طبخت أن ترس��ل له ،إذا

كانت رائحة الطعام تصله أن ترسل له من الطعام .وقد روي عن رسول اهلل

(( :يا أبا ذر ،إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك))(((.
ذاكرا مكارم الجوار:
وقد قال الشاعر ً

نــاري ونـــار الجــــار واحــــدة

وإليــــه قبــلي ينــزل القـــدر

وقد أمرنا رس��ول اهلل  أن هندي الجار الفاكهة إذا أتينا هبا

س��را حتى ال
إل��ى المن��زل ،وإن لم نس��تطع أن هنديه منها فال بد أن ندخلها ًّ

يرانا ،ويكون غير قادر على ش��رائها ،ونح�ترس من أن يرى أوالده أوالدنا
يأكل��ون منه��ا .روي عنه (( :وإن اش��تريت فاكهة ،فأهد له منها
س��را ،ال يخرج ولدك بش��يء يغيظون به ولده ،هل تفقهون ما
وإال فأدخلها ًّ

أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إال القليل ممن رحم اهلل))(((.

((( سبق تخريجه قري ًبا.
ان إِ َليهِ،
ِ
ار وا ِلإْحس ِ
ِ
ْ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
اب ا ْل َوص َّية بِا ْل َج ِ َ ْ َ
رقم .2625
((( أخرج��ه البيهقي يف ش��عب اإليمان ،باب إك��رام الجار ،رقم  ،9113وأخرج��ه الخرائطي يف
مكارم األخالق ،باب ما جاء يف حفظ الجار وحسن مجاورته ،رقم .247
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وفيما يتعلق بالتعامل مع الجار غير المس��لم ،يرش��دنا اإلس�لام إلى

أن األص��ل يف معامل��ة الناس جمي ًعا مس��لمهم وكافرهم ال�بر هبم ،والعدل
اَّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَّ ُ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
وك ۡم ف ّ
ِين
ٱدل
معه��م ،قال تعال��ى{ :ل ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين ل��م يقتِل
يِ
ِ
َ َ ۡ خُ ۡ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ َبرَ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ يَ
ٱلل حُيِبُّ
��م إ َّن هَّ َ
له ۡ
ۡ
ول��م ي ِرجوك��م مِن دِي ٰ ِرك��م أن ت وهم وتقسِ��طوا إ ِ ِ ۚ ِ
ُ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَّ ُ َ ذَّ َ َ ٰ َ ُ ُ
ُۡۡ
َ ۡ
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إ
٨
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ِ
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ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ لَىَ
َّ َ َ َ ُ
َ َّ ُ
ُ
ع إ ِ ۡخ َ
ٰٓ
جك ۡم أن ت َول ۡوه ۡ ۚم َو َمن َي َت َول ُه ۡم فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
ا
ر
ّمِ��ن دِي ٰ ِركم وظٰهروا
ِ
َّ
َ
ٱلظٰل ُِمون} [الممتحنة .]9 -8 :فلم ُت َر ِّغب اآليات يف العدل واإلقس��اط إلى
أيضا.
غير المسلمين فحسب ،بل رغبت يف الرب إليهم ً

وإذا كان اإلس�لام ال ينه��ى ع��ن الربِّ واإلقس��اط إل��ى المخالفين من

أي دي��ن ،،فإن��ه ينظر نظرة خاص��ة ألهل الكت��اب من اليه��ود والنصارى،

نموذجا يف أدب الح��وار معهم؛ ف�لا يناديهم إال
فق��د قدَّ م الق��رآن الكري��م
ً
َ
ذَّ
ۡ
َ ٰٓ َ ۡ َ
َٰ
{يأ ُّي َه��ا ٱلِينَ
ب} [آل عم��رانٰٓ َ ،]64 :
ُبقول��ه تعال��ى{ :يأه��ل ٱلكِت ِ
أوتُوا ْ ۡٱلك َِتٰ َ
ب} [النس��اء ،]47 :وذلك إش��ارة إلى أهن��م يف األصل أهل دين

س��ماوي ،وبينه��م وبين المس��لمين رحم وقرب��ى ،يتمثل يف أص��ول الدين
رَ َ َ
{شع
الواح��د الذي بعث ب��ه اهلل  أنبياءه جمي ًعا ،ق��ال تعالى:
ُ ٗ َ ذَّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ يَ ۡ َ
َ ُ
ك��م ّم َِن ّ
��ك َو َما َو َّص ۡي َنا بِهِۦٓ
ٱدلِين َم��ا َو ىَّ ٰ
ص بِهِۦ نوحا وٱلِي أوحينا إِل
ل
ِ
َ
َ
ُ ْ ّ َ اَ َ َ ُ ْ
ۡ َ ٰ َ َ ُ ىَ ٰ َ ىَ ٰٓ ۡ
ِيسۖ أن أقِيموا ٱدل
إِبرهِيم وموس وع
ِين َول ت َتف َّرقوا فِيهِ} [الشورى.]13 :
ِ
ي��ن َصا ًعا ِم ْن
((وق��د ت��ويف  ودرعه مرهون��ة عند يه��ودي بِ َثالث َ
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��ول اهللِ
ِ
ِ
))(((
ان َع َلى رس ِ
��ر َ
َ ُ
َش��عيرٍ ألهل��ه  . و َل َّم��ا َق��د َم َو ْف��دُ ن َْج َ
َ د َخ ُلوا َع َل ْي ِه مس ِ
َ��ت َصلاَ ُت ُه ْمَ ،ف َقا ُموا
��جدَ ُه َب ْع��دَ ا ْل َع ْص ِرَ ،ف َحان ْ
َ ْ
��ون فِي مس ِ ِ ِ
َّ��اس َمن َع ُه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ُي َص ُّل َ
��ول اهللِ :
��جده َف َأ َرا َد الن ُ
َ ْ
اس�� َت ْق َب ُلوا ا ْل َـم ْش��رِ َق؛ َف َص َّلوا َصلاَ ت َُه ْم))((( .وقد أوصى عمر بن
(( َد ُع ُ
وه ْم؛ َف ْ
الخط��اب  وهو على فراش الم��وت الخليفة من بع��ده بأهل الذمة
خيرا ،وأن يفي بعهده��م ،وال يكلفهم فوق طاقتهم .والذمة معناها العهد،
ً

الذي يشمل عنصري التأمين والحماية ،وهذا سبق وريادة ُيعرف يف عصرنا

بالحقوق المدنية.

ولقد أباح اإلس�لام مؤاكلة أهل الكتاب وتن��اول ذبائحهم ،والتزوج
{و َط َع ُ
من نس��ائهم يف الحدود الش��رعية المس��موحة ،قال تعالىَ :
ام ذَّٱلِينَ
ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ت م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤم َ
ك ۡم ح ّ ِٞل ل َّ ُه ۡم َوٱل ۡ ُم ۡح َص َ
ُ
ٰ
ٰ
أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطعام
ت
ِن
ن
ِ
ۖ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ ذَّ َ ُ ُ ْ ۡ َ
َۡ ُ
َ
ۡ
ٰ
وٱلمحصنت مِن ٱلِين أوتوا ٱلكِتب مِن قبل ِكم} [المائدة .]5 :كما حث
اإلسالم على الرتفق يف الحديث معهم ،ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ ألن

يف ذل��ك نز ًعا لألحقاد ،وتنقية للنفوس مم��ا يعلق هبا من حقد ،قال تعالى:
َ َ ۡ َ ُ اَّ ذَّ َ َ َ ْ
اَّ َّ
َ اَ ُ َ ٰ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ۡ َ
ٰ
ِين ظل ُموا م ِۡن ُه ۡ ۖم
ب إِل بِٱل يِت يِه أحس��ن إِل ٱل
ِت
{ول تجدِلوا أهل ٱلك ِ
اب َما قِ َيل فِي ِد ْر ِع النَّبِ ِّي ،
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الجهاد والس��يرَ ،ب ُ
وال َق ِم ِ ِ
الح ْر ِ
ب ،رقم .2916
يص في َ
َ
((( انظر :دالئل النبوة للبيهقي ،باب وفد نجران (.)382 /5
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َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ ذَّ ٓ ُ َ يَ ۡ َ َ ُ َ يَ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٰ  َ ٞحَ ۡ
ننُ
نزل إِلكم ِإَولهنا ِإَولهكم وحِد و
نزل إِلنا وأ ِ
وقولوا ءامنا بِٱلِي أ ِ
هَ
َ
ُلۥ ُم ۡسل ُِمون} [العنكبوت.]46 :
كذلك حث اإلس�لام عل��ى الصدق يف التعامل والعدل والس�لام مع

غير المس��لمين من أه��ل الكتاب؛ قال رس��ول اهلل (( :من ظلم

معاه��دً ا ،أو انتق��ص ح ًّقا ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه ش��يئًا بغير طيب
نفس ،فأنا حجيجه يوم القيامة))(((.

وكذلك أجاز اإلس�لام للمسلم أن ُي ْهدي الهدايا إلى غير المسلمين،

وأن يقب��ل منهم الهدي��ة ويجازيهم عليها؛ فقد ثب��ت أن النبي 

أه��دى إلي��ه الملوك فقب��ل منهم ،وكان��وا غير مس��لمين؛ فعن أم س��لمة أم

المؤمني��ن  أن النب��ي  ق��ال له��ا(( :إين ق��د أهديت إلى
النجاشي حلة ،وأواقي من مسك))(((.

ويج��ب عل��ى المس��لم أن يك��ون تعامله م��ع غير المس��لم يف حدود

التأثي��ر فيه ال التأثر به ،فكل له عاداته وتقاليده ،فال يجوز للمس��لم التش��به

بغير المس��لم فيما يخالف مبادئ اإلس�لام ،كأن يتشبه هبم يف مالبسهم ،أو
اب فِي َت ْع ِش ِ
��ير َأ ْه�� ِل ِّ
الذ َّم ِة إِ َذا
((( أخرج��ه أب��و داود يف س��ننه ،كتاب الخراج واإلم��ارة والفيءَ ،ب ٌ
اخ َت َل ُفوا بِالتِّجار ِ
ْ
ات ،رقم .3052
َ َ
((( أخرج��ه أحم��د يف مس��نده ،رقم  ،27276واب��ن حبان يف صحيحه ،رق��م  ،5114وقد أورده
الهيثمي يف «المجمع»  ،289/8وقال :رواه الطرباين ،وأم موس��ى بن عقبة ال أعرفها ،ومس��لم بن
خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره ،وبقية رجاله رجال الصحيح.
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يقدم مش��رو ًبا محر ًما ،أو طعا ًما غير حالل لضيوفه ،أو ما شابه ذلك .ومما
ال ش��ك فيه أن تل��ك القواعد يف التعام��ل مع غير المس��لمين ،خاصة أهل
الكتاب ،إنما تنبثق من مبادئ اإلس�لام الخالدة وقيمه السامية التي تتعامل

مع اإلنس��ان وتحرتمه ،وهناك خرب عن رسول اهلل  يلخص كل
تلك القواعد ويوضح األس��س التي بنيت عليها ،فقد كان س��هل بن ضيف

فمر الناس عليهما بجنازة فقاما ،فقيل
وقيس بن س��عد قاعدين بالقادس��يةَّ ،

لهما :إهنا من أهل األرض فقاال :إن النبي مرت به جنازة فقام ،فقيل له :إهنا
((
نفسا))(((.
جنازة يهودي ،فقال :أليست ً

 .4مكانة الجيرة في المجتمع:

يع��رف التج��اور بأن��ه (إقامة الس��كان بعضهم قرب بع��ض ،وهؤالء

السكان غال ًبا ما يتعاش��رون ،ويتزاورون ،ويتعاونون فيما بينهم) .ويشرتك
الجي��ران مع بعضهم البعض يف أفراحه��م وأحزاهنم؛ لذلك اعتربت عالقة

مقدس��ا؛ ال س��يما عند الش��عوب العربية اإلسالمية من
الجار بجاره واج ًبا
ً

خالل قيام الجار برعاية جاره يف حالة غيابه(((.

وعالق��ات الجي��رة  Neighborhoodكم��ا أوضح��ت بع��ض

الدراس��ات ارتبط��ت بالمناس��بات الخاص��ة ب��دورة الحي��اة؛ كالمي�لاد،

��ز ،باب من َق��ام لِجن ََاز ِة يه ِ
ِ
ِ
��ود ٍّي ،رقم ،1312
َُ
الجنَائ ِ َ ُ َ ْ َ َ
َاب َ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه ،كت ُ
ِ
ِ
اب ا ْل ِق َيا ِم ل ِ ْل َجن ََاز ِة ،رقم .961
َاب ا ْل ُك ُسوفَ ،ب ُ
ومسلم يف صحيحه ،كت ُ
((( عب��د الق��ادر القصي��ر :األس��رة المتغي��رة يف مجتم��ع المدني��ة العربي��ة ،مرج��ع س��ابق،
ص(.)203 -181
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وال��زواج ،والموت ،ويف بع��ض األعياد والمناس��بات األخرى ،ويحرص

الجي��ران يف حاالت الميالد عل��ى الوقوف إلى جان��ب (الواضعة) حدي ًثا،
وتقدي��م خدمات الرعاية المختلف��ة لها من إعداد األطعمة لها ولألس��رة،

وغسل الغس��يل ...إلخ ،إلى جانب تقديم بعض الهدايا العينية ،ويتم ذلك
يف الشريحتين العليا والوسطى ،حيث يقدم السكر والدجاج والحلبة.

كم��ا يتض��ح ذلك الت��آزر يف ح��االت ال��زواج؛ حي��ث تق��دم الجارة

لجارهتا مس��كنها إلقامة االحتفال إذا لزم األمر ،إلى جانب تقديم مختلف
األدوات ،والمساهمة يف إعداد األطعمة ،وترتيب مكان االحتفال وتزيينه،
ويش��ارك يف االحتفال كل أف��راد الجيرة القريبة من الش��باب ،كما يحرص

أبناء الش��ريحتين العليا والوسطى على تقديم بعض الهدايا النقدية والعينية
كالشربات والسكر والحلوى.

ويف ح��االت الوفاة يس��تخدم الجيران مس��اكن بعضه��م البعض ،أو

الم��كان الفس��يح بين المس��اكن الس��تقبال المعزي��ن ،كما يق��دم الجيران
مس��اعدات نقدي��ة للمس��اهمة يف إج��راءات الدف��ن ،أو مس��اعدات عيني��ة

ألسرة المتوىف.

وم��ن هنا يتضح م��دى التآزر بين الجيران يف مناس��بات دورة الحياة؛

حي��ث يقدم الجمي��ع المس��اعدات ،وإن كان ذلك يختلف وف ًقا للش��رائح
الطبقية؛ حيث تستطيع الشريحتان العليا والوسطى غال ًبا تقديم المساعدات
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النقدية والعينية ،بينما يقدم أبناء الشريحة الدنيا المساعدات الخدمية غال ًبا؛

مثل الحراسة ،وأعمال النظافة(((.

وغال ًب��ا ما نجد أن حقوق الجار على ج��اره يف الريف هي أكرب بكثير

مم��ا ه��و يف الحضر ،كذل��ك يف األحي��اء القديم��ة يف المدن والتي تس��مى

(األحياء الشعبية) ،وتؤكد على هذه الحقوق األمثال الشعبية مثل( :الجار

ونظرا لوجود هذه العالقة
قبل الدار)( ،من أدرى بحالك؟ ربك وجارك)؛ ً

الوثيقة بين الجيران وخاصة يف الريف واألوس��اط الش��عبية؛ فقد كان هناك

حق��وق على الجار يتوجب رعايتها والعم��ل بموجبها ،وقد أصبحت هذه
الحقوق مع مرور الزمن عر ًفا له قوة القانون(((.

ولقد أثبتت دراس��ة استطالعية أميركية صحة المقولة العربية القائلة:

(الج��ار قب��ل ال��دار) فيما كش��فته وأكدت عليه هذه الدراس��ة م��ن أن الثقة
بالجيران مرتبطة بمس��توى الصحة النفس��ية والجسدية ،أي أنه كلما كانت
العالقة بين الجيران جيدة كلما كانت الصحة النفس��ية والجس��دية أفضل؛

حي��ث يتزايد الش��عور باألم��ان والراحة نتيجة له��ذه العالق��ة الجيدة التي

تتطور بي��ن الطرفين ،وتصب��ح محكومة بالثقة والمحبة والتعاون ،فيش��عر
((( علياء شكري وآخرون :الحياة اليومية لفقراء المدينة ،دراسات اجتماعية واقعية ،اإلسكندرية:
دار المعرفة الجامعية ،1995 ،ص.98
((( الج��ار يف ال�تراث الش��عبي :حق��وق وواجب��ات ومس��يرة محب��ة وتع��اون ،جري��دة
العروب��ة ،حم��ص :مؤسس��ة الوح��دة للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر،2008 /7 /13 ،
http://www.ouruba.alwehda.gov.sy
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كل منهم��ا أن هن��اك من هو جاهز لمد يد العون يف أي محنة أو مش��كلة قد

يتعرض لها(((.

كما أثبتت الدراس��ة أن األثرياء أقل ثق��ة بجيراهنم األفقر ،وقد يكون

ذلك بس��بب أهنم حذرون يف عالقاهتم مع جيراهنم؛ سواء بسبب الكربياء،

أو الخوف من االس��تغالل ،والحس��د ،والتدخل يف الخصوصيات ،وعلى

النقي��ض م��ن ذلك نج��د أن الجي��رة يف الريف واألحياء الش��عبية يس��ودها

التكاف��ل بين الجي��ران؛ حيث يق��دم الجيران الق��ادرون ماد ًّيا مس��اعداهتم
المادي��ة والعينية لجيراهنم الفقراء بش��كل منتظم أو غير منتظم (كصدقة أو
زكاة) ،ويف مقاب��ل ذلك يلجأ الجيران الفق��راء يف بعض األحيان إلى طلب

المساعدات من جيراهنم ميسوري الحال(((.

ومن هنا نرى أن النظرة إلى حقوق الجار على جاره تختلف من عصر

آلخ��ر ومن مجتمع آلخر ،وقد تختلف النظرة يف المجتمع الواحد بين بيئة
وأخرى أو بين ريف وحضر؛ ففي المجتمعات القديمة كان األفراد يولون
مسألة الجيرة مكانة عالية جدًّ ا ،أما حال ًيا فإن الغالب على عالقات الجيران
بعضهم ببعض -وخاصة يف الحضر أو المدن -الفتور وعدم الفاعلية.

ويمكن القول :إن تلك الثغرات التي طرأت على العالقة بين الجيران

لها عدة أسباب من بينها:

((( الج��ار قبل الدار :دراس��ة اس��تطالعية أمريكية ،جريدة الش��رق األوس��ط الدولي��ة 7 ،نوفمرب
 ،2011العدد ?http://aawsat.com/details.asp ،12038
((( علياء شكري وآخرون :الحياة اليومية لفقراء المدينة ،مرجع سابق ،ص.100
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 -اخت�لاف الثقافات بي��ن الجيران (الع��ادات والتقاليد)؛ فإن أغلب

س��كان المدن م��ن ثقافات مختلفة ،وق��د قدموا إلى تل��ك المدن من أجل

العمل س��واء كانوا موظفين أو ذوي أعم��ال تجارية خاصة؛ فأصبح معظم
الن��اس يفضلون عدم االخت�لاط بجيراهنم؛ ألهنم يعتق��دون بأنه لن يكون

بينهم توافق الختالف الثقافات.

 -اس��تغناء الناس عن بعضهم البعض :يف الس��ابق كان الجار يحتاج

لجاره يف الكثير من األمور ،أما اآلن فتعددت البدائل التي يمكن أن يستغني

هبا الشخص عن جاره.

 -الحي��اة الفردية :يف الماضي كان يس��كن يف البي��ت الواحد أكثر من

عائل��ة واح��دة ،أما اآلن فأصبحت األس��ر أكثر اس��تقاللاً وانفصالاً  ،حيث
كان من أب��رز المظاهر االجتماعية المصاحبة للتطور الحضري والتوس��ع

العمراين تحول األس��رة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية ،فاألسرة الممتدة
يقصد هبا سكن االبن بعد زواجه مع أبيه ،وكذلك بقية اإلخوة الذكور ،حيث
تضم األس��رة الوالدين واألبناء وزوجاهتم وأبناء األبناء ،أما األسر النووية
فهي تعني استقالل األبناء وزوجاهتم وأبنائهم يف مساكن مستقلة بعيدة عن

والديهم ،ومما الش��ك فيه أن انقس��ام األسرة إلى أكثر من أسرة نووية أ َّدى

إلى انعكاسات سلبية على مجمل وظائفها وعالقاهتا االجتماعية.

 -كان لتباع��د أطراف المدينة وتوس��عها وكثافتها الس��كانية أثر بارز

على طبيعة التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة الواحدة من جانب وأفراد
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الحي الواحد (الجيرة) من جانب آخر؛ فتشير كثير من البحوث االجتماعية
إلى انحسار مجاالت التفاعل االجتماعي والعالقات مع الجيران ألسباب

متعددة ،منها :ضغوط الحياة المادية والمهنية يف المدينة ،وانتشار األنماط
الحضرية يف البناء الرأسي ذي العمائر المرتفعة متعددة األدوار الذي يجمع

أس��را م��ن جهات ش��تى وذات اتجاهات ومي��ول متباين��ة ،أو البناء األفقي
ً
المس��تقل يف شكل قصور وفيالت مس��تقلة ومتباعدة يف المسافات؛ لذلك
يجد الس��كان يف المدن الحضرية صعوب��ة يف تكوين عالقات مع الجيران،

أو ق��د تكون هذه العالقة ذات ش��كل قصير ش��كلاً ومضمونً��ا ،وهذا على

خالف طبيعة العالقات يف األحياء الشعبية أو الريف(((.

 .5آثار حسن الجوار:
ق��د عرفنا حقوق الجار ،ونس��أل اهلل أن يعيننا على أدائها ،وبقي علينا

أن نعلم اآلثار الطيبة لحسن الجوار يف حياتنا .ويمكن تلخيصها فيما يلي:
أ -زي��ادة العم��رَ :ع ْن َعائِ َش�� َة َ ،ع ِن النَّبِ
��ي َ ق َال:
ِّ
ِ
��ن ا ْل ِ
ث َي ْع ُم ْر َن الدِّ َي َارَ ،و َي ِز ْد َن فِي الأْ َ ْع َم ِ
(( َثلاَ ٌ
ج َو ِارَ ،وص َل ُة الأْ َ ْر َحامِ،
ارُ :ح ْس ُ
َو ُح ْس ُن ا ْلخُ ُل ِق)) (((.
((( عب��د اهلل ب��ن ناصر الس��دحان :م��اذا فعل��ت المدينة بس��كاهنا نظ��رة للتغي��رات االجتماعية،
http://www.alukah.net/social ،2011 /4 /4
((( أخرجه ابن أبي الدنيا يف مكارم األخالق ،باب التذمم للجار ،رقم .340 ،329
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ب -زيادة الرزق :فعن جعفر الصادق « :حس��ن الجوار يزيد

يف الرزق».

ج -عم��ران الدي��ار :وعم��ران الديار زي��ادة الربك��ة فيه��ا ،والتوفيق

لس��اكنيها ،وحص��ول الخير لديهم ،فمكت��وب يف التوراة« :حس��ن الجوار
يعمر الديار ،ويزيد يف األعمار»(((.

 .6مشكالت األسرة في عالقتها بالجيران والحلول المقدمة لها:
تش��كل الجيرة بيئة خارجية للقرابة ،س��واء كان��ت القبيلة ،أو البدنة،

ونظرا للتجاور الم��كاين ،وربما
أو العائل��ة ،أو األس��رة النووية الصغي��رةً ،
التجان��س االجتماع��ي والثقايف ،ف��إن الجيرة تش��كل مع الوح��دة القرابية

عالقات متنوعة تكون لها كثافتها؛ بحيث تصبح الوحدات القرابية المتباينة
بسبب الجوار كتلة متجانسة.

وبرغ��م أن التعاون والتواد يش��كل القاعدة لعالق��ات الجيرة؛ إال أن

مصدرا لبعض المش��كالت،
الجيرة تصب��ح يف بعض األحيان -كالقرابة-
ً

وهو ما نعرض له فيما يلي:

أ .جار السوء:

من المش��كالت الت��ي يمكن أن تنزل باألس��رة فيما يتعل��ق بالجيران
��ول اهللِ
أن تبتلى هذه األس��رة بجار الس��وء ،ف َع�� ْن َأبِي ُه َر ْي َرةَ ،قالَ :ق َال َر ُس ُ
((( انظر :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (.)357 /2
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ار الس��و ِء فِ��ي د ِار ا ْلم َقامَِ ،فإِ َّن جار ا ْلب ِ
ِِ
اد َي ِة
َ َ َ
َ (( :ت َع َّو ُذوا بِاهلل م ْن َج ِ َّ ْ
َ ُ
َيت ََح َّو ُل َعن َ
ْك))(((َ ،وأخرج عبد اهلل فِي زوائده َعن َع ْوف بن عبد اهلل 
َق َالَ :ق َال ُل ْق َمان لاِ ْبن ِ ِهَ :يا بني إِنِّي حملت الجندل َوا ْل َح ِديد َفلم أحمل َش ْي ًئا
أثق��ل من َجار الس��وء .ولقد حذر رس��ول اهلل  م��ن أذية الجار
فقال(( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جاره))(((.

وذل��ك يرجع إلى أن الجار يقع يف االمتداد المكاين لإلنس��ان ،فال بد

جارا خ ِّي ًرا شعرنا يف
أن يصيب اإلنسان بعض خيره أو بعض أذاه ،فإذا كان ً

ش��ريرا ،ش��عرنا
جارا
ً
ش��را منه ،أما إذا كان ً
نظرا ألننا ال نتوقع ًّ
ظله باألمان؛ ً
نظرا ألننا نتوقع أن يأتينا بعض ش��ره ،فإذا كان عالي الصوت
بعدم األمانً ،

وضجيجا ،وإن كان سيئ األخالق خفنا على حياتنا
مأل علينا حياتنا صخ ًبا
ً

من��ه ،وإن كان حقله إلى جوارن��ا اعتمد على زراعتنا ولم يراع حق الجيرة،
تاجرا إلى جوارنا أشعل نار المنافسة بيننا وبينه.
وإن كان ً
حل مشكلة جار السوء:

يمكن حل مشكلة جار السوء بأسلوبين ،أحدهما احرتازي ،واآلخر

اضطراري:

ار الس ِ
ِ
((( أخرجه النسائي يف سننه ،كِت لاِ ِ ِ لاِ ِ
وء ،رقم .5502
ُ
َاب ا ْست َعا َذة ،ا ْست َعا َذ ُة م ْن َج ِ ُّ
ِ
ِ
الو َصاة بِالن َِّس��اء ،رقم  ،5185وأخرجه
��اب َ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
ِ
ِ
اب ا ْل َح ِّث َع َل��ى إِك َْرا ِم ا ْل َج ِ
الص ْم��ت إِلاَّ َع ِن ا ْل َخ ْي ِر
ار َو َّ
الض ْي��فَ ،و ُل ُزو ِم َّ
مس��لم ،كتاب اإليم��انَ ،ب ُ
وكَو ِن َذل ِ َك ُك ِّل ِه مِن الإْ ِ يم ِ
ان ،رقم .47
َ
َ ْ
َ
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األس��لوب األول :يتمثل يف أن يحس��ن اإلنس��ان اختيار جاره؛ ولكي
ينبهنا رسول اهلل  إلى هذا أرشدنا إلى أنُّ (( :
الش ْؤ ُم فِي َثلاَ َث ٍة :فِي
س ،وا ْلمر َأ ِة ،والدَّ ِار))(((َ .ق َال معمر :وس ِ
��م ْع ُت َم ْن ُي َف ِّس ُر َه َذا ا ْل َح ِد َ
يث
ا ْل َف َر ِ َ َ ْ َ
ٌََْ َ َ
َت َغير و ُل ٍ
��ؤم ا ْلم ِ
ُ ((
��ؤ ُم ا ْل َف َر ِ
��م ُي ْغ َز َع َل ْي ِه
َي ُق
ودَ ،و ُش ْ
��ر َأة إِ َذا كَان ْ ْ َ َ
س إِ َذا َل ْ
��ولُ :ش ْ ُ َ ْ
يل اهللِ ،و ُش ْؤم الدَّ ِار جار الس ِ
فِي َس��بِ ِ
��وء))((( .ومما اشتهر من أقوال الناس:
َ ُ ُّ
َ ُ
«الجار قبل الدار».
األس��لوب الثاين :أما إذا حدث وأصبحنا مضطرين إلى مجاورة جار

الس��وء ،فإنه يمكن عندئذ اتباع عدة قواعد؛ لتشكل أسلو ًبا آخر يف التعامل
معه ،من هذه القواعد الحفاظ على المس��افة التي تحفظ خصوصية األسر
المقيم��ة يف جيرة واحدة ،من ذلك اتباع قواعد االس��تئذان يف الدخول إلى
المس��اكن الخاصة باألس��ر ،إضافة إلى ذلك ضرورة وض��ع ضوابط عامة
دقيقة يف التعامالت بين األس��ر المقيمة يف جيرة واحدة ،ومن المهم يف كل

األح��وال اتباع الحس��نى يف التعامل مع جار الس��وء؛ فإن التعامل الحس��ن

يمكن أن يش��كل عاملاً ضاغ ًطا عليه لكي يعدل س��لوكه؛ فإذا كان يرتكب
ضارا بنا؛ فإن علينا أن ننبه عليه بصورة تدريجية وحس��نة وباإلقناع
س��لوكًا ًّ
دون اس��تفزاز له ،فإذا اس��تمر يف إيذائه وتجاوزه؛ فمن الممكن االس��تعانة

ون فِ ِ
اب ال ِّط َي َر ِة َوا ْل َف ْأ ِل َو َما َي ُك ُ
يه مِ َن ُّ
الش ْؤمِ ،رقم
((( أخرجه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الس�لامَ ،ب ُ
.2225
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،جامع معمر بن راشد ،باب الشؤم ،رقم .19527
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بالجي��ران اآلخرين إلقناعه باإلقالع عن الفع��ل المزعج ،فإن لم يفلح كل
ذل��ك يف دفعه لإلقالع عن اإلضرار باآلخرين؛ ف�لا مناص من اللجوء إلى
السلطات الرسمية.

ب .تدخل اجلريان يف حياة األرسة:

ي��ؤدي تدخ��ل اآلخري��ن يف الحي��اة الزوجي��ة غال ًبا -بخاص��ة األهل

واألقارب والجيران واألصدقاء -إلى إفس��ادها والس��ير هبا إلى طريق آخر

غي��ر الذي وجدت م��ن أجله ،فالحياة الزوجية حياة له��ا طبيعتها الخاصة،

ولها أسرارها التي ال ينبغي ألحد أن يعرفها ،ويكفيها وصف اهلل تعالى لها
ُ َّ َ َّ ٞ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
بقوله{ :ه��ن لبِ اس لكم وأنتم لبِ
اس ل ُه َّن} [البقرة ،]187 :فهناك بعض
من ال دين لهم وال خلق من األقارب أو الجيران أو من األصدقاء أو ربما من

زمالء العمل من يحاول الوقيعة بين الرجل وزوجته بغرض إفساد العالقة

بينهما ،وتش��تيت األس��رة بما يؤدي إلى ضياعها ،وقد جاء الوعيد الشديد
يف حق من يفس��د الزوجة على زوجها ويخببها عليه؛ فقد جاء يف الحديث
عن َأبِي هريرةََ ،ق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ب ْام َر َأ ًة
ول اهلل َ (( :ل ْي َس منَّا َم ْن َخ َّب َ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
َع َلى ز َْو ِج َهاَ ،أ ْو َع ْبدً ا َع َلى َس�� ِّي ِد ِه))((( ومعناه :أفسد أخالقها عليه ،وتسبب
كثيرا من الخالف والشقاق الذي قد يحدث
يف نشوزها عنه .والمالحظ أن ً
بي��ن بعض األزواج اليوم قد يكون س��ببه التدخالت الخارجية ،وقد يكون

((( رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الطالق ،ب ِ
ب ا ْم َر َأ ًة َع َلى َز ْو ِج َها ،رقم .2175
يم ْن َخ َّب َ
َ ٌ
اب ف َ
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ذلك ربما من أقرب الناس إلى الزوجين ،فقد يتدخل أحد الوالدين يف تلك
العالقة فيفس��دها ربما بقصد أو بغير قص��د ،أو قد يتدخل الجيران يف حياة
األس��رة لتأليب أعضائها على بعضهم البعض ،أو إذاعة أس��رار األسرة ،أو

الوشاية بين الزوجين ،أو حتى العمل على إفساد األبناء ،أو تأليب الزوجة
على زوجها.

الحل المقترح لتدخل الجيران يف حياة األسرة:

وذلك يتحقق إذا عمل الزوجان باتجاه الحفاظ على الحياة األس��رية

م��ن التدخل من قب��ل اآلخرين ،وهو م��ا يعني أن يعم��ل الزوجان على أن
يحيطا حياهتما األس��رية بقدر من الخصوصية ،وسياج ال يقرتب منه أحد،

وإذا ما حدث خالف حاوال حله داخل البيت دون تدخل قريب أو بعيد يف

هذا الخالف.

باإلضاف��ة إل��ى ذلك فإنه م��ن الضروري أن تس��تقل األس��رة بحياهتا

األس��رية عن الجيران؛ فال تتيح لهم معرفة إال ما هو عام .ويحافظ أعضاء
األس��رة على أس��رارها من الجيران ،فإن الحظوا س��عيهم إل��ى التدخل يف

حي��اة األس��رة ،فينبغي صدهم عن ذل��ك بالمعروف ،والوع��ي بعدم إتاحة
الفرصة لهم بمعرفة أوضاع األسرة؛ حتى تؤسس لديهم عادة عدم التدخل
يف الحياة األسرية.
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ج .التحـرش اجلنيس بني اجلريان:

تعترب مشكلة التحرش من المشكالت األساسية التي أصبح المجتمع

يع��اين منه��ا بدرجة كبي��رة ،ويف الع��ادة يقع التح��رش يف الش��ارع أو داخل
المس��كن ،سواء المسكن العام (العمارة مثلاً ) ،أو مسكن األسرة ،بخاصة

يف مناطق الجيرة ،فيحدث التحرش بين الجيران ،والتلصص عليهم ،ومن
شأن هذه السلوكيات أن تفضي إلى تفجر مشكالت وصراعات وعداوات،
وتكثر هذه الظاهرة بين الجيران؛ ألن العالقة بين الذكور واإلناث يف نفس

الحي ،أو منطقة الجيرة ،عادة ما تكون عالقة اجتماعية لها طابع الصداقة،

وهي العالقة التي قد تستغل للقيام بمثل هذه األفعال.
الحل المقترح لهذه المشكلة:

م��ن الض��روري لتقلي��ص مس��احة التح��رش أن نتخ��ذ مجموعة من

اإلج��راءات ،من هذه اإلجراءات التأكيد على أهمية التحش��م يف الملبس،
ويف التعامل مع اآلخرين من غير أعضاء األس��رة ،وذلك حتى نحافظ على

سلوك اآلخر جا ًّدا ،طالما كانت الفتاة جادة يف مسارها .وعليها أن تحرص
يف التعامل الجاد واألقوى مع أبناء الجيران؛ ألن القرب واالحتواء المكاين

أفكارا وس��لوكيات عدي��دة ،فإذا وق��ع أي خطأ من قب��ل أي من
ق��د يول��د
ً
الش��باب يف ح��ق أي أنثى ،فمن الممك��ن لوالد البن��ت أن يتحدث مع هذا

الش��اب باعتباره ابن��ه ،ومحاولة إقناعه بأهنا عبارة عن أخته ،وهو مس��ؤول

عن الحفاظ عليها يف مواجهة اآلخرين ،ال أن يكون هو المتحرش هبا.
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أم��ا التح��رش ال��ذي قد يقع داخ��ل الحياة األس��رية فعل��ى البنت أن

تتجنب هذه السلوكيات ،حتى إذا أقدم أحد من أفراد أسرهتا للتحرش هبا،
ف��إن عليه��ا أن تواجه ذلك بكل ح��زم ،إذا كان يف نفس جيله��ا (كأخيها أو

أح��د أبناء عمومتها) ،أما إذا كان من جيل آخ��ر كاألب مثلاً  ،فإن عليها أن

تتحاش��اه وتتجنبه ،ف��إذا الحظت مالحقته لها ،فم��ن الممكن أن تتوجه له
بالرجاء أن يخاف اهلل ويتقيه فيها ،فإذا أصر فإهنا من الممكن أن تشكوه إلى
أمها ،أو أحد أعمامها ،أو أحد كبار المنطقة التي تس��كن فيها ،فإذا فش��لت
يف ه��ذه المح��اوالت ،فلي��س أمامها س��وى أن تذهب إلى قس��م الش��رطة

لتتصرف معه.

وم��ن الممكن لحكمة الزوجين وتفهمهما أن تضع حدًّ ا لتدخل أهل

الزوج أو أهل الزوجة ،فمن الممكن أال يطلع الزوج أهله وال الزوجة أهلها

على ما يجري أولاً  ،ثم إذا علموا؛ فينبغي أن يعالج األمر بالحكمة ،ويعترب

خيرا،
أن��ه يمك��ن أن يواجههم بالكالم الطي��ب ،فيقول :إن ش��اء اهلل يكون ً
وس��وف ترضى وما أش��به ذلك ،ولك��ن يبقى أنه ي��درك أن الحياة الزوجية
تخصه هو دون غيره ،وهو الذي تولى عقدة النكاح وأمر الزواج.

وم��ن واج��ب أهل الزوجي��ن :الكف ع��ن التدخ��ل يف خصوصيات

اآلخري��ن ،وأال يكون��وا س��ب ًبا يف تدمير حي��اة ابنهم ،أو حي��اة ابنتهم ،فمثلاً

نظرا ألن تكاليف
إذا تم الطالق ،فمتى س��يتزوج الولد؟ بعد زم��ان طويل؛ ً
الزواج كثيرة جدًّ ا.
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أما الفتاة فأمرها أصعب ،فإن المرأة المطلقة عندنا ،أصبح الكثيرون

ينظ��رون إليه��ا نظ��رة ريب��ة ،لماذا طلق��ت؟ قد تك��ون غير صالح��ة للحياة
الزوجية .وربما يتأخر زواجها ،أو على األقل ال يأتيها من هو كفء ومالئم

لها ،فيتزوجها إنس��ان ليس مناس ًبا لها يف كثير من األحيان .وعلى أي حال،
ف��إن الطالق له آثاره الس��لبية يف حق الزوج ويف ح��ق الزوجة ،وهو أبغض

الحالل ،ولذلك ينبغي أال يسعى أهل الطرفين إلى إيقاعه عليهما.
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الموضوع

العمليات األساسية لبناء األرسة
2013م

ت
ح� �ا ت
�
م وي
مقدمة
اً
أول :رفض الفطرة للعزوبية والعزوف عن الزواج.
ثانيًا :مبررات الزواج وفوائده.
 .1تحقيق الفطرة اإلنسانية.
 .2تحقيق السكن النفسي والروحي.
 .3تكثير نسل األمة.
وإحصان للفرج.
غض للبصر
 .4الزواج فيه ٌّ
ٌ
 .5تحقيق الستر للمرأة والرجل.
 .6المحافظة على اإلنسان.
 .7تج ّنُب مضار اإلباحية.
 .8عصمة الشباب.
ثالثًا :حكم الزواج وأهميته ووظائفه المادية والمعنوية.
 .1الحكم التكليفي للزواج.
 .2محل الزواج وسببه.
 .3أهمية الزواج وموقع النسل من حكمته.
 .4بركة الزواج.
 .5وظائف الزواج.
رابعًا :معايير االختيار الزواجي.
 .1معايير اختيار الزوجين كل منهما لآلخر.
 .2معايير متبادلة لالختيار الزواجي.
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 .3مشكالت االختيار الزواجي.
خامسًا :فواعل االختيار الزواجي.
 .1قيام الوالدين باالختيار.
 .2المقبل على الزواج كفاعل في االختيار الزواجي.
 .3االختيار غير المباشر.
 .4االختيار بالواسطة.
 .5وسائل اإلعالم كفاعل في االختيار الزواجي.
سادسًا :الخطبة :مراحلها وشروطها.
 .1اإلرادة أو المشيئة.
 .2االختيار أو التعيين.
 .3الخطبة.
 .4شروط الخطبة.
 .5حقوق الخاطب.
 .6حقوق المخطوبة.
 .7مشكالت الخطبة.
سابعًا :متطلبات إنجاز الزواج وشروطه.
 .1عقد الزواج.
 .2الوصف الشرعي للزواج.
 .3أركان عقد الزواج.
 .4شروط انعقاد الزواج.
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صحة الزواج.
 .5شروط َّ
 .6موقع المهر من الزواج.
 .7الوالية في الزواج.
 .8الكفاءة في الزواج.
 .9أنماط الزواج.
 .10إطار الزواج.
 .11الزواج العرفي.
 .12الزواج من الطبقات األعلى.
 .13زواج المتعة.
 .14زواج الشغار.
 .15زواج الهبة.
 .16زواج المحلل.
 .17زواج المسيار.
 .18الزواج السري.
 .19مشكالت الزواج والحياة األسرية.
ثامنًا :اإلنجاب عملية محورية الستمرار األسرة.
 .1أهمية اإلنجاب في ثقافة مجتمعنا.
 .2المشكالت المتعلقة باإلنجاب.
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ق ة
م�د م�
يعترب الزواج عملية ذات أهمية محورية بالنسبة لبناء األسرة واستمرار

ونظرا الرتباط الزواج بالس��ياق االجتماعي ،فإنه من الضروري
المجتمعً ،

التفرق��ة بي��ن الزواج كعملي��ة اجتماعية ذات طبيعة إنس��انية وبي��ن التزاوج

كس��لوك بيولوجي بحت ،ويتمثل الفارق بينهما يف أن الزواج له متضمناته
ووظائفه بالنس��بة للفرد واألس��رة والمجتمع ،ثم إنه منضبط بمجموعة من

المنظومات القيمية والقواعد والمعايير التي تحافظ على طبيعته وأهدافه،

وتجنب��ه الدخول يف نطاق االنحراف والحرام ،ويوصف الزواج بأنه عملية
اجتماعية ألنه كواقعة يتحقق يف إطار س��ياقات اجتماعية تساهم يف إنجازه
كأس��رة التوجيه والجماعة القرابية األوس��ع والجيرة والمجتمع المحلي،
إضاف��ة إل��ى أن الزواج ل��ه وظائفه البيولوجي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادية

والثقافي��ة والنفس��ية ،عل��ى عك��س الت��زاوج ال��ذي يقتص��ر عل��ى الوظيفة

الجنس��ية البيولوجية فقط ،فيشرتك فيه اإلنسان مع الحيوان ،وهو ال يرتقي

مجرد سلوك تتدفق من خالله
لكي يكون عملية اجتماعية كالزواج ،ولكنه َّ
الطاقة الجنس��ية بين اثنين ،ويف ٍ
كثير من األحيان يكون هذا الس��لوك عار ًيا
ٍ
َ
ثقافية أو اجتماعية ،اللهم إال يف النادر.
ضوابط
عن أية
يتضمن
ونحن إذا تأملنا الزواج كمدخل لتشكيل األسرة ،فإننا نجدُ أنه
َّ

كثيرا من العمليات االجتماعية الفرعية التي تجعله يتم َّيز بالطابع اإلنساين،
ً
وهي عمليات التعارف ،ثم القبول والخطبة ،ثم توفير المتطلبات المادية،
ث��م عقد الق��ران والزفاف ،ونح��ن إذا تأملنا جملة العملي��ات المتضمنة يف
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الزواج ،فس��وف نج��د أنه كلم��ا كانت العملي��ة الفرعي��ة يف بدايتها ،كانت

ُ
والضوابط االجتماعية المفروضة أقل؛ ففي التعارف مساح ٌة واسع ٌة
القيو ُد
م��ن الحرية ،ثم تبدأ القيود مع الخطبة ،وعند الزفاف ال بدَّ من مراعاة كافة
يقره��ا المجتمع يف هذا الص��دد ،باإلضافة إل��ى ذلك فإننا
الضواب��ط الت��ي ُّ

ُ
نالحظ أن العملي��ات الفرعية للزواج تبدأ بطابع جماعي ثم تنتهي بالطابع
الف��ردي ،ففي الماضي كانت الجماع��ة القرابية هي التي تتفق على الزواج

وعل��ى إنجاز كل عملياته ،بينم��ا دور أطراف الزواج له طبيعته الهامش��ية،
وحتى يف الزواج يف الوقت الحاضرَّ ،
فإن التعارف كعملية فرعية يف الزواج
قد يش��ارك فيها اآلخرون ،إال َّ
تتم بعد ذلك
أن عمليات ال��زواج وتفاعالته ُّ
بص��ورة فردي��ة من قب��ل طر َفي ال��زواج ،باإلضاف��ة إلى ذلك فإنن��ا نجد أن

للزواج شرو َطه ومتطلباته ووظيفته بالنسبة للفرد واألسرة والمجتمع.

تعرضت األس��رة المسلمة للعديد من التغ ُّيرات التي أثرت على
وقد َّ

بنائه��ا ووظائفها وكذلك عل��ى المعايير التي تحكم عملية الزواج بس��بب
مرت هبا المجتمعات
التحوالت االقتصادية والسياس��ية واالجتماعية التي َّ
العربي��ة اإلس�لامية يف النص��ف الثاين من القرن العش��رين ،غي��ر أنه يف ظل

المؤثرات الثقافية والتعقيدات االقتصادية وثورة االتصاالت التي صاحبت

ٌ
الت
أنماط جديد ٌة
هناية القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة ظهرت
وتحو ٌ
ُّ
مؤش��را لبع��ض االخرتاقات
لألس��رة العربية والمس��لمة -يمكن اعتبارها
ً
األخالقية للتصور اإلس�لامي لألس��رة -تم َّثلت يف النزوع إلش��باع الرغبة
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العاطفية والجنس��ية مع التح ُّلل من مسؤوليات الزواج واألسرة من خالل
ِ
بعض الممارس��ات الخاطئة مثل :الزواج العريف الفاقد للشرعية ،والزواج

المؤقت ،والزواج السري ،وزواج الدم ...وغير ذلك من الظواهر السلبية.
ِ
ِ
ظواه��ر محدود ًة
واالخرتاق��ات ما زالت
الممارس��ات
غي��ر أن هذه
َ
ٍ
حولها
المجتمع،
يرفضه��ا
ُ
غير ش��رعية ،األمر الذي َّ
ُ
وينظ��ر إليها باعتبارها َ
ُ
ٍ
يتم بمرأى
إلى ممارسات سرية ،مثال على ذلك :الزواج العريف الذي كان ُّ
يتم اآلن بين الش��باب
ومس��مع من أس��رة الفت��اة وبموافق��ة الولي ،أصب��ح ُّ
َ
بعي��دً ا ع��ن معرفة األهل ،واالكتفاء بش��هادة الش��باب عل��ى زواج بعضهم
ببع��ض ،وتحت إش��راف محامين فاس��دين ،وال توج��د إحصائيات دقيقة

عن هذه األش��كال الفاس��دة من العالقات الجنس��ية غير المش��روعة على

مس��توى المجتم��ع العرب��ي اإلس�لامي ،غير أنه برغ��م ذلك ف��إن منظومة

القيم اإلس�لامية األصيلة ما زالت تحكم وتضبط وتراقب سلوكيات أفراد
المجتمع اإلسالمي رغم هذه االنحرافات (((.

تمرد الشباب على بعض الظروف االقتصادية أو السياسية
((( هذه الظاهرة تعرب يف جانب منها عن ُّ
ِ
المظاهر التي تزيد من حاالت التو ُّتر والقلق بين الش��باب ،فيلجأ للتجديد
أو الدينية أو غيرها من
يف حيات��ه اليومي��ة وعالقاته االجتماعية والجنس��ية بص��ورة منحرفة أكثر منه س��لوكًا متزنًا الهدف
من��ه تدعيم كيان األس��رة ،كما أهنا ترتب��ط بعملية االخرتاق الثق��ايف الذي حاول��ت الثقافة الغربية
فرض��ه عل��ى المجتمعات العربية اإلس�لامية يف عام  1994من خالل مؤتمر الس��كان والتنمية يف
القاهرة لفرض مفهوم «األس��رة العالمية» التي تعكس فلس��فة الحداثة التي ال تعترب تلك المظاهر
الشاذة انحرا ًفا.
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ومما هو معلو ٌم َّ
التحصن
أن للزواج يف اإلس�لام فوائ��دَ عديد ًة منها:
ُّ

من الش��يطان بد ْفع غوائ ِل الشهوة ،ومنها :ترويح النفس بمخالطة الزوجة،

ومنه��ا :تفريغ القلب ع��ن تدبير المنزل والتك ُّفل به وهتيئة أس��باب العيش،

َّ
تحقيق ذلك مع الوحدة ،ول��و تكفل هبذه األمور
يتع��ذر عليه
فإن اإلنس��ان
ُ
أكث��ر وقتِه ،ول��م يتفرغ للعل��م والعم��ل ،فالم��رأة الصالحة
وح��دَ ه لتب��دَّ د
ُ
ِ
ٌ
أيض��ا مجاهدة النفس
ع��ون على الدي��ن هبذه الطريقة ،وم��ن
فوائد الزواج ً

ورياضتها بالرعاية والوالية والقيام بحقوق األهل ،والسعي يف إصالحهن
وإرشادهن إلى طريق الدين ،واالجتهاد يف كسب الحالل ألجلهن ،والقيام
برتبية األوالد ،وكل هذه أعمال عظيمة الفضل(((.

لذلك كان الم ْيل إلى حالة االجتماع باآلخرين ميلاً نظر ًّيا يف اإلنسان،

وال��زواج تكثيف لهذا الميل ،أجازه اهلل  تلبي�� ًة لهذا الميل ،فهو
الطريق الوحيد ِ
لحل العالقة بين الرجل والمرأة.

اً
أول :رفض الفطرة للعزوبية والعزوف عن الزواج:

يش��ير تأ ُّمل العالقات بين البش��ر إلى َّ
تدفع اإلنس��ان بعيدً ا
أن الفطرة ُ

عن ممارس��ة الجنس الحرام ،وهو الدافع الذي يدفع اإلنسان إلى العزوف

ُ
نالحظ أن
ع��ن الجن��س ،أو على األقل تقنينه م��ن خالل الزواج ،غي��ر أننا

ينظ��ر إلى العزوبية قبل ترقي اإلنس��ان يف م��دارك الحضارة
المجتم��ع كان
ُ

((( اب��ن قدام��ة المقدس��ي :مختص��ر منه��اج القاصدي��ن ،بيروت ،مؤسس��ة الرس��الة ناش��رون،
 ،2004ص.17
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أم��را مرغو ًب��ا في��ه؛ حيث كان��ت العزوبية
والوح��ي بالديان��ات باعتباره��ا ً
فثمة اعتقاد بأن المعاشرة
والعزوف عن الزواج تشير إلى حالة من التطهر؛ َّ
الجنس��ية عمل دنس ،وأن الطهارة تكون يف االبتعاد عن النساء ،لذلك كان

األفراد الذين يشكلون المرجعية األخالقية للجماعة يميلون إلى العزوبية؛
اعتق��ا ًدا منهم أهنم يحصل��ون بذلك على الطهارة التي تيس��ر لهم االتصال
بالق��وى الخفية ويعلنون ع��ن إرادهتا للناس ،وهو ما يعن��ي أن هذه القوى

الخفية ال تستجيب إال لألطهار.

استمر هذا ال ُبعد العقدي البدائي ليفرض العزوبية على القائمين
وقد
َّ

عل��ى الش��أن الديني م��ن الكهنة والكاهن��ات ،حدث ذل��ك يف الحضارات
بعضها إلى الديانة
اليوناني��ة والرومانية والصينية والفارس��ية ،بل
وتس��رب ُ
َّ

الزواج
اليهودية؛ حيث نجد أن طائف ًة من اليهود يدعون األسينيين يرون أن
َ
انتصار للفضيلة؛ لذلك كانوا -بخاصة رجال
نوع من الدنس ،وأن قهر اللذة
ٌ
ٌ
الدي��نُ -ي ْع ِر ُضون عن الزواج ،ولم يؤث��ر مذهب هذه الجماعة يف اليهودية
بوجه عام ،غير َّ
التوجه الذي ساد يف المرحلة السابقة
تعكس
أن ممارساهتم
ُّ
ُ
عل��ى األديان ،وقد انتقل��ت هذه المضامين المتعلق��ة بالعزوبية إلى الديانة

المس��يحية بعد ذل��ك ،فحافظت على التوجهات اإليجابي��ة نحو العزوبية،
وق��د أ َّدت ه��ذه اآلراء إلى ْفرض العزوبة على رجال الدين المس��يحي ،ثم

اقتصر فرضها على أصحاب المراتب العليا منهم.
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وحضت على
أما الش��ريعة اإلس�لامية فق��د ن ََه ْت ع��ن العزوبة ،ب��ل
َّ

ال��زواج ،باعتبار أن الغريزة الجنس��ية هي جزء مكون م��ن البنية البيولوجية
لإلنس��ان الذي خلقه اهلل ،وهي طاقة تحرك اإلنس��ان للتناسل لكي يتواجد
البشر الذين يؤسسون العمران البشري ،ومن غير المنطقي أن يخلق اهلل يف

أمر
اإلنس��ان مكونًا بال وظيفة ،ومن ثم فإن قهر اإلنس��ان لهذه الغريزة هو ٌ
أقر الزواج ورفض
يخرج عن المألوف الطبيعي ،وهو ما يعني أن اإلس�لام َّ

العزوبية باعتبارها حال ًة تتناقض مع الطبيعة الجوهرية لإلنسان(((.

بعض المجتمع��ات البدائية كانت
باإلضاف��ة إلى ذلك فإننا نج��دُ أن َ

تف��رض العزوبي��ة على النس��اء الالئ��ي ُك َّن ُينذرن أنفس��هن لبع��ض اآللهة
ُ
ُ
البدائية كإله الش��مس؛ حيث ُّ
وتعتزل الناس حتى يأتيها
تظل المرأة ع��ذرا َء

الم��وت ،ويف بعض قبائ ِل غرب إفريقي��ا تفرض بعض القبائل العزوبة على

الفت��اة البكر ،وهي فيما بعد تل��د لزعيم الجماعة بعد معاش��رته لها ،حيث
تش��غل بسبب ذلك مكانة عالية يف قبيلتها أو عشيرهتا ،أو تفقد هذه المكانة

تزوجت.
إذا َّ

حضه
((( كان رس��ول اهلل  إذا أتاه أحد من الناس س��أله إذا كان
متزوجا ،فإن لم يكن َّ
ً
نفرا من أصحابه قالوا :ال نتزوج ،ومنهم من
على الزواج ،ويقال :إن النبي  قد بلغه أن ً
ق��ال :أصل��ي الليل أبدً ا ،ومنهم من قال :أصوم الدهر وال أفطر ،وقال :أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا:
نعم ،قال :أنا واهلل أخش��اكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النس��اء،
فمن رغب عن سنتي فليس مني .رواه البخاري .وهو ما يعني النظر إلى الزواج باعتباره من سنن
الحياة ومعتاداهتا.
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موق��ف ال�تراث اإلنس��اين القدي��م والبدائ��ي م��ن
ونح��ن إذا تأملن��ا
َ
ٍ
ناحي��ة رب ًطا بين العزوبي��ة والطهارة ،وهي
العزوبي��ة ،لوجدن��ا أن هناك من
الطه��ارة التي يحتاجها الكهان والس��حرة ورجال الدي��ن لالتصال بالقوى

ثمة إدان�� ًة من قبل العق��ل الجمعي
الخفي��ة غي��ر المرئية ،وهو ما يعن��ي أن َّ
إلعم��ال ه��ذه الغريزة؛ بدالل��ة أن من ح��ق الجماعات أو األف��راد التي ال
ٍ
ناحية أخرى
تحت��اج إل��ى الطهارة والنق��اء أن تمارس ه��ذه الغريزة ،وم��ن

فإن��ه م��ع التطور التاريخي ونضج العقل اإلنس��اين بدأ اتجاه اإلنس��ان نحو
االع�تراف هب��ذه الغريزة وأهمية إش��باعها يف ظل ش��روط أو ظروف يقرها

المجتم��ع ،وهو ما يعني َّ
ارتفاع مس��توى عقالنية النوع اإلنس��اين جعله
أن
َ
ٍ
ناحية ثالثة
يقرتب من اإلدراك الصحي��ح والموضوعي لهذه القضية ،ومن
فنح��ن نجد أن الحض��ارة الغربية اتجهت إلى إباحة الس��لوك الجنس��ي يف

أي اتج��اه ،وألغت عنه القيود والمحرم��ات ،وإذا كان هذا يؤدي ال محالة
ِ
ٍ
بالقوة التي
إل��ى حال��ة من الفوض��ى ،إال أنه يق ُّر بما ال ي��دَ ُع مجالاً للش��ك َّ
بقوة
تمتلكه��ا هذه الغريزة ،ومن هنا فإننا نجدُ أن اإلس�لام
ُ
يعرتف صراح ًة َّ
ه��ذه الغريزة ،ومن ثم فه��و ينظمها من خالل تقنينها وإضفاء المش��روعية

عليه��ا ،بل وجعلها من خالل الزواج وس��يلة للتناس��ل هبدف تكاثر البش��ر

الذين سوف يتولون إعمار الكون والمجتمع بحكم الخالفة يف األرض.
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ثان ًيا :مبررات الزواج وفوائده:

ال��زواج آي�� ٌة إله َّي�� ٌة وس��نَّ ٌة نبوية وظاه��رة اجتماعية تعك��س حاجات
ِ
الوظائ��ف المنوط��ة بأفراد
األف��راد والمجتمع��ات إل��ى الحياة وإل��ى أداء

المجتم��ع ،والذي��ن ينطلقون يف األس��اس ويف معظم الح��االت من كوهنم
ٍ
زوجات يعيش��ون حياة أس��رية س��ليمة ،تمثل قاع��دة االرتكاز
أزواج��ا أو
ً
المتين��ة التي يقيمون عليها فعاليتهم يف المجتمع ،وأ ًّيا كان األس��اس الذي
ِ
يس��عيان ورا َء ه��دف هو تحقيق
يبن��ي عليه رج��ل وام��رأة زواجهما ،فهما
التواف��ق بينهم��ا ،فيرى ٌّ
كبيرا من س��عادته وتحقيق ذاته
كل منهم��ا أن جان ًبا ً
ِ
ٌ
تكوين األس��رة
أس��اس
مرتب��ط بمدى ه��ذا التوافق((( ،حيث يعترب الزواج
َ
والنظام ال��ذي يحدد العالقة المرغوبة بين الرج��ل والمرأة ،والمؤدية إلى

بقاء النوع اإلنساين ،وعمارة األرض ،واستقرار المجتمع وتجنُّبه لكثير من

األمراض االجتماعية واألخالقية(((.
والزواج يف أب ِ
سط معانيه هو ع ْقد ونظام بين الرجل والمرأة يتحم ِ
الن
ْ
َّ
تب ًعا له مها َّم مؤكدة ،فهو بصفة عا َّمة عقد مش��اركة بين الرجل والمرأة يبدو
يف األصل من أجل اإلشباع العاطفي ،ولكنه فوق ذلك ُيعدُّ نظا ًما اجتماع ًّيا
يتصف بقدر من االس��تمرار واالمتثال للمعايير االجتماعية ،وهو الوس��يلة

(1) Click, Paul, The family Life Cycle and Social Change Family Relation,
1989, Vol:38, P P,123-126

((( علياء ش��كري ،االتجاهات المعاصرة يف دراسة األسرة ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية،
 ،1997ص.136
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التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المس��ائل الجنسية وتحديد صور التزاوج

الجنسي بين البالغين(((.

وس�� َّن له��ا أحكا ًما
ولل��زواج
ٌ
م�بررات ومقاصدُ ش��رعها اهلل لعبادهَ ،

َ
تتفق م��ع الفطرة والعق��ل((( ،ونعرض فيما يل��ي بعض مربرات
وضواب��ط ُ
الزواج وفوائده بالنسبة للفرد واألسرة والمجتمع:

 .1تحقيق الفطرة اإلنسانية وإشباعها:

ٍ
س��ماه
يجمع بين
رباط إنس��اين
ال��زواج هو أقوى
ُ
ش��خص ْين ،ولهذا َ َّ
ۡ
َ
َ ۡ َ
��ف تَأ ُخ ُذونَ ُهۥ َوقَ ۡد أ ۡف ىَ ٰ
ض
القرآن الكري��م ميثا ًقا غلي ًظا ،قال تعالى{ :وكي
ُ ُ ىَ
ُ ّ ًَٰ َ ٗ
ََ َ ۡ َ
َب ۡعضك ۡم إ ِ ٰل َب ۡع ٖض وأخذن مِنكم مِيثقا غل ِيظا} [النس��اء ،]21 :ويعترب
ِ
أيضا ،فالكون كله يقو ُم على
وسنَّ ًة كوني ًة ً
وسنَّ ًة اجتماعي ًة ُ
الزواج شرع ًة ديني ًة ُ
نظام االزدواج وقاعدة الزوجية ،فالمتأمل يف هذا الكون يدرك بس��هولة أن
أزواجا متقابلة ،األحياء ذكر وأنثى ،والجمادات موجب
اهلل خلق األش��ياء
ً
وسالب ،حتى الذرة التي هي أساس البناء الكوين كله فيها موجب وسالب

(إلكرتون وبروتون) ش��حنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائية سالبة ،وهذا
لُ ّ
َ
ك يَ ۡ
ش ٍء
ما َّقرره القرآن منذ َ
أكثر من أربع َة عش��ر قرنًا بقوله تعالى{ ،ومِن ِ
((( سناء الخولي :األسرة والحياة العائلية ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،1997 ،ص.43
((( انظر كلاًّ من :عطية صقر ،موس��وعة األس��رة تحت رعاية اإلس�لام ،مراحل تكوين األس��رة،
الجزء األول ،القاهرة :مكتبة وهبة ،2003 ،ص ،215 –200ومحمد أبو زهرة ،تنظيم اإلس�لام
للمجتمع ،القاهرة :دار الفكر العربي ،1999 ،ص.72
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َ َ ۡ َ َ ۡ َ ينۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
خلقن��ا زوج ِ لعلكم تذكرون} [الذاريات ،]49 :ومن هنا كانت حاجة
السنَّة اإللهية التي ينشأ
تسير َ
وفق هذه ُّ
الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل ُ
عنه��ا الحاجة الفطرية؛ فقد فطر اهلل الجنس�� ْين عل��ى االنجذاب لبعضهما،
ُ
ُ
التواصل والتزاوج ،ومن خالل هذه
يحصل
وهبذا االنجذاب بين الطرفين

العالقة القدسية يتحقق قدر اهلل يف استمرار النوع البشري وبقائه إلى ما شاء

اهلل؛ ليعمر األرض وليقوم بحق الخالفة فيها.

فبدون الزواج ما أ َّدت الغريزة َدورها يف استمرار بقاء اإلنسان بالطريقة

الش��رعية ،فاألس��رة ن��واة المجتمع ،وهي الخلي��ة أو اللبنة األساس��ية التي
بصالحها يصلح المجتمع كله ،وقد أجمع المسلمون على َّ
أن مِن مربرات

الزواج حماي َة الرجل والمرأة عن الوقوع يف الحرام ،وح ْف َظ النوع اإلنساين
من الزوال واالنقراض باإلنجاب والتوالد وبقاء النسل وحفظ النسب.

اس��تنا ًدا إلى ذلك فقد ر َّغب اإلس�لام يف الزواج بصور متعددة :فتار ًة

يجب علينا
يذكر أنه من س��نن األنبياء والمرس��لين ،وأهنم األس��وة الذي��ن
ُ

االقت��دا ُء هبم ،وأحيانًا يتحدَّ ث ع��ن كونه آي ًة من آي��ات اهلل ،وأحيانًا أخرى
يتح��دَّ ث عنه باعتباره عباد ًة يس��تكمل اإلنس��ان هبا نصف دين��ه ويلقى ربه

على أحسن حال من الطهر والنقاء ،ولذلك أمر النبي  الشباب
بمقاوم��ة الش��هوة واتقاء خطرها بال��زواج عند القدرة علي��ه باعتباره طري ًقا

للع َّفة والعفاف والحفظ من الوقوع يف الحرام؛ قال رسول اهلل :
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((
الش�� َب ِ
��ر َّ
اع ِمنْك ُُم ال َبا َء َة َف ْل َي َتز ََّو ْجَ ،فإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َب َصرِ،
ابَ ،م ِن ْاس�� َت َط َ
َيا َم ْع َش َ
ِ
ِ
ِ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء))(((.
َو َأ ْح َص ُن ل ْل َف ْرجِ َ ،و َم ْن َل ْم َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ

 .2تحقيق السكن النفسي والروحي:

بال��زواج يج��دُ ٌّ
كل م��ن الزوج ْي��ن يف ظ��ل صاحب��ه الس��كن العقل��ي

والروح��ي والقلبي ،وهو س��كن روح إلى روح من نفس جنس��ه ،وس��كن
ِ
روح��ا واحدةً ،ويصبح
قل��ب إلى قلب من نفس جنس��ه ،فتصبح الروحان ً
{وم ِۡن َء َايٰتهِۦٓ أَ ۡن َخلَقَ
القلب��ان قلبا واحدً ا ،والزواج س��كن ،قال تعال��ىَ :
ِ
ِ
ً
ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َ ُ ّ ۡ َ ُ
لكم مِن أنفسِكم أزوجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل بينكم مودة ورحة ۚ إِن
َٰ َ َ ٰ ّ َ
َ َّ َ
ت ل ِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون} [الروم.]21 :
يِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
يقول أهل التفسير :إن يف هذا النص الكريم إشار ًة إلى ثالث عرب من

آيات اهلل يف تلك الزوجية:

أزواجا.
األولى :عربة الزوجية يف أنه خلق لنا من “أنفسنا”
ً
َّ ۡ ُ
ك ُن ٓوا ْ إ ِ يَ ۡ
ل َها}.
والثانية :عربة سكن األزواج إلى الزوجات {ل ِتس
َ َ
{و َج َعل
والثالث��ة :عربة الثمر الروحي واالجتماع��ي يف قولة تعالى:
َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً
حة}.
بينكم مودة ور
((( متفق عليه .أخرجه البخاري يف صحيحه ( )3 /7كتاب النكاح ،باب :قول النبي :
م��ن اس��تطاع منكم الباءة فليت��زوج .حديث ( ،)5065ومس��لم يف صحيح��ه ( )1018 /2كتاب
الحج ،باب :استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .حديث ( ،)1400من طريق علقمة.
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 .3تكثير نسل األمة:

يقول اإلمام الغزالي يف بيان فوائد الزواج“ :أما الفائدة األولى :الولد،

وهو األصل ،وله وضع الزواج ،والمقصود إبقاء النسل ،وأال يخلو العالم
عن جنس اإلنس”.
ولق��د َّ
حث اإلس�لام على الزواج م��ن المرأة الول��ود؛ فعن معقل بن

يسار  كان رس��ول اهلل  يقول(( :تزوجوا الودود الولود؛

ف��إين مكاث��ر بكم األم��م))((( ،وهبذا يعمر الك��ون ويقوم اإلنس��ان بدَ وره يف
الخالفة يف األرض.

وقال علي القاري“ :الودود :أي التي تحب زوجها ،الولود :أي التي

تكث��ر والدهتا ،وقيد هبذي��ن؛ ألن الولود إذا لم تكن ودو ًدا لم يرغب الزوج
فيه��ا ،والودود إذا ل��م تكن ولو ًدا ل��م يحصل المطلوب وه��و تكثير األمة

بكث��رة التوالد ،ويعرف هذان الوصفان يف األبكار م��ن أقارهبن؛ إذ الغالب

سراية طباع األقارب بعضهن إلى بعض”(((.

وإحصان للفرج:
غض للبصر
 .4الزواج فيه ٌّ
ٌ

ُ ِ
تتم س��عاد ُته؛ ألنه يس��اعدُ ه
بال��زواج
يكم��ل دي ُن الفرد المس��لم ،وبه ُّ

جوارح��ه م��ن المحرمات،
عل��ى غ��ض البص��ر ويحفظ فرج��ه ،ويص��ون
َ
الدوافع الفطرية؛ بل ين ِّظ ُمها باالستعالء على التط ُّلع
يحارب
فاإلس�لا ُم ال
َ
ُ
((( أخرج��ه أبو داود يف س��ننه ،كتاب النكاح ،ب��اب النَّه ِي َعن َت ْز ِويجِ من َلم يلِدْ مِن النِّس ِ
��اء ،رقم
ْ
َ ُ ْ
َ ْ ْ َ
َ َ
ِ
 ،2050وأخرجه النسائي يف سننه ،كتاب النكاح ،كَر ِ
ِ
اه َية َت ْزويجِ ا ْل َعق ِ
يم ،رقم .3227
َ
((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،لعلي القاري (.)2047 /5
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للفتنة والغواية ،والصوم عالج مؤقت يكس��ر ش��هوة النف��س و ُير ِّبيها على

الطاعة ،ويقوي اإليمان والخش��ية لمراقبة اهلل .ق��ال الصنعاين عن الزواج:
ُّ
يغض به البصر ويحصن الفرج”((( .وقال أبو
“فيه
الحث على تحصيل ما ُّ
التحصن من الشيطان،
حامد الغزالي يف بيان فوائد الزواج“ :الفائدة الثانية:
ُّ

وكسر التوقان ،ود ْفع غوائ ِل الشهوة ،وغض البصر ،وحفظ الفرج”.
ْ

 .5تحقيق الستر والتحصين للمرأة والرجل وللمجتمع:

التحصن َ
ُ
داخل القلعة،
واإلحصان يعني
يسمي اهلل المتزوج محصنًا،
ُّ

َّ
المتزوج يبني لنفسه حصنًا يدخل فيه لحماية أخالقية وحماية بدنية،
فكأن
َ

بمعنى أن يس�تر ٌّ
كل منهما اآلخر ويحميه من المؤثرات التي تفسدُ أخال َقه
يحرص ٌّ
كل
ونفس��ي وروحي؛ إذ
جس��دي
فالس�ترُ هنا س�ترٌ
ُ
ٌّ
تضر بدنهْ ،
أو ُّ
ٌّ

منهما على عرض صاحبه وماله ونفسه وأسراره ،لذلك ي َعدُّ ح ْف ُظ العرض
ِ
المقاصد الشرعية الكربى.
من
والزواج ليس فقط تحصينًا للمرأة والرجل؛ بل إنه تحصي ٌن للمجتمع
ُ

ولألُ َّم��ة((( ،ولع��ل الحكم َة من اختيار الزواج س��بيلاً لبقاء النوع اإلنس��اين

((( سبل السالم للصنعاين (.)160 /2
((( يرى الغرب أن األس��رة بمفهومها التقليدي أصبح��ت نم ًطا اجتماع ًّيا تاريخ ًّيا؛ يمكن تجاوزه
وتش��كيل بديل أو بدائل عنه اس��تنا ًدا إلى اإلرادة الحرة ،والحق الفردي الطبيعي بمعزل عن فكرة
ِ
الظواهر كاألطفال غير الش��رعيين ،واإليدز ،والممارس��ات
الدي��ن ،األمر الذي نتج عنه عدد من
الجنسية الحرة ،والزواج الحر بدون عقد رسمي مع تكوين أسرة معرتف هبا تدخل يف اإلحصاءات
الرس��مية للس��كان بالمجتمعات الغربية وأمريكا ،فضلاً عن حرية انتس��اب األبناء لألب أو لألم،
ٍ
مرفوضة يف المجتمعات اإلسالمية.
مظاهر
وغير ذلك من
َ
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يرج��ع إلى حفظ منزلة اإلنس��ان المك��رم المتطلع إلى
وتحريم��ه اإلباحية
ُ
َ
يكون كالحيوان ،وإن اإلباحية -وإن أشبعت بعض
يليق به أن
الكمال ،فال ُ
الرغب��ات الجنس��ية– فلن تش��بع الرغب��ات الروحية لدى اإلنس��ان ،إضاف ًة
إل��ى أن اإلباحية تؤدي إلى التزاحم على النس��اء الذي يؤدي إلى التباغض
والتقات��ل ،ويجعل الم��رأ َة متا ًعا ممتهنًا ،إلى جانب أن��ه باإلباحية ال يكون

لألوالد آب��اء معروفون يعن��ون برتبيتهم ،فيكون مآلهم الضي��اع ولو ربتهم
الدولة فإهنم سيحرمون عناية األب وعطف األم(((.

 .6المحافظة على األنساب:

نستطيع أن نفصل الحفاظ على العرض والنسل عن الحفاظ على
ال
ُ
األنس��اب؛ فقد دعا اإلس�لام أن ينس��ب ُّ
كل طف ٍل إلى أبيه ،ونسبة اإلنسان
إلى أبيه ال تكون إال بالزواج ،فالولد المعروف النسب تحفظ كرامته ويعتز

األنس��اب ،وانتش��رت
بأصله ،ولوال هذا التنظيم الذي س��نَّه اهلل الختلطت
ُ
ِ
أواص��ر المحبة بين أبناء
الرذيل��ة ،كما أنه يؤدي إلى ترا ُبط األس��ر ،وتقوية
ِ
ُ
فيصبح المجتم��ع ك ُّله كأنه
برباط النس��ب،
ترتبط
المجتم��ع ،فهذه األس��ر
ُ
كثير لألفراد والجماعات.
خير ٌ
أسرة واحدة ،ويف هذا ٌ

 .7ترويح النفس وتفريغ القلب عن تدبير المنزل:

ترويح النفس وإيناس��ها بالمجالس��ة والنظر والمالعبة إراحة للقلب
وتقوي��ة له على العبادة؛ َّ
ف��إن النفس ملول ،وهي عن الحق نفور؛ ألنه على
((( علي عبد الواحد وايف ،حقوق اإلنس��ان يف اإلس�لام ،الطبعة الخامسة ،دار هنضة مصر للطبع
والنشر ،القاهرة.1979 ،
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خ�لاف طبعه��ا ،فلو كلف��ت المداومة باإلك��راه على م��ا يخالفها جمحت
وثاب��ت ،وإذا روح��ت بالل��ذات يف بع��ض األوقات قويت ونش��طت ،ويف

االستئناس بالنساء من االس�تراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب ،وينبغي
أن يكون لنفوس المتقين اس�تراحات بالمباح��ات ،ولذلك قال اهلل تعالى:
َ ۡ ُ
لَ
��ك َن إ ِ يَ ۡ
عل��ي  :روحوا
وق��ال
،]189
[األع��راف:
��ا}
ه
{ل ِيس
ٌّ
القلوب ساعة؛ فإهنا إذا أكرهت عميت(((.
ُيضاف إلى ذلك :تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتك ُّفل بشغل الطبخ

والكنس والفرش وتنظيف األواين وهتيئة أسباب المعيشة؛ َّ
فإن اإلنسان لو

َّ
لتع��ذر عليه ُ
العيش يف منزله وح��ده؛ إذ لو تك َّفل
ل��م يكن له ش��هوة الوقاع،
بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته ،ولم يتفرغ للعلم والعمل ،فالمرأة
الصالح��ة للمنزل عون عل��ى الدين هبذه الطريق ،واختالل هذه األس��باب

ش��واغل ومشوش��ات للقلب ومنغصات للعيش .ولذلك قال أبو س��ليمان
الداراين  :الزوجة الصالحة ليس��ت من الدنيا؛ فإهنا تفرغك لآلخرة،

وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جمي ًعا (((.

 .8مجاهدة النفس والقيام بحقوق األهل:
مجاهدة النف��س ورياضتها بالرعاية والوالي��ة والقيام بحقوق األهل

والص�بر عل��ى أخالقهن واحتم��ال األذى منه��ن ،والس��عي يف إصالحهن
((( إحياء علوم الدين (.)30 /2
((( المصدر السابق (.)30 /2
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وإرشادهن إلى طريق الدين واالجتهاد يف كسب الحالل ألجلهن ،والقيام
ٌ
برتبيت��ه ألوالدهُّ ،
أعم��ال عظيمة الفض��ل ،فإهنا رعاي��ة ووالية،
ف��كل هذه

واأله��ل والولد رعية ،وفض��ل الرعاية عظيم؛ إنما يح�ترز منها من يحرتز
خيف��ة من القصور عن القيام بحقه��ا ،وإال فقد قال (( :يوم من
ٍ
ٍ
ُ
أفضل من عبادة س��بعين س��نة)) ،ثم قال(( :أال ك ُّلكم راعٍ ،وك ُّلكم
عادل
وال

ٌ
مسؤول عن رعيته))(((.

وليس من اش��تغل بإصالح نفس��ه وغيره كمن اش��تغل بإصالح نفسه

فق��ط ،وال من صرب على األذى كمن رفه نفس��ه وأراحها ،فمقاس��اة األهل

ُ
علي أحمد
والول��د بمنزلة الجهاد يف س��بيل اهلل ،ولذلك قال بش��ر :ف ِّض��ل َّ
ب��ن حنبل بث�لاث :إحداه��ا :أنه يطل��ب الحالل لنفس��ه ولغي��ره ،وقد قال
(( :ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة ،وإن الرجل ليؤجر يف

اللقمة يرفعها إلي يف امرأته))((( ((.

((( قال العراقي يف تخريجه على اإلحياء ( :)31 /2حديث(( :يوم من ٍ
ُ
أفضل من عبادة
وال عادل
س��بعين س��نة)) ،ثم قال(( :ك ُّلكم را ٍع وك ُّلكم مسؤول عن رعيته)) رواه الطرباين والبيهقي يف حديث
ابن عباس ،وقد تقدم بلفظ(( :ستين سنة)) دون ما بعده ،فإنه متفق عليه من حديث ابن عمر.
((( ق��ال العراق��ي يف تخريج��ه على اإلحي��اء ( :)32 /2حديث(( :ما أنفق الرج��ل على أهله فهو
صدق��ة ،وإن الرج��ل ليؤجر يف رفع اللقمة إلى فِي امرأته)) متفق عليه من حديث ابن مس��عود(( :إذا
أنفق الرجل على أهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقة)) ،ولهما من حديث سعد بن أبي وقاص:
((ومهما أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى اللقمة ترفعها إلى يف امرأتك)).
((( إحياء علوم الدين للغزالي (.)32 ،31 /2
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ثال ًثا :حكم الزواج وأهميته ووظائفه المادية والمعنوية:
فالزواج هو
إن جميع أحوال األسرة وما ينشأ منها يتفرع من الزواج،
ُ

أساس الحياة االجتماعية كلها؛ ألنه المؤسسة االجتماعية الكربى ،وشأنه
ُ

شأن كل حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية قد شرع لمصلحة مثل تحقيق
لمنفعة أو دفع لمفس��دة عن العبادِ ،
وح َك ُم الزواج كثيرة ،منها ما يعود على
الزوجين ،ومنها ما يعود على المجتمع.

 .1الحكم التكليفي للزواج:

األصل الراجح يف الفقه اإلسالمي َّ
أن الزواج يف حالة االعتدال سنَّة؛
والزواج بعد
ووج��ه ُأ َّمته إلى ال��زواج،
تزوج َّ
ُ
ألن رس��ول اهلل َّ 

ذل��ك تعرتيه األحكا ُم الخمس��ة؛ فقد يك��ون واج ًبا ،أو مندو ًب��ا ،وقد يكون
مباحا ،وذلك على النحو التالي:
حرا ًما ،أو
ً
مكروها ،وقد يكون ً

 .1يك��ون الزواج واج ًبا ،ويكون ذلك يف حق من يقدر على تكاليفه،

يتم
ويخش��ى الوق��وع يف الزن��ا إن ل��م يت��زوج ،فاإلعف��اف واجب ،وم��ا ال ُّ
الواجب إال به فهو واجب.
 .2يكون الزواج مندو ًبا ،ويكون ذلك يف حق من يقدر على تكاليفه،

وال يخشى الوقوع يف الزنا؛ َّ
ألن الزواج من سنة رسول اهلل .

َ��ج إليه،
يحت ْ
 .3يك��ون ال��زواج محر ًم��ا ،ويكون ذل��ك يف حق من لم ْ

وأيق��ن أن��ه لن يقو َم بح��ق الزوجية؛ َّ
والضرر
ضررا بالزوج��ة،
ُ
ألن يف ه��ذا ً
حرا ٌم منهي عنه ،وما يؤدي إلى الحرام حرام.
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مكروه��ا ،ويكون ذلك يف حق من ل��م يحتج إليه،
 .4يك��ون الزواج
ً
وخش��ي أال يقو َم بحق الزوجية؛ وذلك لمظِنَّة اإلض��رار بالزوجة ،وفوات
تزوجت بغيره.
فرصة االنتفاع هبا لو َّ
مباحا ،وذلك عند تساوي الدوافع والموانع.
 .5يكون الزواج ً

 .2محل الزواج وسببه:
ال يت��م عقد ال��زواج إال على أنثى م��ن بني آدم لم يمن��ع من نكاحها

مانع ش��رعي مؤ َّقت أو مؤ َّبد ،وسبب الزواج هو تع ُّلق البقاء للنوع اإلنساين

عليه؛ ألن قيا َم المجتمعات الصالحة لعمارة األرض ال يتأتى بصورة مثلى
ُ
السليم المرتابط الذي
التناسل
يتم به
ُ
إال من خالل الزواج المش��روع الذي ُّ

يج��د فيه األوالد من الرعاية والعناية من األبوي��ن القدر الذي يعينهم على

مواجهة الحياة وعمارة األرض.

 .3أهمية الزواج وموقع النسل من حكمته:

بمباحث ش��تَّى َ
َ
يسمى
تحفل كتب الفقه اإلس�لامي
داخل باب كبير َّ

أساس��ا للحياة،
باب الن��كاح ،وفيه ُ
يعرض الفقها ُء ألهمية الزواج باعتباره ً
ُ
أفضل من الجهاد
الزواج
فقيها مثل ابن الهمام يق��رر أن
َ
األم��ر الذي جعل ً
س��بب لوجود المسلم واإلسالم ،والجهاد
ومحض العبادة ،ويقول“ :فإنه
ٌ

فرضا واج ًبا يأثم
سبب لوجود اإلس�لام فقط” (((.ويجعله اإلمام ابن حزم ً
((( شرح فتح القدير البن الهمام (.)184 /3
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موس��را ألن يتزوج ثم لم
تاركه اس��تنا ًدا إلى حديث رواه البيهقي(( :من كان
ً
يتزوج ،فليس مني))(((.

كما يعرض الفقهاء لحكمة الزواج ،فيذكرون ما أشرنا إليه من إعفاف
كل م��ن الزوجين لآلخر ،وفيه ع َّفة المجتم��ع ونظافته ،وفيه رفد المجتمع

ُ
عيون الزوجين قبل أن يس��تفيد منه
تق��ر به
بالذري��ة الصالح��ة ،وهو مطلب ُّ
لنَ
{ر َّب َنا َه ۡ
المجتم��ع واألمة ،ولذا كان م��ن دعاء عباد الرحم��نَ :
ب َا م ِۡن
َ ۡ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ۡ ينُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ
ً
َ
َ
ُ
جنا وذرِيٰتِنا قرة أع ٖ وٱجعلنا ل ِلمتقِني إِماما} [الفرقان.]74 :
أزو ٰ ِ
َ ُ
ُ
َ َ ُ
{و هَّ ُ
وقد امتن اهلل على عباده بقولهَ :
ٱلل َج َعل لكم ّم ِۡن أنفسِ��ك ۡم
َّ
َ
َ
َ ۡ َٰ ٗ َ َ َ َ
ُ ّ ۡ ۡ َٰ ُ َ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ُ
ك��م ّمِنَ
جكم بنِ�ين وحف��دة ورزق
أزوج��ا وجع��ل لك��م مِ��ن أزو ِ
َّ َ
ت} [النحل ،]72 :ولكي تكون هذه الذرية رافدً ا للحياة هنى اهلل تعالى
ٱلط ّيِبٰ ِ
َ اَ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
عن قتْل األوالد خش��ي َة الفقر أو من الفقر {ول تقتلوا أولدكم خش��ية
ۡ َ ٰ حَّ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ُ ۡ اَ َ ۡ ٗ
ِطا َكب ٗ
ريا} [اإلسراء.]31 :

ٔ
إِمل ٖقۖ نن نرزقهم ِإَوياك ۚم إِن قتلهم كن خ
ِ
ولبي��ان موق��ع النس��ل من حكمة ال��زواج يق��ول أبو حام��د الغزالي:
“الفائدة األولى للنكاح الولد ،وهو األصل ،وله وضع النكاح ،والمقصود

العالم عن جنس اإلنس ،وإنما الش��هوة خلقت
يخلو
إبقاء النس��ل ،وأن ال
َ
ُ
باعثة مس��تحثة” (((.ويقول السرخس��ي“ :يتع َّلق هبذا العق��د (عقد الزواج)

أن��واع من المصال��حِ الديني��ة والدنيوي��ة ،من ذلك ح ْف��ظ النس��اء ،والقيام
اب
((( أخرج��ه البيهقي يف س��ننه من طري��ق أبي نجيح ع��ن النبي  ،كتاب الن��كاحَ ،ب ُ
الر ْغ َب ِة فِي النِّ َكاحِ  ،رقم  ،13455وقال :هذا مرسل.
َّ
((( إحياء علوم الدين (.)24 /2
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باإلنف��اق عليهن ،ومن ذلك صيانة النفس ع��ن الزنا ،ومن ذلك تكثير عباد

اهلل وأمة رس��ول اهلل  ،وتحقيق مباهاة رس��ول اهلل 

كم��ا قال(( :تناكحوا تناس��لوا تكثروا ،فإين ٍ
مباه بكم األُ َمم ي��وم القيامة))(((،
وأن اهلل تعال��ى حك��م ببق��اء العال��م إل��ى قي��ام الس��اعة ،وبالتناس��ل يكون

هذا البقاء”(((.

ويذهب األلوسي صاحب التفس��ير إلى َّ
أن القصدَ من خ ْلق األزواج

لمجرد قضاء الش��هوة
الس��كون إليه��ا ،وإبقاء المح َّبة بي��ن الزوجين ،ليس
َّ
التي يشرتك فيها البهائم ،بل لتكثير النسل(((.

 .4بركة الزواج:

وف��وق كل ذلك َّ
التزوج برك ًة عام ًة لمن طلبه لتحقيق العفاف،
فإن يف ُّ
َ
ََ
أۡ
ُ ۡ َ َّ
ُ ْ َ
ۡ َ ُ
َ
ِكمۡ
ىَ
ٰ
ٰ
ٰ
حني مِ��ن عِباد
ق��ال تعال��ى{ :وأن ِ
كح��وا ٱليم مِنك��م وٱلصل ِ ِ
ْ
ٓ
َ ۡ
َٓ ُ ۡ َ ُ
��را َء ُي ۡغنِه ُم هَّ ُ
كونُ��وا ُف َق َ
ٱلل مِ��ن فضلِهِۦ} [الن��ور،]32 :
��م إِن ي
ِإَومائِك ۚ
ِ
وق��ال (( :ثالثة ٌّ
ح��ق على اهلل عونه��م :المكاتب يري��د األداء،
والناك��ح يري��د العف��اف ،والمجاهد يف س��بيل اهلل))((( .ويروى ع��ن النبي:

اب ُو ُج ِ
وب النِّ�� َكاحِ َو َف ْضلِ ِه ،رقم ،10391
((( أخرج��ه عبد الرزاق يف مصنف��ه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
مرسلاً من طريق س ِع ِ
يد ْب ِن َأبِي ِهلاَ ٍل عن النَّبِ ِّي .
َ
((( المبسوط للسرخسي (.)193 ،192 /4
((( تفسير األلوسي (.)31 /21
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب فضائل الجهاد ،باب ما جاء يف المجاهد والناكح والمكاتب
وعون اهلل إياهم ( ،)184 /4وس��نن النس��ائي ،كت��اب النكاح ،باب معون��ة اهلل الناكح الذي يريد

226

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

((التمس��وا الرزق بالنكاح))((( .وعن أنس بن مالك قال :سمعت رسول اهلل
تزوجها
تزوج امرأة لعزها لم يز ْده اهلل إال ُذلاًّ  ،ومن َّ
 يقول(( :من َّ

تزوجها لحسبها لم يز ْده اهلل إال دناءة ،ومن
فقرا ،ومن َّ
لمالها لم يز ْده اهلل إال ً
ت��زوج امرأة لم يتزوجها إال َّ
ليغض بص��ره أو ليحصن ْفرجه أو يصل رحمه
َّ
العفاف ( ،)61 /6وس��نن اب��ن ماجه ،كتاب العتق ،ب��اب المكاتب ( ،)841 /2قال أبو عيس��ى
الرتمذي :هذا حديث حسن.
((( قال يف المقاصد الحسنة« :رواه الثعلبي يف تفسيره ،والديلمي من حديث مسلم بن خالد عن
س��عيد بن أبي صالح عن ابن عباس ،رفعه هبذا ،ومس��لم فيه لين وش��يخه ،ولك ْن له شاهد أخرجه
البزار والدارقطني يف العلل والحاكم وابن مردويه ،والديلمي كلهم من رواية أبي الس��ائب ،س��لم
ب��ن جنادة عن أبي أس��امة عن هش��ام عن أبيه عن عائش��ة مرفو ًع��ا(( :تزوجوا النس��اء ،فإنهن يأتين
بالمال)) ،قال الحاكم :تفرد به سلم ،وهو ثقة ،وقال البزار والدارقطني وغيرهَ :سلم يرويه مرسلاً ،
وهو كما قاال ،فقد أخرجه أبو بكر بن أبي ش��يبة عن أبي أس��امة ولم يذكر عائشة ،وكذلك أخرجه
أبو داود يف المراسيل عن أبي توبة عن أبي أسامة ،وال ينتقد عليهم بما أخرجه أبو القاسم حمزة بن
يوس��ف الس��همي يف تاريخ جرجان من رواية الحس��ين بن علوان عن هش��ام موصولاً  ،فالحسين
مته��م بالك��ذب ،ال اعتب��ار بمتابعت��ه ،ويف الباب م��ا رواه الثعلبي م��ن رواية ال��دراوردي عن ابن
عجالن ،أن رجال أتى النبي  فشكا إليه الحاجة والفقر ،فقال(( :عليك بالباءة)) .ولعبد
الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر قال :عجبت لرجل ال يطلب الغنى بالباءة ،واهلل تعالى يقول يف
َ ۡ
َ ُ
كونُوا ْ ُف َق َرا ٓ َء ُي ۡغنِه ُم هَّ ُ
ٱلل مِن فضلِهِۗۦ} ،وعن هش��ام بن حس��ان ،عن الحسن ،عن
كتابه{ :إِن ي
ِ
عمر َ نحوه ،وقد َقال القفال يف محاس��ن الش��ريعة :وقد وعد اهلل تعالى عل��ى النكاح ،فقال تعالى:
ُ ْ أۡ
َّ
َ ۡ َ ُ ۡ َٓ ُ ۡ َ ُ
ُ
كونُوا ْ ُف َق َرا ٓ َء ُي ۡغنِه ُم هَّ ُ
َ
حوا ٱل َي ٰ ىَ ٰ
ٱلل
حني مِن عِبادِكم ِإَومائِك ۚم إِن ي
ك
{وأن ِ
م مِنك ۡم َوٱلصٰل ِ ِ
ِ
َ ۡ
مِ��ن فضلِهِۗۦ} ،ويف هذا المعنى ما يف صحيح ابن حبان والحاكم ع��ن أبي هريرة مرفوعا(( :ثالثة
ٌّ
ح��ق على اهلل أن يغنيه��م)) ،ويف لفظ(( :عونهم)) وذكر منهم ((الناكح ليس��تعفف)) ،والبن منيع عن
أبي هريرة رفعه(( :حق على اهلل عون من نكح يريد العفاف عما حرم اهلل)) ،ويف الباب عن أبي أمامة
ِ
يقض،
وجابر ولفظه كما للحارث بن أبي أسامة يف مسنده رفعه(( :ثالثة من ا َّدان فيهن ثم مات ولم
قضى اهلل عنه)) ،وذكر(( :رجل يخاف على نفس��ه الفتنة يف العزوبة ،واس��تعفف بدين))» .المقاصد
الحسنة للسخاوي :ص.150 ،149
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ب��ارك اهلل له فيها وبارك له��ا فيه))((( .وقال (( :م��ن ترك النكاح
مخاف��ة العيال فليس منَّ��ا ،ويوكل اهلل به ملكين يكتبان بي��ن عينيه :يا مضيع
أبشر بق َّلة رزق اهلل))(((.
سنة اهلل ْ

وهن��اك برك ٌة خاص�� ٌة يف المرأة اليس��يرة المهر ،فعن عائش��ة 

قالت :قال رس��ول اهلل (( :إن ِم ْن ُي ْم ِن ا ْل َم ْر َأ ِة َأ ْن َي َت َي َّس َر ِخ ْط َبت َُها،
َ
رسول
َو َأ ْن َي َت َي َّس َر َصدَ ا ُق َهاَ ،و َأ ْن َي َت َي َّس َر َر ِح ُم َها))((( .وعن عائشة  أن
هن صدا ًق��ا))((( ،وقال
اهلل  ق��ال(( :أعظ��م النس��اء برك�� ًة
أيس��ر َّ
ُ

(( :البركة يف المرأة والفرس والدار))(((.

((( أخرج��ه الطرباين يف المعجم األوس��ط ( ،)22 ،21 /3وأخرج��ه أبو نعيم األصبهاين يف حلية
األولياء نقلاً عن الطرباين بإسناده (.)245 /5
((( قال بش��أنه العراقي يف تخريجه على اإلحياء (« :)20 /2رواه أبو منصور الديلمي يف مس��ند
الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف والدارمي يف مسنده ،والبغوي يف معجمه ،وأبو داود
يف المراس��يل من حديث أبي نجيح(( :من قدر أن ينكح فلم ينكح فليس منا)) ،وأبو نجيح اختلف
يف صحته».
((( أخرج��ه الحاكم يف مس��تدركه ( ،)181 /2والبيهقي يف الس��نن الكربى ( ،)235 /7وأحمد
يف مس��نده ( ،)77 /6ق��ال الحاك��م« :ه��ذا حدي��ث صحيح على ش��رط مس��لم ول��م يخرجاه».
ووافقه الذهبي.
((( أخرجه الحاكم يف مستدركه ( ،)178 /2وقال عقبه« :هذا حديث صحيح على شرط مسلم،
ولم يخرجاه» .ووافقه الذهبي.
((( أخرج��ه الرتمذي يف س��ننه ،باب ما جاء يف الش��ؤم ( ،)127 /5وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه،
كت��اب الن��كاح ،باب ما يك��ون فيه اليمن والش��ؤم ( ،)642 /1وق��ال العراقي« :رواه مس��لم من
حدي��ث ابن عمر(( :الش��ؤم يف ال��دار والمرأة والفرس)) ،ويف رواية له(( :إن يكن من الش��ؤم ش��يء
ح ًّقا)) ،وله من حديث س��هل بن س��عد(( :إن كان ففي الفرس والمرأة والمس��كن)) ،وللرتمذي من
اجه
حديث حكيم بن معاوية(( :ال ش��ؤم ،وقد يكون اليمن يف الدار والمرأة والفرس)) َو َر َوا ُه ا ْبن َم َ
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ق��ال المن��اوي“ :قال العام��ري :أراد الم��رأة التي قنع��ت بالقليل من

الحالل عن الش��هوات وزينة الحياة الدني��ا فخفت عنه كلفتها ،ولم يلتجئ

بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة ،فيسرتيح قلبه وبدنه من التعنُّت والتك ُّلف،
فتعظم الربكة لذلك ...وأق ُّلهن برك ًة من هي بضد ذلك؛ وذلك ألنه دا ٍع إلى

يحب الرفق يف األم��ر كله ،قال عروة:
ع��دم الرف��ق ،واهلل ٌ 
رفيق ُّ
أول شؤم المرأة كثرة صداقها”(((.

 .5وظائف الزواج:

ش��ك فيه َّ
الذي ال َّ
أن الزواج يعترب مدخلاً لتش��كيل األسرة التي تعترب

بوظائف
أكث��ر النُّظ��م االجتماعي��ة محوري ًة بالنس��بة للمجتمع ،وهو يق��وم
َ
َ

عديدة ،س��واء بالنس��بة لألفراد ،أو بالنس��بة لبناء األس��رة ،أو بالنس��بة لبناء
ِ
بوظائف الزواج على مس��توى األف��راد ،فإننا نجد
المجتم��ع ،وفيما يتع َّلق

أن الزواج يس��اعدُ يف تحصين النفس بقضاء الغريزة والرغبة الحميمية بين
أي فس��اد يف المجتمع ،فتقنين
الزوجي��ن بطريقة مش��روعة ال يرت َّتب عليها ُّ

ِ
َف َس��ما ُه ُم َح َّمد بن ُم َع ِ
س��ماء بنت ُع َم ْيسَ :قا َلتَ :يا َر ُسول اهللَ ،ما سوء
او َية ،وللطرباين من َحديث َأ َ
ظهرها َو ُس��وء
منعها
انها)) ،قيلَ :ف َما س��وء الدَّ ا َّبة؟ َق َالَ (( :
الدَّ ار؟ َق َال(( :ضيق س��احتها وخبث ِج َير َ
َ
خلقها)) َوكِلاَ ُه َما َض ِعيف .ورويناه فِي
حمها َو ُسوء
َ
خلقها)) ،قيلَ :ف َما س��وء ا ْل َم ْر َأة؟ َق َال(( :عقم َر َ
َ
((
ِ
َان ا ْلفرس ضروبا َف ُه َو مشؤوم،
كتاب ا ْل َخيل للدمياطي من ر َوا َية َس��الم بن عبد اهلل ُم ْرس�لا :إِذا ك َ
َوجها فحنت إِ َلى الز َّْوج األول َف ِه َي مش��ؤومةَ ،وإِذا كَانَت
َوإِذا كَانَت ا ْل َم ْر َأة قد عرفت زوجا قبل ز َ
الدَّ ار بعيدَ ة من ا ْل َم ْس ِ
��جد لاَ يس��مع فِ َيها الأْ َ َذان َوالإْ ِ َق َامة َف ِه َي مشؤومة)) َوإِ ْسنَاده َض ِعيف» .تخريج
العراقي إلحياء علوم الدين (.)676 /1
((( فيض القدير للمناوي (.)157 /2
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قضاء الرغبة الجنس��ية لألفراد من قبل المجتمع ُيضفي عليها شرعية وبعدً ا

أخالق ًّيا ويفضي إلى تحقيق الس��كن لإلنس��ان ،ويف ذل��ك يقول اهلل تعالى:
ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ
َ ۡ َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ
{ومِن ءايتِهِۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل
َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َ َّ َ
َٰ َ َ
ٓأَليٰت ّل َِق ۡ
حة ۚ إِن يِف ذل ِك
��و ٖم َي َتفك ُرون} [الروم،]21 :
بينك��م مودة ور
ٖ
وهو ما يعني أن الرجل وزوجته يش��كالن بالزواج كيانًا واحدً ا متماس ًكا يف
مواجهة الحياة ،ومن ثم تزيد القدرة على مواجهة الصعاب واإلنجاز.

وتتحدَّ د الوظيفة الثانية يف أن الزواج يعترب المدخل لتش��كيل األس��رة

األب��وة واألمومة بالزواج،
عواطف
تنمو
ُ
َّ
قب��ل إنجاب األبن��اء ،وذلك حتى َ
انتظارا لمج��يء األبناء بحيث
وعلى أساس��ها تنمو مش��اعر الود والحن��ان
ً
تتم على
تصبح ه��ذه
ُ
الجوانب العاطفية والمش��اعرية هي المرجعي��ة التي ُّ

أساس��ها عملي��ة التنش��ئة االجتماعي��ة ،باإلضاف��ة إلى ذلك يلع��ب الزواج

ورا أساس�� ًّيا يف التجديد الذايت لطريف الزواج من خالل
وتش��كيل األس��رة َد ً

تخفي��ف التوت��ر ال��ذي قد يرتاكم على س��احة ش��خصية أي م��ن الطرفين،
مجرد
وذل��ك من خالل اإلفضاء إليه بمش��كالته ومتاعبه ،بحي��ث نجد أن َّ

حوار الطرفين حولها يخفف من وطأة هذه التوترات.

أما الوظيفة الثالثة للزواج فيأيت دورها على مستوى األسرة بعد إنجاب

دورا أساس�� ًّيا يف تأكيد قوة بناء األس��رة ،ومن روافد
األبن��اء الذي��ن يلعبون ً
هذا البناء قيام األبوين بعملية التنش��ئة االجتماعية لألبناء ،مما يساعدُ على

تأس��يس منطقة تفاعل مشرتكة ،حيث إن األبناء يشكلون عاد ًة الساحة التي
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ينمو يف نطاقها األبوان ويس��عون من خاللها يف الحياة وفق خربة مش�تركة،
توزيع األدوار َ
داخل األسرة والنجاح يف ذلك من شأنه
إلى جانب ذلك فإن
َ

تحمل مس��ؤولياهتما االجتماعية س��واء
أن
َ
يؤدي إلى تدريب األبوين على ُّ
ِ
الوظائف
داخل األس��رة أو خارجها يف مختلِف مج��االت المجتمع ،ومن
التي يؤديها الزواج بالنس��بة لألس��رة كذلك أنه يس��اعدُ على تش��كلها ومن
ث��م دعم قدرهتا على إنجاب األبناء الذين يدخل��ون عملية تبادل حيايت مع

اآلب��اء((( ،ففي مقابل أن اآلب��اء يقومون برعاية األبن��اء وتربيتهم ورعايتهم
كبارا يعتمدون على أنفس��هم؛ فإن
من كل الجوانب يف الصغر حتى يش��بوا ً
على األبناء ر َّد الدَّ ين األخالقي أو لنَ ُقل الجميل لآلباء حينما يصبح األبناء

مص��درا للنفع والخير بالنس��بة لألبوي��ن يف الحياة وبع��د الممات ،يف ذلك
ً
((
الر ُج َل َلت ُْر َف ُع َد َر َجتُ�� ُه فِي ا ْل َجن َِّة َف َي ُق ُ
ول:
يقول رس��ول اهلل  :إِ َّن َّ
استِ ْغ َف ِ
ار َو َل ِد َك َل َ
ك))((( .ويقول(( :إذا مات اإلنسان انقطع
َأنَّى َه َذا؟ َف ُي َق ُال :بِ ْ
عمله إال من ثالث)) أحدها(( :ولد صالح يدعو له))(((.

(1) Abott, P and Stanford, Women and Social Class, London, Tavistoc,
1987, P. 32.

اب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِ
��ن ،رقم  ،3660قال البوصيري يف
((( أخرج��ه ابن ماجه يف س��ننه ،كتاب األدبَ ،ب ُ
الزوائد :إسناده صحيح ورجاله ثقات.
ِ
ِ
الو ْقف ،رقم  ،1376قال أبو عيسى :هذا
اب في َ
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب األحكامَ ،ب ٌ
حديث حسن صحيح.
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وظائف عل��ى مس��توى المجتمع،
إل��ى جان��ب ذلك ي��ؤدي ال��زواج
َ

ُ
يحافظ على النوع اإلنس��اين ،ويعني الحفاظ
وتتم َّثل الوظيفة األولى يف أنه

على النوع اإلنس��اين َّ
أن األس��رة التي تش�� َّكلت بالزواج تعم��ل أولاً باتجاه
إنجاب األبناء الذين يقع على عاتقهم استمرار المجتمع بتعويضهم خسارة
المجتمع لكبار الس��ن الذين يخرجون م��ن المجتمع بالوفاة ،وهو ما يعني

أن األس��رة على هذا النحو تعمل على التعويض اإلنساين لضمان استمرار

النوع اإلنساين والمجتمع.

وتتم َّثل الوظيفة الثانية يف أن إنتاج األسرة للبشر -أعضاء المجتمع-

إنت��اج اجتماعي كذل��ك؛ بمعنى أنه يف
إنتاجا بيولوج ًّي��ا فقط ،ولكنه
لي��س ً
ٌ
أعق��اب ال��والدة البيولوجية لألبناء يصب��ح من المطل��وب والدهتم والدة
اجتماعية ،وهو ما يعني تنش��ئتهم وفق قيم المجتم��ع وعاداته وتقاليده(((،
حتى يستطيعوا أن يتفاعلوا مع اآلخرين من خالل شبكة عالقات اجتماعية

كثيفة لها أبعادها الرأسية واألفقية ،بما يساعد على تأكيد تماسك المجتمع.
باإلضافة إلى ذلك نجد أن الزواج يشكل األسرة التي تتو َّلى الحفاظ

على الرتاث الثقايف واالجتماعي وتنقله من جيل إلى الجيل الذي يليه ،فمن
خالل التنشئة االجتماعية تعمل األسرة على أن يستوعب األبناء منظومات

القي��م الديني��ة واألخالقي��ة واالجتماعي��ة للمجتمع ،وذلك حت��ى تحافظ
عل��ى الرتاث ح ًّيا يف نفوس األف��راد ،بل إننا نجد أن األف��راد يعيدون إنتاج
(1) Ibid, P.37.
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هذا التُّ��راث من خالل العمل وف��ق قيمه ومعايي��ره يف مختلف المجاالت
االجتماعية ،وعلى هذا النحو نجد أن األسرة تحافظ على تراث المجتمع،

إضاف ًة إلى أهنا تعمل على تجديده(((.

راب ًعا :معايير االختيار الزواجي:

ِ
معايير
وفق
ي َع��دُّ االختيار عملي ًة إرادي�� ًة تحديدي ًة لمفردة بين بدائ��ل َ

التوافق م��ع المواصفات الموضوعة أو األه��داف المرجوة ،وي َعدُّ الزواج

س��لوكًا هاد ًف��ا يخضع الختيار الفرد ،حيث إن حياة الفرد تش��كل سلس��لة
متواصل��ة م��ن االختي��ارات ،وم��ن ه��ذه االختي��ارات ال��زواج واصطفاء

شريك الحياة.

ويعتمد بناء أي كيان على أسس تشكل يف لبها معايير اختيار مفردات

ذل��ك الكيان ،وتكوين األس��رة باعتباره��ا كيانًا له مفرداته من ش��خصين،
يختار أحدهما اآلخر يف ضوء أسس معينة:

 .1معايير اختيار الزوجين كل منهما لآلخر:
اختيار كل من الزوج والزوجة يف الش��ريعة اإلسالمية يجب أن يكون

ُ
التفريط فيه
يجوز
مبن ًّيا أولاً على أس��اس الدين والخلق ،وهذا األساس ال
ُ
ٍ
غير مو َّف��ق وال يبارك اهلل فيه ،وهناك
بح��ال من األحوال ،وإال كان الزواج َ
ُ
التنازل عن بعضها يف
ومعايير أخرى ينبغي مراعاهتا ،ولكن يمك��ن
أس��س
ٌ
ُ
(1) Ibid, P.39.
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س��بيل الحص��ول على الدي��ن ،يقول األس��تاذ الدكتور أحمد عمر هاش��م:

وأسس ينهض عليها ،نذكر منها:
معايير
“اختيار كل من الزوجين لآلخر له
ٌ
ُ
ٍ
أ -التدين :يعترب الدين وما يوجه إليه من خلق حسن َ
وأهم
معيار
أول
َّ

ٍ
أس��اس من ُأس��س اختيار كل من الزوجين لآلخر ،فمراعاة الرجل للمرأة

ضروري؛ ألن ذات الدين والخلق هي التي
أمر
ٌّ
التي تكون ذات دين وخلق ٌ
ِ
زوجها عل��ى دينه ودنياه وآخرته ،وتصون ش��ر َفها وعفافها ،وتحفظ
ُتعي��ن َ
عل��ى زوجه��ا كرامته ،فيأم��ن معها ويس��كن إليها وتش��رق بينهم��ا المودة
والرحم��ة ،وقد أرش��د رس��ول اهلل صلوات اهلل وس�لامه عليه إل��ى مراعاة

الدي��ن ،وب َّي��ن أن مطال��ب الن��اس تلح على اختي��ار ذات المال والحس��ب
والجم��ال ،ويقدم��ون هذه األم��ور على أه��م المطالب كلها وه��و الدين،
موضح��ا أهمها وحا ًّثا عليه
فذكر رس��ول اهلل  تلك المطالب؛
ً

يف صيغ��ة األمر بالظفر والف��وز بمن تتصف به ،فعن أبي هريرة  عن
النبي  قال(( :تنكح المرأة ألربع :لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها،

تربت يداك))(((.
ولدينها،
فاظفر بذات الدين ْ
ْ

وكم��ا أن الدي��ن معي��ار وأس��اس يف اختي��ار الرج��ل لزوجت��ه،

فإن��ه كذل��ك بالنس��بة الختي��ار الم��رأة لزوجه��ا ،فع��ن أب��ي حات��م المزين
 ع��ن النب��ي  ق��ال(( :إذا جاءك��م م��ن ترض��ون ِدينَ��ه
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،برقم (.)5090
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وخلق��ه فأنكح��وه ،إال تفعل��وه تك��ن فتن��ة يف األرض وفس��اد)) ويف رواية:

((وفساد عريض))(((.

ِ
معايير اختيار كل من الزوجين لآلخر:
ب -الحس��ب واألصل :ومن

األصل والحسب ،فقد أمرنا اإلسالم بأن نتخ َّير لنُطفنا ،وأن نقصد األصل؛

ُ
معادن ،واش�ترط اإلم��ام الغزالي أن تكون الزوجة نس��يبة ،أي
ألن الن��اس

تك��ون من أهل بيت الدي��ن والصالح؛ ألهنا س�تربي بناهتا وبنيه��ا ،فإذا لم
تكن مؤدبة لم تحس��ن التأدي��ب والرتبية ،وكذلك الحال بالنس��بة للرجل،
ولق��د أوصى عثمان بن أب��ي العاص الثقفي أوالده يف تخي��ر النطف فقال:

“يا بني الناكح مغرتس ،فلينظر امرؤ حيث يضع غرس��ه ،والعرق الس��وء

قلما ينجب ،فتخيروا ولو بعد حين”((( ،كما س��ئل سيدنا عمر بن الخطاب
حق الول��د على أبيه؟ فأج��اب بقوله :أن ينتقي أمه ،ويحس��ن
 :م��ا ُّ

اسمه ،ويعلمه القرآن.

أثره يف تكوين األسرة الناشئة بعد ذلك ،حيث
ولألصل أو الحس��ب ُ

يرتع��رع األبناء وتنمو أخالقهم وعاداهتم يف ظالل الحياة التي نش��ؤوا فيها

وتربوا على آداهبا.

((( أخرج��ه الرتمذي يف س��ننه عن أبي هريرة  ،كتاب النكاح ،ب��اب ما جاء إذا جاءكم من
ترضون دينه فزوجوه ،برقم ( .)1085وقال :هذا حديث حسن.
((( انظ��ر :البي��ان والتَّبيي��ن ( ،)267 /3وهبج��ة المجال��س ( ،)34 /2ومحاض��رات األدب��اء
( ،)202 /2والتذكرة الحمدونية ( ،)384 /1وفيه(( :يضع نفسه)).
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ِ
المعايير التي قد يراعيها كثير من الناس رغبة الرجل
ج -المال :ومن

يف الزواج من امرأة غنية ،ورغبة المرأة يف الزواج من رجل غني ،وقد ينسى

أو يتناس��ى ٌّ
كل م��ن الطرفين قيمة الدين وأهميته يف بناء األس��رة ،وينظرون
إل��ى المال وح��ده ،بل ربما أخفت رغبته��م يف المال أش��ياء كثيرة كان من
معيارا لدى كثير
الواج��ب مراعاهتا ،وربما تزداد الرغبة يف الم��ال واعتباره
ً

من األس��ر يف هذه اآلونة األخيرة التي تباهى فيها الناس ،وغالوا يف األثاث
والرياش ،وتفاخروا بالمال ،وألهاهم التكاثر عن أصول االختيار الحقيقية

والمعايير المهمة ،والتي على رأسها الدين والخلق.

د -الجم��ال :ومن معايير اختي��ار كل من الزوجي��ن لآلخر الجمال،

ولك��ن يش�ترط أال يتعارض الجم��ال مع الدين ،ف��إذا تعارض ب��أن كانت
الجميل��ة ليس��ت ذات دي��ن وخلق ف�لا اعتدا َد هب��ذا الجم��ال ،ونالحظ يف

الحديث الذي قال فيه رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه(( :تنكح المرأة
تربت
ألرب��ع :لمالها ،ولحس��بها ،ولجمالها ،ولدينها؛
فاظفر ب��ذات الدين ْ
ْ

))(((
بكرا
ي��داك أنه اقتصر على هذه األم��ور دون غيرها؛ كأن تكون الزوجة ً

أو ولو ًدا أو ذكية ...ونحو ذلك؛ ألن هذه األمور التي ذكرت هي التي اعتاد
كثي��ر من الن��اس اعتيادها يف ال��زواج ،وطمعوا يف تحقيقه��ا وتقديمها على

غيره��ا ،فب َّين لهم رس��ول اهلل  ما ينبغي أن يظف��روا به يف قوله:

((
تربت يداك)).
فاظفر بذات الدين ْ
ْ

((( صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،برقم (.)5090
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مانع أن يجتمع معه المال أو غيره من
وم��ع هذا فإن مطلب الدي��ن ال َ

الجمال والحس��ب وغي��ر ذلك ،أما مراعاة المال وح��ده أو الجمال وحده
دون الدين فهذا ما هنى عنه َّ
وحذر منه رس��ول اهلل ؛ حيث قال:
ِ
((
وه َّن
تزو ُج ُ
حس��ن ُُه َّن أن ُي ْرد َي ُه َّن ،وال َّ
ال تزوجوا النس��اء لحس��نهن؛ فعسى ْ
ِ
ِ
وه َّن على الدين ،ولأَ َ َم ٌة
تزو ُج ُ
ألمواله َّن؛ فعسى أموا ُل ُه َّن أن ُت ْطغ َي ُه َّن ،ولكن َّ
جارية -سوداء ذات ِد ٍُ
أفضل))(((.
ين
هـ -األبكار :ومن معايير اختيار الزوجين زواج الرجل بالمرأة البكر

التي لم يسبق لها الزواج من قبل ،وقد ورد يف تفضيل األبكار على غيرهن

حدي��ث(( :عليكم باألبكار؛ فإنهن أ ْع َ
أفواها وأنت ُ
وأر َضى
َ��ق
��ذ ُب
ً
أرحاماْ ،
ً

أفواها ،أي :أطيب حدي ًثا وقولاً ،وأ ْنتَق
ذب
ً
باليس��ير))((( ،ومعنى كوهنن أ ْع َ
جاب��را
أرحا ًم��ا أي :أكث��ر أوال ًدا .وعندم��ا س��أل رس��ول اهلل 
ً
((
))
((
كرا أم
 :ه��ل تزوج��ت؟ فقال جابر :نعم يا رس��ول اهلل ،ق��ال :بِ ً
((
))
بكرا تالعبها وتالعبك؟))(((.
ثي ًبا؟ قال :بل ثي ًبا ،قال :فهلاَّ ً
ِ
ِ
و -الودود والولود :وم��ن معاييرِ
المرأة ودو ًدا
كون
اختيار الزوجين ُ

ُ
تحافظ
ذات الود
ولو ًدا ،وقد دعا اإلسالم إلى الزواج من الودود والولود؛ ألن َ
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب النكاح ،باب َت ْز ِويجِ َذ ِ
ات الدِّ ِ
ين ،رقم .1859
َ ُ
ِ
ِ
اب َت ْزويجِ ا َلأْ ْب َكار ،رقم .1861
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
ِ
��اب َت ْز ِويجِ ال َّث ِّي َبات ،رق��م  ،5079وأخرجه
((( أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
استِ ْح َب ِ
اب نِ َكاحِ ا ْلبِ ْك ِر ،رقم .715
مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
اب ْ
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على العش��رة واأللفة واس��تبقاء المو َّدة ،وألن الولود يتح َّقق معها الغاية من
الزواج بالسكن واالستقرار واإلنجاب والحفاظ على النوع اإلنساين.
ولقد جاء ٌ
عقيما،
رجل إلى رسول اهلل  وقد خطب امرأ ًة ً

أصب��ت امرأ ًة ذات حس��ب ومنصب ،إال
فقال للرس��ول  :إين
ُ

أهن��ا ال تل��د ،أفأتزوجها؟ فنهاه ،ثم أت��اه الثانية فنهاه ،ثم أت��اه الثالثة ،فقال:

مكاثر بكم))(((.
تزوجوا الودود الولود؛ فإين
(( َّ
ٌ

ويمكن معرفة كوهنا ودو ًدا بسؤال من خالطوها وعاشروها عن قرب،

كم��ا يمكن معرفة كون البكر ولو ًدا بأقارهبا ،وما يطلب من هذه األوصاف
أيضا يف الرجل؛ فيختار أهل المرأة البنتهم الرجل
وغيرها يف المرأة يطلب ً

الذي يكون على خل��ق فاضل ،ويكون ودو ًدا ومنج ًبا غير عقيم ،فلئن كان
خطاب الشارع للرجل؛ فإن النساء شقائق الرجال يف التشريع.

ز -العقل :ومن معايير اختيار كل من الزوجين لآلخر العقل ،فيختار

الرج��ل والم��رأة صاحب العقل ،فيبتع��د الرجل عن الم��رأة الحمقاء؛ ألن

ذات العقل تقوم العش��رة معها ،وتس��عد الحياة هبا ،وطبع المرأة ينتقل إلى
أبنائه��ا ،ف��إن كانت ذات عقل ونباه��ة وذكاء تصرف��ت يف حياهتا من منطق

عقله��ا ،وكان له��ذا التصرف ص��داه وأثره على األبن��اء ،وإن كانت حمقاء
كان العك��س ،وق��د قي��ل :اجتنب الحمقاء؛ ف��إن ولدها ضي��اع ،وصحبتها
بالء .وكذلك الحال عند اختيار الزوج.

((( أخرج��ه أبو داود يف س��ننه ،كتاب النكاح ،ب��اب النَّه ِي َعن َت ْز ِويجِ من َلم يلِدْ مِن النِّس ِ
��اء ،رقم
ْ
َ ُ ْ
َ ْ ْ َ
َ َ
ِ
 ،2050وأخرجه النسائي يف سننه ،كتاب النكاح ،كَر ِ
ِ
اه َي ُة َت ْزويجِ ا ْل َعق ِ
يم ،رقم .3227
َ
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ِ
ِ
اختيار ٍّ
كل من الزوجين لآلخر أن تكون
معايير
ح -االغت��راب :ومن

غي��ر ذات قرابة قريبةَّ ،
أنجب ،ولهذا
غير القريبة يكون ولدُ ه��ا
َ
ف��إن َ
الم��رأ ُة َ
يقال :اغرتبوا ال تضووا ،أي تزوجوا المرأة البعيدة التي ليس��ت ذات قرابة

منكم؛ كيال يضعف األبناء.

ق��ال ابن قدامة“ :وألن��ه ال تؤم ُن الع��داو ُة يف الن��كاح ،وإفضاؤه إلى

الط�لاق ،فإذا كان يف قرابته أفضى إلى قطيعة الرح��م المأمور بصلتها”(((.
يتعرض لبعض
غير سليم البدن؛ فقد َّ
وذات القرابة القريبة قد يأيت الولد منها َ
العاه��ات الوراثية ،وقد جاء يف عل��م الوراثة ما يفيد مجيء الولد ضعي ًفا يف
جسده ويف ذكائه إذا كان الزواج من ذات قرابة قريبة.

 -2معايير متبادلة لالختيار الزواجي:
إن لعملي��ة االختيار الزواجي مجموع�� ًة من االعتبارات التي قد تتأثر

بقي��م المجتمع ونظم��ه وعاداته ،وتتحك��م يف طريقة االختي��ار ،وفيما يلي
بعض هذه االعتبارات:

أ-التوافق يف العمر:

وهو تناس��ب س��ن الزوجين بالش��كل الذي يتوافق مع قدرهتما على

الحياة الزوجية من الناحية الفس��يولوجية والنفسية واالجتماعية ،ويالحظ

كثيرا عما كان عليه يف
أن معيار التوافق يف الس��ن بين الزوجين ق��د يختلف ً
((( المغني البن قدامة (.)109 /7
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الماض��ي“ ،فالف��رق الكبير بين الزوج والزوجة بالنس��بة للعمر يف الماضي

يمنع من
كان مقبولاً ولم يكن مثل ذلك الفرق ُ
يعيق الزواج ،فليس هناك ما ُ
أن يكرب الزوج زوجته بعش��رين عا ًما مث�ًل�اً  ،غير أن الفارق اآلن بدأ يتق َّلص
تدريج ًّي��ا عم��ا كان عليه ،وأصب��ح من الضروري أال يزي��د عمر الزوج عن

الزوجة أكثر من عشر سنوات”(((.

لك��ن يف بعض الحاالت قد َّ
تتدخل مجموعة من العوام ِل التي تؤدي

فيت��م التغاضي عن الفرق
إل��ى التباين واالختالف يف الس��ن بين الزوجين،
ُّ
الكبير بينهما بالرغم من انتش��ار الوعي والحرية الشخصية يف المجتمعات

المعاصرة بما فيها المجتمعات العربية(((.

الواق��ع االقتص��ادي تأثيراتِ��ه عل��ى
يف��رض
ويف كثي��ر م��ن األحي��ان
ُ
ُ

الش��باب من الجنسين على حدٍّ س��واء ،فيصبح الفرق الواسع يف السن بين
يلعب الدَّ ور
البح ُث عن المصلحة الش��خصية
ُ
غير مه��م ،ويبقى ْ
الزوجي��ن َ

األكرب يف حاالت كثيرة ،وتتالش��ى أهمي ُة التكافؤ العمري بين الزوجين يف
داخل العائلة الواحدة ،وعندم��ا يقرتب ٌّ
حال��ة الزواج َ
كل منهما من مرحلة

الش��يخوخة ،فالمرأة التي بلغت خمسين عا ًما ال تجد غضاض ًة يف االرتباط
((( محمد صفوت األخرس ،تركيب العائلة العربية ووظائفها ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة،
1976م ،ص.176

(2) Barrington, A, Marriage and Family Formation Among The White
and Ethnic Minority Population In Britain, Mecmillan, London, 1994,
P. 76.
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برجل يبلغ من العمر خمس ًة وستين عا ًما ،بينما الفتاة التي بلغت تسعة عشر

كثيرا يف ال��زواج من رج ٍل يبلغ من العمر أربع�� ًة وثالثين عا ًما،
عا ًم��ا ترت َّدد ً
فارق السن يف الحالتين خمسة عشر عا ًما ،إال َّ
أن َ
فرغم َّ
أن المرحلة العمرية

للزوج��ة يف الحالة الثانية تختلف تما ًما عن المرحلة العمرية للزوج ،وهذا

م��ا يثي��ر االع�تراض أو التح ُّفظ ،والم��رأة بوجه ع��ام بعد أن تتخ َّطى س��ن

كثيرا بفارق السن بينها وبين الرجل(((.
األربعين ال تعبأ ً

ب-التكافؤ يف المكانة االجتماعية:
ِ
الزوجان متواف َق ْين من حيث الطبقة االجتماعية التي
ويعني أن يكون
ينتميان إليها ،إضاف ًة إلى التناسب يف المستوى الثقايف والتعليمي ،فحاالت

ال��زواج الت��ي كانت تت��م يف الماض��ي غال ًبا م��ا يتغاضى فيه��ا الطرفان عن
ِ
الفوارق الكبيرة يف المستوى التعليمي ،حيث نالحظ نسبا هامة من الرجال
الذين يرتبطون بنس��اء أميات أو ذوات مس��توى ابتدائي بحكم نمط الزواج
الداخلي المفروض عليهم آنذاك ،لكن مع التغير الواسع والمتسارع الذي

تعرفه المجتمعات اليوم بات كل من الرجل والمرأة مهتما باختيار ش��ريك
الحياة الذي يتوافق مع مستواهم التعليمي(((.

((( حس��ين عب��د الحمي��د رش��وان ،األس��رة والمجتم��ع ،مص��ر ،مؤسس��ة ش��باب الجامع��ة،
2003م ،ص.70

(2) Ibid, P, 83.
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غي��ر أن التكاف��ؤ يف المكان��ة االجتماعية قد يتأثر بعدي��د من العوام ِل

والمتغيرات التي تقلل من أهميته لدى الكثير من األسر كعامل السن مثال،

“فالرجل عندما يتقدَّ م يف الس��ن ويرغب يف االقرتان بزوجة ش��ابة ،عاد ًة ما

يتغاض��ى عن ضرورة أن تكون من أس��رة تتكاف��أ اجتماع ًّي��ا واقتصاد ًّيا مع

أسرته ،وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المتقدمة يف السن إذا ما صادفت شا ًّبا
يواف��ق على الزواج منها ،ويميل كثي��ر من الرجال إلى الزواج بمن هن أقل

تعليما ودخلاً وذكا ًء ،فهذا يحقق له��م تما ًما الهيمنة على زوجاهتم،
منه��م
ً
ويضمن لهم تبعية الزوجة وعدم تمردها”(((.

َ
االرتب��اط بالمرأة الت��ي تتفوق عليه
ويف المقاب��ل فإن الرجل يخش��ى

يف المس��توى التعليم��ي ،أو تعل��وه يف المكانة االقتصادية؛ لما يش��كله هذا

خاصة إذا كانت تشارك يف توفير
قوة واستقاللية بالنسبة للمرأةَّ ،
الوضع من َّ
ِ
حدوث
متطلبات الحياة العائلية ،لذلك تراعي الكثير من األسر العربية عد َم
تصاد ٍم بين الزوجين نتيجة الفوارق االجتماعية واالقتصادية ،وذلك بوضع
هذه االعتبارات يف الحسبان عند الرغبة يف إتمام زواج األبناء(((.

ج-األساس االقتصادي والقدرة على تحمل أعباء الزواج:

التوجه يف االختيار للزواج ،والقدرة
تشكل األبعاد االقتصادية أساس
ُّ

على تحمل مس��ؤوليات ال��زواج وأعبائه من النفقة ،وتس��يير أمور المنزل،
ِ
مختلف النواحي.
بتحمل أعباء األسرة يف
وغيرها من أمور تتع َّلق
ُّ
((( حسين عبد الحميد رشوان ،مرجع سابق ،ص.71
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ولقد جاء عن رس��ول اهلل  قوله(( :يا معش��ر الشباب ،من

اس��تطاع منكم الباءة فليت��زوج… ))((( .فمن يعجز عن اإلنفاق على نفس��ه

وأهله قد ُيض ِّيع من َيعول ،و ُيعرض نفسه وأهله أللم الحاجة وذل السؤال،
فال بدَّ من وجوب توفير الدخل المناسب بما يسمح ألفراد األسرة بإشباع
حاجاهتم األساسية من مأكل وملبس ومسكن.

كثيرا من المشكالت األسرية والخالفات الزوجية
ومن المالحظ أن ً

ُ
ترتبط بعجز األسرة المادي عن تلبية احتياجاهتا
التي هتدد الكيان األس��ري

دورا أساس�� ًّيا يف مسيرة
المعيش��ية ،ويرى البعض أن الموارد المالية تلعب ً
واس��تمرارا ،وأن��ه إذا أمك��ن القضاء على
واس��تقرارا
ذل��ك الكيان إنش��ا ًء
ً
ً

ُ
الحفاظ على األس��رة خاصة والمجتمع
الفقر والتخ ُّلص من البطالة أمكن

بصفة عامة(((.

ُ
الكفيل
ومن المتعارف عليه يف المجتمعات اإلسالمية أن الرجل هو

باإلنفاق على األس��رة بموجب القوامة ،لكن مع تغ ُّير الظروف االقتصادية
اع
��و ِل النَّبِ ِّي َ (( :م ِن ْاس�� َت َط َ
اب َق ْ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب الن��كاحَ ،ب ُ
ِمنْكُ��م الباء َة َف ْلي َتزَوج ،لأِ َ َّنه َأغ ُّ ِ
ِ
��ن لِ ْل َف ْرجِ )) َو َه ْل َيت ََز َّو ُج َم ْن َ
ال َأ َر َب َل ُه في النِّ َكاحِ ،
َض ل ْل َب َصرِ َو َأ ْح َص ُ
ُ َ َ َ َّ ْ
ُ
ِ
اب َم ْن َل ْم َي ْستَط ِع ال َبا َء َة َف ْل َي ُص ْم ،رقم  ،5066وأخرجه مسلم يف صحيحه،
رقم  ،5065وكذلكَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
اب النِّ َكاحِ لِم ْن َتا َق ْت َن ْفس�� ُه إِ َل ْيهَ ،و َو َجدَ م َؤ َن ُهَ ،و ْاشت َغ ِ
اس��تِ ْح َب ِ
الص ْومِ،
ال َم ْن َع َج َز َع ِن ا ْل ُم َؤن بِ َّ
َب ُ
ُ
ُ
َ
اب ْ
كتاب النكاح ،رقم .1400
((( زكريا الش��ربيني ويس��رية صادق ،تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملة ومواجهة مشكالته،
القاهرة ،دار الفكر العربي ،2001 ،ص.93
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ُ
تش��ارك الرجل يف
له��ذه المجتمعات وارتف��اع األس��عار ،أصبحت المرأة
اإلنفاق األسري ،أو على أقل تقدير تدبير موارد األسرة االقتصادية.
د -الكفاءة يف الزواج:

ِ
معايير االختيار
نظما محكم ًة راعى فيها التكافؤ يف
لقد س�� َّن اإلسالم ً

يمنع االندف��اع والتهور يف االختي��ار ،كذلك يمنع
الزواج��ي ،وذل��ك حتى َ
االختيار القائم على أسباب وقتية سريعة الزوال ،ومع زوالها يكون انحالل

معيارا رئيس ًّيا
الحياة الزوجية ،ولقد نظر اإلسالم إلى معيار الكفاءة باعتباره
ً

ينبغي مراعاته عند االختيار.

ومم��ا هو معلو ٌم أن انتظا َم مصالحِ الحياة بين الزوجين ال يكون عاد ًة
يت��زوج األكفاء بعضهم من بعض،
إال إذا كان هن��اك تكاف��ؤ بينهما ،فإذا لم
َّ
ِ
ُّ
ُ
روابط
وتخت��ل
تس��تم َّر الرابطة الزوجي��ة ،بل تتف�� َّكك الم��و َّدة بينهما،
ل��م
المصاه��رة أو تضعف ،وال تتحقق بذل��ك أهداف الزواج االجتماعية ،وال
الثمرات المقصودة منه.

ويقص��د بالكفاءة يف اإلس�لام مس��اواة ح��ال الرجل لح��ال المرأة يف

عدة نواحٍ أو وجوه أو خصال ،ولقد حدَّ دها اإلس�لام من جانب الرجل يف
كفاءة الدين ،فليس الفاس��ق كف ًئا للعفيفة الصالحة ،كذلك كفاءة النس��ب،
فال يك��ون العجمي كف ًئ��ا للعربية ،وال غير المنتس��ب للعلم��اء والصلحاء
أيضا كفاءة الحرفة؛ فصاحب
والمشهورين بالتقوى لمن هي منتسبة إليهمً ،
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الحرف��ة الدنيئة ليس كف ًئا ِ
البنة التاجر أو العالم مثلاً  ،كذلك كفاءة الحرية؛

فالعبد ال يكون كف ًئا للمرأة الحرة ،وكفاءة المال التي تلزم الرجل أن يكون

ُ
الرجل قري ًبا
ق��ادرا على مهر امرأته ونفقتها ،وكف��اءة الغنى ،وهي أن يكون
ً
من المرأة يف ثروهتا(((.

ومن مؤشرات معايير اختيار الزوجة أن تكون ولو ًدا؛ حيث إن التكاثر

يحقق الغرض األس��مى من الزواج ،والمتمثل يف استمرار النوع
يف النس��ل
ُ
البش��ري ،ودوام عمارة اإلنسان لألرض ،والتي هي من الغايات األساسية

التي خلقه اهلل تعالى من أجلها(((.

وضع مؤش��رات أخرى ُت َعدُّ من وجهة نظرهم
وقد اجتهد العلماء يف ْ
ٍ
أهمي��ة يف تحقيق الكفاءة عند الزواج ،ومن بينها أن يكون الزوج على
ذات
َ

ش��يء من الجمال النس��بي؛ بمعن��ى أال يكون فيه عيب منف��ر يجعل المرأة
ٍ
خ��ال من هذا العيب،
زوج
ال
تح��س معه بالس��عادة ،وتتمنَّ��ى أن يكون لها ٌ
ُّ
والنف��س بطبيعته��ا تتط َّل��ع إلى الجم��ال وتتلمس��ه يف كل ش��يء ،وهو من
عوام ِل دوا ِم األُلفة وتمام الصحبة ،والنس��وة يرغب��ن فيه ويبحثن عنه ،كما
أيضا أن تكون الم��رأة جميلة نو ًعا ،والجمال أمر نس��بي يختلف
يس��تحب ً

باخت�لاف األنظار والميول ،فلكل فرد أن يقدر من الجمال ما يش��اء ،وهو

((( انظ��ر تفصي��ل ذل��ك واختالف��ات الفقه��اء يف اعتب��ار بع��ض وج��وه الكف��اءة دون البعض يف
«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( 271 /34وما بعدها).
((( عطية صقر ،موس��وعة األس��رة تحت رعاية اإلسالم ،مراحل تكوين األس��رة ،الجزء األول،
القاهرة :مكتبة وهبة ،2003 ،ص.215 -200
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مر َّغب فيه ش��ر ًعا ،والمقصد من ورائ��ه أن يحصل التحصن وتقوى ِ
الع َّفة،
ُّ
َ
جم��ال المرأة فينظر إلى
يتزوج أن يتعرف
ولهذا أباح الش��رع لم��ن أراد أن َّ

وجهها ،فلقد جاء عن رس��ول اهلل (( :انظر إليها؛ فإنه أحرى أن

يؤدم بينكما))(((.

ولق��د أك��د الفقهاء فكرة حرية اختي��ار المرأة البالغة العاقلة لش��ريك

حياهت��ا الذي تري��ده على أن يش�ترك معها ول ُّيها بالمش��ورة وال��رأي فيمن

زوجا ال
تخت��اره ،ولكن ليس له أن يجربَها على زوج معين ،وإن اختار هو ً
زوجا ولم ْير َض ول ُّيها به
يت��م زواجها به إال برضاها ،وإذا اختارت الم��رأة ً

األمر إلى القاضي ليتولى عقدَ زواجها
من غير س��بب ش��رعي ،لها أن َ
ترفع َ

فقرر
م��ع من اختارت��ه ً
زوجا ،بل لقد ذهب أب��و حنيفة إلى أ ْب َعدَ م��ن ذلك؛ َّ
أن للمرأة أن تزوج نفس��ها متى ش��اءت بشرط أال تتزوج إال بكفء ،وليس
لوليها االعرتاض إال عند عدم الكفاءة.

َ
َ
يحاف��ظ على حق
الحقوق حتى
وق��د أعطى اإلس�لام األولياء ه��ذه
األولي��اء يف أال ُت ِ
ع��ارا هبم ،فأش��رك األولياء معها يف
لح َ
��ق المرأ ُة بزواجها ً
الح��ق يف االعرتاض
اختياره��ا م��ن غير إرهاق وال اس��تبداد هبا ،وأعطاهم
َّ
((( أخرجه الرتمذي يف س��ننهَ ،أبواب النِّ َكاحِ عن رس ِ ِ
اب َما َجا َء فِي النَّ َظ ِر
��ول اهلل َ ،ب ُ
َْ ُ
َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اح ُة النَّ َظ ِر َق ْب َل الت َّْزويجِ ،
الم ْخ ُطو َبة ،رقم  ،1087وأخرجه النس��ائي يف س��ننه ،كتَاب النِّ َكاحِ  ،إِ َب َ
إِ َلى َ
ِ
ِ
اب النَّ َظ ِر إِ َلى ا ْل َم ْر َأة إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َيت ََز َّو َج َها،
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
رقم  ،3235وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،كت ُ
رقم .1865
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ُّ
التدخل إن
عن��د ع��دم الكفاءة ،واحتاط لألم��ر وجعل للقاضي س��لطانًا يف

تجاوزوا حدودهم(((.

ولقد أكد جميع الفقهاء أن الدين ي َعدُّ المعيار األساس��ي الذي ينبغي

مراعا ُته عند اإلقدام على االختيار ،وبنا ًء عليه تتحقق الكفاءة ،وأن الكفاءة
تش�ترط يف جان��ب الرجل دون الم��رأة ،وذلك مراعاة لع��دم إلحاق األذى

والضرر هبا أو بأسرهتا.

هـ-حسن الخلق للزوج والزوجة:

جع��ل كثير من العلم��اء والمربين ُحس��ن اختيار ال��زوج لزوجته من

حق��وق األوالد على أبيه��م -وهو كذلك يف حق الزوج��ة -ألن نتائج هذا
س��تظهر على األوالد بال ريب؛ إذ إن َ
حال ال��زوج أو الزوجة من
االختي��ار
ُ
حيث الدين واألخالق والس��لوك س��ينعكس على أبنائه��م ،وال ينتبه لمثل
ِ
للعواقب.
هذا األمر إال الموفقون الذين منحهم اهلل ُبعدَ النظر والتن ُّبه
ومما هو مش��اهد أن المسلم العارف بدينه ،الملتزم بأوامره ونواهيه،

المتخلق بأخالقه ،المتأدب بآدابه وتعاليمه ،يحفظ نفس��ه وأهله ويصوهنم

عن الشبهات ،ويراقب اهلل فيهم ويتقيه يف سائر أعماله ،كما أن هذا المؤمن

إذا أحب زوجته أكرمها ،وإن كرهها لم يظلمها؛ ألنه ملتزم بكتاب اهلل الذي
َ ۡ َ ُ
اكۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو ت َ رۡس ُ
يحۢ بِإ ِ ۡح َ ٰ
س ٖن} [البقرة ،]229 :كما أنه يعلم
ٍ
قال{ :فإِمس ِ
ِ

((( عل��ي عب��د الواحد ،حقوق اإلنس��ان يف اإلس�لام ،القاهرة ،الطبعة الخامس��ة ،دار هنضة مصر
للطبع والنشر ،1979 ،ص.107 -105
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أن امرأته بش��ر وليس��ت معصومةً ،فيقدر أن يتوقع منها بعض ما ال يعجبه،

فيتحمل ذلك.

ٍ
إن اختيار الزوج المناس��ب ه��و ُ
خطوة من الخطوات الصحيحة
أول

لحي��اة زوجية س��عيدة ،فعاد ًة ما يتق��دَّ م للفتاة عد ٌد من الش��باب الخاطبين،
تخت��ار م��ن بينه��م َمن تعتق��د أنه األنس��ب لها طالم��ا أمكنها ذل��ك ،وخير
م��ن تخت��اره ه��و م��ا أش��ار إلي��ه رس��ول اهلل  حي��ن ق��ال(( :إذا
جاءك��م من ترضون ِدين��ه وخلقه فزوجوه ،إال تفعل��وا تكن فتنة يف األرض
وفساد كبير))(((.

والحياة بتجارهبا الواس��عة الت��ي نراها أمام أعيننا يوم ًّي��ا أثبتت أهمي َة

عام�� ِل الدين واألخ�لاق يف اختيار الزوجة للزوج وال��زوج للزوجة؛ إذ إن
ُ
يحافظ على زوجته ويحسن معاملتها وال يظلمها،
صاحب الدِّ ين والخلق
َ
وهناك َم َث ٌل شائع معروف يف بعض البلدان يقول :من يخشى اهلل ال ُيخشى
من��ه .أو بم��ا معناه ،فالدين ما كان يف ش��يء إال زانه ،وما نزع من ش��يء إال

ش��انه ،وهو أمر تستقيم معه معظم األمور الحياتية ،وقد قال :
(( َخ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم لأِ َ ْه ِل ِهَ ،و َأنَا َخ ْي ُرك ُْم لأِ َ ْه ِلي))(((.
((( أخرج��ه الرتمذي يف س��ننه عن أبي هريرة  ،كتاب النكاح ،ب��اب ما جاء إذا جاءكم من
ترضون دينه فزوجوه ،برقم ( .)1085وقال :هذا حديث حسن.
ب عن رس ِ ِ
ِ
ِ
اب في َف ْض ِل َأ ْز َواجِ
��ول اهلل َ ،ب ٌ
((( أخرجه الرتمذي يف س��ننهَ ،أ ْب َو ُ
اب ا ْل َمنَاق ِ َ ْ َ ُ
اش��رةِ
ِ
اب ُح ْس ِ
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
النَّبِ ِّي  ،رقم  ،3895وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه ،كت ُ
��ن ُم َع َ َ
النِّس ِ
ِ
اء ،رقم  ،1977قال أبو عيسىَ :ه َذا َح ِد ٌ
يح.
يث َح َس ٌن َصح ٌ
َ
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تس��مع منه
يؤذي زوجته ،ولن
والرج��ل إذا كان حس��ن الخل��ق ،فلن
َ
َ

لف ًظا بذي ًئا يؤذي س��معها ،وال كلمة رديئة تخدش حياءها ،وال س�� ًّبا مقذ ًعا
زوج سعيد
يجرح كربياءها ويهين كرامتها ،وألجل أهمية التدين يف الزوج َّ

بن المسيب بنتَه إلى رجل تقي؛ ألن التقي إن أحبها أكرمها ،وإن أبغضها لم
يظلمها ،وزواج هذا شأنه يديم الصلة ويوثق العروة ويريح النفس ،ويكون

ول��ي أمر الفتاة قد وصل رحمها حيث وضعها هذا الوضع الكريم مصدا ًقا
لقول الشعبي :من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها(((.

ِ
ش��ك فيه َّ
ومما ال َّ
مظاهر التد ُّين ،ويقصد
مظهر من
أن ُحس��ن الخلق
ٌ

به دماثة أخالقه وس��ماحته ،ول ْطف عشرته لينسي زوجته غربتها ،وليكون
ِ
لمواطن الذلة والهوان ،فيجنبها نفسه وزوجته وبيته ،والرحمة
متفطنًا يق ًظا

م��ن أهم آثار حس��ن الخلق ،فال بدَّ للمرأة من زوجٍ
يرح��م ض ْع َفها ،ويجرب
ُ

كس��رها ،ويفرح هبا ويش��كرها ،ويكافئها إن أحسنت ،ويصفح عنها ويغفر

رت ،فالمرأة الصالحة تنصلح بالكلمة الطيبة دون غيرها.
قص ْ
لها إن َّ

ِ
مظاهر ُحس��ن الخلق يف الزوج أال يغرر بزوجته ،فصاحب
ومن أهم

الخلق لن يخفي عي ًبا يف نفسه ،ولن يتظاهر أمامها بما ليس فيه.

كم��ا تؤك��د األحاديث النبوي��ة اختيار المرأة حس��نة المنب��ت كريمة

األصل ،فقد نصح رس��ول اهلل  باالبتعاد عن النس��اء الالئي ال
((( أخرجه البيهقي يف ش��عب اإليمان ،باب حقوق األوالد واألهلين ،رقم  ،8334وأخرجه أبو
نعيم األصفهاين يف حلية األولياء (.)314 /4
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َّ
وحث على ضرورة اختيار كريمة األصل التي تنبت
ينبتن يف منبت حس��ن،

َ
تفع��ل نقيصة من النقائ��ص ،وهي إذا لم
يف منبت حس��ن ،تس��تحي معه أن
تبتعد عما يشينها بوازع من الدين ،ابتعدت عنه بوازع شرف األصل وحسن

المنب��ت ،ولقد ج��اء عن رس��ول اهلل  قوله(( :إياك��م وخضراء

الدِّ من ،فقيل :ما خضراء الدِّ من؟ قال :المرأ ُة الحسناء يف المنبت السوء))(((.
وم��ن المعلوم أنه بعد إتمام الزواج تنتقل المرأة من رئاس��ة أبيها إلى

رئاس��ة زوجها ،وإنما تتمثل رئاس��ة الرجل على زوجته يف اإلسالم يف حقه

يف تدبير سياس��ة البي��ت يف تعاون مع الم��رأة ،ويف أن تطيعه زوجته يف دائرة

المعقول والمعروف ،وقد فرض اإلسالم عليه يف مقابل ذلك عدَّ ة واجبات،
فأوجب عليه اإلنفاق على األس��رة وصيان��ة أفرادها ورعاية حقوقهم ،كما
أوج��ب عليه العدالة والمعاملة بالحس��نى والرفق يف عالج مش��اكل الحياة

الزوجي��ة ،وأخ��ذ األمر بيس��ر وه��وادة ،وأن يق��وم المعوج يف رف��ق ولين،
وللمرأة حقوق يف نظر اإلس�لام مثل م��ا عليها من واجبات ،والرجل مثلها
عليه من الواجبات يف اإلسالم بمقدار ما له من حقوق ،وحتى الدرجة التي

منحها اهلل له على المرأة وجعل له الرعاية على األس��رة بس��ببها ليست ح ًّقا
خالصا من الواجبات.
ً

��را َء الدِّ َم ِ
ور َوا ُه
��ن ،رق��م َ ،957
((( أخرج��ه الش��هاب القضاع��ي يف مس��نده ،ب��اب :إِ َّياك ُْم َو َخ ْض َ
الدَّ َار ُق ْطن ِ ُّي فِي الأْ َ ْف َراد ،والرامهرمزي فِي الأْ َ ْم َثال من َح ِديث أبي سعيد ا ْل ُخدْ ِريَ ،ق َال الدارقطني:
تفرد بِ ِه ا ْل َواقِ ِد ُّيَ ،و ُه َو َض ِعيف .انظر :تخريج العراقي على إحياء علوم الدين (.)479/1
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وقد اتفق المفهوم االجتماعي مع المفهوم اإلسالمي يف اعتبار وجود

معايي��ر محددة لل��زواج ،وأهمها الكفاءة الت��ي تعدُّ ش��ر ًطا ضرور ًّيا ينبغي
َ
يلحق هبا
مراعات��ه عن��د الزواج،
وخاصة بالنس��بة للم��رأة ،وذلك حت��ى ال َ
َّ
األذى والضرر من جراء الزواج غير المتكافئ ،ومع ذلك حرص اإلس�لام

عل��ى إعطاء الم��رأة البالغة العاقلة الحرية الكاملة يف اختيار ش��ريك حياهتا

دون إجبار من وليها.

معايير االختيار يف الزواج ما
وبالنظ��ر إلى الواقع االجتماعي نجد أن
َ

زالت مطلب كثير من األسر التي يقدم شباهبا على الزواج ،وإن كان الوضع

ب��دأ يتغير تدريج ًّي��ا نتيج ًة لغلبة الما َّدة على حياتنا ،وم��ن ثم فإنه عند إقدام
ِ
معايير الكفاءة التي
الش��اب على اختيار الزوجة فقد يتغاضى ع��ن كثير من
حددهتا الش��ريعة اإلس�لامية ،ويحصر الكفاءة َ
داخل معيار واحد ،أال وهو

المال ،فقد طغى المعيار المادي كمعيار أساسي يفضله بعض الشباب عند
اإلقدام على اختيار الزوج��ة ،فيفضل هؤالء البعض الزواج من الفتاة التي
يمكنها مساندته يف نفقات المعيشة ،وذلك من خالل ما تملكه من عقارات
ٍ
تحصل عليه من ٍ
ُ
راتب إذا كانت تعمل ،كما يلجأ
أراض ،أو من خالل ما
أو

بعض الشباب إلى الزواج ممن تكربهم سنًّا وخاصة من األجنبيات؛ وذلك
ُ
ألهن��ن يمتلكن المال الذي س��وف ييس��ر لهم الكثير من األمور ،متناس��ين
بذل��ك كفاءة الدين التي أكدها اإلس�لام ،فالدين عقي��دة تبعث المرأة على
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الخ��وف م��ن اهلل ،فال تف��رط يف واجباهتا نحوه ،وتص��ون عرضها ،وتحفظ
شرف زوجها.

معايي��ر االختيار الزواج��ي باختالف الش��رائح؛ فرتكز
كما تختل��ف
ُ

الشرائح الدنيا والوسطى والسياق الريفي على أن تكون المرأة متقن ًة ألداء
ُ

األعم��ال المنزلي��ة ،وأن تكون قوية البني��ة ،وأن يعرف ع��ن أخواهتا وأمها
الخصوبة واإلنجاب ،أما الش��ريحة المتوس��طة والعليا س��واء يف الريف أو
ِ
بمعايير التعليم والعمل.
الحضر فإهنا هتتم
وال يزال الشاب أو الشابة يف هذه الشرائح ال يقدمان على الزواج إال

بعد موافقة والديهما الصريحة ،ويف كثير من األحيان ُيس�� ِّلمون باختيارهما
إرضاء لهما وحتى ال يخرجا على طاعتهما ،وهذه السمات مميزة لألسرة

العربي��ة التي ال زالت تحكمه��ا تقاليدُ ثقافية مختلفة عن تلك الموجودة يف

المجتمعات الغربية.

وعمو ًم��اَّ ،
ف��إن ال��زواج يف الوقت الحال��ي ال يحدث دون أن تس��بقه

التعرف على الش��خص الذي
فرت ٌة من التعارف تتيح لكل من الفتى والفتاة ُّ

َ
ش��ريك المس��تقبل ،وإن اختلف أس��لوب هذا التعارف تب ًعا
س��وف يصبح
ِ
ينتميان إليه��ا ،ويمكن القول :إن��ه نتيجة للحرية
للطبق��ة االجتماعي��ة التي
والتحرر النس��بي من
الت��ي حصل��ت عليه��ا الم��رأة يف العص��ر الحدي��ث،
ُّ

س��لطة األبوي��ن ،أصبح مقدار الوقت الذي ينف��ق يف العالقات االجتماعية
ِ
للقواعد أي اللقاء بين
التي تس��بق الزواج يتزايد باس��تمرار ،وهكذا أصبح
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الفتى والفتاة عالقة غير مباشرة لالختيار الزواجي المستقبلي ،إال أنه عاد ًة

يحاط بالسرية.

ِ
معايير الرتبية المتش��اهبة والوسط االجتماعي
كما تنظر األس��رة إلى

كمعايي��ر أساس��ية يف ال��زواج ،لذلك غال ًبا م��ا يختار الفرد عن��د الزواج من
َ
أقارب��ه أو جيران��ه أو زمالئه يف الدراس��ة أو العمل؛ ألهن��م غال ًبا ما يكونون

م��ن نفس الوس��ط االجتماع��ي ومتقاربي��ن يف الرتبية ،باإلضاف��ة إلى ذلك
ِ
المعايي��ر التي يتم
ُتع��دُّ الطبق��ة االجتماعي��ة الت��ي ينتمي إليه��ا الفرد أح��دَ
االختي��ار وف ًقا له��ا ،فاألفراد يف الفئ��ات العليا عندما يقدم��ون على اختيار

ال��زوج أو الزوجة فإهنم يميلون إلى االختي��ار من نفس الطبقة واضعين يف
ٍ
اعتبارات كثيرةً ،مثل اس��م األس��رة ،واألصل العريق ،والمستوى
أذهاهنم
االقتصادي المرتفع الذي يسهم اآلباء يف الوصول إليه ،كذلك أفراد الطبقة
المتوس��طة والدني��ا يميلون إلى االختيار من نف��س الطبقة؛ وذلك ألهنم يف
العادة متواضعون يف مطالبهم ،كما أوضحت إحدى الدراسات َّ
أن االلتزام

الديني واألخالقي ما زال يمثل المعيار الرئيس��ي الذي يحقق الكفاءة عند
ال��زواج ،وهو المس��ؤول عن تحقيق الس��عادة الزوجي��ة والتقليل من حدة

الخالف��ات والتوترات والمش��اكل التي ق��د تصل إلى درج��ة عالية بحيث

تصبح حياهتما م ًعا مس��تحيلةً ،وعند ذلك يلجآن إلى الطالق ،وقد أضافت
ُ
معايير أخرى مثل :سمعة العائلة ،والجمال ،واألخالق ،والمال،
الدراسة
َ

ويسر التكاليف.
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يتضح من ذلك أن الواقع يعكس التزام أفراد المجتمع باالختيار بنا ًء
على مبدأ الكفاءة ،وخاص��ة الكفاءة الخاصة بااللتزام الديني واألخالقي،
والنظ��ر إليها باعتبارها من أهم المعايير التي ينبغ��ي مراعاهتا عند االختيار
على الرغم مما ح��دث يف المجتمع من تغيرات اجتماعية واقتصادية أ َّدت

إل��ى تغيي��ر النظرة إلى تل��ك المعايير ،ولكن ه��ذا التغيير أص��اب المعايير
تختلف من مجتم ٍع إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى مثل كفاءة
الفرعية والتي
ُ
الغنى والنسب واألصل والجمال والسن.
ِ
معايير االختيار الزواج��ي يف المجتمع الغربي فتحدَّ دت يف:
أم��ا عن

العمر ،والدين ،والمنزلة االجتماعي��ة ،والثقافة ،واألصل العرقي ،ومكان

العم��ل ،فعلى صعيد العمر ف��إن الزواج يحدث بين فردي��ن من ذوي عمر
متق��ارب ،فالرج��ال غال ًبا ما يتزوجون نس��ا ًء تقل أعماره��ن عن أعمارهم

بحوالي س��نتين إلى أربع س��نوات ،وال يش��جع الغرب الت��زاوج بين أفراد
كبيرا؛ ألن ذلك يس��بب تقلي��ل العمل اإلنتاجي
تتف��اوت أعماره��م تفاو ًتا ً
لألسرة ،أما على صعيد الدين فيتم التزاوج غال ًبا ضمن أفراد معتنقي الدين
الواحد ،ولما كان التزاوج بين أبناء الديانات المختلفة ال يؤثر على إنتاجية

النظام االقتصادي الرأس��مالي فإن النظام ال يعارض التزاوج بين أفراد من

ديانات متغايرة(((.

((( زهير األعرجي ،النظام العائلي ودور األس��رة يف البناء االجتماعي اإلسالمي ،بحوث يف علم
االجتماع اإلس�لامي ونقد النظرية الغربية ،عن موقعhttp//:alhikmeh.com/arabic/ :
mktba/akhlaq/index.htm
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ِ
أف��راد الطبقة
يتم الت��زاوج ضم َن
وعل��ى صعي��د الطبق��ة االجتماعية ُّ

ج��ذور الزوجين وعالقاهتم��ا االجتماعي��ة مرتبط ٌة بظروف
الواح��دة؛ ألن
َ
ولما كان من مصلحة الزوجين العيش
الطبقة ووضعها المالي والس��كنيَّ ،

بس�لام ضمن إطار الطبق��ة الواحدة ،وع��دم الدخول يف ص��راع اجتماعي

م��ع الطبق��ات االجتماعية األخرى ،ف��إن أغلب الش��باب يبحثون أوال عن
شريكات حياهتم ضمن طبقتهم االجتماعية ،ولكن إذا حصل التزاوج بين

فردي��ن من طبقتي��ن مختلفتين ،فإن الم��رأة غال ًبا ما تت��زوج رجلاً من طبقة

أعلى من طبقتها االجتماعية.

أم��ا بالنس��بة لمعي��ار الكف��اءة يف الثقاف��ة والتحصي��ل العلم��ي ،فإن
ِ
المعاهد
المجتم��ع الغرب��ي يش��جع األف��راد على ال��زواج م��ن أقراهن��م يف

ِ
والمدارس العا َّمة ،فالجامعات تعترب من
الدراس��ية كالجامعات والكليات
ِ
األماكن لاللتقاء والنقاش واكتش��اف األفراد ،وال َّ
ش��ك أن األس��رة
أفضل

المكونة من فردين مس��لحين بشهادات جامعية ويعمالن يف حقول اإلنتاج
تدر على النظام الرأس��مالي أموالاً أكثر؛ ألن الزوجين ينتجان ويستهلكان
ُّ

أكث��ر من أقراهنما خارج الدائ��رة العلمية .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
َّ
فإن اجتماع طاقاهتما العلمية س��يولد إبدا ًع��ا للحقل الصناعي ،ومن ناحية
َ
ثالث��ة َّ
احتمال ح��ذو أبنائهما نفس الطريق العلم��ي أقوى مما لو كانت
فإن

األسرة مؤلفة من فردين غير جامعيين.
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وعل��ى الصعيد العرقي ،فإن حكومات الوالي��ات المحلية يف أمريكا

تس��مح قانونًا بالتزاوج بين الزنوج والبيض حتى العقد الس��ادس
كانت ال
ُ
تم إلغاؤه بس��بب نش��اط حركات
من القرن العش��رين ،ومع أن القانون قد َّ
الحق��وق المدني��ة ،إال أن المجتمع ال ُ
يس��تنكر الزواج بين
يزال حتى اليوم
ُ

يتم بين األفراد ضمن
العرقي��ات المختلفة ،والقاعدة أن الزواج يج��ب أن َّ

الع��رق الواحد؛ فاألفراد الس��ود ينبغي عل��ى الصعيد العرق��ي أن يتزوجوا

نس��ا ًء من نفس العرق ،والنس��اء البيض ينبغ��ي أن يتزوجن رجالاً من نفس
أيضا.
العرق ً

ِ
ُ
التعارف بين الرجل
يحصل فيها
األماكن التي
أما موقع العمل فهو من
ُ

والم��رأة ،ثم االتفاق عل��ى الزواج إذا ما تم اإلعجاب ،ويش��جع المجتمع

الغربي األفراد على اختيار ش��ركاء حياهتم بحرية فتتم طريقة االختيار هذه

ع��ن طريق التقاء الرج��ل بالمرأة ثم بعد رحلة طويلة يت��م يف هناية المطاف
االتفاق على الزواج(((.

وهك��ذا َّ
معايير الكفاءة الخاص��ة بالمجتمع الغربي وضعت لكي
فإن
َ

يحافظ م��ن خاللها على إنتاجي��ة النظام االقتصادي الرأس��مالي ،والعمل

أكثر من مصلحة
على زيادة هذه اإلنتاجية ،مراع ًيا بذلك مصلحة المجتمع َ

أف��راده ،كذل��ك وضع المجتم��ع الغربي يف اعتب��اره بعض معايي��ر الكفاءة
القائم��ة عل��ى التمييز بي��ن أفراد المجتمع على أس��اس الع��رق أو اللون أو

((( المرجع السابق ،نفس المكان.
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الطبقة االجتماعية ،كما أباح الزواج بين الديانات المختلفة متغاض ًيا بذلك

أقرهتا الشريعة اإلسالمية.
عن كفاءة الدين التي َّ

ِ
معايي��ر االختيار
والخالصة أن الش��ريعة اإلس�لامية ق��د اعتمدت يف

الزواجي على مبدأ المس��اواة بين األفراد ،وجعلت المعيار الرئيسي الذي
يمكن من خالله التمييز بينهم هو الدين والتقوى وحسن الخلق.

 -3مشكالت االختيار الزواجي:

ِ
حاج��ات األف��راد والمجتمعات
تعكس
ال��زواج ظاه��ر ٌة اجتماعي�� ٌة
ُ
ُ

إل��ى الحياة ،ويمثل قاعدة االرتكاز المتينة الت��ي يقيمون عليها فعاليتهم يف

والمشاعر المشرتكة بين
تنخفض أو تنعد ُم المو َّدة والرحمة
المجتمع ،وقد
ُ
ُ
الزوجي��ن ،مما يمهد لظهور المش��اك ِل والصراعات الزوجية ،وهذا بدَ وره

ب عليه الح ًقا
يؤدي إلى حدوث نوع من التف ُّكك يف العالقات األسرية يرت َّت ُ
اهني��ار األس��رة ،وهذا االهنيار إما ينتج عن س��وء اختيار ش��ريك الحياة من
ُ

تتعرض لها األسرة بعد الزواج.
البداية ،أو مجموعة الضغوط التي قد َّ
أ -انعدام احلوار بني الزوجني:

ُ
التفاهم
والخالفات بين الزوجين بس��بب ع��د ِم
الصراعات
تنش��أ
قد
ُ
ُ
ُ

يفرضه َدور كل
وانع��دام الحوار بين الزوجي��ن ،وكذلك عدم الدراية بم��ا ُ
منهما علي��ه من متطلبات ،أو عدم التوفيق بين األدوار المختلفة التي ُتلقى

ُ
ترتبط كذلك بمشكالت
على كل فرد منهما يف المجتمع ،وهذه المش��كلة
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ُ
َ
روابط إلش��باع
تتص��ل بما يجم��ع الزوجين من
العالق��ات الزوجي��ة التي

الحاجات األساس��ية يف األمن والم��و َّدة والوفاق ،وإذا م��ا تخلخلت تلك
العالق��ات وف�ترت الرواب��ط بين الزوجي��ن َّ
تماس��ك
يؤثر على ُ
فإن ذل��ك ُ

تماس��ك األس��رة ع��د ُم االهتمام
األس��رة واس��تقرارها ،كذل��ك يؤثر على ُ
تحمل أعباء األس��رة،
باآلخر
وتحمل المس��ؤولية ،وضعف المش��اركة يف ُّ
ُّ
تصرفات وأعباء الطرف اآلخر.
وضعف قدرة الطرف األول على تحمل ُّ
حل مشكلة انعدام الحوار:

ِ
َ
م��ن الواضح َّ
اس��تمرار الح��وار بين الزوجين داخل
الحفاظ على
أن

الحياة األس��رية يعني تأكيد التفاعل بينهما ،والحوار والتفاعل يساعدُ عاد ًة
على تأسيس منطقة مشرتكة تضم االثنين معا يف إطار وحدة واحدة ،وعلى

دائما على استمرار الحوار بينهما ،ولتحقيق ذلك على
الزوجين أن يحافظا ً

اعتبارا لوجهة نظر اآلخر أو رأيه يف مشكلة معينة ،وأن
يعطي
كل منهما أن
ً
َ
يحرت َم هذا الرأي أو وجهة النظر هذه مهما كانت س��طحية وس��اذجة ،فمن
شأن االستماع للطرف اآلخر أن يمنحه الثقة يف نفسه ،فإذا امتلك هذه الثقة

فإنه س��وف يجتهدُ يف إسعاد وإرضاء الشخص الذي منحه هذه الثقة ،ومن

يقع ارتباط شرطي يجمع الزوجة بالزوج ويؤكد ارتباطها به؛ ألنه
ثم سوف ُ
ٍ
ٍ
مشكلة أثناء التفاعل ،فعلى
أي
عاد ًة ما يكون
مصدر إسعاد لها ،فإذا ظهرت ُّ
َ
الطرف المس��ؤول عن األسرة -وليكن الزوج مثلاً  -أن يناقشها مع زوجته
بعقالني��ة وموضوعي��ة حتى يصال إلى قرار مش�ترك بش��أهنا ،وعلى الزوج
258

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

أن يتجنَّ��ب يف ح��واره الصوت المرتفع أو تس��فيه الرأي اآلخر والس��خرية
من��ه ،ومهما كانت المش��كلة فإن الحوار الهادئ بش��أهنا مع الطرف اآلخر

ٌ
كفيل بحلها.

ب -عدم التكافؤ بني الزوجني:

أكَّ��د اهلل  ضرورة االختي��ار عند الزواج؛ لما ل��ه من أهمية على

مس��توى الفرد واألسرة والمجتمع ،وذلك يرجع إلى أن الزواج يعدُّ واج ًبا

اجتماع ًّي��ا من وجهة نظر المجتمع ،وراح ًة وس��كنًا بالنس��بة للفرد ،ومو َّد ًة
ٌ
رب��اط مقدَّ س بي��ن الزوجين ُيظ ُّله
فالزواج
ورحم�� ًة بين الرجال والنس��اء،
ُ
الدي��ن يف كل مرحلة من مراحلِه ،لذلك عمل اإلس�لام على حماية الحياة
الزوجية م��ن الفرقة والتف ُّكك وذلك من خالل وصاي��اه بضرورة االختيار
يتم على أساس الدين وحس��ن األخالق ،فهما اللذان تبقى
الحس��ن الذي ُّ

هبم��ا الحياة الزوجية ،وقد احتاط اإلس�لام يف تكوين األس��رة ،فأوجب أن
َ
الزوج كف ًئا لزوجته ،فإذا كان الزوج س��ي ًئا لم يك��ن كف ًئا لها؛ وذلك
يك��ون
ُ
َّ
مجرد ًة بين شخصين؛ لذلك
ألن
َ
الزواج عالق ٌة بين أس��رتين ،وليس عالق ًة َّ
وجب أن يكون الزوج مكاف ًئا ألسرة الزوجة لكي تدوم العشرة بينهما.

وأن عدم مراعاة الكف��اءة يف االختيار عند اإلقدام على الزواج يؤدي

إلى زواج س��ريع الزوال ،ومن ثم اهنيار مؤسس��ة األس��رة وتفككها ،حيث

أكث��ر وقائ�� ِع الطالق يف الس��نة األولى
أوضح��ت
كثي��ر من الدراس��ات أن َ
ٌ
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م��ن ال��زواج ،وذل��ك ُّ
يدل عل��ى فس��اد االختيار القائ��م على ع��دم التكافؤ
بين الزوجين(((.

َ
وال َّ
اإلخف��اق يف ال��زواج األول بال��ذات ي��ؤذي ويجرح
ش��ك يف أن

مش��اعر الرج��ل والم��رأة ،حتى لو أقدم��ا على حي��اة جديدة ف��إن التجربة
ِ
مظاهر عدم التكافؤ التي نش��اهدها
الس��ابقة يك��ون لها تأثير عليهم��ا ،ومن
يف مجتمعاتن��ا ،والتي ت��ؤدي يف كثير من األحيان إلى إهن��اء الحياة الزوجية

ومن ثم التأثير على كيان األس��رة ،زواج الرج��ل من امرأة تكربه يف العمر،
تتمتع بالمال والث��راء ،أو زواج المرأة برجل يكربها يف
وخاص��ة إذا كان��ت
ُ
َّ
السن بغير رضاها ،كذلك عدم إشراك المرأة يف بعض األحيان لوليها سواء

كان أباها أو أخاها عند اختيارها لزوجها وما قد يرتتب على ذلك من سوء
َ
اش�تراك
اختي��ار؛ ألن الم��رأة غال ًبا ما تتأ َّث��ر بعاطفتها عند االختيار ،ولك َّن
الولي بالمش��ورة ي ِعين المرأة على االختيار بناء على العاطفة والعقل يف ٍ
آن
ُ
ً
أيضا إجبار الولي للمرأة على الزواج من ش��خص دون رضاها أو
واح��دً ،
بدون استشارهتا ،كذلك زواج بعض الرجال من األجنبيات ،وما قد يؤدي
ٍ
انحالل للرابط��ة الزوجية نتيج ًة الخت�لاف الدين والعادات
إليه ذل��ك من
ِ
ِ
واألعراف ،كما ُ
بعض الرجال إل��ى اختيار المرأة لجمالها
والتقالي��د
يميل ُ
فقط دون اعتبار للنسب الشريف وكرم األصل وحسن الخلق.

((( محمد أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،القاهرة :دار الفكر العربي ،1999 ،ص.72
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الحل المقترح لعدم التكافؤ:

ال َّ
ش��ك يف أن ع��د َم االهتما ِم بمراعاة االختي��ار والكفاءة يف الدين أو

الس��ن أو النسب أو كرم األصل وحس��ن األخالق يؤثر على كيان األسرة،

وي��ؤدي إل��ى حل تلك الرابطة المقدس��ة التي ش��رعها اهلل  ،كما يتأ َّثر
أيضا نتيج ًة لما قد يثمره هذا الزواج من أطفال يعانون من الحرمان
المجتمع ً
ُ

العاطف��ي م��ن قبل األبوين ،وم��ا يرت َّتب على ذلك من معان��اة األطفال من
العديد من األمراض والتش��وهات الفس��يولوجية النفسية واالجتماعية من

جراء تف ُّكك واهنيار مؤسسة األسرة.

ٍ
ٍ
ِ
واضحة لعدم التكافؤ:
حاالت
ثالث
ومن خالل ما سبق نجدُ أننا أما َم

الحال��ة األول��ى :التباين يف الس��ن ،ويكون غال ًب��ا يف زواج رجل كبير

رج ٍل كبير الس��ن
الس��ن من صغيرة ،وإذا كان
زواج ُ
مس��موحا يف الماضي ُ
ً

دورا أساس ًّيا
من صغيرة ،فإن ثورة االتصال وتكنولوجيا المعلومات لعبت ً
يف تضخي��م مس��احة الغري��زة يف حياة البش��ر ،وهو األمر الذي س��وف يربز
التف��اوت يف الق��درات أثن��اء العالقات الحميمي��ة؛ لذلك ينبغ��ي أن َ
يعمل
اإلعالم على توضيح اآلثار الس��لبية لذلك ،فالزوجة يف غالب األمر سوف

ال تكون مش��بعة بينما الزوج مشبع ،وهو ما يس��بب العدوانية الكامنة ،إلى
جان��ب أن ذلك م��ن المحتمل أن يؤدي إل��ى والدة أبناء غي��ر مكتملين أو
مش��وهين ،ويمكن أن يتوج هذا الجه��د اإلعالمي بوضع إجراءات قانونية

تحدد ذلك.
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والحالة الثانية :التباين االقتصادي ،والذي نميل إليه أنه من الممكن

أن يحدث تجاوز يف التباين االقتصادي ،غير أنه من الضروري تأكيد مراعاة

ع��دم التباين الثقايف وبخاصة التعليمي حتى يمكن قيام حياة مش�تركة فيها
نوع من التفاعل السوي.

وتشير الحالة الثالثة إلى التباين الحاصل بسبب الزواج من األجانب،
ِ
حاالت التباين خطورةً ،وذلك يرجع إلى
أكثر
ويعترب هذا النمط من التباين َ
أن األم األجنبية لها ثقافتها وتقاليدها سواء فيما يتعلق بسلوكها األسري أو
فيما يتعلق برتبية أبنائها ،وهي الجوانب التي قد تختلف مع مرجعيتنا العربية

يؤدي إلى تفاقم هذه المشكالت
اإلسالمية ،ومن شأن استمرار الزواج أن
َ

التي يؤدي تكثفها إلى إثقال كاهل األسرة ومن ثم االهنيار بالطالق.
ِ
الح��االت الحرجة فإن��ه ينبغي أن نؤس��س جهدً ا
نعال��ج هذه
ولك��ي
َ
إعالم ًّي��ا م��ن خالل وس��ائ ِل اإلعالم و ُدور العب��ادة؛ من أج��ل توعية اآلباء
بأهمية التكافؤ ،وذلك لدعم استمرارية الزواج.

ج -مشكلة اإلباحة أثناء اخلطبة:

الخطب��ة بداية ال��زواج ،فالخطبة م��رآة الزواج ،وه��ي مرحلة عظيمة

الش��أن؛ ألهنا تمثل اللبنة األساس��ية التي يؤس��س عليها الزواج ،فإذا صلح

وح ُس��نت الخطبةُ ،صنعت أسرة صالحة والتي هبا يتحقق صالح
االختيار َ

ليتعرف ٌّ
كل من الخاطبين على
المجتمع بأسره ،وقد شرع اإلسالم الخطبة َّ
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مالم��حِ النفس والبدن الظاهر ،حتى إذا أقدم عل��ى إتمام الزواج أقدم وقد
كل من صاحب��ه موق ًعا يرضاه ،وإال انصرف عنه وق��د ك ُِفي ٌّ
وق��ع ٌّ
كل منهما
َ
عاقب ُة زواج غير مأمون.

ففيم��ا يتع َّل��ق برؤي��ة المخطوبة ،ل��م يحدد رس��ول اهلل 

للمغيرة بن ش��عبة القدر الذي يراه من مخطوبته ،بل ترك ذلك فيما يس��مح

به عرف كل بيئة(((.

وقد أجاز الجمهور الوجه والكفين -وزاد بعضهم القدمين -للنظر،

واالقتص��ار عليه في��ه الكفاية لمن يريد معرفة من يري��د الزواج هبا ،فالوجه
يعرب عن جمال المرأة ،فيما يشير الكفان والقدمان إلى خصوبة البدن ،وال

يمنع ابنت��ه أن يراها من يريد خطبتها صاد ًقا باس��م
يب��اح لألب المس��لم أن َ
ِ
التقاليدَّ ،
تخضع التقاليد للشريعة ،ال أن تخضع شريعة اهلل
الواجب أن
فإن
َ
َ
لتقاليد الناس(((.
ومما هو معلو ٌم يف الش��ريعة اإلس�لامية أن إباحة الرؤية وتأكيدها يف

الخطبة وتأكيد الولي السماح بذلك هو مقصد ديني لحفظ النفس والعرض
والعقل ،وهو ما يحقق المصلحة يف اس��تدامة العش��رة بين الزوجين ،ودرء

المفس��دة بالفرقة أو الخيانة ،ورؤية الخاطب لمخطوبته ال تكون يف خلوة؛

ألن الخلوة بين الرجل والمرأة حرام ،ولم يرد من الشارع ما يبيحها.

((( البهي الخولي :اإلسالم وقضايا المرأة المعاصرة ،دار العلم ،الكويت ،1998 ،ص.55
((( محمد أبو زهرة :األحوال الشخصية ،دار الفكر العربي ،د .ن ،ص.29 ،28
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لكن الواقع يكش��ف أن هناك من الناس من درج على التهاون يف هذا

الش��أن ،فأباح الخلوة واالختالط دون رقابة ،وهو ما كانت له آثاره السلبية
على الفتاة ،بالدخول يف المحظورات ،وعلى النقيض نجد طائف ًة ال تسمح

للخاط��ب برؤية المخطوبة إال عند الزفاف ،ويف كلتا الحالتين فإن هذا ُي َعدُّ
انحرا ًفا عما قصدته الش��ريعة اإلس�لامية ،والتي أباح��ت الرؤية مع تجنُّب
وتطهيرا
الخلوة حماي ًة للشرف ،وصيان ًة للعرض ،وتزكي ًة للنفس البشرية،
ً

له��ا ،فقد نص الش��اطبي على أن“ :المصال��ح الحقيقية هي التي تؤدي إلى
إقام��ة الحياة ال إلى هدمه��ا” ،حيث حرمت الخل��وة وإن كانت تحقق َّ
لذ ًة
ومتع ًة ألصحاهبا حفا ًظا على عدم إثارة الشهوات والغرائز واتباع األهواء،
وحماي��ة وصيانة لألعراض ،وتأدي ًبا للعبد وتزكية لنفس��ه حتى يكون العبد

محررا من أهوائه ونزواته؛ فاتباع الهوى طريق إلى المذموم.
ً
الحل المقترح لمشكلة اإلباحة يف الخطبة:

نذكر من وس��ائل عالج هذه المشكلة عدَّ ة أمور ،منها :توعية الذكور
ِ
لمعايير الش��ريعة اإلسالمية ،والتي
واإلناث بأس��س وأصول الخطبة طب ًقا
على رأس��ها اعتبار الدين المقوم األساس لالختيار عند الزواج والبعد عن

زواج المصلح��ة ،إلى جانب توعية األبناء بأدوارهم األس��رية المس��تقبلية
وكيفي��ة التعام��ل م��ع اآلخر ،ويمك��ن أن يب��دأ ذلك من��ذ مراح��ل التعليم
األول��ى ،إضاف ًة إلى عق��د دورات تدريبية ون��دوات وحلقات نقاش حول

األدوار األس��رية وتباينها بي��ن الزوجين ومتطلبات تأس��يس عالقة زوجية
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ناجحة ،وكذلك تقديم الخدمات اإلرش��ادية المتعلقة بسيكولوجية المرأة
والرج��ل ،باإلضاف��ة إلى تقدي��م المعلوم��ات المتعلقة بمقوم��ات الزواج
الناجح وبالتوافق الزواجي وأساليبه.

د -مشكلة الرصاع النفيس يف االختيار:

ِ
االختيار من
يصاح��ب عملي َة
من مش��كالت االختيار عند الزواج ما
ُ
صرا ٍع نفسي عندما يكون الفر ُد مشدو ًدا بين بديل ْي ِن مختلف ْي ِن أو متناقض ْي ِن،
ِ
الخس��ائر
يقرر تفضيل أحدهم��ا على اآلخر ،ويدخل يف معادلة
وعلي��ه أن َ
واألرباح على المس��توى النفس��ي والمادي واالجتماعي ،ولتكوين ُأس��رة
جديدة يختار الفرد بين العزوبية والزواج ،مقارنًا بين ما يحققه له ٌّ
كل منهما

إشبا ًعا لحاجاته وتلبي ًة لطموحاته.

ِ
باخت�لاف الموق��ف وحتمي��ة التوقيت
درج��ات الص��را ِع
وتختل��ف
ُ

غير زواج الثيب ،وزواج الش��اب يف مقتبل
وإلح��اح الغرض،
ُ
فزواج البكر ُ

عم��ره غير ال��زواج المتأخ��ر ،وزواج ُيراد ب��ه اإلحصان غي��ر زواج ُيراد به
اس��تكمال الوجاه��ة االجتماعي��ة ،وتتداخ��ل أم��ور أخ��رى يف تأجيج هذا

الصراع النفس��ي مثل تصور الفرد للعملي��ة برمتها ،فهناك من يضخم األمر
َ
فكاك منه
وكأن��ه مقدَّ م على ش��أن دونه الحي��اة وغياهبا ،أو مصير أب��دي ال
ويخش��ى من اإلقدام عليه س��وء العاقبة ،حت��ى ترتاءى أمام مخيلته س��ابق

أفعاله وماضي أعماله ،وكيف أنه تقدم يف ش��اهد عمره ما يجعله ال يطمئن
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على غائب مس��تقبله ،وهناك ص��راع االختيار بين وعاءين أو أكثر ،فالوعاء
األول -على س��بيل المثال -وعاء األسرة بعموم مفهومها ودالالته ،فعليه
أن يخت��ار م��ن بنات األس��رة ،أو يتحول إل��ى وعاء ٍ
ثان يك��ون فيه التعارف
َ
الذي تحدده الخربات االجتماعية األخرى ،حيث يكون االختيار بين أبناء
وبن��ات الجيران والقرب المكاين يف الس��كنى أو بين رفق��اء المهنة وزمالء

الوظيفة أو محل العمل أو المدرس��ة ،وربما كان الوعاء مرتب ًطا بصداقات

أسرية حيث تختار األخت ألخيها من بين صويحباهتا أو يختار األخ ألخته
أحد أصدقائه ،وهناك وعاء ثالث قد يش��كل محتواه اعتبارات أخرى مثلما
يحدث يف حال الزواج السياسي.

الحل المقترح لصراع االختيار:

َ
يتخذه
يج��ب على القائم علي��ه أن
لك��ي يكون االختيار فع�ًل�اً إراد ًّيا
ُ

َ
يتخ��ذ ق��راره يف غير ص��را ٍع داخلي يمكن أن يؤث��ر على ذلك
بنفس��ه ،وأن
القرار ،وفيما يلي بعض من وسائل التخ ُّلص من هذا الصراع:

التحرر من الضغوط الداخلية والخارجية باعتبارها موهن ًة إلرادة
()1
ُّ

االختي��ار ،وتتمث��ل الضغوط الداخلي��ة يف إلحاح الحاجة وس��يطرة الرغبة

تسرب
وأحاس��يس اإلرهاق النفسي والوس��واس الداخلي من احتماالت ُّ

العم��ر أو ضي��اع الفرصة ،أم��ا الضغ��وط الخارجية فتأيت يف صور مباش��رة

مث��ل النصائح والرغبات واألوامر التي يتل َّقاه��ا الفرد من المحيطين به من
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الوالدين واألقربين ،أو بصورة غير مباشرة عندما ننساق إلى أمر فيه ضغط
ناتج عن تصرفات اآلخرين ،على س��بيل المثال عندما نرى أن الجميع من
يب��ق إال نحن ،فنريد
حولن��ا ق��د تزوجوا وكل من هو يف س��ننا قد تأهل ولم َ

اإلس��راع يف إتمام الزواج انس��يا ًقا يف المس��ار ورغب ًة يف تأكي��د االنتماء إلى
الجماع��ة ،وال يعن��ي ذل��ك االنس�لاخ عن المحي��ط يف س��بيل التحرر من

س��يطرهتم ،ولكن التحكم فيما يأتينا منهم وع��زوه إلى أهدافنا ومواصفاتنا

يف االختيار ،فالشورى أساس��ية ،ولكن اتخاذ القرار مسؤولية فردية ،يقول
{و َشاو ۡر ُه ۡم ف أۡٱلَمرۡ
اهلل تعالى يف محكم تنزيله لرس��ول اهلل َ :
يِ
ِۖ
ِ
َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ لَّ ۡ لَىَ هَّ
ِ��ب ٱل ۡ ُم َت َو ّ لِك َ
ٱلل حُي ُّ
ٱللِ إ َّن هَّ َ
ِني} [آل عمران،]159 :
ف��إِذا عزمت فتوك ع ۚ ِ
قوة على
كم��ا أن اختي��ار األولياء الناصحي��ن من المخلصين يعط��ي للفرد َّ
قوة.

( )2التخ ُّل��ص م��ن الخوف والقل��ق باإليواء إلى ركن ش��ديد يحمي

ويضم��ن الخي��ر ،ول��ن يتأت��ى ذلك إال م��ن خالل تزكي��ة النف��س باإليمان

وتفعيل أركانه ،فالفرار إلى اهلل حصن حصين ،والتوبة إليه سبيل للمغفرة،
ّ
{ِإَون
وعمل الصالحات تبديل للسيئات ،حيث يقول خالقنا :
يِ
َ َ َّ ّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ ُ َّ ۡ
ٱه َت َد ٰ
ى} [ط��ه ،]82 :ويقول:
لغفار ٞل َِم��ن تاب وءامن وع ِم��ل صل ِحا ثم
اَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ اٗ َ ٰ ٗ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ٱلل َس ّ َٔ
ك ُي َب ّد ُِل هَّ ُ
��ياتِهمۡ
{إِل من تاب وءامن وع ِمل عمل صل ِحا فأولئ ِ
ِ َ ِ
َ
َ
ۡ َ َ ينۡ
َ َ َ
ت} [الفرقان ،]70 :اإليم��ان مدعاة لألمن {ف��أ ُّي ٱلف ِريق ِ أ َح ُّق
حس��نٰ ٖ
أۡ َ
ُ ُۡ ََُۡ َ
ذَّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ
ۡ
بِٱلم ِنۖ إِن كنتم تعلمون  ٨١ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسوا إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك
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َ ُ ُ أۡ َ ۡ ُ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
أيضا
لهم ٱلمن وهم مهتدون} [األنعام ،]81 ،80 :وتأيت صالة االستخارة ً
تعليم��ا م��ن الرس��ول الكريم  لم��ن أراد اإلقدام عل��ى أمر من
ً
أم��ور حيات��ه؛ فقد جاء فيم��ا رواه البخاري من حدي��ث جابر  قال:

((كان رسول اهلل  يعلمنا االستخارة يف األمور كلها ،كما يعلمنا
فليرك��ع ركعت ْين من غير
هم أحدُ كم باألمر
ْ
الس��ورة من القرآن ،يق��ول :إذا َّ

الفريضة ،ثم ليقل :اللهم أس��تخيرك بعلمك وأس��تقدرك بقدرتك وأسألك

م��ن فضل��ك العظيم ،فإنك تق��در وال أقدر ،وتعلم وال أعل��م ،وأنت عالم

الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي يف ديني ومعاشي وعاقبة
أمري ،أو قال :عاجل أمري وآجله ،فاقدره لي ويس��ره لي ،ثم بارك لي فيه،
شر لي يف ديني ومعاشي وعاقبة أمري ،أو قال:
وإن كنت تعلم أن هذا األمر ٌّ

واق��در لي الخير حيث
عاج��ل أمري وآجل��ه ،فاصر ْفه عني واصر ْفني عنه،
ْ
كان ،ث��م أرضني به ،قال :ويس��مي حاجته :أي يس��مي حاجت��ه عند قوله:

الله��م إن كان ه��ذا األمر))((( .وينبغي للمس��تخير أن يكون صاد ًقا يف طلبه،
مثبتًا الحول والقوة هلل .

وتجدر اإلش��ارة هنا إل��ى َّ
أن عملية االختيار يف انتقاء ش��ريك الحياة

ليس��ت قاص��ر ًة على ذلك الش��خص ال��ذي يتقدَّ م لل��زواج ،ولكنه��ا تمتدُّ

لآلخ��ر الذي يقب��ل ال��زواج ،ولذا ُبن��ي الزواج عل��ى اإليج��اب والقبول،
ات ،باب الدُّ َع ِ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كِتَاب الدَّ َعو ِ
اء ِعنْدَ الاِ ْستِ َخ َار ِة ،رقم .6382
َ ُ
َ
ُ

268

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

ويتحق��ق االختيار الس��ليم من خ�لال توافر مكونات التعري��ف الذي بدأنا

ب��ه هذا العنصر ،أي بمدى ق��درة الطرفين على اس��تيعاب أبعاد ما يقومون
به ،والس��يطرة الكاملة على أفعالنا ،وتفهم أدوارنا ومسؤوليتنا قبل أن ن َِس َم
اآلخرين بالجهل والعجز أو النكوص عما كنا نتو َّقع منهم ،فإذا كنا لن نفعل
إال م��ا اخرتن��ا أن نفعله ،فإن اآلخرين لن يفعلوا إال م��ا اختاروا أن يفعلوه،
عقيما ،وإن
وأي محاولة إلجبارهم على التواؤم مع ما نريد ستكون جهدً ا ً

ٌ
واطمئنان وآي ٌة من آيات
هم فعلوا ذلك كان مجل ًبا للمعاناة ،والزواج سك ٌن
اهلل القائم��ة على الم��و َّدة والرحمة ،وإرادة االختيار ل��دى الخلق من إرادة

اهلل  ،ول��ذا هنى ع��ن اإلكراه يف الضالل أو الهداي��ة ،ويف الزواج
قرارا مردو ًدا
اعترب العضل -وهو التعنت من قبل الولي يف إنفاذ االختيارً -

يجب إبطاله.

وتؤكد الش��ريعة السمحاء اس��تصدار قرار االختيار من الفتاة بالقبول

قبل إتمام العقد ،وأعطى رسول اهلل  للفتاة رخصة نقض العقد
الذي لم تستأمر فيه.

ِ
أساليب االختيار احلديثة:
وفق
هـ -مشكلة االختيار َ

األساليب الحديثة المعاصرة لالختيار الزواجي قد
مما هو معلو ٌم أن
َ

مناحي جديدةً ،ومن ضمن هذه المس��تجدَّ ات االختيار عن طريق
أخ��ذت
َ
المج�َّل�اَّ ت ،أو عن طريق الخاطب��ة ،أو االختيار الش��خصي ،أو من خالل
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تكوين عالقات َ
قبل الزواج ،ومن الواضح أن الطريقة األخيرة هي المتبعة
يف ب�لاد الغرب وأمري��كا ،والطريقة الثانية هي الس��ائدة يف بالدن��ا العربية،
ُ
يالحظ بس��هولة أن هناك
والمتتب��ع لحاالت ال��زواج والطالق يف مجتمعنا

يتمرد على األسلوب السائد وهو االختيار عن طريق األهل ،وهذا
تيارا بدأ َّ
ً

التيار المتزايد بين أوساط الشباب يعرتض على هذا األسلوب؛ ألنه يعتقد
ُّ
التدخل يف أمر ش��خصي لن يذوق حالوته أو مرارته سوى
أن هذا لون من

المت��زوج وحده ،ويعتق��د أن تدخل األهل يقلل من صف��ات الصورة التي

رسمها لش��ريكة العمر ،وهو هبذا يطرح البديل لألس��لوب الذي يعتقد أنه

قديم باألس��لوب المتبع يف الغرب ،وهو تكوين عدَّ ة عالقات مع من يعتقدُ

أهن��ا من الل��وايت يصلحن لالق�تران هبن ،ثم يق��ع االختيار عل��ى أفضلهن،

مر هبا معهن ،ومما نريدُ تأكي��ده يف هذا المقام أننا إذ
بحس��ب التجرب��ة التي َّ
نع��رض هذه األس��اليب يف اختيار الزوجة ،فإن ذلك ال يعن��ي أبدً ا أننا نقرر

نستطيع أن نقول :إن جانب
بأن اختيار األهل هو األسلوب األمثل ،ولكننا
ُ
األمان فيه أكربُ من أس��لوب تكوين العالقات ،ونس��تطيع أن نقول حس��ب
تقع يف الشريحة التي
اإلحصائيات المتوفرة بأن أعلى نس��بة يف الطالق إنما ُ

أيضا :إن
تتبع أس��لوب تكوين العالق��ات قبل الزواج ،ونس��تطيع أن نقول ً
ِ
ِ
عوضا عن
تكوي��ن العالقات فيه الكثير م��ن
أس��لوب
المحاذير الش��رعيةً ،
َ

تختلف عن مجتمعاتنا.
يصلح لمجتمعات
كونه أسلو ًبا
ُ
ُ
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ُ
أس��لوب تكوي��ن العالقات أس��لو ًبا غير س��ليم،
يجعل
األم��ر ال��ذي
َ

َ
عوامل؛ حي��ث يتمثل العام��ل األول يف أن كلاًّ
ويمك��ن إرجاع ذل��ك لعدَّ ة

يخفي جميع طبائعه
م��ن الم��رأة أو الرجل يف هذه الفرتة يحاول جاه��دً ا أن
َ
وعادات��ه الس��يئة ،ويح��اول أن يكون مالكًا يف صورة إنس��ان ،فيس��معها أو

تس��معه أجمل العبارات والكلمات ،وتب��دي أو يبدي من التكامل باألدب
م��ا يجعل الطرف اآلخر يظ ُّن أن أحال َمه بدأت تتحقق ،وعندما يتم الزواج
تظهر الطبائع واألخالق الحقيقية فتبدأ المشكالت واالحتكاك.

بينم��ا يش��ير العامل الثاين إل��ى أن الذين يتبعون هذا األس��لوب غال ًبا

ما يبحثون ع��ن الصفات الخارجية ال الداخلي��ة ،ويحلمون بجمال الوجه

ُ
يدخ��ل يف اهتمامهم قضايا
والق��وام والرصيد والعائل��ة واألناقة ،بينم��ا ال
ِ
األحاديث إلى
يشير يف
األخالق والدين والقيم ،ورس��ول اهلل ُ 
فش��ل الزواج الذي يلغي اختيار الدين واألخالق والقيم ،يضاف إلى ذلك
أنن��ا نجدُ َّ
تخيم على الحياة الزوجية التي منش��ؤها
أن حيا َة الش��ك غال ًبا ما
ُ
اف�تراض أح��د الطرفي��ن أو كليهما أن بإمكان��ه تكرار التجرب��ة مع آخرين،

فيقول يف نفس��ه :م��ا دامت تجرأت وقبلت بالتح��دُّ ث معي والخروج معي

واالخت�لاء بي وربما حت��ى فعل المنكر معي أحيانًا ،فم��ا الذي يمنعها من
ُّ
الش��ك يضعف الثقة رويدً ا رويدً ا مما يؤدي
تكرار التجربة مع آخرين ،هذا

إلى الطالق.
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الحل المقترح لهذه المشكلة:

يراع��ي االختيار الناجح ش��روط
وح�ًّل�اًّ له��ذه المش��كلة ينبغ��ي أن
َ

ُ
المرجعية اإلس�لامية يف االختيار؛ وذلك َّ
تجعل
ألن مخالف َة هذه الش��روط
ُ
يفش��ل يف االختيار ،وأنجح هذه الشروط :االختيار بنا ًء على الدين
البعض

والقي��م واألخالق والعلم والعائلة المش��هورة باالس��تقامة ،وال يعني هذا
إغفال جان��ب الجمال ،فإن حب الجمال فطرة يف اإلنس��ان ،ولكن مفهوم

الجمال ال ينحصر يف جمال الوجه والقوام ،ولكنه يش��مل جمال األخالق

والقيم واآلداب والعلم والصفات والطبائع والمواهب ...وغيرها ،ونذكر

هنا بقول رس��ول اهلل (( :تنكح المرأة ألربع :لمالها ،ولحسبها،
ولجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك))(((.

خامسا :فواعل االختيار الزواجي:
ً

ِ
َّ
الختيار الزوج أو الزوجة أهمي ًة كربى يف تكوين األسرة وتماسكها
إن

ُ
عوام��ل عديد ٌة يف هذا االختيار كالس�لالة والطبقة
يف المس��تقبل ،وتتدخل
االجتماعية ،والديانة ،ومس��توى التعليم ،والس��مات الشخصية والنفسية؛

لذل��ك نجدُ أن عملي��ة االختيار الزواجي ه��ي الطريقة التي يغي��ر هبا الفرد

وض َع��ه من أعزب إل��ى متزوج ،وهناك بعض اإلج��راءات المتفق عليها يف
ْ
ِ
اإلجراءات
جميع المجتمعات ال بدَّ من اتباعها إلتمام الزواج ،إال أن هذه
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،برقم (.)5090
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آخ��ر ،ففي بع��ض المجتمعات يس��مح لألفراد
ُ
تختل��ف م��ن مجتم�� ٍع إلى َ
المقبلي��ن على الزواج أن يس��هموا يف عملية االختيار ،أم��ا يف حالة الزواج

المرتب فإن العملية تحدث بين أعضاء الجماعة القرابية بوجه عام.

 .1قيام الوالدين باالختيار:

ِ
يس��مح هذا األس��لوب ُّ
األقارب يف عملية اختيار
بتدخل الوالدين أو

ُّ
التدخل يف
ش��ريك الحي��اة البنه��م أو ابنتهم وال يعطى للعروس��ين فرص��ة
ه��ذا الموضوع ،وقد يرتب اآلباء له��ذا الزواج ،ويف نفس الوقت يمكن أن

حق االعرتاض ،لك��ن مع ذلك يبقى تأثير الوالدين
يعطي��ا ابنهما أو ابنتهما َّ

خاصة إذا ما تع َّلق األم��ر بالمصلحة العامة المتبادل��ة بين العائلتين،
كبي��را َّ
ً
دائم��ا االعتب��ارات
“ويؤك��د األس��لوب الوال��دي يف االختي��ار لل��زواج ً

نادرا ما يعطي أدنى اهتمام لعاطفة الحب
االجتماعي��ة واالقتصادية ،ولكنه ً
أو الص�لات الش��خصية الحميمية التي قد تربط بين األبن��اء المقبلين على

الزواج ،والس��عادة الشخصية ليست بالش��يء الهام بالنسبة لهذا األسلوب
يف االختي��ار ،وه��ي إن أخذت يف االعتبار فعلى أهنا ش��يء ثانوي ليس إال،

حي��ث يس��ود االعتقاد بي��ن اآلباء واألق��ارب أن الحب هو أح��د األهداف
الت��ي يحققها الزواج ،أي أن عاطفة الحب تنمو تدريج ًّيا بين الزوجين بعد

الزواج ال قبله”(((.

((( حس��ين عبد الحميد رش��وان ،األسرة والمجتمع ،مصر :مؤسسة ش��باب الجامعة2003 ،م،
ص.74
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وقد انتش��ر هذا األس��لوب يف المجتمعات العربي��ة خاصة ،وال يزال

هذا النمط س��ائدً ا يف الكثير منها؛ حيث اعترب الزواج ش��أنًا عائل ًّيا تراعى فيه

مصالح األس��رة وطموحاهتا ومفهومها َ
حول الم��ال والجمال واألخالق،
ُ
ِ
بالتقاليد الموروثة ،وكان هذا النوع من الزواج يتم تقليد ًّيا
مسرتشد ًة يف ذلك
بأن يطلب أهل الفتى يد الفتاة المختارة من أهلها ،وقد تكون هذه المبادرة
بن��ا ًء على رغبة الفت��ى أو رغبة أهله ،لكن يف هذه الحالة يجب استش��ارته،
ويمكن أن يتم اختيار الزوجة باالس��تعانة باألقارب أو الجيران ،ويف بعض

األحيان يكون للخاطبة َدور هام يف التمهيد لعملية الزواج؛ ذلك أهنا تتعرف
صورا فوتوغرافية
على األس��ر التي لديها فتيات يف سن الزواج ،وقد تأخذ
ً

لهن ،وترتك عملية االختيار آنذاك ألهل الزوج ،فإذا تم االتفاق على الفتاة
المختارة والمؤهلة للزواج تبدأ المفاوضات بين األس��رتين حول ش��روط
ال��زواج“ ،وغن��ي عن البي��ان أن زواج المرأة العربية ال يعن��ي فقط دخولها

أيض��ا دخولها يف هذه
يف عالقات اجتماعية وأس��رية م��ع زوجها ،بل يعني ً

العالق��ات م��ع أس��رته األصلية ،حي��ث تصبح خاضع�� ًة خضو ًع��ا تا ًّما ألم
زوجه��ا -أي حماهتا -التي تتولى تدريبها وتعليمها م��ا ينبغي القيام به من
واجبات وخدمات لزوجها وأطفالها وأسرته األهلية”(((.

((( عبد القادر القصير ،األس��رة المتغيرة يف مجتمع المدينة العربية ،بيروت :دار النهضة العربية،
الطبعة األولى1999 ،م ،ص.124
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ومهما تكن نسبة تدخل الوالدين أو األقارب يف اختيار شريك الحياة،

فإهن��م يرون أهنا الطريق ُة األفضل لضمان س��عادة ونج��اح األبناء يف الحياة

أوس��ع خ�بر ًة يف الحي��اة ،وأدرى بمصالحه��م وتطلعاهتم ،لكن
باعتبارهم
َ
ناجحا ومبن ًّيا على أس��س
أيضا
ذل��ك ال يمن��ع أبدً ا أن يكون اختي��ار األبناء ً
ً

موضوعية خاصة بعد ما عرفت��ه المجتمعات العربية من تغيرات اجتماعية
واقتصادي��ة أثرت بدورها على مكانة األبن��اء المقبلين على الزواج؛ حيث
ٍ
ِ
ألسلوب
أوسع
انتش��ار
أكثر اس��تقاللي ًة ومس��ؤوليةً ،مما أ َّدى إلى
َ
أصبحوا َ
االختيار الذايت أو الشخصي للزواج.

ونظرا ألن األس��رة مرجعية اإلنس��ان يف المجتمع��ات العربية ،وألن
ً
ُ
الملجأ االقتصادي
مصدر األم��ن االجتماعي ألفرادها ،فه��ي
العائل��ة هي
ُ

لألطف��ال والش��باب والعاطلين عن العم��ل وغيرهم م��ن المعالين؛ لذلك
َ
يحص��ل االبن أو البنت
تعترب األس��رة الفاع��ل األول يف تزويج أبنائها حتى

الزواج يف المجتمعات
على رضاء وموافقة المجتمع ،ومن أجل ذلك ُي َعدُّ
ُ

تخص األس��رة((( ،وغال ًبا ما يكون القائم باالختيار األب أو
العربية مس��أل ًة
ُّ
اختيارا مطل ًقا ال رجع َة
األم أو اإلخوة أو األقارب ،وقد يكون هذا االختيار
ً

فيه حتى لو كان ضدَّ رغبة األبناء(((.

(1) Hoda Rashad and others, Marriage in the Arab world , population
reference Bureau, http://www.prb.org/marriage marabworld_eng.pdf

((( حس��ين عبد الحميد رش��وان ،األس��رة والمجتمع ،اإلس��كندرية :مؤسس��ة ش��باب الجامعة،
 ،1998ص.73 :
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وق��د يصر الوالدان على ه��ذا االختيار حتى لو قام��وا بتهديد أبنائهم

بالحرم��ان م��ن الث��روة أو المي��راث ،وذل��ك العتباره��م أن ه��ذا االختيار
ه��و االختيار األمثل ،ويك��ون هذا غال ًب��ا عند العائالت ذات المس��تويات

االقتصادية والمراكز االجتماعية الراقية التي ترفض ارتباط أبنائها بمن هم

أدنى منهم ،وذلك من أجل الحفاظ على أمالكهم وأنساهبم.

وق��د يت��م االختي��ار الوال��دي برض��ا األبن��اء وخاص��ة الفتي��ات ولو

َ
القس��ط األكربَ يف تسيير
ظاهر ًّيا ،بحكم الرتبية األس��رية التي ُتعطي للعائلة
أمور أعضائها وتتدخل يف كل ما يخصهم ،وأحيانًا نجد هذا األس��لوب هو
األس��لوب المفضل لدى األبناء أنفس��هم الذين يفوض��ون أهلهم الختيار

ش��ريك الحياة المناسب ،وقد يكون ذلك ألسباب نفسية كالخجل الشديد
أو للفشل المتكرر لالختيارات الشخصية ،أو لغير ذلك من األسباب.

وق��د كان هذا األس��لوب ه��و المتب��ع يف الماض��ي ،وإن كان ما زال

نظرا لألفكار
س��ار ًيا يف المجتمعات التقليدية ،إال أنه بدأ ينحصر تدريج ًّيا؛ ً
التحررية التي يتمتع هبا الشباب اليوم ،والمالحظ يف هذا النوع من االختيار
ُّ
أكثر يف زواج بناهتم مقارن ًة بأبنائهم(((.
أن اآلباء يتدخلون َ

ويفض��ل اآلباء عند زواج أبنائه��م االختيار من األقارب؛ حيث يعترب

الزواج من أبناء العمومة والخؤولة المتوازية -أي بنات العم والخالة -من
((( س��امية حسن الس��اعايت ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي ،مكتبة األسرة ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،2002 ،ص.78
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انتشارا بين
األشكال المنتشرة يف العالم اإلسالمي بصفة عامة ،ولكنه أكثر
ً
البدو والجزيرة العربية(((.

 -2المقبل على الزواج كفاعل في االختيار الزواجي:
ويق��وم هذا األس��لوب عل��ى االختيار الش��خصي أو الذايت لش��ريك

تأثي��را يف توجيه عملية
الحي��اة ،وهنا يك��ون تدخل اآلب��اء واألقارب أق��ل
ً
القرار األخير يعو ُد إلى الش��خص المعني بالزواج ،س��واء
االختي��ار؛ إذ إن
َ

أكان رج�ًل�اً أو ام��رأةً ،وينتش��ر ه��ذا النم��ط يف المجتمع��ات المتحض��رة

بش��ك ٍل أكربَ م��ن المجتمع��ات التقليدية ،فتدخ��ل األهل يف ه��ذا االختيار
ُّ
تدخ ٌل صوري ش��كلي ال أكثر ،ورأيهم استش��اري ال غي��ر تحتمه العادات
واألع��راف االجتماعية أو للحصول على الربك��ة والخوف من اللعنة التي
قد تلحق األبناء لعدم رضا اآلباء((( ،ويبدو من خالل هذا األسلوب الرغبة

الش��خصية للفرد أو اختياره الذايت كأهم عامل يحدد اختيار شريك الحياة،
وق��د أصبح االختيار الزواجي يف المجتمعات الحديثة مس��ؤولية الش��باب

أنفسهم؛ حيث ال يسمحون يف كثير من األحيان ُّ
بتدخل والديهم يف االختيار؛
باعتبار أن الزواج مس��أل ٌة ش��خصي ٌة بحت ٌة ال هتم سوى الشخصين المقبلين

عل��ى ال��زواج ،وإن كان تدخلهم يف بعض الحاالت ش��كل ًّيا فقط ،ومما ال
((( حلي��م ب��ركات ،المجتم��ع العرب��ي المعاصر :بح��ث اس��تطالعي اجتماعي ،بي��روت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،1984 ،ص.201
((( حسين عبد الحميد رشوان ،األسرة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص.74
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َّ
ش��ك فيه أن هذا التغ ُّي��ر الواضح يف االختيار الزواج��ي كان نتيج ًة لظروف

مرت هبا المجتمع��ات الحضرية المعاصرة،
اقتصادي��ة واجتماعية وثقافية َّ
حي��ث أتاح نظ��ام العمل الحال��ي لألبن��اء إمكانية االس��تقالل المادي عن
آبائه��م ،وبالتالي أتاح له��م حرية االختيار الزواج��ي دون الرجوع بصورة
َ
الش��كل
إجباري��ة إلى والديه��م ،كما أصبح الزواج من خارج الجماعة هو
الس��ائدَ يف ٍ
كثير من المجتمعات ،لكن مع ذلك تبقى نسبة هامة من الشباب

يف مجتمعاتن��ا العربي��ة خاصة بالرغ��م من الحرية الممنوحة لهم يف مس��ألة

خاصة
االختيار يفضلون االرتباط م��ن فتيات من داخل الجماعة القرابيةَّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافية واقتصادية تميز
اجتماعية
اعتبارات
بنات العم ،وذلك قد يعو ُد إل��ى
الحياة المعاصرة يف هذه الدول.
ومن المعتاد يف االختيار الذايت أن َ
يلجأ الش��خص الراغب يف الزواج

إلى شخص آخر يحدثه برغبته ،ويعترب بعض الشباب يف المجتمعات الغربية

معيار للحداثة والعصرية ،ويعتربون ذلك ش��املاً للذكور واإلناث
أن ذلك
ٌ
على حد س��واء ،فإذا أعجبتك فتاة ورأيت أهنا ش��ريكة حياتك المس��تقبلية
أو أعجبك ش��اب توسمت فيه الزوج المرغوب ،فعلى ٍّ
كل التقدم وإخطار

القرين أنه محل االختيار دون وس��اطة أو استش��ارة ،ويرون يف ذلك حرية
ِ
فردية وإرادة ذاتية يجب احرتامها وتقديرها ،ومما ال َّ
تأثيرات
ش��ك فيه أن
االنفتاح والعولمة بش��كل غير مدروس وغي��اب التحصين الرتبوي يجعل

مثل هذه الممارسات مرتبط ًة بالتقدُّ م والحضارة.
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والحاص��ل اآلن َّ
االختيار الش��خصي يف غال��ب حاالته -يف البالد
أن
َ

العربي��ة -عاد ًة ما يكون مرتب ًطا بتفضيل الش��اب إلحدى الفتيات ،ومن ثم
االتفاق على كافة الرتتيبات ثم تأيت موافق ُة األهل إلضفاء الشكليات عليها،
ويف أحسن حاالته يلجأ الشاب إلى مشورة الكبار قبل اتخاذ القرار(((.

ويرى علماء علم النفس االجتماعي أن هذا الميل يف االختيار يحقق

الحاج��ات األربع الرئيس��ة :الحري��ة يف اتخاذ الق��رار ،واالنتم��اء للعصر،

والق��وة يف إثب��ات ال��ذات ،والمتعة يف اإلنج��از ،ولكنه��م يف المقابل يرون
فيه احتماالت التمح��ور حول الذات واالغرتاب عن المحيط االجتماعي
وتوقعاته ،مما يقلل من مزايا الزواج والمصاهرة ،فعندما ينس��لخ الفرد عن

يكون أسرة مستقلة لم يشارك يف تكوينها أبواه
اآلخرين ويتخذ قراره بنفسهِّ ،
أواصر التعا ُمل أو المش��اركة
يقطع
أو أقرباؤه ،ومن الممكن بفعله هذا أن
َ
َ

ق��رارات الزوجين
يف ح��ل المش��كالت أو المصاه��رة االجتماعي��ة ،وتأيت
ُ
بع��د ذل��ك دون دع��م أو مس��اندة م��ن أس��رتيهما ،ناهيك ع��ن احتماالت
قص��ر النظر أو انعدام الحنك��ة أو غياب البصيرة بمتطلبات المس��تقبل من
استقرار واستمرار.

 -3االختيار غير المباشر:

ويتم َّثل يف التفويض الكامل أو ش��به الكام��ل للفرد يف اختيار الزوج،
وكذلك يف االختيار بوساطة خاصة أو عامة ،ففي االختيار بالتفويض ُ
يلجأ
((( حسين عبد الحميد رشوان ،مرجع سابق ،مؤسسة شباب الجامعة1998 ،م ،ص.73

279

دليل األسرة في اإلسالم

الفرد إلى ش��خص ينزله منزل َة التقدير الختيار زوج المس��تقبل ،وقد يكون
ذلك الشخص أحد الوالدين أو كليهما أو األخ األكرب أو أحد أفراد األسرة
الكبيرة أو أح��د األصدقاء أو أحد الزمالء يف العمل أو الرئيس ،وقد يكون

التفويض كاملاً وال يكون للفرد َدور فيه أو حتى التصريح بالتفويض ،ويف
يتم الزواج دون
المجتمع��ات القبلية تش��يع والية اإلجبار يف الزواج ،وق��د ُّ
أي من الطرفين ،أو يكون جزئ ًّيا فتقتصر اإلنابة على عرض حاالت
استشارة ٍّ

يختار منها طالب الزواج ،ومن ثم عليه إتمام األمر بسند من هؤالء(((.

 -4االختيار بالوساطة:
يتحمل الوسيط مها َّم قبلية وبعدية من تحديد مدى توافق الفرد موقع
َّ

االختيار مع مواصفات الطالب ،فيصطفيه ممن لديه ويتمم األمر على يديه

أو يقف دون ذل��ك بمرحلة أو بعضها ،وتمثل الخاطبة أكثر أنواع االختيار

وقديما كانت األسرة هي التي تقو ُم باالتصال هبا وعرض
بالوساطة شيو ًعا،
ً

الرغبة عليها مقابل ما تحص��ل عليه من مكافأة ،وكانت الخاطبات يتميزن
وحسن السمعة وسعة دائرة معارفهن وفتح األبواب لهن وكوهنن
بالصالح ُ
محل ٍ
َّ
التحوالت االجتماعية
ثقة من قبل أفراد الحي أو المنطقة ،ولكن مع
ُّ
وظه��ور اختالالت يف دالالت القيم التي تحكم التعامل بين الناس أحجم
الكثي��رون ع��ن اللجوء إل��ى الخاطبة حت��ى قاربت عل��ى االندثار يف بعض

((( نفس المرجع ،ص.75

280

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

ٍ
المجتمع��ات ،يف حين تحول بعضهن إلى ْ
عصرية ،ففتح
بأس��اليب
األخ ِذ
َ
مكاتب استشارية ،وألحق أخريات بجمعيات النفع العام ،كما لجأ
بعضهن
َ

َ
وسائل عصرية مثل الحاسوب والربيد اإللكرتوين،
بعضهن إلى اس��تخدام
َ
وسائل قديمة كقراءة الطالع وحساب األبراج(((.
وأخريات إلى

وم��ن الوس��اطة اللجوء إلى اإلعالن يف وس��ائل اإلع�لام المختلفة،

أي االختيار عن طريق الصحافة والتلفزيون ،ومع انتش��ار الش��بكة الدولية
للمعلوم��ات وس��هولة الوص��ول إلى مواق��ع العرض والطل��ب يف التجارة
ُ
التواصل
اإللكرتوني��ة أخ��ذ االختيار الزواجي س��يا َقه م��ن ذلك ،وأصب��ح

أمرا مقبولاً عند البعض ،ومهما كانت الوساطة
بوس��اطة برامج الحاسوب ً
قاصر ًة على الرتش��يح أو تخطته إلى التزكية فإن تماس��ك األس��رة األصلية
أساس المساندة يف االختيار.

 -5وسائل اإلعالم كفاعل في االختيار الزواجي:

ُ
وسائل اإلعالم أحدَ الفواع ِل المسؤولة عن االختيار الزواجي،
ُت َعدُّ

وذل��ك من خ�لال إعالنات ال��زواج ،وهي تل��ك اإلعالنات التي تنش��رها
ٍ
بطلب من أصحاهبا
وسائل اإلعالم واالتصال -ومنها اإلعالم المكتوب-
الختي��ار ش��ريك بمواصف��ات معينة قص��د ال��زواج ،وغال ًبا م��ا تكون هذه

اإلعالن��ات مجانً��ا أو بمقابل رم��زي كخدم��ة تقدمها الوس��يلة اإلعالمية

لجمهورها.

((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.203
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َ
مج��ال االختي��ار أما َم
وإعالن��ات ال��زواج -إذا ت��م ضبطه��ا -تفتح
الش��باب ،وتضيف إلى األس��لوب ْين التقليدي ْين أس��لو ًبا ثال ًثا ،مما يوسع من

األسلوب الوالدي آيل اليوم إلى الزوال؛ لما
خاصة وأن
َ
ش��بكة العالقاتَّ ،
ترتب عليه من مس��اوئ إن لم تكن أكي��دة االرتباط به يف كثير من األحيان،
فعلى األقل يف أحيان أخرى تلصق به :كفشل الزواج جراء عدم القدرة على

نظرا الختالف االهتمام والمستويات
التوافق واالنسجام بين الش��ريكين؛ ً
أو عدم الراحة النفس��ية أو تع ُّلق أحد األطراف أو كليهما عاطف ًّيا بش��خص
آخر حالت الظروف أو تسبب االختيار الوالدي يف عدم الموافقة عليه(((.

سادسا :الخطبة ،مراحلها وشروطها:
ً

الت��زوج بالمرأة ،وهي مقدمة
الخطبة بكس��ر الخاء هي طلب الرجل
ُّ

النكاح ،وتعترب الخطبة تمهيدً ا لعقد الزواج ،ولذا طالب اإلس�لام من يريد
ُ
ط��رق الخطبة ،فهناك
يتعرف الم��رأة التي يرغبها ،وقد تعدَّ دت
ال��زواج أن َّ

الخطب��ة عن طريق أه��ل المرأة ،والخطبة عن طريق الحديث المباش��ر مع

الم��رأة ،والرجل يخطب المرأة من كبير القوم ،وكبير القوم يخطب لبعض

أصحابه ،وغيرها من طرق الخطبة التي تعارف عليها الناس ،ومما ورد من

هذه الطرق عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
ٍ
امرأة ُّ
يفضي هبذه
أن
عليه
فإن
ا،
ع
شر
له
تحل
زواج
ً
فإذا طلب الرجل َ
َ
تمت الخطبة ،ويجوز عند
الرغب��ة إليها أو إلى أهلها ،ف��إذا ُأجيب إلى طلبه َّ
((( سامية الساعايت ،مرجع سابق ،ص.113
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تعرض المرأ ُة نفس��ها على رجل من أهل الصالح ،وقد خطب
المالكية أن َ
بع��ض الصحابة  لبناهتم ،وينبغ��ي أن يكون كال الطرف ْي ِن على ٍ
علم

قاط�� ٍع أو ظ�� ٍّن راجحٍ بحال اآلخ��ر ،وعلى بينة -قدر المس��تطاع -من أمره
زوج��ا ،حتى إذا اطمأن كالهما إلى صاحبه وس��كنت به نفس��ه،
راض ًي��ا به ً

تم��ت الخطبة ال يس��وغ ألحد بعده��ا أن يتقدم
أقدم��ا عل��ى ال��زواج ،وإذا َّ
لخطب��ة الم��رأة ،وقد هنى رس��ول اهلل  عن ذلك فق��ال(( :ال يبِ ْع
أحدُ كم على بيع أخيه ،وال يخطب على خطبته ،إال أن يأذن له”(((.

 .1اإلرادة أو المشيئة:
اإلرادة ه��ي المش��يئة أو الطل��ب ،تق��ول :أراد الش��يء أو راده رو ًدا

وريا ًدا ،أي أحبه أو طلبه أو شاءه(((.

والمبدأ العام يف الش��ريعة اإلس�لامية أنه ال تص��رف إال بإرادة؛ ألهنا

من��اط التكلي��ف ،ومن هنا اتف��ق الفقهاء -يف الجملة -عل��ى عدم االعتداد

بالتصرف��ات الت��ي تغيب عنه��ا اإلرادة إال م��ا كان منها يرت��ب ضمانًا لحق
ُّ
ٍ
ٍ
تضيع الحق��وق بين الن��اس(((ُّ ،
ويدل على
اس��تثنائية حت��ى ال
بصفة
الغي��ر
َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كِتَاب البيوعِ ،باب َال يبِيع َع َلى بي ِع َأ ِخ ِ
يهَ ،و َال َي ُس��و ُم َع َلى َس ْو ِم
َْ
َ ُ َ ُ
ُ ُُ
ِ
ِ ِ
اب َت ْح ِر ِ
يم
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
َأخيهَ ،حتَّى َي ْأ َذ َن َل ُه َأ ْو َيت ُْر َك ،رقم  ،2140وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كت ُ
خ ْطب ِة َع َلى ِخ ْطب ِة َأ ِخ ِ
ِ
يهَ ،حتَّى َي ْأ َذ َن َأ ْو َيت ُْر َك ،رقم .1412
َ
ا ْل َ
((( القاموس المحيط ،المعجم الوسيط ،مادة :رود.
ََ َََ
الخطأ :عموم قوله تعال��ى{ :ومن قتل
((( ي��دل عل��ى عدم ضياع الحق��وق بين الناس بدع��وى
ُ ۡ ً َ َ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ  ٌ َ َّ َ ُّ ٞىَ َ ۡ ٓ اَّ ٓ َ َ َّ َّ ُ ْ
طا فتح ِرير رقب ٖة مؤمِن ٖة ودِية مسلمة إ ِ ٰٓ
ل أهلِهِۦ إِل أن يصدقوا} [النساء.]92 :
مؤمِنا خ ٔ
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ه��ذا المبدأ العام عم��وم ما أخرجه اب��ن حبان وابن ماجه ع��ن ابن عباس،

أن النب��ي  ق��ال(( :إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنس��يان وما
استكرهوا عليه))(((.

وعموم م��ا أخرجه ابن حب��ان وأحمد وأصحاب الس��نن من حديث

علي ومن حديث عائشةَّ ،
أن النبي  قالُ (( :رفع القلم عن ثالثة:

عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الغالم حتى يحتلم -ويف رواية :الصغير حتى

يكبر -وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل ،ويف رواية :المبتلى حتى يبرأ))(((.
وأول م��ا يك��ون يف تكوين األس��رة ه��و أن تتول��د اإلرادة المعتربة يف

إنشائها لدى الرجل أو المرأة حتى يندفع إلى االختيار يف حكم األصل.

ويغفل كثير من الباحثين مرحلة اإلرادة يف تكوين األس��رة رغم كون

أساسا للمؤاخذة يف جميع التصرفات.
اإلرادة ً

وتنشأ اإلرادة يف تكوين األسرة بداعية النفس الذاتية ،وقد تحتاج إلى

تسامحا :-إن اإلرادة يف تكوين األسرةتنشيط خارجي ،مما ُي َج ِّوز القول
ً
تنشأ بأحد سبيلين :سبيل ذايت ،وسبيل كسبي.

((( أخرج��ه ابن حبان يف صحيحه ،باب :فضل األمة ،ذكر األخبار عما وضع اهلل بفضله عن هذه
األمة ،رقم ( ،)7219وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الطالق ،باب طالق المكره والناسي ،رقم
( ،)2045ورقم ( )2044من حديث أبي هريرة ،ورقم ( )2043من حديث أبي ذر الغفاري.
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،باب التكليف ،ذكر األخبار عن العلة التي من أجلها إذا ُعدمت
رفعت األقالم عن الناس يف كتبة الشيء عليهم رقم ( ،)142ورقم (.)143
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 -1أم��ا الس��بيل الذايت المنش��ئ إلرادة تكوين األس��رة فهو الس��بيل

الطبيع��ي ال��ذي ينبع خلق��ة باس��تثارة الغري��زة الفطري��ة الداعية إل��ى تلبية
االحتياج الجس��دي والنفس��ي بين الذك��ور واإلناث يف مرحل��ة النضج أو

البلوغ عند عامة البش��ر ،ويش��ير القرآن الكريم إلى هذا الس��بيل يف قول اهلل
َ ُ َ ذَّ
َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ رَ ٗ َ َ َ َ ُ َ
اَ َ
َ
ٗ
َ
ِ
ص ۡه ٗراۗ َوكن
و
ا
ب
س
ن
ۥ
ه
ل
ع
ج
ف
ا
ش
ب
ء
ا
م
ٱل
ِن
م
ق
ل
خ
ِي
ٱل
{ :وهو
ِ
َ َ
َ ُّ َ
َّ َ َ ۡ ُ
��ك قَد ٗ
ِيرا} [الفرق��ان ،]54 :وقوله تعال��ى{ :إِنا خلق َنٰك��م ّمِن ذك ٖر
رب
َ ُ ىَ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ ْ
وأ ٰ
نث وجعلنٰكم شعوبا وقبائِل لتِ عارف ۚوا} [الحجرات.]13 :
 -2وأما الس��بيل الكسبي المنش��ط إلرادة تكوين األسرة فهو السبيل

التعليمي أو اإلرش��ادي الذي يخاطب العقل حتى يحرك فيه داعية اإلرادة

يحتاج إليه بعض البش��ر الذين
إلى ذلك إن كان عنه خاملاً  ،وهذا الس��بيل
ُ

لم يحملهم السبيل الذايت إلى إرادة تكوين األسرة مع صالحيتهم -عقلاً -
إلنشاء األسرة.

ََ
ُ ْ
كحوا
ويشير القرآن الكريم إلى هذا السبيل يف قوله { :وأن ِ
ُ ۡ َ َّ
أۡ َ َ
َ ُ
ۡ َ ُ ۡ َٓ ُ
َ
ۡ
كونُوا ْ ُف َق َرآءَ
ىَ
ٰ
ٰ
ٰ
حني مِ��ن عِبادِكم ِإَومائِك ۚم إِن ي
ٱليم مِنكم وٱلصل ِ ِ
َ ۡ
ُي ۡغنِه ُم هَّ ُ
ٱلل مِن فضلِهِۗۦ} [النور.]32 :
ِ
فاإلخب��ار ع��ن كون الزواج س��بيلاً إلى الغنى الروح��ي أو المادي أو

هما م ًعا خطاب يس��تثير العقل إلدراك ما غفل عنه مما عساه أن يكون سب ًبا

للخمول عن الزواج ،وهبذا تنشط إرادة تكوين األسرة بعد أن لم تكن كذلك،
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وقد روي عن أبي بكر الصديق قال(( :أطيعوا اهلل فيما أمركم به من النكاح،
ينجز لكم ما وعدكم من الغنى))((( ،وأخرج ابن حبان يف صحيحه والنسائي

والرتمذي وحسنه عن أبي هريرة ،أن النبي  قال(( :ثالثة ٌّ
حق على

اهلل أن يعينَهم :المجاهد يف سبيل اهلل ،والناكح يريد أن يستعف ،والمكاتب
يريد األداء))(((.

ينص القرآن الكريم على هذا الس��بيل الكس��بي المنش��ط إلرادة
كما ُّ

وإعجازا للناس حت��ى يحرك فيهم
تكوين األس��رة يف احتس��ابه الزواج آي��ة
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ َ
َ ۡ َ
ُ
ُ
ِ��ن َءايٰتِهِۦٓ أن خل َق لكم ّم ِۡن أنفسِ��ك ۡم
داعيت��ه يف قوله س��بحانه{ :وم
َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َٰ َ َ
ٓأَليٰت ّل َِقومۡ
أزوجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل بينكم مودة ورحة ۚ إِن يِف ذل ِك
ٖ
ٖ
َ َّ َ
َي َتفك ُرون} [الروم.]21 :

 .2االختيار أو التعيين:

َ
إذا توفرت اإلرادة لتكوين األس��رةَّ ،
التسلسل الطبيعي لذلك هو
فإن

َ
األصل يف الزواج المنشود.
اإلقدا ُم على االختيار لمن عساه أن يحقق

ُ
ش��روط
واالختي��ار هو االنتق��اء أو االصطفاء من بين من تتو َّفر فيهم

يلي��ق بم��ن يرغب يف ال��زواج أن يقدم عليه قب��ل أن َ
يعيش
الصالحي��ة ،وال ُ

((( تفسير ابن أبي حاتم ،رقم (.)14449
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب فضائل الجهاد ،باب ما جاء يف المجاهد والناكح والمكاتب
وعون اهلل إياهم ( ،)184 /4وس��نن النس��ائي ،كت��اب النكاح ،باب معون��ة اهلل الناكح الذي يريد
العفاف ( ،)61 /6وس��نن اب��ن ماجه ،كتاب العتق ،ب��اب المكاتب ( ،)841 /2قال أبو عيس��ى
الرتمذي :هذا حديث حسن.
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مرحلة االختيار؛ لما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن عائش��ة أن رس��ول اهلل

 قال(( :تخ َّيروا لنُطفكم ،وانكحوا األكفاء ،وأنكحوا إليهم))(((.
ويتحق��ق اختيار زوج المس��تقبل بكل س��بيل يلي��ق يف الوضع العام،

ويحف��ظ كرام��ة اإلنس��ان دون تخصيص مس��لك معين؛ رف ًع��ا للحرج عن

الناس الذين تتغ َّير أعرا ُفهم مع التطور الحضاري.

وف��ق م��ا يطل��ب من إش��باع حاجات
ويق��ع اختي��ار زوج المس��تقبل َ

اإلرادة ،ويتضح َدور الش��ريعة اإلس�لامية يف هذه المرحل��ة االنتقالية التي
يقدم فيها الراغبون يف الزواج باإلرشاد والنصح والتوجيه بجعل اختيارهم

يف نطاق من يكمل هبم أركان األس��رة ويمنع عنها الهالك ،وبمعايير يغلب

اس��تقرارا
عل��ى الظن عند اتباعها دوام العش��رة ،مما يضفي على المجتمع
ً
يدفعه إلى النمو واالزدهار ،ويبعده عن التف ُّكك المضيع لمستقبل األوالد
ومقاصد الزواج ،والمؤجج لنار العداوة والبغضاء عند اختالف الزوجين،

والمهلك لألمن االجتماعي.

ونوجز فيما يلي نطاق االختي��ار للمقدمين على الزواج ومعايير هذا

االختيار:

أولاً  :نطاق االختيار للمقدمين على الزواج:

يتوج��ه الراغب��ون يف الزواج إل��ى اختيار زوج المس��تقبل من الجنس
َّ

المغاي��ر له��م حت��ى تكتم��ل أركان األس��رة ،كم��ا يمتنع��ون ع��ن االختيار
((( سنن ابن ماجه ( )633 /1رقم  ،1968سنن الدارقطني ( )299 /3رقم .198
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م��ن المح��ار ِم حت��ى ال يجعل��وا م��ن بنائه��م ألس��رة ولي��دة مِ ْع��ولاً له��دم
األسرة األم.
ونوضح هذين النطاقين فيما يلي:

 -1اختيار زوج المستقبل من الجنس المكمل:

يلت��زم الراغب��ون يف ال��زواج بقص��ر اختيارهم ل��زوج المس��تقبل من

الجنس المكمل ألركان األسرة الطبيعية ،فالرجل يختار -إن كان االختيار
له -من بين النساء ،والمرأة تختار -إن كان االختيار لها -من بين الرجال،
وال يختار الرج��ل رجلاً آخر للزواج منه ،كما ال تختار المرأ ُة امرأ ًة أخرى

لل��زواج منها؛ لمخالفة ذلك للش��رائ ِع الس��ماوية والفطر الس��وية ،وهو ما
َ َ ۡ ُ َ ُّ ۡ َ َ
ان مِنَ
يس��مى بال��زواج المثلي ،قال تعالى عن قوم ل��وط{ :أتأتون ٱذلكر
َّ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ََ ُ َ
ُ ۡ َ ُّ ُ ّ ۡ ۡ َ ٰ ُ
كم بَل أ ُ
ون َما َخل َ
ۡٱل َعٰلَم َ
نت ۡم ق ۡو ٌم
و
ز
أ
ِن
م
م
ك
ب
ر
م
ك
ل
ق
ر
ذ
ت
و
١٦٥
�ين
ِ
ج ۚ
ِ
ُ َ
اَعدون} [الش��عراء .]166 ،165 :وأخ��رج أبو يعلى بس��ند رجاله ثقات عن
واثلة بن األسقع ،أن النبي  قال(( :سحاق النساء بينهن زنا))(((.
 -2اختيار زوج المستقبل من غير المحارم:

يلتزم الراغب��ون يف الزواج بقصر اختيارهم لزوج المس��تقبل من غير

المحارم ،س��واء كانت المحرمية بس��بب النس��ب أو بس��بب المصاهرة أو

بس��بب الرضاع؛ ألن هؤالء المحارم هم أربطة العالئق يف المجتمع ،وهم
هم��زات الوصل بين األس��ر المختلفة ،والزواج منهم س��بب مباش��ر لهدم

((( مسند أبي يعلى الموصلي رقم (.)7491
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األس��رة األم والقضاء على أوصاف األب واالبن واألخ والعم والخال بما
ۡ ٓ
{و ُه َو ذَّٱلِي َخلَ َ
يخال��ف الفط��رة والطبيعة ،كما ق��ال تعالىَ :
��ق م َِن ٱل َماءِ
َ رَ ٗ َ َ َ َ ُ َ َ ٗ َ ۡ ٗ َ اَ َ َ ُّ َ
ك قَد ٗ
ِيرا} [الفرقان.]54 :
صهراۗ وكن رب
بشا فجعلهۥ نسبا و ِ

وحماية لهذه الفطرة الس��وية جاء المنع التشريعي من زواج المحارم
ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ
��م َوأخ َوٰتك ۡم
يف قول��ه تعالى{ :ح ِرم��ت عليك��م أمهتكم وبناتك
ُ
َ َ َّ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ أۡ َ ِ َ َ َ ُ أۡ ُ ۡ
َ َّ َ ٰ ُ ُ
ك ُم َّٱل ٰ يِتٓ
��ت وأمهت
وعمتك��م وخلتك��م وبن��ات ٱلخ وبنات ٱلخ ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ّ َ َّ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ُ َ ٓ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٰ
أۡرضعنكم وأخوٰتكم مِن ٱلرضعةِ وأمهٰت ن ِس��ائِكم ور ٰٓ
بئِبكم ٱل يِت
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
ّ ٓ ُ َّ َ َ ۡ
ُ ُ ُ
جورِكم ّمِن ن َِس��ائِك ُم ٱل ٰ يِت دخل ُتم ب ِ ِه َّن فإِن ل ۡم تكونوا دخل ُتم ب ِ ِه َّن
يِف ح
َ اَ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ ُ ُ ذَّ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ جَ ۡ َ ُ ْ
فل جن��اح عليكم وح ٰٓ
لئِل أبنائِكم ٱلِين مِن أصلبِكم وأن تمعوا
َينۡ َ أۡ ُ ۡ َينۡ اَّ َ َ ۡ َ َ َ َّ هَّ َ اَ َ َ ُ
ٗ
ٗ
َّ
ب ٱلخت ِ إِل ما قد سلفۗ إِن ٱلل كن غفورا رحِيما} [النساء.]23 :
ثان ًيا :معايير االختيار للمقدمين على الزواج:

يح�ترم الراغبون يف الزواج معايير اختيار زوج المس��تقبل التي يغلب

على الظن عند اتباعها دوام العشرة بسبب تحقق المقاصد المشروعة منه،
ومن أعظم تلك المعايير ما جاءت به الش��ريعة اإلسالمية من مراعاة الدين

واأللف��ة يف كل األح��وال ،ومراعاة اإلنج��اب عند من يرغب��ه ،ونبين ذلك
فيما يلي:

 -1الدين:

المقص��ود بالدي��ن خصال��ه ولي��س مج��رد أساس��ه ،والدي��ن ه��و

اس��تقرارا واألكث��ر تعاونً��ا
أعظ��م معي��ار الختي��ار زوج المس��تقبل األدوم
ً
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ظلم��ا؛ ألن الدي��ن الت��زام بالقي��م الرفيع��ة
واألك��رم عش��رة واألبع��د ً
والمبادئ السامية.
منهجا
أما غير الملتزمين بالمبادئ الدينية القيمة فقد اختاروا االنفالت ً

ُ
األصل يف اختيار زوج المستقبل
لحياهتم ،فال تطاق عشرهتم ،ولذلك كان
َ َ خۡ َ ُ َ
خۡ َ َ ٰ ُ ۡ َ
َ
ٱلبِيثون
ت ل ِلخبِيثِ�ين و
يك��ون على وفق ق��ول اهلل تعال��ى{ :ٱلبِيث
أن
ۡ َ َ ٰ َ َّ ّ َ ٰ ُ َّ ّ َ َ َّ ّ ُ َ
ون ل َّ َ
ت وٱلطيِبت ل ِلطيِبِني وٱلطيِب
ت} [النور.]26 :
ِلط ّيِبٰ ِ
ل ِلخبِيث ِ ۖ

الس��نة الصحيحة تؤك��د أهمية معيار الدي��ن يف اختيار زوج
وج��اءت ُّ
ِ
الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي 
المستقبل ،فقد أخرج

فاظفر
قال(( :تنك��ح المرأة ألربع :لمالها ،ولحس��بها ،ولجمالها ،ولدينها،
ْ
ب��ذات الدين تربت ي��داك))((( .وأخرج ابن ماجه عن عب��د اهلل بن عمرو َّ
أن
لح ْس��ن ِ ِه َّن؛ فعسى ُح ْسنُهن أن
النب��ي  قال(( :ال َتز ََّوجوا النس��اء ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
��ن أن تطغ َي ُه َّن ،ولكن
��ن
��ن؛ فعس��ى أموا ُل ُه َّ
ألمواله َّ
جوه َّ
تزو ُ
��ن ،وال َّ
ُيرد َي ُه َّ
ذات ِد ٍ
ُ
أفضل))(((.
ين
جوه َّن على الدين ،وألَ َم ٌة َخ ْرما ُء سودا ُء ُ
تزو ُ
َّ

وأخ��رج اب��ن ماجه عن أب��ي هريرة ،أن النب��ي  قال(( :إذا
ِ
فزوج��وه ،إال تفعلوا تك��ن فتنة يف األرض
أتاك��م من ترضون ُخلق��ه ودينَه ِّ
وفساد عريض))(((.
((( سبق تخريجه.
((( سبق تخريجه .وخرماء :مثقوبة األذن .لسان العرب مادة :خرم.
((( سبق تخريجه.

290

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

 -2األلفة:

المقص��ود باأللفة األُنس والمح َّبة والقبول الحس��ن الذي يكون عند
ٍ
معيار الختيار زوج
أعظم
المطالعة األولى وليس المخالط��ة ،واأللفة هي
ُ
المس��تقبل األفضل بعد معي��ار الدين والخلق؛ ألهنا أم��ارة الرغبة الصادقة

ومظنة ديمومة العالقة الزوجية ،واأللفة عطية من اهلل تعالى يقذفها يف القلب
أۡ َ
َ َ َّ َ َينۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
تج��اه أليفه ،كما قال تعال��ى{ :وألف ب قلوب ِ ِه ۚم لو أنفقت ما يِف ٱل ِ
ۡرض
مَ ٗ َّ ٓ َ َّ ۡ َ َينۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َّ هَّ َ َ َّ َ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
كن ٱلل ألف بينهم} [األنفال.]63 :
جِيعا ما ألفت ب قلوب ِ ِهم ول ِ
وأخ��رج البخ��اري ع��ن عائش��ة ،ومس��لم عن أب��ي هري��رة ،أن النبي

 ق��ال(( :األرواح جن��ود مجنَّ��دة ،فما تعارف منه��ا ائتلف ،وما

تناك��ر منها اختل��ف))((( ،ويف رواية ثانية لمس��لم عن أبي هري��رة ،أن النبي
((
معادن كمع��ادن الفضة والذه��ب ،خيارهم يف
الن��اس
 ق��ال:
ُ
ُ

الجاهلية خيارهم يف اإلس�لام إذا فقهوا ،واألرواح ُجنو ٌد ُمجنَّدة فما تعارف
منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف))(((.

وكثي��را م��ا تكون النظ��رة طري ًق��ا لهذه األلف��ة ،فقد أخ��رج ابن حبان
ً

وأحمد والنس��ائي وابن ماجه والرتمذي وحس��نه عن أن��سَّ ،
أن المغير َة بن
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه ،كت��اب أحادي��ث األنبي��اء ،ب��اب :األرواح جن��ود مجن��دة
رقم ( ،)3336وأخرجه مس��لم يف صحيح��ه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ب��اب :األرواح جنود
مجندة ،رقم (.)2638
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيح��ه ،كت��اب ال�بر والصل��ة واآلداب ،ب��اب :األرواح جن��ود
مجندة ،رقم (.)2638

291

دليل األسرة في اإلسالم

فانظر إليها؛ فإنه
ش��عبة خطب ام��رأة ،فقال له النبي (( :اذه��ب
ْ
أجدر -ويف رواية :فإنه أحرى -أن يؤدم بينكما))((( .وأخرج ابن حبان وابن
ُ
ماجه وأحمد عن محمد بن مس��لمة ،أن رس��ول اهلل  قال(( :إذا

ينظر إليها))(((.
ألقى اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فال َ
بأس أن َ
 -3القابلية لإلنجاب:

قديما من الوس��ط
المقص��ود باإلنج��اب القابلية ل��ه ،ويع��رف ذلك ً

العائل��ي ،أم��ا بع��د التق��دُّ م الطب��ي المعاصر فيع��رف عن طري��ق الفحص

باإلرشاد الوراثي.

والقابلي��ة لإلنجاب من أعظم معايير حس��ن اختيار زوج المس��تقبل

بع��د معيار الدي��ن بصفة عام��ة؛ ألن المقص��ود األعظم من ال��زواج -عند

عام��ة الن��اس -إنجاب الولد مع تحصين الفرج ،ف��إذا لم يتحقق الولد كان
خاصة إذا كان
ذلك من أسباب النزاع بين الزوجين وتعكير الصفو بينهماَّ ،
أحدهما أو كالهما يرجو الولد لكونه ح ًّقا إنس��ان ًّيا مشرو ًعا؛ لذلك جاءت

الس��نة بتذكير الراغبين يف الزواج وبإرش��ادهم باختي��ار الولود ،فقد أخرج
ُّ
((( أخرج��ه النس��ائي يف س��ننه ،كتاب الن��كاح ،باب :إباحة النظ��ر قبل التزوي��ج ،رقم (،)3235
وأخرجه الرتمذي يف س��ننه ،أبواب النكاح عن رس��ول اهلل  ،باب ما جاء يف النظر إلى
المخطوب��ة ،رقم ( ،)1087وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه ،كتاب النكاح ،ب��اب النظر إلى المرأة إذا
أراد أن يتزوجها ،رقم ( .)1866 ،1865قال أبو عيسى الرتمذي :هذا حديث حسن.
((( أخرج��ه اب��ن ماج��ه يف س��ننه ،كتاب الن��كاح ،باب :النظ��ر إل��ى الم��رأة إذا أراد أن يتزوجها،
رقم (.)1864
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اب��ن حب��ان وأحمد عن أن��س َّ
أن النبي  ق��ال(( :تزوجوا الودود

كاثر األنبياء يوم القيامة))((( ،وأخرج ابن حبان والنسائي وأبو
الولود؛ فإين ُم ٌ
داود ع��ن معقل بن يس��ار ،ق��ال(( :جاء رجل إلى رس��ول اهلل ،

فقال :يا رس��ول اهلل ،إين أصبت امرأة ذات حس��ب وجمال ،ولكنها ال تلد،

أفأتزوجه��ا؟ فنهاه ،ثم أتاه الثانية ،فقال مثل ذلك فنهاه ،ثم أتاه الثالثة ،فقال
مثل ذلك ،فقال  :تزوجوا الودود الولود؛ فإين مكاثر بكم))(((.

نصا يف الرجال ،إال أنه يش��مل النس��اء تب ًعا؛ ألنه
والحدي��ث وإن ورد ًّ

يعج��ب المرأة ما يعجب الرجل ،فعلى الم��رأة التي ترغب يف اإلنجاب أن

تختار الرجل الذي يحقق لها مقصدها المشروع.

وإذا كان م��ن يرغ��ب يف ال��زواج ال يرجو ول��دً ا لم��رض وراثي فيه،

إث��م فيه ،وإنما يري��د الزواج
أو لس��بق زواج��ه وإنجاب��ه ،أو لس��بب آخر ال َ

معيارا له عند اختيار زوجه اآلخر؛
للمؤانس��ة ،فال تكون القابلية لإلنجاب
ً
لم��ا ورد يف الس��نة الصحيح��ة من مش��روعية العزل ،ومن ذل��ك ما أخرجه

((( أخرج��ه اب��ن حبان يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ذكر العل��ة التي من أجلها هني عن التبتل ،رقم
(.)4028
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النس��اء من ال
تلد ،رقم ( ،)4057 ،4056وأخرجه النسائي يف سننه ،كتاب النكاح ،كراهية تزويج العقيم ،رقم
( ،)3227وأخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء،
رقم (.)2050
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الش��يخان عن جابر ،قال(( :كن��ا نعزل على عهد النبي  والقرآن

ينزل)) ،زاد مسلم(( :فبلغ ذلك نبي اهلل  فلم ينهنا))(((.
ِ
��ب قدرت��ه على اإلنجاب
وإذا اخت��ار ال��زوج َ
زوجه اآلخر ممن َحس َ
فل��م ينجب ،فل��ه أن يتداوى -إن كان لذلك س��بيلاً  -لما أخرجه ابن حبان
والرتمذي -وقال :حس��ن صحيح -من حديث أسامة بن شريك ،أن النبي

 ق��ال(( :تداووا عباد اهلل؛ فإن اهلل لم يضع داء إال وضع له دواء،

إال السام والهرم))(((.

ويف جمي��ع األحوال يج��ب التنبي ُه إلى أن الولد هبة من اهلل تعالى فإذا
ّ لِهَّ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ أۡ َ
خَ ۡ
يلُ ُق َما ي َ َشآء ُۚ
ۡرض
لم يشأ لم يكن ،قال تعالى { :لِ ملك ٱلسمٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۚ
َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ َ ٰ ٗ َ َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ ُّ ُ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ ٰ ٗ
يهب ل ِمن يشاء إِنثا ويهب ل ِمن يشاء ٱذلكور  ٤٩أو يزوِجهم ذكرانا ِإَونثاۖ
ِيم قَد ٞ
يما ۚ إنَّ ُهۥ َعل ٞ
َو َي ۡج َع ُل َمن ي َ َشا ٓ ُء َع ِق ً
ِير} [الشورى.]49،50 :
ِ

 .3الخطبة:

مرحلة الخطبة هي أولى مراحل الزواج ،والفرتة التمهيدية التي تسبق

يتم اختيار الفتاة وقبولها للش��اب الذي يريد أن يتزوج،
عق��د القران ،ففيها ُّ
أيض��ا إجراءات معين��ة تمليها القي��م والعادات على المس��ؤولين
تتم ً
كم��ا ُّ

((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب العزل ،رق��م (،)5209 ،5208 ،5207
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب حكم الغزل ،رقم (.)1440
وصف الش��يئين اللذين ال دوا َء لهما ،رقم
((( أخرج��ه اب��ن حبان يف صحيحه ،كتاب الطب ،ذكر ْ
( ،)6064وأخرج��ه الرتم��ذي ،أبواب الطب عن رس��ول اهلل  ،باب م��ا جاء يف الدواء
والحث عليه ،رقم ( .)2038قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.
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ع��ن الزواج ،كقراءة الفاتحة ،وتقديم الش��بكة ،وتحديد المهر ،وقد جرت
الع��ادة أن تك��ون فرتة الخطب��ة قصيرة ال تتع��دَّ ى بضعة أش��هر ،ويف بعض

الحاالت تطول المدَّ ة إذا كانت الفتاة المخطوبة صغيرة الس��ن أو إذا كانت

يتجمع لديه��ا مهر الفتاة وما تتطلبه
أس��رة الخاطب ترغب يف الرت ُّيث حتى
َ
إجراءات الزواج من نفقات(((.

أس��اليب ملتوية أو
تتضم��ن أية
والخطب��ة يف الري��ف عملية س��هلة ال
َ
َّ

غير مباش��رة ،فمجتمع القرى مجتمع محدود تجمعه يف الغالب صلة الدم
أو صلة النس��ب والمصاهرة ،فكل فرد يف القري��ة معروف من حيث عائلته

وحس��به ونس��به وأصله وممتلكاته ،فمن المعروف مثلاً أن عائلة فالن لها
ع��دد ك��ذا من األفدنة ،وأهن��ا تمتاز بالتق��وى والص�لاح ،وأن عائلة أخرى
تشتهر بناهتا بالمهارة يف إدارة البيت والطاعة واألدب ...وهكذا(((.

وقد جرت العادة أن تقو َم ُأ ُّم الشاب باختيار الخطيبة ،وقد تختار فتا ًة
ال يعرف ابنها عنها ش��ي ًئا بل قد يكون لم يرها إطال ًقا ،وربما يكون قد رآها
يصح أن يتقدَّ م
يف السوق ،أو يف الحقل ،أو يف أي احتفال يف القرية ،كما ال ُّ

الش��اب وحدَ ه لخطبة الفتاة ،فإذا تقدم الش��اب بنفس��ه وحده لخطبة الفتاة
فإن أهلها ال يعرتفون به وال يقيمون وزنًا لكالمه ،كما يعد يف الوقت نفس��ه

إهان��ة كبيرة ألهل العروس؛ وذلك َّ
ألن ثقاف�� َة القرية ال تقيم وزنًا إال للقيم
((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.207
((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.209
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الجمعي��ة التي يحددها المجتمع والتي تنعكس يف قيم األس��رة الممتدة أو
قي��م العائل��ة ،وبالتالي فالقول الفصل يف الزواج وغير الزواج قول األس��رة
والوالدين ال قول االبن أو االبنة.

ٍ
خط��وات تمهيدي�� ًة للخطبة تختلف
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن هناك
باخت�لاف الس��ياق االجتماع��ي؛ فف��ي الري��ف تق��وم ُأم الش��اب أو أب��وه

باس��تطالع بعض المعلومات التفصيلية عن الخطيبة وأهلها ،ويتم هذا عن
طريق الزيارات ألس��رهتا وابت��داع بعض الحيل الختباره��ا عدَّ ة اختبارات
شخصية تتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأكد من أهنا مستوفية للصفات

المرغ��وب فيها ،والتي تحددها القيم والمعايير الس��ائدة يف ثقافة المجتمع
الريف��ي ،ثم يبدأ الكالم صراحة عن الرغب��ة يف خطبتها ويبدأ التفاوض بين

العائلتي��ن حول تحدي��د المهر ،وبع��د أن يتفق الطرفان عل��ى المهر يحدد
موعد إلعالن الخطبة بقراءة الفاتحة وتقديم الشبكة ،كما يلبس الشاب أو

الفتاة دبلة الخطوبة كما هو شائع يف المدن.

ويف المجتم��ع الريفي يت��م تحديد عالقة الفت��اة بخطيبها خالل فرتة

َ
تختلط بخطيبها خالل ف�ترة الخطبة ،وحتى عندما
يج��وز أن
الخطب��ة ،فال
ُ
يس��محون للفتاة المخطوبة أن تقابل خطيبها يف أحوال نادرة فال بد أن يتم

هذا اللقاء بسرعة ويف حضرة الموجودين وليس يف خلوة أو بعيدً ا عنهم(((.

((( فوزية دياب ،القيم والعادات االجتماعية ،مكتبة األسرة ،2003 ،ص.281 -257
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ُ
وه��ذا على خالف المجتم��ع الحضريَّ ،
يحدث
ال��زواج فيه ال
فإن
َ

التعرف على
دون أن تس��ب َقه فرتة من
التع��رف تتيح لكل من الفتى والفت��اة ُّ
ُّ
الش��خص الذي س��وف يصبح شريك المس��تقبل وإن اختلف أسلوب هذا

التع��ارف تب ًعا للطبق��ة االجتماعية الت��ي ينتميان إليها ،ويمك��ن القول :إنه
والتحرر
نتيج��ة للحري��ة الت��ي حصلت عليه��ا الم��رأة يف العصر الحدي��ث
ُّ

النس��بي من س��لطة الوالدين أصبح مقدار الوقت ال��ذي ينفق يف العالقات
االجتماعية التي تسبق الزواج يتزايد باستمرار.
وتجدر اإلشارة إلى أن مرحلة ِ
الخطبة تختلف باختالف المجتمعات،

ويف المجتم��ع الواحد من الريف إلى المدين��ة ،ففي المجتمعات المتقدمة

نجد األس��ر تش��جع أبناءها على إطالة فرتة الخطبة حتى يتسنى لهم معرفة

الط��رف اآلخر معرفة جيدة ،يف حين تحب��ذ المجتمعات التقليدية التعجيل
بالزواج لتف��ادي العدول عن الخطبة ،أو االقتصاد يف األموال التي تنفق يف

هذه الفرتة .أما يف الريف تكون فرتة الخطبة قصيرة مقارنة بالمدن(((.

ويرجع ذلك إلى معرفة السكان بعضهم ببعض ،فيتحاشى الخطيبان

َ
مش��اكل ،وإن حدث بينهما
ينتج عن ذلك من
االتصال تفاد ًيا لما يمكن أن َ

ط��رف ٌ
دور الوس��يط .كما أن
تواص��ل فع��اد ًة ما يك��ون هناك
ٌ
ثالث يلع��ب َ
ِ
ٍ
إش��كال ُيذكر إال
يمر دون
العدول عن الخطبة يف المجتمعات المتمدنة قد ُّ
((( حسين عبد الحميد رشوان ،األسرة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص.182
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حاالت تتع َّلق ِ
ٍ
بالعرض والش��رف ،يف حين ُيعدُّ مشكل ًة كربى يف الريف،
يف

ينجم عنه أزمات ُ
تصل إلى حد العداوة وإهدار الدماء.
كما قد
ُ

ومن ش��روط الخطبة :أن ال تك��ون المرأة محرمة على الرجل حرمة

مؤ َّب��دة أو مؤ َّقتة ،فال يج��وز له أن يخطب امرأ ًة متزوجةً ،أو امرأ ًة مطلق ًة لم
الخ ِ
تنته عدهتا ،كما يشرتط يف ِ
ِ
طبة أال تكون المرأة مخطوبة ،ولم يتم إعالن
يجوز يف الش��رع أن
رفض خطبة الخاطب الذي س��بق إليها؛ وذلك ألنه ال
ُ

يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ ألن ذلك يؤ ِّدي إلى النزاع بين الناس.
َ
ٍ
واح��د من الخاطبين،
ه��ذا إلى جانب أن الخطبة ليس��ت ملزم ًة ألي
َ
َ
تع��دل عن قبول��ه؛ وذلك َّ
ألن
يع��دل عن خطبت��ه ،وللمرأة أن
فللرج��ل أن

يجب أن تكون مكفول��ة ،والخطبة ال تتجاوز أن تكون وعدً ا
حري�� َة الزواج ُ
بالزواج ،والشريعة اإلسالمية ال تعترب الوعد بالعقد ملز ًما بإتمامه.

 .4شروط الخطبة:

إذا كانت ِ
الخطب ُة وعدً ا بالزواج المؤسس للحياة االجتماعية السليمة

والمس��تدامة ،فيس��ري عليها من الش��روط ما يس��ري على النكاح عمو ًما،
الخ ِ
ونؤكد هنا شرطين أساسين لصحة ِ
طبة:
َّ
أوال :أن تكون المخطوبة خالي ًة من موان ِع النكاح الشرعية ،ومن هذه
الموان ِع أن تكون محر ًما ،أو زوجة آلخر ،أو م ْعتدَّ ة من طالق رجعي.

تمت خطبتها آلخر وتم القبول ،حتى
وثان ًيا :أال تكون المخطوبة قد َّ

وشائج المجتمع المسلم نتيج َة العداوة التي قد تنشأ بسبب الخطبة
تنقطع
ال
ُ
َ
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الثانية على الخطبة األولى ،فعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل ،

ق��ال(( :المؤمن أخو المؤمن ،فال ُّ
يبتاع على ب ْيع أخيه ،وال
يحل للمؤمن أن َ
يخطب على خطبة أخيه حتى يذر))(((.

بعض العلم��اء والدارس��ين التكاف��ؤ بين الزوجين ش��ر ًطا
ويضي��ف ُ
ِ
العتبار الخطبة ،وقد أورد ابن ماجه يف س��ننه َ
رسول اهلل :
قول

((تخ َّيروا لنُطفكم ،وانكحوا األكفاء ،وأنكحوا إليهم))(((.

والكفاءة أن��واع :منها الكفاءة يف الدين والخلق؛ لقوله :
فزوجوه ،إال تفعلوا تك ُْن فتنة يف
((إذا خطب إليك��م من ترضون ِدينه ُ
وخلقه ِّ
األرض وفساد عريض))(((.
وهن��اك أم��ور أخرى له��ا أهمية يف عصرن��ا ،مثل التق��ارب يف العمر،

ويف المس��توى االجتماع��ي والثقايف ،ومراعاة ذلك يس��اعدُ عل��ى التفاهم
واالنسجام بين الزوجين ،وهو من المصالحِ المعتربة شر ًعا(((.

.5حقوق الخاطب:

يحل للخاط��ب إال ما ُّ
إن الخطب َة ليس��ت عق��دً ا ،وعلى ذلك ال ُّ
يحل
آداب ِ
للرجل األجنبي ،ومن ِ
جميع
لقاء األجنبي اللباس السابغ الذي يسرتُ
َ

خ ْطب ِة َع َلى ِخ ْطب ِة َأ ِخ ِ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كِتَاب النِّ َكاحِ  ،بابَ :تح ِر ِ ِ
يه َحتَّى َي ْأ َذ َن َأ ْو
َ
يم ا ْل َ
َ ُ ْ
ُ
َيت ُْر َك ،رقم .1414
ِ
ِ
اب الأْ ْك َفاء ،رقم .1968
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كت ُ
((( سبق تخريجه.
((( موسوعة األسرة (الكويت) (.)392 ،391 /1

299

دليل األسرة في اإلسالم

البدن عدا الوج��ه والكفين ،وكذلك اجتناب الخلوة؛ ألن المخطوبة تعترب

أجنبي ًة عن الخاطب َ
قبل عقد النكاح.

ِ
َ
الخاطب نوجزها فيما يأيت:
حقوق
وعمو ًما :فإن

 .1النظر للمخطوبة:

الزواج يقتضي انسجام الرج ِل والمرأة إلى أب ِ
عد الحدود ،واختالطهما
َ ُ
ْ
ِ
َ
مرافق الحي��اةَّ ،
يك��ون مؤبدً ا،
فإن غاي�� َة الزواج أن
واش�تراكهما يف جمي��ع
َ
يحصل تما ُم التواف��ق والمالءمة بين الرجل والمرأة؛ بحيث يرضى
وحتى

ٌّ
كدرا ،أباحت الش��ريعة اإلسالمية
كل منهما باآلخر ،وال يجدُ يف معاش��رته ً
َ
ينظر إلى اآلخر َ
األصل
قبل أن يتم عقد النكاح ،مع أن
لكل واحد منهما أن َ
محرم ،ولكن حتى يتحقق المقصد
يف نظ��ر الرجل للمرأة األجنبية عنه أن��ه َّ
من اس��تمرار الحياة الزواجية واستقرارها ،خرج الحكم عن ذلك األصل،
ف��إن النظر للمخطوبة قبل الزواج أ ْد َعى لدوام المح َّبة واأللفة .واألصل يف

ذلك ما رواه النس��ائي عن المغيرة بن ش��عبة قال(( :خطبت امرأة على عهد
رس��ول اهلل  ،فقال النبي  :أنظرت إليها؟ قلت :ال،
در أن يؤد َم بينكما))(((.
قال :فانظر إليها ،فإنه ْ
أج ُ

((( أخرجه الرتمذي يف س��ننهَ ،أبواب النِّ َكاحِ عن رس ِ ِ
اب َما َجا َء فِي النَّ َظ ِر
��ول اهلل َ ،ب ُ
َْ ُ
َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اح ُة النَّ َظ ِر َق ْب َل الت َّْزويجِ ،
الم ْخ ُطو َبة ،رقم  ،1087وأخرجه النس��ائي يف س��ننه ،كتَاب النِّ َكاحِ  ،إِ َب َ
إِ َلى َ
ِ
ِ
اب النَّ َظ ِر إِ َلى ا ْل َم ْر َأة إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َيت ََز َّو َج َها،
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
رقم  ،3235وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،كت ُ
رقم .1865
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وال َّ
التزوج هبا ورضاه هبا بعد النظر
نظر الرج ِل إلى من يريدُ
ُّ
شك أن َ
ِ
حص��ول الموافق��ة والمالئمة بي��ن الزوجين يف أغل��ب األحيان،
س��بب يف
ٌ

فع��ن جاب��ر بن عب��د اهلل  ،قال :ق��ال رس��ول اهلل (( :إذا
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها
خطب أحدكم المرأة ،فإن اس��تطاع أن َ
فليفعل))(((.

وعن سهل بن سعد(( :أن امرأ ًة جاءت رسول اهلل  ،فقالت:
َ
ألهب لك نفسي ،فنظر إليها رسول اهلل ،
رس��ول اهلل! جئت
يا
َ

وصوبه ،ثم طأطأ رأسه))(((.
فص َّعد النَّظر إليها
َّ

واتف��ق الفقه��اء على أنه يج��وز أن ينظر الرجل إلى وج��ه المرأة التي

يريد الزواج هبا وإلى كفيها(((.

أما الوج��ه :فإن فيه مجمع المالمح من حيث الحس��ن والقبح ،وأ َّما

ال َك َّف��ان فإهنما يدالن على امتالء الجس��م أو نحافت��ه ،وهما من األوصاف
التي لها عالقة برغبة الخاطبين ،وال يش��مل ذلك شعر المرأة ،بل ال بد من

س�تره ،فال يجوز نزع الحجاب أثناء جلس��ة الخطوب��ة ،وإذا أراد الخاطب
ِ
ِ
ِ
يج َها،
الر ُج ِل َينْ ُظ ُر إِ َلى ا ْل َم ْر َأة َو ُه َو ُي ِريدُ َت ْز ِو َ
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتَاب النِّ َكاحِ َ ،ب ٌ
اب :في َّ
رقم .2082
ِ
ِ
الم ْرأة َق ْب َل الت َّْز ِويجِ  ،رقم .5126
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
اب النَّ َظ ِر إِ َلى َ
((( انظر :حاش��ية اب��ن عابدي��ن ( ،)237 /5( ،)405 /1الفواكه ال��دواين ( ،)130 /1جواهر
اإلكلي��ل ( ،)275 /1مغن��ي المحت��اج ( ،)125 /3هناية المحت��اج ( ،)183 /6كش��اف القناع
( ،)10 /5المغني (.)102 /7( ،)553 /6
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معرفة مواصفات ش��عر المرأة ،فليبعث من النساء من أهل الثقة من يصف

له حال المرأة.

َّظ��ر إلى ما يظهر غال ًبا من وج��ه ويد ورقبة وقدم؛
وأج��از الحنابل ُة الن َ

ألن��ه  لما أذن يف النظر إل��ى المرأة من غير علمها -كما جاء يف
حدي��ث جابر -علم أنه أذن يف النظر إل��ى جميع ما يظهر غال ًبا؛ إذ ال يمكن
تكرار النظر إذا
إف��راد الوجه بالنظر مع مش��اركة غيره بالظهور((( ،ويج��وز
ُ

َدع��ت الحاج��ة إلى ذلك حتى يتأكَّ��د ٌّ
كل منهما من أن اآلخ��ر يوافقه ،وأن
ِ
ش��ريك حياته ،مع عدم اش�تراط عل��م المخطوبة
حالت��ه تالئم ما يريدُ من
بالرؤية ،لحديث جابر  المتقدم.

ب .احلوار:

يج��وز أن يتح��دَّ َ
ث الخاط��ب إل��ى مخطوبت��ه وأن تحدثه يف جلس��ة

الخطوب��ة والنظ��ر ،وأن يس��ألها عما يحتاج إل��ى معرفته يف ح��دود األدب
والحياء الذي جبلت عليه المرأة.

ج .املصافحة:

ال يجوز مصافح��ة المرأة المخطوبة لكوهنا أجنبي ًة عن الخاطب قبل

عق��د النكاح؛ فقد روى البخاري عن عائش��ة  ،قال��ت(( :كان النبي
((( انظر :كش��اف القناع لمنصور البهويت ( )10 /5وما بعدها ،وشرح منتهى اإلرادات لمنصور
البهويت ( )624 /2وما بعدها.
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اَّ ُ رۡ ۡ
هَّ َ ۡ ٗ
��يا} ،قالت:
شك َن بِٱللِ ش ٔ
ُ 
يبايع بالكالم بهذه اآلية{ :ل ي ِ
ٍ
ِ
امرأة إال امرأة يملكها))(((.
رسول اهلل  يدَ
مست يدُ
وما َّ
د .اخللوة:

يختلي الخاطب بمخطوبته ،فالخلوة باألجنبية حرام؛ لما
يجوز أن
ال
ُ
َ

روى البخاري عن ابن عباس  أنه س��مع النبي  يقول:
ٍ
ٌ
بامرأة ،وال تس��افِ َر َّن امرأ ٌة إال ومعها مح��رم ،فقام رجل
رج��ل
((ال يخل��ون
َ
رس��ول اهلل ،اكتتب��ت يف غزوة كذا وكذا وخرج��ت امرأتي حاجة،
فقال :يا
فحج مع امرأتك))(((.
قال :اذهب َّ

هـ ..اللقاء واإلهداء:

أن يقدم لها ما ش��اء م��ن هدية إذا أراد يف إطار ما َّ
أحل الش��رع وأجاز

العرف ،ورسول اهلل  يقول(( :تهادوا تحابوا))(((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كِتَاب َاألح َكامِ ،باب بيع ِة النِّس ِ
اء ،رقم .7214
َ ُ َْ َ
ْ
ُ
َ
ش َف َخرجتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب ف��ي َج ْي
َ َ
��اب َمن ا ْكتُت َ
الس�� َيرَ ،ب ُ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ،كت ُ
َاب الج َهاد َو ِّ
اجةًَ ،أ ْو ك َ
ذرَ ،ه ْل ُي ْؤ َذ ُن َل ُه؟ رقم .3006
ا ْم َر َأ ُت ُه َح َّ
َان َل ُه ُع ٌ
((( أخرج��ه البخ��اري يف األدب المف��رد ( ،)594وأب��و يعل��ى ( ،)6148والدوالب��ي يف الكن��ى
( ،)7 /2( ،)150 /1وابن عدي يف الكامل ( ،)1424 /4والبيهقي يف الس��نن ( ،)169 /6ويف
الشعب ( ،)8976والمزي يف ترجمة ضمام بن إسماعيل من هتذيب الكمال ()314 -313 /13
من طريق ضمام بن إسماعيل ،عن موسى بن وردان ،عن أبي هريرة.
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و .امليل القلبي والرغبة يف الزواج من امرأة:

فعن اب��ن عباس :جاء رجل إلى النب��ي  ،فقال :إن عندنا
رجل معدم ورجل ِ
يتيم�� ًة وقد خطبه��ا ٌ
موس��ر ،وهي هت��وى المعدم ونحن

هنوى الموسر ،فقال (( :لم ُي َر للمتحابين م ْث ُل النكاح))(((.

وصدق رس��ول اهلل ؛ حيث يقول يف تعليل حبه لخديجة

 وإظهار ذلك(( :إنها كانت وكانت ،وكان لي منها ولد))(((.

 .6حقوق المخطوبة:

مثلم��ا أن للخاط��ب حقو ًق��ا ،فإن للمخطوب��ة حقو ًقا كذل��ك ،وهذه

َ
ح��ول الظه��ور بالمظهر الحس��ن ،إضاف ًة إلى استكش��افها
تدور
الحق��وق ُ
المبدئي إلمكانية التك ُّيف مع الشخص الخاطب المتقدم للزواج منها.
ونعرض فيما يلي ألبرز هذه الحقوق:

أ -التزين:

م��ن حق المرأة أن تتزي�� َن الزينة الظاهرة تمهي��دً ا لخطبتها حتى يراها

أكثر من
الخاط��ب يف الص��ورة الت��ي تتمناه��ا ،بل إن الش��رع يق��رر ما ه��و ُ
ذل��ك ،وهو أنه يستحس�� ُن لها الزينة الظاهرة يف عا َّم��ة أحوالها ،ويتأكد هذا

ِ
اب َما َجا َء فِي َف ْض ِل النِّ َكاحِ .)1847( ،
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كت ُ
ِ
ِ
المنَاقِ ِ
يج َة َو َف ْضلِ َها
اب َت ْز ِويجِ النَّبِ ِّي َ خد َ
بَ ،ب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
َاب َ
 ،رقم (.)3818
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للخ َّط��اب ،ومما ُّ
االستحس��ان إن كان��ت تتع��رض ُ
يدل عل��ى ذلك حديث
ِ
تجمل��ت للخُ َّطاب)) ،ويف
س��بيعة األس��لمية (( ...فلم��ا َت َع َّل ْ
ت من ن َفاس��ها َّ
رواية(( :اكتحلت واختضبت وته َّيأت))((( ،ومن الزينة الظاهرة :زينة الوجه

مثل :الكحل ،والخاتم ،والخضاب ،فضلاً عن زينة الثياب.

ب -الرؤية:

يقول أبو إس��حاق الش��يرازي صاحب المهذب“ :ويجوز للمرأة إذا

تت��زوج برج��ل أن تنظر إلي��ه؛ ألنه يعجبها م��ن الرجل ما يعجب
أرادت أن
َّ

الرجل منها”(((.

وحديث المغيرة بش��أن رؤية الفتاة من قب��ل الخاطب ،والحكمة من

وراء ذلك ما قاله رسول اهلل (( :أحرى أن يؤدم بينكما))((( ،هذه

أيضا واطمأن
الحكمة هي نفس��ها تتحق��ق بصورة أكمل إذا نظرت الم��رأة ً

قلبها إلى شريك حياهتا.

ج -التعاون واحلديث إىل اخلاطب:

يق��ول اب��ن الجوزي“ :ومن قدر على مناطقة الم��رأة أو مكالمتها بما

يوجب التنبيه ،ثم ليرى ذلك منها ،فإن الحسن يف الفم والعينين ،فليفعل”(((.

ِ
الم َغ ِ
ازي ،باب ،رقم  ،3991وأخرجه مسلم يف صحيحه،
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
َاب َ
كِتَاب ال َّطلاَ ِق ،باب ان ِْق َض ِ
اء ِعدَّ ِة ا ْل ُمت ََو َّفى َعن َْها َز ْو ُج َهاَ ،و َغ ْي ِر َها بِ َو ْض ِع ا ْل َح ْملِ ،رقم (.)1484
َ ُ
ُ
((( المهذب.)424 /2( :
((( سبق تخريجه.
((( سبق ،صيد الخاطر البن الجوزي :ص.63
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التعرف
فإذا كان هذا هو
َ
األنسب يف هذا المقام ،فيكون من حق المخطوبة ُّ

إلى شخصية الخاطب ،وال تكتفي بالنظر إلى الهيئة الخارجية.
د -اإلعجاب برجل معني:

تجملت ُ
للخ َّطاب ،وكيف
فقد ورد يف حديث س��بيعة األسلمية كيف َّ

خطبها رجالن أحدهما ش��اب واآلخر كهل ،فخطبت إلى الشاب((( ،وهنا

يأيت حديث رسول اهلل (( :لم ير للمتحابين مثل النكاح))((( الذي

فيه ذكر المرأة التي كانت هتوى الرجل المعدم بدلاً من الرجل الموسر.

 -7مشكالت الخطبة:
أ .فترة الخطوبة:

الخطب��ة كم��ا أش��رنا ه��ي و ْع��د بال��زواج عن طري��ق ط َل ِ
��ب الرجل

ال��زواج من امرأة بالطرق التي تعارف عليه��ا الناس ،إذن ت َعدُّ الخطبة عقدً ا

تمهيد ًّيا إلعالن الزواج ،ويحدد فيها المهر ويتفق فيها على الش��روط التي
يتضمنها العقد.

وقد مارست معظم المجتمعات الخطبة بأنماطها المختلفة وتقاليدها

لتعرف
المتنوعة يف تلك المجتمعات ،وقد جعل اإلس�لام الخطبة وس��يل ًة ُّ
كل ط��رف على صفات اآلخر؛ س��واء الرج��ل أو المرأة ،بم��ا يتضمنه هذا

التعارف من فهم السلوك واألفكار والتقاليد والعادات لكل طرف.
((( سبق حديث سبيعة األسلمية قري ًبا.
((( سبق تخريجه قري ًبا.
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ويؤكد كثير من علماء النفس أن فرتة الخطبة يجب أن تتضمن تعرف
ٍ
طرف على الطرف اآلخر ،وذلك من حيث االس��تعداد للحياة الزوجية
كل
وتكوين أس��رة ،إضافة إلى التخطيط وتوزيع المهام بين الطرفين يف الحياة

األس��رية فضلاً عن االس��تعداد لالنتقال من حياة العزوبية للحياة الزوجية،

كذلك التجري��ب واالختبار لمعرفة الميول واالتجاه��ات المتوافقة ،وإما

أن يكتش��ف أحدهما أو كالهم��ا أن التوافق غير محتمل؛ الختالف الطباع
والمي��ول ،ويف ه��ذه الحال��ة يك��ون كل منهم��ا يف ٍّ
حل من ت��رك اآلخر قبل
ِ
بمواثيقه وقي��وده المحكمة ،وقد تطول فرتة الخطوبة
اإلق��دام على الزواج
أو تقص��ر بحس��ب ما يتكش��ف لكل طرف م��ن صفات اآلخ��ر ،إال أهنا إذا

أكثر من سنة بغير سبب معقول ،فإن هذا يعني وجود نوع من الرت ُّدد،
طالت َ
ٍ
َ
لطرف يف
احتم��ال اإلخف��اق أكربُ من احتم��ال النجاح .أم��ا إذا تحقق
وأن
بضعة شهور من حسن اختياره لآلخر ،ووجد يف هذه الفرتة ما ينبئ بنجاح

حياته المس��تقبلية ،فإن احتم��ال النجاح يكون أكثر من احتمال الفش��ل يف
الحياة الزوجية.

وق��د ي ُظ�� ُّن البعض أن ف�ترة الخطبة مضيع��ة للوق��تَّ ،
وأن من الخير

اإلس��راع يف إتمام ال��زواج حتى بغير هذه الفرتة ،ولك��ن من الثابت يف علم
َ

النف��س أن ف�ترة الخطب��ة ضروري��ة للتهيؤ العقل��ي واالجتماع��ي لكل من
الطرفي��ن ،وأهن��ا ُتع��دُّ صمام األم��ان الذي يعم��ل على الوقاية م��ن أخطار
الزواج السريع.
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الخ ِ
و ُتع��دُّ فرتة ِ
اختب��ارا للتأكُّد من وجود م ْيل
طبة -فضلاً عن ذلك-
ً

عاطف��ي يجم��ع الطرفي��ن ،وأن هذا الميل لي��س رغب ًة مؤقت��ةً ،وإنما عالقة
أس��س ٍ
ٍ
ثابتة تضم��ن بقاؤها .وعل��ى المجتمع المحيط
عاطفي��ة مبنية على
بالمقبلي��ن على الزواج هتيئتهم إلنجاح االختيار قبل الزواج ،ولكي تحقق

فرتة الخطبة أهدافها.

فرصا كافي ًة للقاء الجنس��ين
يتيح اآلباء والمربون ً
ومن الضروري أن َ

يف حدود القيم والعادات والش��ريعة اإلس�لامية ،بما يساعد على التعارف

ودراسة كل منهما لآلخر.

وم��ن األم��ور التي ينصح هبا :ع��دم تطويل فرتة الخطوب��ة؛ لما يؤديه

ذلك من ظهور العديد من المشكالت التي قد تنتهي بعدم إتمام الزواج.
ب .االندفاع العاطفي:

أحيانًا تطغى العاطفة على الطرفين ،فتجعل كلاًّ منهما يغفل األهداف

الحقيقية لفرتة الخطبة ،ويس��كت صوت العقل ،ويغمض عينيه عن عيوب
واختالف��ات الط��رف اآلخ��ر ،وينخرط يف عالق��ة غير متأنية مم��ا يؤ ِّدي يف
النهاية إلى اإلخفاق يف الزواج.

ج .العزم عىل تغيري الطرف اآلخر:

األط��راف الذي��ن يج��دون الكثير من
وه��ي مش��كلة ق��د يق��ع فيه��ا
ُ

فيح��اول ُّ
ُ
تغيي��ر الطرف
كل طرف
االختالف��ات والتناقض��ات فيم��ا بينهم،
َ
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ِ
ضغط
تحت
اآلخر ،وتطويعه حسبما يرغب ،وقد يستجيب الطرف اآلخر َ

الرغبة يف إرضاء ش��ريكه واستمرار الخطبة ،ولكن بعد الزواج قد يعو ُد ُّ
كل
ٍ
خاصة بعد خفوت وه��ج العاطفة؛
ط��رف لحيات��ه وطباعه وقيمه ومبادئ��ه َّ
فإن التغيير ُّ
لذلك َّ
يظل االحتمال األضعف يف إنجاح الزواج.

د .التدخل املفرط ألهل الزوجني:

ُ
ُّ
المفرط ألهل الزوج أو الزوجة ،مما
التدخل
من مش��كالت الخطبة

قد يكون سب ًبا يف فسخ الخطبة ،أو خلق المتاعب للخطيبين.
حل مشكالت الخطوبة:

يف ف�ترة الخطوبة من الض��روري أن ُيعمل اإلنس��ان عقله إلى جانب

يعي��ش يف نطاقها ُّ
ُ
كل
عواطف��ه؛ وذل��ك لتحقيق التك ُّيف م��ع الظروف التي

يوضح كل طرف ألهله أن الزواج لكي
طرف من األطراف ،فمثلاً عليه أن
َ
ينج��ح م��ن الضروري أن يكون خال ًيا من األعب��اء التي تفرض على أي من
رواسب سلبية؛
يتحقق الزواج يف ظل خربات س��ارة ال ترتك
الطرفين حتى
َ
َ
بحي��ث إذا أدرك ُّ
كل طرف أن الطرف اآلخر َي َّس��ر له عملية الخطبة إلنجاز

ال��زواج ،ف��إن ذلك يكون م��ن الخربات الت��ي يحتفظ هبا اإلنس��ان لصالح
الط��رف اآلخر ،يض��اف إلى ذلك أنه من الض��روري أن ال تتضمن ِ
الخطبة

أية إرهاقات مادية بالنس��بة ألي طرف من األطراف ،وأنه من المفرتض أن
الخطبة والزواج هو مش��روع اجتماعي فيه تكاتف وتعاون متبادل وتكامل
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بي��ن أطراف��ه ،باإلضاف��ة إلى ذلك ف��إن المقدمي��ن على ال��زواج عليهم أن
ٍ
ٍ
عالية من الرش��د ال��ذي يمكنهم من قيادة أمور زواجهم
درجة
يكونوا على
ُّ
بدون ُّ
التدخل يؤ ِّدي يف أحيان كثيرة
تدخل من األه��ل واألقارب؛ ألن هذا

َ
األهل واألقارب حينما يتدخلون فيما يتعلق بأمور
إل��ى تعقيد األمور؛ ألن
تختص بإتمام الزواج فإهن��م يتدخلون غال ًبا بعقول مصلحية ال تتفق
معين��ة
ُّ
مع متطلبات مش��روع الزواج ،فمشروع الزواج مثلما يحتاج إلى درجة من

أيضا إلى قدر من العواطف التي تدعم
العقالنية يف مناقش��ة القضايا يحتاج ً
تتضافر مع العقالني��ة من جهة وتخفض
إنجاز المش��روع ،ه��ذه العواطف
ُ

من جفائها.

ساب ًعا :متطلبات إنجاز الزواج وشروطه:

كثيرا من
إذا تأملنا الزواج كمدخل لتش��كيل األسرة ،نجد أنه يتضمن ً

العملي��ات االجتماعية الفرعي��ة التي تجعله يتميز بالطابع اإلنس��اين ،وهي
ِ
والخطبة ،ثم توفي��ر المتطلبات المادية ،ثم
عملي��ات التعارف ،ثم القب��ول
عقد القران والزفاف.

وإذا تأملن��ا جمل��ة العملي��ات المتضمنة يف الزواج ،فس��وف نجد أنه

ُ
والضوابط االجتماعية
كلما كانت العملية الفرعية يف بدايتها ،كانت القيود

المفروضة أقل ،ففي التعارف مساحة واسعة من الحرية ،ثم تبدأ القيود مع
ِ
الضوابط التي يقرها المجتمع
الخطبة ،وعند الزفاف ال بدَّ من مراعاة كافة
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يف ه��ذا الص��دد ،باإلضاف��ة إلى ذل��ك فإننا نالح��ظ أن العملي��ات الفرعية

للزواج تبدأ بطابع جماعي ،ثم تنتهي بالطابع الفردي ،ففي الماضي كانت

الجماع��ة القرابي��ة هي التي تتف��ق على الزواج ،وعلى إنج��از كل عملياته،
أيضا على الزواج
بينما دور أطراف الزواج له طبيعته الهامشية .وينطبق هذا ً

يف الوق��ت الحاضر ،فإن التعارف كعملية فرعية يف الزواج قد يش��ارك فيها
ِ
اآلخرون ،إال َّ
تتم بعد ذلك بصورة فردية من
أن عمليات الزواج وتفاعالته ُّ
قبل طريف الزواج.
وال يختلف اثنان يف أن الزواج له شروطه ومتطلباته ووظيفته بالنسبة

الجوانب التي س��وف
للفرد واألس��رة والمجتمع ،وكذل��ك ظروفه ،وهي
ُ

نناقشها يف الصفحات التالية:

 .1عقد الزواج:

َ
الزواج لغة :هو اقرتان أحد الشيئين باآلخر ،ومنه قوله تعالىِ{ :إَوذا
ٱنلُّ ُف ُ
وس ُز ّو َج ۡ
ت} [التكوير ،]7 :ثم ش��اع استعماله يف اقرتان الرجل بالمرأة
ِ
عل��ى وجه مخصوص لتكوين أس��رة حتى أصبح إطالق��ه ال يقصد منه إال
هذا المعنى.

والن��كاح لغ��ة :مصدره نك��ح ،يقال :نكح ف�لان ام��رأة أي تزوجها.

ونك��ح الم��رأة باضعها((( .وعرب القرآن والس��نة عن ه��ذه العقدة هبما ،وإن
((( لسان العرب والقاموس المحيط ،مادة نكح.
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حوا ْ ماَ
كان أكث��ر تعبيرات القرآن عن��ه بلفظ النكاح ،قال تعال��ى{ :فَٱنك ُ
ِ
ّ ٓ
َ َ َ ُ
اب لكم ّم َِن ٱلن ِ َساءِ} [النساء.]3 :
ط

واتفق الفقهاء على أن لفظ الزواج حقيقة يف العقد ،واختلفوا يف لفظ

النكاح ،هل هو حقيقة يف العقد أو حقيقة يف الوطء (المخالطة الجنس��ية)،

أو مش�ترك بينهم��ا؟ فالش��افعية ي��رون أنه حقيق��ة يف العقد مج��از يف غيره،
والحنفي��ة يقولون :إنه حقيقة يف المخالطة الجنس��ية مجاز يف العقد ،وعلى

ذل��ك إذا أطلق لفظ النِّكاح يف نص بدون قرينة تبين المراد منه ،فإنه يراد به
العقد عند الشافعية ،والمخالطة الجنسية عند الحنفية(((.

أم��ا يف اصطالح الفقهاء :فالزواج أو الن��كاح عقد يفيد ِح َّل تمتُّع كل

من الزوجين باآلخر على الوجه المش��روع ،وإباحة هذا التمتع .واختلفت

عب��ارات الفقهاء يف تعريفه ،واختار الش��يخ محمد أبو زه��رة :أنه عقد يفيد
حل العش��رة بين الرجل والمرأة وتعاوهنما ،ويحدد ما لكليهما من حقوق
وما عليه من واجبات(((.

وعرف��ه قانون األح��وال الش��خصية يف مادته األولى بأن��ه“ :عقد بين

رج��ل وام��رأة ،تحل له ش��ر ًعا ،غايت��ه الس��كن واإلحصان وق��وة األمة”.

واتف��ق الفقهاء على أن��ه ولئن كان العاقدان يباش��ران العقد ،فإن الش��ريعة
((( محمد مصطفى شلبي ،أحكام األسرة يف اإلسالم ،ص.31
((( محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص.17
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َ
حق��وق كليهم��ا وواجبات��ه ،ومن ث��م ال تخضع
الغ��راء ه��ي الت��ي تح��دد

لما يشرتطانه(((.

ذلك يعني َّ
أن ع ْقدَ الزواج عقد شرعي؛ حيث شرع اهلل تبارك وتعالى

ال��زواج واعت�بره آي ًة من آياته تحصينً��ا للنفس ،وبقاء للنس��ل ،وقوة لألمة،

وجعل��ه للزوجين س��كنًا وجعل في��ه مو َّدة ورحمة ،وهو أه��م عقد يف حياة
أثرا ،ال تقتص��ر آث��اره عليهما ،ب��ل تتجاوزهما إلى
الزوجي��ن وأعظمهم��ا ً
األسرة والمجتمع ،ولذلك َّ
فإن الشارع هو الذي يرتب عليه أحكامه ،ويتم

آثاره قدس��يتها ،فيخضع لها
عن��د أكثر األم��م تحت ظل األديان لتكتس��ب ُ
الزوجان بطيب نفس ورضا بحكم الدين.

وقد ج��رت عادة الناس أن يقدموا على عق��د الزواج مقدمات أقرهتا

الشريعة وندبت إليها؛ لما لها من األثر الصالح من تمكين رابطة الزوجية،
ومن هذه المقدمات ِ
الخطبة  -بكسر الخاء -ورؤية المخطوبة.

 .2الوصف الشرعي للزواج:
يختل��ف ه��ذا الوصف باختالف ح��ال الزوج من حي��ث قدرته على

القيام بواجباته ،ومن حيث خش��ية الوقوع يف الزنا ،وأحواله بالنس��بة لذلك

خمس:

((( أحم��د إبراهي��م ،والمستش��ار واصل ع�لاء الدين ،أحكام األحوال الش��خصية من الش��ريعة
اإلسالمية والقانون ،محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ،ص.18
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تحمل
أوال :أن ال��زواج ف��رض إذا كان الرج��ل
ق��ادرا عليه ،وعل��ى ُّ
ً

تبعاته ،وموقنًا الوقوع يف الزنا إن لم يتزوج.

ق��ادرا على الزواج ،وعلى
وثان ًي��ا :أن ال��زواج واجب إذا كان الرجل
ً

تحمل تبعاته ،ويغلب على ظنه الوقوع يف الزنا إن لم يتزوج.
ُّ
غير ٍ
قادر على الزواج ،ويقع
وثال ًث��ا :أن الزواج حرام إذا كان الرج��ل َ
يف الظلم قط ًعا إن تزوج؛ ألن ما يفضي إلى الحرام حرام ،والظلم حرام.

وراب ًع��ا :أن الزواج مكروه إذا غلب على ظن الرجل الوقوع يف الظلم

إن تزوج.

وخامس��ا :أن الزواج مباح عند الشافعية أو ُسنَّة مؤكدة عند الجمهور
ً

إذا كان الرجل يف حال اعتدال ،ال يقع يف الزنا إن لم يتزوج وال يخشاه ،وال

ثواب على فعله وال
يقع يف الظلم وال يخش��اه ،والفرق بينهما أن المباح ال َ

السنة المؤكدة فيثاب فاع ُلها وال يعاقب تاركها.
َ
عقاب على تركه .أما ُّ

ويبق��ى حك��م الرج��ل ال��ذي يقط��ع بالزن��ا إن ل��م يت��زوج ،ويقط��ع

بالظل��م إن ت��زوج ،وه��ذا واجب��ه أن يحم��ل نفس��ه عل��ى اجتن��اب الظل��م
إن ت��زوج ،واجتن��اب الزن��ا إن ل��م يت��زوج ،وعلي��ه بالص��وم كم��ا ق��ال

رسول اهلل .(((

((( محم��د أب��و زهرة ،األح��وال الش��خصية ص ،22زكريا الربي ،األحكام األساس��ية لألس��رة
اإلسالمية ،ص.5
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 .3أركان عقد الزواج:
أركان عق��د الزواج هي أجزاؤه التي هبا قوامه ،وال يتحقق وجوده إال

تفرقت آراء الفقهاء يف بياهنا.
بتوافرها ،وقد َّ

وأركان ال��زواج ه��ي :الصيغ��ة (اإليج��اب والقب��ول) ،والعاق��دان،

والش��اهدان ،وولي الزوجة أو وكيله عند جمهور الفقهاء ،ومذهب اإلمام

صحة العقد بشرط
أبي حنيفة  عدم جعل الولي ش��ر ًطا من ش��روط َّ
رش��اد الم��رأة ،وكفاءة ال��زوج ،وثبوت مه��ر المثل على األق��ل ،وهذا هو

المفت��ى ب��ه والمعمول ب��ه يف المحاكم المصري��ة يف هذه المس��ألة ،فإذا تم
العق��د بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الش��رعية مع توفر بقية األركان

والشروط ،فإنه يكون عقد نكاح صحيح ترتتب عليه آثاره الشرعية.
وللفقهاء تفصيل يف إيضاح هذه األركان(((.

 .4شروط انعقاد الزواج:
يجب توافرها النعق��اد الزواج ،وإن تخلف واحد
هي الش��روط التي ُ

منها فقد العقد وجوده الشرعي وكان باطلاً  ،وهي(((:

أ .أن يك��ون العاق��دان مميزي��ن :ف��إن كان أحدهم��ا أو كالهما فاقد

العق��ل -وهو المجن��ون والمعتوه غي��ر المميز والصبي غي��ر المميز -فال
((( انظ��ر :بدائع الصنائ��ع ( ،)229 /2والش��رح الصغي��ر ( ،)335 -334 /2ومغني المحتاج
( ،)139 /3وكشاف القناع (.)37 /5
((( محمد مصطفى شلبي ،أحكام األسرة يف اإلسالم ،ص.95
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عديم األهلي��ة ال عبار َة له وال قصد ،أم��ا ناقص األهلية
ينعق��د العقد؛ ألن
َ

(الصبي المميز والمعتوه المميز) ،فله أن يعقدَ لنفس��ه ولكن عقده موقوف
على إجازة وليه(((.

وكامل األهلية عقده لنفس��ه صحيح ونافذ ،وكذلك الس��فيه ال حجر

عليه يف الزواج(((.

ب .اتح��اد مجلس اإليجاب والقبول :ويك��ون المجلس واحدً ا وإن

ط��ال م��ن غير اش��تغال بم��ا ُّ
يدل عل��ى اإلعراض ع��ن اإليج��اب حتى يتم
القبول ،وليس الم��راد بذلك أن يصدر القبول فور اإليجاب ،بل المقصود

أال يوجد فاصل زمني ُّ
يدل على اإلعراض من الموجب أو القابل ،فإذا لم
يحصل هذا الفاصل وتم القبول ارتبط باإليجاب.

وليس المراد بالمجلس م��كان وجود العاقدين ،بل المراد المجلس

االعتباري لإليجاب والقبول ،وهو قائم ما لم ُّ
يدل على الرجوع يف اإليجاب

أو على س��قوطه أو رفضه((( ،فإذا انقطع المجلس بما ُّ
يدل على اإلعراض

أو بطل��ت أهلي��ة الموجب ثم صدر القب��ول ،لم ينعقد العق��د؛ ألن القبول
ٍ
عندئذ ال يصادف إيجا ًبا ،وكذلك إذا تفرقت المجالس بعد اإليجاب وقبل
القبول؛ ألن تفرقهما يؤدي إلى بطالن اإليجاب.
((( زكريا الربي ،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية ،ص.20
((( المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الش��خصية يف تعليقها على المواد  ،33 -29محمد أبو
زهرة ،األحوال الشخصية ،ص.40
((( زكريا الربي ،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية ،ص.23
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صحيحا حتى يصدر القبول :فإذا رجع الموجب
ج .أن يبقى اإليجاب
ً

ع��ن إيجاب��ه أو فقد أهليت��ه قبل القب��ول ال ينعقد العقد ،ويج��وز للموجب

الرجوع عن إيجابه ما لم يقرتن بالقبول.

د .أن يس��مع ٌّ
كل من العاقدين الحاضري��ن كالم اآلخر ويفهم مراده:

ويج��زئ يف ذلك فهم المقصود جملة ،فال يهم فهم المفردات والعبارات،
ِ
التعبير يفيدُ إنشاء الزواج.
العاقدان أن
يعرف
بل يكفي أن
َ
َ
َ
يواف��ق القبول اإليج��اب صراحة أو ضمنًا :وتك��ون الموافقة
ه��ـ .أن

صريح�� ًة إذا اجتمع��ت إرادتا العاقد ْي��ن على أمر واح��د؛ كأن يقول الزوج

لولي الزوجة :زوجني إياه��ا على مهر قدره مائة دينار .فيقول له :زوجتك
إياها على مهر مائة دينار.

وتكون الموافقة ضمني ًة إذا خالف القبول اإليجاب إلى ما هو خير منه،

كأن يوجب الزوج على مهر ألف دينار فيقبل ولي الزوجة بخمسمائة(((.

و .أن تك��ون المعقود عليها امرأة محققة األنوث��ة :فلو عقد على غير

أنثى كالخنثى المش��كل كان العقد باطلاً ؛ ألنه غير قابل لحكمه وأثره ،فإن
زال اإلشكال بأن غلبت فيه عالمات النساء جاز العقد(((.
ويالحظ أن محلية العقد يف الزواج نوعان:

((( المذكرة اإليضاحية للقانون الكويتي بخصوص المادة العاشرة.
((( محمد مصطفى شلبي ،أحكام األسرة يف اإلسالم ،ص.101
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محلي��ة مطلقة :بمعنى أن تكون المعقود عليه��ا أنثى محققة األنوثة،

وهي هبذا المعنى شرط النعقاد الزواج.

ومحلية نسبية :وهي كون المرأة محلاًّ ألن ُيعقد عليها شر ًعا بالنسبة

تحريما مؤبدً ا أو مؤقتًا((( .وهذه
لهذا العاقد ،وذلك بأال تكون محرمة عليه
ً
المحلية شرط لصحة الزواج.

ز .أن يكون اإليج��اب والقبول منجزين :إن عقد الزواج ترتتب عليه

أحكام��ه فور انعقاده ،ومن ثم يج��ب أن تكون صيغته (اإليجاب والقبول)

طليقة من القيود ،خالي ًة من اإلضافة إلى المستقبل ،أو التعليق على شرط،
وإال كان العق��د باطلاً  ،فلو قال لها :تزوجتك يف أول العام القادم ،وتقول:

قبلت ،أو قالت له :زوجتك نفس��ي ،فقال :قبلت إن استقلت من وظيفتك،
ال ينعقد العقد؛ ألن اإلضافة والتعليق يقتضي تعليق األحكام ،وهو مناقض

للحقيقة الشرعية للزواج.

ويالح��ظ أن العق��د المعل��ق على ش��رط والعق��د المقرتن بالش��رط

مختلف��ان؛ ف��األول يك��ون مقرتنً��ا ب��أداة ش��رط-كإن وإذا -وال يتحق��ق
وج��ود العق��د إال بوج��ود الش��رط المعل��ق علي��ه؛ كقول��ه :تزوجت��ك إن
نجح��ت يف امتح��ان آخ��ر العام ،فقال��ت :قبلت ،ف��إن هذا العق��د ال ينعقد

ال يف الح��ال وال يف االس��تقبال ،والعقد المقرتن بالش��رط ه��و عقد منجز،
((( أحمد إبراهيم ،أحكام األحوال الشخصية من الشريعة اإلسالمية والقانون ،ص.85
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ٍ
وخ��ال م��ن أدوات الش��رط ،ف��إذا ت��م القب��ول بع��د
حاص��ل يف الح��ال،
اإليجاب تم العقد(((.

ح .أن يك��ون اإليج��اب والقب��ول غي��ر دالين عل��ى التأقي��ت :يجب
أن تك��ون صيغ��ة العقد غير دالة عل��ى التأقيت؛ ألنه ين��ايف مقتضاه من ِح ِّل

العش��رة ودوامها ،وإقامة أس��رة وتربية أوالد ،وال يتحقق ذلك على الوجه
األكمل إال إذا كانت عقدة النكاح مس��تديمة((( ،فلو قال الرجل :تزوجتك
مدَّ ة إقامتي يف هذا البلد ،فقالت المرأة أو وليها :قبلت؛ ال ينعقد العقد عند
يصح العقد ويبطل الشرط(((.
اإلمام أبي حنيفة وصاح َب ْيه ،وقال زفرُّ :

صحة الزواج:
 -5شروط َّ

ينعق��د الزواج إذا توافر ركنا العقد وش��روط انعق��اده ،ولكنه ال يؤيت

آثاره إال إذا تحقق شرطا صحته ،وهما:

تحريما مؤبدً ا أو مؤقتًا.
أ .أن تكون المرأة محرمة على الرجل
ً

ب .أن يكون العقد يف حضور الشهود.

تعظيما لشأنه وتشري ًفا لمحله ،واتفق
صحة الزواج
اشرتط اإلشهاد يف َّ
ً

األئمة :أبو حنيفة والش��افعي وأحمد على أنه َش ٌ
��رط لصحته ،ويرى اإلمام
((( أحمد إبراهيم ،أحكام األحوال الش��خصية من الش��ريعة اإلسالمية والقانون ،ص ،81أحمد
الغندور ،األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي.75 ،
((( محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص.46
((( محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص.46
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ٍ
عندئذ بإعالنه وإش��هاره،
مال��ك أن اإلش��هاد عند العقد من��دوب ،واكتفى

ولكن��ه واجب عند الدخول((( ،فإن دخل الزوج بزوجته بال إش��هاد فس��خ
الزواج بطلقة بائنة(((.

ويش�ترط أن تكون ش��هادة رجلين أو رجل وامرأتين ،ويشرتط فيهما

الحرية ،والبلوغ ،والعقل ،وسماع كالم العاقدين وفهمه ،واإلسالم إذا كان
مسلم ْين ،وتصح شهادة كتابيين يف زواج المسلم بالكتابية((( ،وال
الزوجان
َ

يشرتط البصر وال العدالة عند الحنفية((( ،ويشرتط مالك والشافعي وأحمد
يف أصح الروايات صفة الذكورة(((.

وعلى هدي ما س��لف صيغت المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة

من قانون األحوال الشخصية(((.

 -6موقع المهر من الزواج:

قوم بالمال ح ًّقا
المهر :هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي ُت َّ

للم��رأة على الرجل يف عقد زواج صحيح أو دخول بش��بهة أو دخول مبني
((( زكريا الربي ،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية ،ص.30
((( المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية الكويتي يف تعليقها على المادة الحادية عشرة.
((( المادة  11من قانون األحوال الشخصية الكويتي.
((( محم��د أب��و زهرة ،األحوال الش��خصية ،ص ،54محمد مصطفى ش��لبي ،أحكام األس��رة يف
اإلسالم ،ص.254
((( المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية الكويتي يف تعليقها على المادة الحادية عشرة.
((( انظر :موسوعة األسرة (الكويت).)412 ،411 /1( :
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َ ُ ْ ّ ٓ
َۡٗ
َ
{و َءاتوا ٱلن ِ َسا َء َص ُدقٰت ِ ِه َّن حِنلة} [النساء،]4 :
على عقد فاسد .قال تعالى:

وهو يف أصله ليس ش��ر ًطا يف صحة الزواج وال يف نفاذه وال يف لزومه ،وإن

كان يتع َّل��ق حق األولياء بإتمامه إلى مه��ر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة
نفس��ها َّ
بأقل منه ،وهو واج��ب يف كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي

يلزم ترتبها عليه.

إظهارا لما له من الخطر والمكانة،
وقد أكد الشارع وجوبه يف الزواج
ً

ف�لا يملك الزوج وال الزوجة وال أولياؤه��ا إخالء الزواج من المهر ،حتى

مه��را أو اتفقوا على أن��ه زواج بغير مهر ،كان
إهن��م إذا ل��م يذكروا يف العقد ً

أيضا ،ويك��ون الواجب مه��ر المثل ،وهبذا قضى رس��ول اهلل
المه��ر الز ًم��ا ً
 يف امرأة تزوجت ولم يكن ُس ِّم َي لها مهر ثم مات زوجها قبل
مهر المثل ،والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة
الدخول ،فحكم بأن لها َ

من قوم أبيها :كأختها الشقيقة ،وأختها من األب ،وعمتها ،وبنت عمتها.

 -7الوالية في الزواج:

ٍ
لمعان مردها
حق منحتْه الش��ريعة لبعض األفراد على غيرهم
الوالية ٌّ

تحصيل المصالح ودرء المفاس��د ،ويكتس��ب هؤالء األفراد هبا صفة تنفيذ
ي��ر َض ،ولقد جعل الش��رع
قوله��م عل��ى غيرهم ،رض��ي هذا الغي��ر أو لم ْ
الش��ريف العج��ز وعدم األهلية س��ببين للوالية على الغي��ر ،ويكفي وجود

أحدهما لقيام داعيها.
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ولقد ذكر الفقهاء أنوا ًعا للوالية ،منها الوالية على النفس ،والتي منها

والي��ة اإلجبار ،وهذه الوالية ينطبق عليها التعريف الس��ابق للوالية تما ًما؛
حيث ينفذ رأي المتصف هبا (الولي) على المولى عليه سواء رضي األخير

أو لم ْير َض .قال يف “الدر المختار”“ :والوالية تنفيذ القول على الغير”.

ولقد رأى السادة الحنفية أن والية اإلجبار ال تكون إال على الصغيرة،

ِ
الص َغر ؛ ولذا ال تك��ون على الكبي��رة البالغة بأي حال،
فع َّل��ة هذه الوالي��ة ِّ

بل الوالية على الكبيرة البالغة عندهم والية ندب واس��تحباب ،ويجعلون
والية اإلجبار هذه للولي العصبة برتتيب اإلرث.

ق��ال يف “تبيي��ن الحقائق”“ :وه��ي -أي الوالية -يف الن��كاح نوعان:

بك��را كانت أو
والي��ة ندب واس��تحباب ،وهو الوالية عل��ى البالغة العاقلة ً
بكرا كانت أو ثي ًبا”.
ثي ًبا ،ووالية إجبار وهو الوالية على الصغيرة ً

وقال يف “كنز الحقائق”“ :وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ،والولي

العصبة برتتيب اإلرث”.

أما الس��ادة المالكية والش��افعية فقد ر َأ ْوا أن والية اإلجبار هذه تثبت

تختص باألب
على البكر صغيرة كانت أو كبيرة ،ورأى السادة المالكية أهنا
ُّ

فقط ،وجعلها السادة الشافعية ح ًّقا لألب والجد.

قال الباجي يف “المنتقى”“ :وال يملك إجبارها -أي البكر -جدٌّ وال

غيره من األولياء إلاَّ األب وحده ،قاله مالك”.
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وقال الس��يوطي يف “األشباه والنظائر”“ :واختص األب والجد ألب

بأحكام منها ...والية اإلجبار يف النكاح للبنت واالبن”.

وق��ال الخطيب يف “مغني المحتاج”“ :ول�لأب تزويج البكر صغير ًة

أو كبير ًة بغير إذهنا ،ويس��تحب اس��تئذاهنا ،وليس ل��ه تزويج ثيب إال بإذهنا،
فإن كانت صغير ًة لم تزوج حتى تبلغ ،والجد كاألب عند عدمه”.

وال��رأي المخت��ار للفت��وى ه��و رأي الس��ادة الحنفي��ة ،وب��ه قض��ت

محكم��ة النق��ض يف ط ْع��ن رق��م  56لس��نة 60ق أحوال ش��خصية جلس��ة
1994 /2 /15م َّ
تزويج الولي للمرأة البالغة العاقلة شرط نفاذه اإلذن
بأن
َ
-أي إذهنا -والرضا وبلوغ السن.

ِ
إجازة تزويجِ الرج��ل ابنته من
وق��د ذهب اإلمام الش��افعي إلى ع��دم

كفؤا أج��ذم أو أبرص أو مجنونًا أو
مجن��ون .ق��ال يف “األم”“ :ولو زوجها ً
خص ًّي��ا مجبو ًبا أو غير مجبوب لم يجز عليه��ا؛ ألهنا لو كانت بال ًغا كان لها
الخيار إذا علمت هي بداء من هذه األدواء”.

وإن أبى األب أن يزوجها مطل ًقا ممن ترغب فيه مِن األَكْفاء ،سقطت

واليته عنها عند الجميع؛ ألن أصل شرع الوالية هو المصلحة ال اإلضرار،

وذلك هو ما يسمى بـ” َع ْضل الولي”.

تدعو -أي المرأة -إل��ى مثلها أو فوقها،
ق��ال الش��افعي“ :ال َع ْضل أن
َ

فيمتنع الولي”(((.

((( األم لإلمام الشافعي ( ،)14 /5ط .دار المعرفة.
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وق��ال ابن ُقدامة“ :ومعنى ال َع ْضل :منع المرأة مِن التزويج ب ُكفئها إذا

َط َلبت ذلك ،ورغب كل واحد منهما يف صاحبه”(((.
َ َ َّ ۡ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ اَ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ
ق��ال تعالىِ{ :إَوذا طلقت ُم ٱلنِسا َء فبلغن أجلهن فل تعضلوهن أن
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ ْ َ ۡ َ ُ ۡ
ۡ
َ
ُ
هني
ينكِح��ن أزوٰجهن إِذا ترٰضوا بينهم بِٱلمعر ِ
وف} [البقرة ،]232 :وهذا ٌ
ألولي��اء المرأة عن أن يمنعوه��ا مِن نكاح َمن ترضاه مِن األَكفاء ،فإن فعلوا
كان هذا هو ال َع ْضل المنهي عنه.

قال اإلمام الشافعي“ :ويف هذه اآلية الدالل ُة على أن النكاح يتم برضا

عض��ل ،فإذا كان
والمن َك َح��ة والناكح ،وعل��ى أن على الولي أن ال َي ُ
الول��ي ُ
عليه أن ال يعضل فعلى الس��لطان التزويج إذا عضل؛ ألن َمن منع ح ًّقا فأ ْم ُر
السلطان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه”(((.
وق��د روى البخ��اري يف صحيح��ه أن أخ��ت معق��ل بن يس��ار َط َّلقها
َ اَ
زوجه��ا ،فرتكها حتى انقضت عدهتا ،فخطبها ،فأبى معقل ،فنزلت{ :فل
ُ
َ
َ
ُ
َۡ ُ ُ
وه َّن أن يَنك ۡ
تعضل
ِح َن أ ۡز َو ٰ َج ُه َّن} [البقرة.(((]232 :
وقد َت َع َّرض الفقهاء لذلك يف كتبهم ،فمنهم َمن قال :إن َع ْض َل الولي

يجع��ل الوالية تنتقل إلى ولي األم��ر ،ومنهم من قال :إهنا تنتقل إلى األبعد
من األولياء.

((( انظر :المغني البن قدامة ( ،)24 /7ط .دار إحياء الرتاث العربي.
((( األم لإلمام الشافعي ( ،)78 /5ط .دار المعرفة.
َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ َ َۡ
ِ
ِ
َاب َت ْف ِس ِ
��ابِ{ :إَوذا طلقتم ٱلنِس��اء فبلغن
��ير ال ُق ْرآنَ ،ب ُ
َ((( أخرج��ه البخ��اري َيف صحيحه َ،كت ُ
َ َ ُ َّ َ اَ َ ۡ ُ ُ ُ
وه َّن أن يَنك ۡ
أجلهن فل تعضل
ِح َن أ ۡز َو ٰ َج ُه َّن} [البقرة ،]232 :رقم (.)4529
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ِ
“الح َّر ُة البالغة العاقلة إذا طلبت اإلنكاح
قال الكاس��اين من الحنفيةُ :

مِ��ن كُفء َو َجب عليه -أي وليه��ا -التزويج منه؛ ألنه منه��ي عن ال َع ْضل،
أض َّر هبا ،واإلمام ن ُِصب لدفع
والنهي عن الش��يء أ ْم ٌر بضدِّ ه ،فإذا امتنع فقد َ
الضرر ،فتنتقل الوالية إليه”(((.
وقال يف اإلقناع وش��رحه للعالمة البهويت(“ :ف��إن كان األقرب -مِن

األق��رب َز َّو َج األبعدُ ) يعني:
األولي��اء -ليس أهلاً ) للوالي��ة( ...أو َع َضل
ُ
َم��ن يلي األقرب مِن األولي��اء؛ ألن الوالية ال تثبت لألقرب مع اتصافه بما
تق��دم ،فوجوده كعدمه ،ول َت َع ُّ
��ذر التزويج مِن جهة األق��رب بال َع ْضل ُج ِعل
أيضا َز َّوجها الحاكم؛ لقوله صلى اهلل
كالعدم كما لو ُج ّن .فإن َع َضل األبعد ً
عليه وآله وسلم(( :فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي لها)) (وال َع ْض ُل:
منعها) أن تتزوج (ب ُك ٍ
فء إذا طلبت ذلك ورغب ٌّ
كل منهما يف صاحبه) بما
َ ُ
مهرا (ولو) كان (بدون َم ِ
هر مِثلِها)” (((.
صح ً
وبنا ًء على ذلك فت ََش��دُّ ُد اآلباء يف أمر زواج البنات عند توفر الخاطب

نهي
المناس��ب بال مربِّر أو بمربرات تافهة مع رغبة البنت يف الزواج حرا ٌم َم ٌّ
عنه؛ لما فيه مِن الظلم وفتْح أبواب الفساد يف المجتمع .وقد روى الرتمذي
عن علي بن أبي طالب  أن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال له:

((( انظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)252 /8ط .دار الكتب العلمية.
((( انظر :كشاف القناع للبهويت ( ،)54 /5ط .دار الكتب العلمية.

325

دليل األسرة في اإلسالم
((
علي ثالث ال تؤخرها :الص�لاة إذا آنت ،والجنازة إذا حضرت ،واألَ ِّيم
يا ُّ

كفؤا)).
إذا وجدْ َت لها ً

وروى الرتم��ذي واب��ن ماج��ه عن أب��ي هريرة َّ 
أن رس��ول اهلل
��ب إليكم َمن ت َ
وخ ُلقه
َرضون دينه ُ
صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال(( :إذا َخ َط َ
فزوجوه ،إال تفعلوا َتكُن فِتن ٌة يف األرض وفساد َعريض))(((.
ِّ
ق��ال المناوي“ :المراد :إن لم تزوجوا َمن ترضون ذلك منه ،ونظرتم

إلى ذي مال أو جاه ،يبقى أكثر النس��اء بال زوج والرجال بال زوجة ،فيكثر

الزن��ا ويلحق العار ،فيقع القتل ممن نس��ب إليه الع��ار ،فتهيج الفتن وتثور

المحن”(((.

وكذلك فإنه ليس لألب أن َيمنع ابنته مِن العالج إن أرادت تحصيله؛
لم��ا يف ذل��ك المنع مِن خ��روجٍ عن مقتضي��ات واليته ولوازمه��ا مِن كمال

الشفقة وتمام الرعاية ،بل يجب عليه ما دام مستطي ًعا أن يتكفل لها بالدواء

والتطبي��ب ،ما دامت البنت تحت رعايته ويف كفالته؛ ألنه يلزمه كفايتها من
َص العلماء على أن ذلك يدخل ِضمن النفقة الواجبة للولد
كل وجه ،وقد ن َّ
على أبيه.
((( أخرجه الرتمذي يف س��ننهَ ،أبواب النِّ َكاحِ عن رس ِ ِ
اب َما َجا َء إِ َذا َجا َءك ُْم
��ول اهَّلل َ ،ب ُ
َْ ُ
َ ْ َ ُ
من َتر َضو َن ِدينَه َف َزوجوه ،رقم ( ،)1084وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،كِتَاب النِّ َكاحِ  ،باب الأْ َ ْك َفاءِ،
َ ُ
ُ
ُ ِّ ُ ُ
َ ْ ْ ْ
رقم (.)1967
((( انظر :فيض القدير للمناوي ( ،)243 /1ط .المكتبة التجارية الكربى بمصر.
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ق��ال اإلمام الرملي يف “هناية المحتاج”َ (“ :يلزمه) أي :ال َفرع الحر...

(نفقةُ) أي :مؤنة -حتى نحو :دواء وأجرة طبيب( -الوالد ...وإن عال)...

َ
(الو َلد ...وإن سفل) ولو أنثى كذلك”(((.
(و) يلزم
الحر ...مؤن ُة َ
األصل َّ

فعلى اآلباء وأولياء األمور أن يتقوا اهلل تعالى يف بناهتم ،وأن يتصرفوا

ف األنوثة
وص ُ
معهن بما تقتضيه مصالحهن العامة والخاصة ،وبما يقتضيه ْ
القائ��م فيه��ن من ل��زوم الرعاي��ة الدائمة ،وأن يس��تحضروا م��ا يف ذلك مِن
ُ
الثواب الجزيل عند تحققه ،والوعيد األكيد عند تخلفه.
وق��د روى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عمر  أنه س��مع

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقولُ (( :ك ُّلكُم را ٍع و ُك ُّلكُم مسؤول عن

رعيته :اإلمام را ٍع ومس��ؤول عن رعيته ،والرجل يف أهله را ٍع وهو مس��ؤول
عن رعيته ))...الحديث(((.

وروى النس��ائي يف س��ننه الكربى عن أنس  أن النبي صلى اهلل
عليه وآله وس��لم قال(( :إن اهلل س��ائل َّ
كل را ٍع عما اس��ترعاه َأ َح ِف َظ ذلك أم

ض َّيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته))(((.

((( انظر :هناية المحتاج للرملي ( ،)218 /7ط .دار الفكر.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المدُ ن ،رقم (،)893
اب ُ
الج ُم َعةَ ،ب ُ
َاب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
الج ُم َعة في ال ُق َرى َو ُ
وأخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كِتَاب الإْ ِ مار ِة ،باب َف ِضي َل ِة الإْ ِ ما ِم ا ْلع ِ
��اد ِلَ ،و ُع ُقو َب ِة ا ْل َجائِ ِرَ ،وا ْل َح ِّث
َ
ُ َ َ َ ُ
َ
َع َلى الر ْف ِق بِالر ِع َّي ِةَ ،والن َّْه ِي َع ْن إِ ْد َخ ِ
ِ
ال ا ْل َم َش َّق ِة َع َل ْيه ْم ،رقم (.)1829
َّ
ِّ
ِ
است ُْرع َي ،رقم (.)9129
((( أخرجه النسائي يف السنن الكربىَ ،م ْس َأ َل ُة ك ُِّل َرا ٍع َع َّما ْ
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وروى البخاري عن عائشة  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
سترا من
وس��لم قالَ (( :من يلي ِمن هذه البنات ش��يئًا
فأحس َ
��ن إليهن ك َُّن له ً
َ
النار))(((.
َ
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وروى عن أبي بردة عن أبيه أن
فأحس َن
قال(( :ثالثة لهم أجران)) ،وذكر منهم(( :رجل كانت عنده َأ َم ٌة َفأ َّدبها
َ
تأديبها ،وعلمها فأحسن تعليمها ،ثم أعتقها ،فتزوجها ،فله أجران))(((.

ق��ال اإلم��ام اب��ن حج��ر يف الفت��ح“ :قول��ه :ب��اب تعليم الرج��ل أمته

وأهل��ه ،مطابق ُة الحديث للرتجمة يف األمة بالنَّ��ص ويف األهل بالقياس؛ إذ
وسنَن رسوله آكد مِن االعتناء
االعتناء باألهل الحرائر يف تعليم فرائض اهلل ُ
باإلماء”(((.
أيضا أن يتلطف��ن يف طلب حقوقهن مِ��ن آبائهن ،وأن
وعل��ى البن��ات ً
يتوصلن إليها باس��تطابة أنفس��هم ما أمكن؛ ألنه إن كان أداء الحقوق واج ًبا

عل��ى اآلباء لألبن��اء ،لم َيلزم من وج��وب الحق عليهم لألبن��اء جواز إذاية

اآلباء عند استيفاء ذلك الحق.
َ
اَّ
اَّ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ٓ َّ ُ َ ۡ
َ َ ىَ ٰ َ ُّ َ
ٱل َو ٰ دِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
ب
و
اه
ي
إ
ل
إ
ا
و
د
ب
ع
ت
ل
أ
ك
وقد قال تعالى{ :وقض رب
س ًنا ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
اَ
َّ
َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ
اَ
لِاَ
ٓ ّ
َ ُ ٓ
ُ َ َُ
َ ُ
كبرَ َ أ َح ُده َما أ ۡو كه َما فل تقل ل ُه َما أ ٖف َول ت ۡن َه ۡره َما
ٱل
إِما يبلغن عِندك ِ
��د و َت ْقبِيلِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ��اب َاأل َد ِ
��ه َو ُم َعا َن َقتِ ِه ،رقم
الو َل َ
��اب َر ْح َم��ة َ
بَ ،ب ُ
((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه ،كت ُ
(.)5995
ِ
ِ
اب َت ْعلِ ِ
الر ُج ِل َأ َم َت ُه َو َأ ْه َل ُه ،رقم (.)97
َاب الع ْل ِمَ ،ب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
يم َّ
((( انظر :فتح الباري البن حجر ( ،)190 /1ط .دار المعرفة بيروت.
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َ ُ َّ ُ َ َ ۡ اٗ َ
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ
ٱلر مۡ َ
ٗ
حةِ َوقُل َّربّ
ٱذل ّل م َِن َّ
وق��ل لهما قول ك ِريما  ٢٣وٱخفِض لهما جن��اح ِ
ِ
ۡ مَ ۡ
ح ُه َما َك َما َر َّب َيان َصغِ ٗ
ريا} [اإلس��راء ،]24 ،23 :فبالغ سبحانه يف التوصية
ٱر
يِ
َ
اإلحسان إليهما بتوحيده ،وأمر بإكرامهما والتل ُّطف إليهما
هبما حيث شفع
بالخط��اب الجمي��ل الل ِّي��ن ال��ذي يقتضيه ُحس��ن األدب ،وض َّي��ق األمر يف
مراعاهتما حتى لم ُي َر ِّخص يف أدنى كلمة تنفلت مِن المتضجر ،مع موجبات
الضجر ،ومع أحوال ال يكاد يصرب اإلنسان معها.
َ َ َّ ۡ َ إۡ َ
ٗ
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ٰ
ٰ
ٱلنسن بِو دِليهِ حس��نا} [العنكبوت،]8 :
وق��ال تعالى{ :ووصين��ا ِ
ٗ
ُّ ۡ
وق��ال تعالىَ :
ٱدلن َيا َم ۡع ُروفا} [لقمان ،]15 :أي :مصاحبة
{و َصاح ِۡب ُه َما يِف
حسنة بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة.
وروى الرتمذي عن أبي الدرداء  أن النبي صلى اهلل عليه وآله
وس��لم قال(( :الوالد أوس��ط أبواب الجنة ،فإن ش��ئت ِ
فأض ْع ذلك الباب أو
اح َف ْظه))(((.
وروى اب��ن ماجه عن أبي أمامة  أن رجلاً قال :يا رس��ول اهلل،

ح��ق الوالدين على ولدهم��ا؟ فقال صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم(( :هما
م��ا ُّ
جنتك ونارك))(((.

((( أخرج��ه الرتمذي يف س��ننهَ ،أبواب البِر والص َل ِة عن رس ِ ِ
��اب َما َجا َء مِ َن
��ول اهَّلل َ ،ب ُ
ْ َ ُ ِّ َ ِّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
الوالِدَ ْي ِن ،رقم ( ،)1900قال أبو عيسىَ :ه َذا َحد ٌ
يح.
يث َصح ٌ
ال َف ْض ِل في ِر َضا َ
ِ
َاب ا َلأْ َد ِ
اب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن ،رقم (.)3662
بَ ،ب ُ
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كت ُ
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وقال سفيان الثوري“ :ما بر والديه َمن َشدَّ النظر إليهما”(((.

َص فقهاء المالكية على أن الولد ال يحلف أباه إذا وجب له قِ َب َله
وقد ن َّ

يمين .قال الشيخ عليش يف شرح المختصر“ :قال مطرف وابن الماجشون

واب��ن عب��د الحكم وس��حنون :ال يقض��ي بتحليفه أب��اه ،وال ُي َم َّك��ن منه إن
ادع��ى إليه ،وال أن يحده يف حد يقع له عليه؛ ألنه من العقوق ،وهو مذهب

مالك .(((”

ه��ذا كله لبي��ان عظيم ح��ق الوالد على ول��ده ،وأنه ال بدَّ من س��لوك
ٍ
كس��ر
المس��لك المالئم مع��ه يف تحصيل الحقوق دون
مس��اس بمنزلته أو ْ

لخاطره.

 .8الكفاءة في الزواج:
الكفاءة هي المس��اواة بين الزوجين يف أمور معينة يعترب اإلخالل هبا

مفسدً ا للحياة الزوجية ،واختلف الفقهاء يف اعتبارها؛ فمنهم من ال يعتربها
مطل ًق��ا ،وذهب الجمهور إلى اعتبارها عل��ى اختالف بينهم يف األمور التي

تعترب فيها ،ويقصرها اإلمام مالك على الكفاءة يف الدين والتقوى والسالمة

من العيوب(((.

((( رواه ابن حبان يف الثقات ،رقم (.)12104
((( انظر :منح الجليل ،للشيخ عليش ( ،)58 /6ط .دار الفكر.
((( انظر :اختالف األئمة العلماء :البن هبيرة (.)134 /2
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وفيم��ا يتعل��ق بالكف��اءة يف قان��ون األحوال الش��خصية ،فقد أحس��ن

المشرع حين اعترب الكفاءة يف الدين ،ويكفي فيه ظاهر العدالة ،ويثبت حق

فس��خ عقد الزواج لكل من المرأة ووليها عند ف��وات الكفاءة وقت العقد،
واعترب التناس��ب يف الس��ن ح ًّق��ا للزوجة وحدها .وجع��ل الولي يف الكفاءة
هو األب ،فاالبن ،فالجد العاصب ،فاألخ الش��قيق ثم ألب ،فالعم الشقيق

ث��م ألب ،وإذا ادع��ى الرجل الكفاءة ،ثم تبين أن��ه غير كفء ،كان لكل من

الزوج��ة ووليها حق الفس��خ ،ويس��قط ه��ذا الحق بحمل المرأة ،أو بس��بق
الرضا ،أو بانقضاء س��نة على العلم بالزواج ،وعلى ذلك تقضي المواد من

 34إلى  39من هذا القانون.

هذا بالنسبة للكفاءة فيما يتعلق بالزواج من داخل الدائرة اإلسالمية،

أما من خارجها فهناك الكفاءة يف العقيدة.

 .9أنماط الزواج:

عرف��ت المجتمعات اإلنس��انية منذ بداياهتا أش��كالاً عديدة ومختلفة

لل��زواج ،وانطال ًق��ا من النُّظم الت��ي تضبط الزواج واألعراف التي س��ادت

خ��اص ،فهناك النظ��ام األحادي
توجه
ه��ذه المجتمع��ات ،كان ل�� ُك ٍّل منها ُّ
ٌّ
وأيض��ا نظ��ام تع��دد األزواج؛ لذل��ك
لل��زواج ،ونظ��ام تع��دد الزوج��اتً ،

ف��إن األفراد يف ه��ذه المجتمع��ات يكون��ون مرتبطين بنمط معي��ن للزواج
ال يمكنه��م الخ��روج عن��ه؛ حي��ث ال يملكون الحري��ة المطلق��ة يف اختيار
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ش��ريك الحياة“ ،فهناك القيود االجتماعية الت��ي تفرض على الفرد وتلزمه
بالزواج من نس��اء قبيلته أو جماعته ،وهذه القيود االجتماعية قد ترجع إلى

الحس��ب والنس��ب ،واالنحدار الديني ،والعنصري ،والقومي��ة ،والخلفية

االجتماعي��ة .ب ْيدَ أن األح��كام التي تلزم الفرد بال��زواج من داخل جماعته
ِ ِ
س��مى بأحكام الزواج اللحم��ي أو الداخلي ،أ َّما األحكام التي تلزم
وم َّلته ُت َّ
ِ
ُس��مى بأحكام الزواج الخارجي.
الفرد بالزواج من خارج جماعته وم َّلته فت َّ
وتحرم القوانين الكونية والش��مولية للزواج زواج اآلباء أو زواج األمهات

بأوالدهن ،وهناك مجتمعات بش��رية تحرم زواج أوالد العم ببنات العم أو

الزواج باألقارب”(((.

وق��د اهتم المتخصص��ون يف علم االجتماع واألنثربولوجيا بدراس��ة

رصد
أش��كال أو أنم��اط ال��زواج يف المجتمعات البش��رية،
وتوصل��وا إلى ْ
َّ
العدي��د م��ن تلك األش��كال واألنم��اط ،وعل��ى الرغم من ه��ذه الوجهات
المح َّك الرئيس لتحديد أش��كال الزواج يف أي
المتع��ددة ،إال أننا نؤكد أن َ
مجتمع هو الدِّ ين الس��ائد يف هذا المجتمع ،وسوف نعرض لبعض أشكال

الزواج التي عرض لها علماء االجتماع على النحو التالي:

أ .ال��زواج الجمع��ي  :Group Marriageوه��و النظ��ام ال��ذي

يتزوج عدد من الرجال بعدد من النساء ،على أن يكون ح ًّقا مشا ًعا
بمقتضاه َّ
((( إحس��ان محم��د الحس��ن ،العائلة والقراب��ة والزواج ،بي��روت ،دار الطليعة للطباعة والنش��ر،
1981م ،ص.16
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بينهم ،ومن المعتقد أن هذا النظام كان سائدً ا يف بعض المجتمعات البدائية
يف العص��ور القديم��ة ،وهو نادر الح��دوث يف الوقت الحال��ي إال يف بعض

الحاالت التي تعترب شا َّذة.

بعض القبائل والعش��ائر القديمة يف العديد
وقد س��ار على هذا النظام ُ
ِ
المناط��ق ع�بر العال��م ،فش��ملت بع��ض نواح��ي أس�تراليا وميالنيزيا
م��ن

تفرع
وبولونيزيا ،وبعض قبائل التبت والهيمااليا وس��يبيريا والهاواي ،وقد َّ
هذا النظام إلى أش��كال فرعية كثيرة منها :الزواج األخوي :الذي بمقتضاه

يتعاش��ر اإلخ��وة واألخوات معاش��رة زواجي��ة يف نطاق األس��رة ...ويرى

آثارا كثيرة يف
العالم��ان :مورجان وفريزر أن نظام ال��زواج األخوي قد ترك ً
النظم الزواجية القديمة والحاضرة ،وأهمها نظامان:

أولهم��ا :يس��مى الليفيرا ،وبمقتض��اه يتعين أن يت��زوج الرجل بأرملة

أخيه المتوىف أو أخواته.

وثانيهم��ا :الس��ورورا ،وبمقتضاه يت��زوج الرجل بأخ��ت زوجته ،أو

أخواهتا بعد وفاهتا ،أو يجمعهن يف زواج واحد(((.

ب -الزواج التعددي  :Polygamyوهو الش��كل الذي يعترب عكس

وحداني��ة الزواج ،وهناك أنواع عديدة من��ه مثل الزواج من داخل القبيلة أو

ويس��مى ال��زواج الداخل��ي  Endogamyوهو ذلك
البدنة أو العش��يرة،
َّ

((( حس��ين عبد الحميد رش��وان ،األسرة والمجتمع ،مصر :مؤسسة ش��باب الجامعة2003 ،م،
ص.39
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الزواج اللحمي بين أفراد القبيلة الواحدة ،أو العائلة الواحدة ،أو العش��يرة
الواح��دة ،وه��و على خ�لاف ال��زواج الخارج��ي  Exogamyالذي يتم

خ��ارج القبيل��ة ،أو العش��يرة ،أو الجماعة ،أو حتى األس��رة واألقارب تب ًعا

لألعراف القائمة.

أ َّم��ا ال��زواج التعددي فيش��ير إلى ال��زواج بكثيرين ،وهو ينقس��م إلى

ثالثة أنواع:

ويسمى تعدد الزوجات.
زواج رجل واحد من عدَّ ة نساء،
َّ

وزواج ام��رأة واح��دة م��ن ع��دَّ ة رج��ال ،ويس��مى تع��دد األزواج

.Polygamy

ويسمى الزواج الجماعي Group
وزواج عدة نس��اء من عدة رجال
َّ

.((( marriage

والزواج التعددي له شكالن:

بأكثر من زوجة يف نفس الوقت.
األول :المتزامن؛ أي االقرتان َ

والثاين :هو المتتابع؛ أي يلجأ الرجل إلى االقرتان بزوجة أخرى بعد

انتهاء عالقته الزوجية بزوجته الس��ابقة ،س��واء كان ذلك بس��بب وفاهتا ،أو

طالقها منه(((.

((( رأفت عبد الرحمن محمد ،رعاية األسرة والطفولة من منظور الخدمة االجتماعية ،القاهرة-
دار العلوم للنشر والتوزيع2005 ،م ،ص.18 ،17
((( علياء ش��كري ،االتجاهات المعاصرة يف دراسة األسرة ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية،
 ،1996ص.154
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وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن تع��دُّ د األزواج المتتابع هو ش�� ْكل واس��ع

االنتش��ار يف الماض��ي والحاض��ر على الس��واء ،ومعن��اه أن تت��زوج المرأة

س��مى ذلك بالزواج الليف��رايت ،Levirate
بعد وف��اة زوجها من أخيه ،و ُي َّ
أو زواج الرج��ل بأخ��ت الزوج��ة المتوف��اة ،ويس��مى بالزواج الس��وررايت
 ،Sorarateوي َعدُّ هذان النوعان من الزواج من األنماط الثقافية المنتشرة

بين الشعوب األمية.

وق��د ش��هد تط��ور المجتم��ع اإلنس��اين ش��كلين أساس��يين لل��زواج

التعددي هما:

( )1نظ��ام تع��دد الزوجات :وهو احتف��اظ الرجل بامرأتي��ن أو أكثر،

أكث��ر من وحدة نووية ،ويق��وم الرجل بدور
وعلى هذا تتكون األس��رة من
َ
انتشارا
الزوج واألب يف كل وحدة من هذه الوحدات ،وينتش��ر هذا النمط
ً

واس�� ًعا يف معظم المجتمعات ،وقد أخذ هبذا النظام بعض شعوب إفريقيا؛
ففي قبائل داهومي يعاش��ر الرجل من خمس��ين إلى ستين سيدة ،ويختلف

عدد النس��اء عادة تب ًعا لمركز الرج��ل ودرجة ثرائه ،ويف بعض الحاالت قد
يتزوج الرجل بأكثر من امرأة لحاجته إلى المساعدة يف أعمال الزراعة.

وقد اختلفت المجتمعات البشرية يف إباحة تعدد الزوجات ،فبعضها

أق��رت هذا النمط من الزواج يف حاالت المرض أو العقم ،والبعض اآلخر
َّ
أطلق��ت هذا النمط من الزواج بدون قيد أو ش��رط ،وجعلت العدد مرهونًا
بمق��درة الزوج ومطالبه الخاصة ،وبعضه��ا اآلخر جعلته يف طبقات معينة،
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أما يف الشريعة اإلسالمية فقد تحدد عدد الزوجات بأربع زوجات ال أكثر،
ووضعت لذلك شرو ًطا قد تكون صعبة التحقيق يف كثير من األحيان.
( )2والن��وع الثاين من الزواج التعددي هو تعدد األزواج“ :وهو نظام

يش�ترك فيه جمع من الرجال يف معاشرة زوجة ،وقد كان شائ ًعا بين اإلخوة

حي��ن كان يقضى ب��أن يلحق األبن��اء باألخ األك�بر ،ففي قبائل مث��ل التودا
يف الهن��د أنه عندم��ا تتزوج امرأة م��ن رجل ،فإهنا تصب��ح زوجة إلخوته يف

نف��س الوقت ،ويرجع نظ��ام تعدُّ د األزواج إلى ظروف الفقر الش��ديد ،مما
يجعل من الصعب على كل أخ أن يتزوج بمفرده ،وبالتالي يش�ترك اإلخوة

يف ال��زواج من امرأة واح��دة ،ويربز يف المجتمعات الت��ي تأخذ بنظام تعدُّ د
األزواج انتش��ار ممارسة قتل األطفال اإلناث حتى ال يزيد عدد النساء عن

النسبة المطلوبة”(((.

كبيرا خالل السنوات
لكن يبقى هذا النمط من الزواج يش��هد تراج ًعا ً

األخي��رة“ ،فق��د تبين م��ن عينة عالمية أخ��ذت من  554مجتم ًع��ا أن تعدُّ د

الزوجات يلقى قبولاً
وتأثيرا ثقاف ًّيا من  415مجتم ًعا أي بنسبة  ،%77بينما
ً

لم يجد زواج امرأة واحدة من عدَّ ة رجال قبولاً س��وى يف أربعة مجتمعات
خير دلي ٍل على أن هذا النوع من
فقط؛ أي بنسبة أقل من  ،%1وهذه الن َِّسب ُ
الزواج نادر جدًّ ا”(((.

((( سناء الخولي ،الزواج والعالقات األسرية ،ص.96
((( محمد أحمد محمد بيومي ،عفاف عبد العليم ناصر ،علم االجتماع العائلي ،دراسة التغيرات
يف األسرة العربية ،مصر ،دار المعرفة الجامعية2003 ،م ،ص.24
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ج .الزواج األحادي  :Monogamyالزواج األحادي نظام اجتماعي

بأكثر
ال يسمح إال بزواج رجل واحد بامرأة واحدة؛ أي يحرم زواج الرجل َ
م��ن امرأة أو الم��رأة بأكثر من رجل يف وقت واحد عل��ى نحو ما يحدث يف

المجتمعات الغربية ،فوحدانية الزواج تعترب من األشكال المفضلة يف كثير
من المجتمعات ،ومعناه زواج رجل واحد من امرأة واحدة ،وهذا الش��كل
ٍ
مجتمعات ترفض كل أشكال
منتش��ر على أوسع نطاق عالم ًّيا ،بل إن هناك
الزواج عدا الوحدانية ،إال أن هذا ال يعني أن الزواج ال بد وأن يحدث مرة
واحدة طوال العمر ،بل يمكن السماح بالزواج مرة أخرى يف حالة الطالق

أو وفاة أحد الزوجين.

ورغم أن هذا النوع من الزواج هو الشكل السائد والمقرر للزواج يف

أيضا يف المجتمعات التي ال تفرض
المجتمع��ات الغربية ،ومع ذلك يوجد ً
معاييره��ا نظام الزواج األحادي((( .ويعترب ه��ذا النمط من الزواج األفضل
واألمث��ل يف الديانة المس��يحية ،كما تأخذ به العديد م��ن المجتمعات التي

ت��رى يف الزواج مؤسس��ة اجتماعي��ة هامة ُتبنى على وجود طرفين رئيس��ين
هم��ا :زوج وزوجة يجمعهما الحب والم��ودة والتآلف ،وال يمكن يف هذه
الحالة الزواج مرة أخرى إال يف حالة الطالق أو الوفاة.

((( محمد يسري إبراهيم دعبس ،األسرة يف الرتاث الديني واالجتماعي ،ص.18
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 .10إطار الزواج:

ويش��كل الدائرة الت��ي يتم بالنظر إليها االختي��ار الزواجي ،هل يكون

االختي��ار الزواج��ي م��ن داخ��ل الدائ��رة القرابية ،وه��و ما يع��رف بالزواج
الداخل��ي ،أو أن هذا االختيار يتم عادة من خ��ارج الدائرة القرابية ،وهو ما
يعرف بالزواج الخارجي ،ونعرض فيما يلي لكال النمطين:

أ .الزواج الداخلي :يف هذا النمط من الزواج يمنع أفراد جماعة معينة

م��ن ال��زواج بمن ال ينتمون إلى نفس الجماعة؛ حي��ث يتحتم على كل فرد
َ
شريك حياته من ضمن جماعته ،سواء كانت هذه الجماعة تمثل
يختار
أن
َ

طبق�� ًة اجتماعي�� ًة معينة ،أو كان��ت جماعة عرقية ،أو كانت جماعة يش�ترك
أفراده��ا يف ديانة واح��دة ،وهو ما يطل��ق عليه اإلندوجامي��ة الدينية؛ حيث
يمن��ع األف��راد من الزواج بم��ن ال يدينون بنف��س ديانتهم ،فاليه��ود مثلاً ال

يش��جعون عل��ى الزواج من أف��راد ال ينتمون إلى دينهم ،وه��و نفس الحال
بالنسبة للمسيحيين.

أ َّم��ا الدي��ن اإلس�لامي فقد تس��امح بعض الش��يء يف االخت�لاط بين

األديان؛ حيث س��مح بزواج المسلم من الكتابية التي تدين بدين سماوي،

��رم إطال ًق��ا زواج
غي��ر أن��ه َمن َ
َ��ع زواج المس��لمة م��ن غير المس��لم ،كما َح َّ
المسلمين بالمشركين سواء كان رجلاً أو امرأة.

ب -ال��زواج الخارج��ي :وهو ال��زواج من خارج جماع��ة محدودة،

مفروضا ،وقد تكون الجماعة اإلكس��وجامية جماع ًة
س��واء كان مفضلاً أو
ً
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قرابي�� ًة أو ج��ز ًءا من قبيل��ة أو قرية“ ،وأكث��ر قواعد نظام ال��زواج الخارجي

ش��يو ًعا هو ذلك الذي يقضي بتحريم نكاح المحارم أو معاش��رهتم ،والتي

تمن��ع زواج االب��ن من أمه ،واألب من ابنته ،واألخ من أخته ،وقد وس��عت
كثيرا القبائل البدائية من دائرة التحريم لتشمل َّ
كل أفراد العشيرة التي ينتمي
ً
إليه��ا الفرد ،ويتمثل ذلك يف قبائل ميالنيزيا بأس�تراليا ،وينتش��ر هذا النظام

بين سكان أسرتاليا األصليين؛ حيث يحكم بالقتل على كل من يخرج على

ه��ذه القاع��دة ،ويف كثير من قبائل الهند كان يح��رم على الرجل الزواج من
عشائر أخرى يعتقد أهنا تنسب إليها أمه أو جدته”(((.

 .11الزواج العرفي:

يطلق الزواج العريف على عقد الزواج الذي لم يو َّثق بوثيقة رس��مية،

وه��و نوع��ان :ن��وع يك��ون مس��توف ًيا األركان والش��روط ،ون��وع ال يكون
مستوف ًيا لذلك.

أما األول :فهو عقد صحيح ش��ر ًعا ُّ
وتتقرر الحقوق
يحل ب��ه التمتُّع،
َّ

للطرفي��ن وللذري��ة الناتجة منهم��ا وكذلك التوارث ،وكان ه��ذا النظام هو
السائد َ
قبل أن توجدَ األنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود.

وأم��ا الن��وع الثاين من ال��زواج العريف ،فل��ه صورتان :ص��ورة يكتفي

فيه��ا برتاض��ي الطرف ْين على ال��زواج دون أن يعلم بذلك أحد من الش��هود
((( حسين عبد الحميد رشوان ،مرجع سابق ،ص.41
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أو غيره��م .وصورة يك��ون العقد فيها لمدَّ ة معينة كش��هر أو س��نة ،وهو ما
ِ
ِ
مذاهب أهل السنة ،بينما يحكم
باطالن باتفاق
يس��مى زواج المتعة ،وهما
َّ

بصحة الصورة الثانية.
أصحاب المذهب الشيعي اإلسالمي
َّ
ُ

صحة النوع األول شر ًعا إال أنه له أضرار ،وتتَّرتب عليه
وبالرغم من َّ

أم��ور محرم��ة ،منها :أن فيه مخالف ًة ألمر ولي األمر ،ث��م إن المرأة التي لها
غير متزوجة ،لكنها بالفعل
معاش ستحتفظ بمعاش��ها؛ ألهنا يف الرسميات ُ

متزوجة ،وهنا قد تكون اس��تولت على ما لي��س بحقها عند اهلل؛ ألن نفقتَها
ِ
أصبح��ت واجب ًة عل��ى زوجها ،إضاف ًة إل��ى َّ
يعرض
أن عد َم
ْ
توثيق ال��زواج ُ

ح��ق الم��رأة للضياع يف الميراث الذي ال تس��مح الدعوى ب��ه بدون وثيقة،
َّ
يصح أن تتزوج بغيره ما لم
كذلك ُيض ِّيع ح َّقها يف الطالق إذا ُأضيرت ،وال ُّ
الزواج العريف الذي لم يوثق ممنو ًعا ش��ر ًعا مع
يطلقه��ا ،وألجل ذلك كان
ُ

صحيحا ،ومع ذلك يكون حرا ًما كالذي
صحة التعاقد ،فقد يكون الش��يء
ً
َّ
يصلي يف ثوب مس��روق ،كذل��ك الذي يحج بمال مس��روق ،فإن الفريضة

كبيرا من أجل السرقة(((.
إثما ً
تسقط عنه ،ومع ذلك فقد ارتكب ً

ويع��دُّ ال��زواج يف اإلس�لام عقدً ا قول ًّيا بي��ن رجل وام��رأة خاليين من

تصح بتوفر ش��روطها
الموان ِع الش��رعية ،وش��أنه كش��أن س��ائر العقود التي ُّ
وأركاهنا وانتفاء موانعها ،ومن المقرر يف الفقه اإلسالمي أن العقود ألفاظ،
ف��إذا حصلت على جهة اإلنش��اء م��ن كامل األهلية يف التصرف مس��تكمل ًة

((( عطية صقر ،موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم (.)342 /1

340

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

لش��روطها وأركاهنا مع انتف��اء موانعها فإهنا عقو ٌد صحيحةٌ ،تس��تتبع آثارها

وما يرتتب عليها من أحكام.

وأركان ال��زواج ه��ي :الصيغ��ة (اإليج��اب والقب��ول) ،والعاق��دان،

والش��اهدان ،وولي الزوجة أو وكيله عند جمهور الفقهاء ،ومذهب اإلمام

صحة العقد بشرط
أبي حنيفة  عدم ج ْعل الولي ش��ر ًطا من ش��روط َّ
رش��اد الم��رأة ،وكفاءة ال��زوج ،وثبوت مه��ر المثل على األق��ل ،وهذا هو

تم
المفت��ى ب��ه والمعمول ب��ه يف المحاكم المصري��ة يف هذه المس��ألة ،فإذا َّ
العق��د بين رجل وامرأة خاليين من الموان ِع الش��رعية مع توفر بقية األركان

والشروط ،فإنه يكون عقد نكاح صحيح ترت َّتب عليه آثاره الشرعية.

وهناك ٌ
كبير بين ع ْقد الزواج الش��رعي ووثيقة الزواج الرسمية؛
فارق ٌ

ف��إن العقدَ ه��و اإليجاب والقبول بأركانه وش��روطه الس��ابقة ،أ َّم��ا التوثيق

الحاكم اللجو َء
الرسمي فهو ش��ي ٌء زائدٌ على حقيقة العقد وماهيته ،ارتأى
ُ
إليه حف ًظا للحقوق وخو ًفا من التناكُر يف عقد الزواج؛ كما قال ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد
َّاس َأ ْق ِض َي ٌة بقدر ما َأ ْحدَ ُثوا من ال ُف ُج ِ
ا ْل َع ِز ِيز “ :تحدث للن ِ
ور”(((.
ونص العلماء على أن للحاكم تقييدَ المباحِ مراعا ًة للمصلحة العا َّمة،
َّ

ُ
َ
يحفظ على الناس حقو َقهم
يس��تحدث من السياس��ات الش��رعية ما
وله أن

ويس��مون ذل��ك بالمصالحِ المرس��لة ،وعلى ذلك
واس��تقرارهم،
وأ ْمنَه��م
ُّ
َ
((( انظر االعتصام للشاطبي.)232 /1( ،
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إجرائي
اصط�لاح
فمصطل��ح “العرفية” و“الرس��مية” يف ال��زواج إنما هو
ٌ
ٌّ
بصحة العقد
ُي َف َّر ُق به بين عقود الزواج المو َّثقة وغير المو َّثقة ،وال َت َع ُّل َق له
َّ
الصحة والبطالن إنما ُيع َلمان من تح ُّق ِق األركان والشروط،
أو بطالنه؛ فإن
َّ
ِ
مر ،والفقيه ال نظر له يف األس��ماء من حيث هي؛ ألن
أو ع��دم تح ُّققه��ا كما َّ
بالمس��ميات .ويف كل األح��وال َّ
ف��إن التوثيق يف عقد
األح��كام إنم��ا ُتن��اط
َّ
ول��ي األمر ،ويرت َّتب عل��ى تخ ُّلفه عد ُم
ال��زواج من الش��روط التي يفرضها ُّ
سماع دعوى الزوجية عند اإلنكار.
ب على فعله العقاب
ومن حكم��ة اهلل تعالى يف تحريم الزنا أنه لم ُي َر ِّت ْ

الدني��وي واألخ��روي ،ويجلد فيه البك��ر ،ويرجم فيه الثي��ب ،إال وقد فتح

ب��اب ال��زواج عل��ى مصراعيه ،فجع��ل يف الح�لال ُغنْ َي ًة عن الح��رام ،ومن
َ
أج��ل ذلك قال العلماء“ :الفرق بين الحالل والحرام كلمة” .ومقصودهم

بذلك اإلش��ارة إلى س��هولة النكاح الش��رعي و ُيس��ره من جه��ة؛ بحيث ال
يس��تح ُّق العق��اب المر َّتب عليه ،وللتنبيه من ٍ
ِ
ي ِ
جهة
قدم على الحرام إال من
ُ
ِ
أخ��رى على الفرق بين ِ
ِ
وتوثيقهَّ ،
بحصول
وأن العربة إنما هي
عقد ال��زواج
التوثيق بعد ذلك
العقد الصحيح الذي اس��تكمل أركانه وش��روطه ،ثم يأيت
ُ

لح ْفظ الحقوق.

صحيح��ا وبين ِح ِّل اإلقدام
أيضا بين كون الزواج
ث��م إن هن��اك فار ًقا ً
ً

مجرد اس��تكمال الزواج ألركانه وشروطه ال يعني َّ
أن فعله جائز
عليه؛ فإن َّ

دائم��ا ،تما ًم��ا كما يقول العلم��اء يف الصالة بالثوب المغص��وب ،والمكان
ً
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المغص��وب ،والوض��وء بالماء المغص��وب :فالصالة صحيح��ة والوضوء
َ
��ب حرا ٌم ،وكذلك هنا؛ َّ
صي��ان البنت ألبيها يف
فإن ِع
الغص َ
صحي��ح ،ولك َّن ْ
ال��زواج حرام ،وس�� ْع َيها يف تضييع حقوقها الش��رعية واألدبي��ة بالزواج من
أيضا؛ حيث ن��ص الفقهاء على َّ
أن
غي��ر إذن ول ِّيه��ا أو مع عدم علمه ح��را ٌم ً

عل��ى االبن والبنت طاع َة الوالدي��ن يف الزواج ولهما عصياهنما يف الطالق،
ِ
ولك��ن هذا ال يعن��ي َّ
األركان والش��روط أنه
تم مس��ت ْك ِم َل
أن هذا العقد إذا َّ
َ
حقوق لها يف مه��ر ،وال نفقة ،وال ميراث ،وال يف
يك��ون زنً��ا ،وأن البنت ال
آثاره الشرعية
زواج
ٌ
نسبة َمن تحمل به إلى أبيه؛ بل هو ٌ
صحيح ترت َّتب عليه ُ
من نس��بة الولد إلى أبيه وأمه ،وثبوت نصف المهر للزوجة بالعقد ،وكامله
بالدخ��ول ،وثبوت النفقة لها ،وثبوت المي��راث ألحد الزوجين عند موت
اآلخر ،وغير ذلك من اآلثار التي يستتبعها عقدُ النكاح الصحيح.

باطل على اإلطالق ،من ِ
الزواج ال ُعريف ٌ
أ َّم��ا الدعوى َّ
غير ن َظ ٍر إلى
بأن
َ
ِ
أركان الزواج وش��روطه أو ع��دم توفرها ،ومن غير ت ْف ٍ
ريق بين الحرمة
تو ُّفر
والبطالن ،فهي دعوى باطل ٌة ال يتجاسر عليها فقيهَّ ،
فإن فيها تضيي ًعا لحقوق

نس��اء المس��لمين ،واهتا ًما لهن بالزنا ،وإفس��ا ًدا ألنكحة المس��لمين بسبب
ِ
فق��دان ٍ
��ر فقدُ ه على
أم��ر تنظيمي محض ال تع ُّلق ل��ه بحقيقة العقد ،وال َيك ُّ

ُ
القول ببطالن أنكحة المسلمين قبل
مقصوده بالبطالن ،بل ويلزم صاح َبها
تخالف
صدور هذا التنظيم ،وهذا ال يقوله عاقل!! وبالجملة فهذه الدعوى
ُ

ُمرا َد الش��رع من تصحي��ح أنكحة الناس ،حتى أ َّلف العلاَّ مة الش��يخ جمال
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الدين القاس��مي كتا َبه الماتع “االستئناس يف تصحيح أنكحة الناس” ،وهو
ٌ
الكفار على أنكحتهم؛
أصيل لجأ إليه الشرع حتى يف إقراره
شرعي
مطلب
ٌ
َ
ٌّ

تصحيحها عند دخولهم مع زوجاهتم يف اإلسالم.
حيث لم يطلب منهم
َ

المعمول به يف مص��ر منذ ٍ
ُ
زمن بعيد ،وهو الذي
وه��ذا الذي قلناه هو
ِ
إنش��اء ِ
دار اإلفتاء المصرية؛ حيث ص��درت الفتوى عنها
علي��ه الفتوى منذ

بذلك على اختالف عهودها:

فف��ي عه��د فضيلة مفت��ي الديار المصرية الش��يخ عبد المجيد س��ليم

 ،وبتاريخ 1933 /12 /23م ،صدرت الفتوى التي تفيد:

“أولاً  :بأنه متى كان الحال كما ذكر به ،وحصل عقد الزواج مستوف ًيا

جميع اآلثار
صحيحا ش��رع ًّيا يرتتب عليه
جميع ش��روطه ،كان هذا الزواج
ُ
ً
َ
صحته على تدوينه يف وثيقة رسمية.
التي للزواج الصحيح ،وال تتو َّقف َّ

ُ
كم��ال مهرها
صحيح��ا ،فللزوجة
وثان ًي��ا :أن��ه متى كان ه��ذا الزواج
ً

المس��مى لها؛ فلها أن تقبضه جميعه من تركته .وهذا حيث كان الحال كما
َّ

ذكر بالسؤال .واهلل تعالى أعلم”.

ويف عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الش��يخ حس��ن مأمون ،

وبتاري��خ 1956 /8 /14م ،ص��درت الفت��وى الت��ي تؤك��د أن“ :عق��د
الزواج العريف إذا اس��توىف أركانه وشروطه الش��رعية َت ِ
ح ُّل به المعاشر ُة بين
الزوجين ديانةً”.
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أيضا  ،وبتاريخ 1958 /12 /6م ،صدرت
ويف عه��د فضيلته ً

الفت��وى الت��ي تؤكد “أن ال��زواج العريف المس��تويف أركانه وش��روطه زواج

صحيح شر ًعا”.

ويف عه��د فضيل��ة مفتي الديار المصرية الش��يخ أحمد محمد هريدي

 ،وبتاري��خ 1963 /9 /7م ،ص��درت الفت��وى الت��ي تذه��ب إل��ى

بنفس ْيهما ،أو
القول“ :ينعقد الزواج ش��ر ًعا بين الطرفين (الزوج والزوجة) َ
ٍ
ٍ
وقبول من اآلخر متى اس��توىف
بإيجاب من أحدهما
بوكي َل ْيهم��ا ،أو َول ِ َّي ْيهما
جميع ش��رائطِه الش��رعية المبسوطة يف كتب الفقه ،وترت َّتب على
هذا العقد
َ
جمي��ع اآلث��ار والنتائج ،ويثبت ٍّ
ل��كل من الزوجي��ن قِ َب َل اآلخر
ه��ذا العقد
ُ
جميع الحقوق والواجبات دون تو ُّقف على توثيق العقد توثي ًقا رس��م ًّيا ،أو
ُ
كتابته بورقة عرفية ،وهذا ك ُّله من الوجهة الشرعية.

أ َّما من الوجهة القانونية :فإن المرس��وم بقانون رقم  78لسنة 1931

س��مع عند اإلنكار
قد َّ
نص يف الفقرة الرابعة من الما َّدة  99منه على أنه :ال ُت َ
ِ
الحوادث
دعوى الزوجية ،أو اإلقرار هبا إال إذا كانت ثابت ًة بوثيقة رسمية يف
الواقعة من أول أغسطس سنة  .1931ومقتضى ذلك أن القانون لم يشرتط

لصح��ة عق��د الزواج أن يكون بوثيقة رس��مية ،وإنما اش�ترط ذلك لس��ماع
الدعوى بين الزوجين يف الزوجية وآثارها :كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا

النـزاع يف النسب ،واشرتط القانون ذلك يف حالة إنكار الزوجية وجحودها،
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أ َّما يف حالة اإلقرار هبا فال ُيش�ترط لس��ماع الدعوى هذا الش��رط ،بل ُتسمع
الدع��اوى الخاص��ة بالزوجية وآثاره��ا ،ولو كان عقد ال��زواج عرف ًّيا بورقة
عرفية ،أو بدون أوراق مطل ًقا.

والمعت�بر يف اإلقرار واإلنكار أن يكون بمجلس القضاء؛ طب ًقا لظاهر

الن��ص وما ج��رى عليه القض��اء يف الكثير الغالب ،أ َّما النس��ب فإنه تس��مع
الدعوى بشأنه أمام القضاء يف جميع األحوال”.

ويف عه��د فضيل��ة مفتي الديار المصرية الش��يخ ج��اد الحق علي جاد

الحق  ،وبتاريخ 1978 /10 /18م ،صدرت الفتوى الذي تذهب
إل��ى“ :أن الزواج العريف -وهو الذي لم ُي َو َّث��ق على يد الموظف العمومي

صحيح ش��ر ًعا؛ طب ًقا ألحكام
زواج
ٌ
المخت��ص بإصدار عقود الزواج -هو ٌ
فقها،
الش��ريعة اإلس�لامية متى استوىف أركانه وش��روطه المنصوص عليها ً

وأهمه��ا :أن يتم بإيج��اب وقبول من طرفي��ه ،وأن يحضره ش��اهدان ،وأن

َ
نس��ب الطفل ولو
ويثبت به
يك��ون الزوجان خاليين من الموانع الش��رعية،
ُ
ُ
لم ُي َو َّث ْق رسم ًّيا على يد الموظف العمومي المختص ،متى ُولِد لستة أشهر
فأكث��ر م��ن تاريخ العقد الع��ريف ،أما إذا ول��د َّ
ألقل من هذه الم��دة -كما يف
الحال��ة المس��ؤول عنه��ا؛ إذ العقد الع��ريف بتاري��خ  1961 /9 /1ووالدة
الطفل يف 1961 /12 /30؛ فيكون قد ولد ألربعة أش��هر من تاريخ العقد

��ب هذا الطفل من ه��ذا الزوج؛ لوالدته َّ
ألقل من مدَّ ة
العريف -فال يثبت ن ََس ُ
أقر الزوج ب ُبن َُّوتِه له فيثبت نس��به منه؛ بشرط
الحمل
المقررة ش��ر ًعا ،إال إذا َّ
َّ
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ٍ
منس��وب لرجل آخر .واهلل
غير
أال يقول :إنه من الزنا ،وأن يكون هذا الولد َ
تعالى أعلم”.

أيضا  ،وبتاريخ 1981 /1 /19م ،صدرت
ويف عه��د فضيلته ً

يتم بالنطق
الفتوى التي تقول« :إن الزواج يف الشريعة اإلسالمية عقدٌ
قولي ُّ
ٌّ

باإليج��اب والقبول يف مجلس واحد باأللفاظ الدا َّلة عليهما الصادرة ممن
هو ٌ
مسلم ْين إذا كان
أهل للتعاقد ش��ر ًعا ،بحضور ش��اهد ْي ِن بال َغ ْين عاقل ْي ِن
َ
ِ
مس��لم ْين ،وأن يكون الش��اهدان س��ام َع ْين لإليج��اب والقبول،
الزوج��ان
َ
َ
فاهم ْي��ن َّ
األلف��اظ الت��ي قِيلت من الطر َف ْي��ن أمامهما ألف��اظ عقد زواج،
أن
َ
صحيحا ُمر ِّت ًبا
وإذا جرى العقد بأركانه وش��روطه المقررة يف الش��ريعة كان
ً

لكل آثاره.

أ َّما التوثيق -بمعنى كتابة العقد وإثباته رسم ًّيا لدى الموظف العمومي

المخت��ص -فهو أمر أوجبه القان��ون؛ صونًا لهذا العق��د الخطير بآثاره عن

اإلنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.

وحم�ًل�اً للناس على إتمام التوثيق الرس��مي لهذا العقد منعت المادة
ِ
المحاكم الش��رعية بالمرس��وم بقانون رقم  78لس��نة
 99من الئحة ترتيب
 1931المحاكم من سماع دعوى الزوجية ،أو أحد الحقوق المرتتبة عليها

للزوجين عند اإلنكار إال بمقتضى وثيقة زواج رسمية ،فإذا كان عقدُ الزواج
تم على الوجه المب َّين بصورت��ه الضوئية بعد نُطق طرفيه
المس��ؤول عنه قد َّ
347

دليل األسرة في اإلسالم

باإليج��اب والقبول يف مجلس واحد باأللفاظ الدالة على الزواج وتوفرت
آثاره الشرعية مِن
يف الوقت ذاته باقي ش��روط االنعقاد ،كان
ً
صحيحا مر ِّت ًبا َ
ِح ِّل المعاش��رة بين الزوجين ،وثبوت نس��ب األوالد بش��روطه والتوارث،

دون تو ُّقف على التوثيق الرسمي.

ولك َّن هذا التوثيق أ ْم ٌر الز ٌم إلثبات الزواج عند االلتجاء إلى القضاء،

ال س��يما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد اس��توجب نص القانون المرقوم لس��ماع

دع��وى الزوجية -عن��د اإلنكار -وجود الوثيقة الرس��مية ،وفضلاً عن هذا
ِ
َّ
الجهات الرسمية ال تقبل عقد الزواج كسند إال إذا كان موث ًقا رسم ًّيا.
فإن
المختص��ة بتوثيق��ه يف مثل ه��ذه الحالة هي مكت��ب التوثيق
والجه��ة
َّ
ِ
بمصلح��ة الش��هر العقاري باعتب��ار َّ
مختلف��ان يف الديانة
أن هذ ْين الزوج ْين
والجنسية ،وعليهما توثيقه رسم ًّيا بإجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية
بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العريف هبذا الزواج.

صحيحا شر ًعا
المكتوب يف ورقة عرفية
الزواج
َل َّما كان ذلك ،يكون
ً
ُ
ُ

المقررة يف الشريعة اإلسالمية من وقت انعقاده،
إذا استوىف أركانَه وشرو َطه
َّ
ٍ
معرتف به عند التنازع أمام القضاء يف شأن الزواج وآثاره فيما عدا
وهو غير
نسب األوالد ،كما ال تعرتف به الجهات الرسمية كسند للزواج”.

وأم��ا الموقف القانوين من الزواج العريف :فقد كان المرس��وم بقانون

رقم  78لس��نة 1931م ينص يف الفقرة الرابع��ة من المادة  99منه على أنه:
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س��مع عند اإلنكار دعوى الزوجية ،أو اإلقرار هبا إال إذا كانت ثابت ًة
“ال ُت َ
ِ
ٍ
ٍ
الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م”.
رسمية يف
بوثيقة
��ت ه��ذه الم��اد ُة بالم��ادة رقم  17م��ن قانون رقم  1لس��نة
وق��د عُدِّ َل ْ

2000م ،ونصه��ا“ :ال ُتق َب��ل الدعاوى الناش��ئة عن عقد ال��زواج إذا كانت
س��ت عشر َة س��ن ًة ميالدية ،أو كانت ِس�� ُّن الزوج ُّ
تقل
ِس�� ُّن الزوجة ِتق ُّل عن َّ
وقت رف��ع الدعوى .وال ُتق َب��ل عند اإلنكار
عن ثماين عش��رة س��نة ميالدية َ

الدعاوى الناش��ئة عن عقد الزواج -يف الوقائ ِع الالحقة على أول أغسطس
ٍ
بوثيقة رسمية ،ومع ذلك ُتق َبل دعوى
سنة 1931م -ما لم يكن الزواج ثابتًا
التطليق أو الفس��خ بحس��ب األحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأي

كتابة ،وال ُتق َبل دعوى الطالق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إال إذا

كانت شريعتهما تجيزه”.

لصحة عقد الزواج
ومقتضى ذلك -كما سبق -أن القانون لم يشرتط
َّ

أن يك��ون بوثيقة رس��مية ،ال يف مادته القديمة وال يف مادت��ه المعدَّ لة ،وإنما

اش�ترط ذلك لس��ماع الدعوى بين الزوجين يف الزوجي��ة وآثارها :كالطاعة

والنفق��ة وغيرها ما عدا النزاع يف النَّس��ب ،واش�ترط القان��ون ذلك يف حالة

إن��كار الزوجي��ة وجحوده��ا ،أم��ا يف حال��ة اإلقرار هبا فال ُيش�ترط لس��ماع

الدعوى هذا الش��رط ،بل ُتس��مع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ،ولو
كان عق��د الزواج عرف ًّيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطل ًقا ،أي أنه يف حالة
َف به قانونًا ولو لم يكن مو َّث ًقا توثي ًقا رسم ًّيا.
زواج معرت ٌ
اإلقرار به ٌ
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غير الز ٍم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه،
و ُم َؤ َّدى ذلك أن التوثيق ُ

والقانون يف مصر حين اشرتط التوثيق لم يجع ْله ركنًا وال شر ًطا من األركان،

المش��ر ُع
يصح عقدُ الزواج إال هبا ،بل ولم يكن
والش��روط الالزمة التي ال ُّ
ِّ
المصري يملك ذلك ،وإال كان مخال ًفا لمقتضى الش��رع الشريف بإضافته
ُّ

ألركان ال��زواج ما ليس منها ،وإنما كان هذا االش�تراط در ًءا لحالة واحدة
فج ِعل التوثيق يف هذه الحالة ش��ر ًطا لس��ماع الدعاوى
ه��ي حالة اإلن��كار؛ ُ
الناشئة عن عقد الزواج.
وأضاف��ت الماد ُة المعدَّ ل ُة إلى ذلكَ :قبول دعوى التطليق أو الفس��خ

حكم بصح��ة عقود النكاح الذي
إذا كان ال��زواج ثابتً��ا بأية كتابة ،وهذا فيه
ٌ

ُيح َكم فيها بقبول دعوى التطليق أو الفسخ؛ ألهنما من ُف َرق النكاح؛ فثبوت
س��عي لحفظ حقوق النس��اء الاليت قد
فرع ثبوت النكاح ،ويف هذا
الطالق ُ
ٌ

الزواج العريفُّ أو غير المو َّثق(((.
ُيض ِّيعها
ُ

تزوجت بعقد
وأراد المش��رع هبذا ً
أيض��ا فتح الباب أمام الم��رأة التي َّ

ع��ريف للحصول على س��ند من القضاء بأهنا غير متزوج��ة عند إنكار الزوج
للزوجية ،فت ْعتدُّ عدَّ ة طالق ،وتكون بعدها ِحلاًّ لألزواج.

((( عن فتوى لدار اإلفتاء المصرية ،صادرة عن أمانة الفتوى بتاريخ 2007/3/5 :م ،وذلك ر ًّدا
على الطلب المقيد برقم  366لسنة 2007م.
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أ -أسباب انتشار الزواج العريف:
ٍ
ٍ
ِ
المالح��ظ َّ
كبي��رة يف الفرتة
بدرج��ة
ال��زواج العريف قد انتش��ر
أن
م��ن
َ
ٍ
مجموعة من الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
األخيرة بس��بب
ونعرض فيما يلي ألبرز أسباب هذه الظاهرة:

 .1فقدان التكامل العاطفي داخل األسرة نتيجة انشغال األب واألم،

وع��دم اهتمامهما بس��لوك األبناء ،وتركهما لوس��ائل اإلع�لام وجماعات
الرفاق لتشكيل ثقافتهم الجنسية والزوجية.

 .2الظروف االقتصادية والمادية التي تحول دون إقامة زواج شرعي،

وتوفير متطلباته من :مهر ،وشقة ،وأثاث وخالفه.

 .3الكبت والحرمان الثقايف إلى جانب الحرية غير المس��ؤولة سواء

يف األسرة أو المدرسة أو الجامعة.

 .4ضعف التثقيف الديني الذي يقوم به اإلعالم تجاه هذه المشكلة.
 .5التناقض الواضح واالزدواجية بي��ن الرموز والقيادات اإلعالمية

والدينية نحو االتفاق على خطورة هذا النوع من الزواج على المجتمع.

 .6االنفت��اح اإلعالم��ي أو التبعي��ة الثقافي��ة اإلعالمي��ة يف ظ��ل

ث��ورة االتص��االت ،وانع��دام الرقاب��ة وزي��ادة البح��ث ع��ن المجهول من
المعرفة الجنسية.
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 .7الف��ارق الطبق��ي والتفاوت يف المس��توى االجتماع��ي بين المرأة

والرجل.

 .8انتشار البطالة.

 .9الزواج الع��ريف ال يرت َّتب عليه أي نوع من االلتزامات التي ترتتب
يستطيع أن َ
على الزواج الرس��مي ،كما َّ
يرتك الزوجة يف أي وقت
أن الزوج
ُ
يشاء على حسب الظرف الذي يعيشه.

 .10رغبة الزوجة يف الحفاظ على معاشها من زوجها المتوىف.

 .11رغب��ة الزوج يف الزواج من غير زوجت��ه األولى بالخفاء بدعوى

الحفاظ عليها وعلى أوالده.

ب -أنامط الزواج العريف خارج الرشعية:

يحتوي الزواج العريف الخارج عن الش��رعية عل��ى عدَّ ة أنماط فرعية

تخرج عن
أصبحت تنتشر بين الشباب يف الفرتة األخيرة ،وتكاد لغرابتها أن
َ
مفهوم الزواج ،وعن أية شرعية ،ونعرض فيما يلي ألبرزها:
-1زواج الكاسيت ونحوه:

ويف هذا النوع من الزواج ال يحتاج الطرفان إلى كتابة ورقة أو لشهود

أو غي��ره من تلك األعباء التي رأى الش��باب أهنا تعوقهم؛ بل يقوم الش��اب
والفتاة الراغبان يف الزواج برتديد عبارات بسيطة؛ كأن يقول الشاب لفتاته:

أريد أن أتزوجك .فرتد عليه بالقبول بتزويج نفس��ها له .ويتم تس��جيل هذا
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يم��ارس ٌّ
كل منهما حقوقه
الحوار البس��يط على ش��ريط كاس��يت ،وبعدها
ُ

الزوجية كأي زواج عادي.

وال َّ
ش��ك يف بط�لان ه��ذا الن��وع م��ن ال��زواج ،وال يرت َّتب علي��ه آثار

س��فاحا،
ال��زواج ،ويمك��ن تصحيح هذا ال��زواج بعقد جديد ،فيكون أوله
ً

نكاحا.
وآخره ً

 -2زواج الوشم:

ِ
مراكز الوشم،
ويقوم الش��اب والفتاة يف هذا النوع بالذهاب إلى أحد

ويقوم��ان باختيار رس��م معين يرس��مانه على ذراعيهم��ا ،أو على أي مكان

يختارانه من جس��ميهما ،ويكون هذا الوشم بمثابة عقد الزواج .وبموجب
الحق يف ممارسة
يتحول الشاب والفتاة إلى زوج وزوجة لهما ُّ
هذا الوش��م َّ
كافة الحقوق الزوجية ،وال َّ
أيضا.
شك يف بطالن هذا النوع من الزواج ً
 -3زواج الطوابع:

ويتم ع�بر اتفاق الطرفي��ن على ال��زواج ،ويقومان بش��راء طابع بريد

دقائق يعطي
عادي ،ويقوم الش��اب بلصق الطابع على الجبي��ن ،وبعد عدَّ ة َ
الطاب��ع للفتاة الت��ي تقوم بدورها بلص��ق الطابع على جبينه��ا ،وهبذا تنتهي
مراسم الزواج،
ويتحول بعدها الشاب إلى زوج ،والفتاة إلى زوجة ،و ُي َعدُّ
َّ
هذا الزواج باطلاً شر ًعا.
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-4زواج العالقات الشاذة:

وهي أش��كال م��ن العالقات الش��اذة التي يتفق أطرافه��ا على العيش

م ًعا ،والدخول يف عالقات حميمية ،ونذكر منها:

أ -زواج الش��واذ  :Gay marriageعالقة أحادية طويلة المدة ،أو

ممتدة نس��ب ًّيا بين اثنين من الذكور ،أو اثنتين من اإلناث يش�تركون يف نفس

المسكن.

ب -زواج الول��د (الغ�لام) :Boy marriage :وه��و زواج بي��ن

سمى الزواج اللواطي
ولد يبلغ من العمر  18 :12س��نة مع ذكر راش��د ،و ُي َّ

 ،Homosexualوقد وجد عند قبائل النامبوجي يف أسرتاليا.

ج -ال��زواج الناق��ص (غي��ر مكتم��ل) unconsummated

 :marriageوه��و زواج ال توج��د في��ه عالق��ة جنس��ية (جم��اع) بي��ن
الزوج والزوجة(((.

 -12الزواج من الطبقات األعلى :Hypergamy
ويتب��ع هذا النمط م��ن الزواج نظام الطبق��ات االجتماعية التي ينتمي

إليه��ا الفرد ،حيث يمنع أفراد الطبقات العليا أو الغنية االختالط أو الزواج

م��ن األفراد الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع؛ ألهنم يعتربون
((( معتز س��يد عبد اهلل ،جمعة س��يد يوس��ف ،الزواج العريف :واقعه وآثاره النفسية واالجتماعية،
مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،القاهرة 2004م ،ص.48
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دون المس��توى المطل��وب“ ،ويعت�بر ال��زواج م��ن الطبق��ات األعلى عادة

بمقتضاه��ا تمنع المرأة التي تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة من الزواج من
أحد أفراد طبقة أدنى ،لكن يباح لها الزواج من أفراد طبقتها االجتماعية أو

من طبقة أعلى”(((.

 -13زواج المتعة:
أيضا
والمتعة لغة :هي التمتُّع بامرأة ال يريد إدامتها لنفس��ه،
ويس��مى ً
َّ

بالزواج المؤقت ،والزواج المنقطع ،وهو يعني أن يعقدَ الرجل على المرأة

شهرا ،وسمي بالمتعة ألن الرجل ينتفع بالزواج ويتمتع
يو ًما ،أو أسبو ًعا ،أو ً

إلى األجل الذي وقته(((.

ِ
المذاه��ب ،وقالوا :إنه
أئمة
وزواج المتع��ة متف��ق على تحريمه بي��ن َّ

إذا انعق��د يق��ع باط�ًل�اً  ،ويرجع ذلك إلى عدَّ ة أس��باب من بينه��ا :أنه يقصد

ب��ه قضاء الش��هوة ،وال يقص��د به التناس��ل وال الحفاظ عل��ى األبناء ،وهي
المقاص��د األصلية للزواج ،لذا فهو يش��به الزنا من حيث قصد االس��تمتاع

يضر بالمرأة؛ إذ تصبح كالس��لعة التي تنتقل من يد إلى يد،
دون غيره ،وهو ُّ

يضر باألوالد حي��ث ال يجدون البيت الذي يس��تقرون فيه ويتعهدهم
كم��ا ُّ
بالرتبية والتأديب.

((( محمد يسري إبراهيم دعبس ،األسرة يف الرتاث الديني واالجتماعي ،ص.20
((( فات��ن محمد عمران ،ال��زواج العريف وصور أخرى للزواج غير الرس��مي ،القاهرة :مجموعة
النيل العربية ،2004 ،ص.59
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ولق��د جاءت األحادي��ث النبوية مصرح��ة بتحريمه؛ فع��ن الربي ِع بن

س�برة الجهني ،أن أباه حدَّ ثه أنه كان مع رس��ول اهلل  فقالَ (( :يا
ْت َلكُم فِي الاِ س��تِمتَا ِع ِمن النِّس ِ
��اءَ ،وإِ َّن اهللَ َقدْ
َّاس ،إِنِّي َقدْ ُكن ُ
َأ ُّي َها الن ُ
َ َ
ْ ْ
ْت َأ ِذن ُ ْ
ك إِ َلى يو ِم ا ْل ِقيام ِةَ ،فمن ك َ ِ ِ
��ر َم َذلِ َ
��ي ٌء َف ْل ُيخَ ِّل َس��بِي َل ُهَ ،ولاَ
َ َ َ ْ
َْ
َح َّ
َان عنْدَ ُه من ُْه َّن َش ْ
ِ
وه َّن َش ْيئًا))(((.
ت َْأ ُخ ُذوا م َّما آ َت ْيت ُُم ُ

 -14زواج الشغار:

الش��غار لغة يعني الخلو ،يقال :بلدة شاغرة :إذا خلت عن السلطان،

والمقصود به هنا الخلو من المهر ،و ُيعدُّ الش��غار من صور الزواج المقرتن
بشرط غير صحيح؛ حيث إن الشغار يتمثل يف اشرتاط التبادل يف الزواج مع

عدم ذكْر المهر ألي واحدة من الزوجين .إذن المش��اغرة أن يزوج هذا من
هذه ،وهذه من هذا بال مهر.

وقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار ال يجوز؛ لثبوت النهي عنه،

وذلك يف قول رسول اهلل (( :ال شغار يف اإلسالم))((( .وعن ابن

عمر قال(( :نهى رسول اهلل  عن الشغار))(((.

ِ
((( أخرج��ه مس��لم يف صحيحه ،كِتَ��اب النِّ َكاحِ  ،ب ِ
ِ
يحُ ،ث َّم ن ُِس َ
��خُ ،ث َّم
اب ن�� َكاحِ ا ْل ُم ْت َعةَ ،و َب َيان َأ َّن ُه ُأبِ َ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يم ُه إِ َلى َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة ،رقم .1406
ُأبِ َ
اس َت َق َّر َت ْح ِر ُ
يحُ ،ث َّم نُس َخَ ،و ْ
الش َغ ِ
اب َت ْح ِر ِ
يم نِ َكاحِ ِّ
ار َو ُب ْطلاَنِ ِه ،رقم .1415
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
ِ
الش�� َغ ِ
اب ِّ
ار ،رقم  ،5112وأخرجه مس��لم يف
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرج��ه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
الش َغ ِ
اب َت ْح ِر ِ
يم نِ َكاحِ ِّ
ار َو ُب ْطلاَ نِ ِه ،رقم .1415
صحيحه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
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والش��غار :أن يقول الرجل للرجل :زوجن��ي ابنتك أو أختك على أن

أزوج��ك ابنتي أو أختي ،وليس بينهم��ا صداق ،إال أن الفقهاء اختلفوا فيما
بينهم عند وقوع هذا الزواج.

 -15زواج الهبة:
وه��و أن تقول الفتاة لش��اب مثله��ا :وهبت لك نفس��ي .وهو يوافق،

سمى بنكاح الهبة.
فينعقد بذلك ما ُي َّ

ِ
ٍ
جائ��ز ،وأن هذا
غير
نفس��ها ُ
وق��د أجم��ع العلماء عل��ى أن هب َة المرأة َ

اللف��ظ من الهبة ال يتم علي��ه نكاح ،وتجمع اآلراء على أنه ال يوجد ش��يء

اسمه زواج الهبة أو زواج الوهبة كما يطلق عليه يف بعض األحوال ،ولكن
الزواج قد ينعقد بلفظ الهبة فقط ،ويجب توافر الش��روط الالزمة حتى يقع

صحيحا ،ومن بين هذه الش��روط :أن يك��ون النكاح
ه��ذا الزواج ويك��ون
ً

َمنْو ًّي��ا القصد من هذا اللفظ أو تقوم قرينة على ذلك .وأن يش��هد على هذا

العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها (العقل والبلوغ)(((.

 -16زواج المحلل:

وه��و أن يت��زوج المطلق��ة ثال ًثا بع��د انقضاء عدهتا ،ويدخ��ل هبا ،ثم

يطلقها؛ ليحلها للزوج األول .ويعني ذلك أن يأتوا برجل ويتفقوا معه على
((( فاتن محمد عمران ،الزواج العريف ،مرجع سابق ،ص.95
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أن يتزوج المطلقة ،ثم يطلقها فيتزوجها األول ،فإذا حدث ودخل المحلل
بالزوجة ،فقد اختلف الفقهاء حول حكم نكاح المحلل(((.

فع��ن عقبة ب��ن عامر أن رس��ول اهلل  ق��ال(( :أال أخبركم

بالتي��س المس��تعار؟ قال��وا :بلى يا رس��ول اهلل! قال :هو المحل��ل ،لعن اهلل

المحل��ل والمحلل له))((( ،وعن عبد اهلل بن مس��عود قال(( :لعن رس��ول اهلل
 المحلل والمحلل له))(((.

وس��أل رج��ل ابن عم��ر فقال“ :م��ا تقول يف ام��رأة تزوجته��ا ألحلها

لزوجه��ا ،ول��م يأمرين ولم يعلم؟! فقال له ابن عم��ر :ال ،إال نكاح رغبة إن

سفاحا على عهد
أعجبتك أمسكتها ،وإن كرهتها فارقتها ،وإن كنا نعد هذا
ً
رسول اهلل  .(((وقال“ :كِلاَ ُهما َز ٍ
انَ ،وإِ ْن َم َك َثا ك ََذا َوك ََذاَ ،و َذك ََر
َ
َان اهلل يع َلم َأ َّنه ي ِريدُ َأ ْن ي ِ
ِ
ِ
ح َّل َها َل ُه”(((.
ُ
ع ْش ِري َن َسنَةًَ ،أ ْو ن َْح َو َذل َك ،إِ َذا ك َ ُ َ ْ ُ ُ ُ

صحته.
تشير إلى بطالن زواج المحلل وعدم َّ
وجميع هذه النصوص ُ

((( حامد محمود شمروخ ،أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي والقانون ،1999 ،ص.258
ِ
اب ا ْل ُم َح ِّل ِل َوا ْل ُم َح َّل ِل َل ُه ،رقم .1936
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرجه ابن ماجه يف صحيحه ،كت ُ
ول اهللِ  ،باب :ما جاء فِي الم ِ
اب النِّ َكاحِ َع ْن رس ِ
ح ِّلل
((( أخرجه الرتمذي يف سننهَ ،أ ْب َو ُ
ُ
َ ُ َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
«ه َذا َحد ٌ
يح».
الم َح َّل ِل َل ُه ،رقم  ،1120وقال عقبهَ :
يث َح َس ٌن َصح ٌ
َو ُ
(((  -أخرج��ه أب��و نعيم األصبهاين يف حلي��ة األولياء وطبقات األصفي��اء ( ،)96 /7والبيهقي يف
السنن الكربى (.)339 /7
ِ
ِ
اب الت َّْحليلِ ،رقم .10778
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كت ُ
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 -17زواج المسيار:

ع��رف يف بع��ض دول الخلي��ج ،ويف ه��ذا ال��زواج تتك َّف��ل الزوج��ة

بالمسكن ،وأحيانًا اإلنفاق ،وتتنازل عن النفقة والحقوق األخرى طواعية،
بعض الوقت ،ثم يعود
ويذه��ب إليها الزوج يف النهار ع��اد ًة
ليمضي عندها َ
َ

يف آخ��ر النهار إلى بيته وزوجته األصلية ،وال يخرب زوجته األولى بزواجه،

مضطرا إلى الرت ُّدد عليها بين
وق��د يفعل ذلك يف قرية أو مدينة أخرى يكون
ًّ
الحي��ن واآلخر ،وهو من أنواع الزواج التي تثير الجدل؛ حيث أباحه بعض

يدور َ
حول الرتاجع
العلماء يف المملكة العربية الس��عودية ،ثم بدأ الحديث ُ

عنه؛ لما له من آثار سلبية.

 -18الزواج السري:

وهو الزواج الذي ال يعلن عنهُّ ،
ويظل يف ح ِّيز الكتمان ،إما بين الزوج

والزوجة فقط ،أو بينهما وبين بعض المقربين جدًّ ا منهما ،أو من يش��هدون

على عقد الزواج(((.

فصلنا الحكم
والزواج السري هبذا الشكل له شبه بالزواج العريف ،وقد َّ

الشرعي للزواج العريف بأنواعه وأشكاله ،وبه يتَّضح الحكم الشرعي هنا.

((( معتز سيد عبد اهلل ،جمعة سيد يوسف ،مرجع سابق ،ص.42
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 -19مشكالت الزواج والحياة األسرية:

ٍ
يب��دأ كال الزوجي��ن حياهتم��ا الزوجية ول��دى ِّ
ط��رف العديد من
كل

التوقع��ات تجاه الط��رف اآلخر ،ولكن حينم��ا يبدأ التفاع��ل بين الزوجين

كل منهما أعبا َء َدوره والتزاماته ،يبدأ ٌّ
ويتحمل ٌّ
يكتشف يف اآلخر
كل منهما
ُ
َّ
م��ا لم يك��ن يتوقعه ،لتظه��ر بعض الس��لوكيات والعادات الش��خصية التي

يرفضها الطرف اآلخر.

أ .مشكلة عدم االهتمام المتبادل:

يع��اين األزواج من إهمال زوجاهتم لهم والعك��س ،وذلك بالمقارنة

بف�ترة الخطبة والتي تتس��م باهتمام ِّ
كل طرف بمش��اعر اآلخ��ر ،ولكن بعد

تحمل العديد من المس��ؤوليات التي تدفعهم إلى
ال��زواج يبدأ الزوجان يف ُّ
االنشغال عن شريك الحياة.

مظاهر من بينه��ا :كثرة خروج
وإهم��ال الزوج��ة لزوجها يأخذ ع��دَّ ة
َ

المرأة لزيارة أسرهتا لفرتات طويلة ،وال َّ
ينعكس على اهتمام
شك أن ذلك
ُ

الزوج��ة بمنزله��ا وزوجها ،ومن بينه��ا :إهمالها إلظهار أناقتها ومالبس��ها
واهتمامها بشكل أكرب بأطفالها ،ومن بينها :خروج المرأة للعمل واهتمامها

بتحقيق طموحها بشكل أكرب من اهتمامها بزوجها واحتياجاته ،ومن بينها:

هجر الزوج يف الفراش.

َ
كم��ا َّ
أيض��ا من بينها :قضاء
إهمال ال��زوج لزوجته له عدَّ ة
أن
مظاهر ً
َ

خارج المنزل مع األصدقاء ،أو يف المنزل من خالل
معظم األوقات
الزوج
َ
َ
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ِ
مبادلة زوجته
انش��غاله بالكمبيوتر معظم الوقت ،ومن بينه��ا :إحجامه عن
نفس المش��اعر ،أو إطرائها بأي كلمات إعجاب ،ومن بينها :هجر الزوجة

يف الفراش ،ومن بينها :عدم االهتمام هبا وبأحوالها.

وتجدر اإلشارة إلى أن إهمال الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها ي َعدُّ

نتاجا لعدة أسباب من بينها :ارتباط طريف الزواج بطريقة تقليدية من خالل
ً

األه��ل واألق��ارب ،ومن ث��م فهم لم يط��ورا العواطف الت��ي تربطهما م ًعا،
إضاف��ة إلى عدم التكافؤ يف المس��توى االجتماع��ي واالقتصادي ،وكذلك

ال��زواج بداف��ع الخ�لاص والهروب من جو األس��رة المش��حون والمليء

بالتوت��رات والخالفات بين األبوين ،إل��ى جانب الخوف من الوصول إلى
سن العنوسة ،إضافة إلى اتخاذ قرار الزواج استنا ًدا إلى الرغبات والدوافع
الفردية ذات الطبيعة البيولوجية والجمالية.

ِ
الزوجان أهنما أصبحا
ولتجن��ب اإلهمال المتبادل :ينبغي أن ي��درك
ِ
ثم من الض��روري أن
يش��كالن وح��د ًة واحدةً ،هي وحدة األس��رة ،وم��ن َّ
تصبح األس��رة هي مركز اهتمام كل منهما ،ونعني بمركز االهتمام أن يتَّجه
َ

ٌّ
كل م��ن الزوج أو الزوجة لالهتم��ام بالطرف اآلخر ،واألبن��اء إن وجدوا؛
أن اهتما َم ِّ
وذلك باعتبار َّ
كل طرف باآلخر س��وف يوجد ثقافة مشرتكة تزيد

م��ن ارتباطه��م بعضهم ببع��ض ،وعلى اإلنس��ان أن يوازن بي��ن متعة مؤقتة

حينما يذه��ب لزيارة أهله وقرابته أو لزي��ارة األصدقاء والصديقات ،يرتك
الطرف اآلخر يف المنزل ،فإن ذلك س��وف يدفع هذا اآلخر إلشباع حاجاته
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أيض��ا بعيدً ا عن الطرف اآلخر ،وهو األمر الذي من ش��أنه أن
وقض��اء وقته ً
يزيد من مساحة االنفصال بين الطرفين بحيث ِ
يح ُّل الجفاء بينهماِ ،
ف
وتج ُّ

العواطف المش�تركة .باإلضافة إلى ذلك َّ
فإن على طريف الزواج أن يحتفظا
ُ
بأس��رار األس��رة لذاهت��ا ،وال ينبغ��ي أن تعرض ه��ذه األس��رار على األهل
ُّ
واألقارب ،بحيث تصبح مدخلاً
للتدخل يف الحياة األسرية؛ ذلك أنه كلما

تراكمت وتك َّثفت أس��رار األسرة بداخلها ،زاد ذلك من تماسكها الداخلي
إلى حد كبير.

ب -مشكلة الظروف االقتصادية غير المواتية:

تأثيرا س��لب ًّيا
ُ
ُت َعدُّ
الظروف االقتصادية من المس��ائ ِل الهامة التي ترتك ً
ِ
األس��اس المادي من األمور الحيوية يف
توفير
على حياة األس��رة؛ حيث إن َ
حياة األس��رة يف مراحلها المختلفة ،واألسرة تقوم بأداء وظائفها المختلفة
على أس��اس توافر الموارد االقتصادية والمالي��ة ،والحاجات المادية التي

تحتاجها األسرة كثير ٌة ومتباين ٌة وال تقف عند حدود معينة ،كلما أشبع منها
حاج��ة ضرورية ظهرت حاجات أخرى ،س��واء كان��ت من الضروريات أو

الكماليات.

ِ
األس��باب التي تؤدي
كم��ا ُيع��دُّ التبذير واإلس��راف يف اإلنفاق أح��دَ

إل��ى تزا ُيد ح��دة الخالفات بين الطرفين؛ وذلك من خ�لال تزايد متطلبات
وخاص��ة يف ظ��ل ت��دين
الزوج��ات ،س��واء كان��ت ضروري�� ًة أو كمالي��ة،
َّ
362

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

األج��ور وس��وء الظ��روف االقتصادي��ة للش��باب؛ حيث يعجز ال��زوج عن
هذه االحتياجات.

ومن جهة أخرى قد يتس�� َّبب ُب ْخ ُل الزوجِ الشديدُ على زوجته وأبنائه

تحمل المعيشة يف ظل ظروف متدنية.
يف عجز الزوجة وعدم قدرهتا على ُّ

الحل المقدم للظروف االقتصادية غير المواتية :تعترب كفاية الظروف

االقتصادية مس��ألة نس��بية إلى حد كبير ،وذلك يرجع إلى أن مش��كلة مدى

كفاية الظروف االقتصادية لها ُبعدان:

البع��د األول :مس��احة الحاج��ات الت��ي ينبغ��ي أن تش��بع بالنس��بة

ألفراد األسرة.

والبع��د الثاين :يتعلق بوجود ميزانية مالئمة إلش��باع هذه الحاجات.

ب ْيدَ أن هذه الميزانية قد ال تفي بإش��باع الحاجات يف كل الظروف ،ومن ثم
ف بعقالنية لتحقيق إشباع الحاجات.
يصبح على اإلنسان أن
يتصر َ
ُ
َّ

مس��تويات مختلف ٌة حس��ب أهميتها ،فإنه
ولم��ا كان��ت الحاجات لها
ٌ
ِ
الموارد االقتصادية لألسرة دون أن نرهقها.
ينبغي االحتكا ُم إلى
ويف هذا اإلطار فإننا نستطيع أن نقسم الحاجات إلى ثالثة مستويات:

الحاجات الضرورية ،والحاجات الكمالية ،ثم الحاجات الرتفيهية.

ثم إن علينا أن نوجه الدخول باألساس إلشباع الحاجات الضرورية،

ف��إذا اكتمل إش��باعها فعلينا أن َ
ننتقل إلى إش��باع الحاج��ات الكمالية ،فإذا
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أش��بعت فعلينا أن ننتقل إلى إش��باع الحاج��ات الرتفيهية ،ويقوم ذلك على

أنه بدلاً من أن َ
نبذل جهو ًدا كثير ًة ومضني ًة باتجاه الحصول على موار َد أكثر
لتوفير إش��باع لكل حاجاتنا ،فإن الس��لوك االقتصادي الرشيد يفرض علينا

تقلي��ص الحاج��ات لتتفق مع الدخ��ول؛ بحيث يصبح ذل��ك مدخلاً لحياة
َ
مستقرة.
اجتماعية
َّ

ج .المشكالت المتعلقة بالعالقات الجنسية والحميمية:

ُيع��دُّ أحد أهداف الزواج هو إش��باع الغريزة الجنس��ية ،ومن هنا كان

ذلك س��ب ًبا آخر من األس��باب التي يمكن أن تحدث التوت��ر بين الزوجين،

وذلك لما تنش��ره وس��ائل األعالم والفضائيات على شاش��اهتا من مشاهدَ
للعالق��ات الحميمية والرومانس��ية؛ حي��ث أصبح ال��زوج يتط َّلع ألن يرى
زوجتَ��ه يف نفس الصورة ،وأن تقوم بتقليد كل ما يراه ،األمر الذي قد يتناىف

وأيضا مع ما تربت عليه المرأة وتعلمته حول
مع سلوكيات ديننا الحنيفً ،

عالقتها بزوجها؛ لذلك تعد المشاكل التي تحدث يف العالقة الجنسية أحدَ

األسباب التي تؤدي إلى الخالف ما بين الزوجين.

َّ
ش��ك يف أن العج��ز الجنس��ي أو ال�برود الجنس��ي أو الش��راهة
وال

الجنس��ية أحد األس��باب الت��ي تؤ ِّدي إلى ح��دوث توت��رات يف العالقة بين
الزوجي��ن؛ حيث تمثل هذه االحتياجات مش��كلة حينما ي��زداد أو يضعف

عاجزا عن إش��باعها لزوجته تنظر
إش��باعها للقرين ،وحينم��ا يصبح الزوج
ً

تحمله.
إليه باعتباره َ
ناقص الرجولة ،وهو ما ال يستطيع الرجل ُّ
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الح��ل المق��دم لمش��كلة العالق��ات الجنس��ية والحميمية :الس��لوك

العاطف��ي والجنس��ي بي��ن ال��زوج والزوجة هو م��ن أهم أس��باب االلتحام

بينهما ،وهو يعرب عن مساحة من الخصوصية ،التي إذا ما ساهم كال طر َفي
يؤدي إلى نجاح الحياة األسرية،
الزواج يف نجاحها؛ فإن ذلك من شأنه أن
َ
ب ْيدَ َّ
االنحراف بالحياة الحميمية أو الجنسية بين طر َفي الزواج قد يؤدي
أن
َ

على المدى الطويل إلى فشل العالقة الجنسية.

مظاه��ر كثيرة لالنحراف هبذه العالقات ،من هذه المظاهر أن
وهناك
ُ

يجلس الزوج أو تجلس الزوجة إلى “النت” لمش��اهدة األفالم الجنس��ية،
َ
يخصم من قوة
أو للتحادث مع طرف عرب “النت” ،فإن من ش��أن ذلك أن
َ

العالق��ات الحميمية بين الطرفين ،بل ويدفع إلى الخيانة الزوجية يف أحيان
كثي��رة ،ثم إن ذل��ك مخالف للدين وقي��م األخالق ،وباإلضاف��ة إلى ذلك
ضرورة االبتعاد عن الس��لوك الحميمي المنح��رف ،وهو أن يطلب الزوج

م��ن الزوج��ة أثناء معاش��رته له��ا أن تفعل مثل م��ا تفع��ل المنحرفات على
ساحة “النت” ،دون أن يدرك الفارق الكبير بين السلوك الحميمي للزوجة
المستقيمة ،واألنثى المنحرفة التي تظهر صورهتا على الشاشات ألغراض

تجارية ،يضاف إلى ذلك ف��إن على كال الزوجين أن يعتمدَ على المرجعية
الدينية والخالفية فيما يتعلق هبذه العالقات الحميمية ،وليسأل يف ذلك أهل

الفتوى؛ حتى تصبح س��لوكياته الحميمية مشروع ًة سواء بالنسبة للزوج أو
الزوجة ،حتى تستقر األسرة ويتأكد تماسكها واستقرارها.
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د .مشكلة العادات والسلوكيات الشخصية غير المرغوبة:

عادات ش��خصي ٌة وس��لوكيات غير
وق��د يكون لدى ش��ريك الحي��اة
ٌ

مرغوب��ة ال يمك��ن تعديله��ا؛ حي��ث تتس�� َّبب تل��ك الس��لوكيات يف إث��ارة
الخالف��ات بين الزوجين ،وم��ن بين هذه الس��لوكيات :األنانية ،والكذب،

والتعنُّ��ت ،والس��يطرة ،وعدم اح�ترام اآلخ��ر ،واإلهمال ،واالس��تخفاف
واالستحقار ،وتعد المشاكل أو المسائل األخالقية أحدَ األمور التي تسهم

يف إث��ارة الخالفات داخل األس��رة ،والت��ي من بينها عدم الت��زام الزوجة أو
الزوج بالوضوء والغس��ل والصالة ،وجهل الح�لال من الحرام يف العالقة
الزوجية ،كذلك مش��اهدة األفالم اإلباحية ،وإدمان المخدرات والخمور،

أيضا المش��اكل االجتماعي��ة والثقافية
باإلضاف��ة إلى تلك المس��ائل يوجد ً

والتي تش��مل اخت�لاف الزوجين يف المس��توى التعليم��ي والثقايف ،كذلك
اخت�لاف طرق الرتبية والتنش��ئة االجتماعي��ة لكال الزوجين قب��ل الزواج،

وتحم��ل أعباء الحياة
تحمل المس��ؤولية
ُّ
كذلك ع��دم قدرة الزوجين على ُّ
الجديدة ،كذلك عالقة الزوجة السلبية بأهل زوجها.

الح��ل المق��دم لمش��كلة الع��ادات والس��لوكيات الش��خصية غي��ر

المرغوب��ة :اس��تنا ًدا إل��ى أن َّ
كل طرف م��ن أطراف الزواج ق��د تر َّبى يف بيئة
مختلفة ،فإنه من المحتمل أن يكرب مرتب ًطا ببعض العادات الس��لبية ،أو أنه
أس��يرا لبعض السلوكيات السلبية بسبب روتينية الحياة األسرية.
قد يسقط
ً
يف ه��ذه الحال��ة من المه��م أن يعمل الط��رف اآلخر بنوع من ال��ود ،باتجاه
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توضي��ح خطأ هذه العادات كالكذب مث�ًل�اً  ،أو تعاطي المخدرات ،وكيف
أهن��ا تؤثر عل��ى ش��خصه ومكانته يف المجتم��ع ،ويختار أي ط��رف الوقت

المناس��ب ال��ذي يكون فيه اإلنس��ان أكث��ر تق ُّب�ًل�اً للنصائح التي تس��تهدف

تعديل سلوكه.

وم��ن الممك��ن أن يس��تعي َن الش��خص باألش��خاص ذوي التأثي��ر يف

المحيط األس��ري؛ للمساعدة بصورة غير مباش��رة يف تعديل هذا السلوك،

يحتاج إلى عالج كتعاطي
أو هذه العادات الس��لبية ،فإذا كان هذا الس��لوك
ُ

المخ��درات ،فإن��ه م��ن الضروري تش��جيعه يف ه��ذا الص��دد ،أي يف اتجاه
يرت��دع بعد كل هذه األس��اليب الودية ،فإن��ه من الممكن
الع�لاج؛ فإذا لم
ْ

ممارس��ة السلوكيات االحتجاجية على الشخص ،كاالمتناع عن العالقات
الحميمي��ة ،أو هج��ر المكان .ويمكن االس��تعانة بضغ��ط الجماعة يف هذه

الحالة إلجراء تعديل يف السلوك.

هـ .مشكلة تبني العنف بين الزوجين:

َ
ليصل إلى استخدام العنف ضدَّ الطرف
قد يتطور األمر بين الزوجين

اآلخر؛ سواء كان هذا العنف لفظ ًّيا باستخدام األلفاظ والسباب ،أو معنو ًّيا
م��ن خالل اإلهم��ال ،أو الهجر يف الفراش ،أو بدن ًّي��ا من خالل اللجوء إلى

الض��رب؛ حيث تؤ ِّدي جميع هذه الس��لوكيات يف غالب األحيان يف النهاية
إلى اهنيار الحياة األسرية ،وطلب أحد األطراف أو كليهما الطالق.
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ح��ل مش��كلة العنف بين الزوجي��ن :العنف قد يوجه إل��ى الزوجة أو

الزوج أو األوالد ،وقد يكون عن ًفا لفظ ًّيا أو ماد ًّيا ،ولمواجهة هذا الس��لوك
فإنه من الضروري التدرج من خالل ثالثة مستويات.

يف المس��توى األول :ينبغ��ي اختي��ار الوق��ت المالئ��م للحدي��ث مع

الطرف القائم بالعنف حول عدم مالئمة هذا الس��لوك مع الطرف المعتدَ ى

علي��ه ،وعلى الطرف المعتدَ ى عليه أن يبذل قصارى جهده بالنصيحة حتى
يمكن أن يقلع الطرف المرتكب للعنف عن ممارس��ة العنف ،فإذا لم يفلح

هذا المستوى يمكن االنتقال إلى المستوى الثاين ،ويف إطاره تتم االستعانة

بأهل الطرف المعتدي أو الممارس للعنف حتى يمكن أن يشكلوا جماعة

ضغ��ط تق��وم بردعه ،فإن ل��م يفلحوا يف إثنائ��ه عن ممارس��ة العنف ،فعلى

الط��رف المعت��دى عليه أن يس��تعي َن بأهل��ه وأقاربه لينضم��وا إلى اآلخرين

لمحاولة توضيح المظاهر الس��يئة لهذا الس��لوك ،فإن لم يفلح المس��تويان
السابقان عن ر ْدع الطرف الممارس للعنف عن ممارسته ،فإن على الطرف
ِ
ينصلح
يهجر األسرة إلى أن
الرافض لممارسة العنف أن
المعتدى عليه أو
َ
َ

الحال ،ويعود الطرف المعتدي بالعنف إلى صوابه.

تدخل األهل واألقارب يف حياة الزوجين:
و .مشكلة ُّ

َ
تماسك األسرة من خالل
بالرغم من محاولة الزوجين
الحفاظ على ُ

ُّ
بالتدخل يف حياهتم األس��رية م��ن أجل تقديم
الس��ماح لأله��ل واألق��ارب

تأثيرا س��لب ًّيا
المس��اعدة وحل المش��كالت ،إال أن ذل��ك يمكن أن ُيحدث ً
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عل��ى حياة الزوجين األس��رية؛ وذلك النحياز ِّ
كل ط��رف ألحد الزوجين،

وإلقاء مس��ؤولية فش��ل الحياة الزوجية على الطرف اآلخ��ر؛ بحيث يؤ ِّدي
ذلك إلى إحداث تش ُّققات داخل بنية الحياة األسرية ،ومن َث َّم يتزايدُ تباعدُ
ِ
ُ
ُ
وتصل الحياة إلى هنايتها.
التواصل بينهما،
الزوجين ،وينقطع

األقارب أكربَ ِ
ِ
ويعن��ي ذلك َّ
األثر يف اهنيار الحياة األس��رية،
أن لتدخل

بسبب ُّ
تدخلهم يف كل األمور األسرية ،ويأخذ هذا التدخل أشكالاً عديدة،

كالتدخ��ل يف اإلنف��اق األس��ري ،واإلنجاب ،وم��كان اإلقام��ة وخاصة إذا
كان��ت الزوج��ة تعيش مع أهل ال��زوج يف منزل واحد ،وم��ا ينجم عن ذلك
من مش��كالت عديدة تدفع بالزوجة إلى اللجوء ألمها وأبيها من أجل حل

هذه المش��كالت ،كذلك التدخل يف شكل العالقة الجنسية بين الزوجين،

وتربية األوالد وتعليمهم.

ِ
وال َّ
الخالف��ات والمش��كالت الت��ي يع��اين منها
خ��روج
ش��ك يف أن
َ

الزوج��ان إلى نطاق أطراف أخ��رى من داخل الدائرة القرابية يزيدُ من حدَّ ة
التو ُّت��رات والمش��احنات بين الزوجي��ن ،ويصيب الحي��اة الزوجية بالفتور

ُّ
التدخل أح��دَ العوام ِل المؤدية
يصب��ح ذلك
والجف��اف العاطفي ،ومن ثم
ُ

إلى الطالق.

حل مشكلة تدخل األهل واألقارب يف الحياة الزوجية:

ومن أجل الوصول إلى حل لتلك المش��كالت ينبغي تثقيف الشباب

من الجنس��ين بش��أن الزواج وأمور التعامل بين الزوجين ،ووسائل تكوين
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حياة زوجية وأس��رية صالحة وناجحة ،وتش��مل أبعاد ه��ذا التثقيف أهمية

الزواج ،وأهمية أن يتم االختيار لش��ريك الحياة على أساس الدين والخلق

والمنب��ت الطي��ب والتق��ارب االجتماعي والثق��ايف ،واالعتدال والتيس��ير
يف تكالي��ف ال��زواج ،وقيام الحي��اة الزوجية عل��ى الم��و َّدة والرحمة والرب

والتع��اون الكام��ل والتش��اور والرتاض��ي يف أم��ور الحياة كله��ا ،وااللتزام

بحق��وق وواجب��ات كل منهم��ا تج��اه اآلخر ،والبعد عن أس��باب الش��قاق
والنزاع ،وتعلم سبل حل الخالف بين الزوجين.

وال تقتصر وس��ائل هذا التثقيف على وس��يلة معينة؛ بل تش��مل كافة

وسائل الرتبية والتعليم واإلعالم والثقافة بكل صورها ووسائلها المقروءة
والمس��موعة والمرئي��ة ،لذل��ك ينبغي على ٍّ
كل م��ن الزوجين فه��م طبيعة
ِ
ِ
والخصائص الفطرية والطبيعية والنفس��ية ٍّ
لكل
بالف��وارق
اآلخر ،والوعي
منهم��ا ،كما ال بدَّ من االهتم��ام بعوام ِل التوافق واإليجابيات يف ش��خصية
الط��رف اآلخر ،وحصر أس��باب االختالف والبحث لها عن حلول وس��ط

يرتاضيان عليه��ا ،والبعد عن العناد ،واإلث��ارة ،واإلفراط يف الغيرة ،وحب

التغ ُّل��ب عل��ى اآلخ��ر .هذا إل��ى جان��ب تأكيد قي��ام العالقة بي��ن الزوجين

عل��ى معاين اإلخالص ،والثقة ،والتناص��ح ،والتعاون ،واإلخالص لآلخر
والثقة به.
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ز .مشكلة اشتراط عمل المرأة يف عقد الزواج:

الش��رط المقرتن بعقد النكاح لتحقيق مصلح��ة ألحد الزوجين على

أربعة أقسام:

أحدها :ما ينايف مقتضى العقد شر ًعا ،كاشرتاط أحد الزوجين تأقيت

الزواج ،أي تحديده بمدَّ ة ،أو أن ُي َط ِّلقها يف وقت محدد ،فمثل هذا الش��رط

باطل ،ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء.

مهر لها ،أو
الثاين :الش��رط الفاس��د يف ذاته ،مثل أن يتزوجها على أال َ

عل��ى أال ينف��ق عليها ،أو أن تر َّد إلي��ه الصداق ،أو أن تنف��ق عليه من مالها،
ٍ
حقوق
فهذا وأمثاله من الش��روط الباطلة يف نفس��ها؛ ألهنا تتضمن إس��قاط

فيصح العقد
أو التزا َمه��ا ،وه��ي إنما تجب بعد تمام العقد ال قب��ل انعقاده،
ُّ
ُ
ويبطل الشرط يف قول جميع الفقهاء.

والثال��ث :ما يكون مضمون��ه واج ًبا بمقتضى العقد كاش�تراط النفقة

والس��كنى وحسن العشرة ،فهذا ال أ َث َر له .قال اإلمام السيوطي يف “األشباه
والنظائ��ر”“ :م��ا ثبت بالش��رع مق��دَّ م على ما ثبت بالش��رط ...ولو ش��رط
مقتض��ى العقد لم يض��ره ولم ينفعه؛ ألن مقتضى العقد مس��تفاد منه بجعل

الشارع ال من الشرط”(((.

الرابع :ما كان فيه مصلحة ألحد العاقدَ ين وسكت الشرع عن إباحته
لمقتض��ى العقد وال م ِ
خلاًّ بالمقصود منه ،وال
أو تحريم��ه ،ولم يكن مناف ًيا
َ
ُ

((( األشباه والنظائر.)150 ،149/1( :
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أيضا ،بل هو خارج عن معناه ،كأن تش�ترط على زوجها
مما يقتضيه العقد ً
ِ
أن ال ُي ِ
يتزوج
أبويها ،أو أن ال ين ُق َلها م��ن بلدها ،أو أن ال َّ
خر َجه��ا م��ن بيت َ
عليها ،فهذا النوع من الشروط قد اختلف فيه الفقهاء:

فالحنابلة و َمن وافقهم يعدُّ وهنا ش��رو ًطا صحيحة الزمة بمعنى ثبوت

الخي��ار بعدمها ،محتجين ب��أن األمر الش��رعي بالوفاء بالش��روط والعقود

والعه��ود يتناول ذل��ك كله تناولاً واح��دً ا ،و َل َّما كان فيه��ا منفعة مقصودة،

وكان��ت ال تمن��ع المقصود من الن��كاح ،كانت عندهم الزم��ة؛ بمعنى أهنم
حق فس��خ العقد عند اإلخالل هبا؛ ألن مش�ترطها لم
يجعلون لمش�ترطها َّ
ْير َض بالزواج إال على أس��اس الوفاء هبذه الش��روط ،فإذا لم يتح َّقق الوفاء
بالشرط فات الرضا المطلوب يف عقد الزواج.

وغيرهم من الفقهاء يروهنا ش��رو ًطا فاسدة ،ال على معنى عدم جواز

اش�تراطها ،بل يجوز اش�تراطها ألي واحد من طريف العقد ،ولكن ال يلزم

حق للمشرتط عندهم.
الوفاء هبا وال يرتتب على اإلخالل هبا ٌّ

األق��رب إل��ى عموم��ات النص��وص واألليق
والمذه��ب األول ه��و
ُ

بأصول الش��ريعةُّ ،
ويدل له بخصوصه ما رواه الش��يخان عن ُعق َب َة بن عامر
الشر ِ
وط
 عن النبي صلى اهلل تعالى عليه وآله وسلم ،قالَّ (( :
إن َأ َح َّق ُّ ُ
َأن تُو ُفوا ما استَح َللتُم به ال ُفروج))((( .وقوله (( :الم ِ
سل ُمون على
ُ َ
ُ

ِ ِ
ِ
ِ
اب ُّ
َاب ُّ
الم ْه ِر ِعنْدَ ُع ْقدَ ِة النِّ َكاحِ  ،رقم
الش ُروطَ ،ب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
الش ُروط في َ
ِ
الشر ِ
ِ
وط فِي النِّ َكاحِ  ،رقم .1418
َاب النِّ َكاحِ َ ،ب ُ
 ،2721وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كت ُ
اب ا ْل َو َفاء بِ ُّ ُ
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ِ
ِ
س��و ِر ِ
خرم َة 
��روطهم))((( .وكذلك ما رواه الش��يخان عن الم َ
بن َم َ
ُش ُ

أنه سمع رسول اهلل َ (( :ذكَر ِصهرا له ِمن بنِي ع ِ
بد َش ٍ
مسَ ،فأثنى
َ َ
ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فوىف لي،
وو َعدَ ني َ
فصدَ َقنيَ ،
��ن ،قالَ :حدَّ َثني َ
حس َ
عليه يف ُم َ
صاه َرته َّإياهَ ،فأ َ
ِ
راما))(((.
وإنِّي ُ
لست ُأ َح ِّر ُم َحاللاً  ،وال ُأح ُّل َح ً
يقول اإلمام ابن ُقدامة الحنبلي يف “المغني”“ :إن تزوجها وشرط لها

تزوج عليها ،وجملة ذلك :أن الش��روط
أن ال
يت��زوج عليها فله��ا فرا ُقه إذا َّ
َّ
يف النكاح تنقسم أقسا ًما ثالثةً :أحدها :ما يلزم الوفاء به ،وهو ما يعود إليها

نفعه وفائدته ،مثل أن يش�ترط لها أن ال يخرجه��ا من دارها أو بلدها ،أو ال
يس��افر هبا ،أو ال يتزوج عليها وال يتس��رى عليها ،فهذا يلزمه الوفاء لها به،

فإن لم يفعل فلها فس��خ النكاح .يروى ه��ذا عن عمر بن الخطاب 

ٍ
شريح،
وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص  ،وبه قال
وسعد بن أبي
ٌ
وعمر ب��ن عبد العزيز ،وجابر ب��ن ٍ
وطاوس ،واألوزاعي ،وإس��حاق،
زيد،
ٌ
َ
ٌ
ومالك ،والليث،
الش��روط الزهري ،وقتادة ،وهشام بن عروة،
وأبطل هذه
والثوري ،والشافعي ،وابن المنذر ،وأصحاب الرأي.

قال أبو حنيفة والشافعي :ويفسد المهر دون العقد ،ولها مهر المثل.

��ة ،ب ِ
ِ ِ
ِ
الص ْلحِ  ،رقم  ،3594ع��ن أبي هريرة
اب ف��ي ّ
((( أخرج��ه أب��و داود يف س��ننه ،كتَاب ا َلأْ ْقض َي َ ٌ
 مرفو ًعا.
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َف ْر ِ
الخ ُم ِ
ض ُ
اب َما ُذك َر م ْن د ْر ِع النَّبِ ِّي ،
سَ ،ب ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كت ُ
ِ
��ه ،و َخا َت ِم ِ
ِ ِ
ِِ
��ه ،رق��م  ،3110وأخرجه مس��لم يف صحيحه ،كت��اب َف َضائ ِل
َو َع َص��ا ُهَ ،و َس�� ْيفه َو َقدَ ح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السلاَ ُم ،رقم .2449
اب َف َضائ ِل َفاط َم َة بِنْت النَّبِ ِّي َع َل ْي َها َّ
الص َحا َبة َ ،ب ُ
َّ
الصلاَ ُة َو َّ
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ٍ
واحتجوا بقول النبي صلى اهلل عل ْيه وآله وس��لمُّ (( :
ش��رط ليس يف
كل
ٍ
كت��اب اهلل فهو ٌ
ش��رط)) .وهذا لي��س يف كتاب اهلل؛ َّ
وإن كان مائة
ألن
باطلْ ،

الش��رع ال يقتضيه ،وقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم(( :المسلمون على
ش��روطهم ،إال ش��ر ًطا َّ
حرم حالل)) .وه��ذا يحرم الحالل،
حراما ،أو َّ
أحل ً
ٌ
ش��رط ليس من مصلحة العقد
وهو التزويج والتس��ري والسفر ،وألن هذا
وال مقتضاه ،ولم ي ْبن على التغليب والسراية ،فكان فاسدً ا ،كما لو شرطت

أن ال تسلم نفسها.

َّ
أح��ق ما وفيتم به من
إن
لن��ا :قول النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لمَّ (( :
ِ
الشروط ما استحللتم به الفروج)) .رواه سعيدٌ  ،ويف ٍ
لفظ(( :إن َّ
الشروط
أحق

وأيضا قول النبي صلى
أن تُوفوا بها ما اس��تحللتم به الفروج))ٌ .
متفق عليهً ،
اهلل عليه وآله وس��لم(( :المس��لمون على ش��روطهم)) .وألنه قول من سمينا
م��ن الصحاب��ة وال نعلم له��م مخال ًفا يف عصره��م ،ف��كان إجما ًعا .وروى

األث��رم بإس��ناده :أن رج�ًل�اً تزوج امرأة وش��رط له��ا دارها ،ث��م أراد نقلها،
فخاصم��وه إلى عم��ر ،فقال :لها ش��رطها ،فقال الرج��ل :إ ًذا تطلقينا ،فقال

ٌ
شرط لها فيه منفع ٌة ومقصو ٌد ال
عمر :مقاطع الحقوق عند الشروط ،وألنه
يمنع المقصود من النكاح فكان الز ًما ،كما لو شرطت عليه زياد ًة يف المهر
أو غير نقد البلد”(((.

((( المغني.)93 ،92 /7( :
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كل ٍ
أن َّ
ويق��ول ابن القيم الحنبل��ي يف “زاد المعاد”“ :والقياسَّ :
عيب

يحصل به مقصود الن��كاح من الرحمة والمو َّدة
ينف��ر الزوج اآلخر منه وال ْ
يوجب الخيار ،وهو أولى من البيع ،كما أن الش��روط المشرتطة يف النكاح

مغرورا
أولى بالوفاء من ش��روط البيع ،وما ألزم اهلل ورس��وله 
ً

قط وال م ْغبونًا بما غر به وغبن به.

ومن تد َّبر مقاصدَ الش��رع يف مصادره وم��وارده وعدله وحكمته ،وما

اش��تمل علي��ه من المصال��ح لم ْ
رجحان هذا ا ْلق��ول وقربه من
يخف علي��ه ْ
قواعد الشريعة”(((.

ويقول صاحب تفس��ير المنار“ :ومن العقود التي شدَّ د بعض الفقهاء

جوزون الشروط يف البيع وهو
يف إبطال شرطها :عقد النكاح ،فرتى الذين ُي ِّ
جوزون الش��روط يف عقد
من المعامالت الدنيوية الموكولة إلى العرف ال ُي ِّ
الش��ر ِ
وط َأن
الن��كاح ،وق��د قال النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لمَّ :
«إن َأ َح َّق ُّ ُ
وج» رواه أحمد والش��يخان يف صحيحيهما،
تُو ُفوا بها ما اس��تَح َللتُم به ال ُف ُر َ

وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر.

وق��د َج َّوز أحمد هبذا الحديث أن تش�ترط الم��رأة يف عقد النكاح أن

ال يت��زوج عليه��ا ،وأن ال تنتق��ل م��ن بلدها أو م��ن الدار ،ويجيز لها فس��خ

النكاح إذا تزوج عليها وقد اش�ترطت عليه ع��دم التزوج عليها ،كما يجوز
((( زاد المعاد.)166 /5( :
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لها الفسخ بغير ذلك من العيوب والتدليس ...ومذهبه هذا يف الشروط هو

الموافق لسهولة الحنيفية السمحة ورفع الحرج عنها”(((.

أي منهما يف عقد
وعلى هذا القول :يجوز للمرأة ولوليها أن يش�ترط ٌّ

الحق يف فسخ النكاح إذا َّ
أخل
النكاح عمل المرأة بعد الزواج ،وهذا يعطيها َّ
ٍ
حق الفسخ إال
الزوج بالش��رط ،فتثبت لها حقو ُقها
حينئذ وافيةً ،وال يسقط ُّ
إذا أسقطته هي ،أو ِ
رض َيت بمخالفته للشرط.

وه��ذا الرأي ي��ؤول إلى تمكي��ن كال ط��ريف العقد من أن يتن��ازل ٌّ
كل

حق من حقوقه بما ال ينايف مقتضى العقد؛ بحيث
منهما للطرف اآلخر عن ٍّ
يكون هذا التنازل ُم ِ
لز ًما له بعد ذلك ،وهو بذلك يتَّس��ق مع روح الش��رع يف
كثير من المس��ائل كمس��ألة تفويض الم��رأة بالطالق؛ فإن كون��ه بيد الزوج

الحق أن تطلق نفس��ها
حق له ،وقد أجاز الش��رع له أن
يعط��ي لزوجته َّ
ه��و ٌّ
َ
منه ،وعلى منوال هذا الرأي س��ار القضاء الش��رعي يف المحاكم الش��رعية،

وقان��ون األحوال الش��خصية يف مصر يف مس��ألة عمل الزوج��ة؛ حيث عدَّ ه
أيضا
ح ًّق��ا مش��رو ًطا للزوجة أن تش�ترطه يف عقد زواجها ،ويصي��ر ح ًّقا لها ً
إذا أذن لها زوجها يف العمل صراح ًة أو ضمنًا؛ حيث ألزم الزوج هبذا اإلذن

للزوجة ،وص َّير ذلك ح ًّقا لها عليه ،ولم ُيم ِّكنه من الرجوع فيه إال عند إساءة

فنصت الفقرة الخامسة من المادة األولى من القانون رقم
استعمال الحقَّ ،
 25لس��نة 1920م (المستبدلة بالقانون رقم  100لسنة 1985م) على أن:

((( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا.124 -123 /6 :
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خروجها من مسكن الزوجية دون إذن
“ال ُيعتَرب سب ًبا لسقوط نفقة الزوجة
ُ

زوجه��ا يف األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الش��رع مما ورد به نص ،أو
جرى به عرف ،أو قضت به ضرورة ،وال خروجها للعمل المش��روع ما لم

يظهر أن اس��تعمالها لهذا الحق المشروط مش��وب بإساءة استعمال الحق،
أو ٍ
مناف لمصلحة األسرة ،وطلب منها الزوج االمتناع عنه”.
وهذا النوع من الش��روط وإن كان القانون قد جعله مان ًعا من الحكم

أص��رت عل��ى العم��ل بمقتض��اه ،ولم يض��ع فيه
بنش��وز الزوج��ة فق��ط إذا
َّ
ج��زا ًء ِ
نص على حق الزوج��ة يف طلب الطالق
ملز ًم��ا للزوج بتنفي��ذه ،وال َّ
الحق مس��تفاد م��ن ضرورة
عن��د اإلخ�لال به م��ن قِ َبل ال��زوج ،إال أن هذا َّ
صحيحا يف عق��د ال��زواج ،أي أن الرضا بالزواج مش��روط
اعتب��اره ش��ر ًطا
ً
ب��ه ،وتصحيح القضاء له يف مانعيته من الحكم بالنش��وز يقتضي اإللزام به،

واإللزام به كش��رط صحي��ح يعني أن بقاء الزواج مرتب��ط ببقائهَّ ،
وأن عدمه

مس��وغ لمشرتطه يف طلب الفسخ ،كما هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم يف
ِّ
تصحيح هذا النوع من الشروط.
ِ
وجوده ُوجو ٌد
والش��رط :هو ما يلزم مِ��ن عَدَ مِه العدَ ُم ،وال يلزم مِ��ن
وال عَدَ ٌم ل ِ َذاتِه .وعدم الوفاء بالش��رط وإن لم يفس��خ النكاح بنفس��ه -ألن

عقدته بيد الزوج -إال أنه يجعله قابلاً للفس��خ ،فهو ش��رط يف س��قوط حق
صحة انعقاد النكاح يف نفس��ه؛ ألن عقدَ النكاح ال
المطالبة بالفس��خ ،ال يف َّ
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ُ
يقبل التعليق بالش��رط ،فالمقصود بالش��رطية هنا َّ
أن الش��رط إذا فات صار

النكاح قابلاً للفسخ عند المطالبة به ،ال أنه ينفسخ من تلقاء نفسه.

وعدم إعطاء حق طلب الفس��خ بفوات الش��رط ال يتفق مع تصحيحه

واإلل��زام به ،ويف ذلك البهويت الحنبلي(“ :ويلزم) الش��رط الصحيح (وإذا
وىف به) أي حصل للمشرتي شرطه فال فسخ (وإن لم) يوف به (فله الفسخ)

لفقد الشرط لحديث(( :المؤمنون عند شروطهم))(((.

مصر ٌح به يف قوانين األحوال الش��خصية لبعض البالد
وه��ذا المعنى َّ

ن��ص يف مادته
اإلس�لامية :كقان��ون األح��وال الش��خصية الكويت��ي ال��ذي َّ
بش��رط
األربعي��ن ( )40على ذل��ك بقوله“ :وإذا اقرتن -أي عقد الزواجْ -

صح الشرط ووجب الوفاء
محر ًما شر ًعاَّ ،
ال ينايف أصله وال مقتضاه وليس َّ
به ،فإن لم ِ
حق طلب الفسخ”.
يوف به كان للمشروط له ُّ
وه��ذا ال ينافي��ه ك��ون القض��اء يج��ري يف خص��وص انعق��اد الزواج

وش��روطه ويف كثير من أحكام األحوال الش��خصية على أرجح األقوال يف

فق��ه اإلم��ام أبي حنيفة ال��ذي ال يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الش��رط؛ ألنا
َص فيها عل��ى خالف ذلك،
نق��ول :إن ه��ذا
مخص��وص باألحوال الت��ي ُين ُّ
ٌ
نص على اعتبار مثل
ُص عليه ،و َل َّما كان القانون ق��د َّ
عم��ل بمقتضى م��ا ن َّ
ف ُي َ

هذه الش��روط مانع ًة من الحكم بالنش��وز ،فإن ذل��ك يعني الحكم بصحتها
((( شرح منتهى اإلرادات :للبهويت (.)28 /2
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كما س��بق ،وهذا يستلزم العمل بمقتضى تصحيح هذه الشروط من اإللزام

هبا أو إعطاء حق طلب الفسخ عند نقضها.

وم��ن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخالفَّ ،
وأن لِولي األمر تقييدَ
المب��اح ،وأن ل��ه أن يتخ َّي َر يف األمور االجتهادية ما ي��راه محق ًقا للمصلحة،
ٍ
واجب ،والخروج عنه حرا ٌم؛ ألنه من قبيل االفتيات
حينئذ
والعم��ل بذلك
ٌ
على اإلمام(((.
الحل المقدم لعمل المرأة خارج المنزل لقاء أجر:

ِ
الجوانب المتعلقة بعمل المرأة لقاء أجر أو
ناقش��نا فيما س��بق بعض

رات��ب ،ومدى أحقية ال��زوج فيه ،أو أحقية الحياة األس��رية في��ه أو بعضه،

ونناقش فيما يلي تطوير بعض الحلول لهذه المشكلة:

والس��نة وإجماع العلماء
 .1ق��د بين��ا ما يكفي من األدل��ة من الكتاب ُّ
على وجوب نفقة الزوج على زوجته ،وذلك بحسب ُو ْس ِعه ومقدرته ،وأنه
ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إال برضاها .وهذه النفقة على

يفعل ذلك َّ
الزوجة منها ما يتع َّلق بكسوهتا صي ًفا وشتا ًء ،وليس األمر أن َ
كل
عام َّ
وكل موس��م حتى مع وجود مالبس عندها قد ال تكون لبست بعضها،

((( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء المصرية ر ًّدا على الطلب المقيد برقم  165لسنة 2102م،
تم��ت الخطبة واش�ترط الطرفان قبلها أن تعم��ل المرأة ،واتف��ق الولي الخاطب
والمتضم��ن :إذا َّ
على إبرام هذا الش��رط والتزام��ه ،فهل يكون ملز ًما للزوج بعد ذلك؟ وه��ل يجوز له الرتاجع بعد
علما بأن هذا الشرط
أصر على الطالق عند خروجها للعمل فهل تسقط حقوقها؟ ً
الدخول؟ وإن َّ
قد تم تأكيده ثالث مرات أمام الشهود وقبل الزواج.
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تتمزق مالبس��ها؛ بل الكس��وة تكون بحسب
وليس األمر أنه ال يفعل إال أن َّ

حاجة زوجته لها ،وبحسب قدرته على كسوهتاَ ،
يؤثر على التزاماته
دون أن َ
َ لَىَ ۡ ُ هَ
ُ
{وع ٱل َم ۡولودِ ُلۥ رِ ۡزق ُه َّن
األخ��رى ،وبتعبير القرآن :أن ذلك بالمعروف:
اَ ُ َ َّ ُ َ ۡ ٌ اَّ
ۡ ۡ
َ
ۡ
َ
َوك ِۡس َ ُ ُ
ُ
وف ل تكلف نفس إِل وس��عها} [البقرة .]233 :قال
��وته َّن بِٱل َمع ُر ِ ۚ
ابن كثير يف تفسير اآلية“ :أي :بما جرت به عاد ُة أمثالهن يف بلده َّن من غير

إسراف وال إقتار ،بحسب قدرته يف يساره ،وتوسطه وإقتاره”(((.

وننب��ه هنا إل��ى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكس��وة ما ال تحتاجه

غير العاملة؛ ألهنا تريد أن تلبس جديدً ا أمام زميالهتا يف العمل ،وهذا ليس

م��ن حقها عل��ى زوجها ،بل حقها عليه كس��وهتا بم��ا تلبس��ه يف بيتها ،وبما
تخرج به يف مناسبات شرعية ،أو مباحة بإذنه ،وهو أمر ال يقدر ٍ
بقدر معين،
بل يختلف باختالف طبيعة الزوجة وبيئتها.

 .2ليس للزوج أن َ
يأخذ من مال زوجته ش��ي ًئا إال بكامل رضاها ،فإن

رضيت بإعطائه ش��ي ًئا من مالها فبها ،وإال فال يجب عليها ذلك يف الش��رع،
إال أن موافقته على خروجها إلى العمل ش��رط ال بد منه ،فله أن يمنعها من

الخروج للعمل ثم ينفق عليها من ماله بقدر طاقته وثروته ،وقد يتفقان على

ش��يء برتاضيهما ،وإذا عمل الزوج لزوجته أعم��الاً خارجة عن تخصصه
أجرا محد ًدا.
وواجباته الزوجية فله أن يشرط عليها ً

((( تفسير ابن كثير.)634 /1( :
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وإن كان عمل المرأة أحد ش��روطها قبل الزواج ،وقد ارتضاه الزوج

ب��أن تش�ترط عليه أن تعمل حينم��ا تريد ،فال يجوز للزوج مخالفة الش��رط
ٍ
حينئ��ذ ،وذهاب الزوج��ة لعملها يف هذه الحالة جائز ،وإن كان عمل المرأة
متقد ًما على عقد ال��زواج فلها االلتزام بعملها وإن رفض الزوج ذلك ،وال
تنقضي مدَّ ة عقد العمل المربم بينها وبين المكان
يملك الزوج منعها حتى
َ

ال��ذي تعمل في��ه؛ ألن عملها ت��م بعقد س��ابق على نكاح ال��زوج مع علمه

بذل��ك ورضاه به وتزوجه��ا عليه ،فصار ذلك كالمش��روط ،ما لم يظهر أن
اس��تعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإس��اءة استعمال الحق ،أو ٍ
مناف
ٌ
لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه(((.
 .3ق��د جعل اإلس�لام إنف��اق المرأة عل��ى أفراد أس��رهتا صدقة ،فقد

كانت رائطة زوجة عبد اهلل بن مسعود  سيدة من صناع اليد ،وألهنا
كان��ت تنفق عل��ى زوجها وابنها من عمل يدها ،فل��م تجد لديها ما تتصدَّ ق

به على آخرين ...فذهبت إلى رس��ول اهلل  لتس��أله(( :يا رسول

اهلل! إين ام��رأة ذات صنعة أبي��ع منها ،وليس لي وال لولدي وال لزوجي نفقة
غيرها ،وقد ش��غلوين عن الصدقة ،فما أس��تطيع أن أتصدَّ ق بشيء ،فهل لي

من أجر فيما أنفقت؟ فقال لها رس��ول اهلل  :أنفقي عليهم ،فإن

((( راجع :م 1من ق 25لسنة  1920المعدلة بـ ق  100لسنة .1985

وأخرج��ه عب��د ال��رزاق ( )19696عن معمر ،عن هش��ام بن ع��روة ،عن أبيه أن ام��رأة ...وأورده
الهيثم��ي يف المجمع  ،118 /3وق��ال :رواه أحمد والطرباين يف «الكبير» ،وفيه ابن إس��حاق وهو
مدلس ،ولكنه ثقة ،وقد توبع.
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ل��ك يف ذلك أجر ما أنفقت))((( .إذن فقد حمد لها رس��ول اهلل 

وشجعها على االستمرار فيه.
صنيعها ،بل
َّ

وهن��اك آراء تراع��ي الظروف المعاص��رة؛ حيث كثر عم��ل المرأة يف
ميادي�� َن مختلف��ة لقا َء ٍ
أجر ،ومن ه��ذا األجر :تتحمل الم��رأة نفقات البيت
اإلضافية الناتج��ة عن العمل المهني باعتبارها متس��ببة يف هذه النفقات...

كالحاج��ة إلى خادمة ،أو ش��راء أطعم��ة جاهزة يف بعض األحي��ان وما إلى
تعويض��ا عن بعض
ق��درا من المال إل��ى الرجل
ً
ذل��ك ،أو أن تق��دم المرأة ً
بعضا
اآلثار المادية والنفس��ية التي ترت َّتب عل��ى خروجها للعمل بما ُيضيع ً

م��ن حقوق ال��زوج ،ويختل��ف هذا القدر بحس��ب حال كل م��ن الزوجين
المادية ،فكل حس��ب س��عته ومقدرته ...مع التأكي��د أن األصل يف العالقة

الزوجي��ة هو المو َّدة والرحمة والرتاض��ي ،ويف ذلك يقول البهويت :
((( أخرج��ه أحمد يف مس��نده ( )16086وأخرجه أبو عبي��د يف األموال ( ،)1877والطحاوي يف
ش��رح معاين اآلث��ار  24 -23 /2من طريق الليث بن س��عد ،وابن حب��ان ( ،)4247والطرباين يف
الكبي��ر  669 /24م��ن طريق عمرو بن الح��ارث ،والطرباين يف الكبي��ر  667 /24من طريق أبي
أويس ،و 668 /24من طريق مسلمة بن قعنب القعنبي ،و 670 /24من طريق حماد بن سلمة،
والبيهق��ي يف الس��نن  179 ،178 /4م��ن طري��ق أنس بن عي��اض ،وابن عبد الرب يف االس��تيعاب
 13 /13من طريق وهيب بن خالد ،سبعتهم عن هشام بن عروة ،به.
وأخرج��ه عب��د ال��رزاق ( )19696عن معمر ،عن هش��ام بن ع��روة ،عن أبيه أن ام��رأة ...وأورده
الهيثم��ي يف المجم��ع  ،118 /3وق��ال :رواه أحمد والط�براين يف الكبير ،وفيه ابن إس��حاق وهو
مدلس ،ولكنه ثقة ،وقد توبع.
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“وال تؤج��ر الم��رأة نفس��ها بع��د عق��د الن��كاح عليه��ا بغي��ر إذن زوجها؛
لتفويت حق الزوج”(((.

ثام ًنا :اإلنجاب عملية محورية الستمرار األسرة:
تش��كل العملي��ات االجتماعي��ة الجان��ب الدينامي أو الف َّع��ال للبناء

االجتماع��ي ألي وح��دة اجتماعية ،فمثلم��ا أن لها بنا ًء فإن له��ا عمليات،
واالثن��ان يش��غالن م ًعا وجهين لعملة واحدة .وإذا كانت األس��رة تتش��كل
م��ن بعض األعض��اء الذين يتفاعلون م��ع بعضهم ،ويتبل��ور تفاعلهم على

نتائج
آثار أو ُ
هيئ��ة مجموعة من العملي��ات التي تكون لكل منها يف الع��ادة ٌ
تقوي من فاعلية الوحدة االجتماعية ،وتؤكد فاعليتها يف الحاضر كما تؤكد
اس��تمرارها يف المس��تقبل ،ومن هنا تعترب عملية اإلنج��اب من أهم عوام ِل

إشباع الحاجات اإلنسانية ألعضاء األسرة.

التعرف على مكانة و َدور اإلنجاب يف األس��رة من وجهة
ويف محاولة ُّ

رواد البنائية الوظيفية -وهي من أهم
نظر تراث علم االجتماع ،فإننا نجد أن َّ
يضم مجموع ًة
النظري��ات االجتماعية -يرون أن المجتمع ما هو إال نس��ق ُّ

من العناصر المتس��اندة التي تسهم يف تحقيق تكامله ،وبذلك تعترب األسرة

نس ًقا اجتماع ًّيا يتكون من أفراد يرتبطون بعضهم ببعض عن طريق التفاعل
واالعتماد المتبادل.

((( الروض المربع للبهويت ص.271
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ٍ
احتياجات أساسي ًة ال بد من الوفاء هبا ،وإال فإن النسق
إن لكل نس��ق

تغي��را جوهر ًّيا ،وبذلك فإن األس��رة نظ��ام اجتماعي
س��وف يفنى أو يتغير
ً
ضروري لتنظيم السلوك الجنسي واإلنجاب ورعاية األطفال.
ِ
وظائف األس��رة و َدورها يف تدعيم األس��رة
ومن أش��هر من كت��ب يف
والمجتمع ميردوك وأوجربن وبل وفوجل وبارسونز وبيلز.
أم��ا مي��ردوك فأش��ار إل��ى أن عالمي��ة األس��رة الن��واة يرجع إل��ى أهنا

بوظائف رئيس��ة هي :التنش��ئة االجتماعي��ة ،والتع��اون االقتصادي،
تق��وم
َ
ِ
الوظائف على
واإلنجاب ،والعالقات الجنس��ية .وينظر مي��ردوك إلى هذه
ٍ
ٍ
كبيرة بالنسبة للمجتمع ،فبدون الوظيفة الثالثة والرابعة فإن
أهمية
ذات
أهنا ُ
المجتمع س��وف ينقرض ،وبدون الوظيفة الثانية فإن الحياة تنتهي ،وبدون

الوظيفة األولى فإن الثقافة ُ
تصل إلى هنايتها(((.

.1أهمية اإلنجاب في ثقافة مجتمعنا:

ّ لِهَّ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ أۡ َ
خَ ۡ
يلُ ُق َما ي َ َشا ٓ ُء َي َهبُ
ۡرض
قال اهلل تعالى{ :لِ ملك ٱلس��مٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۚ
ۚ
َ َ َ ٓ ُ َ ٰ ٗ َ َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ ُّ ُ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ ٰ ٗ
ل ِمن يش��اء إِنث��ا ويهب ل ِمن يش��اء ٱذلكور  ٤٩أو يزوِجه��م ذكرانا ِإَونثاۖ
ِيم قَد ٞ
يما ۚ إنَّ ُهۥ َعل ٞ
ََ ۡ َُ َ ََ ُٓ َ ً
ِير} [الش��ورى ،]50 –49 :ومعنى:
ويجعل من يش��اء عقِ ِ
َ ٓ َ ٗ
َ
{ي َه ُ
يخص َمن يش��اء من عب��اده باإلناث دون
��ب ل َِمن يَش��ا ُء إِنٰثا} أي:
ُّ
َ َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ ُّ
ٱذل ُك َ
ور
البني��ن{ ،ويهب ل ِمن يشاء
ويخص َمن يشاء بالذكور دون
أي:
}
ُّ
((( إجالل إس��ماعيل حلمي ،دراس��ات يف علم االجتماع األس��ري ،دار القلم للنش��ر والتوزيع،
الطبعة األولى ،1990 ،ص.59 -57
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َۡ َُ ّ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗ
َٰٗ
اإلن��اث{ ،أو يزوِجهم ذكران��ا ِإَونثا} أي :ويجعل له من نو َعي الذكور

عقيما فال يو َلد له.
واإلناث ،ويجعل َ
بعض الرجال والنساء ً

ق��ال البيضاوي“ :والمعنى :يجعل أحوال العب��اد يف األوالد مختلفة
عل��ى مقتضى المش��يئة ،ف َيهب لبعض إ َّما ِصن ًفا واح��دً ا من ذكر أو أنثى ،أو
الصنفين م ًعا ،و ُيعق��م آخرين”((( .والمراد من اآليةُ :
بيان نفاذ ُقدْ رته تعالى
ِيم قَد ٞ
يف الكائنات كيف يش��اء؛ ولهذا ق��ال{ :إنَّ ُهۥ َعل ٞ
ِير} أي“ :مبالغ يف
ِ
العلم وال ُقدرة ،يفعل ما فيه مصلحة ِ
ِ
وحكمة”(((.
ولقد َّ
حث اإلس�لام على ال��زواج من الودود الولود إيم��ا ًء إلى ما به

بق��اء النوع وتكاثر األمة ،ودعوة إلى م��ا يحقق لألمة قوهتا وعزهتا ،ويدعم
هنضته��ا وحضارهتا ،ويعلي مكانتها بين غيرها من األمم والش��عوب .وقد
روى أبو داود والنس��ائي والحاكم حديث معقل بن يسار قال(( :جاء رجل

إلى النبي  ،فقال :إين أصبت امرأة ذات حس��ب وجمال ،وإنها
ال تل��د ،أفأتزوجه��ا؟ ق��ال :ال ،ثم أت��اه الثانية فنه��اه ،ثم أت��اه الثالثة ،فقال:
تزوجوا الودود الولود ،فإين مكاثر بكم األمم))(((.

كما روى س��عيد ب��ن منصور وأحمد والط�براين والبيهقي وابن حبان

ع��ن أنس  ،قال(( :كان رس��ول اهلل  يأمر بالباءة ،وينهى
((( تفسير البيضاوي (.)84 /5
((( تفسير أبي السعود (.)37 /8
((( سبق تخريجه.
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ع��ن التبتل نه ًيا ش��ديدً ا ويق��ول :تزوجوا ال��ودود الولود ،ف��إين مكاثر بكم
األنبياء يوم القيامة))(((.

وق��د تنوع حديث النبي  يف ذلك؛ فقد ينهى 

صراح�� ًة عن ال��زواج بامرأة من ش��أهنا أن ال تلد؛ لكرب س��ن أو نحوه ،وقد
يأم��ر بالزواج م��ن الولود دون أن يرش��دَ إلى ن��وع معين من النس��اء يكون

مظن��ة لذلك؛ اعتما ًدا على عل��م المخاطب به أو تنبهه له ،كما يف الحديثين

المذكوري��ن ،وقد يرش��د  إل��ى نوع معين من النس��اء يك��ون مظنة
لذلك ،كما يف ندبه إلى الزواج من البكر.

وقد روى س��عيد بن منصور من طريق داود بن عبد الرحمن عن ابن

جريج عن مكحول قال :قال رس��ول اهلل (( :عليكم بالجواري
أرحاما ،ألم تعلموا أين
أفواها ،وأع ُّز أخال ًقا ،وأ ْفت َُح
ب
ً
الش��باب ،فإنهن أ ْط َي ُ
ً

مكاثر؟))(((.

وكم��ا ج��اء يف حدي��ث عوي��م ب��ن س��اعدة األنص��اري ق��ال :ق��ال

رس��ول اهلل (( :عليك��م باألب��كار ،فإنه��ن أ ْع َ
أفواه��ا،
��ذ ُب
ً
وأ ْنت ُ
رحما
َ��ق
وأر َض��ى باليس��ير))((( .وإنم��ا تك��ون الم��رأة أ ْنت َ
َ��ق ً
أرحام��اْ ،
ً

((( س��نن س��عيد بن منص��ور ( ،)164 /1ومس��ند أحم��د ،13569 ،12613 :طبعة الرس��الة،
والمعجم األوس��ط للطرباين ( ،)207 /5والس��نن الك�برى للبيهق��ي ( ،)131 /7وصحيح ابن
حبان (.)338 /9
ِ
ِ
ِ
اب َما َجا َء في ن َكاحِ ا َلأْ ْب َك ِ
ار ،رقم .513
َاب ا ْل َو َصا َياَ ،ب ُ
((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ،كت ُ
ِ
ِ
اب َت ْزويجِ ا َلأْ ْب َكار ،رقم .1861
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
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��ر اس��تعدا ًدا للحم��ل واإلخص��اب ،فالنت��ق ه��و الرم��ي
إذا كان��ت أ ْك َث َ

والنفض والحركة.

 .2المشكلة المتعلقة بعدم القدرة على اإلنجاب:

يؤكَّ��د علم��اء االجتماع َّ
أن م��ن أهم وظائف األس��رة اإلنجاب ،وأنه

ب��دون القيام هبذه الوظيفة فإن المجتمع س��وف ينقرض ،فاإلنجاب عملية

بيولوجية اجتماعية هتدف إلى بقاء النوع اإلنس��اين ،وللقيام هبذه العملية ال
بد من وجود األسرة بشكلها االجتماعي ،وذلك مع اختالف أنماط األسرة
باخت�لاف المجتمع��ات اإلنس��انية واخت�لاف تنظيمها لعملي��ة اإلنجاب،
واختالف طبيعة النظرة إلى اإلنجاب ،وكذلك اختالف النظرة إلى إنجاب

الذكور واإلناث.

باإلضاف��ة إلى ذلك يمثل إنج��اب األطفال قيمة بالغ��ة األهمية لدى

الزوجي��ن وعائلتهم��ا ،ويظه��ر ذل��ك من خ�لال ش��غفهم البال��غ بضرورة
اإلنج��اب بعد الزواج مباش��رة ،وما قد يصيبهم من ٍ
قل��ق وتوتر لو تأخرت
عملي��ة اإلنج��اب ،وم��ا قد يرتت��ب على ذلك م��ن هتديد لوض��ع الزوج أو

الزوجة داخل األسرة ،كذلك توقف استمرار حياهتم الزوجية على قدرهتم
ِ
دعائم
على اإلنجاب؛ لذلك ي َعدُّ إنجاب األطفال وخاصة الذكور من أكربِ
التماسك بين الزوجين ،ومن أهم العوام ِل التي تثبت قدم الزوجة يف حياهتا
ُ
الزوجية ،على العكس من ذلك وإذا ما َّ
تأخرت الزوجة يف اإلنجاب تكون
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يتزوج زوجه��ا بأخرى؛ لذلك تلج��أ الزوجة غال ًبا
عرض�� ًة للط�لاق ،أو أن َّ
إلى كافة الطرق س��واء الطبية الرسمية أو الش��عبية من أجل اإلنجاب؛ ألنه

غال ًبا ما يلقى المجتمع مس��ؤولية عدم القدرة على اإلنجاب على الزوجة؛

انتقاصا من
باعتب��ار أن ع��دم اإلنج��اب إذا كان من قبل الرج��ل؛ فإنه ُي َع��دُّ
ً

رجولته وحيوته.

وقد يشكل عدم القدرة على اإلنجاب مشكل ًة أساسي ًة َ
داخل األسرة،

ويصبح سب ًبا رئيس ًّيا من أس��باب الخالفات بين الزوجين ،ومن ثم الطالق

يف حال��ة عجزهم عن تحقيق ذلك الحلم ،حتى ل��و كان الزوجان مرتب َط ْين
عاطف ًّي��ا؛ وذل��ك ألن اإلنجاب ليس من الموضوع��ات الخاصة بالزوجين
فقط ،وإنما َّ
أيضا لرغبتهم يف رؤية أحفادهم.
يتدخل فيها األهل ً

ولقد أثبتت العديد من الدراسات أن الواقعة المباشرة التي أ َّدت إلى

انفص��ال الزوجي��ن يف رأي المطلقين كانت بس��بب عدم إنج��اب الزوجة؛
ِ
وظائف األس��رة ،وهي وظيف ٌة
إنجاب األطفال وظيف ًة من أهم
حي��ث يمثل
ُ
وخاصة إنجاباإلنج��اب
محوري�� ٌة خاص�� ٌة يف حياة الريفيين؛ لذلك ي َعدُّ
َّ
ُ
ِ
ِ
التماسك بين الزوجين ،ويهتم الزوجان بموضوع
دعائم
الذكور -من أكربِ
ٍ
اإلنج��اب بعد ٍ
قصيرة من ال��زواج ،وإذا لم يحدث إنجاب بعد الزواج
فرتة
مباش��رةً ،يبدأ كال الزوجين وأسرهم يف البحث عن حلول؛ سواء كان ذلك
ُ
األهل
بالذه��اب إل��ى الطبي��ب أو أحد الش��يوخ أو الدجالين حت��ى يطمئِ َّن
ِ
والزوجان على خلوهما من أي ش��يء يعوقهما عن اإلنجاب ،وإذا ما تأكَّد
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عالج
ال��زوج أن عد َم القدرة على اإلنجاب بس��بب الزوجة ،وأنه ال يوجد
ٌ
لها ،يكون المخرج الوحيد هو الطالق أو الزواج بأخرى ،وهو األمر الذي
ترفضه العديد من النساء.

ومما يساعدُ على حل هذا اإلشكال سماح الشريعة اإلسالمية بتعدُّ د

خاصة يف مثل ه��ذه الحالة ،لذلك ينبغي على الزوجة أن َ
تتقبل
الزوج��اتَّ ،
ٍ
ِ
مش��اعر األبوة لديه،
لحاجة الزوج يف إش��باع
زواج زوجها بأخرى ،وذلك

بآخر م��ن أجل اإلنجاب لو
كم��ا للزوجة الحق يف طل��ب الطالق والزواج َ

كان الزوج هو المسؤول عن عدم اإلنجاب.
ِ
االس��تمرار م ًع��ا يف حياهتما الزوجي��ة ،فهناك
الزوجان
ق��رر
َ
وإذا م��ا َّ
ِ
ُ
لمشاعر األمومة واألبوة.
وسائل أخرى يمكن من خاللها إشباع حاجاهتما
ويعترب إنجاب األطفال من أهم أهداف الحياة لحفظ النوع البش��ري

وديمومته ،ونلمس بغض النظر عن ذلك الحاجة إلنجاب الطفل لتش��كيل

األس��رة المتوازنة ،فالبيت الذي يخلو منه يكون بار ًدا ويقبض النفس ،وال
أثر لالنشراح والمرح فيه ،فاإلنجاب من كماالت اإلنسان.
ٍ
ُّ
نقصا
مح��ل
ومم��ا هو
اتف��اق أن العقم وعدم إنج��اب األطفال ي َع��دُّ ً

عظيم��ا لألس��رة ،ونو ًع��ا من عدم اإلش��باع لغري��زة الحب ،وع��دم تحقيق
ً

أه��داف الزواج ،وي��ؤ ِّدي إلى كآب��ة األبوين وش��عور أحدهم��ا أو كالهما
بالنقص والعجز ،يش��عر اآلباء بكمال الرجولة عندما ينجبون بشرط وجود
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الثقة بالنفس ،وكذلك المرأة فإهنا تعترب اإلنجاب كمالاً ألنوثتها وإش��با ًعا
لغريزة األمومة عندها.

تصب��ح المرأة أ ًّما ال يمكن له��ا يف الحقيقة والواقع أن تفهم
وقب��ل أن
َ
َ
تدرك الواقع بمش��اكلِه
أس��رار الحياة ،وال أن تفس��رها وتعرب عنها ،وال أن
ومصاعبِه بنظرة واقعية ،ويعترب الطفل وردة تتفتح يف أحضان األم ،ال تشعر

بدون��ه بالتكام��ل وال تح��س الجمال ،و ُيعت�بر التوالد واإلنج��اب من أهم
ِ
وظائف األس��رة ،وهي مهم ٌة بدأت منذ بدء الخليقة حيث هبط س��يدنا آدم

وكون األس��رة التي كانت النواة األولى لتش��كيل
إلى األرض بأمر من ربهَّ ،
َّ ۡ
َ ََ ُ ّ
َ
المجتمع حس��بما َو َر َد يف الق��رآن الكريم{ :خلقكم مِ��ن نف ٖس َوٰحِدة ٖ
ٓ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ
ث م ِۡن ُه َما ر َج اٗال َكث ِ ٗ
ريا َون َِس��ا ٗء ۚ [ } ...النس��اء،]1 :
وخل��ق مِنها زوجه��ا وب
ِ
َ
َ
َ
َ هَّ ُ َ َ َ َ ُ ّ ۡ ُ
ُ ۡ ۡ َٰ ٗ َ َ َ َ َ ُ ّ ۡ ۡ َٰ ُ
جكم
{وٱلل جعل لكم مِن أنفسِ��كم أزوج��ا وجعل لكم مِن أزو ِ
َ ٗ
بَن َ
ني َو َحف َدة} [النحل.]72 :
ِ
ِ
بم ْن َو َلد وما َو َل��د ،ويتحدث عن اإلنجاب
��م اهلل َ 
ولذل��ك ُيقس ُ
اَ ٓ ُ ۡ ُ َ َ بۡ َ دَ
ل١
��رة عين وزينة الحياة الدنيا { :ل أقسِ��م بِهٰذا ٱل ِ
ش��رى و ُق َّ
بوصفه ُب َ
ََ
بۡ
دَ
َ
�َل�دَ
ٓ
َٰ َ
َ ٰ َ َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال وم��ا ول} [البل��د{ ،]3 -1 :يزك ِريا إِنا
وأن��ت حُِّۢل بِهذا ٱل ِ  ٢وو دِ ٖ
��حٰ َق َومِن َو َرآءِ إ ۡس َ
ش َنٰ َه��ا بإ ۡس َ
نُبَ�ِّش�ِّرِ ُ َك ب ُغ َلٰم} [مري��م{ ،]7 :فَبَ رَّ ۡ
��حٰ َق
ِ
ِ ٍ
ِِ
َ
لنَ
ُ
ُ
َّ
��رةَ
{ر َّب َن��ا َه ۡ
َي ۡع ُق َ
��ب َ��ا م ۡ
وب} [ه��ودَ ،]71 :
ِ��ن أ ۡز َوٰج َن��ا َوذ ّريٰت ِ َن��ا ق َّ
ِ
ِ
َ ۡ
ينُ
أع ٖ } [الفرقان.]74 :
390

سألا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا

لألبوة أو
َّش��وق
َّ
حب الولد ،والت ُّ
لقد أودع اهلل تعالى يف البش��ر غريز َة ِّ

األمومة ،ومن حكمته تعالى أنه قسم النَّاس إلى أربعة أصناف:
صنف يوهب اإلناث وليس معهم ذكر.

وصنف يوهب الذكور وليس معهم أنثى.
وصنف يوهب اإلناث والذكور.

وصنف رابع ال يوهب شي ًئا من ذلك لحكمة يعلمها الخالق .
ّ لِهَّ ۡ ُ
وج��اء هذا األم��ر يف محكم كتاب��ه العزيز ،ق��ال تعال��ى{ :لِ ُملك
َّ َ َ َ أۡ َ
خَ ۡ
ب ل َِمن ي َ َشا ٓ ُء إ َنٰ ٗثا َو َي َه ُ
يلُ ُق َما ي َ َش��ا ٓ ُء َي َه ُ
ب ل َِمن ي َ َشآءُ
ۡرض
ٱلس��مٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۚ
ۚ
ِ
ُّ ُ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ
يما ۚ إنَّ ُهۥ َعل ِيمٞ
ِإَونٰ ٗثاۖ َو َي ۡج َع ُل َمن ي َ َش��ا ٓ ُء َعقِ ً
ٱذلك��ور  ٤٩أو يزوِجهم ذكرانا
ِ
قَد ٞ
ِير} [الشورى.(((]50 -49 :

وم��ع هذا نج��د الكثير م��ن المتزوجين إذا م��ا ابتُلوا بع��دم اإلنجاب

فإن الزوج يس��عى إلى تطليقه��ا بعد ِّ
كان الس��بب يق��ع على الزوجةَّ ،
كل ما

كان بينهم��ا من مو َّدة ،أو الزواج عليها بأخرى .فكثير من النس��اء يتملكهن
الخ��وف يف حياهت��ن الزوجي��ة من عدم قدرهت��ن على الحم��ل واإلنجاب،

م��رة وأجهضن ،كم��ا ُّ
يظل ه��ذا الخوف
وي��زداد ه��ذا الخ��وف إذا حم ْلن َّ

كالسيف مسل ًطا على رقاهبن إلى أن يحدث الحمل الطبيعي األول ،وغال ًبا
((( أكرم رضا مرس��ي :قواعد تكوين البيت المس��لم ،أس��س البناء وس��بل التحصين ،ط ،1.دار
التوزيع والنشر اإلسالمية ،مصر1425 ،هـ2004 /م ،ص.113
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تتعرض الزوجة التي ال تنجب يف الس��نوات األول��ى من حياهتا للمهانة
م��ا َّ
والش��ماتة والتجريح من قبل أفراد أس��رة زوجها ،وال يخلو األمر حتى من

التهديد بالطالق.

وقد د َّل��ت اإلحصاءات عل��ى أن عدم اإلنجاب هو الس��بب الرئيس

األول للط�لاق يف ب�لاد الش��رق؛ لذل��ك َّ
ف��إن ق��در َة الم��رأة عل��ى الحمل
واإلنجاب هي المحور األساسي لحياهتا يف مجتمعنا الشرقي؛ سواء كانت

الم��رأة المتزوجة مثقف��ة أم غير مثقفة ،طبيبة أم مدرس��ة ،موظفة أم س��يدة
منزل ...إذ يرت َّتب على عدم إنجاهبا ضغوط شديدة ،وإجحاف يف المعاملة
وعدم إنصاف ،ويزداد القلق مع مرور كل دورة شهرية.

وكلم��ا طال��ت األيام بدون حم��ل زاد القلق ،وزادت معه المش��اكل
َّ

تتعرض له
الزوجي��ة والش��خصية والعائلية .ويكفي الزوجة المس��كينة م��ا َّ
ِ
ِ
والمعارف
األق��ارب والجيران
من ضغ��وط خارج إطار العائلة تصدر عن
واألصدق��اء الذي��ن يمط��رون العروس��ين يف كل مناس��بة ولق��اء باألس��ئلة
والتس��اؤالت بعبارات مثل“ :إن ش��اء اهلل يف خرب س��عيد؟”“ ،متى س��نأيت

علما أن مسؤولية اإلنجاب
للمباركة؟” ،يتم هذا كله يف مجتمعنا الشرقيً ،

تقع على عاتق الزوجين م ًعا(((.

وال يختلف اثنان يف أن المقصد األس��مى يف الشرع -عند أهل الفكر

والنظ��ر -من الزواج هو التناس��ل وحفظ النوع اإلنس��اين .يق��ول أبو حامد
(1) http// byotna.kenanaoline.com/topics/5021
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الغزال��ي“ :الولد ه��و األصل ،وله ِ
وض َع النكاح ،والمقصود إبقاء النس��ل،
وأال يخلو العالم من جنس اإلنس��ان ،وإنما الش��هوة خلقت باعثة مستحثة

وتلط ًفا يف السياقة إلى الولد ،وكانت القدرة اإللهية غير قاصرة عن اخرتاع
األش��خاص ابتدا ًء من غير حراثة وال زواج ،ولك َّن الحكمة اقتضت ترتيب

إظه��ارا للق��درة ،وإتما ًما
المس��ببات على األس��باب م��ع االس��تغناء عنها
ً

لعجائب الصنعة”(((.

ويمكن النظر إلى هذا المقصود من ناحيتين(((:

األول��ى :حث األوالد والرعي��ة على التكاثر فط��رة متجذرة يف نفس

اإلنس��ان ،تحقق إش��باع غريزة األموم��ة واألبوة؛ فاإلنس��ان يحب أن يرى

صورة نفس��ه يف ول��ده ،ويرغب أن يخلف��ه يف األرض ويرثه ،ولذلك جعل
َ ذَّ َ ُ ُ َ
ِين َيقولون
اهلل دعاء الوالدين أن يكون األوالد قرة أعين قال تعالى{ :وٱل
َ َّ َ َ ۡ لنَ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ۡ �ُي�نُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ
ً
َ
َ
ُ
جنا وذرِيٰتِنا قرة أع ٖ وٱجعلنا ل ِلمتقِني إِماما}،
ربن��ا هب ا مِن أزو ٰ ِ
لما خلق اإلنس��ان ،جعل الغ��رض من خلقه أن
الثاني��ة :أن اهلل َّ 
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ ّ
يك��ون خليفته يف األرض ،كما قال تعال��ىِ{ :إَوذ قال ربك ل ِلم ٰٓ
لئِكةِ إ ِ يِن
أۡ َ
َ َٗ
ٞ
َجاعِل يِف ٱل ِ
ۡرض خل ِيفة} ،وم��ا الخالفة إال تعمير األرض ،وهذا يكون
بالتوالد وتكثير النوع ،ويتحقق باجتماع النوعين.
((( أبي حامد محمد بن محمد الغزالي( :ت505 :هـ) ،إحياء علوم الدين ،ط ،1.دار -المعرفة-
بيروت.)24 /2( ،
((( عبد اهلل ناصح علوان :تربية األوالد يف اإلسالم ،دار السالم ،القاهرة ،ج ،/1ص.529
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وم��ن حكمة اإلس�لام ْ
أن جع��ل اإلنس��ان مطبو ًعا على ح��ب البقاء

واالستمرار يف الحياة ،وليس هناك من سبي ٍل إلى ذلك البقاء إال عن طريق
الزواج المنظم للفطرة ،فحب األوالد والرغبة يف التكاثر فطرة أساس��ية يف

نفس كل إنس��ان هتدف إلى إشباع غريزة األمومة واألبوة ،وتعطي اإلنسان
قس ًطا من الخلود الذي يحبه ،ولقد َّ
حث النبي  على الزواج من
ِ
ِبكم الأْ ُ َم َم»(((،
المرأة الولود؛ حيث قالَ « :تز ََّو ُجوا ا ْل َو ُدو َد ا ْل َُولو َد َفاين ُمكاث ٌر ْ
ِ
مقاصد الزواج بعد اإلحصان؛ فيه
فمقصد التناس��ل واإلنجاب هو من أهم

ٌ
ق��وي بين الو ِّد ووالدة المرأة؛ فإن
ارتباط
تكتمل س��عادة الزوجين ،وهناك
ٌّ
يحب الم��رأة ألجل أوالدها ...وقد يحب األوالد ألجل أمهم،
الرجل قد
ُّ

ومن المعلوم أن العالقة بين الرجل والمرأة تزداد وتقوى إذا رزقه اهلل منها

الولد(((.

مجرد استمتاع جنسي؛ فإن األنثى
إن قضية التناسل عند المرأة أكربُ من َّ

بطبيعته��ا الفطرية الفس��يولوجية قد ربط��ت بين المتعة الجنس��ية والوظيفة
التناس��لية؛ بحيث إن َّ
كل فصل يقام بينهما ال بدَّ من أن يكون على حس��اب
األمومة وكرامة الحياة الزوجية نفس��ها ،فوظيفتها اإلنس��انية األولى تكثير

النوع اإلنس��اين بحي��ث يكون أفضل أيام حياهتا حي��ن تحيا لمصلحة النوع
((( سبق تخريجه.
((( س��ناء محمد سليمان ،التوافق الزوجي واستقرار األسرة ،عالم الكتب1425 ،هـ 2005/م،
ص.124
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البشري وشر أيامها حين ينقطع الولد((( .فلو حرمت األسرة من اإلنجاب،

كانت أقرب إلى االهنيار والتف ُّكك منه إلى الس��عادة واالستقرار ،ففي حين

استقرارا ،فالعقم يشكل
أكثر تماس�� ًكا وتراب ًطا وأكثر
ً
تكون األسر المنجبة َ
خاصة عند الفت��اة المتزوجة ،فهي ُّ
أقل
صدم�� ًة نفس��ي ًة عميق ًة عند الزوجين َّ
وأكثر اضطرا ًبا من الرجل يف مواجهة القدرة الطبيعية على اإلنجاب؛
تكي ًفا
ُ
ألن اإلنج��اب بالنس��بة للم��رأة غاي��ة فطرية ال ب��د من تحقيقه��ا ،وخوض

تجربته��ا الفري��دة ،فكل ما يف جس��مها م��ن أجهزة خلق لغ��رض اإلنجاب
ورعاية النس��ل ،بل إن ذاهتا ال تتحقق إال بقيامها بوظيفتها الجنسية يف عمل

اإلنج��اب ،فاألمومة عندها حقيقة مركزية يف حياهتا الجنس��ية ،والرجل يف
حياهتا ال يعدو أن يكون وس��يلتها الوحيدة إلى إش��باع هذه الخلة الملحة،

وغاية حاجته الفطرية االتصال الجنس��ي ،لهذا تعاين هي من عدم اإلنجاب

أكثر من معاناته وأشد(((.

آثار نفسي ٌة كثير ٌة على المرأة؛ فهي تشعر
وحين يستتب العقم تكون له ٌ
ٍ
قادرة
غير
بالدونية ،والفشل ،والخجل ،وبف ْقد الثقة يف هويتها كأنثى؛ ألهنا ُ
ٍ
تلبي ندا َء فطرهتا يف أن
أن
على
ق��ادرة
عل��ى أداء مهمتها يف اإلنجاب ،وغير
َ
تصبح أ ًّما ،وهذا يجع ُلها تتجنَّب الزيارات العائلية أو الظهور يف المجتمعات
ٍ
تعليقات أو تساؤالت جارحة ،أو ترى نظرات شماتة ممن
تس��مع
حتى ال
َ

((( كامل موسى :مسائل يف الحياة الزوجية ،مؤسسة الرسالة ،د .ط ،ص.59
((( المرجع السابق ،ص.95
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تكرههم أو يكرهوهنا ،وتصبح ش��ديدة الحساس��ية تجاه أي كلمة أو إشارة
إل��ى موضوع اإلنجاب ،وإلى نفس��ها عمو ًما ،وأحيانًا تش��عر بالذنب تجاه

خاصة إذا اعتقدت أهنا الس��بب يف حرمانه من أن يصبح أ ًبا ،وهذه
زوجهاَّ ،

ُ
َّ
طور االكتئاب الذي يجعلها
تضخمت لديها فربما
المش��اعر إذا
تدخ��ل يف ْ
َّ
وكأن
تب��دو حزين�� ًة ومنعزلةً ،وفاقد ًة للش��هية ،وفاقدة للرغبة يف أي ش��يء؛

لسان حالها يقول :ما معنى األشياء إذا كنت قد حرمت أهم شيء يف حيايت
تافها باهتًا.
كأنثى؟ وبالتالي فإن أي شيء بديل يبدو ً

وبعض النس��اء العقيم��ات تزداد لديه��ن األنانية والنرجس��ية وتوجه

بعضهن رغب ٌة
مش��اعرها نحو ذاهت��ا ،فتهتم بنفس��ها اهتما ًما زائدً ا ،وتنت��اب َ

مالبس
كثيرا وتشرتي
َ
جارف ٌة يف ش��راء األش��ياء واقتنائها ،فتذهب للس��وق ً
ٍ
تعوض فراغه��ا الداخلي الهائل،
وأحذي��ة ومقتني��ات ال تحتاجها ،وكأهن��ا ِّ
ويف أحيان أخرى تصبح المرأة غاضب ًة وتوجه عدواهنا نحو الزوج وتعتربه

س��ب ًبا يف ش��قائها؛ إذ حرمها نعم َة اإلنج��اب ،أو توجه عدواهن��ا نحو أهلها
وكأهن��ا تتهمهم بأهنم الس��بب يف أهنا جاءت إلى الحي��اة غير مؤهلة لدَ ورها
عقيما .وهي
األنث��وي ،أو أن طريقته��م يف الرتبية أ َّث��رت عليها فأصبح��ت ً

يف ه��ذه الحال��ة تدخل يف صراعات كثي��رة مع من حولها ،وتصبح س��ريعة

االنفعال كثيرة االشتباك أل ْتفه األسباب ،وربما تصبح متسلط ًة على زوجها
وجيراهنا وأهلها.
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كثي��را ما تش��عر بفق��د الس��يطرة على نفس��ها وعلى
والم��رأة العقي��م ً

انفعاالهت��ا ،وعل��ى كثير م��ن أمور حياهتا ،وهو ش��عور مؤل��م للغاية ،وهي

تتق َّل��ب بين الي��أس والرجاء يف كل ش��هر؛ فهي ُ
تتوق إلى ح��دوث الحمل
م��ع كل دورة ش��هرية ،ثم تصاب باإلحباط مع ح��دوث الطمث ،ويحدث

أيضا م��ع أي عمليات عالجية تجريه��ا؛ فهي تتعلق باألم��ل مع بداية
ه��ذا ً
اإلج��راءات العالجية ،ثم تنه��ار آمالها حين تلوح يف األفق بوادر الفش��ل،

كثيرا مع كل تدخل عالجي ،ومع هذا ال تس��تطيع التس��ليم
ويتك��رر ذل��ك ً
َّ

مطلب اإلنجاب واألمومة من
أو التو ُّقف عن المح��اوالت العالجية؛ ألن
َ
ِ
المطالب الفطرية شديدة اإللحاح.
ونظ��را إللح��اح فكرة اإلنج��اب ،فإن الم��رأة تس��تغرق يف تفاصيلها
ً

ومشاكلها طول الوقت ،ويأيت ذلك على حساب كل اهتماماهتا أو هواياهتا

أو أحالمه��ا ،وبذل��ك يتقل��ص وجوده��ا يف هذه الدائ��رة الضيق��ة المغلقة
وتضحي بالكثير من األنش��طة واالهتمامات الممتعة والمفيدة ،ويزيد من

ذل��ك االس��تغراق واإلهناك ما تقوم به المرأة العقي��م من إجراءات عالجية
دوائي��ة أو جراحي��ة تس��تغرق وقته��ا ومالها ،ف�لا يبقى لديها وق��ت أو مال

لالس��تمتاع أو التفكير يف أش��ياء أخرى ،وإذا كانت هذه المرأة تعمل ،فإهنا

تؤ ِّدي عملها يف أدنى مستوياته غال ًبا.

أ َّما العالقة بينها وبين زوجها فتتس��م بالتناقضات والتقلبات الكثيرة؛

حيث تقرهبما مش��كلة العقم أحيانًا لدرجة كبيرة ،فهما يعيش��ان وحدهما،
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وتحوطهما تس��اؤالت أو اهتامات ح��ول قدرهتما عل��ى أن ينجبا مثل بقية
الن��اس ،أي أن األزم��ة المش�تركة توحدهم��ا وتقرهبما إلى درجة ش��ديدة

مش��اعر
الحميمي��ة ،ولكن يف أحيان أخرى تثور بداخل أحدهما أو كليهما
ُ
عدائي��ة تج��اه الط��رف اآلخر على أنه الس��بب يف المش��كلة ،أو أنه يس��عى
للتخلي أو يلقي بالمس��ؤولية على شريكه ،أو لم يكن إيجاب ًّيا بدرجة كافية

يف البحث عن َح ٍّل.

وتشعر بعضهن بانعدام العدل يف هذه الحياة من الناس ومن كل شيء،

وربما تتساءل يف مرارة يف لحظات ضعفها :لماذا أنا بالذات؟ ،وبعدها تشعر
بالذن��ب؛ ألهنا يف موضع اعرتاض على حكمة اهلل وقدره ومش��يئته ،فتزداد

حزنً��ا وغض ًبا يف ذات الوقت .وهناك ما يس��مى بصدمة العقم Sterility

 Traumaوهي تحدث حين تتأكد المرأة من اس��تحالة الحمل ،وهنا إما
أن تزيد عدوانيتها أو تلجأ إلى االنسحاب واالنطواء واالكتئاب ،وكثير من

النس��اء يلجأن إلى اإلنكار كحيلة نفس��ية دفاعية فتدَّ عي حين سؤالها أهنا ال
تفكر إطال ًقا يف موضوع الحمل وال تتأثر به ،وأن معاناهتا الجسدية الحالية

ليس��ت لها أي عالقة هبذا الموضوع ،وهؤالء النساء غال ًبا ما يأتين للطبيب
بش��كاوى جس��دية متك��ررة كالص��داع ،وآالم الظه��ر ،وآالم المفاص��لِ،

واضطرابات البطن أو التنفس ،وكلها أعراض نفس جسدية سببها محاولة
إخفاء المش��اعر الس��لبية الناتجة عن العقم؛ فتظهر هذه المشاعر المكبوتة
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يف صورة اضطرابات جس��دية؛ فن��رى المرأة تكثر من ال�تر ُّدد على األطباء

وعمل الفحوصات الطبية.

والم��رأة العقي��م تج��د راح��ة يف الدخ��ول يف الفحوص��ات الطبية أو

مح��اوالت الع�لاج؛ ألن ذلك أولاً يش��غلها عن المش��كلة الكربى التي ال

ع��ذرا أمام الناس فال يلوموهنا على تأخر
تتحم��ل مواجهتها ،وثان ًيا يعطيها
ً
حمله��ا ،وثال ًث��ا يثير اهتمام ال��زوج واألهل هبا فتخف بذلك مش��اعر النبذ
واإلهمال التي تشعر هبا ،ويصاحب َّ
شعور بعدم األمان والخوف
كل ذلك
ٌ
من المستقبل مع احتماالت هجر الزوج لها وزواجه من أخرى.

وهذا الش��عور الدائم بالقلق وعدم األمان والغيرة الشديدة من النساء

األخري��ات الالئي ينجبن ربما يؤ ِّدي إلى اس��تمرار العق��م أكثر وأكثر ،فإذا

ح��دث المحظور وت��زوج الزوج وأنج��ب ،فربما تحمل الزوج��ة العقيم،
وذلك بسبب تغير انفعاالهتا بعد زواج زوجها.

وربما تش��عر الم��رأة بأهنا أصبحت قبيح َة الش��كل وهتم��ل مظهرها،

وتفق��د الرغبة يف العالقة الزوجي��ة وتراها غير ذات فائدة ،وتفقد المعنى يف
بقية األشياء .وهناك فريق من النساء يلجأن إلى التسامي برغبتهن يف الحمل

خاصة يف رياض األطفال أو
واألموم��ة ،فينخرطن يف مجاالت التدري��سَّ ،

التمريض أو كفالة األيتام(((.

((( محمد المهدي والجوانب النفسية للعقم عند النساء .2005 /2 /13
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ُّ
والح��ل يتمثل يف الصرب والتَّأنِّي واألخذ باألس��باب والقناعة بما قدَّ ر

اهلل ،ويف إع��ادة الرتبية أو إع��داد المقبلين على ال��زواج ،وتوعيتهم بكل ما

يتع َّلق باإلنجاب من أس��باب عضوية وأس��باب نفس��ية ،والقيام بالفحوص

الالزم��ة مت��ى تأخ��ر الحم��ل للطرفي��ن م ًع��ا ،وع��دم تحمي��ل المس��ؤولية
ألحدهما ،وكذلك -وهو المهم -عدم السماح ألطراف أخرى بالتدخل؛

َّ
أح��ق بالتفكير يف بناء األس��رة ،أ َّما اآلخ��رون فعليهم تقديم
ألن الزوجي��ن ُّ
النصيحة المفيدة والدعوة الخالصة.
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ثالثًا :بناء األسرة:
المكون األول :الثقافة والقيم والمعاني المنظمة للحياة األسرية:
 .1القيم المنظمة للعالقة بين الزوج والزوجة.
أ .قيمة املساواة يف ظل رباط الزوجية.

ب .املعارشة باملعروف.

ج .قضاء شؤون البيت.
دِ .حل استمتاع كل منهام باآلخر.
هـ .املودة والرمحة.
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و .التوارث بينهام.

ز .حرمة املصاهرة بينهام.

ح .ثبوت نسب الولد.
ط .حفظ األرسار

ي .االحرتام املتبادل

 .2القيم المنظمة للعالقة بين اآلباء واألبناء
أ .طلب الذرية الصاحلة من خالل زواج رشعي.

ب .توفري االحتياجات األساسية «اإلنفاق».
ج .الرعاية واحلامية ألفراد األرسة.

د .العدل بني األبناء.

هـ .الرتبية والتنشئة االجتامعية الصاحلة.

 .3بعض مشكالت الثقافة والقيم المنظمة للعالقات األسرية
أ .مشكلة عدم االلتزام بقيم الثقافة األرسية.

ب ..مشكلة تباين منظومات القيم األرسية.
ج .مشكلة االخرتاق الثقايف لثقافتنا وقيمنا.

د .مشكلة األفكار املتعلقة بالنوع االجتامعي.

هـ .مشكلة ضعف تكامل الثقافة األرسية.

المكون الثاني :الحقوق والواجبات في بناء أدوار األسرة
 .1واجبات أدوار الزوج نحو الزوجة.
أ .املهر.
404

هفئاظوو »ةرسألا« ةلئاعلا ءانب

ب .النفقة.

ج .الرتبية والتعليم.
د .إحسان ِ
العرشة.

 .2واجبات أدوار الزوجة نحو الزوج
أ .الطاعة وحسن العرشة.

ب .حبس النفس عىل الزوج.

ج .إعانة الزوج ورعايته.

 .3مشكالت عدم الوفاء بالواجبات الزوجية
أ .مشكلة مشاركة املرأة يف اإلنفاق عىل األرسة.
ب .مشكلة االنرصاف عن احلياة األرسية.

ج .مشكلة عدم إنجاز أعضاء األرسة لواجباهتم.
د .مشكلة تعاطي األبناء للمخدرات.

المكون الثالث :وظائف األسرة

 .1جملة الوظائف األسرية
أ .فائدة الزواج «تكوين األرسة» بالنسبة لعامل الدنيا.

ب .فائدة الزواج «تكوين األرسة» بالنسبة لعامل اآلخرة.

ج .حتقيق اإلشباع العاطفي والغريزي.
د .التدبري املشرتك لشؤون البيت.

هـ .الوظيفة االقتصادية لألرسة «الدخل واإلنفاق».
و .وظيفة التنشئة االجتامعية لألبناء.
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 .2مشكالت تتعلق بوظائف األسرة
أ .مشكلة العجز اجلنيس.

ب .مشكلة عدم اإلنجاب.

ج .مشكالت التنشئة االجتامعية.

د .مشكلة العجز عن اإلنفاق االقتصادي.
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ت�مهي�د
تع��د العائل��ة أو األس��رة من الوح��دات المحورية يف بن��اء المجتمع،

وتوج��د عالق��ة متبادلة بين العائلة أو األس��رة والس��ياق االجتماعي .فكل

منهما يضفي طبيعته على اآلخر ،وتأكيدً ا لذلك فإننا نجد أن العائلة الممتدة
والتكوينات القرابية األكرب ،تش��كل الوح��دات المحورية يف المجتمعات،
التي تسودها الثقافة التقليدية ،أو الثقافات ذات الطبيعة الحضارية كالثقافة

اإلس�لامية ،باعتب��ار أن لهذه التكوين��ات القرابية عالق��ة بالنزعة الجماعية

المتضمنة يف القي��م والتوجهات الدينية .على ه��ذا النحو يعترب
واإليثاري��ة
َّ

مؤش��را على حاجة التوجهات
ضعف العائلة الممتدة والتكوينات القرابية
ً
الحضاري��ة ،التي تش��كل القيم والمبادئ الدينية قاع��دة لها ،إلى التحديث

والتجديد الستعادة قوهتا.

تأكيدً ا لذلك نؤكد على أن هناك ارتبا ًطا عضو ًّيا بين حالة التطور التي

قطعتها مجتمعات الحضارة الغربية -بغض النظر عن إيجابيات وسلبيات
ه��ذا التطور -وبين نمط األس��رة النووية أو الصغيرة ،ال��ذي أصبح النمط

الس��ائد يف ه��ذه الحض��ارة ،وال��ذي يتح��رك اآلن باتجاه تكوينات أس��رية
ناقصة ،أو مش��وهة ،األمر الذي يهدد باهنيار بنية األسرة الغربية ،كما تؤكد

على ذلك مؤش��رات كثيرة .وهو االهنيار الذي بدأ يفت يف عضد الحضارة

الغربية ،التي تستميت اآلن يف التمسك بالبقاء ،ولو كان ذلك على حساب
استالب موارد الحضارات األخرى ،وكذلك استمرار العداء لها والهجوم
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عليه��ا ،باعتبارها الحضارات التي ما زالت لديها إمكانيات القوة والعافية،

والتي قد يؤدي تفعيلها إلى أن تحل محل الحضارة الغربية.

يف ه��ذا اإلط��ار يعالج هذا القس��م من دليل األس��رة ،تعريف كل من

العائلة واألسرة يف محاولة تعيين حدودها وطبيعتها ،والعناصر التي ينبغي

توفره��ا يف العائلة أو األس��رة ،حتى تس��تحق هذا التحديد وه��ذه الطبيعة.
ثم انتقل هذا القس��م إلى اس��تعراض األنماط األساس��ية للعائلة واألسرة،

موضحا طبيعة وخصائص كل نمط.
ً

ويف هذا العنصر األول من هذا القس��م عرض للمش��كالت المتعلقة

بأنماط العائلة أو األس��رة ،أو التي توجد عادة يف ساحتها ،ويف ذات الوقت
رصد بعض المش��كالت التي ق��د تظهر مصاحبة ألنماط العائلة واألس��رة
والتي أش��ارت إليها دراس��ات عديدة .ثم حاول فريق دليل األس��رة وضع

حلول لهذه المشكالت يف محاولة للتعامل معها ،وأيضا لتوضيح أسلوب
وطريقة حل المش��كالت األسرية لكل من يهتم بقضايا العائلة واألسرة يف

المجتمع.

ويف العنص��ر الث��اين يف ه��ذا القس��م عالجن��ا بن��اء العائلة أو األس��رة،

باعتب��اره يتش��كل من ع��دة عناصر أساس��ية أبرزه��ا عنصر الثقاف��ة والقيم
المنظمة للتفاعل العائلي واألسري .ويف هذا اإلطار عرضنا لمنظومة القيم

الموجه��ة والمنظمة لتفاعل أعضاء األس��رة مع بعضه��م البعض ،وكذلك
لألدوار التي يقوم هبا كل من الزوج والزوجة واألبناء ،حيث حددنا مالمح
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ه��ذه األدوار م��ن خالل تحدي��د الحق��وق والواجبات التي تش��كل بنيتها،

والتي على الزوج والزوجة واألوالد أن يؤدوها تجاه بعضهم البعض .ويف

هناي��ة هذا العنصر عرضنا للمش��كالت المتعلقة بالقي��م الموجهة للتفاعل
األس��ري ،وكذلك للحلول التي يمكن تطويرها لمواجهة هذه المشكالت
نموذجا لتحديد المشكالت العائلية واألسرية ،وابتكار الحلول
حتى تكون
ً
لهذه المش��كالت أمام المهتمين بشؤون األسرة ،لكي يتأملوها ويمكن أن

ينسجوا على منوالها.

ويف العنصر الثالث من هذا القس��م عرضنا لوظائف األسرة يف الحياة

الدني��ا ،بما يحقق اإلش��باعات الس��وية والخيرة لإلنس��ان يف ه��ذه الحياة،

أيض��ا عرضنا لبعض
بم��ا يجعل��ه
متطهرا للحي��اة اآلخرة ،ويف ه��ذا اإلطار ً
ً
المش��كالت المتعلقة بوظائف األس��رة ،والحلول الت��ي يمكن أن نطورها

لهذه المشكالت.

على هذا النحو فإن بنية هذا القسم -كما هي الحال يف كل أقسام دليل

األس��رة -تتش��كل عادة من رصد بناء العنصر ،كالثقافة مثلاً  ،أو الواجبات

والحقوق التي تش��كل بنية األدوار التي تشكل بناء األسرة ،ثم نعرض بعد

ذلك للمش��كالت التي تتعلق هبذا العنصر يف هذا القس��م ،ثم الحلول التي
يمكن أن نقدمها لهذه المش��كالت حتى تش��كل أسلوب أو بوصلة تحديد

المشكالت األسرية ،وكذلك الحلول المقدمة لهذه المشكالت.
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اً
أول :تعريف األسرة:
تعرف األسرة لغو ًّيا بأهنا« :عش��يرة اإلنسان ورهطه األدنون ،مأخوذ

��موا بذلك ألنه يتقوى هبم ،واألس��رة :عش��يرة
من األس��ر ،وه��و القوةُ ،س ُّ

الرج��ل وأه��ل بيته ،وقال أبو جعفر النحاس :األس��رة :أق��ارب الرجل من

قبل أبيه»(((.

ولف��ظ األس��رة لم يرد ذك��ره يف الق��رآن الكريم ،كذلك لم يس��تعمله

الفقهاء يف عباراهتم فيما نعلم ،والمتعارف عليه اآلن إطالق لفظ «األسرة»
على الرجل ومن يعولهم م��ن زوجته وأصوله وفروعه .وهذا المعنى يعرب
قديما بألف��اظ منها اآلل ،والعيال ،كق��ول النفراوي المالكي:
عن��ه الفقهاء ً

«من قال :الشيء الفالين وقف على عيالي؛ تدخل زوجته يف العيال»(((.

ويف اب��ن عابدين« :أهله :زوجته ،وقاال -يعني صاح َب ْي أبي حنيفة:-
َ
{ف َن َّج ۡي َنٰ ُ
��ه َوأَ ۡهلَ ُهۥٓ
كل م��ن يف عيال��ه ونفقته غير مماليك��ه؛ لقوله تعالى:
َ مۡ
َ
َ
(((
أجعِني} [الشعراء. »]170 :
وم��ا يع��رف بأح��كام األس��رة أو األحوال الش��خصية ه��و اصطالح

حادث ،المراد به مجموعة األحكام التي تنظم العالقات بين أفراد األس��رة

الواحدة.

((( لسان العرب ،وتاج العروس ،المصباح المنير ،مادة «أسر».
((( التاج واإلكليل  ،383 /3وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير.179 /2 ،
((( حاشية ابن عابدين 452 /5( .)6،684( :طبعة بوالق).
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ويعرف علم االجتماع األسرة بأهنا «الوحدة االجتماعية األولى التي

هت��دف إلى المحافظة على النوع اإلنس��اين ،وتقدم عل��ى المقتضيات التي
يقوم هب��ا العقل الجمعي ،والقواع��د التي تقررها المجتمع��ات المختلفة،

حي��ث تختلف النظ��م العائلية باختالف المجتمع��ات .كما يختلف نطاقها
ضي ًقا وسعةً ،فأحيانا يتس��ع ليشمل الزوج والزوجة وأوالدهم المتزوجين
منه��م وصغارهم كما ه��ي الح��ال يف المجتمعات الحضاري��ة والتقليدية،
وأحيانً��ا يضيق حت��ى ال يتج��اوز األب واألم وأوالدهم��ا الصغار كما هي

الحال يف المجتمعات الحديثة»(((.

ويوجد تعريف آخر لألس��رة يش��ير إلى أهنا« :وحدة بنائية تتكون من

رج��ل وامرأة تربطهما عالقات روحية متماس��كة م��ع األطفال واألقارب،
ويكون وجودها مستندً ا إلى الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور
المشرتك بين أفرادها»(((.

وهن��اك تعري��ف ثال��ث ي��رى أن األس��رة عب��ارة ع��ن «مجموعة من

العالقات الدائمة والمتش��ابكة بين أش��خاص يش��غلون مكانات اجتماعية
اكتس��بوها من خالل الزواج واإلنجاب .على هذا النحو تتألف األسرة من

((( حليم بركات ،المجتمع العربي يف القرن العشرين ،بحث يف تغير األحوال والعالقات ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2000 ،ص.218
((( أنتوين جدنز ،علم االجتماع ،المنظمة العربية للرتجمة ،ترجمة فايز صباغ ،بيروت،2005 -
ص.322
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مجموع��ة من المكان��ات التي ترتبط فيما بينها بعالقات متش��ابكة ومتميزة
بالثبات النسبي».

ويشير تأمل جملة التعريفات السابقة إلى إمكانية استخالص العناصر

األساس��ية ،التي تميز األس��رة عن ما عداها من الجماعات ،ومن أبرز هذه
العناصر ما يلي:

 .1أن األس��رة تتشكل من الزوج والزوجة واألوالد المباشرين ،فإذا

اقتص��رت على ذلك ،أصبحت أس��رة صغيرة أو أس��رة نواة ،وهي األس��رة

الت��ي تحتوي على جيلين فقط .أما إذا اتس��عت فضمت أفرا ًدا من األصول
كالج��د والجدة ،وكذل��ك الفروع كاألبن��اء المتزوجي��ن وصغارهم ،فإهنا
تصب��ح عائلة .ويف هذه الحالة فإن العائلة تتش��كل من ثالث��ة أجيال فأكثر،
وهي أكثر اتسا ًعا من الناحية الرأسية واألفقية مقارنة باألسرة النواة.

 .2أن أف��راد األس��رة والعائلة تربطه��م روابط قرابية مش�تركة ،وهي

روابط دموية ،كاالنحدار من خالل أصل مشرتك ،من الجد إلى األب إلى

األحف��اد ،وقد تكون القرابة بال��زواج كتلك التي بين ال��زوج والزوجة ،أو

القرابة بالنسب كتلك التي بين الزوج وأم الزوجة أو ذوي قرابتها الدموية،
أو بين الزوجة وأم ال��زوج أو ذوي قرابته الدموية .وتتميز العالقات داخل

األسرة بكوهنا من طبقة واحدة ،هي العالقات القرابية ،بينما هي يف العائلة

من طبقتين ،عالقات قرابية وعالقات اجتماعية.
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 .3الس��كنى يف مسكن واحد أو معيشة مشرتكة ،حيث نجد أن جميع

أف��راد األس��رة يعيش��ون يف نفس المس��كن ،ويس��ود بينهم نم��ط العالقات
األولي��ة ،الت��ي يس��موهنا عالقات الوج��ه للوجه .ويف الع��ادة يكون مصدر

اإلنفاق واحدً ا وإن تع��ددت مصادر الدخل ،فهو الجد يف العائلة الممتدة،
وهو األب يف األسرة النواة.

 .4تش��كل األس��رة وحدة بنائية حينم��ا ُينظر إليها م��ن خارجها ،كما

أهن��ا تش��كل الوح��دة المحوري��ة يف المجتمع المحل��ي والمجتم��ع العام.
وهي على مس��توى المجتمع تمثل أو تش��كل وحدة التعامل والتفاعل مع

العائ�لات األخرى ،بخاصة يف األطر االجتماعية التقليدية .ثم هي الوحدة
التي يعتمد عليها الفرد اقتصاد ًّيا يف إشباع حاجاته ،وعاطف ًّيا بتحديد مكانته

لكونه ينتسب إليها .وكذلك فإن التوازن بين العائالت له عالقة بتوازن بناء
الضب��ط يف المجتم��ع .ويف ذات الوقت فإهنا تكون قادرة على تنش��ئة الفرد
وضبط��ه وتوجيه س��لوكه ،ويعود ذلك إلى أن الفرد يعتم��د عليها اقتصاد ًّيا

وعاطف ًّيا.

 .5أن هن��اك توازنًا يف ش��بكة العالقات التي تش��غل األس��رة مركزها

بين العالقات القرابية يف خط األب وجانبه بما يف ذلك األعمام والعمات،
وه��ي العالقات والمكانات التي لها س��يطرهتا الضبطية عل��ى الفرد ،وبين

العالقات يف خط األم وما يف جانبها كاألخوال والخاالت ،وهي العالقات
والمكان��ات ذات التوجه العاطفي نحو الفرد .فالفرد يكون جا ًّدا ومنضب ًطا
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م��ع األب واألعم��ام ،بينم��ا هو عل��ى راحته يعرب ع��ن طبيعته المش��اعرية

والعاطفية مع األم والخاالت واألخوال ،حتى إن الخال يف بعض الثقافات

يسمى باألم الذكر.

ثان ًيا :أنماط األسرة والعائلة والمشكالت المتعلقة بها:

َت َت َبدَّ ى األس��رة من خالل أنماط متنوعة على بعدي السياق التاريخي

واالجتماعي .من ناحية الس��ياق االجتماعي ،نج��د أن التكوينات العائلية
الكبي��رة كالعائل��ة الممت��دة والعائل��ة المركب��ة تس��ود يف المجتمعات ذات

الطبيعة األولية ،والتي تنتش��ر فيها الثقاف��ة التقليدية ،كالمجتمعات البدوية

والمجتمع��ات الريفية ،حيث نجد أن نمط التجمع��ات العائلية الكبيرة هو
الس��ائد بينما يختفي نمط العائلة الممتدة والمركبة يف المجتمعات الحديثة

كالمجتمع��ات الغربي��ة ،وكذل��ك يف الس��ياقات الحضري��ة كالم��دن ،وإن

كان��ت هناك بعض المجتمعات المح��دودة يف العالم التي ما زالت تحتفظ
بالتكوين��ات العائلي��ة الكبي��رة برغم ق��دْ ِر التحدي��ث الهائل ال��ذي ح َّق َق ْت ُه،
كاليابان على س��بيل المثال فربغم أهنا من أكثر المجتمعات تحديثا إال أهنا

ما زالت تحتفظ باألسرة األبوية الممتدة قوية(((.

عل��ى عكس ذلك نجد أن األس��رة النواة تنتش��ر يف األطر الحضرية،

وبخاصة يف المجتمعات التي قطعت شو ًطا على طريق التحديث ،بخاصة
((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.337
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التحدي��ث الصناع��ي .فالمجتمع الصناع��ي على غير وئام م��ع التكوينات
العائلي��ة الكبي��رة ،ويفضل عادة األس��ر الصغي��رة «النواة» الت��ي تتكون من
جيلين فقط.

وم��ن ناحية ثانية فإننا نج��د أن التطور التاريخي يتحرك من س��يطرة

نم��ط العائلة الكبيرة ،س��واء كان��ت ممت��دة أو مركبة ،باتجاه س��يطرة نمط
العائلة النواة ،مع بعض االس��تثناءات .ونح��ن إذا تأملنا تجارب التحديث

يف المجتمعات الغربية فس��وف نجد أنه ابتداء من قي��ام الثورة الصناعية يف
هناية القرن الثامن عش��ر ،بدأت العائلة الممتدة تنس��حب من على مس��رح

الحياة ،وتحل محلها العائلة النواة .ويف مجتمعاتنا اإلسالمية بدأت العائلة
الممت��دة يف الرتاجع ابتداء من منتصف القرن العش��رين ،وإن ظل وجودها

قائما؛ ألهنا العائلة التي يدعم الدين وجودها ،لذلك ما زال للعائلة الممتدة
ً
وجودها ،برغم بداية سيطرة العائلة النووية.

ونع��رض فيم��ا يل��ي ألنم��اط األس��رة والعائل��ة((( ،ثم للمش��كالت

المتعلقة هبا:

 .1العائلة الممتدة:
وهي تشكل أحد األنماط التقليدية لألسرة ،وتنشأ بالزواج واإلنجاب،

وتكتمل بزواج األبناء وإنجاب األحفاد ،الذين يعيشون مع األجداد واآلباء
((( نفس المرجع ،ص.340
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يف معيشة واحدة مشرتكة ،وتحت سقف واحد يف بيت العائلة .وتعترب األسرة
الممتدة أس��رة كبيرة الحجم ،وتتميز ش��بكة عالقاهتا القرابية واالجتماعية

بالكثاف��ة ،كم��ا تتميز بتع��دد المراك��ز واألدوار ،حيث يش��غل كل فرد فيها
ثالث��ة مراك��ز أو أكثر ،ويقوم بثالث��ة أدوار أو أكثر ،إذ يك��ون الرجل الكبير

وزوجا وأ ًبا((( .واألسرة
وزوجا ،واالبن يكون ابنًا
يف هذه األسرة َجدًّ ا وأ ًبا
ً
ً
يف المفهوم اإلس�لامي هي األسرة الممتدة ،التي تمتد بعالقاهتا لتستوعب
روابط المصاهرة والنس��ب والرضاع .وهي العالقات التي ترتبط هبا جملة

من الحقوق والواجبات الش��رعية ،مادية كانت كالميراث ،أم معنوية كالرب
والصلة والصدقات.

وتتس��ع األس��رة الممت��دة رأس�� ًّيا وأفق ًّيا ،فم��ن الناحية الرأس��ية نجد

أن العائل��ة الممت��دة تتكون من ثالثة أجي��ال أو أكثر ،وم��ن الناحية األفقية

تتش��كل العائل��ة الممت��دة من عدة أس��ر صغيرة «ن��واة» تح��ت مظلة الجد
والج��دة الكبيرة .وترتبط هذه العائالت الصغي��رة بعالقات اجتماعية قوية

ومتماس��كة .وم��ن الناحية االقتصادي��ة يتعاون أف��راد العائل��ة الممتدة مع
بعضهم البعض اقتصاد ًّيا ،ويف الغالب فإن األنشطة االقتصادية لهذه العائلة

تك��ون متجانس��ة .وبرغم أن دخ��ول العائلة الممتدة قد تص��در من مصادر
متعددة ،إال أهنا تش�ترك يف نمط إنفاق واحد .وتكون الس��يطرة االقتصادية

((( إحس��ان محمد الحس��ن :العائلة والقرابة والزواج دراسة تحليلية يف تغير نظم العائلة والقرابة
والزواج يف المجتمع العربي ،دار الطليعة بيروت  ،1981ص.47
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للج��د الكبير والج��دة الكبيرة أو االبن األكرب يف حال��ة غياب الجد األكرب،
ويش��غل كبار الس��ن مكانة س��امية يف بن��اء العائل��ة الممت��دة لكوهنم حملة

ال�تراث .ويف هذا النمط من العائلة يتولى الج��د األكرب إدارة العالقات مع
عائالت المجتمع المحلي ،سواء كانت هذه العالقات ذات طبيعة سياسية
أو اجتماعية أو ثقافية.

ويف العادة تكون العائلة الممتدة قادرة على إنجاز التنشئة االجتماعية

بكفاءة أعلى ،وذلك ألن لها ثقافتها التقليدية المتماس��كة التي يمكن على

أساسها تنشئة الفرد ،يضاف إلى ذلك تعدد مركز التنشئة االجتماعية بالنسبة
«لألن��ا» أو الفرد .فإذا كان الطفل الخاضع للتنش��ئة يف س��ن «الحفيد» ،فإن
الجد والجدة ،واألب واألم ،والعمات واألعمام ،واألخوة وأبناء األعمام
األكرب س��نًّا ،لهم حق التنشئة والتوجيه للطفل((( .وهو ما يعني التأكيد على
غ��رس القيم المح��ددة ،إضافة إلى كثافة مراقبة س��لوكيات الطفل ،بحيث

تتس��ق مع منظومات القيم والمعايير المش��تقة منها ،يضاف إلى ذلك تنوع
التنش��ئة االجتماعية التي تقوم هبا هذه العائلة .فإلى جانب التنش��ئة الثقافية
واالجتماعي��ة وف ًق��ا لقيم الرتاث ونوعي��ة الحياة التي تقودها األس��رة ،فإن
هذه العائلة تقوم بعملية التنش��ئة المهنية ،بخاصة يف المجتمعات الزراعية،
س��واء كانت حرفة الزراعة أو الحرف األخرى ،حيث تقوم العائلة الممتدة

بتدريب أطفالها وفق معايير ومتطلبات المهنة التي تقوم هبا.

(1) Allan, G and G. Crow, Families, Hovsoholds and Society, Palgravo,
Macmillan, London, 2001, Pp. 36-37.
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ويف العائلة الممتدة يس��ود نمط محدد من تقسيم العمل االجتماعي،

حي��ث يت��م توزي��ع األعم��ال وف ًق��ا لمتغي��رات الن��وع والس��ن والمهارات

المكتس��بة .وفيما يتعل��ق بمتغير أو بع��د النوع نجد العائلة الممتدة تقس��م

األعمال بحيث تكون األعمال المنزلية ،بخاصة األعمال التي تنجز داخل
مس��كن العائلة ،من نصيب اإلناث عادة .بينما نجد أن غالب األعمال التي
تقع خارج المنزل ،هي من نصيب الذكور ،بخاصة أعمال الزراعة واألنشطة
االقتصادي��ة المكمل��ة .بينما نج��د أن األعم��ال العقلية والمتعلق��ة بتوزيع

العمل من نصيب كبار الس��ن ،فالجد هو الذي يوزع األعمال التي يقوم هبا
أعض��اء العائل��ة الممتدة خارج المنزل ،بينما الج��دة أو زوجة االبن األكرب

ه��ي التي تقوم هبذه المهمة داخل المس��كن أو «الدار  .»Householdيف
حي��ن نجد أن الصغار إما يلتحقون بالتعليم ،أو التدريب يف بعض األعمال

المهني��ة ،أو يقومون باألعمال التي ال تتطلب جهدً ا .وإذا كانت الزراعة أو

الحرفة المهنية هي المهنة األساس��ية بالنسبة ألفراد العائلة الممتدة((( فإننا
نج��د بعض أفراده��ا قد يمتهنون مهنًا غير تلك الت��ي يمتهنها غالب أعضاء

العائل��ة الممتدة ،وبغض النظر ع��ن مصادر الدخل المتنوع��ة فإننا نجدها

جمي ًعا تتدفق يف وعاء واحد مش�ترك ،يس��يطر عليه الجد أو الجدة ،ويتولى
اإلنفاق منه على أفراد العائلة ،كل حسب احتياجاته وظروفه.

(1) Ibid, P. 42.
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وباإلضاف��ة إلى ذلك ف��إن للعائلة الممتدة بناءها السياس��ي المتدرج

ال��ذي يب��دأ من الج��د والجدة اللذين يش��غالن قم��ة هرم الس��لطة ،ثم يأيت

األبناء الذين هم آباء يف نفس الوقت ،ثم يأيت األحفاد ،بحيث هتبط األوامر
والنواهي من أعلى إلى أس��فل ،غير أن هذا التدرج للسلطة يكون محكو ًما

بعاملين ،األول الس��ن ،فكلما كان الفرد أكرب سنًّا كلما كانت سلطته أوسع
م��ن األصغر س��نًّا ،كالمجال بي��ن اإلخوة الكب��ار واإلخوة الصغ��ار .بينما

يتمث��ل العام��ل الثاين يف متغير الن��وع حيث نجد أنه يف حالة تقارب الس��ن،
فإن للذكور س��لطة أوس��ع مقارنة باإلناث ،ومن الواض��ح أنه إذا كان البناء

السياس��ي للعائل��ة الممتدة ل��ه طبيعت��ه األبوية ف��إن العائلة «الن��واة» يتميز
بناؤها السياس��ي وتوزيع الس��لطة فيه��ا بالطبيع��ة الديموقراطية بخاصة يف

األط��ر الحضري��ة ،وكذلك يف المجتمعات التي قطعت ش��و ًطا على طريق
التحديث(((.

وقد برزت مجموعة من العوامل التي أدت إلى اهنيار العائلة الممتدة،

وه��و االهني��ار الذي مه��د الطري��ق لظهور األس��رة النووية عل��ى أنقاضها،

حيث يمكن إيجاز هذه العوامل يف عدة عوامل أساس��ية .ويتمثل أول هذه

العوام��ل يف انفتاح القرية على المدينة ،بس��بب تيس��ر س��بل المواصالت،
الت��ي بدأت مح��دودة يف ثالثيني��ات وأربعيني��ات القرن العش��رين ،غير أن

((( هشام شرابي ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي ،القدس ،منشورات صالح الدين،1975 ،
ص.32
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كثافتها بدأت تتزايد يف الخمس��ينيات بص��ورة واضحة .وقد أدى ذلك إلى
إهن��اء عزلة القري��ة كلية ،فبعد أن كان س��فر أحد أعضاء القري��ة يمثل حد ًثا

واضحا تعرفه القرية جمي ًعا ،ناهيك عن الس��فر إلى القاهرة واإلس��كندرية
ً
الذي كان يمثل يف حقيقة األمر حد ًثا جللاً  ،فإن السفر إلى المدينة عاصمة

المحافظة أصبح من معتادات الحياة اليومية ،حيث ساعد على ذلك كثافة
أخيرا .حتى إن هناك اآلن
المواصالت الحكومية والخاصة التي انتش��رت ً

بعض القرويين الذين يعملون يف المدينة ويسكنون يف القرية لندرة المسكن
يف المدينة ،وبطبيعة الحال فإن الس��فر إلى المدينة بكثافة يدفع إلى التعرف
عل��ى نوعية الحياة يف ه��ذا التجمع الحض��ري وطبيعة القيم التي تس��وده،

وه��ي يف الغالب قيم فردية ،خاص��ة إذا كان هؤالء القرويون لهم أقارب يف
المدينة ويتعرفون على نوعية حياهتم((( ،بحيث نجد أن هذه القيم تس��ربت
إل��ى الوعي األف��راد القرويين المتزوجين ،وهو الالوع��ي الذي ينتقل إلى

الوعي بفعل ظروف مس��اعدة ،األمر الذي يجعلهم يميلون إلى السكنى يف
مسكن منفصل بعيدً ا عن العائلة ويف عائلة نووية صغيرة.

وتع��د الزيادة الس��كانية التي وقع��ت يف ريف العال��م العربي العامل

دورا محور ًّيا يف تفكيك العائالت الممتدة ،حيث دفعت
الث��اين الذي لعب ً
إل��ى اتجاه بعض أبن��اء العائالت الممت��دة إلى العمل بمهن كانت تش��كل
مرتب��ة ثانية بعد الزراع��ة يف الريف أو الرعي يف الب��داوة ،كالبقالة والتجارة

((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.335
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والحياك��ة والحالق��ة ،أو أن يلتحق بعض األبناء بالتعلي��م؛ ألهنم فائضون

ع��ن حاج��ة العم��ل الزراع��ي .وحينما يك�بر ه��ؤالء األبن��اء ويتزوجون،
يكون��ون قد حققوا ِح��راكًا مهن ًّيا أو تعليم ًّيا أو حت��ى مكان ًّيا إذا كان التأهيل
أو العم��ل الذي يقومون به يف مكان آخر .بحيث نجدهم يقودون يف النهاية

نوعي��ة حياة مختلفة ،ويبدؤون يف االنفص��ال تدريج ًّيا عن العائلة الممتدة،
سرا نووية منفصلة ،يتأكد انفصالها بمرور الزمن((( .بحيث يقود
ليش��كلوا ُأ ً
هذا الوض��ع إلى انفصاالت أخرى جديدة داخل األس��رة الممتدة ،بحيث
نج��د أنه بعد مرحل��ة من الزمن تتح��ول العائلة الممتدة إل��ى عائلة مركبة،
حيث تعيش األس��رة النووية داخل ذات المسكن ،وربما تقود نفس نوعية

الحياة االقتصادي��ة واالجتماعية ،ولكن بدون الج��د والجدة وربما تحت

قيادة األخ األكرب ،إلى أن ينتهي األمر يف النهاية إلى االهنيار الكامل للعائلة
الممتدة ،لحس��اب ظهور عدد من العائالت النووية ،التي تفتقد يف الغالب

أسس التماسك باستثناء العالقات القرابية التي ما تزال قوية.

باإلضافة إلى ذلك يشكل تآكل األساس االقتصادي للعائلة الممتدة

أح��د أه��م عوامل أو متغي��رات تفكيكها ،وذل��ك يرجع إلى أن��ه لما كانت
األرض الزراعية هي وسيلة اإلنتاج الوحيدة ،فإن هذه األرض يتم تجزئتها

بصورة مستمرة ،حتى تتحول بعد عدة مرات وفرتات من التقسيم والتجزئة

بوفاة المالك ،وتوزيع هذه األقسام الصغيرة على أبنائه ،إلى ملكيات قزمية
((( إحسان محمد الحسن ،مرجع سابق ،ص.53
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غي��ر صالح��ة للزراعة .وم��ن ثم فإما أن يش�تري أحدهم هذه المس��احات
القزمية من إخوته ،ويصبح على بقية اإلخوة أن يتحولوا إلى أعمال أخرى،
أو يتحول��وا إلى ُأ َجراء يف المجال الزراعي .وباهنيار األس��اس االقتصادي

للعائل��ة الممتدة يبدأ كل ابن يف قيادة نوعية حياة مختلفة ،وعلى هذا النحو
تنه��ار العائلة الممتدة وتصبح األس��ر النووية هي الباقي��ة .وتبدأ العالقات

القرابي��ة التي تربط بينه��ا يف الوهن والضعف حتى تتآكل تماما ،ويتبع ذلك
االنفصال يف المسكن ،فكل أسرة نووية تسكن يف مسكن خاص هبا((( .إما

بعيدً ا عن المسكن األصلي الذي كان للعائلة الممتدة ،أو تنحصر كل منها
يف جزء من الدار أو البيت الذي كان للعائلة الممتدة.

ويعترب غي��اب االتفاق القيم��ي والثقايف أحد العوام��ل أو المتغيرات

دورا أساس�� ًّيا يف اهنيار العائلة الممت��دة وتحولها إلى مجموعة
الت��ي تلعب ً

من األس��ر النووية .وقد أش��رنا إلى أن هذا االتفاق الثقايف ،الذي يستوعب
األبن��اء منظوماته القيمية من خالل التنش��ئة االجتماعية ،تش��كل ضميرهم

الداخل��ي ،وأن هذه المنظومات القيمية ذاهتا تش��كل جوهر بناء الضبط يف

س��ياق العائلة الممتدة ،أو يف س��ياق المجتمع المحلي ،حينما تتحول إلى
تقالي��د ومعايير وأعراف وقواعد .غير أنه بس��بب التن��وع االقتصادي الذي

وق��ع يف إطار العائلة الممتدة فإن كل أس��رة نووية تب��دأ يف قيادة نوعية حياة

تنظ��م التفاعل يف إطارها منظومات قيمية تختلف نس��ب ًّيا .يضاف إلى ذلك
((( أنتوين جدنز ،مرجع سابق ،ص.322

422

هفئاظوو »ةرسألا« ةلئاعلا ءانب

فاعلية التعليم ،الذي يجعل بعض أبناء العائالت الممتدة ،البعيدين مكان ًّيا

وحتى ثقاف ًّيا ،يتخلون عن بعض عناص��ر الثقافة التقليدية للعائلة الممتدة،

وم��ن ثم نجدهم يقودون نوعية حي��اة مختلفة ماد ًّيا ومعنو ًّيا((( .يضاف إلى

ذل��ك تعرض منظومات قي��م الثقافة التقليدية لالخرتاق الثقايف ،س��واء من
قب��ل الثقافة الحضرية للمدين��ة ،أو الثقافة العالمية الت��ي بدأت تتدفق على

مجتمعاتنا من كل حدب وصوب ،والتي تعمل على إضعاف معايير الثقافة
التقليدية ،لتحل محلها معايير حديثة ،هي التي أصبحت توجه س��لوكيات

البش��ر يف مختل��ف المجاالت .ومن الطبيعي أن يس��اعد االتصال بالمدينة
الحضري��ة أو تدفق القيم من خالل وس��ائل االتصال واإلع�لام إلى افتقاد

الثقاف��ة التقليدية لتماس��كها وفاعليتها ،األمر الذي ي��ؤدي إلى انتقال تنوع

المعاين والقيم إلى الس��احة األس��رية ،فيؤدي إلى مزيد من االهنيار بالنسبة

للعائالت الممتدة ،ويبدأ يف نش��ر االختالف وحتى الصراع على س��احتها
فتتكسر إلى مجموعة من األسر النووية.

إل��ى جانب ذلك تعترب الهجرة إلى المدين��ة والحياة هبا أحد العوامل

أو المتغي��رات األساس��ية المس��ؤولة عن تفكيك ما بقي م��ن وجود العائلة

الممتدة ،واالتجاه إلى شيوع نمط األسرة النووية ،باعتبارها النمط المالئم

للحياة المدنية أو الحضرية .ويشير تأمل انتقال البشر من الريف إلى البادية
إل��ى وجود عدة آليات أساس��ية تم بواس��طتها هذا االنتق��ال .ويعد الحراك

((( نفس المرجع ،ص.340
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االجتماع��ي أول أش��كال االنتق��ال م��ن الريف إل��ى المدينة ،وق��د تم هذا
الح��راك يف الغالب م��ن خالل التعليم ،حيث انتقل م��ن خالله أبناء الريف

إل��ى المدين��ة للتعليم ثم العم��ل يف البيروقراطية الحكومي��ة ،المتمركزة يف
المدن باألس��اس بعد التخرج .وم��ن ثم فقد انفصلوا ع��ن العائلة الممتدة

يف الريف ،وساعدوا يف تفكيك بنيتها ،إضافة إلى تشكيل أسر نووية تسكن

يف المدينة.

وتتش��كل اآللية الثانية من خالل الهج��رة الداخلية وهي الهجرة التي

اندفعت من الريف أو البادية إلى المدينة ،بس��بب ضيق الرزق يف الريف أو

البادي��ة ،ووجود بعض فرص عمل يف المدينة .بحيث س��اعدت هذه اآللية
بدورها يف تفكيك العائلة الممتدة يف الريف ،بسبب انفصال األسرة النووية

للمهاج��ر عنها ،ثم س��كنى المدين��ة بحيث أصبحت هي النمط الس��ائد يف
السياق الحضري.

وقد ش��كلت الهجرة المؤقت��ة إلى مجتمعات الخلي��ج إحدى آليات

تفكيك العائلة الممت��دة يف الريف العربي ،وذلك يرجع إلى ارتفاع الدخل

نتيج��ة العم��ل يف مجتمع��ات الخلي��ج((( .بحي��ث أدى ارتف��اع المس��توى
االقتص��ادي للمهاجر ،واطالعه عل��ى مجتمعات جديدة ،إل��ى تبنِّيه ثقافة
فردية تسهم يف تفكيك عائلته الممتدة ،ومن ثم نجده إذا عاد إلى قريته فإنه

يقود يف الغالب نوعية حياة منفصلة يف إطار أس��رة نووية باألس��اس وهكذا
((( نفس المرجع ،ص.347
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ت��ؤدي هذه اآلليات الثالث إلى دعم وجود األس��رة النووية يف المدينة إلى
جانب انتشارها يف الريف.

ويش��كل الش��ره أو النهم االس��تهالكي أحد العوامل التي دفعت إلى

اهنيار العائلة الممتدة يف الريف ،أو س��يطرة نمط األس��رة النووية يف المدينة
والري��ف على الس��واء ،وقد تأجج هذا الش��ره االس��تهالكي بفعل ظروف

كثي��رة .أولها االتصال المكثف للري��ف بالمدينة ،وهو االتصال الذي أدى
إلى انتشار قيم وعناصر الثقافة االستهالكية يف الريف والبادية ،مادية كانت

أم معنوية .وقد ساعدت وسائل االتصال والمواصالت الحديثة إلى سرعة
انتش��ار هذه القيم ،وهو االنتش��ار الذي تسارع يف الفرتة األخيرة بفعل ثورة
الفضائي��ات واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات .وهي الثورة التي أدت إلى
تدفق القيم الخارجية إلى س��احة الس��ياقات التقليدي��ة يف مجتمعاتنا ،حتى

تآكل��ت بنيتها وظهرت عل��ى س��احتها منظومات قيمية عدي��دة ،أصبحت

مؤش��را عل��ى وجود حالة األنوم��ي أو اهنيار المعايي��ر .بحيث أدى ضعف
ً
الثقاف��ة التقليدي��ة إل��ى حدوث ش��روخ وتش��ققات يف بنية بقاي��ا العائالت

الممت��دة؛ ألن غالبي��ة القي��م الحديث��ة تؤك��د بطبيعته��ا على نمط األس��رة
النووية ،لذلك نجد أن نس��بة العائالت الممتدة تراجعت يف عالمنا العربي
وهي مستمرة يف الرتاجع(((.

((( س��هير لطفي وآخرون ،األس��رة المعيش��ية واإلنفاق االجتماعي ،الواقع والتطلعات ،دراس��ة
مسحية بالعينة ،منش��ورات المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،باالشرتاك مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي بالقاهرة ،2007 ،ص.47
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باإلضاف��ة إلى ذلك فقد أدى تغلغ��ل الثقافة الحديثة إلى تآكل الطابع

الجماعي للمجتمعات التقليدية ،وهي المجتمعات التي كانت تؤكد على
الجيرة والقرابة التي تشكل مرجعية لسلوك الفرد وتفاعالته .ونتيجة لذلك

ب��رزت الفردية على حس��اب التكوين��ات الجماعية ،وب��دأت قيم اإلنجاز

تش��كل المعيار الذي يحدد مكانة الفرد ودوره وقيمه بدال من قيم العزوة.
وبدأ المجتمع -بخاصة سياقاته التقليدية -يخضع إلعادة ترتيب وتنظيم،
فبع��د أن كان المجتم��ع مرت ًب��ا على أس��اس الوح��دات القرابي��ة والعائلية

المتجاورة؛ وجدنا المجتمع يتفكك لتنتشر الفردية يف سياقه ،ويعاد ترتيب

هؤالء األفراد على أس��س طبقية ،حيث يبدأ بناء المجتمع يف التش��كل من
ع��دة طبقات ،الطبقة العليا والوس��طى والدنيا .وبطبيع��ة الحال فما دامت

الفردية والقيم الفردية هي الس��ائدة فإن األس��رة النووي��ة تصبح هي النمط
األسري الس��ائد ،وتصبح أسرة الطبقة الوس��طى واألخالق التي تطورها،

ه��ي المعي��ار الذي تقاس على أساس��ه األوض��اع األخالقية واألس��رية يف
الطبقات االجتماعية األخرى.

وتش��كل عملي��ة التحديث يف عمومه��ا أحد العوامل األساس��ية التي

س��اعدت على اهني��ار الثقافة التقليدي��ة ،وكل التكوين��ات االجتماعية التي

تس��تظل هبا .ونحن إذا تأملنا أوضاع المجتمعات العربية؛ فسوف نجد أهنا
قد اندفعت إلى عملية التحديث بعد حصولها على االس��تقالل ،من خالل

سياسات تنموية متتابعة ،أصاهبا النجاح حينًا ،وواجهت الفشل حينًا آخر.
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حيث نجحت هذه السياس��ات التنموية يف نش��ر مظلة الخدمات األساسية
كالصحة والتعليم والمواصالت يف س��احة المجتمع��ات التقليدية .إضافة

إل��ى تأس��يس البيروقراطية التي تعمل وف��ق منظومات قيمي��ة تختلف عن
قي��م الثقافة التقليديةُ .يض��اف إلى ذلك بداية تغلغل التنظيمات السياس��ية
للدولة يف المجتمعات المحلية التقليدية ،وهي التنظيمات التي تعمل وفق

ثقافة فردية باألس��اس .يضاف إلى ذلك تأس��يس قطاع��ات إنتاجية جديدة
كالصناع��ة والتجارة والخدمات ،وهي القطاع��ات التي توجد وحداهتا يف
(((
كثيرا من أعضاء
الحضر والريف والبادية على الس��واء  .األمر الذي دفع ً

العائ�لات الممت��دة التقليدية إل��ى االلتحاق هب��ذه القطاع��ات االقتصادية

الحديث��ة ،وبتنظيمات البيروقراطية السياس��ية واإلداري��ة ،األمر الذي أدى

يف النهاي��ة إلى تآكل وجود العائلة الممتدة ،وكذلك تحلل الثقافة التقليدية
التي كانت تنظم تفاعلها وتضفي على وجودها نو ًعا من الشرعية.

.2العائلة المركبة:

ُتش��كل العائل��ة المركبة النمط اآلخر غير الش��ائع أو المنتش��ر .وتعد

العائل��ة المركب��ة ه��ي ذات العائل��ة الممتدة وإن غ��اب أح��د أبعادها .وإذا
كانت العائلة الممتدة تعيش يف ظل وجود الجد والجدة ،يف مسكن واحد،

((( عل��ي ليلة« ،التح��والت االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المص��ري ،تحليل بنائي تاريخي
«يف» علي ليلة ،محمود عودة ،تاريخ مصر االجتماعي ،التعليم المفتوح ،كلية اآلداب جامعة عين
شمس ،2001 ،ص.285
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ٍ
بعض أو أكثر
ذات اقتص��اد واحد من حي��ث الدخل واإلنفاق .فإن غي��اب

من ه��ذه األبعاد يحول العائل��ة الممتدة إلى عائلة مركب��ة ،أو باألصح إلى

مجموعة من األس��ر النووي��ة المتجاورة إلى جانب بعضه��ا البعض ،حتى
وإن أقامت يف ذات المس��كن ،ويف هذه الحالة ،فإننا نجد أن كل أسرة ذات

معيشة منفصلة.

وق��د تأخ��ذ العائل��ة المركبة ش��كلاً آخ��ر يتحق��ق حينما يبق��ى الجد

والج��دة ،غي��ر أن أبناءهم المباش��رين ينفصل��ون عنهم ،حي��ث يتزوج كل

منهم ويعيش بعيدً ا عن العائلة الممتدة ،بعيدً ا عن مسكن األسرة((( .ويقود
كل ابن مع أس��رته «النواة» حياة مستقلة عن األس��ر األخرى ،أو أن العائلة

الممتدة تفقد تجانس��ها المهني ،ومن ثم تتنوع مهن األبناء الذين يش��كلون
هذه األسر وينفصلون تدريج ًّيا عن بعضهم البعض .فمثلاً إذا كانت العائلة

الممت��دة اقتصادها له طبيعته الزراعية ،فإنه إذا عمل األبناء يف مهن مختلفة
وكون كل منهم حياة أسرية مستقلة بعد زواجه ،فإننا نكون يف
غير الزراعةَّ ،
هذه الحالة بإزاء عائلة مركبة من مجموعة من األسر النووية(((.

من هذه الظروف فإن قوى العولمة المس��يطرة عل��ى النظام العالمي

تعم��ل باتجاه تأس��يس ثقافة عالمية متجانس��ة ،عل��ى قاع��دة الديمقراطية
وحق��وق اإلنس��ان ،حي��ث تعمل ه��ذه القوى على نش��ر منظوم��ات القيم

((( نفس المرجع ،ص.287
((( نفس المرجع ،ص.288
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المرتبط��ة هب��ذه الش��عارات يف المجتمع��ات القومية ،لتهبط إلى س��احات
المجتمع��ات المحلية واألس��ر ،فتعمل على تفكيك األس��ر م��ن الداخل،
خاص��ة أن الذكور أو األزواج يف األس��ر النووي��ة بالمجتمعات التقليدية ما

زال��وا يتفاعل��ون وفق منظومات قي��م الثقافة التقليدية .بينم��ا قوى العولمة
تض��خ قيم الثقاف��ة الديمقراطية على س��احة المرأة ،بحيث تؤس��س بذلك
تناقض��ا داخل منظوم��ات القيم المنظمة للتفاعل داخل األس��رة،
تباينً��ا أو ً

وه��و التفاع��ل الذي بدأ يأخ��ذ طاب ًعا صراع ًّي��ا .تأكيدً ا لذل��ك فإننا نالحظ
ظاهرتين أساس��يتين برزتا يف الفرتة األخيرة على س��احة األس��رة ،الظاهرة
األولى انخفاض قيمة األس��رة يف نظر الش��باب ،وه��و األمر الذي أدى إلى
عزوف الش��باب عن ال��زواج((( ،والذي أدى إلى بروز ظاهرة العنوس��ة يف
جان��ب اإلناث ،مؤش��ر ذلك أن معدالت تش��كل األس��ر الجديدة تباطأت

إلى حد كبير .بينما تش��ير الظاهرة الثانية إلى ارتفاع معدالت الطالق على

صعي��د األس��رة العربية ،بحيث يرجع ذلك كله إل��ى انفجار الصراع الثقايف

على ساحة األسرة العربية.

ويتمث��ل الظرف الثاين الذي أثر على األس��رة النووية يف ثورة اإلعالم

دورا أساس�� ًّيا يف تفكيك
وتكنولوجي��ا المعلومات ،حيث لعب هذا العامل ً
حي��اة األس��رة النووية من جوان��ب عديدة .فمن ناحية نج��د أن اإلعالم قد

((( علي ليلة ،الشباب العربي ،تأمالت يف ظواهر اإلحياء الديني والعنف ،دار المعارف،1995 ،
ص.63
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ونظرا
اس��تولى على التنش��ئة االجتماعية ،التي كانت تنفرد بأدائها األسرةً ،
ألن اإلع�لام والفضائيات وتكنولوجيا المعلوم��ات تعمل وفق منظومات

قي��م غريبة عن ثقافة المجتمع ،فإن أداء هذه اآلليات يمكن أن يضر بطبيعة
التنش��ئة االجتماعي��ة ،الت��ي تريدها األس��رة والمجتمع ،وي��ؤدي ذلك إلى
اإلض��رار الذي يؤثر س��لب ًّيا عل��ى هوية الطف��ل بعد أن يك�بر ،كما يضعف

انتم��اؤه لمجتمع��ه وارتباطه ب��ه .باإلضافة إلى ذلك فإنن��ا نجد أن اإلعالم

وتكنولوجي��ا المعلوم��ات تضخ صور الجنس وأفالمه م��ن مواقع عديدة،
وهي الصور التي تؤدي إلى اتس��اع مس��احة الغريزة يف حياة األسرة ،فتدفع

الش��باب إلى الوقوع يف كثير من الممارس��ات الجنسية المنحرفة((( .إضافة

إلى نش��ر الخيانة على ساحة الحياة األسرية من خالل محادثات اإلنرتنت
ت��ارة ،أو ب��روز نم��اذج منحرف��ة يمك��ن أن تس��تهوي بعض أفراد األس��رة

تارة أخرى.

يضاف إلى ذلك أن اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات نشرت يف الفضاء

األسري حالة من صمت التفاعل االجتماعي أو انخفاض مستوياته ،يتضح

برنامجا تليفزيون ًّيا ،وهو أمر
ذلك يف أن األسرة إذا جلست لتشاهد جماع ًّيا
ً

ن��ادر ،ف��إن التفاعل ال يكون جماع ًّي��ا ،ولكنه يكون تفاعلاً رأس�� ًّيا ،أي بين
((( صبح��ي مجاه��د ،قل��وب جريح��ة تح��ت ضغ��ط ن��داء الحري��ة واالنفت��اح ودور الم��رأة يف
المجتم��ع ،العالق��ات المنحرف��ة بي��ن الجنس��ين ،ظاه��رة هت��دد مجتمعاتن��ا يف .2005/3/7
www.Islamonline.net
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كل ف��رد وما يقدمه الجهاز التليفزي��وين من مضامين إعالمية ،بحيث ينعدم

التفاعل األفقي بين أفراد األسرة وبعضهم البعض.

يضاف إلى ذلك أن أس��رة الطبقة المتوس��طة اآلن ،عملت باتجاه أن

يكون لكل فرد يف األس��رة مش��اهدته المنعزلة ،حيث يكون لكل ش��خص

حاس��به اآللي الخاص ،األمر الذي يفرض أن تصبح العزلة األسرية نوعية
حياة ،وهو األمر الذي يجعل التفاعل األسري ليس كثي ًفا وليس سمي ًكا(((.
ومن ثم تصبح األسرة ضعيفة وهشة ،تنهار يف مواجهة أي هتديد يطرأ عليها
م��ن خارجها أو م��ن داخلها ،فليس هن��اك تلك االرتباط��ات أو العالقات

القوية التي تعوق أي شخص من تبني قرار سلبي منفرد.

دورا أساس�� ًّيا يف
باإلضاف��ة إلى ذلك فقد لعبت االتجاهات النس��وية ً

إضعاف األس��رة النووية ،وش��ق عصا تكامل وحدهتا الداخلية .وإذا كانت
األديان جمي ًعا قد أكدت على عملية الخلق المتباين لكل من الذكر واألنثى،
حيث خلق اهلل يف كل من جس��د الرجل والمرأة تأهيلاً واستعدا ًدا لوظائف
معينة دون أخرى .فالرجل بحكم تكوينه البيولوجي والنفسي مؤهل للقيام

بوظائف ومهام معينة ،كما أن المرأة بحكم تكوينها مؤهلة للقيام بوظائف
ومهام أخرى .وأن هذا االختالف ال يؤدي إلى تمايز جنس على اآلخر ،بل

إلى تكاملهما معا حتى يس��تمر النوع اإلنس��اين ،ذلك ينفصل بطبيعة الحال
ع��ن خضوع أحدهما لآلخر الذي يقوم باس��تغالله ،فه��ذه الحالة تعرب عن

((( أنتوين جدنز ،مرجع سابق ،ص.35
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ش��ر اجتماعي ،بل األدعى أن يؤدي اختالفهما إلى التكامل الذي يتجس��د
يف وحدة األسرة.

وهي الحقائق التي أكدت عليها كثير من الدراسات التي تناولت كال

من الرجل والمرأة ،وطبيعة العالقة بينهما.

وبناء على ذلك فبدلاً من تأكيد االتجاهات النسوية على التباين الذي

ي��ؤدي إلى التكامل على قاعدة المس��اواة ،أكدت على المس��اواة المطلقة

بغض النظر عن التباين ،وهو األمر الذي ترفضه بعض الدراس��ات ،والذي
ق��د ُيس��لِم إلى التناقض ،بحيث نس��تطيع القول بأن ه��ذه األفكار قد لعبت
دورا أساس�� ًّيا وأش��اعت الفوضى يف بناء األس��رة ،بخاص��ة يف الحضارات
ً
األخ��رى الت��ي لم تعت��د مثل ه��ذه التصورات الت��ي رضيت هب��ا الحضارة

الغربية والتنظير الغربي(((.

دورا محور ًّيا يف تفكيك األس��رة النووية
وم��ن الظ��روف التي لعب��ت ً

غي��اب منظومة القيم الت��ي تلقى اتفا ًقا م��ن قبل أعضائه��ا ،باعتبارها القيم
التي توجه التفاعل األس��ري ،أو تتحقق بالنظر إليها التنشئة االجتماعية .يف

ه��ذا اإلطار نالحظ ارتباكًا وحيرة بين األبوي��ن حول طبيعة القيم الواجب

اتباعه��ا يف تربي��ة األبن��اء .ويف هذا الصدد نج��د أن اآلب��اء يواجهون درجة
عالي��ة من التوتر ،حينما يس��محون بقدر كبير م��ن الحرية لألبناء ،أو حينما

يش��جعوهنم على درجة عالية من االس��تقالل ،ويعترب االختالف يف السياق
((( نفس المرجع ،ص.359
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ال��ذي ربي في��ه كل من اآلب��اء واألبن��اء أحد المص��ادر األساس��ية للتوتر.

كثيرا من اآلباء الذين ينتمون إلى الطبقة الوس��طى
باإلضافة إلى ذلك نجد ً

لديه��م التزامهم العاطفي واألخالقي بالقضاي��ا التقليدية ،التي تؤكد عليها
الثقافة التقليدية لهذه الطبقة ،كالنظافة والطاعة والس��يطرة على المش��اعر،

وغي��ر ذل��ك من الفضائ��ل .ونتيجة لذلك نج��د أن اآلباء يتس��قون تما ًما يف
قناعاهتم وممارس��اهتم بالنظر إلى الس��ياق األخالقي الذي ينطلقون منه أو

يطلبون��ه ،ومن ث��م فهم قد يعاقبون األبناء بس��بب أي انحراف عن القواعد
التي وضعوها((( .غير أهنم بسبب بعض النزعات التحديثية أو التحررية؛ قد

ال يعاقبوهنم على وقوع هذه االنحرافات .مثل هذه التنش��ئة غير المس��تقرة
الموجهة للتفاعل
قد تضر بالتماسك األس��ري وتضعف المنظومة القيمية
ِّ

داخ��ل األس��رة ،بحيث يمكن أن يش��كل ذل��ك مقدمة لتفج��ر الصراعات
المتنوعة داخل األسرة ،وبخاصة الصراع الجيلي.

وم��ن الطبيعي أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة إلى اهنيار األس��رة

النووية ،وهو االهنيار الذي نالحظ مؤش��راته يف مختلف الحضارات .غير

أن الحض��ارات تختلف عن بعضها البع��ض يف امتالك النموذج األخالقي

ال��ذي ق��د يوقف اهني��ار األس��رة النووية .ففي إط��ار الحضارة اإلس�لامية
مثال ،يح��دث التفاف حول نموذجها األخالق��ي ،بابتكار زيجات تختلف

م��ع جوهر الش��رع وإن لم تعان��ده ظاهر ًّي��ا ،يف إطار ذلك ظهرت أش��كال

((( علي ليلة ،التحوالت االجتماعية االقتصادية للريف المصري ،مرجع سابق ،ص.289
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من الزواج العريف الفاقد للش��رعية .كما نش��أت ظواهر جديدة ذات طبيعة
انحرافي��ه أو على األقل غير متفق عليها تتعلق باألس��رة ،تناولتها الصحف
بشيء من التخوف والقلق على المصير .من ذلك ما جاء يف مجلة «اليمامة

الس��عودية» عما أس��مته زواج م��ع وقف التنفي��ذ أو زواج البع��د ،إذ يعمل
األزواج والزوج��ات يف مناطق مختلفة بعيدي��ن عن بعضهم البعض ،ومن

ثم يصع��ب االتصال بينهم��ا ،كأن تعمل الزوجة مدرس��ة يف إحدى المدن
الخليجي��ة بمنطق��ة تختلف ع��ن المنطقة التي يعمل ال��زوج يف أحد مدهنا،

وم��ن ثم يصبح االتص��ال بينهما بعيدً ا وصع ًب��ا((( .باإلضافة إلى ذلك يكثر
الحديث يف وس��ائل اإلع�لام بمجتمعات الخليج ،عن ما يس��مى بالزواج

المس��ياري أو زواج المس��يار ،وه��و كم��ا وصفته «صحيفة الحي��اة» زواج
ِ
��ر ًّيا فيزور
ُيعق��د عل��ى يد مأذون وش��هود وكفي��ل للزوجة ،ولكن��ه يظل س ِّ
��ر َّية يف أوقات فراغه من دون عل��م زوجته األولى .وقد
الس ِّ
ال��زوج زوجته ِّ
انتش��ر زواج المسيار بشكل ملحوظ يف السنوات األخيرة ،فال يلتزم الزوج

بأي مس��ؤوليات تجاه الزوجة الثانية ،وال يقيم معها وال يوفر لها مس��كنًا.
وق��د س��مي المس��يار حيث يس��ير الرجل إل��ى زوجت��ه يف النه��ار ،ويكون

اللي��ل لزوجت��ه األولى ،وق��د وقعت عديد م��ن الزيجات يف هذا الس��ياق.
باإلضافة إلى ذلك يوجد الزواج العريف الذي بدأ ينتش��ر ويظل س��را يفتقد

اإلشهار والعلنية.

((( نفس المرجع ،ص.291
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وق��د أخذ اهنيار األس��رة النووية يف الحضارة الغربية أش��كالاً متنوعة

ذات طبيع��ة انحرافي��ة لغياب النم��وذج األخالقي الضاب��ط والموجه ،فقد

ظهرت األس��رة بالتعايش ،وهي األس��رة التي يعيش فيها اثنان مع بعضهما
يف مس��كن واحد ،وق��د ينجبان أطفالاً  ،وقد يعقدان الق��ران بعد ذلك أو ال

يعقدانه .وتظل حياة الشخصين الذكر واألنثى بدون عقد زواج أسرة هشة،
تنهار إذا رغب أح��د الطرفين يف ذلك ،فليس هناك التزامات قانونية مرتتبة

عل��ى هذا االهنيار((( .وقد تتش��كل األس��ر المختلط��ة أو المتداخلة ،وهي
األس��رة التي تتشكل من الرجل والمرأة ،سواء ربط بينهما عقد قران أم ال،

وكل له أوالد من زواج أو معايشة سابقة .حيث يعيش هؤالء جمي ًعا بدون
عقد زواج ،وتحت س��قف واحد ،فاألوالد ليس��وا إخوة بعضهم ،والمرأة
يف األس��رة ليس��ت ُأ ًّما لبعضهم ،كما أن الرجل ليس أ ًبا لبعضهم كذلك .يف

نطاق ذلك يعيش الجميع يف مس��كن واحد ،عالقاته ليس��ت أولية ،ولكنها
أقرب ما تكون إلى العالقات الثانوية التي تفتقد الدفء األسري .باإلضافة
إلى ذلك فقد يظهر على ساحة األسرة ما يسمى بزواج الشبيه ،حيث يتزوج
رجل برجل فيصبح الزواج لوا ًطا ،أو امرأة بامرأة فيصبح الزواج سحا ًقا(((.
وهي أش��كال من الزواج هتبط باإلنس��ان إلى ما دون المس��توى الحيواين،

بحيث تعرب هذه األشكال األسرية جمي ًعا عن حالة من الفوضى األخالقية
واالجتماعية التي انتشرت على ساحة الحياة األسرية أو العائلية.

((( نفس المرجع ،ص.292
((( نفس المرجع ،ص.294
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 .3العائلة النووية:
تعد األس��رة النواة أبسط وأصغر أش��كال التجمعات العائلية ،وتنشأ

بالزواج الش��رعي وتكتمل باإلنجاب ،حيث تتكون من الزوجين وأبنائهما

الصغار غير المتزوجين ،ويعيش جميع أفراد األسرة النواة يف مسكن واحد
ومعيشة مشرتكة .ويف العادة حينما ُيطلق لفظ األسرة ينصرف الذهن إليها.
وه��ي تتكون من جيلين فقط اآلباء (األب واألم) وجيل األبناء ،ويف العادة

ه��ي أس��رة صغيرة مقارنة بالتكوين��ات العائلية األخ��رى ،يضاف إلى ذلك
أهن��ا محدودة يف وظائفها األساس��ية ،خاصة أن غالبي��ة وظائفها نقلت منها

إل��ى نظم اجتماعية أخرى .يضاف إلى ذل��ك أن منظومات القيم الموجهة
للتفاعل االجتماعي داخل األس��رة النووية ليس��ت ب��ذات الكثافة والقوة،

بحي��ث نج��د أن التنش��ئة االجتماعي��ة الت��ي تت��م يف إطارها هش��ة وضعيفة
مقارن��ة بالعائلة الممت��دة ،ويمكن القول بأن األس��ر النووي��ة ظهرت على

أنقاض اهنيار العائلة الممتدة ،وهو االهنيار الذي تم بفاعلية عوامل عديدة

دفعت إلى ظهور األس��رة النووية .يف هذا اإلطار ،فإن ظهور األسر النووية
بروزا بعد ظه��ور العائلة المركبة كمرحلة وس��يطة بين العائلة
أصب��ح أكثر ً
الممتدة واألس��رة النووية .وقد ظهرت العائلة المركبة ثم األس��رة النووية

تبق ثابتة بل خضعت لتغيرات وتحوالت أدت إلى
ألن العائل��ة الممتدة لم َ
تآكل وجوده��ا على الصعيد العربي ،وذلك بفع��ل التحوالت االجتماعية
واالقتصادي��ة والثقافية ،حيث وقعت تغي��رات يف مجاالت التعليم وظهور
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المدن واتس��اع نطاق التصنيع ،إضافة إلى تبلور الطبقة الوس��طى وانتش��ار
القيم الفردية على ساحتها ،وهي القيم التي تؤكد على أهمية الفرد يف مقابل

ضعف التأكيد على أهمية العائلة .استنا ًدا إلى ذلك تظهر بعض الدراسات
الميداني��ة أن العائل��ة النووية أصبحت هي الغالبة فع�ًل�اً  ،يف كثير من المدن

العربية ،باإلضافة إلى وجودها البارز يف الريف.

وقد اتضح من إحدى الدراس��ات التي أجريت يف أواخر الس��تينيات

أن غالبي��ة الزوج��ات اللوايت تزوجن يف ذلك العقد لم يس��كن أبدا مع أهل
الزوج ،يف بيروت بنس��بة  ،%75وعمان بنس��بة  ،%70ودمشق بنسبة ،%59
وطرابل��س لبن��ان بنس��بة  ،%52وقرية ب��وارج يف لبنان بنس��بة  ،%67وقرية

أرط��اس يف فلس��طين بنس��بة  .%46يض��اف إل��ى ذلك أن نس��بة غي��ر قليلة
من العائالت الناش��ئة س��كنت لفرتة محدودة مع أهل الزوج ،ثم أسس��ت

مس��اكنها الخاصة هبا بع��د ذلك .بي��د أن تأمل هذه التغيرات يش��ير إلى أن
هن��اك عوامل عدي��دة بعضها داخل��ي واآلخر خارجي هي المس��ؤولة عن
وقوع هذه التغيرات.

وقد تتحول األس��رة النواة إل��ى حالتين ،األولى إيجابي��ة حينما تمتد

األس��رة النواة وتتس��ع بزواج األبناء ،فتتحول من أسرة نواة إلى أسرة كبيرة
وممت��دة حينم��ا يولد هبا أحف��اد .وقد تتط��ور يف االتجاه الس��لبي حينما ال

ينجب زوجي األس��رة النواة ،أو حينما يغيب أحد األضالع الثالثة لألسرة
النواة كأن يغيب األب أو األم أو األبناء عن حياة األسرة فتتحول إلى أسرة
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ناقصة((( .ويف العادة نجد أن األسرة النواة إما تتكون من جيلين ،جيل اآلباء
وجي��ل األبناء ،أو من جيل واح��د كالزوجين بدون أبن��اء .ويف العادة نجد
أن مودة هذه األس��رة محدودة من حيث تنش��ئة األبناء ،حيث يتضاءل عدد

القائمي��ن بعملية التنش��ئة ،إضافة إلى أن غالبية وظائف هذه األس��رة نقلت
إل��ى نظم اجتماعية أخرى بما يف ذلك التنش��ئة االجتماعية ،التي س��يطرت

عليها المؤسسة التعليمية ومؤسسة اإلعالم(((.

وإذا كان��ت األس��رة النووي��ة هي النمط الذي اس��تقرت علي��ه غالبية

الحض��ارات يف ه��ذا العالم ،ف��إن هذا النم��وذج قد تلون بطبيع��ة الثقافات

الت��ي وجد فيه��ا .ويف هذا اإلطار فإنن��ا نجد نموذجين من األس��رة النووية

على الصعي��د العالمي ،النموذج القائم يف الحضارة الغربية ،وهو النموذج
الديمقراطي حيث نجد أن التفاعل األس��ري بش��أن مختلف القضايا يأخذ
الطاب��ع التش��اوري ،س��واء بين ال��زوج والزوج��ة أو بين ال��زوج والزوجة
واألوالد ،وذلك يرجع إلى أن األسرة لم تعد تقوم بعملية التنشئة االجتماعية
وحده��ا ،وإنم��ا نجد أن أجه��زة الدولة األخرى تش��اركها يف هذه العملية،

ناهي��ك عن أن مؤسس��ات المجتم��ع األخرى ،قد اس��تولت على مختلف
الوظائف الباقية لألس��رة النووية ،بحيث ش��غلت األسرة مكانة هامشية(((.

((( نفس المرجع ،ص.294
((( هشام شرابي ،مرجع سابق ،ص.48 -47
((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.351
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يف مقابل ذلك فإننا نجد األس��رة النووية يف المجتمعات التقليدية ،ما زالت

تحتف��ظ يف الغالب بالت��درج الذي تفرضه الثقاف��ة التقليدية ،والذي يذهب
إلى أن الزوج هو المسؤول عن التفاعل مع العالم الخارجي ،بينما الزوجة

هي المس��ؤولة عن التفاعل يف الس��احة الداخلية لألس��رة ،حتى ولو كانت

تعمل .وذلك باعتبار أن االس��تعدادات الطبيعي��ة لكل من الرجل والمرأة،
تتالءم ومختلف العمليات األس��رية الالزمة الستمرار حياة األسرة ،بما يف

ذلك التنش��ئة االجتماعية .ارتبا ًطا بذلك فإن هن��اك مجموعة من الظروف

التي تعمل باتجاه تفكيك األسرة النووية ذاهتا.

 .4العائلة الناقصة:
األسرة الناقصة هي عبارة عن أسرة «نواة» غير أنه قد غاب عنها أحد

مكوناهتا األساس��ية ،باعتبار أن األسرة «النواة» تتكون من الزوج والزوجة
واألوالد .وه��و م��ا يعني أن غي��اب أي مكون من ه��ذه المكونات يجعلها

أس��رة ناقص��ة ،كأن يغي��ب ال��زوج أو الزوجة عن األس��رة بس��بب الطالق
أو الوف��اة أو أن تعجز األس��رة ع��ن اإلنجاب ،ويكون ذلك س��بب طبيعتها

الناقصة ،ويف الغالب نجد أن األس��رة الناقصة تعيش عادة وض ًعا مش��كلاً ،

فإذا غاب الزوج بالوفاة أو الطالق ،فإن الزوجة تصبح هي المس��ؤولة عن

تربي��ة ورعاية أبنائه��ا ،وذلك يفرض عليها مس��ؤوليات عديدة .وإذا كانت
ظروفها االقتصادية صعبة فإن األم واألبناء يعانون عادة من هذه الظروف.
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أم��ا إذا كان األب يعيش مع أبنائه فقط وتغي��ب الزوجة بالطالق أو الوفاة،
فإن ذلك يش��كل صعوبة بالنس��بة لألب يف تربيته لألبناء .ف��إذا تزوج ومعه

أوالده ،ف��إن هذا ال��زواج الجديد لألب يكون له يف الغالب تأثيره الس��لبي
كثيرا من اآلثار السلبية.
على األبناء .لذلك فإن وجود العائلة الناقصة ينتج ً
وال تعاين األسرة الناقصة من غياب أحد مكوناهتا فقط ،ولكنها تعاين

كذلك من نقص قدراهتا المختلفة ،فهي ناقصة من حيث قدراهتا االقتصادية،
ففي المتوس��ط العام نجد أن األسرة الناقصة تكون عادة قدراهتا محدودة،

خاص��ة إذا كان��ت األم ه��ي التي تعول أوالدها ،س��واء بعد وف��اة الزوج أو
بع��د الطالق .يضاف إل��ى ذلك أن قدراهتا على التنش��ئة االجتماعية تكون
محدودة كذل��ك ،فاألب وحده ،واألم وحدها ال تك��ون قادرة على رعاية

األبناء ،أو العمل على تنش��ئتهم تنش��ئة اجتماعية س��ليمة .يضاف إلى ذلك
أن��ه إذا تزوج أحد األبوين ومعه األطفال فإن الزوج أو الزوجة الجديدة ال

تك��ون لديها يف الغال��ب ذات العواطف اإليجابية نح��و األبناء .وقد أثبتت
دراس��ات كثيرة أن األب أو األم الغريبة ع��ن األطفال تكون يف العادة ذات

توجهات سلبية نحو األطفال((( .وهي األوضاع التي تدفع األسرة الناقصة
يف الغرب إلى التخلي عن األطفال للدولة أو لدور الرتبية أو لألسر البديلة،
ويف مجتمعاتنا فإن األس��رة الناقصة تكون يف الغالب أحد مصادر األطفال
أو األحداث المنحرفين.

((( علي ليلة ،التحوالت االجتماعية االقتصادية للريف المصري ،مرجع سابق ص.293
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 .5بعض مشكالت العائلة واألسرة:
ال ش��ك أن التحول بين األنماط العائلية واألس��رية المختلفة يش��هد

ظهور مجموعة من المش��كالت الت��ي ترتبط بظروف التحول من نمط إلى
آخر ،أو ترتبط بانتشار نمط من هذه األنماط .ونعرض يف هذه الفقرة لبعض

المش��كالت الت��ي بدأت تظهر على س��احة الحياة األس��رية يف مجتمعاتنا،
وذلك لالسرتش��اد هبا يف تأمل مش��كالت أخرى لنعمل تفكيرنا يف البحث

عن حلول لها ،وهو ما نعرض له فيما يلي:
أ .مشكلة كبار السن:

تخض��ع العائلة الممتدة اآلن لحالة من التحول باتجاه العائلة النووية

أو المركب��ة ،خاصة إذا حدث ذلك والجد والجدة ما زاال على قيد الحياة،

حي��ث يتحقق ذلك إذا تحركت األس��ر النووية بعيدً ا عن األس��رة الممتدة،
أو انتقلت أس��ر العائلة المركبة إلى مناط��ق بعيدة عن بعضها مع االحتفاظ

بالعالقات القرابية ،وبقاء الجد والجدة اللذين ينتمي إليهما أرباب األس��ر
النووي��ة ،التي أصبحت تش��كل بناء األس��رة المركبة .يف ه��ذه الحالة نجد

أن الج��د والجدة يعيش��ون يف عزلة ع��ن األبناء الذين تزوج��وا وانتقلوا مع

أسرهم ،األمر الذي يفرض عليهم الحياة يف ظل حالة من اإلهمال الخالي
من الرب الذي يطالب به اإلس�لام األبناء نحو آبائهم((( .ذلك يعني التحول

((( علي ليلة ،الشباب العربي ،تأمالت يف ظواهر اإلحياء الديني والعنف ،مرجع سابق ،ص.77
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م��ن العائل��ة الممتدة إل��ى األس��رة النووية ،ويش��هد انخف��اض مكانة كبار
الس��ن بالعائلة ،وذلك باعتبار أن تدرج العائلة الممتدة أصبح ًّ
هش��ا ،أو أهنا
تش��رذمت إلى أس��ر نووية صغيرة ،بحيث يجد كبار السن أنفسهم يعيشون
منضمين أو هامش��يين إلى إحدى األس��ر النووية التي انش��قت عن العائلة

الممتدة ،ويعتمدون عليها ،ومن ثم تتقلص أدوارهم ،يف مقابل بروز أدوار
ومكانات األب واألم يف األسرة النووية على مكانة الجد والجدة .ويصبح
الرتاث والثقافة التقليدية التي بداخلهم ،والتي كانت تشكل إحدى شرعية

لمكانته��م العالية ،مهج��ورة ،ألن الثقاف��ة الحديثة التي حل��ت محلها ،لم
ينش��ؤوا عليها -أي األج��داد والجدات ،-ومن ثم فه��م ال يتفاعلون وفق

قي��م ه��ذه الثقاف��ة ،ويمك��ن القول ب��أن تراجع مكان��ة كبار الس��ن وتقلص
أدوارهم إنما يكون نتيجة لرتاجع قيم ومعايير الثقافة التقليدية .وإذا كانت
الس��ياقات الريفية تعمل عل��ى تقليص مكاناهتم وأدوارهم بصورة نس��بية،

فإنن��ا نجد أن الثقافة الحضرية تكون أكثر قس��وة معهم ،حينما تنتزعهم بال
رحم��ة كبقايا بش��رية من أبنية األس��ر النووية ،و ُتودعهم يف دور المس��نين،
يعيشون يف إطارها يف نوع من الربودة العاطفية ،بعيدً ا عن أبنائهم ،وتختفي
لديهم عواطف األمل والتفاؤل ألهنم ينتظرون الموت.

ويف الس��ياقات الحضري��ة قد يودع كبار الس��ن دور المس��نين يف نوع

م��ن اإلهمال ،حتى ال يصبحوا عب ًئا على أس��رة أي من أبنائهم .قد يدفعهم
األبن��اء إلى مواجهة ه��ذا المصير ،وقد يختارونه هم بدلاً أن يدفعوا يف هذا
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رغم��ا عنهم .قد يزورهم األبناء يف البداي��ة وبصورة منضبطة ،غير
االتجاه ً

أن مواعيد الزيارة قد تتباعد تدريج ًّيا حتى ينسى األبناء أن لهم آباء طواهم
النسيان يف دور المسنين ،إلى أن يختارهم اهلل إلى جواره ،وهو ما يشير إلى

مستوى من مستويات عقوق األبناء لآلباء.

كب��ارا ،فإن حل هذه
ونظ��را ألن اآلباء ق��د تعبوا حتى أصبح أبناؤهم
ً
ً

المشكلة يمكن أن يتحقق بأسلوبين:

األسلوب األول :أن يتفق األبناء إذا كانوا على قدر من اليسر المادي

على تأجير مس��كن ألبويهم إذا لم يكن لهم مس��كن ،فإذا كان لهم مسكن،
فإن��ه من الض��روري أن يتناوب األبن��اء زيارهتم مصطحبين معهم أس��رهم

وأطفالهم ،بحيث يمكن تقس��يم أيام األس��بوع عل��ى األبناء ،وبذلك ينتقل

إليهم أحد األبناء بأس��رته وأطفاله ،يعيش��ون معهم ليوم أو يومين ،ثم يأيت
اب��ن آخر ،بحي��ث ال ُيرتك األبوان أو أحدهما يف حال��ة من العزلة ،ويظلون

دائم��ا يف ظل حياة أس��رية .حي��ث ُتقضى لهم حاجاهت��م بنوع من
يعيش��ون ً

الحب والرغبة يف إسعادهم.

أما األس��لوب الثاين :فيذهب إلى أهنم يمكن أن ُيودعوا دور المسنين

عل��ى أن يرتب األبناء زيارهت��م بصورة متتابعة للوق��وف على احتياجاهتم،

ومن ث��م تل َّبى لهم هذه االحتياج��ات طالما أن هن��اك إمكانية لذلك .ومن

الممكن أن يقضي األبوان أو أحدهما عطلة هناية األسبوع مع أحد أبنائهم،
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يف ظ��ل نوع من الرتحيب من قبل االبن وأس��رته ،بحي��ث ُيو ِّلد ذلك لديهم

مشاعر حب األبناء لهم ،وحرصهم على رعايتهم والحفاظ عليهم(((.
ب .مشكلة عدم تكافؤ طريف األرسة «النواة»:

يؤكد ديننا الحنيف على ضرورة التكافؤ ،حيث يرد ذلك يف الحديث

الشريف(( :تنكح المرأة لمالها ونسبها وجمالها ودينها ،فاظفر بذات الدين
تربت يداك))((( ،وهو ما يشير إلى أهمية التكافؤ يف مختلف هذه الجوانب.
وقد كانت ه��ذه المعايير موضع مراعاة ،حينما كان��ت العائلة الممتدة هي

النم��ط الس��ائد الذي له قوت��ه ،ومن ثم فقد كان��ت العائلة ه��ي التي تختار
أو تقب��ل زواج االب��ن أو االبن��ة ،بحيث كان��ت تراعي يف الغال��ب المعايير

المتضمن��ة يف الحديث الش��ريف .غير أنه بعد أن أصب��ح الزواج فرد ًّيا ،فإن
الطرفي��ن قد ال يراعون بعض هذه المعايير ،كعدم مراعاة التكافؤ من حيث
المس��توى العائل��ي ،أو ع��دم التكافؤ االقتص��ادي والثق��ايف ،بحيث يؤدي

غياب هذه المعايير إلى اهنيار األسرة بالطالق(((.

ولمواجهة هذه المشكلة من الضروري أن ن ِ
ُعمل آليات التكيف حتى

نح��ول ما هو س��لبي إلى إيجابي ،بحي��ث نحافظ على بقاء ه��ذه المعايير،
ِّ
((( علي ليلة ،نفس المرجع ،ص.63
((( صحيح البخاري ،كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين ،برقم ()3708
((( علي ليلة ،النظرية االجتماعية المعاصرة ،دراسة لعالقة اإلنسان بالمجتمع ،المكتبة المصرية
للطباعة والنشر والتوزيع ،2007 ،ص.243
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وبذلك ندعم أوضاع األس��رة من ناحية ،وبما ال يناقض القواعد الش��رعية

م��ن ناحية أخ��رى .فمثلاً إذا كان الزوج على قدر م��ن الغنى ،بينما الزوجة
من أسرة فقيرة ،فإنه ال ضير يف ذلك ،طالما أن الزوج هو المكلف بالقوامة
واإلنفاق .أما إذا كانت الحالة عكس ذلك ،وكانت الزوجة هي األغنى ،فإنه

ال إجبار عليها أن تنفق بعض مالها على بعض شؤون األسرة للحفاظ على
وحدهتا وتماس��كها ،فاألهم هو الحفاظ على األسرة ،ويمكن لمؤسسات

التنش��ئة االجتماعية كاألس��رة والمدرس��ة واإلعالم أن تنش��ر هذا الوعي.
باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت دراس��ات عديدة أن التباين الثقايف قد يصبح

أحد أس��باب اهنيار األسرة بالطالق أو ضعف التماسك األسري .فإذا كان
ثمة تباين يف المس��تويات الثقافية والتعليمية بين الزوجين ،كأن يكون أحد

طريف الزواج من مس��توى تعليمي أعلى واآلخر أدنى ،فإنه من الممكن أن

يعمل الطرف األدنى يف مستواه التعليمي باتجاه االرتقاء بمستواه التعليمي
حتى يقرتب من الطرف األعلى ،الذي ينبغي أن يس��اعده يف ذلك ،أو على

األقل أن يعمل على تثقيف نفس��ه بمس��اعدة الطرف اآلخ��ر ،حتى يتمكن

االثنان من تأس��يس منطقة ثقافية مش�تركة بينهما ،بحيث يساعد ذلك على
مزيد من تماسك الحياة األسرية(((.

((( هشام شرابي ،مرجع سابق ،ص.57
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ج .مشكلة هشاشة األرسة «النواة»:

ألن األس��رة النواة تنتشر يف السياقات الحضرية «المدن» ،فهي تتميز

ع��ادة بالفردية ،وذلك يرجع إلى أن قرار إنش��اء هذه األس��رة فردي بحت.

فاالختيار الزواجي يف هذا النمط من األس��رة فردي يف الغالب ،إضافة إلى
أن تحم��ل أعباء بناء هذه األس��رة ،يقع على عات��ق الطرفين يف الغالب ،مع

ونظرا ألن االختيار الزواجي
احتمالية مساعدة محدودة من أهل الزوجينً .

لألس��رة النواة يكون ع��ادة من خارج الدائرة القرابية ،ويقع على س��احات
إحدى المؤسس��ات التي يتصل هبا اإلنسان كالجامعة أو العمل ،أو الجيرة

أو م��ن خ�لال األصدقاء أو المواقف العابرة؛ فإن هذه األس��رة تس��تند إلى
االختيار والقبول الفردي ،الذي قد تدعمه نشأة بعض العواطف والمشاعر

المش�تركة((( .غير أن المش��اركين يف هذا النمط من األس��رة ،يصبح عليهم

أن ُي ِّط��وروا عالق��ات ومناطق مش�تركة ،يس��عى كل طرف خالله��ا باتجاه
التكيف مع اآلخر .ويف هذا اإلطار فإن المشكلة التي قد تعاين منها األسرة

«النووي��ة» الحديث��ة تتمثل يف اتجاه كل طرف نحو تكيي��ف اآلخر لرغباته،
أو أن العالقات التي قد تنش��أ يف بداية ال��زواج قد ال تكون كثيفة بما يحقق

التماسك االجتماعي لألسرة ،أو أن كال الطرفين ال يبذل الجهد الكايف من

أجل التكيف مع متطلبات الحياة األس��رية ،خاصة أن مش��كلة األسرة هي

كوهنا منفصلة أو منعزلة عن سياقها القرابي.
((( نفس المرجع ،ص.63
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والحل الذي يمكن أن ُيقدَّ م لمثل هذه المش��كلة يتمثل يف س��عى ٍّ
كل

م��ن الزوج والزوجة باتجاه تعميق عالقة ٍّ
كل من طريف األس��رة النووية مع
«أسريت التوجيه» ،أي أسرة كل منهما ،وأن يعمال على إزالة أية مشكالت،

بحيث تش��كل القراب��ة يف هذه الحالة مرجعية عائلية وقرابية تدعم األس��رة

النووية .فإذا كان تدخل األقارب سوف يزيد من مشكالت األسرة؛ فإنه من
الضروري أن يتنبه الزوجان إلى ذلك حتى ال نثقل حياة األسرة بمشاكل من

خارجها .باإلضافة إلى ذلك فإنه من الضروري أن يسعى الزوجان إلى بذل

قدرات عالية ومتتابعة ،من أجل التكيف مع الحياة األسرية من ناحية ،ومع
الطرف اآلخر من ناحية ثانية .فإذا ثارت بعض المش��كالت ،فلتُناقش هذه

المش��كالت بعقالنية ،مع اس��تعداد كل طرف ألن يقبل وجهة نظر الطرف
اآلخر ،ويؤكد على إيجابياهتا دون س��لبياهتا .فإذا تعذر وصولهما إلى حل

للمش��كلة؛ فعليهم��ا أو على أي منهم��ا اللجوء إلى الح��ل الذي يوصي به
َۡ ٓ
َ
َ َ
َۡ
{حك ٗما ّم ِۡن أهلِهِۦ َو َحك ٗما ّم ِۡن أهل َِها} [النساء ،]35 :يوافق االثنان
الدين

عليهما ،أو اللجوء إلى أحد المتخصصين يف مجال األسرة طل ًبا للمشورة.
وحتى ندعم ذلك ينبغي أن تلعب مؤسس��ات التنش��ئة كاألسرة والمدرسة
منظما يف نشر الوعي هبذه الجوانب.
دورا
ً
واإلعالم ً
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د .مشكلة الزواج العريف خارج الرشعية:

وجه» فإننا نجده قد أحاط األسرة
الم ِّ
نظرا لقوة «النموذج اإلس�لامي ُ
ً

بس��ياج ق��وي ،يف مقابل ذل��ك فق��د أدى غياب أو اهني��ار ه��ذا النموذج أو
الس��ياج الديني لألسرة يف الغرب إلى ظهور أشكال أسرية منحرفة عديدة.

ونظرا لقوة النموذج اإلس�لامي ،فإننا نجد أن أي خروج عليه يعدُّ نو ًعا من
ً
االنح��راف .لذلك لجأ بعض الناس ذوي القناعة الدينية الضعيفة ،بخاصة

من الش��باب ،إلى نوع من الزواج له مظهره الخارجي اإلسالمي ،وإن كان

ال عالقة له بالمعاين والمضامين اإلس�لامية .ويتمثل يف أشكال من الزواج
العريف خارج الش��رعية ،وهو ٌ
منحرف من الزواج وتشكيل أسرة ،وقد
نمط
ٌ

انتش��ر هذا النمط بين الش��باب ،لغياب إمكانيات الزواج وتش��كيل أس��رة
باألس��اليب المعت��ادة .لذلك ظهرت أش��كال كثيرة من ه��ذا الزواج ،نذكر

منها خمس��ة أنواع أو أنماط منها زواج «الهبة»« ،زواج الكاسيت»« ،زواج

ال��دم»« ،زواج الوش��م» ،و «زواج الطابع» .وقد انتش��رت أش��كال الزواج
هذه تحت وطأة اخرتاق الثقافة الغربية المشبعة بكل ما يدعو إلى اإلباحية

الجنسية ،وتنش��يط القوى والطاقات الغريزية يف حياتنا ،كما يوسع مساحة

الجن��س الحرام((( .ويس��عى هذا النمط م��ن الزواج المنح��رف إلى التدثر
بغطاء ش��رعي حتى يفلت من رفض النموذج اإلسالمي له .لذلك نجد أن
ال��زواج العريف يعرب عن ثقل وضغط الغري��زة تحت وطأة االخرتاق الثقايف

((( علي ليلة ،التحوالت االجتماعية االقتصادية للريف المصري ،مرجع سابق ،ص.295
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لثقافتن��ا م��ن ناحية ،كم��ا ُيعرب عن رف��ض القيم والمعاين اإلس�لامية له من
صريحا.
ناحية ثانية ،ومن ثم ُيسمي نفسه عرف ًّيا برغم كونه انحرا ًفا جنس ًّيا
ً

والحل الذي يمكن أن ُي َّقدم للزواج العريف خارج الشرعية ،أن ُي َؤ َّسس

وعي عام مضاد له على عدة مستويات:

المس��توى األول :هو مستوى األس��رة ،بمعنى أن تعمل األسرة على

كثيرا
توعية أبنائها بمضار الزواج العريف بالنس��بة للبنت ،وأنه بذلك ُيفقدها ً
من حقوقها ،وذلك ألنه ال أس��اس قانون ًّيا له ،س��واء كان «زواج الطابع» أو
«زواج الكاسيت» أو «حتى ورقة بين الشاب والشابة» ،كما توضح األسرة
ألبنائها الذكور أن الش��اب يف هذه اللحظة يكون معتد ًيا على الفتاة ،وذلك

ال يجب أن يكون ،ألن اهلل قد ينتقم ممن هم أعز لديه.

المس��توى الثاين :هو مستوى المؤسس��ة الدينية ممثلة يف المسجد أو

الكنيسة فتوضح للشاب والشابة أن ذلك يدخل يف نطاق ما يعاقب عليه اهلل،
حيث إنه من الضروري أن نؤسس وع ًيا دين ًّيا لدى شبابنا ،حتى ال ينخرطوا

يف مثل هذه الممارسات المنحرفة .وال مانع أن تعقد األسر الجامعية بعض
الندوات حول هذا الموضوع ،بحيث تؤسس وع ًيا جامع ًّيا عا ًّما مضا ًدا له.

دورا أساس�� ًّيا يف هذا الصدد،
يض��اف إل��ى ذلك أن على اإلع�لام أن يلعب ً
ب��أن يوضح من خ�لال برامجه المختلف��ة خطورة هذا النم��ط من الزواج،

بخاصة بالنس��بة للفتاة ،وكذلك للفتى .ويف النهاية من الضروري أن نعمل
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على تطوير البنية القانونية ،بما يساعد على فرض بعض العقوبات الرادعة
إذا حاول الش��اب أن ينكث بوعده للفتاة بالزواج الحقيقي والطبيعي .إلى
جان��ب ذلك م��ن الض��روري أن يعمل المجتمع على مس��اعدة الش��باب،

بخاصة بعد التخرج أو من هم يف س��ن الزواج ،على تش��كيل أسرة .نقرتح
يف ه��ذا الصدد أن نُقيم ما يمكن أن ُيس��مى «بنك ال��زواج» ،نُوفر له تمويله

م��ن التربعات الخيرية ،ومن بعض أم��وال الزكاة ،وبعض أموال األوقاف،
إلى جانب بعض االشرتاكات التي يدفعها الشباب الراغب يف الزواج ،إلى

جانب إس��هام الدولة بطبيعة الحال ،بحيث يساعد ذلك الشباب يف الزواج
وتش��كيل أس��رة ،إلى جانب إعطاء فرص��ة أفضل لمن تزوج��وا عرف ًّيا ،بما

يساعدهم على تحويل الزواج العريف إلى زواج طبيعي شرعي مقبول.

ثال ًثا :بناء األسرة:
برغم أن األسرة تشكل وحدة فرعية يف بناء المجتمع ،وتؤدي وظائف

لصالح المجتمع من حيث وجوده واستمراره؛ فإن األسرة لها بناء يتشكل
من عدة مكونات أساسية .ويف غالب األحيان توجد األسرة بصورة سوية،

وأحيانًا تظهر بعض المش��كالت المتعلقة بكل مكون من هذه المكونات.

يف ه��ذا اإلطار فإننا إذا تأملنا بناء األس��رة فس��وف نجده يتش��كل من ثالثة

مكونات أساس��ية .المكون األول :ويتش��كل من الثقاف��ة ومنظومات القيم
بم��ا يف ذل��ك المع��اين والقي��م الدينية .بينم��ا يتش��كل المكون الث��اين :من
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الحقوق والواجبات التي تحدد األدوار األس��رية ،فاألسرة بناء يتشكل من

مكانات محددة ،كمكانة األب ومكانة األبناء ،وانطال ًقا من هذه المكانات
أدوارا مح��ددة تتجل��ى على هيئ��ة حقوق
ي��ؤدي ش��اغلو ه��ذه المكان��ات
ً
وواجب��ات ترتب��ط ببعضها البعض لتش��كل أدوار أعضاء األس��رة .ويتمثل

المكون الثالث يف الوظائف التي تؤديها األس��رة س��واء بالنس��بة ألعضائها

المشكلين لها ،أو بالنسبة للجماعات األخرى يف المجتمع ،أو بالنسبة لبناء
المجتمع ذاته(((.

ونعرض فيما يلي لكل مكون من هذه المكونات ،والمشكالت التي

ق��د تظهر مرتبط��ة ،وبعض الحل��ول المقرتحة لمواجهة هذه المش��كالت
حفا ًظا على بقاء واستمرار بناء األسرة.

المكوناألول:الثقافةوالقيموالمعانيالمنظمةللحياة األسرية:
تتش��كل الثقافة من منظومات القيم والمعاين المنظمة لتفاعل أعضاء

األسرة مع بعضهم البعض ،أو الموجهة لسلوكيات أعضائها تجاه بعضهم
البع��ض داخ��ل األس��رة ،أو تج��اه اآلخري��ن الموجودي��ن يف بيئة األس��رة

كاألقارب والجيران واألصدقاء والمعارف والناس عمو ًما .وتوجد أربعة
مصادر هي التي تتولى تش��كيل بنية الثقافة عامة ،والثقافة األسرية بخاصة.

ويش��كل الدين المص��در األول للثقاف��ة ،حيث نجد أن الثقاف��ة القوية هي
((( نفس المرجع ،ص.297
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الثقافة التي تستند إلى مرجعية دينية ،يف هذه الحالة يصبح الحالل والحرام
الديني هو الصواب والخطأ الثقايف .بينما يتمثل المصدر الثاين لبناء الثقافة

يف القي��م والمع��اين المضمن��ة يف ت��راث المجتم��ع ،والتي يتدف��ق إلينا من
الماضي ،وبخاصة ما يتعلق باألس��رة .على حين يتش��كل المصدر الثالث

لثقافة وقيم األس��رة ،من الثقافات العالمية المحيط��ة بنا ،والتي قد تخرتق

فضاءنا الثقايف ،وتنش��ر فيه بعض القيم والمعاين التي قد تكون ذات طبيعة
إيجابية أو ذات طبيعة سلبية .يضاف إلى ذلك المصدر الرابع والذي يتمثل
يف التفاع��ل االجتماع��ي بين أعضاء األس��رة أو أعضاء المجتم��ع عمو ًما،

حي��ث يصل الناس من خ�لال تفاعلهم مع بعضهم البع��ض إلى مجموعة
من القيم أو المعاين أو قواعد السلوك الجديدة ،التي تدخل يف بنية الثقافة.
إضاف��ة إلى أن التفاع��ل االجتماعي الحاض��ر بين الناس يعي��د إنتاج القيم
األس��رية ،وكافة قي��م المجتمع األخ��رى ،حيث يتم تجديده��ا لتتالءم مع

ظ��روف ومتغيرات الواقع المتجددة .ونعرض فيم��ا يلي لمنظومات القيم

الثقافية المنظمة لتفاعالت األسرة الداخلية ،أو لعالقاهتا مع عناصر بيئاهتا
الخارجية المتمثلة يف القرابة والجيرة وأعضاء المجتمع المحلي.

 .1القيم املنظمة للعالقة بني الزوج والزوجة:

حيث يوصي الدين الزوج والزوجة باالس��تقامة ومراعاة أوامر اهلل يف
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ْ
ٰٓ
{يأيها ٱلِين ءامنوا قوا
عالقتهم ببعضهم البعض اس��تنا ًدا لقوله تعالى:
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ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ َ حۡ
َ ُ َ ُ ۡ ََ ۡ
ُ
َ
َ
أنفس��كم وأهل ِيكم نارا وقودها ٱنل��اس وٱل ِجارة} [التحريم ،]6 :كما
يعت�بر تق��وى اهلل من القيم العامة لألس��رة ،وقد جاء يف ذل��ك قول مجاهد:

«اتق��وا اهلل  ،وأوص��وا أهليك��م بتق��وى اهلل وأدبوه��م»((( .وق��د أبان

الضح��اك ومقاتل عن أن تعليم أعضاء األس��رة لبعضهم البعض فرض من
اهلل عليه��م حيث قاال« :حق على المس��لم أن يعلم أهل��ه ،من قرابته وإمائه

وعبي��ده ،ما فرض اهلل عليهم ،وم��ا هناهم اهلل عنه»((( ،من ذلك قيمة المودة
َ ۡ َ َٰ ٓ َ ۡ
والرحمة وحس��ن العش��رة اس��تنا ًدا إلى قول اهلل تعالى{ :ومِن ءايتِهِۦ أن
َ ََ َ ُ ّ ۡ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ
خلق لكم مِن أنفسِ��كم أزوجا ل ِتس��كنوا إِلها وجع��ل بينكم مودة
َ َ مۡ َ ً َّ
َٰ َ َ ٰ ّ َ
َ َّ َ
ت ل ِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون [ }٢١الروم ]21 :اس��تنا ًدا إلى
ورح��ة ۚ إِن يِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
ذلك نع��رض لمجموعة القيم التي تش��كل منظومة من المع��اين والمعايير

التي تنظم العالقة بين الزوجين.

أ .قيمة المساواة يف ظل رباط الزوجية:

تعت�بر قيمة المس��اواة بي��ن الرجل والم��رأة فيما يتعل��ق بالتكليفات،

وبالحق��وق والواجب��ات ،م��ن القيم التي أك��د عليها اإلس�لام ،وهي القيم

التي يج��ب أن يتحلى هبا المؤمنون جمي ًعا ،كاإلس�لام واإليمان والقنوت
والص��دق والصرب والخش��وع والتص��دق والعمل الصالح والحي��اة الطيبة

َ ُ َ ٓ ىَ هَّ
ٱلل َف َق ۡ
��د َص َغ ۡ
ت
((( صحي��ح البخ��اري ،كت��اب التفس��ير ،باب قول��ه تعال��ى{ :إِن تتوب��ا إِل ِ
ُُ ُ ُ
وبك َما} [التحريم.]4 :
قل
((( انظر تفسير ابن كثير.)189 /8( :
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والص��وم وحفظ الف��رج وذكر اهلل ،يف ذلك يقول تعالى{ :إ َّن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
ني
ِ
ِ
َ َّ
ۡ ۡ
َۡ َ َۡ َ
ۡ ۡ َ
َ ۡ ۡ َ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني
��ت و
ت َوٱل ُمؤ ِمن ِ�ين َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
َوٱل ُمس��ل ِم ٰ ِ
��ت َوٱلقٰنِتِني َوٱلقٰن ِتٰ ِ
َّ
َ َّ ٰ َ ٰ َ َّ
َ َ ۡ َ
ۡ َ
خٰشِ َعٰت َوٱل ۡ ُم َت َص ّ ِدق َ
ٱلص ٰ َ
ِني
ت َوٱلخٰشِ عِني وٱل
تو
ِ
ين َوٱلصٰب ِ َر ٰ ِ
وٱلصدِق ِ
برِ
ِ
َ َّ ٰٓ َ َ َّ ٰٓ َ َ ۡ
َ َُۡ َ ّ َ
َ ُُ َ ُ ۡ َ ۡ َٰ َ
َ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ت
وٱلمتصدِق ِ
ت وٱلحفِ ِظ�ين فروجهم وٱلحفِظ ِ
��ت وٱلصئ ِ ِمني وٱلصئِم ِ
َ
َ
َ
َ
ٗ َ َّ
َ َّ
ٱلذٰك َِرٰت أ َع َّ
��را َع ِظ ٗ
ي��ن هَّ َ
��د هَّ ُ
ٱلذٰكِر َ
ٱلل ل ُهم َّم ۡغ ِف َر ٗة َوأ ۡج ً
يما
ٱلل كثِ�يرا و
و
ِ
ِ
َ َ
َ َ
[ }٣٥األح��زاب .]35 :وكذلك قوله تعالىَ :
{م ۡن َع ِم��ل صٰل ِٗحا ّمِن ذك ٍر
َ ۡ ُ ىَ ٰ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ ّ َ ٗ ٰ َ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
أو أنث وهو مؤمِن فلنحيِينهۥ حيوة طيِبة} [النحل.]97 :
ويف إط��ار هذه المس��اواة ق��د يقع تخصي��ص لبع��ض الوظائف التي

يق��وم هب��ا الرجل أو الم��رأة مراعاة لتباي��ن طبيعة التكوين البدين والنفس��ي
والخصائص الذاتية لكل منهما.

ويعتم��د أس��اس القي��م المنظمة للعالقة بي��ن الزوجين عل��ى ما جاء
َ ۡ َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ
ُ
ِ��ك ۡم أَ ۡز َوٰجاٗ
يف قول��ه تعال��ى{ :ومِ��ن ءايتِهِۦ أن خل��ق لكم مِن أنفس
ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ َ ٰ َ َ ٰ ّ َ
ت ل ِق ۡو ٖم
ل ِتس��كنوا إِله��ا وجع��ل بينكم مودة ورح��ة ۚإِن يِف ذل ِ��ك ٓأَلي ٖ
َ َّ َ
َي َتفك ُرون [ }٢١الروم.]21 :
يق��ول الفخر الرازي« :ذكر هاهنا أمري��ن أحدهما يفضي إلى اآلخر،

فالمودة تكون أوال ثم إهنا تفضي إلى الرحمة ،ولهذا فإن الزوجة قد تخرج

عن محل الش��هوة بكرب أو مرض ،ويبقى قيام الزوج هبا وبالعكس ،وقوله:
َّ
َ َ
{إِن يِف ذٰل ِ��ك} يحتم��ل أن يق��ال :الم��راد إن يف خل��ق األزواج آليات،
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ويحتم��ل أن يق��ال :يف جعل المودة بينه��م آيات ،أم��ا األول :فال بد له من
فكر ألن خلق اإلنس��ان من الوالدين ي��دل على كمال القدرة ونفوذ اإلرادة

وشمول العلم لمن يتفكر ولو يف خروج الولد من بطن األم ،فإن دون ذلك

أيضا؛ ألن الولد لو
لو كان من غير اهلل ألفضى إلى هالك األم وهالك الولد ً
ُس َّل من موضع ضيق بغير إعانة اهلل لمات ،وأما الثاين :فكذلك ألن اإلنسان
يج��د بين القرينين من الرتاحم ما ال يجده بي��ن ذوي األرحام ،وليس ذلك

بمجرد الش��هوة فإهنا قد تنتفي وتبقى الرحم��ة فهي من اهلل ،ولو كان بينهما
مجرد الش��هوة والغضب كثير الوقوع ،وهو مبطل للش��هوة ،والش��هوة غير
دائمة يف نفس��ها ،لكان كل س��اعة بينهم��ا فراق وط�لاق ،فالرحمة التي هبا

يدف��ع اإلنس��ان المكاره عن حري��م حرمه هي من عن��د اهلل ،وال يعلم ذلك

إال بفكر»(((.

ويقول الش��يخ الش��عراوي« :لو تأملنا هذه المراح��ل الثالثة لوجدنا

الس��كن بي��ن الزوجين ،حي��ث يرت��اح ك ٌُّل منهما إل��ى اآلخ��ر ،ويطمئن له

ونفر أحدهما
ويس��عد به ،ويجد لديه حاجته ..فإذا ما
ْ
اهتزت هذه الدرجةَ ،
م��ن اآلخر ،جاء دور المودة والمحبة التي ُت ِ
مس��ك بزم��ام الحياة الزوجية،
َّ
وتوف��ر لكليهم��ا َقدْ ًرا كاف ًيا م��ن القبول .فإذا ما ضع��ف أحدهما عن القيام
بواجب��ه نحو اآلخر ج��اء دور الرحمة ،فيرحم كل منهم��ا صاحبه ...يرحم

َض ْعفه ...يرحم مرضه ...وبذلك تستمر الحياة الزوجية ،وال تكون ُع ْرضة

((( تفسير الرازي.)91/25( :
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للعواصف يف رحلة الحياة .فإذا ما اس��تنفدنا هذه المراحل ،فلم َي ُعدْ بينهما
اس��تحالت بينهما
َس�� َكن وال مو َّدة ،وال حت��ى يرحم أحدهما صاحبه ،فقد
ْ
ِ
العشرة ،وأصبح من الحكمة مفارقة أحدهما لآلخر»(((.
واإلس�لام ال يس��رع إل��ى رب��اط الزوجي��ة المقدس��ة فيفصم��ه ألول

وهل��ة ،إنه على العكس يش��دُّ على ه��ذا الرباط بقوة ،إنه يهت��ف بالرجال:
َ
َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ ىَ ٰٓ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ٗ
َ اَ ُ ُ َّ
��ن بٱل ۡ َم ۡع ُ
��يا
وف ف��إِن ك ِرهتموهن فعس أن تكرهوا ش ٔ
��ر ِ ۚ
{وع رِشوه ِ
ََ ۡ َ َ
ٱلل فِي��هِ خَ�ۡي�رۡ ٗ ا َكث ِ ٗ
��ل هَّ ُ
ريا} [النس��اء ،]19 :فيمي��ل هبم إل��ى الرت ُّيث
ويجع
والمصاب��رة حتى يف حال��ة الكراهية ،ويفت��ح لهم تلك الناف��ذة المجهولة:
ٱلل فِيهِ خَيرۡ ٗ ا َكث ِ ٗ
{و َي ۡج َع َل هَّ ُ
َ
ريا} [النس��اء ،]19 :فما يدريهم لعل اهلل يدَّ خر

كثيرا فال ُيفلتوه ،ويقول رس��ول اهلل (( :لاَ َي ْف َر ْك -أي
خيرا ً
لهم ً
آخ َر))((( .وإذا تجاوز
يبغ��ضُ -م ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِمنَةً ،إِ ْن َكرِ َه ِمن َْها ُخ ُل ًق��ا َر ِض َي ِمن َْها َ
األمر مس��ألة الحب والكراهية إلى النش��وز والنفور فهناك محاولة يقوم هبا
َ َ َۡ َ َ ۡ َُ ْ
ۡ ۡ
اآلخ��رون وتوفي��ق يحاوله الخ ِّيرونِ{ :إَون خِف ُت ۡم شِ��قاق بين ِ ِهما فٱبعثوا
َ َ َ ٗ ّ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ َ ٓ ۡ َ ٰ ٗ ُ َ ّ هَّ ُ َ ۡ َ ُ َ ٓ َّ
َ َٗ ّ ۡ َۡ
حكما مِن أهلِهِۦ وحكما مِن أهل ِها إِن ي ِريدا إِصلحا يوف ِِق ٱلل بينهما ۗ إِن
ريا [ }٣٥النس��اءِ{ ،]35 :إَون ۡ
ٱم َرأَةٌ َخافَ ۡ
ِيم��ا َخب ٗ
ت ِم ۢن َب ۡعل ِهاَ
هَّ َ
ٱلل اَك َن َعل ً
ِ
ِ
ُُ ً َۡ ۡ َ ٗ
اضا فَ اَل ُج َن َ
اح َعلَ ۡيه َم��ا ٓ أَن يُ ۡصل َِحا بَ ۡي َن ُه َما ُص ۡل ٗحا ۚ َو ُّ
ٱلص ۡلحُ
نش��وزا أو إِعر
ِ
خَيرۡ [ }ٞالنساء.]128 :
((( تفسير الشيخ الشعراوي :ج .13
((( صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء ،برقم ()3721
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ذلك يعني أن اإلس�لام قد أكد على أن الزوجين متس��اويان يف أصل

الخلقة دونما أي تحقير للمرأة ،أو تقليل من وزهنا ،أو النظر إليها باعتبارها
منبع الش��ر أو واس��طة الذنب على م��ا تذهب بعض الثقافات الش��عبية ،بل
يمكنه��ا أن تكون مثلاً لكل المؤمنين عرب التاريخ ،وتبلغ من الطهارة أعلى

مقدسا ،بل جعل
المراتب .وجعل اإلسالم العالقة بين الرجل والمرأة ميثا ًقا
ً
لباسا لآلخر ،فليس أي
حب النس��اء من أخالق األنبياء ،وجعل كلاًّ منهما ً

منهما يمتلك مقا ًما وكرامة طبيعية أس��مى ،وليس أي منهما يمتلك وجو ًدا
تبع ًّيا لآلخر .إال أن هذا التس��اوي ال يعني التش��ابه يف الحقوق والواجبات،
ذل��ك أن الرجل والمرأة يتباينان من حيث الخلق��ة والوظيفة الحياتية لكل

م��ن األنثى والذكر ،تحقي ًقا لمبدأ «الزوجي��ة» الذي يعم الكون .فهناك إذن
اختالفات تكوينية ونفسية تحقق الهدف المطلوب ،وبالتالي فمن الطبيعي
أن ال يتش��اهبا من حي��ث الحقوق والواجبات الفردي��ة واالجتماعية .وهذا

بالضب��ط م��ا تقتضيه «العدالة» نفس��ها ،وه��ي المعيار األخالقي اإلنس��اين
ال��ذي يركز عليه اإلس�لام ،والحقيقة أن اإلس�لام ركز عل��ى المعيارين يف

آن واح��د أي «الحق��وق» و«األخالق» م��ع تغليب جان��ب «العدالة» .وإذا

ش��ئنا التأكد من المساواة كان علينا أن ننظر أولاً للتناسب العادل للحقوق
والواجب��ات م��ع خصائص الخلق��ة وتركيبتها ،ثم النظر إلى التناس��ب بين

مجم��وع الحق��وق والواجبات لكل م��ن الرجل والمرأة ،والق��رآن الكريم
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ََ
ُۡ
{ول ُه َّن مِثل
يؤك��د التوازن بينهما يف خصوص الم��رأة حينما يقول تعالى:
ذَّ
ََ
ۡ ۡ
وف}» [البقرة.]228 :
ٱلِي عل ۡي ِه َّن بِٱل َمع ُر ِ

و ُيالحظ أن الفكر اإلس�لامي يتفق م��ع التنظير االجتماعي المحافظ

والنقدي فيما يختص بمبدأ المس��اواة ،إال أنه اختلف عنهما يف حدود هذا

المبدأ وفلس��فته .فاإلسالم أقر مبدأ المساواة بين الجميع ً
آخذا يف االعتبار

الحري��ة الفردية الت��ي يجب أن تعم المجتمع كله ولي��س فئات بعينها ،كما
ج��اء يف الحديث الش��ريف ((كلك��م آلدم ،وآدم من ت��راب ،ال فضل لعربي

عل��ى عجمي وال أحمر على أس��مر إال بالتقوى))((( ،فمعي��ار التفاضل بين
البشر ليس بالقوة البدنية أو باللون ،بل هو بالكمال الروحي الخلقي الذي

ُع ِّبر عنه بكلمة التقوى.

ويف هذا اإلطار يتجاوز اإلسالم االتجاهات النسوية للقرن العشرين،

الت��ي ثارت عل��ى الثقافة الغربي��ة ،التي كانت تفرق بي��ن الرجل والمرأة يف

الحق��وق ويف األج��ر ،وكان��ت تجع��ل الم��رأة بعد ال��زواج تابع��ة لزوجها
وتذوب ش��خصيتها يف ش��خصيته من خالل إضافة اسم الزوج إلى الزوجة

الت��ي تفقد لق��ب أبيها ،كما كانت ُتض��م أموال الزوجة إل��ى أموال الزوج،

وال تس��تطيع التصرف فيه��ا إال بموافقته .إضافة إل��ى التمييز النوعي الذي
يع��د م��ن دعائم النظام الرأس��مالي ،وال��ذي كان يعطي الم��رأة حتى وقت

((( مسند أحمد بن حنبل ،برقم (.)24204
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قري��ب حقو ًقا أق��ل مقارنة بالرجل كما ه��ي الحال يف األج��ر مثلاً  .وحتى
حينم��ا حاولت المجتمعات الغربية إلغاء ه��ذا التمييز انتقلت من ظلم إلى
ظلم .وإذا كان التمييز بعد ثورة الفكر النسبي لصالح الرجل وعلى حساب

المرأة ،فإن التنظير النس��وي الحديث طرح مفهوم النوع االجتماعي الذي
يعن��ي المس��اواة المطلقة بي��ن الرجل والم��رأة دون مراعاة لطبيع��ة التباين

البيولوج��ي وتباين االس��تعدادات لكل منهم��ا ،وهي االس��تعدادات التي
تجعل كلاًّ من الجنس��ين أكثر مالءمة ألدوار معينة ،مع قابليتهما م ًعا للقيام
بغالبية األدوار(((.

ب .المعاشرة بالمعروف:

وهي واجب على كل طرف وحق للطرف اآلخر ،ونعني بالمعاش��رة

بالمعروف الصحبة الجميلة ،وك��ف األذى ،وعدم المماطلة بحق اآلخر،
مع بذل هذا الحق بِبِ ْش ٍر و َطلاَ َق ٍة وال ُيتبعه بم ٍّن وال أذى ،وقد ذهب جمهور
الفقه��اء م��ن المالكية والش��افعية والحنابل��ة إلى أن المعاش��رة بالمعروف

واجبة على كل واحد من الزوجين لصاحبه((( .والمعاش��رة بالمعروف من

الحقوق المش�تركة بين الزوجين .والمراد بالمعاش��رة يف اللغة :المخالطة
والممازجة ،وهو االس��مِ :
العشرة بكس��ر العين والعشيرة ،والمعاشر يعني
((( محمد علي التس��خيري ،التوازن بين حقوق المرأة وواجباهتا على ضوء الالئحة اإلس�لامية
لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.423
((( بداية المختصر ،55 /20 :المهذب ،66 /2 :كشاف القناع.184 /5 :
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الزوج والعشيرة :القبيلة .من ذلك ما ورد يف القرآن الكريم يف قوله تعالى:
بَ
{ل ۡئ َس ٱل ۡ َم ۡو ىَ ٰل َو بَل ۡئ َس ۡٱل َعشِ ُ
ري} [الحج ]13 :أي المخالط والمعاشر(((.
ِ
ِ
وتعن��ي المعاش��رة بالمع��روف عن��د الفقه��اء :المعاش��رة بالفض��ل

واإلحسان قولاً وفعلاً ُ
وخل ًقا .وقيل :أن يعاملها بما لو ُفعل به مثل ما َفعل
ل��م ينكره بل يقبله ويرضى به ،فال يش��تمها وال يعيبها وال يفحش يف القول

معه��ا؛ ألهنا ليس��ت م��ن صف��ات المؤمنين ،قال رس��ول اهلل :

((ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش البذيء))(((.
َ اَ ُ ُ
ۡ ۡ
وف} [النس��اء،]19 :
شوه َّن بِٱل َمع ُر ِ
والخطاب يف قوله تعالى{ :وع رِ
موج��ه للرجال والنس��اء ،األزواج والزوج��ات ،فالزوجة يج��ب عليها أن

تعاش��ر زوجها معاشرة طيبة ،وذلك باإلحسان إليه يف القول والفعل وبكل
{و اَع ُ ُ ۡ ۡ
وف}
شوه َّن بِٱل َمع ُر ِ
ما يطيب به نفسه ،وقال ابن كثير يف قوله تعالى َ :رِ
أي طيبوا أقوالكم لهن ،وحس��نوا أفعالكم وهيئاتكم بحس��ب قدرتكم كما
ۡ ُ ذَّ
ََ
{ول ُه َّن مِثل ٱلِي
تح��ب ذلك منه��ا فافعل أنت هبا مثله؛ كما قال تعال��ى:
َ َ ۡ َّ ۡ
ۡ
َ
ُ
وف} [البقرة.]228 :
علي ِهن بِٱلمعر ِ
فواجباهتم��ا م ًع��ا تش��مل كل م��ا تتطلب��ه الحي��اة العائلية حت��ى تكون

ُع ًّش��ا للمودة والرحمة والرتبي��ة الصحيحة لألوالد ومن أهمها المعاش��رة
((( تفسير ابن كثير (.)210 /3
((( سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف اللعنة ،برقم ( ،)2105قال أبو عيسى :هذا
حديث حسن غريب وقد روي عن عبد اهلل من غير هذا الوجه.
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بالمع��روف وتجن��ب المشاكس��ة والعناد واح�ترام اآلخر بش��كل أكرب من
الحاالت العادية(((.

ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة ،حيث كان من أخالقه أنه جميل العشرة
دائم البِشر ،يداعب أهله ويتلطف معهم ويوسع عليهم يف النفقة ،ويضاحك

نساءه ،حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين  ويتودد إليها بذلك،

قالت :س��ابقني رس��ول اهلل فس��بقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ،ثم سابقته
بعد حملت اللحم فس��بقني فقال« :هذه بتلك»((( .وكان إذا صلى العش��اء

يس��مر م��ع أهله قليلاً قب��ل أن ينام((( .ويجمع نس��اءه كل ليل��ة يف بيت التي
يبيت عندها رس��ول اهلل فيأكل معهن العشاء يف بعض األحيان ،ثم تنصرف

كل واحدة إلى منزلها((( .وقالت أم المؤمنين الس��يدة عائش��ة  :إن
النبي  قال(( :خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي))(((.

((( آية اهلل الشيخ محمد علي التسخيري ،التوازن بين حقوق المرأة وواجباهتا على ضوء الالئحة
اإلسالمية لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.8
((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،طبعة الرسالة ،برقم ( ،)27031قال محققه :إسناده صحيح.
((( فتح الباري بشرح صحيح البخاري.212/1 ،
((( سنن أبي داود  ،6065/3وسنن ابن ماجه .636/1
((( س��نن الرتمذي ،كتاب المناقب ،باب فض��ل أزواج النبي  ،برقم ( )4269قال يف
مس��ند البزار« :وهذا الحديث رواه غير واحد يف قصة :خيركم خيركم ألهله ،عن هش��ام بن عروة
عن أبيه مرس�لا ،وأسنده بعض أصحاب هش��ام ،وأما قصة ضرب النساء فرواه هشام عن أبيه عن
عبد اهلل بن زمعة هكذا رواه جماعة ورواه الضحاك بن عثمان عن هشام ،عن أبيه ،عن عائشة وال
نعلم أحدً ا رواه عن هش��ام ،عن أبيه ،عن الزبير ،إال مغيرة بن مس��لم ولم نس��معه إال من زكريا بن
يحيى عن شبابة عن المغيرة بن مسلم».
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َ اَ ُ ُ َّ ۡ
ۡ
َ
ُ
وف}:
وذكر القرطبي يف تفسيره لقوله تعالى{ :وع رِشوهن بِٱلمعر ِ

«قال البعض :من حس��ن المعاشرة أن يتصنع لها كما تتصنع له ،قال يحيى

إلي يف ملحفة
ب��ن عبد الرحمن الحنظلي :أتيت محم��د ابن الحنفية فخرج َّ
حم��راء ولحيته تقطر م��ن الغالية((( ،فقلت ما هذا؟ ق��ال :إن هذه الملحفة

علي امرأيت ودهنتني بالطيب ،وإهنن يشتهين منا ما نشتهيه منهن .وقال
ألقتها َّ
ابن عباس :إين أحب أن أتزين المرأيت كما أحب أن تتزين المرأة لي»(((.

ومن المعاشرة بالمعروف ،صرب الرجل على زوجته حتى لو كرهها،
َ
َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ ىَ ٰٓ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ٗ
��يا َو َي ۡج َعل
س أن تك َرهوا ش ٔ
تطبي ًقا لقوله تعالى{ :فإِن ك ِرهتموهن فع
ٱلل فِي��هِ خَ�ۡي�رۡ ٗ ا َكث ِ ٗ
هَّ ُ
ريا} [النس��اء ]19 :قال ابن كثير« :أي فعس��ى أن يكون
كثير لكم يف الدنيا واآلخرة،
خير ٌ
صربكم مع إمس��اككم لهن وكراهتهن فيه ٌ

كم��ا قال اب��ن عباس يف هذه اآلية :ه��و أن يعطف عليها في��رزق منها ولدً ا،
كثير ،ويف الحديث الصحي��ح(( :لاَ َي ْف َر ْك ُم ْؤ ِم ٌن
خير ٌ
ويك��ون يف ذل��ك الولد ٌ
م ْؤ ِمنَ ًة إِ ْن س ِ
آخ َر))(((»(((.
خ َط ِمن َْها ُخ ُل ًقا َر ِض َي ِمن َْها َ
َ
ُ
والمرأة يف ذلك كالرجل من الصرب على عدم المعاشرة بالمعروف إذا
كان يف حدود طاقته��ا واحتمالها ،حفا ًظا على منزل الزوجية وعقد النكاح

((( الغالية :نوع من الطيب مركب من مسك وعنرب وعود ودهن.
((( الجامع ألحكام القرآن .97/5
((( سبق تخريجه قريبا.
((( تفسير ابن كثير.)212( :
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الش��رعي؛ ألن عدم الصرب يف هذه الحالة بالتربم أو التس��رع يف إهناء العالقة
الزوجي��ة؛ يؤدي إلى مض��رة كبيرة قد تكون أكرب من المض��رة التي تلحقها

من س��وء العش��رة أو التقصي��ر يف أداء حقوقها؛ يق��ول المولى :
َ ۡ َ ُ ُ ً َ ۡ ۡ ٗ َ اَ ُ َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ
ۡ ٌََ َ َ
ۡ
َ
ۢ
{ِإَون ٱمرأة خافت ِمن بعل ِها نش��وزا أو إِعراض��ا فل جناح علي ِهما أن
ِ
ۡ
ۡ
يُ ۡصل َِح��ا بَ ۡي َن ُه َما ُصل ٗحا ۚ َو ُّ
ٱلصل ُح خَيرۡ [ }ٞالنس��اء ]128 :أي خير من الفرقة،
فإن التمادي يف الخصام والنزاع والمباغضة من قواعد الشر(((.
ج .قضاء شؤون البيت:

ال خ�لاف بي��ن الفقه��اء على أنه يج��وز لكل من الزوجي��ن أن يخدم

اآلخر يف البيت طو ًعا من نفس��ه ،ولكنه��م اختلفوا يف وجوب هذه الخدمة

وثبوهت��ا ح ًّق��ا لكل م��ن الزوجين على اآلخ��ر أو يختص هب��ا أحدهما على
صاحبه على ثالثة مذاهب:

المذه��ب األول :ي��رى أن الخدم��ة يف البي��ت حق مش�ترك لكل من

الزوجين على صاحبه ،وهو قول بعض أهل الفقه من المالكية والشافعية(((.
المذه��ب الثاين :أن الخدم��ة يف البيت حق للزوج على زوجته وليس

ح ًّق��ا للزوج��ة على زوجه��ا ،إال إذا كان��ت الزوجة ممن ال يلي��ق هبا خدمة

نفس��ها بأن كانت ُت ْخدَ م يف بيت أبيه��ا ،أو كانت من ذوي األقدار ،أو كانت
((( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.)406 /5( :
((( ش��رح الخرش��ي  ،186/4القوانين الفقهية ص ،226الش��رح الكبير مع حاش��ية الدس��وقي
 ،510/2مغني المحتاج .434/3
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مريضة ال تستطيع خدمة نفسها ،فيجب على الزوج إخدامها ،وهو مذهب
الحنفي��ة والمالكي��ة ،وبه قال أبو ثور وأبو بكر بن أبي ش��يبة وأبو إس��حاق

الجوزج��اين((( .بينم��ا يذه��ب المذهب الثال��ث :إلى أن الخدم��ة يف البيت

ح��ق للزوجة على زوجها باإلخ��دام أو دفع األجرة ،وليس��ت ح ًّقا للزوج
عل��ى زوجت��ه ،وإن كان األولى هبا فعل ما جرت العادة به ،وهو قول بعض
الحنفية والمالكية ،وإليه ذهب الشافعية والحنابلة(((.

والمختار هو أن الخدمة يف البيت حق لكل من الزوجين على اآلخر،

كم��ا ذهب إلى ذل��ك بعض الفقه��اء يف المذهب األول؛ لق��وة أدلتهم ،مع

مراع��اة أن يتأكد هذا الحق للضعيف على القوي والمريض على الصحيح

من الزوجين.

د .حل استمتاع كل منهما باآلخر:

أجمع الفقهاء على أنه يحل لكل من الزوجين االستمتاع بصاحبه على
ُٓ ُ
وفق مقتضى الش��رع يف الزمان والمكان ،عملاً بقوله تعالى{ :ن َِس��اؤك ۡم
((( وقي��د الحنفي��ة هذا الح��ق بالدياين ولي��س القضائي ،انظر يف فق��ه المذاهب :بدائ��ع الصنائع
 ،192/4حاش��ية اب��ن عابدي��ن  ،39/5 ،333/2ش��رح الخرش��ي  ،186/4الفواك��ه ال��دواين
 ،48/2القوانين الفقهية ص ،226الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .510/2
((( الفت��اوى الخاني��ة هبامش الفتاوى الهندية  ،443/1بدائع الصنائع  ،24/4ش��رح الخرش��ي
 ،186/4الش��رح الكبي��ر م��ع حاش��ية الدس��وقي  510/2روض��ة الطالبي��ن  ،45/9تحفة التاج
 ،316/8تكملة المجم��وع  ،425/16فت��ح الب��اري  ،506/9المغن��ي  ،21/7كش��اف القناع
 ،195/5الفروع .579/5
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َ ۡ  َ ۡ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٞىَّ ٰ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ُ ْ َ ُ
ُ
ۡ
حرث لكم فأتوا حرثكم أن شِئتمۖ وقدِموا أِلنفسِكم} [البقرة،]223 :
اَّ لَىَ
َ ذَّ َ ُ ۡ ُ
ۡ َٰ ُ َ
ع أَ ۡز َوٰجه ۡم أَوۡ
ُ
ٰٓ
ل
إ
٥
��ون
ظ
ف
ح
م
ه
ج
و
ر
ِف
وقول��ه تعالى{ :وٱلِي��ن هم ل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ �ۡي�رۡ ُ َ ُ
َ
م��ا ملك��ت أيمنه��م فإِنه��م غ ملومِني} [المؤمن��ون ،]6 - 5 :وقوله
ۡ
َ ۡ زَ ُ ْ ّ ٓ
َ
اَ َ ۡ ُ
تعال��ى{ :ف
ي��ض َول تق َر ُبوه َّن حَ�َّت�ىَّ ٰ َي ۡط ُه ۡرنۖ
تل��وا ٱلن ِ َس��ا َء يِف ٱل َم ِ
ح ِ
ٱع ِ
ۡ
َ
ٱتل َّوٰب َ
ني َو ُيح ُّ
ٱلل حُي ُّ
ٱلل إ َّن هَّ َ
َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ هَّ ُ
ِب َّ
ب
ِ
فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حي��ث أم َركم ۚ ِ
ِ
ُ َّ َ ُ ۡ يَ ۡ َ َ
ّ
َ
ٱل ۡ ُم َت َط ّهر َ
ٱلصي ِ
ام
ين} [البق��رة ،]222 :وقول��ه تعال��ى{ :أحِل لك��م للة ِ
ِ ِ
َ
ىَ
َّ
َّ
ٓ
َّ َ ُ
ُ
ُ
ك ۡم ُه َّن لبِ َ ٞ
��م لبِ َ ٞ
ك ۡم َوأ ُ
َ
نت ۡ
اس ل
اس ل ُه َّن} [البقرة.]187 :
ٱلرفث إ ِ ٰل ن ِس��ائ ِ ۚ
ويج��ب أن نعلم أن هذا الح��ق أثر من اآلثار الهامة لعق��د النكاح؛ ألنه من
األمور التي تتفق مع الفطرة ،فالجماع شهوة من الشهوات كاألكل والشرب
يجب قضاؤها ،ولقد حرم الش��ارع الحكيم االستمتاع بالمرأة دون زواج،
لذا كان من حق كل من الطرفين االتصال باآلخر اتصالاً جنس ًّيا على الوجه

المباح شر ًعا إلشباع هذه الشهوة الغريزية(((.

ذلك أن صفة الواقعية هي من أش��مل الصفات اإلسالمية ،فاإلسالم
طب ًق��ا لواقعيت��ه َع ِمل على إش��باع الجانب الم��ادي كما عمل على إش��باع

الجانب الروحي من احتياجات اإلنسان؛ ألنه دين الفطرة ،وألهنا حاجات

إنس��انية أصيلة .وتتمثل الواقعية هنا يف تأكيد اإلس�لام على إش��باع الغريزة
الجنس��ية كحاجة مادي��ة أصيلة وحف ًظا للنوع اإلنس��اين .وهذه الغريزة وإن
((( موسوعة األسرة (الكويت).45/2 :
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أمك��ن أن تل َّب��ى على أس��اس اإلباحية إال أن��ه مرا ًعاة للنظ��ام العائلي الذي
ِ
الغريزة قد
إش��باع ِه
ضم َن
َ
فرضه َر َف َض اإلباحية ،وأقام نظام الزواج ليكون ْ
أيضا .ولكي يمنع من مخاطر الش��هوة
عمل على إش��باع الجانب الروحي ً
ور َد التأكيد الكبي��ر على الزواج
الجامح��ة لو لم تش��بع من طري��ق ُمح َّل�� ٍل َ
والزواج المبكر(((.

وقد وردت األحاديث التي تحث على إش��باع الغريزة الجنسية لدى

ٍّ
كل من الزوج والزوجة ،حف ًظا للنسل وضمانًا إلشباع االحتياجات المادية
والروحي��ة ل��كال الزوجي��ن؛ فعن أبي هري��رة  قال :قال رس��ول اهلل

(( :والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى
عليه؛ إال كان الذي يف الس��ماء ساخ ًطا عليها حتى يرضى عنها زوجها))(((.
ويف رواية(( :إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان؛

لعنتها المالئكة حتى تصبح))((( ،وقد اختلفوا يف مقدار المدة التي يبيتها عند
َ اَ
زوجته ،والمبيت من لوازم الوطء والجماع ،ومن ذلك قوله تعالى{ :فل
َ ُ ْ لُ َّ ۡ
َ َ َ َ ۡ َّ َ
ت ِميل��وا ك ٱل َم ۡي ِل ف َتذ ُروه��ا كٱل ُم َعلقةِ} [النس��اء ،]129 :قال الجصاص:
يعني ال فارغة فتتزوج وال ذات زوج إذا لم يوفها حقها من الوطء((( .ذلك
يعن��ي أنه إذا طلب أحد الزوجين صاحبه يف هذا الحق ،وجبت االس��تجابة

((( آية اهلل الشيخ محمد علي التسخيري ،مرجع سابق ،ص.28-27
((( أخرجه مسلم ( ،1060/2رقم .)1436
((( صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب ذكر المالئكة برقم (.)2998
((( أحكام القرآن للجصاص (.)68 /2
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عل��ى اآلخر ما لم يكن به مانع ش��رعي أو عذر مس��وغ لل�ترك عند جمهور

الفقه��اء م��ن الحنفي��ة والمالكية ووج��ه عند الش��افعية يف الجمل��ة(((؛ لما
أخرجه الش��يخان من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول
اهلل (( :ي��ا عب��د اهلل ألم ُأخبرك أنك تصوم النه��ار وتقوم الليل؟
قلت :بلى يا رسول اهلل .قال :فال تفعل ،صم وأفطر ،وقم ونم ،فإن لجسدك

عليك ح ًّقا ،وإنك لعينك عليك ح ًّقا ،وإن لزوجك عليك ح ًّقا))(((.

ولذلك نجد أن القرآن والس��نة قد عمال على تنظيم العالقة الجنسية

كل م��ن الرجل والم��رأة بحل اس��تمتاع ٍّ
الغريزي��ة بي��ن ٍّ
كل منهم��ا باآلخر،
وح َّث��ا على إتمام تلك العالقة اتفا ًقا مع الفط��رة التي فطر اهلل الناس عليها،

فه��و الخال��ق للنفس البش��رية ويعلم ما تس��توي ب��ه ،وما يعرضه��ا للهالك
واالنحراف؛ فنظم تلك العالقة الجنس��ية يف ض��وء عقد النكاح وما يرتتب

عليه من حقوق وواجبات لكال الزوجين ،والتي ُترسخ استمتاع كل منهما
باآلخر بش��كل اجتماعي شرعي ،يضمن االس��تقرار النفسي واالجتماعي

والجسدي لكال الزوجين.

((( بدائ��ع الصنائ��ع  ،331/2ش��رح فتح القدير  ،302/3حاش��ية ابن عابدين  ،594/2ش��رح
الزرق��اين عل��ى خلي��ل  56/4القواني��ن الفقهي��ة ص ،226الش��رح الكبير مع حاش��ية الدس��وقي
 ،510/2مغني المحتاج .434/3
((( صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب لزوجك عليك حق برقم (.)4800
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هـ .المودة والرحمة:
َ
َ
ُ ۡ ۡ َ ٗ َّ ۡ ُ ُ ْٓ
ّ ۡ ُ
َ َ َ ُ
ِ��ن أنفسِ��كم أزوٰجا ل ِتس��كنوا
يق��ول تعال��ى{ :خل َق لك��م م

إ ِ يَ ۡ
ل َها} [ال��روم ]21 :ذل��ك أن الحياة الزوجية يفرتض له��ا جو يختلف عن
أي ج��و آخر ،فهي تختلف مث�ًل�اً عن الجو التجاري ال��ذي يمكن افرتاض

العالق��ات فيه على نحو آل��ي صرف ،قائم على أس��اس حدي من مصالح

كل م��ن الطرفي��ن ،حيث ي��ؤدي كل م��ن الطرفي��ن التزاماته تج��اه الطرف
اآلخر بدقة ،أما يف الحياة الزوجية فال يمكن افرتاض عالقة حدية صارمة،

وواجبات متبادلة ،يقوم هبا كل من الطرفين تجاه اآلخر .وإال لما أصبحت

حياة س��عيدة تس��ودها األلفة والمحبة والس��كينة النفس��ية ،بل عادت حياة

جادبة جافة منفعية .وبتعبير آخر فإن النظام العائلي كما س��بق يقوم بوظيفة
تلبي��ة االحتياجات الروحية والنفس��ية ،وه��ذه التلبية ال تت�لاءم ونظا ًما آل ًّيا
صر ًف��ا((( .ه��ذا وقد قام اإلس�لام بأم��ور ُيوفر هب��ا هذا اإلطار م��ن الرحمة

األول :أنه حس��س المرأة بحقوق الزوج طال ًبا منها إطاعته وتعظيمه قائلاً :
َ
َ ٞ
َ ّ
ِلر َجا ِل َعل ۡي ِه َّن د َر َجة} [البقرة ]228 :مما يؤدي لكس��ب المرأة مودة
{ول ِ
الرجل وطاعته.
والث��اين :أنه طلب إليها أن تتزين وتتجمل وتدعو الرجل إلى نفس��ها

أيضا باإلضافة لإلشباع الجنسي جو السكينة والمحبة.
مما يوفر ً

((( آية اهلل الشيخ محمد علي التسخيري ،التوازن بين حقوق المرأة وواجباهتا على ضوء الالئحة
اإلسالمية لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.29
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والثالث :تحسيس الرجل عاطف ًّيا تجاه الزوجة ،ويقول يف ذلك رسول

اهلل (( :خيركم خيركم ألهل��ه))((((( ،أوصيكم بالضعيفين))(((،

((أيضرب أحدكم امرأته ثم يظل معانقها))(((.(((،
و .التوارث بينهما:

أجم��ع الفقه��اء عل��ى أن الزوجي��ة الصحيحة م��ن أس��باب التوارث

الش��رعية .وهو ما يعني أنه إذا مات أح��د الزوجين ،والزوجية قائمة بينهما

حكم��ا :أن تكون
حكم��ا ،ورثه اآلخ��ر .ونقصد بقي��ام الزوجية
حقيق��ة أو
ً
ً
الزوجة يف العدة من طالق رجعي((( .فالزوجية أحد أسباب الميراث؛ ألهنا

رابطة قوية تش��به ُل ْح َمة النس��ب ،فالزوجة ترث زوجه��ا والعكس ،بمجرد
انعق��اد عقد النكاح ،وال يش�ترط الدخ��ول بالزوجة أو وطؤه��ا أو الخلوة

هب��ا((( ،أو فرض مه��ر لها ،إذا انتفت الموانع الش��رعية م��ن قتل واختالف
الدي��ن((( ،ولكن إن طلقها يف مرض الم��وت فإهنا ترثه عقا ًبا له على قصده

حرماهنا ،ولكنه ال يرثها إن ماتت.

((( سبق تخريجه.
((( المعجم الكبير للطرباين ،من حديث علي بن أبي طالب برقم (.)168
((( الس��نن الك�برى للبيهق��ي ،كت��اب القس��م والنش��وز ،ب��اب االختي��ار يف ترك الض��رب ،برقم
(.)14557
((( المصدر السابق ،نفس الصفحة.
((( فتح الباري ،مرجع سابق.499/3 ،
((( العذب الفائق.18 /1 :
((( المغني.192/9 :
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وق��د ح��دد المولى نصي��ب كل منهما يف القرآن الكري��م ،قال تعالى:
َ َ ُ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َّ ۡ َ ُ
ل فَإن اَك َن ل َ ُه َّن َو دَلٞ
كن ل َّ ُه َّن َو دَ ٞ
{ولكم ن ِصف ما ترك أزوجكم إِن لم ي
َ ۚ ِ
َ ۡ
َ ٓ َ
ََ ُ
ۡ
ك ُم ُّ
ني ب ِ َها أ ۡو ديۡ ٖن} [النساء.]12 :
وص
فل
ص َّيةٖ يُ ِ
ٱلر ُب ُع م َِّما ت َرك َنۚ ِم ۢن َبع ِد َو ِ
وق��د يق��ول قائ��ل :لم��اذا أعط��ى المولى  ال��زوج ضعف

الزوج��ة؟ لإلجابة عن ذلك نقول :أولاً  :إن المولى  هو الخالق
للبشر ال َعالِم بما يصلح أحوالهم ،والعادل الذي ال يظلم مثقال ذرة .وثان ًيا:
ه��ذا الحكم متفرع عن القاعدة العامة يف الميراث ،والتي تقضي بأن للذكر
ضعف األنثى ،فالبنت مع االبن وبنت االبن مع ابن االبن واألخت الشقيقة
مع األخ الشقيق واألخت ألب مع األخ ألب للذكر مثل حظ األنثيين.

فقياس��ا على ذلك أعطى لل��زوج ضعف الزوج��ة ،فاألنثى من وقت
ً

والدهتا إلى أن تموت ،الذكر «الرجل» هو المكلف باإلنفاق عليها ،فاألب
ينف��ق على ابنته ،فإذا لم يوج��د األب قام األخ مقامه يف ذلك إلى أن تتزوج

فيتول��ى الزوج اإلنفاق عليها طيلة حياهتا ،فإذا ماتت قام بتجهيزها ودفنها.
وللزوج��ة أن تتنازل ع��ن ميراثها أو جزء منه دون مقاب��ل ،فحق الزوجة يف
مي��راث زوجها حق مالي خاص .فإذا رأت الزوجة أن أوالده أو أقاربه من

الورث��ة اآلخرين يف حاجة ماس��ة إل��ى المال وهي ميس��ورة الحال؛ فيندب
إليه��ا التن��ازل عن نصيبها ،وهي مأجورة من المول��ى على ذلك .ولكن إذا
كان ورثته��ا محتاجي��ن إلى المال؛ فيك��ره لها التنازل ع��ن حقها يف ميراث
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زوجها ،فاإلنس��ان حر يف التصرف يف ما يملكه من أموال أو حقوق شر ًعا؛

ما لم يرتتب على ذلك إلحاق الضرر باآلخرين(((.
ز .حرمة المصاهرة بينهما:

حرم الباري  نكاح المحارم من النساء ،سواء كانت القرابة عن

طريق النس��ب أو الرضاع أو المصاهرة ،وجعل هذه الحرمة مؤبدة ال تحل

بحال من األحوال ،وذلك لحكمة عظيمة جليلة .ففيما يتعلق بالمحرمات

بالمصاهرة فإن اهلل  أكرم البش��رية هبذه الرابطة اإلنسانية ،وامتن على

الن��اس برابطة الصهر ،التي تجمع بي��ن النفوس المتباعدة المتنافرة بروابط
َ ُ ذَّ
َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ رَ ٗ َ َ َ َ ُ َ
��با َو ۡ
{وه َو ٱلِي خلق مِن ٱلماءِ ب
األلفة والمحبة:
شا فجعلهۥ ن َس ٗ ِ
صه ٗراۗ
َ اَ َ َ ُّ َ
ك قَد ٗ
ِيرا} [الفرقان .]54 :فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد
وكن رب
أفراده��ا ،فينبغ��ي أن تك��ون أم الزوجة بمنزلة أمه يف االح�ترام ،وبنتها التي
يف حج��ره كبنته من صلبه ،وكذلك ينبغ��ي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته،
وهكذا ،ومن القبح جدا أن تكون البنت ضرة ألمها ،واالبن طام ًعا يف زوجة

أبيه ،فإن ذلك ينايف حكمة المصاهرة ،ويكون سبب فساد العشيرة(((.

فالمصاهرة كالقرابة كالهما رابطة توثق أواصر المحبة بين األسرتين

أو القبيلتين ،فيصير الزوج كأحد أبناء أس��رة زوجته ،يفرح لفرحهم ويتألم
((( موسوعة األسرة (الكويت) .50/2
((( محمد علي الصابوين ،روائع البيان ،تفسير آيات األحكام من القرآن ،مكتبة الغزالي ،دمشق،
الطبعة الثانية ،1977 ،ص.462-461
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أللمهم ،وكذا الزوجة فإهنا تصبح كأحد بنات أسرة زوجها ،تتفاعل روح ًّيا

معه��م .لذا حرم الش��ارع الحكيم عل��ى الزوج أن يتزوج بأم زوجته س��واء
دخ��ل هبا أو لم يدخل ،أي تثب��ت الحرمة بمجرد انعق��اد العقد .كما يحرم

عل��ى ال��زوج أن يتزوج من بنت زوجته وهي المس��ماة الربيبة إذا دخل هبا،
والحكم��ة من ذل��ك واضحة ،وه��ي حرص الش��ارع الحكيم عل��ى تقوية

أواصر العالقة بين أعضاء األسرة الواحدة ،ودرء األسباب التي تؤدي إلى
هدمها .فلو أبيح لألم أن تتزوج بزوج ابنتها أو أبيح للبنت أن تتزوج بزوج

أمها لرتتب على ذلك الشك وعدم الثقة بينهما ،وهدم األسرة عند حدوث

أدنى خصومة بينهما.

وح��رم الش��ارع على الزوج أن يت��زوج بأم زوجته وعل��ى الزوجة أن

تت��زوج بأبي��ه ،والحكمة من ذلك واضحة ،وهي حرص الش��ارع على رفع
الحواجز والحجب بينهما ،إذ لو أبيح الزواج فيما بينهم النقطعت األم عن

ابنته��ا والرجل عن أبيه ،وال يخفى ما يف هذا من حرج ش��ديد((( .وقد ورد

دليل تحريم زوجات األصول «زوج��ات اآلباء واألجداد» يف قوله تعالى:
َ اَ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ّ َ ّ
ٱلن َس��آءِ إ اَّل َما قَ ۡد َس��لَ َف إنَّهۥُ
{ول تنكِح��وا م��ا نكح ءاباؤكم مِن ِ
ۚ ِ
ِ
ٓ
اَ َ َ ٰ َ ٗ ۡ
حش��ة َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِيل} [النس��اء ،]22 :ودليل تحريم أم الزوجة
كن ف ِ
ُ
ُ
َُّ ۡ َ ُ
ت َعل ۡيك ۡم أ َّم َه ٰ ُتك ۡم
وبن��ت الزوجة «الربيبة» ورد يف قوله تعالى{ :حرم
َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ِ ُ أۡ َ َ َ َ ُ أۡ ُۡ
ت
وبناتكم وأخوٰتكم وعمٰتكم وخٰلٰتكم وبنات ٱل ِخ وبنات ٱلخ ِ
((( موسوعة األسرة (الكويت) .51/2
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َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ٰ ُ ُ ّ َ َّ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ٰ ُ َ ٓ ُ
كمۡ
وأمهتكم ٱل يِت أۡرضعنكم وأخوتكم مِن ٱلرضعةِ وأمهت ن ِس��ائ ِ
َّ َ َّۡ
َ َ ۡ
ّ ٓ ُ َّ
َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ ُ
ور ٰٓ
جورِكم ّمِن ن َِس��ائِك ُم ٱلٰ�ِت�يِ دخل ُتم ب ِ ِهن فإِن لم
��م ٱل ٰ يِت يِف ح
بئِبك
َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
َّ َ اَ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰٓ ُ َ ۡ َ ٓ ُ
ِين مِنۡ
ك ُم ذَّٱل َ
تكون��وا دخل ُتم ب ِ ِهن فل جناح عليكم وحلئِ��ل أبنا ِئ
َ ۡ َٰ ُ
ۡ
أصلبِكم} [النساء.]23 :
وم��ن المقرر أن حرمة بنت الزوجة على زوجها حرمة أبدية ش��رطها
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
َ اَ
الدخ��ول باألم لنص اآلية الكريم��ة{ :فإِن ل ۡم تكون��وا دخل ُتم ب ِ ِه َّن فل
َُ َ ََ ُ
جن
اح عل ۡيك ۡم} والدخول هنا هو الدخ��ول الحقيقي ،فال تغني الخلوة

غن��اءه ،فإذا اختلى بامرأة ثم طلقها ال تحرم علي��ه بنتها بعد انتهاء العدة(((.
ويدخ��ل يف ذل��ك بنات بناهت��ا ،وبنات أبنائه��ا وإن نزلن؛ ألهن��ن من بناهتا.
ويس��تدل م��ن اآلية الكريمة عل��ى أن تحريم فروع الزوج��ة مقيد بالدخول

بالزوج��ة ،وإذن فال يح��رم على الرجل أن يتزوج ربيب��ة امرأته أو بنت فرع
من فروعها إذا كان قد فارق امرأته قبل الدخول هبا(((.

والمتأم��ل يف اآلي��ة الخاص��ة بتحري��م ال��زواج بالمحارم من النس��اء

والخاصة بحكم الزواج بأم الزوجة وبنت الزوجة ،يتضح له جمال وعظمة

الخالق جال وعال بالعلم بظواهر وخفايا النفس البش��رية وفطرهتا التي فطر

الناس عليها ،وماهية األحوال التي تبعث يف تلك النفس السواء والطمأنينة
ََۡ
{ونف ٖس
وال�بر ،فهو خالقها ويعلم خطاياه��ا ،ألم يقل الحق :

((( أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية لعبد الوهاب خالف :ص.47
((( األحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ،مرجع سابق ،ص.120-119
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َََۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َۡ
َ
َو َما َس َّ
َ
ٰ
��وى ٰ َها  ٧فألهمه��ا فجورها وتقوىها} [الش��مس ،]8 -7 :وهو العالم
بما يبعث الضغائن واألحقاد واألغيار حتى تس��تطيع القيام بما اس��تخلفها

الخالق يف أرضه وهو العمران البشري.

وكذل��ك ف��إن حكمة الخال��ق يف التفرقة بي��ن الزواج م��ن أم الزوجة

وبنتها واضحة-يف اش�تراط الدخول لتحريم بنت الزوجة ،واشرتاط العقد

فق��ط دون الدخول لتحريم أم الزوجة-؛ ألن��ه إن طلق البنت قبل الدخول
هب��ا وتزوج أمها؛ ألق��ى بنيران العداوة يف قلب البنت ،وليس يف نفس��ها من

دواع��ي اإليث��ار ما يجعلها ُتؤثر أمها بذلك الزوج على نفس��ها ،والعرف ال
يعاوهنا عليه .أما األم فإهنا يف العادة وبس��نة الفطرة ُتؤثر بنتها على نفس��ها،
وإن وقع��ت يف نفس��ها الغيرة ف��إن مجرى الع��ادة والع��رف ُيطفئها ،وفرط

محبتها البنتها ُيلطفها ،وإن حصل دخول باألم ،تكون قد استوفت حظوظ

الزواج ،وكانت بنتها كبنت الزوج ،ال تحل له ،والعادات ومجاري العرب
ال ُتقر هذا الزواج فكان التحريم(((.

خالصة األمر أن التحريم بس��بب المصاهرة يقع يف األنواع الخمسة

التالية(((:

((( اإلمام محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص.120-119
((( بدائ��ع الصنائع  258/2وما بعدها ،مجمع األهنر  ،324/1ش��رح فت��ح القدير 124/3وما
بعده��ا ،حاش��ية الدس��وقي 252/2وما بعده��ا ،بداية المجته��د  ،34/2المه��ذب  ،44/2األم
 ،24/5مغني المحتاج  ،177/3كشاف القناع  72/5وما بعدها ،المغني  569/6وما بعدها.
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 -زوج األص��ل :والمراد منه زوج��ة األب وإن عال ،وزوج األم وإن

علت.

 -أص��ل ال��زوج :والمراد من��ه أم الزوجة وجدهت��ا وإن علت ،ووالد

الزوج وجده وإن عال.

 -ف��رع ال��زوج :والمراد من��ه بنات الزوج��ة وبنات أوالده��ا ،وأبناء

الزوج وأبناء أوالده.

 -زوج الف��رع :والم��راد منه زوجة االبن أو اب��ن االبن أو ابن البنت،

وكذلك زوج البنت أو بنت االبن أو بنت البنت ،وإن بعدت.

 -الجم��ع بي��ن األختين وم��ن يف حكمهم��ا :والمراد من��ه أن يتزوج

ذكرا حرمت
امرأتي��ن بينهما قراب��ة محرمية،
بحيث ل��و فرضت إحداهم��ا ً
َ
ُ
أۡ
اَّ
َ
ۡ �ۡي�نۡ
ْ �ۡي�نۡ
َ جَ ۡ
{وأن ت َم ُع��وا َب َ ٱلخ َت ِ إِل َما ق ۡد
علي��ه األخ��رى؛ لقول��ه تعال��ى:
ََ
َسلف} [النساء.]23 :
ح .ثبوت نسب الولد:

أجمع الفقهاء على ثبوت النس��ب الش��رعي للولد الناتج عن الزواج
الصحي��ح ،فيصير الزوج أ ًب��ا وتصير الزوجة ُأ ًّما لهذا الولد؛ بش��رط إمكان
أن يك��ون الول��د منهما يف العالق��ة الزوجية ،وبش��رط أال ينف��ي األب هذا

النس��ب باللعان الش��رعي .فإن أحال العقل إمكان أن يكون من الزوج كما

صغيرا -ليس لمثله أن ينجب-؛ فال ينس��ب الولد لهذا الزوج ،وإن
لو كان
ً
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وجب تنسيبه ألمه التي ولدته .وإن نفى الزوج نسبة الولد له وف ًقا للضوابط

الش��رعية يف اللع��ان؛ بأن يكون النف��ي فور العلم بالولد ،وعدم س��بق إقرار

ال��زوج به(((؛ لما جاء عن ابن عمر« :أن النبي  العن بين رجل

وامرأته ،وألحق الولد بأمه ،وكان انتفى من ولدها»(((.

ويف كل األحوال إذا صدر اإلقرار من الزوج يف عقد الزواج الصحيح

نس��ب الطفل إليه مستوف ًيا لش��رائطه فإنه ال يتحمل النفي وال ينفك بحال،

وذلك سواء أكان المقر صاد ًقا يف الواقع ونفس األمر أم كاذ ًبا ،فنفي النسب
بعد اإلقرار ال يكون معتربًا ،واطالع الزوج على س��وء سلوك زوجته الذي

كان خاف ًيا عليه ال يمكنه من نفي النسب الثابت من قبل.

ويج��وز االعتماد عل��ى البصم��ة الوراثية يف مجال إثبات النس��ب يف

الحاالت اآلتية:

 -1حاالت التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي

ذكرها الفقهاء س��واء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء األدلة

أم تساويها أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة ونحوه.

((( مجمع األهنر  405 ،329/1بدائع الصنائع  ،238/3تبيين الحقائق  ،17/3بداية المجتهد
 ،358/2حاش��ية الدس��وقي مع الش��رح الكبير  ،319/4 ،446/2منح الجليل  ،357/2مغني
المحت��اج  ،382/3هناي��ة المحت��اج  ،106/7المه��ذب  ،119/2اإلنص��اف  ،235/9المغني
.405/7
((( صحيح مسلم ،كتاب اللعان ،برقم ()3825
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 -2ح��االت االش��تباه يف الموالي��د يف المستش��فيات ومراك��ز رعاية

األطفال ونحوها ،وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب.

 -3حاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب الحوادث أو الكوارث

أو الح��روب ،وتعذر معرفة أهلهم ،أو وجود جثث لم يمكن التعرف على

هويتها ،أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين(((.
ط .حفظ األسرار:

إذا كان بن��اء ال��زواج يف اإلس�لام على ما تقدم بيانه الس��كن والمودة

والرحمة ،ومنها وال ش��ك حفظ أسرار األسرة بين الزوجين ،وهو واجب
ع��ام عل��ى الزوجين وحق ل��كل منهما على اآلخ��ر ،إذ إنه بال��زواج يقرتن

ال��زوج بزوجة يف وحدة يتش��اركان فيها بناء األس��رة يف صف��اء نفس ،ومع
عل��م كامل لكل منهما بمكنونات اآلخر ،وقد كش��فها ل��ه يف محبة ومودة،
ويتع��رف خالل ذلك على ما قد يكون هبا من عيب ينبغي إصالحه وينبغي

سرته وحفظه(((.

اس��تنا ًدا إل��ى ذلك تعد األس��رار الزوجي��ة من األمان��ات التي يجب
حفظه��ا ورعايته��ا وال ُت��ؤدى إال إل��ى أهله��ا ،ق��ال اهلل تعال��ى{ :إ َّن هَّ َ
ٱلل
ِ
ىَ ٰٓ َ ۡ
َُۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ
��ؤ ُّدوا ْ أۡٱلَ َم ٰ َ
ٰ
ل أهل َِها} [النس��اء ،]58 :وق��ال تعال��ى:
��ت ِإ
ن
يأمرك��م أن ت
ِ
َ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ خَ ُ ُ ْ هَّ َ َ َّ ُ َ َ خَ ُ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ٰ ُ
ك ۡم َوأ ُ
نتمۡ
{يأيه��ا ٱلِين ءامنوا ل تونوا ٱلل وٱلرس��ول وتونوا أمنت ِ
((( عن فتوى لدار اإلفتاء المصرية ر ًّدا على الطلب المقيد برقم  605لسنة  2005م.
((( موسوعة األسرة يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.54
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َ َ َ
ت ۡعل ُمون} [األنف��ال .(((]27 :وحفظ األمان��ة أوجب يف العالقة الخاصة بين
الزوجين والتي حظر الش��رع اإلس�لامي التحدث عنه��ا والقول هبا؛ لما يف

ذل��ك من مخالفة لطبيعة تلك العالقة ،التي تزول فيها الحجب ،ويكش��ف

كل من الزوجين لآلخر مس��توره وخبايا نفس��ه وعورهتا مستأمنًا كل منهما

اآلخ��ر عليه��ا ،ولما يف البوح هب��ا بالتالي م��ن خيانة لألمانة ،تأباها أس��س

ال��زواج وقيم��ه الش��رعية وميثاقه الغلي��ظ؛ لقول��ه  يف مقام هني
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ىَ ٰ َ ۡ ُ ُ
ك ۡم إ ِ ىَلٰ
الزوج عن أكل مهر الزوجة{ :وكيف تأخذونهۥ وقد أفض بعض
ُ ّ ًَٰ َ ٗ
ََ َ ۡ َ
َب ۡع ٖض وأخذن مِنكم مِيثقا غل ِيظا} [النساء ،]21 :ولما جاء يف الحديث
الش��ريف عن أبي سعيد الخدري أن رس��ول اهلل  قال(( :إن من
أعظ��م األمانة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفض��ي إلى امرأته وتفضي إليه ثم
ينشر سرها))(((.

وع��ن أس��ماء بن��ت يزي��د :أهن��ا كانت عن��د رس��ول اهلل 

والرج��ال والنس��اء قع��ود عن��ده ،فق��ال(( :لع��ل رج�ًل�اً يق��ول م��ا يفع��ل
بأهل��ه ،ولع��ل ام��رأة تخب��ر بم��ا فعل��ت م��ع زوجه��ا))َ ،ف َ
��أ َر َّم((( الق��و ُم،
فقل��ت :إي واهلل ي��ا رس��ول اهلل ،إنه��ن ليقل��ن وإنه��م ليفعل��ون ،ق��ال:

((ف�لا تفعل��وا ،فإنم��ا ذل��ك مثل الش��يطان لق��ي ش��يطانة يف طريق فغش��يها
((( ميثاق األسرة ،مرجع سابق ،ص.218
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب تحريم إفشاء سر المرأة ،رقم .1437
((( بفتح الهمزة والراء وتشديد الميم -يعني :سكتوا مطرقين ولم يجيبوا.
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والناس ينظرون))((( ،وعن جابر بن عبد اهلل  عن النبي 

قال(( :إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة))(((.

واله��دف م��ن القيمة األس��رية ،التي تن��ص على حفظ األس��رار بين

الزوجي��ن وعدم إفش��ائها ألي فرد آخر ،حت��ى وإن كان أقارب أهل الزوج

أو الزوج��ة ،تأكي��د االح�ترام الذي يجب أن يس��ود العالق��ة الزوجية؛ لما
يرتت��ب عليه��ا من حف��ظ كرام��ة كال الزوجين أم��ام اآلخرين واالس��تقرار

األس��ري .وتدل اإلحصاءات الرسمية ألس��باب الطالق وارتفاع معدالته

يف الف�ترات األخي��رة ،على أن من أهم أس��باب الطالق هو إفش��اء أس��رار
الزوجية ،والس��ماح لألقارب بالتدخل يف العالقة بين الزوجين ،مما يؤدي
إلى حدوث مش��كالت عديدة نتيجة لتلك التدخالت ،التي يسمح هبا أحد
حرجا
الزوجين أو كالهما؛ من خالل إفش��اء أس��رار الزوجية؛ مما يس��بب ً

مبكرا؛
لكرام��ة الزوجين ،والعمل على فش��ل العالقة الزوجي��ة وتصدعها ً

لع��دم اإللمام بأه��م القيم التي أكد عليها الش��ارع الحكي��م؛ الذي يعلم ما
تستوي به النفس البشرية.

((( مسند أحمد ،برقم ( ،)28350قال الهيثمي ( :)294/4رواه أحمد والطرباين ،وفيه شهر بن
حوشب ،وحديثه حسن ،وفيه ضعف.
((( س��نن الرتم��ذي ،كتاب األطعمة ،ب��اب ما جاء أن المجال��س أمانة ،برق��م ( ،)1959قال أبو
عيسى :هذا حديث حسن ،وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

479

دليل األسرة في اإلسالم

ي .االحترام المتبادل:

عل��ى ٍّ
كل من الزوجين واجب احرتام اآلخ��ر وتقدير متاعبه الحياتية

ومراعاة مكانته يف األس��رة ،وإعانته على تحمل أعبائه وعلى سائر شؤونه،

واح�ترام قرابت��ه ،واعتبارهم يف مكان��ة قرابته من النس��ب ،وكذلك مراعاة

مشاعر اآلخر ،وتجنب كل ما يجرح كرامته وكرامة أسرته ،سواء يف سر أو

على مأل من الناس ،وخاصة أمام أحد من أهله أو أهلها.

فالمطل��وب عل��ى وج��ه الجمل��ة ،مراع��اة مكان��ة كل م��ن الزوجين

يف األس��رة ،فالرج��ل ه��و الق��وام عل��ى األس��رة بمقتض��ى الش��رع،
وه��ي والية ورعاية ومس��ؤولية ،فتقتض��ي ما للوالي والراعي والمس��ؤول

م��ن حف��ظ حرمت��ه بي��ن أف��راد األس��رة .والم��رأة ه��ي الزوج��ة الش��فوق
واألم ال��رؤوم ،وم��ن ُيلق��ى عل��ى عاتقها ب��ث الحن��ان والمودة بي��ن أفراد
األس��رة ،وهي تفيض بالمش��اعر الرقيق��ة على أنحاء البي��ت ،وهي القائمة
على ش��ؤون البيت ومهامه ،كما أهنا الس��ند القوي -بعد العظيم سبحانه-

لزوجه��ا وأف��راد أس��رهتا إذا اش��تد األم��ر؛ كم��ا فعل��ت الس��يدة خديج��ة

 ،قال��ت :كان النب��ي  إذا ذك��ر خديج��ة أثن��ى عليه��ا
فأحس��ن الثناء ،ث��م قالتَ :ف ِغ ْر ُت يو ًم��ا ،فقلت :ما أكثر م��ا تذكرها حمراء
ِّ
خي��را منها ،ق��ال(( :م��ا أبدلني اهلل 
الش��دْ ق ،ق��د أبدل��ك اهلل  هبا ً

خي��را منه��ا ،قد آمنت ب��ي إذ كفر بي الن��اس ،وصدقتن��ي إذ كذبني الناس،
ً
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وواس��تني بماله��ا إذ حرمن��ي الناس ،ورزقن��ي اهلل  ولده��ا إذ حرمني
أوالد النساء))(((.

واح�ترام الم��رأة للرجل هو م��ن أهم القي��م التي أكد عليها الش��ارع

الحكي��م ،وذلك من خ�لال الحديث ع��ن القوامة ،والحقيقة أن اإلس�لام

طرح مسألة القوامة إلى جانب طرحه لمسألة المساواة كما يف قوله تعالى:
{ول َ ُه َّن م ِۡث ُل ذَّٱلِي َعلَ ۡيه َّن بٱل ۡ َمعرۡ
ِلر َجال َعلَ ۡيه َّن َد َر َجةَ ۗ ٞو هَّ ُ
َ
ٱلل َعزيزٌ
وف َول ّ
ُ
ِۚ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ٌ
وفص��ل الدرجة يف س��ورة النس��اء يف قوله تعالى:
حكِيم} [البق��رةَّ ،]228 :
ّ َ ُ َ َّ ُ َ لَىَ ّ َ ٓ َ َ َّ َ هَّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ لَىَ
َ َٓ
ۡ
َ
ٰ
{ٱلرج��ال قوٰمون ع ٱلنِس��اءِ بِم��ا فضل ٱلل بعضه��م ع بع ٖض وبِما
ِ
َ َُ ْ
أنفقوا} [النس��اء ،]34 :والمفهوم من مبدأ القوامة ليس التحكم أو التمايز،
وإنم��ا هو قيادة الوح��دة العائلية ،التي هي كما أس��لفنا لبنة المجتمع ،فهي
مسؤولية أكرب وإنفاق وتقسيم وظائف ،ولذا جاء قوله تعالى{ :فَ َّض َل هَّ ُ
ٱلل
َ ۡ َ ُ ۡ لَىَ
ۡ
َ
ِ
ٰ
بعضهم ع بع ٖض} [النس��اء ،]34 :ولم يأت تعبير :بما فضلهم اهلل عليهن،

والمالحظ أن الحديث عن النوع فنوع الرجال لهم القدرة والقوامة.

وله��ذا قال اإلم��ام محمد عبده بأن ه��ذا التعبير يوج��ب على المرأة

ش��ي ًئا ،وعلى الرجل أش��ياء ،وأضاف« :أما الذين يحاولون بظلم النساء أن
يكونوا سادة يف بيوهتم فإنما يلدون عبيدً ا لغيرهم»((( .وقال الشيخ شلتوت

عن القوامة إهنا« :ال تعدو درجة اإلش��راف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية
التي يمت��از هبا الرجل على المرأة ،وبحكم الكد والعمل يف تحصيل المال

((( مسند أحمد برقم ( ،)25606قال الهيثمي يف مجمع الزوائد ( :)224/9إسناده حسن.
((( تفسير المنار .63 /5 ،301 /2
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الذي ينفقه يف س��بيل القيام بحقوق الزوجة واألسرة ،وليست هذه الدرجة

االستعباد والتسخير كما يصورها المخادعون المغرضون»(((.
 –2القيم املنظمة للعالقة بني اآلباء واألبناء:

تنظ��م القيم العالقات االجتماعية بين اآلباء واألبناء داخل األس��رة،

وذل��ك حتى يمكن ألعضاء األس��رة أن ي��ؤدوا وظائفهم بالنس��بة لبعضهم
البع��ض ،مث��ل قيام اآلباء بالتنش��ئة االجتماعية ألبنائه��م .يضاف إلى ذلك

قي��ام اآلب��اء بضب��ط التفاعل داخل األس��رة ،بحي��ث تعمل ه��ذه القيم بعد

غرس��ها يف ش��خصية األبن��اء من خ�لال التنش��ئة االجتماعية عل��ى توجيه
س��لوكياهتم يف االتجاهات الس��وية والس��ليمة .ونحن إذا تأملنا القيم التي
تنظم عالقات اآلباء باألبناء ،فس��وف نجد أهنا تضم ثالثة نماذج من القيم:

القيم اإلدراكية ،وهي القيم التي تساعدنا على إدراك الموضوعات بصورة
موضوعي��ة ودقيقة وس��ليمة ،وهي قي��م ذات طبيعة معرفية باألس��اس ،ثم
القيم الوجدانية التي تربطنا ش��عور ًّيا وعاطف ًّيا بموضوعات معينة كالرموز
الدينية ،واألم والوطن ،يضاف إلى ذلك القيم التفضيلية التي نفاضل على

أساسها بين األشياء والموضوعات ،لنقوم باالختيار من بينها ،بحيث نجد
أن اس��تيعاب األبن��اء له��ذه القيم من اآلب��اء من خالل التنش��ئة االجتماعية
يساعدهم على الحياة والتفاعل مع اآلخرين ومع عالمهم المحيط بصورة

سوية وسليمة.

((( النس��اء يف القرآن الكريم ،لصاحب الفضيلة األس��تاذ محمود ش��لتوت ،مجلة الرسالة ،العدد
 757بتاريخ .1948 /1 /5
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أم��ا من جه��ة األبناء ،في��أيت يف المرتبة األولى ال�بر بالوالدين وإعالء

قدرهم��ا وطاعتهما فيم��ا ال يخالف أوامر اهلل  ،وه��ذا مما هو معلوم

م��ن الدي��ن بالض��رورة ،ولقد أش��ارت إلى ذلك آي��ات كثيرة ،ق��ال تعالى:
َ َ ىَ َ ُّ َ َ اَّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ اَّ ٓ َّ ُ َ ۡ
ۡ َ
ِندكَ
ۡ
س ًنا ۚ إ َّما َي ۡبلُ َغ َّن ع َ
َ
َ
ٰ
{وق ٰ
ٰ
��ن إِح
ض رب��ك أل تعبدوا إِل إِياه وبِٱلو دِلي
ِ
ِ
ُ َّ َ اٗ
ۡ رَ َ َ ُ ٓ َ لِاَ ُ َ�َل�اَ َ ُ َّ ٓ ُ ّ اَ َ ُ
ِ�َب� أ َح ُده َما أ ۡو كه َما ف تقل ل ُه َما أ ٖف َول ت ۡن َه ۡره َما َوقل ل ُه َما ق ۡول
ٱلك
َ
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ ّ َ َّ مۡ َ َ ُ َّ ّ ۡ مَ ۡ
َكر ٗ
ٱرح ُه َما ك َما
ب
ر
��ل
ق
و
ة
٢٣
��ا
يم
ح
ٱلر
ِن
م
ل
ٱذل
اح
ن
ج
��ا
م
ه
ل
ض
ف
ٱخ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إۡ
َ
َ
َّ
َ
ٗ
ۡ
ََ
َ َّ َ
ٱل ٰ
نس َن
ربي يِ
��ان ص ِغريا} [اإلس��راء ،]24 -23 :وق��ال تعالى{ :ووصين��ا ِ
ب ِ َو ٰ دِ َليۡهِ إ ِ ۡح َ ٰ
س ًنا} [األحقاف ،]15 :وكذلك اآليات واألحاديث النبوية التي
تش��ير إلى أهمية صل��ة الرحم وفضله ،مثل قول��ه (( :ال يدخل
الجنة قاطع رحم))((( ،وقوله َ (( :م ْن َس َّر ُه َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فِي ِرز ِْق ِه،
َأ ْو ُين َْس َ
��أ َل ُه فِي َأ َثرِ ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َر ِح َم ُه))((( .فاألبناء بعد س��ن التكليف مطالبون
بإع�لاء قدر والديهما وطاعتهما فيم��ا ال يخالف أوامر اهلل  ،وخفض
جناح الذل لهما رحمة وعط ًفا عليهما ،خاصة عند الكرب.
كما أن الراش��دين منهم مطالبون بالسعي بالحسنى ،وبأعلى مستوى

م��ن الخلق ،لرأب الصدع الذي يمكن أن يحدث بين الوالدين دونما تحيز
ألحدهما ،فهذا أبوهم وهذه أمهم ،وهم غير مخولي السلطة الشرعية للحكم
بينهما ،غير أن توس��طهم ومحاوالهتم لتخفيف النزاع قد يكون له استجابة

حرصا من الوالدين على مصلحتهم ومستقبلهم.
يف كثير من األحيان؛
ً

((( صحيح مسلم ،كتاب الرب وصلة الرحم ،باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ،برقم (.)6685
((( صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم ،برقم (.)5985
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ث��م بع��د ذل��ك عل��ى األبن��اء أن يكون��وا عند حس��ن ظ��ن آبائهم هبم

م��ن التخلق باألخالق الحس��نة ،والنش��أة على م��ا يقتضيه مراع��اة األدب
واألص��ول الرتبوي��ة الس��ليمة ،ث��م بع��د ذل��ك القي��ام بمس��ؤولياهتم تجاه

أنفس��هم وتجاه األس��رة بداية م��ن التدرج يف م��دارج التعليم ،واإلحس��ان
واإلتق��ان يف طل��ب العل��م والتعل��م ،ث��م بع��د ذل��ك يف الخ��روج للعم��ل
وطل��ب ال��رزق ألنفس��هم وألس��رهتم إن كان��ت يف حاج��ة لذل��ك .وم��ن
المعل��وم يف الش��ريعة أن النفق��ة واجب��ة عل��ى األوالد إن عج��ز اآلباء على
اإلنف��اق على أنفس��هم ،ويتحم��ل األخ األكرب المس��ؤولية يف ه��ذا الصدد

مباشرة بعد األب.

أما من جهة اآلباء فينبغي أن يأيت يف الدرجة األولى صفة الرحمةَ ،ع ْن
َعائِ َش�� َة َ قا َل ْتَ :ج��ا َء َأ ْع َرابِي إِ َلى النَّبِي َ ف َق َ
��الُ :ت َق ِّب ُل َ
ون
ِّ
ٌّ
ِ
((
َ
َ
َ
ََ َ ِ
َ َ َ ُ
ك َل َ
��ي  :أ َو أ ْمل ُ
ِّ
ك أ ْن َنز ََع اهللُ
الص ْب َي��ان؟ ف َما ُنق ِّبل ُه ْم ،فقال النَّب ُّ
ِم ْن َق ْلبِ َ
الر ْح َم َة))(((.
ك َّ
وما حصل لسيدنا يعقوب تجاه سيدنا يوسف من الحزن كما يف قوله
َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ حۡ
ٱل ۡزن َف ُه َو َك ِظ ٞ
ُ
تعال��ى{ :وٱبيضت عيناه مِن
يم} [يوس��ف ]84 :إنما هو
ِ
من قبيل الرحمة والشفقة عليه(((.

((( صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ،برقم (.)5998
((( انظر رسائل النور لسعيد النورسي.
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ث��م بعد ذلك تأيت قيمة الرعاية والش��عور بالمس��ؤولية والقوامة كما

يعرب القرآن الكريم ،والتي هي «الس��لطة يف مقابل المسؤولية» ،قال رسول
ٌ
مس��ؤول عن رعيته))((( .ثم تأيت
اهلل (( :أال كلك��م راعٍ ،وكلكم

بع��د ذلك قيمة الع��دل بين األوالد ،وس��بق الحديث عنه��ا بالتفصيل عند
الحدي��ث عن حقوق األبناء .اس��تنا ًدا إلى ذلك اتفقت الدراس��ات واألطر

النظرية االجتماعية على مجموعة من القيم أو العناصر المنظمة للعالقة بين
اآلب��اء واألبناء ،والتي يمكن حصرها يف القيم التي تتصل ببعض الجوانب

األساس��ية الت��ي نذك��ر منها :طل��ب الذرية الصالح��ة ،توفي��ر االحتياجات

األساس��ية ،والرعاي��ة والحماي��ة ،إضافة إلى التنش��ئة االجتماعي��ة لألبناء.

وسوف نتناول كل قيمة من تلك القيم «العناصر» بشكل مفصل كالتالي:
أ .طلب الذرية الصالحة من خالل زواج شرعي:

تب��دأ العناي��ة باألبناء من��ذ أن يفك��ر األب يف الزواج وتكوين أس��رة،

فيجعل اإلس�لام من األهداف األساسية للزواج :النس��ل ،فيجعله مقصدً ا

أساس�� ًّيا من مقاص��د الزواج ،ثم يخصص اإلس�لام المطلوب من النس��ل

ب��ـ «الذرية الصالحة» ،أي النس��ل الطي��ب الصالح فيما يتعل��ق بأمور الدنيا
{ر ّب َه ۡ
وأمور اآلخرة ،فقد قال  عن نبي من أنبيائهَ :
ب يِل مِن
ِ
ٍّ
دَّ ُ َ ُ ّ َّ ٗ َ ّ َ ً َّ َ َ ُ ُّ ٓ
ٱدل اَعءِ} [آل عمران ،]38 :وقال اهلل عن عباده
لنك ذرِية طيِبة ۖإِنك س ِميع
((( صحيح البخاري ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة يف القرى والمدن ،برقم (.)853
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َ ذَّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ۡ لنَ
ِ��ن أَ ۡز َوٰج َنا َو ُذ ّر َّيٰت َنا قُ َّرةَ أَ ۡعينُ
ۡ
َ
األخي��ار{ :وٱلِين يقولون ربنا هب ا م
ِ ِ
ِ
ٖ
َو ۡ
ني إ َم ً
ٱج َع ۡل َنا ل ِۡل ُم َّتق َ
اما} [الفرقان.]74 :
ِ ِ

ثم إن اإلس�لام قصر الطريق للحصول على الذرية الصالحة الس��وية

على الطريق الش��رعي الذي هو الزواج بشروطه وضوابطه؛ فحرم اإلسالم
ٓ
َ اَ َ ۡ َ ُ ْ ّ ىَ ٰٓ َّ ُ اَ َ َ ٰ َ ٗ
حش��ة َو َس��ا َء
ٱلزن ۖ إِنهۥ كن ف ِ
الزن��ا ودواعي��ه بقوله تعالى{ :ول تقربوا ِ
َسبِيل} [اإلس��راء .]32 :ث��م إن��ه وض��ع األس��س والمعايير لالختي��ار بين
الزوجي��ن ممن س��يصير أ ًب��ا أو ُأ ًّم��ا يف المس��تقبل؛ فأوجب اإلس�لام على
الرج��ل أن يتخي��ر أفض��ل الفتي��ات دينً��ا ُ
وخل ًقا لتك��ون ُأ ًّم��ا ألوالده؛ قال

رس��ول اهلل (( :تنكح المرأة ألربع ،لمالها ولحس��بها ولجمالها
ولدينه��ا؛ فاظفر ب��ذات الدين تربت ي��داك))((( ،ويف المقاب��ل حض المرأة
عل��ى الزواج من الرجل المرضي الخلق؛ ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
��ول
ِ
��ب إِ َل ْيك ُْم َم ْن ت َْر َض ْو َن ِدينَ�� ُه َو ُخ ُل َق ُه َفز َِّو ُجو ُه ،إِلاَّ
اهلل (( :إِ َذا َخ َط َ
َت ْف َع ُلوا َتك ُْن فِ ْتنَ ٌة فِي األَ ْر ِ
ضَ ،و َف َسا ٌد َعرِ ٌ
يض))(((.(((،
((( صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،برقم (.)5090
((( س��نن الرتم��ذي ،كت��اب الن��كاح ،باب م��ا ج��اء إذا جاءكم من ترض��ون دينه فزوج��وه ،برقم
( ،)1107قال أبو عيسى :حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان يف هذا الحديث،
ورواه الليث بن س��عد عن ابن عجالن عن أبي هريرة عن النبي  مرس�لا ،قال محمد:
وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفو ًظا.
((( وحض اإلسالم على عدم الزواج من القرابة القريبة فقال رسول اهلل (( :ال تنكحوا
القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا)) خرجه ابن حجر يف التلخيص كتاب النكاح (.)304 :3
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ث��م إن اإلس�لام وضع اآلداب حت��ى ل ِ َّلحظة التي يمك��ن أن تبدأ فيها

نشأة الولد ،وهي لحظة االلتقاء بين الزوجين أو ما يسميه الفقهاء بالجماع،
فن��دب إلى التس��مية عند الجم��اع والدعوة بأن يجنبهما اهلل الش��يطان ،قال

العلماء :وهذا حق من حقوق الولد على والده ،إذا أراد أن ُيصيب األهل،

وإذا كتب اهلل بخروج الذرية ،فليكن أول ما يكون من الزوج والزوجة شكر
اهلل  ،وأن يس��أال اهلل خير هذا الولد وخير ما فيه ،فكم من ولد أش��قى
والديه ،وكم من ٍ
ولد أس��عد والديه ،فيسأل اهلل خيره وخير ما فيه ،ويستعيذ
به من ش��ره ،ويعوذ باهلل من ذرية الس��وء .ومن القيم الت��ي ينبغي أن تراعى

بعد إنجاب الطفل وتعدُّ من أول حقوق الولد على والده أن ُي َع َّق عنه ،وقد
جاء عنه  كما يف حديث الحس��ن عن س��مرة أنه ذكر العقيقة
ويس��مى))((( .قال
مرهون بعقيقته تُذبح عنه يوم س��ابعه
فق��ال(( :كل غ�لام
ٌ
ّ

بعض العلماءُ :تس��تحب التس��مية يف الس��ابع ،ولكن تجوز التسمية يف أول
ابن س��ميته على اسم أبي إبراهيم))(((؛
يوم لحديث مس��لم(( :ولد لي الليلة ٌ
فهذا يدل على مش��روعية التسمية يف أول يوم ،وعلى األب أن يختار لولده

أفضل األس��ماء وأكرمه��ا ،وأن يجنب الولد األس��ماء القبيحة .كذلك من
حقه أن َيختِن الولد الذكر فالختان واجب بالنسبة للذكور.
((( مسند أحمد من حديث سمرة برقم (.)20145
((( رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب رحمته  الصبيان والعيال وتواضعه
وفضل ذلك ،رقم (.)2351
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ب .توفير االحتياجات األساسية «اإلنفاق»:

أك��د التنظير االجتماعي المتعلق باألس��رة أنه لكي تعيش األس��رة يف

حال��ة من التوازن واالس��تقرار ،فإهنا م��ن الضروري أن تك��ون قادرة على
إش��باع حاجات أفرادها اقتصاد ًّيا وعاطف ًّيا .بمعنى أن تكون األس��رة قادرة

عل��ى إنجاز المطل��وب منها ،ابتداء من من��ح المكانة ألفراده��ا وإمدادهم
بالطعام والمأوى والملبس ،إضافة إلى التنشئة االجتماعية لألبناء ،وغيرها

من اإلنجازات التي تؤدي إلى بقاء األسرة يف حالة توازن ،وبالنسبة لألسرة
فبم��ا أهنا تقوم بإش��باع حاجات كل من الفرد والمجتم��ع فهي إذن وظيفية

بالنسبة لكل منهما(((.

وق��د أك��دت الش��ريعة اإلس�لامية الغ��راء عل��ى أن م��ن أه��م القي��م

والحق��وق الواجبة لألبناء على اآلباء هي ح��ق النفقة ،والنفقة لغة مأخوذة
م��ن النفوق ،وهو الهالك ،تقول :نفقت الداب��ة تنفق نفو ًقا إذا هلكت ،وإما

من النفاق ،وهو الرواج ،تقول :نفقت الس��لعة نفا ًق��ا إذا راجت بين الناس
وأنف��ق الدراه��م من النفقة((( .والنفقة ش��ر ًعا هي اإلدرار على الش��يء بما

به بقاؤه((( .وقد اس��تعملت ش��ر ًعا يف الطعام والكس��وة والسكن ،وتشمل
هذه األنواع الثالثة ،والعرف الغالب بين الفقهاء يطلقها على الطعام فقط،

((( دراسات يف علم االجتماع األسري إلجالل إسماعيل حلمي ،مرجع سابق ،ص.58
((( المعجم الوسيط :ج ،2ص 295مختار الصحاح ،ص.233
((( شرح فتح القدير.)322 :3( :
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ويج��ب على اإلنس��ان أن ينفق على غيره بأحد األس��باب الثالثة :الزوجية

والقرابة والملك((( .والدلي��ل على وجوب النفقة من الكتاب قوله تعالى:
َ لَىَ
ۡ ۡ
ع ٱل ۡ َم ۡولُودِ هَ ُلۥ ر ۡز ُق ُه َّن َوك ِۡس َ ُ ُ
وف} [البقرة ،]233 :وقوله
{و
��وته َّن بِٱل َمع ُر ِ ۚ
ِ
ُ َۡ
َ
ُ
{لُنف ۡق ُذو َس َ
��عةٖ ّمِن َس َعتِهِۖۦ َو َمن قد َِر َعل ۡيهِ رِ ۡزق ُهۥ فل ُينفِ ۡق
 :يِ ِ
اَّ
ّ
ٓ
َّ ٓ َ َ ٰ ُ هَّ ُ اَ ُ َ ُ هَّ ُ َ ۡ
َ
ٱلل نف ًس��ا إِل َم��ا َءاتى ٰ َها} [الطالق .]6 :وأما
مِم��ا ءاتىه ٱللۚ ل يكل ِف
الدليل من الس��نة ،ما روي عن رس��ول اهلل  يف خطبته يف حجة
الوداع المش��هورة م��ن حديث طوي��ل(( :ولهن عليكم كس��وتهن ورزقهن

بالمع��روف))((( ،وم��ا روي عن هند بن��ت عتبة قالت :يا رس��ول اهلل ،إن أبا
س��فيان رجل ممسك ال يعطيني ما يكفيني؛ فآخذ من ماله بغير علمه؛ فقال

لها رسول اهلل(( :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))(((.

وقد انعقد اإلجم��اع على وجوب النفقة على الزوجة واألوالد وكل

ما يلزم اإلنس��ان نفقته((( .وبسبب القرابة وجبت على اإلنسان نفقة أوالده

الصغ��ار والكب��ار العاجزي��ن عن الكس��ب ونفقة والدي��ه ،ويالحظ يف هذا

اإلطار ما يلي:

((( البحر الرائق ( ،)188/4وشرح فتح القدير (.)351/3
((( ج��زء م��ن حديث مطول أخرجه مس��لم ،كتاب الح��ج ،باب حجة النب��ي  ،برقم
(.)1218
((( صحيح مسلم ،كتاب النفقات ،باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
وولدها بالمعروف ،برقم (.)4945
((( اإلجماع البن المنذر ،ص.42
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 -أن نفق��ة األص��ول والف��روع تج��ب م��ن وق��ت الحاجة ،م��ن غير

توق��ف عل��ى قضاء القاض��ي ،أما نفقة غيره��م من األقارب ف�لا تجب إال
بقضاء القاضي.

 -ال تج��ب النفق��ة ألح��د م��ن األص��ول والف��روع وس��ائر األقارب

اآلخري��ن ،إال عن��د الحاجة ،بخ�لاف الزوجة ف��إن النفقة تج��ب لها على

زوجها وإن كانت موسرة.

 -ال تج��ب النفق��ة لقريب عل��ى قريب��ه إال إذا كان كل منهما ذا رحم

محرم من اآلخر ،أي أن يكون الزواج بينهما ُم َح َّر ًما ُحرمة مؤبدة ،لو فرض
ذكرا واآلخر أنثى وكان يف حاجة إلى النفقة عليه(((.
أحدهما ً

والدلي��ل على وج��وب النفقة من الكت��اب والس��نة واإلجماع ،فمن
َ َ�َض�ىَ َ ُّ َ َ اَّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ اَّ ٓ َّ ُ َ ۡ
ۡ
َ
َ
ٰ
الكت��اب قول��ه تعال��ى{ :وق ٰ رب��ك أل تعب��دوا إِل إِي��اه وبِٱلو دِلي ِن
َ َ َّ ۡ َ إۡ َ
��ن ب َو ٰ دِ َليهِۡ
إ ۡح َ ٰ ً
نس َ
ٰ
ٱل
ِ
ِ
سنا} [اإلس��راء ،]23 :وقول��ه س��بحانه{َ :ووصين��ا ِ
َ َ َ ۡ َ َّيَ
ۡ ُ
ُح ۡس ٗ
��نا} [العنكبوت ،]8 :وقول��ه { :أ ِن ٱش��ك ۡر يِل ول ِو ٰ دِلي��ك إِل
ٱل ۡ َم ِص ُ
ري} [لقمان ،]14 :وشكر الوالدين واإلحسان إليهما يكون بمساعدهتم
يف الك�بر ومد يد الع��ون واإلنفاق عليهم ورعايتهم وحس��ن الت��ودد إليهم
َ اَ َ ُ َّ ُ َ ٓ ُ ّ َ اَ َ ۡ َ ۡ ُ
َ
تطبي ًق��ا لقوله تعالى{ :فل تق��ل لهما أ ٖف ول تنهرهما} [اإلس��راء.]23 :
وأم��ا الدليل من الحديث ،ما روي عن جاب��ر بن عبد اهلل أن رجلاً جاء إلى

((( موسوعة األسرة (الكويت) .145/2
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رس��ول اهلل  ومعه أبوه فقال :إن لي أ ًب��ا وله مال ،وإن أبي يريد

أن يأخذ مالي ،فقال النبي(( :أنت ومالك ألبيك))((( .ودل الحديث على أن
محتاج��ا إليه أو غير محتاج إليه ،فال أقل من
األب مال��ك لمال ابنه مطل ًقا،
ً

أن تدل على أنه يمتلكه عند الحاجة إليه(((.

ويتض��ح من ذل��ك أن النفقة ح��ق متبادل بي��ن اآلباء واألبن��اء ،فعلى

األب واج��ب اإلنف��اق على الصغير حتى يش��ب ويس��تطيع االعتماد على

نفسه وكسب رزقه بنفسه وتوفير االحتياجات األساسية ،التي تساعده على
النمو من مأكل ومش��رب ومس��كن مالئم ،يف حدود يس��ر ال��زوج ،ويكون

ذل��ك الحق عل��ى االبن تج��اه األب واألم عند الكرب ،وعن��د حاجتهم إلى
رعاي��ة األبناء يف كربهما وعجزهما عن كس��ب الرزق .وهذه من أهم القيم
التي أرس��اها الشارع الحكيم لتنظيم العالقة بين اآلباء واألبناء ،وهي قيمة

متبادلة تعمل على استقرار العالقات األسرية وصفائها ،ومن ثم االستقرار
األس��ري الذي تفتق��ده الكثير من األس��ر يف واقعنا الراه��ن ،والذي تؤكده
ارتفاع نس��بة قضايا النفقة التي تطالب فيه��ا الزوجات من األزواج اإلنفاق

ش��هورا ،بل يف بعض األحيان سنوات،
على األبناء ،وتس��تمر تلك القضايا
ً
حت��ى يتم الفصل فيها ويحصل األبناء على نفقة من األب .وكذلك ُيطالِب
((( رواه ابن ماجه يف س��ننه ،كتاب التجارات ،باب م��ا للرجل من مال ولده ،رقم ( ،)2291قال
البوصيري :إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.
((( موسوعة األسرة (الكويت) .146/2
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الكثي��ر م��ن اآلباء واألمه��ات بنفقة من األبن��اء القادري��ن ،ويضطرون إلى

تحري��ك الدع��اوى القضائية إلجبار األبن��اء على اإلنف��اق عليهم ،وهو ما
ي��دل على البعد عن أحكام الش��ريعة التي تنص عل��ى وجوب إنفاق األب

عل��ى صغاره ،ووجوب إنفاق االب��ن على والديه ،يف حالة حاجتهما وعدم
قدرهتم��ا على الكس��ب ،وم��ن هنا تتضح أهمي��ة اإللمام بأحكام الش��ريعة

الغراء الغائبة عن الكثيرين ،والعمل على نشرها يف مجتمعنا المعاصر.
ج .الرعاية والحماية ألفراد األسرة:

قديما وحدي ًثا،
كثي��را من الكتاب الذين تعمقوا يف دراس��ة العائل��ة ً
إن ً

حاول��وا الربط بين البيت المتداع��ي  Broken homeوبين االنحرافات
الت��ي يتعرض لها األفراد والمش��كالت الت��ي يعانيها األبناء .فقد تس��تطيع

العائلة من خالل العالقات بين الزوج والزوجة إشباع الحاجات الجنسية،
لذا نجد معظ��م المجتمعات القديمة والحديثة وضعت قواعد لتنظيم هذه

العالق��ة ألهميته��ا لألفراد وحاجة اإلنس��ان إليه��ا .فالعائلة توف��ر الحماية
الالزم��ة ألبنائه��ا ،وتحف��ظ حق��وق الوراث��ة والملكي��ة بالنس��بة ألفرادها،
وتوف��ر الرعاي��ة الالزمة للمرضى والمقعدين ،وتس��اعدهم على نقل القيم

الحضارية من جيل آلخر((( .ويفرق العلماء بين وظيفة األس��رة نحو الفرد
وبين وظيفتها نحو المجتمع؛ فوظائف األس��رة بالنس��بة للفرد هي الحفاظ

((( مليح��ة ع��وين القصي��ر ،صبي��ح عب��د المنع��م أحم��د ،علم اجتم��اع العائل��ة ،مرجع س��ابق،
ص .12 ،11
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عل��ى البق��اء الفيزيق��ي واإلش��باع الجنس��ي والرعاي��ة والحماية والتنش��ئة

االجتماعي��ة واكتس��اب صفت��ه االجتماعي��ة ،أما وظائف األس��رة بالنس��بة

للمجتمع فهي بالمحافظة على النوع ،وتنظيم الس��لوك الجنس��ي ،وتزويد
األطف��ال باحتياجاهتم الجس��مية واالقتصادية والنفس��ية ،والمحافظة على
الرتاث الثقايف ونقله من جيل آلخر(((.

وم��ن ذلك يتضح أن الرعاية والحماية الت��ي يوليها اآلباء لألبناء هي

من أهم القيم التي تنظم العالقة بين اآلباء واألبناء ،وتعمل على االستقرار

والس��واء النفس��ي واالجتماعي لألبناء ،نتيجة لشمول األبناء بتلك الرعاية

األبوية التي يقوم هبا كل من األب واألم ،ويكون لها أكرب األثر يف اس��تقرار
األبن��اء .وقد أك��دت العديد من الدراس��ات الميدانية التي تناولت دراس��ة
ِجن��اح األح��داث ،وأطفال الش��وارع ،وإدمان المخدرات ل��دى األطفال،

أن العامل المش�ترك بين هؤالء الصغار هو افتقادهم للرعاية والحماية من
األبوين؛ مما أدى النحرافهم س��لوك ًّيا ،وهو ما س��يتم تناوله بشكل مفصل

يف الجزء الخاص بالمشكالت.

واألسرة يف اإلسالم رابطة اجتماعية شرعية ،توجب الرعاية المتبادلة

بي��ن أفراده��ا ،تأكيدً ا لرعاية ذلك البناء اإلنس��اين ،ويقول الرس��ول الكريم
(( :أال إن كلك��م راعٍ ،وكلكم مس��ؤول عن رعيت��ه))((( فجعل

((( إجالل إسماعيل حلمي ،دراسات يف علم االجتماع األسري ،مرجع سابق ،ص.61
((( سبق تخريجه.
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البي��ت محل الرعاية وموقع تفعيله��ا وإبرازها((( .والرعاية لغة :هي مصدر

رعىُ ،يقال :رعى األمير رعيته رعاية ،وكذا رعى عليه حرمته رعاية(((.

والرعاية ش��ر ًعا :ه��ي حفظ األوالد من كل س��وء ،ووقايتهم من كل

م��ا يضرهم يف الجس��م والعق��ل والخل��ق ،والحفظ والوقاي��ة يقومان على
دفع الش��ر وجل��ب الخير ،ورعاي��ة األوالد تكون رعاية كاملة ش��املة ،من

جميع النواحي الجس��مية والعقلي��ة والروحية والخلقية .واإلس�لام يوزع

مسؤولية اإلصالح على المجتمع كله ،وال يقصرها على فرد معين أو على
جماع��ة خاصة ،وقد وض��ع األحكام والقواعد التي يمك��ن تطبيقها يف كل

البيئ��ات ويف جميع العصور لرعاية النشء ،منها :أن يحس��ن اختيار اس��مه

لقول��ه (( :إنكم تدعون يوم القيامة بأس��مائكم وأسماء آبائكم،
فأحسنوا أسماءكم))(((.

وق��د ش��كا رج��ل إل��ى عم��ر ب��ن الخط��اب  عق��وق ول��ده،

فأحض��ره وس��أله عن س��بب ه��ذا العق��وق ،فق��ال :لئ��ن كنت عققت��ه فقد

ع َّقن��ي ،ق��ال :وكي��ف ذل��ك؟ قال :لم يحس��ن اس��مي ولم يخ�تر أمي ولم
يؤدبني ،س��ماين جعران ،وأمي َأ َمة مجوس��ية ،وتركن��ي دون تأديب .فأدان
((( موسوعة األسرة (الكويت) .150/2
((( لسان العرب ج  ،14ص ،325مختار الصحاح ،ص.509
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب األدب ،باب يف تغير األسماء ،رقم ( ،)4948وأخرجه أحمد
يف مس��نده برقم ( )22321والبيهقي يف الكربى برقم ( )19091وعقب عليه قائال« :هذا مرسل،
ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء».
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عم��ر وال��ده كيف يطل��ب ح ًّقا م��ن ولده قب��ل أن يعطي��ه حق��ه ،فالحقوق
يقابلها واجبات(((.

ولذلك يمكن استخالص عناصر الرعاية التي أقرها اإلسالم لرعاية

اآلب��اء لألبناء يف حفظ األوالد من كل س��وء ،ووقايتهم من كل ما يضرهم،

و ُيحس��ن اختيار أس��مائهم ،ويحس��ن اختيار أمهاهتم ،وتحسن األم اختيار
األب ،ويس��وي بي��ن األبن��اء يف العطاء ،وه��و ما س��نفصل الحديث عنه يف

الفقرة التالية.

د .العدل بين األبناء:

من األمور المهمة ،وهي من حقوق األوالد التي ينبغي رعايتها ،حق

الع��دل بين األوالد .وهذا الحق أش��ار إلي��ه النبي  يف الحديث
الصحي��ح(( :اتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدك��م))((( ،فال يجوز تفضيل اإلناث
على الذكور ،كما ال يجوز تفضيل الذكور على اإلناث ،كان أهل الجاهلية

يفضل��ون الذك��ر على األنث��ى ،وكانوا يغضبون إذا ُب ِّش��روا ب��والدة األنثى،
َ ُ َ َ َ ُ ُ أۡ ُ ىَ ٰ َ َّ
كم��ا أخ�بر اهلل  يف كتابه حيث قالِ{ :إَوذا ب�ِّش�ِّرِ أحدهم بِٱلنث ظل
��و ّٗدا َو ُه َو َك ِظ ٞ
َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َ
يم} [النحل ،]58 :فإذا ُب ِّش��ر باإلناث تم َّعر وجهه
وتغي��ر ،وكأنه ُي َّ
بش��ر بس��وء ،فلذلك أدب اهلل  المس��لمين على الرضا
((( إجالل إسماعيل حلمي ،دراسات يف علم االجتماع األسري ،مرجع سابق ،ص.61
((( صحيح البخاري ،كتاب الهبة ،باب اإلش��هاد يف الهبة برقم ( )2587وصحيح مس��لم ،كتاب
الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف الهبة ،برقم (.)1623
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ذك��را كان أو أنث��ى ،وال يفضل
بقس��مة اهلل  ،يرض��ى اإلنس��ان بالولد ً

أحدهم��ا على اآلخ��ر ،وإنما يعدل بين الجميع .وقد كان الس��لف 

يعدل��ون بين األوالد حتى يف ال ُقبلة ،فلو َق َّب��ل هذا رجع و َق َّبل هذا ،حتى ال
ينش��أ األوالد وبينهم الحقد ،وربما يعود ضرر التفضيل على الوالد نفسه؛

فإنه ينش��أ األوالد على حقد وكراهية للوالد ،وقد أش��ار النبي 

إلى هذا المعنى بقوله يف بش��ير بن س��عد األنصاري والد النعمان بن بشير:

((أيسرك أن يكونوا إليك يف البر سواء؟ قال :بلى ((())...أي إذا كنت تريدهم

أن يكونوا لك يف الرب سواء فاعدل بينهم ،وكن منص ًفا فيما ُتسدي إليهم.
هـ .التربية والتنشئة االجتماعية الصالحة:

تعد تربي��ة األبناء دين ًّيا واجتماع ًّيا من القيم األساس��ية التي ينبغي أن

تصبح موضع اهتمام أساس��ي م��ن قبل اآلباء .ومما ه��و معلوم بالضرورة
يف اإلس�لام َّ
أن م��ن المه��ام األساس��ية لآلب��اء تربي��ة الصغ��ار وتأديبه��م

ذكورا كان��وا أو إنا ًثا يف ش��ؤوهنم الدنيوية
والقي��ام بأمرهم ورعاي��ة حالهم
ً
َ َ
َ
َ
ذَّ
ْ
ْ
َ َ َُ ُٓ ُ َ ُ ۡ َ ۡ
ُ
ُّ
َ
ِيكمۡ
ٰٓ
{يأيها ٱلِين ءامنوا قوا أنفسكم وأهل
واألخروية ،لقوله تعالى:
نَ ٗ
ارا} [التحريم ،]6 :وقوله (( :إِ َّن لِ َو َل ِد َك َع َل ْي َ
ك َح ًّقا))((( ،وقوله
ِ ِِ
��ؤ ٌ
الر ُج ُل َرا ٍع
َ (( :ألاَ ُك ُّل ُك ْم َراعٍَ ،و ُك ُّل ُك ْم َم ْس ُ
ول َع�� ْن َرع َّيتهَ ،و َّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف الهبة ،برقم (.)1623
((( أخرج��ه الط�براين كم��ا يف مجم��ع الزوائ��د ( )146/8قال الهيثم��ي :فيه عبيد اهلل ب��ن الوليد
الوصايف ،وهو ضعيف .وابن عساكر (.)199/61
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اعي ٌة َع َلى بي ِ
ِ
��ؤ ٌ
ت َب ْعلِ َها َو َو َل ِد ِه،
َع َلى َأ ْهل َب ْيتِ ِهَ ،و ُه َو َم ْس ُ
َْ
ول َعن ُْه ْمَ .وا ْل َم ْر َأ ُة َر َ
��ؤو َل ٌة َعن ُْه ْم))((( .قال النووي :إن على األب تأديب ولده وتعليمه
َو ِه َي َم ْس ُ
واجب على األب وس��ائر
م��ا يحتاج إلي��ه من وظائف الدين ،وهذا التعليم
ٌ
األولي��اء قب��ل بلوغ الصب��ي والصبية .فالطفل كم��ا قال الغزال��ي أمان ٌة عند
ٍ
والديه ،وقلبه الطاهر جوهر ٌة نفيس�� ٌة س��اذج ٌة خالي ٌة عن كل ٍ
وصورة،
نقش

قابل لكل ٍ
ٌ
وه��و ٌ
وقاب��ل لكل ما يمال به إليه ،ف��إن عود الخير وعلمه
نقش،
ٍ
معلم له
نش��أ عليه ،وس��عد يف الدنيا واآلخرة ،يش��اركه يف ثوابه أب��واه وكل
ٍ
ومؤدب ،وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ،وكان الوزر يف

رقب��ة القيم عليه والوالي له .وق��د روي عن النبي  أنه قال(( :ما
ن ََحل َوالِدٌ َو َلدً ا ِم ْن ن َْح ٍل َأ ْف َضل ِم ْن َأ َد ٍ
ب َح َس ٍن))((( ،وقال ابن عمر :
ٌ
ٌ
مس��ؤول عن
مس��ؤول عنه :ماذا أدبته ،وماذا علمته؟ وهو
أدب ابنك فإنك

ب��رك وطواعيته لك((( .بل ذكر بعض العلماء أن اهلل س��بحانه يس��أل الوالد
ع��ن ولده يوم القيامة قبل أن يس��أل الولد عن والده .وم��ن المعلوم بالنظر

واالعتب��ار أن��ه ما أفس��د األبناء مثل إهم��ال اآلباء يف تأديبه��م وتعليمهم ما
((( صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب المرأة راعية يف بيت زوجها ،برقم (.)5200
((( س��نن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف أدب الولد ،برقم ( )1952قال أبو عيس��ى
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم
الخزاز وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاصي .وهذا عندي حديث مرسل.
((( الس��نن الكربى للبيهقي ،كتاب الصالة ،باب ما على اآلباء واألمهات من تعليم الصبيان أمر
الطهارة والصالة ،برقم (.)5301
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يصل��ح دنياه��م وآخرهتم ،وتفريطه��م يف حملهم على طاع��ة اهلل وزجرهم

عن معصيته ،وإعانتهم على شهواهتم ،يحسب الوالد أنه يكرمه بذلك وقد
أهان��ه ،وأنه يرحم��ه وقد ظلمه وحرم��ه ،ففاته انتفاعه بول��ده ،وفوت عليه
حظه يف الدنيا واآلخرة.

وحث اإلسالم على حسن تربية األبناء وتأديبهم لقوله :

((ما نحل والد ولدً ا من نحل أفضل من أدب حسن))((( ،وقوله :
((رح��م اهلل وال��دً ا أعان ولده على ب��ره))((( .ويعني أن يب��ذل الوالد قصارى
جهده ويس��عى ليرتك أوالده بع��د وفاته ما يغنيهم ع��ن الحاجة((( .ولذلك
ف��إن أهم م��ا يعين الول��د على الرب بأبيه هو حس��ن تربيته وتنش��ئته التنش��ئة

االجتماعي��ة ،التي تقوم على ترس��يخ القيم األخالقي��ة والدينية التي تجعل

بارا بوالده راع ًيا لسنه يف الكرب؛ نتيجة لرب أبيه به يف صغره عندما التزم
الولد ًّ

باإلنفاق عليه ورعايته وحمايته وتنشئته تنشئة اجتماعية دينية سليمة تدعم

سلوكياته تجاه والده وتجاه اآلخرين يف المجتمع.

يؤك��د التنظي��ر االجتماع��ي على أن عملي��ة التنش��ئة االجتماعية تعد

أح��د العملي��ات الفاعل��ة يف المجتمع المس��تقر ،وبذلك فإهن��ا تتفاعل مع
((( سبق تخريجه.
((( ق��ال المن��اوي يف في��ض القدي��ر ( :)29/4ق��ال العراق��ي :س��نده ضعيف .وق��ال العجلوين
( ،514/1رق��م  :)1376رواه أبو الش��يخ يف الثواب بس��ند ضعيف عن عل��ي وابن عمر مرفو ًعا.
أيضا :الديلمي ( ،262/2رقم  )3216عن علي بن أبي طالب.
وأخرجه ً
((( موسوعة األسرة (الكويت) .152 ،151 /2

498

هفئاظوو »ةرسألا« ةلئاعلا ءانب

باقي عناصر المجتمع مما يس��اعد على المحافظة عل��ى البناء االجتماعي

وتوازن��ه((( .ويولي علماء االجتماع واألنثروبولوجي��ا وعلم النفس أهمية
فائق��ة للتنش��ئة االجتماعي��ة والثقافي��ة ،الت��ي تعني تعل��م الطف��ل للقواعد
االجتماعي��ة وأنم��اط الس��لوك لمجتمع معي��ن كما يعني المفه��وم األخير

اكتس��اب الطف��ل لثقاف��ة مجتمع��ه((( .و ُيعتق��د أن الس��لوك االجتماع��ي
يكتس��به الطفل عن طريق عالقاته االجتماعية داخل األسرة والمؤسسات
االجتماعية(((.

ويرى علماء االجتماع إن التنش��ئة االجتماعي��ة لألفراد يجب أن تتم

على أساس االختالف النوعي لألدوار ،فهناك أدوار محددة للذكور وأخرى

لإلناث ،وأن هذا التخصص يف األدوار يحقق فوائد لألسرة الصغيرة ،فهو
وظيفي ويعمل على استقرار المجتمع .باإلضافة إلى ذلك نجدهم يؤكدون
على أن التنش��ئة االجتماعية وهي االستيعاب الداخلي للثقافة وهي عملية

تفاعل بين الطفل وأمه التي تعترب جز ًءا من بناء األسرة ،وكلما تقدم الطفل
يف العمر استطاع التمييز بين األسرة النحن وبين اآلخر الخارج عن األسرة،

وذلك عن طريق األب الذي يعترب جز ًءا من النس��ق االجتماعي الخارجي؛
((( إجالل إسماعيل حلمي ،دراسات يف علم االجتماع األسري ،مرجع سابق ،ص.56
((( رالف بيبز وهارى هويجر ،مقدمة يف األنثروبولوجيا العامة ،ترجمة د .محمد الجوهري ،ود.
السيد الحسيني ويوسف أسعد ،ج ،2القاهرة ،1977 ،ص.716 ،715
((( ثروت إس��حاق ،دور الخدمة االجتماعية يف المجتمع ،دراس��ة للنش��أة والطرق والتطبيقات،
ط ،1988 ،2ص.201
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دورا مستقلاً
نظرا لدوره يف المجال المهني ،وبذلك تعد شخصية الفرد لتأخذ ً
ً

يف المجتمع(((.

ويذه��ب التنظير االجتماع��ي إلى أنه من خالل التفاع��ل بين األفراد

ينش��أ الوع��ي بالذات لدى كل ف��رد ،والذات تتكون ل��دى الفرد من خالل

عملي��ة التفاع��ل داخل الجماعة ع��ن طريق الخربة والنش��اط االجتماعي،
أي أهن��ا تتك��ون يف مرحلة التطبي��ع االجتماعي أثناء الطفول��ة .كما يرى أن

تكوي��ن الوعي بالذات يمر بثالث مراحل هي مرحلة المحاكاة يف األطفال
وأخيرا مرحلة اإللمام بقواعد اللعبة ،وهي المرحلة التي
ثم مرحلة اللعب
ً

قادرا على تبني اتجاهات
تظهر فيها ال��ذات الموحدة ،حيث يصبح الطفل ً

كل أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها «األسرة ،األصدقاء» ،وعلى تصور
دور كل ف��رد يف المجموع��ة .ويطل��ق العلم��اء على ه��ذه المجموعة التي
المعمم  Ganeralizedالذي من خالله يمارس
ينتمي إليها الفرد اآلخر
ِّ
المجتمع عمليات الضبط على سلوك األفراد المنتمين إليه(((.

وقد اهتم الفكر االجتماعي بدراسة العالقات الوالدية مع األبناء خالل

عملية التنش��ئة االجتماعية  Socializationالتي تتس��مم بالتمايز النوعي

يف األدوار .ويف ه��ذا الص��دد يرى أن المجتمع تس��وده أنم��اط من التفاعل
تؤك��د على اختالف األدوار تب ًعا للن��وع ،وأن كلاًّ من الوالدين وجماعات

((( إجالل إسماعيل حلمي ،دراسات يف علم االجتماع األسري ،مرجع سابق ،ص.61
((( المرجع السابق ص.65 ،64
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الرفاق والمدرس��ة وغيرها من المؤسسات تدعم هذا األسلوب .فالتفرقة

بي��ن الذكور واإلناث تتم يف المراحل األولى للطفولة ،فيفرق الوالدان بين

الطف��ل الذك��ر والطفلة األنثى يف أل��وان المالبس ،وطريق��ة اللعب معهم،
ون�برات الصوت .ويف المراح��ل المتقدمة من عمر الطف��ل والطفلة تدعم
مفاهي��م احرتام صفة الذكورة التي تدعم عدم إظهار البكاء حتى ال يتصف

الطفل بأنه يسلك سلوك اإلناث(((.

ويمكن اعتبار عملية التنشئة االجتماعية أو كما يسميها البعض أحيانًا

بالتش��كيل االجتماعي عملية متطورة ومتفاعلة ومرتامية األطراف متعددة
المراح��ل واآلث��ار .يتح��ول بمقتضاها الف��رد من كائن ح��ي بيولوجي إلى

كائن حي اجتماعي ،عن طريق تعرضه آلثارها المباش��رة وغير المباش��رة،

فالطف��ل اإلنس��ان الوليد م��ن أكثر الكائن��ات الحية اعتم��ا ًدا على اآلخرين
ولمدة طويلة ،يف كل ما يحتاجه وكل ما يش��بع حاجاته البيولوجية .فهو ال
يس��تطيع إشباعها بمفرده ،كما ال يستطيع إرجاءها ،لذا يحتاج إلى مساعدة

م��ن حوله وبخاصة الوالدان يف الحصول على اإلش��باعات المختلفة ،ويف

مقابل هذه اإلش��باعات يس��تجيب لتوجيهات الكبار م��ن حوله وتدريبهم

وتلقينه كل ما يودون تلقينه له من أنماط السلوك االجتماعي المختلفة(((.
((( المرجع السابق ص.65 ،64
((( سيد عبد العال ،علم النفس االجتماعي ،مرجع سابق ،ص.86
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وتحدد إحدى الدراس��ات معالم رئيس��ية ثالث ،تميز عملية التنشئة

االجتماعية هي كالتالي:

 -1إن س��لوك الكائ��ن الوليد يرتب��ط تدريج ًّيا بالمعاين الس��ابقة على

وج��وده والتي يحددها الدين والثقافة والمجتمع ،كذلك التي تتكون عنده

من المواقف التي يتفاعل فيها يف إطارها.

 -2إن هذه المعاين تتحدد بواسطة الدين والرتاث ،وكذلك بالخربات

السابقة التي مر هبا الفرد ،وعالقة تلك الخربات بالمواقف الراهنة.

 -3إن الطفل يولد يف جماعة لديها المعاين التي تحدد معظم المواقف

العامة التي قد تواجه الطفل س��ل ًفا ،وش��كلت قواعد مناسبة للسلوك فيها،
ويتأثر الطفل هبذه المعاين منذ والدته ،وحتى رشده .حتى تصاغ شخصيته

يف مراحلها المختلفة طب ًقا لهذه المعاين التي يمتصها حتى تصبح جز ًءا من
شخصيته(((.

ويستدل مما س��بق أن عملية الرتبية أو التنشئة االجتماعية أو التطبيع

االجتماعي يقوم بمراحلها األولى األبوان ،من خالل نقل أنماط الس��لوك
والعادات والتقاليد السائدة لألبناء ،ثم تقوم مؤسسات المجتمع المختلفة

بالمرحلة الثانية من خالل التفاعل االجتماعي خارج نطاق األسرة .ولكن
الدور األساس��ي يقع على عاتق األس��رة من خ�لال الوالدين ،فالعائلة هي

((( المرجع السابق ،ص.84
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المس��ؤولة عن بلورة ش��خصية وس��لوك وتقاليد وقيم األفراد وفق منظور

كبيرا على الفرد منذ والدته،
تأثيرا ً
الجماع��ة التي تعيش فيها؛ ألهنا تمارس ً
فق��د يب��دأ الف��رد يتعلم المواق��ف نحو العم��ل والدين والحرك��ة ،أو كيفية
استخدام الوسائل األخرى داخل هذا التنظيم ،فقد يتعلم النشء من األبوين

المش��اعر واألحاس��يس .ب��ل إن كل هذه األم��ور وغيرها تبلور ش��خصية

الفرد المتكاملة ،وعندما يتوس��ع األفراد يف عالقاهتم ويخرجون عن نطاق
دائ��رة العائلة؛ يب��دؤون يف تعديل بعض ما تعلموه س��واء من خالل العائلة
أو من المؤسس��ات كالمدرس��ة ،والمجتمع المحلي ،وجماعة األصدقاء،
والجيرة ،وجماعة اللعب ،أو ما يشاهدونه يف حياهتم اليومية والعامة ،أو ما

يقرؤون عنه أو يسمعونه؛ إلى غير ذلك من ضروب التأثيرات التي يتعرض

لها الفرد(((.

 .3بعض مشكالت الثقافة والقيم املنظمة للعالقات األرسية:

برغ��م أن الثقافة ومنظوم��ات القيم هي التي تتول��ى تنظيم العالقات

االجتماعي��ة بين أطراف األس��رة ،وهو ما يعني أن ه��ذه العالقات تبدأ من
أدوار اجتماعية لبعض أفراد األس��رة ،لتنتهي إل��ى أدوار اجتماعية أخرى،

تتفاع��ل معها وفق منظومات قي��م الثقافة .لذلك فإن��ه إذا لم يحدث التزام

بمنظوم��ات قي��م الثقافة؛ فإن ذلك من ش��أنه أن يح��دث فوضى يف األدوار
((( مليحة عوين القصير ،صبيح عبد المنعم أحمد ،علم اجتماع العائلة ،مرجع سابق ،ص.12
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االجتماعي��ة .لذلك أصبح من المهم والضروري فرض االلتزام بأهمية أن
تكون القيم هي الموجهة لألدوار االجتماعية؛ من خالل بعدين أساسيين؛
حيث يتمثل البعد األول يف أهمية أن يستوعب الناس القيم المنظمة للحياة

األس��رية من خالل التنشئة االجتماعية؛ بحيث نش��كل ضميرهم الداخلي

الموج��ه لس��لوكياهتم ،ذلك باإلضافة إل��ى البعد الثاين ،وه��و فرض التزام

أعض��اء األس��رة بالقيم الموجهة لس��لوكياهتم من خالل تح��ول هذه القيم
إلى قواعد ومعايير ضابطة لس��لوك أعضاء األسرة يف مختلف المجاالت،

فإذا غاب االلتزام بالقيم والثقافة األسرية؛ فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى
تخلق كثير من المش��كالت التي ينبغي معالجته��ا؛ حتى ال تتعرض الحياة

األسرية لالهنيار.

ونعرض فيما يلي لبعض المشكالت والحلول المقرتحة لها:
أ .مشكلة عدم االلتزام بقيم الثقافة األسرية:

وه��ي المش��كلة الت��ي تتجل��ى من خ�لال بع��ض الس��لوكيات التي

تش��ير إلى ضعف االلت��زام بالقيم المنظم��ة للحياة األس��رية ،كنظرة بعض
األزواج إل��ى أن المرأة أقل من الرجل ،ومن ثم ع��دم مراعاته لحقوقها أو

ع��دم احرتامها ،واعتباره��ا كائنًا مخلو ًقا لكي يحقق إش��باعاته ،دون النظر
إل��ى تحقيق إش��باعاهتا ،وهي الظروف التي تؤس��س حالة م��ن الجفوة بين

الزوجي��ن .وه��ذه النظ��رة العلوية م��ن قبل الرج��ل إلى المرأة ليس��ت من
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اإلس�لام يف ش��يء ،وإنما هي من بقايا ثقافة الجاهلي��ة العربية ،التي كانت
تنظ��ر إلى الرج��ل باعتباره من مرتب��ة أعلى؛ ألنه الفارس ال��ذي يدافع عن

القبيلة ،وألن المرأة إذا ُس��بيت فإهنا تصبح سب ًبا لمعايرة القبيلة والحط من

قيمته��ا .لذلك كان ذلك أحد أس��باب وأد اإلناث وه��م صغار ،وهي حالة
رفضها اإلسالم وقدم معاين جديدة للقضاء على هذه السلوكيات والمعاين

الكامنة وراءها(((.

ولمواجهة هذه المش��كلة فإنه من الض��روري العمل على تغيير وعي

البش��ر عن طريق نشر المعرفة اإلسالمية الصحيحة يف هذا الصدد .ويمكن
أن نتبن��ى لتحقي��ق ذل��ك ع��دة مس��ارات :األول بعي��د الم��دى ،ويتمثل يف
ضرورة أن نبدأ يف تنش��ئة أبنائن��ا وفق القيم اإلس�لامية الصحيحة المنظمة

كبارا وقد تشكل ضميرهم يف هذا االتجاه.
للحياة األس��رية ،وحتى يش��بوا ً
ويمكن أن تبدأ هذه التنش��ئة من األسرة بعدم التفرقة بين اإلناث والذكور،

وب��أن تعترب هذه القي��م من العناصر الت��ي ينبغي أن يتع��رف عليها األطفال
ويقتنع��وا هب��ا ،ويعمل��وا وف ًقا له��ا .يضاف إلى ذل��ك أهمية قيام المدرس��ة
ب��دور يف ه��ذا االتجاه ،على س��بيل المثال يمك��ن أن تك��ون الثقافة والقيم

األس��رية موضوعات للدراس��ة يف مقررات المراحل التعليمي��ة المتتابعة،

حيث يس��توعب التلميذ منذ الصغ��ر المعارف المتعلق��ة بطبيعة العالقات
األس��رية؛ لكي تس��اهم يف تش��كيل ضميره الداخلي الذي يوجه سلوكياته

((( حليم بركات ،مرجع سابق ،ص.340
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يف مختل��ف المجاالت .باإلضافة إلى ذلك يمكن ل��دور العبادة واإلعالم
دورا أساس�� ًّيا يف ه��ذا الصدد؛ حي��ث يمكن للمس��جد أن يتولى
أن تلع��ب ً

تثقي��ف الناس وتعريفه��م بطبيعة القيم التي ينبغي أن توج��ه الحياة العائلية

عمو ًم��ا .كما يمكن لإلعالم من خالل كوادره وبرامجه المتنوعة أن يلعب
ه��ذا الدور ،بأن يعمل على إع��ادة صياغة عقل المجتم��ع بتزويده بالثقافة

والقيم اإلس�لامية الصحيحة والموجهة للتفاعل يف نطاق األس��رة .يضاف
إلى ذلك أهمية قيام األخصائيين االجتماعيين يف مكاتب األس��رة بتوضيح

القيم اإلسالمية الصحيحة؛ بالنسبة للحاالت التي يتعرضون لها؛ فاالقتناع

والفهم يمكن أن يعيد توجيه السلوك.

ب .مشكلة تباين منظومات القيم األسرية:

إذا تأملنا أوضاع األسرة يف مجتمعاتنا يف الوقت الحاضر ،فإننا سوف

نجد أن األس��رة تعاين من تباين منظومات القيم الموجهة لتفاعالهتا ،وهي

الحالة التي تكون سب ًبا يف تفجر صراعات عديدة على ساحة الحياة األسرية.
ف��إذا حاولنا رصد أبعاد هذا التباين؛ فس��وف نجد أن األس��رة تحتوي على

ثالث منظومات من القيم على األقل تتصارع فيما بينها ،المنظومة األولى
ه��ي منظومة القيم التقليدية ،التي تؤكد على أبوية العائلة أو األس��رة ،ومن

ثم نجد أن حزم��ة الحقوق والواجبات عادة لصالح الرجل ،وتحتوي هذه
الثقافة التقليدية عل��ى منظومة القيم التي تدفقت من الماضي إلى الحاضر
تراث ًّيا وتاريخ ًّيا .أما المنظومة الثانية التي بدأت تتواجد على ساحة األسرة،
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بخاصة يف الس��ياقات واألط��ر الحضرية واالجتماعي��ة الحديثة ،فهي تلك
القيم المتعلقة بالمرأة .والتي تتش��كل من القي��م التي اخرتقت مجتمعاتنا،

كالقي��م المتعلقة بحق��وق المرأة وتمكي��ن المرأة ،وأف��كار أو قضايا النوع
االجتماع��ي ،والمس��اواة المطلق��ة مع الرج��ل .حيث نجد أن ه��ذه القيم

تباين��ت مع القيم التقليدية للرجل ،حي��ث بدأت المرأة تنازع الرجل بعض

حقوق��ه ومكانته التقليدي��ة ،وهو ما يؤدي إلى تفجر الص��راع بينهما ،ويعد
مؤش��را على ذل��ك .بينما تتص��ل منظومة القيم
ارتف��اع مس��تويات الطالق
ً
الثالثة بالتوجه��ات الثقافية لألبناء ،حيث نجدهم يف أغلبهم قد اس��توعبوا
قي��م الثقافات الواف��دة والتي صدرت ع��ن ثقافات غريبة ع��ن مجتمعاتنا.

بعض هذه القيم س��وي ،وبعضها منح��رف ،إال أهنا يف جملتها قيم تختلف
ع��ن قي��م اآلب��اء ،وقد تدخ��ل يف صراع معه��ا .من ذل��ك نذكر قي��م الثقافة

االستهالكية ،وثقافة تعاطي المخدرات ،والعالقة بين الجنسين ،واألفكار

المتعلقة بالزواج العريف ،وبطبيعة الس��لوكيات المرتبطة هبذه القيم الغريبة
أو المنحرف��ة .ومن الطبيعي أن يؤدي وج��ود منظومات قيمية متباينة تنظم
التفاع��ل على س��احة األس��رة إلى غياب االتف��اق القيمي ،وم��ن ثم تتفجر

المش ِّكلة لألسرة ،األمر الذي يجعل
صراعات عديدة بين األطراف الثالثة ُ

األسرة يف النهاية عب ًئا على أعضائها.

والحل الذي يمكن أن يوجه لهذه المشكلة ،يتمثل يف ضرورة العمل

على اس��تعاده تماس��ك ثقافة األس��رة ،وذلك من خالل ثالثة مس��تويات:
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المستوى األول :يتعلق باألس��رة ذاهتا ،حيث يمكن لرب األسرة -باعتبار

أن��ه قيم عليها -أن يط��رح للحوار بع��ض القضايا التي ق��د يختلف حولها
العناصر الثالثة لألس��رة أو اثنان منهما ،وهو األب واألم واألوالد ،بحيث
تناق��ش ه��ذه القضايا هبدوء وإيجابية حتى يصل أطراف األس��رة إلى قناعة

مش�تركة بش��أهناُ ،تلغ��ى يف إطارها المواق��ف المتطرفة ،ويق�ترب الجميع
من منطقة الوس��ط ،حيث تتقارب مواقفهم وأفكارهم بما يس��تعيد لألسرة

تماس��كها ،من خ�لال االتفاق على منظوم��ة القيم التي تنظم الس��لوكيات
والتفاعل على س��احتها .بينما يتمثل المس��توى الث��اين :يف األطر المحيطة
باألس��رة ،من ذل��ك مثلاً دائ��رة األقارب واأله��ل ،حيث يمكن اس��تدعاء
المخلصي��ن منه��م للمش��اركة يف اس��تعادة التجان��س القيم��ي والمعياري

لألسرة ،ويمكن أن يشارك يف هذا الحوار مثلاً  :صهر الزوج ،أخت الزوجة،
حيث تنتقي األطراف القرابية التي تكون عالقتها باألس��رة يف الغالب ودية
دورا يف هذا الصدد،
وحيادية .باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تلعب المدرسة ً
بتبصير التالميذ بضرورة االلتزام بمرجعيتهم الثقافية ،وأن يكونوا انتقائيين
فيم��ا يتعلق بقيم الثقاف��ات الوافدة ،حيث يقومون باختي��ار القيم والمعاين

والمعايير التي ال تتناقض مع مرجعيتهم الثقافية والدينية .وعلى المستوى
الثالث يمكن أن يلعب اإلعالم والمؤسس��ات القومية ،كالمجلس القومي
دورا أساس�� ًّيا يف نش��ر منظومات القيم
للمرأة ومنظمات المجتمع المدينً ،

الت��ي تجم��ع التباين��ات المعياري��ة والثقافية داخل األس��رة يف نط��اق ثقافة
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واحدة ومنظومة قيم متفق عليها ،يف منطقة وسطى تلبي اختيارات مختلف

األطراف ،ذلك هبدف الحفاظ على األس��رة فعالة ومتماس��كة وذات قيمة

ألن لها مكانة يف حياتنا.

ج .مشكلة االختراق الثقايف لثقافتنا وقيمنا:

وق��د برزت ه��ذه المش��كلة بس��بب االتص��ال بالعال��م الخارجي يف

وق��ت كانت األمة العربية واإلس�لامية يف إطاره ،عل��ى حالة من الضعف،
بحيث تس��ربت هذه القيم إلى فضائنا الثقايف ،عم�لا بمقولة العالم العربي

اإلس�لامي الجلي��ل عبد الرحمن بن خل��دون بأن «المغل��وب مولع بثقافة

الغال��ب» .وقد بدأت فاعلية وس��احة االخرتاق الثقايف تتس��ع بازدياد كثافة
االتص��ال بالعال��م الخارجي ،وتضاعف��ت بفعل ثورة االتص��ال واإلعالم

وتكنولوجي��ا المعلومات .مما أدى إلى نجاح االخ�تراق الثقايف أن ثقافتنا
ظلت ثابتة وجامدة تقري ًبا ،ال تتالءم مع واقع األمة العربية واإلس�لامية بل

والواق��ع العالمي المتغير ،األمر الذي س��اعد على تدفق هذه القيم الثقافية

الغربية على ساحة مجتمعاتنا ،لتحل محل ثقافاتنا ،وتتعامل مع هذا الواقع
قيما غربية ،تقلص من
المتغي��ر .ونتيج��ة لذلك تدفقت إلى حياتنا الثقافي��ة ً
قادرا على إشباع حاجاته االجتماعية
قيمة األس��رة ،ما دام اإلنس��ان أصبح ً
والبيولوجي��ة خ��ارج نطاقها .يضاف إل��ى ذلك غرس ب��ذور األنانية داخل
األس��رة كبدي��ل لإليثارية ،بل وضخ قيم وس��لوكيات االنح�لال والجنس

الحرام داخل األس��رة ،األمر الذي أدى إلى انتش��ار سلوكيات مثل غشيان
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المح��ارم داخل األس��رة ،يضاف إلى ذل��ك وقوع الخيان��ات الزوجية ،بل
والتهاون يف بعض القيم المتصلة بالشرف ،كتبادل الزوجات ،وغض اآلباء
أو األمهات عن بعض االنحرافات السلوكية التي قد يقع فيها األبناء(((.

ولمواجه��ة مش��كلة االخت��راق الثق��ايف والقيم��ي المنح��رف لثقافتنا

علين��ا أن نس��تدعي القيم اإلس�لامية األصيل��ة والفاعلة لكي تش��كل در ًعا

مني ًعا يحمي األس��رة ،مثال على ذلك :تأكيد اإلس�لام على أهمية استجابة
الزوجي��ن كل الحتياجات اآلخر ،وأن هذا ما يؤكد عليه اإلس�لام .يضاف

إلى ذلك توضيح تصور اإلسالم لمكانة األسرة ،ولمشاعر المودة والرحمة

التي ينبغي أن ُت ِّوجه العالقات بين أعضائها بما يساعد على تماسكها .إلى

جان��ب ذلك تنظيم مش��اهدة األبناء للقنوات الفضائي��ة ،أو متابعة مختلف
المواق��ع على ش��بكة المعلوم��ات ،وأن نوضح ألرباب األس��ر وأعضائها

س��لبيات ذلك ،ويمكن لإلعالم ورجال الدين والمدرسين يف المدرسة أن

دورا يف هذا الصدد ،إذ ينبغي أن تعمل كل هذه اآلليات باتجاه نش��ر
يلعبوا ً

الثقاف��ة العقالني��ة يف المجتمع عل��ى قاعدة من القيم الدينية؛ حتى يتش��كل
ضمير فردي يقف يف مواجهة كل هذه االنحرافات.

د .مشكلة األفكار المتعلقة بالنوع االجتماعي:

حي��ث تعترب األفكار المتعلقة بالن��وع االجتماعي ،والتي روجت لها

االتجاهات النس��وية يف المجتمعات الغربية ،م��ن األفكار التي تغلغلت يف
((( أنتوين جدنز ،مرجع سابق ،ص.373
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ثقافة األس��رة العربية .وهي األفكار التي تتحدث م��ن ناحية حول محاربة

الثقافة والس��يطرة الذكورية على اإلناث ،بل إننا نجدها ترمي المجتمعات

اإلس�لامية بذل��ك .يض��اف إلى ذل��ك تأكيد هذه األف��كار على المس��اواة
المطلق��ة بين الرجل والم��رأة ،انطال ًقا من أفكار الن��وع االجتماعي .ذلك

إلى جانب التأكيد على امتالك المرأة لجس��دها لتتصرف فيه كيفما تش��اء،
باعتباره مل ًكا لها .وهي األفكار التي نشرت إمكانية التشاحن داخل الحياة
األسرية ،إضافة إلى نشر مشاعر األنانية داخل حياة األسرة ،وشق عصاها.

كل ذل��ك من خالل التأكيد على حقوق المرأة دون حقوق األس��رة ،حيث

تركز الحضارة الغربية على الفرد دون الجماعة(((.

ولمواجه��ة هذه المش��كلة م��ن الضروري اس��تدعاء موق��ف الثقافة

والقيم اإلسالمية يف هذا الصدد ،حيث يمكن إبراز أفكار اإلسالم المتعلقة

بالمس��اواة بين الرج��ل والمرأة ،ولكنها ليس��ت المس��اواة المطلقة -على
المو ِّلدة للتناقض ،ولكن المساواة التي ُتسلِم إلى تحقيق
الطريقة الغربيةُ -
التكام��ل ،وهو م��ا يعني أنه م��ن الض��روري يف توزي��ع األدوار بين الرجل
والم��رأة مراعاة االس��تعدادات البيولوجية والنفس��ية للقيام هب��ذه األدوار؛

على هذا النحو يمكن تصنيف األدوار التي يقوم هبا كل من الرجل والمرأة
إلى ثالث مجموعات من األدوار؛ مجموعة من األدوار المحدودة للغاية،

أيضا
يق��وم هبا الرجال المؤهل��ون إلنجازها ،يف مقابل مجموع��ة محدودة ً
((( نفس المرجع ،ص.373
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م��ن األدوار الت��ي يمك��ن أن تقوم هبا الم��رأة بكفاءة أعلى م��ن الرجل ،بما
فيها قيام المرأة برتبية األبناء وتنش��ئتهم يف مرحل��ة الطفولة ،فإذا كربوا فإن

اس��تكمال تربيتهم وتنش��ئتهم تكون من اختصاص الرجل .بحيث نجد أن

المساواة التي قدمها اإلسالم كقاعدة للتفاعل األسري ،تساعد يف الحفاظ
على بناء األس��رة وتكاملها وتماس��كها ،بينما نجد أن المساواة التي تنادي

وجه لتفاعالهتا يعمالن على نش��ر
الم ِّ
هب��ا الثقافة الغربي��ة والفكر النس��وي ُ
التناقض والصراع على س��احتها .إضافة إلى أن جسد اإلنسان هو ملك هلل
الذي خلقه ،وليس من حق اإلنس��ان أن يتصرف به كما يريد أو يش��اء ،ففي

ذلك تشويه للمعاين التي ُخلق هذا الجسد من أجلها.
هـ .مشكلة ضعف تكامل الثقافة األسرية:

يرجع ضعف تكامل الثقافة األس��رية إلى ضعف اس��تيعاب األبناء يف

األس��رة للثقافة العربية واإلس�لامية من ناحية ،وإلى زيادة مس��احة وعمق
اخرتاق الثقافات األجنبية لفضائنا الثقايف من ناحية ثانية .حيث تعمد عملية

االخ�تراق الثقايف إل��ى تحويل الثقافات المتكاملة إل��ى جملة من الثقافات
الفرعية -ربما المتناقضة والمتصارعة -داخل الحياة األسرية ،األمر الذي

ُيس��لم إلى اهنيارها .تأكيدً ا لذلك فإننا نج��د أن الثقافات الغربية تتوجه إلى
الشباب بثقافات خاصة هبم ،كالملبس والسلوكيات ،والثقافة االستهالكية

وجه س��لوكياهتم ،إضافة إل��ى الثقافة والقيم التي
التي يس��توعبون قيمها و ُت ِّ

ُتس��لم إلى نش��ر اإلباحية بين الش��باب ،وهي اإلباحية التي يستوعبوهنا من
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الفضائيات أو من ش��بكة المعلومات ،وهي القيم الس��لبية التي ُتس��لم إلى
اتساع ثقافة الغريزة والجنس والمخدرات على ساحة الشباب(((.

يض��اف إلى ذل��ك القيم الثقافية التي تنش��رها الثقاف��ات التي تخرتق

فضاءنا فيم��ا يتعلق بالمرأة ،وهي القيم التي تؤكد على حقوق المرأة ،كأن

للمرأة حقو ًقا ولألس��رة حقو ًق��ا مختلفة وألعضاء األس��رة حقو ًقا مغايرة،

يضاف إلى ذلك نش��ر القيم والشعارات التي من شأهنا أن تعزل المرأة عن
أسرهتا.

وقد تتس��رب هذه الثقاف��ة األنانية إلى قوانين األحوال الش��خصية يف

مجتمعاتن��ا ،حيث تتعامل هذه الثقافة الغازية مع األس��رة باعتبارها ش��ركة
يحص��ل منها الفرد على عائد أو ربح .وهو األمر الذي يدفع إلى اس��تجابة

عكسية عند الرجل ،الذي يقابل التأكيد على أنانية المرأة بأنانية مقابلة ،ومن

ثم يبحث عن إش��باعاته خارج األس��رة((( ،وإذا بحثت األم عن إش��باعاهتا

بأنانية خارج األس��رة ،وبحث األب عن مصالحه وإشباعاته كذلك ،انفرط
عقد األسرة ،وانصرف عنها األبناء -عملاً بقول الشاعر:

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا

فشيمة أهل ال��دار كلهم الرقص

حيث قد يقابل األبناء أصدقاء الس��وء الذين قد يجذبوهنم إلى ساحة

االنحراف .وقد بلغ من أنانية وتش��وه الثقافة الغازية ،أهنا بدأت تؤكد على
((( علي ليلة ،الشباب العربي ،تأمالت يف ظواهر اإلحياء الديني والعنف ،مرجع سابق ،ص.87
((( أنتوين جدنز ،مرجع سابق ،ص.337
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حقوق الطفل يف مواجهة أبوية ،بطبيعة الحال فإن للطفل حقو ًقا ،ولكن اهلل
غرس يف فطرة اإلنس��ان والحي��وان الدفاع عن الصغ��ار وحمايتهم والرفق

هبم ،دون أن تكون هناك حاجة إلى قانون يغرس األنانية يف الحياة األسرية،
اللهم إال يف حاالت استثنائية ال ينبغي أن تشكل قاعدة لقانون.

ولمواجه��ة هذا االخ�تراق الثقايف لقيمنا وثقافتن��ا ،من الضروري أن

نس��تعيد القي��م اإلس�لامية ذات الطبيعة اإليثاري��ة والتي تعم��ل على تأكيد

تماسك األسرة وتكاملها واستقرارها ،استنا ًدا إلى شفرات الفطرة التي فطر
اهلل الن��اس عليها .علينا أن نربز هذه القيم بكل الوس��ائل واآلليات وندرب

أبناءن��ا عليه��ا ،وأن نربز قيم المس��اواة اإلس�لامية المفضية إل��ى التكامل،

مؤشر ذلك مثلاً قيم التوارث المتبادل الذي يدل على التكامل والمساواة.
إضاف��ة إلى قيم المعاش��رة بالمعروف وتأكيد اإلس�لام على حق اس��تمتاع

ال��زوج والزوج��ة ٌّ
كل منهم��ا باآلخر ،وهو االس��تمتاع الذي ينش��ر المودة
والرحمة ،ويبعد اإلنس��ان عن عواطف المصلح��ة األنانية التي قد هتبط به

إلى المس��توى الحي��واين ،إضافة إل��ى احرتامهما المتب��ادل ٌّ
كل لآلخر .بل
أسرارا خاصة هبما ،يعرفوهنا م ًعا،
إننا نجد أن اإلس�لام جعل بين الزوجين
ً

لتؤكد توحدهما م ًعا يف واحد ،وهي األسرار التي تحمل معاين خفية تعمل
على المزج النفس��ي لالثنين يف واحد .ارتباطا بذلك فإنه على كل وس��ائل

التنشئة االجتماعية واألخالقية ،أن تعمل على نشر هذه القيم أو غرسها يف
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أعضاء األس��رة ،حتى تجعل من وحدة األس��رة وتكاملها وتماس��كها سدًّ ا
مني ًعا ،أمام أي اخرتاق ثقايف منحرف قد يصدر عن الخارج.

المكون الثاني :الحقوق والواجبات في بناء أدوار األسرة:
يتك��ون بناء األس��رة م��ن مجموعة م��ن المكان��ات المتدرجة ،وهي

مكان��ة األب واألم واألبن��اء ،ويف األس��رة التقليدي��ة تت��درج فيه��ا األدوار
االجتماعي��ة بالنظر إلى ُبعدين :البعد األول :الس��ن التي تفرض أداء أدوار

تربوي��ة وإش��رافية للكبار عل��ى الصغار ،باعتب��ار أن على الكبار مس��ؤولية
رعاية الصغار واإلنفاق عليهم ،والعمل على إش��باع حاجاهتم ،إضافة إلى

كب��ارا بالغين عاقلي��ن ،قادرين
تربيتهم وتنش��ئتهم ،حتى يش��بوا ويصبحوا
ً
على التفاع��ل االجتماعي والتعام��ل يف مختلف المج��االت االجتماعية.
ويتمثل البعد الثاين يف النوع ،حيث تتباين األدوار االجتماعية على أس��اس

من الن��وع ،بحيث يصبح للذكور أدوارهم المح��دودة ،ولإلناث أدوارهم
المحدودة ،بينما نجدهم يش�تركون يف غالب األدوار االجتماعية على قدر

دائما إلى التماسك والتكامل والوحدة ،ونعرض
من المساواة ،التي ُتفضي ً
فيما يلي ألبرز األدوار التي يقوم هبا أفراد األسرة(((.

إذا تأملن��ا الواجبات والحقوق المرتبطة بأدوار الزوج ،فس��وف نجد

أن هذه األدوار تعرب عن واجبات الزوج -رب األسرة -تجاه أفراد أسرته،
((( حليم بركات مرجع سابق ،ص.387
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وهي تنقس��م إل��ى مجموعتين م��ن األدوار :المجموعة األول��ى :أدوار أو

واجبات الزوج بالنسبة للزوجة ،والمجموعة الثانية :يف المقابل :واجبات

أدوار الزوج��ة نح��و ال��زوج ،وواجب��ات األدوار هذه ذات طبيع��ة أفقية أو

تبادلي��ة .باإلضافة إل��ى ذلك توجد مجموعة ثانية م��ن الواجبات واألدوار
المرتبط��ة بأدوار اآلباء نحو األبناء ،ويف المقابل واجبات أدوار األبناء نحو
اآلباء ،وهي أدوار ذات طبيعة رأسية ،أي أهنا يف مرحلة معينة وحينما يكون

صغارا تؤدي فاعليتها من أعلى إلى أس��فل ،غير أنه حينما يش��ب
األطفال
ً
ً
ش��يوخا طاعنين يف السن ،فإن
كبارا ،كما يصبح اآلباء
األطفال ويصبحون ً

توجه واجبات األدوار يكون من أسفل إلى أعلى ،أو من األبناء إلى اآلباء.
على هذا النحو نجد أن اإلسالم يف سعيه لتحقيق تكامل األسرة يعمل على
تحقي��ق ذل��ك من خالل تكامل أفقي ورأس��ي لواجب��ات وحقوق مختلف

أعض��اء األس��رة((( .ونعرض فيما يل��ي لمنظومات ه��ذه األدوار يف جانب
الواجبات باعتبار أننا عرضنا للقيم المنظمة للحقوق والعالقات األس��رية
وهي الجانب اآلخر من األدوار:

 -1واجبات أدوار الزوج نحو الزوجة:

وهي الواجبات التي تتعلق بالجانب األفقي لألدوار األس��رية ،وهي

الواجبات التي إذا تأملناها ،فس��وف نجدها تؤكد على المساواة والتكامل
((( نفس المرجع ،ص.361
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العاطفي والنفس��ي بين الزوجين ،ويف األصل يكون مس��ؤوال عن إنجازها
الزوج لصالح األسرة ،وهي واجبات األدوار التي نعرض لها فيما يلي:
أ -المهر:

تكريما لمش��اعر المرأة
جعل اإلس�لام الصداق واج ًبا عل��ى الرجل
ً

وتوثي ًقا لعرى المحبة بين الزوجين ،فهو أمر مفروض عليه ،وعليه أن يبذله
ََ ُ ْ
على سبيل العطية التي هتدى للغير دون مقابل مادي ،قال تعالى{ :وءاتوا
ّ َ ٓ َ َ ُ َ ٰ َّ ۡ َ ٗ
��ن حِنلة} [النس��اء ،]4 :والمهر فيه تقوي��ة معنوية لجانب
ٱلنِس��اء صدقت ِ ِه
الم��رأة ،حي��ث يعوضها أدب ًّيا عما تستش��عر من اس��تيحاش حين تنتقل عن
أس��رهتا وبيتها إلى قرين غريب عنها ،وبي��ت لم تدرج فيه من قبل ،وألجل

ذل��ك فه��ي لها وحدها حق التص��رف فيه ،وليس لزوجها عليه من س��بيل؛
��يا ۚ َأتَأۡ ُخ ُذونَهۥُ
ارا فَ اَل تَأۡ ُخ ُذوا ْ م ِۡن ُه َش ۡ ًٔ
{و َءاتَ ۡي ُت ۡم إ ۡح َدى ٰ ُه َّن ق َ
ِنط ٗ
قال تعالىَ :
ِ
َ
ُب ۡه َتٰ ٗنا ِإَوثۡ ٗما ُّمب ٗ
ينا} [النس��اء]20 :؛ إال أن يكون عن طيب نفس منها {فإِن
ِ
نۡ َ َ ُ ۡ َ يَ ۡ ّ ۡ ُ َ ۡ ٗ َ لُ ُ ُ َ ٓ ٗ َّ ٗٓ
يا} [النساء.]4 :
ِيا م ِر ٔ
طِب لكم عن شءٖ مِنه نفسا فكوه هن ٔ
ويتضح رقي اإلس�لام وعظمته فيما يتعلق بذلك ،من أنه بينما يصبح

م��ن حق الم��رأة الحصول على المهر من الزوج ،ج��زء منه مقدم يدفع قبل
الزواج هبا ،وجزء متأخر يدفع لها إذا وقع الطالق «مؤخر الصداق» -فإننا
نج��د أن يف بع��ض المجتمعات اإلفريقية واآلس��يوية ثقاف��ة أن المهر يعترب

ثمنً��ا للعروس ،وهو ما تعرب عنه الكلمة اإلنجليزية  Pride Priceبحيث
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إن��ه إذا تزوج بأنثى ثم توفي��ت؛ فإن الزوج يتزوج بأختها مقابل المهر الذي
دفعه ،وهو ما يعرف بالزواج «الليفرالي» أو زواج األخت.

وبرغم أن اإلسالم يستهدف البساطة دائما يف المهور حتى إن بإمكان

المرء أن يتزوج بآية من القرآن؛ فإننا نجد أن الواقع االجتماعي يشهد ظاهرة
غالء المهور التي تؤدي إلى عجز عدد كبير من الشباب عن توفير تكاليف

ال��زواج؛ بم��ا يف ذلك المهر ،وهو ما يؤدي إلى انتش��ار ظاهرة العنوس��ة يف

المجتم��ع((( .ومن الظواهر التي نالحظه��ا يف الريف المصري ،اتفاق أهل

ط��ريف الزواج عل��ى اإلعالن عن مبلغ المهر مبال ًغا في��ه ،بينما هو يف حقيقة
األمر أقل من ذلك ،وذلك من أجل الحفاظ على المكانة العائلية لعائالت
ال��زوج والزوجة م ًعا .وقد بدأت صيغ جدي��دة تظهر يف الواقع االجتماعي
بخاص��ة يف المدن واألطر الحضرية؛ فيما يتعلق بالمهر ،كأن يتفق الفريقان

على المش��اركة يف تأسيس عش الزوجية م ًعا؛ مقابل عدم دفع مهر ،وهو ما
يعني التكيف مع متغيرات األسرة والزواج التي ظهرت حدي ًثا(((.
ب -النفقة:

ّ ُ
{ٱلر َجال
أص��ل اإلنفاق على األس��رة من قب��ل الزوج قوله تعال��ىِ َ :
ٓ َُ ْ
َ َّ ٰ ُ َ لَىَ ّ َ ٓ َ َ َّ َ
��ل هَّ ُ
ٱلل َب ۡع َض ُه ۡم لَىَ ٰ
ع َب ۡع ٖض َوب ِ َم��ا أنفقوا م ِۡن
قوم��ون ع ٱلنِس��اءِ بِما فض
َ
ۡ
َ
ٰ
ِ
أمول ِهم} [النس��اء .]34 :واتف��ق الفقهاء على وج��وب اإلنفاق على الزوجة
((( أنتوين جدنز ،مرجع سابق ،ص.352
((( نفس المرجع ،ص.253
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صغيرة كانت أو كبيرة ،مس��لمة أو كافرة ،إذا سلمت نفسها لزوجها بشرط

أن يمكن وطؤها((( .ويش��مل س��بب الوجوب حالتين؛ حالة قيام الزوجية

حقيق��ة ،وكذلك حالة المطلقة الرجعية .أما عن مقدار النفقة فالمعترب فيها
ُ
{لُنفِ ۡق ذو
ح��ال الزوج «على المعتم��د يف الفتوى» وذلك لقوله تعال��ى :يِ
َ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ َ ٰ ُ هَّ ُ اَ ُ َ ُّ
َس َع ٖة ّمِن َس َعتِهِۖۦ ومن قدِر عليهِ رِزقهۥ فلين ِفق مِما ءاتىه ٱللۚ ل يكل ِف
ٱلل َن ۡف ًس��ا إ اَّل َما ٓ َءاتَى ٰ َها ۚ َس َي ۡج َع ُل هَّ ُ
هَّ ُ
ٱلل َب ۡع َد ُع رۡس ي ُ رۡ ٗ
سا} [الطالق ،]7 :ولما
ِ
ٖ
جاء يف السنة َع ْن َعائِ َشةََ ،قا َل ْتَ :جا َء ْت ِهنْدٌ إِ َلى النَّبِ ِّي َ ،ف َقا َل ْت:
َيا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِ َّن َأ َبا ُس ْف َي َ
ان َر ُج ٌل ُم ْم ِس ٌكَ ،ف َه ْل َع َل َّي مِ ْن َح َرجٍ َأ ْن ُأن ِْف َق َع َلى
ِعيال ِ ِه مِن مال ِ ِه بِ َغي ِر إِ ْذنِ ِه؟ َف َق َال النَّبِي (( :لاَ حرج ع َلي ِ
ك َأ ْن ُتن ِْف ِقي
ْ
َ
ََ َ َ ْ
ْ َ
ُّ
بِا ْلمع��ر ِ
وف))((( ،فأحالها رس��ول اهلل  عل��ى الكفاية حين علم
َ ْ ُ
الس��عة من حال أبي س��فيان ،فدل ذلك على أن االعتب��ار قدر حال الزوج.
غير أنه بس��بب خروج المرأة للعم��ل يف الوقت الحاضر ،أو حصولها على

دخ��ل خاص هب��ا قد يتس��اوى مع دخل ال��زوج ويتجاوزه ،لذل��ك نجد أن
المرأة تساهم يف كثير من األحيان يف اإلنفاق على األسرة؛ خاصة إذا كانت
الحياة األس��رية مستقرة ويس��ودها الود والرتاحم واالحرتام المتبادل ،غير

أنه إذا كان دخل الرجل كاف ًيا لإلنفاق على األسرة؛ فإننا نجده عادة يستغني

عن إسهام الزوجة يف اإلنفاق على األسرة.

((( انظ��ر :ش��رح فتح القدير الب��ن الهمام الحنف��ي  ،378/4والكايف البن عب��د الرب ،ص،255
ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ،426/3 ،وكشاف القناع للبهويت .460/5
((( سبق تخريجه.
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ج -التربية والتعليم:
َ
َ
ْ ُ ْ ُ
ُ
{يأ ُّي َها ذَّٱل َ
أص��ل ذل��ك قول��ه تعال��ىٰٓ َ :
ِي��ن َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس��ك ۡم
ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ َ حۡ
ََ ۡ
ُ
َ
َ
وأهل ِيكم نارا وقودها ٱنلاس وٱل ِجارة} [التحريم ،]6 :قال علي 

يف تفسير اآلية« :أدبوهم وعلموهم» ،و َق َال مجاهدَ « :ي ُق ُ
اهلل ،
ول :ا َّت ُقوا َ
ِ
ِ
الض َّح ُ
«ح ٌّق
وه ْم»َ ،و َه َك َذا َق َال َّ
َو َأ ْو ُصوا َأ ْهلِي ُك ْم بِ َت ْق َوى اهلل َو َأ ِّد ُب ُ
اك َو ُم َقات ٌلَ :
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه ْم،
َع َلى ا ْل ُم ْس��ل ِم َأ ْن ُي َع ِّل َم َأ ْه َل ُه ،م ْن َق َرا َبته َوإِ َمائه َو َعبِيدهَ ،ما َف َر َض ُ
اهلل َعنْ�� ُه» .وإذا كان رس��ول اهلل  ق��د َز َّوج الرجل
َو َم��ا ن ََه ُ
اه ُ
��م ُ
عل��ى م��ا لديه من قرآن يحفظ��ه ،وهو ما يتضمن وجوب نق��ل العلم به إلى
مهرا وصدا ًقا ،وبما يكش��ف عن
زوجته لتتحقق به منفعتها ،وبما يغدو معه ً
أن للزوج��ة على زوجه��ا حق التعلم؛ لما س��لف ولما له م��ن قوامة عليها
ووج��وب رعايته��ا .وال يعني الق��ول بتأديب الرجل للم��رأة وتعليمها؛ أن
ذلك لس��مو درجته عليها؛ ولكن ألن الرجل يف العهد اإلسالمي األول هو

الذي كان يتعلم مبادئ اإلسالم من رسول اهلل  مباشرة بدرجة

أكث��ر ،ومن الصحاب��ة والفقهاء بع��د ذلك ،وه��ي التعاليم والمب��ادئ التي

نظ��را ألن الرجل هو الذي
ينقله��ا الرجل لزوجت��ه وأوالده .إضافة إلى أنه ً

يتعام��ل بدرجة أعلى مع البيئ��ة االجتماعية الخارجية المحيطة؛ فإننا نجده
األعل��ى خربة ،ومن ث��م كان منطق ًّيا أن يقوم الزوج برتبي��ة وتعليم زوجته.
وفق الخربات وقواعد الس��لوك السليمة التي اكتسبها ،وتعليمها المعارف

حص��ل عليها؛ حيث نج��د أن الرجل يف غالب الحض��ارات واألطر
الت��ي َت َّ
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االجتماعي��ة هو األكثر تفاعلاً مع العال��م الخارجي ،ومن ثم فمن الطبيعي

أن ينقل ما عرفه إلى زوجته ويعرفها به.

د -إحسان العشرة:
َ
َ
ۡ َ َ َ ُ
أصل إحسان العشرة قوله تعالىَ :
{وم ِۡن َءايٰتِهِۦٓ أن خل َق لكم ّم ِۡن
ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َ ُ
َٰ َ
أنفسِكم أزوجا ل ِتس��كنوا إِلها وجعل بينكم مودة ورحة ۚ إِن يِف ذل ِك
َٰ ّ َ
َ َّ َ
ت ل ِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون} [الروم .]21 :فالزوجة بالنسبة للزوج آية من خلق
ٓأَلي ٖ
اهلل وفضله عليه ،ال يرى فيها إال نفس��ه ،فهو يس��كن إليها ويطمئن هبا قلبه،
وتقوم العالقة بينهما على «المودة» ،التي تشتمل على كافة صور المالطفة
الحس��ية والمعنوية وحس��ن العش��رة .وينبغي أن تنتقل العش��رة بينهما إلى
درجة أعلى من مجرد المودة ،وهي درجة «الرحمة» التي تقوم على الشفقة

الخالصة وعلى العطاء دون انتظار المقابل .ومن إحس��ان عش��رة المرأة أن
يدع لها من
يحرتم ش��خصيتها؛ كما يحب منه��ا أن تحرتم ش��خصيته ،وأن َ

الحري��ة ما تعرب به عن رأيها يف صراحة؛ كما يتطلب هو منها ذلك ،بل عليه
أن يستش��يرها ،وال يس��تبد برأيه عنها يف إدارة دفة المنزل ،وتس��يير أموره؛

كيما يشعرها بقيمتها؛ حتى تؤدي مسؤوليتها يف همة وصدق.

ويفي��د إحس��ان العش��رة للزوج��ة يف تأكيد ع��دة أبعاد أساس��ية ،يأيت

يف مقدمته��ا تقديم الدعم النفس��ي للزوجة حتى يتوفر لها الس��واء النفس��ي

واالجتماعي الذي يس��اعدها عل��ى تجديد ذاهتا؛ بتخليصها من المش��اعر
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الس��لبية الت��ي تكون قد واجهته��ا يف حياهتا اليومية؛ ألن هن��اك من يقدرون
جهده��ا لصالح األس��رة .يضاف إلى ذلك فإن حس��ن العش��رة م��ع المرأة

يعظم قدرهتا على مس��اعدة الرجل ،وتخفيف آثار معاناته يف حياته اليومية،
لذلك فهي س��كن للرجل وواحة الهدوء الت��ي يلجأ إليها .إلى جانب ذلك
فإن إحس��ان عش��رة الزوجة يزودها بالقدرة على تحمل أعباء أطفالها أثناء

تربيته��م؛ خاص��ة أهنا عضو األس��رة ال��ذي يتحم��ل أعباء الرتبية والتنش��ئة
االجتماعي��ة يف مرحلة الصغر ،وذلك يتطلب منها بذل طاقة كبيرة لتقليص
نزعاهت��م الحيوانية ،وتحويلهم -بإذن اهلل -إلى بش��ر قادرين على التفاعل

االجتماع��ي((( .يض��اف إل��ى ذلك أن إحس��ان عش��رة المرأة يس��اعد على

النض��ج والنمو النفس��ي واالجتماعي الس��ليم لألبناء؛ ألهن��م يتابعون قدر
التقدير الذي يمنحه الزوج لزوجته؛ فيس��اعد على نموهم يف بيئة اجتماعية

سوية وسليمة يقدر أعضاؤها بعضهم البعض.
 .2واجبات أدوار الزوجة نحو الزوج:

يف مقاب��ل الواجبات المرتبطة ب��أدوار الزوج ،توج��د واجبات أدوار

الزوج��ة التي من الطبيعي أن تتكامل معها ،وهو ما يعني أهنا حقوق للزوج

عل��ى الزوجة أن تؤديها ل��ه ،مثلما أن واجبات أدواره ه��ي حقوق للزوجة
عليه أن يؤديها لصالحها .وإذا كنا قد عرضنا فيما سبق لواجبات الزوج نحو

زوجت��ه؛ فإننا إذا تأملنا هذه الواجبات لوجدنا أن ديننا اإلس�لامي الحنيف

((( إجالل حلمي ،مرجع سابق ،ص.23
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يعكس واقعية الحياة اإلنس��انية؛ ألنه يف المنط��ق الطبيعي واالجتماعي إذا

أحس��ن ش��خص إلى آخر؛ فإن هذا اآلخر يرد على اإلحس��ان باإلحس��ان،
وهو األمر الذي يدفع إلى سببية إيجابية متفائلة؛ ألنه إذا كان الفعل إيجاب ًّيا

فإن��ه م��ن المحتمل بدرجة كبيرة أن يولد اس��تجابة إيجابي��ة كذلك من قبل
النفس اإلنس��انية الس��وية ،ومن ثم فإذا أدى الزوج واجباته بصورة إيجابية

نحو زوجته؛ فإهنا س��وف تس��تجيب بصورة إيجابية نحوه ونحو األسرة يف
جملتها .وهو األمر الذي يعني أن الوفاء بالواجبات يس��اعد على تماس��ك
األسرة واستقرارها ،ونعرض فيما يلي ألبرز واجبات الزوجة:
أ -الطاعة وحسن العشرة:

م��ن أعظم واجبات المرأة تجاه زوجه��ا طاعته فيما ليس معصية وال

مفض ًي��ا إل��ى مضرة ،فال طاع��ة له إال يف المع��روف ،وفوق ذل��ك عليها أن

تحس��ن إليه يف العش��رة .وقد جعل اهلل هذه الطاعة صف��ة للزوجة الصالحة
َ
َ َّ
��ت َ
حٰف َظٰ ٞ
��ت ّل ِۡل َغ ۡ
ٱلصٰل َِحٰ ُ
��ت َقٰن َِتٰ ٌ
��ب ب ِ َما َحفِظ
ي
يف قول��ه تعال��ى{ :ف
ِ
ِ
هَّ ُ
ٱلل} [النس��اء ،]34 :فالقانتات من النساء هن المطيعات ألزواجهن .وقرن
��ال َر ُس ُ
الرس��ول الكري��م طاعة ال��زوج بطاعة اهللَ ،ق َ
��ول اهللِ :
ِ
ت
ت َف ْر َج َهاَ ،و َأ َطا َع ْ
��ه َر َهاَ ،و َح ِف َظ ْ
��هاَ ،و َص َام ْ
ت َش ْ
((إِ َذا َص َّلت ا ْل َم ْر َأ ُة َخ ْم َس َ
اب ا ْلجن َِّة ِش��ئ ِ
ِ
ِ
ز َْو َج َه��ا ِق َ
ْت))((( .و َع ِن ا ْب ِن
ي َأ ْب َو ِ َ
��ن َأ ِّ
ـجنَّ َة م ْ
ي��ل َل َها :ا ْد ُخلي ا ْل َ
((( أخرجه الطرباين كما يف مجمع الزوائد ( )306/4قال الهيثمي :فيه ابن لهيعة ،وحديثه حسن،
وسعيد بن عفير لم أعرفه ،وبقية رجاله رجال الصحيح.
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��اس َ ق َال جاء ِ
َع َّب ٍ
ت ا ْم َر َأ ٌة إِ َلى النَّبِي َ ف َقا َل ْتَ :يا َر َ
س��ول
َ َ
ِّ
اهللِ إِنِّ��ي وافِدَ ُة النِّس ِ
��ذا ا ْل ِ
ج َها ُد َك َت َب ُه اهلل َع َلى الر َج ِ
��اء إِ َل ْي َكَ ،ه َ
��ال َفإِ ْن ن َِص ُبوا
َ
ِّ
َ
ُ
اش��ر النِّس ِ
ِ
ِ
��رواَ ،وإن ُقتِ ُل��وا كَانُ��وا َأ ْح َيا ًء ِعنْ��دَ َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
��اء
ون َون َْح ُن َم َع َ َ
ُأج ُ
َ ِ َ َ ِ َِ
َ َ ََ َ ِ
ُ
��ي َ (( :أ ْب ِل ِغي َم ْن
َنق��و ُم َعل ْيه ْم ف َما لنَا م�� ْن ذل َك؟ قال :فقال النَّب ُّ
يت ِمن النِّس ِ
َل ِق ِ
ك َو َق ِل ٌ
اء َأ َّن َطا َع َة الز َّْوجِ َوا ْعتِ َرا ًفا بِ َح ِّق ِه َي ْع ِد ُل َذلِ َ
يل ِمنْك َُّن َم ْن
َ َ
َي ْف َع ُل�� ُه))((( .وللطاعة مظاهر كثيرة ال تقع تحت حصر ...منها :أن تكون إذا

نظر إليها سرته ،وإذا غاب عنها حفظته يف ماله وعرضه ،وإذا أمرها -يف غير
معصية -أطاعته ،وإذا دعاها إلى فراش��ه إجابته ،ال تصلي نافلة وهو شاهد
إال بإذنه ،وال تحج تطو ًعا إال بإذنه ،وال تخرج من بيته إال بإذنه ،ومنها :أن

ترعى شأنه ،وتؤدب ولده ،وترب أهله....إلى غير ذلك من أمور كثيرة(((.
ب -حبس النفس على الزوج:

مم��ا هو متفق عليه عن��د الفقهاء أن الزوجة محبوس��ة لحق زوجها،

ولي��س لها الخروج ع��ن طاعته ،أو فعل ما يغضبه ،فإذا فعلت فهي ناش��زة

تس��قط نفقتها حتى تعود ،وله تأديبها .والحبس هنا ليس من قبيل العقوبة،
ََ َ
{وق ۡرن
وإنما من قبيل االستيثاق أي القيام بالحق ،أصل ذلك قوله تعالى:
((( ش��عب اإليمان ،الس��تون من ش��عب اإليم��ان وهو ب��اب يف حق��وق األوالد واألهلين ،برقم
(.)8743
((( وم��ا ينبغ��ي أن يعلم هن��ا أن هذه الطاعة ينبغ��ي أن يكون المقصود هب��ا اهلل  ،يقول
زوجا ،فالطاعة
أميرا ،أ ًبا أو ً
الغزالي يف كتابه المس��تصفى« :الطاعة ليس��ت لذات اآلمر نب ًّيا كان أو ً
يف اإلسالم هلل الذي أمر بطاعة هؤالء».
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ُ ُ ُ َّ َ اَ َبرَ َّ ۡ َ َبرَ ُّ َ ۡ َ ٰ َّ أۡ ُ ىَ
ٰ
يِف بيوت ِكن ول ت جن ت ج ٱلج ِهل ِيةِ ٱلول} [األحزاب ،]33 :فقد أمر
اهلل تعالى النساء يف هذه اآلية بأمرين :األول :أن يسكن بيوهتن وال يتحركن

منها إال لحاجة((( ،الثاين :عدم التربج ،والتربج :إظهار الزينة للرجال(((.

على ه��ذا النحو فإننا نج��د أن حبس الزوجة نفس��ها لزوجها يتحقق

م��ن خ�لال ع��دة مس��تويات أساس��ية؛ المس��توى األول ه��و المس��توى

معس��را ،أو أن دخل��ه أق��ل م��ن احتياجات
االقتص��ادي ،ف��إذا كان ال��زوج
ً
األس��رة ،وكانت الزوجة موس��رة ،فال مانع من مس��اعدته اقتصاد ًّيا ،طالما
أن حس��ن العش��رة بينهم��ا تمه��د لقي��ام التع��اون المس��تند إل��ى العواطف
مفروضا عل��ى الزوج��ة ،ولكنها عن
اإليثاري��ة تج��اه األس��رة ،وليس ه��ذا
ً

إيثاري��ة تقدم بعض ما تملك له ولألس��رة .يضاف إل��ى ذلك هناك الحبس

دائما
االجتماع��ي ،وه��و ما يعن��ي أن عالقاهت��ا االجتماعية تكون موجه��ة ً

نح��و زوجها ،ولي��س نحو اآلخرين ،وأهن��ا توقف عليه عالقاهت��ا العاطفية
واإلنس��انية ،وتكون على س��جيتها غير ُمتك ِّلفة معه ،بحيث تكون عالقاهتا

أكث��ر كثاف��ة مع زوجه��ا ،بينما ه��ي يف الحدود الدني��ا التي يتطلبه��ا العمل
م��ع زمالئه��ا ،وإذا كان��ت عالقاهت��ا االجتماعي��ة م��ع زوجه��ا ذات طبيعة

ش��مولية تدور حول مختلف جوانب حياة ال��زوج والزوجة؛ فإن عالقاهتا
االجتماعية يف العمل تكون محددة بحدود الوظيفة ،والدور الذي تؤديه يف

((( أحكام القرآن البن العربي.1536/3 ،
((( أحكام القرآن البن العربي.1368/3 ،
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نطاق العمل((( .ثم هناك المستوى النفسي لحبس الزوجة نفسها لزوجها،
ويعني أن تتوجه بكل عواطفها ومش��اعرها نحو زوجها ،بحيث يصبح هو
موضع اهتمامها وال ش��يء غير ذلك ،بحيث يصب��ح الزوج هو الذي يمأل

عليها حياهتا ،فإذا وجدت يف بعض جوانب شخصيته ما ال تتكيف معه؛ فإن
عليها هبدوء أن تعمل على تنبيهه حتى يتعدل سلوكه ،وتجعل منه اإلنسان

الذي ترتضيه ،فمثلما تلد المرأة الرجال؛ فهي التي تتولى تش��كيل الرجال
كذل��ك ،ألم يذهب المثل إل��ى القول بأن «وراء كل عظي��م امرأة» .يضاف

إل��ى ذلك فإن حبس الزوجة نفس��ها على زوجها ،وتوفير كل اإلش��باعات

دائما إلى أن يستظل
له ،يجعل الحياة األسرية واحة وارفة بالنسبة له ،يميل ً
بظاللها(((.

ج -إعانة الزوج ورعايته:

لقد عظم رسول اهلل  من حق الزوج على الزوجة ،فحين

س��ألت السيدة عائش��ة  رس��ول اهلل  :أي الناس أعظم
ح ًّق��ا على المرأة؟ أجاهب��ا (( :زوجها))((( ،ل��ذا كان عليها أن

تعينه وترعاه ،وتقوم على ش��أنه وتعينه على طاعة ربه ،وتحفظه يف نفس��ها
وعرضه ،وعليها أن تحفظ ماله وعرضه وأوالده ،وأن تش��اركه يف الس��راء

((( إحسان محمد الحسن ،مرجع سابق ،ص.49
((( سهير لطفي وآخرون مرجع سابق ،ص.63
((( السنن الكربى للنسائي ،كتاب عشرة النساء ،باب حق الرجل على المرأة ،برقم ( )9148قال
الهيثمي :فيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر ،وبقية رجاله رجال الصحيح.
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والضراء ،بأن تس��ري عنه ما قد يتعرض له من هموم وأكدار ،وتفتح أمامه

آفاق األمل يف مش��اريعه وأعماله ،وهتيئ له مناخ االستقرار الذي ينشط فيه
للعم��ل الصال��ح المثمر .وال ب��أس أن تقوم بعد كل ذلك على ش��ؤون بيته
م��ن تنظيف وإعداد طعام ،وما من ش��أنه خدمة ال��زوج ،ورعاية األبناء(((.
وقد قال هبذا طائفة من فقهاء المذهب الحنفي ،وطائفة من فقهاء الس��لف

الصال��ح ،وخال��ف جمهور الفقه��اء يف هذا وقالوا :ال يلزمه��ا الخدمة؛ إال

إذا رضي��ت الم��رأة بذل��ك .وإذا أعس��ر الزوج ول��م يقدر عل��ى النفقة ففي
ه��ذه الحالة المرأة مخي��رة بين الصرب لقوله تعال��ىِ{ :إَون اَك َن ُذو ُع رۡ َ
سة ٖ
ََ
��رةٌ إ ىَ ٰل َم ۡي رَ َ
سة ٖ} [البق��رة ،]280 :وبي��ن فس��خ الن��كاح لقول��ه تعال��ى:
فن ِظ َ ِ
َۡ َ
ُۢ ۡ َ
َ ۡ َ ُ ۡ
رۡ
ٰ
سي��ح بِإِحس ٖن} [البق��رة ،]229 :والصرب وفاء
{فإِمس��اكۢ ب ِ َمع ُر ٍ
وف أو ت ِ
أولى لآلية الس��ابقة يف الصرب على المعس��ر على وجه العموم ،وال شك أن
إمه��ال الزوجة لزوجه��ا أولى ،وهبذا تكون فازت بالحس��نيين؛ رضا الرب

 ،ورضا الزوج.

 -3مشكالت عدم الوفاء بالواجبات الزوجية:

ي��ؤدي عدم الوف��اء بالواجبات الزوجية واألس��رية من قبل الزوج أو

الزوجة إلى تآكل العواطف والمشاعر اإليثارية على ساحة الحياة األسرية؛
لتحل محلها العواطف والمشاعر ذات الطبيعة األنانية أو المصلحية .وإذا

((( حليم بركات ،مرجع سابق.312 ،
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انتش��رت هذه المعاين والمشاعر يف حياة األسرة ،فإهنا تعمل على إضعاف

إطارا
وحدهت��ا وتماس��كها ،بحيث تصبح األس��رة عاج��زة عن أن تش��كل ً

إلشباع مختلف حاجات أعضائها ،األمر الذي يدفعهم إلى إشباع حاجاهتم
خارج األسرة ،وهو ما قد يؤدي يف النهاية إلى اهنيار األسرة النتشار الفردية
والس��لوكيات المنحرفة على س��احتها ،ونعرض فيم��ا يلي لبعض من هذه

المشكالت:

أ.مشكلة مشاركة المرأة يف اإلنفاق على األسرة:

القاعدة الش��رعية المتفق عليها أن اإلنفاق على األسرة واجب على

ال��زوج ،غير أن ذل��ك يف مقابل أن كل وقت الزوجة موقوف على األس��رة
والزوج ،بحيث يتأس��س ت��وازن بين اإلنفاق والدعم الم��ادي الذي يقدمه
الرجل لألس��رة وللزوج��ة ،يف مقابل الدع��م المعنوي والمش��اعري الذي

تقدم��ه الزوجة لألس��رة ولل��زوج .غير أنه م��ن الناحية الواقعي��ة ،قد تكون

الم��رأة عامل��ة ،تعمل خارج األس��رة ،س��واء يف الحكومة أو القط��اع العام
أو القط��اع الخاص ،األم��ر الذي يفرض عليها اقتط��اع وقت كبير من زمن
األس��رة تنفقه يف الخارج ،ويف هذه الحالة ال تكون متفرغة لألسرة ،يضاف

إلى ذلك أهنا بسبب أعباء العمل تعود إلى مسكن األسرة مرهقة ،غير قادرة

عل��ى بذل الطاقة العاطفي��ة والمعنوية لآلخرين ،وم��ن بينهم الزوج ،األمر

الذي يؤثر على حياة األس��رة((( .فإذا كان دخل الزوج محدو ًدا فإنه يف هذه
((( نفس المرجع ،ص.317
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الحالة يعاين معاناة مركبة من مس��تويين؛ المس��توى األول :يتمثل يف العسر
الم��ادي الذي يعاين منه ،والثاين :غياب الدعم المعنوي له بما يخفف عنه،

وهو األمر الذي يؤس��س حالة من التوتر داخل األس��رة بسبب عدم إسهام

الزوجة يف إنفاقات األسرة؛ بما يخفف العبء عن الزوج بعض الشيء.

ويمكن مواجهة هذه المش��كلة من خالل تفكير عقالين يستند إلى أنه

يف مقابل أن الزوجة تعمل إلش��باع طموحاهتا يف الحياة العامة؛ فإهنا ينبغي
أن تس��اهم يف اإلنفاق على األس��رة؛ مقابل الزم��ن المقتطع من احتياجات
وتعويضا لألس��رة عن افتقادها للزوجة المتفرغة لشؤوهنا .وهو ما
األسرة
ً

يعني استبدال غياب الدعم المعنوي والعاطفي -وإن كان ضرور ًّيا -بدعم
مادي ،حيث إن ذلك من شأنه أن يكثف العالقات اإليجابية داخل األسرة،

داعما ألوضاع األس��رة،
ويف ه��ذه الحال��ة يصب��ح عمل المرأة يف الخ��ارج ً
ومؤد ًّي��ا إل��ى تماس��كها .وإذا تناولنا األم��ر بالمنطق االقتص��ادي البحت،

إط��ارا لتوليد القيم ،س��واء القيم المعنوية أو
فإنن��ا نؤك��د أنه لما كان الزمن
ً

العاطفية داخل األس��رة -بالنس��بة للزوج��ة التي ال تعم��ل– ،أو توليد قيم
نظرا ألن��ه زمن مقتط��ع من حياة
اقتصادي��ة بالنس��بة للم��رأة العامل��ة ،فإن��ه ً
األس��رة ،ف��إن بعض عائده ينبغ��ي أن يعود على األس��رة لتوليد قيم تضاف

لحياهتا وتماسكها(((.

((( نفس المرجع ،ص.333
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ب .مشكلة االنصراف عن الحياة األسرية:

ق��د يكون هذا االنصراف ماد ًّيا أو عاطف ًّيا .ومن الناحية المادية ،فإننا

نج��د أن بعض اآلباء يقومون بتبديد دخولهم -التي هي من حق األس��رة-
على ملذاهتم الخاصة وإنفاقاهتم سواء كانت سوية أو منحرفة .وهو السلوك

أيضا حينما تحبس مس��اعدهتا المادية لألس��رة
ال��ذي قد تمارس��ه الزوجة ً

برغم حاجة األس��رة إليها ،خاصة إذا كان دخل الزوج محدو ًدا .وقد يكون
االنصراف عن الحياة األس��رية معنو ًّيا أي عاطف ًّيا ومشاعر ًّيا ،سواء من قبل

ال��زوج أو الزوج��ة .وه��ي الحالة الت��ي تدفعهما -أو تدف��ع أحدهما -إلى

البحث عن ملذاته وإشباعاته خارج األسرة .خاصة أن تكنولوجيا االتصال
الحديث��ة يس��رت ذل��ك ،كالمحادثات المنحرف��ة عرب ش��بكة المعلومات،

بحي��ث يكون هذا الس��لوك مقدمة لظواهر انحرافية عدي��دة ،منها أن األمر
قد ينتهي بالزوج أو الزوجة إلى الخيانة الزوجية ،لتحقيق إشباعات خارج
األس��رة ،أو تدفع الزوج إل��ى الزواج بأخرى تقدم له اإلش��باع العاطفي أو

المادي الذي يفتقده .ومن ه��ذه الظواهر احتمالية انحراف األبناء ،خاصة
أن االخ�تراق الثق��ايف واالجتماع��ي ألوضاعنا االجتماعية والثقافية ييس��ر
ذل��ك .وقد يتس��ع انحراف األبناء ليش��مل س��لوكيات كثي��رة ،بما يف ذلك

تعاطي المخ��درات((( .وتطالعن��ا الصحف اليومية بكثير من المش��كالت
((( نفس المرجع ،ص.347
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التي تشير جميعها إلى تخلي الزوج أو الزوجة ،أو األب أو األم عن القيام

بواجباهتم األساسية.

ولمواجهة هذه المش��كلة ،فإن األمر يحتاج إلى قيام اإلعالم الملتزم

بدع��م األخالق العام��ة عند أفراد المجتمع ،بإبراز المش��كالت التي تظهر

نتيج��ة األوضاع االجتماعية األس��رية الس��لبية .يضاف إل��ى ذلك ،فإنه من
الضروري إذا أدرك أحد طريف األس��رة ،بداي��ة انصراف الطرف اآلخر عن

الحي��اة األس��رية ،أن يلفت انتباهه بقدر من اللين والح��وار العقالين البناء،
حت��ى يعود إلى أس��رته ،وإلى الوف��اء بالتزاماته نحوه��ا .وإن لم يكن فعليه

االس��تعانة بأقرب أقاربه إلى نفسه؛ حتى يمكنه التدخل إلعادة األمور إلى
نصاهبا .وعلى الطرف المضار أن يبحث يف ذاته ويف الحياة األسرية إلصالح

األوض��اع التي دفعت الطرف اآلخر؛ باتجاه البحث عن إش��باعات خارج

األس��رة؛ بأن يجعل من نفسه والحياة األسرية أكثر جذ ًبا للشخص؛ فيدفعه
إلى العودة إلى الحياة األس��رية .فإن لم تنجح كل هذه الوس��ائل فليحاول

الطرف المض��ار اإلعالن عن غضبه ورفضه لهذه األوضاع والس��لوكيات
بحيث يتصاعد غضبه بصورة محسوبة ومتوازنة؛ بحيث تساعد يف الحفاظ

على بقاء واس��تمرارية الحياة األس��رية .إ ًذا ينبغي النظر إلى الشخص الذي
انح��رف عن الحياة األس��رية ،باعتب��اره يمر بنزوة أو بحال��ة مرضية ،ينبغي
مس��اعدته وعالجه للخروج منها ،والعودة إلى طبيعة الحياة األسرية ،بدلاً
531

دليل األسرة في اإلسالم

من التعام��ل العدائي معه ،األمر الذي يدفعه إل��ى مزيد من االنصراف إلى
خارج الحياة األسرية(((.

ج-مشكلة عدم إنجاز أعضاء األسرة لواجباتهم:

يعد عدم إنجاز أعضاء األسرة لواجباهتم والتزاماهتم من المشكالت

األساس��ية الت��ي لها آثارها الس��لبية على بناء األس��رة .وتتجلى مظاهر هذه
المش��كلة ،حينم��ا ينصرف األب عن األس��رة ،فال ينفق عليه��ا ،أو ُيقرت يف

اإلنفاق عليها ،مسر ًفا على ذاته وملذاته داخل األسرة أو خارجها .ويتفاقم
األمر إذا تضافر الش��ح يف اإلنفاق مع ش��ح يف الزمن الذي يعطيه لألس��رة؛

ألوالده وزوجت��ه .وي��زداد األم��ر س��و ًءا حينما تنص��رف األم هي األخرى

ع��ن مراعاة أوضاع األس��رة ومتابعة أوالدها؛ س��ع ًيا لتحقيق طموحاهتا يف
العمل ،أو لتحقيق س��عادهتا يف النوادي ،أو التزاور مع صديقاهتا ،أو س��ع ًيا
وراء الحصول على أس��اليب الراحة لنفسها .حيث تصبح مثل هذه األسرة
بال را ٍع يرعى شؤوهنا ويتابع أوضاعها ،وكذلك بال ضابط يتابع سلوكيات

(((
إطارا
األبناء ،س��واء خارج األس��رة أو بداخلها  .مثل هذه األسرة تصبح ً

مول��دً ا الحتمالي��ة االنحراف ،حيث يتصرف األبناء حس��ب رغباهتم ،التي

ق��د تقودهم يف أحيان كثيرة إلى س��لوكيات منحرفة س��واء داخل األس��رة:
يف التعامل الس��لبي والمنحرف مع تكنولوجيا االتص��ال والمعلومات ،أو

((( إجالل حلمي ،مرجع سابق ،ص.32
((( نفس المرجع ،ص.33
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خارجه��ا :حينم��ا يط��ورون عالقات مع أصدق��اء الس��وء ويختلطون هبم؛
ليشاركوا معهم يف رذائل وانحرافات عديدة.

ولمواجهة هذه المش��كلة من الضروري أن ُينصح آباء هذه األس��رة،

بأن أوالدهم أمانة لديهم ،وأهنم إذا لم يقوموا بأداء األمانة على أكمل وجه

فإهن��م يكونون ق��د أخ ُّلوا بأماناهت��م .وإذا كان اهلل قد خل��ق هؤالء األطفال
له��م ،فإنه قد فرض عليهم رعايتهم ،فإذا لم يقوموا برعايتهم ،فإهنم بذلك

يكون��ون ق��د أخ ُّلوا بواجبات فرضه��ا اهلل عليهم .لذلك م��ن الضروري أن
يق��ود اآلباء حياة وعالقات متوازنة مع أس��رهم وأبنائه��م ،بمعنى أنه على

األبوين اس��تعادة الدفء األس��ري ،القائم على التفاعل بين أعضاء األسرة

م��ع بعضهم البع��ض؛ كأن يح��رص األب واألم على أن تكون هنا جلس��ة
عائلي��ة يومية لمدة س��اعة واح��دة أو س��اعتينُ ،تنا َقش فيها قضايا األس��رة
وبع��ض القضاي��ا العام��ة .كم��ا أن��ه من الض��روري إع��ادة االنضب��اط إلى
الحي��اة األس��رية ،كأن تكون هناك س��اعة محددة ألن يك��ون كل أو غالب

أعض��اء األس��رة يف البي��ت ،اللهم إال بعذر قه��ري أو لض��رورة قصوى(((.

كم��ا أنه من المهم متابع��ة اآلباء واألمهات لالبن ليتعرف��وا على أصدقائه،
وكذل��ك األم البنته��ا ،ومن المهم تنظيم تعامل األبن��اء مع أدوات اإلعالم

((( عل��ي ليلة ،التحوالت االجتماعية االقتصادية للمجتمع العربي تحليل بنائي تاريخي ،مرجع
سابق ،ص.283
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والمعلومات؛ كالفضائيات وشبكة المعلومات؛ حتى يتحقق التعامل معها
يف الحدود السليمة ،التي تساعد على بناء شخصية االبن ال تدميرها.
د -مشكلة تعاطي األبناء للمخدرات:

توجد بعض األوضاع األسرية التي هتيئ األبناء يف األسرة لالنحراف،

يف هذا اإلطار يعد تعاطي المخدرات أحد أشكال هذا االنحراف .ويرجع

ذلك من ناحية إلى حالة الخواء األسري الذي أشرت إليه؛ حيث انصراف

األب واألم لمتعه��م األناني��ة الخاص��ة بعيدً ا ع��ن متابعة أح��وال األبناء يف

األس��رة .يض��اف إلى ذلك ،عدم االس��تقرار األس��ري الناتج عن الش��جار

المس��تمر بي��ن األبوي��ن ،أو حت��ى عزلتهما ع��ن بعضهما البع��ض ،وهو ما
يع��رف بالط�لاق الصامت .إلى جانب ذلك احتمالي��ة تعاطي أحد األبوين
للمخ��درات أو المس��كرات يف األس��رة؛ بحيث قد يدفع ذل��ك بعض أبناء

األس��رة إلى التقليد والتعاطي((( .مثل ه��ذه الظروف وغيرها تجعل الحياة

األس��رية صعبة الحي��اة فيها ،ومن ثم نج��د أن األبناء ،بتأثي��ر األصدقاء أو
ظ��روف أخ��رى ،يتجهون إل��ى تعاطي المخدرات -س��واء داخل األس��رة
أو خارجه��ا؛ ليس�تريحوا بواس��طتها م��ن عن��اء التفاعل الس��لبي لألس��رة،

ويف ه��ذا اإلط��ار م��ن الممكن أن يق��ود تعاط��ي المخدرات إل��ى ارتكاب

جرائم أخرى.

((( نفس المرجع ،ص.273
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ولمواجه��ة ه��ذه المش��كلة ،فإنه م��ن الض��روري أن يعم��ل األبوان

عل��ى االلتق��اء فيما بينهم��ا ،وأن يب��ادر كل منهما إلى التكي��ف مع رغبات
واحتياجات الطرف اآلخر ما دامت مشروعة ويقرها الدين .كما أن عليهم

كثيرا إلى أبنائه��م ويتخذوا منهم أصدق��اء؛ حتى يتعرفوا على
أن يجلس��وا ً

مش��كالهتم ،وكذل��ك الظروف الس��لبية الت��ي يتعرضون لها؛ لمس��اعدهتم
يف حله��ا ،ومواجهة هذه الظ��روف معهم .يضاف إلى ذل��ك أهمية اقرتاب

اآلباء من األبناء للبحث عن مؤشرات تعاطيهم للمخدرات؛ كضياع بعض
األش��ياء كالنقود أو أي ش��يء يباع ،والعزلة ،واالكتئاب ،ومتابعة تفاعلهم

خ��ارج األس��رة ،ويف حال��ة ثب��وت تعاطيهم للمخ��درات يمك��ن االتصال
بمراكز العالج المخصصة لذلك.

المكون الثالث :وظائف األسرة:
اس��تنا ًدا إل��ى اس��تقراء ت��راث عل��م االجتم��اع واألنثروبولوجيا عن

األس��رة؛ فإننا نجده يش��ير إلى أن الوظائف األس��رية تتس��ع حت��ى يمكنها

مواجه��ة متطلبات المعيش��ة والضب��ط االجتماعي يف وق��ت واحد؛ حيث
نج��د أن هذه الخصائ��ص والوظائف ه��ي التي جعل��ت الباحثين يصفون

األس��رة القديمة بأهنا وحدة اجتماعية مكتفية بذاهتا ،غير أن األسرة ،شأهنا

يف ذلك شأن مختلف النظم االجتماعية يف المجتمع ،تخضع لقانون التغير
الدائم ،وإن كان تغيرها أبطأ من التغير يف عديد من النظم االجتماعية .غير
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أن��ه نتيجة للثورة الصناعية ولعملي��ات وتفاعالت التحديث التي صاحبتها
وانتش��رت عرب العال��م؛ نجد أن المجتمع��ات انتقلت من النم��ط الزراعي

إل��ى النمط الصناعي ثم إلى النمط التكنولوجي المتقدم ،ولقد ترتب على
ذلك انحس��ار لوظائف األسرة يف عدد قليل جدًّ ا من الوظائف .وإذا كانت

وظائ��ف األس��رة يف الغ��رب قد تقلص��ت وتضاءلت إلى درج��ة ملحوظة،

لدرجة اقتصار وظائفها يف وظيفتين أساس��يتين ،إحداهما :بيولوجية ،وهي
اإلنج��اب وما يس��بقه من عالق��ات جنس��ية ،واألخ��رى :اجتماعية ،وهي
نظرا لظروف عديدة؛
التنش��ئة والرعاية -إال أن األمر يختلف يف مجتمعاتنا ً

منها على األخص المس��توى الذي بلغه التغير االجتماعي والتكنولوجي،

ومدى فعالية منظومات القيم يف ضبط السلوك بوجه عام(((.

 -1مجلة الوظائف األرسية:

تؤدي األس��رة وظائف متنوعة تتس��ع لتش��مل الفرد والمجتمع ،فهي

تش��بع الحاج��ات األساس��ية للفرد ،كم��ا أهنا تحاف��ظ على بق��اء المجتمع
واس��تمراره ،وذلك من خالل الحفاظ على تراث��ه ،بنقله من جيل إلى آخر

من خالل عملية التنش��ئة االجتماعية ،إضافة إلى إعادة تجديد هذا الرتاث
من خالل التفاعل االجتماعي .باإلضافة إلى ذلك فإن األسرة ،إلى جانب

أهنا تعمل باتجاه إش��باع الحاجات األساس��ية للفرد ،فإهن��ا تغرس يف يقينه
((( سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية ،بيروت ،دار النهضة العربية ،1984 ،ص.283
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أن الملذات وصنوف الس��عادة التي يحس��ها ويدركها يف الحياة األسرية يف
الحياة الدنيا ،إنما هي مثيل وش��بيه لذات الملذات التي س��وف يدركها يف
صالحا يف الحياة الدنيا ،غير أن سعادة وملذات
الحياة اآلخرة؛ إن كان عمله
ً
اآلخرة هي أش��مل وأعمق ،فكأن الحياة األس��رية الصحيحة والخيرة تعد

اإلنسان لمقام خير وحسن يف اآلخرة.

وذلك يعني أن لألس��رة وظائف أقرها الدين ،س��واء يف حياة اإلنسان

المس��لم أو يف آخرته ،وذلك يرجع إلى أن األس��رة يف اإلس�لام تقوم على

أس��اس ديني إيم��اين ،يقول رس��ول اهلل (( :اتقوا اهلل يف النس��اء

فإنكم أخذتموهن بأمانة اهلل واس��تحللتم فروجه��ن بكلمة اهلل))((( .ولذلك
َ َ
{يأ ُّي َها ذَّٱلِينَ
ٰٓ
كثيرا من األحكام المتعلقة باألس��رة مقرونة بن��داء
وجدنا ً
َء َام ُن ٓوا ْ}؛ كالميراث «النس��اءِ ،»19 :
والعدَّ ة «األح��زاب ،»9 ،4 :وحرمة

البي��وت «النور ،»27 :والرتبي��ة «التحريم ،»6 :وغيره��ا .ويقرن اهلل تعالى
بي��ن توحي��ده وبين بر الوالدين «النس��اء ،»36 :كما بين الق��رآن أن االلتزام
بالتشريعات المن ِّظمة لألسرة مبعثه اإليمان باهلل تعالى «البقرة ،»232 :وأن

الغرض من اس��تمرار بناء األس��رة ه��و إقامة «ح��دود اهلل» «البقرة،»230 :
وهذا كفيل بأن يجعل األسرة من العبادات.

ثم إنه بعد ذلك تأيت وظائف األسرة عند الفقهاء ضمن وظائف النكاح

وفوائده ،وس��نجد نظرة الفقهاء هنا للنكاح تعرتيها جهتان أساسيتان؛ جهة

((( صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،برقم (.)2137
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تطل على عالم الدنيا ،والثانية تطل على عالم اآلخرة ،وكل الفقهاء «خاصة
فقهاء الحنفية» يعترب الزواج مشتملاً على المصالح الدينية والدنيوية(((.
ونعرض فيما يلي ألبرز وظائف األسرة:

أ .فائدة الزواج «األسرة» لعالم الدنيا:

أما بالنس��بة لوظيفة الزواج بالنسبة لعالم الدنيا ،فسنجد أن عباراهتم

حاسمة يف أن المقصد األساس بالنسبة لوظيفة النكاح (تكوين األسرة) يف

الدنيا هو النسل أو إنجاب الولد:

 -ويقول القفال الشاش��ي« :إن الحاجة إلى النكاح ضرورية بأكثر ما

توص��ف من هذا المعنى يف المآكل والمش��ارب من جه��ة أن يقال :العالم
إنما هو بالتناس��ل والتوال��د؛ إذ ال يتوهم للدنيا الت��ي جعلها دار محنة؛ فال

بقاء وال ثبات إال هبما»(((.

 -ويق��ول اإلم��ام الغزال��ي عند تعدي��ده لفوائد ال��زواج« :الولد وهو

األص��ل ول��ه وضع الن��كاح ،والمقصود إبقاء النس��ل وأن ال يخل��و العالم

عن جنس اإلنس ،وإنما الش��هوة خلقت باعثة مس��تحثة كالموكل بالفحل
((( انظ��ر :ط��رح التثريب يف ش��رح التقري��ب العراقي ( ،)84/7التيس��ير بش��رح الجامع الصغير
للمن��اوي ( )447/1وانظ��ر كت��ب المذه��ب الحنفي :تفس��ير األلوس��ي ( ،)530/1فتح القدير
للكمال بن الهمام ( ،)473/3العناية يف ش��رح الهداية ( ،)471 /3الجوهرة النيرة على مختصر
القدوري ( ،)31/2البناية شرح الهداية ( ،)286/5البحر الرائق شرح كنز الدقائق (،)254 /3
كش��ف األس��رار للب��زدوي ( ،)379 /3المبس��وط للسرخس��ي ( ،)192 /4بدائ��ع الصنائ��ع
للكاساين (.)267 /2
((( محاسن الشريعة للقفال الشاشي ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر :ص.244
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يف إخ��راج الب��ذر وباألنث��ى يف التمكين من الح��رث تلط ًفا هبما يف الس��ياقة

إل��ى اقتن��اص الولد بس��بب الوقاع؛ كالتلط��ف بالطير يف ب��ث الحب الذي
يش��تهيه ليساق إلى الش��بكة ،وكانت القدرة األزلية غير قاصرة عن اخرتاع

األش��خاص ابتدا ًء من غير حراثة وازدواج ،ولكن الحكمة اقتضت ترتيب

إظه��ارا للق��درة ،وإتما ًما
المس��ببات على األس��باب م��ع االس��تغناء عنها
ً

لعجائب الصنعة ،وتحقي ًقا لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى
به القلم»(((.

 -ويقول اب��ن الجوزي« :تأمل��ت فوائد الن��كاح ومعانيه وموضوعه

فرأيت أن األصل األكرب يف وضعه وجود النس��ل ،ألن هذا الحيوان ال يزال
يتحل��ل ثم يخل��ف المتحلل الغذاء ث��م يتحلل من األج��زاء األصلية ما ال

يخلفه شي ٌء ،فإن لم يكن بدٌّ من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا جعل
النس��ل خل ًفا عن األصل ،ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة

من كش��ف العورة ،ومالقاة ما ال يستحس��ن لنفس��ه ،جعلت الشهوة تحث
ليحصل المقصود»(((.

س��بب لحياتين:
 ويق��ول صاحب الفواكه الدواين عن الزواج« :أنهٌ

فاني ٌة وهي تكثير النسل.(((»...

((( إحياء علوم الدين للغزالي (.)24/2
((( صيد الخاطر البن الجوزي ص.60
((( الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين للنفراوي (.)3/2
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ويبين السرخس��ي لماذا كان الزواج هو الطريق الوحيد لبقاء النس��ل

بحي��ث ال يمكن تصور أي طري��ق آخر ،حيث يق��ول« :إن اهلل تعالى حكم
ببق��اء العالم إلى قيام الس��اعة ،وه��ذا البقاء إنما يكون ببق��اء الجنس وبقاء
النفس؛ فبقاء الجنس بالتناس��ل والتناس��ل بإتيان الذكور اإلناث يف موضع

الحرث ،واإلنسان هو المقصود بذلك ،فشرع لذلك التناسل طري ًقا ال فساد
فيه وال ضياع ،وهو طريق االزدواج بال ش��ركة؛ ففي التغالب فس��اد العالم

ويف الش��ركة ضياع الولد؛ ألن األب إذا اش��تبه يتعذر إيج��اب مؤونة الولد

عليه وباألمهات عجز عن اكتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيع الولد»(((.

ويق��ول يف موض��ع آخ��ر« :إن اهلل تعالى حك��م ببقاء العال��م إلى قيام

الس��اعة وبالتناس��ل يكون هذا البقاء ،وهذا التناس��ل عاد ًة ال يكون إال بين
الذك��ور واإلناث ،وال يحصل ذلك بينهما إال بالوطء فجعل الش��رع طريق
ذلك الوطء النكاح؛ ألن يف التغالب فس��ادا ،ويف اإلقدام بغير ٍ
ملك اش��تباه
ً
سبب لضياع النسل لما باإلناث من بني آدم من العجز عن
األنس��اب ،وهو ٌ
التكس��ب واإلنف��اق على األوالد فتعي��ن الملك طري ًقا ل��ه حتى يعرف من
يك��ون منه الولد فيوجب عليه نفقته لئال يضي��ع ،وهذا الملك على ما عليه
أصل حال اآلدمي من الحرية ال يثبت إال بطريق النكاح»(((.

ثم يأيت بعد ذلك مباشرة دفع غائلة الشهوة أو منفعة ال ُبضع:

((( أصول السرخسي (.)109/1
((( المبسوط للسرخسي (.)192/4
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 -يق��ول الغزالي عند تعديده لفوائد النكاح« :التحصن من الش��يطان

وكس��ر التوق��ان ودف��ع غوائل الش��هوة وغض البص��ر وحفظ الف��رج وإليه

اإلش��ارة بقول��ه (( :من نك��ح فقد حص��ن نصف دين��ه فليتق اهلل يف

الش��طر اآلخر))((( ،وإليه اإلش��ارة بقول��ه(( :عليكم بالباءة فمن لم يس��تطع
فعلي��ه بالصوم فإن الصوم له وج��اء))((( ،وأكثر ما نقلناه من اآلثار واألخبار

إش��ار ًة إل��ى ه��ذا المعنى ،وه��ذا المعن��ى دون األول؛ ألن الش��هوة موكلة
بتقاض��ي تحصيل الولد ،فالنكاح ٍ
كاف لش��غله دافع لجعله وصارف لش��ر

سطوته ،وليس من يجيب مواله رغب ًة يف تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب
الخ�لاص عن غائل��ة التوكيل ،فالش��هوة والولد مقدران وبينهم��ا ارتباط،

وليس يجوز أن يقال :المقصود اللذة والولد الزم منها كما يلزم مثلاً قضاء
الحاج��ة من األكل وليس مقصو ًدا يف ذات��ه ،بل الولد هو المقصود بالفطرة
والحكمة والش��هوة باعثة عليه ،ولعمري يف الش��هوة حكمة أخرى س��وى
اإلره��اق إل��ى اإليالد وه��و ما يف قضائها م��ن اللذة الت��ي ال توازيها لذة لو

دامت؛ فهي منبهة على اللذات الموعودة يف الجنان؛ إذ الرتغيب يف لذة لم
يج��د لها ذوا ًقا ال ينف��ع؛ فلو رغب ِ
العنِّين يف لذة الجم��اع أو الصبي يف لذة
((( الحدي��ث جاء يف مس��تدرك الحاك��م بلفظ(( :من رزقه اهلل امرأة صالحة ،فقد أعانه على ش��طر
دين��ه ،فليتق اهلل يف الش��طر الثاين)) ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلس��ناد ،ول��م يخرجاه ،قال
الذهبي يف تعليقه على المستدرك :صحيح.
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب النكاح ،باب يف فضل التزويج والحث عليه ،رقم (،)1081
قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.
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المل��ك والس��لطنة لم ينفع الرتغيب ،وإحدى فوائد ل��ذات الدنيا الرغبة يف

دوامها يف الجنة ليكون باع ًثا على عبادة اهلل»(((.

ِ
��ع َغ َوائِ ِل
 ويق��ول صاحب الفواك��ه الدواينَ « :ل ُه َف َوائ��دُ َأ ْع َظ ُم َها َد ْف َُّ
الش ْه َو ِة»(((.
وألج��ل أهمية ه��ذه المنفعة أو ه��ذا المقصد يعت�بره الفقهاء «مورد

النكاح»(((.

ب .فائدة الزواج (تكوين األسرة) بالنسبة لعالم اآلخرة:

الح��ظ اإلم��ام الغزال��ي أن لل��زواج فوائ��د تخت��ص بعال��م اآلخرة،

واس��تنبطها من نفس الفائدتين اللتين س��بقتا يف فائدة النكاح بالنس��بة لعالم
الدني��ا ،وهك��ذا جعل اإلم��ام الغزال��ي لكل من مهم��ة الولد وكس��ر غائلة
الش��هوة مهم��ة مزدوج��ة تط��ل إحداهم��ا عل��ى عالم الدني��ا وتط��ل الثانية

عل��ى عال��م اآلخرة .فكم��ا ذكر يف الولد مهمت��ه الدنيوية ع��اد فذكر المهام
األخروي��ة ،فقال« :ويف التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي األصل

يف الرتغي��ب في��ه عند األمن من غوائل الش��هوة حتى لم يح��ب أحدهم أن
((( إحياء علوم الدين للغزالي (27/2ـ .)28
((( الفواكه الدواين (.)3/2
((( انظر :القواعد البن رجب الحنبلي ،)42/1( :ومن كتب الشافعية :فتح الوهاب شرح منهج
الط�لاب ،)42/2( :ومغن��ي المحت��اج ،)232/4( :وحاش��يتي قليوبي وعمي��رة،)219 /3( :
وحاش��ية الجم��ل عل��ى ش��رح المنه��ج ،)136 /4( :وحاش��ية البجيرم��ي عل��ى ش��رح المنهج
(.)334/3
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يلق��ى اهلل عز ًب��ا؛ األول :موافقة محبة اهلل بالس��عي يف تحصي��ل الولد إلبقاء
جنس اإلنس��ان .والثاين :طلب محبة رسول اهلل  يف التكثير من

مباهاته .والثالث :طلب الت�برك بدعاء الولد الصالح بعده .والرابع :طلب
الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله»(((.

وكم��ا ذكر يف كس��ر غائلة الش��هوة مهمتها الدنيوية ع��اد فذكر المهام

األخروي��ة فق��ال« :انظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ث��م إلى التعبية اإللهية

��ت تح��ت ش��هوة واح��دة حيات��ان حي��ا ٌة ظاه��ر ٌة وحي��ا ٌة باطنةٌ؛
كي��ف ُع ِّب َي ْ
فالحياة الظاهرة :حياة المرء ببقاء نسله؛ فإنه نوع من دوام الوجود ،والحياة

الباطن��ة :هي الحي��اة األخروية؛ فإن ه��ذه اللذة الناقصة بس��رعة االنصرام
تحرك الرغبة يف اللذة الكاملة بلذة الدوام؛ فيستحث على العبادة الموصلة

إليها؛ فيس��تفيد العبد بش��دة الرغبة فيها تيس��ر المواظبة على ما يوصله إلى

وظاهرا بل ذرات
نعي��م الجنان ،وما من ذرة من ذرات بدن اإلنس��ان باطنًا
ً
ملك��وت الس��ماوات واألرض إال وتحتها من لطائ��ف الحكمة وعجائبها

ما تحار العقول فيها ،ولكن إنما ينكش��ف للقلوب الطاهرة وبقدر صفائها
بقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلها ،فالنكاح بسبب دفع غائلة

الش��هوة مهم يف الدين لكل من ال يؤتى عن عجز وعنة وهم غالب الخلق؛

فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش،
ُ��ن فِ ْتنَ�� ٌة فِ��ي الأْ َ ْر ِ
ض
وإلي��ه أش��ار بقول��ه (( :إِلاَّ َت ْف َع ُل��و ُه َتك ْ
((( إحياء علوم الدين للغزالي (.)24/2
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ملجما بلجام التق��وى فغايته أن يكف الجوارح
َو َف َس��ا ٌد َكبِ ٌير))((( ،وإن كان
ً
ع��ن إجابة الش��هوة؛ فيغض البصر ويحف��ظ الفرج ،فأما حف��ظ القلب عن

الوس��واس والفك��ر ف�لا يدخل تح��ت اختياره ب��ل ال تزال النف��س تجاذبه
وتحدث��ه بأم��ور الوق��اع ،وال يف�تر عنه الش��يطان الموس��وس إلي��ه يف أكثر

األوق��ات ...والمواظبة على الص��وم ال تقطع مادة الوسوس��ة يف حق أكثر
الخل��ق إال أن ينضاف إليه ضعف يف البدن وفس��اد يف المزاج ،ولذلك قال

ابن عباس « :ال يتم نسك الناسك إال بالنكاح»(((.

س��بب لحياتي��ن... :
 ويق��ول صاح��ب الفواك��ه ال��دواين« :أن��هٌ

وباقي�� ٌة ه��ي الح��رص على ال��دار اآلخرة ألنه ينب��ه على لذة اآلخ��رة ،ألنه
إذا ذاق لذت��ه يس��رع إل��ى فعل الخي��ر الموصل إل��ى الل��ذة األخروية التي

ه��ي أعظ��م وال س��يما النظر إل��ى وجه��ه الكري��م ،ويليه��ا تنفيذ م��ا أراده

اهلل تعال��ى وأحب��ه من بق��اء النوع اإلنس��اين إلى ي��وم القيام��ة ،وامتثال أمر

رس��وله  بقوله(( :تناكحوا تناس��لوا))((( الحدي��ث ،ويليها بقاء
((( أخرج��ه الرتمذي يف س��ننه عن أبي هريرة  ،كتاب النكاح ،ب��اب ما جاء إذا جاءكم من
ترض��ون دينه فزوجوه ،رقم ( ،)1084وأخرجه ع��ن أبي حاتم المزين برقم ( .)1085وقال :هذا
حديث حسن.
((( إحياء علوم الدين.)28/2( :
((( الحدي��ث ج��اء بلفظ(( :تناكحوا تكثروا ف��إين أباهي بكم األمم يوم القيام��ة)) رواه عبد الرزاق
والبيهقي عن س��عيد بن أبي هالل مرس�ًل�اً  ،قال يف المقاصد :جاء معناه عن جماعة من الصحابة،
فأخ��رج أب��و داود والنس��ائي والبيهق��ي وغيره��م عن معقل ب��ن يس��ار مرفو ًعا(( :تزوج��وا الولود
ال��ودود؛ فإين مكاثر بك��م األمم يوم القيامة)) ،وألحمد وس��عيد بن منصور والطرباين يف األوس��ط
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ِّ
الذك��ر ورف��ع الدرج��ات بس��بب دع��اء الول��د الصال��ح بعد انقط��اع عمل

أبيه بموته»(((.

ثم تأيت بعد ذلك مجموعة من الوظائف التي سنجد أهنا تحتوي على

فوائد دنيوية عند النظرة إليها يف الوهلة األولى ،وإن كانت تحتوي يف طياهتا
على فوائد أخروية ،ويمكن تلخيصها يف الفوائد والوظائف التالية:

الفائدة األولى :ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والمالعبة

إراح��ة للقل��ب وتقوية ل��ه على العبادة؛ ف��إن النفس ملول وه��ي عن الحق

نف��ور؛ ألن��ه عل��ى خالف طبعه��ا؛ فلو كلف��ت المداوم��ة باإلك��راه على ما
يخالفه��ا جمحت وثابت ،وإذا روحت بالل��ذات يف بعض األوقات قويت
ونش��طت ،ويف االس��تئناس بالنساء من االس�تراحة ما يزيل الكرب ويروح

القل��ب وينبغي أن يكون لنف��وس المتقين اس�تراحات بالمباحات ولذلك
ُ يَ
ق��ال اهلل تعالى{ :ل َِي ْسك َن إِلْ َها} ،وقال علي « :روحوا القلوب
ساعة؛ فإهنا إذا أكرهت عميت»(((.

والبيهق��ي وآخرين ع��ن أنس قال :كان رس��ول اهلل  يأمر بالباءة وينهى ع��ن التبتل هنيا
ش��ديدا ،ويقول(( :تزوجوا الودود الولود ؛ فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة)) ،وصححه ابن حبان
والحاك��م ،والبن ماجه عن أبي هريرة رفعه(( :أنكحوا؛ فإين مكاثر بكم)) ،قال :وقد جمعت طرقه
يف جزء انتهى( .انظر كشف الخفاء للعجلوين.)319 ،318 /1 :
((( الفواكه الدواين للنفراوي (.)3/2
((( إحياء علوم الدين (.)30/2
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الفائدة الثانية :تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بش��غل الطبخ

والكنس والفرش وتنظيف األواين وهتيئة أس��باب المعيش��ة؛ فإن اإلنس��ان

لو لم يكن له ش��هوة الوقاع لتعذر عليه العيش يف منزله وحده؛ إذ لو تكفل
بجميع أش��غال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل ،فالمرأة
الصالح��ة للمنزل عون عل��ى الدين هبذه الطريق ،واختالل هذه األس��باب

ش��واغل ومشوش��ات للقلب ومنغصات للعيش؛ ولذلك قال أبو س��ليمان
ال��داراين « :الزوج��ة الصالح��ة ليس��ت م��ن الدني��ا؛ فإهن��ا تفرغ��ك
لآلخرة» ،وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جمي ًعا(((.

الفائدة الثالث��ة :مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاي��ة والوالية والقيام

بحق��وق األهل والص�بر على أخالقه��ن واحتمال األذى منهن ،والس��عي
يف إصالحه��ن وإرش��ادهن إلى طري��ق الدين واالجتهاد يف كس��ب الحالل

ألجله��ن والقي��ام برتبيت��ه ألوالده ،فكل ه��ذه أعمال عظيم��ة الفضل فإهنا

رعاية ووالية ،واألهل والولد رعية ،وفضل الرعاية عظيم إنما يحرتز منها

م��ن يحرتز خيفة من القصور عن القيام بحقها؛ وإال فقد قال :
((يوم من وال عادل أفضل من عبادة س��بعين س��نة)) ،ثم قال« :أال كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته»(((.

((( المصدر السابق)30 /2( :
((( ق��ال العراق��ي يف تخريجه على اإلحي��اء ( :)31/2حديث :يوم وال ع��ادل أفضل من عبادة
س��بعين س��نة)) ،ثم قال(( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) رواه الطرباين والبيهقي يف حديث
ابن عباس ،وقد تقدم بلفظ(( :ستين سنة)) دون ما بعده فإنه متفق عليه من حديث ابن عمر.
((
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وليس من اش��تغل بإصالح نفس��ه وغيره كمن اش��تغل بإصالح نفسه

فق��ط ،وال من صرب على األذى كمن رفه نفس��ه وأراحها ،فمقاس��اة األهل

علي أحمد
والول��د بمنزلة الجهاد يف س��بيل اهلل؛ ولذلك قال بش��ر :فض��ل َّ
ب��ن حنبل بث�لاث :إحداه��ا :أنه يطل��ب الحالل لنفس��ه ولغي��ره ،وقد قال

(( :ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة ،وإن الرجل ليؤجر يف

اللقمة يرفعها إلى يف امرأته))(((.

وألجل تنازع الزواج وتقلبه بين مصالح الدنيا ومصالح اآلخرة؛ فإننا

س��نجد عند الفقه��اء مبح ًثا يعرب وتلك الثنائية ،الت��ي تجعل الزواج يف هناية
األمر ش��امال للمصلحتين كما أوضحناه آن ًف��ا ،وقد عنون الفقهاء المبحث

بـ«هل النكاح عبادة أم ليس بعبادة؟».
النكاح عبادة أم ليس بعبادة:

ق��ال الحنفي��ة :النكاح أق��رب إلى العب��ادات؛ قال أبو بك��ر الحدادي

الزبي��دي (م��ن الحنفية)« :النكاح عب��اد ٌة بل هو أفضل من االش��تغال بنفل

س��بب إلى التوحيد بواسطة الولد الموحدٌّ ،
مصيب
وكل منهم
العبادة ،ألنه
ٌ
ٌ
يف مقصده»(((.
((( ق��ال العراق��ي يف تخريجه عل��ى اإلحياء ( :)32/2حدي��ث(( :ما أنفق الرج��ل على أهله فهو
صدق��ة ،وإن الرج��ل ليؤجر يف رفع اللقم��ة إلى يف امرأته)) متفق عليه من حديث ابن مس��عود(( :إذا
أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة)) ،ولهما من حديث سعد بن أبي وقاص:
((مهما أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى اللقمة ترفعها إلى يف امرأتك)).
((( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (.)183/1
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ٍ
بعبادة:
واختل��ف فقهاء الش��افعية يف النكاح ه��ل هو عباد ٌة أم لي��س
ٍ
بعب��ادة بدليل صحته م��ن الكافر ،والمذهب
جمع منه��م بأنه ليس
فص��رح
ٌ
عنده��م أن هذا الفهم م��ردو ٌد وأنه عبادةٌ ،بدلي��ل أمر النبي  به
والعبادة تتلقى من الشرع ،وصحة النكاح من الكافر-مع أنه عبادةٌ ،وعبادة
الكاف��ر ال تص��ح -لما فيه م��ن عمارة الدني��ا كعمارة المس��اجد والجوامع

والعت��ق ،ف��إن هذه تصح من المس��لم وهي من��ه عبادةٌ ،وتص��ح من الكافر

وليس��ت من��ه عب��ادةً ،وأفت��ى الم��اوردي والنووي ب��أن من قص��د بالنكاح
ٍ
طاع�� ًة من ٍ
إعف��اف كان من عمل اآلخرة ويث��اب عليه ،وإال
ول��د صالحٍ أو

مباحا(((.
كان ً

ج .تحقيق اإلشباع العاطفي والغريزي:

يقص��د باإلش��باع العاطف��ي أن ُيش��بع الزوج��ان كل منهم��ا الحاج��ة

العاطفي��ة الجنس��ية للط��رف اآلخ��ر ،إضافة إل��ى الحاجة إلى المش��اركة،
ويش��مل اإلش��باع العاطفي االنس��جام العميق يف المش��اعر بين الزوجين،

ش��عورا بالتوحد
وذل��ك من خ�لال التواصل العقلي والفكري ،الذي ينتج
ً
والتدعيم المتبادل بين الزوجين .وقد أدى تطور المجتمع وانتشار األفكار

الفردية التي تعلي من ش��أن الفرد ،وتحرص على أن يس��تحوذ على حقوقه
ويش��بع حاجات��ه المختلفة ،إلى ازدي��اد الرتكيز على ه��ذه الوظيفة للعالقة

الزوجية ونجاحها يف المجتمعات الصناعية الحديثة .على هذا النحو تعترب
((( الموسوعة الفقهية الكويتية (.)217/41
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األس��رة المجال المش��روع اجتماع ًّيا إلش��باع هذا الدافع الجنس��ي ،الذي
أصبح أحد مص��ادر الصراعات والتوترات داخل األس��رة يف المجتمعات
الحديث��ة ،حي��ث أدت عوام��ل التحدي��ث مث��ل انتش��ار وس��ائل اإلع�لام

والتصني��ع والتحضر إلى الرتكيز على هذه الوظيفة بمعناها الواس��ع ،الذي

يتجاوز إش��باع الدافع الجنس��ي فقط((( .ومن الواض��ح أن التأكيد على أن
األس��رة هي اإلطار الذي يتم يف إطاره تحقيق اإلش��باع العاطفي والجنسي

بين الزوجين ،يعني تحريمه خارج نطاق األس��رة ،وهو األمر الذي يشجع

عليه اإلس�لام ،بحيث يساعد تحقق اإلش��باع داخل األسرة على تماسكها

استنا ًدا إلى قاعدة اإلشباع البيولوجي والعاطفي لكال الطرفين .يضاف إلى
مصدرا لإلشباع العاطفي لألبناء ،وهو اإلشباع الذي
ذلك أن األسرة تعترب
ً

يتحقق بنسبتهم لها وحمايتها لهم.

ويرتبط بذلك أن األسرة أيضا مسؤولة عن حماية أعضائها ،فاألب ال

يمنح ألسرته الحماية الجسمانية فقط ،وإنما يمنحهم أيضا الحماية النفسية
واالقتصادية ،بمختلف أعمارهم ،س��واء كانوا أطفاال أو ش��يوخا أو آباء أو

أمهات .ويش��مل ذلك الرعاية وجميع أنواع التعهد واالهتمام باألبناء ،وما
يتضمنه ذلك من تأمين الغذاء والكس��اء والمسكن لألبناء ،وأنواع اإلشباع

س��ليما .ونجد يف األس��رة
العاطف��ي الالزم لنمو االبن واالبنة نموا انفعال ًّيا
ً
((( معز خليل عمر ،علم اجتماع األسرة ،وعمان ،دار الشروق للنشر 2004 ،م.
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بش��تى أنواعها أن رعاية األبناء بعد اإلنجاب واجبة على الوالدين ،كما أهنا
واجبة على الدولة أيضا وبخاصة يف المجتمعات الصناعية الحديثة(((.

ويتص��ل بذلك أن تعمل األس��رة باتجاه إس��عاد أفراده��ا ،وذلك من

خ�لال قض��اء األس��رة ألوق��ات فراغه��ا يف ممارس��ة الهواي��ات المختلفة
ألفراده��ا ،كالغن��اء أو الس��باحة ،أو القي��ام بالرحالت المختلف��ة ،أو إقامة

حف�لات الس��مر ،أو الذهاب لزي��ارة األه��ل واألقارب ،وذل��ك من أجل

تخفيف المتاعب النفسية التي تنتج عن العمل .فذلك من شأنه أن يؤسس

خربات سعيدة ومشرتكة ألفراد األسرة تساعد على تماسكها واستقرارها.
وذلك يرجع إلى أنه من األسباب الرئيسية لتكوين األسرة هو الدافع

والرغبة الملحة إلش��باع غري��زة األمومة واألبوة ،وه��ذا الدافع يوجد عند

كاف��ة األجناس البش��رية ،وإن كانت قوته تختلف م��ن مجتمع آلخر .وهو

ما يؤكد عليه اإلسالم وينظمه يف إطار إنساين ،يف مقابل ذلك فإن أصحاب
الحركات النس��ائية يف الواليات المتح��دة األمريكية يرون أن دافع األمومة

هو دافع ثانوي مكتس��ب تفرضه األسرة على المرأة ،حيث يذهبون إلى أن
األمومة ليست من خصائص المرأة وال من مهامها الرئيسية يف الحياة ،وهو

ما يتناىف مع الفطرة والطبيعة اإلنس��انية ،باإلضاف��ة إلى أن الطفل ال يحتاج
((( ريان فون ،أيمن بكر وآخرون ،النس��وية والمواطنة ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 ،2005ص .140انظ��ر أيض��ا :نخبة من المتخصصين ،علم االجتماع األس��ري ،مرجع س��ابق،
ص.24
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إل��ى أمومة أمه البيولوجي��ة فقط ،ولكن إلى أمومتها االجتماعية والنفس��ية
كذلك .وذلك يرجع إلى أن األبوة واألمومة نزعة طبيعية يتقاسمها الرجال

والنس��اء ،و ُتنحي جان ًبا باقي الغرائز ،وتسيطر على كافة تصرفات الوالدين
ومشاعرهما واهتماماهتما وأولوياهتما((( .يف هذا اإلطار فإننا نجد أن الرغبة

يف اإلنج��اب لها عدة أس��باب ،بعضه��ا ذايت بينما البع��ض اآلخر اقتصادي
أو دين��ي أو اجتماعي ،فمثال هناك الرغبة يف اإلنجاب لحفظ اس��م العائلة،
أو اإلنج��اب من أجل اس��تمرار ال��ذات ،أو إلثبات رجول��ة الرجل وأنوثة

الم��رأة وخصوبتها .ومن الواض��ح أن فكر أصحاب االتجاهات النس��وية

واضح��ا؛ ألن األموم��ة غريزة يف الم��رأة ،تدفع إل��ى تطوير
يحم��ل تطر ًف��ا
ً
مش��اعر األمومة أثن��اء الحمل ،وقد غ��رس اهلل فيها تحم��ل الصعاب حتى

تحاف��ظ عل��ى وليدها الرتباطها به ،وأن ما تش��ير إليه االتجاهات النس��وية
يع�بر عن تصورات منحرفة س��واء ع��ن طبيعة المخلوق��ات أو عن الطبيعة
اإلنسانية ذاهتا.

د .التدبير المشترك لشؤون البيت:

تق��وم الزوج��ة ع��ادة باالهتمام بش��ؤون المن��زل ،وبخاص��ة تحضير

الطع��ام والقيام باألعمال المنزلية المختلفة ،التي تش��مل صيانة المنزل أو

تربي��ة األطفال ،ويف أغلب المجتمعات اإلنس��انية ينظ��ر إلى هذه األعمال
على أهنا من اختص��اص األم .ويف العديد من المجتمعات وخاصة العربية

((( هدى محمد قناوي ،الطفل تنشئته وحاجاته ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية .1996
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ال يسمح للرجل أن يقوم باألعمال المنزلية ،ولكن نتيجة لعوامل التحديث
يف المجتمع العربي المعاصر؛ ضعف هذا التقس��يم التقليدي للعمل داخل
األس��رة ،أي لم تظل مس��ؤوليات الزوج والزوجة وواجباهتما كما هي قبل

تب��ق حدود
التحدي��ث والتحض��ر ،بل حدث تع��اون وتس��اند بينهما ،ولم َ
أدوارهما ثابتة وجامدة((( ،خاصة أن الدين اإلسالمي الحنيف يحض على

تعاون الزوج والزوجة يف ش��ؤون المنزل وتربية األبناء .وقد نظرت إحدى
أصح��اب الفكر النس��وي يف المجتمع��ات الغربية إل��ى أدوار المرأة داخل

المنزل باعتبارها أحد أسباب قهر المرأة ،ونادت بضرورة تحقيق المساواة

والتوازن يف الحقوق والواجبات الوظيفية «رعاية األس��رة» بين الجنس��ين،
ب��ل ونادت باعتبار مس��ؤوليات الرعاية للمن��زل أو األوالد من المهام التي

ؤجر المرأة عليها .لذل��ك يالحظ أن الكثير من األزواج يف هذه
ينبغ��ي أن ُت َ
المجتمع��ات يش��اركون يف صيانة المن��زل وترتيبه ،كما يقوم��ون بتحضير
الوجبات الغذائية أحيانًا ألنفسهم ،أو ألعضاء األسرة ككل.

وإذا كان��ت االتجاهات النس��وية تعترب أن وظيف��ة األم يف المنزل من

الوظائ��ف الت��ي ينبغي أن تك��ون مأجورة ،كم��ا ترى ضرورة المس��اواة يف
األعم��ال المنزلية بين الرجل والمرأة ،فإن اإلس�لام رفض هذه المس��اواة
ذات الطبيع��ة الصراعية ،وأكد على المس��اواة التي تفضي إلى التكامل بين

((( س��لوى عثم��ان وأمي��رة منص��ور ،المدخ��ل االجتماعي للس��كان واألس��رة ،مرجع س��ابق،
ص .155
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ال��زوج والزوجة .فللرج��ل أدوار محدودة تتناس��ب مع طبيعت��ه ،وللمرأة

أدوار مح��دودة تتناس��ب مع طبيعتها البيولوجية والنفس��ية ،غي��ر أن غالبية
األدوار ومنه��ا األدوار المنزلية هي التي أقر اإلس�لام بضرورة تش��اركهما

تعبيرا عن وحدة األسرة وتكاملها وتماسكها.
معا يف القيام هبا؛ ً
هـ .الوظيفة االقتصادية لألسرة «الدخل واإلنفاق»:

ويقصد هبا توفير الدعم المادي لألسرة بما يضمن لهم حياة كريمة،

فاألس��رة وحدة اقتصادية كانت قائمة يف العصور القديمة بكل مستلزمات

الحي��اة واحتياجاهتا .وللش��ؤون المالية يف األس��رة أهمي��ة بالغة ،حيث إن
توفي��ر األس��اس المادي م��ن األمور الحيوي��ة يف حياة األس��رة يف مراحلها
المختلف��ة .كم��ا أن األس��رة تق��وم ب��أداء وظائفه��ا المختلفة هب��دف توفير

الم��وارد االقتصادية والمالية ،حيث تحقق الموارد االقتصادية يف األس��رة

اإلشباع الالزم لحاجاهتا المادية والمعنوية التي يحتاج إليها الفرد يف حياته
الزوجية واألسرة(((.

واس��تنا ًدا إل��ى الش��ريعة اإلس�لامية يف المجتمع��ات العربية يفرتض

أن ينف��ق الزوج على زوجته وأبنائه ،فهو العائل األساس��ي لألس��رة ،فيقوم

برعاية ش��ؤوهنا وتوفير احتياجات المنزل لتأمين مستوى الئق من المعيشة

لألس��رة .أم��ا يف المجتمع��ات الصناعي��ة الغربية فق��د أصب��ح تأمين دخل
((( نخبة من المتخصصين ،علم االجتماع األسري ،مرجع سابق ،ص.24
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األسرة مسؤولية مشرتكة بين الزوج والزوجة .ولقد أدت عوامل التحديث

إلى زيادة مس��اهمة اإلناث يف اإلنفاق األس��ري إلى جانب الزوج وبخاصة
يف نطاق الطبقات الوس��طى((( .وذلك يرجع إل��ى أنه إذا كان الرجل وحده

قديما قد اس��تطاع إش��باع حاجات األس��رة؛ فإنه بس��بب ظ��روف التضخم
ً
وانتش��ار ثقافة االس��تهالك ،وزيادة عدد ومس��احة الحاج��ات التي يحتاج
أفراد األس��رة إلى إش��باعها ،األم��ر الذي قد يعجز دخل ال��زوج عن الوفاء

بإشباع كل هذه الحاجات .ولذلك فإنه إذا كانت المرأة تعمل ولها دخلها،
فإن��ه ليس هناك ما يمنع أن تش��ارك الزوجة زوجها يف المس��اهمة يف إنفاق

تعبيرا عن توحدهما المادي والعاطفي.
األسرةً ،
و .وظيفة التنشئة االجتماعية لألبناء:

التنشئة االجتماعية هي العملية التي يتم من خاللها نقل ثقافة المجتمع

إل��ى النشء ،وهي العملية التي يتحول من خاللها الطفل إلى فاعل ،يعرف

كيف يتفاعل على نحو إيجابي مع المجتمع ،وهو يفعل ذلك ألن شخصيته
قد تش��كلت عرب تمثل ما تحمله ثقافته من قيم ومعايير .ارتبا ًطا بذلك نجد

أن األسرة هي التي تقوم بالدور األساسي يف مهمة التنشئة االجتماعية ،فهي
التي تنقل إلى الطفل اآلراء واألفكار والمعتقدات والقيم والعادات السائدة
يف ثقافته ،كما أن األس��رة تدربه على االنتقاء من بين هذه العناصر ،إضافة

((( خي��ري خلي��ل ،االتجاهات المعاصرة يف دراس��ة األس��رة والطفولة ،اإلس��كندرية ،المكتب
الجامعة الحديث.199 3،
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إلى أن التنش��ئة االجتماعية تنق��ل إلى األطفال فهم أعضاء األس��رة الكبار
وتفس��يراهتم لها((( .ويؤكد علماء الرتبي��ة واالجتماع على أن الفرد ال يولد
إنسانًا اجتماع ًّيا ،بل يكون على المجتمع أن يعمل لصقل طبيعته وترويض

غرائزه وتعليمه حتى تظهر إنس��انيته من ثنايا طبيعته ،وتس��مى تلك العملية

التي يتم هبا تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية بعملية التنش��ئة االجتماعية أو
التطبيع االجتماعي  ،Socializationوهي عملية تستهدف تعليم األفراد
االمتث��ال لمطالب المجتمع واالندم��اج يف ثقافته واتباع تقاليده والخضوع

اللتزامات��ه .لذل��ك كان هن��اك ت�لازم وارتباط واض��ح بين عملي��ة الضبط

االجتماعي والتنش��ئة االجتماعية كعمليتين هتدفان م ًعا إلى المحافظة على

نظام المجتمع وتوازنه وتكيف أفراده مع بعضهم البعض.

وتقوم األسرة بالمرحلة األولى من مراحل التنشئة االجتماعية ،التي

يت��م فيها اكتس��اب اللغة ،والع��ادات ،واالتجاهات ،والتوقع��ات ،وطريقة
الحكم على األمور ،وأساليب إشباع الحاجات األساسية ،وتشكيل أنماط

الش��خصية الفردية .ولذلك فه��ي آلية قوية يس��تخدمها المجتمع يف إنجاز
عملية الضبط االجتماعي .ويف هذا اإلطار تعد من أهم الجماعات األولية

وجها لوجه .وأهمية ذلك تكمن يف أن التفاعل
التي تكون العالقة بين أفرادها ً

مؤثرا وقو ًّيا ،إذا كانت جميع الحواس موجهة ومستخدمة
بين األفراد يكون ً
((( سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ص.287
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بصورة مباشرة ،بحيث يؤدي إلى التأثير المتبادل والسريع باتجاه اكتساب
الخربات الحياتية(((.

يف نط��اق ذلك يمثل الدين أهمية بالغة للمجتمع اإلنس��اين ،وإذا كان

الطف��ل يف مراحل نم��وه األولى يخض��ع للمعايير األخالقية؛ فإن��ه ارتباطا

بذلك ال يصبح الدين عقيدة ش��خصية أو أس��رية فقط ،بل عقيدة المجتمع

برمته ،فالدين يربط عناصر المجتمع ويفرض تماسكها بحيث يؤدي ذلك
إل��ى المحافظة عليه ،ويصب��ح تقبل الدين وقواعده م��ن األمور الضرورية
مظهرا من
الندماج الفرد يف المجتمع ،كما يصبح الدفاع عن تلك القواعد
ً

مظاهر ارتب��اط الفرد بالمجتمع((( .وال تقف وظيفة األس��رة عند حد تربية
األطف��ال من الناحية الدينية ،وإنما تمتد لتش��مل كاف��ة التعامالت ،كما أن

األسرة مصدر للعادات والتقاليد والعرف وقواعد السلوك ،وتمثل األسرة

اإلط��ار الع��ام الذي يح��دد تصرف��ات أفرادها ،فه��ي التي تش��كل حياهتم
وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها.

كبي��را يف تعلي��م أفراده��ا وتثقيفهم ،فاألس��رة
دورا
ً
كم��ا أن لألس��رة ً

مس��ؤولة ع��ن ثقاف��ة أبنائه��ا ،فالوظيف��ة التثقيفي��ة أش��مل م��ن الوظيف��ة
((( أحمد زايد ،الش��راكة داخل األس��رة مع إشارة خاصة إلى األس��رة العربية ،يف األسرة العربية،
المجل��ة العربي��ة لعلم االجتم��اع ،24 ،2008 ،القاهرة ،مركز البحوث والدراس��ات االجتماعية
 ،2008ص.26
((( محمد بن معجب الحامد ونايف بن هش��ام الرومي ،األس��رة والضبط االجتماعي ،الرياض،
 2001ص.57
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دورا أساس ًّيا يف تشكيل وتكوين الشخصية اإلنسانية
التعليمية؛ ألهنا تلعب ً

للف��رد((( .وعلى الرغ��م من انتقال التعلي��م من المنزل إلى المدرس��ة ،فما
زال لألس��رة دورها الفعال يف هذا المجال ،حيث إهنا تقوم باإلشراف على

متابع��ة أطفالها يف الواجبات المنزلية وفه��م الدروس .وإذا كان التعليم قد
انتق��ل بالفعل من البيت إلى المدرس��ة إال أن األس��رة هي الت��ي تقوم بدفع

نفقات��ه ،ول�لأم دور أكث��ر فعالية من األب يف اإلش��راف على تق��دم األبناء
واالستذكار(((.

وللتنش��ئة االجتماعية ش��كالن رئيس��يان هم��ا :التنش��ئة االجتماعية

المقص��ودة ،وه��ي الت��ي تت��م يف المؤسس��ات االجتماعي��ة الموج��ودة يف

المجتمع بد ًءا من األس��رة ،فالمدرسة ،فالمؤسسات المجتمعية المختلفة
مثل دور العبادة ،وأماكن الرتويح ،وأماكن العمل ،حيث ينبع هذا النوع من
التنشئة الثقافية للمجتمع وفق اتجاهاته ومعاييره ،وقيمه ونظمه ،وقوانينه،

وأسسه التي يعتمد عليها .أما التنشئة االجتماعية غير المقصودة ،فهي التي
تقدم للناشئ والراش��د بطريقة غير مباشرة ،وأكثر ما تكون هذه الطريقة أو

وضوحا يف المؤسسات اإلعالمية المختلفة؛ دون أن توضح
ذاك األسلوب
ً
هذه المؤسس��ات بأهنا تقدم الموضوع من أجل الرتبية والتنش��ئة ،بل تقدم

((( رأف��ت عب��د الرحمن ،رعاية األس��رة والطفولة من منظ��ور الخدمة االجتماعي��ة ،القاهرة دار
العلوم للنشر والتوزيع ،2005 ،ص.53
((( ماهر أبو المعاطي وآخرون ،الخدمة االجتماعية يف مجال رعاية األس��رة والطفولة،2010 ،
ص.35
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المعايير والقيم والعادات والسلوكيات المختلفة بطريقة مشوقة؛ لتوصلها

إلى الناش��ئ فيأخذها أو يأخذ هبا دون أن تقوم المؤسسة بذلك((( .من هذا
المنطلق ،يمكن القول بأن التغير الذي أصاب األس��رة بنائ ًّيا ووظيف ًّيا ،نقل

جوانب عديدة من التنشئة االجتماعية إلى مؤسسات أخرى خارج المنزل،
كالمدارس والمؤسس��ات اإلعالمي��ة والنوادي ودور الس��ينما .ومع ذلك
فإنه من الواضح أن عملية التنش��ئة االجتماعية ما زالت تمثل أهم وظائف

األسرة التي بقيت لها .ويالحظ أن الغالبية العظمى من األسر يشارك األب
واألم فيها معا مس��ؤولية مراقبة وتوجيه س��لوك األبناء الصغار وغرس قيم
وتقاليد وعادات الش��ريحة االجتماعية التي ينتمون إليها ،إال أن مدى هذه

المشاركة يختلف باختالف األوضاع االجتماعية لكل أسرة(((.
 .2مشكالت تتعلق بوظائف األرسة:

أش��رنا يف الصفح��ات الس��ابقة لمجموع��ة الوظائف األساس��ية التي

يمكن أن تقوم هبا األسرة سواء بالنسبة ألعضائها من حيث تحقيق اإلشباع

العاطفي بالنسبة لهم ،أو من حيث إشباع حاجتهم االقتصادية واالجتماعية،
أو تنش��ئتهم ثقاف ًّيا واجتماع ًّيا ،حتى يكونوا قادرين -بعد اس��تيعاهبم لرتاث

المجتم��ع -عل��ى التفاعل االجتماع��ي باعتباره��م بالغي��ن عاقلين .ذلك

باإلضافة إلى أن وظائف األس��رة تساهم يف مجموعها يف عمران المجتمع
((( محمد عرفات ،التنشئة االجتماعية ،عمان ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،2006 ،ص .23
((( سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ،ص.290
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من خالل حفاظها على المقاصد الشرعية للدين ،التي تدفع البشر إلى بناء

الحياة الدنيا اس��تنا ًدا إلى أس��س العقيدة واإليجابية والفاعلية .يضاف إلى
ذل��ك أن بعض الوظائف األس��رية ُتعدُّ نا للش��وق للحياة اآلخ��رة وملذاهتا
ومباهجه��ا الدائمة ،بحيث يصب��ح العمل الصالح يف األس��رة طري ًقا إليها،

كم��ا يصبح ت��ذوق بعض اللذات مدخ�ًل�اً للعمل الصالح ال��ذي يقربنا من

المقام الحسن يف هذه الحياة.

بي��د أنه برغ��م أداء األس��رة لوظائفها توجد بعض المش��كالت التي

تعوقه��ا ع��ن أداء ه��ذه الوظائف ،بحي��ث تجعلها ال تؤدي ه��ذه الوظائف
بالمستوى المالئم:

أ .مشكلة العجز الجنسي:

وهي من المش��كالت التي أكدت دراس��ات كبيرة عليه��ا؛ باعتبارها

س��ب ًبا أساس�� ًّيا من أس��باب الط�لاق واهنيار ع��دد كبير من األس��ر .ويرجع
العجز الجنسي إلى أسباب عديدة ،منها السبب البيولوجي ،وهو أن يكون
التكوين الطبيعي للش��خص فيه عيب من ه��ذه الناحية ،األمر الذي يجعله

عاج��زا ع��ن التواصل الجنس��ي مع الطرف اآلخر ،أو أس��باب نفس��ية كأن
ً

يك��ون ألحد أطراف الزواج خربات ماضية س��لبية من ه��ذه الناحية ،األمر
الذي يعجزه أو يعوقه عن أداء الوظائف الجنسية بالمستوى المالئم ،أو أن

العجز الجنس��ي قد يرجع إلى الضغوط والهموم الحياتية اليومية ،وأبرزها
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الضغ��وط االقتصادي��ة الت��ي تف��رض ضغو ًطا نفس��ية عالية على الش��باب.
دورا أساس ًّيا
يضاف إلى ذلك فإن تكنولوجيا االتصال والمعلومات تلعب ً
يف نش��ر الجنس اإلباحي ،وهو الجنس الذي يؤس��س لدى الشباب عادات

جنس��ية منحرف��ة ،ق��د تعوقهم عن التواصل الجنس��ي الس��وي مع ش��ريك
الحياة ،ويف بعض األحيان تصرفه عن الجنس الحالل إلى الجنس الحرام،

وذلك يف حالة ما إذا تعرف الشاب أو الشابة على نظير له من خالل برامج

المحادثات .لذلك نجد أن نسبة عالية من وقائع الطالق ترجع إلى أسباب

جنس��ية باألساس .خاصة أن مناخ الحرية الذي يعيش يف إطاره الشباب يف
الس��نوات األخيرة ،بخاصة اإلناث ،ال يمنعه��ن من الحديث عن الجنس،

كسبب من أسباب الطالق.

ولمواجهة هذه المش��كالت ،فإنه من الضروري أن يخضع الراغبان

يف الزواج للفحص الطبي قبل ال��زواج لتأكيد صالحيتهما .ذلك باإلضافة
قدر من الثقافة الجنسية
إلى أنه من الضروري أن يكون لدى الشاب والفتاة ٌ

الصحيح��ة ،الت��ي يمكن أن تتوفر ع��ن طريق القراءة أو أي��ة مصادر أخرى

موث��وق هبا .يض��اف إلى ذلك فإن مؤسس��ات صناعة الوع��ي يف المجتمع
ينبغ��ي أن تتصدى له��ذه الظاهرة؛ كاإلعالم والمؤسس��ات التعليمية ودور
العبادة ،وأن تعمل على نش��ر الثقافة العقالنية المتعلقة هبذه الجوانب .فإذا

ت��زوج الطرفان ،وظهرت مع ذلك هذه المش��كلة ،فال مانع من التوجه إلى
أطباء بش��ريين أو نفسيين لمحاولة التغلب على هذه المشكلة .يضاف إلى
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ذلك أن يعمل الطرف الس��ليم على مساعدة الطرف المصاب هبدوء ،ومن
خالل مرجعية عاطفية ومش��اعرية للخروج من هذه المش��كلة .فإن فشلت

كل الحل��ول الممكنة والمطروحة ،فالخيار أم��ام الطرف المضار من هذه
العالق��ة أن يس��تمر يف العالقة الزواجي��ة بطيب خاط��ر وإرادة ،أو يتفق مع

الطرف اآلخر على الطالق ،برغم أن أبغض الحالل عند اهلل الطالق.
ب .مشكلة عدم اإلنجاب:

يعت�بر عدم اإلنج��اب من المش��كالت المحورية الت��ي تواجه بعض

األس��ر الحديثة الزواج ،حيث يس��ود القلق عند الزوجي��ن وكذلك الدائرة
القرابية المباشرة المحيطة هبما .وقد يحدث اإلنجاب مباشرة بعد الزواج،

أو بع��د فرتة من الزم��ن ،أو قد ال يحدث إطال ًقا .وه��و األمر الذي يفرض

قدرا كثي ًفا من التوتر ،الذي قد يتسامى الزوجان
على ساحة األسرة الحديثة ً
علي��ه ،ما دام التفاهم والحب والتعاطف قد تحق��ق بينهما ،بحيث نجد أن

تعويضا وبديلاً يدعم استمرار
هذه العواطف والمش��اعر اإليجابية تش��كل
ً
األس��رة .غير أنه إذا لم تكن هذه العواطف كافية الستمرار األسرة ،إضافة
إل��ى التدخ��ل الدائم م��ن قبل األهل من أج��ل اإلنجاب ،فإن ه��ذا الوضع

توترا إضاف ًّيا على األسرة ،خاصة أن إنجاب األوالد والتناسل سنة
يفرض ً

من س��نن الحي��اة ،وقد أكد عليها الدي��ن باعتباره أحد المقاصد الش��رعية.
وعل��ى ذلك فإن جملة هذه الضغوط مجتمعة ق��د تفرض وقوع االنفصال

أو الطالق.
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ولمواجه��ة هذه المش��كلة ،بداية فإن��ه من الضروري قي��ام الزوجين

بالفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من قدرهتما على اإلنجاب .فإذا تزوجا
خيرا ،فإذا لم ينجبا فإن بإمكاهنما مواصلة البحث
وأنجبا فقد أراد اهلل هبما ً

كثيرا يف كثير من األسر
عن حلول طبية وعالجية ،وهو األمر الذي يحدث ً
المتزوج��ة حدي ًث��ا ،ثم بالعالج الطبي يمكن أن يق��ع اإلنجاب بعد فرتة من
الزم��ن ،أو أن يتجه الزوجان إلى أس��اليب طبية حديثة كالتلقيح الصناعي،

وهو ما ال يرفضه الش��رع .فإذا اس��تحالت عملية اإلنجاب وس��دت الطرق
جمي ًع��ا أمام إمكانية اإلنجاب؛ فأمام الزوجين أحد طريقين :األول :الرضا
بقضاء اهلل وقدره ،بعد أن بذال كل ما يف وسعهما ومع ذلك لم يقع الحمل،
يدعم ذلك تدعيم كل روافد العش��رة الطيبة بينهما ،ولعل اهلل أن يعوضهما

خيرا .أما إذا كانت مس��ألة اإلنجاب ملح��ة والضغوط من أجل
ع��ن ذل��ك ً

اإلنج��اب ال يمك��ن مقاومتها؛ فليس أم��ام الزوجين يف هذه الحالة س��وى

الطالق ،وهو أبغض الحالل عند اهلل.

ج .مشكالت التنشئة االجتماعية:

تش��تمل األس��رة بحكم بنيتها ووظائفها على نسق من العالقات التي

تقوم بي��ن أفرادها ،وتع��د العالقة القائم��ة بين األبوين المحور األساس��ي
لنس��ق العالقات التي تقوم بين أفراد األس��رة ،والمنطلق األساسي لعملية
التنش��ئة االجتماعية يعكس العالقة األبوية أو ما يسمى «باإلطار العاطفي»

كبيرا على عملية نمو األطفال نفس�� ًّيا ومعرف ًّيا.
تأثيرا ً
لألس��رة ،والذي يؤثر ً
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وتمثل العالقة األبوية نم ًطا يقتدى به بالنسبة ألفراد األسرة .وهذا يعني أن

الطفل يكتس��ب أنماطه الس��لوكية من خالل تمثل هذه العالقات السلوكية
القائمة بين أبويه ،فاألطفال -كما هو معروف -يتقمصون شخصية آبائهم،
ويتمثلون سلوكهم ،كنموذج تربوي بشكل شعوري أو ال شعوري .ويتحدد

النمط السلوكي داخل األسرة بتصورات الدور والمواقف ،وسلوك الدور
الذي يقوم به أفراد األسرة(((.

ومن هنا فإن األسرة تتضمن منظومة من األدوار ،كدور األب ،ودور

األم ،ودور الزوج��ة ،ودور األخ ،ودور األخ��ت ،ودور المربية .وكل دور
م��ن ه��ذه األدوار ُينجز وفق تص��ورات قائمة يف ثقاف��ة المجتمع العامة ،أو

يف ثقافات��ه الفرعي��ة ،وتش��كل ه��ذه األدوار منظومة العالقات التي تس��ود
وسط األسرة ،والتي تش��كل بدورها محور التفاعل االجتماعي والرتبوي

داخل األسرة .وتتباين العالقات القائمة يف إطار األسرة الواحدة من حيث
درجة الحرية ،ودرجة الش��دة ،ونعرض فيما يلي لبعض مشكالت التنشئة

االجتماعية التي تقع على ساحة األسرة:

 -1اللجوء إىل الشدة والقسوة يف التنشئة االجتامعية:

يش��ير ذل��ك إلى حالة م��ن التصلب الرتبوي حينما ُتس��تخدم الش��دة

والعنف يف العالقات األس��رية :كالضرب ،والش��جار ،والعقاب الش��ديد،
واالستهتار والظلم ،وغياب المرونة يف إطار التعامل األسري .أما التسامح

((( السيد شتا ،الشخصية من منظور علم االجتماع ،ص.113
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فيتمث��ل بالمرون��ة ،والرق��ة ،والحرية ،واح�ترام اآلخر ،والتكاف��ؤ والعدل
والمس��اواة .ويطل��ق على الجان��ب األول من العالقات عالقات التس��لط

والقوة ،وعلى الجانب اآلخر العالقات الديمقراطية .ويكاد يجمع المربون
اليوم بأن أس��لوب الش��دة ال يتوافق مع متطلبات النمو النفسي واالنفعالي

عند األطفال ،بل يؤدي يف جملة ما يؤديه إلى تكوين مركبات وعقد النقص

والضعف ،واإلحس��اس بالقصور ،وإلى تنمية الروح االستالبية االهنزامية
(((
دورا
عند الطفل  .وعندما تلجأ األس��رة إلى أس��لوب الشدة فإهنا تمارس ً

س��لب ًّيا يتناقض مع مبدأ خفض التوتر النفس��ي الدائم عند األطفال ،ويؤدي
أس��لوب الش��دة يف جملة ما يؤديه أيضا إلى تحقيق مبدأ االغرتاب النفسي

االنفعالي عند األطفال.

الحل المقرتح لمش��كلة القس��وة يف التنش��ئة االجتماعية :فيما يتعلق

هبذه المش��كلة بينت الدراسات التي أجريت يف هذا الميدان ،أن العالقات
الديمقراطية المتكاملة التي توجد داخل األس��رة تؤدي إلى تحقيق التوازن

الرتبوي والتكامل النفس��ي يف ش��خص األطفال؛ كالجرأة ،والثقة بالنفس،
والميل إلى المبادرة ،والروح النقدية ،واإلحساس بالمسؤولية ،والقدرة على

التكيف االجتماعي.

وم��ن الدراس��ات الت��ي أجري��ت يف ه��ذا المج��ال دراس��ة

«بلودوين  »Bloduunالت��ي تناول فيها أثر المعاملة الديمقراطية المنزلية
((( السيد شتا ،الشخصية من منظور علم االجتماع ،ص.113
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على س��لوك الطفل ،حيث أجرى دراس��ته على  17طف�لا ،حيث وجد أن
ديمقراطية البيت تخرج أطفالاً نشيطين هجوميين ،غير هيابين ،مخططين،
فضوليي��ن ،ميالين إلى القي��ادة .وعلى خالف ذلك وجد أن األطفال الذين

يأت��ون من أس��ر متس��لطة ميالون إل��ى الهدوء ،غي��ر هجوميي��ن ،محدودو

الفض��ول ،وضعاف الخي��ال((( .كما تتفق نتائج دراس��ات عدي��دة على أن
األطف��ال الذي��ن ينتمون ألس��ر ديمقراطي��ة يتمي��زون عن األطف��ال الذين
ينتمون ألس��ر متسلطة بأهنم أكثر اعتما ًدا على الذات وميلاً إلى االستقالل

وروح المب��ادرة ،كم��ا أهنم أكثر قدرة على االهنماك يف نش��اط عقلي تحت
ظ��روف صعب��ة ،إضاف��ة إلى كوهن��م أكث��ر تعاونًا م��ع األطف��ال اآلخرين،

وأكث��ر اتصا ًفا بالود ،وأقل اتصا ًفا بالس��لوك العدواين ،وكذلك أكثر تلقائية
وابتكارا.
وأصالة
ً

كم��ا تبي��ن دراس��ات أخرى وج��ود ارتباط بي��ن معدل ال��ذكاء ونوع

المعامل��ة التي كان يجدها األطفال يف وس��طهم المنزلي ،وأن الطفل الذي

ينش��أ يف أجواء مشحونة بالمشاجرات واالنفعاالت القاسية ،ينشأ مشحونًا
بالعصبي��ة والقلق والتوتر والخ��وف .فالطفل يتعلم أول درس له يف الحب
والكراهية يف المنزل ،وتحت تأثير العالقات األسرية القائمة(((.

((( السيد شتا ،مرجع سابق ،ص.147
((( السيد شتا ،مرجع سابق ،ص.147
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فالتنش��ئة التي يتمتع فيها األطفال بالح��وار الديمقراطي ،الذي يتميز

باالح�ترام واألخ�لاق ،خي��ر تدعي��م للطف��ل عل��ى المس��توى االنفعالي.

وعل��ى العكس من ذلك ،ف��إن البيت الذي تنبعث في��ه الخالفات العائلية،

وتش��يع فيه روح األنانية والحقد يؤدي إلى االنحراف ،ويبعث لدى الطفل
القل��ق والخوف ،والمي��ل إلى العزلة واالنطواء ،وع��دم القدرة على تبادل

العواطف م��ع غيره من األفراد؛ بحيث نجده يصب��ح يف النهاية عنصرا غير

فعال يف المجتمع.

ولقد وردت بعض اآلثار اإلس�لامية التي تدعم هذا الحل؛ فقد ورد

يف األثر عن اإلمام علي بن أبي طالب « :العب ابنك س��ب ًعا ،وأدبه
أيضا عن
س��ب ًعا ،وصادقه س��ب ًعا ،ثم أطلق له الحبل على الغ��ارب» .وورد ً
اإلمام علي « :علموا أوالدكم على غير شاكلتكم؛ فإهنم مخلوقون

لزمان غير زمانكم» .ويف رواية« :ال تقس��روا أوالدك��م على آدابكم؛ فإهنم

مخلوقون لزمان غير زمانكم»(((.

 -2مشكلة التنشئة االجتامعية السلبية:

يستخدم الوالدان يف كثير من األسر آليات تنشئة اجتماعية سلبية تؤثر

على النمو النفس��ي واالجتماعي لألبناء ،وعلى تطور الشخصية ووصولها

لمرحل��ة النض��ج االجتماعي؛ حي��ث يقوم الوال��دان باتباع تل��ك اآلليات
((( السيد شتا ،مرجع سابق ،ص.147
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الس��لبية يف إنج��از عملي��ة التنش��ئة االجتماعية لألبن��اء ،معتقدي��ن أن تلك
األس��اليب الرتبوية هي التي س��وف تؤدي إلى بناء ش��خصية قوية تستطيع

تحمل ضغوط الحياة ،إذ تميل الغالبية العظمى من اآلباء -وخاصة سكان
المناطق العشوائية -إلى تبني األساليب التقليدية يف تنشئة األبناء ،والمتمثلة

يف القس��وة والحرم��ان ،أو اإلهمال والتدليل .وق��د يرجع ذلك النخفاض

الوع��ي الثقايف يف تلك األس��ر ،وزيادة حجم األس��رة ،مع تدين المس��توى
االقتص��ادي ،وانخفاض درجة وعي الوالدين؛ حيث ترتك هذه األس��اليب
يف س��لوكيات األبناء آثارا غير سوية .فهناك بعض األسر التي تتبع يف تنشئة
األبناء أساليب تنشئة قاسية مثل التهديد والضرب والطرد من المنزل ،وال

تدرك هذه األس��ر اآلثار الس��لبية لتلك األس��اليب على شخصيات األبناء،
ه��ذا فضلاً عن اعتقادهم بأن هذه األس��اليب ُتنش��ئ األبن��اء أقوياء قادرين

على تحمل الصعاب وخاصة الذكور.

وقد أكدت الكثير من الدراسات االجتماعية أن المستوى االقتصادي

المتدين لألس��رة باإلضافة إل��ى زيادة عدد أفرادها ،ي��ؤدي إلى عدم مقدرة
��م إهمالهم؛ وذلك
أرباب األس��ر على االهتم��ام والعناية باألبن��اء ،ومن َث َّ

وأيضا عدم محاس��بتهم
برتكهم دون تش��جيع على الس��لوكيات المرغوبةً ،

عل��ى الس��لوكيات غير المرغ��وب فيها .كما تبي��ن الدراس��ات العديدة أن

الوض��ع االقتص��ادي لألس��رة يرتبط مباش��رة بحاج��ات التعل��م والرتبية،
فاألس��رة التي تس��تطيع أن تضمن ألبنائها حاجاهتم المادية بشكل جيد من
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غذاء ،وس��كن ،وألع��اب ،ورحالت علمي��ة ،وامتالك األجه��زة التعليمية

كالحاس��ب ،والفيديو ،والكتب ،والقصص ،تس��تطيع أن تضمن من حيث
المب��دأ الش��روط الموضوعي��ة لتنش��ئة اجتماعية س��ليمة .وعل��ى العكس
م��ن ذلك فإن األس��ر التي ال تس��تطيع أن تضمن ألفرادها ه��ذه الحاجات
األساس��ية ،لن تس��تطيع أن تقدم للطف��ل إمكانيات واف��رة لتحصيل علمي

مالئ��م ،أو مع��ريف مكاف��ئ ،وبالتالي ف��إن النقص والعوز المادي س��يؤدي
إلى ش��عور األطفال بالحرمان والدونية ،وأحيانًا إلى الس��رقة والحقد على

المجتم��ع .ويلعب هذا العام��ل دوره بوضوح عندما تدفع بعض العائالت

أطفاله��ا للعم��ل المبكر ،أو االعتم��اد على مس��اعداهتم المادية ،وهذا من
ش��أنه أن يكرس لدى األطفال مزيدً ا من اإلحس��اس بالحرمان والضعف،

ويحرمهم من فرص تربوية متاحة لغيرهم.

يف مقابل ذلك فإننا نجد البعض اآلخر من اآلباء واألمهات ،وخاصة

يف األس��ر ذات المستويات االقتصادية واالجتماعية المرتفعة ،يميلون إلى
أسلوب التدليل يف تنشئة األبناء ،ويرجع ذلك الرتفاع المستوى االقتصادي
لألسرة ،أو بغية تعويض األبناء عن وفاة أو غياب أحد الوالدين بالطالق أو

الهجر أو الس��فر للخارج ،ومن ثم نجده��م يبالغون يف تدليل األبناء هبدف

تعويضه��م عن غياب أح��د الوالدين ،وي��ؤدي التدليل الزائد إلى الس��لبية
والخضوع وعدم المسؤولية .ولقد اتضح للباحثين االجتماعيين يف كل ما
سبق من سلوك اآلباء واألمهات وجود عالقة بين األسلوب الذي نشأ عليه
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األب أو األم وطريقته يف تنشئة األبناء؛ حيث اتضح أن معظم أرباب األسر
يس��يرون على نفس األس��اليب التي نشأوا عليها يف تنش��ئة أبنائهم ،ويرجع

ذلك إلى الثقافة الفرعية التي تنتقل من السلف إلى الخلف(((.

ومن األس��اليب الس��لبية التي تؤثر على ش��خصية األبناء وتساهم يف

االنحرافات الس��لوكية عدة أس��اليب نذكر منها :التس��لط المس��رف ،وفيه

يرس��م الوالدان طريق األبناء بصرامة ش��ديدة ،ويخطط��ون لهم ماذا يجب

أن يفعل��وا ،وال يرتكون له��م فرصة التعبير عن أنفس��هم ،ويؤدي ذلك إلى

العن��ف والتطرف واالنح��راف ،ونذكر منها :التض��ارب يف معاملة الطفل،
كأن يعاقب الطفل على سلوك ما يف موقف معين ثم يثاب أو ال يعاقب على
نفس الس��لوك يف موقف آخر .وكذلك نذكر منه��ا :التمييز يف المعاملة بين

األبناء ،كأن يميز اآلباء بين البنات والبنين ،أو التمييز بين الكبار والصغار،
فهذا يخلق ش��عورا بالغيرة والكراهية بين اإلخوة .ونختم بسلبية استخدام

القس��وة والعنف يف المعاملة عن طريق الضرب أو اإليذاء النفسي وتكراره
على نحو مس��تمر ،فه��ذا يؤدي إلى نتائج عكس��ية ،ومن أهم ه��ذه النتائج

أن يصب��ح الطف��ل أميل إلى الس��لوك العني��ف((( .ولقد أك��دت العديد من

الدراس��ات االجتماعية على أن اس��تخدام تلك األساليب السلبية يف تنشئة
األبناء يؤدي إلى ظهور الكثير من المشكالت والسلوكيات االنحرافية.

((( عل��ي وطفة ،مظاهر االغرتابية يف الش��خصية العربية ،عالم الفك��ر ،ع 4مجلد  ،27الكويت،
ديسمرب 1998م ،ص.143 -142

(2) www.jfuture5.ahlamontada.com
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الحل المقرتح لمشكلة التنشئة السلبية :حيث يمكن تبني مجموعة من

اإلجراءات لمواجهة آثار التنش��ئة االجتماعية السلبية ،من هذه اإلجراءات

تبصير األس��رة يف جميع المناط��ق -وخاصة المناطق العش��وائية -بأفضل

األس��اليب الرتبوية يف معاملة األبناء وتوجيههم وإرشادهم؛ وف ًقا للظروف
االجتماعية التي يعيشون فيها ،والتي تتناسب مع البيئة عن طريق الندوات

اإلرشادية التي تقدم لهم يف مقار إقامتهم ،كذلك تحسين الظروف المعيشية
لألس��ر ذات الدخل المت��دين إلى الحد الذي يمكنها م��ن توفير احتياجات
أف��راد األس��رة ،وأيضا توفير فرص عمل مناس��بة لألبناء الذين تس��ربوا من
التعلي��م تتفق مع س��نهم وميولهم الت��ي يرغبون فيها بأجر مناس��ب يضمن

حياة كريمة لهؤالء األبناء ،ويقيهم طريق االنحراف .يضاف إلى ذلك إبراز
دور األس��رة يف تنشئة األبناء ،وتعريفها بأساليب التنشئة السوية التي يجب

اتباعها ،وكذا أس��اليب التنشئة غير السوية التي يجب االبتعاد عنها ،وذلك

عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية .إلى جانب تبصير الوالدين
وكل من يقوم بعملية التنشئة االجتماعية يف حالة غياهبم ،سواء بالطالق أو
الوفاة ،باألس��اليب واآلليات اإليجابية يف التعامل م��ع األبناء ،والتي تمثل
جوهر عملية التنشئة االجتماعية وهي كالتالي:

أ .المالحظة والتقليد والمشاركة :حيث يالحظ الطفل سلوك الكبار،

ثم يحاول أن يقلدهم ،إذ نرى أن الطفل يالحظ س��لوك أبيه وهو يصلي ثم

يقلده ،والطفلة تالعب عروس��تها ،وتوجه لها النصح واإلرشاد مثل أمها.
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وعندما يكرب الطفل وتتاح له فرصة المشاركة يف األسرة ،فإننا نجده يشارك

يف القيام ببعض األعمال ،أو الحوار ،أو المشاعر ،أو األحاسيس.

ب .القدوة :حيث يمثل األب واألم والكبار يف األس��رة قدوة بالنسبة

نموذج��ا يقتدى به ،ويتمثله
للطف��ل ،فالس��لوك الذي يقوم به كل منهم يعد
ً

الطفل يف سلوكه وتصرفاته.

ج .الث��واب والعقاب :اس��تخدام الثواب والعقاب ل��ه أهمية كبيرة يف

عملية التنش��ئة االجتماعية؛ ألنه يساعد على تنمية أنماط سلوكية مرغوب
فيها ،ومحو أنماط س��لوكية أخرى غير مرغوب فيها ،فعندما يسلك الطفل

سلوكًا مستحسنًا فعلى الوالدين أن يبدوا سرورهم لهذا السلوك ،ويقدموا
له أنوا ًعا من الثواب مثل عبارات الش��كر والثناء ومش��اعر الرضا ،وبالتالي
يؤدي هذا إلى تدعيم هذا السلوك وتكراره.

د .اإلجابة على تس��اؤالت الطفل :فالطفل محب لالستطالع ،يطرح

ع��د ًدا الهنائ ًّيا من التس��اؤالت ،وتكون األس��رة هي المص��در األول لهذه
المعلومات ،ويجب أن نأخذ تساؤالت الطفل موضع الجد.

ه��ـ .المواق��ف المربية :من األس��اليب الطيب��ة يف التعامل م��ع األبناء

أن يتعم��د اآلب��اء واألمهات تصمي��م مواقف معينة يقص��دون منها توصيل
معلوم��ات أو غ��رس قيم واتجاه��ات؛ كأن يهي��ئ األب موق ًف��ا لتعليم ابنه

أهمية الصدق ،أو أن هتيئ األم ابنتها لتحضير الطعام.
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و .الديمقراطية :عل��ى األب واألم توفير قدر معين من الحرية؛ لكي

يعرب األبناء عن احتياجاهتم وآرائهم يف األمور المختلفة.

ز .باإلضاف��ة إلى ذل��ك تبصير الوالدين من خ�لال البرامج اإلعالمية

والندوات الثقافية بتأثير اآلليات السلبية يف التعامل مع األبناء على السمات

الشخصية لهم.

 -3مشكلة اهنيار األرسة:

ي��ؤدي االهني��ار العائلي لألس��رة بوفاة أح��د الوالدي��ن أو الطالق أو

الهج��ر ،أو وجود خالفات وصراعات بي��ن الوالدين ،إلى قصور يف عملية
التنش��ئة االجتماعية لألبناء ،وهو الدور األساسي المنوط بالوالدين القيام
به تجاه األبناء .ففي ظل انشغال الوالدين بخالفاهتما الزوجية ،واستمرارها
ألم��د طويل ،نجد أهن��م ينصرفون عن االهتمام باألبناء ومتابعة ش��ؤوهنم،

وم��ن ث��م ال يجد األبناء م��ن يقوم بذلك ال��دور األساس��ي ،ويتجهون إلى

أساليب وانحرافات س��لوكية نتيجة الفتقادهم الدفء والتواصل العاطفي
واالجتماع��ي بينه��م وبي��ن الوالدين .ه��ذا باإلضافة إلى أن��ه يف الكثير من
الخالف��ات الزوجي��ة الت��ي تنته��ي بالط�لاق والتقاض��ي يف المحاكم لمدة

طويل��ة ،يق��وم كل طرف من ط��ريف العالق��ة الزوجية بالتعن��ت مع الطرف
اآلخ��ر من خ�لال األبناء ،فيمتن��ع األب عن اإلنفاق وتوفي��ر االحتياجات

األساس��ية لألبن��اء تعنتً��ا م��ع األم وعقا ًبا لها عل��ى طلبها الط�لاق ،وتقوم
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أيضا.
الزوج��ة «األم» باالمتن��اع ع��ن تمكين األب من رؤي��ة األبناء تعنتً��ا ً
ويش��عر األبناء يف تلك الحالة باالهنيار والحيرة ،التي يتولد عنها الكثير من

األمراض العضوية والنفس��ية ،ومنها االكتئاب والقلق المرضي والعصبية
الزائ��دة والتوت��ر ،وع��دم الق��درة على التواص��ل االجتماعي ،والفش��ل يف

العالق��ات االجتماعي��ة؛ نتيجة لآلث��ار النفس��ية واالجتماعي��ة الناتجة عن
االفتقاد لألمان والطمأنينة لغياب أحد الوالدين ،وانش��غالهما بالصراعات

الزوجية ،ومن ثم عدم القيام بالتنشئة االجتماعية لألبناء ،وهو ما ينتج عنه
الكثي��ر من الس��لوكيات االنحرافي��ة ،والتي أكدهتا الدراس��ات االجتماعية

والنفسية ،ومن أهمها جنوح األحداث ،أطفال الشوارع ،إدمان المخدرات
والمس��كرات ،والذي يمثل العامل المش�ترك يف كل م��ن هذه االنحرافات

الس��لوكية ه��و االهني��ار العائلي بالط�لاق أو الوفاة ،ومن ث��م قصور عملية
التنشئة االجتماعية.

وتع��د دراس��ة جيل��وك  glueckمث��الاً رائ ًع��ا لدراس��ة م��دى تأثي��ر

الخ�برات األولى يف تنش��ئة األطفال ،ويف هذه الدراس��ة التي أجريت على

أل��ف طفل نصفه��م م��ن الجانحين «مجموع��ة تجريبي��ة» ونصفهم اآلخر
م��ن غير الجانحي��ن «مجموعة ضابط��ة -مناظرة للمجموع��ة التجريبية يف
الس��ن والتعليم والذكاء والجنس» .وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق

أساس��ية بين األطف��ال الجانحين واألطف��ال غير الجانحي��ن تتمثل يف عدة

أبعاد أساسية:
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أ -ال��دفء العاطفي مقاب��ل الرفض :بمعنى أن األطف��ال الجانحين

ذوو آباء غير عاطفيين ،أو رافضين لالبن سوا ًء شعور ًّيا أو ال شعور ًّيا ،وأن

رفض اآلباء لألبناء ذو أثر أقوى من رفض األمهات للطفل.

ب -نم��ط التدري��ب :بمعنى أن األطفال الجانحي��ن أكثر عرضة من

األطفال غير الجانحين ألس��لوب تدريب��ي قاس من قبل الوالدين ،أو تربية

تتميز بالضعف والرتاخي التام.

ج -تصدع األسرة مقابل تماسكها :سواء بغياب أحد الوالدين نتيجة

للخالف��ات أو الطالق أو الهج��رة ،أو وجود صراع دائم بين الوالدين ،فإن
هذا يساعد أكثر على جنوح األطفال.

فكله��ا عوامل هامة تؤدي إلى جنوح األح��داث وإدمان المخدرات

والهروب من المنزل والتعثر الدراسي(((.

الحل المقرتح لمش��كلة اهنيار األس��رة :إن الطالق قد شرعه الخالق
ٍ
وألس��باب يكون الطالق وإهن��اء العالقة الزوجية يف
 لحكم��ة بالغة،
إطاره��ا هو الحل األخير ،خاصة يف حالة اس��تحكام النفور والش��قاق بين
الزوجي��ن ،وحي��ث يكون اس��تمرار العالق��ة الزوجية يف تلك الحالة س��ب ًبا

إضاف ًّيا لكثير من المشكالت والخالفات الزوجية التي يكون تأثيرها أقوى
م��ن الطالق .ولكن عند الش��روع يف الطالق وإهناء العالق��ة الزوجية؛ فإنه

((( سيد عبد العال ،علم النفس االجتماعي ،ص.113 ،112
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يج��ب على الزوجي��ن أن يحرصا على تطبيق أحكام الش��ريعة اإلس�لامية

يف الط�لاق ،-فيكون التس��ريح بإحس��ان ،وعدم ترك الموض��وع للتقاضي

عدة س��نوات ،مما يزيد من العداء بين الزوجين ،وزرع بذور الحقد والغل
يف األبن��اء ،وذلك تطبي ًق��ا لقوله تعالى{ :فَإ ْم َس ٌ
��روف أَ ْو ت َ رْسيحٌ
��اك ب َم ْع ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
��ان} [البقرة ،]229 :وأن يلتزم الزوج باإلنفاق على األبناء كما كان
بِإِحس ٍ
الحال قب��ل الطالق ،وإعطاء الزوجة حقوقها الش��رعية ،وتوفير المس��كن

المناس��ب لألبناء يف حالة حضانة األم لهم .ومن المس��تحب ترك مس��كن
الزوجية لهم؛ ألن خروج األبناء من المنزل الذي تربوا وترعرعوا فيه بتلك

الطريقة المفاجئة يؤثر سلب ًّيا على الصحة النفسية لهم ،ومن ثم يجب على

األب ترك المسكن لهم عن طيب خاطر إذا توفر له مسكن آخر.

ومن الهام جدًّ ا أن يحرص األب أو األم-الطرف الغائب -بعد الطالق

على التواصل مع األبناء ،ومتابعة شؤوهنم بشكل يومي ،والعمل على القيام
بعملية التنشئة االجتماعية ،من خالل التوجيه والرقابة والمتابعة ،ومناقشة

كل ما يواجههم من مشكالت ،ومتابعة دراستهم ،ورؤيتهم بصورة منظمة؛
ألن ذل��ك يعمل على ش��عور األبناء باألم��ن واألم��ان والطمأنينة والدفء

العاطفي ،الذي يستمر بين اآلباء واألبناء حتى بعد وقوع الطالق .فأكثر ما
يؤثر على األبناء بعد الطالق هو ش��عورهم بأن األب أو األم رافض لالبن

شعورا
أو االبنة ،وأنه مضطر لإلنفاق عليهم امتثالاً ألحكام القضاء وليس
ً
وإيمانًا بأن ذلك واجبه األساسي تجاه األبناء.
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باإلضاف��ة إل��ى ذلك يج��ب أن يح��رص الزوجان بع��د الطالق على
أن تس��ود عالق��ة طيب��ة بينهم��ا ،وأن يتذك��را قول��ه تعال��ىَ :
{و اَل تَنْ َس ُ
��وا
َْ ْ َ ْ ُ
الفضل بَي َنك ْم} ،ألن ذلك يؤثر بش��كل مباش��ر على االس��تقرار النفسي
أيضا ،ويف ذل��ك يؤكد «الش��يخ محمد
واالجتماع��ي لألبن��اء وللزوجي��ن ً

متولي الش��عراوي» أن التش��ريع اإللهي حينما يضع موازين العدل ال يريد

أن يحرم المجتمع اإليماين من أريحية العدل؛ لذلك يقول الحق س��بحانه:
َ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ ٰ َ اَ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ هَّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ى ول تنسوا ٱلفضل بينك ۚم إِن ٱلل بِما تعملون
{وأن تعفوا أقرب ل ِلتقو ۚ
بَ ِص ٌ
ري} [البقرة]237 :؛ ألن عملية إقامة العدل وحدها قد تستبقي المشاحنة
يف النفوس ،لكن إقامة الفضل جديرة بأن تزيل المشاحنة من النفوس تما ًما.
إن أي طرفين يقعان يف خالف معين ،فإن كلاًّ منهما يظن أنه صاحب الحق،
وم��ن الجائز أن يكون ل��كل منهما ظروف تزين ه��ذا التصور بأنه صاحب

الح��ق ،لذلك فحين يتمس��ك كل منهما بإقامة الع��دل فقد يصالن إلى هذا

العدل ،ولكن لن يصل أي منهما إلى مبلغ الرتاضي النفسي واالجتماعي.

أم��ا إذا قبل الطرفان إقامة الفضل ف��إن كلاًّ منهما يصل إلى درجة الرتاضي
النفسي واالجتماعي ،لذلك فسياق اآليات يجعلنا نفهم أن على المؤمنين

أال ينسوا الفضل بينهم(((.

((( الش��يخ محمد متولي الش��عراوي ،أحكام الزواج والطالق والخلع ،مرجع سابق ،ص،214
.215
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وهذا يعن��ي أنه يجب على طريف العالقة -الرجل والمرأة -أن يقيما

عالق��ات ما بعد االنفصال على درجة أعلى من العدل ،هي درجة الفضل،

وربما كان ذلك مواف ًقا العتبارات العشرة بين الزوجين ،وقد أفضى كل منهم
لآلخر ،مع احتمال وجود أوالد ،مما يجعل العالقة اإلنسانية مستمرة ،حتى
بعد حل العالقة الزوجية .وهذا كله يس��تدعي أن تتأس��س العالقة الجديدة

بعد الطالق على مبدأ اإلحسان أي التفضل ،وقيل :اإلحسان أن تقضي ما

علي��ك من الحق��وق ،وأال تقتضي لك ح ًّقا من أحد ،وقد يكون اإلحس��ان
ضد اإلساءة(((.

ويض��اف إل��ى ذلك يف حال��ة وفاة أح��د الوالدي��ن ،فإن��ه يجب على

األق��ارب واألصدق��اء أن يعين��وا األب أو األم ،عل��ى القي��ام ب��دوره تجاه

األبن��اء ،ومعاونته يف القي��ام بعملية التنش��ئة االجتماعية لألبن��اء .فإذا كان
األب ه��و المت��وىف ،فعلى العم أو الخ��ال أو الجد أن يق��وم بدور األب يف

اإلنف��اق والتوجيه والرعاية وبث الش��عور باألمن واالطمئنان ،ومس��اعدة
األم يف اإلنف��اق عل��ى األبناء إذا لم يك��ن لألبناء دخل يكف��ي احتياجاهتم،

وإذا كانت األم هي المتوفاة ،فعلى الس��يدات م��ن القرابة «الجدة أو العمة
أو الخال��ة» أن يقم��ن ب��دور األم ،ببث مش��اعر الحنان وال��دفء والتوجيه

كلم��ا أمكن ذل��ك ،وهبذا يتحق��ق التكاف��ل والتضامن االجتماع��ي ،الذي

أمرن��ا به الخال��ق  ،حتى يس��تقيم المجتم��ع ،وتختف��ي االنحرافات
((( ابن منظور ،مرجع سابق (.)451 /5
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الس��لوكية واالجتماعي��ة الناتج��ة ع��ن ع��دم القي��ام بعملي��ة التنش��ئة

االجتماعية لألبناء.

 -4مشكلة تعارض التوجهات:

تواجه مجتمعاتنا العربية الحديثة العديد من المشكالت االجتماعية

الخطي��رة ،وينعك��س تأثير ذلك على األس��رة العربية الت��ي تجد صعوبات
عدي��دة يف مواجه��ة هذه المش��كالت ،ولعل أخطرها ما ُيس��مى بالضغوط

المتعارضة .وهذه الضغوط تؤدي إلى تصدع وتذبذب شخصيات الشباب
واضطراهب��ا ،وعدم قدرة األس��رة عل��ى أداء واجباهتا ،وعدم قدرة الش��اب

على الوفاء بالتزاماته ،وتأيت مش��كلة الضغ��وط المتعارضة من الجماعات

المرجعي��ة المختلفة التي ينتمي إليها األبناء ،س��واء يف المجتمع المحلي،
من قبل جماعة اللعب والمسجد والعائلة والمدرسة ،أو من خالل انتمائه

لجماع��ات خارجي��ة كالن��ادي والح��زب أو التنظي��م والبيئ��ة االجتماعية
المحيط��ة ب��ه .وهذه الجماع��ات غال ًبا م��ا تتناقض يف توجهاهت��ا وبرامجها
وأهدافها وفلس��فتها ومصالحها ،وهذا التناقض يؤثر س��ل ًبا على العالقات
والسلوكيات بين الفرد وأسرته ،ويصبح تفاعله مع األسرة سلب ًّيا.

الح��ل المقت��رح لمش��كلة تع��ارض التوجه��ات :لتف��ادي الضغوط

المتعارضة التي تتعرض لها األسرة واألبناء من الجنسين والمجتمع يجب
أن نرسم سياسة تحتوي ضمن أهدافها التعاون وعدم تقاطع ما تبنيه األسرة
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والمجتم��ع ومختل��ف الجماع��ات .إلى جان��ب إتاحة الفرص��ة ألن تنهل

األس��رة العربية ،بأعضائه��ا من كافة الثقافات واألطروح��ات بالقدر الذي
يؤهلها لفهم ما يطرح وما يدور حولها حتى تتوطد قوة األسرة بين أبنائها،

وتس��تطيع تعزي��ز قدرة الش��باب عل��ى أداء واجباهتم ،واإليف��اء بالتزاماهتم

تجاه المجتمع واألمة((( .إلى جانب ذلك ينبغي أن تدرك األس��رة ضرورة
أن ترس��خ أو تغرس يف ش��خصية الطف��ل واألبناء عموم��ا منظومات القيم

المس��تندة إلى الدين واألخالق العامة ،بما يس��اعد على امتالك الشخصية

لهوي��ة متماس��كة ،تش��كل مرجعيته��ا يف التعام��ل مع مختل��ف التوجهات

ومنظوم��ات القيم ،بحي��ث تختار االنحي��از نحو القيم والس��لوكيات التي
تتس��ق مع المرجعية التي غرس��ها المجتم��ع بداخلها ،بحي��ث يدعم ذلك

هوية الشخصية ،ويؤكد اكتمالها وقوهتا.

ومما ال ش��ك فيه أن األسرة التي تس��تطيع أن تعيش مع أفرادها حياة

راقي��ة تعتم��د على لغ��ة الحوار وط��رح مختل��ف الموضوع��ات الجديدة
للنقاش ،وتستطيع أن تحقق مبدأ التعاون مع هؤالء األبناء كسياسة للتعامل

اإليجابي مع ما يطرح ،س��وف تحقق لهم الطمأنينة واألمن األسري ،الذي
سوف يتدفق يف أثره على المجتمع فينعم باألمن واالستقرار.

((( عبد اهلل محمد الفوزان ،التنشئة االجتماعية والتحديات المعاصرة.
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 -5مشكلة القهر الفكري لألبناء ومصادرة الرأي:

حيث يتجلى ذلك من خالل غلبة اإلحباط وكسر الخاطر يف التعامل

م��ع األطف��ال ،وكأن العال��م العربي أضحى يفخ��ر بتناقل ترك��ة القهر عرب
األجيال .وتشير كثير من الدراسات إلى أن أكثر أساليب التنشئة االجتماعية

انتش��ارا يف األس��رة العربي��ة ،ه��ي أس��اليب التس��لط والتذب��ذب والحماية
ً
الزائدة ،حسبما أش��ار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2003م ،والذي

أضاف التأكيد بأن هذا األسلوب يؤدي إلى زيادة السلبية وضعف مهارات

عود
اتخاذ القرار ،ال يف الس��لوك فحس��ب وإنما يف طريق��ة التفكير ،حيث ُي َّ
الطفل من الصغر على كبح التس��اؤل واالكتش��اف والمب��ادرة ،وهو األمر

ال��ذي يحب��ط الطاقات اإلبداعية لألجي��ال نتيجة عدم االع�تراف بآرائهم،
وع��دم تمكينهم من إب��داء وجهات نظره��م ،واتخاذ ق��رارات بدال عنهم،

وهذا ناجم عن ضبابية يف رؤية القائمين على تنشئة األجيال ،وحول طبيعة
الغ��ذاء النفس��ي ،الذي يجب أن يتلق��اه النشء؛ كي يش��ب متمت ًعا بالصحة
النفسية ،إلى جانب العناية بالصحة العضوية .ونتيجة لذلك نجد أن الكثير

من اآلباء يتسببون يف إلحاق اإلعاقة الفكرية المزمنة بأبنائهم بحسن نية عن
طريق اإلس��راف يف الخوف على مصيرهم ،والتشكيك الدائم يف قدراهتم،
والوصاية المس��تمرة عليهم ،والحجر على آرائهم ،بحيث يحول كل ذلك

دون تنمي��ة ملكاهتم الفكرية وقدراهتم الش��خصية ،فتقل ثقتهم بأنفس��هم،
وتضع��ف قدراهت��م عل��ى تحمل المس��ؤولية ،وتك��ون محصل��ة كل ذلك
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إنسانا مشوش التفكير ،مضطرب الرؤية للحاضر والمستقبل ،سمته الرتدد

والتوجس من نفسه واآلخرين.

ويؤدي هذا األسلوب القمعي المبني على مصادرة اآلخر فكر ًّيا إلى

اجرتار األخطاء ،وحرمان النشء من بلورة شخصياهتم ،ويلغي استقاللهم
من خ�لال كبح قدراهتم على التعبير عن آرائهم من��ذ الصغر ،مما يجعلهم

يميلون إلى ع��دم المصارحة ومداراة الحقائق وإخف��اء األخطاء خو ًفا من
العق��اب والتوبيخ ،ويلجؤون إلى الكذب يف حالة انكش��اف أخطائهم أمام

الوالدي��ن أو المعلمين ،ومن ثم تؤس��س ه��ذه الوضعية غير الس��وية لدى

األطف��ال حالة من الصراع الداخلي والقلق المزمن ،نتيجة عدم الرضا عن
النفس وتأنيب الضمير.

وقد يؤدي عدم تدارك هذا الخلل الرتبوي إلى ش��يوع مرض التشاؤم
ٍ
مآس
واليأس واالضطراب ،واالستس�لام لألمر الواقع بكل ما يحمله من

وتناقضات .ويعرب عالم االجتماع اإلسالمي الشهير عبد الرحمن بن خلدون
عن االنعكاسات المرتتبة لرتبية القهر بالقول« :من كان مرباه بالعسف أو القهر
من المتعلمين أو الخدم ،غلب عليه القهر ،وضاقت نفسه ،وذهب بنشاطها،

وحم��ل على الكذب والخبث ،خو ًفا من انبس��اط األيدي بالقهر عليه»(((.
وتشير كثير من الدراسات إلى أن أغلب األبناء ُعرضة للجنوح واالنحراف

هم أولئك الذين نشأوا يف بيوت يعوزها االستقرار ،ويميزها التأديب األبوي
((( عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،دار الكتاب اللبناين ،بيروت -د .ت ،ص.1043
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المعي��ب المتس��م بالعق��اب الصارم ،أو الرتاخ��ي الش��ديد ،أو التقلب غير
المدروس بينهما.

الحل المقرتح لمش��كلة القهر ومصادرة ال��رأي :لم يعد العالم الذي

نعيش فيه يطيق فرض الرأي وقهر اآلخر ،وذلك يرجع إلى أنه إذا كان هناك
م�برر لفرض الرأي قديما اس��تنا ًدا إلى خربة الكبار ،وإل��ى التدرج العائلي

الص��ارم بالنظر إلى التمايز بين الكب��ار والصغار ،أو الذكور واإلناث ،فإننا
يف العص��ر الحال��ي نجد أن مصادر المعلومات أصبح��ت متعددة ،وتتدفق
م��ن كل اتج��اه ،بحيث تأسس��ت حالة م��ن المس��اواة بين األبن��اء واآلباء.

يض��اف إلى ذلك أن الثقافة العالمية اآلن تؤكد على الديمقراطية ،واحرتام
حقوق اإلنسان ،والتس��امح مع اآلخر وقبول الرأي اآلخر ،بحيث نجد أن

القه��ر يف الرتبية وفرض الرأي أصبح غري ًبا على روح العصر .اس��تنا ًدا إلى
ذل��ك ف��إن على اآلباء أن يتبن��وا المنطق الديمقراطي م��ع األبناء ،فإن ذلك
س��وف يس��اعد األبن��اء يف االنفتاح عل��ى آبائه��م ،والتفاعل معه��م بصورة

دائما أن يكون��وا ديمقراطيين مع أبنائهم،
إيجابي��ة .على اآلب��اء أن يختاروا ً
ولي��س هناك ما يمنع أن يوضحوا لهم أثن��اء ذلك طبيعة العالقة التي ينبغي

أن تك��ون بي��ن اآلباء واألبن��اء .إضافة إلى تعريفهم بتوزي��ع حزمة الحقوق
والواجب��ات .بحي��ث نجد أن��ه إذا انتفى القهر ،وترس��خت الديمقراطية يف

الحياة األس��رية ،فإن ذلك س��وف يصبح مدخال لتفعيل قي��م الديمقراطية
على صعيد مؤسسات المجتمع.
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 -6مشكلة التمييز بني األبناء:

حذر رس��ول اهلل  من مغبة عدم الع��دل يف معاملة األبناء

والمغ��االة يف ذل��ك؛ ألن ذلك مدع��اة لظه��ور عواقب نفس��ية واجتماعية
وخيم��ة ،حي��ث جاء ع��ن النعم��ان بن بش��ير عن النب��ي  قال:

((اعدل��وا بين أبنائكم ،اعدل��وا بين أبنائكم))((( ،وق��ال(( :اتقوا اهلل ،واعدلوا
بين أوالدكم))((( .إن بذل الحب والصداقة والعطاء بدرجات غير متساوية

بي��ن األبن��اء يوغر صدورهم .والتفريق بين اإلن��اث والذكور ،أو بين االبن
األصغ��ر واألكرب ..إلخ ،كل ذلك من ش��أنه أن يح��رك كوامن الحقد فيهم
تجاه بعضه��م البعض ،وتج��اه الوالدين؛ لذلك عل��ى الوالدين أن يتصرفا
بوع��ي؛ ألن ه��ذه التصرف��ات تنعكس يف م��رآة األبناء ،فإذا ل��م يوفر اآلباء

المحب��ة والعط��ف والرحم��ة لألبناء بش��كل منص��ف ،ولم��س األبناء هذا

التماي��ز والمفاضل��ة بينهم ،فإن ذلك س��ينعكس س��ل ًبا على النمو النفس��ي
المت��وازن لألبناء ،ويحول دون التآلف والتفاع��ل االجتماعي المقبول مع
اآلخرين ،وهكذا تكون عملية التنشئة االجتماعية لألسرة خاطئة ،ينقصها

تعلم المعايير واألدوار االجتماعية السليمة ،أو تقوم على اتجاهات والدية
((( أخرج��ه أب��و داود يف س��ننه ،كتاب البيوع ،ب��اب يف الرجل يفضل بعض ول��ده يف الن َُّحل ،رقم
 ،3544وأخرجه النس��ائي يف س��ننه ،كتاب الن َُّحل ،ذكر اختالف ألف��اظ الناقلين لخرب النعمان بن
بشير يف النحل ،رقم .3687
((( صحيح البخاري ،كتاب الهبة ،باب اإلش��هاد يف الهبة برقم ( ،)2587صحيح مس��لم ،كتاب
الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف الهبة ،برقم (.)1623
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سالبة؛ مثل التسلط والقس��وة واإلهمال والرفض والتفرقة يف المعاملة بين
الذك��ور واإلن��اث والكبار والصغ��ار والتذبذب يف المعامل��ة ،مما ينعكس

حاضرا ومس��تقبلاً  ،ويضر بش��خصية
س��ل ًبا عل��ى الصحة النفس��ية لألبن��اء
ً
الطفل ،ويؤدي إلى تفش��ي ظواهر الغي��رة والكراهية ،و ُيكدر صفاء النفس

ونقاء الفؤاد.

الح��ل المق��دم لمش��كلة التمييز بين األبن��اء :من الضروري الس��عي

نح��و معرفة طريق��ة تفكير األبناء ،وعدم االس��تهانة بقدرهت��م على التأويل

والفهم واإلدراك لما يحيط هبم ،حتى يتس��نى إصدار الس��لوكيات والقيام
بالتصرفات التي ُتس��اعد الناش��ئة على النمو النفسي واالجتماعي السليم.
ولذل��ك فالتنش��ئة الس��وية تقتض��ي ض��رورة العدل بي��ن األبن��اء يف الهدايا

والعطايا ،ويف التسليم والمصافحة ،والتودد ،مصدا ًقا لقول الرسول الكريم
(( :إن له��م عليك من الحق أن تعدل بينهم ،كما أن لك عليهم
من الحق أن يبروك))((( .(((،وإذا كان من الضروري التمييز ،فمن الضروري
توضيح سبب هذا التمييز بالنسبة لبقية األبناء ،إن من مزايا عدم التمييز بين

((( أخرج��ه أب��و داود ،كتاب البيوع ،ب��اب يف الرجل يفضل بعض ول��ده يف النحل ،رقم ،3542
ومن طريقه البيهقي يف «الس��نن» ،178-177/6 :وأخرجه أحمد ،طبعة الرسالة ،رقم ،18378
ق��ال محققه :حديث صحيح ،س��وى ما تف��رد به مجالد -وهو ابن س��عيد -وبقية رجال اإلس��ناد
ثقات رجال الش��يخين ،غير داود -وهو ابن أبي هند -وإسماعيل بن سالم -وهو األسدي -فمن
رجال مسلم.
((( عبد اهلل محمد الفوزان ،مرجع سابق ،ص.3
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األبن��اء أنه يؤدي إلى تأكيد وحدهتم مع بعضه��م البعض ،إضافة إلى تأكيد

قيمة العدل يف نفوس��هم ،والقضاء على كل مشاعر الحقد والضغينة بينهم،

وذلك من ش��أنه أن يعمق القيم المؤكدة على وحدة األس��رة وتماس��كها،
وهي القيم التي قد تنساب وتتدفق من األسرة إلى المجتمع.

 -7مشكلة غياب القدوة املؤثرة:

ي��ؤدي غياب القدوة المؤث��رة يف األطفال إلى أن يعيش��وا يف أكثر من

عالم يف حياهتم؛ بفعل تضارب التوجيهات التي قد يفرضها تعدد القدوات
على حياهتم ،األمر الذي ُيحيل عملية التنشئة االجتماعية إلى صورة باهتة
ال روح فيها ،غير قادرة على ش��حذ همم الصغار للتمسك بالتعاليم المراد

إبالغه��ا إليهم؛ إذ تؤدي القدوة الس��يئة إلى تخري��ب كل ما بقي من الخلق

عود األبوان أطفالهم على الصدق ويلقنوهنم أهمية الصدق
الحس��ن ،كأن ُي ِّ

ويكافئوهن��م عليه ،فينش��أ األطفال على الصدق ،حت��ى إذا كذب أبوهم أو

أمهم مرة واحدة أمامهم اهنار ذلك البناء كله ،فقد يقول أبوهم ألمهم وهي
ت��رد عل��ى الهاتف« :قول��ي له إين غير موج��ود» ،عندئذ يكتش��ف األطفال

أن والده��م -الرج��ل العظيم يف نظره��م -يكذب ،فتنه��ار فضيلة الصدق

عنده��م وال يبق��ى له��ا معنى ،وما أكثر م��ا يقع اآلباء يف مث��ل هذه األخطاء
القاتل��ة .فمعاملة الوالدين لألبناء يجب أن تكون منطلقة من مبادئ تربوية

واضح��ة ،بعيدة عن التضارب والتناقض ،ف�لا يأمران الطفل بما ال يقويان
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عل��ى االلتزام به ،وال ُيمدح الي��وم على فعل ُيعاقب عليه غدً ا ،وال يرتكبان

ما ينهيان طفلهما على إتيانه.

الحل المقرتح لمش��كلة غياب القدوة المؤثرة :تع��د القدوة المؤثرة

النم��وذج الذي يحتذي��ه الطفل أو االبن يف األس��رة لتوجيه س��لوكياته ،بل
إننا نجد أن الطفل يف أحيان كثيرة يس��توعب ه��ذا النموذج بداخله؛ بحيث
يش��كل هذا النم��وذج مرجعيته .وتغيب القدوة بأحد أس��لوبين :األول :أن

تتناق��ض القدوة مع ذاهت��ا ،كأن تتناقض أق��وال األب أو األم مع أفعالهما،

وه��و األمر ال��ذي يضعف النم��وذج الق��دوة يف حياة الطفل .واألس��لوب
الث��اين :أن تتناق��ض نماذج الق��دوة الموجودة يف المحيط األس��ري؛ حيث

نج��د أن األب واألم والكب��ار يقدمون نم��اذج متناقضة للق��دوة ،يغيب أو
يحي��د تأثيره��ا جمي ًعا .لذلك ف��إن على األبوين يف األس��رة أن يتوافقا على

نموذج معين للقدوة ،ويعمال على غرس��ه يف نفوس أبنائهم ،وهو النموذج
ال��ذي تؤكد عليه القيم المرجعي��ة للدين واألخالق ،وأن يراعيا أن يتس��قا

م��ع ه��ذا النموذج ،بحي��ث تتطابق أقوالهم��ا وأفعالهما وف ًقا له .فإذا ش��ب
األطفال أو األبناء وقد اس��توعبوا هذا النموذج للقدوة الس��وية والمتسقة،

فإن ذلك س��وف ينعكس على أفعالهم وسلوكياهتم ،ليس يف مجال األسرة
فقط ،بل يف مختلف مجاالت المجتمع .يف هذا اإلطار فإن على األبوين أن
يراقبا س��لوك األبناء ،فإذا وجدا انحرا ًفا سلوك ًّيا عن النموذج المتفق عليه،

فعليهما أن يوجها الطفل إلى النموذج المبتغى؛ حتى يرتس��خ بداخله ،فإذا
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تأكد هذا النموذج بداخله ،فإن ذلك من شأنه أن يتحرك باألبناء من مراعاة

قيم النموذج داخل األس��رة ،إلى مراعاة توجيه قيم النموذج لسلوكياهتم يف
مختلف مجاالت المواقع االجتماعية.

 -8مشكلة الالمباالة:

بفع��ل اإلس��راف يف الكالم غي��ر المق��رون بالفعل ،وتراك��م الوعود

الزائفة ،يغيب مفعول الكلمة كمس��ؤولية ،وتفقد قداستها ،ويعتاد األطفال
عل��ى عدم احرتامه��ا ،فتصبح معولاً لتمزي��ق الرواب��ط االجتماعية بعد أن

كان��ت آلية للتواصل والتالحم االجتماعيي��ن ،فالطفل ال يحتاج إلى طعام
وشراب فحسب ،بل هو أحوج ما يكون إلى الرعاية المعنوية قبل المادية،

يحتاج إلى حضن دافئ ،ويد حانية ،وقلب رحيم ،حتى يستطيع أن يتذوق

ه��ذه المعاين ،وينقلها إلى اآلخرين يف تعامله معهم .ومن أجل ذلك كانت
األس��رة محطة أولى وأساسية يف حياة الطفل ،وال يمكن أن تعوض دورها
مؤسسة أخرى ،مهما كانت كفاءة الخدمات التي تقدمها لروادها ،وهذا ما
أكد عليه اإلمام الغزالي بقوله« :إن الصبي إذا أهمل يف ابتداء نش��وئه خرج

حسودا سرو ًقا نما ًما ،ذا فضول وضحك
يف األغلب رديء األخالق ،كذا ًبا
ً
ومجانة ،وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحس��ن التأديب»((( .ويقول الباحث

«آشلي مونتاجيو» يف كتابه كيف نساعد األطفال على تنمية قيمهم الخلقية:
((( إحياء علوم الدين للغزالي (.)72 /3
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«لقد أظهرت دراسة األطفال الذين أمضوا حياهتم األولى يف المستشفيات
أو المؤسس��ات األخرى أن الطفل يحتاج إلى أشياء أخرى أكثر من إرضاء

حاجاته الجس��مية ،لقد كان هؤالء األطفال يطعمون ويس��تحمون ،و ُيعنى
هبم بأحس��ن طريقة علمية س��ليمة ،ولكن كان ينقصهم الرعاية الش��خصية

الدفيئ��ة ،التي تقدمها األم عادة لطفلها ،كان ينقصهم الش��عور بالمس��اعدة
والتش��جيع ،كان ينقصهم الش��عور بأن هناك من يحت��اج إليهم ،وباختصار

كان ينقصه��م الح��ب الحقيقي ،ه��ؤالء األطفال كانوا كلم��ا كربوا صاروا

غي��ر اجتماعيينُ ،يضمرون العداء للمجتمع ،وكانوا غير مطمئنين يملؤهم
الخ��وف والقل��ق ،وكان��وا يف معظ��م الحاالت ال يس��تطيعون من��ح الحب

لغيره��م» .ويضي��ف الباحث «آش��لي مونتاجيو»-من خ�لال تحليله لعينة

من الدراس��ات ح��ول األطف��ال« :إن اإلج��رام والعنف العصب��ي والتقييد
النفس��ي والتصرفات االجتماعية الش��اذة وغيرها من اضطرابات السلوك،

يمك��ن تفس��يرها جمي ًعا بالحرم��ان ،الذي يكون قد عاناه الش��خص خالل
ف�ترة طفولته ...والواق��ع أن الصورة التي يكوهنا الطف��ل عن العالم راجعة
بالدرج��ة األولى إل��ى العالقة التي تق��وم بينه وبين أمه ،فإم��ا أن ترتك هذه

الصورة يف نفسه انطباعات عن عالم ودود ،أو عالم معاد ،تب ًعا لما كان عليه
حاله مع أمه ،محبو ًبا أو غير محبوب ،فمن لم يلق عط ًفا أبدً ا كيف يستطيع

أن يعطيه؟!»(((.

((( عبد اهلل محمد الفوزان ،مرجع سابق ،ص.7
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الحل المقترح لمشكلة الالمباالة :من الطبيعي أن يهتم األبوان باألبناء

ويحيطوه��م بق��در كبير من الدفء األس��ري ،الذي يس��اعدهم على النمو

النفس��ي واالجتماعي السليم ،ويتطلب ذلك أن يستجيبوا قدر استطاعتهم

إلش��باع حاجاهتم المادية ،كما أن عليهم أن يستجيبوا لحاجاهتم المعنوية،
والتي على رأسها الحب والدفء األسري ،غير أن ذلك ال يجب أن ينزلق
باألبوي��ن إل��ى تدليلهم؛ إذ ينبغ��ي أن تكون التنش��ئة االجتماعية متوازنة يف

مجم��ل االتجاه��ات ،فينبغي أن تكون متوازنة من حيث إش��باع الحاجات

المادي��ة والمعنوية ،وينبغي أن تكون متوازنة بين توفير ما يش��بع الحاجات
األساس��ية وبين إش��باع ه��ذه الحاجات م��ن ناحية ثانية ،وينبغ��ي أن تكون

متوازن��ة بين اإلثابة أو المكاف��أة والعقاب فيما يتعلق بالفعل يف حالة الفعل

والسلوك من ناحية ثالثة .يضاف إلى ذلك فإنه من الضروري على األبوين

المتابعة الدقيقة والمس��تمرة لألبناء يف مختل��ف المجاالت التي يتحركون
يف إطارها ،حتى يتأكدوا من حسن سلوكياهتم ،وحتى يشعر األبناء باهتمام
اآلباء هبم ،فمن شأن ذلك أن يساعد يف نضج نموهم النفسي واالجتماعي،
ويقوموا هم بدورهم يف االهتمام والمتابعة حينما يكربون.
د .مشكلة العجز عن اإلنفاق االقتصادي:

يف ظ��ل الظروف االقتصادية الصعبة تعاين األس��ر من أنه ليس لديها

الدخل الكايف ،الذي يمكنها من اإلنفاق إلشباع احتياجات أعضاء األسرة.

يضاف إلى ذلك فإن ضعف دخل األسرة وعجزها عن اإلنفاق يدفع األب
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واألم إل��ى زي��ادة س��اعات العمل ،األمر ال��ذي يزيد من زم��ن غياهبما عن

األس��رة .وهو األم��ر الذي يجعل أداءهم��ا يف التنش��ئة االجتماعية ضعي ًفا،
بحي��ث يؤثر ذل��ك على األطف��ال تعليم ًّيا إن كان��وا ملتحقي��ن بالمدارس،

واجتماع ًّي��ا بافتقادهم��ا األب أو األم أو هم��ا م ًع��ا ،وم��ن ث��م الس��قوط يف

س��لوكيات منحرفة داخل األس��رة أو خارجها ،وهي الس��لوكيات التي قد

تدفع هبم إلى عالم الجريمة واالنحراف وتعاطي المخدرات.

ولمواجه��ة ه��ذه المش��كلة فإن��ه م��ن الض��روري أن ي��وازن األبوان

بين تربية األبناء وتنش��ئتهم بصورة س��ليمة ،وبين إش��باع حاجاهتم المادية
واالستهالكية ،ومن ثم احتمالية دفعهم إلى طريق االنحراف .ومن المؤكد

أن االختي��ار األول أفض��ل ،وه��و االختيار الذي يدفع إل��ى ضرورة تطوير

موق��ف يف مواجهة الثقافة االس��تهالكية التي تدفع اآلب��اء إلى إنفاق غالب
وقته��م بعيدً ا ع��ن أبنائهم؛ للحص��ول على دخول أكرب إلش��باع حاجاهتم.
ذلك ترفضه مرجعيتنا اإلسالمية التي تعني أن يعيش اإلنسان يف ظل دخوله

المح��دودة ،وأن نميل إلى تطوير القيم الدينية عند األبناء التي تؤكد لديهم

معاين الرضا والقناعة ،والقبول بقدَ ر اهلل .ومن ثم الوعي بأن اإلنسان ينبغي
أن يشبع احتياجاته يف الحدود الدنيا ،عن قناعة بأن إشباع الحاجات عند هذا

كثيرا
المستوى مع الحفاظ على االستقامة وعلى النجاح يف الحياة؛ أفضل ً
من اإلشباع االستهالكي والحيواين المفرط للحاجات .وإن صعوبة الحياة

التي يعيش��وهنا إذا حدث حوار إيجابي حوله��ا؛ يمكن أن يدفعنا إلى النظر
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إل��ى ه��ذه الصعوبات باعتبارها طاقة منحنا اهلل إياها واختربنا هبا ليش��د من

عزائمنا .وإن ما نالقيه من شظف العيش اليوم؛ قد يكون مدخلاً لحياة مرتفة
دائما ب��كل األوضاع .يف هذا اإلطار يكون
يف المس��تقبل ،وعلينا أن نرضى ً

كثيرا من السعي المحموم للحصول
تقليص نوازع االستهالك الرتيف أفضل ً
على دخل؛ يف مقابل إهمال موضوعات أساسية يف حياتنا كاألبناء .ويمكن
أن تقوم مؤسس��ات التنش��ئة االجتماعي��ة القومية كدور العب��ادة ،وندوات

المجتمع المدين ،واإلعالم ،والم��دارس يف المراحل التعليمية المختلفة،
بتطوير هذا الوعي يف المجتمع ،حتى نحافظ على أوضاع أسرنا سليمة وعلى

مستقرا.
مجتمعنا
ًّ
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