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  األسرة المسلمة ودورھا في مواجھة التحدیات المعاصرة
  

  1باتنةجامعة  -  آسیا علوي الدكتورة

  :مقدمة

 ،فبصالحھا تصلح األمة ،إن األسرة ھي اللبنة األساسیة للمجتمع
بفسادھا تفسد، وھي المنبت األول لتكوین األجیال، ولذلك أوالھا اإلسالم و

حّدد دور كل فرد و  ومقاصدھا الشرعیة، ،بیّن وسائل تكوینھاوعنایة فائقة، 
 ،التآلفوالرحمة ومن المودة  وفي ج ،واجباتھوضمن لھ حقوقھ و ،من أفرادھا

تماسكھا، لكن في عصرنا وكما أحاطھا بنظام محكم للمحافظة على استقرارھا 
استجدت تحدیات عدیدة وظھرت إشكاالت مختلفة، نتجت عن التقدم 

المجتمع، حیث وأثّرت تأثیرا عمیقا على األسرة  ،العولمةوالتكنولوجي 
انتشرت مظاھر خطیرة في مجتمعاتنا المسلمة، تسببت في زعزعة تماسك 

قیم، رغم تمّسك اآلباء األسرة، وانحالل األفراد، وابتعادھم عن الصراط المست
األمھات بتعالیم الشریعة اإلسالمیة في تربیة األبناء، فلماذا انتشر العنف و
االغتصاب؟ ولماذا باتت المخّدرات والتعّدي والقتل و وكثرت جرائم السطو
ساد وتُستھلك أمام الجمیع؟ لماذا غابت الحشمة عن الفتیات وأم الخبائث تباع و

كثرت مظاھر تقلید العادات والخلع وكثر الطالق لماذا  الحجاب المتبرج؟
  ..الغربیة في كل شيء

ما مقاصد : إن ھذا البحث یحاول أن یجیب عن التساؤالت :اإلشكالیة
  ما مكانتھا؟ و األسرة في اإلسالم؟

التي تسببت بھا وما أھم التحدیات التي فرضھا علینا واقعنا المعاصر، 
 ،یجابیاتھا، غیر أن سلبیاتھا كانت كثیرةالثورة التكنولوجیة التي كان لھا إ

غیّرت كثیرا من مظاھر المجتمع المسلم؟ ما ھي الحلول التي یجب اتخاذھا 



  آسیا علوي / د
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ما السبل الكفیلة لمواجھة مثل تلك التحدیات ومثل  األسرة؟وإلصالح الفرد 
  تلك اإلشكاالت؟

من البحث الوصول إلى حلول واقعیة للمحافظة على تماسك : الھدف
محاولة تخطّي تلك التحدیات التي باتت تھدد دیننا وتعصف واألسرة المسلمة 

  .أمتناوبأوالدنا ومجتمعنا 

  :قد تّم تقسیم البحث إلىو

  مكانتھا ومقاصدھا في اإلسالمواألسرة : المبحث األول

  وسائل تكوینھاومكانتھا في اإلسالم واألسرة : المطلب األول

  مقاصد األسرة في اإلسالم  :المطلب الثاني

  سبل مواجھتھاوالتحدیات في الواقع المعاصر : المبحث الثاني

  أھم التحدیات المعاصرة التي استجدت : المطلب األول

  ودور األسرة في ذلك سبل مواجھة التحدیات المعاصرة:  المطلب الثاني

  توصیاتھوج البحث نتائ: الخاتمة

  

  مكانتھا ومقاصدھا في اإلسالمواألسرة : المبحث األول

  وسائل تكوینھاومكانتھا في اإلسالم واألسرة : المطلب األول

  مكانتھا في اإلسالمواألسرة  :الفرع األول

  تعریف األسرة/ أوال

تدور معاني األسرة على الدرع الحصینة :تعریف األسرة في اللغة - 1
  . 1الجماعة یربطھا رابط مشتركوعشیرتھ ورھط الرجل و
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تعددت تعریفات األسرة حسب وجھة  :تعریف األسرة في االصطالح - 2
نظر كل باحث، وحسب اختالف الزاویة التي ینظر منھا، لكنھم اتفقوا على 

   :من تعریفاتھا .یؤدي دورا ھاما في تنشئة األجیال ،أنھا نظام اجتماعي متكامل

أولى مؤسساتھ التي تكون العالقات فیھا وأنھا الوحدة األولى للمجتمع، " -1 
یكتسب فیھا الكثیر ویتم داخلھا تنشئة الفرد اجتماعیا وفي الغالب مباشرة، 

یعد فیھا أمنھ واتجاھاتھ في الحیاة وعواطفھ، ومن معارفھ ومیولھ 
  . 2"سكنھو

تشمل الجدود وما، أطفالھوزوجة وھي رابطة اجتماعیة تتكون من زوج " - 2
  .3"الحفدة وبعض األقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدةو

یرتبطون برباط  أكثر، وامرأة أوھي جماعة اجتماعیة تتكون من رجل " - 3
تتوافق مع أعراف وتنشأ بینھم عالقة جنسیة یقرھا الشرع، والزواج 
تقالیده، ینتج عنھا إنجاب أطفال یشتركون معا في المسكن نفسھ، والمجتمع 

ثقافیة مشتركة، وتقوم األسرة بتوجیھ واقتصادیة وضمن أدوار اجتماعیة 
أھدافھ، عبر عملیة التنشئة وھؤالء األبناء، لیمتثلوا لقیم المجتمع 

األبناء بعض وقد تشتمل األسرة إلى جانب الوالدین واالجتماعیة، 
   .4"األقارب

  .لعلھ من أحسن التعاریف التي تطرقت إلى تعریف األسرة اصطالحاو

  مكانة األسرة في اإلسالم/ ثانیا

: اھتم اإلسالم باألسرة اھتماما كبیرا، فرّغب في تكوینھا، قال تعالى
 َن النَِّساِء َمْثنَٰى َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمٰى فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ

لَِك أَْدنَٰى أَالَّ   َوثَُالَث َوُرَباَع ۖ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ۚ َذٰ
  .)3: النساء( تَُعولُوا

ْج، فَإِنَّ ! یَا َمْعَشَر الشَّبَابِ " :في الحدیثو  ھُ َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ
ْوِم؛ فَإِنَّھُ لَھُ  أََغضُّ لِْلبََصِر، َوأَْحَصُن لِْلَفْرجِ، َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

  .5"ِوَجاءٌ 
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لَِمالِھَا : تُنَكُح المرأة ألربع" :فقال  وحدد معاییر اختیار كل طرف لآلخر،
یِن تَِرَبْت یََداكَولَِحَسبِھَا َوَجَمالِھَا َولِِدینِھَا، فَاْظفَْر بَِذاِت  إذا " :قال أیضاو، "الدِّ

  .6"خلقھ فزوجوهوجاءكم من ترضون دینھ 

بیّن من خالل تشریعاتھ الحكیمة، الضوابط التي وضعھا لھذه العالقة و
الزوجة، مشّرعا حقوق والرصینة، كما حرص على تحدید دور كل من الزوج 

 راعٍ  كلُُّكمْ " ،األسرة مسؤول عن أفرادوواجباتھ، ألن كل فرد راع وكل منھما 
َمامُ  َرِعیَّتِِھ، َعنْ  َمْسئُولٌ  َوُكلُُكم ُجلُ  َرِعیَّتِِھ، َعنْ  َوَمْسئُولٌ  َراعٍ  اْإلِ  فِي َراعٍ  َوالرَّ

 َعنْ  َوَمْسئُولَةٌ  َزْوِجھَا بَْیتِ  فِي َراِعیَةٌ  َواْلَمْرأَةُ  َرِعیَّتِِھ، َعنْ  َوھُوَمْسئُولٌ  أَْھلِھِ 
ُجلُ  َرِعیَّتِِھ، َعنْ  َوَمْسئُولٌ  َسیِِّدهِ  َمالِ  فِي َراعٍ  َخاِدمُ َوالْ  َرِعیَّتِھَا،  َمالِ  فِي َراعٍ  والرَّ

من الوّد  وفي ج .7"َرِعیَّتِھِ  َعنْ  َوَمْسئُولٌ  َراعٍ  َوُكلُُّكمْ  َرِعیَّتِِھ، َعنْ  َوَمْسئُولٌ  أَبِیھِ 
  .التكامل بین المرأة والرجلوالتآلف و

وحدةَ بناء المجتمع، وأحاطھا بسیاجٍ من جعل اإلسالم األسرةَ ھي 
حتى إن ھذه العنایة امتدْت إلى ما ،التشریعات التي تضمن لھا الجدیةَ والنجاح

قبل تأسیسھا، في ُمَحاَولة إلى انتقاء عناصر بنائھا، بما یحقِّق التالُؤم، 
ین واالنسجام، ویُقَلِّل من دوافع الفشل لبنیانھا، فَحثَّ على المساھَمة في تكو

ھذه األسرة عبر الزواج، الذي اعتبره اإلسالُم إحدى ُسنَن هللا في الخلق لما 
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا : یحققھ من مقاصد في الحیاة اإلنسانیة؛ إذ یقول تعالى

 ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق اْألَْزَواجَ  :ویقول ،)49: الذاریات( َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 
ا َال یَْعلَُمونَ  ا تُْنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِھْم َوِممَّ فالزواج إًذا   ،﴾36: یس( ُكلَّھَا ِممَّ

یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا : ُسنَّة كونیَّة، لذلك َخلََق هللاُ آلدم من نفس جنسھ زوًجا
َوِمْن آیَاتِِھ ، )1: النساء( ِمْنھَا َزْوَجھَاَربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق 

أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي 
  .)21: الروم( َذلَِك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

  وسائل تكوینھا: الفرع الثاني

إال عن طریق الزواج، لذلك سماه  ،یمكن قیام األسرة في اإلسالم ال
وسائل ال یمكن قیامھ إال  بھا، والقرآن الكریم میثاقا غلیظا، فوضع لھ ضوابط 
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مبینا حقوق وواجبات كل طرف من أطراف ھذه  ،كما حدد شروطھ وأركانھ
  .العالقة الشرعیة

الموانع التي تمنع وجود زوجین خالین من  :أركان الزواج/ أوال
  ، حصول القبول، حصول اإلیجاب، صحتھ

رضا كل من الزوجین ، تعیین كل من الزوجین :شروطھ /ثانیا
  .الشھادة على عقد  الزواج، أن یعقد على المرأة ولیھا، باآلخر

  8وظائفھا في اإلسالمومقاصد تكوین األسرة  :المطلب الثاني

  مقاصد تكوین األسرة: الفرع األول

إن األسرة ھي الوضع الفطري الذي ارتضاه اإلسالم لإلنسان، لیحقق 
رّغب في إقامة ولیكون امتدادا للجنس البشري، لذلك دعا  ،السكینةولھ األمن 

  :الرجل، تحقیقا لعدة مقاصد ومنھاوھذا البناء المتكامل بین المرأة 

قال ، - سولھسنة روألنھ امتثال ألمر هللا تعالى  :بناء األسرة عبادة � - 1
َن النَِّساِء َمْثنَٰى َوثَُالَث َوُربَاعَ  :تعالى  ،)3: النساء( فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ

  .9"النكاح من سنتي، فمن لم یعمل بسنّتي فلیس مني" وفي الحدیث

َوِمْن  :ذلك مصداقا لقولھ تعالىو: الطمأنینةوتحقیق السكون النفسي  - 2
َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ آیَاتِِھ أَْن َخلََق  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ لَُكم مِّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .)21: الروم( إِنَّ فِي َذٰ

إّن نظام اإلسالم متوافق مع : تحقیق حاجات الطبیعة اإلنسانیة الغریزیة - 3
الزواج  ونسان، والمتنفس الصحیح للمیل الغریزي ھالفطرة الطبیعیة لإل

  .الشرعي

من أھم المقاصد التي دعا إلیھا  ووھ: تكثیر النسلونجاب الذریة الصالحة ا - 4
في الحدیث و، )1: النساء( َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساءً القرآن والسنة 

إذا مات ابن " وأیضا، 10"القیامةتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم یوم "
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ولد صالح  وعلم ینتفع بھ، أ وصدقة جاریة أ: آدم انقطع عملھ إال من ثالث
  .11"لھ ویدع

یترتب على تكوین األسرة  :تكوین الروابط االجتماعیة بین أفراد المجتمع - 5
المصاھرة، فتتسع دائرة المعارف بین وقیام عالقات جدیدة عن طریق النسب 

  .تتماسكوتترابط العائالت، وتتقارب العشائر والناس،

  :أھمھا من :12تحقیق بعض القیم االجتماعیة - 6

  .حفظ النسب -أ

الوقایة ویترتب على تكوین األسرة السالمة من األمراض الجنسیة : العفّة -ب
  .من االنحرافات السلوكیة

تكن  الزوجة مسؤولیات لمواألسرة تُحّمل كل من الزوج  :تحمل المسؤولیة -ج
  .واجبة علیھ من قبل

حین تتجلى معاني : 13تجسید معاني التكافل االجتماعي وروح التعاون -د
الصالح  والمودة بین الزوجین وھم یشتركون في تھیئة الجوالعطف 

بذلك تساعد على بناء المجتمع والعیش الھادئ لجمیع أفراد األسرة، و
  .المصالح معاوالكبیر، وتعمل على تبادل المنافع 

  وظائف األسرة في اإلسالم :الفرع الثاني

  :التربیة الجسدیة - أوال

  :التربیة اإلیمانیة -ثانیا

  :التربیة األخالقیة -ثالثا

  :التربیة االجتماعیة- رابعا
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  سبل مواجھتھاوالتحدیات في الواقع المعاصر : المبحث الثاني

  أسباب التحدیات المعاصرة واستعراض أھمھا : المطلب األول

التغییر كالتي نشھدھا في ولم تشھد البشریة وتیرة متسارعة للتطور 
من أجل  المساھمة في ترقیة  ،ازدھار للتكنولوجیاوعصرنا الحاضر، من تقدم 

العلمیة والطبیة ومستوى الحیاة البشریة، في المجاالت المختلفة االقتصادیة 
إلى تغیرات في  أدت،غیر أن ھذه المتغیرات التي استجدت في العالم .غیرھاو

أثرت على األسرة المسلمة، حیث كانت ھناك  ،المجتمع اإلسالمي عامة
 .ثقافیةوفكریة واقتصادیة واجتماعیة وتأثیرات أخالقیة 

  أسباب التحدیات المعاصرة   :الفرع األول

من أھم األسباب التي أدت إلى تلك التحّوالت الحاصلة في : 14العولمة - 1
في حیاة  ،فشاع النمط الغربي االستھالكي ،بھدف جعلھ قریة واحدة ،العالم

لقد انتقل دور  .اإلسالمیةوالثقافي على الدول العربیة  وھیمن الغزوالناس، 
ثقافتھ من وسط بشري ملتزم بقیم واإلسھام في بناء معارف اإلنسان 

  .    ال یقیم وزنا لھذه القیم إلى وسط محددة،

إن تیار العولمة استغل كل األسالیب  :التصال الحدیثةاووسائل اإلعالم  - 2
التأثیر على دول العالم، ولذلك باتت وسائل اإلعالم والوسائل للسیطرة و

واالتصال الحدیثة من أھم ھذه الطرق التي فرضتھا ھیمنة الغرب  الفكریة 
عبر  ،المجتمعاتوودخلت بھا إلى أجواء األسر  ،الثقافیةوواالقتصادیة 

ما یُدعى االنترنیت،  ووشبكة المعلومات العنكبوتیة أ،القنوات الفضائیة
  . غیرھاوعبر وسائل التواصل االجتماعي، والصحف االلكترونیة، و

التطور التكنولوجي في شتى وإن االكتشافات الحدیثة :الثورة التكنولوجیة - 3
المجتمعات، كالحاسب ومجاالت الحیاة، ساھم بشكل أساسي في رقي األمم 

) التلفاز( الرائيوالذكیة، والھواتف النقالة واآللي، واللوحات االلكترونیة، 
  .غیرھاوأجھزة الطب المتطورة واألجھزة الكھرومنزیة و
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االلكترونات والعقل البشري : ھذه الثروة التكنولوجیة التي اعتمدت على
سیر تصور أي نواحي الھندسة الحیویة، والكمبیوتر الذي من العوالدقیقة 

الحكومیة  والعلمیة أ والعملیة أ وللنشاط اإلنساني سواء من الناحیة الشخصیة أ
كما اعتمدت على الذكاء االصطناعي  ،التي لم تتأثر بثورة الحاسب اآللي

  .15توصیلھا بسرعة متناھیة واستردادھا واختزانھا وتولید المعلومات و

األسرة المسلمة، ألنھا جعلتھا ال ھذه التكنولوجیا أثرت سلبا على 
غیرھا، تغیرت حاجات والسكن  والملبس أ وترضى بالقلیل، سواء في األكل، أ

األسرة المعاصرة، فما كان یرضى بھ آباؤنا في الماضي لم نعد نرضى بھ 
باتت  ،...تلفازوھواتف وفي كل ما یحیطنا من آالت ،الیوم، دوما نرید الجدید

ستھالك السریع، مما یرھق میزانیة األسرة للحاق أغلب السلع مبرمجة لال
 .بآخر التكنولوجیا

تعتني ھیئة األمم المتحدة بمؤسسة األسرة عنایة فائقة : المؤتمرات الدولیة - 4
الشباب، لذلك فقد نظمت عدة واألطفال ومن خالل التركیز على المرأة 

وعقدت  غیر مباشر، ومؤتمرات، أدرجت فیھا ھذه القضایا بشكل مباشر أ
ھذه المؤتمرات في كثیر من عواصم العالم من أجل ترسیخ القیم الغربیة 

تدمیر القیم الدینیة التي تقوم علیھا والمتعلقة بتحریر المرأة وتشجیع عملھا،
   :األسرة، وغیر ذلك، منھا

   .م1974المؤتمر العالمي األول للسكان رومانیا  -

  .م1984المؤتمر الدولي للسكان المكسیك  -

  .م1992ریودیجانیرو التنمیة والمؤتمر العالمي للبیئة  -

  .م1995مؤتمر المرأة بكین  -

  .م1994التنمیة بالقاھرة ومؤتمر السكان  -

، )تحدید النسل، إقصاء الدین( اإلباحیة :إلى وھذه المؤتمرات تدع
 ،عمل المرأة في بیتھا( تقسیم الوظائف بینھماوالمساواة التامة بین الجنسین 
ممارسة ، التغاضي عن النشاط الجنسي لألبناء، اختزال لدورھا في المجتمع
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حریة شخصیة أي إباحة العالقات الجنسیة غیر الشرعیة بین  ،الجنس
نزع والیة ، محاربتھواستھجان الزواج المبكر ، إباحة اإلجھاض ،الجنسین

شكال االعتراف باأل، إلغاء قوامة الرجال على النساء، اآلباء عن األبناء
  .16)إشاعة المثلیة في العالقات الجنسیةوالمتعددة لألسرة 

  أھم التحدیات المعاصرة:الفرع الثاني

ألن أطرافا ،التحول في وظائف األسرة التربویة وإن أھم تحدي ھ
 وأخرى أصبحت مؤثرة في تنشئة األجیال، سواء من داخل المحیط األسري أ

األجھزة واالتصال، وتسللت إلى بیوتنا عبر وسائل اإلعالم  ،خارجھ
ھذا كان ھدف العولمة للسیطرة على وااللكترونیة الذكیة وغیرھا، 

وسنتعرض لھذا العنصر بالتفصیل، بعد أن نسرد التحدیات األخرى .العالم
ثقافیة، ثم واقتصادیة والتي نتجت عنھ، وھي تحدیات أخالقیة، واجتماعیة 

  .  دور األسرة في ذلكومواجھتھا  نستعرض سبل

الجریمة، نتیجة وارتفعت معدالت العنف  :التحدیات األخالقیة /أوال
األطفال، بشكل وبرامج ذات آثار ضارة بالشباب وألعاب والتركیز على أفالم  

االغتصاب، في ظل إباحیة جنسیة، وظھور أنماط واإلدمان وأدى إلى العنف 
  .تنامي نسبة الجریمةوجدیدة من السلوك السیئ 

حیث أصبح ینظر إلى المال أنھ اآللیة  ،غلبة القیم المادیة في المجتمع
طموحاتھ بغض النظر عن مصدر ھذا والتي تمكن الفرد من إشباع حاجاتھ 

  .17المال

مساواتھا والدعوة إلى نبذ الحجاب، وصیحات التحرر للمرأة،  
وظھر نوع جدید من  ،فراتبالرجل، وتقلید الغرب في ذلك،فخرجت النساء سا

تأثرا بما یُعرض في األفالم والمسلسالت  ،)المتبرج( الحجاب العصري
 ،البرامج المدبلجة، التي تدور أغلب موضوعاتھا على العالقات الغرامیةو

وقصص اجتماعیة، تُصاغ بشكل درامي، یشجع على التواصل غیر الشرعي 
واج، كل تلك السلوكیات تبرزھا الرجل، وإنجاب األطفال  قبل الزوبین المرأة 

  .األسرةوللمشاھد كأنھا سلوك مشروع، أدى إلى انتشار الرذیلة في المجتمع 



  آسیا علوي / د
  

 
   ........قضایا األسرة المسلمة المعاصرة                                                                           1018

سوء استخدام أجھزة وإن العولمة  :التحدیات االجتماعیة/ ثانیا 
 غیرھا، أدى إلى عدم التواصل بین األسر،واالتصال الحدیثة كاالنترنیت 

كذلك ومظاھره، حیث شاعت النزعة األنانیة وعدم وجود التكافل االجتماعي و
بسبب ھذه األنانیة الفردیة والسعي وراء المنفعة، كثُر والنظرة المادیة للفرد، 

ذوي األرحام فأدى إلى قطع صلة الرحم، كما والخصام بین األقارب والنزاع 
البرامج الحدیثة أضعف وأن انشغال طائفة كبیرة من الناس باألجھزة الذكیة 

في الماضي كان األقارب یتزاورون في المناسبات وصل بین األسر، التوا
اآلن قد یكتفون بكتابة الرسائل عن طریق ھذه األجھزة االلكترونیة وغیرھا، و
فإنھم  ،حتى إن كانوا مجتمعین في مكان واحدوإجراء اتصال ھاتفي،  وأ

  .18متباعدون في الحقیقة، ألن كل فرد منشغل بھاتفھ الذكي

منھا والمجتمع، وعولمة على تبدل ا لقیم داخل األسرة وساعدت ال
تمردوا على اآلباء، بالعقوق واحترام الوالدین، فازدادت سلطة األبناء وطاعة 

من أھم األسباب ما تنقلھ والقتل، ورفع الصوت، وحتى الضرب والشتم و
تسمیة ذلك بالحریة الشخصیة، واالتصال، من صور للعقوق ووسائل اإلعالم 

ما تحویھ من بنود تنّص على حقوق الطفل ون المؤتمرات الدولیة كما أ
  .19...وحقوق اإلنسان، إلعطاء الحریة لألبناء

ھذا العصر أیضا اتصف بكثرة المشاكل الزوجیة، الناجمة عن 
ذلك ینعكس سلبا على والخلع، واالنفتاح األسري، فأدى إلى انتشار الطالق 

 وإصابتھم بأمراض نفسیة أ واالجتماعیة، أیؤدي إلى عزلتھم واألبناء، 
  .  لجوءھم إلى أصدقاء السوء، والتواصل معھم عبر االنترنیتوانحرافھم 

إن محدودیة دخل األسرة وتعدد متطلبات  :التحدیات االقتصادیة/ ثالثا
فما كان من التحسینیات في الماضي أصبح  ،أفرادھا من التحدیات المعاصرة

إذ ازدادت النفقات تبعا الزدیاد الحاجة  العصر،من الضروریات في ھذا 
السكن والغذاء ومن اللباس  ،لتوفیر الخدمات التعلیمیة والعالجیة وغیرھا

أدت األزمة االقتصادیة العالمیة إلى تدني األجور وانتشار البطالة، والمالئم، 
ھذا على ومما اضطر المرأة للخروج للعمل، للمشاركة في النفقة األسریة، 

بالتالي تقلص الوقت الذي تقضیھ مع األبناء، واب دورھا في تربیة األبناء حس
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متابعة احتیاجات كل ولتوجیھ سلوكھم  ،مما أثر سلبا على الرعایة المناسبة لھم
سواء  القنوات الفضائیة ( االتصالومرحلة عمریة لھم، كما أن وسائل اإلعالم 

، عبر اإلعالنات اإلشھاریة، جعلت األبناء یتأثرون بما یُعرض )االنترنیت وأ
غیرھا، یطالبون باقتناء آخر المودیالت لكل شيء مما وبھا من ماركات للسلع 

  .  شّكل عبئا اقتصادیا ثقیال على األسرة

االتصال وساھمت العولمة بوسائل اإلعالم  :التحدیات الثقافیة/ رابعا
رسوم ومسلسالت وبما تبثھ من أفالم  -البث التلفزیونیــة الحدیثة وقنوات 

القیم السیئة في و، بنشر الثقافة الغربیة، - غیرھا وألعاب  الكترونیة وكارتونیة 
 ،واستبدلت اللغة العربیة الفصحى باللھجات الدارجة ،بیوت األسر المسلمة

لملبس واأللفاظ السوقیة، ناھیك عن تقلید الغرب في كل شيء المأكل وا
انبھارا بالثقافة . بحجة التحدیث والعصریة،قّصات الشعروصیحات المودة و

  .الغربیة

كانت األسرة : التحول في الوظیفة التربویة لألسرة المسلمة /أوال
من مظاھر ھذا ووظائفھا اإلسالمیة واالستھداف في قیمھا ومحور التغیر 

  :التحول

حیث طغت العنایة ( لألبناءالمبالغة في تأمین احتیاجات المعیشة  - 1
على  -ملبس وغیرھا ومشرب ومن مأكل  - باالحتیاجات المادیة لألبناء 

  .20)العقلیة واالجتماعیةوالنفسیة والعنایة بالجوانب األخرى الروحیة 

من الناحیة العقدیة (عدم االھتمام بھوإھمال اإلعداد الروحي لألبناء  - 2
تدریبھم على أداء وي اإلیمان با�، والتعبدیة واألخالقیة، كتعلیمھم معان

  .21...)غرس األخالق الحسنة فیھموالصالة، 

كدور الحضانة ( انتقال مجاالت الوظیفة التربویة إلى المؤسسات األخرى - 3
-  الخادمات واالكتفاء بدور المؤسسات التعلیمیةووریاض األطفال، 

  .22)في رعایة األبناء فكریا وعلمیا - المدارس
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التحول في نمط العالقات بین أفراد األسرة، حیث سیطرت المصالح  - 4
التكافل والرحمة، وغاب التآلف والمنافع المادیة، بدل المودة والشخصیة، 

  .23)داخلھا

  أسباب التحول/ ثانیا

أمسى معیار اختیار (عدم االلتزام ببعض األسس الشرعیة للزواج ابتداء - 1
الخلق، بل أصبحت المكاسب وین كل من الزوجین لآلخر بعیدا عن الد

  .24)االجتماعیة ھي األساس في ذلكوالمادیة 

غیاب القدوة الحسنة داخل األسرة،مما و ،عدم تمثّل تعالیم اإلسالم وقیمھ - 2
  .25أدى إلى عدم االمتثال ألقوال الوالدین التي تتنافى مع أفعالھم

 وداخل البیت أقلة الوقت الذي یقضیھ الوالدان مع أبنائھم، النشغالھم  - 3
معظم و ،خاصة إذا كان یستغرق معظم أیام األسبوع -كعمل األم (خارجھ 

فیفقد األبناء  ).الخ...غیاب األب مدة طویلة في السفرو، -ساعات النھار
  .26المتابعةوالتوجیھ والرعایة 

كانتشار النزاع بین أفرادھا ( غیاب البیئة النفسیة المالئمة داخل األسرة - 4
القلق یجعل أفرادھا یبحثون عن األمن خارجھا، كما وة التوتر كثرومثال، 

الفوضى وغیرھا من األخالق والكذب وأن من یعیش أجواء ملیئة بالغیبة 
   .27..)السیئة، سیكتسبھا دون شك

كتبنّي مبدأ ( المعتقدات على فكر الوالدینوسیطرة بعض األفكار  - 5
اد أن القوامة الزوج على االستقاللیة كل من الزوجین عن اآلخر، واالعتق

الظن أن تولي المعلم شؤون االبن یغني عن الرعایة  وأ ،األبناءوالزوجة 
  .28)الوالدیة لھ

االتصال والقیم الدخیلة التي غزت األسرة من خالل وسائل اإلعالم  - 6
الموضة واللباس والمشرب وغربي في المأكل  وأي تقلید كل ما ھ(وغیرھا

وتأثیراتھا السلبیة ،الثورة التكنولوجیةووغیرھا، نتیجة لظاھرة العولمة 
 .29)على األمة اإلسالمیة
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  ودور األسرة في ذلك سبل مواجھة التحدیات المعاصرة: المطلب الثاني

  وسائل مواجھة التحدیات من داخل األسرة  :الفرع األول

لألبناء من اجل مواجھة ھذه التربیة وال بد لألسرة أن تتولى مھمة التنشئة 
  :التحدیات وذلك بـــ

ھریرة عن النبي  وففي الحدیث الذي رواه أب :تكوین الوازع الدیني - 1
 وینّصرانھ، أ وأ ،كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ": قال 

ثم قال  یمّجسانھ، كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحّسون فیھا من جدعاء؟
یُن  :ةھریر وأب لَِك الدِّ ِ ۚ َذٰ ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْیھَا ۚ َال تَْبِدیَل لَِخْلقِ هللاَّ فِْطَرَت هللاَّ

حب هللا في نفوس وال بد لألسرة من غرس اإلیمان . 30")30: الروم( اْلقَیِّمُ 
اطالعھ على أعمالھم، فینشئون على وبیان قدرتھ تعالى على الخلق، و ،األبناء

یستقیم سلوكھم،ألّن ویتحّصن بذلك فكرھم، وخشیتھ سبحانھ، ومراقبة هللا 
كالقنوات  ،فإن جھات أخرى ستقوم بذلك ،األسرة إن قّصرت في أداء مھمتھا

  . 31أصحاب السوءواالنترنیت والفضائیة 

الوازع الدیني في تنمیة ، تعوید األبناء على ذكر هللا :مّما یعین على ذلكو
غرس اإلیمان بالقضاء ، تعلیمھم أن حب هللا من أجّل العبادات، أعماقھم

  .32تعویدھم االستعانة با� بالدعاء لقضاء الحوائج، القدرو

أي ال بد من تمتع الوالدین : زیادة الوعي التربوي عند الوالدین - 2
تجسید وھم في التربیة  الثقافة التربویة لتأھیلھم للقیام بدوروبقدر من المعرفة 

حمایة أبتائھم من االنحراف بسبب والسلوك القویم، لیكونوا قدوة صالحة لھم، 
 األجھزة الذكیةواالنترنیت والجھات األخرى التي تؤثر علیھم كالتلفاز 

  33.وغیرھا

ألن ذلك یجعلھ یتحمل  :تعوید األبناء على تحمل المسؤولیة - 3
ال بد من إشعار و.ما یتركھ منذ الصغرویعي ما یجب علیھ أن یُنفّذه واألمانة، 

البیئة، وبل تجاه المجتمع  ،األبناء أن مسؤولیتھم ال تقف عند حد األسرة فقط
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النفعیة التي ونحیي في نفوسھم مبدأ الجسد  الواحد، للتقلیل من الفردیة و
  .34أشاعتھا العولمة

لما ازدادت ثقافة األبناء كانوا أقدر ك: اھتمام األسرة بثقافة األبناء - 4
  .مواجھة سلبیات العولمةوعلى التمسك بالھویة اإلسالمیة 

عدم : ومن األسالیب لذلك: الحوار لدى األسرةوإشاعة ثقافة النقد  - 5
توجیھ المخطئ، واالستماع إلى آراء اآلخرین ، االستبداد برأي دون آخرین

توجیھ األبناء بأسلوب تربوي بضرورة تنقیح ما ، اإلشادة بالمصیبو
منح األبناء الثقة ، مناقشتھم فیما یُعرض من برامج على القنواتویشاھدون 

  .35الكاملة في تصرفاتھم، وھذه أرضیة الحوار الفّعال

أسھمت العولمة في  :الزواجوتوعیة األبناء فیما یتعلق باألسرة  - 6
ألبناء، مثل تصور أن المرأة حین تقوم األفكار لدى اوتغییر بعض المفاھیم 
ال بد أن تخرج للعمل، وغیرت مفھوم وتقیید لحریتھا، وبواجباتھا فذلك ظلم 

ویكون توعیة األبناء  .التربیة بأنھا مجرد توجیھات لألبناء، وھم أحرار
، كل ما یتعلق بھوالخبرة شروط الزواج الناجح وبإعطاء المعلومة الصحیحة 
، االحترام لبناء أسرة متینةوالحوار والتعاون وإرشادھم إلى أھمیة التفاھم 
اجتماعیا بأھمیة دورھا في األسرة مع وتربویا وتثقیف الفتاة وتوعیتھا دینیا 

إرشاد الفتاة إلى أھمیة طاعة الزوج من أجل الحفاظ على ، األبناءوالزوج 
واج، إذ أن ھناك غریزة توعیة األبناء بالبعد الجنسي للز، تماسك األسرة

إدراك العالقة التي ، فطریة تحتاج إلى تصریف شرعي، عن طریق الزواج
تكافل ال وتواد وأنھا عالقة رحمة وارتضاھا الرب بین األفراد داخل األسرة، 

  .36المادیة البعیدة عن العواطفو إلیھا العولمة من النفعیة، وكما تدع

ألن : التوجھ السلیم الستخدامھاوعدم عزل األبناء عن التكنولوجیا  - 7
  :أمام التدفق الھائل لما تُنتجھ التكنولوجیا، بل الواجب علیھا ،ذلك غیر ممكن

یُشاھد صحیح، بل ھناك كثیر من وتوعیتھم بأن لیس كل ما یُعرض وتثقیفھم  -
  .األمور الخاطئة نُنبّھ علیھا
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لقطات ومشاھد  تصحیح ما یُبّث منومشاركتھم في استخدام ھذه التقنیات،  -
  .العادات والتقالید وتعارض الدین أ

  .عدم الثقةومراقبتھم، دون استخدام أسلوب الشك ومتابعتھم  -

البرامج التي ال تناسب واالستعانة بالبرامج التي تساعد حظر المواقع  -
  .األطفال

االستفادة وتحفیزھم على االستخدام اإلیماني لھذه التقنیات وتشجیع األطفال  -
  .37تطویر أنفسھم في ذلكومنھا 

  دور األسرة في مواجھة التحدیات من خالل التربیة اإلسالمیة: الفرع الثاني

ال بّد أن تعود األسرة لوظیفتھا الھامة في تربیة األجیال، وتتصدى 
  :استقرارھا بما یأتيولكل تلك الھجمات الشرسة التي باتت تھدد أمنھا 

قیمتھا، واستحضار أھمیة األسرة واني في نفوس اآلباء تعمیق الوعي اإلیم - 1
توعیتھم بالتحدیات التي تواجھھم عند ،وما یناط بھا من وظیفة تربویةو

  .حمل ھذه المھام

رعایتھم وتدعیم مسؤولیة المرأة في األسرة،فلھا دور ھام في تنشئة األبناء  - 2
النصح، وحضانتھم إلى أن یصلوا سن الرشد بالتوجیھ ومنذ الوالدة 

  .غیرھاوالخلقیة والروحیة والنفسیة وواالھتمام بشؤونھم، الجسدیة 

  :صدق الشاعر حافظ إبراھیم إذ قال 

  األم مدرسة إذا أعددتھا            أعددت شعبا طیب األعراق 

قیام العالقات  :قواعد عامة منھاوقیام عالقة الوالدین باألبناء على أسس  - 3
ألنھ إن لم تتحقق  ،اإلحسان والودّ وبین أفراد األسرة على أساس التراحم 

نشأ الطفل منحرفا في مجتمعھ،  ،المحبة بین األبناء بالشكل الكافي المتّزن
  .38التآلف مع اآلخرین والتعاون أ ال یمكنھ
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فالطفل ( التدرج في رعایتھاوعند النّاشئة  وفھم الوالدین لمراحل النم - 4
العقلي وكذلك یتدرج في نموه االنفعالي ویتدرج نموه الجسدي 

  .39)االجتماعيو

مراعاة التدّرج في تشكیل سلوك األبناء، وتخلیصھم من السلوك غیر  - 5
المرغوب فیھ، من خالل مراعاة األسرة للتكامل بین القدرات العقلیة 

  .40المختلفةأفرادھا عبر المراحل العمریة  والجسمیة، فیظل نمو

تحقیق الذات لدى أفراد األسرة، من خالل احترام إنسانیتھم، وتربیتھم على  - 6
  41.شریعةوالثقة باإلسالم عقیدة 

عدم حمل األبناء على األفعال باإلكراه واحترام إرادة كل فرد، وكذلك  - 7
التعبیر عنھ في ضوء التشاور داخل وإتاحة قدر كاف من حریة الرأي، 

  .42األسرة

شاعة روح فكر األولویات بین أفراد األسرة، بطرح القضایا التي تتطلب إ - 8
  .43ذلك، من أجل التدرب على حسن التعامل معھ

  :خاتمة

رغم كل التحدیات التي تواجھھا األسرة المسلمة،فإنھا إن رجعت إلى 
إسالمھا سوف تنجح في تنشئة أجیال ودینھا ومقومات عروبتھا وأصالتھا 

  .عالىصالحة بإذن هللا ت

تكوین األسرة، وبالرجوع إلى مقاصد الشریعة اإلسالمیة من الزواج 
خطیرة، ال بد أن توجھ وسوف تدرك األسر أن وظیفتھا ھي مسؤولیة مھمة 

التواصل بین أفرادھا، وتتابع والتراحم وكل قدراتھا للمحافظة على الترابط 
باھتمام ووعي لتنجح في قھر كل  ،الطفل وبلوغھ وكل مرحلة من مراحل نم

  .  الُمؤثرات السلبیة على البیئة اإلسالمیة

استغاللھا األمثل في والتقنیات الحدیثة وترشید استخدام التكنولوجیا، 
 .أخالقیاورقي األسرة المسلمة  علمیا 
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اجتماعیا بأھمیة ھذا وتربویا وتفعیل دور المرأة األم وتوعیتھا دینیا 
  .جھة ھذه التحدیاتالدور من أجل موا

العالمیة لمواجھة التحدیات التي وتكاثف جھود كل المؤسسات الوطنیة 
 .األمةوتتربص باألسرة والمجتمع 

:الھوامش  
                                                        

 مادة أسر، ،دار الفكر، بیروت تحقیق محمد سالم بن زكریا، ،ابن فارس، معجم مقاییس اللغة -1
   .3/1884 وابن منظور، لسان العرب، مادة، أسر، ،107ص 

   .17ص  م، 1989، 2 ط األردن، محمد عقلة، نظام األسرة في اإلسالم، مكتبة الرسالة، -2
   .18ص  المرجع نفسھ، -3
اآلثار األخالقیة للعولمة على األسرة ووسائل مواجھتھا،  أروى بنت عبد هللا بن مساعد الفایز، -4

الشریعة بالریاض، جامعة كلیة  بحث تكمیلي مقدم لمرحلة الماجستیر في الثقافة اإلسالمیة،
  .  12ھـ، ص  1433- 1432 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،

   .أخرجھ البخاري ومسلم -5
   .متفق علیھ -6
   .متفق علیھ -7
بحث مكمل ، عادل بن شاھر عودة الدعدي، التحدیات التي تواجھ األسرة في المؤتمرات الدولیة -8

- 1430بیة،جامعة أم القرى،اإلسالمیة والمقارنة كلیة الترلنیل درجة الماجستیر في التربیة 
   .44- 37،  ص ھـ 1431

   .1/592أخرجھ ابن ماجھ، في سننھ، -9
   .داود في السنن، وصححھ األلباني أخرجھ أبو -10
   .3/1255أخرجھ مسلم في صحیحھ  -11
   .التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة، المرجع السابق -12
فاطمة عبد الرحمن، مھددات األسرة المعاصرة، مقال بمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم  -13

 ،1 ھـ، مركز دراسات المجتمع، السودان، ط 1425 )عدد خاص( اإلسالمیة،العدد التاسع،
   .16ص  م،2005

األول یراھا حقبة تاریخیة لفترة : ریف ومفاھیم العولمة یمكن تقسیمھا إلى أربعة اتجاھاتتعا -14
لظاھرة اقتصادیة والثالث یراھا ھیمنة وتسلط  زمنیة معینة، والثاني یراھا مجموعة تجلیات

 .للقیم األمریكیة والرابع یعتبرھا ثورة تكنولوجیة واجتماعیة
على العقل االلكتروني، والثورة المعلوماتیة القائمة على أنھا نظام عالمي جید یقوم " :منھا

المعلومات واإلبداع التقني غیر المحدود دون اعتبار لألنظمة والحضارات والقیم والحدود 
الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم ویرى مصطفى محمود أنھا مصطلح یبدأ بتفریغ الوطن 

الجتماعي والسیاسي بحیث ال یبقى منھ إال خادم للقوى من وطنیتھ وقومیتھ وانتمائھ الدیني وا
  .م 6/2/1998 جریدة القدس، وقراءة تاریخیة للظاھرة، مفھوم العولمة". الكبرى

محمد عبد هللا الصوفي وعبد الغني قاسم، أھم التحدیات المستقبلیة التي ستواجھ أمتنا ودور  -15
   .107-105ص م،1996، 1ط  التربیة في حلھا، دار البشیر مؤسسة الرسالة، األردن،

   .117-77ص ،التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة -16
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رؤیة تحلیلیة " العالم المعاصرالوظیفة التربویة لألسرة المسلمة في  ھیفاء فیاض فوارس، -20
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