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  1                                                                          التاسعالدولي  الملتقى

    
  

  التاسعالدولي  أبحاث الملتقىفھرس 

  المحور الثالث 
  

  

  الصفحة                                                       الموضوع   

  الثالث أبحاث المحور 

  09   العائلة المسلمة ودورھا في ترشید االستھالك -

           1باتنةجامعة  – محمد بلبیة. د

  25  تنظیم العالقة الزوجیة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون التونسي -

  تونس - الزیتونة جامعة  - سمیة بوتیرة .أ

  47  "                دراسة مقارنة" حقوق المرأة بین الفقھ اإلسالمي والقانونـ 

  األغواطجامعة  – عبد الوھاب بلھول. أ

  75  التكامل األسري ودوره في مواجھة التحدیات المعاصرة لألسرة المسلمةـ 

   1باتنةجامعة  – غالیة مختاشالباحثة  -عبد القادرعمامرة الباحث 

  117  المفھوم والوظیفة واألبعاد المقاصدیة: القوامةـ 

    المغرب -تطوان -جامعة عبد المالك السعدي -رشید ُكھُوس  .د

  141  الزوجیة في ضوء القرآن والسنةالقوامة  -

  1جامعة باتنة  –ذكرى منصوري الباحثة  - منوبة برھاني .د

  161  ... القوامة  في األسرة  المسلمة  المعاصرة  في بالد الغرب -

  1باتنةجامعة  -حبیبة معنصر  .د
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  191  مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات الواردة حولھاـ 

  1باتنة جامعة  -شھر الدین قالة  .د

  215  ... قوامة الرجل وتجلیاتھا على األسرة المعاصرة والمجتمعـ 

  1باتنة جامعة   - الباحثة لیلى سیة –فاطمة الزھراء وغالنت  .د

      239  القوامة وآثارھا في استقرار األسرة المسلمةـ 

  الواديجامعة  - الباحث الجموعي ھاني

  257  وأثره في استقرار األسرةمبدأ القوامة  -

  غردایةجامعة   -الباحث منیر ركبان -الباحثة مریم بوزیقة 

  271  القوامة في القوانین العربیة بین ضوابط الشریعة والضغوط الغربیة -

    الجزائرجامعة  –فوزیة نشادي الباحثة  - مفیدة بوشاشي الباحثة

  307  لحمایة األسرةقاعدة سد الذرائع وأثرھا على عمل المرأة ـ 

  السعودیة - جامعة الملك خالد  - عبد الملك حسین علي التاج. د

  361  عمل المرأة بین وظیفتھا األسریة ومتطلبات العصر -

   1جامعة باتنة  –محمد صالح حمدي . د

  379  عمل الزوجة في الفقھ اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري -

 جامعة مسیلة –حمد بوجمعة  .د - جامعة الجلفة –أحمد بورزق . د

  395  - األسباب والعالج -أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال  -

 1باتنة جامعة  - فائزة محمدي. د

  413  والتربویة لألبناء أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة -

 1باتنةجامعة  - زولیخة معنصري  ةالباحث – زھیر عبد السالم /د

  433  -تطوعاً وإلزاماً  - مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات األسرة -

  1باتنةجامعة  -عز الدین عبد الدائم  /د
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  461  ...عمل المرأة وتأثیره على األسرة المسلمة المعاصرة -

  1باتنة جامعة  – حدة عاشوري. د

  485  عمل المرأة وأثره على حقوقھا وواجباتھا المالیة في ضوء مقاصد الشریعة -

  الشلفجامعة  –طیب عمور محمد  .د

  513  عمل المرأة وأبعاده االجتماعیة واالقتصادیة -

  كلیة الشریعة بفاس، المملكة المغربیة – مراد الحنفيالباحث 

  525  ...أحكام عمل المرأة في الفقھ اإلسالمي  دراسة مقارنةـ 

  أدرارجامعة  – الباحث عبد الرحمان ھیباوي  -جامعة جیجل –عبد الرزاق لعمارة  /أ

  551  عمل المرأة وانعكاساتھ على األسرة المسلمة   ـ 

  جامعة قسنطینة - أمحمد ربة الباحث 

  573  عمل المرأة وأثره على الطالق ـ

  1باتنةجامعة  –الباحث مریم بوطواطو 

  601  المردود االقتصادي لعمل المرأة و آثره في استقرار األسرةـ 

  1باتنة جامعة –الباحث مراد العیفاوي 

  613  الذّمة المالیّة للزوجة بین التشریع اإلسالمي والتّشریع القانوني الجزائريـ 

  1باتنةجامعة  –الباحثة حكیمة حمزاوي 

  645  ...تأثیر عمل المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرةـ 

  قسنطینةجامعة   -الباحث زبیـر بوروح 

  663 استحقاق الزوجة للنفقة ومفوتاتھ في حیاة األسرة المسلمة المعاصرةمناط ـ 

   1الجزائر جامعة   -توفیق عقون. د

  681  ـ نفقة الزوجة العاملة نموذجا ـ موانع إسقاط النفقة الزوجیةـ 

  1جامعة باتنة  - رمزي ضیف هللا  .د –عبد الغني قتالي  .د
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  689  -صندوق النفقة نموذجا -  وتقدیرھااآللیات المستحدثة الستیفاء النفقة ـ 

  المسیلةجامعة  –أحمد الزایدي  .د –عبد الفتاح حمادي  .د

  715  ... توظیف المعیار العرفي في تقدیر ُمشتمالت النفقة الزوجیة -

  1جامعة الجزائر  –عبد المنعم نعیمي  .د

  743  النفقة الزوجیة في ظل المتغیرات المعاصرة -

  1جامعة باتنة – زعبوبفریدة الباحثة 

  761  المقاصد الشرعیة المتعلّقة بتشریعات األسرة المالیة -

  1جامعة باتنة – سارة رمضانيالباحثة 

  783  -الوقف الذري نموذجا - دور الوقف في التماسك األسري -

   جامعة الجزائر –الباحث عبد الرزاق بوھوس  - الباحث فاتح عرابة

  801  التحدیات التي تواجھ أسرة السجین في الجزائر وسبل مواجھتھا  ـ 

  1جامعة باتنة  – بشقة عز الدین .د – جامعة جیجل –بلعیساوي الطاھر  .د

  825  التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة بین الواقع والعوائق -

  1 باتنةجامعة  –بشیر قادره  .د

  847  شخصیة الطفلالتالحم األسري وأثره في تكوین  -

  1جامعة باتنة – طروب كامل .د

  861  وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال -

   1جامعة باتنة  -الباحثة رحیمة أوسیف – عیسى بوعكاز. د

ف في تَحدیِد جنسِ الَجنیِن وأثَُره على نظَام األسَرة وُمستَقبلھَاـ    885  التَّصرُّ

  تونس -جامعة الزیتونة  –األستاذ بن عبد هللا یعقوب 

  909  رعایة المسنین في الفقھ اإلسالمي -

  2البلیدة جامعة  –محي الدین اسطنبولي   .د
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  929  أھمیة كبار السن داخل األسرة المسلمة في ظل التحدیات الجدیدة -

  1جامعة باتنة –نجاح میدني  .د –الطاھر قانة  .د

  945  في الرعایة األسریة األسرة الجزائریة المعاصرة وحقھ مكانة المسن في -

   1جامعة باتنة  –مریم بن نوح  .د –لعلى یحیاوي  .د

  969  ..... مكانة المسن داخل األسرة الجزائریةـ 

  1جامعة باتنة  –الباحث نبیل ربیع  – جامعة جیجل -سمیر أبیش  .د

  983  اإلسالمیة العنف األسري وُسـبُل مواجھتھ في ضوء الشریعة -

  السعودیة -الریاض جامعة  –مفرح بن سلیمان القوسي / د.أ

  1009  العنف األسري وسبل عالجھ في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة -

  1جامعة باتنة –ریمة مشومة  .د –ورة نورة بن حسن ن/ د.أ

  1027  عالقة العنف األسري بالسلوك العدواني لدى التلمیذ المتمدرس -

   1باتنةجامعة  –الباحثة مخلوف سعاد  - جامعة المسیلة –جالب مصباح  .د

  1053  ومن األبناء إلى األصول دورة العنف األسري من األصول إلى األبناء -

  المملكة المغربیة –أحمد رزیق  /د.أ

  1081  العنف األسري وآثاره السلبیة على المجتمعـ 

  العراق   –جامعة السلیمانیة  –سردار رشید حمة صالح البینجویني  .أ

  1093  )األسباب، اآلثار، والعالج(العنف األسري ضد الطفل  -

  قسنطینةجامعة  – محمد دمان دبیح .د

  1105  الحمایة الجزائیة للروابط األسریة في التشریعین الجزائري واألردني -

   خنشلةجامعة  - الباحثة أسماء حقاص  -الطاھر زواقري  /د.أ

  1131  الجزائیة الجزائریة في مواجھة جرائم العنف األسريالسیاسة ـ 

  1باتنة جامعة  –الباحثة سباع فھیمة  –مباركي دلیلة  /د.أ
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  1157  األسرة األسري وآثاره علىأنواع العنف  -

  خنشلةجامعة  –محمد شنة  .د

  1181  في التشریع الجزائري جرائم العنف األسري ضد كبار السن -

  1جامعة باتنة –آسیا بوعزیز  .د -ھوام عالوة .د

  1195  العنف األسري وأثره على انحراف األحداث -

   2جامعة البلیدة  –فھیمة بوھنتالة  .د -أمال بوھنتالة .د

  1209  ...التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاھرة العنفـ 

  1جامعة باتنة  – سارة مرازقة .د

  1229  العنف ضد الزوجة في التشریع الجزائريالمواجھة الجزائیة لجریمة  -

  1باتنة جامعة  –نورة بن بوعبد هللا  .د –وردة بن بوعبد هللا . د

  1253  األسباب واآلثار والعالج: العنف األسري -

  1قسنطینة جامعة  –بن تومي صحر  .أ

  1277  -بین الحمایة القانونیة والواقع - العنف ضد المرأة داخل األسرة -

   2سطیف  جامعة –زبیري وھیبة  .أ

  1309  العنف األسري وانحراف المراھق -

  2جامعة البلیدة  –الباحثة لیلى شیباني  -2جامعة قسنطینة  - الباحثة سمیرة عاللقة

  1327  حمایة الطفل من خطر العنف األسريـ 

   بسكرة جامعة –الباحثة مسعودة فلوس  -1جامعة باتنة  –الباحثة نزیھة زمورة 

  1343  ظاھرة العنف األسري في المجتمع الجزائري -

  1 جامعة قسنطینة –الباحثة ھاجر عبد الدایم  -الباحثة آمنة تازیر

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :قال هللا تعالى
 

 

  َل اُموَن َعلَى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجاُل َقوَّ الرِّ

ُ َبْعَضُھْم َعلَٰى َبْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن  هللاَّ

 أَْمَوالِِھمْ 

  )34، اآلیة النساءسورة (
  

  لُِینفِْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعتِِھ ۖ َوَمن قُِدَر

ُ ۚ َال ُیَكلُِّف  ا آَتاهُ هللاَّ َعلَْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُینِفْق ِممَّ

ُ َنْفًسا ُ َبْعَد  هللاَّ إِالَّ َما آَتاَھا ۚ َسَیْجَعُل هللاَّ

 ُعْسٍر ُیْسًرا

  )07، اآلیة الطالقسورة (
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  العائلة المسلمة ودورھا في ترشید االستھالك
  

   محمد بلبیة الدكتور

   1باتنة جامعة    

  :الملخص

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلبراز الدور الفعال الذي تلعبھ األسرة 
المسلمة المستقیمة على الدین الحنیف في وعیھا بما یدور علیھا من واقع 

الذي یندرج تحتھ أمور عدة منھا الحفاظ ، و-أو ما یسمى بفقھ الواقع –معاصر 
على الطاقات والخیرات التي انعم هللا عز وجل بھا على األمة اإلسالمیة وعدم 
اإلسراف فیھا وتبدیدھا، بما یذھبھا ككل أو ینقصھا حیث یتضرر األجیال 
القادمة من ذلك ویبخسون حقھم في العیش الرغد بتلك النعم التي كانت تؤول 

  .تبذیر أسالفھملھم لو سرف و

تخلص نتیجة البحث بأن الطاقات والموارد التي ھي في متناول األسر 
المسلمة الیوم ال بد من الوعي بأنھا حق لھا ولألجیال القادمة، التي ال ذنب لھا 
في فقدان وسوء استھالك أو عدم ترشید استھالك من عاصر تلك الموارد 

ھالكھ، وناھیك عن مخالفتھ للتشریع الطبیعیة وغیر الطبیعة وكان أنانیا في است
اإلسالمي الذي جعل من صفات عباد الرحمن االقتصاد والرشادة في اإلنفاق 

  .واالستھالك

 .العائلة المسلمة، ترشید االستھالك، التبذیر واإلسراف: الكلمات المفتاحیة

  :مقدمة

إن الدورة االقتصادیة لھا مراحل متتابعة متكاملة تبدأ باإلنتاج الذي 
ھو خلق للسلع والخدمات، ثم یتبعھا التوزیع الذي یعتبر مرحلة ثانیة للدورة 
االقتصادیة بانتقال تلك المنتوجات لمتعامل آخر، حیث یمثل دور ھذا األخیر 



    بلبیةمحمد  /د
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المرحلة النھائیة للدورة االقتصادیة أال وھي العملیة االستھالكیة اإلنفاقیة، 
مار ككل، ولھذا االستھالك أھمیة والتي تعتبر المحرك األساس لإلنتاج واالستث

بالغة في حیاة البشریة الستمرارھا لدا أعطي تلك المكانة بأن شرعت لھ 
القوانین والتنظیمات وجعل لھ األسواق واألماكن المخصصة لالقتناء وما یتبع 
ذلك كلھ من علوم متعلقة بھ كعلم التسویق واإلشھار ودراسة السوق وغیرھا 

إلسالمي لم یغلف بیان ما یتعلق بكل جوانب الحیاة ومنھا كثیر، كما أن الدین ا
  .االستھالك الذي ھو أساس حفظ المقاصد العامة الخمس للشریعة الغراء

ومع ذلك فقد ضبط الشرع الحكیم ما یتعلق باالستھالك الفردي 
َوالَِّذیَن إَِذا  والجماعي بضوابط محكمة فقال واصفا إلنفاق عباده المؤمنین

لَِك قََواًما أَنفَقُوا ، ذلك )67: الفرقان( لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن َذٰ
ةً َوَسطًا: مصداقا لقولھ تعالى لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ أي خیارا ) 143: البقرة( َوَكَذٰ

عدوال، معتدلین متوسطین بین الغلو والجفاء في كل المجاالت، مع ما أحل هللا 
ِ الَّتِي : التمتع بالمباحات حیث قال تعالىعز وجل من  َم ِزینَةَ هللاَّ قُْل َمْن َحرَّ

ْنیَا َخاِلَصًة  ْزِق ۚ قُْل ِھَي ِللَِّذیَن آَمنُوا فِي اْلَحیَاِة الدُّ أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّیِّبَاِت ِمَن الرِّ
ُل اْآلیَاِت لَِقْوٍم یَ  لَِك نُفَصِّ لدا لزم على ، )32: األعراف( ْعلَُمونَ یَْوَم اْلقِیَاَمِة ۗ َكَذٰ

المؤمن أن یأخذ من ذلك بما نص علیھ الشرع، حیث یجوز األخذ من 
  .المباحات بحیث ال یكون مسرفا فیھا ومبذرا، وال مقترا فیھا وبخیال

وعلیھ فإن االستھالك بالنسبة للفرد والمجتمع االلتزام بما یسمى 
نیة المتوازنة المضبوطة بالنصوص بترشید االستھالك، واستعمال العقال

الشرعیة في ذلك، وأساس انضباط الفرد والمجتمع ھو النواة األولى المربیة 
لذلك الفرد والمكونة للمجتمع المسلم، وھي العائلة المسلمة التي تعتبر ركاز 
المجتمعات اإلسالمیة في إخراج جیل متوازن في دینیھ وتربیتھ وأخالقھ 

لك سلوكھ االستھالكي واإلنفاقي في حیاتھ الشخصیة وتصرفاتھ ككل، ومن ذ
  .والعملیة وجمیع عالقاتھ

ما : وبناء على ما سبق یمكن طرح السؤال التالي كإشكالیة للبحث
دور الذي تمارسھ العائلة المسلمة في ترشید استھالكھا بما یضمن الحفاظ على 

 ثروات األجیال القادمة؟ 
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  :بما یليویتم اإلجابة عن ھاتھ اإلشكالیة 

  ترشید االستھالك في االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول

  ممارسات العائلة المسلمة لترشید االستھالك: الفرع الثاني

  التربیة االقتصادیة على ترشید االستھالك: الفرع الثالث

  ترشید األسرة لالستھالك نماذج تطبیقیة مختارة: الفرع الرابع

  

   ي االقتصاد اإلسالميترشید االستھالك ف: الفرع األول

إنَّ من أھم واجبات علماء االقتصاد اإلسالمي ھو العمل على إبراز 
المالمح الرئیسة للنظام االقتصادي اإلسالمي، وإظھار كیفیة تطبیق قواعد ھذا 

  .النظام في الحیاة العملیة

وھذا یتطلب التركیَز على إبراز االقتصاد اإلسالمي كیانًا مستقالًّ عن 
النُّظُم االقتصادیة الوضعیة، ودوره في حل المشكالت االقتصادیة غیره من 

واالجتماعیة التي تواِجھ مختَلِف بلدان العالم على مختلف معتقداتھا ومذاھبھا، 
  .خصوًصا وأن النظام االقتصادي اإلسالمي یعدُّ جزًءا من الشریعة اإلسالمیة

ة االقتصادیة ونظًرا إلى أنَّ سلوك المستھلك من أھم جوانب النظری
الجزئیة، فقد نال نصیبًا من البحث من ِقبَل علماء االقتصاد اإلسالمي؛ من 
أْجل التعرف على العوامل المؤثِّرة علیھ، ولكن ما زالت ھناك حاجة إلى مزید 

  .1من البحث والتأصیل

تعتبر نظریة سلوك المستھلك على قْدر : "یقول أحد الباحثین مبینًا ذلك
في األدب االقتصادي المعاصر؛ إْذ إنَّھا تساعد على التنبُّؤ  بالغ من األھمیة

لع  ص بھا المستھلكون دخولھم النقدیة بین مجامیع السِّ بالطریقة التي یخصِّ
  .2"البدیلة، كما أنھا في نفس الوقت تساعد على تفھُّم طبیعة طلب السوق
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  الترشید: أوال

وتستعمل في كل ما  "رشد"إّن لفظة الترشید مشتقة من الفعل : لغة -أ
  .3االستقامة على طریق الحق مع تصلب فیھ: ویقال الرشد ھو. یحمد

د، ھو مصدر من : ر ش د: یُقال د، ترشیًدا، فھو ُمرشِّ َد یُرشِّ رشَّ
وترشید . اقتصد، لم یُْسِرف فیھ وترشید اإلنفاق: والمفعول ُمرشَّد، رشَّد اإلنفاقَ 

  .4فاق أو االستھالكالتوعیة باالقتصاد في اإلن: االستھالك

  االستھالك: ثانیا

فِي َكَذا جھد نَفسھ فِیِھ َواْلَمال َونَْحوه أنفقھُ أَو أھلكھ ) اْستْھلك( :لغة -أ
استھلَك یستھلك، استھالًكا، فھو . 5َویُقَال اْستْھلك َما ِعْنده من طََعام أَو َمتَاع

استھلك كلَّ ما " أھلكھ، أنفقھ: ُمستھلِك، والمفعول ُمستھلَك،  استھلك مالَھ
  .6أھلَكھُ : استھلك فالٌن فالنًا. استنفذه وأفرغھ: استھلك اللفظَ ". عنده

  : اصطالحا -ب

فاالستھالك ھو اإلنفاق على : االستھالك في المفھوم االقتصادي
 .7السلع والخدمات، بھدف إشباع الحاجات اإلنسانیة على اختالف مستویاتھا

خدمات، بقصد الحصول على واالستھالك ھو استعمال السلع وال
 .8المنافع، سواء تم ذلك مع زوال األعیان أو مع بقائھا ونقص قیمتھا أو ذھابھا

 االستھالك في االقتصاد اإلسالمي
االستخدام الشرعي للسلع والخدمات في إشباع : ھواالستھالك 

 .9الحاجات والرغبات المباحة شرعا
  : اصطالحا/ب

  .من الترشید ھنا التنظیم والتنسیق بمعنى الھدایة، ونقصد: الترشید
ھو عمل أو إجراء یستھدف إخضاع ظاھرة : في معناه العام لترشیدا

ما للفعل ومبادئ السلوك السوي، والبعد بھا عن كل ما ینافي التوسط 
  .10واالعتدال

تّباع المنھج السوي الستخدام السلع إھو : ویعّرف أیضا بأنّھ
 .11ق التوازنوالخدمات، بحیث تؤدي بھ إلى تحقی
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  ترشید االستھالك: ثالثا

ضبط مستویات االستھالك ومعدالت : یقصد بترشید االستھالك ھو
  .12متزایدة، وجعلھا متماشیة مع قدرات المجتمع وموارده الكلیة

 ممارسات العائلة المسلمة لترشید االستھالك: الفرع الثاني

 االستھالك ضوابط: أوال

 المقاصد الشرعیة یحقق أن البد میةاإلسال الشریعة في إن االستثمار
 یجب ولتحقیق ھذه المقاصد وتحسینیة، وحاجیة ضروریة إلى تنقسم التي

 یھدم الذي االستثمار عن الغرض، بعیدا ھذا تلبي التي األنشطة بكل االھتمام
 بما الضروریة الحاجات اإلسالمیة حددت الشریعة وقد اإلنساني، الفكر

 األنظمة مخالفة اإلسالمیة، والقیم واألخالقیة ةالتعالیم الدینی مع یتماشى
تلك  أكانت سواء اإلنسانیة، الحاجات تحقیق ترى التي االقتصادیة المعاصرة

 علم أن على استنادا وھمیة، أم حقیقیة مشروعة، غیر أم مشروعة الحاجات
 القدرة توفرت إال إذا بالحاجة یقید وال بالقیم لھ دخل ال محاید علم االقتصاد

 الشریعة تكتف ولم نظر االقتصاد الرأسمالي، في الحاجة تلك تشبع التي لمالیةا
 وإحسان المال على المحافظة على فقط، بل حرصت الحاجة بتحدید اإلسالمیة

وكثرة السؤال،  وقال، قیل : ثالثا لكم كره هللا إن : " رسول استغاللھ قال
 .13 )593، مسلم 2277البخاري " (وإضاعة المال

 لنا یحدد أن اإلسالمي یمكن التوزیع نظام یقره الذي الكفایة مفھوم ولعل
 تحقیق آلخر ویمكن عصر یختلف من وھذا االستھالك في والترشید االعتدال

 :اآلتي المنھج األولویات وفق سلم استخدام خالل من ذلك

أن آفاق المستھلك المْسلِم تتَّسع لتشمل جمیع الطیِّبات، وال یُستثنى إال  - 1
الخبائث المذكورة في القرآن الكریم، وما یقاس علیھا، مع مالحظة أن عدد 

ا مة قلیل جّدً   .السلع االستھالكیة المحرَّ
  .وجود حد أقصى للكمیة التي یطلبھا المستھلك المْسلم من أیة سلعة - 2
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تعتمد منفعة المستھلك المسلم على تحقیق منافع اآلخرین، فال یَنطوي  - 3
  .على األنانیة سلوكھ االستھالكي

ومعنى ذلك أن المستھلك المسلم إلى جانب قْید الدْخل الذي یواجھ 
یني الذي یحرم الخبائث واإلسراف؛  المستھلك غیر المْسلم، یواجھ القید الدِّ
كذلك یَدخل عامل مؤثِّر في خط اإلنفاق في اإلسالم، ھو اإلنفاق في سبیل هللا 

  .14الغیر، لوجھ هللا  تعالى اإلنفاق من المال الخاص على: تعالى أي
 المحتاجین، قال أقربائھ، ثم ثم أھلھ، ثم أوالً، نفسھ حاجات بسد المسلم یبدأ - 1

 فإن فألھلك، فضل شيء فإن علیھا، فتصدق بنفسك ابدأ" : هللا رسول
 فھكذا شيء، قرابتك ذي عن فإن فضل قرابتك، فلذي شيء أھلك عن فضل

، 7/304النسائي (" شمالك وعن نك،یمی یدیك، وعن بین :یقول وھكذا،
  .)4/178البیھقي 

 تحسیناتھ، ثم ثم حاجیاتھ، أوالً، ضروریاتھ بتلبیة المسلم المستھلك قومی - 2
 الجویني، لھا تعرض حیث علماء األصول، عند المصالح رتب ھي وھذه

 المالكي، والشاطبي وثالثتھم شافعیة، السالم،  عبد بن والعز والغزالي، 
 .نخلدو وابن

كالموت  عادة یطاق ال ضرر فواتھ على یترتب ما :فالضروري
 والمراكب الجالبة والمناكح والمساكن والمشارب كالمآكل» الشدید والمرض
  .15لألقوات

فالمسلم مطاَلب باالبتعاد عن كل مظاھر الفساد واإلفساد، ومْدُعوٌّ إلى 
ھد  اإلیمان والتقوى، والورع والخشوع، والعمل الصالح والجھاد، والزُّ

ضا؛ لذا فموقف المسلم االستھالكي یتحدد بمتغیرات عدَّة، منھا   :والقناعة والرِّ

  .اإلسراف واإلفراط - 1

یَا بَنِي آَدَم ُخُذوا ِزینَتَُكْم : التقتیر والحرمان؛ وذلك اھتداء بقولھ سبحانھ -  2
: األعراف[ ھُ َال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا ۚ إِنَّ 

31.[  
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فاستھالك المسلم یخضع لقیم تربویة وأخالقیة وصحیة واجتماعیة 
 واقتصادیة، وھي مبادئ شاملة وال تترك لھ الحریة في اختیار نمط سلوكھ

لَْم َوالَِّذیَن إَِذا أَْنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا وَ : االستھالكي، ویتضح ذلك من قولھ تعالى
  ].67: الفرقان[ یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن َذلَِك قََواًما

: واإلسالم یحض على عدم الشح أو البخل أو التقتیر، یقول سبحانھ
 َوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوَال تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما

ذا أطاع المسلم ربَّھ واتَّبع تعالیمھ، فإنھ یثاب ، وإ]29: اإلسراء[ َمْحُسوًرا
  .على ذلك

وإذا كان المستھلك في االقتصاد الوضعي ال یَنظر إال لمصلحتھ 
الذاتیة، فإن المستھلك ینظر إلى منفعة غیره من خالل إنفاقھ؛ ذلك أنَّ عالقة 

ال " :المسلم بأخیھ المسلم إنما ھي عالقة مَحبَّة، یقول علیھ الصالة والسالم
  .16"یؤمن أحُدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

  :توجیھات أسریة في االستھالك: ثانیا

  :إنَّ أھم ما ینبغي توجیھھ من نصائح اقتصادیة لألسرة المسلمة، ما یلي

إن أخطر ما یمّر على األسرة ما یُعرف : الحذر من حّمى الشراء والتسوق - 1
ھالك المظھري والمبالغة في بُحّمى الشراء والتسوق واالستجابة لالست

األزیاء والموضات واالنسیاق وراء الدعایات واإلعالنات الخادعة، دون 
لــذا، ینبغي تجنّب الشراء . تحكیم دقیق للعقل وتقدیر للعواقب والنتائج

  .العاطفي، من خالل وضع خطة لألشیاء المطلوبة قبل القیام بعملیة التسوق

ین العدید من األعمال التي تحتاج إلى فكثیراً ما یكون لدى أحد الزوج
إنجاز في وقت محدد، أو یحتاج إلى القیام بعمل لم یسبق لھ القیام بھ فیما 

  .مضى

في ھذه الحاالت وغیرھا یكون التخطیط ھو الحل إذ تحّدد الخطوات 
للوصول إلى ھدف معین ویحّدد الوقت المطلوب النجاز ھذه  إتباعھاالواجب 
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یمكن تصّور العقبات التي قد تصادف الزوجین  الخطوات، وعن طریقھ
  .والھدف الذي یریدان الوصول إلیھ

إن الزوجة الرشیدة ھي التي تلعب دوراً فریداً في : میزانیة رشیدة لألسرة - 2
إسعاد زوجھا وذلك بإدارتھا الحكیمة لشؤون المنزل وتدبیر مصروفاتھ 

  .یع أفراد األسرةفالمنزل ھو المكان الذي یسعد فیھ جم. وصحة أفراده

ومن العوامل المساعدة على توفیر السعادة في األسرة الناحیة المادیة، 
من حیث تقدیر األسرة وتنظیم میزانیتھا بحیث تّوفر جمیع حاجات ومتطلبات 

  . األسرة للمحافظة على صحة األفراد وتأمین الملبس والمسكن المریح

الزوجین باقتصادیات األسرة  إن درایة: الوعي بأھمیة اقتصادیات األسرة - 3
ومواردھا البشریة والمالیة والتخطیط السلیم لإلنفاق یؤثر إیجابیاً بدوره 

ذلك ألن االقتصاد المنزلي ضروري لمواجھة . على االقتصاد الوطني
أعباء الحیاة، نتیجة زیادة أسعار السلع المختلفة والخدمات األمر الذي 

  .17یتطلب االنتفاع بالموارد المتاحة

  :السلوك المنھي عنھ في تربیة النشىء: ثالثا

: ضد القصد، واإلسراف في النفقة: بفتحتین :"السَّرف" :والتبذیر اإلسراف 
 .18التبذیر

 قلیالً  للھا طاعة غیر في أنفق ما فھو عنھ للھا نھى الذي السَّرفُ  وأما
 حرام في اإلنفاق ھو التبذیر، واإلسراف النفقةفي  واإلسراف كثیراً  أو كان
 تجاوز في المغاالة التبذیر .الحد على زاد إذا مباح، في اإلنفاق أو قل، ولو

  .والشھوات والمعاصي المحرمات على اإلنفاق في والتوسیع الحد،

 فیتوسع المبذر، إلیھا یؤول حالة یكون وربما التبذیر، من أشد: الترف
 التوسع دثح العیش، وقد وسعة النعمة وتبطره وشھواتھا، الدنیا مالذ في

وھذا  الدعوات، من وغیرھا النساء ومحافل الوالئم في األوقات، ھذه في الزائد
 للغني شاملة ومضاره التدبیر، وحسن العرف  للشرع مخالف عظیم، ضرر

 قیاما األموال للھا جعل فقد الشارع، بھ أمر لما فاإلسراف مخالف والفقیر،
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 بھا تجاوز أو وجھھا غیر في صرفھا فمن والمنافع، المصالح بھا تقوم للناس
 وصدھا، وھذا المصلحة عن صرفھا حیث قواما للھا جعلھ ما ضیع فقد حدھا
 في اإلسراف وإن أال ورفدھا، خلفھا للمنفق للھا یضمن لم النفقة من النوع

 الھمم ذوي عند مكرمة یبني وال الوافیة، العقول یستجیزه أھل ال النفقات
 .یشكر وإحسان معروف وال ذكر،ی موقع لھ یصیر وال العالیة،

  :حفاظ األسرة على البركة بترشیدھا لالستھالك:رابعا

 باستخدامھ حین أطاعھ وجل، عز Q الشكر یعني المسلم عند الترشید إن
 في وبركة للقلب للنفس وطھارة نماء ھذا وفي لھ، خلقت فیما طاقة كل

 لھ هللا یفتح سوء، كل من محفوظة أو تلك النعمة ھذه أن یحس فھو السلوك،
 سینمي هللا أن معتقدا كفایتھ، بھا یحقق التي ري ومسالك الخ الرزق أبواب بھا
َن َربُُّكْم لَئِن  :تعالى قال وجل عز هللا لوعد أعطاه استجابة ما لھ َوإِْذ تَأَذَّ

 الشكر وما دام ، )7: إبراھیم( َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ۖ َوَلئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدیدٌ 
 أو وتنمو النعمة تحفظ كأن أو معنى الزیادة حسا ھذه كانت سواء للزیادة وسیلة
 تسمى وعقیدتھ المسلم حساب في فإنھا  والزوال السوء والھالك عنھا یدفع

ألسنة  على النبویة،وجرت والسنة القرآن في كثیرا ذكرت البركة التي
  .زمان كل في الصالحین

 المسلم في عقیدة المعتمدة األسس من وھي الطاعة، ثمرة ھي فالبركة
 عن وابتعد فقط الحسابات اآللیة إلى نظر من یفھمھا ال وقد وتصوره،
 یتعامل التي اإلیمان لغة إدراك األرض عن قوانین وحجبتھ اإلیمانیة المشاعر

 یستجیب المسلم ألن وذلك والمسببات، استخدام األسباب في المؤمن بھا
بھا  یحس التي اإلیمانیة القاعدة وفق النتائج یضع لكنھ مھ العواملباستخدا

 .ذلك وراء

خیر،  في كل والكثرة واالتساع والسعادة والزیادة النماء: ھي فالبركة
 ببركة والمراد واإلمتاع بھ، الخیر وثبوت الزیادة البركة وأصل:النووي  یقول

 على ویقوي أذى من بتةوتسلم عاق التغذیة بھ یحصل ما أعلم وهللا الطعام
 .ذلك وغیر تعالى هللا طاعة
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 لھم وبارك في صاعھم لھم وبارك مكیالھم في لھم بارك اللھم":  قولھ وفي
  .19 )1368/مسلم ، 2023البخاري ،884 /2الموطأ( "مدھم في

  التربیة االقتصادیة على ترشید االستھالك: الفرع الثالث

طیة السمحة متسلسلة فیھم كان  الصحابة رضي هللا عنھم كانت الوس
، فقد أمرنا أن نقتدي بھم، فلما تولى أبو بكر رضي هللا عنھ بعد وفاتھ 

الخالفة أعطى نموذجا مثالیا لحیاة المسلم، فمن كان یرید أن یلحق بأولئك 
  .األخیار فلیلتزم السبیل

یة الحسنة، وكذا یجب تربیة الناشئ المسلم من نعومة أظافره على الترب
للحصول على الھدف المنشود من ترشید االستھالك الفردي للسلع والخدمات؛  
فقد رسم فقھاء اإلسالم المنھج السدید إلى منزل الرفاھیة في الحیاة الدنیا 

إّن الصبي ": والعافیة من عذاب اآلخرة، فیقول اإلمام الغزالي رضي هللا عنھ
ة نفیسة ساذجة خالیة عن كل نقش أمانة عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھر

َد  وصورة، وھو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما یُمال بھ إلیھ، فإن ُعوِّ
الخیر وِعْلمھ نشأ علیھ، سعد في الدنیا واآلخرة وشاركھ في ثوابھ أبوه وكل 
د الشر وأُْھِمل إھمال البھائم شقي وھلك وكان الوزر  معلم لھ ومؤدب، وإن ُعوِّ

  .20"لقائم علیھ والولي لھعلى رقبة ا

ومھما كان األب یصونھ عن نار الدنیا بأن یصونھ عن نار اآلخرة 
أولى، وصیانتھ بأن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن األخالق ویحفظھ من قرناء 

ما من مولود إالّ یولد " :السوء، وقد ورد في ذلك قول أبو ھریرة عن النبي 
  .21"انھ أو یمجسانھعلى الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصر

إّن ھذا االھتمام الدقیق كفیل بترشید االستھالك، حیث أن الصغیر أول 
لبنة في بناء المجتمع، فإذا قومناه استقامت العمارة كلھا، وال نجد مثل ھذا 
االھتمام للفرد في المجتمعات غیر اإلسالمیة؛  حیث أنھم في معظم األحیان 

ار الوالدین، فیتعلم ما شاء من المجتمع أن ینشأ في دور الحضانة بعیدا عن أنظ
یتعلم من اآلداب واألخالق، ومن شب على شيء شاب علیھ، ولھذا یجب على 

  .22اآلباء تربیة صغارھم في أول مراحل حیاتھم، وتعلیمھم مكارم األخالق
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  ترشید األسرة لالستھالك نماذج مختارة: الفرع الرابع

عنصر أساسي للحیاة، شاء هللا إن الماء  :ترشید استھالك المیاه - 1
َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء : تعالى أن یكون أصل الحیاة ومنشأھا، قال تعالى

َماِء : وقال عز وجل ،]30:األنبیاء[ َحيٍّ أَفََال یُْؤِمنُونَ  َویُنـزُل َعلَْیُكْم ِمَن السَّ
  ].11:األنفال[ َماًء لِیُطَھَِّرُكْم بِھِ 

ینبغي المحافظة على ھذه النعمة وعدم إھدارھا بدون فائدة، ومن ثم ف
  :وللمحافظة على الماء ینبغي مراعاة

  .قفل الصنابیر جیًدا بعد االنتھاء من استعمالھا -

إصالح أي تلف أو عطل مباشر حتى ال یتسبب في فقد كمیات كبیرة من  -
  .الماء

ومحاولة ملء  عدم التبذیر في استخدام الماء عند غسل الخضار والفواكھ، -
  .إناء الخضار وغسلھا بھ

  .االقتصاد قدر اإلمكان عند عملیات التنظیف الیومي أو األسبوعي -

  .تحذیر األطفال من اللعب في الماء -

إن اقتصادیات المنـزل بمجاالتھا المختلفة من میاه وتغذیة ومالبس وإدارة  -
ن صلحت منـزل ورعایة للطفولة تھتم باألسرة التي ھي نواة المجتمع، فإ

  .صلح المجتمع بأكملھ

  .خاصة أن الحیاة في المجتمع المدني الحدیث صارت أكثر تعقیًدا وتداخالَ  -
إن التقدم العلمي أدي إلى زیادة  :ترشید استھالك الكھرباء - 2    

األجھزة واألدوات الحدیثة المستخدمة في المنازل، وھذه األجھزة واألدوات 
حیحة فإنھا ستؤدي إلى أضرار وأخطار الحدیثة إذا استخدمت بطریقة غیر ص

  .تھدد سالمة األسرة

القواعد الصحیحة  بإتباعولذا، ینبغي أن یھتم جمیع أفراد األسرة 
  .للسالمة والتعلیمات الموجودة على األجھزة، لتوفیر األمان في المنـزل
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ولحمایة األسرة من زیادة المصاریف الناتجة من استھالك الكھرباء 
  :خطوات التالیةال إتباعینبغي 

  .الحرص على عدم ترك اإلضاءة لیًال، والتقلیل منھا -

  .عدم استخدام اإلضاءة في النھار -

  .تعوید األبناء على التجمع في غرفة المعیشة مجتمعین -

عدم تشغیل األجھزة الكھربائیة لمدة طویلة والحرص على اختصار الوقت  -
  .والنفقات

  .باألجھزة الكھربائیةالحرص على قراءة كتیب التعلیمات المرفق  -

  .االستعانة بقراءة التوصیات الصادرة من ھیئة المواصفات والمقاییس -

إن االرتفاع في سعر الكھرباء، القصد منھ ترشید المستھلك لھ، ودفعھ إلى  -
عدم اإلسراف في استخدام اإلضاءة واألجھزة الكھربائیة المتعددة 

  .والمنتشرة في المنازل

تكون أول من یحافظ على میزانیة األسرة وتحاول إن على ربة المنـزل أن  -
  .االقتصاد في النفقات

اھتم اإلنسان منذ القدم بحفظ األغذیة  :ترشید استھالك الغذاء - 3
وكان التجفیف ھو أول ما استخدم لحفظ الغذاء من الفساد، ویدل على ذلك 

شمس اآلثار القدیمة التي اكتشفت، فقد عمد اإلنسان لالستفادة من طاقة ال
وحركة الھواء الطبیعیة في تجفیف األغذیة، حیث تتوفر الخضر والفواكھ 
بكمیات كبیرة أثناء موسم إنتاجھا، مما یستوجب الحفاظ علیھا بطرق عدیدة، 

  .الستخدامھا في وقت ندرتھا

  :وللمحافظة على األغذیة وترشید االستھالك ینبغي مراعاة

  .ام وغذاء بنفسھقیام المستھلك بشراء ما یحتاج إلیھ من طع -

  .التخطیط لما یحتاج إلیھ المستھلك فعًال من األغذیة وعدم الشراء عشوائیًا -

  .مقارنة األسعار بین أكثر من محل أغذیة لالستفادة من فروقات السعر -
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عدم التسرع في اختیار األغذیة، بل إن التمھل في الفحص والمقارنة عادة  -
  .ما یوفر المال

  .موسمھا شراء األغذیة الطازجة في -

  .التأكد من تاریخ انتھاء الصالحیة لتالفي شراء أطعمة فاسدة -

إن عملیة الشراء لیست عملیة سھلة كما یظن بعض الناس، بل تحتاج إلى  -
  .تفكیر ودرایة عند اتخاذ قرار الشراء

وأول ما ینبغي مراعاتھ أثناء عملیة الشراء ھو عدم الشراء أكثر من 
  .لالزمة لتجنب التلف والفسادالحاجة وشراء كمیات الغذاء ا

مھما كان ما تنفقھ األسرة سواء كان  :ترشید استھالك المالبس - 4
جزًءا صغیًرا أو كبیًرا من دخلھا على الملبس فھو یتطلب تخطیطًا ومعرفة 
بالمالبس وممارسات الشراء إلنشاء دوالب مالبس مناسب لجمیع أعضاء 

ظ بدوالب مالبس مناسب ینبغي األسرة من خالل میزانیة محددة، ولالحتفا
  :مراعاة

  .تحدید احتیاج كل عضو من األسرة من المالبس طیلة العام -

  .تحدید االحتیاجات الالزمة من المالبس الجدیدة -

تقدیر تكلفة كل نوع من المالبس الجدیدة لكي تتناسب التكالیف مع دخل  -
  .األسرة

  .المالبس المسموح بھا مقارنة التكالیف التقدیریة للمالبس الجدیدة بمیزانیة -

  .االستفادة من مواسم التخفیضات، دون االنسیاق وراء أي تخفیضات -

  .االھتمام بخیاطة مالبس األسرة ذاتیًا لتوفیر مبالغ نقدیة لدخل األسرة -

  .حفظ المالبس بطریقة سلیمة، وغسلھا عند الضرورة -

سھم وینبغي أن تبدأ حمایة المستھلك في شراء الملبس بالمستھلكین أنف
فینبغي أن تتطور اتجاھاتھم وتنمو نحو معرفة المشتریات والرغبة في 
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مع أخذ الحذر من . الحصول على أحسن نوعیة مع أقل كمیة بنقودھم
  .العالمات التجاریة المقلدة واإلعالنات المضللة

إن عملیة تأثیث المنـزل من األمور المھمة  :ترشید استھالك األثاث - 5
ظًرا للمبالغ الضخمة التي تحتاجھا، ولكن ببعض الدراسة التي تواجھ األسرة ن

والحكمة یمكن لربة البیت أن تجعل من بیتھا نموذًجا لألناقة دون إرھاق 
  :وعند اختیار أثاث المنـزل ینبغي مراعاة.لمیزانیة األسرة

الشراء من محالت موثوق بھا، وعدم االستعجال في عملیة الشراء، إال بعد  -
  .األثاث المختارالتأكد من جودة 

  .عدم االنجذاب لضخامة المحالت ذات الدیكور الفخم واألثمان المرتفعة -

االقتصاد في شراء األثاث واختیار ما تحتاج إلیھ األسرة، وال داعي ألن  -
  .یكون المنـزل معرًضا للمفروشات

  .البساطة مع الذوق في تأثیث المنـزل واختیار األثاث -

  . الغرفة المراد تأثیثھااختیار األثاث المناسب لحجم  -

إن المنـزل ھو المكان الذي یأوي إلیھ األفراد بعد مجھود یوم كامل، فاألب  -
  .ذھب للعمل، واألبناء للمدارس واألم للعمل

ومن ثم فجمیع أفراد األسرة في حاجة إلى الجو المناسب والمكان 
توفیر المالئم والذي یمكن توفیره من خالل غرفة الجلوس أو المعیشة بشرط 

المقاعد المریحة واإلضاءة الكافیة والمناظر البدیعة وبعض الوسائل الترفیھیة 
  .23من أجل سعادة األسرة

  :الخاتمة

إن من سعت دیننا الحنیف أن اھتم بكل صغیرة وكبیرة لحیاة العبید، 
ومن اھتماماتھ أن جعل میزان لكل شيء فیما یخص استھالك  وإنفاق العباد 

والدنیوي والحیاة ككل، لدا حد من تصرفاتھم بأن شرع لھم في المجال الدیني 
حدود ال یتجاوزونھا وال یقصرون عنھا في البذل والعطاء والنفقة، لھذا فقد 
حظیت قضیة ترشید االستھالك اھتمام كبیر لما لھو من تنصیص على ذلك 
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من  الوحي الكریم، بحیث اھتم بھ كذلك كثیر من الخبراء واالقتصادیون في 
  .قتصاد عموما واالقتصاد اإلسالمي خصوصااال

حیث یبین المنھج االقتصادي اإلسالمي مواضع الحالل والحرام، 
لیسترشد الفرد في معرفة معالم السلوك االقتصادي الرشید، ویكون ذلك 
باختیار ما ھو مباح من سلع وخدمات، من منطلق حظر وتجنب إنتاج السلع 

سن تخصیص الموارد المتاحة إلنتاج الخبیثة والمضرة، باإلضافة إلى ح
األشیاء المباحة بحیث تؤدي إلى توفیر حیاة طیبة للمجتمع واألفراد، فاإلسالم 
یستھدف في اإلنتاج توفیر ما ھو ضروري ثم حاجي ثم تحسیني، وكما یدعو 
إلى االستغالل األمثل لمختلف الموارد لكي تعم الفائدة، وھذا یحصل باتّباع 

سول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والرجوع أیضا للنصوص قدوتنا الحسنة ر
  .الشرعیة التي تدعو بدورھا إلى التمتع بالطیبات واجتناب اإلسراف

ولكي یكون ھناك توزیع رشید للسلع االستھالكیة یستلزم األمر التحدید 
الكمي والنوعي، وكما یجب خلق الدافع االختیاري من داخل الفرد، من خالل 

یب والترھیب، باإلضافة إلى تحقیق العدالة في التوزیع لمختلف أسالیب الترغ
  .السلع والخدمات

   :الھوامش

                                                        
، 09زید بن محمد الرماني، الرؤیة اإلسالمیة لسلوك المستھلك، شبكة األلوكة، ص -1

 www.alukah.net ،18/11/2017-18:30. 
  .04زید بن محمد الرماني، مرجع نفسھ، ص -2
  95، ص8س، ج .دي، تاج العروس، دار الھدایة، دالزبی -3
  .2/895أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب ر ش د،  -4
  991، ص 2مجمع اللغة العربیة، القاموس الوسیط، دار الدعوة، القاھرة، باب الھاء، ج -5
، باب ه ل ك، 1رة، عالم الكتب، طأحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاص -6

  .3/2358ج
، 1عامر یوسف العتوم، التوازن الكلي في االقتصاد اإلسالمي، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط -7

  .137، ص2012
موفق محمد عبده، حمایة المستھلك في الفقھ االقتصادي اإلسالمي، دراسة مقارنة، مجدالوي،  -8

  .33م، ص2002/ ھـ1423، 1عمان، ط



    بلبیةمحمد  /د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             24

                                                                                                                                
سلیماني یمینة، ترشید االستھالك في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا، أطروحة مقدمة لنیل  -9

، قسم الشریعة، اإلسالمیةدرجة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة، كلیة العلوم 
  .20، ص2017/ ه1438نوقشت سنة

اإلسالمي، دار السالم، القاھرة،  منظور أحمد األزھري، ترشید االستھالك الفردي في االقتصاد -10
  .17م، ص2002/ ھـ1422، 1ط

ترشید سلوك المستھلك؛  نحو توجھ اجتماعي : عیسى نجیمي، خالد لیتیم، مداخلة بعنوان -11
بمستھلك واعي، في المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدعیم 

  .4التنمیة المستدامة، جامعة جیجل، ص إستراتیجیة
  .21، 20منظور أحمد األزھري، المرجع نفسھ،  -12
 الخیري والعمل اإلسالمیة الشؤون اإلسالم، دائرة االستھالك في القیسي، ترشید صكر كامل -13

 .39م ، ص2008 -ھـ 1429البحوث، دبي،  الطبعة األولى،  بدبي إدارة
 .20زید بن محمد الرماني، مرجع سابق، ص -14
 الخیري والعمل اإلسالمیة الشؤون اإلسالم، دائرة االستھالك في دالقیسي، ترشی صكر كامل -15

 . 40م ، ص2008 -ھـ 1429البحوث، دبي،  الطبعة األولى،  بدبي إدارة
 .23زید بن محمد الرماني، مرجع سابق، ص -16
شبكة األلوكة،  إرشادات،.. . وقفات.. . الرماني، فن إدارة میزانیة البیت نصائح زید بن محمد -17

 www.alukah.net ،18/11/2017 -17:00 ،  50ص
 .211، ص "س ر ف"محمد الرازي، مرجع سابق، مادة  -18
 .76القیسي، المرجع سابق، ص  صكر كامل -19
، ص 2أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، ج -20

20.  
  .94، ص2، جزء1358ح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، رقم صحی -21
منظور أحمد األزھري، ترشید االستھالك الفردي في االقتصاد اإلسالمي، دار السالم،  -22

 .، بتصرف218، صم2002/ ھـ1422، 1القاھرة، ط
إرشادات، مرجع سابق، . ..وقفات.. . زید بن محمد الرماني، فن إدارة میزانیة البیت  نصائح 23

 .12ص 



  تنظیم العالقة الزوجیة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون التونسي                                             
  

 

 25                                                                               الدولي التاسع الملتقى

  

  

والقانون  اإلسالمیةتنظیم العالقة الزوجیة بین الشریعة 
  -  مقاربة شرعیة قانونیة - التونسي

  

  سمیة بوتیرة  األستاذة                       

  تونس - جامعة الزیتونة                           
  

  :الملخص

تواجھ األسرة الیوم تحدیات جدیدة وتغیرات اجتماعیة واقتصادیة، 
ا كانت علیھ في القرون الماضیة وھذا تحت مظلة العولمة تختلف عن م

والمناداة بالمساواة بین الجنسین؛ نتج عن ھذه النھضة  اإلنسانوحقوق 
، التي كان لھا األثر الكبیر "اتفاقیة سیداو: "أھمھاالحقوقیة عدة اتفاقیات دولیة 

  .في تعدیل قوانین األسرة العربیة

لقوانین العربیة من المعارضة وعدم لم تسلم التعدیالت التي مست ا  
القبول من طرف بعض فئات المجتمع، لما یظھر على بعض المواد المعدلة 

وتصادم مع المصالح التي جاءت  اإلسالميمن تعارض مع أحكام الفقھ 
  . لحمایتھا من خالل مقاصدھا الكبرى اإلسالمیةالشریعة 

م حقوق وواجبات تنبني األسرة على عالقات بین أفرادھا، یربط بینھ
أساسھما المودة و الرحمة لتحقیق السكینة داخل األسرة، وھذا ما نظمتھ أحكام 
الشریعة وسنتھ نصوص قوانین األسرة العربیة قبل وبعد التعدیالت األخیرة،  

: من ذلك مجلة األحوال الشخصیة التونسیة التي عقدت لھ بابا تحت مسّمى
وفي إطار  1993، وفي سنة  "ھفیما یجب لكل من الزوجین على صاحب"

مشروع تعدیل قانون األسرة  رأى المشرع التونسي ما یتّسم بھ واجب طاعة 
الزوجة زوجھا بوصفھ رئیس العائلة من تمییز وعدم مساواة بین الزوجین، 

  .فقّرر تعویضھ بواجب متبادل لضمان حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف



  سمیة بوتیرة/ أ
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یفیة تنظیم الشریعة ھذه العالقات من ھنا یطرح إشكال یتمحور حول ك  
ھي التعدیالت التي طرأت  ، ومااإلسالمیةفي ضوء أصول ومقاصد الشریعة 

على مواد القانون الخاصة بالحقوق والواجبات الزوجیة في القانون التونسي، 
  وما مدى توافق أو تعارض ھذه المواد مع مقاصد الشریعة؟

  :تدرس تحت مبحثین اإلشكاالتكل ھذه   

  حقوق الزوجة بین مقاصد الشریعة وقانون األسرة التونسي: مبحث األولال

  حقوق الزوج بین مقاصد الشریعة وقانون األسرة التونسي: المبحث الثاني

  :مقدمة

لقد حظیت األسرة بعنایة كبیرة من طرف الدارسین والباحثین في 
نفسیا جمیع المجاالت، وانكبت الدراسات علیھا شرعا وقانونا واجتماعیا و

واقتصادیا وغیرھا من العلوم والتخصصات، ولكل فن اجتھاداتھ وُرؤاه التي 
تخدم المجتمع عن طریق األسرة، وكلّھا تلتقي عند ھدف وغایة عظیمة وھي 

  .إنشاء أسرة سویة صالحة فّعالة یصلح بھا المجتمع

من التشریعات السباقة التي أولت لألسرة  اإلسالمیةتعتبر الشریعة   
 إنشاءا وعنایة كبیرین حیث خّصتھا بقواعد أصولیة وأحكام تفصیلیة، اھتمام

وتنظیما، ابتداء بعالقة الزوجین فیما بینھما، ثم عالقة الزوجین مع باقي 
األسرة  أصولھا وفروعھا على حّد سواء، مقصدھا في ذلك تحقیق االستقرار 

رة أو التفكك، والطمأنینة والسكینة، ونأي كل ما من شأنھ إلحاق الضرر باألس
مبناھا وأساسھا جلب المصالح ودفع المفاسد في  اإلسالمیةذلك أن الشریعة 

  .  العاجل واآلجل

لم تقّل جھود التشریعات الوضعیة في االھتمام باألسرة وقضایاھا،   
باعتبارھا نواة المجتمع وقلبھ النابض، انطالقا من العالقة الشرعیة بین الرجل 

من عالقات اجتماعیة أخرى كاألبوة واألمومة والبنوة  والمرأة وما ینتج عنھا
  . واألخوة والمصاھرة
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كما تكفّل في منظومة القانون بتنظیم ھذه الروابط في كل مراحلھا 
قانون األسرة، جملة وتفصیال، بدءا بمفھوم الزواج وأھدافھ ثّم أركان وشروط 

ي تنتج عن الزواج سواء إنشاء العقد وكل ما یتعلّق بھ، انتقاال إلى العالقات الت
على مستوى الزوجین وما یتّصل بھما من حقوق وواجبات، أم على مستوى 
الروابط التي تنشأ عن الزواج، ثّم تنظیم أحكام انقضاء عالقة الزواج إن 
بموت أحد الزوجین أو بطالقھما وكل ما یترتب علیھ من أحكام من نفقة 

  .وحضانة ومواریث وغیرھا

یوم تطورا وتغییرا في كل مجاالت الحیاة بسبب یشھد المجتمع ال  
النھضة العلمیة والتكنولوجیا التي تكتسح العالم، أدى إلى حدوث قضایا جدیدة 
ونوازل تختلف عن ماضیھا في األسلوب والنمط والوسیلة، وتعتبر األسرة 
نسقا فرعیا من ھذه الوحدة المجتمعیة تخضع لما یخضع لھ المجتمع، إذ 

األسرة وأسالیب عیشھا بما یواكب العصر والتطور، وھذا یدفع تغیرت أھداف 
بإعادة النظر في األحكام الفقھیة التي تحكم األسرة والقوانین الوضعیة التي لم 

  . تعد تالئم واقع الیوم

شّرع هللا الزواج بین الرجل والمرأة تحت رایة المودة والمحبة   
ابط والمقاصد التي تحكم ھذه والتآلف لیسكن إلیھا وتسكن إلیھ، وبیّن الضو

العالقة المسّماة بالمیثاق الغلیظ نظرا لقدسیتھا وأھمیتھا، من أجل ذلك بنیت 
على إقرار حقوق لھ ولھا وفرض واجبات علیھ وعلیھا؛ وبما أن قانون أسرة 

فقد سار بنفس نھج الشریعة في  اإلسالميمعظم الدول العربیة مستمد من الفقھ 
  .تنظیم ھذه العالقة

غیر أن قوانین األسرة العربیة عاّمة ومجلة األحوال الشخصیة   
وتعدیالت جدیدة،  إصالحاتالتونسیة خاّصة عرفت في السنوات األخیرة 

بسبب تغیر أحوال المجتمع، وما ألزمت بھ نفسھا من تبني بنود بعض 
االتفاقیات الدولیة التي تدعو إلى المساواة بین الجنسین في الحقوق 

، والمناداة بحقوق "سیداو ضد التمییز بین الجنسین"، منھا اتفاقیة والواجبات
المرأة، ومّما كان من التعدیالت ما یخّص المھر وإلغاء تقییمھ لما في ذلك من 



  سمیة بوتیرة/ أ
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مع زوجھا إن كان لھا  اإلنفاقإذالل للزوجة، وكذا ألزم الزوجة بالمساھمة في 
ة الزوجة زوجھا مال، وما رآه المشرع التونسي ما یتّسم بھ واجب طاع

بوصفھ رئیس العائلة من تمییز وعدم مساواة بین الزوجین، فقّرر إلغاء 
و تعویضھ بواجب متبادل بین الزوجین لضمان حسن " الطاعة"صیاغة 

  . المعاشرة والمعاملة بالمعروف

من ھنا تطرح إشكاالت تتمحور حول كیفیة تنظیم الشریعة ھذه   
، وماھي التعدیالت اإلسالمیةریعة العالقات في ضوء أصول ومقاصد الش

التي طرأت على مواد القانون الخاصة بالحقوق والواجبات الزوجیة في 
  القانون التونسي؟ وما مدى توافق أو تعارض ھذه المواد مع مقاصد الشریعة؟   

لدراسة ھذا الموضوع واإلجابة عن ھذه اإلشكاالت المطروحة،   
  :خاتمةتوضع خطة البحث في مقدمة ومبحثین و

  مقدمة

  .حقوق الزوجة في ظّل مقاصد الشریعة والقانون التونسي: المبحث األول

  .حق الزوجة في المھر شرعا وقانونا: المطلب األول  

  .حق الزوجة في النفقة شرعا وقانونا: المطلب الثاني  

  .حقوق الزوج في ظل مقاصد الشریعة والقانون التونسي: المبحث الثاني

  .ق الطاعة شرعا وقانوناح: المطلب األول  

  .حق التأدیب شرعا وقانونا: المطلب الثاني  

  .خاتمة
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  حقوق الزوجة في ظّل مقاصد الشریعة والقانون التونسي : المبحث األول

یعتبر الزواج نظاما فطریا اجتماعیا ینشأ من جراء ارتباط الرجل 
جبات متبادلة، تربطھا حقوق ووا إنسانیةبالمرأة، لینتج عنھ منظومة عالقات 

لتحقیق المقاصد الشرعیة التي من أجلھا شرعت مؤسسة الزواج، وقد لّخص 
وجاءت شریعة اإلسالم ": الطّاھر بن عاشور مقاصد أحكام العائلة فقال

مھیمنة على شرائع الحق، فكانت األحكام التي شرعتھا للعائلة أعدل األحكام، 
في تشریع العائلة ھو إحكام وأوثقھا، وأجلّھا؛ وال جرم أن األصل األصیل 

آصرة النكاح ثّم إحكام آصرة القرابة، ثّم إحكام آصرة الصھر، ثّم كیفیة 
  .1"انحالل ما یقبل االنحالل من ھذه األواصر الثالث

كما نظّم القانون التونسي عالقة الزوجین فیما بینھما، حیث خّصص 
، وحرص "بھفیما یجب لكل من الزوجین على صاح: "لھا فصال تحت عنوان

من خالل مواد ھذا الفصل على أن یتحقّق استقرار األسرة التونسیة بصفة 
عاّمة والمرأة بصفة خاّصة، وفي ظّل التغیرات الثقافیة واالجتماعیة 
واالقتصادیة الحاصلة، حاول المشرع التونسي أن یواكب ھذه التغییرات 

  .  والت االجتماعیةتتماشى مع التح إصالحاتبقیامھ بعّدة تنقیحات قانونیة و

إّن ما تقّرر كحق للزوجة ھو في المقابل واجب على الزوج، وما كان 
حقا للزوج یعتبر واجبا على الزوجة، وفیما یلي نحاول دراسة أھّم الحقوق 
التي تتمتّع بھا الزوجة وما المقصد المحقق من وراء تشریعھا متمثلة في 

  .ت حولھماالمھر والنفقة، وأھّم اإلشكاالت التي أثیر

  حق الزوجة في المھر شرعا وقانونا: المطلب األول

، "الحق"لقد أطلق الفقھاء واألصولیون تعاریف كثیرة على : مقاصدیا
اختصاص مظھر ": وكلّھا تقصد نفس المسّمى، من بینھا وأھّمھا أّن الحق ھو

، وحق الزوجة ھو ما اختّصت أحكام الشریعة بھ 2"فیما یقصد لھ شرعا
ي إطار العالقة الزوجیة، وكل حق لھا ھو في المقابل واجب على الزوجة ف

  .الزوج، ینشأ منذ نشوء العقد
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إّن أھّم حق اسند للزوجة في إطار آصرة النكاح ھو المھر، أو ما   
یسّمى الصداق وھو نصیب من المال یقّدمھ الرجل للمرأة التي طلبھا للزواج، 

، ویعّرفھ اإلسالمیةیة الشریعةُ وھذا الحق تفردت وتمیّزت بمعانیھ المقاصد
العوض المالي الذي تستحقھ الزوجة على زوجھا بالعقد ": الفقھاء على أنّھ

    .3"علیھا، أو الدخول بھا ویسّمى الصداق، والفریضة واألجر، والعقر والنّحلة

اتّفق الفقھاء على أنّھ شرط من شروط الصحة، وأنّھ ال یجوز التواطؤ 
، وقولھ  )4: النساء( َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً : الىلقولھ تع ،4على تركھ

  .)25: النساء( فَاْنِكُحوھُنَّ بِإِْذِن أَْھلِِھنَّ َوآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ  :تعالى

إّن من یمن المرأة تیسیر خطبتھا وتیسیر ": ومن السنة قول النبي 
  .5"صداقھا

تنت كتب الفقھ ببیانھا وشرحھا وللمھر أحكام فقھیة مفّصلة، اع
  .وتوضیح االختالف فیھا بین المذاھب وأّدلتھم التفصیلیة، لیس ھذا مقام ذكرھا

یعتبر المھر تشریع رباني في دائرة الزواج، وھو من الواجبات 
األصلیة على الزوج، یمنحھ لزوجتھ كحّق أصیل ال تجاوز فیھ وال اجتھاد في 

فَإِن : ما كان عن طیب نفس منھا لقولھ تعالى مشروعیتھ، أو التنازل عنھ إالّ 
ِریئاً  ْنھُ نَْفساً فَُكلُوهُ َھِنیئاً مَّ ، وھو یحمل  )4: النساء( ِطْبَن لَُكْم َعن َشْيٍء مِّ

معان وحكم معنویة أكثر منھا مادیة، ال كما یّدعي دعاة التقلید األعمى للغرب 
فاع بھا، غیر أنّھم غفلوا عن من أّن دفع المھر للزوجة ھو بمثابة شراء االنت

عوضا عن البضع كما یجري على  اإلسالمفلیس المھر في "مقاصده الجلیلة، 
ألسنة الفقھاء على معنى التقریب، إذ لو كان عوضا لروعي فیھ مقدار المنفعة 
المعّوض عنھا، ولوجب تجدد مقدار من المال كلّما تحقّق أن ّ المقدار المبذول 

ع الحاصلة للرجل في مّدة بقاء الزوجة في عصمتھ مثل قد استغرقتھ المناف
، ولو كان المھر عوضا عن االنتفاع بالمرأة ومقابل 6"عوض اإلجارة

األبضاع كما یزعم دعاة إلغاء المھر، لما ثبت للزوجة نصف المھر إذا طلقت 
  .   قبل الدخول بھا
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في إّن المھر ھو في مقابل أن تتجھز الزوجة بكامل زینتھا للدخول 
عالقة جدیدة لم تعشھا من قبل وال تشبھ حیاتھا مع من كانت تعیش معھم، إذ ال 
یخفى ما لھذه العالقة من رعایة واھتمام مادیین أكثر من غیرھا في جمیع 

  .النواحي الجسدیة والنفسیة، مّما یستلزم دفع المھر لھذا الغرض

اء قدیما ومن المقاصد الشرعیة  للمھر أیضا والتي لم تغفل عن الفقھ
لو لم ": ما جاء في بدائع الصنائع للكاساني من حكمة بالغة األھمیة حیث یقول

یجب المھر بنفس العقد ال یبالي الزوج عن إزالة ھذا الملك بأدنى خشونة 
تحدث بینھما، ألنّھ ال یشّق علیھ إزالتھ لما لم یخف لزوم المھر، فال تحصل 

ح النكاح ومقاصده ال تحصل إال المقاصد المطلوبة من النكاح؛ وألن مصال
بالموافقة وال تحصل الموافقة إال إذا كانت المرأة عزیزة مكرمة عند الزوج، 
وال عزة إال بانسداد طریق الوصول إلیھا إال بمال لھ خطر عنده؛ ألن ما 
ضاق طریق إصابتھ یعز في األعین فیعز بھ إمساكھ، وما تیسر طریق 

مساكھ، ومتى ھانت في أعین الزوج تلحقھا إصابتھ یھون في األعین فیھون إ
  .7"الوحشة فال تقع الموافقة وال تحصل مقاصد النكاح

اشترط المشرع التونسي لصحة : حق المھر في القانون التونسي
من مجلة األحوال  02، فقرة 03 الزواج أن یسّمى للزوجة مھر، نّص الفصل

ل الثقة وتسمیة مھر ویشترط لصّحة الزواج إشھاد شاھدین من أھ": الشخصیة
  ."للزوجة

المھر في القانون التونسي ھو المال المحمول على الزوج لفائدة 
عقد الزواج أو الدخول والبناء بھا بناء حقیقیا، وقد اشترط  إبرامزوجتھ عند 

المشرع أن یكون مباحا وقابال للتقویم بالمال فال یصّح أن یكون المھر زھرة 
  .8اة مثالأو الفوز في مبارزة أو مبار

المصدر المادي لھذا الشرط، وقد اختلفت  اإلسالميویعتبر الفقھ 
اآلراء في شأن المھر فھناك من یعتبره عربون محبة ومودة وھذا یخلط بین 

بكونھ مبلغا مالیا یمّكن الزوجة من حمایة  إلیھالھدیة والمھر، وھناك من ینظر 
  .9نفسھا في صورة طالقھا
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المؤرخ في  1993لسنة  74بالقانون عدد  الذي نقّح 12جاء بالفصل 
كّل ما كان مباحا ومقّوما بمال تصلح تسمیتھ مھرا، وھو ": 1993جویلیة  12

    ".ملك للمرأة

القدیم الذي كان یركز على  12وھكذا نقّح المشرع التونسي الفصل 
، إذ رأى أنّھا قد )ویجب أال یكون تافھا، وال حّد ألكثره( القیمة المالیة للمھر

توحي بنظرة دونیة للمرأة كانت مكّرسة قدیما، كما عّزز بصیاغتھ الجدیدة 
حریة االتفاق بین الزوجین في خصوص طبیعة المھر وقیمتھ، ثّم  12للفصل 

، ألنّھ لم یر موجبا للتذكیر بأّن المرأة )تتصرف فیھ كیف شاءت: (حذف عبارة
وھو ما جاء في تتصرف بمھرھا حسب مشیئتھا مادام ذلك مضمونا بالقانون 

ال والیة للزوج على أموال زوجتھ ": ش الذي ینّص على.أ.م 24الفصل 
لیؤكد أن المھر ھو حق خالص ) وھو ملك للمرأة(، وترك عبارة "الخاّصة بھا

للزوجة ولیس لولیھا أو للزوج حتى ال یعتقد أن ما كان في ذمتھا المالیة ال 
  . یرجع لھ

را للمرأة كشرط صحة للزواج، من خالل إقرار المشرع التونسي مھ
وكحق من حقوقھا، نلمس عنایتھ الكبیرة بحقوق المرأة المالیة في العالقة 
الزوجیة، وحرصھ على ذمتھا المالیة بتنصیصھ على عدم مساس أیا كان من 
أھلھا أو زوجھا بھذا الحق المالي، وأن لھا مطلق الحریة في التصرف فیھ 

فإنّما یدّل على حرص المجلة في أھدافھا  كیف شاءت؛ وھذا إن دّل على شيء
  .على إقرار الحقوق والواجبات لصالح الزوجین واألسرة لضمان االستقرار

بعد ھذه الدراسة حول بیان مقاصد تشریع حق المھر للمرأة : مقارنة
، وإقراره وتنظیمھ في مجلة األحوال اإلسالمیةفي الزواج في الشریعة 

لمشرع التونسي تأثر في مسألة المھر بأحكام الشخصیة، یتّضح لدینا أّن ا
لفظا ومعنى، إذ المھر ھو مصطلح فقھي محض، وھذا  اإلسالمیةالشریعة 

راجع إلى أن واضعي مجلة األحوال الشخصیة التونسیة جعلوا أحكام الفقھ 
أحد مصادرھا، ورغم التنقیحات التي مرت بھا المجلة إالّ أنھ لم یتم المساس 

  .الزواج وحق من حقوق المرأة المالیةبالمھر كشرط في 
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  حق الزوجة في النفقة: المطلب الثاني

نفقة الزوجة ھي تخصیص الزوج نصیب من أموالھ إلنفاقھ : مقاصدیا
على زوجتھ من مأكل وملبس وسكنى وما تحتاجھ في حیاتھا الیومیة، وھي 

ى اإلدرار على الشيء بما بھ بقاؤه من طعام وكسو": في اصطالح الفقھاء
تجب للزوجة على : وسكنى، وقد خّصھا عرف الفقھاء باسم الطعام، فقالوا

، وھي واجبة 10"زوجھا النفقة والكسوة والسكنى، والعطف یقتضي المغایرة
على الزوج باّتفاق الفقھاء لما جاء من األدلة الكثیرة من الكتاب والسنة یوصي 

ِلیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن : تعالىفیھا هللا األزواج بإتیان نسائھم نفقاتھن، قال هللا 
ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاھَا  ُ َال یَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ َسَعتِِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق ِممَّ

ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا : واألمر ھنا للوجوب، وقولھ تعالى، )7: الطالق( َسیَْجَعُل هللاَّ
 ُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً فَآتُوھ )وغیرھما من اآلیات، ومن السنة  )24: النساء ،

ما حّق المرأة على الزوج؟ : فقال ما روي أّن رجال جاء إلى رسول هللا 
أن تطعمھا إذا طعمت، وتكسوھا إذا اكتسیت، أو اكتسبت، وال ": فقال 

  .11"تضرب الوجھ، وال تقبح، وال تھجر إال في البیت

ابر بن عبد هللا في حدیث طویل عن حجة الوداع، وفیھ قول عن ج   
فاتقوا هللا في النساء، فإنّكم أخذتموھن بأمان هللا، واستحللتم فروجھن ": النبي

بكلمة هللا، ولكم علیھن أن ال یوطئن فرشكم أحداً تكرھونھ، فإن فعلن ذلك 
   12".فاضربوھن ضرباً غیر مبرح، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف

ولقد شرعت النفقة للزوجة على زوجھا لمقاصد حقیقیة تعود بالنفع   
على الجنسین وعلى األسرة والمجتمع، و حیث تتحقق مقاصد الشرع ینتج 
عنھا توازن في النظام الكامل بین عالم المرأة وعالم الرجل، لیس كزوجین 

  .فقط، بل كعنصرین مكملین ومشتركین في الحقوق والواجبات

سسة الزواج أعطت الشریعة للزوجة حق النفقة من قبل زوجھا في مؤ  
لتنأى بنفسھا عن متاعب السعي والكّد وتتفرغ لواجباتھا األسریة في بیتھا، 
وذلك لما یتّصف بھ تكوینھا الجسماني والنفسي من ممیزات أنثویة خاّصة، إذ 

ل على نجدھا ھي المعطاءة في الجانب العاطفي و لھا القدرة والصبر والمیو
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االعتناء وتدبیر األمور األسریة داخل البیت من إدارة شؤونھ وتربیة األوالد 
على عكس الزوج، بینما فطرت على استقبال العطاء في الجانب المادي 
والمالي وحب التملك، سواء خارج إطار العالقة الزوجیة من طرف أبیھا أو 

اصد الزواج  التي بھا معیلھا، أم داخلھا من طرف زوجھا، وفي ھذا تحقیق لمق
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم  :تستقّر األسرة والمجتمع كما قال تعالى

أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم 
  .)21: الروم( یَتَفَكَُّرونَ 

ن مقاصد تشریع النفقة كحّق للزوجة وواجب على الزوج، تقسیم وم  
المھمات األسریة بینھما وتكلیف كل واحد بما ھو مجبول علیھ وخلق من 
أجلھ، فتكلیف الزوجة بالحمل والوالدة تغنیھا عن حمل ثقل مھّمة اإلنفاق 
كواجب، إالّ ما كان تطوعا منھا أو ضرورة مساعدة زوجھا في ھذا الواجب 

  .حالة عدم قدرتھ على كفایة أسرتھ، أو لظروف خاّصة بینھما في

إن إعفاء الزوجة من اإلنفاق باعتباره واجبا إلزامیا، لھو تكریم لھا 
وتشریف لمكانتھا، وھذه الحالة الغالبة والعاّمة في المجتمع، والحكم ال یشمل 

ھمة وقد یتبادالن الم": االستثناءات، وفي ھذا یقول سعید رمضان البوطي
ویتعاونان في الوظائف، ولكن على أن یكون ذلك استثناء جزئیاً من أصل 
كلي، وأن یكون ھذا األصل ھو السائد في نظام المجتمع وعالقة ما بین الرجل 

  .13"والمرأة

غیر أنّھ وفي ظّل التغیرات التي یعیشھا المجتمع بین فترة وأخرى، 
یب عنھا وتؤسس لھا اجتھاد وفتاوى تج إلىتحدث قضایا معاصرة تحتاج 

مقاصدیا، من ذلك مسألة نفقة الزوجة العاملة، التي تخرج من بیتھا للعمل 
وكسب راتب شھري، ومن جملة الفتاوى في ھذه المسألة من مجیز لمشاركة 

، ومن مانع بحجة استقاللیة ذمتھا، البّد من الوصول اإلنفاقالعاملة زوجھا 
  . ألسريإلى حكم شامل یحقق العدل واالستقرار ا
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جاء الحدیث عن النفقة في الكتاب الرابع من  :في القانون التونسي
الزوجیة : مجلة األحوال الشخصیة التونسیة، ونّصت على أسبابھا الثالثة

  .37والقرابة واإللزام في الفصل 

النفقة التي تھّمنا ھنا ھي التي سببھا العالقة الزوجیة، وبالتحدید نفقة 
 42إلى  38ما جاء التّنصیص عنھ في الفصول من الزوج على زوجتھ، وھو 

  .ش.أ.من م

كّرس الفصل المذكور مبدأ بشأن وجوب إنفاق الزوج على زوجتھ، "
بینما أرسى القضاء األسس المرجعیة لضمان حسن تطبیق ھذا الفصل، وذلك 

  :من خالل جملة من المبادئ الواردة ضمن فقھ القضاء التي نسوق منھا

 .لدخول الفعلي فحسب موجبا لنفقة الزوجةمبدأ عدم اعتبار ا ·

مبدأ عدم إعفاء الزوج من اإلنفاق على زوجتھ حتى لو كان لھا مال أو  ·
 .راتب شھري

  .14"مبدأ عدم استحقاق الزوجة للنفقة عند ثبوت إخاللھا بواجباتھا الزوجیة ·

بھذه المبادئ القضائیة والفصول التشریعیة المتضمنة لوجوبیة النفقة 
یقّر القانون التونسي في سلسلة الحقوق والواجبات، حق اإلنفاق  على الزوج،

على الزوجة، والتشدید على إلزامیة وجوب ذلك على الزوج، متأثرا بأحكام 
، كما ال یعذر الزوج قانونیا عن أداء النفقة في حالة اإلسالمیةالشریعة 

ت العالقة اإلعسار أو الغیاب، وال تسقط النفقة في أي حال من األحوال مادام
الزوجیة قائمة إالّ إذا أخّلت الزوجة بواجباتھا الزوجیة، وھذا یدخل في إطار 
األھداف الجزئیة التي تسعى إلیھا مجلة األحوال الشخصیة، من ضمان 
الحقوق وإقرار الواجبات، وھدفھا العام من تحقیق االستقرار في األسرة 

  .في المجتمع إیجاباالتونسیة الذي یؤثر 

وتعتبر من المسائل  -كما تثار فقھیا-ھ تثار الیوم مسألة قانونیةغیر أنّ 
المستجدة على المجتمع وفي غایة األھمیة تخّص إلزامیة مساھمة الزوجة التي 
لھا مال في النفقة، وتدخل بھذا الوصف الزوجة العاملة، خاّصة وأّن المرأة 

  . الیوم تتقلّد مناصب شغل ھاّمة في المجتمع
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ع التونسي عن ھذه المسألة وعالجھا من خالل مشروع لم یغفل المشر
، في مجال التعاون في تسییر األسرة و األبناء، حیث أقّر الفصل 1993تعدیل 

مبدأ مشاركة الزوجة في قیادة األسرة بصورة صریحة وكاملة،  ،ش.أ.م 23
وجعلت مساھمة الّزوجة العاملة أو التي تملك ماال في اإلنفاق واجبا محموال 

وعلى الزوجة أن تساھم في ": ھا حسب الفقرة األخیرة التي تنّص على أنّ علی
  ."اإلنفاق على األسرة إن كان لھا مال

إّن مقصود المشرع التونسي من ھذا اإللزام، حتى تتحقق مساعدة 
الزوجة مع زوجھا في تسییر بیتھما، ومشاركتھا في القیام بمصاریف األسرة 

رستھا لعمل أو من مصادر أخرى كإرث أو في حالة امتالكھا ماال من مما
ھدیة، فمن غیر العدل أن تثقل النفقات كاھل الزوج ویتحملھا بنفسھ خاّصة إذا 
كان من محدودي الدخل، وزوجتھ تحتفظ بمالھا؛ غیر أنّھ ھناك من فقھاء 

الحظ المحامي مختار "القانون من اعترض على ھذه اإللزامیة، حیث 
الجماعي أّن المشرع رغم أنّھ ألزم الزوجة إلزاما أدبیا بأن تساعد زوجھا في 

إالّ أّن الصیغة التي جاء بھا النص القانوني اختیاریة ال  ...اإلنفاق على األسرة
أوال أن یكون : واعتبر أن إلزام الزوجة باإلنفاق رھین شرطین..إلزامیة

   .15"ة، وثانیا أن یكون لھا مال من قبیل المرتببطریقة إرادیة واختیاری

، إیناس قرفال اإلنفاقومن المنتقدین إللزامیة مساھمة الزوجة في 
أشارت إلى أن اإلشكال ال یكمن في رفض المرأة "، حیث 16الحمامي

المشاركة في المصروف ألنھا تقوم بھذه العملیة تطوعا لقناعتھا أن الزواج 
جھا خاصة وأن متطلبات الحیاة باتت تفوق مشاركة وعلیھا مساعدة زو

لكن اإلشكال یظھر في انتھازیة الزوج واستغاللھ ھذا ..استطاعة الكثیرین
  .17"األمر لصالحھ فأصبح في كثیر من األوضاع متواكال على الزوجة

  : مقارنة

والقانون التونسي في مقاصد وغایات تشریع  اإلسالميیتوافق الفقھ 
بتا للزوجة في جمیع الحاالت، فالحفاظ على الحقوق النفقة وجعلھا حقّا ثا

وإقرار الواجبات یضمن حسن سیر األسرة مالیا، وبالتالي تحقیق األمن 
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األسري المنشود، غیر أن ھناك اختالف بین التشریعین في الفروع التي تنتج 
ھي من المسائل  اإلسالميعن كل منھما، فمسألة نفقة المرأة العاملة في الفقھ 

اصرة التي تعیشھا األسر الیوم، وتتجاذب فیھا الفتاوى وتختلف كل حسب المع
تعلیالتھ وأدلتھ ونظرتھ االجتھادیة، في حین تعیش األسر نتیجة خروج 
الزوجة للعمل معتركا بین استقاللیة ذمة المرأة الذي یعتبر مبدأ متّفقا علیھ من 

ھ لبعض واجباتھا الفقھاء، وبین تضرر الزوج واألسرة من جراء إھمال زوجت
الزوجیة نتیجة خروجھا، مّما یحتّم على الفقھاء التوصل إلى فتوى أو اجتھاد 

  .یختزل عن األسرة ھذه المشاكل التي تخرجھا من مقصد الزواج عاّمة

وكذا على فقھاء القانون إعادة النظر في مسألة إلزامیة مساھمة المرأة 
رة من مشاكل جّمة أضّر بالمرأة ، لما جّره ھذا القانون على األساإلنفاقفي 
  . مّما نفع أكثر

حقوق الزوج على زوجتھ في ظل مقاصد الشریعة والقانون : المبحث الثاني
  التونسي

تقوم الحیاة الزوجیة بین الزوجین على تبادل الواجبات والخدمات 
بینھما، فما كان واجب على الرجل ھو حق للمرأة وما كان واجبا على المرأة 

رجل، حتى تسیر عجلة الحیاة الزوجیة في أمان واستقرار، وتتعّدد ھو حق لل
ھي مقّررة لھا، فیما  حقوق الزوج مثلما تتعّدد حقوق الزوجة، وتتمایز عن ما

تمایز وتغایر بینھما، وذلك الختالفھما من عّدة اعتبارات كالجنس  إلىیحتاج 
  .والفطرة التي جبل بھا كّل واحد منھما كرجل وامرأة

ا یلي نذكر بعض حقوق الزوج الواجبة على زوجتھ ومقاصد وفیم  
تقریرھا، مسلّطین الضوء على ما یثار الیوم من جدل حولھا برفضھا تماما أو 

  .حق الطاعة، وحق التأدیب: باستبدالھا بحقوق أخرى؛ ومن ھذه المسائل

  حق الطاعة في ظل مقاصد الشریعة: المطلب األول

المرأة لزوجھا واجبة ضمن الضوابط اتّفق الفقھاء على أن طاعة   
َجاُل  :الشرعیة، وفیما ال معصیة فیھ a، ومن األدلة على ذلك قولھ تعالى الرِّ
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ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  قَوَّ
  ).34:النساء(

أّي النساء ": ھریرة قال قیل لرسول هللا ومن األحادیث، عن أبي   
خیر قال التي تسره إذا نظر وتطیعھ إذا أمر وال تخالفھ في نفسھا ومالھا بما 

  .18"یكره

غیر أّن ھذه الطاعة لیست على إطالقھا بل لھا حدود وضوابط، ومرّد   
وج ووالة  -مّمن تجب طاعتھم -ذلك أّن طاعة المخلوقین  كالوالدین والزَّ

إذ شرط في طاعة "فإّن وجوب طاعتھم مقیّد بأن ال یكون في معصیة،  األمر،
ال : "خیر العالمین أن یأمر بالمعروف، وھو معنى قولھ علیھ الصالة والسالم

  .19""طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

من ھنا نفھم أّن تكلیف الزوجة بطاعة زوجھا یكون في ما فیھ   
الستقرار على األسرة، أو أمر أرید بھ مصلحة حقیقیة تعود بالنفع والصالح وا

درأ مفسدة حقیقیة، كما أّن األمر ال یشمل ما كان من باب الخشونة أو اإلكراه 
ال ضرر وال ( من الزوج لزوجتھ بحّجة ممارسة حّق الطاعة، لقول النبي 

، وكذلك ال یعقل أن یأمر وینھى الزوج زوجتھ في أمور ال یفقھ فیھا )ضرار
ال، أو تتعّدى حدود معرفتھ وخبرتھ، إذ للزوجة في مقابل وال تخّص الرج

تعّسف الزوج في استعمال حقّھ في الطاعة حق رفع أمرھا للقاضي لینظر في 
  .دعواھا بالحق

لم یفھم دعاة حریة المرأة والمساواة بین الجنسین، حق الطاعة    
یة في الواجب على الزوجة، واعتبروه تقییدا وظلما لھا وأنھا مسلوبة الحر

والكرامة واإلرادة، وھذه المسألة من المسائل التي تعرضت للنقد الشدید من 
طرفھم، دون فھم واستیعاب، وكان ھذا من أھّم األسباب التي جعلت المشرع 

  .القانوني یعید النظر في مسألة الطاعة

إّن مسألة طاعة الزوجة لزوجھا، یجب أن تلحق بالزمان والمكان عند   
لواقع، فواقع المرأة واألسرة الیوم غیر واقعھا في زمن الرسالة إسقاطھا على ا

وما بعده، بالنظر إلى الجانب االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي نعیشھ، إذ 
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ال یعقل أن نتحدث الیوم عن نفس حاالت طاعة الزوج بنفس طریقة من 
كان لزاما  سبقونا، وھذا ما فتح المجال أمام الناقدین لھذه المسألة، ومن ھنا

على المجتھدین والمصلحین والمفكرین أن یعیدوا النظر في المسائل التي تثیر 
جدال في األسرة  والتي تخضع لعامل الزمان والمكان والواقع، من غیر 

ومقاصدھا الكبرى التي جاءت من أجل  اإلسالمیةالمساس بثوابت الشریعة 
ادلة بین الزوجین أم على تحقیقھا سواء على مستوى الحقوق والواجبات المتب

  .مستوى قضایا األسرة عموما أال وھي االستقرار والطمأنینة واألمن األسري

  في القانون التونسي: ثانیا

كّرست مجلة األحوال الشخصیة واجب طاعة الزوج المفروض على 
ش قبل تنقیحھ، .أ.م 23الزوجة تشریعیا بوصفھ رئیس العائلة صلب الفصل 

نصوص القانونیة القدیمة األخرى، حیث كان ینّص في فقرتھ وقد تدعم بعدید ال
وعلى الزوجة أن تراعي زوجھا و تطیعھ فیما یأمرھا في ھذه "الثانیة 
؛ ونظرا لما یتّسم بھ ذلك الواجب من تمییز، قّرر المشرع تغییر "الحقوق

صیاغة الفصل بما یجنّبھ الوقوع في التمییز بین الجنسین، وذلك تماشیا مع 
اتفاقیة سیداو التي وّقع علیھا، حیث ألغى واجب طاعة الزوجة لزوجھا،  بنود

تعویضھ بواجب متبادل لضمان حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف "و
، وذلك في إطار التنقیح الجدید للمجلة، 20"وتجنب إلحاق الضرر باآلخر

  .1993جویلیة  12المؤرخ في  1993سنة  74بموجب القانون عدد 

 12نالحظ أن ھذه النظرة  لم تتغیر كثیرا بعد تنقیح ویمكن أن "
امتناع "أن  2000جویلیة  11فقد جاء بقرار تعقیبي بتاریخ  1993جویلیة 

الزوجة على مساكنة الزوج من شأنھ أن یلحق ضرر بھذا األخیر ویعّد إخالل 
  .21""منھا بواجب حسن المعاشرة وموجب للطالق بناء على ثبوت النشوز

، حیث أّن ھذا 1993إشكاال بعد تنقیحھ بسنة  23 یطرح الفصل 
فیما : "الفصل یدخل ضمن الحقوق والواجبات بین الزوجین والموسوم ب

، و حرص المشرع من خاللھ على أن "یجب لكل من الزوجین على صاحبھ
یعّزز مبدأ المساواة بین الزوجین في الحقوق والواجبات، غیر أنّھ أبقى على 
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ج وھو ما یجعل فقھاء القانون یتساءلون عن فائدة إبقاء رئاسة العائلة للزو
وصف رئیس العائلة، وھذا ما طالبت بإلغائھ لجنة الحریات الفردیة والمساواة 
من خالل التقریر الذي حّررتھ وقّدمتھ لرئیس الجمھوریة للنظر فیھ كمشروع 

فھوم إلغاء م: تنقیح لبعض مواد المجلة والتي تحمل معنى التمییز، واقترحت
  .2322من الفصل  03رئاسة العائلة واالكتفاء بما ورد بالفقرة 

  : المقارنة

من خالل ما تّم عرضھ في ھذه الدراسة الموجزة عن واجب الطاعة 
، ومقارنتھ اإلسالمیةالمحمول على الزوجة وبیان المقصد منھ في الشریعة 

مبدأ  سالمیةاإلبالتشریع التونسي، نلمس تعارضا بینھما، حیث تقّر الشریعة 
الطاعة للزوج، وتضبطھ بما ال یخالف أحكامھا ومقاصدھا، بل نجد كتب الفقھ 
التي تدرس أحكام األسرة تتوسع في تقدیس ھذا المبدأ بذكر العقوبة في الدنیا 

  .على الناشز والوعید لھا في اآلخرة

بینما كان المشرع التونسي أكثر جرأة بإلغائھ حق الطاعة للزوج، 
بالتعاون والمشاركة بین الزوجین في تسییر و إدارة أسرتھما، وھذا  واستبدالھ

تعزیزا لمبدأ المساواة بین الجنسین في إطار ما وقّعت علیھ تونس في اتفاقیة 
  .القضاء على جمیع أنواع التمییز ضّد الجنسین

تجدر اإلشارة إلى أنّھ وإن كانت تظھر معارضة بین التشریعین فإنھا 
ط، أما على مستوى التطبیق فإذا رجعنا إلى أحكام القضاء، معارضة لفظیة فق

فإنّنا نجد أحكاما قضائیة تحكم للمرأة بوجوب طاعة زوجھا كقضیة المساكنة 
  . المذكورة آنفا

  حق التأدیب: المطلب الثاني

إن مجال الحدیث عن حق الرجل في تأدیب زوجتھ، : مقاصدیا /أوال
خروج : عّرفھ اْلحنفیّة بأنّھ"قھاء كما والنشوز عند الف، ھو الزوجة الناشز

: الّزوجة من بیت زوجھا بغیر حّق وعّرفھ المالكیّة والّشافعیّة والحنابلة بأنّھ
  .23"خروج الزوجة عن الطّاعة الواجبة للّزوج
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اتّفق الفقھاء على جواز تأدیب الزوج زوجتھ فیما یتعلّق بحقوقھ   
تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ  :ھ تعالىواتّفقوا على أنّھ غیر واجب لقول, الزوجیة َوالالَّ

فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ 
َ َكاَن َعلِیًّا َكِبیًرا ، فقد نّصت اآلیة على طرق )34: النساء( َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

ونّصت كذلك على أّن ھذه الطرق ال یتأنى بھا إلى تفاقم  التأدیب الثالثة،
، 24الخالف، بل تبدأ مع أول ظھور أماراتھ، فلذلك عبر بالخوف من النشوز

ویتمیز التأدیب بالتدرج التربوي حیث یبدأ بالوعظ ثم الھجر في المضجع  ثم 
  .الضرب

إّن إعطاء الزوج حق الضرب كوسیلة لتأدیب زوجتھ، أحدث التباسا   
كبیرا لدى المتكلمین باسم حقوق المرأة، ورفضا للفكرة بحجة أن الحیوان 
والصغیر ھو من یقع علیھ التأدیب بالضرب ، والمرأة إنّما ھي كائن مثلھا مثل 
الرجل تعامل معاملة البالغ العاقل؛ ومّرة أخرى لم یفقھ أنصار ھذا التوجھ 

من یقع، واإلجابة عن ھذه المسألة ولم یلّموا بمالبسات الحكم وأسبابھ وعلى 
التساؤالت ھي التي ستزیل اللّبس والغموض عنھا، وتتّضح صورة ومقاصد 

  .المسألة كاملة

إذا كانت الشریعة أعطت للزوج حق تأدیب زوجتھ الناشز : أّوال  
بالطرق المذكورة تدریجیا، فإّن للزوجة أیضا حق في تأدیب زوجھا الناشز 

د الضرر كاالمتناع عن النفقة علیھا أو الذي بخس حقوقھا وأضّر بھا أش
كضربھا بغیر وجھ حق ضربا معنّفا، حیث لھا أن ترفع أمرھا للقاضي لتأدیبھ 
وتعزیره تعزیرا قد یصل إلى أشد العقوبات، فكالھما لھ حق التأدیب في حالة 

  .ھذا التأدیب 25الضرر فقط فّرق بینھما في طرق تنفیذ

ا جعل في مرحلة أخیرة عند استنفاذ كل إّن التأدیب بالضرب إنّم: ثانیا  
الطرق الحواریة والعقالنیة بینھما، وقلّما یصل األمر إلى االستفحال إذا اتبعت 
المرحلتین السابقتین، فمرحلة الضرب إنّما ھي الحل األقصى واالحتیاطي 

ال ینتظر  اإلسالميوالمنھج ": الذي ال یبلغھ العقالء، وفي ھذا یقول سید قطب
النشوز بالفعل، وتعلن رایة العصیان؛ وتسقط مھابة القوامة؛ وتنقسم  حتى یقع
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المؤسسة إلى معسكرین، فالعالج حین ینتھي األمر إلى ھذا الوضع قلما 
وال بد من المبادرة في عالج مبادئ النشوز قبل استفحالھ، ألن مآلھ . یجدي

نة، وال إلى فساد في ھذه المنظمة الخطیرة، ال یستقر معھ سكن وال طمأنی
ومآلھ بعد ذلك إلى . تصلح معھ تربیة وال إعداد للناشئین في المحضن الخطیر

تصدع وانھیار ودمار للمؤسسة كلھا؛ وتشرد للناشئین فیھا ؛ أو تربیتھم بین 
   .26"عوامل ھدامة مفضیة إلى األمراض النفسیة والعصبیة والبدنیة

حقّھا خطاب إّن الزوجة التي نشزت عن زوجھا وُوّجھ في : ثالثا  
التأدیب بمراحلھ الثالث، لیس ألنّھا خرجت على طوع زوجھا وخالفت 
أوامره، وإن كانت الصورة تبدو كذلك، وإنّما التأدیب جعل لزوجة تتمرد عن 

تتمرد على منھج التعاون اإلنساني "قوانین وقیم وأخالق أسرتھا وحرمتھا، و
      .27"اصح والطاعة المتبادلةالذي البد منھ مع زوجھا والذي ال یستقیم مع التن

ھذه أھّم مقاصد آیة التأدیب كوسیلة لحل المشاكل التي تتمرد فیھا 
المرأة على نظام األسرة ومنھجھا السلیم، العتبارھا الطرف األھم في العالقة 
الزوجیة خاصة، والفرد القدوة في األسرة عاّمة، ولیس المقصود المشاكل 

في كل بیت والتي سرعان ما تحّل لترجع إلى الیومیة المعتادة والموجودة 
  .أصلھا بعد أن شّذت، لتستقیم حیاتھما وتستقرّ 

تعتبر ھذه الخالصة جمعا مختصرا ألھّم الحقوق والواجبات التي 
على الزوجین مراعیة مقاصدھا الكبرى، في حسن  اإلسالمیةقّررتھا الشریعة 

عن صالح المجتمع  سیر منظومة األسرة التي تعتبر الراعیة والمسؤولة
  .وأفراده

  :حق التأدیب في القانون التونسي: ثانیا

إّن مجال الحدیث عن حق تأدیب الزوج لزوجتھ ھو الزوجة الناشز، 
، غیر أنّھ لم یعرف القانون اإلسالمیةوھو عین ما نجده في أحكام الشریعة 

  .28التونسي صلب مجلة األحوال الشخصیة مفھوم المرأة الناشز

إلى اجتھاد المحكمة وما أصدره فقھ القضاء من قرارات،  بالرجوع"  
أن المرأة الناشز ھي " :یمكن أن نلتمس تعریفا واضحا لمفھوم النشوز وھو
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الزوجة التي غادرت محل الزوجیة بمحض إرادتھا وامتنعت عن القیام 
بواجباتھا الزوجیة، رغم تنبیھھا من قبل زوجھا إلى ضرورة العودة إلى محل 

ویبقى ". عن طریق التنبیھ الشفاھي أو عن طریق عدل تنفیذ الزوجیة
االستثناء الوحید ھو أن تثبت أن مغادرتھا لمحل الزوجیة، كانت نتیجة وجود 
ضرر حاصل لھا، أو أن بقاءھا في محل الزوجة یشكل خطرا على حیاتھا، 

ات مثل االعتداء علیھا بالعنف الشدید، أو تھدیدھا بالقتل، أو نتیجة اللتزام
  .29"ھامة أجبرتھا على مغادرة محل الزوجیة، وذلك بموافقة زوجھا

ومن خالل األحكام القضائیة الخاصة بالزوجة الناشز نالحظ أّن   
نفقة الزوجة واجبة "عقوبتھا ھو منع عنھا النفقة حتى تعدل عن نشوزھا، ألّن 

ة غیر على زوجھا ولو كانت تشتغل، إذ أّن متعلقھا یبقى قائما مادامت الزوج
  .30"ناشز، وال شيء یثبت إخاللھا بواجب الزوجیة

  : المقارنة

بمقارنة التشریعین نلمس فرقا واضحا وشاسعا بینھما، فالشریعة 
عالجت مسألة تأدیب الزوجة بشكل دقیق ومنظم تدریجیا بمراحل ثالث، وھو 
تنظیم قرآني إذ تكفل هللا سبحانھ وتعالى ببسط أحكامھ نظرا لخطورة عواقب 

الوعظ ثم : فكان العالج في ثالث مراحل .نشوز على األسرة، واستقرارھاال
  .الھجر ثم الضرب، كما تّم بیانھ من قبل

في  اإلسالمیةأّما النشوز في القانون التونسي فلم یقتد بأحكام الشریعة 
مسألة النشوز، بل قد أثیر جدل كبیر و عقیم حول الضرب المذكور في اآلیة 

وھذا كلھ . وحقوق المرأة، ودعاة المساواة اإلنسانق من طرف منظمات حقو
بسبب عدم فقھھم ھذه المسألة وجھلھم بمقاصدھا وأحكامھا التي تعود على 

  . األسرة باالستقرار

  خـاتمـة

، ویتوسع نسانیةتنشأ عن الرابطة الزوجیة مجموعة من األواصر اإل
لرابطة ھو األسرة نطاقھا في إطار العالقات االجتماعیة، وأول مولود لھذه ا
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المكونة من الزوج والزوجة، وتعتبر حجر األساس لكّل األواصر التي تنشأ 
في المجتمع من بنوة وأبوة وأخوة ونسب ومصاھرة، كل یقوم بدوره في إطار 
نیل الحقوق والقیام بالواجبات تحت مظلة المبادئ واألخالق والقیم، لیتحقق 

، وأحكام القانون اإلسالمیةلشریعة االستقرار األسري المنشود من أحكام ا
  .الوضعي

سعت مقاصد الشریعة وأحكام قوانین األسرة الوضعیة الى تنظیم    
عالقة الزوجین بتبادل الحقوق والواجبات، كل على حسب فطرتھ وطبیعتھ 
الجسمیة والنفسیة، وانطالقا من ھذا االختالف الجنسي تختلف واجبات 

  .الزوجةوحقوق الزوج، عن حقوق وواجبات 

  :ومن خالل ھذا البحث المتواضع توصلنا لمجموعة من النقاط نذكر منھا

ü  على أساس تحقیق االستقرار  اإلسالمیةنظمت أحكام األسرة في الشریعة
 .والطمأنینة لألسرة، وكلّھا منوطة بجلب المصالح ودرء المفاسد

ü صرة إن التطور المحتوم الذي تعیش في ظلّھ األسرة، أنتج لنا أسرة معا
تحتاج إلى اجتھاد فقھي أصولي مقاصدي لتنظیم ما تغیر منھا أو لم یعد لھ 

 .معنى، وبیان الواجبات والحقوق تحت ھذا التطور والعصرنة
ü  سعت تشریعات األسرة العربیة عامة، والمشرع التونسي خاصة، إلى سن

قوانین راعت فیھا مبادئ التعاون والمشاركة والود واالحترام بین 
 .، ونبذ وإلغاء كل ما من شأنھ المّس بكرامة الزوج أو الزوجةالزوجین

ü  التنقیحات المتتالیة لبعض مواد مجلة األحوال الشخصیة، لھي داللة
واضحة على حرص المشرع التونسي على مواكبة ما یستجّد من قضایا 
تھّم األسرة سواء على الصعید الداخلي أو على الصعید الدولي وحقوق 

 .اإلنسان
ü عرفة األحكام األصولیة والمقاصدیة لبعض حقوق الزوجة والتي إّن م

حق المھر وحق النفقة، ومقارنتھا بما جاء في : اخترنا منھا في ھذا البحث
القانون التونسي، ھو أمر ضروري إلزاحة اللبس واإلبھام الذي یقع فیھ 

 .الیوم دعاة الحریات الفردیة والمساواة وحقوق المرأة
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ü أدیب المحمول على الزوجة، ھو من مبادئ الشریعة واجب الطاعة والت
المنظمة لعالقة الزوجین، والمنوطة بمقاصد شرعیة تحمي  اإلسالمیة

األسرة والزوجة أكثر ما تخدم الزوج، ال كما یدعي فقھاء القانون من أن 
   .واجب الطاعة والتأدیب ھو إذالل للمرأة

   :الھوامش
                                                        

بیروت، دار  - الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة االسالمیة، دار الكتاب اللبناني -1
  .272، ص 2011القاھرة، سنة  -الكتاب المصري

ذكر ھذا التعریف القاضي أبو علي الحسین بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي، في  -2
الخولي أحمد : طریقة الخالف بین الشافعیة والحنفیة، منقول من كتاب :كتابھ المخطوط

القاھرة،  –ضعي، دار السالم محمود، نظریة الحق بین الفقھ اإلسالمي والقانون الو
  .38م، ص2003، 1ط

عبد الوھاب خالف، أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة على وفق مذھب  -3
أبي حنیفة وما علیھ العمل بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

  .74م، ص1990- ھـ1410
ھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرة، بدون أبو الولید بن رشد القرطبي، بدایة المجت -4

  .45، ص03م، ج 2004 -ھـ1425طبعة، 
فیھما عن عروة فأقول : ، وقال»األوسط«و » الصغیر«رواه أحمد، ورواه الطبراني في  -5

أن من أول شؤمھا أن یكثر صداقھا وفیھ أسامة بن زید بن أسلم، وھو ضعیف وقد 
، محمد بن ))2235(سنھ األلباني في صحیح الجامع وثق، وبقیة رجال أحمد ثقات، وح

وائِد، دار ابن حزم،  محمد الردواني المالكي، جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّ
  .120، ص02م، ج 1998 - ھـ  1418بیروت، الطبعة األولى، 

  .278الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ص  -6
ئع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة عالء الدین الكاساني، بدا -7

  .275، ص 02م، ج1986 -ھـ 1406الثانیة، 
الشخصیة، قراءة  األحوالفاطمة الزھراء بن محمود، سامیة دولة، التعلیق على مجلة  -8

  .77، ص 2015في فقھ القضاء، مجمع األطرش للكتاب، 
  .عصام العبیدي، المھر -9

  .175لعینین بدران، أحكام الزواج والطالق، ص بدران أبو ا -10
، المكتبة 2142سنن أبي داود كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجھا، رقم  -11

  .244، ص02بیروت، ج –العصریة،  صیدا
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، دار إحیاء 1218: رواه مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، حدیث -12

  .886، ص 02بیروت، ج –التراث العربي 
سعید رمضان البوطي، حقوق المرأة وعقدة التناقض بینھا وبین الشریعة اإلسالمیة،  -13

  .28من غیر طبعة وال سنة الطبع، ص 
  .197الشخصیة، ص األحوالفاطمة الزھراء، دولة بن محمود، التعلیق على مجلة  -14
ت ضحایا بالمئة من التونسیا 22: لمیاء الشریف، راتب الزوجة من أبرز األسباب -15

  .2015مارس  16موقع الصباح، في : العنف االقتصادي، مقال منشور في األنترنت
  .أخصائیة نفسیة تونسیة وباحثة في حقل الطفولة والمرأة واألسرة -16
  .لمیاء الشریف، المقال نفسھ -17
أبو عبد الرحمن أحمد النسائي، السنن الصغرى للنسائي، مكتب المطبوعات اإلسالمیة،  -18

  .68، ص06م، ج1986الطبعة الثانیة،  حلب،
علي بن محمد الكیا الھراسي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة   -19

  .410، ص04ھـ، ج 1405الثانیة، 
  .11، ص2016الكریدیف، المكاسب القانونیة للمرأة التونسیة، تونس  -20
مقال منشور في الموقع  العالقات الزوجیة،: من م ا ش 23التعلیق على الفصل  -21

  .الذخیرة: القانوني
جوان  01الجمھوریة التونسیة، تقریر لجنة الحریات الفردیة والمساواة، تونس، في  -22

2018.  
  .284، ص40الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج  -23
  .نور الدین أبو لحة، العالج الشرعي للخالفات الزوجیة، دار الكتاب الحدیث -24
ان البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع محمد سعید رمض -25

  .116الرباني، ص
: سید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، الطبعة الثانیة والثالثون، سنة النشر -26

  .654، ص 02م، ج 2003 - ھـ  1423
  .118- 117البوطي، المصدر نفسھ، ص  -27
نقطة قانونیة، : مقال منشور في موقع، "ھو مفھوم الزوجة الناشز في القانون ما" -28

  .2017نوفمبر  23: تونس، في
، مقال منشور في التونسیة "وھل یحّق لھا المطالبة بالنفقة؟... من ھي المرأة الناشز" -29

  .2015 – 10 -  22یوم 
فاطمة الزھراء بن محمود، سامیة دولة، التعلیق على مجلة األحوال الشخصیة،  -30

  .113ص
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  حقوق المرأة بین الفقھ اإلسالمي والقانون

                 "دراسة مقارنة" 

  

  عبد الوھاب بلھول األستاذ

  األغواطجامعة   
  

  : الملخص

المرأة نصف المجتمع، فھي األم والزوجة، والبنت، والمربیة 
والصانعة لألجیال، فلھا أھمیة خاصة في المجتمع، بید أنھا تعرضت في 

طویل لفترات قاسیة ومحطات صعبة أطاحت بھا بعیدا عن إنسانیتھا تاریخا ال
ومزقت كرامتھا وھونت من شأنھا، وكان ھذا قبل اإلسالم وبعده، ولكنھا لم 
ترق إلى ذروة اإلنسانیة الحقة ومقامات التكریم الصادق إال عندما جاء 

ده، والعھود التي بع اإلسالم، فشھدت المرأة نقلة نوعیة في عھد النبي 
فضرب اإلسالم المثل األعلى في المواءمة بین رعایة حق المرأة وتكریمھا، 
إلى جانب فتح المجاالت المناسبة المشروعة لإلفادة من جھدھا ونشاطھا في 
جوانب الحیاة حتى سجل سبقًا على جمیع الشرائع العالمیة، فلم یُقَِّصر اإلسالم 

في ھذه الحیاة لحمایة ضعفھا  بجنس المرأة اللطیف في منحھا كل ما تطمح لھ
ولطفھا، ففرض لھا حقوقا وأوجبھا لھا، تتجلى فیھا معاني اإلعزاز والتكریم 

من یُّشرع : وعلیھ یمكن طرح اإلشكاالت التالیة.في كل مسألة من أحكام النظام
حقوق المرأة وواجباتھا، الرجال أو النساء؟ وما ھي الحقوق التي تروم المرأة 

وھل ھناك حقوق أھملھا اإلسالم حتى تطالب بھا المرأة الحصول علیھا؟ 
والتفتت إلیھا القوانین الوضعیة؟ وما ھي عالقة حقوق المرأة في اإلسالم 

ھل فعال تعیش المرأة وبحقوقھا في القانون الوضعي أھي تكامل أم تصادم؟ 
ت ھذا ما ارتأیكما أقرت بذلك الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة العالمیة؟

أن أشارك بھ في ھذا الملتقى بھذه الورقة البحثیة لمعالجة ھذا الموضوع، 
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لتوضیح الرؤیا حول ھذا الموضوع، وتصحیح بعض المفاھیم غیر الصحیحة 
للمقاربة  األول خصصتھ المبحث: لدى المسلمین أنفسھم في المحاور التالیة

ني خصصتھ المبحث الثاالمفھومیة لحقوق المرأة في اإلسالم والقانون و
  .لحقوق المرأة في اإلسالم المبحث الثالث خصصتھ لحقوق المرأة في القانون

  : مقدمة

الحمد P رّب العالمین والصالة والسالم على سیِّدنا محّمد وعلى آلھ 
الطیبین الطاھرین، اقتضت حكمة هللا عز وجل لما خلق الكون أن یخلق فیھ 

نسان الذي جعلھ ذكرا وأنثى، من كل زوجین اثنین، فشملت حكمتھ خلق اإل
وخص كل واحد منھما بخصائص تتمیز عن اآلخر، حتى یكون بینھما 

النساء ھن شقائق الرجال وھن نصف األمة إن لم یكن أكثرھا التكامل، وعلیھ ف
في ھذا الزمان، لذلك كان البد من معالجة قضایا المرأة وحقوقھا لما لذلك من 

سد نساء أمة إالھلكت وكثر فیھا الفتن تأثیر كبیر على المجتمع، وما ف
والفوضى وما صلحت نساء أمة إال عمھا الخیر واألمن وستر الحال، قال هللا 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا : تعالى یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَُكم مِّ
، إنھ من األھمیة أن نقف ]01:النساء[ ا َونَِساءَزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیرً 

على و ضع ومكانة المرأة في اإلسالم والقانون الوضعي ونرى مقدار ما 
ویجدر اإلشارة  تتمتـع بـھ مـن حقوق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي

بنا إلى أنھ عندما نتحدث عن حقوق المرأة في ھذا العصر ال یعني بأي حال 
حوال أن المرأة المسلمة أو العربیة خاصة كانت ال تتمتع بأدنى من األ

الحقوق، بل المقصود ھو بیان أن اإلسالم كان لھ السبق في مراعاة وحفظ 
حقوق المرأة والذود عنھا وأنھا مثلھا مثل الرجل في الحقوق والواجبات، 

سابقة، وَرفع شأن المرأة إلى المكانة التي لم تحض بھا في مختلف الشرائع ال
وأنھ لم یمیّز بین الرجل والمرأة ال في الحقوق والواجبات، فسّوى وعدل 
بینھما كل في حدود طبیعتھ الوظیفیة التي یؤدیھا في حیاتھ، خالفا لما نراه 
الیوم من افتراءات تحرض المرأة على المسلمة على المطالبة بحقوقھا، وذلك 

ھا وقید حریتھا، لذا رأینا أن بإیھامھا أن اإلسالم ظلمھا وانتقصھا من حقوق
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نشارك بھذه الورقة البحثیة، التي سنوضح من خاللھا أن اإلسالم لم یظلم 
  .المرأة أو ینتقصھا من حقوقھا

  مقاربة مفھومیة لحقوق المرأة في اإلسالم والقانون  : المبحث األول

  فقھا وقانونا تعریف حقوق المرأة :المطلب األول

  ق فقھاتعریف الح: الفرع األول

الحق ھو نقیض الباطل، وھو واحد الحقوق،  :تعریف الحق لغة - أوال
أحققت األمر إحقاقا إذا : ، یقال1وھـو مـصدر حق الشيء، إذا وجب وثبت

  .2أحكمتھ وصححتھ، وحققت األمر وأحققتھ إذ كنت على یقین منھ

ھو الثابت الذي ال یسوغ إنكاره، : الحق في اللغة: قال الجرجاني
إن كلمة . 3الحـق أي الثابت حقیقة، ویستعمل في الصدق والصوابوالشيء 

  .4الحق في اللغة تدور على عدة معان أھمھا الثبوت والوجوب

لقد تعددت وتباینت تعریفات الفقھاء : تعریف الحق شرعا -ثانیا
القدامى والمحدثین للحق في االصطالح، وذلك بحسب استعمالھم للفظة الحق، 

لتعریف اللغوي، ومنھم من اعتمد على جھة االختصاص، فمنھم من یربطھ با
ومنھم من عرفھ باعتباره حقا مالیا، ومنھم من یطلقھا على المعنى العام 

  .الشامل، ومنھم یستعملھا مجازا

الموجود من كل وجھ الذي ال ریب في : "عرفھ عبد العزیز البخاري
  .5"وجوده

بمقتضى الشرع، من ما یثبت لإلنسان : "عرفھ الشیخ علي خفیف بأنھ
  .6"أجل صالحھ

الحق ھو اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة : "وعرفھ مصطفى الزرقا
  .7"أو تكلیفا

وھو تعریف جید؛ ألنھ یشمل أنواع الحقوق الدینیة كحق هللا على 
عباده من صالة وصیام ونحوھما، والحقوق المدنیة كحق التملك، والحقوق 
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، وللزوج على زوجتھ، والحقوق العامة األدبیة كحق الطاعة للوالد على ولده
كحق الدولة في والء الرعیة لھا، والحقوق المالیة كحق النفقة، وغیر المالیة 

  .8كحق الوالیة على النفس

اختلفت عبارات علماء القانون،  :تعریف الحق قانونا -الفرع الثاني
  :فمن تلك التعریفات للحقوق في تعریفھم

ق مصلحة تثبت إلنسان أو لشخص الح: "عرفھ القطب محمد بأنھ
طبیعي أو اعتباري، أو لجھة أخرى، والمصلحة ھي المنفعة، وال یعد الحق 

  .9"حقا إال إذا قرره الشرع والدین أو القانون والنظام والتشریع والعرف

مجموعة االمتیازات التي یتمتع بھا : "وھناك من یعرف الحقوق بأنھا
خرى السلطات العامة أو تلك التي األفراد والتي تضمنھا بصورة أو بأ

  .10"تستحق الضمان

رابطة قانونیة بمقتضاھا یخول القانون شخصا : "وعرفھ السامرائي
من األشخاص على سبیل االنفراد واالستئثار للتسلط على شيء، أو اقتضاء 

  .11"أداء معین من شخص آخر

ومن خالل البحث في موروثنا الفقھي عند القدامى ال نجد أنھم 
وإنما نجدھم استعملوا " حقوق اإلنسان"عملوا أو عرفوا مصطلح است

، "حقوق العباد"، "حقوق هللا"، "حقوق األَمة"، "حقوق اآلدمي" مصطلح
مجموعة القواعد ": وعلیھ فحقوق اإلنسان في المفھوم اإلسالمي ھي

والمطالب التي جاءت بھا النصوص الشرعیة، واجتھادات الصحابة، 
ألمة، لتنظیم عالقة الناس ببعضھم، على جھة الوجوب واجتھادات علماء ا

  .12"واإللزام

مجموعة من المعاییر والقواعد : "أما حقوق اإلنسان في القانون فھي
والمبادئ المنصوص علیھا عدد من اإلعالنات والمعاھدات الدولیة المتفق 

  .13"علیھا والتي تحدد وتحمي كرامة اإلنسان وتلتزم الدولة بحمیاتھا
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  : مصادر حقوق اإلنسان: ع الثالثالفر

تعتبر الشریعة اإلسالمیة مصدر الحقوق  :الشریعة اإلسالمیة - أوال
كلھا، وال یوجد حق مقرر لإلنسان، یخرج عن نصوصھا أو قواعدھا الكلیة، 

ِ ۖ یَقُصُّ اْلَحقَّ ۖ َوھَُو َخْیُر اْلفَاِصلِینَ : قال تعالى َّHِ َّإِِن اْلُحْكُم إِال ]57:اماألنع[  

بدأ االھتمام الغربي المعاصر بحقوق اإلنسان  :القانون الدولي -ثانیا
على مستوى التنظیر والممارسة، وصوال إلى تقنینھ في مواثیق وإعالنات 
عالمیة بعد الحرب العامیة الثانیة فأخذ بعدا عالمیا جدیدا، ومن ھذه المواثیق 

ن العالمي لحقوق اإلنسان م، واإلعال1945میثاق األمم المتحدة : واإلعالنات
  .، وغیرھا1948دیسمبر  10

التي صیغت فیھا مجموعة من  :الدساتیر والقوانین المحلیة -ثالثا
البنود المتعلقة بحقوق اإلنسان االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والفردیة 

  .والجماعیة

  مكانة المرأة في اإلسالم والقانون :المطلب الثاني

: نة المرأة والمساواة بینھا وبین الرجل في اإلسالممكا -الفرع األول
جاء الشریعة اإلسالمیة للحفاظ على مصالح العباد في العاجل واآلجل، ورفع 
الظلم عنھم وما لحق باإلنسان سواء رجل أو امرأة، فحفظ اإلسالم للمرأة 
حقوقھا وأرجع لھا مكانتھا التي خلقت من أجلھا، ونجد أن اإلسالم لم یفرق 

ن المرأة والرجل إال فیما یخالف طبیعتھا، فھناك قاعدة عامة ھي المساواة بی
وعلیھ بین الرجل والمرأة في الحقوق الواجبات إال ما استثني بنص صریح،

البد من معرفة مفھوم المساواة والعدل وماذا یقصد بھ أصحاب ھذه الدعوات 
  وما ھو المفھوم الصحیح لھما؟

یقال سواه، أي ماثلھ . ي المماثلة والمعادلةھ: لغة: تعریف المساواة/ 1
استوى الشیئان،  یتماثالن ویتعادالن ویقال وساوى بینھما جعلھما. وعادلھ

َحتَّٰى إَِذا َساَوٰى بَْیَن : وتساویا، تماثال وتعادال، وتشابھا، ومنھ قولھ تعالى
َدفَْینِ    .14أي سوى بینھما حین رفع السد بینھما] 96: الكھف[ الصَّ
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فقد ظھر اتجاھان متباینان في الفكر اإلنساني لتحدید مفھوم : طالحااص
 : المساواة، وھما

توسع في مفھومھا وأخذ بھا في كل مـكان وكـل مجال،  :االتجاه األول
فھي إزالة كل الفوارق الحواجز من أي مصدر كانت، وأن النـاس سواء ال 

 . اة المطلقةیفرق بینھم ال دین وال شرع وال جنس، وسمیت بالمساو

وھـو الذي أوجـب المماثـلة الكاملة بین األشیاء إال ما  :االتجـاه الثـاني
جاء الشرع بنفي التسـویة فـیـھ، وھو االتجاه الذي یتـوقـف عند الشرع باعتبار 

  .15أنھ صاحب الحق في التسویة والتفریق

وال ریب أن االتجاه األول فتح الباب على مصراعیھ، ألن المساواة 
ي مدلولھا تعني التشابھ والتساوي بین األشیاء والمخلوقات، فال یمكن تحقیق ف

المساواة العادلة، ألن المساواة بین المختلفین ظلم واضح ال یحقق العدل 
  .16واإلنصاف

المماثلة في األحكام الشرعیة بین اثنین : "المساواة اصطالحاویمكن تعریف 
  .17"أو أكثر

  : اتعریف العدل لغة واصطالح/ 2

العدل خالف الَجور، وھو القصد في األمور، وما قام في  :العدل لغة
: یقال. َعَدَل یَْعِدُل؛ فھو عادٌل من قوٍم ُعدوٍل وَعْدلٍ : النفوس أنھ مستقیم، ِمن

  .18وبسط الوالي َعْدلَھُ . َعَدَل علیھ في القضیة فھو عاِدلٌ 

 .19تأخذهالعدل ھو أْن تُعِطي من نفسك الواجب، و: العدل اصطالحا

وضع الشيء في موضعھ الذي أمر هللا تعالى أن یوضع : ھو: وقیل
وبعبارة أخرى ھو موازنة بین األطراف بحیث یعطى كل منھم حقھ دون 

  .20بخس وال جور علیھ

فالعدل أعم وأشمل من المساواة، والعدل ضابط للمساواة، فالعدل 
ضا أن تتساوى یقضي بأن تأخذ المرأة نصف میراث الرجل، والعدل یقضي أی

األختان في نصیبھما من المیراث، فرغم التفریق في الحالة األولى فقد تحقق 
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العدل تماما كما تحقق في الحالة الثانیة، فإن تحقیق المساواة بین الناس 
مستحیٌل عقال وعمال، وإال فلماذا یتفاوت الناس في المجتمعات، من تعلیم، 

  .21األحوال االجتماعیة نفسھاوعمل، ومسؤولیات، ورواتب وھم یعیشون 

  :جوانب مساواة المرأة مع الرجل في اإلسالم/ 3

لم  :اإلیمان العبادات والثواب والعقاب وحقوق هللا تعالى: الجانب األول
الحكیم بین الذكر واألنثى في اإلیمان فسوى بینھما في الجزاء یفرق الشارع 

َكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذَ والعقاب فقال تعالى 
وفي ]. 97: النحل[ َحیَاةً طَیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ 

أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر : مقام الجزاء األخروي یقول تعالى
وساوى بینھما في العقاب ]. 195: آل عمران[ بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضٍ أَْو أُْنثَى 

ُ اْلُمنَافِقِیَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَیتُوَب : فقال تعالى لِّیَُعذَِّب هللاَّ
ِحیمً  ُ َغفُوًرا رَّ ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت ۗ َوَكاَن هللاَّ  ،]73:األحزاب[ اهللاَّ

وأوضح مثال على المساواة بین الرجال والنساء حدیث أم سلمة رضي هللا 
. یا رسول هللا، ال أسمع هللا ذكر النساء في الھجرة بشيء: عنھا، أنھا قالت

ن : فأنزل هللا عز وجل نُكم مِّ فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
ن بَْعضٍ  َذَكرٍ  فجعل األصل ھو  .22 ]195: آل عمران[ أَْو أُنثَٰى بَْعُضُكم مِّ

 :المساواة بین الرجل واألنثى إال في حاالت استثنائیة، ومن األمثلة على ذلك

أن المرأة تترك الصالة والصیام إذا أصابھا الحیض؛ روى أبو سعید  -
صلِّ ولم ألیس إذا حاضت لم تُ «: الخدري رضي هللا عنھ قال النبي 

 .23»تصم، فذلك نقصان دینھا

أن هللا تعالى فرض الجھاد على الرجل دون النساء؛ فعن أم المؤمنین  -
جھادكن «: في الجھاد فقال استأذنت النبي : عائشة رضي هللا عنھا قالت

 .24»الحج

المعامالت والحدود والقصاص والتقاضي وحقوق : الجانب الثاني
المعامالت وحقوق العباد، فلھا حق التصرفات المرأة كالرجل في باب  :العباد

المالیة المطلق في مالھا، سواء بالتبرع أو المعاوضة أو الھبة، ما لم یكن ھناك 
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أن امرأة : كالجنون أو السفھ أو الحجر، وفي الحدیث: مانع من التصرف
أتجزئ الصدقة على الزوج، وعلى أیتام في حجرھا؟ فأجابھا : سألت النبي 

  .25»أجر القرابة، وأجر الصدقة: لھا أجران«: بقولھ  رسول هللا

وساوى اإلسالم بین الرجل والمرأة في الحدود فقال تعالى في حد 
ُ السرقة  ِ ۗ َوهللاَّ َن هللاَّ اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاًال مِّ َوالسَّاِرُق َوالسَّ

اِني : ، وفي حد الزنا قال تعالى]38 :المائدة[ َعِزیٌز َحِكیمٌ  اِنیَةُ َوالزَّ الزَّ
ْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖ  ، أما حقھا في التقاضي فقد ]02: النور[ فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

أعطاھا اإلسالم كافة الحقوق في الخصومة والتقاضي، مثلھا مثل الرجل، 
لیھا، وتكون وصیة وناظرة، فالمرأة مّدعیة ومّدعى علیھا وشاھدة ومشھود ع

وصاحب وقف ووكیلة وكفیلة وراھنة ومرتھنة وشریكة ومتصدقة وواھبة 
 .وموھوبا لھا وتكون قیما ومحجورا علیھا

الناظر إلى العالقات األسریة في  :العالقات األسریة: الجانب الثالث
التشریع اإلسالمي یرى بوضوح أن من أھم سماتھا وممیزاتھا العدل بین 

: ر واألنثى في الحقوق والواجبات؛ وفي ھذا المعنى یقول هللا تعالىالذك
َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروف ]وتعد ھذه اآلیة من أوائل ]228: البقرة ،

ما نزل في اإلسالم في بیان العالقة بین الزوجین، والقائمة على إعطاء كل 
ھذا المیزان ضربت اآلیة أروع األمثلة ذي حقٍّ حقھ، بغض النظر عن جنسھ،ب

في التعامالت األسریة بین الرجل والمرأة، فانكشف بذلك زیف الحضارة 
المادیة التي لم تجعل للمرأة حقوقًا أصًال،ومما یسترعي النظر في اآلیة 

وما تضمنتھ من التسویة بین الجنسین في الحقوق } ِمْثلُ {الكریمة كلمة 
ي جملة الحقوق والواجبات ال المساواة في جنسھا، فقد والواجبات، فالمساواة ف

یكون وجھ المماثلة بینھما ظاھًرا ال یحتاج إلى بیان، كالمماثلة بینھما في تربیة 
األوالد على اإلسالم، وقد یكون خفیًّا یحتاج إلى بیان وتفصیل، أو في مقاصد 

وظیفة تناسب  خلق كل واحد منھما؛ إذ جعل هللا تعالى لكل من الذكر واألنثى
أََال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوھَُو : قدراتھ وِخلقتھ والمقصد الذي ُخلق لھ، یقول تعالى

  .26 ]14: الملك[ اللَِّطیُف اْلَخبِیرُ 
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ومن ثم یتضح أن الشریعة اإلسالمیة قد سبقت كل االتفاقیات 
عل والمبادئ والعھود في منح المنزلة الكریمة للمرأة ومساواتھا بالرجل وج

  .27بیـنھم مـودة ورحمـة، وجمعتھم على عقیدة واحدة

  المساواة بین الرجل والمرأة في القانون : الفرع الثاني

مع مطلـــع القـــرن العشـــرین بـــرزت قضـــیة المـــرأة وحقوقھـــا 
بشـــكل واضـــح وشـــاركت فـــي مســـیرة  فـــي المســـاواة مـــع الرجـــل

بحقـــوق المـــرأة نســـاء العـــالم مـــن مختلـــف المجتمعات، في  المطالبـــة
سبیل الحصول على حقوق حرمت منھا المرأة عبر عصور طویلة، ویبــــدو 
أن المنطقــــة العربیــــة قــــد تــــأثرت بھــــذه الحركــــة الجدیــــدة 

المرأة وحقوقھا نكوصا المطالبــــة بحقــــوق المرأة، بعد أن شھدت أوضاع 
وتراجعا واضحین، وحلت التقالید واألعراف محل القیم اإلسالمیة فشھدت 
الدول العربیة مرحلة التنظیمات وصیاغة الدساتیر، وھذا ما سنحاول التعرف 
علیھ من خالل التعریج على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في المواثیق 

  .وبعض الدساتیر العربیة الدولیة

عملت األمم المتحدة على تثبیت حقوق : ھیئة األمم المتحدة - والأ
اإلنسان في العدید من اإلعالنات والبیانات واالتفاقات التي تولت إعدادھا 

، الذي نص في 1947وعقدھا، بدءا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 
الواردة  لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات" :منھ على 02: المادة

في اإلعالن دون أي تمییز كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي أخر أو األصل الوطني أو االجتماعي 

  .28"أو الثروة أو المیالد أو أي وضع أخر دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء

ال التمییز ضد المرأة في وجاء في اتفاقیة القضاء على جمیع أشك
دیسمبر  18المنعقدة بھیئة األمم المتحدة بتاریخ  02 من المادة) أ(الفقرة 
تجسید مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة، أو : ، أنھ1979

تشریعاتھا المناسبة األخرى، إذا لم یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى اآلن، 
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عملي لھذا المبدأ من خالل القانون والوسائل المناسبة وكفالة التحقیق ال
  .29"األخرى

وعلیھ إذا اطلعنا على الدساتیر العربیة  :الدساتیر العربیة -ثانیا
فنجدھا أنھا جسدت مبدأ المساواة بین الرجل بین والمرأة في مختلف مجاالت 

ـادیة دون میـادین الحیـاة الـسیاسیة واالجتماعیة والثقـافیة واالقتصالحیاة 
إال أن ھذه دساتیر والقوانین الداخلیة  ،30إخالل بأحكام الشریعة اإلسالمیة

للدول العربیة تحفظت على بعض المواد والبنود التي نصت علیھا اتفاقیة 
وقد انحصرت تحفظاتھا على االتفاقیة في  1979حقوق المرأة المنعقدة في 

  :المواد الست التالیة

  .التمییز في الدساتیر والتشریعات الوطنیةوتتعلق بحظر ): 2(المادة 

  .وتتعلق بالحیاة السیاسیة والعامة): 7(المادة 

  .وتتعلق بقوانین الجنسیة): 9(المادة 

  .وتتعلق بالمساواة في األھلیة القانونیة والمدنیة): 15(المادة 

  .وتتعلق بالزواج والعالقات األسریة): 16(المادة 

  .31"م بین الدول األطرافوتتعلق بالتحكی): 29(المادة 

لدى مراجعة التحفظات التي أبدتھا الدول العربیة المنضمة إلى 
األولى تعارض : االتفاقیة، یالحظ أن ھذه التحفظات قد استندت إلى ذریعتین

المواد المتحفظ علیھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، والثانیة مخالفة ھذه المواد 
  .32ألحكام القوانین الوطنیة

  حقوق المرأة في اإلسالم: حث الثانيالمب

تطرقنا في المطالب السابقة إلى تعریف حقوق المرأة في اإلسالم 
والقانون وكذلك على مكانة المرأة في اإلسالم والقانون من منطلق مبدأ 

وقد أعطى المساواة أو األحرى العدل بین الرجل والمرأة وعدم التمییز بینھا، 
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مـة، منھـا اإلنـسانیة، االجتماعیة، واالقتصادیة اإلسالم المـرأة حقوقـا عا
  .والسیاسیة

  الحقوق اإلنسانیة للمرأة في اإلسالم: المطلب األول

لقد اعترف اإلسالم بإنسانیة المرأة الكاملة كالرجل سواء بسواء، قال 
ن نَّْفٍس َواحِ : تعالى َدٍة َوَخلََق ِمْنھَا یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

ومن ھذا االعتراف ]. 01:النساء[ َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساءً 
  :ثبت عنھ حقوق إنسانیة للمرأة منھا

وحفظ لھا الحق في الحیاة فحرم وأدھا : الحق في الحیاة :الفرع األول
لك أیما تشنیع فقال عز وقتلھا خشیة العار أو الفقر أو غیر ذلك وشنع على ذ

، وحرم ]09- 08: التكویر[ َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت بِأَيِّ َذنٍب قُتِلَتْ  :وجل
َر أََحُدھُم بِاْألُنثَٰى ظَلَّ َوْجھُھُ التشاؤم باألنثى وبوالدتھا فقال جل شأنھ  َوإَِذا بُشِّ

ا َوھَُو َكِظیٌمیَتََواَرٰى ِمَن اْلقَْوِم ِمن َر بِِھ ۚ أَیُْمِسُكھُ َعلَٰى ھُوٍن أَْم  ُمْسَوّدً ُسوِء َما بُشِّ
ھُ فِي التَُّراِب ۗ أََال َساَء َما یَْحُكُمونَ    ].59-58: النحل[ یَُدسُّ

جاء اإلسالم بالمساوة بین الرجل  :الحق في الكرامة :الفرع الثاني
َواْلُمْؤِمنُوَن : والمــرأة في االحترام والتقدیر والكرامة، فقال هللا تبارك وتعالى

  ].71:التوبة[ َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعضٍ 

وھي المساواة بینھما  :الحق في المساواة في التكلیف: الفرع الثالث
في األھلیة فھي كالرجل أھلیتھا االجتماعیة والمالیة وفي كل تصرفاتھا وما 

یف فھي كالرجل فكان أول یصدر عنھا، ألن مناط تلك األھلیة العقل والتكل
َوقُْلنَا یَا آَدُم اْسُكْن أَنَت  :تكلیف آلدام وحواء على حد سواء فقال تعالى

َجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن  ِذِه الشَّ َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكَال ِمْنھَا َرَغًدا َحْیُث ِشْئتَُما َوَال َتْقَرَبا َھٰ
 َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :وقال تعالى ،]35: البقرة[ الظَّالِِمینَ 

وأجمع الفقھاء على أن شروط التكلیف األساسیة ھي اإلسالم ، ]228: البقرة[
  .والبلوغ والعقل بال تفرقة بین لذكر واألنثى
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  الحقوق االجتماعیة واألسریة في اإلسالم : المطلب الثاني

حق وواجب على كل مسلم  العلم :الحق في التعلیم: الفرع األول
ومسلمة في الشریعة اإلسالمیة التي انطلقت من مبدأ العلم والتعلم والقراءة، 

ھَْل :" وهللا تعالى كرم العلماء في أكثر من آیة، ودعا إلى العلم والتعلم
َ ، ]9:الزمر[یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُمونَ   ِمْن إِنََّما یَْخَشى هللاَّ

 ، فالخطاب ھنا عام یشمل الذكر واألنثى، وقد]28:فاطر[ ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ 
تطلب منھ  نتیجة لھذا الحث بحاجتھا فذھبت تسعى إلى النبي  أحست المرأة

جاءت امرأة إلى رسول : "فعن أبي سعید الخدري قال.مجلسا خاصا بالنساء
بحدیثك فاجعل لنا من نفسك یوما فقالت یا رسول هللا ذھب الرجال  هللا 

نأتیك فیھ تعلمنا مما علمك هللا فقال اجتمعن في یوم كذا وكذا في مكان كذا 
  .33"فعلمھن مما علمھ هللا وكذا فاجتمعن فأتاھن رسول هللا 

أباح اإلسالم للمرأة أن تضطلع : الحق في العمل: الفرع الثاني
ءھا وال تخالفھا طبیعتھا فلم بالوظائف واألعمال والمشروعة التي تحسن أدا

یحرم علیھا أي عمل أو مھنة مشروعة، وإنما قیده بما یحفظ كرامتھا 
دعا القرآن الكریم إلى العمل في كثیر من اآلیات، من ویصونھا من التبذل فلقد 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُونَ  :ذلك ، ]105: التوبة[ َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ
ا اْكتََسبُوْا : وكما یعمل الرجل تعمل المرأة، یقول تعالى مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ لِّلرِّ

ا اْكتََسْبنَ  مَّ ، وكذلك حثت السنة النبویة المرأة ]32:النساء[ َولِلنَِّساء نَِصیٌب مِّ
طلقت خالتي : عن أبي الزبیر أنھ سمع جابر بن عبد هللا یقولفعلى العمل 

بلى " :فقال خلھا فزجرھا رجل أن تخرج فأتت النبي فأرادت أن تجد ن
  .34"فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا

ت خدمات جلیلة للمجتمع مدق لمسلمةرأة المأن اعلى  یخرلتاد ایشھو
اإلسالمي وساھم عملھا في تقدم المتجمع ورقیھ، فقد عملت المرأة المسلمة في 

ھو الحال في عمل أم المؤمنین خدیجة رضي  قطاعات متعدة منھا التجارة كما
هللا عنھا، وعملت المرأة في قطاع الطب كما ھو الحال مع رفیدة األسلمیة، 
كما عملت المرأة في قطاع الزراعة وتربیة المواشي كما ھو الحال مع أسماء 
بنت أبي بكر رضي هللا عنھا كما عملت المرأة في إدارة األعمال وتقدیم 
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خاصة باألسواق كما ھو الحال مع الشفاء بنت عبد هللا بن عبد االستشارات ال
شمس التي استعملھا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وكان یستشیرھا في 

  .35شؤون السوق وغیر ذلك كثیر

یمكن القول عن صحة اإلنسان : الحق في الصحة :الفرع الثالث
س، والعقل، النف: مرتبطة ارتباطاً مباشراً بثالث من ھذه الضرورات وھي

والمرأة جزء ال یتجزأ من ھذا اإلنسان، فلقد اھتم الشارع الحكیم  والنسل،
بوضعیتھا، فرخص لھا في كثیر من األحكام، وخفف عنھا أحكاما أخرى، 
وكل ذلك یندرج ضمن الرعایة الصحیة، وعلیھ سنذكر أھم األحكام الفقھیة 

  .36لمرأةالتي من خاللھا راعت الشرعیة اإلسالمیة حق الصحة ل

الفقھاء متفقون على أن الحیض والنفاس من موجبات  :مجال النظافة - 1
َویَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض ۖ قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء : الغسل لقولھ تعالى

ِمْن َحْیُث  فِي اْلَمِحیِض ۖ َوَال تَْقَربُوھُنَّ َحتَّٰى یَْطھُْرَن ۖ فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ 
ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّرینَ  َ یُِحبُّ التَّوَّ ُ ۚ إِنَّ هللاَّ ، وقولھ ]222: البقرة[ أََمَرُكُم هللاَّ

  إذا أقبلت الحیضة فدعي الصالة وإذا أدبرت (لفاطمة بن أبي جحش
  .37 )فاغتسلي وصلي

والمرضع  في إطار الرعایة الصحیة، رخص للمرأة الحامل :مجال الصوم - 2
في عدم الصیام إذا خافتا على صحتیھما، فربط العلماء بین خوفھا على 
صحة ولدھا وخوفھا على نفسھا، وجعلوا ذلك سببا لإلفطار في رمضان، 

أن عبد هللا بن عمر سئل عن المرأة "فعن مالك رضي هللا عنھ أنھ بلغھ 
وتطعم مكان  تفطر،: الحامل، إذا خافت على ولدھا واشتد علیھا الصیام قال

  ."38كل یوم مسكینا مدا من حنطة بمد النبي 

لقد كان لإلسالم السبق في تشریع : الحقوق األسریة: الفرع الرابع
الحقوق األسریة للمرأة بعد ما كانت مھضومة الحقوق، كانت بمثابة متاع 

فنجد أن عنایة الشریعة اإلسالمیة بحقوق المرأة لم تتوقف ، للرجل ال غیر
وق المادیة والمعنویة والمدنیة لھا على قدم المساواة مع الرجل، بل على الحق

راعت كذلك حاجاتھا النفسیة والعاطفیة والجسدیة، وألزمت الرجل أن یلتزم 
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في معاملتھ للمرأة بمراعاة تلك الحاجات، وتأتي العالقة الزوجیة بكل أبعادھا 
ْن أَنفُِسُكْم  َوِمْن آیَاتِھِ : لتؤكد ھذا المعنى في قول هللا تعالى أَْن َخلََق لَُكم مِّ

 َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : وقولھ تعالى، ]21: الروم[ إِلَْیھَا أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا
البقرة [ َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروف: ویقول تعالى ،]19: النساء[

خیركم خیركم : "وقال  ،39"استوصوا بالنساء خیراً : "ویقول ] 228
یقول . وذھب المالكیة إلى أن العشرة بالمعروف واجبة دیانة ،40"ألھلھ

أن یوفیھا حقھا من المھر " :الجصاص رحمھ هللا في معنى العشرة بالمعروف
والنفقة والقسم، وترك أذاھا بالكالم الغلیظ، واإلعراض عنھا، والمیل إلى 

  .41"وجھھا بغیر ذنبغیرھا، وترك العبوس والقطوب في 

جمع اإلسالم بین جعل حق  :حق المرأة في الزواج: الفرع الخامس
التزویج لولي المرأة وحق المرأة في قبول من ترضاه من األزواج ورد من ال 
ترضاه، فمنع األولیاء من االستبداد في تزویج مولیاتھم من بنات وأخوات 

ال تنكح األیم حتى : "وفي الحدیث النبوي الشریف ،42وغیرھن بغیر رضاھن
، فالزواج میثاق غلیظ یجب أن ینبني على 43"تستأمر، وال البكر حتى تستأذن

رضى الطرفین لتستقیم الحیاة الزوجیة واألسریة، فقد روى أن الخنساء بنت 
جذام األنصاریة زوجھا أبوھا وھي ثیب من غیر استثمارھا، فكرھت ذلك، 

فللمرأة الحق في اختیار شریك . 44حھاوأخبرتھ، فأبطل نكا فأتت رسول هللا 
 .حیاتھا لضمان الحیاة الھنیة والسعیدة

  حقوق المرأة المالیة واالقتصادیة :المطلب الثالث

ل اإلسالم كانت المرأة من أشیاء البیت تورث إذا مات زوجھا كما قب
تورث العقارات واألنعام واألموال وینتقل عنقھا إلى ملكیة أي رجل، وكانت 

فجاء  اع وتشترى، وتحرم من المیراث والمھ ومن التصرف في مالھا،سلعة تب
اإلسالم لیعطي المرأة الحق في المیراث الشرعي وأن تباشر المعامالت 

  : االقتصادیة والمالیة المشروعة ومن ھذه الحقوق

أعطى اإلسالم للمرأة الحق في : حق المرأة في المیراث: الفرع األول  
َجاِل : لقرآن الكریم ھو قول هللا تبارك وتعالىالمیراث وأساس ذلك من ا لِّلرِّ
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ا تََرَك الَْوالَِداِن َواْألَْقَربُوَن  مَّ مَّا َتَرَك الَْوالَِداِن َواْألَقَْربُوَن َولِلنَِّساِء نَِصیٌب مِّ نَِصیٌب مِّ
ْفُروًضا ن امرأة سعد بن ولقد ُرِوَي أ ،]7: النساء[ِممَّا قَلَّ ِمنْھُ أَْو َكثَُر ۚ نَِصیبًا مَّ

یا رسول هللا ھاتان ابنتا سعد بن الربیع وقد قُِتل : فقالت الربیع ذھبت إلى النبي 
أبوھما شھیداً معك یوم أُحد، فأخذ عمھما مالھ ولم یدع لھما شیئاً، وھما ال 

، فنزلت آیة المیراث "یقِض هللا في ذلك" :: تتزوجان إال ولھما مال، فقال
 ُ فِي أَْوَالِدُكْم ۖ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنثَیَْیِن ۚ فَإِن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اْثَنتَْیِن فَلَھُنَّ  یُوِصیُكُم هللاَّ

أعط " :إلى عمھما فقال لھ ، فأرسل رسول هللا ]11: النساء[ ...ثُلُثَا َما تََركَ 
في ، فكان ھذا أول میراث 45"ابنتي سعد الثلثین، وأمھما الثمن، وما بقي لك

  .اإلسالم

: حق المرأة في ممارسة التصرفات االقتصادیة والمالیة: الفرع الثاني  
لقد أعطى اإلسالم المرأة حق ممارسة التصرفات االقتصادیة والمالیة 

البیع والشراء واإلجارة والھبة والزكاة والتصدق، وغیرھا، : المختلفة مثل
ي حالة خروجھا لممارسة وھذا في إطار قواعد وأحكام الشریعة اإلسالمیة، وف

وأساس  ھذه التصرفات یكون بإذن زوجھا، ویكون للمرأة ذمة مالیة مستقلة
ا اْكتََسْبنَ  :ذلك قولھ تعالى مَّ ا اْكتََسبُوا ۖ َولِلنَِّساِء نَِصیٌب مِّ مَّ َجاِل َنِصیٌب مِّ  لِّلرِّ

  .]32: النساء[

ترتیبا  :یتاء الزكاة والصدقاتحق المرأة في التملك وإ: الفرع الثالث  
على الحق السابق لقد أعطى اإلسالم المرأة الحق في تملّك األموال على 
اختالف أنواعھا من ثابت ومنقول، ولیس لزوجھا أو أبیھا أو غیرھما أي 
سلطان علیھا ما دامت تتصرف برشد وفي إطار أحكام ومبادئ الشریعة 

َ َوَرُسولَھُ ا َوأَقِْمنَ  :قال تعالى .اإلسالمیة َكاةَ َوأَِطْعَن هللاَّ َالةَ َوآتِیَن الزَّ  لصَّ
، ففي ھذه اآلیة داللة صریحة على المرأة لھا الحق في التملك ]33: األحزاب[

والتصرف في مالھا من خالل أمر هللا عز وجل لھا بإیتاء الزكاة ولیس 
قالت قال وحدیث زینب امرأة عبد هللا . لزوجھا أو أبیھا أو ولیھا وغیرھم

  .46"یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیكن: "رسول هللا 
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تتمیز الشریعة اإلسالمیة : حق المرأة في تملّك الصداق: الفرع الرابع  
على سائر الشرائع األخرى وعلى القوانین والنظم الوضعیة بأنھا فرضت 
على الرجل أن یدفع لمن یقترن بھا مھراً ویطلق علیھ الصداق، وذلك في 

َوآتُوا  :دود إمكانیاتھ المالیة، وفي ھذا الخصوص یقول هللا تبارك وتعالىح
ِریئًا ْنھُ نَفًْسا فَُكلُوهُ ھَنِیئًا مَّ  النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً ۚ فَإِن ِطْبَن لَُكْم َعن َشْيٍء مِّ

ھناك الكثیر من شعوب العالم غیر المسلمة من تفرض على ، ف]4: النساء[
دفع المھر للزوج مما یجعلھا تخرج للعمل والكدح تحصیالً للمال  المرأة

المطلوب في المھر فلربما تأخرت عن الزواج حتى یفوتھا أو تذھب أنوثتھا، 
  .47وفي شریعة الیھود ال تملك المرأة المھر إال إذا مات زوجھا أو طلقھا

 النفقة على الزوجة في الفقھ:حق المرأة في النفقة: الفرع الخامس  
اإلسالمي واجبة على الزوج وھي مال یجب للزوجة على زوجھا لتوفیر 

 َوَعلَى: الطعام والمسكن والكسوة وغیرھا من األمور المعیشیة قال تعالى
قال القرطبي رحمھ  ،]233: البقرة[ اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

لِیُنفِْق  :وقال تعالى .48"عت أو لم ترضعوالزوجة تستحق النفقة أرض:" هللا
ُ نَْفًسا  ُ ۚ َال یَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ ُذو َسَعٍة مِّن َسَعتِِھ ۖ َوَمن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُنفِْق ِممَّ

ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا لى ، أي لینفق الزوج ع]07:الطالق[ إِالَّ َما آتَاھَا ۚ َسیَْجَعُل هللاَّ
زوجتھ، وعلى ولده الصغیر، على قدر وسعھ حتى یوسع علیھما إذا كان 

: في خطبة حجة الوداع وقال  .موسًعا علیھ، ومن كان فقیرا فعلى قدر ذلك
فالحدیث أوجب النفقة وما . 49"ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف"

  .تحتاجھ المرأة

  :حقوق المرأة السیاسیة: المطلب الرابع

 م المساواة بین الرجل والمرأة في كل شيء، إال فیما دعتأقر اإلسال
ومن بین ما استثنى نجد الحقوق السیاسیة والتي ثار . الضرورة إلى استثنائھ

حولھا العدید من الجدل وأسالت الكثیر من الحبر، فظھر اتجاه فقھي ینادي 
واة بین بمنع المرأة من مزاولة حقوقھا السیاسیة واتجاه أخر ینادي إلى المسا

  .الرجل والمرأة في الحیاة السیاسیة
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اختلف : الحق في رئاسة الدولة تولي المناصب العلیا: الفرع األول
الفقھاء قدیما وحدیثا في حق المرأة في رئاسة الدولة أو ما یسمى بالوالیة 
العامة، إلى ثالثة أقوال أحدھا المنع مطلقا لتولیھا أي وظیفة عامة، والثاني 

قید بما عدا الخالفة الرئاسة، والثالث الجواز مطلقا بما یشمل الجواز الم
الخالفة والرئاسة، وعلى ھذا فلكل قول أدلتھ التي استند إلیھا، مع أنھ ال یخلو 

لما أبلغ أن الفرس  كل دلیل من األدلة من المناقشة، ومحل الخالف ھو قولھ 
فلح قوم ولوا أمرھم لن ی: "ولّووا علیھم للرئاسة إحدى بنات كسرى بعد موتھ

فالذین استدلوا على جواز المرأة تولي الرئاسة قالوا أن ھذا الحدیث ، 50"امرأة
لو حمل على عمومھ لناقض القرآن الذي مدح حاكمة عامة التي قادت قومھا 
إلى الفالح ولناقض الواقع الذي أفرز حاكمات سعدت أقوامھن بقیادتھن، 

دیث یمنع من الخالفة العامة، فإن وعلى التسلیم بمذھب الجمھور أن الح
منصب الرئاسة الیوم یختلف عن منصب الخالفة ذي السلطات المطلقة، فإن 
الرئاسة تخضع للمحاسبة والمراقبة والمشاركة من البرلمان والقضاء ومجلس 

  .51الوزراء

والفقھاء أجازوا عمل المرأة في المناصب القیادیة، استنادا على عمل 
العمل " الشفاء"اب رضي هللا عنھ الذي ولي سیدة تسمى سیدنا عمر بن الخط

في مھمة التفتیش علي األسواق لما تتمیز بھ من الكفاءة والحزم والخلق، وأن 
اختیار المرأة لعمل ما یخضع للشروط والكفاءات وفقا لمتغیرات العصر، وأن 

أم ھاني النبي صلى هللا علیھ وسلم نفذ إرادة المرأة في مسألة األمان، فأجارت 
بنت أبي طالب رجال أسیرا من المشركین، یوم فتح مكة، وھو من أحمائھا، 

زعم ابن أم على " :بذلك قائلة لھ فأراد علي أخوھا أن یقتلھ فأخبرت النبي 
أجرنا من أجرت : "فأجابھا الرسول" أنھ قاتل رجال قد أجرتھ فالن ابن ھبیرة

  .52"وأمنا من أمنت یا أم ھاني

مرأة بمثابة مشاركة فعالة في صناعة القرارات المھمة یعتبر أمان ال
الحق في تقلد المناصب العلیا إذا في اإلسالم على مستوى وعلیھ فللمرأة 

  .ذلك اقتضت المصلحة
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من : )االنتخاب(حق المشاركة في الحیاة السیاسیة : الفرع الثاني
باالنتخاب  حقوق المرأة السیاسیة في اإلسالم حق المبایعة أو ما یسمى الیوم

فالمرأة في المجتمع اإلسالمي لھا دور في المشاركة في الحیاة السیاسیة، 
وعلى المجتمع أن یحترم موقفھا أو اختیارھا، فلقد خص القرآن ذكر بیعة 

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك : النساء بذكر نصھا في سورة الممتحنة في قولھ تعالى
ِ َشْیئًااْلُمْؤِمنَاُت یُبَایِعْ  َّVإِنَّ ... نََك َعلَٰى أَن الَّ یُْشِرْكَن بِا ۖ َ فَبَایِْعھُنَّ َواْستَْغفِْر لَھُنَّ هللاَّ
ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ   .]12: الممتحنة[ هللاَّ

وعلیھ نرى أن اإلسالم أجاز للمرأة المشاركة في الحیاة السیاسیة، 
ھَاَدةَ ۚ َوَمن یَْكتُْمھَا فَإِنَّھُ َوَال تَكْ : وأن تشارك في االنتخابات قال تعالى تُُموا الشَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعلِیمٌ  ، والشھادة واجبة على المرأة ]283: البقرة[ آثٌِم قَْلبُھُ ۗ َوهللاَّ
عمن یصلح لقیادة األمة،  إخباروالرجل واالنتخاب ھو شھادة حق فیھا 

  .53واالنتخاب اجتھاد ال تمنع منھ األنوثة

  حقوق المرأة في القانون : لثالثالمبحث ا

  الحقوق المدنیة: المطلب األول

یقصد باألھلیة القانونیة قدرة الشخص : الحق في األھلیة: الفرع األول
 15على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، وأكدت على ھذا الحق المادة 

 فنصت على 1979من اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة لسنة  02الفقرة 
تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنیة، أھلیة قانونیة مماثلة : "أنھ

  ".ألھلیة الرجل

لقد امتثل المشرع الجزائري لھذه القاعدة، إذ سوى بین النساء 
من القانون  40والرجال في التمتع باألھلیة القانونیة وذلك من خالل المادة 

الرشد متمتعا بقواه  كل شخص بلغ سن" :حیث نصت على أن. 54المدني
في حین ". العقلیة، ولم یحجر علیھ، یكون كامل األھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

من  40من قانون الجنسیة أكثر دقة من المادة  قبل تعدیلھا 4نجد أن المادة 
باألھلیة، " كل شخص"قانون المدني، من حیث أنھا توضح فكرة حق تمتع 

  .55"ذكر أو أنثى"بإضافة عبارة 
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أي : الحق في المساواة في التمتع بالحقوق المدنیة: لفرع الثانيا
المساواة في تكافؤ الفرص، وأن یكون جمیع أفراد المجتمع في مركز واحد 

  .أمام القانون، دون تفرقة سواء أكان ھذا القانون یقرر منفعة أو یفرض التزاما

قوق ونجد أن حق المساواة أمام القانون كرسھ اإلعالن العالمي لح
كل الناس سواسیة أمام القانون : منھ على أن 07اإلنسان، حیث تنص المادة 

ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة دون أي تفرقة كما انا لھم جمیعا الحق في 
  .حمایة متساویة ضد أي تمییز یخل بھذا اإلعالن

من  32وأقر المشرع الجزائري بھذا الحق حیث نصت المادة 
یمكن أن یتذرع باي  ل المواطنین سواسیة أمام القانون، والأن ك: "الدستور

تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو 
  .56"ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

  الحقوق االجتماعیة واألسریة في القانون: المطلب الثاني

ولیة على حق أكدت االتفاقیات الد: الحق في التعلیم: الفرع األول
المرأة في التعلیم بالمساوة مع الرجل في كل مراحل التعلیم فقد نصت المادة 

على  1979من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  10
حق المرأة في المساواة مع الرجل في میدان التربیة، وااللتحاق بالدراسة في 

ء، وكذلك نجد أن الدستور الجزائري المناطق الریفیة والحضریة على السوا
حیث أكد على سھر الدولة على التساوي  65كفل حق التعلیم للمرأة في المادة 

  .بین المواطنین في االلتحاق بالتعلیم والتكوین المھني

اعترفت جل المواثیق الدولیة بحق كل  :الحق في العمل: الفرع الثاني
ومرضیة ولھم كل  عادلةشخص في العمل سواء رجل أو امرأة، بشروط 

الحریة في اختیار عملھم، مع اتخاذ الدولة الطرف التدابیر الالزمة لتأمین 
الكاملة لھذا الحق من طرف المرأة وكل ما یتعلق بھ من ترقیة وأمن  الممارسة

وظیفي، وذلك بتوفیر برامج التوجیھ والتدریب التقنیین والمھنیین، من طرف 
توى الوطني كفلت الدولة وكرست منذ وعلى المس. 57الدول األطراف

االستقالل في دساتیرھا المتعاقبة وقوانینھا الداخلیة حق كل فرد بما فیھا المرأة 
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في العمل، بشرط أن تكون شروط العمل أو التوظیف عادلة ومرضیة وعلى 
مادة جدیدة  2016أساس المساواة، استحدث المشرع الدستوري في التعدیل 

الدولة على ترقیة التناصف بین   تعمل" :علىنصت  36وھي المادة 
مناصب   ترقیة المرأة في  وتشجع الدولة، والرجال في سوق التشغیل  النساء

  ".وعلى مستوى المؤسسات المسؤولیة في الھیئات واإلدارات العمومیة

لقد أولت االتفاقیة الدولیة أھمیة  :الحق في الصحة: الفرع الثالث
، خاصة بما یتعلق بخدمات تنظیم األسرة خاصة للرعایة الصحیة للمرأة

من إعالن ومنھاج  89ورعایة الرضع ومكافحة األمراض فقد نصت الفقرة 
من حق المرأة التمتع بأعلى المستویات الممكنة من : عمل بیجین على أن

زم لحیاتھا ورفاھھا وقدرتھا الوالتمتع بھذا الحق أمر . الصحة البدنیة والعقلیة
  .58ت الحیاة العامة والخاصةالمیع مجاعلى المساھمة في ج

لقد اھتمت النصوص الدولیة : حق المرأة في الزواج: الفرع الرابع
المتعلقة بحقوق اإلنسان وبحقوق المرأة في إنشاء عقد الزواج وساوت بینھا 
وبین الرجل، وكان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صریح العبارة حیث جاء 

للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق : ى أنعل 01الفقرة  16في المادة 
  ". التزوج وتأسیس أسرة

وكذلك نجد أن المشرع الجزائري في قانون األسرة نص في المادة 
الزواج ھو عقد رضائي یتم بین رجل ومرأة على الوجھ : "منھ على أن 04

فیفھم من ھذه المادة على أن سلطان اإلرادة یجب أن یراعى  ،59..."الشرعي
  .الزواج في

  حقوق المرأة المالیة واالقتصادیة في القانون: المطلب الثالث

لم تنص المواثیق الدولیة على نظام مالي معین للزوجة لكن أكدت 
على ضرورة المساواة بین المرأة والرجل في أي نظام مالي، حیث جاء في 

یة للمرأة اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة إلى مبدأ استقالل الذمة المال
ح على حریة المرأة في إبرام العقود /16/1والمادة  15/1فنصت المادة 

  .60وإدارة الممتلكات والتمتع بھا والتصرف فیھا أو اإلشراف علیھا
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فیفھم مما سبق أنھ ال مانع في المواثیق الدولیة من األخذ بمبدأ االستقاللیة 
  .المالیة للمرأة

 2005في قانون األسرة المعدل في أما في القانون الجزائري فقد جاء 
لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن : "على أن 37/1في المادة 

فیالحظ أن ھذا النص جاء مسایرا لمبدأ المساواة بین الرجل  ،61"األخر
والمرأة في مبدأ استقالل الذمة المالیة ألنھا تشمل مجموعة الحقوق العینیة 

  .والشخصیة

یعتبر المیراث من الحقوق : المرأة في المیراثحق : الفرع األول
المھمة للمرأة وقد ثبت في التاریخ حرمان المرأة من حق المیراث في العدید 
من العصور، سواء قبل اإلسالم أو بعده، فإذا ألقینا نظرة على النصوص 
والمواثیق الدولیة واالتفاقیات الخاصة بالمرأة ومعالجة حقوقھا نجدھا أنھا لم 

ق إلى میراث المرأة مباشرة، لكنھا أشارت إلى ضرورة المساواة تتطر
المطلقة بین الرجل والمرأة، فیكون توزیع المیراث بین الورثة على حسب 
درجة القرابة من المیت، وعلى ھذا األساس تكون المرأة في نفس المرتبة مع 

  .الرجل إذا تساوت معھ في نفس درجة القرابة

مییز ضد المرأة انتقدت القوانین التي ال في حین نجد أن لجنة الت
أما قانون األسرة الجزائري فقد  62تسوي بین الرجل والمرأة في المیراث،

أعطى الحق في المیراث للمرأة استنادا إلى ما جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة، 
فأعطى للمرأة حقھا في المیراث كأم أو كزوجة، أو كبنت، أو كأخت، في 

  .149مادة إلى ال 144المواد 

حق المرأة في التملك وممارسة التصرفات المالیة : الفرع الثاني
أكدت االتفاقیات الدولیة على حق المرأة في التملك وحریة : واالقتصادیة

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  15التصرف في ممتلكاتھا فنصت المادة 
وإدارة ممتلكاتھا على حق المرأة في التملك  1979التمییز ضد المرأة لسنة 

من الدستور  52الجزائري فقد نصت المادة وتحریر العقود، أما في التشریع 
كما ذھبت المادة  ،"الملكیة الخاصة مضمونة وحق اإلرث مضمون: على أن



  عبد الوھاب بھلول/ أ
  

 

  ...اصد الشریعة اإلسالمیةفي ضوء أصول ومققضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             68

ق م إلى أنھ الیجوز تجرید أو حرمان أي شخص من ملكیتھ إال في  677
مواد القانون المدني لم فجل  .63التي ینص علیھا القانون األحوال والظروف

   .تمیز بین الرجل والمرأة

اعتبرت المواثیق : حق المرأة في الصداق والنفقة: الفرع الثالث
الدولیة والقوانین الوضعیة لبعض الدول غیر اإلسالمیة أن المھر لیس حقا من 
حقوق الزوجة تتفرد بملكیتھ والتصرف فیھ، بل ھو متمثل في األموال التي 

وجان بمناسبة الزواج، یقدمھا الوالدان، أو األقارب، أو الغیر في یمتلكھا الز
بعض األحیان، باإلضافة إلى الھابات التي تتم بینھما سواء في فترة الخطوبة 
أو بعد الزواج، أو كانت موھوبة للمرأة أو للرجل أو لألوالد فھي تساعد 

  .الزوجین على الحیاة المشتركة وتربیة األوالد

رع الجزائري برأي األحناف باعتبار الصداق نحلة وقد أخذ المش
من قانون األسرة التي تنص على  14وھدیة من الزوج للزوجة وذلكفي المادة 

الصداق ھو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرھا من كل ما ھو مباح : "أنھ
 .64"شرعا وھو ملك لھا تتصرف فیھ كما تشاء

من ق أ حیث نصت على  74وأوجب النفقة على الزوج في المادة 
  ."تجب نقفة الزوجة على زوجھا بالدخول" :أنھ

  الحقوق السیاسیة للمرأة في القانون: المطلب الرابع

أجمعت جل التشریعات على حق المرأة في التمتع بالحقوق السیاسیة 
  :مثلھا مثل الرجل، ومن ھذه الحقوق

لحق في ویقصد بھ ا: )التصویت(الحق في االنتخاب : الفرع األول
واالستفتاءات العامة من أجل اختیار وكالء  المشاركة اإلیجابیة في االنتخابات

یمثلون أفراد المجتمع في المجالس النیابیة وفي منصب رئیس الجمھوریة 
فنصت المواثیق واإلعالنات الدولیة  .65والذي یتطلب موافقة السلطة التأسیسیة

نھا مشاركة للرجل في اختیار على حق المرأة في التصویت واالستفتاءات وأ
  .66من یمثلھم مساواة مع الرجل
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وعلى المستوى الوطني نجد الدستور قد أكد على الحق في التصویت من 
لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن : "منھ على ما یلي 50خالل المادة 

  .وھو بذلك لم یمیز بین الرجل والمرأة في ھذا الحق ،"ینتخب وینتخب

أقر قانون االنتخابات بحق المرأة في االنتخابات خالل القوانین  ولقد
یعد ناخبا كل "على أنھ  03االنتخابیة المتعاقبة، وفي ھذا الصدد نصت المادة 

  .67"جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة یوم االقتراع

ویقصد بالترشح الحق في طلب  :الحق في الترشح: الفرع الثاني
البلدیة (عضویة المجالس النیابیة سواء البرلمان أو المجالس المحلیة 

من خالل التقدم بطلب الترشح للجھة المختصة وعرض برنامج ) والوالئیة
انتخابي مقبول أمام المواطنین والمنافسة الشریفة في الترشح، فأكدتكل 

في البالد  المنظمات الدولیة على حق المرأة في الترشح وتقلد الوظائف العامة
  .68بشروط التساوي بینھا وبین الرجل دون تمییز

الجزائري نجده لم یفرق بین الرجل والمرأة  وبالرجوع إلى الدستور
منھ بحیث جاءت المادة على  87في شروط الترشح لرئاسة الجمھوریة بالمادة 

إطالقھا بأن لم تتضمن أي شرط مفاده أن یكون المترشح رجال ولیس امرأة 
  .وبمفھوم المخالفة أن للمرأة حق الترشح الرئاسة الجمھوریةأي أنھ 

ویقصد بھ توفیر : الحق في تقلد الوظائف العامة: الفرع الثالث
المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین في التقدم أو االلتحاق أو مباشرة 

حق الوظیفة العامة أو تبعاتھا، فلقد نصت المواثیق الدولیة في قوانینھا على 
المرأة في تقلد الوظائف العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة دون تمییز 

  .69مثلھا مثل الرجل فنجد

تعمل : وعلى المستوى الوطني فقد نص الدستور الجزائري على أنھ
الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل وتشجع 

  .70في الھیئات واإلدارات العمومیةالدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة 
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  :الخاتمة

استعرضنا من خالل ھذه الدراسة مفھوم حقوق المرأة في الشریعة 
اإلسالمیة والقوانین الوضعیة، أنھا جزء ال یتجزأ من حقوق اإلنسان، وبالتالي 
تشملھا كل آلیات الحمایة الشرعیة والقانونیة، كما تطرقنا إلى توضیح الرؤیة 

مساواة بین الرجل والمرأة، ثم تحدثت عن حقوق المرأة ضمن حول مبدأ ال
الشریعة اإلسالمیة وفي الجانب المقابل بینت الحقوق التي جاءت بھا القوانین 
الوضعیة، مع العلم أن الشریعة اإلسالمیة أول شریعة نادت بحقوق المرأة، 

ق ال وإن ما أعطتھ للمرأة من حقووعملت على إقرارھا في الكتاب والسنة، 
وأكدت فعالیتھا في بناء المجتمع على أساس یزال محل فخر واعتزاز، 

  .المساواة في الحقوق والواجبات

  : نتائج الدراسة

مصدر حقوق اإلنسان في اإلسالم ھو اإلرادة اإللھیة الكاملة المنزھة عن  -
الھوى والنقص والخلل، ومصدر حقوق اإلنسان في غیر اإلسالم ھو 

  .والشھوات الحسیة المتصفة بالنقص والتغییر والھوىاإلرادة اإلنسانیة 

نطاق حقوق اإلنسان في اإلسالم واسع جدا، في حین نجده في المواثیق  -
 .الدولیة معدودة ومحدودة

الفصل التام بین األخالق وحقوق اإلنسان، مما ینتج عنھ إنسان مادي  -
 دنیوي بحت، في حین نجد اإلسالم في تشریعھ للحقوق یربط الدنیا

 .باآلخرة، واألخالق بالشریعة

الحقوق التي شرعھا اإلسالم للمرأة ثابتة وملزمة للجمیع في حین أنھا غیر  -
 .ثابتة في القانون الوضعي

الحقوق التي أقرتھا المواثیق الدولیة في العصر الحدیث تمتعت بھا المرأة  -
 .في اإلسالم منذ قرون

  : التوصیات

یة والقانونیة بذل الجھد في الدفاع على الجمیع من مختلف الجھات الشرع -
عن حقوق المرأة وتصحیح المفاھیم المغلوطة التي لصقت بتعالیم اإلسالم 

 .خاصة في مسالة المرأة وما یتعلق بھا من حقوق
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االھتمام بتعلیم وتوعیة المرأة بحقوقھا التي كفلھا لھا اإلسالم والقانون مما  -
  .ثر من غیرھایمكنھا من الدفاع عن حقوقھا ومكانتھا أك

   :الھوامش
                                                        

بیروت، ، مؤسسة الرسالة، 1زة فتح هللا، طمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ت م  -1
 .14حقق، ص: ، مادة2001

: ابن منظور، لسان العرب، ت عبد هللا بن علي الكبیر وآخرون، دار المعارف القاھرة، مادة -2
 .939، ص2حقق، ج

 .100سكندریة، صعلي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار اإلیمان، اإل -3
، 1984، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3فتحي الدریني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقییده، ط -4

 .184ص
 .134، ص 3عبد العزیز البخاري، كشف األسرار، دار الكتاب اإلسالمي، ج -5
 .32-31، ص2008علي خفیف، أحكام المعامالت الشرعیة، دار الفكر العربي، بیروت،  -6
 .19، ص1999، دار القلم، بیروت، 1الزرقا، نظریة االلتزام العامة، ط مصطفى -7
 .2839، ص4، دار الفكر، دمشق، ج4وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ط -8
، 1984، القاھرة، دار الفكر العربي، 2القطب محمد القطب طبلیة، اإلسالم وحقوق اإلنسان، ط -9

 .23ص
دار الكتاب  ،3م القانونیة لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان، طساسي سالم الحاج، المفاھی -10

 .16، ص2004الجدیدة، بیروت، 
فاروق السامرائي، حقوق اإلنسان في القران الكریم، حقوق اإلنسان في الفكر العربي، مرجع  -11

 .79، ص2002سابق، 
 .18، ص2011، بیروت، أبو الیسر رشید كھوس، حقوق العباد في اإلسالم، دار الكتب العلمیة -12
 .18أبو الیسر رشید كھوس، حقوق العباد في اإلسالم، المرجع السابق، ص -13
 .408، ص14، ج)سوا(ابن منظور، لسان العرب مصدر سابق، مادة  -14
عالء الدین األمین الزاكي، أثر المساواة بین الجنسین في الفكر اإلسالمي، مجلة البیان، شعبان  -15

 .8ص، 240، العدد 1428
مكارم محمود الدیري، المساواة العادلة بین الجنسین في اإلسالم، مؤتمر تحریر المرأة في  -16

 .151، ص2003فیفري  23-22اإلسالم، القاھرة 
 .37عبد الكریم زیدان، حقوق وواجبات المرأة في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص -17
 .430، ص11، ج)لعد(ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة  -18
، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، 2أبو محمد علي بن حزم، األخالق والسیر في مداواة النفوس، ط -19

 .81، ص1979
 .151مكارم محمود الدیري، المساواة العادلة بین الجنسین في اإلسالم، مرجع سابق، ص -20
، دار ابن الجوزي، 1، طمحمود الدوسري، التمایز العادل بین الرجل والمرأة في اإلسالم -21

 .بتصرف26ھـ، ص1432السعودیة، 



  عبد الوھاب بھلول/ أ
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، دار 1الحاكم محمد النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، ت مصطفى عبد القادر عطا، ط -22

 .328، ص 2، ج]3174: [، كتاب التفسیر، رقم الحدیث1990الكتب العلمیة، بیروت، 
، طوق النجاة، 1ھیر بن ناصر، طمحمد بن إسماعیل البخاري، الصحیح الجامع، ت محمد ز -23

، 3، ج]1951: [ھـ، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصالة، حدیث رقم1422
  .35ص

 .32، ص4، ج]2875: [المصدر السابق، كتاب الجھاد والسیر، بار جھاد النساء، رقم الحدیث -24
العربیة، كتاب الزكاة، باب محمد ابن ماجة، السنن، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب  -25

 571، ص1، ج]1834[ر : الصدقة على ذي قرابة، رقم الحدیث
عالء عبد الرحیم إبراھیم، مبدأ العدل بین الرجل والمرأة، مركز سلف للبحوث والدراسات،  -26

 .، بتصرف31/01/2018: ، بتصرف، تاریخ التصفحhttps://salafcenter.org: موقع
وق المرأة بین االتفاقیات الدولیة والشریعة اإلسالمیة والتشریع خالد مصطفى فھمي، حق -27

 .37، ص2007الوطني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
 .1947دیسمبرعام 10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في  02: المادة -28
وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام  من اتفاقیة حقوق المرأة التي اعتمدت 02: المادة -29

 .1979دیسمبر  18المؤرخ في  34/180بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
من الدستور المصري لعام  11: المادة ،2005من الدستور العراقي لعام  04: المادة: أنظر -30

 .2011من الدستور المغربي لعام  19: ، الفصل1979
قوق المرأة في القانون الدولي، مقال في مجلة كلیة التربیة األساسیة، مصلح حسن أحمد، ح -31

 .192، ص2011، 70:جامعة المستنصریة، بغداد، العدد
بحث نھى القرطاجي، قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،  -32

جامعة " ت واإلعالنات الدولیةأحكام األسرة بین الشریعة اإلسالمیة واالتفاقا"مقدم لمؤتمر
: ، تاریخ الطالع https://sites.google.com، 2008أكتوبر  -9-7مصر ، طنطا

08/02/2018. 
 البخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، اب تعلیم النبي  -33

، 9، ج]7310: [مما علمھ هللا لیس برأي وال تمثیل، حدیث رقمأمتھ من الرجال والنساء 
  .101ص

مسلم بن الحجاج، الصحیح الجامع، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربین  -34
بیروت، كتاب الطالق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنھا زوجھا في النھار 

  .1121ص ،2، ج]1483: [لحاجتھا، رقم الحدیث
  412زید محمود العقایلیة، حقوق المرأة العاملة، مجلة الفكر، العدد الثامن، ص -35
بن زیطة أحمیده، الرعایة الصحیة للفرد في الفقھ اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعة األمیر  -36

  .511، ص2007عبد القادر، 
: ضة، رقم الحدیثالبخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب الحیض، باب المستحا -37

 .68، ص1، ج]306[
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، مؤسسة زاید بن سلطان لألعمال الخیریة، أبو 1مالك بن أنس، الموطأ، ت محمد األعظمي، ط -38

 .442، ص3، ج]1089: [، حدیث رقم2004ظبي، 
: البخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم الحدیث -39

 .26، 7، ج]5186[
، مطبعة مصطفى البابي 2محمد بن عیسى الترمذي، السنن، ت محمد شاكر وآخرون، ط -40

، ]3895: [، رقم الحدیث، كتب المناقب، باب في فضل أزواج النبي 1975الحلبي، مصر 
 .709، ص5ج

، دار الكتب العلمیة، 1أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، ت عبد السالم شاھین، ط -41
 138، ص2، ج1994بیروت، 

 .26محمد رشید رضا، حقوق النساء في اإلسالم، مرجع سابق، ص -42
البخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب ال ینكح األب وغیره البكر والثیب  -43

 .17، ص7، ج]5136[إال برضاھا، رقم الحدیث 
  .18، ص7، ج]5138: [المصدر نفسھ، رقم الحدیث -44
رمذي، السنن، مصدر سابق، كتاب الفرائض، باب میراث البنات، رقم محمد بن عیسى الت -45

  .414، ص4، ج]2092: [الحدیث
مسلم بن الحجاج، الصحیح الجامع، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث، بیروت،  -46

: كتاب الزكاة، باب أجر الخازن األمین، والمرأة إذا تصدقت من بیت زوجھا، رقم الحدیث
  .692، ص2ج ،]1000[

 .22-21، ص 1984محمد رشید رضا، حقوق النساء في اإلسالم، المكتب اإلسالمي، بیروت،  -47
محمد بن شمس الدین القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ت أحمد البردوني وإبراھیم اطفیش،  -48

 .160، ص3، ج1964، دار الكتب المصریة، القاھرة، 2ط
  .ق، كتاب الحج، باب حجة النبي مسلم، الصحیح الجامع، مصدر ساب -49
إلى كسرى  البخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب كتاب النبي  -50

  .08، ص6، ج]4425: [وقیصر، رقم الحدیث
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1راشد الغنوشي، الحریات العامة في الدولة اإلسالمیة، ط -51

 اوما بعدھ 128، ص1993بیروت، 
: البخاري، الصحیح الجامع، مصدر سابق، كتاب األدب، باب فیما زعموا، رقم الحدیث -52

  .38، ص8، ج]6158[
جودت عبد طھ المظلوم، حق المرأة في الوالیة العامة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، رسالة  -53

 .24، ص 2006ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75: ن رقمقانو -54
، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70: قانون رقم -55

 .والمتمم
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، المتضمن دستور الجمھوریة الجزائریة 2016مارس  06المؤرخ في  01-16: قانون رقم -56

 .قراطیة الشعبیة، المعدل والمتممالدیمو
 .ن اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة 11: المادة -57
للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في  1إعالن ومنھاج عمل بیجین، القرار  ، 89الفقرة  -58

 .1995سبتمبر  15- 4بیجین 
 .ن األسرة المعدل والمتمم، التضمن قانو1984یونیو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -59
من اتفاقیة حقوق المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام  16و 15: المادة -60

 .1979دیسمبر  18المؤرخ في  34/180بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 .والمتمم، التضمن قانون األسرة المعدل 1984یونیو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -61
، 1994، الدورة الثالثة عشرة، 21لتوصیة العامة رقم لجنة القضاء على التمیز ضد المرأة، ا -62

   المساواة في الزواج وفي العالقات األسریة
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  78- 75األمر رقم  -63
 .م، التضمن قانون األسرة المعدل والمتمم1984نیو یو 9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -64
اإلسالمیة والتشریع  خالد مصطفى فھمین حقوق المرأة بین االتفاقیات الدولیة والشریعة -65

 .25م، ص2007الوضعي، الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
عالن القضاء على من إ 4/1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  21/3المادة : أنظر -66

 .التمییز ضد المرأة
، المتعلق بنظام االنتخابات، الجریدة 2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -67

 .50الرسمیة، العدد 
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بموجب قرار ب من /25المادة : أنظر -68

اتفاقیة الحقوق من  2م، والمادة 1966دیسمبر  20في  الجمعیة العامة لألمم المتحدة، المؤرخ
 20/12/1979السیاسیة للمرأة، قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، المؤرخ في 

من العھد الدولي للحقوق  25:من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 12المادة:أنظر -69
 .السیاسیة للنساءمن اتفاقیة الحقوق  03: المدنیة والسیاسیة، والمادة

 .من الدستور الجزائري 36: المادة -70
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التكامل األسري ودوره في مواجھة التحدیات المعاصرة 
  لألسرة المسلمة

  

  1باتنةجامعة  -  عبد القادرعمامرة الباحث

  1باتنةجامعة  -  غالیة مخناش الباحثة 

  :مقدمة

الحمد 2 رب العالمین، والصالة والسالم على إمام الھدى وسید المرسلین، 
  : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

أھمیة دور التكامل األسري في مواجھة  وبعد؛ تتناول ھذه المداخلة بیان
التحدیات المعاصرة التي تواجھ األسرة المسلمة، في ظل ما أفرزه التقدم التقني 

من تغییر في األفكار والجوانب االجتماعیة  والتربویة والتكنولوجي، وما أحدثھ 
واالقتصادیة والثقافیة، والتي تھدد استقرار ودیمومة الكیان األسري، وذلك ببیان 
سبل مواجھتھا في ظل أحكام ومقاصد الشریعة اإلسالمیة المتعلقة بالزواج، وكذا 

اة المعاصرة من جھة، مرونة تبادل األدوار وتناسق الجھود المواكبة لمقتضیات الحی
والموافقة للحقوق والواجبات المنبثقة عن الرابطة الزوجیة من جھة أخرى، وذلك 
بغیة المساھمة في الوقایة من المشاكل األسریة وآثارھا الرھیبة على المجتمع 
الجزائري، والتي ترجع أسبابھا في الغالب إلى غیاب المفاھیم الصحیحة ألبعاد 

  .سریة المستمدة من أحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھاالحقوق والواجبات األ

  :إشكالیة البحث

تعیش اإلنسانیة برمتھا زمن التغیرات المتسارعة في شتى نواحي الحیاة، ھذه 
األخیرة أفرزت تحدیات على مستویات مختلفة فكریة، وتربویة، واجتماعیة، 

ك التحدیات المعاصرة، واقتصادیة وغیرھا، واألسرة المسلمة لم تعد بمنأى عن تل
بل صارت األخیرة جزءا من الحیاة المعاصرة وربما من لوازمھا، وال بد من 

المراد بالتكامل األسري؟ وما ھي  فما. التكامل األسري لمواجھة تلك التحدیات



  الباحثة غالیة مخناش  -الباحث عبد القادر عمامرة
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مقوماتھ؟ وما أھم مجاالتھ؟ وما دوره في مواجھة التحدیات المعاصرة؟ وما السبیل 
ین األصالة القیمیة والمواكبة العصریة في ظل التكامل إلى تحقیق الموازنة ب

  األسري؟

  :أسباب اختیار الموضوع

یعتبر انعدام التصورات الصحیحة عن التحدیات المعاصرة التي تواجھ األسرة  .1
المسلمة من أھم أسباب فشل الزواج وكثرة نسبة الطالق أو الخلع بین األسر 

 .المسلمة المعاصرة
اختالل المفاھیم السلیمة عن مقومات التكامل األسري في الوضع اإلسالمي  .2

لألسرة، یعّد سببا رئیسا إلیضاح تلك المقومات، وبیان دورھا في تحصین 
 .  األسرة المسلمة

إھمال أو تقصیر الزوجین أو أحدھما في تحقیق التكامل في مواجھة التحدیات  .3
  .رةالمعاصرة ینعكس سلبا على استقرار األس

وتستمد ھذه المداخلة أھمیتھا كونھا تناقش بالبحث أھم التحدیات المعاصرة 
التي تواجھ األسرة المسلمة على مستویات مختلفة، أھمھا الثقافیة واالقتصادیة، 

  .   وتحقیق التكامل والتعاون األسري في مواجھتھا

  :وتھدف ھذه المداخلة إلى

  .اجھ األسرة المسلمةرصد وحصر أھم التحدیات المعاصرة التي تو .1
  . بیان مفھوم التكامل األسري ومقوماتھ ودوره في مواجھة التحدیات المعاصرة .2
تصحیح المفاھیم األساسیة حول المعاني السامیة للزواج في اإلسالم، من خالل  .3

  .استیعاب كل طرف لمسؤولیتھ الشرعیة لتنظیم الحیاة األسریة بین الزوجین
یوجد كمال بالحیاة الزوجیة وإنما یوجد تكامل، من التأكید على حقیقة أنھ ال  .4

وبیان أھمیة تحقیقھ بین  خالل الكشف عن أھم مجاالت التكامل األسري،
  .الزوجین ومساھمتھ في استقرار األسرة المسلمة والحفاظ على كینونتھا

  .وجاءت الخطة المعّدة لھذه المداخلة في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة
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  .شرح مفردات العنوان: المبحث األول

  .تعریف التكامل األسري: المطلب األول

التكامل األسري مركب بیاني من كلمتین، والمركب ال یعلم إال بعد 
وفیما یلي بیان كل منھما لغة " األسرة"و"التكامل"العلم بمفرداتھ وھما 

  .واصطالحا

  تعریف التكامل /أوال

كمل : ومنھ یقال. التماممن لفظ كمل یطلق ویدل على : التكامل لغة
: واستكملھ. التمام: والتكمیل واإلكمال. الشيء وكمل فھو كامل، أي تام

وتكامل الشيء وأكملتھ أنا وأكملت الشيء أي أجملتھ . ككمل: وتكمل. استتمھ
التمام الذي تجزأ : ، وقیل1أتّمھ وجّملھ: وأتممتھ، وأكملھ ھو واستكملھ وكّملھ

  .2منھ أجزاؤه

التكامل في اللغة یدور حول تمام األشیاء وانسجامھا بمعنى كّمل فمفھوم 
  .بعضھا بعضا، وكل جزء منھا ال یعّد تاّما الحتیاجھ لما یكملھ من خارجھ

: نقل بعض الباحثین المعاصرین تعریفا لھ بأنھ :التكامل اصطالحا
  .3"ترابط األجزاء وتركیبھا لتكوین كل یتسم باالنسجام والتوافق"

  تعریف األسرة /ثانیا

لفظ األسرة في اللغة یدور على معنى الحبس، واألسر، : األسرة لغة
 واإلمساك، والقید، والشدة،والقوة، والخلق، والرباط،ومن ذلك األسیر الذي

أسرة الرجل . یشّد بالقد وھو اإلسار، ومنھ سمي كل أخیذ وإن لم یؤسر أسیرا
فكأن كل واحد من  .4معشیرة الرجل وأھل بیتھ ورھطھ، ألنھ یتقوى بھ

الزوجین بعد عقد الزواج مقید بھ، أسیر آلثاره الشرعیة، وكل عضو من 
  .أعضاء األسرة یشد بعضھم على بعض، ویتقوى بعضھم ببعض

تعددت تعاریف األسرة بسبب اختالف زوایا النظر  :األسرة اصطالحا
 : لیینفیھا عند الدارسین وأقتصر في ھذه المداخلة على ذكر تعریفین التا
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الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، التي تنشأ برابطة "األسرة ھي  :األول
زوجیة بین رجل وامرأة، ثم یترفع عنھا األوالد، وتظل ذات صلة وثیقة 
بأصول الزوجین من أجداد وجدات، وبالحواشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة 

م والعمات، والخوال ، واألعما- أوالد البنات  -القریبة من األحفاد واألسباط 
  .5"والخاالت وأوالدھم

الجماعة التي ارتبط ركنھا بالزواج الشرعي، " األسرة ھي :الثاني
والتزمت بالحقوق والواجبات بین طرفیھا، وما نتج عنھما من ذریة، وما 

  .6"اتصل بھما من أقارب

  :ومن التعاریف السابقة یمكن استخالص بعض خصائص األسرة كما یلي

  .على رابطة اجتماعیة تتأسس من الزوج والزوجة أنھا تقوم .1
ركن ھذه الرابطة ھو الزواج الشرعي زما ترتب علیھ من آثار وحقوق  .2

  .وواجبات بین طرفیھا
قد ینتج عن ھذه رابطة الزواج الشرعي أبناء، وقد یكون لھم جدود وحفدة  .3

وأقارب، فإذا جمعھم كلھم مسكن واحد سمیت األسرة ممتدة، وإذا اقتصر 
  .لى الزوج واألوالد سمیت األسرة نوویةع

األسرة خلیة المجتمع وھي نواتھ التي یقوم علیھا، ولھا دور في تربیة  .4
  .وتوجیھ أفرادھا، وضبط سلوكاتھم،وتعھد أخالقھم

فاألسرة أصل من أصول الحیاة البشریة عامة والمجتمع اإلسالمي 
نظامھا بتشریعات  خاصة، لذلك أوالھا التشریع اإلسالمي مكانة عالیة، وخص

وتفریعات دقیقة شملت جوانبھا المختلفة من البناء إلى االنقضاء، وھذا ما 
  . یسمى في ھذه المداخلة بالوضع اإلسالمي لألسرة

  تعریف التكامل األسري  /ثالثا

ترابط بین رجل وامرأة بعقد "یمكنني تعریف التكامل األسري بأنھ 
زواج شرعي إلتمام الحاجات المشتركة بینھما، وبناء عائلة تتسم باالنسجام 
والتوافق الروحي والجسدي والفكري والسلوكي، بتناسق األدوار المتغایرة 
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میة تحت مظلة الحقوق والواجبات الزوجیة، وكذا أحكام الشریعة اإلسال
  ".ومقاصدھا

ومما یستفاد من التعریف السابق أن التكامل األسري ال یتحقق إال 
  :بتوفر ما یلي

ال بد من وجود الرابطة الزوجیة بین الرجل والمرأة بعقد شرعي، ألن  .1
 .الزواج ھو العقد والمیثاق الذي على أساسھ تقوم رابطة الشراكة األسریة

لنقص، والشعور بأن كل طرف یسبق تلك الرابطة اإلحساس بالحاجة وا .2
منھا مكمل لآلخر، وكذا الرغبة في إتمام الحاجات المشتركة بین الزوج 

  .كالحاجة للولد واألنس وغیرھما
للتكامل األسري أسس یقوم علیھا لھا تعلق بالجانب الفطري والشخصي،  .3

  .لھا ارتباط وثیق بالتوجیھ الشرعي لعمیلة االختیار
سق ومنسجم أساسھ التوافق الروحي والجسدي التكامل األسري بناء متنا .4

والفكري والسلوكي، وھذه العناصر مجتمعة ھي في رأیي أسس التكامل 
  . األسري

لیس مجال التكامل األسري األدوار المتشابھة بین األزواج، بل مجالھ  .5
یشغل حیز االختالف الموجود بین الزوج القائم على مراعاة الحقوق 

ك بتوزیع المسؤولیات المتغایرة على األدوار والواجبات األسریة، وذل
  .المتساویة بین الزوجین

إسھام كل من الزوج والزوجة في تحقیق التكامل األسري وفق أحكام  .6
  .الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا

لیس المراد بالتكامل األسري ذوبان الزوج في بعضھما، بإلغاء الفروقات  .7
الجنسین، أو عدم اعتبار ما یتمیز  عیة والفكریة وغیرھا بینیالخلقیة والطب

بھ الذكر عن األنثى من خصائص وخصوصیات، وإنما المراد تحقیق 
عقد : "االنسجام والتناسق بین الزوجین، فھو كما قال البشیر اإلبراھیمي

بین قلبین، ووصل بین نفسین، ومزج بین روحین، وفي األخیر تقریب بین 
  .7"جسمین
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  معاصرة التي تواجھ األسرة المسلمةالتحدیات ال: المطلب الثاني

التحدیات المعاصرة مركب بیاني من كلمتین، والمركب ال یعلم إال بعد 
وفیما یلي بیان كل منھما لغة " المعاصر"و"التحدي"العلم بمفرداتھ وھما 

  .واصطالحا

  تعریف التحدي/ أوال

لفظ التحدي في اللغة یدور حول معاني المواجھة  :التحدي في اللغة
والمجابھة والمباراة والمنازعة، والحاجز والفاصل، والضیق والمنع والكف 

تحدى الشيء حداه، : والصرف، والتعیین والتعریف وغیرھا، ومنھ یقال
وفالنا طلب مباراتھ في أمر، والحدیا المنازعة والمباراة والمواجھة 

  .8رهوالمجابھة، والحدیا من الناس واحدھم ویقال ھذا حدیا ھذا نده ونظی

إذا حد الشيء عن غیره إذا میزه منھ لئال یختلط : ومنھ یقال حاجز
أنھاه، أوقفھ، وحد الشخص عن : أحدھما باآلخر بین شیئین، ووضع حدا لألمر

 األمر إذا كفھ وصرفھ عنھ، حد من الشيء إذا ضیق مجالھ ووضعھ ضمن
  .9حدود

ن عرف التحدي في االصطالح بعض الباحثی :التحدي في االصطالح
ذلك الوضع الذي یمثل وجوده أو عدم وجوده، تھدیدا أو " المعاصرین بأنھ 

إضعافا أو تشویھا جزئیا أو كلیا، دائما كان أو مؤقتا، لوجود وضع آخر یراد 
لھ الثبات والقوة واالستمرار والتمكین، ومثال ذلك التحدي الثقافي، فھو یمثل 

أخرى لھا نسقا ومرجعیتھا  تھدیدا وخطرا وإضعافا وتشویھا لمنظومة ثقافیة
  .10"المتفردة المتمیزة

تطورات أو متغیرات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة " أو ھو
من البیئة المحلیة أو اإلقلیمیة أو العالمیة، وقد تكون ذات صبغة ثقافیة، أو 

  .11..."إعالمیة، أو دینیة، أو اجتماعیة، أو سیاسیة، أو اقتصادیة
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وجوده أو عدمھ فاصال بین القوة والثبات  فالتحدي وضع یشكل
واالستمرار، وبین الضعف واالضطراب واالنقطاع، یقتضي المواجھة 

  .  والمجابھة حفاظا على ما كان، أو إیجادا لما انعدم

  المعاصرة /ثانیا

المعاصرة مفاعلة من الفعل عصر، ولھ في اللغة معان : المعاصرة لغة
: تعصر قلبھ حزنا أي: واالستخراج، واالنفطار كقولناالضغط : عّدة أذكر منھا

تعاصر : وھو التعاصر والمعاصرة كقولنا: انفطر، والكون في زمن واحد
: الشخصان في زمن واحد، والتجدید والتحدیث والمماشاة لروح العصر كقولنا

تعصرت األجھزة المطبعیة، و المرحلة الزمنیة التي  تنسب إلى ملك أو دولة، 
تطورات طبیعیة أو اجتماعیة أو علمیة، فیقال عصر ھارون الرشید  أو إلى

وعصر الدولة العباسیة، وعصر البخار والكھرباء، وعصر الذرة، والعصر 
الجنس الموجود اآلن بعد الفصائل المنقرضة " :الحدیث، واإلنسان المعاصر

  .12"منھ

معایشة الحاضر بالوجدان والسلوك، "ھي : المعاصرة اصطالحا
فادة من كل منجزاتھ العلمیة والفكریة، وتسخیرھا لخدمة اإلنسان واإل

  .13"ورقیھ

  :تعریف التحدیات المعاصرة التي تواجھ األسرة /ثالثا

ھي تلك التحوالت التي أحدثت تغیرا نوعیة، أثرت في نسق القیم 
الفكریة واالجتماعیة والتربویة واالقتصادیة التي أفقدت األسرة قوتھا 

والرادعة لسلوك أفرادھا، حیث أنتجت القیم الفردیة واالستقاللیة الضابطة 
وتحقیق الذات، وكذلك االستخدام التكنولوجي والتقني المتطور وما أفرزه من 
تغییر في االتجاھات والمعارف المختلفة الدینیة، وكذا األعراف والعادات 

التوازن في والتقلیدیة والضوابط االجتماعیة بصفة عامة، والذي أحدث عدم 
نسق القیم األسریة والمجتمعیة، باإلضافة على بروز الالمعیاریة واالحتكام 
إلى المصالح الشخصیة والخاصة على حساب المصلحیة األسریة 

  .14والمجتمعیة
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تلك األوضاع الحدیثة ذات صبغة فكریة أو قانونیة : یمكن تعریفھا بأنھا
بویة، الناشئة عن البیئة المحلیة أو تكنولوجیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو تر

أو اإلقلیمیة أو الدولیة، التي یمثل وجودھا مغالبة ومنازعة ألحكام وضع 
  . ممن حیث الكینونة والثبات واالستمرار األسرة المسلمة ومقاصدھا

التطورات أو المتغیرات أو المشكالت أو التحوالت : ویراد باألوضاع
  . من قبلالتي أنتجت صعوبات وعوائق لم تكن 

التي یعایشھا اإلنسان المعاصر معایشة الحاضر بالوجدان : والحدیثة أي
والسلوك، ذات صبغة فكریة أو قانونیة أو تكنولوجیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة 

  .أو التربویة تمثیل لبعضھا

بیان منبعھا فقد  :الناشئة عن البیئة المحلیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة
المذاھب الفكریة المعاصرة، أو القوانین ونتائج یكون مصدر التحدي 

المؤتمرات المحلیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة المخالفة ألحكام اإلسالم، أو إعالمیة 
عن ما توصل إلیھ العلم الحدیث من وسائل االتصال التكنولوجیة المتطورة، 

  . أو العادات والتقالید المستحدثة وغیرھا

منازعة ألحكام وضع األسرة المسلمة التي یمثل وجودھا مغالبة و
وجود ھذه التحدیات : أي ،ومقاصدھا ممن حیث الكینونة والثبات واالستمرار

المعاصرة ومنازعتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا أمر واقع ال یمكن 
إنكاره أو التغاضي عنھ، وتركھا دون مواجھة وال مجابھة وال منع أو فصل 

  .یھدد تأسیس األسرة المسلمة ودیمومتھا عن الوضع اإلسالمي

وبعد بیان شرح مفردات العنوان یتضح أن المراد منھ في ھذه المداخلة 
إبراز دور التكامل األسري في مواجھة التحدیات المعاصرة حفاظا على 

  .الوضع اإلسالمي لألسرة وفق أحكامھ ومقاصده

  .األسرة المسلمةأھم التحدیات المعاصرة التي تواجھ : المطلب الثالث

ذات  15تطرح القضایا المتعلقة باألسرة ضمن جداول أعمال المؤتمرات
الصلة باإلنسان، أو الشباب، أو الطفولة، أو المرأة، أو ضمن المؤتمرات 
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االقتصادیة، والبیئیة، والتقنیة، والصحیة، التي تدرج قضایا األسرة والمرأة 
والمالحظ على تلك المؤتمرات والعالقات بین الجنسین ضمن محاور نشاطھا، 

أن مخرجاتھا لھا قواسم مشتركة تتشابھ وتتقارب في رؤیتھا لعدد من القضایا 
، وإعطاء دور لإلعالم والتربیة واالتصال في زیادة 16ذات الصلة باألسرة

الوعي بقضایا ذات األولویة عن طریق حمالت التوعیة العامة، وربطھا 
  .17ببرامج وسیاسات التنمیة والسكان

ومخرجات تلك المؤتمرات مزیج بین السلبیات التي تخالف أحكام 
الشریعة اإلسالمیة، واإلیجابیات التي توافقھا مع مراعاة سبق التشریع 

تعلیم المرأة وإزالة األمیة : الدعوة إلى: اإلسالمي إلى إقرارھا، ومن بینھا
لألم، محاربة عنھا، مكافحة األمراض الساریة عند النساء، الرضاعة الطبیعیة 

اإلتجار بالمرأة والطفل، واالستغالل الجنسي لھما، واعتباره جریمة دولیة 
محرمة، تصحیح صورة المرأة في وسائل اإلعالم وعدم استغاللھا كمادة 
وسلعة، المساواة في األجور بین الجنسین لنفس العمل، وبنفس الجودة، إعطاء 

د البنات، واالنتقاء الجنسي لھما، إجازة أمومة للمرأة العاملة، التحذیر من وأ
  . 18مسؤولیة الوالدین عن تربیة األبناء وتنشئتھما تنشئة سویة

أما عن سلبیاتھا فأھم ما یالحظ علیھا خلوھا من بصمة األدیان،  
العامة، وأھم مقرراتھا الدعوة إلى ما مساواة المرأة  واآلدابومراعاة األخالق 

حدید النسل وتخفیض المرأة لمستوى بالرجل في جمیع مجاالت الحیاة، ت
خصوبتھا، اإلقرار باألشكال المختلفة والمتعددة في األسرة، اإلقرار بالعالقات 
خارج نطاق األسرة، تقدیم الدعم للزناة والزواني، بتقدیم الدعم المالي، وتوفیر 

  .19السكن المناسب لھم

  20:ویري بعض الباحثین أن مخاطر تلك المؤتمرات تكن فیا یلي

القاسم المشترك بینھا ھو المرأة من خالل مساواتھا بالرجل كلیة في  .1
  .الجنس، وفي مختلف مجاالت الحیاة، وإعطاءھا الحریة المطلقة

  .أنھا تشتغل تحت مظلة األمم المتحدة، وتوظف شعارات العولمة وأدبیاتھا .2
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تستغل لفرض توصیاتھا وقرارتھا سلطان الدول الكبرى سیاسیا  أنھا .3
  .وحضاریا واقتصادیا

  .ھدفھا النھائي ھو عولمة الحیاة االجتماعیة بالمفھوم الغربي اإلباحي .4

ویظھر مما سبق أن خطر تلك المخرجات ھو فرض العولمة 
 مراعاةاالجتماعیة بعد النجاح في فرض العولمة السیاسیة واالقتصادیة، دون 
سیاسة  لالختالف والتباین الثقافي بین المجتمعات، وذلك عن طریق استخدام

النفس الطویل في تحقیق أھدافھا، من خالل تفعیل لجان متخصصة في تفعیل 
التوصیات، وإلزام الدول الموقعة علیھا بتنفیذ مخرجاتھا، وھذه المخرجات 
تعارض القیم الدینیة، فھي تدعو إلى تحطیم الحواجز األخالقیة من خالل نشر 

ك في اعتبار األسرة الوحدة اإلباحیة والتحلل باسم الحریة والتحرر، والتشكی
األساسیة في بناء المجتمع، وتعتبر المفھوم  الشرعي الدیني  الذي یحصر 
اإلطار الشرعي لألسرة في الزوج والزوجة؛ ویتمسك باألدوار النمطیة لألبوة 
واألمومة والعالقات بین أفرادھا مفھوما عقیما، وإلف عادة وتقلیدا، وقیدا على 

ض العالقات الجنسیة الحرة في مختلف األعمار، الحریة الشخصیة، یرف
وھذا ما یشكل تحدیا معاصرا . 21ویمنع الشواذ من حقھم في تكوین أسر بینھم

ینازع ویھدد الوضع اإلسالمي لألسرة والمجتمع اإلسالمي، بل للمجتمع 
اإلنساني والبشریة جمعاء، من خالل تدمیر عنصري تكوینھا، وھدم الرابطة 

، وھدر الحقوق والواجبات المترتبة علیھا، وخرم مقاصدھا، الزوجیة بینھما
  .وحرفھا عن مسارھا وھدفھا الریادي ودرھا الحضاري المشھود

ومنشأ ھذه التحدیات المذاھب الفكریة الھدامة التي تخالف أحكام 
الشریعة اإلسالمیة المتعلقة باألسرة ومقاصدھا، ثم تقرر كنتائج لمؤتمرات 

ثم تسن تلك النتائج كقوانین دولیة یعقبھا اتفاقیات ثنائیة أو دولیة أو إقلیمیة، 
دولیة ملزمة لمن وقع علیھا في الغالب تحت طائلة اإلكراھات االقتصادیة أو 
التبعیة السیاسیة، ویحشد لھا زخم إعالمي ھائل یضخ على مختلف وسائل 

عادات االتصال الحدیثة لتزینھا وإقناع عموم المسلمین بھا، فینشأ كل ذلك 
  .وتقالید وقناعات تصادم أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة وتھدم مقاصدھا
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  مقومات التكامل األسري في اإلسالم: المبحث الثاني

لما كان الھدف من تأسیس األسرة في الوضع اإلسالمي ھو تكوین 
المجتمع الصالح والمصلح الذي یقوم بدوره االستخالفي والحضاري 

لمنھج اإلسالمي في بناء التكامل األسري على وضع المشھود، حرص ا
أسسھ، ورص لبناتھ، ودعم أركانھ، وتثبیت أركانھ، من خالل فلسفة مقاصدیة 
جمعت بین اعتبار الوسائل وخدمة المقاصد لتحقیق الوظائف التكاملیة وفق 

  :مقوماتھا التالیة

  وسائل التكامل األسري: المطلب األول

  بصفتھما زوجا وزوجة كعنصري تأسیسالرجل والمرأة /أوال 

. یعتبر الرجل والمرأة بصفتھما زوجا عنصري تأسیس األسرة المسلمة
جسدیة ومعنویة وشرعیة، ثابتة قدرا وشرعا، وحّسا وعقال،  وبینھما فوارق

وقد راعت فلسفة التشریع اإلسالمي في أحكامھا وتشریعاتھا الفروق 
إن اتحدا وتماثال في إنسانیتھما واالختالفات في جوانب معینة بینھما و

وبشریتھما، وھذا ما یؤسس لمعنى التكامل األسري في جانبي التماثل والتمایز 
  .باعتباره وسیلة من وسائل التكامل األسري

یراد بالتماثل التشابھ بین الرجل والمرأة في اتحاد : جانب التماثل -أ
صل إنساني، ولكل منھما جنسھما، فبنظرة إنسانیة كالھما من حیث النشأة من أ

تماثل كلي في الخصائص اإلنسانیة سواء بسواء، وفي النظر الشرعي النساء 
شقائق الرجال باعتبار أھلیة بالخطاب بأصل التكلیف الشرعي فتجي علیھما 

العبادات كالصالة والزكاة، وفي المعاد كالھما ینتظره الحساب والجزاء  
تفاوت وال تفاضل بینھما في ذلك إال ما  العقاب، فال ویشتركان في الثواب أو

ومن األحكام األسریة . 22استثني لمصلحة األفراد أو المجتمع أو المرأة نفسھا
التي شرعت فیھا المماثلة بین الزوجین المماثلة في بعث الحكمین، والمماثلة 

  .23في الرعایة، والمماثلة في التشاور في الرضاع
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یراد بالتمایز االختالف بین الرجل والمرأة في  :جانب التمایز -ب
بسبب وجود غدد تؤھلھا لخصائص األنوثة -الخصائص الشكلیة الفیسیولوجیة 

والقدرات والكفاءات الذھنیة والوظیفیة للدماغ من حیث  -كما یقول الطب
اإلدراك واالستدالل المنطقي وتحلیل األمور، باإلضافة إلى االختالفات 

 سیة من حیث المیول والتحمل واالنفعال،فتلك االختالفاتالعاطفیة والنف
وكذلك  .24مجتمعة تلعب دورا كبیرا في صناعة التصرفات عند كل منھا

یظھر االختالف والتمایز بین الرجل والمرأة عند النظر في تفاصیل التكالیف 
الشرعیة المتعلقة باألسرة واألزواج من خالل فلسفة اإلسالم في التوزیع 

زن للحقوق والواجبات األسریة وفق ما یحقق في مقاصده مفھوم التكامل المتوا
وقد ظھر ھنا أنھ ال یستقیم معنى المماثلة في سائر : "قال ابن عاشوراألسري، 

أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا ألن مقتضى الخلقة، : األحوال والحقوق
ن كثیر ومقتضى المقصد من المرأة والرجل، ومقتضى الشریعة، التخالف بی

فال جرم یعلم كل . من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة
السامعین أن لیست المماثلة في كل األحوال، وتعین صرفھا إلى معنى المماثلة 

وقال رشید رضا  .25"في أنواع الحقوق على إجمال تبینھ تفاصیل الشریعة
المثل بأعیان األشیاء وأشخاصھا، ولیس المراد بالمثل : "مبینا المراد بالمماثلة

وإنما المراد أن الحقوق بینھما متبادلة وأنھما أكفاء، فما من عمل تعملھ المرأة 
للرجل إال وللرجل عمل یقابلھ لھا، إن لم یكن مثلھ في شخصھ، فھو مثلھ في 
جنسھ، فھما متماثالن في الحقوق واألعمال، كما أنھما متماثالن في الذات 

أي أن كال منھما بشر تام لھ عقل یتفكر في ; شعور والعقلواإلحساس وال
مصالحھ، وقلب یحب ما یالئمھ ویسر بھ، ویكره ما ال یالئمھ وینفر منھ، فلیس 

یستذلھ ویستخدمھ في  من العدل أن یتحكم أحد الصنفین باآلخر ویتخذه عبدا
ال سیما بعد عقد الزوجیة والدخول في الحیاة المشتركة التي مصالحھ، وال

فجانب  .26"تكون سعیدة إال باحترام كل من الزوجین اآلخر والقیام بحقوقھ
التعدد والتنوع المؤدي إلى تبادل العطاء، واألفكار، : "یعنياالختالف 

والترابط والتكامل، وال یعني الخالف القائم على التنافر في الطبیعة، والمؤدي 
  .27"إلى التباغض والتباعد والتفكك
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رجل والمرأة بوصفھما زوجا بجانبي التماثل وتبدو عالقة ال
بالتكامل األسري عالقة الوسیلة بالمقصد، فجانب التماثل  واالختالف بینھما

خادم للتكامل األسري في جانبھ اإلنساني، وجانب التباین خادم لھ كذلك في 
تحدید الدور الذي ینبغي أن یبرز في "جانبھ الوظیفي، وذلك من خالل 

بما یتوافق ... ات كل منھما، وھذا ما یقتضي تكامل األدوارممارسات وسلوكی
وبھذا یتبین أن التماثل الجنسي  .28"مع اإلمكانات التي اختص هللا كل منھما

واإلنساني واالختالف الخصائصي یعد من أھم وسائل بناء التكامل الزوجي 
تكوین لألسرة، وھذا ما یبطل دعوات المثلیین والشواذ في المطالبة بحقھم في 

  .أسر بینھم تقوم على أساس اتحاد الجنس

  حسن اختیار الشریك في الحیاة/ ثانیا

من أھم الوسائل التي أرشدت إلیھا الشریعة اإلسالمیة والتي تساعد 
على تحقیق التكامل األسري في مواجھة التحدیات المعاصرة لألسرة المسلمة، 

ومقوماتھا وقیمھا ھو حسن اختیار الشریك في الحیاة، ذلك أن ھدم األسرة 
أخطر تھدید معاصر للمجتمع المسلم، ومجابھة ذلك متوقف باألساس األول 
بعد توفیق هللا تعالى على حسن اختیار شریك العمر، فاالختیار ابتداء على 

للمرأة ال یكون عفویا ومرتجال خاضعا للنزوات والرغبات  السواء للرجل أو
ى األسس  والتوجیھات الشرعیة والعقلیة العابرة، بل ال بد أن یكون مبنیا عل

والفطریة والشخصیة لكل طرف، ومن أھم تلك األسس وأعظمھا أثرا في 
إدراك التحدیات المعاصرة وتحقیق التكامل األسري في مواجھتھا، مراعاة 
التقارب بین األزواج خاصة في الجوانب الدینیة واالجتماعیة واألخالقیة 

من الجوانب، التي تسھم في إدراك فلسفة الوضع  والعلمیة والثقافیة وغیرھا
اإلسالمي لألسرة أحكاما ومقاصدا والحفاظ علیھا، في مقابل مواجھة 

  .األوضاع المختلفة التي أفرزتھا التحدیات المعاصرة

ومن أھم المعاییر الشرعیة والعقلیة المعتبرة في اختیار الزوجة الدین، 
النسب، المال، ومن أھم األسس المراعاة والبكارة، الجمال، الوالدة، الحسب و

في اختیار الزوج، الدین، الخلق، الشباب والقوة، الكفاءة مع الزوجة، وقد قسم 
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 ،29جوھري؛ محبذ؛ وثانوي: بعض الباحثین ھذه المعاییر إلى ثالثة أقسام
  . وعلى أساسھما یقوم كل طرف بانتقاء اآلخر الذي یماثلھ من بین اآلخرین

ره في مسألة معاییر اختیار الشریك ھو االلتزام بما قرره ومما ینبغي ذك
الوضع اإلسالمي باعتبار موانع النكاح كالمحرمات من النساء بالنسب 
 والرضاع والتأقیت والـتأبید، والمشركات والكافرات من غیر أھل الكتاب،

وكذا مراعاة الضوابط  وكذا أولویاتھ باختیار المرأة المؤمنة الصالحة،
، ویعتبر إھمال وعدم اعتبار الموانع 30عند االختیار ة السابقةالشرعی

واألولیات من أھم إفرازات الحضارة الغربیة التي تدعو بمختلف وسائلھا إلى 
  .وھذا ما یعّد من أھم التحدیات المعاصرة. عولمتھا

وبالعودة لمسألة االختیار یذكر بعض الباحثین أن ھناك نظریتین في 
التجانس ونظریة التكافؤ، فاألولى تقول بأن االختیار یقوم ھذا المجال، نظریة 

بین الجنسین على أساس التماثل أو على األقل التشابھ بینھما في األخالق 
واألفكار والتدین واألھداف، أو في الصفات الجسمیة، أو المستوى االجتماعي 

نسین وأسلوب المعیشة أو مكان السكن وغیرھا، بینما تقول الثانیة بأن الج
یمیالن لبعضھما البعض عند الزواج طلبا للتكامل، بمعنى أن االختالف وعدم 
التجانس في المقاییس، ھو  الدافع في عملیة االختیار ولیس التماثل والتشابھ 
بینھما،  لكن توسط بعض الباحثین وجمع بین النظریتین انطالقا من الواقع، 

ختیار، وقرر بأن لیس بین وكذا من خالل الدراسات المتعلقة بعملیة اال
نظریتي التجانس والتكافؤ تناقض وكالھما ضروري،  إذ أنھ لیس ھناك زواج 
بالصدفة، وال یكن في الواقع أن نجد زوجا متطابقا ومتماثال كلیة حتى بین 
التوأم، وعلیھ فھذا أمر نسبي بین المجتمعات، ویبقى األساس في المجتمع 

ألوصاف األخرى التي یتغبر ترتیبھا من زمان اإلسالمي ھو الدین، ثم تتبعھ ا
آلخر ومن مكان آلخر، ولكن یبقى التكامل الزوجي قائم عند االختیار على 
االختالف الفطري بین  الجنسین، وعلى االختیار الشخصي بینھما وفق ما 

  .31تقتضیھ طبیعة التكامل في مختلف مراحل الزواج

  :فیما یليوتظھر أھمیة حسن االختیار لزوج والزوجة 
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كون الزواج من العقود المتصفة بالدوام، واالختیار فیھ اختیار لحیاة  .1
مشتركة بجمیع أبعادھا وآثارھا ومخرجاتھا، فال بد على الشریك فیھا من 
إدراك حجم التحدي واالستعداد لمواجھتھ بما یقتضیھ، خاصة وأن حاضر 

حضاري على األمة ومستقبلھا یقوم في النھوض ولعب دوره المشھود وال
 .نوعیة األجیال وتنشئتھا، واألسرة ھي المسؤول األول عن ذلك

إرشاد وتوجیھ النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة عند إرادة االرتباط  .2
إلى التحري في جمع األخبار الوثیقة عن الشریك، وعدم  بالمیثاق الغلیظ

شبھ هللا تعالى االكتفاء بالمعلومات السطحیة أو االنطباعات األولیة، وقد 
كال من الزوجین باللباس لآلخر، ومن شأن اللباس أن یتطابق في المقاس 
والحجم واللون والذوق حتى یكّمل البسھ ویستره، وھذا ما یلزم منھ 

 .32اختیار الزوج المناسب
كون مسألة اختیار الشریك بات من أصعب االختیارات في العصر  .3

اإلعالم والتواصل، والتداخل  الحالي، جراء التطور الھائل في وسائل
الحاصل في العادات واألعراف والتقالید والمذاھب المحلیة والدولیة التي 
شكلت مجال عام عالمي جدید، أنتج تشوھات في التصورات واألفكار، 
والنظم والتشریعات، والسلوكات واألفكار، یصعب معھا الحفاظ على 

تھ، والذوبان في مخرجاتھ ھویة األسرة المسلمة من التماھي مع إفرازا
 .واالنسالخ من مقومات األسرة المسلمة وقیمھا

وما یجدر ذكره في ھذه المسألة أنھ البد من اعتبار الكفاءة العلمیة 
والمعرفیة بین الزوجین فھي مساعدة على إدراك مقاصد اإلسالم من تشریع 

ینھما، وأنفى الزواج، وذلك أدعى لتحقیق الترابط واالنسجام للتكامل الفكري ب
للشعور بالفوقیة أو الدونیة من أحد الزوجین نحو اآلخر، وھو مما یفضي إلى 
النزاع والشقاق والتفكك األسري، بسبب عدم التوافق الذھني، والغیاب عن 
التفاعل وعدم مسایرة المستجدات في خضم الحیاة الفكریة والتقدم والرقي في 

  .33مختلف األصعدة

اختیار الشریك حجر الزاویة في بناء األسرة،  ومن ھنا تعتبر أھمیة 
مدار تحقیق التكامل األسري في الواقع،إذ بھ  التوجیھات الشرعیة إتباعوأن 
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ذات التأثیر المباشر في كل أمور  یتحقق التكامل في مختلف المستویات
الزواج ومتطلباتھ النفسیة؛ والعاطفیة؛ والفكریة؛ والبیولوجیة؛ وتبادل األدوار 

بما یكفل لألسرة المسلمة القیام  تماعیة لمواجھة التحدیات المعاصرةاالج
في البناء االجتماعي والتربوي للجیل المنشود على أكمل  بدورھا الحضاري

  .وجھ

  خصوصیة عقد الزواج أو المیثاق الغلیظ /ثالثا

ضرورة حتمیة  الزوج والزوجة أول دعامة في األسرة، والتزاوج 
النوع البشري، وتلك سنة هللا المطردة في الحیاة وحاجة فطریة لبقاء 

واألحیاء، وقد راعى اإلسالم الحاجة اإلنسانیة للتزاوج فجعل الزواج السبیل 
الوحید إلقامة األسرة، واشترط لھ بین سائر العقود جملة من الشروط ال یصح 

والولي والصداق والصیغة واإلشھاد  من الزوج والزوجة: إال بتوفرھا
 ن والدوام،وفي المقابل ألغى اإلسالم كل صور وأشكال الزواجواإلعال

  .المخالفة لوضعھ

ومن أھم خصائص عقد الزواج التي یمیز عنھا عن باقي العقود، أن 
موضوعھ اإلنسان باعتباره أكرم مخلوق، وأنھ موصوف بالتأبید والتنجیز، 

الناس، ومن خصائصھ كذلك أنھ یطلب فیھ اإلشھار واإلعالم واإلذاعة بین 
واالحتفاء بھ بالولیمة، والسرور والحبور، والدعاء للزوج بالخیر البركة، 
حتى یشتھر ویعرف وصونا لألعراض واألنساب واألنكحة عن الجحود، 
وتلك الشروط والخصائص جعلتھ في المنزلة العلیا في سلم العقود البشریة، 

بین الرجل والمرأة كیف وھو المیثاق الغلیظ الذي بھ ینشأ االرتباط المشروع 
بالتكامل في تحقیق الرغبات المشتركة بینھما، وتبادل األدوار المنوطة بھما 
 وفق وظیفة األسرة في المجتمع، ورسالتھا المقدسة في الحیاة، وفي ھذا

المیثاق تنزیھ لعقد الزوجیة عن العبث والھوى، وھذا ما یخرجھ من دائرة 
ي یھدر الكرامة اإلنسانیة، وینقض اإلشباع الغریزي الحیواني المجرد الذ

عرى التماسك االجتماعي، ویكسوه بمعاني المودة والرحمة، ومشاعر األبوة 
فاالرتباط بالمیثاق الغلیظ في الزواج أھم وسائل التكامل األسري  ،34واألمومة

وإذا :" السلیم لما یكتسیھ من قداسة وحرمة، یقول محمد شلتوت في تفسیره
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ة میثاق لم ترد في القرآن الكریم إال تعبیرا عّما بین هللا انتبھنا إلى أن كلم
وعباده، من موجبات التوحید والتزام األحكام، وعّما بین الدولة والدولة من 
الشؤون العامة الخطیرة، علمنا مقدار المكانة التي سما القرآن بعقد الزواج 

لم یرد في  "بالغلیظ"إلیھا، وإذا انتبھنا مرة أخرى إلى أن وصف المیثاق 
 موضع من مواضعھ إال في عقد الزواج،وفیما أخذه هللا على أنبیائھ من مواثیق

یثَاقًا َغِلیظًا ھذه المكانة  تضاعف لدینا سمو ،)7: األحزاب( َوأََخْذنَا ِمْنھُم مِّ
  .35"التي رفع القرآن إلیھا ھذه الرابطة السامیة

  الحقوق والواجبات األسریة /رابعا

رتب علیھ اإلسالم جملة من اآلثار على الزوج والزوجة، عقد الزواج 
ونظرة اإلسالم لكل منھما نظرة عمیقة وعادلة، ال توافق دعاة العدالة 
والمساواة غیر المدروسة بین الجنسین، وثابتة ومستقرة، ال تجاري نظرة 
علماء النفس واالجتماع التي تخضع للتبدل والتغیر تبعا الختالف الظروف 

عیة وكمیة الركام التاریخي حول ھذه القضیة، وال للتراكم التاریخي االجتما
لتجارب الشعوب المختلفة، بل ھي نظرة جمعت بین مراعاة خصائص التي 
یشترك فیھا الرجل والمرأة، واعتبار فروقات الخلقیة واالستعدادات النفسیة 

 تعالى للقیام، والجسدیة بینھما،  لتھیئ كّالً منھما إلى الوظیفة التي یسره هللا
فھي نظرة ربانیة من علیم خبیر بخلقھ وطبائعھم وما یالئمھم ویصلحھم، وھذا 
من عدل هللا تبارك وتعالى، فقد ترتب على عقد النكاح في اإلسالم آثار 

وق والواجبات الخاصة شرعیة، تعد بمثابة دستور الحیاة الزوجیة یشمل الحق
یخص واحداً منھما باألمر دون  ، فكلف األزواج و الزوجات، ولمبكل طرف

فالتشریع "األخر، وذلك ببیان قواعد وأسس یقوم علیھا التكامل، وعلیھ 
اإلسالمي من خالل وحدة منطقھ التنظیمي الواضح، ومن خالل مبدأ التكامل 
الذي یرسیھ في األحكام التشریعیة، حدد بشكل واضح حقوق الزوج تجاه 

علیھ، ورسم المبادئ لتنظیم عالقتھما، زوجتھ، وجعل في مقابل ھذه واجبات 
ومن معلوم أن الواجبات على أحدھما . 36"لیستقیم مع التنظیم الواضح الھادف

تكون بمثابة حقوق للطرف اآلخر،واألدلة على ذلك كثیرة من الكتاب والسنة، 
ُ بَ : منھا قولھ تعالى َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ ْعَضھُْم َعلَٰى الرِّ
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الَِحاُت قَاِنتَاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفَِظ  بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ
استئناف ابتدائي : "قال ابن عاشور في معرض تفسیره لآلیة ،)34:النساء( هللاَّ 

لذكر تشریع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي، وقد ذكر 
  .37"عقب ما قبلھ لمناسبة األحكام الراجعة إلى نظام العائلة

َجاِل  :وقال كذلك َعلَْیِھنَّ َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َوِللرِّ
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  أخبر هللا تعالى في " :قال الجصاص، )228: البقرة( َدَرَجةٌ ۗ َوهللاَّ

ھذه اآلیة أن لكل واحد من الزوجین على صاحبھ حقا، وأن الزوج مختص 
بحق لھ علیھا لیس لھا علیھ مثلھ بقولھ تعالى وللرجال علیھن درجة، ولم یبین 

منھما على صاحبھ من الحق مفسرا، وقد بینھ في  في ھذه اآلیة ما لكل واحد
وقال  علیھ الصالة والسالم في بیان . "38غیرھا وعلى لسان رسولھ 

إِنَّ لَُكْم ِمْن نَِسائُِكْم َحقًّا، َولِنَِسائُِكْم َعلَْیُكْم َحقًّا، « :الحقوق والواجبات الزوجیة
ا َحقُُّكْم َعلَى نَِسائُِكْم فََال  یُوِطْئَن فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرھُوَن، َوَال یَأَْذنَّ فِي بُیُوتُِكْم فَأَمَّ

   .39»لَِمْن تَْكَرھُوَن، أََال َوَحقُّھُنَّ َعلَْیُكْم أَْن تُْحِسنُوا إِلَْیِھنَّ فِي ِكْسَوتِِھنَّ َوطََعاِمِھنَّ 

فشریعة اإلسالم قررت المساواة والتكافؤ بین الحقوق والواجبات 
للزوج والزوجة وزادت للرجال درجة، قال ابن عاشور في بیان بالنسبة 
وھذه الدرجة اقتضاھا ما أودعھ هللا في صنف الرجال من زیادة : "الدرجة

القوة العقلیة والبدنیة، فإن الذكورة في الحیوان تمام في الخلقة، ولذلك نجد 
، صنف الذكر في كل أنواع الحیوان أذكى من األنثى، وأقوى جسما وعزما

وعن إرادتھ یكون الصدر، ما لم یعرض للخلقة عارض یوجب انحطاط بعض 
أفراد الصنف، وتفوق بعض أفراد اآلخر نادرا، فلذلك كانت األحكام التشریعیة 

  .40"اإلسالمیة جاریة على وفق النظم التكوینیة، ألن واضع األمرین واحد

ن الوسائل فتقریر الشریعة اإلسالمیة للحقوق والواجبات الزوجیة یعد م
الكفیلة لمبدأ التكامل األسري الذي یقوم على تحمل المسؤولیات المشتركة بین 
األزواج في القیام بالحقوق والواجبات األسریة ومتطلباتھا استمدادا من معاني 
القوامة والحافظیة وفق الوظیفة الفطریة التي فطر علیھا، فحقوق الزوج على 

الفعلي والدخول في طاعتھ، وعدم اإلذن  زوجتھ تتمثل في القوامة بمضمونھا
في داره ألحد إّال بإذنھ، وخدمتھ بما جرت لھ العادة، وحسن التبعل لھ 
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تتمثل في المھر والنفقة وما یتعلق بھا  وغیرھا، وحقوق الزوجة على زوجھا
من أحكام، والمعاشرة بالمعروف وآدابھا،وحق الرعایة والتوجیھ وما یتعلق بھ 

فاألسرة مؤسسة تتكامل فیھا جھود الرجل مع " وعلیھ ا،من أحكام وغیرھ
المرأة للقیام بالمسؤولیة المتربة على قیامھا، فللرجل حقوق وعلیھ واجبات، 

ضرورة الدعوة إلى فھم نظرة التكامل في "ومن ھنا تأتي ، 41"وھكذا المرأة
سیما في ظل المدنیة من المرأة والرجل في المجتمع، الاإلسالم لدور كل 

حدیثة، والتي تداخلت فیھا األدوار على نحو یتطلب تناغما في بناء آلیة ال
مناسبة لتكاملھما، وذلك بما یؤدي إلى عدم التفكك والغیاب لھذه اآللیة، 
وبالتالي حلول آلیة التداخل والتشابك، والتي تؤدي إلى خسارة كال  الطرفین 

   .42"للمصلحة المترتبة على التكامل في أدوارھما

التكامل األسري في الحقوق والواجبات الزوجیة یقوم على  فمبدأ
تفاصیل ھاتھ المماثلة، بالعین أو بالغایة، تؤخذ من تفاصیل أحكام "المماثلة و

الشریعة، ومرجعھا إلى نفي اإلضرار، وإلى حفظ مقاصد الشریعة من األمة، 
غیر بالمعروف أي لھن حق متلبسا بالمعروف، : وقد أومأ إلیھا قولھ تعالى

المنكر، من مقتضى الفطرة، واآلداب، والمصالح، ونفي اإلضرار، ومتابعة 
والمراد بھ ما تعرفھ العقول السالمة، المجردة من االنحیاز إلى ... الشرع

األھواء، أو العادات أو التعالیم الضالة، وذلك ھو الحسن وھو ما جاء بھ 
المصلحة العامة، التي الشرع نصا أو قیاسا، أو اقتضتھ المقاصد الشرعیة أو 

وتحت ھذا تفاصیل كبیرة تؤخذ من الشریعة، ... لیس في الشرع ما یعارضھا
  .43"في مختلف العصور واألقطار. وھي مجال ألنظار المجتھدین

إن منظومة الحقوق والواجبات : وخالصة القول في ھذه المسألة
لیة ودقیقة، األسریة في النھج اإلسالمي تمیز في تنظیم األسرة بأحكام تفصی

متكاملة وثابتة ال تخضع لتغیرات الزمان والمكان، كفیلة یحفظ مؤسسة 
  .  األسرة والوحدة المجتمعیة
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  مقاصد الزواج: المطلب الثاني

إن بناء العالقة الزوجیة التكاملیة في مختلف مراحلھا وأطوارھا، 
ألزواج یحتاج إلى فھم فلسفة ومقاصد الزواج في اإلسالم، والتي یجب على ا

المصالح التي وضعھا : "إدراك أبعادھا وامتداداتھا، ویراد بمقاصد النكاح
الشرع غایة للزواج، وشرع الزواج من أجل تحقیقھا، فإذا وجد الزواج تحققت 

، وقد 44"ھذه المصالح غالبا، وإذا انتفى الزواج انتفت تلك المصالح وتعطلت
 مقاصد وعلى المكلفین مراعاتھا،ذكر عدد ال بأس بھ من العلماء أن للنكاح 

منھم الشاطبي الذي ذكر أن للنكاح مقاصد أصلیة وأخرى تابعة ومثل لذلك 
مثال ذلك النكاح؛ فإنھ مشروع للتناسل على المقصد األول، ویلیھ : "بقولھ

طلب السكن واالزدواج، والتعاون على المصالح الدنیویة واألخرویة؛ من 
لى ما خلق هللا من المحاسن في النساء، والتجمل االستمتاع بالحالل، والنظر إ

بمال المرأة، أو قیامھا علیھ وعلى أوالده منھا أو من غیرھا أو إخوتھ، 
والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج ونظر العین، واالزدیاد من 
الشكر بمزید النعم من هللا على العبد، وما أشبھ ذلك فجمیع ھذا مقصود 

فمقاصد النكاح بعضھا أصلي وآخر تبعي ، 45..."شرع النكاحللشارع من 
  :وفیما یلي بیانھا بإیجاز

  المقاصد األصلیة للزواج /أوال

تقرر عند علماء المقاصد أن حفظ النسل البشري وإنجاب الولد الصالح 
ویراد بھ حفظ النوع اإلنساني من االنقراض على  ھو القصد األصلي للنكاح،

ل واإلنجاب وتكثیره، ذلك أن اإلسالم یسعى إلى األرض بواسطة التناس
استمرار المسیرة اإلنسانیة على األرض حتى یأذن هللا بفناء العالم ویرث 

ویعد حفظ النسل أحد الضروریات الخمسة  باستمرار، األرض ومن علیھا
التي جاءت الشریعة بحفظھا قال الشاطبي بعد أن ذكر أن مصالح الدین مبنیة 

ولو عدم النسل لم : "ریات الخمس في بیان أھمیة حفظ النسلعلى حفظ الضرو
وقد جاءت أحكام الشریعة اإلسالمیة بحفظ ھذا  ،46..."یكن في العادة بقاء 

الوجود والعدم، فمن جانب الوجود شرع اإلسالم الزواج : المقصد من جانبین
ي ورغب فیھ، وحث على نكاح الولود، وعده الوسیلة  الوحیدة للتكاثر الفطر
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النظیف الذي یلتقي فیھ الرجل بالمرأة ال بدوافع غریزیة محضة؛ ولكن 
باإلضافة إلى تلك الدوافع یلتقیان من أجل تحقیق ھدف سام نبیل ھو حفظ 
النوع اإلنساني، وابتغاء الذریة الصالحة التي تعمر العالم، وتبني الحیاة 

ن یخلف بعدھا حتى اإلنسانیة وتتسلم أعباء الخالفة في األرض، لتسلمھا إلى م
یستمر العطاء اإلنساني وتزدھر الحضارة اإلنسانیة في ظل المبادئ النبیلة 
والقیم الفاضلة، ومن جھة العدم نھى عن التبتل وترك النكاح، حرم اإلجھاض، 
والزنا وكل ما من شأنھ أن یعود على كلي النسل بالعدم، وفي بیان عالقة 

أي  - إن أجسامھما : "ول المودوديالتكامل األسري بمقصد حفظ النسل یق
ركبت تركیبا یستلزم لعالقتھما ذلك الثبات والدوام الذي یكون  -الزوجین

لعالقة الحارث بحرثھ، فكما أن الحارث ال ینتھي عملھ في الحرث بجرد إلقاء 
البذرة فیھ، بل یكون من واجبھ بعد ذلك أن یسّمده ویرعاه ویسھر علیھ،  كذلك 

عة یلقي من یمر بذره كیفما اتفق فتنبت شجرة بریة، بل ھي لیست المرأة بمزر
  .47"إذا حملت تحتاج إلى حارثھا برعایتھا وكفالتھا

  المقاصد التابعة للزواج /ثانیا

من حكمة هللا تعالى في خلق اإلنسان وبقاء نوعھ أنھ أودع فیھ غرائز 
ولد فطریة تحتاج لإلشباع  الجسدي والنفسي، وجعل من نظامھا ناموس الت

بالداعي الجبلي لیكون تحصیل ذلك الناموس مضمونا ال یتخلف باختالف 
األمم والعصور واألقطار واألحوال، وذلك الداعي ھو المیل المركوز في 
الطبع، بمیل الذكور إلى اإلناث والعكس صحیح، حتى ال یحتاج بقاء النوع 

تزاوج یعتبر من فھذا الدافع الجبلي لل. 48إلى تكلف أو إكراه ربما تعقبھ سآمة
المقاصد الخادمة لمقصد حفظ النسل، روعي فیھ حظ المكلف، وبھ یحصل ما 
جبل علیھ من نیل الشھوات، قال الرازي في تعدید بعض المقاصد التابعة 

المقصود من الزوجیة السكن واأللفة والمودة، واشتباك األنساب : "للزواج
لك مشترك بین واستكثار األعوان واألحباب وحصول اللذة، وكل ذ

ویلیھ طلب السكن : "... ، وذكر الشاطبي بعضا آخر بقولھ49"لجانبینا
واالزدواج، والتعاون على المصالح الدنیویة واألخرویة؛ من االستمتاع 
بالحالل، والنظر إلى ما خلق هللا من المحاسن في النساء، والتجمل بمال 
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غیرھا أو إخوتھ، والتحفظ من المرأة، أو قیامھا علیھ وعلى أوالده منھا أو من 
الوقوع في المحظور من شھوة الفرج ونظر العین، واالزدیاد من الشكر بمزید 

  .50"النعم من هللا على العبد

وذكر الغزالي قبلھما بعضا آخر منھا بقولھ عند ذكر الفائدة الثانیة من 
التحصن من الشیطان، وكسر التوقان، ودفع غوائل الشھوة، وغض : "الزواج

  : وبناء على ذلك فأھم مقاصد النكاح التابعة ھي. 51"لبصر وحفظ الفرجا

  .االستمتاع بالحالل وتحصین الزوجین من غوائل الشھوة .1
 .تحقیق السكن واأللفة واالزدواج والمودة والرحمة .2
اشتباك األنساب واستكثار األعوان واألحباب، وتحقیق التواصل بین  .3

  .األسر والعائالت
  .المصالح الدنیویة واألخرویةالتعاون على  .4
  .التحفظ من الوقوع في الحرام والتحصن من الشیطان .5

واشتراك الزوجین في المقاصد التابعة یدل على حاجتھما وافتقار كل 
 :قال هللا تعالى منھما لآلخر إلى االزدواج، وھذه قاعدة التكامل األسري،

 ُْن أَنفُِسك َودَّةً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ ْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  : قال ابن عاشور، )21: الروم( َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ

ھذه آیة ثانیة فیھا عظة وتذكیر بنظام الناس العام وھو نظام االزدواج، "
التناسل، وھو نظام عجیب جعلھ هللا مرتكزا في وكینونة العائلة، وأساس 

صنف الذكر، : وھذه اآلیة كائنة في خلق جوھر الصنفین من اإلنسان... الجبلة
وذلك من الذاتیات . وصنف األنثى، وإبداع نظام اإلقبال بینھما في جبلتھما

فخطوات تكوین األسرة من منظور إسالمي الھدف  .52"النسبیة بین الصنفین
مجتمع متماسك بتالحم خالیاه المكونة لھ، والمتمثلة في األسر  منھ إیجاد

المسلمة التي التزمت في تكوینھا وتأسیسھا فالقواعد والتوجھات الربانیة 
والنبویة، وأدركت مقاصد تلك التوجیھات والقواعد التي راعت األبعاد 

في اإلنسانیة لكل من الرجل والمرأة كعنصري تأسیس لألسرة وأساس للتكامل 
  .53الحیاة الزوجیة



  التكامل األسري ودوره في مواجھة التحدیات المعاصرة لألسرة المسلمة                                   
  

 

 97                                                                     الدولي التاسع الملتقى

وھذا المعنى عبر عنھ القرآن الكریم باللباس في موضع آخر من 

، )187: البقرة( ھُنَّ ِلبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ : القرآن الكریم بقولھ تعالى
أن اإلنسان كما ال یستطیع االستغناء عن اللباس،ال یستطیع "فاآلیة تشیر إلى 

جین االستغناء عن اآلخر، وكما أن وظیفة اللباس تتمثل في كل طرف من الزو
وھذا ما یتوقع من . 54"الستر والحمایة والتزیین، فكذلك العالقة الزوجیة

الزوجین أن یوفراه لبعضھما بعضا في مجال العالقة الزوجیة، بحیث یظھر 
فیھا التكامل والتوازن بالدمج بین الجانبین المادي والعنوي، والظاھري 

  .55والباطني، حتى یكون أحدھما لآلخر بمنزلة اللباس من الجسد

  وظائف التكامل األسري: المطلب الثالث

توحید هللا عز وجل وإفراده بالعبودیة التوحید ھو رأس  :التوحید /أوال
األمر، والوظیفة التي خلق من أجلھا اإلنسان، فالتوحید یتجاوز كونھ قیمة 

ایة من خلق اإلنسان وعالقتھ بالكون والحیاة عقدیة أو مفھوما دینیا عن الغ
والمعاد، إلى كونھ منھج تفكیر یصحح التصورات، ویوجھ السلوكات 
والتصرفات بإدراك سنة التدافع بین منھج  الحق وسمو أحكامھ ومقاصده، 
والمناھج الباطلة على مر األزمان والدھور منذ صدر الرسالة إلى أن یرث هللا 

بخاصة في خضم زمن التغیرات الھائلة وما أفرزتھ من األرض ومن علیھا، و
وتتضح أھمیة التوحید في فھم دور "تحدیات معاصرة لألسرة المسلمة، 

األسرة بوصفھا نموذجا للتغییر واإلصالح والبناء، فأحكام الشریعة اإلسالمیة 
تتمركز حول التوحید بوصفھ جوھرا للعقیدة، وأساسا لبناء تشریعاتھا، فھو 

لیات ومقاصد وقواعد ذات صفات دائمة شاملة، غیر خاضعة لتغیرات یشمل ك
الزمان والمكان، إذ تعد المقاصد قیما حاكمة تصدر عنھا سائر المقوالت 

  .56"والمفاھیم والرؤى واألحكام

فالقرآن الكریم یبني األسرة، یبنیھا لیشكل منھا مجتمعا یقوم على أمانة 
نظامھ في الناس، ولم یكن بّد أن یبني هللا في األرض، ومنھجھ في الحیاة، و

نفوسا أفرادا، ویبنیھا جماعة، ویبنیھا واقعیا، كلھا في آن واحد،  فاإلسالم ال 
یبني فردا إال في جماعة، وال یتصور اإلسالم قائما إال في محیط جماعة 
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منظمة ذات ارتباط، وذات نظام، وذات ھدف اجتماعي منوط في الوقت ذاتھ 
ھو إقامة ھذا المنھج اإللھي في الضمیر وفي العمل، مع إقامتھ بكل فرد فیھا، 

الزواج لیس التقاء لمزید من اإلنتاج " :في األرض، قال محمد الغزالي
الحیواني، إن األسرة في اإلسالم امتداد للحیاة والفضیلة معا، امتداد لإلیمان 
 والعمران على سواء، لیست الغایة إیجاد أجیال تحسن األكل والشرب

فمنھجیة "وعلیھ . 57"والمتاع، إنما الغایة إیجاد أجیال تحقق رسالة الوجود
اإلسالم في بناء وتقریره لتنظیم األسرة یھدف إلى الوصول بھا نحو المرحلة 
النموذجیة التي تنعكس من خاللھا أحكام التشریعات الربانیة على سلوكھا 

وتقواه وتحصیل وممارساتھا، وذلك كتعبیر عن االلتزام بطاعة في ذلك 
  .58"رضوانھ

إدراك مفھوم االستخالف یصحح لإلنسان التصور  :االستخالف /ثانیا
عن وجوده على ھذه األرض، ویحدد لھ حركتھ  علیھا، ویعرفھ بمھمتھ التي 
كلّف بھا، ویذكره باألمانة التي تحملھا، فمدار تحقیق االستخالف معلق 

وحید بالخالفة في األرض بصالح  الخلیفة أو فساده، وتتضح عالقة الت
وأھمیتھ من خالل عطف قصة بدایة خلق آدم علیھ السالم  على قصة خلق 

قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات "السموات واألرض، وعطف 
واألرض انتقاال بھم في االستدالل على أن هللا واحد وعلى بطالن شركھم، 

النوع الذي ھو سلطان وتخلصا من ذكر خلق السماوات واألرض إلى خلق 
  .59"األرض والمتصرف في أحوالھا

َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِیفَةً ۖ  : قال هللا تعالى
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس  لََك ۖ قَالُوا أَتَْجَعُل فِیھَا َمن یُْفِسُد ِفیھَا َویَْسفُِك الدِّ

فربط القرآن في ھذه القصة بین ، )30: البقرة( قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ 
الخالفة وعملیة االستعمار البشري في األرض، وبذلك تصبح الخالفة 
مصطلحا إسالمیا خاصا، غایتھا عمارة األرض، ومنھجھ الذي یسلكھ 

ي یقوم بھذه الوظیفة ھو أساس أخالقیات التعامل وفقھ اإلسالم، واإلنسان الذ
وقصة  ،60العمارة، ومن ثم تظھر أھمیة األسرة في بناء المجتمع االستخالفي

الخلق ھذه تكشف عن النموذج الذي یجب أن یرتقي إلیھ اإلنسان المؤھل 
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بسمو منزلتھ مرفعة مقامھ  لعمارة األرض، حتى یستحق النسبة إلى أبیھ آدم
صفات التكریم التي كرم أبیھ ألجلھا، وعلى بین المالئكة، وعلیھ أن یحمل 

، فھو األعماراإلنسان وریثا لتدبیر أمر  أساسھا أوجده هللا تعالى، والتي تؤھل
  . 61خلیفة یرث ھذه الصفة ویورثھا

یعد مفھوم االستخالف في إطار الرؤیة اإلسالمیة "وعلى ضوء ذلك 
ن تنظم ممارسات الكلیة في بناء األسرة مفھوما حاكما، لما یحملھ من معا

اإلنسان ومسیرتھ، فمھمة االستخالف تشمل الرجال والنساء، وال یقتصر 
إنجاز ھذه المھمة على طرف دون اآلخر، ولذا یقوم ھذا المفھوم على توحید 

  .62"حركتھما في ظل عالقات محوریة عامة، تساعد على بناء األمة

ي معرض بیان مفھوم الزوجیة برز في القرآن الكریم ف :الزوجیة/ثالثا
وحدانیة الخالق وغناه الذاتي في قیومیتھ، والتعددیة النوعیة لسائر المخلوقات 

َوِمن ُكلِّ  وافتقارھا الذاتي في استمرار وجود نوعھا لعملیة التالقح أو التناسل
ال یشذ النوع البشري عن  ،)49: الذاریات( َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

َكَر َواْألُنثَٰى سنة هللا في خلقھ  ْوَجْیِن الذَّ ِمن نُّْطفٍَة إَِذا تُْمنَٰى  )45(َوأَنَّھُ َخلََق الزَّ
)46( )فالقرآن الكریم ال یتناول قضیة العالقة بین "وعلیھ  ،)46- 45: النجم

یة لمسیرة الجنسین على نحو مستقل، ولكنھ یعرضھا في إطار الرؤیة الكل
األمانة واالبتالء، ویتم تحقیق ھذا الھدف من خالل دور : اإلنسان ورسالتھ

   .63"االنقسام الجنسي في تحقیق االستمرار والتكاثر والعمران

یكون مفھوم الزوجیة من أھم المنظومات المفاھیمیة في إطار "وعلیھ 
بعد : بعدانصیاغة تصور عن عالقة الرجل بالمرأة في اإلسالم، ألن لھا 

فالبعد الكوني ال یخرج عن نظام الزوجیة، والبعد . 64"كوني؛ وآخر بشري
فال بد من التكامل "البشري یحتاج الستمرار نوعھ الختالف الجنس، 

الوظیفي، فال یستفني أي من الجنسین عن اآلخر، وبذلك یصبح لالنقسام 
ھ، والتكاثر من النوعي وظیفة، ھي إیجاد وسیلة استمرار النوع البشري وبقائ

وال . 65"المادي واألعمارخالل التزاوج بین الذكر واألنثى، لتحقیق التكاثر 
دلیال یبنى على " شك أن االستخالف الذي ھو أحد وظائف التكامل األسري
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وذلك ، 66"أثره مقصود النسل الذي یراد نھ ضمان استمرار الوجود البشري
ھوم الزوجیة في اإلسالم عملیا وبذلك یتم تجسید مف" في إطار الزواج الشرعي

من خالل مؤسسة األسرة، فتترجم الزوجیة من مفھوم عام إلى رابطة محددة 
بین أفراد معینین تجمعھم عالقة الزواج، وھناك تتجسد فعلیا مفاھیم التكامل 
الوظیفي، والعمران، وبقاء النوع اإلنساني، فیتم توزیع الوظائف واألدوار بین 

ة محددة وملزمة من الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفبن عبر منظوم
ومن ھنا یدعو مفھوم الزواج إلى التكامل والتعاون والمشاركة، ... الزواج

وتبادل الخبرات وتنوعھا اإلیجابي، الذي یساعد على التكاملیة ألداء 
وعلى األزواج إدراك وظیفة الزوجیة في التكامل  .67"المسؤولیات المختلفة

  .ظا للنسل واستمراره، خدمة لوظیفتي االستخالف والتعبداألسري حف

أھم مجاالت التكامل األسري ودورھا في مواجھة التحدیات : المبحث الثالث
  المعاصرة

بما أن التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة متعددة كما سبق، فإن ھذه 
تلك المداخلة ركزت على مجالین من مجاالت التكامل األسري في مواجھة 

  .التحدیات وھما التكامل الفكري والتكامل االقتصادي

التكامل الفكري ودوره في مواجھة الغزو الفكري لألسرة : المطلب األول
  المسلمة 

یعتبر التكامل الفكري من أھم األسس التي تساھم في بناء التكامل 
األسري، وبالخصوص في مواجھة التحدیات الفكریة المعاصرة الناتجة عن 

و الثقافي، والتي نتج عنھا تغییرا  فكریا یخالف الوضع اإلسالمي لنظام الغز
األسرة من جھة المفھوم، وطریقة التأسیس، والوظائف، والمقاصد، األمر 

أساس البناء  -الثنائیات المتصارعة، وخاصة بین الرجل والمرأة "الذي أفرز 
عالقات األسریة ، وراجت دعوات بناء األسرة الالتقلیدیة، وبناء ال- األسري

على أساس المنفعة والمصالح المادیة، وسیادة القیم والثقافة الغربیة في كیان 
األسر المسلمة، وضعف مشاعر المودة والرحمة، وظھور االنعزالیة 
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وما ھذه السلوكات إال ترجمة وانعكاس للفكر . 68..."والمصالح الفردیة
  .المسیطر على األفراد

  ري والغزو الفكريتعریف التكامل الفك - أوال

ترابط وتناسق أفكار ورؤى أفراد األسرة : "یعرف التكامل الفكري بأنھ
المسلمة، المنبعثة من األصول المعرفیة اإلسالمیة، التي تشكل في مجموعھا 

  .69"كال یتسم باالنسجام التوافق والتوازن للحفاظ على نظام األسرة المسلمة

لق على المخططات واألعمال یط: "ومن تعریفات الغزو الفكري ھو أنھ
الفكریة والتثقیفیة والتدریبیة والتربویة والتوجیھیة وسائر وسائل التأثیر 
النفسي والخلقي والتوجیھ السلوكي الفردي واالجتماعي، التي تقوم بھا 
المنظمات والمؤسسات الدولیة والشعبیة من أعداء اإلسالم والمسلمین، بغیة 

ویالً كلیَّاً أو جزئیَّاً، وتجزئتھم وتمزیق وحدتھم تحویل المسلمین عن دینھم تح
وتقطیع روابطھم االجتماعیة، وإضعاف قوتھم الستعمارھم فكریاً ونفسیاً، ثم 

  .70"استعمارھم سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً استعماراً مباشراً أو غیر مباشر

وللغزو الفكري أھداف كثیرة ال یسع المجال لذكرھا، إال أن من أھم 
العمل على إفساد المرأة المسلمة، ثم "مقاصده وأھدافھ ضد األسرة المسلمة 

إخراجھا باسم الثقافة والحریة والدیمقراطیة سافرة متبرجة، وجعلھا أحبولة 
الفساد في المجتمعات اإلسالمیة، ومن ثم تعطیل األسرة وھدم كیان المجتمع 

یب الغزو الفكري وقد برعت ھذه الحضارة الغازیة في أسال. 71"اإلسالمي
وتأصیل المناھج الضالة، وعرضھا عرضاً مغریاً، وقد وظف لذلك وسائل 

تقف وراءھا أجھزة مدربة عاتیة لتأصیلھا، "ضخمة وإمكانیات ھائلة 
وفلسفتھا، والتخطیط لھا، وإعداد برامجھا ومناھجھا، ومتابعتھا بالتنفیذ 

وھذا الغزو المنظم  ...والرصد والتعدیل، واإلحصاء والمقارنة والتحلیل
المدروس یستخدم القصة، والتمثیلیة، والمسرح، والسینما، واإلذاعات 
بأنواعھا، والكتب والمجالت، والصورة، والمقالة، حتى الطرائف والملح 
الشائعة ال یتأخر في استعمالھا لكسب قضایاه، وتحقیق أھدافھ، والوصول إلى 

جدیدة في رؤوس ) زرع ذاكرة(و، )غسیل المخ(ما یسمونھ ھم أنفسھم بعملیة 
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فالھدف  .72"األجیال، لتنشأ على والء فكري ونفسي للغرب ومثلھ وحضارتھ
منھ تغریب نمط األسرة المسلمة من حیث التكوین والمقاصد والوظائف فكرا 
وسلوكا وأخالقا وقیما، حتى تنسلخ عنھم المفاھیم اإلسالمیة وتحل محلھا 

  .73یا، واجتماعیا، وصحیا، واقتصادیاالمفاھیم الغربیة عقدیا، وأخالق

  أسالیب التكامل الفكري األسري في مواجھة الغزو الفكري -ثانیا

من أھم أسالیب التكامل الفكري التي ال بد أن یتفق علیھا الزوجان في 
  :74مواجھة الغزو الفكري ما یلي

ویراد بھ وضوح مفاھیم ووسائل ومقاصد الوضع : الوضوح والوعي - 1
لألسرة بمختلف مراحلھا، وأھمیتھ في البناء المجتمعي اإلسالمي 

الحضاري المنشود، والوعي بمخرجات وإفرازات الغزو الفكري والثقافي 
  .ووسائلھ وأھدافھ

مراعاة أسس االختیار الصحیح عند إرادة تكوین األسرة، كونھ المرحلة  - 2
قد سبق و. األھم في بناء األسرة في مختلف جوانبھ، ومنھ البناء الفكري

  .الحدیث عنھ

الذي  -المتمثل في الشریعة اإلسالمیة -توحید مصدر التحاكم واالحتكام  - 3
تتجھ إلیھ األسرة ألخذ التصورات الصحیحة عن النظام المتكامل لألسرة 
في اإلسالم، حسما لمادة الخالف عند تعارض الرؤى وتضارب األفكار، 

انب الثابت الذي یلتزم والتي یؤول إلى ضبط منھج التفكیر مبینا للج
الزوجان باالحتكام إلیھ، والجانب المتغیر القابل إلعادة النظر كلما اقتضى 

  .األمر

الوعي بوحدة الغایة والھدف النھائي التي یسعى أفراد األسرة إلى تحقیقھ  - 4
من البناء األسري، وھو تحقیق العبودیة p تعالى، بما تضمنتھ من معاني 

  .واستمرار النوع البشري وبقائھاالستخالف، 
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االستفادة من تكنولوجیا العصر وتقنیاتھ المختلفة ومواكبتھا بما یتناسب  - 5
والقیم األسریة والضوابط الشرعیة التي تحمي األسرة من التفكك 

  .واالنھیار

  أھمیة التكامل الفكري ودوره في مواجھة الغزو الفكري -ثالثا

  : مواجھة تحدي الغزو الفكري كما یلي تظھر أھمیة التكامل الفكري في

التكامل الفكري األسري أساس لمواجھة الغزو الفكري الموجھ ضد السرة  - 1
  .  المسلمة

یعّد شكال من أشكال التفكیر األسري الجماعي الذي یعمل على حفظ التمیز  - 2
التام لألسرة في الوضع اإلسالمي، ویربط مصیر الفرد واألسرة والمجتمع 

  .ببعضھ واألمة

یعتبر القوة الدافعة لألسرة في مواجھة التغیرات والتحدیات المعاصرة  - 3
  :75بواقعیة وفاعلیة من خالل

المساھمة في تحصین األسرة المسلمة من ظاھرة الغزو الفكري   .أ 
  .والثقافي بمختلف أشكالھ

یحمي األسرة المسلمة من مظاھر التفكك األسري كصراع األدوار،   .ب 
 .األسریة والعنف في التنشئة

المساھمة في تنسیق األدوار األسریة بفاعلیة من خالل الوعي بالغزو   .ج 
الفكري وآثاره، بتفعیل القدرات الفكریة وتنمیتھا، ومّد جسور التواصل 

 .بین مكونات األسرة المسلمة
تحقیق االستقرار والترابط والتآلف والتوازن بین األفراد في العالقات   .د 

تربیة إسالمیة متكاملة، وحمایتھم من روافد األسریة، وتربیة األبناء 
 .الغزو الفكري

إیجاد القدرة على مواجھة المشكالت األسریة من خالل تشخیص   .ه 
المشكلة، ومعرفة أسبابھا، واقتراح حلول أو بدائل واقعیة عملیة 

 .مشتركة بین الجمیع
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الحد من مظاھر التقلید والتبعیة والمحاكاة للغیر، في ظل ثورة   .و 
جیا والمعلومات والغزو الفكري، وتحري الفكر الموافق التكنولو

 .للمنطلقات والقیم اإلسالمیة

یؤدي إلى التخلص من الثنائیات المتصارعة، ومظاھر االزدواجیة التي 
ة وإفرازات الغزو الفكري في الواقع المعیش یتنشا من التناقض بین القیم الدین

لیم الدین ومتطلبات الحیاة المتفلت منھا، كما یساھم في التوفیق بین تعا
  .المعاصرة

  التكامل االقتصادي ودوره في مواجھة التحدي االقتصادي: المطلب الثاني

یعّد المال أحد كلیات الخمسة التي جاءت الشریعة بحفظھا، كما یعتبر 
وسیلة لتحقیق الحاجات المادیة للفرد واألسرة، لذلك فإن توفر العامل المادي 

 في المال یعتبر من أھم الدعائم التي یقوم علیھ تأسیساالقتصادي متمثال 
األسرة المسلمة، واألصل في المجتمع اإلسالمي أن الزوج ھو من یتحمل على 
كاھلھ النفقات المادیة المتعلقة بالزواج ابتداء، كالمھر، وتوفیر السكنى، ومورد 

لمعظم الدخل الالزم الحتیاجات ونفقات األسرة، ومنشأ التحدي االقتصادي 
األسرة المعاصرة یكمن إن صح التعبیر في المشكلة االقتصادیة األسریة، 
والتي تتمثل في قلة أو محدودیة موارد الدخل في مقابل الزیادة في الحاجات 

  .والرغبات األسریة

عرف قدر المال ووجھ شرفھ، وأنھ من حیث  "...من : الغزاليقال 
ة بقاء البدن، الذي ھو ھو ضرورة المطاعم والمالبس التي ھي ضرور

ضرورة كمال النفس الذي ھو خیر، ومن عرف فائدة الشيء وغایتھ ومقصده 
واستعملھ لتلك الغایة ملتفتا إلیھا غیر ناس لھا فقد أحسن وانتفع، وكان ما 
حصل لھ الغرض محمودا في حقھ فإذا المال آلة ووسیلة إلى مقصود صحیح، 

فاسدة وھي المقاصد الصادة عن  ویصلح أن یتخذ آلة ووسیلة إلى مقاصد
ولما كان المال بھذه المنزلة الخطیرة في نفوس البشر   .76"سعادة اآلخرة

وحیاتھم، بینت نصوص الكتاب والسنة في مواضع أخرى قاعدة التعامل معھ 
بكونھ مال هللا والبشر مستخلفون فیھ، وحذرت من االھتمام بكسبھ وقضاء 
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لذاتھ، وفي الوقت نفسھ حثت على اكتسابھ العمر في جمعھ، ومن جعلھ غایة 
ببیان موارد كسبھ وأوجھ إنفاقھ، من حیث كونھ وسیلة لقضاء المصالح 

  . والحاجات المادیة،  بناء على قاعدة نعم المال الصالح للرجل الصالح

 إتباع: ویراد بالتكامل االقتصادي األسري في ھذه الورقة البحثیة
جھة اكتساب المال وحسن التدبیر فیھ، وأخرى األسباب الشرعیة والعقلیة من 

إیمانیة غیبیة، كتقوى هللا تعالى وحسن التوكل علیھ سببي شرعي في تحقیق 
  .االكتفاء األسري

ولما كان في المال قوام الحیاة المادیة لألفراد، ولوفرتھ أو قلتھ تأثیر 
اعتبار ال یخفى في جمیع جوانب الحیاة الزوجیة، تحدث الفقھاء عن ذلك في 

الیسار في الكفاءة المالیة بین األزواج، ولیس المراد ھنا الخوض في 
تفاصیلھا، ولكن اإلشارة إلیھا ألھمیتھا في استقرار الحیاة الزوجیة أو في 
اختاللھا أو ربما الطالق باإلعسار، ویراد بالكفاءة المالیة بھا قدرة الرجل على 

  .لقا بالمھر والنفقة تعلقا الزماالمھر والنفقة علة الزوجة، ألن للنكاح تع

ومن ال یملك مھرا، وال نفقة ال یكون كفئا؛ ألن المھر : "الكاسانيقال 
عوض ما یملك بھذا العقد، فال بد من القدرة علیھ، وقیام االزدواج بالنفقة، فال 
بد من القدرة علیھا؛ وألن من ال قدرة لھ على المھر، والنفقة یستحقر، 

كمن لھ نسب دنيء، فتختل بھ المصالح كما تختل عند  ویستھان في العادة
  .77"دناءة النسب

وعلیھ یعتبر الجانب االقتصادي من أھم العوامل في اقتصادیات 
الموارد البشریة المادیة التي تكون التي " األسرة المسلمة التي تعرف بأنھا 

المدخرات تقوم علیھا حیاة األسرة، وتعتمد علیھا في إشباع الحاجات وتكوین 
إذ یشكل فقده أو عدم كفایتھ أو سوء توزیعھ بما  ،78"واالستثمارات األسریة

یخل عن سّد الحاجات األسریة من أسباب األزمات االقتصادیة التي تعصف 
باالستقرار االقتصادي األسري، الذي قد یشیع مظاھر الجفاء، األمر الذي 

الستقرار وربما أدى إلى یؤول إلى الخالفات بسبب عدم اإلحساس بالسعادة وا
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التحدیات االقتصادیة المعاصرة ودور  الطالق، وفیما یلي بیان ألھم أسباب
  .التكامل االقتصادي األسري في معالجتھا ومواجھة تداعیاتھا

  أسباب التحدیات االقتصادیة التي تھدد األسرة المسلمة/ أوال

  :79یمكن ردھا لجملة من األسباب أھمھا

االقتصادیة وتأثیرھا على تغطیة الحاجات المادیة انعكاسات األزمات  .1
  .األسرة

أھمیة النظام االقتصادي للدولة ودوره في تشكیل العالقات األسریة، ألن  .2
  .المتغیر االقتصادي من أھم األسس التي تقوم علیھا ھذه العالقات

توافر أو قصور الموارد المادیة وخطر دوره في ضمان استقرار األسرة  .3
  .أو زعزعتھ

  .انتشار البطالة بین أفراد المجتمع .4
  .أو إھمال بعض األزواج لواجباتھ األسریة .5
  . تغلیب النظرة المادیة األثریة الفردیة على النظرة اإلیثاریة الجماعیة .6
االستقالل االقتصادي ألفراد األسرة النوویة عن األسرة الممتدة، التي كان  .7

  .ونفقاتھیقوم أفرادھا بتغطیة جزء ھم من تكالیف الزواج 
سوء توزیع أو تسییر میزانیة األسرة بعدم ترتیب أولویات اإلنفاق األسري  .8

  .بحسب الصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة

دور التكامل االقتصادي األسري في معالجة التحدي االقتصادي لألسرة / ثانیا
  :المسلمة

  :وسائل معالجة التحدي االقتصادي األسري تتمثل فیما یلي

وذلك بقیام كل طرف  :تكامل الدور االقتصادي والوظیفي األسري - 1
بواجباتھ األسریة، یقوم الزوج بمسؤولیة القوامة التي كلف بھا من خالل 
االسترزاق واالكتساب وتوفیر دخل الكافي لسّد متطلبات والحاجات األسریة 

العالج بكل ما تحملھ القوامة ن مدلوالت كتوفیر السكن وتجھیزاتھ، والغذاء و
للزوجة واألوالد، وقیم الفواتیر المختلفة من كھرباء وغاز وماء وغیھا من 
النفقات وغیرھا من النفقات، وتقوم الزوجة بمسؤولیة الحافظیة في األسرة 
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بـادیة حقوق الزوج والقیام بالرعایة والتنشئة السلیمة لألوالد مصداقا لقولھ 
اُموَن َعلَى ال: تعالى َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما الرِّ َل هللاَّ نَِّساِء بَِما فَضَّ

 ُ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ  أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ
وقیام الرجال على النساء : "قال ابن عاشور في بیان معنى القوامة ،)34:النساء(

بما فضل : والدفاع، وقیام االكتساب واإلنتاج المالي، ولذلك قالھو قیام الحفظ 
بتفضیل هللا بعضھم على : هللا بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم أي

فاألعباء المالیة األسریة تقع على كاھل الزوج . 80"بعض وبإنفاقھم من أموالھم
و اإلداریة في  والقرآن الكریم یشیر بوضوح تام إلى أن المسؤولیة المالیة" 

األسرة على الرجل، فھو الذي یقرر إنشاء األسرة بالزواج فیدفع المھر، 
ویتولى بعد ذلك تصریف شؤون بیتھ إنفاقا وتوجیھا وتنظیما وھو ملزم 

  .81"بھذا

والشارع الحكیم إذ أوجب على الزوج النفقة إال أنھ أناط مقدارھا 
 من رزق، فال یكلف بالوسع والوجد بالعرف والمعروف وفق ما أتاه هللا

الزوج فوق طاقتھ المالیة، حتى یسلك السبل المحرمة، والتعامالت المشبوھة 
  .  التي تؤول إلى فساد البناء األسري ودماره

تقدم أن األصل والواجب :تنویع مصادر الدخل حسب مقتضى الحال - 2
في الشرعي ھو أن الزوج ھو المكلف بتحمل النفقات األسریة، إال وبالنظر 

الواقع المعیش الذي یزداد معھ حجم التحدي االقتصادي ألغلب األسر التي 
تواجھ محدودیة في الموارد، والتي ربما ال تكفي إلشباع الضروریات 
والحاجیات المتعددة والمتنوعة للسلع والخدمات التي أفرزتھا التقنیة 

رورة المعاصرة، حیث أصبح ما كان في الماضي رفاھیة وكماال حاجة أو ض
صعوبات مالیة تواجھ األسر المعاصرة وتمثل  لألسرة الیوم، وھذا ما أحدث

في كثیر من الحاالت التحدي الحقیقي الذي یھدد استقرار األسرة، وأصبح 
التفكیر في تنویع مصادر الدخل لتغطیة الحاجات األسریة واقعا إذا صار 

امین أحدھما في الزوج یشتغل في أكثر من عمل، وظیفة وتجارة، أو عمل بدو
القطاع العام وآخر في القطاع الخاص، حتى غدا المال غایة لذاتھ، وھذا ما قد 
یؤثر سلبا على باقي الواجبات األسریة، وقد تلجأ بعض الزوجات للعمل تنویعا 
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إن كانت ھناك ضرورة وحاجة ماسة لعملھا خرج " لمصادر الدخل األسري 
زمت بالضوابط الشرعیة من حشمة ووقار المنزل، فإن الشرع ال یمنعھا إذا الت

ا َوَرَد : واستفید ذلك من قولھ تعالى. 82"فظ علیھا نفسھا ودینھاحوكل ما ی َولَمَّ
َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن ۖ  َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِھ أُمَّةً مِّ

َعاُءۖ  َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیرٌ قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ   قَالَتَا َال نَْسِقي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
وذكر ابن عاشور جملة من الفوائد المتعلقة بھذه القصة ، )23:القصص(

واستمداد من شرع من قبلنا والتي منھا جواز خروج المرأة للعمل والسعي في 
بنتیھ بالسقي دلیل على وفي إذنھ ال: "طرق المعیشة عند الضرورة، حیث قال

جواز معالجة المرأة أمور مالھا وظھورھا في مجامع الناس، إذا كانت تستر 
ما یجب ستره، فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم یأت من 
شرعنا ما ینسخھ، وأما تحاشي الناس من نحو ذلك، فھو من المروءة والناس 

ت متباینة فیھ وأحوال األمم فیھ مختلفة مختلفون فیما تقتضیھ المروءة والعادا
  .83"وخاصة ما بین أخالق البدو والحضر من االختالف

وخروج زوجة لسوق العمل یعّد من إفرازات التغیرات االقتصادیة 
المعاصرة، وھو ما أدى إلى إعادة ھیكلة نظام دخل األسرة، أفرزت االنتشار 

وجھا في إعالة األسرة، المتوازي لألسر ثنائیة الدخل بمشاركة الزوجة ز
بسبب تزاید األنشطة النسائیة، وھذا ما أنتج جملة من أھم أسباب الخالفات 
األسریة، حیث انخفض حضور المرأة في البیت وتقصیرھا في مھامھا 
التقلیدیة داخلھ بسبب دورھا المزدوج، وھذا ما جعل األسرة المعاصرة تخضع 

   .84ن واجبات العمل والواجبات األسریةلترتیبات نوعیة بین أفرادھا للتوفیق بی

علیھ فقضیة خروج الزوجة إلى سوق العمل تحتاج إلى تشاور و
تتحقق الموازنة  وتفاھم وتنظیم محكم وصبر متبادل بین الزوج زوجتھ حتى

بین الواجبین المھني واألسري في إطار تحقیق التكامل االقتصادي األسري 
عاتق الزوج، وقد تساھم الزوجة  الذي یبقى األصل في تحمل أعبائھ على

  .باختیارھا تبعا في تحمل جزء من ذلك
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توجیھ السلوك االستھالكي ألسرة  :ترشید إنفاق موارد األسرة - 3
مة، یمن أھم وسائل معالجة التحدیات االقتصادیة التي تواجھ األسرة السل

واألسر واألسلوب القرآني في توجیھھ وضبطھ للسلوك االستھالكي لألفراد 
إباحة الطیبات وتحریم، النھي عن : والمجتمعات یقوم على ثالثة أسس

وقد جاءت ھذه التوجیھات في صورة مبادئ "اإلسراف، النھي عن التقتیر، 
عامة ال تخوض في التفاصیل الدقیقة، وفي ذلك مراعاة لوسطیة ھذه المسألة 

في كل  وتفاوتھا مع تغیر الزمن وأحوال الناس، وھذه ھي سمة الدین
  .85"حقائقھ

معظم األسر المعاصرة كثرة الشكاوى من الزوجین،  والمالحظ على
فاألزواج یشتكون إسراف الزوجات وكثرة طلباتھن المرھقة بدافع التباھي بین 
األقران، أو مواكبة العصرنة والتحدیث في األثاث والتجھیزات المنزلیة 

حتمل ذلك، والزوجات وغیرھا من الحاجات، في مقابل مواردھم التي ال ت
یشتكین بخل األزواج وتقتیرھم وعدم اإلیفاء بالمتطلبات األسریة المعاصرة، 

وكل من البخل . وھذا یمثل تحدي یحدث النفور والشقاق بین الزوجین
واإلسراف مذمومان في شریعة اإلسالم والتوسط المحمود ھو الحسنة بین 

َوَال تَْجَعْل : وضعین قال هللا تعالىالسیئتین، وقد أرشد القرآن الكریم إلیھ في م
ْحُسوًرا : اإلسراء( یََدَك َمْغلُولَةً إِلَٰى ُعنُقَِك َوَال تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما مَّ

تقرر في حكمة األخالق أن لكل خلق طرفین ووسطا، : "قال ابن عاشور ،)29
للمصدر وللمورد، وأن الوسط فالطرفان إفراط وتفریط وكالھما مقر مفاسد 

ھو العدل، فاإلنفاق والبذل حقیقة أحد طرفیھا الشح وھو مفسدة للمحاویج 
والطرف . ولصاحب المال إذ یجر إلیھ كراھیة الناس إیاه وكراھتیھ إیاھم

اآلخر التبذیر واإلسراف، وفیھ مفاسد لذي المال وعشیرتھ ألنھ یصرف مالھ 
بالصرف، والوسط ھو وضع المال في  عن مستحقھ إلى مصارف غیر جدیرة

   .86 )"ال وال(مواضعھ وھو الحد الذي عبر عنھ في اآلیة بنفي حالین بین 

َوالَِّذیَن إَِذا أَنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا َوَكاَن  : وقال هللا تعالى كذلك
لَِك قََواًما وأرید : "قال ابن عاشور مبینا المراد بالنفقة، )67: الفرقان( بَْیَن َذٰ

باإلنفاق ھنا اإلنفاق غیر الواجب وذلك إنفاق المرء على أھل بیتھ وأصحابھ 
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ألن اإلنفاق الواجب ال یذم اإلسراف فیھ، واإلنفاق الحرام ال یحمد مطلقا بلھ 
نفقوا أن یذم اإلقتار فیھ على أن في قولھ إذا أنفقوا إشعارا بأنھم اختاروا أن ی

تجاوز الحد الذي یقتضیھ اإلنفاق بحسب : واإلسراف.ولم یكن واجبا علیھم
فكل من اإلسراف والتبذیر والشح والتقتیر  .87"حال المنفق وحال المنفق علیھ

مخالف للمنھج القرآني في السلوك االستھالكي، وعلى األسرة المسلمة العمل 
بین مواردھا ونفقاتھا  على ترشید السلوك االستھالكي، عن طریق الموازنة

على احتیاجاتھا وفق مراتب المصالح الشرعیة، فتقدم الضروري على 
المنھج  من أساسیات"الحاّجي والتحسیني، وتقدم الحاّجي على التحسیني، ألن 

اإلسالمي في مالیة األسرة المسلمة أن تعرف أولویات الصرف، فال تصرف 
وال  ،88"لتي ال تستطیع الوفاء بھافوق طاقتھا وتدخل في االستدانة والقروض ا

تمنع من الطیبات المباحات والبسط المحمود فیھا إلى مرحلة تضیع المرء من 
یعول،ذلك أن دائرة المباحات تعتبر أوسع دوائر السلوك االستھالكي األسري، 

  .وال بد أن تخضع لمبدأ الكلیة والجزئیة كما قرره اإلمام الشاطبي

سالة أن ترشید السلوك االستھالكي وخالصة القول في ھذه الم
األسري ال بد وأن یراعي فیھ التخطیط المناسب لمیزانیة األسرة من خالل 
التوزیع األمثل للموارد على النفقات بما یخدم المصالح الحیویة لألسرة ضن 

  .مراتب المقاصد الشرعیة المرعیة

  :في الرزق الجمع بین األسباب الشرعیة والبعد اإلیماني طلبا للبركة. 4

والمراد بھذه الوسیلة اتخاذ األسباب الشرعیة وطرق الكسب المباحة 
أثناء طلب الرزق من تجارة أو صناعة أو زراعة أو أعمال حرة أو وظیفة 

  :عمومیة أو خاصة، والتي من بینھا

  .الحرص على تحري الحالل الطیب من الرزق .1
  .الصدق في العمل والتعامل مع الخلق .2
العبودیة في االكتساب جمعا وفي آن واحد بین بذل استحضار معنى  .3

  .األسباب الشرعیة، والتوكل على هللا عز وجل في تیسیر الرزق
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تقوى هللا عز وجل في جمیع جوانب الحیاة عامة، وتفاصیل الحیاة األسرة  .4
  .خاصة، ألن هللا وعد المتقي بالرزق من حیث ال یحتسب

  .ھا فھي جالبة للرزقإقامة الصالة وأمر األھل بالمحافظة علی .5
  .االستعانة بالصدقة طلبا للخیر والزیادة .6

وھذا المنھج اإلسالمي القائم على حسن التسبب وإخالص التوكل ھو ما 
یمیز المؤمن غن غیره ذلك، ال یضیع فیھ كّده ونصبھ سدى، بل یجازى على 

ل ال فھو منھج متكام"ذلك توفیقا وبركة في الدنیا، وأجرا وذخرا یوم القیامة، 
ھو مادي وغیبي، وإذا فطنت األسرة المسلمة لھذا  مجال فیھ للفصل بین ما

األمر، واستحضرت فیھ النیة مع القیام بالواجب وتعاطي األسباب الالزمة، 
فإنھا بمشیئة هللا ستتلقى دعما غیبیا، یتمثل في البركة التي تكلمت عنھا بعض 

َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرٰى آَمنُوا : لىقال هللا تعا ."89آیات القرآن وأحادیث النبي 
بُوا فَأََخْذنَاھُم بَِما  ِكن َكذَّ َماِء َواْألَْرِض َولَٰ َن السَّ َواتَّقَْوا َلفَتَْحَنا َعلَْیِھم بََرَكاٍت مِّ

والبركة كما فسرھا  الراغب ثبوت الخیر ، )96: األعراف( َكانُوا یَْكِسبُونَ 
وجھ ال یحس، وال یحصى وال یحصر ثبوت اإللھي في الشيء وذلك على 

ھو مبارك، : ومنھ قیل لكل ما یشاھد منھ زیادة غیر محسوسة. الماء في البركة
  .90وفیھ بركة

وجماع معناھا ھو الخیر الصالح الذي ال : "وقال ابن عاشور عنھا
  .91"تبعة علیھ في اآلخرة فھو أحسن أحوال النعمة

اجھة التحدیات االقتصادیة وبناء على ما سبق من بیان لوسائل مو
المعاصرة، فإن مقومات التكامل االقتصادي األسري تقوم على اتباع األسباب 
الشرعیة والعقلیة من جھة االكتساب وحسن التدبیر، وأخرى إیمانیة غیبیة، 
كتقوى هللا تعالى وحسن التوكل علیھ سبب شرعي، وأن التكامل االقتصادي 

  .تناب معوقاتھاألسري على تفعیل أسالیبھ واج
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 الخاتمة

  :جاءت أھم نتائج ھذه المداخلة كما یلي

األسرة أصل من أصول الحیاة البشریة عامة وخص نظامھا في اإلسالم  .1
  . بتشریعات وتفریعات دقیقة شملت جوانبھا المختلفة من البناء إلى االنقضاء

الحاجات التكامل األسري ترابط بین رجل وامرأة بعقد زواج شرعي إلتمام  .2
المشتركة بینھما، وبناء عائلة تتسم باالنسجام والتوافق الروحي والجسدي 
والفكري والسلوكي، بتناسق األدوار المتغایرة تحت مظلة الحقوق والواجبات 

  .الزوجیة، وكذا أحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا
لوجیة أو التحدیات المعاصرة أوضاع حدیثة ذات صبغة فكریة أو قانونیة أو تكنو .3

اقتصادیة أو اجتماعیة أو تربویة، یمثل وجودھا مغالبة ومنازعة ألحكام وضع 
  .األسرة المسلمة ومقاصدھا ممن حیث الكینونة والثبات واالستمرار

التكامل األسري بناء متناسق ومنسجم أساسھ التوافق الروحي والجسدي  .4
التكامل والفكري والسلوكي، وھذه العناصر مجتمعة ھي في رأیي أسس 

  . األسري
لیس مجال التكامل األسري األدوار المتشابھة بین األزواج، بل مجالھ یشغل حیز  .5

االختالف الموجود بین الزوج القائم على مراعاة الحقوق والواجبات األسریة، 
  .وذلك بتوزیع المسؤولیات المتغایرة على األدوار المتساویة بین الزوجین

قومات جمعت من خالل فلسفتھا التشریعیة للتكامل األسري في اإلسالم م .6
  .والمقاصدیة بین اعتبار الوسائل وخدمة المقاصد لتحقیق الوظائف التكاملیة

یعتبر إدراك أھمیة التكامل الفكري األسري وتفعیل أسالیبھ من أھم وسائل  .7
  .مواجھة تحدي الغزو الفكري لألسرة المسلمة

األسباب الشرعیة والعقلیة واإلیمانیة  إتباعالتكامل االقتصادي األسري یقوم على  .8

  . غیبیة من حیث االكتساب وحسن التدبیر

  : التوصیات

تشجیع الدراسات والبحوث المتعلقة بقضایا مجاالت التكامل األسري في ضوء  .1
التحدیات والمستجدات المعاصرة، التي تستمد منھجھا من أدلة الشریعة 

  .وأحكامھا ومقاصدھا اإلسالمیة
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لإلرشاد والـتأھیل األسري قبل الزواج، لتبصیرھم بالوضع  إقامة مراكز .2
وتصحیح المفاھیم المغلوطة التي لحقت بھ جراء الغزو  اإلسالمي لألسرة،

 .الفكري، وربط وظائف األسرة الدینیة واالجتماعیة
  

  .والحمد D الذي بنعمتھ تتم الصالحات
:الھوامش  

                                                        
م، 1979/ھـ1399عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، ط : معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ت -1

 .598: ص، 11 ، جـھ1414، 3؛ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط139:ص، 5 ج
 .598 :ص، 11 لسان العرب، ابن منظور، ج -2
التكامل الفكري األسري في الرؤیة : "ینظر. نقال عن أسعد یوسف میخائیل، آفاق تربویة -3

، منى عبد القادر الحمد، بحث منشور في كتاب األسرة المسلة في ظل التحدیات "اإلسالمیة
المعاصرة، رائد جمیل عكاشة؛ منذر عرفات زیتون، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجینیا، 

 .290: م، ص2015/ ـھ1436، 1ط
 . 20: ص، 4 ؛ لسان العرب، ابن منظور، ج107:ص، 1 مقاییس اللغة، ابن فارس، ج -4
: م، ص2000األسرة المسلمة في العالم المعاصر، وھبة الزحیلي، دار الفكر المعاصر، بیروت،  -5

19-20. 
الدعدي، بحث مكمل  ، عادل عودة.التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة -6

 .20:، ص1430/1431، جامعة أم القرى، )غیر مطبوع(لدرجة الماجستیر 
 .327: عیون البصائر، البشیر اإلبراھیمي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص -7
، )ط.د(إبراھیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة، المعجم الوسیط،  -8
 .162:ص، 1 ، ج)ت.د(
 1429، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتب، ط -9

 .457-455:ص، 1 م، ج 2008/ھـ
أھم التحدیات المعاصرة في طریق الدعوة اإلسالمیة، إبراھیم نویري، بحث منشور في مجلة  -10

 .237.236 :، ص20الجامعة األسمریة، العدد 
نقال عن . 237 :أھم التحدیات المعاصرة في طریق الدعوة اإلسالمیة، إبراھیم نویري، ص -11

   :زكریا داود، األمة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرة، مقال منشور على موقع
 www.elwihda.com 

؛ 1508 -1507:ص ،2 معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، ج -12
 .604 :ص، 2 یط، إبراھیم مصطفى وآخرون، جالمعجم الوس

 .1508:ص ،2 معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، ج -13
 .50:الصحافة وصورة األسرة في الصحافة المصریة، عمرو محمد عزب، ص -14
األسرة التحدیات المعاصرة التي تواجھ : ینظر الترتیب الزماني والمكاني لتك المؤتمرات -15

 .72 :ص ،المسلمة في المؤتمرات الدولیة، عادل عودة الدعدي
التحدیات المعاصرة التي تواجھ األسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة، عادل عودة الدعدي،  -16

 .73:ص
 .80: المرجع السابق، ص -17
 .83.82: المرجع السابق، ص -18
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ي المؤتمرات الدولیة، عادل عودة الدعدي، التحدیات المعاصرة التي تواجھ األسرة المسلمة ف -19

 .74.73: ص
 .84:المرجع السابق، ص -20
 .85. 84: المرجع السابق، ص -21
كتاب شھري یصدر عن " دعوة الحق"األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم،  -22

 .21:ـ، صھ1436، 264:اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة برابطة العالم اإلسالمي، العدد
، 2ج ، 1984التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط  -23

 .340: ص
 .25- 22 :األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -24
 .398: ص، 2 التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ج -25
 .298: ص، 2 م، ج1990تفسیر المنار، محمد رشید رضا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط  -26
التكامل الفكري األسري في الرؤیة اإلسالمیة، منى عبد القادر الحمد، بحث منشور في كتاب  -27

 .304:األسرة المسلة في ظل التحدیات المعاصرة، رائد جمیل عكاشة؛ منذر عرفات زیتون، ص
 .20:رة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، صاألس -28
 .68 - 54: األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -29
 .51-43: المرجع السابق، ص -30
الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطالق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي، مذكرة  -31

اج لخضر باتنة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، ماجستیر غیر مطبوعة، جامعة الح
 .16: ، ص2007-2006نوقشت سنة 

، 1أسس اختیار الزوجین وأثره في الحد من الطالق، قاسم الشیخ، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط -32
 .47:م، ص2005/ھـ1426

؛ األسرة في 304: ، صالتكامل الفكري األسري في الرؤیة اإلسالمیة، منى عبد القادر الحمد -33
 .60: اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص

 .77: األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -34
، ـھ1421تفسیر القرآن الكریم، محمود شلتوت، المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب، طھرا،  -35

 .174.173: ص
والیة الرجل األسریة والعامة في اإلسالم، عبد الفتاح ظافر كبارة، دار النھضة العربیة،  -36

 67:ص
 .37: ص، 5 التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ج -37
 .268:ص، 2 قمحاوي، ج: أحكام القرآن للجصاص، ت -38
 .57: ص، 2 مسند ابن أبي شیبة، ج -39
 .401: ص، 2 ر بن عاشور، جالتحریر والتنویر، محمد الطاھ -40
تنظیم مالیة األسرة في ضوء الرؤیة اإلسالمیة، عبد الكریم عثمان علي، بحث منشور في كتاب  -41

 .385: األسرة المسلة في ظل التحدیات المعاصرة، رائد جمیل عكاشة؛ منذر عرفات زیتون، ص
 .17:األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -42
 .400.399: ص، 2 لتحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، جا -43
مقاصد النكاح وأثرھا دراسة فقھیة مقارنة، حسن حامد خطاب، من قضایا فقھ األسرة،  -44

 .09: ، ص2009/1430
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م، 1997/ ھـ1417، 1مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفانط: الموافقات، الشاطبي، ت -45

 .139:ص، 3ج
 .32:ص، 2 السابق، جالمرجع  -46
 .221: ، ص)ت.د(الحجاب، أبو األعلى الودودي، دار الفكر، بیروت،  -47
؛ مقاصد الشریعة اإلسالمیة، 181:ص، 3 التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ج -48

، 2محمد الطاھر المیساوي، دار النفائس، عمان، ط: محمد الطاھر بن عاشور، ت
 .431: ص م،2001/ـھ4131

، 6 ھـ، ج1420، 3 التراث العربي، بیروت، ط تفسیر الرازي، فخر الدین الرازي، دار إحیاء -49
 .441:ص

 .139:ص، 3 الموافقات، الشاطبي، ج -50
 .27:ص، 2 ، ج)ت.د(، )ط.د(إحیاء علوم الدین، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بیروت،  -51
 .71.70:ص، 21 التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، ج -52
 .13:األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -53
مقاصد األسرة وأسس بنائھا في الرؤیة اإلسالمیة، ماھر حسین حصوة، بحث منشور في كتاب  -54

 .184:األسرة المسلة في ظل التحدیات المعاصرة، رائد جمیل عكاشة؛ منذر عرفات زیتون، ص
، 1األسرة في مقاصد الشریعة، زینب العلواني، المعھد العالمي للفكر اإلنساني، فرجینیا، ط -55

 88: م، ص2012/ـھ1432
 .74:األسرة في مقاصد الشریعة، زینب العلواني، ص -56
، 2008، 9قضایا المرأة بین التقالید رالرائدة والوافدة، محمد الغزالي، دار الشروق، بیروت، ط -57

 .103.102:ص
 .102: األسرة في اإلسالم حقوق وواجبات، أحمد مبارك سالم، ص -58
 .395: ص، 1 التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور،ج -59
 .381.380:تنظیم مالیة األسرة في ضوء الرؤیة اإلسالمیة، عبد الكریم عثمان علي، ص -60
الطراز، بحث نشور األسرة مقاربة شرعیة مقاصدیة، مونیة : البناء األسري وأھلیة الزوجین -61

 .230: المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، ص
 .77: األسرة في مقاصد الشریعة، زینب طھ العلواني، ص -62
 .97: المرجع السابق، ص -63
 .81: المرجع السابق، ص -64
 .81:األسرة في مقاصد الشریعة، زینب طھ العلواني، ص -65
 .229:ربة شرعیة مقاصدیة، مونیة الطراز، صمقا: البناء األسري وأھلیة الزوجین -66
 .82: األسرة في مقاصد الشریعة، زینب طھ العلواني، ص -67
 .289:التكامل الفكري األسري في الرؤیة اإلسالمیة، منى عبد القادر الحمد، ص -68
 .291:المرجع السابق، ص -69
، 8أجنحة المكر الثالثة وخوافیھا، عبد الرحمن بن حسن حبنكة المیداني، دار القلم، ط -70

 .25:م، ص2000/ھـ1420
تحصین المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري، حمود بن فرج الرحیلي، الجامعة اإلسالمیة  -71

 .358: ھـ، ص1424، ط 121:بالمدینة المنورة، العدد 
 .359.358: المرجع السابق، ص -72
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أثر الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكیفیة مقاومتھ، محمد ھالل الصادق ھالل، مذكرة  -73

 ماجستیر غیر مطبوعة، جامعة األزھر، كلیة أصول الدین، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة،
 .180.179: م، ص2000/ ـھ1431

 .293- 291: الحمد، صالتكامل الفكري األسري في الرؤیة اإلسالمیة، منى عبد القادر  -74
؛ أثر 300 -297: التكامل الفكري األسري في الرؤیة اإلسالمیة، منى عبد القادر الحمد، ص -75

 .356: الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكیفیة مقاومتھ، محمد ھالل الصادق ھالل، ص
 .235:ص، 3إحیاء علوم الدین، أبو حامد الغزالي، ج  -76
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  المفھوم والوظیفة واألبعاد المقاصدیة: القوامة

  

  رشید ُكھُوس  الدكتور                                                        

   المغرب - تطوان - جامعة عبد المالك السعدي                 
  

  :مقدمة

الحمد 2 الذي أكرمنا بشریعة اإلسالم، وجعلنا من أمة سیدنا محمد 
یر األنام، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین وآلھ وصحبھ خ

  أما بعد؛   .الكرام

فلقد بیَّن كتاب رب العالمین مبادئ المحافظة على األسرة وضمان 
  .استمرارھا، ووزع المھام حسب االختصاصات لتحقیق ھذا المقصد

الف في فجعل وظیفة الرجل القوامة، ووظیفة المرأة الحافظیة، واالخت
المھمات اختالف تنوع تشتد إلیھ حاجة المجتمع المسلم في مختلف المراحل 

  .وفق سنة هللا تعالى في االختالف

ذلك بأن األعمال على تنوعھا وتعدد أغراضھا ال یمكن لألمة االكتفاء 
ببعض أفرادھا دون بعض، لما یلحق ذلك من تفویت مصالح وتعطیل أخرى، 

  .أخرى فال تنھض األمم بفئة دون

وإن هللا تعالى كلف الرجل بالقوامة، وھي أمر مقرر في أصل الخلیقة 
  .وفي كل أمم األرض على اختالف قومیاتھا ومعتقداتھا

والقوامة شرع إلھي ووسیلة تنظیمیة ضروریة وال بدیل عن التنظیم 
إال الفوضى، والفوضى لیست دعامة بناء، وإنما معول ھدم، وطریق فناء 

  .وسقوط وانھیار
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ومن ثم فإنا بفھمنا لحقیقة القوامة ومقاصدھا العامة والضرورِة الملحة 
لتنزیلھا في األسر، نجعل من أسرنا أسرا مؤمنة متماسكة من داخلھا، حصینة 

، قائمة على االستمساك بشرع هللا، والمودة في ذاتھا، مثلھا األعلى رسول 
تكلیف ال تشریف، : جلذلك بأن قوامة الر، ...والرحمِة والتعاون والتفاھم

وأمانة ومسؤولیة، وإدارة لألسرة ورعایةٌ لھا، وذود عن حماھا، وتوفیر 
لحاجاتھا المادیة والمعنویة، وھي قبل كلِّ ھذا طاعة ] الذي شرعھا لضمان 

  .استقراِر األسرة وتماسكھا

  فما معنى القوامة؟ وما ھي وظیفتھا األسریة وأبعادھا المقاصدیة؟

  :أھداف البحث

  :یھدف ھذا البحث إلى ما یلي

  .إبراز حقیقة القوامة كما بینھا القرآن الكریم والسنة النبویة الطاھرة -

مھا لحقیقة الكشف عن الخلل الذي أصاب األسر المسلمة الیوم بسبب عدم فھ -
  .قوامة الرجل على المرأة

   .دةبیان أھمیة القوامة في استقرار الحیاة الزوجیة وبناء األسرة السعی -

  :الثة  مباحثث وتحقیقا لھذه األھداف سأقسم ھذا البحث إلى

  عن معاني القوامة: األول

  .عن وظائف القوامة داخل األسرة: والثاني

  .عن مقاصد القوامة: والثالث

  في معنى القوامة: المبحث األول

لقد بیَّن كتاب رب العالمین مبادئ المحافظة على تماسك األسرة وضمان 
  .ووزع المھام حسب االختصاصات لتحقیق ھذا المقصداستمرارھا، 

إن هللا تعالى كلف الرجل بالقوامة، وھي أمر مقرر في أصل الخلیقة وفي 
  .كل أمم األرض على اختالف قومیاتھا ومعتقداتھا
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والقوامة شرع إلھي ووسیلة تنظیمیة ضروریة وال بدیل عن التنظیم إال 
نما معول ھدم، وطریق فناء وسقوط الفوضى، والفوضى لیست دعامة بناء، وإ

  فما معنى القوامة؟ وما ھي أسبابھا وحدودھا؟ . وانھیار

  .مفھوم القوامة: المطلب األول

ام"فھو " قیَّاما"بھ " یقوم" قام باألمر"من: القوامة في اللغة ، "قائِمٌ "و" قَوَّ
مع  وتقلب الواو یاء جوازا -بالفتح والكسر- " قوامھ"األمر وھذا " استقامَ "و

سیّدھم : والقَیُِّم ھو السیِّد، وَقیُِّم القَْومِ .. عماده الذي یقوم بھ وینتظم: كسرة أي
ام"یقال فالن "الذي یسوس أمورھم،  وھو : أھل بیتھ" قیام"أھل بیتھ و" قَوَّ

  .أي ساسھم ورعاھم: الذي یقوم شأنھم، وقام األمیر على الرعیة

جمعھ قیَّام، وأقاَمھُ غیره، والقیام على قَاَم یَقُوُم قیاما وھو قائِم و"ویقال 
قیام الشخص بتسخیر أو اختیار، وقیام للشيء وھو المراعاة للشيء : أضرب

، أي ولیّھا وزوجھا الذي یقوم 1والحفظ لھ، ویسمى الزوج قیّم المرأة وقوامھا
  .بأمرھا وحمایتھا

بمصالح  قیام الرجال: القیام بمعنى"أما القوامة في االصطالح ، فإنھا من 
  .3"كفالة ورعایة وإنفاق: القوامة"و. 2..."الرجال قوامون على النساء" النساء

: الرجل داخل األسرة فھو أما التعریف االصطالحي الذي أقدمھ لقوامة
والسعي من أجلھا  القیام بشؤون األسرة الدینیة والدنیویة ورعایتھاالقوامة ھی

بداد وال استكبار، وال قھر وال والمحافظة على تماسكھا وأمنھا من غیر است
  .استعباد، وال إلغاء لشخصیة المرأة وال إھدارا لحقوقھا وكرامتھا

متماسكة یكمل بعضھا  - اللغویة واالصطالحیة-والمعاني التي ذكرتھا 
بعضا والتي تجمع على أن القوامة ھي الصیانة والرعایة، والكفالة والحمایة، 

ي بیتھ تعني أن یوفر لھم أسباب الحیاة من وأمانة ومسؤولیة، وقوامة الرجل ف
مسكن ومطعم وملبس، فضال عما یتعلق بالحیاة األبدیة أي أن یعلمھم دینھم 

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم : وما ینجیھم من الجحیم لقولھ سبحانھ وتعالى
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َ  َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  َعلَْیھَا َمَالئَِكةٌ ِغَالظٌ ِشَداٌد َال یَْعُصوَن هللاَّ
  ).6: التحریم( َما أََمَرھُْم َویَْفَعلُوَن َما یُْؤَمُرونَ 

َجاُل : ألصل في قوامة الرجل على أسرتھ قولھ تبارك وتعالىوا الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَعْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  ٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ قَوَّ

وھبي لقولھ جل : ، واآلیة بینت أسباب ھذه القوامة، فاألول)34: النساء(
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ : وعال َل هللاَّ ... في العقل والتدبیر والطبع. بَِما فَضَّ

، ألن الرجل ھو الذي َوبَِما أَْنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ : والثاني كسبي لقولھ تعالى
یؤدي المھر وھو الذي یتكلف بكفالة زوجتھ والذب عنھا والنفقة علیھا، وھو 

  .الذي یسھر اللیالي الطوال لضمان حیاة أسرتھ واستقرارھا

في : "عن ماھیة القوامة فیقول -رحمھ هللا –یتحدث الشیخ الشعراوي 
لسعي من أجلھن إنھم مكلفون برعایتھن وا. ﴿قوامون على النساء﴾اآلیة 

. وخدمتھن، إلى كل ما تفرض القوامة من تكلیفات، إذن فالقوامة تكلیف للرجل
والقوامة تحتاج إلى مجھود وحركة وكدح من جانب الرجل، لیأتي باألموال 
یقابلھا فضل من ناحیة أخرى وھو أن المرأة لھا مھمة، ال یقدر علیھا الرجل، 

ولكن إذا ... مل وال یلد وال یرضعفالرجل ال یح... فھي مفضلة علیھ فیھا
نظرنا إلى كل من المھمتین معا، سنجد أنھما متكاملتان، فللرجل فضل القوامة 
بالسعي والكدح؛ أما الحنان والرعایة والعطف فھي ناحیة مفقودة عند الرجل، 

ولذلك فإن هللا تعالى یحفظ المرأة لتقوم بمھمتھا . النشغالھ بمتطلبات القوامة
ا القوامة بتكلیفاتھا لكي تفرغ وقتھا للعمل الشاق اآلخر الذي خلقت وال یحملھ

  .4"لھ

وھنا من األھمیة بمكان القول إن آیات القوامة نزلت في المدینة المنورة، 
وفي ظل المفھوم الصحیح لھذه القوامة تحررت المرأة المسلمة من تقالید 

مل العام بمختلف الجاھلیة األولى، وشاركت الرجال في بناء المجتمع والع
میادینھ؛ فكان مفھوم القوامة حاضرا في والوعي العملي لألفراد واألسر 

  .والمجتمع بأكملھ، وھو ما تشھد علیھ فھوم وتنزیالت ذلك العصر الراشد
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ولم یكن الفھم الراشد لھذه القوامة مجرد تفسیرات أو استنتاجات، وإنما 
حاكمة على ما سواھا، والموجھة كان فقھا محكوما بمنطق القواعد القرآنیة ال

  ..للمجتمع واألسرة، بما فیھا عالقة الزوج بزوجھ

لقد اختص الرجل بالقوامة بما اقتضتھ مؤھالتھ ومسؤولیاتھ في البذل 
َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ -وھي قیادة ووظیفة محكومة بالمساواة .. والعطاء

ناصر والتكافل بین الزوج وزوجھ في والت - )228: البقرة( بِاْلَمْعُروفِ 
الحقوق والواجبات، ومحكومة بالشورى التي یسھم بھا الجمیع ویشاركون في 

ھذه األسرة التي قامت على المیثاق الغلیظ؛ میثاق . ..تدبیر شؤون األسرة
الفطرة والذي تأسس على المودة والرحمة، حتى غدت المرأة فیھا السكن 

  .5والسكینة لزوجھا

فإن القوامة تستحق بالفضل، ال بالتغلب أو القھر أو الذكورة أو  ومن ثم
ل الرجال على النساء بدرجة القوامة، وفضلت النساء على  األنوثة؛ إذ فُضِّ

  .الرجال بدرجة الحافظیة والحنان

واآلیات القرآنیة تؤكد أن هللا فضل الرجال على النساء في مواطن، كما 
َ . ن أخرى، وال ضیر في ھذافضل النساء على الرجال في مواط َواْسأَلُوا هللاَّ

  ..، فعند ذلك فلیتنافس المتنافسون)32: النساء( ِمْن فَْضلِھِ 

وھكذا فإن الرؤیة القرآنیة المقاصدیة الكلیة عندما تغیب عن نظرنا إلى 
النصوص الشرعیة؛ یؤدي ذلك إلى فھوم تجزیئیة تخرج النص الشرعي عن 

  .سیاقھ وداللتھ وقصده

  .أسباب القوامة: لمطلب الثانيا

إن اختصاص الرجل بالقوامة یرجع إلى أمرین أحدھما وھبي واآلخر 
  :كسبي

ما فضلھ هللا بھ من التبصر في العواقب، والنظر في األمور : "فاألول
  .أجل األمومة نبعقالنیة أكثر من المرأة التي جھزھا بجھاز عاطفي دفاق م
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الكثیر على تأسیس األسرة، فلو انھدمت أن الرجل ھو الذي ینفق : واآلخر
  .6"ستنھدم على أم رأسھ، لھذا سیفكر ألف مرة قبل أن یتخذ قرار تفكیكھا

وعلى ذلك فإن التكوین الفطري للرجل یجعلھ كفؤا الختصاصھ بالقوامة 
واإلشراف والرعایة إضافة إلى ما یبذلھ لصالح األسرة، فتكون الحكمة إذن ما 

من الجانب الكسبي، ثم ... ووقتھ وصحتھ لزوجتھ وأبنائھ یبذلھ الرجل من مالھ
ما أودعھ هللا فیھ من خصائص فطریة تجعلھ أھال لتحمل تلك المھمة الثقیلة 
التي تتطلب قوة وصبرا وشجاعة وتحمال وطول النفس من الجانب الفطري، 

ولو كانت المرأة كالرجل في قوة جسدھا وذكائھا إال أنھا سرعان ما تنصرف "
ذلك عندما یتعرضھا الحمل الذي یترتب علیھ اآلالم والمتاعب، فضال  عن

عما تتطلبھ الرضاعة والحضانة وتربیة النشء من بیئة مستقرة وتحقیق 
، ھذا إضافة إلى العادة السعادة لسائر أعضاء األسرة، من زوج وأبناء وغیرھم

  .7"الشھریة التي تتعرض لھا

الرجال قوامون على : تعالى عن قولھ - رحمھ هللا - یقول سید قطب
تحدد ھذه اآلیة أن القوامة في مؤسسة األسرة للرجل، ویذكر من : "النساء

أسباب ھذه القوامة، تفضیل هللا للرجل بمقومات القوامة، وما تتطلبھ من 
خصائص، وتكلیف الرجل اإلنفاق على المؤسسة، وبناء على إعطاء القوامة 

القوامة في صیانة المؤسسة من التفسخ،  للرجل، یحدد كذلك اختصاصات ھذه
والمسلم بھ ابتداء أن الرجل والمرأة كالھما . وحمایتھا من النزوات العارضة

وأن هللا سبحانھ ال یرید أن یظلم أحدا من خلقھ، وھو یھیئھ ویعده . من خلق هللا
وقد خلق . لوظیفة خاصة، ویمنحھ االستعدادات الالزمة إلحسان ھذه الوظیفة

وجعل . الناس ذكرا وأنثى زوجین على أساس القاعدة الكلیة في بناء الكونهللا 
من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة االتصال بینھا وبین 

. وھي وظائف ضخمة أوال وخطیرة ثانیا، ولیست ھینة وال یسیرة... الرجل
ت توفیر الحاجیا -الرجل -فكان عدال كذلك أن ینوط بالشطر الثاني 

الضروریة، وتوفیر الحمایة كذلك لألنثى، كي تتفرغ لوظیفتھا الخطیرة، وال 
ثم تعمل وتكد وتسھر لحمایة نفسھا وطفلھا ... یحملھا أن تحمل وترضع وتكفل

في آن واحد وكان عدال كذلك أن یمنح الرجل من الخصائص في تكوینھ 
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وأن تمنح . ھذه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما یعینھ على أداء وظائفھ
المرأة في تكوینھا العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما یعینھا على أداء 

  . 8..."وال یظلم ربك أحدا.. وكان ھذا فعال. وظیفتھا تلك

إذن، فسبب قوامة الرجل راجع إلى سعیھ وكده لضمان استمراریة حیاة 
اللیالي  األسرة وحمایتھا من كل المخاطر والخطوب وتحملھ للصعاب وسھره

الطوال، ھذا جانب، أما الجانب اآلخر فإن هللا تبارك وتعالى خلق من كل 
شيء زوجین، وخص كل واحد بخصائص في خلقتھ، فخلقة المرأة لیست 
كخلقة الرجل، وأعد كل واحد لوظیفتھ الخاصة التي تتناسب مع خلقتھ 

ین وطبیعتھ الفطریة، وبھذا التنوع في الوظائف یتحقق ذلك التكامل ب
الزوجین، فھما وجھان لعملة واحدة، فكانت الشریعة بھذا في منتھى العدل 

  .والحكمة

وما أوجزتھ ھنا فیھ الكفایة للداللة على أن اإلسالم فضل الرجل على 
المرأة باألناة والتؤدة والقدرة على مواجھة حوادث الحیاة وما فیھا من موانع 

قبل الحركة، وبذل الجھد  طبیعیة واجتماعیة، وبطء االنفعال والتفكیر
مما یجعل ھذا مناسبا لوظیفتھ في السعي في ... والمساعي لتأمین سبل المعاش

على تحمل  -في الغالب-األرض للكسب واإلنفاق على أسرتھ، فھو األقدر 
  . مسؤولیة القوامة من المرأة

فشأن اإلنسان في النھایة إذن ال یصلح إال بالصالبة، والتؤدة، واالتزان، 
التبصر بالعاقبة، والحزم والعقل، واألثر االجتماعي التي ھي من طباع و

واللین، التي ھي من "الذكور أصال، والعاطفة، والرقة، والحنان، واالھتمام، 
َوَال تَتََمنَّْوا : خصائص النساء، وإلى ھذا المعنى اللطیف أشارت اآلیة الكریمة

ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى  َل هللاَّ   .9")32: النساء ( بَْعضٍ َما فَضَّ

ولھذا كلھ فإن المنھاج الرباني یراعي الفطرة التي فطر هللا الناس علیھا، 
وما یتمیزون بھ من خصائص تجعلھم یتحملون وظائف مختلفة، وهللا ال یظلم 

لیؤدي مسئولیتھ على أحسن وجھ،  أحدا، فكل واحد منحھ االستعدادات الالزمة
  .على األسرةوبما یعود بالخیر والصالح 
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  في وظائف قوامة الرجل داخل األسرة: المبحث الثاني

لقد ظلت األجیال المسلمة عبر القرون تستقي من معین القرآن الكریم، 
وتستضيء بنوره، وتلتزم بقیمھ وتتخلق بأخالقھ، وتنھج في بناء األسرة 

ن حتى العصر الذي انحصرت فیھ عن المجتمع اإلسالمي تعالیم القرآ... نھَجھ
، واستطاع أعداء اإلسالم أن یصلوا إلى ھدفھم الخبیث، وسنة النبي العدنان 

وغرضھم الدفین في قطع عالقة األسرة بقیمھا ودینھا؛ وجعلوھا تنساق وراء 
القیم الغربیة، وتتخبط في أوحال التحلل واإلباحیة، تسیر بال ھدف وال غایة، 

  .وتعیش من غیر سعي إلى إصالح أو تغییر

م ھذه التغیرات االجتماعیة، تعرضت األسرة المسلمة وفي خض
المعاصرة لمشكالت ھّزت كیانھا وأدت إلى تصدعھا، وھي التي شكلت دائما 
وأبدا مظلة إنسانیة ضروریة لبناء النفس البشریة، ولممارسة المعیشة الھانئة، 
وذلك لما یخیم فیھا من أجواء المحبة والمودة والرحمة، وما تشكلھ من درع 
عف واألخذ بید أفرادھا إلى الطمأنینة واألنس  حصینة لصد أوجھ التعثر والضَّ

  .واالستقرار

إن البیت المسلم السعید ھو الدعامة األساس لقیام المجتمع المسلم الرشید، 
واألسرة المسلمة المستقرة ضروریة لصالح المجتمع وتماسكھ، وشرط البد 

یصلح، ولھذا كانت عنایة اإلسالم منھ إذا أرید لمجتمع أن یتماسك ویستقر و
كبیرة باألسرة، فأقام على العدل والفضل بناءھا، وثَبّت بالود والرحمة 

  .قواعدھا، وقوى بمحبة هللا عراھا وطاعتھ

سواء من داخل المجتمع أو خارجھ، قد . لذلك نجد أن أعداء اإلسالم
عالمھا بجھود مضنیة واستفرغوا كّل وسعھم لتدمیر األسرة، ومحو م ضحوا

وسلكوا إلى ذلك . اإلسالمیة، وتفكیك أواصرھا، وإبعادھا عن قیمھا اإلسالمیة
سبال شتى، وطرائق قددا؛ واستھدفوا بغیة الوصول إلى ھدفھم جمیع 

  . عناصرھا وقیمھا

وفي ضوء ما تقدم؛ فإن إبراز األنموذج الكامل الذي قدمھ القرآن الكریم 
تراجعت فیھ القیم اإلسالمیة على داخل األسرة في زمن  لوظائف القوامة
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حساب تنام غیر محمود للقیم المادیة الغربیة واجب دیني وضرورة شرعیة؛ 
من أجل العودة باألسرة إلى مصادرھا وینابیعھا وأصل قوتھا وضامن 

  .استمرارھا واستقرارھا وسالمتھا

إن المتتبع آلیات القرآن الكریم یجد أن القوامة ھي الّدعامة األساس 
سرة الناجحة، ولھا أثر كبیر في بناء البیت الصالح المستقیم مع فطرة هللا لأل

  . التي فطر الناس علیھا

ھذه المھمة تشمل كافة أفراد األسرة ویتفیأ ظاللھا الوارفة المجتمع 
بأسره، ألن األسرة ھي العمود الفقري للمجتمع وأساسھ األول، بھا یستقّر 

  . خلف ویركدویستمر ویزدھر، وبھا یتراجع ویت

وال تعني القوامة اإلشراف المادّي على األسرة فحسب؛ وإنما تتجاوز ذلك 
  .إلى الحفاظ على القیم اإلسالمیة واألخالق الفاضلة داخلھا

إن التدبیر السلیم والھادف لألسرة قائم على القوامة التي تتطلب من 
... وحمایتھا الرجل الزوج السعي في مصالح أسرتھ العاجلة واآلجلة ورعایتھا

وعلى الحافظیة التي تقتضي من المرأة الزوج الحفاظ على بیت زوجھا في 
حضوره وغیابھ؛ رعایة للنشء، وتدبیرا لشؤون البیت، وتعاونا مع ربان 

لذلك فمسؤولیة األسرة ملقاة على كال طرفي األسرة، ...  السفینة وطاعة لھا
ْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن ُكلُّكُ «: بقولھ وھذا ما عبر عنھ سید الوجود 

ُجُل َراعٍ فِي أَْھلِِھ َوھَُو َمْسؤوٌل  َرِعیَّتِِھ، اِإلَماُم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، َوالرَّ
  . »َعْن َرِعیَّتِِھ، َوالَمْرأَةُ َراِعیَةٌ فِي بَْیِت َزْوِجھَا َوَمْسؤولَةٌ َعْن َرِعیَّتِھَا

م وسیلة تنظیمیة ضروریة لتحقیق األمن واالستقرار إن القوامة في اإلسال
األسري، وقد حملت شریعة اإلسالم الرجل تبعاتھا ومسؤولیتھا، ألنھ المؤھل 
لھذه المھمة التي تنوء بالعصبة أولي القوة، نظرا إلى ما میزه بھ هللا من 

  .شجاعة وقوة في العقل والجسم تجعلھ األقدر على القیام بھذه األمانة

ك فإن الشرع الحنیف لما جعل القوامة بید الرجل لم یجعل ذلك مطلقا ولذل
یفعل بھا ما یشاء وكیف یشاء وفق ھواه وما تشتھیھ نفسھ، ولم یطلق لھ العنان 
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لیعبث بأسرتھ ویقودھا إلى المھالك، ولم یقصد بأن تكون ھذه القوامة سیفا 
ا، وإنما جعل لھذه مسلطا على المرأة أو استبدادا بحریتھا وانتھاكا كرامتھ

القوامة حدودا، وأحاطھا بسیاج متین حتى تحقق أھدافھا ومقاصدھا في بناء 
  . أسرة مستقیمة تسیر سویا على صراط مستقیم

إن ھذه القوامة لیس من شأنھا إلغاء :" -رحمھ هللا -یقول سید قطب 
شخصیة المرأة في البیت وال في المجتمع اإلنساني؛ وال إلغاء وضعھا 

إلدارة ھذه المؤسسة  -داخل كیان األسرة- وإنما ھي وظیفة » دنيالم«
ووجود القَیم في مؤسسة ما، ال یلغي وجود وال . الخطیرة، وصیانتھا وحمایتھا

فقد حدد اإلسالم في . شخصیة وال حقوق الشركاء فیھا، والعاملین في وظائفھا
انة مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما یصاحبھا من عطف ورعایة، وصی

  .10"وحمایة، وتكالیف في نفسھ ومالھ، وآداب في سلوكھ مع زوجھ وعیالھ

وقوامة الرجل على أسرتھ التي قضى بھا الشرع ھو ما تقتضیھ الفطرة 
وأصل الخلقة لكل منھما، ھذه القوامة للرجل في مصلحة األسرة والمرأة 

ما نفسھا، وقوامة الرجل على أسرتھ تقوم على أساس المودة والرحمة فی
بینھما، وعلى ھذا فإن استمرار الحیاة الزوجیة واستقرارھا وتحقیق مقاصد 
الزواج وحفظ مصلحة األسرة، كل ذلك یستلزم أن تقر الزوجة برضا بأن 
القوامة في األسرة ھي للزوج بحكم الشرع، وأنھ القوام علیھا، وأن القوامة لھا 

أن یفقھ الغرض  مضمون حقیقي یجب أن تسلم بھ الزوجة، وأن على الزوج
من ھذه القوامة التي قررھا لھ، واألساس الذي قامت علیھ، حتى ال یسيء 

  .11استعمالھا، أو یتعسف في استعمال ما تخولھ ھذه القوامة من سلطة

لیوجھ . ﴿إن هللا كان علیا كبیرا﴾: وهللا تعالى ختم سیاق آیة القوامة بقولھ
امتھ على المرأة؛ ألن الكبر الرجل ویبین لھ أال یستعلي أو یستكبر في قو

ومن ھنا تكون القوامة حمایة ومدافعة، ال . والعلو من صفات هللا تعالى وحده
  .بخس فیھا وال انتقاص، وال قھر فیھا وال سلب إرادة

فالقوامة رعایة ومشاركة وحمایة وتكلیف ولیس كما یظن بعض الناس أن 
ھا كما یحلو لھ ووفقا قوامة الرجل على أسرتھ تعني منحھ حریة التصرف فی
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فإن ھناك داخل البیت المسلم ما  !وھو مخطئ"ألھوائھ وما تملیھ علیھ نفسھ 
 13وھي كلمة تكررت في القرآن الكریم اثنا عشر مرة 12"حدود هللا"یسمى 

  .15"حدود ما أنزل هللا"، ومرة بتعبیر14منھا أربع مرات في آیة واحدة

تصادیة فال بد لھ من رئیس كان البیت مؤسسة تربویة أو شركة اق"فإذا 
البحث المخلص عن والریاسة ال تلغي البتة الشورى والتفاھم، وتبادل الرأي، و

إن ھذا القانون مطرد في شؤون الحیاة كلھا، فلماذا یستثنى منھ . المصلحة
  .16"البیت

وھكذا تبدو قوامة الرجل في عمقھا مبنیة على التآزر والتعاون والتكامل 
وجین، واقفة عند حدود هللا جل وعال، منصاعة ألوامره عز والتوادد بین الز

خاضعة لتوجیھاتھ النبویة الشریفة التي  وجل سائرة على منھاج نبیھ 
  .تضيء لھا دروب الحیاة وتحفظھا من اآلفات

وعالوة على ذلك فإن درجة القوامة التي أعطاھا هللا عز وجل للرجال 
یل لمیزان الرجل بمثاقیل على النساء بصریح النص القرآني ھي تثق

  . المسؤولیة، وتخفیف عن أعباء المرأة التي ندبھا الشرع بمھمة عظیمة

إمارة في القافلة االجتماعیة الزوجیة السیاسیة ھي بمثابة أمیر " الدرجة"
إمارة بدونھا تكون الفوضى في القافلة، . للسفر الذي أوصت بھ السنة النبویة

  .ا، فیعدو علیھا ویمزقھافتضعف، فیجد العدو فیھا مغمز

الدرجة لیست درجة السلطان، وال درجة القھر، "ومع ما ذكرتھ فإن ھذه 
وإنما ھي درجة الریاسة البیتیة، الناشئة عن عھد الزوجیة، وضرورة 
االجتماع ھي درجة القوامة التي كلفھا الرجل وھي درجة تزید في مسؤولیتھ 

بنائھا وشأن منزلھا إلیھ، تطالبھ عن مسؤولیتھا، فھي ترجع في شأنھا وشأن أ
  .17"باإلنفاق، وتطالبھ بما لیس في قدرتھا، وما لیس لھا من سبیل إلیھ

وتأسیسا على ما تقدم من حدیث حول معالم وظائف القوامة داخل األسرة 
وبناء على تتبعنا اآلیات القرآنیة المتعلقة بقوامة الرجل على األسرة، نخلص 

  : لخص فیما یليإلى أن وظیفة القوامة تت
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  . البذل والعطاء والقیام بأمور األسرة الدینیة والدنیویة - 1

إن النفقة والرعایة والقیام باألمر من أھم وظائف القوامة وأبرزھا، إنھا 
معان ال تنفك عن معنى السكینة والمودة، والمعاشرة بالمعروف ال تتأتى 

فقط، بل األمر أعمق  بتحقیق الكفایة من الطعام والشراب والملبس والمسكن
من ذلك، مشاعر دافئة متبادلة، وإحساس بالمسؤولیة العظمى الملقاة على 

  .عاتقھما

إن األسرة عامة والزوجة واألبناء على وجھ الخصوص بحاجة إلى ھذه 
النفقة ألنھم بھا تستمر حیاتھم وھي قوام نیتھم، وذلك بأن اإلنسان ال یستطیع 

لبھ، وال یستطیع مخالطة اآلخرین ومسایرة البقاء بدون نفقة یقوم بھا ص
المجتمع دون كسوة یستر بھا عورتھ، وال یستطیع العیش دون مسكن یأویھ 
ویقیھ حر الشمس ولھیبھا وشدة البرد وزمھریره، ولذلك كانت سنة في بني 
البشر أن یبحث لھ عن مسكن وكسوة ونفقة، واقتضت سنة هللا في الخلق أن 

اسبھ في ھذه الحیاة فجعل في الرجال الجلد والقوة یجعل لكل مخلوق ما ین
والشدة والصبر على تحمل المشاق في سبیل اكتساب الرزق واستحصالھ، 
وألزمھم المسكن لھم ولمن یعولونھم من النساء والذریة وكسوتھم 

؛ ألن الواجب الذي یقابل مھمة القوامة وینشأ عنھا ھو واجب 18...ورزقھم
ى المرأة في كل مراحل عمرھا بنتا وزوجة وأما، اإلنفاق على األسرة وعل

ألن ضمان معیشتھا وتلبیة حاجاتھا ھو سبیل إلى صون كرامتھا وإلى حفظ 
شخصیتھا، وقد أكدت الدراسات أن انعدام التغطیة المالیة بسبب انعدام أو 

  .19إھمال اإلنفاق على المرأة قد یكون ذریعة إلى ارتمائھا في حمأة الرذیلة

جب على الزوج أن ینفق على زوجھ ولو كانت غنیة ذات ومن ھنا و
أموال، وذلك نظام التوزیع االجتماعي، فمالھا لنفسھا، والنفقة أثر من آثار 
الزوجیة الصحیحة تثبت للزوجة، ولو اشترطت أال ینفق علیھا یكون الشرط 
باطال، ألنھ نفي لوجوب ما أوجبھ الشرع، أو كما یقول الفقھاء فیھ منافاة 

قتضى العقد، ولو كانت المرأة غنیة وزوجھا فقیرا ال تسقط النفقة عنھ، لم
  .20ولكن ینفق بمقدار طاقتھ، حتى ال تكون األحكام ضد الفطرة اإلنسانیة
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أو أن یدعى إلیھ،  لذلك یجب أن یعول الرجل زوجتھ بمجرد الدخول بھا
فالنفقة واجبة علیھ، ولو كانت ھي غنیة أو فقیرة، مسلمة أو غیر مسلمة، على 

  .21أال تمنعھ شیئا مباحا تقدر علیھ وأن تطیعھ في معروف وفیما ھو حقھ

وال یقف األمر عند اإلنفاق فقط بل یتجاوزه إلى الرعایة الدینیة لألسرة؛ 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا : تبارك وتعالى أي أن یعلمھم دینھم وشریعتھم لقولھ

َالِة : ، وقولھ عز وجل)6: التحریم( أَْنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوأُْمْر أَْھلََك بِالصَّ
  ).132: طھ( َواْصطَبِْر َعلَْیھَا

َعْن : وبالرعایة الدینیة یضمن الرجل ألھل بیتھ صالح الدنیا واآلخرة
ِ : قَالَ  ِن َمالٍِك أَنَِس بْ  ُ ِغنَاهُ «: قَاَل َرُسوُل هللاَّ ھُ َجَعَل هللاَّ َمْن َكاَنِت اآلِخَرةُ ھَمَّ

ھُ َجَعَل  ْنَیا ھَمَّ ْنیَا َوِھَى َراِغَمةٌ، َوَمْن َكانَِت الدُّ فِي قَْلبِِھ، َوَجَمَع لَھُ َشْملَھُ، َوأَتَْتھُ الدُّ
ُ فَْقَرهُ بَْیَن َعْینَْیِھ، وَ  َر لَھُ هللاَّ ْنیَا إِالَّ َما قُدِّ َق َعلَْیِھ َشْملَھَ، َولَْم یَأْتِِھ ِمَن الدُّ   . 22»فَرَّ

وھكذا فإن من وظائف قوامة الرجل تطبیق شرع هللا تعالى والحفاظ على 
: حدوده داخل األسرة، والسعي في مرضاتھ بتأسیس البیت المسلم، قال تعالى

 ِ   ).230: البقرة( إِْن ظَنَّا أَْن یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

فالقوامة مسؤولیة أمام هللا عن تنشئة األبناء على اإلسالم ومبادئھ وأخالقھ 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدَھا : وقیمھ، یقول هللا تعالى

ما من مولود إال «: قال النبي  وعن أبي ھریرة ). 6: التحریم( النَّاسُ 
فھذه الفطرة  .23»یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ، أو یمجسانھ

التي فطر المولود علیھا ُعھد بھا أوال إلى الرجل القوام على أسرتھ ثم إلى 
  .المرأة الحافظة للغیب لیرعاھا، وحمال مسؤولیتا تدنیسھا أو تشویھھا

الرجل بقوامتھ، ستكون لھ عواقب وعلیھ؛ فأي تقصیر أو إخفاق في قیام 
سیئة على سلوك األبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائھ وفكره وأمنھ 

  .واستقراره وتماسكھ

اعلم أن الطریق في : "وفي ھذا السیاق یقول اإلمام الغزالي رحمھ هللا
ریاضة الصبیان من أھم األمور وأوكدھا، والصبیان أمانة عند والدیھ، وقلبھ 
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لطاھر جوھرة نفیسة ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة، وھو قابل لكل ما ا
نقش ومائل إلى كل ما یمال بھ إلیھ؛ فإن عود الخیر وعلمھ نشأ علیھ وسعد في 
الدنیا واآلخرة وشاركھ في ثوابھ أبوه وكل معلم لھ ومؤدب، وإن عود الشر 

.. علیھ والوالي لھوأھمل إھمال البھائم شقي وھلك وكان الوزر في رقبة القیم 
ومھما كان األب یصونھ عن نار الدنیا؛ فبأن یصونھ عن نار اآلخرة أولى، 
وصیانتھ بأن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن األخالق ویحفظھ من القرناء السوء 
وال یعوده حب الدنیا فیضیع عمره في طلبھا إذا كبر فیھلك ھالك األبد، بل 

  .24.."ینبغي أن یراقبھ من أول أمره

وھكذا فإن المقصد األسمى للقوامة یتجاوز الرعایة المادیة إلى العملیة 
اإلحیائیة التي تتطلب العنایة والتربیة وتعھد االستعداد الفطري للنفس 

  .اإلنسانیة كي ال تحید عن المرتكزات اإلیمانیة التعبدیة لبناء األسرة

أي تحقیق شرع ولذلك فإن أھم وظیفة للقوامة ھي إقامة حدود هللا تعالى؛ 
هللا في شؤون الحیاة األسریة كلھا، من المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، 
أو الفراق بإحسان، والتعاون على الغایة التي من أجلھا خلق هللا اإلنسان 

  .تحقیق العبودیة الكاملة i تعالى، والتعاون على حمل رسالة اإلسالم

ت اإلیمان، وأحكام العبادة، فضال عن تربیة األبناء والبنات مقتضیا
  .وحسن الخلق ومحاسن الخصال والسلوك القویم

  والنصرة الوالیة - 2

الوالیة في اللغة ھي النصرة والقرب والحلف، وكلھا معان تدل على 
من یلي عقد النكاح : وولي المرأة ،تقویة جانب الضعف من المولى علیھ

  .25علیھا، وال یدعھا تستبد بعقد النكاح من دونھ

سلطة لمن ثبتت لھ القدرة على إنشاء : أما في االصطالح فالوالیة
أما إذا كانت  .26التصرفات والعقود وتنفیذا من غیر توقف على إجازة أحد

 .متعلقة بشؤونھ كتزویجھ نفسھ أو التصرف في مالھ فھي الوالیة القاصرة
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اء من لھ على المرأة ملك أو أبوة أو تعصیب أو إیص: "والولي في الزواج
 .27"أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسالم

كل من وضع المرأة في : "أن الولي - رحمھ هللا- ویعتبر اإلمام مالك 
منصب حسن فھو ولیھا سواء كان من العصبة أو من ذوي األرحام، أو 

الولي في النكاح ھو الذي : "قال الجزیري. 28"الجانب، أو اإلمام، أو الوصي
بدونھ، وھو األب أو وصیھ والقریب یتوقف علیھ صحة العقد فال یصح 

  .29"العاصب والمعتق والسلطان المالك

  والیة على النفس، ووالیة على المال؛ : وتنقسم الوالیة إلى قسمین

... حفظ مال غیر الراشد أو السفیھ أو المجنون: فالوالیة على المال ھي
فات الشرعیة بما یعود بالمصلحة علیھم   .وإجراء التَصرُّ

  :یة على النفس، فتنقسم قسمینوأما الوال

للصغیر والكبیر معا، لجلب المصالح إلیھم ودفع : والیة الحفظ والصیانة
  .المضار عنھم

وال حرج إذن في ھذه . أو ما یسمى بوالیة النكاح: ووالیة تزویج الفتاة
الوالیة وال عنت، وال تضیق المرأة ذرعا بھا؛ ألن فیھا صیانة مما نشاھد 

ل بعض الفتیات بتزویج أنفسھن وما ینتج عن ذلك من نتائج الیوم من استقال
سیئة تعود على الولي واألسرة والمجتمع بالندم والخسران والضرر، كذلك 
نھى اإلسالم األولیاء أن یكرھوا النساء على الزواج بمن ال یرضین؛ إذ یتنافى 

، أو ھذا مع مقاصد الشرع التي جعلت الزواج أساسھ األلفة والمحبة والوئام
یعضلوھن فال یمتنعوا عن تزویجھن متى كان الخاطب كفء وال یضاروھن 
بحبسھن عن الزواج لھوى أو مصلحة، فإن امتنع الولي عن التزویج بال عذر 
مع كفاءة الزوج واستقامة الحال سقطت والیتھ وأصبح معضال وانتقلت 

ظالم إلى الوالیة إلى القاضي لینفذ الزواج ألن العضل ظلم ووالیة رفع الم
  .30القاضي
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وھذا یعني أنھ لیس في الوالیة تسلط على المرأة من قبل الرجل، وال أیة 
  .31استھانة بھا، أو انتقاص من قدرتھا

فھذه الوالیة إذن ال تتعارض مع الحریة التي منحھا اإلسالم للمرأة في 
حق اختیار شریك الحیاة، ألنھ في حال تعنت اآلباء یمكن للقضاء أن یتدخل، 

ن الوالیة التي یریدھا الشرع لیست والیة تسلط وتحكم واستبداد بل ھي أل
  .والیة مشورة ونصیحة وتوجیھ تراعى فیھا مصلحة المرأة

وھكذا تكون الوالیة وظیفة من وظائف القوامة داخل األسرة، حمایة 
للصغیر والكبیر ونصرة لھم، وضمانا لھم لما یحفظ لھم مصالحھم العاجلة 

  .واآلجلة

  في األبعاد المقاصدیة للقوامة: بحث الثالثالم

المودة : لقد أقام اإلسالم العالقات داخل األسرة على دعائم ثالث
كما ضمن لألسرة أحكامھا الخاصة، ونظَّم العالقة بین . والرحمة والسكن

عناصرھا، وحدد حقوقھم وواجباتھم مما یستلزم منھم القیام بھا لتحقیق 
حافظة على سالمة األسرة من االنحرافات رسالتھم في الحیاة، والم

والمشكالت الداخلیة وتأمین سعادة عناصرھا، حفاظا على المقاصد العلیا 
  .للشریعة اإلسالمیة

  :وأجمل أھم األبعاد المقاصدیة لقوامة الرجل فیما یأتي

  : تحقیق المساكنة الزوجیة والسكینة النفسیة - 1

ھَُو الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس  :یقول هللا تبارك وتعالى في ھذا المقصد
، ویقول عز من )189: األعراف( َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا لِیَْسُكَن إِلَْیھَا

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم : قائل
ویقول عز ). 21: الروم( َمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ َمَودَّةً َوَرحْ 

  ).187: البقرة( ھُنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَھُنَّ  :اسمھ

تتحدث ھاتان اآلیتان عن أھم مقصد من مقاصد الزواج وبناء األسرة 
تحقق ذلك السكن الوجداني  المسلمة؛ إنھ مقصد المحبة والمودة والرحمة التي
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والقلبي النفسي بین الزوجین الذي تقوم علیھ الحیاة الزوجیة وال یمكن 
االستغناء عنھ، وعلى ذلك فإن الحیاة الزوجیة إذا غیبت فیھا ھذه الخصال 
الودیة والتراحمیة والمحبة الصادقة واإلخالص الدائم فإنھا تكون أشبھ بجسد 

بباب بال دار، ال معنى لھذه الحیاة وال مستقبل بال روح، وبقفل على خربة، و
لھا، وال خیر یرتجى منھا، ألن تلك األسس التي تبنى علیھا الحیاة قد اندثرت 

  .سینھار في أیة لحظة -الذي بني بال أساس–فال شك أن ھذا البناء 

وھاھنا سر دقیق ال تقوم الحیاة الزوجیة إال بھ، فاآلیات الكریمة لم تشر 
لسكن الغریزي، لكنھا أشارت إلى السكن الروحي والوجداني بین إلى ذلك ا
والسكن أمر نفساني وسر وجداني یجد فیھ المرء سعادة الشمل . "الزوجین

المجتمع، وأنس الخلوة التي ال تكلف فیھا وذلك من الضرورات المعنویة التي 
  .ال یجدھا المرء إال في ظل المرأة

سر الحنین إلى صاحبھ، فھو یدلي إلیھا  وقد ألقى هللا تعالى في كل منھما
  .32"بمودتھ ورحمتھ، وھي تدلي إلیھ بمثل ذلك

فسیاق اآلیة الكریمة یدل على السكن الوجداني واالستقرار العاطفي 
لیسكن إلیھا ولم یقل لیسكن معھا، مما یؤكد معنى االستقرار في السلوك 

عانیھا، فكل من والھدوء في الشعور، ویحقق الراحة والطمأنینة بأسمى م
  .الزوجین یجد في صاحبھ الھدوء عند القلق، والبشاشة عند الضیق

إن من مقاصد الشریعة اإلسالمیة فیما یخص قوامة الرجل، مقصد تحقیق 
حتى ال تنحصر العالقة بین الزوجین "السكن والمودة والرحمة في األسرة، 

القة أن یسكن كل في صورة جسدیة بحتة فقد نبھت الشریعة أن مقاصد ھذه الع
وشرعت لتحقیق ھذا . الزوجین إلى اآلخر، وأن یكون بینھما مودة ورحمة من

المقصد أحكاما للمعاشرة بالمعروف بین الزوجین وآدابا للجماع، وغیر ذلك 
من األحكام التي توفر الجو العائلي المملوء دفئا وحنانا، ومشاعر إنسانیة 

  .33"راقیة

وكل جزء دلیل على أصلھ "زء من الرجل، إن المرأة في حقیقة األمر ج
فالمرأة دلیل على الرجل، والرجل دلیل علیھا، فحب الزوج لزوجتھ وحنینھ 
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إلیھا من باب حنین الكل إلى جزئھ، ألن هللا اشتق من الرجل شخصا على 
صورتھ سماه المرأة، فظھرت صورتھ، فحن إلیھا حنین الشيء إلى نفسھ 

  .34"طنھوحنت إلیھ حنین الشيء إلى و

بید أنھ إذا وجدت ھذه المحبة والمودة والرحمة فإن أغلب المشكالت 
ستندثر وتذوب، وال تسمع حقي وحقك وھذا لي وذاك لك وھذا رئیس وذاك 
مرؤوس، بل یصبحان كالجسد الواحد ال یمكن أن تفصل أحد أعضائھ عنھ، 

  .كل منھما یؤثر اآلخر على نفسھ

المقصد من القوامة األسریة ال  السكن والمودة والرحمة، مشاعر ھي
السكن اطمئنان شق البشریة للشق اآلخر، . المشاحنات والمشاجرات واألحقاد

ومودة ورحمة تكامل من أجل استمرار النسل البشري وتحقیق االستخالف في 
األرض، ولیس صراع بین طرفین أسسا بنیانھما على شفا جرف ھار فھو 

لبنیان ھشا سرعان ما تفتح األبواب على مھدد باالنھیار، فإذا كان أساس ا
مصراعیھا أمام الممارسات الخاطئة مما یھدد كیان األسرة واألمة معا بحیث 
یستعمل كل طرف ما یبیحھ لنفسھ من أسلحة لیظھر قوتھ ویثبت ذاتھ، فالرجل 
من جانبھ یشھر في وجھ المرأة سالح القوامة والدرجة والطاعة، والمرأة في 

 .ل سالح الحیل والمكائد والشعوذات لتحمي نفسھاالمقابل تستعم

فھل المنطلق عند أخذ القرار واالختیار ھو المودة والرحمة والسكینة؟ أم 
عمارة األرض : أن الزواج كان ھدفا في حد ذاتھ لم یستحضر فیھ األصل

وعالقة مودة ومحبة في الدنیا تمتد إلى اآلخرة لمن كانت التقوى باعثھما 
  . یتھما وما عند هللا خیر وأبقى لھماورضى هللا من

  :حفظ التماسك األسري - 2

ھي المرعى األول والمحضن الطبیعي الذي یتولى حمایة  إن األسرة
وعقولھا وأرواحھا، وفي ظل ھذا التفاھم  الناشئة ورعایتھا وتنمیة أجسادھا

وفاق؛ والتعاون والتشاور والتشارك بین الزوجین یستقرُّ بینھما الوئام،وینشأ ال
بالتقاء مشاعر الحبِّ والوداد والرحمة والتكافل، فتستقر األسرة وتستمر الحیاة 

  .في جسدھا
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وباستقرار األسرة یستقر المجتمع لكونھا اللبنة األساس فیھ، وصورة 
  .مصغرة لھ، بصالحھا یصلح، وبفسادھا یختل وینھار

ماسك في إن المجتمعات اإلنسانیة ما قامت إال على استقرار وتذلك بأن
وإنھا ما سقطت إال لما تخلت األسرة عن وظیفتھا . األسرة التي تحفظ القیم

 .التربویة واالجتماعیة والحضاریة

غیاب  بید أن األزمات والمشكالت التي حلت بمجتمعاتنا كان سببھا
التماسك األسري، فغاب عنھ االستقرار فأصبح أشبھ بجدار متھدم أقیم على 

فال الجدار یصمد، وال السیل یرحم، . ق جبل مرتفعسیل جارف مندفع من فو
وال الناس یمكنھم الفرار بعد أن أحكم علیھم الحصار بأنواع البالیا والرزایا 

  .والخطوب

إن القوامة تحفظ أمن األسرة وتماسكھا وتكاملھا؛ وذلك بترسیخ قیم األمن 
منة مستقرة فیھا وحمایتھا من اآلفات التي تھدد أفرادھا، حتى تبقى األسرة آ

یسودھا التعاون والوفاء، وترفرف علیھا أعالم المحبة، وتسري في أوصالھا 
  .مشار الود والتراحم

إن التماسك األسري الذي تقصد إلیھ القوامة ھو حالة  :وخالصة القول
االنسجام الروحي والعاطفي والتكاملي بین أفراد األسرة، سواء في مجال 

مما . أو تدبیر أمور األسرة المعیشیة والتربویة تدبیر العالقة الشخصیة بینھم،
  .ینعكس إیجابا على الحیاة المجتمعیة بأسرھا

  :حفظ الكلیات الخمس - 3

إن المقصد األعلى للشریعة اإلسالمیة تحقیق مصلحة اإلنسان في الدنیا 
وكل أحكام الشریعة . األعلى تتفرع مقاصد أخرى ھذا المقصد واآلخرة، وعن
  ... ئیاتھا جاءت لتحقیق ھذه المقاصدفي كلیاتھا وجز

وبینت الشریعة الغراء نصا واجتھادا مقاصد تطبیقھا سواء فیما یتعلق 
 . بالفرد أو األسرة أو المجتمع
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على أحسن وجھ وبما أمر هللا  - داخل األسرة- فإذا قام الرجل بقوامتھ 
ورات تعالى، حقق بذلك أھم المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة بحفظھ للضر

  .الخمس التي تنص علیھا اآلیات القرآنیة وتقررھا السنة النبویة

  : وتتجلى مقاصد القوامة فیما یأتي 

إن مھمة كل من القوامة ھي عبادة [ تعالى قبل كل شيء، : حفظ الدین -
وذلك بتعاون الرجل والمرأة في رحلتھما الدنیویة وعبرھا إلى ما یرجوان 

إن حفظ الدین ھو و. مقتدر في جنات الخلد من أعلى الدرجات عند ملیك
تتطلبھ القوامة األسریة الملقاة على عاتق الرجل، حفظ بإقامة شرع  أول ما

هللا في البیت، وبالمحافظة على الحقوق الزوجیة، وبتعاون كل أفراد 
  .األسرة على عبادة هللا تعالى ومعرفتھ

صة الدعوة ، بل ھو خالرأس المقاصد وغایة الغایاتوھذا المقصد 
 .النبویة، وزبدة الرسالة اإللھیة

بحفظ العرض وصونھ یتجلى صفاء الدین وجمال : حفظ العرض والنسل -
  .اإلنسانیة، وتدنیسھ وھوانھ ینزل اإلنسان إلى مستنقعات الرذیلة

عن أسرتھ، وجب  -إضافة إلى المرأة الحافظة -فالرجل القوام مسؤول 
یة وتحذیرھا من الفتن والشھوات ما ظھر علیھ تحصینھا من المؤثرات الخارج

منھا وما بطن، وبنائھا على تقوى هللا واإلیمان وكریم األخالق وطیب 
  .األنساب

بالقوامة األسریة یتحقق حفظ النفس؛ ویكون حفظ نفس أفراد : حفظ النفس -
األسرة من جانب الوجود وجانب العدم، فمن جانب الوجود لھ معنیان؛ 

ر، أما حفظ الباطن فیقصد حفظھا بتنشئة أفرادھا حفظ باطن وآخر ظاھ
على أخالق اإلسالم وقیمھ ومبادئھ وعلى ما یقون بھ أنفسھم من النار وال 

أما حفظ الظاھر فیكمن في حفظھا من .... یدعوھم ھمال فتأكلھم النار
متاعب الحیاة ومشكالتھا وبتوفیر حاجیات األسرة من مسكن وملبس 

  . ومطعم وتعلیم وعالج
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أما من جانب العدم فحین یكون االبن منعدما في الوجود، حیث حدد 
، وبالزواج 35الشرع لحفظھ باختیار الزوج الصالح والزوجة الصالحة

الشرعي واالبتعاد عن الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، ثم حفظھ جنینا 
برعایة أمھ الحامل بھ صحیا ونفسیا وعاطفیا، وتوفیر حاجیاتھا، واجتناب كل 

  ...یمكن أن یعود على الجنین بالضرر أو یؤثر على مسار نموهما 

وھو سعي الرجل القوام في تنمیة عقول وأفكارھم من تحت : حفظ العقل -
مسؤولیاتھ من األبناء والبنات بالتعلیم، وتقویة ملكتھم، وحفظ عقولھم مما 

ألن أكبر قتل ألبنائھا ھو أن نتركھم عرضة للجھل وموجات یتربص بھم؛ 
 .تغریب واالنحاللال

فالرجل القوام مسؤول عن اإلنفاق على أسرتھ وتوفیر العیش : حفظ المال -
  .الكریم لھا، وكل ما ال تقوم حیاتھم إال بھ

على وجھھا حقق بذلك ) القوامة(وعلیھ، فإذا قام الرجل الزوج بمسؤولیتھ 
   .نالغایة االستخالفیة العمرانیة والتعبدیة التي خلق من أجلھا اإلنسا

  :خاتمة البحث

  :من خالل ما سبق توصلت إلى الخالصات اآلتیة

للقوامة األسریة ومقاصدھا العامِة  إنا بفھمنا للرؤیة القرآنیة الكلیة -
والضرورِة الملحة لتنزیلھا في األسر، نجعل من أسرنا أسرا مؤمنة متماسكة 

على ، قائمة من داخلھا، حصینة في ذاتھا، مثلھا األعلى رسول هللا 
  ...االستمساك بشرع هللا، والمودة والرحمِة والتعاون والتفاھم

تكلیف ال تشریف، وأمانة ووظیفة ومسؤولیة، وإدارة : قوامة الرجلِ  -
وھي قبل كلِّ ھذا . ..لألسرة وخدمة لھا، ورعایة لشؤونھا الدینیة والدنیویة

فاظ على طاعة m تعالى الذي شرعھا لضمان استقراِر األسرة وأمنھا والح
  . تماسكھا وتكاملھا

إن القوامة األسریة الفعالة ال تقتصر على أمور األسرة المادیة فحسب  -
كاإلنفاق مثال ؛ ولكنھا مسؤولیة ضخمة تنوء بالعصبة أولي القوة؛ مسؤولیة 
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بناء أجیال المستقبل، واإلسھام في إحیاء األمة والحفاظ على كیانھا؛ بتربیة 
واستقرار األسرة، والمساكنة الزوجیة، والتخلص من  األبناء وبناء القلوب،

  ..شوائب الخالفات والخیانات والنزاعات التي تنذر بالثبور وعظائم األمور

إن األبعاد المقاصدیة للقوامة تتجلي في تحقیق المساكنة الزوجیة  -
والسكینة النفسیة والتكامل الوظیفي وحفظ التماسك األسري والكلیات 

  ).ین، النفس، النسل، العقل، المالالد(الضروریة 

وعلى ذلك فحین تنشأ األسر على أسس ھشَّة من الجھل بالقوامة األسریة 
ومقاصدھا السامیة؛ یكون السقوط السریع والُمِریع عند أول عقبة في مسالك 

  . الحیاة ومجاالتھا

  .والحمد c الذي بنعمتھ تتم الصالحات

   :الھوامش

                                                        
، 244مختار الصحاح، الرازي، ص ".قام: "، مادة268صالفیومي، المصباح المنیر،  -1

معجم مفردات ، "قوم: "، مادة711أساس البالغة، الزمخشري، ص، "قاوم: "مادة
  .2/46معاني القرآن وإعرابھ، الزجاج، ، "قوم"، مادة 464القرآن، األصفھاني، ص

  ".قوم"، مادة 4/309بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، الفیروز آبادي،  -2
  .216رأة في العھد النبوي، كركر، صالم -3
  .بتصرف ،100- 99فتاوى النساء، الشعراوي، ص -4
نظرات مستأنفة في آیات القوامة، أحمد عبادي، المنشور ضمن أعمال المائدة : ینظر -5

العلمیة المستدیرة التي نظمھا مركز الدراسات والبحوث في القضایا النسائیة في 
للعلماء بتنسیق مع حركة مساواة الدولیة، مطبعة المعارف اإلسالمیة بالرابطة المحمدیة 

  .22-21م، ص2014/ھـ1436: 1الجدیدة، الرباط، ط
  .24مركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة، القرضاوي، ص -6
، محمد یعقوبي خبیزة، مجلة اإلحیاء "نقض النظریة المغرضة في ظلم اإلسالم للمرأة" -7

/ ھـ1420، شوال 27، الرقم المتسلسل 15، العدد الصادرة عن رابطة علماء المغرب
  .236-235ص. 2000ینایر 

  .، بتصرف4/353في ظالل القرآن، سید قطب،  -8
حقوق المرأة بین الشرع اإلسالمي والشرعة العالمیة لحقوق اإلنسان، فتنت مسكیة بر،  -9

  .108-107ص
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  .4/355في ظالل القرآن،  -10
 ،279- 7/277یعة اإلسالمیة، زیدان، ت المسلم في الشرالمفصل في أحكام المرأة والبی -11

مكانة المرأة في القرآن . ..76- 75: اإلسالم والمرأة المعاصرة، البھي الخولي، ص
إعداد المرأة المسلمة، السید محمد نمر،  ،106یم والسنة الصحیحة، بلتاجي، صالكر
  .44 -43ص

  .بتصرف، 154:حمد الغزالي، صقضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، م -12
، ومرة في سورة النساء )230، 229، 187: (سبع مرات في سورة البقرة اآلیات -13

، ومرة 4: ، ومرة في سورة المجادلة اآلیة97: ، ومرة في سورة التوبة اآلیة13: اآلیة
  .1: في سورة الطالق اآلیة

  .من سورة البقرة 229وھي اآلیة  -14
  .ن سورة التوبةم 97كما في اآلیة  -15
  .155: قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، ص -16
  .157-156اإلسالم عقیدة وشریعة، محمود شلتوت، ص -17
  .175حقوق المرأة في الزواج فقھ مقارن، محمد بن عمر عتین، ص -18
  .54حمزة، ص ة، مصطفى بنیكرامة المرأة من خالل خصوصیتھا التشریع -19
  .111-110نساني في ظل اإلسالم، محمد أبو زھرة، صالمجتمع اإل -20
األسرة في الشرع اإلسالمي مع لمحة من تاریخ التشریع إلى ظھور اإلسالم، عمر  -21

المعونة على مذھب عالم المدینة، القاضي عبد الوھاب . 132- 131فروخ، ص
  .2/569البغدادي، 

: ، قال األلباني2465ث رقم سنن الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، حدی -22
 .حدیث صحیح

صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، ھل یصلى علیھ، وھل  -23
 .1292یعرض على الصبي اإلسالم، ح

  .3/72إحیاء علوم الدین،  -24
  .5/281بصائر ذوي التمییز،  ،ولى: مختار الصحاح، الرازي، مادة -25
 .7/187وھبة الزحیلي،  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، -26
 .218شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص -27
 .3/75الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  -28
 .826كتاب الفقھ عل المذاھب األربعة، الجزیري، ص  -29
  .64قضایا المرأة المعاصرة رؤیة شرعیة ونظرة واقعیة، سعاد إبراھیم صالح، ص -30
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یة وفق مدونة األحوال الشخصیة، محمد ابن أحكام األسرة في الشریعة اإلسالم -31

  .85معجوز، ص
  .71-70صالبھي، اإلسالم والمرأة المعاصرة،  -32
  .150نحو تفعیل مقاصد الشریعة، جمال الدین عطیة، ص -33
  .256-255ما یجوز وما ال یجوز في الحیاة الزوجیة، عبد العزیز بن الصدیق، ص -34
الدین والخق، ولم یشترط الكفاءة : جین أمرین اثنینولقد اشترط اإلسالم في اختیار الزو -35

في الحدیث  لقول رسول هللا ...في مال وال نسب وال حسب وال حرفة وال في وظیفة
إذا خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه، إال تفعلوا «: الذي رواه  أبو ھریرة 

كتاب النكاح،  الترمذي، السنن، مصدر سابق، »تكن فتنة في األرض وفساد عریض
  .394، ص3، ج1084: باب من إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه، حدیث رقم

اعتبار الكفاءة  یقتضیھ حكم رسول الرسول  والذي" :قال اإلمام ابن القیم رحمھ هللا
في الدین أصال وكماال، فال تزوج مسلمة بكافر، وال عفیفة بفاجر، ولم یعتبر القرآن 

ورا وراء ذلك، فإنھ حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبیث، ولم والسنة في الكفاءة أم
زاد المعاد في ھدي خیر العباد، : انظر "یعتبر نسبا وال صناعة، وال غنى وال حرفة

4/22.  
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  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة

  

  الباحثة ذكرى منصوري –منوبة برھاني  ةالدكتور

  1جامعة باتنة 

  :مقدمة

الحمد 3 رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین نبینا 
  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

اإلسالم لھا؛ ینطلق المنھج اإلسالمي في بناء األسرة من خالل نظرة 
ألنھا األساس في بناء المجتمع واستقراره، فاألسرة كما نعلم ھي اللبنة األولى 

لقد أحاط اإلسالم األسرة . في بناء المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع بأسره
بسیاج من النظم والتشریعات حّدد بموجبھا الحقوق والواجبات لكل من 

عت االختصاصات بما یتفق مع القدرة الجسمیة والحاجة  الزوجین، وُوزِّ
النفسیة لكل منھما، فھذه النُّظم والتشریعات، تبني وال تھدم، تصلح وال تفسد، 
وبذلك یتحقق للمجتمع المسلم الطمأنینة واالستقرار والنأي عن التفكك 

  .واالنھیار

ومما شغل كثیر من الباحثین الیوم القضایا المستجدة التي واجھت 
ل ما نشھده الیوم من سیطرة فكریة غربیة، ونشر األسرة المسلمة في ظ

. لشبھات حول صالحیة التشریعات اإلسالمیة لتسییر المجتمع في ھذا العصر
وتعد قضیة قوامة الرجل إحدى القضایا التي دار حولھا الكثیر من الجدل، لما 

ن أسرتھ، ورعایتھا، ویترتب علیھا من تفویض الزوج سلطة القیام على شؤ
ا ینادي بھ الغرب الیوم من المساواة بین الرجل والمرأة، وقیام على عكس م

كل واحد منھما برعایة مصالحھ بنفسھ، لذلك وجب إعادة دراسة قضیة 
  .القوامة في ظل ما جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة
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  :ویمكن تحدید إشكالیة ھذه المداخلة فیما یلي

الرجال "ھ تعالى ما ھي الحقیقة الشرعیة لوظیفة القوامة، في ضوء قول
وغیرھا من اآلیات القرآنیة؟ وماھي األسباب التي " قوامون على النساء

منحت الرجل ھذه السلطة؟وكیف یمكن ضبط مفھوم القوامة ومقتضیاتھا في 
  ضوء األحادیث النبویة؟

ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة اشتملت ھذه الدراسة على مدخل ومبحثین 
  :كالتالي

  القوامة الزوجیة لضبط مفھوم  :مدخل

  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن لكریم :المبحث األول

  القوامة الزوجیة في ضوء السنة لنبویة :المبحث الثاني

  مدخل 

قبل الشروع في دراسة القوامة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة یجب 
    .أوال ضبط مفھوم القوامة

لزوجیة البد من من أجل تعریف القوامة ا: تعریف القوامة الزوجیة
  .تعریف كل من لفظ القوامة، والزوجیة، الكل على حدى

  تعریف القوامة لغة - أوال

على أمر أو وھي القیام ) قام، یقوم، قیاما(جاء لفظ القوامة من األصل 
مال، أو والیة أْمر، والقوام صیغة مبالغة من قام وھو المتول لألمور، مع 

ة ھو زوجھا یقوم بالنفقة علیھا والذب عنھا، حسن القیام بھا، فالقوام على المرأ
والقیم ھو الذي یقوم على الشيء ویصلحھ وھي صفة مشبھة تدل على 

  .1الثبوت

: وقیم القوم. ھو السید وسائس األمر: القیم" :وقد جاء في لسان العرب
یقوم بأمرھا وما تحتاج  زوجھا ألنھ: وقیم المرأة. الذي یقومھم ویسوس أمرھم
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مائن : وإنھ لقوام علیھا. مانھا: وقام الرجل على المرأة. بأمر كذا وقام. إلیھ
  .2"لھا

ومنھ فالقوامة لغة ھي بمعنى القیام على الشيء والحفاظ علیھ، 
ورعایة مصالحھ، والقیم ھو السید والسائس، ومنھ قیم القوم ھو سیدھم الذي 

من نفقة یقّومھم ویسوس أمورھم، وقیم المرأة زوجھا الذي یتولى أمورھا 
  .وحمایة وصیانة

بمعنى الزواج، ) مصدر صناعي) (الزوجیة( :تعریف الزوجیة لغة
ھو اقتران أحد شیئین باآلخر، وازدواجھما، أي صارا زوجا بعد أن كان كل 

  .3واحد منھما فردا

بعد بیان المعنى اللغوي لكل من لفظي القوامة والزوجیة، نعرج إلى 
  :بیان معنى المركب

فسرون وضع تعریف للقوامة الزوجیة عند تفسیرھم لقد حاول الم
اُموَن َعلَى النَِّساءِ  : لقولھ تعالى َجاُل قَوَّ بتعریفات عدة، ، )34: النساء( الرِّ

مسلطون : الرجال قوامون على النساء أي" :البغوي ومما جاء في ذلك قول
بالمصالح  على تأدیبھن، والقوام والقیم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وھو القائم

  .4"والتدبیر والتأدیب

ھو من القیام على الشيء واالستبداد بالنظر فیھ : "وقال ابن عطیة
  .5"وحفظھ باالجتھاد، فقیام الرجل على النساء ھو على ھذا الحد

ھو أن یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا : "وزاد القرطبي على ھذا الحد
عتھ وقبول أمره ما لم البروز، وأن علیھا طا وإمساكھا في بیتھا ومنعھا من

  .6"تكن معصیة

ھي والیة تمنح الزوج حق القیام على شؤون  ومنھ فالقوامة الزوجیة
  .زوجتھ بما یصلحھا، ویحفظھا ویؤدبھا ویصونھا
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  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن الكریم: األول لمبحثا

لقد جاء القرآن الكریم بنظام حیاة شامل لكل ما یصلح الفرد والمجتمع 
إلسالمي، فقد جاءت السور المكیة لبناء الفرد المسلم من خالل بیان وترسیخ ا

أما السور المدنیة فقد جاءت بعد ذلك لبناء األسرة . العقائد، والعبادات
والمجتمع اإلسالمي وذلك بوضع شرائع وقوانین لكافة مناحي الحیاة، 

كریم ذكر أحكام السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، فقد جاء في القرآن ال
الزواج والطالق وما یتعلق بھما من قضایا لتسیر المجتمع اإلسالمي وحفظ 

  .نظامھ

ومن بین تلك القضایا المتعلقة بالزواج التي عالجھا القرآن الكریم 
قضیة القوامة، وقد ورد لفظ القوامة في موضع واحد من القرآن الكریم في 

اُموَن عَ  :قولھ تعالى َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض الرِّ َل هللاَّ لَى النَِّساِء بَِما فَضَّ
تِي  ُ َوالالَّ الَِحاُت قَانَِتاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

ِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواضْ 
َ َكاَن َعِلیًّا َكبِیًرا   ).34: النساء( فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

ولبیان مسائل قضیة القوامة التي عالجتھا ھذه اآلیة سنذكر أوال 
المعنى اإلجمالي لھا، ثم نعرج على تفصیل المسائل المتعلقة بالقوامة التي 

  .  ھا ھذه اآلیةتضمنت

 منك لسؤال إن ھذه اآلیة جاءت جوباً  :7بیان المعنى اإلجمالي لآلیة
ومما روي في  النساء؟ فضلوا فكان لھم حق الوالیة على للرجال ما: قال أنھ

ما بال : قالت سبب نزول ھذه اآلیة أن أم سلمة رضي هللا عنھا زوج النبي 
شھادة امرأتین مثل شھادة رجل؟ النساء لھن نصیب وللرجال نصیبان؟ ما بال 

اُموَن َعلَى : وذكرت أشیاء في فضل الرجال، فأنزل هللا عز وجل َجاُل قَوَّ الرِّ
  .طالب المكي أبي النَِّساءِ 

أن : عن الحسن البصريمناسبة نزول ھذه اآلیة  وروى الطبري عن
َجاُل ال :، فأراد أن یقصھا منھ، فأنزل هللارجال لطم امرأتھ، فأتت النبي  رِّ
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ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ قَوَّ
  .أردت أمرا وأراد هللا غیره: فتالھا علیھ، وقال ، فدعاه النبي أَْمَوالِِھمْ 

اُموَن َعلَى النَِّساءِ : یقول هللا تعالى َجاُل قَوَّ على  الرجل قیم: أي الرِّ
المرأة، أي ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت، فعلى 

تأدیبھن،واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن O الرجال تعلیم النساء و
لذلك، سبب موھبي في قولھ  وألنفسھم، وفي كل أمر ونھي، ثم بین سببین

نھ وفضال من غیر أي الذي لھ الحكمة البالغة، ھبة م} بما فضل هللا{: تعالى
ولھذا كان فیھم  وھم الرجال، في العقل والقوة والشجاعة،} بعضھم{تكسب 
والوالة واإلمامة والوالیة في النكاح ونحو ذلك من كل أمر یحتاج إلى  األنبیاء

ثم أتبعھ السبب . یعني النساء} على بعض{فضل قوة في البدن والعقل والدین 
من المھور والنفقات والكلف : أي} أموالھموبما أنفقوا من {الكسبي في قولھ 

حسن  ولما بان بذلك فضلھم .التي أوجبھا هللا علیھم لھن في كتابھ وسنة نبیھ 
بیان ما یلزم الزوجات من حقوقھم وتأدیب من جحدت الحق، فقال مسببا لما 

أي } فالصالحات قانتات{یلزمھن من حقوقھم عما ذكر من فضلھم 
طیعات O تعالى وألزواجھن، ولذلك ترتب علیھ فالصالحات من النساء م

  .أي تحفظ زوجھا في غیبتھ في نفسھا ومالھ} حافظات للغیب{

أي بما حفظھن هللا في مھورھن وإلزام الزوج من } بما حفظ هللا{
النفقة علیھن وقال آخرون بما حفظ هللا إنھن إنما صرن صالحات قانتات 

وفیقھ وما أمدھن بھ من ألطافھ حافظات بحفظ هللا إیاھن من معاصیھ وت
  .ومعونتھ

والنساء الالتي : أي والالتي تخافون نشوزھن :وقولھ تعالى
ھو االرتفاع، فالمرأة الناشز : والنشوز. تتخوفون أن ینشزن على أزواجھن

ھي المرتفعة على زوجھا، التاركة ألمره، المعرضة عنھ، المبغضة لھ وقد 
أة متدرجا في ثالث مراحل وھي الوعظ، ثم جعل هللا تعالى عالج نشوز المر

أي متى ظھر لھ منھا أمارات } فعظوھن{: قال تعالى. الھجر، ثم الضرب
وعظھا بما یرقق قلبھا ولیخوفھا عقاب هللا في عصیانھ فإن هللا قد  النشوز
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أوجب حق الزوج علیھا وطاعتھ، وحرم علیھا معصیتھ لما لھ علیھا من 
} واھجروھن{: با لتحقق الطاعة أو المعصیة قالولما كان الوعظ موج.الفضل

وروي عن ابن عباس } في المضاجع{أي إن لم یرجعن بالوعظ فھجروھن 
الھجران ھو أال یجامعھا، ویضاجعھا على فراشھا : في معنى الھجر قولھ

السدي، والضحاك، : منھم-وكذا قال غیر واحد، وزاد آخرون . ویولیھا ظھره
وال یكلمھا مع ذلك وال یحدثھا، : - وایةوعكرمة، وابن عباس في ر

أي إن أصررن ضرب تأدیب غیر مبرح، وھو ما ال یكسر } واضربوھن{
عظما وال یشین عضوا، ویكون مفرقا على بدناه وال یوالي بھ في موضع 

  .واحد، ویتقي الوجھ ألنھ مجمع المحاسن

  :المسائل المتعلقة بالقوامة التي تضمنتھا اآلیة 

 ذه اآلیة أن السیاسة للرجل دون المرأة، وأن لكل واحدبین تعالى في ھ
واألخرى من .تسخیر من هللا تعالى: إحداھما: من الرجل والمرأة فضیلتین

: المرأة، والثانیة ما خصھ بھ من علوه على: كسبھ، فإحدى فضیلتي الرجل
من طاعة األزواج،  قیامھا بما یلزمھا: بإنفاق المال، وإحدى فضیلتي المرأة

إسبال هللا ستر رحمتھ علیھا : ظ غیبھم، وتحصین ما سلموا إلیھن، والثانیةوحف
  .8للقیام بمراعاتھا وحفظھا بوصیة الزوج بھا، وتسخیره

ویمكن تقسیم ھذه المسائل المتعلقة بالقوامة والتي عالجتھا ھذه اآلیة إلى ثالث 
  :مسائل، ھي

لرجال قوامون على ا :قوامة الرجل، وھي في قولھ تعالى: المسألة األولى
   .النساء

بما فضل هللا  :أسباب القوامة، وقد دل علیھ قولھ تعالى: المسألة الثانیة
  .بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم

المرأة من قضیة القوامة،  تفقھالموقف األمثل الذي یجب أن : المسألة الثالثة
صالحات قانتات فال :وھو طاعة الزوج، وھذا ما دل علیھ قولھ تعالى

  .حافظات للغیب بما حفظ هللا
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  :وفیما یلي تفصیل ھذه المسائل

إن األسرة المسلمة التي تكونت بمقتضى عقد : قوامة الرجل - أوال
جمع بین الرجل والمرأة في بیت واحد مكونة بذلك مؤسسة  الزواج الذیي

ة مصغرة لكل واحد من الزوجین وظائفھ ومھامھ فیھا وفق خصائصھ الخلقی
والجبلیة التي خلقھ هللا تعالى بھا وجبلھ علیھ في منھج تكاملي لضمان استمرار 

  .ھذا الزواج، وتحقیق سعادة ھذه األسرة

وقد جاء القرآن الكریم بتعالیم ربانیة تحفظ لھذه األسرة استقرارھا، 
وتبین لكل من الزوجین ما علیھما من حقوق وواجبات تجاه بعضھما، لكن 

سة من رئیس یسرھا ویقوم بحمایتھا وحفظھا، وأیضا یكون البد في كل مؤس
لھ األمر والنھي فیھا، ولقد أوكل هللا تعالى مھمة رئاسة األسرة إلى الزوج 

أي قوامة الرجل على  الرجال قوامون على النساء :وذلك في قولھ تعالى
كلكم راع ومسئول عن رعیتھ، : "بقولھ زوجتھ، وكذا ما أكده رسول هللا 

إلمام راع وھو مسئول عن رعیتھ، والرجل في أھلھ راع وھو مسئول عن فا
  .9"رعیتھ

وروى بن جریر ما جاء عن الضحاك والسدي في تفسیر القوامة بأن 
الرجال أمراء على النساء، یأمرونھن بطاعة هللا، ویأخذون على أیدیھن 

  .10ویؤدبونھن

رجل القیام بھا وقد حاول المفسرون بیان المسؤولیة التي یتعین على ال
الجصاص إلى أن مسؤولیتھ تتمثل في التأدیب  في ضوء ھذه القوامة، فرأى

ھو الذي یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا، وھذا یدل على أن لھ إمساكھا :"والتدبیر فقال
في بیتھ، ومنعھا من الخروج، وأن علیھا طاعتھ وقبول أمره ما لم تكن 

  .11"معصیة، ودلت على وجوب نفقتھا علیھ

ا ابن العربي المالكي رحمھ هللا فذھب إلى أن مسؤولیتھ ھي تعلیمھا أم
ھو أمین "دینھا من صالة، وصیام، وحجاب، وغیرھا من الشرائع فقال 
فالزوجان  علیھا، یتولى أمرھا ویصلحھا في حالھا، وعلیھا لھ الطاعة،

 وللرجال علیھن درجة: مشتركان في الحقوق، كما قدمنا في سورة البقرة
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بفضل القوامیة؛ فعلیھ أن یبذل المھر والنفقة، ویحسن العشرة ] 228: لبقرةا[
تعالى، ویرغب إلیھا شعائر اإلسالم، من صالة ویحجبھا، ویأمرھا بطاعة اللھ

  .12"إذا وجبا على المسلمینوصیام، 

ومنھ فإن مسؤولیة الرجل التي تفرضھ علیھ قوامتھ تتمثل في القیام 
ھا، وتأمین المأكل، والملبس، والمسكن، وكل ما على مصالح المرأة، وحمایت

یلزمھا من نفقات، وكذا وتعلیمھا أمور دینھا، وما فرضھ هللا تعالى علیھا من 
تكالیف، ولذلك منح هللا تعالى للزوج حق تأدیب زوجتھ، وإلزامھا بطاعتھ فیما 

  .أمر هللا، بالوعظ، والھجر، والضرب غیر المبرح، بالتدرج في ذلك

ر اإلشارة إلى أن ھذه القوامة قد قیدت بضوابط من القرآن لكن تجد
َوَعاِشُروھُنَّ  :والسنة تمنع استبداد الزوج لزوجتھ، وظلمھ لھا بقولھ تعالى

ُ فِیھِ َخْیًرا َكثِیًرا  بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ
فعلى الرجل إحسان عشرة زوجتھ، والتلطف معھا، واختیار ، )19: النساء(

معاویة  لما سألھ فقد جاء في حدیث . القول الحسن حتى عند نصحھ لھا
أن تطعمھا إذا «: یا رسول هللا، ما حق زوجة أحدنا علیھ؟، قال: القشیري

طعمت، وتكسوھا إذا اكتسیت، أو اكتسبت، وال تضرب الوجھ، وال تقبح، وال 
  .13» في البیتتھجر إال

وبھذا یتبین أن هللا تعالى أوجب على الزوج رعایة ھذه الزوجة التي 
ارتبط بھا برباط الشرع واستحل االستمتاع بھا بالعقد الذي وصفھ هللا تعالى 

َوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض : بالمیثاق الغلیظ، قال تعالى
، فإذاً ھذه القوامة تكلیف للزوج، )21: النساء( ْم ِمیثَاقاً َغلِیظاً َوأََخْذَن ِمْنكُ 

وتشریف للمرأة وتكریم لھا بأن جعلھا تحت قیّم یقوم على شؤونھا وینظر في 
مصالحھا ویذب عنھا، ویبذل األسباب المحققة لسعادتھا وطمأنینتھا عكس ما 

لغاء لشخصیتھا، وقد یظنھ كثیرون من أن القوامة تسلط وتعنت وقھر للمرأة وإ
نشر ھذا المفھوم الخاطئ، وجعلھ نافذة یلُِجون من خاللھا  حاول أعداء اإلسالم

إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة فیعملون فیھا بالتشویھ، ومن أمثال ھؤالء دعاة 
ما یسمى بالمساواة بین الرجال والنساء فھم یدعون المرأة بالمطالبة بمساواتھا 

ك تمرد المرأة على أنوثتھا التي ھي قوام شخصیتھا وأن بالرجل ویریدون بذل
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تتمرد على فطرتھا، وأن تھجر عش الزوجیة إلى حیاة حائرة ال تدري فیھا 
ھذه األخیرة حقیقة دورھا، وال طبیعة مسؤولیاتھا، ولقد خسرت المرأة الكثیر 

  .  من األمن واالستقرار بسلوكھا ھذا الطریق

أن تبین لنا أن القوامة إنما ھي مھمة وكلت بعد : أسباب القوامة -ثانیا
إلى الرجال، سنتطرق إلى بیان أسباب ھذه القوامة التي ذكرھا هللا تعالى في 

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن  :سورة النساء بقولھ َل هللاَّ بَِما فَضَّ
القوامة إنما جعلت بید  ، فا\ تعالى بین أن ھذه)34: النساء( ...أَْمَوالِِھمْ 

الرجل بسبب طبیعة خلقتھ التي خلقھ هللا تعالى علیھا وھو ما یمكن أن نطلق 
علیھ  السبب الوھبي، وأیضا بسبب ما یقدمھ الرجل للمرأة من مھر ونفقة 

  .نتیجة وظیفتھ االجتماعیة في األسرة، ویطلق علیھ السبب الكسبي

لى تفضیل الرجال على النساء لقد اقتضت حكمة هللا تعا: السبب الوھبي
وللرجال  :وفي قولھ ..بما فضل هللا بعضھم على بعض: في قولھ تعالى

، ولذلك منح الرجل حق القوامة على زوجتھ، )228: البقرة( ...علیھن درجة
قوامون على النساء یقومون علیھن آمرین ناھین، كما یقوم : "قال الزركشي

والضمیر في بعضھم للرجال والنساء . ا لذلكوسموا قوم. الوالة على الرعایا
جمیعا، یعنى إنما كانوا مسیطرین علیھن بسبب تفضیل هللا بعضھم وھم 

وفیھ دلیل على أن الوالیة إنما تستحق . الرجال، على بعض وھم النساء
العقل، : وقد ذكروا في فضل الرجال. بالفضل، ال بالتغلب واالستطالة والقھر

  .14..."قوةوالحزم، والعزم، وال
وقد جمع البغوي بعض الخصائص التي تمیز بھا الرجال عن النساء، 

فضل الرجال على النساء بزیادة العقل : وقیل أن تفضیلھم علیھن بسببھا قال
فإن لم یكونا رجلین فرجل : بالشھادة لقولھ تعالى: والدین والوالیة، وقیل

عبادات من الجمعة بال: بالجھاد، وقیل: وقیل] 282: البقرة[ وامرأتان
ھو أن الرجل ینكح أربعا وال یحل للمرأة إال زوج واحد، : والجماعة، وقیل

بالنبوة، وبما : بالدیة، وقیل: بالمیراث، وقیل :بأن الطالق بیده، وقیل: وقیل
  .إعطاء المھر والنفقة: أنفقوا من أموالھم، یعني
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أنھ یمكن القول وقد ذكر غیرھا من األمور التي ال یمكن استقصاءھا، إال 
أن التفضیل متعلق بما وھبھ هللا تعالى للرجل من زیادة في العقل وقوة في 

 والقوة العقل في : ذا ما ذھب إلیھ البقاعي في قولھوھ الجسم وشدة في الطبع،
 والعقل البدن في قوة فضل إلى یحتاج أمر كل من ذلك ونحو ...والشجاعة

 وثقاالً  خفافاً  انفرواللرجال  فقال النساء، یعني} بعض على{والدین 
وذلك  .15]"33: األحزاب[ بیوتكن في وقرن: للنساء وقال] 41: التوبة[

مرد نقص عقل  عكس المرأة التي جبلت على الرقة واللین، وقد بین النبي 
 "ما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي لب منكن" :المرأة ودینھا بقولھ

أما نقصان  ول هللا، وما نقصان العقل والدین؟یا رس: -امرأة جزلة -فقالت 
فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل فھذا نقصان العقل، وتمكث اللیالي ما : العقل

وھذا ال یعتبر طعن في . 16"تصلي، وتفطر في رمضان فھذا نقصان الدین
المرأة ألنھ راجع إلى ما خلق هللا تعالى علیھ كل من الرجل والمرأة وفق ما 

واحد منھما بأداء وظائفھ المنوطة بھ، غیر أن الغرب یدعي أن  یسمح لكل
المرأة قادرة على القیام بكل المھام التي یقوم بھا الرجال، غیر أن ھذا االدعاء 
تكذبھ الشریعة والعقل والتاریخ كما تكذبھ المرأة حین تعتذر عن عدم القدرة 

ریحات كثیرة على القیام ببعض األمور الصعبة كونھا امرأة، فھناك تص
لكاتبات غربیات یتمنین فیھا أن یصیر حال المرأة الغربیة كحال المرأة 

     .المسلمة في ظل ما رعایة وصیانة اإلسالم

ومن األسباب التي أعطت الزوج حق القیام على زوجتھ  :السبب الكسبي
أي  وبما أنفقوا من أموالھم :ما جاء في قولھ تعالى باإلضافة إلى ما سبق،

ما ینفقھ علیھا من مالھ بعد دخولھ بھا،  قدم إلیھا من مھر للزواج بھا، وكذابما 
من أكل ولباس، ومسكن، وغیرھا من الكلف التي أوجبھا هللا علیھم لھن في 

لما منح هللا تعالى لرجال قدرة على الكسب أكثر مما  ، ألنھكتابھ وسنة نبیھ 
حد للنساء، وأمر النساء للنساء، وجعل لھم نصیبان من المیراث، ونصیب وا

ھیأ لزوجة أسباب االستقرار والراحة وضمن لھا نفقتھا، بالقرار في بیوتھن 
بأن أوجب على زوجھا تأمین ما تحتاج إلیھ من الطعام والكسوة والسكن، كل 

وعلى المولود لھ رزقھن : قولھ تعالىعلى حسب مقدرتھ، وقد دل على ذلك
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لینفق ذو سعة  :ھو نظیر قولھ تعالى، و)233: البقرة( وكسوتھن بالمعروف
 .)7: الطالق( من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه هللا

وفي ھذه اآلیة داللة أن القوامة والطاعة إنما تستحق بالنفقة، وقد استدل 
جماعة من  بھذه اآلیة على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجتھ 

: وقولھ تعالى" :ك والشافعي وغیرھما ، الكیاالھراسيوكسوتھا، وبھ قال مال
 ْبِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموالِِھم یدل على أن الزوج جعل قّواما علیھا، حابسا لھا ،

ففي ھذه اآلیة  ...على نفسھ، ومانعا من البروز ألجل ما أنفق علیھا من المال
ز عن نفقتھا لم یكن ذكر علة النفقة، فال جرم، فھم العلماء منھما أنھ متى عج

قواما علیھا، حتى زال الحبس في الدار على المذاھب كلھا، ولھا فسخ النكاح 
على مذھب الشافعي رضي هللا عنھ، ألنھ إذا خرج عن كونھ قواما علیھا، 
وحابسا لھا، فقد أخل غرض التحصین بالنكاح، فإن الغرض من النكاح 

فات، فإذا لم یكن قواما علیھا، تحصینھا، وإال فھن حبائل الشیطان وعرضة اآل
كان لھا فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع ألجلھ النكاح، وفیھ داللة 
ظاھرة من ھذا الوجھ على ثبوت فسخ النكاح، عند اإلعسار بالنفقة 

  . 19، والشوكاني18وھذا ما ذھب إلیھ القرطبي17.والكسوة

  یة القوامةالموقف األمثل الذي یجب أن تقفھ المرأة من قض: ثالثا

فحري بالمرأة الصالحة بعد معرفتھا لمقتضى القوامة واألسباب التي 
منح هللا تعالى من أجلھا السلطة للرجل فیبیتھ أن یكون لھا موقفا منطلقا من 

وصالحھا وحفظھا لما أمر هللا أن یحفظ فتمتثل أوامر ربھا، وتطیع إیمانھا 
زوجھا في نفسھا، وفیما أمرھا بھا، لذلك قال هللا تعالى بعد إثبات القوامة 

فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ  :للرجال، ذكره لألسباب ذلك
 ،"جھنھن المستقیمات ألزوا} فالصالحات{" :قال أبو طالب المكي، هللا
أي یحفظن أنفسھن } حافظات لِّْلَغْیبِ {طائعات s وألزواجھن : أي} قانتات{

طائعات : المعنى: وقیل.عند غیبة أزواجھن في فروجھن وأموال أزواجھن
  ...ما غاب عنھم من سرھن وشأنھن ألزواجھن
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أي صیرھن كذلك قال : یحفظ هللا إیاھن: أي} بَِما َحفِظَ هللا{ومعنى 
  . إیاھا إذ جعلھا كذلكلحفظ هللا:سفیان

فیھن یحفظھن هللا في : وھي قراءة جعفر، فالمعنى" هللا " ومن نصب 
  .20"طاعتھ، وأداء حقھ فیما لزمھن بھ في حفظ غیبة أزواجھن

حال المرأة الصالحة وطاعتھا لزوجھا في حضوره،  وبین النبي 
إذا أمرتھا و. خیر النساء امرأة إذا نظرت إلیھا سرتك: " وفي غیبتھ بقولھ

 ثم قرأ رسول هللا " أطاعتك وإذا غبت عنھا حفظتك، في مالك ونفسھا 
  .21"}فالصالحات قانتات{

قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجتھ، فھي 
مأمورة بطاعتھ، وحسن معاشرتھ، وتقدیم طاعتھ على طاعة أبویھا وإخوانھا، 

عات فطاعة هللا سبحانھ فیھا أولى إذا أمرھا إال ما كان متعلقا بالعبادات والطا
  .بما یخالف أمر هللا تعالى

وسنأتي بتفصیل مسألة طاعة الزوج وبیان مقتضى القوامة كل ذلك 
  .في ضوء السنة النبویة في المبحث التالي

  القوامة الزوجیة في ضوء السنة النبویة: المبحث الثاني

من خالل بیان ما جاء في في تبلیغ الرسالة  لقد تجلت مھمة النبي 
القرآن الكریم، وإرشاد أصحابھ إلى تعالیم ھذا الدین، لیبلغوه عنھ، لذلك لم یدع 

  . أمرا یحتاجون إلیھ في دینھم، ودنیاھم إال وبینھ لھم النبي 

الكثیر من األحادیث المتعلقة بأمور النكاح،  ولقد بلغنا من ھدیھ 
الرجل على زوجتھ، وعظیم حقھ علیھا، وأحكامھ، ومن ذلك تأكیده على قوامة 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. ووجوب طاعتھا لھ، وأیضا وصیتھ بالنساء خیرا

أحادیث كثیرة تؤكد قوامة  لقد جاء عن النبي : تأكید القوامة - أوال
الرجل على زوجتھ وتبین وجوب طاعتھا لھ، ومن ذلك ما رواه أبو ھریرة 

أحدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لو كنت آمراً " :قال  النبيعن 
لزوجھا، والذي نفسي بیده ال تؤدي امرأة حق هللا علیھا حتى تؤدي حق 
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لو كان السجود مشروعا ألحد من المخلوقین لكان  فبین لنا أن .22"زوجھا
  .للزوج، لتأكد حقوقھ على زوجتھ لكنھ لم یشرع

نفس محمد بیده ال والذي : "زاد وفي روایة عن أبي أوفى أن النبي 
تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا كلھ حتى لو سألھا نفسھا وھي 

 :قولھ قال صاحب تحفة األحوذي في شرحھ للحدیث .23"على قتب لم تمنعھ
ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا، أي لكثرة حقوقھ علیھا وعجزھا عن 

لمرأة في حق زوجھا طاعة ا بشكرھا وفي ھذا غایة في المبالغة لوجوب  القیام
 .24..".فإن السجدة ال تحل لغیر هللا

ویتأكد عظم حق الزوج على زوجتھ، ووجوب مراعاتھا لھذه السلطة 
أن عمة لھ أتت : التي منحھا لھ هللا تعالى ما روي عن الحصین بن محصن

أذات زوج أنت؟ قالت  في حاجة ففرغت من حاجتھا فقال لھا النبي  النبي 
فانظري أین : "قال. إال ما عجزت عنھ أنت لھ؟ قالت ما آلوهكیف : نعم قال

أي ھو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّھ،  ،25"أنت منھ فإنما ھو جنتك ونارك 
: وسبب دخولك النار إن قّصرت في ذلك، فعن أم سلمة رضي هللا عنھا قالت

  .26"أیما امرأة ماتت وزوجھا عنھا راض دخلت الجنة: "قال رسول هللا 

انظري أیتھا المرأة التي ھي ذات بعل أین أنت منھأي " :ل المناويقا
في أي منزلة أنت منھ أقریبة من مودة مسعفة لھ عند شدتھ ملبیة لدعوتھن أم 

جنتك (أي الزوج ) فإنما ھو(متباعدة من مرامھ كافرة لعشرتھ وإنعامھ، 
ھو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار : أي) ونارك

بسخطھ علیك، فأحسني عشرتھ وال تخالفي أمره فیما لیس بمعصیة، وأخذ 
  .27"الذھبي من ھذا الحدیث ونحوه أن النشوز كبیرة

عائشة رضي هللا عنھا أنھا  ومما جاء في ھذا الباب أیضا ما روي عن
 28."زوجھا: یا رسول هللا أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: قلت: قالت

جل من حق على زوجتھ، لما لھ من فضل علیھا، من قیام وھذا یؤكد ما للر
  .على أمورھا، ورعایة لمصالحھا
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فكل ھذه األحادیث تؤكد عظم حق الزوج على زوجتھ، وأنھ طاعتھ 
  .سبب لدخول الجنة، ومعصیتھ سبب لدخول النار

إن مقتضى القوامة ھو قیام الرجل بواجباتھ : مقتضى القوامة -ثانیا
ھ من تقدیم المھر ابتداًء للمرأة وتوفیر المسكن والملبس تجاه المرأة وأسرت

كما إن من مقتضى القوامة إشراف ، الالئق بھا وأداء النفقة الواجبة علیھ
الرجل على المرأة من جھة أمرھا بالمعروف ونھیھا عن المنكر بالحسنى، 

ن وكذلك تعاھدھا بالتعلیم والرعایة، إدارة الرجل ألسرتھ وقیادتھ لھا إلى أ
وفي مقابل الحدیث عن قوامة الرجل على أھلھ البد من تصل إلى بر األمان، 

الحدیث عما تقتضیھ ھذه القوامة من طاعة الزوجة لزوجھا في نفسھا، وفي 
بیت زوجھا ومالھ، وغیرھا من األمور التي یجب علیھا إتباع أمره فیھا، وقد 

على المرأة طاعة أحادیث كثیرة تبین المواطن التي یجب  جاء عن النبي 
  :ومن ذلك. زوجھا فیھا

طاعة المرأة لزوجھا في نفسھا إذا دعاھا، وأال تمتنع عن ذلك إال بعذر،  -
إذا دعا الرجل امرأتھ إلى : "قال رسول هللا : فعن أبي ھریرة، قال

قال  .29"فراشھ، فلم تأتھ، فبات غضبان علیھا، لعنتھا المالئكة حتى تصبح
فإذا وجب على المرأة أن تطیع : "قا على ھذا الحدیثاأللباني رحمھ هللا معل

زوجھا في قضاء شھوتھ منھا، فباألولى أن یجب علیھا طاعتھ فیما ھو أھم 
من ذلك مما فیھ تربیة أوالدھما، وصالح أسرتھما، ونحو ذلك من الحقوق 

  .30"والواجبات
، أو أي ال تأذن ألحد من محارمھا: أال تأذن ألحد في بیت زوجھا إال بإذنھ -

غیره من النساء التي یدخلن علیھا إال بإذن زوجھا، أما غیر المحارم من 
أن : الرجال فال یجوز دخولھم علیھا أصال، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ

ال یحل للمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد إال بإذنھ، وال : "قال رسول هللا 
: ھذا الحدیث قال الحافظ ابن حجر في شرحھ .31"تأذن في بیتھ إال بإذنھ

على المرأة من التطوع بالخیر ألن حقھ  أكدوفي الحدیث أن حق الزوج "
واجب والقیام بالواجب مقدم على القیام بالتطوع قولھ وال تأذن في بیتھ إال 

في ھذا إشارة إلى أنھ ال یفتات على الزوج باإلذن في بیتھ إال بإذنھ ... بإذنھ
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بھ أما لو علمت رضا الزوج  وھو محمول على ما ال نعلم رضا الزوج
وحاصلھ أنھ ال بد من اعتبار إذنھ تفصیال أو إجماال ... بذلك فال حرج علیھا

قولھ إال بإذنھ أي الصریح وھل یقوم ما یقترن بھ عالمة رضاه مقام 
  .32"التصریح بالرضا فیھ نظر

ومما یجب على المرأة أیضا استئذان زوجھا عند خروجھا إلى المسجد،  -
قد جاء  .33"إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فال یمنعھا: " قال النبي

ھذا الحدیث في االستئذان عند الخروج إلى المسجد، لكنھ عام في الخروج 
باب في استئذان : "إلى المسجد أو إلى غیره، لذلك ترجم لھ البخاري بقولھ

  ".المرأة زوجھا في الخروج إلى المسجد وغیره
وج، ورعایة جمیع أموره فتحفظ مالھ، وتربي أبناءه، القیام على شؤون الز -

وتتعاھد مأكلھ ومشربھ، ومنامھ، ولقد كان ھذا ھو شأن الصحابیات 
 .رضوان هللا تعالى علیھن

أمر النساء بطاعة  كما أن النبي : الوصیة بالنساء خیرا -اثالث
 أزواجھن، أمر كذلك الرجال باإلحسان إلى زوجاتھن، وعشرتھن بالمعروف،
فالزوجة شریكة الحیاة بالنسبة للزوج، خلقھا هللا لیسكن إلیھا، وجعل بینھ 
وبینھا مودة ورحمة، وعلیھما بنیت حیاة البشر على األرض، بث هللا منھما 
رجاالً كثیًرا ونساء وكان مقتضى ذلك أن یتأقلما وأن یتعاونا على الحیاة 

  .بةومشاكلھا، وتربیة األطفال ومسئولیاتھم الضخمة الصع

لكن النزعات الطبیعیة التي خلقت مع كل من الجنسین عملت كعنصر 
مفرق بینھما، الرجل بما خلق هللا فیھ من قوة العضالت، وخشونة الجسم 
والصوت والحركة، وبما فرضھ هللا علیھ من واجبات النفقة والرعایة 
 والحمایة والمسئولیة عن الزوجة وأوالدھا، تربع على عرش القوامة شرًعا

وعقالً وعرفًا وواقًعا، وھذا حق ال نزاع فیھ، لكن بعض الرجال یتعسف كثیًرا 
وفي مقابل  في استخدام ھذا الحق، فیحولھ إلى سلطة وسیطرة وقھر وإذالل

ذلك تحس بعض الزوجات فضالً أو میزة ما لھا على زوجھا، فتتمرد على 
أنھا ستكون وظیفتھا، وتنازع زوجھا، وتنابذه، وقد تصارعھ مع یقینھا ب

  .المغلوبة، ال الغالبة، المھزومة، ال الھازمة
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من ھنا كانت وصیة الرجال أن یترفقوا بنسائھم، وأن یضعوا بین أعینھم 
طبیعة المرأة وخلقتھا، وأن یصبروا على ما یقع منھن من اعوجاج، فإن ما 
فیھن من شر، لھ فیھن ما یقابلھ من خیر، ومنذ حواء تلك طبیعتھن فعن أبي 

من كان یؤمن باP والیوم اآلخر، فإذا شھد أمرا : "قال ریرة، أن النبي ھ
فلیتكلم بخیر أو لیسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن 

تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل  أعوج شيء في الضلع أعاله، إن ذھبت
  .34"أعوج، استوصوا بالنساء خیرا

أي أن اإلنسان یقوم علیھا خیر قیام،  استوصوا بالنساء خیر ومعنى
فیحسن عشرتھا ومخالطتھا، وینفق علیھا بالمعروف، ویغفر لھا الزلة 

ویتجاوز ویعفو ویصفح، وال یقف عند كل صغیرة وال كبیرة، وال  والخطأ،
  .35یستوفي حقھ منھا، وإنما یترك بعض الشيء ویفوت بعض التقصیر

لنساء في حجة الوداع عندما الرجال بوصیتھ في ا  ولقد ذكر النبي
خطب بعرفات في بطن الوادي فقال اتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموھن 
بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا وإن لكم علیھن أال یوطئن فرشكم أحدا 

ضربا غیر مبرح ولھن علیكم رزقھن  تكرھونھ فإن فعلن فاضربوھن
  .36"وكسوتھن بالمعروف

إن . ال یفرك مؤمن مؤمنة: "قال رسول هللا : ة، قالوعن أبي ھریر
ال یبغضھا بغضا كلیا یحملھ على : أي37."كره منھا خلقا رضي منھا آخر

فال ینبغي لھ ذلك، بل یغفر سیئاتھا إلحسانھا، ویتغاضى عما یكره لما  فراقھا
ألنھ إن وجد فیھا خلقا یكره وجد فیھا خلقا مرضیا بأن تكون شرسة  یحب،
  .38"لكنھا دینة أو جمیلة أو عفیفة أو رفیقة بھ أو نحو ذلكالخلق 

، للزوج في معاشرة زوجتھ من أكبر ھذا اإلرشاد من النبي 
األسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنھى المؤمن عن سوء 

وأمره أن یلحظ ما فیھا من . والنھي عن الشيء أمر بضده. عشرتھ لزوجتھ
مور التي تناسبھ، وأن یجعلھا في مقابلة ما كره من األخالق الجمیلة، واأل

أخالقھا؛ فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجتھ من األخالق الجمیلة، والمحاسن 
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التي یحبھا، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منھا وسوء عشرتھا، 
ض فإذا كان منصفاً غ. رآه شیئاً واحداً أو اثنین مثالً، وما فیھا مما یحب أكثر

  .عن مساوئھا الضمحاللھا في محاسنھا

تدوم الصحبة، وتؤّدى الحقوق الواجبة والمستحبة وربما أن ما : وبھذا
  .كره منھا تسعى بتعدیلھ أو تبدیلھ

فھذا . وأما من غض عن المحاسن، ولحظ المساوئ ولو كانت قلیلة
  .39وال یكاد یصفو مع زوجتھ. من عدم اإلنصاف

  خاتمة

السالم على رسول هللا، لقد تم انجاز ھذا البحث الحمد _ والصالة و
بتوفیق من هللا تعالى، ویكن إجمال أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا البحث 

  :فیما یلي

القوامة الزوجیة ھي والیة تفوض للزوج للقیام على مصالح زوجتھ،  - 1
  .ورعایتھا، وصیانتھا

  .ة لھاأن القوامة تكلیف للرجل، وتشریف للمرأة وحمای - 2

السبب : أوكل هللا سبحانھ وتعالى وظیفة القوامة للرجل، وذلك لسببین - 3
  .األول وھبي ناجم عن طبیعة الخلقة، والثاني كسبي

  .موقف المرأة الصالحة من ھذه القوامة ھو الطاعة _ تعالى، ولزوجھا - 4

قوامة الرجل على زوجتھ، وعظیم حقھ علیھا،  أكدت سنة النبي  - 5
  .اعتھا لھووجوب ط

جعل اإلسالم القوامة بید الرجل لم یجعل ذلك مطلقاً دون قید أو شرط،  لما - 6
  .بل جعلھ مقیدا بالمعاشرة بالمعروف، والوصیة بالنساء خیرا

 تسلطاً  ولیس بحكمة، وإدارتھا األسرة رعایة ھي إنما الزوجیة القوامة أن - 7
  .تعنتاً  أو



  الباحثة ذكرى منصوري –منوبة برھاني / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           158

أعداء اإلسالم، إنما ھي وسیلة إلفساد أن الشبھ واالفتراءات الذي یثیرھا  - 8
  .األسس التي تقوم علیھا األسرة المسلمة المجتمعات المسلمة، وھدم

   :الھوامش
                                                        

بمساعدة ) ھـ1424: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة -1
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  .768، ص2، دار الدعوة، ج)محمد النجار
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى : لسان العرب -2

: ھـ، عدد األجزاء 1414-بیروت، الطبعة الثالثة  –، دار صادر )ھـ711 :المتوفى(اإلفریقى 
  .503-502، ص12، ج15

  .406-405، ص1مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ج: المعجم الوسیط -3
محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء : معالم التنزیل في تفسیر القرآن -4

–عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي : ، ت)ھـ510: فى المتو(البغوي الشافعي 
  .612- 611، ص1، ج5:ھـ، عدد األجزاء  1420بیروت، الطبعة األولى ، 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -5
عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب : ، ت)ھـ542: المتوفى(بن عطیة األندلسي المحاربي 

  .47، ص2ھـ، ج 1422 -بیروت، الطبعة األولى  –العلمیة 
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : الجامع ألحكام القرآن -6

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب ): ھـ671: المتوفى(شمس الدین القرطبي 
  . 169، ص5م، ج 1964 -ھـ 1384القاھرة، الطبعة الثانیة،  –صریة الم

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو : جامع البیان في تأویل القرآن: أنظر -7
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : ، المحقق)ھـ310: المتوفى(جعفر الطبري 
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: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم

 - ھـ 1420سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة : ، ت)ھـ774
  .293- 292ص -2، ج8: م، عدد األجزاء 1999
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ِدي. دمجموعة محققین  :ت ،)ھـ502: المتوفى( ، الریاض –دار الوطن ، عادل بن علي الشِّ
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  القوامة  في األسرة  المسلمة  المعاصرة  في بالد الغرب

  بین الحریة  الشخصیة  وبین الھویة  األمّ  
                     

  

   1جامعة باتنة  –حبیبة معنصر  الدكتورة
  

  

 :ملّخــص المداخلـة

تعّد األسرة  اللّبنة  األولى في بناء المجتمع  وازدھاره، وقیامھا على 
من شأنھ أن یحفظ النّظام العام، ویسھم في دفع عجلة  النّماء  أسس سلیمة 

ونظرا ألھمیة  األسرة ومكانتھا عبر األزمان ... والتطّور إلى األمام واألفضل
والعصور، ومن أجل اإلسھام في إرساء كّل ما یحفظھا ویذلّل ما یعتریھا من 

ن قضایا ھذه معّوقات وصعوبات، جاءت ھذه الورقة ؛ لتبیّن جانبا مھّما م
المؤسسة  الصغیرة،  وھو مسألة  القوامة في األسرة  المسلمة  المعاصرة في 
بالد الغرب، بصفتھا جزء ال یتجّزأ من األّمة  اإلسالمیّة، التي تستوجب 

  . االھتمام بمشاكلھا، خاّصة  ما یمّس أمر دینھا

صرة  ومسألة  القوامة  من أكبر ما تتعّرض لھ األسرة  المسلمة  المعا
في الغرب، فھي صراع بین ما تسنّھ القوانین من حّریّات شخصیّة، وبین 

. الحفاظ والتمّسك بالھویّة  األّم وھي ما نّص علیھ الّدین اإلسالمي الحنیف
وقوامة الرجل على المرأة في األسرة من أكبر المسائل التي دارت حولھا 

غربي، وھي في صراع الدراسات والكتابات، سواء في الفكر اإلسالمي أو ال
  . دائم مع ما یسّن من قوانین وحریات تحت شعار حقوق اإلنسان

  . الغرب ،الھویة ،لمرأةا ،الرجل ،األسرة ،القوامة: الكلمات المفتاحة
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Abstract: 

    The family is the first brick in the building and prosperity of 
society, and on the basis of sound foundations that will preserve 
public order and contribute to the advancement of development and 
development forward and better . . .  In view of the importance of the 
family and its place through times and ages, and to contribute to the 
establishment of everything that preserves and humiliates what The 
paper presents an important aspect of this small institution, which is 
the issue of stewardship in the modern Muslim family in Western 
countries, as an integral part of the Islamic nation, which requires 
attention to its problems, especially what affects its religion.  The 
issue of guardianship is one of the greatest problems facing the 
modern Muslim family in the West.  It is a conflict between the laws 
enacted by personal liberties and the preservation and adherence to 
the mother's identity.  The guardianship of men over women in the 
family is one of the most important issues in which studies and 
writings have taken place, whether in Islamic or Western thought.  
They are in constant conflict with laws and freedoms enacted under 
the banner of human rights.  

Keywords: guardianship - family - men - women - identity - the 
West.  

  :مـقّدمـــة 

بسم ّهللا الّرحمن الّرحیم، والحمد 9ّ رّب العالمین، والصالة والسالم على      
  :أشرف المرسلین، وبعد

في الغرب في صراع دائم من أجل الحفاظ على تعیش األسرة المسلمة     
ھویتھا خاصة الدینیة منھا، ومسألة  القوامة من أھّم وأخطر ما یؤّرق أبناء 
المسلمین في الغرب؛ فھم یعیشون بین فكر غربي معارض لقوامة الرجل على 
المرأة، وبین موروث دیني یقّر بھا ویجعلھا من ركائز وأسس قیام وتنظیم 

ھنا تأتي أھمیة ھذا الموضوع؛ ذلك أّن تحدید الحقوق والواجبات ومن . األسرة
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في األسرة من شأنھ أن یسھم في استقرار األسرة وامتدادھا وفاعلیتھا في 
وھذا البحث یھدف إلى تسلیط الضوء على مفھوم القوامة من منظور . المجتمع

لغربیة؛ من الشریعة  اإلسالمیة، ومقارنتھا بالشرائع األخرى، وكذا المواثیق ا
أجل بیان عالقة  الرجل والمرأة  ووضعیة  األسرة  المسلمة  في بالد الغرب،  

ولبسط ھذه المسألة، . كونھا تعیش بھویة  إسالمیة  في وسط مغایر لھذا المقّوم
تّم تقسیم البحث إلى أربعة  مباحث، حیث تطّرق األّول منھا إلى معاني 

بیّن أحكام القوامة  في األسرة  من مصطلحات الموضوع، وأّما الثاني فقد 
منظور الشریعة  اإلسالمیّة، وأّما المبحث الثالث، فقد بسط مسألة  لقوامة في 

، وأّما المبحث )الغربیة(الدیانات األخرى وفي القوانین والمواثیق الدولیة 
الّرابع، فقد عرض صراع األسرة  المسلمة في الغرب بین ثنائیة  الحریة 

وفي األخیر، تّم وضع خاتمة شملت مجموعة من ). مبدأ القوامة (ّم والھویّة األ
  . النتائج والتوصیات التي تخدم أھداف الموضوع

  :تعریف مصطلحات ذات صلة بالبحث: مبحث تمھیدي

  تعریف القوامة: المطلب األول

من قام یقوم قوما وقیاما وقامة، نقیض الجلوس،  : في اللغة /أوال
: والقیّم. ء بمعنى العزم، والمحافظة واإلصالح والثباتوتجي. االنتصاب: فھي

  .1مقیمھ: وقیّم األمر. السیّد وسائس األمر والمائن

عند تتبع معنى القوامة عند علماء ومفكري  :في االصطالح /ثانیا
الشریعة اإلسالمیة،  یتضح أنّھم یتفقون في مفھومھا العام؛  وذلك من حیث أّن 

ویتضح ھذا . لّرجل برعایة المرأة وحمایتھا وإصالحھاالقوامة  تعني أن یقوم ا
  :من خالل األقوال اآلتیة

ھي أن یقوم الّرجل بتدبیر المرأة وتأدیبھا وإمساكھا في : "یقول القرطبي -أ
وأّن علیھا طاعتھ وقبول أمره ما لم تكن . بیتھا ومنعھا من البروز

  . 2"معصیة
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أي ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم : الرجل قیّم على المرأة: "یقول ابن كثیر -ب
  . 3"علیھا ومؤّدبھا إذا اعوّجت

القوامة ھي أن یبذل لھا المھر والنفقة، ویحسن العشرة : "یقول ابن العربي -ج
، وینھي إلیھا شعائر اإلسالم من )تعالى(ویحجبھا ویأمرھا بطاعة هللا 

  . 4"صالة وصیام، إذا وجبا على المسلمین

یتبیّن أّن القوامة   5قوال وغیرھا للمفسرین والعلماءومن خالل ھذه األ    
كمفھوم شرعي، یدور حول رعایة  المرأة  في جمیع أحوالھا الدنیویة  

في تحدید معنى القوامة من ) رضي ّهللا عنھما(واألخرویة، وقول ابن عبّاس 
القیّم على المرأة  ھو " :أجمل وأشمل ما قیل في ھذا الباب؛ حیث عّرفھا بقولھ

فوصفھ للمرأة باألمانة  في . 6"أمین علیھا،  یتولّى أمرھا ویصلحھا في حالھا
ید الّرجل ھو أمر لم یصل إلیھ أي تشریع، وال أي قانون، في أي مكان،  وال 

  . في أي زمان

  تعریف األسرة  والغرب والھویّة: المطلب الثاني

  تعریف األسرة: الفرع األّول

: وأسرة  الرجل. ألسر وھو القّوة والحبساألسرة من ا :في اللّغة /أّوال
  .7عشیرتھ ورھطھ وأھل بیتھ األدنون؛ ألنّھ یتقّوى بھم

األب واألم : "تطلق األسرة ویراد بھا :في االصطالح الفقھي /ثانیا
وما انبثق منھما من ذریة  أبناء وبنات وإخوة وأخوات، أعمام وعمات وعاقلة  

من األفراد ارتبطوا برباط إلھي ھو مجموعة : "وبعبارة  أخرى ھي 8،"لفرد
  .9"القرابة رباط الزوجیة والدم أو

  تعریف الغرب: الفرع الثاني

: قال ابن سیده. بمعنى واحد: الغرب والمغرب :في اللغة /أّوال
َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن : ومنھ قولھ تعالى. 10"المغرب الغرب خالف الشرق، وھو"

   ).17: الّرحمن( َوَربُّ اْلَمْغِربَْینِ 
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الغرب أو العالم الغربي مصطلح متعدد المعاني  :في االصطالح /ثانیا
. أي حسب الفترة  الزمنیة والمنطقة والحالة  االجتماعیة(وفقاً لسیاق الحدیث 

متنوع حیث یتوسع ویتقلص " الغرب"وعلیھ فإن التعریف األساسي لما یشكل 
  .  مع الزمن وفقاً للظروف التاریخیة المختلفة

ود مفھوم العالم الغربي في جذوره إلى الحضارة  الیونانیة یع
والرومانیة في أوروبا وظھور المسیحیة واالنشقاق الكبیر في القرن الحادي 

في العصر الحدیث تأثرت . شرقي وغربي: عشر الذي قّسم الدین إلى شطرین
نویر، الثقافة الغربیة بشكل كبیر بتقالید الثقافة المسیحیة وعصر النھضة والت

استخدم . وشّكلتھا التوسعیة االستعماریة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
المصطلح من طرف االتحاد السوفیاتي وحلفاءه خالل الحرب الباردة ضد 

في السیاق . أعدائھم من منتصف القرن العشرین حتى وقت متأخر من القرن
بشكل عام إلى دول السیاسي والثقافي المعاصر یشیر مصطلح العالم الغربي 

االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وكندا وأسترالیا ونیوزیلندا وأوروبا 
  .11الوسطى وأمیركا الالتینیة وإسرائیل وجنوب أفریقیا

  تعریف الھویّة : الفرع الثالث

تُعرُف الھویّة في اللّغة بأنّھا ُمصطلٌح ُمشتٌق من  :في اللّغة /أّوال
ات اإلنسان وحقیقتھ، وأیضاً تُستخدُم لإلشارة إلى الّضمیر ھو؛ ومعناھا صف

  .12الَمعالم والخصائص التي تتمیُّز بھا الشخصیّة الفردیّة

تُعرُف الھویّة بأنّھا مجموعة من الُممیّزات التي  :اصطالحاً / ثانیا
یمتلكھا األفراد، وتُسھُم في جعلھم یُحقّقون صفة التفّرد عن غیرھم، وقد تكون 

  .  ُمشتركة بین جماعة من النّاس سواًء ضمن المجتمع، أو الّدولة ھذه الُممیّزات

لمصطلحِ الھویّة أنّھا كُل شيٍء ُمشترك بین  - أیضا -ومن التّعریفات 
أفراد َمجموعة ُمحّددة، أو شریحة اجتماعیّة تُساھُم في بناِء ُمحیٍط عاٍم لدولة 

  . 13لخاّصة بھمما، ویتمُّ التّعامُل مع أولئك األفراد وفقاً للھویّة 
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  تعریف مصطلحي الحریة والھویّة: المطلب الثالث

  تعریف الحریة: الفرع األّول

، )حر(یشتق لفظ الحریة  في المعاجم اللغویة من فعل  :في اللّغة /أّوال
بفتح الحاء المھملة والّراء، وقد وردت بمعاٍن مختلفة،  یتلخص مجملھا في أّن 

مة، والعّزة، وحسن التصرف، والتحرك لفظ الحریة یدّل على معنى الكرا
اإلیجابي في الحیاة، واالنعتاق من كّل ما یعتبر تقییداً لحركة اإلنسان، 

  .14والطاعة التامة والعبودیة الكاملة R عّز وجلّ 

یعتبر مفھوم الحریة من أشد المفاھیم غموضاً  :في االصطالح/ ثانیا
یث اختلف المفّكرون في وبعداً عن الخضوع لتعریف سالم من المعارضة، ح

تحدید ماھیتھا منذ القدم وحتى إلى عصرنا الحاضر، وفي ھذا یقول 
لیس ھناك مصطلح من الدالالت المختلفة  أكثر مما تلقاه مصطلح :"مونتسكیو

  .15"الحریة 

لقد عّرف الفالسفة  وفقھاء القانون  :16تعریف الحریة  في المجال الغربي -أ
حورت حول عالقة  اإلنسان بأخیھ اإلنسان على الحریة  بتعریفات عّدة، تم

أساس الحقوق التي یستحقھا اإلنسان بوصفھ إنساناً ال غیر، أي بعیداً كّل 
البعد عن الدین، وقد لّخص عبد هللا العروي ماھیة  الحریة  في التّصور 

إن نظریة الحریة التي تكونت من أعقاب الثورة  " :الغربي، بقولھ
دف إلى الكشف عن أصل الحریة  المطلقة، تستلزم الفرنسیة، والتي تھ

  .17"بكیفیة أو بأخرى تألیھ اإلنسان الحر

ومن خالل تتبع الفكر الغربي في تعریف الحریة، یتضح أنھ اتسم   
  :بمیزتین أساسیتین، وھما

  . إبعاد الدین وعزلھ عن التدخل في ماھیة  الحریة -

  . حدودھا وطبیعتھا طغیان الحریة  الفردیة  والجانب الفردي في -

في الفكر اإلسالمي، األمر نفسھ،  :تعریف الحریة  في المجال اإلسالمي -ب
ال یوجد تعریف جامع مانع لمصطلح الحریة، فھم أیضا كانوا خاضعین في 
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ونذكر على سبیل . بلورة المفاھیم لألرضیة والمجال اللّذان ینطلقان منھما
  :المثال

الخروج عن رق : في اصطالح أھل الحقیقةالحریة   " :تعریف الجرجاني -
  .18"الكائنات وقطع جمیع العالئق واألغیار

حیث عّرف الحریّة بمعنیین، أحدھما  :تعریف محّمد الطاھر بن عاشور -
ضّد العبودیة، وھي أن یكون تّصرف : المعنى األول" :ناشئ عن اآلخر

. الشخص العاقل في شؤونھ تصّرفاً غیر متوقف على رضا أحد آخر
: ناشئ عن األول بطریق المجاز في االستعمال، وھو: والمعنى الثاني

  .19"تمكن الشخص من التّصرف في نفسھ وشؤونھ كما یشاء دون معارض

الحریة  ال تعني أن یفعل اإلنسان ما یشاء ویترك ما "  :تعریف عالّل الفاسي -
د كما یشاء، فذلك ما یتفق مع طبیعة  شھوتھ، وال یتوقف مع طبائع الوجو

ركب علیھ، ولكنھا تعني أن یفعل اإلنسان ما یعتقد أنھ مكلّف بھ وما فیھ 
  .20"الخیر لصالح البشر أجمعین

الحریة ھي المكنة العامة التي قّررھا الشارع " :تعریف فتحي الدریني -
ألفراد على السواء تمكناً لھم من التّصرف على خیرة من أمرھم دون 

  .21"اإلضرار بالغیر

ات كثیرة في ھذا الباب، حیث وبعد تتبعھا اتضح بجالء أّن والتعریف
  :الحریة في الفكر اإلسالمي تتسم بخاصیتین أساسیتین، وھما

  . عامل الدین متأصل وداخل في معنى الحریة، وال یمكن الفصل بینھما -

  . الحریة  تقوم على أساس مصلحة  الفرد والجماعة معاً  -

  . وم الغربي والمفھوم اإلسالمي للحریةوھذا جوھر الفرق بین المفھ    

وفي األخیر، یمكن وضع تعریف لمصطلح الحریة، وفق ضوابط الشریعة     
الحریة ھي تصّرف اإلنسان في جمیع شؤونھ بكّل إرادة " :اإلسالمیة، وھو

  ". واختیار، من دون إحداث أي ضرر، وفق ما حّددتھ الشریعة اإلسالمیة
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  ي الشریعة اإلسالمیة القوامة ف: المبحث األّول

  ةمشروعیة القوام: المطلب األول

  :من الكتاب -أ

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى : )تعالى(قولھ  - 1 َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَاِنتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغیْ  ِب بَِما َحفَِظ بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع  ُ ۚ َوالالَّ هللاَّ
َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا  َواْضِربُوھُنَّ ۖ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

  ). 34: النساء(

ریمة في سعد بن الّربیع، حیث نشزت علیھ امرأتھ نزلت ھذه اآلیة الك
یا رسول ّهللا، أفرشتھ : "حبیبة  بنت زید بن خارجة، فلطمھا، فقال أبوھا

، فانصرفت مع أبیھا لتقتّص )لتقتّص من زوجھا: (، فقال "كریمتي فلطمھا
 ، فأنزل هللا)ارجعوا ھذا جبریل أتاني): (علیھ الصالة والسالم(منھ، فقال 

). أردنا أمرا، وأراد ّهللا غیره): (علیھ الصالة والسالم(ھذه اآلیة، فقال تعالى 
  .22 )أردت شیئا، وما أراد ّهللا خیر: (وفي روایة

َواْلُمطَلَّقَاُت یََتَربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء ۚ َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ  :قولھ عّز وجلّ  - 2
 ُ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۚ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ  فِي أَْرَحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا�َّ

لَِك إِْن أََراُدوا إِْصَالًحا ۚ َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ  ِھنَّ فِي َذٰ َوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ
ُ عَ  َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ ۗ َوهللاَّ   ). 228: البقرة ( ِزیٌز َحِكیمٌ بِاْلَمْعُروِف ۚ َولِلرِّ

جاء في معظم التفاسیر، أّن ھذه الدرجة ھي مزیّة  وفضیلة، امتاز بھا 
الّرجال؛ بسبب ما أودعھ المولى تبارك وتعالى فیھم من قوى عقلیة وبدنیة، 

  .23تؤھلھم للقیام بواجب القوامة على النّساء

ْت قَِمیَصھُ ِمن ُدبٍُر َوأَْلَفیَا َسیَِّدھَا لََدى َواْستَبََقا اْلبَاَب َوقَدَّ  :قولھ جّل شأنھ - 3
 اْلبَاِب ۚ قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَْھلَِك ُسوًءا إِالَّ أَن یُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِیمٌ 

  .)25: یوسف(
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والسید یطلق على الّرب والمالك والشریف والفاضل والكریم والحلیم 
والّرئیس والمقّدم، وھو الذي فاق غیره بالعقل والمحتمل أذى قومھ والزوج 

  .24والمال والدفع والنفع، وھو المعطي مالھ في حقوقھ والمعین بنفسھ

  :من السنّة -ب

كلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعیّتھ، واألمیر راع، والّرجل راع : (حدیث - 1
كم عن أھل بیتھ، والمرأة  راعیة  على بیت زوجھا وولده، فكلّكم راع وكلّ 

 .25)مسؤول عن رعیّتھ

  .26 )لن یفلح قوم ملّكوا أمرھم امرأة( :حدیث - 2

تّم اإلجماع على قوامة الّرجل على المرأة بین المسلمین، بل  :من اإلجماع - جـ
  . 27وحتى في األدیان األخرى

فكّل ھذه الشواھد من الكتاب والسنّة واإلجماع، تدّل على مشروعیة قوامة     
  . في األسرةالّرجل على المرأة 

  حكم القوامة في األسرة ومقصد الشارع منھا: المطلب الثاني

  حكم القوامة في األسرة: الفرع األّول

إّن حكم القوامة عند الفقھاء لم یصّرح بھ، وكل ما تسنى الوقوف عنده 
. ھو قولھم بأّن القوامة حق للّرجل على المرأة، وأنّھا فضیلة شّرف بھا الّرجل

في ھذا المقام ھو أّن القوامة واجبة على الرجل اتجاه المرأة؛ وما یمكن قولھ 
ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى  :تعالىوذلك ألّن قولھ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیبِ  ُۚ   بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ بَِما َحفِظَ هللاَّ
  ۖ تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ َوالالَّ

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا ،  )34: النساء( فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ
َواْسَتَبقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِمیَصھُ ِمن ُدبٍُر َوأَْلفََیا َسیَِّدھَا لََدى  :وكذا قولھ عّز وجلّ 

 اْلبَاِب ۚ قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَْھلَِك ُسوًءا إِالَّ أَن یُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِیمٌ 
 ،)والّرجل راع عن أھل بیتھ( :)علیھ الصالة والسالم(وقولھ ،  )25: یوسف(
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فقد جاء الكالم فیھا بصیغة  خبریة  أفادت األمر؛ ألّن األمر من صیغ الجملة  
  .28الخبریة، وھذا معروف في علمي اللغة واألصول، وھو ھنا للوجوب

وعلیھ، فإّن القوامة تكلیف ال تشریف؛ فھي مسؤولیة تقع على الرجل 
یرھا في كّل اتجاه المرأة، حیث یتوّجب علیھ بموجبھا، رعایتھا وحمایتھا وتدب

  .  ما من شأنھ أن یحقق مصلحتھا الدنیویّة واألخرویّة

  مقصد الشارع الحكیم من القوامة: الفرع الثاني

إّن قیام الّرجل على المرأة، من شأنھ أن یحفظھا في دینھا ونفسھا 
والمرأة إذا وجدت الرعایة والحمایة،  . وعقلھا ونسلھا ومالھا، فھو مأمور بذلك

في األسرة بشكل أفضل، وھذا من شأنھ أن ینعكس على الرجل أّدت رسالتھا 
في حّد ذاتھ، فیحفظ بدوره في كلیّاتھ الخمس، فالعالقة بینھما مطّردة  وعكسیة 

  . بموجب القوامة

وتشریع القوامة في األسرة، ما ھو في الحقیقة إالّ تقسیم العمل بین 
ع تحت یده، فالمرأة كذلك قیّمة الّرجل والمرأة،  فكما أّن الّرجل قیّم فیما ھو واق

  . فیما ھو واقع تحت یدھا

فمشروعیة القوامة على ھذا النّحو، لھ بالغ األثر والفائدة  في استقرار 
األسرة، ومن ثّم المجتمع والنّظام العام، وھذا یؤّدي بدوره إلى تحقیق النّمو 

الذي ، و"تقسیم العمل"وھذا ما یعرف عند الفالسفة بمصطلح . واالزدھار
عملیة الفصل والوجود المترابط ألنواع مختلفة من أنشطة العمل داخل " :یعني

ویفضي ھذا التقسیم بذاتھ إلى مزید من النّمو . نظام واحد لإلنتاج االجتماعي
 . 29"في إنتاجیة  العمل، ومن ثّم یدعم تحسن واستبدال أنماط عالقات اإلنتاج

مل بین الزوجین بتحدید وقس على ھذا البعد االجتماعي، تقسیم الع
واجبات كّلمنھما وحقوقھما، وھذا ال یتسنّى إالّ بالفھم الصحیح لمعنى القوامة، 

  . والعمل بھذا المبدأ،  كما نّص علیھ الشارع الحكیم
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  أسباب إسناد القوامة إلى الّرجل: المطلب الثالث

  :إّن إسناد القوامة  إلى الّرجل یعود إلى ما یأتي    

  األسباب الفطریة  : ّولالفرع األ

ُ  :بالوقوف عند قولھ عّز وجلّ      َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب  بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ

ُ ۚ وَ  تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ بَِما َحفِظَ هللاَّ الالَّ
َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا  َواْضِربُوھُنَّ ۖ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

على المرأة  أّن تكلیف الّرجل بواجب القوامة   -بجالء  -، یتضح )34: النساء(
یعود في أحد أسبابھ إلى تفاضل بعضھم على بعض، وقد لّخصھ المفسرون في 

  . 30الصفات والخصائص الخلقیة والجبلیّة التي زّود بھا كّل من الّرجل والمرأة

، لّما خرج في أضحى، أو أفطر، وبالوقوف عند ما روي عن النّبي 
النساء تصّدقن فإنّي أریتكّن  یا معشر( :إلى المصلّى، فمّر على النّساء، فقال

تكثرن الّلعن، وتكفرن العشیر، : (وبم یا رسول ّهللا؟ قال: فقلن). أكثر أھل النّار
: قلن). ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للّب الّرجل الحازم من إحداكنّ 

ألیس شھادة المرأة مثل نصف ( :وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول ّهللا؟ قال
ألیس إذا حاضت لم (، )فذلك من نقصان عقلھا: (بلى، قال: قلن). جلشھادة الرّ 

  .31 )فذلك من نقصان دینھا: (بلى، قال: ، قلن)تصّل ولم تصم؟

فالحدیث یبیّن وبصیغة إخباریة نقص عقل المرأة ودینھا مقارنة 
بالّرجل؛ فنقصان صالتھا وصیامھا، من نقصان دینھا، ونقصان شھادتھا من 

  . نقصان عقلھا

وقیل ... یقال إّن الّرجال لھم فضیلة في زیادة  العقل" :قول القرطبيی
للّرجال زیادة قّوة الّنفس والطّبع ما لیس للنّساء؛ ألّن طبع الّرجال غلب علیھ 

وطبع النّساء غلب علیھ الّرطوبة . الحرارة والیبوسة، فیكون فیھ قّوة وشّدة
ل لھم حق القیام علیھّن والبرودة، فیكون فیھ معنى اللّین والّضعف، فجع

    .32"بذلك
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فّضلھم تعالى علیھّن في أصل الخلقة،  " :ویقول محّمد رشید رضا
وأعطاھم ما لم یعطھّن من الحول والقّوة، فكان التفاوت في التكالیف واألحكام 

  . 33"أثر التفاوت في الفطرة واالستعداد

لوسط البدنیّة، وكذا سعة دائرة احتكاكھ با فالّرجل وبحكم قّوتھ
، فھو أكثر معرفة وعلم ودرایة وتدبیر من المرأة؛ وذلك بحكم 34الخارجي

ضیق مّدة تالمسھا وارتباطھا بالعوامل الخارجیّة، فاألصل فیھا المكوث في 
البیت أكثر منھ في الخارج؛ مّما یحّدد ویصّغر مجالھا المعرفي للظواھر 

  .35الخارجیّة مقارنة بالّرجل

  لكسبیّةاألسباب ا: الفرع الثاني

اُموَن َعلَى النَِّساِء : یقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزیلھ     َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت  ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ َل هللاَّ بَِما فَضَّ

ُ ۚ َوا تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ لالَّ
َ َكاَن  فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ ۖ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیھِنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

، من خالل اآلیة الكریمة فإّن السبب الثاني المترتب )34: النساء( َعلِیًّا َكِبیًرا
الموجب لقوامة  الّرجل على المرأة ھو اإلنفاق الذي یعّد ، 36عن باء التعلیل

  . من األمور الكسبیّة  التي یقوم بھا الّرجل؛ بغیة رعایة المرأة وتدبیر شؤونھا

جيء بصیغة الماضي؛ لإلیماء  ]وبما أنفقوا[قولھ : "یقول ابن عاشور
فالّرجال ھم . منذ القدم إلى أّن ذلك أمر قد تقّرر في المجتمعات اإلنسانیة

وأضیفت األموال إلى ضمیر . العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات
  .37"الّرجال؛  ألّن االكتساب من شأن الّرجال

  ویشار ھنا، أنّھ في حالة عجز الزوج عن النفقة، فھل تسقط عنھ القوامة ؟

اُموَن َعلَ  :لقد فھم العلماء من قولھ تعالى َجاُل قَوَّ ى النَِّساِء بَِما الرِّ
الَِحاُت قَانَِتاٌت  ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْمۚ  فَالصَّ َل هللاَّ فَضَّ
تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ  ُ ۚ َوالالَّ َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

َ َكاَن فِي اْلَمَضاِجعِ وَ  اْضِربُوھُنَّ ۖ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیھِنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ
أنّھ متى عجز الّرجل عن نفقتھا، لم یكن قّواما ، )34: النساء( َعلِیًّا َكِبیًرا
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علیھا، وكان لھا فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شّرع ألجلھ النّكاح، وفیھ 
ن ھذا الوجھ على ثبوت الفسخ عند اإلعسار بالّنفقة والكسوة، داللة واضحة م

: وذھب أبو حنیفة إلى أنّھ ال یفسخ؛ لقولھ تعالى. وھو مذھب مالك والشافعي
 ُ َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء ۚ َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ

لَِك فِي أَ  ِھنَّ فِي َذٰ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۚ َوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ َّFْرَحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا
َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ ۗ  إِْن أََراُدوا إِْصَالًحا ۚ َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َولِلرِّ

ُ َعِزیٌز حَ    . 38 )280 :البقرة( ِكیمٌ َوهللاَّ

والّرجل على فرض عدم أھلیّھ للقوامة، فلن تكون المرأة قیّمة علیھ، 
ونحو ... بل ذلك یكون لرجل رشید یرعى شؤونھ لسفھ، أو جنون، أو عجز

  .39ذلك

بالوقوف عند ھذه المسألة، یتّضح مدى حرص الفقھاء على راحة 
ج عن أداء واجب القوامة اتجاه المرأة ورعایتھا، فإنّھ بالّرغم من عجز الزو

الزوجة، وحتى لو كانت ھي قادرة على ھذه المسؤولیة، فإّن الفقھاء لم 
یلزموھا بھذا العبء الثقیل، وأسندوھا إلى رجل آخر یتحّمل واجب القوامة  

  . على ھذا الزوج العاجز، ولھا الحریة  في فسخ عقد الزوجیة أو إبقائھ

لمرأة الغربیة، ومدى كّدھا في سبیل في ھذا المقام، استحضر فكر ا
الكسب والنفقة،  كنتیجة آل إلیھا المجتمع الغربي نتیجة المساواة بین الجنسین، 

أقول لو أّن المرأة الغربیة تطّلع على الفكر . وكانت المرأة ھي الضحیة
على  اإلسالمي الصحیح، ألصبحت أّول من ینادي بوجوب قوامة الرجل

رجت ونادت بالمساواة، كان ذلك رغبة في تحقیق كرامتھا المرأة؛ ألنّھا یوم خ
ولكن مفھوم القوامة من منظور الشریعة . وإنسانیتھا جّراء ما القتھ من ظلم

  . اإلسالمیة ھو قّمة تكریم المرأة
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  ثیق الغربیةالقوامة في التشریعات األخرى والموا: المبحث الثالث

  یھودیة والمسیحیةفي الدیانتین الالقوامة : المطلب األّول

لقد نّصت شریعة الیھود على قوامة الرجل في األسرة، وعلى الزوجة 
وجوب طاعة  المرأة  : "طاعتھ، حیث جاء في مجموعة  ابن شمعون ما نّصھ

وأن تقوم بنفسھا بخدمة   ...لزوجھا، واالمتثال ألوامره ونواھیھ الشرعیة
  .40"ھاوتقوم على خدمة زوجھا بنفس  ...البیت والّرضاعة

كما نّصت الیھودیة على واجب اإلخالص واألمانة المتبادل بین 
ومنعت ضرب الّرجل المرأتھ، حتى ولو كان ذلك من أجل  41الزوجین،

تأدیبھا، ولكن علیھ أن یحترمھا، وإذا اعتاد ضرب زوجتھ من دون باعث 
  .42شرعي جاز إجابة طلبھا للطّالق

للّزوجة مھرھا ومؤونتھا  على الزوج: "كما نّصت شریعة  الیھود أنّھ
  .43"وكسوتھا

وعلى العموم، فإّن الیھودیة كشریعة تقّر بقوامة الرجل على المرأة، 
  . والتقارب في ذلك كبیر بینھا وبین الشریعة اإلسالمیة

والدیانة المسیحیة ھي بدورھا نّصت على رئاسة الرجل لألسرة، 
ا المبدأ على وعلى الزوجة أن تطیع زوجھا، والنصوص بصدد إقرار ھذ

  . درجة كبیرة من الوضوح

أیّھا النّساء اخضعن لرجالكّن كما للّرب؛ : "حیث جاء في رسالة بولس
ألّن الّرجل ھو رأس المرأة،  كما أّن المسیح أیضا ھو رأس الكنیسة، وھو 
مخلّص الجسد، ولكن كما تخضع الكنیسة  للمسیح،  كذلك النّساء لرجالھّن في 

  .44"كّل شيء

یجب على المرأة : "ت مجموعة األقباط األرثوذكس على أنّھوقد نصّ 
أن تطیع زوجھا فیما لھ علیھا من حقوق زوجیّة، فعلیھا أن تسكن مع زوجھا 
وأن تتبعھ أینما سار لتقیم معھ في أّي محّل الئق یختاره إلقامتھا، وأن تحافظ 

  .45"وأن تعنى بھ وبأوالده، وتالحظ شؤون بیتھ ...على مالھ
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الّرجل رأس المرأة، فعلیھ " :ریعة األقباط الكاثولیك على أنّ وتنّص ش
حمایتھا، وعلیھا طاعتھ، السیما في كّل مالھ عالقة بإدارة المنزل، ویجب 
علیھا أن تتجھ حیث یقیم، وال یجوز لھا معارضتھ إذا أراد تغییر حل 

  .46"إقامتھ

ن یجب على الزوج أ: "وتنّص شریعة األرمن األرثوذكس على أنّھ   
  .47"یحمي زوجتھ، ویجب على الزوجة أن تطیع زوجھا

وقد نّصت الشرائع الطائفیة على حسن المعاشرة بین الزوجین، حیث 
أیّھا الرجال أحبّوا نساءكم كما أحّب المسیح أیضا : "یقول بولس الّرسول

  .48"من یحّب امرأتھ یحّب نفسھ... الكنیسة  وأسلم نفسھ من أجلھا

یجب لكّل من : "األرثوذكس على أنّھونّصت مجموعة األقباط 
الزوجین على اآلخر األمانة والمعاونة على المعیشة، والمواساة عند 

  .49"المرض

یلتزم الّرجل : "نّصت شریعة السریان أنوفیما یخّص النفقة، فقد 
المرأتھ بالقوت والكسوة والسكنى والخدمة في حالة المرض والضعف، وذلك 

  .50"حسب الحال

قرار قوامة الرجل على المرأة في الدیانة المسیحیة والنصوص في إ
  . كثیرة، وھي فیھا تتقارب والشریعة اإلسالمیة

  غربیةالقوامة في المواثیق ال: المطلب الثاني

تحارب األمم المتحدة مفھومي الوالیة الزوجیة والقوامة، وتحاول 
ھ یناقض استبدالھما بمفھوم الشراكة، معتبرة  قوامة الرجل ووالیتھ في بیت

م بمناسبة تقییم منجزات 1985تمكین المرأة، ففي التقریر األممي الصادر عام 
عقد األمم المتحدة للمرأة، اعتبروا أن الحائل والعقبة  أمام تمكین المرأة ھو 

وطالب التقریر الدول األطراف بتغییر . جعل الرجل مسؤوالً عن األسرة
  :لى ذلكالتشریعات، فجاءت البنود المختلفة لتنص ع



  حبیبة معنصر  / د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           176

إن التشریعات واألنظمة ذات الصلة  التي تقصر دور العائل ورب "
األسرة على الرجل، تعوق حصول المرأة على االئتمانات والقروض 

ویلزم إدخال تغییرات على ھذه المجاالت . والموارد المادیة وغیر المادیة
تبعاد تضمن للمرأة  المساواة في الحصول على الموارد، وھناك حاجة  إلى اس

، وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول "رب األسرة "عبارات مثل 
تكفي للتعبیر عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونیة ضماًنا 

، كما ینبغي إدخال برامج تعلیمیة لتمكین الرجال والنساء على حد "لحقوقھا
عالة األسرة، وذلك سواء من تحمل مسؤولیة متكافئة في تنشئة  األطفال وإ

  . 51"على جمیع مستویات النظام التعلیمي

وال یقتصر األمر على مجرد تغییر تشریعات، وإنما المطالبة بإدخال 
تغییرات جذریة وشاملة على كافة  أنظمة  المجتمع حتى لو اقتضى األمر 
إیجاد ھیاكل وكیانات جدیدة، من أجل الوصول إلى وضع نھائي تتشارك فیھ 

ع الرجل في اإلنفاق على األسرة، وبالمثل یتشارك الرجل مع المرأة المرأة م
في المھام المنزلیة، وعلى الدولة  الطرف تمھید المجتمع لتقبُّل بل وتشجیع 

وینبغي " :األدوار الجدیدة والمعدلة للذكر واألنثى، وقد ورد في التقریر نفسھ
لمسؤولیات األبویة  القیام بعمل متضافر یستھدف إنشاء نظام للمشاركة في ا
ولبلوغ ھذه الغایة . من جانب المرأة والرجل في األسرة ومن جانب المجتمع

ینبغي إعطاء األولویة لتوفیر ھیاكل أساسیة  اجتماعیة تمكن المجتمع من 
في الوقت –المشاركة في تحمل ھذه المسؤولیات مع المرأة، وتحقیق تغییرات 

لى قبول وتشجیع أدوار للجنسین جدیدة، في المواقف االجتماعیة تؤدي إ - نفسھ
وینبغي إعادة النظر في الواجبات . أو معدلة  بحیث یمكن ممارسة ھذه األدوار

المنزلیة وفي مسؤولیات الوالدین بما في ذلك اتخاذ القرار فیما یتعلق بحجم 
األسرة والمباعدة بین فترات اإلنجاب، بغیة تقاسم المسؤولیات بین المرأة 

وینبغي تنقیح القوانین المدنیة، والسیما القوانین التي تتعلق ، "والرجل
باألسرة، من أجل القضاء على الممارسات التمییزیة حیثما وجدت وأینما 

اعتبرت المرأة قاصرة، وینبغي إعادة النظر في األھلیة لقانونیة للمرأة  
  . 52"لمتزوجة ؛ بغیة منحھا المساواة في الحقوق والواجبات
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ولم یقتصر األمر على تغییر المفاھیم، بل سعت األمم المتحدة لتجریم 
قوامة  الزوج، معتبرة  انھ نوع من أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة، 
حیث أدخلت المنظمات التابعة لألمم المتحدة، ومن بینھا منظمة  الیونسیف 

تقریر المنظمة  القوامة باعتبارھا بابا من أبواب العنف المنزلي، كما جاء في
حول عوامل ارتكاب العنف المنزلي، والتي جعلت من بینھا  2000 عام

أي أن تقوم المرأة بدور األمومة، والرجل (التصنیف الجندري االجتماعي 
  . 53 )بدور القوامة وریادة  ألسرة

نفس الحقوق والمسؤولیات " :من اتفاقیة  السیداو 16وجاء في المادة 
نفس الحقوق والمسؤولیات بصفتھما أبوین بغض . سخھأثناء عقد الزواج وف

نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلّق بالوالیة  ... النظر عن حالتھما الزوجیة
والقوامة والوصایة على األطفال وتبّنیھم، أو ما شابھ ذلك من األعراف، حین 
 توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني، وفي جمیع األحوال یكون لمصلحة 

  . 54"األطفال االعتبار األّول

جویلیة (وفي تقریر اللجنة لمعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة  
، انتقدت موقف السلطات البلغاریة من إحدى قضایا النزاع )م2012من عام 

معتبرة  أنھ من . بین زوج وزوجتھ، وكان من أسباب االنتقاد مفھوم القوامة
وتالحظ اللجنة أیضا أن السلطات بنت ": صور العنف، حیث یقول التقریر

إجراءاتھا على مفھوم نمطي مفاده أن الزوج ھو صاحب القوامة، وأن آراءه 
ینبغي أن تؤخذ على محمل الجد، وأغفلت حقیقة  أخرى مفادھا أن العنف 
العائلي یضرب المرأة بشكل غیر متناسب، ویزید كثیرا عّما یلحقھ بالرجل من 

  .55"ضرر

ركز المرأة  الدولیة أّن اختصاص الفتاة بمبدأ الوالیة وتعتبر لجنة م
في الزواج، یعد تمییًزا ضدھا یجب القضاء علیھ؛ لتحقیق المساواة المطلقة 

في اتفاقیة سیداو، والذي نص  16بین الذكر واألنثى، وذلك وفقًا لنص البند 
تمییز تتخذ الدول األطراف جمیعا التدابیر المناسبة للقضاء على ال: "على أن

ضد المرأة، في كافة ألمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسریة على أساس 
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، وھو ما یعني 56"نفس الحق في عقد الزواج. أ: تساوي الرجل والمرأة في
إلغاء عدد كبیر من الفوارق بین الذكر واألنثى عند الزواج، من أھمھا الوالیة 

لم تشترط الوالیة علیھ في  على االبنة في الزواج، لتتساوى مع الذكر الذي
  . الزواج

كما تعتبر االتفاقیات األممیة للمرأة  اختصاص الرجل في بعض 
ضد المرأة، ومن ثم تلح في المطالبة "عنفاً أسریا"المجتمعات بحق التطلیق

من اتفاقیة  ) ج/16(بتقلیص صالحیات الزوج في التطلیق، حیث تنّص المادة 
جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز  تتخذ الدول األطراف: "السیداو

ضد المرأة في كافة ألمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسریة، وبوجھ خاص 
نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء : تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة

  .57"الزواج وعند فسخھ

ین م لینّص صراحة على أّن القوان 2000ویأتي تقریر الیونیسیف عام 
المتعلقة بالطالق، والوصایة على األطفال، من عوامل ارتكاب العنف 

  . المنزلي

كما ترى االتفاقیات قضیة استئذان الزوج للخروج أو العمل أو السفر 
في البند ) سیداو(وغیرھا، تمییزاً یجب القضاء علیھ، حیث تنص اتفاقیة 

قوق نفسھا فیما تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة  لح: "على أن) 4/15(
یتعلق بالقانون المتصل بحركة ألشخاص، وحریة اختیار محل سكناھم 

أي أن یصبح من حق الزوجة اختیار محل السكن، فلیس بالضرورة . وإقامتھم
أن تلتزم بمسكن الزوجیة، كما یصبح من حقھا السفر والتنقل بدون الحاجة 

  .58 !"نقل بدون إذن ولیھاالستئذان الزوج، وبالمثل للفتاة، حریة  السكن والت

ولو نأخذ على سبیل المثال القانون الفرنسي، فإنّھ نّص في الماّدتین 
الزوج تجب علیھ صیانة زوجتھ، وأن یقّدم لھا كّل : "على أنّ ) 214و 2013(

في  - وأّن المرأة . ما ھو ضروري لحاجات الحیاة، في حدود مقدرتھ وحالتھ
ن تسكن معھ حیث یسكن، وتنتقل معھ ملزمة بطاعة زوجھا، وأ -مقابل ذلك

  .59"إلى أّي مكان یرى صالحیتھ إلقامتھا
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فالماّدتان تكاد تكونان ترجمة  لمعنى القوامة في اإلسالم، ولكن عّدل 
ھذا القانون، فلم یعد على المرأة التزام بطاعة الّرجل، وال یستقّل الّرجل 

ة مادیّا ومعنوّیا،  بسلطة رّب األسرة، بل یتحّمالن معا إدارة شؤون األسر
جویلیة 11، و1970جوان  4: بعد التعدیل بقوانین) 213(فصارت الماّدة 

  . على أّن المسؤولیة  مشتركة بین الرجل والمرأة معا على حّد السواء 1975

ورغم ھذا، فإّن القانون الفرنسي نزع صفة األھلیّة من الزوجة في 
من القانون ) 217(الماّدة  كثیر من الشؤون المدنیة،  كما تنّص على ذلك

حتى لو كان زواجھا قائما على  -المرأة  المتزّوجة : "المدني، إذ تقّرر أنّ 
ال یجوز لھا أن تھب، وال أن تنقل  -أساس الفصل بین ملكیّتھا وملكیّة  زوجھا 

ملكیتھا، وال أن ترھن، وال أن تملك بعوض، أو من غیر عوض، من دون 
  .60"و موافقتھ علیھ موافقة  كتابیة اشتراك زوجھا في العقد، أ

نالحظ مدى الفرق بین منظومة األسرة في الشریعة اإلسالمیة وبین 
ففي اإلسالم،  یجب على الرجل أن یقوم بواجب . ما تسنّھ القوانین الغربیة

القوامة اتجاه المرأة، فیرعاھا مادیّا ومعنویّا، ورغم ذلك ال یجوز لھ التدخل 
في حین، فإّن المواثیق . ؛ إذ لھا كامل حریة التصّرف فیھافي أموالھا وأمالكھا

الدولیة والقوانین الغربیة تحرمھا من حق قیام الزوج علیھا، وتدبیر شؤونھا، 
وفي المقابل تنقص من أھلیة تصّرفھا في شؤونھا المالیة،  . فھي تتحّمل ذلك

حقھا لدى وفي ھذا ظلم للمرأة وإجحاف ل. وكلّھا متوقفة على موافقة الرجل
  . الفكر الغربي، بینما العدل واإلنصاف في جنبھا في الشریعة اإلسالمیة

وفي ھذا المقام نقول بأّن األمم المتحدة في تعاملھا مع قضیة القوامة 
تلغي الخصوصیات وتتجاوز الثقافات المغایرة لھا؛ على اعتبار أّن ھذا النمط 

المدنیة، وغیره مكّرس العالمي الغربي الذي تطرحھ ھو مقیاس التقدم و
في حین، أّن النمط الغربي ھو انعكاس لحالة تاریخیة . لالنحطاط والتخلف

وثقافیة واجتماعیة، وأزمات حیاتیة عاشتھا المجتمعات الغربیة على مدار 
قرون من الزمن، بینما بقیة المجتمعات لم تمر بھذه الحالة نفسھا، لذلك فھي 

فلماذا یتم . التي توصلت لھا الثقافة لغربیة لیست ملزمة بتبني النتائج نفسھا
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فرض أسلوب الحیاة الغربي على مجتمعات أخرى لھا ھویتھا وقیمھا 
وتاریخھا الخاص، وھو ما یتناقض مع إعالن األمم المتحدة نفسھا عن حق 

  . الشعوب في ممارسة تقالیدھا وعاداتھا الثقافیة وإحیائھا

ضایا المساواة  والنسویة  ھي ویمكننا فھم كون التطرف الغربي في ق
رد فعل لقرون من االضطھاد عانت منھا المرأة  الغربیة ولثقافة كانت سائدة 
في أوربا حتى عھود قریبة تعتبر المرأة كائناً بال روح، أو أنھا روح 

، فكان من الطبیعي أن یولد ھذا التعنّت تطّرف مقابل یطالب 61شیطانیة
  . ورة من صور والیة  لرجل على المرأة بمساواة في كل شيء، ویلغي أي ص

إّن اعتبار القوامة تمییز ضد المرأة ھي نظرة  أحادیة وقاصرة، 
فالتمییز المتعلق بالمرأة في الشریعة  إلسالمیة یمكن أن نعتبره تمییزا إیجابیا 

ألّن بین طیاتھ الرحمة، والرأفة بالمرأة، ذلك المخلوق الذي أوصانا هللا تعالى،      
وال یمكن أن نفھم التمییز كما ترّوج لھ .  بھّن خیرا صانا رسولھ  الكریم وأو

المواثیق األممیة على أّن اإلسالم یظلم ویضطھد المرأة، ویحرمھا من حقوقھا 
فاإلسالم قد میّز ما بین المرأة في الرجل؛ انتفاء للظلم الذي سیقع .األساسیة

لم شدید على الرجل والمرأة؛  على الطرفین؛ ألن  المساواة فیغیر مكانھا ظ
لذلك ال بد من االعتراف بأّن ھناك أمورا تتمیز فیھا المرأة عن الرجل في 
الشریعة  اإلسالمیة، وھناك أمور یتمیز فیھا الرجل عن المرأة في اإلسالم، 

وال یمكن فھم مطالب . مراعاة لمقتضى حال المرأة، واختالفھا عن الرجل
رأة في ثقافة تعتبر المرأة ھي نصف المجتمع وتولد األمم المتحدة بتمكین الم

نصفھ اآلخر، أي أنھا أساس المجتمع بأسره وترفعھا في مكانة سامیة، 
وتجعلھا بمنزلة الجوھرة المصونة والمحاطة بالرعایة، كما ھو الحال في 

  . المجتمع اإلسالمي
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الھویّة  حریة  واألسرة المسلمة في الغرب وصراع الثنائیة ال :المبحث الّرابع
  )مبدأ القوامة(األّم 

أزمة الحریات الشخصیة في الغرب ومسألة الحفاظ على : المطلب األّول
  )القوامة  أنموذجا(لھویة  األّم ا

بعد ما تّم عرضھ من مفاھیم لمسألة  قوامة  الرجل على المرأة  في 
میة  أو األسرة  عموما،  وبین الزوجین خصوصا،  سواء في الشریعة  اإلسال

في القوانین والمواثیق الدولیة،  یتبیّن مدى صعوبة  التطبیق الفعلي لھذا المبدأ 
في أوساط األسرة  المسلمة  في بالد الغرب؛ كونھا تعیش بین مفھومین 

  . متناقضین تماما،  والبون بینھما كبیر جّدا

ففي الوقت الذي تقّر فیھ الشریعة اإلسالمیة بوجوب قوامة  الّرجل 
ى المرأة  واألسرة عموما؛ لما في ذلك من مصلحة دنیویة وأخرویة  للمرأة  عل

مغایرة   - في عمومھا  -والرجل معا، فإنّھ بالمقابل نجد أّن النظرة الغربیة 
تماما للمفھوم اإلسالمي، بحیث یرى الغرب أّن قوامة  الرجل في األسرة  ھو 

ا، بل ھو باب من أبواب إجحاف لحق المرأة  وكرامتھا وإنقاص من إنسانیتھ
  . العنف ضّد المرأة  الذي یجب القضاء علیھ ومحاربتھ

والغرب یرى في قوامة  الرجل على المرأة  إھدار لحریتھا و كبح 
  .62لتصّرفاتھا وأھلیتھا التي أقّرھا لھا القانون والمواثیق الدولیة

في  فبموجب قانون الحریّات، فإّن المرأة لھا كامل اإلرادة واالختیار
التصّرف في جمیع شؤونھا، بشرط عدم إلحاق الضرر باآلخرین، وال یتوقف 

فقد جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في . 63ھذا على موافقة الزوج
یة التنقُّل وفي اختیار محلِّ إقامتھ داخل حدود  :13المادة  لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّ
لد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ ب. الدولة

یة الفكر والوجدان ): 18(وجاء في المادة . بلده لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ
یتھ في تغییر دینھ أو معتقده وجاء في المادة ... والدِّین، ویشمل ھذا الحقُّ حرِّ

یة  اختیار عملھ :23 وجاء في المادة ... لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّ
لِّ فرد واجباٌت إزاء الجماعة، التي فیھا وحدھا یمكن أن تنمو على ك:29
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وال یُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقھ ... شخصیتھ النمو الحر الكامل
رھا القانوُن مستھدفًا منھا، حصًرا، ضماَن  یاتھ، إالَّ للقیود التي یقرِّ وحرِّ

یات اآلخرین واحترامھا، والوفاءَ  بالعادل من  االعتراف الواجب بحقوق وحرِّ
وال . مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي

یجوز في أِي حال أن تُماَرس ھذه الحقوُق على نحو یناقض مقاصَد األمم 
  .64... المتحدة ومبادئھا

بالوقوف عند ھذه العیّنة من مواد ھذا اإلعالن األممي، یتّضح وبجالء 
فقرات مع الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا؛ ذلك أّن عدم توافقھ في كثیر من ال

القول بحریة  التنقل واختیار محّل اإلقامة، والحریة في تغییر الدین، والحق 
في العمل، وعدم الخضوع إالّ للقیود التي یحّددھا القانون ومقاصد األمم 

 كّل ھذا یتعارض ومبدأ القوامة في األسرة؛ إذ المرأة في الشریعة ...المتحدة
اإلسالمیة ال یجوز لھا التنقل وال تغییر مكان اإلقامة إالّ بإذن الزوج أو الولي،  
كما أّن عملھا خارج البیت منوط بعدم اإلضرار باألسرة وبموافقة الزوج أو 

، ولھا أحكامھا في الشریعة 65وأّما تغییر الدین فھذا ما یعرف بالّردة. الولي
دده القانون ومقاصد األمم المتحدة، والقول بعدم معارضة ما یح. اإلسالمیة

فھذا راجع إلى مدى توافق ھذه القوانین والمقاصد مع أحكام الشریعة 
  . اإلسالمیة ومقاصدھا

إّن تنشئة أبناء األقلیة المسلمة في بالد الغرب، في وسط ھذه القوانین 
والمفاھیم الغربیة لحقوق اإلنسان وعلى رأسھا الحریة الشخصیة، ھو أمر بالغ 
الخطورة بالنسبة ألفراد األسرة  المسلمة في ھذه الدول؛ حیث یتكّون فكر أبناء 
المسلمین ذكورا وإناثا في مدارس ومعاھد ومؤسسات وأوساط خاضعة  للفكر 
الغربي، وكثیرا ما یتصادم وأحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصد الشارع 

- األسرة، حیث  الحكیم، ویأتي على رأس ھذا التعارض مسألة  القوامة  في
أّن مفھومھا ال یلتقي أبدا مع القوانین الغربیة، ففي الوقت  -وكما سبق بیانھ 

الذي تجعل الشریعة اإلسالمیة من المرأة أمانة في ید الّرجل وعلیھ تعھدھا 
بالحمایة والرعایة  تحقیقا لمصلحتھا في الدنیا واآلخرة، فإّن المواثیق الغربیة 



  .....رب القوامة  في األسرة  المسلمة  المعاصرة  في بالد الغ                                                  
  

 

 183                                                                              الدولي التاسع الملتقى

دة تجعل من القوامة بابا من أبواب العنف ضّد المرأة؛ وعلى رأسھا األمم المتح
  . مّما ینقص من إنسانیتھا وكرامتھا

وفي خضّم ھذا التناقض، ینشأ أفراد األسرة  المسلمة  في الغرب في 
صراع كبیر بین المفاھیم والواقع المعیش، وبین الحفاظ على الھویة  

سرة، حیث تجعل منھا تكلیف اإلسالمیة  التي تقّر بمبدأ قوامة  الرجل في األ
ومسؤولیة  كبرى، ولیس كما یعتقد الغرب ومن سار معھ بمفاھیم مغلوطة 

  . وامة تشریف للرجل وانتقاص للمرأةتعتبر الق

إذ المھّمة صعبة جّدا بالنسبة لألسرة المسلمة في البالد الغربیة، 
ة وتحتاج إلى جھود كبیرة على مستوى األفراد والمؤسسات من أجل صناع

إالّ  -في غالبھ  -جیل یتمّسك بھویّتھ اإلسالمیة ویعتّز بھا في وسط ال یؤمن 
  . بالقوانین والحریات الشخصیة

نماذج نسویة غربیة یقررن بوجوب قوامة الرجل على : المطلب الثاني
  المرأة

یوجد في الغرب كثیر من الفكر النسوي المؤیّد لمبدأ قوامة  الرجل 
إلسالمي، وذلك كنتیجة  لما آلت إلیھ وضعیة المرأة من على المرأة  بالمفھوم ا

ظلم وتعسف في حق أنوثتھا التي سلبھا إیاھا الرجل بموجب دعوى المساواة  
  :بین الجنسین، ونذكر في ھذا المقام

ملكة  بریطانیا وساماً ، حاملة  جائزة  األوسكار والتي منحتھا جیلنداجاكسن -أ
حصلت على جائزة األكادیمیة البریطّانیة، من أعلى أوسمة  الدولة، والتي 

إن الفطّرة جعلت الرجل ھو : "وجائزة مھرجان مونتریال العالمي، تقول
األقوى والمسیطّر بناًء على ما یتمتع بھ من أسباب القوة تجعلھ في المقام 
األول بما خصھ هللا بھ من قوة  في تحریك الحیاة، واستخراج خیراتھا، إنھ 

ند الرجل التي تؤھلھ تلقائیاً لمواجھة أعباء الحیاة  وإنمائھا، مقام الذاتیة ع
  .66"واطّراد ذلك في المجاالت الحیاتیة
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إّن المرأة مغفّلة؛ : "، حیث تقولجاثا كریستيالروائیة اإلنجلیزیة الشھیرة  -ب
ألّن مركزھا في المجتمع یزداد سوءاً یوماً بعد یوم ألننا بذلنا الجھد الكبیر 

 - حق العمل والمساواة مع الرجل، ومن المحزن أننا أثبتنا للحصول على 
أننا الجنس اللطیف الضعیف ثم نعود لنتساوى الیوم في  -نحن النساء 

  .67"الجھد والعرق اللّذین كانا من نصیب الرجل وحده

سبعة أسابیع قضیتھا في زیارة : "، حیث تقولكریستینلفرنسیة االمحامیة   -ج
ّمان وبغداد، وھا أنا أعود إلى باریس فماذا كّل من بیروت ودمشق وع

یعمل و... وجدت رجالً یذھب إلى عملھ في الصباح یتعب ویشقى وجدت؟
حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجتھ ومعھ خبز، ومع الخبز حب وعطف 

األنثى في تلك البالد ال عمل لھا إالّ تربیة الجیل، . ورعایة لھا ولصغارھا
في . تحّب، أو على األقل الّرجل الذي كان قدرھا والعنایة بالّرجل الذي

الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما ترید، فالرجل وّفر لھا خبزاً وراحة 
ورفاھیة، وفي بالدنا حیث ناضلت المرأة من أجل المساواة فماذا حققت 

انھضي لكسب خبزك : المرأة في غرب أوروبا سلعة فالرجل یقول لھا
ة، ومع الكّد والتعب لكسب الخبز تنسى المرأة  فأنت قد طلبت المساوا

  .68"أنوثتھا وینسى الرجل شریكتھ وتبقى الحیاة بال معنى

دعت المرأة  إلى وجوب االھتمام  فلیش شالفيالزعیمة النسائیة األمریكیة  -د
بالزوج واألوالد قبل االھتمام بالوظیفة، وبوجوب أن یكون الزوج ھو رب 

  .69األسرة وقائد دفتھا

ذه االعترافات لم تأت من فراغ، وإنّما جاءت كنتیجة للظلم الذي تتعّرض فھ
  :حیث تشیر اإلحصائیات إلى أنّ  لھ المرأة الغربیة مادّیا ومعنویّا

  . ضرب الزوجات في الیابان ھو السبب الثاني من أسباب الطّالق -

 البرازیلیة وحدھا عام )ساوباولو(امرأة قتلھن أزواجھن في مدینة  772 -
  . م1980

یتعرض مابین ثالثة إلى أربعة مالیین من األمریكیات لإلھانة المختلفة من  -
  . أزواجھن وعشاقھن سنویاً 
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أي أكثر من ثمانیة  - أشارت دراسة كندیة اجتماعیة إلى أّن ربع النساء ھناك -
  . یتعرضن لسوء المعاملة كّل عام - مالیین امرأة 

حدھا مائة ألف مكالمة سنویاً من نساء في بریطانیا تستقبل شرطة لندن و -
  . یضربھن أزواجھن على مدار السنین الخمس عشرة الماضیة

  . تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمریكا كل ثمان ثوان -

  . مائة ألف ألمانیة یضربھن أزواجھّن سنویاً، وملیونا فرنسیة -

باریس أثناء  من الدعوات الھاتفیة  التي تتلقاھا شرطة  النجدة في% 64 -
  .70...اللیل ھي نداءات استغاثة من نساء تُساء معاملتھن

  :الخــــاتمــــة 

  :في نھایة  ھذا البحث،  یمكن التوصل إلى النتائج اآلتیة    

قوامة الرجل في األسرة عموما وعلى المرأة خصوصا ثابتة في الشریعة  -
  . اإلسالمیة، وفي الدیانتین الیھودیة والمسیحیة

قوامة الزوجیة كمفھوم شرعي تعني رعایة الرجل للمرأة بما یحفظ ال -
  . مصلحتھا في الدنیا واآلخرة

  . القوامة واجبة على الرجل اتجاه المرأة، وھي تكلیف ال تشریف -

  . القوامة في المواثیق الدولیة ھي من صور العنف ضّد المرأة  -

وبین مؤیّد  -الغالبوھو  - تباین في الفكر النسوي في الغرب بین معارض -
  . لمبدأ قوامة  الرجل على المرأة  في األسرة

صراع األسرة  المسلمة  في الغرب بین حق الحریة  الشخصیة المكفول من  -
  . قبل القانون وبین الحفاظ على الھویة األّم ومنھا مبدأ القوامة  في األسرة
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  :التوصیات

  :في ختام ھذا البحث نوصي بما یأتي    

مل على إبراز المفھوم الصحیح لمبدأ القوامة، بحیث یتوّلى ذلك جھات الع -
  . مختّصة

تنمیة  ثقافة  الحوار مع الغرب؛ بغیة  توضیح مبادئ الشریعة  اإلسالمیة   -
  . للطرف اآلخر، والتي منھا مسألة  القوامة  في األسرة

الفكر  الدعوة  إلى عقد مؤتمرات، وإلى التألیف والترجمة، من أجل نشر -
اإلسالمي الصحیح، وما یحملھ من حلول عادلة  لمشكالت األسرة 

   .المعاصرة، سواء في بالد المسلمین أو في الغرب

   :الھوامش
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مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات 

  الواردة حولھا

               

  الدكتور شھر الدین قالة             

  1جامعة باتنة                      
  

  :مقدمة

الحمد 5 رب العالمین، والصالة والسالم على سید األنبیاء والمرسلین، 
  :وبعد

األسرة المسلمة في جانبھ التشریعي أحد جوانب الحیاة فإن نظام 
اإلنسانیة المؤسسة على تقدیر وحكمة؛ ذلك أن أساس التشریع الحكیم لألسرة 

 - قطبا األسرة- التي تعد النواة األساسیة للمجتمع قائم على مبدأ كون الزوجین 
اتَّقُواْ َربَُّكُم  یَا أَیُّھَا النَّاسُ : راجعین إلى أصل واحد، وناشئین من نفس واحدة

 الَِّذي َخلَقَُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیًرا
وإلى أن أبرز سمة تصبغ العالقة بین الزوجین ھو ما تضمنھ من  ،)1: النساء(

  .تحقق السكینة، ویحصل من المودة والرحمة

لمنظمة لألسرة في الفقھ اإلسالمي، یلحظ بوضوح والناظر في األحكام ا
  .كونھا تتجھ إلى ضمان المقاصد التي أنشئت األسرة لتحقیقھا

باد في صیانة األسرة  - في عمومھا -وإذا كان دور تلك األحكام 
والمحافظة على بقائھا، ودرء الصدع الذي یمكن أن یھدد وجودھا، فإن ثمة 

ر بأصابع التھمة إلیھا، وینظر إلیھا نظر أحكاما یثار التساؤل حولھا، ویشا
الریب في مدى كونھا داعمة لنظام األسرة ومثبتة ألسسھا ودعائمھا، ولعل من 

  .أبرز ھذا النوع من األحكام، ما تعلق بالقوامة
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ولعل الریب المتعلق بمدى واقعیة تلك األحكام ومدى ضمانھا لمصلحة 
  :األسرة یرجع إلى أحد أمرین

في فھم حقیقة القوامة على المستوى النظري، أدى إلى الخطأ : األول
سوء تطبیقھا في الواقع، ما أنتج توظیف القوامة توظیفا یعتمد على اتخاذھا 

  .ذریعة إلى االستعالء على المرأة وھضم حقوقھا

ورود شبھات بسبب قیام استشكال یعود إلى عدم ضبط  مفاھیم : الثاني
ض بین قیامھا وإثبات أحكام القوامة؛ ومن كلیة أخالقیة، أدى إلى بروز تعار

  ...مفھوم الحریة، والمساواة: مفاھیمتلك ال

القوامة  -وبناء علیھ تظھر أھمیة ھذا البحث الذي یجلي مفھوم القوامة 
ثم طرح ... وتحریر محل النزاع فیھا، وبیان أسبابھا، وضوابطھا -الزوجیة

  .الشبھات الواردة حولھا، واإلجابة علیھا

في ظل واقع التعامل مع موضوع القوامة، الذي یحیط  :لیة البحثإشكا
بھ تھدید سوء الفھم وانحراف التطبیق من جھة، وتھدید رفض المستشكل، أو 

  :إعراض المتحامل یحاول ھذا البحث أن یجیب على األسئلة التالیة

  ما حقیقة القوامة الزوجیة، وما دور كل من شریكي العالقة في تحقیقھا؟ .1
  باب القوامة الزوجیة، وما ضوابطھا؟ما أس .2
  ما المشكالت الواقعیة التي یمكن للقوامة أن تعالجھا؟ .3
ما موقع القوامة الزوجیة من األسس الناشئة والمحافظة على األسرة في  .4

ظل المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في النظام العالمي 
  المعاصر؟

وامة الزوجیة، وكیف یمكن اإلجابة ما ھي أھم الشبھات الواردة حول الق .5
  علیھا؟

  :یھدف البحث إلى تحقیق ما یلي :أھداف البحث 

المساھمة في تصحیح المفھوم الخاطئ للقوامة، مما أدى إلى سوء تطبیقھا  .1
 .من جھة، أو رفضھا من جھة أخرى
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مناقشة وضع القوامة الزوجیة في ظل متغیرات الواقع االجتماعیة  .2
 .یةواالقتصادیة والثقاف

 .بیان دور تفعیل القوامة الزوجیة في حمایة األسرة ومعالجة مھدداتھا .3
 .اإلجابة على الشبھات الواردة حول القوامة الزوجیة .4

  : لتحقیق أھداف البحث، صغتھ ضمن الخطة التالیة:  خطة البحث

  مقدمة

  مفھوم القوامة الزوجیة: المبحث األول

  تعریف القوامة الزوجیة: المطلب األول

  أسباب القوامة الزوجیة: طلب الثانيالم

  ضوابط القوامة الزوجیة: المطلب الثالث

  مقومات القوامة الزوجیة: المطلب الرابع

  شبھات حول القوامة الزوجیة والرد علیھا: المبحث الثاني

  شبھة االعتداء على حریة المرأة واإلجابة علیھا: المطلب األول

  واإلجابة علیھاشبھة إھدار المساواة : المطلب الثاني

  شبھة تغیر واقع المرأة الفكري واالقتصادي واإلجابة علیھا: المطلب الثالث

شبھة استعالء الرجل على المرأة وإذاللھا وانتفاء مبدأ : المطلب الرابع
  .الشورى واإلجابة علیھا

  . وتتضمن نتائج البحث: الخاتمة

  مفھوم القوامة الزوجیة: المبحث األول

ني، واستجابة لنداء الفطرة، ومسلك في الحیاة اقتضتھ القوامة أمر ربا
الفطرة اإلنسانیة، یُحّصل كلٌّ من الرجل والمرأة بتحقیقھ على أحسن وجھھ 
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مكسب السكینة والرحمة والمودة بینھما، ویكسبان األسرة بھا القوة 
  .واالستقرار

–رعایة ومسؤولیة وقیادة رشیدة تضمن للزوجین  - إذن -  فالقوامة
  .الصحة والسالمة -رة والمجتمعولألس

وسنحاول في ھذا المبحث كشف الغطاء عن مفھوم القوامة الذي یحقق ھذا 
  .المقصد ویزیل اللبس عن حقیقة ھذا المفھوم كي یؤتي أكلھ

  .تعریف القوامة: المطلب األول

  تعریف القوامة لغة: الفرع األول

یھ وراعى من قام على الشيء، یقوم قیاما، أي حافظ عل: القوامة
  .)1( مصالحھ

یقال قام باألمر، یقوم بھ، قیاما فھو قوام، یقام، واستقام األمر، وھذه 
أي عماده الذي یقوم : بالفتح والكسر، وتقلب الواو یاء جوازا مع كسرة(قوامة 

  .)2( )بھ وینتظم

  .القائم الحافظ لكل شيء وھو اسم من أسماء هللا الحسنى: والقیوم

ئس األمر، ومن یتولى أمر المحجور علیھ وقیم السید، وسا: والقیم
  .)3( القوم الذي یقوم بشأنھم ویسوس أمرھم

وذكر الزبیدي في تاج العروس أن القیام قد یجيء بمعنى المحافظة 
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : واإلصالح، ومنھ قولھ تعالى َجاُل قَوَّ  )34: النساء( الرِّ

؛ أي مالزما )75: آل عمران( َعلَْیِھ قَائًِماإِالَّ َما ُدْمَت : وقولھ تعالى
  .)4(حافظا

قیام الشخص بتسخیر أو اختیار، وقیام للشيء : والقیام على أضرب
  .)5(ھو المراعاة للشيء والحفظ لھ

القوام والقیم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وھو القائم : (قال البغوي
  .)6()بالمصالح، والتدبیر والتأدیب
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زن فعال للمبالغة من القیام على الشيء، واالستبداء والقوام على و
  . )7( بالنظر فیھ وحفظھ باالجتھاد

عبارة عن القیام بشؤون  –في اللغة –فالحاصل مما تقدم أن القوامة 
  .اآلخرین، وتسیس أمورھم وتكفل معاشھم والمحافظة على مصالحھم

  .تعریف القوامة اصطالحا: الفرع الثاني

مقدمة البحث أن مفھوم القوامة من أكثر المفاھیم التي لقد سبق القول في 
طالھا الجدل، وحام حولھا النقاش، وغشیھا الغموض، وإذا كان الھدف من ھذا 

ھو محاولة الوصول إلى الفھم األصوب لمفھوم القوامة، فإننا  - أساسا -البحث 
، كأصل لبناء مفھوم القوامة - في األساس- سنحاول ذكر اآلیة التي اعتمدت 

ونذكر أقوال المفسرین فیھا، ثم نورد اتجاھات المعرفین للقوامة بناء على فھم 
  .اآلیة، ثم نستقر على تعریف نراه راجحا لمعنى القوامة الزوجیة

  :تعریف القوامة عند المفسرین والفقھاء: أوال

أصل مشروعیة القوامة آیة سورة  :تعریف القوامة عند المفسرین - 1
ُ بَْعَضھُْم : بحانھالنساء، وھي قولھ س َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

  .)34: النساء( َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

أي ھو رئیسھا  أي الرجل قیم على المرأة؛" :قال ابن كثیر في تفسیرھا
  .)8("وكبیرھا، والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت

الرجال أھل قیام على : "-أیضا- وقال اإلمام الطبري في تفسیرھا 
  .) 9("نسائھم في تأدیبھن، واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن k وألنفسھن

أما اإلمام أبو بكر بن العربي المالكي فقد ذكر عن تفسیر اآلیة أن معنى 
: ل ابن عباس، قا"ھو أمین علیھا یتولى أمرھا ویصلحھا في حالھا: "قوامون

  .)10("وعلیھا لھ طاعة"

أشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة، وذلك : "وقال الشیخ الشنقیطي
ألن الذكورة شرف وكمال، واألنوثة نقص خلقي طبیعي، والخلق كأنھ مجمع 
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على ذلك ؛ألن األنثى یجعل لھا جمیع أروع الزینة والحلي، وذلك إنما ھو 
وال عبرة بنوادر النساء ألن النادر ال حكم .... لجبر النقص الخلقي الطبیعي

 .)11("علیھ

الرجال قوامون على النساء بالتأدیب : "وقال الشیخ الطوسي في التبیان
 .)12("الرجال على النساء في الرأي والعقل) بما فضل( والتدبیر

والحاصل من أقوال المفسرین ھو أن القوامة ھو قیام الرجال بمصالح 
، وأن سبب ذلك ھو تفضیل هللا سبحانھ )13(لرعایة واإلنفاقالنساء من الكفالة وا

الرجال على النساء بكمال العقل، وحسن التدبیر، ومزید القوة في األعمال 
والطاعات؛ ولذلك خصوا بالنبوة واإلمامة، ووجوب الجھاد والجمعة وزیادة 

  . )14(المیراث، وكون الطالق بأیدیھم

رجل بالمرأة وال امتھانھا، كما ال تعني استبداد ال -أبدا- فالقوامة ال تعني 
الحط من قیمة المرأة، وال كون الرجل خیرا منھا، بل ھو أفضل منھا في 

  .أھلتھ لرئاسة شؤون األسرة -كما أنھا أفضل منھ في جوانب أخرى -جوانب

أطلق الفقھاء لفظ القوامة على ثالثة : تعریف القوامة عند الفقھاء - 2
  : )15(معاني؛ ھي

القیام على شؤون القاصر، وھي والیة یعھد بھا القاضي : األولالمعنى 
  .إلى شخص رشید لیقوم بما یصلح أمر القاصر في شؤونھ المالیة

القیام على الوقف، وھي والیة یفوض بموجبھا صاحبھا : المعنى الثاني
  .بحفظ المال الموقوف، والعمل على بقائھ صالحا نامیا بحسب شروط الواقف

القیام على الزوجة، وھي والیة یفوض بموجبھا الزوج : ثالمعنى الثال
  .تدبیر شؤون زوجتھ، والقیام بما یصلحھا

والیة یفوض الزوج بموجبھا القیام  - إذن–فالقوامة الزوجیة عند الفقھاء 
على ما یصلح شأن الزوجة بالتدبیر والصیانة، فھي تكلیف للزوج، وتشریف 

  .أو إذاللھا أو إلغائھاللزوجة، وال عالقة لھا بقھر المرأة 
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  .مفھوم القوامة في الفكر المعاصر: ثانیا

ُ بَْعَضھُْم : یعد قولھ تعالى َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَاِنَتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْیِب بِمَ  ا َحفَِظ َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

 ُ  .)34: النساء( ...هللاَّ

، )16(فاآلیة دلت على أن الرجل قوام على المرأة، وال خالف في ذلك
وإنما الخالف في تحدید ماھیة القوامة، وكیف یقوم الرجل على زوجتھ، وھنا 

ثالثة اتجاھات عامة في الفكر الحدیث  - ضمن تحدید مفھوم القوامة–نلحظ 
  :ومنطلقاتھا المعرفیة

وھو اإلتجاه الذي یعتمد على النصوص ویوظف  :التقلیدي االتجاه - 1
النقول في تفسیرھا، وینطلق من اجتھادات األئمة في تحدید مفھوم القوامة؛ 

وظیفة شرعیة أقرتھا نصوص القرآن  -عند أصحاب ھذا االتجاه -التي تعتبر 
دون  الكریم والسنة النبویة الشریفة، وھي عبارة عن امتیاز خص بھ الرجل

المرأة، بموجبھ ینفق علیھا، ویشرف على شؤونھا، وھي مقابل ھذا االمتیاز، 
  .البد أن تكون طائعة مؤتمرة بأمر صاحب االمتیاز ومنتھیة بنھیھ بالمعروف

فالقوامة عند أصحاب ھذا االتجاه قوامة تشریف كما ھي تكلیف، یقول 
َجاُل قَوَّ : الشیخ ابن باز في تفسیر قولھ تعالى َل الرِّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  لھ  فالرجل" :)34: النساء( ...هللاَّ
قوامة على المرأة، ألن هللا فضلھ علیھا؛ فالرجال أفضل من النساء في الجملة، 

غیر ذلك، وقد تكون بعض مع قطع النظر عن األفراد، قد یكون بعض األفراد 
النساء أفضل من بعض الرجال لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، 

ما بذل لھا (ولھذا جعل هللا لھم القوامة على النساء، ثم أمر آخر وھو اإلنفاق 
فصار لھ القوامة علیھا باألمرین ) من المال من الجھاز، من المھر وتوابعھ

 . )17("من المال بتفضیل هللا لھ علیھا، وبما بذل

ویقول ابن عثیمین قریبا من قول ابن باز، وإلى ھذا االتجاه ذھب محمد 
  .)18(رشید رضا من قبل
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وینطلق أصحابھ من كون النصوص إطارات : االتجاه التجدیدي - 2
نظریة أنتجت آراء الفقھاء التي لھا قیمتھا في سیاقاتھا وظروفھا، وأن بعض 

يء توظیفھا، وأنھ ینبغي تصحیح كبیر فیھا، تلك الفھوم ربما انحرفت، أو أس
أن یكون للرجل : "ومن أبرزھا مفھوم القوامة، التي تعني عند محمد الغزالي

ما لم یخالف بھا شرعا، أو ینكر بھا معروفا،  - بعد المشورة –الكلمة األخیرة 
أو یجحد بھا حقا، أو یجنح بھا إلى سفھ أو إسراف، ومن حق الزوجة إذا 

ا أن تراجعھ وأال تأخذ برأیھ وأن تحتكم في اعتراضھا علیھ انحرف زوجھ
بالحق إلى أھلھا وأھلھ، أو إلى سلطة المجتمع الذي لھ وعلیھ أن یقیم حدود 

  .)19("هللا

 )21(ومحمد عمارة)  20(وإلى ھذا االتجاه ذھب یوسف القرضاوي
ھي تكلیف ال تشریف، فالرجل  - إذن-فالقوامة عند أصحاب ھذا االتجاه 

  . رأة متساویان في المقام ، مختلفان في المھاموالم

ھو اتجاه یسعى إلى تحسین وضع المرأة وتأھیلھا : الحداثي االتجاه - 3
لتكون كفؤا للرجل في الحقوق والواجبات بما یوافق القیم الدولیة ذات األصول 
الوضعیة التي تلغي الخصوصیات وتتجاوز الثقافات المحلیة، وأبرز ما یتمیز 

التوجھ ھو عیب االنتقائیة من النص، وإھمال أدوات االستنباط، وإقرار  بھ ھذا
  .)22(السلطة المطلقة للواقع على النص

وممن نحا ھذا المنحى محمد شحرور الذي استنكر أن تكون القوامة 
المذكورة في آیة النساء قوامة فطریة بالخلق، أي أن یكون جنس الرجال 

األفضلیة بالخلق، بل األفضلیة عنده متعلقة قوامین على جنس النساء بالفطرة و
على حسن اإلدارة والحكمة ودرجة الثقافة والوعي، وھي قیم تتفاوت بین 
عموم الناس، فمن الرجال من ھو أفضل فیھا من النساء، والعكس صحیح، 

: واعتمد فیما ذھب إلیھ على تفسیر الصالحات في الشق الثاني لآلیة
الَِحاُت قَانِتَا ُ فَالصَّ بأن المراد   ،)34: النساء( ٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

الصالحات للقوامة التي ھي المدار الذي تدور علیھ  -ھنا-بالصالحات 
  .)23(اآلیة
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انتبھ إلى مقتضى السیاق الذي وجھ رؤیتھ،  -ھنا-والمالحظ أن شحرور 
بالزوج والزوجة، وإنما  -طفق–ولكنھ أھملھ حین ذھب إلى أن القوامة ال تتعلق 

  .)24(ھي قوامة مطلقة، وكان حري بھ أن یلتفت إلى السیاق أیضا

  .أسباب القوامة الزوجیة: المطلب الثاني

لقد نص القرآن الكریم على ثبوت حق القوامة لكال الزوجین؛ بمعنى 
حق الزوج في القوامة على زوجتھ، وحق المرأة في قوامة الزوج علیھا، فھي 

) لفظ القوامة(حق وواجب في آن، ولعل اختیار ھذا اللفظ دون سواه  -إذن -
فیھ داللة على استبعاد معنى التسلط والتحكم واإلذالل من دائرة القوامة التي 

واجبا تترتب علیھ مسؤولیات، رشح الرجل دون  - مع كونھا حقا للزوج -تعد 
بَِما : قولھ تعالىالمرأة لالضطالع بھا أسباب أشارت إلیھا اآلیة الكریمة في 

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ فقد  ، )34: النساء( فَضَّ
أحدھما وھبي : عللت ھذه اآلیة سبب استحقاق الرجل لھذه المسؤولیة بأمرین

  :واآلخر كسبي سنحاول بیانھما فیما یلي

بَِما : ا السبب قولھ تعالىنص على ھذ :السبب الوھبي للقوامة - 1
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ  َل هللاَّ وبغض النظر عن كون معنى . )34: النساء( فَضَّ

اآلیة أن الرجال مفضلون في الجملة على النساء، أو أن معناھا؛ أن هللا فضل 
بعض الرجال على بعض النساء، وفضل بعض النساء على بعض الرجال، 

 .الخصائص التي ینفرد بھا كل منھما عن اآلخرفإن متعلق التفضیل ھو 
وإذا كان معنى الفضل ھو الزیادة، فإن من الخطأ اعتبار ھذه اآلیة دلیال 
على كون الرجال خیر من النساء، وھو القاعدة األساسیة في طرح اإلشكاالت 

 .المختلفة بخصوص القوامة
مرأة ولذلك فإنھ من األھمیة بمكان بحث أوجھ تفضیل الرجل عن ال

بما یقتضي القوامة الزوجیة، ولقد ذكر المفسرون جملة من تلك الخصائص 
التي یفضل الرجل بھا عن المرأة مما أھلھ ألن یكون قیما علیھا، عد ما ذكره 

بسبب تفضیلھ تعالى الرجال على النساء : "... البیضوي جامعا لھا حین قال
ل والطاعات، ولذلك وبكمال العقل وحسن التدبیر ومزید القوة في األعما
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خصوا بالنبوة والوالیة وإقامة الشعائر والشھادة في مجامع القضایا، ووجوب 

  .)25("الجھاد والجمعة ونحوھا
وإذا كان بعض الباحثین یرى أن الصفات التي تمیز أحد الجنسین عن 
اآلخر مما یرشح لمنصب القوامة یمكن أن تستأثر بھا النساء الیوم، وتفوق 

  .)26(فیصبحن أھال للقوامة علیھم فیھا الرجال،
إلیھ ھو أن الذي استحقت بھ القوامة  االنتباهفإن الذي ینبغي أن نلفت 

ھو مجموع الخصائص التي إذا استجمعھا أحد الجنسین عد ذا رجولة 
 ِاُموَن َعلَى النَِّساء َجاُل قَوَّ  .)34: النساء( ...الرِّ

رجولة بمعناھا الجبلي فالسبب األول الذي استحقت بھ القوامة ھو ال
  .)27(الذي نص علیھ القرآن الكریم

أما الرجولة المخنثة، فال تصلح ألنھ یكلف أصحابھا بتحمل أعباء  
القوامة، وتلك الصفات الفطریة الجبلیة ھي التي عدت درجة، وعبر عنھا في 

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ  :قولھ تعالى   .)228: البقرة( َولِلرِّ

ذكر لفظ الذكور أو اإلناث إلى الرجال والنساء في قولھ والعدول عن 
ا : تعالى َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض لِلرِّ َل هللاَّ َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

 َ َ ِمْن فَْضلِِھ إِنَّ هللاَّ ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا هللاَّ َكاَن بُِكلِّ اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ
، في ھذا العدول غرض یؤكد كون الرجولة لھا )32: النساء( َشْيٍء َعلِیًما

  .معان خاصة تختلف عن معاني الذكورة المجردة

َوَجاَء ِمْن فمن خصائص الرجولة في القرآن كمال العقل ورجاحتھ 
َسلِیَن اتَّبُِعوا َمْن َال یَْسأَلُُكْم أَْقَصى اْلَمِدینَِة َرُجٌل یَْسَعى قَاَل یَاقَْوِم اتَّبُِعوا اْلُمرْ 

-20: یس( أَْجًرا َوھُْم ُمْھتَُدوَن َوَما لَِي َال أَْعبُُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْیِھ تُْرَجُعونَ 
ومن خصائص الرجولة رباطة الجأش والقوة النفسیة الدافعة للخوف  .)22

ُ َعلَْیِھَما اْدُخلُوا َعلَْیِھُم اْلبَاَب فَإَِذا  قَاَل َرُجَالِن ِمَن الَِّذیَن یََخافُونَ والجبن  أَْنَعَم هللاَّ
لُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنینَ  ِ فَتََوكَّ   .)23: المائدة( َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َغالِبُوَن َوَعلَى هللاَّ

ولو رحنا إلى آي الذكر الحكیم نتتبع ما ورد فیھا من خصائص 
في التكلیف بالقوامة لوجدناھا ترجع إلى كمال  -برأینا - الرجولة التي تعد سببا 



  مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات الواردة حولھا                                   
  

 

 201                                                                              الدولي التاسع الملتقى

قوة ، الغیرة الشرعیة، لھیبة المعتدلةا :)28(العقل وقوة النفس الذین یوفران
 .الشخصیة

َوبَِما : وھذا السبب دل علیھ قول هللا سبحانھ :السبب الكسبي للقوامة
للقوامة، وھي من أھم ، فالنفقة سبب )34: النساء( أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

مظاھرھا وأبرزھا، كما أنھا الواجب الذي یقابل القوامة وینشأ عنھا؛ ألن 
ضمان متطلبات الزوجة وتلبیة حاجاتھا سبیل إلى صون كرامتھا وإلى حفظ 
شخصیتھا، وقد أكدت الدراسات أن انعدام التغطیة المالیة بسبب انعدام أو 

، ومن )29(فع ارتمائھا في حمأة الرذیلةإھمال النفقة على المرأة من أبرز دوا
ھنا وجب على الزوج أن ینفق على زوجتھ ولو كانت غنیة ذات أموال، فمالھا 
لنفسھا، وال یلزم بالنفقة ال على نفسھا وال على أسرتھا؛ ألن النفقة أثر من آثار 
الزوجیة الصحیحة تثبت للزوجة ولو اشترطت أال ینفق علیھا الزوج، ألن 

باطال، ولو كان الزوج فقیرا والمرأة غنیة فإن النفقة ال تسقط  - ھنا- الشرط یقع 
 .)30(على الزوج، وإنما ینفق بمقدار طاقتھ كي ال یخالف الحكم أحكام الفطرة

 .ضوابط القوامة الزوجیة: المطلب الثالث

لما منح الزوج حق القوامة على الزوجة لم یمنحھ على وجھ مطلق 
ط تسھم في فھم القوامة على وجھھا الحق، دون ضبط، بل قید ذلك بضواب

وتوجھ ممارسھا إلى تطبیقھا بما ال یخرجھا عن أھدافھا، ویبعدھا عن 
مقاصدھا؛ حیث إن عدم االلتزام بھذه الضوابط أدى إلى توجھ بعض الرجال 

  :نحو إذالل المرأة وإھانتھا، ویمكن إجمال ھذه الضوابط في

فال ینبغي للقوامة أن تمتد إلى  :تحقیق مبدأ المساواة والحریة - أوال
مبدأ حریة المرأة في اعتقادھا وال في فكرھا، وال في تصرفھا في مالھا، فال 

على تغییر دینھا، وال أن  - إن كانت كتابیة- ینبغي للرجل أن یكره زوجتھ 
مذھب معین من المذاھب الفقھیة، مادام ضمن اجتھادات  إتباعیجبرھا على 

لف الحق وأھلھ، كما ال ینبغي للقوامة أن تمتد إلى حریة أھل القبلة مما ال یخا
المرأة في أموالھا الخاصة فیحجر علیھا في تصرفھا فیھا بغیر وجھ حق، وال 
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 - وھي كثیرة–إلى الحقوق األساسیة التي ساوى اإلسالم فیھا بین الجنسین 
  .فتھدرھا

ال : "وإذا حصل شيء من ذلك فال طاعة للزوج في ذلك، لقولھ 
  .  )31("عة ألحد في معصیة هللا تبارك وتعالىطا

والخالصة أن ھذا الضابط یضمن أال تمتد القوامة إلى الحقوق 
األساسیة لإلنسان؛ حیث لو أھدرت تلك الحقوق فإنھ ال معنى للحدیث عن 

 - كما الرجل بعد تكلیفھ -القوامة التي شرعت لصون المرأة وحفظھا وتشریفھا 
  .بھا

ومن الواجبات التي یكلف الزوج بأدائھا : لواجباتھأداء الزوج  -ثانیا
  :لتستقر لھ القوامة وتثبت في حقھ

: ، قال تعالى)32(وھو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح :المھر - 1
 ًَوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَة )وقد نقل اإلجماع على وجوبھ  ،)4: النساء

والمھر حق المرأة أثبتھ الشارع لھا توثیقا لعقد  .)33(في النكاح ابن عبد البر
وتأكیدا على مكانة  -بل ھو أخطرھا - الزواج الذي یعد من أخطر العقود 

 .المرأة وشرفھا، ودلیل على صدق رغبة الرجل في االرتباط بھا
وھي حق للزوجة واجبة على الزوج، بحیث یلزمھ توفیر ما  :النفقة - 2

َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ : ء، لقولھ تعالىتحتاجھ من مسكن وملبس وغذا
اتقوا هللا في النساء : "وقولھ  ،)233: البقرة( َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

فإنكم أخذتموھن بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا، ولھن علیكم 
 .)34("رزقھن وكسوتھن بالمعروف

جوب نفقة الزوج على زوجتھ إال على و - أیضا-وقد حصل اإلجماع 
 .)35(الناشز

وال شك أن إنفاق الزوج على زوجتھ من أعظم أسباب استقرار األسرة، 
  .واستدامة الزواج، كما أنھ أبرز مظھر القوامة، قوامة الرجل، وشرف المرأة

: وھي حق المرأة على الزوج، تثبت بقولھ تعالى: المعاشرة بالمعروف - 3
 ِاْلَمْعُروفِ َوَعاِشُروھُنَّ ب )والمعاشرة لفظ عام یشمل جمیع )19: النساء ،
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جوانب الحیاة األسریة، والمعامالت الزوجیة، وبناء علیھ فإنھ یتعین على 
الزوج أن یحسن إلى زوجتھ، وأن یكرمھا، ویتأدب معھا، وأال یحملھا ما ال 

 .تطیق، وأال یتخذ من مبدأ القوامة مسلكا إلھانتھا أو إذاللھا

رعت القوامة لشيء من ذلك، بل لصیانة المرأة، والمحافظة فما ش
استوصوا بالنساء : "بھا فقال علیھا وجبر ضعفھا، وقد استوصى رسول هللا 

  .)37("خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي: "وقال )36("خیرا

  .العدل واإلنصاف في استخدام وظیفة القوامة: ثالثا

لف بھا الرجل فإنھ یتعین علیھ إذا كانت القوامة وظیفة رئاسیة ك
مراعاة حدود العدل واإلنصاف في ممارستھا، فلیس من شأن القوامة إلغاء 

اإلنساني، وال إلغاء وضعھا المدني،  شخصیة المرأة في البیت وال في المجتمع
وإنما ھي وظیفة داخل كیان األسرة إلدارة ھذه المؤسسة الخطیرة وصیانتھا 

في مؤسسة ما ال یلغي وجود شخصیة أخرى، وال وحمایتھا، ووجود القیم 
  .)38(حقوق الشركاء اآلخرین فیھا

  :مقتضى القوامة الزوجیة: المطلب الرابع

إن مقتضى القوامة ینبني على مفھومھا الذي ھو قیام الزوج بواجباتھ 
تجاه المرأة واألسرة من رعایة والحمایة، ویقابلھ من جھة الزوجة قیامھا 

والزوج باعتباره شریكا أساسیا في ھذه األسرة  -أیضا- ألسرة بواجباتھا تجاه ا
  .من جھة، وباعتباره قیما ومسؤوال علیھا من جھة أخرى

تقتضي قوامة  :مقتضى القوامة الزوجیة من جھة الزوج - أوال
الزوج بذل الجھد في رعایة األسرة والقیام على شؤون الزوجة واألوالد، 

توفیر ضرورات الحیاة، وكل ما یحتاجون وتربیتھم مادیا ومعنویا؛ وذلك ب
إلیھ، كما تقتضي تلك القوامة اإلشراف على توجیھھم وبذل النصح لھم، 

  .وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر، وتعاھدھم بالتعلیم والرعایة

وخالصة القول في مقتضى قوامة الزوج أن االضطالع بمھمة إدارة 
ة لیصل إلى بر األمان في العاجل الرجل ألسرتھ، وقیادتھ لھا قیادة رشید
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واآلجل، ولعل ھذا اإلشراف على حمایة األسرة من السوء ھو بعض ما أمر 
یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْھِلیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا : بھ الرجال بقولھ تعالى

  .)6: التحریم( النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

ة من جھة الزوج تنطلق من منطلق المحبة ومقتضى ھذه القوام
والعطف والرحمة التي تقتضیھا طبیعة الرجولة بمجموع صفاتھا التي أھل 
الرجل بسببھا للقوامة، فال یجنح في قوامتھ إلى التسلط، وال یمیل إلى القسوة، 

  .وال إلى تھمیش أھلھ وأسرتھ، بل یستأنس بآرائھم، ویشاورھم

یعد قیام الزوجة  :وجیة من جھة الزوجةمقتضى القوامة الز -ثانیا
  :بواجباتھا تجاه زوجھا من مقتضیات القوامة، ومن تلك الواجبات

أوجب الشارع الحكیم على الزوجة طاعة زوجھا في  :طاعتھ بالمعروف - 1
غیر معصیة هللا، وإذا كان من غیر المتصور أن تستقر أي مؤسسة ال 

أخطر مؤسسة في المجتمع یطاع فیھا رئیسھا، إذا تقرر أن األسرة 
باعتبارھا لبنتھ األولى، وتقرر أن قوامة الزوج في ھذه المؤسسة تعني 

دون بذل  -بل وجود -رئاستھ لھا، فإنھ ال یمكن أن یكتب لھا االستقرار
 .الطاعة لھ

لیس أن تؤمر الزوجة بطاعة زوجھا بل المستغرب  -إذن-فالمستغرب 
مر دعوة للزوجة إلى قبول الذل، وإغراء ھو الجنوح بالفھم إلى اعتبار ھذا األ

للزوج باستعبادھا، وإھانتھا، ولم یقل أحد بأن الدساتیر والقوانین الداعیة إلى 
 .طاعة المرؤوسین لرؤساھم تكریس لنظام االستعباد، وظلم العباد

من حقوق الزوج عدم خروج زوجتھ من بیتھ إال  :عدم الخروج إال بإذنھ - 2
شرعیة تدعوھا للخروج، وإذا كان المرجفون والذین بإذنھ، إال لضرورة 

والحق جنب - في قلوبھم مرض ینظرون إلى ھذا الواجب في جنب الزوجة 
على أنھ من مظاھر كبت المرأة، وتقیید حریتھا، فإن ھذا الحق ھو  -الزوج

 - قبل ذلك كلھ -وھو حق هللا  -األسرة-حق المجتمع، وحق المؤسسة األم 
أن صانھا في بیتھا من كل دنس، وكرمھا بأن جعلھا الذي شرف المرأة ب

والمرأة : "مسؤولة عن بیتھا من جھة رعایتھ وتنظیمھ، قال رسول هللا 
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، ولو أن المرأة بذلت )39("راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا
وقت تنفقھ  - أصال -  أنفس أوقاتھا لرعایة بیتھا واإلشراف علیھ، ما بقي لھا

  .یتھافي الخروج من ب
من حقوق الزوج رعایة زوجتھ  :القیام على شؤون الزوج وأوالدھما - 3

ألموره، وأمور أبنائھما، فتحفظ مالھ، وترعى كتم أسراره التي ال یأذن 
 .بنشرھا بین الناس، وتتعھد مأكلھ ومشربھ ومنامھ ومتطلباتھ

لیس من الغریب أن یعد دخول  :عدم إذنھا ألحد یكره زوجھا دخول بیتھ - 4
غریب عن البیت إلیھ أمرا حساسا یستدعي إذن القیادة العلیا في المؤسسة 

وقد علمنا أن مما یتحسس في شأنھ الناس الیوم دخول  -األسرة - الحساسة
األجانب إلى غیر بلدانھم، ما یستدعي إذنا بالدخول یشترط في إعطائھ 

 ...المسؤولون في ھرم السلطة

من األحكام یسھل تبریرھا والناس یستسیغون دون امتعاض كثیرا 
یصدرھا بعضھم في حق بعض، فإذا صدر األمر من رب العباد، أو من 

فأما حقكم على نسائكم فال یطئن فرشكم من : "المعصوم علیھ السالم یقول لھم
تعالت األصوات تستشكل،  )40("تكرھون، وال یؤذن في بیوتكم لمن تكرھون

  !وتوالت الصراخات تستنكر

  .شبھات حول القوامة الزوجیة والرد علیھا: المبحث الثاني

سنعرض في ھذا المبحث أھم الشبھات الواردة على القوامة الزوجیة 
ونحاول الرد علیھا، وسنعتمد في ذلك على ما تقرر لدینا في المبحث األول 
من حقائق تثبت مفھوم القوامة وتصححھ؛ إذ إن بعض تلك الشبھات إنما تثار 

على غیر حقیقتھا، أو لسوء تطبیق مضمونھا، وإذا إما بسبب عرض القوامة 
لملفق شبھة من ذریعة  -بعد ذلك -بانت الحقائق على وجھھا، فإنھ لم یبق 

یتذرع بھا، وال دافع یدفعھ إلى االستكبار والمكر وعدم استساغتھ لحقائق 
  .األمور، والحق مر
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  .شبھة االعتداء على حریة المرأة واإلجابة عنھا: المطلب األول

إن اعتبار قوامة الزوج على زوجتھ فرضا للوصایة علیھا، وسلبا 
  :لحریتھا وأھلیتھا وطعنا في ثقتھا في نفسھا یرجع إلى أحد أمرین

 .إما لسوء فھم حقیقة القوامة  - أ
 .وإما للتعسف في استعمال ھذا الحق، واالنحراف في تطبیقھ  - ب

قول بأن ال -في المبحث األول -أما بالنسبة لألمر األول، فقد سبق 
القوامة ال تعني بما دلت علیھ نصوص الشریعة استعالء الرجل على المرأة 
وال القصد إلى إذاللھا وتقیید حریتھا أو إھانتھا، بل ھي رئاسة وإدارة اقتضاھا 

  .نظام األسرة الذي یستلزم تقریر الرئاسة لواحد من الزوجین أو لھما معا

كون التجربة أثبتت أن وجود إذا استبعدنا االفتراض الثالث ابتداء، ل
مدیرین لمؤسسة واحدة أدعى إلى اختالل أمرھا، وفشو الفساد فیھا من ترك 
األمر فوضى بال رئیس وال مدیر، ولقد أثبتت الدراسات النفسیة أن األطفال 
الذین یتربون في ظل أبوین یتنازعان السیادة، أمیل إلى أن یصابوا بالعقد 

إذا بقي الفرضان األول والثاني فإن اإلسالم قد ، و)41(واالضطرابات النفسیة
  .اختار أن یجعل القوامة بید الرجل لسببین سبق ذكرھما في المبحث األول

 - فإذا عد الزوج بھذا المنطق الفلسفي في تشریع القوامة مستعبدا
بأنھم  -مطلقا-للزوجة، جاز لنا أن نحكم على كل رئیس أو مدیر  - بإطالق

  !ؤولون عن شؤونھم، خدمة ورعایةمستعبدون لمن ھم مس

ثم إن القوامة الزوجیة لھا حدود تقف عندھا؛ فھي ال تمتد إلى حریة 
الدین؛ وقد علم أن الزوج المسلم لیس لھ أن یكره زوجتھ على تغییر دینھا إن 

، وال أن یلزمھا على اتباع مذھب فقھي أو فكري أو رأي معین )42(كانت كتابیة
كما أن القوامة ال تمتد  ...ال یخالف الحق الواضح في مجاالت االجتھاد مما

  .إلى حریة المرأة في تصرفھا في أموالھا
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  .شبھة إھدار مبدأ المساواة واإلجابة عنھا: المطلب الثاني

على النظریة الغربیة التي بني علیھا  - في الحقیقة -تعتمد ھذه الشبھة 
وھي المساواة بینھما في المجتمع الغربي الحدیث تنظیم العالقة بین الجنسین، 

  .كل شيء؛ في الحقوق والواجبات، وفي االلتزامات والمسؤولیات

ولذلك طرحت إشكالیة تعارض القوامة الزوجیة في اإلسالم مع ما یقره 
  .اإلسالم نفسھ من المساواة بین الجنسین

والحقیقة أنھ ال تعارض؛ إذ إن مفھوم المساواة بین الجنسین في اإلسالم 
  .ما مطلقا كما  یطلقھ أھل الغرب ویریدونھلیس مفھو

فاإلسالم قد سوى بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ال في 
  .)43(الخصائص والقدرات

والتعارض المزعوم بین القوامة والمساواة بین الجنسین، ھو ممكن 
التصور، إذا كانت المساواة المنشودة بین الرجل والمرأة ھي صب الرجال 

في قوالب اجتماعیة واحدة، یتحرك بمقتضاھا الكل في نسق واحد، والنساء 
وتتكافؤ فیھم الجسوم واألحكام، وینطلق الكل إلى واجبات محددة واحدة، ثم 
ینقلب الكل في نعیم مكرر لحقوق ال تخضع ألي تنوع وال تمایز، ویظھر 

  .الجمیع وكأنھم أحجار مرصوفة في حجم واحد

ة ھي ھذه فإنھا ممتنعة في عالم اإلنسان، وإذا كانت المساواة المراد
فحتى الرجال فیما بینھم، والنساء فیما بینھن، إنما یتساوون من حیث إنسانیتھم 

 - الواحدة في مبدأ تحمل الواجبات ومبدأ ممارسة الحقوق، ثم إنھم یتفاوتون 
حسب اختالفھم في القدرات، والملكات واالختصاص  -في ذلك كلھ

  .)44(واإلمكانات

لذین یدعون إلى المساواة بین المرأة والرجل، ویّدعون التعارض بین فا
إنما یخلطون بین األھلیة الواحدة  -كوظیفة -ھذه المساواة والقوامة الزوجیة 

في كل من الرجل والمرأة، والعوارض المختلفة المتفاوتة في كل منھما، 
لتفاضل والتصنیف، ال دخل لھما في التمایز وا -بحد ذاتھا - فالذكورة واألنوثة 
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إنما العامل األساسي الذي یلعب الدور في ذلك ھو العوارض التي تعرض 
للمرأة أو تعرض للرجل فینتج عن ذلك حجب الصالحیة بعد وجودھا، إن 
المساواة المطلقة التي تھتف بھا عامة المدنیة الغربیة مستعصیة على التطبیق 

  . )45(ا یریدون لتفكك المجتمعفي المجتمعات اإلنسانیة كلھا، ولو تحققت كم

فالدعوة إلى المساواة بإطالق اصطدام مع نظام الكون كلھ، یقول 
إن ما : "اإلنسان ذلك المجھول: ألكسیس كاریل أحد مفكري الغرب في كتابھ

بین الرجل والمرأة من فروق، لیست ناشئة عن اختالف األعضاء الجنسیة، 
ي طریقة التربیة، وإنما تنشأ عن وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اختالف ف

سبب جد عمیق، ھو تأثیر العضویة بأكملھا بالمواد الكیماویة، ومفرزات الفرد 
التناسلیة، وإن ھذه الوقائع األساسیة ھو الذي جعل رواد الحركة النسائیة 

بأن كال من الجنسین الذكور واإلناث یمكن أن یتلقوا : یأخذون بالرأي القائل
ن یمارسوا أعماال متماثلة، والحقیقة أن المرأة مختلفة اختالفا ثقافة واحدة وأ

عمیقا عن الرجل، فكل ُحجیرة في جسمھا تحمل طابع جنسھا، وكذلك الحال 
سیما الجھاز العصبي، إن القوانین النسبة إلى أجھزتھا العضویة، والب

من كقوانین العالم الفلكي، وال سبیل إلى خرقھا، و) الفیزیولوجیة(العضویة 
المستحیل أن تستبدل بھا الرغبات اإلنسانیة، ونحن مصطرون بقبولھا كما ھي 
في النساء، ویجب أن یھیمن استعداداتھن في اتجاه طبیعتھن الخاصة، ودون 
أن یحاولن تقلید الذكور، فدورھن في تقدم المدنیة أعلى من دور الرجل، فال 

  .)46("ینبغي لھن أن یتخلین عنھ

بل حتى –تالف الدقیق في التكوین العضوي والنفسي فإذا تقرر ھذا االخ
بین الذكر واألنثى، فمن الطبیعي والبدیھي أن یكون ھناك اختالف في  -العقلي

اختصاص كل منھما في ھذه الحیاة یناسب تكوینھ وخصائصھ التي اتصلت 
بھ، وھذا ما قرره اإلسالم ورعاه حین وزع االختصاصات على الرجل 

وامة على البیت من شأن الرجل وكلفھ بمقتضیاتھ، یشرف والمرأة، فجعل الق
علیھ، ویرعى نفقتھ، ویضمن حمایتھ، وجعل للمرأة تدیر شؤون البیت، 

  .وترعى األطفال، وتوفر سكینة البیت وطمأنینتھ
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شطران متساویان  -على حد سواء - ھذا مــــــــع كون الرجل والمرأة 
ون، وتأسیس الحضارة، وخدمة للنوع اإلنساني، یـشتركان في تعمیر الك

 .)47(اإلنسانیة، كل في مجال اختصاصھ

شبھة تغییر واقع المرأة الفكري واالقتصادي واإلجابة : المطلب الثالث
  .علیھا

قوامة الرجل –یذھب أصحاب ھذه الشبھة إلى القول بأن سببا القوامة 
  :وھما -على المرأة

الت المعرفیة والقوة تمیز الرجل على المرأة بقدراتھ الذھنیة والمؤھ - 1
 .البدنیة

 .إنفاقھ على المرأة واألسرة - 2

یقول أصحاب ھذه الشبھة أن واقع المرأة باعتبار ھذین السببین قد 
فقد حصلت على قسط وافر من التعلیم، كما حّصل الرجل، ودرست  ،)48(تغیر

نفس المنھج الذي درسھ، ونالت الشھادة التي نالھا وحصلت على خبرة جیدة 
ر شؤون الحیاة، اكتسبتھا بمشاركتھا للرجل في أعمالھ الخاصة، في تدبی

وبمشاركتھا في الحیاة العامة في المجتمع، وشاركتھ في التزامات البیت 
واألسرة، فال میزة تمیزه علیھا، ال في المقدرة واإلعداد، وال في االلتزامات 

أن ینفرد  -ھذهوالحالة –المادیة للبیت، لذا فلیس من المستساغ، وال من العدل 
  .)49(بالسلطة ورئاسة األسرة من دونھا

ردا عن ھذا الطرح أن أثر التعلیم والتثقیف ال یبلغ  -ھنا -والذي یقال 
الخصائص الفطریة والجبلیة النابعة من طبیعة تكوین المرأة؛ فھي خصائص 

ال ید لإلنسان في تحویرھا، وال إمكان  -سواء أكانت عقلیة أو نفسیة–قاھرة 
حویلھا إال إذا أمكن تحویر تركیب الدماغ وبنیة الخالیا، أو تبدیل وظائف في ت

وھي الزوجیة  - األعضاء، ذلك ألن طبیعة وظیفتھا التي خلقت من أجلھا 
تتطلب تلك الخصائص، لن تنفك عنھا المرأة ما بقیت أنثى تحمل  -واألمومة

  .)50(وتلد وتربي
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ي اإلنفاق فإن أصل وظیفة أما مشاركة المرأة في الحیاة االقتصادیة وف
المرأة اإلشراف على بیتھا، ولذا كفل لھا اإلسالم النفقة والرعایة لیفرغھا 
لوظیفة ال یقوى غیرھا للقیام بھا، وسعیھا للكسب ثم اإلنفاق، انشغال بذلك عن 

  .وظیفتھا وتضییع لرسالتھا وانحراف عن دورھا ومسارھا

شاركت في اإلنفاق على ولو أن المرأة شاركت في بناء االقتصاد و
األسرة، فإن ھذه المشاركة غیر كافیة وحدھا لتتأھل المرأة للقوامة؛ ألن ما 
یعتریھا من موانع فطریة، تعطل قیامھا عقلیا ونفسیا وجسمیا بما تتطلبھ 

  .   القوامة من أعمال

شبھة استعالء الرجل على المرأة وإذاللھا، وافتقاد مبدأ : المطلب الرابع
  .اإلجابة علیھاالشورى و

إن الرد الذي یمكن أن یقدم على مضمون ھذه الشبھة ھو أن اعتبار 
القوامة استعالء من الرجل على المرأة ال قیمة لھ إذا تتبعنا مجمل األحكام التي 
وردت بخصوص العالقة بین الرجل والمرأة، حیث إن القرآن الكریم قد أشار 

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق : ودة والسكینةإلى أن أساس العالقة بین الزوجین ھي الم
، )21: الروم( لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

  .)51("النساء شقائق الرجال: "واعتبر اإلسالم النساء شقائق الرجال، فقال 

: نساء بالحسنى، فقال تعالىكما أمر الرجال بأن یعاشروا ال
 َِوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروف )وقال )19: النساء ،" : خیركم خیركم ألھلھ وأنا

  .)52("خیركم ألھلي

فإذا ثبت أن العالقة التي یأمر بھا اإلسالم بین الزوجین ھي عالقة 
لیف التكامل والتوادد واالحترام، فإن القوامة بعد ذلك ال تفسر إال على أنھا تك

باإلشراف على مؤسسة األسرة، وإدارة شؤونھا قائمة على أساس االحترام 
  .  والتشاور والتعاون للمضي قدما باألسرة إلى الرقي والسعادة

وقد استوفینا موضوع المفھوم الذي خلصنا من خالل بیانھ إلى أنھ ال 
  .عالقة للقوامة باالستعباد وال باإلذالل حقھ في المبحث األول
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  :البحثنتائج 

  :بعد االنتھاء من إنجاز ھذا البحث خلص الباحث إلى النتائج التالیة

القوامة تكلیف مناط بالرجل، اختص بھ دون المرأة، وھي تشریف للمرأة  .1
  .تصان بمقتضاھا وتحفظ بھا كرامتھا

القوامة تمییز وظیفي اختص بھ الرجل بسب خصائص تكوینیة، وتعلق  .2
  .مسؤولیة النفقة بھ

اسة ألخطر مؤسسة في المجتمع وكل الرجل بھا، مقابل دور القوامة رئ .3
المرأة األساسي في اإلشراف على شؤون البیت، وتوفیر عنصر السكینة 

  .فیھ
للقوامة مقتضى متعلق بالزوج، وھو النفقة والحمایة والتربیة واإلشراف،  .4

وآخر متعلق بالزوجة وھو الطاعة والنصح والمحافظة على شرف األسرة 
  .على شؤون الزوج واألوالدوالقیام 

ثبت من خالل تحقیق القول في مفھوم القوامة بطالن ما یرد علیھا من  .5
شبھات؛ فالقوامة ال تعني استبعاد المرأة، وال الحد من حریتھا، وكل ما 
یوجھ إلى القوامة من شبھة من ھذا الشكل فھو راجع إما إلى سوء فھمھا 

  .على حقیقتھا، أو التعسف في استخدامھا
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  قوامة الرجل وتجلیاتھا على األسرة المعاصرة والمجتمع

  في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة 

                              

  الباحثة لیلى سیة – فاطمة الزھراء وغالنت الدكتورة                             

  1باتنة جامعة     
  

  :مقدمة

بنة األساس التي تضمن في المجتمع، والل األسرة ھي أھم مؤسسة
تماسكھ وتقوي لحمتھ، ومن أجل ذلك أوالھا اإلسالم عنایة كبیرة دلت علیھا 
عدید النصوص الشرعیة التي جاءت لتضبط العالقات بین أفراد األسرة 

وتحمیھا من كل ما من شأنھ المساس باستقرارھا وتماسكھا   وتنظم شؤونھا
  .غیرت األحوال والظروفوفق نظام دقیق ال یتبدل وال یتغیر مھما ت

إن تعالیم الشریعة التي قامت على مبدأ العدل بین الرجل والمرأة في 
ن : جمیع التكالیف والحقوق مصداقا لقولھ تعالى یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ

َ َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكرَ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ َمُكْم ِعنَد هللاَّ
ال نجد في أحكامھا مفاضلة بین الجنسین إال  ]،13 :الحجرات[ َعلِیٌم َخبِیرٌ 

بالتقوى والعمل الصالح، آخذة بعین االعتبار االختالف الخلقي والفطري 
اُموَن َعلَى النَِّساِء بِمَ : بینھما وفق قاعدة قرآنیة  َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم الرِّ َل هللاَّ ا فَضَّ

، ألجل ذلك ُضبطت األدوار ]4 :النساء[ َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 
والوظائف والعالقات بین الرجل والمرأة على أساس التكامل الُمفضي لتحقیق 

  . المصلحة العامة ال التناحر والتدابر المسببان للظلم والتفكك

دفت األسرة المسلمة من قبل أعداء الدین باسم الحریة تارة ولقد استھ
وباسم العولمة تارة أخرى، بغیة طمس ھویتھا اإلسالمیة وتجریدھا من قیمھا 
الدینیة، وال یتأتى لھم ذلك إال بإخراج المرأة عن دورھا الرسالي، من أجل 
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ذلك عمد ھؤالء إلى إثارة بعض القضایا األسریة وإحاطتھا بالشبھات 
  . للوصول إلى ھدفھم المنشود

ومن بین ھذه القضایا المثارة موضوع قوامة الرجل على المرأة، 
خاصة في ظل خروج ھذه األخیرة إلى معترك الحیاة العامة ومزاحمتھا 

والمطالبة  -أو جزء منھا-للرجل في وظیفتھ وتخلیھا عن وظیفتھا األساس 
  .بحقھا في القوامة

ى حملة من التشویھ والمغالطات خاصة لقد تعرض مفھوم القوامة إل
في ظل المتغیرات الراھنة، األمر الذي حثنا على إعادة طرحھ في ضوء 

   :مقاصد الشریعة اإلسالمیة وذلك وفق التساؤالت التالیة

ما مدلول مصطلح القوامة؟ وما ھي حقیقتھ؟ وكیف نفرق بینھ وبین  -
  المصطلحات المتقاربة؟

د التنزیل؟ وكیف مارسھ الرسول صلى هللا كیف فُھم ھذا المصطلح في عھ -
 علیھ وسلم والصحابة من بعد؟

 وما ھي أھم الشبھات التي تعرض لھا ھذا المصطلحات وكیف یرد علیھا؟  -

ھي مقومات القوامة ولوازمھا تجلیاتھا على األسرة وأبعادھا  وما -
    االجتماعیة في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا العامة؟

إلى تساؤالت أخرى تسعى ھذه الورقة البحثیة لمعالجتھا وفق الخطة إضافة 
  :التالیة

  .المقدمة -
  .مدخل مفاھیمي لمصطلح القوامة: المبحث األول -
  .القوامة من عصر التنزیل إلى العصر الحدیث: المبحث الثاني -
  .مقومات القوامة ومقاصدھا: المبحث الثالث -
  .الخاتمة -

الستقرائي التحلیلي، وذلك باستقراء وتحلیل واتبعنا في ھذا البحث المنھج ا
  .ما ورد في المراجع العلمیة األصیلة التي تناولت موضوع البحث
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  مدخل مفاھیمي لمصطلح القوامة: المبحث األول

  مدلول مصطلح القوامة: المطلب األول

  المدلول اللغوي لمصطلح القوامة: الفرع األول

 من وأصلھا قیوم وقامة وقیاماً  وقومة قوماً  یقوم الفعل قام القوامة من
یقال قام الرجُل الَمْرأةَ وقام  أصالن صحیحان، والمیم والواو قوم، فالقاف

  .1مانَھا، وقام بَشأْنھا: علیھا

امُ ( اٌم وقیّام : الَِّذي یَقُوُم َعلَى َشأِْن َشْيٍء َویَلِیِھ َویُْصلُِحھُ، یُقَالُ : َواْلقَوَّ قَوَّ
ِألَنَّ َشأَْن الَِّذي یَْھتَمُّ بِاْألَْمِر ... تقّة من اْلقیام اْلمَجاِزيوقیّوم وقیّم، وكلّھا مش

  .2)َویَْعتَنِي بِِھ أَْن یَقَِف لِیُِدیَر أَْمَرهُ 

یُِّد وسائُس األَمر: والقَیِّمُ  ُمھم ویَُسوس أَمرھم، : وَقیُِّم القَْوم. السَّ الَِّذي یُقَوِّ
َوقَاَم الرجُل . َوقَاَم بأَمر َكَذا. مرھا َوَما تَْحتَاُج إِلَْیھِ یَقُوم بأَ  َزْوُجھَا: وقَیُِّم المرأَةِ 
القِیام الَِّذي ھَُو الُمثُوُل . مائٌن لَھَا: َوإِنَّھُ لَقَّوام َعلَْیھَا. مانَھا: َعلَى المرأَة

َجاُل مُ  ب َوِضدُّ القُعود، إِنََّما ھَُو ِمْن قَْولِِھْم قُْمُت بأَمرك، أي الرِّ تكفِّلون والتَّنَصُّ
ھََذا قِواُم األَمر وِمالُكھ الَِّذي یَقوم بِھِ : بأُمور النساء َمْعنِیُّون بشؤونھن، َویُقَالُ 

3.  

  .4اْلقیام على اْألَمر أَو الَمال أَو وَالیَة اْألَمر) القوامة(

: َوقَیُِّم القَْوم .5قیام على أمر أو مال، أو والیة األْمر): مفرد: (قِواَمة
ُمھُمْ  من یسوس أمرھم   .6ویُقَوِّ

فالٌن قِواُم أھل بیتھ وقِیاُم : یقال. نظامھ وِعماده: وقوام األمر بالكسر
  .7مالكھ الذي یقوم بھ: وقِواُم األمر أیضا:أھل بیتھ، وھو الذى یقیم شأنھم

جُل الَمْرأَةَ (قَاَم : ومن الَمَجازِ  َمانَھَا وقَاَم بَِشأْنِھَا : ، وقَاَم َعلَْیھَا)الرَّ
اٌم َعلَْیھا مائٌِن لَھَاُمتَكَ    .8فِّالً بِأَْمِرھَا، فَھَُو قَوَّ

  .9فُالٌن قَِواُم أَْھِل بَْیتِھ وقِیَاُمھم، َوھَُو الَِّذي یُقِیُم َشأْنَھُم: یُقَال

مدبر، مدیر، ناظر، سائس، رئیس، : قائم والجمع قوام وقوامة
  .10حارس



  الباحثة لیلى سیة –فاطمة الزھراء وغالنت / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           218

 المدلول القرآني لمصطلح القوامة: الفرع الثاني

 بصیغ متعددة في القرآن الكریم كصیغة المضارع،) قوم(لفظ ورد 
 وكذلك الجمع، والمصدر، وبصیغة والمؤنث، والمذكر واألمر والماضي،

: في قولھ تعالى: في ثالثة مواضع) قّوام(المثنى، وورد بصیغة  بصیغة
 َبَْعَضھُْم ع ُ َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ لَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن الرِّ

تِي تََخافُوَن  ُ َوالالَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ أَْمَوالِِھْم فَالصَّ
نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال 

َ َكاَن َعلِیًّا َكِبیًراتَْبُغوا َعلَ   :، وفي قولھ تعالى]34: النساء[ ْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ
 َِولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْین ِ َّgِ اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشھََداَء  یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا : ولھ تعالى، وأیضا في ق]135: النساء[ َواْألَْقَربِینَ 
ِ ُشھََداَء بِاْلقِْسطِ  َّgِ اِمیَن  ].8:المائدة[ قَوَّ

القوامة مصطلح شرعي ذكر في القرآن الكریم واعتنى بھ علماء ف
التفسیر بالشرح والبیان، وإن اختلفوا بعد ذلك في المعنى والمدلول، إال أني 

  :تفسیراتسأحاول عرض أھم ھذه ال

الرجال أھل : (ففي تفسیر الطبري :فسرت القوامة بالتأدیب والتوجیھ
 g قیام على نسائھم، في تأدیبھن واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن

من َسْوقھم إلیھّن مھورھن، : وألنفسھم بما فّضل هللا بھ الرجال على أزواجھم
وذلك تفضیل هللا تبارك . وإنفاقھم علیھّن أموالھم، وكفایتھم إیاھن ُمَؤنھنّ 

وتعالى إیاھم علیھّن، ولذلك صاُروا قّواًما علیھن، نافذي األمر علیھن فیما 
: مستشھدا بعدة أقوال منھا قول ابن عباس ،11)جعل هللا إلیھم من أمورھن

أمَراء، علیھا أن تطیعھ فیما أمَرھا هللا : ، یعني"الرجال قّوامون على النساء"
لھ . أن تكون محسنةً إلى أھلھ، حافظةً لمالھ: بھ من طاعتھ، وطاعتھ وفضَّ

  .12"علیھا بنفقتھ وسعیھ

قَِیاَمھُْم َعلَْیِھنَّ بِالتَّأِْدیِب َوالتَّْدِبیِر َواْلِحْفِظ : (وكذا في تفسیر الجصاص
أِْي  ُجَل َعلَى اْلَمْرأَِة فِي اْلَعْقِل َوالرَّ ُ بِِھ الرَّ َل هللاَّ یَانَِة لَِما فَضَّ ُ َوالصِّ َوبَِما أَْلَزَمھُ هللاَّ

ْنفَاِق َعلَْیھَا اْلقَِواُم اْسٌم لَِمْن : (، ونحو ذلك في تفسیر الرازي13)تََعالَى ِمْن اْإلِ
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ھََذا َقیُِّم اْلَمْرأَِة َوقَِواُمھَا لِلَِّذي یَقُوُم بِأَْمِرھَا : یَُكوُن ُمبَالًِغا فِي اْلقِیَاِم بِاْألَْمِر، یُقَالُ 
، فََكأَنَّھُ تََعالَى ...ِحْفِظھَاَویَْھتَمُّ بِ  أَْي ُمَسلَّطُوَن َعلَى أََدبِِھنَّ َواْألَْخِذ فَْوَق أَْیِدیِھنَّ

  .14)َجَعلَھُ أَِمیًرا َعلَْیھَا َونَافَِذ اْلُحْكِم فِي َحقِّھَا

فالقوامة عندھم تأتي بمعنى التأدیب والتدبیر والتسلط على النساء الذي 
  .غایتھ الحفظ والصیانة

أي والیة األمر والنھي كقیام الوالة على  :فسرت القوامة بالوالیةو
اُموَن َعلَى النِّساِء یقومون : "حیث جاء في تفسیر الزمخشري:الرعیة  قَوَّ

. وسموا قّوما لذلك. علیھن آمرین ناھین، كما یقوم الوالة على الرعایا
كانوا مسیطرین للرجال والنساء جمیعاً، یعنى إنما " بَْعَضھُمْ "والضمیر في 

وفیھ . علیھن بسبب تفضیل هللاَّ بعضھم وھم الرجال، على بعض وھم النساء
  .15"دلیل على أّن الوالیة إنما تستحق بالفضل، ال بالتغلب واالستطالة والقھر

ومن ذلك ما ورد في تفسیر القرطبي  :كما فسرت بالحمایة والرعایة
اُموَن َعلَى ا: لقولھ تعالى جاُل قَوَّ اْبتَِداٌء َوَخبٌَر، أَْي یَقُوُموَن بِالنَّفَقَِة " لنِّساءِ الرِّ

َجاِل َعلَى النَِّساِء "، وكذا تفسیر ابن عاشور 16"َعلَْیِھنَّ َوالذَّبِّ َعْنھُنَّ  َوقِیَاُم الرِّ
ْنتَاجِ اْلَمالِيِّ  فَاعِ، َوقِیَاُم اِالْكتَِساِب َواْإلِ   .17"ھَُو قِیَاُم اْلِحْفِظ َوالدِّ

الرجل قیم "قال ابن كثیر في تفسیره  :ت القوامة بالریاسةكما فسر
على المرأة، أي ھو رئیسھا، وكبیرھا، والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا 

، غیر أن محمد رشید رضا صرف عنھا ما قد یشوبھا من تسلط 18"اعوجت
 َذِلَك أَنَّ ھَِذِه الدََّرَجةَ ِھيَ : "وتعسف یوصل للظلم والقھر في كثیرا من األحیان

یَاَسِة َواْلقِیَاِم َعلَى اْلَمَصالِحِ  ْوِجیَّةُ َحیَاةٌ اْجتَِماِعیَّةٌ َوَال بُدَّ ... َدَرَجةُ الرِّ فَاْلَحیَاةُ الزَّ
ِألَنَّ اْلُمْجتَِمِعیَن َال بُدَّ أَْن تَْختَلَِف آَراُؤھُْم َوَرَغبَاتُھُْم فِي ; لُِكلِّ اْجتَِماعٍ ِمْن َرِئیسٍ 

َوَال تَقُوُم َمْصلََحتُھُْم إِالَّ إَِذا َكاَن لَھُْم َرئِیٌس یُْرَجُع إِلَى َرأْیِِھ فِي  بَْعِض اْألُُموِر،
اْلِخَالِف، لِئَالَّ یَْعَمَل ُكلٌّ َعلَى ِضدِّ اْآلَخِر فَتَْنَفِصَم ُعْرَوةُ اْلَوْحَدِة اْلَجاِمَعِة، َویَْختَلَّ 

یَاَسِة  ُجُل أََحقُّ بِالرِّ تِِھ النِّظَاُم، َوالرَّ ِألَنَّھُ أَْعلَُم بِاْلَمْصلََحِة، َوأَقَْدُر َعلَى التَّْنفِیِذ ِبقُوَّ
َوَمالِِھ، َوِمْن ثَمَّ َكاَن ھَُو اْلُمطَالَُب َشْرًعا بِِحَمایَِة اْلَمْرأَِة فَإِْن نََشَزْت َعْن طَاَعتِھِ 

ْرِب َغْیِر  حِ َكاَن لَھُ تَأِْدیبُھَا ِباْلَوْعِظ َواْلھَْجِر َوالضَّ فال  ،19"تَأِْدیبًا - إِْن تََعیَّنَ - اْلُمبَرِّ
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یأتي التأدیب إال إذا صدر عن المرأة ما یستوجب ذلك وإال ُعد ظلما وجورا، 
وھو ما ال یجوز بأي حال من األحوال، بل ویتنافي مع مقاصد التشریع بصفة 

  .عامة ومع مقاصد القوامة بصفة خاصة

مة التي جاءت في التفسیرات إذ أكتفي بھذه المعاني ومدلوالت القوا
السابقة للعلماء بغض النظر عن ترتبیھا الزماني إال أنني رتبتھا ونظمتھا 
بحسب تقارب المعنى، فما یالحظ في ھذه المعاني أن الذین فسروا القوامة 
بأنھا تأدیب وتسلط ووالیة وأمر ونھي، فسروھا بما تستوجبھ قوامة الرجال 

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي َواعلى النساء حال النشوز  لالَّ
، فحالة النشوز فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال . اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ 

 - وهللا اعلم –حالة طارئة مؤقتة وتختلف من امرأة ألخرى، فالشرح المناسب 
ب ورعایة في مجملھا، تتضمن التأدیب والتوجیھ بالعدل قوامة حمایة وذ: أنھا

  . عند النشوز مع االبتعاد عن الظلم والتسلط والعنت والجور

  المدلول االصطالحي للقوامة: الفرع الثالث

لم یُعرف الفقھاء مصطلح القوامة، إنما تعرضوا لآلثار الفقھیة 
ونشوزھا واإلرث  المترتبة علیھا كالنفقة والمھر وزواج المرأة بال ولي

یَْخُرُج اِالْستِْعَمال اْلِفْقِھيُّ لِْلَكلَِمِة َعْن َمْعنَاھَا "والوالیات العامة والطالق، فالَ 
، َواْلفُقَھَاُء یَْستَْعِملُوَن لَْفظَ  : بَِمْعنَى اْلُمَتَولِّي َوالنَّاِظِر، فَیَقُولُونَ " اْلقَیِّمِ "اللَُّغِويِّ

ِغی ِفیِھ، َواْلقَیُِّم َعلَى َمال اْلَوْقفِ اْلقَیُِّم َعلَى الصَّ َویُِریُدوَن بِِھ . ِر َواْلَمْجنُوِن َوالسَّ
  .20"األِمیَن الَِّذیَن یَتََولَّى أَْمَرهُ َوَیقُوُم بَِمَصالِِحھِ 

 تكاد الومن خالل عرض التفسیرات السابقة لھذا المصطلح التي 
یام الزوج على زوجتھ ق: "یمكن أن نعرفھا بأنھااللغوي،  التعریف عن تخرج

  ".بالرعایة والحمایة والتدبیر دون تسلط وال استبداد

یتبین أن جمیع مدلوالت القوامة متماسكة یكمل بعضھا بعضا، فھي 
والكفالة واإلصالح، وھي  والصیانة والتدبیر حول معاني الحفظ تدور

مسؤولیة للزوج نحو زوجتھ، حیث كلفھ الشرع برعایتھا واإلنفاق علیھا 
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القیام بكل شؤونھا وحمایتھا والذب عنھا وتوفیر كل أسباب العیش من مسكن و
 .ومطعم وملبس

  تقاطع مصطلح القوامة مع المصطلحات المتقاربة: المطلب الثاني

یظھر من خالل تعریف القوامة أن ھذا المصطلح یتداخل مع 
مصطلحات أخرى متقاربة، لھذا وجب علینا تحدیده وإبراز نقاط االختالف 

  .بینھم لیتضح لنا مدلول القوامة وتتحدد المفاھیم

  الوالیة: الفرع األول

عرف العلماء الوالیة بتعریفات لم تسلم من االنتقادات واالعتراضات 
ال یسعنا عرضھا جمیعا، إال أننا نختار منھا تعریفا واحدا سلم إلى حد ما من 

من رعایة المولى الوالیة سلطة یثبتھا الشرع إلنسان معین، تمكن " :ذلك ھو
، فالوالیة سلطة 21"علیھ من نفس ومال، وحفظھ وتنمیتھ بالطرق المشروعة

  .شرعیة أقرھا الشرع لفرد معین من أجل إدارة شأن من شؤونھ

فمن خالل ھذا التعریف وبالمقارنة مع تعریف القوامة یظھر لنا أن 
فالقوامة والعالقة بینھما عالقة عموم وخصوص، الوالیة أعّم من القوامة، 

  .أخص من الوالیة فكل قوامة ھي والیة ولیس كل والیة قوامة

  الوصیة والوكالة: الفرع الثاني

فاإلیصاء بمعنى الوصیة، وعند بعض الفقھاء ھو إقامة  :الوصیة -أ 
اإلنسان غیره مقامھ بعد وفاتھ في تصرف من التصرفات، أو في تدبیر شئون 

  .المقام یسمى الوصي أوالده الصغار ورعایتھم، وذلك الشخص

أما إقامة غیره مقامھ في القیام بأمر في حال حیاتھ فال یقال لھ في 
  . 22االصطالح إیصاء، وإنما یقال لھ وكالة

إقامة الشخص غیره مقام نفسھ في تصرف مملوك قابل  :الوكالة -ب
للنیابة لیفعلھ في حال حیاتھ، فھي تشبھ القوامة من حیث إن كال منھما فیھ 

للغیر في القیام ببعض األمور نیابة عمن فوضھ إال أن القوامة تختلف  تفویض
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عن الوكالة في أن التفویض في القوامة یكون من قبل القاضي غالبا، أما 
  .23الوكالة فال یشترط أن یكون التفویض فیھا من قبل القاضي

إذا كل من ھذه المصطلحات تشترك مع القوامة في القیام على الغیر 
والصیانة وإن كانت تختلف بعد ذلك في الوظیفة الشرعیة لكل بالرعایة 

  .مصطلح ومجالھا، فال ترادف بینھا البتة

  األسر والرق: الفرع الثالث

ومن المفاھیم الخاطئة التي تفھم من القوامة أن المرأة كاألسیرة عند 
زوجھا ال تملك من أمرھا شیئا، والغریب أننا نجد الشاطبي قد شبھ قوامة 

والزوجة كذلك صیرھا الشارع : (على زوجتھ كحال األسیر حیث قال الزوج
كاألسیر تحت یده، فھو قد ملك منافعھا الباطنة من جھة االستمتاع، ) للزوج(

، فھذا 24"والظاھرة من جھة القیام على ولده وبیتھ، فكان مكلفا بالقیام علیھا
ِمْن : (قال قیاس مع الفارق، وقد أورد القرافي ردا على ھذا الكالم حیث

ْصَالحِ  ْوِن َوالتَّأِْدیِب ِإلِ ُجِل َعلَى اْلَمْرأَِة بِاْلِحْفِظ َوالصَّ ْوِجیَِّة قِیَاُم الرَّ ُمْقتََضى الزَّ
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : اْألَْخَالِق ِلقَْولِِھ تََعالَى َجاُل قَوَّ َواِالْستِْرقَاُق یَْقَتِضي قَْھَر  الرِّ

قِیِق لِْألَْعَماِل َوإِْصَالحِ اْألَْخَالِق فِي َجِمیعِ َذلَِك السَّاَداِت َواْلِقیَ  اَم َعلَى الرَّ
ْنَساِن َزْوَجتَھُ َوَعْبُد اْلَمْرأَِة َزْوَجھَا  َواِالْسِتیَالَء بِاِالْستِھَانَِة فَیَتََعذَُّر أَْن تَُكوَن أََمةُ اْإلِ

  .25)لِتَنَاقُِض آثَاِر اْلُحقُوقِ 

  مة من عصر التنزیل إلى العصر الحدیثالقوا: المبحث الثاني

  –فھما وممارسة -واقع القوامة في عھد التشریع : المطلب األول

  واقع القوامة في النصوص القرآنیة: الفرع األول

حدد اإلسالم عالقة الرجل بالمرأة وضبط معالمھا في النص القرآني، 
تخبطوا فیھا  فلم یتركھا ألھواء البشر تتالعب بھا وتتخبط خبط عشواء، كما

من قبل في عصر الجاھلیة وفي عصر المدنیة المعاصرة، بل ضبطھا وبینھا 
عالقة مساواة لكنھا مساواة الشقین "في محكم تنزیلھ، فعالقة الرجل بالمرأة 

المتكاملین ال مساواة الندین المتماثلین، وذلك حتى تدوم سعادة الجنسین 
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فالعالقة بینھما عالقة تكاملیة  ،26"بالتكامل وال یحدث التنافر بسبب التماثل
  .وظیفیة

فمن منطلقات ھذه المساواة أن ساوى بین الجنسین في القیمة االنسانیة 
یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ووحدة الجنس البشري 

َوھَُو الَِّذي ، ]1: النساء[ اًال َكثِیًرا َونَِساءً َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرجَ 
وكذا المساواة في الكرامة اإلنسانیة، ، ]98: األنعام[ أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ 

مبعوثا  أن رسول هللا "وتوجیھ الخطاب اإللھي لكلیھما حیث قال ابن حزم 
 عالى وخطاب نبیھ إلى الرجال والنساء بعثا مستویا وكان خطاب هللا ت

للرجال والنساء خطابا واحدا لم یجز أن یخص بشيء من ذلك الرجال دون 
النساء إال بنص جلي أو إجماع ألن ذلك تخصیص الظاھر وھذا غیر 

من الحقائق القرآنیة "، وكمال أھلیتھما دونما انتقاص لألھلیة المرأة 27"جائز
متكامال غیر مقید بأي قید عدا الكبرى أن القرآن قرر للمرأة أھلیة تامة وحقا 

في جمیع التصرفات المدنیة واالقتصادیة والشخصیة،  ماحرم هللا ورسولھ 
بحیث جعل لھا الحق واألھلیة لحیازة المال مھما عظم مقداره، واإلرث، 

والتصرف فیما تحوز وتملك، وشرط موافقتھا على الزواج ... والھبة والوصیة
من ال ترید دون رضاھا، وشرط عودتھا إلى وعدم الحق لولیھا بتزوجیھا ب

) الخلع(زوجھا الذي طلقھا إال بموافقتھا ورضاھا وقناعتھا، وفداء نفسھا منھ 
وغیر ذلك مما لم ) العضل(وعدم منعھا من العودة إلى زوجھا الذي طلقھا 

  .28"تصل إلیھ المرأة في أي حضارة من الحضارات وال دین من األدیان

اة تكلیفھما بنفس التكالیف والفروض سواء ومن صور ھذا المساو
كانت فروض عینیة كمختلف العبادات أو كفائیة كاألمر بالمعروف والنھي 

 :عن المنكر دون إقصاء للمرأة أو تھمیش دورھا في ذلك، لقولھ تعالى
ِف َویَْنھَْوَن َعِن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُرو

َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمھُُم  َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ اْلُمْنَكِر َویُقِیُموَن الصَّ
َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ إِنَّ هللاَّ   ].71: التوبة[ هللاَّ
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في القیمة "ومن دعائم المساواة بین الرجال والنساء أن ساوى بینھما 
إلنسانیة والمساواة في الحقوق االجتماعیة، والمساواة في المسؤولیة ا

والجزاء، وھي المساواة التي تتأسس في جوانبھا المختلفة على وحدة األصل 
  . 29"ووحدة المآل والحساب یوم القیامة

فیما تماثال "فالمساواة بین الرجل والمرأة في الرؤیة اإلسالمیة قائمة 
الطبیعة وتكوین كل منھما فالمساواة فیھ ظلم  فیھ أما ما اختلفت فیھ

اُموَن َعلَى النَِّساِء ، فاختص الرجل بقوامتھ على المرأة 30"وجھالة َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ ] 34: النساء[ بَِما فَضَّ

ھذه القوامة ف. رار في مؤسسة األسرةعلى تحقیق مقصد السكن واالستق حرصا
التي ترجع أساسا إلى اختالف التكوین الجسماني وطبیعة الخلقة الفطریة لكل 
منھما، حیث جعل هللا الرجل أكثر تحمال للمشاق والمصاعب، ومن ثم كلفھ 
الشرع بتوفیر حاجات المرأة المادیة والمعنویة ورعایتھا والنفقة علیھا والذب 

  .حاالتھا وشؤونھا عنھا في مختلف

والقوامة كأي مصطلح شرعي یفھم من سیاق اآلیة وبنیة النص 
ووظیفتھ وبیئتھ وأبعاده، من أجل استنباط مقصود الشارع من وضعھ، ثم 
بجمع النصوص التي أسست لمؤسسة األسرة لیتضح المعنى أكثر، وحتى ال 

فنتمكن بحول  یلتبس علینا المقصد الجزئي مع المقاصد الكلیة لنظام األسرة،
هللا من الوصول إلى تصور سلیم بعیدا عن الغلو لمفھوم القوامة، وتتكون لدینا 
رؤیة شاملة لھذا المفھوم بمقاصده وغایتھ وضوابطھ ومستلزماتھ سنتطرق 

  . إلیھا بمزیدا من التفصیل في المبحث الالحق

ممارسة الرسول  - واقع القوامة في شخص الرسول : الفرع الثاني

  -  وامةللق

وقد جاءت سنة النبي علیھ الصالة والسالم لترسیخ مفھوم القوامة 
ممارسة وسلوكا وفق المنھج القرآني الذي ضبط معالمھا، فكانت القوامة 

الرجل قبل أن یكون رسوال  بتصورھا السلیم مجسدة في نموذج الرسول 
  . وقدوة للعالمین
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ا على أھلھ بكل ما في بیتھ زوجا وأبا وجدا، فكان قوام فلقد كان 
یقتضیھ ھذا المفھوم من رعایة وإصالح وذب، خاصة أن بیتھ ضم عددا من 
النساء اختلفت طبائعھن وأصولھن وتفاوتت أعمارھن، فروت لنا كتب السنة 
نصوص عدیدة ترسم لنا سلوكھ دون تسلط وال تجبر، فكان یرعى أھلھ 

ئھ، بل كان ویقضي حوائجھم ویقضي حاجتھ بیده، ویحسن معاملة نسا
رفقا : (یستشیرھنَّ في األمور، كما كان یوصي بالرفق بالنساء قائال

قاعدة نبویة نفیسة  ،32)خیاركم خیاركم لنسائھم: (، وكان قولھ 31)بالقواریر
تؤسس لمیزان شرعي یوزن بھ الرجال، فاألخیار منھم ھم أولئك الذین 

ن كان دیدنھم یحسنون لزوجاتھم فیكرمونھن ویصونھن، واألنذال منھم م
  .إھانتھن وإذاللھن

أفضل قدوة في حسن التعامل مع أھلھ والقوامة  لقد كان نبینا 
علیھن، فترك فیھن أثرا بالغا جعل إحدى زوجاتھ وھي السیدة عائشة رضي 

  .33)كان خلقھ القرآن: (بقولھا هللا عنھا تجیب عمن سألھا عن خلقھ 

  القوامة وعمل الصحابة: الفرع الثالث

الصحابة كذلك القوامة فھما صحیحا من القرآن واقتداًء بالرسول فھم 
 فتمثل ذلك في سلوكھم وتصرفاتھم مع زوجاتھم.  

كما لم یخلو عصر الرسالة من نماذج للمرأة التي حررھا اإلسالم من 
عادات وتقالید الجاھلیة وأعطاھا مكانة مرموقة في المجتمع بعد أن كانت 

ونذكر على سبیل المثال ال . باد من قبلمضطھدة وعانت صنوف االستع
التي كانت أول من  -رضي هللا عنھا –السیدة خدیجة بنت خویلد : الحصر

احتضن الدعوة فساندت الرسول ودعمتھ، والسیدة أسماء بنت أبي بكر 
التي ساھمت في تغییر مجرى الدعوة اإلسالمیة  - رضي هللا عنھا –الصدیق 

–والسیدة أم عمارة . أنھا كانت حامال وكان لھا دور خطیر في ذلك رغم
مثلت الجمعیة التأسیسیة إلقامة الدولة اإلسالمیة األولى (التي  -رضي هللا عنھا

 ،34)فشاركت في إبرام التعاقد الدستوري والعقد االجتماعي بإقامة الدولة
وبجانبھا نساء أخریات كنسیبة بنت كعب وأم منیع وأسماء بنت عمرو بن 
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عندما شاركت  - رضي هللا عنھا–، والسیدة حفصة -عنھن رضي هللا – عدي
برأیھا في أمر الخالفة، وكذا مشورة أم سلمة یوم الحدیبیة التي قضت على 

إضافة إلى إسھامات النساء في إعانة المحاربین . فتنة كادت أن تقع ذلك الوقت
  .ونماذج أخرى ال یسعنا البحث لذكرھا

النبي علیھ الصالة والسالم وھكذا كانت النصوص القرآنیة وسنة 
 .تشرح وتفصل ما جاء بھ النص القرآني حول مفھوم القوامة وتوضح معالمھ

لیس من شأنھا إلغاء شخصیة المرأة في البیت وال في المجتمع "فھي قوامة 
وإنَّما ھي وظیفة داخل كیان األسرة .. اإلنساني، وال إلغاء وضعھا المدني

وصیانتھا وحمایتھا، ووجود القیم في مؤسسة إلدارة ھذه المؤسسة الخطیرة، 
ما ال یلغي وجود وال شخصیة وال حقوق الشركاء فیھا، والعاملین في 

  .35"وظائفھا

لقد كان واقع القوامة في عھد التشریع یمارس بدون افتراءات، وكان 
المجتمع اإلسالمي نابضا بنشاط المرأة وفاعلیتھا فلم یتعارض ذلك مع مفھوم 

م تروي لنا كتب التاریخ عن نساء تحاملن على ھذا المفھوم وطالبن ول. القوامة
  .ن رقبة رجالھنبالتحرر م

  - الشبھات والحقائق -واقع القوامة في العصر الحدیث : المطلب الثاني

دأب المغرضون من خصوم اإلسالم على إثارة الشبھات حول الكثیر 
من القضایا التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة، وسار على نھجھم عدد من 
ضحایا التقلید األعمى للفكر الغربي من أدعیاء العلمانیة في العالم اإلسالمي، 

ت، وشاركھم في ولقد نالت القضایا المتعلقة بالمرأة حظا وافرا من ھذه الشبھا
إثارتھا بعض المسلمین الغالة الذین ألصقوا باإلسالم عادات وتقالید جامدة 

  .جعلوھا من الدین والدین منھا بُراء

ولعل من أھم الشبھات الواردة في ھذا الصدد ما أثیر حول مسألة 
القوامة التي قرنھا ھؤالء بالقھر واالستبداد والتسلط، متجاھلین عدید 

فلطالما أشاع . یة والمواقف النبویة التي تثبت عكس ذلكالنصوص الشرع
ھؤالء أن المرأة في اإلسالم ال یمكنھا أن تقدم أو تؤخر في جمیع األمور وفي 
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كل األحوال إال بإذن ولیھا أو زوجھا، وھم بذلك یریدون رسم صورة سوداء 
سلمین كما یعتقد بعض الغالة من الم. عن مكانة المرأة في الشریعة اإلسالمیة

أن القوامة ھي تقدیم الرجل وتفضیلھ على المرأة في كل الشؤون، فتسمع 
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : وتقرأ لبعض الجاھلین یستدلون بقولھ تعالى َجاُل قَوَّ  الرِّ

دون تكملة لآلیة وفقھ لمعناھا وذلك كلما طرأ لھم طارئ أو ] 34: النساء[
ھو أولویة الرجل على المرأة عرض علیھم عارض، معتقدین أن معناھا 

  .وجدارتھ وأفضلیتھ علیھا في كل حال

إن المتمعن للسیاق القرآني یالحظ اقتران مفھوم قوامة الرجال على   
النساء بالمساواة بینھما، فال تناقض بین القوامة والمساواة بل ھما متكامالن، 

َجاِل َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَ : ویسند ھذا المعنى قولھ تعالى ْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ
، ھذه الدرجة ھي التي ألقت على عاتق الرجل ]228: البقرة[ َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ 

مسؤولیة القوامة، فجعلھا الشارع الحكیم تكلیفا لھ یقوم بموجبھ بواجب رعایة 
 المرأة واإلنفاق علیھا وحمایتھا، ال لجنسھ ولكن لما میزه هللا بھ من صفات

  .فطریة ومقومات خلقیة تجعلھ قادرا على تحمل أعباء ھذا التكلیف

َجاُل : ونقرأ في آیة القوامة نفسھا سندا لھذا الكالم في قولھ تعالى   الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  قَوَّ

، فجعل هللا القوامة مرتبطة بمسؤولیة الرجل نحو زوجھ وأھلھ ]34: النساء[
في ظل المساواة والتكامل، وھو األمر الذي فقھھ عبد هللا ابن عباس رضي هللا 

إني أحب أن أتزین للمرأة كما أحب أن تتزین لي المرأة، ألن : (عنھما فقال 
تنطف حقي وما أحب أن أس ولھن مثل الذي علیھن بالمعروفهللا یقول 

  .(36وللرجال علیھن درجةعلیھا ألن هللا یقول 

  مقومات القوامة ومقاصدھا: المبحث الثالث

  مقومات القوامة ولوازمھا: المطلب األول

لقد خول هللا عز وجل للرجل مسؤولیة القوامة وجعلھا لھ حقا وواجبا 
 منوطا بھ، لكن الشارع الحكیم حرص على منع أي تعسف وظلم في ممارستھ

لمسؤولیتھ ھذه، حیث وضع لھا ضوابط وحدد لھا لوازم تحفظ للمرأة مكانتھا 
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وتحمیھا من االستبداد واإلذالل، كما قُیدت القوامة بقیود شرعیة واضحة 
لیكون كل طرف على بینة مما ھو لھ وما ھو علیھ من حقوق وواجبات في 

ومن أھم . لكمالإطار المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة التي تتسم بالعدل وا
  :ھذه الضوابط یمكننا ذكر ما یلي

  النفقة والمعاشرة بالمعروف: الفرع األول

جعل هللا عز وجل إنفاق الزوج على زوجتھ من مستلزمات  :النفقة -أ
، إذ أن من معاني القوامة ]34:النساء[ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ : قوامتِھ علیھا

جل لھ من 37"، وقیام االكتساب واإلنتاج الماليقیام الحفظ والدفاع" ، فالرَّ
الصفات والخصائص الجبلیة واالستعدادات الفطریة ما یؤھلھ ویجعلھ أقدر 

ألن تدبیر المعاش للمؤسسة ومن فیھا "على القوامة وأولى بھا من المرأة، 
داخل في ھذه القوامة واإلشراف على تصریف المال فیھا أقرب إلى طبیعة 

، وال یتعارض ھذا مع عمل المرأة اآلن في ظل مساھمتھا 38..."فیھا وظیفتھ
في كثیر من األحیان بالنفقة، وال یؤھلھا ذلك النتزاع مسؤولیة القوامة من 

أن النفقة معصوبة بجبین الرجل وحده، وأن إنفاق المرأة في "الرجل، ذلك 
ھا لتربیة البیت مسلك مؤقت وتطّوع غیر ملزم، وعلیھا أن تجعل أثمن أوقات

 .39"أوالدھا واإلشراف العلمي واألدبي علیھم

إذا كانت القوامة ال تعني القھر والتسلط  :المعاشرة بالمعروف -ب
وظلم المرأة فإنھا بالضرورة تستلزم حسن معاملتھا وحسن معاشرتھا مصداقا 

أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا  َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى :لقولھ تعالى
ُ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا ، وھو حق رباني كتبھ هللا عز وجل ]19:النساء[ َویَْجَعَل هللاَّ

  .للمرأة یشمل العالقة الزوجیة في عمومھا وتفاصیلھا

فالزوج الذي انبرى لتحمل مسؤولیة أسرتھ مطالب باإلحسان في 
ھَا ِمَن اْلَمْھِر َوالنَّفَقَِة، َوأَالَّ یَْعبََس فِي َوْجِھھَا َوَذلَِك تَْوفِیَةُ َحقِّ " تعاملھ مع زوجتھ

بَِغْیِر َذْنٍب، َوأَْن یَُكوَن ُمْنطَِلقًا فِي اْلقَْوِل َال فَظًّا َوَال َغلِیظًا َوَال ُمْظِھًرا َمْیًال إِلَى 
  .40"َغْیِرھَا
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 لقد جعل اإلسالم من المودة والرحمة أساسا للعالقات الزوجیة، وھو
ما یقتضي من طرفي ھذه العالقة الحرص على الحفاظ علیھا واالبتعاد عن 
كل ما یعكر صفوھا من سلوك مناف لحسن المعاشرة، والتحلي بأخالق النبي 

، فلقد كان لطیفا 41)استوصوا بالنساء خیرا(صلى هللا علیھ وسلم وھو القائل 
راسما لنا  مع أھلھ رحیما بھن، یالعبھن ویسابق عائشة رضي هللا عنھا،

 .أحسن قدوة في إرساء دعائم المعاشرة بالمعروف

  الشورى والعدل: الفرع الثاني

وكأي مؤسسة أخرى، فإن إدارة شؤون : الشورى عماد القوامة -أ
األسرة ال تصح وال تنجح في ظل تسلط رئیسھا أو مدیرھا وتھمیش بقیة 

رھا مبدأ إسالمیا األفراد، بل ال بد من إعمال آلیة الشورى وتطبیقھا باعتبا
  .وتماسكھا) األسرة(أصیال وعامال من عوامل استقرار المؤسسة 

وال یكتمل فھم أبعاد مفھوم القوامة في الرؤیة اإلسالمیة إال في ضوء "
إدراك أھمیة الشورى كقیمة أساسیة في العالقات داخل األسرة المسلمة، 

رى، ویشبھ عقد فاألسرة نموذج مصغر لألمة تحكمھا الشریعة وتدار بالشو
الزواج فیھا عقد البیعة، ویتم اللجوء فیھا عند النزاع إلى نفس آلیات حل 

  .42"النزاع على مستوى األمة وھى الصلح والتحكیم

لقد أوصى هللا عز وجل هللا الوالدین في حال انفصالھما بالتشاور في 
 مسألة فطام الطفل قبل بلوغ الحولین، وذلك ال لشيء إال لتحقیق مصلحة

الطفل، وھي مسألة جزئیة تبدو بسیطة، فما بالك في المسائل األكثر أھمیة 
فَإِْن أََراَدا فَِصاًال : وفي حال استمرار عالقتھما الزوجیة، حیث قال هللا تعالى

ُكْم َعْن تََراٍض ِمْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوَالدَ 
، وما ھذه اآلیة ]233: البقرة[ فََال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم بِاْلَمْعُروفِ 

إال إرشاد عملي في كیفیة اتخاذ القرار داخل األسرة، فالشورى منھج التعامل 
داخل األسرة، وال مجال الستبداد أحد الطرفین برأیھ ألن األمر یعنیھما 

وتكون القوامة ھي الكلمة الفاصلة التي یحتاجھا البیت عند "ا، االثنین مع
فرئاسة األسرة رئاسة شوریة ال . نشوب خالف ال ینھیھ إال كلمة فصل
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وتشبھ إلى حد كبیر سلطة اإلمامة أو الخالفة على مستوى الدولة،  .استبدادیة
  .43"ویتحمل كل عضو في األسرة مسئولیتھ

ي أصیل وضروري في إدارة شؤون والشورى باعتبارھا مبدأ إسالم
األسرة، نجدھا تالزم ھذه المؤسسة منذ نشأتھا إلى نھایتھا في حالة الطالق إن 

فالزواج الذي ھو میثاق تأسیس األسرة ونشأتھا إنما یقوم على . استلزم األمر
التفاھم والقبول من غیر إلزام ألي طرف، كما أن الخالفات داخل األسرة ال 

التشاور بین أفرادھا واستعمال آلیات الصلح أو اللجوء في یمكن حلھا إال ب
حالة االنسداد إلى التحكیم، فإذا استحال بعد ذلك استمرار العالقة الزوجیة 
كانت نھایتھا االنفصال وفق األحكام الشرعیة التي تلزم الطرفین بالعفو 

  .44والفضل وعدم اإلضرار بالطرف اآلخر

أمثلة ناصعة  نجد في سیرة النبي وألن الشورى منھج رباني فإننا 
في العمل بھا وتجسیدھا مع أصحابھ وزوجاتھ رضوان هللا تعالى علیھم 

فلقد استشار النبي أم سلمة یوم الحدیبیة عندما امتنع الصحابة عن . جمیعا
یا نبي هللا أخرج : (التحلل من اإلحرام بعدما أمرھم بذلك، فأشارت علیھ بقولھا

فأخذ برأیھا ) مة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فیحلقكثم ال تكلم أحدا كل
  .وخرج وفعل ذلك فقام الصحابة وتحللوا اقتداء بھ 

ھذا النموذج الحي لتعامل النبي القوام على أھلھ مع أحدى زوجاتھ في 
: شأن من شؤون المسلمین العامة، فكیف الحال في شؤون بیتھ وھو القائل 

، فھي بذلك تتحمل )وھي مسؤولة عن رعیتھاوالمرأة في بیت زوجھا راعیة (
جزء ھاما من المسؤولیة في إدارة شؤون أسرتھا، وقد تكون في أحیانا كثیرة 
ھي صاحبة القرار إذا تعذر على الرجل رعایة أھلھ أو حدث منھ تقصیر في 

  .ذلك

لقد سبقت اإلشارة إلى أن القوامة لھا مقاصدھا الشرعیة التي تصبو 
المسلمة باعتبارھا أھم مؤسسة في المجتمع، وكأي مؤسسة  إلى حمایة األسرة

أخرى فإن األسرة تحتاج إلى مسؤول یدیر شؤونھا ویرعاھا في ظل الشورى 
والعدل ومن غیر تسلط أو جور، وبعیدا عن كل السلوكات التي تمس 
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إذا كان البیت مؤسسة تربویة أو شركة اقتصادیة فال بد لھ . (باستقرار األسرة
والریاسة ال تلغي البتة الشورى والتفاھم وتبادل الرأي والبحث  من رئیس،

إن ھذا قانون مطرد في شؤون الحیاة كلھا، فلماذا . المخلص عن المصلحة
  .45)یستثنى منھ البیت؟

  - قوامة قوامھا العدل والقسط - قوامة بعدل : الفرع الثالث

َ یَأُْمُر  :أمرنا هللا عز وجل بالعدل في جمیع أقوالنا وأفعالنا فقال إِنَّ هللاَّ
ْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلقُْربَى ، وحث على العمل بھ حتى ]90: النحل[ بِاْلَعْدِل َواْإلِ

َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ھَُو : مع من بغى علینا وظلمنا
ان العدل مطلب شرعي ومقصد أخالقي في ، فإذا ك]8: المائدة[ أَْقَرُب لِلتَّْقَوى

المعامالت العامة بین الناس، فإنھ بالضرورة آكد وأوجب في نطاق مؤسسة 
األسرة وبین أفرادھا، وكمثال على ذلك نجد أن هللا عز وجل جعلھ شرط من 

انُُكْم َذلَِك أَْدنَى فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیمَ : شروط التعدد فقال
  ]3: النساء[ أَالَّ تَُعولُوا

والقوامة باعتبارھا تكلیف شرعي فإنھ ال بد للمكلف بھا أن یراعي 
فیھا الحدود الشرعیة وھو یقوم بواجبھ وذلك بأن یكون عادال في معاملة 
زوجتھ مراعیا لحقوقھا، وأن یحذر من أن یقع في ظلمھا أو االعتداء على 

  .حقوقھا

الشارع الحكیم كما أسلفنا جعل من القوامة مسؤولیة تقع على عاتق ف
الرجل إلدارة مؤسسة شؤون األسرة، وھذه المسؤولیة إنما ھي قائمة على 
العدل والقسط ال على الظلم والجور، وإال لُعد ذلك تعدي على حدود هللا وألدى 

  .إلى فقدان األسرة لتوازنھا وتضرر تماسكھا

  قاصد تشریع القوامةم: المطلب الثاني

ما من حكم شرعھ هللا سبحانھ وتعالى للناس إال وتضمن مقاصد 
. واآلخرة بما یحقّق لھم السعادة في الّدنیا شرعیة قد تكون جلیة أو خفیة عنا،

في سبیل تنظیم "فالنص الذي حكم هللا فیھ بقوامة الرجل على المرأة جاء 
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میة فیھا لمنع االحتكاك فیھا المؤسسة الزوجیة وتوضیح االختصاصات التنظی
بین أفرادھا، بردھم جمیعاً إلى حكم هللا ال حكم الھوى واالنفعاالت 

یحدد كذلك ... یحدد أن القوامة في ھذه المؤسسة للرجل -والشخصیات
اختصاصات ھذه القوامة في صیانة المؤسسة من التفسخ وحمایتھا من 

في حدود  - ین تعرضح - النزوات العارضة وطریقة عالج ھذه النزوات 
التي تتخذ عند ما تفشل  -الخارجیة - مرسومة، وأخیراً یبین اإلجراءات 

اإلجراءات الداخلیة، ویلوح شبح الخطر على المؤسسة، التي ال تضم شطري 
النفس الواحدة فحسب، ولكن تضم الفراخ الخضر، الناشئة في المحضن 

  .46المعرضة للبوار والدمار

األحكام المشروعة جعلت لھا جملة من والقوامة باعتبارھا من 
المقاصد التي تحقق مصالح تعود على المرأة والرجل واألسرة كلھا، یمكن 

  :إجمالھا في مقصدین ھما

 - حفظ حدود هللا -مقصد حفظ الدین : الفرع األول

إن حفظ الدین ھو أول المقاصد وأول ما تتطلبھ المسؤولیة الملقاة على 
وتقع . بحكم أن كلیھما مكلفین بإقامة الدین g وعبادتھعاتق الرجل والمرأة معا 

على الرجل بالدرجة األولى بمقتضى القوامة التي على عاتقھ إقامة شرع هللا 
في البیت ومراعاة حقوق أھلھ والتعاون مع كل أفراد األسرة من أجل تحقیق 

فَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنْ  :ھذا المقصد، لقولھ تعالى
  ].6: التحریم[ النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

لقد حرصت النصوص الشرعیة السیما تلك التي تنظم شؤون األسرة 
على الحث على إقامة حدود هللا، من أجل الحفاظ على ھذه األسرة من التمزق 

وعبر عن ذلك والتصادم بین أفرادھا وتعدي بعضھم على حقوق البعض، 
حدود هللا التي حدھا للزوجین من حسن المعاشرة : "صاحب المنار بقولھ

والمماثلة في الحقوق مع والیة الرجل، والتعاون على القیام بأمر المنزل 
وھُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ : وتربیة األوالد وعدم المضارة لقولھ  َوَال تَُضارُّ
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هللا تعالى ما وضع ھذه الحدود للزوجین إال ألن ... وغیر ذلك] 6: الطالق[
  .47"لیصلح حالھما ویستقیم عملھما

ومن ثم كان المعیار األساسي في الحفاظ على األسرة ھو االلتزام بھذه 
الحدود في كل األحوال، إذ ال شك أن تھاون رب األسرة في االلتزام بدینھ 

یة األفراد، والعكس وتفریطھ في األحكام الشرعیة سیكون لھ أثر سلبي على بق
صحیح كذلك، فكما أن هللا عز وجل قد یزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن كما 
ورد في األثر عن سیدنا عثمان رضي هللا عنھ، فإنھ كذلك یزع بالرجل 
باعتباره قواما على أھلھ، فھو في نطاق مسؤولیتھ قادر على منع أھل بیتھ من 

أوامر هللا عز وجل، ال سیما إذا كانوا اقتراف المحارم وحملھم على القیام ب
ضعیفي اإلیمان ال تؤثر فیھم آیات القرآن، وھنا تظھر سلطة الرجل بمفھومھا 

  .اإلیجابي التي تسھم في حفظ دین هللا في أسرتھ

  مقصد السكن واستقرار البیت: الفرع الثاني

سبق وأشرنا في المبحث السابق أن هللا عز وجل خلق االنسان زوجین 
ذكر وأنثى وساوى بینھما في القیمة االنسانیة ووحدة الجنس البشري، من 

َوِمْن {: وشرع الزواج اللتقاء شطري النفس الواحدة من أجل تأسیس أسرة
آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

  ].21:الروم[} فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ إِنَّ 

وال یقتصر الزواج على تحقیق مقصد التناسل والتكاثر فقط، بل لھ 
مقاصد عدیدة من بینھا مقصد السكن لیكون التقاء الزوجین في عش الزوجیة 

ثم "سكینة للنفس وراحة وطمأنینة للروح والجسد وسترا وإحصانا لكلیھما 
للنسل وامتداد الحیاة، مع ترقیھا المستمر، في رعایة المحضن الساكن مزرعة 

  .48"الھادئ المطمئن المستور المصون

صد وحدة الجنس البشري من أجل إنشاء مؤسسة األسرة غایتھ أن فمق
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم یحقق الراحة والسكن القائم على قیم المودة والرحمة 

ْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِمْن أَْنفُِسكُ 
  ].22، 21: الروم[ ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
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وتحقیقا لمقصد السكن، أُوكل أمر ھذه المؤسسة االنسانیة للرجل بنص 
ا شأن باقي المؤسسات اآلیة لیضمن استمرارھا واستقرارھا وتماسكھا، شأنھ
فالحیاة الزوجیة حیاة "المادیة التي ال یرأسھا إال أكفأ المرشحین وأصلحھم 

اجتماعیة وال بد لكل اجتماع من رئیس، ألن المجتمعین ال بد أن تختلف 
آراؤھم ورغباتھم في بعض األمور، وال تقوم مصلحتھم إال إذا كان لھم رئیس 

عمل كل على ضد اآلخر فتنفصم عروة یرجع إلى رأیھ في الخالف، لئال ی
أن تتبع ھذه القاعدة في مؤسسة األسرة، "، ومن األولى 49"الوحدة الجامعة

  .50"- العنصر اإلنساني - التي تنشئ أثمن عناصر الكون 

فمقصد السكن مقصد شرعي أساسا ولھ ارتباط وثیق بالقوامة، ولھ 
ة للفرد المسلم، لیقوم قیمتھ المعنویة ودوره الفعال في بناء الشخصیة المتزن

بوظیفتھ االجتماعیة ومن ثم إمداد المجتمع بعوامل االرتقاء والنمو، بعیدا عن 
االضطرابات واألھواء التي تعیشھا مجتمعاتنا اآلن جراء غیاب ھذا العنصر 

  .في األسرة الواحدة

  :الخاتمة

  :في ختام ھذا البحث نعرض أھم النتائج التي توصلنا إلیھا

لھا معاني عدیدة كلھا تدور حول الرعایة والحفظ والصیانة القوامة  - 1
  .والحمایة والذب عن المرأة

  .شرع الشارع الحكیم القوامة الزوجیة وجعلھا للرجل بنص القرآن الكریم - 2

ویكفل حریتھا في إطار ضوابط فظ حقوقھا ویح اإلسالم لیكرم المرأةجاء  - 3
  .تصون مكانتھا وتحمیھا من كل جمود أو انحالل

القوامة مسؤولیة ملقاة على عاتق الرجل وجعلھا الشارع الحكیم حقا للمرأة  - 4
  .على الرجل

، وال سلب واستبداده تسلط الرجلال تعني القوامة بأي حال من األحوال  - 5
  .حقوق المرأة وإلغاء دورھا
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القوامة مسؤولیة تقع على عاتق الرجل إلدارة شؤون مؤسسة األسرة،  - 6
وضع لھا الشارع الحكیم ضوابط ومقومات تقوم علیھا، أھمھا النفقة 

  .العدل والشورىوالمعاشرة بالمعروف، و

یلة كمقصد حفظ الدین وذلك بإقامة حدود هللا في األسرة للقوامة مقاصد جل - 7
  .و مقصد السكن واالستقرار

ساوى هللا عز وجل بین الرجال والنساء في القیمة والكرامة اإلنسانیة وفي  - 8
الحقوق االجتماعیة، وفي المسؤولیة والجزاء، وھي المساواة التي تتأسس 

  .المآل والحساب یوم القیامةفي جوانبھا المختلفة على وحدة األصل ووحدة 

السنة النبویة مفھوم القوامة ممارسة وسلوكا وفق المنھج القرآني رسخت  - 9
  .الذي ضبط معالمھا وحدد مقوماتھا، ولم یتركھا ألھواء البشر

ُشوه مفھوم القوامة بسبب الجمود الفكري من جھة وموجة التحرر  - 10
عض ضحایا التقلید األعمى أعداء اإلسالم، وبالزائفة التي حمل لواءھا 

  . للفكر الغربي

القوامة ال تلغي شخصیة المرأة ومسؤولیاتھا في البیت والمجتمع، بل ھي  - 11
  .مسؤولة في نطاق اختصاصھا وتكوینھا الفطري
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  القوامة وآثارھا في استقرار األسرة المسلمة

  

  الواديجامعة   - الجموعي ھانيالباحث 

 :مقدمة

الحمد +، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
  : أما بعد .وااله

إن قوامة الرجال على النساء من تمام نعمة هللا تعالى على عباده؛ 
ة، ومناسبة لكل من الرجل والمرأة، وما فُِطرا علیھ ألنھا مالئمة للفطرة السلیم

من صفات ِجِبلِّیة، ومن استعدادات نفسیة، وإثبات القوامة الزوجیة للزوج 
اُموَن  :بضوابطھا الشرعیة معلوم من دین اإلسالم، لقولھ تعالى َجاُل قَوَّ الرِّ

الثقافات،  إال أنھ مع تبدل األزمان، وتداخل ؛]34:النساء[ َعلَى النَِّساءِ 
ومحاولة أعداء المسلمین تشویھ صورة ھذا الدین الحنیف بشتى الطرق، 
باإلضافة إلى سوء الفھم لدى كثیر من المسلمین لمعنى القوامة ووظیفتھا 
الشرعیة، جعل من األھمیة الحدیَث عن ھذه الوظیفة السامیة بما یوضح 

ُشبَھ من تعلق بأذیالھا حقیقتھا، ویقّرب مفھومھا، ویجلي آثارھا، ویبیّن زیف و
وتأتي .ممن یرید النیل من ھذه الشریعة الغراء، ویَعدُّ القوامة تمییزا ضد المرأة

  :ھذه المداخلة كمحاولة مني لإلجابة على اإلشكالیة التالیة

ھي آثارھا المترتبة علیھا؟ وما دورھا في  ھي القوامة؟ وما ما
  :اخلة من خالل المطالب التالیةاستقرار األسرة؟ وعلیھ یمكن معالجة ھذه المد

 .تعریف القوامة - 1
 أدلة مشروعیة القوامة - 2
 .الحكمة والمقصد من القوامة - 3
 .الحقوق المترتبة على القوامة - 4
 .آثار القوامة - 5



    ھاني الجموعيالباحث 
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 .شبھات حول القوامة واإلجابة علیھا - 6

ولقد تناول موضوع القوامة بعض الباحثین المعاصرین في بحوث 
  :ر منھا على سبیل المثالمستقلة، أو كجزئیة من كتاب، أذك

وفاء بنت عبد . د: ، إعداد-دراسة فقھیة مقارنة–القوامة وأحكامھا الفقھیة  -
 .العزیز السویلم بجامعة محمد بن سعود اإلسالمیة

حریة المرأة بین الوالیة والقوامة، بحث منشور بمجلة العلوم والبحوث  -
العلوم والبحوث اإلسالمیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، معھد 

عواطف أحمد اإلمام، : م، إعداد كل من2014اإلسالمیة، السودان، سنة 
 .شادیة الصادق الحسن، أمیمة محمد الحسن

 .بعض المقاالت المنشورة على مواقع اإلنترنیت -
إال أن ھذه البحوث والكتابات لم تلتفت للجانب المقاصدي، وأغلبھا 

جاء ھذا البحث كالمكمل للنقص، ركز على جانب الشبھات والرد علیھا؛ ف
والموضح لما یترتب على القوامة من آثار تدعم استقرار األسرة المسلمة التي 

 .  ھي اللبنة األولى في بناء المجتمعات

  تعریف القوامة: المطلب األول

من قام على الشيء یقوم قوما وقیاماً وقومة وقامة؛ أي  :القوامة لغة/ أوال
المحافظة واإلصالح؛ : حھ؛ ألن القیام یأتي بمعنىحافظ علیھ وراعى مصال

: وھو الذي یقوم على الشيء ویلیھ ویصلحھ، وقیّم القوم: ومنھ سمي القیِّم قیّما
ھو الذي یقّومھم ویسوس أمورھم، وقیم المرأة ھو زوجھا أو ولیھا؛ ألنھ یقوم 

  .1بشؤونھا وما تحتاج إلیھ

  :القوامة اصطالحا/ ثانیا

قیام الرجل على المرأة بالتأدیب، والتدبیر، : بأنھاعّرفھا الجّصاص 
  .2والحفظ

تسییر شؤون األسرة المشتركة، والقیام : بأنھا وعّرفھا وھبة الزحیلي
  .3على مصالحھا بقیادة الرجل
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وبالنظر إلى معنى القوامة في االصطالح نالحظ أن معناھا یدور 
: ھذا تشریف وتكلیف حول الحفظ، والتدبیر، والقیام على شؤون المرأة، وفي

تشریف للمرأة بما ال یخفى على ناظر، وتكلیف للرجل بتحمل أعباء 
  . المسؤولیة

القیام على شؤون : وللقوامة في الشرع معنى عام فقد تطلق ویراد بھا
القاصر؛ وھي والیة یفوضھا القاضي إلى شخص راشد لیقوم بما یصلح أمر 

د بھا القیّم على الوقف؛ وھي والیة القاصر في أموره المالیة، وقد تطلق ویرا
یُفوض بموجبھا صاحبھا بحفظ المال الموقوف، والعمل على بقائھ صالحاً 

  4.نامیاً بحسب شرط الواقف

  أدلة مشروعیة القوامة: المطلب الثاني

  :القوامة ثابتة بالكتاب والسنة

 :األدلة من الكتاب/ أوال

اُمون َعلَى ا: قولھ تعالى -1 َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض الرِّ َل هللاَّ لنَِّساِء بَِما فَضَّ
 ].34:النساء[ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

نص أكثر الفقھاء والمفسرین أن ھذه اآلیة : ووجھ االستدالل من اآلیة
الكریمة أصل في قوامة الزوج على زوجتھ؛ قال ابن جریر الطبري في 

م على نسائھم، في تأدیبھن واألخذ على أیدیھن فیما الرجال أھل قیا: "تفسیره
 .5"یجب علیھن g وألنفسھم

ھو أمین علیھا یتولى أمرھا، : "وقال ابن العربي في أحكام القرآن
فعلیھ أن یبذل المھر والنفقة، ویحسن العشرة ویحجبھا، ...ویصلحھا في حالھا

ة وصیام إذا وجبا ویأمرھا بطاعة هللا، وینھي إلیھا شعائر اإلسالم من صال
على المسلمین، وعلیھا الحفظ لمالھ، واإلحسان إلى أھلھ، وااللتزام ألمره في 

  .6"الَحَجبَة وغیرھا إال بإذنھ، وقبول قولھ في الطاعات

قیامھم علیھن بالتأدیب والتدبیر والحفظ : "وقال الجصاص في أحكامھ
والرأي، وبما ألزمھ هللا والصیانة لما فضل هللا بھ الرجل على المرأة في العقل 
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تفضیل الرجل على : تعالى من اإلنفاق علیھا؛ فدلت اآلیة على معان أحِدھا
المرأة في المنزلة، وأنھ ھو الذي یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا، وھذا یدل على أن لھ 
إمساكھا في بیتھ ومنعھا من الخروج، وأن علیھا طاعتھ وقبول أمره ما لم تكن 

  .7"وب نفقتھا علیھمعصیة، ودلت على وج

ھو : الرجل قیّم على المرأة، أي: أي: "وقال ابن كثیر في تفسیره
  .8"رئیسھا، وكبیرھا، والحاكم علیھا، ومؤدبھا إذا اعوجت

جاِل َعلَْیِھّن َدَرَجةٌ  :قولھ تعالى  -2 َولَھُّن ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ   .]228:البقرة[ َوهللاَّ

ما ذكره ابن جریر الطبري عن بعض أھل : وجھ الدلیل من اآلیة
، وھي تقتضي 9اإلْمرة والطاعة: التأویل أن الدرجة المذكورة في اآلیة ھي
َذلَِك أَنَّ ھَِذِه الدََّرَجةَ ِھَي َدَرَجة : "القوامة، قال محمد رشید في تفسیر المنار

یَاَسِة َواْلِقَیام َعلَى ا اُمون َعلَى : ْلَمَصالِحِ اْلُمفَسََّرِة ِبقَْولِِھ تَعالَىالرِّ َجال قَوَّ الرِّ
وَعلَى اْلُجْمَلِة فدرجة تَْقتَِضي : "، وقال القرطبي10]"34:النساء[ النَِّساءِ 

ْوجِ َعلَْیھَا أَْوَجُب مْن حقِّھَا َعلَْیھِ    .11"التَّْفِضیَل، َوتُْشِعُر بِأَنَّ َحقَّ الزَّ

 :لة من السنةاألد/ ثانیاً 

صلى هللا علیھ - جاءت نصوص كثیرة من السنة یأمر فیھا النبي 
 :المرأة بطاعة زوجھا في المعروف منھا -وسلم

ال یحل للمرأة أن «: قال  أن النبي )رضي هللا عنھ(حدیث أبي ھریرة  - 1
 .12»تصوم وزوجھا شاھد إال بإذنھ، وال تأذن في بیتھ إال بإذنھ

إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ؛ فأبت أن «: لقا  وعنھ أیضا أن النبي - 2
 .13»تجيء فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة حتى تصبح

إذا صلت المرأة خمسھا، «: قال وفي حدیث عبد الرحمن بن عوف أنھ  - 3
ادخلي من : وصامت شھرھا، وحفظت فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا

 .14»أي أبواب الجنة شئت
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األحادیث وغیِرھا مما جاء في بابھا أن الزوج وجھ االستدالل من ھذه 
تجب طاعتھ بالمعروف في كّل األمور؛ وذلك بحكم القوامة على الزوجة 

 .بسبب البعولة

  الحكمة والمقصد من القوامة :المطلب الثالث

ال تصلح حیاة الناس فوضى من غیر مسیّر ینظم شؤون الحیاة، 
علیھ النفوس من التفاوت الفطري، ویُرَجع إلیھ عند االختالف، لما خلق هللا 

والحیاة الزوجیة حیاة اجتماعیة؛ "والقدرات الِجبلّیة، فكل میّسر لما ُخلق لھ، 
والبد لكل اجتماع من رئیس؛ ألن المجتمعین البد أن تختلف آراؤھم ورغباتھم 
في بعض األمور، وال تقوم مصلحتھم إال إذا كان لھم رئیس یرجع إلى رأیھ 

ال یعمل كل على ضد اآلخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة، في الخالف؛ لئ
ویختل النظام، والرجل أحق بالریاسة؛ ألنھ أعلم بالمصلحة، وأقدر على التنفیذ 
بقوتھ ومالھ، ومن ثَّم كان ھو المطالب شرعا بحمایة المرأة والنفقة علیھا، 

  .15"وكانت ھي مطالبة بطاعتھ في المعروف

بیت بالمملكة الصغیرة كما أن مجموع وقد مثّل بعض العلماء ال
البیوت ھو المملكة الكبرى، فللمرأة في ھذه المملكة إدارة نظارة الداخلیة 
والمعارف، وللرجل مع الریاسة العامة إدارة نظارات المالیة، واألشغال 
العمومیة، والحربیة، والخارجیة، وإذا كان من نظام الفطرة أن تكون المرأة 

ھا محصورا فیھ لضعفھا عن العمل اآلخر بطبیعتھا، وبما قیمة البیت، وعمل
یعوقھا من الَحبَل، والوالدة، ومداراة األطفال، وكانت بذلك عالة على الرجل 

  .16كان من الشطط تكلیفھا المعیشة االستقاللیة بلھ السیادة، والقیام على الرجل

 والشریعة العادلة الرحیمة ھي التي تُراعى فیھا السنن الطبیعیة
والوقائع الفعلیة بین الناس، وال یُتصور في ذلك أكمل مما جاء بھ اإلسالم؛ 
فإنھ جعل القاعدة األساسیة ھي المساواة بین الزوجین في كّل شيء إال القیام 
بریاسة األسرة والقیام على مصالحھا؛ ألن الرجل أقوى بدنا، وعقال، وأقدر 

نَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولَھُ  :على الكسب، وعلیھ النفقة؛ قال تعالى
َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ  وھذه الدرجة ھي التي بینھا سبحانھ ، ]228:البقرة[ َولِلرِّ
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َل هللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ  :وتعالى بقولھ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
وفرض علیھم العدل واإلحسان في  ،]34: النساء[ َوالِِھمْ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَمْ 

ھذه الریاسة، فیجب على الرجل وراء النفقة على امرأتھ أن یعاشرھا 
  .17بالمعروف، وأن یحّصنھا ویعفّھا ویحّصن نفسھ ویعفّھا بھا

فتلك جملة من المقاصد الشرعیة التي راعھا اإلسالم حفاظا على كیان 
لمسؤولیة، وإلزامھ بالقوامة، وھذا ال یعني بحال من األسرة بتخویل الرجل ا

األحوال أن یستبد الرجل بھذه المسؤولیة ویحتقر من أوكل هللا إلیھ حفظھم 
ورعایتھم، وإذا وقع النفور بین الزوجین بسبب من األسباب فیجب على كل 
منھما أن یتحرى العدل والمعروف، فإن خافا أال یقیما حدود هللا، فعلى الذي 

رید منھما أن یخلُص من اآلخر أن یسترضیھ، وقد جعل هللا الطالق للرجل؛ ی
ألنھ أحرص على عصمة الزوجیة، لما تكلّفھ من النفقة؛ وألنھ أبعد عن طاعة 
االنفعال العارض، وجعل للمرأة حق الفسخ إذا لم یِف الرجل بحقوقھا من 

یة، ولیست النفقة واإلحصان والمعاشرة بالمعروف؛ فالقوامة وظیفة شرع
تفویضا عاما للرجل، وال إلغاء لحق المرأة، وإنما ھي إشراف من الرجل من 
جھة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والقیام على شؤون الحیاة الزوجیة، 
بما یضمن بقاءھا واستمرارھا وفق مراد الشارع ومقصده؛ ألن القوامة تتعلق 

ھما من المقاصد الكلیة التي األعراض واألموال، وكال: بجانبین مھمین ھما
سعت الشریعة إلى حفظھا، ویمكن القول بأن علةَ التفضیل الذي ھو سبب 

كمال العقل وإنفاق المال، والوظائف الشرعیة المنوطة : القوامة راجعةٌ إلى
بالرجل من أمر بمعروف ونھي عن منكر وجھاد وقضاء، كما نص على ذلك 

  .18جمھور المفسرین

  الحقوق المترتبة على القوامة: المطلب الرابع

لقد وّضحت الشریعة اإلسالمیة حقوق الطرفین من زوج وزوجة، 
وما یجب على كل واحد منھما تُجاه اآلخر؛ ولكي تتم للرجل القوامة على 

  :المرأة أوجب علیھ اإلسالم حقوقا منھا
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ویسمى الصداق، وھو مال واجب للمرأة على  :أداء المھر- أوال
 َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً  :و الوطء، لقولھ تعالىالرجل بالنكاح أ

وجوبھ نقل ذلك غیر واحد منھم؛ قال ابن ، وقد أجمع العلماء على ]4:النساء[
وأجمع علماء المسلمین أنھ ال یجوز ألحد من المسلمین أن یطأ : "عبد البر

اق مسمى َدیناً أو فرجا دون رقبتھ، وأنھ ال یجوز لھ وطء في نكاح بغیر صد
  .19"نقداً 

وھذا المھر دلیل على صدق رغبة الرجل في االرتباط بالمرأة؛ قال 
إن ملك النكاح لم یشرع لعینھ؛ بل لمقاصد ال حصول لھا إال : "الكاساني

بالدوام على النكاح، والقرار علیھ، وال یدوم إال بوجوب المھر بنفس العقد؛ لما 
التي تحمل الزوج على الطالق من الوحشة یجري بین الزوجین من األسباب 

والخشونة، فلو لم یجب المھر بنفس العقد ال یبالي الزوج عن إزالة ھذا الملك 
  .20"بأدنى خشونة تحدث بینھما

بمجرد تمام عقد الزواج وتمكن الزوج من االستمتاع  :النفقة/ ثانیا
مسكن بالزوجة یلزم الزوج اإلنفاق على زوجتھ، وتوفیر ما تحتاجھ من 

َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ  :وملبس، وھي واجبة لقولھ تعالى
اتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموھن «: ولقولھ ، ]233:البقرة[ بِاْلَمْعُروفِ 

بأمانة هللا، واستحللتم فروجھن بكلمة هللا، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن 
واتفقوا : "في وجوبھا؛ یقول ابن رشد ین العلماء، وال خالف ب21»بالمعروف

  .22"على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة

وإنفاق الرجل على زوجتھ من أعظم أسباب استقرار األسرة 
واستدامة الزواج، كما إنھ دلیل على علو مكانة المرأة ورفیع منزلتھا، وبما أن 

ا من التصرف واالكتساب، فالبد من الزوجة محبوسة على الزوج لھ أن یمنعھ
  .أن ینفق علیھا

إن من حق المرأة على زوجھا أن  :المعاشرة بالمعروف/ ثالثا
، ]19:النساء[ َوَعاِشُروھُن بِاْلَمْعُروفِ : یعاشرھا بالمعروف، لقولھ تعالى

والشك أن المعاشرة لفظ عام یشمل جمیع جوانب الحیاة األسریة، والتعامالت 
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تي تقع بین الزوجین، وبناء علیھ فإن الزوج مطالب بأن یحسن إلى الزوجیة ال
زوجتھ من جھة لین الكالم، والتأدب معھا، وعدم تحمیلھا ما ال تطیق، ومن 
ناحیة التجمل لھا، ومراعاة ما یدخل السرور على قلبھا، والتجاوز عما قد 

 :السابقة یبدر منھا مما یكدر الصفو بینھما، قال القرطبي عند تفسیر اآلیة
وذلك توفیة حقھا من المھر والنفقة، ...المراد بھذا األمر في األغلب األزواج"

وأال یعبس في وجھھا بغیر ذنب، وأن یكون منطلقاً في القول ال فظا وال غلیظا 
فأمر هللا سبحانھ بحسن صحبة النساء إذا عقدوا ...وال مظھراً میالً إلى غیرھا
م وصحبتھم على الكمال، فإنھ أھدأ للنفس وأھنأ علیھّن لتكون أُْدَمة ما بینھ

  .23"للعیش، وھذا واجب على الزوج

بالعدل قامت السماوات واألرض، وھو أساس كل  :العدل/ رابعا
عالقة في الكون، وال تنجح العالقة الزوجیة إال بتطبیق ھذا المبدأ السامي؛ إذ 

الشارع للرجل  أن قوامة الرجل على المرأة ما ھي إال وظیفة شرعیة جعلھا
في مملكتھ البیت، ومن ثَّم فإن على الرجل مراعاة النصوص الشرعیة عند 
مباشرة تلك الوظیفة، بأن یكون عادالً في تعاملھ منصفاً في معاملتھ لزوجتھ أو 
زوجاتھ مراعیاً الحقوق والواجبات؛ ألن وظیفة القوامة تعني مسؤولیة الزوج 

بیت، ومراعاة حال أفراده، وعلى رأسھم عن إدارة العائلة، وسیاسة شؤون ال
اْستَْوُصوا بِالنَِّساِء «: باألسیرة عند الزوج فقال الزوجة التي وصفھا النبي 

َخْیًرا، فَإِنَّھُنَّ ِعْنَدُكْم َعَواٍن، لَْیَس تَْملُِكوَن ِمْنھُنَّ َشْیئًا َغْیَر َذلَِك، إِالَّ أَْن یَأْتِیَن 
إِْن فََعْلَن فَاْھُجُروھُنَّ فِي المَضاِجعِ، َواْضِربُوھُنَّ َضْربًا َغْیَر ِبفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة، فَ 

حٍ، فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال، إِنَّ لَُكْم ِمْن نَِسائُِكْم َحقًّا، َولِنَِسائُِكْم  ُمبَرِّ
ا َحقُُّكْم َعلَى نَِسائُِكْم،  فََال یَُوطِّْئنَّ فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرھُوَن، َوَال یَأَْذنَّ َعلَْیُكْم َحقًّا، فَأَمَّ

 ، فِي بُیُوتُِكْم لَِمْن تَْكَرھُوَن، أََال َوَحقُّھُنَّ َعلَْیُكْم أَْن تُْحِسنُوا إِلَْیِھنَّ فِي ِكْسَوتِِھنَّ
في اإلساءة  ، فلیس للزوج الحق مطلقاً في استغالل ھذه الوظیفة24»َوطََعاِمِھنَّ 

جة والتقلیل من شأنھا أو تكلیفھا بما ال تطیق، فإن خالف وظلم فإن للمرأة للزو
الحق في أن ترفع أمرھا إلى ولیھا، أو إلى القاضي لرفع الظلم عنھا، وتبصیر 

  .الزوج بما یجب علیھ من العدل واإلنصاف
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  آثار القوامة: المطلب الخامس

  :تترتب على القوامة الزوجیة آثار عدة من أھمھا

إن وجوب طاعة الزوج في  :طاعة الزوج في المعروف/ أوال
المعروف أثر من آثار القوامة الزوجیة، والتي ال تستقیم الحیاة بین الطرفین 
إال بھ، وھو في الحقیقة من تتمة التعاون بین الزوجین؛ وذلك ألن األسرة ھي 

وال تستقیم اللبنة األولى في بناء المجتمع فإن كانت سلیمة كان المجتمع سلیماً، 
حیاة أي جماعة إال إذا كان لھا رئیس یدیر شؤونھا ویحافظ على كیانھا، وال 
معنى لھذه الریاسة إال إذا كان الرئیس مطاعاً، وھذه المسؤولیة لم توضع بید 
الرجل اعتباطا؛ بل ألنھ مكلف بالسعي على أرزاق األسرة والمكافحة من 

 عداد الفطري لھا، ولقد حث النبي أجلھا مع ما في تكوینھ وطبیعتھ من االست
النساء على طاعة أزواجھن في حدود المعروف، وأما إذا خالف الزوج أمر 

  .25»ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«: الشرع فال طاعة لھ لقولھ 

األصل في حیاة المرأة أن تكون في البیت  :القرار في البیت/ ثانیا
إلزمن بیوتكن : أي: "قال ابن كثیر بُیُوتُِكنَّ  َوقَْرَن فِي :استجابة لقولھ تعالى

، فمن حق الزوج على زوجتھ قرارھا في بیتھ 26"فال تخرجن لغیر حاجة
وعدم خروجھا منھ إال بإذنھ ما لم یكن ضرورة شرعیة تبیح ذلك، وقرارھا 
في بیتھا لیس استعباداً لھا أو كبتاً لحریتھا؛ بل ھو تشریف لھا؛ فھي مسؤولة 

ترعاه وتحوطھ وتقوم على تنظیمھ بما یكفل السعادة ألفراد أسرتھا عن بیتھا 
  .27»والمرأة راعیة في بیت زوجھا، ومسؤولة عن رعیتھا«: قال 

ال یجوز للمرأة أن تصوم  :استئذان الزوج في صوم النافلة/ ثالثا
 أن رسول هللا : صوم تطوع وزوجھا حاضر إال بإذنھ، لحدیث أبي ھریرة

قال الحافظ ابن  ،28»لمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد، إال بإذنھال یحل ل«: قال
إال "مقیم غیر مسافر، : َحاِضر یعني: أَي" وزوجھا شاھد: "حجر في الفتح

في غیر صیام أیام رمضان، وكذا في غیر رمضان من الواجب : یعني" بإذنھ
إذا تضیق الوقت، ودلت روایة الباب على تحریم الصوم المذكور علیھا، وھو 
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ول الجمھور، وفي الحدیث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع ق
  .29"بالخیر، ألن حقھ واجب والقیام بالواجب مقدم على القیام بالتطوع

وسبب ھذا التحریم أن للزوج حق : "وقال النووي في شرح مسلم
االستمتاع بھا في كل وقت، وحقھ واجب على الفور فال یفوتھ بالتطوع وال 

التراخي، وإنما لم یجز لھا الصوم بغیر إذنھ، وإذا أراد االستمتاع بواجب على 
بھا جاز ویفسد صومھا؛ ألن العادة أن المسلم یھاب انتھاك الصوم 

؛ فإن صامت المرأة تطوعاً بغیر إذن زوجھا صح صیامھا مع 30"باإلفساد
عیة الحرمة عند جمھور الفقھاء، والكراھة التحریمیة عند الحنفیة؛ إال أن الشاف

خصوا الحرمة بما یتكرر صومھ، أما ما ال یتكرر صومھ كیوم عرفة 
وعاشوراء وستة من شوال، فلھا صومھا بغیر إذنھ، إال إن منعھا، وال تحتاج 
المرأة  إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفھوم الحدیث، ولزوال معنى النھي؛ 

المریض، : حنفیةوعلمھا برضاه كإذنھ، ومثل الغائب عند ال: قال الشافعیة
والصائم المحرم بحج أو عمرة، ولو صامت الزوجة تطوعاً بغیر إذن زوجھا 

 .31فلھ أن یُفِطرھا

ال یجوز للمرأة أن : استئذان الزوج في الخروج من المنزل/ رابعا
تخرج من بیت زوجھا إال بإذنھ، فإن خرجت دون إذنھ كانت عاصیة ناشزا، 

ثنى حاالت االضطرار، وقد مثّل لھا الفقھاء تسقط نفقتھا، وتأثم بذلك؛ لكن یست
إذا خرجت لشراء ما البد منھ، أو خافت من انھدام المنزل ونحو : بأمثلة منھا

ذلك، وال فرق في ذلك بین أن تكون الزوجة في بیت زوجھا أو بیت أھلھا، 
فلیس لھا أن تخرج إال بإذنھ، فإذا منعھا وجب علیھا امتثال ذلك، ألنھا مأمورة 

ة زوجھا في غیر المعصیة، وقد جعل هللا تعالى لھ القوامة علیھا، وھو بطاع
مسؤول عنھا، ومما یدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزیارة 

: قالت للنبي  )رضي هللا عنھا(أھلھا ما جاء في الصحیحین أن عائشة 
إلى بیت أن الزوجة ال تذھب : فیھ: "قال العراقي ،32»أتأذن لي أن آتي أبوي«

  .33"أبویھا إال بإذن زوجھا

منزل الزوجیة منزل  :استئذان الزوج في إدخال الغیر منزلھ/ خامسا
مشّرف مكّرم، أمر هللا تعالى كال من الزوجین بحفظھ، وخص الزوجة بما 
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أمرھا بھ من حفظ أمانة ھذا المنزل، فإنھا ربة البیت وصاحبتھ، عن جابر 
َ فِي «: ال في خطبة حجة الوداعق أن رسول هللا : رضي هللا عنھ فَاتَّقُوا هللاَّ

ِ، َولَُكم َعلَیِھنَّ  ِ، َواستَحلَلتُم فُُروَجھُنَّ بَِكلَِمِة هللاَّ النَِّساِء، فَإِنَُّكم أََخذتُُموھُنَّ بِأََماِن هللاَّ
بًا َغیر أَالَّ یُوِطئَن فُُرَشُكم أََحًدا تَكَرھُونَھُ، فَإِن فََعلَن َذلك فَاضِربُوھُنَّ َضر

حٍ، َولَھُّن َعلَیُكم ِرزقُھُنَّ َوِكسَوتُھُنَّ بِالَمعُروفِ    .34»ُمبَرِّ

  :ویمكن تقریر مسألة اإلذن في بیت الزوجیة من خالل التفصیل التالي

إذا أذن الزوج إذنا صریحا لزوجتھ بإدخال شخص معین من محارمھا، أو   - 1
أن تأذن في بیتھ لھم بعض النساء، أو كان إذنھ عاما، فیجوز للزوجة حینئذ 

  .باتفاق أھل العلم
إذا سكت الزوج عن اإلذن، فإنھا تعمل بما یغلب على ظنھا، فتأذن في   - 2

بیتھ لمن یغلب على ظنھا أن زوجھا ال یمانع من دخولھ بیتھ، ممن یجوز 
لھ أن یدخل على الزوجة في غیاب الزوج، من المحارم والنساء، أما إن 

ه دخول شخص معین في غیابھ، فال یجوز غلب على ظنھا أن زوجھا یكر
من حّق : "لھا أن تدخلھ، وذلك باتفاق أھل العلم، جاء في الموسوعة الفقھیة

الّزوج على زوجتھ أالّ تأذن في بیتھ ألحد إالّ بإذنھ، لما ورد عن أبي 
َال یَِحلُّ لِْلَمرأَِة أَن «: قال أّن رسول ّهللا  )رضي هللا تعالى عنھ(ھریرة 
ونقل ابن  ،35»َوَزوُجھَا َشاِھٌد إِالَّ بِإِذنِِھ، َوَالْ تَأَْذن فِي بَیتِِھ إِالّ بِإِذنِھِ  تَُصومَ 

في ھذا الحدیث إشارة إلى أنّھ ال یُفتات على الّزوج : حجر عن الّنووّي قولھ
باإلذن في بیتھ إالّ بإذنھ، وھو محمول على ما ال تعلم رضا الّزوج بھ، أّما 

بذلك فال حرج علیھا، كمن جرت عادتھ بإدخال  لو علمت رضا الّزوج
الّضیفان موضعاً معّداً لھم سواء كان حاضراً أم غائباً، فال یفتقر إدخالھم 
إلى إذن خاّص لذلك، وحاصلھ أنّھ ال بّد من اعتبار إذنھ تفصیالً أو 

  .36"إجماالً 
إذا صرح الزوج بكراھیتھ دخول شخص معین، أو أي أحد بیتھ في غیابھ،   - 3

رم علیھا أن تأذن لھ في دخول بیت زوجھا، ولكن ھل للزوج أن یمنع فیح
  زوجتھ من إدخال والدیھا أو محارمھا لزیارتھا؟
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الجواز والمنع، جاء في : في المسألة خالف بین أھل العلم على قولین
أن : الصحیح من مذھب الحنفیة وھو مذھب المالكیة: "الموسوعة الفقھیة

ة من الدخول علیھا في كل جمعة، وال یمنع الزوج ال یمنع أبوي الزوج
غیرھما من المحارم في كل سنة، وكذا بالنسبة ألوالدھا من غیره إن كانوا 
صغارا، ال یمنعھم الزوج من الدخول إلیھا كل یوم مرة، وإن اتَّھََم والَدیھا 
بإفسادھا، فیُقَضى لھما بالدخول مع  امرأة أمینة من جھة الزوج، وعلیھ 

إلى أن لھ المنع من الدخول، معلًَّال : ذھب الشافعیة وھو قول للحنفیةأجرتھا، و
لیس : بأن المنزل ملكھ، ولھ حق المنع من دخول ملكھ، وذھب الحنابلة إلى أنھ

للزوج منع أبوھا من زیارتھا، لما فیھ من قطیعة الرحم، لكن إن علم بقرائن 
  .37"نعالحال حدوث ضرر بزیارتھما أو زیارة أحدھما، فلھ الم

والراجح من ھذه األقوال ھو أنھ ال یحق للزوج منع الوالدین والمحارم من 
زیارة زوجتھ، لما في ذلك من قطیعة الرحم، والقطیعة محرمة على كل حال، 
فال یجوز للزوج أن یسعى في محّرم، بل الواجب علیھ أن یسعى في إصالح 

وجة ھو من إكرام ذات البین، وصلة األرحام، ومعلوم أن إكرام أرحام الز
  .38»َخیُرُكم َخیُرُكم ِألَھلِھِ «:یقول الزوجة وإحسان صحبتھا، والنبي 

من حقوق الزوج رعایة الزوجة  :القیام على شؤون الزوج/ سادسا
لجمیع أموره فتحفظ مالھ، وتراعي كتم أسراره التي ال یأذن بنشرھا بین 

ھو شأن الصحابیات  الناس، وتتعاھد مأكلھ ومشربھ، ومنامھ، ولقد كان ھذا
رضوان هللا تعالى علیھن، ومما ورد عنھن في ذلك ما ثبت عن أسماء بنت 

بَْیُر، َوَمالَھُ فِي األَْرِض ِمْن : "قالت )رضي هللا عنھما(أبي بكر  َجنِي الزُّ َتَزوَّ
فََرَسھُ  َماٍل َوالَ َمْملُوٍك، َوالَ َشْيٍء َغْیَر نَاِضحٍ َوَغْیَر فََرِسِھ، فَُكْنُت أَْعلِفُ 

َوأَْستَقِي الَماَء، َوأَْخِرُز َغْربَھُ َوأَْعِجُن، َولَْم أَُكْن أُْحِسُن أَْخبُِز، َوَكاَن یَْخبُِز 
َجاَراٌت ِلي ِمَن األَْنَصاِر، َوُكنَّ نْسوةَ ِصْدٍق، َوُكْنُت أَْنقُُل النََّوى ِمْن أَْرِض 

 ِ بَْیِر الَّتِي أَْقطََعھُ َرُسوُل هللاَّ لَى َرأِْسي، َوِھَي ِمنِّي َعلَى ثُلُثَْي فَْرَسخٍ، عَ  الزُّ
 ِ َوَمَعھُ نَفٌَر ِمَن األَْنَصاِر،  فَِجْئُت یَْوًما َوالنََّوى َعلَى َرأِْسي، فََلقِیُت َرُسوَل هللاَّ

جَ : فََدَعانِي ثُمَّ قَالَ  اِل، َوَذَكْرُت إِْخ إْخ ِلیَْحِملَنِي َخْلفَھُ، فَاْستَْحیَْیُت أَْن أَِسیَر َمَع الرِّ
 ِ بَْیَر َوَغْیَرتَھُ َوَكاَن أَْغیََر النَّاِس، فََعَرَف َرُسوُل هللاَّ أَنِّي قَِد اْستَْحیَْیُت  الزُّ
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بَْیَر فَقُْلتُ  ِ : فََمَضى، فَِجْئُت الزُّ ، َوَعلَى َرأِْسي النََّوى، َوَمَعھُ لَقِیَنِي رُسوُل هللاَّ
ِ : َخ ِألَْرَكَب، فَاْستَْحیَْیُت ِمْنھُ َوَعَرفُْت غْیَرتََك، فَقَالَ َنفٌَر ِمْن أَْصَحابِِھ، فَأَنَا َوهللاَّ

َحتَّى أَْرَسَل إَِليَّ أَبُو بَْكٍر : لََحْملُِك النََّوى َكاَن أََشدَّ َعلَيَّ ِمْن ُرُكوبِِك َمَعھُ، قالَتْ 
  .39"أَْعتَقَنِي بَْعَد َذلَِك بَِخاِدٍم تَْكفِینِي ِسیَاَسةَ الفََرِس، فََكأَنََّما

  شبھات حول القوامة واإلجابة علیھا:المطلب السادس

لقد حاول كثیر من أعداء اإلسالم تشویھ صورتھ عبر قنوات متعددة، 
والشك  أن موضوع المرأة من الموضوعات التي تعلق بأذیالھا أولئك القوم 
لتشویھ صورة اإلسالم من خالل إبراز مفاھیم خاطئة عن مكانة المرأة 

مسلمة وحقوقھا، ومن ذلك موضوع قوامة الرجل على المرأة، فحّملوھا ماال ال
بھ  تحتمل وجعلوا منھا سبباً إلثارة ضغائن النساء على الرجال، ومن تلك الشُّ

  :40التي أوردوھا على موضوع القوامة ما یأتي

  .القوامة تقیید لحریة المرأة وسلب لحقوقھا، وإھانة لكرامتھا – 1

  .ب للقدح في عقل المرأة وحسن تدبیرھاالقوامة سب – 2

  .القوامة استعباد للمرأة ووصایة للرجل علیھا – 3

بھ صادرة من أعداء اإلسالم الذین یریدون  وإذا علمنا أن ھذه الشُّ
اإلساءة إلیھ، واستحضرنا جھل أولئك القوم بمعنى القوامة ومقتضاھا وما 

مقاصد الشرعیة إلقرارھا، یترتب علیھا من حقوق في الشریعة اإلسالمیة وال
سھل الرد على ھؤالء وأمثالھم؛ یقول محمد قطب في مسألة القوامة مفترضا 

فإما أن یكون الرجل ھو القیّم، أو تكون المرأة : فیھا خیاراتھا العقلیة الثالثة
ھي القیّم، أو یكونا معا قیّمین، فاألخیر مستبعد؛ ألن التجربة أثبتت أن رئیسین 

ي للتنازع والفشل اإلداري، وھذا یؤثر على األوالد بالّسلب، لعمل واحد یؤد
: أن تكون القوامة إما للمرأة أو للرجل: ویبقى الفرضان األوالن وھما

والمنطق واألبحاث، والواقع والفطرة،كل ذلك یحكم بأن یكون السید ھو 
الرجل؛ بل إن المرأة لتحتقر بفطرتھا الرجل الذي یخضع لرغباتھا، وتحترم 

  .41رجل الحازم القوي؛ فترمي بنفسھا بین أحضانھال
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ومع ذلك فلیس معنى القوامة االستبداد والتعسف؛ بل مبناھا على التفاھم 
والتشاور، وكل ھذا غیر معمول بھ في الغرب حتى ضجر النساء من سوء 
معاملة الرجال وقد عبَّرت عن ذلك إحدى نساء الغرب، وھي الكاتبة الفرنسیة 

ستظل المرأة مستعبدة حتى یتم القضاء على خرافة األسرة : "لةدي بوفوار قائ
  .42"وخرافة األمومة والغریزة

إن القوامة الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة لیست تسلطاً وال قھراً 
ولیست سلباً لحقوق المرأة أو حطاً من كرامتھا؛ بل ھي تقدیر وتشریف لھا 

ق الرجل ھو الذي خلق المرأة ورفعة لشأنھا، وإقرار بكرامتھا، فإن الذي خل
؛ ]14:الملك[ أَال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوھَُو اللَِّطیُف اْلَخبِیرُ وھو الذي شرع القوامة 

اإلسالمیة لما جاءت بالقوامة للرجل على المرأة لم تنس وظیفة  فالشریعة
المرأة فھي ربة البیت، والقائمة على شؤونھ من تربیة ورعایة، وتنظیم 

وھي الراعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا، وقد كفل لھا  وترتیب،
الشرع السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، وكفل لھا أیضاً حسن المعاملة 

  .واالحترام والتقدیر

إن الذین أثاروا مثل ھذه الشُّبھ جھلوا أو تجاھلوا تكریم اإلسالم 
ذي توفي فیھ یوصي للمرأة، وما علموا أن الرسول الكریم وھو في مرضھ ال

  .،وكفى بھا شرفاً لھن ومنقبة43الرجال بالنساء خیرا

وقد شھد الغرب على نفسھ حول تردي الجانب الروحي، والتفكك 
األسري، وال أبلغ في الرد على ھؤالء بما كتبتھ نساؤھم حكایة عما تعانیھ 

یم المرأة عندھم من شقاء وظلم بسبب ھذا التحرر المزعوم، والبعد عن التعال
الدینیة، وتخلي المرأة عن وظیفتھا الحقیقیة؛ تقول الروائیة اإلنجلیزیة الشھیرة 

إن المرأة الحدیثة ُمغفّلة؛ ألن مركزھا في المجتمع یزداد : "أجاثا كریستي
سوءاً یوماً بعد یوم، فنحن  النساء نتصرف تصرفاً أحمق، ألننا بذلنا الجھد 

عمل والمساواة في العمل مع خالل السنین الماضیة للحصول على حق ال
الرجل، والرجال لیسوا أغبیاء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنین أنھ ال مانع مطلقاً 
من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج، ومن المحزن أن نجد بعد أن 
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أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطیف الضعیف، أننا نعود الیوم لنُساوى في 
  .44"نصیب الرجل وحده الجھد والعرق الذي كان من

سبعة أسابیع قضیتھا في زیارة كل : "وتقول المحامیة الفرنسیة كریستین
من بیروت ودمشق وعّمان وبغداد، وھا أنا أعود إلى باریس فماذا وجدت؟ 

یعمل حتى إذا كان  ...وجدت رجالً یذھب إلى عملھ في الصباح یتعب ویشقى
حّب وعطف ورعایة لھا  المساء عاد إلى زوجتھ ومعھ خبز، ومع الخبز

وفي بالدنا حیث ناضلت المرأة من أجل المساواة فماذا حققت؟  ...ولصغارھا
انھضي لكسب خبزك فأنت قد : المرأة في غرب أوروبا سلعة فالرجل یقول لھا

طلبت المساواة، ومع الَكّد والتعب لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتھا، وینسى 
، وقد دعت الزعیمة النسائیة " معنىالرجل شریكتھ، وتبقى الحیاة بال

دعت المرأة إلى وجوب االھتمام بالزوج واألوالد قبل : األمریكیة فلیش شالفي
  .45االھتمام بالوظیفة، وبوجوب أن یكون الزوج ھو رب األسرة وقائد دفتھا

وأما الظلم الذي تعانیھ المرأة الغربیة بسبب مخالفتھا لفطرتھا فكثیر 
أعظم من أن تفقد المرأة في الغرب أنوثتھا ووظیفتھا جدا، وھل ھناك ظلم 

الحقیقة في التربیة والحضانة وسیاسة البیت، ھذا باإلضافة إلى العنف والقسوة 
التي تقابل بھا المرأة في تلك المجتمعات، فقد نشرت الدكتورة فاطمة نصیف 

في معرض حدیثھا عن العنف ضد النساء في  "7ع عربیات،"في مجلة 
وإلیكم بعض ما حصلُت علیھ قبل ذھابي لمؤتمر : "قاال مھما قالت فیھالغرب م

بكین حیث طلبنا من الشرطة الفیدرالیة األمریكیة أن تمنحنا تقاریر عن العنف 
من الرجال في أمریكا یضربون زوجاتھم % 79: ضد المرأة األمریكیة

مركزة، منھن تستدعي حالتھن الدخول للعنایة ال% 17ضرباً یؤدي إلى عاھة، 
ھناك زوجة : وحسب تقریر الوكالة المركزیة األمریكیة للفحص والتحقیق

أن امرأة : ثانیة في أمریكا، وكتبت صحیفة أمریكیة 18یضربھا زوجھا كل 
أما في فرنسا فھناك ملیونا امرأة معرضة ...نساء یضربھا زوجھا 10من كل 

حتى : یل اندریھللضرب سنویاً، وتقول أمینة سر الدولة لحقوق المرأة میش
الحیوانات تعامل أحیاناً أفضل من النساء، فلو أن رجالً ضرب كلباً في 
الشارع سیتقدم شخص ما یشكوه لجمعیة الرفق بالحیوان، لكن لو ضرب رجل 
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وعندما نعلم أن كل ...اھـ  كالمھا.زوجتھ في الشارع فلن یتحرك أحد في فرنسا
ضواء على المرأة المسلمة ھذا یحدث في بالدھم ویتركونھا لتركیز األ

مظلومة، وتتدخل لجانھم فال بد أن نعي أنھا لن تتدخل : والعربیة ویقولون
  .46"إلنقاذ المرأة المسلمة؛ لكنھا ترید تشویھ صورتھا ثم إلصاق التّھم باإلسالم

  الخاتمة

القوامة وآثارھا في "بعد ھذه الجولة العلمیَّة القصیرة حول موضوع 
، أعرج على أھّم النّتائج التي توصلت إلْیھا من "سلمةاستقرار األسرة الم

خالل ھذا البحث، وبعض التوصیات التي من شأنھا تخدم الموضوع، وتتمثل 
  :فیما یلي

أن المفھوم الصحیح للقوامة ھو تسییر شؤون األسرة المشتركة، والقیام  - 1
  .على مصالحھا بقیادة الرجل

یفا ال تشریفا، ولیست للمرأة بنص أنَّ القوامة الزوجیّة إنما ھي للرجل تكل - 2
 .القرآن الكریم والسنَّة النبویَّة الشریفة

القوامة وظیفة شرعیة، ولیست تفویضا عاما للرجل، وال إلغاء لحق أن  - 3
المرأة، وإنما ھي إشراف من الرجل من جھة األمر بالمعروف والنھي عن 

واستمرارھا  المنكر والقیام على شؤون الحیاة الزوجیة، بما یضمن بقاءھا
 .وفق مراد الشارع ومقصده

أن الشرع لما جعل القوامة ِبیَد الرجل، أوجب علیھ حقوقا یؤدیھا نظیر  - 4
 .ذلك؛ وھي من باب المسؤولیة التي یُحاسب علیھا یوم القیامة

أنَّ اإلسالم كّرم المرأة، ورفع من شأنھا، وكفل لھا الحریَّة المنضبطة  - 5
 .قوق والواجباتبضوابط الشَّرع، وبیّن لھا الح

بھ واالفتراءات التي یثیرھا أعداء اإلْسالم، إنَّما ھي من باب تشویھ  - 6 أنَّ الشُّ
 .صورة اإلسالم والمسلمین ال أكثر

أن القوامة بمعناھا الشرعي الصحیح لھا دور كبیر في استقرار األسرة  - 7
المسلمة، وھي تقاسم حقیقي لألدوار، وتعاون على بناء مجتمع مسلم قادر 

 .البناء الحضاري، والنھوض العلمي على
وتأكیدا لذلك فإنني أوصي بمزید بحث في ھذا الموضوع المھم وتتبع 
آثاره؛ وعدم ترك ھذا األمر الخطیر لغیر المختصین والمغرضین من اتخاذه 
معوال لھدم األسرة المسلمة التي ھي اللبنة األولى في بناء المجتمعات، 
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ارف بحقوقھ وواجباتھ، مدافع على ثوابتھ واستقرارھا كفیل بتخریج جیل ع
 .ومقدساتھ، ال تستھویھ المغریات وال تسقطھ الشبھات

  وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

   :الھوامش

                                                        
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفریقي المصري، لسان العرب، دار  -1

  .بعدھا ما 5/346قوم، : م، مادة2008/ھـ1428، سنة 1الفكر، بیروت، ط
محمد الصادق قمحاوي، دار : الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، تحقیق -2

  .3/148م، 1992/ه1412ط، سنة .إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، ال
 .2/321ھـ، 1418 ،2 دار الفكر المعاصر، بیروت، ط وھبة الزحیلي، التفسیر المنیر، -3
موعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة مج -4

، 2الكویتیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، طباعة ذات السالسل، الكویت، ط
  .76، 34/75م، 1989/ه1409سنة 

محمود محمد شاكر، : ھابن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل آي القرآن، حققھ وعلق حواشی -5
  .8/290ت، .ط، د.أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ال: راجعھ وخرج أحادیثھ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد هللا، أحكام القرآن، تحقیق -6
  .1/530م، 2002/ه1424، سنة 3العلمیة، بیروت، ط

  .2/68قرآن، مرجع سابق، الجصاص، أحكام ال -7
، 3ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط -8

  .1/435م، 2000/ه1420سنة 
  .4/534الطبري، جامع البیان، مرجع سابق،  -9

 .2/380ه، 1350، سنة 2محمد رشید، تفسیر المنار، مطبعة المنار، مصر، ط -10
أحمد بن شعبان : بي، محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، خرج أحادیثھالقرط -11

  .3/96م، 2005/ه1425، سنة 2ومحمد بن عیادي، مكتبة الصفا، القاھرة، ط
 .5195: أخرجھ البخاري، حدیث رقم -12
 .باختالف یسیر 1436: واللفظ لھ، ومسلم، حدیث رقم 3237: أخرجھ البخاري، حدیث رقم -13
: واللفظ لھ، والطبراني في المعجم األوسط، حدیث رقم 1661: أخرجھ أحمد، حدیث رقم -14

8805.  
 .2/380محمد رشید، تفسیر المنار، مرجع سابق،  -15
 .4/290المرجع نفسھ،  -16
 .5/364المرجع السابق،  -17
تفسیر  أبو محَمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، معالم التنزیل فيالبغوي، : ینظر -18

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، عبد الرزاق المھدي، : القرآن المسمى تفسیر البغوي، تحقیق
 .5/364، ومحمد رشید، تفسیر المنار، مرجع سابق، 1/160ھـ، 1420، 1ط

: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد هللا، االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار، تحقیق -19
م، 1993/ھـ1414، سنة 1أمین قلعجي، دار قتیبة ودار الوعي، القاھرة، طعبد المعطي 

16/67. 



    ھاني الجموعيالباحث 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           256

                                                                                                                                
، سنة 2الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -20

 .2/275م، 1986/ھـ1406
د، باختالف یسیر، وأبو داو 3074: ، وابن ماجھ، حدیث رقم1218:أخرجھ مسلم، حدیث رقم -21

 .واللفظ لھ 1905: حدیث رقم
ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الرسالة ناشرون،  -22

 .  512م، ص2010/ه1431، سنة 1بیروت، ط
  .5/74القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق،  -23
 .، وھو حدیث حسن1513: رواه ابن ماجة، حدیث رقم -24
 .2580: اه أحمد، حدیث رقمرو -25
  .3/450ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق،  -26
  .853:أخرجھ البخاري، حدیث رقم -27
  .5195:أخرجھ البخاري، حدیث رقم -28
، سنة 1ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار الحدیث، القاھرة، ط -29

 .9/356ه، 1998/ه1419
، سنة 1عصام الصبابطي وآخرون، دار الحدیث، القاھرة، ط: مسلم، تحقیق النووي، شرح -30

 .4/124م، 1993/ه1415
  .28/99الموسوعة الفقھیة، مرجع سابق،  -31
  .2770: ، ومسلم، حدیث رقم4141: أخرجھ البخاري، حدیث رقم -32
العراقي، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین، طرح التثریب في شرح  -33

ط، .أحمد بن عبد الرحیم أبو زرعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ال: تقریب،تحقیقال
  . 8/58ت، .د

  .1218: أخرجھ مسلم، حدیث رقم -34
 .1026: ، ومسلم، حدیث رقم4899: رواه البخاري، حدیث رقم -35
  .30/125الموسوعة الفقھیة، مرجع سابق، -36
  .24/82المرجع نفسھ،  -37
ھذا حدیث حسن غریب صحیح، وصححھ األلباني : ، وقال3895: ، حدیث رقمرواه الترمذي -38

  .1174: ، رقم"الصحیحة"في 
  .4946: أخرجھ البخاري، حدیث رقم -39
محمد قطب، شبھات حول اإلسالم، دار الشروق، بیروت، : تفصیل ھذه الشبھات في: ینظر -40

 .وما بعدھا 106م، ص 1992/ه1413، سنة 21ط
  .122، 121، صالمرجع السابق -41
ط، سنة .عصمت تحسین عبد هللا، علم اجتماع الزواج واألسرة، الجنادریة للنشر والتوزیع، ال -42

  .168م، ص2016
: ، ومسلم، حدیث رقم4787:؛ أخرجھ البخاري، حدیث رقم"استوصوا بالنساء خیرا: "حدیث -43

2671. 
  .30، 29دون بیانات، ص محمد بن إبراھیم الحمد، من صور تكریم المرأة في اإلسالم، -44
 .29المرجع السابق، ص -45
  . م1/11/2000: السابع، بتاریخ: العدد" عربیات"مجلة  -46



  مبدأ القوامة وأثره في تحقیق استقرار األسرة                                                                      
  

 

 257                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  

  

  مبدأ القوامة وأثره في استقرار األسرة

  

  الباحث منیر ركبان - مریم بوزیقة ةالباحث

  غردایةجامعة 

  :مقدمة

األسرة ھي اللبنة األولى لبناء المجتمع وعلى ضوء صالحھا وتماسكھا 
یتحدد مصیر المجتمع، لذا فقد أوالھا الشرع عنایة فائقة فأحاطھا بجملة من 

تغاء صالحھا وحمایة الستقرارھا، ویأتي في مقدمة ھذه النظم و التشریعات اب
النظم مبدأ القوامة الذي جاء بھ الشرع كنظام متكامل تتبین  بموجبھ الحقوق 
والواجبات لكل من الزوجین، وتناط االختصاصات والمھام بحسب الطبیعة 

  .التكوینیة لكل منھما، وفي ذلك ضمان الستقرار األسرة ونجاحھا

ة كغیرھا من المؤسسات ال بد لھا من رئیس یدیر ومؤسسة األسر
شؤونھا من أجل أن تؤدي مھمتھا وتحقق إنتاجھا، ولما كانت ھذه األخیرة ال 
تتكون إال من ازدواج الرجل والمرأة كان البد من قیام أحدھما باإلشراف على 
األسرة ورعایتھا؛ وقد أوكل هللا عز وجل ھذه المھمة للرجل وجعل بیده 

اُموَن َعلَى النَِّساءِ : لقولھ تعالى القوامة َجاُل قَوَّ   .)34: النساء( الرِّ

یر أن ّمفھوم القوامة قد تعرض للمسخ والتغییر بین محاولة أعداء غ
اإلسالم استغاللھا لتحریض المرأة  للدعوة للمساواة والتحرر من أحكام 

ید، وبین الفھم الشرع و التي بزعمھم ال تصلح لھذا الزمان  وال بد لھا من تجد
المغلوط لھا نتیجة للجھل والموروث الثقافي للمجتمعات من تسلط الرجل 
واستبداده للمرأة، ما أدى للتعسف في ممارستھا فاختلطت السلوكیات السلبیة 

  .بالواجب الشرعي
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ھل للمرأة قوامة في  وعلیھ فما مفھوم قوامة الرجال على النساء وما حدودھا؟
  تشریع القوامة أھي لمصلحة الرجل أم األسرة؟ نوما الھدف م األسرة؟

  :وتقدم ھذه الرؤیة من خالل مباحث ثالثة

  .مفھوم القوامة وتأصیلھا الشرعي: المبحث األول

  .أسباب القوامة وضوابطھا: المبحث الثاني

  .أثر القوامة في استقرار األسرة: المبحث الثالث

  :مدلول القوامة وتأصیلھا الشرعي: المبحث األول

  مدلول القوامة: المطلب األول

  .مفھوم القوامة لغة - أوال

أي حافظ علیھ : القوامة في اللغة من قام على الشئ یقوم قیاما
مھم : ومن ذلك القیِّم وھو السید وسائس األمر، وقیِّم القوم وأصلحھ، الذي یقوِّ

فیقال ، (1)ویسوس أمرھم، وقیِّم المرأة زوجھا ألنھ یقوم بأمرھا وما تحتاج إلیھ
  .(2)قام الرجل المرأة بمعنى مانھا وقام بشأنھا

القیُّوم والقیّام في صفة هللا تعالى وأسمائھ الحسنى تعني القائم بتدبیر 
وقِوام األمر نظامھ وعماده، یقال فالن قِوام ، (3)أمر خلقھ في جمیع أحوالھم

َوَال تُْؤتُوا   :ومنھ قولھ تعالى (4)الذي یقیم شأنھم ویتولى أمرھم: أھل بیتھ أي
ُ لَُكْم قِیَاًما فَھَاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل هللاَّ   ].5: النساء[  السُّ

 مفھوم القوامة اصطالحا -ثانیا

اختلفت اآلراء وتباینت حول مفھوم القوامة والمالحظ أن ثمة بون 
شاسع بین القوامة في المفھوم الشرعي الذي نّص علیھ الوحي وفَِھمھ السلف 

ألولون، وما أصبح یحتملھ ھذا المصطلح عند المتأخرین من داللة على ا
التسلط واِالستبداد أو ظلم للمرأة ، وللفھم الصحیح لمصطلح القوامة ال بد أن 

اُموَن َعلَى : نعرض بعض النماذج ألقوال المفسرین في قولھ تعالى َجاُل قَوَّ الرِّ
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ُ بَْعَضھُمْ  َل هللاَّ : النساء[  َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  النَِّساِء بَِما فَضَّ
34. [  

الرجال أھل قیام على نسائھم، في تأدیبھن واألخذ : "قال اإلمام الطبري 
  . (5)"على أیدیھن فیما یجب علیھن J وألنفسھم

الرجل قیم على المرأة وھو رئیسھا وكبیرھا : "قال اإلمام ابن كثیر
    .(6)"اعوجت ا ومؤدبھا إذاوالحاكم علیھ

  .(7)"یقومون بالنفقة علیھن والذب عنھن: "قال اإلمام القرطبي

قیام الرجال على النساء ھو قیام الحفظ " :قال اإلمام الطاھر بن عاشور
  .(8)"والدفاع، وقیام االكتساب واإلنتاج المالي

أي من شأنھم المعھود القیام على النساء " :قال الشیخ محمد عبده
  .(9)"بالحمایة والرعایة والوالیة والكفایة

اختلفت اتجاھات المفسرین بین من حمل معنى القوامة على السلطة 
والسیادة والتأدیب كابن كثیر والطبري وغیرھم وخاصة العلماء القدامى؛ 

وھذا ما قد یدعو بعض الغالین  –وذلك لرؤیتھم لھا على أنھا حق وتشریف لھ 
إلى التمسك بھذا الجانب من القوامة لالستبداد على  وأصحاب الفھوم القاصرة

، وبین من اعتبرھا رعایة ومسؤولیة  -المرأة والتعسف في أداء واجب القوامة
وحمایة كالقرطبي وابن عاشور وأغلب المعاصرین  ممن لم یسعنا المقام لذكر 

ي تفسیراتھم، وھذا التفسیر یحمل في طیاتھ معاني المودة والرحمة التي ینطو
ھذا وإن تباینت آراء المفسرین  واختلفت رؤاھم فإن كلھا . علیھا عقد الزواج 

  .تصب في معنى واحد وھو إثبات قوامة الرجال على النساء

وفي مقابل ذلك فقد برز على الساحة االتجاه الحداثي العلماني الذي 
ینكر اختصاص الرجل بالقوامة ویرى أنھ تھمیش للمرأة ، ویدعو للمساواة 

لكاملة بین الرجل والمرأة  فالقوامة عندھم مسؤولیة  یختص بھا  صاحب ا
الفضل رجال كان أو امرأة ، واألفضلیة تكون بحسن اإلدارة والحكمة التي 
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محمد شحرور، ( :یتفاوت فیھا الرجال والنساء، ومن أبرز رموز ھذا االتجاه
  . (10))الطاھر حداد، نصر حامد أبوزید وبعض القراءات النسویة

مسؤولیة : من خالل ما سبق من التفسیرات یمكننا القول بأن القوامة ھي 
  .أوكلھا هللا عز وجل للرجل لتدبیر ورعایة شؤون أھل بیتھ بما  فیھ صالحھم

  التأصیل الشرعي لمبدأ القوامة: المطلب الثاني

  الكتاب - أوال

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما : قولھ تعالى - 1 َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعضٍ الرِّ َل هللاَّ فَضَّ
، وھذه اآلیة ھي األصل في قوامة ]34: النساء[ َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

  .الزوج على زوجتھ وقد سبق بیان أقوال المفسرین في شرحھا
اًرا َوقُوُدھَا النَّاُس یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَ  : قولھ تعالى - 2

  ].6 :التحریم[ َواْلِحَجاَرةُ 

یأمرھم بطاعة هللا : قال قتادة" :جاء في تفسیر ابن كثیر لھذه اآلیة
وینھاھم عن معصیة هللا وأن یقوم علیھم بأمر هللا ویأمرھم بھ ویساعدھم علیھ، 

: تلفإذا رأیت l معصیة قَدعتھم عنھا وزجرتھم، وھكذا قال الضحاك ومقا
حق على المسلم  أن یعلم أھلھ من قرابتھ وإمائھ وعبیده، ما فرض هللا علیھم 

  . (11)"وما نھاھم هللا عنھ

على الرجل أن یصلح نفسھ بالطاعة، ویصلح " :وقال اإلمام القرطبي
  .(12)"أھلھ إصالح الراعي للرعیة

م ووقایة األھل واألوالد بتأدیبھم وتعلیمھ"...  :وقال الشیخ ابن السعدي
وإجبارھم على أمر هللا، فال یسلم العبد إال إذا قام بما أمر هللا في نفسھ وفیمن 

  .(13)"تحت والیتھ من الزوجات واألوالد

فالحاصل من تفسیرات ھذه اآلیة أن الرجل مكلف بالقیام على أھل 
بیتھ ورعایتھم رعایة تكون سببا في اجتنابھم سخط هللا وذلك بتأدیبھم 

  .من مظاھر القوامة علیھم وإصالحھم، وكل ذلك
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َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ ۗ : قولھ تعالى - 3 َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َولِلرِّ
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ    ].228: البقرة[  َوهللاَّ

جاء في تفسیر الدرجة بأنھا رفعة وریاسة وإثبات لتفضیل األزواج في حقوق 
، فھذه الدرجة والفضل تجعل الرجل قواما علیھا راعیا (14)ئھمكثیرة على نسا

  .لشؤونھا

  السنة النبویة -ثانیا

كلكم ": یقول  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ أنھ سمع رسول هللا   - 1
راع ومسؤول عن رعیتھ فاإلمام راع و مسؤول عن رعیتھ، والرجل في 

   .(15)"...أھلھ راع وھو مسؤول عن رعیتھ 

لرجل راع أي حافظ و مؤتمن على من ھم تحت مسؤولیتھ وھم أھل فا
بیتھ، بالقیام بمصالحھم وإرشادھم لما فیھ صالحھم؛ وھذا ما تقتضیھ قوامة 

 .الرجل على زوجتھ وأھلھ

ال یحلُّ للمرأِة أن تصوم ": قال عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي  - 2
ي بیتھ إال بإذنھ، وما أنفقت من نفقٍة عن وزوجھا شاھٌد إالَّ بإذنھ، وال تأذَن ف

 .(16)"غیر أمره فإنھ یؤّدى إلیھ شطره
إذا صلت المرأة ": قال  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن رسول هللا - 3

َخمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت فرجھا، وأطاعت بعلھا، دخلت من أيِّ 
 .(17)"أبواب الجنة شاءت

اشرة على قوامة الرجل لزوجتھ، ھذه األحادیث وإن لم تدل داللة مب
إال أن األمر للزوجة بطاعة زوجھا إالَّ فیما لم ینھ عنھ الشرع دلیل على ذلك؛ 

  . والطاعة ال تكون إال للراعي المسؤول على حفظھا وتدبیر أمورھا
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  أسباب القوامة وضوابطھا: المبحث الثاني

  أسباب استحقاق الرجل للقوامة: المطلب األول

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى : قال تعالى َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
الناظر في تفسیر آیة القوامة  ].34: النساء[  بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

یلحظ تقسیم العلماء ألسباب استحقاق الرجل للقوامة إلى لسببین وھما سبب 
  .يوسبب كسب) فطري(وھبي 

  السبب الوھبي - أوال

وجود مقومات جسدیة خلقیة أودعھا هللا عز وجل في الرجل دون 
المرأة من  قوة جسمیة و حزم واعتدال في العاطفة وحسن التدبیر لذا خص 
الرجال بالرسالة واإلمامة وجعل الطالق بید الرجل؛ لذلك قیل لو كان الطالق 

نھا أسرع عاطفة بخالف الرجل بید المرأة لطلقت الرجل ألف مرة في الیوم أل
 :فھو أبعد نظرا واستخداما للوعي، وفي ھذا السیاق أذكر تفسیر ابن العربي

المعنى إني جعلت القوامیة على المرأة للرجل ألجل تفضیلي لھ علیھا وذلك "
كمال الدین والطاعة في الجھاد : والثاني ،كمال العقل والتمییز: لثالثة أشیاء

ثم استدل لذلك بحدیث النساء  -..النھي عن المنكرواألمر بالمعروف و
  . (18))-ناقصات عقل ودین

نرى أن األفضلیة التي منحت بھا القوامة للرجل لیست محاباة وال 
شرفا وإنما ھي توزیع للمسؤولیات األسریة توزیعا عادال بحسب خصائص 

؛ فاr كل من الجنسین من الناحیة الفطریة فلو تساویا في ھذا الختل النظام 
خص الرجل بالصالبة والحزم وسداد الرأي وھذا ما یجعلھ أقدر على تحمل 
أعباء األسرة واتخاذ القرارات بما فیھ الصالح لرعیتھ، بخالف المرأة التي 
من شأنھا الرقة وتغلیب العاطفة ، وكلف الرجل بالكسب واإلنفاق حتى تتفرغ 

، فھذه الدرجة والتفضیل ھو المرأة لوظیفتھا الفطریة وھي الحضانة والتربیة
  .تكلیف للرجل وتخفیف على أعباء المرأة 
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  السبب الكسبي -ثانیا

وما یدعم السبب الفطري ھو تكلیف الرجل باإلنفاق على األسرة ومن 
ذلك ما یبذلھ الرجل على المرأة من أموالھ في المھر والنفقات العامة التي 

ء ما یتحملھ من ھذه النفقات أوجبھا هللا علیھ، ولذلك استحق القوامة لقا
  .والتكالیف الموكلة إلیھ 

  ضوابط القوامة: المطلب الثاني

إن الشریعة لما جعلت القوامة بید الرجل لم تترك لھ كامل الحریة 
للتصرف وفق أھوائھ بما قد یضر بأسرتھ أو یحید بالمعنى الذي شرعت ألجلھ 

ستبداد والتسلط على المرأة القوامة، فیتعسف في استعمالھا  ویجعلھا ذریعة لال
وھضم حقوقھا، وإنما وضعت ضوابط وحدود من شأنھا حفظ حقوق كل من 
الطرفین وحتى تحقق القوامة المقصد الذي شرعت ألجلھ ولتقع على الوجھ 

  .الذي یرضي هللا عز وجل

  أداء الزوج لواجباتھ  - أوال

لنكاح، وقد المھر واجب شرعا على الزوج لزوجتھ بمجرد عقد ا: المھر - 1
فرضھ الشرع تكریما للمرأة و للداللة على أن لھا مكانة عالیة عند الرجل 
یستحق أن یبذل ألجلھا المال، كما یظھر فیھ رغبة الزوج في قصد 

وآَتُوا  :معاشرتھا بالمعروف، وما یدل على وجوبھ قول هللا عز وجل
َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ : ، وقولھ]4:النساء[ النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَة

َمَكاَن َزْوجٍ َوَءاتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنطَاًرا فََال تَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئًا أَتَأُْخُذونَھُ بُْھتَانًا 
اقًا َوإِْثًما ُمبِیًنا َوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمیثَ 

 ].21: النساء[ َغلِیظًا
نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت مقتدرة مادیا فھي من : النفقة - 2

الحقوق التي كفلھا الشرع لھا وذلك حتى تتفرغ ھي لمصلحة بیتھا وعیالھا، 
ویلزمھ بذلك  توفیر كل ما تحتاج إلیھ من مأكل وملبس ودواء وغیرھا 

  .المنفق وما اعتاده أھل البلدوھذا بقدر الكفایة وبحسب حال 
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لیُنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیھِ ِرْزقُھُ فَْلیُنفِْق  :ذلك قولھ تعالى
ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسراً  ُ نَْفساً إِالَّ َما آتَاھَا َسیَْجَعُل هللاَّ ُ الَ یَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ  ِممَّ

  ].7:الطالق[

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَْن : الىقولھ تع
َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروف   ].233: البقرة[ یُتِمَّ الرَّ

ِ إِنَّ : التأّن ِھْنًدا بِْنُت ُعْتبَةَ ق" :َعْن َعائَِشةَ رضي هللا عنھا یا َرُسوِل هللاَّ
أَبَا ُسْفیَاَن َرُجٌل َشِحیٌح، و لیس یُْعِطینِي َما یَْكفِینِي وولدي، إِالَّ َما أََخْذُت ِمنھ 

  . )19("ُخِذي ما یَْكفِیِك َوولدك بالمعروف: "وھو ال یعلم، فَقَالَ 

الزوجة أمانة عند الزوج فیجب علیھ إحسان : المعاشرة بالمعروف - 3
تھا قوال وفعال، فالرجل مأمور بتطییب القول لھا وتحسین أفعالھ معامل

وھیئتھ بحسب القدرة، فكما یحب الرجل ذلك من المرأة علیھ أن یفعل بھا 
طالقة الوجھ، الكلمة الطیبة، التزین : ، ومن صور حسن العشرة(20)مثلھ

ن وغیر ذلك مما م.. لھا، مالعبتھا و مالطفتھا وعدم  تكلیفھا فوق طاقتھا
 : شأنھ تكوین أدمة بینھما وتحقیق االستقرار في األسرة، وكما قال 

  .(21)"خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي"

  الشورى -ثانیا

إن مبدأ القوامة ال ینفي التشاور، فرئاسة الرجل لألسرة ال تعني 
 استبداده بالرأي، بل كل فرد في األسرة لھ مسؤولیتھ ولھ الحق في إبداء رأیھ،

ال شك أن مشاورة الزوجة واالستماع لنصیحتھا وقبولھا منھا، ھو من تمام و
المعروف في العشرة، وإشعارھا بدورھا في بیتھا، ومسؤولیتھا عن أسرتھا، 

ام  السیما إذا كانت ھذه المرأة  ذات حكمة وعقل، ثم تكون الكلمة الفاصلة للقوَّ
قصة  صالٌح لألسرة بعد التشاور؛ ولنتأملإلعطاء القرار األخیر بما فیھ 

النبي  الحدیبیة، وما جرى فیھا، لنعلم قیمة مشاورة المرأة العاقلة الحكیمة، فإن
 قال رسول (، لما صالح قریشاً على الرجوع ، وعدم دخول مكة عامھم ھذا

فو هللا ما قام منھم رجل، : قال. قوموا فانحروا ثم احلقوا: "ألصحابھ هللا 
فلما لم یقم أحد منھم، دخل على أم سلمة، فذكر لھا . قال ذلك ثالث مراتحتى 
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یا نبي هللا، أتحب ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم : فقالت أم سلمة. ما لقي من الناس
أحداً منھم كلمة ، حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فیحلقك، فخرج فلم یكلم 

 ."(22)..)فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا...أحدا منھم حتى فعل ذلك

وجواز .. .فیھ فضل المشورة": قال الحافظ ابن حجر رحمھ هللا
 .(23)"مشاورة المرأة الفاضلة

وإذا كانت الشورى قد وردت في فطام الطفل مع انفصال الزوجین 
للتشاور على ما فیھ مصلحة للطفل فأولى أن یكون ذلك من حق الزوجة التي 

 ُجنَاحَ  فََال  َوتََشاُورٍ  ِمْنھَُما تََراضٍ  َعنْ  َصاًال فِ  أََراَدا فَإِنْ  :في البیت، قال تعالى
 آتَْیتُمْ  َما َسلَّْمتُمْ  إَِذا َعلَیُْكمْ  ُجنَاحَ  فََال  أَْوَالَدُكمْ  تَْستَْرِضُعوا أَنْ  أََرْدتُمْ  َوإِنْ  َعلَْیِھَما

  ].233: البقرة[ ِصیرٌ بَ  تَْعَملُونَ  بَِما هللاََّ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاََّ  َواتَّقُوا بِاْلَمْعُروفِ 

  أداء المرأة لواجباتھا -ثالثا

لقد اختارت الشریعة اإلسالمیة المرأة لمسؤولیة أعظم فجعلتھا أما 
وزوجة لما امتازت بھ من خصائص في تكوینھا الجسمي والعاطفي بما 
یتناسب مع المسؤولیة الملقاة علیھا فكانت بذلك مكملة للرجل وباجتماعھما 

  .ناء الذي یشد بعضھ بعضایتحقق ذلك الب

وكما أوكل هللا عز وجل للرجل واجب القوامة فقد كلف المرأة 
بمسؤولیة الحافظیة لتكتمل القوامة وتثمر، فطاعة الزوج تمنحھ اإلحساس 
بقیمتھ وقوتھ، ما یدفعھ لتحقیق القوامة والقیام بمسؤولیاتھ، وھي بطاعتھ تُقر 

  .برضاھا بقوامتھ

اِلَحاُت قَانِتَاٌت  :ظیة قولھ تعالىواألصل في وجوب الحاف فَالصَّ
ونعني بھا مسؤولیة المرأة في ]. 34: النساء[  َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ 

بیتھا بأداء دورھا على الوجھ الشرعي والحفاظ على قداسة الرباط الوثیق 
حال  بینھا وبین زوجھا، وتبدأ بصالحھا في نفسھا وطاعتھا لزوجھا في

وجوده بقیامھا بحقھ ومعاشرتھ بالمعروف وفي حال غیبتھ بحفظھا لنفسھا 
وعفتھا وبذلك تصون عرض زوجھا وتحفظ نسلھ، وبحفظھا لمالھ فال 



  منیر ركبان –مریم بوزیقة : الباحثان
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           266

تتصرف فیھ دون إذنھ وتسعى للتدبیر واالقتصاد في النفقة ، وقیامھا بحفظ 
والدنیا، فعن األوالد بتربیتھم تربیة حسنة وتوعیتھم وتعلیمھم في أمور الدین 

الَِّتي ": َعْن َخیِْر النَِّساِء فقَالَ  ُسئَِل َرُسوُل هللاِ  :أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
  . (24)"تُِطیُع إَِذا أََمَر، َوتَُسرُّ إَِذا نَظََر، َوتَْحفَظُھُ فِي نَْفِسھَا َوَمالِھِ 

  .أثر القوامة في استقرار األسرة: المبحث الثالث

میة أولت عنایة فائقة لتمتین أساس األسرة وھي إن الشریعة اإلسال
العالقة الزوجیة، فحددت نظاما متكامال یتبین بموجبھ لكل واحد من الزوجین 
ع اإلسالم القوامة كآلیة تنظیمیة  حقوقھ وواجباتھ، ومن جملة ذلك أْن شرَّ
تضبط المسؤولیات داخل األسرة وتحفظ كیانھا واستقرارھا وتنأى بھا عن 

االنھیار؛ ویتجلى ذلك في عدة صور نبینھا من خالل ما تنطوي علیھ التفكك و
  .معاني القوامة ومقتضیاتھا من آثار إیجابیة على مؤسسة األسرة

من حكمة هللا أن أوجب على الزوج أمر النفقة :  وجوب النفقة على الرجل ·
على زوجتھ وذلك ألن االكتساب من شأن الرجل فھو یتفق مع طبیعتھ 

ومقوماتھ الجسدیة ، فالكسب عادة لیس أمرا سھال وإنما یتطلب التكوینیة 
ل الرجل ھذه المسؤولیة تخفیفا  جھدا كبیرا وقوة وحتى مفارقةً لألھل فُحمِّ
عن المرأة وحتى ال تنشغل عما أُعدت لھ من القیام بواجبھا اتجاه زوجھا 
 وأوالدھا ورعایتھا لشؤون البیت، وھي وظیفة عظیمة ال یمكن ألحد أن

یقوم مقامھا فیھا، فلو كلفت ھي بذلك لعرضت نفسھا وأسرتھا لالنھیار 
فبانشغالھا بالكسب تزید األعباء على كاھلھا ما ینعكس سلبا على دفء 

 .عالقتھا بزوجھا ، وعلى أبنائھا فال تجد الوقت للمتابعة والتربیة والتوجیھ

ل وذلك ألن جعل الشارع الحكیم أمر الطالق بید الرج: الطالق بید الرجل ·
الرجل أقدر على المرأة من ضبط عواطفھ وانفعاالتھ وأدرى بالتبعات التي 
یترتب علیھا الطالق فیكون أكثر تأن في إیقاعھ وبذلك یحافظ على أسرتھ 
من االنھیار والتفكك، بخالف لو كان بید المرأة فستكون العالقة الزوجیة 

را لطبیعة المرأة فھي غیر مستقرة ومھددة باالنھیار ألتفھ األسباب نظ
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أسرع انفعاال وتأثرا بالعواطف وستقدم على إیقاع الطالق  في أي لحظة 
 .غضب وبذلك تضیِّع أسرة بأكملھا

أُعطي للزوج بمقتضى قوامتھ حق تأدیب الزوجة الناشز : تأدیب الزوجة ·
 :، قال تعالى(25)التي عصت زوجھا وترفعت علیھ وكرھت عشرتھ

 َنُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع  َوالالَّتِي تََخافُون
ً َكبِیرً   اَواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فَالَ تَْبُغواْ َعلَْیِھنَّ َسبِیالً إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلِیّا

وھذه اإلجراءات التأدیبیة جاءت لمعالجة الخالف بین  ؛]34: البقرة[
ھ دون تدخل خارجي، وحفظا لألسرة من التصدع الزوجین وإیجاد حلٍّ ل

واالنھیار، فیبدأ العالج بالموعظة تذكیرا بما أوجبھ هللا علیھا من حسن 
العشرة والمودة فإذا لم یجد الوعظ انتقل إلى الھجر في المضجع ویجب أن 
یكون الھجر في الفراش ال یتعداه إلى خارجھ وال یكون الھجر في  الكالم 

فإن كانت محبة : "اط بینھما رجاء اإلصالح، یقول القرطبيلیبقى ھناك رب
لھ فذلك الھجر یشق علیھا فترجع للصالح وإن كانت مبغضة فیظھر 

، فإذا لم یؤثر فیھا  ال الوعظ وال الھجر، ینتقل إلى عالج  (26)"النشوز منھا
آخر لعلھ یكون أجدى عند بعض النساء وذلك حتى ال یترك أسرتھ تنھار، 

الضرب ھذه الوسیلة لیست إلزامیة واألفضل أال تكون من خیار أال و ھو 
أََما یَْستَْحیِي أََحُدُكْم أَْن یَْضِرَب اْمَرأَتَھُ َكَما یَْضِرُب " :المؤمن لقولھ 

َل النَّھَاِر، ثُمَّ یَُضاِجُعھَا آِخَرهُ أََما یَْستَْحیِي وإنما  .(27)"اْلَعْبَد یَْضِربَُھا أَوَّ
ون فیھا اإلصالح بدل اللجوء إلى الطالق، والضرب شرعت رجاء أن یك

لھ شروطھ فال یكون ضرب انتقام وإنما ضرب تأدیب ویكون ضربا خفیفا 
َولَُكْم َعلَْیِھنَّ أَْن َال یُوِطْئَن " :عن الضرب المبرح قال فقد نھى النبي 

ح فُُرَشُكْم أََحًدا تَْكَرھُونَھُ، فَإِْن فََعْلَن َذلَِك فَاْضِربُوھُنَّ   ،(28)"َضْربًا َغْیَر ُمبَرِّ
، َعْن أَبِیِھ، قَالَ  ِ، َما : قُْلتُ ": وَعْن َحِكیِم بِْن ُمَعاِویَةَ اْلقَُشْیِريِّ یَا َرُسوَل هللاَّ

أَْن تُْطِعَمھَا إَِذا طَِعْمَت، َوتَْكُسَوھَا إَِذا : َحقُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَْیِھ؟، قَالَ 
َت، َوَال تَْضِرِب اْلَوْجھَ، َوَال تَُقبِّْح، َوَال تَْھُجْر إِالَّ فِي اْكتََسْیَت، أَِو اْكتََسبْ 

 .(29)"اْلبَْیت
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·
المرأة أحوج ما تكون لوجود رجل في حیاتھا للذبِّ : الرعایة والحمایة 

عنھا وحراستھا، ألن المرأة ال تشعر بالسعادة وھي في كنف رجل تستعلي 
اھھا كان لھ بالغ األثر في تحقیق علیھ ، فإذا وجد من یقوم بمسؤولیاتھ اتج

 .السكن النفسي للزوجة والشعور باألمان

·
إن تكلیف الرجل بالقوامة من شأنھ الخروج : القوامة رئاسة ومسؤولیة 

بالقرارات األصلح التي تخص األسرة وخاصة حین تتباین االجتھادات في 
رة  تحدید القرار األفضل فلو تعدد المسؤول عن صنع القرار داخل األس

لفرض ذلك تضارب یؤدي لحالة من الضیاع واالرتباك داخل األسرة، 
ویكون لھ بالغ األثر على األبناء فیضیعون بین أبوین یتنازعان 

 .الصالحیات

إن لتقسیم المھام وتوزیعھا دورا في تحقیق التكامل والترابط بین أفراد 
  .األسرة فال تزاحم وال تنازع في الوظائف

  :خاتمة

  :سبق یمكن استخالص النتائج التالیة من خالل ما

القوامة على األسرة في اإلسالم قوامة رعایة وإدارة ال قوامة تسلط  ·
واستبداد، فالرئاسة ال تنفي المشاورة وال المعاونة بل العكس ھما أساس 

 .الرئاسة الناجحة

إن الضرورة تقتضي أن یكون ھناك قیم توكل إلیھ إدارة المؤسسة الزوجیة  ·
الفوضى فیھا وقد أوكل الشرع ذلك للرجل بأدلة ثابتة من القرآن  وإال عمت

 .والسنة

ال مساواة بین الرجل والمرأة في وظائف الحیاة، فطبیعة الرجل الخلقیة  ·
تختلف عن المرأة وھذا االختالف لیس اختالف إھانة وانتقاص وإنما ھو 

یع اختصاص وتمیز كل واحد بما خلق لھ وما یتناسب مع طبیعتھ، فتوز
اإلسالم للمسؤولیات األسریة لم یكن تبعا لألھواء وإنما كان توزیعا عادال 

 . وتكلیفا لكل عضو بالجانب المیسر لھ والذي ھو معان علیھ بالفطرة
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اإلسالم لم یلغ قوامة المرأة بالكلیة بل كلفھا بمسؤولیة عظمى فجعلھا  ·
وجھا فالمرأة راعیة في بیت ز(راعیة على عرض زوجھا وشؤون بیتھ 

 ).وھي مسؤولة عن رعیتھا

حتى ینعم االستقرار في األسرة البد أن تقر الزوجة برضا أن القوامة في  ·
األسرة ھي للزوج بحكم الشرع، وأن على الزوج أن یفقھ المقصد من ھذه 

 .القوامة التي قررھا لھ الشرع حتى ال یتعسف في أدائھا

لمة كیانھا واستقرارھا القوامة آلیة تنظیمیة متكاملة تحفظ لألسرة المس ·
وتنأى بھا عن التفكك واالنھیار وتحقق مقصدا عظیما من مقاصد الزواج 

 .أال ھو توفیر المودة والسكن بین الزوجین

   :الھوامش
                                                        

  .502،503، 12/497لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان،  -1
الوطني للثقافة والفنون تاج العروس، السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، المجلس  -2

  .33/308ه ،1421 -2000، 1واآلداب، الكویت، ط
  .504/ 12لسان العرب، مرجع سابق،  -3
ه، 1406_ 1986مختار الصحاح، محمد ابن أبي بكر الرازي،  مكتبة لبنان، بیروت،  -4

  .233ص
ري، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطب -5

 -2001، 1مركز البحوث والدراسات العربیة اإلسالمیة بدار ھجر، القاھرة، مصر، ط
  .6/687ه، 1422

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، دار طیبة، الریاض،  -6
  .2/292ه، 1420 -1999، 2السعودیة، ط

ي الفرقان، أبو عبدهللا محمد بن الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من السنة وآ -7
ه، 1427 - 2006، 1أحمد بن أبي بكر القرطبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

6/278.  
تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس،  -8

1984 ،5/38.  
 -1947، 2المنار ط ، محمد رشید رضا، دار"تفسیر المنار" تفسیر القرآن الحكیم  -9

  .5/67ھـ، 1366
نحو أصول جدیدة للفقھ اإلسالمي فقھ المرأة، محمد شحرور، دار األھالي، :  ینظر -10

قضایا المرأة في النموذج " ، ومقال322، 320، ص 2000، 1سوریة، دمشق، ط
 ، سیدة محمود، موقع باحثات لدراسات المرأة"النسوي اإلسالمي القوامة نموذجا

http://bahethat.com/report/r5529/ 
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  .8/167تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،  -11
  .21/92الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  -12
تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي،  دار  -13

  .2/1853- 1ه، 1422، 1ابن الجوزي، السعودیة، ط
، و تیسیر الكریم 2/401نویر، محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والت: ینظر -14

  .170الرحمان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، ص
، 2558أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سیده، رقم  -15

  .618ص
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب ال تأذن المرأة في بیت زوجھا إال  -16

  .1325، ص 5195، رقم بإذنھ
  .5/34، 4598رواه الطبراني في المعجم األوسط، رقم  -17
18

، مطبعة عیسى البابي الحلبي "ابن العربي"أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبدهللا  -
  .416وشركاه، ص

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ  -19
  .1367، ص5364یكفیھا وولدھا بالمعروف، رقم بغیر علمھ ما

  .2/242تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، : ینظر -20
، 3895، رقمأخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب المناقب، باب في فضل أزواج النبي  -21

5/709.  
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع  -22

  .672، ص2731كتابة الشروط، رقم أھل الحرب و
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد ابن علي ابن حجر العسقالني، دار المعرفة،  -23

  .5/347ھـ، 1379بیروت، 
، 8912رواه النسائي في سننھ الكبرى، كتاب النكاح، باب طاعة المرأة لزوجھا، رقم  -24

8/184.  
  .5/41ور، تفسیر التحریر والتنویر، الطاھر ابن عاش -25
  .6/284الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  -26
أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب العقول، باب ضرب النساء والخدم، رقم  -27

17943، 9/442.  
  .2/886، 1218، رقم أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب ، باب حجة النبي  -28
، 2142على زوجھا، رقم  رواه أبو داوود في سننھ، كتاب النكاح، باب في حق المرأة -29

2/244.  
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القوامة في القوانین العربیة بین ضوابط الشریعة والضغوط 

  الغربیة

  

   الباحثة فوزیة نشادي -الباحثة مفیدة بوشاشي                                

   جامعة الجزائر      

  :الملخص

تلتزم فیھ الزوجة بطاعة زوجھا باعتباره  ،القوامة نظام إسالمي بحت
والقوامة  ،علیھا وحمایتھا واإلنفاق بإكرامھابالمقابل  ویلتزم ھو ،رئیس العائلة

فكل مجموعة مھما كان  ،المسلمة األسرةبتطبیقھا الصحیح من دعائم استقرار 
وقد نصت  ،نوعھا تحتاج إلى رئیس یسوسھا ویرسي النظام بین أفرادھا

الشخصیة العربیة التي كانت تستلھم روحھا ومبادئ من  األحوالقوانین 
على أن الزوج رئیس العائلة ومن واجب الزوجة طاعتھ  اإلسالمیةالشریعة 

التي مست معظم  األخیرةلكن مع التعدیالت  ،وذلك إدراكا منھا ألھمیة وجوده
القوانین العربیة برعایة المفاھیم الغربیة والتي ترى القوامة بعین نفسھا فتراھا 

من عبودیة  مرأةالوتحت شعار تحریر  ،تسلطا واضطھادا واستعبادا للمرأة
فقد شن الغرب حمالت دؤوبة كان من نتائجھا أن  ،الرجل ورفع الظلم عنھا

وتم تحویرھا  ،الشخصیة العربیة األحوالقوانین  إلىامتدت ید التعدیالت 
المفاھیم  اختالطبالطریقة التي تلغي أي فوارق بین المرأة والرجل في ظل 

  .على المسلمین أنفسھم 

  :مقدمة

نعیش في عصر ندور فیھ في فلك غیرنا بعد أن كان  شاء هللا أن
غیرنا یدور في فلكنا، ویعتبر معرفتھ لبعض كلمات من اللغة العربیة دلیل 

 ،وفي ھذه الظروف وفي ظل الحراك السریع الذي یشھده العالم ،تحضره
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وتطالب  ،ظھرت أصوات مافتئت ترتفع یوم بعد یوم تنُدب حال المرأة
جمیع مناحي الحیاة وتفاصیلھا، بدءا بالمساواة في  بمساواتھا بالرجل في

التعلیم ثم المساواة بتقلد جمیع المناصب و حتى ممارسة كافة المھن التي كان 
ألن القول بذلك في وقتنا الراھن أصبح  ،یُقال أنھا ال تناسب أنوثة المرأة

  .عنصریة مقیتة ضد المرأة التي ھي شقیقة الرجل ونده

ل أن اإلسالم قد أكرم المرأة و حفظ لھا كرامتھ ولعل تشدقنا بالقو
یجعل الفرد  ،ومكانتھا في المجتمع دون إدراك حقیقي لمغزى الكالم وأبعاده

منھا أن المجتمع  ،اإلسالممنا یقف عاجزا عن الرد عن ُشبھات وتُھم ُرمي بھا 
اإلسالمي مجتمع ذكوري یقھر المرأة ویكبت حریتھا ویخضعھا طیلة حیاتھا 

. ة الرجل أبا أو أخا أو زوجا وحتى ابنا من خالل أحكام الوالیة والقوامة لسلط
والعربیة رغبة منھا في رفع تھمة التخلف  اإلسالمیةكل ھذا دفع بالمجتمعات 

وحتى تلتحق بركب الدول المتطورة وتتمكن من  ،وكذا العنصریة ضد المرأة
 األحوالھا قانون حضور محافلھم فقد أخضعت قوانینھا الداخلیة و على رأس

، والذي یُعتبر دستور اإلسالمیةالشخصیة الذي یستمد روحھ من الشریعة 
 ،أخضعتھ لمجموعة من التعدیالت مست ما ُكنا نعتبره من الثوابت األسرة

مسخ وتشویھ ھویتنا ھو الذي یدفعنا  إلىولعل خوفنا من أن تصل التعدیالت 
بعاد ھذه التعدیالت التي مست ثوابت ندق الناقوس لعلنا نتنبّھ جمیعنا أل أن إلى

المسلمة وعلى سبیل المثال ال الحصر مسألة  األسرةتشكل سیاج یحمي 
القوامة ورئاسة الزوج لألسرة التي أصبحت تُصور على أنھا طوق یخنق 

ھذه الضبابیة التي  ،المرأة العصریة رغم أنھ كان في الماضي طوق نجاة
ھل القوامة تعتبر اضطھاد للمرأة  ،لدفعني للتساؤ تحیط الموضوع ھي ما

وانتقاص من قدرھا أم أنھا بالعكس تشریف وحمایة لھا؟ ھل الفھم الخاطئ 
المطالبة بإسقاطھا؟ كیف تعاملت  إلىلمعنى القوامة أدى بالمواثیق الغربیة 

القوانین العربیة مع مبدأ القوامة في ظل الضغوط الدولیة و الداخلیة ؟ وكیف 
ھي عواقب إلغاء القوامة على  ن العربیة مع مسألة القوامة؟ وماتعاملت القوانی

  األسرة والمجتمع؟
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  اإلسالمیةحقیقة القوامة في الشریعة : المبحث األول

  مفھوم القوامة وحكمة اضطالع الزوج بھا : األولالمطلب 

القوامة مصطلح إسالمي بامتیاز، یثور حولھ وبسببھ لغط كثیر في 
ى نُدلي بدلونا في ھذا النقاش الدائر َوجب علینا إدراك وحت ،الداخل والخارج

ُدھا  ،مدلولھ الشرعي من مَشاِربھ لنتمكن من الرد على الُشبًھات التي یردِّ
  .للرجال بالقوامة على النساء اإللھيشرذمة من الناس حول ھذا التكلیف 

  مفھوم القوامة: الفرع األول

  تعریف القوامة : أوال

: على أھلھو ،انتصب واقفا: وقومة ،اَم قَْوًما و قِیاماً من قَ  القوامة :لغة
وھو قِوام أھل  ،عماده ونظامھ: وقِوام كل شيء .تولّى أمرھم وقام بنفقاتھم

السیّد أو سائس : القیّم. والیة األمر: القَِوامة. العدل: والقََوام. یقیم شأنھم ،بیتھ
  . 1الحسن القیام باألمور: القّوامو . األمر

الَعْزُم، َویَِجيُء بَِمْعنَى اْلُمَحافَظَِة : نَقِیُض اْلُجلُوِس، والِقیامُ : مُ القِیَا
ًكا : واِإلصالح، واْلُوقُوِف َوالثَّبَاِت، یقال فَُالٌن قَائٌِم بَِكَذا إَِذا َكاَن َحافِظًا لَھُ ُمتََمسِّ

 .تاج إلیھتح زوجھا ألنھ یقوم بأمرھا وما: ُمقیمھ و قیّم المرأة: قّیم األمر. بِِھ 
  . 2الذي یسوسھم ویتولى أمرھم: وقیّم القوم

إن خیر طریق للوصول لمعرفة المعنى االصطالحي  :اصطالحا
للقوامة الزوجیة یكون من خالل االطالع على بعض أقوال المفسرین في 

ُ بَْعضَ : تفسیرھم لقولھ تعالى  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ ھُْم الرِّ
  .)34: النساء( َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

وھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم  ،الرجل قیّم على المرأة" :قال ابن كثیر
یقومون علیھم آمرین ناھین " :وقال الزمخشري ،3"علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت

ل ال بالتغلب واالستطالة ستحق بالفضوالوالیة تُ ... كما یقوم الوالة على الرعیة
  .4"والقھر
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قیامھم علیھن بالتأدیب " :الجصاص في ذات المعنى اإلماموقال 
 ،والتدبیر والحفظ والصیانة لما فضل هللا الرجل على المرأة في العقل و الرأي

  .5"وبما ألزمھ تعالى من اإلنفاق علیھا

فإذا  ،ودلت ھذه اآلیة على تأدیب الرجال نساءھم" :قال القرطبي
على وزن " قّوام"و. حفِظن حقوق الرجال فال ینبغي أن یسيء الرجل عشرتھا

. من القیام على الشيء واالستبداد بالنظر فیھ وحفظھ باالجتھاد ،فّعال للمبالغة
وھو أن یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا  ،فقیام الرجال على النساء ھو على ھذا الحد

ن علیھا طاعتھ وقبول أمره ما لم وأ ،وإمساكھا في بیتھا ومنعھا من البروز
وتعلیل ذلك بالفضیلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجھاد  ،تكن معصیة

  .6"والمیراث واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر

تولي الزوج تدبیر أمور " :وخالصة ھذه التفاسیر أن القوامة ھي
وإمساكھا في  ،حھاوالقیام بمصال ،وصیانتھا ،وِحفِظھا ،زوجتھ واإلنفاق علیھا

فالرجل أمین على المرأة  ،7"وتأدیبھا في الحق فیما ھو مؤتمن علیھ ،بیتھا
یتولى أمرھا كما یقوم الوالي على الرعیة، ومعلوم أنَّ قیام الوالة على الرعیة 
إنما ھو منوط بالمصلحة، فال یكون ذلك على سبیل التشھي والتحكم 

   .8تحقیق المصالحواالستعالء، وإنما یكون ذلك منوطاً ب

وفقا لآلیة ال یختلف " قوامة"لكلمة  االصطالحينالحظ أن المعنى 
 ،9على العالقة بین الزوج والزوجة اقتصارهعن معناھا اللغوي إال من حیث 
لتمییز مصطلح القوامة " القوامة الزوجیة "لذلك ھناك من یُطلق علیھا اسم 

ره من المصطلحات التي قد الذي سیكون محور دراستنا في ھذا البحث عن غی
أو  األھلیةتشبھھ في المبنى كالقوامة التي تخص المحجور علیھم من ناقصي 

قد تقترب منھ في المعنى لكن تختلف عنھ من حیث أطراف العالقة كالوصایة 
  .والوالیة و الوكالة 

  أدلة مشروعیة القوامة الزوجیة : ثانیا

مة قرآن یُتلى إلى یوم هللا دلیل مشروعیة القوا جعل :من الكتاب 
  . القیامة و یقیم الُحجة في الدنیا واآلخرة على كل من یّدعي خالف ذلك
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ُ  :قال تعالى في سورة النساء َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
ر أدّل دلیل على فھذه اآلیة تعتب بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

غایة ما  ،فال یملك أي ُمّدعٍ نفي ذلك لصراحة النص ووضوح اللّفظ ،القوامة
في األمر أن یفھم الرجال و النساء على حد سواء مدلول القوامة التي أرادھا 

فیعرف الرجل حقھ وقدره، فال یتعداه فیستغل هللا تعالى في اآلیة الكریمة، 
عرف المرأة قدرھا فال تتطاول على الرجل القوامة في القھر واإلذالل، وت

  .10وتتسور على قوامتھ

 ... :كما أنھ مما استُدل بھ على استحقاق الرجال للقوامة قولھ تعالى
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ َوهللاَّ  َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ

ت اآلیة بذكر حقوق المرأة التي كفلتھا لھا الشریعة بدأ، )228: البقرة(
اإلسالمیة بعد أن كانت في الجاھلیة عبدة عند زوجھا فمتى ما رضي عنھا 

وقد أخرج اإلمام البخاري  ،اإلساءةأكرمھا ومتى ما غضب منھا أذاقھا ألوان 
كنَّا في الجاھلیة ال نعدُّ : "أنھ قال - رضي هللا عنھ -في صحیحھ عن عمر 

نساء شیئاً، فلما جاء اإلسالم وذكرھنَّ هللا رأین لھن بذلك علینا حقاً، من غیر ال
لكن ومع ھذا التكریم للمرأة في اآلیة وأّن  ،11"أن ندخلھم في شيء من أمورنا

من اإلحسان والمعاشرة ،لھا على زوجھا من الحقوق مثل الذي لھ علیھا
إالّ أن هللا  ،المشتركةبالمعروف وحفظ األسرار، و ما إلى ذلك من الحقوق 

، وھذه الدرجة ھناك من "بدرجة"تعالى قد عاد وذّكرھا بتفضیل الرجل علیھا 
وكم نحن  ،فسرھا  بأنھا القوامة، لكي ال تظن أن المساواة بینھم مشروعة

  .علیھا بحاجة في أیامنا ھذه ألن تعود المرأة إلى كتاب ربِّھا لتعرف مالھا وما

: قال بن عمر رضي هللا عنھما عن النبي  عن عبد هللا  :من السنة
أََال ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، فَاْألَِمیُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ، َوھَُو "

ُجُل َراعٍ َعلَى أَْھِل بَْیتِِھ، َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم، َواْلمَ  ْرأَةُ َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، َوالرَّ
َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َوَولَِدِه، َوِھَي َمْسئُولَةٌ َعْنھُْم، َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى َماِل َسیِِّدِه 

  .12متفق علیھ" َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُ، أََال فَُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 
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فھو القائم  ،ن أھل بیتھ كلِّھموفي الحدیث فائدة أن الرجل مسؤول ع
وأنھم أمانة في عنقھ  ،على تدبیر أمورھم وتأدیبھم وحمایتھم من زوجة وأوالد

سیسألھ هللا عنھم یوم القیامة ھل حفظ األمانة أم ضیعھا، ثم أن الزوجة ھي 
فھي التي  تتولى ،األخرى مسؤولة في بیت زوجھا بما یتناسب مع طبیعتھا

انة أبنائھا و تربیتھم و رعایة زوجھا بان تطیعھ تدبیر أمور البیت وحض
فكانت قوامة الرجل في األمور التي  ،وتخدمھ وتحفظ غیبتھ في نفسھا ومالھ

لرفق والعطف  وقوامة المرأة في األمور التي تستوجب ا ،توجب القوة والحزم
  . كل بما یناسب فطرتھ

في  بطبعھ فانھ یعیش اجتماعيكائن  اإلنسان ألن :من المعقول
 ،وألن المجتمعین البد أن تختلف آراؤھم ورغباتھم في أمور شتى ،مجموعة

فكان لزاما لمصلحة المجموعة أن یكون لھم رئیس یُرجع إلى رأیھ في حال 
 األفرادألن غیاب الرئیس یحدث فوضى ال یستطیع معھا  ،الخالف واالختالف

ر دولة أو شركة أو حتى فمثال ال ،العیش بسالم مدرسة دون رئیس  یمكن تصوُّ
والحیاة الزوجیة نسخة  ،یمثلھا ویتكلَُّم باسمھا ویتخذ القرارات الفاصلة فیھا

ُمَصّغرة للحیاة االجتماعیة البد لھا من رئیس یسوسھا لیصل بأفرادھا إلى بر 
  .وقد اقتضت حكمة هللا تعالى أن یجعل الرجل رئیًسا لھذه المجموعة ،األمان

  الزوج بمھمة القوامة  عاضطالحكمة : الفرع الثاني 

أن هللا أمر بھا  إاللو لم یكن الضطالع الزوج بالقوامة من ِحكمة 
ُ َوَرُسولُھُ أَْمراً أَْن  :قال تعالى ،لََكفَْتھَا َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ

 َ   َوَرُسولَھُ فَقَْد َضلَّ َضَالًال ُمبِینًایَُكوَن لَھُُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم َوَمْن یَْعِص هللاَّ
 أََال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوھَُو اللَِّطیُف اْلَخبِیرُ لكن ولعلم هللا بعباد  ، )36: األحزاب(
وأنھ سیخرج من یجادل في األمر فقد بّین أسباب التكلیف في  ،)14: الملك(

ُ ... الكریمة اآلیة  َل هللاَّ  ،َضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ بَعْ  بَِما فَضَّ
فاm تعالى لم یختص الرجل بالقوامة على أنھا تشریٌف لھ ألنھ عبد هللا المختار 

ره البعض وانتقاص إن لفظ القوامة كما یعني معناه  بل ،للمرأة كما یصوِّ
مسؤولیات اللغوي والشرعي لیس حق فقط وإنّما ھو واجب تترتب علیھ 

كثیرة، فمن دقة التعبیر القرآني اختیار ھذا اللفظ بعینھ دون غیره من األلفاظ 
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 ،تكلیف الرجل بالقوامة ومناط ،13التي تدل على التحكم والسلطة والسیادة
 اإلماموقد قال  ،سببین أحدھما وھبي أي ِصفات جبلھ هللا علیھا ومنحھ إیاھا

بالقوامة ھو تفضیلھ تعالى الرجال  فمناط تكلیف الرجل: "البیضاوي في ذلك
على النساء بكمال العقل وحسن التدبیر ومزید من القوة في األعمال 
وا بالنبّوة و اإلمامة والوالیة، وإقامة الشعائر والشھادة  والطاعات، و لذلك ُخصُّ

والتعصیب وزیادة في  ،ووجوب الجھاد والجمعة ونحوھا ،في مجامع القضایا
  .14"السھم والمیراث

إن سبب تفضیل الرجل : وذكر ابن العربي في تفسیره أحكام القرآن
كمال الدین  ،كمال العقل والتمیز: "على المرأة في القوامة ثالثة أشیاء

الثالث بذلھ لھا  ،بالمعروف والنھي عن المنكر بالعموم األمروالطاعة في 
  ...."المال من الصداق والنفقة 

صالح لعصر سابق، كانت فیھ  ولعل ھناك من یقول أن ھذا القول
یَة لكن بعد أن حصلت على حظ من التعلیم یُماثل الرجل  المرأة تعاني من األمِّ

لكن في الواقع أن كمال العقل لیس  ،أو یتفوق علیھ لم یعد لھذا السبب محل
بكمیة المعلومات و الدرجات العلمیة بل بتفضیل هللا سبحانھ وتعالى لعقل 

فقد جعل هللا تعالى شھادة المرأة نصف شھادة الرجل  ،الرجل على عقل المرأة
ن ... :ألنھا ُعرضة للنسیان قال تعالى فَإِن لَّْم یَُكونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحَداھَُما اْألُْخَرىٰ  ھََداِء أَن تَِضلَّ إِْحَداھَُما فَتَُذكِّ : البقرة( ...تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ
، كما أنھ ال خالف على أن تصرفات أغلب الرجل یغلب علیھا العقل )282

في حین یغلب على المرأة عاطفتھا وانفعاالتھا، وال شك أن تسییر  ،واألناة
 ،أمور األسرة وقوامتھا یحتاج إلى من كان أضبط النفعاالتھ حتى تستقر الحیاة

ة  بھا التي تؤثر على إضافة إلى أن المرأة لدیھا من العوارض الصحیة الُملِمَّ
نفسیتھا و حتى على جسدھا من حیض وحمل ووضع ونفاس، مما یجعلھا 

  .ضعیفة تحتاج لمن یقوم على شؤونھا

سخر هللا كل واحد من الزوجین  ،إن العالقة الزوجیة عالقة تكامل
فكان الرجل للمقومات التي حباه هللا بھا  ،ألداء المھمة التي تناسب إمكاناتھ
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ولم نسمع أحد ،في حین أن المرأة أفضل لألمومة والحضانةأفضل للقوامة 
یقول لماذا فُّضلت المرأة بإعطائھا حق الحضانة و لیس األب، رغم أن في 

المستھترات التي ال یُِولین الرعایة الالزمة ألوالدھن بل  األمھاتمجتمعنا من 
ن العدل فلیس م ،أن الزوج یكون أرحم منھا بأوالده لكن ألنھ لیس ھو القاعدة

القیاس علیھ، كما أنھ لیس من العدل القول بأن من حق المرأة مزاحمة الرجل 
في القوامة ألّن ھناك من النساء من ھّن أقدر على تحمل المسؤولیة من 

  .استثناءألن ذلك وان حصل فھو ،الرجال

كما أن من أسباب قوامة الزوج إضافة إلى السبب الوھبي سبب كسبي 
 ،فقد ألزم هللا الرجل بتكالیف مالیة عدیدة یبذلھا لزوجتھ،وھو إنفاقھ علیھا

 ،فیلزمھ قبل زواجھ منھا أن یقدم لھا مھرھا و أن یقیم على شرفھا ولیمة عرس
ویلزمھ بعد الزواج أن یكفِیَھا مؤونتھا  ،في حین لم تكلف ھي بأي أعباء مالیة

كانت  وما یلزمھا من مسكن و طعام وشراب وكسوة وعالج و حتى خادم إن
وكل ذلك یلزمھ حتى لو كانت امرأتھ  ،مّمن نشأت في بیت الخدم والحشم

ولعل من  ،برضاھا إالومنع هللا تعالى الزوج أن یأخذ من مالھا شیئا  ،غنیة
والسبب " :قالھ الشیخ رشید رضا جمیل ما قرأت في مسألة السبب الكسبي ما

فكان التفاوت  ،والقوةفي ذلك أصل الخلقة وإعطائھم ما لم یعِطھن من الحول 
ومن ثم سبب آخر  ،في التكالیف واألحكام أثر التفاوت في الفطرة واالستعداد
فان المھور  ،أموالھمكسبي یدعم السبب الفطري وھو ما أنفق الرجال من 

وھو أن  ،تعویض للنساء ومكافأة عن أمر تقتضیھ الفطرة ونظام المعیشة
العرفیة التي یتواضع  األمورقبیل من  األمرفجعل ھذا  ،زوجھا قیّم علیھا

الناس علیھا بالعقود وألجل المصلحة، كأن المرأة تنازلت باختیارھا عن 
المساواة التامة وسمحت بأن یكون للرجل علیھا درجة واحدة ھي درجة 

، ألیس في كل ذلك تكلیف للزوج وتشریف للمرأة ورفع 15"القیامة والریاسة
ُل المرأة  ،من شأنھا أن تتولى ھي تحصیل الرزق ویرتاح ھل تُفَضِّ

إنھا  ،ألسنا نعدُّ ذلك من قلة المروءة والرجولة فكیف نُطالب بھ اآلن،زوجھا
  .انتكاسة الفطرة
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  مظاھر القوامة الزوجیة و الشبھات المثارة حولھا: المطلب الثاني 

   مظاھر ممارسة القوامة الزوجیة: الفرع األول

البد أن تعینھ  ،ام الذي أناطھ هللا بھحتى ینجح الزوج في أداء دور القوّ 
ألن القوامة عالقة ثنائیة تفتقر إلى مشاركة الطرفین في  ،زوجتھ على ذلك

 استقرارإنجاحھا، للوصول من خاللھا إلى تحقیق مصلحتھما المشتركة وھي 
فاX عندما ذكر في اآلیة قوامة الرجل أتبعھا  ،16الحیاة الزوجیة واستمرار

ثم بَیَّن للزوج ُسبل  ،حمیدة التي یجب أن تتحلى المرأة بھابذكر الصفات ال
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب ... : تعالى قال ،إصالحھا إن ھي اعوجت فَالصَّ

ِتي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع  ُ َوالالَّ بَِما َحفِظَ هللاَّ
َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًراَواْضِربُ   وھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

  .)34: النساء(

تتخذ  فإنھاوألن القوامة قیام على شؤون الزوجة ومراعاة لمصالحھا 
عدة مظاھر بما یتناسب مع تحقیق الغرض، ومن المظاھر التي ذكرھا 

  :الفقھاء

فمن حق  ،إن أول مظھر من مظاھر القوامة الطّاعة :ةالطّاع - 1
وال أدل على  ،الزوج أن تطیعھ زوجتھ ومن واجب الزوجة أن تطیع زوجھا

 وجوب الطّاعة من آیة القوامة التي بّینت ِصفات الزوجة الصالحة
والقنوت ھو السكون والطاعة X عز وجل وللزوج  ،"فالصالحات قانتات"

  .18إرادة وتوجھ ورغبة ومحبة ال عن قسر وإرغام وھو الطاعة عن ،17كذلك

إذا صلت المرأة خمسھا وصامت شھرھا وحفظت فرجھا " :وقال 
وتكون طاعتھ  ،19" وأطاعت زوجھا قیل لھا ادخلي من أي أبواب الجنة شئتِ 

یعلم خائنة األعین وما  -سبحانھ وتعالى  -ألن هللا  ،في حضوره وفي غیابھ
الِ " تخفي الصدور، ُ ـَحاُت قَانَِتاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ فَالصَّ   ".هللاَّ

ال طاعة في " :وقد جعلت حدود ھذه الطاعة في المعروف لقولھ 
ومن الطّاعة في المعروف امتثال  ،20"الطّاعة في المعروف إنمامعصیة 
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 و  21أوامر هللا كوجوب استئذان زوجھا فیما أمرھا هللا بھ كالخروج من المنزل
،و فیمن تسمح لھ بدخول البیت وفي صیام التطوع )العمل(في إجارة نفسھا 

كما تلتزم بإجابتھ إذا دعاھا إلى  ،وھو حاضر وھي إرضاع ولدھا من غیره
على سبیل المثال ال  األمثلةولقد ذكرُت ھذه  ،فِراشھ كما یلتزم ھو باعفافھا

 لمة في عصرنا ھذاالحصر ألنّھا من األمور التي استھانت بھا المرأة المس
  .رغم أنھا من صمیم طاعتھا لزوجھا

فلقد اتفق الفقھاء على أن االستطاعة  ،االستطاعةكما أن من حدودھا 
فال  ،شرط في كل التكالیف سواء من الشارع أو ممن أمر الشارع بطاعتھ

ُ نَْفًسا إِالَّ  :قال تعالى ،22یجوز التكلیف بما ال یُستطاع عادة  َال یَُكلُِّف هللاَّ
  .)286: البقرة( ُوْسَعھَا

أنھ وإن كان من واجب الزوجة طاعة زوجھا  إلیھ اإلشارةیجدر  وما
بل إّن حقھا علیھ في  ،من قبل الزوج االستبدادلكن الطّاعة ھنا ال یُقصد بھا 

فیجُمل بھ أن یستشیرھا في  ،المعاشرة بالمعروف من صمیم قوامتھ علیھا
وقد جاء في القرآن  ،تي یصلح أن تُستشار فیھااألمور التي تخص العائلة و ال

فَإِْن أََراَدا ...  :الكریم دلیل على وجوب التشاور بین األزواج قال تعالى
ْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح  ، وقال )233: البقرة( ...َعلَْیِھَمافَِصاًال َعن تََراٍض مِّ

بذلك من دون مشاورة  ال یجوز لواحد منھما أن یستبد" :ابن كثیر في ذلك
  .وفي ھذا الكالم إسكات لمن یحاول تصویر القوامة بأنھا استبداد ،23"اآلخر

وإذ یجب على الزوجة طاعة زوجھا فیجب : المعاشرة بالمعروف - 2
القوامة  أنعلیھ أن یحسن معاشرتھا وتحسن ھي األخرى معاشرتھ، ذلك 

قال :یة وحمایة بل ھي إحسان و حفظ و رعا ،لیست فقط أمر ونھي وطاعة
َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسٰى أَن تَْكَرھُوا َشْیئًا  :تعالى

ُ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا استوصوا بالنساء خیرا " :وقال  ، )19: النساء( َویَْجَعَل هللاَّ
  .25"ألھلي خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم" :وقال ،24"نّھُّن عواٌن عندكمإف

قیام الرجل بحمایة أھل بیتھ والدفاع  اإلسالمیةوقد عظّمت الشریعة 
كما أن من  ،26"مْن قُتِل ُدوَن أْھلِھِ فھُو شھیدٌ "...  :قال  ،عن ِعرضھ
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المعاشرة بالمعروف أن یعلّم الرجل زوجتھ أمور دینھا وأن یأمرھا بالمعروف 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا  :لقولھ تعالى ،وینھاھا عن المنكر باعتباره ھو القّوام علیھا

كما على  ، )7: التحریم( ...قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 
 :الزوج أن ال یمنع المرأة من الذھاب للمسجد لحضور مجالس العلم قال 

  .27"جن وھّن َتفِالتال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا ولكن ِلیَخر"

زوجتھ بكل ما أمره هللا من إحسان وتعلیم  اتجاهوبعد أن یقوم الزوج 
لكنھا استمرت في نشوزھا كان لھ في ھذه الحالة أن ،ومعاشرة بالمعروف

وكسرھا طالقھا كما رسول  ،یؤّدبھا حتى ینصلح حالھا وال یضطر إلى كسرھا
  . 28"طالقھا وإن ذھبت تقیمھا كسرتھا وكسرھا "... :هللا 

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ  :قال تعالى: التقویم والتأدیب - 3 َوالالَّ
كما سبق بیانھ فمن حق الزوج على  َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ 

زوجتھ باعتباره قیّما علیھا أن تطیعھ في المعروف و على قدر استطاعتھا 
وألن الحیاة تفتقر إلى وجود رئیس یُطاع لتستقیم الحیاة  ،علیھالِعظَم حقِّھِ 

وتستقر، كما یجب علیھ ھو بالمقابل أن یحسن عشرتھا ویعلمھا أمور دینھا 
وأن یكون قدوةً لھا بِحسن ُخلُقِھ، فإذا ظھر منھا النشوز وّجھھ الشارع الحكیم 

 ،ا أمرھا ونھاھابان یعظھا ویذكرھا باj وبم واإلصالحإلى مراحل التقویم 
والھجر یكون في المضجع بأن یولیھا  ،استمرت في نشوزھا ھجرھا إنوأنھا 

 ،ظھره لما في ذلك من تأدیب لمن كانت نفسھا عزیزة فتؤوب إلى رشدھا
وألن آخر العالج الكي فكان آخر أسالیب المرأة الناشز الضرب ألن ھناك من 

 إلیھاح حالھا بعد كل ما ساقھ النساء من ال تستقیم إال بالضرب فمن لم ینصلِ 
ثم قال  !!زوجھا من إحسان وتعلیم وتذكیر وھجر فما ھي طریقة إصالحھا

وقد ذكر الفقھاء شرووط ، فان أطعنكم فال تبغوا علیھن سبیال  ... :تعالى
بأن یكون ضربا غیر مبرح وأن یكون بسواك أو عصا صغیرة  ،29الضرب

تضرب الوجھ وال تُقبّح وال تھجر إالّ  ال" :قال  ،وأن ال یكون على الوجھ
فال یصل مرحلة  ،، ألن الضرب قصده التأدیب ولیس االنتقام30"في البیت

واألولى في  ،الندب أو حتى ترك األمارات على الجسد أوالكسر أو الجرح 
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ھَا في َال یَْجلُِد أحُدكم اْمَرأَتَھُ َجْلَد اْلَعْبِد ثُمَّ یَُجاِمعُ " :كل ذلك عدم الضرب قال 
  . 31"آِخِر اْلیَْومِ 

من أھم مظاھر القوامة على الزوجة وھو ما یبذلھ الزوج : اإلنفاق - 4
ونفقة الزوجة واجبة على زوجھا سواء كانت  ،من مال بما ُیقیم بھ حیاة زوجتھ

حقوقھا  أكدوھو من  ،موسرة أو معسرة وسواءاً كان ھو موسرا أو معسرا
إلیھ من ضروریات الحیاة وما جرت بھ علیھ، فیلزمھ توفیر كل ما تحتاج 

العادة وتعارف علیھ الناس مع مراعاة حدود استطاعتھ، ولھا أن تأخذه من 
مالھ ولو دون رضاه لما جاء في حدیث ھند عندما اشتكت ُشَح زوجھا لرسول 

 :ل ، وقا32"ُخِذي ِمْن َمالِھِ بِاْلَمْعُروِف َما یَْكفِیِك َویَْكِفى بَنِیكِ : "هللا فقال لھا
   .33"أَْن تُْحِسنُوا إِلَْیِھنَّ فِي ِكْسَوتِِھنَّ َوطََعاِمِھنَّ : أَالَ َوإِنَّ َحقَّھُنَّ َعلَْیُكْم "

فقد  ،34وھناك من فّسر اإلنفاق الوارد في اآلیة بالمھر الذي أعطاھا
كھدیة ،أكرم هللا المرأة و ألزم الزوج بأن یبذل لھا المھر في سبیل زواجھ منھا

كما  ،اطرھا ویخطب بھا مودتھا لما في الھدیة من تألیف القلوبیطیب بھا خ
  .أن المال عزیز على النفس وال یقدم إال فیما ھو أعز على النفس منھ

 الشبھات المثارة حول القوامة و الرد علیھا : الفرع الثاني

رغم أن هللا سبحانھ جعل الرجال قّوامین على النساء في محكم 
ة في صفوف لصوات الناعقة أطلت علینا محاولة إثارة البلبإالّ أنا األ ،التنزیل

وسأحاول في ھذا الفرع ذكر أبرز  ،النساء حتى یتمردن على ھذه القوامة
  .الشبھات التي نُسِجت حولھا

  :مجتمعات ذكوریة اإلسالمیةالقوامة تسلط ذكوري ألن المجتمعات 
بدایة ھذا القول  ،مة على المرأةفھي تُفّضل الرجل لمجرد أنھ ذكر فتمنحھ القوا

ال یصدر من شخص أدرك المعنى الصحیح للقوامة التي ھي تكلیف للرجل 
أكثر من كونھا تشریف وقد حاولنا بیان ذلك آنفا، ثانیا إن مدلول اآلیة في 

وھو تفضیل الرجل لقدرتھ على تلبیة متطلبات أسرتھ  ،أسباب القوامة واضح
ومن یقول أن  ،منحھا هللا إیاھا والتي ال ینكرھا عاقلأكثر من المرأة للقوة التي 
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ھو المرأة صالحة للقیام بالمھمة نقول لھ حتى إن كانت ھي صالحة لذلك ف
  .أصلح والمصلحة تقتضي تقدیم األصلح

كما أنھ تعالى اختار في آیة القوامة كلمة رجل ونسب إلیھ القوامة 
م یقل سبحانھ الذكور قّوامون بل وھذا اللفظ من البالغة القرآنیة بما كان،  فل

وھي صفات ..... فالرجل یعني القوي القائم ،قال الرجال والبَون بینھما شاسع
تجذب أَيَّ امرأة، فالمرأة تحب الرجل القوي الذي یكرمھا ویحمیھا ویدافع 

فقط  اإلنسانأما الذكورة فھي إسم لتصنیف تتحكم فیھ مورفولوجیة ،عنھا
فخر إذا لم تُكّملھا الصفات األخالقیة، فكل رجل ذكر ال فلیست وحدھا مدعاة لل

 االضطرابھو الذي یسبب  األمروربّما ھذا  ،ریب لكن لیس كل ذكٍر رجالً 
تولى الرجل زمام القوامة كانت أخالقھ أخالق  فإذا ،الحاصل في التطبیق

في حین إذا تولى األمر ذكر لم یعِ من أخالق  ،الرجال الفرسان الكرماء
  .ل شیئاً استبد وظلم وقھر لیُحس بمعنى الرجولة التي افتقدھاالرجا

إن الضرب الوارد في اآلیة الذي  :القوامة قھر وضرب للمرأة
یتحدثون عنھ لیس ظُلم و عدوان، بل إنھ و وفقا للشروط التي ذكرناھا تقویم 

 األسرةأن یجنّب  بإمكانھألن ھذا الضرب الخفیف  ،مّمن یملك حق التقویم
أما ،یمس إال فئة قلیلة من النساء الناشزات التفكك والطالق، كما أنھ الویالت 

كما  ،35التعرض لغیرھن من النساء بالضرب فذلك من الظلم الذي حّرمھ هللا 
أن اآلیة التي قالت بضرب النساء في القرآن آیة واحد في حین أن آیات األمر 

  .إلیھن عدیدة باإلحسان

الواقع أن المرأة كانت مستعبدة  :لمرأةالقوامة استبداد و استعباد ل
فكانت األنثى تُوأد حیة  ،قبل مجيء اإلسالم عند العرب والعجم على حد سواء

وكان الزوج یشتریھا عند زواجھ منھا وتكون ضمن  ،وإذا لم تُقتل عاشت ذلیلة
وقت قریب في  إلىوحتى  ،36تركتھ عند موتھ فتورث بعده وتباع وتشترى

انت تقام االجتماعات والمؤتمرات التي تناقش قضیة كالحضارة الغربیة 
المرأة، وھل ھي إنسان وھل لھا روح؟ ثم بعد ذلك یخرجون بنتیجة مخجلة 

  .37حیث تقول ھذه النتیجة إن المرأة لیست من جنس اإلنسان
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منذ قرون كّرم المرأة وكفل لھا من الحقوق ما لم یصل  اإلسالملكن 
فالمرأة المسلمة لھا ذمة مالیة مستقلة فلھا أن  ،ینالّ بعد آالف السنإإلیھ الغرب 

وال  ...تتصرف في مالھا كما تشاء بالبیع والھبة واالستدانة والوصیة والوقف
وحتى لو  ،یستطیع الرجل بقوامتھ علیھا أن یأخذ من مالھا فلسا دون إذنھا

كانت غنیة فتجب علیھ نفقتھا ومن حقھا أن تأخذ منھ أجرا على إرضاع 
 ،كما قسم هللا لھا نصیبا محددا في المیراث ال یحق ألحد أن یمنعھا منھ ،ولدھا

المسجد للعلم أو للصالة أو أن  إلىكما أنھ لیس من حقھ أن یمنعھا الذھاب 
وأمر الزوج أن یعدل بینھا وبین ضرتھا  ،یمنعھا من الحج أو من زیارة أبویھا

وجة الكتابیة حریة المعتقد كما أن للز ،وإال جاء یوم القیامة وأحد شقیھ مائل
بل أن ھناك من قال بأنھا ال تُلزم بالخدمة  ،اإلسالمولیس لھ أن یجبرھا على 
الً منھا ولھا أن تطلب الطالق ویطلقھا القاضي إذا كان  ،38في البیت إال تفضُّ

بل أن هللا تعالى أوصى باإلحسان للمرأة حتى في  ،زوجھا معسرا بنفقتھا
، فأيُّ )229: البقرة( ٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح ِبإِْحسانٍ فَإِْمسا ...الطالق 
ھل یتحدثون عن سلوكات فردیة لبعض  !!  ھذا الذي یتحدثون عنھ استعباد

األشخاص الذین خالفوا أمر هللا ورسولھ باإلحسان للمرأة فنجعل العیب في 
كل : "عيوال أجد في ھذا الموِضع أبلغ مما قالھ مصطفى السبا ،أوامر الدین

نظام في الدنیا یُساءا استعمالھ، وكل صاحب سلطة ال بد من أن یتجاوزھا إذا 
كان سیئ األخالق ضعیف الوازع الدیني، ومع ذلك فال یخطر في البال أن 
تُلغى األنظمة الصالحة ألن بعض الناس یسیئون استعمالھا، أو أن ال تعطى 

حیات تجاوزوا ألحد في الدولة أي صالحیة، ألن بعض أصحاب الصال
كما أن الزوج مكلف أن یضمن للمرأة مؤونتھا ویكفیھا حاجتھا  ،39"حدودھا

وھي مرتاحة في بیتھا، لكنھم یحِجبون ھذا الجانب ویبرزون فقط جانب 
لكن ھل كدُّ الرجل  ،خدمتھا لبیتھا وأطفالھا و أنھا بمثابة الخادمة أو العبدة

ثم  ،علیھا ال یعن عندھم شیئا نفاقواإلخارج البیت الساعات الِطوال إلكرامھا 
أن المطالبة بخروجھا للعمل للحصول على مال یذھب ُجّلھ على أكلھا و لباسھا 

الجاھز وأجرة من یقوم بحضانة أبنائھا بدال  األكلوزینتھا ودفع مصاریف 
 إلىھل خدمتھا لرب العمل وما قد تتعرض لھ من تسلط أو تحرش أحب  ،عنھا

 .ا، فبِئس الحریة تلك الحریةقلبھا من خدمة زوجھ
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القول أن مسألة التفضیل ترتكز على عنصر االتزان العقلي للرجل 
في مقابل االھتزاز العاطفي لدى المرأة لكن نجد من الرجال من ھو غیر 
متزن عقلیاً، و من النساء من ھّن أكثر اتزاناً وأكثر تحمالً لمسؤولیة األسرة 

  : من الرجال

والحكم عند العقالء  استثناءاألصل والثاني مجرد إن القول األول ھو 
 أََوَمن یُنَشَّأُ فِي اْلِحْلیَِة َوھَُو فِي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمبِینٍ : قال تعالى ،لألعم األغلب

مسألة العاطفة مسألة ِجبِلِّیَة في المرأة ال تتغیر بالدراسة في ، ف)18: الزخرف(
قاء في الرتب والمسؤولیات، كما أن بنیل الشھادات أو باالرت أوالجامعات 

َدة صفة ِجبِلِّیَة في الرجل وھذا لیس عیب في المرأة بل ھي میزة  ،صفة الشِّ
تناسب الدور الذي أُنیطت بھ وھو الحمل والرضاع والتربیة وحسن التبّعل 

وكل ذلك یحتاج الى عطف ولین و مھما بلغت مظاھر قوة المرأة من  ،لزوجھا
  . ا الجبلیة تطغى غالباً الخارج فان ِصفاتھ

تشترك في  ألنھاأن المرأة خرجت للعمل وبالتالي تشترك في القوامة 
ولعل آخر صیحات الشبھات ھو المطالبة بإشراك المرأة في القوامة  :اإلنفاق

أو انفرادھا بھا إذا كان الزوج عاطال عن  ،على البیت اإلنفاقإذا اشتركت في 
ھم أن القَوامة ثبتت للرجل باإلنفاق فتسقط عنھ لزعم اإلنفاقالعمل وتولَّت ھي 

، إال أن علماء اإلسالم وفقھاء الشریعة أكدوا أن قَوامة إذا عجز عن اإلنفاق
ألن القوامة  ال بد من دلیل للتھمیش، الرجل ال تسقط حتى مع عدم اإلنفاق

َل ّهللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ بل  باإلنفاقلیست فقط  وھي القدرة على  ...بَِما فَضَّ
  .40تحمل مشاق المسؤولیة

  القوامة في المواثیق الدولیة والقوانین العربیة: المبحث الثاني

ثیر والتأثر فان التأ ألننا أصبحنا نعیش في عالم یسمى بالقریة الصغیر
وألن سنة الكون اقتضت أن القوي ھو المؤثر وأن  ،بین أفراده سمة طبیعیة

لدول العربیة تمر بمرحلة الضعف والتشرذم وألن ا ،الضعیف ھو المتأثر
حقیقة األمر فلم تألوا  ،41وإلدراك ھذه الدول ،كانت ھي المتأثرة بالدول القویة

جھدا في فرض ھویتھا وثقافتھا ونمط عیشھا على األمم الضعیفة  تحت  
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 ،اإلنسانلھذا الغرض كمصطلح العولمة وحقوق  ابتدعتھاغطاء مصطلحات 
ستحدثتھا لتسھیل تنفیذ مخططاتھا وعلى رأسھا ھیئة ومن خالل منظمات ا

 األمیةاألمم المتحدة سبب البالء الذي یعیشھ العالم التي تعامت عن مشاكل 
والحروب التي یرزح تحتھا بلدان بأكملھا  واألمراض ،والفقر واألوبئة

  . اإلسالمیةورّكزت جھودھا على مساواة المرأة بالرجل في الدول 

لمفھوم الغربي للقوامة من خالل المواثیق الدولیة أسبابھ ا: األولالمطلب 
  وآثاره

إن القوامة مصطلح قرآني، یفترض بھ انھ خاص بالمسلمین، فال یفھم 
وصبر  ،مدلولھ وال یعرف أبعاده إال من كان قد بحث في الدین اإلسالمي

أقوال علمائھ و خبِر مقاصد الشریعة التي ھي كٌل متكامل، والمنطق یقتضي 
ن المجتمع الدولي وقبل أن یضع أي قوانین قد تتقاطع مع عقائد أفراده أن أ

كانت  والواقع أن ھذا ما ،یولي األمر عنایة خاصة وال یخبط خبط عشواء
  تتغنى بھ مواثیق األمم المتحدة دلیل لكن ھل تحول الكالم إلى واقع؟؟

  ةالتصور الغربي للقوام:ظھور مفھوم غربي للقوامة : الفرع األول

لمعنى القوامة وما فیھ من عالقة  اإلسالميلقد سبق أن بیّنا المفھوم 
تكامل بین الزوجین، لكن المتصفّح للمواثیق الدولیة یلحظ دون جھد ِمنھ 

بین المرأة والرجل ویسمع األصوات العالیة المطالبة  التصویر العدائي للعالقة
خلو وثیقة من وثائق فال ت ،بالمساواة التامة وغیر المشروطة بین الجنسین

حقوق المرأة من المطالبة بكسر كافة الحواجز والفوارق بین الجنسین لتتمكن 
ومن ھذه التوطئة الصغیرة نفھم أن المواثیق  ،المرأة من العیش حرة كریمة

الدولیة سوف وال بد ستحمل نظرة عدائیة للقوامة التي یتولى فیھا الزوج قیادة 
  ثیق الدولیة القوامة وكیف تعاملت معھا؟فكیف تناولت الموا ،العائلة

لقد استعملت المواثیق الدولیة سیاسة التالعب باأللفاظ و التدرج في 
اختراقھا لثوابت األمم وفرض تصوراتھا ومفاھیمھا على أفراد المجتمع 

فالعولمة ھي  ،یدرك الكثیرون أبعادھا الدولي في ظل سیاسة العولمة التي ال
 :فقد قال ریتشارد ھیبورت في كتابھ العولمة واألقلمة العملة الجدیدة للغزو
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العولمة ھي ما اعتدنا علیھ في العالم الثالث و لقرون عدیدة أن نطلق علیھ "
االستعمار إنھا دعوة لنفي الحضارات األخرى غیر الغربیة وإن شئت قل غیر 

  . سوف ندرك صدق ھذه المقولة بعد حینو ، 42"األمریكیة 

مم المتحدة حقوق المرأة بزعمھا نصب أعیُنھا، بدایةً وضعت األ
فأنشأت لذلك اللجان المتخصصة و ُعقدت المؤتمرات الكثیرة و أصدرت 

والمواثیق واالتفاقیات ومختلف صنوف األوراق  واإلعالناتألجلھ البیانات 
ورفعت الشعارات وكان المطلب الرئیس في كل ذلك مساواة المرأة  ،43الدولیة
واتھم تلك ما كانت تعانیھ المرأة الغربیة في العصور وسبب دع ،بالرجل

، وبالفعل بدأ العمل على ذلك تدریجیا ولعل 44السابقة من ظلم وحیف بیّنین
 197945النقطة الفارقة في مسار الدعوات بالمساواة بین الجنسین كانت سنة 

اتفاقیة القضاء على كافة أشكال "بصدور أشھر وثیقة في مجال حقوق المرأة 
مادة ارتكزت  30فقد جاءت في  ،"سیداو"المعروفة ب " تمییز ضد المرأةال

في مجملھا على المطالبة بتغییر كافة تشریعات الدول وخاصة قوانین األسرة 
بدعوى إنصاف المرأة وإعطائھا كامل حقوقھا، ومحاربة ما أطلقت علیھ كل 

فت التمییز ضد المرأة في مادتھا األولى  أي تفرقة : "بأنھتمییز ضدھا وقد عرَّ
أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضھ، 
توھین أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة في 
المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان 

ه الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذ
وقد واصلت  .عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

االتفاقیة فتوحاتھا في إلغاِء كافة الفوارق بین الجنسین من خالل مطالبة الدول 
القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل " :ـاألعضاء في االتفاقیة ب

سیما عن طریق وال ...جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالھودور المرأة في 
والمفھوم  ،46"تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم

النمطي یقصد بھ اختصاص الرجل باإلنفاق وریادة األسرة، واختصاص 
المرأة باألمومة ورعایة الزوج وشؤون البیت أي مفھوم القوامة باختصار، 
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تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر : "5ت على ذلك في المادة وقد أّكد
  :المناسبة لتحقیق ما یلي

تغییر األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق  -أ
القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة 

أعلى من اآلخر، أو على  على االعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو
 .أدوار نمطیة للرجل والمرأة

كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما لألمومة بوصفھا وظیفة  -ب
اجتماعیة، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین 
األبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة األطفال ھي االعتبار األساسي 

  ."التفي جمیع الحا

إن مواد االتفاقیة واضحة بما ال یدع مجاال للشك، أن مسألة القوامة 
و تلتزم ھي  اإلنفاقالقائمة على تقاسم األدوار بین الزوجین حیث یتولى ھو 

وأن نعمل  ،ألن ھذا التقسیم فیھ تفرقة و تمییز ضد المرأة،بالطاعة ال یروقھا
عیة وبالتالي بإمكان أي وظیفة اجتما األمومةعلى تربیة الناشئة على أن 

فبإمكان  ،وفقا لالتفاقیة األمشخص القیام بھا رجال ًكان أو امرأة ولیست مھمة 
األم أن تقوم بدور األب بالعمل في الخارج فیما یتولى ھو دور األمومة وتربیة 

أما واجب الطاعة فمسألة بدیھیة أنھ ال مجال للحدیث عنھا، فإذا كان  ،األطفال
ة تمییز وقھر فما بالك بالرضوخ ألوامر الزوج لما فیھ دونیة ممارسة األموم

  .تشبھ عالقة الرئیس بالمرؤوس

وفي سبیل تیسیر تمرد المرأة على قوامة زوجھا وخروجھا عن 
من خالل مطالبة الدول  ،أولویة كبیرة لعمل المرأة االتفاقیةطاعتھ، أعطت 

سع أبوابھ و في بوضع ترسانة تشریعیة تضمن ولوجھا عالم الشغل من أو
ولتسھیل الخطوة علیھا فقد  ،47جمیع المجاالت دون تمییز بینھا وبین الرجل

كما  ،48طالبت الدول بتوفیر الھیاكل الالزمة من حضانات و مطاعم وغیرھا
منح المرأة نفس حقوق الرجل فیما یتعلق بحركة األشخاص وحریة طالبت ب

بار زوجتھ على المساكنة بل یملك أج أي أن الزوج ال ،49اختیار محل إقامتھم
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لھا مطلق الحریة في اختیار محل ُسكنھا، وكذا مغادرة مسكن الزوجیة متى 
  .شاءت والى الوجھة التي تختارھا داخل أو خارج الوطن

 ،وقد واصلت مختلف المواثیق الدولیة حملتھا الُمَمنھجة ضد القوامة
ختلف مظاھر القوامة معتمدة في ذلك أسلوب التصریح والتلمیح فقد اعتُبرت م

بل وصل  ،العمل عنف إلىعلیھا وعدم خروجھا  فاإلنفاق ،عنف ضد المرأة
باعتباره  ،50شكل من أشكال العنف ضد المرأة اعتبار المھر إلىبھم  األمر

كما اعتبرت الوطء الطبیعي من الزوج لزوجتھ إذا كانت  ،51ثمنا للعروس
بالقضاء على كافة  وطالب اإلعالن الخاص ،52غیر راغبة فیھ اغتصاب

أشكال العنف ضد المرأة بتجریم  تأدیب الزوج لزوجتھ وعدم التذرع بأي 
   .53اعتبارات دینیة

إذن فقد قامت المواثیق الدولیة دون ھوادة بتجرید الزوج من كافة 
وقد نصت على ذلك  ،مظاھر القوامة واستبدالھا بفكرة الشراكة الزوجیة

د األمم الستعراض وتقییم منجزات عق تقریر المؤتمر العالميصراحة في 
ن التشریعات واألنظمة ذات الصلة التي تقصر إ: "1985المتحدة للمرأة سنة 

دور العائل ورب األسرة على الرجل تعوق حصول المرأة على االئتمانات 
ویلزم إدخال تغییرات على ھذه . والقروض والموارد المادیة وغیر المادیة

المجاالت تضمن للمرأة المساواة في الحصول على الموارد وھناك حاجة إلى 
وإدخال عبارات أخرى على درجة من " رب األسرة"ل استبعاد عبارات مث

الشمول تكفي للتعبیر عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونیة 
  .54"ضمانًا لحقوقھا

وألن سیاسة الغرب عبارة عن كٍل متكامل فقد دعت المواثیق الدولیة 
حقیق ذاتھا رفع السن األدنى للزواج وتشجیع المرأة على التعلم و العمل وت إلى

لتصل إلى مرحلة الزواج في سن كبیرة تكون فیھ شخصیتھا  ،ونفخ األنا فیھا
وقد أصبحت ترى في نفسھا نًِدا للرجل فال ترضخ لقوامتھ ألنھا  ،قد نُحتت

في حین أنھا في السابق كانت تتزوج غضة طریة فتنتقل  ،تتمتع باستقاللیتھا
وال شك أن المقصود األول  ،من والیة أبیھا إلى قوامة زوجھا دون غضاضة
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بھدف تخریب نظام األسرة الذي كان  اإلسالمیةبھذه القوانین ھو المجتمعات 
یمثل الحصن المنیع في وجھ محاوالت التغریب، فھل سلّمت الدول العربیة 

  نفسھا إلى عملیات التشویھ الغربیة؟  

  عولمة المفھوم الغربي للقوامة :الفرع الثاني

بعد استقاللھا مباشرة الى منظمة  واإلسالمیةبیة انضمت الدول العر
المتحدة ومن بعدھا تقریبا لجمیع المواثیق الصادرة عنھا، وقد وقعت  األمم

سیداو مع إبداء كل منھا بعض التحفظات  اتفاقھجمیعھا ماعدا الصومال على 
لكن مع التعھد على  ،على المواد التي ارتأت أنھا تخالف دینھا وقیم مجتمعاتھا

 !!العمل لرفعھا

قامت بھ الدول الغربیة لجعل الدول العربیة مھیئة أكثر  إن أّول ما
أن ألصقت التھم باإلسالم وبالعادات والتقالید  ،كل مل تُملیھ علیھا الستقبال

العربیة حتى تجعلھم یتحّرجون منھا و یعتبرونھا من الرجعیة،  واخترعت 
وھو منھ  اإلرھابمصطلح  مثال باإلسالملذلك مصطلحات جدیدة فألصقت 

بريء فأصبح من المسلمین من یتحرج من ذكر دینھ وحتى ربما یحاول تغییر 
وجعلت اقتصار العالقات الجنسیة على الزواج كبت  ،اسمھ لتجنب التھم

أما تعدد الزوجات فھو تفكیر  ،جنسي والبد من تشجیع الحریة الجنسیة
وجیة وطاعة الزوجة لزوجھا فھو أما القوامة الز ،غریزي مقیت وإھانة للمرأة

وأن استئذان المرأة لزوجھا في السفر  ،ال یمكن السكوت عنھ ،55عنف أسري
 ،أو الخروج وكذلك اختصاص المرأة باألمومة ورعایة األسرة تمییز ضدھا

ومن جھة أخرى  ،لإلسالموسبب ھذه الرؤیة الغربیة من جھة ِعداؤھم 
  . غربیةالویالت التي كانت تعانیھا المرأة ال

للخصوصیة التاریخیة  واّدعت المواثیق الدولیة كاذبة احترامھا
الواقعیة فإنھا ال تحترم  والثقافیة والدینیة للمجتمعات، لكن من الناحیة

خصوصیاتھا حتى العقائدیة منھا فمثال جاء في إعالن مؤتمر فیینا لسنة 
إلقلیمیة الوطنیة وا یجب أن توضع في االعتبار أھمیة الخاصیات: "1993

، لكنھا وفي نفس السنة 56"ومختلف الخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة
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ینبغي :" من اإلعالن بشان القضاء على العنف ضد المرأة  4نصت في المادة 
للدول أن تدین العنف ضد المرأة وأالّ تتذرع بأي عرف أو تقلید أو اعتبارات 

ي أن الدول العربیة علیھا إلغاء ، أ"دینیة بالتنصل من التزامھا بالقضاء بھ
قوامة الرجل وواجب الطاعة وغیرھا من األمور التي قررت المواثیق الدولیة 

  .أنھا تمییز أو عنف ضد المرأة رغم أن الشریعة اإلسالمیة ترى غیر ذلك

كما أُعطیت الدول الموقعة على أي اتفاقیات لحقوق اإلنسان حق 
شعوب بعدم مس ھویتھا والتدخل في التحفظ، ألن ذلك یعتبر كضمانات لل

خصوصیاتھا، لكن وكعادة الغرب فھم ینزعون بید ما یعطونھ بالید األخرى، 
فقد أجبرت الدول العربي  على سحب تحفظاتھا على اتفاقیة سیدوا بحجة 
مخالفتھا الغرض من االتفاقیة الذي ھو المساواة بعد أن كانت قد منحتھا حق 

بند أ من اإلعالن بشأن  4تنص المادة "، بحیث  التحفظ عند التوقیع علیھا
حیثما ال تكون قد  -أن تنظر ) أ: (1993القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 

في التصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  - فعلت بعد 
  ".  المرأة أو االنضمام إلیھا أو سحب تحفظاتھا علیھ

  

لدول الموقعت علیھا بأن تقدم التقاریر كما ألزمت اتفاقیة سیداو ا
الدوریة عن التقدم المحرز في تجسیدھا لبنود االتفاقیة في قوانینھا الداخلیة 

وبالفعل أصبحت الدول تتعرض لمتابعة لصیقة بشأن  ،57األصعدةوعلى جمیع 
المطلوب منھا القیام بھا ویصدر تعقیبا على ھذه التقاریر التي  اإلصالحات

ما یشكل ضغط علیھا لتطبیق جمیع بنود  ،في شكل توصیات تقدمھا الدول
بكین أن الھدف من ھذا العرض  إعالنوقد نص  ،االتفاقیة ورفع تحفظاتھا

یلي بعض  وفي ما رفع التحفظات، إلىالدوري للتقاریر ھو الوصول 
  :التوصیات

  :2000التوصیات التي قدمت لمصر بشأن احد تقاریرھا المقدم سنة  -

اللجنة عن القلق إزاء عرض وسائط اإلعالم المرأة بقوالب  وتعرب - 334
نمطیة مما یُشجع على التمییز ضدھا ویقوض مبدأ المساواة بین المرأة 

 .والرجل
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وتحث اللجنة الحكومة، بما فیھا المجلس القومي للمرأة، على مساندة   - 335
على القوالب الدور الھام الذي تلعبھ وسائط اإلعالم في تغییر المواقف القائمة 

النمطیة حیال المرأة وفي تعزیز المساواة بین المرأة والرجل حسبما ینص 
وتوصي بإتاحة الفرصة لعرض المرأة . علیھ الدستور وتطبیقا للمعاییر الدولیة

بصور إیجابیة وغیر تقلیدیة في وسائط اإلعالم وبزیادة عدد النساء في 
وصي الحكومة بأن تنشئ، في كما تُ . مناصب اتخاذ القرار في تلك الوسائط

  .58"إطار المجلس، ھیئة للرصد تُعنى بتمثیل المرأة في وسائط اإلعالم

  : 2003التوصیات التي قدمت لتونس بشأن احد تقاریرھا المقدم سنة  -

للجنـة، فإنھا تطلـب إلى الدولـة  19وفي ضـوء التوصیـة العامـة رقـم  - 195
ي للعنـف األسـري، بمـا في ذلـك الطـرف سـن تشـریعات محـددة للتصـد

كما توصي بزیادة . االغتصـاب داخل إطار الزوجیة، والتحرشات الجنسیة
  .59 ..."عدد المآوي للنساء ضحایـا العنف

تبین دراسة تقاریر الدول األطراف أن  )ج(16المادة " :60توصیات عامة -
 كثیرا من البلدان تنص في نظمھا القانونیة على حقوق ومسؤولیات

الزوجین، اعتمادا على تطبیق مبادئ القانون العام أو القانون الدیني أو 
ولھذه التفاوتات في . العرفي، بدال من التقید بالمبادئ الواردة في االتفاقیة

القوانین والممارسات المتعلقة بالزواج عواقب واسعة المدى على المرأة، 
وھذه . اخل الزواجوتقید دائما حقوقھا في تساوي المركز والمسؤولیة د

القیود كثیرا ما تؤدي إلى إعطاء الزوج مركز رب األسرة وصاحب الكلمة 
  .األولى في اتخاذ القرارات، وبالتالي تخالف أحكام االتفاقیة

الحظت اللجنة بانزعاج كثرة الدول األطراف التي أدخلت تحفظات على 
بداء تحفظات سیما عند قیامھا أیضا بإكلھا أو جزء منھا، وال 16المادة 

، مدعیة أن االمتثال یمكن أن یتعارض مع رؤیة عامة 2على المادة 
لألسرة تنبني ضمن جملة أمور على المعتقدات الثقافیة أو الدینیة أو على 

 .الوضع االقتصادي أو السیاسي للبلد
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وكثیر من ھذه البلدان یؤمن بالنظام األبوي لألسرة الذي یحابي األب أو  - 42
وفي بعض البلدان حیث شجعت اآلراء األصولیة أو . بناالالزوج أو 

غیرھا من اآلراء المتطرفة أو الضائقة االقتصادیة على العودة إلى القیم 
  .والتقالید القدیمة، تدھورت مكانة المرأة في األسرة تدھورا حادا

وینبغي للدول األطراف أن تنبذ بحزم أیة أفكار تدعو إلى عدم مساواة المرأة 
، وتقرھا القوانین أو الشرائع الدینیة أو القوانین الخاصة أو بالرجل

األعراف وأن تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تسحب فیھا التحفظات 
   ".16وبخاصة على المادة 

وفي مایلي نتعرض لبعض القوانین العربیة ومدى تأثر المفھوم 
  .الشرعي للقوامة فیھا بالتصور الغربي

وانین العربیة مع القوامة وانعكاساتھ على تعاطي الق :المطلب الثاني
في ظل ھذه الضغوط الدولیة الصریحة والقویة لتجسید نصوص  المجتمع

 ،واإلسالمیةاتفاقیات حقوق المرأة في التشریعات الداخلیة للدول العربیة 
ورغم تحفظاتھا المبدئیة على النصوص المخالفة للشریعة إال أنھ مع كثرت 

لتتجرع المجتمعات المسلمة كأس  ،لین والرقاب تخضعالدق بدأت المواقف ت
  ...التحرر مرغمة

  تعاطي القوانین العربیة مع القوامة: الفرع األول

بعد أن كانت ترزح تحت نیر  اإلسالمیةمع استقالل أغلب البلدان 
وبعد خروج المستعمر استمرت في العمل بقوانینھ التي ال تتعارض  ،االحتالل

 ،ستثناء مجال األحوال الشخصیة الذي كان خاضعا للشریعةبا ،مع سیادة البلد
فقد كانت الدول المسلمة دون استثناء تطبق أحكام الشریعة الغراء على مسائل 

وكانت تستقي األحكام من كتب  ،األحوال الشخصیة من زواج وطالق وغیرھا
فقھاء المذھب الذي یُفتى بھ في تلك البالد، وبعد خروج المستعمر عمدت 

لب الدول العربیة إلى وضع قانون لمسائل األسرة مستوحى من أحكام أغ
حین بدأ الضغوط الدولیة إلخضاع  إلىوظلت كذلك  ،اإلسالمیةالشریعة 

 ،بھدف إقرار حقوق أكبر للمرأة" باإلصالحات"تشریعاتھا الداخلیة لما أسموه 
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العدل  للمرأة منذ قرون كحقھا في اإلسالمھذه الحقوق التي كان قد أقرھا 
لكن كعادة الضعیف ... والتعلیم و الذمة المستقلة ومكافحة التحرش، وغیرھا

وكعادة أھل الشر دس السم في  ،ینبھر بمن ھو أقوى منھ ویزدري ما بین یدیھ
العسل، فقد نصوا على بعض الحقوق المشروعة وقََرنوھا بحقوق أخرى ما 

ة مع الرجل وإلغاء مبدأ انزل هللا بھا من سلطان، كحقھا في المساواة التام
  . القوامة 

 ،وإن كان للقوامة عدة مظاھر وممارسات وآثار على الحیاة الزوجیة
والذي نصت علیھ القوانین العربیة ھو حق الطاعة  اإلطالقلكن أھمھا على 
فان كان ھذا األخیر  ،ووجوب نفقة الزوجة على الزوج ،أو رئاسة العائلة

بعد أي تعدیالت، فإن القوامة الزوجیة كانت محل  الزال قائما و لم تُدَخل علیھ
  .تعدیل في الكثیر من قوانین الدول العربیة 

 ،198461من قانون األسرة الجزائري لسنة  38فقد كانت المادة 
، طاعة الزوج ومراعاتھ باعتباره رئیس العائلة: یجب على الزوجة" :تنص

من  ،تھیئة الرأي العام وبعد ،..."األوالد عند االستطاعة وتربیتھم  إرضاع
بالالّزم في تھییج النساء ضد  اإلعالمخالل قیام الجمعیات النسویة ووسائل 

 أشباهمن خالل إبراز أمثلة للنساء المقھورات من قبل  ،مصطلح الطاعة
وتحت رعایة التوجیھات الدولیة تم  ،الرجال الذین یسیؤون استخدام حقوقھم

، واختفت ھذه المادة بأكملھا من 200562 الجزائري سنة األسرةتعدیل قانون 
بمادة  االحتفاظوتم  ،التي كانت تخص حقوق الزوجة 39القانون و معھا المادة 

تنص على الواجبات المشتركة بینھما  ،وحیدة تحت عنوان حقوق الزوجین
بل  ،بالتساوي دون أن یكون ألحدھما أي تفضیل أو درجة كما قال هللا تعالى

  .فلم یعد للعائلة الجزائریة رئیس ِبُحكم القانون ،مشطسواسیة كأسنان ال

: یجب على الزوجین" :وقد أَضیفت فقرة لمادة الحقوق المشتركة
ورغم أن التشاور بین  ،"التشاور في تسییر شؤون األسرة وتباعد الوالدات

لكن  ،الزوجین مطلب شرعي في المسائل التي تستدعي ذلك لمصلحة األسرة
یختلفا فمن یحسم  أنألن من شأن أي اثنین  ،مة الزوجلیس على حساب قوا

لقد كرست ھذه الفقرة مبدأ الشراكة  !!لم یكن بینھما رئیس إنالقرار بینھم 
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 ،الذي دعت إلیھ االتفاقیات الدولیة وألغت حق القوامة الذي أمر هللا بھ تعالى
  .وشتان بین مصدر التشریع لكل منھما

 ،بینھما وألغى حقوق المرأة بالمقابل والقائلین بأن القانون قد ساوى
فحق النفقة  ،أقول لھ أنت مخطئ بالعكس فقد قام القانون بتعزیز حقوق المرأة

 االحتفاظالذي كما قولنا سابقا أنھ من مظاھر القوامة الواجبة على الزوج قد تم 
بل قد تم استحداث مواد جدیدة لضمان حصول  ،63بالمواد التي تنص علیھ

أما حقھا . 64النفقة بطریق االستعجال بموجب أمر على عریضةالمرأة على 
. 65في العدل في حال التعدد بقي قائما مع إضافة ضمانات جدیدة لعدم التعدد

كما أُلغي حتى واجبھا اتجاه أوالدھا في  ،أما الزوج فقد أُلغي حقھ في الطاعة
رفي وبذلك فقد تم التطبیق الح ،قیامھا بدور األمومة وإرضاع األوالد

 ،للتوصیات الدولیة بإلغاء مصطلح رب األسرة وأي تمییز بین الزوجین
إضافة إلى إلغاء األدوار النمطیة داخل األسرة، لكن ھل بإمكان الزوج 

من قانون األسرة  222خالل المادة  الجزائري أن یتمسك بحقھ في القوامة من
لم یرد بشأنھ  االجزائري، الذي یحیل إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة في كل م

 !!نص

الشخصیة المغربیة في  األحوالما في المغرب فقد تم وضع مدونة    
 اإلسالمیةوالتي تستلھم روحھا ومبادئھا من أحكام الشریعة  ،1957أوت 

ھذا  أحاطتوقد  ،إفریقیاوخاصة المذھب المالكي كحال أغلب دول شمال 
وألنھ یتعلق بأمور األسرة  ،القانون ھالة من القدسیة لكونھ مستمد من الشریعة

وقد كانت   ،األولى للمجتمع اللبنةمن مكانة وأھمیة فھي  األخیرةوما لھذه 
من مدونة تنص ھي األخرى على أن من حقوق الزوج على زوجتھ  35المادة 

صیانة الزوجة نفسھا وإحصانھا وطاعة الزوجة لزوجھا بالمعروف وإرضاع 
واستمر العمل  ،ى البیت وتنظیم شؤونھأوالدھا عند االستطاعة واإلشراف عل

ثم مرة  1993سنة قبل أن تمتد إلیھ  ید التعدیالت سنة  36بھذا القانون مدة 
  66الدولیة االتفاقیاتبعد توقیع المغرب على العدید من  2004أخرى سنة 

تحت ضغط الجمعیات النسویة المغربیة و ،"مدونة األسرة"وأصبح اسمھا 
الحات لتطبیق نصوص االتفاقیات الدولیة خرج بإجراء ما أسموه باإلص



  فوزیة نشادي    –وشاشيمفیدة ب :الباحثتان
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           296

فبعد أن  ،حیث بدأت التعدیالت بتعدیل تعریف الزواج،القانون بُحلتھ الجدیدة
الزواج  میثاق غرضھ اإلحصان و تكثیر " :كاآلتيمنھ  4كان نص المادة 

الزواج میثاق تراض " :أصبحت" سواد األمة بإنشاء أسرة تحت رعایة الزوج
ن رجل وامرأة على وجھ الدوام، غایتھ اإلحصان والعفاف وترابط شرعي بی

  ".وإنشاء أسرة مستقرة، برعایة الزوجین طبقا ألحكام ھذه المدونة

الخاصة بحقوق الزوج وعلى رأسھا حق  35كما ألغیت المادة  
وتّم  ،الطاعة ألنھم كانوا یرونھ سیفا مسلطا على رقبة المرأة ویثقل كاھلھا

    .67لمشتركة للزوجینتخصیص مادة للحقوق ا

تُدار من خالل التشاور والتشارك في  األسرةبحیث أصبحت 
لكن ھذا الباب الذي تم من  ،وذلك من باب المساواة ،مسؤولیات البیت واألوالد

بل بقیت مواد النفقة  ،68خاللھ التعدیل لم یُْلغِ بالمقابل حق المرأة في النفقة
 ،لتي تنفع المرأة فقط فأي مساواة ھذهشاھدة على قیومیة الزوج لكن بالطریقة ا

أي الصورة  ،الصورة النمطیة لألسرة إلغاء إطاركما أن التعدیالت وفي 
الطبیعیة والفطریة لألسرة فقد ألغیت الفقرة المتعلقة بأن تقوم الزوجة بإرضاع 

  .األوالد عند االستطاعة

 وقد كانت ھذه التعدیالت المغربیة محل استحسان من قبل المجتمع
الذي عقدتھ لجنة مركز المرأة ) 10+بكین(بحیث أنھ في مؤتمر  ،الدولي

قامت مدیرة لجنة المرأة في المجلس االقتصادي  ،2005باألمم المتحدة عام 
: وكانت تدعى )ESCWAاإلسكوا (واالجتماعي باألمم المتحدة لغرب آسیا 

من فرضھا فاطمة السبیتي، بتالوة تقریرھا عن أھم التغییرات التي تمكنوا 
قالت بالحرف  في سبیل تطبیق اتفاقیة السیداو" العربیة"على بعض الدول 

قانون الخلع في : إن أھم إنجازاتنا في تطبیق اتفاقیة سیداو ھي: "الواحد
مصر، وھو الذي أعطى المرأة الحق في تطلیق نفسھا بنفسھا، وقانون الجنسیة 

ة المغربیة الجدیدة، وأن في مصر، وأكبر وأعظم إنجاز لنا ھو مدونة األسر
المغرب بتلك المدونة قد طبق السیداو بشكل كامل، ولیس محتاًجا أن یرفع 
تحفظاتھ عن االتفاقیة، وأي دولة تحذو حذو المغرب، لیست محتاجة أن ترفع 
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تحفظاتھا عن السیداو، وإني أدعوكم جمیًعا أن تتخذوا من المدونة المغربیة 
   .69"سرة لدیكم كما غیرت المغرب قانونھاقدوة لكم وتغیروا قوانین األ

یحیرني ھي األبواق من بني جلدتنا الذین ولدوا ألبوین  إن أكثر ما
 انتقادكیف یتجرؤون على  ،اسمھإال  اإلسالممسلمین ولكنھم لم یعرفوا عن 

تعالیم الدین الواضحة الثابتة بالقرآن والسنة، ویرون أنھا حیف وظلم وأن 
لقوانین الوضعیة التي وضعھا بنوا البشر أمثالھم، لكن العدل واإلنصاف في ا

لكن ما  ،عقدة الدونیة التي أماتت قلوبھم جعلتھم یرونھا على ِخالف حقیقتھا
یسجل من خالل ھذا التصریح أن التحفظات التي أبدتھا الدول العربیة على 
 اتفاقیة سیداو بحجة مخالفتھا لقواعد الشریعة اإلسالمیة كانت مجرد غطاء

لكن الخوف  ،لتمریر التعدیالت بطریقة ناعمة ال تثیر انتباه الشعوب النائمة
  .كل الخوف من النتائج الكارثیة لھذه التعدیالت

فقد كانت منذ صدورھا سنة  ،الشخصیة التونسیة األحوالأما مجلة 
كمنع تعدد الزوجات  ،اإلسالمیةتحمل من األحكام ما یخالف الشریعة  1956

لزواج القاصر وغیرھا من األمور، لكن ربما أفلت من  األمة واشتراط موافق
 23واضعھا مسألة الطاعة الزوجیة التي كانت منصوصا علیھا في الفصل 

لكن لم یتأخر المشرع التونسي في تدارك ذلك لتعزیز تحرر  ،من المجلة
وتم إلغاء واجب الطاعة  1993المرأة التونسیة أكثر، فتم تنقیح القانون سنة 

لكن بالمقابل وفي إطار تكریس المساواة الفعلیة كما تشتھیھ المواثیق  ،وجیةالز
على  اإلنفاقالزوجة في  اشتراكالدولیة فقد نصت نفس المادة على وجوب 

لكن ما أخذه ُحماة المرأة  ،البیت بما یتناسب ودخلھا في إطار الشراكة الزوجیة
ة ضد المرأة بین طیات على المشرع التونسي أنھ قد أبقى على عبارة عنصری

لكن في الواقع أن  ،وھي عبارة أن الزوج رئیس األسرة ،القانون التونسي
وإنما  ،المشرع التونسي لم یبق على العبارة للداللة على قوامتھ على المرأة

ال  إنفاقفھي رئاسة  ،إللزامھ بنفقة أبنائھ وحتى زوجتھ إن لم یكن لدیھا مال
یة والعلمانیین یطالبونھ في الوقت الراھن غیر أن المنظمات النسو ،غیر

الشخصیة والتخلص في إطارھا  األحوالبإدخال تنقیحات واسعة على مجلة 
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من ھذه العبارة التي لم یبق منھا إال َرسُمھا، لكنھا مع ذلك تزعج دعاة 
  .التحرر

الشخصیة للبلدان  األحوالولعل عبث األیدي الغربیة بمنظومة 
الشخصیة  األحوالعلى قوانین  -لحد الساعة- محدودا بقي تأثیره  ،العربیة

ربما ذلك یعود بدایة إلى الطابع المحافظ لتلك المجتمعات ،للدول الخلیجیة
وكذا العتمادھا و إلى وقت قریب على القانون  ،اإلسالميوتمسكھا بالدین 

أي أنھ یتم الرجوع إلى اآلراء الفقھیة ،الشخصیة األحوالالشرعي في مجال 
حیث أنھ بھذه الطریقة أیدي  ،ھات الكتب وفق المذھب المتبع للدولةفي أم

اإلصالحات الغربیة لن تتمكن أبدا من أن تمتد للعبث بأحكامھ، لما لھا من 
قدسیة في نفوس الناس، وكانت أول خطوة للسیاسات الغربیة لتغریب 

كانت  من خالل وضع مواد مكتوبة  -من وجھة نظري –المجتمعات المسلمة 
حت تسمیة قانون لألسرة تستلھم نصوصھا من مبادئ الشریعة اإلسالمیة ت

مثلما فعلت الكثیر من الدول العربیة ومن بینھا الجزائر بعد تحررھا من 
ألنھ  -الناعم  االستعمار –العقول  استعمار إلىاألرض الذي انتقل  استعمار

ي ال بعد مدة سوف یتحول ھذا القانون في ذھن البعض إلى قانون وضع
یتوّرعون في إدخال التعدیالت علیھ، وستكون مقاومة الشعوب العربیة آنذاك 

حرج من  ألن العقول بُرمجت بأن ھذه قوانین وضعیة وأنھ ال ،أقل و أضعف
وبالفعل قامت الدول التي لم یكن لدیھا قانون  ،تعدیلھا بما یوافق روح العصر
ة التي یتم الضغط علیھا باستثناء السعودی، 70أحوال شخصیة مكتوب بكتابتھ

وفي ظل الحراك الذي  ،النور بعد أن ظل حبیس األدراج إلىإلخراج القانون 
تشھده السعودیة أتوقع أن القانون السعودي سیخرج مطابقا لتطلعات االتفاقیات 

  .الدولیة 

وللسببین السالفي الذكر نجد أحكام القوامة في قوانین الخلیج العربي 
فمثال تنص المادة  ،ال علیھ في قوانین دول المغرب العربيتذكرنا بما كان الح

العنایة بھ  :حقوق الزوج على زوجتھ ھي" :من قانون األسرة القطري 58
اإلشراف على البیت وتنظیم ، المحافظة على نفسھا ومالھ، وطاعتھ بالمعروف

  ."رعایة أوالده منھا وإرضاعھم إال إذا كان ھناك مانع شرعي، شؤونھ
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حقوق " :اإلماراتيالشخصیة  األحوالمن قانون  56مادة وتنص ال
اإلشراف على البیت والحفاظ على ، طاعتھ بالمعروف :الزوج على زوجتھ

  ."إرضاع أوالده منھا إال إذا كان ھناك مانع، موجوداتھ

فبعد  ،نلمس بھ نسمات التغییر ،قانون األسرة البحریني إلىوبالرجوع 
الشخصیة الذي تم  لألحوالقانون السني من ال 38أن كانت تنص المادة 

العنایة بھ، وطاعتھ . أ : حقوق الزوج على الزوجة" :2009سنة  استحداثھ
تم إلغاء القانون الُسني ووضع قانون  ،"بالمعروف، باعتباره رب األسرة

حقوق الزوج على " :منھ 40نصت المادة  2017أحوال شخصیة موحد سنة 
وألن بدایة الغیث  ،"تھ، ومعاشرتھ بالمعروفالعنایة بھ، وطاع. أ :الزوجة

ق  اإلصالحاتقطرة فقد بدأت  بأن أُلغیت عبارة رئیس العائلة التي تؤرِّ
علیھ من واجب  على حق الطاعة مقابل ما - مؤقتا - المجتمع الغربي وأُبقي

أم  ،هللا بھا أمرھاولم تحدد ضوابط الطاعة ھل ھي الطاعة التي  ،اإلنفاق
التي یحكمھا القانون الوضعي الذي تكون في االتفاقیات  الطاعة الحدیثة
التي ھي أسمى من التشریع فال یحق لھ مثال أن یمنعھا  ،المرأةالمنادیة بحقوق 

  .من الخروج أو العمل

إن سبب سكوت الشعوب العربیة عن رد مثل ھذه التخریبات 
ھم ألبعاد یعود وال ریب لعدم إدراك ،لقوانینھا اإلصالحاتوالتشویھات ولیس 

ه على المجتمعات المسلمة من خراب   .إلغاء القوامة وما ستُجرُّ

  انعكاس غیاب القوامة على المجتمع: الفرع الثاني

إن كنا قد عرفنا فائدة القوامة ودورھا في استقرار األسرة وتنظیم 
العالقة بین أفرادھا،ھذه العالقة التي یفترض فیھا أن تبنى على التكامل 

وأن یعرف كل واحد فیھا حدود ،حمة والعشرة بالمعروفوالمودة والر
فیكون الزوج بمثابة  -ومن خیر من العلیم الخبیر لیتولى تحدیدھا - صالحیاتھ

ویكون لھ القول الفصل فیما اختلفت فیھ  ،الرئیس الرحیم الذي یسیر شؤونھا
كمة فقد كلف هللا الرجل بالقوامة لح ،اآلراء داخل األسرة وتكون طاعتھ واجبة

وزوده في سبیل نجاحھ في ذلك بالخصائص التي تجعلھ  ،یعلمھا سبحانھ
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كما ھو  إسقاطھالكن في حال التعدي على قوامة الزوج و ،األفضل واألصلح
القانون، فسیصبح كل أفراد العائلة سواسیة ال  باسمحاصل في عصرنا ھذا و 

ألسرة وإن كان انعكاس ذلك على ا ،یملكون من یسوسھم و یدبّر أمرھم
حالة الفوضى التي قد تعم  إسقاطوالمجتمع یمكن تخمینھ وتوقعھ، من خالل 

 ،لكننا في الواقع ال نحتاج أن نخمن النتائج ،غاب عنھا مدیرھا إذاالمدرسة 
فقد بدأت  ،ألن المجتمع الغربي مثال حي عن نتائج غیاب رئیس للعائلة

شراكة بین الزوج والزوجة المجتمعات الغربیة قبلنا بتطبیق فكرة المساواة وال
   !!تقلیدھم إلىفھل كان انعكاس ذلك علیھم مشرقا حتى نطمح 

والشقيُّ من كان ِعظةً وِعبرة لنفسھ  بغیره ُوِعظ من إن السعید
ولغیره، وحتى نكون من السعداء وجب علینا االطالع على تجارب غیرنا 

دات نساء واستقاء العبر والدروس منھا، فقد عّجت الصحف والكتب بشھا
القوانین العربیة والجمعیات  إلیھاغربیات وصلن إلى المساواة التي تصبوا 

وبعد أن تجرعن ذلك الكأس  النسویة ومن اھتدى بھدیھن من النساء العربیات،
الذي كافحن في الوصول إلیھ حتى الثمالة، أدلین بھذه الشھادات التي ننقل 

   :بعضھا للِعضھ

: اللورد ھارلیك سفیر إنجلترا السابق في أمریكا تقول اللیدي ھارلیك زوجة -
وأنھا  ،حقیقة إن أسھل شيء عند المرأة ھذه األیام ھو أن تعلن استقاللھا"

أما منزلھا وأسرتھا فھما یحتالن المرتبة . تتساوى مع الرجل في العمل 
أن أجد  - وأحرجني في الوقت نفسھ  - وقد أزعجني جّدًا . الثالثة أو الرابعة 

القیام بأعمال  النساء یُفاخْرَن بأنھن ال یجدن الطھي أو الحیاكة أوبعض 
  . 71..."المنزل

إن حریة المرأة الغربیة حریة : "تقول القاضیة السویدیة بریجیدا أولف ھامر -
ألنھا لم تمنحِ المرأة في الحقیقة المساواة بالرجل إال بعد أن جردھا  ،وھمیة

لتجعل منھا كائًنا  ،ویة وحقوقھا األنثویةمن صفاتھا األنثویة وحریتھا األنث
    .72"أقرب إلى الرجل
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إن النظام : ")األخالق(قال العالمة اإلنجلیزي  سامویل سمایلس  في كتابھ  -
الذي یقضي بأن تشتغل المرأة في المعامل ودور الصناعات مھما نشأ عنھ 

ھاجم ھیكل  ألنھ ،فإن نتیجتھ كانت ھادمة لبناء الحیاة المنزلیة ،من الثروة
ق الروابط االجتماعیة ،وقوَّض أركان العائلة ،المنزل ألن وظیفة  ،ومزَّ

وتربیة  ،كترتیب مسكنھا: المرأة الحقیقیة ھي القیام بالواجبات المنزلیة
واالقتصاد في وسائل معیشتھا مع القیام باالحتیاجات العائلیة؛  ،أوالدھا

ث أصبحت المنازل غیر ولكن المعامل سلختھا من كل ھذه الواجبات بحی
وأضحى األوالد یشبُّون على غیر التربیة الحقیقیة لكونھم یُلقَون  ،المنازل

وخرَجِت المرأة عن كونھا  ،وأُطفِئت المحبَّة الزوجیة ،في زوایا اإلھمال
وصارت زمیلتھ في العمل  ،والقرینة المِحبَّة للرجل ،الزوجة الظریفة

التي تمحو غالبًا التواضع الفكري  ،وباَتت عرضة للتأثیرات ،والمشاقِّ 
  .73"الذي علیھ مدار حفظ الفضیلة ،والخلقي

 :قالھ الكاتب عامر عبید عن المرأة األوربیة وقد أعجبني كثیرا ما
ف كالرجال  ،حقًّا أن المرأة األوربیة نسیت نفسھا كامرأة" وأصبحت تتصرَّ

تحاول التخلُّص فأخذت  ،سواء في الملبس والمسلك أو حتى التكوین األنثوي
 ،كل ذلك باسم الحریة والمساواة ،بقدر اإلمكان من ظواھر أنوثتھا األساسیة

حتى إنھا حملت  ،وبالفعل وصلت المرأة إلى األعمال التي كانت تتمناھا
  .74"ولكنھا بدل من أن تنظف بیتھا أصبحت تنظف الشارع ،المكنسة

لزوجین وتَوقھم وبعد أن عرفنا ندم من اخترعوا مبدأ المساواة بین ا
إن بدوره الذي فطره هللا علیھ، یمكن القول  لالضطالعالشدید لعودة كل منھما 

أن أعداء المرأة الذین یلبسون ثوب  ،المشكل الحاصل في مجتمعنا المسلم الیوم
الصدیق، صوروا لھا زوجھا حامیھا وقیِّمھا على أنھ عدو یجب أن تتوجس 

ضعیفة رغم أن ضعفھا ھو مكمن  مرأةكامنھ خیفة، وجعلوھا تزدري نفسھا 
ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للب الرجل : "قوتھا، قال رسول هللا 

 :وجعلوھا تحتقر دورھا كأم الذي قال فیھ الشاعر ،75"الحازم من إحداكن
ر للمرأة أن ، ف"األم مدرسة إن أعددتھا أعددت شعبا طیب األعراق" لقد ُصوِّ

رھا وأنھا حتى تثبت ذاتھا البد من أن تدخل كل من قد انتقاصدورھا كأم 
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وأن البیت مقبرة لطموحاتھا وأحالمھا وأنھا  ،معترك وتثبت نفسھا في كل واد
كل ذلك خدش  ،یجب أن ال تحتاج ألي أحد كائنا من كان ال أب وال زوج

أنوثتھا و مع توالي الخدوش تمزقت أنوثتھا و ذھب معھا ما كان یصنع تمیزھا 
إلیھا الرجل ن وربما افتقار الرجل لشعوره بأي اختالف للمرأة  الذي یجذب

عن الرجل جعل الرجل یعزف عن الزواج أو أن یكتفي عن المرأة برجل ألن 
  .أصبح مخالفا للفطرة التي فطرنا هللا علیھا يءكل ش

  : خاتمة

استبدال القوامة و ،إن القوامة فطرة هللا التي فطر الناس علیھا
سم التام بین الرجل والمرأة لكل المسئولیات األسریة یعني أن بالشراكة والتقا

إن مجرد تصور  ،وتصیر في مھب الریح ،سفینة األسرة ستفقد ربانھا
 ،االنفالت الذي سوف یصیب البیت المسلم من غیاب الطاعة والرئاسة فیھ

المتعلقة بالحریات الجنسیة وغیرھا  االتفاقیةبقي من بنود  یُنبؤك بأن ما
یحضرني في ھذا و ،ن تحصیل حاصل ال یحتاج إلى فرضھ بقوة القانونسیكو

نحن قوم أعزنا هللا "سیدنا عمر الفاروق  إلىالمقام القول الشھیر المنسوب 
إن الذي یعّول علیھ اآلن بعد و ،"فمھما ابتغینا العزة بغیره أذلنا هللا  باإلسالم

صل إلیھ حال المرأة تكالب األمم علینا، ھو تبصرة المرأة المسلمة بما و
ثم تربیتھا تربیة دینیة تجعلھا  ،مطمحھا بالمساواة إلىالغربیة بعد أن وصلت 

منھا بأن  إدراكاتسعى لتطبیق شرع ربھا دون إرغام وال إلزام من أحد، وإنما 
 األھمیةلو لم یكن لطاعة الزوجة لزوجھا تلك ف ،الخیر في ما اختاره هللا لھا

المسلمة والمجتمع المسلم، لما شدد هللا تعالى  سرةاألالكبیرة في استقرار 
لو كنت آمرا أحد أن یسجد ألحد ألمرت " :قال  ورسولھ الكریم على ذلك

أیما امرأة ماتت وزوجھا راض عنھا : "قال أیضاً  ،76"المرأة أن تسجد لزوجھا
  .77"دخلت الجنة

 وفي األخیر نھیب برجال القانون وواضعي النصوص القانونیة ووالة
یتقوا هللا في شعوبھم وكما یقال فالناس على  أن ،األمر في جمیع الدول العربیة

من عبد یسترعیھ  ما" :قال  ،فھي أمانة سوف یسألھم هللا عنھا ،دین ملوكھم
  . 78"یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إالّ حّرم هللا علیھ الجنة ،هللا رعیة
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   :الھوامش

                                                        
، 4 العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طمجّمع اللغة العربیة لجمھوریة مصر  -1

  . 768- 767، ص 2004
الجزء الثاني عشر، دار صادر، بیروت،  لسان العرب، جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، -2

  .505- 496ص  دون سنة نشر،
ص  ،2000، 1 بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم، بیروت، ط إسماعیل -3

477.  
محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل  -4

  .234، ص2009لبنان،  ، دار المعرفة،3 في وجوه التأویل، ط
، 1992دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ، 3 أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، ج -5

  .148ص
الرسالة، لبنان،  ، مؤسسة1 ، ط6 الجامع ألحكام القرآن، ج نصاري القرطبي،محمد بن أحمد األ -6

   .280، ص2006
وفاء بنت عبد العزیز السویلم، القوامة وأحكامھا الفقھیة دراسة فقھیة مقارنة، مجلة الجمعیة  -7

  .395، ص 2015-2014، 21، العدد الفقھیة السعودیة
، تم اإلطالع علیھا 1426ذو القعدة  3 :منشورة بتاریخ" القوامة "خالد السبت محاضرة بعنوان   -8

  : ، على الرابط اإللكتروني22.39، الساعة 06/10/2018یوم 
https://khaledalsabt.com/cnt/lecture/1475 

ُجل  " الرجال"من  المراد لیس"ھناك من یرى أنھا ال تقتصر على الزوجین  -9 في اآلیة جمَع الرَّ
وال المراد من الجمع الذي یطلق على النساء الزوجات، وٕانما المراد بمعنى زوج المرأة ، 

أنظر في نفس . 38، ص 5أنظر في ذلك، تفسیر التنویر، ج.عموم الرجال وعموم النساء
رغم أني أرى وهللا أعلم أن سیاق اآلیة خاص بالعالقة بین   ،315المعنى تفسیر الشعراوي ص 

  .ن الذین اطلعت على تفسیراتھمالزوجین وكذلك ھو رأي أغلب المفسری
  .خالد السبت، مرجع سابق -10
، كتاب 2002 ،1 دار ابن كثیر، دمشق، ط محمد إبن إسماعیل البخاري،صحیح البخاري، -11

  .1476، ص5843 اللباس، حدیث رقم
دار  مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، :أنظر أیضا. 1764 كتاب األحكام، ص المرجع نفسھ، -12

  .886، ص 1829ب اإلمارة، حدیث رقم ، كتا2006الطبعة األولى،  الریاض، طیبة،
، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، نسخة الكترونیة، وأدبھاالعشرة الزوجیة  نور الدین بولحیة، -13

  .     71ص
دار إحیاء ، 2 أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج البیضاوي عبد هللا بن عمر الشیرازي الشافعي، -14

  .   73عربي، لبنان، دون سنة نشر، صالتراث ال
مطبعة المنار، ، 1 ط، 5 ، ج"تفسیر المنار"محمد رشید رضا، تفسیر القران الحكیم الشھیر ب  -15

  .67ص ،1328مصر، 
مجلة الدراسات اإلسالمیة والفكر  عارف علي عارف، الجوانب العلمیة للقوامة الشرعیة، -16

  .25، ص3، العدد 1للبحوث التخصصیة، المجلد
  .70محمد رشید رضا، مرجع سابق، ص -  17
  .652 ، ص2003، 33 القاھرة، ط سید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، -18



  فوزیة نشادي    –وشاشيمفیدة ب :الباحثتان
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           304

                                                                                                                                
، حدیث رقم  1997، 1 مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،3 أحمد، ج اإلمامأحمد ابن حنبل، مسند  -19

  .199، ص 1661
  .893-892 ، ص1840مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، باب اإلمارة، حدیث رقم  -20
  .149أحمد بن علي الرازي الجصاص، مرجع سابق، ص  -21
  . 85نور الدین بولحیة، مرجع سابق، ص  -22

  .298 ، صر بن كثیر، مرجع سابقبن عم إسماعیل -23
دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة،  ،1 سنن ابن ماجة، جابن ماجة محمد بن یزید القزویني،  -24

  .594، ص 1851على زوجھا، حدیث رقم المرأة باب حق  ،1954
، 2 ، ط5، ج "سنن الترمیذي"محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، الجامع الصحیح الشھیر ب  -25

  .709، ص3895حدیث رقم  كتاب المناقب، ،1968مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
  .1421رقم  حدیث ، كتاب الدیات،4 محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، المرجع نفسھ، ج -26
طبعة خاصة، دار  ،1 سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني أبو داود، سنن أبي داوود، ج -27

، ص 565حدیث رقم ، باب في خروج النساء الى المساجد ،2009سوریا،  الرسالة العالمیة،
423 .  

  .673، ص1468كتاب الرضاع ، حدیث رقم  مرجع سابق،مسلم بن الحجاج ،   -28
  .76-72 ، صد رضا، مرجع سابقمحمد رشی -29
، باب في حق المرأة على 3مرجع سابق، ج سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني أبو داود،  -30

  .476، ص2142زوجھا ، حدیث رقم 
  .1327ص  ،5205البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، حدیث رقم  إسماعیلمحمد ابن  -31
  .819، ص 1714یة، حدیث رقم جاج، مرجع سابق، كتاب األقضحمسلم بن ال -32
  .594، ص 1851ابن ماجة محمد بن یزید القزویني، مرجع سابق، كتاب النكاح، حدیث رقم  -33
  .448بن عمر بن كثیر، مرجع سابق، ص إسماعیل -34
، 2 العدد ،41 ، مجلد)علوم الشریعة والقانون(الزیوت، آیة القوامة، دراسات  احمد هللا عبد -35

  .1516، ص 2014
  .398، ص2 محمد الطاھر ابن عاشور، مرجع سابق، ج -36
  .خالد السبت، مرجع سابق -37
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط9 ج علي بن أحمد بن سعید بن حزم االندلسي، المحلى باآلثار، -38

  .229-228 ، ص2003، 1
  .105ص ،1999 ر الوّراق،  بیروت،دا، 7 ط مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، -39
 ،اضالمسلمة ومواجھة تحدیات العولمة، مكتبة العبیكان، الری المرأة سھیلة زین العابدین حماد، -40

  .  154، ص2003، 1 ط
الدول العظمى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمیة الثانیة وأنشأت ھیئة األمم المتحدة  -41

  .لتواصل التحكم في العالم
مجد  ،-إسالمیةرؤیة  –ي، المرأة في منظومة األمم المتحدة نھى عدنان القاطرج: نقال عن -42

  .100 ، ص2006، 1 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
  .106نھى عدنان القاطرجي، مرجع سابق، ص   -43
من الدرجة الثانیة، بل كانت كالعبدة ملك ألبیھا ثم تنتقل لملكیة زوجھا  إنسانفلقد كانت المرأة  -44

ھ أن یبیعھا ،ولیس لھا ذمة مالیة بل أن أي مال یكون ألبیھا أو لزوجھا، وحتى قانون الذي ل
من العبودیة استثنى من ذلك المرأة والمجانین  اإلنسانالثورة الفرنسیة الذي جاء لتحریر 
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وعدلت ھذه النصوص  1938والصغار واعتبِروا ناقصي أھلیة، بل أنھ بعد أن جاء قانون 

تثنت من ذلك المرأة المتزوجة، وكنت المرأة مطالبة بالطاعة العمیاء لزوجھا للصالح المرأة، اس
الضرب المبرح وكل ذلك بحمایة الكنیسة  إلىوالصبر على تصرفاتھ حتى لو وصلت 

 :بتصرف من كتاب.وشرعنتھا ووجدت المرأة في دعوات فصل الدین عن لعلم سبیل لتحررھا
  .72-53القاطرجي، المرجع نفسھ،ص نھى عدنان 

  .دولة علیھا 20بعد تصدیق  1981دخلت حیز التنفیذ سنة  -45
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  . 15/4اتفاقیة سیداو، المادة  -49
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 اللتزاماتھالھا الثالث والتقریرین الدوریین الرابع والخامس الموحدین لمصر فیما یتعلق بإعما
القضاء علي جمیع أشكال التمییز ضد المرأة قد ورد نص ھذا التعلیق في الوثیقة  اتفاقیةتجاه 

A/56/38  
المتحدة، تعلیق اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة علي التقریر الدوري  األمم -59

التمییز ضد المرأة  علي جمیع أشكالالقضاء  اتفاقیةتجاه  اللتزاماتھالتونس فیما یتعلق بإعمالھا 
  .126، ص 2002

 ،1992الدورة الثالثة عشرة،  لجنة القضاء علي التمییز ضد المرأة،منظمة األمم المتحدة،  -60
  ".المساواة في الزواج والعالقات األسریة" ،21التوصیة العامة رقم 

، الجریدة 1984یونیو  09ه الموافق ل  1404رمضان  09، المؤرخ في 84/11القانون رقم  -61
  .  24الرسمیة رقم 

ه  1426م محر 08، المؤرخ في 84/11رقم  األسرةالمعدل والمتمم لقانون  05/02األمر رقم  -62
  .15، الجریدة الرسمیة رقم 2005فبرایر  27الموافق 

  .80-67، المواد ر قانون األسرة الجزائريظأن -63
  .مكرر 57المرجع نفسھ، المادة -64
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  وأثرھا على عمل المرأة لحمایة األسرة قاعدة سد الذرائع

  

  عبد الملك حسین علي التاجالدكتور                     

  السعودیة -  قسم أصول الفقھ بجامعة الملك خالد
  

  : ملخص

الحمد , والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ 
  :أجمعین، وبعد

یتضمن  ،وعشرة مباحث ونتائج وخاتمة یتكون ھذا البحث من مقدمة
وشروط إعمالھا، بینما  ،التعریف بقاعدة سد الذرائع وحجیتھا المبحث األول

مسألة مھمة وھي محور البحث ومرتكزه، وھي تحریر  المبحث الثانيتضمن 
المراد بعمل المرأة وھل یشمل العمل المأجور وغیر المأجور كما یقسمھ 

و ال ؟ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما الغرب ومنظماتھ العاملة أ
فقد تضمنا بیان  لرابعالمبحثان الثالث واموقف الشریعة من ھذا التقسیم، أما 

أثر قاعدة سد الذرائع في ضبط عمل المرأة منعا لألمراض الجسدیة والنفسیة 
فقد تضمن بیان  أما المبحث الخامسالتي تصیب أفراد األسرة طفال و امرأة، 

أثر ھذه القاعدة في حمایة دخل األسرة ونظامھا االقتصادي والمعیشي، كما 
أثر القاعدة في ضبط عمل المرأة لحمایة األسرة  المبحث السادس بیانتضمن 

من االنقراض وضعف اإلنجاب الذي یعرض الدول للخطر وعدم تجدد 
م األجیال الناتج عن قلة الموالید الناتج عن انصراف المرأة عن القیا

بمسؤولیاتھا األصلیة وانشغالھا بأعمال ثانویة وھامشیة ھي من مھمة غیرھا، 
فقد تطرق لبیان  أثر سد الذرائع في ضبط عمل المرأة  المبحث السابعأما 

 المبحث الثامنلحمایة األسرة من الفساد واالنھیار األخالقي، بینما تضمن 
سرة من الفساد واالنھیار بیان أثر ھذه القاعدة في ضبط عمل المرأة لحمایة األ

بیان أثر ھذه القاعدة ضبط عمل المرأة  المبحث التاسعبینما تضمن  ،األخالقي
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لحمایة األسرة من التفكك واالنھیار الذي تعاني منھ كثیر من الدول التي 
المبحث العاشر أما   ،ركزت على اآللة ونسیت إنسانیة اإلنسان وفطرتھ

اعدة فتح الذرائع التي یمكن أن تكون وسیلة ھامة فقد كان بیانا ألثر ق واألخیر
لقیام المرأة بدور إیجابي ومؤثر لسد باب الواجب الكفائي في المجتمع دون 
اإلخالل واإلضرار باألسرة وتماسكھا، أما الخاتمة والنتائج فقد كانت خالصة 

  ألھم النتائج التي توصل إلیھا البحث

سلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وصلى هللا و ،والحمد ^ رب العالمین
  .أجمعین

  االفتتاحیة

  :الم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعدسالحمد ^ والصالة وال

فإن الشریعة اإلسالمیة بأحكامھا ومبادئھا وقواعدھا العامة جاءت 
ومن تلك المصالح التي  ،لتحقیق المصالح وتكثیرھا ودرء المفاسد وتقلیلھا

فقد أولتھا  ،الشریعة علیھا رعایة األسرة والحفاظ على سالمتھاحرصت 
والرجل راع : (فقال  ،الشریعة أھمیة بالغة، فحملت رب األسرة مسؤولیتھا

، و أشركت المرأة في تلك المسؤولیة  )1()في أھل بیتھ ومسؤول عن رعیتھ
بل  ،)2()والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا: (فقال 

ال لشيء إال ألن  األسرة ھي أھم وحدة   ،أشركت المجتمع في الحفاظ علیھاو
وانھیارھا   ،الحفاظ علیھا ھو حفاظ على المجتمع واألمة یعتبر اجتماعیة

انھیار للمجتمع ولألمة، و ومعلوم أن بدایة تفكك المجتمعات والدول یبدأ 
ة الیوم ویعرضھا بانھیار األسرة، وھو األمر الذي تعاني منھ األمم الغربی

للخطر رغم تقدمھا في جانب اآللة ووصولھا إلى مستوى یفوق الخیال إال أنھم 
لم یستطیعوا أن یحافظوا على إنسانیة اإلنسان وتماسك األسرة وترابطھا مما 

  .وغیره االنقراضیعرضھم لخطر داھم من 

تمثل عامال مؤثرا وقویا في   -في ھذا الواقع  -وال ننسى أن المرأة 
تمثل عامال وسببا  مؤثرا  -أیضا -وھي  ،الحفاظ على ترابط األسرة وتماسكھا

ولذا كان  ،جدا وقویا في ھدم األسرة وتفككھا وبذا دمار المجتمع وانھیاره
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لزاما سد مصادر الخلل المؤثرة في ذلك في ضوء أحكام الشریعة وقواعدھا 
  .ومبادئھا العامة

ساھمة في إعمال قاعدة سد م -من ھذا القبیل -وھذا البحث یمثل 
ضمن بحوث  ،الذرائع وبیان أثرھا في ضبط عمل المرأة لحمایة األسرة

قضایا األسرة المسلمة المعاصرة في (بـ : الملتقى الدولي التاسع الموسوم 
الذي تنظمھ كلیة )والتشریعات العربیة ،ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة

ھوریة الجزائریة الشقیقة، حفظھا هللا العلوم اإلسالمیة بجامعة باتنة في الجم
   .تعالى وحفظ بالد المسلمین من كل سوء ومكروه

  :مشكلة البحث و أھمیتھ

ما تأثیر قاعدتي سد الذرائع  ،تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالیة
وھل تطبیقھا  ،وفتحھا على عمل المرأة للحفاظ على األسرة والمجتمع؟

ھذا ما  ،صولیین یحقق مصلحة للمرأة والمجتمع؟بضوابطھا المعتبرة عند األ
  .سیجیب علیھ البحث بإذن هللا تعالى

أما  أھمیة البحث فتكمن في كونھ جانبا تطبیقیا للقواعد األصولیة 
وبیان أن شریعتنا  ،ومحاولةً لتنزیلھا على الواقع وربطھا بقضایانا المعاصرة

كفیلة باستیعاب األحداث المطھرة بمبادئھا وقواعدھا اإلجمالیة المرنة  
 ،والمستجدات وحل مشاكلنا االجتماعیة وحمایة حصوننا العقدیة والفكریة

ومن ھذه القواعد المھمة قاعدتا سد الذرائع وفتحھا التي تظھر أثارھا جلیة في 
  .ھذا الجانب

  :أھداف البحث

ومحاولة ربطھما  ،إبراز الجانب التطبیقي لقاعدتي سد الذرائع وفتحھا - 1
  .انا المعاصرةبقضای

بیان مرونة الشریعة المتمثلة في قواعدھا اإلجمالیة ومبادئھا العامة في  - 2
 .استیعاب مستجدات الحیاة وحل مشاكلھا
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بیان تأثیر قاعدتي سد الذرائع وفتحھا في ضبط عمل المرأة للحفاظ على  - 3
ومنع ذرائع الفساد االجتماعي بشتى  ،األسرة المسلمة وإصالح المجتمع

 .أنواعھ
یان أن الذریعة كما یجب سدھا منعا لمفاسد اجتماعیة، فقد یندب أو یجب ب - 4

 .فتحھا من أجل تحقیق مصالح اجتماعیة
بیان أن قاعدة سد الذرائع ضابط عدل ووسیلة من وسائل تحقیق الصالح  - 5

 .ال مظھر من مظاھر التضییق كما یظنھ بعض من ساء فھمھ

  :منھجیة البحث

مع االلتزام  ،الستقرائي والتحلیلياتبعت في ھذا البحث المنھج ا
 :بالخطوات التالیة 

 .استقراء مصادر البحث ومراجعھ قدر اإلمكان   - 1
وعزو كل مسألة  ،تحري األمانة العلمیة في النقل من المصادر والمراجع - 2

ومعلومات المصدر  ،إلى مصادرھا بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة
 .كاملة عند ورود أول ذكٍر لھ

البحث بین الجانب النظري والتطبیقي، وذلك بسوق األمثلة  الجمع في - 3
 .التطبیقیة لكثیر من المباحث المطروقة

 .بیان أرقام اآلیات وعزوھا إلى سورھا - 4
 .عزو األحادیث النبویة الشریفة إلى مصادرھا - 5
 .العنایة بعالمات الترقیم ووضعھا في مواضعھا الصحیحة - 6
 .وقوامیسھا توثیق المعاني اللغویة من معاجم اللغة - 7

  :الدراسات السابقة

على دراسة تطبیقیة مستقلة ألثر قاعدتي سد  - حسب علمي  -لم أقف 
بینما وجدت الكثیر من الدراسات   ،الذرائع وفتحھا على عمل المرأة والمجتمع

أو البحوث التي تناولت جانبا  ،النظریة التأصیلیة لقاعدة سد الذرائع بشكل عام
  : تناولھ ھذا البحث، منھا خاصا غیر الجانب الذي 
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الذي  ،لمحمد ھشام البرھاني )سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة(بحث  - 1
یمثل مرجعا وسفرا عظیما في تأصیل ھذه القاعدة تناول فیھ القاعدة 
بصورة مفصلة وضح فیھ حقیقة الذرائع وأقسامھا وحكم كل منھا، وأدلة 

وموقف الفقھاء من ھذه  ،اعتبارھا من الكتاب والسنة وعمل الصحابة
  .وتعرض للجانب التطبیقي للقاعدة بصورة عامة ،القاعدة

قاعدة سد الذرائع وتطبیقات العمل بھا في المعامالت المالیة : (بحث بعنوان - 2
یمثل جانبا تطبیقیا للقاعدة  ،للدكتور علي قره داغي)والمصرفیة المعاصرة

  .في الجانب االقتصادي 

للدكتور خالد علي سلیمان )وأثرھا في منع وقوع الزنا قاعدة سد الذرائع( - 3
ركز فیھ الباحث على دور القاعدة في منع وقوع الزنا في المجتمع  ،أحمد
  .فقط

للدكتور یوسف الفرت، تعرض في )التطبیقات المعاصرة لسد الذرائع( - 4
بحثھ لتعریف الذرائع وأقسامھا وموقف الفقھاء منھا، ثم ذكر عددا من 

  .ت المعاصرة أغلبھا في الجانب الطبيالتطبیقا

فھذه البحوث إما متعلقة بتأصیل القاعدة بشكل عام أو متعلقة بجوانب 
وبذا یظھر الفرق  ،ومجاالت تطبیقیة أخرى غیر التي تطرق لھا ھذا البحث

  .بین ھذا البحث وبقیة البحوث المذكورة آنفا

ائج البحث على مقدمة وعشرة مباحث، ونت یشتمل :خطة البحث
  .وخاتمة
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  التعریف بقاعدة سد الذرائع وحجیتھا، وشروط إعمالھا: المبحث األول

  تعریف قاعدة سد الذرائع:  المطلب األول

  :تعریفھا باعتبارھا مركبا إضافیا : الفرع األول

و  ،)4(وإغالق الشيء وسد خللھ ،)3()الحاجز( :تعریف السد - أوال
إذا كان من فعل  )َسد(وبالفتح  ،عالىبالضم إذا كان من فعل هللا ت )ُسد(

  .)5(المخلوقین

  تعریف الذریعة  -ثانیا

فالن : یقال.الذریعة كسفینة، وھي الوسیلة والسبب إلى شيء: لغةالذریعة  -أ
، وأصلھ أن یرسل )6(ذریعتي إلیك؛ أي سببي ووصلتي الذي أتسبب بھ إلیك

جل أن یصیدھا البعیر یرعى مع الوحش حتى یأنس بالوحش، فإذا أراد الر
ویُسمون ھذا .استتر بالبعیر، حتcت إذا حاذى الوحش، ودنا رماھا، فصادھا

  .)7(البعیر الذریعة والدریة

ھي المسألة التي ظاھرھا اإلباحة، ویتوصل بھا إلى : الذریعة اصطالحا -ب
  .)8(فعل المحظور

ھي األشیاء التي ظاھرھا : وفي اصطالح الفقھاء واألصولیین
  .)9(وّصل بھا إلى فعل محظوراإلباحة، ویت

والمراد بسد الذریعة، الحیلولة دونھا، والمنع فیھا، ألن ما یؤدي إلى 
یكون مفسدة، فیجب االمتناع عنھ، ودرء المفاسد  -وإن كان مباحا-المفسدة 

  .)10(مقدم على جلب المصالح
  : التعریف اللقبي لقاعدة سد الذرائع - ثانیا 

َق بھ إلى ما ال  ھو: قال األصولیون في تعریفھ منع ما یجوز لئال یُتَطرَّ
  .)11(یجوز

حسم داء الفساد، دفعاً لھ .وقد اشتھر بین العلماء أن المراد بسّد الذریعة
  .)12(إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسیلة إلى المفسدة 



  قاعدة سد الذرائع وأثرھا على عمل المرأة لحمایة األسرة                                                        
  

 

 313                                                                              الدولي التاسع الملتقى

فالمراد بسد الذریعة، الحیلولة دونھا، والمنع فیھا، ألن ما یؤدي إلى 
یكون مفسدة، فیجب االمتناع عنھ، ودرء المفاسد  -كان مباحاوإن  -المفسدة 

  .)13(مقدم على جلب المصالح

عند ظھور غلبة مفسدة المآل : فاعتبار الشریعة بسد الذرائع یحصل
  .)14(على مصلحة األصل فھذه ھي الذریعة الواجب سدُّھا

 .)15(حسم مادة وسائل الفساد بمنع ھذه الوسائل ودفعھا: فسد الذرائع ھو

  أنواع الذرائع: المطلب الثاني

  أقسام الذرائع باعتبار موقف العلماء سدا وفتحا: الفرع األول

  :)16(أما الذرائع، باعتبار موقف العلماء منھا، فھي على ثالثة أقسام

معتبر إجماعا، كحفر اآلبار في طرق المسلمین، وإلقاء السم في : أحدھا
  .أنھ یسب هللا تعالى حینئذ أطعمتھم، وسب األصنام عند من یعلم من حالھ

ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنھ ال یمنع خشیة الخمر، والشركة : وثانیھا
  .في سكنى الدور خشیة الزنا

  .مختلف فیھ، كبیوع اآلجال: وثالثھا

  أقسام الذرائع باعتبار درجة اإلفضاء: الفرع الثاني

  : وھي ،تُقسم الذرائع باعتبار درجة اإلفضاء إلى ثالثة أقسام

  .ـ ما كان أداؤه للمفسدة قطعیا1

  .كأكل الغذیة التي تضر غالبا ،ـ ما كان أداؤه للمفسدة غالبا2

  .كمسائل بیوع اآلجال ،ـ ما كان أداؤه للمفسدة كثیرا ال نادرا3

  .كزراعة العنب ،ؤه للمفسد نادرااـ ما كان أد4
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أما  ،األولىوالمعتبر في ھذه األقسام الذي تسد بھ الذرائع ھي الثالثة 
مكان على وجھ الندرة فال عبرة بھ وال تُسد بھ الذریعة، ألنھ ال عبرة بالشاذ 

  .وال بالقلیل النادر

  :)17(أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمھ، ثالثة أنواع: الفرع الثالث

  :أما أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمھ، فھي على ثالثة أنواع

باعتبارھا مؤدیة إلى الممنوع، كما تقدم في منع الخلوة ـ ذریعة ورد النص 1
  .باألجنبیة

  .ـ ذریعة ورد النص باعتبارھا غیر مؤدیة إلى ممنوع، كالسعي للجمعة2

  .ـ ذریعة سكت عنھا النص، فلم یأمر بھا ولم ینھ عنھا3

   حجیة سد الذرائع: المطلب الثالث

  :)18(ة األحكام على مذھبیناختلف الفقھاء في اعتبار ھذا أصال ودلیال من أدل

والمباح عندھم  .لیس دلیال من أدلة األحكام: الحنفیة والشافعیة والظاھریةـ 1
  .باق على إباحتھ بحكم الشرع، وإذا منع منھ فإنما یمنع منھ بدلیل الشرع

ذھب مالك : قال الباجي .بل ھو دلیل من أدلة األحكام: المالكیة والحنابلة - 2
  .)19(ئعإلى المنع من الذرا

ة یعمل بھ، ویستدل بھ على إثبات بعض األحكام  والراجح أنھ ُحجَّ
والدلیل على ذلك أن الشارع راعاه في التشریع، فھو یحرم الزنا  ،الشرعیة

ویحرم ما قاد إلیھ، فحرم النظر بشھوة واللمس كذلك والخلوة باألجنبیة، 
وشراءھا ویحرم الخمر ویحرم كل ما لھ صلة بھا، فحرم عصرھا وبیعھا 

وحملھا وسقیھا والجلوس على مائدة تدور علیھا كما حرم شربھا، وما ھذه إال 
  .وسائل إلیھا، وال یتصور أن یحرم الشارع شیئا ثم یأذن بأسبابھ ووسائلھ

   ضوابط إعمال قاعدة سد الذرائع: المطلب الرابع

  :وذكروا منھا ما یلي ،تطرق الفقھاء لشروط إعمال قاعدة سد الذرائع
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  .أن یكون ھذا الفعل مفضیًا إلى المفسدة: شرط األولال

  .أن یكون إفضاء ھذا الفعل إلى المفسدة مقطوًعا بھ أو غالبًا: الشرط الثاني

نادًرا أو  - حسب العادة  -أما إن كان إفضاء ھذا الفعل إلى المفسدة
ثیر قلیالً فإنھ ال عبرة بالقلیل النادر، إذ األحكام الشرعیة إنما تبنى على الك

  .الغالب

أال یترتب على اعتبار ھذه الذریعة المفضیة إلى المفسدة بسدھا : الشرط الثالث
والمنع منھا مفسدة أخرى أعظم من منھا، أما إن ترتب على سد الذریعة 
المفضیة إلى المفسدة وقوع مفسدة أعظم فالواجب ھا ھنا ارتكاب أدنى 

  .المفسدتین دفًعا ألعالھما

   یر النزاع في المقصود بعمل المرأةتحر: المبحث الثاني

ال بد من تحریر محل النزاع ببیان حقیقة عمل المرأة؟ ما المقصود 
بالمرأة العاملة ؟ھل ھي المرأة التي تتقاضى أجرة  فقط مقابل العمل لغیرھا 

   .وإال تعتبر عاطلة؟

وال تحصر  ،إن الشریعة ال تجعل األجرة شرطا العتبار المرأة عاملة
أة ومھمتھا الرئیسیة في العمل المأجور، بل تجعل عملھا ومھمتھا عمل المر

وفي الواجب الكفائي الذي ال  ،الرئیسة ھي في سد الواجب المتعین علیھا سده
إلى  یتأتى اجتناب الحرام وال التوصل ألداء الواجب إال بھ، وقد أشار النبي 

ولة عن بیت زوجھا ومسؤ فيوالمرأة راعیة : (الواجب العیني بقولھ
 :فأشار إلى الوجوب واللزوم المتعین علیھا بقولھ  ،)20(.)....رعیتھا

؛ إذ ال یُسأل المكلف وال یحاسب إال عما یلزمھ ویجب )ومسؤولة عن رعیتھا(
إلى ھذا المعنى عند شرحھ  –رحمھ هللا تعالى  –وقد أشار ابن بطال  ،علیھ

فواجب علیھ أداء النصیحة ، شيءكل من جعلھ هللا أمینا على : "للحدیث، بقولھ
فیھ، وبذل الجھد فى حفظھ ورعایتھ؛ ألنھ ال یسأل عن رعیتھ إال من یلزمھ 

ورعایة المرأة لمسؤولیتھا یكون بحسن  ،)21("القیام بالنظر لھا وصالح أمرھا
واألمانة في مالھ، وحفظ عیالھ،  ،تدبیرھا في المعیشة والنصح لزوجھا
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الواجب المتعین على المرأة والذي من أجلھ  فھذا العمل ،)22( وأضیافھ ونفسھا
لتعلق ذمتھا وانشغالھا بواجب آخر  -إجماعا  –أسقط عنھا الجمعة والجماعة 

وھو بیتھا وأوالدھا وزوجھا الذي ال یجوز أن یزاحمھ عمل آخر أو یُقدم 
، وعلل )23(أجمع الفقھاء على أن النساء ال جمعة علیھن: قال الخطابي ،علیھ

؛ أي والمرأة مشغولة بخدمة )والمرأة بخدمة الزوج( :بقولھم األحناف ذلك
  .)24(الزوج، فإذا ألزمت بالحضور حصل الضرر

وقد ساقت وثیقة المرأة المسلمة كالما لطیفا في ھذا الشأن عندما 
إن المرأة ال یمكن : (تتزاحم الواجبات البیتیة مع العمل خارج المنزل فقالت 

رة للغیر في نفس الوقت، أي تقوم بالوظیفتین مع أن تكون في الغالب أماً وأجی
لوازمھما قیاماً كامالً، ودعوى أن المحاضن أو المربیات تقوم بحل مشكلة 

كما أن ھذه الحال تحد من  ،األطفال، كالم ال یثبت عند التحقیق والتمحیص
ح ، والذي ھو من أعظم مقاصد النكالِیَْسُكَن إِلَْیھَا: تحقیق معنى قولھ تعالى

 -إن ثبت ذلك  -وتكوین األسرة، فأي جدوى للبشریة من زیادة إنتاجھا المادي 
  .)25()وھي تعرض اإلنتاج البشري للتلف والبوار

وأما  بالنسبة للواجب الكفائي الذي یجب على مجموعة من نساء 
فھو العمل الذي ال یمكن التوصل إلى  ،األمة سده حتى یرتفع عن األمة اإلثم

كالدعوة إلى هللا والتعلیم الواجب في الوسط  ،تناب الحرام إال بھالواجب وال اج
وكذا التطبیب والتمریض النسائي حتى یجتنب المحرم من كشف  ،النسائي

العورات وغیرھا، فالمرأة العاملة في الشریعة ھي المرأة التي تقوم 
  .بمسؤولیتھا وإن لم تتقاضى على ذلك أجرا دنیویا

ند الغرب ھي فقط من تتقاضى أجرة على بینما المرأة العاملة ع
عند فقھاء الشریعة، أما عملھا في في )26(عملھا، فھي تشبھ األجیر الخاص

رعایة الزوج واألوالد وتدبیر المنزل، فال یعتبر عمال؛ ولذا تُصنف جمیع 
الذي یعتبره الشارع واجبا عینیا ومسؤولیة  -النساء العامالت في ھذا المجال 

طالت وتضم أعدادھن في اإلحصائیات إلى نسبة البطالة بأنھن عا - شرعیة
بل لقد  ،ألنھم جعلوا األجرة والمقابل المادي ھو المقیاس في كونھا عاملة أو ال

تجاوزت تقاریر لجنة الخبراء في األمم المتحدة إلى اعتبار تربیة البنت غیر 
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المسؤولیة وھذا البالغة على األعمال المنزلیة بجانب أمھا وتھیئتھا للقیام بھذه 
كما ذكرت ذلك بعض تقاریر  ،الواجب نوعا من العنف ضد ما یسمى الطفولة

  .)27(لجنة المرأة في األمم المتحدة

و بین  ،وبھذا یالحظ الفرق بین تصور اإلسالم لحقیقة المرأة العاملة
تصور الغرب ومنظماتھ لحقیقة المرأة العاملة، ولذا فمن الخطأ عند حساب 

في بالد المسلمین تصنیف المرأة القائمة بمسؤولیتھا وعلى رعایة   نسبة البطالة
شئون بیتھا وزوجھا وأوالدھا بأنھا عاطلة عن العمل، ال لشيء إال ألنھم 
جعلوا تقاضي األجرة مقیاسا العتبارھا عاملة وإن ضحت بمسؤولیاتھا 

   .وفرطت بواجباتھا الكفائیة أو العینیة

ال  ،تج عن عمل المرأة المأجور خارج منزلھاولذا سدا لذرائع الفساد النا
  : بد من اآلتي

وجوب معرفة األصل في عمل المرأة ومعرفة االستثناء، فالمسؤولیة  - 1
البیتیة أصل وما سواھا استثناء للحاجة والضرورة التي تقدر بقدرھا وقتا 

 .وعددا
عدم استنفار جمیع نساء األمة للعمل المأجور خارج المنزل على حساب  - 2

 .سؤولیات األخرىالم
 .تحدید الواجبات الكفائیة التي تحتاجھا األمة من المرأة - 3
 .تقدیر العدد المطلوب والكافي لسد ھذه الواجبات - 4
 .االلتزام بالضوابط الشرعیة عند الخروج لسد ھذه الواجبات - 5
عدم االستجابة لالبتزاز والضجیج اإلعالمي الذي یسلط على مجتمعاتنا  - 6

 .قوق المرأة وعجلة التنمیةلتدمیرھا تحت مسمیات ح
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قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لحمایة : المبحث الثالث
  الجانب الصحي للطفل 

إن مدار قاعدة اعتبار المآل عموما وقاعدة سد الذرائع خصوصا ھو 
رعایة المصلحة بدرء المفاسد التي یغلب على الظن وقوعھا، مع مراعاة المنع 

ومن صور  ،دة ھي أعظم من المفسدة المراد منعھا أو إزالتھامن وقوع مفس
المفاسد المراد درؤھا تلك المفاسد الحاصلة للطفل نتیجة انشغال األم العاملة 
خارج المنزل عنھ والتي حرصت الشریعة عبر مجموعة من األحكام الوقائیة 

قد تحقق إن لم نقل -منع وقوعھا على الطفل،  السیما وأنھ قد غلب على الظن 
عبر عدد من الدراسات والمؤتمرات العلمیة الیوم خطورة انشغال  –قطعا 

المرأة العاملة عن طفلھا خارج منزلھا واآلثار السلبیة لذلك على صحة الطفل 
وأوصت بضرورة تفریغ األم لرعایة طفلھا وضرورة  ،الجسدیة والنفسیة

والنفسیة، ومنعا لھذا  قربھا منھ؛ لما لذلك من تأثیر على صحة الطفل الجسدیة
الضرر وسدا لھذه المفاسد نجد أن الشریعة قد راعت حقوق الطفل الصحیة 
بمجموعة من األحكام التي تؤدي في النھایة إلى مالزمة األم لطفلھا وعدم 
غیابھا عنھ، فأوجبت النفقة للمرأة على الزوج سواء كانت مطلقة أو غیر 

 ،ي ھذه الحیاة سعیا وراء لقمة العیشمطلقة، ولم تكلفھا بالنفقة والصراع ف
لیس ذلك إال من أجل أن تتفرغ لمھمتھا وحتى ال تنشغل بعمل مأجور خارج 

یوجد شخص آخر یقوم  سیما وأنھ المنزلھا عن رعایة وحضانة طفلھا ال
 ،بمھمتھا، فاألم ترضع الطفل حنانا وحلیبا، وتخدمھ على وجھ الكمال تعبدا

عیا ویخدمھ وظیفةً، ویقوم بأقل المجزيء من وغیرھا یرضعھ حلیبا اصطنا
الرعایة واالھتمام بغیة األجرة، وسدا لذرائع الفساد التي قد تتطرق إلى الجنین 

فقد اھتم القرآن بالطفل  ،أو الطفل في حال عدم تفرغ األم لھذه المھمة العظیمة
بطن  وأوجب النفقة لألم على أبیھ، ولفت العنایة إلیھ وھو ال زال جنیناً في

 َوإِْن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْیِھنَّ َحتَّى یََضْعَن َحْملَھُنَّ : فقال تعالى ،أمھ
وحرم اإلجھاض أو اإلسقاط للجنین واعتبر ذلك جنایة على  ،)6: الطالق(

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن : ثم بعد خروجھ إلى ھذه الدنیا قال تعالى ،نفس بشریة
َضاَعةَ أَْوالدَ  وقال  ،)233: البقرة( ھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَْن یُتِمَّ الرَّ
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وألھمیة األم لطفلھا  ،)15: األحقاف( َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ ثَالثُوَن َشْھراً : تعالى 
: لألم  ولذا قال  ،وحاجتھ لھا جعلت الشریعة أحق الناس بحضانتھ ھي األم

 .)28(تتزوجي: أي)بھ ما لم تنكحيأنِت أحق (

كم`ا ق`ال أب`و  ،إن رائحة األم ومسھا خیر للطف`ل م`ن العس`ل عن`د األب
 ،)حجرھا وریحھ`ا ومس`ھا خی`ر ل`ھ من`ك حت`ى یش`ب فیخت`ار: (بكر الصدیق 

  .)29()ریحھا وشمھا ولفظھا خیر لھ منك: (وفي روایة

األم : "فق`ال ،وعل`ل ش`یخ اإلس`الم اب`ن تیمی`ة ـ رحم`ھ هللا تع`الى ـ ذل`ك
 ،وتنویم̀`ھ ،وحمل̀`ھ ،وأع̀`رف بتربیت̀`ھ ،أص̀`لح م̀`ن األب؛ ألنھ̀`ا أرف̀`ق بالص̀`غیر

فتعین`ت  ،فھ`ي أق`در وأرح`م وأص`بر ف`ي ھ`ذا الموض`وع ،وأرحم ،وأصبر علیھ
  .)30("في حق الطفل غیر الممیز في الشرع

̀`ن األخط``ار  ̀`ا م ̀`ى الطف``ل نفس̀`یا وجس̀`دیا، ومنع ̀`ك حفاظ̀`ا عل ̀`ل ذل وك
ایر ش`ررھا إل`ى المجتم`ع مس`تقبال؛ ول`ذا ك`ان ویتط` ،واألضرار التي قد تص`یبھ

الب̀`د م̀`ن أن تتف̀`رغ األم لمھمتھ̀`ا األص̀`لیة الت̀`ي أرادھ̀`ا هللا منھ̀`ا ؛ لك̀`ي یحظ̀`ى 
الرض̀```یع والطف̀```ل الناش̀```ئ بص̀```لة متین̀```ة بأم̀```ھ تتس̀```م ب̀```الحرارة والمالزم̀```ة 

وتؤثر على الجانب الصحي للطفل، فوجود األم بجوار طفلھ`ا  ،)31(واالستمرار
كم`ا أك`د ذل`ك  ،سالمةٌ لھ من اإلعاقات والعاھ`ات العض`ویةإلرضاعھ ورعایتھ 

ال`ذي عق`د ف`ي الق`اھرة أھمی`ة ل`بن األم  ،مؤتمر جراحة م`خ وأعص`اب األطف`ال
فقد أشارت مداوالت المؤتمر إلى احتم`االت  ،للطفل وأھمیة الرضاعة الطبیعیة

إصابة األطفال الذین یتم إرضاعھم ألبانا ص`ناعیة بتص`لب الش`رایین وجلط`ات 
̀`رة ̀`دأ مبك ̀`ي تب ̀`ر  ،الم̀`خ الت ̀`ال بس̀`بب تغی ̀`ا ش̀`لل أطف ̀`ى أنھ وتش̀`خص خط̀`أ عل

   .)32(البروتینات في تلك األلبان

وألھمیة ذلك فقد طالبت منظمة الصحة العالمیة في تقریرھا حكوم`ات 
العالم بتفریغ المرأة للمن`زل ودف`ع رات`ب ش`ھري مقاب`ل ذل`ك التف`رغ إذا ل`م یك`ن 

الس`یما أن  ،)33(بالرعای`ة الكامل`ة ألطفالھ`ا لھا من یعولھا حتى تستطیع أن تق`وم
أكثر ما یحتاج إلیھ الطفل دون العاشرة أن یجد أمھ في انتظاره بعد عودت`ھ م`ن 
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ویعتبر ع(دم وج(ود األم م(ن أكب(ر التك(الیف الت(ي ت(دفعھا األم العامل(ة  ،المدرسة
  .)34(ذات األطفال الصغار

یكي أن بق(اء ملی(ون طف(ل أكد ھوارد كارول من معھد التعلیم الوطني األمر وقد
ویج(ب عل(ى المس(ئولین  ،دون رعایة یومیاً حتى ولو لساعات قلیلة أم(ر خطی(ر

  .)35("اء أو إیجاد حلول مناسبة للمشكلةإنذار اآلب

إن تركیز المرأة المس(لمة عل(ى بیتھ(ا وعل(ى أطفالھ(ا وجع(ل ذل(ك م(دار 
التوجیھ((ات اھتمامھ(ا األول ھ(و م((ا تتمی(ز ب((ھ الم(رأة واألس((رة المس(لمة ف((ي ظ(ل 

  .الربانیة التي ھي مدار السعادة في الدنیا واآلخرة

یق((ول البروفس((ور األمریك((ي ھن((ري م((اكو األس((تاذ الج((امعي والكات((ب 
والباح(ث ف(ي الش(ئون النس(ویة والحرك(ات )seruples( الشھیر والمخترع للعبة

العش حیث یول(د أطفالھ(ا  ،تركیز المرأة المسلمة منصب على بیتھا: "التحرریة
ال(روح  ،ھي الجذر الذي یبق(ى عل(ى الحی(اة ،ھي الصانعة المحلیة ،تم تربیتھموت

  .)36("للعائلة تربي وتدرب أطفالھا وتمدید العون لزوجھا وتكون ملجأ لھ

وأم((ا م((ا یظن((ھ كثی((ر م((ن الن((اس  م((ن أن مث((ل ھ((ذه األض((رار والمفاس((د   
للطفل لینش(أ  یمكن أن تدرأ بقیام دور الحضانة بدور األم في الرعایة واالھتمام

فت(((رد عل(((یھم  ،ص(((حیح الب(((دن ت(((ام النم(((و س(((لیم العق(((ل س(((وي ال(((نفس والس(((لوك
ومن أشھر ھ(ذه الدراس(ات م(ا أج(راه ال(دكتور  ،الدراسات واإلحصائیات الدقیقة

رینی((ھ س((بیتنر م(((ن نیوی((ورك حی((ث ق(((ارن ب((ین مجم((وعتین م(((ن األطف((ال ف(((ي 
م(ر العنای(ة فیھ(ا أوك(ل أ: المؤسس(ة األول(ى  ،مؤسستین متشابھتین في كل ش(يء

وفي المؤسس(ة الثانی(ة أوكل(ت العنای(ة إل(ى غی(ر األمھ(ات  ،باألطفال إلى أمھاتھم
  .طفالً )12ـ 8(إلى مربیات أخریات بحیث تكون كل واحدة منھن مسئولة عن 

وج(((د ال(((دكتور س(((بیتنر بع(((د س(((نتین م(((ن  ،وبع(((د م(((رور فت(((رة التجرب(((ة
ة المحرومین من عطف األم المراقبة ودراسة التطور أن أطفال المؤسسة الثانی

وحنانھ((ا ل((م ینجح((وا ف((ي تعل((م الك((الم وال المش((ي وال تن((اول الطع((ام بمف((ردھم 
واألدھى من ذلك أنھ لم تقع خالل السنوات الخمس التي استغرقتھا التجربة أي 
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حادث�ة وف�اة ب�ین أطف�ال المؤسس�ة األول�ى الت�ي یحظ�ون فیھ�ا برعای�ة األمھ�ات، 
  .)37()%37(ة الثانیة بینما مات من أطفال المؤسس

كم��ا أثبت��ت التج��ارب أن ع��یش األطف��ال ب��القرب م��ن أمھ��ات منحرف��ات 
ونفسیاً وعاطفیاً بشكل أفضل من األطفال الذین یعیش�ون )بدنیا(ینمون بیولوجیا 

  .)38(في دور الحضانة

وال یمك��ن  ،ف��دور األم ھ��و ال��دور ال��ذي ال یمك��ن أن یق��وم ب��ھ غیرھ��ا
فق�د أثب�ت الب�احثون ف�ي مج�ال رعای�ة  ،النفس�یة وخاصة الناحیة ،االستغناء عنھ

األموم�ة والطفول��ة أن أطف��ال دور الحض��انة ال یكون�ون ب��نفس ال��روح المعنوی��ة 
  .)39(والشخصیة التي یتحلى بھا الطفل الدارج في محاضنھ األصلیة

ول��ئن ت��وفرت اإلمكانی��ات واألس��باب المادی��ة م��ن المك��ان وغی��ره ف��ي 
أك��دت البحوث��ات   ،ھ الغذائی��ة ال یت��وفر فیھ��االحض��انات، ف��إن حلی��ب األم وقیمت��

الص�حیة  اآلث�اربل وتنعكس  ،والدراسات الطبیة القیمة الغذائیة العالیة للبن األم
فق��د أثبت��ت المق��ررات العلمی��ة إن حمایتھ��ا لطفلھ��ا  ،ل��ذلك الل��بن عل��ى األم نفس��ھا

 وإرضاعھا واحتضانھا لھ یتوقف على إفراز غددھا مق�داراً كبی�راً م�ن ھرم�ون
ال��ذي یجعلھ��ا ف��ي حال��ة عض��ویة خاص��ة فی��ؤثر ف��ي  )prolactin(الب��روالكتین 

وھناك عوامل نفسیھ واجتماعیة تسھم في استمرار إغ�داق  ،مشاعرھا وسلوكھا
  )40(..األم العطف على أوالدھا بعد أن تنتھي مدة الحضانة بوقت طویل

فال ندري كی�ف یُح�رم الطف�ل م�ن ھ�ذه المص�الح ح�ین یش�جعونھا عل�ى 
ج من بیتھا ثم یوجبون علیھا الدوام أربع س�اعات یومی�اً إذا كان�ت ح�امالً الخرو

في شھرھا السادس وخمس ساعات یومیاً إذا كانت مرضعة حتى نھای�ة الش�ھر 
كم��ا ت��نص عل��ى ذل��ك ق��وانین الخدم��ة ف��ي ال��دول ومنھ��ا  ،)41(الس��ادس لولی��دھا 

      .قانون الخدمة المدنیة في الیمن

ألول���ى لم��ن تت��رك األم رض��یعھا خم���س وف��ي خ��الل األش��ھر الس��تة ا
وبع�د الس�تة األش�ھر األول�ى للرض�یع تع�ود س�اعات ال�دوام كم�ا  ،ساعات یومی�اً 

ولماذا تكلف المرأة فوق طاقتھ�ا بأعم�ال  ،ھي فبأي ذنب یحرم الرضیع من أمھ
ھامشیة تحرفھا ع�ن مس�ؤولیتھا بالغ�ة األھمی�ة ؟ م�ا الفائ�دة الت�ي تجنیھ�ا األم�ة؟ 
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تقلیع$ات السیاس$یة إلرض$اء المنظم$ات الغربی$ة عل$ى حس$اب ھل ھو ن$وع م$ن ال
أل$م تكفیھ$ا الش$ریعة اإلس$المیة مؤون$$ة ذل$ك العن$اء والش$قاء فأوجب$ت لھ$$ا  ،األم$ة

أل$م یق$ل  ،وھي مرتاحة الب$ال ال دوام وال حس$اب وال عق$اب ،النفقة على الزوج
وھُنَّ لِتَُض$$یِّقُوا أَْس$$ِكنُوھُنَّ ِم$$ْن َحْی$$ُث َس$$َكْنتُْم ِم$$ْن ُوْج$$ِدكُ : هللا تع$$الى  ْم َوال تَُض$$ارُّ

  .)6: الطالق( َعلَْیِھنَّ 

إن ھ$$ذه األھمی$$ة الكبی$$رة ل$$ألم المتمثل$$ة ف$$ي رعایتھ$$ا لطفلھ$$ا وجلوس$$ھا 
بجانبھ واستقبالھا لنغمات صوتھ وترجمتھ كلماتھ الت$ي تباش$ر قلبھ$ا وأحاسیس$ھا 

ة واالھتم$ام فتبادر بالرد عل$ى تل$ك النغم$ات بالح$ب والعط$ف والحن$ان والرعای$
قبل الرد على نغمات تلفون الوظیف$ة ال$ذي یعاتبھ$ا عل$ى تأخرھ$ا وھ$ي مش$غولة 

  .بطفلھا فینغص علیھا سعادتھا واستمتاعھا بطفلھا الرضیع

إن مرحلة الطفول$ة ھ$ي أخط$ر مراح$ل العم$ر الت$ي یحت$اج فیھ$ا الطف$ل 
ث م$ن لمزید من الرعایة النفس$یة والمادی$ة وھ$ا ھ$و م$ا ق$رره عل$م ال$نفس الح$دی

 : الحقائق التالیة

إجم$$اع التج$$ارب والنظری$$ات التربوی$$ة عل$$ى أھمی$$ة دور األس$$رة ف$$ي تك$$وین  - 1
 ،شخص$$یة الطف$$ل وتش$$كیلھا خ$$الل فت$$رة الخم$$س أو الس$$ت الس$$نوات األول$$ى

وھ$$$و ال$$$دور ال$$$ذي ال تس$$$تطیع أن تق$$$وم ب$$$ھ دور الحض$$$انة وال أي منظم$$$ة 
  .اجتماعیة أخرى

ن أي جماع$ة أو جھ$ة أخ$رى غی$ر عدم إخضاع الطفل في ھذه الس$ن لس$لطا - 2
 .وعلى ھذا یشترط للقبول في المدارس بلوغ الطفل سن السابعة ،أسرتھ

 .وتأثره وقوة قابلیتھ للتوجیھ والتعلم ،سھولة تشكیل الطفل - 3

 .الحاجة الدائمة والماسة في ھذه المرحلة لرعایة حاجاتھ العضویة والنفسیة - 4

مقابل الحصول على  ،اع لآلخریجعلھ الوضع السابق دائم الموافقة واالنصی - 5
 .التقبل لھ واالعتراف بھ
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وبناء على ھذا فقد أدركت الدول األوروبیة أھمیة بقاء األم في المن�زل 
لرعایة البیت واألطفال فأخذت تمنح التشجیعات المالی�ة للم�رأة الت�ي تق�وم عل�ى 

  .األطفال

زل م�ع ین ف�ي المن�اففي دولة المجر تقرر أن تتلقى األمھات الالت�ي یبق�
 )900( ،بالنس���بة للطف���ل األول )حمل���ة المج���ر(فورین���ت  )800(أوالدھ���ن مبل���غ 

فورین�ت للطف��ل الثال��ث وألي طف�ل بع��د الثال��ث  )1000( ،فورین�ت للطف��ل الث��اني
  .أیضاً 

فورین��ت ھ��ذا م��ع تغیی��ر  )2500(وس��وف تص��بح إعان��ة عملی��ة ال��والدة 
عل�ى تش�كیل السیاسة السكانیة وسیاسة المعونات الخاصة بالعطالت كي تشجع 

  .)42(األسرة الكبیرة

ب���ل إن الح���زب ال���دیمقراطي  ،ول���یس ھ���ذا التش���جیع ف���ي المج���ر فق���ط
اللیبرالي الحاكم في الیابان یسعى الیوم إلجراء تعدیل شامل ف�ي لدس�تور ال�بالد 

م�ن الدس�تور الت�ي تش�دد عل�ى  )24(وخاصة المتعلقة بإضافة فقرات إل�ى البن�د 
  .قیم األسرة والمجتمع

كاتبة مایكو أوینو أستاذة القانون الدس�توري ف�ي جامع�ة وقد صرحت ال
 ،إن التع�دیالت محاول�ة لتص�حیح مس�ؤولیات الدول�ة للعائل�ة: "تشوو في طوكیو

  ."وھو ما یعني إلى حد بعید النساء

ف��إن  ،نظ��راً لوج��ود مش��كلة مع��دل الموالی��د المت��دني: "وتض��یف قائل��ة
أس��یس نظ��ام تبق��ى النس��اء الح��زب ال��دیمقراطي اللیبرال��ي الح��اكم یؤك��د أن��ھ بت

  ."بموجبھ في المنزل سیؤدي إلى إنجاب النساء لمزید من األطفال

  .)43()33: األحزاب(َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ : قرناً  14فسبحان هللا القائل قبل 
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قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لحمایة : المبحث الرابع
  الجانب الصحي للمرأة 

خالل تتبع كثیٍر من األحكام الشرعیة أنھ قد تسقط بعض یالحظ من 
الواجبات، ویتسامح في بعض المحرمات إذا كان ذلك سیدرأ ضررا عن البدن 
مقطوعا بھ أو یغلب على الظن وقوعھ، وھو من باب سد الذرائع واعتبار 
المآالت، فیسقط وجوب الغسل عن المحتلم الذي فیھ جراح قد تؤدي بالغسل 

كما یجب على المضطر المشرف على الھالك األكل  ،أو تأخر البُرء إلى وفاتھ
     .من المیتة أو شرب الخمر والتناول منھما بما یسد الرمق ویمنع الھالك

كل ذلك سدا لذریعة الضرر البدني المتوقع حصولھ بالفوات كلیا أو بالضرر 
  .الجزئي

 - ارج المنزلبسبب أعمالھا خ -وأما الضرر الواقع على المرأة الیوم 
، فقد شھد الواقع أن عمل المرأة بعیداً عن توترات إنكارهفال یستطیع أحد 

الحیاة الیومیة، وعن تجمعات الرجال مفید لصحتھا، ومن ھذه الشواھد ما 
أثبتتھ الدراسات العلمیة الطبیة أن وظائف المرأة الفسیولوجیة، واختالف 

ات الحیاة الیومیة ومزاحمة تركیبھا الجسدي والنفسي عن الرجل، وأن توتر
الرجال وما تالقیھ من مضایقات ومواقف محرجة أثناء عملھا یؤثر على 
صحتھا النفسیة والعضویة ھذا باإلضافة إلى ما تعانیھ من إرھاق العمل أثناء 

  .تأدیتھا لوظیفتھا

ففي مؤتمر طبي انعقد في ألمانیا قال الدكتور كلین رئیس أطباء 
اإلحصاءات تبین أن من كل ثمان نساء عامالت تعاني إن : "مستشفى النساء

ویرجع ذلك ـ في اعتقاده ـ  ،واحدة منھن مرضاً في القلب وفي الجھاز الدموي
كما تبین أن  ،إلى اإلرھاق غیر الطبیعي الذي تعاني منھ المرأة العاملة

األمراض النسائیة التي تتسبب في موت الجنین أو الوالدة قبل األوان قد تعود 
إلى الوقوف لمدة طویلة أو الجلوس المنحني أمام طاولة العمل أو حمل 

   .)44("باإلضافة إلى تضخم البطن والرجلین وأمراض التشوه ،األشیاء الثقیلة
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 كما أثبتت الدراسات أن نسبة النساء العامالت الالتي یعانین م�ن الت�وتر والقل�ق
  : كاآلتي

  .%40في أمریكا  -

 .%60في السوید  -

 .%30ا في ألمانی -

والعجیب أن  ،)45(من المھدئات تصرف للنساء العامالت % 76وأن نسبة 
حمایة المرأة من بعض أمراض الشیخوخة مرتبط باإلنجاب والحمل حیث 
أثبتت الدراسات العلمیة أن اإلنجاب یحمي النساء من الشیخوخة المبكرة 

ب فقد أوضح االجتماع السنوي لجمعیة علم األعصا ،والخرف والزھایمر
بفلوریدا أن اإلنجاب یقي المرأة من الزھایمر وغیره من أمراض اضطرابات 

وأن الھرمونات تتدفق على المخ فترة  ،القدرة الذھنیة المرتبطة بتقدم السن
  .)46(الحمل

ف�ي " إیف�ا ھیرم�ان " ولذا فق�د نص�حت الكاتب�ة والمذیع�ة األلمانی�ة الش�ھیرة 
ات ب�الزواج المبك�ر لم�ا ف�ي م نص�حت الفتی�2006كتاب لھ�ا ص�در ف�ي س�بتمبر 

أفادت ف�ي خب�ر )BBC(بل إن ھیئة اإلذاعة البریطانیة ألـ  ،ذلك من فوائد للمرأة
ھـ أن الزواج المتأخر واإلنج�اب المت�أخر ل�ھ 1426رمضان  12لھا أذاعتھ في 

تأثیر على اإلصابة بسرطان الثدي وھو ما أكدتھ الدراسات األمریكی�ة المتعلق�ة 
حی�ث ذك�رت أن ت�أخر اإلنج�اب تقل�ل  ،ض س�رطان الث�ديبعالقة اإلنجاب ومر

ممن احتماالت اإلصابة بسرطان الث�دي ث�م تع�ززت ھ�ذه النت�ائج بحقیق�ة علمی�ة 
أخ��رى تؤك��د أن كث��رة اإلنج��اب تقل��ل م��ن احتم��االت اإلص��ابة بس��رطان الث��دي 
وم�ؤخراً نش�رت الرابط�ة األمریكی�ة لبح�وث الس�رطان ف�ي ل�وس أنجل�س نت��ائج 

د أن الرضاعة الطبیعیة تقلل من احتماالت اإلصابة بسرطان دراسة علمیة تؤك
    .)47(الثدي

فاإلنج�اب وزی��ادة ع��دد الموالی��د ص��حة للم�رأة وق��وة لألم��ة بأكملھ��ا یحس��دنا 
علیھا األعداء، ولذا فھم حریصون على تقلیلھا بإخراج المرأة م�ن بیتھ�ا وبغی�ر 
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ى األع-داء بنق-یض فیجب على األمة سد ھذا الب-اب وال-رد عل- ،ذلك من الوسائل
  .قصدھم

َل َعلَ-ْیُكْم : قال تعالى َما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشِرِكیَن أَْن یُنَزَّ
ُ ُذو اْلفَْض--ِل اْلَعِظ--یمِ  ُ یَْخ--تَصُّ بَِرْحَمتِ--ِھ َم--ْن یََش--اُء َوهللاَّ  ِم--ْن َخْی--ٍر ِم--ْن َربُِّك--ْم َوهللاَّ

  ).105: البقرة(

قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لدفع : المبحث الخامس
  : معيتالضرر المالي األسري والمج

إن دف--ع الض--رر الم--الي الخ--اص والع--ام وس--د ذرائع--ھ مطل--ب ش--رعي، 
السیما والمال إحدى الضروریات الخمس التي حاطتھا الشریعة بمجموعة م-ن 

 –اء ال-ذین ال یحس-نون التص-رف فی-ھ األحكام  المالیة كحرمة دف-ع الم-ال للس-فھ
َوَال تُْؤتُ---وا : س---دا لذریع--ة ھالك---ھ وإتالف--ھ، فق---ال س--بحانھ -ص--غیرا أو كبی--را 

ُ لَُكْم قِیَاًما فَھَاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل هللاَّ رحم-ھ  -، ق-ال اب-ن حج-ر )5: النس-اء( السُّ
ا لمص-الح العب-اد، وف-ي ومنع من-ھ؛ ألن هللا تع-الى جع-ل الم-ال قیام-( :-هللا تعالى

، )48(...).تبذیرھا تفویت تلك المصالح، إما في ح-ق مض-یعھا أو ف-ي ح-ق غی-ره
بالعس--كر ف--ي بع--ض أس--فاره وت--أخر ب--الجیش بحث--ا ع--ن عق--د  كم--ا أق--ام النب--ي 

عل-ى التماس-ھ وأق-ام  فأق-ام النب-ي  ،انقطع ألم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا
نقال عن المھلب و مبینا لبعض  – تعالى رحمھ هللا – قال ابن بطال ،الناس معھ

  .)49()وفیھ من النھي عن إضاعة المال (فقھ الحدیث، 

أما ما یالح-ظ الی-وم م-ن ممارس-ات عل-ى خ-الف األص-ل الش-رعي م-ن 
خالل الدفع بأكبر عدد ممكن من النساء للعم-ل خ-ارج المن-زل لتحقی-ق مص-لحة 

لتنمیة وتقلیل نس-ب البطال-ة، متوھمة، من المساواة وإشراك المرأة فیما یسمى با
فھي ف-ي حقیقتھ-ا تمث-ل مفاس-د وأض-راراً مالی-ة اقتص-ادیة عل-ى مس-توى األس-رة 
والمجتمع والدولة یجب معالجتھا وإزالة أسبابھا، عل-ى عك-س ق-رار الم-رأة ف-ي 

والم--رأة : (المن--زل وقیامھ--ا بمس--ؤولیتھا الكب--رى وواجبھ--ا العین--ي كم--ا ق--ال 
وھ-و م-ا أثبتت-ھ الدراس-ات  ،)50()ة ع-ن رعیتھ-اراعیة ف-ي بی-ت زوجھ-ا ومس-ؤول

االقتصادیة المیدانیة أن قرار المرأة في البیت لھ مردود وعائ-د اقتص-ادي ل-یس 
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ویتض+ح ذل+ك  ،بل وعلى الدخل القومي االقتص+ادي لل+بالد ،على األسرة فحسب
  : من خالل الدراسة التالیة

ن ش++حاتھ ج++اء ف++ي دراس++ة میدانی++ة لل++دكتور حس++ی : عل==ى األس==رة -أوالً 
  : نتائجھا كما یليأستاذ المحاسبة بكلیة التجارة في جامعة األزھر كانت 

فق++ط عل+++ى المظھ+++ر  )%40(الم++رأة العامل+++ة خ++ارج بیتھ+++ا تنف+++ق م++ن دخلھ+++ا  - 1
 )%30(بینما المرأة التي تعمل في بیتھا ت+وفر م+ا ال یق+ل ع+ن  ،والمواصالت

  .من تكلفة الطعام والشراب

لت+ي تمك+ث ف+ي البی+ت ت+وفر م+ا ال یق+ل ع+ن خلصت الدراسة إل+ى أن الم+رأة ا - 2
ب+ل یمك+ن أن تحق+ق دخ++الً  ،م+ن ال+دخل ال+ذي یمك+ن أن تحص++ل علی+ھ )70%(

 .أكثر مما تحققھ الموظفة إذا أنتجت بعض األشیاء في بیتھا

 )46(أن م++ا یق++ارب م++ن م 1996كش++فت دراس++ة أمریكی++ة نش++رت ف++ي أكت++وبر  - 3
یعمل++ون ف++ي  ،اءملی++ون م++ن أص++حاب األعم++ال المنزلی++ة معظمھ++م م++ن النس++

منازلھم إلیجاد موازنة أفضل بین العمل واألسرة ویكسبون دخ+الً أكث+ر م+ن 
 .)%28(دخل أصحاب المكاتب بحوالي 

ھ++ذا م++ع األخ++ذ بع++ین االعتب++ار أن تك++الیف المربی++ات ودور الحض++انة 
تقریب+اً  )أل+ف ی+ورو 250(فف+ي ألمانی+ا تكل+ف تربی+ة الطف+ل  ،لیست باألمر السھل

  .وبقیة المبلغ على الوالدین ،دولة بربع المبلغتتكفل خزینة ال

فلو حسبت أجر المربی+ة : "بعد تركھا للعمل" بیناو الدیف"تقول السویسریة  - 4
ل+++و أنن+++ي واص+++لت العم+++ل ول+++م أتف+++رغ لألس+++رة  ،الخصوص+++یین والمعلم+++ین

   ."لوجدتھا أكثر مما أتقاضاه من الوظیفة
یم+ة االقتص+ادیة لق+ول القم 1985ذكر تقریر ص+ادر ع+ن األم+م المتح+دة ع+ام   - 5

كم+ا ، )51("المرأة راعی+ة ف+ي بی+ت زوجھ+ا ومس+ئولة ع+ن رعیتھ+ا": النبي 
" خ+++دمات أدلم+++ان المالی+++ة"قام+++ت بتق+++دیر ذل+++ك بحس+++ابات مادی+++ة مؤسس+++ة 

  .الموجودة في مدینة فیرفاكس بوالیة فرجینیا األمریكیة
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ین فیھ كالما عجیبا یبم 1985كما جاء في تقریر األمم المتحدة الصادر عام 
لEو أن نسEاء العEالم تلقEین : "القیمة االقتصادیة للعمل المنزلي للمرأة، حیث قEال 

 ،أجوراً نظیر القیام باألعمال المنزلیة لبلEغ ذلEك نصEف الEدخل القEومي لكEل بلEد
ولEEو قامEEت الزوجEEات باإلضEEراب عEEن القیEEام بأعمEEال المنEEزل لعمEEت الفوضEEى 

الرضEع فEي أسEرتھم جیاعEاً تحEت ویرقEد  ،سیسیر األطفال فEي الشEوارع ،العالم
ولEEن  ،وسEEتتراكم جبEEال مEEن المالبEEس القEEذرة دون غسEEیل ،وطEEأة البEEرد القEEارس

فسEیقدر  ،ولEو حEدث ھEذا اإلضEراب ،یكون ھناك طعEام لألكEل وال مEاء للشEرب
  .العالم أجمع القیمة الھائلة لعمل المرأة في البیت

مEEرأة ال تتلقEEى إن عمEEل المEEرأة المنزلEEي غیEEر منظEEور لEEدى الكثیEEرین وأن ال - 6
وعلEى جانEب عظEیم  ،وأن ھEذا العمEل حیEوي ،أجراً نظیر القیEام بھEذا العمEل

غیر أن ھذه الساعات الطویلEة مEن عنEاء المEرأة فEي المنEزل ال  ،من األھمیة
یدركEھ الكثیEEرون ؛ ألنEEھ بEEدون أجEEر إن المEEرأة لEEو تقاضEEت أجEEراً لقEEاء القیEEام 

ة عشر ألEف دوالر وخمسEمائة لكان أجرھا أكثر من أربع ،بأعمالھا المنزلیة
وإن النسEEاء اآلن فEEي المجتمعEEات الصEEناعیة یسEEاھمن  ،فEEي السEEنة )1500$(

مEEEن منتجEEEات الEEEدخل القEEEومي بأعمEEEالھن  )%40(إلEEEى  )%25(بEEEأكثر مEEEن 
  .)52("المنزلیة

خEEدمات " وأمEEا الدراسEEة العلمیEEة االقتصEEادیة التEEي قامEEت بھEEا مؤسسEEة 
ل اآلم فEEي المنEEزل ال یقEEدر بEEثمن المالیEEة األمریكیEEة فمفادھEEا أن عمEE" إدلمEEان 

فوجEEدت أن األم  ،وحاولEEت تقEEدیر تلEEك األعمEEال بحسEEابات مادیEEة علEEى الEEورق
  ..ألف دوالر )508(تستحق أجراً سنویاً یزید على نصف ملیون دوالر 

أن عمEل المEرأة فEي " اریEك إدیلمEان"كما أفاد المحلل المالي للمؤسسEة 
لقت المنظمEة القومیEة للمEرأة فEي وقد ع ،وظیفة مھمة )17(المنزل یساوي أجر 

إن ھEEذا التقEEدیر لعمEEل : "الوالیEEات المتحEEدة األمریكیEEة علEEى ھEEذا األمEEر فقالEEت
  ."األمھات جید

األمریكیEEة " عمEEل المEEرأة"جودسEEین كوكبریEEث  محEEررة مجلEEة "إال أن 
مشEیرة إلEى أن كثیEراً مEن  ،وصفت مبلغ نصف ملیون دوالر بأنھ منخفض جداً 
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 ،ی!!اً ـ أعم!!االً أكث!ر م!!ن تل!ك الت!ي أش!!ارت إلیھ!ا الدراس!!ةاألمھ!ات ی!ؤدین ـ عمل
وأح!د  ،أعتقد أن األمھات لم یجدن بعد التقدیر الك!افي: "وأضافت ھذه المحررة

  .)53("أسباب ذلك أن األمھات یتطوعن بمھام قد ال ینتظرھا أحد منھن

إن م!ا یم!ارس الی!وم ف!ي واقعن!!ا  : عل;ى مس;توى ال;دخل الق;ومي -ثانی;اً 
العالم الثالث من أنھ ال نج!اح اقتص!ادي لھ!ا إال ب!إخراج الم!رأة م!ن  السیما دول

لتتح!!دث ع!!ن  ،وتق!!ام ل!!ذلك الم!!ؤتمرات والن!!دوات والحم!!الت اإلعالمی!!ة ،بیتھ!!ا
 ،ونص!!ف األم!!ة المعط!!ل ،ونص!!ف األم!!ة المس!!جون ،نص!!ف األم!!ة المش!!لول

س!ات بینما العقل والمنط!ق والدرا ،ویطالبون بإخراج المرأة إلى میادین الرجال
ف!دول الع!الم الثال!ث تع!اني م!ن بطال!ة حقیقی!ة  ،العلمیة تثبت عكس ما ینادون بھ

وھناك المالی!ین م!ن الرج!ال الم!ؤھلین ال!ذین یبحث!ون ع!ن أعم!ال ف!ال  ،ومقنعة
یج!!دونھا ث!!م ی!!زاد عل!!ى ھ!!ذا إخ!!راج النس!!اء إل!!ى می!!ادین العم!!ل لنزی!!د ف!!ي حج!!م 

ج!!ال إل!!ى المن!!ازل لیقوم!!وا البطال!!ة ث!!م ال ح!!ل بع!!د خ!!روج النس!!اء إال ع!!ودة الر
وھو م!ا وقع!ت فی!ھ ع!دد  ،بتدبیر شئون البیت، ولیس ھذا تحامالً بل ھو الحقیقة

ونش!رتھ ص!!حیفة  )ECM(حی!ث ج!!اء ف!ي اس!تطالع أجرت!!ھ مؤسس!ة  ،م!ن ال!دول
الجاردیان البریطانیة أن عدد الرجال المجبرین على البقاء ف!ي المن!زل لرعای!ة 

وذلك نتیجة خروج الم!رأة للعم!ل  )%41(إلى  م1999األطفال قد ارتفع بعد عام 
         .)54(في میادین الرجال

" ج!اري بیك!ر"كما جاء ف!ي إح!دى الدراس!ات االقتص!ادیة للبروفس!ور 
الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد أن المرأة التي تمكث وتستقر ف!ي بیتھ!ا 

سبة تت!راوح لرعایة األوالد وحسن تنشئتھم تساھم في تنمیة االقتصاد القومي بن
وھذا ما یجھلھ الكثی!رون ال!ذین یحس!بون أن الم!رأة الت!ي تق!وم  )%50ـ  25(بین 

  .)55(وقد تمثل في نظرھم عبئاً على اإلنتاج القومي ،بمھمة األم في بیتھا عاطلة

وذل!!ك ألن اختی!!ار العام!!ل ف!!ي ع!!رف االقتص!!ادیین یق!!وم عل!!ى أس!!اس 
عنصر م!ن خ!الل م!ا س!بق مخت!ل وھذا ال ،وفرة إنتاجھ وطاقتھ للقیام بھذا العمل

فس!!بعة أی!!ام أو أكث!!ر ف!!ي ك!!ل ش!!ھر الح!!یض وآالم الطم!!ث وتغی!!ر : عن!!د الم!!رأة
وتسعة أشھر حمل تضعف في الش!ھرین األخی!رین منھ!ا ض!عف ش!دید  ،المزاج
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وبع"""د ال"""والدة تك"""ون  ،عل"""ى مس"""توى اض"""طراب األعص"""اب وملك"""ات التفكی"""ر
حالة ضعف تجعلھا مھیأة فتحتاج إلى راحة ألنھا في  ،جروحھا عرضة للتسمم

ألم""راض متع""ددة فھ""ل م""ن ال""دعم لالقتص""اد وم""ن مص""لحة االقتص""اد تعطی""ل 
 ،الم""رأة ع""ن وظیفتھ""ا الحیوی""ة الكب""رى وتحویلھ""ا م""ن أم حانی""ة ومربی""ة فاض""لة

لتص""بح خ""ارج بیتھ""ا أجی""راً وع""امالً مك""دوداً مبت""ور الطاق""ة یتع""رض ك""ل ش""ھر 
طی"ل العم"ل تل"ك الفت"رة الطویل"ة وك"ل س"نتین أو ث"الث لتع ،لخلل في س"یر عمل"ھ

  .)56(بسبب الحمل والوالدة

ھذا باإلضافة إلى ما یعتري المرأة من انقطاع"ات ع"ن العم"ل وفت"رات 
ض""عف نتیج""ة وظ""ائف الم""رأة الفس""یولوجیة واالخ""تالف ف""ي التركی""ب الجس""دي 
والنفسي الذي یمثل عائقاً في العمل وقلة اإلنتاج خارج المنزل بسبب التغی"رات 

 ،الحم""ل والح""یض وال""والدة والرض""اعة فی""ؤثر عل""ى العم""ل واإلنت""اج ف""ي ح""ال
  : نتیجة الضعف واإلرھاق واآلالم التي یذكرھا علماء األحیاء ومنھا

وتك""ون آالم  ،تص""اب كثی""ر م""ن النس""اء بأوج""اع أس""فل الظھ""ر وأس""فل ال""بطن - 1
  .بعضھن فوق االحتمال

قلی"ة ف"ي أدن"ى وتك"ون الحال"ة الع ،تصاب كثیر من النساء بحالة كآبة وض"یق - 2
 .مستویاتھا

 .تصاب بعضھن بالصداع النصفي زغللة في الرؤیة وقيء - 3

في فترت النزیف الدموي من قعر الرحم تكون األجھ"زة التناس"لیة ف"ي حال"ة  - 4
 .شبھ َمَرضیة

الذي ینتج عن النزیف الشھري ال"ذي تفق"د )األنیمیا (تصاب المرأة بفقر الدم  - 5
 .مللیتر 204ـ  60ـ المرأة أثناء الحیض من الدم ما قیس ب

  ت""نخفض ح""رارة الجس""م بمع""دل درج""ة مئوی"""ة واح""دة إل""ى غی""ر ذل""ك م"""ن  - 6
  .)57(التغیرات 

وأما عن الض"عف ال"ذي  ،ھذا ھو الضعف الذي یصیب المرأة في كل شھر
   :، ومن ھذایصیبھا عند الحمل وعند الوالدة فكبیر
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ك األم حتى ولو تر ،یسحب الجنین كل ما یحتاج إلیھ من مواد لبناء جسمھ - 1
  .شبحاً ھزیالً 

أما أثناء فترة الحمل  ،من الدم یومیاً  )لتر 6500(یضخ قلب األم حوالي  - 2
لتر  )ألف 15(وخاصة قرب نھایتھ فتصل كمیة الدم التي یضخھا القلب إلى 

ھُ َوْھناً َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي  :وصدق هللا تبارك وتعالى ،یومیاً  َحَملَْتھُ أُمُّ
 .ضعف على ضعف: أي )14: انلقم( َعاَمْینِ 

اآلالم الشدیدة التي تتكبدھا األم أثناء الوالدة وما تعاني من متاعب أثناء  - 3
الرضاع ولعظم تلك المعاناة واآلالم الشدیدة التي تمر بھا األم جعل المولى 

المرأة ": لذا قال  ،جل وعال موتھا وولدھا في بطنھا شھادة في سبیل هللا
والنفساء یجرھا ولدھا بسرره ": وقال أیضاً  ،)58("تموت بجمع شھادة

 .)59("...إلى الجنة

ساعة تقضیھا الوالدة في اآلالم المبرحة  18ـ  12تستغرق الوالدة ما بین  - 4
وقد  ،وقد یصیبھا نزیف ،وقد تتعسر الوالدة ،الناتجة عن تقلصات الرحم

 .)60(تعقبھا حمى

ل فترة فھي ال فإذا كانت المرأة بھذه العوارض التي تعترضھا في ك
تصلح أن تكون عامالً عادیاً خارج بیتھا سدا لذریعة الخلل المالي األسري 

  .والقومي الذي أثبتھ الواقع بالدراسات واإلحصائیات العلمیة

قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لرعایة : المبحث السادس
  اإلنجاب

من مقاصد الشریعة إن اإلنجاب وكثرة الموالید في ھذه األمة مقصد 
اإلسالمیة  حثت علیھ الشریعة المطھرة وأحاطتھ بالعنایة واالھتمام وسدت كل 

ھذه األمة ذریعة تمنع منھ أو تتسبب في إلحاق الضرر بھ، لما لھ من أھمیة في 
سیما وقد ثبت من خالل الدراسات العلمیة أن من عوامل في الدنیا واآلخرة، ال

رج المنزل الذي یعتبر أقوى وسیلة لتقلیلھ، ولذا قلة اإلنجاب عمل المرأة خا
 ،فأي عامل یصادم ضروریة النسل یمثل مفسدة یجب سدھا وضبطھا
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لمصادمتھا لمقصد من مقاصد الشریعة وھو تكثیر سواد ھذه األمة الذي دلت 
على الزواج والتبكیر فیھ،  فقد حث النبي  ،علیھ نصوص الشریعة المطھرة

تزوجوا فإني ": الموالید ھي أحد أھداف الزواج فقال  وبیّن أن المكاثرة في
ففي زیادة عدد الموالید قوة للمسلمین في  ،)61( "...مكاثر بكم األمم یوم القیامة

یوم القیامة أمام األمم؛ وقد حث الشباب على  الدنیا ومفخرة لنبیھم 
باءة یا معشر الشباب من استطاع منكم ال": فقال  ،المسارعة في في الزواج

لما یمثلھ الزواج المبكر من حصن حصین للعفة،  ولما  ،)62("...فلیتزوج،
تتمیز بھ مرحلة الزواج المبكر ارتفاع نسبة الخصوبة واإلنجاب عند الذكر 

على اختیار الزوجة الودود الولود  -أیضا  - واألنثى، وقد حث الرسول 
رجل إلى النبي  جاء: فعن معقل بن یسار، قال ،لذات الغرض وھو المكاثرة

إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنھا ال تلد، أفأتزوجھا، قال: ، فقال :
تزوجوا الودود الولود فإني ": ثم أتاه الثانیة فنھاه، ثم أتاه الثالثة، فقال» ال«

  .)63("مكاثر بكم األمم

 ،مما یعني أن المرأة ھي المسئولة ضمنیاً عن تزاید السeكان فeي العeالم
لقeد  :فeالجوابقة تزایeد السeكان أو نقصeانھ بعمeل المeرأة خeارج بیتھeا، وأما عال

أثبتت الدراسات العلمیة أن عمل المرأة خeارج المنeزل یقلeل مسeتوى الخصeوبة 
ولeذا فeeإن عمeل المeرأة خeeارج المنeزل یعتبeر أقeeوى وسeیلة لتحدیeد النسeeل  ،لeدیھا

طة العائلeة بخالف عمل المرأة في محیط أسeرتھا وضeمن أنشe ،اإلنجاب وتقلیل
  .)64(االقتصادیة

فeeeالثروة البشeeeریة وكثeeeرة الموالیeeeد المتزایeeeدة یومیeeeاً تمثeeeل مصeeeدر قeeeوة 
إن قeeوة : حیeeث قeeال)أرشeeمید(فقeeد صeeرح بھeeذا المستشeeرق األلمeeاني  ،المسeeلمین

  :في ثالثة أشیاء)المسلمین(الشرق 

  .)اإلسالم(الدین  -1

  .وفرة الموارد الطبیعیة -2

  .واإلنجابارتفاع معدالت الخصوبة  -3
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فسدا لذرائع الفساد والضرر الحاصل على النسل، فقد جعل�ت الش�ریعة 
المسؤولیة األولى والمھمة الرئیسة في حی�اة الم�رأة ھ�ي المھم�ة البیتی�ة حت�ى ال 
تف��رط بمس��ؤولیتھا وال ت��ؤتى األم��ة م��ن قبلھ��ا فبس��بب العم��ل ومراع��اة ص��احب 

اإلجھ��اض، ول��ذا أعفتھ��ا  العم�ل ق��د تس��تخدم الم�رأة موان��ع الحم��ل وتق��وم بعملی�ة
والم��رأة راعی��ة ف��ي بی��ت ": الش��ریعة م��ن الك��د وفرغتھ��ا لمس��ؤولیتھا، فق��ال 

، وما سواھا من األعم�ال اس�تثناء وض�رورة )65("زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا
قال اب�ن  ،)66("قد أذن هللا لكن أن تخرجن لحوائجكن": تقدر بقدرھا كما قال 

فس��رون ومعن��ى اآلی��ة األم��ر لھ��ن ب��التوقر ق��ال الم: "الج��وزي رحم��ھ هللا تع��الى
أل�زمن : " وقال اإلمام ابن كثیر رحمھ هللا تع�الى ،)67(" ...والسكون في بیوتھن

: ، وق���ال اآللوس���ي رحم���ھ هللا تع���الى)68(" بی���وتكن ف���ال تخ���رجن لغی���ر حاج���ة
والم�راد عل��ى جمی�ع الق��راءات أم�رھن ـ رض��ي هللا تع�الى ع��نھن ـ بمالزم��ة "

  .)69("ب من سائر النساءالبیوت وھو أمر مطلو

صفوة الق�ول أن خ�روج الم�رأة م�ن : "وقال المودودي رحمھ هللا تعالى
وخی�ر الھ�دي لھ�ا ف�ي اإلس�الم أن ت�الزم  ،البیت لم یحمد ف�ي ح�ال م�ن األح�وال

دالل����ة )33: األح����زاب( َوقَ����ْرَن فِ����ي بُیُ����وتُِكنَّ : بیتھ����ا كم����ا ت����دل علی����ھ آی����ة
أي اق�ررن فیھ�ا ألن�ھ أس�لم : "تع�الى وق�ال اب�ن س�عدي رحم�ھ هللا ،)70("واض�حة

   .)71("وأحفظ لكن

ولذا فإن من مساوئ عمل المرأة خارج البیت في الغرب ھو انخف�اض 
ولذا شعر الغربیون بخطر قل�ة ع�دد الموالی�د ف�ي  ،معدالت الخصوبة واإلنجاب

فف�ي  ،فب�ادروا إل�ى تش�جیع زی�ادة اإلنج�اب ،بلدانھم وتزایدھا في بالد المس�لمین
 ،لكل مولود)دوالر 1600( وفي أوكرانیا یدفع ،لكل مولود)یورو 800(فرنسا 

وأما في أسبانیا فقد أكد رئ�یس ال�وزراء األس�باني ع�ن حاج�ة ب�الده إل�ى المزی�د 
وأعل���ن  ،م���ن الع���ائالت واألطف���ال معتب���راً ذل���ك أح���د أرك���ان التق���دم والتنمی���ة

وفي  ،یداً مكافأة تشجیعیة لكل عائلة تستقبل مولوداً جد )یورو 2500(تخصیص 
لكي تواصل أس�بانیا ": خوسیھ لویس رودر یغیز"كلمة ألقاھا أمام البرلمان قال 

تقدمھا فإنھا تحتاج إلى مزید من العائالت ومزید من األطفال والعائالت تحتاج 
مؤك�داً أن تنمی�ة أس�بانیا  ،إلى دعم إلنجاب ھؤالء األطفال وإلى موارد لتربیتھم
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أعلنت وزارة االقتصاد " خوسیھ"ى تصریحات وفي تعلیقھا عل ،واجب الجمیع
أن ھذا اإلجراء كان ال یزال قید الدراسة لكنھ سیطبق فعلیاً على جمیع الموالید 

مKKن  )%25(حمKKل خزینKKة الدولKKة األلمانیKKة لKKـ ھKKذا باإلضKKافة إلKKى ت ،)72(الجKKدد
ألKKف  )250(تكKKالیف تربیKKة الطفKKل خKKارج المنKKزل فKKي ألمانیKKا والتKKي تبلKKغ عKKادة 

    .)73(باً یورو تقری

بینمKKKا أوروبKKKا وأمریكKKKا ومنظماتھKKKا تتخKKKذ سیاسKKKة معاكسKKKة فKKKي بKKKالد 
 ،المسلمین لتقلیل عدد الموالید عKن طریKق تشKجیع المKرأة للعمKل خKارج المنKزل

وتوفیر وسائل منع الحمKل بأسKعار زھیKدة جKداً إن لKم تكKن  ،وتأخیر سن الزواج
یم الحمKKل أو ووصKKول مسKKاعدات مالیKKة وأجھKKزة ومعKKدات طبیKKة لتنظKK ،مجانKKاً 

  .األسرة كما یسمونھا السیما البالد الفقیرة

وإن مما یخیف الغربیین أكثر ھو مKا ورد فKي الكتKاب الKدولي للكنKائس 
ألKف طفKل یومیKاً وأنKھ سیصKبح الKدین  )82(من أن عدد المسلمین یتزاید بمعدل 

  .)74(م2058األول عام 

ر أن عKدد الموالیKد عKا ئق مKن عوائKق ولذا فإن المنظمات الدولیة تُصKوِّ
بینما تنصح كالً من أوروبKا وأمریكKا بعKدم تحدیKد .التنمیة في بلدان العالم الثالث

أن تحدیKد م 1989حیث جاء في نشرة أصدرتھا ھیئة األمم المتحKدة عKام  ،النسل
حیKKث  ،)دول الشKKمال(لKKیس مKKن مصKKلحة القKKارة األوربیKKة  )فKKي أوربKKا(النسKKل 

ولKذا سKینخفض عKدد  ،لید تحت الشKمسأفادت النشرة أن أوربا تذوب اآلن كالج
فKي حKدود عKام  )%6.4(إلKى  1950مKن سKكان العKالم سKنة  )%15.6(سكانھا من 

ففي ھذه السنة یتوقع أن یكKون عKدد دول صKغیرة كKالجزائر والمغKرب  ،م2025
  .)75(والسودان یعادل سكان دول كبرى مثل ألمانیا وإنجلترا

ھKKا عKKن عKKدد سKKكان توقعاتم 2001كمKKا نشKKرت األمKKم المتحKKدة فKKي عKKام 
 )%50( ملیKKار نسKKمة بزیKKادة )9.3(إنKKھ سیصKKل إلKKى : وقالKKت ،م2050العKKالم عKKام 

وأكKد التقریKر أن عKدد سKكان الKدول الصKناعیة  ،م2000عما كان علیKھ فKي عKام 
وأن الزیKKKادة  ،ملیKKKار نسKKKمة وربمKKKا تنKKKاقص )1.2( سKKKیظل كمKKKا ھKKKو فKKKي حKKKدود

لKKدان الغربیKKة مKKن موجKKات وسKKاد الKKذعر الب ،المتوقعKة سKKتأتي مKKن الKKدول النامیKKة
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الھجرة التي یمكن أن تغرق بلدانھم آتیة من الجنوب فانھال�ت المس�اعدات عل�ى 
دول الع��الم الثال��ث لتقلی��ل اإلنج��اب ال��ذي یص��وروه أن��ھ وس��یلة رئیس��ة للنھ��وض 

  .)76(بالمرأة

بمشكلتي السكان والمرأة ف�ي  )أوروبا وأمریكا(إن اھتمام دول الشمال 
لیس لكونھ یرید تحقیق التقدم والرفاھیة ب�ل لخوف�ھ  )العالم الثالث(دول الجنوب 

حی��ث أن  ،الش��دید م��ن المس��تقبل عل��ى المس��تویین الس��كاني والعقائ��دي الفك��ري
الشمال یتناقص والجنوب یتزای�د م�ع غلب�ة الم�ادة عل�ى الفك�ر الغرب�ي مم�ا أفق�د 

وھ�ذان  )إج�رام –انتح�ار  –ش�ذوذ (نفس�ي واالجتم�اعي ھذه الش�عوب الھ�دوء ال
المس��تویان أساس��یان للمحافظ��ة عل��ى األم��ن الع��المي بتك��ریس الوض��ع ال��راھن 

  .)77(إلبقاء التوازن بین الشمال والجنوب

أنھ من أجل بقاء ما یكفي من الثروات : لذا تقول بعض التقاریر 
 )60(جب منع والدة الطبیعیة الستھالك طفل واحد من أوروبا أو أمریكا ی

    .)78(بنغالیاً  طفالً  )100(طفالً مصریاً و

فإذا كانت مثل ھذه اإلحصائیات تبین أھمیة اإلنجاب في تجدد األجیال 
وكونھ یمثل عنصر قوة في حیاتھا،  ،لبقاء النوع اإلنساني وتكثیر سواد األمم

ال ومنھا اإلفراط في إشغ ،فیجب ضبط ومنع أي عوامل وذرائع تؤثر علیھ
المرأة وإخراجھا عن مسؤولیتھا التي دلت علیھا النصوص وشھدت لھا 

    .الفطرة وأیدھا الواقع

قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة للحفاظ على : المبحث السابع
  .الجانب األخالقي لألسرة

إن بروز المرأة ونزولھا إلى میادین الرجال ومخالطتھم للعمل أو 
رائع الفساد األخالقي حذرت منھا الشریعة وشھدت لغیره ذریعة من ذ

من  بضررھا ومفاسدھا الوقائع واألحداث، فسدا لذرائع الفساد حذر النبي 
المرأة عورة، فإذا خرجت (: رأة مجامع الرجال ومخلطتھم قائالبروز الم

، ھذا عصر النبوة فكیف في ھذا الزمن الذي كثرت )79()استشرفھا الشیطان
إن (: ساد و كثرت فیھ الفتن، قال المبارك فوري شارحا الحدیثفیھ وسائل الف
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المرأة یستقبح بروزھا وظھورھا فإذا خرجت أمعن النظر إلیھا لیغویھا بغیرھا 
وقال ابن األمیر  ،)80()ویغوي غیرھا بھا لیوقعھما أو أحدھما في الفتنة

الفاسق ویحتمل أن یراد بھ شیطان اإلنس وھو (: الصنعاني معلقا على الحدیث
فإنھ إذا رآھا بارزة طمح بنظره إلیھا فأغواھا وغوى، فما دامت في خدرھا ال 
یطمع الشیطان فیھا وفي إغواء الناس بھا فإذا خرجت طمع وأطمع ألنھا من 

، وإذا كانت أم المؤمنین عائشة )81()حبائلھ، وھو حث للنساء لزوم البیوت
ندما رأت إحداث النساء رضي هللا عنھا قد أعملت سد الذرائع في وقتھا ع

لو أدرك رسول هللا ما أحدث : (فقالت ،ألشیاء لم تكن على عھد رسول هللا 
، فكیف لو رأت ما )82()النساء لمنعھن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائیل

نحن علیھ الیوم من فتن ومفاسد ال تعد وال تحصى ال رغم أن حدیثھا رضي 
سیاق الحدیث عن الخروج للصالة بالضوابط الشرعیة من تباعد هللا عنھا في 

وعدم الفتح على اإلمام بالكالم، وثبات الصحابة  ،صفوف الرجال عن النساء
في أماكنھن حتى تنصرف النساء إلى بیوتتھن، فكالمھا عن خروج النساء 
 للصالة في المساجد ال الخروج لألعمال في أوساط الرجال، وھذا األمر ھو ما

فھمھ العلماء عند ربطھم الحكم بالعلة في جواز شھود النساء للصلوات في 
وال بأس عند جمھور العلماء بمشاھدة (المسجد من عدمھ، قال ابن عبد البر 

المتجاالت من النساء ومن ال یخشى علیھن وال منھن الفتنة واالفتتان بین 
  .)83()الصلوات وأما الشواب فمكروه ذلك لھن

لو أدرك رسول (: وأما حدیث عائشة رضي هللا عنھا: قال ابن بطال
، ففیھ دلیل )هللا ما أحدث النساء لمنعھن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائیل

وھذا عند  .الناس الفساد فيللنساء أن یخرجن إلى المساجد إذا حدث  dال ینبغ
 وللمتجالة أن تخرج إلى: مالك محمول على العجائز، وروى عنھ أشھب قال

 فيالمسجد وال تكثر الترداد، وللشابة أن تخرج إلیھ المرة بعد المرة، وتخرج 
 .جنائز أھلھا

أكره للنساء شھود الجمعة، والصالة المكتوبة، : وقال أبو حنیفة
وقال أبو  .وأرخص للعجوز أن تشھد العشاء والفجر، وأما غیر ذلك فال

ھھ للشابة، وقال الصلوات كلھا وأكر فيال بأس أن تخرج العجوز : یوسف
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: لیس للمرأة خیر من بیتھا، وإن كانت عجوزا، وقال ابن مسعود: الثورى
قعر بیتھا، فإذا خرجت استشرفھا  فيالمرأة عورة وأقرب ما تكون إلى هللا 

  .)84(الشیطان

ض األسرة لقد سدت الشریعة كل ذرائع الفساد التي قد تتطرق لعر
ت المرأة بمجموعة من األحكام فأحاط ،سیما في جانب المرأةالمسلمة، ال

الشرعیة، ومنھا أنھا لم تكلفھا بالنفقة على نفسھا وعلى أوالدھا التي تستدعي 
خروجھا من منزلھا للعمل ونزولھا إلى میدان الرجال ومخالطتھم بحثا عن 
لقمة العیش لما في مخالطة الرجال من مفاسد أثبتتھا الحوادث والوقائع؛ ولذا 

أن نفقة الزوجة واجبة، سواء أكان الزوج موسرا أم معسرا، اتفق الفقھاء على 
فإن كان الزوج حاضرا، ولھ مال، أنفق من مالھ جبرا عنھ، وإن كان معسرا 
فإن أئمة الحنفیة یرون أن القاضي یفرض لھا النفقة، ثم یأمرھا باالستدانة 

من  علیھ، فإن لم تجد من تستدین منھ أوجب القاضي نفقتھا على من تجب علیھ
أقاربھا لو لم تكن متزوجة، أما إن كان غائبا ولیس لھ مال حاضر، فإنھ ال 

  .تفرض لھا نفقة علیھ، خالفا لزفر، وقولھ ھو المفتى بھ عند الحنفیة

وذھب الحنابلة إلى أن لھا االستدانة، لھا وألوالدھا ولو بغیر إذن، 
     .)85(وترجع علیھ بما استدانت

فقد أحاطتھا الشریعة بمجموعة من  ،فإن اضطرت المرأة للخروج
األحكام التي تمثل سیاجا منیعا من ذرائع الفساد  فمنعت من إیذائھا ولو بمجرد 

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك : النظرة فقال تعالى قُْل لِْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ
َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَ  ومنعت األیدي أن تمتد  ،)30: النور( ُعونَ أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ

ألن یطعن في رأس رجل بمخیط من ": فقال  ،إلیھا ولو بمجرد المالمسة
وحرم علیھا اختالطھا بغیر  ،)86("حدید خیر لھ من أن یمس امرأة ال تحل لھ

َوَراِء  َوإَِذا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاعاً فَاْسأَلوھُنَّ ِمنْ : محارمھا من الرجال فقال تعالى
بعدم  ، وأمرھن )53: األحزاب( ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطھَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِھنَّ 

االختالط بالرجال ولو أثناء المشي في الطرقات حفاظاً علیھن من اإلیذاء فعن 
یقول وھو خارج من المسجد  أنھ سمع رسول هللا : أبي أسید األنصاري 
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استأخرن ": للنساء في الطریق فقال رسول هللا فاختلط الرجال مع النساء 
الطریق علیكن  )أي لیس لكن أن تسرن وسطھا(فإنھ لیس لكن أن تحققن 

فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبھا لیتعلق بالجدار  "بحافات الطریق
وكان یأمر الصحابة بالجلوس بعد الصالة في المسجد  ،)87(من لصوقھا بھ

كما أمر المولى جل وعال المرأة بالحجاب  ،إلى بیوتھن حتى تنصرف النساء
َذلَِك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن : الشرعي الساتر وعلل ذلك بقولھ سبحانھ

ُ َغفُوراً َرِحیماً  أي یعرفن بأنھن عفیفات فال یتجرأ  ،)59: األحزاب( َوَكاَن هللاَّ
یعة على إبعاد المرأة عن وھكذا نجد حرص الشر ،الفساق على إیذائھن

تجمعات الرجال من غیر محارمھا سدا لذریعة الفساد وحفاظا على العرض 
  .وصیانة لھا مما یشینھا

وأما نسبة حدوث ھgذه المفاسgد فلgیس علgى وجgھ النgدرة بحیgث ال یبنgى 
فالشggكاوى التggي تعggاني منھggا  ،علیھggا حكggم شggرعي، والواقggع شggاھد علggى ذلggك

كثیرة، ولن نذھب بعیداً إلى دولة غربیة بgل سgنأخذ  العامالت في وسط الرجال
إحصgggائیة مgggن جمھوریgggة مصgggر ؛ حیgggث أفgggادت دراسgggة میدانیgggة مصgggریة أن 

مggن الفتیggات العggامالت یتعرضggن للعنggف فggي أمggاكن عملھggن مggن قبggل  )67%(
  .)88(الرجال

  : ویأخذ العنف في مجال العمل طابعاً جنسیاً ویتراوح ما بین

  .)%30(األلفاظ ذات المعاني الجنسیة المعاكسة بالكالم أو ب - 1

 .)%17(التحرش الجنسي باللمس  - 2

 .)%20(الغزل غیر المقبول  - 3

إن مخالطة النساء للرجال في المكاتgب والوظgائف وغشgیان تجمعgاتھم 
  .ومنتدیاتھم مدعاة لثوران الشھوات وفساد األخالق وتدمیر المجتمع

مبیناً آثار " یلوفانطون نیم"یقول العالم الطبیعي الكبیر السوفیتي 
: في كتابھ بیولوجیة المرأة ،اختالط المرأة مع الرجال في أعمالھم ومكاتبھم

وھذه حالة  ،الحق أن جمیع العمال قد بدت فیھم أعراض الفوضى الجنسیة"
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خطیرة تھدد النظام االشتراكي بالدمار فیجب أن تُحارب بكل ما أمكن من 
ولي أن أدلكم  ،ت مشاكل وصعوباتالطرق ؛ ألن المحاربة في ھذه الجھة ذا

على آالف من األحداث یعلم منھا أن اإلباحیة الجنسیة قد سرت عدواھا ال في 
          .)89(" ...بل وفي األفراد المثقفین ،العمال األغرار فحسب

: م2000بریتشرد في ندوة عقدت عام  كما تقول البریطانیة راشیل
اطر بنفسھا في الوقوع بعالقات من مشاكل االختالط مع الرجال أنھا تخ"

وطبیعي أن یؤدي ھذا االختالط إلى الطالق فتخسر زوجھا  ،محرمة معھم
  .)90("وأطفالھا

عمل النساء بجانب الرجال خطر جداً وھو : "كما تقول آشلي دانیتي
  .)91("تماماً  لیس بناجح

وھذه  ،إن ھذا ھو ما تعانیھ العامالت خارج بیوتھن في أوساط الرجال
المرأة عورة إذا خرجت ": وھل عرفنا لماذا قال النبي  ،ائج االختالطھي نت

  .)92("استشرفھا الشیطان وأنھا ال تكون أقرب إلى هللا منھا في قعر دارھا

والخروج  ،ولماذا جعلت الشریعة األصل في المرأة القرار في المنزل
  .منھ یظل استثناء للحاجة والضرورة التي تقدر بقدرھا

ولماذا أمر هللا النساء  ،هللا تعالى المرأة مؤونة النفقةولماذا كفى 
َوإَِذا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاعاً : باالحتجاب عن الرجال وعدم مخالطتھم فقال تعالى

كل  ،)53: األحزاب( فَاْسأَلوھُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطھَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِھنَّ 
  .وحمایة للمرأة والمجتمع منھ ،سادذلك سدا لذرائع الف

قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لحمایة : المبحث الثامن
  األسرة من الجریمة 

لقد حرصت الشریعة على سد كل ذرائع الفساد التي یمكن أن تؤدي 
األطفال في األسرة فجعلت المسؤولیة األولى لألم ھو رعایة  انحرافإلى 

دھا وفرغتھا من كثیر من األعمال والواجبات فأسقطت عنھا شئون بیتھا وأوال
الجمعة والجماعة، وعلل الفقھاء ذلك انشغال ذمتھا بواجبات عینیة أخرى منھا 
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تعلق ذمتھا برعایة األوالد، ولم ندرك سر ذلك التشریع اإللھي إال الیوم لما 
وآثار سلبیة  المرأة بالعمل عن طفلھا ُوبعدھا عنھ لھ مفاسد انشغالظھر من أن 

على نفسیة الطفل؛ فبُعد األم عن أوالدھا لفترات طویلة سبب في الجفاف 
كما أثبتت ذلك  –العاطفي وعدم الشعور بالحنان عند كثیر من األطفال 

مما یولد انحرافا في شخصیة الطفل ونشوء اتجاھات  - التجارب الحدیثة 
الحاصلة على الطفل عدائیة في نفوسھم نحو المجتمع، وسدا لذرائع الفساد 

حّملت الشریعة األم مسؤولیة المنزل وجعلتھ األول في حیاتھا وما سواه من 
األعمال استثناء حتى تكون قریبة من أوالدھا، وحرصت الشریعة المطھرة 
كل الحرص على أن تكون األم قریبة من طفلھا حتى ولو كانت في حالة 

وغلبت حقھا على حق طالق، فجعلت الشریعة الحضانة للطفل من حقھا 
فَإِْن أَْرَضْعَن : األب، وأوجبت لھا الشریعة النفقة أجرةً وبدَل تفرغٍ، قال تعالى

بأحقیتھا في حضانة  وحكم النبي  ،)6: الطالق( لَُكْم فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ 
یا رسول هللا، : امرأة قالت«طفلھا، كما روى ذلك عن عبد هللا بن عمرو أن 

كان بطني لھ وعاء، وثدیي لھ سقاء، وحجري لھ حواء، وإن أباه  إن ابني ھذا
أنت أحق بھ، ما لم : طلقني وأراد أن ینزعھ مني، فقال لھا رسول هللا 

فالحدیث دلیل على أن األم أحق بحضانة ولدھا ما لم تنكح وھو  ،)93(»تنكحي
: ھمعلال  أحقیتھا وقربھا من –رضي هللا عنھما  –إجماع، وقال ابن عباس 

وقال في روایة .ریحھا وفراشھا وحرھا خیر لھ منك حتى یشب ویختار لنفسھ(
األم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخبر وأرأف، ھي أحق بولدھا : الثوري 

  .)94(ما لم تتزوج

ولذا فالحضانات التي تعتمد علیھا األمھات العامالت ال یمكن أن تقوم 
تھ البحوث التحلیلیة التي أجریت مقام األم بأي بشكل كان، ویؤید ھذا ما أثبت

على نطاق واسع من أن األطفال الصغار الذین یربون في مؤسسات خاصة 
بعیداً عن رعایة األم ینشأون وقد ترسخت في نفوسھم اتجاھات عدائیة نحو 
المجتمع وانحرافات في الشخصیة والخلق وعدم الثقة باآلخرین مما یصعب 

  .عالجھ وإصالحھ
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مبین(اً  ،االختصاصي في علم األجن(اس البش(ریة" غواشلي مونتا"یقول 
ف(((اإلجرام والعن(((ف العص(((بي والتعقی(((د النفس(((ي : "ع(((ن طفلھ(((ا آث(((ار إبع(((اد األم

وغیرھ(((ا م(((ن اض(((طرابات الس(((لوك یمك(((ن  ،والتص(((رفات االجتماعی(((ة الش(((اذة
تفسیرھا جمیعاً بالحرمان الذي یكون ق(د عان(اه الش(خص وھ(و ص(غیر ف(ي فت(رة 

أرن((ي مجرم((اً عریق((اً أو جانح((اً ح((دیث الس((ن أو : "د ذل((كث((م یق((ول بع(( ،"طفولت((ھ
وسیكون بوسعي دائماً أن أقدم إلی(ك البرھ(ان  ،مریضاً نفسیاً أو مخلوقاً ال مبالیاً 

عل((ى أن((ھ ف((ي أعماق((ھ الس((حیقة یب((ذل قص((ارى جھ((ده الس((تدرار الح((ب والحن((ان 
  .)95("اللذین حرم منھما في طفولتھ

وتصیب  ،ي تصیب الطفلولتالفي ھذه األخطار واألضرار الت
المجتمع البد أن تتفرغ األم لمھمتھا األصلیة التي أرادھا هللا منھا ؛ لكي یحظى 
الرضیع والطفل الناشئ بصلة متینة بأمھ تتسم بالحرارة والمالزمة 

  .واالستمرار

قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط عمل المرأة لحمایة : المبحث التاسع
  األسرة من التفكك

ال المرأة بغیر بیتھا وجعلھ استثناء في حیاتھا، وإضافة  أعباء إن إشغ
جدیدة علیھا سبب رئیسي في مشاكل األسر وتفككھا حرصت الشریعة على 

ھذا التفكك واالنھیار ھو األمر الذي تعاني منھ الیوم  ،سده ومنع أسبابھ
المجتمعات المعاصرة وأصبحت تلھث وراء حلول لمعالجة االنھیار األسري 

لیوم بعد أن عرفت أن العنصر الرئیسي والمؤثر في الحفاظ على األسرة أو ا
انھیارھا ھي المرأة، وعلى العكس من ذلك فإن من أسباب تماسك األسر 
وترابطھا ھو تفرغ المرأة لبیتھا وحسن قیامھا بشئونھ، واھتمامھا وتفقدھا 

 باعھاوإت ،وطلبھا لمرضاتھ ،وحسن تبعلھا لھ ،ألمور زوجھا وأوالدھا
لموافقتھ یجعلھا تنال ثواب الجماعة في المسجد وإن لم تحضرھا وثواب 

ألسماء بنت یزید  الجھاد في سبیل هللا وإن لم تشارك فیھ؛ ولذا قال النبي 
 ،األنصاریة ـ رضي هللا عنھا ـ بعد أن سألتھ عن الخیر الذي ینال الرجال

ءك من النساء أن حسن انصرفي یا أسماء واعلِمي من ورا(: فأجابھا قائالً 
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لموافقتھ یعدل كل ما ذكرت  وإتباعھاتبعل أحداكن لزوجھا وطلبھا لمرضاتھ 
إرضاء  بل وجعل النبي  ،فلم یبخسھا اإلسالم شیئاً من أعمالھا ،)96()للرجال

فانظري أین أنت منھ فإنما ھو (:  قال  ،الزوجة لزوجھا باباً من أبواب الجنة
  .)97()جنتك ونارك

ف سیكون جو األسرة في ظل زوجة ذات استقبال حسٍن وتأمل كی
وأطفال في غایة النظافة  ،وطعام جاھز وُمعد ،وبیت مرتب ،وابتسامٍة حانیة

تتعھدھم برعایتھا وتذاكر لھم دروسھم وتحل مشاكلھم قبل مجيء الزوج 
  .وتتعھد سلوكھم وأخالقھم

ائaد مaن العمaل إن جواً أسریاً وبیتاً مثل ھذا حرٌي بأن یُنسaي الaزوج الع
ویزیaaده تعلقaaاً بھaaذه  ،ومaaن السaaعي وراء الaaرزق الحaaالل متاعبaaھ ویمسaaح آالمaaھ

  .الزوجة وحباً وإكراماً وتقدیراً لھا

وفي الصورة المقابلة تأمل معي حال المرأة والزوجaة واألم والموظفaة 
وعجaز عaن  ،العائدة من العمل خارج بیتھا مرھقaة مكaدودة تحaس بتشaتت كبیaر

ذات جھaد مبعثaر متنaاثر وتجaد زوجھaا راجعaاً مaن  ،البیaت والعمaلالتوفیق بaین 
عملھ في نفس وضعھا مشحوناً بالتوتر والضaیق مرھقaاً متعبaاً فaي حاجaة ماسaة 
لمن یخفaف آالمaھ ویزیaل تaوتره ویعطیaھ تأییaد وجaداني وعaاطفي أمaام ضaغوط 

  .العمل

فaaال یجaaد فaaي بیتaaھ إال زوجaaة منھكaaة شaaاكیة باكیaaة متضaaجرة تaaرد علیaaھ 
وتنتظaaر عودتaaھ مaaن  ،كلمaaة بaaأربع كلمaaات تنتظaaر قدومaaھ لحaaل مشaaاكل أوالدهال

  .المطعم بأطباق السفري

وفaaي ظaaل جaaو أسaaري كھaaذا ھaaل سیسaaتمر تaaرابط األسaaرة علaaى العكaaس 
ستتولد قناعات لدى الزوج یومaاً بعaد یaوم بضaرورة البحaث عaن زوجaة أخaرى 

ا األولى كما قaال مسؤولیتھ ،تقوم بشئونھ وترعى أطفالھ وتخفف متاعبھ وآالمھ
 :"98("والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسئولة عن رعیتھا(.  

إن إشغال المرأة بغیر بیتھا وإضافة  أعباء جدیaدة علیھaا سaبب رئیسaي 
في مشاكل األسر وتفككھا وھو األمر الذي تعاني منھ الیوم المجتمعات الغربیة 
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مانی���ة أن ثلث���ي األل" ش���تیرن"وتس���وقھ اإلحص���ائیات الی���وم فق���د نش���رت مجل���ة 
الراغب��ات ف��ي الط��الق ف��ي فرنس��ا م��ن النس��اء الالت��ي یمارس��ن عم��الً خ��ارج 

  .المنزل

أم��ا ع��ن وض��ع أزواج النس��اء ": "روب��ین ربی��د"كم��ا تق��ول البریطانی��ة 
فكثی�ر م�ن ھ�ؤالء األزواج ق�د یع�اني  ،العامالت فھي األخرى ال تخلو من خل�ل

ة العاطفیة مما ق�د ی�ؤدي من إھمال وتقصیر زوجتھ تجاھھ خصوصاً من الناحی
فینتھي األمر ب�الطالق وتفس�خ  ،بھ إلى العزوف عنھا والبحث عن امرأة أخرى

ولذا فالمحصلة الكلیة لمثل ھذه الدعوات التحرریة وبشكل عام أنھ�ا ل�م  ،العائلة
  ."تؤد إلى السعادة

كم��ا  ،)99("نبیل��ة عب��د هللا"وق��د أس��لمت ھ��ذه البریطانی��ة وأص��بح أس��مھا 
نس��اء غربی��ات كثی��رات مت��أثرات بتع��الیم ھ��ذا ال��دین العظ��یم ال��ذي  أس��لمت قبلھ��ا

  .أعطى المرأة حقھا وأعالھا في منزلة رفیعة

إن مفاس��د إش��غال الم��رأة ع��ن واجباتھ��ا البیتی��ة وص��رفھا عنھ��ا ل��ھ آث��ار 
ومفاسد على ترابط األسرة وتماسكھا، وذرائعھ إلى تلك المفاسد غالبة ول�م تع�د 

ت األص�وات الی�وم فیم�ا یس�مى ب�دول الع�الم المتحض�ر  نادرة أو ش�اذة، فق�د تعال�
إل��ى المن��اداة بع��ودة الم��رأة إل��ى المن��زل، ففرنس��ا الی��وم لم��ا یس��مى ب��االنقالب 

ودف��ع الح�زب ال�دیمقراطي اللبرال�ي الح��اكم  )ع�ودة الم�رأة للمن�زل(االجتم�اعي 
 في الیابان وتعدیل بعض مواد الدستور الیاباني من أج�ل إتاح�ة الفرص�ة للم�رأة

وص�رح كثی�ر م�ن عق�الء الغ�رب بخط�ورة ص�رف  ،للعودة والقرار في المنزل
ال�ذي یعتب�ر " س�امو س�مایلس"المرأة عن فطرتھا حیث یق�ول الع�الم اإلنجلی�زي 

إن النظ��ام ال��ذي یقض��ي بتش��غیل الم��رأة ف��ي : "أح��د أرك��ان النھض��ة اإلنجلیزی��ة
م�ة لبن�اء الحی�اة المعامل مھما تنشأ عنھ من الث�روة لل�بالد ف�إن نتیجت�ھ كان�ت ھاد

المنزلی��ة ألن���ھ ھ��اجم ھیك���ل المن��زل وق���ّوض أرك��ان األس���رة وم��زق ال���روابط 
: ق�ائالً " جورباتش�وف"كما صرح الرئیس الس�وفیتي الس�ابق  .)100("االجتماعیة

لقد اكتشفنا أن كثیراً من مش�اكلنا ف�ي س�لوك األطف�ال والش�باب وف�ي معنویاتن�ا "
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وھ""ذه نتیج""ة  ،ر العالق""ات األس""ریةتع""ود جمیع""ا إل""ى ت""دھو ،وثقافتن""ا وإنتاجن""ا
  .)101("لرغبتنا الملحة والمسوغة سیاسیاً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة

ثم""ار ونت""ائج إخ""راج الم""رأة ع""ن " إی""دا أول""ین "كم""ا ذك""رت ال""دكتورة  
وس"ر كث"رة  ،إن سبب األزم"ات العائلی"ة ف"ي أمریك"ا: "فقالت ،وظیفتھا وفطرتھا

ف"زاد  ،ة تركت بیتھا تتض"اعف دخ"ل األس"رةالجرائم في المجتمع ھو أن الزوج
إن التج""ارب أثبت""ت أن ع""ودة الم""رأة إل""ى  ،ال""دخل وانخف""ض مس""توى األخ""الق

الح"ریم ـ البی"ت ـ ھ"و الطریق"ة الوحی"دة إلنق"اذ الجی"ل الجدی"د م"ن الت"دھور ال"ذي 
  .)102("یسیر فیھ

إن ق""رار الم""رأة ف""ي بیتھ""ا وس""كونھا فی""ھ ھ""و ن""داء الفط""رة الی""وم ف""ي 
الفرنس"یة أج"ري عل"ى " ماري كیر"ث ورد في استبیان نشرتھ مجلة أوروبا حی

م"نھن ی"رغبن ف"ي الع"ودة إل"ى  )%90(ملیوني ونصف فتاة فرنس"یة كان"ت نس"بة 
البی"""ت لتجن"""ب الت"""وتر ال"""دائم ف"""ي العم"""ل ولع"""دم اس"""تطاعتھن رؤی"""ة أزواجھ"""ن 

    .)103(وأطفالھن إال عند تناول طعام العشاء 

للمرأة بل ھو في مصلحتھا فقد وجد في  وكل ذلك لیس تقییداً وال حبساً 
م""ن المھ""دئات تص""رف للنس""اء  )%76(االتح""اد الس""وفیتي ـ س""ابقاً ـ أن نس""بة 

   .)104(العامالت 

من خ"الل س"ؤال طرحت"ھ م 10/12/2005كما أفاد تقریر حدیث نشر في 
فكان"ت  كیف یمكن تغیی"ر المجتم"ع نح"و الوئ"ام؟: الفرنسیة" لیبیراسیون" جریدة

م"ن القارئ"ات أن الح"ل ف"ي الع"ودة إل"ى البی"ت مقاب"ل أن  )%31( م"ن إجابة أكثر
یساعدھن على بناء أسرة بعیدة عن  )نفقة(تدفع لھن الدولة الفرنسیة شبھ راتب 

    .)105("الحاجة المادیة

بع"د أن " فلورانس موریانتي" كما أفادت الخبیرة االقتصادیة الفرنسیة 
الع"ودة إل"ى البی"ت ف"ي المجتم"ع  سئلت عن السبب في تزای"د ع"دد الراغب"ات ف"ي

في اعتق"ادي الم"رأة الت"ي ك"ان علیھ"ا دائم"اً أن تلع"ب أكث"ر  ...: "الفرنسي فقالت
اضطرت في ظروف حیاتیة معینة إلى التض"حیة بأمومتھ"ا  ،من دور في الحیاة

ثمة نساء اكتشفن أنھن تقدمن في السن وأنھن  ،مما أثر سلباً على وضعھا الیوم
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بیراً على المستوى الشخص)ي ؛ أي ل)یس لھ)ن أس)رة وال أطف)ال لم یحققن شیئاً ك
وتراجع  ،وھن الالئي یشعرن بالخیبة أمام تراجع المستوى المعیشي یشكل عام

  .)106("...فرص العمل الجیدة بشكل خاص

المع)))روف " ش)))ارل م)))وروا"كم)))ا أب)))دى الكات)))ب والص)))حفي الفرنس)))ي 
ال أخف)ي دھش)تي م)ن  ...": دھشتھ من عودة النساء الفرنس)یات إل)ى البی)ت فق)ال

ھ)ذا ش)يء یج)ب  ،عودة نسبة النساء الفرنسیات الراغبات في العودة إل)ى البی)ت
  ."تحلیلھ دون تأخر

الم))رأة األوروبی))ة ال ش))ك تع))اني الی))وم م))ن مش))اكل : "وأض))اف ق))ائالً 
ویص)عب علیھ)ا أن تك)ون زوج)ة وعامل)ة  ،مغایرة عما كانت علیھ قب)ل س)نوات

    .)107("وأماً في الوقت نفسھ

ول))ذا ف))إن إخ))راج عم))ل الم))رأة إل))ى خ))ارج المن))زل وجعل))ھ ھ))و العم))ل 
الرئیسي والبیت اس)تثناء من)اٍف لفط)رتھن الت)ي أرادھ)ا هللا س)بحانھ وتع)الى لھ)ن 
إن اشتغلن بھ ضیعَن مھم)تھن ووظیف)تھن األص)لیة وانعك)س ذل)ك عل)ى تماس)ك 

س))ائر وإن توھم))ت النس))اء بع))ض النجاح))ات اآلنی))ة فھ))ي خ ،األس))رة  وترابطھ))ا
إن : "كبی))رة للم))رأة واألس))رة والمجتم))ع ؛ ول))ذا قال))ت الص))حفیة س))تیفان تروك))ي

م)ن النس))اء الع))امالت یعت)رفن ب))أنھن نجح))ن ف)ي أعم))الھن عل))ى حس))اب  )44%(
یعترفن بأن نجاحھن ك)ان عل)ى حس)اب ال)زواج  )%32(بینما  ،أبنائھن وأسرھن
  .)108("وتكوین األسرة

م)رة ف)ي ت)اریخ فرنس)ا تنش)ر  وھا ھي أكبر مجل)ة نس)ائیة فرنس)یة ألول
   ."نرید أن نكون أمھات: "تقریراً بحیادیة مطلقة وكان بعنوان

بینم)))ا " ب)))االنقالب الفك)))ري"وتس)))میھ الص)))حف الفرنس)))یة لھ)))ذا األم)))ر 
س)مت  )RFI(المشاركات في سرد اآلراء الذي قامت ب)ھ إذاع)ة فرنس)ا الدولی)ة 

ل))دفء األس))ري ال))ذي ذل))ك برغب))ة الع))ودة إل))ى البی))ت إلحساس))ھن بالرغب))ة ف))ي ا
   .)109(افتقدنھ فعالً 
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: إننا یكفینا قول هللا تعالى  ،وھذا ھو ما وصلوا إلیھ ...ھذا ھو واقعھم
وقرن في بیوتكن )وقول النبي  ،)33: األحزاب :" والمرأة راعیة في

   .)110("بیت زوجھا ومسئولة عن رعیتھا

الض]]وابط فاألص]]ل ف]]ي الم]]رأة الق]]رار ف]]ي بیتھ]]ا وال تخ]]رج إال لحاج]]ة ب
الشرعیة كالتدریس والتعلم في مدارس وكلی]ات البن]ات وتعل]م وممارس]ة الط]ب 

م]ع الت]وازن ف]]ي ذل]ك فیظ]]ل  ،وال]دعوة إل]]ى هللا ،ف]ي كلی]ات ومستش]]فیات النس]اء
وھل نزلت للتطبیق  ،وإال باu علیكم قولوا لنا كیف نفھم اآلیة ،الخروج استثناء

   .والعمل أو لمجرد التالوة

شرعي إال ومن ورائھ مصلحة شرعیة لإلنسان في الحال  فما ِمن حكم
 ،والمآل سواء بالحفاظ علیھا من حیث الوجود أو ب]درء المفاس]د واعتب]ار الم]آل
 ،وإن كان یظن اإلنسان بتفكیره ونظره القاصر أنھ تضییق علیھ وتقیید لحریت]ھ

  .بل ھو سعادتھ وأمانھ وطمأنینتھ وسالمتھ في الدنیا واآلخرة

  فتح الذرائع في أعمال تحاتجھا األمة، وفیھا مطلبان : لعاشرالمبحث ا

  حقیقة فتح الذرائع: المطلب األول

 ،- رحمھ هللا تعالى  -فتح الذرائع مصطلح ورد عند اإلمام القرافي 
وقد  ،)111(ومعناه  فتح الطرق والسبل التي تؤدي إلى تحقیق المصالح والمنافع

، فیرى من خالل كالمھ أن الذریعة استخدم مصطلح الذریعة  بمعنى الوسیلة
المفضیة إلى مفسدة یجب أن تُسد، والذریعة المفضیة إلى مصلحة راجحة 

فلیس : (لتكلیفیة، وقد أشار لھ بقولھبل وتتوارد علیھا األحكام ا ،یجب أن تفتح
كل ذریعة یجب سدھا بل الذریعة كما یجب سدھا یجب فتحھا وتكره وتندب 

، فالوسائل التي یجب اللغويا على أصل وضعھا ، فھو استخدمھ)112()وتباح
فتحھا ھي المعبر عنھا بفتح الذرائع،  والوسائل التي یجب سدھا ھي المعبر 

  .الذرائععنھا بسد 
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  وجوب فتح الذرائع إلى أعمال كفائیة وعینیة : المطلب الثاني

فتظھر من خالل وجود  ،أما عالقة عمل المرأة بقاعدة فتح الذرائع
ات والفروض العینیة والكفائیة التي ال یمكن أن تسد إال بفتح بعض الواجب

المجال لعمل المرأة فیھا، كقیامھا بتعلیم العلم الواجب لنساء األمة الذي ال یتم 
تعبد اإلنسان لربھ إال بھ، كمعرفة فروض اإلیمان، وفروض العبادات 

ضة على طلب العلم فری: "ونحوھا، وھذا یشترك فیھ الذكر واألنثى، قال 
وكذلك الطب النسائي في التولید ومعالجة األمراض النسائیة  ،)113("كل مسلم

والعمل في مستشفیات النساء بشكل عام، والتعلیم في مدارس وجامعات 
وكلیات البنات؛ حتى نجنب مدارسنا وجامعاتنا مفاسد االختالط بالرجال، 

فرضیة بقیة وذلك ال یتم إال بوجود العنصر النسائي المؤھل، ثم تصبح 
المعارف والعلوم علیھما بحسب وظیفة كل منھما ومسئولیتھ، وما زاد عن 
ذلك من العلوم یكون من النوافل، التي یجب أن ال یزاحم بھا فرائض األعمال 

  .)114(الدنیویة أو األخرویة

إن مثل ھذه األعمال یجب فتح الذرائع إلیھا، فیجب على مجموعة من 
 ،ألنھ ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب ،لثغرةالنساء في األمة سد ھذه ا

 ،فیجب على األمة إیجاد متخصصات في ھذه الجوانب لسد حاجة المجتمع
وھذا یندرج تحت الواجب الكفائي الذي إذا قام بھ البعض وسدوا بھ الحاجة 

  .مثلھ مثل الجھاد في سبیل هللا والوقوف أمام األعداء ،سقط عن الكل

مكن ل�ولي األم�ر ف�ي الدول�ة انت�داب مجموع�ة م�ن وإذا حصل النقص أ
 .وھذا الواجب الشرعي ،النساء لسد ھذه الثغرة

وھنJJاك أعمJJال أخJJرى ال تحتاجھJJا األمJJة ولكJJن تحتJJاج إلیھJJا األسJJرة 
فقد تكون األسرة فقیرة وال عائل لھا بسبب م�وت عائلھ�ا أو مرض�ھ  ،للضرورة

عي لطل�ب ال�رزق فاألص�ل المقعد وفي األسرة أطفال صغار ال یقوون على الس
ف��إن ل��م توج��د إعال��ة م��ن الدول��ة   ،أن ینف��ق علیھ��ا م��ن بی��ت م��ال المس��لمین كم��ا

فللم�رأة أن تعم�ل إلعال�ة نفس�ھا وأوالدھ�ا ف��ي العم�ل ال�ذي یتناس�ب م�ع فطرتھ��ا 
وااللتزام بالضوابط واآلداب الشرعیة من لباس شرعي وعدم اختالط بالرجال 
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لھGا  تھیئالحقاً، وعلى الدولة أن  تي ستذكروغیر ذلك من اآلداب والضوابط ال
الجGGو والبیئGGة التGGي یرتضGGیھا اإلسGGالم إذا قامGGت بعمGGل كفGGائي تحتاجGGھ األمGGة أو 

  .عرضت لھا ضرورة لحاجة خاصة

إن عمل المرأة خارج المنزل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ یظل اسGتثناء وحاجGة 
ورة عGGادت فGGإذا مGGا زالGGت تلGGك الحاجGGة وتلGGك الضGGر ،وضGGرورة تقGGدر بقGGدرھا

  .المرأة إلى األصل وھو القرار في بیتھا

حیث تقGول األلمانیGة ایفGا  ،یؤید ھذا األمر شھادة الواقع وشھادة الفطرة
إن العمل الوظیفي لGیس ھGو : "م2006في كتاب صدر لھا في دیسمبر ھیرمان 

وحتى الرجل البد أن یGدرك أن العمGل مGا ھGو  ،مصدر السعادة أو تحقیق الذات
لتمویل اٍألسرة التي توفر لھ السعادة وتحقق ذاتGھ كGزوج وأب وربGان  إال وسیلة

لGو دارت عقGارب الGزمن لبحثGت عGن رجGل : "ثGم قالGت ،"سفینة یقودھا باقتGدار
أما أنا فأرید أن یكون عندي خمسGة  ،حقیقي یتحمل مسئولیة العمل خارج البیت

  .)115("أطفال أبقى معھم إلى النھایة في البیت

ایا المعاصGGرة الGGذرائع وفتحھGGا فیمGGا یتعلGGق بالقضGGوالخالصGGة إن سGGد 
سGGیما فGGي جانGGب المGGرأة یجGGب أن یكGGون موكGGوالً لنظGGر ومسGGتجدات األمGGور ال

العلماء المجتھGدین الربGانیین سGّداً وفتحGاً مGن خGالل تقGدیر المصGلحة والمفسGدة، 
فإذا اشتمل الفعل على عارض فساد منعوه، وإذا ارتفع عارض الفسGاد أرجعGوا 

  .لى حكمھ األصليالفعَل إ

  الضوابط عند فتح الذرائع لعمل المرأة: المطلب الثالث

: قGال تعGالى : ـ االلتزام بالحشمة والحجIاب الشIرعي الIذي شIروطھ 1 
 َّبِِھنGْن َجَالبِیGْیِھنَّ ِمGَْدنِیَن َعلGُیَاأَیُّھَا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمِنیَن ی

ُ َغفُوًرا َرِحیًما َذلِكَ    .)59: األحزاب( أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن َوَكاَن هللاَّ

المGGGGGرأة عGGGGGورة إذا خرجGGGGGت استشGGGGGرفھا ": قGGGGGال : أمIIIIIن الفتنIIIIIة -2
مGGا تركGت بعGGدي فتنGة ھGGي أضGر علGGى الرجGال مGGن ": وقGال  ،)116("الشGیطان

  .)117("النساء
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الم��رأة أن تس��تأذن أباھ��ا أو فیج��ب عل��ى  :إذن ال;;ولي للم;;رأة بالعم;;ل -3
أو من یلي أمرھ�ا ف�ي العم�ل؛ ألن�ھ یس�تلزم الخ�روج م�ن المن�زل ال�ذي  ،زوجھا

یستدعي التقصیر في حق الزوج؛ ولذا أمر الشارع المرأة أال تص�وم النافل�ة إال 
  .وال تخرج للصالة في المسجد حتى تستأذنھ ،بإذنھ

: ول�ذا ق�ال تع�الى: م!لعدم االختالط بالرجال في المكاتب وأم!اكن الع -4
 ٍَوإَِذا َس��أَْلتُُموھُنَّ َمتَاع��اً فَاْس��أَلوھُنَّ ِم��ْن َوَراِء ِحَج��اب )ق��ال  ،)53: األح��زاب

وف�ي ھ�ذا ...أي م�ن وراء س�تر بی�نكم وبی�نھن"الش�وكاني ـ رحم�ھ هللا تع�الى ـ  
 ،أدب لكل مؤمن وتح�ذیر ل�ھ م�ن أن یث�ق بنفس�ھ ف�ي الخل�وة م�ع م�ن ال تح�ل ل�ھ

  .)118("من دون حجاب لمن تحرم علیھوالمكالمة 

وع���ن أب����ي أس����ید  ،)119("إی����اكم وال���دخول عل����ى النس����اء":  وق���ال 
وھو خارج م�ن المس�جد ف�اختلط الرج�ال  أنھ سمع رسول هللا  األنصاري 

أي  –اس��تأخرن فإن��ھ ل��یس لك��ن أن تحقق��ن ": م��ع النس��اء ف��ي الطری��ق فق��ال 
الم��رأة تلتص�ق بالج��دار فكان�ت  ،عل��یكن بحاف�ات الطری��ق ،الطری�ق –تتوس�طن 

  .)120("حتى إن ثوبھا لیتعلق بالجدار من لصوقھا بھ

وش�ر ص�فوف  ،شر صفوف الرج�ال ف�ي الص�الة آخرھ�ا وجعل النبي 
النساء أولھا والعك�س ؛ لم�ا ف�ي المباع�دة ب�ین الرج�ال والنس�اء ـ ول�و ك�انوا ف�ي 

  .عبادة ـ من أمن للفتنة وصیانة للعرض

قد أذن لك�ن أن ": ولذا قال : ة أو عبادةأال یكون الخروج إال لحاج -5
   :كالخروج لما یلي ،)121("تخرجن في حاجتكن

  .)122("ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا": الخروج للصالة قال  -أ

ِ َعلَ�ى النَّ��اِس ِح�جُّ اْلبَْی�ِت َم��ِن اْس�تَطَاَع إِلَْی��ِھ : الخ�روج للح�ج ق��ال تع�الى -ب َّjَِو  
  .)97: آل عمران( َسبِیالً 

ال��دعوة إل��ى هللا تع��الى وال��وعظ والت��ذكیر ف��ي أوس��اط النس��اء والتجمع��ات  -ج
  .النسائیة
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العل##م الش##رعي المتع##ین عل##ى الم##رأة ف##ي أم##ور دینھ##ا، أو : الخ##روج للتعل##یم -د
تعلم#اً وتدریس#اً ووظیف#ة ف#ي الكلی#ات والمستش#فیات : الكفائي كالطب النسائي

ي تحتاج#ھ األم#ة، وك#ذا التعل#یم ف#ي النسائیة البعی#دة ع#ن الرج#ال وبالق#در ال#ذ
 .مدارس البنات والجامعات والكلیات النسائیة وبقدر الحاجة

ال یخل#ون رج#ل ب#امرأة إال ": قال : عدم الخلوة بالرجال األجانب -6
 .)123("كان ثالثھما الشیطان

: ق#ال : أال تمس طیباً أو ما فیھ طی>ب م>ن دھ>ان البش>رة وغی>ره -7
 ،)124("م#رت عل#ى ق#وم لیج#دوا م#ن ریحھ#ا فھ#ي زانی#ةأیما امرأة اس#تعطرت ف"

 ."أیما امرأة أصابت بخوراً فال تشھد معنا العشاء اآلخرة": وقال 

ش###ر نس##ائكم المتبرج###ات المتخ###یالت ": ق##ال : أال تك>>ون متزین>>>ة -8
 .)125("المنافقات وھن

: قال تعالى: أال تكون فیھ للمرأة والیة عامة على الرجال - 9
 ََّجاُل قَو فاآلیة صریحة في تقریر قوامة ، )34: النساء( اُموَن َعلَى النَِّساءِ الرِّ

وھو ما ذھب  ،والعمل بغیر ذلك مخالفة لما قررتھ اآلیة ،الرجل على المرأة
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : ال ابن كثیر ـ رحمھ هللا تعالى ـإلیھ علماء األمة، ق  قَوَّ

: د بن أسلم في تفسیر قول هللا تعالىأي أمراء علیھن، وقال زی) 34: النساء(
 ٌَجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجة  .)126(اإلمارة والطاعة : أي) 228: البقرة( َولِلرِّ

 ،أال یس>>>تغرق العم>>>ل وقتھ>>>ا وجھ>>>دھا فیض>>>یع بیتھ>>>ا وأوالدھ>>>ا -10
فاإلس##الم یعط##ي األولوی#ة ف##ي حی##اة الم##رأة  ،وتقص#ر وتجح##ف ف##ي ح#ق زوجھ##ا

والم###رأة راعی###ة ف###ي بی###ت زوجھ###ا ": ا ق###ال ول###ذ ،للبی###ت وال###زوج واألوالد
ورعای##ة : "-ق##ال اب##ن حج##ر ـ رحم##ھ هللا تع##الى .)127("ومس##ئولة ع##ن رعیتھ##ا

 .)128("تدبیر أمر البیت واألوالد والخد والنصیحة للزوج في كل ذلك: المرأة

فَ#ال تَْخَض#ْعَن بِ#اْلقَْوِل فَیَْطَم#َع : قال تعالى: االلتزام بآداب الحدیث -11
ال تل#ن ف#ي الق#ول : "، ق#ال أھ#ل التفس#یر)32: األح#زاب( ي قَْلبِِھ َم#َرضٌ الَِّذي فِ 

وق#ال  ،"وال یكن في صوتكن میوعة األنوثة وطراوتھا عندما تخ#اطبن الرج#ال
أم###رھن هللا أن یك###ون ق###ولھن ج###زالً : "-اإلم###ام القرطب###ي ـ رحم###ھ هللا تع###الى
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م$ا یظھ$ر علی$ھ وال یكون على وجھ یظھ$ر ف$ي القل$ب عالق$ة ب ،وكالمھن فصالً 
من اللین ؛ كما كانت الحال علیھ في نس$اء الع$رب م$ن مكالم$ة الرج$ال بت$رخیم 

  .)129("فنھاھن عن مثل ھذا ،الصوت ولینھ مثل كالم المریبات والمومسات

وال  ،فیج$ب عل$ى المس$$لمة ع$دم اإلكث$ار م$$ن ك$الم الرج$ال ومخ$$اطبتھم
م وال استطراد ؛ ف$إن وإن تكلمت لحاجة فال لین في الكال ،یكون ذلك إال لحاجة

 .ذلك مدخل من مداخل الشیطان في تحبیب كالم األجنبیة إلى الرجال

فال تل$بس ف$ي رجلیھ$ا : الحرص على اآلداب الشرعیة في المشي -12
ما یصدر صوتاً أو قعقعة تجلب انتب$اه الن$اس أو أن تل$بس أحذی$ة مرتفع$ة تك$ون 

ب$$ل  ،وتب$$دي بع$$ض ق$$دمیھاأو تل$$بس أحذی$$ة تكش$$ف  ،م$$دعاة للتمای$$ل والفتن$$ة بھ$$ا
َوال یَْض$ِرْبَن بِ$أَْرُجلِِھنَّ لِ$یُْعلََم َم$ا : ق$ال تع$الى ،تمش$ي متزن$ة ف$ي حش$مة ووق$ار

 .)31: النور( یُْخفِیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ 

ف$$ال ینبغ$$ي أن : أن یتناسDDب العمDDل مDDع فطرتھDDا وطبیعتھDDا كDDأنثى -13
ن$اء والحراس$$ة والتجنی$$د تعم$ل الم$$رأة ف$ي أعم$$ال تتن$افى م$$ع أنوثتھ$ا كأعم$$ال الب

وك$ل م$$ا ی$ؤدي إل$$ى تج$$اوز اآلداب  ،والقض$اء وبن$$اء جس$ور الطرق$$ات وغیرھ$$ا
  .الشرعیة من البروز إلى مجامع الرجال واالختالط وغیرھا

  النتائج والتوصیات

  :ھذه أھم النتائج والتوصیات  ،وفي خاتمة ھذا البحث

ومستجدات األمور ال إن سد الذرائع وفتحھا فیما یتعلق بالقضایا المعاصرة  §
سیما في جانب المرأة یجب أن یكون موكوالً لنظر العلماء المجتھدین 
الربانیین سّداً وفتحاً من خالل تقدیر المصلحة والمفسدة بضوابطھا 
الشرعیة، فإذا اشتمل الفعل على عارض فساد منعوه، وإذا ارتفع عارض 

  .الفساد أرجعوا الفعَل إلى حكمھ األصلي
الواجب سدھا ھي التي غلبت فیھا مفسدة المآل على مصلحة  إن الذریعة §

  .األصل
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إن لقاعدة سد الذرائع أثر ضبط عمل المرأة لحمایة األسرة من التفكك  §
واالنھیار الذي تعاني منھ كثیر من الدول التي ركزت على اآللة ونسیت 

  .إنسانیة اإلنسان وفطرتھ
تمثل وجھا من وجوه إن إعمال قاعدة سد الذرائع بضوابطھا الشرعیة  §

  .المصلحة في الشریعة اإلسالمیة الغراء
إن شریعتنا المطھرة بمبادئھا وقواعدھا اإلجمالیة المرنة  كفیلة باستیعاب  §

األحداث والمستجدات وحل مشاكلنا االجتماعیة وحمایة حصوننا العقدیة 
  .والفكریة

تحصر عمل وال  ،إن الشریعة ال تجعل األجرة شرطا العتبار المرأة عاملة §
  .المرأة ومھمتھا الرئیسیة في العمل المأجور

إن  الواجب الكفائي الذي یجب على مجموعة من نساء األمة سده حتى  §
ھو العمل الذي ال یمكن التوصل إلى الواجب وال  ،یرتفع عن األمة اإلثم
  .اجتناب الحرام إال بھ

ھو رعایة  إن مدار قاعدة اعتبار المآل عموما وقاعدة سد الذرائع خصوصا §
المصلحة بدرء المفاسد التي یغلب على الظن وقوعھا، مع مراعاة المنع 

  من وقوع مفسدة ھي أعظم من المفسدة المراد منعھا أو إزالتھا
بسبب أعمالھا خارج  –إن الضرر الواقع على األسرة الیوم وعلى المرأة §

على  فیجب ،إنكارهشھد بھ الواقع وظھرت أثاره فال یستطیع أحد  - المنزل
  .األمة معالجتھ واالعتبار بما حل باألمم األخرى

إن بروز المرأة ونزولھا إلى میادین الرجال ومخالطتھم للعمل یعتبر ذریعة  §
من ذرائع الفساد األخالقي حذرت منھا الشریعة وشھدت بضررھا 

  .ومفاسدھا الوقائع واألحداث
ؤدي إلى إن الشریعة حرصت على سد كل ذرائع الفساد التي یمكن أن ت §

األطفال في األسرة ومنھا جعل المسؤولیة األولى لألم ھو رعایة  انحراف
شئون بیتھا وأوالدھا وفرغتھا من كثیر من األعمال والواجبات حتى 
أسقطت عنھا الجمعة والجماعة النشغال ذمتھا بواجب آخر ھو مسؤولیة 

  .البیت والزوج واألوالد



  قاعدة سد الذرائع وأثرھا على عمل المرأة لحمایة األسرة                                                        
  

 

 353                                                                              الدولي التاسع الملتقى

ا وجعلھ استثناء في حیاتھا، وإضافة  إن اإلفراط في إشغال المرأة بغیر بیتھ §
  .أعباء جدیدة علیھا سبب رئیسي في مشاكل األسر وتفككھا

إن مفاسد إشغال المرأة عن واجباتھا البیتیة وصرفھا عنھا لھ آثار ومفاسد  §
 .غالبة على ترابط األسرة وتماسكھا، یجب سدھا ومنع أسبابھا

، فقد یندب أو یجب فتحھا إن الذریعة كما یجب سدھا منعا لمفاسد اجتماعیة §
  .من أجل تحقیق مصالح اجتماعیة أخرى

إن ھناك بعض الواجبات والفروض العینیة والكفائیة التي ال یمكن أن تسد  §
في األمة إال بفتح المجال لعمل المرأة فیھا بالضوابط الشرعیة وبقدر 

 .الحاجة
بدور إیجابي إن قاعدة فتح الذرائع یمكن أن تكون وسیلة ھامة لقیام المرأة  §

ومؤثر لسد باب الواجب الكفائي في المجتمع دون اإلخالل واإلضرار 
  .باألسرة وتماسكھا
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   :الھوامش
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محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : ، المؤلف)180/ 8(جواھر القاموس تاج العروس من )3(

بیدي  : ، المحقق)ھـ1205: المتوفى(الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
  .دار الھدایة: مجموعة من المحققین، الناشر

/ إبراھیم مصطفى ( مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،: ، المؤلف)422/ 1(المعجم الوسیط  )4(
  .دار الدعوة: الناشر )محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات 

الحسن بن : ، المؤلف)248/ 2(التكملة والذیل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربیة )5(
  .مطبعة دار الكتب، القاھرة: محمد بن الحسن الصغاني، مجموعة من المحققین، الناشر

  ).12/ 21(تاج العروس  )6(
َسلَمة بن ُمْسلِم الَعْوتبي الُصحاري، : ، المؤلف)3/109(عربیة إلبانة في اللغة الا )7(

محمد حسن .د -صالح جرار .د -نصرت عبد الرحمن .د - عبد الكریم خلیفة .د: المحقق
سلطنة  -مسقط  -وزارة التراث القومي والثقافة : جاسر أبو صفیة، الناشر.د - عواد 
  .م 1999 -ـ ھ 1420األولى، : الطبعة عمان

محمد بن علي بن : ، المؤلف)193/ 2(إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول  )8(
كفر  -الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق : محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني، المحقق

  .م1999 - ھـ 1419دار الكتاب العربي،  الطبعة األولى : بطنا، الناشر
محمد الطاھر بن محمد بن محمد : ، المؤلف)305/ 2(ة مقاصد الشریعة اإلسالمی )9(

وزارة األوقاف : الناشر محمد الحبیب ابن الخوجة: الطاھر بن عاشور التونسي،المحقق
  .م 2004 - ھـ  1425: والشؤون اإلسالمیة، قطر، عام النشر

ة مكتب: مناع بن خلیل القطان، الناشر: ، المؤلف)355: ص(تاریخ التشریع اإلسالمي  )10(
  .م2001-ھـ1422الخامسة : الطبعة وھبة،

سماحة : ألبي عبد هللا محمد بن علي المازري المالكي، تحقیق) 317/ 2(شرح التلقین  )11(
الطبعة األولى، : دار الغرب اِإلسالمي، الطبعة: الشیخ محمَّد المختار الّسالمي، الناشر

  .م 2008
  ).305/ 2(مقاصد الشریعة اإلسالمیة  )12(
  ).355: ص(خ التشریع اإلسالمي تاری )13(
  ).336/ 3(مقاصد الشریعة اإلسالمیة  )14(
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، ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس )32/ 2( أنوار البروق في أنواء الفروق  )15(

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: عالم الكتب، الطبعة: الناشر القرافي،
طھ عبد : ن القرافي،تحقیق، ألبي العباس شھاب الدی)448(شرح تنقیح الفصول  )16(

 -ھـ  1393األولى، : شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الطبعة: الرؤوف سعد، الناشر
  .م 1973

: عبد هللا بن یوسف الجدیع، الناشر: ، المؤلف)204: ص(تیسیر علم أصول الفقھ  )17(
ھـ  1418األولى، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

   .م 1997 -
  )206: ص(تیسیر علم أصول الفقھ  )18(
  )193/ 2(إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول  )19(
: ، المحقق893، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم )5/ 2(صحیح البخاري  )20(

  .ھـ1422األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: محمد زھیر، الناشر
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن : ، المؤلف)322/ 7(رى شرح صحیح البخا )21(

السعودیة،  –مكتبة الرشد : دار النشر أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: عبد الملك، تحقیق
  .م2003 -ھـ 1423الثانیة، : الریاض، الطبعة

أحمد بن محمد القسطالني : ، المؤلف)168/ 2(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  )22(
المطبعة : ، الناشر)ھـ923: المتوفى(المصري، أبو العباس، شھاب الدین  القتیبي

  .ھـ 1323السابعة، : الكبرى األمیریة، مصر، الطبعة
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر : ، المؤلف)387/ 4(شرح أبي داود  )23(

  خالد بن إبراھیم المصري: الدین العینى،المحقق
  .م 1999-ھـ  1420األولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : الناشر

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى : ، المؤلف)72/ 3(البنایة شرح الھدایة  )24(
 1420األولى، : بیروت، لبنان، الطبعة - دار الكتب العلمیة : بدر الدین العینى، الناشر

  .م 2000 -ھـ 
  .ة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفلانظر وثیقة المرأة المسلمة، موقع اللجن )25(
:  ھو الذي یستحق األجر بتسلیم نفسھ في المدة وإن لم یعمل، انظر: األجیر الخاص )26(

  )128/ 9(العنایة شرح الھدایة 
، في الفترة )51(قرارات لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة الصادرة في جلساتھا رقم  )27(

  ".ضاء على جمیع أشكال العنف ضد الطفلة األنثى الق" م 2007مارس  9فبرایر ـ  26
، وحسنھ شعیب األرنؤوط، )6707: (حدیث رقم 2/182 مسند اإلمام أحمد بن حنبل )28(

شعیب : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، المحقق: المؤلف
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محسن التركي، د عبد هللا بن عبد ال: عادل مرشد، وآخرون، إشراف -األرنؤوط 

  .م 2001 -ھـ  1421األولى، : الطبعة مؤسسة الرسالة،: الناشر
عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد : ، المؤلف433/  1العدة شرح العمدة  )29(

ھـ 1424: تاریخ النشر بدون طبعة، دار الحدیث، القاھرة،: الناشر بھاء الدین المقدسي،
  .م 2003

  .497/  2للبسام  نیل المآرب: انظر )30(
 ،، والمدخل إلى علم النفس ركس نایت585أحمد عزت ص  .أصول علم النفس د )31(

  . 304ص
  ). 50( نقالً عن مجلة األسرة العدد  72كتاب المرأة الغربیة ناطقة ص  )32(
  .90الجویر ص / عمل المرأة في المنزل وخارجھ للدكتور  )33(
  ".337رة ومشكالتھا لمحمود حسن ص ساأل"المصدر السابق نقالً عن كتاب  )34(
  .، عبد الملك التاج، مطابع النور، صنعاء، الیمن64المرأة الغربیة أرقام ناطقة ص  )35(
  .م2005یولیو ) 1659(مجلة المجتمع العدد  )36(
  ).   184( نقالً عن مجلة طبیبك العدد  154نور الدین عتر ص / ماذا عن المرأة د  )37(
  .المصدر السابق )38(
  .304المدخل لعلم النفس، ركس نایت  )39(
، 93نواب نقالً عن أصول علم النفس ص / عمل المرأة وموقف اإلسالم منھ للدكتور  )40(

94.  
م بشأن قانون الخدمة المدنیة في الجمھوریة 1991لسنة ) 19(قانون رقم : انظر )41(

  .الیمنیة
      .161، 160نور الدین عتر ص / ماذا عن المرأة للدكتور  )42(
  .www.amanjordan.orgنقالً عن موقع  24المرأة الغربیة أرقام ناطقة ص  )43(
  .، الصادرة عن المندى اإلسالمي، لندن)149(مجلة البیان العدد  )44(
  .المصدر السابق )45(
  .110اطقة ص ، وكتاب المرأة الغربیة أرقام ن)154(عدد مجلة المستقبل ال )46(
  . ھـ1428/ جمادى اآلخرة ) 171(مجلة األسرة العدد  )47(
أحمد بن علي بن حجر أبو : المؤلف ،)408/ 10(فتح الباري شرح صحیح البخاري،  )48(

، رقم كتبھ وأبوابھ 1379بیروت،  -دار المعرفة : الفضل العسقالني الشافعي، الناشر
محب : اجھ وصححھ وأشرف على طبعھمحمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخر: وأحادیثھ

  .عبد العزیز بن عبد هللا بن باز: الدین الخطیب،علیھ تعلیقات العالمة
  ).468/ 1(شرح صحیح البخارى البن بطال  )49(
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  .893، باب صالة الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم )5/ 2(صحیح البخاري  )50(
 .893رى والمدن، حدیث رقم ، باب صالة الجمعة في الق)5/ 2(صحیح البخاري  )51(
  .73فؤاد عبد الكریم نقالً عن كتاب رسالة إلى حواء للعوید ص / عمل المرأة د  )52(
الصادرة )  2056( فؤاد عبد الكریم نقالً عن مجلة االقتصادیة العدد / عمل المرأة د  )53(

  .م1999/  5/  10ھـ ـ الموافق 1420/  1/  24بتاریخ 
  ). 139( ة أرقام ناطقة نقالً عن مجلة المستقبل العدد كتاب المرأة الغربی )54(
  . م2006/ ھـ ـ ینایر 1426/ ذو الحجة )  1683( مجلة المجتمع العدد  )55(
  .159نور الدین عتر ص / ماذا عن المرأة للدكتور  )56(
  .178نواب ص / عمل المرأة وموقف اإلسالم منھ للدكتور  )57(
ابن ماجة : ، وصححھ األلباني، المؤلف)2803: (قمحدیث ر) 93/ 2( سنن ابن ماجھ )58(

دار إحیاء : الناشر محمد فؤاد عبد الباقي،: أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق
  .فیصل عیسى البابي الحلبي -الكتب العربیة 

  ).16041: (حدیث رقم 3/489أخرجھ اإلمام أحمد  )59(
  .181عمل المرأة وموقف اإلسالم منھ ص  )60(
: أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي، المحقق: المؤلف) 7/125(السنن الكبرى للبیھقي  )61(

الثالثة، : الطبعة لبنات، ،دار الكتب العلمیة، بیروت: محمد عبد القادر عطا، الناشر
  .4/385السلسلة الصحیحة م، وصححھ األباني في  2003 - ھـ  1424

محمد : لنكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ، المحقق، باب استحباب ا)1018/ 2(صحیح مسلم  )62(
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي، الناشر

  .، وقال األلباني عنھ حسن صحیح)220/ 2(سنن أبي داود  )63(
  ). 73( مجلة جسور العدد  )64(
  893، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم )5/ 2(صحیح البخاري  )65(
 ). 4939: (حدیث رقم 2006/  5البخاري أخرجھ  )66(
 . 379/ 6زاد المسیر  )67(
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر : ، المؤلف)409/ 6(تفسیر القرآن العظیم  )68(

: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: سامي بن محمد سالمة، الناشر: القرشي، المحقق
 .م 1999 -ھـ 1420الثانیة 

شھاب : ، المؤلف)187/ 11(تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني في )69(
: علي عبد الباري عطیة، الناشر: الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي، المحقق

 .ھـ 1415األولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة 
 . 235كتاب الحجاب ص  )70(
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عبد الرحمن بن : المؤلف ،)664: ص(ن تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنا )71(

مؤسسة : عبد الرحمن بن معال اللویحق،الناشر: ناصر بن عبد هللا السعدي،المحقق
 .م 2000-ھـ 1420األولى : الرسالة، الطبعة

  ".الجزیرة نت"نقالً عن ) 20082(م العدد 2007/ 7/ 8 صحیفة السیاسیة الیمنیة  )72(
  .م2007/ ھـ ـ ینایر 1427/ ذو الحجة ) 141(مجلة المعرفة العدد : انظر) 73(
  ).50(مجلة األسرة العدد : انظر  )74(
  ).300(مجلة قضایا دولیة العدد  )75(
  .ھـ1427ربیع أول ) 156(مجلة األسرة العدد  )76(
  ).300(قضایا دولیة العدد  )77(
  .ھـ1427/ ربیع أول ) 156(مجلة األسرة العدد  )78(
محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، : مؤلف، ال)467/ 2(سنن الترمذي  )79(

بیروت، سنة  ،دار الغرب اإلسالمي: بشار عواد معروف، الناشر: الترمذي، المحقق
  .م 1998: النشر

أبو العال محمد عبد الرحمن : ، المؤلف)283/ 4(تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  )80(
  .بیروت ،كتب العلمیةدار ال: بن عبد الرحیم المباركفورى، الناشر

محمد بن إسماعیل بن صالح بن : ، المؤلف)474/ 10(التنویر شرح الجامع الصغیر  )81(
محمَّد إسحاق محمَّد .د: محمد الحسني، الصنعاني المعروف بابن األمیر، المحقق

  م 2011 - ھـ  1432األولى، : مكتبة دار السالم، الریاض، الطبعة: إبراھیم، الناشر
  .144باب منع نساء بني إسرائیل المسجد، رقم ) 329/ 1(لم صحیح مس )82(
  ).395/ 23(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  )83(
  )470/ 2(شرح صحیح البخارى البن بطال  )84(
الكویت،  –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة )264/ 3(الموسوعة الفقھیة الكویتیة  )85(

  .)ھـ 1427 - 1404من : (الطبعة
 1/447لصحیحة ، وحسنھ األلباني في السلسلة ا)211/ 20(المعجم الكبیر للطبراني  )86(

  ).   226: (حدیث رقم 
  ).     5272: (حدیث رقم  790/  2أبو داود  )87(
   http://www.diwanalarab.com/spip.php?article1134موقع   )88(
  .158ماذا عن المرأة لنور الدین عتر ص  )89(
  ).150(مجلة البیان العدد  )90(
  .المصدر السابق )91(
 ).1173: (حدیث رقم  476/  3ترمذي سنن ال )92(
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  ).311/ 11(مسند أحمد   )93(
 الحسین بن محمد بن سعید الالعّي،: ، المؤلف)335/ 8(البدر التمام شرح بلوغ المرام  )94(

: دار ھجر، الطبعة: علي بن عبد هللا الزبن، الناشر: المعروف بالَمغِربي، المحقق
  .األولى 

 ،، والمدخل إلى علم النفس ركس نایت585أحمد عزت ص  .أصول علم النفس د )95(
  . 304ص

  . 421/  6البیھقي في الشعب  )96(
  ). 19025: ( حدیث رقم  341/  4مسند اإلمام أحمد  )97(
  ).  853: ( ، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم 304/  1لبخاري أخرجھ ا )98(
  . 80ص )  150( مجلة البیان العدد  )99(
 ). 206( مجلة البیان العدد  )100(
 ).  149( مجلة البیان العدد ) 101(
 ). 139( مجلة المستقبل العدد  )102(
 ). 149(مجلة البیان العدد  )103(
 .  المصدر السابق )104(
 ). 1680(ة المجتمع العدد مجل )105(
 . المصدر السابق )106(
 .  م2005دیسمبر ) 1680(مجلة المجتمع العدد ) 107(
 . م2005سبتمبر ) 1680(مجلة المجتمع العدد  )108(
 . المصدر السابق )109(
 ). 853: (، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم 304/  1صحیح البخاري  )110(
مكتبة : نور الدین الخادمي، الناشر: ، المؤلف)25: ص(علم المقاصد الشرعیة )111(

  .م2001 - ھـ1421األولى : العبیكان، الطبعة
، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس )42/ 2(أنوار البروق في أنواء الفروق  )112(

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: عالم الكتب، الطبعة: المالكي الشھیر بالقرافي، الناشر
دار إحیاء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقیق)81/ 1( سنن ابن ماجھ )113(

  .فیصل عیسى البابي الحلبي -العربیة 
  .من وثیقة المرأة المسلمة) 5(مقتبسة من الفقرة رقم  )114(
  .م2007ینایر )  141(مجلة المعرفة العدد  )115(
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ن خزیمة أبو بكر محمد بن إسحاق ب: ، المؤلف)813/ 2(صحیح ابن خزیمة   )116(

الدكتور محمد مصطفى : النیسابوري، َحققھُ وَعّلق َعلَیھ َوَخّرَج أَحادیثھ َوقدَّم لھ
 .م 2003 -ھـ  1424الثالثة، : المكتب اإلسالمي، الطبعة: األعظمي، الناشر

 .5096، باب ما یتقى من شر المرأة، )8/ 7(صحیح البخاري ) 117(
ن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني محمد ب: ، المؤلف)343/ 4(فتح القدیر  )118( 

  .ھـ 1414 -األولى : دمشق، بیروت، الطبعة - دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر
  .2172، باب تحریم الخلة باألجنبیة والدخول علیھا، رقم )1711/ 4(صحیح مسلم  )119(
  ).5272: (حدیث رقم  790/  2سنن أبي داود  )120(
  ).4517: (، باب خروج النساء إلى البراز، حدیث رقم 1800/  4ي صحیح البخار )121(
  ).858: (، باب ھل على من یشھد الجمعة غسل، حدیث رقم1/305صحیح البخاري  )122(
  ).2165: ( حدیث رقم  465/  4ترمذي سنن ال )123(
  ).     5126: (حدیث رقم  153/  8سنن  النسائي  )124(
أحمد بن الحسین، أبو بكر البیھقي، : ، المؤلف)131/ 7(السنن الكبرى للبیھقي  )125(

: لبنات، الطبعة ،دار الكتب العلمیة، بیروت: محمد عبد القادر عطا، الناشر: المحقق
  .م 2003 -ھـ  1424الثالثة، 

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور : ، المؤلف)163/ 2(تأویالت أھل السنة   )126(
بیروت، لبنان،  ،دار الكتب العلمیة: الناشرمجدي باسلوم، .د: الماتریدي،المحقق

  .م 2005 -ھـ  1426األولى، : الطبعة
 ).853: (حدیث رقم ، باب صالة الجمعة في القرى والمدن،1/304البخاري صحیح  )127(
  .البن حجر 15/6فتح الباري  )128(
أبو عبد هللا محمد بن أحمد : ، المؤلف)14/177(الجامع ألحكام القرآن ) 129(

 ، دار الكتب المصریة: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: تحقیقالقرطبي،
  م 1964 -ھـ 1384الثانیة، : القاھرة، الطبعة
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  متطلبات العصروعمل المرأة بین وظیفتھا األسریة 

  

  1جامعة باتنة -  صالح حمديمحمد  الدكتور
  

  الملخص

إن النساء شقائق الرجال، خلقھن هللا ألداء وظائف متكاملة مع 
وظائف الرجال، جعل القوامة للرجال، وھیأّ لكل من الجنسین من المؤھالت 

بصفة عامة فالوظیفة و. عواطف ما یتناسب ودور كل منھماالوالغرائز و
األساسیة للمرأة داخل البیت، بینما الوظیفة األساسیة للرجل خارج البیت 

  .العمل االجتماعي العامویشتركان في المسؤولیة عبر دائرة األسرة و

تطلع المرأة وضغط العامل االقتصادي وغیر أن تطورات العصر 
یة الرجل، جعلھا تخرج للعمل، وتنافس الرجل في انعتاقھا عن وصا ونح

  .على حساب وظیفتھا األساسیة ولوالمھن المختلفة، وتبوئ الوظائف 

  :إن ھذه الورقة تحاول دراسة ھذه القضیة بإثارة اإلشكاالت التالیة

 وما ھ ھل أصبح عمل المرأة في الوقت الراھن ضرورة ال مناص منھا؟
 السلبیة لعمل المرأة؟وما ھي اآلثار اإلیجابیة  موقف اإلسالم من عمل المرأة؟

  كیفیة االستفادة من تجربة الغرب السباقة إلى خروج المرأة للعمل؟

  نتائج البحثوخاتمة 

  .تلكم ھي المحاور التي تدور علیھا ھذه الورقة البحثیة

  :مقدمة

إن الخلیة األساسیة لإلنسانیة ھي األسرة التي تتشكل من الزوج 
یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا األحفاد، إذ یقول تعالى وتتفرع إلى األوالد الزوجة ثم و

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا  َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
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َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرحَ  َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًاَونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ  اَم ۚ إِنَّ هللاَّ
وقد كلّف هللا تعالى ھذا اإلنسان بمھمة االستخالف في األرض ] 1:النساء[
سّوى وتكوینھ، واألنثى بوظیفة تتناسب مع فطرتھ وأناط لكل من الذكر و

الواجبات لینھضھا بالمسؤولیة الملقاة علیھما في دائرة وبینھما في الحقوق 
  .  جعل للرجال علیھن درجةو.المجتمعو األسرة

الفطریة للوظیفة المتكاملة لكل من الرجل وإن القسمة الطبیعیة 
أي خلل في ترتیبھا یحدث آثارا سلبیة على ومنطقیة، والمرأة،قسمة عادلة و

تقوم بتربیة النشء  والمجتمع برمتھ، فالمرأة ترعى شؤون البیت واألسرة 
في فضاء عشھا األسري، والرجل یسعى الحنان والعطف وونشر الدفء 

توفیر متطلبات الحیاة خارج البیت، فیتعاونان معا ولتدبیر شؤون المعاش 
  . إقامة مجتمع متكاملولرعایة أسرة مطمئنة سعیدة 

تغییر نظرة اإلنسان لفلسفة الحیاة وإن تطورات الحیاة المادیة 
لتلبیة احتیاجاتھا  وأ أھدافھا جعلت المرأة تخرج للعمل إما إلثبات شخصیتھاو

قوامتھ وللخروج من سلطة الرجل  وإعالة أسرتھا أوللمال لتلبیة رغباتھا 
  .علیھا

إذا كانت المجتمعات اإلسالمیة لم تعرف خروج المرأة للعمل و
الوظیفي إال في العھود األخیرة، فإن المجتمعات الغربیة كانت السباقة لتشجیع 

 والنزوع نحوبني مبدأ الحریة الشخصیة العمل، خاصة مع توالمرأة للخروج 
  .الفردیةوالمادیة 

ھل األصل أن : وھذه الورقة تحاول اإلجابة عن التساؤالت التالیة
تؤدي المرأة لدورھا في الحیاة من داخل البیت؟ أم أن متطلبات العصر 

مقتضیاتھ تستلزم منھا الخروج للعمل للتعاون على القیام باألعباء الخاصة و
  لمجتمع؟وتنمیة ا

ھل أصبح : وتتفرع عن ھذه اإلشكالیة الرئیسة التساؤالت الفرعیة
موقف اإلسالم  وما ھ عمل المرأة في الوقت الراھن ضرورة ال مناص منھا؟



  متطلبات العصروعمل المرأة بین وظیفتھا األسریة                                                                
  

 

 363                                                                              سعالدولي التا الملتقى

كیفیة االستفادة  السلبیة لعمل المرأة؟وما ھي اآلثار اإلیجابیة  من عمل المرأة؟
  من تجربة الغرب السباقة إلى خروج المرأة للعمل؟

  :لإلجابة عن ھذه اإلشكاالت  فقد توزعت على المباحث التالیةو

   .طبیعتھوعمل المرأة مفھومھ : المبحث األول 

   .موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة: المبحث الثاني

    .آثاره على المجتمعوأسباب خروج المرأة للعمل  :المبحث الثالث

  .أةالتجربة الغربیة في عمل المر: المبحث الرابع

  .نتائجومقترحات : المبحث الخامس
  

  عمل المرأة مفھومھ وطبیعتھ : المبحث األول

إن اإلشكالیة المطروحة في البحث تتناول  :تحدید مفھوم عمل المرأة
 وعمل المرأة الوظیفي خارج البیت، أما العمل االسترزاقي داخل البیت، أ

تساھم المرأة في  العمل  داخل نطاق األسرة مثل المجتمعات القرویة، حیث
  .خارج عن نطاق البحث والقیام بشؤون مزرعة األسرة،  فھ

العمل الوظیفي خارج البیت في ھیئة خاصة  وھ: فمفھوم عمل المرأة
  .أم عامة، ترتبط بھ المرأة بعقد عمل مقابل أجر محدد

یعدُّ ھذا النوع من العمل الوظیفي للمرأة من إفرازات التطوریات التي 
حاجتھا لتنمیة وریة في القرون األخیرة إبان نھضة أوروبا شھدتھا البش

مجتمعاتھا، أما الحضارة اإلسالمیة فقد ساھمت فیھ الٍمرأة بسط وافر في 
  . الحیاة العامة غیر أن طبیعة مساھمتھا تختلف عن العمل الوظیفي المھني

ال یجادل أحد أن اإلسالم أعاد للمرأة مكانتھا : 1العمل األصلي للمرأة
الفطریة وحفظ لھا كرامتھا وسّواھا في الحقوق وأنزلھا منزلتھا الطبیعیة و
أخرجھا من ربقة الجاھلیة وتصوراتھا الخاطئة والمسؤولیة مع الرجل، و

لألنثى بصفة عامة، وقد صّور القرآن ھذه النظرة الحقیرة للمرأة صورة بلیغة 
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یولم وال أن یفرح حین بیّن موقف الرجل في الجاھلة عندما یرزق  بأنثى، فبد
یسوّد وسعادتھ، لكن یكفھر وجھھ ویستمتع  بما رزق ویبدي بھجتھ والوالئم 

 ا َوھَُو َكِظیٌم َر أََحُدھُم بِاْألُنثَٰى ظَلَّ َوْجھُھُ ُمْسَوّدً یَتََواَرٰى ِمَن اْلقَْوِم ) 58(َوإَِذا بُشِّ
َر بِِھ ۚ أَیُْمِسُكھُ َعلَٰى ھُوٍن أَمْ  یَُدسُّھُ فِي التَُّراِب ۗ أََال َساَء َما  ِمن ُسوِء َما بُشِّ

إن عمل المرأة في اإلسالم ینقسم إلى ، ]59/ 58: النحل[ )59(یَْحُكُموَن 
  .2دائرتین اثنتین

عملھا في بیتھا،  وإن العمل األصلي للمرأة ھ: دائرة األسرة - أوال
ائلیة، العواالجتماعیة وعملھا المقدس الذي یتفق مع الوظیفة الفطریة  وھو
  :یظھر ھذا العمل في  وظائف أربعةوفیھا أجر كبیر، وعبادة عظیمة،  وھو

المودة وتحقیق الطمأنینة الزوجیة والتّبعل للزوج : الوظیفة الزوجیة -أ
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم : یقول تعالى األسرةوالسكن للزوجین في البیت و

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسكُ  لَِك مِّ َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ نُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ
ُرونَ    .]21:الروم[ َآلیَاٍت لِّقَْوٍم َیتَفَكَّ

الحضانة، وما یتبعھ من الرضاعة واإلنجاب والحمل : وظیفة األمومة -ب
ھذه ھي وال یمكن للرجل أن یشاركھا في ذلك وھي أعمال خاصة بالمرأة و

  .ة األمومة الخالدةوظیف

خاصة في السنوات األولى وتربیة األوالد : وظیفة الحضانة والتربیة -ج
قد أودع هللا تعالى في األم شفقة والمكانة األولى، وللولد، فلھا الحظ األوفر 

كانت امرأة  وجلدا، وال یمكن تعویضھ ولوصبرا وعطفا ورحمة وحنانا و
  .الحاضنةوأخرى كالخادمة 

رعایة شؤون وعرضھ، وحفظ بیت الزوج ومالھ : حفظ والرعایةوظیفة ال -د
  .األسرة، فالمرأة في بیتھا بمثابة الملكة في عرش ملكھا

المشاركة بین الرجل ومن دوائر االشتراك : دائرة المجتمع -ثانیا
المجتمع، أي االشتراك في العمل االجتماعي العام، والمرأة في دائرة األمة و

النھي عن وة اإلسالمیة تحت فریضة األمر بالمعروف وھي مندرجة في الرؤی
اآلداب واالقتصاد واالجتماع وأحكام السیاسة والمنكر، التي تشمل تكالیف 
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األعراف، فقد شّرع القرآن الكریم والعادات واألخالق ومنظومة القیم والعامة 
النساء في كل ھذه المیادین والمشاركة بین الرجال ولمبدأ االشتراك 

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض ۚ یَأُْمُروَن  :اعیة عندما قالاالجتم
 َ َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َویُِقیُموَن الصَّ

ۗ ُ ئَِك َسیَْرَحُمھُُم هللاَّ َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َوَرُسولَھُ ۚ أُولَٰ      .]71 :التوبة[ إِنَّ هللاَّ

  موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة: المبحث الثاني

إن موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة قد حددتھ نصوص 
من حیاة الصحابة الكرام،  فقصة والسیرة النبویة العطرة وشرعیة من الكتاب 

الم، تضع الخطوط العریضة  لطبیعة سیدنا موسى مع ابنتي شعیب علیھ الس
من  26إلى  23من  اآلیاتأخالقیاتھ، فقد حددت وضوابطھ وعمل المرأة 

منھج عادل قویم، وموضوع عمل المرأة وفق سیاسة رشیدة  ،سورة القصص
الذي یخرج  وتوحي ھذه اآلیات أن األصل في الشرع الحنیف أن الرجل ھو

  .3یتھیتحمل مسؤولیة اإلنفاق على بوللعمل، 

كلكم مسؤول عن رعیتھ، وكلكم راع ": ومن الھدي النبوي قولھ 
المرأة راعیة على بیت و..... مسؤول عنھم، وفالرجل راع على أھل بیتھ وھ

كلكم مسؤول عن وأال كلكم راع .... ولده وھي مسؤولة عنھم وبعلھا 
 یخص المرأةوالمرأة و، فھذا الحدیث یقسم المسؤولیة بین الرجل 4"رعیتھ

أحداث في مشاركة المرأة في العبء العام وبالواجب األسري، كما دلت وقائع 
على طول تاریخ الحضارة والعھد الخالفة الراشدة وللمجتمع في عھد الرسالة 
الجھاد في سبیل هللا، فأمھات المؤمنین من والدعوة واإلسالمیة في مجال العلم 

ثیر من الصحابیات من كوحفصة رضي هللا عنھن، وأم سلمة وأمثال عائشة 
نسیبة، لھن مواقف جلیلة في الشأن وھند بنت عتبة وأمثال أسماء بنت أبي بكر 

 5قد أحصى أحد الباحثینوالعام للمسلمین، إلى جانب قیامھن بأعباء أسرھن، 
مسلم  في مشاركة المرأة وحوالي ثالثمائة حدیث نبوي صحیح من البخاري 

     .6عامللرجال في مختلف میادین العمل ال
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إن التشریع اإلسالمي ال یمنع من : 7شروط وضوابط عمل المرأة
الضوابط ما یناسب مع طبیعة ولكنھ یضع من الشروط والعمل خارج بیتھا، 

ما یتالءم مع مصالح المجتمع المسلم، وھذه الشروط مستقاة من روح والمرأة 
  :أحكامھا الشرعیةومقاصدھا والشریعة 

خرج المرأة إال بموافقھ ولیھا المسؤول عنھا، فاألصل فال ت: موافقة الولي - 1
َوقَْرَن فِي : قال تعالى بقاء المرأة في بیتھا وال تخرج إال لحاجة، وھ

   .]33: األحزاب[ بُیُوتُِكنَّ 

أمر هللا تعالى المرأة المسلمة إذا بلغت سن البلوغ : اللباس الشرعي - 2
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُل  :ن الفتنةیقیھا موبالحجاب الشرعي الذي یستر زینتھا 

لَِك أَْدنَٰى أَن  َْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمن َجَالِبیبِِھنَّ ۚ َذٰ ألِّ
ِحیًما ُ َغفُوًرا رَّ وحددت  ،]59: األحزاب[ یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن ۗ َوَكاَن هللاَّ

استیعاب جمیع البدن إال ما استثني، : الحجاب الشرعي الشریعة ضوابط
   .سابغا فضفاضاویكون صفیقا ال شفافا، وأن ال یكون في نفسھ زینة، و

المقصود بأمن الفتنة أن تكون المرأة آمنة على دینھا و :أمن الفتنة - 3
لتحقیق ذلك أمر الشرع وعفتھا عند خروجھا من بیتھا، وعرضھا و

عدم الخضوع بالقول،  وكل ھذه وعدم الخلوة والط اإلسالمي بعدم االخت
  .األسباب التي تؤدي إلى إشعال نار الفتنة التي حّرمھا اإلسالم

، فال یكون عملھا على أال یتنافى عمل مع مھمتھا األساسیة كزوجة وأم - 4
  .حساب حقوق أسرتھا

تي ، فال تشتغل باألعمال الشاقة الأال یتناقض العمل مع طبیعتھا كأنثى - 5
إنما تعمل فیما یتناسب والمھیأة للرجال، . صالبةوخشونة وتحتاج إلى قوة 

  .  العاطفيوتكوینھا الفیزیولوجي و

حیث أجمع العلماء  ،أال تعمل باألعمال التي ال تجوز لھا كالوالیة العامة - 6
  .على أن منصب الوالیة العامة من خصائص الرجال
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فال تعمل في األعمال المفسدة  ،ألمةأن یكون العمل مثمرا صالحا مفیدا ل - 7
غیرھا من األعمال المؤدیة إلى الفساد وكالرقص وعرض األزیاء، 

  . االنحاللو

حین نتأمل في قصة موسى علیھ السالم مع  :نموذج طیب للمرأة العاملة
لعدم وجود  فتاتي شعیب، نجد أنھما اضطرتا للخروج إلى العمل اضطرارا،

َعاُء ۖ َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیرٌ قَالَتَ  :من یقوم مقامھما  ا َال نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
ھما مضطران للخروج للعمل، على وحرص الفتاتین، ، ]23 :القصص[

 ویبدوااللتزام بمكارم األخالق إلى جانب البعد عن كل ما یؤدي إلى الفتنة، 
ونِِھُم اْمَرأَتَْیِن َوَوَجَد ِمن دُ  :مزاحمتھما للرجالوذلك من عدم اختالطھما 

تمنعانھا من االختالط بغنم وأي تدفعان أغنامھما  ،]23: القصص[ تَُذوَدانِ 
تعجب موسى علیھ السالم من قیامھما بھذا العمل  قَاَل َما َخْطبُُكَما القوم،

َعاُء ۖ َوأَبُونَ الشاق وھما امرأتان ضعیفتان  ا َشْیٌخ قَالَتَا َال نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
         .َكبِیرٌ 

  أسباب خروج المرأة للعمل وآثاره على المجتمع  :المبحث الثالث

إن أسباب  تفكیر المرأة للخروج : أسباب خروج المرأة للعمل - أوال
  :أھمھاوللعمل عدیدة 

فقد أصبح التعلیم إلزامیا في معظم دول : فتح أبواب التعلیم أمام المرأة -
خاصة الشھادات الجامعیة، یغریھا وعلى الشھادة  العالم، فحصول المرأة

إشباع رغباتھا من مردود الراتب وتحقیق ذاتھا وللولوج إلى عالم الشغل 
  .  الشھري

إعالة األسرة في حاجة وإن تكالیف الحیاة أصبحت صعبة : غالء المعیشة -
إلى موارد إضافیة قد ال یستطیع الرجل بمفرده التكفل بھا، مما أصبح 

  .عاملة تقاسمھ تكالیف الحیاة ویرغب في االقتران بامرأة موظفة أ الرجل

إن العمل قد ال یكون الھدف منھ : اإلحساس بالكآبة والملل داخل البیت -
إنما الھدف منھ الخروج من رتابة البیت وابتغاء الرزق، والتكسب 
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األرامل وكبیرات والمطلقات وخاصة لدى العوانس وواجباتھ الروتنیة، و
  .نالس

: إثبات شخصیة المرأة وتحقیق ذاتھا ومحاولة الخروج من سلطة الرجل -
المرأة للخروج للعمل ال لتلبي احتیاجاتھا  ومن الحاالت الكثیرة التي تدع

توسیع وحریتھا والمادیة، فلھا من الموارد ما یكفیھا، لكن ترید تحقیق ذاتھا 
  عالقاتھا االجتماعیة 

لقد نتج عن خروج المرأة للعمل آثار  :ملآثار خروج المرآة للع -ثانیا
سلبیة،  ومنھا ما ھونفسیة، منھا ما لھ  من آثار  إیجابیة واقتصادیة واجتماعیة 

لكن إذا نظرنا بصفة عامة نجد أن أضرار خروج عمل المرأة ھي أكثر من 
أن ذلك كان على حساب المھمة الرئیسیة للمرأة  ومنافعھ لسبب واضح بسیط ھ

      .زوجةومتھا األسریة كأم أداء مھ وھو

  :النتائج اإلیجابیة -أ

تكون إنتاجیتھا وتتفوق بھا على الرجل وإمكانیة المرأة تقلید وظائف تتقنھا  -
  . مردودیتھا أعلى، مثل التمریضو

معیلھا، مما یحفظھا من التشرد وضمان مورد مالي لألسر التي فقدت ولیھا  -
  .الضیاعو

على بعض المنتجات التي تستھلكھا المرأة أكثر مثل انتعاش الطلب وازدھار  -
  .المجوھراتومواد الزینة 

  .االجتماعیةوالمساھمة في التنمیة االقتصادیة  -

  .الدولةوزیادة الدخل العام للمجتمع  -

  .مشاركة الزوج  في األعباء المالیة -

  .تأمین ید عاملة للدولة بدل استیراد العمالة األجنبیة -
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  :لسلبیةالنتائج ا -ب

  :الجانب الدیني والخلقي

إن خروج المرأة للعمل قد ال یتقید بالضوابط الشرعیة في الحجاب فینتج  -
الخلوة، مما ینجر عنھ ارتكاب النواھي، وقد یصل إلى وعنھ االختالط 

  .  الموبقاتواقتراف الفواحش 

لغیابھا األخالقي في القیام بتربیة األبناء وتخلي المرأة عن واجبھا الدیني  -
  .ألوقات طویلة عن البیت

تبدأ بمعاملة المرأة لزوجھا معاملة الند للند، والتحلل من قوامة الرجل،  -
تحسب أن العمل یمنحھا تحقیق الذات مع وتجعل نفسھا مساویة للرجل، و

 .إیجاباوتوسع العالقات االجتماعیة سلبا 

  :الجانب االجتماعي

إحالتھ إلى البطالة، فتنعكس والخاصة ومزاحمة الرجل في الوظائف العامة،  -
  .على ذلك أثار اجتماعیة عدیدة

تشرد األوالد، فغیاب األم عن البیت یتیح وزیادة ظاھرة اإلھمال األسري  -
  . عدم مراقبة السلوك، خاصة في مرحلة المراھقةولألوالد حریة التحرك 

العمل االختالف بین الزوجین في  أسبابمن أھم  :الخالفات الزوجیة -
قد نتج عن ھذا اإلشكال عدة والراتب الذي تأخذه الزوجة بشكل خاص، و

  :8الجواب، ومن ذلكوالحل وتطلب البحث وتساؤالت ملحة تفرض نفسھا، 

ما مبرر احتباس الزوجة في وما مدى انفصال الذمة المالیة بین الزوجین، 
شارك في ھل المرأة ملزمة بأن تووجوب نفقتھا على الزوج، وبیت الزوجیة 

  .غیرھا من التساؤالتومیزانیة األسرة؟ 

إیجاد صیغة ووھذه التساؤالت إذا لم یستطع الزوجان اإلجابة عنھا 
  .  توافق بینھما یعیشان في دوامة الخالفات التي قد تؤدي إلى الفصال
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الخلع بسبب الخالف بین الزوجین حول عمل وازدیاد ظاھرة الطالق  -

  .توابعھاوالزوجة 

  : االقتصادي الجانب

قلة إنتاجیة الكثیر من الوظائف التي تقوم بھا المرأة، لكون المرأة یستفید من  -
  . االمتیازات األخرىوعطل األمومة 

رجال وازدیاد ظاھرة البطالة عند الرجال، فكثیرا ما یفضل المستثمرون  -
األعمال النساء على الرجال في التوظیف ألسباب تعود إلى طبیعة المرأة 

  . ال تطالب بحقوقھا كما یطالب الرجلونى أجرة، دلتي قد ترضى بأا

  :  الجانب النفسي والعالقة بین الزوجین

نتیجة تحملھا مسؤولیة ویسري في نفس المرأة العاملة : االستقاللوالتحرر  -
تشعر المرأة باالستقالل عن الزوج في والعمل، التحرر من تبعة الرجل، 

المراد من استقالل المرأة واالقتصادیة خاصة، في الناحیة وأموره عامة 
اقتصادیا التأسي بالمرأة الغربیة التي تشارك زوجھا دفع النفقات، حتى 

وھذا یؤدي إلى نتائج سلبیة عدیدة، أھمھا ارتفاع .السكنوالشراب والطعام 
 النشوزونسبة الطالق 

یة الذي المرأة في الحیاة الزوجوالتصدع في مفھوم التعاون بین الرجل  -
تعطیل مبدأ التعاون بین واألعمال بین الزوجین، ویوجب توزیع األدوار 

الزوجین في تحمل مسؤولیات األسرة التي توجب وقوف كل واحد منھما 
 . إلى جانب اآلخر

طاقتھا في وجھدھا وإن التزام المرأة بالعمل خارج البیت فتقضي وقتھا  -
تتمكن  من القیام بمسؤولیة  لنوالعمل، فتصل إلى البیت منھكة مرھقة، 

تھمل تلكم األعباء فتقع النكبات  واألوالد كما ینبغي لھا أوالزوج والبیت 
  .یتحمل األوالد النتائج الوخیمةو
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  تجربة الغرب في خروج المرأة للعمل: المبحث الرابع

الفالسفة الغربیین في موضوع وقبل أن نعرض لبعض آراء المفكرین 
نظرة ونا أن نقف على الفارق األساس بین نظرة اإلسالم علی عمل المرأة،

أما، ھل تجب النفقة وزوجة والغرب، على من تجب النفقة على المرأة بنتا 
  على ولیھا أم علیھا نفسھا؟

ونرى أن الفارق الجوھري بین النظرتین یكمن في تحدید مسؤولیة 
تمع منھا خروج یترتب علیھ  آثاره الواضحة على المجواإلنفاق على المرأة 

  المرأة للعمل

المرأة بوجھ عام ال یصح أن تكلف وأن البنت : فلسفة اإلسالم - 1
أخیھا مثال أن یقوم باإلنفاق  وزوجھا أ وبل على أبیھا أ لتنفق على نفسھا،

آثار ذلك جلیة واضحة في انتظام واألمومة، وعلیھا، لتتفرغ لحیاة الزوجیة 
صیانة المرأة من عبث الرجال واألوالد، اإلشراف على تربیة وشؤون البیت، 

  .كیدھموإغرائھم و

 ووال ینازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من یعولھا من زوج وابن أ
   .9لم یقم بیت المال بواجبھ نحوھا أنھ یجوز لھا أن تعمل لتكسب قوتھاوأقرباء، 

رضي  وحتى أن األب الذي یكلف باإلنفاق على ابنتھ حتى تتزوج، ل
أصبحت وعمل بنتھ عمال تكتسب منھ كالخیاطة مثال سقطت نفقتھا عنھ، بأن ت

  .ھي مسؤولة عن نفسھا

استغنت  ول" :قال الخیر الرملي :قال ابن عابدین في حاشیتھ على الدر المختار
ظاھر،  وغزل یجب أن تكون نفقتھا في كسوتھا كما ھوخیاطة  واألنثى بنح

ذلك إال إذا كان ال یكفیھا فتجب  على األب مع) أي النفقة(تجب : ال نقولو
 ."على األب كفایتھا بدفع القدر المعجوز عنھ

أن البنت متى بلغت سنّا معینة، ال یجب على : فلسفة الغرب - 2
أولیاؤھا اإلنفاق علیھا، بل یجب علیھا أن تفتش عن عمل لھا تعیش منھ، فإذا 

  .داألوالوتزوجت كان علیھا أن تسھم مع زوجھا في نفقات البیت 
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إن فلسفة الغرب تدفع المرأة دفعا للخروج من أجل الكسب مھما كانت 
على بیت  وأوجب نفقتھا على ولیھا أوظروفھا، بینما اإلسالم حمى المرأة 

بضوابطھ الشرعیة سقطت النفقة والمسلمین، إال إذا اختارت العمل بنفسھا 
  .قامت بإعالة نفسھاوعلى ولیھا 

المادیة أنھا خالیة من كل تقدیر لرسالة  إن من أھم آثار ھذه الفلسفة
شرھھم وأنھا تلقي بھا في أتون شھوات الرجال والمرأة الخطیرة في الحیاة، 

 .الجنسي لقاء لقمة العیش

رغبة منھم في مسایرة الحضارة الغربیة في كل  –إن الكثیرین عندنا 
ھم وینادون بوجوب فتح باب العمل للمرأة كالرجل سواء بسواء،  - شيء

  . یغالطون أنفسھم عندما یزعمون أن مساواة المرأة بالرجل ال تتم إال بھذا

إن المرأة الغربیة كانت السباقة للخروج للعمل إلى جانب الرجل، 
تتقلد وتتولى مسؤولیات عدیدة وتفرض شخصیتھا وفاستطاعت أن تحقق ذاتھا 

أنھا  الوظیفي وتحقق مكاسب مادیة، إالومناصب ھامة على السلم اإلداري 
  .األنوثة وھوفقدت أغلى ما خصھا هللا تعالى 

حالة المرأة وال نظن أن الغربیین راضون بما انتھت إلیھ حالة األسرة 
بعد نزولھا إلى میدان العمل، فقد بدأ المفكرون منذ أواخر القرن التاسع عشر 

یعلنون عن قرب انھیار وینذرون باألخطاء الناشئة عنھا، ویشتكون من ذلك، 
  . رتھمحضا

  :وھذه نماذج لكلمات واعترافات لمفكرین وفالسفة غربیین 

إن العمل " :المبرزین عن عمل المرأة اإلنجلیزأحد الكتاب " برنارد شو"یقول 
حمل األجنة  والعمل الذي ال یمكن االستغناء عنھ ھ ...الذي تنھض بھ النساء

ة، األمر الذي لكن ال یؤجرون على ذلك بأموال نقدی.... والدتھا وتربیتھاو
  .10"اإلطالقجعل الكثیر من الحمقى ینسون أنھ عمل على 
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إن النظرة المادیة الغربیة ال تعتبر العمل إال ما كان لھ مردود مادي، 
إلى ھذا العمل  االعتباریتجاھلون عمل المرأة داخل بیتھا، مما یستلزم إعادة و

  .   إضفاء القیمة الحقیقیة لھوالمقدس 

ینبغي أن تؤمن حیاة المرأة في " ":أوغست كومیت"یقول الفیلسوف 
أن ال تكلف بأعمال الرجال؛ ألن ذلك یصرفھا عن وظیفتھا ویفسد وبیتھا، 

  .11"على الرجال أن ینفقوا على النساءومواھبھا الفطریة 

یرى ھذا الفیلسوف أن تعود األمور إلى حالتھا الطبیعیة فتتفرغ المرأة 
لعمل لیضمن المعیشة ألفراد األسرة حتى ال یتفرغ الرجل لولرعایة األسرة 

بذلك یتطابق مع وجھة نظر  ووھ. تضطر المرأة للخروج لطلب الرزق
      .الشریعة اإلسالمیة

إن تدھور األخالق في " ":إیدیالین"تقول الباحثة األمیركیة الشھیرة 
رأة اشتغالھا بالحیاة العامة وإن عودة الموأمریكا راجع إلى ترك المرأة بیتھا 

   .12"إلى بیتھا ھي الطریقة الوحیدة إلنقاذ الجیل الجدید من التدھور الخلقي

ھذه المرأة أدركت بفطرتھا أن سبب التدھور الخلقي لدى األجیال 
    .انشغالھا عن تربیة األوالدوالصاعدة یعود إلى خروج المرأة من البیت 

 إن النساء صرن اآلن" ":جول سموكن" یقول الباحث االقتصادي
بھذا فقد ووقد استخدمتھن الحكومة في معاملھا،  الخ،....نساجات وطباعات

  .لكنھن في مقابل ذلك قّوضن دعائم أسرھن تقویضاواكتسبن بضعة دریھمات 

ذلك قل كسبھ  بإزاءنعم إن الرجل صار یستفید من كسب المرأة، لكن 
سلخت  باإلضافة إلى أن ھذه الوظائف قد.... لمزاحمة المرأة لھ في العمل

  .المرأة عن أسرتھا

ألن تشتغلن بناتنا في " ":أنا ریوارد"الكاتبة االنجلیزیة الشھیرة 
البیوت خادمات خیر وأخف بالء من انشغالھن في العمل، حیث تصبح البنت 
ملوثة بأدران تذھب برونق حیاتھا إلى األبد، أال لیت بالدنا كبالد المسلمین 

أن نجعل بناتنا مثال  اإلنجلیزعلى بالد إنھ عار  ....العفافوفیھا الحشمة 
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للرذائل بكثرة مخالطتھن للرجال، لماذا ال تترك أعمال الرجال للرجال، 
كرامتھا ترجع إلى ومھمتھا تعود إلى شرفھا ووتعود البنت إلى طبیعتھا 

  .13"بیتھا

الطھر میزة وإن ھذا الكالم قیل منذ عقود حین كان العفاف 
اآلن فقد تقاربت األوضاع االجتماعیة بیننا وبین  المجتمعات اإلسالمیة، أما

أصبحنا نعاني مّما تعانیھ المجتمعات الغربیة، على الرغم أن تعالیم والغرب، 
  .  مكانتھا االجتماعیةونظرتھ للمرأة تحقق لھا كرامتھا واإلسالم 

ھذه النماذج تختصر وضعیة المرأة في الغرب ودعوات المفكرین 
على المجتمعات ووظیفتھا األساسیة، وأنوثتھا وبیعتھا للمرأة للعودة إلى ط

اإلسالمیة أن تعتبر بالوضعیة التي آلت إلیھ المجتمعات الغربیة بعد سماحھا 
  . منحھا الحریة المطلقةوللمرأة بالخروج للعمل بدون ضوابط 

  الحلول والمقترحات: المبحث الخامس

لبات العیش من متطوإن عمل المرأة قد أصبح من مقتضیات العصر 
في الزمن الصعب، فقد سیطرت المرأة على قطاعات وظیفیة  كثیرة خاصة 

ھي و الخدمیة،وفي بعض من المجاالت التجاریة والتربوي والقطاع الصحي 
تتطلع إلى المزید، فالدعوة إلى عودتھا كلیة إلى البیت دعوة غیر واقعیة، فقد 

ال یمكن إطالق الحبل  أصبح توظیف المرأة سمة من سمات العصر، كما أنھ
یسوقنا تقلید الغرب إلى ترك الحریة المطلقة لعمل المرأة وعلى الغارب، 

االنحالل وفنجني الحصاد الُمّر الذي وصل إلیھ الغرب من التفكك األسري 
إنما األمر یقتضي منا مقاربة وتردي الظروف االجتماعیة، والخلقي 

تجنب مساؤه، على ول المرأة مستقبلیة   للجمع بین محاسن عم إستراتجیةو
مقاصدھا العامة  مع التأكید على حقائق وضوء مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

  :أساسیة ال یمكن التنازل عنھا

 والخروج للعمل ھواألسریة وتفرغ المرأة للمھمة التربویة  وأن األصل ھ -
  .االستثناء
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المھمة  إن خروج المرأة للعمل في حالة اضطرارھا ال یكون على حساب -
  .یكون بضوابطھ الشرعیةو األساسیة

واجب على عاتق الرجل خاصة في حاالت  واألصل أن نفقة الزوجة ھ -
  مكوثھا بالبیت

  . أنھا بصفة مبدئیة ھي للرجلوتحدید مفھوم القوامة  -

  : على ضوء ھاتھ الحقائق نضع  ھذه المقاربات لوضعیة المرأة العاملةو

داخل البیت لسد احتیاجات المرأة المادیة، إما السعي إلیجاد وظائف ومھن  -
إما لتوفیر مورد رزق للمرأة التي لیس ولمساعدة الزوج في أعباء الحیاة 

العودة إلى وفإتاحة الفرصة للمرأة للعمل داخل البیت .  كفیلولھا معیل 
یحمي األسرة من الضیاع وحضنھا األسري، یجمع بین الحسنیین، 

  .اإلھمالو

في المتناول، وذلك وتوظیف من داخل البیت أصبحت متاحة إن فرص ال - 
من الصناعات التجمیعیة، إضافة إلى وبالتنسیق مع أصحاب الخدمات 

المھن الجدیدة في التجارة االلكترونیة االفتراضیة، فنضمن بذلك قرب 
  .شؤون بیتھاوالمرأة من أبنائنا 

غة لشؤون أسرتھا على الدولة تشجیع الٍمرأة الماكثة في البیت المتفر -
التخفیف من اآلفات وھذا یساعد على تربیة األنباء والمنح، وبالعالوات 

  .الفتیاتووانحرافات الفتیان 

أنھ  یقتصر على اإلنتاج المادي القابل وتصحیح المفھوم الخاطئ للعمل  -
للتبادل، مما یعني عدم اعتبار ما تقوم بھ المرأة بشؤون بیتھا ال یعد عمال 

  .منتجا

قیمة مضافة اقتصادیة، ال یقل  وذوعمل المرأة داخل بیتھا عمل شریف ف
  .      منفعة عن العمل الوظیفيوأھمیة 
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المھن الموسمیة فتتیح للمرأة موردا مادیا من وتفعیل الوظائف وتشجیع  -
السیاحي بالنسبة للمرأة الماكثة وعملھا الموسمي في الحقل الفالحي 

یضمن لھا ورد رزق توفر منھ احتیاجاتھا بالبیت، فھي تتیح للمرأة مو
  .المكوث  في البیت لمدة أطول للتفرغ لمھمتھا األساسیة

الوظائف للمرأة التي ال تتطلب منھا الغیاب الطویل عن وانتقاء األعمال  -
الجھد، بحیث ال یبقى لھا من الوقت وااللتزام باستنزاف الوقت والبیت 

  .لرعایة شؤون البیت

المھن الحرة، في مختلف المجاالت ولزوجین في الوظائف إنشاء شركة ا -
كذا ومدرسة، ومراكز تكوین،  والتربویة بإنشاء عیادة مشتركة أوالصحیة 

الخدمي ، حیث یتقاسم الزوجان األدوار بینھما في تحمل والمجال التجاري 
أعباء القیام بالمسؤولیة المھنیة، فالعمل المشترك ومسؤولیة رعایة األسرة 

یضمن التعاون ویزیل أسباب الخالف والطمأنینة واالستقرار  ور جیوف
  . على تربیة األوالد

من  واألزواج، فیتفرغ كل عضواألبناء وإنشاء شركات عائلیة بین اآلباء  -
                                  .ھذه الشركة لھا یناسبھ

طبیعة المرأة مثل الحد من التوظیف المرأة في الوظائف التي ال تتناسب مع  -
خلقیة، والمھن التي  تكتنفھا مخاطر أمنیة و العسكریة،والوظائف األمنیة 

  .االكتفاء فیھا بالرجال فقط

  : خاتمة

محاولة اإلجابة عنھا إلى وتخلص ھذه الورقة بعد عرض اإلشكالیة 
  :التوصیات اآلتیةوالنتائج 

یفي إال للحاجة إن األصل بقاء المرأة في بیتھا فال تخرج للعمل الوظ -
  .الضرورة، وأن مھمة المرأة األساسیة ھي رعایة بیتھاو

 وزوجة أ وأوجبت الشریعة على الرجل النفقة على المرأة سواء كانت بنتا أ -
   .ما لتتفرغ ھي لمھمتھا األساسیةإ
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أن ال یخرج وعمل المرأة خارج البیت جائز بشرط موافقة الولي أمن الفتنة  -
یعطلھا عن وظیفتھا  وأن ال یصرفھا أوفطرتھا، ومرأة العمل عن طبیعة ال

طبیبة ومفیدا للمجتمع كالعمل مدّرسة واألساسیة وأن یكون العمل صالحا 
وممرضة للنساء، وأن ال یكون ھذا العمل مخالفا للشرع  كالعمل ممثلة 

یستدعي  ویستدعي العمل سفرھا إلى بلد آخر بدون محرم أ وراقصة، أو
غیر ذلك من األمور  ویتطلب تبرجھا أ وطھا بالرجال أاختال وخلوتھا أ

  . المخالفة للشرع

العمل الوظیفي ومجتمعھا، والتمییز بین عمل المرأة داخل نطاق أسرتھا -
الواجب األساسي للمرأة، ال یمكن التخلي عنھ،  وخارج البیت، فاألول ھ

وابط ضوبشروط وأن الثاني أقل أھمیة تلجأ إلیھ المرأة لظروف معینة و
  .شرعیة

   .تشجیعھوالمجتمع إعطاء أھمیة للعمل األسري داخل البیت وعلى الدولة  -

المجتمع تشجیع مكث المرأة في بیتھا بتوفیر العمل االسترزاقي وعلى الدولة  -
  . الحد من خروج المرأة للعملولتحقیق كفایة األسر التي تحتاج إلى إعالة 
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  عمل الزوجة في الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

  

           

  جامعة الجلفة - أحمد بورزق الدكتور 

  جامعة المسیلة -  حمد بوجمعة الدكتور

 :مقدمة

األسرة ھي اللبنة األولى للمجتمع، ذلك المجتمع الذي أراد لھ اإلسالم 
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم َوإِنَّ ھَذِ  :أن یكون أمة واحدة قال هللا تعالى تُُكْم أُمَّ ِه أُمَّ

منین ومثل الم": المجتمع بقولھ كما وصف النبي  ،)52: المومنون( فَاتَّقُونِ 
في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ 

  ."سائر الجسد بالسھر والحمى

ختالل واالعتالل، ولكن مجتمعنا المسلم الیوم، قد اتصف باال
  .وصاحب ذلك معضالت ومشكالت تتطلب عالجا حاسما وحكیما

من ھذه المشكالت الدخیلة، قضیة عمل الزوجة فخروج المرأة أو 
الزوجة من البیت لالكتساب واقتحامھا لجمیع میادین العمل دون تحفظ على 
نوع العمل أو مكانھ أو حتى ضوابطھ ھو ما حث إلى البحث في ھذا 

ضوع وطرح إشكاالتھ واإلجابة علیھا من خالل إلقاء الضوء على ھذا المو
  .الموضوع

وتتلخص إشكالیة الموضوع، في كون قرار الزوجة في بیت زوجھا  
وقَْرَن فِي : ھو األصل في للنصوص الواردة في ذلك، كقول هللا تعالى

َج الَجاِھلِیَّة اُألولَى ْجَن تَبَرُّ ، وقول رسول هللا )33: األحزاب( بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ
 :"إلى  ،...1"والمرأة راعیة في بیت زوجھا، وھي مسؤولة عن  رعیتھا

  .غیر ذلك من النصوص



    بوجمعةحمد / د -أحمد بورزق/ د
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  فما ھي أحكام عمل الزوجة على في الفقھ اإلسالمي و التشریع الوضعي؟       

ماذا یترتب عن خروج : ویترتب عن ھذا اإلشكال إشكاالت فرعیة
 ا ھي أقوال الفقھاء والشریعة اإلسالمیة في ھذه المسألة؟ الزوجة للعمل؟ م

  :ولإلجابة عن ھذه التساؤالت و اإلشكاالت اتبعت الخطة اآلتیة

  ضوابط عمل الزوجة خارج بیت الزوجیة: المحور األول -
  أثر عمل الزوجة على التزاماتھا الزوجیة :المحور الثاني -

  خاتمة   

  رج بیت الزوجیةضوابط عمل الزوجة خا: المحور األول

عند الحدیث عن عمل المرأة یتبادر إلى ذھن الباحثین والمناقشین 
لجدلیتھ أسباب ودوافع خروجھا للبحث عنھ، في ھذه النقطة یتجلى لنا أن 
الخروج للبحث عن العمل ھو في حد ذاتھ خروج عن الطبیعة الصحیة للمرأة 

م فطرتھم التي تواتروا أال و ھي البیت، فاp عز و جل برأ الخلق و فطر فیھ
لم یكن یثیر الجدل فقد كان  بھا، فعمل المرأة في عھد الرسول  االلتزامعلى 

من الطبیعي ممارسة المرأة لعملھا المعتاد كتربیة النشء و السھر على القیام 
بواجباتھا المنزلیة والزوجیة، و كان من النشاز خروجھا للعمل في میدان 

در حدوث ذلك ومع ذلك كان قیامھا بھ لضرورة الرجال الشاق بل من النا
قصوى انتھت عنھ بانتفاء ھذه الضرورة، وكان الحال كذلك باختالف 
األجناس واألعراف والدیانات، أما اآلن فقد قَُصَر إطالق مصطلح عمل 
الزوجة على خروجھا للكسب خارج بیت الزوجیة وكأنھا ال تعمل في بیتھا بل 

ھذا البیت و تجاھلوا دورھا الرئیسي في البیت من  وكأنھا عالة على من یقوت
  .أعمال و رعایة و تربیة إلى غیرھا من األعمال

لتعمیم : أقوال الفقھاء في مسألة عمل الزوجة خارج البیت - 1
مناقشة عمل الزوجة و للخروج بنتائج موضوعیة لتشمل مختلف التوجھات، 

مل أقوال الفقھاء و العلماء ارتأیت أن أوسع نطاق ما قیل عن عمل الزوجة لتش
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المسلمین عن عمل الزوجة خارج البیت في الفرع األول، وفي الفرع الثاني 
  .أقوال و آراء العلماء و الباحثین من مختلف أنحاء العالم

  أقوال بعض الفقھاء حول مسألة خروج الزوجة و المرأة للعمل: أوال

مل الزوجة لم یختلف أصحاب المذاھب تقریبا في مدى مشروعیة ع
والمرأة للعمل فالجمھور من الفقھاء قالوا بعدم جواز خروج الزوجة 

  :لإلكتساب، فقلد جاءت آراؤھم كالتالي

قال الحنفیة بأن للزوج منع زوجتھ من األعمال المكسبة بصفة عامة ألنھا       
والذي ینبغي «: مستغنیة عنھا لوجوب كفایتھا من طرفھ، حیث قال ابن عابدین

ضرره، أو  أن یكون لھ منعھا عن كل عمل یؤدي إلى تنقیص حقھ أو تحویره
أما العمل الذي ال ضرر لھ فیھ فال وجھ لمنعھا عنھ . إلى خروجھا من بیتھ

لھ منعھا من «: وقال في موضع آخر .»خصوصا في حال غیبتھ عن بیتھ
، وأنت ...الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة لتقدم حقھ على فرض الكفایة

ر بأنھ إذا كان لھ منعھا من ذلك فإن عصتھ وخرجت بال إذنھ كانت خبی
، ثم ھي بعملھا ھذا خارج البیت تتعب وذلك ینقص جمالھا، وجمالھا ...ناشز

  .2»حق الزوج فكان لھ أن یمنعھا مما ینقص جمالھا ویھزل جسمھا

أما المالكیة فقد صرحوا بحق الزوج في منع زوجتھ من فعل ما یوھن 
من األعمال كما لھ أن یمنعھا من الخروج للتجارة ال من التجارة  جسد زوجتھ

أرأیت امرأَة رجٍل : كما جاء في المدونة الكبرى، حیث سئل مالك بن أنس
  . أرادت أن تتجر فأراد زوجھا أن یمنعھا من ذلك

لیس لھ أن یمنعھا من التجارة، ولكن لھ أن یمنعھا من الخروج «: قال
 .3»واستخباره في مداینة المولى علیھ

كما أشار الشافعیة في كتبھم أیضا بأنھ للزوج منع زوجتھ من الخروج 
للرضاع (للعمل للحفاظ على صحتھا لحقھ، و أن لھ الفسخ إن أجرت نفسھا 

لفوات حقھ بذلك، بل لھ أن یمنعھا عن أي عمل یؤدي إلى ذھاب حقھ ) مثال
  .كان ھذا العمل داخل بیتھا ولو
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لھ بال نزاع،  زوج منع زوجتھ من الخروج عن مترلل": وقال الحنابلة
ویحرم علیھا الخروج بال إذنھ وال تملك المرأة إجارة نفسھا للرضاع والخدمة 
بغیر إذنھ، ألن الزوج یملك االستمتاع بھا وكونھا تملك ذلك یؤدي إلى فوات 

  ."حقھ فلم تملكھ كما ال تملك منعھ من الوطء

أن یمنع زوجتھ من التوظف ألن  إن للزوج«: یقول الكردي في ھذا
إقامتھا في بیتھ حقھ   المضمار ما دام قائما بالتزاماتھ الشرعیة نحوھا من نفقة 

، والعمل خارج البیت والتوظف في األصل حق ...وحسن معاشرة ورعایة
لكل إنسان رجال كان أو امرأة ما لم یترتب علیھ إضرار بحقوق غیره أو 

لعمل إلى جانب ذلك واجب على الرجل وحده وال ، وا...مخالفة ألمر الشارع
  4.»یجب على المرأة منھ شيء إال في حاالت الضرورة 

وال ینبغي أن یفھم مما سبق أن للزوج منع زوجتھ من مزاولة أي 
عمل، بل إن لھا حریة التصرف الكاملة في ممتلكاتھا بالبیع والشراء واإلیجار 

أموالھا واالتجار فیھا مما ال یلزم منھ واالستئجار وإبرام الصفقات، واستثمار 
 .5خروج عن بیتھا وال یضیع حق الزوج

  أقوال بعض العلماء و المفكرین في عمل المرأة أو الزوجة: ثانیا

قد یكون آراء وأقوال الفقھاء المسلمین بأدلتھم الشرعیة ال یكفي عند 
حول العالم  البعض لھذا سنتناول في ھذا الفرع أقوال بعض المفكرین الغربیین

في عمل المرأة والزوجة ورؤیتھم حول نتائج ھذا العمل على األسرة 
  :6والمجتمع

إن  : (...ما یلي واالختالطعن النساء  الالیدي كوكجاء في معرض حدیث  -
االختالط یألفھ الرجال؛ ولھذا طمعت المرأة بما یخالف فطرتھا، وعلى قدر 

... وھا ھنا البالء العظیم على المرأةكثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنا، 
علموھن االبتعاد عن الرجال، أخِبروھن بعاقبة الكید الكامن : إلى أن قالت

  ...).لھن بالمرصاد
إن النظام الذي یقضي بتشغیل المرأة في  :اإلنجلیزي  سامویل سمایلس  وقال -

اء المعامل مھما نشأ عنھ من الثروة للبالد، فإن نتیجتھ كانت ھادمة لبن
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ق  الحیاة المنزلیة؛ ألنھ ھاجم ھیكل المنزل، وقوض أركان األسرة، ومزَّ
الروابط االجتماعیة؛ فإنھ یسلب الزوجة من زوجھا، واألوالد من أقاربھم، 
فصار بنوع خاص ال نتیجة لھ إال تسفیل أخالق المرأة؛ إذ وظیفة المرأة 

نھا، وتربیة ترتیب مسك :الحقیقیة ھي القیام بالواجبات المنزلیة، مثل
أوالدھا، واالقتصاد في وسائل معیشتھا، مع القیام باالحتیاجات البیتیة، 
ولكن المعامل تسلخھا من كل ھذه الواجبات، بحیث أصبحت المنازل 
خالیة، وأْضَحت األوالد تِشب على عدم التربیة، وتُلقى في زوایا اإلھمال، 

وجة الظریفة وطفئت المحبة الزوجیة، وخرجت المرأة عن كونھا الز
والقرینة المحبة للرجل، وصارت زمیلتھ في العمل والمشاق، وباتت 
ضة للتأثیرات التي تمحو غالبًا التواضع الفكري واألخالقي الذي علیھ  معرَّ

 7.)مدار حفظ الفضیلة
وسر كثرة   أمریكا إن سبب األزمات العائلیة في( :إیدایلین  الدكتورةوقالت  -

ن الزوجة تركت بیتھا لتضاعف دخل األسرة، فزاد الجرائم في المجتمع ھو أ
إن التجاِرب أثبتت أن عودة المرأة : الدخُل وانخفض مستوى األخالق، ثم قالت

إلى الحریم ھو الطریقة الوحیدة إلنقاذ الجیل الجدید من التدھور الذي یسیر 
 ).فیھ

دولة إن المرأة تستطیع أن تخدم ال: (أحد أعضاء الكونجرس األمریكيوقال  -
 ).حقًّا إذا بقیت في البیت الذي ھو كیان األسرة

إن هللا عندما منح المرأة میزة إنجاب األوالد لم یطلُْب : (وقال عضو آخر -
منھا أن تتركھم لتعمل في الخارج، بل جعل مھمتھا البقاء في المنزل 

 .)لرعایة ھؤالء األطفال

لمطلقة كاملة بدون رقیب، للمرأة حریتھا ا اتركوا :األلماني شوبنھاور وقال -
ثم قابلوني بعد عام لتروا النتیجة، وال تنسوا أنكم ستَْرُثون معي للفضیلة 

 ).أخطأ أو أصاب كبد الحقیقة: والعفة واألدب، وإذا مت فقولوا
قل ھو الخلل العظیم في ترتیب أحوالنا الذي دعا  : (...أیًضا شوبنھاورقال  -

جده وباذخ رفعتھ، وسھَّل علیھا التعالي المرأة لمشاركة الرجل في علوِّ م
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في مطامعھا الدنیئة حتى أفسدت المدنیة الحدیثة بقوى سلطانھا ودنيء 
 .آرائھا

لو تفكرت أیھا المطالع فیما كانت علیھ المرأة في عھد : (بیرون اللوردوقال  -
قدماء الیونان، لوجدتھا في حالة مصطنعة مخالفة للطبیعة، ولرأیت معي 

ِل المرأة باألعمال المنزلیة، مع تحسین غذائھا وملبسھا فیھ، وجوب َشغْ 
 ).وضرورة حجبھا عن االختالط بالغیر

یجب ) للمرأة(وفي حالة عدم وجود زوج وال أقارب (: أوجست كونتیقول  -
وإلیك في ھذا : على الھیئة االجتماعیة أن تضمن حیاة كل امرأة، ثم یقول

یجب أن تكون الحیاة النسویة : نساني الموضوع المعنى الحقیقي للرقي اإل
منزلیة على قدر اإلمكان، ویجب تخلیصھا من كل عمل خارجي لیمكنھا 

 8.)على ما یرام أن تحقق وظیفتھا الحیویة
مجلة (الباحث الشھیر في أحوال اإلنسان وتطوراتھ في  یجوم فریروویقول  -

اللواتي یتعاطین یوجد في أوروبا كثیر من النساء (): 18المجالت، المجلد 
أشغال الرجال، ویلتجئن بذلك إلى ترك الزواج بالمرة، وأوالء یصح 

 .)تسمیتھن بالجنس الثالث، أي إنھن لسن برجال وال نساء
المرأة التي تشتغل : "في مجلة المجالت الفرنسیة ) جون سیمون(ویقول 

 ".خارج بیتھا تؤدي عمل عامل بسیط ولكنھا ال تؤدي عمل امرأة
إن األسرة انحلت باستخدام المرأة (: الفیلسوف المعاصر برتراند راسلقال  -

في األعمال العامة، وأظھر االختبار أن المرأة تتمرد على تقالید األخالق 
 .9)المألوفة، وتأبى أن تظل أمینة لرجل واحد إذا تحررت اقتصادیًا

حقًا في أن  ویرى األستاذ البھي الخولي أن أنوثة المرأة وطبیعتھا تجعل لھا -
تكون زوجة وأًما وربة بیت، وھذا تكلیف إلھي، وقد خلقھا هللا ألجل ذلك، 
وقد جاء الشرع بھذا التكلیف، فھو حق لھا من جانب وواجب علیھا من 
جانب آخر، وال یجوز ألحد أن یضیف لھا وجھًا ثالثًا وھو خروجھا من 

ومن قال . الرتیب  بیتھا لتشتغل بغیر مھمتھا في التكسب الدائم واالحتراف
بأن العمل حق للمرأة فال نستطیع أن نلحقھ بما یعرفھ الناس من أنواع 
الحقوق، بل الحقوق التي قررتھا لھا الشریعة ھي أن تكون زوجة وأًما 

 .وربة بیت ومربیة األجیال



   لجزائريعمل الزوجة في الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة ا                                                       
  

 

 385                                                                              الدولي التاسع الملتقى

إن القرآن قد أرسى القاعدة األساسیة لسلوك : نور الدین عترویقول الدكتور  -
فعلى المرأة أن  ...َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ ..  ا الخطاب اإللھيالمرأة في ھذ

تتفرغ لوظیفة األمومة ومؤازرة الرجل بأداء النصف الداخلي من أعباء 
الحیاة، ویجب علیھا أن تبذل ألجل ذلك ما في وسعھا، فھي تھز المھد 

النساء، بیمینھا وتحرك العالم بشمالھا، لما تنجبھ من فحول الرجال و كرائم 
وھي من ھذا المقر الذي تمكث فیھ تغیر مجرى األحداث بما تبث في 

 "الرجل من روح الشجاعة، والدأب، والثبات

ما جاء على لسان بعض المفكرین العرب و الغربیین في بعض ھذا 
مسألة عمل المرأة و الزوجة خارج بیت الزوجیة ولو أننا حصرنا كل ما قیل 

 .المقال، إال أننا آثرنا اإلشارة المفیدة على اإلطالةعن ھذه المسألة لطال بنا 

ونختم ھذه األقوال بكلمة صادقة خالصة وجھھا محمد صالح الصدیق 
فإذا كانت المرأة الیوم ال تنتظر رأیي وال رأي أحد في : (للمرأة المسلمة، یقول

خروجھا إلى الشارع أو السوق أو إلى أي عمل ترید ممارستھ خارج 
ال أحد یمنعك من : كلماتال فال أقل من أن أھمس في أذنھا بھذه، ...منزلھا

بك في  حقوقك في الحیاة وال أحد یحول بینك وبین واجباتك الوطنیة المنوطة
مضمار الحیاة االجتماعیة، ولكن علیك فقط أن تِزني أعمالك بمیزان العدل 

. عتدالالصدق، وتمارسیھا في حدود الكرامة والمصلحة واال وتتأملیھا بعین
األعمى والتحلي بشخصیة مستقلة  والخیر كل الخیر في إغالقك باب التقلید

ال یرضاك في حریة  ، واعلمي أن اإلسالم...تتوافر فیھا قداسة األم وطھرھا
 مضیعة أو مساواة مكذوبة، وإنما ینشد لك حریة األحرار و مساواة الفطرة

  .10)لالمستقیمة، فانعمي بعطاء الخالق واحذري عبث المخ

اشترط العلماء لخروج المرأة المتزوجة : ضوابط عمل الزوجة - 2
من نصوص القرآن  للعمل خارج بیت الزوجیة مجموعة من الشروط مستنبطة

. الكریم والسنة النبویة ا لشریفة وفقًا لمقاصد الشریعة اإلسالمیة المطھرة
  :نوجز ھذه الشروط في اآلتي ویمكن أن
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والحجاب الذي یقصده اإلسالم ھو الذي یزید  :)الحجاب(اللباس الشرعي  -
الحجاب الذي یحمیھا من النظرات الجائعة، الحجاب  المرأة وقاًرا وِعًزة؛

یَا أَیُّھَا : الذي یكون لھا كالمحارة للؤلؤة، فال یجلب لھا األذى، قال تعالى
نِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجالبِیبِِھنَّ َذلَِك النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمِنیَن یُدْ 

ُ َغفُوًرا َرِحیًما  ).59: األحزاب( أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن َوَكاَن هللاَّ

َجاٍت ِبِزینَةٍ : لقول هللا تعالى: أن تخرج غیر متزینة أو متعطرة -  َغْیَر ُمتَبَرِّ
ة استعطرت فمرت على قوم أیما امرأ": ، و قول النبي )60: النور(

  .11"لیجدوا ریحھا فھي زانیة

ینبغي أن تحذر من الخروج مھما أمكنھا، إن (: قال ابن الجوزي
سلِمت في نفسھا لم یسلم  الناس منھا فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن 

  .12..)صوتھا ، واحترزت من سماع...زوجھا في ھیئة رثة

الم یضع التدابیر الوقائیة التي من شأنھا أن فاإلس: االختالطعدم أمن الفتنة و -
تحول دون انحراف العالقة بین الجنسین عن الخط الذي جاء بھ اإلسالم، 
واختالط المرأة بالرجال وخلوة الرجال بالنساء في أماكن خاصة و لفترات 

من شأنھ أن یمھد  - كما ھو الحال في معظم الوظائف العامة الیوم - طویلة 
تشار الفواحش واختالط األنساب والتفكك األسري وتفشي الطریق أمام ان

 االختالطاألمراض الخطیرة، إال أننا نجد أن األصل في اإلسالم ھو إباحة 
متى تم في وقار وحشمة و بعیدا عن مظان الفتنة وعدم التكسر في 
الخطاب، و باستقراء النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة نالحظ أن 

ھذه اإلباحة بوضع قیود وآداب یجب مراعاتھا عند التشریع قد حد من 
  .بھم واالختالطتعامل المرأة مع الرجال 

لإلبقاء على تماسك األسرة واستبعاد : أن یأذن لھا زوجھا في الخروج للعمل -
فاألصل « كل االحتماالت التي من شأنھا تعكیر صفو العالقة الزوجیة، 

على شؤون بیتھا وزوجھا، لذا ھو قرار الزوجة في بیت الزوجیة وقیامھا 
فقد أجمع الفقھاء على حق الزوج في منع زوجتھ من العمل، وال یوجد 
رأي فقھي یقرر حق المرأة في العمل خارج البیت دون إذن زوجھا ألن 
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حق الزوج واجب فال یجوز تركھ بما لیس بواجب، فخروج المرأة للعمل 
إال في حالة عدم قیامھ المشروع بالتكسب منھ ال یجوز إال بإذن الزوج 

 .13»باإلنفاق علیھا فتخرج للضرورة

: إذا كان مكان العمل یبعد مسافة سفر عن بیتھا، لقولھ مرافقة زوج أو محرم -
ال یحل المرأة تؤمن باR والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إال مع (

 .14)ذي محرم علیھ

أماكن اللھو كدور السینما  فال یصح العمل في شرعا مباحا عملھا یكون أن -
  .15والمسارح والمالھي أو عمال یثیر الفواحش أو تنتھك فیھ الحرمات

أكره : نیفةقال أبو ح: (قال في بدائع الصنائع: أن ال تخلو في عملھا برجل -
، أما الخلوة فألن ...أن یستأجر الرجل امرأة حرة یستخدمھا ویخلو بھا

الخلوة بالمرأة األجنبیة معصیة، وأما االستخدام فألنھ ال یؤمن معھ 
أال ال «: اإلطالع علیھا والوقوع في ا لمعصیة، وقد قال رسول هللا 

  .16)»یخلون رجل بامرأة فإن ثالثھما الشیطان

ألن المظاھر وحدھا ال تكفي في اإلسالم ، فال یكفي : خالق اإلسالمالتخلق بأ -
في المرأة أن ترتدي الحجاب وال أن تأخذ إذن الزوج وال أن تعمل في 

بأخالق اإلسالم وتعالیمھ  مكان منفصل عن الرجال، بل البد أیضا أن تلتزم
: كالحیاء وغض البصر وخفض الصوت وعدم الخضوع بھ لقولھ تعالى

 ْلِْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ َوال یُْبِدیَن  َوقُل
ِزینَتَھُنَّ إِال َما ظَھََر ِمْنھَا َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَى ُجیُوبِِھنَّ َوال یُْبِدیَن 

، و قولھ )31: النور( ُعولَتِِھنّ ِزینَتَھُنَّ إِال لِبُُعوَلتِِھنَّ أَْو آبَائِِھنَّ أَْو آبَاِء بُ 
فََال تَْخَضْعَن بِالقَْوِل َفیَْطَمَع الِذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض  َوقُلَْن قَْوًال : تعالى

  .)32: األحزاب( َمْعُروفا

أو أن المرأة نفسھا في حاجة لعملھا  أن یكون مجتمعھا في حاجة إلى عملھا -
ولیس لھا دخل وترید أن ترعى  مات عنھا زوجھا أو طلقھا كامرأةو ذلك 

نفسھا أو كأن تكون زوجة لرجل أصیب بمرض أو عاھة أقعدتھ عن العمل 
  .أو نحو ذلك
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دیني أو صحي أو اجتماعي أو خلقي  أن ال یترتب على عملھا ضرر -
فالضرر الدیني كأن تنزل إلى العمل غیر متحجبة أو أن تخالط الرجال 

ض على العامالت نزع الحجاب كعمل الشرطة أو الجمارك التي تفر(
، و قد سبق بیان حكم ذلك، أما الضرر الصحي ھو )واالختالط اإلجباري

أن تفقد المرأة أنوثتھا كما ھو الحال في األعمال الشاقة والتي تتطلب جھدا 
كأن یترتب عن عملھا انتشار عادة سیئة  االجتماعيعضلیا، أم الضرر 

  .كاالختالط

لطبیعة المرأة كأن تعمل طبیبة ألمراض النساء أو  أن یكون العمل مناسبا -
  .17بالتدریس للبنات األطفال أو تعمل بالتمریض أو

فقد یتسبب عمل الزوجة في فجوة  أن ال یترتب عن عملھا ضرر بأسرتھا -
بینھا وبین زوجھا قد تصل إلى االنفصال و تشتیت األسرة أو یترتب عنھ 

كما یقول الدكتور  .ن العاطفة الالزمةإھمالھا لتربیة أبنائھا أو حرمانھم م
إننا ال نمانع : "صالح الفوزان في باب شروط عمل الزوجة خارج البیت

  :خارج بیتھا إذا كان بالضوابط اآلتیة من عمل المرأة

أن تحتاج إلى ھذا العمل أو یحتاج المجتمع إلیھ بحیث ال یوجد من یقوم بھ  - 1
 .الرجال من

 .ا بعمل البیت الذي ھو عملھا األساسيأن یكون ذلك بعد قیامھ - 2

أن یكون ھذا العمل في محیط النساء كتعلیم النساء، وتطبیب وتمریض  - 3
 .18"النساء، ویكون منعزالً عن الرجال

     أثر عمل الزوجة على التزاماتھا الزوجیة: المحور الثاني

یرتب عقد النكاح الصحیح حقوقا لكل من الزوجین وواجبات علیھما،    
وحسن المعاشرة وحق  االستمتاعن ھذه الحقوق ما ھو مشترك بینھما كحق فم

التوارث ومنھما ما ھو للزوجة على زوجھا كالمھر والنفقة والعدل بین 
الزوجات عند التعدد، ومنھا ما ھو للزوج على الزوجة حق الطاعة والقرار 

ھذه  في بیت الزوجیة، وقد عنیت الشریعة اإلسالمیة ببیان تفصیل وتنظیم
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الحقوق والواجبات، ونظراً لكون معظم ھذه الحقوق لیس لھ صلة بموضوع 
دراستنا سوف نقتصر على بیان أحكام نفقة الزوجة باعتبارھا من حقوق 
الزوجة على زوجھا لنبین تأثیر عمل الزوجة على استحقاقھا لھا، كما سوف 

زوجة نستعرض حق طاعة الزوجة لزوجھا لنبني علیھ حكم ما لو خرجت ال
للعمل غیر مطیعة ألمره بعدم خروجھا، إضافة إلى حق القرار في البیت 
باعتباره من حق الزوج على زوجتھ وأخیرا حق الحضانة و مدى تأثره بعمل 

 .الزوجة خارج البیت

كانت تعد  األجنبیةالشرائع : حق طاعة الزوج والقرار في البیت - 1
یع الزوجة وقصرت حق الزوج متاعا یباع ویشترى ثم ارتقت فمتعت ب المرأة

على ما دونھ من األمور ولو كانت مھینة، وفي ھذا العصر تمثلت الطاعة في 
ھذه الشرائع فبما نص علیھ القانون المدني الفرنسي حیث أوجب على الزوجة 
طاعة زوجھا وإلزامھا بأن تسكن معھ حیث یسكن وأن تنتقل معھ حیث یكون، 

ال ومتكامال فألغى النظام الجاھلي الذي كان فقد وضع نظاما كام اإلسالمأما 
مثلھ األعلى قتل المولود إن كان من اإلناث ثم إھدار شخصیة من بقي على قید 

بإلغاء ھذه الفوارق المخلة بل فصل  اإلسالمالحیاة من النساء، ولم یكتف 
حقوق النساء في عدة سور من القران الكریم منھا سورة النساء ثم مكنھن من 

وتحنج  تراجعھھذه الحقوق حتى أصبحت زوجة عمر رضي هللا عنھ  ممارسة
یراجعنھ فینزل عمر على حكم هللا ورسولھ ویروى  ن أزواج النبي أعلیھ ب

حتى أن هللا ما كنا في الجاھلیة ما نعد للنساء أمرا ": عن اإلمام مسلم قولھ
  ".انزل وقسم ما قسم

فھي لیست مطلقة وال أما عن طبیعة الطاعة في اإلسالم مھما كانت 
إنما الطاعة في ": قال   ،واإلجبار اإلكراهھي طاعة التبعیة وال طاعة 

  ".المعروف

وفي السنة وردت عدة أحادیث تبین مدى حق طاعة المرأة لزوجھا 
  :وقدر الثواب المترتب على تلك الطاعة ومدى مخالفتھا لھ منھا
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إذا دعا " : رسول هللاقال : ما روي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال - 1
الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت أن تجئ فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة 

  .19"حتى تصبح

لو كنت ": قال ما روي عن أبي ھریرة أیضا رضي هللا عنھ أن النبي  - 2
آمراً أحًدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا، والذي نفس 

، وزاد ابن 20"حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھامحمد بیده ال تؤدي المرأة 
و لو أن رجال أمر امرأتھ أن تنتقل من جبل أحمر إلى "ماجھ في روایتھ 

  .21"جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان قولھا أن تفعل

قال رسول هللا : وفي سنن ابن ماجھ عن معاذ بن جبل رضي هللا عنھ قال - 3
 :" الت زوجتھ من الحور العین ال تؤذیھ قاتلك زوجھا إال ق امرأةال تؤذي

  .22"هللا، فإنما ھو عندك دخیل أوشك أن یفارقك إلینا

اثنان ال تجوز " :مرفوعا قال رسول هللا  عنھحدیث ابن عمر رضي هللا  - 4
بت زوجھا حتى ترجعوصالتھما رؤ   .23"سھما عبد آبق وامرأة غضَّ

لنزول عند رغبتھ األحادیث صریحة بإلزام الزوجة بطاعة زوجھا وا
وأنھا مثابة على ذلك كما أن عدم طاعتھا لھ سبب في لعن المالئكة لھا وتؤذي 

  .24حور العین بل وعدم قبول صالتھا

ھذا و لقد ورد من األحادیث ما یدل على أن ثواب طاعة المرأة 
: لزوجھا دخول الجنة ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال

إذا صلت المرأة خمسھا وصامت شھرھا و أطاعت ": قال رسول هللا 
، وأیضا كما روى عن أم سلمة رضي 25"زوجھا وحفظت فرجھا دخلت الجنة

أیما امرأة ماتت و زوجھا عنھا راٍض دخلت ": قال هللا عنھا أن النبي 
  .26"الجنة

  :مظاھر طاعة الزوجة لزوجھا في الفقھ اإلسالمي ما یلي

  .فراشطاعة المرأة لزوجھا في ال ·

 .طاعة المرأة لزوجھا في أمره لھا بالنظافة و التجمل ·
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 .طلب الزوجة إلذن زوجھا في العبادة النافلة ·

مظاھر الطاعة ھاتھ ھي التي ذكرھا الفقھاء، إال أنھ لیست لھا عالقة 
التفصیل فیھا، غیر أنھ في  تفادىنسمباشرة بعمل الزوجة أو تأثیره علیھا، لھذا 

عمل الزوجة خارج البیت سببا مباشرا في إرھاقھا إذا  كثیر من األحیان یكون
ما أضفنا إلیھ عملھا داخل البیت، بل إن بعض األعمال الكسبیة التي تمارسھا 
الزوجة العاملة خارج البیت وحدھا تسلب الزوجة طاقتھا وترھقھا بدنیا 
ومعنویا لدرجة تؤثر على حق طاعة الزوج في الفراش وتدفعھا إلى رفض 

یھا في الفراش وھو ما نھت عنھ الشریعة اإلسالمیة ألن ھذه الطاعة طلبھ إل
تكون سببا في إحصان الزوجین وعفتھما وال یوجد عذر لرفض دعوتھ لھا إال 
ما كان متعلقا بحرج مرضي أو شرعي، وھنا عمل الزوجة ال یمثل الحرج 

 .المذكور

ھا لھ رفض الزوجة دعوة زوجھا لھ للفراش، أو عدم طاعتھا و مخالفت
في أي سبب و عدم قیامھا بحقوق زوجھا سواء من األسباب المذكورة سابقا 

عندما  ناشزاً تعد المرأة  أو من أسباب أخرى یترتب عنھ ما یعرف بالنشوز،
تعصي زوجھا أو ترفض ما فرض هللا من طاعة لزوجھا، فھي كأنما ترفعت 

المرأة الناشز ال  ومن المعروف أن ،27وتعالت عما أوجبھ هللا علیھا من طاعتھ
تستحق نفقة، فالنفقة في األساس ھي مقابل االستمتاع فإن نشزت المرأة انتفى 

 .حقا في النفقة

القانون (من  39لقد أوجبت المادة : حق طاعة الزوج في القانون - 2
 ،28)المتضمن قانون األسرة الجزائري 1984جوان  09المؤرخ في  11/84رقم 

فقرة األولى وأیضا على إرضاع أوالدھا عند طاعة الزوجة لزوجھا، في ال
الزوجة لوالدي زوجھا وأقاربھ، إال أن  احترامكما أوجبت أیضا  االستطاعة

ھذه المادة ألغیت بموجب التعدیل الوارد على القانون المذكور أعاله بموجب 
، وھذا القانون األخیر لم 2005 فیفري 27المؤرخ في  05/02األمر رقم 

دة صریحة تتكلم على وجوب طاعة الزوجة لزوجھا، إال یتضمن صراحة ما
والتي تتكلم عن الحقوق والواجبات المشتركة بین الزوجین  36أن المادة 
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واجبات  الحیاة  أوردت في سبع فقرات واجبات تلزم الطرفین بالمحافظة على
، 29المشتركة وحسن رعایة األوالد و معاملة الوالدین إضافة إلى حق زیارتھم

ذكر حق طاعة الزوجة لزوجتھ بل أشارت في الفقرة الرابعة من نفس ولم ت
المادة على أنھ یجب على الزوجین التشاور في تسییر شؤون األسرة وألغت 

واعتبرت  39فكرة رئاسة الزوج لألسرة الواردة في القانون القدیم في المادة 
خر، أي أن الزوجین شریكین في السلطة داخل األسرة وال قوامة ألحد على اآل

المشرع الجزائري قد تخلى عن فكرة القوامة النابعة من الشریعة اإلسالمیة 
وتبنى توجھ المشرع الغربي عموما والفرنسي تحدیداً بكون الزوجین شریكین 
في تسییر شؤون األسرة والعقد المبرم بینھما والمؤسس على فكرة الرضا 

ھ زوجاً و زوجة كونا عائلة المتبادل یجعل منھما طرفین لھذا العقد أكثر من
 .بالمفھوم الكالسیكي

ذلك مكتفیا المشرع المغربي  إلىالمغربیة  األسرةولم تشر مدونة 
من  51بالنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین في المادة 

  .المدونة

 :خاتمة

أخیرا ولیس آخراً و بعد استعراض اآلراء واألقوال القانونیة منھا       
الفقھیة أو الشرعیة فیما تعلق بعمل الزوجة أو المرأة یمكننا القول بأن ما جاء و

والوسطیة وھو األنسب واألرجح خاصة أنھ  االعتدالبھ دیننا الحنیف ھو عین 
یتوافق وما تتطلبھ الحیاة الحضریة عكس ما یروج لھ أعداء الدین اإلسالمي 

لیم، وھو ما أن مھمة الزوجة دعاة التحرر من األخالق و مقومات المجتمع الس
األساسیة ھي القیام بحق الزوجیة وتربیة األبناء و القیام بحق األمومة ورعایة 
شؤون البیت، وفي نفس الوقت ال یحجر علیھا العمل إن استطاعت أن توازن 
بین حقوق بیتھا ومطالب عملھا، وكان عملھا مشروعا، ویتناسب مع فطرتھا 

ذكرناھا آنفاً، ألن العمل حق لھا أقره اإلسالم، أما  وأنوثتھا و بالشروط التي
خروجھا للعمل بدون تحفظ على أي نوع من أنواع العمل، و كما ھو مشاھد 
اآلن بلباس یتنافى و نصوص الكتاب والسنة و اختالط یأباه اإلسالم، فإن 
خروج المرأة أو الزوجة للعمل بھذه الصورة یرفضھ اإلسالم وال یقره، إذ أن 
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األعمال ما ھو محرم لذاتھ كاالنشغال بما ھو محرم بالغناء والرقص من 
والتمثیل بالصور الحالیة، ومن األعمال ما ھو محرم لغیره بسبب ما یرافق 
العمل من اختالط وخلوة محرمة، وابتذال و عدم احتشام في اللباس وإبداء 

و زمانھ أو الزینة و نحو ذلك، ومن تعمل دون مراعاة لنوعیة العمل و مكانھ 
مالءمتھ لفطرتھا و أنوثتھا، ودون اھتمام بما ترتدیھ من ثیاب ولو كان مخالفا 

  .آلداب الشریعة

   :الھوامش

                                                        
، كتاب اإلمارة، باب 12رواه مسلم، المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي، ج  -1

  .213فضیلة األمیر العادل و عقوبة الجائر و الحث على الرفق، ص 
مذكرة  - دراسة فقھیة تحلیلیة مقارنة–م، حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة عز الدین عبد الدای -2

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلسالمیة تخصص أصول الفقھ، جامعة الجزائر، كلیة 
  .63ص ، 2006/2007العلوم اإلسالمیة تخصص الشریعة، 

ابن القاسم، لبنان، دار الفكر، بدون انظر مالك بن أنس، المدونة الكبرى، روایة سحنون عن  -3
  .222/13تاریخ، ص 

  .64عز الدین عبد الدایم، المرجع السابق، ص  -4
  .64عز الدین عبد الدایم، نفس المرجع، ص  -5
  .15:20على الساعة  09/05/2015العظیم أنفلوس، المرجع السابق، شوھد یوم  عبد -6
  .15:20على الساعة  09/05/2015وم ، شوھد ینفسھ العظیم أنفلوس، المرجع  عبد -7
مشار إلیھ في محمود الشوبكي، سعد عاشور، عمل المرأة بین تكریم اإلسالم ودعاة التحریر  -8

 ،2007والبھتان، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمیة األزھر، كلیة أصول الدین، غزة، 
  .04 ص ،1 العدد ،9 المجلد

  .09عد عاشور، المرجع السابق، ص مشار إلیھ في محمود الشوبكي، س -9
مشار  ، 228 إلى 224  ،1981البعث،  دار الجزائر، اإلسالم، ظل في :الصدیق الصالح محمد -10

   68إلیھ في عز الدین عبد الدایم، المرجع السابق، ص 
  .79/4سنن أبي داود . باب ما جاء في المرأة تتطیب للخروج) 4173(رواه أبو داود رقم  -11
، مشار إلیھ 39، ص  1987 الشھاب، دار الجزائر، النساء، أحكام الجوزي، بن رحمنال عبد -12

  .69في عز الدین عبد الدایم، ص 
  .210خالد عبد العظیم أحمد أبو غابة،  المرجع السابق، ص  -13
، باب سفر المرأة مع محرم إلى 2م) 1339(رواه مسلم واللفظ لھ من حدیث أبي ھریرة، رقم  -14

  .9/91مسلم بشرح النووي،  الحج وغیره،



    بوجمعةحمد / د -أحمد بورزق/ د
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عادل موسى، القیود الواردة على تشغیل العاملین في الفقھ اإلسالمي وقانون العمل، دراسة  -15

  .130، ص 2001مقارنة، مصر، 
الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب  الكاسانيعالء الدین أبي بكر بن مسعود  -16

  .189/4ة طبع، ص لبنان، بدون سن- العلمیة، بیروت
  .240خالد عبد العظیم أبو غابة، المرجع السابق، ص  -17
  .16مشار إلیھ في محمود الشوبكي، سعد عاشور، المرجع السابق، ص  -18
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب تحریم امتناع المرأة عن فراش زوجھا، المرجع  -19

  .السابق
، كتاب الرضاع، 1159م، رقم 1437، 1356حلبي، ط أخرجھ الترمذي، سنن الترمذي، ط ال -20

  .باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
  .80، كتاب النكاح، المرجع السابق، ص 1853الحدیث أخرجھ ابن ماجھ برقم  -21
، كتاب النكاح، باب في المرأة تؤذي زوجھا، نفس 2014الحدیث أخرجھ ابن ماجھ برقم  -22

  .81المرجع، ص 
  .ھ البخاري و مسلم و ابن ماجھالحدیث أخرج -23
  .81خالد عبد العظیم أبو غابة، نفس المرجع، ص  -24
، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، المرجع 1161أخرجھ الترمذي، رقم  -25

  .217السابق، ص 
، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، نفس 1162أخرجھ الترمذي، رقم  -26

  .217مرجع، ص ال
  .89مشار إلیھ في خالد عبد العظیم أبو غابة، المرجع السابق، ص  -27
طاعة الزوج  :یجب على الزوجة: (من قانون األسرة الجزائري القدیم على أنھ 39نصت المادة  -28

احترام والدي  ،إرضاع األوالد عند االستطاعة وتربیتھم ة، ومراعاتھ باعتباره رئیس العائل
  .)اربھالزوج و أق

المحافظة على الروابط : یجب على الزوجین: (من قانون األسرة الجزائري 36تنص المادة  -29
 3والمودة والرحمة،  االحترامالمعاشرة بالمعروف وتبادل واجبات الحیاة المشتركة، الزوجیة و

ة التعاون على مصلحة األسرة ورعایة األوالد وحسن تربیتھم، التشاور في تسییر شؤون األسر
وتباعد الوالدات، حسن معاملة كل منھما ألبوي اآلخر وأقاربھ واحترامھم وزیارتھم، المحافظة 

زیارة كل منھما المعروف، على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین واألقربین بالحسنى و
  .)ألبویھ وأقاربھ واستضافتھم بالمعروف
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  أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال 

  - األسباب والعالج -

  

  1جامعة باتنة – يمحمدفائزة   ةالدكتور
  

  

  :مقدمة

من یھدي هللا فال  إن الحمد * نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ،
 وحده ال شریك لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا مضل لھ،ومن یضلل فال ھادي لھ،

  .عبده ورسولھ  وأشھد أن محمد 

من القرآن :إن قضایا المرأة تشغل حیزا عظیما من مصادر إسالمنا
الكریم آیات كثیرة في سور كثیرة، ومن الحدیث الشریف أحادیث كثیرة 

  .تخص المرأة بالخطاب والبیان في مجاالت عدیدة

" عمل المرأة"قضیة ومن بین القضایا المعاصرة المطروحة للبحث 
ولما أصبح عمل المرأة ضرورة تكاملیة داخل األسرة الجزائریة،ھذه 

حسب إحصائیات ) ملیوني عاملة(الضرورة التي تؤكدھا نسبة العمالة النسویة 
رسمیة،كما برز اتجاه اجتماعي جدید عرفھ المجتمع الجزائري،یفضل فیھ 

  .في علم االجتماعالرجل الزواج من المرأة العاملة حسب المختصین 

دون سن (إال أن عمل المرأة أصبحت آثاره سلبیة على األطفال 
، ما دفع بالمختصین في علم النفس إلى التحذیر من تأثر النمو )التمدرس

  .اللغوي عند األطفال

تعاني الطفولة المبكرة في الجزائر أزمة لسان متمثلة في  :اإلشكالیة
األطفال من ھم دون سن التمدرس الذي یصیب ثلث  مرض التأخر اللغوي،

بتعداد یقارب الثالثة مالیین طفل،من مجموع عدد األطفال حسب المختصین 
  .في علم النفس واألرطوفونیا



  يمحمدفائزة / د
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  :انطالقا من ھذه اإلشكالیة نحاول اإلجابة عن السؤال المحوري لھذه الدراسة

  ؟-الجاألسباب والع- ما أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال  -

  ما مفھوم عمل المرأة؟ -

  ما مفھوم التأخر اللغوي عند األطفال؟ -

  ھي أعراض التأخر اللغوي؟ ما -

  ما ھي أسباب التأخر اللغوي وعالقتھا بعمل المرأة؟ -

  ما ھو عالج التأخر اللغوي عند األطفال الذین تزاول أمھاتھم أعماال؟ -

 :ن ھذا البحث كاآلتيوفي ضوء اإلجابة عن تلك التساؤالت، صغنا عنوا
  "- األسباب والعالج- أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال"

  :أھمیة البحث

  التأصیل لمفھوم عمل المرأة؟ - 1

  .بیان معنى التأخر اللغوي عند األطفال - 2

فكلما انتبھت األم  ارتباط مرض التأخر اللغوي عند األطفال بمستقبلھم، - 3
  عد ذلك في عالجھالعاملة مبكرا لھ سا

ھل لعملھا؟ أم  )األولویة لمن؟(أن تجیب المرأة العاملة عن سؤال مھم  - 4
  .لمستقبل أبنائھا؟ مھما كانت العواقب

  توعیة المرأة العاملة بمرض التأخر اللغوي عند األطفال الصغار  - 5

  :أسباب اختیار الموضوع

  .بال كل أم عاملةالرغبة الشخصیة لدراسة ھذا الموضوع،باعتباره یشغل  - 1

خروج المرأة للعمل أصبح قضیة بالنسبة لألسرة،والنقاش الكبیر حول  - 2
إیجابیات أو سلبیات عمل المرأة على مستقبل أبنائھ،فأردت الخوض في 
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الموضوع لمعرفة األثر الحقیقي لعمل المرأة على النمو اللغوي لدى األطفال  
   .وإیجاد الحلول المناسبة دون سن التمدرس،

  :أھداف البحث

   .الوقوف على تأثیر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند أبنائھا - 1

   .الكشف عن أسباب تأخر اللغة عند األطفال المرتبطة بعمل المرأة - 2

اقتراح حلول مناسبة لمرض التأخر اللغوي عند األطفال الناشئ عن عمل  - 3
  .أفضل حتى تتمكن ھذه األخیرة من أداء دورھا بشكل المرأة،

  :دراسات سابقة

مادي نعیمة وقادة  - المرحلة االبتدائیة أنموذجا -التأخر اللغوي عند الطفل  - 1
مذكرة ماستر في اللغة واألدب العربي،جامعة بجایة كلیة اآلداب  ذھبیة،

ست سنوات (تقیدت ھذه الدراسة بأطفال المدرسة ، 2013/2014 واللغات،
  .)فما فوق

دكتوراه علوم  رؤوف بلعقاب، ى العالقة الزوجیة،عمل المرأة وأثره عل - 2
 ،2جامعة محمد لمین دباغین سطیف كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،

2016-2017.  

  .قسمت الخطة إلى مقدمة، ومبحثین وخاتمة :خطة البحث

وجاء في مطلبین؛ خصصت مفھوم كل من عمل  :المبحث األول
أما المطلب الثاني  ي المطلب األول،المرأة والتأخر اللغوي عند األطفال ف

  .فكان في أعراض التأخر اللغوي

فیتضمن أسباب التأخر اللغوي عند األطفال والعالج،  :المبحث الثاني
عنونتھ بأسباب التأخر اللغوي والمطلب  :المطلب األول وقسمتھ إلى مطلبین،

  .الثاني في العالج

  .خالل البحثتضمنت النتائج التي توصلت إلیھا من  :الخاتمة
  



  يمحمدفائزة / د
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  مفھوم عمل المرأة والتأخر اللغوي وأعراضھ: المبحث األول

 مفھوم عمل المرأة وتأخر اللغة عند األطفال: المطلب األول

لكل بحث البد لھ من مدخل یبین فیھ مفھوم أھم مصطلحاتھ والتي 
  .تعتبر مفاتیح لفھم مكنوناتھ

  مفھوم عمل المرأة: الفرع األول

التحاقھا بأحد مراكز العمل الحكومیة : "الفتاح بأنھعرفتھ كامیلیا عبد 
، نظیر مبلغ مالي معین األسبوعمنھا أو الخاصة، في أوقات محددة بالیوم أو 

  .)1("ومحدد قابل للزیادة

مجھود إداري عقلي أو بدني مقابل أجر، " :عرفھ رؤوف بلعقاب بأنھ
مادیة والغیر مادیة، تقوم بھ المرأة خارج البیت یتضمن التأثیر في األشیاء ال

لتحقیق ھدف اقتصادي مفید، كما أنھ وظیفة اجتماعیة تتحقق فیھا شخصیة 
  .)2("المرأة

، لكنھ ال ینكر دور المرأة كربة "خارج البیت"فقید الباحث التعریف 
خارج البیت حتى یتراءى للقارئ : لذا فإنني قیدت العمل بـ: "بیت وعاملة فقال

یة أحد أنواع العمل والوظیفة، ولیس بالضرورة أن أنني أعتبر األعمال البیت
  .)3( مقابال وأجرا اإلنسانالعمل ھو ما یتقاضى عنھ 

فكان من األنسب التعبیر عن عمل المرأة داخل البیت بأنھا راعیة فیھ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ واألمیر راع والرجل " :ال عاملة لقولھ 

یة على بیت زوجھا وولده، فكلكم راع وكلكم راع على أھل بیتھ، والمرأة راع
  .)4("مسؤول عن رعیتھ

  فََما َرَعْوھَا َحقَّ ِرَعایَتِھَا :أو القائمة على شؤون بیتھا، ومنھ قولھ تعالى
  .)5("أي فما قاموا بھا حق القیام:"القرطبي  اإلمام، قال )27: الحدید(

خل فیھ المرعى قولھ كلكم راع یعم جمیع الناس؛ فید" :قال ابن حجر
أیضا فالجواب أنھ مرعى باعتبار راع، باعتبار حتى ولو لم یكن لھ أحد كان 

  .)6("راعیا لجوارحھ وحواسھ، ألنھ یجب علیھ أن یقوم بحق هللا وحق عباده
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من الرعایة بمعنى ": "كلكم راع" :وشرح اإلمام مالك معنى قولھ 
عھ؛ فیسأل كل عن رعیتھ الحفاظة أي كلكم راع لرعیتھ وناظم ألمور من یتب

  .)7( "عما وقع منھ في حقھم، من العدل والظلم

فالمرأة راعیة وحافظة لمصالح من ھم تحت مسؤولیتھا من زوج 
  .وأوالد، فال یمكن وصفھا بأنھا عاملة

انخراط المرأة في الوظائف واألعمال " :وعرف عمل المرأة بأنھ
المجاالت المتاحة، مثل عملھا  المناسبة لقدراتھا الجسدیة والنفسیة في مختلف

كمعلمة، ممرضة، خبیرة تجمیل أو سكرتاریة وموظفة في بعض األعمال 
، وھدف العمل ھو تحسین الجانب المادي الذي یعزز قدرتھا على اإلداریة

  .)8("مواجھة األعباء والصعوبات التي تمر بھا

لة أما المرأة العام" :ومن المؤلفین من عرف المرأة العاملة فقال
بالمعنى االصطالحي فیقصد بھ المرأة التي تقوم بالعمل خارج البیت نظیر 

  .)9("أجر، ومعظم النساء العامالت في الحضر یدخلن تحت ھذا المعنى

زیادة باعتبار أن المرأة داخل البیت " خارج البیت"فتقیید العمل بأنھ 
  .ھي راعیة في بیت زوجھا كما قال 

  مفھوم الطفل: الفرع الثاني

ھو النبات :من الفعل الثالثي طََفَل، والطُفل : تعریف الطفل لغة
: والطفل والطفلة .الرخص، والرخص الناعم والجمع طفال وطفول

  )10(.والصبي یدعى طفال حیث یسقط من بطن أمھ إلى أن یحتلم .الصغیران

  :تعریف الطفل في االصطالح

  :على معنیین رئیسیینینطوي مفھوم الطفولة في علم النفس : علم النفسفي  -

، حتى )الطفولة المبكرة(األول عام وھو یطلق على الفرد منذ لحظة المیالد 
، والمعنى اآلخر خاص، ویطلق ھذا المفھوم )البلوغ(مرحلة النضج الجنسي 

  .)11( على األعمار ما فوق سن المھد وحتى سن المراھقة
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النسانیة النابضة الطفل ھو ذلك المعدن البشري، والثروة ا: اإلسالمفي  -
  .)12( والجوھرة النقیة، یوصي هللا بھ في غیر موضع

، )233: البقرة( َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْینِ : قال تعالى
: البقرة(  َعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :وقولھ تعالى

  .المقصود بالطفل ھو ما دون خمس سنوات أي قبل سن التمدرسو). 233

  مفھوم تأخر اللغة عند األطفال: الفرع الثالث

ھو تأخر في المستوى الزمني :"عرف التأخر عند األطفال بأنھ
اللغوي،  اإلنتاج، حیث ال یتمكن الطفل من )نموھا(الكتساب اللغة وتطورھا 

فال یستطیع الوصول إلى الحد األدنى من  والتكلم بین السنة الثانیة والثالثة،
النضج اللغوي، وحتى االكتسابات اللغویة البسیطة إن وجدت فھي بطیئة 

  .)13( وضعیفة

ذلك الطفل الذي یستخدم لغة " :عرف الطفل المتأخر لغویا أیضا بأنھ
بسیطة للغایة في المراحل التي تنمو فیھا اللغة عادة، مما یؤدي إلى بطء 

  .)14("اللغة لدیھ وتأخر اكتساب

أكثر أمراض اللغة انتشارا خاصة عند " :عرف التأخر اللغوي بأنھ
األطفال في سن ما قبل المدرسة، ویشیر التأخر اللغوي إلى الحالة التي یعكس 
عندھا المستوى اللغوي للطفل عمرا زمنیا أقل من عمره الحقیقي، بحیث 

قرانھ في نفس المرحلة تكون الحصیلة اللغویة لدیھ، أقل بشكل واضح من أ
  .)15( العمریة التي یمر بھا

وقد یعود التأخر اللغوي للطفل إلى إعاقات حسیة أو حركیة، إال أن 
فال تصاحب ھذا االضطراب إعاقات "في بحثنا ھذا فالطفل سلیم معافى، 

حسیة وال حركیة، والطفل یكون سلیما معافى من الناحیة الفزیولوجیة 
  .)16("، ویمتلك قدرات عقلیة عادیة)عضاءالحواس، األ(والعضویة 

  أعراض التأخر اللغوي: المطلب الثاني

   :)17(یمكن وصف الطفل بأنھ متأخر لغویا في الحاالت التالیة
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 .واإلشاراتإحداث أصوات عدیمة الداللة، واالعتماد على الحركات  -
عل أو بكلمة واحدة، أو بجملة من فعل وفا) ال(أو ) بنعم(االكتفاء باإلجابة  -

 .فقط دون مفعول بھ
 .التعبیر بكلمات غیر واضحة بالرغم من تقدم عمر الطفل -
 .تعذر الكالم بلغة مألوفة ومفھومة -
 .عدد المفردات ضئیل -
 .الصمت أو التوقف في الحدیث -
 .یصاحب ذلك اضطرابات سلوكیة ونفسیة -

كما وصفت حوریة باي المتأخر لغویا بأن التركیب النحوي والصرفي لدیھ 
  :)18(ومن مظاھرهضعیف، 

افتقار التراكیب التي یستخدمھا الطفل لغویا إلى التماسك والترابط نتیجة  -
  .ظروف المكان والزمان -حروف الجر -نقص أدوات الربط 

االلتباسات وتداخل بین الضمائر المنفصلة، والضمائر المتصلة والمفرد  -
  .والجمع والمؤنث والمذكر

  )19( :حولة ما یلي ومن أعراض تأخر اللغة عند محمد

مقارنة مع أقرانھ العادیین، ) ماما، بابا(تأخر في ظھور الكلمات األولى  -
ومع المستوى الزمني العادي الكتساب ھذه الكلمات المتمثل في الشھر 

 .الثامن تقریبا
یرفق ھذا االضطراب عادة بتأخر في ظھور بعض المكتسبات النفسیة  -

 .الحركیة مثل المشي
ت وأخطاء في المخطط الجسمي، وفي الجانبیة، فالطفل نجد كذلك صعوبا -

یتعرف على األعضاء الظاھرة في الجسم كلھ، لكنھ ال یمكنھ التعرف على 
یفشل في (باقي األجزاء الدقیقة كما یصعب علیھ خاصة تحدید تموضعھا 

 ).اختبار رسم الرجل مثال
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  أسباب التأخر اللغوي عند األطفال وعالجھ: المبحث الثاني

  أسباب التأخر اللغوي عند األطفال: مطلب األولال

سأقتصر في ھذا المطلب على  إننيأسباب التأخر اللغوي عدیدة إال 
  .غیاب اإلثارة وریاض األطفال: سببین مھمین وھما

  غیاب اإلثارة: الفرع األول

حیزا كبیرا، لما لھا من دور وأثر كبیر في  اإلسالمتشغل األمومة في 
) المعرفیة(د من الناحیة النفسیة والجسدیة والعقلیة بناء وسالمة الفر

واالجتماعیة، ولما لھا من أثر واضح في تكوین عالقة الترابط والتواصل 
  ).األم واألب واألبناء(الواجب ما بین أفراد األسرة 

غیر أن خروج األم المبكر للعمل بعد عطلة أمومة قصیرة جدا، والتي 
كل كبیر على اللغة وبالتالي على عملیة مدتھا ثالثة أشھر فقط، أثر بش

فالتواصل ھو التعبیر المناسب للفرد عن أفكاره " وابنھاالتواصل بین األم 
ومشاعره الخاصة لفرد آخر، وكذلك االستماع وتفھم أفكار ومشاعر اآلخرین، 
والتواصل من المھارات األكثر أھمیة للوالدیة الفعالة المؤثرة، فمن خالل 

أن یساعد الوالدان أطفالھم على التفاعل مع كثیر من التواصل یمكن 
المشكالت التي یواجھونھا أثناء مراحل نموھم، كما أن إخفاق الوالدین في 

  .)20( "التواصل مع أطفالھم یمثل مشكلة خطیرة لكثیر من  األسرى

إن إثارة الطفل والتحدث معھ یعدان محفزان قویان لتطویر لغتھ 
صیده ، فالطفل یجب أن یمتلك المھارات التالیة وكسب مفردات وجمال في ر

  :)21(وبتلك األعمار

یجب أن تكون لدیھ ثالث مفردات وفي السنتین : ثمانیة عشر شھرا
من خمس وعشرین إلى ثالثین مفردة وجمال عدیدة مكونة من كلمتین وفي 

یجب أن یمتلك الطفل خمسون مفردة وجمال تشتمل على : السنتین والنصف
  .كلمتین
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ذا لم یمتلك الطفل ھذه المھارات، فإن الذنب یعود إلى إھمال سبب وإ
خروج األم إلى العمل تاركة إیاه في ید حاضنات أو خادمات، الطفل بالنسبة 

: فقد أجریت دراسة على مجموعة من األطفال متنوعة"لھن مجرد أجیر 
مجموعة ترعاھا مربیة، ومجموعة أطفال ترعاھم أمھاتھم، ووضع الجمیع 

ظروف متماثلة، وقد لحظوا بعد مدة سنتین من المراقبة أن األطفال  في
المحرومین من عطف األم وحنانھا لم ینجحوا في تعلم الكالم وال المشي، وال 
تناول الطعام بمفردھم، بینما نجع اآلخرون الذین تحیطھم عواطف أمھاتھم في 

  .)22("ذلك

ات األساسیة التي أحد المقوم اإلثارةكما اعتبرت شیماء محمد عطیة 
" البیئة المنبھة"علیھا  وأطلقتیجب توافرھا لكي تنمو اللغة بطریقة سلیمة، 

وبیئة الطفل ھي محیطھ المصغر المتمثل في األسرة وباألخص األم، التي تنبھ 
الطفل إلى  صوتھا حتى یتمكن من التواصل معھا، وفي حالة غیاب المنبھ 

فھناك بعض األطفال یعانون من "لغوي سیعاني الطفل من الفقر ال واإلثارة
، أو ألنھم لم یتواصلوا مع إلیھمالفقر اللغوي بسبب أنھم ال یجدون من یتحدث 

الكلمات، والطفل إذا لم یتعرض لنماذج لغویة ال یستطیع تعلم اللغة واكتسابھا 
وعندما تتوافر ھذه العوامل والظروف البیئیة فإن النضج اللغوي یتحقق 

من ھذه المقومات یؤثر  *، وغیاب أو ضعف واحدة أو أكثربصورة طبیعیة
  .)23("سلبیا على اكتساب اللغة ونضجھا، ویسبب ما یعرف بتأخر نمو اللغة

أال " :ولقد قید یوسف القرضاوي جواز عمل المرأة بعدة شروط منھا
یكون عملھا على حساب واجبات أخرى ال یجوز لھا إھمالھا، كواجبھا نحو 

   .)24("ا وھو واجبھا األول وعملھا األساسيزوجھا، وأوالدھ

 اإلحصائیاتولقد تأكد ذلك اإلھمال من قبل المرأة العاملة فقد أثبتت 
التي كشفت عنھا لمیاء بن موسى والتي تمس بالخصوص األطفال في الجزائر 

أن ثلث األطفال في الجزائر یعانون من اضطرابات في الكالم، " :ما یلي
وتأخر النطق السلیم، وبینت من خالل  *والغنغنة *أتأةخاصة فیما یتعلق بالت

أطروحتھا الجامعیة أن مرحلة ما بین أربع وخمس سنوات تعتبر أھم مرحلة 
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ومن جھة حذر عدد من  ،)25("في التعلم واالتصال بالوالدین"لألطفال 
ابتعاد األم عن ولدھا، خاصة في "المختصین في علم النفس واألرطوفونیا من 

ة، واشتغالھا بالعمل وبعد ذلك ترتیب البیت وتحضیر الطعام سن الرضاع
یتسبب في الكثیر من المشاكل النفسیة والعضویة عند األطفال، خاصة فیما 
یتعلق بالكالم و النطق، وتركیب الكلمات، فال یستطیع الصغیر حتى التعبیر 

اء عن مشاعره وما یختلج داخلھ مما یضطره في العدید من األحیان إلى البك
أو الصراخ وبعدھا یبوح بعبارات غیر مفھومة وتمتمات ال یفك شفرتھا إال 
الوالدین، وھذا ما یشكل قلقا كبیرا لھما، خاصة بعد تجاوز الطفل ثالث 
سنوات من عمره مما یجعل والدیھ في حیرة تدفعھما في أحسن األحوال إلى 

  .)26( "زیارة الطبیب النفسي أو مختص في األرطوفونیا

" مضرة على األوالد"ة القول أن المرأة العاملة تسببت في وخالص
األم ال یغني عنھ غیره من خادم أو  وإشرافألن حنان األم، وقلب األم، 

مدرسة، وكیف یستفید األوالد من أم تقضي نھارھا في عملھا فإذا عادت إلى 
 البیت عادت متعبة مھدودة، متوترة، فال حالتھا الجسمیة وال النفسیة تسمح

ال ضرر وال : "یقول والرسول  .)27( بحسن التربیة وسالمة التوجیھ
  .)28("ضرار

فاألجر الذي تجنیھ المرأة العاملة، ستنفقھ ال محالة على المراكز 
الضرر الذي  إصالحالعالجیة المختصة في علم النفس واألرطوفونیا أمال في 

تكون في النھایة السلبیة التي یتعرض لھا الطفل  اآلثاركما أن "تسببت فیھ 
  .)29( "أكبر من أن تقاس بدراھم تتقاضاھا األم من العمل خارج البیت

جنایة " :وحتى الغرب المناصر لعمل المرأة أطلق علیھ ھذا الحكم
 .)30("عظمى على األوالد

  ودور الحضانة  ریاض األطفال: الفرع الثاني

ارتبط ظھور ریاض األطفال وتزایده في السنوات األخیرة، بسبب 
التقدم االجتماعي وزیادة عدد األمھات العامالت، وتركھن لواجب من 
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 اإلسالمیةواجباتھن والمتمثل في حضانة أطفالھن كما نصت علیھ الشریعة 
  .وقوانین األسرة العربیة بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من معاني الرعایة والحفظ

عبارة عن القیام بحفظ الصغیر أو : "فالحضانة عند الفقھاء ھي
الصغیرة، أو المعتوه الذي ال یمیز وال یستقل بأمره وتعھده بما یصلحھ 
ووقایتھ مما یؤذیھ أو یضره وتربیتھ جسمیا ونفسیا وعقلیا كي یقوى على 

ومثلھ ما جاء في ، )31("النھوض بتبعات الحیاة واالضطالع بمسؤولیتھا
  .انون الجزائريالق

العاملة تخلت عن دورھا في التنشئة االجتماعیة  غیر أن المرأة
وحضان ولدھا الذي أقره الشرع والقانون وذھبت للبحث عن بدیل عنھا سواء 
في ریاض األطفال أو مربیات المنازل، تأسیا بالمرأة الغربیة غیر أن الذي 

ال "الغربیة مثل بریطانیا ریاض األطفال في الدول تجھلھ المرأة العربیة بأن 
طفال توزع إلى أربع مجموعات مع معلمة  80یزید عدد األطفال فیھا على 

  .واحدة لكل مجموعة، تمنح للمعلمة حریة تنظیم وتخطیط العمل لتربوي

كلیة إلعداد معلمات  50فھناك : أما بخصوص إعداد المعلمات
الوریوس في ومساعدات مدارس الحضانة في بریطانیا تمنح درجة البك

سنوات ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات، تتضمن  9- 3تخصص مرحلة 
المھارات العلمیة وتاریخ التربیة وفلسفة ونظریات تعلیم الطفل وعلم النفس 

  .)32("لدى الطفل إلى غیر ذلك

ورغم كل ما توفره ھذه الدول من دعم مالي كبیر لریاض األطفال، 
ل إنشاء كلیات للتربیة بالجامعات، وتكوین المعلمات والمساعدات من خال

لتربیة األطفال صحیا وعقلیا وخلقیا استعدادا لمرحلة التمدرس، غیر أن 
الدراسات العلمیة الحدیثة في أوروبا وأمریكا أثبتت أھمیة األم إلى أبعد حد في 

مجموعة : فقد أجریت دراسة على مجموعة من األطفال متنوعة"نشأة الطفل 
جموعة أطفال ترعاھم أمھاتھم، ووضع الجمیع في ظروف ترعاھا مربیة، وم

متماثلة، وقد لحظوا بعد مدة سنتین من المراقبة أن األطفال المحرومین من 
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عطف األم وحنانھا لم ینجحوا في تعلم الكالم وال المشي، وال تناول الطعام 
  .)33("بمفردھم، بینما نجع اآلخرون الذین تحیطھم عواطف أمھاتھم في ذلك

م على 2001عام " روم"قام بھا بروفیسور  أمریكیةدراسة  وفي
األطفال الذین تذھب أمھاتھم إلى العمل في سنوات حیاتھم األولى، خلصت 

  .الدراسة إلى أن ھؤالء األطفال یعانون ضعفا في مھارات القراءة

فقد وجد الباحث أنھ إذا اشتغلت األم خالل السنوات الثالث األولى من 
سیترك ھذا أثرا سلبیا على قدرة طفلھا في الكالم أو التحدث، حیاة طفلھا، ف

ضارا للغایة على مھارات  ولغتھ في عمر الثالثة والرابعة، ویصبح ھذا التأثیر
  .)34(القراءة، والریاضیات في عمر خمس وست سنوات

إذن فقد أثبتت نتائج ھذه الدراسات أن ریاض األطفال لھا دور كبیر 
األطفال بسبب تخلي األم عن دورھا الطبیعي، فالنمو  في التأخر اللغوي عند

اللغوي للطفل ال یمكن أن تقوم بھ سوى األم من خالل العالقة العاطفیة 
والنفسیة التي تولیھا للطفل ال یمكن أن تقوم بھ سوى األم من خالل العالقة 

فردیة فالطفل بحاجة إلى العنایة ال"العاطفیة والنفسیة التي تولیھا األم لولدھا 
ألھمیتھا خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى األخص في العامین 

المشكالت النفسیة في الطفولة ھي  أناألولین، وقد أجمع علماء النفس على 
  .)35("أساس المشكالت في الكبر

أما الواقع الذي یمیز نشاطات ریاض األطفال في بالدنا، فھو یعكس 
رة سطحیة لقدرات الطفل في ھذه السن، فھما خاطئا لدور ھذه المؤسسة، ونظ

فثمة فئة كثیرة تعتقد أن ریاض األطفال وجدت إلیواء األطفال وحراستھم 
عندما ال یستطیع األھل ذلك بسبب العمل، ومن ھذا المنظور فإن مھمة 

علیھم أثناء لعبھم وتعلیمھم  واإلشرافالروضة تقتصر على إطعام األطفال 
ا، وھذا ما أثبتتھ الكثیر من التحقیقات بعض القصص واألناشید وغیرھ

المیدانیة حول وضع ریاض األطفال في الجزائر رغم النصوص القانونیة 
  .التي أصدرتھا الدولة
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أعدت الوزارة مشروع نص لمراجعة " 2018ففي شھر ماي 
مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة  إنشاءالمرسوم التنفیذي الذي یحدد شروط 

، یرمي إلى وضع 17/09/2008مراقبتھا المؤرخ في وتنظیمھا وسیرھا و
دور الحضانة وروضات  إنشاءسیما في مجال تشجیع التدابیر جدیدة 

األطفال،كما یقترح مشروع النص الجدید تقلیص عدد األطفال الذي یتم 
 150طفل المعمول بھ حالیا إلى  200استقبالھم بالمؤسسات والمراكز من 

  .)36("طفل

لذي حددتھ وزارة التضامن االجتماعي والمقدر بـ ویبدو أن العدد ا
طفل ھو أكبر من المعاییر العالمیة أي في حدود الضعف المعمول بھ في  150

بریطانیا مثال، زیادة على غیاب التكوین عند أغلب المربیات وضعف الدعم 
والتكفل من طرف الدولة أو من طرف الخواص، أكید أن كل ھذه العوامل ال 

وھو ما دفع "تساھم في النمو اللغوي لدى الطفل بل ستتعقد حالتھ یمكنھا أن 
 إیداعبالمختصین في علم النفس واألرطوفونیا إلى التحذیر من انتشار ظاھرة 

األطفال الرضع لدى الحاضنة أو ریاض األطفال وابتعاد األم عن دورھا في 
ت خاصة احتضان وتربیة طفلھا الصغیر، مما تسبب في العدید من االضطرابا

  .)37("فیما یتعلق بالكالم والنطق

وفي دراسة قامت بھا العارفي سمیة على عینة من العامالت في 
وانطالقا من إجابة األغلبیة "مؤسسة عمومیة بوالیة البویرة توصلت إلى أنھ 

أنھ مھما یكن األمر فإنھ ال یمكن : المدروسة توصلت إلى النتیجة التالیة
ئھا كون أن الطفل یحتاج أمھ خاصة في المراحل تعویض دور األم تجاه أبنا

األولى من نموه واھتمامھا بعملھا على حساب طفلھا یضعف من دورھا 
سطحي یتمثل في  التربوي ویجعلھا دائما بعیدة عنھ، فدور الحضانة لھا دور

تعلیم بعض األشیاء، لكن الدور األساسي ھو لألم، وعلیھ  فال یمكن أن یكون 
الھتمام بطفلھا وعملھا في الخارج یصعب علیھا التوفیق بین لألم بدیل في ا

  .)38("رعایتھا ألطفالھا وتأدیتھا لعملھا الوظیفي
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مراجعة قانون المرأة (عالج التأخر اللغوي عند األطفال : المطلب الثاني
  )العاملة

أفرزت التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري في ما یخص 
عدد مسؤولیاتھا، انعكاسات سلبیة، بسبب عد خروج المرأة لسوق العمل، وت

استقرارھا األسري واتھامھا باإلھمال في ظل قوانین ال تراعي ظروف المرأة 
  .وفي مقدمتھا فترة عطلة األمومة

أي حوالي  %17.6ورغم أن الید العاملة النسویة ال تمثل سوى 
ملیون  12.2ملیوني إمرأة عاملة في الجزائر، من مجموع عدد إجمالي بقدبـ 

، ویعد قطاعي التعلیم )39(عامل وعاملة، حسب الدیوان الوطني لإلحصائیات
والصحة من أكثر القطاعات المستقطبة للید العاملة النسویة مقارنة بقطاعات 
أخرى كالصناعة والزراعة، وھذا ال یؤثر كثیرا على االقتصاد الوطني، إال 

المقدرة قانونا بثمان  أن الحكومة الجزائریة ترفض تمدید عطلة األمومة
وتسعین یوما، في ظل مطالب تدعو إلى ضرورة تمدیدھا من باب مراعاة 

  )40(العامل النفسي للمرأة

، ھي فترة حساسة في حیاة - أي ما بعد وضع الحمل -ھذه المرحلة 
كل إمرأة، إذ یمكن أن تتعقد األمور خاللھا، حیث تتغیر نفسیتھا، وتصبح 

وتبكي ألتفھ األسباب وأبسطھا، وقد یصل الحد  حساسة بدرجة كبیرة، تغضب
اكتئاب ما بعد "إلى إلحاق األذى بنفسھا أو برضیعھا وھو ما یعرف بـ 

نوع من "تقول األخصائیة النفسیة سامیة والي أنھ : وعن تعریفھ" الوالدة
االضطرابات التي تشمل مجموعة أعراض، قد تبدأ في الظھور وعند المرأة 

أمرا طبیعیا، ولكن االستمرار على ذلك الحال بعد الوالدة الحامل وھي تعتبر 
ومن األعراض التي ترافق ھذه الحالة " ھو ما یعرف باكتئاب ما بعد الوالدة

وتدل على اإلصابة بھ، أنھا تكون عموما على شكل حاالت من القلق، القنوط 
 والبكاء، إضافة إلى أن المرأة في ھذه المرحلة تشعر أن جسمھا تغیر وال

یعجبھا شكلھا كل ھذه األعراض، قد تستدعي نقلھا إلى المستشفى، وكذا 
الخضوع إلى جلسات نفسیة وأحیانا تتطلب اللجوء للعالج عند أخصائي في 

  .)41( "األعصاب
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النفسیة وما تعیشھ من ضغط القلق  امرأةفال یمكن تصور حالة 
في تمدید  عطلة والمسؤولیة الجدیدة الملقاة على عاتقھا، وال تفكر الدولة 

، بل تضیف لھا ضغطا جدیدا یتمثل في العمل مما یساھم في انھیارھا أمومتھا
  .كلیا

تونس حیث قررت : وھذا ما انتبھت لھ بعض البلدان العربیة مثل
یوما،  84یوما بدل  98تمدید عطلة األمومة إلى شھر إضافي، والمغرب إلى 

  .یام إضافیة بال أجر متاحوالكویت فقد مددت إجازة الوضع والحصول على أ

إلى عامین، وتبقى كل ھذه األشھر غیر  ةاألوروبیوبعض الدول 
  .كافیة بالنسبة للنمو اللغوي عند األطفال

أما بخصوص الرضاعة التي خصصت لھا الجزائر ساعتین طیلة 
فقد أكدت بعض "عام كامل فھي من المواضیع المؤثرة على نفسیة المرأة 

الرضاعة الطبیعیة ترفع من الھرمون المھدئ للمزاج،  الدراسات الحدیثة أن
فالعالقة بین األم والرضیع من شأنھا أن تخفف علیھا مختلف 

  .)42("الضغوطات

  :خاتمة

  :تتمثل نتائج ھذا البحث كاآلتي

اختلفت مفاھیم عمل المرأة عند المختصین في علم النفس، ولكن المعنى  -
مقابل أجر " بخارج البیت"مقید أنھ وظیفة تقوم بھ المرأة : واحد وھو

  .تتقضاه

التأخر اللغوي عند أطفال دون سن التمدرس، ھو تأخر في المستوى الزمني  -
اللغوي والتكلم  اإلنتاجالكتساب اللغة وتطورھا، حیث ال یتمكن الطفل من 

  .بین السنة الثانیة والثالثة

  :يأسباب التأخر اللغوي عند األطفال وعالقتھ بعمل المرأة ھ -

  )البیئة المنبھة(غیاب اإلثارة  -أ
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  .ریاض األطفال ودور الحضانة -ب

  مراجعة قانون المرأة العاملة:عالج التأخر اللغوي عند األطفال یتمثل في-

   :الھوامش
                                                        

دار النھضة العربیة، : ط، بیروت.عبد الفتاح، سیكلوجیة المرأة العاملة، د إبراھیمكامیلیا  (1)
  .110م، ص 1984- ھـ1404

رسالة دكتوراه في علم النفس (رأة وأثره على العالقة الزوجیة رؤوف بلعقاب، عمل الم (2)
، 2واالجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف اإلنسانیة، كلیة العلوم )العیادي
  .6، ص 2016/2017

  .16المرجع نفسھ، ص  (3)
دار الجیل ط.دأخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة راعیة في بیت زوجھا  (4)

دار ت، .د ط،.د، العادل اإلمام، باب فضیلة اإلمارة، ومسلم في كتاب  7/41 ،بیروت
  .6/8، بیروت - الجیل

  .17/170الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي )5(
ط، المكتبة .سقالني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دعشھاب الدین ال: ابن حجر (6)

  .9/253التوفیقیة القاھرة، دت، 
تقي الدین الندوي، : أبو عبد هللا األصبحي، موطأ االمام مالك، تحقیق مالك بن أنس، (7)

  .3/503م، 1991/ھـ1413دمشق، دار القلم، : 1ط
بحث منشور على " مفھوم عمل المرأة وأھمیتھ وتأثیره على المجتمع"بسمة حسن،  (8)

  .02/10/2018: ریخ التصفح، تا)www.almrsol.com(شبكة االنترنیت 
، ص 1998فؤاد بسیوني متولي، األمومة والطفولة، دط، مركز االسكندریة للكتاب،  (9)

11.  
  .10/401ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب،  (10)
 mawdoo3.com، موقع موضوع "مفھوم الطفل في علم النفس"غادة الحالیقة،  (11)

  م10/10/2018: حتاریخ التصف
  .95ت، ص .ط، الجزائر د.منھ، د اإلسالمعبد الرب نواب الدین، عمل المرأة وموقف (12)
–، دار ھومة 4: محمد حولة، األرطوفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت ط (13)

  .37، ص 2011الجزائر، 
: والعالج، ط سعید كمال عبد الحمید العزالي، اضطرابات النطق والكالم، التشخیص (14)

  .279ھـ، ص 1432-2011، دار المسیرة، عمان، 1
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فاعلیة التدخل المبكر في تنمیة النمو اللغوي لألطفال "شیماء محمد عطیة الجوھري،  (15)

  .رسالة ماجستیر في التربیة، جامعة القاھرة: ضعاف السمع
  .محمد حولة، المرجع السابق (16)
  .279والكالم، ص  سعید كمال العزالي، اضطرابات النطق (17)
  .المرجع نفسھ (18)
  .39-38األرطوفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، ص  (19)
  .17- 16ص  -التشخیص والعالج -سعید كمال العزالي، اضطرابات النطق والكالم (20)
، 1:ط -التشخیص والعالج -ابراھیم عبد هللا فرج الزریقات، اضطرابات الكالم واللغة (21)

  .59-58م، ص 2005- 1426ر، عمان، دار الفك
دار البحوث  1: نور الدین عتر، عمل المرأة واختالطھا ودورھا في بناء المجتمع، ط (22)

  45م، ص 2001-ھـ1422 -دبي–للدراسات االسالمیة واحیاء التراث 
  سالمة القنوات الحسیة وصحة وظیفة الدماغ : المقومان اآلخران ھما *

  "أسبابھ وعالجھ"التأخر اللغوي عند األطفال "وھري، شیماء محمد عطیة الج (23) 
  .م12/10/2018تاریخ التصفح،  kenana online.com موقع االنترنیت

، المكتب االسالمي 3: یوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة االسالمیة، ط (24)
  .148م، ص 1998-ھـ1418بیروت، 

مشاعر والمعتقدات ومفاھیم الذات ھي مجموعة من السلوكات الكالمیة وال: التأتأة *
ابراھیم الزریقات، . والتفاعالت االجتماعیة وتختلف ھذه العناصر من شخص إلى آخر

  .282اضطرابات الكالم واللغة، ص 
صوت رخیم یخرج من الخیشوم وال عمل للسان بھ، وھو صفة مالزمة للنون : الغنغنة 

  https://m.facebook.com.13/10/2018ماھي الغنة؟   . والمیم
طفال في الجزائر یعانون من اضطرابات في ثلثل األ"بلقاسم حوام الشروق الیومي، (25)

  .20/09/2018تاریخ التصفح  www.djzairess.com" اللسان
  .بلقاسم حوام فالمرجع نفسھ (26)
  .143ي، المصدر السابق، ص القرضاو (27)
وابن ماجة في كتاب األحكام باب من بنى في حقھ   327-5/326أخرجھ اإلمام أحمد  (28)

وأحسنھ  3/410، وصححھ األلباني في ارواء الغلیل 2/784ما یضر بجاره، 
  .األرناؤوط في تحقیقھ لجامع العلوم والحكم

 .106منھ، ص  عبد الرب نواب الدین، عمل المرأة وموقف االسالم(29)
 .44نور الدین عتر، عمل المرأة واختالطھا، ص  (30)
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 eman.com-WWW.alالفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، من موقع : كتاب )31(

14/10/2018.  
-allaboutموقع التعلیم ما قبل االبتدائي كیف اھتمت دول العالم بھ  (32)

school.com14/10/2018. 
  .45نور الدین عتر، عمل المرأة واختالطھا ودورھا ص  (33)
دراسة میدانیة، –كة بن زیان، عمل الزوجة وانعكاساتھ على العالقات األسریة یمل (34)

  . 20رسالة ماجستیر، كلیة علوم إنسانیة واجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة ص 
، ص 1998للكتاب  اإلسكندریةت، مركز .دفؤاد بسیوني متولي، األمومة والطفولة،  (35)

12.  
 .14/10/2018ریاض األطفال تحت الرقابة وزمن االستغالل المادي انتھى  (36)

www.ennahar online.com 
ثلث  األطفال في الجزائر یعانون من اضطرابات في "بلقاسم حوام الشروق الیومي،  (37)

 .20/09/2018تاریخ التصفح  www.djzairess.com" اللسان
دراسة میدانیة –األم العاملة بین األدوار األسریة واألدوار المھنیة "العارفي سامیة،  (38)

، معھد العلوم 2البویرة، شھادة ماستر –لألمھات العامالت في المؤسسات العمومیة 
  .10، ص 2012- 2011اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

دراسة میدانیة –األم العاملة بین األدوار األسریة واألدوار المھنیة "العارفي سامیة،  (39)
، معھد العلوم 2البویرة، شھادة ماستر –لألمھات العامالت في المؤسسات العمومیة 

  .10، ص 2012- 2011اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 
  .مwww.eco.algeria.com 10/10/2018أة عاملة في الجزائر، حوالي ملیوني إمر )40(
  .https://meemmagazine.net 14/10/2018معاناة األمھات العامالت في الجزائر  )41(

  .https://djazairess 13/10/2018.اكتئاب ما بعد الوالدة،  (42)
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  أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة

  والتربویة لألبناء

  

  الباحثة زولیخة معنصري  –زھیر عبد السالم  الدكتور               

  1جامعة باتنة                               
  

  مقــــــــدمة

  :الحمد . والصالة والسالم على رسول هللا وبعد

ان إلى أن األسرة ھي الوحدة التكوینیة المركزیة في منذ اھتدى اإلنس
ھي المحور األساس في  )الزوجة(المجتمع، الحظ بحدسھ الفطري أن المرأة 

األسرة، فھي بمثابة القلب فیھا؛ فحازت تبعا لذلك على األدوار المھمة 
والوظائف المركزیة فیھا، وعلى رأسھا التربیة الوالدیة القیمیة والنفسیة 

  .فیة واالجتماعیةوالثقا

قد أحكم هللا عز وجل توزیع المسؤولیات بین الرجل والمرأة، وعلیھ ف
بتشریع یوافق طبیعة كل منھما حق التوافق، وإنصاف یعطي لكل منھما 
حجمھ ودوره الطبیعي في الحیاة، ومن ھنا كانت وظیفة المرأة في مؤسسة 

عني التشریع  األسرة بوصفھا أما وزوجة وربة بیت ھي مھمة شرعیة قد
اإلسالمي بھا لما لألسرة من مكانة عظیمة، وكذا دورھافي التربیة الفكریة 

  .والنفسیة والسلوكیة لطفلھا

ومما ال شك فیھ أن األسر الیوم تعاني نكبات وھزات متتالیة،خاصة   
المدنیة، التي دفعت بالمرأة في بعض الحاالت / مع التطورات الحضاریة 

مما ترتب عنھ كذا إبعادھا عن دورھا الرئیس وللخروج ألجل العمل، 
األول استقرار األسرة عموما، والثاني اضطراب األبناء خصوصا : اختاللین

  . في جوانب عدة
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  :اإلشكالیة

ھل فعال خروج الزوجة للعمل لھ أثر على : إن إشكالیة موضوعنا ھي
ناك جوانب العوائد النفسیة والتربویة لألبناء؟ وھل ھذا األثر كلھ سلبي أم ھ

إیجابیة لخروج الزوجة للعمل؟ وھل ھناك أثر لخروج المرأة على ذاتھا؟ وما 
  .دوافع خروج الزوجة للعمل؟

  :یھدف ھذا البحث إلى: األھداف

محاولة التعرف على اآلثار الناجمة لعمل المرأة، سواء كانت ھذه اآلثار  -
  .سلبیة أم إیجابیة

  .لعملمعرفة الدوافع التي دفعت بالزوجة ل -

  .التعرف على أثر خروج الزوجة على ذاتھا وعلى أبنائھا-

  : خطة المداخلة

  اإلطار المفاھیمي للمداخلة وحدوده: أوال

  خروج الزوجة للعمل رؤیة شرعیة : ثانیا

  دوافع خروج الزوجة للعمل: ثالثا

  أثر خروج الزوجة للعمل   :رابعا

  أثر عمل الزوجة على ذاتھا - 1
 ألبناءأثر عمل الزوجة على ا - 2

  الخاتمة
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  :المفاھیم تحدید :أوال

أعمال أي كل فعل یكون بقصد وفكر  معج :عمل :العمل لغة1-1-
  .1بمعنى مھنة

یشیر مفھوم العمل إلى كل مجھود إرادي  :العمل اصطالحا2-1-
لتحقیق  المادیة وغیر المادیة التأثیر على األشیاء أو بدني یتضمن ،وعقلي

  .2شخصیة الفرد اجتماعیة تتحقق فیھا ةكما أنھا وظیف ،ھدف اقتصادي

عرفت المرأة العاملة بأنھا المرأة التي تقوم  :تعریف المرأة العاملة - 2
في أوقات محددة  ،بااللتحاق بأحد مراكز العمل الحكومیة منھا أو الخاصة

 أما حسون .3ومحدد وقابل الزیادة، بالیوم أو األسبوع نظیر مبلغ مال معین
ھي تلك المرأة التي تزاول عمال ما خارج  المرأة العاملةفترى أن "تماضر  

إلى كونھا  تقوم بدور األم والزوجة  إضافةالمنزل لقاء أجر مادي مدفوع لھا 
  .4"وربة البیت

المرأة العاملة بأنھا المرأة التي تعمل خارج المنزل " كامیلیا /عرفت د
سیین في الحیاة، أسا وھى التي تقوم بدورین ،وتحصل على أجر مقابل عملھا

  .5"دور ربة البیت ودور الموظفة

  مشروعیة عمل المرأة: ثانیا

ّسوى اإلسالُم بین المرأة و الرجل في حق ممارسة العمل المھني، 
بعٍمل قاما بھ أو بأّي شكٍل مشروع آخر؛ قال  اكتسباه وفي حق التّملّك لما

ا اْكتََسبُوا ۖ َولِ  :تعالى مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ ا اْكتََسْبنَ لِّلرِّ مَّ  لنَِّساِء نَِصیٌب مِّ
، كما ّسوت الشریعة اإلسالمیـة بین النّساء والرجال في االستقالل )32:النساء(

المـالي واالقتصادي، فكان من النساء على زمن النبي من تعمل في الزراعـة، 
وفي الرعي، وفي الحیاكة والنسیج، ومن تعمل في الصناعات المنزلیة، وفي 

األعمال الِحرفِیة، ومن تعالج المرضى وتداوي الجرحى وتعمل في  إدارة
 .!التمریض، بل و تغزو
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والمتتبع آلراء العلماء والمفكرین یجد أنھم ینقسمون إلى فریقین، والمالحظ أن 
الفریقین لم یختلفا على مشروعیة عمل المرأة وأنھ مباح، ولكن محل النزاع 

  .ورة والحاجة أم لغیر الحاجةبینھما ھو ھل للمرأة أن تعمل للضر

عمل المرأة خارج البیت مباح ولكنھم ال یحبذونھ وھو  :الفریق األول
محمد أبو فارس حیث یرى .من باب الضرورات، ومن القائلین بھذا الرأي د

أن بقاء المرأة في بیتھا ھو األصل لقیامھا بواجباتھا األسریة وبحق ربھا 
المرأة الخروج من البیت للعمل والكسب لم یوجب على  اإلسالمإن " :فیقول

وإن وجدت فراغا  ولم یوجب علیھا أن تنفق على نفسھا وأبنائھا وزوجھا،
َج  :فتشتغل في طاعة ربھا، قال تعالى  ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

كَ  َالةَ َوآتِیَن الزَّ َ َوَرُسولَھُ اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَٰى ۖ َوأَقِْمَن الصَّ : األحزاب( اةَ َوأَِطْعَن هللاَّ
أو أخا أو ولیا على العمل  ابنابل یجبر الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو  ،)33

طبیعة المرأة تجعل لھا حقا و ،6لإلنفاق على نفسھ وعلى من یعول من النساء 
في أن تكون زوجة وأما وربة بیت، وھذا تكلیف إلھي وال یجوز ألحد أن 

ف لھا وجھا ثالثا وھو خروجھا من بیتھا لتشتغل، ومن قال بأن العمل حق یضی
للمرأة فال نستطیع أن نلحقھ بما یعرفھ الناس من أنواع الحقوق، بل الحقوق 

 .التي قررتھا لھا الشریعة ھي أن تكون زوجة وأما وربة بیت ومربیة األجیال
عمل والتصرف یرى ھذا الفریق أن للمرأة الحق في ال :الفریق الثاني

المرأة كالرجل ھي " :یوسف القرضاوي إذ یقول /في أموالھا، ومن ھؤالء د
فالمرأة نصف المجتمع  ،بعضكم من بعض :منھ وھو منھا كما قال تعالى

  .7نصف مجتمعھ اإلسالمفكیف یعطل 
وأصحاب ھذا الرأي یرون ضرورة التزام المرأة بآداب الخروج من 

  :أنھم وضعوا ضوابط لھذا الخروج نذكر منھا البیت وبأحكام الشریعة، أي
عدم التبرج وااللتزام : االلتزام بآداب الخروج من المنزل، ومن ھذه اآلداب -

 ...بالحجاب وتجنب مواطن الفتنة والخلوة واالختالط بالرجال
یتعارض عملھا مع مھمتھا األساسیة وھي رعایة البیت والزوج  ال أن -

 .أطفالھا عن تربیتھم وتأدیبھم وتوجیھھمواألوالد، فھي مسؤولة عن 
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حاجة المرأة أو المجتمع لھذا العمل، حیث أن ھناك أعمال األولى أن تقوم  -
إلى جانب أن المرأة قد تكون بحاجة  بھا المرأة كتمریض وتدریس النساء،

ماسة لھذا العمل قد تصل إلى حد الضرورة، وذلك حین تفقد المعیل في 
ومنع الزكاة وبعدھم  اإلنفاقالناس وإمساكھم عن ظل ضعف اإلیمان عند 

 .8عن التكامل والتراحم

  دوافع خروج المرأة إلى میدان العمل: ثالثا

بل كان نتیجة ، عشوائیا إن ظاھرة خروج المرأة للعمل لم تظھر
ألن خروج ، لعوامل عدیدة ومتداخلة، دفعت بالمرأة دفعا قویا إلى عالم الشغل

ج المنزل لقاء أجر لھ مدلولھ السیاسي واالجتماعي المرأة إلى العمل خار
ولقد ركزت ھنا على ,واالقتصادي وھي كلھا عوامل متشابكة بعضھا ببعض

العوامل األساسیة التي دفعت بالمرأة للخروج إلي میدان العمل 
  :وتتمثل أساسا في ما یلي,الخارجي

خروج المرأة للعمل ضرورة استلزمتھا  :االقتصادي الدافع1-
إذ أن أعباء المعیشة وغالئھا ، الحدیث حاجات المتزایدة للمجتمع الصناعيال

دفع بالمرأة إلى  من جھة والتطلع إلى مستوى أفضل للحیاة من جھة أخرى
والراعیة  والمربیة الخروج عن إطارھا التقلیدي والمتمثل في دور المنجبة

جریت في أ ، كما تشیر تماضر زھري حسون أن ھناك دراسة9لشؤون أسرتھا
المغرب عبرت فیھا النساء بأن الدافع االقتصادي ھو الذي دفعھن إلى العمل، 

حول تأثیر المرأة العاملة "وھناك دراسة أخرى أجرتھا تماضر زھري حسون 
الدخل األسري  حیث وتوصلت إلى الرغبة في زیادة ،"األسري على التماسك

السیدات  فع أغلبیةالرئیسي الذي د وتحسین المستوى المعیشي كان السبب
طبقات ذات  لمزاولة عمل مأجور خارج المنزل، خاصة اللواتي ینتمین إلى

  .10دخل منخفض ومتوسط

إن أساسیات األسر تفرض على المرأة الخروج إلى میدان العمل أو 
امتھان بعض الحرف حتى المنزلیة منھا إحساسا بأھمیة المال كوسیلة لرفع 

ارسات األولى في ھذا المجال أن أھم دوافع مستوى معیشة األسرة،وبینت الد
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 خروج المرأة للعمل ھو الحاجة االقتصادیة وقوتھا الملحة لكسب المال وحاجة
عمل ) 2005(، كما بینت دارسة المعمري 11األسرة لالعتماد على دخل المرأة

أھم الدوافع لخروج المرأة المتزوجة  أن األسریةالزوجة وأثره على األوضاع 
  .12الدافع االقتصادي ورفع المستوى المعیشي لألسرةللعمل ھو 

إن الدوافع االجتماعیة تؤدي دوار مھما في  :الدافع االجتماعي - 2
تحفیز المرأة ودفعھا نحو العمل، من ذلك إیمان المرأة بأھمیة العمل في حیاة 
اإلنسان، أو شعورھا بوجود وقت فراغ لدیھا یمكن أن تقضیھ بالعمل، كما 

لموظفات إلى المساواة مع غیرھا في العمل، ویطمح البعض تنظر بعض ا
للحصول على مركز اجتماعي أعلى لتحقیق الذات من خاللھ، وكذلك رغبة 
المرأة في االلتقاء باآلخرین أو الظھور بالمظھر الالئق أمامھم، كما أن تشجیع 
بعض األزواج لزوجاتھم على العمل خارج المنزل لھ أھمیة كبیرة في ھذا 

مجال، وكذلك التقدم االجتماعي الحاصل نتیجة للتطوارت االقتصادیة ال
، ویمكن حصر 13واالجتماعیة والسیاسیة التي حدثت في اآلونة األخیرة

الدوافع االجتماعیة في ارتفاع مستوى تعلیم المرأة، الطالق أو وفاة الزوج، 
  .ارتفاع حجم األسرة، تحقیق مكانة اجتماعیة

تعاني النساء عموما من وجود وقت فراغ،  :ذاتیوال الدافع النفسی - 3
السیما في ظروف عدم اإلنجاب وغیره من الظروف مما یدفع المرأة إلى 
العمل من أجل سد وقت فراغھا الطویل، الذي   یسبب بدوره الكثیر من الملل 

من % 32والضجر والقلق، ففي دارسة تماضر حسون تبین أن ثمة نسبة 
  .14الملل والضجرالنساء العامالت بسبب 

ویالحظ الیوم أن المرأة قد تخرج إلى العمل مثال بسبب شعورھا 
أنھ من بین كل ثالث ) نعامة سلیم(بالوحدة، وھذا ما تبین في دارسة 

متزوجات یعملن فثمة اثنتان یلتحقن بالعمل بسب الرغبة في الخروج خارج 
، وبینت المنزل والشعور بالرضا عن العمل، واتفاق العمل مع میولھن

وتجدر  ،15الدراسة أن واحدة من بین ثالثة من النساء تعمل بسبب الحاجة
اإلشارة إلى أن خروج المرأة قد یلبي لدیھا عدة دوافع مثل توكید الذات إلى 
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جانب الرغبة في المشاركة في الحیاة العامة،وسد وقت الفراغ ورفع المستوى 

  .16االقتصادي 

وجھودا  ولة قد أولت اھتماما كبیرانجد أن الد :الدافع التعلیمي - 4
حتمیة ال مفر منھا  معتبرة بالنسبة لتعلیم المرأة وتكوینھا، حیث أصبح تعلیمھا

إلخراجھا من بؤرة األمیة، ولھذا كان النتشار التعلیم على نطاق واسع أثر في 
قلب المعاییر التي كانت سائدة من قبل وتجدر اإلشارة إلى القول بأن فرص 

ة ترتبط بمستواھا التعلیمي ، وتندفع للبحث عن عمل مھني مناسب عمل المرأ
لشھادتھا الدارسیة حتى لو كانت في إطار التمدرس في التدرج كما ھو المثال 

والمرأة المتعلمة ھي أقدر من غیر المتعلمة على التعامل والتواصل ، 17الیوم
، لھذا البد من واطالعھا و ووعیھا الثقافي  مع األبناء واألسرة بحكم خبرتھا

تھیئة الظروف المناسبة لعدم حدوث تضارب بین عمل المرأة ودورھا كأم 
وزوجة ومربیة من الممكن أن تخدم أسرتھا ومجتمعھا في آن واحد،وتشیر 

أنھ كلما ارتفع مستوى تعلیم اإلناث كلما أسھمن  2002دارسة مصطفى عوفي 
 .18أكثر في العمل

   أثار عمل المرأة /رابعا

   أثار عمل المرأة على ذاتھا/ أوال

ایجابي،  إن العمل الخارجي الذي تقوم بھ المرأة قد یكون :اآلثار االیجابیة - 1
 خاللھ تنمي الوعي الذاتي وتصبح قادرة على إدراك قیمتھا حیث من

من التبعیة والقصور الذي لحق بھا  الحقیقیة وقدراتھا وكفاءاتھا وتتخلص
لعمل حققت الكثیر من المكتسبات وارتقت بفضل ا حیاتھا، حیث أنھا طیلة

بمستواھا التعلیمي و نمت شخصیتھا، وقد یكون عملھا خارج البیت لھ آثار 
  .سلبیة

ھناك بعض اآلثار السلبیة سواء كانت تنعكس على الصحة  :السلبیة اآلثار: 2
  .النفسیة للمرأة العاملة أو على الصحة الجسمیة
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  :على صحتھا النفسیة والجسمیةإنعكاسات خروج المرأة للعمل  - 1

إن  :إنعكاسات خروج المرأة للعمل على صحتھا النفسیة/ 1- 1
 التحرر الجزئي للمرأة الذي ظھر في انتقالھا من مجرد حارسة للبیت إلى أن
تصبح منافسا قویا للرجل في میادین الصناعة والتجارة وغیرھا من المھن، 

  .لبیة ھدامة في شخصیتھاانعكاسات إیجابیة بناءة وأخرى س كانت لھ

فمن الناحیة اإلیجابیة إن عملھا خارج البیت ساعدھا للقیام بدور نشیط 
في تطویر المجتمع وفي تطویر شخصیتھا، سیكولوجیا  من خالل المساھمة

تسامي رغباتھا المكبوتة بسبب شعورھا  على فالعمل الخارجي ساعدھا
بتعویضھ عن طریق العمل  قومبالنقص أثناء مرحلة طفولتھا مقارنة بالرجل فت

كفاءتھا وفعالیتھا  اإلیجابي، ثم إن المرأة ومن خالل عملھا ھذا ترید أن تثبت
 فالعمل یمنحھا القوة والثقة بالنفس. بدال من دورھا الھامشي في المنزل

ویطمئنھا على مستقبلھا ومستقبل أطفالھا خاصة إذا ما غاب عنھا زوجھا أو 
  .اإلنتاج األھمیة باإلضافة إلى القدرة على یمنحھا مشاعر توفي، كما

إن المكانة االجتماعیة التي یوفرھا العمل، یمكن أن تفسر لنا سلوك 
سنة، معطیا إیاھن 55كان یحیل عامالتھ إلى المعاش في سن  عامالت مصنع

وجد أن كثیرا من ھؤالء النساء یقفن على أبواب  فلقد معاشا عائلیا سخیا،
عند الخروج، ویستمرن في المواظبة  صدیقاتھن انتظارالمصنع كل مساء في 

المصنع، وعندما یكون من  تجري في على حضور أي أحداث اجتماعیة
فإنھن یكن  الممكن الحصول على عمل إضافي بعض الوقت خالل الشغل،

ولم یشعر األفراد الذین . على استعداد دائم لالنضمام فیھ عن طیب خاطر
فمن الواضح أن كل ما . سوة، أنھن یھمھن المال أوالباستنبار ھؤالء الن قاموا

مركز اجتماعي، ألنھن كن تقریبا یقمن بأعمال إضافیة  یھمھن أن المصنع
، أما من الناحیة السلبیة فتؤكد جمیع 19ویحصلن على مال كاف تماما

االضطرابات النفسیة نتیجة  الدراسات السیكولوجیة أن المرأة تواجھ جملة من
ونتیجة للضغوط  ، رغم أنھا خرجت للعمل بملء إرادتھا،خروجھا للعمل

  :المعیشیة في المقام الثاني وأبرز ھذه االضطرابات
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تشعر المرأة العاملة باالكتئاب واإلحساس  :اإلكتئاب واإلحساس بالذنب -أ
النفسیة واالجتماعیة على  بالذنب نتیجة ضغط بعض الضغوطات
على أكمل  لھا وضرورة تأدیتھشخصیتھا ، فھي متشتتة الفكر ما بین عم

 وجھ وما بین أسرتھا وأطفالھا ومنزلھا وضرورة القیام بواجباتھا كاملة
اتجاھھم، إن ھذه الحالة تجعلھا فریسة التوتر المستمر الذي یھدد بناء 

على سلوكیتھا وتصرفاتھا، فھي مكتئبة وقانطة حینا،  فینعكس شخصیتھا
ویرافق ھذه المشاعر بعض آخر،  وھي عرضة لإلحساس بالذنب حینا

والبكاء المتكرر،  فقدان الشھیة واألرق: األعراض األخرى الثانویة مثل
عاجزة  وإذا ما اشتدت حالة االكتئاب تحولت إلى مرض، فتصبح المرأة

  .20عن القیام بأي نشاط

إن السلوك اإلنساني سلوك مدفوع بحاجات معینة من  :القلق والخوف -ب
الفرد وتخل باتزانھ بدرجة معینة، وقد یجد  وترشأن كل منھا أن تثیر ت

المواقف تمثل بالنسبة لھ مصادر  الفرد نفسھ في مواقف تثیر حیرتھ، ھذه
   .تھدید، لذا تولد حالة من القلق والخوف

ولقد اختلف العلماء النفسیون في تعریفھم للقلق، فھو عند فرید عبارة عن رد 
فحسبھ أن الخوف استجابة ... دعلى حالة الخطر التي یتوقعھا الفر فعل

 .معروف، والقلق ھو استجابة لخطر داخلي معروف لخطر خارجي
  :ھذا ویتولد القلق والخوف لدى المرأة العاملة نتیجة للعوامل التالیة

 للمرأة العاملة صالت اجتماعیة وأھمھا الصلة األسریة، فھي مسؤولة عن - 1
 إرضاء ھذا الدافع بسبب العمل أطفالھا وعن دافع األمومة وعدم قدرتھا على

 .الذي یولد لدیھا قلقا نفسیا دائم
كثیرا ما یأتي القلق للمرأة العاملة عن طریق ظروف العمل نفسھا، فھي  - 2

 حاجة للتوافق مع ھذه الظروف والتوافق مع زمالء العمل، وبالقدر نفسھ في
 .ع العملبحاجة إلى الحفاظ على مكانتھا المھنیة وإثبات قدرتھا في مواق

 كما یأتي القلق للمرأة العاملة عن طریق شعورھا بالنقص في قدراتھا 3-
 المھنیة، األمر الذي قد یقود مستقبال إلى ترك العمل أو التوقف عنھ مؤقتا،
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 وھذا معناه حرمانھا من المشاركة في عملیات اإلنتاج التي تضغط على

  .21الوقت جي في نفسشخصیتھا وبناءھا الذاتي كونھا كائن اجتماعي، إنتا
إن المرأة العاملة األم غالبا ما تكون تحت ضغط حالة التوتر  :االنفعال -ج

المجاالت سواء في العمل أو في البیت لتحملھا  واالنفعال في كافة
قدرة احتمالھا وعجزھا على  المسؤولیة كاملة، ذلك ألنھا تتحمل ما یفوق
  .والتزاماتھ العمل ومسؤولیاتھالتوفیق بین مسؤولیات البیت المتعددة وبین 

فالمرأة العاملة األم وحالما تلتحق بمنصب عمل خارجي تبدأ في 
حضانة مناسبة أو مربیة ألطفالھا الصغار أثناء غیابھا في  التفكیر إلیجاد

ولذلك فھي تكون مشتتة الفكر بین الحضانة وأبنائھا والعمل وأیضا .العمل
ن تنتھي من عملھا تسرع إلى الحضانة فحی. التي لیس لھا حد أعمال المنزل

إلى البیت أین ینتظرھا عمل شاق، فھي مطالبة بأن  ألخذ أبنائھا منھا ثم تسرع
البیت وحین ذھابھا للعمل، أعمال  تقوم بأعمال المنزل حین وصولھا إلى

  .ترھق جسدھا فھي بمثابة كابوس بالنسبة للمرأة العاملة

جمیع الحاالت الوجدانیة التي  فاالنفعال لدى المرأة العاملة یشمل
إنھ یدخل في تكوین كثیر من الدوافع اإلنسانیة المركبة  تتكون فیھا شخصیتھا

، ویؤدي االنفعال إذا كان )القیم المیزاجیة، الحالة النفسیة، العقدة العاطفة،(
وقعت في الحال،  حادثة شدیدا إلى سرعة االھتیاج والعجز عن تذكر تفاصیل

في  بالواقع، كما یؤدي إلى اشتداد ضربات القلب، والتوتروفقدان الشعور 
وتلعب االنفعاالت ، ...واالرتجافوالجفاف في الحلق والفم ، 22العضالت

وتعطل التفكیر  الثائرة دورا ضارا على الوظائف العقلیة، فھي تشوه اإلدراك
 المنظم والقدرة على حل المشكالت، كما أنھا تجعل صاحبھا ساذجا سریع

كما تلعب دور ضار جدا على الجسم فقد دلت  .لإلیحاء القابلیة شدید یق،التصد
المصابین بضغط الدم الجوھري أنھم  البحوث الدقیقة على فریق كبیر من

  .یعانون من أزمات انفصالیة عنیفة

حیث أن شدة االنفعال تنتج عنھا اضطرابات باألمعاء تظھر على شكل 
دي االنفعال تقرحات بأنسجة اإلثني إمساك كما تظھر لدى شدی اسھاالت أو

لنفسیة والجسمیة التي قام بھا العلماء المختصین أثبتت ا عشر، كما أن األبحاث
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على األعصاب المسؤولة على الجھاز  أن لالنفعاالت الشدیدة آثار سیئة
زیادة إفراز حامض  الھضمي، حیث عند حدوثھا لدى الفرد تؤدي إلى

  .23تتكون لدى الفرد القرحة المعدیةالھیدروكلوریك داخل المعدة و

في جمیع الحاالت تكون المرأة العاملة  :الصراع العاطفي والتأزم النفسي -د
لإلرھاق العصبي، فھي دائمة  المتزوجة نھبا للوساوس والتعب وعرضة

البیت لتواجدھا في  التفكیر في أوالدھا، تخاف على أطفالھا أثناء غیابھا عن
  .لرغبة في التواجد بین أفراد أسرتھامقر عملھا فھي دائمة ا

حیث تبدأ في ... ومن ھنا تقع المرأة فریسة للصراع العاطفي الخطیر
 والكراھیة لعملھا الذي یمثل مصدر اإلبعاد عن بیتھا وأوالدھا، الشعور بالنقمة

التي لم ترزق بأطفال فھي دائمة التفكیر في  بل وحتى المرأة العاملة
بأن حیاتھا تتخللھا التعاسة  االعتقادنا تمیل إلى وأحیا. مسؤولیات البیت

 والمتاعب والشقاء وأن الصعاب في حیاتھا أكثر من المصاعب
في حیاة زوجھا ألنھ لدى رجوعھ إلى البیت وحال دخولھ للمنزل یستطیع أن 

  .24الراحة وھي ال یمكنھا ذلك یلجأ إلى

فیزیولوجیا إن  :إنعكاسات خروج المرأة للعمل على صحتھا الجسمیة/ 2- 1
 المرأة مختلفة عن الرجل حیث أنھا أضعف منھ لھذا فإنھا إذا

استمرت في بذل الجھد سرعان ما تصاب باإلرھاق، فیقل تحملھا للتعب ومنھ 
عدد من حوادث العمل، ویرى معظم العلماء أن التعب عبارة عن  ینتج أكبر

ما ھي إال دقات اإلنسان وأن األعراض التي تظھر علیھ  عملیة تعدیل لنشاط
الجسمي، فھو بمثابة وسیلة دفاعیة للجسم اتجاه  بالتعب لناقوس الخطر لإلخبار

  :التعب أعراض أھم ومن الضغوط والصراعات الحیاتیة،

في الجھاز الھضمي  اضطراباتوھذا یظھر في  :أعراض سیكوسوماتیة
  .وخفقان في القلب وارتجافضغط الدم  وارتفاع

مثل صعوبة في التركیز، ضعف الذاكرة، صعوبة  :أعراض وجدانیة وعقلیة
القرارات وھذا كلھ یعكس ضعف في األداء وھو من بین آثار  اتخاذ

التوتر المستمر للعضالت الذي یسبب آال ال  اإلجھاد الطویلة المدى أیضا
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حیاة المرأة العائلیة والمھنیة  تطاق وكل ھذه االضطرابات تؤثر على
  .بدرجات متفاوتة

دراسات كثیرة في مجاالت علم النفس اإلكلینكي وعلم النفس ولقد بینت 
وحلھ  وعلم الصحة النفسیة إن فشل الشخص في تحمل الصراع المرضي

  .25والسیكوسوماتیة العصبیة األعراض إلى نشوء بعض یؤدي

  أثر عمل المرأة على األبناء: ثانیا

تعودھم : ئھا منھاثمة آثار ایجابیة لعمل المرأة على أبنا :اآلثار االیجابیة - 1
على النظام واالعتماد على النفس، فالمرأة العاملة تكون مضطرة أن تبتعد 
عن أوالدھا لساعات طویلة في الیوم، وتسعى لجعلھم یفكرون بطرق 

  .26واقعیة وعملیة

وتؤكد دراسة حسن بیومي على أن العمل یساعدھا على بناء شخصیة 
الیومیة تدفع بالمرأة العاملة لتنشئة  أبنائھا واعتمادھم على أنفسھم فالمعاناة

أطفالھا بطریقة تجعلھم قادرین على مواجھة أمور الحیاة، كما تساعدھم 
لیصبحوا قادرین على مناقشة ما یعترضھم من مصاعب ومشكالت، مما 

، كما أثبتت الدراسة 27یساعد على نضجھم ویشبون أناسا واثقین من أنفسھم
وھي دراسة مقارنة بین أبناء  1964 قندیل سنة التي قامت بھا الدكتورة بثینة

األمھات العامالت وغیر العامالت من حیث بعض نواحي شخصیاتھن 
 :وتوصلت إلى النتائج التالیة

 . ساعات 5تكیف أبناء العامالت تقل كلما زاد غیاب األم الیومي عن  -
یرتبط عمل األم بارتفاع المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسرة،  -
  . كلما ارتفع ھذا المستوى كان تكیف األبناء أفضلو

كلما كان تعلیم األم عالیا كلما كان التكیف لألبناء أفضل إذا ما قورن ذلك  -
  . بأبناء األمھات الماكثات

رعایة األبناء من قبل األقارب ورعایتھم من قبل  لم تظھر فروق دالة بین -
 .التكیف الخدم من ناحیة
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  .كثر طموحا من غیرھمأبناء العامالت أ -

عمل المرأة خارج المنزل ینعكس سلبا على شخصیة  :اآلثار السلبیة - 2
الطفل خصوصا خالل السنوات األولى من عمره و أكدت مدرسة التحلیل 

، النفسي عن أھمیة تلك السنوات في النمو العاطفي واالنفعالي للطفل
عر بالحرمان یش وانفصالھا الطویل عنھ یجعلھ وبغیاب األم المتكرر

 .28والشقاء حتى وإن حل محلھا البدیل فإنھ یفقد الشعور باألمن والطمأنینة

أما األبناء األكبر سناً فقد یسبب لھم عمل األم معاناة كبیرة بسبب 
فوجود األم إلى  عن المنزل، وعدم وجود وقت كاٍف لدیھا لتجلس معھم غیابھا

لھم، فسعادة الطفل واستقراره بالنسبة  ذاتھا جانب أوالدھا یشكل سعادة بحد
ومستوى دخل العائلة فاألم المتعلمة  النفسي، مرتبطة باألم وبمستوى تعلیمھا

، لھا وتھیئ لھ بیئة ھادئة تستخدم عبارات سھلة والئقة عندما تتحدث معطف
وثمةَ بعض األطفال . فللطفل احتیاجات عدیدة للنمو وتنمیة ذاتھ وثقتھ بنفسھ

اإلحباط والحرمان العاطفي بسبب عدم تواجد أمھاتھم من الشعور ب یعانون
طفولتھم  ، فاألطفال الذین یعانون من الحرمان العاطفي في29معھم في المنزل

مشكالت  المبكرة بسبب غیاب األم عنھم لساعات طویلة یعانون مستقبالً من
المربیات یمكن أن تقدم  فال دور الحضانة وال - نعامة  -نفسیة وكما یقول 

وإھماالً خالل السنوات  ل ما یمكن أن تقوم بھ حتى أكثر األمھات جھالً للطف
  .30األولى في حیاة الطفل

  :ھذه اآلثار أھم
تختلف ظروف عمل المرأة باختالف نوع المھنة  :الفطام المبكر - 1

توافر دور حضانة في مكان العمل، لكن قد تضطر  وعدد ساعات العمل ومدى
ة للفطام المبكر ففي دراسة تعود إلى عام كثیر األم المرضعة وفي حاالت

أوضحت أن عدد " المرأة على تنشئة األبناء أثر عمل" :تحت عنوان 1987
المرضعات یجدن أنفسھن مضطرات لفطام الطفل  كبیر من األمھات العامالت

الطویل في العمل مما یقلل من فترات الرضاعة  في سن مبكرة بسبب غیابھن
الرضاعة الطبیعیة غیر مشبعة، وبسبب توتر األم  لھا ومن إدرار اللبن وتصبح

  .31وضیق الوقت قد ال تعطي طفلھا الوقت الكافي للرضاعة الھادئة
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كما تختلف درجة حاجة األبناء ألمھاتھم باختالف أعمارھم فمن 
األطفال الرضع ھم األكثر حاجة ألمھم من غیرھم كونھم یعتمدون  البدیھي أن
األم التي تزودھم بھا وتمنحھم الحنان والدفء حیث احتیاجاتھم على  في جمیع

یجد األبناء في مرحلة معینة من النمو والنضج أن عمل األم قد یكون ضروریاً 
لكن األبناء الصغار ال یدركون ذلك وقد تتأثر . لتلبیة احتیاجاتھم المختلفة

ان صحتھم النفسیة والجسدیة سلباً كلما طالت ساعات غیاب األم السیما إذا ك
األبناء في السنوات األولى من عمرھم، ألنھ لیس ثمة ما یضمن إبقاء الطفل 
في حالة صحیة سلیمة وھو برعایة اآلخرین حیث إن الزوجات العامالت 
یلجأن إلى طرق متعددة لرعایة أطفالھن أثناء غیابھن في العمل مثل االستعانة 

ى السن التي تمكنھ من بالجدة أو الخادمة أو بدور الحضانة حتى یصل الطفل إل
االلتحاق بالمدرسة، وھذا ینطبق على األسر في الفئات المتعلمة التي تعیش في 

  .32المناطق الحضریة 
فقدان أطفال العامالت  :فقدان األبناء الصغار للرعایة والحنان - 2

العمل وذلك یعني وجود  لحنان وعطف أمھاتھم یعود لغیابھن الطویل في
وتربیتھم وھذه الجھات  عن األم تتولى رعایة األطفال أشخاص أو جھات بدیلة

األطفال مما یؤثر  قد یفتقد بعضھا ألسالیب التربیة الصحیحة في تعاملھا مع
العاملة تؤثر في  سلباً في حیاتھم، كما أن قصر إجازة األمومة التي تمنح لألم

ن فیھا األجنبیة التي تكو حرمانھم من حنان األم الكافي على عكس بعض الدول
األمومة ثالث سنوات وھذا  إجازة األمومة أكثر من سنة فمثال في النمسا إجازة

 واإلشباعمن خالل تأمین حاجتھم ، 33ینعكس إیجاباً على تنشئة األطفال
كثیراً عنھ لدى أبناء أو أطفال  العاطفي بحدود معینة یختلف فیھا البناء النفسي
أن كما . أمومة مماثلة إجازةاألمھات العامالت اللواتي ال یحصلن على 

األم السیما في  مربیات األطفال في دور الحضانة ال یستطعن القیام بدور
تغیب عنھ  مرحلة الرضاعة ومرحلة ما قبل المدرسة بشكل عام، فالطفل الذي

إضافًة  أمھ كثیراً ال یشعر باألمن والطمأنینة ویرث الشعور بالحیرة واالرتباك
 عجز مستقبالً عن عقد الصداقات مع اآلخرین بسببإلى شعوره بالعزلة وال

  .34غیاب أمھ لفترة طویلة عنھ
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وعلیھ فإحاطة الطفل بالعطف والحنان من بین الحاجات األساسیة 
لصحتھ النفسیة فھو بحاجة دائمة إلى الشعور بالمحبة من طرف أبویھ وإخوتھ 

، بمعنى 35عاطفيوأقرانھ، فالطفل الذي ال یشبع ھذه الحاجة یعاني من الجوع ال
أن حرمان الطفل من الحب والحنان واالھتمام من طرف الوالدین یولد لدیھ 
الشعور بنبذه وعدم الرغبة فیھ، فھو بحاجة ماسة إلى والدیھ لكي یغمرانھ 

الذي یؤثر فیھ ایجابیا على مستوى تقدیره لذاتھ وھذا  األمربحبھما ورعایتھما، 
  .ھ باآلخرینأیضا على عالقات باإلیجابما ینعكس 

یحتاج الطفل إلى الرعایة واالھتمام في أجواء  :باألمن اإلحساسعدم 
باألمن  فاإلحساسآمنة یشعر فیھا بالطمأنینة والحمایة من كل العوامل المھددة، 

ال یأتي الطفل إال إذا عاش في أسرة مترابطة ألن غیاب الوالدین أو غیاب 
بالقلق والخوف،  اإلحساسى الطفل لفترة طویلة یولد لد - خاصة األم -احدھما 

العاطفي والمحبة ومساعدتھ  الدفيءلذلك ال بد من أن یحاط الطفل بجو من 
  .36على مواجھة المواقف التي ارتبطت بذھنھ

تختلف أسالیب تعامل  :التعامل مع األبناء بانفعال وعصبیة - 4
وظروف أسرھن،  األمھات العامالت مع أبنائھن باختالف ظروف العمل

معھم أو حتى  ختلف باختالف أعمار األبناء ومدى توافر الوقت للتحدثوت
تشعر بحالة  اإلصغاء إلیھم، لكن عندما تكون األم متعبة ومتوترة بسبب العمل

أبنائھا  من الضیق والتوتر، مما یفقدھا توازنھا، وتصبح عصبیة وتتعامل مع
العنف  واستخدام بأسالیب خاطئة كالصراخ وارتفاع الصوت واالنفعال والقسوة

زوجھا وأوالدھا من خالل  ویتضح أیضاً تأثیر عملھا على تصرفاتھا تجاه
المتحدة األمریكیة  من النساء العامالت في الوالیات %74ن أدراسة تفید ب

سببھ  یواجھن مشاكل األوالد والزوج بعصبیة، فالتعامل بھذه الطریقة الخاطئة
  .الجھد والتعب
من النساء العامالت یشعرن  %40أن نحو  دراسة میدانیة تبین ففي

 وقد یدفعھا ،37یحاولن تعویضھم عن غیابھن عنھم ومن ثَم بالذنب تجاه أطفالھن
  .شعورھا بالذنب للتغاضي عن أخطائھم، والتعامل معھم بدالل زائد
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األسر ومستویاتھا لیست واحدة في المجتمع فقد نجد  وبما أن ظروف 
لنساء اللواتي یشعرن بالذنب تجاه أبنائھن نجد ا في الوقت نفسھ أن البعض من

التعامل مع أبنائھن، وتفسیر ھذه االزدواجیة  نساء أخریات یستخدمن الشدة في
من األوالد في  %50إلى أن  - كما بینت بعض الدراسات  -في التعامل یعود 

عمل األم وھذه نسبة تعبر عن شعور الطفل باإلھمال  العینة غیر راضین عن
  .38راضین عن عمل األم األم مما جعلھم غیرمن قبل 

عند الحدیث عن عمل  :عمل المرأة والمشكالت الدراسیة لألبناء - 5
األبناء یمكن القول بأن ذلك یخص  األم خارج المنزل ومدى تأثیره على دراسة

عدة أمور منھا، جو األسرة الثقافي ونظرتھا للعلم والتعلیم، وساعات عمل األم 
لألبناء من حیث استعداداتھم  إضافة إلى فھم الوالدینونوعیة عملھا، 

األبناء، فاالعتیاد على النظام  واھتماماتھم وھوایاتھم والعادات الدراسیة لدى
دراسیة لطلب المساعدة، إضافة  ومصارحة الوالدین بما یواجھھم من مشكالت
مثل لقضاء الدراسیة، والسبل األ إلى متابعة الوالدین المستمرة لواجبات أبنائھم
  . یؤثر سلباً في دراستھم الوقت وإبعادھم عن رفاق السوء وعن كل ما

لكنھ ال یكفي  وللمستوى التعلیمي لألم جانب مھم ال یمكن تجاھلھ
متابعة دراستھم  لضمان حسن النتائج الدراسیة لألبناء فالتعلیم قد یساعدھا على

السبل التي  تھم وتوفیر كلخالفاً لألم األمیة لكن یلزمھا الوقت الكافي لمتابع
  . تخدم مستقبلھم الدراسي فضالً عن دفعھم وتحفیزھم المستمر

الضغط على األم العاملة ینعكس على األبناء الذین یقومون  لكن
عندما  تكون األم في عملھا فاإلرھاق الجسمي والنفسي الذي  باألعمال المنزلیة
ي مساعدتھا باألعمال یضطرھا لالعتماد على أوالدھا ف تعاني منھ األم

عن دروسھم ویحرمھم من اللعب وشعورھم بالحرمان  المنزلیة، مما یصرفھم
  .39من حنان األم

متابعة  لكن في مثل ھذه الظروف من انشغال األم وعدم مقدرتھا على 
مما  واجباتھم المدرسیة فالعمل یؤثر على تحصیلھم الدراسي بشكل سلبي أكثر

میدانیة أن خروج المرأة  انیة حیث أفادت دراسةمن جھة ث یؤثر بشكل إیجابي
إنھم ال یلقون الرعایة  إلى العمل أدى إلى اضطراب األبناء وانحرافھم حیث

الكافیة ألن األم غالباً ما تكون مرھقة ومتوترة یستحیل علیھا أن تشرف وتوجھ 



  والتربویة لألبناء أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة                                                 
  

 

 429                                                                              الدولي التاسع الملتقى

الزوجة  إمكانیةأما سوزان عبد المجید فتتساءل عن مدى ، 40أو تتفھم أبنائھا
وتحصیل دروسھم في البیت، وھي تؤكد إن حصل ھذا  األبناءالعاملة في تعلیم 

الزوج، وبذلك فإن النتائج ستكون دون  أوفسیكون حتما على حساب صحة األم 
المستوى، لذلك لم نعد نجد الطفل النابغة أو المتمیز مع انتشار كل الوسائل 

شوقي وسید قطب ومحمد  المساعدة فاختفى النبوغ واختفى أمثال العقاد وأحمد
لیس بحاجة إلى تعلمھ وتثقفھ بقدر حاجتھ -أو االبنة- وذلك ألن االبن  ...قطب

 األمإلى ما ھو أعمق من ھذا، بحاجة إلى ام تحنو علیھ فما بالك إذا كانت ھذه 
  .41أبنائھامتعلمة ومثقفة، وتكرس كل علمھا وثقافتھا لغرسھا في 

وجة إلى العمل خاصة إن كانت إن خروج الز :االنحراف السلوكي - 6
غیر مبالیة أو مھتمة بأطفالھا، حتما سیولد لدى الطفل أو المراھق انحرافات 
سلوكیة، ربما كانت نتیجة لعقد أو أمراض نفسیة كثیرة، أو اضطرابات 

  : سلوكیة  نذكر منھا
بالعمل خارج البیت یجعل الطفل تظھر علیھ بعض  إالمإن انشغال  :الكذب -أ

ت الغیر محببة وذلك لجذب االنتباه، حیث یجعل الطفل نفسھ بطال السلوكا
، وھذا ناتج عن شعوره بالحرمان العاطفي 42بالخیال الواسع والكذب المتقن

  .فیرسم الطفل لنفسھ عالما غیر العالم الذي یعیشھ
 یوجد للطفل نقص ما في بعض األشیاء وبذلك یضطر أنیمكن  :السرقة -ب

نقص خاصة إذا كان احد الوالدین متوفي أو غیاب للسرقة لتعویض ذلك ال
 أنفسھمیكبتون في  األطفالأحدھما خاصة األم، ھذا الغیاب الذي یجعل 

نتیجة ضغوط معینة أو نتیجة إحباط أو خیبة أمل شدیدة، خاصة السرقة 
 األبأو  األمالتي لیس لھا عالقة بالفقر أو الغنى وإنما مرجعھا غیاب 

ارج البیت، حتى أن الفتى یسرق ألن یلفت نظر أبویھ وانشغالھما بالعمل خ
ولیكون محورا ھاما في بؤرة الشعور، حیث أنھ ال یحس بأنھ موضع 

  .43اھتمام كاف فیلجأ إلى افتعال البطوالت
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  :الخاتمة

إن خروج المرأة للعمل قد حرمھا من حقوق كثیرة أولھا حق األمومة 
عتھم في التربیة الفكریة والنفسیة والتمتع بأطفالھا وقضاء الوقت معھم ومتاب

والسلوكیة، وقد أصبحت حیاتھا ركضا وراء االستحقاقات المادیة مما سبب 
لھا ضغطا أسریا جعلھا تفرط في دورھا كزوجة توفر لزوجھا أسباب الراحة  

  .وتراقب تربیتھم أبناءھاداخل البیت أو كأم ترعى 
ما حدده الشرع فال  إن الحیاة الزوجیة ھي التزام بالمسؤولیات وفق

توازن بین دور األمومة والقوامة، كما ال یمكن للرجل أن  أنیمكن للمرأة 
موضحا تحدید  وعمل البیت وھذا لحدیث النبي  اإلنفاقیوازن بین دور 

راع ومسؤول عن  اإلمامكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، " المسؤولیات
یتھ، والمرأة راعیة في بیت مسؤول عن رع رعیتھ، والرجل راع في أھلھ وھو

  ......".زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا
جاء بأحكامھ لیخلق داخل االسرة حالة السكینة واالستقرار  اإلسالم

َوِمْن آیَاتِِھ  :والطمأنینة إذا ما التزم كل طرف بدوره ومسؤولیتھ لقولھ تعالى
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُو َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي أَْن َخلََق لَُكم مِّ ا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .)21: الروم( َذٰ
ال یفھم مما سبق من كون عملھا األصلي أنھا أم وربة بیت، أنھا 

 أنمحصورة في ھذا العمل، وأنھا ممنوعة من مزاولة غیره من األعمال، فلھا 
الحیاة العامة كما تعمل في الحیاة الخاصة وأجاز لھا الشرع البیع  تعمل في
والوكالة وغیرھا لھا أن تقوم بھذه األعمال بشكل ال یتعارض مع  واإلجارة

دورھا كأم وكزوجة وكربة بیت وال یؤثر ھذا على وظائفھا الطبیعیة أو 
  .یعرضھا للتقصیر واإلھمال



  والتربویة لألبناء أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة                                                 
  

 

 431                                                                              الدولي التاسع الملتقى

   :الھوامش
                                                        

  .565دار الكتاب المصري القاھرة، ص لعربي المیسر،أحمد زكي بدوي ، المعجم ا -1
،  ص 1982، بیروت، أحمد زكى بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان -2

236.   
ص  ،1993 ط، القاھرة، .دمحمد عطیة االبراشي، روح التربیة والتعلیم، دار الفكر العربي،  -3

277.   
على تماسك األسرة في المجتمع العربي، المركز العربي حسون، تأثیر عمل المرأة  تماضر -4

  .116ص  ،1993للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، 
  .11د ت، ص ، 1سیكولوجیة المرأة، دار الثقافة العربیة للطباعة، القاھرة، ط، كامیلیا عبد الفتاح -5
سالم، دار الفرقان، عمان ، محمد عبد القادر أبو فارس ،حقوق المرأة المدنیة والسیاسیة في اال -6

  22-19، ص1ط
 ، ص1ط ،1996 ، دار القرقان للنشر والتوزیع،فتاوى المرأة المسلمة یوسف القرضاوي، -7

102-103.  
   .105ص ، المرجع نفسھ -8
  .85، صسیكولوجیة المرأة كامیلیا عبد الفتاح ، -9

  .50، صع العربيتأثیر عمل المرأة على تماسك األسرة في المجتم تماضر حسون، -10
مجلة العلوم  مصطفى عوفي، خروج المرأة  إلى میدان العمل وأثره على التماسك األسري، -11

  .2003، 19اإلنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة،  العدد 
 تعدد األدوار لدى العامالت المتزوجات وأثره على التوافق األسري، رجاء صبحي الخطاب، -12

  .8، ص 2010 ن،الطباعة للنشر والتوزیع عما
 دار الطباعة والنشر، بغداد، فرحان، دور المرأة العراقیة في النشاط االقتصادي، آسیا كاظم -13

  .222، ص 1980
  .15ص ،تأثیر عمل المرأة على تماسك األسرة في المجتمع العربي تماضر حسون، -14
  .52، ص1984ا، نعامة، سیكولوجیا المرأة العاملة، مكتب الخدمات الطباعیة، سوری سلیم -15
حسن محمد البیومي، االتجاھات النفسیة للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمع، مركز  -16

  .8، ص1987 النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز السعودیة،
  .88، صسیكولوجیة المرأة كامیلیا عبد الفتاح، -17
  .142التماسك األسري، صخروج المرأة إلى میدان العمل وأثره على  عوفي، مصطفى -18
  .91كامیلیا عبد الفتاح، سیكولوجیة المرأة العاملة،  ص -19
  .192سلیم نعامة، سیكولوجیة المرأة العاملة،  ص -20
  .193ص ،نفسھ -21
  .199سلیم نعامة، سیكولوجیة المرأة العاملة، ص -22
، 1997، وت، لبنانمحمود حسن، األسرة ومشكالتھا، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیر -23

  50ص



  الباحثة زولیخة معنصري –د السالم زھیر عب/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           432

                                                                                                                                
  .201ص  سیكولوجیة المرأة العاملة، نعامة،سلیم  -24
  .151ص ، المرجع السابق -25
- 44، ص1995الجویر إبراھیم، عمل المرأة في المنزل وخارجھ، مكتبة العبیكان، الریاض،  -26

45.  
  .143، صتأثیر عمل المرأة على تماسك األسرة في المجتمع العربيحسون،  تماضر -27
  .87ص  سلیم نعامة، سیكولوجیة المرأة العاملة، -28
  .45-44الجویر إبراھیم، عمل المرأة في المنزل وخارجھ، ص  -29
  .189-188ص سلیم نعامة، سیكولوجیة المرأة العاملة، -30
  .62ص الجویر إبراھیم، عمل المرأة في المنزل وخارجھ، -31
، دار الفكر العربي، 21ارف القرن على مش األسرةعبد المجید والشربیني زكریا،  منصور -32

  .141، ص 2000القاھرة، 
عباس فداء، خروج المرأة إلى العمل وأثره على تنشئة أوالدھا في محافظة الالذقیة، بحث علمي -33

  .29، ص 2001أعد لنیل دبلوم الدراسات العلیا في كلیة االقتصاد بجامعة تشریت سوریا، 
  .189ص  عاملة،سلیم نعامة، سیكولوجیة المرأة ال -34
  .20، ص 1982، 4ط حامد زھران، علم النفس النمو الطفولة والمراھقة،عالم الكتب، القاھرة، -35
، 2008فتیحة كركوش، سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -36

  .20ص
  .134، صاألسرةتماضر حسون، تأثیر عمل المرأة على تماسك  -37
الناجمة عن خروج المرأة السوریة للعمل، منشورات الھیئة  األسریةقوال، اآلثار جھاد ذیاب النا -38

  .107ص  ،2011 ،العامة للكتاب، دمشق
  .43ص ، المرجع السابق -39
، حسن محمد البیومي، االتجاھات النفسیة للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمع -40

  .43ص
ة بین النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع سوزان عبد المجید أغا، المرأة العامل -41

  .54ت، ص .د ط، .والنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، د
  .55ص ، المرجع السابق -42
مشكالتھا وأسبابھا وطرق  شیفر وملمان تعریب سعید حسني، سیكولوجیة الطفولة والمراھقة -43

  .290، ص 2006، 1حلھا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط



  مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات األسرة                                                                           
  

 

 433                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  

  

  مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات األسرة

-  ً   -تطوعاً وإلزاما

  

  1باتنة جامعة  -  عز الدین عبد الدائم الدكتور
  

  :المقدمة
  :الحمد 3 وحده، والصالة والسالم على من ال نبّي بعده، وبعد

فرضت فال یخفى على العلماء وطلبة العلم أّن قواعد التشریع اإلسالمي 
نفقات األسرة على الزوج وحده، كما أّن األصول الشرعیة العاّمة فرضت 
على الزوجة القیام بشؤون زوجھا وأسرتھا، وھو ما سّماه الفقھاء باالحتباس 

لحّق المحكومین، ) اإلمام، الخلیفة، الرئیس(كاحتباس الحاكم : لحّق الغیر
  .الخ...والقاضي لحق الخصوم

ھ ھو ھذه التّطورات والتّغّیرات االجتماعیّة وما ال یمكننا أن نغفل
واالقتصادیّة التي طرأت على الحیاة األسریّة في مجتمعاتنا اإلسالمیّة بصورة 

شأنھا شأن الرجل، مما ترتّب  )1(عاّمة، والتي من أھّمھا خروج المرأة للوظیفة
في زیادةٌ في النّفقات والمصاریف الملقاة على عاتق الزوج، وزیادةٌ : علیھ

األعباء النفسیة؛ فخروج الزوجة للوظیفة یكون على حساب حّق الزوج 
  .واألسرة في مقابل الحصول على مرّتب خاص بھا

فھل یترّتب على ھذا التأثیر باإلنقاص في حّق الزوج واألسرة نفقات  -
  تعویض منھا لمصالح األسرة؟

نفقات وما مدى مشروعیة إلزام الزوج زوجتھ الموظفة بالمساھمة في  -
ھل یلزم الزوجة الموظفة نفقات في مقابل خروجھا : األسرة؟ وبعبارة أخرى

  للعمل؟ أم أّن ذلك یبقى مندوباً في حقھا وتطوعاً؟
وھل الحكم في الحالین ثابت أم متغیّر وفق المستجدات الواقعة  -

  .؟والمتوقعة



  عز الدین عبد الدایم/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           434

 إّن ھذا البحث ال: وقبل الولوج في المطلوب أحّرر موضوع البحث فأقول
  :یناقش

مسألة الذّمة المالیة للمرأة فھي مخلوق مكّرم لھا ذّمة مالیة مستقلة وتملك  -
  .كالرجل سواء بسواء

  وال مساھمة الزوجة غیر الموظفة في نفقات األسرة، -
  وال تحّمل الزوجة الموظفة نفقة زوجھا وأوالدھا حال إعسار الزوج، -
ا على غیر أفراد أسرتھا كوالَدیھا وال نفقة أوالدھا من غیر زوجھا أو إنفاقھ -

  .أو إخوانھا أو أخواتھا
  .وال إنفاقھا على نفسھا من ضروري أو حاجي أو تحسیني -
  .وال أثر خروجھا للعمل على استحقاقھا للنفقة من زوجھا -
  .الخ...وال مشروعیة خروجھا للعمل -

مدى مشروعیة إلزام الزوج زوجتھ الموظفة : إنما موضوع البحث ھو
المساھمة في نفقات األسرة، وحاالت إلزامھا بذلك، وحاالت االستحباب ب

وعدم اإللزام، ومقدار مساھمتھا، وتحول حاالت اإللزام من حاالت 
  .االستحباب وإلیھا

فقد اختلف العلماء في ھذه المسألة اختالفاً بیّناً الختالف المناطات 
ر، تخریجاً منھم للحكم المعتبرة عند البعض في مقابل ما یعتبره البعض اآلخ

الفقھّي المناسب نصباً لألدلّة وتحقیقاً للمناط الذي یراه كلٌّ على حسبھ باألدلة 
وقد بحث مجلس المجمع الفقھي . التي نصبھا وصوالً إلى الحكم الذي یتبّناه

المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي 
ھـ،  1426ربیع األول  05 –صفر 30 ) ربیة المتحدةدولة اإلمارات الع(

م، بحث موضوع اختالفات الزوج  2005) إبریل(نیسان  14- 09الموافق 
والزوجة الموظفة، واطّلع األعضاء على البحوث الواردة إلى المجمع 
وناقشوھا، فكان طَرق بعضھم لھذه الحیثیة عابراً في عنوان ثانوي، ولم أجد 

بحث مستقّل خاّص یحصر دائرة الخالف على األقل عدا منھم من تناولھا ب
الخالفات الزوجیة حول إسھام المرأة العاملة في مالیة : بحثین، أولھما بعنوان

اختالف : وثانیھما بعنوان. األسرة، للباحث عبد الناصر موسى أبو البصل
  .الزوجین حول راتب الزوجة الموظفة، للباحث ناجي بن محمد شفیق عجم
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خالف العلماء المعاصرین في ھذه المسألة لم یكن مانعاً من اتفاقھم  ثّم إنّ 
وبناء على . في الجملة على حكم حاالت معینة سأتناولھا مفصلة في ھذا البحث

  :ما سبق اتبعت الخطة اآلتیة
مدى مشروعیة إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في نفقات : المبحث األول -

  .األسرة
  .االت اتفاق العلماء على عدم اإللزام واستحباب المساھمةح: المبحث الثاني -
حاالت اتفاق العلماء على إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة، : المبحث الثالث -

  .ومقدارھا
Sواآلن أشرع في المطلوب فأقول مستعیناً با:  

  
مدى مشروعیة إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في نفقات : المبحث األول

  األسرة
یتضّمن ھذا المبحث خالف العلماء المعاصرین في المسألة، وأدلتھم و

  .ومناقشتھا، وبیان الراجح من األقوال
  .خالف العلماء في المسألة: المطلب األول

اختلف العلماء المعاصرون في مدى مشروعیة إلزام الزوج زوجتھ 
یین الموظفة أن تعطیھ جزًء من راتبھا مساھمة في نفقات األسرة إلى مذھب

  :رئیسین ھما
وھو مذھب القائلین بعدم مشروعیة ھذا  :المذھب األول :الفرع األول

اإللزام، وأنّھ على خالف األصل المجمع علیھ الذي ھو أّن نفقة األسرة على 
عاتق الزوج وحده، وأّن خروجھا للوظیفة بشرطھا أو بموافقتھ ال یمكن أن 

وھذا ما ذھب . ي نفقات األسرةیشرع لھ حقاً بإلزام زوجتھ ھذه بالمساھمة ف
نصر فرید واصل، والقرضاوي، ومحمد : إلیھ جّلً المعاصرین، أذكر منھم

  .)2(سید أحمد المسیّر، وقطب مصطفى سانو، وعبد اللطیف محمود آل محمود
ال شأن للزوج بثروة زوجتھ أو بدخلھا أو «: فیقول نصر فرید واصل

وعقد الزوج . الدخل منفصالن تمامامرتبھا، فھما في شؤون الملكیة والثروة و
ثّم إّن اإلسالم رتّب .ال یرّتب أّي حّق لكّل منھما قِبل اآلخر في الملكیة أو الدخل
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للزوجة حقوقاً على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ھي في مجملھا العدل في 
وبناء على توجیھات الشریعة وعقود . المعاملة والنفقة ما دام عقد الزواج قائماً 

اج التي تحدد العالقة بین الزوجین فال إلزام على الزوجة بإعطاء زوجھا الزو
مرتبھا أو شیئاً منھ، إال برضاھا ومحض إرادتھا، أو إذا كان ھناك اتفاق على 
ذلك عند عقد الزواج فال بّد من الوفاء بھ؛ ألّن العقد شریعة المتعاقدین في 

مسؤولیة الزوج شرعاً اإلسالم، فاإلنفاق على األسرة بما فیھا الزوجة 
  .)3(»وعرفاً 

وھو مذھب بعض العلماء والباحثین  :المذھب الثاني: الفرع الثاني
المعاصرین الذین صّرحوا بأّن للزوج أن یلزم زوجتھ الموظفة بالمساھمة في 
نفقات األسرة في مقابل ذلك التقصیر الحاصل منھا تجاه واجباتھا األسریة، 

وممن نحا ھذا . ائدة المترتبة على خروجھا للوظیفإضافةً إلى تلك النفقات الز
إسماعیل الدفتار، وأحمد یوسف سلیمان، وحمداتي شبیھنا ماء العینین، : النحو

  .)4(وجمال أحمد زید الكیالني، وأحمد الخملیشي
أسرة المرأة العاملة لھا حّق في راتبھا حیث «: یقول أحمد یوسف سلیمان

تسبّبت بخروجھا إلى العمل في زیادة أھملت بعض واجباتھا األسریة، و
، لقد خرجت المرأة اآلن للعمل بإذن زوجھا ...األعباء المادیة على الزوج

الصریح أو الضمنّي، ورضي الزوج بانتقاص بعض حّقھ في قرارھا في بیتھ 
مقابل حصولھا على المال من عمل مشروع لتساھم بھ في تخفیف أعباء الحیاة 

  .)5(»على زوجھا وأوالدھا
كّل انقطاع من المرأة یقع من أجل «: ویقول حمداتي شبیھنا ماء العینین

تنمیة أموالھا أو استثمار مواھبھا العلمیة بطریقة مشروعة خارج البیت یمكن 
، من باب إعمال ...أن یخصم ما یناسبھ من النفقة، فیحطّ عنھ مقابل ذلك منھا

  .)6(»في تنمیة أموالھاقاعدة الغرم بالغنم، إذا كانت ستصرف كّل وقتھا 
وھذا المذھب ھو الذي اختاره قانون األحوال الشخصیة في كل من تونس 

وإذا كنّا في «: ، إذ تقول الجنة العلمیة لوزارة األوقاف المغربیة )7(والمغرب
حاجة إلى االجتھاد في ھذا الموضوع فبإعادة النظر في النفقة التي یتحّملھا 

مرأة موظفة أو عاملة، مع أّن العدل یقتضي أن الزوج وحده حتى ولو كانت ال
تكون بینھما مناصفة ما دامت قد خرجت للعمل، أو حسب النسبة المتفق علیھا 
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بین الطرفین، وال معنى النفراد الرجل بالنفقة مع أّن الزوجة قد تكون أكثر 
  .  )9(، ولمثل ھذا القول ألمح  محمد الزحیلي)8(»مدخوالً منھ في بعض األحیان

  .أدلة المذھبین ومناقشتھا:المطلب الثاني 
استدل القائلون بعدم مشروعیة إلزام : أدلة المذھب األول :الفرع األول

الزوج زوجتھ الموظفة بالمساھمة في نفقات األسرة بالنصوص الشرعیة 
العاّمة من الكتاب والسنّة التي تّدل على أّن الزوج ھو المكلّف باإلنفاق على 

  :ومنھازوجتھ وأسرتھ، 
  ].07: الطالق[ لینفق ذو سعة من سعتھ: قول هللا تبارك وتعالى -
  ].07: الطالق[ أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم: وقولھ تعالى -
ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن ] وفیھ[اتقوا هللا في النساء : (وقولھ  -

  .)10( )بالمعروف
ضل هللا بھ بعضھم الرجال قوامون على النساء بما ف :وكذا قولھ  -

؛ فالقوامة ثابتة مسندة ]34: النساء[ على بعض وبما أنفقوا من أموالھم
  .اإلنفاق على األسرة عموماً، وعلى الزوجة خصوصاً : للرجال ألسباب، منھا

ویمكن االستدالل لھذا القول كذلك بأّن للمرأة ذّمة مالیة مستقلة ومنفصلة  -
قررة في الشریعة اإلسالمیة، فالتشریع وھي مسألة م. عن الزوج وعن األسرة

اإلسالمي یختلف جذریًّا عن النظم الغربیة التي تأخذ بنظام اتحاد الذمة بین 
الزوجین؛ فالمال الذي یملكھ أحدھما یشاركھ فیھ اآلخر ولو لم یكن نتیجة 

وبناء على مبدأ انفصال الذمة المالیة یكون المال الذي ورثتھ . جھده أو عملھ
و الذي حصلت علیھ نتیجة عملھا ملكاً تاماً لھا، ولھا أن تتصرف فیھ الزوجة أ

وال تتمنوا ما فضل هللا : یقول ولیس للزوج حق فیھ، وهللا . كیفما شاءت
 بھ بعضكم على بعض للرجال نصیب مما كسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن

  .)11(]32: النساء[
الت، ومن خّصص وھذه القاعدة مجمع علیھا تسري على جمیع الحا

واحدة منھا دون الباقي فعلیھ بالدلیل المخصص، إذ األصل بقاء ما كان على 
  .ما كان استصحاباً لألصل
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تتلّخص حجج من ذھب إلى مشروعیة : أدلة المذھب الثاني: الفرع الثاني
  :إلزام الزوج زوجتھ الموظفة بالمساھمة في نفقات األسرة فیما یلي

العاملة من نفقة أو مساھمة في اإلنفاق لیس خالیاً أّن ما تدفعھ الزوجة  - 1
عن العوض؛ حیث إن الزوجة العاملة قد اقتطعت جزًء من وقتھا المخصص 

فبالعمل تفوت . لألسرة الذي یعّد حقاً من حقوق الزوج أو األسرة على الزوجة
وھو الذي یعبر عنھ باالحتباس  - جزًء من حق التفرغ لشؤون األسرة 

ر الذي یوجب التعویض عن ھذا النقصان بالمشاركة في ، األم- الناقص
  .اإلنفاق

فالمسألة إذن مبنیة على التقابل بین التفرع واإلنفاق؛ فالوقت المخّصص 
الذي یدّر علیھا -لرعایة البیت إذا استقطعت المرأة منھ جزًء للقیام بعملھا 

وإذا تفرغت  ینشأ لألسرة أو الزوج في مقابل ھذا االقتطاع حق لألسرة، - ماالً 
  .)12(كلیًّا تستحق النفقة وال تلزم بشيء

أّن الزوجة العاملة التي تخرج لساعات وتتفرغ للعمل ال بّد وأن تقّصر  - 2
في أداء واجباتھا نحو األسرة،أو تحتاج إلى من یقوم مقامھا في بعض المھام 

كالحاجة لدار حضانة تضع : التي ظھرت الحاجة إلیھا بسبب خروجھا للعمل
طفال فیھا ریثما تعود من العمل، أو االستعانة بحاضنة أو خادمة لتعمل في األ

البیت، أو ما شابھ ذلك؛ األمر الذي یكلّف األسرة مبالغ مالیة تلقى على عاتق 
، !وھذا یدعو إلى التساؤل عمن یتحمل ھذه التكالیف؟) الزوج(رّب األسرة 

لین الذین استدعى ومن المنطق أن تتحّمل الزوجة نفقات ھؤالء العام«
  .)13(»وجودھم اشتغالھا بالوظیفة خارج البیت

أّن صعوبة الحیاة وضیق الحال وعجز الزوج في عدد من المجتمعات  - 3
عن اإلنفاق على األسرة، أو عجزه عن تحقیق السعة في الحیاة، أوجد عرفاً 

. ھاسائداً بین الناس یقضي بتعاون الزوج والزوجة في تكوین األسرة والقیام ب
ومما یؤكد ذلك المصروفات اإلضافیة التي تترتّب على خروجھا للعمل إذا 
كانت وظیفتھا أو عملھا في الخارج، إذ یكلف البیت خادمة أو مربیة لألطفال 

  .)14( ...أو حضانة أو غیر ذلك
ألنھ لما كان األصل أن تصرف الزوجة ": الغرم بالغنم"إعمال قاعدة  - 4

رتھا مقابالً إلنفاق الزوج، كان صرفھا لوقتھا وقتھا في خدمة زوجھا وأس
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موجباً لمساھمة تغطّي  -الذي تحصل بھ على مقابل ماليّ - تفرغاً لخدمة الغیر 

  .)15(نفقات ھذا النقص مما طالبھا الشرع برعایتھ
أّن مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات البیت ھو أمر عادل باعتبار « - 5

  .، والعرف قاعدة شرعیة معتبرة)16(»ذلك شرطاً ضمنیاً وعرفاً جاریاً 
  مناقشة األدلة والترجیح :الفرع الثالث

  :ویمكن أن تناقش بما یلي مناقشة أدلة المذھب األول - أوالً 
أّما النّصوص من الكتاب والسنة الدالّة على إیجاب النفقة على الزوج  - 1

ى المسألة فھي أدلّة عامة والمسألة ھنا خاصة، واالستدالل باألدلة العاّمة عل
  .الخاصة ال یستقیم عند األصولیین

وأّما استقالل الذّمة المالیة فال خالف فیھ، ثم القول بإلزامھا ببعض  - 2
النفقات مقابل خروجھا للعمل ال یلزم منھ إسقاط ذمتھا المالیة المستقلة كما أّن 

  .إلزام الزوج بالنفقة لم یلزم منھ إسقاط ذمتھ المالیة المستقلة
فھو دلیل لنا علیكم؛ إذ " األصل بقاء ما كان على ما كان"قاعدة  وأّما - 3

أّن الزوجة الموظفة خرجت عن األصل الذي ھو مكوثھا في بیت الزوجیة 
لحاجة زوجھا وأسرتھا، وما دام قد تغیر األصل الذي ألجلھ استحقت النفقة 

وم وھو االحتباس فخرجت للوظیفة لم نقل بإسقاط نفقتھا، بل قلنا فقط بلز
  .مساھمتھا في النفقات مقابل ذلك التقصیر منھا

ناقش أصحاب المذھب األول حجج : مناقشة أدلة المذھب الثاني -ثانیاً 
ھؤالء بقوة وعنف، كما في عبارة قطب مصطفى سانو لما ناقش الحجتین 

وعلى العموم ھذان ھما الرأیان اللذان یرتّد إلیھما بقیة «: األولى والثانیة بقولھ 
وبإمعان النّظر فیھما یجد المرء افتقار الرأي الثاني إلى أّي . ء المتفرعةاآلرا

دلیل نقلّي أو عقلّي یسانده، بل إنّھ رأّي محض یتعارض بصورة صارخة مع 
مقررات الشرع، ویتناقض مع الثابت بنصوص الكتاب الكریم والسنّة النبویة 

 جعیة علمیة محترمةأالّ یجد المرء ألصحابھ أّي مرولذلك الغرو . الطاھرة
إّن ] ثم أردف مناقشاً الحجة األولى[، ...یمكن االحتكام إلیھا في ھذا الشأن

االستناد إلى تبریر ھذا الرأي بدعوى تقصیر المرأة العاملة في واجباتھا في 
البیت یزید ھذا الرأي ضحالة وضآلة؛ ذلك ألّن ھذا التقصیر ال یجبر في 
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تدفعھ الزوجة من مرتبھا كرھاً إلى زوجھا  منطق النقل والعقل بتعویض ماليّ 
ر في أداء واجب من واجباتھ . المحترم ولم یعھد عن الشرع قطّ أْن أََمَر المقصِّ

ر في حقھ وبالمنطق نفسھ یمكن . بدفع جزء من مرتبھ، أو ناتج عملھ لمن قصَّ
ر الزوج عن القیام بواجب القوامة كما أمره الشرع فھل : القول بأنّھ لو قصَّ

یصح للزوجة أن تطالبھ بدفع جزء من مرتبھ أو مالھ تعویضاً لھا لھذا 
  .)17(»التقصیر، وعلى ھذا قس

وفضالً عن ھذا، فإّن االرتكاز على كون «: ثم یفند الحجة الثانیة قائال
خروج المرأة للعمل سبباً في زیادة األعباء المالیة ال یخلو ھذا القول من 

ّن محّل النزاع في النفقات الواجبة ولیس في تناقض وقفز على الحقیقة؛ ذلك أل
فالشرع الحكیم ال یطالب الزوج سوى اإلنفاق . النفقات المستحبة أو الزائدة

الواجب المتمثّل في توفیر ما تحتاج إلیھ الزوجة من مأكول ومشروب، 
وملبوس ومسكن، وأما ما عدا ھذه األمور فإنھا تدخل في دائرة النفقات 

األمر كذلك، فال اعتداد ] كان[وإذ .  یجبر علیھا الزوج شرعاً المستحبة التي ال
بما انتھى إلیھ من انتھى إلى أّن الخروج ھو السبب في زیادة األعباء، 

ثم خلص إلى [ .فمشروعیة مطالبة الزوج زوجتھ بإعطائھ مرتبھا أو جزًء منھ
منطقیة إنَّ الرأي الثاني یفتقر إلى األدلة العلمیة وال: صفوة القول] أنّ 

والمعقولیة، وتناطح الثوابت من نصوص الكتاب والسنة واآلثار واألعراف، 
في المجتمعات  مما یوجب التبرؤ منھ واالبتعاد عن إشاعتھ والدعوة إلیھ

اإلسالمیة التي تعّد بعضاً من أعمال المرأة من جنس فروض الكفایة التي 
مادي من تلك األعمال سوى وال تعدو أن یكون العائد ال. یجب علیھّن القیام بھا

جزء ضئیل؛ إذ إنَّ المثوبة العظمى والكبرى علیھا ستكون لھن یوم 
  .)18(»القیامة

  : ویمكن أن یرّد على سانو في بعض ما قال بما یلي
، "وعلى ھذا قس... لو قّصر الزوج عن القیام بواجب القوامة: "أّما قولھ -

یس في مقابل القوامة؛ فاإلنفاق من فیرد علیھ بأّن النفقة في مقابل االحتباس ول
  .القوامة ولو قصر في اإلنفاق لَُحقَّ للزوجة أن تطالبھ بالتعویض اتفاقاً 

محّل النزاع في النفقات الواجبة ولیس في النفقات : "وأّما قولھ -
، فیرد علیھ بأّن زیادة النفقات نراه في واقع الناس في "الخ...المستحبة
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فبمجرد خروج المرأة للوظیفة تنتج نفقات واجبة . تالواجبات ال في المستحبا
نفقات الوجبات الجاھزة لعدم تفرغھا للطبخ مثالً، ونفقات حضانة : زائدة منھا

  .األطفال أو الخدم لشؤون البیت، فھذه ھي الحقیقة التي ال یمكننا أن نقفز علیھا
، فمردود علیھ بأّن ..."سبب وجوب النفقة ھو العقد: "وأما قولھ -

االحتباس أو التسلیم أو التمكین التي اعتبرھا ِحَكًما ھي أسباب لوجوب النفقة 
وأما كون سبب وجوبھا ھو . )19(عند الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

: العقد فقول ابن حزم والشافعي في القدیم، قال الرافعي في شرح الوجیز
لعقد والعقد ال یوجب والجدید أنھا ال تجب بالعقد ألّن المھر یجب بھ ا«

  .)20(»، وإذا لم تجب بالعقد فتجب بالتمكین یوماً فیوماً ...عوضین مختلفین
فھذا -ثم إّن محّل النزاع لیس في إلزام الزوج بالنّفقة على زوجتھ الموظفة 

، بل المسألة في إلزامھ إیّاھا بالمساھمة في النفقة مقابل - مستقّر وال جدال فیھ
  .ات، وھو محل النزاعتقصیرھا وزیادة النفق

بأن التعاون على النفقات لیس قاعدة إلزامیة : ویمكن أن نناقش الحجة الثالثة -
عاّمة تنشأ عنھا األحكام إالّ أن یكون من باب التطوع وھو خارج عن محّل 

  .النزاع
بعد مناقشة أدلّة المذھبین رّجح كثیر المعاصرین القول : الترجیح -ثالثاً 

. یة إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في نفقات األسرةالقاضي بعدم مشروع
وھو الرأي الذي قرره مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

  .في دورتھ السادسة عشر
كما رجح بعضھم القول باستحسان إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في 

رعیًّا ببعدیھ الدیني والقضائي، النفقات إلزاماً أخالقیًّا أدبیًّا، ولیس إلزاماً ش
وارتّد ذلك لعموم أدلة الشرع الداعیة إلى بناء ثقافة التعاون واإلحسان ومكارم 

  .)21(األخالق بین الزوجین والتكافل االجتماعي
القول بعدم إلزام الزوجة بالمساھمة : أنَّ الراجح ھو –وهللا أعلم –وأرى 

: ولكنني أقول أیضاً . ھو األصل كذلكفي النفقات األسریة؛ ألّن أدلتھ قویة، و
رجحان ھذا الرأي یبقى قائماً ما لم یحصل تغیر في عرف الناس؛ ألنّھ لو تغیر 

من تزوج امرأة موظفة شاركتھ في النفقات، وساد في الناس : العرف فأصبح
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أّن الذي یتزوج من الموظفة دون غیرھا إنما مقصوده الضمنّي الذي ال یجھلھ 
شاركھ نفقات األسرة، فھنا ال بّد أن نعتبر ھذا العرف الجدید، كّل الناس أن ت

  .وخاصة إذا توفرت شروط اعتباره المعروفة عند األصولیین
فالحكم على المسألة ال ینبغي أن یتفّرع عن تصورھا التقلیدّي الذي 
حصل أواخر القرن السابع عشر المیالدي فقط؛ ألّن التطور والتغیر قد مّس 

جانب األسرة عموماً، والزواج ومیول الناس : الجوانب، ومنھاكل المجاالت و
في االختیار خصوصاً، حتى صارت الموظفة إذا تقّدم لخطبتھا الرجل َعلم 
الجمیع أنھ یتزوجھا بوصفھا موظفة ذات أجر راتب تعینھ على نوائب الدھر 

. -كما سبقت اإلشارة إلیھ- ببعضھ، بل بعضھن راتبھا أضعاف راتب زوجھا 
ا أو  -والحال كذلك-  یجوز وقتئٍذ فال أن نجمد على حكم تغیر عرفھ فأصبح عاّمً

غالباً، مطرداً أو أكثریًّا، موجوداً عند إنشاء العقد، ُملِزماً یتحتّم العمل بمقتضاه 
عند الناس، ال یخالف دلیالً شرعیاً معتمداً، وال یعارضھ تصریح بعرف 

إذا كان األمر ھكذا فال غرو أّن القول ، ف..خالفھ كاشتراطھا أن ال تساھم مثالً 
بإلزام الزوجة الموظفة بالمشاركة في النفقات ھو الحّق الذي ال محید عنھ 

  .)22(حینھا، وهللا أعلم
أّما مشاركتھا في النفقة على األسرة «: ویقول آل محمود في ھذا الصدد

فإّن القول بعدم مشاركتھا سوف یؤّدي إلى كثرة النشوز من الزوجات 
لحصول على المال، وعدم االلتزام بالمسؤولیات مما یفسد األسر ل

  .)23(»ویھدمھا
وكما ذكرت قبًل فإّن اختالف العلماء في مدى مشروعیة إلزام الزوجة 
الموظفة بالمساھمة في النفقات األسریة لم یمنع اتفاقھم في كثیر من الحاالت 

وھذا ما . مھا بھاإما على عدم إلزامھا واستحباب المساھمة، أو على إلزا
  :سأتناولھ في المبحثین التالیین

  .حاالت اتفاق العلماء على عدم اإللزام واستحباب المساھمة: المبحث الثاني
  :ویشمل ھذا المبحث مطلبین ھما

  حالتا االشتراط أو االتفاق على عدم المساھمة :المطلب األول
: ةحالة اشتراط الزوجة الموظفة عدم المساھم: الفرع األول  

أن تشترط الزوجة الموظفة شرطاً صریحاً في عقد : وصورة ھذه الحالة
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الزواج أنھا ال تساھم وال تشارك في نفقات األسرة، و یقبل زوجھا ھذا الشرط 
  .الذي علّق علیھ العقد بالتصریح

وبغّض النظر عن نوع ھذا الشرط وحكمھ وأثره واختالف الفقھاء في 
العلماء المعاصرین اتفقوا في الجملة على ھذه  الشروط الجعلیة في النكاح، فإنّ 

أّن ھذه الزوجة ال یلزمھا زوجھا بالمساھمة في نفقات األسرة بشرطھا : الحال
بل حتى أولئك القائلین بمشروعیة إلزامھا بالنفقات . القاضي بخالف ذلك 

وافقوا الجمھور واتفقوا جمیعاً على أّن في ھذه الحالة یستحّب للزوجة أن 
م في النفقات، رغم اشتراطھا خالفھ، وعّدوا ذلك من المودة والرحمة تساھ

: - كما قال إسماعیل الدفتار- والتعاون المندوب إلیھ شرعاً، على أن یكون ذلك 
بمبادرة منھا دون طلب من الزوج، فھذا من حسن العشرة الذي دعا إلیھ «

  .)24(»اإلسالم لتأكید روح المحبّة والرحمة والتعاون بین الزوجین
: الشرط على كون الراتب للزوجة عند العقد: وقال الزحیلي تحت عنوان

وذلك بأن تشترط المرأة على الرجل العمل بعد الزواج أو االستمرار في «
فاألصل . العمل الذي كانت تمارسھ قبل الزواج، وأن یوافق الزوج على ذلك

فقة، سواء كان ذلك أن یتّم االتفاق بینھما أیضاً على مصیر الراتب وكیفیة الن
باحتفاظھا بھ كامالً وأنّھ حّق خالص لھا وأنھا تصرفھ كما تشاء، مع بقاء 

، فھذا االتفاق صحیح ...نفقتھا على الزوج، أو سقوط نفقتھا علیھ كلیاً أو جزئیاً 
وملزم للطرفین، وھو الحالة المثلى بین الزوجین وفي الحیاة، ویبقى بینھما 

د والتحابب والتعاون، ویتحقق السكن بینھما، ویغلقا التفاھم والمودة والتواد
ویجب التنفیذ والوفاء بذلك، ألّن . منافذ الشیطان وتطویر مثالب االختالف
 یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود: العقد شریعة المتعاقدین، وهللا تعالى یقول

  .)25(»]01: المائدة[
اً في ھذه الحال؛ ألّن الشرط ال خالف بین العلماء جمیع -في نظري -وإنّھ 

كما أن التبرع بغیر إلزام مستحبٌّ مندوٌب . في العقد والعقد شریعة المتعاقدین
  ].02: المائدة[ وتعاونوا على البر والتقوىإلیھ، وھو من باب 
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  .حالة اتفاق الموظفة مع زوجھا على عدم المساھمة: الفرع الثاني

اط عند العقد بل اتفاق بعد العقد أْن ال یكون اشتر: وصورة ھذه الحالة
بالتراضي من الزوج وزوجتھ الموظّفة على أنھا ال تُلزم بالمساھمة في نفقات 

  .األسرة
وھذه الحال كسابقتھا محّل اتفاق بین العلماء المعاصرین، على أنّھ ال 
یشرع لزوجھا إلزامھا بشيء من المساھمة في النفقات األسریة إالّ أن تتبرع 

  .لھا في ذلك األجر والثواب كما أسلفناوتتطوع، و
إن لم تشترط الزوجة ممارسة العمل خارج «: قال الزحیلي عن ھذه الحالة

البیت عند عقد الزواج، وإنما اتفقا علیھ في وقت الحق بعد الزواج، 
واشترطت أن یكون الراتب لھا بدون قید ورضي الزوج بذلك، فالحكم كالحالة 

ج جزءاً من الراتب؛ ألنھ تنازل عن حق االحتباس، السابقة، وال یستحق الزو
  .)26(»وأّن الراتب مقابل جھدھا، وأنھ المكلّف شرعاً باإلنفاق
ال خالف بین العلماء «: وأما عن استحباب مساھمتھا فیقول أبو البصل

على جواز قیام الزوجة باإلنفاق على األسرة والمشاركة في تحمل النفقات 
والحدیث ھنا ال ینصب على المرأة العاملة . لف بالنفقةالواجبة على الزوج المك

فحسب، بل یشمل المرأة الغنیة بوجھ عام، سواء كان غناھا بسبب كسب أو 
واألمر ال یتوقف على مجّرد . مال ورثتھ أو غیر ذلك من أسباب كسب المال

المشروعیة، وإنما یتعّداھا إلى مرتبة االستحباب والندب، وبھذا وردت األدلة 
جاءت : (وفیھ ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعید الخدري . لشرعیةا

أيُّ :یا رسول هللا، ھذه زینب، فقال: زینب امرأة ابن مسعود تستأذن علیھ، فقیل
یا نبي : قالت. نعم ائذنوا لھا، فأذن لھا: قال. امرأة ابن مسعود: الزیانب؟ فقیل

ُحليٌّ لي، فأردت أن أتصدق بھا، هللا، إنّك أمرت الیوم بالصدقة، وكان عندي 
صدق  فقال النبي . فزعم ابن مسعود أنھ وولده أحقُّ من تصدقُت بھ علیھم
، فامرأة عبد هللا )27( )ابن مسعود، زوجك وولدك أحّق من تصدقِت بھ علیھم

بن مسعود كانت تنفق على أوالدھا وعلى زوجھا، أي إنھا كانت تتولى اإلنفاق 
  .)28(»لزوجھا في تحمل ھذه األعباء وھذه المسؤولیةعلى األسرة، مشاركة 
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حاالت عملھا الخفیف داخل البیت أو خارجھ، ویسر الزوج : المطلب الثاني
  .مع تساكتھما
  .حالة عملھا الخفیف داخل البیت: الفرع األول

أن یكون للمرأة في بیتھا نشاط یدّر علیھا المال سواء : وصورة ھذه الحالة
، أو إشرافھا علیھ دون خروج ..من نسیج وغزل وخیاطة كان ذلك بعمل یدیھا

كإدارة مؤسسة على الشبكة العنكبوتیة أو وظیفة ال تستدعي خروجھا؛ 
، بشرط أن ..كمراجعة حسابات أو مترجمة أو كاتبة روایات أو مؤلفة كتب

یكون عملھا ھذا داخل البیت ال یضیّع حّق الزوج واألسرة، إذا عرفت كیف 
أضف إلى ھذا  ما لو كان لھا ثروة مثالً فإّن لھا حریة التصرف  .توزع أوقاتھا

الكاملة في ممتلكاتھا بالبیع والشراء واإلیجار واالستئجار وإبرام الصفقات، 
واستثماُر أموالھا واالتجار فیھا مما ال یلزم منھ خروج عن بیتھا وال یضّیع 

  .)29(حق الزوج
یختلف فیھ العلماء؛ فال یشرع وال شّك أّن ھذه الصورة مما ال ینبغي أن 

بحال من األحوال لزوجھا أن یلزمھا بشيء من نفقات األسرة وھي لم تضّیع 
  .االحتباس الشرعّي لھ والتسلیم والتمكین، وال ضیّعت حقّھ وحّق أسرتھا علیھا

وھي میسورة -وكما اتفقوا على عدم مشروعیة إلزامھا بشيء اتفقوا أیضاً 
على استحباب مشاركتھا زوجھا نفقات األسرة،  -الحال أو غنیة بمالھا

مع استقالل الذمة المالیة -وخاّصة إذا كان دخلھ محدوداً؛ ألّن الحیاة الزوجیة «
أصبحت أشبھ بشركة تعاونیة متضامنة، وتتضامن الزوجة  - لكلٍّ من الزوجین

  .)30(»مع زوجھا في تحّمل األعباء المشتركة
داخل بیت الزوجیة في أوقات  تقوم بعض الزوجات بأعمال: مالحظة 

كالخیاطة، : فراغھّن بما ال یؤثّر على قیامھّن بشؤون األسرة وحقوق الزوج
. وصناعة بعض المأكوالت والمنسوجات، وأداء بعض الخدمات لآلخرین

فذلك جائز شرعاً، ولیس للزوج منع الزوجة من ھذا العمل، وما تحصل علیھ 
  .)31(من مكاسب یكون ملكاً خالصاً لھا

  .حالة عملھا الخفیف خارج البیت: الفرع الثاني
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ھو ما إذا كان للمتزوجة خروج لعمل خفیف، : وصورة ھذه الحالة
كتحصیل دیونھا أو إبرام عقود بیاعات، ومبادالت تجاریة، أو توقیع صفقات 

  .تنمیٍة ألموالھا واستثماراً لھا، بحیث ال یكون خروجھا لدوام راتٍب دوريٍّ 
التي كانت علیھا المرأة المتزوجة في تاریخ اإلسالم،  وھذه الحال ھي

في الحقل أو تبیع أو تشتري ما ترید من متاع  لتعمل فكانت تخرج من بیتھا«
وكّل ذلك واضح في المصالح التي ال تقتضي أن . الخ..ومالبس وأطعمة

تخرج كّل یوم فیستغرق وقتھا وجھدھا ویترتب علیھ إھمال واجبھا األصلي 
بھذا الشكل عرفتھ المجتمعات اإلنسانیة منذ القدم  فالعمل خارج بیتھا. في بیتھا

، فخروجھا الخفیف ھذا في حاجیاتھا ومصالحھا )32(»وقد مّر بأطوار كثیرة
بذلك خروج ال یضیّع وال ینقص من حقوقھ وحّق  )33(مع إذن الزوج لھا

  .األسرة
بالمشاركة في أن یلزمھا  -ما دام الحال كذلك-فال یجوز للزوج اتفاقاً 

نفقات األسرة؛ ألنّھ یكون في مقابل ال شيء، وھي لم تضیّع أو تنقص بعض 
  .حقّھ أو حّق األسرة

وال شّك كذلك أّن العلماء متّفقون سلفاً وخلفاً على استحباب مساھمتھا في 
وھذا حال السلف، . النفقات، خاصة إذا كانت غنیة وزوجھا وأسرتھا محتاجون

، فتصدقن ...تمارسن التجارة بیعاً وشراءً  النبي  فقد كانت معظم نساء
فھذه أّم المؤمنین أمنا خدیجة . وأعتقن وأھدین، ومنعن الرجال من أمورھن

رضي هللا عنھا، كانت من أغنیاء قریش، وكانت تنمي أموالھا بالتجارة، ولما 
، وال ألزمھا بالمساھمة بل )34(لم یمنعھا من ذلك نزل الوحي على النبي 

، وھكذا الصحابیات األخریات كزوج ..ت ذلك طواعیة منھا، فواستھ بمالھافعل
  .عبد هللا بن مسعود التي ذكرت قبلُ 

عون المرأة زوجھا في ولده، واستنتج : وقد عقد البخاري باباً كامالً في
أّن ذلك لیس بواجب علیھا، وإنما من جمیل : العیني في شرحھ عن ابن بطال

  .)35(ت النساءالعشرة، ومن شیمة صالحا
  .حالة یسر الزوج مع تساكتھما: الفرع الثالث

بأن یكون الزوج موسراً غنیاً وخرجت الزوجة إلى : وصورة ھذه الحالة
الوظیفة بإذنھ وتساكتا عن مساھمتھا في نفقات األسرة، والعرف السائد ال 
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یفرض عادةً على خروج الزوجة إلى وظیفتھا مساھمة في النفقات، والزوج 
  .عن راتبھا مستغنٍ 

فال تجبر : وفي نظري أّن ھذه الحالة مما ال ینبغي أن یختلف فیھ العلماء
أن تعطي ھذه الموظفة «الزوجة بشيء، كما أنّھ ال خالف في استحباب 

راتبھا متطّوعة لزوجھا وألوالدھا، وھو كثیر في الواقع، فلھا ذلك؛ ] بعض[
لھا، ولھا األجر والثواب ألنھا تتّصرف بإرادتھا واختیارھا في ملكھا وما

والذكر الحسن، وبھ یتّم الوفاق بین الزوجین، ویزداد االستقرار والثقة بین 
  .)36(»أفراد األسرة

حاالت اتفاق العلماء على إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة، : المبحث الثالث
  .ومقدارھا

  :ویتضمن ھذا المبحث مطلبین، ھما
  .تفق علیھا بین العلماءحاالت اإللزام الم: المطلب األول

  .حالة اشتراط الزوج مساھمتھا في النفقات: الفرع األول
وھو أن یشترط الزوج صراحة في عقد : وھذه الحالة واضحة صورتھا

الزواج أن تساھم زوجتھ الموظفة في نفقات األسرة، وتوافق ھي على ھذا 
  .الشرط مقابل موافقتھ على خروجھا للوظیفة

أّن الزوجة الموظفة ملزمة شرعاً  -والحال ھذه-اء وال خالف بین العلم
أن ] الزوج[إذا اشترط علیھا «: یقول آل محمود. بالمساھمة في نفقات األسرة

تشارك في النفقة على األسرة إذا خرجت للعمل أو كان ھناك عرٌف عامٌّ 
بالمشاركة إذا كانت عاملة فعلیھا المشاركة؛ ألّن ھذا الشرط ملزٌم، عمالً 

المسلمون على شروطھم إال شرطا ًحّرم حالالً أو أحّل (دیث بالح
  .)39(، ومثلھ كالم حمداتي في ھذه الحالة)38(»)37()حراماً 

وأّكد الزحیلي على أّن الزوج لو اشترط عند الموافقة على عمل زوجتھ 
أّن ھذا : خارج البیت مقابالً تعطیھ لھ جزًء من راتبھا ورضیت بذلك فالحكم

ألّن الزوج تنازل عن حّق االحتباس مقابل «ذ والزم؛ الشرط صحیح وناف
إعطائھ جزًء من الراتب، ورضیت الزوجة بذلك، فیجب علیھا الوفاء وتنفیذ 

  .)40(»ما التزمت بھ لوجوب الوفاء بالشروط
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أّن االشتراط ھو : ویرى أحمد الخملیشي مع مجموعة من المعاصرین
ّل حالة من حاالت األسر أنسب الحلول، وأقدرھا على مراعاة خصوصیّات ك

ذلك أّن الجانب االقتصادي في العالقات . المختلفة في أوضاعھا وظروفھا
من الثغرات التي تتطلّب العنایة  -وبین الزوجین بالخصوص -األسریة 

ومع التسلیم بأّن الزوج ملزم أصالً بالنفقة من حیث المبدأ، إال أّن . والعالج
ا من وقت ھا في العمل أو المھنة التي تدّر علیھا الزوجة تصرف جزًء مھّمً

  .)41(الدخل
وال شّك أّن اشتراط الزوجین في عقد الزواج من الشروط ما یحقّق لھم  
بھا مصلحةً جائٌز، على أْن ال تناقض ھذه الشروط مقتضى عقد الزواج، وأن 

ا أو إجماعاً    .)42(ال تخالف نّصً
  .في نفقة األسرة حالة االتفاق منھما على مساھمتھا: الفرع الثاني

أن ال یكون اشتراط من الزوج والزوجة الموظفة في : وصورة ھذه الحالة
ثم . عقد الزواج في مسألة مساھمتھا في النفقات مقابل خروجھا إلى الوظیفة

عن زواجھما یتّفقان على أن تساھم في  -قصیرة أو طویلة-بعد مرور فترة 
  .نفقات األسرة

لمعاصرین في كتابتھم وفتاواھم بصحة ھذا وقد صّرح كثیر من العلماء ا
االتفاق، بل ولزومھ للطرفین ووجوب التزامھ؛ ألنّھ ال یعدو أن یكون صلحاً 

  .وھذا متّفق علیھ بال خالف بین المعاصرین فیما علمت. بینھما والصلح خیر
وصّدر الزحیلّي تفصیلھ الحكم في مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات 

وھذا «: ل اتفاق صریح من الزوجین على مساھمتھا قائالً األسرة بما إذا حص
یجب تطبیقھ حرفیًّا بحذافیره، بحسب االتفاق والشروط، وال مجال فیھ 
لالجتھاد، ویجب على الزوجین االلتزام بھ؛ ألن العقد شریعة المتعاقدین، 

 یأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود: ، ولقولھ تعالى"المؤمنون عند شروطھم"و
فإن حصل خالف وجب على القاضي االلتزام باالتفاق السابق ]. 01: المائدة[

فإذا التزمت الزوجة بالمساھمة في نفقات األسرة ، )43(»واإللزام بتطبیقھ
فلیس ھناك اعتراض لدى «:- قال حمداتي -واتفقت مع زوجھا على ذلك 

  .)44(»الشریعة على ھذا االلتزام حسب علمي المتواضع
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أّما إذا لم ...«: مین على سؤال في قضیة مثل ھذه فقالوقد أجاب العثی
فھنا لھما . ال تّدرسي: یُشترط علیھ أن یمّكنھا من التدریس، ثم لما تزوج قال

أمّكنك من التدریس : مثال لھ أن یقول: أن یصطلحا على ما یشاءان؛ یعني
 بشرط أن یكون لي نصف الراتب أو ثلثاه، أو ثالثة أرباعھ، أو ربعھ، وما

، كما ثّمن أبو البصل ھذا االتفاق من )45(»أشبھ ذلك، على ما یتفقان علیھ
الزوجان على أن یسمح لھا بالعمل، وأن تشارك في  إذا اتفق«: الزوجین فقال
فھذا اتفاق ملِزم، وعلى كّل واحد منھما احترام ھذا العھد، : نفقات األسرة

: ولعّل في حدیث. إنشائھ ولھما أن یعّدال في بنود االتفاق كما كان لھما قوة
ما یسِعف  )46()حالالً  المسلمون على شروطھم ،إالّ شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم(

، كما یجد ھذا المعیار سنداً لھ في مبدأ التكافل ...الُمستندین إلى ھذا المعیار
االجتماعي الذي تلتزم كثیر من الزوجات بالوفاء بھ طوعاً وشعوراً داخلیاً، 

یشعرَن بالحرج من  واجٍب تملیھ قواعد التكافل علیھّن،كما أنھنب یقمن ألنھن
  .)47(»جّراء عدم المشاركة في نفقات األسرة

  .إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة عرفاً : الفرع الثالث
أن یتزوج الرجل امرأة موظّفة مع خلّو عقد الزواج : وصورة ھذه الحالة

فة بالمشاركة في نفقات تصریح الزوج بشرط یلزم بھ زوجتھ الموظ: من
األسرة، وتصریح من الزوجة كشرط یعفیھا من ذلك مقابل خروجھا إلى 

ویكون العرف الغالب المعمول بھ في ھذه الحال أن تساھم ھذه . الوظیفة
  .الزوجة الموظفة في نفقات األسرة مقابل خروجھا

عیة وھذه الحالة ال ینبغي أن یكون فیھا خالف بین العلماء، فللزوج مشرو
إلزام زوجتھ الموظفة بالمساھمة في نفقات األسرة؛ ألن العرف في ھذه الحالة 
غالٌب مطّرٌد ساٍر عند عقد الزوجیة یعمل الناس بمقتضاه حتماً، ولم یخالف 

: والقاعدة الفقھیة تقول. دلیالً شرعیاً، ولم یعارض باشتراط صریح بخالفھ
  ".على شروطھم والمسلمون"، "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً "

: یقول الزحیلي عن إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في النفقات بالعرف
وقد یتّم ذلك بحسب العرف والعادة، بشرط أن یكون ذلك سائداً ومعروفاً «

للزوجین، وأال یتّفقا على خالفھ؛ ألّن للعرف قوتھ، والمعروف عرفاً 
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ال - إن حصل خالف  ویمكن للقاضي االعتماد على ذلك. كالمشروط شرطاً 
وإّن العرف المستقر اآلن في ] ثم یقول بعد فقرات في الموضوع[، -سمح هللا

أّن الزوجة الموظفة تسھم بقدٍر ما في نفقات أوالدھا : العالم اإلسالمي وغیره
  ". )48(»و زوجھا، وخاّصة إذا كانت األسرة في حاجة ماّسة
غالباً ما تقوم «: الني قائالً وھذه ھي حقیقة الواقع الغالبة كما أّكدھا الكی

الزوجة العاملة بالمساھمة في اإلنفاق على بیتھا، حتى أّن ذلك أصبح عرفاً 
خاصة من ذوي –جاریاً بین الناس؛ بدلیل أّن نسبة كبیرة ممن یرید الزواج 

یبحث عن امرأة عاملة تساعده في تحمل أعباء وتكالیف  -الدخل المحدود
مناً بعمل الزوجة بشرط أن تشاركھ في نفقات وكأّن الزوج رضي ض. الحیاة

البیت، وفي ھذا تحقیق لمبدأ التكافل األسري، والذي یعتبر من أسباب دوام 
]: یعني نفسھ[ ، وعلى ضوء ما ذكر یرى الباحث...واستقرار الحیاة الزوجیة

أّن مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات البیت ھو أمٌر عادٌل باعتبار ذلك شرطاً 
  .)49(»وعرفاً جاریاً  ضمنیاً 

ومن العلماء المعاصرین من طبّق على ھذه الحالة قواعد عموم البلوى، 
لقد عّمت البلوى بھذه النازلة في كثیر من المجتمعات العربیة «: فقال

اإلسالمیة، باستثناء بعض الدول، وإذا طبقنا قواعد عموم البلوى على النّازلة 
وبیان ذلك أّن عموم . ق علیھا في مفھومھاأّن القاعدة تنطب: مدار البحث، نجد

  :البلوى یظھر في موضعین
مسیس الحاجة في عموم األحوال بحیث یعسر االستغناء عنھ إال : األول -

  .بمشقة زائدة
شیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر على المكّلف االحتراز عنھ، : الثاني -

  .أو االنفكاك منھ إالّ بمشقة زائدة
أصبح من عموم البلوى، وكذلك الحاجة إلى مشاركة  فعمل المرأة نفسھ

  .المرأة في نفقات األسرة
یظھر في الحاجة إلى عمل الزوجة، ونتاج ھذا العمل : فالمظھر األول -

، ...وقوة ظھور ھذا المظھر تكون في بعض المجتمعات أكثر من بعض
د ویزی. والدراسات االقتصادیة تشیر بوضوح إلى تدنّي مستوى دخل الفرد

األمر وضوحاً أّن عمل المرأة أصبح من الصفات المرغوبة في الفتاة، حیث 
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والسبب . یُرغب في العاملة التي تنتج دخالً  أكثر بكثیر من غیر العاملة
واضح ومصرح بھ لدى طالبي الزواج؛ فمطالب الحیاة الزوجیة كثیرة ال 

  .یمكن للشباب وحده القیام بمتطلباتھا
فیظھر من خالل إقبال وانتشار ظاھرة عمل المرأة  :أما المظھر الثاني -

  .)50(»في المجتمع
ولیس اعتبار العرف والعادة في مثل ھذه الحالة بِبِْدعٍ من القول، فقد جاء 
في النوازل الجدیدة الكبرى اعتباُر العرف في إلزام الزوجة بالمشاركة في 

الزمة لھا من فَرش إّن الِخدمة الباطنة علیھا و«: النفقات األسریة حیث یقول
مما جرت بھ عادة بلدھا،  ، وكذا غیر ما ُذكر...وَكنس وعجن وطَبخ لھ ولھا

 علیھ ولدھا والقیام بحملھ وَغسل درنِھ، كّل ذلك ال تستحق وأّن علیھا إرضاع
علیھ من مالِھا،  وحینئذ فما عجزت عنھ یلزمھا أن تستأجر. من زوجھا أجراً 

 واستأجرت إن لم یكن لھا َلبن: (ند قول الَمتنع یدّل لذلك قوُل سیدي الخرشي
، ...علیھا إرضاع ولدھا مجاناً ): على المشھور، أو لَھا وال یكفیھ، أو مِرضت

واجب على  وال یخفى أّن ما یقال في اإلرضاع یقال في غیره من كّل ما ھو
، ...المرأة أن تفعلھ مجاناً من أنواع الخدمة الباطنة وتربیة الولد وغیر ذلك

بخالف ھذا مطالَب ببیان مستند صحیح، وما أظنھ  واضح، ومن حَكم وھو
  .)51(»موجوداً عنده وبا` التوفیق

بما أنھا ملزمة بخدمة «: وقد یكون ھذا الحكم ھو الذي جعل حمداتي یقول 
الغرم "بیتھا حسب مكانتھا وعرف مثیالتھا، یكون من باب إعمال قاعدة 

أن تكتري من الخدم  - تھا في تنمیة أموالھاإذا كانت ستصرف كل وق- " بالغنم
: ما یباشر ما ھي مطالبة بھ من رعایة البیت التي أناطھا بھا الحدیث الشریف

وكّل اآلراء الفقھیة ]: ثم یردف قائالً [، )والمرأة راعیة في بیت زوجھا(... 
 االجتھادیة إذا لم نجد لھا نّصً فإننا نحسن الظن بأصحابھا، وال نستطیع إرغام

الشریعة على اتباع كثیر من الفتوى المراعیة لألعراف حسب زمنھم، 
فتحولت عنھا مستجدات زمننا وأصبح إرغام الفتوى على حرفیتھا یجعل 

فیباح لھا ]: ثم یقرر قائالً . [شریعتنا تعنى زمانا دون زمان أو قوماً دون قوم
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ن تسّد حاجة زوجھا أیضاً أن تنّمي أموالھا، وعلیھا بحكم االلتزامات المتبادلة أ
  .)52(»أو أبنائھا من مالھا عند حاجتھم

تحدید مقدار المساھمة، وتحّول حاالت اإللزام من حاالت : المطلب الثاني
  .االستحباب وإلیھا

  .تحدید مقدار المساھمة في نفقات األسرة: الفرع األول
الكالم عن تحدید مقدار مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات األسرة في 

حالتا اشتراطھا أو االتفاق على : الفرع ال یخّص حاالت سبق ذكرھا وھي ھذا
عدم المساھمة، وحالتا عملھا الخفیف داخل البیت أو خارجھ، وحالة یسر 
الزوج مع تساكتھما عن المساھمة، وحالة اشتراط الزوج علیھا المساھمة 

لو أُلزمت  بشيء محّدد، وحالة اتفاقھما على مساھمتھا؛ ألّن الزوجة الموظفة
أو التزمت بشيء محّدد تنفقھ على األسرة لتعیّن علیھا ذلك سواء تعلق األمر 

وأیضاً لو أنھا تبرعت إحساناً بما ال یلزمھا فال شّك أنھ ال . باشتراط أو اتفاق
  ].91: التوبة[ ما على المحسنین من سبیلیتحدد، إذ 

شتراط أو االتفاق على حالتا اال: في حاالت بذاتھا، وھي: وإنما الكالم ھنا
  .المساھمة دون تحدید، وحالة إلزامھا عرفاً بالمشاركة في نفقات األسرة

ولم أجد لكثیر من المعاصرین كالماً علمیًّا مؤّصالً في ھذه المسألة إال 
اجتھادات من بعض العلماء الذین اختلفوا في تحدید مساھمة الزوجة الموظفة 

  :أربعة أقوال مع زوجھا في نفقات األسرة، وھي
وھو قول القرضاوي وعبد الحي بن عبد : تساھم بالثلث - القول األول  

  .الشكور المالیزي والحاجة زاویة المالیزیة 
، ...نستحسن أن تساھم المرأة العاملة في نفقة البیت «: قال القرضاوي

وأقصى ما یمكن أن تساھم بھ الزوجة ھو الثلث، والثلثان على الزوج، فكما أّن 
لرجل یرث ضعفھا من التركة، فكذلك یجب أن یتحمل ضعفھا من ا

: - وھو ما أیدتھ الحاجة زاویة -ویقول عبد الحي بن عبد الشكور ، )53(»النفقة
إّن المرأة التي تعمل لھا نفقة، ولكن علیھا أن تسھم بثلث نفقات البیت ألنھا «

  .)54(»تعمل، والباقي وھو الثلثان على الرجل
مآل ھذا القول ینتھي للقول «: لى ھذا التحدید بأنّ واعترض الزحیلي ع

األّول بمنعھا من النفقة حقیقة؛ ألّن تكلیفھا بثلث نفقات البیت یساوي أكثر مما 
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تستحقھ من النفقة، فالظاھر أنھا تأخذ النفقة ثم تدفع من مالھا لنفقات البیت، 
  .)55(»والنتیجة حرمانھا من النفقة، وكأنھا تنفق على نفسھا

جزى هللا شیخنا وأستاذنا القرضاوي «: لك فعل أبو البصل حین قالوكذ
، إالّ أّن تحدید الحّد األقصى لما تساھم بھ - وھو أھل لھ-على ھذا االجتھاد 

الزوجة بالثلث قیاساً على المیراث ال أظنّھ یستقیم من حیث القیاس؛ ألّن النفقة 
عل اإلنفاق من باب التطوع قد ج - حفظھ هللا-وبما أّن الشیخ . مرتبطة بالكفایة

  .)56(»فال داعي لتقیید ذلك حال الحیاة بثلث أو نصف
وھو اقتراح إبراھیم : تتحمل نفقة البیت اإلضافیة -القول الثاني  

البیت األصلیة كاملة، باعتباره  یتحّمل الرجل نفقات«: النجار یشرح قائالً 
اإلضافیة الناتجة عن  المسؤول األول عن اإلنفاق، وتتحّمل المرأة نفقات البیت

العمل المھني، باعتبارھا متسبّبة في ھذه النفقات، كالحاجة إلى خادمة في 
البیت، أو حضانة لألطفال، أو شراء مالبس، أو أطعمة من خارج المنزل 

  .)58(، وإلیھ مال رعد مقداد الحمداني)57(»الخ...أحیاناً 
: خل زوجھاتساھم بالنسبة والتناسب بین دخلھا ود :القول الثالث  

: ، وعلي الطنطاوي كما قال آل محمود)59(وھو قول عبد هللا سالم بریك
ویترّجح لدّي ما سمعتھ من فتاوى المرحوم الشیخ علي الطنطاوي في عدد «

أن : في ھذا الموضوع، وھو) التلفاز(من فتاویھ المذاعة في المذیاع والرائي
دخل الزوج ودخل تشارك الزوجة في نفقات األسرة نسبة وتناسباً بین 

خمسمائة دینار   500وعلى سبیل المثال لو أّن النفقات األسریة تبلغ. الزوجة
أربعمائة دینار،  400ستمائة دینار، ودخل الزوجة  600شھریاً، ودخل الزوج 

مائتا  200ثالثمائة دینار ومساھمة الزوجة  300فإّن مساھمة الزوج تكون 
  .)60(»دینار

وھو القول : مساھمة حسب العرف والحالتحدید ال :القول الرابع  
أو یترك ...«: قال بریك. الثاني لكلٍّ من عبد هللا سالم بریك وإبراھیم النجار

، )61(»تقدیر النسبة التي ستشارك بھا الزوجة إلى العرف والظروف المحیطة
أو أن تقّدم الزوجة العاملة لزوجھا مقداراً من المال ...«: ویقول النجار
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تحّملھ بعض اآلثار المادیة والنفسیة لعملھا خارج المنزل، ویقّدر تعویضاً عن 

  .)62(»ھذا المبلغ بحسب حال كّل من الزوجین المادیة وسعتھ وقدرتھ
ال یمكن أن یكون القول بتحدید المساھمة بالثلث میزاناً شرعیاً : وأقول

كما یكون  عادالً؛ ألّن فیھ إجحافاً براتبھا لو كان مساویاً لثلث نفقات األسرة،
القول بھ إجحافاً غیر عادل براتب الزوج لو كانت زوجتھ الموظفة تتقاضى 

  . أضعافھ عشر مرات مثالً 
وكذلك ال یمكن أن یكون القول الثاني بتحّملھا النفقات اإلضافیة میزاناً 

  .عادالً لكون ھذه النفقات تزید وتنقص مؤثرةً إما على الزوج أو الزوجة
كون التحدید بالنسبة والتناسب لظھور اإلجحاف حالة وأیضاً ال یمكن أن ی

  .كون مرتب الزوجة أضعافاً مضاعفة لراتب الزوج
ویبقى القول الرابع سالماً من االنتقاد، صالحاً العتباره میزاناً عادالً؛ ألّن 

والنفقات الشرعیة تتقّدر بالمعروف والعادة یساراً . الكالم ھنا في النفقات
  .وإعساراً 

ن الراجح من األقوال في تقدیر نفقة الزوج الواجبة علیھ لزوجتھ ولما كا
ھو اعتبار حال الزوجین معاً من الیسار واإلعسار؛ ألّن مراعاة حال «

وألن اعتبار حال أحد . الزوجین في النفقة یكون أقرب لأللفة والمودة بینھما
اآلخر، الزوجین دون اآلخر في اإلنفاق یساراً وإعساراً یعود بالضرر على 

النصوص التي تحدثت عن نفقة الزوجة ال تخلو من كلمة المعروف،  وألنّ 
والمعروف یتعلق بحقّھما معاً ألنّھ لم یخّص بذلك واحداً منھما، ولیس من 
المعروف أن تكون نفقة الغنیة كنفقة الفقیرة، أو أن یراعى حال الزوج دون 

ولّما كان ، )63(»تفریطالزوجة، فالمعروف ھو المتعارف علیھ بال إفراط أو 
ذلك كذلك فتلحق بھ مسألتنا في تقدیر ما تساھم بھ الزوجة الموظفة في نفقات 

  .األسرة، إعماالً لقاعدة العرف والعادة، وھو میزان شرعي عادل فیما أرى
  .تحول حاالت اإللزام من حاالت االستحباب وإلیھا: الفرع الثاني

سواء حاالت الحكم باإللزام، -البحث إّن الحاالت المدروسة سابقاً في ھذا 
قد یطرأ علیھا ما یحّولھا عن حالھا إلى حال  - أو حاالت الحكم باالستحباب

آخر، وبالتالي یتغیر حكمھا من إلزام إلى استحباب، أو من استحباب إلى 
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ولیس ھذا ببدع من القول فھو تحول مشابھ لما یعرف عند الفقھاء . إلزام
  .ل العقودبتداخل الِعَدد أو تحو

فلو تنازلت من اشترطت أو توافقت مع زوجھا على عدم المساھمة  - 1
فإّن : عن شرطھا وتوافقھا، وأحدثا ھي وزوجھا اتّفاقاً جدیداً یقتضي مساھمتھا

الحكم ھنا یتحّول لتحول الحال من الحكم باستحباب مساھمتھا في النفقات إلى 
دید، اتفاقاً بین أھل العلم سواء ُحّدد الحكم بإلزامھا بالنفقات، وفقاً لالتفاق الج

مقدار مساھمتھا فتلزمھ، أو لم یحّدد فیرجع في تقدیره إلى العرف والعادة 
  .یساراً وإعساراً، كما ُرجح قبلُ 

وأما لو تنازلت عن شرطھا أو توافقھا بدون اّتفاق جدید، فالمسألة ترجع 
في نفقات األسرة،  إلى الخالف األّول في مدى مشروعیة إلزامھا بالمساھمة

  .وتخرج عن الحاالت المتّفق علیھا
واألمر ذاتھ لو تحّول عمل المرأة الخفیف داخل البیت أو خارجھ إلى عمل 
یضیّع بعض حقوق الزوج وحقوق األسرة علیھا، فیرجع  إلى الخالف األول 

  .في مدى مشروعیة اإللزام
مة، فإنھ لو تغیر وأما حالة یسر الزوج والعرف ال یلزم الزوجة بالمساھ 

العرف فصار یُلزمھا بھا، وكان العرف الجدید معتبراً متوفرةً شروطھ فال 
شّك حینئذ أّن لزوجھا أن یلزمھا بالمساھمة في نفقات األسرة اتفاقاً، بعدما كان 

  .الحكم استحباب مساھمتھا اّتفاقاً 
مة وأّما عن تحّول الحكم من االتفاق على مشروعیة اإللزام بالمساھ - 2

إلى االستحباب فیظھر فیما لو تنازل زوج الموظفة عن اشتراطھ علیھا أو 
اتفاقھ معھا على أن تساھم في النفقات، فالحكم یتحّول ھنا من مشروعیة إلزامھ 

  .إیّاھا باالتفاق أو بالشرط اتّفاقاً إلى الحكم باستحباب مساھمتھا اتّفاقاً 
لزم للزوجة الموظفة وكذلك لو تغیر العرف الغالب المعمول بھ الم
بأن صار ھذا العرف - بالمساھمة في نفقات األسرة مقابل خروجھا لوظیفتھا 

 –الجدید المعتبر المتوفرة شروطھ غیر ملزم للموظفة بأن تساھم في النفقات
فإّن الحكم یتحّول من مشروعیة إلزامھا بالعرف القدیم اتّفاقاً إلى الحكم 

  .رة اتفاقاً باستحباب مشاركتھا في نفقات األس
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  :وأقول آخر ھذا البحث
. إّن الوثاق المتین الذي جعلھ هللا بین الزوج والزوجة ھو المودة والرحمة

فبالمودة تزید المحبة، وال یمكن للزوج أن یتقن كل فنون التودد لزوجتھ وھو 
. ، إذا صّح منك الود فالكل ھیِّنٌ ..وصف یفیض معناه أكثر لدى المرأة الودود

رتفع الكلفة، وال یمكن أن تظھر لدى الزوجة سّح بروق الرحمة وبالرحمة ت
  .ألنھا صفة تشرق أنوارھا أكثر لدى الرجل الذي یُظن أنھ ال یتقنھا

فالمأمول من الزوجین أن یجعال العالقة بینھما قائمة على التواّد والتراحم، 
وأن یتم  والتعاون واأللفة، وأال یكون التعامل بینھما تعامالً مادیاً محضاً،

، فھما شریكان في تأسیس أسرة صالحة التعاون بینھما على طاعة هللا 
  . وبناء بیت یسوده األمن والطمأنینة

  خاتمــة
فھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل بحثي : الحمد d، وبعد

  :للموضوع
الصحیح في مسألة مدى مشروعیة إلزام الزوج زوجتھ الموظفة  - 1

ساد في الناس أّن الذي  في نفقات األسرة ھو العرف المعتبر؛ فلوبالمساھمة 
یتزوج من الموظفة دون غیرھا إنما مقصوده الضمنّي الذي ال یجھلھ كّل 
الناس أن تشاركھ نفقات األسرة، فھنا ال بّد أن نعتبر ھذا العرف، وخاصة إذا 

  .توفرت شروط اعتباره المعروفة عند األصولیین
المعاصرون على أّن الزوجة الموظفة ال تُلزم بالمساھمة یتفق العلماء  - 2

  :في النفقات في حاالت اتفقوا كذلك على الحكم باستحباب مساھمتھا فیھا، وھي
  .حالة اشتراطھا علیھ في العقد صراحة عدم المساھمة في النفقات -أ

  .حالة االتفاق بینھما على عدم مساھمتھا -ب
  .یضیع حقاً للزوج أو األسرة حالة عملھا داخل البیت ما ال -ج
  .حالة عملھا الخفیف خارج البیت بما ال یضیع حقاً للزوج أو األسرة -د

حالة یسر الزوج وغناه مع العرف السائد الذي ال یلزم الزوجة الموظفة  - ھـ
  .بالمساھمة

اتفاق العلماء على إلزام الزوجة الموظفة بالمساھمة في الحاالت  - 3
  :اآلتیة
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  .راط الزوج مساھمتھا في نفقات البیتحالة اشت -أ
  .حالة اتفاق الزوجین على مساھمتھا في النفقة -ب
  .حالة غلبة العرف الذي یلزم الزوجة الموظفة بالمساھمة في النفقات -ج

یُرجع في تحدید مقدار مساھمة الزوجة الموظفة في نفقات البیت إلى  - 4
ن العدل في تقدیر النفقات المعروف والعادة یساراً وإعساراً، ألنھ المیزا

  .الواجبة شرعاً 
تتحول حاالت اإللزام بالنفقة إلى حاالت استحباب، وحاالت  - 5

االستحباب إلى حاالت إلزام إذا طرأ ما یؤثر على الحكم في الحاالت 
  .المذكورة كلّھا

  
   :الھوامش

                                                        
ألّن في األول فیھ المعنى االصطالحي الذي ) العمل(دون لفظ ) الوظیفة(عبّرُت بلفظ  -)1(

لصالح الغیر مقابل أجرة ولیس الثاني  - كدوام ثماني ساعات- التزام تفریغ زمان ھو 
كذلك، فمن األعمال ما یقوم بھ المرء تطوعاً أو باجرة من غیر التزام لجھة كما كانت 

عز الدین عبد الدائم، حكم النفقة الشرعیة : ینظر. أعمال النساء على عھد النبي 
  ).91( للزوجة العاملة ص

، - رؤیة منھجیة- قطب مصطفى سانو، في نفقة الزوجة ومرتبھا وعملھا: ینظر -)2(
، عبد اللطیف محمود آل محمود، اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، )13(ص
، محمد الزحیلي، عمل المرأة خارج البیت وأثره في الخالفات الزوجیة، )21(ص
  ).29(ص

  ).151(، ص276مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد : ینظر -)3(
، )16-17(ص اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، حمداتي شبیھنا ماء العینین،: ینظر -)4(

، عبد الناصر موسى أبو البصل، )14(قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص
، جمال أحمد )13(الخالفات الزوجیة حول إسھام المرأة العاملة في مالیة األسرة، ص

تب الوظیفة وأثر ذلك على استقرار حیاتھا زید الكیالني، حق تصرف الزوجة برا
األسرة والطفل والمرأة، أصول - ، وأحمد الخملیشي، وجھة نظر)554(الزوجیة، ص

  ).33/2(، ص-الفقھ والفكر الفقھي
  ).150(، ص276مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد : ینظر -)5(
  ).16-17(حمداتي، مرجع سابق، ص: ینظر -)6(
  ).15و  13(مرجع سابق، صأبو البصل، : ینظر -)7(
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خالد برجاوي، إشكالیة األصالة والمعاصرة في تقنین األحوال الشخصیة : ینظر -)8(

  ).207(بالمغرب، ص
  ).26(الزحیلي، مرجع سابق، ص: ینظر -)9(
  ).1218(، رقم كتاب الحج، باب حجة النبي : أخرجھ مسلم -)10(
إسماعیل ھنیة، نفقة وإنفاق ، ومازن )13(أبو البصل، مرجع سابق، ص: ینظر -)11(

  ).22(الزوجة العاملة، ص
، والخملیشي، وجھة )309/2(محمد عقلة اإلبراھیم، نظام األسرة في اإلسالم، : ینظر -)12(

  ).34/2(نظر، ص
الزحیلي، مرجع سابق، : ، وینظر)310/2(محمد عقلة اإلبراھیم، مرجع سابق،  -)13(

  ).14(ص
  تلفزیوني، لقاء : موقع القرضاوي: ینظر  -)14(
 http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/221- -2014-01-26/18-21-41   
  ).16(حمداتي، مرجع سابق، ص: ینظر -)15(
  ).554(الكیالني، مرجع سابق، ص -)16(
  ).14-15(سانو، مرجع سابق، ص -)17(
  .المرجع سابق نفسھ -)18(
  ).45-51(سابق، صعز الدین عبد الدائم، مرجع : ینظر -)19(
  ).26/10-27(عبد الكریم الرافعي، العزیز شرح الوجیز،  -)20(
  ).24(، ومازن ھنیة، مرجع سابق، ص)19(حمداتي، مرجع سابق، ص: ینظر -)21(
َوَصَف قطب مصطفى سانو مطالبة الزوج زوجتھ بإعطائھ جزًء من راتبھا في مقابل  -)22(

وإنّھ من واجب : طل، بل عّده جریمة إذ یقولخروجھا للوظیفة أكالً ألموال الناس بالبا
أولیاء األمر في الدیار اإلسالمیة وضع حدٍّ لھذه الجریمة البشعة اآلخذة في االستفحال 
في المجتمعات، ذلك ألنھا تعبر بجالء عن سیرطرة المادیة على النفوس، وتجردھا من 

شدیدة منھ، ال ھذه قسوة : وأقول). 17(انتھى كالمھ من ص. خشیة هللا وخوفھ 
فالناظر إلى المسألة . ینبغي أن تكون في مناقشة مثل ھذه القضایا االجتھادیة الخالفیة

من زاویة تفویت الزوجة الموظفة بعض حقوق زوجھا وأسرتھا، بل وتغیر نظامھا، 
في  - ولو رضي بخروجھا للوظیفة- وزیادة التزاماتھا ونفقاتھا وأعبائھا یعذر ھذا الزوج 

عالوة . اھمة تسّد الخلل واالختالل، وتعوض النقص، وتقبل تزاید النفقاتانتظاره مس
على أن المجتمع الیوم ینظر إلى الزوجة الموظفة التي ال تساھم في نفقات أسرتھا نظرة 

  .، وهللا المستعانازدراء واحتقار، بل وأنانیة مادیة متجّردة من خشیة هللا وخوفھ 
  ).22(آل محمود، مرجع سابق، ص -)23(
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سانو، مرجع سابق، : وینظر). 150(مجلة االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص -)24(

  ).21(، آل محمود، مرجع سابق، ص)17(ص
  ).28(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)25(
  ).28(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)26(
  ).1393(أخرجھ البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، رقم -)27(
  ).05(أبو البصل، مرجع سابق، ص -)28(
  ).90(عز الدین عبد الدائم، مرجع سابق، ص -)29(
  ).26(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)30(
  ).19(آل محمود، مرجع سابق، ص -)31(
  ).91(عز الدین عبد الدائم، مرجع سابق، ص -)32(
: قال. ا من ذلكأرأیت امرأةَ رجٍل أرادت أن تتّجر فأراد زوجھا أن یمنعھ: سئل مالك -)33(

لیس لھ أن یمنعھا من التجارة، ولكن لھ أن یمنعھا من الخروج في مداینة المولى علیھ 
  ).222/13( المدونة الكبرى،: مالك بن أنس. واستخباره

  ).04(حمداتي، مرجع سابق، ص: ینظر -)34(
  ).22/21(العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، : ینظر -)35(
  ).29(، مرجع سابق، صمحمد الزحیلي -)36(
  ).2563(أخرجھ البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة، رقم -)37(
  ).21(آل محمود، مرجع سابق، ص -)38(
  ).09(حمداتي، مرجع سابق، ص: ینظر -)39(
  ).28(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)40(
  ).553(، الكیالني، مرجع سابق، ص)34/2(الخملیشي، مرجع سابق، : ینظر -)41(
  ).24(أبو البصل، مرجع سابق، ص: ینظر -)42(
  ).19-20(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)43(
  ).19(حمداتي، مرجع سابق، ص -)44(
  ).143/6(محمد صالح العثیمین، شرح ریاض الصالحین،  -)45(
  .سبق تخریجھ -)46(
  ).18-19(أبو البصل، مرجع سابق، ص -)47(
  .)27(محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -)48(
  ).554(الكیالني، مرجع سابق، ص -)49(
  ).21(آل محمود، مرجع سابق، ص:وینظر). 20-21(أبو البصل، مرجع سابق، ص -)50(
  ).503/4-504(مھدي أبو عیسى الوزاني، النوازل الجدیدة الكبرى،  -)51(
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  ).16-18(حمداتي، مرجع سابق، ص  -)52(
  لقاء تلفزیوني، : موقع القرضاوي: ینظر  -)53(
 http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/221- -2014-01-26/18-21-41   
  ).223-225(عبد الباري بن أدنج، عقد الزواج وآثاره، ص  -)54(
  ).19(الزحیلي، مرجع سابق، ص -)55(
  ).12(أبو البصل، مرجع سابق، ص -)56(
  ).251(النجار، حقوق المرأة في الشریعة اإلسالمیة، ص -)57(
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  عمل المرأة وتأثیره على األسرة المسلمة المعاصرة

  -دراسة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة -

  

   1 باتنةجامعة   - حدة عاشوري ةالدكتور

  

  : مقدمة

األسرة ھي الخلیة األولى في تكوین المجتمع واللبنة األساسیة في بناء 
سھ وراحتھ، وفیھا سكنھ الحیاة االجتماعیة، وھي مستقر اإلنسان ومصدر أن

  .وطمأنینتھ، فاألسرة ھي الرجل والمرأة وأوالدھما

وألھمیة األسرة في المجتمع عني اإلسالم بھا بالغ األھمیة ونظر إلیھا 
من جھات مختلفة، ومن ھنا كانت األسرة أعظم مؤسسة تمتاز بأنھا تنشئ 

داع إن لم تعرض األجیال الصالحة للحیاة القادرة على البناء والمواجھة واإلب
لھا الجوانح و اآلفات فتحید بھا عن الجادة أو تذرھا تتخبط في التفكك أو 

  .أو الظالل االنحالل

إن الخسارة في المقومات المعنویة لألسرة ال تستعاض بقیمة مادیة 
بالغة ما بلغت، وإن اآلثار السلبیة التي تتعرض لھا األسرة تكون في النھایة 

تتقاضاه األم من العمل خارج البیت، فاإلسالم قد أعطى  أكبر من أن تقاس بما
ولكن ضمن حدود طبیعة المرأة وإمكانیاتھا  واالكتسابللمرأة حق العمل 

الجسدیة والعقلیة، وضمن نظام مرسوم لكي ال تتخلى عن وظیفتھا األولى 
وھي األسرة وتبتعد عن تربیة أوالدھا، ثم لتحافظ على أنوثتھا وكرامتھا 

  .                                                                              ا وإنسانیتھا ودینھاوشخصیتھ
عمل المرأة وتأثیره على : من ھذا المنطلق كانت مداخلتي حول 

دراسة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة  -األسرة المسلمة المعاصرة
  .-اإلسالمیة



    حدة عاشوري. د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           462

ضوع بالنظر إلى أھمیة عمل تظھر أھمیة المو :أھمیة الموضوع
المرأة وما علیھا من حقوق في ھذا العصر، وھو یختلف عما مضى، لذا 
فالحدیث عن عمل المرأة وبیان مشروعیتھ وطرح بعض آثاره على األسرة 
المسلمة المعاصرة، من األھمیة بمكان ومن ھنا تتضح أھمیة البحث، ألن 

مة ومنتشرة في ھذا العصر، المشكالت المترتبة على عمل المرأة أصبحت عا
  .وقد كثرت اآلراء في الموضوع ما بین إفراط وتفریط وتوسط

قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة كما : خطة البحث
  : یلي

 .ذكرت فیھا أھمیة الموضوع :المقدمة -

 .مشروعیة عمل المرأة :المبحث األول -

 .المقصد الشرعي من عمل المرأة :المبحث الثاني -

 .عمل المرأة وتأثیره على األسرة:المبحث الثالث -

  .واالقتراحاتوبینت فیھا بعض التوصیات  :الخاتمة -

  :مشروعیة عمل المرأة: المبحث األول
ألن البحث یخص عمل المرأة ال بد من بیان المقصود بالعمل الذي 
تقوم بھ ألنھ یشوبھ غموض كبیر البد من إزالتھ وألن العمل محوري في ھذا 

  ث، البد من الوقوف على ھذه اللفظة لتحدید معناھا، فما ھو العمل؟البح
  :مفھوم العمل: المطلب األول

أصل : العین، والمیم، والالم: "یرى ابن فارس أن :مفھوم العمل لغة /أوال
عمل یعمل عمال فھو : واحد صحیح، وھو عام في كل فعل یفعل، قال الخلیل

العمل محركھ المھنة "وعلیھ فإن  .)1("عامل، واعتماد الرجل إذا عمل بنفسھ
  .)2("وأیضا الفعل

حركة البدن بكلھ أو : عمل البدن: ویقسم الزبیدي العمل إلى قسمین
وھو حركة النفس، فھو : بعضھ فھو إحداث أمر فعال بالجارحة، وعمل القلب

  .إحداث أمر بالقلب
  .)3("الصنعة إلى العمل"ویضیف فرید وجدي 
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مجموع " :یعرف الشعراوي العمل بأنھ :صطالحاامفھوم العمل  /ثانیا
األحداث التي تصدر عن اإلنسان فكل حدث یصدر من اإلنسان ولو بنیة القلب 

القلوب ھو النیة، ولكن إذا صدر الحدث من اللسان  یسمى عمال، ألن عمل
  .)4("كان قوال، وإذا صدر الحدث عن بقیة الجوارح كان فعال 

الصناعة ھي : "ا یعرف الصناعةویعرف ابن خلدون العمل عندم
السعي " :ویعرف العمل بأنھ. )5("إحدى وجوه المعاش ألنھا عمل إنساني

  . )6("جھد الذي یبذلھ الفرد في الصنائع المختلفةوال
، وعمل الرجل )7("العمل بأنھ صنع"كما یرى محمد فرید وجدي 

  .)8("فعل فعال عن قصد: "عمال أي
 االقتصادفالعمل في رأي علماء  :االقتصادیةة مفھوم العمل من الناحی /ثالثا
كل إجھاد ذھني أو عضلي یھدف بھ اإلنسان إلى إیجاد شيء یسدد بھ : "ھو

  .)10("الفعل والمھنة والصنعة: "وھو أیضا ،)9("بعض حاجاتھ
تقوم بھ من أعمال نتیجتھا ھي تقدیم منفعة  إن عمل المرأة ھو كل ما

الظروف تضطرھا للعمل ومشاركة سواء كانت مادیة أو معنویة،فبعض 
الرجل في حیاتھ أبا أو أخا أو زوجا، إما إلعانتھ على التكسب أو تتكسب ھي 
وتساعده في حمل أعباء معیشتھ سواء كان داخل بیتھا أو خارجھ، وھذا ما 

البحث عن النصوص الشرعیة من القرآن والسنة النبویة التي  إلىدفعني 
بعد المقاصدي لھ، فما ھو الحكم الشرعي تناولت مشروعیة عملھا،وكذا ال

  ھو المقصد الشرعي من عملھا؟ وما لعمل المرأة من القرآن والسنة؟
  مشروعیة عمل المرأة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

المرأة نصف المجتمع ومن رحمھا یخرج النصف الثاني، وھذا ما 
واجباتھا تتحمل ما یجعلھا تحتل مكانة مرموقة في اإلسالم، فالمرأة تقوم ب

تطیقھ من أعباء لتكمل دور الرجل من أجل بناء أسرة متكاملة محافظة بذلك 
الدین والنفس والنسل والمال : على المقاصد التي جاء الدین ألجل الحفاظ علیھا

  .والعقل

وقد نزلت اآلیات القرآنیة مخاطبة العنصر البشري على أساس 
نس على آخر إال بالتقوى والعمل في اإلنسانیة، دون تمییز ج االشتراك
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َوقُِل اْعَملُوا  :الصالح، ومن ھذا المنطلق جاء الخطاب عاما في قولھ تعالى
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة  فََسیََرى هللاَّ

  ).105: التوبة( نَ فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُو

وقد جاءت النصوص القرآنیة تحث على العمل وتشجع علیھ في 
العدید من اآلیات بلفظ عام شامل للجنسین، ولم تستثن المرأة عن الرجل، 

، وحتى نبین مشروعیة عمل المرأة على استثناءفالعمل مشروع لكلیھما بدون 
  .الكریم الخصوص نختار اآلیات التي تتحدث عن عملھا في القرآن

  : جزاء عمل المرأة: الفرع األول

رأینا أن القرآن الكریم دعا الجمیع إلى العمل، وحفز إلى ذلك الذكر 
ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن  :واألنثى في قولھ تعالى َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

  ).97: النحل( م بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةً ۖ َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُ 

فھذه اآلیة تحفز المؤمنین على العمل الصالح بذكر جزاء یتمناه الكل، 
ألن الجزاء من جنس العمل، والعمل الذي حددتھ اآلیة ھو عمل الجنسین 

  .الذكر واألنثى، جاء ھذا صراحة فیھا

كما  واآلخرةفي الدنیا فما تقدمھ المرأة من عمل مشروع تجازى علیھ 
نحیینھ في الدنیا حیاة سعیدة "جاء في تفسیر اآلیة، ففي الدنیا الجزاء یكون 

  .)11("مطمئنة ولو كان قلیل المال

والرزق الحالل ، )12("الجزاء ھو الرزق الحالل"وھناك من یرى أن 
  .ھو جزاء تقدیم عمل مھما كان نوعھ

لذي كانت تقوم بھ في الدنیا فتجزى ثوابا یعادل العمل ا اآلخرةأما في 
  .)13("ثوابھم بأحسن ما عملوا في الدنیا اآلخرةولنجزینھم في " ودلیلھ 

وفي نفس السیاق، أي ذكر الجزاء، وھذا تحفیز للفعل طمعا في 
َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فََال یُْجَزٰى إِالَّ ِمْثلَھَا ۖ َوَمْن َعِمَل  :الجزاء، جاء قولھ تعالى

ئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیھَا بَِغْیِر َصالًِحا مِّ  ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَٰ
   )40: غافر( ِحَسابٍ 
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فلم یستثن في الجزاء وقبول العمل الصالح الذكر عن األنثى، 
  .معا االثنینوذكرھما 

ل على أن هللا وكون األعمال عند هللا لھا الجزاء المذكور سابقا، فھذا دلی
فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل  :تعالى یقبلھا قبوال حسنا، قال تعالى

ن َذَكٍر أَْو أُنثَىٰ  نُكم مِّ   ).195: آل عمران( َعاِمٍل مِّ

ولكن ھناك فروقا فیزیولوجیة یجب أن تراعى في التفریق بینھما، 
یر ھذا فھو غیر مقصود شرعا، لھذا فرض وھذا ھو لب التفریق وسببھ، أما غ

َجاُل  :ذلك سببا في القوامة في قولھ تعالى واعتبرهللا اإلنفاق على الرجل  الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  قَوَّ

  ).34: النساء(

یمكن إنكارھا، وبناء علیھا جعل للمرأة حقوقا كفلھا لھا فھناك فروقا ال 
وعندما أراد البعض ھذه الفروق بتمني ما أعطى . الرجل على أساس القوامة

  .هللا أحدھما دون اآلخر، نھاھم هللا عن ذلك، فصحح القرآن الكریم ھذا الفعل

  لفرق بین كسب المرأة وكسب الرجلا: الفرع الثاني

یة بین ظروف المرأة وظروف الرجل جعل لكل بسبب الفروق الطبیع
واحد منھما نوعا من األعمال یقوم بھا وال یقدر علیھا اآلخر، لذلك جاء 

 :التحذیر من هللا تعالى أن یتمنى بعضھم ما تمیز بھ اآلخر دونھ، فقال تعالى
 ِّبِِھ بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ لِّلر ُ َل هللاَّ ا اْكتََسبُوا ۖ َوَال َتتََمنَّْوا َما فَضَّ مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ

َ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء  َ ِمن فَْضلِِھ ۗ إِنَّ هللاَّ ا اْكتََسْبَن ۚ َواْسأَلُوا هللاَّ مَّ َولِلنَِّساِء نَِصیٌب مِّ
  ).32: النساء( َعلِیًما

وھذا الكسب الذي یتحصل علیھ الجنسین ناتج إما من العمل وإما  
مطالب بعدم الحسد والتركیز على العمل وبذل  ناتج عن المیراث، فالكل

  .الجھد

حكمة هللا تعالى أن یخلق األشیاء، ویجعل بینھا تباینا حتى  واقتضت
یكمل كالھما اآلخر وھذا لحكمة یریدھا سبحانھ وتعالى، كاللیل والنھار 
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إال أن واحدا ال یستطیع  اختالفھاواألرض والسماء والصیف والشتاء، فعلى 
التي ھي في الحقیقة نعمة ال  االختالفعن اآلخر لھذه الحكمة في أن یستغني 

  .نقمة

والكسب یكون ناتجا عن عمل یقدمھ كل من الرجل والمرأة، ومنھ فإن 
عمل المرأة من أجل التكسب مشروع بنصوص الكتاب، واألعمال التي 
 تتكسب منھا المرأة كثیرة ومتنوعة، فھناك األعمال التي یشترك فیھا الجنسین

  : كما أن ھناك أعماال تخص المرأة دون الرجل لتعذره القیام بھا

إن الرضاعة من األعمال التي تنفرد بھا المرأة : الرضاعة /أوال
لطبیعتھا، وألن الشریعة راعت جمیع ظروف المرأة فقد جعلت الرضاعة من 

ن  أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیثُ : األعمال التي تتكسب منھا، ودلیلھ قولھ تعالى َسَكنتُم مِّ
وھُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ ۚ َوإِن ُكنَّ أُوَالِت َحْمٍل فَأَنفِقُوا َعلَْیِھنَّ  ُوْجِدُكْم َوَال تَُضارُّ
َحتَّٰى یََضْعَن َحْملَھُنَّ ۚ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ۖ َوأْتَِمُروا بَْینَُكم 

  )6: الطالق( اَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرىٰ بَِمْعُروٍف ۖ َوإِن تَعَ 

فمن رحمة هللا بالمرأة أن شرع لھا أجرة كسب ناتج عن عمل تقوم بھ 
  .وھو إرضاع ولدھا وھو من األعمال الكسبیة المشروعة للمرأة

وإن كان الرعي لیس من األعمال التي تختص بھا : الرعي /ثانیا
ھدنا ھو قیام المرأة بھ، ونفھم ھذا من قولھ المرأة دونا عن الرجل إال أن شا

َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم  :تعالى ةً مِّ ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَیْھِ أُمَّ َولَمَّ
َعاُء ۖ وَ  َأبُوَنا اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ قَالََتا َال نَْسِقي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ

فََسقَٰى لَھَُما ثُمَّ تََولَّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن  )23(َشْیٌخ َكبِیٌر 
  ).24-23: القصص( )24(َخْیٍر َفقِیٌر 

حصل ھذا مع بنتي سیدنا شعیب علیھ السالم الذي إضطرت إبنتاه 
  .للخروج بدال عنھ وھو الشیخ الكبیر

ورغم أن المرأة قدیما لم یكن خروجھا للعمل عادة، إال أنھ إذا 
الظروف خرجت محتشمة لتقوم بما یقوم بھ الرجل، كاألب عند  اضطرتھا

  .عجزه في ھذه الحالة
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األحكام المتعلقة بھذه اآلیة التي  استخراجفالشیخ الشعراوي تفصل في 
  :یراھا ثالثة قسمھا حسب ورود اآلیة، فیرى أن

َعاءُ م األول في قولھ تعالى الحك  -   .َال نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ

  . َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیرٌ من اآلیة  أستخرجھالحكم الثاني  -

  . فََسقَٰى لَھَُمامن قولھ تعالى  أستخرجھالحكم الثالث  -

أن ھذه األحكام الثالثة تنظم للمجتمع المسلم " ویرى الشیخ الشعراوي 
  ."عمل المرأة وما یجب علینا حینما تضطر المرأة للعملمسألة 

وكانت اآلیات السابقة التي إستخرج منھا أحكاما ساعدتھ على فھمھا 
  :وقدم لنا من خاللھا القاعدة الشرعیة في عمل المرأة

  .فاآلیة األولى نفھم منھا على أن الرعي الذي لزمھ السقایة خاص بالرجل -

ھا أن البنتین خرجتا للضرورة وھو عدم قدرة الوالد، واآلیة الثانیة نفھم من -
  .وھذا دلیل على أن عمل المرأة للضرورة

وأما اآلیة الثالثة نستدل منھا على ضرورة مساعدة المرأة إذا تعسر علیھا  -
عندما وجد المرأتین  -علیھ السالم - العمل، وھو ما قام بھ سیدنا موسى

  .وحیدتین من دون رجل

عراوي أن في ھذه اآلیة دلیل واضح على جواز عمل ویرى الشیخ الش
  .المرأة خاصة عندما تضطر لذلك، لعجز العائل أو فقدانھ

من األعمال التي مارستھا المرأة قدیما وما زالت : الغزل /ثالثا
َوَال تَُكونُوا َكالَّتِي نََقَضْت  :تمارسھا إلى الیوم الغزل، ودلیلھ قولھ تعالى

ةٌ ِھَي أَْربَٰى  َغْزلَھَا ِمن بَْعدِ  ٍة أَنَكاثًا تَتَِّخُذوَن أَْیَمانَُكْم َدَخًال بَْینَُكْم أَن تَُكوَن أُمَّ قُوَّ
ُ بِِھ ۚ َولَیَُبیِّنَنَّ لَُكْم یَْوَم اْلِقَیاَمِة َما ُكنتُْم فِیِھ تَْختَلِفُونَ  ٍة ۚ إِنََّما یَْبلُوُكُم هللاَّ  ِمْن أُمَّ

  ).92: النحل(

مثال من خالل ھذه اآلیة عن عمل المرأة وھذا  فالقرآن ضرب لنا
  .العمل على صعوبتھ والمشقة التي تالزمھ إال أنھا قامت بھ
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  :مشروعیة عمل المرأة في السنة النبویة: لمطلب الثالثا

حتى نتعرف على حكم السنة النبویة من عمل المرأة، ال بد من البحث 
دیث یبیح للمرأة خروجھا من في كتبھا حتى نتبین من ذلك، ونفتتح ھذا بأول ح

َخَرَجْت َسْوَدةُ بِْنُت َزْمَعَة : "قالت -رضي هللا عنھا–أجل حاجتھا، فعن عائشة
ِ یَا َسْوَدةُ َما تَْخفَْیَن َعلَْینَا فََرَجَعْت إِلَى  لَْیًال فََرآھَا ُعَمُر فََعَرفَھَا فَقَاَل إِنَِّك َوهللاَّ

ُ  فََذَكَرْت َذلَِك لَھُ  النَّبِيِّ  َوھَُو فِي ُحْجَرتِي َیتََعشَّى َوإِنَّ ِفي یَِدِه لََعْرقًا فَأَْنَزَل هللاَّ
ُ لَُكنَّ أَْن تَْخُرْجَن لَِحَوائِِجُكنَّ    .)14("َعلَْیِھ فَُرفَِع َعنْھُ َوھَُو یَقُوُل قَْد أَِذَن هللاَّ

فمن ھذا الحدیث وشروحھ نستخلص أن خروج المرأة لحاجتھا جائز 
على ھذا الخروج كالعمل إلتمام مصلحة ما فھذا جائز ولو  تادتاعوخاصة إذا 

  .بغیر إذن زوجھا لتكراره
لقضاء حاجات متعددة  وثبت خروج المرأة في عھد رسول هللا 

فأقرھا علیھا وھذا لما تقدمھ من خدمات جلیلة تعود بالنفع علیھا وعلى أسرتھا 
وكتب السیرة فعلى ومجتمعھا ككل، والمجاالت عدیدة دونتھا كتب السنة 

بساطة العمل في تلك الفترة إال أنھا ساھمت فیھ بشكل واضح من أجل ترقیة 
أسرتھا وبالتبع مجتمعھا وإعالة أسرتھا ومساعدة زوجھا على أعباء العیش 

  .حسب الحاجة إلى ذلك
وكثیرات ھن الصحابیات الجلیالت اللواتي أبدعن في مجاالت كثیرة 

ى تحمل المشاق ومسایرة الظروف واألحوال،فبدءا تربین في مدرسة النبوة عل
بمالھا ألنھا كانت تاجرة  بالسیدة خدیجة المرأة التاجرة التي دعمت الرسول 

لیدیر شؤون  تجارتھا بعدما سمعتھ عن أمانتھ   اختیارهوعرفھا بعد 
وصدقھ، ونموذج أول مسلمة تجسد في شخص خدیجة دلیل واضح على أن 

  . الم كانت تقوم بأعمال شاقة وكبیرة كالتجارةالمرأة في صدر اإلس
فالسیدة خدیجة تعد أول سیدة أعمال في تاریخ اإلسالم، أعانت 

أن قوافلھا تمتد بین الیمن " بمالھا ودعمت الدعوة في مھدھا حیث  الرسول 
والشام مكانا وبین الصیف والشتاء زمانا وتعتبر بحق أول من رفعت الحواجز 

  .)15("خول مجال األعمال الحرةأمام المسلمات لد
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كانت تعمل بیدھا زینب بنت جحش، فكانت  التي ومن زوجاتھ 
تدبغ وتخرز وتتصدق في سبیل هللا من "نموذجا للمرأة العاملة الصانعة بیدھا، 

، عرفت بأنھا إمرأة صناع الید تعمل بیدھا وتتصدق في سبیل )16("نتائج عملھا
زوجاتھ لحوقا بھ وكان ذلك بطول الید،   بأنھا أول هللا، وبشر رسول هللا 

أَْسَرُعُكنَّ لََحاقًا بِي أَْطَولُُكنَّ " :قال رسول هللا : فعن عائشة أم المؤمنین قالت
یًَدا قَالَْت فَُكنَّ یَتَطَاَوْلَن أَیَّتُھُنَّ أَْطَوُل یًَدا قَاَلْت فََكاَنْت أَْطَولَنَا یًَدا َزْیَنُب ِألَنَّھَا 

قُ تَعْ  َكانَتْ    .)17("َمُل بِیَِدھَا َوتََصدَّ
واألدلة كثیرة من عصر النبوة أسھمت من خاللھا المرأة خارج 
وداخل نطاق أسرتھا، فكان عملھا مصدر رزق لھا وسببا إلبرام عالقات 

، والنماذج كثیرة ال وكان ھذا على مرأى ومسمع من الرسول  اجتماعیة
نذكر منھا على سبیل المثال ال یمكن إحصاؤھا تعج بھا كتب الحدیث والسیر، 

  :الحصر
فالسیدة أسماء بنت أبي  :عمل المرأة من أجل مساعدة الزوج /أوال

بكر كانت مثاال للمرأة الصابرة التي تكبدت المشاق مع زوجھا الزبیر، أنھا 
بَْیُر َوَما لَھُ فِى األَْرِض ِمْن َماٍل َوالَ َمْملُوٍك َوالَ شَ " :قالت َجنِى الزُّ ْىٍء َغْیَر َتَزوَّ

فََرِسِھ قَالَْت فَُكْنُت أَْعلُِف فََرَسھُ َوأَْكفِیِھ ُمْؤَنتَھُ َوأَُسوُسھُ َوأَُدقُّ النََّوى لِنَاِضِحِھ 
َوأَْسَتقِى اْلَماَء َوأَْخِرُز َغْربَھُ َوأَْعِجُن َولَْم أَُكْن أُْحِسُن أَْخبُِز فََكاَن تَْخبُِز لِى 

َوُكْنُت أَْنقُُل النََّوى ِمْن أَْرِض : ُكنَّ نِْسَوةَ ِصْدٍق قَالَتْ َجاَراٌت ِمَن األَْنَصاِر وَ 
 ِ بَْیِر الَّتِى أَْقطََعھُ َرُسوُل هللاَّ : َعلَى َرأِْسى َوِھَى َعلَى ثُلُثَْى فَْرَسخٍ قَالَتْ  الزُّ

 ِ أَْصَحابِِھ فََدَعانِى َوَمَعھُ نَفٌَر ِمْن  فَِجْئُت َوالنََّوى َعلَى َرأِْسى فَلَقِیُت َرُسوَل هللاَّ
ِ : فَاْستَْحیَْیُت َوَعَرْفُت َغْیَرتَھُ فَقَالَ : لِیَْحِملَنِى َخْلفَھُ قَالَتْ . إِْخ إِخْ : ثُمَّ قَاَل  َوهللاَّ

َحتَّى أَْرَسَل إِلَىَّ أَبُو بَْكٍر َرِضَى : قَالَتْ . لََحْملُِك َعلَى َرأِْسِك أََشدُّ ِمْن ُرُكوبِِك َمَعھُ 
ُ عَ    .)18("ْنھُ بَِخاِدٍم تَْكفِینِى ِسیَاَسةَ اْلفََرِس فََكأَنََّما أَْعتَقَنِىهللاَّ

معھا دلیل على مشروعیة  فعمل السیدة أسماء وتعامل الرسول 
زوجھا ومراعاة ما یرید وما  احترامعمل المرأة إن اضطرت إلى ذلك شرط 

  .ال یرید
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ي زینب زوجة فھاھ :عمل المرأة من أجل النفقة على أوالدھا/ ثانیا
اَنْت َزْینَُب تُْنفُِق َعلَى َعْبِد هللاِ، َوأَْیتَاٍم كَ " -رضي هللا عنھا–عبد هللا بن مسعود 

، أَیَْجِزي َعنِّي أَْن أُْنفَِق َعلَْیَك فِي َحْجِرھَا، فَقَالَْت لَِعْبِد هللاِ، َسْل َرُسوَل هللاِ 
َدقَةِ  ؛ فَاْنطَلَْقُت َسلِي أَْنِت َرُسوَل هللاِ : فَقَالَ َوَعلَى أَْیتَاِمي فِي َحْجِري ِمَن الصَّ

فََوَجْدُت اْمَرأَةً ِمَن األَْنَصاِر َعلَى اْلبَاِب، َحاَجتَُھا ِمْثُل  إِلَى النَّبِيِّ 
نََعْم لَھَا أَْجَراِن، " ، وھذا نستخلصھ من حدیث زینب جاء فیھ )19("...َحاَجتِي

دَ    .)20("قَةِ أَْجُر اْلقََرابَِة وأَْجُر الصَّ
، )21("صناعا  امرأةأن امرأة ابن مسعود كانت "والشاھد من الحدیث 

فلم یمانع وجعل ما تنفقھ في بیتھا على   وكان ذلك في عھد رسول هللا
زوجھا وأوالدھا صدقة وبعملھا ھذا جسدت مقصدا شرعیا من عملھا وھو 

  .إعالة أھل بیتھا
لمرأة خارج البیت والنصوص كثیرة من السنة تدل على جواز عمل ا

ألن عملھا داخل البیت أمر بدیھي من خالل النصوص الكثیرة التي تطرقنا 
  .إلى بعضھا وسنتطرق إن شاء هللا إلى البعض اآلخر

والخالصة أن عمل المرأة مشروع، بقي التطرق إلى المقصد 
الشرعي من عمل المرأة ألن الشریعة تقوم على مقاصد الشارع، فما ھي ھذه 

  .؟المقاصد
  المقصد الشرعي من عمل المرأة: الثاني المبحث

بعض  باستقراءولمعرفة بعض المقاصد من خروج المرأة، قمت 
النصوص التي تحدثت عن عمل المرأة وبعدھا وضحت المقصد الشرعي منھا 
سواء یفھم ذلك من نص الحدیث أو المعنى المقصود منھ، فما ھي المقاصد 

  خروجھا للعمل؟ الشرعیة التي حققتھا المرأة من
  مقاصد خاصة: المطلب األول

للعمل، واألدلة من السنة والسیرة  خرجت المرأة في عھد الرسول 
على ذلك كثیرة، وبتتبع بعض ھذه النصوص نجد أن خروجھا كان إما 
للضرورة كأن تفقد عائلھا أو ال تتوفر علیھ أصال، وإما أن یكون لھا عائل لكن 

وقلة موارده،  أجل مساعدتھ بحثا عن السعة لضعفھالحاجة تدفعھا للخروج من 
مما یوقعھ وأسرتھ في ضیق وحرج، أو تخرج بإرادتھا مختارة لذلك بعدما 
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المفاسد والمصالح التي تنجر عن خروجھا، فترجح كفة  -طبعا –تقوم بموازنة 
  .الخروج لما تحققھ من مصالح

ورة، ضر–وھذه المقاصد التي أخرجت المرأة ھي إما خاصة بھا 
بقي أن نفصل في ھذه المقاصد ونستخرجھا من النصوص  ،-اختیارحاجة، 

  .التي جاءت في السنة النبویة المطھرة
في كثیر من األحیان تضطر المرأة : خروج المرأة للضرورة /أوال

الخروج للعمل من أجل الكسب إلعالة من ھم تحت كفالتھا، والضرورة ھي 
إلى اللجوء ألشیاء قد تدخلھم في حكم الحاجة الملحة التي ألجأت البعض 

الكراھة بدوافع إما داخلیة وإما خارجیة، وإذا ربطنا ھذا بعمل المرأة نجد أنھا 
وإذا تعلقت بالعمل یعني أن الذي ألجأھا  - الحاجة –أحیانا تدفعھا الضرورة 

حفظ نفسھا ومن تعولھم وھذا ھو الضابط الذي یمكن ربطھ بعملھا الذي یصل 
  .نھ ضرورةإلى حد كو

وخیر دلیل على ذلك ھو ما تقدم ذكره عن زوجة عبد هللا بن مسعود 
عملھا  التي أخرجتھا الضرورة حتى تعیل زوجھا وأوالدھا، فبارك الرسول 
  . واعتبر ما تنفقھ علیھم من باب الصدقة، وعملھا كان بدافع الضرورة

ل قد تخرج المرأة من أج ):ضعف العائل(خروجھا للحاجة  /ثانیا
العمل لمساعدة نفسھا أو عائلتھا رغبة في أن تحضى بحیاة كریمة بعیدة عن 

 .ذل السؤال، ورغبة في التوسعة على أھلھا وعملھا ھنا دعت إلیھ الحاجة فقط
وإذا ربطنا ھذا بعمل المرأة یكون خروجھا ضروریا إذا كانت حیاة من  

، أما إذا كان )حفظ النفس(تعولھم متوقفة علیھ من حیث حیاتھم أو موتھم 
أي الحاجة فقط، كأن ترفع عنھم الحرج أو  خروجھا ال تتوقف علیھ حیاتھم

الضیق أو توسع عنھم، فھو حاجي ولیس ضروري، فھي مخیرة حسب 
  .الحاجة إلى ذلك

وعلیھ قد تخرج المرأة للعمل للضرورة كما تخرج لسد حاجاتھا 
، االحتیاجات وحاجات من تعولھم، وھذا أمر نسبي حسب األشخاص وحسب

فلم یحرم المرأة من الخروج ألجل حاجتھا فما   حدث ھذا زمن رسول هللا 
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بالكم بالضرورة، واألدلة كثیرة على ذلك، بقي فقط تصنیفھا في موضعھا 
  .وھذا على سبیل المثال ال الحصر

ُ : "روى البخاري في صحیحھ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِى بَْكٍر َرِضَى هللاَّ
بَْیُر َوَما لَھُ فِى األَْرِض ِمْن َماٍل َوالَ َمْملُوٍك َوالَ َشْىٍء : ا قَالَتْ َعْنھُمَ  َجنِى الزُّ تََزوَّ

َغْیَر فََرِسِھ قَالَْت فَُكْنُت أَْعلُِف فََرَسھُ َوأَْكفِیِھ ُمْؤنَتَھُ َوأَُسوُسھُ َوأَُدقُّ النََّوى 
  ، )22( ..."ھُ َوأَْعِجُن َولَْم أَُكْن أُْحِسُن أَْخبِزُ لِنَاِضِحِھ َوأَْستَِقى اْلَماَء َوأَْخِرُز َغْربَ 

بعدما حددنا ضابط الضرورة وضابط  :المرأة للعمل اختیار /ثالثا
ال لحاجة ملحة،  الحاجة، نجد نماذج من النساء خرجن للعمل في عھد النبي 

وال لضرورة إقتضت ذلك، وإنما بعد موازنتھن بین المصالح والمفاسد التي 
درأ : عنھ، ألن القاعدة األصولیة التي تضبط لنا طریق حیاتنا مفادھاتنجر 

على عملھن لما تقدمن من  مفسدة خیر من جلب مصلحة، وأقرھن الرسول 
  .فائدة تتعداھن لیستفید منھا المجتمع

نستنتج ھذا صراحة في حالة خالة جابر التي كانت علیھا وھي العدة، 
قِيفَإِ " :عندما قال لھا رسول هللا    .)23("أَْو تَْفَعلِي َمْعُروفًا, نََّك َعَسى أَْن تََصدَّ

  ):حاجة العمل للمرأة(مقاصد عامة : المطلب الثاني
ھناك حاالت تخرج فیھا المرأة ال بدافع الحاجة وال بدافع الضرورة 

، ولكن ھناك بعض األعمال تضطر المرأة للعمل ألنھا واختیارھاوال بإرادتھا 
  .كفایة، ال تقوم بھا غیر النساءتدخل ضمن فروض ال

وخیر دلیل على ما تقوم بھ المرأة في بیتھا بدایة من وظائف ال 
والحمل واإلنجاب وتربیة  یستطیع القیام بھا غیرھا، كحسن التبعل لزوجھا

تكون من  فانطالقتھااألوالد، فكل ھذه الجوانب تكلف المرأة عناءا كبیرا، 
بھذا حین قال  األسرة، وقد أشاد الرسول  النواة األساسیة في المجتمع وھي

َخْیُر نَِساٍء َرِكْبَن اِإلبَِل َصالُِح نَِساِء قَُرْیٍش، أَْحنَاهُ َعلَى َولٍَد فِي ِصَغِرِه ، " :فیھن
  .)24("َوأَْرَعاهُ َعلَى َزْوجٍ فِي َذاِت یَِدهِ 

فعلى رأس ما تقوم بھ المرأة من أعمال جلیلة حفظ بیت الزوج ومالھ 
  .)25( ..."َوالَمْرأَةُ َراِعیَةٌ فِي بِْیِت َزْوِجھَا" : وعرضھ ألنھا راعیة فیھ قال

باإلضافة إلى ما سبق ھناك أعمال تقوم بھا المرأة فقط، من أجل 
سباب سبق سواء داخل بیتھا أو خارجھ أل - حسب الحاجة -التكسب أوال 
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التطرق إلیھا، وھذه األعمال ال یستطیع غیرھا القیام بھا جعلتھا تخلف 
  :بصمتھا في ترقیة مجتمعھا، وھي

وھذا العمل یخص المرأة فقط إذا لزمھا ذلك وخیر  :الرضاعة /أوال
دلیل نستشھد بھ ھو نموذج أم بردة بنت المنذر بن یزید بن عامر بن النجار، 

وكذلك تذكر كتب التراجم   اھیم ابن رسول هللا التي قامت بإرضاع إبر
ألن ھذا شأنھم آنذاك وھي أم سیف   أخرى أرضعت ابن الرسول هللا  امرأة
 .أبي سیف القین امرأة

فال یغسل المرأة إال المرأة، لذلك اختصت  :تغسیل المیتات/ ثانیا
عروفة م امرأة المرأة بھذا العمل دونا عن غیرھا،  وكان في عھد الرسول 

نسیبة بنت الحارث، وھي التي  واسمھا بھذه المھمة وھي أم عطیة األنصاریة
 -رضي هللا عنھا –، فعن أم عطیة األنصاریة )26("زینب  غسلت بنت النبي 

ثالثا أو خمسا  اغسلنھا: حین توفیت ابنتھ فقال دخل علینا رسول هللا : "قالت
  . )27(... "أو أكثر من ذلك إن رأیتن ذلك بماء وسدر

وھي من األعمال التي  :تمریض وتطبیب وقبالة النساء/ ثالثا
تحتاجھا المرأة وتخصصت فیھا النساء دون الرجال لما في ذلك من صیانة 

بھ  اشتھرت، ألعراضھن، وصون قاعدة مھمة في اإلسالم وھي حفظ الدین
ستشاھد ال الكثیر من النساء نذكر منھن على سبیل اال  في عھد الرسول

قابلة  سلمى موالة محمد : صر، بدءا بمن خدمن نساء بیت النبوةالح
 وممرضة كانت تقبل خدیجة أم المؤمنین وماریة أم إبراھیم بن رسول هللا 

إن ھذه كانت تأتینا أیام : "، فقد كان یكرمھا ویقول وفاطمة بنت الرسول
 .)28("خدیجة

التي جعل وكذا أول ممرضة عرفت في اإلسالم وھي رفیدة األسلمیة 
خیمة في مسجده لتطبیب المرضى فكانت بمثابة المستشفى  لھا رسول هللا 

كانت تداوي المرضى "أو العیادة، تأخذ من عملھا ما یخص النساء فقط ألنھا 
، كما شاركت من النساء في ھذا العمل )29("على حد سواء رجاال كانوا أم نساء
  .)30( "األنصاریة وأم أیمن أم ورقة: "الجلیل الكثیر من الصحابیات أمثال
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أو ما یسمى قدیما وحدیثا بالماشطة، وھذا  :تجمیل النساء /رابعا
من تجمیل للنساء وتمشیط "النوع من العمل كان متفشیا عند العرب، 

 .)31("شعورھن وتزیین بالحناء وغیر ذلك
عمل  وھذه من الزینة المشروعة في اإلسالم لذلك أقر رسول هللا 

التي كان لھا ذكر  - رضي هللا عنھا - أم زفر : في عھده أمثال من كن تقمن بھ
أنھا كانت ماشطة خدیجة وكانت عجوزا سوداء تخشى "في الصحیح، وروي 

ھذا الفضل حتى بعد  ، وذكر لھا رسول هللا )32("في زمن خدیجة النبي 
  . وفاة خدیجة

 نقلت الكثیر من الصحابیات خاصة زوجات :التحدیث والفتیا /خامسا
حدیثھ إلى الناس كافة، وإلى النساء خاصة، ألن بعض النساء  الرسول 

یمنعھن الحیاء وظروف المعیشة من تلقي العلم بصفة عامة، مما یجعل عمل 
المرأة في ھذا المجال یدخل ضمن الضرورة عندما تحتمھ الظروف، وقد أقر 

ن أجل ھذا العمل في عھده مما جعل النساء تتفقھن في الدین م الرسول 
 .نشره لنساء مثلھن

وبصفة عامة فإن المقاصد العامة تدفع المرأة إلى العمل خاصة إذا 
نبغت في مجال ما لم ینبغ فیھ غیرھا، فالمصلحة العامة للمجتمع تجبر المرأة 
النابغة الموھوبة للعمل وھذا یدخل ضمن فروض الكفایة والمصالح العامة 

  . بھ فھو واجبما ال یتم الواجب إال: والقاعدة تقول
وكخالصة لما سبق البحث حولھ وباألدلة الشرعیة من الكتاب والسنة 
فإن كل فعل تقوم بھ المرأة یعتبر عمال سواء كان ذلك داخل بیتھا أو خارجھ، 
تقصد من ورائھ الكسب المادي أو األجر والثواب مشروع بنصوص السنة 

  .النبویة المطھرة ولھ مقاصد شرعیة تضبطھ
  عمل المرأة وتأثیره على األسرة: لثالثالمبحث ا

والمرأة العاملة في ھذه الدراسة، ھي التي تعمل خارج المنزل 
وتحصل على أجر مادي مقابل عملھا، وتقوم في نفس الوقت بأدوارھا أخرى 

  .كزوجة وكأم إلى جانب دورھا كعاملة أو موظفة
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یجابیة ونتج عن عمل المرأة خارج البیت نتائج خطیرة، سواء كانت إ
داخل األسرة، وقبل التطرق  االختالفاتأم سلبیة، ویساھم معظمھا في زیادة 

  . ھذه اآلثار وجب الوقوف على مكانة األسرة في المجتمع المسلمألبرز 
  مكانة األسرة في المجتمع المسلم: المطلب األول

األسرة ھي الرجل والمرأة وأوالدھما، وإذا كان الرجل والمرأة أساس 
فإن األسرة ھي أساس المجتمع، وصالح المجتمع متوقف على صالح األسرة 

 باعتبارھااألسرة، وألھمیة األسرة في المجتمع عني اإلسالم بھا بالغ األھمیة، 
والتربوي والتشریعي  االجتماعيإحدى الركائز األساسیة في النظام 

  .في نظر اإلسالم واالقتصادي
واة المركزیة لألمة، واألساس فاألسرة ھي الخلیة األولى للمجتمع والن

الرصین للحیاة، واللبنة األساسیة إلقامة الدولة، واألسرة ھي الحصن الذي 
یوفر االنسجام في حیاة األفراد، فھي المؤسسة األولى التي تبدأ منھا التربیة، 
ویقع على عاتقھا أھم مراحل التربیة و أخطرھا إلنشاء الجیل وغرس 

  .)33(الفضائل
في األسرة الوظیفة المقدسة والمثل في التربیة ورعایة وتتحمل األم 

البیت، وإضفاء الحنان الفطري الكامل للطفل، وفوق كل ذلك فإن األسرة تمثل 
، لذلك امرأةلإلنسان صغیرا كان أو كبیرا رجل أو  االجتماعيالضمان 

حرص القرآن الكریم والسنة الشریفة على بناء األسرة ودعم مقوماتھا، 
  .بكل أفرادھا وتوثیق الصلة بین عناصرھا والعنایة

وجعل اإلسالم األسرة الوسیلة الوحیدة التي تربط الرجل بالمرأة، 
وتحقق لھا الحیاة والدوام والبقاء بین الزوجین على أسس وطیدة، ویتم التعاون 

بما یتفق مع الفطرة  االختصاصاتبین الزوجین كأنھما ید واحدة مع توزیع 
  .نیاتوالطبائع واإلمكا

والمرأة ھي سیدة البیت وربة المنزل ومنجبة األطفال وحاضنة 
األوالد ومربیة الجیل، والمسؤولة عن مال الرجل وعرضھ وتربیة أوالده، 

  .)34("المرأة راعیة في بیتھا ومسؤولة عن رعیتھا: "قال رسول هللا 
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اإلسالم باألسرة وتنظیم أحوالھا وأحكامھا أن جمع  اھتمامونتج عن 
األمة وجعلھا حصینة أمام التیارات المعادیة والھجمات المسعورة  شمل

  .والمذاھب الھدامة
  أثار عمل المرأة خارج البیت : المطلب الثاني

إن عمل المرأة المسلمة خارج البیت لم یستقر حتى اآلن على وتیرة 
واحدة، ولم یأخذ أبعاده الصحیحة السویة، ولم ینضبط بقواعد السلوك المنتظم، 

یختلط فیھ الحابل بالنابل، والصحیح بالفاسد، وتدور حولھ كثیر من و
على  السیئالمغالطات والخلل في الكیفیة التي یسیر علیھا، مما یعود باألثر 

  .استقرار بیت الزوجیة وتربیة األوالد وإقامة العالقات االجتماعیة السدیدة
الكثیر من تشیر  :أثر خروج المرأة للعمل على رعایة األطفال /أوال

الدراسات إلى أن عمل المرأة في ذاتھ ال یؤثر تأثیرا سلبیا على شخصیة 
األبناء، وإنما الظروف المحیطة بعمل المرأة من حیث طول الوقت الذي 
تستغرقھ في العمل، أو عدم وجود التیسیرات التي تعین المرأة على التوفیق 

الجسمي  إرھاقھا بین عملھا خارج البیت وعملھا داخلھ، مما یؤدي إلى
على أداء دورھا كزوجة وكأم وخاصة في  اإلرھاقوالنفسي وتنعكس أثار ھذا 
  .)35(عالقتھا بزوجھا وأوالدھا

المرأة على األطفال بشكل  اشتغاللقد تضاربت أقوال العلماء في أثر 
حباطات عام، فھناك من یرى أن الطفل یتأثر لغیاب أمھ وقد یلقى بعض اال

ھ، وھناك فریق آخر یرى أن المرأة المشتغلة تربط أبناءھا عن انشغالھابسبب 
بالواقع العملي ألنھا خبرتھ وتعطیھم دائما الخبرة وتشجعھم نحو 

  .)36(االستقالل

ففي مقارنة بین أبناء األمھات المشتغالت وغیر المشتغالت من حیث 
بعض نواحي شخصیتھم، نجد تكیف أبناء المشتغالت یقل كلما زاد غیاب األم 

  .)37(الیومي عن خمس ساعات

إن عمل المرأة یسلب األوالد من أحضان أمھاتھم إلى دور الحضانة 
أو االستعانة بخادمة، فیفقدون بذلك إرث الخصائص اإلنسانیة وعواطفھا، 

  .)38(فیشبوا على عدم التربیة السویة والمتكاملة
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ي فترة إن تحمل األوالد اآلثار السلبیة لعمل الزوجة خارج البیت، سواء ف
الغیاب وفقدان الرعایة أو في حالة التنازع بین الزوجین بسبب العمل، ویقرر 

أن األطفال الذین یتربون في ظل أبوین متنازعین تكون  االجتماعيعلم النفس 
عواطفھم مضطربة ونفوسھم معقدة، ویؤدي إلى تحطیم األسرة وتشرد 

لمربیة، واضطرارھم إلى األوالد، مع معاناتھم من سوء التربیة من الخادمة وا
تناول الطعام الجاھز غالبا من األسواق وتعرضھم لألمراض واألوبئة 

  .)39(المنتشرة

من المحتمل أن  :خروج المرأة للعمل على عالقتھا بزوجھا أثر /ثانیا
نتوقع حدوث تغیر في العالقة الزوجیة على األسرة التي تعمل فیھا الزوجة 

ه األسر وبین األسر التي ال تعمل فیھا بین ھذ اختالفبحیث یمكن وجود 
یتضح في مقیاس التوافق الزواجي الذي  االختالفالزوجة خارج المنزل، ھذا 

  . تتدخل فیھ عوامل عدة منھا درجة ثقافة المرأة المشتغلة

كما أن فقدان الثقة بین الزوجین یبدأ من الطرفین، فالمرأة العاملة 
، وتتحدث إلى زمیالتھا عن أوضاع خارج البیت قد تبوح بأسرار الزوجیة

البیت وخالفاتھا مع زوجھا، صدقا أو كذبا، وتحدثھا األخرى بمثل ذلك ثم 
تعقد كل منھما مقارنات بین زوجھا وزمالئھا من الرجال الذین یتظاھرون 
بالرقة ویخفون الحقیقة، أو تقارن بین زوجھا وأزواج زمیالتھا، فیتسرب إلى 

تضعف الثقة بزوجھا، كما أن الزوج یرتاب من نفسھا الشك واالرتیاب و
عالقة زوجتھ مع سائر الموظفین والعمال والموظفات، وھو یرى كیف تقوم 
العالقة في مكان عملھ بین الموظفات والموظفین والعامالت والعاملین، 

خارجیة، فیزداد الشك وتسود في نفسھ  اجتماعیةوخاصة عند عقد روابط 
  .)40(الھواجس

األنس والسكن والمودة والتعاطف بین  انعدامقص أو كما نسجل ن
الزوجین، ألنھما یصالن إلى البیت مرھقین، ویحتاجان إما إلى مواصلة العمل 
في البیت وإما إلى الخلود إلى الراحة من التعب وتتضاءل بینھما العالقات 

  .الزوجیة
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: ةأثر خروج المرأة للعمل على تغییر القیم السائدة في األسر /ثالثا
وھنا یمكن التأكید على أنھ حدث تعدیل وتغییر في القیم التي یعتنقھا أفراد 
األسرة طالما أن المرأة تعمل، فالزوج یساھم في العمل المنزلي وھذا خروج 

  .عن مفھوم دوره التقلیدي

من  االجتماعیةكفاءة األسرة في أدائھا لوظیفة التنشئة  ازدادتكما 
األبناء  اضطرارلزوجین في تربیة أبنائھما والتعاون بین ا ازدیادناحیة 

على أنفسھم وتحمل بعض المسؤولیات، غیر أن تعرض األطفال  االعتماد
لإلھمال أثناء غیاب األم في عملھا یمثل من ناحیة أخرى عجز األسرة عن 

  .وظائفھا أداء

المرأة إلى تغییر معاییر الزواج، فقد كان للمھارة  اشتغالكذلك أدى 
 اختیارل المنزلیة األھمیة األولى من حیث الصفات المطلوبة في في األعما

الزوجة، إال أن شرط العمل أصبح من المعاییر المطلوبة كذلك، وھو ما یجعل 
للشریك وكذا تحدید أسلوب  اختیارھاالمرأة تستطیع أن تكیف حیاتھا من حیث 

  .حیاتھا

الزوج في  عن باالستقاللكما یسري في نفس المرأة العاملة الشعور 
خاصة، حتى أصبح ذلك شعار یرفع  االقتصادیةأموره عامة وفي الناحیة 

وھدفا یتبع، وكأن الزوجة شبھ مستقلة عن الزوج، ویسود بین الزوجین مبدأ 
ھنا أنا، وھذا لي، بدال من مبدأ ما لي ھو لك، وكثیرا ما یؤدي ھذا الشعور إلى 

  .قنسبة الطال ارتفاعنتائج سلبیة كثیرة أھمھا 

إن عمل المرأة یخلق االضطراب في المسؤولیات االجتماعیة التي 
وزعھا اإلسالم بین الرجال والنساء، وذلك ألن الوضع السلیم ینحصر في أن 
تكون المرأة ھي المطلوبة دائما، وأن یكون الرجل ھو الطالب لھا والساعي 

جعلھا وراءھا، وذلك لما أقام هللا تكوینھا النفسي والجسمي على نحو ی
  .المطلوبة من الرجل

تمیل المرأة التي تتكسب من عملھا  :التغیر في حجم األسرة /رابعا
إلى التحرر من القیود، وإذا ما تزوجت فإنھا ال ترغب في نسل كثیر، فبالنسبة 
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لحجم األسرة فإن العالقة بین حجم األسرة وعمل األم لیست عالقة بسیطة 
 االجتماعية وخاصة بالنسبة للوضع بسبب الكثیر من العالقات المتشابك

للمرأة المشتغلة، حیث أن السائد ھو أن عدد أطفال األمھات  االقتصاديو
  .فقط اثنینالمشتغالت یقل ویصل في الكثیر من الحاالت إلى واحد أو 

فھبوط نسبة اإلنجاب من بین النساء العامالت بالمقارنة مع ربات 
لوجیا والبیولوجیا، وقد استندوا في والفسیو االجتماعالبیوت یثبتھ علماء 

 واطرادلحاالت العقم بین العامالت،  اإلحصائیةدعواھم إلى دالالت األرقام 
لنضوب اللبن وضمور  اإلرضاعالنقص في الموالید بینھن، والعجز عن 

  .)41(األعضاء المخصصة لوظیفة األمومة

زول لقد ترتب على ن :أثر الخروج للعمل على المرأة ذاتھا /خامسا
المرأة إلى العمل، وتعاظم مشاركتھا فیھ، یوما بعد یوم، واتساع نطاق أدوارھا 
االجتماعیة نتیجة لذلك، وتداخل ھذه األدوار في بعض األحیان، بل تعارضھا 
وتصارعھا في أحیان أخرى، نتائج كثیرة في المستوى النفسي واالجتماعي 

الزوج واألوالد ( باآلخرینھا على المرأة نفسھا، في عالقتھا بذاتھا وفي عالقت
  ).أفراد ومؤسسات وقیم وأعراف( ثم في عالقتھا بالمجتمع ) في المقام األول

إن خروج المرأة للعمل ولد لدیھا صراعا دائما حول كیفیة التوفیق 
بین العمل المنزلي والعمل الخارجي، التوفیق بین رعایة األطفال واألعمال 

فتضطر األم العاملة إلى التردد على البیت  المنزلیة وعملھا الذي تمارسھ،
والمدرسة لمتابعة أطفالھا، ویتعقد األمر عندما یزداد عدد األبناء، لذلك تلجأ 
الكثیر من األمھات إلى التوقف عن العمل تضحیة منھن ألجل أطفالھن، فھي 
بذلك تثبت عجزھا في أداء مھمتھا األساسیة بل وحتى في تدبیر شؤونھا البیتیة 

  .)42(یجة اإلرھاق الجسماني والنفساني الذي تتعرض لھنت

ثم إن ھناك عوائق ذاتیة ذات تأثیر بین في تقلبات المرأة وحاالتھا 
النفسیة وتصرفاتھا تجاه نفسھا و تجاه اآلخرین، وقد تكون بعض ھذه الحاالت 
عائقا أمام عمل المرأة كالحمل والوالدة والحیض، وھنا تطرح مشكالت 
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بحكم أنوثتھا وعاطفتھا، فال  االجتماعیةإلى التسھیالت  الفتقاروا االغتراب
  .یھم رب العمل إال أن یستوفي حقھ في العمل مقابل راتب معین

األدوار، إذ  �������4ثمة مشكالت أخرى أمام المرأة العاملة منھا 
على المرأة أن تقوم بعملھا خارج المنزل طبقا لمعاییر معینة ثم تعود إلى 

تؤدي الواجبات المنزلیة بمعاییر أخرى، أي أن علیھا أن تكون المنزل ل
  .الزوجة الدافئة واألم الرؤوم والعاملة النشیطة دون أن تخفق في أي منھا

إن إقحام المرأة في األعمال الشاقة بدنیا أو التي تحتاج إلى مجھود 
متواصل ظلم لھا و إجحاف في حقھا، ألنھ صرف للقوى النافعة عن وظیفتھا 

  .األساسیة وتعطیل للكفاءات والقدرات كذلك

  :توصیات ومقترحات

ولعل من الالزم وأمام كل ھذه اآلثار المترتبة عن خروج المرأة 
للعمل خارج البیت، الخروج بجملة من التوصیات والمقترحات من أجل 
التخفیف من حجم المشكالت والصعوبات التي تعاني منھا المرأة العاملة 

  :ة الصرعات التي تتعرض لھا، وتفصیل ذلك فیما یليوبالتالي من حد

إنشاء معاھد إلعادة تأھیل اآلباء واألمھات، یتلقون فیھا محاضرات نفسیة  - 1
وتربویة، ویشتركون في حلقات للمناقشة حول الموضوعات  واجتماعیة

والمشكالت التي یصادفھا األزواج والزوجات واآلباء واألمھات في أداء 
تحت إشراف خبراء متخصصین في فروع مختلفة كالطب  أدوارھم، وذلك

  .)43(والتربیة وما إلیھا واالجتماعوالصحة النفسیة 

على المرأة المسلمة أن توازن بین عملھا خارج البیت وبین واجباتھا تجاه  - 2
زوجھا وأبنائھا، فإذا تعارضت المصالح قدمت حق الزوج واألبناء على 

مل، مع ضرورة اإلشارة ھنا إلى وجوب الدریھمات التي تكسبھا من الع
تحلي الزوجین بالمودة والتعاطف بدال من نظرة الحقوق والواجبات، 
وخاصة ما تعلق براتب الزوجة وما یترتب عنھ من خالفات ال تتوافق وما 

  . تفرضھ العالقة األسریة ككل
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تعتمد على رفع رواتب الرجال بما  اقتصادیةالعمل على بعث سیاسات  - 3
ھم عن الحاجة إلى عمل زوجاتھم أو رواتبھن، مع إعادة النظر في یغنی

توظیف المرأة وعملھا خارج البیت إال في الحاالت التي تختص بالعمل 
النسوي، على أن یكون سن التقاعد للنساء مبكرا إلتاحة الفرصة لآلخرین 

  .)44(للعمل

 واالتجاھاتلقیم ا أتساقإعادة تركیب البنیة الثقافیة للمجتمع بما فیھا من  - 4
والتقالید، من خالل عدم إظھار التمییز في معاملة األبناء، بین ذكر وأنثى، 
وعدم الربط بین أداء العمل المنزلي وجنس األبناء، وتدریب األوالد 
والبنات منذ الصغر على التعاون معا في أداء بعض األعمال المنزلیة دون 

  .تمییز

إلى مقار العمل وعودتھن إلى مساكنھن التوسع في نظام نقل العامالت ٌ - 5
إقامة  اقتراحبوسائل مواصالت میسرة عن طریق جھات عملھن، مع 

األحیاء السكنیة للعامالت بجوار جھات العمل وتوفیر الخدمات األساسیة 
  .فیھا

أو مدارس ریاض  االبتدائیةإلحاق أقسام للحضانة في جمیع المدارس  - 6
سن ثالث شھور فأكثر، فاالھتمام بھذه  األطفال على أن تقبل أعمار من

  .المرحلة یخفف عن المرأة كثیرا من المتاعب في رعایة األطفال الصغار

  .وآخر دعوانا أن الحمد 5 رب العالمین
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اذا اعیت من السفر وأخرجھ مسلم في كتاب السالم، باب جواز ارداف المرأة األجنبیة 
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  ). 2/318(م، 1985 -ھـ  1405

: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب غسل المیت ووضوئھ بالماء والسدر، برقم )27(
 ).2/646( 36: رجھ مسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل المیت برقم، وأخ)2/73( 1253

  ). 23/14( 23، رقم -رضي هللا عنھا -الطبراني، المعجم الكبیر، مسند النساء، مناقب خدیجة )28(
بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، اإلصابة في تمییز الصحابة، أ )29(

بیروت، الطبعة  –الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة عادل أحمد عبد : تحقیق
  .)8/136(ھـ،  1415 -األولى 

  ). 8/358(ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمییز الصحابة  )30(
عز الدین عبد الدایم ،حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، دار كركدادة للنشر والتوزیع،  )31(

  . 86:م، ص2011ألولى بوسعادة الجزائر، الطبعة ا
عز الدین أبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن االثیر، اسد الغابة في معرفة الصحابة،  )32(

م، الكنى 1997-ه1418لبنان، الطبعة األولى -تحقیق خلیل مامون  شیحة، دار المعرفة بیروت
  ). 5/448(من النساء، حرف الزاي 

  .109: ، ص1999إلسالم، دار ھومة الجزائر محمد الصالح الصدیق، نظام األسرة في ا )33(



    حدة عاشوري. د
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  ).290، 667( رواه البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر مرفوعا  )34(
  .56:محمد سالمة آدم، المرأة بین البیت والعمل، ص )35(
كامیلیا ابراھیم عبد الفتاح، سیكولوجیة المرأة العاملة، دار النھضة العربیة بیروت لبنان، ط  )36(

  . 98:، ص1984
مصر  -، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة ... قندیل بثینة، دراسة مقارنة بین أبناء المشتغالت  )37(

  .135: ص 1964أفریل 
بیروت  –، دار المعرفة 2012جمال محمد فقي، المرأة في الفكر اإلسالمي، الطبعة األولى  )38(

  .151: لبنان، ص
  .266: ص 2007ة، دار الفكر دمشق الزحیلي محمد مصطفى، المرأة المسلمة المعاصر )39(
  .268: المرجع السابق، ص )40(
  .151: جمال محمد فقي، المرأة في الفكر اإلسالمي ص )41(
 - اإلتصال وجودة الحیاة في األسرة: رمضان عمومن، مداخلة في الملتقى الوطني الثاني حول )42(

  .عمل المرأة بین صراع الدور والطموح: بعنوان 2013جامعة ورقلة 
: ، ص1988آدم محمد سالمة، المرأة بین البیت والعمل، دار المعارف القاھرة، الطبعة األولى  )43(

290.  
: بحث مقدم لمؤتمر(محمود یوسف محمد الشویكي، عمل المرأة في ضوء الشریعة اإلسالمیة  )44(

  ). 2006غزة / التشریع اإلسالمي ومتطلبات الواقع
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عمل المرأة وأثره على حقوقھا وواجباتھا المالیة في ضوء 
  مقاصد الشریعة

  

  طیب عمور محمدالدكتور           

  الشلفجامعة  – السیاسیةالعلوم الحقوق وكلیة             
  

  :مقدمة

لقد أدى تطور المجتمع إلى خروج المرأة للعمل للمساھمة في التنمیة 
المالي من جھة أخرى، وإذا كان لعمل  االقتصادیة من جھة ولتحسین دخلھا

المرأة جوانب إیجابیة من الناحیة االقتصادیة للمرأة العاملة وأسرتھا والمجتمع 
على حد سواء، إال أن الخالفات المالیة التي تنجم بین الزوجین بسبب الراتب 
تصبح في كثیر من األحیان أھم أسباب الخالفات األسریة التي قد تعصف 

  .سرة وسعادتھا وتنتھي بھدم كیان األسرة وحصول الطالقباستقرار األ

حق : واآلثار المترتبة عن خروج المرأة للعمل تتخذ عدة أبعاد منھا
المرأة في العمل، وأثر عمل المرأة على حقھا في النفقة، ومن ھو األحق 

  براتب المرأة العاملة؟

یستدعي  وھذه المسائل في معظمھا لیست محل اتفاق بین الفقھاء، مما
الوقوف على آرائھم في ھذه المسائل، ومحاولة الترجیح بین ھذه اآلراء 
المتعارضة، مسترشدین بمبادئ الشریعة ومقاصدھا الكلیة، بما یحفظ حقوق 
الزوجین، وحمایة األسرة من الخالفات التي تعصف باستقرارھا، وخصوصا 

لقة بموضوع أن قانون األسرة الجزائري سكت عن كثیر من المسائل المتع
  .البحث، مما یفتح الباب على مصراعیھ لنشوء الخالفات األسریة

  

  



  طیب عمور محمد/ د
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  حق المرأة في العمل: المحور األول

سنتطرق في ھذا المحور لحق المرأة في ممارسة العمل والتكسب، 
وإذا اختارت المرأة الخروج للعمل فما ھي الشروط التي یتعین علیھا االلتزام 

خاذ ھذا القرار دون الرجوع إلى الولي أو الزوج؟ أم بھا؟ھل تستقّل وحدھا بات
أنھ یتعیّن علیھا استئذانھما؟ وھل یحق للولي أوالزوج أن یمنع المرأة من 

  العمل إذا كفاھا مؤنة ما تحتاجھ من نفقة؟

لم یحظَ حق المرأة في العمل  :حق المرأة في العمل خارج البیت - أوال
مسلمین، واختلفوا في جواز خروج المرأة خارج بیتھا باالتفاق بین الفقھاء ال

للعمل خارج بیتھا، ھل ھو مباح للضرورة أم مباح مطلقا بالشروط الشرعیة؟، 
  :ویمكننا أن نمیز بین رأیین فقھیین

یرى  :جواز عمل المرأة خارج البیت مقیّد بالضرورة: الرأي األول
لضرورة فقط؛ أصحاب ھذا االتجاه الفقھي أن عمل المرأة خارج بیتھا مباح ل

وقالوا بأن الوظیفة األساسیة للمرأة ھو رعایة شؤون البیت وتربیة األبناء، 
والبھي  1ویمثل ھذا الرأي بعض العلماء منھم ابن باز، وصالح الفوزان

: ویقول الدكتور نور الدین عتر : "، ونور الدین عتر الذي یقول2الخولي
رة الرجـل بـأداء النصف على المرأة أن تتفرغ لوظیفة األمومـة ومـؤاز"

  3.  "الداخلي من أعباء الحیاة، ویجب علیھا أن تبذل ألجل ذلك ما في وسعھا

  :وأیدوا رأیھم بمجموعة من الحجج الشرعیة، نقتصر على بعضھا

َج اْلَجاِھِلیَِّة : قولھ تعالى: من القرآن الكریم - ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ
  . )33: األحزاب( ولَىاْألُ 

أْمُر هللا سبحانھ للمرأة بقرارھا في بیتھا : "من اآلیة ھو ووجھ االستدالل
اجتماع الرجال بالنساء : النھي عن االختالط وھو: ونھیھا عن التبرج معناه

األجنبیات في مكان واحد بحكم العمل أو البیع أو الشراء أو النزھة أو السفر 
م المرأة في ھذا المیدان یؤدي بھا إلى الوقوع في أو نحو ذلك؛ ألن اقتحا

المنھي عنھ، وفي ذلك مخالفة ألمر هللا وتضییع لحقوقھ المطلوب شرعا من 



  عمل المرأة وأثره على حقوقھا وواجباتھا المالیة في ضوء مقاصد الشریعة                              
  

 

 487                                                                              الدولي التاسع الملتقى

إال أنھا عامة  واآلیة وإن كانت في حق أزواج النبي . 4"المسلمة أن تقوم بھا
  . 5تشمل جمیع النساء

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َوَیْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك قُْل لِْلُمْؤِمنِ : قولھ تعالى - یَن یَُغضُّ
َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن   َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت یَْغُضْضَن ِمْن  أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ

َوْلیَْضِرْبَن  أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزیَنتَھُنَّ إِالَّ َما ظَھََر ِمْنھَا
  .)30- 29: النور( بُِخُمِرِھنَّ َعلَى ُجیُوبِِھنَّ 

یأمر هللا نبیھ علیھ الصالة والسالم أن یبلغ المؤمنین : وجھ االستدالل
والمؤمنات أن یلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا ، ومعلوم أن حفظ 

الق البصر الفرج من الفاحشة إنما یكون باجتناب وسائلھا، وال شك أن إط
واختالط النساء بالرجال والرجال بالنساء في میادین العمل وغیرھا من أعظم 
وسائل وقوع الفاحشة، وھذان األمران المطلوبان من المؤمن یستحیل تحققھما 

فاقتحامھا . منھ وھو یعمل مع المرأة األجنبیة كزمیلة أو مشاركة في العمل لھ
ھا ال شك أنھ من األمور التي یستحیل ھذا المیدان معھ واقتحامھ المیدان مع

  .6معھا غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطھارتھا

  :استدلوا بالمعقول من عدة وجوه: األدلة العقلیة

إن اقتحام المرأة لمیدان الرجال الخاص بھم یعتبر إخراجا لھا عن تركیبھا  -
ضاء على معنویاتھا وطبیعتھا، وفي ھذا جنایة كبیرة على المرأة وق

وتحطیم لشخصیتھا، ویتعدى ذلك إلى أوالد الجیل من ذكور وإناث؛ ألنھم 
  .7یفقدون التربیة والحنان والعطف

 –المقرر في الشرع أن البقاء في المنزل ھو األصل، وأن الخروج منھ  -
ھو الفرع، وذلك أن البیت ھو المكان الطبیعي لتحقیق  –لمقصد مشروع 

ا الروحیة واالجتماعیة التي أرادھا هللا بخلق األنثى، وأنھ ال المقاصد العلی
  .8یجوز لھا الخروج منھ إال لمصلحة

  .9عمل المرأة یترتب عنھ مشكلة البطالة وتضییق فرص العمل على الرجال -



  طیب عمور محمد/ د
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 :عمل المرأة خارج البیت جائز بالشروط الشرعیة: الرأي الثاني
إلى أن للمرأة الحق في العمل خارج یذھب االتجاه الغالب في الفقھ اإلسالمي 

الطاھر بن : البیت ال فرق بینھا وبین الرجل، ومن القائلین بھذا الرأي
  .القرضاوي 12الغزالي 11البوطي 10عاشور

  :ھذا الرأي بالكتاب والسنة والمعقول أصحابوقد استدل 

ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد عَ :  قولھ تعالى: أدلتھم من الكتاب ةً َولَمَّ لَْیِھ أُمَّ
ِمَن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِھُم اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال 

َعاُء َوأَبُوَنا َشْیٌخ َكبِیرٌ    .)23: القصص( نَْسقِي َحتَّى یُْصِدَر الرِّ

تدل اآلیة على جواز خروج المرأة للعمل، یقول : وجھ االستدالل
إن قیل كیف ساغ لنبي هللا الذي ھو شعیب صلى هللا علیھ وسلم أن : "القرطبي 

لیس ذلك بمحظور والدین ال یأباه؛ : یرضى ال بنتیھ بسقي الماشیة ؟ قیل لھ
وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباینة فیھ، وأحوال العرب 

الحضر، خصوصا إذا  فیھ خالف أحوال العجم، ومذھب أھل البدو غیر مذھب
  .13"كانت الحالة حالة ضرورة

في إذنھ البنتیھ بالسقي : "وقال الطاھر بن عاشور في تفسیر ھذه اآلیة
دلیل على جواز معالجة المرأة أمور مالھا وظھورھا في مجامع الناس إذ 
كانت تستر ما یجب ستره، فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم 

وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فھو من  .14"ینسخھ یأت من شرعنا ما
المروءة والعادات متباینة فیھ وأحوال األمم فیھ مختلفة وخاصة ما بین أخالق 

  .البدو والحضر من االختالف

  : أحادیث كثیرة منھا :من السنة

ِ یَقُوُل طُلِّ  - بَْیِر أَنَّھُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ َقْت َخالَتِى فَأََراَدْت أَْن ما رواه أَبُو الزُّ
بَلَى فَُجدِّى نَْخلَِك « فَقَاَل  تَُجدَّ نَْخلَھَا فََزَجَرھَا َرُجٌل أَْن تَْخُرَج فَأَتَِت النَِّبىَّ 

قِي أَْو تَْفَعلِي َمْعُروفًا    .15»فَإِنَِّك َعَسى أَْن تََصدَّ
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نَْسقِى،  النَّبِىِّ عن خالد بن ذكوان عن الربیع بنت معوذ قالت ُكنَّا َمَع  -
  .16َونَُداِوى اْلَجْرَحى، َونَُردُّ اْلقَْتلَى إَِلى اْلَمِدینَةِ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َوأُمِّ  - ِ ْبِن ُعْتبَةَ َعْن َرائِطَةَ اْمَرأَِة َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ َعْن ُعبَْیِد هللاَّ
فََكانَْت تُْنفُِق َعلَیِْھ َوَعلَى َولَِدِه ِمْن  -اَل قَ  - َولَِدِه َوَكانَِت اْمَرأَةً َصنَاَع اْلیَِد 

َدقَةِ  ِ ْبِن َمْسُعوٍد لَقَْد َشَغْلتَنِي أَْنَت َوَولَُدَك َعِن الصَّ َصْنَعتِھَا قَاَلْت فَقُْلُت لَِعْبِد هللاَّ
ِ َ . فََما أَْستَِطیُع أَْن أَتََصدََّق َمَعُكْم بَِشNيءٍ  ِ َما أُِحبُّ إِْن لَْم فَقَاَل لَھَا َعْبُد هللاَّ هللاَّ

ِ . یَُكْن فِى َذلَِك أَْجٌر أَْن تَْفَعلِي ِ إِنِّى یَفقَالَْت َ فَأَتَْت َرُسوَل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ
اْمَرأَةٌ َذاُت َصْنَعٍة أَبِیُع ِمْنَھا َولَْیَس لي َوالَ لَِولَِدي َوالَ لَِزْوِجي نَفَقَةٌ َغْیَرَھا 

َدقَةِ فََما أَْستَِطیُع أَْن أَتََصدََّق بَِشْىٍء فَھَْل لِي ِمْن أَْجٍر َوقَْد َشَغلُوني  َعِن الصَّ
 ِ أَْنِفقِي َعلَْیِھْم فَإِنَّ لَِك فِي َذلَِك أَْجَر «  فِیَما أَْنفَْقُت قَاَل فَقَاَل لَھَا َرُسوُل هللاَّ

  .17»َما أَْنفَْقِت َعلَْیِھمْ 

لى جواز خروج المرأة للعمل ھذه األحادیث تدل ع: وجھ االستدالل
 الذي ال بد لھا منھ تخدم فیھ زوجھا أو تعینھ أو تكـسب فوتھا، أجاز النبي 

فتجني ثمارھا فتنفع نفسھا  لخالة جابر رضي هللا عنھما أن تخرج إلـى نخلھـا
وتنفع غیرھا بالصدقة، فامرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھا كانت تعمل 

من عمل یدھا وصـنعتھا علیـھ وعلى أوالدھا فأخبرھا  وتعیل زوجھا وتنفق
أن لھا في ذلك أجر الـصدقة وأقرھـا علـى  -صلي هللا علیھ وسلم  -الرسول 

  .عملھـا

یشترط لعمل المرأة خارج بیتھا عدة : 18شروط عمل المرأة -ثانیا
  :شروط منھا

  .أن یكون العمل في ذاتھ مشروعا -

أة وتتناسب مع قدراتھا، فال ینبغي أن تعمل أن تكون الوظیفة مالئمة للمر -
المرأة في مجاالت ال تناسب قدرتھا على التحمل أو األعمال التي من شأنھا 

  .إرھاقھا بدنیا
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أن تلتزم باآلداب اإلسالمیة، من حجاب شرعي، وترك التعطر والتزین  -
  .بزینة تلفت األنظار

  .الفتنة والفساد وأن یؤمن علیھا من .عدم الخلوة المحرمة بالرجال -

  .أال یترتّب على عملھا ضیاع واجب لربھا أو لزوجھا أو لولدھا -

  .أن یأذن لھا ولیھا أو زوجھا في العمل -

  عمل المرأة وأثره على حقھا في النفقة: المحور الثاني

نفسھا، وأن نفقتھا  إذا كان األصل أن المرأة غیر مطالبة بالنفقة على
نت غیر متزوجة، وفي ذمة زوجھا إذا كانت تجب في ذّمة ولیھا إذا كا

متزوجة، فھل وجوب نفقتھا في ذمة الغیر مشروط بعجزھا عن التكسب، وھل 
یسقط ھذا الحق إذا كان لھا عمل تتكّسب منھ؟ وھل یؤثر عدم إذن الزوج لھا 
بالعمل في حقھا في النفقة؟ وما حكم اشتراطھا في عقد الزواج أن لھا الحق في 

  العمل؟ 

تأثیر اشتراط إذن الزوج لعمل المرأة على حقھا في : ألة األولىالمس
عمل المرأة إما أن یكون داخل البیت أو خارجھ، ویختلف الحكم  :النفقة

  :الشرعي تبعا لذلك

ذھب فقھاء : عمل المرأة المكسب داخل بیتھا بغیر إذن ولیھا - أوال
مقتضیة للكسب ألنھا الحنفیة إلى أن للزوج أن یمنع زوجتھ من األعمال كلھا ال

؛ وقد اعترض ابن عابدین على ھذا القول 19مستغنیة عنھ لوجوب كفایتھا علیھ
ثم إن قولھم لھ منعھا من الغزل یشمل غزلھا لنفسھا فإن : قلت: "فقال معقبا

كانت العلة فیھ السھر والتعب المنقص لجمالھا فلھ منعھا عما یؤدي إلى ذلك ال 
تغناءھا عن الكسب كما مّر ففیھ أنھا قد تحتاج إلى ما دونھ، وإن كانت العلة اس
والذي ینبغي تحویره أن یكون لھ منعھا عن كل . ما ال یلزم الزوج شراؤه لھا

عمل یؤدي إلى تنقیص حقھ أو ضرره أو إلى خروجھا من بیتھ، أما العمل 
الذي ال ضرر لھ فیھ فال وجھ لمنعھا عنھ، خصوصا في حال غیبتھ من بیتھ، 
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المرأة بال عمل في بیتھا یؤدي إلى وساوس النفس والشیطان أو  فإن ترك
  . 20"االشتغال بما ال یعني مع األجانب والجیران

أما المالكیة فقد ذكروا أنھ لیس للزوج أن یمنع زوجتھ من العمل داخل 
لیس للزوج منعھا من التّجر والبیع : "البیت، فقد جاء في حاشیة الدسوقي

خرج وال تخلو بأجنبي وال یخشى علیھا الفساد بذلك، والشراء حیث كانت ال ت
أرأیت امرأة رجل أرادت : قلت: "وفي المدونة. 21"ولیس لھ غلق الباب علیھا

لیس لھ أن یمنعھا من : أن تتجر، ألزوجھا أن یمنعھا من ذلك؟ قال مالك
  .22"التجارة، ولكن لھ أن یمنعھا من الخروج

تأثیر على صحتھا فللزوج لكن إذا كان عملھا مجھدا ومن شأنھ ال
ولھ أن یمنعھا أیضا من فعل ما یوھن : "منعھا منھ، جاء في شرح الخرشي

  .23"جسدھا من الصنائع، ولھ منعھا من الغزل ما لم یقصد بذلك ضررھا

ومذھب الشافعیة كمذھب المالكیة في عدم حق الزوج منع زوجتھ من 
منعھا من نحو غزل ولیس لھ : "العمل في بیتھ، جاء في إعانة الطالبین

  .24"وخیاطة في منزلھ

ال خالف بین : عمل المرأة خارج البیت بغیر إذن زوجھا -ثانیا
الفقھاء بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا ما دامت قد سلمت نفسھا لھ، 
وكذلك الحال إذا خرجت المرأة إلى العمل بإذن زوجھا ورضاه؛ ألن احتباس 

ھ، غیر أنھم اختلفوا في سقوط نفقة الزوجة الزوجة حق للزوج فلھ التنازل عن
العاملة إذا خرجت إلى العمل خارج البیت بغیر إذن الزوج، وعند تتبع أقوال 

  :الفقھاء یمكننا أن نمیز بین ثالثة آراء فقھیة

 :عمل المرأة بغیر إذن زوجھا یسقط حقھا في النفقة: الرأي األول
إذا سلمت : "حب المجتبى أنھوھذا رأي بعض فقھاء الحنفیة، فقد نقل عن صا

. نفسھا بالنھار دون اللیل أو على عكسھ ال تستحق النفقة؛ ألن التسلیم ناقص
وبھذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنھ إذا تزوج من المحترفات التي : قلت

، وقال محمد 25تكون عامة النھار في الكرخانة واللیل مع الزوج ال نفقة لھا
حترفة التي تكون خارج البیت نھاًرا وعند الزوج لیًال الزوجة الم: "قدري باشا
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. 26"إذا منعھا من الخروج وعصتھ وخرجت فال نفقة لھا ما دامت خارجةً 
، 27وإلى ھذا الرأي ذھب بعض المعاصرین منھم جاد الحق علي جاد الحق

  .30وعبد الكریم زیدان 29، ومحمود السرطاوي28ومحمد أبو زھرة

بأن المرأة التي تخرج من منزلھا إلى وھذا الرأي مبني على القول 
العمل دون إذن الزوج تعتبر امرأة ناشزا،، فإذا فّوتت المرأة على الرجل حق 

، والنشوز یسقط حق 31االحتباس الشرعي بغیر حق فال نفقة لھا، وتعد ناشزة
، واالحتباس الذي تجب بسببھ النفقة ھو االحتباس الذي 32المرأة في النفقة

  .33لمال بنفسھا، والمرأة العاملة ال یتحقق منھا ذلكیمكنھا من كسب ا

 :عمل المرأة بغیر إذن زوجھا ال یسقط حقھا في النفقة: الرأي الثاني
یرى أصحاب ھذا الرأي أن خروج المرأة للعمل بغیر إذن الزوج ال یسقط 
حقھا في النفقة، وذلك أن نشوز المرأة ال یسقط حقھا في النفقة، وھذا القول 

سألت الحكم عن : "الحكم بن عتیبة، وذلك فیما رواه شعبة قالمروي عن 
وھو قول ابن . 34"امرأة خرجت من بیت زوجھا عاصیة ھل لھا نفقة قال نعم

وھذا القول مبني على أن . 36، وبھ قال ابن حزم الظاھري35القاسم من المالكیة
  .النشوز ال یسقط حق الزوجة في النفقة

المنزل دون إذن زوجھا یسقط  عمل المرأة خارج: الرأي الثالث
یرى أصحاب ھذا الرأي أن خروج المرأة للعمل دون : بعض حقھا في النفقة

إذن زوجھا ال یسقطُ نفقتھا بالكلیّة، وإنما تتشّطر وینقُص تقدیُرھا، وھذا القّول 
یمكن تخریُجھ على قول فقھاء الحنابلة في مسألة تشطیر النفقة، إذ إنھم قد 

  .37المنزل ولم یقیدوه بغرٍض ما أطلقوا الخروج من

یرجع سبب خالف الفقھاء حول استحقاق  :سبب الخالف بین الفقھاء
المرأة العاملة للنفقة إلى خالفھم حول أثر نشوز المرأة على حقھا في النفقة، 
بعد أن اعتبروا خروج المرأة من بیت الزوجیة دون إذن الزوج صورة من 

  .38صور النشوز

آلراء یتعین علینا الوقوف على مسألة سقوط نفقة وللترجیح بین ھذه ا
  :الناشز، وقد اختلف العلماء فیھا على ثالثة أقوال
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ذھب جمھور  :النشوز یسقط حق الزوجة في النفقة: القول األول
 42والحنابلة 41والشافعیة 40والمالكیة على المشھور 39الفقھاء من الحنفیة

ناشز ال نفقة لھا؛ ألن النفقة إلى أن ال 43الشعبي وحماد واألوزاعي وأبو ثور
إنما تجب في مقابلة تمكینھا لھ، بدلیل أنھا ال تجب قبل تسلیمھا إلیھ، وإذا منعھا 
النفقة كان لھا منعھ التمكین، فإذا منعتھ التمكین كان لھ منعھا من النفقة كما قبل 

  .44الدخول

ذھب بعض  :النشوز ال یسقط حق الزوجة في النفقة: القول الثاني
قھاء إلى أن نفقة الزوجة ال یسقط بنشوزھا، وھذا قول الحكم بن عتیبة، الف

سألت الحكم عن امرأة خرجت من بیت زوجھا : "وذلك فیما رواه شعبة قال
، وبھ قال 46وھو قول ابن القاسم من المالكیة. 45"عاصیة ھل لھا نفقة قال نعم

  .47ابن حزم الظاھري

ُ : " یقول ابن حزم َواَلالَِّتي : َعزَّ َوَجلَّ َما َعلَى النَّاِشِز فَقَالَ  َوقَْد َبیََّن هللاَّ
تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم 

ِز إِالَّ اْلھَْجُر فَأَْخبََر َعزَّ َوَجلَّ أَنَّھُ لَیَْس َعلَى النَّاشِ . فَالَ تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیالً 
ْرُب، َولَْم یُْسقِطْ َعزَّ َوَجلَّ نَفََقتَھَا، َوالَ ِكْسَوتَھَا فََعاقَْبتُُموھُنَّ أَْنتُْم بَِمْنِعھَا  َوالضَّ

ُ، فَھَُو بَاِطلٌ  یِن لَْم یَأَْذْن بِِھ هللاَّ إنَّھَا ظَالَِمةٌ : فَإِْن قَالُوا. َحقَّھَا، َوھََذا َشْرٌع فِي الدِّ
، : ُشوِزَھا قلنابِنُ  نََعْم، َولَْیَس ُكلُّ ظَالٍِم یَِحلُّ َمْنُعھُ ِمْن َمالِِھ إِالَّ أَْن یَأْتَِي بَِذلَِك نَصٌّ

ِ، ھََذا ُحْكُم الشَّْیطَانِ    .        48"َوإِالَّ فَلَْیَس ھَُو ُحْكُم هللاَّ

أي أن ال یتحقق ِمن  :تشطیر النفقة بتبّعض النشوز: القول الثالث
, التمكین التام في ُكّل األوقات، بل یحصل التمكین التام بعض الیوم الزوجة

وتفّوتھ في باقیھ، ویتصّور تبّعض النشوز فیما إذا كانت المرأةُ تخرج نھاًرا 
): تشطیر النفقة(والمراد بـ . بدون إذِن زوجھا، وتأوي إلى بیت الزوجیِّة لیًال 

، 49وج بسبِب تبّعض التمكین التام أن یُنقص ِمن مقدار النفقِة الواجبِة على الز
فإذا نشزت یوما لم تستحق نفقة : "وبھذا قال بعض الشافعیة، جاء في الوسیط

: ذلك الیوم، والنشوز في بعض الیوم ھل یسقط جملة النفقة؟ فیھ وجھان
والثاني أنھ یوزع على مقدار . أحدھما نعم ألن حكم الیوم الواحد ال یتبّعض
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نشز بالنھار دون اللیل أو على العكس فإنھ یتشطر وال الزمان إال إذا كانت ت

: وھو الصحیح عند الحنابلة، جاء في اإلنصاف. 50"ینظر إلى مقدار األزمنة
. تشطر النفقة لناشز لیال فقط أو نھارا فقط ال بقدر األزمنة: إحداھما: فائدتان"

ة وقدمھ في الرعای.وتشطر النفقة لناشز بعض یوم على الصحیح من المذھب
  .51"والفروع

بعد عرض آراء الفقھاء في ھذه المسألة یترّجح لنا القول  :الترجیح
الثالث، حیث یمكن تشطیر نفقة المرأة التي تخرج إلى العمل دون إذن الزوج، 
فال تستحق النفقة كاملة، وال تسقط عنھا بالكلیة؛ ألن المرأة لم تمتنع بالُكلیة من 

  .52الخروج نھاًرازوِجھا وإن فّوتت علیھ بعض حقّھ ب

 :سقوط حق الزوج في اإلذن إذا امتنع عن اإلنفاق: المسألة الثانیة
إذا رفض الزوج اإلنفاق على زوجتھ أو أعسر فللزوجة الخیار في فسخ 
النكاح، أو أن تبقى معھ، وللزوج أن یسمح لھا بالخروج للتكسب، فإن رفض 

إذا أمھلت الزوجة : "فلھا الخروج للعمل دون إذنھ، یقول الماوردي الشافعي
بالفسخ ثالثا كان لھا الخروج من منزلھا لتكتسب نفقتھا بعمل أو مسألة ولم 
یكن للزوج منعھا مع تعذر النفقة علیھ؛ ألنھ ال قوام لبدنھا إال بما یقوتھا، فلو 
وجدت من المال ما تنفقھ وأمرھا بالمقام لإلنفاق منھ لم یلزمھا وجاز لھا 

ما تعذر علیھا اكتساب النفقة من الزوج جاز لھا أن الخروج لتكسب؛ ألنھ ل
تكتسبھا بعمل من غیر زوج، فلو قدرت على اكتساب النفقة في منزلھا بغزل 
أو خیاطة فأرادت الخروج للتكسب بعمل في غیر منزلھا كان ذلك لھا؛ ألنھ ال 
یستحق الحجر علیھا في أنواع الكسب ، ھذا في النھار فأما اللیل فعلیھا أن 

  .53"رجع فیھ إلى منزل الزوج ؛ ألنھ زمان اإلیواء دون العمل واالكتسابت

وفي منتھى اإلرادات إذا أعسر الزوج بالنفقة خیرت الزوجة بین 
الفسخ وبین المقام معھ مع منع نفسھا، فإن لم تمنع نفسھا منھ ومكنتھ من 

ألنھ االستمتاع بھا فال یمنعھا تكسبا، وال یحبسھا مع عسرتھ إذا لم تفسخ 
؛ ألنھ إنما یملك حبسھا إذا كفاھا ا وسواء كانت غنیة أو فقیرةإضرار بھ

  .54المئونة وأغناھا عما ال بد لھا منھ
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اشتراط الزوجة على زوجھا في عقد الزواج عدم : المسألة الثالثة
ال خالف بین الفقھاء أنھ یحق لكال الزوجین أن  :منعھا من العمل خارج البیت

واج شروطا فیھا مصلحة ألحد العاقدین أو كلیھما، وال یشترط  عند عقد الز
تناقض مقتضى العقد،  كأن تشترط الزوجة على زوجھا أن لھا أن تعمل، 
وقبل الزوج ھذا الشرط، ثم أراد الزوج بعد ذلك أن یمنعھا من العمل، فھل لھ 

  .ذلك، وھل یسقط حق الزوجة في النفقة إن رفضت االمتثال ألمره

  :السؤال فقد قسم الفقھاء الشروط إلى ثالثة أقسام وللجواب عن ھذا

كأن تشترط الزوجة أن ینفق علیھا أو یبیت : الشروط التي یقتضیھا العقد -
  .عندھا، وھذه الشروط یجب الوفاء بھا اتفاقا

كأن تشترط الزوجة على زوجھا أن ال : الشروط التي تخالف مقتضى العقد -
  .بھا یجامعھا، وھذه الشروط یحرم الوفاء

كأن تشترط الزوجة على زوجھا : الشروط التي ال یقتضیھا العقد وال ینافیھا -
أن ال یسافر بھا، أو ال یتزوج علیھا، أو أن لھا الحق في العمل خارج 

  البیت، فھل یجب الوفاء بھذا الشرط أم ال؟

  :اختلف الفقھاء في وجوب الوفاء بھذه الشروط على قولین

یرى جمھور الفقھاء بأنھ  :ل والعقد صحیحالشرط باط: القول األول
في ھذه الحالة یبطل الشرط وال یلزم الوفاء بھ ویصح العقد، وھذا مذھب 

ولو نكح بكرا أو ثیبا : "، یقول اإلمام الشافعي56والشافعیة 55الحنفیة والمالكیة
بأمرھا على ألف على أن لھا أن تخرج متى شاءت من منزلھ، وعلى أن ال 

وعلى أن ال ینكح علیھا وال یتسرى علیھا، أو أي شرط ما  تخرج من بلدھا،
شرطتھ علیھ مما كان لھ إذا انعقد النكاح أن یفعلھ ویمنعھا منھ، فالنكاح جائز 

  .57"والشرط باطل

واستدل أصحاب ھذا الرأي بجملة من األدلة منھا ما رواه ابن عباس 
ب هللا فھو باطل كل شرط لیس قي كتا: "قال رسول هللا : رضي هللا عنھ قال
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، وھذا الشرط لیس في كتاب هللا؛ ألن العقد ال یقتضیھ، 58"وإن كان مئة شرط
  .59فھو باطل

وقد رجح ھذا المذھب بعض الباحثین المعاصرین، حمایة لألسرة من 
خطر التفكك والنزاع، وألن استمرار الزوجة في العمل إعماال بحق الشرط 

ة الزوجیة، ویعرضھا لخطر التفكك فقط قد یؤول إلى ضرر حقیقي یمس الحیا
  .مع وجود النزاع 60واالنھیار

وتخریجا على ھذا المذھب یجوز للزوج أال یفي باشتراط زوجتھ 
حقھا في العمل، ولھ أن یمنعھا إذا شاء، فإن عصتھ وخرجت، فھي امرأة ناشز 
یسقط حقھا في النفقة، أو یتشطر حقھا في النفقة كما مّر معنا في المسألة 

  .  لىاألو

ذھب الحنابلة إلى أنھ  :الشرط صحیح یلزم الوفاء بھ: القول الثاني
، 61یجب الوفاء بھذا النوع من الشروط، فإذا لم یفعل فللزوجة فسخ النكاح

وھذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاویة 
وعمرو بن العاص رضي هللا عنھم، وبھ قال شریح وعمر بن عبد العزیز 

، وإلیھ ذھب بعض المعاصرین 62جابر بن زبد وطاوس واألوزاعي وإسحاقو
، وھذا ما تبناه قانون األسرة الجزائري حیث نصت 63منھم عبد الكریم زیدان

واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة  لكل : "على أن 37المادة 
مي غیر أنھ یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رس .اآلخر

الحق، حول األموال المشتركة بینھما، التي یكتسبانھا خالل الحیاة الزوجیة 
  .64"وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منھا

منھ  19وبھذا الرأي أخد قانون األسرة الجزائري، حیث نصت الماد 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل  : "على أن

انھا ضروریة، وال سیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل الشروط التي یری
، وأثبت للمرأة الحق "المرأة، ما لم تتناَف ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون

 9فقرة  53في التطلیق إذا لم یوِف الزوج بھذا الشرط، حیث نصت المادة 



  عمل المرأة وأثره على حقوقھا وواجباتھا المالیة في ضوء مقاصد الشریعة                              
  

 

 497                                                                              الدولي التاسع الملتقى

مخالفة 9 –: یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لألسباب اآلتیة: "على أنھ
  ".ط المتفق علیھا في عقد الزواجالشرو

واستدل أصحاب ھذا الرأي بما رواه عقبة بن عامر رضي هللا عنھ، 
أحق الشروط أن توفوا بھ ما استحللتم بھ «: قال رسول هللا : قال

، وألنھ قول الصحابة 66»المسلمون عند شروطھم«: ، وبقولھ 65»الفروج
  . 67وال نعلم لھم مخالفا في عصرھم فكان إجماعا

وتخریجا على ھذا المذھب إذا اشترطت الزوجة على زوجھا عند 
العقد على أن تخرج للعمل، فیجب على الزوج الوفاء بھذا الشرط، وال یسقط 

  .حقھا في النفقة إذا منعھا فعصتھ

یمیل الباحث إلى ترجیح الرأي الثاني لقوة أدلتھ، وعلیھ  :الترجیح
مح لزوجتھ بالعمل، فإن منعھا بال یتعین على الزوج أن یفَي بھذا الشرط ویس

مبّرر معقول فعصتھ فال یسقط حقھا في النفقة، إال إذا ترتب على عملھا مفسدة 
ظاھرة علیھا أو على األسرة، ففي ھذه الحالة یعتبر تمسكھا بالشرط تعسفا في 

  .استعمال الحق یمكن اللجوء إلى القضاء إللغاء ھذا الشرط

زوجة في العمل دون إذن الزوج إذا استمرار ال: المسألة الرابعة
وھو یعلم أنھا تعمل  إذا تزوج الرجل بامرأة: كانت عاملة قبل عقد الزواج

خارج البیت وسكت، ولم یشترط علیھا تـرك عملھا، وال اشترطت علیھ عدم 
في ؟ منعھا من العمل، فھل یملك الزوج حق منعھا من العمل بعد ذلك أم ال

  : المسألة رأیان

سكوت الزوج ال یعد رضا منھ على عملھا خارج : ولالرأي األ
ولیس بمنزلة اشـتراطھا علیـھ عدم منعھا من عملھا، وللزوج منعھا من : البیت

العمل إذا أراد، فإن عصتھ اعتبرت ناشزة، ذھب إلى ھذا القول أغلب من 
ومحمد  68كتب في ھذا الموضوع من المعاصرین، منھم عبد الكریم زیدان

عندما یطالب : "یقول ھذا األخیر مدافعا عن ھذا الرأي. 69يالقاسم المنس
الزوج زوجتھ بترك العمل؛ ألنھ أصبح یتعارض مع واجباتھا كزوجة وأم، 

الزوجة في ) حق(األبناء والزوج معا، یجب أن یقدم على ) حق(فإن 
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االستمرار في العمل، وعلیھا أن تطیع زوجھا إذا طالبھا بترك العمل، وفي 
، فإذا رأى الزوج أن عمل الزوجة یعرضھا لمخاطر بدنیة أو الوقت نفسھ

أخالقیة تؤدي إلى تفكك األسرة وإثارة عوامل النزاع والشقاق بین أفرادھا 
فمن حقھ أن یمنعھا لھذا الغرض وحده؛ ألن درء المفسدة مقدم على جلب 

وإلى ھذا الرأي أومأ البوطي في حالة عجز الزوجة عن التوفیق . 70"المصلحة
فإذا لم تتمكن  : یاتھا األسریة، یقول رحمھ هللاین عملھا خارج البیت ومسؤولب

الزوجة األم، من الجمع بین النھوض بمھام األسرة، واألنشطة الثقافیة 
أن  –سلم األولویات  إتباعفیما یقضي بھ  –واالجتماعیة األخرى، فإن علیھا 

ة األسرة، وإن توفر وقتھا للنھوض بالضروري الذي ھو السھر على رعای
  .71"اقتضى ذلك التضحیة بوظائف وأعمال أخرى

سكوت الزوج یعد رضا منھ على عملھا خارج البیت : الرأي الثاني
إن سكوت الزوج ینّزل منزلة اشتراطھا أن تبقى تعمل بعد  :بعد الزواج

الزواج، وعلیھ ال یحق لھ منعھا، وال تعتبر ناشزة بعصیانھ، وال یسقط حقھا 
ألن سـكوتھ عنـد العقـد، ثـم رجوعھ عن الموافقة یعتبر تغریرا  في النفقة؛

بالمرأة وظلما لھا، وھذا القول ھو الذي ذكره بعض متقدمي الفقھاء أن المرأة 
إذا كانت عاملة قبل عقد النكاح فال یملك الزوج منعھا بعد ذلك، ومن 

في فقھ النصوص الفقھیة الواردة في ذلك ما جاء في شروح منتھى اإلرادات 
نكاح وكذلك لو أجرھا ) قبل عقد(إجارتھا نفسھا ) وتصح: "(الحنابلة ونصھ

وتلزم، فال (ولیھا لصغرھا قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ فتصح اإلجارة فیھما 
حتى ) وال منعھا من رضاع ونحوه(اإلجارة : أي) فسخھا(الزوج ) یملك

زوج، أشبھ ما لو تنقضي المدة؛ ألن منافعھا ملكت بعقد سابق على نكاح ال
أي الزوج ) ولھ(اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة بما یطول نقلھ منھا 

ولو أضر اللبن أو أضر (لزوجتھ المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ) الوطء(
ألن وطء الزوج مستحق بعد التزویج، فال یسقط بأمر مشكوك فیھ، ) المرتضع

لنكاح مع جھلھ بكونھا كما لو أذن فیھ الولي، وال یملك الزوج، فسخ ا
  .73وبھذا الرأي قال عبد الرحمن الصابوني. 72"مؤجرة
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والذي یرجحھ الباحث أن سكوت الزوج أثناء العقد عن  :الترجیح
اشتراط ترك المرأة عملھا بعد الزواج مع علمھ بعملھا یدّل على رضاه وإذنھ 

ولیس لھ منعھا من العمل بعد الزواج، وال یسقط لھا بالعمل بعد الزواج؛ 
بعصیانھا لھ حقھا في النفقة إذا كان یستعمل ھذا الحق تعسفا بقصد اإلضرار 

، أما "السكوت في معرض الحاجة إلى البیان بیان"بھا، وذلك تطبیقا لقاعدة 
إذا ظھرت للزوج أمارات قویة على أن عملھا خارج البیت یھدد كیان األسرة، 

ھدد أخالق المرأة، أو استجدت في وظیفتھا أمور تغیر طبیعة وظیفتھا، أو ی
كأن استدعت وظیفتھا السفر، أو العمل لیال بعد أن كانت تعمل نھارا، أو 
عجزت عن التوفیق بین مھامھا األسریة ووظیفتھا خارج البیت، ففي ھذه 

  .الحالة یحق للزوج منعھا من العمل

  اتب زوجتھ العاملةحق الزوج في ر: المحور الثالث

كثیرا ما تثور خالفات بین المرأة العاملة وبین غیرھا من أصحاب 
تملَُّص الحقوق حول األحقیة بالمال المتحّصل من عملھا، وقد یحدث أن ی

الزوج من تحمل مسؤولیة اإلنفاق على األسرة اعتمادا على عمل زوجتھ 
أة تنفقھ كما تشاء، أم فھل ھذا الراتب حق خالص للمرواتخاذه مصدراً للرزق، 

وھل یحق للزوج أن یربط إذنھ للزوجة ھو حق مشترك مع الولي أو الزوج، 
بالعمل خارج البیت مقابل إشراكھا في النفقة الواجبة علیھ؟ وھل نفقة األوالد 

  واجبة على الزوجة حال إعسار الزوج؟

ذمة مالیة مستقلة  للمرأة :الذمة المالیة للمرأة: المسألة األولى
كالرجل، وحقھا في التصرف في مالھا أمر مقرر في الشریعة ما دامت 

ولھا أن تتصرف في مالھا كلھ عن طریق المعاوضة بدون إذن من . رشیدة
أما تصرفھا في مالھا عن طریق التبرع بھ، فعند . 74أحد، وھذا باتفاق الفقھاء

ة یجوز لھا التصرف في كل مالھا بالتبرع عند الحنفی: جمھور الفقھاء
؛ ولھذا جاز لھا التصرف 75والشافعیة وابن المنذر وروایة عن اإلمام أحمد

  .لك الحجر علیھا في التصرف بجمیعھبدون إذن لزوجھا في مالھا ، فلم یم
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أنھ یجوز لھا التبرع : وعند اإلمام مالك ، وفي روایة عن اإلمام أحمد 
  . 76 بإذن زوجھافي حدود الثلث ، وال یجوز لھا التبرع بزیادة على الثلث إال

وال شك أن مذھب جمھور الفقھاء ھو األرجح، فللمرأة ذم مالیة 
مستقلة، ویجوز لھا أن تتصرف في مالھا كما تشاء ما دامت بالغة رشیدة، فلھا 
أن تعطي راتبھا كلھ أو جزء منھ ألھلھا، ولھا أن تتصدق منھ بما تطیب بھ 

حریتھا في التصرف في  نفسھا، وال یجوز الحجر علیھا في ذلك، أو تقیید
مالھا، ما دامت رشیدة، وننصحھا أن تتشاور مع زوجھا في ذلك، تألیفا لقلبھ، 

وقد اعترف المشرع الجزائري بالذمة . وحیاطة لكیان األسرة من االنھیار
لكل ": فقرة من قانون األسرة على أن 37المالیة المستقلة للمرأة إذ تنص الماد 

  ".یة مستقلة عن ذمة اآلخرواحد من الزوجین ذمة مال 

ال  :ھل یجب على الزوجة اإلنفاق على أوالدھا: المسألة الثانیة
خالف بین الفقھاء بأن نفقة األوالد واجبة على األب عند یساره، واختلفوا بعد 
ذلك فیمن تجب علیھ النفقة بعد األب إذا أعسر بالنفقة، وعلیھ فإذا كان الزوج 

  لف باإلنفاق على أوالدھا؟ معسرا والزوجة موسرة فھل تك

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

وبھ  :ال تجب نفقة الولد على األم إن أعسر األب بالنفقة: القول األول
وال یجب على األم نفقة ولدھا مع وجود : "قال المالكیة، یقول ابن عبد البر

أن تنفق على أحد األب وال مع عدمھ فقیرة كانت أو غنیة وال یجب على امرأة 
  .77"بویھا الفقراء أو ما ملكت یمینھاإال على أ

 :یجب على األم أن تنفق على أوالدھا إذا أعسر األب: القول الثاني
ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن األم یجب علیھا أن تنفق على أوالدھا في 

فلو كان لألوالد أب : حال إعسار األب، على خالف بینھم في بعض التفاصیل
على الجد الثلثان، وعلى األم الثلث؛ ألن : كانت النفقة: سر وجد وأممع

: نصیبھما كذلك في المیراث، وإلیھ ذھب الحنابلة، یقول ابن قدامة المقدسي
فإن لم یكن لھم أب لم یكن لھ إال ... ومن كان لھ أب لم تجب نفقتھ على غیره"
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یھما على قدر إرثھما وارث واحد فالنفقة علیھ وإن كان لھ وارثان فالنفقة عل
  . 78"فإذا كان لھم أم وجد فعلى األم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان

وھو ظاھر المذھب عند الحنفیة، وترجع األم على األب بعد یساره، 
إذا لم یكن لألب مال والجد أو األم أو الخال أو العم : "یقول ابن الھمام الحنفي

لى األب إذا أیسر، وكذا یجبر موسر یجبر على نفقة الصغیر ویرجع بھا ع
األبعد إذا غاب األقرب ثم یرجع علیھ، فإن كان لھ أم موسرة فنفقتھ علیھا، 
وكذا إذا لم یكن لھ أب إال أنھا ترجع في األول، وما نقل ابن قدامة عن األئمة 
األربعة من عدم الرجوع فیھ نظر، وإن كان لھ جد وأم موسران فنفقتھ علیھما 

وفي قول عند الحنفیة أن األب إن . 79"ما في ظاھر المذھبعلى قدر میراثھ
كان معسرا واألم موسرة وللصغیر جد موسر تؤمر األم باإلنفاق من مال 

. 80"نفسھا ثم ترجع على األب وال یؤمر الجد بذلك ألنھا أقرب إلى الصغیر
  .81وفي روایة عن أبي حنیفة أن نفقة الولد على الجد وحده لجعلھ كاألب

أبي األب ثم على آبائھ  افعیة أن نفقة األوالد تجب على الجدوعند الش
: ، ثم تنتقل بعدھم إلى األم ، وإلى ھذا ذھب الشافعیة، یقول الماورديوإن علوا

فإن أعسر األب بھا أو مات علي من تجب نفقة االبن فقد اختلف الفقھاء فیمن "
افعي أنھا وھو مذھب الش: أحدھا: تجب علیھ بعد األب على أربعة مذاھب

سواء مات األب أو . تجب على الجد أبي األب ثم آبائھ وإن علون دون األم
  .82"أعسر، ثم تنتقل بعدھم إلى األم

الذي یمیل إلیھ الباحث ھو الرأي القائل بانتقال نفقة األبناء  :الترجیح
إلى األم الموسر في حال فقد األب أو إعساره، فیجب على األم الموسرة 

فقة على أوالدھا الذكور حتى البلوغ وبناتھا حتى الزواج في حالة الن) العاملة(
فقد األب أو إعساره، بمقدار میراثھا منھم وھو الثلث إذا وجد معھا الجد ألب، 
فإذا لم یوجد الجد وجبت علیھا النفقة كلھا، ویكون ذلك دینا على األب، 

، وأما أن األم تقتضیھ منھ إذا أیسر، وذلك صیانة لحیاة األوالد من الضیاع
من أدى واجبا عن غیره كان "ترجع على األب عند یساره فإعماال لقاعدة أن 

   .إذا لم یكن على وجھ التبرع" لھ الرجوع علیھ
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ھذا وقد أوجب قانون األسرة الجزائري على األم النفقة على أوالدھا حال 
فقة في حالة عجز األب تجب ن: "على أنھ 76إعسار األب، حیث نصت المادة 

  ".األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك

اشتراط الزوج اإلذن لزوجتھ بالعمل مقابل مال : المسألة الثانیة
إذا اشترط الزوج على زوجتھ أن یأذن لھا بالعمل مقابل عوٍض : تدفعھ إلیھ

مالي تدفعھ إلیھ، كأن یشترط علیھا أن تعطیھ جزًء من راتبھا، أو أن تتحمل 
  بنائھما، ونحو ذلك، فھل یحّل لھ ذلك أم ال؟النفقة على أ

حكم ھذه المسألة متفرٌع عن كون ھذا اإلذن ھل یصّح المعاوضةُ علیھ 
أم ال؟ ومبنى ذلك أن الحقوق تختلف في قبولھا للمعاوضِة في ُمقابل اإلسقاط 

  .وبعضھا ال یقبلھ, فبعضھا یقبل المعاوضة

ھو احتباس الزوجة وفي مسألتنا ھذه فإن الحقَّ الثابَت للزوج 
  والتمكین التام منھا، فھل یصّح لھ المعاوضة على إسقاط ھذا الحق بماٍل؟

كالمبیت والقَْسم  ،وكذا سائر الحقوق الزوجیّة غیر المالیة-ھذه المسألة 
  :83فیھا رأیان ألھل العلم - وھما حقٌّ للزوجة ھل یصّح المعاوضة علیھا

وھو قول : عاوضة علیھأن ھذا الحّق ال یصّح الم: القول األول
: ویعللون ذلك. الحنفیّة، وأحد القولین عند المالكیة، ومشھور مذھب الحنابلةِ 

بأن ھذا الحقوق ال تقبل المعاوضِة؛ ألنھا لیس بماٍل فال یجوز مقابلتھا بمال، 
 84وإلى ھذا القول ذھب بعض الباحثین المعاصرین، منھم عبد العزیز بن باز

  .85ومحمد قاسم المنسي

أنھ یصّح المعاوضة على اإلذن وسائر الحقوق : قول الثانيال
وھو قول عند المالكیة، وإلى ھذا القول ذھب بعض العلماء  :الزوجیّة

  .86المعاصرین منھم عبد هللا بن جبرین

وعلى القول بجوازه فال بُّد ِمن تقییده بعدم الُمضاّرة، بل بطیب النفس 
في استعمال الزوج لحقّھ باإلذن ِمن من الزوَجة، لكي ال یكون ذریعة للتعسف 

  .أجل مساومة المرأة على بذل المال



  عمل المرأة وأثره على حقوقھا وواجباتھا المالیة في ضوء مقاصد الشریعة                              
  

 

 503                                                                              الدولي التاسع الملتقى

یستحب للزوجة العاملة من باب التعاون والعشرة  :الترجیح
بالمعروف أن تساھم في نفقة البیت وتساعد الزوج في تحمل األعباء المالیة 
لألسرة، وذلك حفاظا على استمرار الحیاة الزوجیة، وترابط األسرة 

ھا، وھو من باب العشرة بالمعروف؛ ألن الزوج في أغلب األحیان لم وتماسك
یكن لیأذن لزوجتھ في العمل والتنازل عن حقھ في االحتباس والتمكین التام إال 

ال یمكنھ أن  الفائدة التي ستعود علیھ وبیتھ من عملھا، غیر أنھ رغبة في
لي أو شيء من یجبرھا على ذلك، كأن یعلّق إذنھ لھا بالعمل مقابل عوض ما

راتب الزوجة، وذلك أن اإلنفاق على الزوجة واألوالد مسؤولیة األب وحده، 
والشریعة اإلسالمیة لم توجب على المرأة ولو كانت موسرة شیئا من 

، وال یجوز بحال أكل مال المرأة دون طیب 87االلتزامات المالیة تجاه أسرتھا
ُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء َوآتُوا النَِّساَء صَ : نفس منھا، لقولھ تعالى

َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ : ، مع قولھ )4: نساءال( ِمْنھُ نَْفًسا فَُكلُوهُ ھَنِیئًا َمِریئًا
نَھُ بُْھتَانًا َوإِْثًما َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنطَاًرا فََال تَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئًا أَتَأُْخُذو

، وھذا صریح في تحریم أكل مال المرأة بالباطل، واآلیة )20: النساء( ُمبِینًا
، 88تدل على تحریم أخذ الزوج شیئا مما آتاھا من غیر فرق بین المھر وغیره

  .وتدل بطریق األولى على تحریم أخذ مالھا الذي كسبتھا بعملھا

ِ وعن أَنَسِ ْبِن َمالٍِك أَنَّ  الَ یَِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إِالَّ بِِطیِب «قَاَل  َرُسوَل هللاَّ
وھذا صریح في أنھ ال یجوز أخذ مال المرأة دون طیب نفس منھا . 89»نَْفِسھِ 

ورضاھا باإلنفاق، وإنما یحّل للرجل ما تعطیھ من مالھا إذا كان برضاھا من 
  .90ا أو إھانتھاغیر أن یكون ملجئا إیاھا بما ال یحل من ظلمھ

ال یجوز شرعاً : "وھذا ما قرره مجمع الفقھ اإلسالمي حیث قّرر أنھ  
للزوجة بالعمل خارج البیت مقابل االشتراك في ) أو االشتراط(ربط اإلذن 

  . 91"النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائھ جزءاً من راتبھا وكسبھا

  :خاتمة

شریعات في إقراره لكرامة المرأة لقد سبق اإلسالم جمیع القوانین والت
فاعترف لھا بالذمة المالیة المستقلة، وأباح لھا أن تمارس من األعمال ما 
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یتوافق مع فطرتھا التي فطرھا هللا علیھا، ویمكن إجمال أھم نتائج الدراسة في 
  : النقاط التالیة

حق المرأة في العمل خارج البیت مكفول بشرط إذن الزوج والتقیّد  -
  .وابط الشرعیة في العملبالض

عمل المرأة داخل البیت ال یسقط حقھا في النفقة وال یملك الزوج منعھا ما لم  -
  .یترتب على عملھا مفسدة ظاھرة أو تضییع حق الزوج واألوالد

اشتراط إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج البیت، وتستحق كامل النفقة إذا  -
ه یسقط جزء من حقھا في خرجت بإذنھ، وإذا خرجت دون إذنھ ورضا

  .النفقة بقدر تفویتھا حق االحتباس والتمكین التام على الزوج

یجوز للمرأة أن تشترط على الزوج عند عقد الزواج أن لھا الحق في العمل،  -
وھذا الشرط ملزم للزوج یجب علیھ الوفاء بھ، وتستحق الزوجة كامل 

اإلخالل بواجباتھا  النفقة، إال إذا ترتب على عملھا مفسدة ظاھرة أو
  .األسریة فیحق للزوج منعھا

سكوت الزوج عن اشتراط زوجتھ العمل عند عقد الزواج مع علمھ بذلك  -
  .یعتبر موافقة ضمنیة على السماح لھا بالعمل ینزل منزلة الشرط

راتب الزوجة العاملة حق لھا وحدھا، وال یجوز إجبارھا على المساھمة في  -
  .ذلك عن طیب نفس منھا نفقة البیت ما لم یكن

یستحب للزوجة مساعدة زوجھا في مصاریف البیت من باب العشرة  -
  .بالمعروف، وھذا من شأنھ أن یقوي الروابط األسریة

نفقة األوالد واجبة على امرأة العاملة في حال فقد األب أو إعساره بحسب  -
  .قدرتھا

ال تدفعھ إلیھ؛ ألن ھذا ال یجوز اشتراط الزوج اإلذن للزوجة بالعمل مقابل م -
 . من باب االستغالل االقتصادي للمرأة
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وفي األخیر یحسن بنا أن نختم ھذا البحث بقرار مجمع الفقھ   
بشأن اختالفات الزوج والزوجة ) 2/16( 144: اإلسالمي الدولي رقم

  :الموظفة

إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر "
دولة اإلمارات العربیة (منعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي اإلسالمي ال

) إبریل(نیسان  14 - 9ھـ، الموافق 1426ربیع األول  5 - صفر  30) المتحدة
بعد اطالعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع . م2005

اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت 
  :ھ، قرر ما یليحول

للزوجة األھلیة الكاملة  :انفصال الذمة المالیة بین الزوجین - أوالً 
والذمة المالیة المستقلة التامة، ولھا الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما 
تكسبھ من عملھا، ولھا ثرواتھا الخاصة، ولھا حق التملك وحق التصرف بما 

حتاج إلذن الزوج في التملك تملك وال سلطان للزوج على مالھا، وال ت
  .والتصرف بمالھا

تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة : النفقة الزوجیة -ثانیاً 
بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما یتناسب مع األعراف الصحیحة 

  .والتقالید االجتماعیة المقبولة شرعاً، وال تسقط ھذه النفقة إال بالنشوز

  :یتعمل الزوجة خارج الب -ثالثاً 

من المسؤولیات األساسیة للزوجة رعایة األسرة وتربیة النشء والعنایة . 1
بجیل المستقبل، ویحق لھا عند الحاجة أن تمارس خارج البیت األعمال 
التي تتناسب مع طبیعتھا واختصاصھا بمقتضى األعراف المقبولة شرعاً 

اب مع طبیعتھا واختصاصھا بشرط االلتزام باألحكام الدینیة، واآلد
  .الشرعیة، ومراعاة مسؤولیتھا األساسیة
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إن خروج الزوجة للعمل ال یسقط نفقتھا الواجبة على الزوج المقررة . 2

شرعاً، وفق الضوابط الشرعیة، ما لم یتحقق في ذلك الخروج معنى 

  .النشوز الُمسقط للنفقة

  مشاركة الزوجة في نفقات األسرة: رابعاً 

اركة في النفقات الواجبة على الزوج ال یجب على الزوجة شرعاً المش. 1
  .ابتداء، وال یجوز إلزامھا بذلك

تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات األسرة أمر مندوب إلیھ شرعاً لما . 2
  .یترتب علیھ من تحقیق معنى التعاون والتآزر والتآلف بین الزوجین

أو یجوز أن یتم تفاھم الزوجین واتفاقھما الرضائي على مصیر الراتب . 3
  .األجر الذي تكسبھ الزوجة

إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافیة تخصھا فإنھا تتحمل . 4
  .تلك النفقات

  اشتراط العمل: خامساً 

یجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البیت فإن رضي . 1
  .الزوج بذلك ألزم بھ، ویكون االشتراط عند العقد صراحة

ج أن یطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنھ بھ إذا كان الترك یجوز للزو. 2
  .في مصلحة األسرة واألوالد

للزوجة بالعمل خارج البیت ) أو االشتراط(ال یجوز شرعاً ربط اإلذن . 3
مقابل االشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائھ جزءاً من 

  .راتبھا وكسبھا

  .لزوجة على العمل خارج البیتلیس للزوج أن یُجبر ا. 4

إذا أسھمت الزوجة فعلیاً من : اشتراك الزوجة في التملّك: سادساً 
مالھا أو كسب عملھا في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لھا 
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الحق في االشتراك في ملكیة ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي 
  .أسھمت بھ

  :مجال العمل إساءة استعمال الحق في: سابعاً 

للزواج حقوق وواجبات متبادلة بین الزوجین، وھي محددة شرعاً وینبغي . 1
أن تقوم العالقة بین الزوجین على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، 

  .والخروج علیھا تعٍد محرم شرعاً 

ال یجوز للزوج أن یسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو . 2
ا كان بقصد اإلضرار، إال إذا ترتب على ذلك مفسدة مطالبتھا بتركھ إذ

  .وضرر یربو على المصلحة المرتجاة منھ

ینطبق ھذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملھا اإلضرار بالزوج . 3
  .أو األسرة أو ترتب على عملھا ضرر یربو على المصلحة المرتجاة منھ
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، 3ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، ط: الجامع ألحكام القرآن، تحقیق -13

 .269ص، 13، ج2003
 .40ص، 20والتنویر، ج التحریر -14
محمد فؤاد عبد الباقي، : مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق -15

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، كتاب الطالق، باب جواز خروج المعتدة البائن، 
  )".1483( - 55"رقم  1121ص، 2والمتوفى عنھا زوجھا في النھار لحاجتھا، ج

مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، : ي، صحیح البخاري، تحقیقرواه البخار -16
 ص، 3، كتاب الجھاد والسیر، باب مداوة النساء الجرحى في الغزو، ج1987، 3ط

 ". 2726" ، رقم 1056
محمد : البیھقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق: رواه -17

، كتاب الزكاة، باب االختیار 1994ر الباز، مكة المكرمة، عبد القادر عطا، مكتبة دا
؛  الطبراني سلیمان بن أحمد "7549" ، حدیث رقم 178ص، 4في صدقة التطوع، ج

حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، : بن أیوب، المعجم الكبیر، تحقیق
حنبل، مسند ؛  أحمد بن "667"، حدیث رقم 236ص، 24، ج1983، 2الموصل، ط

شعیب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، : اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق
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  عمل المرأة وأبعاده االجتماعیة واالقتصادیة

  
          

  الباحث المراد الحنفي               

  كلیة الشریعة بفاس، المملكة المغربیة 

الحمد + رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین وآلھ 
  .وصحبھ أجمعین ومن سار على نھجھم وطریقتھم إلى یوم الدین

  : أما بعد

، أروم "عمل المرأة وأبعاده االجتماعیة واالقتصادیة: "ھذا بعث بعنوانف
من خاللھ تبیان أھمیة عمل المرأة على المجتمع اإلسالمي من الناحیتین 
االقتصادیة واالجتماعیة، وما لھذا العمل من تأثیر على األسرة في حد ذاتھا، 

رجل على المرأة وما یرتبط بذلك من قوامة ال. ومن خاللھا المجتمع بأسره
وشرط موافقتھ على العمل أو دون ذلك، بعد حصر باب عمل المرأة في 

  .الصدر األول اإلسالمي من خالل شواھد تاریخیة نصیة صریحة

قضایا األسرة "وكل ذلك من اھتمامات الملتقى الدولي التاسع الموسوم ب
یعات المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشر

  ".العربیة

وحاول البحث استجماع كل ھذه النقط انطالقا مما تعیشھ األسرة المسلمة 
  .في العصر الحالي، وباألخص في بلدان المغرب العربي

والبحث في مقدمة ومحاور خمسة؛ اختص األول منھا بعمل المرأة 
بینما اھتم الثالث : وضوابطھ، والثاني بنماذج من عمل نساء عصر النبوة

لیة المرأة للعمل وحاجة المجتمع لھ وكان الرابع في أبعاد عمل المرأة بأھ



    المراد الحنفيالباحث 
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االقتصادیة واالجتماعیة، وتحدث المحور الخامس عن حقوق المرأة بین 
  .الواقع والتطبیق

ویجدر التنویھ إلى أن البحث یأخذ المرأة في الوطن العربي عامة، قضیة 
فة الكاتب بخصوصیتھا، وما وإشكالیة؛ لكن أخذ مثال المرأة المغربیة، لمعر

یتعلق بھا من الناحیة القانونیة واالجتماعیة، وما ُخصت بھ من بادرات تروم 
النھوض بأوضاعھا، وإال فإن ما یقال في المرأة في المغرب یقال عنھا في 

  .سائر البلدان العربیة

  :مقدمة

 یعتبر العمل من الحقوق العامة المكفولة للرجل والمرأة على حد سواء؛
  ...غیر أنھ إذا نسب إلى المرأة وحدھا أسال المداد، وطال الكالم

ویعد موضوع عمل المرأة من المواضیع القدیمة الجدیدة، إال أنھ من 
الواضح أن عمل المرأة ال مشكلة فیھ أبدا من الناحیة الدینیة إذا التزمت فیھ 

و الكثیر، بالضوابط الشرعیة العامة التي منھا ما تشترك مع الرجل فیھا وھ
  .ومنھا ما قد تختص بھ وھو قلیل

 :عمل المرأة وضوابطھ: المحور األول

تشترك المرأة مع الرجل في كثیر من الضوابط المشترط توفرھا فیھما، 
  :وتختص بحكم طبیعتھا ببعض الشروط

كون العمل في مجال الكسب الطیب، وكونھ : الكثیرالمشترك من ذلكم 
وحیاة أسرتھا ومجتمعھا، وأن ال یختلط بذلك كلھ  ابتغاء مكسب تیسر بھ حیاتھا

  ...محذور شرعي

  :وأما ما تختص بھ المرأة في نفسھا من الضوابط الشرعیة فمنھ

أن یكون العمل موافقاً لطبیعة المرأة وأنوثتھا، ویقارب فطرتھا : أوال
فالمرأة ینظر لھا الشرع . اللطیفة الرقیقة كلما أتیح لھا االختیار أو شبھھ

وعلى ھذا األساس ینبغي  ،1"رفقا بالقواریر": نظار الرقة والعطف، قال بم
استوصوا بالنِّساِء خیًرا، فإنَّھنَّ ": كما في صحیح البخاري فھم قول الرسول 
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ُخلْقَن ِمن ِضلَع، وإنَّ أعوَج شيٍء في الضلع أعاله، فإْن َذھبَت تقیمھ كسرتَھ، 
  .2"لنِّساء خیراوإن تركتَھ لم یزْل أعوج، فاستوصوا با

في ھذا الحدیث مالطفةُ النِّساء، : "قال النووي في شرح صحیح مسلم
 ، ، واحتمال ضْعف عقولھنَّ ، والصبر على ِعوج أخالقھنَّ واإلحساُن إلیھنَّ

  .3"وكراھِة طالقھنَّ بال سبب، وهللا أعلم

جال بالنِّساء خیًرا، "وذلك ألن الحدیث  َصَدر على سبیل توصیة الرِّ
ا قد یقع منھنَّ ِمن َھنَاتورعای   .4"تھنَّ واإلغضاء عمَّ

ْلنا عاطفةَ المرأة، وحنانھا على أطفالھا، وأرْدنا أن نرسَم في أذھاننا " ولو تأمَّ
صورةَ المرأة األمِّ مع أطفالھا، لرسْمنا امرأةً منحنیة علیھم، مائلة برأسھا 

  .5"ھافوقَھم، فال تجتمُع استقامةُ الجذع مع َحَدب المرأة وعطفِ 

ذلك لما تؤدي إلیھ   .أن یمنعھا من االختالط المحرم بالرجال /ثانیا
منھا  الخلوة من الفساد و الھبوط بمستوى األخالق، لذلك حظر الرسول 

 وھو أمر معروف في الفقھ، 6"ال یخلوّن رجل بامرأة إال مع ذي محرم: "وقال
ر أن وجود المرأة في قسم إال أنھ ینبغي أن نذك. اإلسالمي ال یثیر إشكاال كبیرا

العمل أو الفتاة في قسم الدراسة، مع رجال ال یعني بالضرورة االختالط 
  .المحرم

أن ال یعارض عملُھا الوظیفةَ األساسیة في بیتھا نحو زوجھا   /ثالثا
وأطفالھا ، وذلك بأن ال یأخذ علیھا العمل كل وقتھا وجھدھا بل یكون وقت 

وذلك شأن سائر أعمال الیوم في . ى بقیة وظائفھاالعمل محدودا ً فال یؤثر عل
  .الغالب

أن یكون خروجھا للعمل بعد التوافق والمحاورة واإلقناع بالتي  /رابعا
ألن الزوج  ھي أحسن مع ولیھا كوالدیھا، أو زوجھا إن كانت متزوجة، 

حریص على امرأتھ و على سمعتھا ألنھا من سمعتھ، و األب حریص على 
 یعني ذلك تحكم الزوج على زوجتھ و منعھا ؛ فعالقة المؤمن سمعة ابنتھ، وال

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء  : بالمؤمنة مرسومة في قولھ تعالى
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ألن  ، فالعالقة بینھما عالقة والء ونصرة ال عالقة صراع]17:التوبة[ بَْعضٍ 
أن تجردھا من كل رعایة  من المخاطرة بمصیر المرأة وشرفھا وعفتھا

وتعریھا من كل حمایة، وتتركھا أمام قسوة العیش وضراوة الحیاة تواجھ 
  .الزمن وتقلباتھ بدعوى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة

خلو العمل من المحرمات، مما یختص بالنساء في اللباس  /خامسا
ج كل حین مثال، كالتبرج والسفور وغیرھما،  وھو شرط مطلوب في الخرو

َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن  : قال تعالى  ..على كل حال
فُُروَجھُنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ َما ظََھَر ِمْنھَا ۖ َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَٰى 

یة التي یجب على المرأة ھذه بعض الضوابط الشرع. ]31:النور[ ُجیُوبِِھنَّ 
   .أن تلتزم بھا عند خروجھا للعمل، حتى تقوم بعملھا المناط بھا على أتم وجھ

  :نماذج من عمل نساء عصر النبوة: المحور الثاني

وقد حفلت السنة النبویة بالشواھد عن عمل المرأة خارج بیتھا لحاجتھا أو  
عمل في أعمال لحاجة أسرتھا و لحاجة المجتمع من حولھا، فخرجت لل

  :متنوعة

ومن ذلك ما رواه الشیخان عن أسماء بنت أبي بكر  :الزراعة /أوال
تزوجني الزبیر ومالھ في األرض من مال، وال مملوك، : رضي هللا عنھا قالت

وال شيء غیر ناضح وغیر فرسھ، فكنت أعلف فرسھ، واستقي الماء، وأخرز 
ر على رأسي، وھي مني وكنت أنقل النوى من أرض الزبی... غربھ، وأعجن

   .على ثلثي فرسخ

طَلقت : ومن ذلك أیضا ما جاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما قال
: ، فقالخالتي، فأرادت أن تجد نخلھا فزجرھا رجل أن تخرج، فأتت النبي 

رواه مسلم، " بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفاً "
  .ثمرهتقطعي : ومعنى تجدي نخلك

واشتغالھن بالتعلیم والفتوى، معروف مشھور بین : تعلم العلم /ثانیا
أن یطلع  ، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاتھ أزواجھ 
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الناس على سیرتھ في تعاملھ معھن لیكون قدوة لألزواج في تعاملھم مع 
   .أھلیھم، وكان أشھرھن عائشة وأم سلمة رضي هللا عنھما

وأما اشتغالھن باألعمال الیدویة فمشتھر : المھن والحرف المناسبة /ثالثا
ومن األمثلة على ذلك ما جاء عن السیدة عائشة رضي هللا عنھا . غیر منكر

فكن یتطاولن أیتھن " أسرعكن لحاقاً بي أطولكن یداً : "قال رسول هللا : قالت
ألنھا كانت تعمل فكانت أطولھن یداً زینب رضي هللا عنھا، : قالت. أطول یداً 

 .أخرجھ مسلم" بیدھا وتتصدق، وإنھا كانت امرأة قصیرة، ولم تكن أطولنا
وكانت رائطة امرأة ابن مسعود رضي هللا عنھما امرأة صناع الید، فكانت 

   .رواه أحمد... تنفق علیھ وعلى ولده من صنعتھا

ن العمل في الجھاد لیشتغلن بما یناسبھ:  وخرجت لحاجة المجتمع/ رابعا
من مداواة الجرحى وسقیا العطشى وطبخ الطعام وحفظ الرجال والمشاركة 

  .بفاعلیة أحیاناً حتى في القتال

ومن األمثلة على ھذا ما روى مسلم في صحیحھ عن أنس رضي هللا عنھ 
یغزو بأم سلیم ونسوة من األنصار معھ إذا غزا فیسقین  كان رسول هللا : قال

  .الماء ویداوین الجرحى

سبع  غزوت مع رسول هللا : "م عطیة رضي هللا عنھا قالتوعن أ
غزوات أخلفھم في رحالھم فأصنع لھم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على 

  .رواه مسلم" المرضى

  أھلیة المرأة للعمل وحاجة المجتمع لھ: المحور الثالث

یتضح مما تقدم أّن حّق العمل الذي ھو أحد الحقوق العاّمة لإلنسان في 
االجتماعي واالقتصادي، ال یمّیز فیھ ـ من حیث ذاتھ ـ بین الرجل : مجالینال

المستقلة في تملك  ،7والمرأة في شریعة اإلسالم، وذلك أن للمرأة أھلیتھا
األموال، بوسائل التملك المباحة للرجل كافة، ولھا أھلیة اإلرث والتوریث 

قاطھ، أو تغییره، ضمن نظام مقنن مفروض من هللا عز وجل، ال یملك أحد إس
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ویخضع اختالف نصیبھا في اإلرث لنظام عادل یتكامل مع نظام النفقات في 
  .الشریعة اإلسالمیة

وللمرأة أھلیة كاملة لألداء في الحقوق المدنیة كافة، ولھا الشخصیة 
القانونیة المستقلة التي تمارس بموجبھا إبرام العقود المالیة، وإجراء 

تھا الحرة، ولھا مباشرة ھذه العقود بنفسھا، أو بمن التصرفات المختلفة بإراد
تأذن لھ بالتصرف نیابة عنھا بالوكالة، ولھا ممارسة التكسب والتصرف في 

  .أموالھا دون والیة علیھا من أحد ما دامت أھلیتھا كاملة لم یطرأ ما یحد منھا

وتكتمل أھلیة المرأة لتسلم أموالھا والتصرف فیھا باجتماع الرشد مع 
عقل والبلوغ، ویتحقق رشد المرأة بمثل ما یتحقق بھ رشد الرجل من ظھور ال

صالح البصیرة المالیة، فال تؤثر األنوثة في شروط الحكم بالرشد حسب ما 
  .رجحھ البحث

التي تعني مجموع ما یكون للشخص من . ولھ أیضا ذمتھا المستقلة
ضر والمستقبل، الحقوق المالیة وما علیھ من االلتزامات المالیة في الحا

وحقوق المرأة تتكون أساسا من الدخل الخاص، والمھر، والمیراث، والنفقة، 
فھذا حقوقھا وھي أصول الذمة المالیة لھا، فالمھر والمیراث ال یحتاجان إلى 
تفصیل، أما الدخل الخاص، فھو الدخل الناتج عن عمل المرأة أو مشاركتھا 

  .في أي مشاریع أو ریع أو غیر ذلك

ا یتبین أن عمل المرأة ال یشكل إشكاال في حد ذاتھ؛ وإنما تنشأ وھكذ
مواقف التحفّظ العاّمة أو الخاّصة في موضوع عمل المرأة من اللوازم واآلثار 
أو المقارنات التي تصاحب عملھا، حیث قد تسّجل بعض المحاذیر الشرعیة 

  .فسھالتي تصاحب عملھا، ومن ثم تترك أثرھا في المنع عن ھذا العمل ن

وال یمكن لمجتمع أن یسیر في طریق التقدم إال بعنصري الرجل والمرأة، 
قد یكون المجتمع نفسھ في حاجة إلى عمل : "یقول الدكتور یوسف القرضاوي

المرأة، كما في تطبیب النساء وتمریضھن، وتعلیم البنات، وغیر ذلك، كأن 
  .8یحتاج المجتمع ألید عاملة لضرورة التنمیة
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وحجاب المرأة ال : "ان للناس من األزھر الشـریف ما یليوورد في بیـ
، بل لھا أن تخرج من البیت تمارس أیة مھنة شریفة في بیتھـا یمنعھا أن

لمزاولة ھذه المھنة إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل لھا، وذلك من باب 
التنسیق و التوفیق بین مطالب الرجل و المرأة ، و بین واجبات كل منھما في 

لكل إنسان یستطیعھ و یناسبھ   البیت و خارجھ ، أما العمل في حد ذاتھ فمكفول
  .إذا قصد بھ الخیر و لم ینتج عنھ شر

َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاًة  :یقول تعالى
 .]79:النحل[ َسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ طَیِّبَةً ۖ َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُم بِأَحْ 

فكل فرد یختار عملھ بنفسھ، وبما : "ویقول المفكر اإلسالمي محمد قطب
وإنما واجب الدولة أن تھیئ أحسن الفرص للحصول  …یرى أنھ موھوب فیھ

  . 9"على أحسن نتیجة

والمرأة إنسان كالرجل، واإلنسان كائن حي : "ویقول الدكتور القرضاوي
من طبیعتھ أن یفكر ویعمل، وإال لم یكن إنسانا  وهللا تعالى إنما خلق الناس 
لیعملوا، بل ما خلقھم إال لیبلوھم أیھم أحسن عمال؛ فالمرأة مكلفة بالعمل، 

 –والمرأة.. والعمل باألحسن على وجھ الخصوص، وھي مثابة علیھ كالرجل
من اإلسالم أن یعطل  نصف المجتمع اإلنساني، وال یتصور – كما یقال دائما 

نصف مجتمعھ ویحكم علیھ بالجمود أو الشلل، فیأخذ من الحیاة وال یعطیھا 
  .10"ویستھلك من طیباتھا وال ینتج لھا شیئا

  أبعاد عمل المرأة االقتصادیة واالجتماعیة: المحور الرابع

یظھر  لنا بعض أبعاد عمل المرأة االجتماعیة قبل  إن ما سبق
ن المرأة العاملة ـ أو الطامحة للعمل ـ تتحفز في التعلم االقتصادیة، ذلكم أ

والتحصیل وتترقى في مراتب المعرفة، مما یجعل منھا مواطنة قادرة على 
التأثیر في أبنائھا وإخوانھا، بعكس المرأة الجاھلة التي لربما تسقي السم 

  .لألبناء، من حیث تظن أنھ دواء
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ا منیعا ضد أي استغالل لھا أو كما أن المرأة العاملة المتعلمة تقف سد
بحیث ... ألبنائھا، ال من قبل المتطرفین وال من قبل المالحدة أو المنصرین

تعرف كیف تناقشھم وتتقرب منھم؛ حیث أثبتت الدراسات أن ضحایا 
الجماعات اإلرھابیة غالبا ما یكونون من الطبقة الفقیرة حیث یسود الفقر 

  .والتھمیش والجھل

تعلیم المرأة ما ینفعھا في شخصھا وأسرتھا ومجتمعھا وھكذا نجد أَن 
مما تستطیع بھ تنمیة محیطھا االقتصادي واالجتماعي؛ مع االھتمام بنوع 
التعلیم، وكیفیتھ، حتى ال یصیر دراسة من أجل الدراسة فحسب؛ بل بنظر 
استراتیجي یراعي دینامیة المجتمع وحاجیاتھ المستقبلیة، ومتطلبات الحیاة 

ھو الذي ] ھذا التعلیم[عیة والحضاریة والقیم السائدة في المجتمع؛ االجتما
یؤھل المرأة للعمل ویمھُِّد لھا الطریق للخروج من المنزل والمشاركة في 

عمل المرأة أو رغبتھا في العمل  مما یجعل المجتمع المستفید األكبر من.الحیاة
  ...على األقل

االقتصادیة ال بد وأن أما الجانب االقتصادي، فإن مشعل التنمیة 
تتعاون فیھ المرأة مع الرجل، كل بقدر عملھ وجھده وصبره وما قدمھ ألمنھ 

ولقد ساھمت المرأة الموظفة بشكل وواضح  في سد حاالت الفقر ...ووطنھ
والعوز لكثیر من األسر وھذا أمر ھام في سبیل الحفاظ على الكـرامة والعزة 

رتب علیھ من ذل وتعرض للمھانة، الشخصیة وكف الید عن السؤال وما یت
كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادیة أخــــرى لكثیر من األسر مكنھا من 

  .تحقیق حیاة أفضل

ومن الخطوات الرائدة التي تسیر فیھا خطوات المغرب متسارعة 
التي تجعل من أولویاتھا المرأة المھمشة " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"

وص، بإمدادھا بوسائل ومعینات قصد إدماجھا في التنمیة والفقیرة بالخص
وھي المبادرة ، المستدامة، وھذا في الحقیقة من صمیم ما تحتاجھ الدول النامیة

التي جاءت كعملیة تصحیحیة و استراتیجیة وطنیة فرضتھا ظروف دولیة 
ووطنیة، وانبثقت عن إرادة ملكیة من خاللھا یمكن القضاء على العجز 

فقد أعطى صاحب الجاللة الملك محمد السادس انطالقة المبادرة . عياالجتما
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محددا أھدافھا ومرامیھا،  2005ماي من سنة  18الوطنیة للتنمیة البشریة في 
 20و أجرأتھا في خطابھ السامي في  ومجسدا روحھا وفلسفتھا وآلیات تنفیذھا،

  . 2005غشت 

التزام المغرب وقد ارتبطت المبادرة بسیاق دولي یرتبط أساسا ب
بتحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة من أجل القضاء على براثین الفقر والجوع 
من جھة، و من جھة ثانیة التزامھ بالمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان والتعھد 

لحقوق اإلنسان، وھذا ما سعت إلیھ فعال المبادرة  1948باحترام بنود إعالن 
  .ان حقوق اإلنسان كأولى األولیاتمن خالل اعتمادھا على صیانة وضم

أما بالنسبة للسیاق الداخلي، فقد اعتبر تقریر الخمسینیة بمثابة تنبیھ 
إلى ما ستؤول إلیھ األوضاع االجتماعیة خصوصا في السنوات المقبلة إذا لم 

   .تتخذ اإلجراءات الالزمة

وتضم برامج متعددة یشكل برنامج محاربة الھشاشة و التھمیش أحد 
إعطاء األولویة إلعادة اإلدماج العائلي  :ا، ویھدف من جملة ما یھدفأھمھ

والسوسیومھني لألشخاص المعنیین،وحدد برنامج المبادرة الوطنیة للتنمیة 
البشریة سبع فئات عامة بالنسبة لألشخاص الموجودین في وضعیة ھشة تشكل  

  .النساء في وضعیة اجتماعیة جد صعبة، أحدھا

  :وق المرأة بین الواقع والتطبیقحق: المحور الخامس

تغیرت النظرة الدونیة للمرأة مع اإلسالم وازداد االھتمام واالحترام 
لحقوقھا من حیث التشریع والتطبیق لتلك التشریعات على الواقع؛ فقد منح 

المرأة حقوقھا كاملة سواء المادیة والمعنویة وقد أكد على حریة المرأة  اإلسالم
حق التعلیم، (رورة أخذھا حقوقھا كاملة وبشكل خاص وضرورة االلتزام بض

وحقوقھا في المیراث ، وحقھا في حریة العمل، وحق التصرف بما تملك من 
  ).أموال

ولسنا بحاجة للتذكیر بالوضع المأساوي الذي كانت تعیشھ المرأة غالبا 
 ...في العصر الجاھلي، حین كانت بضاعة تباع وتشترى، وربما یتم وأدھا
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لك من الصور القاتمة التي لم یكن اال اإلسالم لھا ماحیا، ولظالمھا وغیر ذ
  .وظلمھا مزیال

وإذا تحدثنا عن حقوق المرأة ومطالبھا فإن أولى اإلشكاالت المرتبطة 
  . الخصوصیة في حقوق المرأة في مقابل العالمیة: بالمجال ھي

. ھذه الخصوصیة التي یستعصي أحیانا على البعض منا أن یفھمھا
عندما تشترط لھ مواءمة الحقوق لتعالیم الدین ینادي بالمساواة على غرار ما ف

  .یعتقده متوفرا عند الغرب

وبالعودة الشتراط توافق حقوق المرأة في المواثیق الدولیة مع "
الشریعة اإلسالمیة لتصبح واجبة النفاذ في الشرق اإلسالمي، فالغرض منھ 

ا لثقافة ومعتقدات المجتمع اإلسالمي لمن یتفّكر ھو تطبیق ھذه الحقوق وفق
حتى ال تستخدم حقوق المرأة ذریعة لتدمیر األسرة نواة المجتمع 

ولیس بغرض الھروب من االلتزامات تجاه النساء، ألن الدین .الشرقي
وألن حقوق . اإلسالمي ال ینكر حقوق النساء كما تتوھم المنظمات الغربیة

علیھا في القرآن في آیة بیعة النساء  المرأة السیاسیة في مجتمعاتنا منصوص
، وكذلك حقھا في الملكیة منصوص علیھ في 12في سورة الممتحنة اآلیة 

القرآن، وحقھا في العمل خارج المنزل ال یحتاج لثورة ألن السیدة خدیجة أم 
المؤمنین كانت تاجرة وبأموال تجارتھا ھذه قدر هللا لإلسالم أن یبقي، وألن 

ي الغزوات وداوین الرجال، وألن طلب العلم فریضة الصحابیات خرجن ف
على المرأة وتعلیمھا واجب علي المجتمع، وألن وضعھا في األسرة ال یسقط 
اسمھا وال یضع حقوقھا السیاسیة والمدنیة والشخصیة تحت وصایة 

  .11"الرجال

وأورد ھنا مقتطفا من مقابلة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، مع 
یث أكد جاللتھ لبعض الجھات الغربیة التي تنادي بالمساواة ح" باري ماتش"

لدیكم أیضا في فرنسا : "المطلقة بین الذكر واألنثى في كل المجاالت بقولھ
ال أعتقد أن ... وفي عدد من الدول الغربیة األخرى نقاش أیضا حول المساواة

یام، ولكن المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة یمكن أن تتحقق في یوم من األ
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ماذا تعني المساواة في الواقع، إنھا تعني الحفاظ على الھویتین األنثویة 
  ."والذكوریة

جاء بدعم قانوني  2011ومن ناحیة الترسانة القانونیة فإن دستور 
للمرأة واألسرة من خالل إنشاء ھیئتین دستوریتین تخدمان مصلحة المرأة في 

بیعیة، وذلك بإحداث ھیئة للمناصفة، وللقضاء كثیر من حقوقھا اإلنسانیة والط
على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وقد صادق المجلس الحكومي على 
مشروع قانون العنف ضد النساء بعد أن سحب من مجلس الحكومة، منذ 

عرض المشروع على المجلس الحكومي،  أشھر، لمناقشتھ في لجنة وزاریة،
  .الیوم

  :الخاتمة

كون معظم الدساتیر العربیة قد نصت على الحقوق  وعلى الرغم من
اللیبرالیة، وعلى  األنظمةالتي منحھا اإلسالم للمرأة وأكثر من ذلك كما في 

الرغم من ھذه التقنینات التي أشرنا إلى بعضھا؛ فما زال حال المرأة أحیانا 
  .یشبھ كثیرا حالھا في العصور السابقة

ارثة المھینة للمرأة وبسبب التمییز وذلك بسبب العادات والتقالید المتو
قانونا بین الرجل والمرأة على الرغم من المطالبات الكثیرة والواسعة بتعدیل 

أنھا من غیر نتیجة حیث الزال العنف  إالالقوانین التي تنتھك حقوق المرأة 
ضد المرأة في البالد العربیة ذات التشریع اإلسالمي تتزاید معدالتھ یوما بعد 

بالتالي ینقل صورة متناقضة عن األحكام والحقوق التي نصت علیھا  یوم وھو
الشریعة اإلسالمیة للمرأة من خالل وجود ھذه الممارسات الخاطئة والمھینة 
ضد المرأة وغصبھا لحقوقھا العامة والخاصة والتي كفلھا لھا هللا سبحانھ في 

  .من أحادیثھ في الكثیر كتابھ القرآن الكریم ونادى بھا الرسول الكریم 

وھذا كلھ یلقي بظاللھ على الباحثین في المیادین االجتماعیة والحقوقیة 
والفكریة، للعمل على كشف الداء قصد تجاوز المحنة، وتبويء المرأة المكانة 

وھو المیدان . الالئقة بھا، تماما كما أعطتھا الشریعة من غیر إفراط وال تفریط
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قیین، ال المطالبة باألشیاء الفارغة أو التي الحقیقي والرسمي للمناضلین والحقو
  .فیھا زعزعة االستقرار االجتماعي لألمة المغربیة

   :الھوامش

                                                        
رواه اإلمام البخاري في صحیحھ في ستة مواضع أولھا في كتاب األدب، باب ما یجوز من  -1 

َجز والُحداء وما یُكره منھ  ، واإلمام مسلم في كتاب الفضائل، باب رحمة )6149(الشِّعر والرَّ
، عن سیدنا أنس بن مالك رضي هللا  (2323) نبّي للنساء وأمر السّواق مطایاھُّن بالرفق بھنّ ال

 .عنھ
 .7/26 كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء: صحیح البخاري -2
 .)5/281" (صحیح مسلم بشرح النووي -3
ة وواجباتھا المرأة في القرآن والسنة مركزھا في الدولة والمجتمع وحیاتھا الزوجیة المتنوع -4

 .)47: ص(وحقوقھا وآدابھا؛ محمد عزة دروزة، 
 .)99: ص(اعترافات نوال السعداوي؛ محمد رشید العوید، : رسالة إلى حواء -5
أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب ال یخلون رجل بامرأة إال ذو محرم،  -6

 .، من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھ 159، ص6ج
 إلىوقسَّموھا  ،"الصالحیَّة"وھي عند علماء أُصول الفقھ بمعنى  االستحقاق:  ھلیة في اللّغةاأل -7

والثاني . لوجوب الحقوق المشروعة لھ اإلنسانوھي صالحیة : أھلیَّة الوجوب األول :قسمین
ب ألن یطالب باألداء، وألن تعتبر أقوالھ وأفعالھ، وتترتَّ  اإلنسانصالحیة : وھي: األداءأھلیَّة 

  .علیھا آثارھا الشرعیة
 .162- 160القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة، ص. د -8
 .135محمد قطب، اإلنسان بین المادیة واإلسالم، ص -9

 .304، ص 2، فتـاوى معاصرة، جیوسف القرضاوي. د ینظر -10
حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة والشریعة اإلسالمیة ، سوداني أكادیمي عمر إبراھیم الترابي -11

  .pinionshttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/oنت . موقع الجزیرة 
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  أحكام عمل المرأة في الفقھ اإلسالمي  

  دراسة مقارنة بقانون األسرة الجزائري

      

   عبد الرحمان ھیباويالباحث  –عبد الرزاق لعمارة  األستاذ 

  جامعة أدرار   -  جامعة جیجل
  

  :مقدمة
إن الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري المعدل والمتمم 

على بقاء العالقات بین الزوج والزوجة سلیمة  قد حرصا 05/02باألمر رقم 
وقائمة على أساس واضح وصریح، فشرعا العدید من األحكام في ھذا األمر، 
ومنھا بیان الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة، وبیانا بعض األحكام 

  .المتعلقة بعمل المرأة

ئھا عن زوجھا وأبنا بیتھا في المتزوجة مسؤولة المرأة كانت ولما
 شؤون واألبناء وعن الزوجة أیضا بدوره عن مسؤول باألساس، والرجل

 مصالح البیت بشكل عام، بحفظ وقانونًا شرًعا حاجاتھ، ومكلف وتلبیة البیت
ولما فرضت العدید من الظروف االجتماعیة واالقتصادیة وغیرھا عمل المرأة 

علیھما أي  تعود وأضراره لھا، یعود نفعھ في غالب األحیان ھذا األمر فكان
 البد كان معنویة، أم مادیة األضرار كانت ھذه سواء الزوجین والبیت بأكملھ،

المرأة  عملات كل من الزوجین فیما یخص مسألة اشتراط في البحث من
وعندما نتكلم  .، وكذا األحكام المترتبة عنھا، أي من عمل ھذه المرأةالمتزوجة

العمل خارج البیت، والذي یكون ي بھ عن عمل المرأة في بحثنا ھذا فإننا نعن
  .بمقابل أجر تتقاضاه نتیجة عملھا خارج بیتھا



  عبد الرحمان ھیباويالباحث  -عبد الرزاق لعمارة/ أ
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وإذا كان لھذا العمل من سلبیات تعود على األسرة، فإن بعض 
األزواج یخالفون ذلك ویرون فیھ جملة من اإلیجابیات، وذلك بالرجوع إلى 

  :1األبحاث والدراسات في ھذا الجانب وتتمثل فیما یلي

  .أة العاملة أقدر على تحمل المسؤولیات ومواجھة الصعابالمر - 1

المرأة العاملة أقدر على مساعدة زوجھا في االنفاق من المرأة الماكثة  - 2
  .بالبیت

إن عمل المرأة المتزوجة یعمل ویساعد على رفع المستوى المعیشي  - 3
  .لألسرة

في جواز  وإذا كان فقھاء الشریعة اإلسالمیة قد اختلفوا قدیماً وحدیثاً 
عمل المرأة من أساسھ، وھذا االختالف ینقسم في مجملھ إلى قولین اثنین وذلك 

  .بین مانع ومجیز لھذا العمل

حیث أن القول األول یرى المنع، وذلك یرجع لوجوب قرار المرأة في 
بیتھا، وھذا القول ھو لجمھور الفقھاء والمفسرین، مستدلین في ذلك بعدة أدلة 

َوقَْرَن فِي : ة والعقل، وعماد قولھم في ذلك قول هللا تعالىمن الكتاب والسن
َج اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَىٰ  ْجَن تَبَرُّ حیث یرى الشیخ . )33: األحزاب( بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

محمد الطاھر بن عاشور في تفسیره لھذه اآلیة أن فیھا داللة على وجوب 
ال للضرورة واألمر ھنا قد جاء عام لكافة مالزمة المرأة لبیتھا وعدم الخروج إ

  .2نساء المسلمین وغیر خاص بأمھات المؤمنین فقط

أما القول الثاني فیرى جواز عمل المرأة بضوابط شرعیة، وقد رأوا 
أن في عملھا خدمة لمجتمعھا، وأن حبس المرأة ھو استثناء من األصل الذي 

وج قد جاء بسبب عقوبة ھو خروجھا، واالستثناء والذي ھو حبسھا من الخر
تِي َیأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ ِمن نَِّسائُِكْم فَاْستَْشِھُدوا : الفاحشة، مصداقاً لقولھ تعالى َوالالَّ

نُكْم فَإِن َشِھُدوا فَأَْمِسُكوھُنَّ فِي اْلبُیُوِت َحتَّٰى یَتََوفَّاھُنَّ اْلَمْوُت أَْو  َعلَْیِھنَّ أَْربََعةً مِّ
ُ لَ  ، وھذا الحكم قد كان قبل استقرار الحكم  )15: النساء( ھُنَّ َسبِیًال یَْجَعَل هللاَّ

  .3على حد الزنا المعروف
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ویرى الدكتور یوسف القرضاوي أن القرآن الكریم قد دل على جواز 
عمل المرأة وھو ما حكاه عن ابنتي الشیخ الكبیر في سورة القصص لقولھ 

ا َوَرَد َماَء َمْدیََن وَ : تعالى َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم َولَمَّ ةً مِّ َجَد َعلَیْھِ أُمَّ
َعاُء َوأَبُوَنا َشْیٌخ  اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ

  .4، فدلت اآلیة أنھما قد عمال في رعایة الغنم وسقایتھا )23: القصص( َكبِیرٌ 

ویرى الدكتور عبد الكریم زیدان بالرجوع إلى نص اآلیة السابقة إنما 
ھو كائن للضرورة، وإذا اقتضت الضرورة ذلك جاز لھا العمل، ألن 
الضرورات تبیح المحظورات وھي من القواعد الثابتة في الشریعة 

  .5اإلسالمیة

وخالصة القول أن عمل المرأة ھو جائز لعدم وجود دلیل شرعي 
لثبوت والداللة یمنع ذلك، والقول الثاني ھو قول راجح، كما أن عمل قطعي ا

المرأة قد یكون مطلوب إذا احتاجت المرأة إلیھ كأن تكون أرملة أو مطلقة أو 
  .تحتاج إلى معاونة زوجھا

والمرأة - قد أجازت عمل المرأة وإذا كانت الشریعة اإلسالمیة 
تھا ضرورة لذلك، بشرط أن وذلك إذا دع -المتزوجة تدخل ضمن ھذا اإلطار

تختار عمالً یناسب طبیعتھا كأنثى طالما كان ھذا العمل مشروعاً وغیر 
مخالف لمبادئ الشریعة اإلسالمیة، غیر أن ھذا األمر لیس على إطالقھ إنما 

 :6ھنالك شروط وضعتھا الشریعة اإلسالمیة ال بد من توافرھا وھي كاآلتي

  .یت مع مسؤولیتھا الكبرى تجاه بیتھایجب أال یتعارض عملھا خارج الب - 1

أن یتناسب عملھا مع طبیعتھا كأنثى، كالعمل في مجال التعلیم  - 2
  .والمستشفیات

أال یتعارض عملھا مع اآلداب العامة والنظام العام فلیس لـھا أن تشتغل في  - 3
  أماكن الفجور واللھو

ة موضوع عمل المرأة عموماً والمتزوج من كل ھذا وغیره ما جعل
 قضیة فقھیة وقانونیة لھا آثار یعالج كونھ في خصوصاً وآثارھا ذو أھمیة بالغة
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 كیان إلى زعزعة تؤدي التي األمور من أصبحت جداً، حیثاجتماعیة مھمة 
األسر الجزائریة في اآلونة األخیرة، بل وحتى ھدمھا في كثیر من األحیان 

 المسألة وآثارھا، بھذهالمتعلقة  العدید القضایا تنظر في المحاكم غدت حیث
  .توضیح رأي المشرع الجزائري في المسألة یستدعي وھذا

  :وعلى ضوء كل ھذا نطرح التساؤالت التالیة

ما ھو موقف المشرع الجزائري من شرط عمل المرأة المتزوجة ضمن  -
قانون األسرة الجزائري؟ وھل تسقط نفقة الزوجة على الزوج حال عملھا؟ 

على األسرة؟ وھل  اإلنفاقالمتزوجة المشاركة في  وھل یوجب عمل المرأة
  یؤدي عمل الزوجة إلى سقوط الحضانة عنھا حال الطالق؟ 

 :ولإلجابة عن التساؤالت السابقة اتبعت الخطة التالیة

  حكم اشتراط المرأة العمل: المبحث األول

  شروط عمل المرأة في الفقھ اإلسالمي : المطلب األول        

  شروط عمل المرأة في قانون األسرة الجزائري :ب الثانيالمطل        

  آثار عمل المرأة الزوجة : المبحث الثاني

  أثر عمل الزوجة على النفقة: المطلب األول        

  أثر عمل الزوجة على الحضانة: المطلب الثاني        

  حكم اشتراط المرأة المتزوجة العمل : المبحث األول

معاش فیما یتعلق باالشتراط بین المقبلین على إن الناظر للواقع ال  
الزواج أو بین المتزوجین وباألخص في جزئیة العمل التي ھي محل الدراسة 
نجد أن الزوجین وخاصة المرأة في الغالب یحجمان عن التطرق لھذا الشرط 
في العقد، وذلك یرجع أساساً النعدام الثقافة القانونیة، أو للخوف من تزعزع 

  .مفترضة بین الزوجینالثقة ال

وإذا كان التطرق لموضوع عمل المرأة أمر مھم وحساس لما لھ من   
أھمیة في استقرار الحیاة المستقبلیة بین الزوجین كان ال بد من النظر في حكم 
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ھذه الجزئیة في قانون األسرة الجزائري، وإذا كانت الشریعة اإلسالمیة ھي 
ین علینا أوالً أن نتطرق لموقف الفقھ مصدر قانون األسرة الجزائري فإنھ یتع

  .اإلسالمي من وضع شرط عمل المرأة

  شرط عمل المرأة في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول

لقد تناول فقھاء الشریعة اإلسالمیة عمل المرأة منذ زمن الفقھاء   
المتقدمین بحثاً ونظراً، ومن جملتھم فقھاء المذاھب األربعة، حیث نورد 

  .ر في ھذا الجانبباختصا آراءھم

حیث ذھب الحنفیة إلى أن شرط عمل المرأة ھو شرط فاسد، باعتبار 
أنھ من الشروط التي ال یقتضیھا العقد، وعلیھ فإن العقد صحیح وشرط العمل 
یلغى وكأنھ لم یكن، كما ال قیمة لھ حتى ولو حصل التراضي على ھذا الشرط 

  .7بین الزوجین المتعاقدین

المالكیة إلى أن شرط عمل المرأة ھو شرط صحیح، بینما ذھب السادة   
  :8كما قسم المالكیة الشروط في الزواج إلى ثالثة أقسام وھي كاآلتي

شرط یقتضیھ العقد ومثالھ كشرط النفقة على الزوجة وشرط الوطء، وھذه  - 1
الشروط ھي من مقتضیات العقد، كما یكره اشتراطھا، ویحكم بھا سواء 

  .العقد بین الزوجین أشرطت أم لم تشترط في

شرط مناف لمقتضى العقد وال عالقة لھ بالعقد، ومثالھ كشرط عدم النفقة  - 2
أو الجماع أو شرط عدم التوارث، فھذا الشرط باطل وال یجوز اشتراطھ 

  .بأي حال من األحوال

شرط ال یقتضیھ العقد وال عالقة لھ بھ، ومما یندرج ضمنھ ھو شرط عمل  - 3
وقد وقع الخالف بین فقھاء المالكیة إال أن غالبیتھم  المرأة في الزواج،

ذھبوا إلى أنھ یستحب الوفاء بھذا الشرط، وفي حالة عدم الوفاء بھ فإنھ 
  .یبقى الزواج صحیح، وھذا الرأي ھو المشھور عند فقھاء المالكیة

لھم في الشروط قاعدة مضبوطة إذ لم یصححوا أما موقف الشافعیة ف
ن منھا منـسجماً مع عقد النكاح وطبیعتھ ومقتضیاتھ من الشروط إال ما كا
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كاشتراط الجمال، أو اشتراط حسن العشرة، أما ما عداھا من الشروط فكلھا 
لغو باطل سواء منھا ما كان منافیاً لجوھر العقد كاشتراط أال یطأھا، أولم أو 

ا، یكن منافیا لجوھر العقد لكنھ مناٍف لبعض ما یترتـب علیـھ كاإلنفاق علیھ
وشرط الخروج للعمل یدخل في ھذا اإلطار، فالعقد صحیح في كل الحاالت 

  .9الشروط باطلة

بینما ذھب الحنابلة إلى القول بأن ھذا الشرط صحیح وملزم، حیث قام 
الحنابلة بتقسیم الشروط في الزواج إلى قسمین اثنین شروط صحیحة وأخرى 

  :باطلة

ة ألحد الزوجین ولم یرد النھي فالشروط الصحیحة ھي ما كان فیھا منفع - 1
یصح الوفاء بكل شرط فیھ : "عنھا، وقد قال اإلمام أحمد بن حنبل بأنھ

  .وشرط عمل المرأة في الزواج یندرج ضمن ھذا القسم. 10"فائدة

والشروط الباطلة وھي التي ورد المنع بشأنھا ومنھا شرط عدم االستمتاع،  - 2
  .وھنا الشرط یلغى والعقد یبقى صحیح

راجح من ھذه المذاھب المتقدمة وھو ما ذھب إلیھ الحنابلة وذلك وال
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا : لقوة أدلتھم ولكثرتھا، ومن بینھا قول هللا تعالى

أحق ما أوفیتم من الشروط أن : "وقول الرسول  ،)1: المائدة( بِاْلُعقُودِ 
  .11"توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج

ھي أھم أقوال مذاھب الفقھاء المتقدمون بخصوص عمل المرأة،  ھذه
  :أما عن أقوال الفقھاء المتأخرین فأبرزھا التالي

فقد ذھب مجمع الفقھ اإلسالمي في عصرنا الحالي إلى القول بجواز 
وضع شرط عمل المرأة في عقد الزواج، متبنین في ذلك قول الحنابلة الذي 

  .فقھ اإلسالمي أن یكون ھذا الشرط عند العقدسبق ذكره، حیث اشترط مجمع ال

حیث جاء في قرارات وتوصیات الدورة السادسة عشر لمجلس مجمع 
یجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج : "الفقھ اإلسالمي في البند الخامس
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أن تعمل خارج البیت فإن رضي الزوج بذلك ألزم بھ ویكون االشتراط عند 
  .12"العقد صراحة

نا على الحكم الفقھي الشرعي لھذا الشرط كون عمل المرأة وھو ما یدل
مشروعاً من حیث المبدأ، ولیس في كتاب هللا ما یمنع ذلك، كما ال یتنافى 
عملھا مع مقصود النكاح، فال مانع إذن من اشتراط الزوجة عند العقد على 

  .زوجھا أن تعمل إذا تھیأ لھا عمل مشروع ومناسب بطبیعتھا كأنثى

ذا الرأي رجحھ كثیر من الباحثین المعاصرین كناجي محمد كما أن ھ
شفیق عجم، وسـعید رمـضان البوطي، وعبد الناصر أبو البصل، وعبد هللا بن 

فالشرط حق . عبد العزیز بن باز، ومحمد الزحیلي، ونوال الطیار، وغیرھم
المكلفین كالنذر في حقوق رب العالمین، فكل طاعة جاز فعلھا قبل النذر 

بھ، وكذلك كل شرط جاز بذلھ بدون االشتراط لزم بالشرط فمقاطع  لزمت
  .13الحقوق عند الشروط

  شرط عمل المرأة في قانون األسرة الجزائري: الفرع الثاني

أما بخصوص قانون األسرة الجزائري فإنھ قد أخذ بمذھب الحنابلة 
ووافق نصھ فتوى مجمع الفقھ اإلسالمي في جواز وضع المرأة شرط العمل 

  .العقد إبرامعند 

فقد تطرق المشرع الجزائري إلى ھذا الشرط المقترن بعقد الزواج، 
: من قانون األسرة المعدلة، حیث جاء فیھا 19ونص علیھ ضمن نص المادة 

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط "
مل المرأة، مالم السیما شرط عدم تعدد الزوجات وع. التي یریانھا ضروریة

  ".تنافى ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون

وعمل المرأة ھو من جملة الشروط التي ال یقتضیھا عقد الزواج وال 
تنافیھ، ومن ثم فإن حكم ھذه الشرط في قانون األسرة الجزائري ھو الصحة 

  .ولزم الوفاء بھ
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لمادة ومما خص بھ التعدیل األخیر لقانون األسرة الجزائري في نص ا
ھو شرط عمل المرأة باعتباره شرط ضروري وذلك لتأثیره الھام على  19

حیاة األسرة، وبھذا یكون المشرع الجزائري قد حسم مسألة ھذا الشرط 
  .14تشریعیاً، وتم بذلك رفع الحرج عن القاضي والمتقاضین

 19والھدف الذي كان المشرع یرمي لھ من خالل تعدیل نص المادة 
شاكل التي تنجم عن عدم االتفاق على مسائل مھمة بین ھو الحد من الم

الزوجین في بدایة العقد، السیما ما تعلق منھا بعمل المرأة، والمشرع بھذا 
الشكل تبنى رأي الفقھ الحنبلي في مجال الشروط في عقد الزواج وذلك بإجازة 

  .شرط عمل المرأة

عد منعھا فالزوجة قد ترغب في التأكید على ضمان حقھا في العمل و
من ممارسة عملھا فتلجأ حینئذ إلى تضمین ھذا الشرط في عقد الزواج، وقد 
أولى المشرع الجزائري ھذا الشرط أھمیة خاصة وذلك بالنص علیھ ضمن 

  .من ذات القانون 19نص المادة 

وفي ھذا كلھ ضمان لحقوق المرأة والتأكید على عدة أمور أھمھا مبدأ   
بموجب  96ة في حق العمل والذي كرسھ دستور المساواة بین الرجل والمرأ

  ".لكل مواطن الحق في العمل: "والتي جاء في نصھا 55نص المادة 

ویتضح لنا من ھذه النصوص كلھا أن حق المرأة في العمل ثابت 
ومقرر لھا بموجب نصوص القانون كقانون األسرة وكقانون الوظیفة 

ات الداخلیة فقط، بل یتعداه إلى إلخ، وال یتوقف ذلك عند التشریع ...العمومیة
من اتفاقیة القضاء على  10االتفاقیات الدولیة أیضاً، حیث أكدت نص المادة 

  .15كافة أوجھ التمییز ضد المرأة على احترام حق المرأة في العمل

وإذا كان شرط عمل المرأة ھو شرط جائز لما سبق ذكره، ولما ترجح 
طروح عن وقت وزمن وضع ھذا من أقوال الفقھاء، لكن یبقى السؤال م

الشرط، ھل یكون ذلك قبل أو عند العقد وأثناءه أو بعد العقد؟ وھل یجب الوفاء 
  بمثل ھذه الشرط؟
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إن وضع شرط العمل من لدن المرأة مرتبط أساساً لقبولھ بالحكم الفقھي لزمن 
الشرط عموماً ومدى التحاقھ بالشرط المقارن للعقد، وھو زمن الشرط الذي ال 

  .تالف فیھ بین الفقھاء وعلى ھذا األساس نتطرق لزمن الشرطاخ

ذلك أن الشروط في العقد باعتبار مكانھا تنقسم إلى عدة اعتبارات، 
فإما أن تكون مقارنة للعقد أي أن تذكر في أثناء العقد، وإما أن تكون قبل إبرام 

د إبرام العقد وتسمى حینئذ الشرط المتقدم، وإما أن یتفق على ھذه الشروط بع
  .16العقد، ویسمى بالشرط أو الشروط المتأخرة أو الالحقة

ونحن قد اعتمدنا على ھذه االعتبارات في التقسیم وذلك في الفقھ 
  .اإلسالمي باعتباره مصدر قانون األسرة الجزائري وھذا ضمن ثالث مطالب

  اشتراط العمل قبل عقد الزواج - 1

ذي یشتـرطـھ العـاقدان ویقصد بھ بالشرط المتقدم، وھو ذلك الشـرط ال
قبل إبرام العقـد، ولكنھما ال یتطرقان إلیھ عند إبرام العقد ال بالنص وال 

ھل : ولكن السؤال الذي یثار ھنا ھو. باإلشارة، ویسمى أیضا بالشرط السابق
یلحق ھذا الشرط بالعقد على الرغم من عدم إدراج المتعاقدین لھذا الشرط في 

  العقد؟   

یة والحنابلة إلى القول بالتحاق الشرط المتقدم بالشرط فقد ذھب المالك
المقـارن للعقـد باعتباره الشرط المقارن للعقد متفق علیھ بین الفقھاء في 

بینما یرى كل من الشافعیة واإلمام . جوازه، وثبوتھ في العقد وتأثیره علیھ
كون مجرد أحمد في روایة عنھ إلى أنھ ال تأثیر للشرط المتقدم على العقد، بل ی

             .17ألن ما قبل العقد لغو فال یلتحق بھ. وعد غیر الزم الوفاء

وفي ھذا الصدد سئل اإلمام بن تیمیة عمن شرط شرطاً على زوجتھ 
بأال یخرجھا من بلدھا أو أال یتزوج علیھا وكان االتفاق على ھذه الشروط 

ھل تكون ھذه واقعاً قبل العقد، ولكن العقد خال من ذكر ھذه الشروط، ف
الشروط صحیحة الزمة؟ فأجاب بأنھا تكون صحیحة الزمة ما لم یبطالنھا، 
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مستنداً في فتواه ھذه إلى عامة النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي 
  .18تحث على الوفاء بالعھود والعقود والشروط والنھي عن الغدر

ویة بین ویرى اإلمام بن القیم بأن الراجح من ھذه األقوال ھو التس
الشرط المتقدم والشرط المقارن، ألن القول بعدم التسویة بینھما یؤدي إلى فتح 
باب التحایل إلى الشروط المحرمة، حیث یتفق المتعاقدان على شرط غیر 
مشروع قبل العقد ثم یسكتا عنھ عند إبرام العقد لیتما غرضاھما غیر 

ماثلین بسبب افتراقھما المشروع، وعندئذ فال فائدة ترجى من التفرقة بین مت
  .19في تقدم اللفظ وتأخره مع استواءھما في الحقیقة والمعنى

والمشرع الجزائري في قانون األسرة قد سكت عن ھذه النقطة وذكر 
التي أباحت للزوجین االشتراط في عقد الزواج أو في عقد  19في نص المادة 

  .رسمي الحق

ن قانون األسرة والتي م 222وعلیھ فإنھ بالرجوع إلى أحكام المادة 
تحیلنا إلى الفقھ اإلسالمي وخاصة الفقھ المالكي باعتباره مذھب القطر 
الجزائري، والذي یرجع إلیھ في حال وجود فراغ قانوني في قانون األسرة، 
ولما ھو معمول بھ في االجتھادات القضائیة لألسرة، فإنھ یمكننا اعتبار الشرط 

مقترن بھ، وعلیھ فإذا اشترطت الزوجة شرط المتقدم في العقد كما الشرط ال
العمل بزمن متقدم عن العقد فإنھ یعد كزمن إبرام العقد عنده، وھذا یتماشى مع 

  .إجازة المذھبین المالكي والحنبلي لشرط عمل المرأة السالف ذكره

  اشتراط العمل عند عقد الزواج - 2

فقا لھ بالصیغة وسمي بذلك ألنھ یتم ذكره في أثناء العقد ومقارناً ومرا
، وھو شرط 20الدالة علیھ أي أنھ لیس متقدماً عن إنشاء العقد وال متأخراً عنھ

مرتب آلثاره في العقد، وفقھاء الشریعة اإلسالمیة متفقون حول ثبوت ھذا 
  .  الشرط في العقد وتأثیره فیھ تأثیرا یختلف باختالف الشرط فساداً وصحةً 

التزام أمر لم یوجد في أمر : "أنھویعرفھ الدكتور زكي الدین شعبان ب
وجد بصیغة مخصوصة، أو ھو التزام في التصرف القولي ال یستلزمھ ذلك 

، "التصرف في حالة إطالقھ، أو أنھ ما جزم فیھ باألصل وشرط فیھ أمر آخر
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فالشرط المقارن للعقد ھو الشرط الذي ال یعلق علیھ وجود الشيء أو انعدامھ، 
إلى الشيء بحیث یقترن بالعقد بكـلمة بشرط كـذا، وإنما ھو أمر زائد یضاف 

ویكون العقد المقترن بالشرط منجزا، . أو على أن یكـون كـذا، أو بشرط أن
  .21ولیس معلقا على شيء؛ ألن معنى التقیید یدل على وجود األمر المقید

فالعقد المقترن بالشرط مقید بھ، والشرط المقارن ھو التزام جدید زائد 
  . 22قد ینشئھ العاقدان لیزیدا أو یقویا التزامات العقدعلى أصل الع

وبالرجوع إلى قرار وتوصیة الدورة السادسة عشر لمجلس مجمع   
یجوز : "الفقھ اإلسالمي في البند الخامس من السابق ذكرھا والتي جاء فیھ بأنھ

للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البیت فإن رضي الزوج 
  .23"ویكون االستراط عند العقد صراحة بذلك ألزم بھ

حیث تدلنا فتوى مجمع الفقھ اإلسالمي األعلى أیضاً على زمن ھذا 
  . الشرط، وھو وضع ھذا الشرط عند العقد وأثناءه

  اشتراط العمل بعد عقد الزواج - 3

یقصد بھ الشرط الذي یشترطھ المتعاقدان بعد إبرام عقدھما، ولذلك 
فقد ذھب فقھـاء المالكـیة إلى أن الشرط . المتأخر سمي ھذا الشرط بالالحق أو

المتأخر ال یلتحق بالعـقد مطلقا صحیحاً كان أم فاسداً، وسواء اشترط قبل لزوم 
أما الشافعیة والحنابلة فذھبوا إلى القول بالتحاق الشرط . العقد أو بعد لزومھ

عقد فال یلتحق المتأخر بالعقد إذا اشترط قبل لزوم العقد، وإن كان بعد لزوم ال
  .25، بینما ذھب أبو حنیفة إلى القول بالتحاق الشرط المتأخر بالعقد مطلقا24بھ

والراجح الذي نراه من ھذه اآلراء كلھا ھو التحاق الشرط المتأخر 
بالعقد، ألن اإلقرار بذلك یسمح للمتعاقدین بتحقیق منافع ومصالح مختلفة قد 

م إدراج ھذا الشرط المتأخر في عقد یكونا غفال عنھا وقت التعاقد بشرط أن یت
  .رسمي

فقد یغفل أو یتعمد المتزوجین عن وضع شرط العمل المقترن بعقد 
الزواج، مما قد یحیلھما إلى إلحاقھ بعقد رسمي الحق، وشرط العمل في ھذه 
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الحالة یسمى بالشرط المتأخر أو الالحق، وقد قال أبو حنیفة بالتحاق الشرط 
 19، وھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري في نص المادة المتأخر بالعقد مطلقاً 

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي : "حیث جاء نصھا
الحق كل الشروط التي یریانھا ضروریة، ال سیما شرط تعدد الزوجات وعمل 

  ...".المرأة

  :مخالفة شرط العمل

سابق للعقد إذا قبل الزوج بشرط عمل الزوجة سواء أكان ھذا الشرط 
أو مقترن بالعقد أو الحق لھ فإنھ یجب الوفاء بھ، وال یكون من حقھ منع 
زوجتھ من العمل ما دام قد أذن لھا بذلك ألن ھذا اإلذن یعتبر إذناً دائماً یدوم 
بدوام العالقة الزوجیة بینھما، فإذا طلب منھا أن تمتنع ورفضت ذلك فال تعد 

  . ناشزاً 

زوجة في استعمال حقھا في الخروج للعمل، اللھم إال إذا تعسفت ال
كاإلكثار في الخروج من المنزل بال سبب حقیقي، علماً أن التعسف یخضع 

  . لسلطة القاضي التقدیریة

  : واستثناءاً من ذلك یجوز للزوج منع زوجتھ من العمل في حالتین

تعسف الزوجة في استعمال حقھا في الخروج للعمل كأن تظھر بمظھر  - 1
جة أو بصورة تدعو إلى الفتنة، أو اإلكثار من الخروج من المنزل المتبر

  .بال سبب حقیقي

منافاة خروج المرأة للعمل مع مصلحة األسرة وھي مسألة موضوعیة  - 2
تخضع لتقدیر قاضي الموضوع، ویراعي في ذلك مدى تأثیر عمل المرأة 

زوجیة، على صحة الزوجة وأیضاً مدى تأثیر عملھا على أداء واجباتھا ال
أو حاجة األسرة إلیھا بسبب مرض أحد أقاربھا، وغیر ذلك من األسباب 
التي تدعو القاضي إلى إبطال شرط عمل المرأة لمنافاتھ لمصلحة األسرة، 
ودرءاً لألضرار والمفاسد الناجمة عن تقدیم المصلحة الخاصة للزوجة 

فقتھ ، وھذا یعني أنھ لیس للزوج أن یرجع عن موا26على مصلحة األسرة
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حق التي أبداھا لزوجتھ بالسماح لھا بالعمل إال لسبب مشروع، ودون أن یل
  ).ال ضرر وال ضرار(ضرراً بالزوجة عمالً بقاعدة 

أما إذا كان الداعي وراء رجوع الزوج عن موافقتھ للعمل، ھو أن 
تتفرغ زوجتھ لرعایة أطفالھ الصغار أو مرض أحدھم، فال شك أن الرجوع 

ولكن یجب أن یقید ذلك بعدم إلحاق . ھذه الحالة یكون مبرراً عن الموافقة في 
الضرر بالزوجة كما لو كانت الزوجة مشرفة على التقاعد، فإنھ یكون في 
تركھا للعمل ضرر كبیر لھا بحرمانھا من حقوق التقاعد، ویكون للقاضي ھنا 
 دور كبیر في الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة عن رجوع الزوج عن

 .27موافقتھ لزوجتھ بالعمل

  أثر عمل المرأة المتزوجة : المبحث الثاني

نتناول في ھذا المبحث مطلبي اثنین، حیث أتناول ضمن المطلب 
األول أثر عمل المرأة المتزوجة على النفقة، كما نتعرض ضمن المطلب 

  .الثاني أثر عمل الزوجة على الحضانة

  قةأثر عمل الزوجة على النف: المطلب األول

فالنون والفاء ). ن، ف، ق(النفقة مشتقة من مادة : تعریف النفقة لغة
والقاف أصالن صحیحان، یدل أحدھما على انقطاع شيء، وذھابھ، واآلخر 

  .28على إخفاء شيء وإغماضھ، ومتى حصل الكالم فیھما تقاربا

  :تعریف النفقة اصطالحاً 

ما : "لمالكیة بأنھاعرفھا ابن عرفة من ا :تعرف النفقة في الفقھ المالكي -
  .29"بھا قوام معتاد اآلدمي دون سرف

 78جاء في نص المادة : التعریف التشریعي وفق قانون األسرة الجزائري -
تشمل النفقة الغذاء والعالج والسكن وأجرتھ وما : "ج على أن. أ. من ق

  ".یعتبر من الضروریات في العرف والعادة
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  نفقة الزوجة العاملة: الفرع األول

من قانون األسرة الجزائري یوجب نفقة  74كان نص المادة  إذا
 باإلنفاقالزوج على زوجتھ بالدخول بھا أو دعوتھ إلیھ ببینة، إذاً فالزوج ملزم 

على زوجتھ بمجرد الدخول بھا أو دعوتھ إیاھا وبمعنى آخر فكل زوجة توجد 
ي علیھا ما دامت ف اإلنفاقفي عصمة زوجھا فإن ھذا األخیر مجبر على 

عصمتھ، إال إذا ثبت أنھا ناشز كأن یصدر ضدھا حكم یقضي بالرجوع 
، أو ثبت عجزه والزوجة قادرة على إنذارھاوترفض االستجابة رغم 

  . 30الكسب

والسؤال المطروح ھنا ھل یعتبر خروج المرأة للعمل مسقطاً لحقھا 
  في النفقة من قبل الزوج؟

ذه الحالة بصریح ذلك أن قانون األسرة الجزائري لم ینص على ھ  
. أ. ق 222النص، وھو ما یحیلنا إلى أحكام الفقھ اإلسالمي طبقاً لنص المادة 

ج، وباختصار فإن فتوى مجمع الفقھ اإلسالمي اعتبرت خروج الزوجة للعمل 
على الزوج المقررة شرعاً، وذلك وفق الضوابط  ال یسقط نفقتھا الواجبة

  .31الشرعیة، مالم یتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة

كما اعتبر الدكتور العربي بلحاج أن خروج المرأة المتزوجة للعمل   
مع عدم اشتراط عملھا على الزوج ومنع زوجھا عملھا فإذا لم تستجب فال نفقة 

  .تعد ناشزاً في ھذا اإلطار لھا على زوجھا ألنھا

وھو ما یفھم منھ إذا اشترطت العمل فال یسقط حقھا في النفقة، ومتى   
قبل الزوج بھذا الشرط فیجب علیھ الوفاء بھ، وال یكون من حقھ منع زوجتھ 
من العمل ما دام قد أذن لھا بذلك، ألن ھذا اإلذن یعتبر إذناً دائماً یدوم بدوام 

ما، فإذا طلب منھا أن تمتنع ورفضت ذلك فال تعد ناشزاً العالقة الزوجیة بینھ
من  74وال تسقط نفقتھا علیھ، ألنھ حق ثابت شراعاُ وقانوناً طبقاً لنص المادة 

  .ج، مالم یثبت النشوز. أ. ق

وھو ما ذھب إلیھ العدید من الفقھاء في أن عمل المرأة ال یسقط حقھا   
لزوج ورضاه، كما ال یسقط حقھا في في النفقة طالما أن العمل یتم بموافقة ا
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النفقة إذا اشترطت على الزوج في العقد بأنھا تعمل بعد الزواج أو تواصل 
العمل بعد الزواج إن كانت تعمل قبلھ، أما إذا كانت تعمل قبل الزواج ولم 
تشترط على الزوج إذا استمرت في العمل دون موافقة الزوج یسقط حقھا في 

روج تعد قد فوتت على الزوج حق االحتباس الذي یعد النفقة ألنھا بھذا الخ
  .32السبب في وجوب النفقة

  مشاركة المرأة العاملة في النفقة على بیتھا: الفرع الثاني

ھل تجبر المرأة المتزوجة في النفقة على بیتھا من راتبھا؟ وھل یجب للزوج 
  شيء من راتب الزوجة؟

  :والنمن جانب الفقھ اإلسالمي فإن المسألة لھا ق  

ھو للفقھاء األربعة وھو أن المرأة المتزوجة العاملة ال تجبر : القول األول -أ
  .في النفقة على بیتھا

ھو القول بوجوب مساھمة المرأة العاملة في النفقة على  :القول الثاني -ب
أسرتھا وبیتھا، وبھ قال الظاھریة وبعض الفقھاء المعاصرین كالدكتور یوسف 

  .القرضاوي

ع إلى قانون األسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد وبالرجو  
أغفل ھذه النقطة لكن عمالً بقول جمھور الفقھاء فإن الزوجة ال تلزم 

  .بالمشاركة في النفقة

من قانون األسرة الجزائري أن ھذا  37لكن یفھم من نص المادة   
حد من لكل وا: "األمر قد یكون محل اتفاق بین الزوجین والتي جاء نصھا

غیر أنھ یجوز للزوجین أن یتفقا . الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة اآلخر
في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق حول األموال المشتركة بینھما التي 

  ".یكتسبانھا خالل الحیاة الزوجیة وتحدد النسب التي تؤول إلى كل واحد منھما
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  جتھ المساھمة في تحمل نفقات األسرة  اشتراط الزوج على زو: الثالثالفرع 

یجمع أغلب فقھاء الشریعة اإلسالمیة على عدم إجبار الزوجة على 
اإلنفاق على زوجھا، باستثناء بن حزم الظاھري الذي أوجب على الزوجة 
اإلنفاق على زوجھا في حالة عسر الزوج ویسر الزوجة، بل ولیس لھا أن 

ا أیسر بعد ذلك، واستدل بن حزم على ترجع علیھ بشيء مما أنفقتھ علیھ إذ
َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروِف َال :رأیھ ھذا بقولھ تعالى

تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعھَا َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدَھا َوَال َمْولُوٌد لَّھُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث 
لِكَ  ِمْثلُ  فكما أن الزوجة ترث زوجھا فیجب علیھا اإلنفاق . )223: البقرة( َذٰ

  .33علیھ في حالة عسره

كما تكاد تجمع أغلب تشریعات األحوال الشخصیة العربیة على عدم 
إجبار الزوجة على المساھمة في تحمل نفقات البیت ولو كانت الزوجة غنیة، 

، باستثناء القانون التونسي 34ھاأو وافق الزوج على السماح لھا بممارسة عمل
الذي خرج على ھذا األصل وألزم الزوجة بالمساھمة في اإلنفاق إذا كانت 

من مجلة األحوال  23الزوجة ذات مال أو دخل، كما أشار إلى ذلك الفصل 
من مدونة األسرة المغربیة على  199، كما نصت المادة 35الشخصیة التونسیة

جزئیاً عن اإلنفاق على أوالده، وكانت األم  إذا عجز األب كلیاً أو: " أنھ
بینما نجد القانون . 36"موسرة، وجبت علیھا النفقة بمقدار ما عجز عنھ األب

الفرنسي یلزم الزوجة بأن تساھم في تحمل تكالیف المعیشة ومصاریف تربیة 
  .37األبناء حتى ولو كانت معسرة

یقع على من قانون األسرة الجزائري، فإنھ  74وحسب نص المادة 
عاتق الزوج واجب اإلنفاق على زوجتھ، كما نصت الفقرة األولى من المادة 

 331على أن لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة، كما رتبت المادة  37
من قانون العقوبات الجزائري عقوبة جنائیة على الزوج الذي یمتنع عن دفع 

ستة أشھر إلى ثالث نفقة زوجتھ، أو أحد أصولھ أو فروعـھ بالحبس من 
فدلت ھذه النصوص على أنھ ال . دج 5000إلى  500سنوات وبغرامة من 

  .یمكن إلزام الزوجة على المساھمة في اإلنفاق الزوجي
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غیر أن البعض یطالب بضرورة إلزام الزوجة بالمساھمة في اإلنفاق 
العائلي وخاصة في الحاالت التي تمارس فیھا الزوجة عمالً مأجوراً أو 

  .38نةمھ

وفي الواقع، فإن ھذه المطالبات مبالغ فیھا، إذ أنھ ال یمكن إجبار 
الزوجة على اإلنفاق بموجب نصوص تشریعیة؛ ألن ذلك یخالف أحكام 

، وجعلت اإلنفاق واجباً 39الشریعة اإلسالمیة التي تعتمد نظام فصل األموال
ألن  على الزوج، بل ال یجوز للزوج أن یشترط على زوجتھ أن تنفق علیھ،

ھذا الشرط یمس بقوامة الزوج وینافي أحد مقتضیات العقد وھو وجوب نفقة 
الزوجة على زوجھا، فال اعتبار لھذا الشرط وال یجب الوفاء بھ، بل یبطل 

ولكن إذا أرادت الزوجة أن تساھم بمحض  40.الشرط ویبقى العقد صحیحاً 
  . لھا ذلكإرادتھا في اإلنفاق الزوجي خصوصاً إذا كانت عاملة، فیكون 

وفي الواقع، فإن االستقالل النظري للذمم المالیة للزوجین یبقى نظریاً 
إلى حـٍد كبیر؛ ألن الفرق شاسع بین النصوص القانونیة والحیاة الواقعیة، فھذا 
االنفصال الظاھر ألموال الزوجین تحده بعض األعراف المحلیة التي تقضي 

  . 41لیف وأعباء األسرةبضرورة التعاون بین الزوجین على تحمل تكا

إن الظروف االقتصادیة الحرجة التي تعیشھا كثیر من األسر، قد تدفع 
بالزوجة العاملة إلى مساعدة زوجھا بالتخفیف عنھ من حجم اإلنفاق الملقى 

  .على عاتقھ، وال ضیر في ذلك

وإذا رفضت الزوجة المساھمة في تحمل نفقات األسرة وتركت شریك 
ا یجافي المودة واألنس الذي یفترض وجوده في الحیاة حیاتھا یعاني فإن ھذ

الزوجیة، وقد یؤدي ذلك إلى وقوع عواقب وخیمة تصل إلى حد فك الرابطة 
  . 42الزوجیة
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  أثر عمل المرأة على حقھا في الحضانة: المطلب الثاني

  :   تعریف الحضانة اصطالحاً 

الولد في مبیتھ حفظ  "... :تعرف الحضانة بالنسبة للفقھ المالكي بأنھا
وھذا الكالم ھو  ..."ومؤونتھ وطعامھ ولباسھ ومضجعھ وتنظیف جسمھ

  .43محصلة قول الباجي على حد تعبیر میارة الفاسي

ومن المقرر فقھاً وقانوناً أن لألم األولویة عن غیرھا في ممارسة 
من قانون  62إذا ما كانت أھال للقیام بھا، وفقا لما قررتھ المادة  44الحضانة

الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام " :سرة التي نصت على ما یلياأل
بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا، ویشترط في 

  ".الحاضن أن یكون أھال للقیام بذلك

وانطالقا من ھذا التعریف الذي جاء بھ المشرع الجزائري للحضانة،       
اصر األساسیة التي یجب أن تعتمد في إسناد والذي یحدد الشروط والعن

الحضانة التي تلتزم بھا األم الحاضنة أو أي حاضن على الترتیب المنصوص 
من القانون نفسھ، فإن أي إخالل بھذه الشروط یرتب عنھ  64علیھ في المادة 

سقوط الحضانة، باإلضافة إلى مسقطات الحضانة المنصوص علیھا في المادة 
سرة، ذلك أن مصلحة األوالد المحضونین فوق كل اعتبار من قانون األ 66

مما یستوجب البحث عن كل ما من شأنھ أن یحقق ھذه المصلحة، وھذا ما 
حرص علیھ المشرع الجزائري بالتنصیص صراحة على ضرورة تقدیم 
مصلحة المحضون في كل النصوص القانونیة المنظمة للحضانة بوجھ عام، 

سناد وإسقاط وإرجاع الحق في الحضانة بوجھ وعلى النصوص المتعلقة بإ
  .خاص

ھذه العنایة البالغة واالھتمام المتزاید الذي أواله المشرع الجزائري       
لألوالد المحضونین قد یصادفھ أن تكون األم التي آلت إلیھا الحضانة عاملة 
لحسابھا الخاص أو في القطاع العام أو الخاص حسب األحوال، وتقضي 

كبیر من النھار في االنشغال بعملھا خارج البیت مما یمس بالجوانب الجزء ال
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الضروریة المعتمدة في إسناد الحضانة، والتي قد تؤثر على مصلحة 
  .المحضون التي تستلزم القیام بشؤونھ في كل األوقات

الفرع (وبناء علیھ سنتناول ھذه المسألة من خالل بیان الجانب الفقھي         
تعرف على موقف قانون األسرة الجزائري والقضاء األسري ، ثم ن)األول

بالنظر إلى موقف االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الوارد في ھذا الشأن 
  .)الفرع الثاني(

  موقف الفقھ اإلسالمي: الفرع األول

سبق التقدیم أن عمل المرأة كأصل عام جائز وفق الضوابط والشروط        
إلسالمیة منھا ما یتعلق بطبیعة العمل ومشروعیتھ التي وضعتھا الشریعة ا

، وأال یتناقض مع قیامھا بواجباتھا 45ومنھا ما یتوافق مع طبیعة المرأة كأنثى
  . تجاه من لھم الحق علیھا

ومن ھنا فإن طبیعة ومضمون ھذا العمل الممارس من قبل المطلقة التي         
ي ھذا اإلسناد حتى تتحقق أسندت لھا حق ممارسة الحضانة ال بد تُراعى ف

مصلحة الولد المحضون وما تستوجبھ من القیام بكل شؤونھ من عنایة ورعایة 
  .وتربیة

، 46ولقد أجمع أھل العلم أن األم أحق الناس بحضانة ولدھا بعد الفراق
حیث تقدم على جمیع النساء وكذا الرجال لما توفره من شفقة وحنان ورعایة 

س الحاجة لھا السیما إن كان في المراحل األولى واھتمام یكون الولد في أم
  .من حیاتھ

ومبرر عمل المرأة الیوم تفرضھ ضرورة مشاركتھا في تنمیة مجتمعھا        
الذي تعیش فیھ، وال یكون ذلك إال باقتحامھا مختلف مجاالت العمل، وھذا 
األمر إذا كان ینطبق على المرأة بصفة عامة، فإنھ باألحرى ینطبق على 

  . 47لمطلقة الحاضنة العاملة أیضاا
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أثر عمل المرأة على حقھا في الحضانة في قانون األسرة : الفرع الثاني
  الجزائري واالجتھاد القضائي

الذي یجعل كل  48إضافة إلى التوجھ العام للدستور الجزائري
من  32المواطنین سواسیة أمام القانون من دون تذرع بأي تمییز طبقا للمادة 

منھ ھذا التوجھ  63و 36، كرست المادتین 2016الدستوري لسنة التعدیل 
بالنص صراحة على مبدأ التساوي في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون 
أي شرط غیر الذي یحدده القانون، بل وحرصت ھذه األخیرة على عملھا على 

  .ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل

قى بظاللھ على نصوص قانون األسرة الجزائري ھذا التوجھ الذي أل
كغیره من القوانین األخرى، حیث أن المشرع الجزائري وتماشیا مع التغییر 
واإلصالح الذي تبناه في التعدیل األخیر لقانون األسرة، والذي یھدف إلى 
تحقیق نوع من التوازن بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات عموما، 

 67القات الزوجیة خصوصا، أعاد صیاغة نص المادة وعلى صعید الع
بإضافة فقرة جدیدة لھا اعتبر فیھا أن عمل المرأة ال یعد سببا موجبا لسقوط 

وال یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من  "... :الحضانة عنھا، حیث جاء فیھا
أسباب سقوط الحق عنھا في ممارسة الحضانة، غیر أنھ یجب في جمیع 

  ".اعاة مصلحة المحضونالحاالت مر

والحقیقة أن االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا في ھذا الشأن سار في 
قرارات كثیرة مكرسا لھذا التوجھ، وھو عدم اعتبار عمل المرأة سببا موجبا 

الذي  11- 84لسقوط الحق في الحضانة في ظل قانون األسرة الجزائري 
تكریس الذي استقر علیھ ، ونتیجة لھذا ال49سكت عن تنظیم ھذه المسألة

  . االجتھاد القضائي قنّن المشرع الجزائري ھذه المسألة

وبصدور التعدیل األخیر الذي نص صراحة على كون عمل المرأة 
لیس بسبب موجب إلسقاط الحضانة یكون المشرع قد حسم األمر وفصل فیھ 

ضنات بشكل ال یدع مجاال لمطالبات اآلباء بإسقاط الحضانة عن الزوجات الحا
  .اللواتي تمارسن عمال خارج البیت
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غیر أن واقع عمل المرأة المطلقة الحاضنة قد یوجد ما یتناقض 
ومصلحة المحضون في بعض الحاالت، فما ھدف إلیھ المشرع من حمایة حق 
المرأة العاملة في الحضانة یالزمھا حمایة أكبر وصیانة أكثر لمصلحة المعني 

وبالتالي فإن ھذا الحق ال یمكن أن یمنح على بالحضانة وھو الولد المحضون، 
إطالقھ، بل یتوجب على القاضي عند إسناده للحضانة لألم العاملة أن ینظر 
في طبیعة ھذا العمل باالستعانة بتقاریر الخبرة االجتماعیة فیما إذا سیلحق ھذا 
العمل ضررا فعال مادیا أو معنویا بالمحضون مما یتعارض مع معیار 

ضون، فالمرأة التي یحول عملھا دون القیام بشؤون المحضون مصلحة المح
وتدبیر أموره یسقط حقھا في الحضانة، ومنھ االنتقال إلى غیرھا من مستحقي 
الحضانة كاستثناء من ھذا المبدأ العام، ألن في ذلك تضییع وتفویت لحقوق 
المحضون المقصودة بالحضانة المتمثلة في الرعایة والعنایة والتربیة 

  . 50التعلیمو

وھذا ما قضى بھ المجلس األعلى في قرار لھ، حیث نص على ما 
إن الشریعة التي منحت األم الرتبة األولى في ترتیب الحضانة لم :" یلي

تحصر اھتمامھا في ضرورة الحنان على األوالد بل أنھا أرادت أیضا أن 
  .توفر لھم االعتناء في كل وقت والرعایة التي یستحقونھا

رار المطعون فیھ متى شاھد أن الوظیفة التي تشغلھا األم فإن الق
تجعلھا بعیدة عن أوالدھا الشطر األعظم من النھار، فقد تمكن للمجلس من 
دون انتھاك الشرع أن یصرح ال بسقوط حق األم في الحضانة فحسب، بل 

  .51..."بعدم قدرتھا على االھتمام بأوالدھا فقضى بتسلیمھم ألبیھم 
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  :الخاتمة

تاماً لھذه الورقة البحثیة فإنھ یمكن استخالص جملة من النتائج وخ
  :وبعض التوصیات المھمة وھي تباعا فیما یلي

  :النتائج

وضع المشرع الجزائري شرط عمل المرأة بنص صریح ضمن نص  - 1
  .لما للموضوع من أھمیة بالغة 19المادة 

ا ووجوب إن المشرع الجزائري في إجازتھ بوضع شرط عمل المرأة كم - 2
  .االلتزام بھذا الشرط یكون بذلك قد أخذ بالمذھب الحنبلي

وجوب وفاء الزوج بشرط عمل الزوجة لیس على إطالقھ، حیث أنھ  - 3
للقاضي السلطة التقدیریة حال النزاع في ھذا الشرط إذا ما تعسفت الزوجة 
في استعمال ھذا الحق، وذلك كما إذا مس عملھا بمصلحة الزوج واألسرة 

  .ل عامبشك

أولت الشریعة اإلسالمیة حمایة وعنایة بالمرأة عموما، وللمطلقة الحاضنة  - 4
خصوصا عندما أجازت لھا الخروج للتكسب والعمل وفقا للضوابط 

  .والحدود الموضوعة لھ

في التعدیل  67إن استحداث المشرع الجزائري للفقرة الثانیة في المادة  - 5
ق المرأة الحاضنة في الحضانة والعمل فیھ تأكید لح 02-05األخیر باألمر 

في آن واحد، وھذا ما یصب في صمیم االرتقاء بمكانة المرأة وتفعیل 
مركزھا القانوني في المنظومة التشریعیة الجزائریة بدءا من الدستور 

  .مرورا بقوانین المتعلقة بالعمل وانتھاًء بقانون األسرة الجزائري

ي بإسناد الحضانة للمرأة العاملة ربط المشرع الجزائري حكم القاض - 6
  .بضرورة تحقق المصالح الفضلى والعلیا للمحضون
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 :التوصیات

أورد المشرع الجزائري حكم عمل المرأة وتأثیره على الحق في ممارسة   - 1
الحضانة وذلك بوجوب مراعاة مصلحة المحضون في إسناد الحضانة 

مراعاة بالتفصیل، وكان من للمرأة العاملة، لكنھ لم یفصح عن مدلول ھذه ال
المستحسن على المشرع أن یضع ضابطا ومعیارا ینطلق منھ القاضي حتى 
یفلح في وضع المحضون عند أنسب الحواضن تحقیقا لمصلحتھ وعدم 
االكتفاء بمعیار مصلحة المحضون على إطالقھ، وقد أثبت االجتھاد 

القاضیة بتعیین القضائي األسري في مادة الحضانة أن األحكام التمھیدیة 
مرشدة اجتماعیة للقیام بتقاریر لتقدیم نتائج حول أفضل ظروف الرعایة 
والعنایة التي یوفرھا المستحقین للحضانة ال تلزم تقاریرھا ونتائجھا قضاة 
الموضوع مما یجعل مصیر اإلسناد في ھذه الحالة مرھون بالسلطة 

فة الحاضن األصلح التقدیریة للقاضي التي عادة ما یكون غیر مؤھل بمعر
  .واألنسب للمحضون

لم یشر المشرع الجزائري إلى مسألة مھمة وھي أن الحكم بإسناد الحضانة  - 2
لألم العاملة إنما سببھ احتیاج الولد لعطفھا وشفقتھا واھتمامھا ورعایتھا لھ، 
فما مصیر الحكم بالحضانة لألم العاملة ثم یمنعھا عملھا من البقاء معھ 

  .   ثم تسلمھ لخادمة أو قریبة لھا لفترة طویلة،

   :الھوامش
                                                        

قانون االسرة نصاً وشرحاً، دار الھدى، عین ملیلة، : لحسین بن الشیخ آث ملویا -1
 .35، ص 2014الجزائر، د ط، س 

تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، د ط، : محمد الطاھر بن عاشور -2
  .11-10، ص 22، ج 1984س 

تقدیم الدكتور یوسف القرضاوي لكتاب تحریر المرأة في عھد الرسالة لعبد الحلیم أبو  -3
  .10، ص 1، ج 1999، س5شقة، دار القلم، القاھرة، مصر، ط 

تقدیم الدكتور یوسف القرضاوي لكتاب تحریر المرأة في عھد الرسالة لعبد الحلیم أبو  -4
  .11، ص 1، ج 1999، س5ط شقة، دار القلم، القاھرة، مصر، 

المفصل في أحكام المرأة والبت المسلم، مؤسسة الرسالة، بیروت، : عبد الكریم زیدان -5
  .268 -267، ص 4، ج 1993، س 1لبنان، ط 
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، س 1مركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة، دار الفرقان، عمان، ط : یوسف القرضاوي -6

 . 162، ص 1996
  .375، ص 2013، 1ھیة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط القوانین الفق: ابن جزي -7
  .375المصدر نفسھ، ص : ابن جزي -8
، 1991، س 3النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المكتب اإلسالمي، األردن، ط  -9

  .264، ص 3ج 
  .375المصدر السابق، ص : بن جزيا -10
، تحقیق 5151ح، حدیث رقم كتاب النكاح، باب الشروط في النكا: أخرجھ البخاري -11

  .242، ص3، ج2010، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإلمام مالك، الجزائر، ط
-http://www.iifa: موقع مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي على النت -12

aifi.org/2174.html  
محاضرات في الفقھ المقارن، دار افكر، دمشق، سوریا، : محمد سعید رمضان البوطي -13

  .98، ص 1981، س 2ط 
الوجیز في شرح قانون األسرة الجدید، دار الھالل للخدمات : بن داود عبد القادر -14

 .103-102، ص2004اإلعالمیة، د ط، 
  .179المرجع السابق، ص: بن داود عبد القادر -15
نظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النھضة : زكي الدین شعبان -16

 .46، ص 1968قاھرة، مصر، د ط، س العربیة، ال
عقد الزواج والشروط االتفاقیة في ثوب عصري جدید، دار ابن حزم، : نشوة العلواني -17

 .92، ص2003بیروت، لبنان، د ط، 
، مكتبة المعارف، المغرب، د ط، د ت، ج -النكاح -مجموع فتاوى ابن تیمیة: ابن تیمیة -18

  .167-166، ص32
عقد الزواج في الشریعة اإلسالمیة، دار بوسالمة للطباعة  شروط: كوثر كامل علي -19

 .43، ص1983والنشر والتوزیع، تونس، د ط، 
الشروط المقترنة بالعقد في الفقھ اإلسالمي وأثر االختالفات : محمد علوشیش الورتالني -20

 .35، ص1997األصولیة فیھا، شركة دار األمة، د ط، 
الزواج في الفقھ اإلسالمي وقانون األحوال االشتراط في وثیقة : رشدي شحاتة -21

 .77-76-75، ص 2001الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، د ط، 
 .78رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص  -22
  http://www.iifa-aifi.org/2174.html: موقع مجمع الفقھ اإلسالمي على النت -23
 .57-56المرجع السابق، ص : زكي الدین شعبان -24
  .93المرجع السابق، ص: العلوانينشوة  -25
األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة، دار الكتاب العربي، : محمد عزمي البكري -26

  .357ص، 1984بیروت، لبنان، د ط، س 
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 :تعدیالت قانون األحوال الشخصیة األردني، مقال على النت: واصف البكري -27

http://haqqi.info/check_1.php?t=research_paper&f=HRIDJR0114
_PersonalStatusLawAmendments_Ar_0000 

، ص 5، ج 1999معجم مقاییس اللغة، دار الجیل، لبنان، د ط، س : أحمد بن فارس -28
454 .  

عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، دار الكتب العلمیة، : ابن شاس المالكي -29
  .616، ص 1بیروت، لبنان، د ط، ج 

، دار ھومھ، )الزواج والطالق(دلیل المتقاضي في قضایا شؤون األسرة : ةیوسف دالند -30
 .33، ص 2008، س 2الجزائر، ط 

  :موقع مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي على النت -31
 http://www.iifa-aifi.org/2174.html  

ت، النفقة وفق القانون والشریعة اإلسالمیة، دار األمل، الجزائر، د ط، د : فتیحة حابي -32
  .43ص 

النظام المالي للزوجین، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، دار : رعد مقداد محمود -33
  .121ص ،2003الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، د ط، 

نظرات قانونیة مختلفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : علي علي سلیمان -34
 .66-65، ص1994الجزائر، د ط، 

  .121المرجع السابق، ص: قداد محمودرعد م -35
وقد الحظت األستاذة نادیة العشیري أن ھذه المادة ال توضح المقصود بالعجز وال  -36

قد تفتح الباب " واعتبرت أنھ وإن كانت ھذه المادة تضمن  حقوق األطفال فھي ،مدتھ
ھن  أطماع بعض األزواج لیقع بسببھا استغالل النساء أكثر مما على مصراعیھ أمام

عبد النور إدریس  الضوابط السیولوجیة  والقانونة للنفقة بمدونة األسرة ". مستََغالّت
   www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.phpالمغربیة، 

  .66المرجع السابق، ص: علي علي سلیمان -37
األسرة بین التنظیر والواقع، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، س : مصطفى العوفي -38

 .227، ص06، العدد 2005
 39- Sid ali ben chenb, le droit algérien de la famille entre la tradition 

et la modernité, revue algérienne des  sciences juridiques 
écnomiques et politiques, 1982, N 01, p23.      

  .137، ص2003الجزائر،  قانون األسرة والمقترحات البدیلة، دار األمة،: شمس الدین -40
النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم : ھجیرة دنوني -41

 .162ص  ،01، العدد 1994القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة ، 

التصرفات المالیة للزوجة ومدى تأثیرھا على الحیاة الزوجیة، مجلة : عز الدین كیحل - 42
  .157، ص08العدد  2003یة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم اإلنسان

شرح میارة الفاسي على تحفة الحكام، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، د : میارة الفاسي -43
 .268، ص 1ت، ج 
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  ...".األم أولى بحضانة ولدھا"  :من قانون األسرة 64تنص المادة  -44
أن تكون أنثى، وینبغي أن تتفرغ إن المرأة ینبغي  "...وفي ھذا یقول محمد قطب -45

التطور : انظر، محمد قطب". المقدسة ...الخطیرة ...لوظیفتھا الطبیعیة األولى الھامة
  .211، ص1974والثبات في حیاة البشر، دار الشروق، بیروت، 

أجمع كل من یحفظ عنھ من أھل العلم على أن الزوجین إذا افترقا :" قال ابن المنذر -46
تفسیر القرآن العظیم، : ابن أبي حاتم الرازي...". ألم أحق بھ ما لم تنكحولھما ولد أن ا

، 11، ج1998، 3تحقیق أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، ط
  .144ص

قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعدیالت، دار الجامعة الجدیدة، : أحمد شامي -47
 .314ص، 2010، )ط.د(اإلسكندریة، مصر، 

عرفت الجزائر المستقلة أربع دساتیر صدرت في ظروف سیاسیة واقتصادیة  -48
واجتماعیة مختلفة، إال أنھا اتفقت على تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق 

والتعدیالت الجزئیة التي أدخلت علیھ بالعدید من  1996والواجبات، وتمیز دستور 
ي شكلت قفزة نوعیة في مجال حقوق المرأة في المكاسب التي تھم المرأة ، والت

 .الجزائر
من المستقر علیھ قضاء أن عمل المرأة ال : " المبدأ الذي ورد في ذلك القرار ھو أنھ -49

غرفة األحوال الشخصیة، قرار : انظر، المحكمة العلیا". یعتبر من مسقطات الحضانة
نقال عن جمال . 188، عدد خاص، ص245156، ملف رقم 18/07/2000بتاریخ 

االجتھاد الجزائري في مادة األحوال الشخصیة، منشورات كلیك، الجزائر، : سایس
، 274207، ملف رقم 30/07/2002قرار بتاریخ . 1078، ص2، ج2013، 1ط

 .وما بعدھا 270، ص1، العدد2004المجلة القضائیة، 
دار ھومة، الجزائر، قانون األسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، : انظر، عبد العزیز سعد -50

أحكام األسرة بین الفقھ اإلسالمي وقانون : داودي عبد القادر. 142، ص2013، 4ط
  .209-208، ص2010، )ط.د(األسرة الجزائري، دار البصائر، الجزائر، 

نقال عن . 50دیسمبر، ص -، أكتوبر1970، نشرة القضاة، 29/05/1969قرار بتاریخ  -51
 .وما بعدھا 68، ص1المرجع السابق، ج: جمال سایس
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  عمل المرأة وانعكاساتھ على األسرة المسلمة   

  

   ربة أمحمد الباحث

   قسنطینةجامعة األمیر عبد القادر 

 مقّدمة

األسرة نظام إنساني أّكد اإلسالم ضرورتھ، فھي الّلبنة األساسیّة في بناء 
عایة واالھتمام ما یجعلھا  المجتمع، وقد أَْوَلتھا شریعة اإلسالم الّسمحة من الرِّ

تبّوأ المكانة الالّئقة بھا؛ لتنطلق نحو آفاق أْرَحب من العّزة والكرامة والعمل ت
الصالح، فالزواج الذي تأتي بھ األسرة آیة من آیات هللا عّز وجّل، یقول تعالى 

ْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَ : في كتابھ الكریم ا َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم مِّ
  ].21:الروم[ َوَجَعَل بَْینَُكم مَّودَّةً َوَرْحَمةً إَنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

ففي ظّل توجیھات اإلسالم السامیة ومبادئھ الحانیة، تقوم األسرة على 
أُُسس متینة وقواعَد سلیمة، قوامھا االختیار السلیم والنظرة الموضوعیة 

  .یجنح بھا الخیال الحالم وال تَستبدُّ بھا الطموحات الّزائفةالصادقة، التي ال 

لقد َسعدت األسرة المسلمة في صدر اإلسالم وفي عھد الخالفة الراشدة 
أیـَّما سعادة، ألنھا التزمت الّسیر على المنھج القرآني الّداعي إلى الموّدة 

 نَُكم مَّودَّةً َوَرْحَمةً َوَجَعَل بَیْ والرحمة بین الزوجین في إقامة األسرة المسلمة، 
فكان من ذلك ُجھد األبوین ُمْنَصبًّا على تربیة األبناء وتنشئتھم ، ]21:الروم[

على الّدین، وترغیبھم في حبِّ هللا ورسولھ وغرس األخالق الحمیدة والِخالل 
النبیلة في قلوبھم، والتقّرب إلى هللا بإقامة شعیرة الزواج، وبھذا نَالت األسرة 

مة في كنَف اإلسالم حقوقھا وأّدت واجبھا، وحقّقت ُمرادھا وآتت أُُكلَھا المسل
  .بفضل ربـِّھا سبحانھ وتعالى

وبالعكس من ذلك؛ فإن النَّاظر الیوم إلى واقع األسرة المسلمة فإنھ 
یُصاب بالحزن واألسى لـَِمـا تتلقّاه وتتعّرض لھ من الھجمات المتكررة 



    أمحمد ربھ الباحث
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ھبّت على دیار المسلمین َوَوفَدت إلى مجتمعاتھم والـُمْغریات العصریّة، التي 
على ِحین غفلة من أھلھا، ولقد أثّرت تلك الحوادث والنوازل في تماسك 
األسرة المسلمة واستقرارھا، حیث أْفرزت تداعیات خطیرة وأْلَقت بتیاراتھا 
وتأثیرھا على جمیع أفراد األسرة، السیما المساس بجوھرھا وأساس نجاحھا 

حیث یرى الكثیر من الـُمتابعین والباحثین في  ،)المرأة(وھي ، أال وسعادتھا
قضایا وشؤون األسرة، أن التـّركیز على قضیة المرأة في اآلونة األخیرة قد 
اشتدَّ الطَّرق علیھ من عدة جوانب تتعلق بھا، وأن تعالي األصوات المنادیة 

فیما یتعلق  بإعطائھا حقوقھا ومنِحھا كرامتھا قد بلغ اآلفاق، خصوصا
، وإن وراء ھذا العمل من تداعیات وانعكاسات "عمل المرأة": بموضوع

تھا ماوراءه، وال یُدرك حقیقة ھذا األمر إال من تأّمل  سلبیة على األسرة برمَّ
  .والمزلق الخطیر في الواقع الملموس لیعلم علم الیقین مآالت ھذا الصنیع

وعلى وجھٍ من  –حث ومن ھذا المنطلق ارتأیت القیام في ھذا الب
عمل : "بجمع َشتَات ھذا الموضوع المھمِّ والحّساس، وقد أسمیتھ -االختصار 

موضوعیة،  ، محاوال دراستھ دراسة"المرأة وانعكاساتھ على األسرة المسلمة
ـنا آثاره وانعكاساتھ السلبیة دون اإلیجابیة وذلك لسببین ُرجحان : أوال: ُمبیــِّ

غفلة الكثیرین عن : خروج المرأة للعمل غالبا، ثانیا المضارِّ على المنافع في
یا في ذلك كلِّھ الّدقة في النقل،  ھذه المضارِّ وعدم االكتراث لھا؛ متحرِّ
سا بعض الحلول الممكنة  والمصداقیة في الطرح قدر المستطاع، ُمتَلمِّ

  . والعالجات النافعة بإذن هللا العلي األعلى

  تحدید المفاھیم /أوال

إن األسرة ھي الخلیة األولى التي یتكون منھا : م األسرةمفھو/ 1
المجتمع، وھي أكثر الظواھر االجتماعیة عمومیة وانتشارا، فال یخلو أي 
مجتمع من نظام أسري، بل تعتبر األسرة من أھم المؤسسات االجتماعیة التي 
ن شخصیة الفرد، ولیس لألسرة تعریف واضح معین، ولھذا تعّددت  تكوِّ

فِین الفكریة والنظریةالتعاری  .ف لمفھوم األسرة بتعدد اتجاھات المعرِّ
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أصل واحد، وقیاس  الھمزة والسین والراء) أسر(: األسرة لغة/ أ
ُ تََعالَى. األسیر مطرد، وھو الحبس وھو اإلمساك، من ذلك َوَشَدْدنَا : َوقَاَل هللاَّ

بَْل أََراَد َمْجَرى َما یَْخُرُج : َویُقَالُ  أََراَد اْلَخْلَق،: یُقَالُ  ،]28: اإلنسان[ أَْسَرھُمْ 
بِیلَْینِ  ى بِِھمْ . ِمَن السَّ ُجِل َرْھطُھُ، ِألَنَّھُ یَتَقَوَّ َوتَقُوُل أَِسیٌر َوأَْسَرى فِي . َوأُْسَرةُ الرَّ

  . 1َواْألُْسُر اْحتِبَاُس اْلبَْولِ . اْلَجْمعِ َوأََساَرى بِاْلفَْتحِ 

ھل الرجل وعشیرتھ والجماعة یربطھا األسرة الدِّرع الحصینة، وأو
إذن فكلمة األسرة في اللغة تدور معانیھا على المنَعة  .2أسر) ج(أمر مشترك، 
  .والقوة والّشّدة

نة من الزوج «: األسرة اصطالحا/ ب األسرة ھي الوحدة الوظیفیة المكوِّ
والزوجة واألبناء، المرتبطة برباط الدم ألھداف مشتركة، وھي على ھذا 

و تتأثر بالنظام االجتماعي الشامل للمجتمع وتؤثر فیھ عن طریق تفاعلھا النح
  .3»معھ

األسرة ھي مجموعة من األفراد المتكافلین، الذین یقیمون في بیئة «
شكلیة خاصة بھم، وتربطھا مًعا عالقات بیولوجیة، ونفسیة، وعاطفیة، 

المجتمع  واجتماعیة، واقتصادیة، وشرعیة، وقانونیة، واألسرة تمثل نواة
ده بأعضاء جدد عن طریق  ووحدتھ اإلنتاجیة البیولوجیة، حیث تزوِّ

  .4»اإلنجاب

إذن نالحظ من خالل التعریفین السابقین بأن األسرة تتكّون من 
  .مجموعة أفراد، كما أنھا ھي النواة األساسیة والمؤثِّر الفاعل في المجتمع

كاملیا عبد "یمكن تحدید عمل المرأة حسب : مفھوم عمل المرأة/ 2
المرأة تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل «: على أنھ" الفتاح

عمل، وھي التي تقوم بدورین أساسین في الحیاة، دور ربَّة البیت ودور 
  .5»الموظفة
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المقصود بالمرأة العاملة لیس تلك المرأة «": فاروق بن عطیة"ویقول 
نزلیة وكل ما یتعلق بالمنزل وتربیة الماكثة في البیت التي تدیر األعمال الم

  .6»األطفال، وإنما یعني المرأة التي تعمل خارج البیت

إال أن مصطلح عمل المرأة في اإلسالم أشمل وأدّق مما ینادي بھ دعاة 
تحریرھا من قَْصِرِه على العمل المأجور فقط، فلقد ُحدِّد مصطلح عمل المرأة 

ألمومة عمل وتربیة األطفال عمل، واعتبر ا«في اإلسالم بمفھومھ الواسع 
  .7»وأعمال البیت عمل، والعمل على االستقرار النفسي لألسرة عمل

إذن فعمل المرأة یشمل العمل المادي المأجور، والعمل المعنوي الذي ال 
تتقاضى من خاللھ أجرا، ذلك ألنھ یعتبر واجب من واجباتھا الضروریة داخل 

  .األسرة

  دوافع عمل المرأة /ثانیا

الذي - إن الدوافع واألسباب التي تحمل المرأة على الخروج من بیتھا 
ھو في الحقیقة لیس سببا واحدا بل أسباب متعددة، منھا  ،-فیھ الصیانة والوقایة

ومن المعلوم أن عمل المرأة . ما ھو معتبر شرعا وعرفا ومنھا ما لیس كذلك
باألسرة واألوالد، یُعدُّ  مع ارتفاع معدالت البطالة وعدم توافر الظروف للعنایة

خطوة محفوفة بالمخاطر، كما أن النساء أصبحن منافسات للرجال في سوق 
العمل، مع األخذ بعین النظر أن العدید من المجتمعات المتمّسكة المتدیِّنة ما 

بینما . تزال تعّد عمل المرأة األساسي ھو المنزل والعنایة باألوالد واألسرة
عمل المرأة ھو حق بدیھي لمساواتھا في بعض ترى اتجاھات أخرى أن 

الحقوق مع الرجل، وحاجة موضوعیة تفرضھا طبیعة التحوالت االجتماعیة 
لكن على الرغم من جمیع التحفُّظات حول عمل المرأة، فالواقع . واالقتصادیة

یدفع بأعداد متزایدة من النساء في البلدان النامیة لسوق العمل، بسبب الحاجة 
  .ل األسرة، حتى لو لم تكن لدیھا قناعة بضرورة العمللتحسین دخ

فثّمة جملة من الدوافع لعمل المرأة ترتبط بجملة من الظروف 
المجتمعیة، االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، باإلضافة للسیاسة العامة لنظام 

كما . الحكم، والجانب التشریعي المتعلق بوضعیة المرأة في المجتمع وحقوقھا
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بشكل أدق بجملة الظروف األسریة التي تحیط بالمرأة، إذ تتعدد الدوافع  ترتبط
بین رفع المستوى االقتصادي لألسرة والمشاركة في الحیاة العامة، أو الشعور 
بالمسؤولیة وتحقیق مكانة اجتماعیة، وقد تكون ألسباب نفسیة بھدف شغل 

ن االحتیاجات أي أن العمل یُلبِّي عند المرأة مجموعة م. أوقات الفراغ
وقد تكون متداخلة مع ، االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة التي تفرض نفسھا

بعضھا البعض، لدرجة یكون الفصل بین الدوافع واألسباب واآلثار مسألة 
  .صعبة

تُعدُّ الدوافع االقتصادیة لعمل المرأة في معظم  :الدافع االقتصادي - 1
المجتمعات، وھذه الدوافع  ي معظمالحاالت، من بین أكثر الدوافع شیوعا ف

متعددة ومختلفة بحسب الظروف االقتصادیة للمرأة كفرد أو كأسرة، ویشكل 
ك المرأة ویدفعھا نحو العمل، وذلك لتحصیل  الدافع االقتصادي سبباً قویاً یُحرِّ
لقمة العیش بسبب موت الزوج أو كونھا مطلقة مثال، حیث یَتـَحتِّم علیھا البحث 

  . ع بھ الحاجة عنھا وعن أبنائھاعن عمل تدف

ومن دوافع عمل المرأة أیضا فقر األسرة أو تعطّل األب أو الزوج عن 
العمل، أو انخفاض مستوى الدخل مقارنة بارتفاع تكالیف المعیشة، وتَبدُّل 
أنماط االستھالك التي أخذت أوجھاً متعددة، ولتأمین احتیاجاتھا الشخصیة 

ل المادي عن الزوج، أو لسّد قیمة إیجار المنزل أحیاناً، ورغبتھا باالستقال
ریثما یتم شراء منزل أو دفع أقساطھ، أو من أجل تأمین منزل خاص، فثّمة 
نسبة معینة من المتزوجین تزوجوا قبل أن یتمكَّنوا من تأمین منزل خاص 
بھم، ومن المالحظ أن خروج المرأة أو عدم خروجھا إلى العمل قضیة 

یشة األسرة وبدخل الزوج، سواء أكان كافیاً أم غیر كاٍف، مرتبطة بمستوى مع
تحسین الدخل، عدم وجود مسؤول : وبالتالي فاألسباب االقتصادیة تنحصر في

عن األسرة، بطالة أو توقُّف الزوج عن العمل، ارتفاع تكالیف المعیشة وتبدل 
     .أنماط السلوك االستھالكي، االستقالل االقتصادي للمرأة

ت بعض الدراسات الخاصة بقضایا المرأة أن أھم وأكبر دافع وقد أظھر
عن دوافع خروج المرأة إلى " ھیر"ففي دراسة قام بھا . ھو الدافع المادي
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أن النساء من الطبقة الدنیا یعملن من أجل «: میدان العمل المھني أظھرت
  . 8»المادة

فع وعلیھ فإننا نجد ارتباطا وثیقا بین خروج المرأة للعمل والدا
االقتصادي، بحیث تحّملت المرأة دورا إضافیا إلى جانب دورھا األساسي 
كرعایة األطفال وتدبیر شؤون المنزل، سعیا وراء رفع المستوى المعیشي 
لألسرة وتلبیة كل ما یحتاجھ أطفالھا من مأكل ومشرب وملبس وغیرھا 

  .ضروریات الحیاة

ن بین أھم الدوافع التي یعتبر الدافع االجتماعي م :الدافع االجتماعي - 2
ویتعدد ھذا الدافع عند النساء باختالق جعلت المرأة تخرج إلى میدان العمل، 

عن المكانة المرموقة من  ظروفھن االجتماعیة، إضافة لذلك قد یكون البحث
و یمكن تلخیص الدوافع االجتماعیة لعمل . األسباب األخرى لعمل المرأة

  :المرأة في النقاط التالیة

إن انخراط المرأة في مراحل التعلیم  :رتفاع مستوى تعلیم المرأةا/ أ
المختلفة وتحررھا من األمیة یعد عامالً مساعداً النخراط المرأة في سوق 

فالتعلیم ووجود شھادة أو اختصاص معین، یؤھِّلُھا لتأمین فرصة عمل . العمل
  .دخالً مادیا لنفسھا، أو وظیفة في مؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة تُِدرُّ علیھا

من المعروف أن الحیاة االجتماعیة  :الطالق أو وفاة الزوج/ ب
واألسریة في ظروفنا المعاصرة ال تسیر دوماً سیراً حسناً، وقد تمرُّ بتغیُّرات 
د كیان األسرة  وظروف قاھرة مثل الطالق أو وفاة الزوج، مـما یھدِّ

بنفسھا، والبحث عن  واستقرارھا، وھذا ما یدفع بالزوجة لتحصیل دخل مادي
أي عمل دائم أو مؤقت، بصرف النظر عن قیمة األجر الذي تتقاضاه وعن 

  .الدخل وحجم المنغِّصات التي تواجھھا في أثناء العمل

ال شّك أن األسرة الكبیرة تحتاج إلى  :ارتفاع عدد أفراد األسرة/ ج
لَِسد بعض والمتوسطة، وھذا ما یدفع بالمرأة للعمل  نفقات أكثر من الصغیرة

  .االحتیاجات التي ال بّد منھا، في ظّل تواجد عدد كبیر من أفراد األسرة
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تشھد الحیاة االقتصادیة تغیراً كبیراً في : العنوسة والسعي للزواج/ د
جمیع المجتمعات في ظل   عولمة التجارة واألسواق، وترمي ھذه التغیرات 

، فعلى صعید الزواج والعمل بظالل ثقیلة على الحیاة االجتماعیة یوما بعد یوم
یتَّجھ قسم كبیر من الشباب الذكور في الوقت الحالي لتفضیل الزواج بامرأة 

  .عاملة، تُِعینھ على مواجھة الظروف االقتصادیة والمعیشیة الصعبة

ر زواجھن بسبب إكمال  كما أنھ یوجد العدید  من الفتیات ممن تأخَّ
لھن على عمل أو دخل في حال عدم التعلیم أو ألسباب أخرى، یَرْین أن حصو

نھا من الزواج، قد یكون من األمور التي تحسِّن فرصھا في الزواج من  تمكِّ
  .شاب متوسط أو محدود الدخل

ھا، وھو ): الشخصي(الدافع الّذاتي  - 3 ھذا من أخطر الدوافع وأضرِّ
في حقیقة األمر راجع إلى نقص عقل المرأة وضعفھا الذي ُجبلت علیھ، إذ 

تجرؤ على ترك المنزل لساعات طویلة في أماكن العمل یومیا، ال لشيء  كیف
إال ھروبا من البیت الذي تراه كثیر من النساء الیوم بمثابة القَْبو أو السجن 
الذي  یُشِعرھن بالملل والضجر والضیق وعدم الراحة، وتقیید للحریة 

تورة دخیلة الشخصیة وكْبت للرغبات النفسیة، وھذه كلھا أفكار غربیة مس
  .على المجتمع المسلم األصیل

أن المرأة تخرج للعمل «": فردیناند زفیج"لقد تبین في دراسة قام بھا 
تحت إلحاح الضغط االنفعالي لشعورھا بالوحدة، أكثر من خروجھا إلى العمل 

   .9»تحت ضغط الحاجة االقتصادیة

حاجة بل ھناك من النساء من تخرج إلى العمل حتى بعد الزواج ال ل
األسرة إلیھ وال لحاجتھا لذلك، بل للعمل لذاتھ وللخروج من جدران البیت، 

أن العمل وسیلة : (HALLOUMA CHERIF)وفي ھذا الّصدد ترى الباحثة 
نفسھ وسیلة لخروجھا من جدران  لتحسین الوضعیة المادیة للمرأة، وفي الوقت

یث یخرجھا إلى مكان البیت واالنغالق، بمعنى أنھ یوسِّع المجال االجتماعي ح
 .10حضاري جدید
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ھناك أیضا دافع آخر وراء عمل المرأة وھو  :الدافع السیاسي - 4
الدافع السیاسي، إذ جاءت الدساتیر والقوانین الدولیة التي تنص على المساواة 
بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حیث انعقدت مؤتمرات دولیة في 

أخرى، لمعالجة أوضاع المرأة في األسرة  كل من مكسیكو والقاھرة ودول
والمجتمع، في المجال االجتماعي والثقافي وخاصة السیاسي، حیث یعتبر 

  .العمل بالنسبة للمرأة كحق سیاسي تسعى من خاللھ للوصول إلى السلطة

إن ظاھرة عمل المرأة تختلف باختالف طبیعة المجتمع الذي  :خالصة
وفھ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تعیش فیھ وتنشأ بین أحضانھ، وظر

السائدة فیھ، ومع ذلك فإن نسبة النساء العامالت في الدول الغربیة مرتفعة 
جدا، وذلك لغیاب الوازع الدیني وضیاع القیم األخالقیة، بل یُتخذ عمل المرأة 

ذریعة لالستمتاع بھا خارج بیتھا، بینما تتمیز المجتمعات  األوربیةفي الدول 
بیة واإلسالمیة بانخفاض نسبة النساء العامالت مقارنة مع دول الغرب، العر

اللتزام أكثر ھذه الدول بأوامر الشرع الحكیم التي تحثُّ المرأة على القرار في 
  .بیتھا

 على األسرة المسلمة آثار وانعكاسات عمل المرأة /ثالثا

األسر،  ساھمت المرأة العاملة في سّد حاالت الفقر والِعَوز لكثیر من
الحفاظ على الكــــرامة والعزة الشخصیة وكفِّ الید عن السؤال  وھذا في سبیل

للمھانة، غیر أن خروج المرأة للعمل خارج  وما یترتَّب علیھ من ذلٍّ وتعرُّض
المنزل أّدى إلى تزاید المشكالت التربویة وانفالت األبناء من الرقابة األسریة، 

یف مع البیئة وبروز المشكالت النفسیة عند اعد صعوبات التّكبل وتصـ
األطفال، واضطراب العالقة الزوجیة بسبب عدم قدرة الزوجات غالباً على 

  . التوفیق بین األعباء األسریة ومسؤولیات العمل

لقد أحدث غیاب المرأة الیومي عن األسرة لفترات طویلة فراغا ھائال 
لمشاكل النفسیة التي تعیشھا المرأة لھ انعكاساتھ السلبیة الواضحة، إضافة إلى ا

العاملة جّراء الضغوط النفسیة بین االلتزام المھني ومتطلبات األسرة 
    . المتزایدة، خصوصا في إرضاء الزوج وتربیة األبناء
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إن خروج المرأة للعمل یستلزم  :األبناء على انعكاسات عمل المرأة - 1
األم إلى الذھاب بھم إلى  من ذلك ترك أبنائھا وحدھم في البیت، فتضطرُّ 

الروضة أو حضانة األطفال، أو تجلب لھم خادمة تْخلُف مكانھا في حال 
غیابھا لتربیة األبناء ورعایتھم، ومما ال شك فیھ أنھ سینتُج من وراء ھذا 
فراغا روحیًّا وأمراضا نفسیة لألبناء بسبب غیاب الوالدة، وتحلُّ فیھم األخالق 

ینَة، ألن غرض الخادمة في الغالب ھو تحصیل العائد السیئة والتصرفات المشِ 
  . المادي من وراء ھذه التربیة فقط، دون االكتراث بأخالق ھؤالء األبناء

: "الحیاة االجتماعیة في التفكیر اإلسالمي" في كتابھ یقول أحمد شلبي
إن األم التي تعمل دون حاجة للعمل من جانب الدولة، ومن جانب األسرة «

مما تكسب، ولو جلست یوما لتسجل األرباح والخسائر ألسرعت  تخسر أكثر
  . 11»في التفرغ لزوجھا وأوالدھا وبیتھا

ألن العمل في أیامنا ھذه حاد وشاق، إذ یستلزم من األم تبكیرا في 
العمل، واستعمال وسیلة أو أكثر من وسائل النقل  الخروج من المنزل باتجاه

ره یستوجب علیھا االبتعاد عن أطفالھا وھذا األخیر بدو .للذھاب إلى عملھا
صغیرھا في أمس الحاجة إلیھا، واألم العاملة  طوال النھار، في حین یكون

بالطبع ینعكس سلبا على من حولھا  عندما تعود من العمل تكون ُمتعبة وھذا
  .في المنزل وعلى وجھ الخصوص أطفالھا

ألم سیجعلھا إذا كان عمل ا«: ویضیف أحمد شلبي في نفس الكتاب أنھ 
ر في حق أطفالھا، فإن ھذا لیس مشروعا طالما لیس لھ ما یدعو إلیھ من  تقَصِّ
وھذا یعني أن الدور األساسي والذي ال یـُمكن أن تتجاھلھ . 12»خاصة حاجة

فعملھا الوحید متعلق بالتربیة ال . واالھتمام باألطفال قبل كل شيء ھو الرعایة
ى دعت الدولة المجتمع المدني بضرورة في بریطانیا العظم ولھذا .غیر ذلك

  .المتزوجات إلى البیت عودة األمھات

عند معظم الناس بأن ھناك خطرا یـُحدق بأطفال األم  االعتقادویسود  
الرعایة الحقّة والكاملة، فالكثیر  إیالئھمالعاملة نظرا البتعادھا عنھم، وعدم 
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إن األسرة «:"د راسلبرتران"ھاجم عمل المرأة، حیث یقول  من علماء الغرب
  . 13»األعمال العامة انحلت باستخدام المرأة في

كما یمكننا القول أن النظریات الحدیثة قد أكدت ما قالھ 
م، أن الصغیر یُصاب بأضرار بلیغة 1951، حیث ذكر عام )Bowley("بولي"

، لذلك نشأت في انجلترا جمعیة قویة تعمل 14"نتیجة الحرمان من رعایة األم
مة اتجاه النساء نحو العمل في المصانع والمصالح الحكومیة بسبب على مقاو

   .إھمالھن لبیوتھن وأفراد أسرتھن خاصة أطفالھن

إذن فعمل المرأة خارج المنزل لھ انعكاسات وآثار سلبیة تؤثر بشكل 
ویمكن تلخیص أخطر ھذه االنعكاسات على صحتھم  مباشر على األطفال

  :النفسیة والجسدیة فیما یلي

تختلف ظروف عمل المرأة باختالف نوع المھنة وعدد : الفطام المبّكر -أ
توافر دور حضانة في مكان العمل، لكن قد تضطر  ساعات العمل، ومدى

 األم المرضعة وفي حاالت كثیرة للفطام المبكر، ففي دراسة تعود إلى عام
  ):أثر عمل المرأة على تنشئة األبناء: (م تحت عنوان1987

ا كبیر من األمھات العامالت المرضعات، یجدن أوضحت أن عدد
أنفسھن مضطرات لفطام الطفل في سن مبكرة بسبب غیابھن الطویل في 
العمل، مما یُقلل من فترات الرضاعة ومن إدرار اللبن، وتصبح لھا الرضاعة 
الطبیعیة غیر مشبعة، وبسبب َتوتُّر األم وضیق الوقت قد ال تعطي طفلھا 

  .15عة الھادئةالوقت الكافي للرضا

فقدان أطفال العامالت لحنان : فقدان األبناء الصغار للرعایة والحنان -ب
وعطف أمھاتھم یعود لغیابھن الطویل في العمل، وذلك یعني وجود 
أشخاص أو جھات بدیلة عن األم تتولّى رعایة األطفال وتربیتھم، وھذه 

لھا مع األطفال الجھات قد یفتقد بعضھا ألسالیب التربیة الصحیحة في تعام
 مما یؤثر سلباً في حیاتھم، كما أن قِصر إجازة األمومة التي تـُمنح لألم

العاملة تؤثر في حرمانھم من حنان األم الكافي، فالطفل الذي تغیب عنھ 
أمھ كثیراً ال یشعر باألمن والطمأنینة ویرث الشعور بالحیرة واالرتباك، 
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 وعن عقد الصداقات مع إضافةً إلى شعوره بالعزلة والعجز مستقبالً 
  .16اآلخرین بسبب غیاب أمھ لفترة طویلة عنھ

عندما تكون األم ُمتعبة ومتوترة : التعامل مع األبناء بانفعال وعصبیة -ج
بسبب العمل تشعر بحالة من الضیق والتوتر، مما یُفقدھا توازنھا وتصبح 

لصوت، كالصراخ وارتفاع ا: عصبیّة وتتعامل مع أبنائھا بأسالیب خاطئة
ویتّضح أیضاً تأثیر عملھا على  واالنفعال والقسوة واستخدام العنف،

من % 84 تصرفاتھا تجاه زوجھا وأوالدھا من خالل دراسة تفید بأن
النساء العامالت في الوالیات المتحدة األمریكیة یواجھن مشاكل األوالد 
والزوج بعصبیة، وأن أیّة مشاكل مھما كانت صغیرة تكون مرّشحة 

ضخم نظراً لصعوبة التوفیق بین مسؤولیاتھن  تجاه العمل ومسؤولیاتھن للت
   .17تجاه المنزل

إن عمل المرأة یدفع ثمنھ األوالد بالمقام األول، فإھمال األم ألوالدھا قد 
محبوبین من قبلھا، مما یؤثر على مجرى حیاتھم  یُشِعرھم بأنھم غیر

   .لسوء وإلى االنحرافاالجتماعیة، وقد یدفع بعضھم إلى معاشرة رفاق ا

 :خـالصــة
لقد اتضح لنا من خالل ما تقدم أن األم العاملة تواجھ الكثیر من الصعوبات، 
سواء في حیاتھا العملیة أو حیاتھا األسریة، السیما فیما یتعلق بتربیة أطفالھا 
الصغار، ألن لألم دورا ھاما في تھیئة الطفل منذ والدتھ، وذلك من خالل 

احل نموه مرحلة تلوى األخرى، ألن ھذا األخیر بحاجة ماسة تتبُّعھا لمر
للتقرب من أمھ، إالّ أن ھذا یكون أمرا صعبا بالنسبة لألم العاملة، إذ تتقلص 

  .عالقاتھا مع أطفالھا بسبب قضائھا وقتا طویال في عملھا المھني

جاء تأكید اإلسالم على حقوق  :الزوج  على  انعكاسات عمل المرأة - 2
بصورة واضحة وصریحة، وأمر بوجوب طاعتھ وعدم إھمال حقھ الزوج 

بأي حال من األحوال من قِبل الزوجة، لكن ھذه األخیرة قد تْعِرض لھا أسباب 
ر فیھ، والعمل یعتبر من األسباب  أو تخدعھا ُمغریات فتُھمل حقھ أو تقصِّ



    أمحمد ربھ الباحث
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           562

حقھ  الرئیسیة في انشغال المرأة عن أداء كل واجباتھا اتجاه زوجھا وإعطائھ
  . كامال

إن إھمال المرأة العاملة لزوجھا وانشغالھا لفترات طویلة في العمل، ثم  
شعورھا بالتعب في المنزل ورغبتھا في الراحة وقت تواجده وعدم قدرتھا 

على التّحدث إلیھ، یؤدي إلى التباعد بین الزوجین مما لھ آثار سیئة على  
  .نفسیة كل منھما

إن مجرد خروج المرأة للعمل یَولِّد فراغا داخل البیت، وھذا بدوره 
یؤثر على االستقرار العائلي ویحدث تغییرا في العالقة الزوجیة، وقد تبین من 

م، أن المناوشات كانت أكثر حدوثا في األسر 1959سنة " ناي"بحث قامت بھ 
ي طلبن الطالق في التي تعمل فیھا الزوجة، فكانت النسبة بین العامالت الالئ

، %60مقارنة بنسبة غیر العامالت مرتفعة، فقد فقد بلغت نسبة العامالت 
، ونتیجة ھذا البحث أن غیر العاملة من النساء أكثر %47وغیر العامالت 

  .18توافقا مع أزواجھن من العامالت

كما یمكن أن یكون دخل المرأة العاملة ھو أحد األسباب أو ھو السبب 
خالف بین الزوجین، وھذا بسبب رفض الزوجة المشاركة في الرئیس في ال

  .نفقات األسرة ومساعدة الزوج في تحمل أعباءھا

فالوضع االقتصادي ھو اآلخر عامل مھم في نشوب الخالفات بین 
األزواج في أَُسر العامالت، فالمرأة العاملة قد یطالبھا زوجھا بالمساھمة 

  .یؤدي إلى الصراع الزوجي ذابدخلھا كلھ أو یستولي علیھ بالقوة وھ

إن عمل المرأة المتزوجة یترك آثارا سلبیة على الشریك في الحیاة 
الزوجة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الزوج،  الزوجیة، تتمثل في عدم مقدرة

وإشباع حاجاتھ العاطفیة والنفسیة والمادیة، واختالط األدوار أو النّزاع على 
  :، ویمكن تلخیص ھذه اآلثار فیما یلي...ألسرةالسلطة وصناعة القرار في ا

إن موقف الرجال من عمل المرأة یختلف : عدم اقتناع الزوج بعمل زوجتھ -أ
من شخص إلى آخر، فبعضھم ُمقتنع بأن المنزل ھو المكان األفضل 
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للزوجة، واألزواج الذین یعارضون عمل زوجاتھن تجدھم دائما في سعي 
  .اع الزوجة بعدم جدوى عملھاحثیث وصراع دائم من أجل إقن

یرى علماء النفس أن الغیرة بین الزوجین ال تشكل : َغـْیرة الزوج الّزائدة -ب
خطراً على الحیاة الزوجیة إذا بقیت ضمن الحدود الطبیعیة، أما إذا تحولت 
لھاجس دائم یُْشغل تفكیر أحد الزوجین ویُْقلقھ بشكل مستمر، فمن المحتمل 

وتتعّدد أسباب الغیرة عند الزوج، وقد تعود . الزوجیة أن تتدمَّر العالقة
الغیرة ألسباب كثیرة مثل مخالطة زوجتھ العاملة لرجال آخرین، أو بسبب 
طول فترة غیابھا عن المنزل، أو سفرھا المتكرر، أو حضور االجتماعات 
المطولة، وقد تكون الغیرة بسبب حصولھا على دخل یفوق دخلھ، وھذا كلھ 

  .على استقرار األسرة من أصلھا ینعكس سلبا

یرى بعض أزواج النساء العامالت أن : غیاب االستقرار وحصول الطالق -ج
عمل زوجاتھم ینعكس على راحتھم واستقرارھم ونظام حیاتھم الیومي، 

ومن . ویُشعره بتقصیرھا نحوه من حیث الحقوق الزوجیة أو حقوق األبناء
قد تتمسك ھي بدورھا بالعمل الممكن أن یـُجبرھا على ترك العمل، و

فیحدث الشقاق في ظل غیاب التفاھم والصراحة والحوار الھادئ، ویعیش 
  . الزوجان حالة من الطالق النفسي أو الھجر

إن عدم وجود االستقرار في حیاة األسرة یُفقدھا النظام والتوازن  
م الحیاة الزو جیة، ویكون سبباً لتدخل سلبي ألھل الزوجین مما یؤدي لتأزُّ

ویمكن االستدالل على ذلك من المشاجرات المستمرة واضطرابات الزوجین، 
ل األھل في شؤونھم والتفكیر في الطالق والتحدث عنھ، ومن ثـمَّ حدوث  وتدخُّ

  .19االنفصال أو الطالق

التوتر : إلى غیر ذلك من المفاسد المترتّبة على عمل الزوجة مثل
طفیة، والتنافس بین الزوجین على السلطة النفسي للزوج وإھمال احتیاجاتھ العا

في األسرة، واختالف وجھات النظر حول طرق إنفاق الدخل، وتداخل األدوار 
  . والمسؤولیات
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بل قد یصل األمر ببعض األزواج إلى البحث عن امرأة أخرى إلشباع 
رغباتھ ولو من طریق الحرام، وذلك بسبب تفریط زوجتھ الـُمْنھَِمكة في 

  .عملھا

إن انتقال المرأة من  :-في حّد ذاتھا - نعكاسات العمل على المرأة ا - 3
مجرد حارسة للبیت إلى كونھا منافسا قویا للرجل في میادین الصناعة      

والتجارة و غیرھا من المھن، كانت لھ انعكاسات سلبیة كثیرة، حیث تؤكد 
النفسیة  االضطراباتجمیع الدراسات السیكولوجیة أن المرأة تواجھ جملة من 

الناحیة األخالقیة والفیزیزلوجیة والنفسیة  نتیجة خروجھا للعمل، وذلك من
  .واالجتماعیة

ال شّك أن خروج المرأة من بیتھا إلى مواطن العمل یجعلھا : اآلثار األخالقیة -
كثُر الفساد األخالقي عند كثیر من أفراد  تختلط بالعالم الخارجي عنھا، وقد

املة بھذا الصنف من الناس ینعكس على أخالقھا المجتمع، واحتكاك الع
  :سلبا، ویظھر تَأثُّر كثیر من النساء العامالت بثالثة آفات خطیرة ھي

لقد صار التّكشف وعدم المباالت بالستر أمرا : التبرج والسفور -أ
وھذا بال شك فیھ خطر ، متفشیًّا ظاھرا بین النساء العامالت إال القلیل منھن

اَْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ، ": الدین والخلق، وصدق رسول هللا حین قال علیھن من ناحیة

َوإَِذا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاًعا  :وقال عّز وجل، 20*"فَإَِذا َخَرَجْت اْستَْشَرفَھَا اَْلشَّیطَانُ 
 ،]53:األحزاب[ فَاْسأَلُوھُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطھَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِھنَّ 

ب النساء عن الرجال  فھذه اآلیة الكریمة نص واضح في وجوب تحجُّ
وتسترھن منھم، وقد أوضح هللا سبحانھ في ھذه اآلیة أن التحجب أطھر لقلوب 

وأشار سبحانھ إلى أن السفور . الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابھا
المرأة  وتبرج. وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طھارة وسالمة

  .   العاملة إنما جاء كنتیجة للخروج من البیت والنزول إلى میادین العمل

إن الحیاء ھو زینة المرأة وعنوان أخالقھا وطیب : ضعف الحیاء -ب
نشأتھا، والحیاء كلھ خیر، وال یحمل صاحبتھ إال على فعل الحسن وترك 

د عندھن ضعفا ولكن المتأمل في واقع كثیر من النساء العامالت یج القبیح،



  عمل المرأة وانعكاساتھ على األسرة المسلمة                                                                            
  

 

 565                                                                              الدولي التاسع الملتقى

كبیرا في التحلي بخلق الحیاء، كرفع الصوت وكثرة الضحك لغیر سبب، 
  .والقیام ببعض التصرفات التي ال تلیق بالمرأة كونھا معلِّمة وُمربیة لألجیال

االختالط بین : -  دون احتراز واحتیاط -  االختالط بین الجنسین -ج
  :من الرجل والمرأة، ومن ذلكالرجال والنساء في العمل لھ آثار سیئة على كلٍّ 

حصول النظر المحّرم، وقد أمر هللا تعالى المؤمنین والمؤمنات بغضِّ  -
وا ِمْن أَبَْصاِرِھْم َویَْحفَظُوا  :البصر، فقال سبحانھ قُْل لِْلُمْؤِمِنیَن یَُغضُّ

َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن َوقُلْ  لِلُْمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن  فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ
 ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ َوال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِال َما ظَھََر ِمْنھَا

   ].31-30:النور[

َألَْن ": قد یحصل فیھ اللّمس المحّرم، ومنھ المصافحة بالید، لقول النبي  -
ٍط ِمْن َحِدیٍد َخْیٌر لَّھُ ِمْن أَْن یََمسَّ اْمَرأَةً الَّ تَِحلُّ یُْطَعَن فِي َرأِْس أََحِدُكْم بِِمْخیَ 

  .21"لَھُ 

أن االختالط قد یُوقع في خلوة الرجل بالمرأة األجنبیة عنھ، وھذا محرم؛  -
ْیطَانُ ": لقول النبي     .22"َال یَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إِالَّ َكاَن ثَالِثُھَُما اَْلشَّ

تعلق قلب الرجل بالمرأة وافتتانھ بھا، أو العكس، وذلك من  :ومن مفاسده -
  .اء الخلطة وطول المعاشرةجرَّ 

تعاني المرأة العاملة في : التعرض لالبتزاز والتّحّرش الجنسي -د
مختلف بلدان العالم لـِما یسمى باالبتزاز الجنسي، لكن یكثر الحدیث في ھذا 

مرأة في مكان العمل، ویتخذ الجانب عن التّحرش أو االبتزاز الجنسي لل
التحرش الشفھي من إطالق النكات، : التحرش عدة مظاھر أو أشكال، منھا

والتعلیقات المشینة، وقد یصل إلى حدِّ اإلیذاء، وھذا یُعّد من ألوان اإلھانة 
  .واإلذالل للمرأة

من جانب آخر قد ورد في تقریر ملخص عن بحث مقدم لمؤتمر بكین 
من نساء عینة البحث % 66، )المرأة الجدیدة: (نتحت عنوا م2006عام 

من ھذه % 70تعرضن لإلھانة في أماكن عملھن، وقد اتخذت اإلھانة في 
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من الحاالت التحرش بالكالم الجنسي، % 30الحاالت الطابع الجنسي، و
  .23 %20 والغزل المباشر% 17والتحرش باللمس 

ثیر العمل على المرأة إن من مظاھر تأ ):الجسمیة(اآلثار الفیزیزلوجیة  -
شعورھا المستمر بالتعب واإلرھاق، إْذ من یجب علیھا أن تقوم بكافة 
واجباتھا المنزلیة خالل الساعات التي تقضیھا في المنزل، إضافةً لساعات 
العمل الطویلة بصرف النظر عن نوع العمل أو التعب الفكري والعضلي، 

ق بشكل یومي ومتكرر، إذ فإننا نجدھا تعاني الكثیر من التعب واإلرھا
یُعتبر ذلك من اآلثار الصحیة التي تؤثر علیھا سلباً بشكل مباشر، لكن 
اإلرھاق في العمل السیما العمل الجسدي یؤثر في الخصائص 
الفیزیولوجیة المتعلقة باألنوثة، تلك الصفات التي تمیز المرأة في سلوكھا 

مسألة ضروریة لكنھ وتكوینھا الجسدي والنفسي، صحیح أن عمل المرأة 
    .24یفقد المرأة أنوثتھا

الشك أن عمل المرأة یبعد الزوجین عن نبض الحیاة الزوجیة ویؤثر في 
أنوثة المرأة أو في سماتھا األُْنثَویة، ویفقدھا بعض الخصائص العاطفیة، 

طبیعتھا، فاألعمال المـُجھدة  فلیست كل األعمال تتفق مع أنوثة المرأة ومع
عمل خلف اآلالت اإلنتاجیة یؤثر في أنوثتھا وقد یغیِّر من صفاتھا عضلیاً أو ال

  .البدنیة والنفسیة

إن المرأة مختلفة عن الرجل حیث أنھا أضعف منھ، لھذا فإنھا  :خالصة
الجھد سرعان ما تصاب باإلرھاق، مما یتسبَّب لھا في  إذا استمرت في بذل
رتفاع ضغط الدم، في الجھاز الھضمي، وا اضطرابات: أمراض كثیرة مثل

  .وارتجاف وخفقان في القلب

صعوبة في التركیز، وضعف : وكذلك أعراض وجدانیة وعقلیة مثل 
القرارات، وھذا كلھ یعكس ضعفا في األداء وھو من  اتخاذالذاكرة، وصعوبة 

بین آثار اإلجھاد الطویلة، إضافة إلى التوتر المستمر للعضالت الذي یسبب 
تؤثر على حیاة المرأة العائلیة والمھنیة  االضطرابات آالما ال تطاق، وكل ھذه

كما أن التعب یتسبب في إجھاض عدد كبیر من النساء، كما  .بدرجات متفاوتة
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یكون سببا في حدوث الوالدات المبكرة، ھذا یظھر خاصة عند النساء اللواتي 
  .یكن مضطّرات للعمل واقفات

والفیزیولوجیة اآلثار النفسیة على یضاف إلى اآلثار البدنیة  :النفسیةاآلثار  -
المرأة العاملة، فالخوف والقلق سمة من سمات المرأة العاملة المتزوجة 
ذات األدوار المتعددة، التي تعاني من التوتر الدائم بسبب عدم القدرة على 
التوفیق بین تلك األدوار، فالقلق یفقدھا االستقرار النفسي السیما عندما تجد 

من جانب . على ترك أبنائھا في المنزل ریثما تعود من العملنفسھا مـُجبرة 
آخر تعاني المرأة العاملة من الخوف الذي یرتبط بظروف عملھا فھي 
بحاجة للتوافق مع ظروف العمل من جھة، وبحاجة إلى التوافق مع زمالء 
العمل، والحفاظ على مكانتھا المھنیة وإثبات قدر في مواقع العمل من جھة 

  . أخرى

ن خروج المرأة للعمل یُسبِّب لھا عدة اضطرابات، كما یعمل على إ
تَشتُّت جھدھا وعدم ضبط النفس وفقدانھا لقدرتھا على التركیز والقلق المستمر 
الذي تعیشھ معظم العامالت، إضافة إلى الحالة الفسیولوجیة وما تواجھھ من 

  .مشاكل خاصة بھا وبتركیبھا العضوي

سیكولوجیة أن المرأة تواجھ جملة من وتؤكد أغلب الدراسات ال
النفسیة نتیجة خروجھا للعمل، رغم أنھا خرجت للعمل بملء  االضطرابات

  . إرادتھا، ونتیجة للضغوط المعیشیة في المقام الثاني

واإلحساس بالذنب نتیجة ضغط بعض  باالكتئابتشعر المرأة العاملة 
افق ھذه المشاعر ویر...على شخصیتھا، واالجتماعیةالضغوطات النفسیة 

فقدان الشھیة واألرق والبكاء المتكرر، : بعض األعراض األخر الثانویة، مثل
تحولت إلى مرض، فتصبح المریضة عاجزة  االكتئابحالة  اشتدتما  وإذا

  . 25عن القیام بأيِّ نشاط
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 : حلول وعالجات: /رابعا

، قال األصل أن تبقى المرأة في بیتھا وأالَّ تخرج منھ إال لحاجة /1
َج اَْلَجاِھلَیِِة اَْألُوَلى: تعالى ْجَن تَبَرُّ  ،]33:األحزاب[ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال َتبَرَّ

، فإن نساء المؤمنین تَبٌع وھذا الخطاب وإن كان موّجھا إلى زوجات النبي 
ھ الخطاب إلى زوجات النبي  لشرفھن ومنزلتھن من  لھن في ذلك، وإنما ُوجِّ

  . ، وألنھن القدوة لنساء المؤمنین رسول هللا

 ََّوقَْرَن فِي بُیُوتُِكن أي : ، َوال اقررن فیھا، ألنھ أسلم وأحفظ لَُكنَّ
َج اْلَجاِھلِیَِّة األولَى ْجَن تَبَرُّ ال تكثرن الخروج متجمِّالت أو متطیبات، : أي تَبَرَّ
فكل ھذا دفع للشر الذین ال علم عندھم وال دین،  كعادة أھل الجاھلیة األولى،

 .وأسبابھ

اَْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ، َوإِنَّھَا إَِذا َخَرَجْت ": وقد قال علیھ الصالة والسالم
    .26"اْستَْشَرفَھَا اَْلشَّیطَاُن، َوإِنَّھَا َال تَُكوُن أَْقَرَب إِلَى َهللاَ ِمْنھَا فِي قَْعِر بَْیتِھَا

  .27"ھُنَّ َخْیٌر لَّھُنَّ َوبُیُوتُ ": في شأن صالتھن في المساجد وقال 

یجوز للمرأة أن تخرج من بیتھا للعمل، وذلك وفق ضوابط معینة إذا  /2
  :توفرت جاز للمرأة أن تخرج، وھي

  .أن تكون محتاجة إلى العمل لتوفیر المال الالَّزم لھا -أ

أن یكون العمل مناسبا لطبیعة المرأة متالئما مع تكوینھا وخلقتھا،  -ب
 . تمریض والتدریس والخیاطة ونحو ذلككالتطبیب وال

أن یكون العمل في مجال نسائي محتشم، ال اختالط فیھ بالرجال األجانب  -ج
 . عنھا

 . أن تكون المرأة في عملھا ملتزمة بالحجاب الشرعي -د

 . أالَّ یؤدي عملھا إلى سفرھا بال محرم - ه

مع السائق، أو  ، كالخلوةأال یكون في خروجھا إلى العمل ارتكاب المحرم -و
 . وضع الطیب بحیث یشمھا أجنبي عنھا
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أال یكون في ذلك تضییع لما ھو أوجب علیھا من رعایة بیتھا والقیام  -ز
  . بشؤون زوجھا وأوالدھا

حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى ما : وھنا َیِرد سؤال ُمھمٌّ وھو
  الحاجة؟

دام أّن األب قادر  المرأة لیست مطالبة بتوليِّ أمر البیت ما: الجواب
على التّكسب واإلنفاق، واألصل أّن المرأة تبقى َمْكفیة المؤونة من ِقبل أولیائھا 
ثّم تتنقل إلى بیت الزوجیة لیقوم الزوج علیھا، ھذا ھو األصل، لكنّھ إذا كانت 
المرأة لیس لھا من یغطِّي نفقاتھا من مأكل ومشرب وملبس وأدویة، ولھا إخوة 

ر عا جزون على العمل والتكسب، ولھا فقط في قدرتھا ووسعھا صغار قُصَّ
التكسب جاز لھا الخروج للعمل، وإن خالفت أصلھا ضرورةً وحاجةً على 
وجھ االستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعیة، ولھا ذلك ما لم تجد الـُمنفق علیھا 
ا أو زال خطر اإلنفاق لوجود من یُعیل العائلة، ففي ھذه الحال تعود إلى أصلھ

َج اَْلَجاِھَلیِِة  :فتبقى في بیتھا لقولھ تعالى ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ
ا زال خطر اإلنفاق كما تقدم عاد الحْظر في وإذ ...،]33:األحزاب[ اَْألُولَى

 . 28أّن المرأة ال تمارس مھنتھا كعاملة خارج البیت

ة غیورة على دینھا فأقول لھا من وختاما فإني أتوّجھ بنصیحة لكل مسلم
باب النصیحة واإلرشاد، والدعوة إلى الخیر وسلوك سبیل الفضیلة والطُّھر، 
إنك یا أختاه دّرة مصونة وجوھرة نفیسة، فقد أكرمك اإلسالم غایة اإلكرام، 
وصانك عن كل ما فیھ الضرر واألذى، فعلى المرأة أن تصبر على قلّة ذات 

تنكسر في أول امتحان لھا، وال تخضع لفقر أو حاجة حّلت  الید وْلتتحمَّل، وال
بھا، فتجعل نصب عینیھا العمل مباشرة كحلٍّ أمثل للمشكلة، فما ذكرناه في 
ثنایا ھذا البحث المتواضع من انعكاسات لعمل المرأة على األسرة بأكملھا 

غیض  ِعبرة وِعظة لھا ولغیرھا، وما لم یُذكر أكثر مما ُذِكر، بل ھو فیض من
وقلیل من كثیر، وْلتَلتَمس عمال منزلیّا كخیاطة ونسیج وما شابھھا، أو تتقدم 

الحكومیة وتبین وضعیتھا للتكفل بھا وتقدیم ید  إلحدى الجمعیات الخیریة أو
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َ یَْجَعْل  :قال هللا تعالى. المساعدة، وھذا و. الحمد ممكن ومیسور َوَمْن َیتَِّق هللاَّ
  ].2:الطالق[ ُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسبُ لَھُ َمْخَرًجا َویَرْ 

كما أن النصیحة موّجھة إلى األزواج أن یتقوا هللا في زوجاتھم، وأن ال 
لونھن فوق طاقتھن وأن ال یظلموھن ویُقَــتــِِّروا علیھن حقوقھن في النفقة  یحمِّ

ج وغیرھا، فتضطر ھذه المرأة الضعیفة إلى البحث عن عمل یكفیھا ما تحتا
إلیھ، بل الواجب ھو اإلحسان إلیھن ومعاشرتھن بالمعروف، كما قال هللا 

َجاُل  :وقال تعالى ،]19:النساء[ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :تعالى الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ  قَوَّ

وأن یكون لھا خیر ُمعین على القرار قي البیت وتربیة األبناء ، ]34:النساء[
 .وتأدیبھم

  خاتمة

بعد ھذا العرض السریع لموضوع عمل المرأة وانعكاساتھ على األسرة 
  :األخیر المسلمة، یمكن القول في

إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل المؤدِّي إلى ھجر البیت الزوجیة في 
وقات، سواء كان ذلك على جھة التصریح أو التلمیح، بحّجة أن ذلك أكثر األ

ا لھ تبعاتھ الخطیرة  من ُمقتضیات العصر ومتطلبات الحضارة، أمر خطیر جّدً
وثمراتھ المّرة وعواقبھ الوخیمة، رغم ُمصادمتھ للنصوص الشرعیة التي 

ھا في . بیتھا ونحوه تأمر المرأة بالقرار في بیتھا، والقیام باألعمال التي تخصُّ
ومن أراد أن یعرف عن كثب ما جناه ھذا الخروج من التّبعات التي ال تعّد وال 
تحصى، فلینُظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في ھذا األمر اختیاراً أو 
ٍد للحق عمَّا عداه، حیث یرى التّذمَّر على  اضطراراً بإنصاٍف من نفسھ وتجرُّ

ك المستوى الفردي والجماعي والتّح سُّر على انفالت المرأة من بیتھا وتفكُّ
ونجد ذلك واضحاً على لسان كثیر من الكتَّاب بل في جمیع وسائل . األَُسر

اإلعالم، وما ذلك إال ألن ھذا ھَْدم للمجتمع وتقویض لبنائھ، وواقع المجتمعات 
طت في ھذا أصدق شاھد على ما نقول   .التي تورَّ
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  عمل المرأة وأثره على الطالق

  

  1باتنةجامعة  - بوطواطومریم الباحث 

  :مقدمة

إن الحمد ' نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با' من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد 

  :ا عبده ورسولھ أما بعدأن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد

خروج المرأة إلى العمل في العصر الراھن لھ أثر كبیر على  یعد
الحیاة الزوجیة خاصة إذا كان دون رضا الزوج، فقد شھد الطالق انتشارا 
واسعا في السنوات األخیرة في المجتمعات الغربیة وحتى اإلسالمیة، وذلك 

  .راجع لعدة أسباب وعوامل ساعدت في ارتفاعھ

  :شكالیة الموضوعإ

إن رغبة المرأة في العمل خارج البیت لتحقیق متطلباتھا المادیة 
وإشباع رغباتھا، وتحقیق نوع من الحریة واالستقالل التي تشعرھا بالقدرة 
على االستغناء على الزوج في النفقة وفي بعض األمور، حتى جعلھا ھذا 

لى البیت وھي متعبة العمل تقضي ساعات طوال من النھار فیھ، ولما ترجع إ
ومنھكة فتجد األطفال في انتظارھا، وكذا  أشغال المنزل من طبخ وتنظیف 

فال تجد الوقت الكافي لالھتمام بكل ھذه األمور، كما أن ھذا العمل ...وغسیل و
ال یخلو من اختالط الجنسین معا فتتعرض المرأة للكثیر من المضایقات 

القتھا بزوجھا ، فما ھي مختلف أسباب والتحرشات الجنسیة وبالتالي تتأثر ع
الطالق في المجتمعات عامة وفي الجزائر خاصة؟ وما تأثیر عمل المرأة في 

  .انتشار ظاھرة الطالق؟

  



  الباحثة مریم بوطواطو 
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  :أھمیة الموضوع

تكمن أھمیة ھذا الموضوع بالنظر إلى الواقع المعاش من ارتفاع 
ة تلك معدالت الطالق في مختلف الدول الغربیة وحتى اإلسالمیة، و خاص

التي تمارس فیھا المرأة أعماال خارج البیت، فقد ازدادت نسبة النساء 
العامالت في السنوات األخیرة وتغیرت نظرة المجتمع إلى المرأة العاملة، 
ولقیت قبوال في ذلك من طرف األھل، وخاصة بعد حصول المرأة على 

  .شھادات جامعیة أو حتى على قسط من التحصیل العلمي

وجدت بعض الدراسات حول موضوع عمل : لسابقةالدراسات ا
  :المرأة  والمتمثلة في

دراسة میدانیة بجامعة ( عمل الزوجة وانعكاساتھ على العالقات األسریة -
ماجستیر علم النفس جامعة  للباحثة بن زیان ملیكة،): منتوري قسنطینة
  .منتوري قسنطینة

دراسة (مرأة خارج البیت اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتبة عن عمل ال -
، للباحث عاجب )میدانیة على عینة من النساء العامالت بمدینة األغواط

  .2بومدین، دكتوراه علم النفس جامعة وھران 

دراسة میدانیة لبعض األمھات العامالت ( آثار عمل األم على تربیة أطفالھا -
جتماع جامعة للباحثة ملیكة الحاج یوسف، ماجستیر علم اال) بمدینة الشراقة

  .الجزائر

  :ترجع إلى جملة من األسباب منھا: أسباب اختیار الموضوع

الرغبة في معرفة أسباب ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع، ومحاولة الحد  -
  .منھا

كثرة الكتابات والدراسات حول موضوع عمل المرأة مما دفعني  إلى البحث  -
  .فیھ ومطالعتھ

ة إلى العمل في العصر الراھن فرغبت في انتشار ظاھرة خروج المرأ -
  .معرفة إیجابیات وسلبیات ھذه الظاھرة
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لقد تم اختیار ھذا الموضوع لتحقیق جملة من  :أھداف اختیار الموضوع
  :األھداف تتمثل في

اإلسھام في نشر الوعي بین أفراد المجتمع للتقلیل من ظاھرة الطالق بسبب  -
  .خروج المرأة إلى العمل

  .دى تأثیر عمل المرأة على األسرة  وخاصة الزوج واألطفالمعرفة م -

  :خطة البحث

            تعریفات :المطلب األول

     أسباب الطالق :المطلب الثاني

  عمل المرأة وأثره في تشتت األسرة: المطلب الثالث 

  خاتمة 

  التوصیات والمقترحات

  تعریفات :المطلب األول

المرأة إلى العمل في انتشار  قبل الخوض في معرفة تأثیر خروج
ظاھرة الطالق البد من التطرق إلى مفھومي الطالق وعمل المرأة كال على 

  .حدى وھو ما سیظھر في ھذا المطلب

  مفھوم الطالق :الفرع األول

إن تعریف الطالق یقتضي إلى بیان مفھومھ اللغوي واالصطالحي 
  .والعالقة بینھما

  :الق في اللغة عدة تعریفات منھاعرف الط :مفھوم الطالق لغة - أوال

ذھب الفراھیدي إلى أن الطَّالق یراد بھ تخلیة سبیل المرأة،والمرأة 
  .1تطلق طالقاً فھي طالٌِق وطالقة

  .أي أن الطالق یراد التخلیة وتوصف بھ المرأة عادة فیقال لھا طالق



  الباحثة مریم بوطواطو 
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م والقاف أصل صحیح یدل  وعرف ابن فارس الطالق بأن الطَّاء َوالالَّ
2التخلِیِة واِإلرسال على

.  

فقد وافق ابن فارس ما ذھب إلیھ الفراھیدي بأن یراد بالطالق التخلیة 
  .وزاد علیھ اإلرسال

وذكر ابن منظور أن طالق المرأَة ھو بَْینُونَتَُھا َعْن َزْوِجھَا وطَالُق 
النَِّساِء یراد بھ معنیان أحدھما َحلُّ عقدة النِّكاح، واآلخر بِمعنى التخلیة 

  .3َویقال لِإلنسان إِذا عتق طلیق أَي صار حرا. اإلرسالو

فجعل ابن منظور الطالق على معنیین وھما حل عقدة النكاح والتخلیة 
وإذا وصفت بھ المرأة فمعناه أنھا صارت بائنة من زوجھا، ویحمل  واإلرسال

  .أیضا معنى الحریة

فإن كثر  طلق الرجل امرأتھ تطلیقا فھو مطلق: وذكر الفیومي أنھ یقال
تطلیقھ للنساء قیل مطلیق ومطالق واالسم الطالق وطلقتھ یتطلق من باب 
قتل،ویقال أطلقت القول إذا أرسلتھ من غیر قید وال شرط وأطلقت البینة إذا 

  .4شھدت من غیر تقیید بتاریخ

  .ومن كثر تطلیقھ للنساء یقال لھ مطلیق اإلرسالأي أن الطالق یراد بھ 

أصلھا التخلیة من وثاق، ومنھ استعیر : الطالق وذھب المناوي إلى أن
طلقت المرأة نحو خلیتھا فھي طالق أي مخالة من حبالة النكاح، والتركیب 

أطلقت األسیر خلیت عنھ فانطلق أي ذھب في :یدل على الحل واالنحالل،یقال
وأطلقت  .أطلقت القول أي أرسلتھ من غیر قید وال شرط: سبیلھ،ومن ھنا قیل

والطلق المطلق الذي یتمكن صاحبھ فیھ . ت من غیر تقیید بتاریخالبینة شھد
  5.من جمیع التصرفات

مما سبق یتبین أن الطالق یطلق ویراد بھ في اللغة التخلیة واإلرسال 
  .وإزالة قید النكاح ویطلق مجازا على المرأة إذا بانت من زوجھا وطلقت منھ
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  :منھا عرف عدة تعریفات :مفھوم الطالق اصطالحا -ثانیا

الطالق حل العصمة المنعقدة بین الزوجین، : "عرفھ ابن رشد بقولھ
  .6"وھو أمر جعلھ هللا بأیدي األزواج وملكھم إیاه دون الزوجات

  .7رفع قید النِّكاح بال فسخ: وذھب السیوطي إلى أن الطَّالق

دفع زوج یصح طالقھ أو قائم :وعرف المناوي الطالق شرعا بأنھ
  8.وقیل ھو إزالة ملك النكاح مقامھ عقد النكاح،

أو كنایة  إزالة عصمة الزوجة بصریح لفظ،: وعرف أیضا بأنھ
  .9ظاھرة،أو بلفظ ما مع نیة

أما الجرجاني فعرف الطالق بأنھ إزالة القید والتخلیة في اللغة،وفي 
  .10إزالة ملك النكاح: الشرع

 من خالل ما سبق یتبین أن التعریف االصطالحي للطالق مبني على
التعریف اللغوي ویمكن تعریفھ  من خالل الجمع بین التعریفات السابقة 

الطالق ھو إزالة ملك النكاح وحل العصمة الزوجیة من قبل : وتعریفھ كما یلي
  .زوج یصح طالقھ بلفظ صریح أو بكنایة ظاھرة 

  مفھوم عمل المرأة: الفرع الثاني

عمل لغة واصطالحا ثم إن التطرق لمفھوم عمل المرأة یقتضي بیان مفھوم ال
معرفة المقصود بالمرأة العاملة ثم الخروج إلى تعریف عمل المرأة وھذا ما 

  .سأحاول بیانھ

  :مفھوم العمل لغة واصطالحا: أوال 

َواْلَعاِملِیَن  :على العمل فقال  اإلنسانلقد حث المولى سبحانھ وتعالى 
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َوقُِل اْعَملُ  :، وقال أیضا)60: التوبة( َعلَْیھَا وا فََسیََرى هللاَّ

بالعمل اھتماما كبیرا،  اإلسالم، ولذلك فقد اھتم )105: التوبة( َواْلُمْؤِمنُونَ 
وبین فضل العاملین في ذلك وھو یشمل الصنفین الرجل والمرأة على حد 
 السواء، فالرجل یقوم بالكسب لینفق على أسرتھ والمرأة تعمل في البیت لتلبي
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حاجات العائلة من زوج وأبناء فما المقصود بالعمل عموما؟ وبعمل المرأة 
خصوصا؟ وھل یقتصر عمل المرأة على أشغال البیت؟ أم أن ھناك أعمال 

  .تقوم بھا خارج البیت؟ وھذا ما سیظھر في ھذا المطلب

  :عرف العمل في اللغة عدة تعریفات منھا:مفھوم العمل لغة - 1

ل على أن عمل عمال فھو عامل ، واعتمل عمل عرف الفراھیدي العم -
  .   11لنفسھ

وذھب األزھري إلى أن العمل واحده  عامل وساع ویقال أعمل فالن ذھنھ  -
أي أن ، 12في كذا وكذا إذ ادبره بفھمھ وعمل فالن العمل یعملھ فھو عامل

  .العمل یراد بھ السعي والتدبیر بالفھم

ر عمل عمال فالفاعل عامل والمفعول أما ابن درید فذھب إلى أن العمل مصد -
  .13معمول وناقة یعملة من نوق یعامل ویعمالت وعملى على وزن فعلى

وذكر ابن فارس أن العین والمیم والالم أصل واحد صحیح وھو عام في كل  -
  .أي أن العمل یطلق ویراد بھ الفعل، 14فعل یفعل

والجمع أعمال، عمل وذھب ابن منظور إلى أن العمل یراد بھ المھنة والفعل  -
  .15عمل بنفسھ: عمال، وأعملھ غیره واستعملھ واعتمل الرجل

من خالل ما سبق یتبین أن العمل یطلق ویراد بھ في اللغة الفعل والسعي     
  .والمھنة والجمع منھ أعمال والقائم بالعمل یسمى عامل

  :مفھوم العمل اصطالحا - 2

  :عرف العمل في االصطالح عدة تعریفات منھا

ذكر صاحب الكلیات أن العمل ھو المھنة وھو یعم أفعال القلوب  -
  .16والجوارح

وعرف العمل أیضا بأنھ یقال عمل الرجل عمال فعل فعال عن قصد،   -
والعامل من یعمل في مھنة أو صنعة والعمال ھو الذي یتولى أمور الرجل 

  .17في مالھ وملكھ
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ل فعل كان بقصد وفكر وعرفھ صاحب معجم لغة الفقھاء بأن العمل ھو ك -
  .18سواء كان من أفعال القلوب كالنیة أم في أفعال الجوارح كالصالة

العمل ھو مجموعة من : وذكرت إحدى الباحثات تعریفین للعمل وھما -
قصد تحقیق ھدف وذلك بمساعدة فكره ویدیھ  اإلنساناألفعال التي یقوم بھا 

  .وتطوره اإلنسانوأدواتھ وآالتھ والتي تؤثر بدورھا على 

عن طریق بذل جھده العضلي والفكري  اإلنسانھو نشاط یقوم بھ 
لتحقیق ھدف اقتصادي مفید كما أنھ وظیفة اجتماعیة تتحقق فیھا شخصیة 

  .19الفرد

فقد شمل العمل المجھود الفكري والعضلي والھدف منھ والقائم بھ فھو 
قیق وعرف أیضا بأن العمل ھو مجھود إرادي یھدف إلى تح تعریف شامل

  .20منفعة اقتصادیة 

الرفیعة  اإلنسانیةالعمل ھو ذلك  النشاط النوعي الممیز للخصائص : وقیل -
وثروة وحضارة فھو الجھد العقلي والعضلي الذي  إنتاجوھو مصدر كل 

  .21یقوم بھ الفرد بھدف تلبیة حاجاتھ المادیة والمعنویة في وقت واحد

لعمل یتبین أنھا كلھا بعدما سبق ذكره من التعریفات االصطالحیة ل
تعریفات متقاربة وإن اختلفت ألفاظھا وكلھا تدور حول ذلك المجھود الفكري 

لتحقیق أھدافھ ومنافعھ وتلبیة مختلف احتیاجاتھ  اإلنسانوالبدني الذي یقوم بھ 
  .وثروة وحضارة إنتاجوھو مصدر كل 

  :عرفت عدة تعریفات وھي: مفھوم المرأة العاملة - 3

ة ھي التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي المرأة العامل
مقابل عملھا وتقوم في نفس الوقت بأدوارھا األخرى كزوجة وأم إلى جانب 

  .دورھا كعاملة وموظفة

ھي المرأة التي تخرج من بیتھا بإرادتھا أو تخرجھا حالة المجتمع  أو
تناسب  من أجل العمل في القطاعین الحكومي أو األھلي ، ونعمل في أعمال
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طبیعتھا األنثویة بقصد الكسب المادي أو لسد حاجة للمجتمع ال تؤدى إال 
  .22بالمرأة

المقصود بالمرأة العاملة لیس تلك المرأة الماكثة في البیت التي تدیر 
األعمال المنزلیة وكل ما یتعلق بالمنزل وتربیة األطفال وإنما یعني المرأة 

تي تزاول مھنة أو وظیفة معینة بحیث ھي المرأة ال، 23التي تعمل خارج البیت
  .24تستغرق ساعات من وقتھا مقابل أجر

ومن خالل تعریف العمل والمراد بالمرأة العاملة نخرج إلى تعریف 
  .عمل المرأة 

ھو الجھود البدنیة التي تبذلھا المرأة في : مفھوم عمل المرأة - 4
لمنزل وتحصل المرأة التي تعمل خارج ا، 25المیدان العملي لتحقیق ھدف ما

على أجر مادي مقابل عمل، وھي التي تقوم بدورین أساسیین دور ربة بیت 
  .26ودور موظفة

حق طبیعي وواجب مقدس وشرف تؤدیھ : "وعرف عمل المرأة بأنھ
  ".بشروط وفرص متكافئة

 اإلنتاجحق طبیعي وواجب مقدس وھو یمثل توسعا في زیادة :"ھو أو
  .27"وتقدم المجتمع ورفاھیة األسرة

فحسب بل ھو نشاط  فالعمل بالنسبة للمرأة لیس مجرد نشاط اقتصادي
وجودي لإلنسان أیضا یخص بناء شخصیتھ من جوانبھا المختلفة العقلیة 

  .28واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا

ھو النشاط العقلي أو الفكري الذي " :وھناك من عرف عمل األم بقولھ
ا مادیا خارج منزلھا في أي مجال تقوم بھ األم في المجتمع وتتقاضى علیھ أجر

اقتصادي أو مؤسسة اجتماعیة قصد رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي 
  .29"ألسرتھا ویسمح لھا باالستقالل عن زوجھا اقتصادیا

من خالل ما سبق ذكره جملة حول تعریف المرأة نجد أن ھناك من 
لھ شامال لما ھو خصھ باألعمال التي تقم بھا المرأة خارج البیت وھناك من جع
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داخل البیت وخارجھ وتلك تمثل نظرة اإلسالم في عمل المرأة كم أن بعضھم 
فا یخص المرأة العاملة باألم، وكل التعاریف السابقة تصلح ألن تكون تعر

لعمل المرأة، والمراد بعمل المرأة في ھذا البحث ھو الذي یكون خارجھ ألن 
  .عملھا في البیت یعد من واجباتھا

  أسباب وقوع الطالق :ب الثانيلمطلا

كثرت أسباب الطالق في العصر الراھن وتنوعت ولم تقتصر على ما 
یتعلق بالزوجین فحسب وإنما شملت حتى أھلیھما والمجتمع الذي یعش فیھ 

األخر في انتشار الطالق ولھذا سألحاول في ھذا  الزوجین لھ تأثیر ھو
انتشاره في  ، ثم معرفة أسبابالمطلب بیان بعض األحكام المتعلقة بالطالق 

  .المجتمعات العربیة والغربیة عموما وفي الجزائر خصوصا

  أسباب وقوع الطالق بالوطن العربي وبعض الدول األجنبیة: الفرع األول

تنوعت أسباب الطالق في المجتمعات العربیة وحتى في المجتمعات 
أحد األسباب ھو الغربیة وقد تختلف في البلد الواحد أسباب الطالق فیكون 

الغالب في منطقة ما بقوة بینما نجد سببا آخر أكثر بروزا في منطقة أخرbن 
كما أن الطالق قد تتظافر مجموعة من األسباب على وقوعھ ولیس لسبب 
واحد فقط ، ولھذا سأحاول بیان أسباب الطالق في البلدان الغربیة ثم في 

  .البلدان العربیة ثم في الجزائر

  : 30الطالق في البلدان األجنبیةأسباب  - أوال

حمایة المفاھیم التقلیدیة للرجولة في إیطالیا ووجود بعض القیم الدینیة  -
. وأوروبا الغربیة والطرائق الثقافیة التقلیدیة المتبعة في الزواج في مالطا،

وكثرة الطالق في السنوات األولى من الزواج و ما یترتب على عقد 
كما أن . ي من التزامات ومسؤولیات في بریطانیاالزواج المدني أو الكنیس

الزواج القائم بین الھولندیین واألقلیات العرقیة والدینیة المھاجرة ھي أكثر 
عرضة إلى الطالق من الزواج القائم فیم بین األقلیات العرقیة والدینیة 

   .المختلفة
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طلقات إلى افتقاد الحب وفقد الزوج لكل شيء في الحیاة الزوجیة وإھمال الم -
ومبادرة النساء بطلب ) في والیة كالیفورنیا(حاجات ورغبات األزواج 

  .الطالق  باإلضافة إلى بعض المشكالت السلوكیة كإدمان الكحول والزنا

صعوبة التفاھم واالختالفات المتعلقة باألبناء وإضاعة الوقت مع أشخاص  -
  .آخرین والتغیر في الدخل

الصراع على السلطة بین الزوجین وعدم المساواة  أما في إفریقیا فترجع إلى -
والرضا في إشباع الحاجات البیولوجیة واالجتماعیة بینھما وما ینتج عنھ 
من عدم طاعة الزوجة لزوجھا فضال عن عدم االستقرار الزواجي 

كم أن رغبة المرأة في الطالق نابعة من حبھا في . المكاني واالجتماعيو
ا على مجریات حیاتھا من أجل التخلص من استعادة سلطتھا وسیطرتھ

  .السلطة األبویة أو البطریركیة للزوج

  .عدم االندماج أو التكیف االجتماعي واللغوي للنساء والرجال على السواء -

ھناك من یرى في الطالق آلیة داخلیة تسمح لألفراد التخلص من ضغوطات  -
نوني واجتماعي، یغیر ومتطلبات االرتباط الزواجي لذلك ینظر إلیھ كحل قا

  .من طبیعة االلتزامات واالمتیازات المنوطة بالمتزوجین 

  :31أسباب الطالق في الوطن  العربي -ثانیا

  :یعود سبب ارتفاع نسبة الطالق في الوطن العربي خصوصا إلى

وطریقة  )في المجتمع السعودي والسوري واإلماراتي( الزواج المبكر -
مح للخطیبین برؤیة بعضھما البعض قبل الزواج الزواج التقلیدي التي ال تس

واختالف الطباع، وعدم تحدید سن الزواج وتفاوت المستوى التعلیمي 
وتغییر نظرة المرأة المتعلمة إلى نفسھا وعدم مصاحبة ذلك تغییر نظرة 

  .المجتمع لھا

أما في المجتمع الكویتي مثال فترجع إلى األسباب المتعلقة بسوء المعاملة  -
ساد والسكن المستقل ومشاكل التفاعل بین الزوجین والمشاكل المالیة والف
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ومشاكل النفور وعدم االقتناع ومشاكل المرض النفسي والجسدي والغیرة 
   .وتعدد الزوجات

وفي المجتمع اللیبي ترجع األسباب مثال إلى عدم تعارف الشریكین قبل  - 
  ...الزواج والمغاالة بالمھور والمتاجرة بھا 

باإلضافة إلى المشاكل  ،دخل األھل واألسرة ووجود نساء أخریاتت -
  .االقتصادیة والعقم وغیاب الزوج

عدم التكافؤ والنقص في إدراك المسؤولیات في الحیاة الزوجیة في المجتمع  -
  .اإلنفاقالقطري وفي غیره والعجز على 

وفي المجتمع األردني نجد أن ضعف الوازع الدیني لدى الزوجین 
ود سلوكات غیر مقبولة أخالقیا ومیل بعض الزوجات إلى التبذیر ووج

واإلسراف وعمل المرأة خارج المنزل ومعاملة الزوجة باإلھانة والتحقیر 
والشتم والغیرة الشدیدة عندھما وإدمان الزوج على المخدرات والقیم ذات 

  .والدخل المحدود) األردنیة( العالقة بالنمط االستھالكي للمرأة

التجانس بین الزوجین من حیث العمر وعالقتھ بالدخل واختالف  عدم -
  .العادات والتقالید

عدم اھتمام الزوجة بشؤون المنزل وسوء معاملتھا وعدم رغبتھا بالعیش مع  -
أھل الزوج ووجود مرض ال یستطاع معھ العشرة وكثرة مطالب الزوجة 

  .ووجود أوالد من الزوجة السابقة

ل عام وخاصة الریفیة بحقوقھا الشرعیة والمدنیة عدم وعي المرأة بشك -
المتعلقة بالطالق جعلھا تسلم بقدرھا خضوعا إلرادة العادات والتقالید 

  .فة إلى الفروق بین الریف والحضر وعمل المرأةاباإلض، االجتماعیة

التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتأثر الثقافي بین الشعوب واألجناس  -
تعانیھ المرأة العربیة من ظلم وعدم مساواة وفوارق من واألعراق وما 

  .حیث العمر والتعلیم
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 باإلنفاقكإدمان الكحول والزنا وعدم االلتزام  بعض المشكالت السلوكیة -
  .الفتقار للحب وإھمال المطلقات لكثیر من حاجات أزواجھن ورغباتھن

ین غالبا ما إن لدور المرأة ومساھمتھا في اقتصاد البیت نتائج ذات حد -
تنعكس سلبا على حیاتھا الزوجیة ویؤدي إلى الطالق، فالمرأة العاملة 
والمساھمة في اقتصادیات البیت تتمتع باستقاللیة وسلطة أكثر من غیرھا 
من النساء غیر العامالت، شریطة عدم التفھم بین الزوجین وتعدي كل 

وااللتزام من  منھما على حقوق وواجبات اآلخر، لما للتبعیة االقتصادیة
  تأثیر في االستقرار األسري

  أسباب الطالق بالجزائر: الفرع الثاني

تعد الجزائر من الدول العربیة ولذلك فإن أسباب الطالق ال تختلف 
عن األسباب السابقة إال أنھ قد توجد أسباب تعتبر السبب الرئیسي أكثر من 

لى أخرى ولھذا فقد غیرھا، كما ال یخفى أن ھذه األسباب تختلف من منطقة إ
وجدت بعض الباحثین قد خصص بعض المناطق بالبحث النتشار الطالق فیھا 
أكثر من غیرھا ومن ذلك مثال منطقة تقرت ولھذا فإن أھم األسباب التي 

  :32توصلت لھا الباحثة ھي

ترجع أسباب الطالق من جانب : األسباب المتعلقة بالزوج والزوجة - 1
تعدد الزوجات سوء معاملة الزوجة عدم تحمل  سوء التفاھم،: الرجال إلى

الزوج لنفقات األسرة، والفرق العمري بینھ وبین الزوجة، المرض الذي یقعده 
عن العمل وعن واجباتھ األسریة، وانحطاطھ األخالقي، وسوء سریتھ، أما 

كراھیة الرجل إذا لم ترغب بھ مما : األسباب المتعلقة بالزوجة فترجع إلى
في حالة توتر، العقم  وسوء أخالقھا ورعونة تصرفاتھا المرض  یجعلھا دائما

الجنسي المانع من العالقة الجنسیة بینھما، الخیانة الزوجیة وارتكاب الفاحشة، 
وإھمال شؤون المنزل وكبر سنھا وعدم دخولھا في طاعة زوجھا  وخاصة 

  .االستماع إلى أھلھا

یمكن حصر : ادیةاألسباب الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتص - 2
األسباب الدیموغرافیة في مدة الحیاة الزوجیة حیث أنھ كلما زادت المدة كلما 
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قلت حاالت الطالق والعكس؛ إذ تزید نسبة الطالق في السنوات األولى من 
وعامل السن عند الزواج لھ دور في  اإلنجابالزواج، كما أن عدم القدرة على 

رین زادت النسبة والعكس فتنخفض حصول الطالق فكلما كان الزوجین صغی
  .كلما تقدم العمر

وأما األسباب االجتماعیة فترجع إلى تدخل األھل في الحیاة الزوجیة 
وخصوصیاتھما، عدم التكافؤ بین الزوجین في المستوى االجتماعي والثقافي 
أو التعلیمي أو األخالقي أو الدیني وصراع األدوار بین الزوج والزوجة، 

  .وإھمال الحقوق والواجبات الزوجیة من أحد الطرفینوحب السیطرة 

تطور مركز المرأة االجتماعي یشعرھا بالحریة وبقیمتھا و شخصیتھا في  -
  .الحیاة أكثر من عدم عملھا

االنتقال من الحیاة الریفیة إلى الحضریة وتغیر العادات والمعاییر المرتبطة  -
  .بنظام الزواج والطالق

االقتصادیة فتظھر في حالة تقلیل الزوج من  وأما فیم یخص األسباب
النفقة خاصة مع ارتفاع التكالیف وانتشار البطالة والفقر في ھذا العصر مما 

  . یزید من الشجار بین الزوجین وقد ینتھي بالطالق

من خالل ما سبق یتبین أن أسباب الطالق كثیرة ومتنوعة قد تتظافر 
وازدیاده في السنوات األخیرة كما قد فیما بینھا على وقوع الطالق وانتشاره 

تشترك الجزائر مع باقي الدول العربیة في ھذه األسباب وحتى مع الدول 
الغربیة ، ولھذا البد من تحذیر األزواج من أن یقعوا في مثل ھذه األسباب وإن 
وقعت فما علیھم إال الصبر أحیانا، ومحاولة النقاش والتفاھم في أكثر األمور 

  .إلى نقاشالتي تحتاج 

وقد لخص نور الدین عتر أسباب الطالق الحقیقیة ومنھا ما ھو 
  :33مذكور آنفا فیم یلي

إن الرجل كثیرا ما یثیره في البیت ما یعانیھ خارجھ، فھو یحاول في بیتھ أن  -
الكیان الذي یطغى علیھ رئیس .یسترد كیانھ المسلوب ویسترجع كرامتھ
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عمھ رجل الشرطة واألمن، األجر العمل أو المصلحة، الحق الذي یھمل د
، الكرامة التي وإرھاقاالذي یتقلص أمام تزاید تكالیف المعیشة ارتفاعا 
كل ھذه الضغوط قد  ....یعتدي علیھا ویھدرھا ھذا وذاك من صغیر وكبیر

تواجھ بعض الناس تجعلھم یضیقون ذرعا بالحیاة وبمسؤولیاتھا، حتى ال 
را وال یطیق لوضعھ مخرجا إال یسع أحدھم لخلق زوجتھ ومطالبھا صد

  .اللجوء إلى العزلة والفرار من المجتمع حتى من شریكة حیاتھ 

التقالید المنحرفة التي یتعرض لھا الرجل والمرأة والتي وفد علینا ظالمھا  -
  .من الغرب

تقالید االختالط التي اخترقت حجاب المرأة وطغت على تقالید العروبة  -
اطنا االجتماعیة فقد قربت للرجل كل امرأة الشریفة في كثیر من أوس

وأدنت من المرأة كل رجل فكیف تستقر األسرة وتسلم مع ھذا االنحراف 
  .االجتماعي

  عمل المرأة وأثره في تشتت األسرة: المطلب الثالث

إن موضوع عمل المرأة من الموضوعات المعاصرة التي لقیت بحوثا 
ر في المجتمع بصفة عامة وفي األسرة متنوعة، وذلك لما تلعبھ المرأة من أدوا

بصفة خاصة، وقد شغلت المرأة في العصر الحدیث إضافة إلى ما تقوم بھ من 
أشغال البیت العدید من الوظائف واألعمال في شتى المجاالت، فما ھي حدود 
عمل المرأة؟ وما ضوابط العمل الذي تقوم بھ؟ وما ھي دوافع خروجھا إلى 

  .رتھا ؟ كل ھذه األسئلة سیتولى ھذا المطلب بیانھاالعمل؟ وھل أثر ذلك أس

  مشروعیة عمل المرأة وضوابطھ                                                                      : الفرع األول

لم یفرق الشارع الحكیم في خطابھ بین المرأة والرجل فیم یخص 
ن َذَكٍر أَْو أُنثَىٰ أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل عَ  :العمل فقال نُكم مِّ : آل عمران( اِمٍل مِّ

، إال أنھ وضع ضوابط لعمل المرأة البد من االلتزام بھا حتى یكون ھذا )195
  .العمل مشروعا
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سوى بین المرأة والرجل  اإلسالمإن : مشروعیة عمل المرأة - أوال
أو بأي في ممارسة العمل المھني وفي حق التملك لما اكتسباه بعمل قاما بھ 

ا  :شكل مشروع فقال تعالى مَّ ا اْكتََسبُواۖ  َولِلنَِّساِء نَِصیٌب مِّ مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ لِّلرِّ
، كما أنھما متساویان في االستقالل المالي )32: النساء( اْكتََسْبنَ 

منھن من تعمل في الزراعة  واالقتصادي، فكانت النساء في زمن النبي 
النسیج ، ومن تعمل في الصناعات المنزلیة، وفي وفي الرعي وفي الحیاكة و

إدارة األعمال الحرفیة ومن تعالج المرضى وتداوي الجرحى بل وتغزو وقد 
اختلف العلماء في جواز خروج المرأة إلى العمل بناء على اختالفھم في حكم 

  :قرارھا في بیتھا على قولین

لرجال في األعمال وجوب قرار المرأة في بیتھا فال تشارك ا: القول األول
َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ  :وھو قول جمھور المفسرین ومن أدلتھم قولھ تعالى

َج اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَىٰ  ْجَن تَبَرُّ   .)33: األحزاب( َوَال تَبَرَّ

استحباب قرار المرأة في بیتھا وذھب إلى ھذا القول جماعة من  :القول الثاني
نھم، وعلیھ فقد ذھب بعض عهللا الصحابة كعمر وعثمان رضي 

: المعاصرین إلى جواز عمل المرأة وفق ضوابط واستدلوا بقولھ تعالى
 َن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیھِ أُمَّةً مِّ َولَمَّ

َعاُء ۖ َوأَبُوَنا اْمَرأَتَْیِن تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ قَالَتَا َال   نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
فقد رعیا الغنم وسقیا، واستدلوا أیضا  ،)23: القصص(  َشْیٌخ َكبِیرٌ 

باألعمال التي كانت عملھا بعض الصحابیات وقد ذكرتھا آنفا وقد أقرھا 
  .الرسول 

والراجح من القول ھو الثاني وأن األمر بقرار المرأة محمول على 
  .34ستحباباال

یذكر الدكتور نور الدین عتر أن التفرغ لوظیفة األمومة ومؤازرة 
الرجل في أعباء الحیاة ھو األساس واألصل الذي یجب أن تبذل المرأة ألجلھ 
فھي تھز المھد بیمینھا وتحرك العالم بشمالھا لما تنجبھ من فحول الرجال 
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كم عملھا یندرج تحت  وكرائم النساء، لكن إذا أرادت أن تعمل خارج البیت فح
  :35قسمین جائزین واآلخر حرام

أعمال تمس فیھا الحاجة إلى المرأة خاصة كالتولید والطب  :القسم األول
والتعلیم في مدارس البنات فھذا واجب كفائي إذا قامت بھ بعض النساء 

  .سقط عن البقیة

نساء أعمال یقوم بھا الرجال وال تتوقف الحاجة فیھا إلى ال :القسم الثاني
كالتجارة والعمل في المصانع كالغزل والنسیج، فھذا القسم یجوز أن تعمل 

  .المرأة فیھ لحاجتھا إلیھ بإعالة نفسھا وأوالدھا

تعمل فیھ النساء كالعمل بكنس الشوارع ومسح  أنقسم ال یجوز : القسم الثالث
  .فھذا مما یخالف طبیعة المرأة وفطرتھا وخارج عن العرف.... األحذیة

بین أن الكاتب یمیل إلى القول بإباحة العمل للمرأة للضرورة فیت
والحاجة وقد وافق بذلك ما ذھب إلیھ الدكتور صالح الفوزان والبھي الخولي 
ومحمد أبو فارس، إال أن ھناك فریق آخر یرى أن عمل المرأة حق لھا فال 
تمتنع منھ إن أرادتھ وال یجوز منعھا من ذلك وال یشترطون الضرورة 

یوسف القرضاوي . لحاجة بل یلزمونھا بضوابط الشریعة ویمثل ھذا القول دوا
  .تعطیل نصف المجتمع اإلسالمباعتبار المرأة نصف المجتمع وال یتصور من 

عمل المرأة مباح ولكن لحاجة حقیقیة ولیس للرفاھیة  :القول الراجح
  36.نھ حقوجمع الثروة وال تشترط الضرورة وإذا كان عملھا مباحا فال یقال ع

سبق وأن ذكرت أن الشارع أباح عمل : ضوابط عمل المرأة: ثانیا
  :37المرأة على وفق ضوابط وشروط وضعھا العلماء والمجتھدون تتمثل في

وذلك بلبس الحجاب وعدم التبرج وترك  االلتزام بآداب الخروج من المنزل -
وأن . التزین وعدم الخضوع بالقول والصوت وأن ال تخرج متعطرة

نب اإلثارة واإلغراء ومواطن الفتنة في الزي والمشي والكالم تتج
وتبتعد عن الخلوة بالرجال وال تختلط بھم وتزاحمھم، بأن یكون .والحركة
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ھذا العمل في محیط النساء، یأذن لھا ولیھا سواء كان زوجا أم أبا مع 
  .الحرص على عدم السفر بغیر محرم وأال تتشبھ بالرجال في زیھا

ومما یرضي هللا، ولیست فیھ معصیة لھ سبحانھ، أو  العمل حالالأن یكون  -
وال تستغل فیھ أنوثة المرأة  بأن یتناسب . مما یمكن أن تعیر بھ أسرة المرأة

العمل مع طبیعتھا وقدراتھا، وال تمارس أعمال تتعارض وتكوینھا 
  .الجسماني

، )بیة األبناءمھمة األمومة وتر( أن ال یتعارض العمل مع مھمتھا األساسیة -
  .أو على حساب واجبات أخرى

  .أن تحتاج إلى ھذا العمل أو یحتاجھ المجتمع -

مشاركة تظھر ) اإلعالم المرئي مثال( أن تكون مشاركة المرأة في العمل -
مع ضرورة . فیھا المصلحة، وتدرأ فیھا المفسدة، وفق تقدیر أھل العلم لذلك

  .رالتزام المرأة اإلعالمیة بضوابط التصوی

  .عدم كون العمل مما یستلزم قطع أو تضییق سبیل االكتساب على الرجال -

من خالل ما سبق یتبین أن خرج المرأة إلى العمل جائز لحاجتھا إلیھ 
أو حاجة المجتمع لھا ولكن ذلك یتم وفق الضوابط التي حددھا العلماء إال أن 

حو أسرتھا ما تحتج األصل في المرأة ھو المكوث في البیت  والقیام بواجبھا ن
  .إلى الخروج منھ

  اب ودوافع خروج المرأة إلى العملأسب: الفرع الثاني

 :38إن خروج المرأة إلى العمل كان لعدة دوافع وأسباب منھا

فالحاجة المادیة للمرأة ومسؤولیتھا كربة بیت : الدافع االقتصادي - 1
وعائلتھا إذا  وأم تساعد زوجھا في تكالیف وأعباء المعیشة أو لتعیل نفسھا

كانت أرملة أو مطلقة جعلھا تسعى للعمل والكسب لتأمین متطلباتھا الیومیة، 
وكذلك الخوف من المستقبل  وعدم الثقة بالمعیل الحالي للعائلة، وكذلك لتسدید 
الدیون المتراكمة على العائلة وربما للحصول على الراتب التقاعدي عند 
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ؤھل العلمي یؤثر في زیادة تطلعات كما أن الم.وصولھا إلى سن التقاعد 
  .المرأة المتعلقة بالمخرجات  مما یعني امتالك المرأة لرصید من المعرفة

تقع على المرأة مسؤولیات وأعباء عائلیة إضافة  :الدافع االجتماعي - 2
إلى مسؤولیاتھا في العمل فقد استطاعت التوفیق بینھما، فقد آمنت بأھمیة 

و شعرت بوقت فراغ لدیھا یمكن أن تقضیھ في العمل في حیاة اإلنسان أ
العمل، وتطمح البعض في الحصول على مركز اجتماعي أعلى لتحقیق الذات 
ورغبة المرأة في االلتقاء مع اآلخرین، كما أن بعض األزواج یشجع زوجتھ 
على العمل خارج المنزل، والتقدم االجتماعي  نتیجة التطورات االقتصادیة 

  .اسیة، وعنایة األحزاب یرفع مكانة المرأة وتحریرھاواالجتماعیة والسی

فشعور المرأة بأنھا تسھم في بناء المجتمع دافع : الدافع السیاسي - 3
سیاسي مھم فضال عن تأثیر األحزاب بتنظیماتھ وتعلیماتھ، ومساواة المرأة 
بالرجل في الناحیة القانونیة، وكذا توجیھ اإلعالم حول أھمیة دور المرأة في 

مل، الضمانات المادیة والمعنویة التي أوالھا القانون للمرأة العراقیة الع
  وللمرأة العاملة بصفة خاصة

فقد كان خروج المرأة للعمل لتحقیق غایات : الدافع الشخصي - 4
وطموحات كتعزیز مكانتھا االجتماعیة وتعزیز شخصیتھا وصحتھا النفسیة 

ا لعدم وجود معیل یعیل العائلة وتطویر قدراتھا الشخصیة والتعلیمیة، أو لربم
، والتقدم الصناعي الذي خلق أعماال متنوعة دفع بالمرأة إلى العمل واالستفادة 

  .من فرص التدریب التي تنمي مھاراتھا

  أثر عمل المرأة في تشتت األسرة: الفرع الثالث

إن عمل المرأة ال یعد السبب األول والمباشر في انتشار ظاھرة 
یترتب علیھ من توتر في األسرة وضعف العالقات بین  الطالق، ولكن ما

أفرادھا وكثرة المشاكل ھي التي تعد السبب، إال أن الكاتبین حول موضوع 
فریق ذھب إلى أنھ ال تأثیر لعمل المرأة على :عمل المرأة انقسموا إلى فریقین 

  .الطالق وانتشاره وفریق ذھب إلى تأثیره في الطالق وتشتت األسرة
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  عدم تأثیر عمل المرأة على انتشار الطالق: األول الفریق

حیث یرى أصحاب ھذا االتجاه أن خروج المرأة إلى العمل لھ منظور 
إیجابي على األسرة عموما وخاصة األطفال، فھم على رباط دائم بالواقع 
العلمي، فقد شجعتھم أمھم على ذلك وأخذوا الخبرة منھا كما شجعتھم على 

فرصة للتعبیر عن الذات، وكانت لھم طموحات أكثر من  االستقالل  ومنحتھم
غیرھم، كما أن وجود األم بالمنزل ال یضمن نجاح عالقتھا بزوجھا وأطفالھا 
ولیس ذلك دلیال على األمومة الصالحة وإنما ذلك راجع إلى طبیعة المرأة بحد 

  .39ذاتھا ونوع العالقة والرعایة التي تقدمھا لھم

الدراسات إلى وجود عالقة إیجابیة بین العمل  وقد تبین في نتائج أحد
والرضا الزواجي من خالل موافقة األزواج على التحاق زوجاتھم بالعمل 
وتذكر إحدى الدراسات أن عمل المرأة لیس لھ تأثیر على نوعیة العالقات 
الزوجیة بقدر ما التجاھات الجنسین تجاه الدور على نوعیة الزواج وأن 

بر على نوعیة الزواج  بالنسبة للزوجین ھو القدرة على العامل المؤثر األك
  .40إعطاء المساندة والدعم

  تأثیر عمل المرأة على الطالق: الفریق الثاني

جعل اإلسالم لكل من الزوجین واجبات خاصة على كل واحد منھما 
فالرجل  .أن یقوم بدوره لیكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البیت وفي خارجھ

قة واالكتساب والمرأة تقوم بتربیة األبناء فترك واجبات البیت من یقوم بالنف
ویترتب علیھ تفكك األسرة حسیاً . قبل المرأة یعتبر ضیاعاً للبیت بمن فیھ

و من أعظم .ومعنویاً وعند ذلك یصبح المجتمع شكالً وصورة ال حقیقة ومعنى
انھ الخاص إلى أسباب االنحطاط واالنھیار الواقع بھا ھو خروج المرأة من مید

میدان الرجال ومزاحمتھم مما أدى إلى  إفساد أخالق الرجال وتركھم لما یدفع 
وانشغال المرأة خارج البیت یؤدي إلى . بأمتھم إلى الرقي المادي والمعنوي

بطالة  الرجل وخسران األمة  انسجام األسرة وانھیار صرحھا وفساد أخالق 
  .41األوالد
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دة المشكالت وفساد البیوت والعالقات وذكر أحد الباحثین بأن زیا
سببھ ھو عمل المرأة إذ یرید بعض األزواج منع زوجاتھم من العمل فیرفضن 
ذلك، وبسبب الطمع والجشع واالختالف في عائدات المرأة وقعت كثیر من 

  .42النساء في مھاوي الردى وأطماع أربابھ  في أنوثتھا

ل فقد ھیأھا بھ للقیام وتركیب المرأة یختلف تماماً عن تركیب الرج
باألعمال التي في داخل بیتھا فاقتحام المرأة لمیدان الرجال الخاص بھم یعتبر 

وفي ھذا جنایة كبیرة على المرأة وقضاء . إخراجاً لھا عن تركیبتھا وطبیعتھا
على معنویاتھا وتحطیم لشخصیتھا ویتعدى ذلك إلى أوالد الجیل من ذكور 

فالذي یقوم بھذا الدور وھو األم . ة والحنان والعطفوإناث ألنھم یفقدون التربی
قد فصلت منھ وعزلت تماماً عن مملكتھ التي ال یمكن أن تجد الراحة 
واالستقرار والطمأنینة إال فیھا وواقع المجتمعات التي تورطت في ھذا أصدق 

  43.شاھد

كما یذكر السباعي أن فسح المجال أمام المرأة للعمل خارج البیت 
أول األمر، إذ تجد فیھ حریة أوسع من حریتھا في بیتھا، ثم ما تلبث سیغریھا 

، وآخر ما ینشأ عن في أعمال ال تستطیع الشكوى منھا أن تجد نفسھا متورطة
ذلك من أخطاء، تفكك األسرة وتشرد األطفال، وھذا من أكبر العوامل في 

  .44انحالل المجتمع وانھیاره

دولة   71بأخذ عینة من وقد ذكرت إحدى الدراسات التي أجریت 
تبین أن نسبة الطالق تزداد في الدول التي تمارس فیھا المرأة أعماال خارج 
البیت، وعالوة على ذلك فإن عملھا ال یكسبھا أي سلطة أو ھیبة داخل البیت، 
وعلى العكس من ذلك فقد تبین أن نسبة الطالق تقل في الدول التي ال تمارس 

لبیت ومع ذلك فھي تتمتع بھیبة وسلطة في فیھا المرأة أي عمل خارج ا
  .45تصریف أمور البیت إلى جانب الزوج

إن تأثیر عمل المرأة لھ آثار عدیدة على : أثر عمل المرأة على األسرة
أفراد أسرتھا بدًء من نفسھا ثم أوالدھا وكذا زوجھا وبخروجھا إلى العمل فإن 

  :46وظائف األسرة تتغیر ویلحظ لذلك عدة مظاھر منھا
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التغیر في الوظیفة البیولوجیة وھي اإلنجاب وفي حجم األسرة وكذلك في 
وكذا التغیر في وظیفة التنشئة األسریة والوظیفة  .الزوجیة العالقات

انكماش أفراد األسرة، انفصال الوحدات شبھ األسریة، انخفاض ( االقتصادیة
عي، معدالت الخصوبة جراء التحول من العمل الزراعي إلى العمل الصنا

  .ووظیفة األمومة في األسرة.والتغیر في رئاسة األسرة) الدخل المحدود

تتمثل ھذه اآلثار عموما في : 47أثر عمل المرأة على نفسھا - أوال
اإلرھاق  الجسماني والذھني الذي یصیب المرأة والذي یؤدي إلى الضغط 

كیز النفسي، ویشتت من جھدھا وكذا عدم القدرة على ضبط النفس وفقدان التر
 :لفیزیولوجیة  وتمر بعدة اضطراباتوالقلق المستمر، وتغیر في حالتھا ا

االكتئاب واإلحساس بالذنب، القلق والخوف، االنفعال الذي تنتج عنھ (
اضطرابات باألمعاء،أو تقرحات بأنسجة اإلثني عشركما قد تنتج عنھ آثار 

طفي سیئة على األعصاب المسؤولة على الجھاز الھضمي، الصراع العا
، باإلضافة إلى األرق البكاء )والتأزم النفسي، وكذا تأثر صحتھا الجسمیة

  . فقدان الشھیة

إن عمل المرأة أدى إلى  :48أثر عمل المرأة على األطفال -ثانیا
انشغالھا عن بیتھا وأطفالھا فھي مسؤولة عن إعداد جیل المستقبل كما أنھا 

ن  صعب علیھا، إال أن ضرورة مسؤولة عن عملھا ولھذا فالتوفیق بین المھنتی
وجود األم مع طفلھا في الثالث سنوات األولى من عمره ضروري فاألم تعتبر 
مصدر أمن للطفل وتترك آثارا عمیقة على نموه االنفعالي، فھو یحتاج إلى 
الحب والحنان والعطف وأسوء ما یتعرض لھ الطفل ھو غیاب األم المتكرر 

لزمن، فغیاب األم یشعره أنھا قد تركتھ وأنھ أو الطویل فھو عاجز عن إدراك ا
قد ضاع، ویشعر أیضا بالحیرة القلق جراء التناوب المتكرر لمن یرعاھم، وقد 

ھذا الطفل یحصل على درجات ضعیفة في  أشارت بعض  األبحاث  إلى أن
اختبارات الذكاء ویضعف تحصیلھ الدراسي، مع ضعفھ على تحصیل عالقات 

مشاكل سلوكیة كالقلق والخوف وعدم الطمأنینة مع اآلخرین، ویتعرض ل
والعصبیة والعدوانیة، والتوتر العاطفي، ضعف في مھارات التحدث والقراءة 

كما أن ابتعاد المرأة عن البیت أدى إلى ازدیاد عدد لمشردین  والریاضیات،
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والمنحرفین والمتسكعین في الطرقات فغیاب التوجیھ السلیم للطفل ینمو لھ میل 
لتشرد والتسكع في الطرقات ثم یختلط برفقاء السوء، فالطفل المنحرف إلى ا

  . رجل فاسد وال یرجى منھ خیر في المستقبل

إن خروج المرأة إلى العمل قد : 49أثر عمل المرأة على زوجھا -ثالثا
یجعلھا تھمل بعض الواجبات المتعلقة بزوجھا وال تعطیھ حقھ كامال ، 

ھا بالتعب من العمل ورغبتھا بالراحة وقت فانشغالھا لفترات طویلة وشعور
تواجده وعدم قدرتھا على التحدث إلیھ یؤدي إلى التباعد بین الزوجین مما لھ 
آثار سیئة على نفسیتھما، ففي إحدى الدراسات أن الزوجات العامالت ذكرت 

منھن أضایق زوجي بغیابي عن البیت % 84جملة من اآلثار حیث أجابت 
منھن أثیر أعصاب زوجي بكالمي % 42 فیھ وأجابت عندما یكون متواجدا

أجابت بأؤلم زوجي بتركي % 23حول مشاكل عملي مع رؤسائي وزمیالتي، و
أقلق زوجي بتأجیل فكرة %  22ولھ وحیدا وھو في حاالت مرضھ الشدید، 

منھن أثیر أعصاب زوجي عندما أرغب أن % 12إنجاب طفل آخر، وقالت 
قالت أثیر % 9ضیع الھامة في األسرة، ویكون لي رأي أساسي في الموا

أعصاب زوجي عندما أطلب مساعدتھ لي في إدارة شؤون المنزل كالطبخ 
  .وغسل األواني والمالبس

كما أن بعض الزوجات ال تترك جمیع القرارات لزوجھا بفعل 
تحررھا وبحكم مساواتھا للزوج فیؤدي إلى الصراع بینھما، وخروج المرأة 

اغا داخل البیت وھذا بدوره یؤثر على االستقرار العائلي إلى العمل یولد فر
كانت م 1980ویحدث تغیر في العالقة الزوجیة، وفي بحث أجري في سنة 

مما یدل % 47وغیر العامالت بلغت % 60نسبة العامالت الالئي طلبن الطالق 
  .على أن غیر العاملة أكثر توافقا من العاملة

أحد أسباب الخالف بین الزوجین بسبب رفض یعد دخل المرأة العاملة ھو  -   
  الزوجة المشاركة في النفقة مما یؤدي إلى الصراع بینھما 

النفسي یؤدي بھا إلى عدم استطاعتھا تلبیة  وإرھاقھاإن تعب الزوجة العاملة  -
مطالب الزوج سواء المادیة أو العاطفیة وال تلتفت إلى مظھرھا وزینتھا، 
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عیاء النفسي على المشاركة العاطفیة وخاصة وبالتالي ینعكس التعب وال
  .عدم استطاعتھا تلبیة حاجیات الزوج

اضطراب دور الزوج وعدم وضوح الرؤیة بالنسبة لھ ھو من أھم أسباب  -
االضطرابات الزوجیة بشكل عام، وتمسكھ بالسلطة وعدم قبول بعض 

  .الزوجات  ذلك مما یجعل ھذه االضطرابات تصل إلى حد الطالق

اختالط المرأة بزمالئھا في العمل والشارع والمواصالت یؤدي إلى إن  -
الشك والریبة في نفس الزوج فال تطمئن نفسھ وال ترتاح بالھ وتساوره 
الشكوك والظنون مما یسبب القلق والتوتر واالضطراب وتصبح الحیاة 

  .الزوجیة جحیما ال یطاق

إلشراق ویصبح كأنھ سجن افتقاد البیت للراحة والسكون والظالل الحانیة وا -
مغلق، لغیاب مدبرة أمره وھو أشبھ ما یكون بفندق یلتقي فیھ أعضاء 
األسرة لیقضي كل حاجتھ ویتھرب من مسؤولیاتھ ووظائفھ، فھم أزواج 

  .ولكنھم غرباء ، وكلما تقدمت األیام ازدادت غربتھم

یؤدي إن مشاركة المرأة الرجال في األعمال وتحملھا مسؤولیات مشابھة،  -
إلى اكتسابھا لخصائص الرجال مما یجعلھا تبدو مسترجلة في سلوكھا 

  .وینعكس ذلك سلبا على عالقتھا بزوجھا

إن نسبة الطالق ترتفع لدى الزوجات التي تعمل في وظائف الرجال  -
أكثر من التي تعمل في وظائف النساء كالتمریض ....كالمحاماة والھندسة

  .النساء غیر العامالت كما أنھا تقل عند... والتدریس

یشعر الزوج بالنقص إذا كانت شھادة زوجتھ أعلى من شھادتھ أو راتبھا  -
أكبر من راتبھ كما أن كثرة متطلبات العمل الذي تقوم بھ الزوجة من 
انشغالھا بالمؤتمرات والحفالت فیؤثر ذلك سلبا على الزوج في مجال 

یؤدي آخر األمر إلى  المعاشرة الزوجیة فتقل رغبتھ وتكثر شكوكھ مما
  .الطالق
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من خالل ما سبق ذكره یمكن القول أن خروج المرأة إلى العمل لھ 
عواقب وآثار وخیمة على البناء األسري ، فھو یؤثر بالدرجة األولى على 
نفسیتھا وصحتھا، كما یؤثر على أوالدھا وزوجھا الذي قد ال یحتمل كل تلك 

بھا األسرة، فینھي ذلك األمر  األزمات والصعوبات والمشاكل التي تمر
بالطالق وبالتالي تشتت األسرة، ولكن ال یمكن إغفال األبحاث التي شكل فیھا 
عمل المرأة جانبا إیجابیا على األسرة ولھذا فإن تماسك األسرة راجع إلى 
طبیعة المرأة ومدى قدرة الزوجین على إعطاء المساندة  والدعم لبعضھما 

  .البعض

  :خاتمة

وجل الذي   وكرمھ فقد أتممت ھذا البحث وأشكر هللا عزبفضل هللا
  :أعانني على ذلك وقد توصلت إلى النتائج التالیة

رغم أن الطالق یعد أبغض الحالل إلى هللا إال أنھ قد شرعھ كحل للمشاكل  -
  .الزوجیة المستعصیة التي یصعب حلھا بكل الطرق والوسائل الممكنة

تعود بالدرجة األولى إلى  اإلسالمیةمجتمعات إن ارتفاع نسبة الطالق في ال -
  .ابتعاد الناس عن تعالیم اإلسالم سواء من طرف الرجل أو المرأة أو كلیھما

كثرة الفواحش والمنكرات في المجتمع سببھا تقلید الغرب األعمى في كل  -
صغیرة وكبیرة وتعود بالدرجة األولى إلى فكرة تحریر المرأة التي 

  .جتمع وبفسادھا یفسد المجتمعبصالحھا یصلح الم
وحتى الغربیة   اإلسالمیةتعد أسباب الطالق كثیرة ومتنوعة في المجتمعات  -

وتختلف من مجتمع إلى آخر، وقد تتظافر عدة أسباب مع بعضھا إلحداث 
  .ظاھرة الطالق

تتمثل أسباب الطالق في المجتمع عموما وفي الجزائر خصوصا في تدخل  -
المرض الجنسي، العقم، الزواج المبكر وفارق السن  األھل، سوء العشرة،

بین الزوجین، واختالف العادات والتقالید واألعراف بین الزوجین، عدم 
اختیار الزوجة المناسبة وعدم تعارفھما على بعض في فترة الخطوبة، 

  .عمل المرأة وكثرة اختالطھا بالرجال
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مل أو احتیاج المجتمع إن عمل المرأة مباح ومشروع في حال احتیاجھا للع -
لعملھا، وذلك وفق ضوابط وشروط وضعھا العلماء تلتزم بھا حال 
خروجھا من البیت، ولكنھ قد یسبب لھا بعض المشاكل الزوجیة تنتھي 

  .بالطالق
ال یمكن عزل المرأة عن الحیاة العملیة لحاجة المجتمع لھا في الكثیر من  -

  .الوظائف كالتعلیم والطب والتمریض
ر نظرة المجتمع للمرأة العاملة بین الماضي والحاضر إذ زادت نسبة تغی -

النساء العامالت في ھذا العصر بفعل تشجیع األسرة والمجتمع لھا 
  .باإلضافة إلى رغبتھا الذاتیة

إن خروج المرأة إلى العمل في العصر الحالي لم تلتزم فیھ المرأة بأغلب  -
دون محرم وعملھا في  الضوابط التي وضعھا العلماء كسفرھا من

  .االختالط و خروجھا متبرجة ومتزینة إال في القلیل الناذر
یعد عمل المرأة سببا من أسباب الطالق لما لھ من آثار على نفسھا وأبنائھا  -

وزوجھا خاصة إذا كان عملھا مما اختص بالرجال أكثر وكان في 
  .ختالط و بدون موافقة الزوج ورضااال

  :تالتوصیات والمقترحا

ضرورة التزام المرأة المسلمة بحجابھا حال الخروج من بیتھا سواء للعمل  -
  .أو غیره

محاولة تطبیق نظام التخصص في التعلیم الجامعي خاصة بأن یدرس  -
الذكور واإلناث في أقسام مختلفة أي كال على حدى وجعل الطالبات تدرس 

  .ناجم من االختالط عند األستاذات والطلبة عند األساتذة ألن أكبر الفساد
محاولة الحد من ظاھرة البطالة عند الشباب وتشغیلھم عوضا عن النساء  -

  .حتى ال تضطر المرأة إلى الخروج للعمل
   :الھوامش

                                                        
مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، :أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین،تح -1

  .101/ 2دار ومكتبة الھالل دط،دت، 



  الباحثة مریم بوطواطو 
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عبد السالم محمد ھارون، دار :زكریا بن فارس القزویني، معجم مقاییس اللغة، تحأحمد بن  -2

  .420/ 3م، 1979/ 1399الفكر ، دط، دت، 
، 3أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت ، ط -3

یدي، تاج ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الملقب بمرتضى الزب226/ 10ه،  1414
  .94، 93/ 26، )دط، دت( مجموعة من المحققین، دار الھدایة،: العروس، تح

أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة،  -4
  .376/ 2، )دط، دت(بیروت، 

عبد الخالق  38 زین الدین محمد المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، دار عالم الكتب -5
   227م،  ص 1990/ه1410، 1ثروت ، القاھرة، ط

، 1أبو الولید محمد بن محمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات،دار الغرب اإلسالمي، ط -6
  م1988/ ه1408

محمد إبراھیم عبادة، مكتبة : جالل الدین السیوطي، معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، تح -7
  . 57م،  ص  2004/ ه1424، 1اھرة، طاآلداب، الق

  .227المناوي،التوقیف على مھمات التعاریف، ص  -8
م، 1988/ ه1408،   2سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي لغة واصطالحا، الفكر، دمشق، ط  -9

  .230م، ص1993تصویر 
میة، جماعة من العلماء، دار الكتب العل: علي بن محمد الشریف الجرجاني، التعریفات ،تح10

   141م، ص  1983/ ه1403، 1بیروت، ط
  مادة عمل، 153/ 2الفراھیدي، العین،  -11
محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، : تح محمد بن أحمد األزھري، تھذیب اللغة، -12

  .، مادة عمل255/ 2م، 2001، 1بیروت،ط
بعلبكي ، دار العلم رمزي منیر : ابن درید، جمھرة اللغة ،تحأبو بكر محمد بن الحسین  -13

  . 949/ 2، 1987، 1للمالیین، بیروت، ط
  .، مادة عمل145/ 4، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس -14
  ، مادة عمل 475/ 11ابن منظور، لسان العرب،  -15
 عدنان درویش، محمد المصري،: تح الكفوي أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات، أبو البقاء -16

  .616ص ) دط، دت(
  .263وس الفقھي لغة واصطالحا  ص القام -17
، 1محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط -18

  .322م، ص 1988/ه1408
محمد  بإشرافماجیستیر علم اجتماع،   ملیكة الحاج یوسف آثار عمل األم على تربیة أطفالھا، -19

  24م، ص2003/ م2002حویتي، جامعة الجزائر، 
  .25ص  نفسھ 20
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دراسة ( اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتبة على خروج المرأة إلى العمل عاجب بومدین، -21

، دكتوراه علم النفس،  إشراف محمد )عینة من النساء العامالت بمدینة األغواط میدانیة على
  .16، ص 2جامعة وھران  ،م2017/ 2016، مزیان

ة التي تواجھ المرأة العاملة في بیئة العمل المختلط، ھدى محمد السبیعي، المشكالت االجتماعی -22
م، جامعة اإلمام محمد 2010/ ه1431ماجستیر بإشراف إبراھیم بن محمد بن سلیمان الزبن، 

  .13 -12، المملكة العربیة السعودیة، ص اإلسالمیةبن سعود 
  .25ملیكة الحاج یوسف آثار عمل األم على تربیة أطفالھا، ص  -23
دراسة میدانیة على عامالت (عمل الزوجة وانعكاساتھ على العالقات األسریة  ملیكة،بن زیان  -24

م، 2004/ 2003لوكیا  الھاشمي،   بإشراف، ماجستیر علم النفس، )قسنطینة -جامعة منتوري 
  .7جامعة منتوري قسنطینة، ص 

مجلة المیزان  الضوابط الشرعیة لعمل المرأة في اإلعالم المرئي، سناء جمیل علي الحنیطي، -25
  .398م، ص  2015/ ه1436والقانونیة، المجلد الثاني، شعبا ن  اإلسالمیةللدراسات 

  .24ملیكة الحاج یوسف آثار عمل األم على تربیة أطفالھا، ص  -26
  .16األسریة واالجتماعیة المترتبة على خروج المرأة إلى العمل، ص  اآلثار عاجب بومدین، -27
  .16نفسھ ص  -28
  .25أطفالھا، ص تربیةعلى  آثار عمل األم الحاج یوسفملیكة  -29
دراسة میدانیة : فھمي سلیم غزوي، األسباب االجتماعیة واالقتصادیة للطالق في شمال األردن -30

، ص 2007، 1، العدد 34، المجلد واالجتماعیة اإلنسانیةفي محافظة أربد، دراسات العلوم 
دراسة انثروبولوجیة في (الثقافیة لظاھرة الطالق ؛ أیمن الشبول، المتغیرات االجتماعیة و69

  .657، ص 2010الرابع،  -الثالثان العدد، 26المجلد ، ، مجلة جامعة دمشق)بلدة الطرة
، أیمن الشبول، المتغیرات 71-70ص  فھمي سلیم، األسباب االجتماعیة واالقتصادیة للطالق، -31

 .660 -656 االجتماعیة والثقافیة، ص
على عینة من المطلقین  میدانیةدراسة (انتشار الطالق في مدینة تقرت  أسبابیلة، الشعوبي فض -32

، ص 6/6/2013 صالي محمد، إشرافماستر شعبة الدیموغرافیا،  ،)والمطلقات بمدینة تقرت
13-14.  

م، ص 2003/ه1424 ،11ط بیروت، دمشق،، دار الیمامة نور الدین عتر، ماذا عن المرأة، -33
209- 210.  

عمل المرأة بین مقاصد الشریعة وفقھ التنزیل، جامعة األمیر عبد القادر، ، دة بوفاغسسعی -34
  .17 -4ص ، قسنطینة

  .165 - 164، ص  المرأةنور الدین عتر ماذا عن  -35
محمود یوسف محمد الشوبكي، عمل المرأة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، بحث مقدم لمؤتمر  -36

  .9 -8، ص 14/3/2006 -13غزة،  اإلسالمیة، الجامعة التشریع اإلسالمي ومتطلبات الواقع
، أحمد بن 415 -406 سناء  جمیل، الضوابط الشرعیة لعمل المرأة في اإلعالم المرئي، ص -37

المرأة المسلمة المعاصرة إعدادھا ومسؤولیتھا في الدعوة دار عالم  محمد بن عبد هللا أبا بطین،



  الباحثة مریم بوطواطو 
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 ،علي عبد الحلیم محمود ،67ه، ص 1412، 2ط م،1991/ه1411، 1ط ،الكتب، الریاض

، 349ص م،1991/ه1411، 1المرأة المسلمة وفقھ الدعوة إلى هللا، دار الوفاء، المنصورة، ط
مؤسسة الدعوة الخیریة،  صالح  بن فوزان الفوزان، تنبیھات على أحكام تختص بالمؤمنات،

راسة فقھیة مقارنة، أحكامھ ثمراتھ د، ، ھند محمود الخولي، عمل المرأة ضوابطھ10-9ص 
، 1ماجستیر في الفقھ وأصولھ بإشراف مصطفى البغا، دار الفارابي للمعارف، دمشق، ط

، محمود الشوبكي، عمل المرأة في ضوء الشریعة 185 - 127 م، ص2001/ه1421
  .17 - 10 ، صاإلسالمیة

الموصل، مجلة  دراسة میدانیة في جامعة، حیدر خضر سلیمان، دوافع العمل لدى المرأة العاملة -38
، إمان محامدیة ؛59 -54م، ص2007، أیار 4، العدد 14جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة، المجلد

بوطوطن سلیمة، المرأة العاملة والعالقات األسریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الملتقى 
  .3 -2م، ص2013أفریل  10/ 9، الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحیاة في األسرة

  .108 -107اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتبة على خروج المرأة إلى العمل، ص  -39
  .9 -8المرأة العاملة والعالقات األسریة، ص -40
- 23عبد العزیز بن عبد هللا ابن باز، التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عملھ، ص  -41

  .ھـ1423، 1عربیة السعودیة، طوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف، المملكة ال. 34
  .3، ص اإلسالمیةالشوبكي، عمل المرأة في ضوء الشریعة  -42
  .23ابن باز، التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عملھ ، ص  -43
  .140مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، ص  -44
  .660طالق، ص أیمن الشبول، المتغیرات االجتماعیة والثقافیة لظاھرة ال -45
   )95 - 88اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتبة على خروج المرأة إلى العمل، ص  -46
، المرأة 102 -97ة على خروج المرأة إلى العمل، ص اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتب 47

  .12 -11العاملة والعالقات األسریة، ص 
،  عمل 109-104ج المرأة إلى العمل، ص اآلثار األسریة واالجتماعیة المترتبة على خرو -48

؛ محمد بن سعد بن عبد الرحمان آل سعود، قوامة الرجل 81 -79الزوجة وانعكاساتھ، ص 
، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، )العالقة والتأثیر( وخروج المرأة للعمل

  .87ص  ،م2002/ 1422، 1ط
، المرأة 112 - 109 تبة على خروج المرأة إلى العمل، صاآلثار األسریة و االجتماعیة المتر -49

، نور الشھیرة 85 -83 ، عمل الزوجة وانعكاساتھ، ص10العاملة والعالقات األسریة، ص 
 هدكتورامشكالت المرأة المعاصرة وحلھا في ضوء الكتاب والسنة،  ،بمكیة نواب ننى مرزا

ص   ،م1985/ ه1405كة المكرمة،  یوسف عبد الرحمان الضبع، جامعة أم القرى، م بإشراف
237 -241.  
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  المردود االقتصادي لعمل المرأة و آثره في استقرار األسرة
  

    
  1جامعة باتنة  -الباحث مراد العیفاوي 

  مقدمة
احتل العمل مكانة كبیرة عند االنسان منذ القدم، و ھذا لحاجتھ إلیھ في   

شتى مجاالت الحیاة، و مع تطور الحیاة البشریة صار من الضرورة زیادة 
في العصر الحدیث، مما دفع المجتمعات إلى استغالل  حجم قوة العمل خاصة

الحد االقصى من طاقاتھا، وفي ظل ھذه الظروف والتغیرات تطورت 
وتغیرت البنیة الوظیفیة و االجتماعیة لألسرة التي تعتبر نواة تكوین المجتمع، 
فأصبح دور المرأة ال یقتصر على االعمال المنزلیة فقط بل تعداھا إلى خارج 

، فاقتحمت عالم الشغل و سوق العمل و التي أصبحت ظاھرة منتشرة أسواره
في جمیع أنحاء العالم وھذا نظرا للطاقات الھائلة والضخمة التي تمتلكھا 
المرأة و ألنھا تمثل نصف المجتمع ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أن المرأة 
المعاصرة أصبحت ترى أن مساعدة الرجل في تحمل أعباء الحیاة ضرورة 
حتمیة أملتھا متطلبات الحیاة المعاصرة، خاصة من الجانب المالي فغالء 
المعیشة و تزاید نفقات األسرة الحدیثة جعل المرأة تخرج إلى العمل و تدخل 
عالم الشغل بقوة، و بین مؤید ومعارض تتزاید و تتنامى العاملة النسویة یوما 

القطاع االقتصادي  بعد یوم وفي جمیع القطاعات، ومن جملة ھذه القطاعات
فقد أصبحت المرأة تشارك في العملیة االنتاجیة والتنمویة وفي شتى 
المجاالت، وفي ظل ھذه الظروف وتأسیسا على ما تقدم تتبادر ألذھاننا 

  :االشكالیة التالیة
ما ھو المردود االقتصادیالذي یقدمھ عمل المرأة؟ وما آثره على استقرار 

  األسرة؟
  :شكالیة إلى طرح جملة من التساؤالت التالیةولقد دفعتنا ھذه اال

 ما ماھیةالمردود االقتصادي للمرأة العاملة؟  -
 ما ھي نظرة اإلسالم لعمل المرأة؟ -



  الباحث مراد العیفاوي 
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 ما العوامل االقتصادیة التي أدت إلى خروج المرأة للعمل؟ -
 ما االھمیة االقتصادیة لعمل المرأة؟ -
 مل؟ما ھي االثار األسریة المترتبة على خروج المرأة للع -

وبناء على ھذه التساؤالت جاءت ھذه الورقة البحثیة لإلجابة عنھا و   
لتسلیط الضوء على حقیقة الدعم االقتصادي الذي یقدمھ عمل المرأة لألسرة 

  .من جھة، و من جھة أخرى آثار ھذا الدعم و مردوده على استقرارھا
  إلسالم لھاماھیةالمردود االقتصادي للمرأة العاملة ونظرة ا: المطلب األول

  ماھیة المردوداالقتصادي للمرأة العاملة: الفرع األول
للتعرف على ماھیة المردود االقتصادي للمرأة العاملة یجب التطرق   

  .أوال لمفھوم المرأة العاملة لیتبین لنا بعد ذلك مفھوم المردود االقتصادي لھا
لقد وردت مجموعة من التعاریف  :مفھوم المرأة العاملة - 1  

  :لمفاھیم للمرأة العاملة و لعل أبرزھاوا
ھي المرأة التي تعمل خارج المنزل و تحصل على أجر مادي مقابل "  

عملھا، وھي تقوم بدورین أساسین في الحیاة دور ربة البیت و دور 
  .1"الموظفة
مباشرة أو ) السلعي(المرأة تعمل في االنتاج المادي " :وعرفت أیضا  

و بذلك تخرج عن نطاق ھذه الدراسة العامالت  تتقاضى أجر على قوة عملھا
  .2"في النشاط الزراعي واالداري والخدمي

ھي المرأة التي تعمل خارج ": وتم تعریف المرأة العاملة على أنھا  
المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملھا، و تقوم في نفس الوقت 

  .3"فةبأدوارھا االخرى كزوجة و أم على جانب دورھا كعاملة او موظ
المرأة التي تعمل بشكل منتظم في عمل یدر " :وأیضا على أنھا  

  .4"دخال
من جملة التعاریف السابقة یتبین لنا أن المرأة العاملة ھي تلك المرأة   

م واخرى التي تقوم بوظیفتین واحدة داخل المنزل متمثلة في دور الزوجة واأل
  .علیھا عائد ماديخارج البیت تتمثل في دور الموظفة وھي التي تتلقى 
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من خالل ما تقدم من  :االقتصادي للمرأة العاملة) الدور(مفھوم المردود  - 2
ھو كل نشاط : "تعریف للمرأة العاملة فقد تم تعریف الدور االقتصادي لھا بأنھ

اقتصادي تؤدیھ المرأة داخل أو خارج المنزل بھدف إشباع احتیاجات األسرة 
ة اقتصادیة، بمعنى أن ھذا النشاط  لھ قیمة أو المجتمع من خالل تحقیق فائد
  .5"اقتصادیة یمكن قیاسھا أو تقدیرھا

  نظرة االسالم للمرأة العاملة: الفرع الثاني
لقد تمیزت نظرة اإلسالم للمرأة عن باقي االدیان في ھذه االرض، 
فبعدما كانت محرومة من جمیع حقوقھا ومستعبدة ومسترقة وسلعة تشترى 

نخاسة، جاء االسالم فأعاد لھا مكانتھا في المجتمع فجعل وتباع في سوق ال
منھا األم والزوجة واألخت والبنت وأعطاھا جمیع حقوقھا من میراث 
واستشارة في الزواج والرأي، ولكن وقع ھناك جدل وخالف كبیر بین الفقھاء 

  :في مسألة عمالة المرأة فقد اختلفة أراءھم على عدة أوجھ نذكر منھا
 القائلون بمنع خروج المرأة :لقول األولأصحاب ا - 1

یستند  القائلون بحظر خروج المرأة على جملة من النصوص القرآنیة   
  :واألحادیث النبویة، ومن ھذه النصوص

َج اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَى: قولھ تعالى - ْجَن تَبَرُّ  َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ
  .]33: األحزاب[

فیقول . ا الفریق أن عموم النساء مأمورات بھذا التوجیھفیرى ھذ  
وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى هللا "اإلمام القرطبي في تفسیره لھذه اآلیة 

علیھ و سلم،  فقد دخل غیرھن فیھ بالمعنى، ھذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع 
خروج كیف والشریعة طافحة بلزوم النساء بیوتھن و االنكفاف عن ال. النساء

  .6"منھا إال لضرورة
 َوإَِذا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاعاً فَاْسأَلُوھُنَّ ِمن َوَراء ِحَجابٍ قولھ سبحانھ وتعالى  -  

فیحملون ھذا الخطاب كذلك لسائر المؤمنات، فإن كن  ،]53: األحزاب[
  .مأمورات باالحتجاب على من یدخل علیھن، فكیف یخرجن لغیر ضرورة

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفھا " :قال  النبي   عن عبد هللا، عن -
  .7"الشیطان
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ْحَمِن أَنَّھَا َسِمَعْت َعائَِشةَ َزْوَج النَّبِىِّ  -  لَْو أَنَّ  :َتقُولُ  َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّ
 ِ ْت نَِساُء بَنِى َرأَى َما أَْحَدَث النَِّساُء لََمنََعھُنَّ اْلَمْسِجَد َكَما ُمنِعَ  َرُسوَل هللاَّ

 .8قَاَل فَقُْلُت لَِعْمَرةَ أَنَِساُء بَِنى إِْسَرائِیَل ُمنِْعَن اْلَمْسِجَد؟ قَالَْت نََعمْ . إِْسَرائِیلَ 
وإسناد أحمد حسن ولھ شاھد من حدیث ابن مسعود عند أبي : قال ابن حجر -

 و وجھ كون صالتھا في اإلخفاء أفضل لتحقق األمن فیھ من الفتنة،. داود
ویتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج، والزینة ومن ثم قالت 

 .9عائشة ما قالت، وتمسك بعضھم بقول عائشة في منع النساء مطلقا
 .مما تقدم من نصوص ومن أقوال یتبین لزوم المرأة لبیتھا والقرار فیھ

 القائلون بجواز خروج المرأة: اصحاب القول الثاني - 2
  :التي ذكرھا أصحاب ھذا القول ما یلي من جملة األدلة

خرجت سودة بنت زمعة لیال فرآھا ": عن عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ  قالت -
  عمر فعرفھا فقال إنك وهللا یا سودة ما تخفین علینا فرجعت إلى النبي  

فذكرت ذلك لھ، وھو في حجرتي یتعشى وإن في یده لعرقا، فأُْنِزَل علیھ، 
  .10"د أذن هللا لكن أن تخرجن لحوائجكفرفع عنھ وھو یقول ق

الحدیث ظاھر في جواز خروج أمھات المؤمنین للحاجة، والتي ھي  أدنى  -
من الضرورة، وھن المأمورات بالقرار في البیوت، فمن باب أولى أن 

بل أذن للنساء أن یخرجن لغیر الحاجة، فإنھا . تخرج سائر النساء لحاجتھن
یس من باب الحاجة، وقد نھي عن تخرج للمسجد، وخروجھا للمسجد ل

منعھن من الخروج المسجد، مع ما یعلم من أن صالة النساء في بیوتھن 
  .  11أفضل من صالتھن في المسجد

إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى ": قال عن سالم، عن أبیھ، عن النبي  -
 .12"المسجد فال یمنعھا

یره تدل ظواھر ھذ النصوص على جواز خروج المرأة للعمل أو غ
  .لضرورة أو لغیر ضرورة

وما بین موجیز و مانع لخروج المرأة للعمل یتضح لنا أن المنزل خیر   
مكان للمرأة لممارسة نشاطاتھا و مسؤولیاتھا التي خلقت من أجلھا، غیر أن 
ھذا ال یمنعھا من الخروج للعمل اذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إلیھا و 
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والظاھر أن خروج المرأة یدور "ول الدكتور حسن قد جاء في ھذه المسألة ق
على األحكام الشرعیة الخمسة، فتخرج وجوباً للضرورة، وللواجب كطلب 
العالج، وخروجھا ألداء فریضة الحج،  وتخرج استحباباً، كخروجھا للمصلى 
یوم العید، ویكون خروجھا مباحاً إذا خرجت لمباحٍ وأُمنت فتنتھا، ویكره 

جة أو قصد شرعي مع احتمال الفتنة، ویحرم إذا خرجت خروجھا لغیر حا
  .13"لحرام، أو كان في خروجھا فتنة للرجال

  المردود االقتصادي للمرأة العاملة: المطلب الثاني
كان لخروج المرأة للعمل أثر كبیر في تغیر النسیج االقتصادي للمجتمع، 

جوانب التي فتغیرت معطیات كثیرة منھا كمیة االنتاج ونوعھ وغیره من ال
ظھرت فیھا بصمة المرأة، وقبل الحدیث على المردود االقتصادي للمرأة 
العاملة یجب الحدیث على أھم العوامل االقتصادیة التي أدت إلى خروج المرأة 

  للعمل
  العوامل االقتصادیة التي أدت لخروج المرأة للعمل:الفرع األول 

العمل فمنھا  تعددت العوامل التي دفعت المرأة للدخول في سوق
االجتماعیة وغیرھا، و من ضمن ھذه العوامل نجد العوامل االقتصادیةو من 

  :أھمھا
نظرا لتزاید حاجات األسرة خاصة في العصر : الضرورة االقتصادیة -

الحدیث و تغیر البنیة االجتماعیة لألسرةمن جھة و من جھة أخرى غالء 
ا دفع المرأة للخروج المعیشةفكان من الضروري زیادة الدخل األسري مم

للعمل إلعانة زوجھا أو وحمل العبء معھ على مجابھة تكالیفالمعیشة 
  .والحیاة، أو لرعایة أبنائھا إذا كانت أرملة أو مطلقة

تزاید أعباء المعیشة " وھذا ما ذھب إلیھ محمود عباس عوض بقولھ 
كة الرجل و حاجة االسرة لدخلھا دفع المرأة إلى تقدیم المساندة و ذلك بمشار

 .14"في العمل و تلبیة مختلف احتیاجات أسرتھا
عرف االقتصاد العربي في اآلونة  :طبیعة البناء االقتصادي للمجتمع -

األخیرة تطورا ملحوظا، مما أحدث تغیرا في التوزیع السكاني، وزیادة 
ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، و نتیجة للتغیرات 
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قتصادیات البلدان العربیة، فقد كان للنمو االقتصادي تأثیر البنیویة في ا
واضح في توزیع السكان داخل ھذه البلدان وأصبحت الحیاة الحضریة مع 
ما تنطوي علیھ من التغیرات في التنظیمات  االجتماعیة مظھرا بارزا 
للمجتمع العربي، وقد تزایدت الحاجة الماسة إلى زیادة دخل األسرة لتزاید 

ات االستھالكیة، وھي أعلى بكثیر مما كانت علیھ في المناطق الریفیة النفق
  .15التي كانت مكتفیة ذاتیا

ال تزال مشاركة المرأة في النشاط  :المساھمة في النشاط االقتصادي -
االقتصادي متدنیة مقارنة مع مساھمة الرجل، وذلك راجع إلى أن عوامل 

علیة كبیرة، و من أھم العوامل إقصاء المرأة عن قوة العمل الزالت ذات فا
استمرار األطر االجتماعیة التي تحكم المرأة في تأثیراتھا السلبیة على 
مساھمة المرأة في قوة العمل، حیث یغلب على معظم الدول العربیة ارتفاع 
نسبة الذكور بالمقارنة مع االناث في معدل النشاط االقتصادي، و ذلك یدل 

في اعالتھا على الذكور، كما یغلب علیھا في على اعتماد الدول العربیة 
نفس الوقت عدم تناسب النشاط االقتصادي لإلناث مع حجم القوة البشریة 
النسائیة، و على الرغم من تدني مساھمة المرأة في النشاط االقتصادي، إال 
أنھا تتباین في توزیعھا على األنشطة االقتصادیة، فنجدھا في بعض 

دومة مثل قطاع الصناعة و ضعیفة جدا في بعض األنشطة تكاد تكون مع
القطاعات االقتصادیة األخرى، بینما نجدھا مرتفعة في القطاعات 

  . 16الخدماتیة و االجتماعیة
مثل قطاع النسیج والصناعات : حاجة بعض االنشطة االقتصادیة للمرأة -

التقلیدیة وحتى في العیادات الخاصة بأمراض النساء وغیرھا التي تحتاج 
 .وجود المرأة في ذلك القطاع 

حیث أن الراتب الجید یدفع بالمرأة على  :سیاسة االجور و الرواتب المتبعة -
فرصة عمل خارج المنزل خاصة مع تحسن الظروف المعیشیة في زماننا 

 .ھذا
فمثال النشاط الزراعي في المجتمعات التي تعتمد  :طبیعة النشاط االقتصادي -

أة تشارك الرجل في أعمالھ وأحسن مثال على ذلك على الفالحة تجعل المر
  .المرأة الریفیة
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  المردود االقتصادي للمرأة العاملة : الفرع الثاني
  :الجانب االیجابي - 1
وذلك عن طریق االجر الذي تتحصل علیھ : تحقیق دخل وعائد لألسرة -

المرأة جراء عملھا خارج المنزل أو داخلھ، فتنفقھ على أسرتھا وھذا ما 
  .ساعد على تحسن الحالة المعیشیة لالسرة، مما یساعد على استقرارھای

دخول المرأة لسوق العمل یزید في عدد الید العاملة،  :زیادة الید العاملة -
فعدم عمل المرأة یعتبر تجمید لنصف الطاقات داخل الدولة، فالعمالة 
النسویة توفر و تضاعف و تزید من ععد الید العاملة داخل المجتمع، وھذا 

 .یترتب علیھ عدم االستعانة بالید العاملة االجنبیة
ن طریق زیادة الید العاملة كما سبق وأن ذكرنا، وذلك ع :الزیادة في االنتاج -

في حالة عدم وجود المرأة فھو یبنتج  % 50فمثال إذا كان المجتمع ینتج 
  .حالة وجودھا، فھي تزید في الطاقة االنتاجیة للمجتمع 100%

بدخول المرأة إلى سوق العمل تظھر عملیات  :تنوع النسیج االقتصادي -
لتي تتقنھا المرأة في مجاالت الصناعات انتاجیة جدیدة، خاصة تلك ا

التقلیدیة مثل النسیج والخیاطة والطبخ وغیرھا، وأحسن مثال على ذلك 
المؤسسات المتوسطة والصغیرة التي تشھدھا الجزائر فقد ساھمت فیھا 

 .  المرأة بقوة مما حرك عجلة التنمیة ولو بقدر صغیر
ضافي لألسرة ھذا یعني مبلغ عندما یكون ھناك دخل ا :الزیادة في االدخار -

اضافي یتوجھ لالدخار، فكل أسرة تسعى الدخار جزء من عائدھا النفاقھ 
  .أو استثماره في وقت الحق

بزیادة االدخار وزیادة الید العاملة تزداد نسبة االستثمار  :زیادة االستثمارات -
س بتوجیھ أموال االدخار إلى االستثمار عن طریق العمالة النسویة بتأسی

 .مؤسسات مصغرة و العمل علیھا
عندما تزداد الید العاملة تزداد العوائد والمداخیل  :زیادة في الدخل الفردي -

 .فیرفع ذلك من الدخل الفردي لالنسان في المجتمع
بزیادة الدخل الفردي و نمو نسبة االستثمارات و  :زیادة في الدخل الوطني -

زیادة الدخل الوطني، و ھذا عن  زیادة نسبة االنتاج ھذا یؤدي حتما إلى
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طریق زیادة حجم العوائد و المداخیل مقابل نقص النفقات خاصة عندما 
تسد العمالة النسویة النقص الذي تحتاجھ السوق من الید العاملة فیوفر ذلك 
على الدولة نفقات اضافیة، و في نفس الوقت یزید من نسبة العوائد فالمرأة 

 .ى كونھا منتج یعطي اضافة إلى المجتمعتتحول من كونھا مستھلك إل
 :الجانب السلبي - 2
أن المرأة مجبولة على حب الزینة والتحلي بالثیاب والمجوھرات وغیر  -

ذلك، فإذا خرجت المرأة للعمل كل یوم، فكم ستنفق من المال على ثیابھا 
وزینتھا؟ ال شك أن اإلنفاق على أدوات الزینة وخالفھا سیبلغ رقمھ على 

كما أثبتت ذلك اإلحصاءات المتعلقة بھذا  - ى الدولة مالیین الدوالرات مستو
، فماذا نطلق على ھذا؟؟ ألیس ھدراً اقتصادیاً ال تستفید األمة منھ -الجانب 
  .17بشيء؟؟

أن المرأة أقل عمالً وإنتاجاً من الرجل، وأقل منھ رغبة في الطموح،  -
عادة الشھریة، وأعباء الحمل والوصول إلى الجدید؛ ذلك أن ما یعتریھا من ال

والوضع، والتفكیر في األوالد، ما یشغلھا حقاً أن توازي الرجل في عملھ، 
  .18والنادر من النساء ال ینقض القاعدة. ویعوقھا عن التقدم بالعمل

الزیادة في نفقات المعیشة، رغبة في زیادة مستوى األسرة، حیث دفع ھذا  -
دان العمل للمشاركة في إعالة األسرة، األمر بالمرأة إلى النزول إلى می

ومھما كان دخلھا فھي ال تستطیع مجابھة تكالیف المعیشة الحضریة فھي 
تزداد یوم بعد یوم، فمثال تصبح معظم االسرة تأتي بحاجاتھا من خارج 
المنزل حتى األكل ألن االم تقضي معظم وقتھا في العمل، ھذا من جھة 

مل یجعل االطفال یمكثون لوحدھم في ومن جھة أخرى فخروج المرأة للع
البیت مما یستوجب احضار مربیة أو حاضنة لھم و ھذا یترتب علیھ نفقة 

 .اضافیة لنفقات البیت وغیره من االشیاء التي تزید من أعباء نفقات األسرة
  آثار عمل المرأة على استقرار األسرة: المطلب الثالث

وعلى أسرتھا، أما علیھا  یترتب على خروج المرأة للعمل آثار علیھا  
فیتمثل باثبات النفس وحجز مكانة داخل المجتمع بفرضھا نفسھا في سوق 
العمل، والخروج من الروتین التي تعیشھ داخل المنزل،و تغیر األجواء واقامة 
عالقات اجتماعیة خارج أسوار المنزل یتمثل في الحصول على صدیقات في 
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التحرر من التبعیة للرجل واالستقالل العمل، و تحصیل عائد مالي یشعرھا ب
مالیا علیھ، وتفجیر طاقاتھا وامكاناتھا التي تمتلكھا وھذا ال یتأتى إال بالخروج 
خارج أسوار المنزل وغیرھا من اآلثار التي تتمخض عن خروج المرأة 

  .للعمل
ولكن الذي نرید أن نبحثھ في ھذه الورقة البحثیة أثار عمل المرأة   

سرتھا، و قد تبین أن ھناك آثار ایجابیة و آثار سلبیة في نفس على استقرار أ
  :الوقت، نذكر منھا

  اآلثار االیجابیة لعمل المرأة : الفرع األول
لخروج المرأة إلى العمل جملة من اآلثار تنعكس باالیجاب على   

  :استقرار أسرتھا نذكر من جملتھا ما یلي
مالي جدید لألسرة، حیث  تحسین الظروف المعیشیة و ذلك باضافة عائد -

توفر المرأة بعملھا حاجات المنزل واألبناء عن طریق ما تتقاضاه عن 
 .عملھا

بتحسن الظروف المعیشیة تقل الخالفات الزوجیة، فأكثر الخالفات بین  -
الزوجین تكون جراء عدم توفر النفقة الالزمة للبیتمما یدخل األسرة في 

 .على االبناء  متاھة الخالفات التي تنعكس بالسلب
قضاء المرأة لمعظم وقتھا خارج المنزل یجعلھا تتفادى الكثیر من المشاكل  -

الزوجیة فعملھا وعمل زوجھا یجعلھما ال یفكراني في المشاكل لقلة الوقت 
 .الذي یجتمعاني فیھ

عمل المرأة خارج المنزل یحقق لھا استقالال مالیا وھذا یعتبر عند البعض  -
 .ایجابیامن النساء عامل 

عمل المرأة یجعلھا تستفید من زمیالتھا في العمل من خبرات جدیدة و  -
  .19مختلفة في رعایة األبناء

عمل المرأة خارج البیت یجعل األبناء یعتمدون على أنفسھم طیلة غیاب األم  -
 .عنھم

  
  



  الباحث مراد العیفاوي 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةسرة المسلمة المعاصرة قضایا األ                          610

  اآلثار السلبیة لعمل المرأة : الفرع الثاني
طفال بعادات المربیات و عمال عمل المرأة خارج المنزل یسبب تأثر األ -

، حیث یقضي الطفل معظم وقتھ مع المربیة أو الحاضنة أكثر من 20المنزل
وقتھ مع أمھ وھذا یترتب علیھ تأثر ھذا الطفل بعادات وتصرفات المربیة 
خاصة إذا كانت ذات ثقافةأو دیانة مختلفة فیتأثر الطفل بھا فیتغیر تفكیره 

 .وتتغیر طباعھ 
وھذا لقضاء معظم وقتھا خارج : یسبب في اھمال تربیة األطفال عمل المرأة -

یترتب "البیت فیضیع األطفال بین المربیة والحضانة وغیرھا وقد قیل أنھ 
على عمل الزوجة خارج المنزل حرمانھا من أداء رسالتھا الطبیعیة 

 .21"ووظیفتھا األساسیة وھي األمومة
تكالیف اضافیة لتغطیة رواتب  كما قلنا سابقا عمل المرأة یكلف األسرة -

 .المربیات وھذا یؤثر سلبا على میزانیة األسرة
حصول فتور في العالقة بین المرأة وزوجھا وأبنائھا بسبب الوقت الكبیر  -

 .22الذي تقضیھ بعید عنھم
 .23عمل المرأة یسبب لھا االرھاق النفسي والجسمي -

  :الخاتمة

لنا الدور الذي تلعبھ المرأة مما تقدم وتم عرضھ في ھذا البحث یتبین 
العاملة في الحیاة األسریة واالقتصادیة، ومدى تأثیرھا علیھما سواء باإلیجاب 
أو بالسلب خاصة من الناحیة االقتصادیة، كما تبین لنا أیضا موقف اإلسالم 
من عملھا الذي ال یزال محل نزاع إلى حد ھذه الساعة بین الفقھاء وأھل العلم، 

والحظر یبقى رقم العمالة النسویة في ازدیاد یوم بعد یوم وھذا  اإلباحةفبین 
خلصت نتیجة لتغیر البنیة االجتماعیة و الوظیفة للمجتمعات المعاصرة، وقد 

  :الدراسة إلى جملة من النتائج ھي
 .المرأة العاملة تقدم مردودا اقتصادیا معتبرا ألسرتھا و لمجتمعھا -
ھمیة كبیرة؛ لكونھا تشكل جزء ال یستھان لمشاركة المرأة في سوق العمل أ -

 ).حالیا تمثل الجزء الكبیر من المجتمع(بھ من المجتمع 
 .المرأة العاملة تلعب دورا فعاال في عملیة التنمیة االقتصادیة -
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ایجابیة وسلبیة في نفس (یترتب على خروج المرأة للعمل آثار على أسرتھا  -
 ).الوقت

بنشاطاتھا المنزل حیث تستطیع المشاركة في  أحسن مكان تقوم فیھ المرأة -
التنمیة االقتصادیة دون الحاجة إلى الخروج منھ، عبر الصناعات التقلیدیة 

 .والحرفیة و غیرھا
  :توصي الدراسة بــ : التوصیات

التفكیر في إعداد بیئة مالئمة لمشاركة المرأة في الحیاة االقتصادیة وفق  -
في دفع عجلة  إمكاناتھاا لالستفادة من طاقاتھا وأحكام الشریعة اإلسالمیة، وھذ

 .التنمیة في المجتمع
تشجیع مشروع المؤسسات االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة، والتي تعتبر  -

أحسن وسط تستطیع فیھ المرأة أن تقدم فیھ ما لدیھا من طاقات وخبرات 
 .وإمكانات

فید المجتمع من ھذه الدعوة إلى القیام بدراسات أكثر في ھذا المجال لیست -
 .الطاقات المھدورة والمجمدة

   :الھوامش
                                                        

كامیلیا إبراھیم عبد الفتاح، سیكولوجیة المرأة العاملة، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر،  -1
 .110ص ، 1984بیروت، بدون طبعة، 
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 .15ص ، 1990، 34، العدد10مجلة الخلیج العربي، السعودیة، المجلد 

، مجلة دراسات عربیة في -دراسة وصفیة -أة في أماكن العملمحمد سعد محمد، العنف ضد المر -4
 .340ص ، 2012، أفریل 2، العدد 11علم النفس، مصر، المجلد 

أحمد السید كردي، أھمیة المرأة في التنمیة االقتصادیة، بحث متاح على الموقع  -5
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الذّمة المالیّة للزوجة بین التشریع اإلسالمي والتّشریع 

  القانوني الجزائري

  

   1 باتنةجامعة   - حمزاوي  حكیمة الباحثة
  

  : مقدمة

  :الحمد . رب العالمین والّصالة والّسالم على أشرف الخلق أجمعین وبعد

 إال أن ،شاركت المرأة الّرجل في عدید من الوظائف على مّر التّاریخ
المتعارف علیھ اختصاصھا بإدارة شؤون األسرة واالضطالع بدورھا كزوجة 

إال أّن تسارع وتیرة األمور  ،لتخرج طالئع االستخالف ،أوال وأم ثانیا
وّسع نطاق الخدمات لیشمل المرأة بعد أن ،االجتماعیة واالقتصادیة وغیرھا 

لتتبوأ مكانة  ،غلوفتح أمامھا آفاقا جدیدة في عالم الش ،كان حكرا على الرجل
ومع انتشار الوعي واتجاه األسر إلى  ، في الركب االقتصادي والحضاري

فضال عن اضطرار الكثیر  ،تعلیم بناتھا على غیر ما جرت علیھ العادة سابقا
 .من الّرجال الختیار المرأة العاملة نزوال عند ضغوطات العصر المادیّة

وسارت بخطى  ،لرجلاضطلعت المرأة بمھامھا جنبا إلى جنب مع ا
ألجل ذلك توجھت  ،حثیثة نحو تحقیق غایاتھا وضمان العیش الرغید ألسرتھا

مناقشة  ،أقالم العلماء والّدارسین للبحث في ھذا الموضوع دراسة وتأصیال
وتمخضت عن ھذه  ،ومعارضمؤیّد  وتضاربت آراؤھم ما بین ،وتحلیال

بناء أصل  ،ة المالیة للزوجةالمسألة قضیة أخرى أال وھي مدى استقاللیة الذمّ 
لقولھ  ،استقالل كل شخص بحقوقھ المالیة وملكیتھ لعائدات عملھ وثمار كّده

ا  َوَال تَتََمنَّْوا َما :تعالى َجاِل نَِصیب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض لِلرِّ َل هللاَّ فَضَّ
ا اْكتََسْبَن َواْسأَ  َ ِمناْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصیب ِممَّ َ َكاَن بُِكلِّ  لُوا هللاَّ فَْضلِِھ إِنَّ هللاَّ

 ).32: النساء( َشْيٍء َعلِیًما
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نظرا لتصاعد نسب الخالفات بین الزوجین حول  :أھمیة الموضوع
على الساحة  المتعلقات المالیة لكل منھما وفقا لما تشیر إلیھ المعطیات

كتسجیل  ،طرفینظھرت قوانین تھدف إلى ضمان حقوق كال ال ،القضائیة
من العھد  23شروط الزواج وتقییدھا في العقد، وفي ھذا المجال نص الفصل 

تتخذ الدول األطراف في ھذا : "للحقوق المدنیة والسیاسیة على ما یلي الدولي
حقوق الزوجین وواجباتھما لدى التزوج  العھد التدابیر المناسبة لكفالة تساوي
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة (" وخالل قیام الزواج ولدى انحاللھ

مارس  23دخل حیز التنفیذ في  1966دیسمبر  16والسیاسیة، مؤرخ في 
 ).م1989سبتمبر  12و صادقت علیھ الجزائر في  1976

كما تنص االتفاقیة الدولیة المتعلقة بإلغاء جمیع أشكال التمییز ضد 
طراف جمیع التدابیر تتخذ الدول األ: "على ما یلي 16المرأة في المادة 

المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج 
والعالقات العائلیة، وبوجھ خاص تضمن نفس الحقوق لكال الزوجین فیما 

 یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات واإلشراف علیھا وإدارتھا والتمتع بھا سواء
  ".  بال مقابل أو مقابل عوض

العادات تقیّده  لكن بحكم ،الزوجة من عملھا أو میراثھا یعّد ثروةفمال 
فإذا ما انفكت الرابطة الزوجیة بشقاق أو وفاة خرجت الزوجة  ،باسم الزوج

لذلك نجد  ،وضاعت كل حقوقھا تحت شعار العادات والتقالید خالیة الوفاض
حكمت المعامالت وأ شریعتنا الغّراء قد تطّرقت إلى ھذا الجانب في باب

والتي تشمل الزوجین  ،وسّنت أحكام تحفظ بھا حقوق المتعاملین ،ضبطھ
حفاظا على  ،داخلین في عموم األدلة الّداعیة إلى االكتتاب واإلشھاد لكونھما

 .الحقوق و إحالال للعدل

مراعاة حقوق المرأة المتولّدة : األول ،لكن ھذه المسألة یتجاذبھا طرفان
المبدأ : والثاني ،ى تقنین ما یحفظ ھذه الحقوقإل عن جھدھا وكّدھا والسعي

القائمة على  األساسي لھذا المیثاق الغلیظ وما یكتنفھ من قدسیة لھذه الرابطة
 .والدیمومة والثقة المتبادلة ،التواد والتراحم
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قامت المعامالت المالیّة على أساس التّعلیل في الغالب  :إشكالیة البحث
ء على ھذا األصل تحدث أقضیة ومعامالت بنا ،حفظا لمصالح المتعاملین

كونھا قضایا  ،واإللحاح في إیجاد الحلول لھا ،تساعد على إبرازھا حدیثة
  .منھا قضیّة عمل المرأة وحق الزوج في دخلھا ،الّساحة المعاصرة

ھل اعتنى الفقھاء ببیان مفّصل  ،في منظور الّساحة الفقھیّة الّشرعیّة
سواء كان المال في عھده أو  ،للزوج الحق في مالھا للذّمة المالیّة للمرأة؟ وھل

  .قبل الزواج؟

 :بناء على ھذه اإلشكالیّة یمكن طرح التساؤالت الفرعیّة اآلتیة

إذا ما تسلّط علیھا الزوج  ،ما الحلول التي تضمن حّق الزوجة عند التنازع -
 وكتب أموالھا باسمھ؟

الجزائري قد نّص على المشّرع وأّما على صعید القانون الوضعي نرى أّن  -
منّوھا إلى ضرورة االكتتاب والتوثیق قبل  ،استقاللیة الذّمة المالیة للزوجین

 ،وحدا للنّزاعات المتوقّعة بینھما ،الزواج وبعده تالفیا للمشكالت الجسیمة
فھل نظرة المشّرع الجزائري للذّمة المالیة للزوجین ھي نفسھا نظرة الفقھ 

 تباینا؟اإلسالمي أم أّن بینھما 

وإلى أي مدى یمكن اعتبار القانون المنظّم لممتلكات الزوجین المكتسبة  -
خالل المسیرة الزوجیة حّال كفیال بضمان حقوقھما والمحافظة على 

 استقرارھما؟ 

فعلى من یقع  - لیس كفیال بحفظ الحقوق- على فرض أن القانون لیس كذلك  -
اإلجراءات والعزوف  ھل على األزواج لتجاھل مثل ھذه ،عاتق ھذا الفشل

أم لخلل في صیاغة المواد القانونیة المتعلقة  ،عنھا عمدا أو جھال
  بالموضوع؟

  :ولإلجابة عن ھذه التساؤالت اعتمدت الدراسة الخطة اآلتیة

  .لمحة تاریخیة عن أحوال المرأة قبل اإلسالم :المطلب األول 

  .والتّشریع القانوني مفھوم الذّمة المالیة في الفقھ اإلسالمي :المطلب الثاني
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  .مصادر أموال الزوجة :المطلب الثّالث

استقالل الذّمة المالیّة للزوجة بین الفقھ اإلسالمي والتّشریع  :المطلب الّرابع
  .القانوني

  .آثار مبدأ استقالل الذمة المالیة للزوجة :المطلب الخامس

  :لمحة تاریخیة عن أحوال المرأة قبل اإلسالم: المطلب األول

 تمت المجتمعات البشریة منذ القدم بالزواج عن طریق وضعاھ
اآلثار المترتبة ه إلى القواعد التي تحكمھ من جمیع جوانبھ بدءا بشروط انعقاد

وعلى مرِّ العصور وتعاقُب األمم والحضارات، كانِت المرأةُ مطموسة  ،عنھ
بار، بل كانْت تعاني ال قِیمةَ لھا وال اعت ،الھُویة، منقوصة الحریَّة، فاقِدة األھلیة

في غالبیة أحوالھا الظُّلم والقْھر، والشَّقاء والذلّة، تحت طائل األھواٌء السقیمة، 
لذلك فإّن المتمعن في أوضاع المرأة قبَل اإلسالم سیرى  ،والعقائد المنحرفة

نفَسھ أماَم ملحمة تقودھا أفكار ومعتقدات متفننة في تجریدھا من أبسط الحقوق 
  .اإلنسانیَّة

  في الحضارات القدیمة أحوال المرأة  :الفرع األّول

كانِت المرأة محتقرةً َمھینة، حتى سموھا رجًسا ِمن  :عند اإلغریق
عِمل الشیطان، وكانْت كسقط المتاع تُباع وتشتَرى في األسواق، مسلوبة 
ف في المال، وكانْت في غایِة  الحقوق، محرومة من حقِّ المیراث وحقِّ التصرُّ

اط وسوء الحال ِمن حیث نظریة األخالق والحقوق القانونیَّة والسلوك االنحط
وأبقوھا طیلة حیاتھا خاضعة لسلطة زوجھا في إدارة أموالھا، ال  ،االجتماعي

تبرم تصرفاً دون موافقتھ، ثم تبدلت أحوال المرأة واختلطت بالرجال في 
في حضارتھم األندیة والمجتمعات اختالطا فاحشا، فكان ذلك خاتمة المطاف 

  .1فانھارت وزالوا

ا یُذكر عن الفیلسوف سقراط قولھ إنَّ وجوَد المرأة ھو أكبر : "وممَّ
منشأ ومْصدر لألزمة واالنھیار في العالم، إنَّ المرأة تُشبھ شجرةً َمْسمومة، 

  . 2حیث یكون ظاھرھا جمیالً، ولكن عندما تأكل منھا العصافیر تموت حاالً 
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بیعة لم تزوِد المرأةَ بأيِّ استعداد عقلي یُعتَدُّ إنَّ الط: "ویقول أرسطو
ف في أنفسھنَّ : "بھ، ثم یقول العبد لیس لھ إرادة، : ثالث لیس لھنَّ التصرُّ

  .3"والطِّفل لھ إرادة ناقِصة، والمرأة لھا إرادة وھي عاِجزة

كان لرب األسرة أن یدخل في أسرتھ من یشاء،  :عند الرومان
یشاء عن طریق البیع، وكانت لھ السلطة المطلقة ،  ویخرج منھا من أبنائھ من

وتشمل البیع والنفي والتعذیب والقتل، فكانت سلطة ملك ال حمایة، وكان رب 
األسرة ھو مالك كل أموالھا فلیس لفرد فیھا حق التملك، وإنما ھم أدوات 
یستخدمھا رب األسرة في زیادة أموالھ، أما بالنسبة للبنت فلم یكن لھا حق 

لك، وإذا اكتسبت ماالً أضیف إلى رب األسرة وال یؤثر في ذلك بلوغھا التم
وال زواجھا وفي العصور المتأخرة تقرر أن األموال التي تحوزھا البنت عن 

ولكن لھ الحق في استعمالھا  ،طریق میراث أمھا تتمیز عن أموال أبیھا
ا واستغاللھا، وعند تحریرھا من سلطة رب األسرة یحتفظ بثلث أموالھ

ویعطیھا الثلثین، على أنھا وإن أعطیت حق تملك تلك األموال فإنھا لم تكن 
  .تستطیع التصرف فیھا دون موافقة رب األسرة

وفي الجملة فقد تحولت السلطة على المرأة في عھد االزدھار العلمي 
للقانون الروماني من سلطة ملك إلى سلطة حمایة لكنھا مع ذلك ظلت قاصرة 

: قھاء الرومان القدامى یعللون فرض الحجر علیھا بقولھموكان ف ،األھلیة
 .4لطیش عقولھن

لم یكن للمرأة في شریعتھم حق في االستقالل عن أبیھا : عند الھنود
أو زوجھا أو ولدھا، وھي قاصرة طیلة حیاتھا، بل لم یكن لھا حق في الحیاة 

مطر أو وكانت تقدم قرباناً لآللھة لترضى، أو لطلب ال ،بعد وفاة زوجھا
لیس الصبر المقدر، والریح، والموت، : وجاء في شرائع الھندوس ،الرزق

 .ةوالجحیم، والسم، واألفاعي، والنار، أسوأ من المرأ

  : في الشرائع السماویةأحوال المرأة  :الفرع الثّاني

كانت بعض طوائف الیھود تعتبر البنت في مرتبة  :عند الیھود
یبیعھا، وما كانت ترث إال حال عدم وجود  الخادم، وكان ألبیھا الحق في أن
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وحین تحرم من المیراث یثبت لھا على أخیھا النفقة والمھر عند  ،البنین
الزواج، فإذا كان األب قد ترك عقاراً فیعطیھا من العقار، أما إذا ترك ماال 

  .منقوال فال شيء لھا من النفقة والمھر ولو ترك القناطیر المقنطرة

: المرأة لعنة ألنھا أغوت آدم، وقد جاء في التوراةوالیھود یعتبرون 
. اْلَمْرأَةَ الَّتِي ِھَي ِشبَاٌك، َوقَْلبُھَا أَْشَراٌك، َویََداھَا قُیُودٌ : فََوَجْدُت أََمرَّ ِمَن اْلَمْوتِ "

الُِح قُدَّاَم هللاِ یَْنُجو ِمْنھَا ا اْلَخاِطُئ فَیُْؤَخُذ بِھَا. الصَّ   .5"أَمَّ

ھال رجال المسیحیة األوائل ما رأوا في من انتشار  :عند المسیحیین
الفواحش والمنكرات، وما آل إلیھ المجتمع من انحالل، فاعتبروا المرأة 

إنھا مدخل الشیطان إلى :" المسؤولة، ألنھا كانت تخرج إلى المجتمعات، فقالوا
ب إنھا شر ال بد منھ، وآفة مرغو: وقالوا ،"ناقضة لنوامیس هللا ،نفس اإلنسان

. فیھا، وخطر على األسرة والبیت، ومحبوبة فتاكة، ومصیبة مطلیة مموھة
واستمر احتقار الغربیین  ،واعتبروا أنھا إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب

للمرأة وحرمانھم لحقوقھا طیلة القرون الوسطى، فقد ظلت تعتبر قاصرة ال 
  6.حق لھا في التصرف بأموالھا دون إذن زوجھا

  :عند العرب قبل اإلسالمأحوال المرأة  :الفرع الثّالث

كانت المرأة في المجتمع الجاھلي عرضة غبن وحیف، تؤكل حقوقھا 
وتُْبتز أموالھا وتُحرم إرثھا وتعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح 

كان : (وتورث كما یورث المتاع أو الدابة، فعن ابن عباس قال ،زوجاً ترضاه
حمیّھ فھو أحق بامرأتھ، إن شاء أمسكھا أو یحبسھا  الرجل إذا مات أبوه أو

إن الرجل في : (وقال الُسّدي ،)حتى تفتدي بصداقھا أو تموت فیذھب بمالھا
الجاھلیة كان یموت أبوه أو أخوه أو ابنھ فإذا مات وترك امرأتھ فإن سبق 
وارث المیت فألقى علیھا ثوبھ فھو أحق بھا أن ینكحھا بمھر صاحبھ أو یُنكحھا 

وكانت المرأة  ،)فیأخذ مھرھا، وإن سبقتھ فذھبت إلى أھلھا فھي أحق بنفسھا
في الجاھلیة یطفف معھا الكیل، فیتمتع الرجل بحقوقھ وال تتمتع ھي بحقوقھا، 
یؤخذ مما تؤتي من مھر وتمسك ضراراً لالعتداء، وتالقي من بعلھا نشوزاً أو 
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أن یتزوج ما یشاء من إعراضاً وتترك في بعض األحیان، وكان یسوغ للرجل 
 .7النساء من غیر تحدید

  :أحوال المرأة في اإلسالم: ّرابعالفرع ال

إلى أن جاء الدین  ،كانت المرأة قبل اإلسالم مھانة مھدورة الحقوق 
مھا وأنصفھا ووضعھا في المكانة الالئقة بھا، وھذا  اإلسالمي الحنیف الذي كرَّ

َوهللاِ، إِْن ُكنَّا فِي اْلَجاِھلِیَِّة " : قولھما أكده عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في 
  .8"َما نَُعدُّ لِلنَِّساِء أَْمًرا، َحتَّى أَْنَزَل هللاُ تََعالَى فِیِھنَّ َما أَْنَزَل، َوقََسَم لَھُنَّ َما قََسمَ 

وھذه العبارة وصٌف دقیق من أمیر المؤمنین لموقف المرأة قبل 
فأعطاھا المكانة  ،ث جذور الجاھلیة وجورھااإلسالم، وقد بدأ اإلسالم باجتثا

 :الالئقة بھا وَصاَن حقوقھا َوَرسَّخ واجباتھا، كما جاء في قولھ سبحانھ وتعالى
 َِولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروف )وقولھ )228 :البقرة ، :" إِنَّ النَِّساَء

َجالِ    .9"َشقَائُِق الرِّ

سالم للمرأة المساواة بینھا وبین الرجل في ومن مظاھر تكریم اإل
فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي الَ : التكالیف العامة والجزاء، كما جاء في قولھ تعالى

، فكانت الخطوة )195 :آل عمران( أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُكم ِمن َذَكرٍ أَْو أُنثَى
م قتلھن - 8: التكویر(  ُؤوَدةُ ُسئَِلْت بأَيِّ َذنٍب قُتِلَتْ َوإَِذا اْلَموْ  :األولى أَْن َحرَّ

طََلُب اْلِعْلِم فَِریَضةٌ َعلَى ": ، وأعطاھا الحق في التعلیم كما جاء في الحدیث)9
ومنحھا حق اختیار الزوج، وأمَر بُِحْسن معاملتھا وأوصى بھا  ،10"ُكلِّ ُمْسلِمٍ 

وكفل لھا حقوقھا المالیة  ،خیراً، كما وأعطاھا حقوقھا السیاسیة واالجتماعیة
لِلِرَجاِل  :لقــولھ تعــــالى فأعطاھا الحـق في المیـراث الشرعــي ،كاملة

ا تََرَك الَوالَِداِن  مَّ ا تََرَك الَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن َولِلنَساِء نَِصیٌب مِّ مَّ نَِصیٌب مِّ
ا قَلَّ ِمْنـــھُ أَْو َكثَُر نَِصیبـ ْفُروضـــاً َواألَْقَربُون ِممَّ ، وأن )7 :النسـاء( ـاً مَّ

إبـــرام العقود : تبـاشر المعامالت االقتصادیة والمالیة المشروعـة مثل
والشــھادة علیھا والوكالة واإلجارة والھبــة والوصیــــة وحــــق التملك وحق 
الصداق، وأن تزكـي مالھا وأن تتصـــدق منـــھ وھذا في إطــــار قواعد 

  .لشریعـــــة اإلسالمیـة والتي تسمو على كـــافة القـوانین الوضعیــــةوأحكام ا
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  مفھوم الذّمة المالیة في الفقھ اإلسالمي و التّشریع القانوني: المطلب الثاني

ة"یتداول الفقھاء مصطلح  عند حدیثھم عن محل تعلق الحقوق " الِذمَّ
لذلك یكثر  ،والواجبات، سواء أكان الحق یرتبط بشخص طبیعي أو معنوي

كما یأخذ أبعادا مھمة عند  ،التطرق لھذا المصطلح في مختلف األبواب الفقھیة
في  الِذمَّةوفیما یلي نعرض لمفھوم  ،أھل القانون في ھیكلة الشخصیة القانونیة

    .الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

ة: الفرع األّول   في الّلغة مفھوم الِذمَّ

ة، بَِمْعنَى الَعھْ  َي أَھل الِذمَّ ، وُسمِّ ماِن والُحْرَمِة َواْلَحقِّ د واألَماِن والضَّ
ِة ِذمَّةً لُِدُخولِِھْم فِي َعھِْد اْلُمْسلِِمیَن وأَمانھم مَّ  .11الذِّ

َماِن أَْیًضاو ةُ بِاْلَعْھِد َوبِاْألََماِن َوِبالضَّ مَّ یًّا  ،تُفَسَُّر الذِّ َي اْلُمَعاھَُد ِذمِّ َوُسمِّ
تِي َكَذا أَْي فِي َضَمانِي َواْلَجْمُع نِْسبَةً إلَى الذِّ  ِة بَِمْعنَى اْلَعْھِد َوقَْولُھُْم فِي ِذمَّ مَّ

ةُ، بالكسر: وقال صاحب القاموس ،12ِذَممٌ  مَّ   . 13الَعْھُد، والَكفالَةُ : والذِّ

ة عند علماء اللغة تطلق على : یتضح من خالل ھذه التعریفات أّن الذمَّ
والكفالة كما وتطلق عندھم على الحق  ،مةوالّضمان والحر ،العھد واألمان

  .ذاتھ

ة: الفرع الثّاني   في الفقھ اإلسالمي  مفھوم الِذمَّ

ة إنھا :قالوا الوجوب أھلیة األصول علماء بحث عندما  تثبت فال الِذمَّ
ة وجود بعد إال أھلیة الوجوب طوا رب وعلیھ الوجوب، محلأنّھا   ذلك ، الِذمَّ

ة بین اْعلَْم : "ھذا في قولھب، حیث أشار اإلمام القرافي إلى الوجو وأھلیة الِذمَّ
ةَ قَْد أُْشِكلَْت َمْعِرفَتُھَا َعلَى َكثِیٍر ِمْن اْلفُقَھَاِء َوَجَماَعةٌ یَْعَتقُِدوَن أَنَّھَا أَْھلِیَّةُ  مَّ  أَنَّ الذِّ

األداء، حیث قال  أھلیة قریب من بمعنى آخرون وعّرفھا ،14"اْلُمَعاَملَةِ 
مَّةِ أَنَّھَا َمْعنًى": القرافي َشْرِعيٌّ ُمقَدٌَّر فِي اْلُمَكلَِّف قَابٌِل  اْلِعبَاَرةُ اْلَكاِشفَةُ َعْن الذِّ

  .15"لِِالْلتَِزاِم َواللُُّزومِ 

ر في المكلف قابل ة معنى مقدّ الذمّ : "قال علماؤنا: وقال تاج الدین السبكي
 . 16"لاللتزام واللزوم
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یِِّد اْلُجْرَجانِيِّ فِي تَْعِریفَاتِھِ َوَال یُنَافِي ھََذا قَْوَل ا ةُ لَُغةً اْلَعْھُد؛ ِألَنَّ : لسَّ مَّ الذِّ
فَھَا بِأَنََّھا َوْصٌف یَِصیُر الشَّْخُص  مَّ َوِمْنھُْم َمْن َجَعلَھَا َوْصفًا فََعرَّ نَْقَضھُ یُوِجُب الذَّ

یَجاِب لَھُ َوَعلَْیھِ  فَھَا بِأَنَّھَا َنْفٌس لَھَا َعْھٌد َوِمْنھُْم َمْن َجَعلَ  ،بِِھ أَْھًال لِْإلِ ھَا َذاتًا فََعرَّ
ةٌ َصالَِحةٌ لِْلُوُجوِب لَھُ َوَعلَْیِھ ِعْنَد َجِمیعِ اْلفُقَھَاِء بِِخَالِف  ْنَساَن یُولَُد َولَھُ ِذمَّ فَإِنَّ اْإلِ

َسائِِر اْلَحیََواَناتِ 
17.  

 ھي محلّ : "فھا مصطفى الزرقاء بقولھومن المعاصرین عرّ 
فھا أبو زھرة وعرّ  ،18"في الشخص تشغلھ الحقوق التي تتحقق علیھ  بارياعت

 .19"ة أمر فرضي اعتباري، یفرض لیكون محال لاللتزام واإللزاممّ ذال: "بقولھ

فالذّمة ھي الّصفة الفطریة : "وعّرفھا عبد الوھاب خالف بقولھ
 اإلنسانیة التي بھا ثبتت لإلنسان حقوق قبل غیره، ووجبت علیھ واجبات

: وقال عنھا الخضري بك في معرض الحدیث عن أھلیة الوجوب ،20"لغیره
ة وھي الوصف الشرعي الذي یكون اإلنسان وأھلیة الوجوب تكون بالذمّ "

  .21"محال ألن یجب لھ وعلیھ

ة في الفقھ اإلسالمي الذمّ : "وإلى ھذا المعنى ذھب السنھوري حین قال
ویصیر بھ أھال ھي وصف شرعي یفترض الشارع وجوده في اإلنسان 

  .22"لإللزام وااللتزام، أي صالحا ألن یكون لھ حقوق وعلیھ واجبات

اعتباریا، أو صفة  ة محالّ فھذه التعریفات وإن اختلفت في كون الذمّ 
 ،اتفقت في كونھا ھي محل اإللزام وااللتزام ھافطریة، أو وصفا شرعیا، إال أنّ 

التأّمل فیھا نجد أّن من بھا یصبح اإلنسان أھال للحقوق والواجبات، وعند 
فیلزم من تعریفھ أن الصغیر ال ذّمة  ،كالقرافي ،الفقھاء من عّرفھا بأھلیّة األداء

بمقتضاھا  ،ألّن الّصغیر لھ ذّمة مالیّة ،وھذا ال یصحّ  ،لھ النعدام أھلیّة األداء
كما أّن  ،وتكون علیھ واجبات كضمان المتلفات ،كالمیراث ،تثبت لھ حقوق

إذ ال یشترط فیھا ما یشترط في  ،ة ال یعتمد على وجود أھلیّة األداءوجود الذمّ 
  .وعلیھ فالذّمة سابقة ألھلیّة األداء ،كالتمییز واإلدراك ،أھلیّة األداء
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فھذه األخیرة تشترط  ،أّما من عّرف الذّمة بأھلیّة الوجوب كالسنھوري
ذّمة لھ قبل والدتھ  في حین أنّھ ال ،وھي تثبت للجنین ،قابلیة اإللزام وااللتزام

  .وعلیھ فإّن أھلیة الوجوب مرحلة سابقة لوجود الذّمة ،حیّا

بینما أھلیّة  ،فالذّمة محل اعتباري یستوعب الحقوق والواجبات
واألصل أّن المرأة  ،الوجوب ھي الصالحیّة لثبوت ھذه الحقوق والواجبات

لیّة للبالغ ألن األصل كمال األھ ،ینطبق علیھا ما سبق من مراحل األھلیة
وألن مناط األھلیّة  ،لعموم الخطاب اإللھي ،ذكرا كان أم أنثى ،العاقل

ثابت للمرأة كما  ،)والعقل ألھلیّة األداء ،اإلنسانیّة ألھلیة الوجوب(،بنوعیھا
ومنھ نرجح تعریف  ،وعلیھ فالمرأة لھا ذّمة مالیّة مثل الرجل ،ھو ثابت للرجل

 .الذّمة للشیخ مصطفى الزرقاء

ة في التّشریع القانوني: رع الثالثالف   مفھوم الِذمَّ

تھ ر علماء القانون أن من الخصائص الممیزة لشخصیة اإلنسان ذمّ قرّ 
مجموع الحقوق الموجودة أو التي : "المالیة، وھي بحسب علماء الفقھ الغربي

 .23"لشخص معین قد توجد وااللتزامات الموجودة أو التي قد توجد

أنـھا مجموع ما للشخص من حقوق : "القانون ومنھ فقد عّرفھا رجال
ا زاد مجموع الحقوق على االلتزامات كان الشخص ذإ ،وما علیھ من التزامات

  .24"والعكس یكون معسرا ،موسرا

الفرق بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي في تحدید مفھوم  :ّرابعالفرع ال
  ذّمةال

من حیث  ذّمةتعریف الیلتقي القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في 
سواء أكان  ،ة المالیة إلى شخص یكون صاحبھابان استناد الذمّ ھما یتطلّ أنّ 

   .الشخص حقیقیًا أم اعتبارًیا

  :25وجوه الخالف بینھما فیما یلي وقد لخص السنھوري

في الفقھ اإلسالمي وصف تصدر عنھ الحقوق والواجبات المالیة  ذّمةال - 1
  .قھ الغربي فال تشمل إال الحقوق وااللتزامات المالیةوغیر المالیة، أما في الف
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في الفقھ اإلسالمي بالشخص ثم  ذّمةتبدأ ال: وحتى في نطاق المال - 2
أما في الفقھ الغربي فتبدأ بالمال ثم " وفي الدیون دون غیرھا"تنتھي إلى المال 

  .تنتھي إلى الشخص

فقد تبقى الذمة قائمة والتركة،  ذّمةفي الفقھ اإلسالمي ال تالزم بین ال - 3
  .وتنتقل التركة مع ذلك إلى الورثة

یمكن القول بوجھ عام أن الفرق : "ثم یشیر إلى الفرق الجوھري قائال
في الفقھ اإلسالمي، والذمة في الفقھ الغربي ھو أن  ذّمةالجوھري ما بین ال

 كشخصیة قانونیة ال كمجموع من المال، ومن ذّمةالفقھ اإلسالمي ینظر إلى ال
في الفقھ اإلسالمي الخصائص  ذّمةثم سھل على الفقھاء المحدثین أن ینسبوا ال

ال  ذّمةالتي یفرعھا الفقھ الغربي على فكرة الشخصیة القانونیة فیقولون إن ال
تثبت إال لشخص و إن لكل شخص ذّمة، و أن الشخص الواحد ال تكون لھ إال 

  ".ذّمة واحدة

  :یة وخصائصھاعناصر الذّمة المال: الخامسالفرع 

  :وھما ،للذّمة المالیة عنصران: عناصر الذمة المالیة - 1

وھي الحقوق المالیة التي تجب لإلنسان على  ،المدخالت :أصول الذّمة -أ
  .الغیر حاال أو استقباال

وھي االلتزامات المالیة الثابتة للغیر في ذمة  ،المخرجات :خصوم الذمة -ب
  .اإلنسان حاال أو استقباال

كان الشخص موسرا  ،كانت أصول الذمة أكبر من خصومھافإذا 
ویمكن أن تتغیر ھذه العناصر  ،وإذا كان العكس فاإلنسان معسر مادیا ،مادیا

  :26لكنھا ال تتأثر یذلك وتبقى ثابتة لإلنسان ،أو قد ال تكون الذمة مشغولة بھا

یمكن  ،للذمة المالیة مجموعة من الخصائص: خصائص الذمة المالیة - 2
  :مالھا فیما یليإج
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üال تندرج تحتھا  ،الذمة المالیة عبارة عن مجموعة مكونات ذات قیمة مالیّة
لكن إن أطلق لفظ الذمة منفردا فیراد بھ كل  ،الحقوق المدنیة أو غیرھا

 .الحقوق وااللتزامات المالیة منھا وغیرھا
üلكونھا الوعاء ،)األصول والخصوم( ،الذمة المالیة منفصلة عن مكوناتھا 

 ،ارفال یتأثر وجودھا بتغییر مكوناتھا بإعسار أو إیس ،االعتباري لكل منھما
 .ألنھا تثبت لإلنسان بمجرد والدتھ حیّا

üسواء أكان حقیقیا أم اعتباریا ،لكل إنسان ذمة مالیة واحدة. 
üفاألصول تعتبر ضمانا لسداد  ،الذمة المالیة لھا عنصران كما أسلفنا سابقا

وال تبرأ ذمة اإلنسان إال بأداء  ،بعد الموتالخصوم في الحیاة أو 
وال تقسم  ،أصالة أو نیابة أو إبراء من طرف أصحاب الحق ،االلتزامات

 .27التركة بعد الوفاة قبل سداد الدیون الثابتة في الذمة
üلكن یمكن التصرف في االلتزامات  ،ال یمكن التنازل عن الذمة بیعا أو ھبة

 .والحقوق
üلوجود قابلیة اإللزام  ،بل تتعداه إلى المستقبل ،لحاضرالذمة ال تقتصر على ا

 .وااللتزام حتى بخلوھا وعدم اشتغالھا
üلكنھا ال تؤول إلى الورثة بعد انفصالھا عن  ،الذمة مرتبطة بالشخصیة

كونھا الوعاء  ،وإنما یؤول إلیھم ما استقر فیھا ،الشخصیّة بالموت
 .28االعتباري الستقرار الحقوق وااللتزامات

  .مصادر أموال الزوجة: مطلب الثّالثال

تتنوع مصادر أموال الزوجة بین تلك التي تكتسبھا قبل الزواج أو بعده، 
وتظل ملكیتھا لھذه األموال مستقلة عن ملكیة زوجھا بعد الزواج كما كانت 

أو متولدة عن كّدھا . سواء كانت تلك األموال متعلقة بالزواج ،علیھ من قبل
ف في األسرة الحدیثة في المجتمع الجزائري أو عن وعملھا كما ھو معرو
  .طریق اإلرث أو التبرع
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  أموال الزوجة المكتسبة بطرق غیر الزواج: الفرع األّول

من خالل استقراء كتب الفقھ یمكن أن نحصي مصادر أموال الزوجة  
  :29المكتسبة بغیر طرق الزواج فیما یلي

وقد فرضھ هللا لھا  ،المرأةللمیراث دور كبیر في إثراء أموال : اإلرث
ا تََرَك الَوالَِداِن  :بقولھ ،حسب درجة قرابتھا للمیت مَّ لِلِرَجاِل َنِصیٌب مِّ

ا قَلَّ ِمْنھُ أَْو َكثَُر  ا تََرَك الَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن ِممَّ مَّ َواألَْقَربُوَن َولِلنَساِء َنِصیٌب مِّ
ْفُروضاً  وھي مبنیة على  ،بیّن نصیب كل وارثكما ). 7: النساء( نَِصیباً مَّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَیَْینِ : قاعدة   ).11 :النساء( لِلذَّ

وقد نص علیھا المشرع الجزائري في الكتاب الثالث من قانون 
 .   183إلى المادة  126من المادة  ،األسرة

وھي تملیك في الحیاة بغیر  ،من موارد مال المرأة ،تعتبر الھبة: الھبة
حیث تعتبر بعد  ،تجھیزھا ،ِعَوض، ومن أمثلة الھبات التي توھب للمرأة

   .تتصرف فیھ بإرادتھا ،تملیكھا لھ مالھا الخاص

ھي التبّرع بالمال لغیر الوارثین، وھي تُنفّذ بعد وفاة  :الوصیّة
الموصي، وتعتبر كذلك من المصادر التي تدر ماال على الزوجة وتكسبھا 

  .الحق في التصرف فیھ

یساھم عمل المرأة في العادة في رفع المستوى المالي لعائلتھا، : العمل
بفضل األجرة التي تتحصل علیھا مقابل ما یتم إنجازه من عمل، أو مقابل دفھا 

فعمل المرأة  ،المال لغیرھا كي یتاجر بھ وتقتسم معھ األرباح حسب االتفاق
لعائدات عملھا لھا حریّة وبموجب ملكیتھا  ،یدر مداخیل ال یمكن تجاھل قیمتھا

ا  :یقول تعالى ،التصرف فیھا ا اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ َجاِل نَِصیٌب ِممَّ لِلرِّ
  ).32النساء ( اْكتََسْبنَ 
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  أموال الزوجة المكتسبة بمقتضى الزواج: الفرع الثاني

یلزم الزوج بتقدیم بعض األموال لزوجتھ كالصداق والنفقة، أو 
دیھا بطیب خاطر، وھذا یشكل األموال المقدمة لھا من طرف الزوج وقد یھا

أھلھا وأقاربھا في الكثیر من األحیان  تكون ھذه األموال مقدمة لھا من طرف
  :30ویمكن إجمالھا فیما یلي ،حسب العادات واألعراف

حیث جرت العادة  ،تعتبر الھدایا مصدرا مھما ألموال الزوجة: الھدایا
ج لزوجتھ بعض الھدایا، تعبیرا عن مشاعر المحبة والوفاء في أن یقدم الزو

 ،والتي تعتبر حقا خالصا لھا ،فترة الخطوبة، أو أثناء قیام العالقة الزوجیة
  .تتصّرف فیھ بحریّة

یعتبر المھر مصدرا مالیا للزوجة، وعنصرا جوھریا في  :المھر
وعلى ذلك یعتبر  اX تعالى جعل لھذا العقد أھمیة بالغة،ف ،تكوین الزواج

َوآتُوا : قال تعالى ،الصداق من الزوج واجبا وداللة على مودتھ ومحبتھ لھا
وقد نص المشرع الجزائري على أّن ) 4النساء ( النَساَء َصُدقَاتِِھن نِْحلَةً 

من قانون األسرة التي  14الصداق نحلة وھدیة من الزوج للزوجة في المادة 
نحلة للزوجة من نقود أو غیرھا من كل ما  الصداق ھو ما یدفع: "تنص على

 ".ھو مباح شرعا و ھو ملك لھا تتصرف فیھ كما تشاء

تعتبر النفقة مصدرا آخر ألموال الزوجة، ویقضي نظام : النفقة
اُموَن  :لقولھ تعالى ،انفصال األموال إلزام الزوج وحده باإلنفاق َجاُل قَوَّ الرِّ

 ُ َل هللاَّ   بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ
 َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوكِْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : ، وقولھ)34:النساء(
وقد نص المشرع الجزائري على وجوب اإلنفاق الزوج على  ،)233:البقرة(

من  ،78و ،74وذلك في المادتین  ،ارزوجتھ مراعیا حالتي اإلیسار واإلعس
  .قانون األسرة
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الفقھ اإلسالمي والتّشریع ة للزوجة بین ة المالیّ استقالل الذمّ : المطلب الّرابع
  .القانوني

یترتب عن عقد الزواج آثار معنویة، وآثار تتصل بمصالح الزوجین 
مالیة، المالیة، ذلك أن الحیاة الزوجیة تستلزم ضرورة اختالط المصـالح ال

مجموعة من األحكام التي : "وھو ما یعرف بالنّظام المالي للزوجین، الذي ھو
والذي  ،31"تتنـاول المصـالح المالیـة بـین الزوجین أثناء قیام الحیاة الزوجیة

  .یقوم على أساس أھلیة التملك والتصرف

فإذا كان ما یعرض ألھلیة المرأة من عوارض طبیعیة أو مكتسبة ھو 
رض للرجل، فھل یعتبر زواج المرأة عارًضا من عوارض أھلیتھا عین ما یع

في األمور المالیة ؟ وھل یعتبر زواجھا سببا من أسباب دمج أموالھما 
 ،ھل النظام المالي للزوجین قائم على مبدأ االستقالل ،واشتراكھا؟ بمعنى آخر

  .أم مبدأ االشتراك؟

  :ةة المالیّ مبدأ استقالل الذمّ : ّولالفرع األ

مما سبق یتبین  :في التّشریع اإلسالمية للزوجة ة المالیّ ستقالل الذمّ ا
لنا أن أھلیة المرأة للتملك والتصرف مستقلة غیر مقیدة بقید أو شرط، فاألصل 
العام في الشریعة اإلسالمیة المساواة بین الرجل والمرأة في أھلیة التملك 

فالمرأة  ،جوب واألداءوالتصرف والتعاقدات المالیة المنبثقة عن أھلیة الو
لھا الشخصیة القانونیة الكاملة في التملك  ،البالغة العاقلة الرشیدة كالرجل

والتصرف فیما تملكھ بیًعا وإیجاًرا وتوكیالً ورھًنا وھبة وشراء، ولھا أھلیة 
مباشرة ھذه العقود المالیة بنفسھا أو بغیرھا وال تثبت علیھا أي والیة على 

بائھا بشكل سلطة ملزمة علیھا إال في حدود المشورة مالھا للرجال من أقر
، كما أن للمرأة أھلیة التملك بالتكسب والتجارة وغیر 32المندوبة لمن حولھا

  .ذلك

وال یختلف األمر بعد الزواج فذمتھا مستقلّة عن ذمة زوجھا ولھا أن 
تتولى شؤون أموالھا بنفسھا ولیس لھ علیھا سلطان إال بوكالة منھا، یدیر 

والھا بمقتضاھا، ولھا أن تعزلھ عن الوكالة متى شاءت، وال تعد أموالھا مع أم
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زوجھا شركة بینھما فكل منھما لھ حق التصرف في مالھ، ویظھر ذلك من 
خالل مجمل األحكام التي تتناول العالقات المالیة بین الزوجین والقواعد التي 

وتفصیل ذلك  ،صرفتخضع لھا حقوقھما المالیة، كنظام النفقات وقواعد الت
  :فیما یلي

 33یرى جمھور الفقھاء :تصرف الزوجة في أموالھا بالتملك والتعاقد - 1
اِجُح ِعْنَد اْلَحنَابِلَةِ ( ِشیَدةَ لَھَا ) اْلَحنَفِیَّةُ َوالشَّافِِعیَّةُ َوھَُو الرَّ أَنَّ اْلَمْرأَةَ اْلبَالَِغةَ الرَّ

ِف فِي َمالِھَا، بِالتَّبَ  ْوَجةُ الَ تَْحتَاُج َحقُّ التََّصرُّ ّرع، أَِو اْلُمَعاَوَضِة، َوَعلَى َذلَِك فَالزَّ
ِق ِمْن َمالِھَا َولَْو َكاَن بِأَْكَثَر ِمَن الثُّلُِث، ِألنَّ اْلَمْرأَةَ ِمْن  إِلَى إِْذِن َزْوِجھَا فِي التََّصدُّ

ِف َوالَ َحقَّ لَِزْوِجھَا فِي َمالِھَا  .أَْھل التََّصرُّ

في مسألة تصرفھا في مالھا بالتبرع  ،لكیة والحنابلة في روایةوخالفھم الما
  :واستدل الجمھور على ذلك بما یلي ،والھبة

َواْبتَلُوا اْلیََتاَمى َحتَّى إَِذا بََلُغوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم  :قولھ تعالى: من القرآن -أ
دلت اآلیة على أن الحجر ). 6 :النساء( ِمْنھُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْیِھْم أَْمَوالَھُمْ 

فإذا بلغت المرأة  ،ثابت على الیتامى حتى یجمعوا خصلتي البلوغ والرشد
 .دفع إلیھا مالھا، وأصبحت حرة التصرف، فال یتجدد الحجر علیھا ،رشیدة

بَاُب ِھبَِة الَمْرأَِة لَِغْیِر َزْوِجھَا : جاء في صحیح البخاري :من السنة -ب
إَِذا َكاَن لَھَا َزْوٌج فَھَُو َجائٌِز، إَِذا لَْم تَُكْن َسِفیھَةً، فَإَِذا َكانَْت َسفِیھَةً لَْم  َوِعْتقِھَا،

  : ودّل على ھذا األحادیث التالیة ،یَُجزْ 

، قَالَ  - ِ : َعْن أَبِي َسِعیٍد الُخْدِريِّ فِي أَْضَحى أَْو فِْطٍر إِلَى  َخَرَج َرُسوُل هللاَّ
ْقَن فَإِنِّي أُِریتُُكنَّ أَْكثََر «: َعلَى النَِّساِء، فَقَالَ  الُمَصلَّى، فََمرَّ  یَا َمْعَشَر النَِّساِء تََصدَّ

 . 34»أَْھِل النَّارِ 

اْلحدیث فیھ جواز صدقة اْلمرأة من مالھا من غیر توقٍّف على إذن 
زوجھا أو على مقداٍر معیٍّن مْن مالھا كالثّلث، ووجھ الدَّاللة ِمن اْلقّصة ترك 

إنَّ أَْزَواَجھُنَّ َكانُوا : َوَال یُقَاُل فِي ھََذا: ِالستفصاِل عن َذلَِك كلّھ قال القرطبِيّ ا
ُحُضوًرا ِألَنَّ َذلَِك لَْم یُْنقَْل، َولَْو نُقَِل فَلَْیَس فِیِھ تَْسلِیُم أَْزَواِجِھنَّ لَھُنَّ َذلَِك، فَإِنَّ َمْن 
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ُحوا  ،ثَبََت لَھُ َحقٌّ فَاْألَْصُل بَقَاُؤهُ  َح بِإِْسقَاِطِھ، َولَْم یُنْقَْل أَنَّ اْلقَْوَم َصرَّ حتى یَُصرِّ
   35.بَِذلِكَ 

ِ  قَالَتْ  - : فَقَالَ  ُكْنُت فِي الَمْسِجِد، فََرأَْیُت النَّبِيَّ : َعْن َزْینََب اْمَرأَِة َعْبِد هللاَّ
ْقَن َولَْو ِمْن ُحلِیُِّكنَّ « ِ، َوأَْیتَاٍم فِي َحْجِرھَا،  َوَكانَْت َزْیَنُب تُْنفِقُ  »َتَصدَّ َعلَى َعْبِد هللاَّ

ِ : َفقَالَْت لَِعْبِد هللاَِّ : قَالَ  أَیَْجِزي َعنِّي أَْن أُْنفَِق َعلَْیَك َوَعلَى أَْیتَاٍم  َسْل َرُسوَل هللاَّ
َدقَةِ؟ فَقَالَ  ِ : فِي َحْجِري ِمَن الصَّ ، ى النَّبِيِّ ، فَاْنطَلَْقُت إِلَ َسلِي أَْنِت َرُسوَل هللاَّ

فََوَجْدُت اْمَرأَةً ِمَن األَْنَصاِر َعلَى الَباِب، َحاَجتَُھا ِمْثُل َحاَجتِي، فََمرَّ َعلَْینَا بَِالٌل، 
أَیَْجِزي َعنِّي أَْن أُْنفَِق َعلَى َزْوِجي، َوأَْیتَاٍم لِي فِي َحْجِري؟  َسِل النَّبِيَّ : فَقُْلنَا
أَيُّ «: َزْیَنُب، قَالَ : قَالَ » َمْن ھَُما؟«: ا، فََدَخَل فََسأَلَھُ، فَقَالَ الَ تُْخبِْر بِنَ : َوقُْلنَا

یَانِِب؟ ِ، قَالَ : قَالَ » الزَّ نََعْم، لَھَا أَْجَراِن، أَْجُر القََرابَِة َوأَْجُر «: اْمَرأَةُ َعْبِد هللاَّ
َدقَةِ  لى أقر صدقة زینب دون التوقف ع وجھ الداللة في الحدیث أنھ  .36»الصَّ

  .إذن زوجھا

ُ َعْنھَا، قَالَتْ  - ِ َما لَِي َماٌل إِالَّ َما : قُْلتُ : َعْن أَْسَماَء َرِضَي هللاَّ یَا َرُسوَل هللاَّ
بَْیُر، فَأَتََصدَُّق؟ قَالَ    .37»َتَصدَّقِي، َوالَ تُوِعي فَیُوَعى َعلَْیكِ «: أَْدَخَل َعلَيَّ الزُّ

 بینت للنبي  ، عنھاوجھ الداللة في الحدیث، أن أسماء رضي هللا
فأجاز لھا  ،وأنھا ترید التصدق ،أنھا ال تملك من المال إال ما یعطیھا زوجھا

  .النبي ذلك دون تحدید المقدار، ودون توقف ذلك على إذن زوجھا

ُ َعْنَھا  - َعْن ُكَرْیٍب َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َمْیُمونَةَ بِْنَت الَحاِرِث َرِضَي هللاَّ
ا َكاَن یَْوُمھَا الَِّذي یَُدوُر أَْخبََرْتھُ، أَنَّھَا أَْعتَقَْت َولِیَدةً َولَْم تَْستَأِْذِن النَّبِيَّ  ، فَلَمَّ

ِ أَنِّي أَْعتَْقُت َولِیَدِتي، قَالَ أََشَعْرَت یَ : َعلَْیھَا فِیِھ، قَالَتْ  ، »أََو فََعْلِت؟«: ا َرُسوَل هللاَّ
         .38»أََما إِنَِّك لَْو أَْعطَْیتِھَا أَْخَوالَِك َكاَن أَْعظََم ِألَْجِركِ «: نََعْم، قَالَ : قَالَتْ 

وجھ الداللة في الحدیث، أن أم المؤمنین میمونة رضي هللا عنھا كانت 
فلم یستدرك علیھا، بل  قت الجاریة، قبل أن تستأمر النبي رشیدة لما أعت

  .أرشدھا إلى ما ھو أولى بذلك فلو كان ال ینفذ لھا تصرف في مالھا ألبطلھ
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: تصرف الزوجة في أموالھا في المذھب المالكي في التبرع والھبة - 2
یرى رأیا مخالفا لجمھور  كما أسلفنا سابقا فإن اإلمام مالك رضي هللا عنھ

لفقھاء المسلمین بأنھ ال یحق للزوجة إجراء بعض التصرفات دون إذن ا
زوجھا ألن لھ حقا متعلقا بمالھا، ولیس لھا ذلك إال في حدود الثلث بالنسبة 

  39.لبعض التصرفات بدون عوض كالھبة والقرض والكفالة

 :وقد استدل الفقھ المالكي على رأیھ من القرآن، والسنة والقیاس

ُ : لھ تعالىقو :من القرآن - َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
  ). 34 :النساء(  بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِھِمْ 

اآلیة ال تدل على منع النساء من التصرف في أموالھن، وإنما تدل  ھذه
نساء، وھم ال یجعلون ھذا النظر على أن الرجال یقومون بالنظر على أموال ال

  .40للزوج فقط بل للزوجة أن توكل من شاءت للنظر في مالھا

ِ : من السنة - ِ ْبِن َعْمٍرو، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َال یَُجوُز «: قَالَ  َعْن َعْبِد هللاَّ
َمْرأَِة أَْمٌر فِي َمالَِھا َال یَُجوُز لِلْ «: َوفِي لَْفظٍ  ،41»ِالْمَرأٍَة َعِطیَّةٌ، إِالَّ بِإِْذِن َزْوِجھَا

  .42»إَذا َملََك َزْوُجھَا ِعْصَمتَھَا

ھذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة : قال الخطابي
  .43واستطابة نفس الزوج

ما ورد أن خیرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لھا فقال لھا 
إِْذِن َزْوِجھَا فََھْل اْستَأَْذْنِت َكْعًبا قَالَْت ال یَُجوُز لِْلَمْرأَِة فِي َمالِھَا إِال بِ «: النبي 

 ِ إِلَى َكْعِب ْبِن َمالٍِك َزْوِجھَا فَقَاَل ھَْل أَِذْنَت لَِخْیَرةَ أَْن  نََعْم َفبََعَث َرُسوُل هللاَّ
 ِ َق بُِحلِیِّھَا فَقَال نََعْم فَقَبِلَھُ َرُسوُل هللاَّ    . 44»ِمْنھَا تَتََصدَّ

عبد هللا بن یحیى َال یعرف فِي  ،ھََذا إِْسنَاد َضِعیف: البویصريقال 
أَْوَالد َكْعب بن َمالك َولَْیَس لخبره ھََذا ِعْند اْبن ماجة سوى ھََذا الَحِدیث َولَْیَس 

 .45لَھُ َشْيء فِي اْلَخْمَسة

فھذا وما قبلھ دلیل على أن المرأة لیس لھا التصرف في مالھا إال بإذن 
أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفھا فیھ وإنما قیّد ھؤالء زوجھا وھو ظاھر في 
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المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى دالة على أن المالك لھ حق 
التصرف في مالھ في الثلث وما دونھ بالوصیة ولیس لھ ذلك في ما زاد على 

ُ  ،الثلث إال بإجازة الورثة َجاَء : َعنْھُ، قَالَ فَعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي هللاَّ
یَُعوُدنِي َوأََنا بَِمكَّةَ، َوھَُو یَْكَرهُ أَْن یَُموَت بِاألَْرِض الَّتِي َھاَجَر ِمْنَھا،  النَّبِيُّ 

ُ اْبَن َعْفَراءَ «: قَالَ  ِ، أُوِصي بَِمالِي ُكلِِّھ؟ قَالَ : ، قُْلتُ » یَْرَحُم هللاَّ : یَا َرُسوَل هللاَّ
فَالثُّلُُث، َوالثُّلُُث «: الثُّلُُث، قَالَ : ، قُْلتُ »الَ «: ْطُر، قَالَ فَالشَّ : ، قُْلتُ »الَ «

  .46»....َكثِیرٌ 

فَعْن أَبِي  ،وأما استداللھم بالقیاس فھو أن حق الزوج متعلق بمالھا
َجَمالِھَا، لَِمالِھَا، َولَِحَسبِھَا، َولِ : تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِألَْربَعٍ «: ، قَالَ ھَُرْیَرةَ، َعِن النَّبِيِّ 

یِن تَِربَْت یََداكَ  والعادة أن الزوج یزید في مھرھا  .47»َولِِدینِھَا، فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ
ألجل مالھا وینبسط فیھ وینتفع بھ فإذا أعسر أنظرتھ فجرى ذلك مجرى حقوق 

   .48الورثة المتعلقة بمال المریض

یتضح لنا صحة  ،بعد االطالع على أدلة الفریقین :الترجیح بین الرأیین 
وھو جواز تصرف الزوجة في مالھا دون التوقف على  ،ما ذھب إلیھ الجمھور

  :49وذلك لالعتبارات التالیة ،إذن زوجھا

األحادیث التي اعتمد علیھا الجمھور صحیحة صریحة في جواز تصّرف  - 1
  .الزوجة في مالھا مطلقا بعوض أو دونھ

 ،ترتقي إلى درجة أحادیث الجمھوراألحادیث التي استدل بھا المالكیة ال  - 2
لذلك حملھا بعض العلماء  ،وإن صحت فإن ظاھر القرآن وعمومھ یخالفھا

  .كما ورد عن الخطابي ،على االستحباب واألدب

تعارضھ األدلة الصریحة  ،قیاس المالكیة على الوصیة قیاس مع الفارق - 3
  .الدالة على إطالق تصرف المرأة في مالھا

نرى استقالل ذمة الزوجة  ،وجمعا بین األدلة ،سبق بناء على ما
لكن  ،وحریة تصرفھا في مالھا دون توقف ذلك على إذن زوجھا ،المالیة

تطییبا  ،یستحب ویستحسن استشارتھا لھ خاصة في باب التبرعات والھبات
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وتالفیا لما  ،وحسن الصحبة والعشرة ،لخاطره وعمال بمقتضى المیثاق الغلیظ
  .وهللا أعلم ،وتجاوز لھیبتھ ،زوج من انتقاص لقیمتھقد یطرأ في ذھن ال

إذا كان الرجل  :في التّشریع القانونية للزوجة ة المالیّ استقالل الذمّ 
یتمتع بذّمة مالیة مستقلة، فإن المرأة أیضا تتمتع بـذات االستقاللیة، وقد تناولھا 

فبرایر  27المؤرخ في  02 -  05أمر رقم :(  37المادة المشرع الجزائري في 
مالیة  لكل واحد من الزوجین ذّمة": من قانون األسرة على ما یلي) 2005

غیر أنھ یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في . مستقلة عن ذّمة اآلخر
التي یكتسبانھا خالل الحیاة  ،األموال المشتركة بینھما حول ،عقد رسمي الحق

، آخذا باسـتقالل ".احد منھماوتحدید النسب التي تؤول إلى كل و ،الزوجیة
المالیة بین الزوجین مع إمكانیة االشتراك القائم على حریة التصرف في ة الذمّ 

 .أموالھما طالمـا كان في األطر القانونیة

حیث یمتلك كل منھما الحریة الكاملة في التصرف في أموالھ 
أو  الخاصة، بنقل الملكیة بعوض أو بغیر عوض، كالبیع والوصیة والھبة،

بغیر نقل للملكیة، كالرھن واالنتفـاع، كما لھما الحریة الكاملة في إدارة ھذه 
فھذه  ،األموال واستغاللھا واستعمالھا والتمتع بمقتضى حـق الملكیـة

االستقاللیة ال تقتصر على الجوانب المدنیة، بل تمتد حتى إلى القانون 
ستثمار، فإن الزوجة أیضا التجاري، فإذا كـان الزوج یتمتع بحق المتاجرة واال

لھـا أن تسـتثمر أموالھا حتى دون إذن زوجھا، وال یشترط توّكل زوجھا، 
، وھو ما أكدتھ المادة 50.وتتحمل مسؤولیة ما تباشره من أعمال تجاریة كاملة

تلتزم المرأة التاجرة شخصیا باألعمال  : "من القانون التجاري الجزائري 8
ویكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاھا  االتي تقوم بھا لحاجات تجارتھ

  ."في أموالھا الشخصیة لحاجات تجارتھا، كامل األثر بالنسبة للغیر

وال یؤثر على ھذه االستقاللیة حق التوارث الذي یثبت لكال الزوجین 
بمجرد عقد الزواج، حیث تـرث الزوجـة زوجھا كما یرثھا ھو وفق أنصبة 

ا كانت ألحدھما شراكة مع اآلخر وتوفي فإنھ یأخذ محددة شرعا وقانونا، أما إذ
حكم الدائن، فتصفى الشركة ویأخذ نصیبھ، وما تبقى بعد تسدید الدیون فھو 

 .التركة التي تتم قسمتھا
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غیر أن ھناك من یرى في العالقة المالیة بین الزوجین تمییزا ضد 
لق بأموالھ الزوج، وأنھ ال یتمتع بذات الحریة الممنوحـة للزوجة فیما یتع

الخاصة، حیث أنھ للزوجة حق على مال زوجھا طالما كانت نفقتھا واجبة 
علیھ، مما یعطیھـا الحق في أن تأخذ من مالھ ما یغطي حاجاتھا إن امتنع عن 
اإلنفاق علیھا، وذلك حتى لو كانت عاملة، وھذا یجعل أموال الزوج ذات 

  . 51حدهطبیعة مشتركة، ألن أعباء األسرة تقع على عاتقھ و

نالحظ أن الوضع النظري والقانوني یحمیان الزوجة ویساویانھا 
بالرجل، غیر أنھ من الناحیة التطبیقیة تتعقـد األمور في غالبیة األحیان لتحرم 

 ،أموالھا بإدارةالزوجة حقھا وتجعل زوجھا یتفّرد في أحسن األحوال 
  .والتصرف فیھا بإرادتھ المنفردة

   :راك الذمة المالیة للزوجینمبدأ اشت: الفرع الثّاني

قد یشترك الزوج مع زوجتِھ الموظَّفة في ِشراء عقار، أو بناء بیت، 
وج، وال یتمُّ التوثیق واإلشھاد، بسبب العادات والتقالید، وال  لكنھ یقیّد باسِم الزَّ

لكن حال التنازع یصُعب على الزوجة إثباُت  ،إشكال ھنا ماداما على توافق
فبموتھ قبَل تماِم سداِد األقساط، تتحمَّل ھي  ،قییده للدیون باسِمھاحقِّھا، ومثلھ ت

سداَد الدَّین، فال بُدَّ ِمن اإلشھاد؛ حفظًا للحقوِق، فالمال ِمن الضرورات التي 
أتِت الشرائُع بحفظھ، وهللا تبارك وتعالى یأمُرنا بكتابة الدَّین والمعامالت 

ى فَاْكتُبُوهُ  یَا أَیُّھَا الَِّذینَ : المالیة بقولِھ إلى  آَمنُوا إَِذا تََدایَنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمً
ِ : أْن قال َوَال تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغیًرا أَْو َكبِیًرا إِلَى أََجِلِھ َذلُِكْم أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ

ْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدیُرونََھا بَْینَُكْم َوأَْقَوُم لِلشَّھَاَدِة َوأَْدنَى أَالَّ َتْرتَابُوا إِالَّ أَ 
  ).282: البقرة( فَلَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَالَّ تَْكتُبُوھَا َوأَْشِھُدوا إَِذا تَبَایَْعتُمْ 

  :تداخل أموال الزوجین ومشكل اإلثبات - 1

أصدر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق  :في الفقھ اإلسالمي
دولة (ن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي ع

أبریل ــ قرارا وفتوى عن  14إلى  9من  -) اإلمارات العربیة المتحدة
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اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالیة بین الزوجین، 
 :جاء فیھ ،وحفظ حقوق كل منھما

مشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ال یجب على الزوجة شرعا ال* 
  .ابتداء، وال یجوز إلزامھا بذلك

یجوز أن یتم تفاھم الزوجین واتفاقھما الرضائي على مصیر الراتب أو  *
  . األجر الذي تكسبھ الزوجة

للزوجة بالعمل خارج البیت ) أو االشتراط(ال یجوز شرعا ربط اإلذن * 
ة على الزوج ابتداء أو إعطائھ جزءا من مقابل االشتراك في النفقات الواجب

  .راتبھا وكسبھا

إذا أسھمت الزوجة فعلیا من مالھا أو كسب عملھا في تملك مسكن أو عقار * 
أو مشروع تجاري فإن لھا الحق في االشتراك في ملكیة ذلك المسكن أو 

  .المشروع بنسبة المال الذي أسھمت بھ

ة المشتركة بین الزوجین في لقد أدت الحیا: 52في التّشریع القانوني
المجتمع الجزائري إلى اختالط أموالھما وذلك بسبب ما یفرضھ الواقع الذي 
تعیشھ األسرة الجزائریة، ویثار مشكل إثبات ھذه الحقوق في حالة النزاع بین 

 ،الزوجین، مع قصور النص القانوني عن توفیر الحمایة الكافیة لھذه الحقوق
لك العجز الموجود بالنصوص القانونیة سواء من لذلك یجب البحث في سد ذ

حیث توسیع مجال اإلثبات أو من حیث ضرورة توثیق الحقوق المالیة بین 
  .الزوجین

لقد تعرض : مجال إثبات الحقوق المالیة في ظل قانون األسرة الجزائري -أ
 73المشرع الجزائري بخصوص إثبات ھذا النوع من الحقوق في المادة 

ویقصد . »والمشتركات بینھما یقتسمانھا مع الیمین« : سرةمن قانون األ
بذلك أنھ في حالة النزاع بین الزوجین حول متاع البیت و لم یكن ألحدھما 
بینة، ولم یستطیع القاضي التوصل إلى معرفة ما یستعمل للرجال وما 
یستعمل للنساء، ففي ھذه الحالة ال یمكن حل النزاع إال بتقسیم ھذه األشیاء 

 .اصفة بینھما مع الیمینمن
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بسبب : توسیع مجال إثبات الحقوق المالیة في ظل قانون األسرة -ب
من قانون األسرة،  73الصعوبات الكثیرة جدا فیما یخص تطبیق المادة 

وذلك بسبب صعوبة إثبات الحق في األمتعة، وعدم مصداقیة الزوجین في 
طالب أو تقدیرھا نقدا، طرح مسألة المتاع والمبالغة أحیانا في الكمیة الم

انتقاما من أحدھما اتجاه اآلخر، وصعوبة التمییز في الوقت الحاضر بینما 
بدأ التفكیر بالفعل في توسیع مجال المادة . یصلح للرجال وما یصلح للنساء

من قانون األسرة فیما یخص اإلثبات عن طریق إدراج جمیع وسائل  73
  الخ.......ت العرفیةاإلثبات بما في ذلك الفواتیر والمحررا

إن التطور : ضرورة توثیق الحقوق المالیة لتالفي النزاعات – 2 
الذي أفرزتھ األسرة الحدیثة حیث أصبحت فیھ أموال الزوجین تقدر 
بالمالیین، والمانع األدبي ال یسمح للزوجة أن تطلب من زوجھا دلیال مكتوبا 

ب توثیق الحقوق المالیة تثبت بھ حقھا في المستقبل في حالة وقوع نزاع، وج
  .بینھما سواء أثناء تحریر عقد الزواج، أو بعد قیام العالقة الزوجیة

ونعتقد أن المشرع الجزائري قد وفق في ھذا التعدیل الذي حاول من 
خاللھ حمایة حقوق الزوجین المالیة، خاصـة بالنسبة للزوجة، ألنھ في الواقع 

ع زوجھا في مصـاریف األسـرة غالبا ما تساھم الزوجة خاصة العاملة م
واكتسـاب األموال، سواء كانت منقولة، أو عقاریة، فإذا حصل طالق بینھما 
فقدت الزوجة ھذه الحقوق، خاصة وأن األموال تكون غالبا باسم الـزوج، ألن 
عالقتھا الزوجیة في الغالب تمنعھا أدبیا من إدراجھا كمالكة رسمیة بوجوده، 

مراعـاة ھـذا المسألة في إثبات بعض التصرفات ورغم أن المشرع حـاول 
القانونیة وجودا وانقضاء، والتي یشترط إثباتھا بالكتابة فقط باالكتفاء باشتراط 
شھادة الشھود إذا وجد مانع أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي حسب 

من التقنین المدني، فإن صـعوبة اإلثبات تبقى قائمة، كما أن  336/1المادة 
لمشرع لم یوفر الحمایة الكاملة للزوجة فیما یتعلق بالنزاع في متاع البیت في ا

من قانون األسرة؛ وال تقتصر ھذه المسألة على الطالق فقط بل  73المادة 
حتى في حالة الوفاة، حیث یتضرر ورثة الزوجة الـذین ال یستفیدون من 

أمـالك الزوجین التي  أموال مورثتھم، ولكن إذا تم االتفاق على كیفیة اقتسـام
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یكتسبانھا خالل حیاتھما الزوجیة عند إبرام عقد الزواج أو بعده بعقد رسمي قد 
  .53تحفظ للزوجـة وورثتھـا حقوقھم

یبدو أن المشرع الجزائري یحاول تكریس مبدأ المساواة التامة بین 
الزوجین في العالقات األسریة المالیة وغیـر المالیة، دونما مراعاة لبعض 

لمسائل التي تفرض خصوصیة طبیعیة واجتماعیة مكتفیا بالسكوت عنھا، مما ا
ترك الكثیـر من التساؤالت قائمة، كما أنھ یحاول إقحام نفسھ في التعامل بین 
الزوجین وبینھم وبین أھالیھم، وبیان أخالق وآداب عامة وواضحة، وھذه 

ھب إلیھ العدید لیست مھمتھ خاصة وأنھ لم یقرن أحكامھ بجزاءات، وھو ما ذ
من شراح القانون، ورأوا فیھ مثارا للدھشة، وطالبوا بإلغاء ھذه األحكام، ألنھا 
تندرج ضمن األمور التي یتشاور حولھا الزوجان والتي درج الناس على 
التعامل بھا دونما حاجة لقانون ینظمھا أو تدخل المشرع فیھ، خاصة وأنھا من 

  .54مقتضیات عقد الزواج وأھدافھ

آثار مبدأ استقاللیة الذّمة المالیة للزوجین، واالستثناء : طلب الخامسالم
  الوارد علیھ

  اآلثار المترتبة عن مبدأ استقاللیة الذّمة المالیة للزوجین: الفرع األّول

 آثار عدةالذمة المالیة للزوجین  استقاللیة مبدأ تطبیق عنیترتب   
 :55منھا الزوجیة العالقة على تنعكس

v لیة الكاملة، والحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبھ للزوجة األھ
من عملھا، ولھا ثروتھا الخاصة، ولھا حق التملك وحق التصرف بما تملك 
وال سلطان للزوج على مالھا، وال تحتاج إلذن الزوج في التملك 

 .والتصرف بمالھا
v تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج ،

وبما یتناسب مع األعراف الصحیحة والتقالید االجتماعیة المقبولة شرعا، 
 .وال تسقط ھذه النفقة إال بالنشوز

v إلى االلتزام ھذا ینتقل أن دون دیونھ بسداد ملتزم الزوجین من واحد كل 
 .اآلخر الزوج
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v كاألموال  ،على اختالف مصادرھا ،تحتفظ المرأة بكل أموالھا المشروعة

 التبرعات عقود عن طریق المكتسبة وحتى التجارة أو العمل عن الناتجة

 .والوقف والھبة كالوصیة

v شرعا لھا خالص حق ألنھ مھرھا في التصرف الحریة في للمرأة مطلق 
 .یتصرف فیھ أن للزوج یجوز وقانونا وال

v السیر إلى یؤدي للزوجین المالیة الذمة استقاللیة لمبدأ السلیم التطبیق إن 
 بأموالھ، محتفظا الزوجین من واحد كل یظل حیث الزوجیة، ةللحیا الحسن

 تطبق الحالة ھذه ففي ،الزوجین أحد من عدول أو إخالل حالة في إال
 .العالقة ھذه لتنظیم اإلجراءات الالزمة

v  ال یجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج
  .ابتداء، وال یجوز إلزامھا بذلك

v  على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافیة تخصھا فإنھا تتحمل إذا ترتب
  .تلك النفقات

v  إذا أسھمت الزوجة فعلیا من مالھا أو كسب عملھا في تملك مسكن أو عقار
أو مشروع تجاري فإن لھا الحق في االشتراك في ملكیة ذلك المسكن أو 

  .المشروع بنسبة المال الذي أسھمت بھ
v دلة بین الزوجین، وھي محددة شرعا وینبغي للزواج حقوق وواجبات متبا

أن تقوم العالقة بین الزوجین على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، 
  .والخروج علیھا یعد محرم شرعا

 :االستثناء الوارد على مبدأ استقاللیة الّذمة المالیة للزوجین: الفرع الثّاني

لتصرف في طالما أن القاعدة العامة تقضي بأن للزوجة حریة ا
أموالھا، فھل یتصور عدم تدخل الزوج بالنسبة لبعض التصرفات الطائشة أو 

 المخاطرات في التعامالت التي قد تبرمھا الزوجة؟

إن المرأة في اإلسالم تحتفظ بنفس الحقوق والسلطات على أموالھا 
كما كان وضعھا قبل الزواج، ولیس للزواج أي تأثیر على أھلیتھا إذا كانت 

سن الرشد، وغیر محجور علیھا فھي لیست في حاجة إلى إذن الزوج بالغة 
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وتوفیقا بین رأي  ،أما إذا كانت غیر رشیدة ،حتى تتصرف في أموالھا
ورأي المالكیة في تقیید تصرفاتھا في جانب  ،الجمھور في إطالق تصرفاتھا

وتوجیھھا  ،فیمكن لزوجھا التدخل لضبط تصرفاتھا ،الھبات والتبرعات بالثلث
عمال بمبدأ التشاور وتحقیقا لمقصد ابتناء الحیاة الزوجیة  ،لألقوم واألفضل

  .وهللا أعلم ،ودرأ المفاسد ،وجلب المصالح ،على المودة والرحمة

تأثیر االستثناء الوارد على مبدأ االستقاللیة على العالقة : الفرع الثّالث
 الزوجیة

ویا بدأت تتسلل إن فكرة االشتراك في األموال الزوجیة المكتسبة س
ببطء إلى مدونات األحوال الشخصیة العربیة وتفرض نفسھا نتیجة ظروف 
سیاسیة وعوامل اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة جّدت وطرأت على الساحة 

  .العامة للبلدان العربیة

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یلتفت إلى اآلثار 
للزوجین، ولم یفرد نصوصا قانونیة  المترتبة عن اإلخالل بالنظام المالي

بعینھا تعالج مثل ھذه اإلشكاالت؛ الشيء الذي قد یتسبب في مشاكل جمة قد 
تكون الزوجة ضحیة لھا، حیث ال توجد آلیة عملیة في قانون األسرة 
الجزائري؛ یكون بمقتضاھا للزوجة القدرة على المطالبة بحقوقھا في حالة ما 

 . ال المشتركة بینھماإذا تعدى الزوج على األمو

 یغامر أن یمكنھن الزوج أ المالیة المشتركة الذمة في ولعل أخطر ما
 ھو الزوج أن علمنا إذا خاصة إفالسھا، في فیتسبب زوجتھ وأموال بأموالھ

 زوجتھ ما شاركتھ إذا وحتى بمفرده، األسرة أموال استثمار عادة یتولى الذي
 األكبر المستفید ھو فیكون والواقع، العادة مبحك العلیا الكلمة لھ تكون ما فغالبا

 وإذا تشاء، أن دون ذلك عبء معھ وتتحمل یشاء كما مالھا في یتصرف إذ
 اقتسام حق من ةأالمر یمّكن بكونھ یبررونھ الذمم اتحاد لنظام المؤیدون كان

 األحیان غالب یبقى الطرح ھذا فإن الممتلكات من نصیبھا وأخذ الزوج ثروة
 الطالق قبل یستطیع وحیلھ بدھائھ الزوج أن إذ واألوھام، حالماأل من ضربا

 دون واألعباء، ضرائب ال من نصیبھا إال الزوجة فال ینوب بثروتھ ینجو أن
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القواریر  أنفاس تكتم والتي مجتمعاتنا في المتجدرة الجائرة فااألعر ننسى أن
  .56لتقویمھا النضال من عقودا تتطلب والتي

  :الخاتمة

تمع الجزائري تحوالت اقتصادیة وثقافیة ھامة شملت عرف المج
مختلف المیادین، حتى طالت األسرة من حیث بنیتھا وأدائھا لوظائفھا، 
وأصبحت مساھمة المرأة في تحسین أوضاعھا االقتصادیة أمرا ال یمكن 
تجاھلھ أو غض الطرف عنھ، حیث نجدھا تقوم بمجھودات داخل البیت 

یر من األحیان إلى القیام بأعمال شاقة للمساھمة وخارجھ، كما تضطر في الكث
في الرفع من دخل األسرة ومواجھة متطلبات الحیاة بالوسائل والسبل المتاحة، 

والتي غالبا ما تقیّد باسم الزوج  ،وبالتالي مساھمتھا في تكوین الثروة المالیة
الزوج العتبارات اجتماعیة وثقافیة، فإذا ما حصل بینھما نزاع وشقاق انفرد 

بكل شيء وخرجت ھي من البیت خالیة الوفاض ال شيء لھا سوى متعتھا 
ونفقتھا أثناء العدة، كما أنھ إذا توفي الزوج وكان لھ أوالد ال ینوب الزوجة إال 

كما یحرم أھلھا من التركة إن توفیت ھي ولم یكن لھا فرع  ،نصیبھا كوارثة
  . وارث

توصلت  ة وفق ھذا المنظوروبعد دراسة موضوع الذّمة المالیة للزوج
  :إلى النتائج التالیة

üال  ،كانِت المرأةُ قبل اإلسالم مطموسة الھُویة، منقوصة الحریَّة، فاقِدة األھلیة
قِیمةَ لھا وال اعتبار، بل كانْت تعاني في غالبیة أحوالھا الظُّلم والقْھر، 

حتى جاء  ،رفةوالشَّقاء والذلّة، تحت طائل األھواٌء السقیمة، والعقائد المنح
مھا وأنصفھا ومن مظاھر  ،خ واجباتھاوأعطاھا حقوقھا ورسّ  ،اإلسالم فكرَّ

تكریمھا المساواة بینھا وبین الرجل في التكالیف والجزاء، والحث على 
ُحْسن معاملتھا وإثبات حقوقھا المالیة كاملة، في إطــــار قواعد وأحكام 

  .الشریعـــــة اإلسالمیـة
üبھا یصبح  ،في كونھا محل اإللزام وااللتزامذّمة فقھاء للاتفقت تعریفات ال

 .اإلنسان أھال للحقوق والواجبات
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ü والذّمة مرحلة سابقة ألھلیّة األداء ،أھلیة الوجوب مرحلة سابقة لوجود الذّمة،  
والمرأة ینطبق علیھا ما  ،وھي محل اعتباري یستوعب الحقوق والواجبات

وألن مناط األھلیّة  ،خطاب اإللھيلعموم ال ،سبق من مراحل األھلیة
ثابت للمرأة كما  ،)والعقل ألھلیّة األداء ،اإلنسانیّة ألھلیة الوجوب(،بنوعیھا

 .وعلیھ فالمرأة لھا ذّمة مالیّة مثل الرجل ،ھو ثابت للرجل
ü یلتقي القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في تعریف الذّمة من حیث أنّھما

سواء كان  ،لمالیة إلى شخص یكون صاحبھایتطلّبان استناد الذّمة ا
 .الشخص حقیقیًا أم اعتبارًیا

ü الفقھ اإلسالمي ینظر إلى الذّمة كشخصیة قانونیة ال كمجموع من المال، وأن
 .لكل شخص ذّمة واحدة

üفإذا كانت  ،وخصوم الذمة ،أصول الذمة: وھما ،للذّمة المالیة عنصران
وإذا كان العكس  ،اكان الشخص موسر ،األصول أكبر من الخصوم

ویمكن أن تتغیر ھذه العناصر أو قد ال تكون الذمة  ،فاإلنسان معسر
 .مشغولة بھا

üال تندرج تحتھا  ،الذمة المالیة عبارة عن مجموعة مكونات ذات قیمة مالیّة
لكن إن أطلق لفظ الذمة منفردا فیراد بھ كل  ،الحقوق المدنیة أو غیرھا

 .ھا وغیرھاالحقوق وااللتزامات المالیة من
üلكونھا الوعاء  ،)األصول والخصوم( ،الذمة المالیة منفصلة عن مكوناتھا

 ،ارفال یتأثر وجودھا بتغییر مكوناتھا بإعسار أو إیس ،االعتباري لكل منھما
 .ألنھا تثبت لإلنسان بمجرد والدتھ حیّا

üلكن یمكن التصرف في االلتزامات  ،ال یمكن التنازل عن الذمة بیعا أو ھبة
لوجود  ،بل تتعداه إلى المستقبل ،وھي ال تقتصر على الحاضر ،لحقوقوا

وھي كذلك مرتبطة  ،قابلیة اإللزام وااللتزام حتى بخلوھا وعدم اشتغالھا
 ،لكنھا ال تؤول إلى الورثة بعد انفصالھا عن الشخصیّة بالموت ،بالشخصیة

 .وإنما یؤول إلیھم ما استقر فیھا
üن تلك التي تكتسبھا قبل الزواج أو بعده، وتظل تتنوع مصادر أموال الزوجة بی

ملكیتھا لھذه األموال مستقلة عن ملكیة زوجھا بعد الزواج كما كانت علیھ 
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أو متولدة عن كّدھا . سواء كانت تلك األموال متعلقة بالزواج ،من قبل
 .وعملھا أو عن طریق اإلرث أو التبرع

ü اِجُح ِعْنَد اْلَحنَابِلَةِ اْلَحَنِفیَّةُ َوالشَّافِ (یرى جمھور الفقھاء أن اْلَمْرأََة ) ِعیَّةُ َوھَُو الرَّ
اْلبَالِغةَ الّرشیدة لھا َحّق التََّصّرف فِي َمالِھا، بالتّبّرع، أَو المعاَوضة، َوعلى 
َذلِك فَالّزوجة الَ تْحتاج إِلَى إِذن َزْوِجَھا فِي التّصّدق مْن َمالِھا َوَلو َكان 

 ،ِألّن اْلمرأة ِمْن أَْھل التََّصّرف َوالَ َحقَّ لَِزْوِجھَا فِي َمالِھَابِأَْكثر ِمَن الثّلث، 
في مسألة تصرفھا في مالھا بالتبرع  ،وخالفھم المالكیة والحنابلة في روایة

 .والھبة
üوحریة تصرفھا  ،نرى استقالل ذمة الزوجة المالیة ،بناء على األدلة السابقة

لكن یستحب ویستحسن  ،افي مالھا دون توقف ذلك على إذن زوجھ
تطییبا لخاطره وعمال  ،استشارتھا لھ خاصة في باب التبرعات والھبات

وتالفیا لما قد یطرأ في  ،وحسن الصحبة والعشرة ،بمقتضى المیثاق الغلیظ
 .وتجاوز لھیبتھ ،ذھن الزوج من انتقاص لقیمتھ

üكانیة المالیة بین الزوجین مع إمة الذمّ خذ باسـتقالل المشرع الجزائري أ
االشتراك القائم على حریة التصرف في أموالھما طالمـا كان في األطر 

 .القانونیة
ü نصت على مبدأ استقاللیة الذمة المالیة للزوجین كقاعدة عامة،  37المادة

تفاق على مبدأ االشتراك في  إالوذكرت استثناء على ذلك وھو جواز 
 .األموال المكتسبة بینھما خالل الحیاة الزوجیة

üذا كانت ألحد الزوجین شراكة مع اآلخر وتوفي فإنھ یأخذ حكم الدائن، إ
فتصفى الشركة ویأخذ نصیبھ، وما تبقى بعد تسدید الدیون فھو التركة التي 

 .تتم قسمتھا
ü الوضع النظري والقانوني یحمیان الزوجة ویساویانھا بالرجل، غیر أنھ من

حیان لتحرم الزوجة حقھا الناحیة التطبیقیة تتعقـد األمور في غالبیة األ
والتصرف فیھا  ،أموالھا بإدارةوتجعل زوجھا یتفّرد في أحسن األحوال 

 .بإرادتھ المنفردة
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ü المشرع لم یوفر الحمایة الكاملة للزوجة فیما یتعلق بالنزاع في متاع البیت في
من قانون األسرة؛ وال تقتصر ھذه المسألة على الطالق فقط بل  73المادة 

ة الوفاة، حیث یتضرر ورثة الزوجة الـذین ال یستفیدون من حتى في حال
أموال مورثتھم، ولكن إذا تم االتفاق على كیفیة اقتسـام أمـالك الزوجین 
التي یكتسبانھا خالل حیاتھما الزوجیة عند إبرام عقد الزواج أو بعده بعقد 

 .رسمي قد تحفظ للزوجـة وورثتھـا حقوقھم
üس مبدأ المساواة التامة بین الزوجین في المشرع الجزائري یحاول تكری

العالقات األسریة المالیة وغیـر المالیة، دون مراعاة لبعض المسائل التي 
 .تفرض خصوصیة طبیعیة واجتماعیة

  :التوصیات

v إنشاء مخبر یعتني بقضایا المرأة العاملة على مستوى أكادیمي. 

v ناول قضایا عقد ملتقیات وندوات لمعالجة القضایا الّشائكة التي تت
 ،لبیان رأي اإلسالم فیھا بكل شفافیة ووضوح ،المرأة العاملة بشكل مفّصل

حتّى ال یتّخذ أدعیاء تحریر المرأة من بعض اآلراء الفقھیّة الشاذة حجة 
   .ومطیة لتغریب المرأة المسلمة

   :الھوامش

                                                        
 ،م1999، 7دار الوراق ، بیروت، ط ،)ھـ1384(المرأة بین الفقھ والقانون، مصطفى السباعي  1-

 . بتصرف ،13ص
  .2/47 ،م 2005، 1ط –دار ابن الجوزي، القاھرة  ،المقدم إسماعیلمحمد أحمد ، عودة الحجاب -2

الرحمن الطوخي، والمرأة  عبد،مكانة المرأة في بعض الحضارات القدیمة واألدیان األخرى  3-
   .23غادة الخرسا، ص ،واإلسالم

  . بتصرف ،16- 14ص،المرأة بین الفقھ والقانون، مرجع سابق 4-
   .بتصرف ،18ص ،المرأة بین الفقھ والقانون، مرجع سابق 5-
   .بتصرف ،19- 18ص  ،المرأة بین الفقھ والقانون، مرجع سابق 6-
مكتبة اإلیمان،  ،)ھـ1420(علي أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین 7-

     . 60 ص ،د م ن ،مصر ،المنصورة
 رقم ،باب تبتِغي مرضاة أزواجك ،6/158 ،ه1422 ،1ط ،ةدار طوق النجا ،صحیح البخاري 8-

4913 .   
بَاب َمْن یَْستَْیقِظ فَیََرى بَلًَال  ،م1975 ،2ط ،مصر ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي،سنن الترمذي 9-

    113 رقم ،1/191 ،َوَال یَْذُكر اْحتَِالًما
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 ،ْضِل الُْعلََماِء َواْلَحثِّ َعلَى طَلَِب الِْعْلمِ بَاُب فَ  ،د م ن ،دار إحیاء الكتب العربیة ،سنن ابن ماجھ  10-

   .224رقم  ،1/81
   .12/221 ،ه1414 ،3ط ،بیروت - دار صادر  ،)ه711:( ابن منظور ،لسان العرب  11-
 ،د م ن،بیروت-المكتبة العلمیة ،)ه770: (الفیومي ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 12-

1/210.   
 ،م2005 ،8ط ،لبنان –مؤسسة الرسالة ، بیروت  ،)ه817: (لفیروز آباديا ،القاموس المحیط 13-

1/1110.   
   ـ3/227 ،د م ن ،عالم الكتب ،)ه684(أبو العباس القرافي  ،أنوار البروق في أنواء الفروق  14-
    ـ231-3/230 ،المرجع نفسھ 15-
   .1/363 ،م1991 ،د ط ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ771( تاج الدین السبكي ،األشباه والنظائر 16-

   ـ107ص  ،م1983 ،1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،)ه816(علي الجرجاني  ،التعریفات  17-
   .201ص ،م1999 ،1ط،دمشق ،دار القلم ،مصطفى الزرقا ،المدخل إلى نظریة االلتزام العامة 18-
  . 16ص ،)د م ن( دار الفكر العربي، القاھرة، ،محمد أبو زھرة ،أحكام التركات و المواریث 19-
 ،8ط ،شباب األزھر -، مكتبة الدعوة ) ھـ1375(عبد الوھاب خالف  ،علم أصول الفقھ 20-

  . 136ص
   .91ص ،م1969 ،6ط ،المكتبة التجاریة الكبرى ،الخضري بك ،أصول الفقھ 21-
دار إحیاء التراث  ،)م1971(عبد الرزاق السنھوري  ،مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي 22-

   .1/17 ،1ط ،یروتب-العربي
، 2نظریتا القانون والحق ، إسحق إبراھیم منصور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 23-

  .231ص 1990
مركز الكتاب  ،محمد نور الدین أبو غوش ،الوجیز في الخصومة وفقا ألحكام القانون 24-

   . 24ص ،م2013 ،1ط ،األكادیمي
    .1/19 ،مرجع سابق ،نھوريالسمصادر الحق في الفقھ اإلسالمي،  25-

 ،أندونیسیا ،كلیة الدراسات العلیا ،جمانة العویتي ،...الذّمة المالیة للزوجة في الفقھ اإلسالمي 26- 
   .بتصرف 26ص 

   .13ص  ،نوال عبد المجید معطي ،والقانون الجزائري الذّمة المالیة للزوجة في الفقھ اإلسالمي 27-
   . 26 -24ص  ،المرجع الّسابق 28-
جامعة أبي بكر بلقاید  ،مسعودي رشید ،النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري: ینظر 29-

  .  وما بعدھا 13ص  ،تلمسان
  .  وما بعدھا 13ص  ،مرجع سابق ،النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري: ینظر 30-

لقانونیـة واالقتصادیة، العدد نظام األموال بین الزوجین، حسن بغدادي، مجلة الحقوق للبحوث ا 31- 
  .103، اإلسكندریة، ص  1-2

   .بتصرف. 619-3/616 ،مرجع سابق ،أنوار البروق في أنواء الفروق 32-
/  4والمغني  168/  2، ومغني المحتاج 211، والقوانین الفقھیة ص 198/  5تبیین الحقائق  33-

516 – 517.   
   . 304رقم  ،مباب ترك الحائض للصو ،1/68 ،صحیح البخاري 34-
، 1ط ،دار الحدیث، مصر ،عصام الدین الصبابطي: تحقیق ،)ه1250(الشوكاني  ،نیل األوطار 35-

   .6/22 ،م1993
   .1466رقم  ،باب الزكاة على الزوج واألبناء في الحجر ،2/121 ،صحیح البخاري  36-



  الباحثة حمزاوي حكیمة  
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   .1466رقم  ،باب الزكاة على الزوج واألبناء في الحجر ،2/122 ،صحیح البخاري 37-
   2592رقم  ،باب ھبة المرأة لغیر زوجھا ،3/159 ،صحیح البخاري 38-
 ،د م ن ،دار الفكر ،)ھـ1230(محمد الدسوقي المالكي  ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 39-

3/307 .  
   .2/512 ،المرجع نفسھ 40-
یة المرأة باب عط ،م1986 ،2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمیة ،السنن الصغرى للنسائي 41-

   .2540رقم  ،5/85 ،بغیر إذن زوجھا
   .باب عطیة المرأة بغیر إذن زوجھا ،أخرجھ اْلَخْمَسةُ إالَّ التِّْرِمِذيّ  42-
   .3/174 ،م1932 ،1ط ،حلب –المطبعة العلمیة  ،)ه388(الخطابي  ،معالم السنن 43-
  . 2389رقم  ،2/798 ،باب عطیة المرأة بغیر إذن زوجھا ،سنن ابن ماجھ 44-
 ،بیروت ،دار العربیة ،محمد المنتقى الكشناوي: ت،)ه480(البویصري  ،مصباح الزجاجة 45-

   .3/59،ه1403 ،2ط
 ،باب الوصیة بالثلث ،ومسلم ،5354رقم  ،7/62 ،باب فضل النفقة على األھل ،البخاري 46-

   . 1628رقم  ،3/1250
 ،ات الدینذباب استحباب نكاح  ،ومسلم ،5090رقم  ،7/7 ،باب اإلكفاء في الدین ،البخاري 47-

   . 1466رقم  ،3/1086
   . 4/349 ،م1968 ،د ط ،مكتبة القاھرة ،)ھـ620(ابن قدامة المقدسي  ،المغني 48-
   .25- 24ص  ،13العدد  ،مجلة المعیار ،نجیب بوحنیك ،ة المالیة للزوجة دراسة مقارنةالذمّ  49-
الجزائـر،  -دار األمل، تیـزي وزو ،حیاويالمساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة ، أعمر ی 50-

   .بتصّرف.141 ص
، 3، مجلة المجلس اإلسالمي األعلى، العدد دنوني ھجیرةإجحاف قانون األسرة في حق المرأة،  51-

   .156/157ه، ص 1420الجزائر، 
   312-310ص ،مرجع سابق ،النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري 52-
 ،فایزة مخازني ،الزوجین وآثار عقد الزواج في قانون األسرة الجزائري مبدأ المساواة بین 53-

  . 110ص ،دفاتر السیاسة والقانون
أحكام األسرة بین الفقھ والقانون األسرة الجزائري، عبد القادر داودي، دار البصائر، الجزائر،  54- 

   .184ص  ،د م ن
فضلة  ،سالمیة وقانون األسرة الجزائريفي الشریعة اإلنظام انفصال الذمة المالیة للزوجین  55-

   .بتصّرف ،11ص ،حفیظة
فضلة  ،في الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائرينظام انفصال الذمة المالیة للزوجین  56-

    .بتصّرف ،16ص ،حفیظة
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  تأثیر عمل المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرة 

  في استقرار األسرة
  

                     

   زبیـر بوروحالباحث 

  قسنطینة - جامعة األمیر عبد القادر       
  

  

 :ملّخــص

إن المولى عز وجل خلق الرجل والمرأة وجعل عقد الزواج الوسیلة 
رتباط وتكوین األسرة وتحقیق المعنى الحقیقي للخالفة الوحیدة المشروعة لال

في األرض، وباعتبار العمل في كل من أھم الوسائل الضروریة لتحقیق ھذا 
المعنى الحقیقي الخالفة؛ ألنھ یساھم في توفیر متطلبات الحیاة وتحقیق 
األھداف والغایات المتوخاة من إنشاء األسرة والسیما المودة والرحمة 

  .الالزمة الستقرار األسر والسكینة

ونظر لتغیر متطلبات الحیاة والنمط المعیشي وكذلك نمط التفكیر، 
اقتحمت المرأة میدان العمل لسبب أو آخر، وھناك منھن من اختارت مجال 
المعامالت المالیة المعاصرة للعمل فیھ، وذلك ألسباب متعددة وعلى رأسھا 

اة والعیش في حیاة كریمة أو أكثر، السعي لتحقیق الربح وتوفیر متطلبات الحی
وفعال ھناك منھن من حققت أھدافھا وھناك من فشلت وساھمت بطریقة غیر 
مباشرة في تفكیك أسرتھا، وھذا ما تم تناولھ في ھذه الورقة البحثیة من خالل 

 .عرض وبیان مختلف اآلثار الممكنة الوقوع وتأثیرھا في استقرار األسرة

  : مقدمة

العالمین، والصالة والسالم على من أرسلھ ربھ بدین الحمد ` رب 
  :وبعد. الفطرة، لیتمم مكارم األخالق
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ْن : یقول عز وجل: یقول المولى عز وجل      َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
َودَّةً َوَرْحَمةً  وھذا ، )21: مالرو( أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

یؤكد أن أساس تكوین األسرة السعیدة ھو السكینة والمودة والمحبة  ما
والزوجة الصالحة، وبدون ھذه األمور یختل قیام األسر اإلنساني في المجتمع، 
أما باقي األمور التي یَُحاَوُل الترویج لھا بأنھا أسباب فھي مردودة لسببین 

وال من وسائل مقاصد لتأخذ حكم لكونھا لیست من مقاصد الزواج : مھمین
العالم الیوم من غیاب االستقرار المقاصد، وما یؤید ھذا الكالم ھو ما یعانیھ 

األسري وكثرة الخالقات والشقاق بین األزواج، ما یؤدي إلى زعزعة الثقة 
والمودة والحب الذي كان من المفروض ھو الذي یسود، لیحل محلھ البغض 

  .لرابطة الزوجیة بالطالق والتطلیق والخلعوالكره والتفكیر في فك ا

وبنظرة تفحصیة ألسباب عدم االستقرار األسري، ھو غیاب البعد 
المقاصدي لدى الزوجین المكونین لألسرة، ولیحل محلھ أبعاد أخرى ناتجة من 
أفكار غربیة وغریبة عن الھدي اإلسالمي، فأصبحت المرأة تطلب الطالق 

ة، وتمارس العمل تبعا لمتطلبات التحضر والرقي والتطلیق والخلع باسم الحری
والتقدم كما یزعمون وغیرھا من المستجدات الواقعة على األسرة المسلمة 
التي غیرت نمطھا الصحیح وزحزحتھا إلى أفكار سلبیة من باب حق أرید بھ 

  .1باطل

بینما لو كان فیھ بعد مقاصدي لما طلبت الزوجة الطالق والتطلیق أو 
في حاالت نادرة، وتجعل الحفاظ على المیثاق الغلیظ وتربیة أبنائھا الخلع إال 

والموازنة بین المفاسد المنجرة على الطالق أو الخلع، وتدفع أعظمھا 
كما یقول نور  –بأیسرھا، وكذلك الحال مع عملھا فیجب استحضار أو تأثیثھ 

كون بمقاصد الشریعة، لتجعل خروجھا للعمل ی -الدین الخادمي حفظھ هللا
بقصد دفع مفاسد عظمى كمقاسمة زوجھا متاعب الحیاة من أجل توفیر 
متطلبات الحیاة لألبناء، اقتداء بأم اإلمام مالك والشافعي وغیرھا، ال من باب 
التحضر والرقي المزیف والمغشوش الذي یؤدي إلى تضییع األمانة من البیت 

بحثیة المسومة واألوالد والزوج، ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الورقة ال
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تأثیر عمل المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرة في استقرار : بعنوان
  .األسرة

وتظھر أھمیة الورقة البحثیة في بیان أثار عمل المرأة في مجال 
المعامالت المالیة المعاصرة، واختیار مجال المعامالت المالیة المعاصرة 

ساء ألنھ مجال ربحي وسیاحي لكونھ مجال أصبح یستھوي الكثیر من الن
وترفیھي في نفس الوقت؛ فالقول مجال ربحي ألنھ یشمل كل العقود المستعملة 
والمستجدة في األسواق المالیة، سواءا كانت على سلع وبضائع أو خدمات، أما 
سیاحي فبحكم تطور وسائل اإلعالم واالتصال بفعل التكنولوجیا فأمر التنقل 

جراءات والمتطلبات التي تستلزمھا بعض العقود والسفر وارد إلتمام اإل
الحدیثة، وترفیھي فھناك تحفیزات تقدم من بعض المؤسسات المالیة لزبائنھا 
في إطار النظرة الحدیثة للتسویق التي تعرف بالبعد االجتماعي لمفھوم 

 3"الحقیقي أو المحتمل"، والتي تحاول من خاللھ أن تنقل المستھلك 2التسویق
االستھالك فقط إلى دائرة الزبون الوفي والدائم للمؤسسة ولمنتجاتھا، من دائرة 

ومحاولة بحث أسباب وآلیات تنویر وتذكیر وإقناع المرأة بأھمیة استحضار 
  .مقاصد الشریعة في عملھا ھذا لیكون  سببا في استقرار أسرتھا

  :وعلیھ كانت إشكالیة ھذه الورقة البحثیة كما یلي   

المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرة في استقرار ما ھي أثار عمل  
  أسرتھا؟

  :وینجر عن ھذا التساؤل الرئیس عدة تساؤالت فرعیة من أھمھا     

s عمل المرأة، المعامالت المالیة المعاصرة، استقرار األسرة؟: ما المقصود بـ  

s ة؟ما ھي ضوابط عمل المرأة؟ وما تأثیر مخالفتھا في استقرار األسر  

s  ما ھي األحكام الشرعیة التي تحكم مجال المعامالت المالیة المعاصرة؟  

s  ما ھو تأثیر عمل المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرة على
  .استقرار األسرة؟
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ولإلجابة على التساؤل الرئیس والتساؤالت الفرعیة اتبعت خطة 
مقدمة ومبحث : على أحسبھا جامعة وشاملة لكل جزئیات البحث، فھي تحتوي

تمھیدي الذي تم تخصیصھ لشرح المصطلحات األساسیة للورقة البحثیة، في 
حین تناول المبحث األول الضوابط العامة لعمل المرأة وأثار مخالفتھا في 
استقرار األسرة، بینما تولى المبحث الثاني بیان تأثیر عمل المرأة في مجال 

  .قرار األسرة، وخاتمةالمعامالت المالیة المعاصرة على است

   مفاھیم أساسیة: المبحث التمھیدي

من المتفق علیھ أن العالم الیوم یشھد تطورا تكنولوجیا كبیرا في كل 
المجاالت والسیما المالي واالقتصادي، وفي كل وسائل اإلعالم واالتصال، 
مما أدى إلى ابتكار معامالت مالیة جدیدة وواكبتھ ظھور مصطلحات جدیدة 

س االلكتروني، العقد االلكتروني، اإلمضاء االلكتروني، النقود كالمجل
إلخ، ومن ھذا المنطلق أجد من الضرورة التمھید بھذا المبحث ...اإللكترونیة

من أجل وضع تعریفات ألھم مصطلحات ھذه الورقة البحثیة وما یخدم 
  . اإلشكالیة المتناولة

عمل المرأة  إن الھدف من ضبط تعریف: تعریف عمل المرأة /أوال
ھو تكییفھ مع موضوع الورقة البحثیة، ألنھ كما ھو معلوم ومتداول بین 
المختصین بھذا الشأن أن المقصود من عمل المرأة في اإلدارات والمرافق 
العمومیة والمؤسسات االقتصادیة ھو ذلك االستثناء عن األصل الذي ینص 

ھا، وتربیة األوالد على أن المرأة مكلفة بالعنایة والسھر على شؤون بیت
واالعتناء بھم، بینما یتولى الرجال جمیع المسؤولیات خارج البیت من كسب 

، وعلیھ فیكون 4للعیش وتوفیر متطلبات الحیاة وھو المخاطب شرعا بھذا
مفھوم عمل المرأة ھو خروجھا من بیت الزوجیة لمزاولة نشاط معین، وقد 

ال ویلحق بھم أذى، ولكن قد ینجر عن ھذا العمل تأثر حقوق الزوج واألطف
یشمل عمل المرأة كذلك مجمل األعمال المھنیة والفكریة وغیرھا التي تقوم 
المرأة داخل بیتھا، وربما یسبب ھذا العمل كذلك أثارا سلبیة بحقوق الزوج 

  .واألوالد
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وعلیھ یكمن القول أن المقصود من عمل المرأة في ھذه الورقة البحثیة 
ممارسة نشاط مادي أو معنوي : یرین أساسیین وھمایتحكم أو یحتوي  متغ

سواءا كان داخل بیت الزوجیة أو خارجھ، ویسبب ھذا العمل ضیاع حقوق 
اآلخرین من زوج وأوالد؛ أي تضییع الحقوق األصلیة المكلفة للقیام بھا، من 

  .أجل الحفاظ على توازن األسر واستقرارھا

المعامالت المالیة : مفھوم المعامالت المالیة المعاصرة /ثانیا
المعاصرة مصطلح حدیث لم یتم تناولھ من طرف الفقھاء القدامى ولم یرد لھ 
تعریف في كتبھم؛ ألنھ یتناول مختلف القضایا المستجدة التي استحدثھا الناس 
في الشأن المالي تبعا لمتطلبات الواقع المعاش ولم یرد بشأنھا نص في زمن 

معاصرین لمحاولة وضع تعریف جامع مانع لھ، التشریع، مما أدى بالفقھاء ال
ومن أجل الوصول لتعریف شامل للمعامالت المالیة المعاصرة نجد أنھ من 

  . الضروري تفكیك ھذا المصطلح، وتعریف كل مصطلح على حدا

مختلف " المعاملة"فیقصد بمصطلح : تعریف المعاملة المالیة - 1
لدنیا، وإن كان بعض الفقھاء األحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في ا

خصوھا باألحكام المتعلقة بالمال دون األقسام األخرى للفقھ اإلسالمي 
  .''العبادات، المناكحات، العقوبات''

أما صفة المالیة فھي محل اختالف الفقھاء بین رأي الجمھور الموسع 
نتفاع لیشمل األعیان والمنافع وكل ما لھ قیمة مادیة بین الناس وجاز شرعا اال

بھ، وھو الرأي الذي تبناه الفقھاء المعاصرون وأعتمده كذلك في ھذه الورقة 
  . 5البحثیة ، ورأي ثان لألحناف المضیق لیكتفي باألعیان فقط

أما مصطلح المعاصرة وھو المھم في ھذه  :تعریف المعاصرة - 2
الورقة البحثیة فیعنى العصر والوقت الحالي، أي مختلف المسائل الفقھیة 

لمتعلقة بالجانب المالي التي ظھرت في وقتنا الحالي نتیجة ظروف الحیاة ا
المتطورة جدا في كل المیادین وضرورة الناس للتعامل بھا، وتحتاج ھذه 

  .6النوازل العصریة لحكم شرعي بشأنھا
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وعلیھ فمن خالل ماسبق یمكن القول أن المعامالت المالیة المعاصرة 
التي استحدثھا الناس في العصر الحدیث، أو  القضایا المالیة"تشمل مختلف 

القضایا التي تغیر موجب الحكم علیھا نتیجة التطور وتغیر الظروف، أو 
القضایا التي تحمل اسما جدیدا، أو القضایا التي تتكون من عدة صور 

؛ أي أن المعامالت المالیة المعاصرة تشمل كل القضایا التي استحدثھا 7"قدیمة
الحاضر، وقد تكون ھذه المعامالت جدیدة أصال فرضتھا الناس في الوقت 

تطور الحیاة المالیة لألفراد والمؤسسات المھتمة بالشأن المالي، أو ابتكرتھا 
وسائل االتصال واإلعالم الجدیدة، وقد تكون معامالت مالیة ھي في األصل 

  . 8قدیمة ولكنھا تحمل تسمیات جدیدة

سرة بأبعاده المقاصدیة وروحھ إن مصطلح األ: مفھوم األسرة /ثالثا
الساریة فیھ، تعني في أبسط معانیھا وجود عقد غلیظ بین رجل وإمرأة تعاھدا 
على تحمل المسؤولیة والسعي لتحقیق المعنى الحقیقي للخالفة في األرض، 
وال یتأتى ھذا إال بحصول السكن واألنس والراحة النفسیة بین الزوجین وتلكم 

الرئیسیة إلنشاء األسرة التي ال تكون إال عن طریق ھي المقاصد األساسیة و
َوِمْن آیَاتِِھ  :الزواج كوسیلة وحیدة وشرعیة في دیننا الحنیف؛ یقول عز وجل

َودَّةً َوَرْحَمةً  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ  أَْن َخلََق لَُكم مِّ
نلمسھ لدى المشرع الجزائري من خالل قانون األسرة وھذا ما ، )21: الروم(

الزواج عقد رضائي یتم بین رجل : "؛ فتنص المادة الرابعة منھ أن029- 05
على الوجھ الشرعي، من أھدافھ، تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة  وامرأة

، في حین تولت المادة "والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على األنساب
الخلیة األساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص : "ف األسرة بكونھاتعری 02

لتبین األھداف  03 ، وجاءت المادة"تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة
تعتمد األسرة في حیاتھا على الترابط '': والغایات من وجود األسرة بقولھا

 والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ اآلفات
  ".االجتماعیة

سبق، نجد أن األسرة باعتبارھا الخلیة األساسیة  وعلیھ من خالل ما
الراعیة للمیثاق الغلیظ والساعیة لتحقیق أھداف ومقاصد سامیة وعلیا تتمثل 
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المودة والرحمة والمعاشرة الحسنة واإلحصان وإنجاب األبناء : أساسا في
، 10المرجوة من إنشاء األسر وتربیتھم والقیام بھم وغیرھا من مختلف المقاصد

وأرى أن كل وسیلة تساھم في حفظ االستقرار ھي وسیلة مشروعة لمقصد 
مشروع تأخذ حكمھ، والعكس صحیح، ونفس الكالم ینطبق على عمل المرأة 
في مجال المعامالت المالیة المعاصرة الذي یجب التحقق منھ إن كان یساھم 

قیق مقاصد الزواج ومنھ مقاصد في تحقیق ھذه المودة والرحمة ویسعى لتح
إنشاء فیقره العقل والدین، وإن كان غیر فھو مردود، وھذا ما نسعى بیانھ في 
المبحثین الموالیین من أجل وضع ضوابط للتمییز بین العمل المساھم في 

  .استقرار األسرة والعمل الذي یشكل خطرا على استقرار األسرة

لمرأة وأثار مخالفتھا في استقرار لضوابط العامة لعمل اا: المبحث األول
  األسرة 

كما تم اإلشارة أعاله أن أساس قیام األسرة ھو المودة والرحمة والسكینة، 
وألجل تحقیق ھذه المقاصد والحفاظ علیھا، فإن الشریعة اإلسالمیة ضبطت 
خروج المرأة للعمل بعدة ضوابط، والتي تعني في مجملھا الحفاظ على المرأة 

سرة وعلى استقرارھا، ألنھ كما ھو معلوم من الدین بالضرورة ومنھ على األ
أن كل أحكام الشارع الحكیم جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد سواء كنا 

 )حفظھ هللا(نعقلھا أو ال نعقلھا، ألنھ كما یقول الشیح یوسف القرضاوي 
، وعلیھ فالمولى عز وجل ماجعل علینا في 11"التحریم یتبع الخبث والضرر"
لدین من حرج، وإنما أوجد ھذه الضوابط لحمایة المرأة ومنھا األسرة من ا

الضیاع واالنشقاق، وعلیھ سأتناول في النقطة األولى أھم الضوابط لعمل 
  .المرأة، لیتم بعدھا التطرق ألثار مخالفة ھذه الضوابط على استقرار األسر

نا الغراء من المعلوم في شریعت :12الضوابط العامة لعمل المرأة /أوال
أن األصل فیھا عدم تكلیف النساء بالكسب وتحمل نفقات البیت، وإنما جعلت 
ذلك من قوامة الرجال لیتحملوا بذلك جمیع المسؤولیات من الرعایة واإلنفاق، 

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما  :وكل المھام خارج البیت؛ یقول عز وجل َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضھُ  َل هللاَّ ولكن ، )34: النساء( ْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ فَضَّ
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ألحوال خاصة قد تعود إلى النساء مسؤولیة النفقة، أو یكون لدیھن الرغبة في 
االكتساب فیكون ذلك مباح بشرط مراعاة الحدود الشرعیة، وعلیھ یمكن القول 

  :یلي نحصر فیمابصفة مجملة أن الضوابط العامة لعمل المرأة ت

یجوز للمرأة ممارسة عمل مادي أو معنوي في بیتھا إن لم تتأثر حقوق  -   
ال  - كما تمت اإلشارة إلیھ سابقا–الزوج واألطفال،  وعلیھ فعمل المرأة 

یعني خروجھا فقط، وإنما العلة أیضاف تكمن في تضییع حقوق اآلخرین 
  .الواجب القیام بھم من األبناء والزواج

اإلذن بالخروج للعمل من طرف الزوج أو الولي المتولي أو صول ح -
المتحمل للنفقة، مع ضرورة مصاحبتھا من طرف زوجھا أو أحد محارمھا 
إن كان عملھا في الفترة اللیلیة، وھذا كذلك إضافة لشروط حمایة المرأة 
من مختلف االعتداءات الممكن أن تتعرض لھا أثناء خروجھا من بیت 

الي حمایة لألسرة وتماسكھا واستقرارھا بطریقة غیر الزوجیة، وبالت
  .مباشرة

االلتزام بالحجاب الشرعي، وتجنب االختالط مع الرجال في أماكن العمل  -
وكل ما یؤدي إلى الفتنة من قول أو فعل، وال یمكن التقید بلباس واحد على 
أساس أنھ ھو الحجاب أما غیره فھو تبرج، ولكن ما یمكن قولھ من خالل 
ھذا الضابط أن یكون حجاب المرأة الذي تخرج بھ للعمل موافق لمقاصد 
الحجاب بسترھا ویخفى زینتھا وال یجعلھا مصدر فتنة، وقد یظھر في 

  .  13لباس المرأة تأثرھا بعادات وتقالید منطقتھا أو بشروط عملھا

تجنب أماكن االختالط بین الرجال والنساء وإمكانیة بقاء المرأة مع أجنبي  -
عنھا في مكتب ومكان واحد، مما یؤدي إلى الفتنة والوقوع في المحظور؛ 
ألن الشریعة اإلسالمیة من خالل أحكامھا تسعى لمنع وقوع األشیاء بمنع 
أسبابھ والعوامل المساھمة في تكوینھ كعمل استباقي، ونفس األمر مع ھذه 

لوقوع الضوابط التي وضعت كخطوة استباقیة لمنع تشكل عوامل الفتنة وا
في الحرام، وال یُفھم أنھ كبح لحریات المرأة ومحاولة حبسھا في بیت 
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الزوجیة، بل ھو حمایة الستقرار األسر من خالل حمایة قلبھا النابض 
  . وھي المرأة

فھذه مجموعة الضوابط العامة التي جعلھا الشرع الحنیف للمرأة الراغبة 
إرادتھا أو بسبب في الكسب داخل البیت أو خارجھ، سواء كان بمحض 

ظروف معینة أجبرتھا لضرورة التكسب خارج البیت، ولكن قد یتساءل أي 
واحد منا ماذا یحصل لو تخالف المرأة ھذه الضوابط، وھل یكون لذلك أثر 

  :على استقرار األسرة، وھذا ما سأتناولھ في النقطة الموالیة

ستقرار أثار مخالفة الضوابط العامة لعمل المرأة على ا /ثانیـــا
من المؤكد والمعلوم لدى الفقھاء والمتعلمین أن أحكام الشریعة : األسرة

اإلسالمیة كلھا جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وال مجال للعبث من 
إصدارھا، وھذا ما یراعیھ الفقھاء أثناء صدراھم لمختلف فتواھم واجتھاداتھم، 

ودرء للمصالح، سواء كانت وعلیھ فمخالفة ھذه األحكام ھو استدعاء للمفاسد 
كان  انلمسھ في مخالفة المرأة لضوابط عملھا سواء عاجلة أو آجلة، وھذا ما

  : في بیتھا أو خارجھ من خالل ترتب عدة أثار سلبیة من أھمھا

زعزعة الثقة بین الزوجین وحلول البغض والشك والكره محل المودة  -
لثغرة التي یتسرب منھا والرحمة والسكینة والحب، والسیما أن الشك ھو ا

الشیطان لھدم البیوت وزعزعة االستقرار، وبالتالي زعزعة أركان 
وركائز قیام األسرة، وضرب لمقاصدھا وأساس وجودھا، ألنھ كما یقول 

، ولكن عندما یغیب الروح 14"المقاصد أرواح األعمال"الشاطبي رحمھ هللا 
الزواج عندما ینتابھ ال یبق للجسد معنى، ونفس األمر مع مقاصد األسرة و

  . الشك ویزعزع أركانھ

كثرة الخالفات والشقاق مما یمھد الطریق إلمكانیة الطالق أو التطلیق أو  -
بسبب تضییع حقوق األوالد والزوج؛ ألنھ بوجود الشك وتزعزع ، 15الخلع

الثقة تأتي الخطوة الثانیة وھي التفكیر في فك الرابطة الزوجیة ومنھ 
طریق الطالق أو طلب التطلیق من الزوجة أو حتى انحالل األسرة عن 

المطالبة بالخلع، وبنظرة تفحصیھ نجد أن أكبر الضحایا من ھذا كلھ ھو 
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مقاصد الزواج، ألنھ لم یتم تفعیلھم كما أرادتھ الشریعة اإلسالمیة مما أدى 
إلى تفویت مصالح على العباد، وعلى رأسھا انحالل أسرة وتشرد أبناء 

وإمكانیة تَْنِشئتھم على نھج غیر سلیم وما یتبعھ من أثار وضیاع حقوقھم 
وخیمة على األفراد والمجتمع ككل، وكذلك الزوج ربما یحاول تلبیة 

Vحاجاتھ بطرق غیر شرعیة وخاصة الزنا والعیاذ با  

نتیجة عدم التقید بالضوابط  إمكانیة الوقوع في الحرام وارتكاب جریمة الزنا -
الشرعیة لعمل المرأة، وما یتبعھ من اختالط األنساب وانتھاك للحرمات 
وعصیان ألوامر المولى عز وجل، مما یؤدي إلى عواقب وخیمة نسأل هللا 

  . العفو والعافیة منھا

إمكانیة تعرض المرأة لمضایقات ومساومات وتحرشات، وذلك نتیجة عدم  -
ط التي تحكم خروج المرأة والسیما ما تعلق منھا باللباس التقید بالضواب

الشرعي، أو وجود اختالط بین الرجال والنساء األمر الذي یسھل التحرش 
بالموظفات والعامالت، وكذلك في حالة قیام المرأة بأعمال وأقوال تصیب 
أصحاب القلوب المریضة، وتؤدي بھم إلى التحرش والمضایقة إلیقاعھن 

  . في المحظور

عمل المرأة في مجال المعامالت المالیة المعاصرة في تأثیر : المبحث الثاني
  استقرار األسرة

سأتناول في ھذا المبحث بإذن هللا الضوابط المتعلقة بعمل المرأة في 
مجال المعامالت المالیة المعاصرة، وخاصة كما تم اإلشارة إلیھ في النقاط 

رة تتأثر بالتطورات التكنولوجیة الحدیثة السابقة أن المعامالت المالیة المعاص
والسیما في وسائل االتصال واإلعالم التي تستعمل في التفاوض وإبرام العقود 

إلخ،  باإلضافة إلى مساھمة ھذه التكنولوجیة في طرح ...والقبض والتسدید 
منتجات مالیة معاصرة قد یتطلب تنفیذھا مدة زمنیة طویلة مع إمكانیة التنقل 

أو  BOT عقد البناء والتشغیل وإعادة الملكمرات عدیدة كما في حالة والسفر 
، المشاركة المتناقصة والمنتھیة TIME SHARING عقد التملك الزمني

أو غیرھا من مختلف العقود التي ظھرت حدیثا مع التطور  ،16بالتملیك
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التكنولوجي، ولكن قبل التطرق لھذه الضوابط نجد من المفید التطرق أوال 
  .م القواعد الفقھیة التي تحكم المعامالت المالیة المعاصرةألھ

: أھم القواعد الفقھیة التي تحكم المعامالت المالیة المعاصرة /أوال
تحكم عقود المعامالت المالیة المعاصرة عدة قواعد، التي من المعرفة معرفتھا 

صر والعمل بھا كل من یرغب الولوج إلى   عالم المعامالت المعاصرة، وتنح
  : ھذه القواعد أساسا فیما یلي

فبخالف : 17األصل في المعامالت الدنیویة اإلباحة وحریة التعاقد - 1
العبادات الشعائریة التي األصل فیھا المنع والحظر حتى یأتي بھا من هللا 
سبحانھ وتعالى، فإن المعامالت الدنیویة ومن بینھا المعامالت المالیة 

اإلباحة مادامت تتقید بالقواعد الفقھیة والقوانین المعاصرة األصل فیھا اإلذن و
الشرعیة التي تحكمھا حتى یقوم دلیل على حرمتھا، ھذا ما یؤكد أن الشریعة 
اإلسالمیة لیست ضد التطور والتقدم والعصرنة، بل بالعكس فھي تفتح مساحة 
معتبرة من الحریة إلنشاء كل العقود التي تفرضھا الحیاة المعاصرة لمواكبة 

مادامت ھذه العقود المستحدثة األصل  ،18لتقدم التكنولوجي في وقتنا الحدیثا
فیھا الحل، وعلیھ فھذه القاعدة تؤسس لكل تطور وإبداع وتھیئة المناخ المالئم 
لالبتكار، وھذه كلھ رحمة هللا سبحانھ وتعالى بنا، وتساھم ھذه القاعدة كذلك 

من بھا في بیوتھن دون حاجة في تحفیز النساء في ابتكار معامالت جدیدة یق
للخروج، كحالة التسویق االلكتروني مثال، ومنھ المحافظة على رعایة 
ورعایتھا والقیام بحقوق األبناء والزوج، عكس ما تكون علیھ ھذه العائلة في 

  . حالة خروج المرأة للعمل

یَا  :امتثاال لقول عز وجل: األصل في العقود الوفاء وااللتزام - 2  
: وقولھ سبحانھ وتعالى كذلك، )1المائدة ( ا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ أَیُّھَ 
 ْإَِذا َعاھَدتُّم ِ المسلمون : " لقول الحبیبو، )91: النحل( َوأَْوفُوا بَِعْھِد هللاَّ

فھذه الدالئل ومثیالتھا تؤكد وجوب الوفاء وااللتزام بكل ما ، 19"عند شروطھم
ف العقد من مختلف الشروط والوعود لم یكن في ذلك یتراضى علیھ أطرا

تحلیل حرام أو تحریم حالل، وھذا كلھ من أجل سد كل أبواب ومنافذ أكل 
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أموال الناس بالباطل ومنع الضرر والخصام والتنازع بین المسلمین وغیرھم، 
وتساھم ھذه القاعدة مساھمة جلیلة في الحفاظ على المبادئ األساسیة التي 

المال من عدالة وتكامل وتوازن ومنع اكتنازه، وضمان االستقرار  تحكم سیر
والثقة الالزمتین للحیاة االقتصادیة والتجاریة وخاصة أنھ أصبح في وقتنا 
الحاضر الوسط االفتراضي یشمل حصة معتبرة من مجموع العقود المبرمة، 

رك وعلیھ فالمرأة بولوجھا عالم المعامالت المالیة المعاصرة یجب أن تد
مسؤولیتھا في ضرورة الوفاء بكل ما تعاھدت علیھ، ومنھ یجب علیھا دراسة 
كل عقد دراسة جامعة من جمیع الجوانب والسیما الدراسة المقاصدیة، والنظر 
إلى مآالتھ وأثارھا على استقرار األسرة، والسیما إن تضمن ھذا العقد إمكانیة 

  . التنقل والسفر، والضمان والكفالة وغیرھا

تكملة : األصل أن كل معاملة فیھا ظلم وضرر الحظر والتحریم  - 3  
لألصلین السابقین، فالشریعة اإلسالمیة ضبطت المعامالت المالیة من كل 

أو بعدیة، وعلیھ فكل معاملة  - قبل انعقاد العقد –الجوانب، سواءا بصفة قبلیة 
هللا تضمنت ضرر وغرر ألحد أطراف العقد فمصیرھا البطالن، ألنھا ظلم و

سبحانھ تعالى حرم الظلم على نفسھ وجعلھ محرما بین عباده، ألنھ كما سبق 
بیانھ فإن أساس الحیاة االقتصادیة والتجاریة ھي العدالة والتكامل والتوازن، 
وكل سبب یخرم ھذه الركائز یعتبر ظلم ألنھ یؤدي إلى تضییع الحقوق وأكل 

الشریعة المتعلقة بالمال أموال الناس بالباطل، ویؤدي إلى تعطیل مقاصد 
والسیما الرواج والتداول، ھذا ما أدى إلى تحریمھ وحظره من قبل الشارع 

  .الحكیم

من المتفق علیھ كذلك أن  :20السعي لرفع الحرج عن المسلمین  - 4  
الشریعة اإلسالمیة غیر مقیدة ال بزمان معین وال بمكان معین لذا یجب العمل 

أفراد أو كشعوب، ویعتبر میدان المعامالت بأحكامھا من جمیع المسلمین ك
المالیة المعاصرة من أھم المجاالت التي تحتاج المزید من النظر والتدقیق 
لمكانتھا في الحیاة المالیة واالقتصادیة والتجاریة، وعدم استعمال ھذه النوع 
من المعامالت یلحقھا الضیق والحرج والمشقة، ومن باب رفع الحرج 

وخاصة الجالیة المسلمة المقیمة بالدول غیر اإلسالمیة  والضیق عن األمة
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جوز الفقھاء االستفادة من كل المستجدات في المیدان االقتصادي والتجاري، 
ولكن دون ارتكاب المحاذیر الشرعیة والوقوع في الحرام، وعلى ھذا األساس 
قد تضطر المرأة المسلمة لظروف معینة ممارسة عمل سواءا كان داخل بیتھا 
أو خارجھ لتوفیر متطلبات الحیاة، األمر الذي یؤدى إلى دراسة المصالح 
والمفاسد المترتبة عن ممارسة ھذا العمل من عدمھ ومكان ممارستھ، لیتم 
السعي لرفع الحرج عنھا وجلب المصلحة ودرء المفاسد ولو أعظمھا بأیسرھا 

  .كما ینص الفقھاء على ذلك

لمعامالت المالیة المعاصرة في أثار عمل المرأة في مجال ا /ثانیا
إلحاقا لما سبق، یمكن القول أن عمل المرأة في مجال : استقرار األسرة

المعامالت المالیة المعاصرة قد تحكمھ ضوابط خاصة تبعا للمقاصد الخاصة 
التي تسعى ھذه الضوابط حمایتھا من أجل الحفاظ على استقرار األسر 

فمن مجمل اآلثار اإلیجابیة أو السلبیة  وتحقیق أھداف وغایات نشأتھا، وعلیھ
الممكن لمسھا من ممارسة المرأة لنشاط معین في مجال المعامالت المالیة 

  :المعاصرة نجد مایلي

من المعلوم أن : تغیر الذمة المالیة للزوجة بین الرفاه واإلفالس - 1
المرأة التي تقتحم مجال المعامالت المالیة المعاصرة یكون بھدف تحقیق 

لربح، ولكن ممارسة أي عمل تجاري تحكمھ الربح والخسارة؛ ما یعني ا
یتبعھا من أثار إیجابیة  إمكانیة تحقیق أرباح طائلة تزید من ذمتھا المالیة  وما

واالنتقال من  - من باب التطوع أصال-بتوفیر متطلبات الحیاة لألبناء والزوج 
سینیات، باإلضافة إلى دائرة االكتفاء بالضروریات والحاجیات فقط إلى التح

إمكانیة فتح مشاریع استثماریة جدیدة وتكلیف مسیرین لھا، وإنشاء مشاریع 
خاصة تكون أكثر مالءمة للمساھمة في استقرار األسر ومواءمة لضوابط 
عمل المرأة، أي بصفة عامة تساھم ھذه األرباح مساھمة إیجابیة في استقرار 

  .األسر

حالة خسارة المرأة في مشاریعھا  ولكن ھناك حالة عكسیة تظھر في
التي تقوم بھا، ما قد یعرضھا لإلفالس وإمكانیة الحجز على ممتلكاتھا الحالیة 
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والمستقبلیة، أو اإلكراه البدني للتسدید وغیرھا من مختلف اآلثار السلبیة التي 
توافق ھذه الحالة، من خالل إمكانیة زعزعة الثقة بین الزوجین، ولحوق 

  . وحرج لعدم تلبیة متطلباتھم األساسیة، ما یمكن من الطالق األبناء مشقة

كما تمت اإلشارة إلیھ أن بعض : إمكانیة التنقل والسفر المتكرر - 2
العقود في المعامالت المالیة المعاصرة تتطلب السفر والتنقل المتكرر تبعا 

 الشروط إنشائھا وإبرامھا، ھذا ما یؤدي إلى ترتب عدة أثار، وعلى رأسھا م
مدى رعایة حقوق األبناء والزوج، وكذلك قدرة الزوج مرافقة الزوجة أو 
وجود محرم في حالة السفریات البعیدة، وھذا ما یدل على إمكانیة تضییع 
حقوق األبناء والزوج وفتح الباب لحدوث المشاكل واالختالفات بین الزوجین 

  . وما ینتج عن أثار سلبیة على استقرار األسر

إن من : التواصل والتحدث مع األجانب عن المرأةإمكانیة  - 3
متطلبات بعض العقود في المعامالت المالیة المعاصرة التواصل والتحدث 
على مدار ساعات الیوم مع الزبائن والمستھلكین وغیرھم، سواءا بالطرق 
العادیة المعروفة أو عن طریق الھاتف أو مختلف وسائل التكنولوجیا الحدیثة، 

عض المؤسسات الموظفات تبعا للعمل الذي تقوم بھ القیام ببعض وقد تُجبر ب
السلوكیات والحركات كالتبسم مع الزبائن وارتداء مالبس معینة وغیرھا من 
مختلف األمور الممكنة الوقوع ، التي قد تتنافى مع مقاصد الحجاب الشرعي 

ھو  أو تكون سببا ألمور محرمة، وعلیھ ما أرید قولھ من خالل ھذه النقطة
اإلشارة إلى إمكانیة ترتب أثار سلبیة على استقرار األسر أثناء ممارسة المرأة 
لبعض الوظائف التي تشترط ھذه األمور، من خالل فتح باب الشك وزعزعة 
الثقة بین الزوجین، وكذلك إمكانیة مخالفة المرأة ألحكام للضوابط التي تحكم 

، والتي تحل محل مقصد عملھا، وھذه كلھا مسببات تجعل األسرة في خطر
ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم  :السكینة واألنس المطلوب ببین الزوجین من خالل قولھ تعالى

  ).187: البقرة( َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ 

من : إمكانیة التأثیر السلبي على اإلنجاب ورعایة األبناء والزوج - 4
ف ا ألنشطة التي سبق نجد أن ممارسة المرأة ألي نشاط من مختل خالل ما

تتضمنھا المعامالت المالیة المعاصرة، والسیما كما أشرنا سابقا أن بعض 
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العقود تستلزم وقتا طویال وإبرام عدة عقود متوالیة تعتبر في  مجملھا عقد 
، من قد یؤثر سلبا على حقوق 21واحد كما ھو الحال في الجمع بین العقود مثال

كذلك حقوق الزوج، بل قد تؤثر ھذه األبناء من الرعایة والتكفل بھم، و
یعني ضرب ألھم  األنشطة في تحدید النسل تبعا لظروف ھذا العمل، وھو ما

مقصد من مقاصد الزواج وھو اإلنجاب وتضییع حقوق اآلخرین، وكلنا یُدرك 
  .حقوق الزوج واألبناء على الزوجة

 یمكن قولھ من خالل ھذا المبحث أن المرأة بولوجھا عالم وعلیھ ما
المعامالت المالیة المعاصرة، والذي یُعتبر العمل فیھ لھ عدة ممیزات ینفرد بھا 

على الوسائل  عن باقي مجاالت العمل، وعلى رأسھا االعتماد الكبیر
التكنولوجیة الحدیثة والمتطورة، في اإلعالم والتواصل والتعاقد، وكذلك مجال 

لشروط المتعاقد علیھا تحكمھ مبادئ العمل التجاري من ضرورة الوفاء بكل ا
إفالس  أولتعلق حقوق اآلخرین بھا، باإلضافة إلى إمكانیة تحقیق أرباح طائلة 

إلخ، وكل ھذا یساھم إما إیجابا أو سلبا في استقرار األسرة، سواءا من ...تام
حیث توفیر لألبناء كل شروط الحیاة العصریة والتكفل بھم على أحسن وجھ 

سعة في الرزق؛ لكون أساس عمل المرأة ھي  وتلبیة كل متطلباتھم لوجود
محاولة تلبیة متطلبات الحیاة لھا وألبنائھا إن لم یلزمھا الشرع بذلك وإنما من 
باب التطوع ومقاسمة زوجھا متاعب الحیاة، وبالمقابل قد تؤثر ھذا العمل 
سلبا في استقرار األسر أثناء اإلفالس وما یتبعھ من حجز للممتلكات واإلكراه 

وغیرھا من توابع اإلفالس، ھذا ما یؤدي ال محالة إلى وقوع الخالفات   دنيالب
والشقاق في األسر وتشتتھا وتضییع الحقوق بمختلف أنواعھا، وھذا ما یعتبر 

  .في مجملھا ھدم لمقاصد الشریعة المبتغاة من تكوین األسرة

  :الخاتمة

مجال  في ختام ھذه الورقة البحثیة یمكن القول أن عمل المرأة في
المعامالت المالیة المعاصرة لھ أثار إیجابیة وسلبیة، وعلیھ یجب على النساء 
قبل الولوج في ھذا العالم ضرورة التفكیر ملیا في العواقب والمآالت الممكن 
الوقوع، مع ضرورة تحدید األھداف المتوخاة من عملھا وتعیین الوسائل 
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على میزان الشریعة المستعملة لتحقیق ھذه األھداف، وعرض ذلك كلھ 
والسیما مقاصد الشریعة من تكوین، مما یؤدى إلى بذل كل الجھود لتحقیق 
ھذه المقاصد ومنھ الحفاظ على المرأة بصفة خاصة واستقرار األسرة بصفة 
عامة، فیتم انتقاء الوظائف التي تسعى لتحقیق ھذه المقاصد أو السعي البتكار 

ة اإلسالمیة وتخدم كذلك المقاصد التي وظائف جدیدة تتوافق مع أحكام الشریع
من أجلھا تكونت األسرة، وھذا كلھ دائما لمنع مسببات وعوامل ھدم األسر 

  .وما یتبعھ من أثار سلبیة على الفرد والمجتمع

   :الھوامش

                                                        
شعبان  25- 23لمجمع الفقھ اإلسالمي بالھند، الندوة الفقھیة األولى، ) 1/1(1القرار رقم  -1

  .ند، جامعة ھمدرد، دلھي، الھ1989أفریل  03-01 -ه1409
مدخل تطبیقي، عبد السالم أبو : التسویق: للمزید حول المفھوم الحدیث للتسویق راجع -2

    .21، ص 2002قحف، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، دط، 
 حسونة، الباسط عبد عزام، زكریاء: للمزید حول المستھلك الحقیقي والمحتمل راجع -3

 ، عمان ، السیرة والتطبیق، دار النظریة بین الحدیث التسویق مبادئ الشیخ، مصطفى
  .28  ص ،2008

لمجمع الفقھ اإلسالمي بالھند، الندوة الفقھیة الثامنة عشر، ) 4/18(79القرار رقم : راجع -4
، جامعة الریحان، 2009مارس  02 -فیفري 28 - ه1430ربیع األول  02-04

  .مدورائي، الھند
اإلسالمي بالھند، الندوة الفقھیة الثانیة والعشرون، لمجمع الفقھ ) 4/22(95القرار رقم     

م، الجامعة اإلسالمیة 2013مارس  11-09 - ه1434ربیع الثاني  25-27
  .العربیة،المسجد الجامع، أترابرادیش، الھند

م، مركز التمیز 2014-ه1435، 01فقھ المعامالت المالیة، محمد صالح حمدي، ط -5
  .10- 09للبحوث والدراسات االقتصادیة، ص 

المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر، دار النفائس للنشر والتوزیع،  -6
  .بتصرف، 14دط، دت، ص 

المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر، المرجع نفسھ، ص  -7
15 .  
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مناط استحقاق الزوجة للنفقة ومفوتاتھ في حیاة األسرة 
  –دراسة مقاصدیة فقھیة  -المسلمة المعاصرة 

  

   1جامعة الجزائر   - توفیق عقون  الدكتور

  

الحمد  1 العلي األكرم، الذي علَّم بالقلم، علم اإلنسان ما لم یعلم، وأشھد 
ھي أقوم ، وأشھد أّن محمداً عبده أال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ الھادي للتي 

  .ورسولھ المبعوث رحمة للعرب والعجم

  :وبعد

فإّن األسرة ھي اللبنة األساس التي یقوم علیھا بنیان المجتمع المسلم، 
ولھذا أحاطھا اإلسالم بالعنایة الشدیدة واالھتمام الكبیر، لتكون المحضن 

لناشئة، وإعداد أجیال الطبیعي والمالذ اآلمن الذي یتولى حمایة البراعم ا
المستقبل للحیاة، والمتأمل في تشریعات األسرة في القرآن والسنة، سیدرك 
ذلك، فقد جمع هللا تعالى بین تقواه سبحانھ وتعالى وتقوى الرحم في أول سورة 

لََق ِمْنھَا یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوخَ : النساء
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم  َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرِقیبًا فاھتمام اإلسالم بتنظیم األسرة لم ، )1: النساء( إِنَّ هللاَّ
بل امتد اھتمامھ بھا وأكثر في  یقتصر على حال قیام الرابطة الزوجیة فحسب،

حال إنھاء ھذه الرابطة، وخاصة إذا نتج عنھا ذریة، ولھذا وجدنا التشریع 
اإلسالمي قد استوعب موضوع الطالق وما یترتب علیھ من آثار بأحكام 
مفصلة ودقیقة، كما فعل في موضوع الزواج، ومقصوده في كل ذلك تنظیم 

  . تلفة على المعروف واإلحسانوإقامة ھذه الحیاة في أحوالھا المخ
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وھذا ما یفرض على الباحثین والمھتمین إیالءھا العنایة الالزمة لھا 
وخاصة في حیاتنا المعاصرة التي  وحمایتھا من كل عوامل الضعف والتفكك،

تشھد تطوراً كبیراً وسریعاً في مختلف مجاالت الحیاة، واألسرة لیست بمنأى 
نولوجیا الحدیثة في إدارة شؤون األسرة عن ذلك، فقد تدخلت وسائل التك

وتوجیھ مسارھا، كما أنتج ھذا التطور العدید من المسائل المستجدة، 
والمشكالت المستحدثة، التي تحتاج إلى مواكبة ومعالجة من الباحثین 

  .والمھتمین

ومن ھذه القضایا التي كانت والزلت مثار شد وجذب، وسبباً للكثیر من 
ین، والتي قد تصل إلى حد فك الرابطة الزوجیة، ما النزاعات بین الزوج

یتعلق بالنفقة الزوجیة، وخاصة في ظل المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة 
التي حدثت على مستوى األسرة في حیاتنا المعاصرة، والتي أفرزت عدداً من 
اإلشكاالت والتساؤالت الملحة، التي تنتظر من أھل الفقھ وعلماء الشریعة أن 

دموا اإلجابات الشافیة والحلول المناسبة لھا، وفق أصول الشریعة یق
ومقاصدھا، بما یجعل المسلم یحافظ على استقرار أسرتھ ویعیش عصره وفق 

  .ھدي ربھ سبحانھ وتعالى

  :أھمیة موضوع البحث

موضوع النفقة من المواضیع المھمة التي تھم األسرة، وتتسبب في الكثیر . 1 
ات، بسبب الجھل أو التحایل، ولھذا وجب تعلیم من المشاكل والنزاع

  .الجاھل بأحكامھا، وسد الباب أمام المتحایلین فیھا

تعیش األسرة المعاصرة الكثیر من التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة، كان . 2
لم تكن موجودة في  لھا األثر في ظھور قضایا ومسائل متعلقة بالنفقة

 .الوقوف على أثرھا في النفقةالماضي، تحتاج إلى بیان حكمھا و

بیان سبب ومناط استحقاق الزوجة للنفقة، ومدى تأثیر المتغیرات الحاصلة . 3
  .في حیاة األسرة المسلمة المعاصرة في تفویتھ
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  : إشكالیة البحث

ھناك وقائع عدیدة مرتبطة بالنفقة استجدت في حیاة األسرة المعاصرة، 
ي نصوص الوحي ومقاصده عن نحاول أن نطرحھا ونبین حكمھا على ھد

  :طریق اإلجابة عن التساؤالت التالیة

وما ھي المتغیرات المعاصرة الواقعة  ما ھو مناط استحقاق الزوجة للنفقة ؟
  في األسرة المسلمة والتي أدت إلى تفویت ھذا المناط ؟ وما حكم النفقة حینئذ؟

  :المنھج المتبع

نھج الوصفي التحلیلي المنھج الذي سأتبعھ في ھذه الدراسة ھو الم
المقارن، عن طریق وصف وتحلیل تلك المستجدات التي طرأت في حیاة 
األسرة المعاصرة والمتعلقة بمناط استحقاق النفقة، مع بیان حكمھا وما إذا كان 
مناط استحقاق النفقة متحقق فیھا أم ال، ومقارنتھا بما یخالفھا من اجتھادات 

  .شریعة ومقاصدھاالعلماء، كل ذلك في ضوء أصول ال

  :  خطة البحث

  .تعریف النفقة الزوجیة ومقاصدھا: المطلب األول

  .تعریف النفقة لغة واصطالحاً : الفرع األول

  .مقاصد النفقة الزوجیة: الفرع الثاني 

  . مناط استحقاق الزوجة للنفقة ومفوتاتھ :المطلب الثاني

  .مناط استحقاق الزوجة للنفقة: الفرع األول

  .مفوتاتھ في حیاة األسرة المعاصرة: نيالفرع الثا

  .أھم النتائج والتوصیات: خاتمة
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 تعریف النفقة الزوجیة ومقاصدھا: المطلب األول

  تعریف النفقة الزوجیة: الفرع األول

النون والفاء والقاف أصالن صحیحان، یدل أحدھما على انقطاع : لغة
فقة سمیت بذلك ألنھا شيء وذھابھ، واآلخر على إخفاء الشيء وإغماضھ، والن

  .1تمضي لوجھھا

ما بھ : "ابن عرفة بقولھ  النفقة على اآلدمي عموماً عرفھا: اصطالحاً 
 .2"قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف

لیخرج ما لیس بمعتاد في قوت اآلدمي، ": ما بھ قوام معتاد"فقولھ 
  .3كالحلوى والفواكھ، فإنھ لیس بنفقة شرعیة

ما كان سرفاً وھو الزائد على العادة بین " دون سرف"وأخرج بقولھ 
، وفي نفقة الزوجة یراعى كذلك حال 4الناس، بأن یكون زائداً على ما ینبغي

 .5الزوجین یسراً أو عسراً 

ونوع النفقة التي نتحدث عنھا في بحثنا ھي التي سببھا الزواج، فیصیر 
وة والسكنى ھي كفایة الزوج زوجتھ من الطعام والكس: تعریف النفقة الزوجیة

  .6وغیرھا من النفقات التي تحتاج إلیھا بالمعروف

  مقاصد النفقة الزوجیة: الفرع الثاني

الرسل وأنزل الكتب ألجل إقامة العدل، فاa تعالى إنّما بعث : تحقیق العدل - 1
لقد أرسلنا رسلنا بالبیِّنات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان : قال هللا تعالى

أّن من : القاعدة المقررة في الفقھو ،)25: الحدید( قسطلیقوم النّاس بال
حبس لحق غیره فنفقتھ واجبة علیھ، فالمفتي، والوالي، والقاضي، وغیر 
ھؤالء من العاملین في الدولة نفقاتھم تجب في بیت مال المسلمین، ألنّھم 
حبسوا أنفسھم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة، فوجب علیھا أن تقدم لھم 

التي تحقق لھم الكفایة بالمعروف، والزوجة قد حبست نفسھا للقیام  النفقات
بشؤون البیت ورعایة مصالح الزوج، فاستحقت النفقة جزاء ھذا 

قال و ،ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف :، قال هللا تعالى7االحتباس
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 فاتقوا هللا في النساء، فإنكم أخذتموھّن بأمان هللا، واستحللتم": رسول هللا 
فروجھّن بكلمة هللا، ولكم علیھّن أْن ال یوِطْئَن فُُرَشُكْم أحداً تكرھونھ فإن 
فعلَن ذلك فاضربوھّن ضرباً غیَر ُمبَّرح، ولھّن علیُكم ِرْزقُھُّن وِكْسَوتُھُنَّ 

  .8"بالمعروف
فمن أھم مقاصد الشریعة في : ضبط نظام العائلة وإحكام اآلصرة الزوجیة - 2

، قال 9، ضبط نظام األسرة وإحكام آصرة النكاحباب األحكام األسریة
حكم وجوب إنفاق الرجل على زوجھ ولو كانت غنیة : "الطاھر بن عاشور

 .10"تحقیق آلصرة الزوجیة

امون على النّساء بما : قال هللا تعالى: تحقیق قوامة الرجال - 3 جال قوَّ الرِّ
ل هللاُ بعَضھُم على بعٍض وبما أنفقوا مْن أموالِـھم  ،)34: النساء( فضَّ

یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا وإمساكھا في "والقوامة من القیام بالشيء، فالرجل 
، وقد فھم العلماء 11"بیتھا ومنعھا من البروز وأْن علیھا طاعتھ وقبول أمره

أنّھ من عجز عن النفقة لم یكن  وبما أنفقوا من أموالھم: من قولھ تعالى
قد لزوال المقصود الذي شرع ألجلھ النكاح، قّواماً علیھا، فجاز لھا فسخ الع

وھذا یدل على ثبوت فسخ النكاح عند اإلعسار بالنفقة وھو مذھب مالك 
وإن كان ذو : ، لقولھ تعالى12والشافعي، وذھب أبو حنیفة إلى أنّھ ال یفسخ

 . )270: البقرة( عسرة فنظرة إلى میسرة

وھpو : "فpھ بقولpھوسماه الطاھر بن عاشور بالرواج وعر: تداول المال .1
، وھpو مقصpد 13"دوران المال بین أیدي أكثpر مpن یمكpن مpن النpّاس بوجpھ حpق

: الحشpر( كي ال یكون ُدولة بین األغنیاء منكم :عظیم، أشار إلیھ قولھ تعالى
ولppة )7 ذي یُتppداول، ومعنppى اآلیppة أن هللا فّسppم الفppيء بتلppك أي الشppيء الpp: ، والدُّ

pھ حكpیر تداولpى ال یصpاء دون الطریقة حتpاء واألقویpاء والرؤسpى األغنیpراً عل
  .14الضعفاء والفقراء

ووجوب النفقة على الزوجات والقرابة مpن مقاصpده تpداول المpال وانتقpال 
فلpم تتpرك الشpریعة شpأن  من ید إلى أخرى حتpى ال یبقpى حكpراً علpى األغنیpاء،

، 15روفالنفقة إلرادة القیم على العائلpة، بpل أوجpب علیpھ الشpرع اإلنفpاق بpالمع
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 والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقت)روا وك)ان ب)ین ذل)ك قوام)اً : قال هللا تعالى
  .)67: الفرقان(

  مناط استحقاق الزوجة للنفقة: الفرع األول

  :مناقشة الفقھاء في بعض تعلیالتھم إلسقاط النفقة

الفقھاء في كثیر من موانع النفقة : قیاس الزواج على المعاوضات المالیة
طاتھا یقیسون الزواج على المعاوضات المالیة من اإلجارة والبیع، ومسق

والذي دفعھم إلى ذلك أنھم جعلوا المھر عوض البضع، والنفقة ھي عوض 
االنتفاع بالمرأة واالستمتاع بھا، فإذا فوتت علیھ االستمتاع سقطت نفقتھا، قال 

) أي النفقة(فإذا عدم التمكین من االستمتاع لم تجب ": القاضي عبد الوھاب
  .16"كالثمن والمثمن

وھذا فیھ نظر ألّن المھر في الزواج لیس عوضاً عن البضع، إذ لو كان 
لروعي فیھ مقدار المنفعة المعوض عنھا، ولوجب تجدد مقدار من "كذلك 

المال كلما تحقق أّن المقدار المبذول قد استغرقتھ المنافع الحاصلة للرجل في 
عصمتھ، مثل عوض اإلجارة، ولو كان ثمن مدة من مدد بقاء الزوجة في 

وإن  :المرأة لوجب إرجاعھا إیاه للزوج عند الطالق، كیف وقد قال هللا تعالى
 أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتیتم إحداھّن قنطاراً فال تأخذوا منھ شیئاً 

فھو عطیة محظة، ولكن المھر شعار من شعار النكاح، وفارق  ،)20: النساء(
وءاتوا النّساء : فقالن الزنا والمخادنة، ولذلك سماه هللا تعالى نحلة، بینھ وبی

 ،)5: المائدة( إذا ءاتیتموھّن أجورھنّ ، )4: النساء( صُدقاتھّن نحلةً 
، ومن أجل ھذا حرم نكاح الشغار لخلّوه من المھر، وقد اصطبغ 17فمؤول

قبول، النكاح في صورتھ الشرعیة بصبغة العقود من أجل اإلیجاب وال
النكاح : (وصورة المھر، وما ھو إالَّ اصطباغ عارض، ولذلك قال علماؤنا

، ولیس معنى ھذا أن 18)"مبني على المكارمة، والبیع مبني على المكایسة
الصداق لم تلتف فیھ الشریعة إلى المنفعة الراجعة إلى الزوجة، ولكن ھذا لیس 

  .19ھو المعنى األول في نظر الشریعة
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النفقة ھل ھو في مقابل العوض أو ال؟ ولھذا اختلفوا وحق الزوجة في 
  .20في سقوط النفقة عن الناشز

كثیر من الفقھاء : جعل االستمتاع حقاً للزوج وإغفال حق الزوجة فیھ
جعلوا حق الزوجة في النفقة مقابل لحقھ في االستمتاع، وجعلوه مناطاً 

ما، ولھذا أمر الستحقاق الزوجة للنفقة، وھو في الحقیقة حق مشترك بینھ
الشرع  كل واحد من الزوجین أن یراعي حق اآلخر في ھذا الجانب، فأوجب 

إذا دعا " :، قال رسول هللا 21على الزوجة أن تستجیب لزوجھا إذا دعاھا
الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت أن تجيء فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة 

: ضر إال بإذنھ، في قولھ ، ونھاھا عن صیام النافلة وھو حا 22"حتى تصبح
كما لم ینس الشرع  حق المرأة في  ،23"ال تصوم المرأة وبعلھا شاھد إال بإذنھ"

ذلك، ولھذا أقر الرسول صلى هللا علیھ وسلم قول سلمان ألبي الدرداء حینما 
إّن لربك علیك حقاً ولنفسك علیك حقاً، ": انشغل بالعبادة وضیع حق امرأتھ

المرأة  ، كما أنّ 24"لیك حقاً، فاعط كل ذي حق حقھع) أي امرأتك(وألھلك 
الناشز تؤدب عن طریق الھجر في المضاجع، فكیف یؤدبھا بشيء ھو من حقھ 

  .فقط 

ینبغي أن یأتیھا في كل أربع لیال مرة، فھو أعدل، : "قال اإلمام الغزالي
ص إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخیر إلى ھذا الحد، نعم ینبغي أن یزید أو ینق

، إال أّن الزوج 25"بحسب حاجتھا في التحصین، فإن التحصین واجب علیھ
بمقتضى الفطرة والعادة ھو الطالب والمرأة ھي المطلوبة، وأنھ أشد شوقاً 
إلیھا، ولھذا أوجب الشرع على الزوجة أن تستجیب للزوج إذا دعاھا لحاجتھ 

  . 26ما لم یكن لھا عذر مقبول كمرض وغیره

  ط استحقاق الزوجة للنفقة ومفوتاتھمنا:المطلب الثاني

  مناط استحقاق الزوجة للنفقة: الفرع األول

عقد الزواج إذا كان صحیحاً ترتبت علیھ حقوق وواجبات بین الزوجین، 
ومن ھذه  ،)228: البقرة( ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف: قال هللا تعالى

الزوجة على زوجھا الحقوق التي تثیر الكثیر من اإلشكاالت والنزاعات حق 
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في النفقة، إال أّن ھذا الحق اختلف الفقھاء في الموجب أو السبب أو المناط 
  .27الذي بھ استحقت الزوجة النفقة

، وذھب إلیھ بعض أّن الموجب للنفقة العقد الصحیح: القول األول
  .29وابن حزم الظاھري ،28الفقھاء ومنھم ابن القاسم من المالكیة

ات النصوص التي توجب النفقة للزوجة من حین واستدل ابن حزم بعموم
ولھّن علیُكم ": ، كما في قولھ 30العقد دون أن تفرق بین ناشز وغیر ناشز

  .31"ِرْزقُھُّن وِكْسَوتُھُنَّ بالمعروف

یرون أّن العقد الصحیح وحده ال یكفي إلیجاب النفقة : جمھور الفقھاء
لعوضین، كما أن جملة  على الزوج ، بل ھو موجب للمھر، وال یكون موجباً 

ولكنھم اختلفوا في الموجب ، 32النفقة مجھولة، والعقد ال یوجب ماالً مجھوالً 
  :للنفقة على الزوجة

العقد مع التمكین من : فمناط استحقاق النفقة عندھم: مذھب المالكیة
ا، وأن تدعوه للبناء، فإن امتنع االستمتاع، وأن تكون ممن یمكن االستمتاع بھ

  .  33لنفقة، ألّن االمتناع من جھتھوجبت لھا ا

خالفاً ألبي حینفة وأحد بلوغ الزوج : لوجوب النفقة عندھم شروط أربعة
أن تكون الزوجة  ، ألّن الصغیر ال یتأتى منھ االستمتاع،34قولي الشافعي
نةمطیقة للوطء  ، وأن ال یكون أحدھما مشرفاً لزوجھا من الدخول بھا وُمَمكِّ

  .35للدخول وإال فال نفقة لھاعلى الموت، وأن تدعوه 

  .36من التمتع العقد والتمكین التامفنفقة الزوجة موجبھا :  عند الشافعیة

، ولم تعرض نفسھا علیھ، ومضى یطالبھا بالزفاف، ولم تمتنع منھ فإذا لم
، وفي الجدید ال دیم تجب لھا النفقة في تلك المدةعلى ذلك مدة، ففي المذھب الق

 .37تجب

، ولھذا تسقط 38النفقة في مقابل التمكین من االستمتاع: مذھب الحنابلة
بالنشوز، فإذا منعت نفسھا أو منعھا أولیاؤھا، فال نفقة لھا، ألنھا في معنى 

  .39الناشز
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، ا كان العقد فاسداً فال نفقة لھا، ولھذا إذاالحتباس: مذھب الحنفیة
 النعدام سبب الوجوب، وھو حق الحبس الثابت للزوج على زوجتھ بسبب

النكاح الصحیح، وأما في العقد الفاسد فاالحتباس متخلف بسبب وجوب 
  .40التفریق بینھما

بشرط تسلیم المرأة نفسھا لزوجھا أو تكون مستعدة لتسلیم نفسھا إذا 
، في حال وجوب التسلیم، سواء دخل بھا أو ال، دعتھ للدخول أو طلبھا زوجھا

  .41ال

متاع ، وسلمت نفسھا لھ وجبت فلو كان الزوج صغیراً ال یتأتى منھ االست
لھا النفقة، لوجود سبب االحتباس وشرط التسلیم، والمانع من االستمتاع من 
قبلھ ال من قبلھا، وكذا لو كان الزوج بھ عیباً، أو محبوساً في دین، أو مریضاً 

  . 42ال یقدر على الوطء ، أو مسافراً لحج

حقق التسلیم فیھا، وأما إذا كانت ھي الصغیرة ال یجامع مثلھا، فال یت
  .43فال تجب لھا النفقة. لوجود المانع من االستمتاع في نفسھا

وذھب أبو یوسف إلى أنّھا إن كانت صغیرة تخدم الزوج وسلّمت نفسھا 
فأمسكھا، وجبت لھا النفقة، لحصولھ على بعض المنفعة، ورضاه بالتسلیم 

  .44القاصر

  مفوتاتھ في حیاة األسرة المعاصرة: الفرع الثاني

اختالف الفقھاء في تعیین مناط استحقاق الزوجة للنفقة أدى إلى اختالفھم 
في مفوتاتھ، وفي حكم النفقة علیھا عند اإلخالل بھ، ثم تفویت ھذا المناط قد 
یكون بسبب من الزوج، وقد یكون بسبب من الزوجة، والسبب قد یكون من 

بیان أحكام كل ھذه فعل الزوجة، وقد یكون قاھراً لیس من فعلھا، وفیما یلي 
  :المفوتات بشكل مجمل

ما دام الزوج لم ینتفع من الزوجة : الزوجة غیر المدخول بھا /أوالً 
  : 45بشيء، فال تجب لھا النفقة إال بشروط
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أن تسلم نفسھا وتدعوه للدخول، فإن لم تدعھ ولم یدعھا فال نفقة لھا، ألّن  -
ا بعد سنتین ولم تزوج عائشة رضي هللا عنھا، ودخل علیھ رسول هللا 

ینقل أنھ أنفق علیھا قبل الدخول، وقیل تجب لھا النفقة وإن لم تدعھ، ما لم 
  .تمتنع من الدخول لو طلبھا

، فتجب لھا وأما إذا كان غائباً أو محبوساً  وھذا إذا كان الزوج حاضراً، 
  .النفقة وإن لم تدعھ قبل غیبتھ، ألن التأخیر كان بسببھ

مطیقة للوطء وال یشترط فیھا البلوغ، فإن كانت صغیرة أن تكون الزوجة  -
غیر مطیقة أو مریضة مرضاً مشرفاً على الموت أو مرضا شدیداً یمنع 

 . ، فال تجب لھا النفقةستمتاع بھازوجھا من اال

أن یكون الزوج بالغاً قادراً على الوطء، فإن كان غیر بالغ، أو مریضاً  -
 .مرضاً مشرفاً فال تجب لھا النفقة

وھذه الشروط التي وضعھا المالكیة الستحقاق النفقة قبل الدخول 
  .مستندھا تحقیق موجب النفقة عندھم وھو تمكین الزوج من حقھ في االستمتاع

تسلیم المرأة نفسھا لزوجھا أو تكون مستعدة  وأما الحنفیة فاشترطوا
أو ال، في حال وجوب التسلیم، سواء دخل بھا  لتسلیم نفسھا إذا طلبھا زوجھا،

  .46دعتھ للدخول أو ال

فلو كان الزوج صغیراً ال یتأتى منھ االستمتاع، وسلمت نفسھا لھ وجبت 
لھا النفقة، لوجود سبب االحتباس وشرط التسلیم، والمانع من االستمتاع من 
قبلھ ال من قبلھا، وكذا لو كان الزوج بھ عیباً، أو محبوساً في دین، أو مریضاً 

  . 47و مسافراً لحجال یقدر على الوطء، أ

وأما إذا كانت ھي الصغیرة ال یجامع مثلھا، فال یتحقق التسلیم فیھا، 
  .48فال تجب لھا النفقة. لوجود المانع من االستمتاع في نفسھا
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وذھب أبو یوسف إلى أنّھا إن كانت صغیرة تخدم الزوج وسلّمت نفسھا 
بالتسلیم  فأمسكھا، وجبت لھا النفقة، لحصولھ على بعض المنفعة، ورضاه

  .49القاصر

فالحنفیة اشترطوا في االحتباس التسلیم أو استعدادھا لتسلیم نفسھا، فإن 
لم تسلم نفسھا، أو لم یتحقق المقصود من االحتباس بسبب من قبلھا ال من قبلھ، 
وجبت لھا النفقة، لتحقق مناط استحقاق النفقة، وإن كان أبو یوسف خالف في 

نفسھا وھي صغیرة، وتسلمھا وجبت لھا النفقة،  ذلك، وذھب إلى أنّھا لو سلمت
ألنّھ رضي بالتسلیم الناقص، وتحقق بعض مقصود االحتباس، وھو خدمة 

  .الزوج ورعایة البیت واالستئناس بھا 

  : الزوجة المدخول بھا /ثانیاً 

كأن یكون الزوج غائباً أو محبوساً : إذا كان المفوت للمناط الزوج - 1
أو لمرضھ ، أو غیر ذلك من األسباب ، بحیث ال یتأتى ولو في حقھا أو ظلماً،

منھ االستمتاع، فال تسقط نفقتھا، ألّن المانع من ذلك بسببھ ولیس بسببھا ، فال 
، ففوات مناط استحقاق النفقة إنما كان من جھة صاحب الحق 50تتحمل تبعتھ

 .فلم تسقط نفقتھا

  :إذا كان المفوت للمناط الزوجة - 2

كأن تمتنع من االنتقال إلیھ لسبب شرعي، كأن : بحقأن یكون التفویت   .أ 
یكون المسكن غیر الئق، أو مغصوباً، أو أنھا لم تتسلم معجل الصداق، 
فیفوت االحتباس، ولكن بسبب منھ ألنّھ لم یوفر لھا ما ھو حق لھا، فیكون 
االحتباس موجوداً حكماً، ألنّھا مستعدة لالنتقال إلیھ لكن في دائرة ما 

: ، قال صاحب المغني51من أحكام عقد الزواج، فتجب لھا النفقة یلزمھا بھ
  .52"وإذا امتنعت من تسلیم نفسھا بوجھ حق، كأن لم تتسلم الصداق الحالِّ "

فإن فوتت حقھ في االحتباس أو امتنعت من التمكین : التفویت بغیر حق   .ب 
، والنشوز ھو أھم مفوت لمناط 53بغیر حق شرعي فھي ناشز وتسقط نفقتھا

قاق الزوجة للنفقة، إن لم یكن ھو المناط ذاتھ، وفي ما یلي حقیقتھ استح
  .وصوره
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وھو الخروج عن طاعة الزوج، كمنع الوطء واالستمتاع لغیر : 54النشوز -
عذر، والخروج بغیر إذنھ، وأما إذا كان بعذر  كالسفر للحج أو حبسھ أو 

، 55وزحبسھا أو مرض فال تسقط نفقتھا ،أو كان الخروج بإذنھ فلیس بنش
 .56وأما إذا كان النشوز بوجھ حق فال یسقط حقھا في النفقة

، 57وقد اتفق معظم الفقھاء على أن نشوز الزوجة مسقط للنفقة علیھا
، جاء في تحفة 58وخالف بعض الفقھاء منھم ابن حزم وابن القاسم من المالكیة

نة وتسقط النفقة بنشوز منھا إجماعاً، وإن لم تأثم كصغیرة ومجنو: "المحتاج
 .59"ومكرھة

وكون الخروج من غیر إذن الزوج نشوزاً مسقط للنفقة علیھا، وإن قدر 
، وإن استطاع ردھا وفرط في 60الزوج على ردھا إلى الطاعة عند الشافعیة

  .61ذلك فال تسقط نفقتھا عند المالكیة

  :ومن صوره

  .62إذا امتنعت من االنتقال إلى بیت الزوجیة بغیر سبب شرعي -

  .63الوطء واالستمتاع والزفاف نشوز إذا كان بغیر عذر امتناعھا عن -

ومن النشوز امتناعھا من السفر معھ ولو لغیر نقلة، بشرط أمن الطریق  -
  .64والمقصد

قد یكون التفویت بسبب أعذار قاھرة تحدث : التفویت لعذر -ج
  للزوجة ال اختیار لھا فیھ، من صوره

خول ھو قول جماھیر وعدم سقوط النفقة بالمرض بعد الد: المریضة -
العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، وھو القول المفتى بھ عند 

، فالمرض الذي یضر معھ الوطء عذر في عدم التمكین وتستحق 65الحنفیة
  .66النفقة

إذا زفت سلیمة ثم مرضت ولو مرضاً مزمناً فلھا النفقة ما دامت في 
لمرض عارض، قابل للزوال، بیت الزوجیة، ألّن االحتباس تم كامالً، وا



  مناط استحقاق الزوجة للنفقة ومفوتاتھ في حیاة األسرة المسلمة المعاصرة                               
  

 

 675                                                                              الدولي التاسع ملتقىال

والحقوق الدائمة ال تسقط باألمور العارضة، ومن حسن العشرة أن یتحملھا 
في المرض، كما أنّھ یتفق مع مقاصد الزواج السامیة، وھي تحقیق السكن 
والمودة والرحمة بینھما، ألّن ھناك من ذھب إلى أن المرض إذا كان مزمناً 

، غیر أّن ھناك من األمراض 67نفقة لھایمنعھ من استیفاء حقھ منھا، فال 
المزمنة من یستطیع أن یستوفي حقھ منھا، كما أّن االستمتاع ال ینحصر في 

  .الوطء، بل ھناك االستمتاع بما دونھ، وھناك االنتفاع بالخدمة واالستئناس

فلو غصبت فال نفقة لھا، لخروجھا من قبضتھ ، : المغصوبة أو المختطفة -
، ألّن الغصب 68متاع بھا بالكلیة بخالف المریضةوعدم تمكنھ من االست

سبب لیس من قبلھ، وقد فوت علیھ حقھ في االحتباس، فھو كحبسھا ظلماً، 
  .69وخالف في ذلك أبو یوسف، ألّن الغصب ال دخل لھا فیھ

قد یكون الحبس ظلماً أو بحق،  فإذا سجنت الزوجة في حق علیھا : الحبس -
  ھل تسقط نفقتھا؟

، 71، وعند الشافعیة تسقط ولو حبست ظلماً 70تسقط النفقة عند المالكیة ال
  .72وھناك رأي عند الشافعیة أن الحبس لو كان كرھا تستحق النفقة

  :التفویت الذي یحدث بفعلھا، ومن صورهوھو : التفویت بسببھا -د

إذا كان السفر ألداء طاعة، فإن كانت واجبة كحج الفریضة، فال : السفر -
ال إذنھ، وإن كان الحج نافلة فیشترط إذنھ لبقاء تسقط نفقتھا ولو خرجت ب

  .73النفقة عند المالكیة

عند الحنفیة تسقط نفقتھا مدة سفرھا ولو ألداء فریضة الحج إذا كان مع 
  .74محرم لھا غیر زوجھا

وھناك تفصیل ذكره الشافعیة والحنابلة وھو أنّھا إذا سافرت لحاجتھا 
ج تطوع أو عمرة، لم یبق لھا حق في بإذنھ، لتجارة أو زیارة أو عیادة، أو ح

النفقة، كما ذكر الخرقي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجھان، وللشافعي فیھ 
قوالن، أحدھما ال یسقط حقھا، ألنھا سافرت بإذنھ، أشبھ ما لو سافرت معھ، 
وُرد ذلك، بأّن فوات التمكین من االستمتاع إنما كان من جھتھا، فسقط حقھا 
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تعذر ذلك قبل دخولھا بھا، بخالف ما لو سافرت معھ لم  في النفقة، كما لو
یتعذر التمكین، ولو بعثھا لحاجتھ لم تسقط النفقة، ألنھا لم تفوت علیھ التمكین، 

  .75وال فات من جھتھا، وإنما حصل بتفویتھ، فلم یسقط حقھا

وإذا كان السفر من الزوج فھو حق لھ، وعلیھا أن ترافقھ، ما لم یكن في 
ر بھا، كأن یكون غیر مأمون على نفسھا ومالھا، أو أراد بالسفر السفر إضرا
  .76المضارة بھا

لو خرجت في حال غیبتھ عن البلد من غیر إذنھ ال على : الخروج -
وجھ النشوز، لزیارة قریب وعیادتھ على وجھ لیس فیھ ریبة ال تسقط نفقتھا 

 .77وال یعد ذلك نشوزاً عرفاً، ما دام لیس فیھ منع منھ

، محترفة ھل تثبت لھا النفقة أم الالعلماء اختلفوا في المرأة ال: العمل -
بسبب نقص التسلیم واالحتباس، فإن خرجت محترفة بغیر إذنھ فال نفقة لھا، 

  . 78فإن وافق على عملھا، فقد رضي باالحتباس الناقص فتجب النفقة لھا

 ھل أداء العبادات فرضھا ونفلھا مفوت لمناط استحقاق: أداء العبادات -
النفقة أم ال؟  وقد سبق بیان حكم سفر الزوجة ألداء فریضة الحج ، وفي ما 

  .یلي أثر العبادات األخرى في تفویت المناط من عدمھ

وأما صوم رمضان فال تمنع منھ، وال تسقط نفقتھا، وأما  :الصوم  -
صیام التطوع فال تشرع فیھ بغیر إذن زوجھا، فإن أذن فال تسقط نفقتھا، وإن 

یھ بال إذن، فلھ منعھا وقطعھ، فإن أفطرت فلھا النفقة، وإن أبت فال شرعت ف
  .79نفقة على  األصح، وقیل تجب، ألنھا في قبضتھ وداره

الصلوات الخمس ال تؤثر في النفقة بحال، صالة التطوع : الصلوات -
المطلق كصیام التطوع، وفي السنن الرواتب وجھان، أصحھما لیس لھ منعھا 

عھا من تطویلھا، وصوم یوم عرفة وعاشوراء كرواتب لتأكدھا، ولھ من
  .80الصالة

، أنّي أجد خالصة القول في مفوتات مناط استحقاق الزوجة للنفقة
مائالً إلى قول بعض الفقھاء أّن المفوت لمناط استحقاق النفقة ھو  نفسي
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النشوز، فإذا نشزت المرأة بعد دخولھ بھا سقطت نفقتھا إال أن تكون حامالً، 
ف في ذلك ابن القاسم فلم یسقط النفقة عن الزوجة الناشز، بل ولو نشزت وخال

قبل الدخول كأن تمتنع من الدخول سقطت نفقتھا، وبھذا یكون المناط منضبطاً 
  .ظاھراً مطرداً، إال إذا كان االمتناع بحق

فإذا فات مناط استحقاق الزوجة للنفقة بسبب من الزوج فال تسقط نفقتھا، 
  .إلیھ معظم الفقھاءوھذا ما ذھب 

ومعظم المفوتات مرجعھا إلى النشوز، والتي ال ترجع إلیھ اختلف فیھ 
وال تسقط نفقة المرأة عن زوجھا بشيء غیر ": الفقھاء، قال ابن عبد البر

النشوز، ال من مرض، وال حیض، وال نفاس، وال صوم، وال حج، وال مغیب، 
  .  81"إن غابت عنھ بإذنھ

  :النتائج والتوصیات

النفقة الزوجیة من أحكام الشریعة التي أوجبھا هللا تعالى على الزوج  .1
نحو زوجتھ، لِحكم سامیة ومقاصد جلیلة، وھذه قاعدة مطردة في كل أحكام 

  .الشریعة، فعلى العلماء أن یجتھدوا في بیان ھذه المقاصد وتحدیدھا

 التراث الفقھي الموروث عن الفقھاء القدامى، رغم غنائھ وثرائھ، إال .2
أّن فیھ ما یحتاج إلى تجدید وتطویر في المسائل التي بنیت على أعراف 

  .تغیرت، ومصالح تجددت

مناط استحقاق الزوجة للنفقة وقع فیھ خالف كبیر، وعند تنزیل ھذا  .3
المناط على المسائل والقضایا العدیدة، اختلف أصحاب القول في ما إذا كان 

لالجتھاد والنظر في تحدید وضبط ھذا المناط متحققاً أم ال، بما یفتح المجال 
المناط، مع مراعاة المتغیرات الحاصلة في حیاة األسرة المعاصرة، وفق 

  .  أصول الشریعة ومقاصدھا

بعض األسباب المؤدیة إلى إسقاط النفقة عن الزوجة التي أتى الفقھاء  .4
على ذكرھا فیھا نظر وتحتاج إلى تجدید االجتھاد فیھا بما ال یضیع على 

زوجة حقھا في النفقة، بأعذار قاھرة ال دخل لھا فیھا مثل حالة االختطاف ال
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والمرض وحبسھا ظلماً، بحجة فوات االحتباس عنھ وعدم تمكنھ من 
االستمتاع بھا، وكأّن العالقة الزوجیة لیس لھا مقصد إال االستمتاع، فأین 

  . المودة والرحمة واإلحسان التي  قصدھا الشارع من الزواج

   :مشالھوا
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 .542ـ  5/541: مواھب الجلیل: انظر -45
  .7/788: ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ5/128: بدائع الصنائع :انظر -46
 .5/128: بدائع الصنائع، "نفسھا وبین زوجھاوالمقصود بالتسلیم التخلیة، وھي أن تخلي بین "

 .134ـ  5/133: بدائع الصنائع :انظر -47
 .5/129: بدائع الصنائع :انظر -48
 .5/133: بدائع الصنائع :انظر -49
، مدونة الفقھ المالكي 108: ، أحكام األحوال الشخصیة134ـ  5/133: بدائع الصنائع: انظر -50

 .2/629: وأدلتھ
 .236: الشخصیة األحوال:  انظر -51
 .10/171: المغني: انظر -52
 .237: األحوال الشخصیة ،2/309: عقد الجواھر الثمینة: انظر -53
 .5/147: تفسیر القرطبي.ھو العصیان مأخوذ من النْشز، وھو ما ارتفع من األرض -54



    توفیق عقون. د
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ة تحف ،5/552: مواھب الجلیل ،2/309: عقد الجواھر الثمینة ،1/403:جواھر اإلكلیل: انظر -
 .8/327: المحتاج

 .107: أحكام األحوال الشخصیة ،1/403:، جواھر اإلكلیل5/552:مواھب الجلیل: انظر -56
 .3/239: ، تبیین المسالك5/551:مواھب الجلیل ،6/468:روضة الطالبین: انظر -57
 .3/516: مناھج التحصیل: انظر -58
 .8/325: تحفة المحتاج: انظر -59
 .6/468:روضة الطالبین -60
 .3/239: تبیین المسالك ،5/552:مواھب الجلیل: انظر -61
 .238: األحوال الشخصیة: انظر -62
 .6/468:روضة الطالبین -63
 .237: األحوال الشخصیة ،8/327: تحفة المحتاج: انظر -64
: تحفة المحتاج ،5/552:مواھب الجلیل ،10/170: ، المغني6/469:روضة الطالبین:  انظر -65

 106: الشخصیة ، أحكام األحوال8/302
 .8/326: تحفة المحتاج ،6/468:روضة الطالبین: انظر -66
 .235: األحوال الشخصیة: انظر -67
 .470ـ  6/469:روضة الطالبین: انظر -68
 .107: أحكام األحوال الشخصیة: انظر -69
 ،1/403:جواھر اإلكلیل: انظر -70
 .8/326: تحفة المحتاج ،6/470:روضة الطالبین: انظر -71
 .6/470:روضة الطالبین: رانظ -72
 ،1/403:جواھر اإلكلیل: انظر -73
 .107: أحكام األحوال الشخصیة: انظر -74
 .252ـ  10/251: المغني 469،/6:روضة الطالبین: انظر -75
 .108: أحكام األحوال الشخصیة: انظر -76
 .8/330: تحفة المحتاج ،6/470:روضة الطالبین: انظر -77
 .239: األحوال الشخصیة ،107:شخصیةأحكام األحوال ال: انظر -78
 .6/472 :روضة الطالبین: انظر -79
 .6/473 :روضة الطالبین: انظر -80
 .255: الكافي -81
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  النفقة الزوجیة إسقاطموانع 

  ـ نفقة الزوجة العاملة نموذجا ـ

  

   رمزي ضیف هللا الدكتور - عبد الغني قتاليالدكتور 

       1 باتنةجامعة 

  :مقدمة

 األصل في تحقیق التوازن الذي یكفل استقرار األسرة وتماسكھا؛ إن
والرجل  على حد التطبیق الصحیح للمنھج الذي تنقاد لھ المرأة  إلىیرجع  إنما

سواء تبعا ألساس تبادلي في الحقوق والواجبات، تنعدم معھ النظرة الضیقة 
القائمة على التمییز بین الجنسین بما یكرس الھیمنة القائمة على الظلم والقھر  

 .بأي حال اإلسالمیةالشریعة والتي ال تقرھا 

على وفرتھا غیر مفصلة  اإلسالمیةوقد جاءت نصوص الشریعة 
 لالجتھادجعل المجال مفتوحا  میع األحكام التي تخص نظام األسرة مالج

الشرعي بغرض استنباط األحكام المالئمة للحوادث المستجدة الذي یجعلھ 
 .تتسم بالمرونة والصالحیة للتطبیق في كل زمان ومكان

النفقة  إسقاطالبحث المتمثلة في معرفة موانع  إشكالیةولإلجابة عن 
 :ثالث مطالب على النحو التالي إلىملة ارتأیت تقسیمھ على الزوجة العا

  .المانع القانوني :األول المطل

  .المانع الشرعي :الثاني المطلب

  .المانع األدبي :الثالث المطلب

  



  رمزي بن ضیف هللا/ د – عبد الغني قتالي/ د 
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 )القانوني اإلذن(المانع القانوني : المطلب األول

  رضا أطراف العقد :األول الفرع

یثیر سببا في  المرأة ال الخالف بین الزوجین حول عمل انعدامفألن 
  .النفقة على الزوجة من أصلھ؛ بل ویجعل السؤال في ذلك دون معنى إسقاط

الفقھاء من أن النفقة ال تسقط على الزوجة  جمھور إلیھذھب  وھذا ما
 .1فوتت حقھ في االحتباس والتمكین برضاه إنماالعاملة بإذن زوجھا ألنھا 

أن  إلى اإلسالمیةالشریعة  اتفاق فقھاء إلىوقد أشار بعض الكتاب 
لم یرض الزوج بعملھا وطلب منھا عدم العمل  إذاالزوجة العاملة ال نفقة لھا 

  . 2ولم تمتثل لذلك

 أن عمل المرأة داخل مسكن الزوجیة ال إلىفي حین أشار بعض الفقھاء 
یسقط حقھا في النفقة ولو كانت المھنة تضعفھا كعمل المرأة في النسیج أو 

ألن الرجل لیس من حقھ الحجر عل المرأة في أنواع الكسب  لخ؛ا ...العجن
  .مادامت المرأة قد سلمت نفسھا لھ تسلیما كامال

 :لكن االختالف بین الفقھاء أثیر في  حالتین

  .صور الرضا إن كان صریحا أو ضمنیا :األولى الحالة

  .إن كان مقابل مال أو دونھ :الحالة الثانیة

بجواز المعاوضة على إذن الزوج في  سائر فھناك قول لدى المالكیة 
  .4أما الحنفیة فال یجوزون ذلك مطلقا. 3الحقوق الزوجیة

 القانون :الثاني الفرع

فقد َعدَّ المشرع الجزائري شمول النفقة لِغذاء الزوجة وكسوتھا 
عالجھا ومكان سكنھا وكل ما یعتبر من الضروریات وفقا  ومصاریف

  .5لید المتبعةلمقتضى العرف السائد والتقا
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الدخول بالزوجة أو دعوتھا إلیھ ببینة بعد  وقد  أوجبھا المشرع بمجرد
  .6العقد الشرعي

یمكن لعمل  من قانون األسرة على أنھ ال 02فقرة/67لقد نصت المادة 
المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنھا في ممارسة الحضانة غیر 

 .7حة المحضونأنھ یجب في جمیع الحاالت مراعاة مصل

بالنسبة للمرأة  اإلسالميوھذا الرأي لھ ما یسنده من وجھة نظر الفقھ 
أن عمل المرأة   إلىالعاملة؛ حیث یرى مجموعة من الفقھاء المعاصرین 

یكون في ضوء قدرتھا على تربیة األبناء ورعایتھم وعلى ھذا فعمل المرأة 
 .8األسریةمن خالل أداء الحقوق والواجبات  إلیھیجب أن ینظر 

المرأة التي تخرج من بیتھا معظم  أنوأما الشیخ محمد أبو زھرة  فقال 
تستطیع القیام بتربیة محضونھا وعلیھ یسقط حقھا في الحضانة  النھار ال

  .9ویكون تقدیر االستطاعة من صالحیات القضاء

وھناك  من یرى سقوط حق الحضانة على المرأة العاملة ألن الواقع 
یسببھ من تفكك األسر وضیاع  ألثر السلبي لعمل المرأة وماالعملي یثبت ا

  .10الناشئة

یعدو أن یكون  أما بالنسبة لالجتھاد القضائي في مجال القانون فإنھ ال
مصدرا تفسیریا للقواعد القانونیة وال تتعدى القوة الملزمة لھ القضیة التي 

 إسھاماتعل یصدر فیھا فال تظھر فیھا سمة التجدید الفقھي األمر الذي ج
المحكمة العلیا ضئیلة في مجال تقنین أحكام األسرة وھذا ما نلحظھ من خالل 

 :المثال التالي

من " :2000/07/18أكدت  المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
یعتبر من مسقطات الحضانة ومن ثم  المستقر علیھ قضاء أن عمل المرأة ال

حضانة   بإسقاطكم المستأنف والقضاء الح إلغاءفإن قضاة المجلس بقضائھم 
في تطبیق القانون وعرضوا  أخطئواالولدین عن الطاعنة باعتبارھا عاملة 



  رمزي بن ضیف هللا/ د – عبد الغني قتالي/ د 
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قرارھم للقصور في التسبیب وانعدام األساس القانوني مما یستوجب نقض 
 .11"القرار المطعون فیھ

عمل األم الحاضنة ال یوجب " :وفي قرار آخر مؤید لما سبق جاء فیھ
ا في حضانة األوالد مالم یتوفر الدلیل الثابت على حرمان حقھ إسقاط

  .12"المحضون من حقھ في العنایة والرعایة

  المانع الشرعي :الثاني المطلب

 اإلسالميوعدم تشطیرھا في الفقھ  النفقة وحدة :األول الفرع

   :لقد فصل فقھاء الشریعة في مسألة موجب النفقة :في وجوبھا - أوال

یشترطون لوجوب النفقة للزوجة : 13)ذھب المنفعةم( رأي الجمھورـ 1
مقابلة ذلك بمنفعة تبذلھا ھي لصالح الزوج تكون  زائدة أصال على عقد 

  .ألن العقد وحده حسبھم ال یوجب النفقة بل یوجب الصداق .الزواج 

بینما ثلة أخرى من الفقھاء ترى أن النفقة مقابل االحتباس وھو اللبث 
  .14جیة وعدم مغادرتھ حقیقة أو حكماوالمقام داخل مسكن الزو

وھو قول  ،15النفقة مقابل التمكین واالحتباس معا إنأما الحنابلة فقالوا 
  . 16كذلك  عند المالكیة

وھو قول  .17وتجب النفقة حسبھم بتمام العقد فقط :رأي الظاھریةـ 2
الروایتین عند أحمد وأحد قولي  وإحدىوقول عند الحنفیة  عند المالكیة

  .18ةالشافعی

 اإلسالميعدم تشطیر النفقة في الفقھ  :الفرع الثاني

 وكان ذلك سبب اختالف بین الفقھاء: في سقوطھا - أوال

 .أن النشوز مسقط لھا :  19ـ مذھب الجمھور1

یسقط النفقة وذلك لتحقق الموجب وھو  ـ أما الظاھریة یرون أن النشوز ال2
  .20تمام العقد، وھو قول ابن القاسم من المالكیة
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 : صور النشوز -انیاث

یجد جمھور الفقھاء أن انتقال المرأة من منزل الزوجیة أو سفرھا بدون  - 1
  .21إذن شرعي

  . 22"شبیھ بالنشوز"بینما أطلق الحنابلة على ذلك لفظ  - 2

  :فیھا ورد قوالنو :في تشطیر النفقة -ثالثا

تسقط  یمكن تشطیر النفقة بل ال :23الحنفیة والشافعیة وقول عند الحنابلة - 1
  .كلیة

 إسقاطھاتشطیر النفقة وعدم  إمكانیة: 24مذھب الحنابلة وقول عند الشافعیة - 2
  .كلیة

 :كیفیة تشطیر النفقة

  .أي حسابھ بالساعات: باألزمان -أ 

  . ب ـ تمكینھا من نصف نفقتھا في جمیع الصور

 )اإلذن العُْرفي( المانع األدبي :المطلب الثالث

بتفعیل دور القضاء الشرعي الذي من مبادئھ العدالة  یتحقق ھذا المانع
یحقق التوازن ویكفل االستقرار  المطلقة، والذي یسن من القوانین واألحكام ما

األسري بما یتماشى ومتطلبات العصر الستیعابھ جمیع القضایا والحوادث 
الحلول  إلیجادالطارئة ولكونھ یقوم على أساس من المرونة تجعلھ صالحا 

  .سبة وتطبیقھا زمانا ومكاناالمنا

ولقد اتسع میدان الحیاة المعاصرة وفرض تغییرات كثیرة عما كان 
حتى أصبح ، )الخ... اقتصادیة اجتماعیة،( علیھ الحال سابقا من نواحي عدة

معھ عمل المرأة ضروریا لسد حاجیات األسرة كما ھو ضروري في نفس 
  الخ...ومعلمات الوقت لسد حاجیات المجتمع من ممرضات وطبیبات



  رمزي بن ضیف هللا/ د – عبد الغني قتالي/ د 
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ولھذا یرجح الفقھاء أنھ لیس من حق الزوج الذي رضي بعمل الزوجة 
صراحة أو ضمنا قبل العقد أن یأتي بعد العقد بسبب أو بدون سبب ویطلب 

لم تكن ھناك ضرورة أو عرف  یقضي بغیر ذلك  إذامنھا االمتناع عن العمل 
  .وتكون معذورة في خروجھا للعمل

لفة أن عمل المرأة في بعض مجاالت الحیاة مخت ویبدو من دراسات
أصبح ضرورة اجتماعیة كتطبیب نساء المسلمین بدال من أن یقوم بذلك 

  .الرجل

إذا رضي بعملھ ا أو  إالومن حق الزوج أن على زواج امرأة عاملة 
وھو بذلك  رضي بھ صراحة أو أعلمتھ فلم یشترط تركھا للعمل قبل العقد،

  .25كامل بعد العقد ویبقى حقھ في االحتباس الناقصیسقط حقھ في االحتباس ال

یجوز أن یترك ھذا األمر الضروري لمزاج الزوج فیأتي بعد  وبھذا ال
بسبب وبدون سبب ویطلب منھا االمتناع عن العمل إن رفضت مده شیئا  العقد

  .26من راتبھا مثال

تعتبر ھذه المسائل المعروضة الیوم إشكاالت أمام القضاء  ولھذا ال
  . ما روعي في ذلك التطبیق الصحیح ألحكامھ إذاشرعي ال

مبنیة على أصل جلب المصالح ودفع  اإلسالمیةوألن الشریعة 
والناس  ،المفاسد؛ فما من حكم شرعي إال ولھ مصلحة من وراء تشریعھ

بطبیعتھم تتغیر مصالحھم وتتبدل أحوالھم من وقت آلخر؛ فیتبعھ تغیر في 
  .األحكام

لح التي شرعت األحكام الشرعیة ألجلھا عمل بھا فإذا تحققت المصا
ومنھ فإن االجتھاد القضائي الشرعي من شأن أن یعطي  ،على أرض الواقع

بوجھ  اإلسالميرصید الفقھ  إلىجدیدة  إضافةحلوال لقضایا مستجدة تعتبر 
  .عام
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  :خاتمة

 إلىالمقام أنھ مادام المشرع یتجھ  افي ھذ إلیھ اإلشارةینبغي  ما
النظر في قوانین  إعادةخروج المرأة للعمل، فیكون علیھ بالضرورة  تشجیع

 .العمل بما یتماشى والجوانب النفسیة و االجتماعیة للمرأة العاملة

وھذا  ما أكدتھ االجتھادات القضائیة للمحكمة العلیا المستندة أساسا 
ا في ینبغي للمرأة االحتفاظ بحقھ ھو مقرر في الفقھ اإلسالمي؛ إذ ال على ما

لم تحقق مصلحة األسرة ورعایة األوالد وحسن تربیتھم مثلما ھو  النفقة ما
  .من قانون األسرة  36منصوص علیھ في الفقرة الثالثة من المادة 

   :الھوامش
                                                        

، 1عبد الفتاح عمرو، السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، دار النفائس، األردن، ط -1
 .91، ص1998

 .  88د الفتاح عمرو، السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، ص انظر عب -2
ت، . ، د1نور الدین أبو الحیة، الحقوق المعنویة للزوجة، دار الكتاب الحدیث، مصر، ط -3

 .53:ص
 .المرجع نفسھ -4
 .من قانون األسرة الجزائري 78مادة  -5
 .من قانون األسرة الجزائري 74مادة -6
األحوال الشخصیة على وجوب طاعة الزوجة لزوجھا وعدم تنص جمیع تشریعات  -7
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  اآللیات المستحدثة الستیفاء النفقة وتقدیرھا

  -صندوق النفقة نموذجا -

  

   أحمد الزایدي الدكتور -  عبد الفتاح حماديالدكتور            

   المسیلةجامعة               

 مقدمة

عنت الشریعة اإلسالمیة العنایة كلھا بتدعیم الروابط األسریة، وشد 
نة عن مقاطع الحقوق بین أفرادھا تنظیما أواصر لحمتھا، من خالل اإلبا

وتعد النفقة أحد أھم الحقوق الزوجیة . وتشریعا على نحو ینبو عن كل دقة
واألسریة التي تنشأ عن عقد الزواج الشرعي لصالح الزوجة نظیر احتباسھا 
لحق زوجھا، ولصالح األبناء بتحقق الجزئیة فیھم، إقامةً ألوّدھم، وكفایة 

فھي التزام فطري قبل أن یكون . على حیاتھم من الھالكلمؤنھم، وحفاظا 
  .شرعیا؛ تقوم علیھ سنن الكون وأصول قوانین الجبلة السویّة

عن اختالل متقدم على مستوى  غیر أن الواقع الراھن یسفر لألسف
النظم الفطریة الحاكمة للبنیة المجتمعیة، مع انھیار متھافت في سلم قیمھا، 

الوظیفیة المسیرة لألسرة فیھا، مما أثمر معھ اعتالال  وتصدع متزاید للمنظومة
في القوام األدائي لاللتزامات الفطریة والشرعیة المنوطة باإلنسان تجاه أقرب 
الناس إلیھ، كل ذلك بسبب انخرام الذمم، ووھن القیم، ورقة الدین، وضعف 

في فكان من صور ھذا التعثر القیمي أن تملَص الكثیر من اآلباء . المعاش
مجتمعاتنا المسلمة والعربیة من أداء واجب اإلنفاق على أبنائھم بعد طالقھم 
لزوجاتھم بتركھم عرضة للفاقة ونھش العوز، دون مورد مالي یسد الرمق 

  . ویشفي مؤنة االحتیاج
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وقد غّصت جلسات المحاكم بقضایا كثیرة تشھد على ھذا الواقع البئیس، 
  . 1حاالت الطالقالذي ھو نتاج االرتفاع الرھیب في 

فإذا كان من الیسیر على الزوجة أن ترفع دعوى للمطالبة بنفقة إھمال 
عائلي أو عدة بناء على طالق، وتحصل فیھا على حكم مشمول بالنفاذ 

؛ إما إلعسار 2المعجل، فإنھا تصطدم بواقع صعوبة تنفیذ ھذا السند القضائي
ي یُقتضى منھ ھذا االلتزام الزوج، أو لتعنتھ وتھربھ، أو لعدم وجود مورد ماد

وقد یستمر ھذا الحال سنین طویلة من . المثقل بكثرة توابع الطالق المادیة
االنتظار ألسر تائھة دون عائل، مما یضطرھا إلى سلوك طرق غیر مرضیة 

  . لتوفیر متطلبات الحیاة الصعبة

ولذلك استحدث التشریع األسري الجزائري صندوق النفقة باعتباره آلیة 
أین ینوب . ائیة للمطلقات وأبنائھن من ُمضاّرة التّخبط في متاھات التنفیذحم

األزواج المدینین في أداء ھاتھ المستحقات على نحو استعجالي یضمن بھ 
حمایة األمھات والمحضونین من التشرد والضیاع، ویدفع عنھم غبن التسول 

قوم بعدھا لی. وغلواء التردد على أروقة القضاء لُمدد طویلة دون جدوى
باستخالص المستحقات المدفوعة من المدینین عبر أوامر تحصیل اإلیرادات 

وقد تجسدت ھذه الضمانة االجتماعیة . في صیغتھا الطوعیة أو الجبریة
ینایر  4ھـ الموافق لـ 1436ربیع األول  13: المؤرخ في 01- 15بالقانون 

  .3م 2015

ھذه الورقة البحثیة  ونظرا لجدة ھذه المسألة وحداثة موضوعھا جاءت
من  لتستكنھ ھذه اآللیة الجدیدة، وتسبر غور فاعلیتھا في التضامن األسري،

ما مدى نجاعة التشریع القانوني  :خالل اإلجابة عن إشكال جوھري مفاده
لصندوق النفقة في الحد من العراقیل التي تعترض التنفیذ المعجل ألحكام 

وبیان  جبة شرعا للمطلقة والمحضون؟النفقة، وصرف المستحقات المالیة الوا
  ضوابط تقدیرھا؟ 

في اإلجابة عن ھذا اإلشكال، نھجا تحلیلیا للنصوص القانونیة  وسننھج 
المنظمة لھذا المشروع الرائد، مع شفع ذلك بنظرة تقویمیة للتجارب التشریعیة 
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العربیة في میدان صنادیق النفقة المعتمدة في كل من تونس ومصر والبحرین 
  :لسطین والمغرب، وفق المحاور البحثیة التالیةوف

: ضوابط االستفادة من المستحقات المالیة للصندوق :المبحث األول
ونبحث ضمن ھذا البند الشروط الموضوعیة لالنتفاع من الصندوق والفئات 

 فضال عن اإلجراءات التي یجب سلوكھا لتحقق ھذه. المنتفعة

اجب لھا، ونختمھ بدراسة أسباب االستفادة على الوجھ القانوني الو 
 .انقضاء ھذه االستفادة وحاالت انتھائھا

وندرس فیھ األحكام المالیة : إیرادات صندوق النفقة :المبحث الثاني
للصندوق؛ من خالل بیان موارده المادیة التي یستقي منھا المستحقات المالیة 

 .302- 142المكتتبة في حسابھ المفتتح بالخزینة العمومیة تحت رقم 

  ضوابط االستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة: المبحث األول

على جملة شروط البد من مراعاتھا  01-15نص قانون صندوق النفقة 
في طالبي االستفادة من المبالغ التي یجریھا الصندوق وفق أطر إجرائیة 

طرق إلى محددة، وعلیھ فسنتولى ھنا بحث شروط االستفادة أوال، ومن ثم الت
  :اإلجراءات الواجب رعیھا الستیفاء ھذه االستفادة على وجھھا القانوني ثانیا

  شروط االستفادة من صندوق النفقة: المطلب األول

یمكن بحث شروط االستفادة من صندوق النفقة وفق القانون المستحدث 
یتعلق أولھما بالفئة المستحقة لموارد : من خالل دراسة أمرین اثنین 01- 15
، بینما یرتبط الثاني بجملة الشروط التي یجب )فرع أول(ندوق النفقة ص

، وھذا ما سنحاول دراستھ في الفرعین )فرع ثانٍ (توافرھا في أعیان ھذه الفئة 
  :التالیین

  الفئات المستفیدة من صندوق النفقة: الفرع األول

ین لھم والذ -في مادتھ الثانیة أصناف الدائنین بالنفقة  01-15حدد القانون 
  :في فئتین ھما -الحق في االستفادة من المنح المقدمة من طرف صندوق النفقة
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البنوة الشرعیة رابطة نَسبیة طبیعیة، تربط الشخص بأصلھ،  :األبناء -أ
وتثمر جملة حقوق وواجبات؛ من مثل النفقة والحضانة والحفظ والرعایة 

ام الزوجیة أو انصرامھا، آثار ال یؤثر في بقائھا قی - بشكل عام- والتولي، وھي 
میز بین حالتین اثنتین یمكن لألبناء فیھا أن یستفیدوا  01-15غیر أن القانون 

: من العون المادي لصندوق النفقة، أبرزتھما المادة الثانیة منھ، والتي جاء فیھا
النفقة المحكوم بھا وفقا ألحكام قانون األسرة لصالح الطفل، أو : النفقة"

وكذلك النفقة المحكوم بھا مؤقتا . نین بعد طالق الوالدیناألطفال المحضو
وعلیھ فاألبناء ". لصالح الطفل أو األطفال في حالة رفع دعوى الطالق

المعنیون باالنتفاع من مخصصات الصندوق ال یخرجون عن إحدى صورتین 
 :ھما

االبن الذي یحكم لصالحھ بنفقة غذائیة مؤقتة، أثناء رفع دعوى طالق بناء  - 1
 . إھمال عائلي قائم على

وھو الولد الذي یكون موضوع رعایة وتربیة وحفظ أحد : االبن المحضون - 2
من قانون األسرة، بعد انفصال  64الحاضنین المنصوص علیھم بالمادة 

في مادتھ الثانیة أن تكون  01-15وقد اشترط القانون . أبویھ بفرقة طالق
 . ن األسرةالحضانة مسندة إلى امرأة مؤھلة وفق أحكام قانو

یمكن تصور أن یكون المستفید الثاني من صندوق  :المرأة المطلقة -ب
النفقة في شخص كل زوجة صدر لفائدتھا حكم بات باستحقاق نفقة زوجیة في 
ذمة زوجھا السابق، سواء أكانت نفقة إھمال عائلي بناء على رفع دعوى 

 ).أسرة 61ة الماد(طالق، أم كانت نفقة عدة بناء على طالق قائم فعال 
والمراد بالمطلقة ھنا كل امرأة انحلت رابطتھا الزوجیة عن زوجھا 

، أم )أسرة 48المادة (بحكم قضائي، سواء أتم ذلك بإرادة منفردة من زوجھا 
من قانون األسرة، أم كان  53كان بطلب منھا في حدود ما ورد بالمادة 

من قانون  48دة بإرادتھما المزدوجة عبر التراضي، كما ھو الحال بالما
  . األسرة

من ذات  54أما بخصوص حل عقدة الزواج بالمخالعة المنظم بالمادة 
القانون، والتي تجیز للزوجة دون موافقة زوجھا أن تفدي نفسھا بمقابل مادي، 

أسرة صریح في إدراج ھذا اللون من الفرقة ضمن  48فإن نص المادة 
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؛ فیأخذ بالتالي حكمھ 4وسائلھ المفھوم القانوني للطالق باعتباره وسیلة من
وعلیھ فبإمكان الزوجة المخالعة . وتدخل المرأة المخالعة ضمن مفھوم المطلقة

سیما وأن ال. االستفادة من صندوق النفقة، إذ تثبت لھا األحقیة في جرایاتھ
القضاء مستقر على مبدأ عدم إسقاط الخلع لحق الزوجة في نفقة إھمال سابق 

  .5أو عدة
لتساؤل یثور ھنا بشأن حالتي بطالن عقد الزواج، أو انحالل غیر أن ا 

فھل یكون لألبناء الناجمین عن العقد الباطل أو الفاسد األحقیة . رابطتھ بالفسخ
في االستفادة من المنح التضامنیة التي یقدمھا الصندوق أم ال؟ واإلجابة عن 

من ثّم تحدید ھذا اإلشكال تقتضي اإلحاطة علما بمعنى البطالن والفساد، و
وعلیھ، فبالنسبة . من عدمھ 01-15أثرھما على استحقاق االستفادة من القانون 

كوُن العقد : للمقصود بالبطالن في العرف االصطالحي فإنھ یمكن القول بأنھ
غیر مشروع ال بأصلھ وال بوصفھ، بسبب خلل جوھري في أركانھ، أو فقد 

ائري أسباب ھذا البطالن وقد حدد المشرع الجز. 6لبعض شرائط انعقاده
  :وحصرھا في

 ).أسرة 33المادة (اختالل ركن الرضا  -
اشتمال العقد على مانع من الموانع الشرعیة المؤبدة أو المؤقتة المنصوصة  -

 .7من قانون األسرة 30-23بالمواد 
تضمن عقد الزواج لشرط یتنافى وروح عقد الزواج أو مقتضى من  -

 .8)أسرة 32المادة(مقتضیاتھ 
؛ إذ ینشا 9الفساد فمفھومھ أن یكون العقد مشروعا بأصلھ دون وصفھ أما

مستوفي األركان غیر أن االختالل یصاحب نشوءه بفقده لبعض شروط 
صحتھ، كالزواج من دون شاھدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبھ، كما ھو 

واألصل أال یرتب العقد الباطل أي أثر من . من قانون األسرة 33نص المادة 
ثار الزواج الشرعي الصحیح ال قبل الدخول وال بعده، بخالف العقد الفاسد آ

  .10فإنھ یعتبر في حكم العدم في حال اكتشافھ قبل الدخول ال بعده
من ھذه القاعدة مسألة ثبوت  40غیر أن المشرع استثنى في المادة 

معا، لتعلق حق هللا تعالى بھ وحق العبد " النسب فال یطالھ اإلبطال أو الفسخ 
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على أساس أن العالقة الزوجیة التي نتج عنھا كانت قائمة على العقد، مع 
فلھذا االعتبار . حصول ظن حل الفعل، أو حل المحل، أو كون المسألة خالفیة

یحترم الحمل، ویكون ولدا شرعیا بنفس الشروط التي أوردھا الفقھاء في 
یثبت : "40المادة  ، وفي ھذا المعنى تنص11الحمل الناتج عن الزواج الصحیح

النسب بالزواج الصحیح، أو باإلقرار، أو بالبینة، أو بنكاح الشبھة، أو بكل 
". من ھذا القانون 34و 33و 32زواج تم فسخھ بعد الدخول، طبقا للمواد 

وعلیھ، فالذي یتبدى من ذلك كلھ أن لألبناء الناتجین عن إحدى صور ھذه 
ق النفقة، مادام النسب الشرعي قائما الزیجات األحقیة في االستفادة من صندو

بقوة القانون، ولم یصاحب االعتالل الوارد في ھاتھ العقود غش أو سوء 
  . 12نیة

مسألة  13بید أن حصر فئة المستفیدین في فئة المطلقات وأبنائھن فقط
منتقدة اجتماعیا؛ ذلك أنھ إذا كانت الغایة من إنشاء الصندوق تضامنیة بحتة، 

لتي أقصاھا ھذا المشروع َمن ھو أحوج إلى العون والدعم فإن في الفئات ا
كاألیتام، واألرامل، وزوجات المفقودین، : االجتماعي من نظیرتھا المذكورة

واألسر التي ھي في وضع إھمال أو تخل من طرف اآلباء، واألبناء الناجمین 
 وكان األولى بالمشرع الجزائري أن یوسع... عن زواج عرفي لم یتسن إثباتھ

دائرة األحقیة في دعم صندوق النفقة، حتى یعطي لھذا المشروع الطموح 
مصداقیة أقوى في نھوضھ بقیم العدالة االجتماعیة، وتكریسھ لمبادئ التضامن 

من  71والتعاون، تماما مثلما فعل المشرع المصري من خالل نصھ في المادة 
ألسرة؛ من بین ینشأ نظام التأمین لتأمین ا: "على أن ،200014- 01القانون 

ضمان تنفیذ األحكام الصادرة بتقریر النفقة للزوجة أو المطلقة أو : أھدافھ
  ". األوالد أو األقارب

والتشریع  15وعلى ھذا النھج أیضا سار كل من التشریع البحریني
  . 17اللذین أضفیا على ھذا الجھاز التكافلي بعدا أسریا متكامال 16الفلسطیني

  موضوعیة لالستفادة من إعانة صندوق النفقة الشروط ال: الفرع الثاني

لتحقق االستفادة من صندوق النفقة ال یكفي أن یكون طالبھا مندرجا 
، بل البد من توافر ضابط آخر 01- 15ضمن الفئتین المذكورتین بالقانون 
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نھ القانون بالمادة الثالثة منھ، والتي تنص على أنھ یتم دفع المستحقات : "ضمَّ
ید إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المالیة للمستف

المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدین بھا عن الدفع، أو عجزه عن ذلك، أو 
، وعلیھ فسنتولى بحث شرط تعذر التنفیذ ودراسة "لعدم معرفة محل إقامتھ

  .أسبابھ ضمن تَضاعیف ھذا الفرع
التنفیذ ھو اقتضاء حق : المحدد للنفقةتعذر تنفیذ السند القضائي  - 1

  واألصل فیھ أن یكون عینیا؛ بأن یقوم المدین. الدائن المترتب في ذمة مدینھ
بإنفاذ عین ما التزم بھ، فإذا استحال ذلك، أو تسبب في رھق لھ، أو  

حصل اتفاق بین الطرفین على التعویض صراحة أو ضمنا، تحول أثر 
في صورتیھ  -والمفترض أن یتم الوفاء . 18بلااللتزام إلى التنفیذ بالمقا

اختیاریا من تلقاء نفس المدین بھ، فان تخلف عن ذلك، أو امتنع  -السالفتین
أجبر علیھ بواسطة السلطة العامة وفق إشراف قضائي، وھو ما یسمى بالتنفیذ 

وھذا النوع من التنفیذ ھو الذي تولى قانون اإلجراءات المدنیة . 19الجبري
  .20یان آلیاتھ والنظم المتبعة فیھتنظیمھ وب

مطلقة -ویتعین كقاعدة عامة في تنفیذ أحكام النفقة أن یحوز الدائن بھا 
على سند تنفیذي نھائي، یثبت أحقیتھم في استیفائھا من الزوج  -أو حاضنة

وسیان في ذلك أكان ھذا السند وطنیا أو أجنبیا، صادرا عن محكمة . المدین
، ما دام حائزا لقوة الشيء المقضي بھ ولم یعد یقبل ابتدائیة أو مجلس قضائي

 600أي طریق من طرق الطعن العادیة، أو غیر العادیة، كما ھو نص المواد 
من قانون اإلجراءات المدنیة، واستثناء من ذلك نص المشرع  609و 605و

على قابلیة تنفیذ األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، واألوامر االستعجالیة، رغم 
وال یعتد بھذه األحكام في التنفیذ، ما لم . إمكانیتھا للمعارضة أو االستئناف

من ذات القانون، مع وجوب  601تمھر بالصیغة التنفیذیة المنصوصة بالمادة 
التبلیغ الرسمي للزوج المنفذ علیھ، عن طریق َمحضر إلزام بالدفع، وتكلیفھ 

ویمكن إجراء التنفیذ ). ةإجراءات مدنی 612المادة (یوما  15بالوفاء خالل 
فورا في تدابیر النفقة، دون مراعاة ھذا األجل، إذا تم ذلك بموجب أمر 

  ).إجراءات مدنیة 614المادة (استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل 
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أسباب تعذر التنفیذ  01- 15ھذا وقد حددت المادة الثالثة من القانون 
یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید :" ألحكام النفقة من خالل نصھا على أنھ

إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، 
بسبب امتناع المدین بھا عن الدفع، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل 

  :ومنھ نتولى ھنا بسط الكالم في أسباب ھذا التعذر والمتمثلة في". إقامتھ
قد ال یجدي لجوء األمھات والحاضنات  :ع المدین عن الدفعامتنا -ب

إلى القضاء في استیفاء حقوقھن المالیة المترتبة في ذمم األزواج واآلباء 
المدینین بالنفقة، نتیجة االستھانة والتعنت واالمتناع العمدي عن تنفیذ مضمون 

شمولیتھا  األحكام القضائیة الصادرة بذا الشأن خالل اآلجال الممنوحة، رغم
لذلك كفل المشرع . مكرر من قانون األسرة 57للنفاذ المعجل وفق نص المادة 

للدائن بھذه النفقة سبیال حمائیا یستنفذ منھ ھذا الحق، عبر االستفادة من موارد 
. صندوق النفقة على وجھ استعجالي، إلى حین استیفائھا من المدین المتملص

فقة بمجرد اتجاه إرادة المدین على نحو ویتحقق التقاعس عن دفع مستحقات الن
عمدي إلى رفض التسدید الكلي أو الجزئي لمبلغ الدَّین األسري الذي قضى بھ 
السند القضائي، في شكل سلوك سلبي، بعد علمھ بصدور حكم قضائي ضده 

 .مستوجب للنفاذ بدفع النفقة
 من األسباب المنصوصة قانونا، والتي قد :عجز المدین عن الدفع -ج

یتعذر بھا تنفیذ السند القاضي بتسدید مبالغ النفقة، عجز المدین عن الدفع 
وال یخرج ھذا العذر في مفھومھ عادة عن مانع . بسبب عذر شرعي مقبول

والمقصود بھ ھنا عدم كفایة أموال الزوج عن الوفاء بدیونھ . اإلعسار
ار بعجز ویتحقق اإلعس. 21المستحقة في ذمتھ، سواء أكانت حالّة أو مؤجلة

الزوج أو األب عن اإلنفاق بسبب مانع جدي؛ كاإلصابة بأمراض مزمنة أو 
وھذا ما . خطیرة، أو عجز ذھني أو حركي یحول دون السعي إلى الكسب

استقر علیھ القضاء، إذ تقرر أن العسر المعتبر قانونا یجب أن یكون مؤسسا 
م عن سوء على مبرر شرعي؛ أي أنھ لیس للزوج االحتجاج بالعسر الناج

السلوك، أو الكسل، أو اإلھمال، أو السكر في جرائم عدم تسدید النفقة الغذائیة، 
ال یعتبر اإلعسار الناتج عن " :من قانون العقوبات أنھ 331فقد جاء في المادة 

االعتیاد على سوء السلوك، أو الكسل، أو السكر عذرا مقبوال من المدین في 
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ثل ھذه الحاالت معفون من أداء النفقة التي فأصحاب م". أیة حالة من األحوال
ینتقل واجب القیام بھا إلى األم الموسرة أو التي تتوافر لھا القدرة على 

  . مثال 23؛ كأن تكون عاملة22أدائھا
في حالة " :من قانون األسرة، التي تنص على أنھ 76وذلك طبقا للمادة 

وھنا یثور ". على ذلك عجز األب، تجب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة
ھل یمكن تصور أن تكون األم ھي المدین أمام صندوق النفقة، : إشكال مفاده

 . ما دامت موسرة مع عجز األب عجزا جدیا وشرعیا عن اإلنفاق
والجواب عن ھذا التساؤل متضمن بالمادة الثانیة من قانون صندوق 

ابق أو والد الطفل النفقة، والتي حصرت المدین بالنفقة في كونھ الزوج الس
أن أحقیة األم في نیل : المحضون، وعلیھ یمكن الخلوص إلى نتیجة مؤداھا

المخصصات المالیة الممنوحة من طرف الصندوق لھا، أو لمحضونیھا 
من قانون األسرة، والتي  76متوقف على شرط إضافي متضمن بالمادة 

من ظروف  توجب على القاضي بحث حال األم یسارا أو إعسارا، والتحقق
معاشھا، للحكم في إسناد أو إعفاء ذمتھا من مسؤولیة اإلنفاق الواجب على 
األبناء، قبل إعطائھا صكا باالستفادة من إعانة الصندوق؛ فإن تحقق فیھا 
االحتیاج والعوز كفل لھا القضاء الحق في الحصول على مواردھا المعیشیة 

عین على القاضي نقل واجب من صندوق النفقة، وإن ثبت یسارھا أو غناھا فیت
النفقة عن األب وإسناده إلى األم إلى حین تحقق ارتفاع مانع العجز الذي ألّم 
بالعائل، ألنھ من غیر المقبول قانونا، وال المعقول منطقا أن ینوب الصندوق 
عن المطلقات المیسورات في واجب اإلنفاق مع تحقق القدرة المادیة لدیھن 

  . بعلى النھوض بھذا الواج
وال ریب أن البت في ھذه المسألة منوط بالسلطة التقدیریة للقاضي، 
الذي یلزمھ بحث الحال والظروف المعیشیة لكل من األب واألم، واالجتھاد 

-وھذا ُمدرك . في تقدیر مدى تحقق العوز واالحتیاج، أو ثبوت الغنى والیسار
بط ھذا صعب الِوھاد في غیاب معاییر ومحددات قانونیة تض -وال شك

  . االجتھاد وتأصل نتائجھ
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یعد الجھل بعناوین إقامة أطراف  :جھل مكان إقامة الزوج المدین -د
. الدعوى أحد أھم العوائق التي تقف في وجھ تنفیذ األحكام القضائیة وتطبیقھا

ویقصد بمحل اإلقامة المكان الذي یوجد بھ الشخص عادة بغیر نیة 
معرفة مكان إقامة الزوج المدین بالنفقة،  فإذا لم یتسّن للقضاء. 24االستمرار

ولم تستطع المطلقة أو الحاضنة تحدید أو إثبات عنوان إقامتھ، فإن لھا أن تدفع 
عنھا وعن المحضونین ضرر عدم الحصول على المستحقات المالیة 
الضروریة للعیش، عبر االستفادة من اإلعانة التي یقدمھا صندوق النفقة إلى 

فیھ إقامة المدین، ویثبت معھ دفعھ للنفقة الواجبة علیھ تجاه  الحین التي تتعین
  .زوجھ السابق وأوالده المحضونین

وأیا كان سبب تعذر تنفیذ األحكام القضائیة، فإن ھذا التعذر قد یكون 
كلیا بأن یشمل جمیع مشتمالت النفقة وتوابعھا، أو جزئیا بأن تتوافر للمدین 

وانب من النفقة الواجبة دون أخرى؛ كأن بالنفقة بعض الكفایة في تغطیة ج
وفي كل األحوال البد من إثبات ھذا . یكون لھ بیت وال یملك معاشا أو العكس

التعذر بَمحضر یحرره ُمحضر قضائي، طبقا لما ھو منصوص بالفقرة 
  . من ذات القانون 3األخیرة للمادة 

  إجراءات االستفادة من صندوق النفقة: المطلب الثاني

نون صندوق النفقة الكیفیة اإلجرائیة لالستفادة من مستحقاتھ عالج قا
 01- 15المالیة في الفصل الثاني منھ حیث تنص المادة الرابعة من القانون 

على أن یقوم الحاضن أو الدائن بتقدیم طلب االستفادة إلى رئیس قسم شؤون 
ة، بید مشفوعا بملف یحوي جملة من الوثائق الثبوتی 25األسرة المختص إقلیمیا

إلى  -بموجب قرار مشترك- أنھا لم تبین طبیعتھا، بل أوكلت مھمة تحدیدھا 
وزارة العدل، ووزارة المالیة، ووزارة التضامن الوطني، : رات ثالث ھياوز

، وھذا ما نسعى 2015یونیو  18والتي صدر بھا القرار المشترك المؤرخ في 
ة في ملف االستفادة بحثھ ھنا من خالل التطرق إلى الوثائق المشترط إلى

، وتحدید إجراءات البت في مقررات االنتفاع من مستحقات )الفرع األول(
  ). الفرع الثاني( الصندوق المالیة
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  الوثائق المشروطة في ملف االستفادة: الفرع األول

الوثائق التي یتشكل  2015یونیو  18حدد القرار المشترك المؤرخ في  
مستحقات المالیة لصندوق النفقة؛ فقد نصت منھا ملف طلب االستفادة من ال

رئیس قسم  ،القاضي إلىالمادة الثانیة منھ على أن یتضمن الملف الموجھ 
  :الوثائق التالیة ،شؤون األسرة المختص إقلیمیا

وھو یتضمن في دیباجتھ  ،طلب االستفادة وفقا للنموذج الملحق بھذا القرار  - 1
واسم ولقب المستفید  ،الطلباسم الجھة القضائیة المختصة بالنظر في 

وكذا تحدید طریقة  ،ومھنتھ 26واسم ولقب المدین بالنفقة وعنوانھ ،وعنوانھ
  .مختوما بتوقیع صاحب الطلب ،الدفع بنكیة أم بریدیة

أو األمر أو الحكم المسند للحضانة أو  ،نسخة من الحكم القاضي بالطالق  - 2
 .27طالق لذلكالمتضمن للنفقة الغذائیة في حال عدم تضمن حكم ال

محضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي لألمر او الحكم القضائي   - 3
 .المحدد لقیمة النفقة

 .صك بریدي أو بنكي للمستفید مشطوب  - 4
رئیس قسم شؤون األسرة متضمنا لنفقة  إلىالمقدم  الطلبوإذا كان 

ت فیقدم ملف واحد لالستفادة من المستحقا ،المطلقة ونفقة محضونیھا مًعا
 .من ذات القرار المشترك 4المالیة لصندوق النفقة وفقا لنص المادة 

  البت في مقرر االستفادة : الفرع الثاني

یتوجب على القاضي الفصل في طلب االستفادة من مستحقات صندوق  
النفقة في أجل خمسة أیام من تاریخ استالم الطلب، بموجب أمر والئي غیر 

الضبط تبلیغھ إلى كل من الدائن والمدین، كما وتتولى أمانة . 28قابل ألي طعن
تقوم بإشعار المصالح الوالئیة المكلفة بالنشاط االجتماعي بنسخة منھ خالل 

من ذات  05یومین من تاریخ صدور األمر، وفق ما تنص علیھ المادة 
في حدود - لتقوم بعدھا المصالح المختصة بمدیریة النشاط االجتماعي . القانون

بصرف المستحقات  -الخمسة والعشرین یوما من ھذا التبلیغ أجل ال یتعدى
ویستمر ھذا الصرف بصفة . المالیة للمستفید، عبر تحویل بنكي أو بریدي
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دوریة كل شھر، طیلة المدة المحددة بأمر االستفادة، ویحسن بالمشرع 
الجزائري، في سنھ للتنظیمات التشریعیة المقبلة لصندوق النفقة، أال یترك 

ادة مفتوحة طیلة المدة المقررة بالسند القضائي، بل البد من تفعیل االستف
الرقابة القضائیة علیھا عبر تجزئة مدة االستفادة على أقساط زمنیة متوسطة؛ 
بحیث یلزم فیھا المستفید بتحیین الوثائق الثبوتیة لملفات االستفادة كل سنة أو 

ر مستحقة من الصندوق سنتین، حسما للغش وقطعا للتدلیس باقتضاء مبالغ غی
وھذا ما كرسھ ... رغم وفاة أصحابھا، أو ثبوت یسارھم، أو زواج المطلقة

، والتشریع البحریني بالمادة 41- 10من القانون  12التشریع المغربي بالمادة 
  .2005-34من القانون  4

على أال یتوقف الصرف إال  01- 15وتنص المادة السادسة من القانون 
ن تنفیذ األمر أو الحكم القاضي بالنفقة، وإذا حصل أن في حال قرر المدی

توقف المدین عن اإلنفاق بعد شروعھ فیھ فإنھ یتعین على الدائن أن یثبت ذلك 
أمام القاضي المختص، بموجب محضر معاینة محرر من طرف محضر 
قضائي، لیستصدر منھ أمرا والئیا یقضي باستئناف االستفادة من المصالح 

ساعة من تاریخ الصدور وفق ما  48بلیغھ إلى األطراف خالل المختصة بعد ت
. ھو منصوص بالفقرة الثالثة من ذات المادة، والفقرة الثانیة من المادة الخامسة

وإذا حدث ما یستوجب التأثیر في استحقاق أو تقدیر النفقة، فإنھ یتعین على 
ن الدائن المستفید إعالم رئیس قسم شؤون األسرة بالمحكمة الكائنة بموط

وعلى القاضي . بالنفقة خالل عشرة أیام من تاریخ حدوث ھذا المؤثر الطارئ
المختص أن ینظر في مدى تأثیر ھذا التغییر على استحقاق النفقة، ویفصل في 

 48ذلك بأمر والئي، یبلغ إلى الدائن والمدین والمصالح المختصة في أجل 
  .29ساعة من تاریخ الفصل، عبر أمانة الضبط

ص المادة الثامنة منھ على أنھ في حال حصول مراجعة لقیمة النفقة وتن 
من طرف رئیس قسم شؤون األسرة المختص، فإنھ یتعین إبالغ المصالح 
المختصة في مدیریة التضامن االجتماعي بصرف المستحقات المالیة بھذا 

وإذا طرأ أي عارض . ساعة من تاریخ صدوره 48الحكم القضائي خالل 
یر إشكاال یعترض استفادة المطلقة أو المحضونین من المستحقات یمكن أن یث

المالیة، فإنھ یتوجب على القاضي المختص الفصل في الموضوع بموجب أمر 
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والئي، خالل ثالثة أیام من تاریخ إخطاره باإلشكال، وفق نص الفقرة األخیرة 
  .من المادة الخامسة

  قةسقوط االستفادة من صندوق النف: المطلب الثالث

على حالتین بعینھما یمكن أن تنقضي فیھما األحقیة  01- 15نص قانون 
ثبوت دفع النفقة من : في االستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة وھما

فرع (، وسقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤھا)فرع أول(قبل المدین بھا 
ا بسبب ، غیر أنھ أغفل حاالت أخرى یمكن فیھ تصور سقوطھا أیض)ثان

، وھو ما سنتولى )فرع ثالث(إعادة زواج المطلقة أو ثبوت یسار المستفید 
  : دراستھ في الفروع التالیة

 ثبوت دفع النفقة من قبل المدین بھا: الفرع األول

أسلفنا سابقا إلى أن األصل أن یبادر الزوج المدین إلى تبرئة ذمتھ مما 
وعھ منھ، عبر تقدیم عرض یشغلھا من واجب النفقة على زوجھ السابق وفر

وفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقیقي أو المختار للدائن، ویبلغ 
وسیان . ، وبذا یسقط حق المدین في االستفادة من صندوق النفقة30بذلك رسمیا

. في ذلك أكان الدفع دفعة واحدة أو على أقساط دوریة بحسب الحال واالتفاق
ق مثبتات ومحددات السند القضائي، وإال غیر أنھ ینبغي أن یكون تاما وف

استمر حق المدین في إكمال القدر الناقص من صندوق النفقة الذي یرجع على 
  .الزوج الدائن لیستوفي منھ المبلغ الزائد المدفوع

  سقوط الحضانة أو انقضاؤھا: الفرع الثاني

من قانون األسرة الجزائري تعني  62الحضانة بحسب نص المادة 
ولد، وتعلیمھ، والقیام بتربیتھ على دین أبیھ، والسھر على حمایتھ رعایة ال

وقد أناط المشرع سبب االستفادة من صندوق النفقة . وحفظھ صحة وخلقا
بتوافر شرط الحضانة، وال یسقط حق ھذه االستفادة إال بسقوط ذلك الضابط أو 

 : انقضائھ
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ضانة نظم المشرع الجزائري أحكام سقوط الح: سقوط الحضانة - 1
  :من قانون األسرة، وحصر أسبابھا في التالي 70 -66بالمواد 

 .زواج الحاضنة بغیر قریب محرم -أ
 ).أسرة 66المادة (التنازل عن الحضانة، مالم یضر بمصلحة المحضون  -ب
اختالل أحد الشروط المعتبرة في إسناد الحضانة وتولیھا والمنصوصة  -ج

تالل المقصود ھنا ال یخرج في مجملھ من قانون األسرة، واالع 62بالمادة 
عن افتقار الحاضن لألھلیة والقدرة على الرعایة والتربیة والقیام بشؤون 

 . 31)أسرة 67المادة (التعلیم والحمایة والحفظ صحة وخلقا 
التخلي عن المطالبة بحق ممارسة الحضانة مدة سنة دون مبرر شرعي،  -د

 .من ذات القانون 68طبقا للمادة 
مع األم المتزوجة من غیر قریب محرم  - جدة أو خالة–كن الحاضنة س - ھـ

 .)أسرة 70المادة (للمحضون 
نقل ممارسة الحضانة إلى بلد أجنبي یمكن أن یكون سببا مسقطا للحضانة  - و

إذا تعارضت مع الحظوة العلیا للمحضون، في ضوء ما تحكم بھ السلطة 
  . التقدیریة للقضاء

من قانون األسرة إلى أن الحق في الحضانة  71ھذا وقد نّوھت المادة 
  .یمكن أن یعود إلى صاحبھ إذا زال سبب سقوطھ غیر االختیاري

وإضافة إلى ذلك كلھ، فیمكن تصور أن تنقضي : انقضاء الحضانة - 2
ببلوغ  -باعتبارھا سببا معفیا من االستفادة من صندوق النفقة- الحضانة 

. 32سنة 19اإلناث سن الزواج  المحضونین الذكور سن العاشرة، وبلوغ
وللقاضي أن یمدد حضانة الولد الذكر لست سنوات إضافیة، شریطة أن تكون 

من قانون  65الحاضنة أما لم تتزوج، وھذا وفقا لما ھو منصوص بالمادة 
كما یتحقق انتھاء الحضانة أیضا بوفاة األبناء المحضونین، فھم سبب . األسرة

ویجدر التنبیھ ھنا إلى أن . وتنتھي بموتھموجودھا، وعصب قیامھا فتنقضي 
ربط االستفادة من مستحقات صندوق النفقة بعنصر الحضانة بالنسبة لألبناء 

مآل ھؤالء األوالد بعد انتھاء الحضانة، في : یطرح إشكاال جوھریا مستقاه
حال رفض األب ضمھم إلیھ، وامتناعھ عن تنفیذ مقررات النفقة المثبتة بالحكم 

فكیف یترك طفل في العاشرة من عمره أو بنت في سن الزواج من . القضائي
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دون معیل وال منفق عرضة للضیاع بسبب انتھاء الحضانة وانتفاء الصفة عن 
أمھ أو من تولت حضانتھم في المطالبة بحقھم في النفقة من مستحقات 

  الصندوق المستحدث؟؟
القواعد فكان یستوجب على المشرع أن ینیط سقوط حقھم في النفقة ب

العامة التي تحكم اإلنفاق في قانون األسرة، والتي من شأنھا وحدھا أن تحقق 
من قانون األسرة تلزم األب  75فالمادة . لھم الحمایة والعنایة والكفایة الالزمة

باإلنفاق على أبنائھ الذكور إلى سن الرشد، وعلى بناتھ إلى وقت الدخول، وفي 
ة، أو بدنیة، أو مزاوال لدراسة، فإن واجب حال كان الولد عاجزا آلفة عقلی

النفقة یبقى ببقاء ھذا العذر، وال یسقط إال بزوالھ، أو بتحقق القدرة على 
  .الكسب

إذا زالت صفة المطلقة عن األم : عودة المطلقة إلى زوجھا - 3
الحاضنة بإعادة زواجھا من زوجھا السابق، فإن االستفادة من موارد صندوق 

أبنائھا المحضونین، الذین یعود تولي حضانتھم إلى األصل النفقة تسقط عن 
مع مراعاة أن ھذا اإلعفاء ال یسقط أي حق سابق . بصفة مشتركة بین األبوین

إذ تقتضي سابق مستحقاتھا المالیة دفعة . لھذه الزوجة في نفقة إھمال أو عدة
ه إلى ما واحدة، بصرف النظر إن تم ذلك قبل إعادة العقد علیھا أم تأخر إنفاذ

 .بعد ذلك
إذا ثبت یسار األوالد المستفیدین من العون : ثبوت یسار المستفید - 4

المادي لصندوق النفقة، بأن كان لھم مورد مالي كاف لإلنفاق علیھم، فإنھ 
یسقط حق ھؤالء األبناء في دعم الصندوق، لتعلق ھذا الواجب بذممھم كما ھو 

تجب نفقة الولد على األب، ما لم : "من قانون األسرة 75منصوص بالمادة 
مما یعني أن مرتبة األب في تحمل النفقة تالیة لمنزلة ولده ". یكن لھ مال

المستغني، وسیان في ذلك أكان سبب الیسار تبرعا، أو إرثا، أو ھبة، أو 
كما یسقط ھذا الحق أیضا عن األبناء الذین یثبت استغناء أمھم . الخ...وصیة

لتصبح نفقتھم . األب عن الكسب لمبرر شرعي الحاضنة، مع تحقق عجز
  . من قانون األسرة 76واجبة في حق حاضنتھم، كما ھو نص المادة 
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  إیرادات صندوق النفقة: المبحث الثاني

نظم المشرع الجزائري الموارد المالیة التي یمكن أن یستقي منھا 
 2015نة من قانون المالیة لس 124صندوق النفقة مخصصاتھ المالیة بالمادة 

، وبالمثل نصت المادة 201433دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 10- 14رقم 
وتم استكمال ھذا المسعى بصدور المرسوم  ،العاشرة من قانون صندوق النفقة

المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  10734-15التنفیذي رقم 
یو یون 15وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،بصندوق النفقة

وسنعمد في المطالب . المحدد لمدونة إیرادات ونفقات ھذا الحساب 201535
  .التالیة إلى تسلیط الضوء على جملة ھذه الموارد والمصادر التمولیة

  مخصصات میزانیة الدولة: المطلب األول

تتمثل أولى المصادر التمویلیة المدرجة لصندوق النفقة والمنصوص 
- 15بحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي و ،علیھا بقانون صندوق النفقة

في  2015یونیو  15والمادة الثانیة من القرار المشترك المؤرخ في ، 107
على افتتاح  2015وقد نص قانون المالیة لسنة . مخصصات میزانیة الدولة

وعنوانھ  302- 142حساب تخصیص في كتابات الخزینة العمومیة تحت رقم 
  . فیھ مخصصات میزانیة الدولة لفائدة ھذا الصندوقصندوق النفقة، ویقید 

وقد قدرت الحكومة أن یكون اإلسھام االفتتاحي للدولة في الصندوق 
لحساب ھذه السنة مقدرا بـ ملیار دینار جزائري یصب لفائدة المطلقات 

والمالحظ ھنا ھو ھزالة ھذا المبلغ؛ إذ أن القیمة المرصودة . 36والمحضونین
مطلقات سنة واحدة،  1/5نوء بعبء نفقات اإلھمال العائلي لـ لیس بوسعھا أن ت

فكیف بأعباء تكالیف المحضونین التي تدوم سنین عدیدة؟؟ سیما إذا علمنا أن 
ألف  60وحدھا أسفرت عما یزید عن  2014األشھر الثمانیة األولى لسنة 

  . 37حالة طالق

  المبالغ المحصلة من المدینین بالنفقة: المطلب الثاني

یتولى أمین الخزینة : "على أنھ 01-15من قانون  09ص المادة تن
للوالیة تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من المدینین بھا، بناء 



  اآللیات المستحدثة الستیفاء النفقة وتقدیرھا                                                                           
  

 

 705                                                                              الدولي التاسع الملتقى

على أمر باإلیراد تصدره المصالح المختصة، وفقا لألحكام المنصوص علیھا 
یل أن تناط والقاعدة العامة المعمول بھا في التحص". في التشریع المعمول بھ

بأمین الخزینة للوالیة مھمة المحاسبة العمومیة في تحصیل الدیون المستحقة 
ویباشر المحاسب . لدى الدائنین وھم ھنا األزواج الممتنعون عن اإلنفاق

العمومي مھامھ بموجب أمر تحصیل إیراد یتلقاه من اآلمر بالصرف في 
خاص ثم یرسل إلى المدین فیقوم بتقیید تلك المبالغ في سجل . 38صندوق النفقة

فإذا تم سداد . 39إشعارا بالتسدید في أجل ثمانیة أیام برسالة موصى علیھا 
المبالغ المستحقة قید ھذا الوفاء، وإذا لم یتم الدفع في أجل الثالثین یوما من 
تاریخ إبالغ اإلشعار یتوجب على أمین الخزینة أن یُذكر المدین بإنذار كتابي 

فإذا لم تتم عملیة التسدید یصبح األمر . 40عشرین یوما بضرورة الدفع خالل
، ویرسل إلى قابضي الضرائب بمحل إقامة الدائنین حتى یتم 41باإلیراد تنفیذیا

وبذلك یتكفل قابضو الضرائب . 42التحصیل اإلجباري تبعا لحافظة إرسال
یین بتحصیل البیانات التنفیذیة المكفولة في كتاباتھم، ویتابعون المدینین المعن

من القانون  50مثلما ھو الحال في میدان الضرائب المباشرة وذلك طبقا للمادة 
  .43المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90رقم 

  الرسوم الجبائیة وشبھ الجبائیة: المطلب الثالث

الرسوم ھي مبالغ تحصلھا الدولة من األفراد مقابل خدمات تؤدى، أو 
خدمات عبارة عن نشاط تؤدیھ الدولة وقد تكون ھذه ال. 44مزایا تمنحھا لھم

لمصلحة دافع الرسم؛ كتعلیمھ بالنسبة للرسوم الدراسیة، أو الفصل في منازعة 
قضائیة تخصھ بالنسبة للرسوم القضائیة، أو توثیق عقد أو إثبات تاریخ كما 

ومنھ وجب أن تكون . 45ھو الشأن بالنسبة لرسوم الشھر والتوثیق وغیرھا
ة في تحدیدھا مع القیمة الخدماتیة، أو االنتفاع الحاصل تعریفة الرسم متناسب

وقد تكون ھذه الرسوم جبائیة أو . 46من المزایا المتمتع بھا من طرف األفراد
شبھ جبائیة؛ فالجبائیة منھا ما كانت في صورة اقتطاعات تشرف علیھا الدولة 

ة وتتوالھا مصالح إدارة الضرائب؛ كرسوم الجوازات، والتراخیص المختلف
أما شبھ الجبائیة فقد . 47الممنوحة في صورة امتیاز أو انتفاع ألفراد معینین

تعتبر : "بأنھا 48المتعلق بقوانین المالیة 17- 84من قانون  15عرفتھا المادة 
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كل الحقوق والرسوم واألتاوى الواردة في الجدول : بمثابة رسوم شبھ جبائیة
تباري، غیر الدولة والوالیات الملحق بقانون المالیة المحصلة لفائدة شخص اع

ولما كان تأسیس أي رسم، أو تحصیل عوائده ال یتم إال بموجب ". والبلدیات
قانون أو حكم من أحكام قوانین المالیة الصادرة، فإنھ یتعین على المشرع 
التسریع في النص علیھ في قوانین المالیة المقبلة، إْذ لم یرد لھ ذكر بھذا الشأن 

  . 2015ة لسنة في قانون المالی

  والموارد األخرى الھبات والوصایا: المطلب الرابع

نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الھبة بالفصل الثاني من الكتاب 
وقد جاء في تعریفھا حسب . الرابع من قانون األسرة المتعلق بعقود التبرعات

 205وقد نصت المادة . 49"تملیك بال عوض" :منھ على أنھا 202نص المادة 
یجوز للواھب أن یھب كل ممتلكاتھ، أو جزءا منھا، "من ذات القانون على أنھ 

والبد في الھبة من الحیازة، إذ ال تغني عنھا ". عینا أو منفعة أو دینا لدى الغیر
، مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات 50الرسمیة بوجھ عام

واألصل في ). أسرة 206المادة (واإلجراءات الخاصة في الممتلكات المنقولة 
سیما إذا كان قصد الواھب فیھا النفع العام، كأن یتبرع الالھبة أال رجوع فیھا، 

أما الوصیة، ). أسرة 212المادة (بھا لصالح صندوق النفقة أو أحد وجوه البر 
؛ إذ )التبرعات(فقد خصص لھا قانون األسرة الفصل األول من ذات الكتاب 

تعرف  184فالمادة . ھا، وبعض أحكامھاضمنھ تعریفھا، وشروط صحت
  ". تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع"الوصیة على أنھا 

وللموصي أن یوصي باألموال التي یملكھا، والتي تدخل في ملكھ قبل 
. ، وھي محدودة بثلث التركة)أسرة 190المادة (موتھ، عینا كانت أم منفعة 

لورثة وإجازتھم، وینبغي إثباتھا بتصریح وما زاد عنھ فھو متوقف على إذن ا
  ).أسرة 191المادة (موثق، وتحریر عقد بذلك 

إلى قائمة  2015من قانون المالیة لسنة  124ھذا وقد أضافت المادة 
، ولم تحدد فیھ ھذه "موارد أخرى"إیرادات صندوق النفقة بندا مفتوحا بعنوان 

مجال المصادر التمویلیة الموارد وال طبیعتھا، مما یعني أن المشرع فتح 
للصندوق على مصراعیھ لكل الموارد الممكنة، سواء أكانت داخلیة؛ كأن تفتح 
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استثمارات على ھامش فائض المیزانیة في مشاریع تنمویة تعود بالنفع على 

، أو تكون خارجیة في 51المجتمع وتوسع دائرة المستفیدین من ھذا الصندوق
  . 52مناح أخرى

   خاتمة

ل في ختام ھذه الورقة البحثیة ھو ما نخلص إلیھ من نتائج ومجتبى القو
  :في أنھ البحث نتائجوتوصیات أفرزتھا الدراسة، ویمكن إجمال 

تُعد فكرة إنشاء صندوق للنفقة إنجازا تشریعیا رائدا، ومكسبا اجتماعیا  -
مھما، یُرتجى منھ تفعیل قیم التضامن، وتجسید مبادئ التكافل في المجتمع؛ 

لحلة الكثیر من مشاكل الفئات الھشة والضعیفة، لیحفظ كرامتھا من خالل ح
غیر أن التجربة . ویصون حقوقھا في الحصول على مستحقاتھا المالیة

ال زالت تفتقد إلى  01- 15التشریعیة للجزائر في ھذا المجال من خالل القانون 
یعزى و. اآللیات الفاعلة إلنجاح ھذا المشروع، وبلوغ النجاعة المرتجاة منھ

ذلك إلى القصور الذي شابھ على مستوى التخطیط التقنیني والتنظیم 
 :الموضوعي للتشریع، وفیما یلي رصد لجوانب ھذا الخلل

لم یحقق المشرع التغطیة التشریعیة المطلوبة في  :على مستوى التقنین - 1
تنظیمھ ألحكام الصندوق، مما حال بینھ وبین التجسید والتفعیل على أرض 

بسبب تأخر سّن النصوص التنظیمیة والقرارات المكملة، والتي  الواقع،
وأوكل إلیھا تنظیم . أحال علیھا قانون صندوق النفقة في ثالثة مواضع منھ
سیما ما تعلق منھا المھام جوھریة، یعسر تنفیذ القانون األصلي في غیابھا، 

بإجراء بتحدید طبیعة شروط وكیفیات تطبیق المادة السادسة منھ والمتعلقة 
الصرف وإیقافھ، فضال عن تأطیر العالقة بین جھازي كل من وزارة 
التضامن الوطني من جھة، وبین أمناء الخزائن من جھة ثانیة باعتبار 
األولى ھي اآلمرة بالصرف الرئیس، أما الجھة الثانیة فأوكلت إلیھا مھمة 

عة ھذه وما لم تتحدد طبی. المحاسبة العمومیة لألعمال المالیة للصندوق
العالقة على وجھ التدقیق، فلن یكون ھناك إنفاذ وال صرف للمخصصات 

 .المالیة في حساب المطلقات والمحضونین
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، والمضمون التشریعي فنخلص إلى على مستوى التنظیم الموضوعيأما  - 2
 :أن

حصر االستفادة من مخصصات صندوق النفقة في فئتي المطلقات  -
شرائح اجتماعیة عدیدة؛ ھي أحوج إلى  والمحضونین فیھ حیف وإجحاف بحق

عون وسند الدولة كاألرامل، واألیتام، واألسر التي یعاني عائلھا من عجز 
مرضي أو إعاقة مانعة من الكسب، وكذا األبناء الذین ھم ضحایا زواج عرفي 

ومن شأن ذلك أن یشكك في مصداقیة المشروع برمتھ، ویھز الثقة ... لم یثبت
 .جتماعي المبتغاة منھفي غایة التآزر اال

قصر ضوابط االستفادة من الصندوق في تعذر تنفیذ السند القضائي  -
على نحو كلي أو جزئي یضفي اللبس والغموض على طریقة عمل الصندوق، 

وقد تھدد . بسبب ما یتفصد عنھ من إشكاالت تعترض القضاة عند التطبیق
والمعارضة بادعاء نجاح المشروع برمتھ، مع لجوء المدینین إلى التحایل 

 ...یسار الدائن، أو عجزھم عن الوفاء بالمستحقات المالیة المترتبة في ذممھم 
رغم ضبط قانون صندوق النفقة لمدة صرف المستحقات للمطلقات  -

یوما وھي مدة وإن كانت أوجز بكثیر مما كانت تستغرقھ  25والمحضونین بـ 
 10أو  12(یصھا إلى النصف اإلجراءات السالفة، غیر أنھ یبقى في الوسع تقل

كون عملیة الصرف ھنا ال تتطلب أكثر من فتح بسیط العتمادات مالیة ). أیام
 .بقدر المخصصات المستحقة

إناطة التشریع انقضاء االستفادة من الصندوق بانتھاء مدة الحضانة أو  -
سقوطھا ال یفي باحتیاجات المحضونین، وال یحقق لھم الحمایة واالستقرار 

سیما في حالة امتناع العائل عن ضم أبنائھ إلیھ بعد ال. المنشود األسري
بسبب انشغالھ بتكوین أسرة . الحضانة، فضال عن تقدیم النفقات الواجبة لھم

فھل یترك ھؤالء . جدیدة، أو استخدام األبناء كجذوة انتقام في صراعھ مع أمھم
تدراك ھذه للضیاع والتشرد في مثل ھذه السن؟؟ لذا وجب على المشرع اس

الثغرة، وضبط استحقاق االستفادة من الصندوق وفق المحددات الزمنیة 
 . المقررة للنفقة في قانون األسرة
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عدم نص المشرع على حالة ثبوت یسار الزوجة، كمسقط من  -
مسقطات االستفادة من موارد صندوق النفقة یمكن أن یثیر شبھة التصادم 

لدى القضاة والقائمین  01- 15ون والتضارب بین التشریع األسري، والقان
 .على الصندوق

یالحظ القصور التشریعي بخصوص تنظیم القانون لألحكام المالیة  -
للصندوق من جھة التمویل؛ فعدم إدراج نصیب صندوق النفقة من السیاسة 

ینبغي أن یتدارك بسّن قانون  2016و 2015الجبائیة في قانون المالیة لسنة 
ملیار سنتیم المرصودة من الحكومة لن یفي  100وإال فإن مبلغ . تكمیلي

بمعشار النفقات الواجبة في حق الصندوق، كما أن عدم تطرق المشرع إلى 
بند استثمار أموال الصندوق، حرمھ من موارد مالیة معتبرة یمكن أن تتوسع 

 .بھا دائرة المستفیدین، ویرتفع بھا سقف استفادتھم
  :راسة فتتمثل في أنھالتي خلصت إلیھا الد التوصیاتأما 

البد من تقویة الرقابة القضائیة البعدیة على عمل االستفادة وتفعیلھا،  -
من خالل إلزام المستفید بتحیین الوثائق الثبوتیة المشترطة في ملف االستفادة 
خالل مدد متوسطة، منعا لكل تحایل من شأنھ نیل مخصص مالي من غیر 

 .وجھھ المستحق
ت المستحقة لالنتفاع من موارد صندوق النفقة یجب توسیع دائرة الفئا -

 .لتشمل األیتام واألرامل واألوالد الناجمین عن زیجات عرفیة
ینبغي للمشرع الجزائري النھل من التجارب التشریعیة العربیة  -

السابقة، واالستفادة من كل الخصائص والمقومات اإلیجابیة المتضمنة فیھا 
ما تعلق منھا باإلعداد االجتماعي المسبق، سیما ال. إلنجاح عمل صندوق النفقة
إذ ینبغي أن یسبق دخول الصندوق حیز التطبیق، . والتھیئة التوعویة للمشروع

أو یسایره على األقل القیام بعمل دعائي شامل للتوعیة بأھداف الصندوق، 
والتعریف بآلیات عملھ، وضوابط االستفادة من عوائده، وذلك من أجل تفادي 

عكسیة لإلصالحات المتعجلة والتي تتسبب غالبا في تحقیق عكس المحاذیر ال
 .  مقصودھا، وتعدیل قانون األسرة األخیر خیر دلیل على ذلك
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تمدید زمن االستفادة من موارد صندوق النفقة بالنسبة لفئة  -
بالقدرة على  - على األقل-المحضونین إلى سن الرشد المدني أو ضبطھا 

أوفى لھم في ضمان تحصیل النفقات الواجبة السعي والكسب لتحقیق حمایة 
 .لھم قانونا
یجدر بالمشرع دعم الموارد المالیة لصندوق النفقة بموارد أخرى من  -

مثل استخالص غرامات إضافیة عند كل تأخیر في تسدید النفقة من طرف 
 .المحكوم علیھم بھا

ینبغي شفع الصندوق وتدعیمھ بآلیات ناجعة إلنجاح عملیة تحصیل  -
ده من المبالغ المدفوعة والمستحقة في ذمة األزواج المدینین، من خالل موار

تفعیل میكانیزم البحث والتحقیق والمتابعة االجتماعیة، مع إسدائھا إلى خبراء 
في االختصاص، لتنویر القضاء ومساعدتھ في معرفة األوضاع المالیة 

إلى أحكام عادلة  ومنھ الوصول. واالجتماعیة الحقیقیة لألزواج دائنین ومدینین
واألكید أن ذلك . بخصوص االستفادة من عوائد الصندوق، وتحصیل موارده

ال یتأتى إال من خالل توافر موارد بشریة معتبرة، وتأطیرھا بكادر إداري 
مؤھل ومدرب، ألجل ضمان فاعلیة أفضل لعمل الصندوق، وتحسین وتطویر 

   .أدائھ

   :الھوامش

                                                        
إلى أن الطالق بلغ نسبا  2014لصادرة عن دائرة اإلحصاء بوزارة العدل لسنة تشیر األرقام والنسب ا -1

مما ینجم عنھ . أسرة یومیا، بمعدل حالة طالق كل عشر دقائق 166قیاسیة غیر معھودة؛ حیث تتفكك 
والسبب الرئیس . ألف طفل قاصر 100ألف أسرة سنویا، وتشرد ما ینبو عن  60انھیار ما یقرب من 

حوام،  .االجتماعي ھو غیاب روح المسؤولیة والتسرع في اتخاذ القرارات المصیریة لألسرةلھذا التفكك 
، ع 2014سبتمبر  24جریدة الشروق الیومي، األربعاء  ،حالة طالق جدیدة كل عشر دقائق: بلقاسم
 .17، ص4507

األسریة ال تعدو العشر  كشف وزیر العدل حافظ األختام أن نسبة تنفیذ األحكام القضائیة المتعلقة بالنفقة -2
كما لم تعد المتابعة الجزائیة الحل الوافي الذي ترتجیھ كل مطلقة . حكم مدني فقط 2498أي بواقع  1/10

وتعكس ھذه األرقام عجزا ذریعا في تنفیذ . حكما 6420أو محضون إذ لم یسجل بھذا الصدد سوى 
نون بالنفقة مستغلین في ذلك ضعف آلیة األحكام بسبب التماطل والتملص الذي یمارسھ األزواج المدی

مما یؤول بالمطلقات إلى الیأس التام من قدرة مرفق القضاء على تحصیل . التنفیذ وبطء إجراءاتھ
حكم قضائي  2500لم ینفذ إال : لوح: سعد هللا، الطیب. المستحقات المالیة المترتبة لھن ولمحضونیھن
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، 1047، ع 2014نوفمبر  11جریدة الجزائر، الثالثاء ، على أبناء المطلقات خالل السنة القضائیة

  .03ص
الجریدة الرسمیة  . م 2015ینایر  04المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، الصادر بتاریخ  01-15القانون رقم  - 3

  .07، ص 01م، ع  2015ینایر  07
، مجلة 2009 – 01 – 14، غرفة شؤون األسرة، الصادر بتاریخ 474546العلیا رقم  قرار المحكمة - 4

 .281، ص 2009، 02المحكمة العلیا، ع 
، مجلة 2011 – 09 – 15، غرفة شؤون األسرة، الصادر بتاریخ 647108العلیا رقم  قرار المحكمة - 5

، غرفة شؤون األسرة، 656259العلیا رقم  قرار المحكمة. 310، ص 2012، 01المحكمة العلیا، ع 
 .319، ص 2012، 01ة المحكمة العلیا، ع ، مجل2011 – 09 – 15الصادر بتاریخ 

: القلعجي محمد، قنیبي حامد. 42، ص1983، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط التعریفات: الجرجاني -6
قانون األسرة في : سعد عبد العزیز.  103، ص1988ط، .، دار النفائس، لبنان، دمعجم لغة الفقھاء

 .77، ص2010، 4، دار ھومھ، الجزائر، طثوبھ الجدید
، رغم إدراجھ لھا ضمن شروط الصحة 32اعتبر المشرع الموانع الشرعیة سببا مبطال للعقد بالمادة  -7

  .مكرر من قانون األسرة 9المقررة في المادة 
تجعلھ ) 32(في أثر الشرط المنافي لمقتضى العقد على الزواج؛ فاألولى  35مع المادة  32تتعارض المادة  -8

الشرط وتصحح العقد، وھو تناقض یستدعي التدارك ) 35(ا لھ، بینما تبطل الثانیة ناقضا للعقد ومعدم
  .والمراجعة

 .345، المرجع السابق، صالتعریفات: الجرجاني  -9
رغم اعتماد المشرع الجزائري لمبدأ التمییز بین الفساد والبطالن في عقود الزواج، غیر أنھ ال زال یخلط  -10

ل والفسخ، ولذلك رتب على عقود الزواج المتضمنة لمانع شرعي الفسخ في بین آثارھما من حیث اإلبطا
  : ، رغم أن حقھا اإلبطال كما ھو الحال في الصیغة الفرنسیة لھاتھ المادة؛ إذ جاء فیھا34المادة 

"Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et 
après sa consommation.  

Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une 
retraite légale." 

 33و 32تحت حكم الفسخ رغم أن أغلب الحاالت المحال علیھا بالمواد  40كما جمع النوعین معا في المادة  
  .تتعلق بالعقود الباطلة ال الفاسدة 34و

، بخالف ما لو خال العقد من شبھة "كل نكاح یدرأ فیھ الحد فالولد الحق بالواطئ"لفقھ أن المقرر في ا -11
مسقطة للحد، فإن ِعْلم أحد الزوجین بحرمة عقده على اآلخر یوجب الحد، ویجعل من الوطء زنا مجرما، 

قُصد لغرض  ال یثبت بھ النسب في العقود الباطلة أو المتفق على فسادھا، وأولى من ذلك لو أن العقد
الفقھ : انظر الزحیلي. تحصیل عرض دنیوي غیر مستحق بغش أو خدیعة من أحد الزوجین أو كلیھما

، دار الموسوعة الفقھیة الكویتیة. 6609، ص 9ت، ج.، د4، دار الفكر، سوریا، طاإلسالمي وأدلتھ
بیة االكتشافات الط: أقروفة، زبیدة. 124و 123، ص8ھـ، ج1427، 2السالسل، الكویت، ط

، التلقیح االصطناعي والبصمة الوراثیة والبیولوجیة وأثرھا على النسب في قانون األسرة الجزائري
 .43، ص2009نموذجا، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة الجزائر، 

اء كرس االجتھاد القضائي في قرارات عدیدة مبدأ إثبات النسب في كل نكاح شبھة تطبیقا لقاعدة إحی -12
قرار : انظر. إلزام والده باإلنفاق علیھ تحقیقا لھذا االستبقاء والحفظ -تبعا لذلك–الولد، والتي تستوجب 

، مجلة المحكمة 12/05/2011، غرفة األحوال الشخصیة، الصادر بتاریخ 617374العلیا رقم  المحكمة
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حوال الشخصیة، الصادر ، غرفة األ172333العلیا رقم  قرار المحكمة. 294، ص 2012، 01العلیا، ع 

  . 42، ص 1997، 01، المجلة القضائیة، ع 28/10/1997بتاریخ 
یتفق المشرع الجزائري مع نظیره التونسي والمغربي في قصر الفئة المستفیدة من الصندوق على  -13

المتعلق بإحداث صندوق ضمان  1993لسنة  65المطلقات واألبناء، فالفصل األول من القانون رقم 
أُحدث صندوق لضمان تسدید النفقة أو جرایة الطالق : "ة وجرایة الطالق التونسي ینص علىالنفق

كما تنص المادة الثانیة من القانون المغربي المتعلق بصندوق ". المحكوم بھ لفائدة المطلقات وأوالدھن
فیذ المقرر یستفید من المخصصات المالیة للصندوق، إذا تأخر تن: "على ،10/41التكافل العائلي رقم 

القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم علیھ أو غیابھ أو عدم العثور علیھ وبعد ثبوت حالة عوز 
 ".األم المعوزة المطلقة، مستحقو النفقة من األطفال بعد انحالل میثاق الزوجیة: األم

مسائل األحوال الشخصیة المتعلق بتنظیم أوضاع وإجراءات التقاضي في  2000لسنة  01القانون رقم  -14
   .في القضاء المصري

الزوجة أو : " المنتفعین بأنھم 2005 -34حددت المادة األولى من قانون صندوق النفقة البحریني رقم  -15
  ".المطلقة أو الوالدین أو األوالد أو كل من تجب لھم النفقة أو من ینوب عنھم قانونا

كل : حكم النفقة: "بإنشاء صندوق النفقة في أولى مواده علىالفلسطیني المتعلق  2005-06نص القانون  -16
حكم نھائي صادر عن المحكمة المختصة یقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدین أو 

 ."القریب المعال
إثمار یخشى الكثیر من القانونیین والخبراء االجتماعیین أن یسھم التسرع في استحداث صندوق النفقة في  -17

نتائج عكسیة غیر محمودة العواقب، بأن یكون أداة تحفیز وتشجیع على التفكیك األسري، ورفع نسب 
افتقاد : ومرد ذلك كلھ ھو. الطالق الذي یعرف اطرادا رھیبا، ینذر بانھیار جْمعي لألسر الجزائریة

یاب التھیئة االجتماعیة، القانون للدراسة االستشرافیة الكافیة من حیث المواءمة والنجاعة، فضال عن غ
والتوعیة القبلیة ألفراد المجتمع بالغایات السامیة المقصودة من المشروع، وآلیات عملھ، والمعاییر 

، جریدة دیكا نیوز، األربعاء صندوق دعم المطلقات یشجع النساء على الطالق: بریك، سارة. الناظمة لھ
  .8، ص472، ع 2014أكتوبر  10

 ،ط.د ،لبنان ،دار إحیاء التراث العربي  ،الوسیط في شرح القانون المدني: رزاق، عبد الالسنھوري -18
 ،دار الجامعة الجدیدة ،النظریة العامة لاللتزام: ، محمد حسینمنصور. 675و 674، ص2، ج 1986
  .09م، ص2005 ،ط.د ،مصر

 . 09و 08م، ص1958 ،ط.د ،مصر ،دار الكتاب العربي ،مذكرات في التنفیذ: ، عبد الباسطجمیعي -19
للتنفیذ الجبري للسندات القضائیة في قانون ) الكتاب الثالث(خصص المشرع الجزائري كتابا مستقال  -20

الجریدة الرسمیة : انظر. 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید رقم 
 . 03، ص 21، ع 2008أفریل  23

إعسار فعلي وقانوني؛ فاإلعسار الفعلي ھو حالة واقعیة تنشا عن : یة نوعاناإلعسار من الناحیة القانون -21
أما . زیادة دیون المدین على حقوقھ سواء كانت مستحقة األداء أو غیر مستحقة ما دامت محققة الوجود

ا اإلعسار القانوني فھو حالة قانونیة تنشا عن زیادة الدیون المستحقة األداء على الحقوق والبد من شھرھ
، 2ج  ،المرجع السابق ،الوسیط في شرح القانون المدني: ، عبد الرزاقالسنھوري: قضائیا، انظر

 .1117ص
استقر االجتھاد القضائي للمحكمة العلیا على عدم اعتبار یسار الزوجة وحده عذرا كافیا لنقل واجب النفقة  -22

، غرفة األحوال 237148لعلیا رقم ا قرار المحكمة :من األب إلى األم إذا لم یشفعھ مبرر جاد، راجع
  .284، ص 2001، 01، المجلة القضائیة، ع 12/2000 /22الشخصیة، الصادر بتاریخ 
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إلى أن واجب اإلنفاق ال ینتقل عن األم إلى الجد طالما  390381ركنت المحكمة العلیا في قرارھا رقم  -23

قرار المحكمة : راجع. األسرة قانونمن  77و 76كان لھا دخل من عمل قار، إعماال لتوجیھ المادتین 

، مجلة المحكمة 2007 – 03 – 09، غرفة األحوال الشخصیة، الصادر بتاریخ 390381رقم  العلیا
  .295، ص 2008، 02العلیا، ع 

 .733م، ص1999 ،ط.د ،مصر ،المطابع األمیریة ،معجم القانون :مجمع اللغة العربیة -24
ات المدنیة واإلداریة على أن المحكمة المختصة بالنظر في قضایا من قانون اإلجراء 426تنص المادة  -25

 .النفقة ھي الكائنة بوطن الدائن بھا
موطن معروف لھ كما ھو مقرر بالمادة  آخر إلىباإلشارة  تفيیكفي حال جھالة عنوان المدین بالنفقة  -26

 .الثانیة من ذات القرار
فإنھ یتعین طلبھا من  ،ق والمتضمن لقیمة النفقة الغذائیةعند خلو الملف من نسخة الحكم القاضي بالطال -27

وفق نص  ،سیما االلكتروني منھا ،طرف القاضي من الجھة القضائیة المصدرة لھ بكل الطرق الممكنة
 .المادة الثالثة من ذات القرار المشترك

مستحقات المالیة لصندوق كشفت وزارة العدل ان العدد اإلجمالي للطلبات المقدمة للقضاء لالستفادة من ال -28
منھا %  43وتم قبول  ،منھا 393وتم الفصل بأمر والئي في  ، 2016طلبا في جوان  394النفقة قد بلغ 

ورفضت طلبات  ،طفال 273وقد استفاد من ھذه المنحة  ،% 53ورفض الباقي بما یمثل  ،)ملفا 169(
ال یشمل مبالغ النفقة المحكوم بھا قبل أن حق االستفادة  إلىویعود السبب الجوھري للرفض  ،طفال 328

طلبا لالستفادة من  394: لوح: حلیش، سعیدة: انظر. منھ 15صدور قانون صندوق النفقة حسب المادة 
 .895، ع 2016سبتمبر  26، جریدة الحیاة، االثنین المستحقات المالیة لصندوق النفقة

  .وق النفقةالمتضمن إنشاء صند 01-15المادة السابعة من القانون  -29
، مجلة 2009- 03-25، غرفة الجنح والمخالفات، الصادر بتاریخ 442278العلیا رقم  قرار المحكمة -30

  . 378، ص 2009، 02المحكمة العلیا، ع 
 .142المرجع السابق، ص ،قانون األسرة في ثوبھ الجدید: سعد، عبد العزیز -31
بإلزام األب إیواء أبنائھ بمجرد انتھاء  2009- 12-10قضت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ  -32

قرار . الحضانة وإعفائھ من االستمرار في تخصیص مسكن منفرد لھم طالما كان لھ سكن صالح لذلك
، مجلة المحكمة 2009-12-10، غرفة شؤون األسرة، الصادر بتاریخ 535329العلیا رقم  المحكمة

  .235، ص 2010، 01العلیا، ع 
الجریدة . 2014دیسمبر  30، الصادر بتاریخ 2015المتعلق بقانون المالیة لسنة  10-14 القانون رقم -33

  .43، ص 78، ع 2014دیسمبر  31الرسمیة 
المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص بصندوق النفقة،  107-15المرسوم التنفیذي رقم  -34

 .04، ص 22، ع 2015أفریل  29، الجریدة الرسمیة 2015أفریل  21الصادر بتاریخ 
المحدد لمدونة إیرادات ونفقات الحساب الخاص  2015یونیو  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -35

 .30، ص 70، ع 2015دیسمبر  29الجریدة الرسمیة  ،بصندوق النفقة
، جریدة الشروق الیومي، ملیار لصندوق نفقة النساء المطلقات والحاضنات 100: بوثلجي، الھام -36

، ملیار دینار للمطلقات كمرحلة أولى: بوقرموح، سعاد. 03، ص4487، ع 2014سبتمبر  04الخمیس 
 .03، ص4639، ع 2015فیفري  25جریدة المقام، األربعاء 

  .17، المقال السابق، صحالة طالق جدیدة كل عشر دقائق: حوام، بلقاسم -37
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وزیر المكلف بالتضامن الوطني اآلمر من قانون صندوق النفقة على أن یكون ال 10تنص المادة  -38

بالصرف الرئیسي لحساب الصندوق الذي یسیر في كتابات أمین الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن 
 .الوالیات

. 1993فبرایر  06المتعلق بقوانین المالیة، الصادر بتاریخ . 46-93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -39
 .10، ص 09، ع 1993فبرایر  10الجریدة الرسمیة 

  .المتعلق بقوانین المالیة. 46- 93من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -40
 .المتعلق بقوانین المالیة. 46-93من المرسوم التنفیذي رقم  15و 14المادتین  -41
 .المتعلق بقوانین المالیة. 46-93من المرسوم التنفیذي رقم  20و 19و 18المواد  -42
 15الجریدة الرسمیة  . 1990أوت  15المتعلق بالمحاسبة العمومیة، الصادر بتاریخ  21-90القانون رقم  -43

 .1131، ص 35، ع 1990أوت 
 .48ت، ص.د ،ط.د ،مطابع الوالء، مصر ،المالیة العامة: ، محمد بكر إبراھیمنجالء -44
  .76، ص1955 ،ط.د ،مطبعة نصر، مصر ،میزانیة الدولة: ، محمد حلميمراد -45
 ،ط.د ،دار الوالء للنشر، مصر ،المبادئ العامة للتشریعات الضریبیة: عزت عبد الحمید، البرعي -46

 ،ط.د ،دار العلم للنشر، القاھرة ،أساسیات في المالیة العامة: ، ملوك قناويعزت. 71، ص2001
  .172، ص2006

  .165المرجع نفسھ، ص ،أساسیات في المالیة العامة: ، ملوك قناويعزت -47
یولیو  10الجریدة الرسمیة  . 1984یولیو  7المتعلق بقوانین المالیة، الصادر بتاریخ  17-84قم القانون ر -  48

 .1041، ص 28، ع 1984
دار  ،مختصر خلیل: انظر ابن إسحاق، خلیل. استمد المشرع حد الھبة حرفیا من مختصر خلیل بن إسحاق -49

 .214، ص2005 ،1ط ،الحدیث، القاھرة
ن قانون األسرة الجزائري ثالث حاالت یمكن أن تغني فیھا اإلجراءات اإلداریة عن م 208استثنت المادة  -50

 :لالستزادة راجع. إذا كان الواھب ولي الموھوب لھ أو زوجھ أو كان الموھوب مشاعا: الحیازة وھي
 ،رجامعة الجزائ ،معھد الحقوق ،رسالة دكتوراه ،الھبة في قانون األسرة والقانون المقارن: ، محمدتقیة

  .وما بعدھا 239، ص1997
كان األجدر بالمشرع الجزائري أن یجاري المشرعین المصري والتونسي في خّص بند استثمار أموال  -51

الصندوق بالذكر صراحة ضمن موارده المالیة كون العوائد المرتجاة منھ یمكن أن تفي بعد سنوات قلیلة 
واألبناء المحضونین، بل إن من شان ھذا المورد  بقسط مھم من باب النفقات المستوجبة الدفع للمطلقات

أن یسھم في توسعة دائرة الفئات المستفیدة، فضال عن رفع سقف االستفادة من مخصصاتھ المالیة لتلك 
 ،تدبیر السیاسة االجتماعیة، صندوق التكافل العائلي نموذجا: ، محمدلشقار  :لالستزادة انظر. الفئات

  .121، ص01، ع 2013لة الدراسات الدستوریة والسیاسیة، المغرب، سلس ،مجلة العلوم القانونیة
یقترح بعض الباحثین إدراج مورد مالي آخر یتأسس على استخالص غرامات من المحكوم علیھم عند  -52

: كرواوي، یوسف :راجع. كل تأخیر في تسدید النفقة حتى یضمن الصرامة والحزم في عمل الصندوق
، لي بعد مرور حوالي خمس سنوات على تطبیق المدونة الجدیدة لألسرةمصیر صندوق التكافل العائ

  .88، ص 23، ع 2009مجلة القصر، المغرب، 
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 توظیف المعیار العرفي في تقدیر ُمشتمالت النفقة الزوجیة

  في الفقھ اإلسالمي والتشریعات المغاربیة

                 

  الدكتور عبد المنعم نعیمي

  1جامعة الجزائر  - كلیة الحقوق
  

  :مقدمة

تعتبر النفقة أحد أھم الواجبات الزوجیة التي یلتزم بھا الزوج اتجاه 
روعھ من األبناء وأصولھ من اآلباء، وھي مظھر من زوجتھ فضال عن ف

مظاھر القوامة التي یتفّرد بھا الزوج داخل كیان األسرة بنص القرآن الكریم 
ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعضٍ  :الذي یقول َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

  . )34: لنساءا( َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

وال خالف بین فقھاء الشریعة اإلسالمیة المتقّدمین والمعاصرین على أن 
نفقة الزوجة أو النفقة الزوجیة حق مرعي یجب على الزوج، بل تبقى دینا في 

  .ذمة الزوج شأنھا شأن الدیون الصحیحة التي ال تسقط إال بمسّوغ شرعي

یم، والسنة النبویة وقد دّل على وجوب النفقة الزوجیة القرآن الكر
وعلى غرار ما نص علیھ الفقھ اإلسالمي . الشریفة، وإجماع األمة، والمعقول

نجد أن التشریعات القانونیة تلزم ھي األخرى الزوج ببذل النفقة لزوجتھ، على 
 84من قانون األسرة رقم  74غرار ما نص علیھ المقنّن الجزائري في المادة 

تجب نفقة الزوجة ": ؛ حیث تقول02 – 05ر رقم المعّدل والمتّمم باألم 11 –
  ...". على زوجھا بالدخول بھا أو دعوتھا إلیھ ببینة

وحتى في حالة وقوع الفراق بین الزوج والزوجة وانقطاع العالقة 
الزوجیة بینھما؛ فإن النفقة واجب یلتزم بھ الزوج تجاه طلیقتھ وأبنائھ منھا 

عة اإلسالمیة، وھو ما أیّده المقنّن بحكم القضاء الذي ترتضیھ نصوص الشری



  المنعم نعیميعبد / د
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یراعي " :ما نصھ 79الجزائري في قانون األسرة حیث جاء في المادة 
  ...".القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش

في سیاق ما تقّدم، تأتي ھذه الورقة البحثیة لتتناول مسألة معاییر تقدیر 
أصیل والتفصیل إلى أحد أھم ھذه النفقة الواجبة للزوجة؛ حیث تتعّرض بالت

كل ما :  المعیار الُعرفي الذي أعني بھ: "المعاییر وھو ما أصطلح على تسمیتھ
یرتبط بأعراف الناس وعوائدھم؛ إذ یُراعى العرف والعادة في تقدیر 

وغیرھا مما یعتبر من ضروریات  ...ُمشتمالت النفقة من طعاٍم وكسوٍة وعالجٍ 
تتناول ذلك كلھ على ضوء أحكام الفقھ . ات الزوجةالعیش التي تلبي احتیاج

اإلسالمي وما نص علیھ التشریع الجزائري وما اجتمع لدینا من التشریعات 
  .المغاربیة

تستھدف ھذه الورقة تحدیدا اإلجابة على اإلشكالیة : بعبارة استفھامیة
  :التالیة

. ة ؟كیف وظّف فقھاء الشریعة اإلسالمیة العرف في تقدیر نفقة الزوج
وما ھو موقف كّل من التشریع الجزائري وبقیة التشریعات المغاربیة من 

  .ذلك؟

لإلجابة على ھذه اإلشكالیة قسمنا موضوع دراستنا إلى مبحثین بمطلبین 
  :اثنین على النحو التالي

مفھوم النفقة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي والتشریعات : المبحث األول
  .المغاربیة

  .عریف النفقة الزوجیةت :المطلب األول

  .مشتمالت النفقة الزوجیة :المطلب الثاني

تقدیر النفقة الزوجیة استنادا إلى العرف في الفقھ  :المبحث الثاني
  . اإلسالمي والتشریعات المغاربیة

  .معاییر تقدیر النفقة :المطلب األول

   .أثر العرف في تقدیر النفقة: المطلب الثاني
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فقة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي والتشریعات مفھوم الن :المبحث األول
  المغاربیة

من خالل ھذا المبحث، ومن وجھة نظر الفقھ اإلسالمي والتشریعات 
: المغاربیة، بما فیھا القانون الجزائري؛ نستعرض تباعا في مطلبین اثنین

تعریف النفقة عموما والنفقة الزوجیة خصوصا، ثم ُمشتمالتھا األساسیة 
  .والضروریة

  تعریف النفقة الزوجیة: مطلب األولال

من خالل ھذا المطلب نتطّرق إلى تعریف النفقة في اللغة، ثم نأتي إلى 
تعریفھا في عموم اصطالح فقھاء الشریعة اإلسالمیة والتشریع الوضعي 
الجزائري والمغاربي، بصرف النظر عن أقسامھا ودواعیھا وأسبابھا، 

لزوجیة تحدیدا؛ وھي النفقة التي تجب لنخلص في األخیر إلى تعریف النفقة ا
للزوجة وتتقّرر لھا بموجب عقد الزوجیة، وھو أحد األسباب التي تجب بھا 

  .النفقة

نََفقَاٌت ونَِفاٌق، اختُلف في أصل اشتقاقھا النفقة وجمعھا  :في اللغة - أوال
  : اللغوي على أقوال منھا

نفقة الفرس والدابة : وھو الھالك، نقول: النفقة مأخوذة من النُّفُوق - 1
  . )1(إذا ھلكت وماتت: وسائر البھائم، وتَْنفُُق نُفُوقًا

من : النقص والقلّة والفناء والذھاب: ومن المعاني القریبة من ھذا المعنى
نقص وقّل، : قولھم نََفقَْت سوق القوم، ونَفََق درھھم ومالھم وطعامھم نَْفقًا وَنَفاقًا

نفدت نِفَاُق القوم ونَفَقَاتُھُم؛ إذا نَفََدت وفنیت : مفَنَِي وَذھََب، من قولھ: وقیل
  . )2(وذھبت، وافتقروا بسبب اإلنفاق

نََفَق البیع إذا راج، : وھو الّرواج؛ نقول: ھي مأخوذة من النِّفَاقِ : وقیل  - 2
ونَفََقِت المرأة تَْنفُُق َنَفاقًا بالفتح؛ إذا كثر خطّابھا، والسلعة إذا غلت ورغب فیھا 

طّالبھا؛ أي راجت وبیعت مع غالء سعرھا كما في الحلف الكاذب وبیع وكثر 
  .، أو لحاجة الناس إلیھا)3(النّجش 



  المنعم نعیميعبد / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           718

ُسّمي "فإن النفقة في اللغة ) الھالك والرواج(وعلى المعنیین المذكورین 
بھا المال الذي یُنفقھ اإلنسان على عیالھ؛ ألن في إنفاقھ علیھم إھالكا للمال 

  .)4("اإلنفاق رواجا لحال الُمنفَِق علیھ المنفَق، أو ألن في

؛ فإن النفقة یُسمى )النقص والقلّة والفناء والذھاب(وعلى المعنى اآلخر 
بھا المال الذي یُنفقھ اإلنسان فیقّل وینقص بسبب اإلنفاق، وقد ینفد ویذھب، 

إًِذا : وھذا المعنى قریب من المعنى األول وھو الھالك، ومنھ قولھ تعالى
َمْ  نفَاقِ ألَّ    .)100: اإلسراء( َسْكتُْم َخْشیَةَ اْإلِ

الصرف واإلخراج، وال یستعمل : ومن المعاني المھمة في فعل اإلنفاق
وھي ما ینفقھ الرجل من مال وغیره في وجوه الخیر على من إال في الخیر، 

الدراھم من األموال، وعرفا ھي الطعام؛ : یُعولھم أو غیرھم، وھي في األصل
ون علیھ الكسوة والسكن وغیرھما، والعطف ھنا یقتضي المغایرة ولھذا یعطف

وقد استقّر القول في تعریف النفقة . واالختالف بین العطوف والمعطوف علیھ
في اللغة على أنھا تشمل عموم ما ینفقھ اإلنسان على عیالھ من الطعام 

ھذا  ، وقریبا من)5(وغیرھا بحسب العرف السائد...والكسوة والسكنى والدراھم
  . المعنى تعّرف أیضا في االصطالح كما سنذكر في العنصر الموالي

  :في االصطالح -ثانیا

الناظر في كالم الفقھاء المتقدمین  :في اصطالح الفقھ اإلسالمي - 1
عموم ما یبذلھ اإلنسان ویصرفھ : والمعاصرین یجد أن النفقة عندھم یراد بھا

ساء وھو السترة والغطاء، وسكن ویشمل الخبز واألُدم والشرب، وك: من طعام
وھو البیت ومتاعھ ومرافقھ من ثمن الماء ودھن المصباح وآلة التنظیف 

ونحوھا بحسب العرف والعادة، على من یمونھم ویعولھم من زوجة ...والخدمة
؛ أي ما تعارف علیھ الناس واعتادوه، وأقّره الشرع من )6(وأوالد وأقارب

دة ُمحّكمة بین الناس، وأن الثابت بالعرف عوائدھم وأعرافھم؛ ذلك أن العا
  .كالثابت بالنص

خصوصا؛  ةأما بالنسبة إلى النفقة الزوجیة أو النفقة التي تجب للزوج
اسم لما یبذلھ الزوج لزوجتھ قصد تغطیة : فھي عند فقھاء الشریعة اإلسالمیة
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، وكّل ما یلزم ...احتیاجاتھا من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وعالج
تطلّبات معیشتھا وانتظام شؤون حیاتھا، الضروریة منھا والحاجیة أو لم

التحسینیة، بالمعروف وبحسب العرف المعمول بھ في بلد الزوجین، وإن 
  . )7(كانت ُموسرة

أو النفقة على الزوجة الوجوب شرعا وإجماعا  )8(وحكم النفقة الزوجیة
الكریم والسنة النبویة وعقال؛ فقد ثبت حكم وجوبھا بالنص الصریح من القرآن 

ولما كان أن األصل في . الشریفة، وأیضا بإجماع األمة، والدلیل من المعقول
  .حكمھا ما ذكرناه؛ لم نر داعیا یدعو إلى التفصیل والتأصیل في ذلك

  : في اصطالح التشریعات المغاربیة - 2

من  80 – 74بالرجوع إلى نصوص المواد  :قانون األسرة الجزائري -أ
، )9(1984یونیو  09، مؤرخ في 11 – 84األسرة الجزائري رقم  قانون

م باألمر رقم  ، ال )10(2005فبرایر  27، مؤرخ في 02 – 05المعّدل والمتمَّ
نجد تعریفا صریحا أو ضمنیا للنفقة عموما بما فیھا النفقة الزوجیة، وإنما 

، اكتفى المقنّن الجزائري ببیان حكمھا قبل غیرھا صور النفقة األخرى
  :)11(وأقسامھا ومشتمالتھا

أما حكمھا فھو الوجوب؛ وقد عبّر عنھ بالفعل المضارع الصریح في 
، 76، 75، 74، وذلك في المواد ..."تجب نفقة"الداللة على ھذا الحكم بقولھ 

77 .  

نفقة الزوجة على : أما أقسامھا فقد نصت علیھا المواد المشار إلیھا
یة، وھي المستھدفة بالبحث في ھذه ، وسببھا الزوج74زوجھا في المادة 

، 75الدراسة، نفقة الفروع؛ وھم األبناء، على األصول؛ وھو األب في المادة 
 77و المادة  76أو األم استثناء في حالة عجز األب وقدرة األم في المادة 

  . 77وسببھا القرابة، نفقة األصول على الفروع في المادة 

: وھي 78ھا؛ فقد نصت علیھا المادة وسیأتي الكالم عن: أما مشتمالتھا
الغذاء، الكسوة، العالج، السكن أو أجرتھ، وما یعتبر من الضروریات في حكم 
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الضروریات بخالف ما ذھب إلیھ : وقل المقنن الجزائري. العرف والعادة
من القول بأن النفقة تشمل  )12(بعض الفقھاء والباحثین المسلمین المعاصرین

الحیاة، ویبقى للعرف سلطانھ الُمحّكم، مع مراعاة  حتى حاجیات وتحسینیات
حال الزوج عسرا ویسرا والوضع االقتصادي واالجتماعي العام للمجتمع، 

  .وغیرھا من المعاییر التي لھا اعتبار في تقدیر النفقة

لم یتبّن المقنّن المغربي أّي  :مدونة األحوال الشخصیة المغربیة -ب
ة عموما، واكتفى بالنص على أحكامھا في المواد تعریٍف للنفقة الزوجیة والنفق

نّصھ على أسباب : من مدونة األحوال الشخصیة المغربیة؛ منھا 205 – 187
وفّصل في أحكامھا في  187النفقة وھي الزوجیة، القرابة وااللتزام في المادة 

الغذاء، الكسوة : وھي 189، مشتمالت النفقة في المادة 205 – 194المواد 
، وما یعتبر من الضروریات وتعلیم األوالد، ومعاییر تقدیرھا على والعالج

وغیرھا، أیضا نص على حكم النفقة ومنھا النفقة  ...غرار األعراف السائدة
  .194الزوجیة التي اعتبرھا واجبة على الزوج بنص المادة 

على غرار ما نص علیھ كل من  :مجلة األحوال الشخصیة التونسیة -ج
لجزائري ومدونة األحوال الشخصیة المغربیة؛ فإن المقنن قانون األسرة ا

من مجلة األحوال الشخصیة التونسیة ھو  53 – 37التونسي في الفصول 
اآلخر لم یعتن بتعریف النفقة الزوجیة وبقیة أنواع النفقة األخرى، واكتفى في 

القرابة وااللتزام، : بتحدید أسبابھا وعّد منھا الزوجیة، وأیضا 37الفصل 
  .38ونص على وجوب النفقة الزوجیة في الفصل 

نص على النفقة بسبب القرابة والتي تجب لألصول وإن  43في الفصل 
، ثم النفقة بااللتزام؛ أي 48 – 44علوا والفرع وإن سفلوا، وفي الفصول 

  .49التزام النفقة على الغیر في الفصل 

قدیرھا في أیضا نصت مجلة األحوال الشخصیة على مشتمالت النفقة وت
الطعام، الكسوة، المسكن والتعلیم وما یعتبر : ؛ فتشمل النفقة52و 50الفصلین 

  .وغیرھا...من الضروریات، وتقدٍّر بالنظر إلى العرف والعادة
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استفتح المقنّن الموریتاني  :مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة -د
: ؛ حیث جاء في المادةأحكام النفقة بالنفقة الزوجیة من غیر أن یضع لھا تعریفا

ثم  ".كل إنسان نفقتھ في مالھ إال الزوجة فنفقتھا على زوجھا" :ما نصھ 140
وابتدأھا  141: عّرج على ُموجبات النفقة؛ أي أسبابھا، وذلك في المادة

تُعّرف بحكم النفقة بأقسامھا " موجبات"بالزوجیة، القرابة، االلتزام، وكلمة 
، بالنسبة 151 – 147فّصلھا تباعا في المواد وأنواعھا وھي الوجوب، والتي 
، بالنسبة للنفقة بموجب القرابة، 158 – 152للنفقة بموجب الزوجیة، والمواد 

ثم نص على مشتمالت . ، بالنسبة للنفقة بموجب االلتزام165 – 159والمواد 
الطعام، الكسوة والمسكن، وما یعتبر من ضروریات الحیاة : النفقة وھي

ب العرف والعادة، وغیرھا من معاییر المرعیة عند تقدیر النفقة والمعاش بحس
  .144المنصوص علیھا في المادة 

من خالل ھذا العرض ننتھي إلى تسجیل جملة من المالحظات والتنبیھات 
  :نطرح من خاللھا أوجھا للمقارنة

اتفاق موقف كل من قانون األسرة الجزائري ومدونة األسرة المغربیة  - 1
حوال الشخصیة التونسیة ومدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة ومجلة األ

على عدم إفراد النفقة، ومنھا النفقة الزوجیة، بتعریٍف بخالف الفقھ 
  .اإلسالمي الذي عّرفھا

تتفق التشریعات القانونیة المذكورة على تبني الزوجیة كسبب ُموجٍب  - 2
ة أقسام النفقة؛ وھذا یحمل للنفقة، مع اتفاقھم على تقدیم النص علیھا على بقی

داللة على أھمیة النفقة الواجبة بسبب الزوجیة، واعتناء التشریعات 
  .  المغاربیة بالمركز القانوني والحقوقي للزوجة

النفقة الزوجیة وغیرھا واجبة باتفاق التشریعات المغاربیة، وھي بھذا تتفق  - 3
  .مع الحكم الشرعي الذي قّرره الفقھ اإلسالمي
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  مشتمالت النفقة الزوجیة: طلب الثانيالم

یُعالج ھذا المطلب ما یصّح أن یكون نفقة تجب للزوجة؛ وھي كل ما 
تشتمل علیھ من مشتمالت أساسیة وضروریة جاءت اإلشارة إلیھا والتنبیھ لھا 
من خالل التعریف الفقھي والقانوني للنفقة والنفقة الزوجیة؛ فإن كل ما جرى 

ةً یُعتبر من مشتمالتھا، وھو ما سنتطّرق إلیھ بالبحث العرف على تسمیتھ نفق
  .ھذا المطلب

 )13(استنادا إلى تعریف الفقھ اإلسالمي: في الفقھ اإلسالمي -الفرع األول
للنفقة الزوجیة اآلنف الذكر؛ فإنھا على األقّل یجب أن تشتمل على مشتمالت 

  :أساسیة ال تقوم الحیاة إال بھا وھي

وما في ...یتغذى بھ اإلنسان ویطعمھ من شراب وأدمھو ما : الطعام - أوال
وھو یختلف من منطقة إلى أخرى  حكمھ، مما یصلح أن یكون طعاما یُؤكل،

  .بحسب العوائد واألعراف

ھي اللباس الذي یقي برد الشتاء وحّر الصیف، ویختلف  :الكسوة -ثانیا
وبحسب  بحسب مناخ كل منطقة من البرد والحّر والمطر والرطوبة والجفاف،

  .ونحوه...ما اعتادوه وتعارفوا علیھ في الشكل واللون

ھو بیت الزوجیة سواء َملََكھُ الرجل واشتراه أو استأجره  :السكن -ثالثا
واكتراه، فالسكن یشمل حتى أجرة الكراء، ویستوعب بقیة ملحقاتھ ومرافقھ 

عھا التي ال یكتمل ُمسّمى السكن بدونھا من أثاِث ومتاِع البیت على تنوّ 
  .واختالفھا

وھذه ھي المشتمالت األساسیة والضروریة للنفقة، لكن ال تقتصر علیھا 
فحسب بل أیضا تشمل كل ما تحتاجھ الزوجة في معیشتھا وحیاتھا من رعایة 

ضروریات :  اجتماعیة وصحیة بحسب متطّلبات العرف والعادة؛ فتشمل أیضا
طبیب، الخادم إذا دعت إلیھ المعیشة وما تنتظم بھ الحیاة؛ كنفقة العالج والت

الحاجة وبحسب العرف الجاري، وھذا یُسقط ویستبعد كمالیات الحیاة التي 
یُمكن االستغناء علیھا، والتي یتطّلبھا التحسین والتكمیل إال إذا تطّلبتھا العوائد 

  .واألعراف
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  : في التشریعات المغاربیة :الفرع الثاني

األسرة ع إلى أحكام قانون بالرجو :قانون األسرة الجزائري - أوال
نجده أیضا قد نّص صراحة على ما یجب أن تشتمل علیھ النفقة الجزائري 

الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو : تشمل النفقة": 78بقولھ في نص المادة 
  ". أجرتھ، وما یُعتبر من الضروریات في العرف والعادة

من المدونة  01فقرة  /189نصت المادة  :مدونة األسرة المغربیة -ثانیا
على المشتمالت الضروریة للنفقة الزوجیة وغیرھا من النفقات الواجبة 

الغذاء، الكسوة والعالج، وما یُعتبر من ضروریات المعیشة، : األخرى وھي
وطبقا للفقرة الثانیة فإنھ یُراعى في . ومتطّلبات تعلیم األوالد من المصاریف

األعراف والعادات السائدة في : ییر منھاتحدیدھا وتقدیرھا عّدة عوامل ومعا
  .، وسیأتي الكالم عن معاییر تقدیر النفقة)14(الوسط الذي تفرض فیھ النفقة

على غرار المقّننین الجزائري  :مجلة األحوال الشخصیة التونسیة -ثالثا
من المجلة اعتبر كال من الطعام  50المغربي فإن المقنّن التونسي في الفصل 

وة والتعلیم وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة؛ من والنفقة والكس
مشتمالت النفقة الواجبة كالنفقة التي تتقّرر للزوجة وتجب لھا بسبب عقد 

  ).الزوجیة(الزواج 
نص المقنّن الموریتاني  :مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة - رابعا

بة بالقرابة وااللتزام على مشتمالت النفقة الزوجیة وغیرھا من النفقات الواج
؛ حیث تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وما یُعتبر 01فقرة / 142في المادة 

من جھة أعراف الناس وعاداتھم من ضروریات حیاتھم ومعیشتھم، واشترط 
 122من المادة  08في مسكن المحضون توفّر الوصف المشار إلیھ بالبند 

  ".لكحرز المكان عندما یتطلّب المحضون ذ": وھو
بعد عرض موقف كّل من الفقھ اإلسالمي والتشریعات المغاربیة من 
مسألة مشتمالت النفقة الزوجیة؛ تتراءى لنا بعض التنبیھات والمالحظات التي 

  :نوضح من خاللھا أوجھا للمقارنة والموازنة
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على العموم یتفق الفقھ اإلسالمي مع التشریعات المغاربیة في مسألة  - 1
الغذاء، : اسیة والضروریة للنفقة الزوجیة، وحّدھا األدنىالمشتمالت األس

الكسوة والمسكن، وزاد المقنّن المغربي والتونسي التعلیم، وھو ما لم ینص 
علیھ المقنّن الجزائري والموریتاني على الرغم من أنھ من الضروریات التي 

ن أو ال یُستغنى علیھا، وانفرد المقنّن الجزائري بالتصریح بالعالج والسك
  .أجرتھ كأحد مشتمالت النفقة الزوجیة

یتفق الفقھ اإلسالمي مع التشریعات المغاربیة في مسألة االستناد إلى  - 2
معیار العرف والعادة في تقدیر ما یصلح أن یكون من المشتمالت الضروریة 
للنفقة، وھو ما تتفق علیھ كلمة التشریعات المغاربیة، وھكذا یُنظر ألعراف 

الزوجین في تقدیر ما یمكن إلحاقھ بھذه المشتمالت من ضروریات وعوائد بلد 
العالج والتطبیب، التعلیم، : الحیاة ومتطلّبات المعیشة األخرى على غرار

  .وشبھھا...الخدمة
إن مشتمالت النفقة في النصوص المشار إلیھا من التشریعات  - 3

الحصر، المغاربیة، جاء النص علیھا على سبیل المثال ولیس على سبیل 
واكتفت بالتصریح بالضروریات منھا دون الكمالیات والتحسینیات، وھي ما 
تتحقق بھ النفقة إجماال ویكتمل بھ الواجب والضروري منھا الستقامة الحیاة 
وانتظام المعایش؛ بدلیل أن جمیع التشریعات المغاربیة المذكورة نصت على 

ت في عرف الناس وعادتھم كل ما یُعتبر من الضروریا: أن النفقة تشمل أیضا
من غیر حصر أو تحدیٍد، فالعرف فیھا ُمحّكم، واختالف األحكام بسببھ ُمعتبر 

  .قانونا كما ھو ُمعتبر شرعا

بعبارة أخرى إن ما یُعتبر من الضروریات في العرف والعادة؛ دلیل  - 4
صریح على أنھ ما دام المعتبر في مشتمالت النفقة ما كان من ضروریات 

بحسب عرف الناس وعاداتھم، فإنھ یتقّرر من غیر تكلّف في اإلنفاق  المعیشة
من الكمالیات التي تستقیم وتنتظم معایش الناس دونھا وإن تخلّفت؛ إال إذا دعى 

  .إلیھا العرف وتطلّبتھا العادة من غیر تبذیر أو إسراف
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إن العرف والعادة معتبران في تحدید مشتمالت النفقة الواجبة، وتقدیر  - 5
حّدھا وضبط قدرھا الذي تتحقق بھ مقاصدھا المنصوص علیھا شرعا 

  .  والمأمولة قانونا
الضرورة في النفقة من جھة العرف والعادة تقدر بقدرھا، والمعتبر  - 6

 .فیھا تغیّر المكان والزمان

تقدیر النفقة الزوجیة استنادا إلى العرف في الفقھ اإلسالمي  :المبحث الثاني
  اربیة والتشریعات المغ

: قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین اثنین؛ یستعرض المطلب األول منھ
أثر العرف في تقدیر : معاییر تقدیر النفقة الزوجیة، ویتناول المطلب الثاني

النفقة الزوجیة باعتباره أحد المعاییر المعتبرة شرعا وقانونا في تقدیرھا، وھو 
لورقة البحثیة، نتناول ذلك كلھ المعیار المستھدف بالتأصیل والتفصیل في ھذه ا

  .من وجھة نظر الفقھ اإلسالمي والتشریعات المغاربیة

  معاییر تقدیر النفقة: المطلب األول

أْي أسس فرضھا وتقدیرھا وضبط حّدھا ومقدار ُمشتمالتھا، وقد استقر 
الوضع المالي للزوج، الوضع : الرأي على أن مرّد ذلك كلھ إلى أموٍر ثالثة

المعیشي، األیسر للزوج لدفع النفقة، نستعرض بشأنھا موقف من االقتصادي و
ھذا مع مالحظة أن . الفقھ اإلسالمي والتشریعات المغاربیة في فرعین اثنین

العرف معتبر أیضا في تقدیر النفقة الزوجیة لیس عند االختالف والنزاع فقط 
  .بل حتى في حاالت االتفاق واالستقرار

  سالميفي الفقھ اإل : الفرع األول

حالتھ : ونعني بالوضع المالي للزوج :الوضع المالي للزوج - أوال
یُسرا وعْسرا وتوّسطا بینھما؛ فإن كان موسرا، : وظروفھ المالیة على التفصیل

تكون لھا نفقة الیسار ولو كانت فقیرة معدومة، وإن كان ُمعسرا، فإن لھا نفقة 
وھذا . لحال، فلھا نفقة الوسطاإلعسار ولو كانت غنیة ثریة، وإن كان متوّسط ا
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مذھب الشافعي وأحد قولي مذھب الحنفیة، وھو القول الصحیح الذي علیھ 
  . ظاھر الروایة عند أبي حنیفة

وال شك أنھ مھما كانت حال الزوج من العسر ال یجوز أن ینزل تقدیر 
النفقة عن الحّد األدنى لكفایة الزوجة وھو ما یجري العرف بتقدیره وتحدیده 

بطھ، وإال لم تكن الزوجة واصلة إلى حقھا المشروع؛ فإذا كان الزوج وض
ُمعسرا ال یستطیع أداء ھذا الحد األدنى للكفایة نفذ علیھ قدر ما یستطیع، فیُأمر 

  .بأداء ما في وسعھ، والزائد دین علیھ إلى میسرة

واعتبار حال الزوج على التفصیل المتقّدم، ھو ما دّل علیھ ظاھر النّص 
یح، والنظر الصحیح، وقد تقدم ذكر طرف من األدلة الدالة على وجوب الصر

وھو  –ما علیھ صریح القرآن الكریم : دلیل ھذا التفصیل: النفقة، ومنھا
ن ُوْجِدُكْم َوَال : من قول تعالى - المعمول بھ  أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنتُم مِّ

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ وَ  إِن ُكنَّ أُوَالِت َحْمٍل فَأَنفِقُوا َعلَْیِھنَّ َحتَّٰى یََضْعَن تَُضارُّ
َحْملَھُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ َوأْتَِمُروا بَْینَُكم بَِمْعُروٍف َوإِن 

ن َسَعتِِھ َوَمن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ  )6(تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرٰى  لِیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ
ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاَھا َسیَْجَعُل هللاَّ ُ َال یَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ )7(فَْلیُنفِْق ِممَّ

  

  .)7- 6: الطالق(

أنھا مما یُستدل بھ على وجوب النفقة، وأن : ھذه اآلیة وجھ االستدالل من
، فقد جاءت  -وقد تقّدم ذلك –األصل فیھا أنھا تجب على الزوج دون الزوجة 

في سیاق النص على وجوب نفقة الزوج على الزوجة، فربطت حكم النفقة 
بالوضعیة المالیة للزوج أو ما عبّرت عنھ بالرزق؛ فیكون تقدیر النفقة تبعا 

ضعیتھ المالیة من الیسار واإلعسار والتوّسط بینھما، ال یتكلّف الزوج من لو
: المالي؛ بدلیل قولھ جل وعال) وضعھ(النفقة إال ما یُطیقھ ویتحّملھ مركزه 

 َن َسَعتِِھ َوَمن قُِدر ُ  ِلیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ ُ َال یَُكلُِّف هللاَّ َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُنفِْق ِممَّا آتَاهُ هللاَّ
ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا   .نَْفًسا إِالَّ َما آتَاھَا َسیَْجَعُل هللاَّ
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ونعني بھ ما نّص علیھ الفقھاء من  :الوضع االقتصادي والمعیشي -ثانیا
صا، وما یرتبط بھا من مراعاة تغیّر األسعار في األسواق غالء أو رخ

تغییرات طارئة على الوضع المالي للزوج عند تقدیر وفرض النفقة رعایة 
؛ فإذا تغیّرت األسعار عن وقت الفرض إلى زیادة، أو )15(لمصلحة الزوجین

تحسنت حالة الزوج المالیة عما كانت علیھ حین الفرض یمكن للزوجة أن 
لى نقص، أو ساءت حالة الزوج تطلب زیادة نفقتھا، وإذا تغیّرت األسعار إ

    .)16(المالیة كان للزوج أن یطلب تخفیض النفقة

أي مراعاة حالة الزوج من جھة  :األیسر للزوج في دفع النفقة -ثالثا
قدرتھ على الدفع فیتبع ما ھو أیسر علیھ؛ فإن كان عامال یومیا یتقاضى أجرة 

در علیھ تباعا كل یوم أو یومیة أو أسبوعیا أو ُموظّفا یتقاضى راتبا شھریا فتق
أسبوع أو شھر، وإن كان مزارعا فتقدر بحسب واسم حصاد المحاصیل 

  .)17(الزراعیة، وتكلیف الزوج بغیر ذلك یشق علیھ ویُوقعھ في الحرج

  في التشریعات المغاربیة: الفرع الثاني

من قانون األسرة  79نصت المادة  :قانون األسرة الجزائري - أوال
ن القاضي یُراعي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف الجزائري على أ

، وھذا النص یُوافق المفتى بھ في المذھب المالكي في اعتبار أن ..."المعاش
النفقة تقدر بحسب حال الزوجین معا یسارا وإعسارا وتوّسطا، وبحسب 

وھو أیضا  .)18(الوضع االقتصادي في بلدھما، وقیمة األسعار رخصا وغالءً 
الذي ھو صحیح ظاھر الروایة  الحنفیة على خالف المفتى بھ عندھم أحد قولي

  . األولى كما أشرنا آنفا

تُقّدر بحسب حال الزوجین معا؛ فإن  -على ھذا القول  –فالنفقة  وعلیھ
كانا موسرین فنفقة الیسار، وإن كانا ُمعسرین فنفقة اإلعسار، وإن كانا 

بأداء ما في وسعھ، والزائد دین  مختلفین فنفقة الوسط، ویُؤمر الزوج المعسر
وھو ما أقره القرار القضائي . علیھ إلى حین المیسرة وتحّسن وضعھ المالي

ینایر  16: ، والقرار الصادر بتاریخ)19(1986فیفري  10: الصادر بتاریخ
1989)20(.  
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وال یُراجع تقدیره قبل مضي سنة من "...  : أعاله 79أضافت المادة 
بأنھ ال یجوز تعدیل النفقة زیادة ونقصانا  ي الفقھ القائل، وھذا وفقا لرأ"الحكم

وھذا ما أخذت بھ . قبل مضي مدة معینة إال ألسباب استثنائیة كارتفاع األسعار
أیضا قوانین األحوال الشخصیة مع اختالفھا في تحدید المدة التي یجوز بعدھا 

  .)21(طلب الزیادة والنقصان

رف معتبٌر أیضا في تقدیر النفقة؛ في ذیل ما تقّدم، نُشیر إلى أن الع
فالوضع المالي للزوج أو الزوجین، وكذا الوضع المعیشي االقتصادي یختلف 
من مجتمع إلى آخر؛ فما یُعتبر من الیسار في بلد ال یعتبر كذلك في بلد آخر، 

أیضا بالنسبة إلى السیاسة االقتصادیة في البلد فإنھا . كذلك بالنسبة إلى اإلعسار
تلك المرتبطة بأحوال المجتمع وظروف : تند إلى عّدة ُمعطیات منھاتنظر وتس

  .معیشتھ البیئیة واالجتماعیة، وھذا مما یختلف من بلد إلى آخر

ھذا كلھ فضال على أن المقنن الجزائري اتخذ موقف صریحا في توظیف 
حیث نص على ذلك في   –وقد تقّدم  –العرف في تحدید مشتمالت النفقة 

الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرتھ، وما : تشمل النفقة": 78المادة 
  ".یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

فیھ دلیل على  ؛"وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة: "فقولھ
أن عوائد الناس وأعرافھم ُمحّكمة في مسائل النفقة، وأنھا معیار معتبر في 

الثابت بالعرف كالثابت "وأن " دة ُمحّكمةالعا"تقدیرھا وتحدیدھا، وأن 
  .عمال بقواعد الفقھ اإلسالمي المقّررة والثابت العمل بھا شرعا" بالنص

اتخذ المقنن المغربي موقفا صریحا  :مدونة األسرة المغربیة -ثانیا
 :ما نصھ 02فقرة / 189وواضحا من مسألة تقدیر النفقة؛ حیث جاء في المادة 

ذلك، التوسط ودخل الُمْلَزم بالنفقة، وحال ُمستحقھا،  یُراعى في تقدیر كلّ "
ومستوى األسعار واألعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فیھ 

  ".النفقة

الوضع المالي للقائم : یطرح نص ھذه المادة عّدة معاییر لتقدیر النفقة ھي
ة األسعار بالنفقة یسارا وإعسارا، حالة مستحقیھا من حیث الفقر والغنى، حال
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في بلد النفقة، وعادات وأعراف أھلھا، وھو ما قضت بھ محكمة النقض في 
إحدى قراراتھا، حیث راعت حال اإلبن في تقدیر النفقة المستحقة لھ من األب 

)22(.  

تُقّدر ": 52عمال بنص الفصل  :مجلة األحوال الشخصیة التونسیة -ثالثا
ھذا  وعلى". حال الوقت واألسعارالنفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق علیھ و

فتقدیر النفقة الزوجیة ینظر فیھ إلى الوضع المالي للملتزم باإلنفاق، من وأیضا 
الحالة المالیة لمستحقیھا، كالھما ینظر إلى مركزھما المالي من حیث الیُسر 
والعسر والغنى والفقر، ھذا فضال عن العرف الذي یُحتكم إلیھ كذلك في تقدیر 

  . 50لنفقة طبقا للفصل مشتمالت ا

من  144نصت المادة  :مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة - رابعا
تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق علیھ وحال : "المدونة على أنھ
ھ المجلة التونسیة لألحوال وھو عینھ ما نصت علی ".الوقت واألسعار

: فالمعتبر في تقدیر النفقة ثالثة معاییر. الشخصیة ومدونة األسرة المغربیة
الحالة المادیة للمنفق، الحالة المادیة لمستحق النفقة وحال الوقت ووضعیة 
األسعار، یُضاف إلیھا معیار رابع وھو العرف السائد في بلد النفقة الزوجیة 

، والتي یمكن أن تعتبر ُمؤشرا على الوضع 01فقرة / 142طبقا لنص المادة 
  .االقتصادي والمعیشي لبلد النفقة الزوجیة

على ضوء ما تقدم، نتوّصل إلى تسجیل عدد من المالحظات التي 
نستوضح منھا جانبا من المقارنات بین الفقھ اإلسالمي والتشریعات المغاربیة، 

  :وأیضا المقارنات الجوھریة

التشریعات المغاربیة مع الفقھ اإلسالمي في إقرار العرف تتفق جمیع  - 1
معیارا لتقدیر النفقة، وأیضا مراعاة حال الملتزم بالنفقة وھو الزوج الموسر، 
وقد تكون الزوجة على سبیل االستثناء إن كانت موسرة غنیة وزوجھا ُمعسر، 

ر ما ویلتزم الزوج الموسر بالنفقة على زوجتھ مطلقا، لكن یراعى في تقدی
ینفقھ علیھا وضعھا المالي إْن كانت عاملة أو في وضع مالي ُمریح؛ ولھذا 
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رأینا أن قانون األسرة الجزائري انفرد بالنظر إلى اعتبار حال الزوج 
  .والزوجة على السواء في ضبط مقدار النفقة

أیضا تتفق التشریعات المغاربیة مع الفقھ اإلسالمي في إقرار الوضع  - 2
لمعیشي معیارا في تقدیر النفقة، وھو ما عبّر عنھ القانون االقتصادي وا

، وعبّرت المجلة التونسیة لألحوال "ظروف المعاش: "الجزائري بقولھ
الشخصیة ومدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة بحال الوقت ووضعیة 

  األسعار أو مستوى األسعار كما في مدونة األسرة المغربیة

انفردت بالنص علیھ جمیع التشریعات حال المنفق علیھ الذي  - 3
المغاربیة باستثناء قانون األسرة الجزائري، قد أشار إلیھ ھذا األخیر ضمنیا 

المنفق والمنفق علیھ ومنھ : من خالل نصھ على النظر في حال الطرفین وھما
  .الزوجة الذي تجب لھا النفقة الزوجیة

  أثر العرف في تقدیر النفقة: المطلب الثاني
ھذا المطلب توظیف فقھاء الشریعة اإلسالمیة للعرف في تقدیر  یتناول

مشتمالت النفقة، واستعراض جانب من آرائھم وأقوالھم الفقھیة، مع 
استعراض موقف التشریعات المغاربیة من ذلك كلھ، وإن كنا قد ألمحنا إلیھ في 

  .موضع سابق
  في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول

عموم الطعام یشمل  )23(قھاء الشریعة اإلسالمیةعند ف :نفقة الطعام - أوال
الغذاء والشراب واإلدام، الذي یُخرجھ الزوج ویُقّدمھ ویبذلھ لزوجتھ على وجھ 
اإلنفاق الواجب علیھ شرعا، وتوابعھ من ماء وخّل وزیت وُدھن لألكل، 

  .ونحوھا، وأما الفاكھة فإنھا ال تجب عندھم...وحطب ووقود

رأینا، فإن الطعام ھنا یشمل أیضا على وجھ ومن وجھة نظرنا وبحسب  
أنواع الخبز والحبوب والبقولیات والخضروات والعجائن، وما : التفصیل

یحتاجھ طبخھا من ملح وسكر وزیت وغیرھا من صنوف الغذاء وتوابعھ، 
بحسب الغالب من قوت الناس، كذلك یشمل األواني واألدوات واآلالت التي 

رب، وطبخ الطعام وھي الطبّاخة أو الموقد أو یُستعان بھا في األكل والش
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الفرن التقلیدي أو العصري، بحسب اختالف عوائد الناس وأعرافھم وأحوالھم 
وأمكنتھم وأزمنتھم وظروف عیشھم یسارا أو إعسارا، غالء أو رخصا، غنى 
وفقرا، شتاء وصیفا، حضرا حاّال أو بدوا رّحال، شبابا وھرما، صحة 

  ... ومرضا

الفقھاء المسلمین على وجوب نفقة الطعام وتوابعھ على  ومع اتفاق
؛ غیر أنھم اختلفوا في حقیقة الطعام من حیث مقداره )24(الزوجة كما تقّدم

  :)25(وجنسھ

الطعام  مقدار حكم تحدید على رأیین في الفقھاء اختلف :مقدار الطعام - 1
: معینة وھم یرالنفقة بمقاد رأٌي أول ذھب إلى القول بتحدید: النفقة في الواجب

: وقد استدلّوا بقولھ جّل وعال الشافعیة في األظھر، والقاضي من الحنابلة،
 ِن َسَعتِھ   .)7: الطالق( ِلیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ

بكفایة الزوجة، وھو مذھب  ذھب إلى القول بتقدیر النفقة آخر ورأيٌ 
، مستدلین الجمھور من الحنفیة والمالكیة والحنابلة في المعتمد على مذھبھم

: البقرة( َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : بقولھ جّل في الُعال
233(.  

أن القائلین بھما قد وّظفوا العرف واستندوا : والذي یظھر من ھذه الرأیین
في  العرف علیھ كان ما بیان على إلیھ؛ فأصحاب الرأي األول قولھم محمول

واإلدام  الطعام، والشراب، من وعوائد بالدھم أعراف وحسب نھم،زما
   .وتوابعھ

 ألن نظًرا العرف یُحّكمون الزوجة؛ فإنھم بكفایة النفقة قّدر من أن كما
 بحسب آخر، إلى بلد ومن أخرى، من امرأة إلى تختلف المرأة وحاجتھا كفایة

 وغالءوأحوال الناس وظروف معایشھم من رخص  واألزمنة، األمكنة
 لعادة وتبعاً  ...وغنى وفقر وحضر، وبدو وشتاء، وصیف، وھرم، وشباب

  .بلدھا نساء أھل أمثالھا من
قّدروا الطعام  عندما وجمعا بین الرأیین الفقھیین المذكوریین؛ أن الشافعیة

 التي وأحوال بلدانھم أزمانھم، الكفایة في بناء على ذلك كان الواجب للزوجة،
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 إلیھ جمھور الفقھاء ذھب وأعراف مجتمعاتھم، وھو ما وعوائد فیھا، عاشوا
واألحوال  والمكان الزمان باختالف والتي تختلف بالكفایة، قالوا الذین

   .)26(واألعراف
  :جنس الطعام - 2

 جنس تخریجا على حكم المسألة األولى؛ فقد اختلف الفقھاء أیضا في
مذھب األول فھو مذھب أما ال: في النفقة على مذھبین أو القوت الواجب الطعام

الحب  كان لو فیما الحب، فیرون أن المعتبر في جنس الطعام ھو الشافعیة،
 الواجب فھو وأقط، ولحم، كتمر الحب؛ غلب غیر فإن قوت أھل البلد، غالب
  .غیره لیس

 فی یجب الذین یرون أنھ ال فھو مذھب الجمھور؛ :الثاني المذھب أما
البلد یُعّول علیھ في  عرف أھل ذلك في  یعتبر بل بعینھ، طعام النفقة جنس

تحدید جنس الطعام من غالب قوت أھل البلد وما اعتادوه من طعامھم 
  .وشرابھم وإدامھم

 ذھب ویُعّول علیھ فیما ینظر إلى العرف كلیھما أن نجد المذھبین؛ وبتأمل
 تغیر إذا المتعارف علیھ؛بدلیل أنھ ھو ألنھ الحب؛ أوجبوا إلیھ؛ فالشافعیة

   .العرف اعتبار في نصٌ  فھو الجمھور، إلیھ ذھب أما ما تغیر الواجب، عرفال

وفي سیاق متصل، بشأن أنواع األدم الواجبة على الزوج لزوجتھ فلم یرد 
في تقدیرھا شيء عن الشرع؛ فیُحتكم فیھ إلى سلطان العادة والعرف فیجب في 

في كل فصل كل بلد من غالب أدمھا، ویختلف باختالف الفصول؛ فیجب لھا 
ما یعتاده الناس من األدم، ویتقّدر بالتراضي بین الزوجین، وعند االختالف 
والتنازع یُّدره القاضي باجتھاده، فیُفاوت بین ُموسر وغیره، ونوع الطعام أو 

  .القوت وما یحتاجھ من األدم

 زوجھا على للزوجة تجب أنھ على العلماء أجمع :)27(نفقة الكسوة -ثانیا
 نساء بلدھا، من أمثالھا كسوة من المتعارف علیھ بحسب أي وف،بالمعر كسوة

 بما وزینة التنظیف، وسائل ومن ومستلزماتھ، فراش من بالكسوة یلحق وما
 السنة، في كسوتین للزوجة أن على واتفقوا. بلدھا وأعراف عصرھا، یناسب
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نص  یرد لم وألنھ یناسبھ، الشتاء بما في وكسوة یناسبھ، بما الصیف في كسوة
 كل بحسب العلماء فاجتھد ذلك، في العرف اعتبر فقد تجدیدھا، زمن یبین

   :بین الفقھاء لفظیاً  خالفاً  أوجد مما بالده، أعراف

 في والحنابلة والشافعیة، والمالكیة، الحنفیة، من الفقھاء جمھور فذھب
 الصیف، أول في كسوة في السنة؛ مرتین وجوب الكسوة إلى مرجوح، قول

  .الشتاء ولأ في وكسوة

 مرة للزوجة الكسوة تجب أنھ المذھب، صحیح في الحنابلة اختص بینما
 وقت ألنھ العام أول في الدفع إلیھا ویكون العادة، العام؛ ألنھا أول واحدة

  .الوجوب

 الكسوة، لھذه العلماء تقدیر بیان خالل من الكسوة على العرف أثر ویبدو
 الزوجة، كسوة نفقة تقدیر لعرف فيا اعتبار على الفقھاء أجمع فقد :وجنسھا

 حتى بالشرع، مقدرة ولیست الزوجة، بكفایة أنھا مقدرة یختلفوا في ولم
 تقدر الكسوة نفقة أن على وافقوا غیرھم  -الطعام نفقة بتقدیر القائلین -الشافعیة

  .الزوجة بكفایة

 العرف، مرجعھا الكسوة إلى المرأة وحاجتھا كفایة أن على وأجمعوا
 وعادتھم أھلھا وبحسب عرف والبرد، الحر في باختالف البالد تلفتخ حیث

 والسمن، والقصر، في الطول، النساء باختالف تختلف اللباس، كما في
 .والھزال

 ألن الطعام، في یعتبروھا ولم الكسوة، في الكفایة الشافعیة اعتبر وقد
 یعتبروھا فلم كذلك، لیست كفایة الطعام بینما متحققة بالمشاھدة، الكسوة كفایة

 الثیاب جنس یختلف حیث بالعرف، یتأثر الكسوة جنس أن بھا كما للجھل
 یناسبھ ما بلد فلكل البلد، ثیاب باختالف والتوسط، ویختلف واإلقتار بالیسار

  .فیھ العرف فاعتبر الثیاب، من

ھي من مسائل النفقة الزوجیة التي وقع فیھا  :)28(نفقة العالج  -ثالثا
فقھاء قدیما وحتى حدیثا؛ فقد استقر الرأي عند األئمة األربعة الخالف بین ال
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على أن نفقة عالج الزوجة من األمراض التي ال تتعلق بالوالدة، وال تجب 
أما أجرة القابلة فھي على من . على الزوج إال ما اتصل منھا بالوالدة

  .استأجرھا من زوج أو زوجة

أن : غیر تدلیل نحو قولھموقد علّل الفقھاء ذلك وذكروا لھ وجوھا من 
التداوي لحفظ الجسم، والزوج یستحق المنفعة فال تجب علیھ النفقة، قیاسا على 

: واعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك ال على المستأجر، وأیضا قال
  .قیاسا على عدم وجوب الفاكھة

إن حق الزوجة على الزوج من حیث ھي زوجة یُوجب علیھ : أیضا قالوا
یُنفق ما بھ قوام الحیاة العامة، وھي حیاة الصحیحة ال المریضة، فال یجب  أن

ویرى البعض اآلخر من الفقھاء أن النفقة ال تجب . علیھ الدواء على أي حال
إال في نظیر االستمتاع، والزوجة مریضة ال تصلح لالستمتاع، فال تجب لھا 

  .النفقة

للمسألة، بناء على اختالف أما العلماء المعاصرین، وإن اختلفت نظرتھم 
معطیات العصر، غیر أن منھم من ذھب إلى التفریق بین زوجة الموسر 
والمعسر؛ فإن كان معسرا لزمتھ نفقة عالج األمراض التي تطرأ لكل أحد 

، أما األمراض التي یتطلب عالجھا ...كالحرارة وألم العین وانطالق البطن
فقتھا على الزوج، وإنما تلزمھا أو تلزم أمواال كثیر أو عالجا مكلفا، فال تجب ن

لكن الرأي الذي استقّر علیھا الفقھ اإلسالمي المعاصر وجوب نفقة . ولیھا
العالج مطلقا، بكافة أنواعھ على الزوج موسرا كان أو معسرا؛ ألن العالج 
أصبح من أساسیات الحیاة وضروریات النفقة الواجبة على خالف ما كان 

ي، خاصة وأن الحیاة المعاصرة شھدت تنامیا في علیھ الوضع في الماض
األمراض وانتشارا فظیعا لھا، فأصبح العالج منھا مطلبا ضروریا وحاجة 

  .ملحة وُملجئة یتعین الزوج التكفّل بھا

)29(نفقة السكن أو أجرتھ - رابعا
 ال؛ ف)30(بالنسبة للموقف الشرعي :

 بینھم خالف ال أنھ كما للزوجة، السكنى نفقة وجوب على الفقھاء بین خالف
 ھو تقدیرھا لما ترك وإنما الشرع، في محدد بمقدار مقدرة أنھا غیر على
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 الزمان والزوجة، وبحسب الزوج أحوال . بحسب الناس، بین علیھ متعارف
 .والمكان

 بھا یلیق بما وتھیئتھ مناسباً، مسكناً  زوجھا لھا یوفر أن الزوجة حق فمن
 بالدھا، في العرف جرى علیھ وما ثالھا،أم عادة ھي وفرش، كما أثاث من

 المعسرین مسكن للزوجة فیكون الیسار واإلعسار، في یتفاوتون الناس وألن
 كانا إذا عرفاً  مسكن الموسرین لھا ویكون الزوجان معسرین، كان إذا عرفاً 

المسكن مراعیاً  فیكون معسًرا واآلخر موسًرا، أحدھما كان إذا أما موسرین،
 .منھما أي یتضّرر أن غیر من حالھما

 الزمن وألن الناس، بین علیھ متعارف ھو بما المسكن یجھز أن بد وال
 أثاث في الناس تتغیر، وأعراف كلھا الحیاة أنماط فإن والمجتمع یتطور، یتغیر

 من اآلن أصبحت كثیرة مواصفات وقد استجدت تتغیر، البیت ومتاع المنزل
 بیت یخلو یكاد ال سبیل المثال فعلى قبل، من وجود یكن لھا ولم الضروریات،

 الثالجة والغسالة من وأصبحت الطھي، وغاز المیاه وتمدیدات الكھرباء من
 في كذلك یعتبر ال قد المدینة في للمسكن ضروریاً  یعتبر وما الضروریات،

 .القریة

 علیھ كان عما یُعبّر وأثاثھ البیت لوازم من الفقھاء ذكره ما أن والواقع
 والعادة للعرف السكن تخضع ضرورات أن على زمانھم، ویدلأ في العرف
  .شرًعا الجائز  حدود في والزمان المكان حسب

  في التشریعات المغاربیة: الفرع الثاني

بالرجوع إلى أحكام النفقة في قانون  :في قانون األسرة الجزائري - أوال
 78مادة األسرة الجزائري؛ نجد أن المقنن الجزائري قد نّص ضمنیا في ال

على الطعام بمشتمالتھ من خالل التصریح بأھم ُمستلزماتھ وھو الغذاء، وھو 
یُشیر بالضرورة إلى بقیتھا وھو الشراب واألدم وما في حكمھما، وقد تقّدم أن 
النفقة عرفا یُراد بھا الطعام، وحقیقة ھذا الطعام ومقداره ینظر فیھا إلى العرف 

  .والعادة
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ة فإنھا من ضروریات النفقة التي ال تستغني عنھا كذلك بالنسبة إلى الكسو
؛ فإنھ یمكن أن یُرجع في تقدیرھا إلى العرف 78الزوج، وطبقا لنص المادة 

أیضا، واألمر نفسھ بالنسبة إلى السكن أو أجرتھ؛ إذ ھو من المشتمالت 
أعاله أن الزوج  78الضروریة للنفقة الواجبة للزوجة، وظاھر نص المادة 

في حالة كراء مسكن ) بدل اإلیجار(ر السكن للزوجة أو أجرتھ یلتزم بتوفی
وغیرھا من ...الزوجیة، وما سبق ینطبق أیضا على نفقة العالج والتعلیم

مشتمالت النفقة الزوجیة مما جرى علیھ العرف واستقّر علیھ العمل، وھو ما 
  .أیّده القضاء الجزائري في عدد من قراراتھ وأحكامھ

تشمل " :ما نصھ 189جاء في المادة  :رة المغربیةمدونة األس -ثانیا
النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما یعتبر من الضروریات والتعلیم لألوالد، 

یراعى في تقدیر كل ذلك، التوسط ودخل . أعاله 168مع مراعاة أحكام المادة 
 الملزم بالنفقة، وحال مستحقھا، ومستوى األسعار واألعراف والعادات السائدة

  ".في الوسط الذي تفرض فیھ النفقة
األعراف ...یراعى في تقدیر كل ذلك: "الشاھد في ھذا النص عبارة

تصریح  ؛ وھي عبارة فیھا"والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فیھ النفقة
باعتبار العرف معیارا لتقدیر النفقة فضال عن مراعاتھ في ضبط مشتمالت 

  .النفقة
ربي في موضع آخر على االحتكام إلى العرف أیضا نص المقنّن المغ

لیس في تقدیر النفقة وإنما في تحدید مدة االلتزام بھا؛ حیث جاء في نص المادة 
من التزم بنفقة الغیر صغیرا كان أو كبیرا لمدة محدودة، لزمھ ما ": قولھ 205

التزم بھ، وإذا كانت لمدة غیر محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في 
  ". اتحدیدھ

من  50جاء في الفصل  :في مجلة األحوال الشخصیة التونسیة -ثالثا
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعلیم وما یعتبر من " :المجلة ما نصھ

لھ اعتبار في تحدید ماھیة ومقدار  ؛ فالعرف"الضروریات في العرف والعادة
وسع المنفق وحال  النفقة الزوجیة، فصال عن إمكانیة تقدیرھا بالنظر إلى

  .، وقد تقّدم معنا ذلك52المنفق علیھ وحال الوقت واألسعار طبقا للفصل 
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/ 142طبقا لنص المادة  :مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة - رابعا
فإن العرف معتبر في تحدید الضروریات التي یمكن أن تشتمل علیھا  01

قدیرھا، وإْن كان التصریح النفقة ومنھا نفقة الزوجیة، وھو معتبر أیضا في ت
، وقد سبق التنبیھ 144بمعاییر التقدیر قد جاء النص علیھا صراحة في المادة 

  .وسع المنفق، حال المنفق علیھ وحال الوقت واألسعار: علیھا وھي

  :في ذبل ما تقدم، نتوثّل إلى تسجیل جانٍب من المفارقات والمالحظات

، غیر أن قانون األسرة مع أن العرف معتبر في تقدیر النفقة - 1
، واكتفى بالنص على مراعاة 78الجزائري لم یُصّرح بذلك في نص المادة 

العادة والعرف في تحدید مشتمالٍت ضروریة أخرى تتطّلبھا النفقة، لم یصّرح 
على أن توظیف العرف كمعیار لتقدیر النفقة إلى جانب حال  79في المادة 

  . الزوجین وظروف المعاش
عل المقنّن التونسي في مجلة األحوال الشخصیة والمقنّن بنحو ذلك ف

الموریتاني في مدونة األحوال الشخصیة لم یُصّرح بذلك بتوظیف المعیار 
فقط المقنّن المغربي . العرفي في تقدیر النفقة الزوجیة وسائر النفقات الواجبة

  في مدونة األسرة من نص صراحة على مراعاة العرف في فرض النفقة
ا قد یثور إشكال وھو عدم التصریح بأن العرف لیس معیارا معتبر ھن - 2

في تقدیر النفقة وأن اعتباره والنظر إلیھ وتوظیفھ محصور في تحدید ما 
یصلح أن یكون من مشتمالت النفقة، وھذا غیر صحیح ألن الشریعة 
اإلسالمیة مصدر رسمي ورئیسي ألحكام قانون األسرة واألحوال الشخصیة، 

یھا معتبر شرعا باعتباره مصدرا من مصادر القانون والشریعة والعرف ف
اإلسالمیة ھذا فضال على أن توظیف العرف في تحدید مشتمالت النفقة 

  .یستلزم بالضرورة توظیفھ في تقدیرھا، وال مانع من ذلك
من ناحیة أخرى في قانون األسرة الجزائري نحتكم إلى أحكام الشریعة 

كل ما لم یرد النص علیھ في ": 222مال بنص المادة فیما لم یأت النص علیھ ع
والشریعة اإلسالمیة  ،"ھذا القانون یُرجع فیھ إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

  .تأمر بالعرف وتنص على العمل بھ
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ال یختلف موقف الفقھ اإلسالمي عن موقف التشریعات المغاربیة التي  - 3
  .مشتمالت النفقةتقّر جمیعھا العمل بالعرف في تحدید  وتقدیر 

  :خاتمة

یعتبر العرف مصدرا من مصادر القانون الجزائري وأیضا ھو من  - 1
  .مصادر التشریع اإلسالمي أو مصادر الحكم الشرعي في الفقھ اإلسالمي

في الفقھ اإلسالمي تعتبر المعامالت المیدان الخصب والثري والمالئم  - 2
األحوال الشخصیة لتوظیف قواعد العرف، على غرار أحكام األسرة و

  . كتقدیر بدل الخلع والنفقة الزوجیة

یعتبر العرف معیارا لیس في تقدیر النفقة أو ضبط مقدارھا، بل أیضا في  - 3
تعیین وتحدید مشتمالتھا التي یمكن أن تستوعب مشتمالت أخرى غیر تلك 
المقّررة شرعا والمنصوص علیھا قانونا بالنظر إلى أعراف السائدة 

  .شائعةوالعادات ال

تدخل القاضي في توظیف العرف المناسب قصد توظیفھ للفصل في  - 4
النزاعات ُمعتبر شرعا وقانونا، ویُعطي العرف طابعا إلزامیا؛ یكتسبھ 

 79بموجب الحكم أو القرار الذي یُصدره القاضي كما یُفھم من نص المادة 
  .من قانون األسرة الجزائري

یة التشریعات المغاربیة مع الفقھ یتفق قانون األسرة الجزائري وبق - 5
اإلسالمي في مسألة مشتمالت النفقة الضروریة عموما والنفقة الزوجیة 

الطعام وما في حكمھ من شراب وإدام، الكسوة بحسب : خصوصا وھي
فصول السنة ومناخ المنطقة، السكن وما في حكمھ من أجرة الكراء، 

شة بحسب الحاجة العالج، وكل ما تتطلبھ ضروریات الحیاة والمعی
، من غیر التكلّف في اإلنفاق من الكمالیات التي وأعراف الناس وعوائدھم

  .تستقیم وتنتظم معایش الناس دونھا وإن تخلّفت

العرف معتبر في تحدید حقیقة مشتمالت النفقة الزوجیة وغیرھا من  - 6
النفقات الواجبة، وأیضا في تحدید مقدارھا، وھو عینھ ما نص علیھ فقھاء 
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الشریعة اإلسالمیة، مع أن التصریح باعتباره معیارا في تقدیرھا لم یأت 
  .النص علیھ صراحة إال من جانب المقنّن المغربي في مدونة األسرة

  :توصیات -ثانیا

إدراج نص صریح على اعتبار العرف معیارا لتقدیر مشتمالت النفقة على  - 1
  .غرار اعتباره معیارا لتحدیدھا

ضمن مشتمالت النفقة الضروریة المنصوص علیھا في إدرج التعلیم  - 2
 .من قانون األسرة الجزائري 78المادة 
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: محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ419 – 417المرجع السابق، ص : محمد مصطفى شلبي
 – 182المرجع السابق، ص : عبد القادر داودي/ ، د176 – 174المرجع السابق، ص 

فقھ : ، حسن أیوب195 – 188المرجع السابق، ص : تجبر محمود الفضیال/ ، د183
، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، 2األسرة المسلمة، ط 

المرجع : عبد الھادي النجار: إبراھیم/ ، د273م، ص  2003 - ھـ  1432مصر، 
  .151 – 149السابق، ص 

 1984یونیو  12، مؤرخة في 24العدد  ،21الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر -)9(
  .910م، ص 
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فبرایر  27، مؤرخة في 15، العدد 42الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر -)10(

  .18م، ص  2005
المیسر في شرح قانون األسرة : سلیمان ولد خسال: في سیاق ھذا المعنى ینظر -)11(

  .95 – 94م، ص  2010 –ه  1432، 1الجزائري، دار طلیطلة، الجزائر، ط 
  .181المرجع السابق، ص :  عبد القادر داودي/ د: ینظر مثال -)12(
، 808 – 798/ 7المرجع السابق، : وھبة الزحیلي/ د: عن مشتمالت النفقة ینظر -)13(

: محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ438 – 434المرجع السابق، ص : محمد مصطفى شلبي
  .193 – 187المرجع السابق، ص 

شرح مدونة األسرة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، : محمد األزھر: ینظر - )14( 
  .293 – 292، ص 2017، 8المغرب، ط 

ال شك أن الحالة المالیة للزوجین تتأّثر بالوضع االقتصادي والمعیشي السائد، وما  - )15( 
عن تقدیر  یترتب علیھ من غالٍء وانخفاض في األسعار؛ ولھذا فإنھ ال مجال للحدیث

النفقة بعیدا عن تأثیر ذلك على القدرات المالیة للزوج وقدرتھ على التزام دفع النفقة 
  . الزوجیة

: ، عبد الوھاب خالف798/ 7الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، : وھبة الزحیلي/ د:  ینظر - )16( 
المرجع السابق، ص : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ110 – 109المرجع السابق، ص 

المرجع : ، سید سابق433 – 432المرجع السابق، ص : محمد مصطفى شلبي، 186
  . 116/ 2السابق، 

: ، عبد الوھاب خالف798/ 7الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، : وھبة الزحیلي/ د:  ینظر -)17(
، 186المرجع السابق، ص : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ110المرجع السابق، ص 
/ 2المرجع السابق، : ، سید السابق432ق، ص المرجع الساب: محمد مصطفى شلبي

  .156المرجع السابق، ص : إبراھیم عبد الھادي النجار/ ، د116 – 115
انعقاد (محاضرات في قانون األسرة :  جمال عیاشي/ دلیلة فركوس و د/ د. أ: ینظر  - )18( 

ص م،  2016 –ه  1437، دار الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر، د ر ط، )الزواج
231 .  

قانون األسرة نصا وتطبیقا، د ر ط، دار : نبیل صقر: ینظر. 39394رقم الملف  - )19( 
  .276، ص 2006الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .276المرجع نفسھ، ص : نبیل صقر: ینظر. 51715، رقم الملف 2م ق، ع  - )20( 
  . 232 – 231بق، ص المرجع السا:  جمال عیاشي/ دلیلة فركوس و د/ د. أ: ینظر - )21( 
  .295 – 294المرجع السابق، ص : محمد األزھر: بنظر - )22( 
  .798/ 7المرجع السابق، : وھبة الزحیلي/ د: ینظر - )23( 



  المنعم نعیميعبد / د
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  .المرجع نفسھ: وھبة الزحیلي/ د: ینظر - )24( 
. أ: أثر العرف على حقوق الزوجة، إشراف: نوال سعید حسن العفیفي: ینظر أیضا - )25( 

ل ھنیة، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، قسم الشریعة اإلسالمیة، مازن إسماعی/ د
: وھبة الزحیلي/ د، 415 – 412م، ص  2003 - ھـ  1434كلیة الشریعة والقانون، 

المرجع السابق، ص : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ802 – 798/ 7المرجع السابق، 
  .435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي187

  . 58المرجع السابق، ص : نوال سعید حسن العفیفي: ینظر - )26( 
وھبة / د ،418 – 415المرجع السابق، ص : نوال سعید حسن العفیفي: ینظر - )27( 

المرجع : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ803 – 802/ 7المرجع السابق، : الزحیلي
  .435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي187السابق، ص 

وھبة / د ،418 – 415المرجع السابق، ص : نوال سعید حسن العفیفي: ینظر - )28( 
المرجع : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ803 – 802/ 7المرجع السابق، : الزحیلي

، نبیل 435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي187السابق، ص 
  .274 – 273المرجع السابق، ص : صقر

وھبة / د ،419 – 418المرجع السابق، ص : نوال سعید حسن العفیفي: ینظر - )29( 
المرجع : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ805 – 803/ 7المرجع السابق، : الزحیلي

، 436 – 435المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي189 – 188السابق، ص 
  .114المرجع السابق، ص : محمود علي السرطاوي/ د. أ

وھبة / د، 427 – 424المرجع السابق، ص : نوال سعید حسن العفیفي: رینظ - )30( 
المرجع : محمد عقلة اإلبراھیم/ د. ، أ802 – 798/ 7الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، : الزحیلي

  .435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي193 – 190السابق، ص 
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  النفقة الزوجیة في ظل المتغیرات المعاصرة

  

   1باتنة جامعة  – فریدة زعبوب الباحثة
   

  :مقدمة

الحمد 0 نحمده حق حمده ونستعینھ ونؤمن بھ ونتوكل علیھ ونعوذ بھ 
من كل شر ونستھدیھ ونتوب إلیھ من سیئات أعمالنا من یھدیھ هللا فال مضل لھ 

لسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد ومن یضلل فال ھادي لھ والصالة وا
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

من محاسن وإعجاز الشریعة اإلسالمیة شمولھا وعمومھا : وبعد
لجمیع الموضوعات التي تمس المكلفین في مختلف جوانب حیاتھم، في كل 

ألنھا " األسرة"بل فروعھا زمان ومكان ومما اعتنت بھ أصول الشریعة ق
اللبنة األساسیة لبناء المجتمع وألن ھذه األسرة ال تقوم وال تنھض وتبنى إال 
بتواجد الزوجین معاً، لذا أرست الشریعة المباركة أسس لتنظیم العالقة 
الزوجیة على أحسن الوجوه وأتمھا، حیث إرتكزت على قواعد المودة 

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن : فل األسري، قال تعالىوالرحمة والسكینة والتعاون والتكا
لَِك  َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذٰ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ َخلََق لَُكم مِّ

ُرونَ    ).21: الروم( َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَّ

زوجین بحسن فقررت الحقوق وحفظت الواجبات، ثم أمرت ال
المعاشرة الستدامة الرابطة الزوجیة، الموسومة في كتاب هللا بالمیثاق الغلیظ 
والستمرارھا ودیمومتھا شرع هللا حكم النفقة وأوجبھا على الزوج لزوجتھ 

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض : بنص اآلیة َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
  ).34: النساء( ا أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ َوبِمَ 
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ونظرا لقدسیة ھذا الموضوع الذي یعتبر من موضوعات القرآن 
الكریم الذي خاض فیھ الفقھاء والعلماء قدیما وحدیثا، واھتزت لھ قاعات 
المحاكم، وتفاوتت فیھ أنظار القضاة لمسائلھ الشائكة المتشعبة التي ال تفتأ تثیر 

صومات والجور والظلم بین الزوجین، بسبب جھل معظم المشاكل والخ
األزواج لفقھ مسائل النفقة وما یتعلق بذمة الزوجین المالیة، خاصة ذمة 
الزوجة المالیة، وما نراه في زماننا خاصة من تقصیر األزواج في حق 

  .الزوجات خاصة العامالت منھن

قیات سواء ومن ھنا تظھر أھمیة مثل ھذه التظاھرات العلمیة والملت
الوطنیة أو الدولیة في إماطة الحجب وبیان وتفصیل قضایا جد مھمة للمجتمع 
كقضایا األسرة المسلمة خاصة في ظل المتغیرات والمستجدات المعاصرة، 
إضافة لتغیر المعاییر االجتماعیة، واالقتصادیة التي تھدد كیان األسرة 

  .واستقرارھا

النفقة الزوجیة "لموسوم بـ ومن ھنا تتجلى أھمیة موضوع البحث وا
حیث یعالج أحكام النفقة وأسباب وجوبھا " في ظل المتغیرات المعاصرة

وشروط إسقاط النفقة على الزوجة عموما، وعلى الزوجة العاملة خصوصا 
  : تحت اإلشكالیة التالیة

  ما ھي المستجدات التي دفعت المرأة للخروج إلى العمل؟ -

  الزوج مطلقا؟ھل تبقى النفقة واجبة على  -

ھل تسقط نفقة الزوجة العاملة؟ وھل یعتبر راتب الزوجة جزء من نفقتھا؟  -
  وما مدى مشاركة الزوجة في مسؤولیة اإلنفاق على األسرة؟

وبناء على ھذا قسم البحث إلى مقدمة ومطلبین، األول یتضمن النفقة   
العاملة، ثم وأنواعھا وشروط وجوبھا، والثاني یتناول أحكام النفقة للزوجة 

  .تذیل البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج
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  النفقة وأنواعھا وشروط وجوبھا: المطلب األول

  تعریف النفقة: الفرع األول

إذا مات، ونفق الدرھم ینفق نفوقا : َنفََق الفرُس وكل بھیمة یَْنفُُق نُفُوقاً : لغة -أ
  .إذا فني

  .1عیال وعلى نفسكما أنفقت واستنفقت على ال: والنفقة: قال اللیث

: یقال نفقت الدراھم نفقا أي نفذت، وجمع النفقة: النفقة اسم من المصدر نفق
  .2رقبة ورقاب وتجمع على نفقات: نفاق، مثل

  : اصطالحا -ب

  .3اإلنفاق ھو صرف المال إلى الحاجة -

  .4ھي كفایة من یمونھ خبزاً وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعھا: النفقة -

ھي الطعام فقط : والكسوة والسكنى وعرفا في إطالق الفقھاء شرعا ھي الطعام
  .5ولذا یعطفون علیھ الكسوة، والسكنى، والعطف یقتضي المغایرة

الشيء الذي یبذلھ اإلنسان، فیما یحتاجھ ھو أو غیره من الطعام : النفقة
  .6والشراب وغیرھما

  أنواع النفقة: الفرع الثاني

الطعام، والكسوة، : جیة تشملاتفق الفقھاء على أن النفقة الزو
أي توفیر خادم (والسكنى، ووقع الخالف بینھم في وجوبھا في العالج والخدمة 

  :، وذلك على التفصیل التالي)للزوجة

. یجب على الزوج توفیر الطعام بما یكفي حاجة الزوجة: الطعام - 1
یجب للزوجة الطعام والشراب واإلدام، وما یتبعھا من ماء وخل وزیت "

  .7"ھن لألكل وحطب ووقود ونحوھا، وال یجب الفاكھةود

  ).233: البقرة( َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : قال تعالى
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 تقدر نفقة الطعام بالكفایة وألن النبي : وقال الجمھور غیر الشافعیة
قدر نفقة الطعام بحسب أرشد ھند أن تأخذ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف، وت

األعراف والعادات في كل بلد، وإذا قََدَم الزوج عینا كفاه دون أن یكلف بدفع 
قیمتھ لھا نقوداً لتنفق على نفسھا، إال إذا كان الزوج كثیر السفر والترحال، وال 
یستطیع توفیر ما تحتاجھ الزوجة من الطعام عینا، أو احتمال فساده إن طالت 

  .ن یدفع لھا ثمنھ لتشتریھ بنفسھامدة سفره، فلھ أ

ِمْن : تقدر نفقة الطعام بحسب حال الزوج یساراً أو إعساراً، لقولھ تعالى
، ودلیل ھذا التفاوت في النفقة قولھ )89: المائدة( أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْھلِیُكمْ 

ن َسَعتِھِ : سبحانھ وتعالى   ).07: الطالق( لِیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ

الكساء الواجب للزوجة ھو الكامل والكافي لھا حسب ما : الكسوة - 2
تعارف علیھ الناس، وأن یكون نوعھ، وقیمتھ من حال الزوجین یسراً أو 

 َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوكِْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : عسراً، لقولھ تعالى
. 8"زقھن وكسوتھن بالمعروفولھن علیكم ر: "، وقول النبي )233: البقرة(
فللموسرة ثیاب رفیعة من حریر وكتان جید، وللمعسرة ثیاب غلیظة من قطن "

  .9"وكتان، وللمتوسطة ما بینھما

قال العلماء، یجب الكساء للزوجة مرتین في العام، فلھا كسوة في 
الصیف، وكسوة في الشتاء، وإذا ھلك الكساء قبل انقضاء المدة وھي ستة 

العادة أن الحاجة إلیھ تتجدد كل ستة أشھر، وجب على الزوج  أشھر، ألن
وأقل ما "وإن أرادت الزوجة شراء، كسوتھا بنفسھا، لھا ذلك، . شراء غیره

یجب من الكسوة قمیص، وسراویل، وخمار أو مقنعة ومداس أو مكعب 
  .10)"مداس الرجل من نعل أو غیره(

ھ الزوجة من ویدخل ضمن الكساء الواجب لدى الفقھاء ما تحتاج
  .صابون ومشط، ومرآة، وأدوات الزینة المباحة

یجب للزوجة مسكن معتاد بحسب سعة ومقدرة الزوج : المسكن - 3
ن ُوْجِدُكمْ : المالیة لقولھ تعالى ، )6: الطالق( أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنتُم مِّ

وإن كان  ویشترط في المنزل أن یكون مستقال ببابھ، ومنافعھ عن غیره، حتى
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غرفة واحدة في دار فیھا غرف كثیرة، فإن كان للغرفة منافع مستقلة بھا وال 
  .11یشترك معھا أحد فیھا، كانت مسكنا شرعیاً وإال فال

ولیس للزوج أن یجبر الزوجة على السكن مع أھلھ وذویھ إال إذا 
ألنھا تتضرر بھ، والسكن المشترك یمنعھا معاشرة زوجھا . "رضیت بذلك

متاع بھا، وألنھا ال تأمن على متاعھا، والحد األدنى للمسكن عند واالست
ویجب أن یكون المسكن . 12"المالكیة وغیرھم حجرة واحدة مستقلة بمرافقھا

  .الئق بھا، أي أن یكون مؤثثا مفرشا بجمیع لوازم العیش الكریم

  ھل تجب النفقة على الزوجة المریضة؟ : العالج - 4

رض كغیرھا من الناس، وما دام هللا أمر ما دامت الزوجة معرضة للم
الزوج أن یعاشر زوجتھ بالمعروف، ألنھ لیس من المعروف أن یتخلى الزوج 
عن معالجة زوجتھ إذا مرضت عنده بعد الزفاف، لذلك أوجب الفقھاء النفقة 

ولو كانت مریضة لزمتھ نفقتھا ولیست : "للزوجة المریضة قال الشافعي
    .  13"كالصغیرة

وال تسقط نفقتھا . 14"ال تسقط نفقة الزوجة بالمرض: "ورديقال الما
حتى وإن كانت تَُمرَّض في بیت أھلھا، إال إذا طلب الزوج منھا أن تعود إلى 
بیتھ، وكانت تستطیع العودة ولو محمولة، فامتنعت، ألنھا بامتناعھا تصبح 

  .ناشزة أي خارجة عن طاعة الزوج بغیر حق

لواجبة كالطعام والكسوة والسكنى، ولكن فیما ھذا فیما یخص نفقة الزوجة ا
  .یتعلق بنفقات العالج فللفقھاء في ذلك رأي آخر

لیس على الزوج تحمل نفقات العالج والتداوي للمرأة أو الزوجة المریضة من 
أجرة الطبیب وثمن دواء أو ثمن تحالیل أشعة التي أصبحت الزمة وال 

ألشعة في عصرنا الحالي، یستطیع طبیب تشخیص مرض دون الرجوع إلى ا
أو تحمل نفقة إجراء عملیات جراحیة وعلیھا أن تنفق من مالھا الخاص، وإن 

  ).كاألب، أو االبن(لم یكن لھا مال خاص، وجبت النفقة على من تلزمھ نفقتھا 
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وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بال عذر، وَعبَالَةُ زوج، أو مرض "
أي تسقط نفقة . 15"بال إذن نشوزیضر معھ الوطء ُعذر، والخروج من بیتھ 

  .العالج والتداوي على الزوجة بأحد األعذار المذكورة سالفاً 

قرر فقھاء المذاھب األربعة أن الزوج ال یجب علیھ أجور التداوي "
  .16"للمرأة المریضة من أجرة طبیب وحاجم وفاصد وثمن دواء

أوجب غیر أن قانون األحوال الشخصیة في كثیر من البلدان العربیة 
على الزوج عالج زوجتھ المریضة، ألن لیس من المروءة وحسن العشرة أن 

  .یستمتع الزوج بزوجتھ حال الصحة ویتخلى عنھا حال المرض

من قانون األسرة الجزائري ما  78وجاء في قانون األحوال الشخصیة المادة 
من قانون األسرة الجزائري لكل من  78وتشمل النفقة طبقا للمادة "نصھ 

لغداء والكسوة والسكن والعالج أو أجرتھ وما یعتبر من الضروریات في ا
    .17"العرف والعادة

إذا كان الزوج موسراً، وكان للزوجة خادما في بیت : الخدمة - 5
أھلھا فإن على زوجھا نفقة الخادم ویلزم بھا، وكذلك إذا كانت مریضة ال 

  .تستطیع خدمة نفسھا ألن كفایتھا واجبة علیھ

سر بنفقة الخادم أو األدم أو المسكن ثبت ذلك في ذمتھ، وبھذا وإن أع"
ال یثبت ألنھ من الزوائد فلم یثبت في ذمتھ : قال الشافعي؛ وقال القاضي

  .18"كالزائد عن الواجب علیھ

واشترطت بعض المذاھب استحقاق نفقة الخادم على الزوج الموسر، 
  .وأسقطتھا على الزوج المعسر

ل العیش في بیت دون متاع مھما كان بسیطاً یستحی: متاع البیت - 6
لذلك أتفق الفقھاء على وجوب نفقة كل ما تحتاجھ الزوجة كالفراش وآالت 
التنظیف، وآنیة الطبخ والشراب، وسائر أدوات البیت، والوقود، وأجرة 
القابلة، وتجب علیھ أیضا توفیر ما تتزین بھ الزوجة وھو ضروري كالمشط 

  .والكحل والطیب
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تجب على الزوج آلة التنظیف على حسب الحال : المالكیة وقال"
والمنصب وعوائد البالد، فیفرض لھا ماء الشرب والغسل وغسل الثوب 

  .19"واإلناء والید والوضوء

ومتاع البیت یكون حسب سعة الزوج ومقدرتھ المالیة، وكلما كان 
زوج متاع البیت على قدر من الجودة والنوعیة الرفیعة، إزدادت راحة ال

  .وسعادتھ داخل بیتھ

فأما ما اختلف فیھ من الخز، والحریر، والوشي فرأى مالك أن "... 
  .20"الزائد محدث ومكارمة

أي أّن العلماء اتفقوا على ما ھو أساسي وضروري للزوجة، أما ما 
  .ھو زائد عن الضروري یعتبر من كرم الزوج فقط ولیس یلزمھ

  شروط وجوب النفقة: الفرع الثاني

الزوجة واجبة على الزوج، وحكم الوجوب ساري على الزوجة  نفقة
  : مسلمة كانت أو كافرة، بشروط وضعھا العلماء وھي كالتالي

  عقد الزواج الصحیح: الشرط األول

البد أن یكون عقد الزواج صحیحاً حتى تبنى علیھ أثاره من نفقة 
، فال یُعتبر وغیرھا، فإذا كان فاسداً فال نفقة على الزوج، ویجب فسخ العقد

  .االحتباس وال التمكین، وال یُستحق ما في مقابلة ھذا من نفقة

  التسلیم التام من الزوجة لزوجھا: الشرط الثاني

ومعنى التسلیم التام أي رفع المانع من وطئھا، أو االستمتاع بھا 
أن تمكن المرأة نفسھا لزوجھا تمكیناً تاماً إما بتسلیم نفسھا، أو "حقیقة، أي 

فإذا . 21"ار استعدادھا لتسلیم نفسھا إلى الزوج بحیث ال تمتنع عند الطلببإظھ
  .امتنعت الزوجة، ورفضت تسلیم نفسھا لزوجھا، تسقط حقھا في النفقة

  

  



  الباحثة فریدة زعبوب
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           750

  أن تكون الزوجة كبیرة یمكن وطئھا: الشرط الثالث

أن تكون الزوجة مطیقة للوطء فالصغیرة ال تحتمل الوطء ال نفقة لھا 
لتمكین، أما إذا أسقط الزوج حقھ في الوطء برضاه حیث لوجوب النفقة با

رضي من زوجتھ االحتباس القاصر، واسقاط حقھ في الوطء ال یسقط حقھا 
  .22في النفقة

إذا كانت الزوجة صغیرة ال تحتمل الوطء والجماع ال نفقة لھا على 
تزوج عائشة  زوجھا إال إذا كان الزوج راضي بھذا الوضع كما فعل النبي 

  .هللا عنھا وھي صغیرة ودخل بھا بعد سنتین رضي

أال یفوت حق الزوجة في احتباس الزوجة بدون مسوغ : الشرط الرابع
  شرعي

أن ال تمنع الزوجة نفسھا عن الزوج بدون عذر، فلو منعت نفسھا عنھ 
لعذر مشروع وجب لھا النفقة علیھ مع االمتناع وذلك كأن تمنع نفسھا لعدم 

لعدم االنفاق علیھا، فإذا منعت نفسھا لغیر عذر  قبضھا معجل المھر، أو
  .  23سقطت نفقتھا

  دلیل وجوب النفقة: الفرع الرابع

لقد أثبتت الشریعة اإلسالمیة وجوب النفقة للزوجة بنص الوحیین 
  .القرآن، والسنة وإجماع العلماء ومن المعقول

  :من القرآن -أ

ن َسَعتِھِ : قولھ تعالى   ).7: الطالق( لِیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ

  ).233: البقرة( َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : قولھ تعالى

ن ُوْجِدُكمْ : قولھ تعالى   ).6: الطالق( أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنتُم مِّ

ِتي آتَْیَت أُُجوَرھُنَّ َوَما أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَزْ یَا : قولھ تعالى َواَجَك الالَّ
اِتَك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت  َك َوبَنَاِت َعمَّ ُ َعلَْیَك َوبَنَاِت َعمِّ ا أَفَاَء هللاَّ َملََكْت یَِمینَُك ِممَّ

ْؤِمنَةً إِن َوھَبَْت نَْفَسھَا لِلنَّبِ  تِي ھَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً مُّ النَّبِيُّ  يِّ إِْن أََرادَ َخاَالتَِك الالَّ
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أَن یَْستَنِكَحھَا َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِیَن قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْیِھْم فِي 
ِحیًما ُ َغفُوًرا رَّ  أَْزَواِجِھْم َوَما َملََكْت أَْیَمانُھُْم لَِكْیَال یَُكوَن َعلَْیَك َحَرٌج َوَكاَن هللاَّ

  ).50: األحزاب(

أمر هللا سبحانھ وتعالى األزواج بتوفیر النفقة للزوجة من طعام   
  .وشراب وكسوة ومسكن، وغیرھا كل حسب سعتھ، ومقدرتھ

  : من السنة -ب

أن أبا سفیان رجل : أن ھندا قالت للنبي : عن عائشة رضي هللا عنھا  
خذي ما یكفیك وولدك : "شحیح فھل على جناح أن أخذ من مالھ؟ قال 

  .  24"المعروفب

فاتقوا هللا : "وعن جابر رضي هللا عنھ في حدیث حجة الوداع، قال   
في النساء فإنھن عوان عندكم أخذتموھن بأمانة هللا، واستحللتم فروجھن بكلمة 

    . 25"هللا، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف

حق النفقة للزوجة على زوجھا وأكد الوجوب بسماحھ  أوجب النبي   
كما أكد على ذلك . ھند أن تأخذ من مال زوجھا دون علمھ بما یكفیھا وولدھال

  .أیضا في خطبة حجة الوداع

أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجھا : اإلجماع -ج  
  .  دون إنكار أحد

ما دامت الزوجة محتسبة في بیت زوجھا لحقھ، فمن : المعقول -د  
  .ذلكالمعقول أن ینفق علیھا مقابل 

  أسباب إسقاط النفقة: الفرع الخامس

اتفق العلماء على وجوب النفقة للزوجة على زوجھا مقابل العقد   
الصحیح، واالحتباس، والتمكین، وبناء على ذلك فإن أي نقص أو إخالل 

وأول سبب إلسقاط . بشروط وجوب النفقة یعتبر سببا إلسقاط النفقة الواجبة
  . وجھا ھو النشوز ومنھ یتفرع األسباب الباقیةالنفقة الواجبة للزوجة على ز
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ھو معصیة المرأة لزوجھا فیما لھ علیھا مما أوجبھ لھ عقد : والنشوز"
  .26"الزواج

تسقط النفقة بالنشوز، وما یلحق بنشوز المرأة كمنع نفسھا عن زوجھا  -
 .بدون عذر) منع الوطء(

 .خروج المرأة وانتقالھا من منزل الزوج -

 .أو بدون حاجة سفرھا بدون إذنھ، -

 .كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصیة -

الردة إذا ارتدت المرأة أي خرجت عن اإلسالم سقطت نفقتھا المتناع  -
 .االستمتاع بسبب الردة

وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بال عذر، وعبالة زوج أو مرض یَُضُر "
نھدام، معھ الوطء ُعذر، والخروج من بیتھ بال إذن نشوز إال أن یشرف على ا

أن ال ... وسفرھا بإذنھ معھ أو لحاجتھ ال یُسقط، ولحاجتھا یُسقط في األظھر
ویمنعھا صوم نفل .... وإحرامھا بحج أو بعمرة ال إذن نشوز..... نفقة لصغیرة

وال ... والحائل البائن بخلع أو ثالث ال نفقة لھا... فإن أبت فناشزة في األظھر
  . 27"ال نفقة لمعتدة وفاة وان كانت حامالتجب لحامل عن شبھة أو نكاح فاسد و

مرتدة،  -1: ال نفقة إلحدى عشرة امرأة المذكورة في القول السالف  
موطوءة  - 5منكوحة بنكاح فاسد،  - 4معتدة موت،  -3مقبلة ابن الزوج،  - 2

 -8خارجة من بیت الزوج بغیر حق،  -7صغیرة ال توطأ،  - 6بشبھة، 
  .مغصوبة كرھا -10مریضة،  - 9محبوسة ولو ظلما، 

  أحكام النفقة للزوجة العاملة: المطلب الثاني
  حق المرأة في العمل: الفرع األول

أثبتت النصوص الشرعیة حق المرأة في العمل، واستحقاقھا األجر   
الكامل علیھ، وملكیتھا التامة لھ بموجب سلطتھا في التصرف بمالھا، وإن لھا 

ألب، أو الزوج، أو األخ، مادامت ذمة مالیة كاملة دون وصایة من أحد كا
وھناك الشواھد الكثیرة من القرآن والسنة على مشروعیة ممارسة . رشیدة

  .المرأة للعمل
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َن : قال تعالى: من القرآن -أ   ةً مِّ ا َوَرَد َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِھ أُمَّ َولَمَّ
بنتي نبي هللا شعیب ، أثبتت اآلیة الكریمة أن ا)23: القصص( النَّاِس یَْسقُونَ 

وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم یرد . "علیھ السالم اشتغلتا برعي وسقي األغنام
  . 28"دلیل بخالفھ

للوالد دفع ابنتھ إلى امرأة تعلمھا "قال ابن عابدین في حاشیتھ   
، للمرأة الحق في تعلم حرفة وكالمھ أیضا یدل على وجود المرأة 29..."حرفة

  .المعلمة العاملة
ا اْكتََسْبنَ : قال تعالى مَّ ا اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء َنِصیٌب مِّ مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ  لِّلرِّ

أن الرجال یختصون "، یقول ابن عاشور في التحریر والتنویر )32: النساء(
  .30"بما اكتسبوا، والنساء یختصصن بما اكتسبن من األموال

بذلك العمل مشروع  والكسب ال یكون إال عن طریق العمل فیكون  
  .للمرأة بنص اآلیة الكریمة

غزوت مع : "روى عن أم عطیة األنصاریة قالت: من السنة -ب  
سبع غزوات أخلفھم في رحالھم فأصنع لھم الطعام وأداوي  رسول هللا 

  . 31"الجرحى وأقوم على المرضى
لقد مارست المرأة أعمال مختلفة، فقد عملت في التمریض، وسقایة   

ى، وتضمید جروح الجنود في الحروب والغزوات، واشتغلت بزراعة الجرح
األرض وكذلك في صناعة األواني الفخاریة، وغیرھا من المھن، كالطبیبة 

  ....والقابلة، والمعلمة
وروى أبو الزبیر أنھ سمع جابر بن عبد هللا یقول طُلقت خالتي   

بلى : "فقال فأرادت أن تجد نخلھا فزجرھا رجل أن تخرج فأتت النبي 
  .32"فجدي نخلك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا

كل ھذه األحادیث تدل بصراحة على جواز خروج المرأة للعمل   
بعد ما أقرت الشریعة عمل المرأة، نجد أن اإلشكال المطروح ھاھنا . والكسب

یتمثل في استحقاق المرأة العاملة النفقة علیھا ووجوبھا على زوجھا، وھذا ما 
  .شھ ونبینھ في مسائل متعلقة بنفقة الزوجة العاملة أو الموظفةسنناق
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  إسقاط النفقة الزوجیة بعمل المرأة: الفرع الثاني
عندما نبحث في نفقة المرأة أو الزوجة العاملة نجد أن الطرح الفقھي   

االحتباس "لھذه المسألة یتعلق بخروج الزوجة من بیتھا وما یترتب علیھ من 
سبب وجوب النفقة عند الفقھاء حبس الزوجة في بیت  ، مادام"الناقص

إن نفقة المرأة العاملة . الزوجیة لحق الزوج، ولیس اإلشكال في ذات العمل
  .تسقط حال عملھا بدون إذن زوجھا

إن نفقة المرأة العاملة تسقط حال عملھا بدون إذن زوجھا وھو قول   
في زماننا لو تزوج من  وبھ ُعرف جواب واقعة: "الحنفیة، یقول ابن عابدین

  .33"المحترفات التي تكون بالنھار في مصالحھا وباللیل عنده فال نفقة لھا
یصرح صاحب القول بأن المرأة أو الزوجة العاملة ال نفقة لھا، بسبب   

عملھا بالنھار وخروجھا من البیت الزوجیة، ویدل قولھ على أن مثل ھذه 
یلة الوقوع في زمانھم وھذا ھو وجوب المسائل أو الواقعة كما سماھا كانت قل

  .أو فتوى ھذه الواقعة
إن النفقة الزوجیة ال تسقط مطلقا بعمل المرأة واحترافھا وھو قول   

  .الحكم بن عتیبة، وابن القاسم، وابن حزم
خالف ابن القاسم جماعة الفقھاء في نفقة الناشز فأوجبھا وإذا عادت "  

ل وال تسقط نفقة المرأة عن زوجھا بشيء الناشز إلى زوجھا وجبت في المستقب
  .34"غیر النشوز

  .إذن فعمل المرأة ال یسقط حقھا في النفقة مطلقا عند بعض العلماء  
وإذا سافرت في حاجتھا، بإذن زوجھا لتجارة لھا أو زیارة أو حج "  

تطوع أو عمرة لم یبق لھا حق في نفقة وال قسم ھكذا ذكر، الخرقي 
  .35"والقاضي
انت المرأة تشتغل بالتجارة وخرجت للعمل بإذن زوجھا فال نفقة فإذا ك  

  .لھا، ألن النفقة للتمكین من االستمتاع، وقد تعذر ھذا بخروجھا للعمل
بعد عرض بعض آراء الفقھاء المتقدمین في مسألة حق الزوجة أو   

  .المرأة العاملة في النفقة، نعرج اآلن على بعض راء العلماء المعاصرین
تسقط نفقة المرأة العاملة خارج المنزل بدون إذن زوجھا بالكلیة ال "  

  .36"وإنما تتشطر وینقص تقدیرھا
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إذا المرأة إن كانت عاملة خارج منزلھا ولو بدون إذن زوجھا فلھا   
  .النفقة، وإن عدم إذن الزوج مؤثر في تقدیر النفقة ال في إسقاطھا بالكلیة

أن ھذا القول األخیر بتشطیر ویرى الدكتور عبد السالم الشویعر   
النفقة ھو الرأي الوسط بین الرأیین األولیین، أي رأى الفقھاء األوائل 
المتقدمین؛ وفیھ إعمال للمعنى، الموجود في القولین معاً، كما أنھ األوفق 
للمقاصد الشرعیة ألن النفقة وجبت في مقابل التمكین، فإذا لم یتحقق التمكین 

ضھ فإن المعنى المقابل للنفقة مازال موجوداً ولكنھ التام، وإنما تحقق بع
  . 37ناقص

إن النفقة تجب للزوجة مقابل بذل التسلیم التام الواجب علیھا بالعقد "  
لحق الزوج، وذلك غیر متحقق بسبب خروجھا للعمل، فلو سلمت نفسھا باللیل 

  .38"دون النھار أو عكسھ، فال نفقة لھا لنقص التسلیم
ھ وھبھ الزحیلي، رغم أنھ من المعاصرین إال أنھ یرى ھذا رأي الفقی  

أن النفقة تسقط بعمل المرأة وخروجھا من بیت زوجھا، مع أن تعلیل 
المعاصرین بمسألة نفقة الزوجة العاملة مغایر حیث بنو طرحھم على تغیر 
األحوال واألزمان واألعراف عن زمن الفقھاء األوائل خصوصا أن عمل 

  .َشَرعَ المرأة أصبح حقا مُ 
  األسباب التي توجب النفقة كاملة للمرأة العاملة: الفرع الثالث

فإن كان عمل المرأة داخل بیت "أن ال یكون عمل المرأة خارج المنزل  - 1
الزوجیة، كالنسیج، أو العجن، أو العمل عن طریق وسائل االتصال الحدیثة 

ل لیس من حقھ والن الرج. "39"ألنھا سلمت نفسھا تسلیما كامال.... كالنت، 
  .40"الحجز على المرأة في أنواع الكسب

أن یكون العمل واجبا عینیا علیھا شرعاً، ألن الواجب العیني علیھا ال  - 2
یشترط فیھ إذن الزوج وألن الواجبات إذا تزاحمت قدم حق هللا تعالى وھذه 

خروجھا للحج المنذور، القابلة، : بعض صور خروج المرأة لواجب عیني
واآلن توسع مفھوم الواجب العیني لیشمل مدرسة البنات، . وتىمغسلة الم

  . طبیبة النساء، الممرضة ونحو ذلك
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َولَھُنَّ ِمْثُل : أن یكون الزوج غیر باذل للنفقة الكافیة للزوجة، قال تعالى - 3
، إن عجز الزوج عن النفقة )228: البقرة( الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

وكانت المرأة في حاجة إلى المال للعالج ونحوه، جاز إلعساره أو شحھ 
وال تمنع : "قال الشافعي. لھا الخروج للعمل دون أن یسقط حقھا في النفقة

  .41"المرأة في ثالث أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم یجد نفقتھا خیرت
  .إذن الزوج بعمل المرأة، ال تسقط نفقة الزوجة إذا أذن الزوج بذلك - 4

  األسباب التي تسقط النفقة على المرأة العاملة كلیة: بعالفرع الرا
  .أن یكون عمل المرأة محرما شرعا - 1
  .أن یكون عمل المرأة مستغرقا الیوم كلھ - 2

  إنفاق الزوجة على زوجھا وأبنائھا: الفرع الخامس
: إن النفقة الزوجیة في األساس قائمة على قوامة الرجل، قال تعالى  

ا َجاُل قَوَّ ، فھو المسؤول على زوجتھ )34: النساء( .....ُموَن َعلَى النَِّساءِ الرِّ
وأبنائھ، ولكن بتغیر األزمان واألحوال، ُحملت المرأة مسؤولیة اإلنفاق 
بخروجھا للعمل، فھل یعني ذلك معاوضتھا على اإلذن لھا بالعمل؟ وھل یعتبر 

ور الواقع راتب الزوجة جزء من نفقتھا؟ خاصة في ظل متغیرات العصر وتط
االجتماعي للمرأة الیوم، حیث ألزمت بالنفقة على أفراد أسرتھا وتغیرت 
موازین الحقوق والواجبات بین الزوجین، ولھذا نرید معرفة رأي العلماء 

  : واجتھاداتھم في ھذه المسألة، والبیان على النحو التالي
  المعاوضة على اإلذن بالعمل: أوال

  .على أن یأخذ عوضاً منھا في مقابل ھذا اإلذنأن یأذن الزوج بعمل زوجتھ  -
  .أن یكون اإلذن في مقابل اسقاط النفقة الزوجیة -
  .أن یشترط الزوج جزء من راتب الزوجة، أو تتولى النفقة على أبنائھا -

  :أراء العلماء في مسألة المعاوضة
 إن ھذا الحق ال یصح المعاوضة علیھ ألن ھذه الحقوق لیست: القول األول - 1

  . 42بمال فال یجوز مقابلتھا بمال
  .43أنھ یصح المعاوضة على اإلذن وسائر الحقوق الزوجیة: القول الثاني - 2
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  إنفاق الزوجة على األسرة: ثانیا
لیس للزوجة العاملة النفقة على أفراد أسرتھا وال تجبر حتى على المشاركة  -

الرجل ھو  في النفقة على البیت، وھذا كالم العلماء القدامى حیث أن
  .44المسؤول عن النفقة

: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي ما نصھ -
إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافیة تخصھا فإنھا تتحمل "

  . 45"تلك النفقات
  .46تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات األسرة -
  .و الثلث، والثلثان على الزوجأقصى ما یمكن أن تساھم بھ الزوجة ھ -
تشارك الزوجة في نفقات األسرة نسبة وتناسباً بین دخل الزوج ودخل  -

الزوجة، أو یترك تقدیر النسبة التي ستشارك بھا الزوجة إلى العرف 
  .والظروف المحیطة

تشارك الزوجة بنسبة ما یكلف البیت من مصارف تتطلبھا وظیفتھا أو عملھا  -
ة، أو مربیة لألطفال، أو مصاریف زائدة من أجل لبسھا في الخارج كخادم

  .ومواصالتھا ونحو ذلك
  : نتائج البحث

  : بعد البحث في ھذا الموضوع باختصار أخلص إلى النتائج التالیة  
شھدت نصوص الوحیین القرآن والسنة واإلجماع والمعقول على وجوب  -

  .النفقة للزوجة على زوجھا
مشروعیة عمل المرأة خارج بیتھا وإستحقاقھا أثبتت النصوص الشرعیة  -

  .األجر الكامل على ما تقوم بھ من عمل
  .ال یعتبر عمل المرأة خارج بیت الزوجیة نشوزاً  -
  .إذن الزوج معتبراً بالنسبة لعمل الزوجة -
  .قوامة الرجل تستلزم وجوب نفقة الزوجة، مقابل احتباسھا لحقھ -
تج عملھا أو بعضھ على أسرتھا كنوع من على الزوجة العاملة أن یعود نا -

التعویض غیر المباشر عن غیابھا خارج بیتھا، أو لتقصیرھا في حق 
  .زوجھا
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مساھمة الزوجة العاملة في مؤنة نفقات أبنائھا وأسرتھا لیس على وجھ  -
الوجوب أو اإللزام الشرعي وإنما من باب مكارم األخالق، واآلداب، 

  .وحسن العشرة
لنفقة الزوجیة مبنیة على أساس قرار الزوجة في بیت الزوجیة إن قاعدة ا -

وقصورھا وعجزھا عن التكسب، ومتى خرجت الزوجة للعمل فقدت صفة 
  .القصور التي بمقتضاھا وجبت لھا النفقة

ال یجب على الزوجة شرعا المشاركة في نفقات الواجبة على الزوج ابتداء،  -
  .وال یجوز إلزامھا بذلك

ة بالمشاركة في نفقات األسرة أمر مندوب إلیھ شرعاً، لما تطوع الزوج -
  .یترتب علیھ من تحقیق معنى التعاون والتآزر والتآلف بین الزوجین

   :الھوامش

                                                        
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي أبو منصور، تھذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب،  - 1

  .156ص  ، أبواب القاف والنون،9، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ج 2001، 1ط 
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  - 2

  .10/358ت، باب النون، ج .، د3لبنان، ط 
علي محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، تحقیق جماعة من العلماء، ط  - 3

  .38یروت، باب األلف، ص م، دار الكتاب العلمیة، ب1983 -ھـ1403، 1
ھـ، 1421، 1عبد هللا التركي، ط . البھوتي منصور بن یونس، شرح منتھى اإلرادات، تحقیق د - 4

  .4/136أبو النجا الحجاوي، اإلقناع، . مؤسسة الرسالة، بیروت
محمد امین بن عمر بن عبد العزیز، المشھور ابن عابدین الدمشقي الحنفي، رد المحتار على  - 5

  .572، ص 3م، كتاب النفقات، ج 1992 - ھـ1412، 2المختار، دار الفكر، بیروت، ط  الدر
، 1حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة، ط  - 6

، 5ھـ، بیروت، لبنان، دار ابن حزم، المكتبة اإلسالمیة، عمان، األردن، ج 1429 -ھـ 1423
  .180ص 

، 10، دمشق، سوریا، دار الفكر، ج 1997، 4وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ط / د.أ - 7
  .7385ص 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمى النیسابوري، صحیح  - 8
م، المكتب اإلسالمي، 2003 -ھـ 1424، 3ابن خزیمة، تحقیق الدكتور مصطفى األعظمي، ط 

  .  1326، ص 2809إنما خطب بعرفة راكباً ال نازال باألرض، ح  ذكر البیان أن النبي باب 
  .7390، ص 10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج / د.أ - 9

  .7390المصدر نفسھ، ص  - 10
، شبكة الفتاوى -النفقة الزوجیة  –أحمد الحجي الكردي، أحكام المرأة في الفقھ اإلسالمي / د.أ - 11

  الشرعیة
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  .7391، ص 10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج / د.أ - 12
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الشھیر بالماوردي، الحاوي  - 13

ق الشیخ علي محمد معوض والشیخ تحقی. الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي رضي هللا عنھ
عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، كتاب النفقات، باب الحال الذي 

  .440، ص 11یجب فیھ النفقة، ج 
  .440المصدر السابق، ص  - 14
شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، معنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،  -15

، 3م، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج 1997 -ھـ 1418، 1محمد خلیل عیتاني، ط  تحقیق
  .572النفقات، ص  –الفرائض 

  .7380، ص 10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج / د.أ -16
  . م2017أوت  27كل ما یتعلق بالنفقة، قانون األسرة الجزائري،  -17
 https://www.mohamoh.net/law/  

موقف الدین وشمس الدین ابني قدامة، المغنى والشرح الكبیر على متن المقنع في فقھ اإلمام  -18
  .251، ص 9أحمد بن حنبل، دار الفكر، بیروت، لبنان، ج 

  .7395، ص 10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج / د.أ - 19
، أبو الحسن المعروف باللخمي، التبصرة، تحقیق الدكتور أحمد عبد علي بن محمد الربعي - 20

، 5م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، ج 2011 -ھـ 1431، 1الكریم نجیب، ط 
  .202فصل النفقة الزوجیة، ص 

  .7374، ص 10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج / د.أ - 21
كسائي الحنفي، الملقب بملك العلماء، بدائع الضائع في ترتیب عالء الدین أبي بكر مسعود ال -  22

  .18، ص 4الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج 
  أحمد الحجي الكردي، أحكام المرأة في الفقھ اإلسالمي، النفقة الزوجیة/ د.أ - 23
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  المقاصد الشرعیة المتعلّقة بتشریعات األسرة المالیة

  )المیراث والوصیة -النفقة الزوجیة(

  

  1جامعة باتنة   - الباحثة سارة رمضاني 

 :مقدمة

 وأشھد هللا ھدانا أن لوال لنھتدي ّكنا وما لإلسالم ھدانا الذي � الحمد
وعلى   ورسولھ عبده امحمدً  أنّ  وأشھد لھ، شریك ال وحده هللا إلھ إالّ  ال أن

  : آلھ أجمعین، أّما بعد

إّن من عظمة الشریعة اإلسالمیة صالحیتھا لكّل زمان ومكان ومراعاتھا 
لمقاصد الشریعة اإلسالمیة بجلب مصالح العباد وتكمیلھا، ودفع المفاسد عنھم 

فما جاء من نظم وتشریعات في ھذه الشریعة الغّراء فیھ الخیر . وتقلیلھا
: نّاس أجمعین، ورحمة للعالمین، كما قال تعالى عن نبیّھ الكریموالفالح لل

 ََوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِْلَعالَِمین )107: األنبیاء( .  

وبما أّن األسرة ھي أساس بناء المجتمعات وتطّورھا فقد حظیت 
ن زواج بعنایة فائقة من الشریعة اإلسالمیة، فبیّنت األحكام المنظّمة لشؤونھا م

وطالق ومواریث ونفقات ونحوھا مّما تعّم بھ البلوى، وتكثر منھ الشكوى، 
  . ویعظم بسبب السؤال عنھ الحرج والمشقة

كما عنّي اإلسالم ببیان حقوق األسرة بیانا مفّصال، واھتم بتنظیمھا 
تنظیما دقیقا یسایر كل مرحلة یمّر بھا اإلنسان في حیاتھ، لكي یكون جدیرا 

ولعّل أعظم ھذه الحقوق ما تعلّق منھا بالجانب المالي .  في أرضھبخالفة هللا
  .كالنفقة والمیراث والوصیّة

ونظرا لحاجة النّاس عاّمة، وطلبة العلم خاصة لمعرفة المقاصد 
واألھداف الشرعیة من وراء تشریع األحكام الشرعیة المتعلّقة بالنفقة، 
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ما : على اإلشكاالت التالیةالمیراث والوصیّة، جاءت ھذه الدراسة لإلجابة 
مفھوم المقاصد الشرعیة؟ وما ھي أھمیتھا؟ وما مفھوم كّل من النفقة والمیراث 

وما ھي المقاصد واألھداف والغایات الّتي توّختھا الشریعة  والوصیّة؟
  اإلسالمیة في تشریع أحكام األسرة المسلمة من نفقة، میراث ووصیّة؟

  : ت البحث على النحو التاليولإلجابة على ھذه التساؤالت قسم

في ضبط وتحدید مصطلحات الدراسات، وتناولت فیھ : المبحث األول
مفھوم المقاصد الشرعیة وأھمیتھا، ومفھوم النفقة ومشروعیتھا، ومفھوم 

  .المیراث والوصیّة مع بیان تاریخ تشریعھما

بیّنت فیھ المقاصد الشرعیة المتوخاة من تشریع أحكام : المبحث الثاني
األسرة المالیة، من خالل بیان مقاصد تشریع النفقة الزوجیة، ومقاصد تشریع 

  .أحكام المیراث والوصیة

  . وخاتمة تجمل أھم النتائج والتوصیات التّي آل إلیھا البحث

  .ضبط وتحدید مصطلحات الدراسة: المبحث األول

  .تعریفھا و أھمیتھا: المقاصد الشرعیة: المطلب األول

  .عریف المقاصدت: الفرع األول

المقاصد جمع مقصد، من قصد یقصد قصدا، : تعریف المقاصد لغة /أوال
  :، ویأتي في اللّغة بمعان متعّددة، أھّمھا1فھو قاصد

قصدت فالنا أي توجھت : التوجھ إلى الشيء بغیّة تحصیلھ، ومنھ قولھم -
 .إلیھ

ِ قَْصُد : االستقامة واالعتدال، ومنھ قولھ تعالى - بِیِل َوِمْنھَا َوَعلَى هللاَّ السَّ
ولعّل أقرب  . 2"والقصد القصد تبلغوا : "... وقولھ ،)09: النحل( َجائِرٌ 

  .-كما ھو ظاھر - المعنیین إلى موضوعنا ھو األول

یراد من المقاصد عموما األھداف : تعریف المقاصد اصطالحا /ثانیا
  .والغایات التّي تبتغى من وراء الشيء، قوال كان أو فعال
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ا معنى المقاصد الشرعیة فألنّھا مصطلح لم یظھر في الصدر األول، وأمّ 
ولم یتعرض لھ بالتفصیل فال نجّد لھا تعریفا محّددا، یرجع إلیھ عند االختالف 

الجویني، والغزالي، واآلمدي والعز والشاطبي وابن تیمیّة،  فاإلماموالتنازع، 
مفّصال، لكن لم  كلّھم تحدث عن المقاصد إّما تأصیال مجموعا، أو عرضا

یعّرفوا المقاصد الشرعیة تعریفا یغني الناظر إلیھ عن تتبع غیره، وكذلك 
  ).رحم هللا الجمیع( المتأخرون كالشیخ الطاھر بن عاشور، والولّي الدھلوي

أّما المعاصرین فنذكر تعریف محمد سعید الیوبي حیث عّرف المقاصد 
ا الشارع في التشریع عموما المعاني والحكم ونحوھا التّي راعاھ: "بأنّھا

، وقریب منھ تعریف الریسوني "وخصوصا، من أجل تحقیق مصالح العباد
مقاصد الشریعة ھي الغایات التّي وضعت الشریعة ألجل تحقیقھا : "حیث قال

  ."لمصلحة العباد

والمآخذ على التعریفین أنّھما لم ینصا على ذكر درء المفسدة، وعلیھ یمكن 
المعاني والحكم التّي تغیاھا الشارع الحكیم : "رعیة بكونھاتعریف المقاصد الش

  ".من تشریعھ ألجل تحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم

  .أھمیة المقاصد: الفرع الثاني

المعرفة بمقاصد الشریعة اإلسالمیة مطلب سام، وركن أساس في شروط 
المقاصد للفقیھ  االجتھاد المطلق والمقیّد، وقد ذكر الطاھر ابن عاشور أھمیة

خاصة فیما إذا عرضت لھ نازلة مستجدة، وال دلیل یبّین حكمھا، ولیس لھا 
وھو ...فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة : "نظیر تقاس علیھ حیث قال

الكفیل بدوام أحكام الشریعة اإلسالمیة للعصور واألجیال التي أتت بعد عصر 
  .3"نیاالشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الد

درجة االجتھاد على من حصلت لھ  )رحمھ هللا( وألھمیتھا قصر الشاطبي
درجة االجتھاد لمن اتصف  إنّما تحصل: "ملكة المعرفة بھا، حیث قال

الممكن من : والثاني فھم مقاصد الشریعة على كمالھا،: أحدھما: بوصفین
  .4"االستنباط بناء على فھمھ فیھا
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  .تعریفھا ومشروعیّتھا: یةالنفقة الزوج: المطلب الثاني

  .تعریف النفقة: الفرع األّول

 والفاء النون حروف على "نفق "مادة تشتمل :لغةً  النفقة /أوالً 
 :منھا استعماالت عّدة على اللّغة في وتأتي والقاف،

 الّدابة، نفقت :تقول للّدابة، ویستعمل ،"نَفق"الفعل  مصدر وھو: النُّفُوق -
 .5ھلكت وماتت أي

 :، ومنھ6وأفناه المال صرف بمعنى" أْنفق" الفعل مصدر ھوو: قاْإلنَفا -
ْنفَاقِ : تعالى الدراھم نفقاً، وقال أَنَفْقتُ  : اإلسراء( إًِذا َألَْمَسْكتُْم َخْشیَةَ اْإلِ
 .7والنفاد الفناء خشیة: ، أي )100

 أي نفاقاً، السلعة ونفقت راج، ، بمعنى"نَفق"وھو مصدر الفعل : النَّفاق -
: والجمع األرض، في السرب وھو: والنَّفقفیھا،  واجاً،ورغبر راجت
 الكفر وكتمان باللّسان، اإلیمان إظھار وھو النِّفاق، اشتق ومنھ أْنفَاق،
  .8بالقلب

 اسم جمیع المعاني المذكورة، فھي فیھا نراعي أن یصح إذا فالنفقة ھنا
 كما الزاد ىبمعن وتأتي ونحوھا، الدراھم من ینفق ما والنفقة اإلنفاق، من

 للطعام مال من زوجھا على للزوجة یفرض ما بھا ویراد النفقة وتطلق
 ھالك فیھا كما أّنّ  .9ونفاق نفقات على والحضانة، وتجمع والسكنى والكساء

  .للحال ورواج  للمال،

 المعنى تحدید في الفقھاء عبارات تعّددت: اصطالحا لنفقةا/ ثانیاً 
  :التالي النحو على وسنعرض بعضھا للنفقة، االصطالحي

 .10"أنّھا الطعام والكسوة والسكنى: "ما عّرفھا بھ الحنفیة من -

 دون اآلدمي حال معتاد قوام بھ ما: "عّرفوھا بأنّھا فقد المالكیّة أّما -
 .11"سرف
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إالّ  یستعمل وال اإلخراج وھو اإلنفاق من: "النفقة عّرفوا فقد الشافعیة أّما -
 .12"الخیر في

وسكناً  وكسوة وإداماً  خبزاً  یمونھ من كفایة: "ّرفوھا بأنّھاع فقد الحنابلة أّما -
 .13"وتوابعھا

علیھا لكونھا تعریفات في  االعتراضوكّل ھذه التعریفات لم تسلم من 
مجملھا غیر جامعة، وغیر مانعة، كما أنّھا تناولت تعریف النفقة بمفھومھا 

 على للزوجة وجب ما: " العام، وعلیھ یمكن تعریف النفقة الزوجیة على أنّھا
المعیشة  أمور من وغیرھا والمسكن والكسوة للطعام مال من زوجھا

                                   ".المتعارف علیھا

  .مشروعیة النفقة: الفرع الثاني

اتفقت كلمة العلماء على أّن نفقة الزوجة وما یتبعھا من أوالد واجبة 
من الكتاب والسنّة واإلجماع، على الزوج، واألدلة على ذلك متضافرة 

وسنقتصر على ذكر أھّم األدلة التّي یتحقق بھا المراد على وجوب النفقة في 
  . مال الزوج

  .من القرآن الكریم /أوال

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى :قولھ تعالى .1 َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل ِمْن قَوَّ الرِّ
أّن هللا  :وجھ االستدالل من اآلیة .)34: النساء( أَْمَوالِِھمْ  بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا

تعالى فّضل الّرجال على النّساء بقوامتھم علیھّن، ومن لوازم ھذه القّوامة 
  .وجوب اإلنفاق علیھنّ 

 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرھًا ۖ َوَال  :قولھ تعالى .2
تَْعُضلُوھُنَّ ِلتَْذَھبُوا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ إِالَّ أَْن یَأْتِیَن ِبفَاِحَشٍة ُمَبیِّنٍَة ۚ 
 ُ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسٰى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ

ھذا نّص صریح في أّن عشرة الزوجة ال و .)19: النساء( فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا
  .تكون إالّ بالمعروف، ومن لوازم عشرتھا بالمعروف وجوب اإلنفاق علیھا
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وفرض هللا عز وجل أن یؤدي كل : ")رحمھ هللا( قال اإلمام الشافعي
ما علیھ بالمعروف وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبھ 

ورتھ إلى طلبھ وال تأدیتھ بإظھار الكراھیة وأداؤه إلیھ بطیب النفس ال بضر
  .14"لتأدیتھ وأیھما ترك فظلم ألن مطل الغني ظلم ومطلھ تأخیره الحق

3.  َِولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروف )قال ابن  .)228: البقرة
القصد أنّھ كما یجب علیھ اإلنفاق علیھا، وكفایتھا : ")رحمھ هللا(عاشور

وجب علیھا حضانة ولده وإرضاعھ، وكما یجب علیھا خدمتھ  مؤونتھا،
، وجب علیھ حراستھا وتأمینھا وتلبیة )من الكنس والقم والطبخ مثال(اآلنفة 

  .15"وعلى ھذا القیاس...حاجیاتھا المنزلیة

وقد أشار الزمخشري قبل ذلك إلى ھذا المعنى، من أّن المماثلة 
ل ھي راجعة لما یستسیغھ العقل المذكورة في اآلیة لیست على إطالقھا، ب

والمراد بالمماثلة : " - رحمھ هللا-، حیث قال- فیما ال نّص فیھ طبعا -والعرف
مماثلة الواجب الواجب في كونھ حسنة، ال في جنس الفعل، فال یجب علیھ إذا 
غسلت ثیابھ أو خبزت لھ أن یفعل نحو ذلك، ولكن یقابلھ بما یلیق بالرجال 

  .16"حق وفضیلةَدَرَجةٌ زیادة في ال

ومعلوم أّن الالئق بالرجل دینا وأمانة، كفایة امرأتھ نفقتھا، وحمایتھا، 
  .وتلبیة حاجیاتھا المنزلیة

  .من السنّة النّبویّة المطّھرة /ثانیا

من كان یؤمن باl : "قال عن النبي) رضي هللا عنھ( حدیث أبو ھریرة .1
كت، واستوصوا بالنساء، والیوم اآلخر، فإذا شھد أمرا فلیتكلم بخیر أو لیس

فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعاله، إن ذھبت 
 .17"تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل أعوج، استوصوا بالنساء خیرا

والوصیّة بالنّساء عاّمة تقتضي كّل أنواع البّر واإلحسان بھا، والنفقة 
  .علیھّن من أعظم وجوه البّر واإلحسان بھنّ 

، جاءت ھند إلى النبي : "حیث قالت) رضي هللا عنھا( عائشة حدیث .2
یا رسول هللا، وهللا ما كان على ظھر األرض أھل خباء أحب إلي : فقالت
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من أن یذلھم هللا من أھل خبائك، وما على ظھر األرض أھل خباء أحب 
وأیضا، والذي «: إلي من أن یعزھم هللا من أھل خبائك، فقال النبي 

یا رسول هللا، إن أبا سفیان رجل ممسك، فھل علي : ، ثم قالت »نفسي بیده
ال حرج «: حرج أن أنفق على عیالھ من مالھ بغیر إذنھ؟ فقال النبي 

 .18"»علیك أن تنفقي علیھم بالمعروف

للمرأة بأن تأخذ من مال زوجھا بدون إذنھ لتنفق على نفسھا  فأذن النبي
، بال إفراط وال تفریط، ولذلك جاء وعیالھا، بشرط أن یكون األخذ بالمعروف

لید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول، ا: "قال في الخبر أّن النبي
  .19"إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني: تقول المرأة

یا رسول هللا، ما : قلت: حدیث حكیم بن معاویة القشیري، عن أبیھ، قال .3
إذا طعمت، وتكسوھا إذا أن تطعمھا : "حّق زوجة أحدنا علیھ؟، قال

 .20..."اكتسیت، أو اكتسبت

في ھذا إیجاب النفقة : "- في تعلیقھ على ھذا الحدیث -قال الخطّابي
والكسوة لھا ولیس في ذلك حد معلوم، وإنما ھو على المعروف وعلى قدر 
وسع الزوج وِجدتھ وإذا جعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم حقا لھا فھو الزم 

ب وإن لم یجده في وقتھ كان دیناً علیھ إلى أن یؤدیھ إلیھا للزوج حضر أو غا
  .21"كسائر الحقوق الواجبة

المدى الواسع الّذي یشغلھ حیّز اإلنفاق -رحمھ هللا-ففي بیانھ ھذا
الواجب على الزوج تجاه زوجتھ، قیاما بحّق هللا تعالى أوال، ثّم إیفاء بما علق 

  .ھم بھ أھلھ و ذّریتھبذمتھ من حقوق غیره، وأقربھم إلیھ و ألصق

 .اإلجماع من /ثالثاً 

 ذلك نقل وقد زوجھا على واجبة الزوجة نفقة أن على العلماء أجمع
 على الزوجة حقوق أّن من على اتفقوا: "رشد ابن العلماء، یقول من الكثیر

  .22"والكسوة النفقة، الزوج،
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 مالعل أھل فاتّفق اإلجماع وأّما: "حیث قال قدامة ابن ذلك ذكر وقد
 الناشز إال بالغین كانوا إذا أزواجھنّ  على الزوجات نفقات على وجوب

  .23"منھن

  تعریفھما، وتاریخ تشریعھما: و الوصیّة المیراث: المطلب الثالث

  تعریفھ، وتاریخ تشریعھ: المیراث :الفرع األول

  تعریف المیراث: أوال

  :ویطلق على معان عّدة، منھا" ورث"مصدر للفعل :المیراث لغة/ 1

یقال ورثھ مالھ ومجده وورثھ عنھ، ویقال ورث فالن أباه  :انتقال الملك -
 .24یرثھ وراثة ومیراثا

- ضد یفنى، والباقي ھو صفة من صفات هللا: یبقى بقاء وبقي بقیا :البقاء -
وھو الّذي یرث الخالئق، ومن أسمائھ الوارث، یرث األرض  -عّز وجلّ 

 .25اقي بعد فناء الخلقومن علیھا، وھو خیر الوارثین، والوارث الب

: وھو ما یتركھ المیت، قال تعالى :یأتي بمعنى اسم المفعول أي الموروث -
 ٌبَِما تَْعَملُوَن َخبِیر ُ َماَواِت َواْألَْرِض َوهللاَّ ِ ِمیَراُث السَّ َّdَِو )آل عمران :

، ذكر هللا تعالى ھذه اآلیة إعالما بذلك منھ عباده أّن أمالك جمیع )150
  . 26تقلة عنھم بموتھمخلقھ من

  : عّرف الفقھاء المیراث بتعاریف مختلفة، نذكر منھا :المیراث اصطالحا/ 2

 .27"انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرین"المیراث ھو  -

 .28"الخالفة سبیل على الغیر إلى الغیر مال انتقال ھو" -

 أو ماالً  المتروك كان سواء األحیاء ورثتھ إلى المیت من الملكیة انتقال ھو" -
 .29"المشروعة الحقوق من حقاً  أو عقاراً 

وھي تعریفات متقاربة تدّل على معنى واحد، وھو انتقال األموال من 
  .المّورث إلى الوارث
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  .تاریخ تشریع المیراث: ثانیا

تشریع المیراث من النظم االجتماعیة التّي سادت قبل مجيء اإلسالم 
الحكم، مع اختالف نوعیّة  واستقرت بعد استواء الشریعة الخالدة على سدة

األحكام المتعلّقة بھذا النظام إالّ أنّھا جمیعا تتفق على ضرورة صیرورة المال 
إلى ید مستحقیھ، فقد بدؤوا أوال بإقرار ما كان علیھ العرب في ھذا األمر، 
فثبت التوریث على عاداتھم وتقالیدھم، جمعا لقلوبھم ومراعاة لنفوسھم لئال 

  .وھو منھج تدریجي فعالینفروا ویتعنتوا 

وقد كان من أمر العرب قدیما التوارث بأسباب القرابة النسبیة 
وھذا ھو المشھور عندھم، ویقتصرون في ) التحالف والتبني( والمعنویة

المیراث على الرجل المقاتل الشدید، وكانوا یرون بأّن توریث الصبي والمرأة 
  .تضییع للمال وعبث بھ

ّدین في النّفوس وتوثقت عراه، أبطل التوارث ثّم لّما استقر أمر ال
بالتبني والتحالف، وأعطى للمرأة حقّھا في المیراث، وفّصل أحكام المیراث، 
فنّص على مستحقیھ من الرجال والنّساء، وبیّن نصیب كّل واحد منھم صغیرا 

  .كان أم كبیرا

وال جرم أن من أھم شرائع اإلسالم : ")رحمھ هللا(قال ابن عاشور
المیراث، فقد كان العرب في الجاھلیة یجعلون أموالھم بالوصیة لعظماء  شرع

القبائل ومن تلحقھم باالنتساب إلیھم حسن األحدوثة، وتجمعھم بھم صالت 
وكانوا في الجاھلیة ال یورثون بالبنوة إال إذا كان ... الحلف أو االعتزاز والود

لون إنما یرث أموالنا من األبناء ذكورا، فال میراث للنساء، ألنھم كانوا یقو
وكانوا یورثون بالتبني وھو أن یتخذ ... طاعن بالرمح، وضرب بالسیف

الرجل ابن غیره ابنا لھ فتنعقد بین المتبني جمیع أحكام األبوة، ویورثون أیضا 
بالحلف وھو أن یرغب رجالن في الخلة بینھما فیتعاقدا على أن دمھما واحد 

م یقع في مكة تغییر ألحكام المیراث بین المسلمین ویتوارثا، فلما جاء اإلسالم ل
وبقي معظم  لتعذر تنفیذ ما یخالف أحكام سكانھا، ثم لما ھاجر رسول هللا 

بالھجرة، فالمھاجر یرث : أقارب المھاجرین المشركون بمكة صار التوریث
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المھاجر، وبالحلف، وبالمعاقدة، وباألخوة التي آخاھا الرسول علیھ الصالة 
ثّم لما توالد المسلمون ولحق بھم آباؤھم ... م بین المھاجرین واألنصاروالسال

وأبناؤھم مؤمنین، فشرع هللا المیراث بالقرابة، وجعل للنساء حظوظا في ذلك 
  .30"فأتم الكلمة، وأسبغ النعمة

  تعریفھا، وتاریخ تشریعھا: الوصیّة: الفرع الثاني

  تعریف الوصیّة: أوال

  :منھا معاني عّدة على اللّغة في وصیّةال تطلق :الوصیّة لغة/ 1

 إلیھ وأوصیت إلیھ، عھد :ووّصاه الرجل أوصى :الغیر إلى العھد -
 ووّصیتھ وأوصیت وصیّك، جعلتھ إذا إلیھ بشيء، وأوصیت لھ وأوصیت

 .31وتوصیة إیصاء

 وقد النبات، متصلة واصیة وأرض اتصل، وصیًّا الشيء وصى: الوصل -
 .32نباتھا اتّصل إذا وصت األرض

بعضھم  أوصى إذا القوم وتواصى بوعظ، مقترًنا یعمل بما الغیر إلى التقدم -
ْبرِ : ، قال تعالى33بعًضا ، )03: العصر( َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

 .)53: الذاریات( أَتََواَصْوا بِِھ بَْل ھُْم قَْوٌم طَاُغونَ : وقال تعالى

 :منھا نذكر متعّددة، بتعاریف الوصیّة قھاءالف عّرف :الوصیّة اصطالحا  - 2

 وبھ موتھ، بعد مالھ في الموصي أوجبھ لّما سما": الحنفیة بأنّھا عّرفھا -
 اإلیجاب یحتمل ال ذلك من شیئًا والھبة، ألنّ  واإلجارة البیع، عن ینفّصل

 .35"الموت بعد ما إلى مضاف تملیك"، أو ھي 34"الموت بعد

ي ھبة الرجل مالھ لشخص آخر أو ألشخاص ھ": المالكیة بأنّھا وعّرفھا -
أو  ،36"صرح بلفظ الوصیة أو لم یصرح بعد موتھ أو عتق غالمھ، سواء

 .37"بموتھ یلزم عاقده مال ثلث في حقًا یوجب عقد"ھي 

 بعد لما مضاف بحق تبرع": والحنابلة فعّرفوھا بأنّھا أّما الشافعیّة -
 .39"الثلث من جھخرو على نفوذه یقف بمال التبرع"، أو ھي 38"الموت
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  تشریع الوصیة تاریخ: ثانیا

 الرومانیین، لدى اإلسالم، مجيء قبل األمم لدى الوصیة ُعرفت
 وعرب المصریین، وقدماء والصینیین، والھنود، والفرس والیونانیین،

 األمم ھذه عند تختلف كانت ولكنّھا والجدید القدیم التشریع في والیھود الجاھلیة
 حریة على یتفقون الورثة، لكنھم و والمیراث والوصیة للمال فھمھم باختالف

 بشروط مقیّدة تكن ولم الرغبة، بمقتضى یعمل أن المال فلصاحب المال، مالك
 .معیّنة

 إال شخص، وأليّ  المال بكل الوصیة یجیزون المصریین فمثال قدماء
 الموصي حیاة أثناء صدرت أّنھا على والنص كتابتھا، یشترطون كانوا أّنھم
 صیغة تكون وأن شھود، أمام تكون أن عندھم لتمامھا بدّ  وال صحتھ، لحا

 الموصي، أما عند شخص إلى ال یعبدونھ الذي اإللھ إلى منسوبة إنشائھا
 لھ یكون ما جمیع بھا لینقل الرجل، یصدرھا بأن تتم الوصیة فكانت الیونان

 .األكبر ابنھ إلى قید دون وحقوق أموال من

 جدیدة تشریعات وأدخلت القدم في وصیةال أنظمة تطّورت وقد
 .سبق عّما متمیزة ومبادئ

 لتاریخ المتتبع فإنّ  العرب عند اإلسالم ظھور قبل الوصیة حال أّما
 اإلسالم؛ مجيء قبل فیھا شائعة كانت الوصیة فكرة أنّ  یجد العربیة الجزیرة

 علیھ نكا عّما تختلف الیھود عند فالوصیة مختلفة، وأھداف معّینة قواعد وفق
 المال نصف من أكثر في تصح ال الیھود عند كانت جاھلیتھم، فقد في العرب

 لآلخر، الزوجین أحد وصیة تصح ال كما ابن، عن الموصي موت حالة في
 لھ الموصى وكان أنثى، أو كان ذكًرا بعده، ولًدا منھما الموصي ترك إذا فیما

 .بھا الموصى ناألعیا قیمة بقدر الموصي على المستحقة الدیون یضمن

 ما أقرب منھًجا وصایاھم في ینتھجون اإلسالم قبل العرب وكان
 فكان والحق، والرحمة العدالة عن یكون ما وأبعد والجور، العنت إلى یكون

 فقرھم، وشّدة وحاجتھم عوزھم التركة، رغم من أقاربھ یحرم أن للشخص
 وال دم، بطةرا بھم تربطھ ال أشخاص إلى بعضھا أو ّكلھا بأموالھ ویوصي
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 ذلك باعتبار واإلعجاب، والثناء المدح نیل بقصد وذلك قرابة؛ صلة بھم تصلھ
 .العربیة المثل من

 قیمتھ بحسب أوال اإلنسان إلى ینظر الرباني بمنھجھ اإلسالم جاء ثم
 ینظر ثم األحوال، من حال في تفارقھ ال التي األساسیة القیمة وھي اإلنسانیة،

 .الجماعة محیط وفي األسرة محیط في الواقعیة تكالیفھ حسب ذلك بعد

 وصلة العدل من أسس على مبنیة شروطا و قواعد للوصیة فوضع
 للوالدین بالوصیة المیراث تشریع قبل األموال أصحاب الناس فألزم الرحم،

 للوالدین المال بكل واجبة بدایة اإلسالم في الوصیة فكانت واألقربین،
 َخْیَراً  تََركَ  إِنْ  أََحَدُكُم الَْمْوتُ  َحَضرَ  إَِذا َعلَْیُكمْ  تِبَ كُ  :تعالى بقولھ واألقربین؛

 .)180: البقرة( اْلُمتَّقِیِنَ  َعلَى َحقَّاً  بِاْلَمْعُروفِ  َواألَْقَربِینَ  لِْلَوالَِدْینِ  اْلَوِصیَّةُ 

 وجوب نسخت تفصیال المواریث بتشریع النساء سورة نزلت وحینما
 :بقیدین اإلسالم في المشروعة الوصیة فقیّدت االستحباب، وبقي الوصیة

 ورد لما وذلك الورثة؛ بإجازة إال للوارث الوصیة نفاذ عدم :أحدھما
 ذي كل أعطى هللا إنّ : "قال  هللا رسول أنّ ) عنھ هللا رضي( عباس ابن عن
 .40"لوارث وصیة فال ّحقھ حق

 أن أراد الذي وقاص أبي بن لسعد  لقولھ بالثلث؛ مقدارھا تحدید: الثاني
 الورثة حقوق على حفاظًا وذلك ،41"كثیر والثلث الثلث: "مالھ بجمیع یوصي

 .الحاجة لذل یتعرضون ال حتى

 ألنّ  والرحمة، بالعدالة یتسم اإلسالم في الوصیة نظام أن نجد وبذلك
 وھو التركة، في حقھم فللورثة تفریط، وال فیھا إفراط ال اإلسالم في الوصیة
 دونما ّحقھ حقٍّ  ذي لكل یكفل النظام ھذا فإنّ  النھایة فیھا، وفي األكبر النصیب

  42.شطط أو حْیف
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- النفقة(المقاصد الشرعیة المتعلّقة بتشریعات األسرة المالیة: المبحث الثاني
  )المیراث والوصیّة

  مقاصد تشریع النفقة: المطلب األول

زوج، فإنّھ یمكن أّن النفقة الشرعیة تجب في مال ال -فیما سبق -  لّما تبیّن
  :حصر المقاصد الشرعیّة المتوخاة من ذلك فیما یلي

  ترسیخ مبدأ القّوامة: المقصد األول

ونعني بالقّوامة تولّي الزوج تدبیر أمور زوجتھ واإلنفاق علیھا، 
وحفظھا وصیانتھا والقیام بمصالحھا وإمساكھا في بیتھا، وتأدیبھا في الحّق بما 

  .43ھو مؤتمن علیھ

لنفقة على الزوج یبعث فیھ روح المسؤولیة تجاه من وجبت فإیجاب ا
كفایتھم علیھ، فیبذل جھده إلسعادھم، ألنّھ یدرك تماما أّنھ ال كاسب وال معیل 

  .لھم غیره، فیدفعھ حّس اإلنسانیة لیقوم بواجبھ ویتفانى في عملھ ألجلھم

خرى فإّن تنصل الزوج من تبعة اإلنفاق وھروبھ من واجبھ ومن جھة أ
المنوط بھ یؤدي إلى ھالك األسرة وضیاعھا، فالحكمة من مشروعیة القّوامة 

فالقّوامة إذن ھي روح . ھي رعایة األسرة، واإلنفاق علیھا، وتنظیم أمورھا
الرجولة، ولكي یستحق الرجل القّوامة عن حق في نظر المرأة یجب أن یكون 
ذا فضل و ذا قدرة على الكسب واإلنفاق، وإالّ كان ضعیف الشخصیة، محدود 
القدرات یعیش عالة على غیره، فإّن قّوامتھ تھتز و تختّل، واختالل القّوامة 

  .یقضي على األسرة ویّدمر كیانھا

: إلى قیمة القّوامة وأھمیتھا حیث قال - رحمھ هللا - وقد نبّھ الولي الدھلوي
لزوج قواما على امرأتھ، وأن یكون لھ الطول علیھا بالجبلة یجب أن یجعل ا"

فإّن الزوج أتم عقال وأوفر سیاسة وآكد حمایة وذبا للعار، بالمال حیث أنفق 
علیھا رزقھا وكسوتھا، وكون السیاسة بیده یقتضي أن یكون لھ تعزیرھا 

  . 44..."وتأدیبھا أن بغت، ولیأخذ باألسھل فاألسھل
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  یم أمر الزوجیةتعظ: المقصد الثاني

فمن مقاصد وجوب إنفاق الزوج على زوجتھ تعظیم ھذه الرابطة 
الزوجیّة، ورفع مكانتھا في األنفس، وتجلیّة قدرھا في الجماعة، فكّل من یقدم 
على ھذه اآلصرة یحس بتبعاتھا، ویشعر بمسؤولیاتھا، فال یرمي باللّوم على 

  . غیره إن ھو تلبس بھا ثّم أھملھا

حكم وجوب إنفاق  : "بقولھ-رحمھ هللا- بیّنھ ابن عاشور وھذا المقصد
الرجل على زوجھ ولو كانت غنیة تحقیٌق آلصرة الزوجیة، كما أن جعل 

  .45"الزوجیة سبب إرث تحقیق لقوة تلك اآلصرة

  تقویة صلّة الرحم: المقصد الثالث

أولت الشریعة اإلسالمیة صلة الرحم أھمیّة بالغة، حیث أمرت 
متھا، وقد دلّت النصوص من الكتاب والسنّة على وجوب بحفظھا وصون حر

َ الَِّذي  :صلة الرحم وتحریم قطعھا بالجملة، ومن ذلك قولھ تعالى َواتَّقُوا هللاَّ
اتّفقت الملّة : ")رحمھ هللا( قال القرطبي ،)01: النساء( تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحامَ 

َ  :، وقولھ تعالى46"ّرمةعلى أّن صلّة الرحم واجبة وأن قطیعتھا مح إِنَّ هللاَّ
ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَىٰ  َوآِت : ، وقولھ تعالى )90: النحل( یَأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِ

ْر تَْبِذیًرا  وقولھ، )26: اإلسراء( َذا اْلقُْربَٰى َحقَّھُ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَّبِیِل َوَال تُبَذِّ
" :من وصلك وصلتھ، ومن قطعك : جنة من الرحمن، فقال هللاإّن الرحم ش

  .47"قطعتھ

فصلّة الرحم من أبرز وأھّم أنواع البّر، ولھا في الّدنیا فضائل كثیرة، 
منھا أنّھا مدعاة لحّب األقارب وعطفھم وإیثارھم، كما أنّھا تقّوي الروابط 

ي األعمار، ففي األسّریة بین األقارب، كما أنّھا تّوّسع في األرزاق، وتزید ف
من سّره أن یبسط لھ في رزقھ، أو ینسأ لھ في أثره، فلیصل : " حدیث النبي

  .48"رحمھ

وإذا تقّرر ھذا، فإنّھ من الواضح أّن إیجاب النفقة من مال رّب األسرة 
  .وھو الزوج یقّوي صلتھ بأفراد أسرتھ أوال وھم زوجتھ وأوالده
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ما" :)رحمھ هللا(قال ابن عاشور ت تقویة آصرة القرابة أحكاُم ومن ُمتمِّ
النفقة على األبناء واآلباء باتفاق، وعلى األجداد واألحفاد عند بعض 

  49..."األئمة

  حفظ األموال: المقصد الرابع

فال ریب في أّن حفظ المال مّما جاءت الشریعة اإلسالمیة بإقراره، ألّن في 
  .ا في اآلخرةذلك حفظا للّدین وحفظا لألنفس، وصالحا في الّدنیا و فالح

: خمسة أمور ھي - كما قال ابن عاشور- فالمقصد الشرعي في األموال
، ومن وسائل تحقیق 50الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل فیھا

الرواج جعل شيء من المال مصروفا في وجھھ، وأفضل الوجوه ما كان على 
  . األھل واألوالد

اج الثروة القصُد إلى استنفاد ومن وسائل رو: "-رحمھ هللا-قال ابن عاشور
فلم یترك ذلك إلرادة . وذلك بالنفقات الواجبة على الزوجات والقرابة. بعضھا

  .51"القیّم على العائلة بل أوجب الشرع علیھ اإلنفاق بالوجھ المعروف

  مقاصد تشریع المیراث والوصیّة :المطلب الثاني

الخیر والصالح لھم، فإّن بما أنّھ ما من حكم ألزم هللا بھ عباده إالّ وفیھ 
نظام اإلرث والوصیّة في اإلسالم ال شك أّن لھ مقاصد وغایات یتوخى 

  : الشارع الحكیم من ورائھا الخیر لألسرة المسلمة، یمكن إجمالھا فیما یلي

  التكافل األسري: المقصد األول

حیث یعّد نظام اإلرث في اإلسالم وحدة مالیة ووسیلة كبرى لتحقیق 
ھذا النظام الذي شّرعھ : ")رحمھ هللا( افل األسري، قال سید قطبمقصد التك

اإلسالم مظھر من مظاھر التكافل بین أفراد األسرة الواحدة، وبین األجیال 
  .52"المتتابعة

فنعمة المال من أعظم النّعم التّي وھبھا هللا لإلنسان، وصاحب المال یفّكر 
حیا فإّن من حقّھم علیھ أن ینفق أّوال في نفسھ ومن یلیھ من قرابتھ، فإذا كان 
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علیھم ویحسن إلیھم، ألّن لھم في مالھ حقّا، وكذلك إذا مات كان الحّق في مالھ 
األصل في الفرائض أن الناس "آكد و أوجب، ألنّھم ألصق بھ من غیرھم، و

جمیعھم عربھم وعجمھم اتفقوا على أن أحق الناس بمال المیت أقاربھ 
  .53"وأرحامھ

حسب  - حقاً لذوي القربى جمیعاً  -في أصلھ -جعل المیراثشریعة هللا تف
وذلك تمشیاً مع نظریة اإلسالم في التكافل  - مراتبھم وأنصبتھم المبینة فیما بعد

الغنم : وحسب قاعدة. بین أفراد األسرة الواحدة، وفي التكافل اإلنساني العام
في دفع الدیات  فالقریب مكلف إعالة قریبھ إذا احتاج، والتضامن معھ.. بالغرم

بحسب  -إن ترك ماالً  - عند القتل والتعویضات عند الجرح، فعدٌل إذن أن یرثھ
ویبدو تكاملھ وتناسقھ . واإلسالم نظام متكافل متناسق. درجة قرابتھ وتكلیفھ بھ

  .54واضحاً في توزیع الحقوق والواجبات

  تحقیق العدل: المقصد الثاني

عاة في األحكام كلّھا، ونظام التوارث إّن العدالة المنشودة في اإلسالم مرا
إذ كما سبقت اإلشارة إلى أّن نظام التوارث كان  والوصیة أبلغ دلیل على ذلك،

مبني على الحیف والجور وعدم توریث المرأة، كما بني تشریع الوصیة في 
بادئ األمر على الظلم والجور فأعاده اإلسالم إلى طریقھ القویم، فقیّد من 

  .عض الشيء تحقیقا لھذا المقصد العظیمحریة المالك ب

فمن مزایا التشریع اإلسالمي التّي حقّق بھا مقصد العدل أن جعل نظام 
التوارث في اإلسالم یراعي الجبلیة اإلنسانیة، والرابطة األسریة القویمة، 
فأعطى الرجل والمرأة والصغیر والكبیر، بحسب درجة القرب من المّیت، 

  .صیب منوطا بالذكر كما كان الحال في الجاھلیةولم یجعل استحقاق النّ 

إذا قصد الشارع الحكیم من المواریث ونظامھا تحقیق العدل،  :شبھة
  فكیف یفّسر تفاوت نصیب الذكر واألنثى؟

إّن میراث البنت في الشریعة اإلسالمیة لم یقصد  :الرّد على الشبھة
الطرح بعد عملیة لذاتھ، بل ھو مرتب على نظام الزواج فیھا، وھو كعملیة 

الجمع إلخراج نتیجة صحیحة من العملین مًعا، فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من 
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یربأ بالرجل أن ...ناحیة وجب علیھا أن تدع من ناحیة تقابلھا؛ وھذا الدین 
یطمع في مال المرأة أو یكون عالة علیھا؛ فمن ثم أوجب علیھ أن یمھرھا وأن 

ع لھا رأیھا وعملھا في أموالھا، ال تحد ینفق علیھا وعلى أوالدھا، وأن ید
،ثّم إّن ھناك حكمة سامیة، وھي أن ...إرادتھا بعملھ وال بأطماعھ وال بأھوائھ

إالّ لتعین بھذا  ...المرأة ال تدع نصف حقھا في المیراث ألخیھا یفضلھا بھ
العمل في البناء االجتماعي؛ إذ تترك ما تتركھ على أنھ المرأة أخرى، ھي 

ھا؛ فتكون قد أعانت أخاھا على القیام بواجبھ لألمة، وأسدت لألمة زوج أخی
فأنت ترى أن مسألة ...عمًال آخر أسمى منھ بتیسیر زواج امرأة من النساء

المیراث ھذه متغلغلة في مسائل كثیرة ال منفردة بنفسھا، وأنھا أحكم الحكمة إذا 
أرید رجل نفسھ وامرأة أرید بالرجل رجل أمتھ وبالمرأة امرأة أمتھا، فأما إذا 

نفسھا، وتقرر أن االجتماع في نفسھ حماقة وأن الحكومة خرافة، وأن األمة 
  .55ضاللة، فحینئذ ال تنقلب آیة المیراث وحدھا بل تنقلب الحقیقة

كذلك من العدل والرحمة أن ال یترك الوارث ورثتھ عالة یتكففون 
لسعد بن أبي   النبي الناس، وتحال أموالھ بوصیة منھ إلى غیرھم، حیث قال

  ".إنّك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة یتكففون النّاس: "وقاص

ومن العدل أیضا جعل نصیب من المال حقا لصاحبھ یوصي بھ في وجوه 
الخیر والبّر، إصالحا لّما فرط في عمره واستباقا للمعروف، ولذلك قررت 

 قال الولي الدھلوي. والحقوقالشریعة اإلسالمیة التنصیص على األنصبة 
وجوب الوصیة لالقربین من  وكان أول ما نزل على النبي : ")رحمھ هللا(

فمنھم من ینصره أحد : غیر تعیین وال توقیت؛ ألن الناس أحوالھم مختلفة
أخویھ دون اآلخر، ومنھم من ینصره والده، وعلى ھذا القیاس فكانت 

ل واحد ما یرى من مصلحة، ثم إذا المصلحة أن یفوض األمر إلیھم، لیحكم ك
ظھر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن یصلحوا وصیتھ، ویغیروا، فكان 

 الحكم على ذلك مدة، ثم أنھ لما ظھرت أحكام الخالفة الكبرى، وزوى للنبي 
مشارق األرض ومغاربھا؛ وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة 

ى القضاة من بعدھم، بل یجعل على المظان أال یجعل أمرھم إلیھم وال إل
الغالبیة في علم هللا من عادات العرب والعجم وغیرھم مما یكون كاألمر 
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الطبیعي، ویكون مخالفة كالشاذ النادر وكالبھیمیة المخدجة التي تولد جدعاء 
لَُكْم َال تَْدُروَن أَیُّھُْم أَْقَرُب  :أو عرجاء خرقا للعادة المستمرة، وھو قولھ تعالى

  .56")11: النساء( نَْفًعا

أّن المعتبر في مسائل المیراث ھو المصاحبة ) رحمھ هللا( ثّم بیّن
الطبیعیّة، والمناصرة، والموادة الجبلیة، دون االتفاقات الطارئة، التي ال 

  .تنضبط، وال یمكن أن تناط بھا كلّیات شرعیّة

یین أصناف فإعطاء المّورث الحق في نصیب مقّدر وھو الثلث، وتع
  .ووجوه خیریة لیصرف لھا ھذا المال فیھ تحقیق لمقصد العدل واإلنصاف

  تحقیق رّواج الثروات: المقصد الثالث

إعادة توزیع الثروات كما ذكرنا سالفا أّن من مقاصد حفظ األموال، 
ودورانھا حتّى تتداولھا األیدي المختلفة، وال تصبح حكرا على ید واحدة أو 

  .ع األموال و تكّدسھا وال تقیم حّق هللا تعالى فیھاأیاد معیّنة تجم

ھذا مع التنبیھ على عدم ممانعة الشریعة من جمع المال واالستكثار منھ 
صلى هللا -ألّن المال وسیلة لكثیر من الغایات الخیرة التّي ینبغي تحصیلھا، قال

منھ  إّن ھذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المال ما أعطى: "...-علیھ وسلّم
المسكین والیتیم وابن السبیل وإنّھ من یأخذه بغیر حقّھ، كالذي یأكل وال یشبع، 

، فالمال نعمة ال تغمط، وعلى من حظي 57"ویكون شھیدا علیھ یوم القیامة
بشيء منھ أن یراعي تبعاتھ وحّق هللا فیھ، فالمال مھم ألّن بھ قوام مصالح 

  .58الفرد وطمأنینتھاألّمة وطمأنینة عیشھا، كما بھ قوام مصالح 

ومّما قصدت لھ الشریعة الغّراء أن یكون ھذا المال دوال و أدوارا تتقاسمھا 
َكْي َال : البشریة بمجموعھا، وال یستأثر بھا مجموعة معیّنة فقط، قال تعالى

  .)07: الحشر( یَُكوَن ُدولَةً بَْیَن اْألَْغِنیَاِء ِمْنُكمْ 

وات المالیة، وقد جعل الشیخ الطاھر ولھذا دأبت الشریعة على توزیع الثر
مقصد الرواج في المرتبة األولى من مقاصد األموال -رحمھ هللا- بن عاشور
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: المقصود الشرعي في األموال كلھا خمسة أمور ھي: "في اإلسالم، حیث قال
  .59"الرّواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل فیھا

ن أیدي النّاس بوجھ حّق وقّرر على ثّم بیّن أّن الرواج یعني دوران المال بی
أنّھ مقصد شرعي عظیم، والدلیل على ذلك ورود النصوص الشرعیّة الكثیرة 
المرغبة في التعامل بالمال، وكذا تشریع توثیق المعامالت المالیّة، وترخیص 
الشریعة في ترك اإلشھاد المحثوث علیھ حرصا منھا على تفادي أّي عائق 

  .ة باألموال وبالتالي تعطیل دورانھا ورواجھایمنع من تسھیل التّجار

تشریع المعاوضات : ومن دالئل اعتبار رّواج األموال والقصد إلیھ شرعا
  .المالیّة والتبرعات وإن كان فیھا شيء من الغرر الیسیر

قال . فإذا ثبت ھذا فإّن نظام اإلرث والوصیّة في اإلسالم یحقّق ھذا المقصد
ثا عن مزایا ھذا التشریع عن غیره من تشریعات متحدّ ) رحمھ هللا( سید قطب

وأخیراً فھو نظام یضمن تفتیت الثروة المتجمعة، على : "... البشر الوضعیة
فال یدع مجاالً لتضخم الثروة . رأس كل جیل، وإعادة توزیعھا من جدید

كما یقع في األنظمة التي تجعل المیراث ألكبر  - وتكدسھا في أید قلیلة ثابتة
  . 60" - ، أو تحصره في طبقات قلیلةولد ذكر

كما أّن ھذا النظام قد كفل بھ واضعھ الحكیم اطمئنان الموّرث والوارث، إذ 
كالھما حریص على عدم ضیاع حقّھ، وھذا المعنى الّذي أشار إلیھ ابن 

وفي ھذه الحالة نفذت . والثاني حكُمھ بعد موت مكتسبھ: "عاشور بقولھ
ألن مكتسب المال قد قضى , ثروة تنفیذاً لطیفاً الشریعة مقصَدھا من توزیع ال

منھ رغبتَھ في حیاتھ، فصار تعلق نفسھ مسألة بعد وفاتھ تعلقاً ضعیفاً إال إذا 
فتّم مقصد التوزیع بحكمة، وھي جعل المال صائراً ...كان على وجھ الفضول

 إلى قرابة صاحبھ ألن ذلك مما ال تشمئّز منھ نفسھ، وألّن فیھ عوناً على حفظ
وإنما تتكون األمة من قبائلھا، فیؤول ذلك إلى حفظھ في . المال في دائرة القبیلة

  .61"دائرة جامعة األمة
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  : خاتمة

  :من أھم النتائج النتائج التّي توصل إلیھا البحث
ü  المقاصد الشرعیة ھي المعاني والحكم التّي تغیاھا الشارع الحكیم من

 .مفاسد عنھمتشریعھ ألجل تحقیق مصالح العباد ودرء ال
ü  المعرفة بمقاصد الشریعة اإلسالمیة مطلب سام، وركن أساس في شروط

 .االجتھاد
ü والكسوة للطعام مال من زوجھا على للزوجة وجب النفقة الزوجیة ھي ما 

 .المعیشة المتعارف علیھا أمور من وغیرھا والمسكن
ü بة على اتفقت كلمة العلماء على أّن نفقة الزوجة وما یتبعھا من أوالد واج

 .الزوج، واألدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنّة واإلجماع
ü الوصیة عبارة عن كّل ما یعھد المرء بفعلھ أو تنفیذه بعد الموت. 
ü انتقال األموال من المّورث إلى الوارث المیراث عبارة عن. 
ü  نظام المیراث والوصیة من األنظمة التّي كانت سائدة قبل اإلسالم، ولما

  .  شریعة اإلسالمیة بیّنت وفّصلت أحكامھ وقیّدتھ بالضوابذ الشرعیةجاءت ال
ü  ،المقاصد الشرعیّة المتوخاة من تشریع النفقة تتمثل في تثبیت مبدأ القّوامة

  .تعظیم أمر الزوجیة، تقویة صلّة الرحم، حفظ األموال
ü المقاصد الشرعیّة المتوخاة من تشریع أحكام المیراث والوصیة ھي :

 .تحقیق العدل، و تحقیق رّواج الثروات وإعادة توزیعھاألسري، التكافل ا
  : التوصیات

ü  ضرورة نشر الوعي والتثقیف لألسرة، السیما الزوجین لبیان حقوقھما في
 .الشریعة اإلسالمیة

ü  التحذیر مّما تبثھ وسائل اإلعالم بشتى صورھا من تشویھ لبعض قضایا
ح رؤى وحلول مخالفة األسرة خاصة التّي تتعلّق بالمرأة بھدف طر

 .للشریعة اإلسالمیة
ü  تأسیس منظمات ولجان یكون من مھامھا نشر الوعي بكیفیة عالج

 .المشكالت التّي تواجھ األسرة المسلمة الیوم
   :الھوامش

                                                        
  ).3/353(ه، 1414، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر،بیروت، ط -1
  ).8/98(، 6463 أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب القصد والمداومة على العمل، حدیث رقم -2
  ).3/41(مقاصد الشریعة اإلسالمیة،  -3
  ).42- 5/41(الموافقات،  -4
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  دور الوقف في التماسك األسري

  - الوقف الذري نموذجا -

  

  عبد الرزاق بوھوسالباحث  - فاتح عرابة الباحث   

  الجزائرجامعة  
  

  :بسم هللا الّرحمن الّرحیم، وبھ نستعین

الحمد . رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد 
 وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:  

فاألسرة ھي اللبنة األولى في بناء المجتمع، ولقد دعت الشرائع 
إلى بنائھا والمحافظة علیھا وعلى  -ومنھا اإلسالم - السماویة المختلفة 

  .استقرارھا وبقائھا؛ حتى تؤدي دورھا ووظیفتھا التي أرادھا الشارع الحكیم

 والتماسك األسري مطلب الفرد والمجتمع واألمة؛ وھو رابطة وثیقة
  .بین أفراد األسرة الواحدة التي یسودھا المودة والرحمة، واالحترام المتبادل

 ،...دینیة، اجتماعیة، اقتصادیة، نفسیة، ثقافیة: وھناك عوامل عدیدة
تحقق التماسك األسري وتقوي أركانھ منھا الوقف اإلسالمي الذي لعب دورا 

ابط أركانھا بلھ كبیرا على مر التاریخ في تماسك األسرة واستقرارھا وتر
  .المجتمع برمتھ

وألن الوقف باب كبیر ومتشعب من أبواب الفقھ، وغالب أحكامھ 
اجتھادیة، حاولنا في ھذه الورقة أن نركز على الوقف الذري؛ الذي لھ عالقة 

  .مباشرة باألسرة وتماسكھا

دور الوقف في التماسك ": ـوسنحاول في موضوعنا الموسوم ب
  :اإلجابة عن اإلشكالیة الرئیسة التالیة "- نموذجاالوقف الذري  - األسري
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في التماسك األسري؟ ونركز  -القطاع الثالث - دور الوقف اإلسالمي
على الوقف الذري الرتباطھ الوثیق باألسرة؛ خاصة في ظل التحدیات 

  .المعاصرة

فقسمناه إلى ثالثة مباحث رئیسیة، تندرج تحتھا مطالب فرعیة، على 
  :النحو التالي

  .ضبط المفاھیم والمصطلحات: مبحث األولال

 .التماسك األسري؛ عوامل، وتحدیات: المبحث الثاني

  .الوقف الذري والتماسك األسري في ظل التحدیات المعاصرة: المبحث الثالث

  ضبط المفاھیم والمصطلحات :المبحث األول

  مفھوم األسرة  :المطلب األول

القوامیس والمعاجم اللغویة؛  وردت لكلمة األسرة عدة معان في: لغة -أ
: الدرع الحصینة، وأنشد: األسرة:ذكره ابن منظور في لسان العرب منھا ما

وأسرة الرجل عشیرتھ ورھطھ . رماحلواألسرة الحصداء والبیض المكلل وا
 .1األسرة عشیرة الرجل وأھل بیتھ...األدنون ألنھ یتقوى بھم

نیین ھما األھل أما في الشرع فقد أخذت األسرة بمع: شرعا -ب
وقد استخدم القرآن الكریم، والسنة الشریفة األھل بمعنى العائلة في ، والعائلة

مواضع كثیرة؛ فعندما بّشرت المالئكة زوج سیدنا إبراھیم علیھ السالم بالحمل 
ِ  واإلنجاب، وتعجبت من ھذه البشرى َّiَرۡحَمُت ٱ ِۖ َّiقَالُٓواْ أَتَۡعَجبِیَن ِمۡن أَۡمِر ٱ

ِجیدٞ وَ  تُھُۥ َعلَۡیُكۡم أَۡھَل ٱۡلبَۡیِتۚ إِنَّھُۥ َحِمیٞد مَّ : وقال الرسول ، )73 :ھود( بََرَكٰ
  .رواه البخاري" خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي"

وقد أشار القرآن  ...أما المعنى الثاني فیأخذ األسرة بمعنى العائلة
ث إلى األسرة بھذا المعنى، الكریم، والسنة الشریفة في بعض اآلیات واألحادی

، )8 :الضحى( َوَوَجَدَك َعآئِٗال فَأَۡغنَىٰ : فقال تعالى للرسول علیھ السالم
كفى بالمرء إثما أن : "وأشار الرسول إلى األسرة بمعنى العائلة في قولھ 

  .رواه أبو یعلى" یضیع من یعول
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ة والشریعة أن األسرة كما نفھمھا في اللغة العربی: وزبدة ھذه الخالصة
  :اإلسالمیة جماعة اجتماعیة تقوم على ثالث ركائز ھي

 .األسر أو القید االختیاري في الزواج، واإلجباري في القرابة وصلة الرحم -

األنس والمودة، وإزالة الوحشة عن أفراد الجماعة، وتحقیق األمن  -
 .والطمأنینة لھم

 .التضحیة من أجلھماإلعالة ألفراد الجماعة ومساندتھم، واإلنفاق علیھم، و -

فاألسرة في االصطالح مفھوم یشیر إلى جماعة مرتبطة بروابط 
، - األھل - ، ویسودھا الود واألنس والمحبة من-األسر -الزواج والدم من 

  .2- من العائلة - وتوفر الرعایة ألفرادھا واإلعالة لھم 

الخلیة األساسیة : "وجاء تعریفھا في القانون الجزائري :قانونا
  .3"مع، وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابةللمجت

  مفھوم التماسك األسري: المطلب الثاني

التماسك األسري مركب إضافي، وحتى نتمكن من تعریفھ البد من تعریف 
  .كل جزء؛ التماسك، واألسرة

   :التماسك -أ

مسك بالشيء وأمسك بھ، وتمّسك وتماسك، واستمسك، ومّسك : لغة
أمسكت : الجوھري ...والذین یمّسكون بالكتاب: احتبس، وفي التنزیل: كلّھ

اعتصمت، وكذلك : بالشيء وتمّسكت بھ، واستمسكت بھ، وامتسكت كلھ بمعنى
  .4فقد استمسك بالعروة الوثقى: وفي التنزیل ...مّسكت بھ تمسیكا

ھو عملیة اجتماعیة تؤدي إلى تدعیم البناء االجتماعي : اصطالحا
أجزائھ، وتعمل على توجیھ الجماعات المختلفة عن طریق عدة وترابط 

مثل التوافق، التضامن، التعاون، التآلف، : روابط، وعالقات اجتماعیة
 .5التكافل
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-  سبق بیان مفھومھا في المطلب األول، من المبحث نفسھ: األسرة -ب
؛ الخاص بضبط المفاھیم والمصطلحات نكتفي بالتذكیر - المبحث األول

فاألسرة في االصطالح مفھوم یشیر إلى جماعة ا االصطالحي؛ ھبتعریف
، ویسودھا الود واألنس والمحبة -األسر -مرتبطة بروابط الزواج والدم من 

 .-من العائلة- ، وتوفر الرعایة ألفرادھا واإلعالة لھم - األھل -من

یأخذ المفھوم العام للتماسك؛ إال أنھ یتم داخل : التماسك األسري -ج
الواحدة، وھي بدورھا جماعة إنسانیة لھا أنظمتھا الداخلیة الخاصة األسرة 

   .بھا

ویمكن القول بأن األسرة المتماسكة ھي األسرة التي یسودھا الشعور 
باالنتماء، وشعور الجماعة فیھا یغلب على الشعور بالفردیة، كما یسودھا 

موجھ إلى ھو  التعاون، واھتمام األفراد فیھا لیس موجھا لذواتھم بقدر ما
  ...المجموع والعالقة بینھم یسودھا التعاطف والتعاون

التماسك ھو حالة من االرتباط التي تسود العالقات الزوجیة واألسریة، 
لھ أھمیة كبیرة في بناء المجتمعات . والتي تشمل جمیع جوانبھا الحیویة

  .6والحضارات اإلنسانیة، كما لھ أثر واضح في تشكیل السلوك اإلنساني

رابطة وظیفیة داخل األسرة الواحدة، عناصره  لتماسك األسريفا
الزوجان واألوالد، وقد یضیق أو یتسع بحكم نوع األسرة وحجمھا، وال یتحقق 

 - ...إال في ظل عوامل مختلفة؛ دینیة، اجتماعیة، اقتصادیة، نفسیة، ثقافیة
  . تعضده وتقوي أركانھ

  تعریف الوقف، حكمھ، وأنواعھ: المطلب الثالث

  تعریف الوقف - 1

الحبس والمنع، وھو مصدر الفعل وقف یقف، والوقف،  :لغة
  .7وقفت الدابة أي حبستھتا: والتحبیس، والتسبیل بمعنى واحد؛ فیقال

اختلف الفقھاء في تعریف الوقف؛ نظرا الختالفھم في كثیر  :اصطالحا
  :للوقفمن مسائلھ وأحكامھ، ونورد في بحثنا تعریف المذاھب الفقھیة األربعة 
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  .8ھو حبس العین على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة :الحنفیة

ھو إعطاء منفعة شيء، مدة وجوده، الزما بقاؤه، مع ملك معطیھ،  :المالكیة

  .9ولو تقدیرا

ھو حبس مال، یمكن االنتفاع بھ، مع بقاء عینھ، على مصرف مباح  :الشافعیة

  .10موجود

  .11لمنفعةتحبیس األصل، وتسبیل ا :الحنابلة

وحكم الوقف أنھ مباح عند الحنفیة، وأنھ عند الجمھور غیر  :حكمھ - 2
الحنفیة مستحب، أو سنة، مندوب إلیھا؛ فھو من التبرعات المندوبة؛ لقولھ 

ا تُِحبُّوَنۚ : تعالى ، وقول النبي )92 :آل عمران( لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّٰى تُنفِقُواْ ِممَّ
  فیما رواه الجماعة حین استشار النبي في أرض لھ  - عنھرضي هللا  - لعمر

، وقولھ أیضا فیما رواه "إن شئت حبّست أصلھا  وتصدقت بھا: "بخیبر
صدقة جاریة، أو علم : إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إّال من ثالثة: "الترمذي

، وقد استمر عمل األمة منذ صدر اإلسالم "ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ
آلن على وقف األموال على وجوه الخیر، والوقف من خصائص إلى ا

  .12 اإلسالم؛ كما ذكر اإلمام النووي رحمھ هللا

للوقف أنواع كثیرة باعتبار الواقف، والموقوف، والجھة  :أنواعھ - 3
؛ فھو بھذا - الجھة الموقوف علیھا -الموقوف علیھا، وسنتكلم عن النوع الثالث 

  :قساماالعتبار ینقسم إلى ثالثة أ

، ..، واألقارب ومن بعدھم..وھو ماكان على األوالد، واألحفاد: وقف أھلي -
  .ویسمى ھذا الوقف األھلي أو الذري

وھو الذي یقصد الواقف منھ صرف ریع : الوقف الخیري أو الوقف العام -
  ...تنقطع الوقف إلى جھات البر التي ال

بدأ كونھ وقفا أھلیا ثم وھو مختلط بین األمرین، أو قد ی: الوقف المشترك -
ینتھي بھ األمر إلى صیرورتھ إلى وقف خیري بعد انقطاع من یستفید منھ 
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من ذریة الواقف، وبكل حال فالوقف كلھ خیري بحسب أصل الوضع 
 .13...الشرعي

 التماسك األسري؛ عوامل، وتحدیات: المبحث الثاني

  أسس تكوین األسرة  :المطلب األول

سرة الصالحة على مجموعة من األسس اھتم اإلسالم بتكوین األ
باعتبارھا عماد المجتمع، وھي الغرس األول لإلنسان المسلم، وھذه األسس 

  :ھي

وھذه المطالب تتحقق من : تحقیق المطالب الفردیة واالجتماعیة - 1
  :خالل بناء البیت المسلم بناء سلیما  أما المطالب الفردیة فلھا جانبان

ة المسلمة النمو السلیم؛ بحیث یكون الترابط قویا أن یتحقق ألفراد األسر -أ
متینا، ویتجلى ذلك من خالل الروابط االجتماعیة، والعالقات اإلنسانیة التي 

  .تنشـأ بینھم

تحقیق المطالب الوالدیة؛ فكل أب یحرص على إشباع الدوافع الكامنة في  -ب
لھ  نفسھ من خالل ارتباطھ بأبنائھ، وارتباطھم بھ؛ من حیث طاعنھم

  .واحترامھم لھ

 أما المطالب االجتماعیة؛ فتتمثل في أن البیت ضرورة اجتماعیة، ال
یمكن ألي فرد أن یستغني عنھا،كما أنھ الحصن التربوي األول الذي یتلقى فیع 
أفراد األسرة التربیةَ في أخطر مراحل العمر، وأكثر مراحل النمو النفسي 

  .والعقلي واالجتماعي والجسمي

الفقر خطر جسیم، وشر : المطلب االقتصادي لكل فردتحقیق  - 2
مستطیر على األسرة بل على المجتمع بأسره؛ فالعامل االقتصادي لدى أي 
أسرة یشكل ركنا أساسیا في تكوین األسرة ونشأتھا حتى تكون عضوا فاعال 
في المجتمع؛ إذ إن األسرة التي تعاني الفقر دائما وأیدا تفكر في مصدر 

في المأكل والمشرب، تفكر في الدواء وما یجره ھذا الفقر من الرزق، تفكر 
تستطیع البقاء  خطر على استمرار األسرة وتماسكھا وسالمتھا؛ فالزوجة قد ال
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مع الزوج الفقیر فتطلب الطالق، وما یتبعھ ذلك من تكدیر لصفو ھذه األسرة 
   .وتمزیق ألواصر المحبة فیھا

  قد تصل إلیھ؟ویا ترى من المسؤول عن األُسر وما 

إنھا مسؤولیة أولي األمر من المسلمین ووالتھم، یقول الرسول : أوال
" :ویقول )853: البخاري(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ ،" :ما 

من عبد یسترعیھ هللا رعیة یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ إال حّرم هللا 
   ).142: رواه مسلم(" علیھ الجنة

یؤدون ما أوجب  لیة على األغنیاء الذین یبخلون، والتقع المسؤو: ثانیا
هللا علیھم للفقراء والمساكین والمحتاجین في أموالھم المتنوعة؛ من الزكوات 

: والتبرعات التطوعیة اإلضافیة وقت الحاجة الماسة إلیھا، یقول الرسول 
   ).رواه الترمذي(" إن في المال حقا غیر الزكاة"

على علماء المسلمین الذین تجب علیھم أن تقع المسؤولیة : ثالثا
  14یُوضحوا للناس أھمیة عمل الخیر والبر، ومافیھ من أجر وثواب في اآلخرة 

 عوامل تحقق التماسك األسري: المطلب الثاني

التماسك األسري مطلب الجمیع إال أن ھناك مجموعة من العوامل التي 
  :تساھم في تحقیقھ؛ أھمھا

تبر الدین أھم الركائز األساسیة للتماسك األسري، یع :العــامل الدینـــي
ویتضح ذلك من خالل معاییر االختیار الزواجي التي یتصدرھا ھذا العامل،  
كما أنھ من أھم مصادر تكوین الشخصیة المتوازنة التي یفیض سلوكھا الجاد 

   .خیرا ونماء على محیطھا األسري

في حقیقة األمر لیس عامال إن العامل االجتماعي  :العــامل االجتماعــي
واحدا، وإنما ھو مجموعة عوامل، ولكن یبقى بروزھا حسب ظروف كل 

  :أسرة، و سیتم التطرق ألھمھا كما یلي
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شعور الزوجین بأھمیة العالقات التي تجمع بینھما، واستمرار ھذه العالقات  -
  ...یعني االستقرار واألمن

  ... یحقق استقرار األسرة الفھم والتوظیف الصحیحین لمفھوم القوامة -

المستوى التعلیمي؛ حیث إنھ كلما زاد حظ كل من الزوجین من التعلیم ازداد  -
  .معھ اإلحساس بالمسؤولیة  نحو األسرة

یتمثل عموما في توفیر الدخل االقتصادي المالئم   :العــامل االقتصــادي
ملبس؛ ألن الذي یسمح لألسرة بإشباع حاجاتھا األساسیة من مسكن ومأكل و

  ...معظم المشكالت االجتماعیة ترتبط بعجز األسرة المادي

یرجع علم النفس نجاح العالقة الزوجیة واستقرارھا  :العــامل النفســي
إلى التوافق الزواجي، المرتبط بالنضج االنفعالي لكال الزوجین، الذي یعد 

آلخرین مؤشرا لمستوى التطور في قدرة الفرد على إدراك ذاتھ، وإدراك ا
كما أن لإلشباع العاطفي في الصغر دور مھم في تحدید نمط ... بموضوعیة،

الشخصیة التي یترتب عنھا طبیعة ونمط االتصال داخل األسرة خاصة،  
 ...وأیضا الثقة المتبادلة بین الشریكین تدعم التماسك األسري،

حیث تؤثر ثقافة الزوجین في شكل العالقة بینھما؛ : العــامل الثقــافي
ینمو مؤشر اإلحساس بالمسؤولیة طردیا مع ارتفاع مستوى الثقافة التي یملكھا 
األبوان؛ ألن الثقافة تشعر صاحبھا باالمتالء، وترفعھ فوق السفاسف، وتعلمھ 
كیف یزن األمور بمیزانھا الصحیح، كما یتعود على ضبط انفعاالتھ، والتعبیر 

  .ى رأیھعن رأیھ دون جرح الطرف األخر، أو الحجر عل

تعتبر األسرة األداة البیولوجیة التي تحقق إنجاب  :العــامل الصحــي
النسل، وتضمن استمرار حیاة المجتمع، والوسیلة التي تنتقل من خاللھا 

من أن سالمة األبوین الصحیة  الخصائص الوراثیة من جیل آلخر، والشك
ھو الجانب كما تتعلق الصحة بجانب مھم، و...تؤدي إلى تحقیق نسل سلیم،

الجنسي؛ حیث إن درجة التوافق الزوجي تزداد مع القدرة على تحقیق اإلشباع 
  .الجنسي لكال الطرفین
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التخطیــط األســري، االتصــال الفعــال داخل األسرة، : باإلضافة إلى
  .15...ألنھا من متطلبات العصر ومراكز اإلرشاد األسري؛

وینعكس توظیفھا أو  فالتماسك األسري لھ عوامل عدیدة ومختلفة،
إھمالھا بالسلب واإلیجاب على األسرة الواحدة؛ لذلك نجد أسرة سعیدة 

  .متماسكة، وأخرى تعیسة متفرقة

  التحدیات التي تواجھ التماسك األسري : المطلب الثالث

انطلقت الحیاة البشریة في أول عھدھا من عالقة فطریة تكاملیة بین 
أماً، وكونا أسرة بشریة كانت الوحدة رجل وامرأة، أصبحا أباً و: زوجین

لكنَّ العالم شھد تغیّرات واسعة في مجال ؛ ...األولى في بناء المجتمع البشري
  :العالقة بین مكونات األسرة

ففقدت األسرة في كثیر من المجتمعات، وإن بدرجات متفاوتة،  - 1
ھا في مفھومھا في الطبیعة الفطریة، وموقعھا في البناء االجتماعي، ووظیفت

التنشئة والتربیة، كل ذلك لصالح اتجاھات فردانیة، تُْعلي من قیمة الفرد، 
. وتجعلُھ بؤرةَ االھتمام، وتَُحدُّ من دور األسرة في تشكیل بنیتھ النفسیة والعقلیة

، وغدت العالقة ..ولم تكن األسرة العربیة واإلسالمیة بمنأى عن ھذه التغیّرات
ادیة استھالكیة، مرتبطة بالتمویل والمنفعة بین أفراد األسرة عالقة اقتص

 .والمصلحة

ثمة تشویھ واضح، وربما مقصود، لمفھوم التنشئة االجتماعیة، فقد  - 2
كانت التنشئة االجتماعیة تعني العملیة التي یتم بھا انتقال الثقافة والقیم من جیل 

للتنشئة ،لكن ھذا المفھوم ..إلى جیل، وإكساب الفرد أنماط السلوك في مجتمعھ
قد أخذ مساراً آخر؛ إذ بدأت األسرة العربیة واإلسالمیة تتبنى النمط الغربي 

  .والمنظومة الغربیة في التنشئة االجتماعیة

لعلَّ أھمَّ مالمح التغیُّر في مفھوم األسرة في العالم الحدیث سیادة  - 3
مفھوم األسرة النوویة على شكل التفاعل األسري، واضمحالل األسرة 

 ... دة، بفعل عوامل التحدیث والتطور االجتماعي واالقتصاديالممت
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لقد أثّرت منظومة التفكیر االجتماعي الغربیة القائمة على  - 4
بتأثیر  الداروینیة االجتماعیة، في سائر المنظومات المعرفیة لباقي الشعوب،

، دون مراعاة …العولمة والھیمنة السیاسیة واالقتصادیة واألكادیمیة
 ...للمجتمعات والشعوب… للخصوصیات الثقافیة، واالجتماعیة، والدینیة،

إنَّ التغیُّرات التي طرأت على واقع األسرة في المجتمعات  - 5
تحدیث، الغربیة، لم تقتصر على تلك المجتمعات، بل إنَّ مظاھر العولمة وال

وأنماطَ الحیاة الغربیة، ال سیما األمریكیة، مثّلت خطراً على ثقافات الشعوب 
ة مجتمعات  األخرى، لكنَّ ھذا التأثیر لم یكن واحداً في جمیع المجتمعات؛ فثمَّ
استطاعت أن تحافظ على دور األسرة في بناء مجتمعھا وأھمیتھا، ووعت 

ھویة، ونجحت في الموازنة بین أھمیة الترابط األسري في المحافظة على ال
 ...التطور والتحدیث

كان لإلعالم دور كبیر في تغیّر مفھوم األسرة في عالمنا العربي  - 6
واإلسالمي، وغدت األفالم والمسلسالت الغربیة أو المستغربة تؤدي المھمة 
التي كان على األسرة أن تؤدیھا في إحداث التنشئة االجتماعیة، ومن ثم 

برامج اإلعالمیة مصدراً إلنتاج القیم والمعاییر االجتماعیة، أصبحت تلك ال
   .16... التي تتناقض مع البنیة المعرفیة اإلسالمیة

فاألسرة العربیة واإلسالمیة الیوم تواجھ تحدیات كبیرة في ظل 
العولمة والتأثر باآلخر؛ مما جعل التماسك األسري مقصد صعب المنال، 

إلى الجماعة إلى الدولة بلھ األمة، وسنرى ویتطلب جھود الجمیع من الفرد 
  .كیف ساھم الوقف الذري في ھذا التماسك عبر مسیرتھ التاریخیة الطویلة

  الوقف الذري و التماسك األسري في ظل التحدیات المعاصرة: المبحث الثالث

  أھمیة الوقف الذري ومقاصده: المطلب األول

 منھ فالھدف غایة؛ وأنبلھا فاألوقا أنواع أجلِّ  من الّذّري الوقف یُعتبر
یة ونقصد  یتكفَّفونھم، المجتمع على عالة ذریتھ الواقف یذر أال  األبناء بالذُّرِّ

تِ  وإن بالواقف، صلة لھ َمن وكل األبناء، وأبناء    !القرون مرَّ
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 المقصد، نُْبلِ  بین جمع الذي اإلسالمي التشریع روعة من وھذا
 بین الفرق أنّ  ویُالحظ ..!الرعیَّة على واإلنفاقَ  وجل، عز هللا من والقربة
يّ  والوقف الخیري الوقف  ھذه كانت فإن علیھا؛ الوقف یتمُّ  التي الجھة ھو الذُّرِّ
ة الجھة ة الوقف جھة كانت وإن خیریًّا، الوقف كان عامَّ  أو بالواقف خاصَّ
یًّا كان أقاربھ أو بأھلھ   .أھلیًّا أو ُذرِّ

يُّ  والوقف رِّ  عن النسل، حفظ ضرورة ھي مھمَّة ضرورة یخدم الذُّ
یَّة ُمِدرٍّ  وقف طریق  بطن بعد بطنًا بھ االستفادة یمكنھم خاللھ فمن الواقف؛ لُذرِّ

.آلخر زمن من مصاعب من علیھا یطرأ وما المعیشة، تقلُّبات من خوف دون
ٓ أَن  :سبحانھ قولھ الكریم، القرآن من مشروعیتھ على واألدلَّة   إِالَّ

ۡعُروٗفۚا  تَۡفَعلُٓواْ  لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ  :تعالى وقولھ ،6) :األحزاب( إِلَٰىٓ أَۡولِیَآئُِكم مَّ
ا تُِحبُّوَنۚ    ).92 :عمران آل( َحتَّٰى تُنفِقُواْ ِممَّ

نَّة ومن     أنھا عنھا هللا رضي عائشة المؤمنین أُمِّ  طریق عن ورد ما السُّ
 بَنِي علَى صَدقَةً  بِالَمِدینَةِ  لَھ ِحیطَان عَ َسبْ  جَعلَ  - هللا َرُسولَ  إِنَّ " :قالت

  .)12243 الكبرى السنن في البیھقي رواه( "َھاِشمٍ  وبَنِي اْلُمطَّلِبِ 

ّي، الوقف على األمثلة بعشرات الفقھ كتب جاءت ولقد  لكن الذُّرِّ
ق لم إذ الخیري؛ بالوقف ارتباطھا األمثلة ھذه في الُمالَحظ  قدیًما المسلمون یُفَرِّ

ّي، والوقف الخیري الوقف بین رِّ  الغایة ألنَّ  واحًدا؛ أمًرا منھما كالًّ  عدُّوا بل الذُّ
  .وجل عز هللا مرضاة وابتغاء القربة وھي واحدة، منھما

يّ  للوقف الجائزة األمثلة ومن   یَّتِھ على اإلنسان یقف أن الذُّرِّ  ُذرِّ
 أو بالتساوي، ستحقاقاال كان سواء واإلناث؛ الذكور بین تفریق دون جمیعھا،

  .فیھا األنثیین حظِّ  مثل للذََّكر والتي الشرعیَّة؛ المیراث لقواعد تبًعا كان

، بالوقف الفقھاء اھتمَّ  وقد يِّ  حافظ ما الضوابط من لھ ووضعوا الذُّرِّ
یة؛ میراث على رِّ ة شیئًا وقف َمنْ  أن الفقھاءُ  اْعتَبَرَ  ولذلك الذُّ  كان لوارثھ مضارَّ
ا ذلك ألن ؛باطالً  وقفھ  عن سبحانھ هللا نھى وقد تعالى، هللا بھ یَأَْذن لم ممَّ

 عموًما،  هللا رسولُ  عنھ ونھى وخصوًصا، عموًما العزیز كتابھ في الضرار
  .17)2340 ماجھ ابن( "ِضَرارَ  َوال َضَررَ  ال" :فقال
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 مقاصد یخدم خاصة بصفة منھ والذري عامة، بصفة والوقف
 ولھذا والتحسینیات؛ والحاجیات، الخمس لضروراتبا عالقة ولھ الشریعة،

 األحباس روائع اإلسالمیة الحضارة وشھدت أموالھم، وقف في المسلمون تفنن
 بل والفقیر؛ الغني وعلى والكبیر، الصغیر وعلى واألموات، األحیاء على
  .الغلیظ المیثاق یربطھا التي باألسرة فكیف العجماوات؛ الحیوانات على حتى

  البعد االجتماعي واالقتصادي للوقف الذري: لثانيالمطلب ا

للوقف الذري أبعاد عدیدة؛ دینیة، دنیویة، وأخرویة، وسنركز في ھذا 
  .بعدین مھمین، وھما البعد االجتماعي، والبعد االقتصادي ىالمطلب عل

لذلك نجد أن التطبیق التاریخي لألوقاف، والتنوع لھا، كان من أبرز 
قف اإلسالمي حتى إن المسلمین قد تفننوا في ابتكار السمات التي میزت الو

أغراض جدیدة للوقف األسري، استوعبت األھداف القریبة المتبادرة، وامتدت 
  .إلى أھداف من البر والخیر؛ دقیقة، وتفصیلیة

 األمر الذي جعل من الوقف مؤسسة اقتصادیة ذات أبعاد مجتمعیة، 
  ...مصالح الناس تغني عن تدخل الدولة في تحقیق الكثیر من

ولقد تفنن الواقفون في التنویع والتخصیص وابتكار أغراضھم 
الجدیدة؛ حیث ُوجد من یوقف على أصحاب العوائل ممن كثر عیالھ، وقل 
رزقھ، وعلى األیتام، وعلى األرامل الفقیرات، وعلى الخدم والصبیة الصغار، 

راء طالب وعلى المسجونین وأھلیھم، وعلى المرضى والزمنى، وعلى فق
العلم، وعلى الكبار العاجزین، وعلى الشباب والصبایا الفقیرات إلعانتھم 
جمیعا في بناء بیت الزوجیة، وعلى أوقاف لرعایة الطفولة بتقدیم الحلیب 
لألسر الفقیرة التي فیھا أطفال محتاجون  ووجدت أوقاف لرعایة النساء،  

ذیھا زوجھا لتجد المأوى وبخاصة من تعیل منھن أیتاما أو صغارا، أو من یؤ
  .والعون على الصلح مع زوجھا

 وھكذا اتسع التطبیق التاریخي لألوقاف وأخذ مداه في جمیع الجوانب؛
فالوقف على الغذاء، والدواء والكساء  والسكر، ومیاه الشرب، والصرف 
الصحي، والصحة، والتعلیم، یعد من قبل الوقف على سد خّالت المحتاجین، 
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م األصلیة، والتخفیف عنھم في مجال الفقر، والجھل، والمرض، وتلبیة حاجاتھ
  .وھو الثالوث الذي تنوء بھ البلدان الفقیرة والمتخلفة

وإذا كان الوقف أصال صدقة جاریة؛ فإن دوره كبیر في الحیاة 
االجتماعیة، وفي طلیعة ھذا الدور رعایة األسرة من خالل؛ رعایة الفقراء 

رامل، والزمنى وأرباب العاھات، وإرضاع األطفال والمساكین، واألیتام واأل
األیتام، ورعایة النساء المطلقات، بل وأُنشات دور لرعایة الشیوخ، والضعفاء 
من الفقراء، وأنشات دور للشریفات الفقیرات ملجأ لھن   بل وتناولت األوقاف 
تزویج األیامى واألبكار الیتیمات، وتخصیص مرتبات شھریة للشیوخ 

  .18 والضعفاء

استطاع على مر التاریخ أن یعالج عدة جوانب  فالوقف الذري
اقتصادیة واجتماعیة، التي كان لھا األثر البالغ في التماسك األسري، ومن 
خالل االستقراء والتتبع وجدنا روعة األوقاف في مرافقة األسرة من بدایة 

لة، طفولة، شباب، كھو: تكوینھا إلى نھایتھ، وكیف خدم مختلف مكوناتھا
شیخوخة، زواج، طالق، وفاة؛ الشيء الذي عاد بالنفع واإلیجاب على الفرد 

  .والمجتمع واألمة

دور الوقف الذري في معالجة التحدیات المعاصرة للتماسك : المطلب الثالث
  األسري

یتفق المھتمون بشؤون األسرة قدیما وحدیث على أن السیاسة الواجب 
لم المتطور والمتغیر ینبغي أن تشمل اتخاذھا لرعایتھا في ضوء ھذا العا

  :المحاور اآلتیة

االھتمام بطریقة نشوء األسرة وانحاللھا، وما یترتب عنھا من آثار حقوقیة  -
 .وأخالقیة على أفرادھا

 .-اقتصادیات األسرة - االھتمام بالشؤون المالیة لألسرة  -

 .رعایة حاضر ومستقبل الطفولة، واألمومة، والشیخوخة -
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 .ؤون الصحیة ألفراد األسرةاالھتمام بالش -

إن تجنیب األسرة المعاصرة للمظاھر السلبیة؛ من تفكك وعنف وجنوح 
إلخ، یحتاج إلى الوقوف على األسباب المنشئة لھا بطریقة مباشرة،  ...للجریمة

أو غیر مباشرة لمعالجتھا، ومرافقة األسرة في تخطیھا أو في عالج آثارھا بعد 
یمكنھا أن  - غیرھا من المؤسسات االجتماعیةك-حدوثھا، وإن مؤسسة الوقف

تسھم في تجنیب األسر أو التخفیف من آثار ھذه المظاھر السلبیة الواقعة أو 
المتوقعة علیھا؛ من خالل العمل على رعایة األسرة قبل الزواج، وأثناءه، 

  :وعند انحاللھ؛ كاآلتي

إنشاء یكمن دور مؤسسة الوقف قبل  :رعایة الوقف األسرة قبل الزواج
األسرة في التفكیر في إنشاء مصارف وقفیة تتالءم ومقاصد إنشاء األسرة، 

، ولعل أبرز مصارفھا یتمثل في مصرف ..ودعوة المجتمع للوقف علیھا
تسھیل سبل الزواج؛ تماشیا مع النصوص الشرعیة الداعیة لعمارة األرض 

  ...والتناسل

ل مساھمة الوقف في تتمث  :رعایة األسرة أثناء قیام العالقة الزوجیة
مساعدة األسر : رعایة األسرة في حالة قیام العالقة الزوجیة في اآلتي

، مساعدة األسر التي ترعى ..، بالتعاون مع مؤسسة الزكاة وغیرھا..الفقیرة
، مساعدة األسر ..، مساعدة األسر في حل مشاكلھا..ذوي االحتیاجات الخاصة

، مساعدة األسر اقتصادیا، دعم ..في تربیة أوالدھم في المراحل المختلفة
  ...مؤسسة الصلح العائلیة عند ظھور المنازعات الزوجیة

وتتمثل مساھمة الوقف في  :رعایة األسرة بعد انحالل الرابطة الزوجیة
رعایة األسرة في حالة انحالل الرابطة الزوجیة؛ سواء أكان الطالق رجعیا أم 

المساعدة النفسیة للزوجین : یةبائنا في إنشاء مصارف تغطي النفقات التال
، مساعدة األم المطلقة الحاضنة ...المطلقین، مساعدة أوالد المطلقین

  .19إلخ...بالمال

فالوقف الذري كما استطاع أن یدعم األسرة قدیما وعلى مر العصور، 
یستطیع فعل ذلك الیوم، ویستمد قوتھ من نفسھ؛ ألن شخصیتھ اعتباریة، وألن 
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یة، وإذا أضیفت إلیھ مؤسسة الزكاة كان دعامة قویة غالب أحكامھ اجتھاد
  .للتماسك األسري وغیره من التحدیات

  :بعد بحثنا في ھذا الموضوع استطعنا أن نصل إلى النتائج التالیة: الخاتمة

األسرة مفھوم یشیر إلى جماعة مرتبطة بروابط الزواج والدم من األسر،   -
وتوفر الرعایة ألفرادھا األھل،  ویسودھا الود واألنس والمحبة من

  .من العائلة واإلعالة لھم 

التماسك األسري رابطة وظیفیة داخل األسرة الواحدة، عناصره الزوجان  -
واألوالد، وقد یضیق أو یتسع بحكم نوع األسرة وحجمھا، وال یتحقق إال 

... في ظل عوامل مختلفة؛ دینیة، اجتماعیة، اقتصادیة، نفسیة، ثقافیة
 . كانھتعضده وتقوي أر

الوقف ھو تحبیس األصل وتسبیل الثمرة، وھو من أعظم أعمال البر    -
 .بأنواعھ المختلفة

اھتم اإلسالم بتكوین األسرة الصالحة على مجموعة من األسس باعتبارھا  -
 .عماد المجتمع، وھي الغرس األول لإلنسان المسلم

إھمالھا االستقرار األسري لھ عوامل عدیدة ومختلفة، وینعكس توظیفھا أو  -
بالسلب واإلیجاب على األسرة الواحدة؛ لذلك نجد أسرة سعیدة متماسكة، 

 .وأخرى تعیسة متفرقة

األسرة العربیة واإلسالمیة الیوم تواجھ تحدیات كبیرة في ظل العولمة  -
والتأثر باآلخر؛ مما جعل التماسك األسري مقصد صعب المنال، ویتطلب 

 .ى الدولة بلھ األمةجھود الجمیع من الفرد إلى الجماعة إل

 ولھ الشریعة، مقاصد یخدم خاصة بصفة منھ والذري عامة، بصفة الوقف -
 تفنن ولھذا والتحسینیات؛ والحاجیات، الخمس بالضرورات عالقة

 األحباس روائع اإلسالمیة الحضارة وشھدت أموالھم، وقف في المسلمون
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 بل والفقیر؛ الغني وعلى والكبیر، الصغیر وعلى واألموات، األحیاء على
 المیثاق یربطھا التي باألسرة فكیف العجماوات؛ الحیوانات على حتى

 .الغلیظ

استطاع على مر التاریخ أن یعالج عدة جوانب اقتصادیة  الوقف الذري -
واجتماعیة، التي كان لھا األثر البالغ في التماسك األسري، ومن خالل 

األسرة من بدایة االستقراء والتتبع وجدنا روعة األوقاف في مرافقة 
طفولة، شباب، كھولة، : تكوینھا إلى نھایتھ، وكیف خدم مختلف مكوناتھا

شیخوخة، زواج، طالق، وفاة؛ الشيء الذي عاد بالنفع واإلیجاب على 
 .الفرد والمجتمع واألمة

الوقف الذري كما استطاع أن یدعم األسرة قدیما وعلى مر العصور،  -
تھ من نفسھ؛ ألن شخصیتھ اعتباریة، یستطیع فعل ذلك الیوم، ویستمد قو

وألن غالب أحكامھ اجتھادیة، وإذا أضیفت إلیھ مؤسسة الزكاة كان دعامة 
 .قویة للتماسك األسري وغیره من التحدیات

  .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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التحدیات التي تواجھ أسرة السجین في الجزائر وسبل 
  مواجھتھا  

  

  جامعة جیجل  – الدكتور بلعیساوي الطاھر

  1جامعة باتنة  – الدكتور بشقة عز الدین  

  :مقدمة

لم تكن الجریمة ولیدة المجتمع المعاصر الذي بلغ فیھ التقدم العلمي 
على األرض منذ آدم  نساناإلوالتكنولوجي ذروتھ، بل ارتبط وجودھا بوجود 

علیھ السالم وصاحبتھ في مختلف مراحل تطوره، فھي من أخطر المشكالت 
ال یخلو أي مجتمع منھا، وھذا  إذاالجتماعیة التي تھدد أمن المجتمع وسالمتھ 

ما جعل العدید من الباحثین یغوصون في البحث عن أسباب حدوثھا والعمل 
  .على إیجاد حلول من أجل الحد منھا

المرحلة التي یمر بھا المجتمع الجزائري في الوقت  إلىوبالنظر 
الراھن، والتي تمتاز بارتفاع في معدالت الجریمة والعنف، حیث صنفت 

عالمیا والسادسة عربیا في مؤشر الجریمة العالمي  49الجزائر في المرتبة 
، كما شھدت الجزائر تزاید في عدد (*)دولة 125من أصل  2017لسنة 

ألف محبوس،  58بـ  لمحبوسین داخل السجون الجزائریة والذي قدر عددھما
ھذا ما یجعلنا نقر بأن األسرة . وارتفاع عدد النزالء العائدین إلى اإلجرام

الجزائریة كوحدة اجتماعیة قد تكون أحد ضحایا الجریمة بطریقة مباشرة أو 
لمجرم أیا كانت غیر مباشرة، وتواجھ تحدیات عدیدة نتیجة ھذه الظاھرة، فا

نوع جریمتھ ودرجتھا ال بد أنھ ینتمي في الغالب ألسرة معینة، وقد یجلب 
تكون أشد وقعا  المشكالتبجرمھ بعض المشكالت ألسرتھ، وال شك أن ھذه 

  .في أغلب الحاالت إذا كان السجین األب أو األم



  ز الدینبشقة ع .د –بلعیساوي الطاھر  .د
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فقد أكدت لنا العدید من الدراسات أن ھناك انعكاسات اجتماعیة 
دیة ونفسیة وتربویة وصحیة تترتب على أسرة السجین، خاصة إذا واقتصا

وھذا ما قد یخلق تھدیدا وخطرا . كان السجین ھو رب األسرة ومعیلھا الوحید
لدى األسرة،  اإلشباعدائماً أو محتمالً على ھؤالء األسر نتیجة نقص موارد 

قوى، وكذا والتي تتمثل بشكل مباشر في نقص الموارد المالیة وھو الغالب واأل
االجتماعي والنفسي التي كان رب األسرة یؤمنھا ألسرتھ،  اإلشباعفي موارد 

فاألب یشكل نظام السلطة في األسرة ومصدر ضبطھا، كما أن عدم إیجاد من 
كثرة مشاكلھا مما قد یؤثر سلبا على األبناء، األمر الذي  إلىیقوم مقامھ یؤدي 

خلال أو اضطرابا في األسرة التي  ینتججنوحھم وتشردھم، مما  إلىقد یؤدي 
وتصبح في  -األم أو األب - صارت تعول في بنائھا ووظیفتھا على عائل واحد 

وضع أسري مغایر لما ألفتھ من حیث السلطة والمسئولیة في إدارة حیاة 
  .األسرة

فاألسرة ال یمكن أن تؤدي وظائفھا واألب الذي یمثل السلطة الضابطة 
یجة لذلك قد تواجھ العدید من التحدیات والمشكالت یقضي عقوبة السجن، ونت

والتي من بینھا تفكك األسرة، الخالفات بین األبناء وانشغال كل منھم 
بالمشكالت الفرعیة دون تفكیر في مستقبل ووحدة األسرة، تسرب األبناء من 
الدراسة، عدم تقدیر كل فرد في األسرة للمسئولیات الجدیدة، عدم قدرة 

غلب األحیان على تأدیة دور األب واألم معا مما قد یؤثر على الزوجة في أ
قد تلجأ إلیھا  طبیعة العالقات داخل األسرة، باإلضافة إلى ظروف العمل الذي

الزوجة بعد سجن زوجھا العائل مما قد یفقدھا إلى حد كبیر السیطرة على 
  .األبناء

شكالت توضیح التحدیات والمومن خالل ھذه الورقة البحثیة نحاول 
التي تواجھھا أسرة السجین، والتي أثرت تأثیرا كبیرا على تكوینھا ووظیفتھا 
ودورھا في حیاة أفرادھا حیث تراجع مركزھا وضعف دورھا، ومعرفة 

  .األسباب الحقیقیة التي أدت إلى وجودھا وكیفیة مواجھتھا
  
  
  



  التحدیات التي تواجھ أسرة السجین في الجزائر وسبل مواجھتھا                                                
  

 

 803                                                                              الدولي التاسع الملتقى

 : التحدیات التي تواجھھا أسرة السجین في الجزائر: أوال
ن م��ن أكب��ر التح��دیات الت��ي تواجھھ��ا أس��ر إ: ت االقتصDDادیةالتحDDدیا -1

ف�ي أغل�ب المشكالت االقتصادیة، وتتمث�ل ھ�ذه المش�كالت  السجناء في الجزائر
الحاالت بانقطاع مصدر دخل السجین بسبب إیداعھ في المؤسسة العقابیة، ف�إن 
كان عامال فقد یفصل من عملھ أو یوقف صرف راتبھ، وإن كان ممن یمتھنون 

   .عمال الحرة الكتساب الرزق فسیحول السجن دون ممارستھ لعملھ السابقاأل

تعتبر المشكالت االقتصادیة من العوامل التي قد تؤدي إلى انھی�ار  كما
األسرة وتفككھا نظرا لما یترتب علیھ�ا م�ن مش�اكل أخ�رى منھ�ا أم�راض س�وء 

اث، وارتف�اع التغذیة والضعف العام وانتشار االنحرافات الشاذة، وجرائم األحد
وی��ري كثی��ر م��ن .مع��دل الوفی��ات، ونق��ص ق��درات الف��رد عل��ى العم��ل واإلنت��اج 

الباحثین أن المشكلة االقتصادیة لھا أثرھا في تھیئة الظروف التي تؤدي بالفرد 
فض���یق الم���وارد االقتص��ادیة ونق���ص ف���رص العم���ل وض���آلة  ،إل��ى االنح���راف

عھا إل��ى االعتم��اد عل��ى األج��ر، وع��دم ق��درة األس��رة عل��ى إعال��ة نفس��ھا، ق��د ی��دف
المعون��ة والص��دقة ف��ي ظ��روف تت��یح للف��رد فرص��ا مواتی��ة الرتك��اب الجریم��ة 

   .)1(واالنحراف

كما أن الوض�ع االقتص�ادي لألس�رة ق�د ی�دفع ب�األم الخ�روج إل�ى س�وق 
العمل، وھذا ما قد ینج�ر عن�ھ ح�دوث اخ�تالالت س�لوكیھ ل�دى األبن�اء والبن�ات، 

اعي الوحید المتبقي بعد غیاب األب وال�ذي ھ�و نتیجة لغیاب تام للضابط االجتم
  . األم

   :)2(ویمكن إرجاع أسباب ھذه المشكلة إلى اعتبارات عدة منھا
  . أن یكون السجین ھو المصدر األساسي للدخل -
  . أن أفراد األسرة ال یزالون في سن اإلعالة -
  . أن زوجات المسجونین قد یكن غیر مؤھالت لعمل مناسب -
  .ھن یعملن في أعمال ذات دخل منخفضأن غالبیت -

ویؤثر أیضا الوضع االقتصادي لألسرة على الص�حة النفس�یة الخاص�ة 
بالطفل واالضطرابات السلوكیة، إذ تنتشر االضطرابات السلوكیة بین األطف�ال 
الذین یعیشون في بیئ�ات فقی�رة، وإن الفق�ر ی�دفع الوال�دین إل�ى اس�تخدام أس�الیب 
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ف##اقم االض##طرابات الس##لوكیة، مث##ل القس##وة وع##دم تنش##ئة خاطئ##ة ت##ؤدي إل##ى ت
االستجابة لحاجات الطفل، مما ی#ؤدي إل#ى تع#رض الوال#دین ألع#راض اكتئابی#ھ 
نتیجة الفشل في الوصول عل#ى المس#اندة االجتماعی#ة لتج#اوز الض#غوط النفس#یة 

   .)3(واالجتماعیة

ما أن قض�اء األب أو العائ�ل الوحی�د لألس�رة عقوب�ة الس�جن یس�تنزف ك
مصادر االقتصادیة، ویبدد من الموارد التي ینبغي تخصیصھا لتعلیم األطف�ال ال

أو الصحة أو حاجات األسرة األساسیة من المأكل والمشرب والمل�بس الت�ي ق�د 
یض��اف إلیھ��ا مص��اریف المح��اكم ومخصص��ات األب أو العائ��ل داخ��ل الس��جن، 

اطفي وال�ذي ونتیجة لذلك تنشأ حلقة مفرغة من الحرمان الم�ادي والنفس�ي والع�
یمكن أن یؤدي إلى ج�رائم، أو ف�ي كثی�ر م�ن الح�االت یك�ون عقب�ة م�ن عواق�ب 

   .)4(تنمیة األسرة وعیشھا حیاة طبیعیة وكریمة

أن غیاب رب  إلىأشار عدد من الباحثین : التحدیات األخالقیة - 2
حدوث  إلىكل ذلك یدفع  اإلغراءاألسرة وضعف السیطرة ووجود وسائل 

ویزداد توقع االنحرافات األخالقیة بشكل خاص . في األسرة انحرافات أخالقیة
عندما یكون السجین ھو الزوج أو ھو األب أو األم، فغیاب الزوج لفترة طویلة 
یعرض الزوجة واألبناء النحرافات أخالقیة كبیرة أو على األقل للتعرض 

 –إلغراءات بھذا االنحراف، ینجح بعضھا في جر الزوجة أو أحد األبناء 
وال شك أن طول مدة العقوبة التي . ممارسات ال أخالقیة إلى – إناثاكورا أو ذ

إرادة المقاومة لدى باقي  إضعافتنزل باألب أو الزوج أو الزوجة یعمل على 
أن بعض  إلىوھنا ال بد من اإلشارة  –زوج أو زوجة أو أبناء  –أفراد األسرة 

أماكن للقاء  سجونھا وخصصت إلىالدول أدخلت الزیارات الزوجیة 
الزوجین، ومن بین ھذه الدول المملكة العربیة السعودیة، في حین أن معظم 
الدول العربیة ال تأخذ بھذا النظام تاركة المشكلة الجنسیة تفعل فعلھا داخل 

وخارج السجن بالنسبة للزوج أو  –السجن بالنسبة للنزیل رجال كان أو امرأة 
   .)5(الزوجة

 في بزوجھ االلتقاء من تمكینھ في السجین حق في الفقھاء وقد اختلف
 :أقوال ثالثة على ذلك إذا طلب فیما السجن
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 ذلك، وتوفر طلب إذا بزوجھ االلتقاء من السجین یمنع ال: األول القول
الحنفیة  مذھب :وھو أحد، علیھ یطلع ال حیث لذلك الغرض المالئم المكان

  .الشافعیة وبعض والحنابلة،
 من یمكن وال بزوجھ، الشرعیة الخلوة من السجین یمنع :الثاني القول

  .الحنفیة عند قول ھو المالكیة، وھذا مذھب، السجن في وطئھا

 لNولي ولكNن بزوجNھ، الشNرعیة الخلNوة السNجین حق من: الثالث القول
 فNي آخNر قNول وھذا .مشروعة مصلحة المنع كان في إذا ذلك؛ من منعھ األمر

   .)6(الشافعي المذھب
Nرة ورغم أن الNا أسNي تواجھھNة التNكالت األخالقیNع المشNد أرجNبعض ق

ضNNNغط الحاجNNNة االقتصNNNادیة وزیNNNادة  إن: السNNNجین للحاجNNNة االقتصNNNادیة فقNNNالوا
انحNراف األسNرة التNي تحNاول الحصNول علNى  إلNىالمتطلبات الحیاتیة قد یNؤدي 

األموال الالزمة لإلنفاق منھا، والتNي قNد تتحصNل علیھNا بطریقNة غیNر شNرعیة، 
على ذلك غیاب السNلطة الضNابطة حNال كNون السNجین ھNو رب األسNرة ویشجع 

، فإننا نستطیع ان نضیف الحاجة البیولوجیة الطبیعیة باعتبارھا مصدرا األمأو 
ولعNل . لالنحرافات األخالقیة للزوج أو للزوجة حال سجن أحدھما لفترة طویلة

لطالق من من أسر السجناء تتقدم الزوجة بطلب ا %22ھذا ھو الذي جعل في 
زوجھا عقب سجنھ مدة تزید على ثالث سنوات علNى مNا وجNدنا فNي دراسNة لنNا 

وال شك أن . في ثالث دول ھي مصر، األردن، وتونس أجریناھاعلى السجناء 
نضام الخلوة الشرعیة یعد أحNد أھNم العوامNل التNي تسNاعد علNى نشNر  إتباععدم 

   .)7(المشكالت األخالقیة التي تحدث في أسرة السجین
یعNNNNNرف علمNNNNNاء االجتمNNNNNاع المشNNNNNكالت : التحIIIIIدیات المجتمعیIIIIIة -3

االجتماعیNNNة علNNNى أنھNNNا المفارقNNNات مNNNا بNNNین المسNNNتویات المرغوبNNNة والظNNNروف 
الواقعیNNة فھNNي مشNNكالت بمعنNNى أنھNNا تمثNNل اضNNطراباً وتعطNNیالً لسNNیر األمNNور 

  . )8(بطریقة مرغوبة كما یحددھا القانون بدراسة المجتمع

ة حسب ورقة بحثنا ھNي األسNر التNي تعNاني مNن والمشكالت االجتماعی
غیNNاب الضNNبط االجتمNNاعي غیNNر الرسNNمي المتمثNNل فNNي السNNلطة داخNNل األسNNرة، 

التفكNNك األسNNري، انحNNراف وأبنائھNNا،  األماضNNطراب العالقNNة االجتماعیNNة بNNین و
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وھ""ذا م""ا ی""نعكس س""لبا عل""ى أدائھ""ا االجتم""اعي، ویجعلھ""ا تع""اني م""ن  ...األبن""اء
بین التحدیات والمش"كالت االجتماعی"ة الت"ي ق"د تتع"رض  ومن. مشكالت أخرى

  :  لھا أسرة السجین في الجزائر نذكر ما یلي

      :غیاب الضابط االجتماعي غیر الرسمي المتمثل في الس7لطة داخ7ل األس7رة -أ
جع"ل أف"راد ھ"ذه األس"رة فریس"ة س"ھلة  إل"ىیؤدي غیاب الضابط االجتماعي 

الب"دیل  األم"راألبن"اء م"ا ل"م یت"وفر ول"ي  لعوامل االنحراف س"واء الزوج"ة أو
كاألخ األكبر أو أقارب الدرجة األولى من المعنیین ب"أمر ھ"ذه األس"رة، كم"ا 
تعاني األسرة من الرفض المجتمعي وربما األسري كالعزوف عن زیارتھم 
أو عدم دعوتھم للمناسبات العامة وال یقتصر ذلك على معارفھم بل قد یمت"د 

كان"ت  إذاتجن"ب ال"زواج م"نھم وخاص"ة  إل"ى، إض"افة لألسف لبعض أقاربھم
القضیة التي وقع فیھا أحد أفراد ھ"ذه األس"رة م"ن القض"ایا المخل"ة بالش"رف، 

الفرد ف"ي المجتمع"ات المحافظ"ة ال یمث"ل نفس"ھ فق"ط ب"ل یع"د  أنفمن المعلوم 
محسوبا  على أس"رتھ وعائلت"ھ الكبی"رة وربم"ا قبیلت"ھ أو المنطق"ة الت"ي ینتم"ي 

ن ھنا فان تأثر األسرة بما بدر من أحد أبنائھا یعد أكثر وضوحا في وم إلیھا
   .)9(تلك المجتمعات

یَاأَیُّھَا الَِّذیَن  :وفي ھذا المقام قال الطبري رحمھ هللا في قولھ تعالى
بنھیھ المؤمنین  -إن هللا عمَّ " ،)11: الحجرات( آَمنُوا َال یَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ 

ْخِریة، فال یحلُّ لمؤمٍن أن  - عُضھم من بعٍض عن أن یَسخر ب جمیَع معاني السُّ
   .)10("یسخر من مؤمن؛ ال لفقِره، وال لذنٍب َرِكبَھ، وال لغیر ذلك

وتفسیر وتحلیل ھذا السلوك والذي كثیرا ما نالحظھ  توضیح ولغرض
 نظریة االستعانة بمبادئ متفشیا في مجتمعنا الجزائري بشكل كبیر، ارتأینا

 لكي -أسرة السجین في الجزائر- موضوع بحثنا على تطبیقیا وإعادة (*)مالوص
الوصم  خالل من االجتماعي الفعل رد تأثیر عن واضحة صورة لنا تعطي
    :التالیة النقاط خالل من یتجلى والذي

الفعل  بین التفاعل عملیة خالل من للجریمة الوصم نظریة تفسیر ینطبق -
 عنھ بالمحصلة ینتج والذي عنھ، الناشئ عياالجتما الفعل ورد اإلجرامي
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قبل المجتمع أو من قبل  من اإلجرامي السلوك مرتكب على إطالق الوصم
أحد الوالدین في السجن سیلقب بالمجرم من قبل  إیداعمؤسساتھ، فبمجرد 

عالقة في تاریخھ االجتماعي  اإلجرامیةأفراد المجتمع، وتضل وصمتھ 
  .وتاریخ أسرتھ

المترتبة على وصم المجرم والتي تضل مرافقة لھ، وبكل فرد  المشكالت إن -
من أفراد أسرتھ أو من یرتبط بھ بعالقة أیا كان نمطھا، سبب حدوثھا ال 
تكمن فیما أرتكبھ السجین من جرم، ولكن تكمن في الوصمة التي لصقت 
بكل من یودع في السجن، وھذه الوصمة ستالحق كل فرد من أفراد أسر 

یجة للصورة الذھنیة السیئة التي ترسخت في أذھان أفراد السجناء، كنت
المجتمع عن كل من یرتبط بنمط من العالقات مع أفراد تلك األسر دون أي 

  .ذنب اقترفوه

نفسھ،  للفعل ولیس) الوصم (الفعل لمعنى یستجیب الفرد أن النظریة ترى -
 یستجیب وبالمقابل اآلخرین، خالل من أنفسنا نرى إننا النظریة حیث ترى

 بالفعل قاموا معنیین أشخاص على یطلق الذي الوصم إلى أفراد المجتمع
  ).أوالد الحرام (تسمیة إطالق مثل علیھم الوصم حكم اإلجرامي، ویستمر

رب األسرة في المجتمع  إن :اضطراب عالقة زوجة السجین بأبنائھا -ب
اس وأحد الجزائري یمثل أھمیة كبرى بالنسبة ألفرادھا، فھو یعتبر األس

عوامل تماسكھا، فھو العائل االقتصادي، وھو یمثل سلطة الضبط 
السجن قد تنھار األسرة وتواجھ  إلىاالجتماعي فیھا، وبدخول رب األسرة 

  . وأبنائھااضطراباً في العالقة بین الزوجة 
وتظھر ھذه المشكلة بین أسرة السجین بعد سجن عائلھا وھي قد 

سرة، یكون مصدر الضبط والتوجیھ قبل ترجع إلى أن األب ھو عائل األ
سجنھ، وبعد السجن تصبح األم أو االبن األكبر ھو مصدر الضبط والتوجیھ، 
ومن ھنا تبدأ مشكلة العالقات فقد تكون األم ضعیفة الشخصیة، أو قد تضطر 
للعمل وإن كان غیر مناسب من ناحیة األجر أو النوع، ومن ھنا یختل مصدر 

توافر عنصر الوقت والجھد لممارسة ھذا الدور، وقد  الضبط والتوجیھ لعدم
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یكون االبن األكبر غیر مدرك لوظیفة ھذا الدور ومواصفاتھ وتبدأ مشكالت 
عدم التوافق بین أفراد األسرة والتي تعتبر األساس األول في ظھور مشكالت 
متراكمة من االنحرافات بین أفراد األسرة، إضافة إلى ذلك فإن عدم تقدیر كل 

السجن عامل  إلىرد األسرة للمسئولیات الجدیدة التي تظھر بعد دخول األب ف
من العوامل التي قد تؤدي إلى الكثیر من الخالفات بین األبناء وانشغال كل 

  . )11(منھم بالمشكالت الفرعیة دون التفكیر في مستقبل األسرة
فأطفال المسجونین یتعرضون إلى تجارب حرمان مادي ومعنوي، 

اً بعیداً من القسوة قد ال یعیھا البالغون، وذلك نتیجة لتضاعف إحساسھم تبلغ حد
بالحرمان من غیاب األب ومن الجو العائلي والعالقة األسریة المتكاملة، ومن 
انعدام راحة بال األم التي غالبا ما تقضي وقتھا إما قلقة أو تعمل، ومن 

مادیا بسبب النفقات  اإلحساس باألمان، ھذا إلى جانب إمكانیة تأزم األسرة
التي تتحملھا األسرة في سبیل السجین، كما یمكن أن یشعر الطفل بالنبذ 

  . )12(االجتماعي سواء من الجیران أو المحیطین بھ
بل تؤثر فیھ أیضا  ،فغیاب األب ال یؤثر في الطفل فقط بشكل مباشر

نائھا عن طریق األم التي تتأثر بغیاب األب عن األسرة وتؤثر بدورھا في أب
وفي معاملتھا وتفاعلھا معھم وفي تنشئتھم االجتماعیة بشكل عام، فاألم المعیلة 
لألسرة وحدھا تقع في صراع بین التدلیل الزائد والقصور في معاملة أبنائھا 
فھي ترید أن تعطي صورة نموذجیة عن إدارتھا للمنزل واألبناء، وال ترید أن 

فقد تلجأ إلى التدلیل الزائد أو القسوة تشعرھم بالقصور الناتج عن غیاب األب، 
المفرطة كرد فعل وتخوف من أن ینقلب زمام األسرة باعتبارھا ربة األسرة 
وتمثل السلطة الضابطة فیھا، كما ارتبط األب ارتباطا جوھریا بتعدیل سلوك 
األم اتجاه أبنائھا حیث أشارت بعض الدراسات إلى أن األمھات في األسرة 

ن مودة وعاطفة أكثر ألطفالھن كما أنھن أكثر اعتماداً على غائبة األب یقدم
اآلخرین لمساندتھم أثناء غیاب األب، كما اتضح أن األم تستخدم مع أطفالھا 
أثناء غیاب األب أسالیب للمعاملة مختلفة نسبیاً عن تلك التي تستخدمھا معھم 

   .)13(أثناء وجود األب
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جن لھا تأثیرات سلبیة من خالل ما سبق یمكن القول أن عقوبة الس
على ظروف حیاة زوجات أسر السجناء، نتیجة لضغوط األدوار التي تتعرض 
لھا ونتیجة غیاب الزوج، ومما یترتب على ذلك ظھور العدید من المشكالت، 

 واألبناءومن بینھا مظاھر اضطراب العالقة االجتماعیة بین زوجة السجین 
  : اآلتیةویتضح ذلك جلیا في المظاھر 

ضعف عالقة األبناء باألم، حیث تقع زوجة السجین في حیرة وصراع بین  -
  .التدلیل الزائد أو القسوة المفرطة في تنشئة األبناء وتربیتھم

تجاھل األبناء لسلطة األم، وعدم تقدیر كل واحد منھم للمسؤولیات الجدیدة  -
  .والملقاة على عاتقھم

ا بما یدور حولھا یجعل الفرصة إذا كانت شخصیة األم ضعیفة وعدم مباالتھ - 
مھیأة لمزید من التفكك األسري، وظھور السلوكیات االنحرافیة عند األبناء 
كالسرقة، والكذب، والتسرب المدرسي، ومصاحبة رفقاء السوء، والمیل 

كل ذلك یؤدي إلى اضطراب العالقة االجتماعیة ... إلى التخریب واالنتقام
  . واألبناءبین زوجة السجین 

 ھذا مع التأقلم الزوجة استطاعت إنانھ في حالة ا یمكن القول كم
  سیر تعیق أمامھا تجدھا فھناك تحدیات وعقبات وعراقیل الجدید، الوضع

 أو أي األبناء وثائق إداریة ألحد ترید مثال استخراج فعندما أبنائھا، وحیاة یاتھا
 تتطلب حضور األمور ھذه إنھاء ألن ذلك في تجد صعوبة فإنھا أخرى، وثیقة

 بسب وأبناؤھا الزوجة تجدھا التي المعاناة الزوج؟ ھذه أین الزوج، ولكن
 یجب وال الزوج، ارتكبھ فیما ذنب لھم فلیس أن تحدث، یجب ال الزوج سجن

 سجن بمجرد تتوقف أال یجب حیاتھم أن كما غیر مباشرة، بطریقة یعاقبوا أن
ل األسرة الجزائریة ھو داخ األحیاناألسرة، والذي یكون في اغلب  عائل
  .األب

یستخدم البعض مصطلح التفكك األسري أو التصدع : التفكك األسري -ج
حاالت محددة تمر بھا األسرة ومن ھذه الحاالت  إلىاألسري لیشیر 

 أنكما ) الطالق، االنفصال والھجر، تعدد الزوجات أو تكرار الزواج(
وضعف الوالء لھا،  انھیار وحدة األسرة: أبعادهللتفكك معنى واسعا 
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الرأي فیھا، وعدم قیامھا بالوظائف  إجماعاالجتماع على  إلىواالفتقار 
   .)14(السویة المقررة اجتماعیا

 ضعف أو تكیف عدم أو انكسار یعني الواسع معناهوالتفكك األسري 
 فالتوتر بأبنائھم ورباطھما ببعض بعضھما تربط الزوجین التي الروابط في

 .األسرة تواجھ التي المشكالت نوع یوضح بوین واألبناءاأل بین یحصل الذي
 االعتبارات كل في اجتماعًیا تفكًكا اال ھو ما التفكك األسري بأن القول ویمكن

 أو تفتت فإذا فیھ، األولیة الجماعات وأولى نواة المجتمع، ھي األسرة ألن
 تضمن لتيا نواتھ ألنھا العام المجتمع على أثرت سلبًا عقدھا أنفرط أو وھنت
    .)15(المجتمع لھ حددھا التي توقعاتھ ولكل دور البعض بعضھا مكملة أدواًرا

ھذه  إن ،وتوضح متابعة ودراسة أوضاع ومشكالت أسر السجناء
األسر تواجھ معظم حاالت التفكك األسري كظاھرة، فھي أسر تتمیز بالصراع 

د الحنان والتدعیم وتفتق األبوینأو االنفصال بین  األب، وتعاني غیاب والتوتر
  .والحب األسري

 جعل على یعمل أسرتھ جانب من زیارات السجین تلقي عدم إن 
 االنفصال ثم ومجتمعھ، ومن ألسرتھ انتمائھ استمرار یشعر بعدم السجین
 ویمكن األسري، التفكك ثم ومن وأسرتھ السجین بین العالقات األسریة وتقطع

 منھا یحد التي االجتماعیة العالقات عتقط عن تنجم التي حجم المشكلة تبین أن
 على أجریت وفي دراسة. سلوكھ في السجین بین والتواصل االتصال عدم

 نسبة أن أظھرت واألردن وتونس مصر دولة من في كل سجین) 343(عینة 
  . )%8.61(تتجاوز  لم ھؤالء من األھل من جانب زیارات یتلقون من

یكن دائما مدعاة لتھدید التماسك اإلیداع بالسجن لم  أنوالجدیر بالذكر 
بعض النزالء یستمر في إدارة بیتھ  أناألسري، فقد بینت نفس الدراسة 

وأسرتھ من خالل الزیارات والمراسالت ویستمرون في تحمل المسؤولیة 
 إجماليمن  %15.2وقد مثل ھؤالء . بما یدور في بیوتھم واإلحاطةالعائلیة 

   .)16(كل من مصر، األردن، تونس نزیال من 343عینة البحث البالغة 
ومن التحدیات التي قد تواجھ أسرة السجین أثناء قضائھ فترة العقوبة، 

بالوجود العضوي لكال الزوجین،  إالمشكلة الطالق، فاألسرة ال تكتمل بنائھا 
والطالق حینئذ یمثل تصدعا في ھذا البناء، وذلك في ضل غیاب األب وحاجة 
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ا عن طریق التفاعل والتساند الذي یكفل قیام األسرة ترابط أعضائھ إلىاألسرة 
  . بأدوارھا ووظائفھا تجاه أبنائھا

وقد أظھرت بعض الدراسات المتعلقة بأسر النزالء وجود ھذه 
المطبقة على عینة من  محمودالمشكلة، ومن ذلك دراسة خلیفة محروس 

موع من مج %86 أنالمفرج عنھم وأسرھم في المجتمع العربي، الذي أكد 
عینة البحث على حدوث تغیر سلبي في ظروف أسرھم بعد سجن عائلھا، 

   . )17(مبرزین الطالق وھجر الزوجة للمنزل كأھم ھذه التغیرات
السلبیة على  اآلثارن الطالق لدى ھذه األسر یتبعھ عدد من أوال شك 

أن األطفال ھم األكثر تضررا من ھذه المشكلة، ومن ھذه  إالجمیع أفرادھا، 
ثار، ضعف الثقة في النفس، والقلق، وانخفاض الطموح، وقلة التحصیل اآل

الدراسي، واضطراب العالقة بالزمالء والمدرسین، وسوء التوافق النفسي 
واالجتماعي، وضعف عملیة الرقابة والضبط االجتماعي، والتمرد، 

  . واالنحراف أو الجنوح
علقة بالطالق موجود ھذه اآلثار السلبیة المت أن (*)الدراسات أثبتتولقد 

معظمھا لدى أسر المسجونین، وألن وقعھا على ھذه األسر اشد في ظل 
وتبعا لمشكلة الطالق تعاني أسر . معایشتھا لعدد من المشكالت في وقت واحد

النزالء من مشكلة الھجر في الحیاة الزوجیة لدى ھذه األسر ومن مظاھره 
لیاتھا، وھناك أنواع من الھجر انفصال العالقات الزوجیة أو التھرب من مسؤو

  . )18(فمنھا مؤقت ومنھا دائم، وھناك ھجر متقطع
أغلب التحدیات والمشكالت االجتماعیة  أنومن ما سبق یمكن القول 

من بین ھي كان العائل ھو السجین،  إذاالتي قد تواجھھا أسرة السجین خاصة 
كالطالق  العوامل التي قد تكون مساعدة لظھور مظاھر التفكك األسري،

وقد تكون ھي بدایة أو تمھیدا لحدوث مشكلة أخطر ... وھجر بیت الزوجیة،
الضابط االجتماعي غیر وھي انھیار وحدة األسرة وتفككھا وھذا نتیجة لغیاب  

الرسمي والمتمثل في السلطة داخل األسرة والذي یكون عادة ھو األب، 
وھذا ما قد یترتب عنھ وتقصیر األم في أداء وظیفتھا في التنشئة السلیمة، 
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حدوث العدید من المشكالت في البیئة األسریة كالتسرب المدرسي وانحراف 
  .األبناء وتعرضھم الضطرابات نفسیة

 على أسرنا في النفسیة األمراض تنتشر: التحدیات النفسیة - 4
آخر، ومن  إلى مستوى ومن ،آخر إلىدراجاتھا، وتختلف من مكان  اختالف

النفسیة عن غیرھا، األسر التي تعاني  األمراضفیھا أكثر  األسر التي تنتشر
وھذا ما قد ینتج عنھا مشكالت . أو أخالقیة من مشكالت اجتماعیة أو اقتصادیة

أكثر خطورة من غیرھا، خاصة إذا وجدت البیئة والظروف المناسبة 
  .ومن ھذه األسر بال شك ھي أسرة السجین ،لالنتشار

التي تعاني منھا زوجات السجناء قلقھن النفسیة  الضغوطاتومن بین 
ھا على قعلى مستقبل أبنائھن ومستقبل أزواجھن، فمنھن من تعبر عن قل

مصیر زوجھا من حیث مآل السجن على وضعھ الصحي والنفسي والجسمي 
خاصة تأثیر التعذیب علیھ واإلساءة والممارسة الوحشیة ضده، وما ینتج عنھ 

ذیة وانتشار األمراض، ومنھن من تعبر ظروف السجن كالرطوبة وقلة التغ
عن قلقھا على مستقبل زوجھا األكادیمي والمھني، ومن أصعب األوقات التي 
یعانین فیھا زوجات السجناء ھي أوقات األعیاد والمناسبات وخاصة شھر 

   .)19(رمضان فیزداد حزنھن وغضبھن وخاصة التي لدیھا أطفال

شعور السجین أیضا،  أسرةومن المشكالت النفسیة التي تواجھھا 
سجن  نتیجة والعار بالعیب إحساسھازوجة السجین بالنقص عادة في حالة 

 الشرف، فھذه تمس الجریمة كانت كلما السلبي اإلحساس ذلك ویتعاظم الزوج،
 ومرة أھلھا، من العیب، فمرة بركان حمم تأتیھا اتجاه أي من تعرف ال الزوجة

 المجتمع من بھا، وأخرى والمحیطین تھاصدیقا من أخرى ومرة أقاربھا، من
 خلف یقبع طالما زوجھا بنارھا تلھبھا ترحم، ال البركانیة الحمم ھذه كلھ

  .القضبان

وینشأ الشعور بالنقص لدى زوجة السجین نتیجة للقیود التي یفرضھا 
المجتمع علیھا فھي امرأة تغیب عنھا زوجھا قصرا، فتصبح أسیرة القیود 

ظار اآلخرین، فھي تعاني من نظرات الناس لھا ومراقبة المجتمعیة ومحط أن
تصرفاتھا فتجد نفسھا حزینة مكتئبة تفتقد صحبة زوجھا في المشكالت التي 
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تواجھھا فتجد نفسھا غیر سعیدة في المناسبات االجتماعیة، وتجد نفسھا حائرة 
وقد تبخرت أحالمھا  بسجن زوجھا، فھي لیست كباقي النساء فھي تقوم بدور 

زدوج وصعب، أال وھو دور األم واألب، وھذا یؤدي إلى استجابات تظھر م
على زوجة السجین كخوفھا الشدید من تحمل المسؤولیة والقلق على مستقبل 
زوجھا وأسرتھا ویولد شعورھا بالخوف والقلق لمیلھا إلى العزلة واالنسحاب 

اً من تقدیرھا فتصبح مكتئبة وتصبح نظرتھا تشاؤمیة للحیاة، وتفقد قدراً كبیر
  . )20( لذاتھا

ومن المشكالت أیضا التي تواجھھا زوجة السجین شعورھا بالوحدة 
والمیل إلى العزلة والعزوف عن الحیاة االجتماعیة، والرغبة في سجن الذات 
وإحاطة األبناء بمزید من الحمایة، وفرض قیود صارمة على خروجھم من 

ي، أمر قد یشكل تھدیدا للبناء المنزل أو تفاعالتھم مع اآلخرین بشكل مرض
وھذا ما  - الداخلي لزوجة السجین، وأیضا ألبنائھا فھم في سجن حقیقي إرادي

  .-"السجینة األسرة"نطلق على ھذه األسر بــ  أنقد یجعلنا 
وفیما یلي سنعرض بعض المشكالت والضغوطات التي قد یتعرض 

     .لھا األطفال نتیجة غیاب األب وسجن أحد الوالدین
من  شخص مع الحیاة خبرة من الذكور األطفال یحرم األب غیاب إن

 یكونوھا عن التي والمفاھیم األبوي الوجود استكمال من یحرمھم جنسھم، مما
 أسالیب معاملة یستخدم األب أن األب، كما مع العالقة بفضل الذكورة عالم

 تكامل ضروري لتحقیق االختالف ھذا األم، وإن أسالیب عن مختلفة وتواصل
 یبدي والنفسیة لألطفال، وقد االجتماعیة التنشئة في الوالدین من كل دور

 من أفقر اجتماعیا المخالف توافقا الجنس من الوالد مع یعیشون الذین األطفال
 اضطراب األب غیاب ویحدث .نفسھ الجنس من الوالد مع یعیشون الذین

 ال الذي األبوي لنموذجل للصورة المرجعیة افتقاره الطفل، نتیجة لدى الھویة
 إلى العائلة داخل الفعال بدوره وقیامھ .داخل األسرة األب بوجود إال یتحقق
 والسلوكیة النفسیة المشكالت من للكثیر یمھد األسباب والطفل، ما األم جانب

  .واألخالقیة
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 النمو على السلبیة اآلثار من الكثیر عموما األب لغیاب وكذلك فإن
 اإلحساس الدراسي، وفي التحصیل في آثاره یترك كماالنفسي للمراھقین، 

   .)21(النمو جوانب مختلف القدرات، وفي بالقصور في

السلبیة  واآلثاروزیادة للمشكالت التي قد تتعرض لھا أسرة السجین، 
، فھناك أیضا تحدیات واألبناءالتي تخلفھا عقوبة السجن على الزوجة 

  .خول االبن للسجنومشكالت قد یتعرض لھا الوالدین بسبب د

یعانیان بصورة مختلفة عن الزوجات واألطفال، فھما فالوالدین 
یكونان أكثر میال للتعبیر عن شكوكھم في قدرة ابنھم على تحمل صعوبات 

قد قاموا بإعداد وتربیة الولد بطریقة   -أنفسھم –السجن، ویتساءالن ھل أنھم 
على األقل  - التي تثبت  تساعده على تحمل السجن ویستعیدان إحداث الطفولة

أن ابنھما لن یتحمل العزلة والتغذیة السیئة، ویبدأن بتوجیھ اللوم  - في تصورھا
، وینشأ لدیھا - حقیقیا كان أو مقصورا   - لنفسیھما حول ھذا النقص في اإلعداد 

شعور بالذنب  یصبح  من الضروري التعامل معھ وتحفیفھ من أجل تبدید 
ھما، وقد أثبت الدراسات أیضا أن حزن األب األسى والحزن المخیم علی

تظھر میال  -بصورة خاصة  -یختلف عن حزن األم تجاه سجن ابنھا فاألم
كبیرا للتحدث عن المشكلة عن حزنھا وأمالھا واإلحباط الذي تعانیھ، في حین 
یمیل األب إلى عدم الكشف عن مشاعره والتعامل مع الغضب واإلحباط 

، كما أن األبوین یمران )الھدوء المتفھم(تحت غطاء العمیق واللذین یغلیان 
بمراحل األسى المختلفة كما یحصل لدى الزوجات، وھما أیضا یعانیان من 
األعراض الجسیمة مثل فقدان الشھیة واألرق والتعب، وكذلك من التفاعالت 

  . )22(النفسیة مثل االنشغال المتواصل بصور وذكریات األب السجین

شكالت مبعد الحدیث عن التحدیات وال :یةالتحدیات الصح - 5
االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة، ال بد أن نؤكد أن أسرة السجین  تواجھ 
أیضا تحدیات ومشكالت صحیة، ومثل ھذه المشكالت تنجم عن المشكلة 
االقتصادیة التي تترتب على إیداع رب األسرة السجن، ومن ثم تدني قدرة 

ة أبنائھا ومتابعة عالج من یمرض منھم خاصة األسرة على الحفاظ على صح
في ظل االرتفاع الكبیر ألسعار الدواء، وأجور األطباء المبالغ فیھا االن، كما 
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ان من أسباب المشكلة الصحیة التي تترتب على إیداع رب األسرة سوء 
التغذیة، الذي یترتب على تدني دخل األسرة وانخفاض مستواھا االقتصادي 

ت التي یمكن تعویض ھذا النقص في دخل األسرة جزئیا وحتى في الحاال
باشتغال األم لتعویض ھذا الدخل في حال سجن رب األسرة وبالطبع یحدث 

ومن الغریب انھ رغم توجیھ قدر من االھتمام . ذلك في حال سجن األم نفسھا
 أمراضخوفا مما قد ینشر بینھم من (صحة السجناء أنفسھم  إلىالرسمي 

 إندوى تلعب دورا خطیرا في السجون بحیث من الثابت مثال خاصة وان الع
معدل اإلصابة بعدوى االیدز في السجون تبلغ أربعة عشر ضعف معدلھا بین 

وال یتم اخذ الرعایة الصحیة ألسر السجناء في االعتبار في ) سكان المجتمع
   .)23(أي برنامج من برامج رعایة أسر السجناء

القتصادي لھذه األسر یجعلھا أمام تحدي العیش في كما أن تدني المستوى ا     
  .أحوال سكنیة ردیئة

وال شك أن سوء األحوال السكنیة لھذه األسر یعیقھا عن القیام بعملیة 
االزدحام في المساكن،  إنحیث . التنشئة االجتماعیة ألبنائھا بالشكل الصحیح

ألطفال في ل أضراراورداءة التھویة، وضعف مستوى المرافق الصحیة تسبب 
عملیة نموھم، فھي تحول دون تحقیق الراحة الكافیة، وتسبب اإلرھاق والتھیج 

والعدوى، وكثیرا ما تقتضي الضرورة في  األمراضوالتوتر وسھولة انتقال 
ینام األطفال مع الوالدین في حجرة واحدة، مما قد  أنالمسكن الضیق 

ى انحرافھم، وقد یعرضھم لخبرات أو سلوكیات تؤذي نفوسھم، وتساعد عل
ھناك عالقة مباشرة بین سوء األحوال السكنیة وتعثر النمو واعتالل  أنثبت 

الشعبیة  األحیاءنسبة التعرض لألمراض ونسبة الوفیات في  أنالصحة، بدلیل 
  .الراقیة األحیاءالمزدحمة تزید عنھا في 

لجوء األطفال  إلىكذلك یؤدي االزدحام في السكن لدى ھذه األسر 
الشوارع، وھذا یشكل خطورة على المجتمع، في ظل غیاب السلطة  إلى

وعجز األم عن القیام بھذا الدور وحدھا، بحیث  األبیمثلھا  إليالضابطة 
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تضعف رقابة األسرة على األطفال، ویكونون عرضة لالختالط برفقاء 
  . )24(السوء، ومن ثم االنحراف

ھور ھذه من العوامل الرئیسیة لظ أنومما سبق یمكن القول 
المشكالت انخفاض دخل األسرة، والوضع االقتصادي المتردي، ودخول 
العائل للسجن، ونتیجة لھذه العوامل برزت العدید من التحدیات الصحیة 

  : األخرى نذكر منھا ما یلي

تدني قدرة األسرة على الحفاظ على صحة أبنائھا ومتابعة عالج من یمرض  -
  .منھم

  .یق نموھم السلیمسوء التغذیة لألبناء یع -

  .المزمنة لدى بعض أفراد ھذه األسر األمراضانتشار  -

أسر السجناء بالمشكالت الصحیة بعد إیداع  أفراداحتمال مضاعفة معاناة  -
  .رب األسرة السجن

ضیق المسكن ورداءتھ وازدحامھ لدى ھؤالء األسر قد یسبب لھم اإلرھاق  -
  . والتوتر، وسھولة انتقال العدوى واألمراض

  :سبل مواجھة التحدیات التي تتعرض لھا أسرة السجین: ثانیا
لقد اھتم كثیر من الباحثین بدراسة أسرة السجین، وأجمع الكثیر منھم 
أن ھذه األسر تواجھ مشكالت نفسیة واقتصادیة واجتماعیة وصحیة، وھذا ما 
بیناه من خالل ما سبق، كما أھتم البعض منھم بسبل مواجھة ھذه المشكالت 

بعض الحلول لھا، وھذا ما نحن أیضا بصدد البحث فیھ من خالل ھذه  وإعطاء
  . الورقة البحثیة

أمثال  ،بعض الباحثین رأيولمواجھة مشكالت أسرة السجین حسب 
زید بن "، و"عبد هللا عبد الرحمن المغیصیب"، و"عبد هللا عبد الغني غانم"

احمد "، "عازميمصلح محمد ال"، و"خلیفة محروس"، و"عبد هللا دریس 
یتطلب األمر العمل على تقدیم الرعایة للسجین وألسرتھ، أو  ،"فوزي الصادي

  .ما یسمى بالرعایة االجتماعیة والرعایة الالحقة
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ومن ھذا المنطلق ومن خالل اطالعنا على بعض الدراسات العلمیة 
 مع العلم أن الدراسات - التي كتبت عن أسرة السجین والتي كانت كلھا أجنبیة

یمكننا   -الوطنیة فیما یخص ھذا الجانب منعدمة على حسب اطالعنا وبحثنا 
بمفھوم  القول أن أغلب ما كتب عن سبل مواجھة مشكالت أسر السجناء ارتبط

الرعایة االجتماعیة أو الرعایة الالحقة، والتي یمكن القول عنھا أنھا عبارة 
لرعایة السجین على تقدیم خدمات ومساعدات مادیة واجتماعیة ونفسیة 

وأسرتھ، من طرف ھیئات رسمیة حكومیة ومن طرف جمعیات، قصد حل 
المشكالت التي یتعرض لھا السجین وأسرتھ، بینما نجد مفھوم الرعایة الالحقة 
یرتكز على تقدیم الخدمات والمساعدات للسجین وألسرتھ خالل قضاء فترة 

  .عن السجین اإلفراجالعقوبة وبعد 

لواجب مراعاتھا عند مواجھة التحدیات والمشكالت التي ومن األمور ا     
  : تواجھھا أسرة السجین في الجزائر وأخذھا بعین االعتبار ما یلي

یوصي الباحث بتقدیم الرعایة االجتماعیة ألسر السجناء، وتتضمن محتواھا   -
على برامج فرعیة عدیدة یعالج كل منھا مشكلة من مشكالت ھذه األسر على 

االجتماعي مع االستعانة باألخصائي  األخصائيھذه البرامج  حدى، ویضع
النفساني في حل المشكالت النفسیة، وھذه البرامج الفرعیة تندرج ضمن 
البرنامج العام الذي تتبناه جمعیات أو مؤسسات رعایة أسر السجناء، أو 
وزارة التضامن وقضایا المرأة واألسرة، أو المدیریة العامة إلدارة السجون 

االجتماعي وضع برامج عامة معدة  األخصائيكما بإمكان . اإلدماجإعادة و
بالسجن من  واإلیداعوجاھزة مسبقا تتوائم مع ما یمكن ان تلحقھ عقوبة السجن 

بدراسة حالة أسرة السجین  إالآثار سیئة على أسر السجناء، وھذا یكون 
األسر،  واالستعانة بدراسة سیرة حیاة السجین، لتتضح لنا خصائص ھذه

تحدید المشكالت التي تواجھھا ھذه األسر وتحدید نوعھا وترتیبھا  إلىونھدف 
وفق خطورتھا وأھمیتھا، ومن ثم تحدید برنامج الرعایة االجتماعیة المناسب 
لحالة كل أسرة من أسر السجناء، مع مراعاة بعض المؤشرات كالمركز 

  .ونوع الجریمة االجتماعي للسجین والحالة االقتصادیة ومدة العقوبة
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  : سبل مواجھة التحدیات والمشكالت المجتمعیة - 2
  :مشكلة ضعف االتصال والتفاعل األسري -أ

من الزیارات المتكررة والمتقاربة للسجین من جانب أسرتھ، وأبنائھ  اإلكثار -
  .بوجھ خاص، وتیسیر إجراءات الزیارة

ل والمسZببة فZي النZزاع استبعاد الخبرات واألحداث المؤلمة في عملیة االتصا -
  . أسرة السجین أفرادوالخالف بین 

تZنجم مشZكالت الطZالق بZین : مشكلة الطالق وھجر بیت الزوجیLة -ب
السجین وزوجتھ في حZاالت عدیZدة، فطZول مZدة العقوبZة وتجاوزھZا ألكثZر مZن 

 أنسZZنة قZZد یجعZZل الزوجZZة تقZZدم علZZى طلZZب الطZZالق فZZي بعZZض األحیZZان، كمZZا 
نجم عنھ أیضا مشكلة الطالق، وتقریبا في كل الحZاالت دخول الزوجة للسجن ت

ھZذه الدراسZة مZن  إلیZھخاصة في مجتمعنا الجزائري، ومZن خZالل مZا توصZلت 
  :نتائج نقترح السبل اآلتیة لمواجھة احتمال حدوث ھذه المشكلة

وترتیب قاعات داخل السجن یلتقي فیھا  إعدادعلى إدارة السجن  -     
 وإنشاءالسجینات بأزواجھن وأبنائھم في جماعات،  المسجونین بزوجاتھم أو

غرف خاصة داخل مؤسسات إعادة التربیة للخلوة الشرعیة للمتزوجین 
بزوجاتھم، والتي ستساھم في حل مشاكل اجتماعیة كبیرة ألسرة السجین، 

مفیدة لألطفال فھي تھدئ  أنھاكعدم طالق الزوج زوجتھ السجینة، كما 
العالقة في ذھنھم عن السجن، بدال من المحادثة  مخاوفھم والصورة المخیفة

عن طریق الھاتف وحاجز الزجاج، وھذا من أجل توثیق العالقات األسریة 
المتبادلة، وتزوید المسجونین بالمعلومات عن الظروف المادیة واالجتماعیة 
التي تواجھ أسرھم وكل ما یتصل بھم، كما أن العالقات والروابط األسریة 

ویات المسجون، وتعطیھ األمل، وتخلق فیھ الرغبة في اإلصالح ترفع من معن
في التكیف مع النظام في  اإلفراجالطریق السلیم، وتساعده بعد  إلىوتدفعھ 

 . المجتمع ومعاییره وأفراده
  : مشكلة اضطراب عالقة زوجة السجین بأبنائھا -ج
األدوار، توزیع وتقسیم األدوار بین زوجة السجین وأبنائھا لتجنب صراع  -

  .ولتعویض بعض الوظائف التي كان یقوم بھا السجین
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توعیة الزوجة بأسالیب التنشئة االجتماعیة السلیمة في تربیة أبنائھا أثناء  -
  .قضاء الزوج فترة العقوبة

  : تشرد األبناء وانحرافھم -د
  .تكثیف الزیارات بین اآلباء السجناء وأبنائھم -

  . ین عن العمل ممن یسمح لھم القانون بالعملمساعدة تشغیل األبناء العاطل -

تسخیر مساعدین اجتماعیین لمتابعة األوضاع التعلیمیة ألبناء السجناء،  -
  .ومساعدتھم في حل المشكالت التي یتعرضون لھا في المدرسة

االھتم]]ام بالحاج]]ات النفس]]یة لألطف]]ال تح]]ت س]]ن المدرس]]ة، أم]]ا عن]]دما یك]]ون  -
مش]]كلة ق]]د تك]]ون أق]]ل خط]]ورة إذا م]]ا أعط]]ي األطف]]ال ف]]ي س]]ن المدرس]]ة فال

للمدرس]]ین معلوم]]ات وافی]]ة بش]]أن خلفی]]ة الطف]]ل وحقیقت]]ھ أن أح]]د الوال]]دین 
مسجون وترى أن حاجة ھؤالء األطفال للمساعدة والفھ]م م]ن قب]ل الم]درس 

  .في ھذه المرحلة أكبر من أي وقت مضى
  : سبل مواجھة التحدیات والمشكالت االقتصادیة - 2

واالعتماد على ما  ،اسة حاالت أسر السجناء كل حالة على حدىالقیام بدر -
دراسة ھذه الحاالت والتي تقرر حجم المساعدات المادیة  إلیھتنتھي 

  .الفوریة لھذه األسر

الجھات التي  إلىتقدیم المساعدة ألسر السجناء المحتاجة للعون، وتوجیھھا  -
وزارة التضامن یمكن أن تقوم بدعمھا مادیا كالجمعیات الخیریة، و 

  .الخ..الوطني وقضایا األسرة 

أسرة السجین، لتلبیة المتطلبات المعیشیة  أفرادفرص عمل ألحد  إتاحة -
  . ألسرتھ الناجمة عن دخول العائل للسجن

تكوین الراغبین في العمل من األسرة وذلك بإلحاقھم بمراكز التكوین التي  -
  . حاجیات األسرة تؤھلھم للحصول على عمل من خاللھ یمكنھم سد

  .  تزوید زوجات السجناء بالمشاریع المنزلیة لتوفیر مصدر دخل أسرھن -
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حث األقارب على تقدیم ید العون ألقاربھم مادیا ومعنویا، مع حث أعمام  -
وأخوال أبناء المسجونین باإلشراف على األسرة واالبناء في غیاب أحد 

  .الوالدین

     :ت النفسیةسبل مواجھة التحدیات والمشكال - 3
توكید عامل األمن والطمأنینة إلعادة بناء التTوازن األسTري وإكسTاب األسTرة  -

  .قوة تستطیع بھا مواجھة مشكالتھا في ظل غیاب السجین
تھیئTTة األسTTرة نفسTTیا واجتماعیTTا علTTى تقبTTل وضTTعھا الTTراھن بعTTد دخTTول أحTTد  -

  . الوالدین للسجن
الصTراع وعاون بعیدا عن المنافسTة خلق جو أسري جید تسوده المشاركة والت -

أسTTTرة السTTTجین واألنسTTTاق المحیطTTTة بھTTTا كاألقTTTارب والجیTTTران  أفTTTرادبTTTین 
  .والمجتمع

األسرة على االلتزام بتعالیم الTدین الحنیTف والتمسTك بTالقیم الدینیTة  أفرادحث  -
  .والرضا بقضاء هللا وقدره فیما أصاب األسرة نتیجة سجن أحد الوالدین

السجین للتخلص من انفعاالت الخوف والقلق ومشاعر الTنقص مساعدة أسرة  -
والمیل إلى الوحدة واالنعزال والمشاعر السلبیة اتجاه اآلخرین حتTى تTتمكن 
من التفكیTر المتTزن وتصTبح فTي موقTف أفضTل یمكنھTا مTن اتخTاذ القTرارات 

  .  السلیمة وبالتالي تحسین عالقتھا باآلخرین
تقدیم العالج  :ت الصحیةسبل مواجھة التحدیات والمشكال - 4

والرعایة الصحیة ألفراد أسرة السجین، فإصابتھم بالمرض المتكرر وعدم 
حالة من الشعور بالتھمیش  إلىتقدیم العالج والرعایة الصحیة لھم، قد یؤدي 

والحقد والكراھیة والسخط وضعف االنتماء وقلة الوالء، ومما قد یجعلھم 
 .یرتكبون السلوك االنحرافي
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  :الخاتمة

التحدیات " عالجت ھذه الورقة البحثیة موضوع في غایة األھمیة وھو
حیث یعد من المواضیع الھامة " التي تواجھھا أسرة السجین وسبل مواجھتھا

خاصة في ھذه المرحلة التي یمر بھا المجتمع الجزائري، والذي استفحلت فیھ 
سجون الجزائریة، ظاھرة العنف والجریمة، وتزاید عدد المحبوسین داخل ال

وبالتالي تعدد وازدیاد مشكالت أسرة السجین، مما یعني أھمیة البحث في ھذه 
التحدیات والمشكالت ومحاولة القیام بعملیة تحلیلیة تفكیكیة لھذه المشكالت 
والتي أثرت تأثیرا كبیرا على تكوین األسرة ووظیفتھا ودورھا في حیاة 

  .  ھاأفرادھا بحیث تراجع مركزھا وضعف دور
ومعرفة المشكالت النفسیة  إلىولقد كانت محاولتنا العلمیة ھذه تھدف 

واالجتماعیة واالقتصادیة والصحیة التي تواجھھا، واألسباب الحقیقیة التي 
  .أدت إلى وجودھا واقتراح الحلول المناسبة لمواجھتھا

إال أن معالجة ھذا الموضوع الشائك لیس باألمر الھین، إذا أخذنا بعین 
الرسمیة وصعوبة الوصول إلیھا في الجزائر،  اإلحصائیاتالعتبار ندرة ا

وكذا عدم وجود مصادر معلومات كافیة لتغطیة جوانب موضوع محل 
  .الدراسة

أو  اجتماعیةوجود مشكالت كما أن ھذه الورقة البحثیة كشفت عن 
، أسرة السجین في الجزائرنفسیة أو اقتصادیة أو صحیة متنوعة تعاني منھا 

وتمثلت ھذه المشكالت في انحراف األبناء، اضطراب في العالقة االجتماعیة 
، الطالق، ھجر الزوجة لمنزل الزوجیة، تشرد األبناء، التسول بین اإلخوةبین 

أفراد األسرة، انعدام الدخل، انخفاض المصروف الشھري، العجز عن توفیر 
المحامي، البطالة احتیاجات األسرة والسجین، عدم القدرة على دفع تكالیف 

  .بین أفراد األسرة
ھناك العدید من  أن حقیقة ھامة مفادھا إلىمن خالل ما تقدم نصل 

. التحدیات واآلثار السلبیة فرضتھا عقوبة السجن تعاني منھا أسرة السجین
ولمواجھة ھذه المشكالت یتطلب تقدیم الرعایة االجتماعیة لھذه األسر، 

یة عدیدة یعالج كل منھا مشكلة من وتتضمن محتواھا على برامج فرع
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جمعیات أو مؤسسات وتتبنى ھذه البرنامج . مشكالت ھذه األسر على حدى
المجتمع المدني، أو وزارة التضامن وقضایا المرأة واألسرة، أو المدیریة 

   .اإلدماجالعامة إلدارة السجون وإعادة 

  

 

   :الھوامش

                                                        
یعتبر أحد أكبر قواعد البیانات  ،"نامبیو"التقریر الصادر عن موسوعة قاعدة البیانات  – (*)

على شبكة اإلنترنت في العالم، یعتمد على معاییر القتل والسطو والسرقة واالغتصاب، 
  وكل ما یتعلق بأنواع اإلجرام

  https://al-ain.com/article/algeria-high-crime-rate10/11/2018    
ضاع االجتماعیة سجن رب األسرة وتأثیره على األو، العازمي، محمد مصلح )1(

، رسالة ماجستیر، واالقتصادیة ألسرتھ في منطقة الجوف في المملكة العربیة السعودیة
  .20، ص 2014األردن، ، جامعة مؤتة

تقریر حول موضوع تأثیر االعتقال أو السجن على أسر السجناء ، إیھاب، سالم )2(
  .36، ص 2001، مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء، والمعتقلین

االضطرابات السلوكیة لدى أطفال األسر الكویتیة محدودة ، المطیري، حامد نھار )3(
  .65، ص )2000( 3 28مجلة العلوم االجتماعیة،  ،الدخل

لمشكالت االجتماعیة والنفسیة لزوجات األسرى ا، عرفات صبحي، طالب ذوقان )4(
األسري في خدمة الفلسطینیین وتصور لبرنامج مقترح لمواجھتھا من منظور العالج 

  .130-129، ص ص رسالة ماجستیر، الفرد
، الریاض، مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجھا، عبد هللا عبد الغني غانم )5(

  .29- 28، ص ص 2009جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
 اسةالشرعیة در الخلوة في السجین حق، حمیدة أبو یوسف، علیان الحافظ عبد: نقال عن)6(

مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات ، األردني والقانون اإلسالمي الفقھ بین مقارنة
  ).2012ینایر، . (، المجلد العشرون1اإلسالمیة، 

عبد هللا عبد الغني غانم، مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجھا، مرجع سابق،  )7(
  .29- 28ص ص 

، 1986، مكتبة لبنان، بیروت، االجتماعیة معجم مصطلحات العلوم، حمد زكي، بدويأ )8(
  .   393ص 
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  .17مصلح محمد العازمي، مرجع سابق، ص  )9(
  .83/ 11: تفسیر الطبري )10(

 كتابھ الجریمة في "تاننیوم فرانك" كان المجرم وصم لنظریة المنظرین أول إن (*)
من  ةید مجموع على والسبعینات الستینات في ذكرھا وتجدد  1938 عام والمجتمع

ترى  ھي biker" ھوارد بیكر "و " Edwin lemert أدوین لیمرت "العلماء أمثال 
 تصرفھ على بناء اإلجرام یعطى سمة فالمجرم تصرفھ لذا بحسب یوصف أن الفرد

 .اإلجرامي
استخدام العالج األسري في مواجھھ المشكالت ، عبد اللطیف شلبي، نعیم عبد الوھاب )11(

أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، ، نین في قضایا المخدراتاالجتماعیة ألسر المسجو
  .60، ص 1998، مصر

المؤشرات السلوكیة واالنفعالیة غیر السویة لدى أطفال ، فواز حسین، ھیثم فوزي )12(
رسالة ماجستیر، جامعھ ، األسرى في شمال الضفة الغربیة من وجھھ نظر أمھاتھم

  .06، ص 2007. الیرموك، األردن
العالقة بین ممارسة العالج األسري للمرأة المعیلة ، الحكیم السید، نفین صابرعبد  )13(

 ، 2006 جامعة حلوان، مصر،، أطروحة دكتوراه، ومستوى األداء االجتماعي لھا
  .60ص

  .27- 22عبد هللا عبد الغني غانم، مرجع سابق، ص ص  )14(
لوطنیة لرعایة السجناء الخدمات المقدمة من اللجنة ا ،بن دریس، زید بن عبد هللا )15(

جامعة نایف للعلوم ، الریاض ، والمفرج عنھم وأسرھم ألسر السجناء واقعھا وآفاقھا
  .24ص ، 2007 األمنیة،

عبد هللا عبد الغني غانم، مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجھا، مرجع  )16(
  .23سابق، ص 

  .37نفس المرجع، ص : نقال عن )17(
، مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجھا، عبد الغني غانمانظر عبد هللا،  (*)

 .2009جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، : الریاض
  .38المرجع السابق، ص  )18(
  .138طالب ذوقان عرفات صبحي، مرجع سابق، ص  )19(
  .147المرجع السابق، ص  )20(
والمیول النفسیة ألسر المشكالت ، یونس، مصطفى وجاد الكریم والء وشریف رندة )21(

  .90ص ، 2008 مركز ماعت للدراسات الحقوقیة والدستوریة،، السجناء والمعتقلین
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مكتبة ، القاھرة، المشكالت النفسیة ألسرى الحرب وعائالتھم، سرمك حسن، حسین )22(

  .133، ص1995مدبولى، 
  .31عبد هللا عبد الغني غانم، مرجع سابق، ص  )23(
مشكالت أسر نزالء المؤسسات اإلصالحیة وطرق تعاملھا ، الدوسري فالح محسن، )24(

  .40، ص 2007، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، رسالة ماجستیر، معھا
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 :التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة بین الواقع والعوائق

  أنموذجا 1دراسة نظریة میدانیة، جامعة باتنة 
  

   1جامعة باتنة  –بشیر قادره  الدكتور                       

  : مقدمة

قضایا العالقات ( تأتي ھذه الدراسة في إطار المحور الثالث للملتقى
وظیفة األسرة في تربیة األوالد ( ره السادسفي عنص) األسریة المعاصرة

، وتتماشى مع أھداف الملتقى، السیما الھدف الرابع منھ، )وتكوین األجیال
والمتعلق برصد المشكالت التي أفرزھا التطور المعاصر، والھدف السادس، 
المتعلق بعرض التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة المعاصرة، وتُحول دون 

  .نشاء الفرد المسلم الصالحتمكنھا، من إ

فلألسرة في كل المجتمعات، وظائف تقوم بھا، واألسرة المسلمة 
التربیة وبناء اإلنسان : المعاصرة ال تشّذ عن ذلك، یأتي في مقدمة وظائفھا

كل مولود یولد على "الصالح، في جمیع المجاالت، بما في ذلك المجال العقدي
وما . الشیخان عن أبي ھریرة" أو یمّجسانھالفطرة فأبواه یھودانھ أو ینّصرانھ 

  .ینتج عن العقیدة الصحیحة، من سلوك سوي في جمیع المجاالت

ــ لكن ھل األسرة المسلمة الیوم، تقوم بدورھا التربوي، وبناء اإلنسان الصالح؟ 
  وتزود المجتمع بالجیل الرسالي؟

اآلفات االجتماعیة، فلماذا نسبة عالیة من االنحراف، و. ــ  فإذا كان الجواب نعم
لدرجة الجریمة، وھي في تزاید مستمر،  تمیز واقع شباب المسلمین الیوم؟ 

لدرجة قد یتساوى االنحراف في . وھو منتوج أسري بالدرجة األولى
  مجتمعاتنا اإلسالمیة، بالمجتمعات الغربیة، إن لم یكن عندنا أكثر؟



  بشیر قادره /د
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بوي، في حدود اإلمكانیات ــ أم أن األسرة المسلمة الیوم، تقوم بدورھا التر 
المتاحة لھا، وھي قلیلة؛ وفي نفس الوقت ھي محاصرة بكم كبیر من العوائق 

  واإلكراھات، تُحول بینھا وبین بلوغ أھدافھا، في بناء اإلنسان الصالح؟  

التقصیر من طرفھا من جھة، والعوائق : ــ أم اجتمع علیھا األمران معا
  ھة أخرى؟واإلكراھات المثبطة لدورھا من ج

وانحصر مفھوم التربیة عند كثیر من األسر، في توفیر الطعام، 
واللباس، واإلیواء، والعالج، ومستلزمات التمدرس، وغاب عنھا غرس القیم، 

l وبناء سلوك سوي، وإیجاد اإلنسان الرسالي، الذي یعیش لغایة العبودیة.  

تي ھذه على ضوء عنوان المداخلة، وتساؤالت اإلشكال المطروح، تأ
الدراسة التي تحاول اإلجابة على التساؤالت المذكورة في دراسة نظریة 

  :أنموذجا، وفق المخطط التالي 1میدانیة، جامعة باتنة

  .األسرة، التربیة، العوائق: مدخل مفاھیمي باختصار/ أوال

  .واقع التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة/ ثانیا

  .لمسلمة المعاصرةعوائق التربیة في األسرة ا/ ثالثا

مقاربة لترقیة التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة والتخفیف من / رابعا
  .العوائق المحیطة بھا

  .النتائج/ خامسا

  األسرة، التربیة، العوائق: مدخل مفاھیمي باختصار/ أوال

یتناول ھذا العنصر من الدراسة، مفاھیم المصطلحات الواردة في 
  .األمر بـ األسرة، التربیة، العوائق الدراسة باختصار، ویتعلق

من األسر بمعنى القوة والشدة، وھي الدرع الحصینة، : األسرة لغة ــ 1
ألن أعضاء األسرة الواحدة یشد بعضھم بعضا، فیعتبر كل فرد منھم بمثابة 

. 1وأسرة الرجل عشیرتھ ورھطھ األدنون، وأیضا أھل بیتھالدرع لآلخر، 
  .2ت الرجل ألنھ یتقوى بھموأطلقت األسرة على أھل بی
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تعددت تعاریفھا حسب نوع التخصص، وطبیعة : األسرة اصطالحا/ 2
  .المجتمع، وثقافتھ

جماعة ( تعرف األسرة بأنھا) السوسیولوجي( ومن المنظور االجتماعي
من األشخاص، اتحدوا برباط الزواج أو الدم، یتكون منھم بیت واحد، فیتفاعلون 

امھم بأدوارھم االجتماعیة الخاصة بكل منھم، ویتصل بعضھم ببعض، في قی
كزوج وزوجة، وأم وأب، وأبن وابنة، وأخ وأخت، ویكونون تحت ظل ثقافة 

  .3)مشتركة، یحافظون علیھا

رابطة اجتماعیة تتكون من زوج وزوجة (بأنھا : وعرفت أیضا
وأطفال، وقد تكون دون أطفال، وقد تتوسع األسرة لتصبح أكبر من ذلك، فتشمل 

وقد اتفقوا على . 4)رادا آخرین، كاألجداد واألحفاد، یشتركون في معیشة واحدةأف
  :5المعاییر التي تقوم علیھا األسرة، وھي

  . أ ــ معیار الرابطة الشرعیة القانونیة بین رجل وامرأة، وھي الزواج

  . ب ــ الرابطة البیولوجیة بین اآلباء واألبناء

د ــ  . اك المعیشي تحت سقف بیت واحدج ــ الرابطة المجالیة، وھي االشتر
الرابطة الوظیفیة العضویة في مجال التعاون، واإلحساس المشترك في 

  .المسرات والھموم

ربَا یربُو، : حسب معاجم اللغة لھا أصول لغویة ثالثة ھي :التربیة لغة/ 3
بًا لِّیَْربُوَ  ، ومصداقھ من القرآنزاد ونمابمعنى  فِي أَْمَواِل  َوَما آتَْیتُم مِّن رِّ

 ِ واألصل الثاني َربَِي یربي على وزن  ،)39:الروم( النَّاِس فََال یَْربُو ِعنَد هللاَّ
فمن یك سائال عني : ومعناه نشأ وترعرع، وعلیھ قول األعرابي: خفي یخفي

  .فإني بمكة منزلي وبھا ربیتُ 

، بوزن مّد یمد، بمعنى أصلحھ، وتولى أم: واألصل الثالث ره، ربَّ یُربُّ
ومصداق ذلك من القرآن الكریم، قولھ تعالى على  وساسھ، وقام علیھ، ورعاه،

أَلم نربِّك فینا ولیدا ولبثت فینا من : لسان فرعون مخاطبا موسى علیھ السالم



  بشیر قادره /د
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ومن ھذا المعنى قول حسان بن ثابت كما أورده  ،)18: الشعراء( عمرك سنین
  :ابن منظور في لسان العرب

  رزت لنا     یوم الخروج بساحة القصروألنت أحسن إذا ب

  من درة بیضاء صافیة          مــما تربب   حائر   البحر  

  .أي مما رباه مجتمع الماء في البحر

وقد اشتق بعض الباحثین من ھذه األصول اللغویة الثالثة، تعریفا للتربیة، فقال 
الرب :(التأویل في تفسیره أنوار التنزیل وأسرار) ھــ685:ت(اإلمام  لبیضاوي 

في األصل بمعنى التربیة، ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئا فشیئا، ثم ُوصف بھ 
الرب (، )ھـ 502:ت( وفي كتاب مفردات الراغب األصفھاني). تعالى للمبالغة

  .6)في األصل، التربیة، وھو إنشاء الشيء حاال فحاال، إلى حد التمام

الحا بتعریفات كثیرة، حسب عّرفت التربیة اصط :التربیة اصطالحا/ 4
واستنبط العلماء من األصول اللغویة  التخصصات التي تناولت الموضوع،

  :المذكورة في التعریف اللغوي السابق، أن التربیة تتكون من العناصر التالیة

  .المحافظة على فطرة الناشئ ورعایتھا/ أ

  .تنمیة مواھبھ واستعدادتھ كلھا، وھي كثیرة متنوعة/ ب

  .یھ ھذه الفطرة وھذه المواھب كلھا نحو صالحھا وكمالھا الالئق بھاتوج/ ج

    .)شیئا فشیئا:... التدرج في ھذه العملیة وھو ما أشار إلیھ البیضاوي بقولھ/ د

عملیة تھذیب أو ترویض لطبیعة اإلنسان ( ھي: وعلیھ فالتربیة
محلھا، وھي الحیوانیة، وإثارة الطبیعة االجتماعیة الكامنة في اإلنسان لتحل 

وعلیھ فالتربیة  ،7)بذلك تكیف األفراد مع ظروف المجتمع الذي یعیشون فیھ
عملیة ھادفة یتم بھا االنتقال بالفرد من الواقع الذي ھو علیھ، إلى المثل األعلى 

   .الذي ینبغي أن یكون علیھ



  المعاصرة بین الواقع والعوائق التربیة في األسرة المسلمة                                                         
  

 

 829                                                                       التاسعالدولي  الملتقى

   :العوائق/ 5

ق، تعویقًا، / ع و ق:مادة :أ ــ العوائق لغة َق یعوِّ ق، َعاَق، عوَّ فھو ُمعوِّ
ق حبسھ عن الشيء، وصرفھ عنھ، وَعَوائُِق الدھر الشواغل من : والمفعول ُمعوَّ

قُ . أحداثھ   .8التثبیط: التثبط، والتَّْعِویقُ : والتََّعوُّ

ھي الموانع والعقبات المعطلة، التي تحول  :فالعوائق لغةومن ثم 
  .بین الشيء وصدوره في صورتھ العادیة، وعلى وجھھ األكمل

المقصود بالعوائق في ھذه الدراسة، الموانع  :المعنى اإلجرائي للعوائق/ ب 
الذاتیة أو الخارجیة، التي تحول بین األسرة وبین قیامھا بدورھا التربوي على 

  .الوجھ األكمل

   واقع التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة/ ثانیا

أبنائھا؟ أي كیف تمارس األسرة المسلمة الیوم، عملیة التربیة نحو 
  وماھي العوامل المتحكمة في وظیفتھا تلك؟

رغم بعض المالحظات والمؤشرات من ھنا وھناك، إال أنھ ال یمكن 
  .التعرف على تلك العملیة من جمیع جوانبھا، إال من خالل الدراسة المیدانیة

حیث تم توزیع استمارة علمیة، على العینة  :ــ الكشف المیداني 1
تتعلق بما تقوم بھ األسرة في  9تحمل مجموعة من األسئلة،العشوائیة للدراسة، 

الجوانب التربویة، وقد كانت العینة العشوائیة، مائة طالب، ینتمون إلى كل من 
  .كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وكلیة العلوم اإلسالمیة، في مرحلة اللیسانس

  :احتوت االستمارة على ثالثة محاور، ھي

من حیث المسكن؟ وعدد أفرادھا؟ : علق بوضع األسرةیت :المحور األول
وظروف عمل األب؟ ومدى التوافق العائلي؟ وھل األم عاملة أم ماكثة بالبیت؟ 

  .والمستوى العلمي لألبوین

أي ھل : بھ أسئلة متعلقة بالدور التربوي لألبوین: المحور الثانيأما 
ألبوین؟ وفي حالة نعم، ماھو یشعر أفراد عینة الدراسة أنھم قد تلقوا التربیة من ا
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معرفة هللا، وصفاتھ، (العقدي : محتوى تلك التربیة في مجاالتھا المختلفة
؛ وفي جانب )واطالعھ على أعمالنا، ومحاسبتھ لنا، عندما نعود إلیھ یوم القیامة

 :، وفي مجال العبادات)وسیرتھ العطرة معرفة النبي محمد (السیرة النبویة 
حث على إقامتھا، والحرص على تعلم القرآن، وااللتزام تعلیم الصالة وال(

ھل كان األبوان قدوة عملیة لألبناء : (وفي مجال القدوة) بالصدق وعدم الكذب
ھل كان ( :وفي مجال المعامالت) في المحافظة على الصالة وتالوة القرآن؟

صالحة ، وفي مجال الرفقة ال)األبوان یطلبان من أبنائھم  عدم اإلساة إلى الجار
ھل كان األبوان حریصین على اختیار الرفقة الصالحة، والالئق من (واللباس

، وفي مجال التحكم في )اللباس ألبنائھم، ویمنعونھم من السھر خارج البیت
  .)ھل كان األبوان یحذفان القنوات غیر الالئقة من التلفاز؟( برامج التلفاز

ن في األبناء؟ وفي حالة یتعلق بأثر تربیة األبوی :المحور الثالثوأما 
  انعدام األثر، فإلى أي شيء یعود ذلك؟

في طریقة إیصال األباء تلك التربیة ألبنائھم؟ ـــ أم للتأثیر السيء لرفاق  الخلل -
وبرامج الھاتف ) النترنت( السوء؟ أم لتأثیر وسائل اإلعالم والشبكة العنكبوتیة

ب وطیشھ؟ ــ أم  بسبب جمیع أم بسبب نوازع الشبا -الذكي ولعبة كرة القدم؟ 
ذلك بنسب مختلفة؟ ــ وقد تم تفریغ أجوبة تلك االستمارة، وكانت نتائجھا 

  :كالتالي

   :ــ نتائج الكشف المیداني 2

  :أجوبة المحور األول المتعلق بوضع األسرة -

من عینة الدراسة، قالوا أن  %50: (المسكن مالئم عند خمسین بالمائة فقط - 1
  ).قالوا غیر مالئم % 10قالوا إلى حد ما، و % 40في حین  المسكن مالئم،

والمسكن غیر المالئم قد یكون ضیقا، أو ال تتوفر فیھ المرافق الالزمة    
للحیاة، فیؤثر سلبا على عملیة التربیة، ویكون بدیلھ ھو الشارع، بآثاره السلبیة 

  .على عملیة التربیة
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بیرة من عینة الدراسة،  ظروف عمل األب غیر مالئمة لدى شریحة ك - 2
ظروف عمل األب : قالوا % 30، فقط )إلى حد ما % 30غیر مالئمة،  40%(

  ).مالئمة

قد یكون أجره زھیدا، وما یترتب علیھ : ومعناه عمل األب غیر مالئم
من عجز في تلبیة حاجات أفراد األسرة،  وقد یكون عملھ بعیدا، فیأخذ منھ وقتا 

غرق كل وقتھ؛ وفي جمیع تلك الحاالت، فھو عائق في إضافیا ذھابا وإیابا، فیست
  . متابعة أبنائھ وقدرة تربیتھم وتوجیھھم بطریقة مالئمة

: قالوا % 30(من العائالت الجزائریة،  % 50االنسجام العائلي فقط عند  - 3
  ).الیوجد انسجام: ، قالوا% 20إلى حد ما، 

آثار سلبیة مدمرة  وعد االنسجام العائلي معناه الصراع، وما یتبعھ من
  .ومفككة لألسرة، وعجزھا التام عن قیامھا بالدور التربوي

  . أفراد 8إلى  5عدد أفراد العائلة تتراوح من  - 4

 % 20، و)أي أن أحد األبوین أو كالھما متعلم( % 80تعلم األبوین بنسبة  - 5
  ).األبوان غیر متعلمین(

مستوى  % 10ى ثانوي، مستو % 60: ــ مستوى تعلیم األبوین المتعلمین6
  .مستوى جامعي % 30ابتدائي، و

  . عامالت % 20من األمھات ماكثات في البیت، و % 80: ــ عمل األم7

أجوبة المحور الثاني المتعلق بمدى قیام األسرة بدورھا التربوي نحو األبناء،  -
  :وقد كانت األجوب كالتالي

  .% 50م من قاموا بدورھم التربوي من اآلباء تصل نسبتھ/ 1

من عینة الدراسة یقرون بأن األسرة قامت بدورھا التربوي في مجال  % 50 ــ
  .غرس القیم

  .من عینة الدراسة یعتبرون أن األسرة قامت بدورھا إلى حد ما % 40 ــ
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من عینة الدراسة یعتبرون أن األسرة لم تقم بدورھا في المجال  % 10 -
  .التربوي وغرس القیم في األبناء

  :ر التربوي الذي تركتھ تلك التربیة، التي قام بھا األباء نحو األبناءاألث/ 2

التي ترى بأن األسرة قامت بواجبھا التربوي نحو  % 50فبالنسبة لــ
األبناء، في مجال التربیة وغرس القیم، في مختلف المجاالت المذكورة، ترى 

  . أن تلك التربیة تركت آثارا إیجابیة في جمیع المجاالت

التي قالت إن األباء قاموا بدورھم التربوي إلى حدما،  % 40أما 
 18تراوحت إجاباتھم عن األثر التربوي والقیم التي غرسھا األبوان، وھي

، والعبادات، سؤاال في مختلف المجاالت، العقدیة، والسیرة العطره للنبي 
  .نعم،  إلى حد ما، وال بنسب متقاربة: الخ، تراوحت إجاباتھم  بین...

ال، أي أن األسرة في اعتقادھم لم تقم بواجبھا : التي قالت %10ما أ
  .التربوي، بطبیعة الحال، لم یحصلوا على أي أثر إیجابي في المجال التربوي

  : عوائق التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة/ ثالثا

في ھذا العنصر تتعرض الدراسة للعوائق، التي تعیق األسرة المسلمة 
قیامھا بدورھا التربوي، وتُحول بینھا وبین القیام بدورھا على  المعاصرة، عن

وقد بینت االستمارة الموزعة على عینة . وبناء جیل صالح. الوجھ األكمل
. الدراسة، وكذلك الجانب النظري من الدراسة، جملة من ھذه األسباب والعوائق

التفصیل نعرضھا بصورة مدمجة، ألن حجم الدراسة ومدة إلقائھا الیسمحان ب
  .أكثر

سبب عظیم إلضاعة الدین والدنیا معا، فمن غاب  :الجھل بالدین/ 1
عنھ العلم  بالدین ــ وھو دلیل اإلنسان من رب العالمین ــ لم یحسن التصرف ال 
في شؤون الدین، وال في شؤون الدنیا، معروف ھذا بداھة من علم العقل، قبل 

إال وكان سبب إتیانھا الجھل  ولن تجد على وجھ األرض معصیة l، الشرع،
بالدین، لذلك قّدم  بالدین، ولن تجد ضیاًعا للدنیا وخسارة لھا، إال بسبب الجھل

هللا سبحانھ وتعالى األمر بالعلم على عبادتھ، فال یمكن أن یعبد هللا عن جھل، 
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ُ : فقال تعالى ن، ھو الذي ، والجھل بالدی)19 :محمد( فَاْعلَْم أَنَّھُ ال إلَھَ إالَّ هللاَّ
أدى إلى الفھم الخاطئ لرسالة المسلم، والفھم المشّوه للتربیة، والممارسة غیر 

  .الصحیحة لھا، لدى كثیر من مسلمي ھذا العصر

 من خالل الدافع غیر الصحیح إلنشائھا،: االختالل في إنشاء األسرة/ 2
الدافع فالدافع  إلى أي شيء، ھو الذي یحدد مساره ومصیره بعد ذلك، ومن ثم ف

إلى الزواج  والھدف منھ، ھو الذي یحدد مواصفات الطرف الثاني في عملیة 
الزواج، ویرجع نجاح الزواج، واستمرار قیام األسرة، ومن ثم قیامھا بدورھا 
التربوي على الوجھ األكمل؛ أو فشل الزواج، وتفكك األسرة، وما یترتب علیھ 

، دوافع الناس للزواج لرسول وقد بین ا. من آثار سلبیة على عملیة التربیة
لمالھا، ولحسبھا، ولجمالھا، ولدینھا، فاظفر بذات تنكح المراة ألربع " :فقال

الزواج بالمرأة : أي أن دوافع الناس للزواج أربعة ھي ،10"الدین تربت یداك
لمالھا، أو لحسبھا وللمكانة االجتماعیة ألسرتھا، أو لجمالھا، أو لدینھا، فبین 

ف أن الدافع األول والثاني یتعلقان بالجانب المادي، والدافع الثالث الحدیث الشری
یتعلق بالمتعة الحسیة الناجمة عن الجمال، في حین أن الدافع الرابع للزواج 

، باالھتمام بمدى توفر شرط التدین بالمرأة ھو مدى تدینھا، وقد حث النبي 
، خاب في مسعاه، ولن في المرأة للزواج بھا، وأن من تزوج من غیر ذات الدین

ھى دعوة من  :ألن كلمھ تربت یداكیحصل على شيء مما كان یصبو إلیھ، 
على كل شخص ینكح المرأه ألحدى الخصائص الثالثھ االولى  الرسول 

قال المباركفوري في  الجمال والمال والحسب، تاركاً ذات الدین بأن یفقره هللا،
في النساء إلحدى الخصال، والالئق من عادة الناس أن یرغبوا  : تحفة األحوذ

بذوي المروءات وأرباب الدیانات، أن یكون الدین مطمح نظرھم، فیما یأتون 
   ."ویذرون، ال سیما فیما یدوم أمره، ویعظم خطره

لكن واقعنا المعیش، الذي یعرفھ الجمیع، أن أغلب شباب المسلمین 
إلعالمي، دافعھم للزواج الیوم، بسبب الجھل بالدین، ومغریات الغزو الثقافي وا

ھو تحقیق المتعة الحسیة بذات الجمال، بغض النظر عن مواصفاتھا األخرى، 
وعند الفتیات ــ بسبب التوجھ المادي للمجتمع ــ ینحصر في البحث عن صاحب 
المال، ویقبلن الزواج منھ، حتى ولو كان في أعمالھ وفساد أخالقھ، شیطان في 
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لى نجاح الزواج  واستمراره، فضال عن قیام صورة إنسان، مم یؤثر سلبا ع
  .األسرة بدورھا التربوي

من األسباب الرئیسیة التي تؤثر سلبا على  :خروج المرأة للعمل /3
العالقات األسریة، وتربیة األبناء، خروج المرأة للعمل، وما تتحملھ من مشقة 

المساء بعد  العمل خارج البیت طوال النھار، ثم ما تمارسھ من أعمال البیت في
، وھي متعبة ...عودتھا إلیھ، من طھي للطعام، وتنظیف للبیت، وغسل للثیاب

مرھقة من عمل النھار، یمنعھا من المتابعة والتربیة الصحیحة ألطفالھا، 
  .، مما ینعكس سلبا على تربیتھم11ورعایتھم على الوجھ األكمل

تي شيء ملحوظ، واألسباب ال :الصراعات داخل األسرة نفسھا/ 4
تؤزم العالقات األسریة كثیرة، منھا الصراع على مرتب المرأة عموما، 
والزوجة خصوصا، وتدخل أقارب العائلتین في العالقات الزوجیة للزوجین، 

، ویؤدي ھذا الصراع ...والتفاوت العلمي، والفارق االجتماعي، وربما السن 
إن . بوي المطلوبإلى جو مشحون متوتر، یعیق العائلة من قیامھا بدورھا التر

لم ینتھ بھا األمر إلى الطالق، وما ینجم  عنھ بعد ذلك من عواقب وخیمة بسبب 
تفكك األسرة، وتشرد األطفال، وأنى لھذه الوضعیة التي آلت إلیھا األسرة، أن 

  . تكون محضنا تربویا سلیما، إن لم تكن محضنا لتفریخ المجرمین

إذ  الرجل بشكل كبیر، تتعرض المرأة لعنف :العنف ضد المرأة /5
بالمائة من النساء في العالم،  35أوردت منظمة الصحة العالمیة أن نسبة 

یتعرضن في حیاتھن للعنف الجسدي من الرجل، الذي قد یكون زوجا، ویترك 
، ومن أسباب ذلك العنف تدني ...ذلك العنف مشاكل جسدیة، ونفسیة، وصحیة 

ف، أو تعرضھ للعنف في صغره، أو المستوى التعلیمي لدى الذي یمارس العن
، والجھل بالدین، وعدم االلتزام بھ، وما ینجم عنھ 12تعاطي الكحول والمخدرات

من غیاب خلق اإلحسان، نحو األھل عموما، والزوجة على وجھ الخصوص، 
ویؤثر ذلك . 13"خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي"وفي الحدیث الشریف 

یة، والتربیة السلیمة لألطفال، بل یؤدي إلى تھدیمھا سلبا على جودة الحیاة األسر
وأنى ألسرة یمارس فیھا العنف أن تقوم بدورھا التربوي، وحتى لو قامت ، تماما

فلن یثمر ذلك شیئا، بل األطفال الذین یرون أباھم یمارس العنف على أمھم، 
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ي سیكونون في أغلب الحاالت منھارین نفسیا، وما یتبعھ ذلك من انحراف، ف
  . أغلب الحاالت

وفاة الزوج، الطالق، ظروف (: خلو منصب قیادة األسرة فعلیا/ 6
، عدم توفر مواصفات القیادة في الزوج، السیما 14العمل المبعدة للزوج عن بیتھ

في مجالي القدوة والقوامة، أو الصراع حول قیادة األسرة بین الزوج 
وھو ما تعاني منھ كثیر  .، ألسباب كثیرة، لیس ھذا موضوع تفصیلھا)والزوجة

من األسر المسلمة الیوم، مما أثر سلبا على واقع التربیة في األسرة المسلمة 
المعاصرة، ومن ثم حرمانھا من الوصول إلى التربیة األسریة المطلوبة، 

  .والتنشئة االجتماعیة السویة الھادفة

من إن حالة الفقر والبطالة، التي تعاني منھا كثیر  :مشكل الفقر/ 7
األسر، في مجتمعاتنا اإلسالمیة الیوم، بسبب الظلم االجتماعي، یتسبب في عدم 
تلبیة الحاجات األساسیة، لألفراد واألسر، من مسكن الئق، وغذا صحي سلیم، 
مما یجعل األسرة تعیش ظروفا قاسیة، تعیقھا عن قیامھا بالتربیة الصحیحة، 

ھلة لالنحراف، واستغاللھم ویكون األطفال في تلك الظروف الصعبة، فریسة س
  .15من شبكات دعارة األطفال، وترویج المخدرات، والتسول

قد یحصل من أي سبب من األسباب المذكورة آنفا،  :التفكك العائلي/ 8
مثل الصراعات داخل األسرة، والعنف ضد الزوجة من قبل زوجھا، وخلو 

معت كل تلك ، وأما إذا اجت...منصب قیادة األسرة، ومشكل الفقر، وغیرھا
العوامل على أسرة ما فتفككھا محقق ال محالة، حتى ولو عاش أفراد العائلة 
تحت سقف واحد، فھي حیاة أشبھ ما تكون بالجحیم، یستحیل أن تكون فیھا 
تربیة، ولن تثمر إال عقدا نفسیة، غیر قابلة للعالج، وانحرافات خطیرة، والسعي 

، وأنى لھذا الجو المتوتر المشحون، بالكراھیة للھروب من ھذا الوسط الموبؤ
  وحب االنتقام، أن یثمر جیال صالحا ذا قیم تربویة؟

یؤثر األطفال على بعضھم : أثر رفاق السوء على التربیة األسریة/ 9
البعض، ویسمعون من بعضھم البعض، أكثر مما یسمعون من أولیائھم، ألسباب 

توى الثقافي، النمط المشترك في تقارب السن، تقارب المس: كثیرة، منھا
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، ...التعامل، إشتراكھم في نفس التصرفات والسلوكیات، االھتمامات المشتركة
فیكون األصدقاء أقرب إلى بعضھم البعض من أسرھم، ومن ثم فمتى كان 

وھو . ھؤالء األصدقاء رفقة سیئة، كانت عواقبھا على تربیة األبناء فساد محقق
حدة، ألنھا ال تستطیع منع أبنائھا من الخروج من عائق تعاني منھ األسر ب

البیت، وال تسطیع مراقبة تلك الصداقات والرفقة، التي تحدث داخل كل 
الفضاءات، من مدرسة، وشارع،  بل ھي عاجزة حتى عن مراقبة أبنائھا داخل 
البیت، ومنعھم من التواصل مع رفاقھم والتأثر بھم، في ظل وجود الوسائل 

  .التي تقّرب البعید، وتبعد  القریبالتكنولوجیة 

إن التكامل  :عدم تكامل مؤسسات المجتمع للقیام بالدور التربوي /10
بین البیت  والمدرسة، في مجال تربیة األطفال، ضرورة ال غنى عنھا، فاألسرة 
بطبیعتھا، مصدر األمن، والرعایة والحمایة، وإشباع الحاجات األساسیة 

ي لتكمل الجوانب األخرى للتربیة، من تربیة عقلیة، المختلفة؛ والمدرسیة تأت
، ...وبناء علمي، وتعلیم النظام واالنضباط، واالعتماد على النفس، والثقة فیھا

كما أن  .وغیرھا من أدوار المدرسة المختلفة، في عملیة تكاملیة مع وظیفة البیت
إلعالمیة، بقیة مؤسسات المجتمع  األخرى، التربویة والثقافیة والریاضیة وا

  .علیھا أن تسھم في التكامل التربوي

لكن الواقع المعیش، یقول أن ثم قطیعة كلیة بین مؤسسات المجتمع في 
تغیر الوسائط التربویة في المدینة؛ فقد  :المجال التربوي، ألسباب كثیرة منھا

ة، كانت األسرة وامتداداتھا، المتمثلة في العائلة الكبیرة، وجماعة القریة، والقبیل
كلھا عوامل تربویة،  ،16وكبار السن، وأعیان القوم، ونظام الضبط االجتماعي

  .لھا أثرھا اإلیجابي، في مجال التربیة وترسیخ القیم، ومحاربة أي انفالت

في حین التغیر الذي حل بالمجتمع الحضري، وتحول األسرة إلى 
ریة، وزوال نوویة، وزوال امتدادات األسرة، من انعدام العشیرة، وجماعة الق

الكل الذي كان یربي "الترابط القبلي الذي كان سائدا، حیث اختفى تماما 
، من حریة )المدینة( كما أن ما یتمتع بھ األبناء في الوسط الحضري ،17"الكل

واستقاللیة، وصعوبة مراقبتھم والتحكم فیھم، للعوامل المذكورة سابقا، وانشغال 
لمالئم، وغیاب االنسجام العائلي، وعدد األباء بالعمل، وطبیعة المسكن غیر ا
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أفراد األسرة،  وعمل بعض األمھات، والمستوى التعلیمي لألبوین أو أحدھما، 
  .كلھا كان لھا األثر السلبي على الدور التربوي لألسرة

إن الوسائط التكنولوجیة الجدیدة، وما تحملھ من  :أثر الغزو الثقافي/ 11
ولمة، والمتناقض في كثیر من الحاالت مع تصور ثقافي مغایر، في إطار الع

یسھم في تغریب المجتمع وتفتیتھ، وتحطیم معنویاتھ، وتشویھ موروثنا الثقافي 
 18شخصیتھ، بغرس قیم فاسدة، وتقدیم صور من النماذج الغربیة لالحتذاء بھا،

وفي ھذا الواقع  المریض المختل ألسرنا، بعدم التمسك بدینھا جھال بھ، وانبھارا 
ثقافة الوافدة، بسبب تلك الوسائط، ومن ثم االنغماس في الرذائل والشھوات، بال

باسم مسایرة العصر والتحضر والتطور، كل ذلك، یحول بینھا وبین قیامھا 
   .بدورھا التربوي نحو أبنائھا

مقاربة لترقیة التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة، والتخفیف من / رابعا
  العوائق المحیطة بھا

: خالل العنصرین السابقین في ھذه الدراسة، وھما العنصر الثاني من
واقع التربیة في األسرة المسلمة المعاصرة، الذي أضاءت نتائج االستمارة 

عوائق : الموزعة على عینة الدراسة، جوانب مھمة منھ، والعنصر الثالث
والنظریة،  التربیة في األسرة المعاصرة، وھو مزیج بین نتائج الدراسة المیدانیة

تبین أن األسرة المسلمة المعاصرة الیوم عاجزة إلى حد كبیر عن قیامھا بدورھا 
  .التربوي، وتتعرض إلكراھات كبیرة، تحول بینھا وبین قیامھا بدورھا التربوي

ویأتي ھذا العنصر في الدراسة كمقاربة، للترشید التخفیف من تلك 
  .العوائق، وتفعیل الدور التربوي لألسرة

عتراف بأننا جمیعا نتحمل مسؤلیات ھذا الواقع التربوي، ولكن باال
واألدوار المسندة . بنسب مختلفة، حسب المسؤلیات التي یتقلدھا كل واحد منا

إلیھ، وعلى حسب ذلك، یكون اإلسھام في حل المشكل التربوي، لیس لألسرة 
ات التي المسلمة المعاصرة فقط، بل في الجانب التربوي عموما، وھذه ھي الجھ

  :تستطیع اإلسھام في إیجاد حل
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إن النظام السیاسي في عالمنا اإلسالمي، یتحمل  :النظام السیاسي ــأ
بما فیھا التربیة . النصیب األوفر من التدھور التربوي، على جمیع المستویات

  . في األسرة، لما یملكھ من أدوات ووسائل، تؤھلھ إلیجاد حلول ناجعة

ي مجتمعاتنا اإلسالمیة، غیاب فلسفة تربویة فمن إشكاالت التربیة ف
ھادفة للبناء المتوازن لإلنسان الصالح، الذي یحمل رسالة، ویعیش لھا، وغیاب 

  .التكامل بین المؤسسات في المجال التربوي، ونوعیة ومحتوى تلك البرامج

والذي یصنع الفلسفة التربویة، وبرامجھا، وأھدافھا، ویسھر على 
م السیاسي، الذي یحدد طبیعة بقیة النظم، بما فیھا النظام تنفیذھا، ھو النظا

التربوي، على جمیع المستویات، ولھ القدرة على مساعدة األسرة على القیام 
بدورھا، لما لھ من  األدوات والوسائل، إعالمیا، واقتصادیا، وتربویا، ودینیا، 

  :ھي الخ، فیستطیع أن یسھم في الحل من خالل  مجموعة من اآللیات،..

اإلعالم الذي یغرس الوعي الھادف، وینھض بالفرد واألسرة والمجتمع  - 1
ككل، ألن من وظائف اإلعالم صناعة برامج ھادفة تساعد في بناء الفرد، 
ومساعدة األسرة في رفع مستواھا التربوي، وتعریفھا بطرق وأسالیب 
التنشئة االجتماعیة، على أسس صحیحة،  بدال من تزییف الوعي في 

  .لمجتمع، وإلھائھ وتخدیره ببرامج تافھةا

ومن خالل اإلقتصاد، یمكن أن یقدم مساعدة للمجتمع عموما، ولألسرة على  - 2
وجھ الخصوص، في حل مشكلة الفقر والبطالة، بتوفیر العمل، حتى تستطیع 
األسرة متابعة عملیة التربیة، كما یمكنھ تقدیم إعانة مادیة في شكل خدمات 

حتى تستطیع تربیة أبنائھا، والتغلب على مشكلة الفقر، بدال  لألسر الفقیرة،
  !من اللھث كل وقتھا وراء الحصول على رغیف یبقي حیاتھا

ومن خالل النظام السیاسي نفسھ، یمكن محاربة الظلم االجتماعي، والتخلص  - 3
من الفساد المالي واإلداري الذي ینھب ثروات المجتمع، لصالح فئة قلیلة، 

  .عموم المجتمععلى حساب 

ومن خالل النظام السیاسي، وھو المسؤل عن تحدید النظام التربوي، یمكنھ  - 4
  .بدال من القطیعة المدمرة. أن یجعل العالقة بین األسرة والمدرسة متكاملة
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وللنظام السیاسي من األدوات والقدرة على إیجاد الحلول لكل مشاكل  - 5
تى كان الصدق في التوجھ، والعزیمة المجتمع، بما فیھا المشاكل التربویة، م

في التنفیذ، أقلھا أن یضمن االنتخابات الشفافة، التي تسمح للشعب أن یختار 
فیجسدون في المیدان رغبات المجتمع . من یثق في كفاءتھم وصدقھم لخدمتھ

  .في حل مشاكلھ

للمؤسسة الدینیة من مسجد، ومن یقوم  :دور المؤسسة الدینیة -ب
وصیة وأئمة، دور أساس في تربیة المجتمع وتبصیره بأدواره، علیھا من سلطة 

بما تقوم بھ من أدوار، وفق رؤیة صحیحة ھادفة، مستمدة من اإلسالم الصحیح، 
ویستفید من توجیھھا مختلف أفراد المجتمع وشرائحھ ومؤسساتھ، بما فیھا 

عقائد األسرة، التي یتوجھ أفرادھا للمسجد، للصالة، ومعرفة الدین، واكتساب 
  .صحیحة، ومنظومة فقھیة كاملة، ینبني علیھا سلوك التعامل السلیم

متى كان لھا اإلطار الكفء الذي یغطي الشغور الكمي والنوعي،  
  .والصدق لدى رجالھا في خدمة الدین

إن تأثیر اإلعالم : دور رجال اإلعالم والمال الشرفاء في أمتنا -ج
صورة، التي تصل للجمیع، وتؤثر على الیوم، كبیر، وخطیر، ال سیما إعالم ال

الجمیع، وفي خضم إعالم الغرب، ومن یسیر في فلكھ، الذي یسوق الفساد 
الشامل، وإثارة الغرائز الحیوانیة، ونشر البھیمیة في أوساط الشباب، وحتى 
الكھول، وإفساد المرأة، للقضاء على ھویتنا، وقیمنا، وعناصر القوة فینا، ومن 

تدمیر األسرة المسلمة، بصفتھا المحضن الذي یتكون فیھ  أھدافھ الرئیسیة،
  . المسلم، ومع األسف الشدید، قد حقق الكثیر من ذلك

ولرجال اإلعالم الشرفاء في أمتنا، دور كبیر في خدمة الحق، والدین، 
بنشر الحق، والفضیلة، والقیم الھادفة، ورد عدوان وشبھات األعداء، باستغالل 

كنولوجیا، التي ھي سالح ذو حدین یستعملھ الفاجر، كما الوسائل الحدیثة للت
  .یمكن للبر أیضا أن یستعملھ
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ولرجال المال واألعمال الشرفاء، أن یبیعوا مالھم (، بخدمة الحق  
ومؤازرة أھلھ، بدال من الجري وراء الكسب الحرام أو الشھرة التافھة، التي 

     .ستكون علیھم وباال وندامة، یوم ال ینفع الندم

إن عملیة التعلیم والتربیة تقوم على  :دور رجال التربیة والتعلیم -د
المربي، والتلمیذ، والبرنامج، والمربي ھو العنصر األساسي : أسس ثالثة ھي

  .في العملیة التربویة، ورسالتھ أكبر، ألن التلمیذ أو الطالب ھو منتوج المربي

فانیھ، ولیس مجرد بصدقھ، وخلقھ، وعلمھ وت: ومتى كان المربي قدوة
  .موظف، تغلب على كل الصعاب، حتى المستحیل منھا

تبین من إجابات عینة الدراسة، عن الواقع التربوي : ھـ ــ دور األسرة
لألسرة المسلمة المعاصرة، أنھا ال ترقى إلى المطلوب في نظر شریحة كبیرة 

من من عینة الدراسة، ولكي تقوم بدورھا التربوي، تقع علیھا مجموعة 
  :الواجبات، ھذه أھمھا

أن یكون األبوان على قدر معتبر من المعرفة بأصول الدین، من قرآن كریم،  -
  .وسیرة نبویة، وعقیدة إسالمیة

  .أن یكونا قدوة عملیة في تطبیق السلوك اإلسالمي عملیا، في حیاتھم -

أن یكونا منسجمین  في حیاتھم األسریة، وإذا طرأت بینھما  مشاكل، یجب  -
  .علیھما حلھا بعیدا عن األطفال

  .مھما كان بسیطا. العدل بین األبناء في كل شيء -

ـ إشراك الوالدین لألطفال في المواقف االجتماعیة، لیكتسبوا السلوك الالزم 
  .والقیم والمعاییر المرافقة لھ

ـ على الوالدین استعمال أسلوب الثواب والعقاب، لتعزیز السلوك الحسن، والقیم 
  .جاھات المصاحبة لھواالت

  .یستفید منھا األطفال في مختلف المجاالت. ـ إنشاء مكتبة تربویة ھادفة بالمنزل
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ـ مراقبة األفالم الكارتونیة  إلزالة ما یتعارض منھا مع العقیدة، أو یحث على 
  .العنف

  : خامسا نتائج الدراسة

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج ھذه أھمھا توصلت ھذه

ن غیر مالئم، لدى الكثیر، ولھ تأثیرات سلبیة على التربیة، ألن البدیل المسك/ 1
  .عنھ في ھذه الحالة، ھو الشارع، بكل تأثیراتھ السلبیة

لدى كثیر من األولیاء غیر مالئمة، وھي تؤثر  سلبا على : ظروف العمل/ 2
التربیة، ألن األب في ھذه الوضعیة، في أقل الحاالت یكون  نفسیا غیر 

  .، وما یتبعھ من آثار على تربیة أبنائھمرتاح

وھو مؤثر سلبا على . إما مفقود، أو إلى حد ما  %50لدى : اإلنسجام العائلي/ 3
  .التربیة ال محالة

أفراد، وقد یؤثر كبر  8إلى  5عدد أفراد العائلة في عینة الدراسة تتراوح بین / 4
بیة الحاجات والمطالب حجم العائلة سلبا، على التربیة، النشغال العائلة، بتل

  .المادیة، على حساب التربیة

تعلم األبوین ومستواھما، مقبول إلى حد ما، یترواح بین الثانوي في الغالب / 5
ولكن محتوى التعلیم الذي تغیب فیھ . والجامعي، وأقلیة من األولیاء  ابتدائي

  .القیم، وكیفیة التنشئة الصحیحة، یكون بدون أثر تربوي

، والباقي إما إلى حد %50ون بدورھم التربوي التزید نسبتھم عن  من یقوم/  6
  .% 10، أو عدیمة الدور بنسبة %40ما، بنسبة 

، وھي % 50األثر التربوي الحسن المتروك لدى عینة الدراسة، یصل / 7
  .المجموعة التي قام فیھا األباء بدورھم التربوي

ھي نسبة عالیة، یعود سببھ من األولیاء و % 50غیاب األثر اإلیجابي لدى / 8
لضعف في طریقة اإلقناع عندھم، وللظروف الداخلیة الصعبة لألسرة،  
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المذكورة آنفا، مع األثر السيء لرفاق السوء، والدور التخریبي لوسائل 
  .اإلعالم في إطار العولمة

  

  المالحق

  )استمارة الجانب الميداني للدراسة(

م األسرة في غرس القيم اإليجابية في استمارة لدراسة علمية تتعلق بمدى قيا

  أبنائها

نرجو منك أن تتعاون معنا لإلجابة الصادقة، كما هو )/ ة(الفاضل) ة(ها الطالب)تـ(أيـ

الواقع الفعلي يف أسرتك، إلجناز دراسة علمية، تتعلق مبدى قدرة وقيام األبوين بدورمها 

أن هناك أسباب قوية يف  الرتبوي حنوى أوالدهم، وما هي مثار ذلك اجلهد فيهم، أم

  .الوسط االجتماعي منعت حتقيق ذلك األثر الطيب

الدراسة لن تذكر ال أمساء األشخاص، و ال عائال^م، وإمنا هي للفائدة العلمية 

خدمة للعلم ولألسرة املسلمة عموما، ومن مث اdتمع، ولك األجر . والرتبوية العامة

اجلزائرية، يف جمال الرتبية، ومسامهتك يف الكبري من اهللا، لصدقك، وخدمتك لألسرة 

  . نشر الفضيلة واخلري يف اdتمع

  بشير قادره/ الدكتور                                                        

  معلومات عامة/ أوال

  .غري الئق، إىل حد ما، هل تتوفر األسرة على مسكن الئق؟ نعم/ 1

  .احدعدد أفراد األسرة حتت سقف و / 2

  .إىل حد ما ،غري مالئمة، نعم:  ظروف عمل األب  مالئمة/ 3

  .إىل حد ما، ال ،نعم:  يوجد توافق عائلي/ 4
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  .ماكثة يف البيت ،األم عاملة/ 5
  .نعم ــ ال ـــ األب متعلم واألم غري متعلمة ــ األم متعلمة واألب غري متعلم هل أبواك متعلمان؟/ 6

  .   ــ متوسط 7/3 .ــ إبتدائي 7/2 .ــ بدون مستوى 7/1 ماهو مستوى تعليم األبوين؟/ 7

جامعي، يف حالة املستوى اجلامعي ألحدمها أو كليهما، فما ختصصه  -7/5 .ثانوي -7/4

  .ــ ختصصه اجلامعي 7/6 .اجلامعي؟

  :الدور التربوي لألبوين/ ثانيا

إلسالمية؟ نعم، ال، إىل حد هل تشعر بأن أبويك قدما لك ما عليهما يف جمال الرتبية الدينية ا/ 8

  إذا كان اجلواب بنعم، فكيف كانت تلك الرتبية؟. ما

  .إىل حد ما، ال ،ــ عرفاين باهللا سبحانه وصفاته؟ نعم 8/1

     .نعم، ال، إىل حدما. ــ حببا إيل اهللا 8/2

  .نعم، ال ، إىل حد ما :ــ غرسا ّيف أن اهللا مطلع على أعمالنا كلها 8/3

أن اهللا سيسألنا عن أعمالنا كلها وسيجازينا عليها يوم احلساب؟  نعم، ال، إىل  ــ غرسا يفّ  8/4

  .حد ما

  .إىل حدما ،ال ،وسريته؟ نعم " ص"ــ عرفاين برسول اهللا حممد 8/5

  .ــ علماين الصالة يف سن مبكرة؟ نعم، ال 8/6

  .إىل حد ما ــ كان حيثاين على عدم التهاون يف الصالة؟ نعم، ال، 8/7

  .ال، إىل حدما ،ـ أرسالين إىل املسجد حلفظ القرآن الكرمي؟ نعمـ 8/8

  .إىل حد ما ال، ــ  كان يتابعان حفظي للقرآن بفرح كبري؟ نعم، 8/9

    .ال، إىل حدما ــ كان يطلبان مين الصدق يف القول وعدم الكذب مهما كان األمر؟ نعم، 8/10

  .صالة؟ نعم، ال، إىل حد ماكان أبوايا القدوة يل يف احملافظة على ال ــ 8/11

  .ــ ويف تالوة القرآن؟ نعم ، ال،  إىل حد ما 8/12

   .ــ كان يطلبان مين عدم اإلساءة إىل اجلار ؟ نعم، ال، إىل حدما 8/13

ال، إىل حد  ــ كان خيتاران يل الرفقة الصاحلة ويطلبان مين عدم خمالطة رفاق السوء؟  نعم، 8/14

     .ما
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  .إىل حد ما، ال ،ن ثيايب حىت ال تكون مسيئة لألخالق ؟ نعمــ كان يراقبا 8/15

، ــ كان حريصني على دخويل إىل املنزل قبل صالة املغرب وعدم السهر خارج البيت؟ نعم 8/15

  .ال، إىل حد ما

     .ــ كان أيب يراقب تلفازنا وحيذف منه الربامج غري الالئقة؟ نعم، ال، إىل حدما 8/16

  .ال ،تربوية أخرى مت غرسها من طرف األبوين؟ نعم هل توجد أمور -8/17

  :............................................اختصارب ــ إذا كان اجلواب نعم أذكرها 8/18

  :آثار التربية األبوية ومعوقاتها/ ثالثا

يف هل تشعر بأن ما قدماه األبوان لك يف الرتبية، وغرس القيم الرتبوية، ترك آثارا طيبة / 9

  فإىل أي شيء يعود ذلك يف نظرك؟ ،إذا كان اجلواب ال. ال، إىل حد ما حياتك؟ نعم،

  .ــ طريقة إيصاهلما لتلك املعلومات والرتبية كانت غري مقنعة9/1

  .ــ تأثري رفاق السوء كان أقوى من توجيهات األبوين 9/2

  .ــ تأثري وسائل اإلعالم كان أقوى من جهودمها 9/3

  .ال باهلاتف النقالــ كنت منشغ 9/4

  .ــ كنت منشغال باأللعاب على توجيها{ما 9/5

  .ــ  كنت منشغال باالنرتنات على توجيها{ما 9/6

  .ــ كنت منشغال بألعاب كرة القدم على توجيها{ما 9/7

  .يدعوين للسري بعيدا عن تعاليم األبوين) ة(ــ ما أجده يف نفسي كشاب 9/8

  .ذلك بنسبة معينة ــ كل ما سبق له تأثري يف 9/9

   .ال ،نعم :ــ كنت منشغال بأشياء أخرى 9/10

  ............................................. ــ  يف حالة نعم أذكرها 9/11
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  :الھوامش

                                                        
  بتصرف. 20ــ  4/19ھـ، 1414، بیروت، دار صادر، 3.لسان العرب، ط: ـ  ابن منظور1
. ، ص، بیروت، دار المعرفة1دائرة معارف القرن العشرین، ج. ـ  وجدي، محمد فرید2

277.  
األسرة العربیة ودورھا في الوقایة من االنحراف والجریمة، الریاض، :ـ عبد هللا خوخ وآخر3

  .17.، ص1989المكز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، 
، 2013األسرة وعوامل نجاحھا، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، : ـ نبیل حلیلو4

  .5.ص
ع األسرة الجزائریة والتحدیات التربویة في الوسط واق:ـ محمد  بومخلوف وآخرون5

الجزائر، دار الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع  ،"القطیعة المستحیلة"الحضري 
  .19.، ص2008واإلعالم، 

أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة : ـ عبد الرحمن النحالوي 6
  .16. ص، 2009، دمشق، دار الفكر، 27والمجتمع، ط

علم االجتماع التربوي، االسكندریة، مركز االسكندریة للكتاب، : ـ فادیة عمر الجوالني7
  .22. ، ص1997

  .462. ت، ص.مختار الصحاح، دون دار النشر، د: ـ محمد بن أبي بكر الرازي8
  .ـ بیانات االستمارة ومحتواھا العلمي، مرفق كملحق بآخر الدراسة9

علي حسین : الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحقیق ـ محمد بن فتوح الحمیدي،10
المتفق علیھ من مسند أبي : ، باب2002ھـ ــ   1423البواب، بیروت، دار بن حزم، 

  . 85.، ص154، رقم الحدیث 3ھریرة، ج
النظریة االجتماعیة ودراسة األسرة، القاھرة، الدار الدولیة :ـ سامیة مصطفى لخشاب11

   153.11.، ص2008یة، لالستثمارات الثقاف
   www .who.intالعنف الممارس ضد المرأة: منظمة الصحة العالمیة/  موقع ــ 12
أحمد محمد شاكر :، تحقیق)سنن التمرذي(الجامع الصحیح .  ـ الترمذي، محمد بن عیسى13

فضل أزواج النبي صلى هللا علیھ : یروت، دار إحیاء التراث العربي ، بابوآخرون، ب
وصححھ األلباني في السلسلة الصحیحة، . 709.،ص3895، رقم الحدیث 5وسلم، ج

السلسلة الصحیحة لأللباني سبع  . ( 575. ص. 1174،  رقم الحدیث 1الكتاب األول، ج
  .)اجزاء، نشر مكتبة  المعارف، الریاض

واقع األسرة الجزائریة والتحدیات التربویة في الوسط : بومخلوف وآخرون ـ محمد 14
   .175.الحضري، مرجع سابق، ص
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، "علم اإلجرام"حول عالقة الفقر بالظاھرة اإلجرامیة : ـ عبد الرحمن محمد أبو توتة15

  .260. ، ص1999االسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 
رة الجزائریة والتحدیات التربویة في الوسط واقع األس:محمد  بومخلوف وآخرونـ  16

  .62ــ 61.الحضري، مرجع سابق، ص
  .62. ـ المرجع نفسھ، ص17
اإلعالم اإلسالمي، األردن، عمان، دار المسیرة للنشر : عبد الرزاق محمد الدلیمي ـ18

  .71. ، ص2013والتوزیع والطباعة،
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  التالحم األسري وأثره في تكوین شخصیة الطفل

  

  طروب كامل ةالدكتور             

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة                   
  

  :مقدمة

كانت األسرة، وال تزال عبر العصور نواة المجتمعات البشریة على     
والعكس  اختالفھا، فصالح األسرة ھو العماد األساسي لصالح أي مجتمع،

  . صحیح

كما تعد األسرة إحدى العوامل األساسیة في بناء الكیان وتشكیل     
شخصیة الطفل واكتسابھ العادات التي تبقى مالزمة لھ طوال حیاتھ فھي البذرة 
األولى في تكوین نمو الفرد وبناء شخصیتھ، فالطفل في أغلب أحوالھ مقلد 

واقل تنظیما، وأكثر إحكاما  ألبویھ في عاداتھم وسلوكھم فھي أوضح مقصدا
 .من سائر العوامل التربویة

فإذا ما منیت األسرة بعدم االنسجام واالضطراب؛ فان أفرادھا یصابون 
بآالم نفسیة واضطرابات عصبیة خصوصا األطفال؛ فإنھم یمنون بفقدان 
السلوك واالنحراف، وقد أظھرت الدراسات والبحوث التربویة الحدیثة أن من 

اب المفضیة إلى انحراف األحداث ھو اضطراب األسرة وعدم أھم األسب
استقرارھا، فتنشأ منة األزمات التي تؤدي إلى انحرافھم لذا من الالزم الحفاظ 
على استقرار األسرة، وإبعادھا عن عوامل القلق واالضطراب حفاظاً على 

  .األحداث، وصیانة لھم من الشذوذ واالنحراف

العوامل التي تحد من ظاھرة التفكك  یھدف الموضوع إلى البحث عن
األسري التي تعاني من تفاقمھا المجتمعات المعاصرة فقد باتت تطال الكثیر 
من األسر، فأقلقت راحتھم بوالدة أخالق القسوة والتنمر نتیجة البتعادھم عن 
القیم السماویة وتالطم بعض التیارات باسم اإلسالم وأخرى باسم الثقافة، 

ذلك بشكل ملحوظ في توھین الوشائج المألوفة بین أعضاء  والتحرر، فأسھم
    .مؤسسة األسرة



  طروب كامل/ د
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ولضعف إحساس بعض اآلباء بمسؤولیة تكوین أسرة صالحة، 
وللتصور الخاطئ عن الدور الحقیقي لآلباء، فإنھم یفرزون في مجتمعاتھم 
وبشكل مؤسف أفراد تتصف بأجساد فارغة من القیم والمبادئ في وسط الجیل 

  .الناشئ

لھذا علینا أن نعي مواجھة ھذه المعضلة الثقافیة التربویة، وان نعطل 
انتشارھا من خالل تنمیة رصید القیم والمبادئ اإلنسانیة لحساب تعزیز 

  .التالحم األسري

ما ھو دور األسرة في تكوین : كما تتمثل إشكالیات الموضوع في اآلتي
  نشئة السویة لألطفال؟  شخصیة الطفل؟ وما ھو المناخ المناسب لعملیة الت

  : لمطروحة من خالل العناصر التالیةأعالج اإلشكاالت ا

   .مفھوم األسرة ووظائفھا - 1

   .العوامل المساھمة في تكوین شخصیة الطفل - 2

    .أھمیة التالحم األسري ومقوماتھ - 3

  : وتبرز أھمیة البحث فیما یلي

للتفاعل اإلیجابي مع  أھمیة تمتع األبناء بشخصیة مجتمعیة سویة تكیفھم -
  . المحیط االجتماعي العام

أھمیة الدور التربوي  الذي یقوم بھ اآلباء من خالل العالقات األسریة  -
  .   المتالحمة والسلیمة التي تؤمن المناخ الصحي للتنشئة االجتماعیة للطفل

أھمیة المعاملة واألسالیب التربویة الحدیثة المعتمدة من طرف اآلباء في  -
 .  ملیة التنشئةع

  مفھوم األسرة ووظائفھا : أوال

  مفھوم األسرة  -أ

إّن لفظ األسرة مأخوذ من كلمة األسر : المعنى اللغوي لألسرة - 1
، فأعضاء األسرة الواحدة )1(بمعنى القّوة والشدة، واألسرة ھي الدرع الحصینة

ي اللفظ یشّد بعضھم بعضاً، ویُعتبر كل فرد منھم بمثابة الدرع لآلخر، ویأت
أیضاً بمعنى القید واألسر، ویُمكن تعریف األسرة من الناحیة اللغویة أیضاً 

  .بالعشیرة؛ فأسرة الرجل بمعنى رھطھ وعشیرتھ ألنّھ یقوى بِھم



  التالحم األسري وأثره في تكوین شخصیة الطفل                                                                     
  

 

 849                                                                              الدولي التاسع الملتقى

یعد مفھوم األسرة من المفاھیم : المعنى االصطالحي لألسرة - 2
وفقا  المحوریة في العلوم االجتماعیة والتي اجتھد الباحثون في تعریفھا

لوجھات نظر تخصصاتھم المختلفة، مما أدّى إلى تنوع وتعدد التعریفات لھذا 
  . المفھوم

ھي الجماعة التنظیمیة المكلفة :"فعرفھا مثال علماء االجتماع بما یلي 
  .)2("بواجب استقرار المجتمع وتطوره

أن األسرة ھي عبارة عن " :أیضاكما جاء في معجم علم االجتماع 
  . )3("اد یرتبطون معا بروابط الزواج والتبني ویتفاعلون معاجملة من األفر

ویراھا علماء آخرون أنھا َتنظیم اجتماعي، وبعضھم یرونھا جماعة 
اجتماعیّة؛ وھذه التعریفات االصطالحیّة لألسرة تتحّدد بِناًء على طَبیعة 

رة على الُمجتمع وعاداتھ وثقافتھ؛ فنجُد الُمفّكرین األمریكیین یطلقون لفظ األس
كّل وحدة اجتماعیة، بغّض النظر عن عدد األفراد فیھا، من شخٍص واحد إلى 
مجموعة أشخاص، فھم في نظرھم أسرة؛ وھذه المجموعة تكفل لنفسھا 
االستقالل االقتصادي والسكني سواًء ُوجَد في ھذه المجموعة أطفال ونساء أم 

  اقتصرت

أم ال، وعلى ھذا  على الرجال فقط، وسواء كانت بینھم رابطة قرابة
االعتبار فإنّھ یُطلق على كّل فرٍد یَعیُش بشكٍل مستقٍل في المجتمع أو یعیش مع 

    .)4(مجموعة من أصدقائھ ُمسّمى أسرة

في بدایة نشأتھا تقوم بكل الوظائف كانت األسرة : وظائف األسرة -ب
ضیھ االجتماعیة تقریبا في الحدود التي یسمح بھا نطاقھا بالقدر الذي تقت

حاجتھا االقتصادیة والقضائیة والتربویة ؛ غیر أنھ وبالرغم من المحاوالت 
العدیدة النتزاع وظائف األسرة بسبب التطور الذي شھدتھ البشریة، أو نتیجة 
لبعض اإلیدیولوجیات، إال أنھا ما  تزال المؤسسة األولى في التنشئة 

ي تقوم بھا األسرة االجتماعیة ویمكننا تحدید بعض الوظائف األساسیة الت
  : كالتالي

یعد العامل االقتصادي من أھم العوامل وأقدمھا في : الوظیفة االقتصادیة - 1
فقد كانت األسرة في الماضي وحدة اقتصادیة مكتفیة ذاتیا، حیاة األسرة، 

  . وبالتالي لم تكن ھناك حاجة للبنوك والمصانع، أو المتاجر
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والمرأة قد جعل من األسرة واالختالف البیولوجي بین جسمي الرجل 
وحدة متكاملة على درجة كبیرة من الكفاءة،  فالرجل بقوتھ الجسمیة التي 
تفوق قوة المرأة یستطیع أن یقوم بصورة أفضل باألعمال التي تتطلب بعض 
القوة،  وكذا المرأة فھي تقوم بوظائف اقتصادیة تناسب طبیعتھا الفیزیولوجیة، 

   .  )5(لعالقات االجتماعیة بین أفراد األسرةوالتعاون یؤدي إلى تقویة ا

النظام اإلنساني األول الذي من یحمل  تعد األسرة :الوظیفة البیولوجیة - 2
على عاتقھ وظیفة استمرار النوع اإلنساني والمحافظة علیھ، وبالتالي 
فاألسرة ھي التي تحفظ المجتمع من االنقراض، والفناء، وھذه الوظیفة 

  . مع األسرة البیولوجیة دائمة

فھذه األخیرة تعد البیئة األولى في عملیة المیالد الثاني للطفل كجماعة 
أولیة حیث تھیئ استعداده البیولوجي، والنفسي لیغدو لبنة صالحة متھیئة 

  . لعملیة التنشئة االجتماعیة، التي تكسبھ ثقافة الجماعة، ونظمھا وحكمتھا

والمتمثلة في إنجاب  ویمكن تلخیص الوظیفة البیولوجیة للزوجین
، وحفظ النوع من االنتھاء، إضافة إلى تنظیم إشباع الدافع الجنسي، األطفال

وتجتمع المجتمعات بعدد األطفال المرغوب إنجابھم من قبل اآلباء، ففي 
المجتمعات النامیة یزید عدد األطفال عن أربعة، وقد یصل إلى عشرة وربما 

ال یزید عدد األطفال عن ثالثة أطفال غالبا، أكثر، بینما في الدول المتقدمة قد 
  .)6(ولكي تقوم األسرة بوظیفتھا البیولوجیة على أكمل وجھ 

سرة ھي البیئة االجتماعیة األولى التي یبدأ فیھا ألا: الوظیفة التربویة - 3
الطفل تكوین ذاتھ، والتعرف على نفسھ عن طریق التفاعل مع أعضائھا 

مجتمع، وبالرغم من انتقال جزء من وظیفة التربیة الذین ینقلون إلیھ ثقافة ال
والتعلیم إلى مؤسسات نظامیة في المجتمع تخضع لتخطیط وتنفیذ برامج 
موحدة مثل المدرسة، إال أن التنشئة االجتماعیة ھي الوظیفة األساسیة 
لألسرة فھي كعملیة اجتماعیة شاملة تستھدف نقل ثقافة المجتمع إلى الفرد، 

لجماعة التي یولد فیھا، ویتعامل معھا، وتستحوذ األسرة وطبعھ بطابع ا
على جزء أساسي في ھذه العملیة الھامة، فعن طریق التنشئة االجتماعیة 
یتعلم الطفل آداب السلوك مع الكبار، ومع الزوار وآداب المائدة، واألصول 

  .    )7(المتبعة في الملبس والمفاھیم األساسیة للدین وشعائره
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  عوامل المساھمة في تكوین شخصیة الطفل ال: ثانیا 

والمعرفیة،  تعّد شخصیة الطفل ھي خالصة نتائجھ اإلدراكیة،
والمزاجیة التي تُعبر عن ذات الطفل ونفسھ، وعن عالمھ المحیط بھ وعن 
المستقبل، وتتأثر تنمیة شخصیة الطفل مع األشخاص الذین یقدمون لھ الرعایة 

عمره، كما أّن مزاج األطفال العام یؤثر  األساسیة في أول خمس سنواٍت من
في سلوكھم، وازدھار شخصیتھم وتطورھا، وبشكٍل عام تختلف مستویات 

  . الطاقة لدى األطفال، وقد تحتاج تدخالً وضبطاً من قبل األھل بشكٍل سلیم

وللبیئة المحیطة بالطفل والجو األسري العام دوراً أكبر في تنمیة 
قد یكون لبیئة الطفل المحیطة دور سلبي على  مھارات وشخصیة الطفل، كما

تنمیة شخصیة الطفل، ولھا أكبر تأثیر في السلوك المختلف، فضالً على ذلك 
لمزاج الطفل مع البیئة المحیطة بھ أثر كبیر في تنمیة مفھوم الذات لدیھ وھو 
العنصر األساسي الحاسم في صقل شخصیتھ، كما یتأثر مفھوم الطفل عن 

  .)8(عن ذاتھ بالبیئة المحیطة بھ  نفسھ وتعبیره

ھنالك عدة عوامل تلعب دورا كبیرا في تكوین شخصیة الطفل وھي و  
  . )9(باختصار

فھي وال شك سوف تنعكس سلبا أو : عالقة الوالدین بعضھما مع بعض -1 
فكلما كانت العالقة بینھما متینة وقویة، . إیجابیا على سلوك الطفل ونفسیتھ

انعكست ھدوءا وأمنا وطمأنینة علیھ، وكلما كانت . والثقةیسودھا االحترام 
منازعات ونقاشات حادة انعكست علیھ قلقا وخوفا وعدم اطمئنان، وھذا ما 
ال یتوفر لیتیم األبوین، أما إذا كان فاقدا ألحد أبویھ فھو أیضا لن یالقي إال 
رعایة من جھة واحدة غالبا ما یشوبھا نوع من الحزن على فقدان أحد 

  .الوالدین والتي ستنعكس سلبا على شخصیتھ

فالدالل الزائد واإلھمال المفرط ، والمعاملة : معاملة الوالدین للطفل -2 
المفضلة ألحد األوالد تنعكس سلبا على سلوك الطفل والعكس صحیح 
وبالنسبة للیتیم فقد یالقي دالال زائدا من قبل أحد أبویھ بسبب شعورھم بأنھ 

وھذا الدالل یؤثر بطریقة عكسیة تجعلھ یعتمد في المستقبل فقد أباه أو أمھ 
   على اآلخرین في قضاء حاجاتھ األساسیة

فالصفات األخالقیة الطیبة تعكس خلقا جیدا عند األطفال : الجو األخالقي  - 3
، وكما قال )10("أنا زعیم ببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقھ": كما قال 
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فتربیة الطفل على الخلق  ،)11("رم األخالقإنما بعثت ألتمم مكا" :أیضاً 
الكریم والخلق الراقي المھذب یجعل منھ ذو شخصیة قویة واثقة فعالة في 

   .المستقبل

فالحب والمودة یخلق في الطفل سماحة وسعادة تؤثر على : الجو العاطفي - 4
شخصھ مستقبال كما تتكون لدیھ مشاعر وأحاسیس ممزوجة دائما بمشاعر 

حب عند التعامل مع اآلخرین، فالطفل الیتیم یفتقد لھذا النوع فیاضة من ال
من العاطفة وإن لم تقدم لھ بطریقة أو بأخرى من قبل القائمین على رعایتھ 
فھو بال شك سیعاني من الحرمان العاطفي والذي لھ العدید من السلبیات 

   .على تكوینھ الشخصي

شكیل شخصیة الفرد ونالحظ أن خبرات الطفولة لھا أھمیة بالغة في ت
في الرشد وتؤثر تأثیرا كبیرا فیھا، فإذا مر الفرد بحیاة تتضمن االرتباط الشدید 

، )في حالة الیتیم من األب(باألم بسبب فقدان األب وتكون ھي العائل الوحید 
بسبب انشغالھ أو زواجھ من ) في حالة الیتیم من األم(واإلھمال األبوي 

التعرض لإلساءة، أو الذین یتعرضون ألشكال من أخرى، وفقدان الوالدین، أو 
الصدمات من أسرھم في فترة الطفولة تنمو لدیھم اضطرابات واضحة في 
الشخصیة، وعلى العكس من ذلك إذا ما تربى الطفل في بیئة غنیة بالمعرفة 
والعاطفة واالھتمام نمت لدیھ شخصیة متزنة ثابتة انفعالیا في الرشد، كما أكد 

اآلباء الذین یمنحون أبناءھم الحب غیر المشروط تنمو لدیھم قوة كیرنبرج أن 
تأكید الذات، واآلباء المتناقضون في تربیة أبنائھم یعززون التناقض لدى 

  . أبنائھم، مما ینعكس على الذات

العوامل المدرسیة فھي تكمل البیت وتسد نواقصھ، وتوفر للطفل جوا یخلق  - 5
ق والواجب ال بل لجعلھ یمارسھم، النظام واالنضباط، وتفھمھ للح

فالمدرسة معین للوالدین أو القائمین على تربیة الولد تساعد في تربیة 
األوالد ومما سبق، فإن األمر یبدو أن كال من الوراثة والبیئة یلعبان 
دورھما الخاص ویؤثران على بعضھما البعض، فالوراثة مسؤولة عن 

ئة مسئولة عن بعضھا اآلخر، بعض الصفات البشریة، والمحیط أي البی
وھذا یعني أن العوامل الوراثیة والبیئیة تعمالن معا وتتداخالن فیما بینھما 

  . لتشكیل شخصیة الفرد
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  أھمیة التالحم األسري ومقوماتھ: ثالثا

إن التنشئة : أھمیة التالحم واألسري في التنشئة االجتماعیة -أ
ألبناء، حیث تقوم بدور أساسي في االجتماعیة أحد أھم العوامل تأثیرا على ا

تكوین شخصیاتھم، واكتسابھم العادات والتقالید واالتجاھات، والقیم السائدة في 
محیطھم االجتماعي، كما أن التنشئة االجتماعیة ال تتم في فراغ أو بصورة 
اعتباطیة ولكن تحكمھا مجموعة من الضوابط والقواعد حتى ال تنحرف عن 

عن حدده لھا المجتمع، ھذا وتتم التنشئة االجتماعیة المسار الصحیح الذي 
طریق وسائط متعددة وتعد األسرة أھم ھذه الوسائط، فاألبناء یتلقون عنھا 

المھارات والمعارف األولیة كما تعد بمثابة الرقیب على وسائط مختلف 
التنشئة األخرى ویبرز دور األسرة في توجیھ، وإرشاد األبناء من خالل عدة 

قد تكون سویة أو غیر ذلك وكال منھما ینعكس على شخصیة الطفل  أسالیب
  . )12(سواء باإلیجاب أو السلب

من ھنا تبرز أھمیة المناخ و الظروف الذي تصدر منھ ھذه التعلیمات  
المالئمة لھذه التنشئة ھل یمكن أن تكون ي األرضیة وبعبارة أخرى ما ھ

ي تسود األسرة أم ینبغي عملیة اإلرشاد األسري سویة في كل الظروف الت
لھذه اإلرشادات أن تصدر من مناخ محدد تكتنفھ جملة من الضوابط 

  .واألخالقیات

تعد العالقة التي تسود بین الوالدین والروابط األسریة التي تجمع بینھما  
على جانب كبیر من األھمیة في توفیر األجواء األسریة المفعمة بالمحبة، 

ة في المعاملة مع األطفال، وكل ما یلزم لنموھم نموا والطمأنینة واألمن والمود
  . سلیما في جوانب الشخصیة، والسیما الجانب االجتماعي

وال شك أن التوافق األسري بین الوالدین، واتفاقھما على األسالیب 
التربویة في التعامل مع األبناء، یھیئ المناخ األسري المطلوب لنجاح عملیة 

حقیق أھدافھا، ألن نوع العالقات السائدة في األسرة بین التربیة االجتماعیة، وت
األبوین من جھة واألطفال من جھة أخرى یحدد إلى مدى كبیر شخصیة الطفل 

  . وتوافقھ االجتماعي 

األسرة ھي المحیط صاحب الدور األكبر في بناء شخصیة الطفل، ف
شخصیتھ الطفل المسؤول الواثق من نفسھ القوي الذكي، المتمكن من أدوات 
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وسلوكھ، وھي من المھام الصعبة التي ینبغي على األسرة التعاون على 
 .تحقیقھا

ال یمكن أن تنجح الحیاة األسریة إال إذا شعر الزوجان بأھمیة الدور 
الذي تلعبھ العالقات االجتماعیة التي یتبادالنھا معا، والتي یجب أن تقوم على 

في الوقوف إلى جانب الطرف أساس من الود المتبادل واستمرار كل منھا 
اآلخر ومساعدتھ بكل إخالص، والتجاوز عن االختالفات العادیة وعدم تجسیم 

  .)13(األمور حتى یتوفر لألسرة االستقرار ومن ثم االستمرار

الحیاة الزوجیة فن دقیق : مقومات التوافق والتالحم بین الزوجین -ب
لموفق الصمود ألزمات یتطلب اإلعداد والتوجیھ السلیم ویتطلب الزواج ا

الحیاة وضغوطھا وھذا یعتمد على مدى استعداد كل من الزوجین للتضحیة في 
سبیل االستقرار، والزواج یقوم على األخذ والعطاء وتتخذ فیھ القرارات 
المشتركة ویؤدي إلى تنمیة نسق كامل من العادات والتصرفات وأسالیب 

  : ي لألسرة یجب مراعاة اآلتيالعمل المتبادلة، ولتوفیر االستقرار النفس

 .انتماء الزوجین إلى ثقافة اجتماعیة متماثلة -

الخبرات النفسیة للزوجین والجو النفسي لألسرة التي عاش فیھا كل منھما  -
فالشخص الذي یمر في طفولتھ بخبرات سارة وتوفر الحب واألمن غالبا 

  .ینجح في عالقاتھ الزوجیة بخالف ما یمر بخبرات سیئة

النضج االنفعالي مما یوفر للزوجین درجة من النضج تجعلھما یحتكمان إلى  -
  .العقل والمنطق وتقبل ما تأتي بھ الحیاة من مواقف

وجود أھداف عامة مشتركة یعمل الزوجان معا على تحقیقھا فالتعاون  -
  . )14(العمیق یوفر النجاح للزواج

اعیة لباحثین توصلت دراسة اجتم: عوامل نجاح األسرة وتالحمھا -ج
أسرة من جمیع الوالیات لمتحدة  16000منشغلین بقضایا األسرة شملت 

دولة أخرى كان محورھا  25األمریكیة إلى جانب عدد من األسر تخص 
اإلجابة على التساؤل التالي  ما ھي عوامل نجاح األسرة وتوصلت جمیع 

  : )15(الدراسات إلى وجود ستة عوامل رئیسیة ھي كاآلتي

أظھر أفراد األسرة السعیدة إحساسا بالمسؤولیة نحو األسرة : تزاماالل - 1
وبحقوقھا وواجباتھا، فھم یضعون أسرتھم في المقام األول ویوجھون جزء 

  . كبیرا من وقتھم وطاقتھم لھا
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ولیس معنى االلتزام أن یكون للفرد حریة شخصیة بل على العكس، كل 
ھ، ویشعر في نفس الوقت أن شخص یشعر بالحریة والثقة وبمحبة اآلخرین ل

أسرتھ جزء مھم من حیاتھ، وكلمة االلتزام تشمل عددا من المعاني األخرى 
  . مثل التضحیة ، اإلخالص، الوفاء ، األمانة والصدق

یعد التواصل مكون ثابت وضروري لتطور األفراد، : التواصل اإلیجابي - 2
بین أطرافھا  وھو من العوامل التي تساھم في نجاح العالقات الزوجیة

واستمرارھا، وإحساس أفردھا باإلشباع والرضا، فالتواصل ییسر العالقة 
بین أفراد األسرة، ویجعلھا مرنة وفي الوقت نفسھ قویة في مواجھة 
الخالفات التي تنشـأ عادة في الحیاة األسریة ، وفي مواجھة ضغوط الحیاة 

لبیة على ما یدور الیومیة، وسوء التواصل بین أفراد األسرة لھ نتائج س
ویعرف التواصل األسري بأنھ مشاركة . ینھما من عملیات وتفاعالت

  : الزوجین في كثیر من األمور من بینھا

وتتضمن التمسك بنظام القیم، والمثل واألخالقیات : المشاركة الروحیة -
  . المتوارثة عبر األجیال المتعاقبة والسائدة في المجتمع

تتضمن اإلحساس المتبادل بین أفراد األسرة في كل و: المشاركة الوجدانیة -
أمر من أمورھم سواء كانت مشاعر بھجة وسعادة أم حزن وكآبة حیث 

  . یحاول كل منھم أن یشارك اآلخر أفراحھ وأحزانھ على حد سواء

وتتضمن تبادل األفكار واآلراء ووجھات النظر : المشاركة الفكریة -
ان دون تعصب وبال تطرف یؤدي إلى والمناقشة الموضوعیة في أي أمر ك

  . جرح المشاعر والنیل من كرامة أي فرد من أفرادھا 

وتتضمن تحمل المسؤولیة كاملة فیما یتعلق بوظائف : المشاركة االجتماعیة -
كل منھم وأدوارھم في نطاق األسرة بحیث تكون حقوقھم وواجباتھم 

 . معروفة وواضحة

اح األسرة ھي وجود التواصل ومن أھم العناصر التي تدعم نج    
اإلیجابي بین أفرادھا، ویقصد بھ قدرة األفراد على التعبیر عن أنفسھم بكل 
صراحة ووضوح  واحترام اآلخرین لھم ، إذ یمیل أفراد ھذه األسر إلى طرح 
مشكالتھم بكل صراحة ووضوح محاولین الوصول إلى حلول عملیة لھا، فال 

تھ خوفا من تأنیب اآلخرین على عكس ما یحاول كل فرد منھم إخفاء مشكال
ھو الحال في األسر المتصدعة التي ال یقضي أفرادھا الوقت الكافي معا وال 
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یملك أفرادھا القدرة على التعبیر عن أنفسھم بصراحة؛ مما یجعل كل فرد 
منھم یلجأ إلى خارج األسرة لطرح مشكالتھ ألنھ ال یجد آذانا صاغیة بداخلھا، 

ھامة التي أكدت علیھا ھذه الدراسة أن التحدث وتبادل وجھات ومن النقاط ال
النظر بین أفراد األسرة ال یعني بالضرورة وصولھم إلى رأي واحد أو اتفاقھم 
دائما في الرأي ، بل األھم ھو احترام الرأي آلخر،  وعدم التقلیل من شأن 

ح المحبة بعضھم، عدم محاولة الـتأنیب وإلقاء اللوم على بعضھم البعض، فرو
ھي األساس الذي یحكم العالقة بین األفراد فال یحاول كل واحد الترصد 
لألخطاء التي تصدر من غیره بل یشجعون بعضھم البعض، ویعتبرون نجاح 

وقد أوضح علماء االجتماع وسائل التواصل . كل فرد نجاح لھم جمیعا
 : اإلیجابي بین أفراد األسرة فیما یلي

بعض فال یكفي أن یجلس أفراد األسرة معا اإلنصات إلى بعضھم ل -
ویتحدثون، بل البد أن ینصت كل منھم إلى آراء اآلخرین، ویحاول فھمھا 

  . واستیعابھا،  فالتواصل الجید یتطلب مھارة التعبیر ومھارة اإلنصات

  . احترام آراء اآلخرین -

ء أن وجود توفر روح الدعابة ، والفكاھة بین أفراد األسرة ، فقد الحظ العلما -
روح الدعابة، والمزاح یخفف من وقع المشكالت علیھا، وقد أبدت إحدى 

أسرة في الوالیات المتحدة األمریكیة أن  304الدراسات التي أجریت على 
وجود المزاح بین أفراد األسرة مھم جدا لتدعیم التضامن والتماسك فیھا، 

عابة فیتقبلھا األبناء فكثیرا ما یبدي الوالدان توجیھھم ألوالدھما بروح الد
أكثر، فالمزاح یقلل من ضغوط الحیاة الیومیة ، ویؤدي إلى بث الدفء 
والحنان بین األفراد ویذیب الحواجز بین األبناء واآلباء على عكس الحال 
في األسر التي تعرف التعاسة التي قلما تستخدم المزاح بین أفرادھا بل 

عالقات عمل ال عالقات أسریة  تتسم العالقة بالصالبة والقسوة، وكأنھا
  .    حمیمة

تشیر العدید من الدراسات االجتماعیة على : قضاء الوقت سویا - 3
أھمیة قضاء أفراد األسرة الواحدة الوقت الكافي في اإلجازات وفي عطلة 
نھایة األسبوع والمناسبات، واالستمتاع بالوقت معا ففي دراسة أجریت على 

ارس األمریكیة لمعرفة ما ھي العوامل التي تجعل طالب وطالبة في المد 1500
  األسرة سعیدة ؟  
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أجاب البعض بوجود المسكن الجمیل والبعض اآلخر اختار السیارة 
الفاخرة، ولكن معظم اإلجابات أشارت لألسرة التي یقضي أفرادھا الوقت 

  . معا، ویستمتعون بالحیاة

وجدوا أن أكثر  وقد أكد ھذا الرأي األخصائیون االجتماعیون الذین
المتصدعة یتذمرون من أنھم ال یجدون الوقت الكافي للجلوس مع   أفراد األسر

أبنائھم فوجود أفراد األسرة معا، واجتماعھم في أوقات المناسبات سویا یخفف 
ویمكننا القول أن من ألھم عوامل التضامن قضاء أفراد   من ضغوط الحیاة،

اول الوجبات، وقضاء العطالت ووقت األسرة الوقت الكافي معا من خالل تن
فاألسرة . الفراغ معا، وغیرھا من المواقف التي تدعم أواصر المحبة بینھم

المتالحمة السعیدة تسودھا عالقات مباشرة، ومستمرة، وتتضمن شعورا قویا 
  .باالنتماء واالرتباط الجماعي

دعم من النقاط التي الحظ علماء االجتماع أنھا ت: التوافق الروحي - 4
الروابط األسریة  ھي وجود قیم روحیة مشتركة بكونھا تجعل ترابط األفراد 
لیس ترابطا مادیا فقط بل ھو ترابط روحي ومعنوي یجعل ھؤالء األفراد 

  . یعملون معا كسمفونیة واحدة لیس لھا نشاز أو تضارب في المبادئ واألھداف

سرة فیما بینھم وافق أفراد األلقد توصلت إحدى الدراسات الحدیثة أن ت
سیما منھ بین الزوجین یجعلھم على قدر أكبر من التماسك والتقارب، كما ال

تكون لدیھم القدرة على حل الخالفات بطریقة فعالة، كما یتسم سلوكھم 
بالنضج، وتقل السمات العصبیة في كل منھم، وتكون لدیھم القدرة على التعلم 

  . من لخبرات السابقة

إن أھم ما یمیز األسر : ة الضغوط النفسیةالقدرة على مواجھ - 5
لناجحة قدرتھا على مواجھة الصعاب واألزمات، فاألسرة السعیدة ال یعني أنھا 
ال تعاني من المشكالت أو الصعاب، لكنھا تمتلك القرة على مواجھة ھذه 
الصعاب ولدیھا القدرة أیضا على منع المشكالت قبل حدوثھا، وإن وقعت 

ھا ومن األخطار المترتبة عنھا، فھي تواجھ الصعاب فإنھا تخفف من وقع
  . بصبر وھدوء دون توتر وقلق، ودون تحمیل اآلخرین المسؤولیة

تؤكد الدراسات على أھمیة إظھار التقدیر والمحبة : المحبة والتقدیر - 6
بین أفرد األسرة فكل فرد یشعر فیھا بتقدیر أسرتھ لھ، كما یحرص بدوره على 

خرین على أنھ في الكثیر من األحیان ینشغل أفراد األسرة إظھار التقدیر لآل
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في حیاتھم بمشكالتھم الیومیة فال یظھرون أي نوع من التقدیر لآلخرین، فنجد 
الزوجة مستغرقة في أعمالھا الروتینیة وال تجد أي كلمة تقدیر واحدة من 

د نفسھ زوجھا وأبنائھا فتشعر بالضجر والملل، وكذلك الشأن بالنسبة للزوج یج
یكد ویمل كل یوم من الصباح إلى المساء وال یجد كلمة تقدیر واحدة من 
زوجتھ وأبناءه، فیحس أن عملھ الیومي كالطاحونة ال نھایة لھ فیصیبھ 
االكتئاب، فنجد أن الملل واالكتئاب یعم جمیع األسرة، لكن ما یخفف من 

ا أفراد األسرة من روتین الحیاة وصالبتھا كلمات الحب والتقدیر التي یتبادلھ
وقت آلخر مما یشعر كل فرد منھم بأھمیتھ فأفراد األسر السعیدة ھم الذین 

  . یبدون كلمات التقدیر فیما بینھم من وقت آلخر

وقد الحظ علماء االجتماع أن أھم ما یمیز العالقة بین األسر المتصدعة 
ل أن یقلل من أنھا عالقة عدائیة  تتسم بالتسلط والسخریة، فكل فرد منھم یحاو
      .جھد اآلخرین، ویحاول أن یظھر نفسھ على حساب ھدم اآلخرین

وبالوصول إلى حد من التوافق ، والتالحم بینھما یتمكن الزوجان من  
عملیة التنشئة وفق ضوابط یتفقان علیھا ومن أمثلة ذلك  النصائح التي أعدھا 

  :  نیا ومفادھاأخصائیو التربیة في مركز الطفولة واألمومة في بنسلفا

جعل األطفال األولویة األولى لآلباء، وإن كانت األم واألب  - 1
مشغولین بمسؤولیات الحیاة، فعلیھم أن یجدوا وقتا إلدارة المنزل، وتربیة 
األطفال بطریقة صحیحة خاصة في المراحل األولى من حیاة األطفال حیث 

ومسؤولیة یشاطرھا  م،یعتمدون اعتمادا كلیا على األھل، وھذا درر أساسي لأل
معھا األب ومن بعدھم  الجد والجدة إن توفرت إمكانیة وجودھم في حیاة 

  . األسرة

التدرب على مھارات التربیة الصحیحة لألبناء فلیس بالضروري أن  - 2
یقتصر دور األسرة على الوظیفة  االقتصادیة بل یجب أن یكون الوقت الذي 

إیجابي بسلوك الطفل، ألن تصرفات األبناء تقضیھ األم أو یوفره األب لھ دور 
ویمكن االستفادة من تجربة . ما ھي إال انعكاس لتصرفات األسرة بشكل عام

اآلباء في تربیة األبناء والتعدیل على ھذه المبادئ بما یناسب متطلبات الزمن 
  . الحاضر

تجنب إطالق الصفات العامة على الطفل وإعطاء كل طفل  - 3
األسرة ،فمن األخطاء أن یتم تصنیف الطفل أنھ مشاكس، شخصیتھ ودوره في 

أو غیرھا، ویجب أن یمنح الطفل الفرصة الستكشاف  أو ذكي أو عنید،
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شخصیتھ، والعمل على التعبیر عنھا بنفسھ، من دون أن یحدد أو یوضع في 
  . خانة تصنیف معینة

قبول عیوب األطفال كما ھي، فكما أن لكل منا ھفواتھ وشخصیتھ  - 4
لمتفردة، ال یمكن توقع أن یكون الطفل كامال، ولیكون األمر واقعیا وطبیعیا ا

والحل یأتي بدور األسرة بمد الطفل بالعاطفة والحنان، والتركیز على ما 
  .یبرعون فیھ وتطویرھم وعدم الدفع بھم إلى عمل شيء ال یحبونھ

وسائل االنتباه لألطفال لتجنیبھم المؤثرات السیئة، مثل تعلقھم بال - 5
اإلعالمیة والترفیھیة غیر المناسبة لھم، والتي تؤثر على سلوكھم، وھذه من 
األمور الصعبة جدا على األسرة مواجھتھا خاصة منھا األدوات التكنولوجیھ 
الحدیثة المغریة للطفل، ویساعدھم في ھذه المھمة توجیھ أطفالھم إلى فعالیات 

  .  لدوامأخرى موازیة، وتعلیمھم مھارات جدیدة على ا

وضع القوانین التربویة الصحیحة لألطفال، فمن الضروري أن یفھم  - 6
األطفال الحدود والحقوق التي لھم، وذلك من خالل الحوار الصحي المتبادل 
بین الطفل واألسرة، ھذا سیعزز دور اآلباء في تربیة األطفال، ویقوي العالقة 

  .)16(المتبادلة بینھم

  الخاتمة 

یمكننا القول أنھ  إذا كانت العالقة بین الوالدین من خالل ما تقدم 
منسجمة وقائمة على أساس راسخ من الحب والتفاھم والتعاون، فإن ذلك 
یشكل لدى الطفل مفھوم الذات اإلیجابیة، التي تتضح مظاھرھا في احترام 
الذات وتقدیرھا، والحفاظ على مكانتھا االجتماعیة، كما تظھر في الثقة بالنفس 

ك بالكرامة واالستقالل الذاتي، فیعبر الطفل عن تقبل ذاتھ ورضاه والتمس
عنھا، كما یعبر عن قدرتھ على تحمل المسؤولیة ، وأنھ شخص یتفاعل مع 
اآلخرین تجاه متطلبات الحیاة، وفي المقابل فإن الخبرات غیر السلیمة التي 

لوفاق بین یكتسبھ األطفال في طفولتھم غالبا ما تكون مبعثھا انعدام الحب وا
الوالدین، حیث یصاحب ذلك التوتر والقلق بین األطفال، إلى جانب اكتسابھم 

  . السلوك المضطرب أو العدواني

إن العالقات األسریة القائمة على التفاھم، واالحترام المتبادل بین 
الوالدین، تخلق بیئة اجتماعیة طیبة ینمو فیھا األبناء نموا اجتماعیا سلیما على 

قات القائمة على الخالفات والمشاحنات التي تؤدي إلى حدوث  عكس العال



  طروب كامل/ د
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االضطرابات النفسیة عند األطفال، والتي تنعكس بدورھا على نموھم 
    .االجتماعي، وتكیفھم مع البیئة المحیطة، سواء في األسرة أو خارجھا

یمكن اعتبار التالحم األسري الخیط الرفیع الذي ال یرى ولكنھ یوثق 
ؤكد العالقة بالصورة التي تساعد الزوجین على تحقیق الھدف الذي وی الصلة،

یسعیان من أجل تحقیقھ ، وكذلك تساعدھم على توفیر الجو النفسي والعاطفي 
     .المالئم لنمو أبنائھم وتوفیر األمن واالستقرار

   :الھوامش
                                                        

  .  ، حرف األلف أسر2003، دار صادر ابن منظور،  لسان العرب، )1(
رین أبو عبدو، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة،  غزة، معالم األسرة في القرآن الكریم، شی )2(

  . 2 ص ،2010-1431سنة 
  . 6، ص1980، مكتبة النھضة العربیة، مصر ،4 زیدان عبد الباقي، األسرة والطفولة، ط )3(
أثر استخدام االنترنت على العالقات األسریة، الھام العویضي، رسالة ماجستیر، المملكة العبیة  )4(

  . 38، ص 2004 -1424ة، سنة السعودی
، 1977 دار المعارف للطباعة والنشر، ،عاطف وصفي، األنثروبولوجیا االجتماعیة، القاھرة )5(

  . 94 ص
  . 43أثر استخدام االنترنت على العالقات األسریة، مرجع سابق، ص )6(
تمع المصري، المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، المسح االجتماعي الشامل للمج )7(

علم االجتماع العائلي، مھدي محمد القصاص، جامعة : ، نقال عن155 ، ص1985 ،القاھرة
 . 155ص  ،2008، المنصورة

: تاریخ الزیارة  mawdoo3.com: كیفیة بناء شخصیة الطفل نقال عن موقع ،مریم نصر هللا) 8(
13/10/2018     

 uobabylon.edu.iq:  نقال عن موقع لطفل،حیدر العجرش، دور األسرة في تكوین شخصیة ا )9(
    .13/10/2018: تاریخ الزیارة

 . 4800رواه أبو دود في السنن الكبرى، كتاب األدب، حدیث  )10(
 . 273: األدب المفرد، حدیث رقم برواه البخاري في صحیحھ، كتا) 11(
ن، مجلة العلوم الزراعیة األسالیب السائدة للتنشئة االجتماعیة لألبناء، طارق عطیة عبد الرحم )12(

 . 58- 57 ، ص43 المستدامة، م
عبد القادر عفیفي، بناء األسرة والمشكالت األسریة المعاصرة، نقال عن بكة المیسوم، صورة  )13(

 . 31، ص  2016الذات لدى الفتاة في العائلة رسالة ماجستیر، جامعة وھران، 
 . 31ص  ،المرجع نفسھ )14(
نقال عن  ،387-385 ، ص2002، 1 ط ي علم االجتماع المعاصر،سلوى الخطیب، نظرة ف )15(

، 2013، سنة مقال بعنوان األسرة وعوامل نجاحھا، نبیل حلیلو، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 . وما بعدھا 6ص 

 . مة والطفولة بتصرففي األمو المتخصص www.momjunction.comنقال عن موقع  )16(
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  وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال

  

   الباحثة رحیمة أوسیف  –الدكتور عیسى بوعكاز 

   1 باتنةجامعة              
  

  : مقدمة
الحمد , رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق 

یم، اللھم علمنا الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحك
، وأرنا إتباعھما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 
  :وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، وبعد

تي كانت وال زالت تُعد قضیة تربیة وتكوین األجیال من أھم القضایا ال
وقد اعتنى اإلسالم بقضیة تربیة الفرد وتكوینھ، في مختلف  محط االھتمام،

مناحي حیاتھ، كونھ اللبنة األساسیة في بناء األسرة والمجتمع، ویتجلى ذلك 
من خالل النصوص الكثیرة التي تناولت ھذا الموضوع، وأّكدت علیھ في 

  .و الُسنّة النبویةسیاقات مختلفة، سواء في القرآن الكریم أ

من ھنا انبثقت إشكالیة البحث عن حقیقة وظیفة األسرة في التربیة 
والتكوین في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة؟ ومدى  أھمیة وظیفة األسرة 
في تكوین األجیال؟ وما ھي المجاالت التي في فلكھا تقوم األسرة بھذه 

  الوظیفة؟
وظیفة : "تناول الموضوع بعنوان واإلجابة عن ھذه اإلشكالیة اقتضت

  ".األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال
وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في التأسیس للتصور الصحیح لھ من 
خالل نصوص القرآن الكریم والُسنّة المشرفة، فضال عن كونھ من األھداف 
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وطیدة الكبرى التي تسعى لتحقیقھا المجتمعات، باعتباره قضیة ھامة لھا صلة 
  . بتطور الحیاة اإلنسانیة واستقرارھا

ویھدف البحث إلى تقدیم رؤیة واضحة لموضوع وظیفة األسرة في 
تربیة وتكوین األجیال، من أجل وضع األسس الصحیحة لھ من جھة، وتفعیل 
أحكام ومقاصد الدین المتعلقة بھذا الموضوع من جھة أخرى، من خالل ما 

  .           ة النبویةجاء في القرآن الكریم والُسنّ 
لم  - على حد علمي-رس من زوایا مختلفة إالّ أنّھ والموضوع وإن دُ 

  .یحض بدراسة من منظوري القرآن الكریم والُسنّة النبویة
وللوصول إلى األھداف تم تقسیم البحث إلى مقدمة وخاتمة وثالثة 

  : مطالب كاآلتي
  مفھوم التربیة والتكوین: المطلب األول

أھمیة الوظیفة المنوطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین : ثانيالمطلب ال
  األجیال

  .مجاالت تربیة وتكوین األوالد في األسرة: المطلب الثالث
ھذا فإن ُوفقنا فمن فضل هللا تعالى وحده، وإن أخطأنا فنسألھ المغفرة، 

  .وصّل اللھم على المصطفى
  .مفھوم التربیة والتكوین: المطلب األول

  لغة واصطالحا" التربیة" :األول الفرع
  : الراء والباء یدلُّ على أُصولٍ ) رب():" ه395( قال ابن فارس: لغة /أوال

المالُك، والخالُق، : فالّربُّ . إصالح الشيِء والقیاُم علیھ األولف
احب یقال َربَّ فالٌن َضیعتَھ، إذا قام على . الُمْصلِح للّشيء: والّربُّ . والصَّ
بِّ وھذا . إصالحھا بّ . سقاء مربُوٌب بالرُّ لِعنَب وغیِره؛ ألنّھ یَُربُّ بھ  والرُّ

  ....وفََرٌس مربوب. الشيء

؛ ألنھ مصلُح أحواِل . الُمْصلِح للّشيء: والّربُّ  بٌّ وهللا جّل ثناُؤه الرَّ
بِّيُّ . َخْلقھ بّ : والرِّ بيَّ أُربُّھ، وربَّْبتُھ أربِّبُھ. العارف بالرَّ بیبة والرَّ . ورَبْبُت الصَّ

ُجل. الحاِضنة ابُّ . ابُن امرأَتِھ: وَربیُب الرَّ بیب: والرَّ . الذي یقوم على أمر الرَّ
ج الّرجُل امرأةَ رابِّھِ : "وفي الحدیث   ".یكرهُ أْن یتزوَّ
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لُزوم الشيِء واإلقامةُ علیھ، وھو مناسٌب لألصل : واألصل اآلخرُ 
ال یزال بھا : وأْرٌض َمَربٌّ . َمتْ بةُ بھذه البلدِة، إذا دایقال أربَّت الّسحا. األّول

ي السَّحاب َرباباً  باب السحاب المتعلِّق دون . َمطٌَر؛ ولذلك ُسمِّ ویقال الرَّ
  .یكون أبیَض ویكون أسود، الواحدة َربابةٌ . السَّحاب

بَّى التي تُحَتبَس في البیت لِلَّبَِن، فقد أربَّْت، إذا : ومن الباب الّشاةُ الرُّ
فإن كان كذا فھي التي تربِّي . ال ھي التي َوَضَعْت حدیثاً ویق. الزمت البیتَ 

ویقال أربَّت . الّدنُّو من الشَّيء: ویقال اإلرباب. وھو من الباب األّول. ولدھا
  .الناقة، إذا لِزمت الفحَل وأحبّْتھ، وھي ُمِربٌّ 

ضمُّ الشيء للشَّيء، وھو أیضاً مناسٌب لما قبلھ، : واألصل الثالث
یقال للِخْرقة التي یُجعل فیھا . النَّظُر كان الباب كلُّھ قیاساً واحداً  ومتى أُْنِعمَ 

  . ...القَِداُح ِربابَةٌ 

بابة، وھو الَعْھد ي العھُد ِربابًة . للمعاھَِدین أَِربَّةٌ : یقال. ومن ھذا الباب الرِّ وُسمِّ
  . ألنَّھ یَْجَمُع ویؤلِّف

بابة، العھد الذي ذكرناه ا ال. فإنَّ الرِّ بُوب فجمع َرّب، وھو الباب األولوأمَّ   ....رُّ

ي ِرباباً ألنّھ إذا أُِخذ فھو یصیر كالَعْھد   .وممكٌن أن یكون ھذا إنّما ُسمِّ

وقد . القطیع من بقر الوْحش: الّرْبَرب: ومما یشّذ عن ھذه األصول
عھ، كما قلنا في  ي ربرباً لتجمُّ یجوز أن یضمَّ إلى الباب الثالث فیقال إنَّما ُسمِّ

بابة   .اشتقاق الرِّ

ي بذلك الجتماعھ َبب، وھو الماء الكثیر، سمِّ   .1"ومن الباب الثالث الرَّ

بُّ "(  ):ه458(قال ابن سیده  - مالُِك ُكلِّ شيء وقیل الرب السیُد وقیل ): والرَّ
ب الُمَدبِّر   ...الرَّ

، أي الُملوُك الذین كانوا قَْبلََك َضیَُّعوا أمري و): ُربُوبٌ ( قد جمع َربِّ
صارت اآلَن َربَابَتِي إلیك أي تدبیر أمري وإصالُحھ، فھذا َربُّ بمعنى مالك، 

ویروى عن بعض " الذین كانوا یملكون أمري قبلك ضیعوه"كأنھ قال 
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ألَْن یَُربَّنِي رجٌل من قریش أحبُّ إليَّ من أن یَُربَّني رجٌل من : الفصحاء
بُّ بمعنى المالِِك السیِّد وقال عز  ألَن یَْملَِكنِي، وهللاُ عز وجل: ھَْواِزَن أي الرَّ

أي سیده، وأصلھ في االشتقاق ]  41: یوسف [  فَیَْسقِي َربَّھُ َخْمراً : وجل 
َربِّْیتُھُ وَربَّْیتُھُ بمعنى، وقیل للمالك َربٌّ ألنھ : التَّْنِشئَِة، یقال: وھي التَّْربِیَةِ من 

ن السفینة ألنھ یُْنِشُئ تدبیرھا ویقوم علیھ ومنھ ُربَّا ...یملك تَْنِشئَةَ الَمْربُوبُ 
باُب السَّحاُب الذي فیھ ماء واحدتُھ َربَابَةٌ ألنھ یُْنِشُئ الماَء أو یَْنَشأُ بما فیھ  والرَّ
بُّ ُسالَُف الخاثِر من كل شيء ألنَّ تَْصفِیَتَھُ تَْنَشأ حاالً بعد حال  من الماِء والرُّ

نھ َربٌّ وبأنھ مالٌك وبأنھ َسیٌِّد یرجع إلى معنى قاِدٍر، َوَوْصُف القَدیِم َجلَّ وَعزَّ بأ
بُّ القادر على مالھ أن یُْنِشئَھُ من  إال أنھ یُفِیُد فوائَد مختلفةً في الَمْقُدوِر؛ فالرَّ
غیر جھة االستعارة وذلك أن الوكیَل والُمْستَِعیر لھما أن یُْنِشئَا الشيَء إال أنھ 

  .2..."لطریقة الِمْلكِ  على طریقة العاریة وھي مخالفة

، اإلصالح :یتضمن عدة أمور" تربیة"مما سبق تبین أن المعنى اللغوي لكلمة 
أو  –تملك ، الجمع: الضم الذي یؤول إلى معنى، الشيء -أو التزام –لزوم 

  .الشيء  والقدرة على تنشئتھ - ملك
  اصطالحا: ثانیا

  .3"كمالھ شیئا فشیئا ىوھي تبلیغ الشيء إل التربیة): "ه691(قال البیضاوي  -

  .4"إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التمام : التربیة): " ه1031(قال المناوي  -

تنشئةُ وتكویُن إنساٍن سلیم ُمسلم : "وھناك من عرف التربیة بأنھا
متكامل من جمیع نواحیھ المختلفة، من الناحیة الصحیة والعقلیة واالعتقادیة، 

  .5"داریة واإلبداعیة والروحیة االعتقادیة، واإل

  : فیظھر من التعریف اللغوي واالصطالحي للتربیة، أنھا عبارة عن     

عملیة إصالح الفرد من جمیع النواحي، من قبل من لھ الصالحیة والقدرة في 
  .ذلك، ولزوم ھذا اإلصالح، إلى حد تمامھ واجتماعھ

  لغة واصطالحا" التكوین: "الفرع الثاني
  ):ه 385( المحیط في اللغة البن عبادجاء في : لغة /أوال
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، َضبَّةٌ : الَمِكُن والَمْكنُ : مكن"  بِّ بَّةُ والَجَراَدةُ . َمُكْونٌ بَْیُض الضَّ : وأْمَكنَِت الضَّ
  .إذا َجَمَعِت البَْیَض في َجْوفِھا، وَمِكنَْت أیضاً 

ھا: ، و ُمُكنَاتِھا"أقِروا الطْیَر على َمِكنَاتِھا: "وفي الحدیث   .وأْمِكنَتِھا أي ُعشِّ

  .وأْمَكَن الشَّْيُء فھو ُمْمِكٌن وَمِكْیٌن، ومنھ اإلْمكاُن والتَْمِكْینُ 

  .أي ذو َمكانٍَة واْستِْمكانٍ : وفالٌن ذو َمِكنَةٍ من ھذا األْمرِ 

  .ویُْجَمُع الَمكاُن على أْمُكن. أَخَذ الَمكانَ : وتََمكَّنَ 

  .ْدیِي وِسْیَرتيأي على ھَ : وَمَضْیُت على َمِكْینَتي وَمكانَتي

  .أي أْدَراِجھ: وَرَجَع على َمِكْیَنتِھ

  .أي كَمكانِھ: وھو َكَمِكْین كذا وَكَمِكْینَِة كذا

أْن یكوَن الرُجُل أَشدَّ َعْدواً من اآلَخر فَیَُمھَِّل لصاِحبِھ : والتْمِكْیُن في الَعْدوِ 
َراع   .إذا َمكَّنَھ من ظَْھِره: َمھَالً، وكذلك في الصِّ

  .األََمةُ : انَةُ والَمكَ 

  .6"فیھ الَمْكنَانُ : وَمكاٌن ُمْمِكنٌ . نَْبٌت َیْنبُُت ُمتَكاِوساً بَْعُضھ على بعض: والَمْكنَانُ 

وقد . الحدث: الَكون" ):ه458(وجاء في المحكم والمحیط األعظم البن سیده  -
ن الشيء... كان َكْونا، وَكْینُونة، ن األشیاء. أحدثھ: وكوَّ خرجھا ی: وهللا ُمكوِّ
  .أي بحالة سوء: وبات بِكینة سوء. من العدم إلى الوجود

أصل، " مكان"المیم في : وقیل...أْمكنة، وأماكن،: والجمع. الموضع: والمكان
ن دون الكون وھذا یقویھ ما ذكرناه من تكسیره على أفِعلة   .كأنھ من التمكُّ

  .أي على ِطیَّتي: ومضیت َمَكانتي، وَمِكینتي

ُكْنُتنِّي، نسب إلى كنت أیضا، : وقد قالوا. كبیر، نسب إلى ُكنت: ورجل ُكْنتِيّ 
  .7..."والنون األخیرة زائدة، 
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نت الّشيء):"ه458(وجاء في المخصص في اللغة البن سیده - أحدثتھ، : وكوَّ
نالَحَدث، وهللا :والَكْون   .8"األشیاء  ُمكوِّ

ین أجزائھ، وهللا الشيء ركبھ بالتألیف ب) كّون :"( وجاء في المعجم الوسیط -
  .9"الشيء أخرجھ من العدم إلى الوجود

: الثاني .اإلحداث: األول :في اللغة یحمل ثالثة معان" التكوین"فلفظ  ًإذا     

إخراج وإنشاء شيء من العدم إلى الوجود، وذلك ال یكون إال : الثالث .الجمع
  .e تعالى

  اصطالحا: ثانیا
أن اإلنشاء ھو اإلحداث : اإلنشاء والفعل الفرق بین): "ه395(قال العسكري  -

نشأ الغالم وھو : حاال بعد حال من غیر احتذاء على مثال، ومنھ یقال
اإلنشاء : ناشئ، إذا نما وزاد شیئا فشیئا، واالسم النشوء، وقال بعضھم

ابتداء اإلیجاد من غیر سبب، والفعل یكون عن سبب، كذلك اإلحداث وھو 
ویكون بسبب وبغیر سبب، واإلنشاء ما یكون  إیجاد الشئ بعد أن لم یكن

 .10"من غیر سبب والوجھ األول أجود

االبتداع إیجاد شيء غیر مسبوق بمادة وال زمان ): "ه816(قال الجرجاني  -
لكونھ مسبوقا بالمادة، واإلحداث لكونھ مسبوقا  التكوینكالعقول، وھو یقابل 

ا وجودیین، بأن یكون بالزمان، والتقابل بینھما تقابل التضاد، إن كان
االبتداع عبارة عن الخلو عن المسبوقیة بمادة، والتكوین عبارة عن 
المسبوقیة بمادة، ویكون بینھما تقابل اإلیجاب و السلب إن كان أحدھما 

  .11"وجودیا و اآلخر عدمیا، و یعرف ھذا من تعریف المتقابلین
ذلك قال المناوي  ، ومثل12"إیجاد شيء مسبوق بالمادة  التكوین: "وقال أیضا

   .13)ه1031(

ِ الَِّذي َخلََق : قال الشیخ  أبو زھرة عند تفسیره لقولھ تعالى - َّeِ اْلَحْمُد
َماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذیَن َكفَُروا بَِربِِّھْم یَْعِدلُونَ   السَّ

، وفى الظلمات )خلق(ألرض بالتعبیر فى خلق السموات وا: ")1:األنعام(
  : ، فنقول)جعل( والنور ب
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الخلق معناه اإلنشاء االبتدائي ھنا، والجعل یتضمن معنى تكوین شيء 
من شيء أو شیئین، وقد یتضمن الخلق ذلك المعنى بقرینة؟، وھنا المتبادر من 
المعنى أن هللا تعالى أنشأ السموات واألرض إنشاء، وجعل منھا الظلمات 

فمن اختفاء الشمس عن األرض یكون ظالم اللیل، ومن بزوغ الشمس والنور، 
على األرض یكون النور، وذلك كلھ بجعل هللا تعالى، وبأصل التكوین 

  .14"والتقدیر من العزیز العلیم

" التكوین"من خالل ما جاء في المعنى اللغوي واالصطالحي للفظة 
يء مسبوق بوجود عملیة إحداث وإنشاء لش ":التكوین"تبین أن المراد ب

  .عناصره المتكون ھو منھا

فالعالقة بین التربیة والتكوین عالقة عموم وخصوص أو كل وجزء، 
حیث أّن عملیة تربیة األوالد تعتبر العنصر الذي منھ ینشأ تكوین الجیل، فمن 

  .ممیزات وخصائص وطبیعة تلك التربیة یستمد الجیل صفة تكوینھ

المناطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین أھمیة الوظیفة : المطلب الثاني
  األجیال

تُعتبر وظیفة تربیة األوالد وتكوین األجیال من القضایا المھمة في 
اإلسالم لعدة اعتبارات، كونھا مسألة أّكد علیھا القرآن الكریم في مواضع 
عدیدة، وھو األمر الذي جاء في نصوص عدیدة من السنة النبویة، تشیر لھذا 

من جوانب متعددة، وال یخفى أن أھمیة الشيء تنبع من الفكرة الموضوع 
األساسیة التي یتمحور حولھا، باعتبارھا مسؤولیة ملقاة على كاھل المربین، 

  .15وأیضا لكون التربیة حق من حقوق األوالد
إنجاب األوالد، وھم أمانة عند : من أعظم آثار الزواح"فالمعروف أّن 

و غیرھما، فواجب شرعا أداء ھذه األمانة، من ولي أمرھم من الوالدین أ
بتربیة األوالد على ھدي اإلسالم، وتعلیمھم ما یلزمھم في أمور دینھم 
ودنیاھم، وأول واجب غرس عقیدة اإلیمان باd ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم 
اآلخر والقدر خیره وشره، وتعمیق التوحید الخالص في نفوسھم، والوصیة 

م بصقل مواھبھم، وتنمیة غرائزھم بفضل األخالق بالصالة، وتعاھدھ
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وھذه المعالم . ومحاسن اآلداب، وحفظھم عن قرناء السوء وأخالط الّردى
التربویة معلومة من الدین بالضرورة، وألھمیتھا أفردھا العلماء بالتصنیف، 

  .16"وتتابعوا على ذكر أحكام الموالید في مثاني التآلیف الفقھیة وغیرھا
َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن  َراعٍ  ُكلُُّكمْ أَالَ " :أَنَّھُ قَالَ  ُعَمَر َعِن النَّبِىِّ  َعِن اْبنِ ف

ُجُل َراٍع  َرِعیَّتِِھ فَاألَِمیُر الذي َعلَى النَّاِس َراعٍ َوھَُو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوالرَّ
َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َوَولَِدِه َوِھَى َعلَى أَْھِل بَْیتِِھ َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم َواْلَمْرأَةُ 

َمْسئُولَةٌ َعْنھُْم َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى َماِل َسیِِّدِه َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُ أَالَ فَُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم 
    .17"َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

دعوتھ فرقا فأما اإلسالم فلم یحسب في "...  :قال اإلمام ابن عاشور
شدیدا بین الرجل والمرأة، بل أمر النساء بمثل ما أمر بھ الرجال، وكیف تعزل 
المرأة عن اإلصالح جانبا، وھي أحد صنفي البشر، وھي متولیة تربیة األبناء، 

  .18..."الذین بھم بقاء النوع، فھي إذن غرس جذور األخالق، فاضلھا وسافلھا،

والد لھا أھمیة عظیمة ألنھا تربیة وتكوین األ"وبناء علیھ فإّن 
رحمھ  –یقول الشیخ السعدي األسرة لھ، وفي ھذا  أداءمسؤولیة وواجب یلزم 

ما نَحل والٌد ولّده من نْحل أفضل من أدب : "حین شرحھ لحدیث النبي  - هللا
ك، وأحقھم بمعروفك«: 19"حَسن أوالُدك؛ فإنھم أمانات جعلھم : أولى الناس ببرِّ

بتربیتھم تربیة صالحة ألبدانھم وقلوبھم، وكل ما فعلتھ هللا عندك، ووصاك 
معھم من ھذه األمور، دقیقھا وجلیلھا، فإنھ من أداء الواجب علیك، ومن أفضل 
ما یقربك إلى هللا، فاجتھد في ذلك، واحتسبھ عند هللا، فكما أنك إذا أطعمتھم 

بل أعظم  -فكذلك . وكسوتھم وقمت بتربیة أبدانھم، فأنت قائم بالحق مأجور
إذا قمت بتربیة قلوبھم وأرواحھم بالعلوم النافعة، والمعارف  -من ذلك 

  .الصادقة، والتوجیھ لألخالق الحمیدة، والتحذیر من ضدھا
فاآلداب الحسنة خیر لألوالد حاالً . ھي العطایا واإلحسان": النحل"و

 ومآالً من إعطائھم الذھب والفضة، وأنواع المتاع الدنیوي ألن باآلداب
الحسنة، واألخالق الجمیلة، یرتفعون، وبھا یسعدون، وبھا یؤدون ما علیھم 
من حقوق هللا وحقوق العباد، وبھا یجتنبون أنواع المضار، وبھا یتم برھم 

  .لوالدیھم
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أرأیت لو كان لك . فضرره كبیر، وخطره خطیر: أما إھمال األوالد
یتھ، حتى استتمت أشجاره، وأینعت ثماره،  وتزخرفت زروعھ بستان َفنمَّ

ثم أھملتھ فلم تحفظھ، ولم تَسقِھ ولم تُنَقِّھ من اآلفات، وتعده للنموِّ في . وأزھاره
كل األوقات، ألیس ھذا من أعظم الجھل والحمق؟ فكیف تھمل أوالدك الذین 

  ھم فِلذة كبدك، وثمرة فؤادك، ونسخة روحك،

، وبفالحھم والقائمون مقامك حیاً ومیتاً، الذین بسعادتھم تتم سعادتك
). 269:البقرة( َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ األَلْبَابونجاحھم تدَرك بھ خیراً كثیراً 

  .21" 20"كفى بالمرء إثماً أن یضیّع من یعول: "وفي ھذا المعنى قولھ 

ومن جھة أخرى نجد أن التربیة  .22 حق األوالد في التأدیب والتعلیم
وة األولى لبناء المسلم الحقیقي، حیث تعمل اإلسالمیة الصحیحة تعتبر الخط

توجیھ اإلنسان نحو الحیاة الفضلى وتحقیق إنسانیتھ، وفي الوقت نفسھ "على 
حمایتھ من الشرور واألخطار الصحیة والنفسیة الناجمة عن النفس األمارة 
بالسوء أو الفساد األخالقي واالجتماعي المحیط بھ، فالتربیة عملیة ذات 

ن جھة عملیة بناء وتنمیة، ومن الجھة األخرى عملیة وقایة فھي م: وجھین
  .23"وإصالح 

  .مجاالت تربیة وتكوین األوالد في األسرة: المطلب الثالث
مجاالت تربیة وتكوین األجیال عدیدة، فمنھا ما ھو في المجال 
العقدي، ومنھا ما ھو في المجال العقلي، ومنھا ما ھو في المجال األخالقي، 

و في المجال النفسي االجتماعي، فاإلسالم منھج شامل ومتكامل، ومنھا ما ھ
یشمل ھذه األمور كلھا، وسأبین كل مجال على حدا، ولو أن ھذه المجاالت 

  :متداخلة فیما بینھا ویكمل بعضھا بعضا
   المجال العقدي: الفرع األول

العقیدة أساس التفكیر، وھي الفكرة األولى لإلنسان، فیما  ال جرم أنّ 
خارج عن حاجتھ، فإذا ُربي العقل على صحة االعتقاد، تنزه عن مخامرة  ھو

األوھام الضالة، فشب على سبر الحقائق والمدركات الصحیحة، فنبا عن 
َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ أَنَّھُ ، 24الباطل، وتھیأ لقبول التعالیم الصالحة والعمل للحق 
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ِ : َكاَن یَقُوُل قَالَ  ْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَدõ َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ َما مِ " :َرُسوُل هللاَّ
َدانِھِ  َسانِِھ، َكَما تõْنتَجõ اْلبَِھیَمةُ بَِھیَمةً َجْمَعاءَ  یُھَوِّ َرانِِھ َویَُمجِّ مكتملة ( َویõنَصِّ

وَن فِیھَا ِمْن َجْدَعاَء )األعضاء ، ثُمَّ یَقُوُل أَبُو 25)"مقطوعة األطراف(، ھَْل تُِحسُّ
ِ (َرْیَرةَ َواْقَرُءوا إِْن ِشْئتُْم ھُ  ِ الَّتِى فَطََر النَّاَس َعلَیْھَا الَ تَْبِدیَل لَِخْلِق هللاَّ ) فِْطَرةَ هللاَّ

اآلیَةَ، فاإلسالم یعتبر أّن األسرة ھي المسؤولة عن فطرة الطفل، وكل ما من 
  .شأنھ تحریف ھذه الفطرة، فسیكون سببھ الوالدان، أو المربیان

، من 26األوالد عقدیا ینبغي أن یكون وفق أصول التوحیدوتربیة 
أن اإلیمان "توحید الربوبیة، وتوحید األلوھیة، وتوحید األسماء والصفات، و

قول وعمل ونیة، وأن األعمال كلھا داخلة في مسمى اإلیمان، وحكى الشافعي 
رضي هللا عنھ إجماع الصحابة والتابعین ومن بعدھم ممن أدركھم على 

  .27"ذلك
ھذا وإن أثر الجانب العقدي في تربیة األوالد یظھر جلیا واضحا، من 

تكوین  المجتمع اإلنساني المسلم النظیف، "خالل الھدف األسمى منھ وھو 
الذي یخطو اإلسالم بخطوات سلیمة متدرجة، یقودھا الوحي، لیقیمھ مثاال 

حیث یغرس  ومنارا للبشریة كلھا، وذلك أن اإلسالم یبدأ بإصالح الفرد أوال،
فیھ عقیدتھ وإیمانھ، ویربي خلقھ وسلوكھ، ویھذب نفسھ ویزكیھا، ثم ینطلق 
إلى دائرة أوسع ھي دائرة البیت واألسرة، فیقیم دعائمھا على أسس قویة متینة 

  .28"من الدین، فیؤثر ذلك كلھ في بناء المجتمع الكبیر والدولة التي تقوده
  المجال العقلي: الفرع الثاني

ماء بالتربیة العقلیة، إعداد اإلنسان في مراحلھ العمریة یقصد العل
المختلفة، لیكون سلیم التفكیر، ولدیھ المقدرة على الشعور باالستقالل عن 
اآلخرین، وفھم البیئة المحیطة بھ، والتفاعل االیجابي معھا، وعلى حسن تقدیر 

اآلخرین، األمور، والحكم على األشیاء، وعلى االستفادة من خبراتھ، وخبرات 
إذن فھي تربیة تھتم بعقل اإلنسان وتغذیتھ وإمداده بأسباب النشاط والحیویة 
والقدرة على النظر والتأمل والتدبر والتحلیل واالستنتاج، فقد حبا هللا تعالى 
الكائن البشري بملكات وقدرات عقلیة عظیمة؛ كالذكاء والقدرة على الحفظ 

وھذه القدرات وإن كانت مكنونة في  والفھم، وغیر ذلك، واإلبداعوالتذكر، 
الطفل عند والدتھ، فإنھا في حاجة إلى استخراج وتنمیة، وإذا لم نھتم بھذه 
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القدرات العقلیة، وننمھا باألسالیب الصحیحة، فإنھا ربما تضمحل وتذھب، أو 
توجھ وجھ غیر صحیحة، فتنحرف وتضل، لھذا كان دور األب في األسرة 

سؤول األول عن تربیة ولده وتعلیمھ وتوجیھھ، محافظا مھما للغایة، إذ ھو الم
على ما حباه هللا من قدرات وطاقات مختلفة، وجادا في تنمیتھا، وتوجیھھا إلى 

  .      29الخیر 
والتفكیر فریضة من الفرائض التي كرمھا القرآن الكریم، وعندما 

و ال یذكر العقل ال یذكره عرضا مقتضیا، بل یذكره مقصودا مفصال على نح
نظیر لھ في كتاب من كتب األدیان، وعندما یخاطب القرآن الكریم اإلنسان 
المسلم، فإنھ یركز على عقلھ ووعیھ وتفكیره، فلیس ھناك دین أعطى العقل 
والتفكیر مساحة كبیرة من االھتمام مقل الدین اإلسالمي، الذي أعال من شأن 

  .30العقل والتفكیر
  :التفكیر في القرآنومن اآلیات التي تدل على أھمیة 

-  َلَُكُم اْآلَیَاِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرون ُ  َویَْسأَلُونََك َماَذا یُْنفِقُوَن قُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك یَُبیُِّن هللاَّ
  .)219 :البقرة(

-  َقِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َوَیَتفَكَُّروَن فِي خ َ َماَواِت الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ ْلقِ السَّ
 :آل عمران( َواْألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِطًال ُسْبَحانََك َفقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

191(.  
-  َقُْل ھَْل یَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصیُر أَفََال تَتَفَكَُّرون )50 :األنعام(.  
- َماَواِت َوَما َر لَُكْم َما فِي السَّ فِي اْألَْرضِ َجِمیًعا ِمْنھُ إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت  َوَسخَّ

  . )13 :الجاثیة( لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

  :31وقد وضع اإلسالم لتربیة العقل منھًجا یتمثل في عدد من النقاط، أھمھا    

تجرید العقل من المسلمات المبنیة على الظن والتخمین، أو التبعیة والتقلید،  - 1
 :قولھ تعالى :لقرآن الكریم من ذلك، في اآلیات الكریمة التالیةفقد حّذر ا

إِن یَتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ یُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْیئًا )28: النجم.( 
الَ  قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلَفْینَا َعلَْیِھ آبَاَءَنا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤھُمْ : وقولھ سبحانھ

  ).170: البقرة( یَْعقِلُوَن َشْیئًا َوالَ یَْھتَُدونَ 
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یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم :إلزام العقل بالتحري والتثبت، قال تعالى - 2
 فَاِسُق ِبَنبَأٍ فَتََبیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة َفتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

  ).6: الحجرات(

َوَما َخلَْقنَا :دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نوامیس الكون، قال تعالى - 3
َماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْینَھَُما إِالَّ بِاْلَحقِّ    ).85: الحجر( السَّ

دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شّرع هللا لعباده من عبادات،  - 4
وأسلوب حیاة كامل، في السلم والحرب، في  ومعامالت، وأخالق وآداب،

اإلقامة والسفر، ألّن ذلك فوق أن ینضج العقل وینمیھ بتعرفھ على تلك 
الحكم، یعطیھ أحسن الفرص لیطبق الّشرع الرباني في حیاتھ، وال یبغي 
عنھ حوال، لما فیھ من السكینة والطمأنینة والسعادة البشریة، وألن هللا 

یُِریُد هللاُ لِیَُبیَِّن لَُكْم : رع ما شرع لذلك، قال سبحانھسبحانھ وتعالى إنما ش
َوهللاُ یُِریُد أَن  -َویَْھِدیَُكْم ُسنََن الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم َویَتُوَب َعلَْیُكْم َوهللاُ َعلِیٌم َحِكیٌم 

یُِریُد هللاُ  - ْیالً َعِظیًما یَتُوَب َعلَْیُكْم َویُِریُد الَِّذیَن یَتَّبُِعوَن الشَّھََواِت أَن تَِمیلُوا مَ 
: وقال سبحانھ ).28 -26: النساء( أَن یَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اِإلْنَساُن َضِعیفًا

 َم َعلَْیُكْم إِالَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْیِھ َوإِنَّ َكثِیًرا لَّیُِضلُّوَن ا َحرَّ َل لَُكم مَّ َوقَْد فَصَّ
  ).119: األنعام( ٍم إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدینَ بِأَْھَوائِِھم بَِغْیِر ِعلْ 

وإّن علماء األمة وفقھاءھا على مر العصور واألزمان منذ بزوغ 
اإلسالم إلى عصرنا الحاضر غاصوا في حكم التشریع وحكمتھ وتركوا للعالم 
 كلھ رصیدا ھائال ضخما في أبواب الفقھ اإلسالمي، والمعامالت بین الناس

  .كان من أسباب سعادة الدنیا واآلخرة لمن التزم بالمنھج الرباني

دعوة العقل إلى النظر في سنّة هللا في الناس عبر التاریخ البشري، لیتعظ  - 5
الناظر في تاریخ اآلباء واألجداد واألسالف، ویتأمل في سنن هللا في األمم 

  .والشعوب والدول

نَّاھُْم فِي األَْرِض أَلَْم یََرْوا َكْم أَھْ : قال تعالى كَّ ن قَْرٍن مَّ لَْكنَا ِمن قَْبلِِھم مِّ
ْدَراًرا َوَجَعْلَنا األْنھَاَر تَْجِري ِمن تَْحتِِھْم  َماَء َعلَْیِھم مِّ ن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَا السَّ َما لَْم نَُمكِّ

  ).6: األنعام( نَ فَأَْھلَْكنَاھُْم بُِذنُوبِِھْم َوأَْنَشأَْنا ِمن بَْعِدِھْم قَْرنًا آَخِری
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ا ظَلَُموا َوَجاَءْتھُْم ُرُسلُھُم : وقال تعالى َولَقَْد أَْھلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن قَْبلُِكْم لَمَّ
ثُمَّ َجَعْلنَاُكْم َخالَئَِف  -بِاْلَبیَِّناِت َوَما َكانُوا لِیُْؤِمنُوا َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمیَن 

  ).14، 13: یونس( ِدِھم لِنَنظَُر َكْیَف تَْعَملُونَ فِي األَْرِض ِمن بَعْ 

أََو لَْم یَسیُِروا فِي األَْرِض فَیَنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ : وقال سبحانھ
ا  ةً َوأَثَاُروا األَْرَض َوَعَمُروھَا أَْكَثَر ِممَّ الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنھُْم قُوَّ

اَءْتھُْم ُرُسلُھُم بِاْلَبیِّنَاِت فََما َكاَن هللاُ لِیَْظلَِمھُْم َولَكِن َكانُوا أَْنفَُسھُْم َعَمُروھَا َوجَ 
  ).9: الروم( یَْظلُِمونَ 

للعقل لكي ال یضل في التیھ، الذي ضل فیھ  فھذا ھو المنھج الرباني
  .كثیر من الفالسفة الذین قدسوا العقل وأعطوه أكثر مما یستحق

   المجال األخالقي: الفرع الثاني
حقیقة التربیة األخالقیة في نظر اإلسالم؛ تنشئة اإلنسان وتكوینھ متكامال    

من الجانب الخلقي، بحیث یصبح مفتاحا للخیر ومغالقا للشر في كل الظروف 
  .32واألحوال

وھي تستھدف ملكة استعداد النفس لتھذیبھا وتنمیة نزعات الخیر 
ألنھا ترجمة عملیة لألخالق النظریة المتمثلة  لدیھا، فھي من األھمیة بمكان،
  .33في اإللزام والمسئولیة والجزاء

ذا وإّن التربیة األخالقیة أحد الدعائم األساسیة في بناء الفرد المسلم، ھ
إذ ھي عملیة تؤدي إلى بناء فكر وفعل أخالقي، بما حوتھ من وسائل كفیلة 

في القرآن الكریم، وھذه الوسائل  یمكن من خاللھا تطبیق دستور األخالق
  .وسائل دافعة ووسائل مانعة :تؤول إلى مجموعتین

فھي التي تنمي االستعداد النفسي لفعل الخیرات : أما الوسائل الدافعة
مثل القدوة الصالحة والموعظة والصحبة، والمجموعة الثانیة ھي الوسائل 

ألخالق، وتعطل إرادتھ وھي التي تحول بین المرء ورغبتھ في سیئ ا: المانعة
واستعداده من الوقوع فیھا ومن بین تلك الوسائل المانعة االعتبار والترھیب 

  .34والعقوبة
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والحق أن القرآن العظیم قد زود نظامھ األخالقي بقاعدة تربویة غایة 
، وقد انتظم في ھذه القاعدة جملة من الوسائل الكفیلة بتفعیل 35في الكمال

وإیجاد العالج والحلول المناسبة لكل انحراف أو تسیب في التعالیم األخالقیة ، 
األخالق، ومعنى ھذا أنھا ذات طابع إصالحي ودعوي ، فالحاجة إلى إبرازھا 

  :37، وھي36وإعمالھا ضرورة اجتماعیة

وھي الوسائل التي تنمي االستعداد لفعل  :الوسائل الدافعة /أوال
  :فضیلة، ومنھاالخیرات والمداومة علیھا والترقي في معارج ال

وھي التذكیر بالخیر فیما یرق لھ القلب، وتعد الموعظة : الموعظة - 1
من أقوى األسالیب وأنجع الوسائل ، ولھذا سمى هللا القرآن الكریم موعظة كما 

یَاأَیَُّھا النَّاُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء لَِما فِي  :في قولھ تعالى
دُ  ، وقد استعمل القرآن الكریم )57: یونس( وِر َوھًُدى َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِینَ الصُّ

الموعظة في السیاق التربوي في كثیر من المناسبات، ویظھر ذلك جلیا في 
  :مواعظ الحكیم لقمان البنھ

-  ِإ ِ َّjْرَك لَظُْلٌم َعِظیمٌ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِھ َوھَُو یَِعظُھُ یَابُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا  نَّ الشِّ
  .)13:لقمان(

-  ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
  .)14:لقمان( اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

-  َِك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فََال تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما َوإِْن َجاھََداَك َعلى أَْن تُْشر
ْنیَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  فِي الدُّ

   .)15:لقمان( تَْعَملُونَ 

-  ََماَواِت یَابَُنيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك ِمْثق اَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ
َ لَِطیٌف َخبِیرٌ  ُ إِنَّ هللاَّ   .)16:لقمان( أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بِھَا هللاَّ

-  َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك یَابُنَيَّ أَقِِم الصَّ
  .)17 :لقمان( إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 
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-  ََّال یُِحبُّ ُكل َ َك لِلنَّاِس َوَال تَْمشِ فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ ْر َخدَّ َوَال تَُصعِّ
  .)18 :لقمان( ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

-  َْكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَن
  ). 19 :لقمان( اْلَحِمیرِ 

والموعظة تأتي في القرآن الكریم صریحة كما في اآلیات السابقة، 
 :وتأتي من خالل االعتبار بمن سبق، قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور

فََما  :، وقولھ)171 :النساء( یَا أَْھَل اْلِكتَاِب َال تَْغلُوا فِي ِدینُِكمْ  :وقولھ"
، فإن ذلك متعلق بأھل الكتاب ابتداء، )27 :الحدید( َرَعْوھَا َحقَّ ِرَعایَتِھَا

ومراد منھ موعظة ھذه األمة لتجتنب األسباب التي أوجبت غضب هللا على 
، وتصدیق ذلك في القرآن الكریم حیث یقول الحق 38"األمم السابقة وسقوطھا

ِذیَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَھُْم ُكونُوا قَِرَدةً َولَقَْد َعلِْمتُُم الَّ : تبارك وتعالى
 )66( فََجَعْلنَاھَا نََكاًال لَِما بَْیَن یََدْیھَا َوَما َخْلفَھَا َوَمْوِعظَةً لِْلُمتَّقِینَ ) 65( َخاِسئِینَ 

  ).66 - 65: البقرة(

اب األخالق ال یخفى ما للصحبة من أثر فاعل في اكتس: الصحبة - 2
إذ الطبع یسرق (سلبا أو إیجابا، ومسارقة الطبع تؤدي في ذلك دورا كبیرا، 

  ).من الطبع الشر والخیر جمیعا

وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم شاھد حي على ما للصحبة من 
أھمیة في استمداد القرناء بعضھم من بعض الطاقات األخالقیة حیث یقول هللا 

بَلَْونَاھُْم َكَما بَلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَیَْصِرُمنَّھَا  إِنَّا :تبارك وتعالى
 -  17: القلم( َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا یَْعلَُمونَ ...ُمْصبِِحینَ 

، واآلیة تدل على أن ھذا األوسط حذرھم من الوقوع في المعصیة قبل )33
قوع العذاب فلم یطیعوه، فلما رأوا العذاب ذكرھم ذلك الكالم، فكان تذكیر و

أوسطھم أحد أسباب توبتھم، ولو استجابوا لھ أوال النتفعوا ببستانھم، بید أنھم 
  . استطاعوا أن یؤثروا علیھ، حتى أزرى بھ بخلھ فأصابھ ما أصابھم

كثیرة، ومنھا وقد جاء التنویھ بالصحبة وما لھا من أثر فاعل في آیات 
ُسوِل  :قولھ تعالى َویَْوَم یََعضُّ الظَّالُِم َعلَى یََدْیِھ یَقُوُل یَالَْیَتنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
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ِ َما َال یَْنفَُعنَا َوَال   :، وقولھ تعالى)27: الفرقان( َسبِیًال  قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاَّ
َنا َونَُردُّ َعلَى أَْعقَابِنَ  یَاِطیُن فِي یَُضرُّ ُ َكالَِّذي اْستَْھَوْتھُ الشَّ ا بَْعَد إِْذ ھََدانَا هللاَّ

ِ ھَُو اْلھَُدى  اْألَْرِض َحْیَراَن لَھُ أَْصَحاٌب یَْدُعونَھُ إِلَى اْلھَُدى اْئتِنَا قُْل إِنَّ ھَُدى هللاَّ
  ).71: األنعام( َوأُِمْرنَا ِلنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمینَ 

ولن تصلح "وھي وسیلة عملیة في البناء الخلقي، : حسنةالقدوة ال - 3
، والقرآن الكریم حافل بنماذج حیة "التربیة إال إذا اعتمدت على األسوة الحسنة

للشخصیات األخالقیة الكریمة، للترغیب في أخالقھم، ومحاكاة الحسن منھا، 
ُ فَبِھَُداھُُم اْقتَ  :قال تعالى ، كما حفل )90: األنعام( ِدهِ أُولَئَِك الَِّذیَن ھََدى هللاَّ

ولھذا یجب أن :" بنماذج أخرى ضدھا للتنفیر من محاكاتھا، قال ابن حزم
تؤرخ الفضائل والرذائل، لینفر سامعھا من القبیح المأثور عن غیره، ویرغب 

  .39"في الحسن المنقول عمن تقدمھ ویتعظ بما سلف

ار، لینتفع منھا ومن ثم سیق في القرآن الكریم تجارب األنبیاء األخی
فلما أمر محمد علیھ الصالة والسالم بأن یقتدي بالكل ، فكأنھ "، النبي محمد 

أمر بمجموع ما كان متفرقا فیھم ، ولما كان ذلك درجة عالیة لم تتیسر ألحد 
، وبھذا یتضح مفاد التعبیر "من األنبیاء قبلھ ال جرم وصف هللا خلقھ بأنھ عظیم

، إذ دّل )4: القلم( إِنََّك لََعلى ُخلُقٍ َعِظیمٍ وَ  :تعالىبحرف االستعالء في قولھ 
على جمیع األخالق الجمیلة وتمكنھ منھا، والسیما  على استعالء الرسول 

َم َصالَِح إِنََّما بُِعْثُت ِألُتَ :" أنھ بعث لیتمم مكارم األخالق، وفي الحدیث الشریف مِّ
  .40"اْألَْخَالقِ 

ا یذكره هللا عن أھل العلم واألنبیاء وإذا كانت طریقة القرآن فیم
والمرسلین على وجھ المدح للتأسي بھم، فال جرم أن ما امتدح هللا بھ رسولھ 

  من عظیم الخلق یقتضي اتخاذه مثال أعلى، ثم إنھ قد جاء ذلك صریحا في
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  :قولھ تعالى ، قال )21 :األحزاب( َلقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

من أراد خیر اآلخرة وحكمة الدنیا وعدل السیرة واالحتواء على " :ابن حزم
 محاسن األخالق كلھا واستحقاق الفضائل بأسرھا فلیقتد بمحمد رسول هللا 

  .41"ولیستعمل أخالق سیرتھ ما أمكنھ
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وھي الوسائل التي تحول دون فاعلیة الرغبة  :الوسائل المانعة /ثانیا
ئة وتعطل اإلرادة واالستعداد لفعلھا، فھي طرق وقایة وعالج في األخالق السی

لما یطرأ على األخالق من عوامل االنحراف واالنحالل الخلقي الذي یعتور 
  .النفس بسبب الھوى أو الشیطان أو غیرھما

وال ریب أن تلك الوسائل من األسالیب الناجعة في مجال التربیة 
الجرم الخلقي، وتھذیب السلوك، فإن األخالقیة، لما لھا من سلطة على كبح 

كان ثمة مكنة من التوبة من قبل الفاعل فذلك مقصد أسمى من مقاصد العقوبة 
في اإلسالم مھما كانت ضخامة الذنب، وإن لم یكن فإن العبرة قائمة لمن 

  .بعدھا

ولما كانت العقوبة، أحد المقاصد األخالقیة، التي جاء القرآن الكریم 
أجزیتھ اإلصالحیة، لذلك نجد أّن الدعوة إلى التوبة تعقب  لیؤكد علیھا، ضمن

ذكر تلك العقوبات لتفتح طریقا إلى العودة، وذلك ما نجده عقب ھذه اآلیة 
إالَّ الَِّذیَن تَابُوا  :وأمثالھا، حیث یقول هللا تعالى بعد آیة الحرابة المذكورة آنفا

َ َغفُوٌر َرِحیمٌ ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْیِھْم فَاْعلَمُ    ).34: المائدة( وا أَنَّ هللاَّ

  )الشرعي وغیره(المجال العلمي : الفرع الثالث
یمكن تصنیف العلوم بوجھ عام إلى علوم معیاریة ضابطة وعلوم 

فالعلوم المعیاریة الضابطة تشمل الریاضیات  :طبیعیة وعلوم إنسانیة
من حیوان ونبات وجسم والمنطق، والعلوم الطبیعیة تشمل علوم األحیاء 

اإلنسان، كما تشمل دراسة الجماد كالفیزیاء والكیمیاء وطبقات األرض 
علوم الدین : والجغرافیة الطبیعیة والریاضیة والفلك، والعلوم اإلنسانیة تشمل

والفلسفة والنفس والتربیة واللغات والتاریخ والجغرافیا البشریة واالجتماع 
وغیر ذلك مما یتعلق بحیاة اإلنسان وإنتاجھ  واالقتصاد والقانون واإلدارة،

 .42الثقافي
فتربیة األوالد في المجال العلمي تكون بتوجیھھم إلى اكتساب العلم 

والعلوم شتى والغایات متفاوتة، والمحثوث ": الصحیح النافع، قال ابن عاشور
 علیھ منھا ھو العلم الصحیح النافع، وعالمة ھذا العلم أن یحصل العمل النافع
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َ ِمْن : بمراعاتھ، ویكون قائدا لصالح الدین والدنیا، قال تعالى نََّما یَْخَشى هللاَّ
  .43)"28 :فاطر( ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ 
  واالجتماعيالمجال النفسي : الفرع الرابع

جمعت المجالین النفسي واالجتماعي في ھذا الفرع، والسبب في ذلك 
الحدیث عن النفس دون ربطھا أن اإلنسان مخلوق اجتماعي، وال یمكن 

ولو أننا تأملنا شیئا فشیئا، المجتمعات "بالجماعة التي تعیش في كیانھا، 
الحیوانیة التي تعیش كمجتمعنا، كالنحلة مثال، فإننا نرى أن النحلة ال یمكنھا 
أن تعیش بعسلھا ونشاطھا، وال أن تحقق أھداف حیاتھا وكیانھا، لو لم یكن 

رة عامة ومستقرة في حیاة المجتمع الذي ھي جزء منھ، نشاطھا ھادفا إلى فك
أي في حیاة ثالثة آالف أو أربعة آالف من الحشرات التي تعیش معھا في 
الخلیة، فلو أنھا انفصلت یوما من األیام أو فصال من الفصول عن الخلیة، 
فإنھا ستموت حتما، مھما یكن في الطبیعة من زھور، ومھما یكن فیھا من 

مل، ألن هللا عز وجل قد ربط كیانھا بھذا المجتمع، وأودع في نفسھا طاقات للع
  . 44"وفي غریزتھا سر الحیاة االجتماعیة

فتربیة الولد نفسیا واجتماعیا في اإلسالم لھا أھمیة كبیرة جدا، لذلك وضع    
  :45لھا القرآن دعائم، أھمھا

ي ترتكز علیھا وتلك القاعدة الت :تنمیة حب اإلنسان ألخیھ اإلنسان المؤمن -
عندما الحاسة االجتماعیة في البشر عموما، ویتضح ھذا من سیرة النبي 

وصل إلى المدینة فآخى بین المھاجرین واألنصار في هللا، وأصبحوا إخوة، 
وسجل ذلك في وثیقة مكتوبة، نقشت في قلب كل مؤمن، بل صاروا 

نزل قول یتوارثون بمقتضى ھذه األخوة، وظل ھذا التوارث ساریا حتى 
َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضھُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللاِ إِنَّ  :هللا تبارك وتعالى

فألغى التوارث، وبقیت األخوة في هللا ). 75: األنفال( هللاَ بُِكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ 
على ما كانت علیھ، من قوة ووثاقة، وال تزال بین الواعین من المؤمنین 

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن  :، ولقد تأكدت األخوة بین المؤمنین بقولھ سبحانھحتى الیوم
  ).10: الحجرات( إِْخَوةٌ 
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ولقد كان من مقتضى فقھ األنصار لألخوة في هللا، أن حملوا أعباء 
إخوانھم المھاجرین، ومدح هللا سبحانھ ذلك الفقھ والعمل، وأثنى علیھ بقولھ 

ُءوا الدَّاَر َواِإلیَماَن ِمن قَْبلِِھْم یُِحبُّوَن َمْن ھَاَجَر إِلَْیِھْم َوالَ َوالَِّذیَن تَبَوَّ  :سبحانھ
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم  مَّ یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِھْم َحاَجةً مِّ

  ).9: الحشر( َخَصاَصةٌ َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 

وقد عمل على  :استجابة اإلسالم لحاجات المجتمع كاستجابتھ لحاجات الفرد -
تحقق حاجات المجتمع في إطار ما أحل هللا، وبحیث ال یضر بأحد من 

  :ومن حاجات المجتمع. الناس

لقد أمر هللا تعالى عباده المؤمنین بالتعاون وأوجبھ  :التعاون والتكافل - 1
َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوا َعلَى اِإلْثِم : علیھم، قال تعالى

  ].2: المائدة[ َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َشِدیُد اْلِعقَابِ 

إِنَّ اِإلْنَساَن  -َواْلَعْصِر : قال تعالى :التناصر والتواصي بالحق والصبر - 2
الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ إِالَّ ا - لَفِي ُخْسٍر  لَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ  والتواصي بالحق یدفع عن الناس  ،]3 -1: العصر[ َوتََواَصْوا بِالصَّ
كل مصیبة ویقضي على المنكرات واآلثام التي في المجتمع ویجعلھا 
تنحسر، والتواصي بالصبر یجعل المجتمع تسري فیھ العدالة ویرتفع 

  .الظلم وتسوده المودة وتزول العجلة

ُسوُل ِهللا : قال تعالى :الحث على التراحم بین أفراد المجتمع - 3 ٌد رَّ ُمَحمَّ
وأثنى ]. 29: الفتح[ َوالَِّذیَن َمَعھُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَھُمْ 

مَّ َكاَن ثُ : سبحانھ وتعالى على المؤمنین المتراحمین في قولھ سبحانھ
ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة  أُولَئَِك أَْصَحاُب  - ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

  ].18، 17: البلد[ اْلَمْیَمنَةِ 

وھذه اآلیات لم تحصر حاجات المجتمع، بل حثتھ بمفھومھا العام على 
ع المفاسد، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وعلى جلب المصالح ودف

  .والجھاد في سبیل هللا وتجھیز الغزاة وعلى تأمین العیش الكریم لكل أفراده
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ن  :قال تعالى :تحدید الصفات التي یجب أن تسود المجتمع - فََما أُوتِیتُم مِّ
ْنیَا َوَما ِعْنَد هللاِ َخْیٌر َوأَْبقَى لِلَِّذیَن آَمنُوا َوَعلَ  ى َربِِّھْم َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

َوالَِّذیَن یَْجَتنِبُوَن َكبَائَِر اِإلْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُوا ھُْم  -یَتََوكَّلُوَن 
الَةَ َوأَْمُرھُْم ُشوَرى بَْینَھُْم  -یَْغفُِروَن  َوالَِّذیَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاھُْم یُْنِفقُوَن  َوَجَزاُء  - َوالَِّذیَن إَِذا أََصابَھُُم اْلبَْغُي ھُْم َینتَِصُروَن  -َوِممَّ
ْثلُھَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللاِ إِنَّھُ الَ یُِحبُّ الظَّالِِمیَن   - َسیِّئٍَة َسیِّئَةٌ مِّ

ن َسبِی إِنََّما السَّبِیُل َعلَى الَِّذیَن  - ٍل َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِھ فَأُولَئَِك َما َعلَْیِھم مِّ
َولََمْن  -یَْظلُِموَن النَّاَس َویَْبُغوَن فِي األَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ أُوَلئَِك لَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم 

  ).43 -36: الشورى( َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُمورِ 

یعة والتي إن سادت في لقد ذكرت اآلیات الكریمة الصفات الرف
  .المجتمع یصبح سعیدا راشدا

فقد أشارت إلى اإلیمان باo، والتوكل علیھ سبحانھ، واجتناب كل إثم 
وفاحشة والصفح والتسامح، واالستجابة لكل ما أمر هللا بھ، وإقام الصالة، 
وممارسة الشورى في كل ما یعنیھم من أمر، واإلنفاق في سبیل هللا ووجوه 

االنتصاف من كل عدو لإلسالم والمسلمین، وھو مقتضى العدل، الخیر، و
والعفو والتسامح مع القدرة على االنتصاف، وھو مقتضى اإلحسان، 
واالنتصار بعد الظلم، والصبر على المظالم والتجاوز عن الظالم لعل هللا 
یھدیھ بشرط أال یكون ذلك مؤدیا إلى الفساد والشر والدعوة للمعرفة، وھكذا 

  .المجتمع اإلسالمي یكون

وھذه خیریة تقوم على اإلیمان، والعمل الصالح،  :تأكید خیریة ھذا المجتمع -
واألمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، بعیدة كل البعد عن الخیریة 
العرقیة، والجنسیة، والقومیة، كما زعمت أمة الیھود، وانخدعت أمة 

ت العالم كلھ حربا دامیة مات األلمان بالعرقیة منذ خمسة عقود فكفلتھا وكلف
  .فیھا مالیین من البشر
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  :خاتمة

 "وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال"بعد بحث موضوع    
  :جملھا فیما یليأ توّصلت إلى نتائج

–اإلصالح، لزوم : یتضمن عدة أمور" تربیة"تبین أن المعنى اللغوي لكلمة  -
 - أو ملك –الجمع، تملك : ول إلى معنىالشيء، الضم الذي یؤ -أو التزام

   .الشيء  والقدرة على تنشئتھ

عملیة إصالح الفرد من جمیع النواحي، من : والتربیة في االصطالح
قبل من لھ الصالحیة والقدرة في ذلك، ولزوم ھذا اإلصالح، إلى حد تمامھ 

  .واجتماعھ

: حداث، الثانياإل: األول: في اللغة یحمل ثالثة معان" التكوین"وأن لفظ  -
إخراج وإنشاء شيء من العدم إلى الوجود، وذلك ال یكون : الجمع، الثالث

  .إال ^ تعالى

عملیة إحداث وإنشاء لشيء مسبوق بوجود عناصره : وھو في االصطالح
  .المتكون ھو منھا

بین التربیة والتكوین عالقة عموم وخصوص أو كل وجزء، حیث  العالقة -
الد تعتبر العنصر الذي منھ ینشأ تكوین الجیل، فمن أّن عملیة تربیة األو

  .ممیزات وخصائص وطبیعة تلك التربیة یستمد الجیل صفة تكوینھ

أھمیة الوظیفة المناطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال تظھر من  -
باعتبار كونھا مسؤولیة ملقاة على المربیة، أمر هللا : خالل ثالثة اعتبارات

ا، وباعتبار كونھا حق لألوالد، وباعتبار األھداف التي تسعى تعالى بھ
  .لتحقیقھا، على مستوى الفرد والمجتمع

مجاالت تربیة وتكوین األوالد عدیدة، منھا ما ھو لھ صلة بالعقیدة، ومنھا ما  -
لھ صلة بالعقل، ومنھا ما لھ باألخالق، ومنھا ما لھ بالنفس والمجتمع، وھي 

  .ما بینھا ویكمل بعضھا بعضامتداخلة ومترابطة فی
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أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي المعروف بابن سیده، المخصص في اللغة،  -2
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  .169ه، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بیروت، دمشق، ص1410، 1ط
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    2/806، )د ط، د س( مجمع اللغة العربیة،
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة : أبو ھالل العسكري، معجم الفروق اللغویة، تحقیق  -10

   80، ص)د س د ط،(المدرسین بقم المقدسة، 
ه، دار الكتاب 1405، 1اھیم األبیاري، طإبر: علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تحقیق -11
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ف في تَحدیِد جنِس الَجنیِن وأثَُره على نظَام األسَرة  التَّصرُّ
  –دراَسةٌ فقھیَّةٌ مقَاصدیَّةٌ  -  وُمستَقبلَھا

  

   تونس - الزیتونة جامعة  –بن عبد هللا یعقوب  األستاذ                         

  :مقدمة

للبیَان،  یا من جعلَت اللِّسان تُرجماَن الجنان وجعلَت البناَن ُمظھًرا  
إلیَك الحمُد والشُّكر ال إلى سَواك، وأَصلِّي وأَسلَّم على رُسولِك الحكیم الَكریم، 

وعلى أصَحابِھ ، )4: القلم( لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظیمٖ  َوإِنَّكَ : الَّذي أُنزَل في َشأنھ
ٍة أُۡخرِ : الَّذین ال یُقاُسون بقیاس، والمشھُود لھُم بآیَة  َجۡت لِلنَّاسِ ُكنتُۡم َخۡیَر أُمَّ

  ... وبعد، )110: آل عمران(

لألسَرة المسلِمة في َواقعنَا المَعاِصر ُمعطَیاٍت جدیَدٍة تُؤثُِّر على فإنَّ 
َمجاَالتِھا ووِظیفتھَا وَدوِرھَا، یُكون أبرُزَھا المَجاُل الطِّبّي، والَّذي حَوى عدَّة 

ھا، بَما یُوائُِم حیَاة األسَرة المسلَمة ُمستجدَّاٍت تحتَاُج إلى بیَاِن الحكِم الفقِھيِّ فی
ومقَاصِدھا، ومن ھذه المستجدَّات التَّصُرُف في تحدیِد واختیَاِر جنس ِالجنین 

في المَخابِر الطِّبیَّة، والَّذي نُِمَي ِصیتُھ وَذاع، بل جَرى فیھ ) ذكر، أنثى(
حیَاة األسِرة المسلَمة استرَساٌل ورغبَة، رغَم أنَّ كلَّ أولئَك لھُ بَالُغ األثَر على 

  .ومستَقبلھَا

ونَعم، االكتَشافَاُت العلمیَّة في مَجال الطِّب تتَزایَُد وأمَكنھَا من الوُصول 
م في تحدیِد  واختیَار جنِس الجنین، وھَذا َما أدَّى إلى  ف والتَّحكُّ إلى التَّصرُّ

تَلبیَةً لحاَجاتھا الطِّبیَّة بعض من األُسِر المسلَِمة من تَأُخذ بھَذا االكتَشاِف الطِّبّي، 
أو الشَّخصیَّة أو االجتَماعیَّة أو االقتَصادیَّة، ولما لَھُ من أَثٍر على حیَاة األسَرة 

المیراث، األمراض الطِّبیَّة، فرص : ونظَامھا المتمثِّل في المسلَِمة المَعاصَرة
لى ذلك، فیَُكون الحمل واإلنَجاب، الخوُف من الفقر، الخشیَة من العنُوَسة، وَما إ
  .حریًّا بنَا أن نتَدارَسھُ ونتَناولَھُ وفَق ِصبَغٍة فقھیٍَّة مقَاِصدیٍَّة طبیَّةٍ 
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وعطفًا على ما ذكر؛ فإنَّ ورقَة البحث ھذه َتأتي َكاشفَةً عن التَّحدیَّات الجدیدة 
الَّتي طَرأت على المجتمَعات المسلَمة المَعاِصرة، والَّتي أثَّرت على تَكِوین 

سَرة المسلِمة، وُمبینَةً عن بعٍض من األحَكام الَّتي َوضعتھَا الشَّریَعة لُحسن األ
  .بنَاء األسَرة المسلَِمة والحفاِظ علیھا

ف في  ق لحكِم التَّصرُّ ل یَتطرَّ وعلیھ فإنَّ البحث منظُوٌم في َمبَحثین األوَّ
ِف في تحدی ِد جنِس الجنیِن َعلى تحدیِد جنِس الجنین، والثَّاني یتنَاول أثَر التَّصرُّ

ُض لمَفاھیم  نظَام األسرة المسلَِمة وُمستَقبلَھا، ویَسبقُھَما َمطلٌَب تَمھیِديٌّ َیتعرَّ
  .تُمھُِّد لنَظرِة َشاملٍَة عن موُضوعِ البَحث

  .مفَرداٌت ومفَاھیم: مطلب تمھیدي

ل   ؛ تعریٌف وبیانٌ الجنین: الفرع األوَّ

تر الج: "یقُول ابن فَارس: لغةً  /أوًال  یُم والنُّون أصٌل واِحٌد، وھو السِّ
ھ: والتَّستُّر، والجنینُ    .1"الَولَُد في بطِن أمِّ

ئُِح للنَّاِظر في كَالم الفقھَاء على اختَالِف : اصطالحا /ثانیًا المْیَسُم الالَّ
ا أو َذا نفٍس  مَشاربھم عن حقیقَة الجنین؛ یُْلفِیھَا تُدور حوَل َما إَذا َكان الجنین تاًمّ

املٍَة، فیتَطلَُّب إنَزال الحكم الَّذي یَكُمن في ُحرَمة االعتَداء علیھ، وترتُّب األثَر كَ 
  :الَّذي یَنبنِي َعلیھ، وفیَما یَلي تعریفاٌت لمصطَلحِ الجنین في المَذاھب الفقھیَّة

لم یُكن لفقھَاء الحنفیَّة تعریٌف بیٌِّن واِضٌح لمصطَلحِ : عند فقھاء الحنفیَّة -أ
ن، وإنَّما نستخلُِصھ عند حِدیثھم عن األحَكاِم الَّتي یختَصُّ بھا في بَاب الَجنی

یة والعدَّة واالستیَالد، وعلیھ فإنَّ  ُل تعریِف فقھَاء الحنفیَّة للَجنینالدِّ   :ُمَحصَّ
ھو الَّذي یُكون في َمرحلَة المضَغة المخلَّقَة بَادیًا علیھا بعض مظَاھر 

  .2الَخلق

عند النَّظَر في كَالم المالكیِّین عن الجنِین والمَراِحل : لكیَّةعند فقھاء الما -ب
ُل قَولھم في   :الَّتي یَمرُّ بھَا، یتبیَُّن لنَا ُمَحصَّ

-َما یَُسمَّى ولًدا ابتَداًء بمرحلَة الَعلقَة أو َما یُعبُِّر عنھ البعض بالدَّم المجتَمع  
  .3-الَّذي إَذا ُصبَّ علیھ الماُء الَحارُّ لم یَُذبْ 
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افعیَّة -ج زیَن ومن َجاء بعَدھُم : عند فقھاء الشَّ ق الشَّافعيُّ وتَالمَذتُھ المبرَّ تطرَّ
لُھ یَكُمن في ُصوَرة اآلَدميِّ الَّتي تُكون بظُھور : إلى مفھُوم الجنین، وُمَحصَّ

؛ أُولَى َمَالمحِ الخْلِق فیھَا بَدایَةً من المضَغة، وإن لم تبُدو علیھا تلَك المَالِمحُ 
  .  4فالحكُم ألھِل االختَصاص

ُل المَراد من الجنِین عند الحنبلیِّین: عند فقھاء الحنابلة -د َما َكان : ُمحصَّ
، وإن َكان فیھ خفَاء أو غُموض؛ یُؤول األمر  ظھًرا على ُصورة اآلدميِّ

  . 5َحالتئٍذ إلى القَوابل أھِل الخبرة

ُف الجنیُن ف: في المجال الطِّبي /ثالثًا حِم : ي الطِّبیُعرَّ َما  تَجنَّھَ في الرَّ
مدَّة الثََّالثة األشھُر األُولى من الحمل، ویُولَد باستتَمام المدَّة المتَعارف علیَھا 

  .6في الحمل

ف في تحدید جنس الجنین؛ مفھوٌم وبیانٌ : الفرع الثَّاني   .التَّصرُّ

ًال  في جسِم اإلنَسان من المعُروِف أنَّ كلَّ خلیَّةٍ : 7عملیَّة التَّلقیح /أوَّ
بغیَّات، منھا زوٌج واحٌد ھو  23صبغي أي  46تَحِوي  زوًجا من تلَك الصِّ

ا أن یُكون  ُل )xy(أو ) xx(المسُؤول عن تحدیِد جنس الجنین، وھو إمَّ ، فاألوَّ
ُد جنَس الجنین الّذُكوري ُد جنَس الجنین األنثَِوي وِصنوِه الثَّاني یُحدِّ   .یُحدِّ

صبغي، یُكون واحٌد  23البویَضة والسَّائل المنوّي یوَجد في كلٍّ من 
بغیَّات في البیوَضة على َشاكلة  في السَّائل المنِوي، ) x(أو ) y(و) x(من الصِّ
واحٌد من البُویَضة واآلَخر من –) xx(فنعَد عملیَّة التَّلقیحِ قد تتشكَُّل لنَا صیَغة 

من ) x(من السَّائل المنوّي و )xy (– )y(كَما قد تحُدث صیَغة  -السَّائل المنويّ 
، ومن خَاللھَما یتحدَُّد جنُس الجنین، وعلیھ فإنَّ الحیَوان المنويَّ -البویَضة

ئیس في تحدیِد جنس الجنین   .  الملَقَِّح للبُویَضة ھو الَعاِمل الرَّ

ف في عملیَّة التَّلقیح /ثانیًا ُج : 8التَّصرُّ بعَدما عرفنَا عملیَّة التَّلقیح نعرِّ
ف في تحدید جنس الجنین، والَّتي تُكون عن طَریق التَّأثیر عل ى كیفیَة التَّصرُّ

على الحیوان المنوي الملقِّح للبُویَضة أثنَاء عملیَّة التَّلقیح أو قَبلھا، وعلى 
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ق إلیھا  الَوسط المحیط بالجنین؛ وذلَك بوَسائل طبیعیَّة وأخرى طبیَّة سیتِمُّ التَّطرُّ
   .في العنُصر الموالي

نَات الحیوان  ف على ُمكوِّ ر الطِّب والتِّكنُولوجیَا أمَكن التَّعرُّ مَع تطوُّ
المنوي والعَوامل المؤثِّرة فیھ من حیث جوَدتھ وحیویَّتھ ونوع الجنس الَّذي 

نھا وتلقیحھَا والمواد )x(أو ) y(یحِملُھ  ، وَكذلك البُویَضة من حیث زَمان تكوُّ
كوینَھا والَّتي بدورَھا تَساعد في التَّعرف أكثر على أو العنَاصر الَّتي تدُخل في ت

مرحلَة اإلباَضة وتبَعاتھا من تلقیحٍ أو إجھاٍض أو حمٍل، والَوسط المَالئم 
الخاصِّ بالجنین الذَّكر أو األنثَى كلٌّ لَوحِده،  ومعرفَة ُكّل ھَذا وذاك؛ أدَّى إلى 

  .ھالسَّبیل الموِصل الختیَار جنس الجنین المرُغوب فی

ف في عملیَّة التَّلقیح /ثالثًا اختَیاُر : 9الوَسائل الُمستَعملَة في التَّصرُّ
جنس الجنین یُكون بعَوامل طبیعیَّة وأخرى طبیَّة، أثناء عملیَّة التَّلقیح وقَلبھا، 

  : وھذه األخیَرة ھَي بمَثابَة تجھیٍز مؤثٍِّر غیر مبَاِشر في عملیَّة التَّلقیح

ة الَّتي یتَّخذھَا البعض سبیًال في تحدید جنس الجنین؛ َال الطُّرق الطَّبیعیَّ 
تخرُج عن َكونھا طرقًا فطریَّةً وأخَرى حسیَّةً، بدًءا من الَعوامل الَّتي تأثِّر في 
ر  تشكیل الحیوان المنوي، ثمَّ كیفیَّات عملیَّة التَّلقیح، وانتھاًء بمراحل تطوُّ

حم ف في تحدید الوَسائل الطَّبی ومن. الجنین في الرِّ عیَّة المنتھَجة في التَّصرُّ
وجة قبل عملیَّة التَّلقیح وبعدھا، : جنس الجنین وج والزَّ األطعَمة الغذائیَّة للزَّ

، إَضافة )یكون قبل خروج دم الحیض بأیَّام معُروفَة(الجماع الموافق للتَّبویض 
اد الحامضة للجنس المو(بعض المواد الطَّبیعیَّة في المْھبل قبل عملیَّة التَّلقیح 

، إنَزال الحیوانات المنویَّة في أعلى المْھبل )األنثوي كَمادة الخل مع الماء
  .  للجنس الّذكري وأسفل المْھبل للجنس األنثوي

ا الطُّرق الطِّبیَّة فأشھرھا طریقَان األولى تتمثَّل في أخذ السَّائل : أمَّ
ألنثویَّة، باألشعة المنوي وفصل الحیوانَات المنویة الذُكوریَّة عن ا

الكھرومغناطیسیَّة والمواد الكیمیائیَّة، ثمَّ زرعھا وقت اإلباَضة وفَق اختیَار 
  .جنس الجنین
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وَجة  من (وتُكون الثَّانیة عن طَریق حاضنَاٍت تُوَضع فیھا بویَضات الزَّ
وج، وبعد أَساب) 10إلى  6 یع ثمَّ تُلقَّح تلقیًحا خارجیًّا بالحیَوانات المنویة للزَّ

قَالئل؛ یَتبیَّن جنس الجنین، فتُؤَخذ البُویَضة الَّتي تحمل جنس الجنین المختَار 
حم وَجین وتُزَرع في الرَّ   .    من الزَّ

ف  وعطفًا على َما ذكر في ھَذا المطلب التَّمھیدي فإنَّھ یُقَصد بالتَّصرُّ
ل مَحاولَة الوُصول إلى جنٍس مرُغوٍب فیھ من خَال  :في تحدید جنس الجنین

  .عَوامل طبیعیَّة أو طبیَّة َشرعیَّة

ل ف في تحدید جنس الجنین في المَخابر الطِّبیَّة: المبحث األوَّ   .حكُم التَّصرُّ

ات والمستَجدَّات العلمیَّة في َمجاالت الُعلوم الطِّبیَّة  في ِخَضمِّ التَّطورَّ
یدالنیَّة؛ أصبَح لزاًما تَطبیقُھَا وتَنزیلَُھا على علُوم  الشَّریَعة وعلى الفقھ والصَّ

اإلسَالمي والعقیدة اإلسالمیَّة على وجھ الخُصوص، وھذا من خالل معرفَة 
وابط الشَّرعیَّة للبُحوث والعملیَّات والتَّجاِرب الطِّبیَّة، الَّتي تَضبطُ مَسارَھا  الضَّ

ٍف ِطبيٍّ أو ُممارَسٍة َصیدالنیَّ  ًة الشَّرعّي؛ إذ ال یَتمُّ اإلقَداُم على تَصرُّ ة خاصَّ
ة البحِث وِمحكِّ النَّظِر الشَّرعّي، مَع  المستَجدَّة منھَا دون َوضِعھَا على ِمنصَّ

زمة للطَّبیب اتِّجاه ھَاِذیَك المستجدَّات ، فَمسألَة 10معرفَة القواِعد الشَّرعیَّة الالَّ
ل على النَّظر الفقھّي، وأخصُّ  تحدید جنسِ الجنین من المستجدَّات الَّتي تُنزَّ

  .في المَخابر التَّجریبیَّة 11الذِّكر الَّتي تُكون بالَعوامل الطِّبیَّةب

ة الفقھَاء على َضُروَرة طلِب جنس  :تحریُر مَحلِّ النَِّزاع اتَّفَق عامَّ
ع إلى رِب البَریّة َعاء والتَّضرُّ   .الجنین المرُغوب فیھ بالدُّ

ِف اتَّفَق جلُّ الفقھَاء على جَواِز استعَمال الَوَسائل ال طَّبیعیَّة حالَةَ التَّصرُّ
  .في اختیَار جنِس الجنین

ف في تحدیِد جنِس الجنین؛  اتَّفَق جمیُع الفقھَاء على أنَّ عملیَّة التَّصرُّ
تُكون في المَخابر الطِّبیَّة على مستَوى ھیئَاٍت حُكومیٍَّة وأخَرى جَماعیَّة تكتِنفُھَا 

ستََساُغ من أن تُكون على ُمستَوى األفراِد یَُد اإلَدارة الَوصیَّة من الحاِكم، وال تُ 
  .والجَماَعات
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اتَّفَق أغلبیَّة الفقھَاء على ُحرَمة استعَمال الوَسائل الطِّبیَّة المتََّخَذةُ في 
اختیَار جنِس الجنیِن المرُغوب فیھ؛ الَّتي تُفِضي حتًما ویقینًا إلى المَحاذیر 

حیَّة   .الشَّرعیَّة والمَضارِّ الصِّ

ِف في اختیَار جنِس الجنیِن طبیًّا ِت الفقَھاءاختَلفَ    .في ُحكِم التَّصرُّ

ل   .األقاویل الوارَدة في الَمسألَة مع األدلَّة الُمستَند إلیھا: المطلب األوَّ

ل   .األقَاِویُل الَوارَدة في الَمسألَة: الفرع األوَّ

ف اختلَفِت الفقَھاء المَعاِصُرون أفَراًدا ومؤسََّسات إفتَاٍء في ح كم التَّصرُّ
دھَا في مَذاھب   :في تحدید جنس الجنین بالوَسائل الطِّبیَّة إلى ثَالثة أقَوال نُجسِّ

ل راَم كلٌّ من لجنَة اإلفتَاء الُكویتیَّة ومجلِس اإلفتَاء  :المذَھب األوَّ
رقَا، ویوسف القرَضاوي، وعبد هللا بن بیَّھ، وعلي  األرُدني، ومصطفَى الزَّ

ف في تحدید جمَعة، وعبد الّست ار أبو غّدة، وغیرھم؛ إلى مشُروعیَّة التَّصرُّ
  . 12جنس الجنین على وجھ الُعُموم

َصاغ ُكلٌّ من اللَّجنَة الدَّائَمة للبُحوث واإلفتَاء بالمملَكة : المذھب الثَّاني
د عثمان شبیر، و د بن عبد الجَواد النّتشة، وعبد الَعربیَّة الّسعودیَّة، ومحمَّ محمَّ

حمن اِوي عضو َمجَمع البُحوث  الرَّ عبد الخالق، وعمر غانم، ومحمَّد الرَّ
ف في تحدید جنِس الجنین، اإلسَالمیَّة في األزھر ؛ إلى عَدم مشُروعیَّة التَّصرُّ

  .13بالوَسائل الطِّبیَّة

َداَن ُكلٌّ من توفیق الَواعي وعمر ُسلیَمان األشقر؛  :المذھب الثَّالث
ف في تحدید جنسِ الجنینالتَّوقُّف في مسألَة التَّص   .14رُّ

  .األدلَّة الُمستَند إلیَھا في الَمسألَة: الفرع الثَّاني

ًال  ل: أوَّ   . أَھمُّ ما َشَدا بھ أصَحاب المذَھب األوَّ

ل لیل األوَّ   .من القرآن الَكریم: الدَّ

َاللَة ُسل علیھم السَّالم؛ الَولد من هللا عزَّ  :وجھُ الدِّ طلَُب األنبیَاء والرُّ
ل، فإبراھیم وزكریَّاء علیھَما السََّالم طَلبَا ولًدا ذكًرا من هللا عزَّ وَجّل، فقد وجَ 
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ھُنَالَِك َدَعا َزَكِریَّا َربَّھُۥۖ قَاَل َربِّ ھَۡب لِي : َجاء في القرآن الَكریم ِحَكایَةً عنھَما
َعآءِ  یَّٗة طَیِّبَةًۖ إِنََّك َسِمیُع ٱلدُّ ٍم ، )38: نآل عمرا( ِمن لَُّدنَك ُذرِّ ھُ بُِغلَٰ فَبَشَّۡرنَٰ

افَات( َحلِیمٖ  یُعلَم أنَّھ لو َكان طَلب جنٍس ُمعیٍَّن  ؛، فبَدلیل الخطَاب)101: الصَّ
، وعَدم  من الذُّریَّة مذُموًما لورَد النَّكیُر في القُرآن الَكریم أو في ُسنَّة النَّبي

يٍّ في ھَذا الشَّأن، ومن ُكلِّ وُرود َشيٍء من ھَذا؛ دلَّ على وُجود إقَراٍر إَالھِ 
ف فیھ َجائٌز ألنَّھ من األسبَاب  أولئك فإنَّ طلَب تحدید جنس الجنین والتَّصرُّ

  .15الَّتي تُتََّخذ

لیل الثَّاني نَّة النَّبویَّة: الدَّ   . من السُّ

ُجل أبیض، : "قال أنَّ النَّبيَّ  عن ثوبان مولى رسول هللا ماُء الرَّ
جل منيَّ المرأة، أذكَرا بإذن هللا، وَماء المرأة أصفَ  ر، فإَذا اجتمَعا، فعًال منيُّ الرَّ

جل، آنثَا بإذن هللا   .16"وإَذا عَال منيُّ المرأة منيَّ الرَّ

َاللَة تذكیر أو  نَْلَمُس في ھَذا الحدیث النَّبويِّ الشَّریف أنَّ أمر: وجھُ الدِّ
ون بإذن هللا تعالى، والقَابلَة التَِّخاذ تأنیث الجنین من األُمور الطَّبیعیَّة الَّتي تكُ 

ِف في اختَیار جنِس الجنین، وھَذا َواِضٌح ُمسَتنبَطٌ  األسبَاب فیھا، والتَّصرُّ
  .17ٌمستَخَرٌج في الحدیث الَّذي ُذِكَر في ھَذا المقَام

  .من القیاس: الدَّلیل الثَّالث

ف في تحدیِد جنسِ الجنین على النُُّصوص    الَوارَدة في قیَاُس التَّصرُّ
  .جَواز الَعزل ومَعالَجة الُعقم

والقُرآن   ُكنَّا نعِزُل على عِھد النَّبي: " قال عن جابر بن عبد هللا   
، فبَلَغ ذلك نبَي هللا كنَّا نَعِزُل على عھد رُسول هللا : "، وفي رَوایَة18"یَنِزل

 19"، فلَم ینھَنَا.  

َجة الُعقم بوَسائل طبیٍَّة تحُكمھَا ذھَب جمھُور الفُقھَاء إلى جَواز ُمَعال  
  .20َمجُموَعة َضوابط َشرعیَّة

َاللَة   وج لتَحدیِد : وجھُ الدِّ الَعزل سبٌب من األسبَاب الَّتي َیتَّبُِعھَا الزَّ
وتنظیِم وضبِط حیثیَّات الحمِل والنَّسل، واألمُر نفسھ مَع مَعالجة الُعقم بالوَسائل 
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اب طَلب الحُصول على الَولد باتِّخاذ األسبَاب، وھو الطِّبیَّة، والَّذي یُكون من بَ 
َف في تحدیِد جنِس الجنین، الَّذي ھو َكذلك معُدوٌد من  بھَذا یُشبِھُ كثیًرا التَّصرُّ

  .21األسبَاب والبَواِعث

ابع لیل الرَّ    .من القَواِعد الفقھیَّة: الدَّ

 .22"األصُل في األشیَاء اإلبَاَحة": القَاِعدة الفقھیَّة

األصُل اإلباَحة حتَّى یَرد النَّھي من وجھٍ ال : "ول ابن عبد البرّ یق
  .23"ُمعاِرض لھ 

َاللَة ف فیھ اإلبَاَحة  :وجھُ الدِّ األصُل في تحدیِد جنسِ الجنین والتَّصرُّ
لعَدم وُرود َما یمنَُع أو یحظُر، وعلیھ فإنَّ ھَذا الحكَم یبقَى َمسلُوًكا ُمستَصحًبا 

  .24في َجمیع أحَوالِھ

لیل الخامس   .من المقَاِصد الشَّرعیَّة: الدَّ

حثَّت الشَّریَعة اإلسَالمیَّة في نُصوِصھَا وقَواِعدھَا على ُمراَعات   
  .25المَصالح والمفَاسد

ف في تحدیِد جنِس الجنیِن آِیٌل إلى تحقیِق : وجھ الدِّاللَة   التَّصرُّ
ة ودفعِ عدَّة مفَاِسد، فِمن بین  ة وَخاصَّ ھَاِذیَك المَصالح الَّتي یُرَجى مَصالح َعامَّ

ریَّة والتَّقلیل منھا، الحدُّ : تحقیقُھا تجنُّب األمَراض الِوراثیَّة الَّتي تُصیب تلَك الذُّ
وَجان خَالل الحُصول على  لھا الزَّ من التََّكالیف المالیَّة الباھظةَ، والَّتي یَتحمَّ

یث عَدُد الذُُّكور واإلنَاث جنٍس مرُغوٍب فیھ، تحصیُل التَّواُزن المجتَمعي من ح
ٍة، حفظُ الِعرض وتجنُّب لُحوق  ا یؤدِّي إلى َحالٍَة اقتَصادیٍَّة اجتَماعیٍَّة ُمستَقرَّ ممَّ
ر حالَة إنَجاب نوعٍ واحٍد، وغیرھَا من المَصالح الَّتي تخُدم مقَصد النَّفس  رَّ الضَّ

َواز في مسأَلتنا والماِل والِعرض من حیث الوُجود والَعدم خَالل القَول بالج
  . 26َمحلَّ البحث

  

  



ف في تَحدیِد جنِس الَجنیِن وأثَُره على نظَام األسَرة وُمستَقبلھَا                                            التَّصرُّ
  

 

 893                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  . أَھمُّ الَمَداِرك الَّتي تَمسَّك بَھا أصَحاب المذَھب الثَّاني: ثانیًا

ل   .من القرآن الَكریم: الُمدَرك األوَّ

ُ یَۡعلَُم َما تَۡحِمُل ُكلُّ أُنثَٰى َوَما تَِغیُض ٱۡألَۡرَحاُم : یقول هللا عزَّ وجلّ  ٱ9َّ
إِنَّ : ، ویقُول في موضعٍ آَخر)8: الرعد( ُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ َوَما تَۡزَداُدۚ وَ 

ُل ٱۡلَغۡیَث َویَۡعلَُم َما فِي ٱۡألَۡرَحامِۖ  َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّاَعِة َویُنَزِّ  .)34: لقمان( ٱ9َّ

ا : جھ الدِّاللَة    انفَرد هللا عزَّ وجلَّ بعلِم الَغیب، وجنُس الجنین ممَّ
أثَرهُ هللا عزَّ وجّل، فَال یَُشارُكھ فیھ أَحٌد من الخلِق، وَكْوِن اإلنَسان المسلِم است

ُل في تحدیِد جنس الجنین ُمَصاِدٌم وُمَعاِرٌض لمِشیئة هللا تعالى  ُف ویتدخَّ یتَصرَّ
  . 27وإَرادتِھ

نَّة النَّبویَّة: الُمدَرك الثَّاني   . من السُّ

لعَن هللا الواشَمات : "قال بيَّ أنَّ النَّ  عن عبد هللا بن مسعود 
َصات والمتفلَِّجات، للُحسن المغیِّرات خلَق هللا ات، والمتنمِّ   .28"والموتشمَّ

ُف في تحدیِد جنسِ الجنیِن یُعتَبَُر تغییًرا لخلِق هللا : وجھ الدِّاللَة التَّصرُّ
المتعلِّق بالِخلقَة، ذلَك أنَّ الشَّرَع َجاء بالنَّكیِر على التَّغییر الظَّاھِري ؛ تَعالى

ِف في جنِس الجنین فیَُكون لزاًما القوُل بالحرَمة حالَة وقوعِ التَّغییر والتَّصرُّ
29.  

  .من أصِل َسدِّ الذَّرائِع: الُمدَرك الثَّالث

استخَداُم تلَك الوَسائل الطِّبیَّة في المَخابر التَّجریبیَّة َال تَمنَُع من   
ة حُصول اختَالٍط واختَالٍف وُمزا یلٍَة في البُویَضات والحیَوانَاِت المنویَّة الخاصَّ

بُكلِّ َزوَجین، وھَذا األمُر المحِكيُّ عنھ من األُمور الَّتي شدَّد اإلسَالم على 
فإنَّ القَول بعَدم الجَواز ھو األسلَُم  ؛ُحرمتھَا وحُصولھا، فَسًدّا للذَّریَعة

  . 30والمرِضي

ابع   .لشَّرعیَّةمن المقَاِصد ا: الُمدَرك الرَّ

حثَّت الشَّریَعة اإلسَالمیَّة في نُصوِصھَا وقَواِعدھَا على ُمراَعات   
  .31المَصالح والمفَاسد
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ُف في تحدیِد جنِس الجنین یُْفِضي إلى عدَّة مفَاسد : وجھ الدِّاللَة التُّصرُّ
ة على ھَتُك ُحرَمة خلقِ اإلنَسان، وھَدم َكراَمتھ من خَالل التََّجاِرب الطِّبیَّ : منھا

ةً حالَة تحدید جنِسھَا، وعَدم اعتبَار مقَصد الحفاِظ      األجنَّة خاصَّ

ذلَك أنَّ اختیَار جنِس الجنیِن في المَخابر الطِّبیَّة فیھ  ؛لى الِعرضع
احتَمال اختَالِط األنَساب، كذلَك تكویُن الُعنِصریَّة في المجتَمع والَّتي تُكون 

وبھَذا ونُعود بأمرنَا إلى أیَّام الجاھلیَّة،  حالَة تفضیِل جنٍس على جنٍس آَخر،
بُوبیَّة،  َغِل في عقیَدة المسلمین؛ وذاَك من بَاب الشِّرِك بالرُّ وأیًضا حُصول الدَّ
وكذلَك اإلخَالُل بالتَّواُزن البَشرّي الَّذي أراَده هللا عزَّ وجّل في ذاَك المَكان 

َرُر  مان لحكَمٍة أَرادھَا، وأیًضا الضَّ اء استعَمال العَواِمل الطِّبیَّة والزَّ ِحُق جرَّ الالَّ
ف في تحدیِد جنِس الجنین   .32حالَة التَّصرُّ

  .أَھمُّ الَمعتَصمات الَّتي اعتََصم بَھا أصَحاب المذَھب الثَّالث: ثالثًا

ا اعتَصم بھ أصَحاب ھَذا المذھب؛ أنَّ مسألَة تحدید جنس الجنین  ممَّ
تي تدُخل في علِم هللا تعالى، والَّتي تتطلَُّب انتظَار قَدر ھَي من األُموِر الَغیبیَّة الَّ 

هللا تَعالى فیھَا، ثمَّ إنَّھا من المَسائل الفقھیَّة الَّتي تحتَاُج إلى مزیٍد من اإلمَعان 
  .33وبذِل الُوسعِ في التَّحقیِق الفقھيِّ المناِسب لھا

  .لتَّرجیحالُمناقََشة والبیَان مَع االختیَار وا: المطلب الثَّاني

ل   .الُمناقََشة والبیَان لألدلَّة الُمستَند إلیَھا في الَمسألَة: الفرع األوَّ

ًال  ل: أوَّ   . ُمنَاقَشة َما َشَدا بھ أصَحاب المذَھب األوَّ

ل لیل األوَّ   : ُمنَاقَشة الدَّ

دَعاُء الحُصول على الَولد من هللا َعزَّ وجّل مقبُوٌل َال ِشیَة فیھ، لكن 
ف في تحدیِد جنِس الجنیین ھنَاَك وجھُ  َعاء وبین التَّصرُّ تَفرقٍَة بین ھَذا الدُّ

َعاء أمٌر ُمَزاِیٌل لَوسیَلة الَعواِمل الطِّبیَّة، ثمَّ  بالوَسائل الطِّبیَّة، فاعتبَاُر َوسیلَة الدُّ
ذلَك أنَّ اآلیة َدالةً على  ؛إنَّ اآلیة المستَدلَّ بھَا في ھَذا الموِضع لیس ممَّا یَحُسن

َعاء لحُصول الَولد َال غیر، ولیس فیھَا َما یُمِكن أن یُسَتنبط على جَواز  جَواز الدُّ
ِف في تحدیِد جنِس الجنین   .34التَّصرُّ
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لیل الثَّاني   : ُمنَاقَشة الدَّ

: فیھ ضعٌف، یقُول ابن القیِّم عنھ  35ثوبان مولى رسول هللاحدیث 
ة ھذَ : یقول - رحمھ هللا - وسمعُت شیخنَا " ألنَّ : ا اللَّفِظ نظر، قلتُ في صحَّ

، ومن جھَةٍ 36"المعُروَف المحفُوظَ في ذلَك، إنَّما ھو تأثیُر سبق الماء في الّشبھ
أخَرى فإنَّ أمَر التَّأنیث والتَّذكیر في الولَد موُكوٌل وآیٌِل إلى َمشیئَة هللا عزَّ 

وَٰ : وجّل، حیُث جاَء في ُسورة الشُّوَرى َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ ِّa ِت َوٱۡألَۡرِضۚ یَۡخلُُق َما
ُكورَ  ٗثا َویََھُب لَِمن یََشآُء ٱلذُّ ، وفي ھَذا )49: الشورى( یََشآُءۚ یَھَُب لَِمن یََشآُء إِنَٰ

ق الَعلیم : "یقول ابن القیِّم فَكوُن الَولد ذكر أو أنثى ُمسَتنٌد إلى تقدیِر الخالَّ
زِق واألجل َعادة والرِّ وعلیھ فَال دخَل لإلنَسان في َمشیئة هللا  ،37"َكالشَّقَاوة والسَّ

 . في َخلقِھ

لیل الثَّالث   : ُمنَاقَشة الدَّ

من ُشروِط إعَماِل القیَاس أن یُكون االتِّفَاُق ُمنَسحبًا على حكم 
ُمختَلٌف فیھ بین  ؛، وحُكم الَعزل الَّذي ھو بمثَابة األصِل المقیِس علیھ38األصل
   مقیس علیھا لیس فیھَا وجھ الشَّبھ والتَّطَابق بین، كَما أنَّ العلَّة ال39الفقھَاء

ف في تحدیِد جنسِ الجنین، َكذلَك القوُل مَع مَعالجة الُعقم الَّذي  الَعزل والتَّصرُّ
یتبیَّن أنَّ المَصالح المتحقِّقة  ؛یُكون أحَرى بالجَواز، فبالنَّظري المقَاِصدي

ھرة ومطلُوبة أكثَر من الَّتي تخصُّ والمقَاِصد الَّتي رَعاھا الشَّارع الحكیم، ظَا
َف في تحدیِد جنسِ الجنین وعلیھ فَال یتمُّ صحیًحا التَّعویل علیھما في  ؛التَّصرُّ

  .40القیاس

ابع لیل الرَّ   : ُمنَاقَشة الدَّ

بعضِّ النَّظر عن حجیَّة القَاعَدة الفقھیَّة واالختَالِف في جریَان االتِّفَاق 
ف في تحدیِد جنِس الجنیِن یَبقَى على ُعموِمھ إالَّ أنَّ األصل ف ؛41علیھا ي التَّصرُّ

لكن قد یَخُرج عن ھَذا المَسار الفقھيِّ حالَة  ؛وھو اإلبَاَحة استنَاًدا للَقاعَدة الفقھیَّة
حیَّة والمحاِذیر الشَّرعیَّة في تلَك المَخابر الطِّبیَّة   . 42ترتُّب المَضارِّ الصِّ
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لیل الخامس   : ُمنَاقَشة الدَّ

ف في تحدید جنسِ  اعتبَاُر المَصالح المترتِّبَة على القَول بجَواز التَّصرُّ
لكن اتَّفَق أھل المقَاِصد واألُصول على َضُروَرة تقدیِم  ؛الجنین ُمتحقِّقَة وَمرعیَّة

اء القوِل بالجَواز 43درِء المفَاِسد على جلِب المَصالح ، والمفَاِسد المترتِّبة من جرَّ
بث، واختَالط األنَساب سواًء نسَیانًا أو عمًدا، االختَالُل في العَ : كثیرةٌ منھا

غبَة للجنِس الذُّكورّي على األنثَوّي، خرُم  ؛التَّواُزن البَشريّ  فالَغالُب ُمیُول الرَّ
وَجة والجنین من تلَك الموادِّ  ِحُق للزَّ ر الالَّ رَّ مقَصد حفِظ الِعرض، الضَّ

  . 44لمَخابر التَّجریبیَّةوالتََّجاِرب الطِّبیَّة في تلَك ا

  .ُمَناقَشة الَمَداِرك الَّتي تَمسَّك بَھا أصَحاب المذَھب الثَّاني: ثانیًا

ل لیل األوَّ   : ُمنَاقَشة الدَّ

ف في تحدیِد جنسِ الجنیِن َال یتنَافى وَمشیئة هللا َعزَّ وجّل  التَّصرُّ
ھو أخٌذ باألسبَاب، وإَرادتَھ، وَال یَحَمل معنَى المنَازَعة في صفَة الخلق؛ بل 

والجنُس المرُغوب فیھ إن تحقَّق بالفعِل . فالَوطُء على َسبیل المثاِل سبٌَب للحَمل
فھو َال یَُعارض مَع علِم هللا تعالى بَما في األرَحام فعلُمھ عزَّ وجّل ھو علٌم 

عاَدة ، َسابٌق للُوُجود أصًال بالجنِس والحاِل والعمِل والمآِل والشَّقَاوة أو السَّ
َكان : والِغنَى أو الفقر وَما إلى ذلك، وما یزیُد األمر وضوًحا في ھَذا المقَام

ؤیَا َكما ورَد ذلك في اآلثار ، 45العلُم بجنِس الجنیِن قدیًما یُعَرُف بالفِراَسة والرُّ
فھم في تحدیِد  ا علُم البَشر وتصرُّ وعلیھ فإنَّ علَم هللا عزَّ وجّل علٌم حقیقيٌّ أمَّ

لُل فیھجنِس الجنی   . 46ن؛ قد یَرُد الخطَأ والزَّ

لیل الثَّاني   : ُمنَاقَشة الدَّ

ِف في  أمُر تغییر الخلقَة الَّتي أَرادھَا هللا تَعالى ُمخاِلفَة ألمِر التَّصرُّ
تحدیِد جنِس الجنین؛ ذلَك أنَّ ھَذا األخیر یُكون قبل تشكُّل الجنین في َجمیعِ 

ى تلقیحٍ للبُویَضة بالحیَوان المنوي المرُغوب ُصَوره، فََكون العملیَّة قَائَمةً عل
  .47فیھ ِوْفَق وسٍط َمَالئٍم للجنٍس المطلُوب وَال تغییَر َحاِصٌل في الخلقَة أَساًسا
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لیل الثَّالث   : ُمنَاقَشة الدَّ

الوَسائُل الطِّبیَّة المستعلَمة في تلَك المَخابر التَّجریبیَّة إن ورَد الخطَأ 
ھ؛ فھو نَاتٌِج عن ُسوِء االستعَمال والتَّوظیِف َال في نفِس فیھا بُمختلَف أنَواعِ 

وأصِل وحیثیَّاِت العملیَّة الَّتي یُكون القوُل بالتَّحریم فیھا آَكٌد استنَاًدا ألصِل سدِّ 
ر الطِّب وأجھزتِھ تُكون نسبَة تلَك األخطَاء شبھ ُمنعِدَمة   . 48الذَّرائعِ، ومَع تطوُّ

لیل الرَّ    : ابعُمنَاقَشة الدَّ

مَع ُمراَعات الشَّریَعة ألمِر جلِب المَصالحِ ودفعِ المفَاسد؛ یُكون لزاًما 
ُح العَمل -حالَة اجتَماعھما  كَما في َمسألتنَا ھذه؛ المَوازنَة بینھَُما، فیترجَّ

بالمَصالح المبنیَّة على القَول بالجَواز؛ ذلَك أنَّ النَّاِظر في المفَاِسد المترتِّبة 
رَجةً عن أُصول ورَكائز العملیَّة الَّتي تُجَرى في المَخابر، وبھَذا یجُدھَا َخا

َصة  قَابة المتخصِّ واألخذ باالحتیاطَات، وقطعِ َدابر  -الشَّرعیَّة-یُمِكُن تشدیُد الرَّ
دعِ من الَعبث  ُمسبِّبَاتھا، وترسیخِ مبَدأ الثِّقة، وكلُّ أولئَك َسبیٌل للَحدِّ والرَّ

الُوقوعِ في اختَالِط األنَساب وھتِك األعَراض، وتصحیحِ العلمّي، وُمحاَذرة 
ُع  ُروَرة والحاَجة وكلِّ َما یتفرَّ بوبیَّة، وتفعیِل مبَدأ الضَّ عقَائد النَّاس في باب الرُّ

  . 49عنھا من قَواِعد وَضوابِط حاكَمةٍ 

  .مناقشة الَمعتَصمات الَّتي اعتََصم بَھا أصَحاب المذَھب الثَّالث: ثالثًا

م من یُجَ  ا اعتَصم بھ أصَحاُب المذَھب الثَّالث بَما تصرَّ اُب عمَّ
ھَة ألمِر المشیئَة والَغیب الَّذي ال یَعلَُمھ إالَّ هللا عزَّ وجلّ    .50المناقَشات الَّتي ُوجِّ

  .االختیَار والتَّرجیح: الفرع الثَّاني

مة بمسألَة التَّصرُّ  الَة لألقَاویل المتقدِّ ِف في تحدیِد بعَد ذكِر األدلَّة الدَّ
جنِس الجنین في المَخابر الطِّبیَّة، وبالمناقَشة والتَّدقیق فیھا؛ اتََّضح أنَّ قوَل 
القَائِل بالجَواز ھو المرِضيُّ المختَار؛ لِكن َال یُحَمُل َعلى إطَالقِھ، بل یُوَضُع 

َوابِط الشَّرعیَّة الَّتي ة المقَاِصد التَّشریعیَّة وِمَحكِّ الضَّ یُقدِّرھَا الفقیھُ  على ِمنصَّ
ألنَّھا من المَسائل الَّتي یحُصل - استنَاًدا إلى رأي الطَّبیب المسلِم الحاذقِ الثِّقَة 
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وابِط الَّتي - التََّكاُمل المعرفيُّ فیھا بین كَال العلمین ، ومن ھَاِذیَك المقَاِصد والضَّ
  : یجُب ُمراَعاتھا َما یلِي

ًال  ِف في تحدیِد إعَماُل المقَاِصد الُكلیَّ  :أوَّ ة بحیثیَّات التَّصرُّ ة والجزئیَّة الخاصَّ
  .جنِس الجنین

ِف في تحدیِد جنس ِالجنینِ  :ثانیًا ُروَرة المفضیَة للتَّصرُّ   . تحقُُّق الضَّ

ألنَّھا تختَلُِف من َحالٍَة . (ُمراَعات َجانب المَصالح والمفَاِسد المتحقِّقَة :ثالثًا
  ).ألخَرى

  . باالحتیَاِط وَسدِّ الذَّرائعِ، وتفعیلھما حالَة التَّنزیِل الفقِھيّ  األخذُ  :رابًعا

ِف في تحدیِد جنِس الجنین؛ َالبُدَّ  :خامًسا المَكان الَّذي تقَام فیھ عملیَّة التَّصرُّ
  .وأن تَعتریھ الثِّقَة واألَمانة والَعدل واإلنَصاف

ھذه العملیَّات الَّتي إشراُف اإلَدارة الوصیَّة من الحاكم على مثل  :سادًسا
  .یَكتنفُھَا التََّواُزن البیُولُوِجيّ 

ِف في تحدیِد جنِس الجنین في المَخابر الطِّبیَّة؛ ِوْفَق  :سابًعا تُكون عملیَّة التَّصرُّ
ة باألسَرة، تفصیًال وتفریًعا   .األحَكام الفقھیَّة الخاصَّ

ف في تحدید جنس الجنین: المبحث الثَّاني على نظَام األسرة  أثَُر التَّصرُّ
  .وُمستقبَلھا

 ؛من التَّحدیَّات الجدیدة الَّتي تُواِجھُ األسَرة المسلَِمة المَعاِصرة
ُف في تحدیِد واختیَاِر : المستجدَّات الطِّبیَّة، والَّتي من أبَرزھَا التَّصرُّ

بل في المَخابِر الطِّبیَّة، والَّذي نُِمَي ِصیتُھ وَذاع، ) ذكر، أنثى(جنس ِالجنین 
؛ لھُ  ا ینبِغي اإللماُع إلیھ أنَّ ھَذا األمَر المستََجدَّ جَرى فیھ استرَساٌل ورغبَة، وممَّ
بَالُغ األَثر على حیَاة األسرة المسلَمة ومستَقبلَھا، بحیث َصار البعض یُوظِّفُھ 
فُھ، وَغافًال عن  ى عنھا تصرُّ لمقَاصد شخصیَّة غیر ُمبَالي بالمآَالت الَّتي َسیتفصَّ

حَكام الَّتي َوضعتھَا الشَّریَعة اإلسَالمیَّة لُحسن بنَاء األسَرة المسلَِمة والحفاِظ األ
ف في  َوافِع الَّتي یُكون من خَاللھا التَّصرُّ علیھا، لذلَك یُكون لَزاًما النَّظَر في الدَّ
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، نظَام األسرة وُمستقبَلھا ُمستََساًغا َمقبُوًال غیر ُمؤثٍِّر على ؛تحدیِد جنس الجنین
  .وِصنَوتَھا الَّتي تُكون غیر ُمستَساَغٍة أو لیَست بالمرِضیَّة

ل ف في تحدید جنس الجنین على مستوى األفَراد : المطلب األوَّ دوافُِع التَّصرُّ
  .واألشَخاص، والَّتي لَھا أثٌَر على نظَام األسرة وُمستقبَلھا

ین، بل ھَما من أكثَر ال َوافِع استعَماًال، یتنَاول ھَذا المطلب َدافَعین ُمھمَّ دَّ
ُدھَما في الفَرَعین اآلتیَین   : نُجسِّ

ل   .الدَّوافُِع الشَّخصیَّة: الفرع األوَّ

ُع بَحسب  ِف في اختیَار جنِس الجنین تتنوَّ َوافُِع الشَّخصیَّة للتَّصرُّ الدَّ
وَجین، والَّتي لھا َوشیُج ِصلٍَة بنظَام األس غبَات الَّتي نُْلِفیھَا عند الزَّ َرة الرَّ

غبَة في اختیَار جنِس الجنیِن الذَّكر؛ لَكثرة عَدد اإلنَاِث  وُمستَقبلھَا، فقد تُكون الرَّ
في األُسَرة، ولُِشیُوعِ تفضیِل جنِس الذَّكر في الُعرِف السَّائد في تلَك المنطَقة، 

ل وَكذلَك نَلَحظُ اختیَاًرا لجنِس الجنیِن بنَاًء على المیَراث والتَّرَكات، فقد یَحصُ 
وَجین أو أحدھَما ُمتَمثًِّال في المنعِ أو الَحجب أو الحرَمان، : التََّحایُل في من الزَّ

وَجة أو  َكذلَك نقُِف عند فَُرِص اإلنَجاب والحمل الَّتي تُكون قَلیلةً بالنِّسبَة للزَّ
وج، ببَاِعث َمشیئة هللا َعزَّ وجلَّ أو بأمٍر من الحاِكم  فیُكون َدافًِعا ؛حتَّى الزَّ

وجین، أیًضا من البَواِعث ل عند الزَّ الخوُف من : الختیَاِر جنِس الجنیِن المفضَّ
وَجین یختَاَراِن جنًسا ُمعیَّنًا بَما یَُوائِم قَابَل األیَّام، من  الفقر ُمستقبًال، فتَرى الزَّ

غبَا َوافِعِ والرَّ ِت رزٍق وتوسَعٍة في المال، وخشیٍَة من الفَقر، وَما إلى ذلَك من الدَّ
  . 51الشَّخصیَّة

والقوُل الفَصُل الحاِكُم من كلِّ أولئَك؛ ھو النَّظَُر المقَاِصدّي، الَّذي 
نظَاَم األسَرة وُمسَتقبلھَا، مَع األخِذ باألحَكاِم الفقھیَّة الجزئیَّة وحتَّى یحفَظُ 

نَّ كلَّ ؛ ألالعقَائدیَّة في كلِّ َحالٍة من الحاَالت الَّتي سلَف ذكرھَا تحَت ھَذا الفرعِ 
َوافِعِ الشَّخصیَّة لھا كبیر أثٍَر على األسرة المسلَمة الَّتي یجُب الحفَاظُ  تلَك الدَّ

  .علیھَا، وُمراَعات حُدودھَا، وَصون بیَضتھَا
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  .الدَّوافِع الطِّبیَّة: الفرع الثَّاني

ُع بَحسب  ِف في اختیَار جنِس الجنین تتنوَّ البَواِعُث الطِّییَّة للتَّصرُّ
وَجین أو مًعا، والَّتي لھا وجھ تَرابٍُط الحاَال  ت المرضیَّة الَّتي نُْلِفیھَا عند أحِد الزَّ

بنظَام األسَرة وُمستَقبلَھا، فقد تَكُمُن الحالَة المرضیَة في الحیَوان المنوي 
ُف في الحیَوانَات المنویَّة بأن تُفَصل الذَّكریَّة منھا وتُزرَع  الذََّكري، فیتمُّ التَّصرُّ

وَجة، َكذلك فَُرِص اإلنَجاب والحمل الَّتي تُكون َضئیلَةً األ  ؛52نثَویَّة في َرحِم الزَّ
. فیَُكون َدافًِعا الختیَاِر جنٍس ُمعیٍَّن َمرُغوٍب فیھ ؛53ببَاِعث األمَراِض الطِّبیَّة

  .وغیرھَا من البَواعِث الطِّبیَّة األخَرى

ُف لألمَراِض الطِّبیَّة أثٌَر على نظَاِم األسَرة  وُمسَتقبلھَا من حیُث التَّصرُّ
َمْكَمن  ؛في اختیَاِر جنِس الجنین، ویُكون إعَماُل مقَاِصد الشَّریَعة اإلسَالمیَّة

الحكِم الشَّرعّي المنَاِسب لكلِّ حالٍَة َمرضیٍَّة تُعوُد بالَخْرِم أوالھْدِم لمبَادئ األسَرة 
  .  المسلَمة المَعاِصرة وأرَكانھا

ة  :المطلب الثَّاني ف في تحدید جنس الجنین على مستوى األمَّ بواِعُث التَّصرُّ
  .والجَماَعات، والَّتي لَھا أثٌَر على نظَام األسرة وُمستقبَلھا

یتنَاول ھَذا المطلب َدافَعین َراِجَعین باألَثر على المجتَمع َكافَّةً، 
ُدھَما في الفَرَعین اآلتیَین   : نُجسِّ

ل   .َصادیَّةالبواِعث االقت: الفرع األوَّ

َراِت االقتَصادیَّة وَحاجة البُلَدان إلى الیَدِّ البَشریَّة  في ِخَضمِّ التَّطوُّ
تضطرُّ إلى تحدیِد نسبٍة ُمعیَّنٍَة   ؛الَعاملَة مَع نقِص المَوارد الطَّبیعیَّة والمالیَّة لھَا

َجٍة إلیھَا ، أو الیَد الَّتي ھَي بَحا- عن طَریِق تحدیِد فَُرِص اإلنَجاب- من النَّسَمة
رھَا، أو بَما یُنَاِسُب أوَضاعھَا، وُكلُّ  َعلى أَمٍد بعیٍد، أو أَجٍل یَخُدم نظرتَھا وتصوُّ

ِف في اختیَار جنِس الجنین في المَخابِر الطِّبیَّة   .54أولئَك َدافٌِع للتَّصرُّ

َول والَقلب النَّابِض  َمات الدُّ نعم، نظَاُم األسَرة وُمستقبَلھا من ُمقوِّ
قِيِّ بمَواردَھا، لذلَك َالبُدَّ من ُمراَعاِت أحَكامھَا والنَّظِر في القتصَ  ادھَا والرُّ

مقَاصدھَا الحافظَة لھا من جھَة الوُجوِد ومن جھَة الَعدم، فِمن غیر المستَحَسن 
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َماِت األسرة ووِظیفتھَا بنَاًء على  ؛أن یَزَدِھَر اقتَصاُد أيِّ دولٍَة على حَساب ُمقوِّ
فِ    .في اختیَار جنِس الجنین للتَّصرُّ

  .البواِعث االجتَماعیَّة: الفرع الثَّاني

ُع بَحسب  ِف في اختیَار جنِس الجنین تتنوَّ البَواِعُث االجتَماعیَّة للتَّصرُّ
وَجین معھَا، والَّتي لھَا تَرابُطٌ بنظَام األسَرة  َحاِل المجتمَعات، وتَأثُِّر وتَأقلُِم الزَّ

یَاَدة في نسبَة العنُوَسة في ذلَك المجتَمعِ دافًعا؛  وُمستَقبلھَا، فقد تُكون َحالَة الزَّ
لَة لدَراَسة ھذه الظَّاھرة وجین أو حتَّى الھیئَة الحُكومیَّة المخوَّ  ؛ذلَك أنَّ الزَّ

َكِرّي كَحلٍّ لھذه الظَّاھرة، أیًضا نُْلِفي المعیَشة  ُب في الجنس الذُّ تطَمُح وتُرغِّ
وَجین المزریَة مَع غَالِء األ ُروریَّة للحَیاة األسریَّة بَاعثًا؛ ألنَّ الزَّ شیَاِء الضَّ

یبحثَان عن ُمسَتقبل األبنَاِء وسطَ جوٍّ أسريٍّ یَسَمُح بُرقيِّ المجتَمع، فتتَِّخُذ 
ِف في اختیَار جنِس الجنیِن َسبیًال  لھا ُموافِقًا لما تَرِمي وتطَمُح إلیھ،  ؛التَّصرُّ

َعاِمَل األخَالِق والمھنَة والُعرِف المعُمول بھ في  ومن مثلھَا نَِجُد َكذلكَ 
ِف في تحدیِد جنِس الجنین   .اإلنَجاب، وَما إلى ذلَك؛ دَوافًِعا للتَّصرُّ

ِف في اختیَار جنِس الجنین بَدافِعِ الَعواِمل االجتَماعیَّة لَھُ أثٌَر  التَّصرُّ
ى أُسِس المجتمَعات وَحلِّ على نظَاِم األسَرة وُمستَقبلھَا؛ من َجانب المَحافظَة عل

ف- للُمعِضَالت، وذاَك االستعَماُل  ة  - أقِصُد التَّصرُّ یُكون َكوسیلٍَة یَحُكمھَا أیمَّ
الفقھ وعلم االجتَماعِ وأھِل االختَصاص، َال كَغایٍَة ھُدفھَا الھَوى والتَّشِھي، 

وابِط والمقَاِصد الَّتي تخُدم وتُحافِظُ على مُ  َمات األسَرة وَشریطَة األخذ بالضَّ قوِّ
  .في المجتَمع

  .خاتمة البحث

ل  بعَد ھذا البحِث والنَّظر؛ تخلُص الدِّراسة إلى تقریر أھمِّ النَّتائج الَّتي ُتوصِّ
  :إلیھا منتقاةً على ترتیب ومطَالِبَھا وفروعھا

ف في تحدیِد جنِس الجنین - مَحاولَة الوُصول إلى جنٍس  :یُقَصد بالتَّصرُّ
  .خَالل عَوامل طبیعیَّة أو طبیَّة َشرعیَّةمرُغوٍب فیھ من 
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ف في تحدیِد جنِس الجنین عن طَریق التَّأثیر على الحیوان  - یَُكون التَّصرُّ
المنوي الملقِّح للبُویَضة، أثنَاء عملیَّة التَّلقیح أو قَبلھا، وعلى الَوسط المحیط 

  .بالجنین؛ وذلَك بوَسائل طبیعیَّة وأخرى طبیَّة

األولى تتمثَّل في أخذ السَّائل المنوي وفصل : بیَّة أشھرھَا طریقَانالطُّرق الطِّ  -
الحیوانَات المنویة الذُكوریَّة عن األنثویَّة، باألشعة الَكھُرومغناطیسیَّة 
والمواد الكیمیائیَّة، ثمَّ زرعھا وقت اإلباَضة وفَق اختیَار جنس الجنین، 

وَجة، ثمَّ تُلقَّح وتُكون الثَّانیة عن طَریق حاضنَاٍت تُوَضع ف یھا بویَضات الزَّ
وج، وبعد أَسابیع قَالئل؛ َیتبیَّن جنس  تلقیًحا خارجیًّا بالحیَوانات المنویة للزَّ
وَجین  الجنین، فتُؤَخذ البُویَضة الَّتي تحمل جنس الجنین المختَار من الزَّ

حم   .    وتُزَرع في الرَّ

ف في تحدیِد جنِس الجنین َجائٌز شر - ة التَّصرُّ ًعا؛ َشریطَة ِعَراِضِھ على ِمنصَّ
َوابِط الشَّرعیَّة، الَّتي یُقدِّرھَا الفقیھُ استنَاًدا  المقَاِصد التَّشریعیَّة وِمَحكِّ الضَّ
إلى رأي الطَّبیب المسلِم الحاذِق الثِّقَة؛ ألنَّھا من المَسائل الَّتي یحُصل 

  .التََّكاُمل المعرفيُّ فیھا بین كَال العلمین

َوافِعِ والبَواعِث القو -  - الَّتي تنَاولتَھا ورقَةُ البحثِ -ُل الفَصل الحاِكم في كلِّ الدَّ
ف في تحدیِد جنسِ الجنین، والَّتي لھَا أثٌَر َجمٌّ على نظَاِم  الدَّاعیَة للتَّصرُّ

النَّظَُر المقَاِصدّي، الَّذي یحفَظُ نظَاَم األسَرة األسَرِة وُمستقبَلھا؛ ھو 
مَع األخِذ باألحَكاِم الفقھیَّة الجزئیَّة وحتَّى العقَائدیَّة في كلِّ َحالٍة  وُمستَقبلَھا،

ِض لھا  . من الحاَالت المتعرَّ

ُس النَّاِظر من خَالل التَّغیُّرات االجتَماعیَّة الَكبیرة الَّتي َطرأت على  - یتَلَمَّ
ة منھَا؛ المجتمَعات المسلَمة المَعاِصرة، وبالخُصوص قَضاَیا األسَرة المسلِمَ 

  .عَالقةً وطیَدةً بینھَا وبین مقَاِصد الشَّریَعة اإلسَالمیَّة
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  :التَّوصیَّات

  :من التَّوصیَات الَّتي قَدحت في الذِّھن مسیرة تنَاول الموُضوع

  

تَكویُن َمخابر بحث فقھیَّة طبیَّة بَدافِع دراَسة مثل ھذه التَّحدیَّات المَعاِصرة  -
 .المسلَِمة الَّتي تُواِجھ األسَرة

َصة  - قَابة المتخصِّ في مثل تلَك  -الشَّرعیَّة والطِّبیَّة والَقانُونیَّة–تشدیُد الرَّ
المَخابر التَّجریبیَّة، واألخذ باالحتیاطَات، وقطعِ َدابر العبث العلمّي، 

  .وترسیخِ مبَدأ الثِّقة

اِضیع الَّتي َصار عقد ُملتقیَاٍت ونَدواٍت تشُمل التَّعریف بھَذا النَّوعِ من المو -
ق إلیھا حتًما مفُروًضا  .التَّطرُّ

توجیھُ طَلبَة الدِّراَسات الُعلَیا بحوثَھم حوَل ھَذا الموُضوعِ، مع ُمَسایَرة  -
 .المستجدَّات فیھ

رات والمنَاھج الدِّراَسیَّة  - دمُج مثل ھذه الُعلوم المتَكاملَة معرفیًّا ضمن المقرَّ
 .الي ُمستَقبًال؛ فھَي َمنبٌَع ثَرٌّ لكثیٍر من المَعارففي مؤسَّسات التَّعلیم العَ 

  

   :الھوامش

                                                        
د ھارو: مقاییس اللُّغة، ابن فارس، تحقیق -1 ه، 1399ن، دار الفكر، مصر، سنة عبد السَّالم محمَّ

1/422 . 
نائع في ترتیب الشَّرائع ، عالء الدِّین الَكاَساني، ط: یُنظر -2 ، دار الكتب العلمیَّة، 2بدائع الصَّ

د السَّرخسي، تحقیق123/  4ه، 1406ان، سنة بیروت، لبن : ، والمبسوط، شمس الدِّین محمَّ
، وردُّ المحتار على 272/ 7م، 2000فكر، بیروت، لبنان، سنة ، ال1خلیل محيِّ الدِّین المیس، ط

د أمین بن عابدین، دار الفكر، بیروت لبنان، سنة  ر المختار، محمَّ  . 511/  3م، 2000الدُّ
، 630/  4ه، 1415، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، سنة 1دونة، مالك بن أنس، طالم: یُنظر -3

د بن علي الخرشي، ط ة، ، دار الكتب العلمیَّ 1وَحاشیة الخرشي على ُمختَصر َخلیل، محمَّ
افیَّة لبیَان حقَائق اإلَمام ابن عرفَة 7/892م، 1998بیروت، لبنان، سنة  ، والھَدایة الَكافیة الشَّ

اع، طال صَّ  .523ه، ص 1350، المكتبة العلمیَّة، سنة 1َوافیة، أبو عبد هللا الرَّ
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افعي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، سنة : یُنظر -4 ، وُمختَصر المزني، 118/  6ه، 1410األّم، الشَّ

، وروضة الطَّالبین وُعمدة 356/  8ه، 1410المزني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، سنة 
/  9ه، 1405یى بن شرف الدِّین النَّووي، المكتب اإلسالمي، بیروت لبنان، سنة المفتین، یح

370. 
كشَّاف الِقناع عن متن اإلقنَاع، منصور بن یونس البھوتي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، : یُنظر -5

، ، دار إحیاء التُّراث الَعربي1، والمغني، ابن قَدامة المقدسي، ط24/  6م، 1998لبنان، سنة 
 .419/  10ه، 1405سنة 

ة للثَّقافة، ط: الموُسوَعة الطِّبیِّة الحدیثة، نخبةٌ من علَماء المؤسَّسة، ترجمة: یُنظر -6 ، 2اإلدارة العامَّ
 .482م، ص 1980سنة 

د الّربیعي، سلَسة عالم المعرفة، سنة : یُنظر -7 وما بعدھا،  13م، ص 1986الوَراثة واإلنَسان، محمَّ
د علي البار، طوخلق اإلنَسان  ار الّسعودیَّة للنَّشر والتَّوزیع، 8بین الطِّب والقرآن، محمَّ ، الدَّ

، وعلُم األجنَّة في َضوء القرآن 391، 114ه، ص 1412جّدة، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، سنة 
نَداني ومصطفى أحمد ومارَشال جونسن، أعَمال مؤتمر نة، عبد المجید الزَّ اإلعَجاز : والسُّ

نة، إسالم آباد، باكستان، سنة   .وما بعدھا 18ه، 1408العلمي في القرآن والسُّ
د المرِسي زھرة، مطبُوَعات : یُنظر -8 نَاعي أحَكاُمھ القَانونیَّة وحُدوُده الشَّرعیَّة، محمَّ اإلنَجاُب الصِّ

د علي ا82، ص 1990جامعة الُكَویت سنة  لبار، ، وخلق اإلنَسان بین الطِّب والقرآن، محمَّ
 .391، 114مرجع سابق، ص 

د الّربیعي، مرجع سابق، ص : یُنظر -9 ، ودراَسات فقھیَّة في قَضایَا 164الوَراثة واإلنَسان، محمَّ
، وكیف 861- 2/859ه، 1421، سنة 1عمر سلیمان األشقر وآخرون، ط 2طبیَّة مَعاِصرة 

امي الفرس وإبراھیم الفرس، سَ : تختَار جنس مولُودك، الندُروم شیتلس ودافید رورفیك، ترجمة
یَاض، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، سنة 2ط فَاعي، الرِّ - 147،222-142ه، ص 1415، دار الرِّ

یاض، المملكة العربیَّة 224 في على ھُرومنَاتك وجنس مولُودك، لمي الّسبیعي، الرِّ ، وتعرَّ
 .75-74ھـ،ص 1428الّسعودیَّة، سنة 

، التَّكاُمل المعرفي بین العلُوم التَّجریبیَّة وعلوم الشَّریعة، مجلَّة یعقوب بن عبد هللا: یُنظر -10
، كلیَّة أُصول الدِّین، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیَّة، قسنطینة، 43المعیَار، ع

 .283-282م، ص 2018الجزائر، سنة 
ا الوَسائل الطَّبیعیَّة فقد نصَّ علیھا المجَمع الفقھي ا -11 یجوز اختیَار جنس : "إلسَالمي بما یليأمَّ

قَرارات المجَمع الفقھي ". لكونھَا أسبَابًا مباَحةً َال محُذور فیھَا... الجنین بالطُّرق الطَّبیعیَّة، 
مة، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، شوال، سنة 19اإلسَالمي، الدَّورة   .ھـ1428، مكَّة المكرَّ

د بن عبد الجَواد النّتشة، طالَمَسائل الطِّبیَّ : یُنظر -12 ، سلَسة 1ة الُمستجدَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ
، 1، والبیَان لما یَشغل األذھَان، علي جمعة، ط228/ 1ه، 1422سنة ، إصَدارات مجلَّة الحكَمة

، وفتَاوى مَعاِصرة للَمرأة واألسَرة 793ه، ص1426دار المقطم، القاھرة، مصر، سنة 
ان، األردن، سنة 1رَضاوي، طالمسلِمة، یوسف الق یاء، عمَّ ، وثبت 162ه، ص 1408، دار الضِّ

، 44-37م، ص 1983أعَمال النَّدوة األولى للُمنظمَّة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، الكویت، سنة 
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م في معطیَات الوَراثة، أبو غّدة، مطبُوع ضمَن ثبت أعَمال 349، 94 ، ومَدى َشرعیَّة التَّحكُّ

ة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، صالنَّدو ، وموقُِف اإلسَالم من األمَراض 161ة األولى للُمنظمَّ
د عمر شبیر، مطبُوع ضمَن دراَسات فقھیَّة في قَضایا طبیَّة مَعاِصرة، ط ، دار 1الوَراثیَّة، محمَّ

لعلم وَضوابط ، والھنَدسة الوَراثیَّة بین معطیَات ا340/  1ه،  1421النَّفائس، األردن، سنة 
ان، األردن، سنة 1الشَّرع، إیَّاد إبراھیم، ط ، والفتوى 131ه، ص 1423، دار الفتح، عمَّ

ابط2/171، 1552: الكویتیَّة رقم ، وفتوى مجلس اإلفتَاء www.islam.gov.kw ، الرَّ
ابط   :األردني، الرَّ

 http://www.hewaraat.com/forum/archive/index.php/t-1632.html 
د بن عبد الجَواد النّتشة، مرجع سابق، : یُنظر -13 ة في َضوء الشَّریعة، محمَّ الَمَسائل الطِّبیَّة الُمستجدَّ

حمن عبد الخالق، مطبُوَعات 234/  1 ، وثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، عبد الرَّ
ة اإلسَالمیَّة للعلُ  ، وأحَكاُم الجنین، عمر غانم، 110ه، ص 1403وم الطِّبیَّة، الكویت، سنة المنظمَّ

والفتوى  ،269ه، ص 1421، دار األندلس الخضراء، جّدة، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، سنة 1ط
ادرة عن ھیئة كبَار الُعلَماء، رقم ابط171/  2، 1552: الصَّ  .  www.alifta.net:، الرَّ

د بن عبالَمَسائ: یُنظر -14 د الجَواد النّتشة، مرجع سابق، ل الطِّبیَّة الُمستجدَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ
1/232. 

ازي،  ط: یُنظر -15 ، دار إحیاء التُّراث الَعربي، بیروت، لبنان، سنة 3مفَاتیُح الَغیب، فخر الدِّین الرَّ
م في معطیَات الوَراثة،345/  26ه، 1420 أبو غّدة، مرجع سابق،  ، ومَدى َشرعیَّة التَّحكُّ

 .161ص
جل ومنّي المرأة، : الحیض، باب: أخرجھ مسلم، صحیح مسلم، كتاب -16 ، 252/  1صفَة منّي الرَّ

 .315: رقم
: فتُح البَاري شرح صحیح البَخاري، ابن حجٍر العسقَالني، رقَّم ُكتبھ وأبَوابھ وأحاَدیثھ  :یُنظر -17

د فؤاد عبد الباقي، قاَم بإخراِجھ  حھ وأشرَف على طَبعھمحمَّ محبُّ الدِّین الخطیب، علَّق : وصحَّ
 279/  11ه، 1379عبد العزیز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة، بیروت، لبنان، سنة : علیھ

، وثبت 105وما بعدھا، وثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، مرجع سابق، ص 
 .39میَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص أعَمال النَّدوة األولى للُمنظمَّة اإلسَال 

 .2509: ، رقم33/  7الَعزل، : النَِّكاح، باب: أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب -18
 .1440: ، رقم1065/  2ُحكم الَعزل، : النَِّكاح، باب: أخرجھ مسلم، صحیح مسلم، كتاب -19
، )من وَسائل مَعالجة الُعقم(نَاعي وأطفَال األنابیب القَرار الثَّاني بَشأن التَّلقیح االصط: یُنظر -20

مة، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، ع8مجلَّة مجَمع الفقھ اإلسَالمي، الدَّورة  /  2، 2، مكَّة المكرَّ
325. 

، 105ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص : یُنظر -21
ة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص وثبت أعَمال ا  .41لنَّدوة األولى للُمنظمَّ



  بن عبد هللا یعقوب  /أ
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یوطي، ط: یُنظر -22 ه، 1411، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، سنة 1األشبَاهُ والنَّظَائر، السُّ

ة، ، دار الكتب العلمیَّ 1الشیخ زكریا عمیرات، ط: ، واألشبَاهُ والنَّظَائر، ابن نجیم، تحقیق60ص
 .56ه، ص1419بیروت، لبنان، سنة 

د علي معوض، ط: االستذكار، ابن عبد البَّر، تحقیق -23 د عطَا ومحمَّ ، دار الكتب 1سالم محمَّ
 .355/  8م، 2000العلمیَّة، بیروت، لبنان، سنة 

ة : یُنظر -24 ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، حسان حتحوت، مطبُوَعات المنظمَّ
 .106َالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص اإلس

، منُشوَرات البَشیر 1الُحَسین أیَت سِعید المغربي، ط: كتاُب الُمَوافقَات، الشَّاطبي، تحقیق: یُنظر -25
 . 45/  5،  457/  2، 155/ 1ه، 1438بنعطیَّة، فاس، المغرب، سنة 

، وثبت أعَمال 107م، مرجع سابق، ص ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَال : یُنظر -26
ة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص   .29النَّدوة األولى للُمنظمَّ

د َشاكر، ط: َجاِمُع البیَان في تَأویل القُرآن، ابن جریر الطَّبري، تحقیق: یُنظر -27 ، 1أحمد محمَّ
َسالة، سنة  َعاِصرة للَمرأة واألسَرة المسلِمة، یوسف ، وفتَاوى م160/  20ه، 1420مؤسَّسة الرِّ

، وثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، حسان 161القرَضاوي، مرجع سابق، ص 
 .106حتحوت، مطبُوَعات المنظمَّة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص 

: ، رقم147/  6َجات للُحسن، المتفلِّ : اللِّباس، باب: أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب -28
4887. 

حمن عبد الخالق، مرجع سابق، : یُنظر -29 ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، عبد الرَّ
 .111ص

حمن عبد الخالق، مرجع سابق، : یُنظر -30 ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، عبد الرَّ
د بن عبد الجَواد النّتشة، مرجع ، والَمَسائل الطِّبیَّة الُمستج111ص دَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ

 .232/  1سابق، 
اطبي، مرجع سابق، : یُنظر -31  .45/  5،  457/  2، 155/ 1كتاُب الُمَوافقَات، الشَّ
د بن عب: یُنظر -32  د الجَواد النّتشة، مرجع سابق،الَمَسائل الطِّبیَّة الُمستجدَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ

، وثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، حسان حتحوت، مطبُوَعات المنظمَّة 1/232
، وھل تَستطیُع اختیَار جنس َمولُودك، خالد 107اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص 

رة، بالمملَكة الَعربیَّة الّسعودیَّة1بكر كمال، ط َمان، المدینة المنوَّ ه، ص 1427، سنة ، دار الزَّ
62-66 . 

د بن عب -33 د الجَواد النّتشة، مرجع سابق، الَمَسائل الطِّبیَّة الُمستجدَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ
1/232. 

یَاض، المملَكة 1أحَكاُم الھندَسة الِوَراثیَّة، سعد الّشوریخ، ط: یُنظر -34 ، دار كنُوز إشبیلیَا، الرِّ
 .218ه، ص1428العربیَّة الّسعودیَّة، سنة 

 .9سلََف تخریُجھ، ص  -35
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یَاَسة الشَّرعیَّة، ابن قیِّم الجوزیَّة، مكتبة دار البیَان، دمشق، سوریا، ص  -36 الطُّرُق الحكمیَّة في السِّ

185. 
، مكتبة دار 1عبد القادر األرناؤوط، ط: تحفَةُ الموُدود بأحَكام المولُود، ابن قیِّم الجوزیَّة، تحقیق -37

 .279ه، ص 1391ق، سوریا، سنة البیَان، دمش
ركشي، تحقیق: یُنظر -38 د تامر، دار الكتب : البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدِّین الزَّ محمَّ

 .110/  7م، بیروت، لبنان، 2000العلمیَّة، سنة 
افعیَّة والحنابلَة؛ إلى جَواز الَعزل ع -39 ن المرأة في ذھب جمھُور الفقھَاء من الحنفیَّة والمالكیَّة والشَّ

افعیَّة َال  وَجة، فعنَد الحنفیَّة والمالكیَّة وبعض الشَّ الجملَة، ولكنَّھم اختلفُوا فیَما بینھُم في إذن الزَّ
افعیَّة في األَصحِّ أنَّھ  ة إالَّ بإذنھا وال عن األَمة إالَّ بإذن سیِّدھَا، وعند الشَّ یجوز الَعزل عن الحرَّ

: ة واألَمة، وال یُشتَرط إذنُھَما، وعند الحنَابلَة رَوایتَان في األَمةیُجوز العزُل ُمطلقًا عن الحرَّ 
ة أنَّھ یُعَزل بإذنھَا، وقوٌل : أنَّھ یُعَزل بإذنھَا، واألخرى: األُولى أنَّھ یُعَزل بغیر إذنھَا، وفي الحرَّ

َعزل إالَّ أن یُكون بجَواز ال: بجواز الَعزل مَع الَكراھَة إالَّ إَذا ُشرطَ في العقد، وقوٌل آخر: آخر
الَعزل لحاَجٍة مثل أن یُكون في َدار الحرب، فإنَّ عزل من غیر َحاجة كِره ولم یُحرم، ومنَعھُ 

نائع في ترتیب الشَّرائع، الَكاَساني، دار الكتاب الع: یُنظر. ابن حزمٍ  ربي، بیروت، بدائُع الصَّ
د عرفھ الدُّسوقي، ، وحاشیة الدُّسوقي على الشَّرح 2/334م، 1982لبنان، سنة  الكبیر، محمَّ

د ع: تحقیق ، والمجموع شرح المھذَّب، تكَملة ابن 2/266لیش، دار الفكر، بیروت، لبنان، محمَّ
ة، ال بِكي، مكتبة اإلرشاد، جدَّ ، 1، والمغني، ابن قدامة، ط16/221مملكة العربیَّة الّسعودیَّة، السُّ

عبد الغفار : والمحلَّى، ابن حزم، تحقیق، 7/298ه، 1405فكر، بیروت، لبنان، سنة دار ال
 .70/  10سلیمان البنداري، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، 

، وثبت أعَمال 112ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، مرجع سابق، ص : یُنظر -40
ة اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص   .37النَّدوة األولى للُمنظمَّ

ل في القواعد الفقھیَّة، یعقوب الباحسین، ط: یُنظر -41 یاض، المملكة 1المفصَّ ، مكتبة الرشد، الرِّ
 .وما بعدھا 263ه، ص 1418العربیَّة الّسعودیَّة، سنة 

 .62ھل تَستطیُع اختیَار جنس َمولُودك، خالد بكر كمال، مرجع سابق، ص : یُنظر -42
یُسوني، طنظریَّة المقَاِصد عند ا: یُنظر -43 ار العالمیَّة للكتاب 2إلَمام الشَّاطبي، أحمد الرَّ ، الدَّ

 . 267، ص 1412اإلسَالمي، سنة 
د بن عب: یُنظر -44 د الجَواد النّتشة، مرجع سابق، الَمَسائل الطِّبیَّة الُمستجدَّة في َضوء الشَّریعة، محمَّ

ة ، وثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، حسان 1/232 حتحوت، مطبُوَعات المنظمَّ
، وھل تَستطیُع اختیَار جنس َمولُودك، خالد 107اإلسَالمیَّة للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص 

 .66-62بكر كمال، مرجع سابق، ص 
/  4ما ال یجوز من النحل، : الموطَّأ، روایة یحیى بن یحیى اللَّیثي، كتاب األقضیة، باب: یُنظر -45

 .2783: ، رقم1089
د رشاد سالم، ط: درُء تَعارض العقل والنَّقل، ابن تیمیة، تحقیق: یُنظر -46 ،  جامعة اإلمام 2محمَّ

د بن سعود اإلسَالمیَّة، المملكة العربیَّة الّسعودیَّة، سنة  ، وثْبت أعَمال 115/  10ه، 1411محمَّ



  بن عبد هللا یعقوب  /أ
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ة ا إلسَالمیَّة للعلُوم ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، یوسف القرضاوي، مطبُوَعات المنظمَّ

م في معطیَات الوَراثة، أبو غّدة، مرجع 94الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص  ، ومَدى َشرعیَّة التَّحكُّ
 .272، وأحَكاُم الجنین في الفقھ اإلسالمي، عمر غانم، مرجع سابق، ص 161سابق، ص

الخالق، مرجع سابق،  ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، عبد الرَّحمن عبد: یُنظر -47
 .111ص

 .217أحَكاُم الھندَسة الِوَراثیَّة، سعد الّشوریخ، مرجع سابق، : یُنظر -48
، وأحَكاُم الھندَسة 107ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، مرجع سابق، ص : یُنظر -49

ة اإلسَالمیَّة ، وثبت أعَمال النَّدوة األو217الِوَراثیَّة، سعد الّشوریخ، مرجع سابق،  لى للُمنظمَّ
 .35للعلُوم الطِّبیَّة، مرجع سابق، ص 

 .من البحث 16ص : یُنظر -50
 .107ثْبت أعَمال ندَوة اإلنجاب في َضوء اإلسَالم، مرجع سابق، ص : یُنظر -51
 .وھَذا شقُّھَا الثَّاني -52
، وھل تَستطیُع اختیَار جنس 217أحَكاُم الھندَسة الِوَراثیَّة، سعد الّشوریخ، مرجع سابق، : یُنظر -53

 .66-62َمولُودك، خالد بكر كمال، مرجع سابق، ص 
ین منذ أكثر : "َجاء في جریدة الشَّرق األوَسط -54 والَّذي تَزاید منذ تطبیقِ سیَاَسة طفل واحد في الصِّ

كبر أنثى في أ 100ذكًرا یولُدون أَمام كّل  119عاًما، وتظھَر إحَصاءات حُكومیَّة أنَّ  20من 
یني بتفضیل الّذُكور بعد تطبیق الّصین سیاَسة دول طفٍل واحٍد  العالم سَكانًا، وتعّزز التَّقلید الصِّ

انھ كانیَّة في ھذا البلد الَّذي یبلُغ تعَداد سكَّ یَاَدة السُّ العدد ". ملیار نسمة 1.3أكثَر من  للَحدِّ من الزِّ
  .ه1426ذو القعـدة  26، الثَُّالثَـاء 9891
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  رعایة المسنین في الفقھ اإلسالمي
  

  محي الدین اسطنبولي  الدكتور

  2البلیدةجامعة  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  

  

  : مقدمة

ُ الَِّذي إن مرحلة المسنین ھي مرحلة الضعف الثانیة لقولھ تعالى  هللاَّ
ةً ثُمَّ  ٍة َضْعفًا  َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوَّ

فالمسن یعاني في سنھ  )54 :الروم( ُء َوھَُو اْلَعلِیُم اْلقَِدیرُ َوَشْیبَةً یَْخلُُق َما یََشا
المتقدمة ضعف صحي واالقتصادي واجتماعي وفي كثیر من األحیان تنكر 

لمسن، أسري لمطالبھ، فلھذا الضعف اھتمت التشریعات السماویة والوضعیة با
فنجد الفقھ اإلسالمي اھتم بھذا اإلنسان الذي ضعف، فسن لھ حقوقا وأحكاما 
خاصة بھ تختلف عن باقي مراحل حیاتھ السابقة فجعلھا ترقى إلى درجة 

  .الواجب و أحاطھا بخاصیة التعبد للمبالغة في خدمتھ

  .فتقوم ھذه الدراسة باإلجابة على األسئلة التالیة

ھي حقوقھ المالیة  جسدیة و المعنویة ؟ و ماما ھي ممیزات المسن ال
ھي األحكام الخاصة بھ في الجانب التعبدي والجوانب  والمعنویة ؟ وما

  الجنائیة؟األخرى خاصة المدنیة و

     :و قسمت البحث وفق الخطة التالیة

  مفھوم المسن : المبحث األول

  حقوق واألحكام الخاصة بالمسن : المبحث الثاني

  

  



  محي الدین اسطنبولي/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةا األسرة المسلمة المعاصرة قضای                          910

  مفھوم المسن و ممیزاتھ : المبحث األول

ذا المبحث مفھوم المسن في اللغة واالصطالح واأللفاظ نتناول في ھ
  .ذات الصلة بھ كما نتناول في المطلب الثاني ممیزاتھ الجسدیة والمعنویة

  مفھوم المسن : المطلب األول

نتناول في الفرع األول تعریف المسن و في الفرع الثاني األلفاظ ذات 
  .الصلة بھ

  تعریف المسن لغة و اصطالحا : لفرع األولا

إن جذر الكلمة سن ومسن اسم الفاعل  :تعریف المسن لغة - أوال
ومسنون اسم المفعول، والمسن من كبرت سنھ و بلغ من العمر عتیا، والمسن 

ومنھ سنان الرمح . ھو نھایة كل شيء محدب یحدث جرحا إذا وخز بھ إنسان
  .)1(و السن أي الضرس

یختلف تعریف المسن باختالف التخصص الذي  :االصطالح في -ثانیا
  .)2(یقوم بدراستھ

عند علماء الطب، ھو من حدثت لھ تغیرات فسیولوجیة نتیجة لتقدمھ في  - 1
العمر غیر قابلة للرجوع، ومنھم من عرفھا بالتقدم في العمر، مع الضعف 

  .)3(الوظیفي في األجھزة

موعة تغیرات جسمیة ونفسیة تحدث المسن ھو مجعند علماء علم النفس،  - 2
في الحلقة األخیرة من الحیاة ومن التغیرات الجسمیة العضویة الضعف 
العام في الصحة ونقص القوة العضلیة وضعف الحواس وضعف الطاقة 

  .الجسمیة والجنسیة بوجھ عام

عند علماء االجتماع، المسن ھو بلغ سن الشیخوخة، وفقد المكانة و  - 3
ماعیة لیواجھ مرحلة ضعف االرتباط بینھ وبین المجتمع الفاعلیة االجت

  . األسري أو المجتمع الخارجي

  .عند علماء القانون، المسن ھو من بلغ الستین عاما فأكثر - 4
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عند علماء الفقھ اإلسالمي، لم یرد مصطلح المسن في القرآن الكریم 
ناه وال السنة النبویة، وعبر الفقھاء عنھ بمصطلحات ال تخرج عنھ مع

  .)4(اللغوي

وھو الذي كل یوم في نقص إلى أن (عبر عنھ األحناف بالشیخ الفاني  - 5
  .)5()یموت وسمي بھ إما ألنھ قرب من الفناء أو ألنھ فنیت قوتھ

وعبر عنھ المالكیة و الشافعیة و الحنابلة بالھرم ، قال اإلمام الحطاب 
ر على الصوم بوجھ المراد بالھرم الشیخ الكبیر الذي ال یقد(في شرح خلیل 

ولو زال عقلھ بغیر الجنون (، و جاء في شرح زاد المستقنع )6()من الوجوه
و ورد في نھایة المحتاج . )7()كالِكبَر وھو الھرم الذي بلغ الھذیان وسقط تمییزه

ْوَم فِي َزَمِن اْألَْزَماِن، َوإِالَّ لَِزَمھُ إ( یقَاُعھُ َكأَْن َصاَر َشْیًخا ھََرًما َال یُِطیُق الصَّ
  .)8()فِیَما یُِطیقُھُ فِیھِ 

ونستنتج في النھایة من تعاریف الفقھاء أن المسن یطلق الفرد البالغ  
سن معین، یجعلھ غیر قادر على القیام بتكالیفھ الدینیة أو الدنیویة لظروف 

  .ألمت بھ

  األلفاظ ذات الصلة بھ : الفرع الثاني

لى من تعدى مرحلة تطلق كلمة الشیخ في اللغة ع: الشیخ - أوال
الكھولة، وظھرت علیھ مالمح التقدم في السن أشھرھا الشیب، ویجمع على 

  .)9(شیوخ وأشیاخ

وتطلق كلمة الشیخ في االصطالح على حالة یصبح فیھا اإلنسان 
ضعیف في وظائفھ و قدراتھ العقلیة والبدنیة والعالقات التوافقیة، وتنقسم ھذه 

ة بحكم السن وشیخوخة مرضیة بحكم الحالة إلى نوعین شیخوخة طبیعی
  .)10(األمراض

تطلق كلمة العجوز في اللغة على مؤخرة الشيء، وھو : العجوز -ثانیا
للمذكر والمؤنث جمیعا، یقال في اللغة عجز عجزا أي تعب عن تحقیق 

  .)11(نھوشؤ



  محي الدین اسطنبولي/ د
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وتطلق كلمة العجوز في االصطالح على المرأة كبیرة السن الذي 
  .)12(نقاص من شأنھاضعف بصرھا، و قد یرد لإل

تطلق كلمة الھرم في اللغة على الكبر مع الضعف : الھرم -ثالثا
  .)13(والتعب

تطلق كلمة الھرم في االصطالح على ما یقابل مرحلة الشباب 
زاتین ھما حب المال وحب یویتمیز بم ،)14(فیوصف بالضعف و انعدام القوة

یَْھَرُم اْبُن آَدَم ": ُسوُل هللاِ قَاَل رَ : َعْن أَنٍَس، قَالَ  العمر، كما قال النبي 
  .)15( "اْلِحْرُص َعلَى اْلَماِل، َواْلِحْرُص َعلَى اْلُعُمرِ : َوتَِشبُّ ِمْنھُ اْثَنتَانِ 

تطلق كلمة المعمر في اللغة على من طال عمره وفات : المعمر - رابعا
  .)16(أقرانھ

ورد ، فقد  )17(وتطلق الكلمة في االصطالح على من بلغ الستین سنة
َوھُْم یَْصطَِرُخوَن ِفیھَا َربََّنا أَْخِرْجَنا نَْعَمْل َصالًِحا َغْیَر الَِّذي : في قولھ تعالى

ْرُكْم َما یَتََذكَُّر فِیِھ َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذیُر فَُذوقُوا فََما  ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم نَُعمِّ
ھریرة  ورد عن ابن عباس وعلي وأبو ،)37: فاطر( لِلظَّالِِمیَن ِمْن نَِصیرٍ 

  .)18(رضي هللا عنھم أن التعمیر ھو من بلغ ستین سنة

تطلق أرذل العمر في اللغة على الكبر و التقدم : أرذل العمر -خامسا
في السن مصاحبة بأسوأ الحاالت الصحیة من العجز و الخرف حتى ال یعقل 

ُ  :، و یدل على ذلك قولھ تعالى)19(شیئا َخَلقَُكْم ثُمَّ یَتََوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ َوهللاَّ
َ َعِلیٌم قَِدیرٌ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي َال یَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْیئً  ، )70: النحل( ا إِنَّ هللاَّ

ُمِر لَِكْیَال یَْعلََم َوِمْنُكْم َمْن یُتََوفَّى َوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلعُ  :قال تعالى أیضاو
  ).5: الحج( ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْیئًا

وتطلق أرذل العمر في االصطالح على اإلنسان الذي بلغ سبعون 
  .)20(سنة، فضعفت قواه واتصف بالخرف وقلة العلم وسوء الحفظ

  ممیزات المسن : المطلب الثاني

  .)21(نتناول في ھذا المطلب ممیزات المسن الجسدیة والمعنویة
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  ممیزات المسن الظاھریة : الفرع األول

  : یتمیز المسن بالممیزات الظاھریة التالیة

یمتاز المسن بالضعف العام في صحتھ وخاصة في حاسة السمع  - أوال
والبصر باإلضافة إلى ضعف الحركة وكثرة إصابتھ باألمراض المزمنة مثل 

    : ده قولھ تعالىأمراض القلب والضغط الدموي والسكر والربو، وھذا ما یؤك
 ٍة ًة ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ هللاَّ

  ).54: الروم( َضْعفًا َوَشْیبَةً یَْخلُُق َما یََشاُء َوھَُو اْلَعلِیُم اْلقَِدیرُ 

القدرات العقلیة، ذه المرحلة یظھر على المسن ضعف في ھ -ثانیا
وضعف ) الزھایمر(على أشھرھا ضعف الذاكرة والنسیان وخرف الشیخوخة 

النشاط العلمي، وھذا نتیجة كبر السن وعدم تأدیة القلب لوظائفھ على الوجھ 
  .األكمل

االھتمام بالمظھر الخارجي وخاصة ما یستر بھ مظاھر  -ثالثا
  .الشیخوخة من األناقة في اللباس، وطیب الكالم

االھتمام بالمال وأشد حرصا علیھ حتى یكون في مأمن من  - رابعا
األزمات المالیة، والتحرر من حسانات األقارب حتى ولو كانوا أبناء، وھذا ما 

ُ َعْنھُ، قَالَ  یؤكده حدیث النبي  ِ : َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللاَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ
 :" ْ22( "ُحبُّ الَماِل، َوطُوُل الُعُمرِ : بَُر َمَعھُ اْثنَانِ یَْكَبُر اْبُن آَدَم َویَك(.  

تغیر االھتمامات من السعي وراء القوت إلى تقویة العالقة  -خامسا
  .باk تعالى، مع كثرة الذكر  أو المطالعة

  ممیزات المسن المعنویة  : الفرع الثاني 

انعزالھ  أبرز میزة اجتماعیة للمسن ھو: الممیزات االجتماعیة - أوال
عن المجتمع، مع تقویة العالقة بینھ وبین أقاربھ خاصة األوالد واألحفاد، مع 

  .السماح بألعاب مع أحفاده لم تكن مقبولة في شبابھ أو كھالتھ



  محي الدین اسطنبولي/ د
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التنازل في بعض القیم التي یؤمن بھا قصد العیش بدون مشاكل مع 
  .المحیطین بھ

ز بھا المسن ھي شدة أكبر میزة نفسیة یتمی: الممیزات النفسیة -ثانیا
انفعالھ و عدم ضبط مشاعره أو عواطفھ ، مع شدة تأثره بالمواقف االیجابیة أو 

  .السلبیة نحوه

واالنعزال النفسي  بالكآبةمن المیزات النفسیة أیضا إصابة المسن 
غیر مرغوب فیھ، وھذا متوقف على  بأنھخاصة عند فقد زوجھ، مع شعوره 

إذا كانت العالقة جیدة كانت معنویاتھ مرتفعة مدى عالقة األبناء بالمسن، ف
  .والتفاعل االیجابي مع المحیطین بھ

أكبر میزة االقتصادیة للمسن ھو تدھور : الممیزات االقتصادیة -ثالثا
القدرة الشرائیة لھ بسبب تقاعده، مما یضطر إلى العمل في سن متقدمة، إذا لم 

لیھ الصالة والسالم في الحدیث یساعده أبنائھ أو تخلو عنھ وھذا ما نبھ عنھ ع
ِه، أَنَّ َرُجًال أَتَى النَّبِيَّ الذي رواه   َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن أَبِیِھ، َعْن َجدِّ

: یَا َرُسوَل هللاِ، إِنَّ ھََذا قَِد اْجتَاَح َمالِي؟ فَقَاَل َرُسوُل ِهللا : یَُخاِصُم أَبَاهُ، فَقَالَ 
  .)23("أَْنَت، َوَمالَُك ِألَبِیكَ "

  حقوق و األحكام الخاصة بالمسن : المبحث الثاني

ذا المبحث حقوق المسن وفي المطلب الثاني األحكام نتناول في ھ
  .الخاصة بھ

  حقوق المسن : المطلب األول

  الحقوق المعنویة: الفرع األول

نجد جمیع النصوص الشرعیة من : اھتمام الشریعة بالمسنین - أوال
لشریفة اھتمت بالمسنین و أوجبت الرعایة الحسنة لھم  القرآن الكریم والسنة ا

َوقََضى َربَُّك أَالَّ  :وجعلتھا في المرتبة الثانیة بعد التوحید والصالة قال تعالى
ا یَْبلَُغنَّ ِعنَْدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكَالھَُما فَ  َال تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا إِمَّ

لِّ  )23(تَقُْل لَھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُْل لَھَُما قَْوًال َكِریًما  َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّ
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ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربََّیانِي َصِغیًرا  ، )24-23: اإلسراء( )24(ِمَن الرَّ
ُ َعْنھُ  أَيُّ الَعَمِل أََحبُّ إَِلى : َسأَْلُت النَّبِيَّ : قَالَ  :وَعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاَّ

ِ؟ قَالَ  َالةُ َعلَى َوْقتِھَا": هللاَّ ؟ قَالَ : ، قَالَ "الصَّ ثُمَّ : قَالَ  "ثُمَّ بِرُّ الَوالَِدْینِ ": ثُمَّ أَيٌّ
؟ قَالَ    .)24("الِجھَاُد فِي َسبِیِل هللاَِّ ": أَيٌّ

ْحَمِن ْبِن أَبِ  ُ َعْنھُ قَالَ َعْن َعْبِد الرَّ قَاَل : ي بَْكَرةَ، َعْن أَبِیِھ َرِضَي هللاَّ
 ِ ِ، قَالَ : قُْلنَا "أَالَ أُنَبِّئُُكْم بِأَْكبَِر الَكَباِئرِ ": َرُسوُل هللاَّ  :بََلى یَا َرُسوَل هللاَّ

ِ، َوُعقُوُق الَوالَِدْیِن، َوَكاَن ُمتَِّكئًا فََجلََس فَقَالَ " وِر، أَ : اِإلْشَراُك بِا\َّ الَ َوقَْوُل الزُّ
ورِ  وِر، َوَشھَاَدةُ الزُّ وِر، أَالَ َوقَْوُل الزُّ : فََما َزاَل یَقُولُھَا، َحتَّى قُْلتُ  "َوَشھَاَدةُ الزُّ

  . )25(الَ یَْسُكتُ 

فنجد التأكید في ھذه النصوص الشرعیة على المعاملة الحسنة للمسنین 
ام على مصالحھما من من العقوق وھو عدم القی وخاصة الوالدین، وحذرت

جمیع النواحي، وكل یدل على احترام الشریعة إلنسانیة اإلنسان ونظرت لھ 
، وقصة سیدنا )26(على أنھ كیان مقدس یجب أن یحترم و یعامل بأحسن طریقة

عمر رضي هللا عنھ أحسن دلیل على المعاملة الحسنة للكبیر حتى و لو كان 
بشیخ من أھل الذمة یسأل على غیر مسلم عن عمر رضي هللا عنھ  أنھ مر 

أبواب المساجد فقال ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزیة في شبیبتك ثم 
  .)27(ضیعناك فى كبرك ثم أجرى علیھ من بیت المال ما یصلحھ 

حق المسن في الكرامة والتوقیر : الرعایة االجتماعیة للمسنین -ثانیا
لبخاري في كتابھ األدب المفرد ومن اھتمام الفقھ اإلسالمي بالمسن فقد أفرد ا

ثالثة أبواب في كیفیة التعامل مع المسن باب فضل الكبیر وباب إجالل الكبیر 
، فمن المظاھر الراقیة في التعامل مع )28(وباب یبدأ األكبر بالكالم والسالم

َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب  :المسن توقیره ومناداتھ بأحب األسماء إلیھ قال تعالى
یقًا َنبِیًّا إِْبَراھِ  إِْذ قَاَل ِألَبِیِھ َیا أَبَِت لَِم تَْعبُُد َما َال یَْسَمُع َوَال  )41(یَم إِنَّھُ َكاَن ِصدِّ

یَا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم یَأْتَِك  )42(یُْبِصُر َوَال یُْغنِي َعنَْك َشْیئًا 
یَا أَبَِت َال تَْعبُِد الشَّْیطَاَن إِنَّ الشَّْیطَاَن َكاَن  )43(ّیًا فَاتَّبِْعنِي أَْھِدَك ِصَراطًا َسوِ 

ْحَمِن َعِصیًّا  ْحَمِن فَتَُكوَن  )44(لِلرَّ یَا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَْن یََمسََّك َعَذاٌب ِمَن الرَّ
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لَئِْن لَْم تَْنتَِھ َألَْرُجَمنََّك  قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آَلِھَتِي یَا إِْبَراِھیمُ  )45(لِلشَّْیطَاِن َولِیًّا 
 )47(قَاَل َسَالٌم َعلَْیَك َسأَْستَْغفُِر لََك َربِّي إِنَّھُ َكاَن بِي َحفِیًّا  )46(َواْھُجْرنِي َمِلیًّا 

  . فإبراھیم علیھ السالم نادى أبوه بأحب اسم یا أبت رغم كفره )47 -41: مریم(

د دخولھ و یتأكد ھذا السلوك إذا ومن مظاھر الرعایة القیام للكبیر عن
كان الكبیر عالما أو حافظا للقرآن الكریم وعدم الكالم في المجلس إال بعد إذنھ 

ِ : وإجالسھ في صدر المجلس، َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  أَْخِبُروِني ": قَاَل َرُسوُل هللاَّ
، "ِحیٍن بِإِْذِن َربِّھَا، َال تَُحتُّ َوَرقَھَا بَِشَجَرٍة َمثَلُھَا َمثَُل اْلُمْسلِِم، تُْؤتِي أُُكلَھَا ُكلَّ 

ُ َعْنھَُما،  فََوقََع فِي نَْفِسي النَّْخلَةُ، فََكِرْھُت أَْن أَتََكلََّم، َوثَمَّ أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر َرِضَي هللاَّ
ا لَْم یَتََكلََّما قَاَل النَّبِيُّ  ا َخَرْجُت مَ "ِھَي النَّْخلَةُ ": فَلَمَّ یَا أََبِت، : َع أَبِي قُْلتُ ، فَلَمَّ

َما َمنََعَك أَْن تَقُولََھا؟ لَْو ُكْنَت قُْلتَھَا َكاَن أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن : َوقََع فِي نَْفِسي النَّْخلَةُ، قَالَ 
  .)29(َما َمنََعنِي إِالَّ لَْم أََرَك، َوَال أَبَا بَْكٍر تََكلَّْمتَُما، فََكِرْھتُ : َكَذا َوَكَذا، قَالَ 

من حق المسن أن یستمتع بالحیاة : الرعایة األسریة للمسن -لثاثا
، و ال یجوز أن یسبب لھ أدنى حرج أو )30(األسریة العامة بین أوالده و أحفاده 

ِ : ضرر مادي أو معنوي  َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر، قَالَتْ  ا َوقََف َرُسوُل هللاَّ لَمَّ
  َأَْي بُنَیَّةُ، اْظھَِري ِبي : افَةَ ِالْبنٍَة لَھُ ِمْن أَْصَغِر َولَِدهِ بِِذي طًُوى، قَاَل أَبُو قُح

یَا بُنَیَّةُ، : فَأَْشَرْفُت ِبِھ َعلَْیِھ، فَقَالَ : قَالَتْ . َوقَْد ُكفَّ بََصُرهُ : قَالَتْ . َعلَى أَبِي َقبِیسٍ 
َوأََرى َرُجًال : اْلَخْیُل، قَالَتْ تِْلَك : أََرى َسَواًدا ُمْجتَِمًعا، قَالَ : َماَذا تََرْیَن؟ قَالَتْ 

َواِد ُمْقبًِال َوُمْدبًِرا، قَالَ  یَا بُنَیَّةُ، َذلَِك اْلَواِزُع، یَْعنِي الَِّذي : یَْسَعى بَْیَن َذلَِك السَّ
ُم إِلَْیھَا، ثُمَّ قَالَتْ  ِ اْنتََشَر السََّواُد، فَقَالَ : یَأُْمُر اْلَخْیَل َویََتقَدَّ ِ إَِذا قَ : قَْد َوهللاَّ ْد َوهللاَّ

َدفََعِت اْلَخْیُل، فَأَْسِرِعي بِي إِلَى بَْیتِي، فَاْنَحطَّْت بِِھ، َوتَلَقَّاهُ اْلَخْیُل قَْبَل أَْن یَِصَل 
إِلَى بَْیتِِھ، َوفِي ُعنُقِ اْلَجاِریَِة طَْوٌق لَھَا ِمْن َوِرٍق، فَتَلَقَّاهُ َرُجٌل، فَاْقتَلََعھُ ِمْن 

ِ : قَالَتْ . ُعنُقِھَا ا َدَخَل َرُسوُل هللاَّ َمكَّةَ، َوَدَخَل اْلَمْسِجَد، أَتَاهُ أَبُو بَْكٍر ِبأَبِیِھ،  فَلَمَّ
 ِ ا َرآهُ َرُسوُل هللاَّ ھَالَّ تََرْكَت الشَّْیَخ فِي بَْیِتِھ َحتَّى أَُكوَن أَنَا آِتیِھ ": ، قَالَ فَلَمَّ

ِ : قَاَل أَبُو بَْكرٍ . "فِیھِ  ، ھَُو أََحقُّ أَْن یَْمِشَي إِلَْیَك ِمْن أَْن تَْمِشَي أَْنَت َیا َرُسوَل هللاَّ
فَأَْسلََم، َوَدَخَل . "أَْسلِمْ ": فَأَْجلََسھُ بَْیَن یََدْیِھ، ثُمَّ َمَسَح َصْدَرهُ، ثُمَّ قَاَل لَھُ : إِلَْیِھ، قَالَ 

 ِ ِ َوَرأُْسھُ َكأَنَّھُ ثََغاَمةٌ  بِِھ أَبُو بَْكٍر َعلَى َرُسوِل هللاَّ َغیُِّروا ": ، َفقَاَل َرُسوُل هللاَّ
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ْسَالِم طَْوَق : ثُمَّ قَاَم أَبُو بَْكٍر، فَأََخَذ بِیَِد أُْختِِھ، فَقَالَ . "ھََذا ِمْن َشْعِرهِ  ِ َواْإلِ أَْنُشُد بِا7َّ
  .)31(أُْختِي، فَلَْم یُِجْبھُ أََحٌد، فَقَالَیَا أَُخیَّةُ، اْحتَِسبِي طَْوقَكِ 

ذا الحدیث أن المسن ال یأت بھ بل نحن من نذھب إلیھ فیستفاد من ھ
  وھو ما أمر بھ رسول هللا علیھ الصالة والسالم  

ومن الرعایة األسري للمسن أن یستمتع بالحیاة األسریة الخاصة بأن  
یزوج إذا لم یكن لھ زوجة یأنس بھا، أو احتاج إلى زوجة ثانیة فھل یجب على 

  .بھا وتعفھ عن الحرام أبنائھ أن یزوجھ بمن تقر عینھ

نعرض في ھذه المسالة أقوال العلماء أما تزویج الوالدین  - مسألة
  . األدلة و الترجیح وسبب الخالف نتركھ لبحث خاص بزواج المسنین

  : اختلف العلماء في ھذه المسألة إلى رأیین

یجب على الولد تزویج والده وھو الرأي المشھور عند  :الرأي األول
  .)32(شافعیة والحنابلة ورأي عند الحنفیة المالكیة وال

وإعفافھ بزوجة واحدة ( وجاء في شرح مختصر خلیل للخرشي
  .)33()معطوف على نفقة أي إنما یجب إعفافھ بزوجة

وإن كان لھ (وكذلك ورد في كتاب المھذب في الفقھ الشافعي ما نصھ 
عفافھ أب فقیر مجنون أو فقیر زمن واحتاج إلى اإلعفاف وجب على الولد إ

  .)34()على المنصوص

ویجب أیضا (وجاء أیضا في كشاف القناع في الفقھ الحنبلي ما نصھ 
على من وجبت علیھ النفقة لقریبھ إعفاف من وجبت لھ نفقة من أب وإن 

  .)35()عال

فھذه النصوص من كتب المذاھب تدل على أن من الحقوق األسریة 
  .تكن لھ القدرة المالیة علیھ وجوب إعفاف الكبیر بالزواج إذا احتاج إلیھ و لم
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أنھ ال یجب على الولد تزویج والده حتى و لو احتاج إلیھ : الرأي الثاني
عند الحنفیة وقول للمالكیة ومرجوح عند الشافعیة  وھو الرأي المشھور

  .)36(وروایة عند الحنابلة

قال أصحابنا، ال یجب على االبن (وورد في كتاب التجرید للقدوري 
  .)37()إعفاف أبیھ

ولیس علیھ عند مالك أن (وجاء في كتاب الكافي عند المالكیة ما نصھ 
  .)38()یزوج أباه وقد رآه بعض أصحابھ إذا لم یستغن عن ذلك

فإن لم تجب نفقة األب لم یجب (وورد فتاب الحاوي الكبیر للشافعیة ما نصھ 
إعفافھ وإن وجبت نفقھ، فإن لم یكن بھ إلى الزوجة حاجة لضعف شھوتھ لم 
یجب على االبن تزویجھ وإن كان محتاجا إلى النكاح لقوة شھوتھ ففي وجوب 

  .)39()إعفافھ على االبن قوالن 

ُجِل (وورد في كتاب اإلنصاف عند الحنابلة ما نصھ  یَِجُب َعلَى الرَّ
ائِِھْم َوَغْیِرِھْم، إْعفَاُف َمْن َوَجبَْت َنفَقَتُھُ َعلَْیِھ ِمْن اْآلبَاِء َواْألَْجَداِد َواْألَْبنَاِء َوأَْبنَ 

ْن تَِجُب َعلَْیِھ نَفَقَتُھُمْ  ِحیُح ِمْن اْلَمْذھَبِ  ،ِممَّ   .)40()َوھََذا الصَّ

من عرض أقوال العلماء في المسألة یتبین أن من حقوق المسن 
  .تزوجھ إذا كان في حاجة إلیھ مع مراعاة القدرة و الكفاءة في تزویجھ

مشتمالت النفقة الرعایة  إن من: الرعایة الصحیة للمسن - رابعا
الصحیة للمسن، لیس الجانب المالي فقط بل یشمل رفع المعنویات عند إصابتھ 
ببعض األمراض التي تحتاج إلى رعایة وتكفل بھ، وال یترك یعاني المرض 

  .)41(بمفرده دون اھتمام بھ

  .)42(وتشمل الرعایة الصحیة الجوانب التالیة في حیاة المسن

  .صحیة التي تھتم بأمراض الشیخوخةتوفیر الخدمات ال -

  .الشیخوخة أمراضـ توفیر األطباء وكوادر الصحیة المتخصصین في 

  .تخصیص أقسام خاصة  تستقبل المسنین في المستشفیات -
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ـ االھتمام بالجوانب اإلیجابیة في حیاة المسن بإیجاد نوادي تھتم بالریاضة 
  .الشیوخ

لھم قدرة التسییر ومن أجل االستفادة  ـ إتاحة فرصة االستثمار للمسنین الذین
  .من تجاربھم و ملء أوقات فراغھم

تتمثل الحقوق المالیة في العناصر  الحقوق المالیة: الفرع الثاني
  .)43(التالیة

ألن احتیاجاتھ تزداد بسبب التكالیف  :توفیر النفقة للمسن - أوال
أمراض ونقص المرتب وتحولھ إلى التقاعد، ومن جھة ثانیة معانتھ من 

الشیخوخة وھذه تتطلب أموال زائدة، تكون على حساب األوالد  ثم األقرب 
فاألقرب من العصبة، فإن لم یوجدوا فعلى الدولة مراعاة احتیاجات المسن، 

أَنَِس ْبِن َمالٍِك فیمن یكرم المسنین في الحدیث الذي رواه  فنجد ترغیب النبي 
ِ : قَالَ  ُ لَھُ َمْن یُْكِرُمھُ مَ ": قَاَل َرُسوُل هللاَّ ا أَْكَرَم َشابٌّ َشْیًخا لِِسنِِّھ إِالَّ قَیََّض هللاَّ

: َعْن َخْیثََمةَ، قَالَ عن  مسلم ، و قوه علیھ السالم أیضا الذي رواه)44("ِعْنَد ِسنِّھِ 
أَْعطَْیَت : الَ ُكنَّا ُجلُوًسا َمَع َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو، إِْذ َجاَءهُ قَْھَرَماٌن لَھُ فََدَخَل، فَقَ 

قِیَق قُوتَھُْم؟ قَالَ  َكفَى ": قَاَل َرُسوُل هللاِ : فَاْنطَلِْق فَأَْعِطِھْم، قَالَ : َال، قَالَ : الرَّ
، ولقد فعل سیدنا خالد بن الولید )45("بِاْلَمْرِء إِْثًما أَْن یَْحبَِس، َعمَّْن یَْملُِك قُوتَھُ 

ن من غیر دیانة اإلسالم بأن رضي هللا عنھ فعل راق مع المسنین المحتاجی
َوَجَعْلُت لَھُْم أَیَُّما َشْیخٍ َضُعَف َعِن (فرض لھم من بیت مال المسلمین ما یكفیھم 

قُوَن  اْلَعَمِل أَْو أََصابَْتھُ آفَةٌ ِمَن اآلفَاِت أَْو َكاَن َغِنیا فَاْفتَقََر َوَصاَر أَْھُل ِدینِِھ یََتَصدَّ
  .)46()َوِعیَل ِمْن بَْیِت َماِل اْلُمْسلِِمینَ َعلَْیِھ طََرْحُت ِجْزیَتَھُ 

إذا كان المسن قادرا على العمل و الجھد فال یمنع من العمل،  -ثانیا
حتى ال یسبب لھ الحرج في نفسھ، ویجب االستفادة من تجاربھ و خبراتھ ألنھا 

فأظھرت دراسة ألمانیة حدیثة تراجع الحماس للعمل لدى في فائدة الشباب ، 
ووفقا لدراسة . الشباب في ألمانیا مقارنة بالموظفین األكبر سنا الموظفین

بالمئة فقط من الموظفین الشباب األقل  26، أوضح 2015العمل إي واي لعام 
عاما أنھم متحمسون للغایة للعمل، وزادت ھذه النسبة بین الموظفین  20من 
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ي المقابل وف .بالمئة 32عاما لتصل إلى  30و 21الذین تتراوح أعمارھم بین 
عاما أو أكثر  61بالمئة من الموظفین كبار السن البالغة أعمارھم  40أوضح 

جاء ذلك في دراسة أجراھا معھد أبحاث السوق . أنھم متحمسون للغایة للعمل
  )47(.موظفا في ألمانیا 2212فالید ریسرش وشملت 

  األحكام الخاصة بالمسن : المطلب الثاني

الخاصة بالمسنین في العبادات و بقیة ذا المطلب األحكام ندرس في ھ
  .فروع الفقھ

  األحكام التعبدیة الخاصة بالمسن : الفرع األول

ُ نَْفًسا  :من مقاصد الشریعة الیسر ورفع الحرج قال تعالى َال یَُكلُِّف هللاَّ
، واإلنسان في شیخوختھ ال یستطیع القیام باألعمال )286: البقرة( إِالَّ ُوْسَعھَا
رخص لإلنسان ألصحاب األعذار َعْن ِعْمَراَن ْبِن  ، فنجد النبي مثل شبابھ

ُ َعْنھُ، قَالَ  الَِة،  َكانَْت بِي بََواِسیُر، فََسأَْلُت النَّبِيَّ : ُحَصْیٍن َرِضَي هللاَّ َعِن الصَّ
  .)48("ى َجْنبٍ َصلِّ قَائًِما، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فَقَاِعًدا، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فََعلَ ": فَقَالَ 

ورخص ألصحاب األعذار بالفطر في رمضان و الكبر مضنة المشقة 
قُونَھُ فَالَ یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ فَعْن َعطَاٍء، َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس، یَْقَرأُ  َوَعلَى الَِّذیَن یُطَوَّ

ُخ الَكبِیُر، َوالَمْرأَةُ لَْیَسْت بَِمْنُسوَخٍة ھَُو الشَّیْ ": قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  طََعاُم ِمْسِكینٍ 
  .)49("الَكبِیَرةُ الَ یَْستَِطیَعاِن أَْن یَُصوَما، فَیُْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ یَْوٍم ِمْسِكینًا

ورخص علیھ الصالة والسالم للكبیر الذي ال یستطیع أن یحج علیھ 
ُ َعْنھَُما، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن خَ  ِ غیره َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ ثَْعَم اْستَْفتَْت َرُسوَل هللاَّ

  ِ ةِ الَوَداعِ، َوالفَْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِدیُف َرُسوِل هللاَّ یَا َرُسوَل : ، َفقَالَتْ فِي َحجَّ
ِ َعلَى ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أَبِي َشْیًخا َكبِیًرا، الَ یَْستَِطیُع أَْن یَْستَِوَي  ِ، إِنَّ فَِریَضةَ هللاَّ هللاَّ

اِحلَِة، فَھَْل یَْقِضي أَْن أَُحجَّ َعْنھُ؟ قَالَ َعلَ    .)50( "نََعمْ ": ى الرَّ

ونجد الشریعة جعلت أجر العاجز لكبر أو مرض یبقى أجره مثل یوم 
ُ َعْنھُ، أَنَّ َرُسوَل  قوتھ و جلده على حسب نیتھم فَعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللاَّ

 ِ إِنَّ بِاْلَمِدینَِة أَْقَواًما، َما ": وَك فََدنَا ِمَن الَمِدینَِة، فَقَالَ َرَجَع ِمْن َغْزَوِة تَبُ  هللاَّ
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ِ، َوھُْم : ، قَالُوا"ِسْرتُْم َمِسیًرا، َوالَ قَطَْعتُْم َواِدیًا إِالَّ َكانُوا َمَعُكمْ  یَا َرُسوَل هللاَّ

وجاء في فتح الباري في  ،)51("َوھُْم بِاْلَمِدینَِة، َحبََسھُُم الُعْذرُ ": بِاْلَمِدینَِة؟ قَالَ 
یشھد لھذا الحدیث قولھ تعالى ال یستوي القاعدون من (شرح ھذا الحدیث 

المؤمنین غیر أولي الضرر اآلیة فإنھ فاضل بین المجاھدین والقاعدین ثم 
استثنى أولي الضرر من القاعدین فكأنھ ألحقھم بالفاضلین وفیھ أن المرء یبلغ 

  .)52()ذر عن العملبنیتھ أجر العامل إذا منعھ الع

  األحكام الغیر التعبدیة الخاصة بالمسنین : الفرع الثاني 

  األحكام الخاصة بالمسنین في مجال األحوال الشخصیة   - أوال

  .)53(اختلف الفقھاء في زواج المسنین إلى أربعة أقوالزواج المسنین  - 1

ذھب إلیھ المالكیة الكراھة الزواج للمسنین، وھو ما : القول األول
  .بشرط صرفھ عن العبادة، وقول عند الشافعیة وأحد القولین عند الحنابلة

إباحة الزواج للمسنین دون استحبابھ و األولى تركھ و : القول الثاني
ھو ما ذھب إلیھ المالكیة دون صرفھم عن العبادة، وھو قول بعض الشافعیة 

  .بشرط وجود القدرة المالیة والجسمیة، وقال بھ بعض الحنابلة

  .استحباب الزواج للمسنین وھو قول بعض الحنابلة: لقول الثالثا

  . وجوب الزواج للمسنین الذین لم یسبق لھم الزواج :القول الرابع

ال خالف بین الفقھاء في وقوع طالق اإلنسان العاقل  :طالق الشیخ المسن - 2
المختار المدرك لتصرفاتھ، وكذلك ال خالف بین الفقھاء في میراث أحد 

  .جین من صاحبھ إذا مات األخر في العدةالزو

لكن الخالف واقع في طالق الفار إذا مات في العدة أو بعدھا، وما ھو 
  .موقع طالق المسن من كل ھذا

فإن طالق المسن ینطبق علیھ أحكام طالق الفار لوجود التھمة، 
  .)54(وخالصة أقوال الفقھاء في المسألة قوالن
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ة المیراث ولو كان مریضا أو مسنا أو عد استحقاق المرأ: القول األول
  . فارا، وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة والظاھریة

واستحقاق المرأة المیراث وھو قول جمھور الفقھاء من : القول الثاني
  .الحنفیة والمالكیة والقدیم من مذھب الشافعیة والحنابلة 

إذا كان  بسبب عجز المسن للعالقة الجنسیة، األحكام طلب الزوجة الطالق - 3
الشیخ عاجز جنسیا و لم تتضرر الزوجة بعجزه فلھا الخیار، أما إذا 
تضررت فلھ الحق أن تطلب الطالق بعد عرضھ على المختصین في ھذا 

  .الشأن، والقاضي یحكم لھا بالتطلیق 

  األحكام المدنیة  -ثانیا

، اختلف الفقھاء في الحجر على البالغ العاقل الحجر على المسن السفیھ 1
  .السفیھ الذي ال یعرف التصرف في المال إلى ثالثة أقوال 

مشروعیة الحجر على الكبار إذا أصبحوا سفھاء، أو : القول األول
  .صاحبھم من الصغر، وھو رأي جمھور الفقھاء

ال یحجر على الكبیر السفیھ حتى و لو نشأ معھ وبھ قال : القول الثاني
  .المحققة من الحجر والقاضي یحكم بناء على المصلحة .الحنفیة

إن المسنین كغیرھم في تحمل اإلقرار لتعلق  ،اإلقرار في حق المسنین - 2
  .)55(حقوق اآلخرین بھ، ویتأكد اإلقرار في حق المسن في حالتین

إذا تعلق بھذا اإلقرار حق الغرماء فیجب علیھ أن : الحالة األولى 
قَاَل : و ْبِن اْلَحِمقِ، قَالَ فَعْن َعْمرِ  یسارع إلى اإلقرار من خوف الموت الفجأة،

 ِ ُ َعْبًدا َعَسلَھُ " :َرُسوُل هللاَّ ِ َوَما َعَسلَھُ؟ قَالَ : قَالَ . "إَِذا أََحبَّ هللاَّ : یَا َرُسوَل هللاَّ
َمْن ": أَْو قَالَ  "یَُوفُِّق لَھُ َعَمًال َصالًِحا بَْیَن یََدْي أََجلِِھ َحتَّى یَْرَضى َعْنھُ ِجیَرانُھُ "

  .)56("ھُ َحْولَ 

الحذر من اإلقرار من المسن قصد اإلضرار بالورثة : الحالة الثانیة
ذا وجدت الشبھة أو استدراك ما فاتھ من أعمال البر والصلة، ویتأكد الحذر إ

  )57(، وھذا رأي جمھور الفقھاء كصداقة أو مخالطة
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  الخاتمة 

  .الحمد ) الذي بنعمتھ تتم الصالحات

وأصبح في حاجة إلى االھتمام بھ في  فالمسن ھو من تقدمت بھ السن
جمیع المجاالت، فالفقھ اإلسالمي خصص لھ رعایة وأحكاما خاصة تحفظ لھ 

  .كرامتھ ووقاره،  ومن خالل ھذا البحث توصلنا إلى النتائج التالیة 

ھا احترام إنسانیة المرء، وال تختص أرعایة المسن في الفقھ اإلسالمي مبد ـ1
  .تشمل الجانب االجتماعي والنفسي واألسريبالجانب المالي فقط بل 

المسؤول األول على رعایة المسن ھي األسرة وبالدرجة الثانیة باقي  - 2
  .مؤسسات الدولة و أفرادھا

مرة ثانیة في  إدماجھتدریب األفراد على كیفیة التعامل مع المسن في  - 3
و هللا ال ن خدمة المسن عبادة ) تعالى إباألمراض، و إصابتھالمجتمع عند 
  .یقبل إال طیبا 

تعلیم المسن الرخص الشرعیة في جمیع العبادات والدین من مقاصده  - 4
  .الیسر ورفع الحرج

خلق أعمال تناسب المسنین لملء أوقات فراغھم كالحرف الیدویة أو  - 5
  .اإلشراف على المكتبات والنوادي العلمیة والریاضیة

   :أما التوصیات تتمثل في اآلتي

  .الصفحات المشرقة في حیاة المجتمع عن حاالت االھتمام بالمسنیننشر  - 1

دمج المسنین مرة ثانیة في الحیاة كتدریبھم على جھاز الكمبیوتر أو تعلم  - 2
  .لغات أو حفظ القرآن الكریم

  .تخصیص أجنحة في المستشفیات متخصصة في أمراض المسنین - 3

في الوظائف العامة  فرض حسن التعامل مع المسنین وخاصة الوالدین - 4
  .والترقیات الوظیفیة
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   :الھوامش
                                                        

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  ،لسان العرب )1(
الصحاح  ،13/220 ،ھـ1414، الطبعة الثالثة ،بیروت ،دار صادر ،)ھـ711المتوفى (

المتوفى (أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  ،تاج اللغة وصحاح العربیة
الطبعة الرابعة  ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ،)ھـ393

 .5/2138  ،م 1987 -   ھـ 1407
 ،ولید إبراھیم محمد الغرباوي ،الرعایة االجتماعیة في السنة النبویة دراسة موضوعیة )2(

لصحة النفسیة ا. 133ص  ،م2009-ه 1430الجامعة اإلسالمیة غزة  ،رسالة ماجستیر
 .543، ص 1977 ،الطبعة الثالثة ،القاھرة ،عالم الكتب ،حامد زھران ،والعالج النفسي

ـــ  601ص  ،الطبعة األولى ،دار النفائس ،أحمد محمد كنعان ،الموسوعة الطبیة الفقھیة )3(
مجلة جامعة الشارقة  ،سمیر محمد عواودة ،الرخص الشرعیة لكبار السن في العبادات

 .95ص  2015یونیو /ه 1436شعبان  1ع  12م  ،الشرعیة و القانونیة للعلوم
الجامعة  ،رسالة ماجستیر ،ھبة مدحت راغب الدلو ،أحكام المسنین في فقھ العبادات )4(

  . 05م ص 2009/ه 1430 ،اإلسالمیة
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق )5(

  .2/308 ،الطبعة الثانیة ،دار الكتاب اإلسالمي ،)ھـ970المتوفى (صري الم
شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد  ،مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )6(

عیني المالكي   ،)ھـ954المتوفى (الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
  ـــ  2/414 ،م1992 /ھـ 1412الطبعة الثالثة،  ،دار الفكر

المتوفى (محمد بن صالح بن محمد العثیمین   ،الشرح الممتع على زاد المستقنع )7(
  .14/38 ،ھـ 1428/  1422الطبعة األولى،  ،دار ابن الجوزي ،)ھـ1421

شمس الدین محمد بن أبي العباس شھاب الدین الرملي  ،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )8(
 .3/193 ،م1984/ھـ1404 ،دار الفكر، بیروت ،)ھـ1004المتوفى (

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني الملقّب  ،تاج العروس من جواھر القاموس )9(
بیدي  ــ المصباح المنیر في  7/288 ،، دار الھدایة)ھـ1205المتوفى (بمرتضى، الزَّ

لمتوفى نحو ا(أبو العباس  ،أحمد بن محمد بن علي الفیومي ،غریب الشرح الكبیر
  .1/329 ،بیروت ،المكتبة العلمیة ،)ھـ770

ه 1423  ،الكویت،جامعة الكویت ،سعد الدین الھاللي ،قضیة المسنین الكبار المعاصرة )10(
 .30م ص 2002
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أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )11(

الطبعة  ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،ور عطارتحقیق أحمد عبد الغف ،)ھـ393المتوفى (
 .2/393المصباح المنیر  ،3/884 ،م 1987/  ھـ 1407الرابعة 

  .35قضیة المسنین الكبار المعاصرة ص  )12(
زین الدین أبو عبد  ،مختار الصحاح 2/637المصباح المنیر  12/608لسان العرب ن  )13(

تحقیق  یوسف  ،)ھـ666المتوفى (الرازي هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الطبعة الخامسة،  ،الدار النموذجیة، بیروت، صیدا ،المكتبة العصریة ،الشیخ محمد

 .326م ص 1999/ ھـ1420
 .36قضیة المسنین الكبار المعاصرة ص  )14(
رواه المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ  )15(

تحقیق  ،)ھـ261المتوفى (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  ،وسلم
 .1047رقم 2/724 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي

حامد / أحمد الزیات/ إبراھیم مصطفى( ،مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ،المعجم الوسیط)16(
 .2/626 ،، دار الدعوة)محمد النجار/ عبد القادر

  . 37قضیة المسنین الكبار المعاصرة ص  )17(
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  ،)ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  )18(

دار الكتب   ،تحقیق  محمد حسین شمس الدین ،)ھـ774: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 
 .6/489 ،ھـ 1419 ،الطبعة األولى ،بیروت ،العلمیة، منشورات محمد علي بیضون

 .11/280لسان العرب  29/68تاج العروس  )19(
 .4/505تفسیر ابن كثیر  )20(
مجلة كلیة التربیة  ،ھیفاء محمد الزبیدي ،رعایة المسنین في التشریع اإلسالمي )21(

  .159ص  2012سنة  75العدد  ،جامعة بغداد ،األساسیة
لى هللا علیھ وسلم وسننھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا ص )22(

محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، تحقیق   ،)صحیح البخاري( وأیامھ 
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم (دار طوق النجاة  ،محمد زھیر بن ناصر الناصر

 ـ.6421رقم 0+8/9 ،ه1422، الطبعة األولى، )محمد فؤاد عبد الباقي
المتوفى (أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني  ،ن حنبلمسند اإلمام أحمد ب )23(

إشراف د عبد هللا بن عبد  ،تحقیق شعیب األرنؤوط و عادل مرشد، وآخرون ،)ھـ241
رقم 11/503 ،م 2001/ ھـ  1421الطبعة األولى،  ،مؤسسة الرسالة ،المحسن التركي

لقزویني، وماجة اسم أبیھ یزید ــــ سنن ابن ماجھ أبو عبد هللا محمد بن یزید ا 6902
دار إحیاء الكتب العربیة و  فیصل  ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،)ھـ273المتوفى (
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و صححھ الشیخ األلباني في إرواء الغلیل . 2291رقم  2/759 ،عیسى البابي الحلبي

 ،)ھـ1420المتوفى  (محمد ناصر الدین األلباني  ،في تخریج أحادیث منار السبیل
 ،م1985ھـ   1405الطبعة الثانیة  ،بیروت ،المكتب اإلسالمي ،اف زھیر الشاویشإشر

 .838رقم 3/323
  .527رقم   1/112صحیح البخاري  )24(
 .5976رقم  8/4صحیح البخاري  )25(
 ،محمد الغرباوي إبراھیمولید  ،الرعایة االجتماعیة في السنة النبویة دراسة موضوعیة )26(

 .و ما بعدھا   133ص  ،1430/2009اإلسالمیة غزة الجامعة  ،رسالة ماجستیر
عالء الدین علي بن حسام الدین الھندي الشھیر   ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال )27(

مؤسسة  ،تحقیق بكري حیاني و صفوة السقا ،)ھـ975المتوفى (بالمتقي الھندي 
 ،م أھل الذمةأحكا.11477رقم 4/498 ،م1981/ھـ1401الطبعة الخامسة،  ،الرسالة

تحقیق  یوسف بن  ،)ھـ751المتوفى (محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
الطبعة األولى،  ،الدمام ،رمادى للنشر ،أحمد البكري و شاكر بن توفیق العاروري

1418  /1997 1/144 .  
 محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد هللا ،األدب المفرد )28(

 ،بیروت  ،دار البشائر اإلسالمیة  ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،)ھـ256المتوفى (
 .131 - 130-  128ص 1989/  1409الطبعة الثالثة، 

 .132الدب المفرد ص  )29(
محمد أحمد  ،حق المسن في رعایة األسرة في الشریعة اإلسالمیة و المواثیق الدولیة )30(

م  ،المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة ،ف التمیميالقضاة و عبیر عبد العزیز عار
  .وما بعدھا  35ص  1ع  8

 .26956رقم 44/517مسند اإلمام أحمد  )31(
وزارة العدل  ،مجلة العدل ،زید بن سعد الغنام ،إعفاف الوالدین بالزواج و نوازلھ )32(

  .و ما بعدھا  136ص  ،ـھ1429رجب  39العدد  ،السعودیة
المتوفى (محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا  ،خلیل للخرشي شرح مختصر )33(

 .4/203 ،بیروت ،دار الفكر للطباعة ،)ھـ1101
أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  ،المھذب في فقة اإلمام الشافعي )34(

 .3/161 ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ476المتوفى (
 ،)ھـ1051المتوفى(منصور بن یونس البھوت�الحنبلى   ،ناعكشاف القناع عن متن اإلق )35(

 .5/486دار الكتب العلمیة، 
 137إعفاف الوالدین بالزواج و نوازلھ ص  )36(
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 ،)ھـ 428المتوفى (أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسین القدوري  ،التجرید للقدوري )37(

الطبعة الثانیة،  ،ةالقاھر ،دار السالم ،تحقیق  محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد
 .9/4498م  2006ھـ  1427

أبو عمر یوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي   ،الكافي في فقھ أھل المدینة )38(
مكتبة الریاض  ،تحقیق محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني ،)ھـ463المتوفى (

 ،م1980/ھـ1400الطبعة الثانیة،  ،الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
2/629. 

أبو الحسن  ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني )39(
تحقیق الشیخ  ،)ھـ450المتوفى (الشھیر بالماوردي  ،علي بن محمد بن محمد بن حبیب

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت  ،علي محمد معوض و الشیخ عادل أحمد عبد الموجود
  .9/183 ،م 1999ھـ  1419األولى،  الطبعة ،لبنان

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )40(
  .9/404 ،دار إحیاء التراث العربي ،)ھـ885المتوفى (المرداوي 

أكادیمیة نایف العربیة  ،فؤاد عبد المنعم أحمد ،المسنون حقوقھم و واجباتھم في اإلسالم )41(
 .130األمنیة ص  للعلوم

مجلة جامعة  ،سمیر محمد عواودة ،الرخص الشرعیة لكبار السن في باب العبادات )42(
  .98ص  01العدد  12المجلد  ،الشارقة للعلوم الشرعیة و القانونیة

  .97نفس المرجع ص  )43(
تحقیق  ،)ھـ279المتوفى (الترمذي، أبو عیسى  ،محمد بن عیسى  ،سنن الترمذي )44(

وإبراھیم عطوة عوض المدرس في  ،ومحمد فؤاد عبد الباقي، د محمد شاكروتعلیق أحم
الطبعة الثانیة،  مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،األزھر الشریف

  .2022رقم ، 4/372 ،م1975- ھـ1395
  .996رقم ، 2/692 ،صحیح مسلم )45(
المكتبة   ،)ھـ182المتوفى (أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم األنصاري  ،الخراج )46(

  .158ص  ،سعد حسن محمد ،تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ،األزھریة للتراث
بدون ذكر المؤلف ص  10038العدد  14/09/2015جریدة العرب اللندنیة االثنین  )47(

21.  
 .1117رقم  2/48صحیح البخاري  )48(
 4505رقم  6/25صحیح البخاري  )49(
 .4399رقم  5/176صحیح البخاري  )50(
 .4423رقم  6/8صحیح البخاري  )51(
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أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري )52(

رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد عبد  ،1379بیروت،  ،دار المعرفة ،الشافعي
 .6/47 ،قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ محب الدین الخطیب ،الباقي

 .و ما بعدا 618ص  ،ن الكبار المعاصرةقضیة المسنی )53(
الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وما بعدا  567ص  ،قضیة المسنین الكبار المعاصرة )54(

29/49.  
  .وما بعدا 777ص  ،قضیة المسنین الكبار المعاصرة)55(
أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا النیسابوري المعروف  ،المستدرك على الصحیحین)56(

 ،دار الكتب العلمیة ،، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا)ھـ405المتوفى (البیع بابن 
 .1258رقم 1/490 ،م1990ه   1411الطبعة األولى،  ،بیروت

  .778قضیة المسنین الكبار المعاصرة ص  )57(
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أھمیة كبار السن داخل األسرة المسلمة في ظل التحدیات 
  الجدیدة

  

  

  نجاح میدني الدكتورة - الطاھر قانةالدكتور 

  1باتنة  جامعة

  :ملخص المداخلة

لقد أولت الشریعة اإلسالمیة بالغ األھمیة لكبار السن، فأوجبت البر 
فرت في ذلك واإلحسان علیھم، والقیام بواجباتھم ورعایة حقوقھم، وقد تضا

العدید من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة، التي تؤكد على ضرورة االھتمام 
بھذه الفئة في المجتمع، وذلك لقیمتھا االجتماعیة وما تتمیز بھ من خصائص 
إیجابیة ال حصر لھا، منھا تلك الخبرة الحیاتیة التي نستمدھا منھا، إضافة إلى 

ة االجتماعیة، خاصة في ھذا العصر الذي باتت دورھا الفعال في عملیة التنشئ
فیھ األسرة المسلمة مھددة من أخطار المنھج الغربي الوافد علیھا، وعلیھ فإن 

  :ھذا الموضوع یطرح اإلشكال اآلتي

إلى أّي مدى یمكن لكبار السن الحفاظ على كینونة األسرة، ومواجھة 
نبغي علینا التطرق إلى التحدیات الحضاریة الجدیدة؟ ولدراسة ھذا الموضوع ی

  : العناصر اآلتیة

  ). المسؤولیة العامة والمسؤولیة الفردیة(مسؤولیة األفراد نحو كبار السن  -
  .في التعامل مع كبار السن ھدي النبي  -
  . دور كبار السن في الحفاظ على األسرة في ظل التحدیات المعاصرة -

  :اإلطار المفاھیمي والنظري لكبار السن - أوال

تنقسم حیاة اإلنسان من الناحیة اإلنتاجیة  :مفھوم كبار السن - 1
مرحلة التكوین والطفولة ) أ: (الحیاتیة والمھنیة إلى أربع مراحل أساسیة ھي



  نجاح میدني .د –الطاھر قانة  .د
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سنة  20مرحلة ذروة اإلنتاج وھي من سن ) ب(وھي ما دون سن العشرین؛ 
 60ن سنة إلى س 40مرحلة اإلنتاج المتناقص من السن ) ج(سنة؛  40إلى سن 

 60مرحلة الراحة أو اإلحالة على التقاعد والشیخوخة وھي من سن ) د(سنة؛ 
 .سنة إلى نھایة العمر

 :وھذه المرحلة الرابعة تنقسم بدورھا إلى ثالث مراحل أساسیة ھي

سنة حیث یستطیع الفرد  70إلى  60مرحلة الشیخوخة المبكرة وھي من  -
 ؛االعتماد على نفسھ واالستغناء عن اآلخرین

سنة وھي  80سنة إلى سن  70مرحلة الشیخوخة المتوسطة وھي من سن  -
 التي یحتاج الفرد فیھا إلى مساعدة اآلخرین؛

فما فوق وفیھا یكون  80مرحلة الشیخوخة المتأخرة أو الھرم وھي من سن  -
   .1الفرد غیر قادر بتاتاً االعتماد على نفسھ

ضعف كما قال وعلى الرغم من أن مرحلة الشیخوخة ھي مرحلة 
ٍة َضْعفًا َوَشْیبَةً  :تعالى ، إّال أنھ ضعف ]54: الروم[ ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوَّ

مختلف عن ضعف الطفولة، فالقرآن الكریم یضیف إلى ھذه المرحلة وصف 
، والتي تحمل معنى الخبرة والحكمة والوقار إلى جانب التقدم في "الشیبة"

 .السن

م القرآن الكریم   :2ھذه المرحلة الكبرى إلى طورین ھما ویقسِّ

 ثُمَّ ِلتَْبلُُغوا أَُشدَُّكْم ثُمَّ لِتَُكونُوا ُشیُوًخا: یقول هللا تعالى: مرحلة الشیخوخة - 1
 . ]67: غافر[

َوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ إِلَى أَْرَذِل : یقول هللا تعالى" الھرم"مرحلة أرذل العمر  - 2
 . ]5: الحج[ َم بَْعَد ِعْلٍم َشْیئًااْلُعُمِر لَِكْي ال یَْعلَ 

الضعف "ویذكر القرآن الكریم شواھد كثیرة على خصائص مرحلة 
، ومن ذلك قولھ تعالى في تحدید المعالم الجسمیة الرئیسیة للمرحلة، "والشیبة

قَاَل َربِّ إِنِّي َوھََن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتََعَل  :وھي وھن العظام وشیبة الرأس
أْ   ].4: مریم[ ُس َشْیبًاالرَّ
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قَالَْت یَا : وكذلك خاصیة انقطاع خصوبة المرأة والرجل، یقول تعالى
، ]72: ھود[ َوْیلَتَى أَأَلُِد َوأَنَا َعُجوٌز َوھََذا بَْعلِي َشْیًخا إِنَّ ھََذا لََشْيٌء َعِجیبٌ 

تِي ال یَْرُجوَن نَِكاًحا   ].60: نورال[َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ

وانتكاس الخصائص النفسیة والجسمیة المختلفة إلى مراحل سابقة، 
َوَمْن  :وخاصة عند أولئك الذین یبلغون من العمر أرذلھ، یقول هللا تعالى

ْسھُ فِي اْلَخْلقِ  ْرهُ نُنَكِّ  ].68: یس[ نَُعمِّ

وخاصة عند " أو نقص القدرة على التعلم"وفقدان القدرة على العلم 
َوِمْنُكْم َمْن : ن الذین یبلغون مرحلة الھرم أو أرذل العمر، یقول تعالىالمعمری

 ].70: النحل[ یَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي ال یَْعلََم بَْعَد ِعلٍْم َشْیئًا

 حاولت بعض :حالة كبار السن في النظریات االجتماعیة - 2
وإعطاء  سیر الشیخوخةالنظریات االجتماعیة في منتصف القرن العشرین تف

 :3تصورات للوضع االجتماعي لكبار السن وھذا موجز عنھ

 ینسحب المسن أن في النظریة ھذه وتتلخص :االنسحاب نظریة - أ
 مع بھ المحیط المجتمع مع التفاعل ویتخلى عن تدریجي بشكل المجتمع من

  .التقاعد أو الستین سن وصولھ

 آلیة بطریقة تتم نفسھ بل مسنال قبل من تتم االنسحاب ھذه ال وعملیة
 یكبر األوالد عندما االنسحاب یفضل فھو والمسن؛ المجتمع بین ما تبادلیة

 الحیاة شریك الموت یغیِّب وعندما یتقاعد، وعندما المنزل، ویغادرون
 الصحیة حالتھ متابعة إلى اھتماماتھ تتحول وعندما العمل، واألصدقاء وزمالء

 شيء االنسحاب ھذا أن وترى ھذه النظریة ،بمن حولھ اھتمامھ من بدالً 
 المسؤولیات من فالمسن ینعتق أیضاً؛ وللمجتمع نفسھ للمسن ومفید إیجابي
 الھدوء والراحة، إلى ومشقتھ العمل صخب من حیاتھ وتتحول كاھلھ المثقلة

 العمل في اإلحالل عملیة على یساعد االنسحاب ألن أیضاً  مستفید والمجتمع
 .الكبار یتركھا أن بعد السن صغار زمامھا فیتسلم اةالحی وكل نشاطات
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 االنسحاب، نظریة من تماماً  العكس على وھي :التفاعلیة النظریة- ب
 یعید - الحیاة من االنسحاب ولیس - جدیدة بأنشطة االندماج ترى أن إذ

 في المشاركة االستطاعة قدر فیحاول للمسن، النفسي واالجتماعي التوازن
 مثل لھ الجدید العمري الوضع مع تتناسب المختلفة التي تماعیةاالج الفعالیات

 التطوعیة، األنشطة في األحفاد والمشاركة مع االجتماعیة العالقات تعمیق
 والمحاضرات طریق الندوات من الناشئ للجیل المتراكبة الخبرات وبذل

 وضعھ تتناسب مع التي الریاضیة األنشطة في المشاركة وحتى بل وغیرھا،
 أثبتت وتبني ھذه النظریة تصورھا على المعطیات التي . والصحي جسميال

 المسنین لدى والسعادة الرضا مستوى ارتفاع خالل من نتائجھا اإلیجابیة
 .قبل ذي من بصورة أكثر أعمارھم وامتداد

 لكل أن ترى التي االجتماعیة النظریات من وھي :الدور نظریة - ج
 منھا باالستفادة یتمتع امتیازات لھ أن فكما ،المنوط بھ دوره المجتمع في فرد
 العملیة لیضبط الدور ھذا ویأتي. بھا القیام علیھ یتوجب حقوقاً  علیھ فإن

 نتیجة یتغیر أو ھذا الدور یتبدل وعندما المجتمع، أفراد بین الحاصلة التفاعلیة
 التي یتوقعھا لتلك أو لحاجاتھ مالئمة غیر بأدوار یقوم فإنھ طارئة عوارض

 معیَّنة عمریة مرحلة إلى یصل عندما المسن فإن وعلیھ، .اآلخرون منھ
 یجعلھ منھ المتوقع بدوره القیام على قادرٍ  غیر فیصبح وتتدھور صحتھ

 الحصانة لدیھ تكن لم إذا وبخاصة بھ، من المحیطین واإلھمال للرفض عرضة
 .الحال ھذه في التي تحمیھ الدینیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة

 انخفاض في مجتمعة تسھم رئیسیة أربعة مسببات النظریة ھذه وتحدد
 على القائم االقتصادي والتقدم التقدم الصحي :وھي للمسنین االجتماعیة الحالة
 في سلباً  من ھذه المسببات واحدٍ  كل یؤثر وكیف. والتعلیم والتحضر التقنیة

 العاملین حرم التقنیة لىع القائم االقتصاد فمثالً . االجتماعیة للمسنین الوضعیة
 تقل وبالتالي أعمال على الحصول من تلك المھارات تنقصھم ممن المسنین
 .االجتماعي وضعھم في ذلك فیؤثر دخولھم

 وبالتالي العاملة الید من المزید ھجرة في وقد ساھم التحضر أیضاً 
 أصبح حیث التعلیم إلى بالنسبة األمر وكذلك .العمل فرص على المنافسة
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 التعلیم نسبة المسنین وأغلب فرص العمل على الحصول في األساسیة كیزةالر
  .بالمرتفعة لیست لدیھم

التي  العمل تقلل فرص مجتمعة العوامل ھذه وتخلص النظریة إلى أن
وحالتھ  وضعیتھ تتحدد ضوئھا وعلى لإلنسان المادي الدخل مصدر تعتبر

 الشباب جیل بین حاصلةال الھوة تعمیق في جمیعھا ساھمت االجتماعیة، وقد
 .وجیل المسنین

المسؤولیة العامة والمسؤولیة (مسؤولیة األفراد نحو كبار السن  -ثانیا
  ): الفردیة

  بالحاجات لكبار السن حاجات متمیّزة عن حاجات غیرھم، ویُقصد
والنفسیة  والصحیة والمادیة االجتماعیة الرعایة وأوجھ الخدمات ھنا جمیع

 تحقیق من تمكنھ والتي عام، بشكلٍ  المسنّ  یحتاجھا التي ةوالترویحی واألمنیة
 من بھ المحیطین ومع جھة من ذاتھ وبین بینھ النفسي واالجتماعي التوافق

 من الناتجة بالمعاناة الجسمیة فقط تتمثل ال المسنین أخرى، ومشكالت جھة
 ذلك إلى تتعدى بل فقط، المزمنة األمراض أو الشیخوخة أمراض إصابات

 وبخاصة تنتابھم، التي والعزلة الوحدة مشاعر نتیجة والشقاء البؤس رمشاع
 من أصبح ولذلك. معھم المتواصلین األقارب أو األبناء من أولئك المقطوعون

 أو الصحیة الرعایة توفیر في فقط لیست المسنین مشكلة التفكیر بأن الواجب
 إشراك خالل من أیضاً  والنفسیة االجتماعیة في الرعایة حتى بل فقط المادیة

 بأھمیة إلشعارھم قدراتھم مع تتناسب التنمویة التي البرامج في منھم القادرین
  4 .النفسي واالستقرار یشعروا بالرضا حتى بھ یقوموا أن یمكن الذي الدور

نَبَّھ القرآن الكریم إلى أن مرحلة كبر  :مسؤولیة القطاع األُسري - 1
ن الحال في مرحلة الطفولة والصبا، السن فیھا ضعف واعتماد جدید، كما كا

إّال أن االعتماد في مرحلة الضعف األولى كان على الوالدین، أما االعتماد في 
مرحلة الضعف الثاني فال مناص من أن یكون على األبناء، ومعنى ذلك أن 
ھذه المرحلة ھي أقرب إلى رّد دین األبناء إلى الوالدین، وكما تحددت حقوق 

دیھم في مرحلة الطفولة والصبا، یحدد القرآن الكریم حقوق األبناء على وال
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ا یَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما : الوالدین على أبنائھم في كبر السن یقول تعالى إِمَّ
وقد قرن القرآن الكریم اإلحسان ]. 23: اإلسراء[ أَْو ِكالھَُما فَال تَقُْل لَھَُما أُفٍّ 

ال تعبدوا إال هللا  :هللا سبحانھ وتعالى، فقد ورد قولھ تعالى إلى الوالدین بعبادة
  .5في مواضع عدیدة من القرآن الكریم وبالوالدین إحسانا

فعلى األبناء واألسرة عموماً تقدیم خدمات وبذل جھود أمام الظروف 
الجدیدة التي یعیشھا كبار السن لتحقیق التوافق مع ھذه الظروف، وإحداث 

زمة في نظام حیاة كبار السن، كما یحدث في حاالت البقاء معظم التغیرات الال
الوقت في المنزل مع الزوج أو في حاالت وفاة الزوج والعزوبة اإلجباریة 
وتناقص حجم األسرة ونقص الدخل والتغلب على مشكالت العالقة مع األوالد 

  .6فوالحفدة بحیث یجب أن تكون العالقات ودیة وطیبة بما یرضي كل األطرا

ومن ذلك الرعایة الصحیة التي تشمل  :مسؤولیة القطاع الحكومي - 2
رعایة الصحة الجسمیة بالفحص الطبي الدوري والكشف عن المشكالت 
الصحیة في بدایتھا وعالجھا في الوقت المناسب، مع االھتمام بالوقایة من 

ویجب عالج األمراض الطبیة . الحوادث والتعرض للعدوى والمرض
بالضعف العام واضطرابات الھضم، وینصح باإلقالع عن التدخین المرتبطة 

وخاصة في ھذه المرحلة، إضافة إلى إقامة مؤسسات لرعایة كبار السن فقد ال 
یتوفر لبعض الشیوخ الرعایة األسریة الالزمة، وقد یرفض بعضھم العیش 
عالة على األوالد واألحفاد، وقد یرغب بعضھم في العیش مع رفاق سنھم، 

ھتم الدول بإنشاء مؤسسات متخصصة لرعایة مثل ھؤالء الشیوخ من كافة وت
النواحي، حیث تقدم جمیع أنواع الخدمات النفسیة واالجتماعیة والطبیة 
المتخصصة، وبعض الدول تنشئ بیوتا خاصة لكبار السن، وفي دول أخرى 
تخصص أحیاء خاصة للمسنین، وفي دول أخرى نجد مدنا كاملة لكبار السن، 

في مؤسسات كبار السن تقدم جمیع خدمات اإلرشاد وخاصة اإلرشاد و
 .7الجماعي بأسلوب النادي اإلرشادي وغیرھا

 3,5حوالي  2011ففي الجزائر بلغ عدد األشخاص المسنین سنة
ملیون نسمة، وفي  35بالمائة من ضمن  7,5ملیون شخص بما یعادل نسبة 

المسنین الذي یرمي إلى دعم  ھذه السنة صدر القانون الخاص بحمایة وترقیة



  أھمیة كبار السن داخل األسرة المسلمة في ظل التحدیات الجدیدة                                              
  

 

 935                                                                              الدولي التاسع الملتقى

التكفل األنجع بھذه الشریحة انطالقا من القیم األخالقیة والدینیة النابعة من 
المجتمع والتي تحث على صون كرامة ھذه الفئة، ھذا القانون المدعم 
بنصوص تطبیقیة لحمایة حقوق األشخاص المسنین السیما في مجال التكفل 

دینیة التي تدعو األفراد إلى إبقاء أولیائھم في الصحي والنفسي، ونظرا للقیم ال
الوسط العائلي وعدم الزج بھم في مراكز الشیخوخة وتوفیر كل ظروف 
الرعایة المواتیة لھم، فإن ھذا القانون ینص معاقبة األبناء في حالة إھانة 
األشخاص المسنین، كما ینص ھذا القانون على وجوب منح مساعدة مالیة لكل 

  .تتكفل بأحد األفراد المسنینأسرة معوزة 

ومن األمثلة على الجھود التي تبذلھا السلطات العمومیة لتعزیز التكفل 
مركز بما فیھ دیار الرحمة  30األنجع بھذه الفئة من المجتمع یوجد أزید من 

إلیواء بعض المسنین الذین یفتقدون الدفء العائلي، ومراكز مختصة لضمان 
ن في مجال العالج خاصة وأن ھذه الشریحة الرعایة الصحیة للشخص المس

معرضة لإلصابة بأمراض العصر كمرض السكري والعظام والقلب والضغط 
الدموي والخرف وغیرھا، مما یوجب تكوین مختصین في مجال متابعة صحة 

 .8األشخاص المسنین في المراكز االستشفائیة

  :في التعامل مع كبار السن ھدي النبي  -ثالثا

بخالف ما قد یراه الناس نقصا وعیبا عند  :نور ووقارالشیب  - 1
ظھور الشیب على رؤوسھم، وأنھ من مظاھر العجز والھوان التي تؤّخر 
اإلنسان عن مصاف الناشطین العاملین، جاءت السنة لتصّحح ھذه النظرة، 

ْیبَِة اْلُمْسلِ " :ومن ذلك قولھ  ِ إِْكَراَم ِذي الشَّ رواه أبو داود " مِ إِنَّ ِمْن إِْجَالِل هللاَّ
الشیب نور " :وقولھ علیھ الصالة والسالم أیضاً . 9والبیھقي وحّسنھ األلباني

ورفع  المؤمن، ال یشیب رجل شیبة في اإلسالم إال كانت لھ بكل شیبة حسنة
 .10أخرجھ البیھقي بإسناد حسن "بھا درجة

 ما أروع ما قالھ  :الرحمة بكبار السن ولو من غیر المسلمین - 2
دِّیق رضي هللا عنھ یوم فتح مكة حین أتى بأبیھ أبي قحافة، وكان شیًخا لل صِّ

ھَالَّ : "في البیت الحرام، فقال  كبیًرا مسنًّا لیُسلَِم بین یدي رسول هللا 
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رواه ابن حبان وحسنھ " تََرْكَت الشَّْیَخ فِي بَْیتِِھ َحتَّى أَُكوَن أَنَا آتِیِھ فِیھِ 
ن لھذه الكلمة في النفس، وأّي أثر یكون لھا في القلب؟ فأّي وقع یكو. 11األلباني

تفتح القلب على مصراعیھ، وتجعلھ متقبًِّال ومنشرحاً لما یُدعى  - وهللاِ  –إنھا 
 .12إلیھ، ولذا سارع إلى اإلسالم دون ترّدد

مثلما راعت السنّة النبویة أحوال  :مراعاة كبار السن في العبادات - 3
مخالطة راعت كذلك أحوالھم الصحیة وظروفھم كبار السن في التعامل وال

الحرجة في المناسك والعبادات، ومن الشواھد على ذلك ما رواه أبو مسعود 
وهللا یا رسول هللا إني ألتأخر عن صالة الغداة : رضي هللا عنھ أن رجالً قال

في موعظة أشدَّ غضبًا  من أجل فالن مما یطیل بنا، فما رأیت رسول هللا 
ْز فَإِنَّ فِیِھْم " :ٍذ، ثم قالمنھ یومئِ  إِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِِّریَن فَأَیُُّكْم َما َصلَّى بِالنَّاِس فَْلیَتََجوَّ

ِعیَف َواْلَكبِیَر َوَذا اْلَحاَجةِ   .13متفق علیھ "الضَّ

  :دور كبار السن في الحفاظ على األسرة في ظل التحدیات المعاصرة - رابعا

الحفاظ على مقومات األسرة المسلمة  یساھم كبار السن بشكل كبیر في
والتصدي للمؤثرات السلبیة التي تحوم حولھا لتبعدھا عن وظیفتھا األساسیة 
كمحضن لتربیة النشء ومدرسة أولى لتخریج الصالحین، وذلك من خالل 
قیامھم بواجب القدوة الحسنة في العمل الصالح، وأدائھم لمھمة ربط الجیل 

دون إغفال ما یتمیزون بھ عن غیرھم من الحاضر بتاریخھ وأصالتھ، 
مكتسبات قبلیة من خالل ما مروا بھ من تجارب وما استفادوه من خبرات 

  . یفیدون بھا مواطني أمتھم لتجتنب األخطاء وتتفادى التكرار

یقول الكثیرون إن الحیاة تبدأ بعد " :العمل الصالح عند كبر السن - 1
حیاة بطولھا ) یعیش مائة عامكیف (الستین، والكتب كثیرة تدور حول 

أي الناس ! رسول هللا :، وقد سئل رسول هللا 14"وعرضھا لیس مجرد سنین
رواه أحمد والترمذي  "طوبى لمن طال عمره وحسن عملھ" :خیر؟ فقال

  .15وصححھ األلباني

وفي ھذا اإلطار ینبغي أن یختلف سن التقاعد حسب المھن المختلفة، 
دا جامدا، ویجب التمھید للتقاعد عن طریق جعلھ بحیث یصبح فارقا مرنا ال حا



  أھمیة كبار السن داخل األسرة المسلمة في ظل التحدیات الجدیدة                                              
  

 

 937                                                                              الدولي التاسع الملتقى

سنة، بإنقاص ساعات العمل  60- 50تدریجیا یبدأ في منتصف العمر بین 
تدریجیا وزیادة اإلجازات األسبوعیة والسنویة، وتحدید وقتھ على أساس 

فكثیرا ما نجد موظفا في الخمسین . العمر الوظیفي ولیس العمر الزمني
لوظیفي، بینما نجد شیخا في السبعین ما زال یتمتع یستحق التقاعد لعجزه ا

بكفاءة عالیة من الناحیة الوظیفیة، وخیر للمجتمع أن یجد عمال جدیدا 
وقد رفعت بعض الدول سن . كمستشارین مثال - ولو بعض الوقت-للمتقاعدین 

اإلحالة للتقاعد لالستفادة من خبرات الشیوخ والخبراء في اإلدارة والتنظیم كل 
اقاتھ، ویجب العمل على تحقیق التوافق االجتماعي عن طریق تحسین حسب ط

العالقات االجتماعیة وتوسیع دائرة الصداقات مع االھتمام بتنمیة المیول 
والھوایات الریاضیة ولو ریاضة المشي والتنزه مع االھتمام بالمظھر 

ویجب العمل على رعایة الشیوخ اجتماعیا واقتصادیا عن طریق . والملبس
قدیم خدمات الضمان االجتماعي في حاالت العجز عن العمل بما یكفل لھم ت

ویجب العمل على تنشیط النشاط الدیني والندوات الدینیة . حیاة عزیزة كریمة
  .16واستغالل اتجاه الشیوخ إلى الدین في ھذه المرحلة

تكاد تُختصر واجبات  :الربط بین األجیال والحفاظ على األصالة - 2
لیس : "كبار السن بواجب واحد ھو رحمة الكبیر بالصغیر؛ فقد جاء في األثر

  .17رواه الطبراني وغیره وصححھ األلباني" منا من لم یرحم صغیرنا

فالرحمة ھي التي تھیئ باب التوقیر، فالكبیر حین یرحم الصغیر فإن 
د جعل اإلسالم في مقابلة كل ولق. الصغیر یوقر الكبیر، ومن ال یَْرحم ال یُرحم

حق واجبًا، فواجبات اآلباء على األبناء البر والصلة واألدب، وواجب األبناء 
على اآلباء أن یرحموھم وأن یصبروا علیھم في التربیة، كما یجب على 
الشیوخ والمسنین أن یكونوا قدوة حسنة ألوالدھم وأحفادھم في كل شيء من 

  .القتھم باl جل شأنھمناحي الحیاة، وال سیما في ع

إضافة إلى ذلك االزدیاد في الخیر، حیث قال هللا تعالى في معرض 
ْرُكْم َما َیتََذكَُّر فِیِھ َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذیرُ  :المنة على عباده  أََولَْم نَُعمِّ

، ومعناھا أو لم نعمركم ستین سنة؟ ویؤیده حدیث أبي ھریرة ]37:فاطر[
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أعذر هللا إلى امرئ أخر أجلھ حتى بلغ ستین :"قال عنھ عن النبي  رضي هللا
  .رواه البخاري" سنة

ومعلوم أن الرحمة ال تكون إال في قلب قد وقر باإلیمان والتقوى 
وذلك یقتضي أن یسقط المسن من عیون الناس، ویفقد مروءتھ  .ومحبة الخیر

اجباتھ، ولن یكون قدوة وكرامتھ واحترامھ ومكانتھ االجتماعیة إذا لم یقم بو
حسنة لغیره، زد على ذلك أن أسرتھ وَمن حولھ لن یروا فیھ القدوةَ الحسنة 
والمثَل األعلى لتقصیره في رعایة َمن حولھ، إضافة إلى إثم التقصیر في 

كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن " :، كما جاء في الحدیث الشریف18الرعایة
  .19متفق علیھ"رعیتھ

أھمیة كبار السن في المجتمع فھم من یربط بین فیجب أن إدراك مدى 
أشیاء نستطیع تعلمھا وإدراكھا من كبار  10الماضي والحاضر، وھذه عشرة 

  :20السن في ھذا المجال

یمكننا التوجھ لكبار السن إلسداء النصائح : استشارتھم في المشاكل العائلیة -
وال عقبات لزواج جید وأطفال فرحین وعائلة سعیدة متراصة بال مشاكل 

 .قد تشكل خطرا علینا وعلى عائالتنا
یساعدنا كبار السن في التخطیط : سؤالھم دائماً حول التخطیط للمستقبل -

للحیاة والمستقبل ویساعدونا كذلك في وضع قواعد أساسیة وقوانین 
 .لحیاتنا، فعلینا التوجھ إلیھم إذا أردنا المستقبل المریح

في بعض األحیان قد تخاف مما : ى الخوفیساعدون كثیراً في التغلب عل -
سوف نجتازه في المستقبل، فیمكنك التوجھ إلى كبار السن إلسداء النصائح 

  .ومواجھة الخوف
بالتأكید قد مررنا في إحدى المواقف : كیفیة التعامل واالتفاق مع اآلخرین -

التي یصعب فیھا االتفاق مع اآلخرین وقد یفیض الكیل ونكاد ننفجر من 
ضب، وبالتأكید علینا التوجھ ألحد األجداد فھم لھم خبرة في التعامل مع الغ

 .اآلخرین
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قد یصعب علینا في بعض األحیان : یعلموننا سھولة االقتناع وتقبّل الحقیقة -
تقبل الحقیقة وقبول الواقع والحیاة التي قد تكون صعبھ ومریبة ومرھبھ لنا، 

 .فھم منارة للمشاكل والحلول) كبار السن ( فعلینا التوجھ إلى الحكماء 
عادة ما یكون كبار السن حكماء : لدیھم الحكمة والتجارب الشخصیة -

وبالطبع ھم أكثر حكمة ومعرفة منا لذلك علینا التوجھ لھم عندما تصیبنا 
  .الحیرة في القرار والحیاة

 عندما یفقد اإلنسان: یعلموننا كیفیة التعامل عند فقدان األحبّاء واألقارب -
 .شخصا قریبا منھ قد تنقلب حیاتھ رأسا على عقب وتتحول إلى جحیم

األجداد ھم األقرب إلینا، : یعلموننا األخالقیات وفنون التعامل مع اآلخرین -
لذلك قد یفھموننا أكثر من اآلخرین، فیمكننا استشارتھم بخصوص 

اتیة األخالقیات وفنون وطرق التعامل مع اآلخرین، وبالتأكید خبراتھم الحی
 .أكثر من اآلخرین

كلما كان اإلنسان اكبر عمرا : لدیھم الكثیر من القصص الواقعیة والمعبرة -
كلما زادت تجاربھ الحیاتیة وخبرتھ في التعامل مع الحیاة واآلخرین، 
فنستطیع التعلم من كبار السن العبر والحكم والقصص الواقعیة والمعبرة 

 .التي مّروا بھا وعاشوا التجربة
َكاَن ": الخبرات والتجارب واالستفادة منھا لتفادي تكرار األخطاء - 3

من َعاَدة اْلُملُوك الیقظین أَن یرعوا ُحْرَمة المسنین المجربین َجَواب األفاق 
َوأَن یتعھدوا الماھرین فِي اْألَْعَمال والعارفین بشؤون الَْحْرب بِأَن یْجَعلُوا لكل 

لقد َكانُوا یتدبرون َمَع اْلُحَكَماء والمسنین الَّذین  ِمْنھُم مقَاما ومنزلة أثیرة لدیھم
طوفوا األفاق اْألُُمور الَّتِي ترتبط بشؤون المملكة ومصالحھا وعمرانھا 

ھََذا وتنحیة َذاك َوإِقَاَمة عالقات  وأبنیتھا الرفیعة واألمور الَّتِي تتصل بترقیة
من أُُمور الّدین وأمثالھا  َمَع اآلخرین والتعرف إِلَى أَْحَوال المملكة والتحقق

َوَكانُوا إِذا َما جّد طارئ عدواني وحربي یتخذون التدابیر كلھَا َمَع من مارسوا 
الحروب َولَھُم فِیھَا خبرات وتجارب َكِثیَرة فَیَأْتِي اْألَمر وفَاقا للھدف المرسوم 

ارك اْلَكثِیَرة َوَكانُوا إِذا َما نشبت اْلَحْرب یرسلون إِلَْیَھا من َخاَض غمار المع
َوھزَم الجیوش العدیدة واحتل القالع وذاع اْسمھ فِي اْلَعالم باسم الرجل الشجاع 
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َوَكانُوا على الرغم من كل ھََذا یرسلون شخصا مسنا ِممَّن جابوا اْلبَِالد َومن 
 .21"َذوي الخبرات لتجنب اْلُوقُوع فِي اْلَخطَأ

رواه  "َخْیًرا إِال ُعْمُرهُ  ُمْؤِمنَ الْ ال َیِزیُد " :وقد جاء في الحدیث الصحیح
، ورغم أّن البعض ال یعترف بحكمة كبار السن ولكنھا حقیقة فھم أكثر 22مسلم

وعلي عكس الشباب الذین یتخذون قرارات . خبرة وحكمة من أي شخص أخر
متسرعة ویعتقدون أنھ علیك القفز أوالً ثم اتخاذ القرار، فبعد أن عاش كبار 

اكتسبوا فیھا العدید من الخبرات، وتذكر دائماً أن التجربة السن سنوات عدیدة 
ھي خیر معلم، ویمكن لكبار السن تقدیم نصیحة قیمة جداً تساعدك علي 
الخروج من المواقف الصعبة، وإرشادك لتجنب األخطاء التي وقعوا 

ضرورة االستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كبار السن وتوظیفھا في .فیھا
  .مجتمعیةالتنمیة ال

ویمكن لكبار السن أن یكونوا قدوة لجیل الشباب لما یمتلكھ المسنون 
ھؤالء الناس یمكن أ یضعوا الشباب على الطریق . من الحكمة والخبرة

  .الصحیح ألنھم أكثر درایة ومعرفة بالحیاة وإرشادھم للنجاح

وقد أثبتت األبحاث العلمیة األخیرة أن الشیخوخة لیست تراجعا في 
إلنسان كما ھو شائع ولكنھا بالعكس تزیده مناعة لمحاربة األمراض صحة ا

كز سیاتل لونجیتودینال، ھي ذكاء أكبر؛ ففي دراسة لمروقوة في الذاكرة و
شخص  6000لـاألطول من نوعھا، قام خاللھا بتتبع تطورات القدرات العقلیة 

بین ، وكان یتم فحص المتطوعین أنفسھم كل سبع سنوات، وت1956منذ عام 
من خالل الدراسة أن مھارات المتطوعین في مجال الریاضیات والمفردات، 
وتحدید المواقع، والذاكرة اللفظیة، وقدراتھم على حل المشاكل، تحسنت في 

   .23أواخر األربعینات والخمسینات أفضل مما كانت علیھ في العشرینات

معة ویشیر أحد الطلبة الذین یدرسون الطب النفسي للشیخوخة في جا
معھد أبحاث الدماغ بكالیفورنیا، بأن ھؤالء األشخاص وصلوا إلى ھذا التراكم 
المعرفي بفضل كل تلك السنوات اإلضافیة التي قضوھا في ھذا العالم، 
فاألشخاص عادة ما یطورون منظوًرا أكثر خبرة لألشیاء المھمة، كما أن 
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ممارسة، القدرة على حل المشاكل تصبح أكبر وأبسط بعد سنوات من ال
وباإلضافة إلى ذلك فإن التقدم بالسن یساعد على تراكم أنواع معینة من 

وبطریقة أكثر علمیة، فإن اإلشارات  .المعرفة، أو ما یسمى بالذكاء المتبلور
العصبیة تكون معزولة عن بعضھا بمواد دھنیة تدعى المایلین، ھذه المواد 

واد ھامة، فھي تزید من تغلف النھایات السلكیة للخالیا العصبیة، وھي م
سرعة انتقال اإلشارات الكھربائیة، و كان یُعتقد سابقًا بأن ھذه المواد تقل مع 
تقدم األشخاص في العمر، ولكن تبین فیما بعد بأن العكس ھو الصحیح، ففي 
الواقع، ومع تقدم األشخاص بالسن، تزداد سماكة ھذه المادة العازلة حول تلك 

فإن سرعة الرسائل عبر المحاور تكون أكبر لدى  األسالك الطویلة، لذلك
 24.األشخاص في منتصف العمر منھا عند الشباب

وقد جاء في تقریر لألمم المتحدة في بیان حق كبار السن في العمل 
  :25والمشاركة في تنمیة مجتمعاتھم ما یلي

تعزز المشاركة في سوق العمل الثقة بالنفس لدى المسنین واندماجھم "
وینبغي أن یتمتع العمال المسنون بتكافؤ الفرص . ع وأمنھم الماليفي المجتم

والمساواة في المعاملة في جمیع جوانب العمل وظروف العمل في كافة 
القطاعات، ویلزم تحلیل المواقف والممارسات واإلطار القانوني فھي أمور 
تؤثر على مشاركة المسنین بصورة متساویة في العمل وذلك بھدف وضع 

ر لمنع التمییز في العمل والتصدي بفعالیة للعوائق التي تعترض مشاركة تدابی
  .المسنین في القوة العاملة

ویخدم إنشاء سجل مھارات أو منصة على اإلنترنت خاص بالمسنین 
فھو یعزز االحترام الذي تحظى بھ مساھمة المسنین القیّمة . عدة أغراض

جیال، ویشجع المسنین، في داخل األسرة والمجتمع ویوطّد التضامن بین األ
الوقت نفسھ، على البقاء نشطاء منتجین، ویمّكن درایة المسنین وخبراتھم 

  . ومھاراتھم من التطابق مع احتیاجات أصحاب العمل إلى الخبرة والمشورة

ولكفالة األداء األمثل لسجل المھارات، یلزم توفُّر كتلة حرجة من 
. عیة لحث المسنین على التسجیلوقد یتطلب ذلك شن حمالت تو. البیانات
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ویمثل تشجیع العمل التطوعي وسیلة أخرى لتمكین المسنین من مواصلة 
المساھمة في مجتمعاتھم المحلیة ولتعزیز صورة إیجابیة عن المسنین بوصفھم 

وتخدم معارض أصحاب العمل وشبكات . أعضاء مساھمین في المجتمع
  .العالقات التي یربطونھا أھدافاً مماثلة

وقد یساعد تغییر مواقف أصحاب العمل تجاه العمال المسنین وزیادة 
وعیھم بالفوائد التجاریة التي یدّرھا توظیف العمال المسنین في إیجاد فرص 

ومن التدابیر األخرى الكفیلة بتشجیع أصحاب العمل على . جدیدة للمسنین
وینبغي النظر . توظیف العاملین المسنین واستبقائھم المساعدة المالیة والتقنیة

أیضاً في توظیف المسنین في الخدمات العامة في مجاالت محددة، كتكلیفھم 
  .بأدوار مساعدة لفترة محدودة

ومن الممكن أیضاً تحسین فرص األشخاص المسنین في ولوج سوق 
العمل عن طریق تقدیم المشورة المھنیة للباحثین عن عمل من المسنین، 

العمل، ودفع إعانات لھم كي یطلقوا أعماالً  وتوفیر التدریب لھم بشأن سوق
ومن الممكن إتاحة فرص للمسنین . تجاریة، فضال عن توفیر الوساطة المھنیة

ذوي القدرة المحدودة على العمل عن طریق التوظیف المؤقت المحمي وتھیئة 
بیئة تمكینیة لھم، بما فیھا دعم النقل، وإعادة التأھیل المتصلة بالعمل، وتقدیم 

وللبحوث الجاریة بشأن . شورة المتنقلة والمشورة القائمة على الخبرةالم
الحوافز والبیئات المواتیة التي من شأنھا أن تتیح للمسنین تمدید حیاتھم المھنیة 
بعد سن المعاش التقاعدي أھمیةٌ في تقییم التغییرات التي یتعین إجراؤھا في 

من أجل تعزیز حق اللوائح، والضرائب، والتدریب، وبیئات الشركات 
  ".المسنین في العمل

  :النتائج والتوصیات

  :من النتائج التي یمكن استخالصھا من ھذا البحث المتواضع ما یأتي
لكبار السن حرمة دینیة أیدتھا نصوص عدیدة في القرآن والسنة بینت  - 1

حقوقھم على المجتمع أفرادا وحكومات، مما ال یدع مجاال لتقاعس أو 
  .رف نحوھمإھمال من أي ط
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لكبار السن من التجارب والخبرات ما یجعلھم طاقات كبیرة یغفل عنھا  - 2
الكثیر من المسیرین والمشرعین وأصحاب القرار في األمة الذین بإمكانھم 
استغالل تلك التجارب والخبرات واالستفادة منھا ربحا للوقت وتخفیفا 

  .ألعباء المحاولة والتكرار وتجنبا لألخطاء
السن حقوق كما علیھم واجبات، وتتحدد ھذه الحقوق في كل ما  لكبار - 3

یحتاجھ اإلنسان لیعیش بكرامة من جمیع النواحي، كما تتحدد الواجبات في 
قیام كبار السن بدورھم في الرحمة تجاه الجیل الذي سیخلفھم، بوضعھ 
على الطریق الصحیح وتعریفھ بمقومات أصالتھ وتنبیھھ إلى مواطن الزلل 

  .أ لتفادیھاوالخط
  :وألجل ذلك یمكن التوصیة بما یأتي

ضرورة قیام كل القطاعات الحكومیة والجمعویة واألسریة بأدوارھا  - 1
المنوطة بھا تجاه كبار السن، وإیجاد صیغ قانونیة واستحداث طرق 

  . تنظیمیة تكفل لھم حقوقھم وتفسح لھم المجال للقیام بأدوارھم كما ینبغي
وخطورة الدور التربوي الذي یمكن أن یؤدیھ كبار  نشر الوعي بأھمیة - 2

السن في المحافظة على تاریخ األمة وأصالتھا، والدفاع عن دینھا 
  .ومقوماھا

اعتماد إستراتیجیة ناجعة لكبار السن كفیلة برفع جودة حیاتھم ومشاركتھم  - 3
الفاعلة والمستمرة اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً لضمان استمراریتھم في 
العطاء واالستفادة من خبراتھم الغنیة المتراكمة وتوظیفھا في التنمیة 

 .المجتمعیة
   :الھوامش

                                                        
محمد بن عبد الرحمن السعوي، رعایة المسنین بین القطاعین الحكومي واألھلي، مجلة  1-
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  .44محمد بن عبد الرحمن السعوي، مرجع سابق، ص 4-
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  مكانة المسن في األسرة الجزائریة المعاصرة وحقھ

  في الرعایة األسریة في الشریعة اإلسالمیة 

  والقوانین الوضعیة 

  

  مریم بن نوح  الدكتورة -لعلى یحیاوي الدكتور 

       1 باتنةجامعة 

  : الملّخص

تعتبر األسرة مصدرا للسعادة لكل فرد ینتمي إلیھا فھي رمز 
، ولكن في ظل التحوالت التي شھدتھا األسرة الجزائریة لالستقرار واألمان

الحدیثة من عائالت ممتدة إلى نوویة، وكذا الظروف االجتماعیة واالقتصادیة 
والسكنیة الصعبة، تبعتھا تغیرات في أفكارھا وفي عالقاتھا بأفرادھا وخاصة 
المسنین حیث أصبح الشخص المسن فردا زائدا بالنسبة لبعض العائالت، 

حاول التخلص منھ سواء بالتخلي عنھ وحیدا في بیتھ أو برمیھ لدور وت
وطبعا ھذا الكالم لیس على العموم ألن ھناك العدید من العائالت . المسنین

. التي حافظت على نسقھا األسري وعلى مكانة المسن على رأس ھذه األسرة
ھما وصلة إلی واإلحسانوھذا ما تدعو إلیھ الشریعة اإلسالمیة ببر الوالدین 

وھذا ما . رحمھما وزیارة أصدقائھما، وھذا من باب الواجب ولیس اإلحسان
أكد علیھ المشرع الجزائري الذي حاول المحافظة على التماسك األسري، 
ففرض قوانین تحمي المسن وتفرض رعایتھ أسریا وتعاقب كل من یتخلى 

  .كل من األشكالعنھ، أو عن التزاماتھ المادیة أو المعنویة، أو یؤذیھ بأي ش

  

  



  مریم بن نوح/ د – لعلى یحیاوي/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           946

Abstract :  

The family is a source of happiness for every individual who belongs 
to it. It is a symbol of stability and security, but in light of the 
transformations witnessed by the modern Algerian family from 
extended families to the nuclear, as well as the difficult social, 
economic and housing conditions, it was followed by changes in its 
ideas and relations with its members, especially the elderly. For 
some families, and is trying to get rid of him either by abandoning 
him alone in his home or in a house for elderly people. Of course, 
this is not generally because there are many families that have 
maintained their family style and the status of the elderly at the head 
of this family. This is what the Islamic Shari'a calls for by honoring 
parents and charity to them and connecting their womb and visiting 
their friends. This is a matter of duty, not charity. This was 
confirmed by the Algerian legislator who tried to maintain family 
cohesion. He imposed laws protecting the elderly, imposing family 
care and punishing anyone who abandons him, or his physical or 
moral obligations, or harms him in any way. 

  :مقدمة

شھدت الجزائر كغیرھا من الدول العربیة تغیرا في نمطھا العمراني 
وھذا أثر على تركیبتھا السكانیة داخل األسرة الواحدة، فبعدما كانت األسر 
الجزائریة تعتز بقوتھا بعدد أفرادھا، أصبحت مفككة وكل فرد یبحث عن 

ر على العنصر حریتھ واستقاللیتھ بعیدا عن العائلة الكبیرة، وھذا ما أث
األضعف فیھا وھو الشخص المسن أبا كان أو جدا، حیث ظھرت مشكلة 
احتضانھ، وخاصة مع الظروف االجتماعیة واالقتصادیة الصعبة التي تعاني 
منھا األسر الجزائریة في وقتنا الحالي، فأصبح المسن مشكلة تتقاذفھا األیدي 

مكانة المسن في "من خالل ما سبق نتساءل عن . من أسرة نوویة ألخرى
 اإلسالمیةاألسرة الجزائریة الحدیثة وحقھ في الرعایة األسریة في الشریعة 
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ولإلجابة عن ھذه التساؤالت قسمنا ھذا البحث إلى . والقوانین الوضعیة
  :مبحثین

التعریف بالمصلحات ومكانة المسن في األسرة الجزائریة  :المبحث األول
  .الحدیثة

 اإلسالمیةفي الرعایة األسریة في الشریعة  حق المسن :المبحث الثاني
  .والقوانین الوضعیة

التعریف بالمصطلحات ومكانة المسن في األسرة الجزائریة : المبحث األول
  الحدیثة

  المطلب األول ـ التعریف بالمصطلحات 

األسرة ھي اللبنة األولى لبناء المجتمع وبھا : أوال ــ تعریف األسرة
وتختلف تركیبتھا بین الماضي والحاضر بین  صالح المجتمع أو فساده،

المؤسسة االجتماعیة التي تنشأ من اقتران "وتعرف على أنھا . المدینة والریف
  .1"رجل وامرأة بعقد یرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع

  :واألسرة نوعان

 رابطة"وتعرف بأنھا  :األسرة الممتدة أو التقلیدیة أو المركبةـ  1
بین اآلباء واألبناء (أو رابطة الدم ) بین الزوجة والزوج واألبناء(زوجیة 

یعیشون في بیت واحد ویعیشون حیاة اقتصادیة مشتركة وھي نظام ) واألقارب
وھي تتكون بنائیا من ثالثة أجیال أو أكثر، ولھذا تضم . "2"عالمي دائم الوجود

وكذلك ) أو بناتھم(زوجین األجداد وأبنائھم غیر المتزوجین، وأبنائھم المت
عادة أسرا ) التي تنضم في ضوء عالقة الدم(أحفادھم، وتؤلف األسرة القرابیة 

  .3"ممتدة

وھذا النوع من األسر كان منتشرا في األریاف والقرى، والزال في 
العدید منھا، وتضم األجداد واآلباء واألبناء، عدة أجیال في أسرة واحدة، 

سنا، ھو صاحب التصریف في كل  األكبرید وتتمیز بوجود السلطة في 
األمور المادیة واالجتماعیة ویحظى كبار السن في ھذا النوع من األسر 
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بمكانة مرموقة مع احترام آرائھم واستشارتھم في أمور حیاتھم الخاصة 
  .والعامة

نموذج أسري یتمیز أفراده " ھي :األسرة النوویة أو الصغیرةـ  2
وبالتحرر الواضح من الضبط األسري، مما یترتب  بدرجة عالیة من الفردیة

علیھ أن تعلو مصلحة الفرد مصالح األسرة ككل، وتمتاز بصغر حجمھا، حیث 
تتكون عادة من زوج وزوجة وأبنائھما غیر المتزوجین، ونادرا وفي ظروف 
استثنائیة یعیش أحد األبناء المتزوجین مع والدیھم، وھذا النموذج الذي یتزاید 

  .4"في المجتمعات الحضریة انتشاره

ھذا النوع من األسر ھو المنتشر حالیا في المناطق الحضریة وحتى في 
األریاف، وتتكون أغلبھا من الوالدین وأبنائھما غیر المتزوجین، والسلطة 

  .تكون بید الزوجین، دون تدخل ألطراف أخرى

اختلفت التعاریف وتعددت تبعا لتعدد : تعریف المسن -ثانیا
  :ات العلمیة، ومن تلك التعاریف نجد التخصص

وھذا ما ذھب إلیھ : ما ركز على المعنى اللغوي والتكالیف الشرعیةـ  1
الفقھاء حیث بنوا تعاریفھم على المعنى اللغوي وعلى األحكام الشرعیة 

الشیخ الفاني وھو الذي كل یوم "بأنھ : عرفھ الحنفیة: الخاصة بالصوم حیث
بھ إما ألنھ قرب من الفناء أو ألنھ فنیت  في نقص إلى أن یموت وسمي

  . 5"قوتھ

بالھرم وھو عندھم الشیخ "فعبروا عن المسن : أما المالكیة والحنابلة
  .وإلى نفس المعنى ذھب الشافعیة. 6"الكبیر الذي ال یقدر على الصوم

فالمسن ھو الذي خرج من مرحلة القوة التي ال یرجى لھا عود، 
وھذه المرحلة . كالیف المنوط بھا بعضھا أو جلھاوضعفت قدرتھ على أداء الت

ال تأتي دفعة واحدة وإنما بالتدرج، لتسھل على اإلنسان التأقلم مع تغیراتھا 
  .وتقبلھا وكذا تحمل مشاقھا
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من یصل إلى "فعرف المسن على أنھ : ما ركز على المدى العمريـ  2
لتغیرات تختلف من عاما، ویشعر بالتغیرات المادیة أو الجسدیة وھذه ا 65سن 

  . 7"فرد آلخر

فالشیخوخة تختلف من فرد آلخر، فلیس الجمیع یشعر بتغیرات ھذه 
المرحلة في نفس السن، وذلك لوجود اعتبارات أخرى؛ وھي ما سبق ھذه 
السن فاإلنسان الصحیح جسمیا المرتاح نفسیا ومادیا، أكید لن تكون تأثیرات 

تي تكون على شخص عانى وتعب ھذه المرحلة علیھ صعبة وبنفس الحدة ال
  .في مراحل حیاتھ السابقة

عاما في وقتنا الحالي ال نجد  60ولكن بالنظر إلى األشخاص البالغین 
فیھم صفات األشخاص المسنین، وھذا نظرا لتغیر الظروف المعیشیة الحالیة 
وتحسن الرعایة الصحیة وغیرھا من األسباب التي تجعل الشخص یعیش لمدة 

وصحة أفضل، وھذا ما جعل الھیئة العالمیة المتخصصة في  أطول وبشكل
الشخص الذي یبلغ الخامسة "شؤون السكان تغیر تعریف المسن  بأنھ 

  .8"والثمانین من العمر أو أكثر

فتحدید بدایة سن الشیخوخة یعتبر مسألة اعتباریة نسبیة، تتوقف على 
الحضاریة، وتبعا كثیر من الظروف الصحیة والنفسیة والعقلیة والثقافیة و

فبعض . لمتوسط األعمار، ومستوى الرعایة الصحیة التي یتلقاھا األفراد
البلدان یعمر فیھا اإلنسان كثیرا ویحتفظ بحیویتھ الجسمیة والعقلیة، بینما نجد 

  .أفرادا آخرین تظھر علیھم عالمات الشیخوخة قبل أوانھا

ات الفسیولوجیة تلك التغیر" فعرف على أنھ : من المنظور الطبيـ  3 
غیر القابلة للرجوع والتي تحدث في الجسم نتیجة تقدمھ في العمر وتستمر 

  . 9"بصفة تصاعدیة

فھذه المرحلة ھي مرحلة مستمرة من الھدم دون البناء، وھي مرحلة  
  .طبیعیة ولكن ال شفاء منھا
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ذلك الفرد الذي ال "عرف المسن على أنھ : من المنظور النفسيـ  4       
طیع عند تقدمھ في العمر، أن یتوافق بطریقة ناجحة، باعتبار أن التوافق یست

الذاتي ھو التغییر في السلوك، من أجل التوافق بنجاح مع تغیر الموقف 
  . 10"االجتماعي

لیس بالضرورة أن یكون كل مسن غیر متوافق نفسیا؛ ألننا نجد حاالت 
بالنسبة للبعض فترة  وجدت راحتھا واستقرارھا فقط في ھذه المرحلة، ألنھا

للراحة بعد التعب، والتفرغ للعبادة، وھل ھناك أفضل منھا للتوافق النفسي 
  .واالجتماعي والروحي، لمن توفرت لھ ظروف االستقرار والعیش بسالم

من بلغ سن الشیخوخة، وافتقد "ھو : من المنظور االجتماعيـ  4
رتباط بینھ وبین المكانة والفاعلیة االجتماعیة لیواجھ مرحلة ضعف اال

  .11"المجتمع األسري أو المجتمع الخارجي

وھذا یرجع  لتغیر األفكار، ووجود ھوة كبیرة بین الشباب والمسنین في 
التصرفات والمعتقدات، وأیضا لتغیر التركیب العائلي األثر الكبیر في وجود 
ضعف االرتباط األسري، وتغیر األدوار داخل األسرة، وھذا ما یجعل المسن 

  .یشعر بالغربة داخل أسرتھ، وفقد مكانتھ فیھا

ھو الشخص الذي تجاوز الستین من عمره، : "فالمسن بصفة عامة
ویزداد اعتماده على غیره بازدیاد تراجع وظائفھ الجسمیة والنفسیة 
واالجتماعیة، ویختلف ھذا تبعا لشخصیة المسن، والمعاییر االجتماعیة 

  .12"والثقافیة السائدة في المجتمع

فمرحلة الشیخوخة ھي مرحلة التغیرات الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة،       
وھي مرتبطة فیما بینھا فالتغیرات الجسمیة تحسس المسن بتقدمھ في العمر، 
فتؤثر على نفسیتھ، مما یجعلھ ینسحب من المجتمع ویعتبر نفسھ غریبا على 

طلقة فھي تختلف من من حولھ وأن الجمیع ال یفھمونھ، وردة الفعل ھذه غیر م
مسن آلخر ومن مجتمع آلخر، حسب المكانة التي یحظى بھا المسن سابقا 

  .وحالیا في ھذا المجتمع
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  مكانة المسن في األسرة الجزائریة الحدیثة وسبب إھمالھ: المطلب الثاني

تائج بعض الدراسات حول مكانة المسن في األسرة الجزائریة ن - أوال
الطلبة الباحثین دراسات حول مكانة المسن في أجرى العدید من  :الحدیثة

  :13األسرة الجزائریة الحدیثة وكانت نتائجھا متقاربة ومن أھمھا

توصلت الدراسات إلى أن الشخص المسن في األسرة الحضریة الحدیثة ما  -
 أبنائھزال یحظى بمكانة وتقدیر واحترام كبیرین خصوصا من طرف 

رات االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة وأفراد عائلتھ، فبالرغم من التأثی
التي تتمیز بھا األسر الحدیثة إال أنھا ما زالت تحمل معاني التقدیر 
واالحترام للشخص المسن، وھذا یظھر من شبكة العالقات االجتماعیة 

  .وأبنائھاالمتماسكة بین أفرادھا 

لیس أن تغیر شكل األسرة أثر نوعا ما على تموضع المسن، ولكن  وأكدت -
بالشكل الذي یمكننا من الحكم على تدھور مكانتھ بالكامل، بل یبقى المسن 
محافظا على مكانتھ رغم بعض الرفض الذي یتلقاه من طرف بعض أفراد 
عائلتھ، ومن بینھم زوجة االبن التي أصبحت عالقتھما مضطربة 
ومشوشة، بسبب رغبتھا في االستقاللیة والتحرر من سلطة الشیخ 

  .والعجوز

تتحدد مكانة المسن في أسرتھ بحسب قدرتھ المادیة والصحیة، فكلما كان  -
قادرا مادیا ویقوم بأدوار تساعد األسرة كانت لھ مكانة جیدة في األسرة، 
وكلما كان العكس وخاصة مع تدھور صحتھ كلما تدنت قیمتھ داخل األسرة 

  .ویمكن أن تصل إلى التخلي عنھ

نین لمجموعة من اإلساءات كانت أغلبھا أكدت الدراسات تعرض بعض المس -
لفظیة، نظرا لتغیر مكانتھ من مصدر ھیبة إلى مصدر مالي مریح، ھذا 
بالنسبة للمسن صاحب الدخل والذي تحدث الخالفات بین أفراد األسرة 

أما المسن عدیم الدخل . الحتضانھ ألجل مالھ، ال ألجل مكانتھ األسریة
ص منھ، وھنا تظھر بوادر التخلي تحدث الصراعات حول احتضانھ للتخل

عن المسنین جزئیا بتركھم یعیشون بمفردھم، أو كلیا بالتخلص منھم في 
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ما یتسبب في إصابة المسن بأمراض مزمنة أسبابھا  دور الرعایة، وھذا
  .نفسیة مثل أمراض القلب والسكري والزھایمر وحتى األمراض العقلیة

التوافق النفسي للمسن، وخاصة إذا وأكدت الدراسات أھمیة األسرة لتحقیق  -
كانت ممتدة، ویقل كلما كانت األسرة نوویة بسبب ظروفھا االجتماعیة 
والمعماریة، حیث تجد أغلب ھذه األسر تعاني من الضیق بسبب العیش في 
العمارات مع وجود الضجیج وعدم احترام الجار وغیرھا من المشاكل 

ع قلة فضاءات التسلیة في المدن التي تنتج عن النمط المعماري الحدیث، م
 .الجزائریة

رغم تغیر التركیبة األسریة إال أن ھذا لم یؤثر كثیرا على مكانة المسن 
في األسرة، فما زال أفراد األسرة یحترمونھ، ویجعلون لھ مكانة مرموقة 
وسطھم، وطبعا ھذا الكالم فیھ استثناءات لبعض األفراد واألسر التي تأثرت 

ت الغربیة الحدیثة وما یحدث فیھا من انفصال، وھناك من سواء بالحضارا
أثرت فیھ الظروف االجتماعیة واالقتصادیة وجعلھ قھرا یتخلى عن مسنیھ، 
ولكن ال یمكن أن نقول أن التحضر قد غیر األسر الجزائریة جذریا فمازالت 

  .العالقات األسریة لھا مكانتھا في عاداتھا وتقالیدھا

  :المسنینأسباب إھمال  -ثانیا

تغیر البناء االجتماعي وتغیر التركیبة : أوالـ التحوالت الدیموغرافیة
العائلیة في مكوناتھا وحتى في معتقداتھا أدى إلى قلب حیاة المسنین ومن تلك 

  :14التغیرات نجد

فالتحول من العائلة الممتدة إلى العائلة النوویة أدى إلى نقص عدد 
فھذا التغییر في أداء الدور التقلیدي . لمنزلمقدمي الرعایة لكبار السن داخل ا

أدى إلى تحوالت، من قیم التماسك والتالحم االجتماعي إلى قیم المدنیة 
: إن دور أفراد األسرة اتجاه كبیر السن یتأثر بعوامل عدة منھا. كاالستقاللیة

التزامات األسرة المعاصرة، التفكك األسري، حالة كبار السن الصحیة 
باإلضافة إلى تطور الوضع االجتماعي والثقافي . تصادي لألسرةوالوضع االق

وحتى للمرأة ما جعل دورھا التقلیدي المتمثل باالھتمام بأفراد األسرة یتغیر، 



  ...........عاصرة مكانة المسن في األسرة الجزائریة الم                                                     
  

 

 953                                                                              الدولي التاسع الملتقى

وإن لم تكن المرأة عاملة فقد تكون زوجة سیئة الخلق متشبعة بأفكار تحرریة 
  .من سیطرة كبار السن

د من المشاكل االجتماعیة التي تؤدي كل ھذه التغییرات إلى ظھور العدی
قد یعاني منھا كبار السن داخل أسرھم ومنھا على سبیل المثال فقدان المكانة 

االفتقار . االجتماعیة، المعاناة النفسیة والصحیة نتیجة سوء المعاملة األسریة
لألمان النفسي واالجتماعي نتیجة غیاب التواصل بین أفراد األسرة وحتى مع 

وما یزید الوضع سوء الترمل بوفاة أحد . محیط الخارجياألقران أو ال
وھذا ما یخلف فراغا لدى أحد الزوجین یؤثر علیھ . الطرفین الذكر أو األنثى

  .نفسیا ومادیا ومعنویا

تعتبر النواحي المادیة السبب الكبیر الذي : ثانیا ـ الوضع االقتصادي
  :15یةیخلق العدید من المشاكل األسریة وھذا لألسباب التال

تضاءل القدرة االقتصادیة لألسر نتیجة للدخل المحدود وكذا انتشار 
البطالة بشكل كبیر، فتجد األسرة نفسھا عاجزة عن تلبیة احتیاجاتھا ورعایة 

باإلضافة إلى ارتفاع التكلفة الصحیة فبارتفاع عدد السكان عجزت . كبیر السن
الالزمة للمسنین  القطاعات الصحیة العامة عن تأمین الخدمات المجانیة

وغیرھم، وأصبح القطاع الخاص ھو المھیمن على توفیر الخدمات الصحیة 
ومع . وذلك بأسعار مرتفعة جدا ال تستطیع األسر ذات الدخل المحدود توفیرھا

ازدیاد العمر یالحظ ارتفاع في نسبة اإلعاقة والعجز، وبالتالي ازدیاد في نسبة 
  .عن تلبیتھا بمدخولھا الخاص المتطلبات الصحیة التي تعجز األسر

وھي التي ساھمت في تكوین : األسباب التربویة واألخالقیة -ثالثا
شخصیة الفرد منذ الصغر على عدم االھتمام بالروابط األسریة، وھذا نتیجتھ 

  : 16األخیرة ھي العقوق ومن تلك األسباب نجد

ة ھي مربیة إن المدرس :عدم برمجة التربیة الخلقیة في المناھج الدراسیة -
األجیال وھي أساس اكتساب األخالق الدینیة اإلسالمیة منذ الصغر، 
. وخاصة مع تقصیر األسر في ذلك سواء لنقص الثقافة أو لعدم االھتمام

وبالرجوع إلى المناھج الدراسیة نجدھا تفتقر للدروس الخاصة بالقیم 
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لتدریس ال األخالقیة والترابط االجتماعي واألسري، وحتى القائمین على ا
یعطون أھمیة لھذه الدروس، بل یتم تھمیشھا أو تدریسھا بطریقة سطحیة 

  . غیر مؤثرة ال توصل الفكرة إلى القلب والوجدان

إن التربیة تبدأ من األسرة فالوالدان ھما : نقص التربیة األخالقیة في األسرة -
لتأدیب فا"  المسؤوالن عن تربیة الطفل وتعلیمھ حقوقھما علیھ منذ الصغر،

أحدھما ما لزم الوالد لولده في صغره، والثاني ما لزم : یلزم من وجھین
فأما التأدیب الالزم لألب فھو أن یأخذ ولده . اإلنسان في نفسھ عند نشأتھ

بمبادئ اآلداب، لیأنس بھا وینشأ علیھا فیسھل علیھ قبولھا عند الكبر 
الشيء تجعلھ الستئناسھ بمبادئھا في الصغر، ألن نشأة الصغیر على 

 .17"متطبعا بھ، ومن أُغفل في الصغر كان تأدیبھ في الكبر عسیرا
وعلى الوالدین أن یكونا القدوة في التعامل مع اآلخرین وخاصة الوالدین 
وكبار السن، وعلیھما إعانة أوالدھم على البر بالدعاء لھم واإلحسان إلیھم، 

الحسد بینھم وبالتالي كره  ومعاملتھم بالتساوي ألن التفرقة في المعاملة تولد
  . الوالدین ومقاطعتھم

حق المسن في الرعایة األسریة في الشریعة اإلسالمیة : المبحث الثاني
  والقوانین الوضعیة 

  المطلب األول ـ حق المسن في الرعایة األسریة في الشریعة اإلسالمیة

األسرة ھي الحضن الرحیم والصدر الحنون، الذي یمنح أفرادھا الدفء 
والمحبة واإلحساس باالنتماء، وھذا حق لكل مسن باعتباره والدا أو جدا، 
فیحتاج الوالدان وقبل كل شيء للرعایة المعنویة وتكون بالحنان والمحبة، 

فال یحس المسن بالسعادة كل السعادة، والطمأنینة كل "وھذا یتجسد في برھما، 
كل الدفء، إال إذا  الطمأنینة، والتشبع النفسي كل التشبع، والدفء النفسي

، ھذا المطلب العظیم الذي یعني اإلحسان 18"أحس بأن أبناءه وبناتھ بارون بھ
  .إلیھما وعدم اإلساءة إلیھما وإكرام صدیقھما من بعدھما

طاعة الوالدین فیما أمر "البر ھو : بر الوالدین واإلحسان إلیھما - أوال
ھما والرفق بھما، هللا بالمعروف، وإكرامھما وكسب رضاھما والعطف علی
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وقد تسیر العالقة عكس البر فیقع األبناء في العقوق  .19"ورفع األذى عنھما
الذي یعد من الكبائر وھو في اللغة یعني القطع والشق، حیث شق عصا 

وفي االصطالح یعني .  20طاعتھ، وعق والدیھ قطعھما ولم یصل رحمھ منھما
وقد عدد . 21"الدین وتؤذیھماأي لون من ألوان التصرفات التي تسيء إلى الو"

  .22» الشرك باY وقتل النفس وعقوق الوالدین«الكبائر في قولھ  الرسول 

وطبعا اإلسالم لم یغفل ویمارس في ھذا الزمن ألوان بشعة من العقوق، 
عن ھذا األمر وحث على طاعة الوالدین وبرھما وھذا في العدید من اآلیات 

  :یفة ومن ذلك نجدالقرآنیة واألحادیث النبویة الشر

   :ـ قرن هللا تعالى اإلحسان إلیھما بعبادتھ 1

مَ  َما أَْتلُ  تََعالَْوا قُلْ : فقال  َوبِاْلَوالَِدْینِ  َشْیئًا بِھِ  تُْشِرُكوا أَالَّ  َعلَْیُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّ
  .)151 :األنعام( إِْحَسانًا

ا إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْینِ  یَّاهُ إِ  إِالَّ  تَْعبُُدوا أَالَّ  َربُّكَ  َوقََضى :وقال أیضا  یَْبلَُغنَّ  إِمَّ
 قَْوًال  لَھَُما َوقُلْ  تَْنھَْرھَُما َوَال  أُفٍّ  لَھَُما تَقُلْ  فََال  ِكَالھَُما أَوْ  أََحُدھَُما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ 

ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  لَھَُما َواْخفِضْ  َكِریًما،  َربَّیَاِني َكَما ھَُمااْرَحمْ  َربِّ  َوقُلْ  الرَّ
  ).24ـ  23 :اإلسراء( َصِغیًرا

أمر هللا عباده بالترحم على ": في تفسیر ھذه اآلیات قال اإلمام القرطبي
آبائھم والدعاء لھم، وأن ترحمھما كما رحماك، وترفق بھما كما رفقا بك، إذ 

 ، وجاعااللیل ولیاك صغیرا جاھال محتاجا، فآثراك على نفسیھما، وسھرا
وأشبعاك، وتعریا وكسواك، فال تجزیھما إال أن یبلغا من الكبر الحد الذي كنت 

  . 23"فیھ من الصغر، فتلي منھما ما ولیا منك، ویكون لھما حینئذ فضل التقدم

فاإلحسان إلى الوالدین مرتبط برد الجمیل من األبناء للوالدین، على 
في المقابل ضعف صبرھما وتعبھما لتربیة ھذا الولد إلى أن قوي عوده و

  .عودھما وھنا یأتي دوره للعنایة بھما

فھي التي حملت، وتحملت : ـ أوصى هللا تعالى باألم أكثر من األب 2
ثقلھ وصعوبة الحمل وآالم الوضع، وأرضعتھ حولین متتابعین، وسھرت 



  مریم بن نوح/ د – لعلى یحیاوي/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           956

اللیالي، وھي التي تفرح لفرحھ وتحزن لحزنھ، فكیف ال یؤكد النبي على 
ھذا التكرار فیھ تأكید على . في قولھ أمك، ثم أمك، ثم أمكطاعة ورعایة األم 

من أحق الناس  یُسأل النبي « ،24حق األم، الذي ال یمكن أن نوفیھ مھما فعلنا
: أمك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: بحسن صحابتي؟ قال

ْیَنا :، وقال تعالى25»أبوك: ثم من؟ قال: قال ْنَسانَ  َوَوصَّ  إِْحَسانًا بَِوالَِدْیھِ  اْإلِ
ھُ  َحَملَْتھُ    ).15 :األحقاف( ُكْرھًا َوَوَضَعْتھُ  ُكْرھًا أُمُّ

ولكن : ـ طاعة الوالدین وبرھما یكون في كل مراحل حیاة اإلنسان 3
یحتاجان ھذا البر أكثر عند كبرھما وھذا لعجز المسن وحساسیة ھذه المرحلة 

ا :لذلك قال تعالى  أُفٍّ  لَھَُما تَقُلْ  فََال  كَِالھَُما أَوْ  أََحُدھَُما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  یَْبلَُغنَّ  إِمَّ
  ).23 :اإلسراء( َكِریًما قَْوًال  لَھَُما َوقُلْ  تَْنھَْرھَُما َوَال 

ا :وقد فسر اإلمام القرطبي قولھ تعالى  :بقولھ اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  یَْبلَُغنَّ  إِمَّ
ي یحتاجان فیھا إلى بره، لتغیر الحال علیھما خص حالة الكبر ألنھا الحالة الت"

بالضعف والكبر، فألزم في ھذه الحالة من مراعاة أحوالھما أكثر مما ألزمھ 
من قبل، ألنھما في ھذه الحالة قد صارا كال علیھ فیحتاجان أن یلي منھما في 
الكبر ما كان یحتاج في صغره أن یلیا منھ، فلذلك خص ھذه الحالة بالذكر، 

طول المكث للمرء یوجب االستثقال للمرء عادة، ویحصل الملل،  وأیضا
وأقل  ...ویكثر الضجر، فیظھر غضبھ على أبویھ، وتنتفخ لھما أوداجھ،

المكروه ما یظھر بتنفسھ المتردد من الضجر، وقد أمره أن یقابلھما بالقول 
  .26..."الموصوف بالكرامة وھو السالم عن كل عیب

بل : 27المرتبة الثانیة بعد الصالة للتقرب من هللاـ أتى بر الوالدین في  4
أي «وقدم حتى على الجھاد في سبیل هللا فقد سئل النبي علیھ الصالة والسالم 

ثم أي، قال بر الوالدین، قال : العمل أحب إلى هللا، قال الصالة على وقتھا، قال
  . 28»ثم أي، قال الجھاد في سبیل هللا

قدم هللا تعالى بر الوالدین على الجھاد  ال تعجب أیھا األخ المؤمن أن"
فكلمة التوحید ال إلھ إال هللا وعبادة هللا عز وجل أعلى وأغلى من . في سبیل هللا

برھما، ولكن ھناك أمرا واحدا یزیل العجب من نفسك، وھو أن بر الوالدین 
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فرض عین فإن قصرت في برھما فمن ذا الذي یبرھما، أما الجھاد فھو فرض 
فإذا  إال في حال غزو العدو بالد المسلمین وإعالن النفیر العام ــ  كفایة

أما خدمتھما فال یتوالھا  ،صحبت والدیك ولزمت أقدامھما قام بالجھاد غیرك
قیام الولد في خدمة أبویھ والسعي علیھما  ولقد اعتبر الرسول . أحد سواك

  . "29جھادا في سبیل هللا

فكما : ین في كبرھما وعند حاجتھماـ على األبناء النفقة على الوالد 5
ربیاه وصرفا علیھ في مأكلھ ومشربھ ودراستھ وعلى ألعابھ، وكانا یلبیان 
حاجاتھ حتى من دون أن یطلبھا، فكذلك یحتاجان رد الجمیل وقد كبرا وعجزا 

 َخْیرٍ  ِمنْ  أَْنفَْقتُمْ  َما قُلْ  یُْنِفقُونَ  َماَذا یَْسأَلُونَكَ  :قال سبحانھ وتعالى .عن الكسب
  .)215 :البقرة( ...َواْلیَتَاَمى َواْألَْقَربِینَ  فَلِْلَوالَِدْینِ 

فبر الوالدین ما ھو إال ذرة من مقابلة ما قدمھ الوالدان لالبن منذ أن كان 
والمقصد الشرعي منھ ھو تربیة النفس على . في بطن أمھ إلى أن قوي عوده

  .30لة من جھة أخرىاالعتراف بالجمیل من جھة، وتقویة أواصر العائ

 محبتھما، ومالطفتھما وتوقیرھما،: 31ویمكن أن نلخص مظاھر البر فیما یلي
وذلك بأن نعظم قدرھما ونحسن معاملتھما رأفة ورحمة بھما، واستئذانھما، 

  .وخدمتھما قدر المستطاع، وصلة رحمھما، والدعاء لھما أحیاء أو أموات

یتضح لنا أمر جلي ، دینومما سبق من اآلثار واألحادیث في بر الوال
وھو رعایة المسن تكون ضمن األسرة وفي محیطھا، لضمان تقدیم الرعایة 

بعكس ما یعتقده . المناسبة للوالدین وبرھما، كما جاء في الشریعة اإلسالمیة
البعض ممن یبررون ألنفسھم حسن أعمالھم، أن الرعایة التي تقدمھا الدولة أو 

المسنین أفضل وأشمل من الرعایة  رعایة خالل دور الجمعیات الخیریة من
فھذه مجرد ادعاءات . فقیرا التي یقدمھا األبناء، وبخاصة إذا كان االبن

  .یستخدمھا البعض للتھرب من مسؤولیتھم  لرعایة الوالدین واالھتمام بھما

أوصى اإلسالم ببر الوالدین  لقد :ثانیاـ إكرام صدیق الوالدین وأقاربھما
من أبواب برھما صلة  في حیاتھما، كما فتح باب البر حتى بعد وفاتھما، وجعل

فھذا الصدیق قد یكون من األقارب أو من األباعد . صدیقھما بعد وفاتھما
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والمھم أنھ سیكون مسنا یحتاج لمن یتفقد أموره ویؤنسھ في وحدتھ ویساعده 
  .32على قضاء حاجاتھ المادیة

كما في الحدیث الذي رواه عبد هللا بن دینار عن عبد هللا بن عمر رضي 
أن رجال من األعراب لقیھ بطریق مكة، فسلم علیھ عبد هللا بن « :هللا عنھما

عمر، وحملھ على حمار كان یركبھ، وأعطاه عمامة كانت على رأسھ، قال 
یسیر، فقال عبد أصلحك هللا إنھم األعراب وھم یرضون بال: فقلنا لھ: ابن دینار

 إن أبا ھذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول هللا : هللا بن عمر
كونھا صلة لصدیق  وإضافة إلى .33»إن أبر البر صلة الولد أھل ود أبیھ: یقول

  .األب فھي إكرام لھ أیضا

 إن صدیق الوالدین في الغالب األعم كبیر السن، فعندما یقوم المسلم
یھ وإكرامھ فھو في حقیقة األمر قام برعایة المسن في بصلة صدیق والد

المجتمع، وھذه ھي الحكمة الحقیقیة من الدعوة إلى صلة صدیق الوالدین وذلك 
لتفقده ومعرفة احتیاجاتھ ومساعدتھ مادیا، وأیضا اجتماعیا فال یبقى وحیدا 
 فھذه الصلة تفك العزلة على المسن وتجعلھ یجد من یتحدث معھ من كل فئات

  .المجتمع لتتوسع عالقاتھ وال تنحصر فقط على أقرانھ

حق المسن في الرعایة األسریة في القوانین الوضعیة  :المطلب الثاني
  ):الجزائریة(

یواجھ المسنون العدید من المشكالت الصحیة والنفسیة والمالیة، 
والشعور باالفتقار إلى األمان والمكانة االجتماعیة، والشك أن على األسرة 

الدولة والمجتمع المدني مسؤولیة في مواجھة تلك األوضاع، ومن أجل تلك و
ویعمل . االعتبارات فإن ھناك حاجة ملحة إلصدار قانون یقرر حقوق المسنین

على مواجھة ما یعانونھ من المشاكل السالفة الذكر، ومن أجل ذلك تم اقتراح 
وقبل  .34 )2010دیسمبر  29الصادر في " (قانون حمایة األشخاص المسنین"

ھذا القانون یتمتع المسن باعتباره مواطنا جزائریا بكل الحقوق والحریات 
والحمایة التي یتضمنھا الدستور وقانون األسرة وقانون العقوبات وغیرھا من 

  .  القوانین للمواطنین الجزائریین
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العیش في جو  ومن أھم الحقوق التي یلزم القانون بتوفیرھا للمسن حق
د اتخذت الجزائر تدابیر ایجابیة من أجل اإلدماج االجتماعي أسري، ولق

واألسري لھم، حیث أكد المشرع الجزائري بصفة صریحة في قانون حمایة 
  :على 201035األشخاص المسنین 

من حق المسن أن یعیش بطریقة طبیعیة محاطا بأفراد أسرتھ وذلك "أنھ 
ة، وعلى أفراد األسرة مھما كانت حالتھ البدنیة أو النفسیة أو االجتماعی
. 4وھذا حسب المادة ". المحافظة على التالحم األسري وتلبیة حاجات مسنیھا

  .6حسب المادة " تقدیم ھذه الرعایة باحترام وتفان وتقدیر"و

وفي الحاالت االستثنائیة حیث یكون الشخص بدون روابط أسریة فھنا 
 25وذلك حسب المادة " بالتعوض العائلة الحقیقیة بعائلة بدیلة أو عائلة استق"

  .من نفس القانون

ألن العیش في جو عائلي من شأنھ أن یساھم في استقرار نفسیة الفرد، 
ویساعده على تحقیق ذاتھ، وسط نسق األسرة المرتبطة بعضھا ببعض، والتي 
تساعد على التواصل االجتماعي من خالل عالقاتھا المتعددة، وھذا ما یسھل 

  . لمسن مع الغیر، مما یقلل شعوره بالغربة والوحدةالتواصل االجتماعي ل

یحتاج المسن في حاالت  :أوال ـ الحقوق المادیة للمسن في األسرة
كثیرة لمن ینفق علیھ ویوفر لھ حاجاتھ المادیة، وخاصة إذا كان من ذوي 
الدخل المحدود أو المعدوم الدخل، وھنا یأتي دور األسرة التي علیھا واجب 

  .ا المسن، وذلك بتوفیر حاجاتھ من كل ما یلزمھ للعیش بكرامةالنفقة على ھذ

لقد وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثاني من 
من قانون األسرة  80إلى المادة  74انحالل الزواج وھذا من المادة 

تشمل الغذاء "منھ على مفھوم النفقة وھي  78حیث نصت المادة . 36الجزائري
العالج والسكن أو أجرتھ وما یعتبر من الضروریات في العرف والكسوة و

  .37"والعادة
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وتدخل ھذه النفقة في قسم نفقة الفروع على األصول، فإذا لم یتوافر 
وھذا ما . للمسن دخل یكفیھ فالواجب على األبناء تأمین حاجاتھ األساسیة

األصول توجب نفقة "من قانون األسرة الجزائري التي  77نصت علیھ المادة 
على الفروع والفروع على األصول حسب القدرة والحاجة ودرجة القرابة في 

  .38"اإلرث

إن المشرع الجزائري یذكر األصل والفرع ویعتمد ھذا التعبیر في مواد 
كثیرة دون تحدید لدرجة القرب، مما یقتضي االستفادة لكل قریب مباشر مھما 

قة على األصل ھو الفرع المباشر كانت درجة قرابتھ، وأول من یلتزم بھذه النف
ویشمل الذكر واألنثى، في حالة تعدد الفروع الذین یلتزمون بالنفقة على 
أصولھم وزعت علیھم بالتساوي إذا اتحدت درجة یسارھم وإال فحسب یسار 

عند عجز الفرع المباشر أو انعدامھ ینتقل الواجب إلى الفرع غیر . كل منھم
التي تنص صراحة على أن ھذا الواجب یوزع  77المباشر، تطبیقا للمادة 

حسب درجة القرابة في اإلرث، عند تعدد األصول الذین تجب النفقة علیھم 
تكون األولویة لألقرب فاألقرب، وعند التساوي تقسم بینھم بحسب حاجة كل 

  .39منھم

وفي حالة العائالت المحرومة التي ال تستطیع التكفل بحاجات المسن 
 2010من قانون حمایة األشخاص المسنین لعام  75المادة  تتكفل الدولة حسب

  .40"بتقدیم الدعم المادي لھذه األسر لضمان دمج المسن في محیط أسرتھ"

ولكن المشكل الحقیقي الذي یعانیھ المسنون وأسرھم ھي األوضاع 
االقتصادیة الصعبة التي ال تمكن ھذا المسن من االستقرار، وال تسمح للعائلة 

فرد عاجز في األسرة، فما یحتاجھ المواطن الجزائري ھو تحسین بالتكفل ب
أوضاعھ االقتصادیة ورفع مستوى معیشتھ، ألنھ ال یمكن لشخص قادر مادیا 
أن یتخلى عن أصولھ أو یھمشھم فالراحة االقتصادیة توفر الراحة النفسیة 

صحیح أن المشرع نص على تقدیم الدعم المادي لألسر . واالجتماعیة
مة إال أن تطبیقھ في الواقع لم یحصل بعد، والدلیل على ذلك أن المحرو

، وتنفیذھا ال ندري 2016لم تصدر إال في  12/10المراسیم التنفیذیة للقانون 
   .متى سیحصل، وإلى أن یحصل ذلك سیبقى المسن ھو الضحیة التي تعاني



  ...........عاصرة مكانة المسن في األسرة الجزائریة الم                                                     
  

 

 961                                                                              الدولي التاسع الملتقى

یتعرض المسن في  :ثانیا ـ الحمایة الجزائیة للمسن داخل األسرة

. یط األسري في حاالت عدیدة لسوء المعاملة وللتھمیش مادیا ومعنویاالمح
وھذا یؤثر على صحتھ النفسیة والجسدیة، وقد یتسبب في إصابتھ بأحد 
األمراض الخطیرة أو حتى اإلعاقة بسبب تأزم حالتھ العصبیة من الضغط 
 والالمباالة من طرف أفراد العائلة التي یعتبرھا جزء منھ، وتعرضھ لألذى

  .من األقربین یعتبر ضربة قویة قد ال یشفى منھا

رتب المشرع : حمایة المسن من التخلي عن االلتزامات المادیةـ  1
الجزائري في إطار العالقات األسریة مجموعة من الحقوق والواجبات التي 
یجب مراعاتھا ضمانا الستمرار الروابط األسریة، ومنھا واجب اإلنفاق على 

، وعلیھ فإن االمتناع عن 41من قانون األسرة 77المادة  األسرة، وھذا حسب
وھذا  .القیام بھذا الواجب یرتب أضرارا على المسن وعقوبات على الفرع

من قانون العقوبات الجزائري، التي توفر  331الجزاء یأتي من خالل المادة 
حمایة جنائیة لألصول في حال تخلي الفروع عن النفقة علیھم، وتعتبر جریمة 

ر مالي تنتج عن عدم احترام حكم قضائي یفرض قیمة مالیة تتعلق بالنفقة ھج
تشكل ھذه الجریمة جنحة عقوبتھا  .42بین أشخاص مرتبطین بروابط أسریة

 3أشھر إلى  6من قانون العقوبات الجزائري الحبس من  331حسب المادة 
ألف دینار  30ألف دینار جزائري إلى  50سنوات، وغرامة مالیة من 

إضافة إلى العقوبات التكمیلیة المتمثلة في الحرمان من الحقوق . ئريجزا
  .1443الواردة في المادة 

من قانون حمایة األشخاص المسنین وضع المشرع  34وطبقا للمادة 
عقوبات على األشخاص المتكفلین بالمسنین والذین یخلون بواجب أداء النفقة، 

ألف دینارا  20رامة من شھر، وبغ 18أشھر إلى  6وتتمثل في الحبس من 
ألف دینارا جزائریا، ویعاقب بنفس العقوبة األشخاص  200جزائریا إلى 

المتكفلون بالمسنین الذین یرفضون المساھمة في المصاریف على الخدمات 
المقدمة في المؤسسات المتخصصة للمسنین أو ھیاكل االستقبال، یستثني ھذا 

إمكانیات مالیة كافیة للتكفل القانون الفروع الذین ال یتوافرون على 
  .44باألصول



  مریم بن نوح/ د – لعلى یحیاوي/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           962

أكد القانون : حمایة المسن من التخلي عن االلتزامات المعنویةـ  2
الجزائري على ضرورة احترام المسن، وحارب كل أشكال االعتداء علیھ 
معنویا كالسب والشتم التي تحط من كرامتھ، والتي تدل على انحطاط األخالق 

أصبح یستدخل ثقافة العنف الغربیة ویحتضن  في المجتمع الجزائري، الذي
وھذا كلھ باسم التحضر . األفكار الدخیلة على ثقافتنا اإلسالمیة وحتى العربیة

  . واالستقاللیة والحریة

لحفظ  10/  12وقد سن المشرع الجزائري مواد جزائیة في القانون 
  :45كرامة المسن

ضمن عائلتھ،  نصت على المحافظة على كرامة المسن وھذا 8فالمادة 
وتحاول محاربة كل ما من شأنھ المساس بحقوقھ أو إلحاق الضرر بھ بكل 

محاربة كل أشكال التخلي والعنف "من  10وھذا ما تؤكد علیھ المادة . أنواعھ
وسوء المعاملة واالعتداء والتھمیش واإلقصاء من الوسط األسري 

  ".واالجتماعي

حق كل شخص "لى ع 11ولضمان أمن وأمان المسن نصت المادة 
طبیعي أو معنوي بتبلیغ السلطات المختصة عن كل حالة سوء معاملة أو 

  ".تھمیش في حق المسنین

 32ویدخل ضمن التخلي إیداع المسن لدور الرعایة، وھنا أكدت المادة 
، والمتمثلة في 34من نفس القانون على تطبیق العقوبات الواردة في المادة 

را في حالة عدم نجاح الصلح بین المسنین شھ 18أشھر إلى  6الحبس من 
وھنا یتعرض ھذا الشخص إلى عقوبات مالیة وبدنیة وذلك بنفس . وفروعھم

  .46من قانون العقوبات 316و 314العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

البد من تكاتف جھود األفراد والدولة لحمایة المسنین من ظلم وجور 
مر بالمعروف والنھي عن المنكر، سواء وھذا من باب األ. بعض العائالت

بمحاولة اإلصالح بینھما للحفاظ على المسن ضمن األسرة، أو بعقاب األفراد 
الذین یتعرضون للمسنین بأي نوع من األذى الجسدي أو اللفظي، وھذا لردع 

  .كل من تسول لھ نفسھ التعدي على ھذه الفئة الضعیفة في المجتمع
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ط لصفة األصل أي اعتبار واضح عندما المالحظ أن المشرع لم یع"
ترتكب ضده جرائم معنویة من فروعھم، خالفا لما فعلھ في الجرائم الماسة 

  .47"بالسالمة الجسدیة

یتعرض المسنون في حاالت كثیرة إلى مثل ھذه األفعال سواء اإلیذاء 
ومن خالل ھذه المواد نوصل للمسنین رسالة وھي أنھم . الجسدي أو المعنوي

قانونا، وكل من تعرض لھم باألذیة یجب أن یعاقب، ومن حقھم أن  محمیون
وأن النفقة علیھم من طرف . یطالبوا بحقھم في حفظ كرامتھم المادیة والمعنویة

الفروع حق لھم شرعا وقانونا ولیست إحسانا أو صدقة من طرفھم، لذا یجب 
  .عأن یطالبوا بھا قانونا في حال التقصیر في أدائھا من طرف الفرو

ھي ضرورة  ):األسرة البدیلة(ثالثا ـ الرعایة المؤسساتیة للمسنین 
فرضتھا التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي اعترت المجتمع، وغیرھا من 
التغیرات التي جعلت ھذه الدور بدیال عن الرعایة األسریة لبعض المسنین، 

من المسنین الذین وفي المقابل أیضا كانت الكافل الوحید والمنتشل للمشردین 
ال عائلة لھم، فكانت المأوى والحامي لھم من صعوبة ظروف الحیاة في 

 .الشارع

اضطرت الدولة بعد أن وجدت نفسھا : تعریف دور رعایة المسنینـ  1
أمام األمر الواقع ـ مسنون متشردون ـ إلى إنشاء مراكز لحمایتھم من الضیاع 

یكن في نیتھا تشجیع األوالد على ومن الموت جوعا وبردا في الشوارع، ولم 
ترك ذویھم ورمیھم في مؤسسات الرعایة، وإنما في الواقع قد أسست للحاالت 

  .الخاصة

مؤسسات أنشئت بقصد وتدبیر من المجتمع لتحقیق "وتعرف بأنھا 
أھداف معینة أبرزھا توفیر االستقرار النفسي واالجتماعي للمسنین، ومواجھة 

م عن حلھا بأسلوب علمي وإنساني المشكالت التي عجزت أسرھ
كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لھا من قبل "عرفت قانونیا بأنھا .48"منظم

 الالزمة الخدمات تقدیم أو رعایتھم أو المسنین بإیواءالجھات المختصة 
  49."إلیھم
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تعتبر دور الرعایة أماكن مخصصة الستقبال المسنین في حاالت 
ئالت ولكن ال تملك اإلمكانیات لتتحمل اضطراریة، سواء الذین یملكون عا

مسؤولیة ھذا المسن، أو الذین تشردوا أو بقوا وحیدین دون مأوى أو أھل، 
وھذه المؤسسات تقوم بدور اجتماعي نفسي وصحي، حیث تھتم بتحقیق 
الراحة الممكنة للمسن من خالل برامج الرعایة والترفیھ وكذا برامج التأھیل 

اقات ومواھب المسنین لتسھیل اندماجھم في المھني، وذلك باستغالل ط
  .المجتمع

نص قانون حمایة األشخاص : الوضعیة القانونیة لدور الرعایةـ 2
وضع األشخاص المسنین الذین یعانون من : "50المسنین في ھذا الجانب على

حسب " وضع صعب أو الذین بدون روابط أسریة في مؤسسات متخصصة
حالة الضرورة "وھي  26في المادة  ولكن وفق شروط وردت. 25المادة 

 7المؤرخ في  113 – 12ویشترط المرسوم التنفیذي رقم ". وغیاب البدیل
سنة فما فوق لاللتحاق بھذه الدور  65أن یبلغ األشخاص  2012مارس 
 :51وخاصة

 . ـ األشخاص المسنون المحرومون أو بدون روابط أسریة، وبھا أیضا

  .ماعیة صعبة، بروابط أسریة أو بدونھاـ األشخاص المسنون في وضعیة اجت

في الحقیقة ھذه الشروط ال تتوفر في أكثر القاطنین في ھذه الدور، فھي 
تشمل مختلف األعمار، واألكثریة لدیھم صالت عائلیة كاإلخوة واألخوات 

فكیف ال یلزم القانون ھؤالء على تحمل مسؤولیة رعایة . وغیرھم من األقارب
لیم اإلسالم من كل ھذا وأین ھي صلة الرحم، فمن غیر أقاربھم، وأین ھي تعا

المعقول أن نعتبر الشخص فاقدا للصلة العائلیة بمجرد أنھ ال یملك أبناء أو 
وإنشاء ھذه البیوت رغم ضرورتھا فھي تجعل من األسرة تتواكل . زوجا

وتترك مسؤولیة ھذا المسن كلیا لھذه الدور، فتنشغل بمشاكلھا وال تقوم حتى 
ده وزیارتھ من حین آلخر، إال في حالة ما تم استدعاؤھم من قبل الدور، بتفق

   .ألمر ھام وخاص بصحة ھذا المسن أو عند وفاتھ
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  :توصلنا من خالل ھذا البحث إلى مجموعة من النتائج :خاتمة

فھم حلقة وصل بین الماضي  لألشخاص المسنین مكانة كبیرة في المجتمع -
متھم وخبرتھم شریان الحیاة في المجتمع، وتشكل حك ،والحاضر والمستقبل

  .وبإھمالھم نقطع ھذا الشریان

لقد حافظت األسرة الجزائریة الحدیثة على مكانة المسن بین أفرادھا رغم  -
 .ضغوطات الحیاة

یعاني المسن في بعض الحاالت االستثنائیة من التھمیش وحتى من سوء  -
سبب لظروف األسرة المعاملة من بعض األسر وفي أغلب األحیان یرجع ال

االجتماعیة واالقتصادیة ولظروف المسن الصحیة المتدھورة مع عدم 
 .وجود الدخل أو قلتھ

برعایة المسنین وأوجبتھا داخل محیط األسرة  اإلسالمیةاھتمت الشریعة  -
إلیھما والنفقة علیھا ووصل أقاربھما  واإلحسانمع وجوب بر الوالدین 

طاعة هللا وأوجبھ بعد الصالة وقبل وأصدقائھما، وقرن بر الوالدین ب
 .الجھاد

اھتمت القوانین الوضعیة بھذه الفئة وأوجبت االھتمام بھم في األسرة وھذا  -
من باب الواجب مع معاقبة كل من یتخلى عنھ، وتجریم كل األفعال التي 

 . تسيء إلیھم من قول أو فعل
  :التوصیات

  :من التوصیات یمكن أن نتوصل من خالل ھذه المداخلة إلى مجموعة

ضرورة تفعیل القوانین التي تعاقب كل من یتخلى عن والدیھ في دور  -
 .رعایتھ إمكانیةالرعایة، مع 

ضرورة تفعیل القوانین التي تنص على تقدیم المساعدات المالیة لألسر  -
التي ترعى شخصا مسنا للحفاظ على ھذه الفئة ضمن األسرة وحمایتھا من 

 .التشرد

لة لقوانینھا الخاصة بالمنح المقدمة لھذه الفئة التي ال ضرورة مراجعة الدو -
تتناسب مع الظروف المعیشیة الصعبة التي یعیشھا المواطن الجزائري مع 

 .الغالء المنتشر
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ضرورة تكییف القوانین الخاصة بمساعدة المسنین من حیث مجانیة العالج  -
 .والنقل وغیرھا لتتناسب مع خوصصة ھذه القطاعات

لجنة مختصة لجمع المتشردین من المسنین من الشوارع  ضرورة تكوین -
والبحث عن عائالتھم أو إلحاقھم بالمؤسسات الخاصة، وعدم تركھم دون 

 .رعایة

ضرورة تفعیل دور المختصین النفسانیین واالجتماعیین لحل المشاكل  -
 .األسریة بین المسنین وذویھم للحفاظ على العالقات األسریة

والمساجد للتوعیة بقیمة ھؤالء األشخاص  الماإلعضرورة تفعیل دور  -
 .وضرورة رعایتھم في األسرة والمجتمع ألنھم الخیر والبركة أینما حلو

  

   :الھوامش
                                                        

العنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمع، عن طریق ھشام ـ انظر العالف عبد هللا بن أحمد،   1
رات االجتماعیة سبع، مكانة المسنین في األسرة الجزائریة بالوسط الحضري في ظل التغی

  .35ص ) 2016/2017رسالة دكتوراه، : جامعة سطیف( ،الراھنة
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قراءة في الموروث  -مكانة المسن داخل األسرة الجزائریة 
  - المحلي والتحدیات الخارجیة

  

   جیجلجامعة  - سمیر أبیش الدكتور                                                

  1جامعة باتنة  –الباحث نبیل ربیع           

  :توطئة

، والصالة والسالم على بسم هللا، والحمد �، وال حول وال قوة إال با�
 .أشرف األنبیاء والمرسلین

تعیش المجتمعات العربیة جملة من التحوالت والتطورات التي من 
الصعب تجنبھا والتي تفرضھا طبیعة الحیاة االجتماعیة المعاصرة،ووظیفة 
المجتمع الحدیث وكذا كرامة اإلنسان وقیمھ، أین تتفاعل أنساق المجتمع 

كل ما یحملھ من تراث وأصالة، وبكل ما فیھ من أوھام العربي مع الماضي ب
وخیال، بنجاحھ وفشلھ، بمثلھ وقیمھ، كما تتفاعل أنساقھ أیضا مع الحاضر 
المتحرك المتغیر بمطالبھ الحیویة وحاجاتھ المتجددة وغایاتھ العملیة وقیمھ 
الجدیدة، أین یصبح الحاضر تحدیا ألنھ فرض على المجتمع أدوات جدیدة 

  .بل في غایات الحیاة ذاتھا. ت متجددة، وقیم حدیثة في الحیاة االجتماعیةوطاقا

كما تعالت األصوات والنداءات في اآلونة األخیرة التي تطالب 
باالھتمام ورعایة  بكبار السن داخل المحیط األسري؛ نظرا للواقع المریر 

م األمن الذي یعانون منھ والظروف المأسویة التي مروا بھا، كالعقوق وانعدا
  .الصحي واالجتماعي واالقتصادي، ووضعھم في دور العجزة

وإذا عدنا للشریعة اإلسالمیة فإننا نجد ما یغنینا عن تأكیده عن رعایة 
المسنین داخل المحیط األسري، لذلك نجده قد شرع وسن لھم األحكام التي 

عایة تناسب سنھم وطاقتھم، ونادى بتنفیذھا وطالب الكل بوجوب العنایة والر
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بھذه الطبقة االجتماعیة، وھو ما یوضحھ  ھذا المبحث الذي نضعھ بین یدي 
  .القارئ الكریم

فأمام تزاید عدد المسنین في العالم عامة، وفي الوطن العربي على   
وجھ التحدید، فإنھ أصبح من الضروري إجراء دراسات وبحوث على ھذه 

لكونھا تمثل معیار التنمیة .ختلفةالفئة االجتماعیة لمعرفة واقعھا واحتیاجاتھا الم
  .االجتماعیة التي تساھم في تقدم المجتمع وتطوره أو العكس

قضایا اآلسرة " وفي ھذا السیاق وضمن فعالیات الملتقى الدولي التاسع
تأتي ھذه " المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

ة المسن داخل األسرة الورقة البحثیة المتواضعة والموسومة ب مكان
لتساھم في  -قراءة في الموروث المحلي والتحدیات الخارجیة- الجزائریة 

إثراء المناقشة العلمیة حول ھذا الملتقى، ولتحاول اإلجابة عن اإلشكالیة 
في  -فئة المسنین- ما ھي التجلیات التي تبرز دور كبار السن أو" المحددة ب

وإلى أي مدى یمكن اعتبار مساھمة فئة تماسك األسرة والعائلة الجزائریة؟ 
كبار السن في تحقیق التنمیة في المجتمع والجودة داخل الوسط االسري بین 

  .األبناء واألحفاد واألقارب؟

  :وقد اقتضت ھذه الدراسة التعرض للعناصر اآلتیة    

  توطئة - 1

  .للمكانة ،الشخص المسن،األسرة، المحیط األسري: اإلطار المفاھیمي - 2

  .دور ومكانة المسن في األسرة الجزائریة - 3

مزواجة بین التراث واألصالة في (موقع كبار السن في العائلة الجزائریة  - 4
  ).العائلة التقلیدیة والحدیثة

رؤى (أسباب ودوافع تراجع دور ومكانة المسن داخل األسرة الجزائریة  - 5
  ).وتصورات في األسباب والمشاكل

  الشریعة اإلسالمیةأسس رعایة المسن في  - 6
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  .حقوق المسن في اإلسالم - 7

  .أبرز النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا: الخاتمة - 8

وفي األخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في بیان بنات أفكارنا وترتیبھا   
  .في ھذه المداخلة ، وأن یأنس بھ وینفع بھ كل من یطالعھ ویتصفحھ

  .لى نستمد العون والتوفیقوهللا من وراء القصد، ومنھ سبحانھ وتعا

للمكانة، الشخص المسن، األسرة، المحیط : مفاھیم الدراسة الراھنة: أوال
  .األسري

فاھیم المستخدمة والمتمثلة مانطلقت الدراسة من تعریفات إجرائیة ألھم ال    
  :في

ھي الوضع والمركز الذي یشغلھ الشخص أو األسرة أو الجماعة : المكانة
  .1ق االجتماعي بالنسبة لآلخرینالقرابیة في النس

والذي یعاني تدھورا ...ھو من بلغ عمره خمسة وستون عاما فما فوق: المسن
وظیفیا یؤثر بشكل ملموس على مجمل الوظائف الحیویة ونظرا لما یعانونھ 

  .2من عجز فإنھ عادة ما یتطلب حمایة ورعایة من اآلخرین

عض أفراد أسرتھ في نطاق وھي معیشة المسن مع كل أو ب: المحیط األسري
  .3سكن واحد

ھو كل شخص طبیعي بلغ من العمر خمسة وستین عاما أو : الشخص المسن
  .4جاوزھا،سواء ھذه السن تغیرات بیولوجیة، أو نفسیة ، أو لم یصاحبھا

ھي الخلیة األولى في جسم المجتمع، وھي النقطة التي یبدأ منھا : األسرة
تماعي ینشأ فیھ الفرد، ویتلقى المكونات التطور، وھي أول وسط طبیعي واج

  5.األولى لثقافتھ ولغتھ وتراثھ االجتماعي

وحدة اجتماعیة،اقتصادیة، ثقافیة، بیولوجیة، :"وھناك من یعرفھا على أنھا
تتكون من أفراد تربطھم عالقات الزواج والدم والتبني ویوجدون في إطار من 
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تقوم بتأدیة عدد من الوظائف التفاعل عبر سلسلة من المراكز و األدوار، و
  .6التربویة، واالجتماعیة،والثقافیة، واالقتصادیة

مزاوجة بین التراث واألصالة (موقع كبار السن في العائلة الجزائریة : ثانیا
  )في العائلة التقلیدیة والحدیثة

عرف المسن سواء كان جدا أو جدة في األسرة التقلیدیة أو أبا أو أما في       
الحدیثة، في ظل النظام التقلیدي دورا ومكانة مرموقین، حیث یمثل األسرة 

   :شخصھ في

  .أنھ رمز للعائلة - 

  .أنھ القائد ألفراد الجماعة االقتصادیة وروحھا -

أنھ یعتبر األب الروحي والزعیم الحاكم المسؤول، لكونھ یمتلك السلطة  -
  .السائد في المجتمعالمستمدة من مكانتھ االجتماعیة المدعومة بنظام القیم 

أنھ یمثل الرئاسة وقیادة الرأي، وھذا راجع إلى أن التقدم العمر یعد المصدر  -
  .للخبرة والدرایة والحنكة األساسي

أنھ ینظم العالقة بین أفراد العائلة، بل كان القاضي الذي یحنكم إلیھ حال  -
  .نشوب المشاكل والنزاعات بین ھؤالء األفراد

  .والحكمة والخبرة، وقوة الرباط العائلي أنھ رمز للبركة -

  .أنھ یمثل الذاكرة التي تنیر حاضر ومستقبل العائلة -

  .أن كلمتھ المسموعة تتخذ كقرار في العائلة -

  .أنھ یحظى بالحنان واالعتراف داخل العائلة-

  .أنھ المسؤول في تزویج أبنائھ وحتى أحفاده -

  .القدوة في السلوك والعمل والتفكیرأنھ عنصر الفعال في تربیة النشء، فھو  -

أنھ المعلم الذي ینقل التراث الثقافي بكل محتویاتھ لألجیال الناشئة، وبذلك  -
  .یمثل الدور الحیوي
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أنھ یدیر مھمة توزیع األعمال والتصرف في األموال والتحكم في  -
  .األشخاص

  .أنھ یحظى بالتفاف أفراد العائلة حولھ -

  .وجودا ومكانة: أنھ كان محور المنزل -

أن المسن یلعب دورا ترفیھیا یتجلى في سرد الحكایات والقصص لألحفاد ما  -
  .یعمق في نفوسھم مشاعر الخیر والشھامة والبطولة

  .تلقین األحفاد المھن والحرف -

  .أنھ یمثل القائد في المجتمع واألسرة خاصة في المناطق الریفیة -

اث الصلح بین أفراد المجتمع والفصل لھ دور فعال في حل النزاعات وإحد -
  .في الخصومات

التي یلتقي فیھا كبار القریة، " الجماعة"أو " االعیان"أنھ كان كحال  -
  .وعقالئھا ومسنیھا لمعالجة القضایا الخاصة بقریتھم ومشاكلھا

بوجود المسنین داخل اآلسر الجزائریة یساعد على تثبیت التفاعل 
تمتین الصلة بین األجداد والجدات  )social interaction( االجتماعي

فالمسن بغض النظر عن  .واألحفاد واالحتماء إلیھم من ثورة األب وغضبھ
  .شخصھ وماھیتھ یكون ھو ملتقى القوى التي تضطرب في جنبات األسرة

والصور التي نعرضھا أمامكم تبین مكانة ودور المسن داخل األسرة 
  .یم داخل أفراد العائلةالتقلیدیة الجزائریة، ما یرسخ الق
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  مكانة المسن داخل األسرة الجزائریة: الصورة األولى

 

  

  

تغلغل الشعور الدیني وترسیخ القیم عند األبناء بوجود : الصورة الثانیة
  المسن داخل األسرة
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  :أما في األسرة الحدیثة فنجد موقع ومكانة المسن تتجلى في

  :حدیثة، وذلك راجع إلىأنھ یمثل عبء ثقیل في وسط األسرة ال -

  . بروز النزعة الفردیة وروح التحرر واالستقاللیة *

  .االبتعاد واالنسالخ عن القیم والمبادئ الدینیة اإلسالمیة كالتضامن والتكافل *

  .ضعف العالقات بین الشباب والمسنین *

الغزو الثقافي واألفكار المتطفلة التي جعلت ما ھو أصیل عندنا دخیل،  *
  .بذلك صحیح والعكس

  .تطور إیدیولوجیة االستقالل الذاتي لألسرة الحدیثة *

ضعف العالقة بین المسنین وأحفادھم داخل األسرة الحدیثة بسبب انحالل  -
  .الروابط العائلیة

  .أن المسن داخل األسرة الحدیثة یجد نفسھ منعزال، بعیدا -

رة الجزائریة أسباب ودوافع تراجع دور ومكانة المسن داخل األس :ثالثا 
  ).رؤى وتصورات في األسباب والمشاكل(

یمكن حصر األسباب والدوافع التي أدت إلى تراجع دور ومكانة 
  :7المسن داخل األسرة الجزائریة في العناصر اآلتیة

  :األسباب العامة

انتقال المجتمع من االعتماد على االقتصاد الزراعي االكتفائي إلى االعتماد  - 1
  .لصناعي وما استتبع ذلك من نزوح ریقي نحو المدنعلى االقتصاد ا

الصراع بین األجیال نتیجة لتطور الذھنیات مع تمسك غالبیة اآلباء  - 2
  .بالعادات والتقالید

تفتح أفراد المجتمع على الثقافات األجنبیة،نتیجة عوامل االتصال المختلفة،  - 3
  .مختلفةواكتسابھم قیما جدیدة أثرت على سلوكاتھم وتوجھاتھم ال



    حث نبیل ربیعالبا –سمیر أبیش  /د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           976

خروج المرآة من البیت، ودخولھا في الحیاة العامة االجتماعیة  - 4
  .واالقتصادیة

حجم السكن الذي أصبح، بفعل التعمیر الحدیث، ال یسمح باستیعاب األسرة  - 5
الممتدة، مما أدى بأفراد األسرة المقبلین على تشكیل أسر جدیدة، إلى 

ا إلى تقلیص العالقات البحث عن مسكن مستقل، األمر الذي أدى عموم
  .األسریة، وحصرھا في نطاق ضیق ومحدود

كل ھذه األسباب وغیرھا أثرت في دور المسن ومكانتھ، وانعكست 
على نفسیتھ وحالت دون اندماجھ االجتماعي، مما أدى الى انحسار عالقاتھ 

فتفكك الروابط بین األجیال المتعاقبة، أجیال اآلباء واألبناء، قد .االجتماعیة
دى بالضرورة إلى إضعاف مبدأ االلتزام تجاه كبار السن الذي كان مبدأ قویا أ

في المجتمع التقلیدي، كما أن نمط اإلنتاج الحدیث قد أدى إلى تقھقر السلطة 
األبویة حتى في األسر التي ظل شكلھا ممتدا وبنیتھا مركبة ودوائر القرابة 

  .8فیھا محتفظة على بعض أشكالھا التقلیدیة

فمن األسباب التي یواجھھا المسن  :اب النفسیة واالجتماعیةاألسب
  :نذكر) األم - األب -الجدة -الجد(بغض النظر عن ماھیتھ وشخصھ 

تحول (القلق بسبب التحول في المكانة االجتماعیة داخل األسرة الحدیثة  - 1
المسن كزعیم وقائد روحي ورئیس األسرة المسیطر إلى كونھ فردا كباقي 

  .األفراد

الشعور بالفراغ والوحدة نتیجة لعدم االھتمام وافتقاد رعایة األھل  - 2
  .واألقارب

الشعور بالعزلة والوحدة، ویزید من عزلة المسن زواج األبناء أو موت  - 3
كما یبدأ ھذا الشعور بحیاة الحرمان من .احد الزوجین والضعف البدني

طھ واھتماماتھ العالقات العائلیة والتي كانت تؤلف جزءا كبیرا من نشا
الیومیة، مما یضع القیود على تحركات المسنین وعالقاتھم الشخصیة 

  .بأفراد المجتمع
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. یفقد المسن مركزه في العالقة العائلیة، كما بفقد تأثیره على األسرة - 4
وانسحاب المسن وانقطاعھ عن المجتمع سمة من سمات التقدم في السن، 

سن والمجتمع ككل، وقد یرجع ذلك ویكون ھذا االنسحاب متبادال بین الم
لنظرة المجتمع واتجاھاتھ إلى االختالط االجتماعي بالمشاركة مع أفراده 

  .المسنین

  .االكتئاب النفسي وھو تعبیر مرضي عن عدم األمن االجتماعي - 5

ضعف القدرة على التكیف مع ظروف التغیر االجتماعي الالھث وراء  - 6
ل مكانات اجتماعیة جدیدة ولعب ما یرتبط الثورة التكنولوجیة الحدیثة وشغ

  .9بھا من األدوار

  .قلق الموت - 7

  .الحساسیة الزائدة بسبب افتقادھم اھتمام األھل واألقارب - 8

  .رغبة األبناء في االنفصال وبناء حیاة مستقلة - 9

تكرار التفكیر في الموت والحدیث عنھ بصفة دوریة، والتمني أنھ لو كان  - 10
  .میتا أفضل

    .اإلحساس بانعدام القیمة ولوم الذات واإلحساس بالذنب - 11

  .أسس رعایة المسن في الشریعة اإلسالمیة :رابعا

تحدد معالم وأسس رعایة المسن في ضوء الشریعة اإلسالمیة في المعاییر   
  :التالیة

إن المجتمع  :المجتمع المسلم یقوم على التواد والتراحم والتكافل  
ره ومنھجھ من السماء، عن طریق الوحي الذي نزل اإلسالمي یستمد تصو

والتشریع اإلسالمي .، والذي تكفل بحفظھ إلى قیام الساعةعلى رسول هللا 
اعتمد في بناء مجتمعھ على قوة الرابطة التي یضعھا بین المسلمین فیجعل 

وترى " :منھم جسما واحدا ویتجھ إلى غایة واحدة والذي یجسده قولھ 
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ادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ المؤمنین في تو
  .10"سائر جسده بالسھر والحمى

كما رغب االسالم ابناؤه في العنایة بقضایا المجتمع وحاجات أفراده، 
أفضل " :من أفضل األعمال فقال ورتب على ذلك مكاسب عظیمة، بل عّده 

دینا، أو تطعمھ العمل أن تدخل على أخیك المؤمن مسرورا أو تقضي عنھ 
  ."ومن كان في حاجة أخیھ كان هللا في حاجتھ" :وقال أیضا ."خبزا

إن من عدل هللا جل وعال أن  :أن جزاء اإلحسان في اإلسالم اإلحسان
نرى تطبیق وتجسید مبدأ الجزاء في الدنیا واآلخرة، وتأكید ذلك في قولھ 

أي ھل جزاء من ،]60:الرحمن[ َھْل َجَزاء اِإلْحَساِن إِالَّ اِإلْحَسانُ  :تعالى
أحسن في عبادة الخالق ونفع عبیده إال أن یحسن خالقھ إلیھ بالثواب الجزیل، 

ما أكرم شاب شیخا لسنھ " :وفي ذلك یقول . والفوز الكبیر والعیش السلیم
  ."إال قیض هللا لھ من یكرمھ عند سنھ

كرم من كان وفي ھذا تأكید وحث على أن من ینتظر اإلكرام عند كبره فلی  
إن في ھذا الحدیث دلیل على : "وھناك من العلماء من قال. حولھ من المسنین

  .إطالة عمر الشاب الذي یكرم المسنین

   :نماذج من السلف لرعایة المسنین

أن عمر الفاروق كان یتعاھد مرآة عجوزا في بیتھا، فكان یخرج في سواد  - 
طلحة رضي هللا عتھ، فذھب  اللیل لیذھب إلیھا ویرى ما ینقصھا فرآه مرة

عمر الفاروق فدخل بیتا ثم دخل بیتا آخر، فلما  أصبح طلحة ذھب إلى ذلك 
ما بال ھذا الرجل الذي یأتیك؟ " :البیت، فإذا عجوز عمیاء مقعدة فسألھا

إنھ یتعاھدني منذ كذا وكذا، یأتیني بما یصلحني ویخرج عني : قالت
  ".األذى

رضي هللا عنھ بباب قوم وعلیھ سائل یسأل  وذات مرة مّر عمر بن الخطاب -
یھودي، : من أي أھل الكتاب أنت؟ قال: شیخ كبیر ضریر البصر، فقال

أسأل الجزیة والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي : فما ألجأك إلّي؟ قال: قال
من المنزل بشيء  - أي أعطاه - هللا عنھ بیده فذھب بھ إلى منزلھ، فرضخ لھ
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أنظر ھذا، فوهللا ما أنصفناه،إذا أكلنا : مال، فقال ثم أرسل إلى خازن بیت ال
  .شیبتھ ثم نخذلھ عند الھرم، ووضع عنھ الجزیة

وھذا خالد بن الولید یمارس دوره في رعایة المسنین ویعطیھم حقھم من  -
الرعایة والعنایة في المجتمع حتى وإن لم یكونوا مسلمین، فقد صالح أھل 

وجعلت لھم أیما شیخ ضعف عن " :قالالحیرة، وجاء في صلحھ معھم أنھ 
العمل أو أصابتھ آفة من اآلفات أو كان غنیا، فأفتقر وصار أھل دینھ 

  ".یتصدقون علیھ، طرحت جزیتھ وعیل من بیت المسلمین

یكتب لعاملھ عدي بن أرطأة في رسالة  -رحمھ هللا- وھذا عمر بن عبد العزیز -
ن قد كبرت سنھ وضعفت وانظر من قبلك من أھل الذمة م:"طویلة ما نصھ

قوتھ، وولت عنھ المكاسب، فأجر علیھ من بیت مال المسلمین ما 
أن الجزیة ال تؤخذ ) الخراج(ولقد قرر أبو یوسف في كتابھ  ...".یصلحھ

  .من الشیخ الكبیر الذي ال یستطیع العمل ، وال شيء لھ

وفي الوقت الذي كان المسن یجد فیھ كل تقدیر واحترام وتوقیر 
في المجتمع المسلم، بفضل إرشادات الدین الحنیف، نجد أن المسن  ورعایة

یعیش في حالة متردیة في بعض الحضارات األخرى، فھا ھو أفالطون مثال 
العنایة یجب أن توجھ إلى أصحاب األجسام السویة والعقول القویة، " :یرى أن

  ".وأما ما عداھم فیھملون لیكن نصیبھم الموت

  اإلسالم حقوق المسن في: خامسا

تنطلق الشریعة اإلسالمیة في الحث على رعایة المسن من منطلق 
إنساني سامي راقي بعید كل البعد والمدى عن أشكال التمییز العنصري، وقد 

تأمین ، الكرامة والتوقیر( :أوصت بجملة من الحقوق في صالح المسن، منھا
ما دام قادرا  مزاولة العمل، الرعایة االجتماعیة، الرعایة األسریة للمسن

  .)الحق في الرعایة الصحیة، علیھ
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  الخاتمة

بعد ھذا العرض الموجز الذي تم من خاللھ معالجة مكانة المسن 
وتبیان موقعھ بین األصالة والمعاصرة، باعتبار أن المسن رائد وقائد األسرة 
وزعیم سیادتھا، وقاضي أمورھا ومشاكلھا، فإنھ یمكن التوصل إلى النتائج 

  :ج ببعض التوصیاتوالخرو

  :النتائج /أوال

  .تعزیز وتقویة العالقات االجتماعیة بین المسنین وأفراد أسرھم ومجتمعھم - 1

  .تحسیس المسن بأنھ محل تقدیر من الكل، وأنھ لیس عبئا على اآلخرین - 2

توفیر الحیاة األسریة؛ وذلك من خالل وجود األبناء أو من خالل الزیارات  - 3
  .ةالعائلیة المتكرر

غرس قیم البر بالوالدین، واحترام كبار السن لدى النشء من خالل التربیة  - 4
  .الدینیة اإلسالمیة

إتاحة الفرصة  للمسن لتعبیر عن أرائھ وأفكاره ومشاركتھ في قرارات  - 5
  .األسرة، واالستفادة من خبراتھ التي مّر بھا خالل مرحلة حیاتھ السابقة

ایة المسن خاصة ان كان المسن مریض، التحلي بالصبر والحلم في رع - 6
  .ومراعاتھ لحالتھ النفسیة

  .الحفاظ على الترابط والتكافل األسري بین المسن وأفراد األسرة - 7

  :التوصیات /ثانیا

  :في سیاق ما تناولتھ الدراسة یوصي الباحثان باآلتي  

السماح للمسنین القادرین على العمل باالستمرار فیھ حتى یضمن لھم  - 1
  .ضع اقتصادي جدید وتفادیا لمشكالت وقت فراغ المسن بطریقة مجدیةو

استثمار طاقات المسنین وكفاءتھم وخبراتھم في خدمة المجتمع والتركیز  - 2
  . على كونھم منتجین ال مستھلكین
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ھذا وإن كل إنسان عرضة للسھو والنسیان، ورغم ما بذل في ھذه الدراسة   
ھ النقص ویتخللھ الخطأ، شأن كل أعمال من الوسع فإنھ جھد المقل یعتری

  :البشر

  أسھو وأخطئ ما لم یحمني قدر** وما أبرئ نفسي إنني بشر          

  من أن یقول مقر إنني بشر** وما ترى عذرا أوفى بذي زلل        

ولعلھ یكون في المستقبل بدایة لموضوع أو مادة لدراسة لمن ھو أكفأ 
واب فھو من توفیق هللا تبارك وتعالى، وما وأعلم من صاحبھ، فما وافق الص

فإن وافق الصواب : جانبھ فھو من تقصیر الباحثان، أو بتعبیر شیخنا الجاحظ
  .فالصواب ما نطلبھ ونبغیھ، وما جانبھ كان ذلك من تأویلنا واجتھادنا

  .وسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ



    حث نبیل ربیعالبا –سمیر أبیش  /د
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العنف األسري وُسـبُل مواجھتھ في ضوء الشریعة 
  اإلسالمیة

  

  مفرح بن سلیمان القوسي /د.أ

  أستاذ التعلیم العالي بكلیة الشریعة بجامعة

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض

  :مقدمة 

الحمد 2 رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
 : ى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعدوالمرسلین، نبینا محمد وعل

فیتسم عصرنا الحاضر بكثرة التحوالت الحضاریة المتالحقة وسرعتھا، 
مادیة كانت ھذه التحوالت أم معنویة، وترتب على ھذه التحوالت تغیرات 
سریعة في نفوس الناس وطباعھم ومواقفھم مما یدور حولھم وعالقاتھم فیما 

 . تمعات اإلنسانیةبینھم، أفرزت ظواھر سلبیة في المج

التي تتكشف ) العنف األسري(ظاھرة : ومن ھذه الظواھر السلبیة
مما حفّز بعض  ،سواءتھا یوماً بعد یوم في السجون والمحاكم ووسائل اإلعالم

  .ومحاولة اإلصالح في مجالھا ،الباحثین على التأمل فیھا والسعي لبحثھا

أحد الباحثین بوصفي  -ویأتي ھذا البحث الموجز إسھاماً مني 
 ،في دراسة ھذه الظاھرة -األكادیمیین المختصین بالدراسات اإلسالمیة 

قضایا األسرة المسلمة في ضوء ( :والمشاركة بھا في الملتقى الدولي التاسع
الذي تنظمھ كلیة ) أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة

 28-27 بالجزائر یومي الحاج لخضر -1العلوم اإلسالمیة بجامعة باتنة 
  .م2018نوفمبر 



  مفرح بن سلیمان القوسي/ د.أ 
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 : أھداف البحث

من خالل  ،تسلیط الضوء على مشكلة العنف األسري في المجتمع المسلم - 1
  .وكشف أسبابھ ،وبیان خطورتھ ،دراسة أنواع ھذا العنف

اإلسھام في بیان التحدیات التي تواجھ األسرة المسلمة وتحول دون تمكنھا  - 2
  .م الصالحمن بناء الفرد المسل

اإلسھام في التفعیل العملي لھدایة الشریعة اإلسالمیة في عالج مشكلة  - 3
  .العنف األسري في المجتمع المسلم المعاصر

  .وخاتمة ،ومبحثین ،وتمھید ،مقدمة: یتكون البحث من: خطة البحث

 :منھجین اثنین في إعداده  إتباعتقتضي طبیعة البحث : منھج البحث

 ،وذلك بوصف أنواع العنف األسري ،الوصفي التحلیليالمنھج : أحدھما
 .وتحلیل أسبابھ

وذلك باستنباط ُسبل مواجھة العنف األسري  ،المنھج االستنباطي: الثاني
 .مما ورد بشأنھا من نصوص شرعیة

مع العنایة بما یقتضیھ البحث العلمي من التزام األمانة العلمیة في العزو 
والعنایة بقواعد اللغة  ،یات القرآنیة وبیان سورھاوترقیم اآل ،واالقتباس والنقل

  .العربیة واإلمالء وعالمات الترقیم

 .وهللا أسأل التوفیق والسداد والرشاد

 التمھید

 التعریف بمصطلحات البحث

 ،)العنف:(ھي ،مصطلحات عدة -بحسب عنوانھ  - لدینا في البحث 
 .)شریعة اإلسالمیةال(و ،)ُسبُل المواجھة(و ،)العنف األسري(و ،)األسرة(و

 :  أُعرف بكل منھا فیما یلي 
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 : العنف - أوالً 

 ،وھو ضد الرفق ،الُخْرق باألمر وقلة الرفق بھ: العنف في اللغة العربیة
إذا  ،َعنَُف بھ وعلیھ یَْعنُُف ُعْنفاً وَعنَافةً وأَْعنَفھُ وَعنَّفھُ تَْعِنیفاً وھـو َعنِیفٌ : یُقال 

 .)1(أَخذه بُِعْنٍف : ْعتَنَف األَمَر وا .لم یكن رفیقاً في أمره

استخدام القوة المادیة أو المعنویة إللحاق األذى : والعنف في االصطالح
االستخدام الفعلي للقوة أو التھدید " :وقیل ھو ،باآلخرین استخداماً غیر مشروعٍ 

  .)2("إللحاق األذى والضرر باألشخاص واإلتالف للممتلكات 

 : األسرة -ثانیاً 

  .)3(وجمعھا أُسر ،الدرع الحصینة: رة في اللغة العربیةاألس

  .ألنھ یتقّوى بھم ،عشیرة اإلنسان ورھطھ األدنون: وھي في االصطالح

الزوجین واألوالد : ویُراد بھا ھنا مفھومھا في اإلسالم الذي یشمل
ویدخل فیھم األجداد  ،كما یشمل األصول من اآلباء واألمھات ،وفروعھم
 .)4(والجدات

 : منھا ،عّرف الباحثون العنف األسري بتعریفات كثیرة: العنف األسري -الثاً ث

االعتداء أو اإلساءة الحسیة أو المعنویة أو الجنسیة أو البدنیة أو "أنھ  -
  .)5("النفسیة التي تحدث من أحد أفراد األسرة تجاه فرد آخر منھا

  .)6(وأنھ إحداث األذى البدني والمعنوي بفرد من أفراد األسرة -

وأنھ أي اعتداء جسدي أو إیذاء معنوي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي  -
أیاً كانت  ،یصدر عن أحد أعضاء األسرة النواة تجاه عضو آخر منھا

 .)7(دوافعھ وأسبابھ

ممارسة القوة أو اإلكراه بطریقة متعمدة غیر شرعیة "ویُعّرف شرعاً بأنھ  -
 ،فرد أو أكثر من األسرة ذاتھامن قِبل فرد أو أكثر من أفراد األسرة ضد 

ویكون المجني علیھ واقعاً تحت سیطرة الجاني وتأثیره مما یلحق بھ 
 .)8("الھالك أو الضرر واألذى



  مفرح بن سلیمان القوسي/ د.أ 
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 ً  : ُسبُل المواجھة -رابعا

الطریق : والسبیل في اللغة العربیة  ،)سبیل(الُسبُل كلمة جمع مفردھا 
ْشِد َال َیتَِّخُذوهُ َسبِیًال َوإِن یََرْوا سَ  :ومنھ قولھ تعالى ،وما وضح منھ بِیَل الرُّ

 .(9) )146: األعراف( َوإِن یََرْوا َسبِیَل اْلَغيِّ یَتَِّخُذوهُ َسبِیًال 

: والُمواَجھةُ  .الُمَقابلة: "والُمواَجھةُ في اللغة كما یقول ابن منظور
 .)10("استقبالك الرجل بكالم أو َوْجھ

ھنا طُـُرق مقابلة ظاھرة العنف ) ُسبُل العالج(وعلیھ یكون المراد بـ
   .األسري والتصدي لھا

 :الشریعة اإلسالمیة -خامساً 

لُِكلٍّ َجَعْلنَا  :ومنھ قولھ تعالى ،الطریقة المستقیمة: الشریعة في اللغة  
   .أي سبیالً وسنة ،)48: المائدة( ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا

هللا تـعالى لعباده من  كل ما شـرعھ: وھي بمفھومھا العام اصطالحاً 
  .أحكام في الكتاب والسنة

 أنواع العنف األسري وأسبابھ: المبحث األول

كما أن لتنامي ھذه  ،للعنف األسري أنواع عدیدة وصور متنوعة
 .الظاھرة في المجتمعات اإلنسانیة أسباباً وعوامل كثیرة

تین وسأتناول ھذه األنواع وتلك األسباب بالبحث والدراسة في الفقر
 :التالیتین

یتجلى العنف األسري في أنـواع وصور : أنواع العنف األسري - أوالً 
ولعل أبرز ھذه  ،تعاني منھا كثیر من األسر المعاصرة ،ومظاھر متعددة

 : األنواع ما یلي

وھو استخدام القوة الجسدیة غیر المشروعة تجاه : العنف الجسدي - 1
: منھا ،ولذلك صور عدیدة ،یمة بھمإلیذائھم وإلحاق أضرار جس ،أفراد األسرة

 ،والدھس ،والحرق ،والخنق ،والعض ،وشد الشعر ،والصفع ،الضرب المبرح
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كالضرب بأدوات صلبة أو  ،وربما یمتد إلى سلوكیات أكثر عنفاً  ،والحبس
  .واستخدام األسلحة الناریة ،حادة

الجریمة التي تذھب ضحیتھا " جریمة الشرف وھيما یُسمى : ومنھا
بسبب انحرافھا الذي یمكن أن یكون واقعیاً أو  ،متزوجة أو عـزباء ،ةامرأ

زاعماً  ،ویرتكبھا عادة أخ أو أب أو ابن أو عم أو ابن عم المنحرفة ،مفترضاً 
 .)11("إنقاذ شرف العائلة

اعتیاد كثیر من األسر البدائیة في العدید من : وھو ،ختان اإلناث: ومنھا
أو كافة األعضاء الظاھرة الحساسة من  البلدان اإلسالمیة استئصال بعض
 .الجھاز التناسلي للفتیات الصغیرات

 : إلى ثالثة أنواع - بحسب آثاره السلبیة  -ویمكن تصنیف العنف الجسدي 

كالكدمات  ،وھو الذي یترك عالمات على جسم المعنّف: نوع مؤذي - 1
  .حول العین واألنف والفم أو الیدین أو أي مكان آخر بالجسم

وفقدان  ،كالعمى ،وھو الذي ینتج عنھ إصابات خطیرة: ونوع خطر - 2
  .وإصابات الرأس ،والحروق الشدیدة ،والكسور في األطراف ،السمع

نتیجة للشدة  ،وھو یـؤدي إلى فـقدان المعنّف لحیاتھ: ونـوع قاتل - 3
 .)12(والقسوة في المعاملة 

ة میدانیة وقد كشف مركز رؤیة للدراسات االجتماعیة في أحدث دراس
غطت كافة مناطق المملكة العربیة السعودیة عن مدى انتشار أشكال العنف 

من عینة الدراسة أن الضرب % 44فقد رأى  ،الجسدي في المجتمع السعودي
یلیھ الدفع  ،بالید أو الرفس ھـو أكثر أشكال العنف الجسدي انتشاراً بالمملكة

وبعده الجلد  ،%34بة ثم شد الشعر بنس ،%37والرمي على األرض بنسبة 
وبعده استخدام آلة حادة  ،%32بالعقال أو السلك أو السوط أو العصا بنسبة 

وأخیراً  ،%30ویأتي بعده الكي والحرق بالنار بنسبة  ،%31كالسكین بنسبة 
 .)13(% 28سكب مادة حارقة على الجسم بنسبة 

وھو أحد أبرز أنواع العنف الحسي الذي یمارس : العنف الجنسي - 2
  .مع أحد أفراد األسرة على سبیل السیطرة واستخدام القوة
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ممارسة الجنس مع الزوجة بأسالیب : منھا ،ولھذا النوع صور عدیدة
وممارسة الجنس والشذوذ الجنسي  ،واغتصاب النساء المحارم ،محرمة شرعاً 

وكذا التحرش الجنسي بھم أو  ،بكل أشكالھ مع األطفال والناشئة من الجنسین
  .بأحدھم

وغالباً ما تظھر أعراض جسمیة وسلوكیة ونـفسیة على األطفال 
إحساس : أما األعراض الجسمیة فأبرزھا ،والناشئة لھذا النوع من العنف

والشعور باأللم والحكة الشدیدة  ،المعنّف جنسیاً بصعوبة في المشي والجلوس
  .)14(واإلصابة باألمراض التناسلیة  ،في األعضاء التناسلیة

الشعور بالخوف والقلق : عراض السلوكیة والنفسیة فأبرزھاوأما األ
والوسواس  ،والرھاب االجتماعي ،والحزن واإلحباط واالكتئاب ،الشدید

وفقدان  ،والتبول اللیلي ،ومص األصابع ،وتدني المستوى الدراسي ،القھري
والمیل إلى  ،وثورات الغضب غیر المبررة ،وتقّلب المزاج ،الثقة باآلخرین

   .وك العدوانيالسل

وھو التلفظ بالكلمات واأللفاظ المسیئة والعبارات : العنف اللفظي - 3
 ،والتحقیر واالزدراء ،والسب والشتم ،كعبارات االستھزاء والسخریة ،البذیئة

 .والتھدید والتخویف والترھیب ،والتوبیخ
وكثیراً ما یحصل ھذا النوع من الوالدین أو األقارب المحیطین 

مما یُسھم في غرس صفات الحقد والكراھیة وینّمي  ،معنّفینباألشخاص ال
فقد أثبتت الدراسات العلمیة بأن ما یقرب من  ،السلوك العدواني في نفوسھم

من الصراعات الطالبیة ترجع إلى أسالیب التحقیر والسخریة والتنشئة % 85
 .)15(المنزلیة غیر السویة

دث دراسة میدانیة في أح - وكشف مركز رؤیة للدراسات االجتماعیة 
عن أن أشد صور العنف  - غطت معظم مناطق المملكة العربیة السعودیة 

یلیھ االستھزاء  ،اللفظي انتشاراً في المجتمع السعودي تتمثّل في التوبیخ الشدید
ثم تھدید الزوجة  ،ثم السب والشتم واللعـن كسب الوالدین واألقارب ،والتحقیر
 .)16(لنابیة أمام اآلخرینثم التلفظ بالكلمات ا ،بالطالق



  العنف األسري وُسـبُل مواجھتھ في ضوء الشریعة اإلسالمیة                                                   
  

 

 989                                                                            الدولي التاسع الملتقى

فھم  ،وغالباً ما یُمارس ھذا النوع من العنف ضد األطفال والزوجات
  .أكثر ضحایاه عدداً 

ویُراد بھ أي فعل مؤٍذ لنفسیة المعنّف ولعواطفھ من : العنف النفسي - 4
 : منھا ،ولھذا النوع صور عدیدة ،دون أن یكون لھ أیة آثار جسدیة علیھ

كعضل األب  ،هللا سبحانھ الوالیة الشرعیة لھ علیھنعضل الولي لمن جعل  -
ومنعھن من الزواج باألكفاء  ،والعم لبنات أخیھ ،واألخ ألخواتھ ،لبناتھ

 .)17(بدون وجھ حق حتى یكبرن في السن فیبلغن سن العنوسة
حرمان الزوجة من حقھا الشرعي في زیارة أمھا وأبیـھا وأخوتھا وأخواتھا  -

  .في تواصلھا معھمو ،وأقاربھا من محارمھا
لیست متزوجة  ،وذلك بـھجرھا وتركھا معھ معلقة ،إضرار الزوج بزوجتھ -

  .ولیست مطلقة ،كسائر الزوجات
وفي اختیار  ،وسلبھم حریاتھم في التعبیر عن آرائھم ،قمع الزوجة واألوالد -

كاختیار األوالد ذكوراً وإناثاً  ،ما یرونھ مناسباً لھم في حدود ما شرع هللا
وكإكراھھم  ،أو الوظیفة التي یریدونھا ،ة التعلیم الذي یرغبون فیھنوعی

  .على الزواج بمن ال یرتضونھ زوجاً وشریك حیاة
وتفضیل بعضھم  ،التفرقة الشدیدة في تعامل الوالدین أو أحدھما مع األوالد -

وكذا في النفقة  ،على بعض بغیر وجھ حق في التربیة وفي حسن التعامل
  .والسیما تفضیل الذكور من األوالد على اإلناث ،والھبة والعطیة

من حیث عدم تعھدھم بالتغذیة السلیمة  ،إھمال العنایة بالمرضى والمسنین -
ومن حیث عدم تمكینھم  ،والنظافة الالزمة في أبدانھم ومالبسھم وفرشھم
ومن حیث عدم المباالة  ،من تناول عالجاتھم الضروریة في مواعیدھا

 .لباتھم المعیشیة والطبیةبراحتھم وتأمین متط
وھي ما تسمى  ،إیداع األوالد آباءھم المسنین في دور العجزة والمسنین -

 .)دور الرعایة االجتماعیة(بـ
ویراد بھ قیام أحد أفراد األسرة بإیذائھا أو إیذاء أحد  :العنف المالي - 5

ولھذا النوع من العنف صور  ،أفرادھا أو التضییق علیھم في الجانب المالي
 :منھا ،عدیدة
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 ،القیام بالسرقة أو االحتیال واالستیالء على مال الطرف اآلخر بغیر حق -
وفرض الوصایة  ،كاستیالء الزوجة على مال زوجتھ ومرتباتھا الشھریة

  .علیھا في إدارة أموالھا وأمالكھا وسلبھا حق حریة التصرف فیھا
الشدید في تلبیة وبخل ولي أمر األسرة وتقتیره في اإلنفاق علیھا وتقصیره  -

  .حاجاتھا الضروریة
وقیام األبناء والسیما المراھقین منھم بتخریب ممتلكات أھالیھم أو حرقھا  -

  .وإتالفھا
واستغالل كبار السن من اآلباء واألقارب والتحایل علیھم لسلب أموالھم  -

 ،وكالحجر علیھم بحجة عدم أھلیتھم العقلیة على إدارة أموالھم ،وممتلكاتھم
یعلم ھؤالء  حایل علیھم في توقیع مستندات ومبایعات ووكاالت الوكالت

  .أو إجبارھم على التوقیع علیھا ،المسنین مضامینھا
للعنف األسري في المجتمعات اإلسالمیة  :أسباب العنف األسري -ثانیاً 

وعند تأملي في ھذه األسباب والعوامل  ،أسباب كثیرة متداخلة وعوامل متنوعة
 : ھي ما یلي ،كن تصنیفھا في خمسة عوامل رئیسةتبین لي أنھ یم

وتتمثل ھذه  :أسباب مرتبطة بمستوى التدین لدى مرتكبي العنف - 1
وعدم الخوف منھ  ،والبعد عن هللا ،وقلة الورع ،ضعف الدین: األسباب في

 ،سبحانھ ومن عقابھ في العاجل واآلجل عند مرتكبي العنف بأنواعھ المتعددة
الشرعیة والقیمیة التي یجب على كل مسلم االلتزام بھا  والتحلل من الضوابط

وال شك أنھ لو قوي  .في تعاملھ مع اآلخرین داخل محیط األسرة وخارجھا
واستشعروا مراقبة هللا لھ في كل أقوالھم  ،مستوى التدین عند مرتكبي العنف

 ،راً وأیقنوا بأنھ محاسبین علیھا یوم القیامة حساباً عسی ،وأفعالھم وتصرفاتھم
  .ألقلعوا تماماً عند ممارسة العنف مع اآلخرین أیاً كانت درجة قرابتھم معھم

وكذا  ،كما تتمثل في الجھل أحیاناً بالحقوق التي شرعھا اإلسالم لآلخرین
والخلط بین تعالیم الدین الحنیف وعادات وتقالید جاھلیة  ،الفھم الخاطئ للدین

وحرمانھا  ،رأة من المیراثالمكحرمان  ،لیس لھا أي أساس شرعي صحیح
كالنظرة الدونیة للمرأة وما  ،من  الزواج رغبة في مالھا أو راتبھا أو خدماتھا

وكفھم سلطة  ،یسمى بجرائم الشرف في بعض الدول العربیة واإلسالمیة
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والظن بأنھا تعني التسلط وفرض الرأي ولو كان مجانباً  ،القوامة فھماً خاطئاً 
 المرأة الذي أباحھ اإلسالم وكفھم جواز ضرب ،للصواب

وكفھم  ،للتأدیب في حاالت خاصة لھا شروطھا وضوابطھا فھماً خاطئاً 
 ،والظن بأنھا والیة تسلط وقھر واستبداد ،والیة األب على أوالده فھماً خاطئاً 

وغیر ذلك من المفاھیم الخاطئة عن معنى الرجولة والقوامة والوالیة مما 
ألخرى من األمور والممارسات التي تُعد من أوضح یُسمع ویُقرأ بین الفینة وا

 .صور العنف األسري

الغزو الثقافي : وتتمثل ھذه األسباب في :أسباب ثقافیة وإعالمیة - 2
ذلك  ،الذي یشنھ العالم الغربي منذ بدایة العصر الحدیث على العالم اإلسالمي

من عقیدة  ،ھاالغزو الذي استھدف مقومات األمة اإلسالمیة وھویتھا الممیزة ل
والسیما في  ،وقیم خلقیة وأھداف حضاریة مشتركة ،وشریعة ربانیة ،صحیحة

ظــل سیطرة العـولمة المعاصرة وانتشار وسائل التواصل االجتماعي 
حیث أثر ذلك كلھ تأثیراً سلبیاً على كثیر من أبناء المسلمین من  ،الحدیثة

والعالقات األسریة ضعف الروابط : ومن ذلك على سبیل المثال ،الجنسین
وطغیان األثرة وحب  ،وطغیان النفعیة المادیة في تلك العالقات ،الحمیمة

 ،واالنحالل األخالقي ،ومحاكاة الغرب في االنجذاب نحو اللھو الماجن ،الذات
وبالتالي إلى وقوع العنف اللفظي  ،وانتشار الفوضى في العالقات بین الجنسین

  .والجنسي بصوره المختلفة

حیث سعت كثیر  ،تتمثل في التأثیر السلبي لوسائل اإلعالم المرئیةكما 
من القنوات الفضائیة إلى ترسیخ أنماط من السلوك العنیف وغیر السوي في 

من خالل عرض األفالم  ،نفوس المشاھدین بطریق مباشر وغیر مباشر
والمسلسالت الطافحة بمشاھد القسوة والعنف وجرائم القتل والتعذیب ومشاھد 

والداعیة إلى العصیان والتمرد على كل الضوابط  ،التعري والعھر والخیانة
  .الدینیة والقانونیة واألخالقیة والعادات واألعراف المجتمعیة

وقد دلت األبحاث على وجود عالقة بین ارتفاع نسبة الجریمة وبین 
) االئتالف الدولي ضد العنف التلفازي(وقد نشرت منظمة  ،العنف التلفازي
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أظھر األثر التراكمي للتلفاز الذي   ،حثاً استغرق إجراؤه اثنین وعشرین عاماً ب
ھناك " وأّكد البحث على أن  ،یمتد حتى عشرین سنة لتظھر نتائجھ السلبیة

عالقة مباشرة بین أفالم العنف التلفاز في الستینات وارتفاع الجریمة في 
 50بالمائة و 25راوح بین إن ما  یت: وقالت المنظمة  ،السبعینات والثمانینات

بالمائة من أعمال العنف في سائر العالم سببھا العنف في  التلیفزیون 
 .)18("والسینما

تَُعدُّ من أھم العوامل المؤدیة العوامل االجتماعیة : أسباب اجتماعیة - 3
انطالقاً من أن األسرة في حد ذاتھا نظام اجتماعي یقوم على  ،للعنف األسري

كما أنھا مؤسسة  ،والود والرحمة ،التفاعل االجتماعي: منھا ،مقومات أساسیة
وھو ما أدى  ،اجتماعیة من أولى مھامھا تخریج أجیال سویة وصالحة للمجتمع

إلى اتفاق كافـة الرؤى على أھمیة النظر إلى العـوامل االجتماعیة باعتـبارھا 
األسرة على  إدمان الزوج أو أحد أفراد: فمثالً  ،مسببات للعنف داخل األسرة

فالكل یدرك أن  ،تعاطي المخدرات أو المسكرات یأتي في المرتبة األولى
ورغم أن  ،وإلى انھیار العالقات األسریة والزوجیة ،اإلدمان یؤدي إلى العنف

جمیع المخدرات والخمور والمسكرات من المحرمات في الشریعة اإلسالمیة 
ج لوقفة جادة ؛ إذ أن األمر لم وتحاربھا األنظمة والقوانین إال أن األمر یحتا

ومن ثم  ،بل تعدَّى ذلك لینال من األسرة ،یَُعْد تأثیراً سلبیاً على المتعاطي فقط
فإدمان الزوج وما قد ینجم عنھ من عنف غیر مبرر  ،من أمن المجتمع برمتھ

تجاه الزوجة أو األبناء یُْجِھز على أوتاد األسر، وقد یشكِّل دعامة ألحطِّ أشكال 
فقد ذكر بعض الخبراء الذین  ،كالعنف الجنسي تجاه البنات ،نف األسريالع

مقابالت وبصورة خاصة األخصائیات االجتماعیات  -أجریت معھم 
بدور الرعایة أنھ نما إلى علمھن بعد تفاعلھن مع بعض الحاالت  - والنفسیات

عرضن قد ت) أي المعنَّفات(المعنَّفة من اإلناث وائتمانھن على أسرارھن أنھن 
نتیجة لوقوع ھؤالء األفراد  ،بشكل أو بآخر إلى اعتداءات جنسیة من ذویھن

 .وھو ما یؤكد على انتفاء العقل واإلدراك ،تحت تأثیر المخدرات أو الخمور
أثبتت الدراسات على مستوى العالم الغربي والعربي كذلك أن من أبرز وقد 

 .)19(الكحول والمخدرات المسببات للعنف األسري وأكثرھا انتشاراً ھو تعاطي
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عدم : وھو ،وھناك مثال آخر من العوامل االجتماعیة المسببة للعنف
 -في الغالب  -والذي یترتب علیھ  ،بین الزوج والزوجة التوافق من البدایة

كثرة المشاحنات التي تبدأ عنفاً لفظیاً ثم سرعان ما یتحول إلى أنواع أخرى 
المختصون منھم بالدراسات حیث یؤكد الخبراء وخاصة  ،من العنف

االجتماعیة أن عدم التوافق بین الزوجین ال یؤدي فقط إلى ضعف العالقات 
بل قد یصل إلى تعنیف بقیة أفراد األسرة من قبل الطرفین،  ،االجتماعیة

 ،وینھار الترابط األسري ،وتضعف العالقات ،فتسوء األمور على كافة األوجھ
د للسلوك العنیف والعدوانیة إزاء شعوره فالفرد الذي یشعر باإلحباط سیعم

 ،)الزواج(وأعني بھ  ،بفقدان انتظام واستقرار أھم مناطق حیاتھ على اإلطالق
 - التوافق مع زوجھ  بسوء –ولعلھ من المعروف علمیاً قیام الفرد المحبط 

بالتنفیس عن ھذا الشعور السیِّئ بتنفیذ شحنات عدائیة قویة تجاه اآلخرین من 
  .حولھ

أن من العادات : من العوامل االجتماعیة المسببة للعنف األسري و
والتقالید االجتماعیة في كثیر من المجتمعات المعاصرة االعتقاد بأن تحقق 
رجولة رب األسرة متوقف على مدى قدرتھ على السیطرة على أسرتھ 

وإن لم  ،فإن استطاع ذلك فھو رجٌل بحقٍ  ،وقیادتھا بكل عنف وقسوة وقوة
   .ع فھو ساقط من ِعداد الرجالیستط

انعدام أو ضعف وعي الوالدین أو أحدھما : ومن ھذه العوامل أیضاً 
بسبب تدني  ،بكیفیة تربیة األبناء وعدم إدراكھم للُسبُل المثلى في التعامل معھم

  .أعني الوالدین ،المستوى التعلیمي لدیھم

تشاور بین أفراد غیاب ثقافة الحوار األسري وال: ومن ھذه العوامل كذلك
       .األسرة في كل ما یخصھا من أمور معیشیة

تُـعّد األسباب النفسیة والتربویة من أھم : أسباب نفسیة وتربویة - 4
ھذه الظاھرة  ولذا احتلت  العـوامل في ظـھور مشكلة العنـف األسري وأھمھا ؛

ا فصوالً فأفردوا لھ ،مكاناً بارزاً في دراسات وبحوث علماء النفس والتربیة
وبالنظر في التحلیالت الكمیة لعینة دراسة مركز رؤیة  ،في مؤلفاتھم
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للدراسات االجتماعیة نجد أن العوامل النفسیة والتربویة تحتل مرتبة متقدمة 
ویأتي في مقدمة ھذه العوامل النفسیة  ،من بین العوامل المسببة للعنف األسري

ووجود  ،د األسرة أو أحدھااعتالل الصحة النفسیة لدى أفرا: والتربویة 
وانحرافات سلوكیة وتربویة اكتسبوھا منذ صغرھم  ،اضطرابات نفسیة لدیھم

: منھا  ،ویتمثّل ذلك في مظاھر وصور عدیدة ،في البیئات التي نشأوا فیھا
وعدم القدرة على تكوین عالقة ناجحة  ،وضعف الشخصیة ،افتقاد الثقة بالنفس

 .والشك في شریك الحیاة ،الشدید واالكتئاب والقلق ،مع اآلخرین

كما أن التجارب القاسیة وسوء المعاملة والمواقف العدوانیة التي  
یتعرض الفرد لھا خالل حیاتھ منذ صغره لھا بالغ األثر في تكوین شخصیة 

حیث تتراكم عنده تلك التجارب والمواقف مكونة عقد نفسیة  ،عدوانیة لدیھ
لجوء إلى العنف في تعاملھ مع اآلخرین من تقوده إلى التشفي منھا بال ،فیھ

وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الطفل  ،والسیما داخل محیط األسرة ،حولھ
الذي یتعرض للعنف إبان فترة طفولتھ یكون أكثر میالً إلى استخدام العنف من 

عن السلوك  وأكثر انحرافاً  ،ذلك الطفل الذي لم یتعرض للعنف فترة طفولتھ
وھذا مؤشر لنقمة ھذا اإلنسان من المجتمع  .ر إقداماً على اإلجرامالسوي وأكث

 .الذي یعیش فیھ ولعدم المقدرة على التعامل معھ

ویضاف إلى ما تقدم تزاید الضغوط النفسیة على األسر المعاصرة 
فلھذه بال شك أثر ظاھر في تزاید ظاھرة  ،وكثرة مشكالت الحیاة ومصاعبھا

   .األسر في وقتنا الحاضرالعنف األسري في كثیر من 

تُعد العوامل االقتصادیة من أھم العوامل المؤدیة : أسباب اقتصادیة - 5
فتدني المستوى  ،للعنف األسري في كافة المجتمعات وعلى اختالف الثقافات

االقتصادي لألسرة ومعاناتھا من الضغوط المعیشیة بسبب البطالة والفقر 
بعض  -في كثیر من األحیان  -یدفع وتراكم الدیون مع العجز عن سدادھا 

 .أفرادھا إلى العنف بأشكالھ المتعددة لتفریغ شحنات معاناتھم السلبیة ھذه

وعلى الرغم من أن بعض المجتمعات قد تُْستَْثنَى من ھذا التصور العام 
إال أنھا لن تنجو من  ،نظراً الرتفاع المستوى االقتصادي لدى أغلب أفرادھا
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ولذا نجد أن العوامل االقتصادیة كان  ،ما ارتفع مستواھاأثر ھذه العوامل مھ
لھذا أثر كبیر في العنف األسري في المجتمع السعودي رغم ارتفاع المستوى 

من بینھا  وقد أخذْت ھذه العوامل أشكاالً مختلفة ،االقتصادي لكثیر من أفراده
على  أو ضعف اإلنفاق ،إحدى الزوجات وإھمال األخرى  اإلنفاق على: مثالً 

أو بخلھ وتقصیره في  ،أو تكاسلھ ،أو تعطل الزوج عن العمل ،زوجة واحدة
ومجرد شعور أحد أفراد األسرة كالزوجة أو  ،اإلنفاق على بقیة أفراد األسرة

األبناء بعدم إنفاق رب األسرة علیھم  رغم قدرتھ علیھ سیستثیر لدیھم مشاعر 
رات قد تدفعھ إلى سلوك عنیف مما یدفع إلثارتھ وتلفظھ بعبا ،االزدراء تجاھھ

فھم یُدركون تماماً أن من مسؤولیات رب األسرة شرعاً وعرفاً  ،تجاھھم
وعدم التعدِّي على أموال الزوجة  ،ورعایة شؤونھم ،اإلنفاق على أسرتھ

    .واألبناء

 ُسبُل مواجھة العنف األسري في ضوء الشریعة اإلسالمیة: المبحث الثاني

یة ُسبُالً كثیرة ومتعددة لعالج ظاھرة العنف الشریعة اإلسالم تضمنت
ولعل أبرز  ،األسري التي تعاني منھا كثیر من األسر في مجتمعنا المعاصر

 : ھذه الُسبُل ما یلي

اشتمال الشریعة اإلسالمیة على العدید من التوجیھات الربانیة  - أوالً 
م بقسط وافر من حظیت األسرة في اإلسالفقد  ،العامة لبـناء األسرة بناًء سلیماً 

العنایة واالھتمام یتالءم مع أھمیتــھا في كیان المجتمع وأثرھا في حیاة األمة 
وحدد لھا من قواعده  ،فقد شملھا القرآن بتوجیھاتھ التربویة ،ومستقبلھا

ویوثق أواصر  ،التشریعیة ما یكفل قیامھا على أسس سلیمة ویدعم كیانھا
حمایة من عوامل التحلل والفساد كي تؤدي ویوفر لھا ال ،العالقات بین أفرادھا

رسالتھا المھمة في إعداد الجیل الجدید وتربیتھ على القیم الفاضلة والمثل 
  .السامیة

تقتصر على مفھومھا ) األسرة(وسواء كانت الحدود التي تعنیھا كلمة 
أو تمتد إلى أبعد من ذلك بحیث  ،القریب المنحصر في الزوجین واألوالد
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قد أحاطھا في  - بنظامھ المحكم  - فإن القرآن الكریم  ،ین واألقربینتشمل الوالد
 :حدودھا القریبة والبعیدة على السواء 

فقد جعل اإلسالم الزواج الوسیلة الوحیدة لتكوین األسرة المسلمة  - 1
التي ترتبط فیھا الحقوق والواجبات برباط دیني مقدس یشعر فیھ الفرد 

ولذا جاءت النصوص الشرعیة  .(20)حیوانیةبإنسانیتھ ویسمو بھ عن درك ال
فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن : یقول تعالى ،حاثة علیھ وداعیة لھ ومرغبة فیھ

 فَاْنِكُحوھُنَّ بِإِْذِن أَْھلِِھنَّ : ، ویقول)3: النساء( َوُرَباعَ  النَِّساِء َمْثنَى َوثُالثَ 
 .)25: النساء(

فدل ذلك على أنھ أمر  ،ن آیاتھ في خلقھوجعل هللا سبحانھ الزواج م - 2
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجاً  :حیث یقول تعالى ،لـھ شأن عظیم

 لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك آلیاٍت لَِقْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
 . )21: الروم(

كما جعلھ میثاقاً غلیظاً أي عھداً قویاً یجب على اإلنسان أن یحافظ  - 3
حیث یقول  ،(21)علیھ ویفي بمقتضیاتھ ویتصدى لما یتعرض لـھ من عقبات

َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنطَاراً فَال تَأُْخُذوا : تعالى
ئاً أَتَأُْخُذونَھُ بُْھَتاناً َوإِْثماً ُمِبیناًَوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى ِمْنھُ َشیْ 

 .)21- 20: النساء( بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمیثَاقاًَغلِیظاً 

الشریعة اإلسالمیة مقاصد الشارع الحكیم من تكوین  وحددت – 4
 :وھي ،األسرة

نوع اإلنساني واستمراره على وجھ األرض للقیام إكثار النسل وبقاء ال -
ھَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف فِي : حیث یقول تعالى ،بمھمة الخالفة فیھا

یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي : ، ویقول سبحانھ)39: فاطر( األَْرض
 َجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساءً َخَلقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزوْ 

 ).1: النساء(
ذلك أنھ في جو األسرة یجد الزوجان كل  ،توفیر السكن واالستقرار النفسي -

واألنس والبھجة والھدوء واالستقرار  األلفةفي رحاب اآلخر مشاعر 
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إذ النفس ملول وبحاجة ماسة إلى من یؤنسھا ویسري  ،والراحة النفسیة
وھذه المطالب الضروریة لن یتم  .عنھا ویطرد عنھا الوحدة والوحشة

تحقیقھا إال عن طریق الزواج الذي ھو سكن وطمأنینة للـرجل والمـرأة 
اجاً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزوَ : یـقول تعالى ،على السواء

 .)21: الروم( لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 
 ،وامتازت أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة بخصائص عدیدة - 5

 :(22)منھا

بل قامت على  ،أنھا جاءت فیھا مرتبطة بالعقیدة ارتباطاً عضویاً قـویاً  -
لى أن قداسة ھذه األحكام من قداسة مما یدل ع ،قاعدة اإلیمان باc وتقواه

َوقََضى َربَُّك أَالَّ : ونرى مصداق ذلك في قولھ تعالى ،أحكام العقیدة في هللا
لَْیَس : ، وقولھ تعالى(23))23: اإلسراء( تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَساناً 

ِ اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل اْلَمشْ  َّcِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا
َواْلیَْوِم اآلِخِر َواْلَمالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّیَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى 

فارتباط أحكام األسرة بالعقیدة في القرآن  ،(24))177: البقرة( َواْلیَتَاَمى
 ،على أن تشریعات األسرة البد أن تجيء ملتزمة بھذه العقیدة الكریم دلیل

احتراماً للعقیدة نفسھا ولألمة التي  ،مستھدیة بروحھا ،منبثقة من أحكامھا
  .تؤمن بھا

أن ھذه األحكام جاءت في الشریعة اإلسالمیة منبثقة من معین الفطرة  -
 ،وقات كافةوأصل الخلقة وقاعدة التكوین األولى لألحیاء جمیعاً وللمخل

َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم : تبدو ھذه الخاصیة في قولھ تعالى
ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق األَْزَواَج : وفي قولھ سبحانھ ،)49: الذاریات( تََذكَُّرونَ 

ا تُْنبُِت األَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِھْم َوِممَّا ال یَْعلَمُ   .(25))36: یس( ونَ ُكلَّھَا ِممَّ
فْرض الشریعة اإلسالمیة ألعضاء األسرة الواحدة حقوقاً وأمرھا  -ثانیاً 
سواء  ،وفْرضھا في الوقت نفسھ علیھم واجبات وإلزامھم بأدائھا ،بالقیام بھا

 : ومن ذلك على سبیل المثال ،كان األعضاء أزواجاً أو زوجات آباًء أو أبناء

: فقال تعالى ،الـزوجات بالمعـروفأنھا فرضت على األزواج معاشرة  -
 َِوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروف 

)وفرضت لھن حـق المھر )19: النساء ،
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: حیث یقول تعالى ،الذي یجب تعیینھ وتسمیتھ عند عقد النكاح ،الشرعي
 ًَوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَة )وفرضت لھن حق (26))4: النساء ،

أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن : یقول تعالىحیث  ،المسكن الشرعي
ُوْجِدُكمْ 

حیث یقول  ،، وفرضت لھن أیضاً حق النفقة علیھن)6: الطالق( 
َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :تعالى

، )233: البقرة( 
ا آَتاهُ هللاَّ لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِ  :ویقول  ِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق ِممَّ

فیجب على الزوج  ،، كما فرضت لھن حق العدل واإلنصاف)7: الطالق(
حیث  ،وذلك بأن یعاملھا بما یحب أن تعاملھ ھي بھ ،أن یعدل مع زوجتھ

، وأال )288: البقرة( وفِ َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعرُ  :یقول تعالى
 فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروفٍ  :حیث یقول سبحانھ ،یؤذیھا بالقول أو الفعل

 ).2: الطالق(
: حیث یقول تعالى ،أنھا فرضت لألبناء على آبائھم حق النسب الشرعي -

 ِ  اْدُعوھُْم آلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ
)وفرضت لھم حق )5: األحزاب ،

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوالَدھُنَّ : حیث یقول تعالى ،ضاع سنتین كاملتینالر
َضاَعةَ  ، وكذا حق )233: البقرة( َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمـْن أََراَد أَْن یُتِمَّ الرَّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ : حیث یقول تعالى ،اإلرث ُ فِي أَْوالِدُكْم لِلذَّ یُوِصیُكُم هللاَّ
ثَیَْیِن فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اْثنَتَْیِن فَلَھُنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلَھَا األُنْ 

 .)11: النساء( النِّْصفُ 
وُعنیت بحقوقھما أشد  ،أنھا جعلت للوالدین مكانة كبیرة وأھمیة عظیمة -

حقوقھما بحقوق كما قرنت  ،وحثت األبناء على القیام بھا أحسن قیام ،عنایة
وجعلت اإلحسان إلیھما قضاًء  ،هللا تعالى من توحیده وإفراده بالعبادة

َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن  :فقال عز وجل ،وإلزاماً 
حق البر : ، ومن أبرز الحقوق التي قررتھا لھم )23: اإلسراء( إِْحَسانا

ا یَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكالھَُما  :قول سبحانھحیث ی ،واإلحسان إِمَّ
َواْخِفْض لَھَُما َجنَاَح الذُّلِّ  فَال َتقُْل لَھَُما أُفٍّ َوال تَْنھَْرھَُما َوقُْل لَھَُما قَْوالً َكِریماً 
ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربََّیانِي َصِغی ، )24-23: اإلسراء( راً ِمَن الرَّ

ا  َوَألبََوْیِھ لُِكلِّ  :حیث یقول تعالى ،وحق اإلرث ُدُس ِممَّ َواِحٍد ِمْنھَُما السُّ
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ِھ الثُّلُُث فَإِْن َكاَن لَھُ  تََرَك إِْن َكاَن لَھُ َولٌَد فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َولٌَد َوَوِرثَھُ أَبََواهُ فَألُمِّ
دُ  ِھ السُّ ُس ِمْن بَْعِد َوِصیَّةٍ یُوِصي بِھَا أَْو َدْیٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم ال إِْخَوةٌ فَألُمِّ

 .)11: النساء( تَْدُروَن أَیُّھُْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً فَِریَضةً ِمَن هللاَّ 
 ،واحترامھا شخصیتھا ،إعالء الشریعة اإلسالمیة شأن المرأة -ثالثاً 

 ،ومْنحھا مكانة عالیة ومنـزلة رفیعة ،لوصیانتھا لھا من االبتـذال واإلذال
 :حیث ،وسعیھا إلى إكرامھا أماً وبنتاً أختاً وزوجة

: فقال سبحانھ وتعالى ،اعترفت بإنسانیتھا وساوتھا بالرجل في أصل الخلقة - 1
 َزْوَجھَا یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا

یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا : ، وقال)1: النساء( َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساءً 
: الحجرات( َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا

13.( 
َمْن  :فقال سبحانھ ،بوساوتھا بالرجل في تكالیف العبادة واألجر والثوا  - 2

َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِییَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَّھُْم 
فَاْستََجاَب لَھُْم : ، وقال أیضاً )97: النحل( أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ 

َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضٍ َربُّھُْم أَنِّي ال أُِضیُع 
فَالَِّذیَن ھَاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدیَاِرِھْم َوأُوُذوا فِي َسبِیِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا 

آل ( ا األَْنھَارُ ألَُكفَِّرنَّ َعْنھُْم َسیِّئَاتِِھْم َوألُْدِخلَنَّھُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِھَ 
: ، كما ساوتھا بالرجل في الحقوق والواجبات فقال تعالى)195: عمران

َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروف )228: البقرة(. 

ا تََرَك : فقال سبحانھ ،وفرضت لھا نصیباً في المیراث  - 3 َجاِل نَِصیٌب ِممَّ لِلرِّ
ا قَلَّ اْلَوالَِداِن َواألَْقَربُو ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن ِممَّ َن َولِلنَِّساِء َنِصیٌب ِممَّ

 .)7: النساء( ِمْنھُ أَْو َكثَُر نَِصیباً َمْفُروضاً 

 َوإَِذا: فقال سبحانھ مستنكراً ھذا الفعل المشین ،وحرمت وأد البنات - 4
 اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئِلَْت ِبأَيِّ َذْنٍب قُتِلَتْ 

)لتشاؤم بمولد ، وعارضت ا)9-8: یرالتكو
َر أََحُدھُْم بِاألُْنثَى : البنت فقال جل وعال  ظَلَّ َوْجھُھُ ُمْسَوّداً َوھُوَ َوإَِذا بُشِّ
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َر بِِھ أَیُْمِسُكھُ َعلَى ھُوٍن أَْم یَُدسُّھُ فِي  َكِظیٌم  یَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ
یَْحُكُمونَ  التَُّراِب أَال َساَء َما

 )59: النحل.( 
 ،ودفعت عن المرأة الصفة التي كان یلصقھا بھا رجال الدیانات السابقة

فلم تجعل عقوبة آدم بالخروج من الجنة ناشئاً  ،سیما النصرانیة المحرفةوال
 :یقول تعالى على لسان آدم وحواء علیھما السالم ،منھا وحدھا بل منھما معاً 

 َا أَْنفَُسَنا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمَنا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ قَاال َربَّنَا ظَلَْمن 

، بل إن القرآن في بعض آیاتھ قد نسب الذنب إلى آدم وحده )23: األعراف(
 ).121: طھ( َوَعَصى آَدُم َربَّھُ فََغَوى: فقال

ال یـحل لكم  منوایا أیھا الذین آ: وحرمت أكل میراثھا، حیث یقول تعالى - 5
 ).19: النساء(  أن ترثوا النساء كرھاً 

وال یحل لكم أن تأخذوا مما  :حیث یقول سبحانھ ،وحرمت أكل مھرھا - 6
 ).229: البقرة( آتیتموھن شیئاً 

وال تكرھوا فتیاتكم على  :حیث یقول سبحانھ ،وحّرمت  استغاللھا جنسیاً  - 7
 ).33: النور( البغاء  إن أردن تحصناً 

 : حیث یقول عز وجل ،الجنسي معھا بجمیع أشكالھ العنف توحّرم - 8
 ویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض وال

: البقرة( تقربوھن حتى یطھرن فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم هللا
222.( 

إن الذین یرمون المحصنات الغافالت  :تعالىحیث یقول  ،وحرمت قذفھا - 9
 ).23: النور( المؤمنات لعنوا في الدنیا واآلخرة ولھم عذاب عظیم

حیث  ،وأوجبت على الزوج احترامھا ودعتھ إلى عـدم اإلساءة إلیھا - 10
وا َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسٰى أَن تَْكَرھُ  :یـقول سبحانھ

ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا  ).19: النساء( َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ
حیث یقول  ،وحثت األزواج على المودة وحفظ المعروف للزوجات - 11

 ).237: البقرة( َوَال َتنَسُوا اْلفَْضَل َبْینَُكمْ  :سبحانھ
 :حیث یقول عز وجل ،ودعتھم إلى عدم اإلساءة إلیھن عند إیقاع الطالق - 12

 ٍتَاِن  فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسان  ).229: البقرة( الطََّالُق َمرَّ
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َوَال تُْمِسُكوھُنَّ : حیث یقول سبحانھ ،وحّرم تعلیقھن لإلضرار بھن - 13
لَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ   ).237: البقرة( ِضَراًرا لِّتَْعتَُدوا َوَمن یَْفَعْل َذٰ

لتأكید على أن التكلیف في قوامة الرجل على المرأة تكلیف ا - رابعاً 
َجاُل : یقول سبحانھ ،ولیست تعسفاً أو استبداداً أو تعالیاً  ،ومسؤولیة وقیادة الرِّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ قَوَّ
الِ  ُ فَالصَّ وھذا القیام . )34: النساء( َحاُت قَاِنتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

وضرب ، ضرب مادي حسي :للرجل على المرأة المذكور في اآلیة ضربان
 .معنوي أدبي

فالضرب المادي الحسي یتمثل فیما یقوم بھ الرجل للمرأة من جلب 
م بھ لھا أیضاً من رعایة ومدافعة وما یقو ،القوت والكسوة وسائر الضرورات

 .وحمایة

: جاء في القاموس المحیط  :وھـذا الضرب ھـو المذكور في كتب اللغة
فھو إذاً قائم لھا أو  ،)27(" مانھا وقام بشأنھا: وقام علیھا ،قام الرجل المرأة"

ألنھ  ،وتقریر القرآن ھذا للرجل ال غضاضة فیھ على المرأة .قوام علیھا بذلك
  .مر واقع مشھود مسلم بھ في حیاة الناس قـدیماً وحدیثاً تقریر أل

 ،فإنھ ال یعني قھر المرأة والحجر علیھا ،وأما الضرب المعنوي األدبي
كما یتبادر إلى أذھان من  ،وال إھدار شخصیتھا ومصادرة مقومات أھلیتھا

 .لیس لدیھم فقھ بأحكام اإلسالم

ویجعل  ،على مال زوجتھأال ترى أن اإلسالم یمنع الزوج من الوالیة 
بما ال یخالف  -ویعطیھا حق التصرف فیھ بكل حریتھا  ،ھذه الوالیة لھا وحدھا

ولھا أن تخاصم علیھ  ،من بیع وشراء ورھن وإجارة وھبة وصدقة - الشرع 
  .غیرھا أمام القضاء دون أن یكون لزوجھا حق التدخل في شيء من ذلك

فلیس لـھ أن  ،لى دین زوجتھواإلسالم أیضاً ال یجعل للزوج سلطاناً ع
بل تبقى على دینھا وال  ،-یھودیة كانت أو نصرانیة -یكرھھا على تغییر دینھا 

ینِ : یقول عز وجل ،تتحول إلى دینھ إال بمحض إرادتھا  ال إِْكَراهَ فِي الدِّ
  ).256: البقرة(
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وال إلى  ،فإذا كانت ھیمنة الزوج على زوجتھ ال تمتد إلى حریة الدین
وال إلى المساواة  ،وال إلى حریة التصرف في أموالھا الشخصیة ،الرأيحریة 

وال إلى المساواة بینھما في الحقوق  ،بینھا وبینھ في أصل اإلنسانیة
  .)28(!!فما مبرر قیام األزواج بتعنیف زوجاتھم وإیذائھن ؟ ،والواجبات

النشوز بین الزوجین المؤدي في الغالب إلى العنف  معالجة- خامساً 
 ،فإذا كان النفور والنشوز من الزوج فعالجھ أن یصلحا بینھما صلحاً  ،سرياأل

 ،تستعطفھ بذلك،وذلك بأن تضع الزوجة عن زوجھا بعض حقوقھا علیھ
 ،وتظھر حرصھا وعظیم رعایتھا بالمیثاق الغلیظ الذي بینھا وھو عقد النكاح

حاصل بینھما، ویحد مـن آثار الجفاء ال ،لعل ذلك یثنیھ عن نشوزه ونفوره منھا
َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمـْن بَْعلِھَا نُُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما  :یقول تعالى

ْلُح َخْیرٌ  أَْن یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلحاً  حَّ  َوالصُّ  تُْحِسنُوا َوإِنْ  َوأُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّ
َ َكانَ  وإذا كان النشوز من  ،)128: النساء( بَِما تَْعـَملُوَن َخبِیرا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

فعالجھ أن یقوم الزوج بوعظھا فإن أنابت وإال ھجرھا  ،زوجھا الزوجة تجاه
فإن لم تُفد معھا الوسیلتان السابقتان ضربھا ضرباً غیـر مبرح  ،في المضجع

فعن عطاء بن  ،(29)ومثّـل لھ بعض العلماء بالضرب بالسواك ونحوه ،لزجرھا
بالسواك : قال ،قلت البن عباس ما المبرح؟: "أبي رباح رضي هللا عنھ أنھ قال

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعـظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ : یقول تعالى.(30) "ونحوه َوالالَّ
َ َكاَن َعلِیاً  بِیًال فِي اْلَمَضاِجـعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ سَ  إِنَّ هللاَّ

، وإذا كان النشوز والنفور من الزوجین معاً واحتدم 34: النساء( َكبِیراً 
وذلك بأن  ،بالسعي إلى التحكیم بین الطرفین فالعالج یكون ،النـزاع بینھما

یُختار حكماً عـدالً من أھـل الزوج وحكماً عدالً من أھل الزوجة لإلصالح 
َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكماًِمْن أَْھلِِھ َوَحَكماً ِمْن : ل تعالىیقو ،بینھما

ُ بَْینَھَُما َ َكاَن َعلِیماً َخبِیراً  أَْھلِھَا إِْن یُِریَدا إِْصَالحاً یَُوفِّقِ هللاَّ : النساء( إِنَّ هللاَّ
35.(  

علیھن من النـساء وذلك تحریم مضارة من جعل هللا لھم الوالیة  - سادساً 
: حیث نھى هللا تعالى عن ھذا العضل بقولھ ،)(31بعضلھن إذا أردن النكاح
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 َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَال تَْعُضلُوھُنَّ أَْن یَْنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا
  ).232: البقرة( تََراَضْوا َبْینَھُْم بِاْلَمْعُروفِ 

وخاصة ما یصل منھ إلى  ،تحریم العنف بكافة أشكالھ وأنـواعھ:عاً ساب
ُ  :حیث یقول سبحانھ ،حـد اإلیذاء البدني والقتل َم هللاَّ َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

فحّرم قتل  ،، وحّذر من ھذا الفعل داخل األسرة)33: اإلسراء( إِالَّ بِاْلَحقِّ 
َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكْم َخْشیَةَ إِْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُھُْم  :تعالى األوالد خشیة الفقر، فقال

فالقرآن الكریم یحرم القتل ، )31: اإلسراء( َوإِیَّاُكْم إِنَّ قَْتلَھُْم َكاَن ِخْطئاً َكبِیراً 
  !!!.خوفاً من الفقر فكیف بتعذیب األوالد تعذیباً یصل أحیاناً إلى القتل؟

نَا  إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً : حیث یقول تعالى ،م الزناتحری - ثامناً  َوَال تَْقَربُوا الزِّ
وتوّعد ممارس الجنس خارج نطاق الزوجیة  ،)32: اإلسراء( َوَساَء َسبِیًال 

ھًا آَخَر  :حیث یقول سبحانھ ،بالعذاب في اآلخرة ِ إِلَٰ َوالَِّذیَن َال یَْدُعوَن َمَع هللاَّ
لَِك یَْلَق أَثَاًماَوَال یَْقتُلُوَن  ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ َوَال یَْزنُوَن َوَمن یَْفَعْل َذٰ َم هللاَّ  النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

  ).9-8: قانالفر( یَُضاَعْف لَھُ اْلَعَذاُب یَْوَم اْلقِیَاَمِة َویَْخلُْد فِیِھ ُمھَانًا

تحریم السخریة والتھكم واالستھزاء باآلخرین واحتقارھم داخل  -تاسعاً 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا  :حیث یقول تعالى ،األسرة وخارجھا باللفظ والھمز واللمز

ن نِّسَ  ْنھُْم َوَال نَِساٌء مِّ ن قَْوٍم َعَسٰى أَن یَُكونُوا َخْیًرا مِّ اٍء َعَسٰى أَن َال یَْسَخْر قَْوٌم مِّ
ْنھُنَّ َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب  بِْئَس اِالْسُم اْلفُُسوُق  یَُكنَّ َخْیًرا مِّ

ئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ  یَماِن َوَمن لَّْم یَتُْب فَأُولَٰ ، وتحریم )11: الحجرات( بَْعَد اْإلِ
َوالَِّذیَن یُْؤُذوَن  :حیث یقول تعالى ،قإلحاق األذى باآلخرین بدون وجھ ح

بِینًا  اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْیِر َما اْكتََسبُوا َفقَِد اْحتََملُوا بُْھتَانًا َوإِْثًما مُّ
حیث یقول  ،، وتحدید عقوبة ھتك أعراض النساء الشریفات)58: األحزاب(

اِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشھََداَء فَاْجلُِدوھُْم اْلُمْحَصنَ  َوالَِّذیَن یَْرُمونَ  :سبحانھ
ئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ  ثََمانِیَن َجْلَدةً َوَال تَْقبَلُوا لَھُْم َشھَاَدةً أَبًَدا  .)4: النور( َوأُولَٰ

والعفو عن الناس عند المقدرة  ،بكظم الغیظ عند الغضب األمر -عاشراً 
وكذلك اإلعراض  ،ن الحسنات ال تساوى السیئاتأل ،والدفع بالتي ھي أحسن

عن الجاھلین وذلك حتى یسود السالم واألمن داخل المجتمع والمحبة والتآلف 
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اِء : داخل األسر، ومن ذلك قولھ تعالى رَّ اِء َوالضَّ الَِّذیَن یُنفِقُوَن فِي السَّرَّ
 ُ : آل عمران(  یُِحبُّ الُْمْحِسنِینَ َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیظَ َواْلَعافِیَن َعِن النَّاِس َوهللاَّ

یِّئَةُ اْدفَْع بالتي ِھي أَْحَسُن  :وقولھ تعالى  ،)134 َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السَّ
: ، وقولھ تعالى)34: فصلت( فَإَِذا الذي بَْینََك َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َولِىٌّ َحِمیمٌ 

 َائَِر اِإلْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُوا ھُْم یَْغفُِرونَ َوالَِّذیَن یَْجتَنِبُوَن َكب 
  ).36: الشورى(

حیث یقول  ،الحث على اإلحسان إلى ذوي القربى والیتامى -حادي عشر
: النساء( َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْرَبjَٰواْلیََتاَمٰى َواْلَمَساِكینِ  :سبحانھ وتعالى

   .وال شك أن أدنى درجات اإلحسان إلیھم كف األذى عنھم، )36

والتعّدي على أموالھم أو  ،تحریم قھر الیتامى وإیذاءھم - ثاني عشر
ا اْلَیتِیَم فََال تَْقھَرْ  :حیث یقول تعالى ،اختالسھا وأكلھا بالباطل : الضحى( فَأَمَّ

 بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّٰى یَْبلَُغ َوَال تَْقَربُوا َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ  :، ویقول سبحانھ)9
، وتوعد آكل مال الیتیم بالعقوبة الشدیدة )34: ، اإلسراء152: األنعام( أَُشدَّهُ 

إِنَّ الَِّذیَن یَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَمٰى ظُْلًما  :والسعیر یوم القیامة، حیث یقول تعالى
 ).10: النساء( نَاًرا َوَسیَْصَلْوَن َسِعیًرا إِنََّما یَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھمْ 

 الخـاتـمـة

حمداً طیباً مباركاً كما یحب ربنا  ،الحمد v الذي بنعمتھ تتم الصالحات
 : أجملھا فیما یلي ،لقد توصلت في نھایة ھذا البحث إلى نتائج علمیة ،ویرضى

متعمدة غیر  ممارسة القوة أو اإلكراه بطریقة: أن المراد بالعنف األسري - 1
شرعیة من قِبل فرد أو أكثر من أفراد األسرة ضد فرد أو أكثر من األسرة 

ویكون المجني علیھ واقعاً تحت سیطرة الجاني وتأثیره مما یلحق بھ  ،ذاتھا
 .الھالك أو الضرر واألذى

 ،العنف الجسدي: یتمثّل أبرزھا في ،أن للعنف األسري أنواع عدیدة - 2
  .والعنف المالي ،والعنف النفسي ،ف اللفظيوالعن ،والعنف الجنسي
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أسباب مرتبطة بمستوى : ھي ،أن للعنف األسري خمسة أسباب رئیسة - 3
 .أسباب اجتماعیة .أسباب ثقافیة وإعالمیة .التدین لدى مرتكبي العنف

 .أسباب اقتصادیة .أسباب نفسیة وتربویة
  .ر السنوكبا ،واألطفال ،النساء: أن أكثر ضحایا العنف األسري - 4
أن لعالج ظاھرة العنف األسري في الشریعة اإلسالمیة ُسبُل كثیرة  - 5

 : یتلّخص أبرزھا فیما یلي ،ومتعددة
اشتمال الشریعة اإلسالمیة على العدید من التوجیھات الربانیة  - أوالً 

العامة لبناء األسرة بناًء سلیماً وحمایتھا من كل ما یؤدي إلى تصدعھا 
  .وانھیارھا

فـْرض الشریعة اإلسالمیة ألعضاء األسرة الواحدة حقوقاً وأمرھا  -ثانیاً 
سواء  ،وفـْرضھا في الوقت نفسھ علیھم واجبات وإلزامھم بأدائھا ،بالقیام بھا

   كان األعضاء أزواجاً أو زوجات آباًء أو أبناء

 ،واحترامھا شخصیتھا ،إعالء الشریعة اإلسالمیة من شأن المرأة -ثالثاً 
 ،ومنحھا مكانة عالیة ومنـزلة رفیعة ،ھا من االبتذال واإلذاللوصیانتھا ل

 .وسعیھا إلى إكرامھا أماً وبنتاً أختاً وزوجة

التأكید على أن التكلیف في قوامة الرجل على المرأة تكلیف  - رابعاً 
 .ولیست تعسفاً أو استبداداً أو تعالیاً  ،ومسؤولیة وقیادة

لمؤدي في الغالب إلى العنف النشوز بین الزوجین ا معالجة -خامساً 
 .األسري

تحریم مضارة من جعل هللا لھم الوالیة علیھن من النـساء وذلك  - سادساً 
 .بعضلھن إذا أردن النكاح

وخاصة ما یصل منھ إلى  ،تحریم العنف بكافة أشكالھ وأنواعھ -سابعاً 
 .حد اإلیذاء البدني والقتل

ج نطاق الزوجیة وتوّعد ممارس الجنس خار ،تحریم الزنا - ثامناً 
 .بالعذاب في اآلخرة
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تحریم السخریة والتھكم واالستھزاء باآلخرین واحتقارھم داخل  -تاسعاً 
وتحریم إلحاق األذى باآلخرین بدون  ،األسرة وخارجھا باللفظ والھمز واللمز

 .وتحدید عقوبة ھتك أعراض النساء الشریفات ،وجھ حق

عفو عن الناس عند المقدرة وال ،بكظم الغیظ عند الغضب األمر -عاشراً 
واإلعراض عن الجاھلین وذلك حتى یسود السالم  ،والدفع بالتي ھي أحسن

 .واألمن داخل المجتمع والمحبة والتآلف داخل األسر

 .الحث على اإلحسان إلى ذوي القربى والیتامى -حادي عشر

والتعّدي على أموالھم أو  ،تحریم قھر الیتامى وإیذاءھم - ثاني عشر
  .سھا وأكلھا بالباطلاختال

  وآخر دعوانا أن الحمد - رب العالمین

  
   :الھوامش

                                                        
 ). عنف(البن منظور، مادة ، لسان العرب: انظر )1(
 . 41لمحمود سعید الخولي، ص  -نطاقات وتفاعالت : العنف في مواقف الحیاة الیومیة )2(
 ). أسر(البن منظور، مادة  -لسان العرب : انظر )3(
 . 62لمحمد أبو زھرة، ص  - تنظیم اإلسالم للمجتمع : انظر )4(
لسالم المطیري،  -دور ھیئة حقوق اإلنسان في الحد من العنف األسري بمنطقة الریاض  )5(

 . 11ص 
للدكتور  - العنف ضد المرأة وكیفیة مواجھتھ في ضوء أحكام الفقھ اإلسالمي : انظر )6(

 .26رشدي أبو زید، ص 
 .28 -27ورة منال عباس، ص للدكت -العنف األسري رؤیة سوسیولوجیة: انظر )7(
العزیز بن عبدهللا آل الشیخ مفتي عام المملكة، ص  لسماحة الشیخ عبد –العنف األسري  )8(

8 . 
 ).سبل(البن منظور، مادة  –لسان العرب : انظر  )9(
 ). وجھ(المصدر السابق، مادة  )10(
 .1وب، ص لمنى زحیل یعق -دراسة حقوقیة اجتماعیة : جرائم الشرف في لبنان  )11(
لألمانة العامة للجنة الوطنیة للطفولة بوزارة التربیة  -العنف بریشة األطفال : انظر )12(

 .20والتعلیم السعودیة، ص 
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لمركز رؤیة للدراسات االجتماعیة، ص  -العنف األسري بین المواجھة والتستر : انظر )13(

157- 158 . 
 . 42-41ماخ، ص لعامر باش -العنف األسري جاھلیة العصر : انظر )14(
وزارة (العنف اللفظي مرفوض في دیننا اإلسالمي، وھو مقال منـشور في مجلة : انظر )15(

 .28م، ص 2013، في العدد الصادر عام )الشؤون االجتماعیة القطریة
لمركز رؤیة للدراسات االجتماعیة،  - العنف األسري بین المواجھة والتستر : راجع  )16(

 . 161ص 
طمع الولي في المرتب الشھري لمولیتھ، وتحییر : یكون سبب ھذا العضل  وغالباً ما )17(

البنت البن عمھا، وھي عادة منتشرة في وقتنا الحاضر لدى الكثیر من القبائل في 
 .الجزیرة العربیة

 .129لمروان كجك، ص  –األسرة المسلمة أمام الفیدیو والتلفزیون  )18(
السعودیة، في عددھا الصادر یوم ) لوطنا(وذلك بحسب مقال منشور في جریدة  )19(

 .ھـ1427ربیع اآلخر عام  5األربعاء الموافق 
فإذا كانت الحیوانات ذكوراً وإناثاً تتالقح حیثما اتفق، والعالقة بینھما على ھذا النحو  )20(

البھیمي، فإن العالقة بین الزوج وزوجتھ عالقة روحیة معنویة أكثر منھا عالقة 
 :یتحقق السكن النفسي والمودة والرحمة المذكورة في قولھ تعالى جنسیة، وعن طریقھا

 ًوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمة 
 .64تنظیم اإلسالم للمجتمع، ص -محمد أبو زھرة : ، انظر21: الروم(

 .76-75للدكتور نبیل السمالوطي، ص -بناء المجتمع اإلسالمي ونظمھ : نظر ا )21(
لمحمود الجوھري ومحمد خیال،  -األخوات المسلمات وبناء األسرة القرآنیة : انظر  )22(

 .174-172ص
إخالص العبادة لھ : أحدھما: فاv عز وجل ألزم عباده ھنا بأمرین قرنھما ببعض )23(

 ).وھو حكم أسري(اإلحسان إلى الوالدین : والثاني .)وھو حكم عقدي( سبحانھ 
ووجھ االستشھاد ھنا أنھ تعالى قرن اإلحسان على ذوي القربى والیتامى واإلنفاق  )24(

: علیھم بأركان اإلیمان، وأطلق علیھا جمیعاً صفة اإلیمان والبر والتقوى، ومعنى قولھ
وآتى المال على حبھ، ھأخرجھ وھو محب لھ راغب فی: أي. 

فاإلسالم حینما شرع الزواج جاء تشریعھ ھذا موافقاً ألصل الخلقة لكل الكائنات الحیة،  )25(
، وجعل بین ھذین الزوجین تمایًال )ذكر وأنثى(وھو أنھ سبحانھ خلقھا من زوجین اثنین 

 .غریزیاً فطریاً وحباً لقضاء الوطر ثم التكاثر
 .أي فریضة: المھور، ونحلة: الصدقات )26(
 .138ص /4للفیروزابادي، ج ،قاموس المحیطال )27(



  مفرح بن سلیمان القوسي/ د.أ 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                     1008

                                                                                                                                
  .77-75للبھي الخولي، ص –اإلسالم وقضایا المرأة المعاصرة : انظر  )28(
  .178ص/28الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج )29(
  .173ص /5للقرطبي، ج –الجامع ألحكام القرآن  )30(

- 449ص/2وتفسیر الطبري جـ. 13ص/5لإلمام الشافعي، جـ -األم : راجع في ھذا )(31
501. 
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العنف األسري وسبل عالجھ في ضوء القرآن الكریم 
  والسنة النبویة

  

  الدكتورة ریمة مشومة – األستاذة الدكتورة نورة بن حسن

   1جامعة باتنة 

  مقدمة

یُعد العنف من الظواھر االجتماعیة التي عانت منھا اإلنسانیة ٌمنذ       
الیومیة اتسع نطاقھ، القدم، ومع التقدم الذي یشھده العصر وضغوطات الحیاة 

وتعددت أشكالھ، فامتد إلى داخل األسرة، وھّدد البناء السلیم لھا، وعمل على 
ھدم األواصر بین أفرادھا، مّما شكل خطرا على المجتمعات؛ ذلك أّن سعادة 
المجتمع وضمان استقراره مرھون باستقرار األسرة، وھو األساس والركیزة 

  .في بناء أمجاد أي أّمة

تكن الشریعة اإلسالمیة باعتبارھا منھاج حیاة، ببعیدة عن ھذه  ولم     
المشكالت والتحدیات، التي تواجھ األفراد والمجتمعات على السواء، بل عنت 
ببناء األسرة أشد العنایة، وعملت على تشریع كل ما من شأنھ المحافظة على 

ھا، من ذلك ھذا البناء من أن ینھدم أو ینفك، وحاربت كل ما یؤدي إلى إفساد
ظاھرة العنف األسري، فجاءت الدعوة من خالل القرآن الكریم وسنة 

إلى نبذ العنف األسري، وإیجاب الرحمة والسلم والرفق في  المصطفى 
المعاملة، فرسمت بذلك منھاجا للتعامل األمثل بین أفراد األسرة الواحدة، 

مان، مما یكفل وأرست قوانین السلم والالّعنف، لتصل باألسرة إلى بّر األ
تحقیق األھداف المنوطة بھا، ویدرأ عنھا المفاسد الناجمة عن انتشار العنف 

  .واستفحالھ

العنف األسري وسبل عالجھ في :"من ھنا جاءت فكرة بحث موضوع    
ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة والذي نسعى من خاللھ إلى اإلجابة عن 
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ألسري؟ وما ھي أسبابھ و أشكالھ؟ وما ھي ما معنى العنف ا: التساؤالت التالیة
سبل مواجھتھ والقضاء علیھ في ضوء ما ورد في القرآن الكریم والسنة 

  النبویة؟

  :وبناًء على ذلك یھدف ھذا المقترح البحثي إلى

  .الوقوف على معنى العنف األسري وإزالة ما یكتنفھ من لبس -

  .ومظاھره استقراء أھم أسباب العنف األسري وتحدید أشكالھ -

  .الكشف عن انعكاساتھ وآثاره الشائعة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع -

بیان سبل عالج العنف األسري، وكیفیة الحفاظ على كیان األسرة في ضوء  -
القرآن الكریم والسنة النبویة، طمعا في توظیفھا في الواقع واالسترشاد بھا 

 .لمواجھة ھذا التحدي

ت الموضوع سطرت خطة تشتمل في محاورھا ولإلجابة على تساؤال
  :الكبرى على اآلتي

  تحدید مصطلحات البحث: المطلب األول

  .أسباب العنف األسري وأشكالھ :المطلب الثاني

  .عالج العنف األسري في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة :المطلب الثالث

 . وتتناول نتائج البحث المتوصل إلیھا، وتوصیاتھ: خاتمة 

  تحدید مصطلحات البحث: المطلب األول

  :عّدة مصطلحات رئیسة تتمثل فیما یلي یدور موضوع البحث حول 

  تعریف العنف - أوال

بالضمِّ والفتح : مثلثة العین) عنف(مادة  :ـ تعریف العنف لغة1
: العنف: "والكسر، وھو الشدید في القول والفعل، ضد الرفق، قال ابن منظور

الرفق بھ، وھو ضد الرفق،َعنَُف بھ وعلیھ، یَعنُُف عنفًا الخرق باألمر، وقلة 
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وعنافة، وأعنفھ، وعنَّفھ تعنیفًا، وھو عنیف إذا لم یكن رفیقًا في أمره، واعتنف 
 .1"التعییر واللوم: أخذه بعنف، والتعنیف: األمر

مثلثة العین، ضد الرفق، عنف كَكُرَم : العنف: "وقال الفیروزبادي
نا وعنَّفتھ تعنیًفا، والعنیف َمن ال رفق لھ بركوب الخیل، علیھ وبھ، وأعنفتھ أ

  .2"والشدید من القول

  .من ھنا یتضح أن العنف في اللغة، یطلق ضد اللین والرفق

  :ـ تعریف العنف اصطالحا2

ف العنف بعّدة تعریفات من بینھا أنھ السلوك الذي یَستخِدُم : "عرِّ
 .3"الكلمة، في الحقل التصادمياإلیذاَء بالید أو باللسان أو بالفعل أو ب

لغة التخاطب األخیرة الممكنة " :كما یشیر حسب مصطفى حجازي
مع الواقع ومع اآلخرین، حیث یحس المرء بالعجز عن إیصال صوتھ بوسائل 
الحوار العادي، وحین تترسخ القناعة لدیھ بالفشل في إقناعھم باالعتراف 

 . 4"بكیانھ وقیمتھ

بأنھ سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة من " :كما یعرفھ منیر كرداشة
مصادر مختلفة قد یكون فردا، أو جماعة، أو طبقة اجتماعیة أو دولة، بھدف 
استغالل الطرف اآلخر وإخضاعھ، في إطار عالقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا 
وسیاسیا واجتماعیا، مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة ومعنویة ونفسیة 

  .5"طبقة  اجتماعیة لفرد، أو جماعة أو

اإلكراه أو استخدام الضغط أو " :وعرف أحمد زكي بدوي العنف بأنھ
القوة استخداما غیر مشروع، أو غیر مطابق للقانون، من شأنھ التأثیر على 

  .6"إرادة فرد ما، أو مجموعة من األفراد

ویالحظ من خالل ھذه التعریفات العالقة المتینة بین التعریف اللغوي 
حي، إذ تنبني وتأسس علیھ، ویفھم منھا جمیعا أن العنف نقیض واالصطال

السلم واألمن والرفق، فھو استخدام اإلكراه أو القسوة استخداما غیر مشروع 
 .أو غیر مطابق للقانون، یحدث أضرارا على المعنّف
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 :تعریف األسرة -ثانیا

رة، تتفق المعاجم اللغویة، على أن معنى األس: ـ تعریف األسرة اللغة1
األسر أو القید أو " :یدور حول أھل البیت أو العشیرة، جاء في لسان العرب

الربط أو الدرع الحصینة، وأسرة الرجل ھي عشیرتھ ورھطھ األدنون ألنھ 
  .7"یتقوى بھم، واألسرة عشیرتھ و أھل بیتھ

الوحدة : یعرفھا زكي بدوي على أنھا: تعریف األسرة اصطالحا - 2
تي تھدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني، وتقوم على االجتماعیة األولى ال

  .8"المقتضیات التي یرتضیھا العقل الجمعي، والقواعد والمجتمعات المختلفة

تلك الوحدة الناتجة من عقد یفید ملك المتعة " :وعّرفت األسرة بأنھا
مقدرا، أي یراد بھ استمتاع كل من الزوجین باآلخر على الوجھ المشروع، 

لكل منھما حقوقا واجبات على اآلخر، وھي الوحدة األولى للمجتمع ویجعل 
وأولى مؤسساتھ، التي تكون العالقات فیھا في الغالب مباشرة، ویتم داخلھا 
تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب فیھا كثیرا من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ 

  .9"وعواطفھ، واتجاھاتھ في الحیاة

  : تعریف العنف األسري -ثالثا

ھو جمیع األفعال التي یقوم بھا أحد أعضاء األسرة، وتلحق ضررا "
مادیا أو معنویا أو كلیھما بعضو آخر في نفس األسرة، ویعني بالتحدید 
الضرب بأنواعھ، وحبس الحریة، والحرمان من حاجات أساسیة، واإلرغام 

  .10"على القیام بفعل ضد رغبة الفرد، والتسبب في كسور أو جروح

أنھ كافة مظاھر االنتھاكات األخالقیة، التي یرتكبھا أحد ب" كما یشیر
أعضاء األسرة ضد اآلخرین من األسرة، و التي یتعرض صاحبھا لجزاءات 
سلبیة ذات طابع رسمي، وتتراوح ھذه االنتھاكات األخالقیة من التسلط 
واإلھمال، وعدم النفقة على الزوجة واألوالد، نھایة بقتل أو انتحار أحد أفراد 

  . 11ألسرة، مرورا بعملیات الضرب المتبادل بین أفرد األسرةا
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االعتداء البدني أو النفسي الواقع على " :ویعرف العنف األسري بأنھ
األشخاص، والذي یحدث تأثیرا أو ضررا مادیا أو معنویا، مخالفا للقانون 

  .12"ویعاقب علیھ القانون

ر مباشرة، التي یشیر إلى األفعال المباشرة والغی: "ومن معانیھ أنھ
توجھ نحو أحد أفراد األسرة، بھدف إیقاع األذى النفسي، أو اللفظي أو 

  .13الجسدي، أو الجنسي

ومن ھنا نخلص إلى أن العنف األسري یتضمن اإلساءة داخل نطاق 
األسرة بین مجموع األطراف المكونة، سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة، 

ومما ال شك فیھ أن ھذه األفعال، عادة ما بھدف إیقاع األذى بمختلف أشكالھ، 
  .توجھ نحو الطرفین األضعف، واألقل قوة في األسرة، وھما المرأة واألبناء

  .أسباب العنف األسري وأشكالھ :المطلب الثاني

  14األسباب المؤدیة إلى العنف األسري - أوال

یحدث العنف األسري نتیجة تضافر وتتداخل مجموعة من األسباب 
ویمكن تقسیم األسباب التي یندفع اإلنسان بمقتضاھا نحو العنف  والدوافع،

  :األسري إلى

ونقصد بھا الدوافع التي تنبع من اإلنسان ذاتھ، والتي  :الدوافع الذاتیة
تقوده نحو العنف األسري، وھذه الدوافع تكونت في نفس اإلنسان، نتیجة 

ذي تعرض لھ والعنف ال ظروف خارجیة من قبیل اإلھمال وسوء المعاملة،
اإلنسان في طفولتھ، وما یصاحبھ من عدم إشباع حاجات الفرد العاطفیة، 
وعجزه عن التكیف النفسي واالجتماعي السوي، أدت ھذه  الظروف إلى 

  .تراكم نوازع نفسیة مختلفة، قادت نحو العنف داخل األسرة

فقد یؤثر الفقر والبطالة على الناحیة المادیة  :الدوافع االقتصادیة
ألسرة، مما ینعكس سلبا على مستواھم المعیشي، فینشأ الصراع بین أفراد ل

  .األسرة، مما یؤدي إلى حدوث االستجابة العنیفة بین أفرادھا
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ویتمثل في العادات والتقالید التي اعتادھا مجتمع ما،  :الدوافع الثقافیة
تھ والتي تتطلب من الرجل قدرا من الرجولة، بحیث ال یتوسل في قیادة أسر

بغیر العنف والقوة، وقد ال یؤمن بعض أفراد ھذه المجتمعات بھذه العادات 
  .والتقالید، ولكنھم ینساقون وراءھا بدافع الضغط االجتماعي

إضافة إلى ضعف الوازع الدیني، وتدني المستوى األخالقي، ومناكفة    
  .قیم المجتمع ومبادئھ، وسوء الفھم لكثیر من القضایا واألحكام الفقھیة

   :15أشكال العنف األسري - ثانیا 

  :یتخذ العنف األسرى صورا وأشكاال عدیدة، نجملھا فیما یلي

ویعتبر أكثر أنواع العنف األسري وضوحا، وذلك  :ـ العنف الجسدي1
إلمكانیة مالحظتھ واكتشافھ، نظرا لما یتركھ من آثار وكدمات ورضوض 

الدفع بعنف،  الضرب بالید أو بأداة حادة،: على الجسم، ومن صوره
  .الخنق، البصق، العض، الدھس، الحرق بالسجائر والتھدید بالسالح

ویصاغ ھذا العنف في شكل إیذاء نفسي أو لفظي، والھدف  :ـ العنف النفسي2
منھ إلحاق اإلیذاء المعنوي، والتسبب في المعاناة النفسیة، وتشتمل على 

لسباب وغیرھا، االزدراء، والسخریة واإلھانة، والشتم، االستھزاء وا
ویعتبر من أخطر أنواع العنف، ألنھ غیر محسوس، وال یترك آثارا 

 . واضحة مادیة

ویعد من أشد أشكال العنف الخطیرة، خاصة وأنھ غالبا ما : ـ العنف الجنسي3
یبقى طي الكتمان، نتیجة الخوف والخجل، وتتعدد صور العنف الجنسي؛ 

  : فقد یكون عن طریق

  .شتم بألفاظ نابیةـ التحرش الجنسي وال

  .ـ تعبیرات لفظیة، أو تعلیقات جنسیة عن المرأة وجسدھا

  .ـ اغتصاب المحارم وھتك العرض
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ـ اغتصاب الزوجة، أو إجبارھا على الممارسة الجنسیة بأشكال شاذة 

   .16ومنحرفة، خارجة عن قواعد الخلق والدین

 سنة النبویةعالج العنف األسري في ضوء القرآن الكریم وال:المطلب الثالث

لقد اھتم اإلسالم اھتماما عظیما بقضیة بناء األسرة المسلمة، فشرع 
الكثیر من األحكام المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة للمحافظة علیھا، 
وتنظیمھا وتقویتھا وضمان استقرارھا، وجعل من الزواج الشرعي األساس 

عنف األسري ضد الزوجة، أو وقد یمارس ال .األول في بناء األسرة المسلمة
  .األبناء، أو الوالدین، خاصة في حال الكبر

اعتبر اإلسالم : ـ العنف األسري الذي یمارسھ الزوج على زوجتھ1
المرأة جوھر األسرة، فھي التي تربي وتنشئ األجیال، وإذا صلحت صلح 
المجتمع والعكس صحیح، و بالمحافظة علیھا نحافظ على بقائنا، واستمرار 

یدتنا وكّرم الزوجة وحفظ كرامتھا، واعتبرھا السكن الذي یلجأ إلیھ الزوج، عق
أُِحلَّ لَُكْم لَْیلَةَ  :قال هللا تعالى، ویستأنس بوجودھا في فرحتھ، وفي حزنھ

فَُث إِلَٰى نَِسائُِكْم ۚ ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ  یَاِم الرَّ   ).187: البقرة( الصِّ

عدد أشكال العنف التي یمارسھا الزوج تجاه زوجتھ، فقد یكون من تت
وقد یكون العنف نفسیا  ،...صوره االعتداء الجسدي كاللكمات والضرب

كاللجوء إلى اإلھانة والحط من قیمة الزوجة، وإشعارھا بالخجل، ودفعھا إلى 
صال االنطواء وفقدان الثقة بالنفس، وقد یكون جنسیا، ویشمل كل أشكال االت

الجنسي المفروضة تحت اإلكراه، وكذا مختلف الممارسات الجنسیة التي 
  .17تحدث الضرر

وقد حارب اإلسالم كل أشكال العنف الممارس ضد الزوجة، ومن 
جعل المودة والرحمة بین الزوجین، وأوصى بحسن معاملة  :أن صور ذلك

ْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق َومِ  :قال هللا تعالى الزوجة، وأبعد عنھا كل استبداد أو ظلم،
لَِك  َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ لَُكم مِّ

ُرونَ    ). 21 :الروم( َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَّ
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ي الشفقة، ورو: المحبة، والرحمة: المودة:"قال السدي في تفسیره لآلیة
حب الرجل امرأتھ، والرحمة رحمتھ إیاھا أن  المودة: معناه عن ابن عباس قال

  .18یصیبھا بسوء

أروع نموذج في المعاشرة الزوجیة، فكان  رسول هللا  وقد ضرب لنا
َخْیُرُكْم َخْیُرُكْم ِألَْھلِِھ، ": بحق نعم الزوج لزوجھ، وخیر الناس ألھلھ، قال 

  .19"َوأَنَا َخْیُرُكْم ِألَْھلِي

وحرم إھانتھا بالسب والشتم والتنقیص من شأنھا، وعّد ذلك مخالفا 
َولَقَْد  :قال هللا تعالى، لمقاصد الشریعة اإلسالمیة في حفظ كرامة اإلنسان

ْلنَاھُْم  َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُم مِّ َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال عَ  مَّ   ).70 :اإلسراء( لَٰى َكثِیٍر مِّ

إنَّ هللا رفِیٌق یُحُب الرفَِق، وإنَّ هللا یُعطي َعلى " :وأوجب الرفق قال 
فق ماال یُعطي على الًعنف فَق یُْحرم الَخْیر من یُ " :وقال  ،20"الرِّ حرم الرِّ

ْفق ال یَُكون في شَ " :وقال ، 21"ُكلَّھ ْيء إال َزانَھ وال یُنْزع ِمن َشْيء إال إنَّ الرِّ
  .22"َشانَھ

ومن صور محاربة اإلسالم للعنف ضد الزوجة، أن ألزم الزوج أداء 
حقوقھا وواجباتھ تجاھھا ألن عدم التزام الزوجین أحدھما أو كالھما بأداء 
الحق الذي علیھ تجاه اآلخر سبب للعنف، سواء كانت تلك الحقوق مادیة أو 

  ).228 :البقرة( َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :هللا تعالى قال، معنویة
قال الشافعي مبینا معنى المعروف، وما یقتضیھ من عدم إظھار 

: الكراھیة في تأدیة الحق أو التماطل فیھ، إذ یُعد قصورا، فما بالك بترك تأدیتھ
فاء صاحب الحق من وجماع المعروف بین الزوجین كف المكروه، وإع"

المؤونة في طلبھ ال بإظھار الكراھیة في تأدیتھ، فأیھما مطل بتأخیره فمطل 
  .23"الغني ظلم

التماثل ھاھنا : قال بعض أھل العلم:" ونقل ابن قدامة ما یفید ذلك فقال
في تأدیة كل واحد منھما ما علیھ من الحق لصاحبھ بالمعروف،وال یمطلھ بھ 

 :ببشر وطالقة، وال یتبعھ أذًى وال منة لقولھ تعالىوال یظھر الكراھة، بل 
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 ۚ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف )وحین تستوفى الحقوق بكل أشكالھا ، )19 :النساء
ومعانیھا، وتكون صادرة عن حب وبحب دون إكراه، بل بود وألفة، ستستقر 

  .األنفس، ولن یدخل العنف في مثل الحیاة الزوجیة
الحیاة الزوجیة، وضع القرآن الكریم لردع الزوجات وإذا تعكر صفو    

عدة وسائل، من شأنھا أن تردھا إلى صوابھا، حتى ال تتعرض  وإصالحھن
العالقة الزوجیة إلى ما یعصف بھا في مھب الریح، فتظل سماؤھا  صافیة، 

 :خالیة من كل شائبة، وقد أوضحت اآلیة عالج نشوز الزوجة في قولھ تعالى
 تِي ۖ  َوالالَّ تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیرا   ).34 :النساء( فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

ن قال محمد رشید رضا مفسرا لآلیة، و مبینا أن النشوز ھو خروج ع
ال جرم أن في تعبیر " :األصل الذي یقوم بھ نظام الفطرة، وتطیب بھ المعیشة

القرآن حكمة، وھي أن هللا تعالى لما كان یحب أن تكون المعیشة بین الزوجین 
معیشة محبة، ومودة وتراض والتئام، لم یشأ أن یسند النشوز إلى النساء 

عبر عن ذلك بعبارة  إسنادا، یدل على أن من شأنھ أن یقع منھن فعال، بل
  .24"تومئ إلى أن من شأنھ أال یقع

فاألصل في معاملة الزوج لزوجتھ، اللین والسیاسة وحسن التلطف، 
حتى إذا آنس منھا ما یخشى أن یئول إلى الترفع، وعدم القیام بحقوق الزوج، 
وأساءت عشرتھ، وتمادت في نشز غرورھا، فعلیھ أن یقوم بتأدیبھا بالوسائل 

  . 25المشروعة

: الوسائل انطالقا من نص اآلیة السابقة في ثالث أشیاء وتتمثل ھذه
وھو أن یعظ الزوج زوجتھ بلطف وتحبب، عن : النصح بالموعظة الحسنة

طریق الحكمة والموعظة الحسنة، بكل ما یلین بھ قلبھا للرغبة في ثواب طاعة 
  . هللا، والخوف من عقاب معصیتھ

َسِبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ اْدُع إِلَٰى  :قال هللا تعالى
َوَجاِدْلھُم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِھ ۖ َوھَُو أَْعلَُم 

 ). 125 :النحل( بِاْلُمْھتَِدینَ 
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من الوعظ الھجر في المضاجع وھي وسیلة أعلى :والوسیلة الثانیة ھي
منھ، وإعالن قدرتھ عن االستغناء عنھا، إن استمرت في  في إظھار غضبھ
  .عصیانھا دون حق

الضرب الغیر المبرح، ویكون على قدر ما : وتتمثل الوسیلة الثالثة في
یحصل بھ الغرض، دون تجاوز، أو تعد، ألن المقصود ھو الزجر والتأدیب، 

ا وال یشین جارحة كاللكزة الذي ال یكسر عظم" والضرب غیر المبرح ھو
  . 26"ونحوھا، فإن المقصود منھ ھو اإلصالح ال غیر

اتَّقوا هللا في النِّساء فإنَُّكم أخْذتموھُن بأَمانَة هللا، واْستَْحللتُم " :قال 
فروَجھُنَّ بكلَِمة هللا، وإنَّ لُكم َعلیِھن َّأن ال یوِطْئن فرَشكم أحدا تكرھونَھ، فإن 

َضربا غیر مبرح، ولھُنَّ علیُكم ِرزقُھَّن، وِكْسوتُھنَّ  فَعْلن فاْضربوھُنَّ 
  .28"ال تَْضرْبن إَماء هللا:" أیضا وقال رسول هللا . 27"بالمْعروف

ویتبین من خالل ھذه األحادیث، أنھ یباح للزوج أن یقوم بتأدیب 
زوجتھ الناشز بالضرب غیر المبرح، وذلك إذا لم ینفع معھا الوعظ والھجر، 

أیضا أن ترك الضرب أولى وأفضل، ألنھ یعني أن الزوج احتمل  كما یفھم
نشوز زوجتھ، وظل یعالجھا بالوعظ والھجر، ویصبر على نشوزھا، حتى 

  . 29استقامت لھ

وذھب بعض العلماء إلى االعتراض على تفسیر الضرب الوارد في 
اآلیة بالضرب المعروف، واستدلوا على ذلك بالسنة الفعلیة، إذ لم یثبت في 

أن ضرب زوجا لھ، حتى في حالة عصیانھن وإغضابھن لھ،   سیرة النبي 
ا مَ «: مع ذلك لم تمتد یده علیھن، أخرج مسلم من حدیث عائشة رضى هللا عنھا

  . 30»َشْیئَاً قَطُّ بِیَِدِه َوال اْمَرأَةً َوال َخاِدَماً  َضَرَب َرُسوُل هللاِ 

وقد أحسن الطاھر بن عاشور القول في القضیة حین ربط بین 
الضرب والعرف، و حمل أقوال المفسرین وآراء الفقھاء على أنھا روعي فیھا 

متفاوتون في  عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإّن الناس
ذلك، وأھل البدو منھم ال یُعّدون ضرب المرأة اعتداء، وال تعّده النساء أیضاً 

وأّما الضرب " :رحمھ هللا ـ الضرب بدون مبرر منطقي، فقالـ نفى ".اعتداء
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فھو خطیر وتحدیده عسیر، ولكنّھ أذن فیھ في حالة ظھور الفساد؛ ألّن المرأة 
الة األمور إذا علموا أّن األزواج ال یجوز لو"ویواصل " اعتَدْت حینئذ

یحسنون وضع العقوبات الشرعیة مواضَعھا، وال الوقوَف عند حدودھا، أن 
یضربوا على أیدیھم استعمال ھذه العقوبة، ویعلنوا لھم أّن من ضرب امرأتھ 

  . 31"عوقب، كیال یتفاقم أمر اإلضرار بین األزواج، السیما عند ضعف الوازع

في اآلیة وسائل تأدیب الزوج لزوجتھ، فال یجوز  فاZ عز وجل رّتب
وبالجملة فالتخفیف " :ترك التأدیب باألخف إلى األشق، قال الفخر الرازي

مراعى في ھذا الباب على أبلغ الوجوه، والذي یدل علیھ أنھ تعالى ابتدأ 
بالوعظ، ثم ترقى منھ إلى الھجران في المضاجع، ثم ترقى منھ إلى الضرب، 

ھ یجري مجرى التصریح في أنھ مھما حصل الغرض بالطریق و ذلك تنبی
  . 32"األخف وجب االكتفاء بھ، ولم یجز اإلقدام على الطریق األشق

اإلسالم للعنف ضد الزوجة، أن وضع آدابا جلیة  ومن صور محاربة
في العالقة الجنسیة بینھما، فحرم إلحاق الضرر بالمرأة، وإتیانھا رغما عنھا 

، قال جھاد، أوفي حال األعذار الشرعیة كالحیض والنفاسفي حال التعب واإل
َویَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض ۖ قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي  :هللا تعالى

اْلَمِحیِض ۖ َوَال تَْقَربُوھُنَّ َحتَّٰى یَْطھُْرَن ۖ فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم 
 ُ ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّرینَ هللاَّ َ یُِحبُّ التَّوَّ   ).222 :البقرة(  ۚ إِنَّ هللاَّ

ُموا ِألَنفُِسُكْم ۚ  :وقال تعالى نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّٰى ِشْئتُْم ۖ َوقَدِّ
َالقُوهُ ۗ َوبَشِّ  َ َواْعلَُموا أَنَُّكم مُّ    ).223: البقرة( ِر اْلُمْؤِمنِینَ َواتَّقُوا هللاَّ

معناه فأتوھّن في فروجھن على " :قال الطبري موضحا معنى اآلیة
دون حال , وذلك في حال طھرھّن وتطھرھنّ , الوجھ الذي أذن هللا لكم بإتیانھنّ 

  .33"حیضھن

ومما یؤید أنھ ال یجوز إتیان النساء في : "وقال الشنقیطي مؤكدا ذلك
 تعالى حرم الفرج في الحیض ألجل القذر العارض لھ، مبیناً إدبارھّن، أن هللا

، "ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض: "بقولھ ،أن ذلك القذر ھو علة المنع
  .34"فمن باب أولى تحریم الدبر للقذر والنجاسة الالزمة
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ھذه ھي العالقة المطلوبة بین الزوجین كما صورھا القرآن الكریم، لو 
الزوجان، لكان ورود العنف في حیاتھما شیئاً مستحیالً،  عقلھا واستشعرھا

، قال هللا وألصبح ظالل الود والسكن والرحمة ھو أصل ھذه الحیاة الزوجیة
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكم  :تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

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

  :العنف األسري الموجھ نحو األبناء

اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ  :قال هللا تعالىاألبناء ھم زینة الحیاة الدنیا، 
الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثَ  ْنَیا ۖ َواْلبَاِقیَاُت الصَّ : الكھف( َوابًا َوَخْیٌر أََمًال اْلَحیَاِة الدُّ

46.(  

وقد أوجب هللا على اآلباء تحمل مسؤولیة حسن تربیة أبناءھم، وتنمیة 
قدراتھم حتى یضمن لھم التنشئة السلیمة بعیدا عن العنف، واالضطھاد 

   .35"ُكلُُّكم راع، وُكلُُّكم َمْسؤول َعن ْرعیتھ" :واالحتقار قال 

  :عنف ضد األبناء أنومن صور محاربة اإلسالم لل

ـ أوصى من خالل نصوص كثیرة، برعایة األبناء وعدم حرمانھم من 
العطف والحنان، ومعاملتھم معاملة حسنة، أساسھا العطف والحنان والحب، 

: " فحث على إظھار الحب لھم عن طریق الكالم واألفعال، قَاَل َرُسوُل هللاِ 
ْفقَ إَِذا أََراَد هللاُ َعزَّ َوَجلَّ بِأَھْ    36."ِل بَْیٍت َخْیًرا أَْدَخَل َعلَْیِھُم الرِّ

فاإلسالم یرشد من خالل ھذه النصوص إلى التلطُّف باألبناء في  
التربیة والتوجیھ؛ حتى تنغرس في نفوسھم في فیض من العطف األبوي 

مقبلةً قام  - رضي هللا عنھا  -أنھ كان إذا رأى فاطمةَ : "الخالص، فعن النبي 
أتقبِّلون الصبیان، : ھ، وأخذ یدھا فقبَّلھا، وقد جاءه أعرابي فقاللھا عن مجلس

 .37"أملك أْن نزع هللا من قلبك الرحمةَ؟ أَوَ : فما نقبِّلھم؟ فقال لھ

بل و أوجب اإلسالم على اآلباء  عدم التفرقة والتمییز بین األبناء، 
ك العنف أو المعنوي، فعالج  بذل" المادي" سواء أكان العدل في مجال المال 

قبل أن یقع، ألن من شأن ھذا التمییز أن یؤثر نفسیا على األبناء، ویربي فیھم 
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سمعت : البغض والحقد، والنصوص النبویة في ذلك كثیرة، فعن عامر قال
أعطاني أبي : النعمان بن  بشیر رضي هللا عنھما وھو على المنبر یقول

، فأتى ل هللا ال أرضى حتى تشھد رسو: عطیة، فقالت عمرة بنت رواحة
إني أعطیت ابني من عمرة بنت رواحة عطیة، فأمرتني : فقال رسول هللا 

 :ال، قال: قال" أْعطَْیَت سائَِر ولَِدك ِمْثَل ھَذا؟:" أن أشھدك یا رسول هللا، فقال
 .38"فرجع فرد عطیتھ: قال" فاتَّقُوا هللا واُعِدلُوا بَْین أْوالِدُكم"

سیلة األخیرة للتربیة، بعد استیفاء من الضرب الو ـ جعل النبي 
ُمُروا " :المربي للوسائل األخرى، من الموعظة والنصح والتعلیم، قال 

الة َو ھُْم أَْبناُء سْبَع سنیَن واْضربُوھُْم َعلَْیھا َو ھُْم أَْبناُء َعْشر  أَْوالَدُكم بالصَّ
 .39"سنین وفّرقُوا بَْینَھُْم في الَمَضاجع

  ف الممارس ضد الوالدینمحاربة اإلسالم للعن

أعطى اإلسالم للوالدین مكانة عالیة، وأوالھما اھتماما وعنایة واسعة، 
ویظھر ھذا جلیا من خالل نصوص كثیرة في القرآن الكریم والسنة النبویة، 

  .والتي تحث على برھما، و تبیّن فضلھما

ومن صور محاربة اإلسالم للعنف بكل أشكالھ ضد الوالدین، بأن أمر 
حسان إلیھما، وقرن ذلك بعبادتھ في آیات كثیرة، ومن ذلك ما جاء في قولھ باإل

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا :تعالى  :ىوقولھ تعال ،)36: النساء( َواْعبُُدوا هللاَّ
ۖ نَساَن بَِوالَِدْیِھ إِْحَسانًا ْیَنا اْإلِ  ).15 :األحقاف( َوَوصَّ

أَمر هللا تعالى " :اإلحسان إلیھماقال ابن كثیر مبینا الدافع لوجوب 
عباده باإلحسان إلى الوالدین بعد الحثِّ على التمسُّك بتوحیده؛ فإن الوالدیِن 
ھما سبب وجود اإلنسان، ولھما علیھ غایة اإلحسان؛ فالوالد باإلنفاق، والوالدة 

  .40"باإلشفاق

ا  َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ : وقال تعالى َوِباْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
یَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكَالھَُما فََال َتقُل لَّھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُل لَّھَُما 

بِّ اْرَحْمھَُما  ْحَمِة َوقُل رَّ َكَما قَْوًال َكِریًما َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ



  ریمة مشومة/ د -نورة بت حسن/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                         1022

بِّ اْرَحْمھَُما َكَما  ْحَمةِ َوقُل رَّ َربَّیَانِي َصِغیًرا َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ
  ).24ـ  23: اإلسراء( َربَّیَانِي َصِغیًرا

نھى هللا عن  لذلك. إن حق الوالدین عظیم، وفضائلھما ال تعد وال تحد
ف لھما، فضالً عن رفع الصوت إساءة األدب معھما، وإظھار التبرم والتأف

علیھما، أو سبھما وشتمھما، أو احتقارھما والتعالي علیھما، وأمرنا هللا تعالى 
بعدم اھانتھما أو إھمالھما، و أوجب اإلحسان إلیھما بكل أنواع اإلحسان القولي 
والفعلي، وأن یقابال بالقول الموصوف بالكرامة، وھو السالم عن كل عیب، 

رغم أنفھ رغم أنفھ رغم " :قال رسول هللا : ي ھریرة قالروى مسلم عن أب
من أدرك والدیھ عند الكبر أحدھما أو كلیھما، :من یا رسول هللا ؟ قال: أنفھ قیل

  .41"ثم لم یدخل الجنة

لیًِّنا : أي" :َوقُْل لَھَُما قَْوًال َكِریًما: قال ابن كثیر في تفسیره لمعنى
ٍب وتوقیرٍ    .42"وتعظیمٍ  طیِّبًا حسنًا بتأدُّ

وخص هللا تعالى في اآلیة حالة الكبر، ألنھا الحالة التي یحتاجان فیھا 
إلى بره، لتغیر الحال علیھما بالضعف والكبر  فألزم في ھذه الحالة من مراعاة 
أحوالھما أكثر مما ألزمھ من قبل، ألنھما في ھذه الحالة قد صارا كال علیھ، 

فلذلك ; كان یحتاج في صغره أن یلیا منھ فیحتاجان أن یلي منھما في الكبر ما
وأیضا فطول المكث للمرء یوجب االستثقال للمرء . خص ھذه الحالة بالذكر

عادة، ویحصل الملل ویكثر الضجر، فیظھر غضبھ على أبویھ وتنتفخ لھما 
أوداجھ، ویستطیل علیھما بدالة البنوة وقلة الدیانة، وأقل المكروه ما یظھره 

  .43ن الضجرم بتنفسھ المتردد

قال البیضاوي مبینا الغایة من ذكر التأفف، وھو أدنى مراتب الفعل 
والنھى عن ذلك یدل على المنع من سائر أنواع اإلیذاء قیاسا بطریق :" السیئ 

فإن ھذا القول یدل  - فالن ال یملك النقیر والقطمیر : األولى، وقیل عرفا كقولك
البر بھما، واإلحسان إلیھما، أال یملك شیئا قلیال أو كثیرا من  على أنھ ال

فإن ذلك من الكبائر بال خالف، وبذلك وردت  ؛یتعرض لسبھما وال یعقھما
: قال ففي صحیح مسلم عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا  ؛السنة الثابتة
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یا رسول هللا، وھل یشتم الرجل : إن من الكبائر شتم الرجل والدیھ قالوا"
  44."الرجل أبا الرجل فیسب أباه ویسب أمھ فیسب أمھ یسب. والدیھ ؟ قال نعم 

وبھذه اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الواضحة الداللة في تحریم 
كل طرق ومنافذ  الشرع التأفف، فضال عن ارتكاب أي سلوك عنیف سد

العنف ضد الوالدین، وبكل أشكالھ، وأسقط كل سبب یؤدي إلیھ، بل و جعل 
  .جنة في برھما واإلحسان إلیھمامفتاح الوصول إلى ال

   خاتمة

  :في نھایة البحث، نسجل أھم النتائج المتوصل إلیھا، والمتمثلة في

تعد األسرة اللبنة األولى في بناء اإلنسان والمجتمع، وھي تلعب دورا  -
  .أساسیا في تكون شخصیة اإلنسان، وفي تشكیل سلوكھ

عاني منھا األسر یعد العنف من األنماط السلوكیة المضطربة التي ت -
والمجتمعات، ینخر كیان األسرة، وینال من وحدتھ وتماسكھ، واستقراره 

 .وأمنھ
یترك العنف األسري آثاراً نفسیة غیر مرئیة على المعنف، وقد تكون  -

  .دائمة
یؤدي العنف بمختلف أشكالھ إلى إنتاج أفراد مضطربین نفسیا، غیر  -

عیة، وعدم خضوعھم للعالج مؤھلین لممارسة أدوارھم في الحیاة االجتما
یؤدي إلى انتقال العدوى إلى من ھم تحت رعایتھم، وھكذا یتسلسل العنف 

 .في المجتمع، فیتسع نطاق انتشاره
حرص اإلسالم على حفظ كیان األسرة من التصدع؛ فأوضح الطرق   -

العنف، وجعل الرباط بین أفراد األسرة الواحدة  والوسائل لعالج بوادر
 .المودة والرحمة

  :وفي األخیر نخرج بمجموعة من التوصیات
تنظیم ملتقیات حول موضوع العنف األسري وعالجھ، وإفراد كل نوع من  -

أنواع العنف ببحث مستقل، والوقوف على آثاره، وبیان السبل المثلى 
 .لمحاربتھ
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تسخیر اإلعالم، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي في محاربة العنف  -
 .ل على المتلقياألسري، لتأثیرھا الفعا

عقد دورات تأھیلیة لألزواج قبل الزواج، قصد توعیتھم حول الثقافة  -
األسریة، وإرشادھم إلى الطرق المثلى إلدارة المشاكل، وبالتالي التقلیل من 

  .الخالفات، وتجنب العنف بكل صوره وأشكالھ
  وصلى هللا على نبي الرحمة المھداة وسلم تسلیما كثیرا

   :الھوامش
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   عالقة العنف األسري بالسلوك العدواني لدى التلمیذ المتمدرس

  -دراسة میدانیة ببعض مدارس والیة المسیلة -

  

  مخلوف سعادالباحثة  -الدكتور جالب مصباح 

  1جامعة باتنة  -جامعة المسیلة 
  

  

  : ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین العنف األسري والسلوك 

سنوات، ) 10-9(تالمیذ المتمدرسین  ممن تراوحت أعمارھم بین العدواني ال
قائمة من  - من خالل تطبیق . ومعرفة الفروق بین الجنسین في ھذا السلوك

مقیاس السلوك  - و) الباحثین إعدادمن (المواقف تعبر عن العنف األسري 
طفال من الجنسین تم اختیارھا بطریقة  60العدواني، على عینة قوامھا 

  :بحیث توصلت الدراسة إلى ما یلي 2016خالل شھر فیفري . قصدیة
  .سلوكا عدوانیا عالیا بسبب العنف األسري) أفراد العینة(لدى األطفال   - 1
  .الذكور أكثر عدوانیة وتعرضا للعنف األسري من اإلناث - 2

  .ومنھ ھناك عالقة كبیرة بین العدوان والعنف األسري
التلمیذ  ،السلوك العدواني ،عنف األسريال ،العالقة: الكلمات المفتاحیة

  .المتمدرس
Abstract:  
The study aimed to identify the relationship between family violence 
and aggressive behavior in school pupil, who ranged in age between 
(9-10) years, and know the differences between the sexes in this 
behavior. Through the application - a list of the positions reflects the 
psychological violence (prepared by researchers) and a measure of 
aggressive behavior, on a sample of 60 children of both sexes have 
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been selected deliberate manner. During the month of February 2016 
so that the study found the following: 
1- children (respondents) aggressive behavior because of high 
psychological violence. 
2- males are more aggressive and prone to psychological violence 
than females, and from it there is a great relationship between 
psychological aggression and violence. 
Keywords: the relationship - family violence - aggressive behavior – 

school pupil. 
  : المقدمة

إن تربیة األطفال على نحو سلیم من الناحیة النفسیة تمثل تحدیاً كبیراً 
دائما ألن یكون لدیھ أطفال  حیث یسعى الكل حسب دوره. لكثیر من األسر

وقد یظھر على األطفال الكثیر من . سعداء ومتزنین وناجحین وأصحاء نفسیا
األنماط السلوكیة المختلفة خالل السنوات األولى من حیاتھم كالغضب 

وتعد ھذه الصفات السلوكیة لدى األطفال إلى . واإلحباط واالكتئاب والعدائیة
ھا في بعض األحیان تدل على تنشئة نفسیة غیر حد معین أمرا  طبیعیا، إال أن

. نفسي أو عقد نفسیة أو معاملة نفسیة قاسیة إلیذاءسلیمة، كتعرض الطفل 
وبالتالي یجب على األسر أن تبذل الكثیر من الجھد واالھتمام والرعایة حتى 
ال تؤثر سلباً على نمو الطفل وتطوره العقلي مما ینعكس على التوافق 

  .سي وبالتالي الصحة النفسیة عموماواالتزان النف
ولعل من أھم ھذه السلوكات التي تؤرق المجتمع على اختالف طبقاتھ، 
مشكلة العدوان باعتباره ظاھرة عامة بین البشر یمارسھا األفراد بأسالیب 
مختلفة ومتنوعة، وتأخذ صورا عدیدة مثل التنافس في العمل وفي التجارة 

كما یتخذ العدوان صورا أخرى مثل . اللعبوفي التحصیل المدرسي بل وفي 
التعبیر باللفظ أو العدوان البدني، وقد یتخذ العدوان صورا أخرى كالحرق أو 

  ... اإلتالف أو التخریب أو االنتحار أو القتل
وقد اعتبرت ظاھرة العدوان إحدى المشكالت : مشكلة الدراسة

ف وبالتالي تؤثر على االجتماعیة الخطیرة التي قد تسوق الطفل إلى االنحرا
لذا فإن البحث عن مدى وجود ھذه المشكلة . المجتمع وعلى الفرد نفسھ
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وعالقتھا بالعنف األسري الممارس من طرف األسرة ) العدوانیة(السلوكیة 
وإیجاد ) السیما المتمدرسین منھم(في أوساط أطفالنا ) خاصة األب واألم(

بذلك یعتبر من األمور الھامة  العالج المناسب لھا من المختصین والمكلفین
  .ومن ھنا تبرز أھمیة ھذه الدراسة. جدا

یعتبر العدوان واحدا من نتائج العنف بصفة عامة وھو اضطراب 
على عالقة العنف األسري ببناء ) یحي محمود النجار(فقد اعتبر "سلوكي، 

 وقد اتخذ أشكاال عدیدة ومجاالت متعددة وھو ما یفسره. 1"سیكولوجیة الطفل
شیوع وانتشار ظاھرة العنف في الوسط المدرسي وفي البناء االجتماعي، 
بحیث ظھرت الحاجة الماسة لتكثیف الجھود لدراسة الظاھرة وتحلیل أبعادھا 

ومن بین المجاالت . المختلفة والوقوف على العوامل المؤدیة إلى انتشارھا
دوان المدرسي التي ینتشر فیھا العدوان المجال المدرسي، إذ أن ظاھرة الع

وخاصة "بشكل خاص تعد من أكثر الظواھر التي تستدعي تدخل التربویین 
في الجزائر التي ارتفع فیھا معدل العدوان في الوسط المدرسي، إذ وقعت بین 

وفي السعودیة . 2"آالف حالة عدوان) ستة( 6قرابة  2000-1998سنتي 
ختلفة للعنف في أوضحت دراسة حنان سعید حفني ارتفاع نسب االشكال الم

الذى مثل أكثر  –طالب المدارس الحكومیة خاصة بالنسبة للعنف البدني 
  .3% 76فقد كانت النسبة في المدرسة الحكومیة   - أنواع العنف شیوعا

والعدوان بین األطفال ظاھرة سلوكیة تأخذ أشكاالً عدیدة، فقد یدافع 
رین باستمرار لكي الطفل عن نفسھ ضدَّ عدوان أحد أقرانھ، أو یعارك اآلخ

یسیطر على أقرانھ، أو یقوم بتحطیم بعض أثاث البیت عند الغضب، وال 
وعلیھ فالسلوك العدواني ال یتجھ بالضرورة نحو . یستطیع السیطرة على نفسھ

نفسھ بالخدش والضرب  إیذاءالغیر فقط فقد یتجھ نحو الذات أیضا متمثال في 
د أسالیب التفاعل االجتماعي أح فظاھرة العدوان ھي... أو شرب األدویة

السلبي الناتج عن العنف األسري بالدرجة األولى، الذي یعد أسلوبا غیر بناء 
  .للتعامل مع المجتمع



  الباحثة سعاد مخلوف - جالب مصباح / د
  

 

  ...صول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةفي ضوء أقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                         1030

إلى أن ) 1990(في دراستھا " lippa"ولعل أھم ما توصلت إلیھ 
ظاھرة العدوان موجودة في كل المجتمعات وإن كانت بنسب متفاوتة خاصة 

  .4كون لدیھم بشكل أكثر من اإلناثلدى الذكور الذین ی
  :تجیب الدراسة الحالیة على التساؤلین التالیین:  تساؤالت الدراسة

إلى أي مدى توجد عالقة بین العنف األسري والسلوك العدواني لدى عینة  - 1
  الدراسة؟

  ھل توجد العدوانیة بسبب العنف األسري عند الذكور أكثر من اإلناث؟ - 2
  :فروض الدراسة

نتوقع أن معظم التالمیذ المتمدرسین لدیھم مستوى عال من العدوان بسبب  -1 
  .العنف األسري

  .نتوقع أن الذكور أكثر عدوانیة وتعرضا للعنف األسري من اإلناث  - 2
  :أھداف الدراسة

تھدف الدراسة إلى التعرف على مستوى العالقة الموجودة بین   
ألسري ووجود السلوك األطفال المتمدرسین الذین یتعرضون للعنف ا

والفرق . العدواني لدیھم، وفقا لمقیاس السلوك العدواني وقائمة العنف األسري
  .والتأكد من العالقة بین السلوكین. بین الذكور واإلناث في مستوى العدوانیة

  :مصطلحات الدراسة
ھي االرتباط الموجود بین طرفین أو أكثر سواء كان سلبي : العالقة -

  .یث یتأثر أحد الطرفین بتغیر الطرف الثاني زیادة أو نقصاناأو ایجابي، بح
على أنھ السلوك الذي یصدره " buss"یعرفھ : السلوك العدواني - 

الفرد لفظیا أو بدنیا أو مادیا صریحا أو ضمنیا، مباشرا أو غیر مباشر، 
ویترتب على ذلك إلحاق األذى البدني أو المادي أو المعنوي إما بالشخص 

ھو سلوك مؤذي ومؤلم وموجھ نحو " -" حب السلوك أو باآلخریننفسھ صا
ھو كل " -" اآلخرین أو نحو الذات، وقد یكون ھذا السلوك ضمنیا أو لفظیا

سلوك تخریبي وتمردي یھدف إلى إیقاع األذى باآلخرین وبممتلكاتھم سواء 
  .5"بطریقة لفظیة أو بدنیة

ائیا في دراستنا الحالیة ونقصد بھا إجر: التحدید اإلجرائي للعدوانیة -
مستدلین على " السلوك الذي ینجم عنھ أذى نفسي أو جسمي أو مادي"بأنھا 
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ذلك باستجابات معلمي المرحلة االبتدائیة على أداتا القیاس المعتمدتان من قبل 
والدرجة الكلیة التي یحصل علیھا التلمیذ في . الباحثان في الدراسة الحالیة

  . ھذین المقیاسین
یشیر البعض إلى أن العنف األسري، یتضمن : عنف األسريال -

  .التھدید، أو التخویف، أو اإلیذاء اللفظي، أو المطالبة بالقیام بأشیاء غیر واقعیة
وھو التلمیذ الذي یزاول دراستھ بالمدرسة : الطفل المتمدرس -

  .االبتدائیة وعمره بین 
  :الدراسات السابقة

  :ريدراسات سابقة حول العنف األس -
البناء النفسي لدى األطفال "بعنوان ): 2010(دراسة محمود یحي النجار - 1

ھدفت إلى التعرف على البناء النفسي لدى األطفال " المعنفین أسریا
وكانت . طفال في المدرسة االبتدائیة 197المعنفین أسریا عل عینة من 

  .6النتائج تشیر إلى أن العنف یؤثر على شخصیة الطفل
العنف النفسي وعالقتھ باضطراب النطق ): 2007( لجوالنيدراسة ا - 2

 اإلھمالوكانت نتائجھا أن عنف . تلمیذا 60والكالم، على عینة من 
  . 7والعنف العاطفي یؤثران على سلوك الطفل

للكشف عن العالقة بین العنف األسري ): 2012( دراسة محمد عزت - 3
تلمیذا،  100على عینة من الموجھ نحو األبناء والشعور بالوحدة النفسیة، 

وبینت النتائج أنھ توجد عالقة قویة بین العنف األسري بما فیھ العنف 
  .8النفسي ودرجة الشعور بالوحدة النفسیة لدى األبناء

  :دراسات سابقة حول العدوانیة -
تفسیر :"بعنوان ) 2010( دراسة مضحي سایر حمید المصلوخي العنزي - 1

ریة معالجة المعلومات االجتماعیة على السلوك العدواني في ضوء نظ
، وكان الھدف من ھذه الدراسة ھو "طالب المرحلة المتوسطة بالسعودیة

تلمیذ،  501وقد أجریت الدراسة على عینة قوامھا . تفسیر السلوك العدواني
توجد فروق بین منخفضي  -: وأشارت النتائج. متبعا المنھج الوصفي

دواني لدى المراھقین لصالح منخفضي ومرتفعي األعراض في السلوك الع
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توجد فروق دالة إحصائیا بین مرتفعي ومنخفضي النظرة  -  .األعراض
العدوانیة في السلوك العدواني لدى المراھقین لصالح مرتفعي النظرة 

  .9العدوانیة
العالقة بین ممارسة العالج "بعنوان : دراسة إبراھیم مرسي الشرقاوي - 2

تخفیف معدالت حدوث السلوك العدواني لطفل األسري في خدمة الفرد و
تلمیذا متبعا المنھج  12وقد أجریت الدراسة على ". ما قبل المدرسة

توجد فروق دالة بین ممارسة العالج األسري : وكانت النتائج. الوصفي
توجد فروق دالة بین ممارسة . وتخفیف معدالت حدوث السلوك التدمیري

  .10سلوك التمرديالعالج األسري وتخفیف معدالت ال
جرائم القتل، دراسة میدانیة لعدد من "بعنوان ): 1985( دراسة الحمداني - 3

أجریت ھذه الدراسة في مركز البحوث ". مؤشراتھا النفسیة واالجتماعیة
معرفة طبیعة  :ھدفت الدراسة إلى. العراق، والدراسات بمدیریة شرطة بغداد

وشملت عینة . تماعیة واقتصادیةالسلوك العدواني وعالقتھ بجوانب نفسیة واج
اختبار  :استخدمت في الدراسة األدوات التالیة. فرداً ) 44(الدراسیة 

ومن أھم . مقیاس العداء. مقیاس الفصام .قائمة الطبیب المعالج، )ساكیس(
  :النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة ھي

ة التي انحدر ظھور عالقة بین سلوك أفراد العینة والشریحة االجتماعی  - 1
  .منھا

ظھور عالقة بین سلوك األفراد والمناطق الجغرافیة والمستویات   - 2
  .11القتصادیة واالجتماعیة والتربیة

  :اإلطار النظري
ینقسم العنف عموما إلى عدة أنواع، لكن سنركز : العنف األسري - أوال

  :على العنف األسري الذي ھو موضوع دراستنا
    :لأنواع العنف ضد األطفا - 1
اختلفت التسمیات حول مفھوم ھذا النوع من العنف، فھناك : العنف النفسي -

من یطلق علیھ العنف النفسي، أو اإلیذاء العاطفي، ویشیر البعض إلى أن 
العنف النفسي، یتضمن التھدید، أو التخویف، أو اإلیذاء اللفظي، أو 

اإلیذاء النفسي  ویعرف بعض األساتذة،. المطالبة بالقیام بأشیاء غیر واقعیة
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أي سلوك أو عمل متعمد، یصدر من قبل أحد الوالدین أو "للطفل بأنھ 
كلیھما أو اآلخرین المحیطین بالطفل أو من غرباء عن الطفل، تجاه أحد أو 
كل األطفال في األسرة، ویتسبب في إحداث أي نوع من أنواع الضرر 

ب ألًما نفسیًا للطفل األسالیب التي تسب بإتباعواألذى النفسي للطفل، وذلك 
كالسخریة منھ، أو إھمالھ، أو نبذه، أو تھدیده، أو تخویفھ، أو توجیھ 
العبارات الجارحة لھ، أو معاملتھ معاملة سیئة، أو التفرقة بینھ وبین 
إخوتھ، أو حرمانھ من العطف والمحبة والحنان، إلى غیر ذلك من األعمال 

  ."ة لھاالتي تتسبب في األذى النفسي للطفل كنتیج
تجدر اإلشارة إلى أنھ حتى اآلن لم یتم التوصل إلى إجماع : العنف البدني -

حول تعریف موحد لإلیذاء البدني، إال أن أحد األساتذة قد عرفھ، بأنھ 
األذى الفعلي أو المحتمل وقوعـھ على الطفـل، أو التھـاون في منع حدوثھ، 

عموًما یمكن القول إن و. باإلضافة إلى تسمیم الطفل المتعمد، أو خنقھ
اإلیذاء البدني للطفل ھو أي نوع من أنواع السلوك المتعمد، الذي ینتج عنھ 
إحداث الضرر واألذى على جسم الطفل، والممارس من قبل أحد الوالدین 
أو كلیھما أو اآلخرین المحیطین بالطفل أو من غرباء عن الطفل، والموجھ 

سواء أكان في صورة عمل یتسبب نحو أحد األطفال في األسرة أو كلھم، 
، )كالضرب أو الحرق أو الخنق أو الحبس أو الربط( في إحداث ألم للطفل 

أو أي أعمال أخرى غیر مباشرة من الممكن أن تتسبب في حدوث ضرر 
كعدم توفیر العالج لھ أو إیقافھ عنھ، أو عدم إعطاء الطفل غذاًء (للطفل 

  .)كافیًا
ذاء الجنسي للطفل بشكل عام بأنھ أي اتصال یعّرف اإلی: العنف الجنسي -

قسري، أو حیلي، أو متالعب مع طفل، من خالل شخص أكبر منھ سًنا 
، بغرض تحقیق اإلشباع الجنسي )أي أكبر منھ بخمس سنوات فأكثر(

  .12للشخص األكبر
  :أنواع العنف األسري - 2
تقلل وھو مخاطبة الطفل بعبارات تخدش مشاعره و: العنف النفسي اللفظي -

. من ثقتھ بنفسھ، والتكلم معھ بعبارات التخویف والتھدید والقتل والتجویع
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. مما یشعر الطفل بعدم االتزان النفسي والخوف من العقاب واالكتئاب
وبالتالي الكراھیة والمیل إلى الوحدة واالنعزال واالتجاه للعدوانیة الداخلیة 

  .أو الخارجیة كمتنفس لمعاناتھ
و الفشل في توفیر الرعایة المناسبة لعمر الطفل، وھو نمط ھ: اإلھمالعنف  -

الوالدین  إشباعالطفل وعدم  إھمالغیر مناسب لرعایة الطفل، ویقصد بھ 
أو األذى؛ نتیجة  مما یؤدي إلى اإلصابة بالضرر. لحاجیاتھ األساسیة

حاجات الحب، والتقدیر وتعرضھ للمواقف  إشباعلتصرفات اآلباء مثل عدم 
السلبیة، مثل مشاھدة المشادات أو الخالفات بین الوالدین، أو مواقف العاطفیة 

  .أخرى غیر مرغوبة
ھناك من یطلق علیھ العنف العاطفي أو العنف النفسي أو : العنف العاطفي -

وھو المضایقة اللفظیة . إساءة المعاملة النفسیة، أو إساءة المعاملة العاطفیة
طفل أو المحیطین بھ علیھ، وذلك بنقده المستمرة والمعتادة من قبل والدي ال

وكذلك التقلب في مشاعر الحب تجاھھ مثل . أو تھدیده أو السخریة منھ
  .13ومضایقتھ إغاظتھ، تخویفھ، احتقاره، إزعاجھ

من المؤكد ان لكل فعل ردة فعل علیھ : نتائج العنف األسري على األطفال - 3
عر بھا الجمیع بما فیھم والعنف الممارس على الطفل لھ ردات اھتزازیة سیش

نجري مقارنة بین طفلین احدھم یربى بطریقة  أنن أردنا إمصدر العنف و
سلیمة ال عنف فیھا والثاني یمارس ضده العنف المتنوع لوجدنا ان ھناك فرق 
شاسع بینھما والكفة تمیل لصالح الطفل األول الذي یربى بطریقة سلیمة بینما 

سببھا العنف ضده، ومن أھم نتائج العنف ضد الطفل الثاني لدیھ مشكالت جمة 
  :األطفال

فقدان الطفل الثقة بنفسھ ویصبح طفل مرتبك ال یمتلك أدنى مقومات الثقة  -
  . بنفسھ
العنف یزرع الخوف في قلب الطفل والطفل الذي یتملكھ الخوف یخطئ  -

  . كثیرا بسبب خوفھ الذي یفقده التركیز والتفكیر السلیم
انى من العنف یكون مكسورا أمام أقرانھ وضعیف الطفل الذي یع -

الشخصیة وغالبا ستعرض للعنف منھم أیضا لعدم ثقتھ بنفسھ على انھ قادر 
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على الدفاع عن نفسھ الن ھناك من حطم شيء في نفسھ من الصعب 
  .إصالحھا

قد یعاني الطفل المعنف من مشاكل وأمراض نفسیة كثیرة مثل  -
  . وغیرھا االضطرابات النفسیة والكآبة

مظاھر العنف ال ینساھا الطفل بل تبقى معھ حتى یكبر وخاصة ان عانى   - 
  .عنف قوي  وتؤثر في شخصیتھ

الطفل المعنف سیتأثر بالعنف وتتأصل فكرة العنف في نفسھ وھو  - 
 أنسیصبح في المستقبل  رب أسرة  وما مورس علیھ ھناك احتمال كبیر 

ة  قد یقدم ھذا األب على فتح األبواب أمام یمارسھ على أبنائھ ومن جھة معاكس
أوالده في المستقبل ال یعمل على استخدام أي أسلوب قاسي معھم ألنھ ال 

تمتع أوالده  بحریة  أنیعاني أوالده مما عانى منھ ھو شخصیا وھنا  أنیرغب 
مطلقة سیسبب لھم أیضا الكثیر من المشكالت ومردھا األساسي ھو العنف 

ل على األب ودفعھ للتعامل مع األطفال بحریة مطلقة الذي مورس من قب
  . فاسدة
العنف یولد الحقد والكره في القلب ضد من یمارس العنف لذلك نجد  -

أحیانا اسر ال تجد فیھا أي ترابط اسري بل مفككة األوالد ال یكنون الحب 
  .واالحترام لألھل ألنھم ال یرحمونھم بل یعنفونھم وغیر ذلك الكثیر والكثیر

العنف یدفع األطفال أحیانا إلى االنتقام من األھل بشيء یحبونھ أو  -
ھانة لھم مثال قد یرغب الطفل برد العنف على أھلھ بان یتعمدون توجیھ اإل

یسيء إلى سمعة العائلة فیقدم على ارتكاب جرم السرقة وھنا ھو غیر راغب 
م وغیرھا الكثیر من ھانة لھبالسرقة ولكن راغبا باالنتقام من األھل وتوجیھ اإل
  . التصرفات االنتقامیة التي یمكن لألطفال القیام بھا

الفشل العام في حیاة الطفل المعنف أمر وارد وبقوة والفشل قد یطال  -
دراستھ أو عالقاتھ االجتماعیة وغیرھا وھذا الفشل یدمر مستقبل الطفل 

  .اقنع نفسھ انھ فاشل ال جدوى منھ إنوخاصة 
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  :وك العدوانيالسل -ثانیا  
  : األسس النفسیة للسلوك العدواني - 1
  .الضغوط النفسیة والشعور باإلحباط -
  ھانة التي یتعرض لھا من طرف اآلباءاإل -
  .التعنیف البدني وخدش المشاعر -
دوافع أولیة تتعلق بالبقاء وتضم دوافع الذات وھي دوافع فسیولوجیة ترتبط  -

  .بالحاجات الجسمیة
  .نوع المتمثلة بدافع الجنس واألمومةدوافع حفظ ال -
  .دافع حب السیطرة عند الفرد یتطور لیصبح عدوانا -
  .القلق الذي یشكل سببا مباشرا لحاالت المیل للعنف -
  .14الغضب والمیول للعدوانیة -
  :النظریات المفسرة للعدوان - 2
ة أن العدوان كمكون للجنسی" freud"یرى فروید  : نظریة التحلیل النفسي -

الذكریة السویة التي تسعى إلى تحقیق ھدفھا للتوحد مع الشيء الجنسي، 
فالصیاغة األولى لمفاھیم العدوان عند فروید كانت قوة تدعم الغریزة 
الجنسیة والثانیة صراع بین مزاعم  الجنسیة واألنا والثالثة صراع بین 

  .غرائز الحیاة والموت
كالین ھو التدمیر والكراھیة ، ھدف العدوان حسب : نظریة میالني كالین -

أن ) الجشع(والرغبات المرتبطة بالعدوان تھدف إلى االستحواذ على الخیر 
  ).الغیرة(وإزاحة المنافس ) الحسد(تكون طیبا مثل الشيء 

یرى السلوكیون أن العدوان یمكن تعدیلھ وفقا لقوانین : النظریة السلوكیة -
البیئة ومن ثم  فإن الخبرات التعلم، وھي أن السلوك برمتھ متعلم من 

المختلفة التي اكتسب منھا شخص ما السلوك العدواني، قد تم تدعیمھا بما 
  .یعزز لدى الشخص ظھور االستجابة العدوانیة على رأي السلوكیة

یرى أصحاب ھذه النظریة أن الفرد یتعلم الكثیر : نظریة التعلم االجتماعي -
ا عند غیره وخاصة األطفال، من أنماط السلوك عن طریق مشاھدتھ لم

 حیث یتعلمون سلوك العدوان عن طریق المالحظة لنماذج العدوان، ویعتبر
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Pandora ومن بین مصادر تعلم السلوك . واضع أسس التعلم االجتماعي
  :العدواني

  .التأثیر األسري، األقران، النماذج الرمزیة، كالتلفزیون -
  . سابقةاكتساب السلوك العدواني من الخبرات ال -
  .تأكید ھذا السلوك من خالل التعزیز والمكافآت -
ترى ھذه النظریة ) میلر، سیزر، دوالرد(یمثل ھذه النظریة : نظریة اإلحباط -

ویتمثل . وجود ارتباط بین العدوان واإلحباط كمثیر والعدوان كاستجابة
  : جوھر ھذه النظریة في

  .دوانيحباطات تزید من احتماالت رد الفعل العاالكل  -
  .كل العدوان یفترض مسبقا وجود إحباط سابق -
اعتداء ، اعتداء طفل على طفل :أشكال السلوك العدواني في المدارس - 3

  .اعتداء طفل على إداري، اعتداء معلم على طفل، طفل على معلم
  : سمات السلوك العدواني - 4
  .إحداث فوضى في الصف عن طریق الضحك والكالم وعدم االنتباه - 
  .التھریج في الصف - 
  .االحتكاك بالمعلمین وعدم احترامھم - 
اإلیماءات والحركات التي یقوم بھا األطفال والتي تبطن في داخلھا سلوكا  -

  عدوانیا
  .اإلھمال المتعمد لنصائح وتعلیمات المعلم واألنظمة وقوانین المدرسة - 
  . استعمال األلفاظ البذیئة وإحداث أصوات مزعجة - 
  .الطفل الدائم وعصیانھ لألوامر رفض - 
لجوء الطفل إلى التعامل البدني العنیف كالعض والضرب واالندفاع وتمزیق  -

  .األشیاء واأللعاب
  .15الكذب والعزلة واالنطوائیة - 
تصنیفا یشمل  zilman (1979( قدم زیلمان: أبعاد السلوك العدواني - 5

  :أربعة أبعاد للسلوك العدواني، وھي
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وھو الذي یسعى فیھ الفرد العدواني إلى إلحاق األذى : البدنيالعدوان  -
والضرر البدني أو المادي باآلخرین الذین یمیلون إلى تحاشي مثل تلك 

  .األفعال العدوانیة
وھي التي یرمي الفرد من خاللھا إلى اإلساءة لآلخرین كإھانتھم أو : العداوة -

  .دنیةخداعھم، دون أن یلحق بھم أیة أضرار أو آالم ب
وینظر إلیھا كوسیلة أو إشارة تسبق العدوان أو العداوة : التھدیدات العدوانیة -

المتعمدة، كما إنھا تستخدم أحیانا كوسیلة مضادة لمواجھة العدوان أو 
  .العداوة

یتمثل في صورة الغضب أو االنزعاج، والتي من : السلوك التعبیري -
ولكن التصل في صورتھا  المحتمل أن تشبھ في طبیعتھا سلوك العدوان،

  .16التعبیریة إلى المستویین األول والثاني
  :اإلطار المنھجي للدراسة

اتبعت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي، لوصف ظاھرة : منھج الدراسة -
حدوث السلوك العدواني نتیجة العنف األسري لدى تالمیذ المرحلة 

  .المتوصل إلیھا) ائجالنت(االبتدائیة وصفا كمیا والتعلیق على األرقام 
وقد تمثلت في مجموعة من تالمیذ مدارس المرحلة االبتدائیة : عینة الدراسة -

بالمسیلة تم اختیارھا بطریقة قصدیة، بلغ عدد أفراد ھذه ) ثالث مدارس(
والجدول . سنوات) 10-9(تلمیذا ممن تتراوح أعمارھم بین  60العینة 

  :التالي یوضح ذلك
  الدراسة حسب الجنستوزیع عینة ) 1(جدول 

  

  ال�%$ة  الع!د  ال���

  %56.67  34  الذكور

  %43.33  26  اإلناث

  % 100  60  المجموع
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تم إجراء الدراسة الحالیة خالل : الحدود الزمانیة والمكانیة للدراسة -
، المجمع المدرسي 1سباق الخیل: بكل من المدارس 2018السداسي الثاني 

  .جویلیة، مدرسة شنیح محمد 5حي 
یتم تطبیق مقیاس السلوك العدواني وقائمة العنف : إجراءات الدراسة -

األسري على كل تلمیذ، بحیث یضع المعلم عالمة أمام الخانة المناسبة في 
مقیاس السلوك العدواني، ونفس التلمیذ یقیمھ أیضا على قائمة العنف 

، S1 ،S2األسري، حتى یكون لكل تلمیذ مقیاسین یسمیھما المعلم بالحالة 
S3 ....... حتىS60 . فإذا كانت درجة العدوان مرتفعة ودرجة العنف

األسري مرتفعة أمكننا القول أن العنف األسري سببا مباشرا في العدوانیة 
أو أحد أسبابھ، أما إذا كانت درجات العدوانیة عالیة ومنخفضة على قائمة 

  . ھناك أسباب أخرىالعنف األسري فالسبب لیس العنف األسري بل  
  :   أداة الدراسة

وھي مجموعة من العبارات تدل على التعنیف : قائمة العنف األسري - 1
) 03توجد دائما (یتم االجابة علیھا وفق ثالثة بدائل ) عبارة 12(األسري 

االختیار  أمام، ویقوم المعلم باإلجابة )01ال توجد ) (02توجد أحیانا (
توسط النظري معیارا لوجود العنف األسري؛ وقد اعتمدنا الم. المناسب

  .فما فوق 24وھنا المتوسط النظري ھو 
یحتوي ھذا ). ناصر الدین أبو حامد(لصاحبھ : مقیاس للسلوك العدواني - 2

المقیاس مجموعة من األنماط السلوكیة العدوانیة، ویمأل ھذا المقیاس من 
. ات على التلمیذ أم الالمعلم، من خالل تحدید ما إذا كانت تنطبق ھذه الفقر

وإذا كانت تنطبق . فإذا كانت ال تنطبق علیھ وضع دائرة حول الرقم صفر
وإذا كانت تنطبق علیھ دائما أو . علیھ أحیانا وضع دائرة حول الرقم واحد

  ).اثنان(باستمرار وضع دائرة حول الرقم 
ویھدف المقیاس إلى التعرف على التالمیذ الذین یظھرون السلوك   

  .وانيالعد
: األوزان. فقرة) 23(عدد فقرات المقیاس : طریقة التصحیح وتفسیر النتائج -

وعلیھ فالدرجة ) 2(یحدث دائما  -) 1(یحدث أحیانا  -) 0(ال یحدث أبدا  -
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فم افوق ) 18(اعتبرت العالمة ) 46 – 0(الكلیة للمقیاس تتراوح بین 
  .17مستوى عال من العدوانیة

إن تطبیق ھذه األداة كان من أجل : دوات القیاسالخصائص السیكومتریة أل -
 إعدادفقائمة العنف النفسي من . تحقیق األھداف التي أشرنا إلیھا آنفا
وفي حدود ) ناصر الدین أبو حامد(الباحثین، أما المقیاس فھو لصاحبھ 

اطالعنا لم نعثر على ما إذا تم تطبیقھ في البیئة الجزائریة أم ال، مما 
مدى (خصائص السیكومتریة لھذه األداة مر إلى التأكد من الاستدعى بنا األ
  .، قبل أن نطبقھا في الدراسة األساسیة)صدقھا وثباتھا

عبارة مأخوذة من الجانب  12تكونت من : قائمة العنف األسري - أوال  
  .النظري
أخصائیین بنسبة  4تم قبولھا كما ھي من طرف : صدق المحكمین  

أما الثبات، استخدم الباحثان طریقة التطبیق  0.94= الصدق الذاتي%. 100
وباستخدام معامل بیرسون توصلنا ) أیام بین التطبیقین 10(التطبیق،  وإعادة

  .، وھي مرتفعة تدل على ثبات األداة0.90إلى نتیجة 
لقیاس ثبات المقیاس استعملنا طریقة : مقیاس السلوك العدواني -ثانیا  

طبق المقیاس مرتین بفاصل زمني تراوحت حیث . التطبیق وإعادة التطبیق
وبعد ذلك قمنا بحساب . یوما من طرف معلمین 12أیام إلى  9: مدتھ من

بین درجات التطبیق األول، ودرجات التطبیق " بیرسون"معامل االرتباط 
، وكان ذلك )ة(تلمیذ 32الثاني الذي تم على نفس المجموعة البالغ عددھا 

لدرجات المعیاریة أو الموزونة، ألن الدرجات باتخاذ الدرجات الخام دون ا
: حیث توصلنا إلى النتائج التالیة. الخام ھي أساس حساب الدرجات الموزونة

والذي نعني بھ أن یتحصل التالمیذ على نفس الدرجات تقریبا : بالنسبة للثبات
 0.85وقد وصل ثبات المقیاس إلى . عند إعادة التطبیق على نفس المجموعة

تم التأكد من : أما بالنسبة للصدق. تدل على ثبات مرتفع للمقیاس وھي قیمة
الذي یكون حسابھ عن طریق " الصدق الذاتي"صدق المقیاس بطریقة 

الجذر التربیعي لمعامل الثبات، وعلیھ = معامل الصدق الذاتي : المعادلة التالیة
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وك لى تمیز مقیاس السلوھو معامل مرتفع، مما یدل ع 0.92=  √ 0.85:فإن

  .العدواني بصدق عال
معامل االرتباط : وقد تم تطبیق: األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  

  .بیرسون، التكرارات والنسب المئویة والمتوسط النظري
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

  النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى - أوال
  نتائج عینة الدراسة على مقیاس العدوانیة) 2(جدول 

  

  الدرجة  الجنس  الرقم  الدرجة  الجنس  الرقم  الدرجة  سالجن  الرقم

 7  أنثى  41 23  ذكر  21 3  ذكر  1

 9  أنثى  42 24  ذكر  22 3  ذكر  2

 10  أنثى  43 24  ذكر  23 4  ذكر  3

 12  أنثى  44 24  ذكر  24 5  ذكر  4

 12  أنثى  45 25  ذكر  25 5  ذكر  5

 14  أنثى  46 25  ذكر  26 7  ذكر  6

 18  أنثى  47 25  ذكر  27 8  ذكر  7

 19  أنثى  48 27  ذكر  28 9  ذكر  8

 20  أنثى  49 28  ذكر  29 11  ذكر  9

 22  أنثى  50 28  ذكر  30 11  ذكر  10

 22  أنثى  51 29  ذكر  31 12  ذكر  11

 23  أنثى  52 29  ذكر  32 16  ذكر  12

 23  أنثى  53 30  ذكر  33 19  ذكر  13

 23  أنثى  54 32  ذكر  34 21  ذكر  14

 23  أنثى  55 2  أنثى  35 22  ذكر  15

 24  أنثى  56 3  أنثى  36 22  ذكر  16

 24  أنثى  57 4  أنثى  37 23  ذكر  17
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 27  أنثى  58 4  أنثى  38 23  ذكر  18

 27  أنثى  59 5  أنثى  39 23  ذكر  19

 29  أنثى  60 6  أنثى  40 23  ذكر  20
  

 ن6ائج ع4"ة ال�راسة على قائ*ة الع"ف ال"ف�ي) 3(ج�ول 
  الدرجة  نسالج  الرقم  الدرجة  الجنس  الرقم  الدرجة  الجنس  الرقم

 26  أنثى  41 28  ذكر  21 25  ذكر  1

 18  أنثى  42 26  ذكر  22 18  ذكر  2

 24  أنثى  43 30  ذكر  23 24  ذكر  3

 15  أنثى  44 34  ذكر  24 22  ذكر  4

 16  أنثى  45 36  ذكر  25 20  ذكر  5

 18  أنثى  46 25  ذكر  26 24  ذكر  6

 25  أنثى  47 29  ذكر  27 16  ذكر  7

 26  أنثى  48 28  ذكر  28 19  ذكر  8

 28  أنثى  49 27  ذكر  29 14  ذكر  9

 25  أنثى  50 26  ذكر  30 12  ذكر  10

 26  أنثى  51 30  ذكر  31 16  ذكر  11

 29  أنثى  52 29  ذكر  32 22  ذكر  12

 30  أنثى  53 30  ذكر  33 25  ذكر  13

 32  أنثى  54 26  ذكر  34 26  ذكر  14

 28  أنثى  55 18  أنثى  35 28  ذكر  15

 25  أنثى  56 12  أنثى  36 26  ذكر  16

 26  أنثى  57 24  أنثى  37 30  ذكر  17

 29  أنثى  58 16  أنثى  38 27  ذكر  18

 27  أنثى  59 25  أنثى  39 28  ذكر  19

 29  أنثى  60 15  أنثى  40 32  ذكر  20
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عینة (معظم تالمیذ المرحلة االبتدائیة «تشیر الفرضیة األولى إلى أن 
ه الفرضیة، وللتحقق من صحة ھذ". لدیھم مستوى عال من العدوان) الدراسة

فما أكبر، ) 18(قمنا بإحصاء التالمیذ أفراد العینة الذین تحصلوا على الدرجة 
على مقیاس السلوك العدواني المطبق في ھذه الدراسة، فكانت النتائج كما ھي 

  :مبین في الجدول اآلتي

  ت.ز,ع درجات الع�وان�ة)  4(ج�ول 
  ]46 – 18 [  النسبة  [ 18-0 [  الجنس

  )لعدوانمستوى عال من ا(

  النسبة

  % 36.67  22  %20  12  الذكور

  % 23.33  14  %20  12  اإلناث

  % 60  36  % 40  24  وعمالمج

  
تلمیذا من أفراد العینة البالغ مجموع  24أن ) 4(نالحظ من الجدول رقم 

على مقیاس العدوانیة، أي ) 18(تحصلوا على أقل من الدرجة ) 60(أفرادھا 

دد التالمیذ الذین تحصلوا على الدرجة في حین نجد أن ع. %40ما نسبتھ 

. %60أي ما نسبتھ . تلمیذا من إجمالي أفراد العینة 36فما أكثر كان ) 18(
  .مما یعني أن أغلب تالمیذ أفراد عینة دراستنا لدیھم مستوى عال من العدوانیة

 األس23 ت.ز,ع درجات الع1ف ) 5(ج�ول 
  

  ]36 – 24 [  النسبة  ] 23-0 [  الجنس
ة في درجة عالی(

  )العنف األسري

  النسبة

  % 41.66  25  %18.33  11  الذكور

  % 28.33  17  %11.66  07  اإلناث

  % 69.99  42  % 29.99  18  المجموع
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تلمیذا من أفراد العینة البالغ مجموع  18أن ) 5(نالحظ من الجدول رقم 
على قائمة العنف األسري، ) 24(تحصلوا على أقل من الدرجة ) 60(أفرادھا 

في حین نجد أن عدد التالمیذ الذین تحصلوا على . %29.99ا نسبتھ أي م
أي ما نسبتھ . تلمیذا من إجمالي أفراد العینة 42فما أكثر كان ) 24(الدرجة 
مما یعني أن أغلب تالمیذ أفراد عینة دراستنا یعانون من العنف . 69.99%
من وقد كانت درجات كل التالمیذ الذین لدیھم مستوى عالي . األسري

العدوانیة عالیة كذلك على قائمة العنف األسري، بل أن بعض التالمیذ كانت 
درجاتھم عالیة على قائمة العنف ولكنھم، لم یكونوا عدوانیین وھي نسبة قلیلة 

نتوقع أن معظم : وعلیھ فإن الفرضیة األولى التي تنص على%. 01.00جدا 
  .قد تحققت. األسريالتالمیذ لدیھم مستوى عال من العدوان بسبب العنف 

أثبتت النتائج المبینة في : تفسیـر نتائج اختبـار الفرضیـة األولى -
عینة (أن معظم تالمیذ المرحلة االبتدائیة نتیجة العنف األسري ) 4(الجدول 
حیث یرى . %60یتصفون بمستوى عال من العدوانیة بنسبة بلغت ) الدراسة

لعدواني تتكون من خالل التنشئة أن األنماط المختلفة من السلوك ا) كونجر(
العائلیة فاألطفال الذي تكثر مواجھتھم لإلحباط في المنزل تنشأ عندھم دوافع 

أن اإلنسان لیس عدوانیا بطبعھ : "ستور) وقد ذكر. واستجابات عدوانیة قویة 
  . "دائما ، یصبح كذلك نتیجة اإلحباط

دة، بأنھا مرتبطة بینما توصل ماكورد  في دراستھ عن العدوانیة الحا   
بالبیئة من خالل التعرض لإلیذاء من أحد الوالدین أو كلیھما أو إحساس 

  . 18الوالدین أنفسھما بالفشل واختالف الوالدین في أسلوب تربیة الطفل
ومما توصلت إلیھ بعض الدراسات، أن اآلباء في المجتمعات العربیة 

یدي أمام العدوان الذي یعلمون أطفالھم منذ الصغر أن ال یقفوا مكتوفي األ
وفي ذلك یتلقون االستحسان . یستھدفھم، وأن علیھم أن یدافعوا عن أنفسھم

والمكافآت، كما أن الجو السائد في أسرة الطفل یتمیز بكثرة اللجوء إلى 
الخصام والمشاحنات والعدوان البدني الذي قد یمارسھ األب على األم أو علیھ 

دث للطفل عملیة التقمص لھذا النمط من في حد ذاتھ، وفي ھذه الحالة تح
السلوك العدواني لیصبح جزءا من شخصیتھ مما یؤدي إلى اضطراب في 

إضافة إلى ذلك فإن العامل االقتصادي قد یكون لھ أثر في ظھور . 19شخصیتھ
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فتدني مستوى الدخل االقتصادي لألسرة، یؤدي بھا إلى . العدوان بشتى أنواعھ
العوامل المدرسیة ھي . مصروف الیومي للطفلعدم قدرتھا على توفیر ال

األخرى من األسباب التي نرى لھا أثر في ظھور السلوكات العدوانیة، فعدم 
الدقة في توزیع الطالب على الصفوف حسب الفروق الفردیة وحسب 

  . سلوكاتھم
وغیاب تقدیم الخدمات اإلرشادیة لحل مشاكل الطفل االجتماعیة 

بة االجتماعیة وعدم القدرة على تكوین عالقات والدراسیة كالشعور بالخی
، ھي أسباب .اجتماعیة صحیحة والتأخر الدراسي واإلخفاق في حب األبوین

كما أن غیاب التربیة الدینیة ). العدوانیة(مؤدیة إلى ھذا النوع من السلوك 
، ذلك أن تقویة الوازع الدیني لدى )العدوانیة(تسھم في ظھور ھذه المشكلة

سبھ الصحة النفسیة والعادات والسلوكات الحسنة، ویحمیھ من الطفل، یك
وفي زماننا ھذا ومع التطور . األمراض النفسیة ومن ارتكاب األفعال السیئة

التكنولوجي السریع فإن وسائل اإلعالم بمختلف أنواعھا، نرى بأن لھا دورا 
  .اآلخرینمن خالل  تقلید السلوك الُمشاھَد لدى . كبیرا في صقل سلوك التلمیذ

  -تشیـــر الفرضیة الثانیة : النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة -ثانیا
وللتحقق . نتوقع أن الذكور أكثر عدوانیة وتعرضا للعنف األسري من اإلناث

من صحة ھذه الفرضیة قمنا بإحصاء التالمیذ، وكذا التلمیذات الذین تحصلوا 
األسري المطبق في ھذه فما أكبر على قائمة العنف ) 24(على الدرجة 

  :الدراسة ومقارنة نسبتیھما، فكانت النتائج كما ھي مبین في الجدول اآلتي

  ح57 ال3�4 األس0/ ت-ز+ع درجات الع�ف )  6(ج�ول 

  ال�7?ة  ]36 – 24[  ال�7?ة  ]23 – 0[  ال:09ار  ال3�4

  % 41.66  25  %18.33  11  34  الذكور

  % 28.33  17  %11.66  07  26  اإلناث

  % 69.99  42  % 29.99  18  60  المجموع
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تحصلوا على  34من ) ذكرا(تلمیذا  25أن ) 6(نالحظ من الجدول رقم 
تلمیذة ) 17(أما اإلناث فنجد . %73.52فما أكبر أي ما نسبتھ ) 24(الدرجة 

وبمقارنة . %65.38فما أكبر أي ما نسبتھ ) 24(تحصلن على الدرجة  26من 
أكثر ) أفراد العینة(الذكور " نجد أن ) % 65.38، %73.52(النسبتین 

  ". عدوانیة وتعرضا للعنف األسري من اإلناث
  .وعلیھ فإن الفرضیة الثانیة قد تحققت

أثبتت النتائج المبینة في : تفسیـر نتائـج اختبار الفرضیـة الثانیة -
یتصفون بمستوى عال من العدوانیة ) عینة الدراسة(أن الذكور ) 6( الجدول

ي یعانون منھ، ونرجع ذلك إلى ذبب العنف األسري الأكثر من اإلناث بس
حیث تدفعھم . طبیعة البنیة الفیزیولوجیة التي یتمتع بھا الذكور على اإلناث

طبیعة ھذه البنیة إلى االعتداء على اآلخرین لفظیا أم بدنیا أم مادیا، ضف إلى 
نتائج  وتتفق. ذلك نظرة المجتمع الدونیة لألنثى وتشجیعھ للذكر على العدوان

أن التعبیر عن : "حیث یقول) 2007(دراستنا ھذه ما توصل إلیھ حسین فاید 
العدوان في شكل بدني أو لفظي ھما سلوكان یتِمان في الغالب من الذكور أكثر 
من اإلناث، إذ أن التعبیر عن ذلك لدى اإلناث أمر مرفوض في كل 

) 1980" (رسادبا"المجتمعات عامة، ویؤكد ذلك ما جاء من نتائج الباحث 
على عینة من طالب الدراسات العلیا بالھند، حیث بینت أن الذكور یحصلون 
على درجات مرتفعة من العدوان اللفظي مقارنة مع درجات اإلناث، ویمكن 
أن تكون الثقافة المحدد الرئیس في زیادة التنفیس االنفعالي ألشكال معینة من 

إلى أن الذكور أكثر ) 1990(في دراستھا " lippa"وتوصلت . العدوان
عدوانا من اإلناث في كل المجتمعات بسبب ارتفاع ھرمون التستوستیرون 

"testosterone "20لدیھم عن اإلناث.  
إن ظاھرة العدوان ھي  صورة من صور العنف : استنتـاج عـام

األسري الذي تمارسھ األسرة، ویجد الطفل المدرسة كمتنفس لتحقیق ما لم 
 اإلیذاءالبیت بسبب القھر والتسلط ومختلف أسالیب  یستطیع تحقیقھ في

وبالتالي العنف یولد العنف، فضرب الطفل ھو اعتداء نفسي بالدرجة . األسري
وھو بالتالي إحدى المشكالت االجتماعیة الخطیرة التي قد تقود الطفل . األولى

اني إن السلوك العدو. إلى االنحراف، وبالتالي تؤثر على المجتمع وعلى الفرد
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للتلمیذ قد یكون نتیجة لما یعانیھ من فشل وإحباط ونقص الثقة وضعف قدراتھ 
والالمباالة، وبالتالي فإن السلوك العدواني  اإلھمالالعقلیة وإمكاناتھ بسبب 

للتلمیذ قد یكون تعویضا لمشاعر الفشل واإلحباط واإلھانة والتخویف 
التعلیمیة داخل المدرسة والتھدید؛ والتي تنعكس آثاره بدورھا على مسیرتھ 

مما یولد . مما یزید من تعقید الموضوع ویجعل الدائرة متصلة األطراف
مشاعر النقص والفشل واإلحباط التي قد تدفع إلى السلوك العدواني بھدف 
التعویض عن تلك المشاعر وما یترتب على ھذا السلوك من مشكالت الحقة 

  .كثیرة
  : ا یلينوصي من خالل دراستنا م :التوصیات

نوصي األسر بعدم ممارسة العنف على الطفل مھما كان نوعھ، فھناك فرق  -
  .بین التأدیب والعنف

  .التعامل مع الطفل بمودة ومحبة -
  .االھتمام بالطفل حتى یشعر باالحترام والثقة بالنفس -
االبتعاد عن أسالیب التخویف والتھدید ألنھا لیست أسالیب تربوي، ألنھا  -

بت وبالتالي التفریغ في مراحل الحقة؛ في أشكال مختلفة من وسیلة للك
  .العدوان

  .الطرق العلمیة في حل المشكالت وإتباعأسالیب الحوار  إتباع -
  :ما على مستوى المدرسة نوصيأ
ضرورة اكتشاف التالمیــذ الذین لدیھم مستوى عال من العدوانیة للتكفل بھم  -

  .قبل فوات األوان
ین األسرة واألساتذة من أجل تنمیـة الشعور بالثقــة بالنفس وجوب التعاون ب -

لدى التالمیذ وذلك من خالل احترامھم واإلصغاء لھم وتشجیعھم على 
المحاولـة وبــذل أقصى جھودھم في ذلك وكذا مدحھـم واستخدام أسلوب 

میة ألن ذلك یعّزز خبــرة نجاحھــم یت أثناء نجاحھم في المھـام التعلالمكافآ
ھذا األخیر الذي یكون لھم حصنا منیعا من . یرفع مستوى دافعیتھم للتعلمو 

  .الوقوع في السلوكات العدوانیة
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داخل ) المناقشة الجماعیة(أھمیة تطبیق سیكولوجیة الجماعة ودینامیتھا  -
القسم كونھا تتیح فرص التفاعل والتعلّم و تبادل الخبرات بین التالمیذ ،كما 

  .ي إلى زوال الشحنات العدوانیةتزید من نشاطھم وتؤد
مساھمة المعلمین في الكشف عن الحاجات الفردیـة للتالمیذ والتخطیط  -

إلشباعھا، فكل تلمیذ مدفوع نحو ھدف معیّن و ینبغي على كل معلم تحدید 
  .       ھذا الھدف و التوّصل إلى دافع یوجھھ نحو السلوك السوي

م االبتدائي لتقدیم الخدمات الالزمة ضرورة وجود مختصین في مرحلة التعلی -
منھا وضع برنامج إرشادي لمتابعـــة التالمیذ الذین لدیھم مستوى عال من 

  .العدوان
ممارسة الھوایات التي یحبھا الطفل كالقراءة والرسم واالستماع إلى  -

الموسیقى الھادئة وممارسة الریاضة والتي تعتبر من أھم الوسائل التي 
  .ى إفراغ طاقتھ الزائدةتساعد الطفل عل

العدل بین التالمیذ في المعاملة وعدم ترك فرصة بأن یشعر أحدھم أنھ  -
  .یعامل معاملة أدنى حتى ال تترك الفرصة لتولد المشاعر العدوانیة لدیھم

توفیر فرصة للتلمیذ  للتنفیس عن مشاعره العدوانیة المكبوتة من خالل  -
  .عیةإشراكھ في األنشطة الریاضیة الجما

تنمیة وتعزیز السلوك االجتماعي لدى األطفال، وتشجیع الحیاة االجتماعیة  -
  .فیما بینھم في المراحل المختلفة

  .تقویة الوازع الدیني لدى الطفل من طرف القائمین على شؤونھ -
  :یقترح الباحث ما یلي: المقترحات

من إجراء دراسات حول عالقة العنف األسري بظاھرة ھروب األطفال  -
  .البیوت

  .إجراء دراسات حول عالقة العنف األسري بظاھرة صعوبات التعلم -
  .إجراء دراسات حول عالقة العنف األسري بظاھرة المخدرات  -
إجراء دراسات حول عالقة العنف األسري بظاھرة ھروب البنات مع  -

  .الشباب
  .إجراء دراسات حول عالقة العنف األسري بظاھرة الوحدة النفسیة -
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  :مالحـق الدراسة
  مقیاس السلوك العدواني

  
 الرقم الفقــــــــــــــــــرات ال یحدث أحیانا باستمرار

 1 یسب األذى لآلخرین بطریقة غیر مباشرة   

 2 یبصق على اآلخرین   

 3 یدفع أو یخمش أو یقرص اآلخرین   

 4 یشد شعر اآلخرین أو أذانھم   
 5 یعض اآلخرین   
 6 و یصفع اآلخرینیضرب أ   
 7 یرمي األشیاء اآلخرین   
 8 یحاول خنق اآلخرین   
ضد ) مثل السكین(یستعمل أشیاء حادة    

 اآلخرین
9 

 10 یمزق أو یشد أو یمضغ مالبسھ   

 11 یلوث ممتلكاتھ   
 12 یمزق دفاتره أو كتبھ أو أي ممتلكات أخرى   
 13 خرینیمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات لآل   
 14 یمزق أو یشد أو یمضغ مالبس اآلخرین   
 15 یلوث مالبس اآلخرین   
یمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات عامة    

 أخرى
16 

كضربھا أو (یتعامل بخشونة مفرطة مع ألعابھ   
 ) كسرھا أو رمیھا

17 

 18 یكسر الشبابیك   
 19 یبكي ویصرخ   
 20 یصرخ ویصیح یضرب األشیاء بقدمیھ وھو   
 21 یرمي بنفسھ على األرض ویصیح ویصرخ   
 22 یضرب بقدمیھ أو یغلق األبواب بعنف   
 23 )حددھا(یقوم بأشیاء أخرى   
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  األسريقائمة العنف  
  

 الرقم األسريالمواقف المعبرة عن العنف  توجد دائما توجد أحیانا ال توجد

 1 تتعرض لإلهانة من والدیك   

 2 ك والدیكیشتم   

 3 یوبخك والدیك   

 4 یعامالنك بقسوة   

 5 یطالبونك بإنجاز أشیاء غیر واقعیة   

 6 تشعر بفقدان الحب   

 7 تشعر باإلهمال   

 8 یلبي لك والدیك رغباتك   

 9 تتعرض للتخویف   

 10 تتعرض للتهدید   

 11 یسخر منك والدیك   

 12 تشعر أنك منبوذ   
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   :الھوامش

                                                        
، عالقة العنف األسري ببناء سیكولوجیة الطفل، مجلة )2009(یحي محمود النجار  -1

  .93، ص2009، صیف 23شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد 
اإلدارة المدرسیة في مواجھة مشكالت تربویة،د ط، دار  ،)2000(محمد بن حمودة  -2

  .20العلوم، عنابة، الجزائر، ص
دراسة العنف بین طلبة المدارس االبتدائیة مدى انتشاره  ،)2005( حنان سعید حفنى -3

  .وعوامل الخطورة المؤدیة لھ، رسالة دكتوراه، عین شمس
السلوك العدواني وعالقتھ بالتوافق النفسي االجتماعي لدى  ،)2013(سامیة بوشاشي  -4

مولود  طلبة الجامعة، دراسة میدانیة بجامعة تیزي وزو، قسم علم النفس، جامعة
  .معمري، تیزي وزو، الجزائر

، العقاب الجسدي والمعنوي للمدرسین وتأثیرھما على )2011(العربي قوري ذھبیة  -5
ظھور السلوك العدواني لدى التالمیذ المتمدرسین في مستوى التعلیم المتوسط 

  .115والثانوي، دراسة میدانیة بتیزي وزو، رسالة ماجستیر، ص
، مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، )2010(یحي محمود النجار  -6

  .554، ص2012، یونیو 2، العدد18المجلد 
، العنف األسري وعالقتھ باضطراب النطق والكالم، رسالة )2007(الجوالني  -7

 .ماجستیر
، العنف األسري الموجھ نحو األبناء وعالقتھ )2012(محمد عزت عربي كاتبي  -8

 .67، ص1، العدد 28نفسیة، مجلة جامعة دمشق، المجلد بالوحدة ال
نموذج تفسیري للسلوك العدواني في ضوء  ،مصنحي سایر حمید المصلوخي العنزي -9

  .، رسالة دكتوراه، السعودیةاالجتماعیةنظریة معالجة المعلومات 
، العالقة بین ممارسة العالج األسري في خدمة )1992(نجوى إبراھیم الشرفاوي  -10

الفرد وتحقیق معدالت حدوث السلوك العدواني لطفل ما قبل المدرسة، رسالة 
   .ماجستیر، جامعة حلوان، مصر

 من لعدد دراسة میدانیة القتل، جرائم ،)1985( الحمداني موفق صالح وآخرون -11
 العامة، الشرطة لمدیریة .والدراسات البحوث مركز واالجتماعیة، النفسیة مؤشراتھا

 .بغداد
ارق علي أبو السعود، وسائل مواجھة العنف، أكادیمیة سعد العبد هللا للعلوم األمنیة، ط -12

  .5مركز اإلعالم األمني، ص 
 .، مرجع سابق)2007(الجوالني  -13
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، سیكولوجیة النمو، دراسة األطفال ما قبل المدرسة، دار )2000(سامي سلطي عریفج  -14

 .200الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ص 
، 1المشكالت النفسیة وعالجھا، دار المسیرة، ط): 2008(بطرس حافظ بطرس  -15

 .243عمان، ص 
، بحوث في علم النفس االجتماعي والشخصیة، دار غریب )1997(معتز سید عبد هللا  -16

 .للطباعة والنشر، القاھرة، المجلد الثاني
الشخصیة، تطبیق میداني،  ، اختبارات الذكاء ومقاییس)2007(ناصر الدین أبو حامد  -17

 .473، عمان، ص 1عالم الكتب الحدیث، ط
 .األردنیة المطبعة العقلي، التخلف ،)1981(سلیمان الریحاني  -18
 .، مرجع سابق)2013(سامیة بوشاشي  -19
 ، المرجع نفسھ)2013(سامیة بوشاشي  -20
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  من األصول إلى األبناء دورة العنف األسري

  ومن األبناء إلى األصول

           

  رزیقأحمد الدكتور األستاذ 

  المملكة المغربیة     

 :مقدمة

تمثل األسرة فضاء خاصا تستعید فیھ الذات توازنھا الذي یمكن أن 
یموج یختل بفعل الكدح الیومي لإلنسان، ذكرا كان أم أنثى، في واقع أضحى 

بكل ما یفقد ھذا اإلنسان توازنھ وسكینتھ، إذ بفعل ھذا الدور یتجدد نشاط 
اإلنسان وتتقوى مسوغات استمراره في العمل والعطاء، ولن یتأتى لألسرة أن 
تحقق ألفرادھا التوازن المنشود إن لم یكن ھناك وعي لدى قطبي األسرة 

عمل الطرفان على حمایة بمحوریة ھذا الدور في حیاة أفراد األسرة، وإن لم ی
ھذا الفضاء الخاص من كل ما قد یحولھ إلى جحیم، یحرص كل فرد من أفراد 
األسرة على الفرار منھ واتقاء لھیبھ من خالل إیجاد منافذ أخرى بدیلة، یبحث 

  . فیھا عن توازن موھوم

أو یلجأ إلى اختیارات قد تبدو لھذا الطرف أو ذاك اختیارات تقویمیة 
د األسرة إلى وضع االعتدال الذي یمكن أن تستمر معھ في القیام سلیمة، تعی

بوظائفھا، ومن تلك االختیارات اختیار العنف الذي مھما تنوعت مبررات 
استعمالھ، أو تنوعت الجھات التي تمارسھ داخل األسرة أو یمارس علیھا، فإنھ 

قد یمثل یبقى اختیارا یعمق مآسي األسرة، ویحید بھا عن أداء وظائفھا، بل 
سببا من أسباب تحولھا إلى فضاء إلنتاج عنف مضاد وشاذ، ینأى بھا عن 

ِدھا في الوجود االجتماعي آیَةً من آیات هللا  َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن تََجسُّ



  أحمد رزیق  / د.أ
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لَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم  أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ  فِي َذٰ
   ).21: الروم( یَتَفَكَُّرونَ 

وقبل تحدید تعریف العنف األسري، ال بد من  :العنف األسري – 1
  :التنصیص على جملة أمور

لم یكتسب مصطلح العنف األسري قوة التداول في ساحة الدراسات  -أ
االھتمام بھ بشكل دفع وقد تَالَحَق . االجتماعیة إال في سبعینات القرن الماضي

الكثیر من الباحثین في الوطن العربي واإلسالمي إلى التساؤل عن خلفیات 
االھتمام المتزاید لقوى االستبداد العالمي بالمصطلح، خاصة بعد توالي 
االتفاقیات والمواثیق الدولیة والمؤتمرات العالمیة التي مثلت محطات 

صیة ثقافیة، ومحددا من محددات استھداف لما یراه كثیر من الباحثین خصو
وعاًءا كبیًرا، عالي "بذلك ) العنف األسري(قوة المجتمع؛ لیصبح مصطلح 

الجدران، یزداد اتساًعا عاًما بعد عام، إذ تضاف إلیھ في كل عام تعریفات 
جدیدة، وتطبیقات مستحدثة، فتارة یعد قانون اإلرث في اإلسالم عنفًا ضد 

  . لزوجات العنف بعینھالمرأة، وتارة یمثل تعدد ا

كما یعد اختصاص المرأة باألمومة ورعایة األسرة قمة العنف ضدھا، 
ثم والیة األب على الفتاة البكر والتي تعدھا االتفاقیات عنفًا وتمییًزا ضد الفتاة، 
ناھیك عن قیام الرجل باإلنفاق على األسرة وحمایتھا ورعایتھا، ومن ثم 

تستتبعھ تلك القوامة من طاعة الزوجة لزوجھا،  تصیر لھ القوامة علیھا، ثم ما
أو ) اغتصاًبا زوجّیًا(وحق الزوج في معاشرة زوجتھ، والذي تعده تلك الوثائق 

ومن ثم تطالب تلك الوثائق بسن القوانین والتشریعات؛ ) استغالالً جنسیًّا(
    .)1()!!!"الكم الھائل من العنف(لمعاقبة الرجل على كل ھذا 

ف األسري ظاھرة قدیمة، قدم الوجود البشري، یمثل العن -ب
فرعون أمر بقتل كل طفل ذكر یولد لبني إسرائیل في مصر واإلبقاء على "فـ

اإلناث، كما كان العرب قبل اإلسالم یقومون بوأد البنات؛ أي قتلھن بدفنھن 
وقبل ذلك بكثیر وفي بدایة نشأة الجنس البشري . ..أحیاء خشیة الخزي والعار

َعْت لَھُ نَْفُسھُ قَْتَل أَِخیِھ حادثة قتل بین ابني آدم علیھ السالم  وقعت أول فَطَوَّ
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، ثم نجد غیرة إخوة یوسف من )30: المائدة( َفقَتَلَھُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
حب أبیھم لیوسف علیھ السالم، فیقرروا قتلھ ثم یعدلوا عن ذلك بإلقائھ في 

ِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا یَْخُل لَُكْم َوْجھُ أَبِیُكْم َوتَُكونُوا ِمن بَْعِدِه اْقتُلُوا یُوُسَف أَ البئر 
وانتشر العنف ضد األطفال في عھد الدولة ، )9: یوسف( قَْوًما َصالِِحینَ 

   .)2("الرومانیة وذلك بتشویھھم الستدرار عطف الناس والتسول

، وذلك أصبح االھتمام بھ متزایدا وواسعا ومتفرعا تفرع تخصص -ت
حرصا من البشریة على محاصرة الظاھرة، واالرتقاء بخلیة األسرة إلى 
مستوى معین من التحضر الذي ألحت علیھ كل الدیانات وخاصة من ذلك 

  .اإلسالم

ال یقتصر حضور العنف األسري على المجتمعات القدیمة  -ث
ى وحدھا، بل نجده حاضرا في مجتمعاتنا الراھنة وبنسب تختلف من دولة إل

یتقاطع فیھا التشریعي : أخرى، وتتحكم في اختالفھا وتباینھا عوامل متنوعة
  ..بالثقافي وباالجتماعي باالقتصادي

ال یرتبط العنف األسري بثقافة دون أخرى، مما یفتح أمام الباحث  -ج
منافذ أخرى یمكن أن تمثل عوامل قویة لحضور ھذه اآلفة االجتماعیة داخل 

  .كیان األسرة

تبط حضور العنف األسري بشعوب محددة دون أخرى، كما ال یر -ح
أشارت وزیرة الشؤون النسائیة "ال یرتبط بدول دون أخرى، ففي مالیزیا 

والتنمیة االجتماعیة داتوك سري روحاني عبد الكریم إلى أن اإلبالغ عن 
 2014قضایا العنف األسري في مالیزیا وفقا إلحصائیات الشرطة من عام 

  .)3("قضیة 15617بلغ  ،2016إلى عام 

ومنھا (یعرف العنف األسري تزایدا مطردا في العدید من الدول  -خ
، )الدول المتقدمة كذلك، لكن بنسب أقل من تلك التي تسجل في الدول المتقدمة

إذ تكشف التقاریر واإلحصاءات والدراسات التي تجریھا العدید من مراكز 
  .الواحدةالبحث عن تنامي العنف بین أفراد األسرة 
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ال تتطور تجلیات العنف األسري ومظاھره لتأخذ صورا جدیدة  -د
مغایرة للمألوف، بل إن كثیرا من مظاھر العنف األسري ما ھي في األصل 

  .إال امتداد لمظاھر قدیمة

إن الجھة التي تتوجھ إلیھا الممارسة العنفیة ھي الحلقة الضعیفة في  -ذ
  .ل أوال ثم على النساء ثم المسنیناألسرة، إذ یمارس العنف على األطفا

قد یتشاكل العنف الذي یُمارس على ھذا الطرف أو ذاك في صورة  -ر
ف باتجاه  أو شكل معین كالضرب والشتم مثال، لكن رغم ذلك فإن العنف یصرَّ
مكونات األسرة منتظما وفق دوائر عنف تختلف باختالف بعض صور العنف 

  .ف وحدتھ بین تلك الدوائرالممارس فیھا، وبتباین منسوب العن

یواجھ العنف األسري داخل المجتمعات العربیة المسلمة بحاالت  -ز
تكتم وعدم تصریح كبیرین، لذلك تبقى اإلحصاءات المقدمة في عمومھا 
إحصاءات غیر دقیقة، ومع أن السیاق لیس سیاق تحدید أسباب التكتم، ولكن ال 

ع باتجاه التستر على العنف بأس من اإلشارة إلى أن عوامل متداخلة تدف
  ..األسري، كیفما كانت صوره أو وجھتھ، ومنھا االجتماعي والثقافي والنفسي

مجھر البحث األكادیمي الغربي المتخصص موجھ صوب  -س
التحوالت التي تشھدھا المجتمعات الغربیة، مواكبة لھذه المجتمعات، لفھمھا 

یاتھا المختلفة، في أفق واستیعاب ما تعرفھ من مخاضات وتغیرات في مستو
  .ضمان حیاة حرة كریمة لكل مكونات المجتمع أفرادا وأسرا

وكما قد تتباین الدول من حیث إحاطتھا ودراستھا للعنف األسري  -ش
داخل مجتمعاتھا، فإنھا تتباین كذلك من حیث ما تقترحھ من ضوابط تشریعیة 

  .وحلول علمیة للحد من ھذه اآلفة التي تھدد كیان األسرة

ومجال االھتمام بموضوع العنف األسري مجال واسع؛ إذ اھتم  -ص
بھ الباحثون أفرادا ومؤسسات، واھتمت بھ دوائر البحث األكادیمي من 
جامعات ومراكز بحث متخصصة، واھتمت بھ الھیئات والمنظمات دولیة 
كانت أم وطنیة، كما شكل مجال اھتمام بالنسبة للمنظمات األھلیة وجمعیات 
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ع المدني، وھو ما انعكس على حجم ما كتب حول موضوع العنف المجتم
  .األسري

وانطالقا من أن العنف األسري یمثل سلوكا اجتماعیا تتحكم في  -ض
إنتاجھ عوامل متنوعة؛ یتفاعل فیھا االجتماعي واالقتصادي والسیاسي 

فإن ھذا السلوك مثل محطة تقاطع مجموعة من العلوم .. والثقافي والنفسي
ول المعرفیة؛ من علم االجتماع إلى األنثربولوجیا إلى علم النفس والحق

ویمثل تفاعل ھذه الحقول المعرفیة عامال .. بمختلف فروعھ إلى القانون إلى
قویا من عوامل محاصرة سلوك العنف األسري في أفق تقلیصھ والتخفیف من 

یھ ھذا منسوبھ أو قطع دابره ومحاصرة آثاره وتداعیاتھ، وذلك لما یقوم عل
التفاعل من تنوع في المقاربات وتعدد في زوایا النظر والتدخل، وثراء في 

  .أدوات المقاربة ومنھجیات البحث

ومادام العنف األسري سلوكا اجتماعیا، ینتجھ أفراٌد داخل خلیة  -ط
األسرة، ھم جزٌء من مجتمع یتطور بشكل متالحق، وتفعل فیھ ریاح التغییر 

یكون إال سلبیا مدمرا، خاصة في ظل ھیمنة واضحة  الوافدة فعلھا الذي لن
للنموذج الرأسمالي االستھالكي البشع، فإن العنف األسري سیجدد وسائلھ 
باستمرار ویغیر مداخلھ وآلیاتھ وفق ما تقتضیھ متغیرات العصر في أبعادھا 
المختلفة، وبالتالي فإن االھتمام بھ باعتباره سلوكاً متحوال متجدداً باستمرار 

  .         داخل بنیة األسرة لن یتوقف

ال بد من التنبیھ أوال إلى االختالف  :على سبیل التعریف /1- 1
المالحظ في الدراسات والبحوث والتقاریر حول مصطلح العنف األسري، إذ 

، استنادا "العنف المنزلي"نجد بعضھا یسم العنف الممارس داخل األسرة بـ
، ومنھا ما )المنزل(یمارس داخل البیت  إلى أن ھذا الضرب من العنف إنما

، انطالقا من السائد والمھیمن الذي ھو العنف الموجھ "العنف الزوجي"یسمھ بـ
األنثى، وھو ما ینصرف إلیھ الوسم في الغالب، / الذكر ضد الزوج/ من الزوج

الذكر وارداً / األنثى ضد الزوج/ وإن كان احتمال صدور العنف من الزوج
العنف "وتسمھ تقاریر ودراسات أخرى بـ. مدلول الوسمھو اآلخر ضمن 
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، وھو وسم یُوسِّع حیِّز حضور العنف، ویستصحُب في التعریف "العائلي
األسرة الممتدة بحیث ال یقتصر العنف على طرفي األسرة وأبنائھما، بل یمكن 

  . أن یصدر من األصول واألقارب أو یقع علیھم

اعتداء "ین أن العنف األسري ھو وعلى سبیل التعریف یرى بعض المھتم
جسدي ال یقع بالصدفة، وینتج من عمل أو امتناع من جانب اآلباء، أو أولیاء 

  :، وھو التعریف الذي یقید العنف األسري بثالثة محددات ھي)4("األمور

محدد النوع؛ بحیث یحصر العنف األسري في االعتداء الجسدي، بینما قد  -
مظاھر أخرى أدنى أو أعلى من إلحاق األذى یتخذ السلوك العنفي تجلیات و

 . بالجسد

محدد القصدیة؛ بحیث یمثل العنف وفق ھذا التعریف سلوكا مبیتا، تحكمھ  -
النیة والقصد، وھو كذلك ما یمكن أن تنفیھ الكثیر من الحوادث التي ال 

 .ترتبط بالقصد والنیة المبیتة

باآلباء أو أولیاء  محدد الممارس للعنف؛ إذ یقرن التعریف العنف األسري -
األمور، وھو ما تضحده الدراسات والبحوث واإلحصاءات التي تخلص 
إلى أن الطرف الممارس للعنف لیس األب أو ولي األمر وحدھما، بل قد 

 . یكون االبن أو الزوجة أو غیرھما

، اللذین ذھبا )إشكالیة العنف(وھو الرأي نفسھ الذي نجده عند صاحبي 
ري ھو أكثر أشكال العنف تأثیرا على الفرد وتأثیرا على العنف األس"إلى أن 
فھو یھدد أمن العائلة واألسرة والسالم االجتماعي؛ ویعتبر العنف أنھ . المجتمع

ومن الفرد إلى ... من المجتمع إلى الفرد... إلى... سلوك عدواني انتقالي من
  :دد الكاتبان؛ فقد ح)5("المجتمع، ویتسم بالقھر والظلم والعدوان على المرأة

آثار العنف؛ باإلشارة إلى انعكاساتھ السلبیة على األفراد والمجتمعات،  -
 .وتھدیده للسلم االجتماعي

خاصیة من خصائصھ؛ المتمثلة في االنتقال أو التبادل؛ إذ قد ینتقل من  -
بحدود اجتماعیة ھي حدود خلیة األسرة،  مسجیةكونھ ممارسة فردیة 
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لة لھم باألسرة أو العائلة، أو لیصبح ممارسة لیلحق كسلوك شاذ أناسا ال ص
 .جماعیة تقوم بھا جماعة معتبرة ضد جماعة أخرى داخل المجتمع

 .أداة العنف المتمثلة في القھر والظلم والعدوان -

الجھة التي یقع علیھا العنف األسري؛ وقد قصرھا الكاتبان على المرأة  -
معات العربیة باعتبار أنھا تمثل الكیان الضعیف خاصة في المجت

  .   واإلسالمیة، وإن كان ال یسلم من العنف األسري أي فرد من أفراد األسرة

وقد ذھب الدكتور رشاد أحمد عبد اللطیف إلى أن العنف األسري 
ومنھ  األسرة أفراد بین االجتماعیة القائمة العالقات تفتیت نحو مرتبط بالسعي

أفراد  بین العنف، األبناء ضد العنف، الزوج ضد العنف، الزوجة ضد العنف(
 ،والمعنوي البدني اإلیذاء، اإلھمال، السن كبار ضد العنف ،ككل األسرة
  :، إذ حدد العنف األسري اعتمادا على)6(...)األخالقي العنف

محدد األثر؛ من خالل اإلشارة إلى آثار العنف المتمثلة في تدمیر العیش  -
و التدمیر الذي قد یتخذ الحمیمي المشترك الذي یقوم داخل األسرة، وھ

صورا متنوعة تختلف باختالف نوع العنف الممارس داخل األسرة، 
وباختالف الجھة التي یمارس ضدھا العنف، وكذا باختالف منسوب العنف 

 .ودرجتھ

محدد الجھة التي یُمارس ضدھا العنف داخل األسرة؛ وقد حصرھا  -
أو ضد كبار السن داخل ، أو األبناء، )المرأة أو الرجل(التعریف في الزوج 

 .األسرة

محدد الشكل؛ حیث یشیر التعریف إلى بعض أشكال العنف األسري مثل  -
اإلھمال الذي قد یمارسھ الزوج ضد الزوجة أو ضد األبناء أو ضد أبویھ 
كبار السن، وكذا اإلیذاء البدني الذي قد یتخذ صورا متنوعة یصل أقساھا 

  .. إلى القتل

ذي یقدمھ قاموس مصطلحات العلوم وانطالقا من التعریف ال
جماعة بیولوجیة اجتماعیة نظامیة، تتكون من "االجتماعیة لألسرة على أنھا 
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وأبنائھما، ومن أھم وظائف ) تقوم بینھما رابطة زواجیة(رجل وامرأة 
األسرة؛ إشباع الحاجات العاطفیة، وممارسة العالقات الجنسیة، وتھیئة المناخ 

، وھو التعریف )7(.."ئم لرعایة وتنشئة وتوجیھ األبناءاالجتماعي الثقافي المال
الذي یضع نصب عینیھ نوعا محددا من أنواع األسر ھو األسرة النوویة 
المشكلة من الزوج والزوجة واألبناء، یمكن تعریف العنف األسري أنھ كل 
سلوك عدواني یقوم بھ فرد من أفراد األسرة تجاه طرف آخر من األسرة أو 

كذلك كل أذى یلحقھ مكون من مكونات ھذا الفضاء االجتماعي  أكثر، وھو
قوانین القرابة "بمكون آخر داخل األسرة بقصد أو بغیر قصد، منتھكا 

والروابط الحمیمیة والدافئة الموجودة بین أفرادھا فضال عن الروابط الدمویة 
  .)8("والعیش تحت سقف واحد مما یؤدي إلى فقدان الثقة في الذات وفي اآلخر

من ثم فلیس ھناك تعریف واحد محدد تتبناه الھیئات الدولیة، ویُتََّخُذ 
معیارا لضبط حاالت العنف األسري، كما أن تعریفات العنف األسري قد 
اختلفت توسعا وضیقا باختالف المحددات التي قام علیھا كل تعریف،  وحتى 

دولیة، فإنھ بالنسبة للتعریف الذي تقره مجموعة من الھیئات والمنظمات ال
یبقى َمطَّاطاً وغیر قار ومفتوحا على كل تعدیل بالحذف أو اإلضافة، وھو ما 

تعد ھیئة األمم "یكشف عن الدور الذي تضطلع بھ مثل ھذه المؤسسات إذ 
المتحدة األداة التي یتم بواسطتھا عولمة نمط الحیاة الغربي في دول العالم كافة 

إصدار اتفاقیات ووثائق دولیة : من خالل -على اختالف ثقافاتھا ومرجعیاتھا -
للمرأة وللطفل تحتوي على مصطلحات مطاطة، تحتمل كثیرا من المعاني 
والمضامین، والتالعب في ترجمة تلك المصطلحات، لیتم تمریرھا مع أقل 

، وھو األمر الذي )9("قدر من المعارضة، خاصة من جانب الدول العربیة
ي ظل الشره االستعماري الجدید الذي یھیمن أضحى متاحاً ومتیسراً، خاصة ف

على المؤسسات الدولیة، ویسعى من خالل ما تقره من اتفاقیات ومواثیق إلى 
تدمیر كل مداخل الممانعة التي ظلت تخلق حالة التمیز والتفرد إلى وقت 

  . قریب
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بالعودة إلى الدراسات والتقاریر المنجزة  :أنواع العنف األسري /2- 1
ألسري فإن المھتم بالموضوع  یقف على تصنیف لألنواع یكاد حول العنف ا

  :یكون مشاعا بین جل الدارسین والمھتمین، ویتمثل في التمییز بین ما یأتي

 .االعتداءات الجسدیة -

 .االعتداءات النفسیة والمعنویة -

 .سوء المعاملة المادیة في متطلبات العیش -

 .)10(االعتداءات السلطویة واالجتماعیة -

نیفات من تقید بما اعتمده اإلعالن العالمي حول القضاء ومن التص
تتعدد المعاییر التي یتم "على العنف ضد المرأة، وذلك رغبة توحید التصنیف 

على أساسھا تحدید أنواع العنف األسري، ولعل أكثر ھذه المعاییر اعتمادا لدى 
مرأة، الباحثین ما اعتمده اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد ال

الذي یعتمد على طبیعة الضرر المترتب على السلوك العنیف، حیث یقسم 
  .)11("العنف إلى عنف جسدي وعنف نفسي وعنف جنسي

وانطالقا من أن العنف األسري قد یختلف منسوبھ علواً وانحداراً، 
وتتباین درجاتھ ضعفا وحدة، وتتنوع صوره ووسائلھ، باختالف الطرف 

ُمَعنِِّف، وباختالف السیاقات العامة والخاصة التي یحدث الُمَعنَِّف والطرف ال
  :فیھا عنف أسري، فإنھ یمكن التمییز في أنواع العنف األسري بین

وھو الذي یمكن التقید فیھ بالمعاییر التي  :عنف أسري من حیث الشكل -أ
حددھا اإلعالن العالمي حول القضاء على العنف ضد المرأة، فیكون 

  :العنف بذلك

كما أنھ . ؛ وھو األْبیَُن واألظھر لما یخلفھ من آثار واضحةجسدیاً  عنفاً 
أكثر أنواع العنف األسري شیوعا، ویتم عن طریق الضرب بالید أو بأداة "

 عنھ ینتج فعل"، وھو كذلك كل )12("حادة أو بالخنق أو العض أو شد الشعر
 فرد قبل من أفراد األسرة ألحد متعمد بشكل بدني أذى أو إصابة إلحاق

  .)13("آخر
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 األسري العنف أنواع أكثر النفسي العنف یعتبر"و عنفاً نفسیاً؛
في القیاس والتحدید، وتتبع آثاره المتوسطة والبعیدة المدى، نظرا  صعوبة

الرتباطھ بالمشاعر واألحاسیس الداخلیة لإلنسان، والتي یصعب على غیر 
وعادة ما . )14("المختصین كشف ما یترتب علیھ من ضرر نفسي یطال الفرد

یقوم العنف األسري النفسي على إلحاق اإلھانة والقھر واإلذالل النفسي 
نة من تدمیر نفسیة ..والضغط والتحقیر والتھدید ، واعتماد كل الوسائل المَمكِّ

الطرف الذي یمارس علیھ ھذا النوع من العنف األسري الُمَدمِّر إلحساس 
السیطرة والتحكم في حیاتھا، لما یضحى  الذات الُمَعنَّفة بقیمتھا وقدرتھا على

علیھ الطرف اآلخر من إحساس بالقلق والخوف والتوتر والعزلة وعدم القدرة 
، وھي المشیرات الدالة على أن العنف النفسي قد حقق ..على اتخاذ القرار
  .الغایة المرجوة منھ

 تختلف تعریفاتھ باختالف الطرف الُمَعنَِّف، فإذا وقع عنفاً جنسیا؛ً
كل قول أو فعل من شأنھ المساس بحرمة "العنف الجنسي على المرأة فھو 

، )15("جسد المرأة ألغراض جنسیة أو تجاریة، أیا كانت الوسیلة المستعملة
وذلك حسب ما حدده القانون األخیر المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي 

ونشر  دخل مؤخرا حیز التطبیق بالمغرب، بعدما تمت المصادقة علیھ
أما إذا كان الطرف الُمَعنَُّف جنسیا طفال فالعنف الجنسي . بالجریدة الرسمیة

 أكبر شخص خالل من مع طفل، متالعب أو حیلي أو قسري، اتصال أي" ھو
وقد میزت . )16("سناً  األكبر الجنسي للشخص اإلشباع تحقیق بغرض سناً  منھ

المحارم وجماع الدراسات في ھذا النوع بین عنف جنسي مادي مثل زنا 
الزوجة بطریقة محرمة شرعا، وعنف آخر جنسي معنوي مثل التعریض 
الجنسي باستعمال ألفاظ وحركات وإیماءات تحمل داللة جنسیة، ویسعى 

  .مستعملھا إلى التحرش أو إغراء الطرف اآلخر واستدراجھ

وباإلضافة إلى ھذه األنواع التي مثلت قاسما مشتركا بین الكثیر من 
والدراسات التي عرضت ألنواع العنف وأنماطھ، یمكن الوقوف على البحوث 

  :أنواع أخرى منھا



  من األصول إلى األبناء ومن األبناء إلى األصول دورة العنف األسري                                        
  

 

 1063                                                                            الدولي التاسع الملتقى

الذي تعرفھ النشرة الدوریة التي یصدرھا المجلس  العنف االقتصادي؛
حرمان المرأة من التصرف بالموارد "الوطني لشؤون األسرة باألردن بأنھ 

تھمھا وتؤثر في  االقتصادیة أو المساھمة في اتخاذ القرارات المالیة التي
وتشمل الحرمان من . مستقبلھا، والتي تجعلھا معتمدة كلیة على غیرھا

التصرف بممتلكاتھا أو اإلنفاق على حاجاتھا األساسیة أو حرمانھا من اإلرث 
وقد عرفھ المشرع . )17("أو التملك، وتعریضھا لالستغالل االقتصادي

كل "ضد النساء بأنھ الخاص بمحاربة العنف  103.13المغربي في القانون 
فعل أو امتناع عن فعل ذي طبیعة اقتصادیة أو مالیة یضر، أو من شأنھ أن 

، ویالحظ على التعریفین )18("یضر، بالحقوق االجتماعیة أو االقتصادیة للمرأة
أنھما یركزان على المرأة بالخصوص مما یعني أن ھذا النوع من العنف 

ممارستھ على الرجال محدودة  األسري إنما یمارس على النساء، وحاالت
كما . جدا، إن لم تكن نادرة أو منعدمة لطبیعة العالقات السائدة داخل األسر

یالحظ على التعریف األخیر للعنف االقتصادي أنھ جعل الحقوق االجتماعیة 
مرتبطة بالحقوق االقتصادیة في ھذا النوع من العنف األسري، وھو ما 

  .  ى إذ میزت بین النوعینانتبھت إلیھ دراسات وبحوث أخر

 وقد عرفتھ النشرة الدوریة التي یصدرھا المجلس العنف االجتماعي؛
 ھو أي فعل أو سلوك یَْحِرم المرأة من"الوطني لشؤون األسرة باألردن بأنھ 

 حقوقھا االجتماعیة مثل التدخل في عالقاتھا االجتماعیة، وعزلھا عن
 عالقات االجتماعیةالمجتمع، وقطع سبل التواصل ضمن إطار ال

  .)19("المشروعة

وقد اعتبره الكثیر من الدارسین نوعا مستقال، بل  العنف اللفظي؛
، و ھو التلفظ بعدوانیة بما یحط من )20(ومنھم من أفرد بحثا أكادیمیا للموضوع

  ..كرامة الطرف اآلخر من قذف و سباب وشتائم وألفاظ جارحة مدمرة

ھر ھذا العنف في عدة مستویات، حیث یظ :عنف أسري من حیث الجھة -ب
  :یمكن التمییز فیھا بین
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حین یكون العنف األسري  الزوجین؛ بین العالقة بمستوى خاص عنف
موجھا من الزوج إلى الزوجة، أو العكس؛ إذ تشیر الكثیر من الدراسات إلى 
تنامي ظاھرة العنف الموجھ من اإلناث إلى الذكور، خاصة في ظل ما تشھده 

لعربیة واإلسالمیة من تحوالت عمیقة، وما تعرفھ األسرة المجتمعات ا
ومما تورده الدراسات . بالخصوص من عولمة لنمطھا وقیمھا ووظائفھا

واألبحاث في ھذا الشأن من أسالیب العنف التي أضحت الزوجة تمارسھا على 
  :الزوج

 .العنف الجسدي المرتبط بالضرب أو القتل -

الزوج ویطعن في قدراتھ الجنسیة  العنف اللفظي الذي یقدح في كرامة -
 .أو في أصولھ االجتماعیة

 .اإلعراض عن مشاركة الزوج الفراش والھجر -

 .إذالل الزوج من خالل اإلكثار من التمنع -

وغیرھا من الوسائل التي تلجأ إلیھا الزوجة في ممارستھا العنف على 
تتباین وتتزاید نسبة ھذا المستوى من العنف خاصة في األسر التي . زوجھا

فیھا األصول االجتماعیة للزوجین، أو تلك التي تتحمل فیھا الزوجة نفقات 
األسرة، وقد یرتبط حضور عنف الزوجة تجاه زوجھا بضعف شخصیة ھذا 

 األحوال محاكم لسجالت إحصاء نتیجة وتبین"األخیر أو غیرھا من األسباب، 
 مركز بھ قام ،.م 1993 / 1992 العام في بیروت في العاملة الشخصیة

 أسعد البناني المحامي إلى العائد" العربیة العائلة خدمة في االجتماعیة العیادة"
 مع عالقتھ في المادي یمارس العنف اللبناني الرجل أن ،"هللا رحمھ بكار

 عالقتھا في المرأة تمارسھ والنفسي المعنوي العنف بینما 3,6% بنسبة زوجتھ
   .)21(" 1,18% بنسبة الرجل مع

لغالب في ھذا المستوى ھو عنف األزواج الذكور، وھو ما لكن ا
تكشف عنھ العدید من التقاریر الوطنیة والدولیة، سواء ما یصدر منھا في 
الوطن العربي واإلسالمي أو ما یصدر عن مراكز الدراسة والبحث في الدول 

ضحیة بشكوى العنف  85400تقدمت أكثر من  2016في سنة "الغربیة فـ 
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مارس علیھن أو علیھم من طرف الزوج الحالي أو الزوج السابق، الجسدي الم
وحسب الدرك والشرطة الوطنیة فإن نسبة العنف بین األزواج قد قفزت من 

 9، وأن أغلب الضحایا من النساء؛ ما یقارب % 3+بنسبة  2016إلى  2015
بیان اآلتي الذي تضمنھ التقریر ، ویلخص ال)22("ضحایا 10نساء من أصل 

ي الفرنسي التزاید الحاد لنسبة العنف بین األزواج بفرنسا من خالل السنو
 .   2016و 2015المقارنة بین سنتي 

  

 

وھو الذي تشیر  و األبناء؛ بین اآلباء العالقة بمستوى خاص عنف
إلیھ الدراسات بالعنف األسري الموجھ ضد الطفل، ویمثل فیھ ھذا األخیر 

موضوع عنف أسري، خاصة في الحلقة األضعف التي یمكن أن تكون 
وتسجل التقاریر الوطنیة والدولیة نسب عنف عالیة . مراحلھ العمریة األولى

في ھذا النوع من العنف األسري، ومن ذلك ما أورده الدكتور أنس غزوان في 
طفال بمدینة الحلة مركز  120دراسة اجتماعیة میدانیة أجریت على عینة من 

الجدول اآلتي النتائج التي توصل إلیھا محافظة بابل بالعراق، ویلخص 
  :)23(الباحث
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درجة      
  التعرض

  

  نوع العنف

  یتعرض  ال یتعرض

 ً ً   دائما   المجموع  نادراً   أحیانا

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  44,2  53  8,3  10  23,3  28  12,6  15  3,3  4  لفظي

  18,3  22  5,0  6  8,3  10  5,0  6  5,0  6  جسدي

  15  18  2,5  3  9,2  11  3,3  4  5,8  7  لفظي جسدي

  4,2  5  1,7  2  1,7  2  0,8  1  4,2  5  اإلھمال

  81,7  98  17,5  21  42,5  51  21,7  26  18,3  22  المجموع

  

  :وقد خلصت الدراسة إلى

ارتفاع نسبة األطفال الذین یتعرضون للعنف داخل األسرة مع اختالف في  - 1
یتعرضون ال  %)18,3(طفل  )22(فقد ظھر إن  ،درجة تعرضھم للعنف

، یتعرضون دائماً للعنف األسري %)21,7(طفل  )26(مقابل  ،للعنف أبداً 
یكون  %)17,5(طفل  )21(، یتعرضون أحیاناً  %)42,5(طفل  )51(

  . تعرضھم للعنف األسري نادراً 

فقد جاء العنف  ،تتعدد أنواع العنف التي یتعرض لھا األطفال داخل األسرة - 2
العنف  ،%)18,3(یلیھ العنف الجسدي  %)44,2(اللفظي بالمرتبة األولى 

  .)24(%)"4,2(وأخیراً اإلھمال %) 15(اللفظي الجسدي 

ویعتبر العنف األسري الممارس ضد األبناء من أخطر أنواع العنف 
األسري، وذلك لمنسوب العنف العالي الذي قد یلجأ إلیھ اآلباء في تعنیفھم 

لما یمكن أن ینجم عن ذلك لألبناء، ولحساسیة الفئة التي یمارس علیھا، و
االبن أوال، وتنعكس  السلوك من ارتدادات وتداعیات تمس الطرف الُمَعنَّف

  .على عالقاتھ سواء بأفراد األسرة أو بالمجتمع
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وھو مما ال تھتم بھ األبناء؛  بین العالقة بمستوى خاص عنف
تي الدراسات واألبحاث، ألنھ ال یشكل في الغالب أي خطورة على األطراف ال

تتبادل ھذا النوع من العنف األسري، خاصة إذا حدث بین األبناء من جنس 
واحد؛ بین الذكور أو بین اإلناث فقط، أما إذا حدث بین الذكور واإلناث في 
مراحل عمریة متقدمة فإن خطورتھ تزداد وتداعیاتھ على األسرة والطرف 

شري یحتفظ لنا بمجموعة الُمَعنَّف تكون مدمرة وقاسیة، وإن كان التاریخ الب
من حوادث العنف األسري التي قامت بین األبناء وأدت إما إلى ھالك طرف 

، أو إلحاق األذى بھ مثل ما حدث مع یوسف علیھ )قابیل وھابیل(من الطرفین 
  .  السالم وإخوتھ

ونتساءل بدایة لماذا التركیز على : العنف األسري ضد األبناء - 2
  ء؟العنف األسري ضد األبنا

ال بد من اإلشارة أوال إلى أن ھذا النوع من العنف األسري قد حظي 
باھتمام واسع یوازي من حیث الحجم، واإلمكانات المادیة المرصودة لھ، 
والھیئات والمنظمات وجمعیات المجتمع المدني المتخصصة في الموضوع، 

  :ما یحظى بھ العنف ضد المرأة من اھتمام، وھو ما یجد مسوغھ في

 .ألبناء یمثلون الحلقة الضعیفة ضمن خلیة األسرةأن ا -

 .وھم أصغر حلقة یمكن أن تصرف عبرھا ردود فعل غاضبة وعدوانیة -

 .ال ملجأ لھم في ظل تحول األسرة من الممتدة إلى النوویة -

ألن لنموھم السلیم، ونشأتھم داخل بیئة أسریة خالیة من العنف، تقوم على  -
ارتباطا وطیدا بصورة المجتمع .. رةكل مقومات الحیاة اآلمنة المستق

  .  والعالقات السائدة فیھ

إن العنف ضد األبناء عنف متعدد األطراف؛ إذ یمكن أن یمارسھ األب أو 
األم أو أحد اإلخوة، ویبقى أن الذریعة التي یتعلل بھا كل ممارس للعنف في 

دول ویدرك الباحث أن العنف األسري في ال. حق ابنھ ھي التربیة والتأدیب
الغربیة یكاد ینعدم لما سیجت بھ ھذه الدول حقوق الطفل من ترسانة قانونیة 
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فیھا الكثیر من ضوابط الزجر والردع، یتھَیَُّب اآلباء من اقتحامھا، ولما أتاحتھ 
لألبناء من إمكانات للتظلم والحمایة، وقبل ذلك، ما ھیأتھ لآلباء من فرص 

العنف التي یمكن أن تلحق  وأجواء وظروف عیش، تُْقصي كل اختیارات
  .األبناء

  : وال یتقید العنف ضد األبناء بمحدد معین

المحدد الجنسي؛ فھو یمارس على األبناء اإلناث كما یمارس على األبناء  -
 .الذكور

المحدد العمري؛ إذ یمارس على الكبار والصغار والرضع، مع تفاوت في  -
 .النسب واألنواع

ني؛ وھو یمارس على -  .القاصر والبالغ المحدد السِّ

المحدد الجسمي؛ یمارس اآلباء عنفھم كذلك على األبناء األسویاء وعلى  -
  .   ذوي االحتیاجات الخاصة، مع تفاوت كذلك في النسب وأنواع العنف

فال یرتبط العنف األسري في حق األبناء بمرحلة الطفولة فقط، بل 
في األسرة العربیة یمارس على األبناء في مراحل عمریة مختلفة، وال یتوقف 

فقد یمارس العنف على الرضع . واإلسالمیة إال بعد االستقالل المادي لألبناء
وھو ما ال تسجلھ التقاریر والدوریات لصعوبة الوصول إلى ھذا النوع من 
العنف األسري، ولما قد یحیطھ بھ شھوده من تكتم خوف الوقوع تحت طائلة 

تبلیغ الطرف الذي یقع علیھ العنف عن  القوانین الزجریة الرادعة، والستحالة
  .ما لحقھ من أذى األب أو األم

ویتخذ عنف اآلباء تجاه أبنائھم الرضع صورا مختلفة منھا الضرب و 
وقد یصل العنف بأحد األبوین إلى .. الشتم واالمتناع عن اإلرضاع، واإلھمال

  .وضع حد لحیاة الرضیع

عنف بین األب واألم، ویمثل اإلدمان على الكحول والمخدرات، وال
واالضطرابات النفسیة، واألنانیات المریضة التي حملتھا ریاح التحول 
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والتغییر التي تعصف بالعدید من األسر في الوطن العربي واإلسالمي، بعضا 
  .من العوامل التي تغذي العنف األسري الموجھ للرضع

د نسبھ وبالتقدم في السن أو اختالف الجنس تتنوع أدوات العنف و تزی
ویحدد دلیل المھنیین في مجال حمایة األطفال ضد العنف الذي . أو تنقص

أصدرتھ وحدة حمایة الطفولة بوزارة التنمیة االجتماعیة واألسرة والتضامن 
أنواع العنف التي یتعرض لھا الطفل داخل األسرة، فیحصرھا  )25(بالمغرب

  :في

صیب جسد أعمال العنف التي ت" الذي یعرفھ بـ العنف الجسدي
غیر أن . الطفل، وتمس باستقامتھ البدنیة، مع ترك عالمات في أغلب األحیان

ھذه األشكال من العنف غیر معترف بھا في مجتمعنا، وتعتبر أسالیب تربویة 
ومن البدیھي أن ال تجد ھذه الممارسات أي . ضروریة لتشجیع األدب أو التعلم

  .)26("مبرر

، الكي، الضرب والرج: ھا الدلیلومن الممارسات العنفیة التي یرصد
، الصعق بالتیار الكھربائي، نتف الشعر، الخنق، الخدش والقرص والعض

 .القتل، تقیید الیدین أو الرجلین

جمیع أشكال العالقات "الذي یعرفھ الدلیل بأنھ العنف الجنسي و
الجنسیة، مع الجنس اآلخر أو المثلي، وجمیع التصرفات التي تتضمن تقاربا 

ففرق .. .مفرطا ومشبقا، حتى في غیاب التھدید أو اللجوء إلى القوة جسدیا
السن والسلطة أو الھیمنة بین الفاعل والضحیة تشكل عامال حاسما لوصف 

یصرح الطفل عن حاالت العنف ھاتھ بسبب  قد ال. ھذا النوع من العنف
  .)27("الخوف أو الخجل أو قلقا منھ لحمایة شخص متورط

الذي یتخذ صورا متنوعة داخل األسرة، وخاصة  ویمثل زنا المحارم
منھ ما یستھدف األبناء ذكورا وإناثا الوجھ البشع لھذا النوع من العنف؛ إذ 
یتحول المسكن الذي ینبغي أن یمثل رمز سكن وحمایة إلى فضاء معاد تنكأ 
فیھ بین الفینة واألخرى تحت جنح اللیل أو لحظة خلوه من أفراد األسرة جراُح 

داسھا األب أو األم أو األخ أو األخت أو غیرھما، إلى أن تُتَاح أمام  كرامةٍ 



  أحمد رزیق  / د.أ
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االبن الضحیة فرصةُ الفرار من بیت األسرة بعدما یطفح كیل إحساسھ 
بالمھانة، أو یقدم على وضع حد لحیاتھ باالنتحار، أو یلجأ مقترف جرم زنا 

أكبر من  ابنتھ باقتراف ُجرمٍ /المحرم إلى التخلص من جریمتھ في حق ابنھ
األول؛ قد یكون القتل أو التخلص من البنت بإبرام صفقة تزویجھا من أي 

  .كان، وذلك حرصا منھ على طمس معالم الجریمة

وتشیر العدید من اإلحصاءات في بقاع المعمور إلى حضور متنام 
الممارس في حق األبناء؛ ومن ذلك ما یقف ) زنا المحارم(للعنف الجنسي 

في دراسة الباحثتین مرزان فریدة ومسون نعیمة حیث  علیھ الدارس مثال
أوردتا أرقاما صادمة عن نسبة حضور زنا المحارم في العدید من دول 

عائلة من كل "المعمور، ومن ذلك مثال الوالیات المتحدة األمریكیة حیث أن 
عشر عائالت في أمریكا انتشر فیھا زنا المحارم بین اإلخوة واألخوات أو 

، ومن القارة األوربیة )28("بناء، وقیل إنھم من العائالت المرموقةاآلباء واأل
 مؤسسة كشفت"نكتفي بنموذج واحد أوردتھ الدراسة ھو نموذج ھوالندا إذ 

 الشرف جرائم من الھاربات الفتیات وحمایة الستقبال "فرایسالن فیر"
 لھا تتعرض التي الجنسي والتحرش االغتصاب عملیات من  98%أن بھولندا،

، أما )29("إلیھا الناس أقرب ومن العائلة داخل محیط تمت إنما الفتیات، ھؤالء
بالنسبة للقارة اإلفریقیة فنكتفي بالوقوف على الرقم الذي أوردتھ الباحثتان عن 

 الجرائم إجمالي من 80% إلى 70 من  یمثل"زنا المحارم بجنوب إفریقیا إذ 
 بین من واحدة بنتا ھناك أن باراالعت في األخذ مع فیھا ترتكب التى الجنسیة

  . )30("جنسیا علیھم أوالد اعتدي 8 كل بین من واحد وولد بنات أربع كل

ولم تسلم أي دولة من الدول العربیة من التلوث بھذه النقیصة 
رئیسة الدراسات  االجتماعیة، كما تشیر إلى ذلك الدكتورة سھیلة زین العابدین

سان في السعودیة، التي صرحت لموقع ومركز المعلومات بجمعیة حقوق اإلن
وخاصة البكم "دنیا الوطن أن التحرش الجنسي باألطفال بالسعودیة في تزاید 

غیر القادرین على الكالم لضمان عدم تحدثھم عن الجریمة ثم بالفتیات من قبل 
آباء مھزوزي الشخصیة أو منحرفین أو من قبل إخوتھن، كما تتزاید نسبة 

م في مجتمعات األسر الفقیرة واألسر التي لدیھا آباء أو التحرش وزنا المحار
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أبناء یتعاطون المخدرات والمسكرات التي تذھب العقل، باإلضافة إلى ضعف 
الوازع الدیني الذي یلعب دورا كبیرا في تلك السلوكیات وسوء التربیة 

  . )31("األساسیة والشذوذ، حیث إن من یقدم على ھذه الجریمة شاذ ومنحرف

أن جل األرقام المظلمة، إن لم نقل كلھا، التي یقف علیھا  ویبقى
الباحث في الموضوع أرقام تقریبیة وغیر دقیقة، وقد ال تعكس حقیقة تفشي 

  :العنف الجنسي داخل األسرة العربیة واإلسالمیة، وذلك انطالقا من

أن العنف الجنسي األسري ضد األبناء یَُسیَُّج بسیاج شائك من التكتم من  -
 .الضحیة والمعتدي على السواءقبل 

ال یتم اإلبالغ عنھا ألسباب قد تكون عرفیة أو دینیة أو قانونیة، وبالتالي " -
ال تدرج ضمن الجرائم االجتماعیة، فتبدو في الظاھر قلیلة، ولكنھا في 

 )32"(.الحقیقة كبیرة

عدم اھتمام الدوائر الرسمیة، ومنھا وزارات األسرة، بالموضوع، بحثاً  -
 .  وتوعیةً وتحسیساً  ودراسةً 

 .غیاب اھتمام أكادیمي جاد بالموضوع، لما قد یثیره من حساسیات -

البحوث والدراسات التي أنجزت حول الموضوع محدودة في الزمان  -
 .والمكان واشتغلت بعینات اجتماعیة محدودة

األرقام التي تقدمھا المنظمات الدولیة، تستند في عمومھا إلى تقاریر محلیة  -
قد ال تقوم على الضوابط العلمیة المتعارف علیھا، كما أنھا قد ودراسات 

تتسم بعدم الموضوعیة والحیاد، خاصة في سیاق تحول مجموعة من ھذه 
  .   الھیئات والمنظمات إلى وسائل ضغط ناعمة على دول بعینھا

وقد أشار المھتمون بموضوع العنف الجنسي ضد األبناء إلى مجموعة من 
  :ت وراء تزاید ھذا النوع من األذى المدمر، و منھااألسباب التي كان

 .ضعف الوازع الدیني -

 .اختالل منظومة القیم -



  أحمد رزیق  / د.أ
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 .ضعف الزاجر القانوني -

شعور الُمعتدي باألمان لما تُحاط بھ جریمة العنف الجنسي ضد األبناء من  -
 . تكتم وسریة من الطرفین معا

 ..).األفالم المكسیكیة( وسائل اإلعالم -

 .لى المواقع اإلباحیة مع التطور التكنولوجي المتسارعسھولة الوصول إ -

 .غیاب ثقافة جنسیة -

 .اإلدمان على المخدرات والخمر -

 .األمراض النفسیة والعقلیة -

 .الفقر وضیق المسكن مع االختالط -

 .شیوع ثقافة البطر -

وتجمع الدراسات التي تناولت بالبحث زنا المحارم على أن لھذا النوع 
ر مدمرة تلحق الضحیة وتنتقل آثارھا إلى األسرة من العنف الجنسي آثا

والمجتمع، ومن ھذه اآلثار ما یرتبط بالمدى القصیر الذي یعقب حادثة العنف 
الجنسي على األبناء والمتمثل في زنا المحارم ومنھا ما یرتبط بالمدى البعید 

 44و  24امرأة تتراوح أعمارھن بین  17ل  1985في دراسة أجریت عام  "فـ

، وكلھن مررن بتجربة زنا المحارم في طفولتھن كشفن عن كثیر من سنة
اآلثار طویلة المدى التي تركھا االعتداء، والتي تشمل القلق واإلحباط والنوم 
المضطرب والكوابیس والعواطف الفاسدة والعزلة االجتماعیة وفكرة 

تبین من  وأكدت دراسات كثیرة العالقة بین زنا المحارم والبغاء، إذ. االنتحار
في المائة من البغایا الالتي جرت دراستھن كن ممن وقعن  37أحد البحوث أن 

   .)33("فریسة لزنا المحارم في طفولتھن

ومنھ اإلھانة المتكررة بالسخریة والسب والحركات  العنف النفسي؛
واإلیماء، ومنھ الترھیب بالصراخ واإلكراه والتھدید، ومنھ النقد الالذع واللوم 

نصات، ومنھ االستغالل الذي یقف علیھ الباحث بالخصوص في وعدم اإل
إكراه األسرة كل أبنائھا وبناتھا أو إرغام بعضھم على بیع مواد معینة في 
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الشارع العام، أو التسول، خاصة ذوو الحاجات الخاصة، لما أضحى یوفره 
التسول من عوائد قد ال یحلم بالحصول علیھا كثیر من موظفي القطاعات 

دون استحضار من األسرة لما قد ینجم عن استغالل . ومیة أو الخاصةالعم
األبناء في التسول من مخاطر ترتبط بالوسط االجتماعي الذي یتفاعلون معھ 

  :في الشارع العام، ومنھا

 .تعریضھم ألنواع مختلفة من العنف في الشارع -

 .تقویة میوالت االنحراف واإلجرام لدیھم -

یترتب عنھ من أضرار تلحق بالفرد واألسرة  االنقطاع عن التعلیم وما -
 .والمجتمع

تعریضھم لألمراض على اختالف أنواعھا، واإلدمان على التدخین  -
 .. والمخدرات

وتؤكد العدید من الدراسات والتقاریر أن نسبة استغالل األبناء في 
مراحلھم العمریة المختلفة في التسول، مرتفعة في العدید من الدول، ومن 

ا نقف علیھ في ھذا السیاق، دراسة مھمة أجریت حول األطفال نماذج م
المتواجدین والعاملین في الشوارع بلبنان، خلصت إلى أن ھؤالء األطفال 

أنشطة مختلفة، باإلضافة إلى فئة تشمل الرضع من األطفال  9یتوزعون على 
وتظھر  )%0.2(الذین یرافقون أمھاتھم خالل مشاركتھن في أعمال التسول 

تائج أن نسبة األطفال في الشوارع المنخرطین في أعمال التسول ھي الن
أما النسبة المتبقیة من األطفال . %)37( ، یلیھا البیع في الشارع)%43(األعلى 

، فتتوزع على سبعة أنشطة أخرى منھا تلمیع األحذیة، )%20(في الشوارع 
  .)34(وتنظیف زجاج السیارات، وجمع النفایات

الل في دفع األبناء إلى التسول أو إلى العمل وھم في وال یتجلى االستغ
مراحل عمریة ال تسمح لھم بذلك، بل یمكن الوقوف على أبشع صوره في 

اإلناث من خالل تنظیم دعارتھن، واالستفادة من عائد تلك /استغالل األبناء
  . الممارسة المشینة
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آخر ویضیف دلیل المھنیین في مجال حمایة األطفال ضد العنف نوعا 
جمیع "، ویعرفھ بأنھ بالعنف االجتماعيمن أواع العنف األسري وسمھ 

الممارسات أو المواقف أو السلوكیات التي تھدف إلى إقصاء الطفل أو التمییز 
ضده أو استغاللھ أو استبعاده اجتماعیا، ویتلخص بالنسبة إلى المجتمع أو 

فل من أجل المجموعة في عدم تأمین الظروف الضروریة واألساسیة للط
  . )35(.."ضمان انسجام نمو الطفل الجسدي والنفسي والعاطفي ونمو اإلدراك

وضمن ھذا النوع من العنف یمكن إدراج الزواج المبكر الذي قد 
یرتبط في غالب األحیان بعوامل اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، فحسب 

لمبكر ، فإن نسبة الزواج ا2013لسنة "معطیات وزارة العدل بالمغرب 
بالوسط  %42.31بالوسط الحضري، مقابل  %51.79بالمغرب قد وصلت إلى 

، وھي أرقام وردت تكشف عن استفحال الظاھرة بالوسط )36("القروي
وتفید اإلحصاءات الواردة . الحضري بعدما كانت متفشیة بالوسط القروي فقط

من  %11.47إلى  2013بالتقریر كذلك أن نسبة الزواج المبكر قد وصلت سنة 
سنة  15من الفتیات بالمغرب في سن أقل من  %3نسب الزواج عموما، وأن 

  . 2012قد تم تزویجھن سنة 

لم تكن األسرة المسلمة تعرف من العنف : نف األبناء ضد اآلباءع - 3
األسري إال األنواع المتداولة المعروفة، والتي تزكي الفكرة المتمثلة في أن 

الضعیفة داخل األسرة، ومن ذلك؛ المرأة  العنف ال یقع إال على الحلقات
وھي القاعدة التي اطرد سریانھا كذلك، وإلى وقت قریب، في كل . والطفل

مفاصل المجتمع، لكن العنف یستكمل في عصرنا الراھن دورتھ لیتحول إلى 
/ عنف مضاد؛ من الطلبة والتالمیذ إلى األساتذة والمعلمین، ومن المرأة

ولعل في اكتمال دائرة . ج، ومن األبناء إلى اآلباءالزو/ الزوجة إلى الرجل
العنف وفق ھذه الصورة ما یوحي بأن تحوالٍت عمیقةً قد طرأت على 
مجتمعاتنا بكافة مكوناتھ، وبعدما كان الحدیث عن ضرب الزوجة لزوجھا 
غیر وارد واقعا أو تصوراً، وحتى وإن ورد فإنھ یبقى محدودا ومحاصرا 

ألمر یمثل ظاھرة آخذة في التنامي حتى أصبحت بكتمان شدیٍد، أصبح ا
  .موضوع بحث ودراسة
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ونفس الشيء كذلك بالنسبة لألصول، الذین لم یتجاوز سقف 
مخاصمتھم في ما مضى الھجر أو رفع الصوت، فأصبحنا نقف على حاالت 

األصول وصلت في العدید منھا إلى / عنف غیر مسبوق ترتكب بحق اآلباء
  .حد القتل

ك فإن الدراسات التي اھتمت بالموضوع بقیت محدودة لكن رغم ذل
جدا ولم تراوح ُمناوَشة الظاھرة االجتماعیة مناوشًة جانبیةً، انساقت مع 
التصنیف الذي أقرتھ الھیئات والمنظمات الدولیة، الذي یتحدث عن عنف ضد 

ولیس ضد اآلباء أو األصول؛ من ذلك ما یقف علیھ " المسنین"كبار السن أو 
س مثال في دراسة للدكتور قاسم سلیمان النوافلة، حیث اھتمت الدراسة بـ الدار

أنماط العنف الموجھ ضد كبار السن المقیمین في مؤسسات المسنین "
نتائج مسح تقییم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن "، و )37("باألردن

وھو التقییم الذي أنجزتھ وزارة " 2013في دور رعایة المسنین لسنة 
، ویمثل عمال علمیا دقیقا )38(الجھاز المركزي لإلحصاء بالعراق/ لتخطیطا

شارك في إنجازه فریق من الدارسین المتخصصین، لكنھ لم یشر ال من قریب 
وال من بعید إلى العوامل التي مثلت سبب إحالة ھؤالء المسنین على دور 

  .العجزة

نواع العنف ثم إن المعطیات والمعلومات المرتبطة بھذا النوع من أ
األسري غیر متوفرة وال یمكن الحصول علیھا بنفس الطریقة التي یمكن 
الحصول بھا على معطیات تخص العنف األسري ضد المرأة مثال، وذلك 
للتكتم الشدید من طرف اآلباء على ما قد یلحقھم من قِبَِل أبنائھم من عنف 

أو على أبنائھم جسدي أو نفسي أو جنسي، خوفاً على أنفسھم من سلوك طائش 
من أن تصل إلیھم ید العدالة، وشفقة على األبناء رغم عمق وفظاظة األذى 

  .     الذي تسببوا فیھ

وتجدر اإلشارة إلى أن األصول لیسوا على مستوى عمري واحد یفرض 
على الباحث إدراجھم ضمن فئة عمریة واحدة ھي ما أضحت تُنعُت بھ في 

فاآلباء الذین تعرضوا لعنف ". المسنین"ـالكثیر من الدراسات والتقاریر ب
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یعیشون على ھامش األسرة، بل منھم من " مسنین"داخل أسرھم لیسوا دائما 
من ثم یمكن التمیز . ما یزال یعیل كل أفراد أسرتھ ولم یحل بعد على التقاعد

، مستوى النضج :في اآلباء ضحایا عنف األبناء بین المستویات العمریة اآلتیة
 .مستوى الشیخوخة، ولةمستوى الكھ

أنواع ونسب العنف التي یتعرض لھا من  )39(بیان اآلتيویلخص ال
  :یوسمون بالمسنین على مستوى المعمور

  

           

تفاصیل دقیقة  2002بیان الوارد بتقریر منظمة الصحة العالمیة یقدم ال   
، الاإلھم :عن أنواع العنف التي تتعرض لھا الفئة المعنَّفة، فیحصرھا في

وأنواع ، العنف الجنسي، العنف العاطفي، العنف المادي، العنف الجسدي
 .أخرى غیر محددة لصمت األصول أو إحجامھم عن ذكرھا

كما یعرض البیان لنسب حضور كل نوع من أنواع العنف، بحیث 
واإلھمال عدم اھتمام باألب أو باألم أو بھما . %58.5یحتل اإلھمال أعلى نسبة 

  . نایة بھما واإلنفاق علیھمامعا، وعدم الع
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ویقدم الجدول اآلتي أرقاما صادمة عن العنف األسري ضد األب 
  :1436/2014و  1435/2013واألم بدولة السعودیة خالل سنتي 

       

ویبدو من خالل الجدول أن ھذا النوع من العنف قد عرف تزیدا بین 
  .السنتین، وأنھ یستھدف اآلباء أكثر من األمھات

   :في اآلتي ،إجمال عوامل العنف ضد األصولویمكن 

 .انعدام الوعي الدیني -

 .اإلدمان بمختلف أنواعھ -

 .التنشئة االجتماعیة غیر المتوازنة -

 .وتغلیب تلبیة الحاجات المادیة) الجانب العاطفي - (التربیة غیر المتوازنة  -

 اختالط األدوار االجتماعیة؛ أسر غیر متوازنة ال یمیز فیھا األبناء بین -
 .أدوار كل من األب أو األم

 .اعتبار األصول مصادر للمعاناة -
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 .غیاب التواصل والحوار واإلنصات -

التحوالت االجتماعیة وتطور التكنولوجیات الحدیثة؛ تحول األسر إلى  -
 .كیانات وجزر معزولة

 .فقدان الثقة ودفء األسرة -

 .تحول في المثل األعلى ونموذج االقتداء -

واعھ وصوره، سلوك مدان من قبل كل إن العنف األسري بكل أن
األدیان والشرائع لما یترتب عنھ من آثار وخیمة مدمرة لألفراد واألسر 
والمجتمعات، لذلك سعت الدول والھیئات والمنظمات واألفراد كل من موقعھ 

  . لمواجھة آفة العنف األسري

   :الھوامش

                                                        
كامیلیا حلمي، بحث مقدم في المؤتمر /في المواثیق الدولیة، م) العنف األسري(مصطلح  -1

- م طرابلس2011یولیو 9ھـ الموافق 1432شعبان  8ي الرابع للشریعة والقانون بلبنان اإلسالم
على  2018أكتوبر  10آخر زیارة بتاریخ لبنان، موقع اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، 

   cwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1085http://www.ii.16.36الساعة 
، وزارة 2013، فبرایر 2العنف األسري في المجتمع الكویتي، دراسة مكتبیة میدانیة جماعیة، ط -2

  .43الشؤون االجتماعیة والعمل، الكویت، ص
ضرب الزوجات بین مقاصد الشریعة اإلسالمیة والقانون المالیزي، عارف علي عارف ومحمد  -3

، 1439/2017، )ب(41، العدد 21یا ونور أزوار محمد دیھ، مجلة التجدید، المجلد صبري زكر
  .164ص 

، 2005، 1محمد األمین البشري، ط. عباس أبو شامة و د. العنف األسري في ظل العولمة، د -4
  .56جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، السعودیة، ص

، 2008، 1سامي عجم، ط. رجاء مكي و د. نف المدان، دإشكالیة العنف؛ العنف المشرع والع -5
  . 81المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 

 ورقة اللطیف، أحمد رشاد .د األسري، العنف لمواجھة المھنیة والمداخل والمسئولیات األدوار -6
، السعودیة العربیة المملكة ، نفالع من األسرة لحمایة اإلقلیمي العربي علمیة مقدمة للمؤتمر

  .2ص  ، م 2005
، دار عالم 1999، 1الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعیة، الدكتور مصلح الصالح، ط -7

  .209الكتب، الریاض، السعودیة، ص



  من األصول إلى األبناء ومن األبناء إلى األصول دورة العنف األسري                                        
  

 

 1079                                                                            الدولي التاسع الملتقى

                                                                                                                                
، النجاح الجدیدة، 2014، 1أحمد أوزي، منشورات مجلة علوم التربیة، ط. سیكولوجیة العنف، د -8

  .134یضاء، المغرب، ص الب الدار
، 1األسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، منذر عرفات زیتون و جمیل عكاشة، ط -9

  .420، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ودار الفتح للدراسات والنشر، عمان، األردن، ص 2015
نیل شھادة عیساوي نسیمة، أطروحة ل. العنف اللفظي األسري من المنظور السوسیولوجي، د -10

، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، تخصص 2الدكتوراه من جامعة الجزائر
  .122، ص2010/2011علم االجتماع التربوي، السنة الجامعیة 

العنف األسري وانعكاساتھ األمنیة، محمد سالم داود الرمیحي، األكادیمیة الملكیة للشرطة،  -11
  .65، ص2012لكة البحرین، الداخلیة، مم وزارة

، 2017، 31العنف في األسرة، حسین علي خضر، مجلة میسان للدراسات األكادیمیة، العدد  -12
  .320جامعة میسان، كلیة التربیة األساسیة، العراق، ص

 عوامل وأشكال العنف األسري الموجھ ضد الطفل، ابن عیسى األمین و ریطال صالح، مجلة -13
  .47، ص2018 مارس 28 العدد - الخامس العام - اإلنسان حقوق جیل

  .66العنف األسري وانعكاساتھ األمنیة، محمد سالم داود الرمیحي، ص  -14
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الباب األول، المادة األولى،  103.13القانون المغربي رقم  -15

  . 1449، ص 2018مارس  12/ 1439جمادى اآلخرة  23، 6655الجریدة الرسمیة، ع 
 النفسیة والطمأنینة الوالدي واإلھمال البدنیة المعاملة إساءة بقري، محمد بن كامل بنت مي -16

 رسالة المكرمة، مكة بمدینة) 12 -11( المرحلة االبتدائیة تلمیذات من عینة لدى واالكتئاب
  .24 ھـ،ص 1430/ 1429 السعودیة، النفس، علم قسم التربیة، كلیة القرى، أم جامعة ماجستیر،

، حزیران 2النشرة الدوریة التي یصدرھا المجلس الوطني لشؤون األسرة باألردن، العدد رقم  -17
  .2 -1، صص، 2008

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الباب األول، المادة األولى،  103.13القانون المغربي رقم  -18
  .1449ص 

  .2لشؤون األسرة باألردن، صالنشرة الدوریة التي یصدرھا المجلس الوطني  -19
العنف اللفظي األسري من المنظور السوسیولوجي، الدكتورة عیساوي نسیمة، أطروحة لنیل  -20

، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، 2شھادة الدكتوراه من جامعة الجزائر
  .2010/2011تخصص علم االجتماع التربوي، السنة الجامعیة 

 اإلنسان، حقوق جیل دیني، الدكتور حسن عالي، مجلة –نف األسري من منظور سوسیو الع - 21
  .25، ص 2018 مارس 28 العدد الخامس، العام

22 - Rapport annuel de l ONDRP, n22, Novembre 2017, p1. 
العنف األسري ضد األطفال وانعكاسھ على الشخصیة، أنس عباس غزوان، مجلة بابل، المجلد  -23

  .2169، ص 2015/ 4العدد ، 23
  .2172نفسھ، ص  -24
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دلیل المھنیین في مجال حمایة األطفال ضد العنف، وحدة حمایة الطفولة بوزارة التنمیة  -25

  .35-34 -33، ص 2010االجتماعیة واألسرة والتضامن، أكتوبر 
  .33نفسھ، ص  -26
  .34نفسھ، ص  -27
ومسون نعیمة، بحث لنیل شھادة الماستر في زنا المحارم في األسرة الجزائریة، مرزان فریدة  -28

ملیانة، كلیة العلوم اإلنسانیة  بخمیس بونعامة الجیاللي ، جامعة2014/2015علم االجتماع، 
  .114واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، الجزائر، ص 

  .115نفسھ، ص  -29
  .116نفسھ، ص  -30
) 28/11/2007(حایا خوفا من الفضیحة قضایا زنا المحارم في السعودیة وصمت الفتیات الض -31

 .11.20الساعة  13/10/2018موقع دنیا الوطن، تمت الزیارة یوم 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2007/11/28/112529.html  

موقع جریدة الصباح، حوار مع حیاة بوفراشن، باحثة في التنمیة االجتماعیة وقضایا األسرة،   -32
. 11.08على الساعة  14/10/2018تمت ویارة الموقع یوم ، 24/02/2012

https://assabah.ma/30878.html  
  .نفسھ -33
األطفال المتواجدین والعاملین في الشوارع في لبنان، خصائص وحجم، تقریر من إعداد  -34

  .2015مؤسسة البحوث واالستشارات، شباط 
حدة حمایة الطفولة بوزارة التنمیة دلیل المھنیین في مجال حمایة األطفال ضد العنف، و -35

  االجتماعیة واألسرة والتضامن، 
  .38، ص 2010أكتوبر         

36  - La situation des enfants et des femmes au Maroc 2014, ONDE et 
UNICEF,pp108,109. 

 
مان قاسم سلی. باألردن، د المسنین مؤسسات في السن المقیمین كبار ضد الموجھ العنف أنماط -37

  .55العدد ، 28 المجلد والتدریب، األمنیة للدراسات العربیة النوافلة، المجلة
، 2013نتائج مسح تقییم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعایة المسنین لسنة  -38

  الجھاز المركزي لإلحصاء، العراق/ وزارة التخطیط
 لألخصائیین األساسیة للمھارات سابعةال العنف ضد المسنین، فاطمة حسن الشھري، الدورة -39

  .6، بریدة، السعودیة، ص2016األسري،  العنف قضایا مع التعامل في االجتماعیین
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  العنف األسري وآثاره السلبیة على المجتمع

  

  سردار رشید حمة صالح البینجویني األستاذ        

  العراق  –جامعة السلیمانیة 
  

  

  :مقدمة

والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ  ،الحمد ! رب العالمین
  ..أما بعد. وصحبھ وسلم

وھو  ،ون غیرهال یخص مجتمعا د ،یعد العنف األسري ظاھرة عالمیة
فالفرد الذي مورس العنف بحقھ ھو خلیة  ،خطر على الفرد واألسرة والمجتمع

و نظراً لكون األسرة ركیزة أساسیة لتكوین المجتمع بل  ،في األسرة والمجتمع
یشّكل خطرا  ،فإن أي خطر وضرر یصیب األسرة بسبب العنف ،ھي نواتھ

    .ر بالمجتمع وتھدید كیانھسیقود بالنھایة إلى الضرو ،على سالمة المجتمع

 ،ویعّد العنف األسري خطرا كبیرا على حیاة ومستقبل الفرد والمجتمع
یتعدى ضرره إلى  ،وھو بجانب ضرره على األسرة وإصابتھا بالخلل

فسیة والسلوكیة واالجتماعیة نال ویصیبھ بأنواع من األمراض ،المجتمع
  .واالقتصادیة

تعقد مؤتمرات وندوات  وشعورا بخطورة العنف األسري فقد
وبیان أسبابھ  ،حول ھذا الموضوع ،وملتقیات عدیدة ومتنوعة في العالم

قضایا األسرة المسلمة (وكان ھذا الملتقى المبارك  ،وكیفیة عالجھ ،وآثاره
المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشریعات 

ورغبة مني بالمشاركة  ،رواحدا من ھذه المساھمات في ھذا اإلطا ،)العربیة
العنف األسري وآثاره السلبیة على (وددت المشاركة ببحث تحت عنوان  ،فیھ

  .ویشتمل البحث على مقدمة وثالث مباحث وخاتمة). المجتمع



  سردار رشید حمة صالح البینجویني/ أ 
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 .مفھوم العنف األسري وتاریخھ: المبحث األول

  التعریف بمصطلحات البحث: المطلب األول

  مفھوم العنف : أوال

ْفقِ  :العنف في اللغة ْفق بِِھ، َوھَُو ِضدُّ الرِّ َعنَُف . الُخْرُق باألَمر َوقِلَّةُ الرِّ
بِِھ َوَعلَْیِھ یَْعنُُف ُعْنفاً وَعنَافة وأَْعنَفَھ وَعنَّفَھ تَْعنِیفاً، َوھَُو َعنِیٌف إَِذا لَْم یَُكْن َرفیقاً 

واْعتَنََف . ذه بشدَّةأَخ: وأَْعنَف الشيءَ ... أَخذه بُعنف: واْعتَنََف األَمرَ . فِي أَمره
  .  )1(التَّْعییر واللَّوم: والتَّْعنِیفُ ... َكِرھَھُ : الشيءَ 

اْلَعْیُن َوالنُّوُن َواْلَفاُء أَْصٌل َصِحیٌح یَُدلُّ َعلَى ِخَالِف ) َعنُفَ : (قال ابن فارس
ْفقِ  . )3(َعنََف یَْعنُُف َعْنفاً فھو عنیفٌ . ضّد الرفق: الُعْنف: وقال الخلیل .)2(الرِّ

ْفق بِھِ : الُعْنفُ : وقال ابن سیدة   .)4(اْلخرق بِاْألَمر َوقلة الرِّ

... عیَّْرتُھ ولُْمتُھ، ووبَّْختُھ بالتَّْقِریعِ : عنّفتھ تَْعنِیفاً : (وقال الزبیدي
ِدیُد من القَْولِ : والَعنِیفُ  ِدیُد من السَّْیرِ : والَعنِیُف أَیضاً ... الشَّ َمْن : والَعنِیفُ ... الشَّ

تَْینِ ... یَْرفُْق فِي أَْمِره لم البَةُ : والُعنُُف، بَضمَّ   .)5()الِغلَظُ والصَّ

نمط من أنماط السلوك ینتج عن حالة : ھو ،والتعریف النفسي للعنف
إحباط ویكون مصحوبا بعالمات التوتر، ویحتوي على نیة مبیتھ إللحاق 

  .)6(ضرر مادي أو معنوي بكائن حي

استخدام الضبط أو القوة استخداماً غیر : ھو ،والتعریف االجتماعي لھ
  .)7(مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنھ التأثیر على إرادة فرد ما

االستعمال غیر القانوني لوسائل القسر المادي والبدني : وقیل ھو
  .)8(ابتغاء تحقیق غایات شخصیة أو جماعیة

  مفھوم األسرة: ثانیا

ھ ورھطھ األدنون؛ ألنھ یتقوى وأسرة الرُجل عشیرتُ : قال ابن منظور
: وقیل. )9(واألسرة الدرع الحصینة... واألسرةُ عشیرة الرجل وأھل بیتھ... بھم

جِل ِمن قِبَِل أَبِیھ: األُْسَرةُ، بالّضمّ    .)10(أَقارُب الرَّ
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عائلة أھل : وھي ،وجمعھ أُُسرات وأُْسرات وأَُسر ،واألسرة مفرد
عائلھا : مر مشترك و ربُّ األُْسرةأو ھي جماعة یربطھا أ ،الرجل وعشیرتھ

  .)11(والمسئول عنھا

وعند علماء علم االجتماع فإن األسرة عبارة عن جماعة من 
األشخاص تربطھم روابط الزواج أو الدم ویكونون بیتا واحدا ویتفاعلون مع 

كزوج وزوجة وأب  ،في إطار األدوار االجتماعیة المحددة ،بعضھم البعض
  .)12(أختوأم وابن وابنة وأخ و

  مفھوم العنف األسري: ثالثا

ھو : قیل ،اختلفت أقوال العلماء و الباحثین في تعریف ھذا المصطلح
وتحوطھ بالنسیج  ،سلوك عنفي غیر معلن بسبب تستره داخل جدران المنزل

ھو عبارة عن األفعال التي یقدم علیھا اآلباء واألمھات : وقیل. )13(األسري
مواقف أو اتجاھات أو مباديء بوسائل بعیدة  بھدف إجبار اآلخرین على تبني

. )14(وھي وسائل تشمل اإلیذاء البدني أو المعنوي أو االثنین معا ،عن اإلقناع
تصرف مقصود یلحق األذى أو الضرر المادي أو المعنوي بأحد أفراد : وقیل

   .)15(ویكون صادرا من قبل عضو آخر من نفس األسرة ،األسرة

سواء كان من قبل  ،ل أقوى فرد في األسرةوغالبا یصدر العنف من قب
 ،أو من قبل األبناء في حال ضعف الوالدین ،الوالدین أو أحدھما في حال القوة

  .أو فقدھما

االعتداء أو اإلضرار : ویمكن أن نعّرف العنف األسري إجرائیا بأنھ
من أو اإلساءة الحسیة أو المعنویة أو النفسیة أو الجنسیة أو البدنیة التي تصدر 

لھدف في نفس وقلب من یقوم  ،أحد أفراد األسرة تجاه فرد آخر من األسرة
  .بالعنف

عنف الزوج تجاه زوجتھ، وعنف الزوجة : ویشمل العنف األسري
والعنف بین األخوة  ،تجاه زوجھا، وعنف الوالدین تجاه األوالد وبالعكس

  .  واألخوات
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  تاریخ العنف األسري: المطلب الثاني

تاریخ أي موضوع واالطالع علیھ ال بّد لھ من إن الباحث عن 
ویتحرى الكتب الموثوقة  ،ومؤلفات السابقین ،الرجوع إلى كتب التاریخ

ونحن المسلمون لدینا كتاب هللا تعالى  ،للحصول على المعلومة المرضیة
فیھ آیات كثیرة تتحدث عن أخبار األمم السابقة وذكر عقائدھم  ،القرآن العظیم

ومن جملة ما ذكره هللا سبحانھ وتعالى ما  ،الھم الشيء الكثیروأخالقھم وأفع
فعلھ ابناء آدم علیھ السالم من العنف األسري حتى وصل إلى حد جریمة 

بَا قُْرَباًنا : یقول سبحانھ وتعالى ،القتل َواْتُل َعلَْیِھْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرَّ
ُ ِمَن اْلُمتَّقِیَن َفتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِھَما وَ  لَْم یُتَقَبَّْل ِمَن اْآلَخِر قَاَل َألَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما یَتَقَبَُّل هللاَّ

)27(  َ لَئِْن بََسْطَت إِلَيَّ یََدَك لِتَْقتُلَِني َما أََنا بَِباِسٍط یَِدَي إِلَْیَك ِألَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف هللاَّ
نِّي أُِریُد أَْن تَبُوَء ِبإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر إِ  )28(َربَّ اْلَعالَِمیَن 

َعْت لَھُ نَْفُسھُ قَْتَل أَِخیِھ فَقَتَلَھُ فَأَْصبََح ِمَن  )29(َوَذلَِك َجَزاُء الظَّالِِمیَن  فَطَوَّ
ُ ُغَرابًا یَْبَحُث فِي اْألَْرِض لِ  )30(اْلَخاِسِریَن  یُِرَیھُ َكْیَف یَُواِري َسْوَءَة َفبََعَث هللاَّ

أَِخیِھ قَاَل یَاَوْیلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل ھََذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصبََح 
فكان أول عنف اسري وقع على وجھ  ،]31 -  27: المائدة[ )31(ِمَن النَّاِدِمیَن 
على ما  ،ھما ھابیل وقابیل ،ن صلب آدمم ،وھما أَخوان ،آدم أبناءاألرض من 

  . )16(علیھ جمھور المفسرین

ومن ذلك ما ذكره القرآن الكریم من العنف األسري ما قام بھ إخوة 
لَقَْد َكاَن فِي :  حیث یقول تعالى ،حین ألقوه في البئر  ،یوسف علیھ السالم

ائِلِیَن  لَیُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلى أَبِینَا ِمنَّا إِْذ قَالُوا  )7(یُوُسَف َوإِْخَوتِِھ آَیاٌت لِلسَّ
اْقتُلُوا یُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا  )8(َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي َضَالٍل ُمِبیٍن 

 تَْقتُلُوا قَاَل قَائٌِل ِمْنھُْم َال  )9(یَْخُل لَُكْم َوْجھُ أَبِیُكْم َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصالِِحیَن 
یَّاَرِة إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِیَن   )10(یُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغیَاَبِت اْلُجبِّ یَْلَتقِْطھُ بَْعُض السَّ

  ]. 11 -  7: یوسف[

واستمر  ،فتاریخ العنف األسري یرجع إلى زمن آدم علیھ السالم
. األرض هیومنا ھذا وسیستمر ما دام ھناك أَسٌر تعیش على وجھ ھذ إلىالعنف 
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قدیمة قِدم  ،موجودة في جمیع المجتمعات البشریة ،فھي ظاھرة اجتماعیة
  . )17(اإلنسان

  أسباب العنف األسري: الثانيالمبحث 

تختلف بعضھا  ،ھناك أسباب كثیرة تؤدي إلى ظاھرة العنف األسري
 ،عن بعض بحسب المواقع والعادات والتقالید وحال األشخاص وطبائعھم

 :تلك األسبابنستعرض ھنا أھم 

إن للخالفات بین أفراد األسرة دور كبیر في حصول  ،الخالفات العائلیة - 1
الصراعات والمشاكل التي تؤدي إلى استخدام العنف إلجبار المقابل 

 .للخضوع واالستسالم

فھذه  ،السیّما تدخل أھل الزوج والزوجة ،تدخل اآلخرین في أمور األسرة - 2
انا ینعكس سلبا على العالقات التدخالت من األطراف الخارجیة أحی

 .وتولّد العنف ،األسریة

فكثیرا ما ینشأ العنف والتطرف  ،لبعض النصوص الدینیة الخاطئالفھم  - 3
فبعض الناس  ،للنصوص وتفسیرھا تفسیرا خاطئا الخاطئعن الفھم 

یحتجون على فعل العنف وتجویزه بأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة 
تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ : تعالى منھا قولھ ،الشریفة َوالالَّ

: وبقول النبّي  ،]34: النساء[ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ 
قُوا " َالِة لَِسْبعِ ِسِنیَن، َواْضِربُوھُْم َعلَْیھَا لَِعْشِر ِسنِیَن، َوفَرِّ ُمُروا أَْبنَاَءُكْم بِالصَّ

 .)18("فِي اْلَمَضاِجعِ  بَْینَھُمْ 

فإن ضعف الوازع الدیني أو غیابھ یجعل اإلنسان ال  ،ضعف الوازع الدیني - 4
إذا لم یجد رادعا آخر یمنعھ من العنف  ،یتورع عن ممارسة العنف

وألن قوة اإلیمان وقوة الوازع الدیني یمنع اإلنسان من الظلم . والجریمة
وأنھ سیحاسب على  ،هللا لھألنھ یحس بمراقبة  ،والتعدي وممارسة العنف

فإذا ضعفت ھذه القوة سھل علیھ ارتكاب المعاصي . كل أفعالھ وأقوالھ
 .وممارسة العنف
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فبما أن الزوج تربى في بیئة أو أسرة  ،اختالف الطبائع والتقالید واألفكار - 5
ولكل منھما تقالیدھما  ،تختلف عن البیئة واألسرة التي عاشت فیھا الزوجة

كل ذلك  ،وكذلك اختالف الفكر والتوجھ بین الزوجین ،ةوعاداتھما الخاص
 .من دواعي نشوب الصراعات والمشاكل ومن ثم ممارسة العنف

وبعض البرامج التي تبث من وسائل اإلعالم  ،مشاھدة أفالم العنف - 6
فإن وسائل اإلعالم أصبحت وسیلة فعالة . االنترنتومواقع  ،المختلفة

وأن الناس  ،السلوكیات سلبا وإیجاباللتأثیر الثقافي والفكري وتغییر 
كما أن مشاھدة أفالم العنف تكون  ،یتأثرون بما تطرحھ أو تبثھ ھذا الوسائل

لذلك فإن وسائل اإلعالم وأفالم العنف  ،سببا مساعدا لتعلّم العنف وارتكابھ
ومواقع الألنترنت تقوم بدور تعزیز السلوك العدواني الكامن لدى الفرد 

 .أو متابعتھا عند مشاھدتھ لھا

فالشخص الذي . وسوء التربیة والتأثر بالبیئة وبمن حولھ ،التنشئة الخاطئة - 7
أو مارس أحد أفرادھا العنف علیھ،  ،العنففي أسرة یمارس فیھا   تربى

فیمارس   ،فینطبع في ذھنھ كأن العنف أمر طبیعي ،سیحمل معھ طبع العنف
 .ذلك حرجا من غیر أن یرى في ،في أغلب األحیان الدور نفسھ

ومن ذلك االعتقاد بأن استخدام العنف  ،التصورات الخاطئة في اإلصالح - 8
وبأن في  ،لألطفال أفضل وسیلة إلرغامھ على االلتزام وتنفیذ الواجبات

ضرب الزوجة إصالح لھا، أو أن ضرب الزوجة یرتبط باثبات الرجولة و 
لزوج فرض الھیبة، وان استخدام الضرب سیجعل المرأة أكثر طاعة ل

  .)19( وأطوع ألوامره

فأحیانا  ،والجھل بأسلوب التعامل مع اآلخرین ،التخلف الثقافي والفكري - 9
یكون ھذا النوع من التخلف في بعض المجتمعات ولدى بعض األَسر سببا 

وال یمكن  ،والتبریر للعنف بأنھ أمر معتاد ،لممارسة العنف األسري
وفرض  ،ة تمییز الذكوروكذلك التخلف الثقافي في فكر. السیطرة علیھ

بأنھا مخلوق  ،وثقافة النظرة الدونیة للمرأة وتھمیشھا أو احتقارھا. الرجولة
 .مما یبرر ممارسة العنف بحقھا ،مستقلة بذاتھا أھلیةوأنھا ال تمتلك  ،قاصر
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فلیس كل العادات  ،التمسك بالتقالید والعادات والموروث االجتماعي - 10
فھناك بعض العادات  ،إطالقھاولة على والتقالید في المجتمعات مقب
كما  ،ولكن المجتمعات المتعاقبة تتمسك بھا ،مرفوضة شرعا وقانونا وعقال

كان حال وعادات بعض رجال القبائل قبل اإلسالم في وأد البنات بعد 
: وقد أشار سبحانھ وتعالى إلى قبح ھذه التعادات والتقالید في قولھ ،والدتھا

 ََر أَح ا َوھَُو َكِظیٌم َوإَِذا بُشِّ َیتََواَرى ِمَن  )58(ُدھُْم بِاْألُْنثَى ظَلَّ َوْجھُھُ ُمْسَوّدً
َر بِھِ أَیُْمِسُكھُ َعلَى ھُوٍن أَْم یَُدسُّھُ فِي التَُّراِب أََال َساَء َما  اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ

بِأَيِّ َذْنٍب ) 8(َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت : وقولھ ،]59- 58: النحل[ یَْحُكُمونَ 
اْلَمْوُءوَدةُ ِھَي الَّتِي َكاَن أَْھُل : قال ابن كثیر]. 9-8: التكویر[ قُتِلَتْ 

ونَھَا فِي التَُّراِب َكَراِھیَةَ اْلبَنَاِت، فَیَْوَم اْلقِیَاَمِة تُْسأَُل اْلَمْوُءوَدةُ  اْلَجاِھلِیَِّة یَُدسُّ
َذْنٍب قُتِلَْت، لِیَُكوَن َذلَِك تَْھِدیًدا لِقَاتِلِھَا، فَإَِذا ُسئَِل اْلَمْظلُوُم فََما ظَنُّ  َعلَى أَيِّ 

   .)20(!الظَّالِِم إًِذا؟

َكانُوا «: عن ابن عباس قَالَ  ،ومن ذلك عادات توریث المرأة التي توفي زوجھا
ُجُل َكاَن أَْوِلَیاُؤهُ أََحقَّ بِاْمَرأَ  َجھَا َوإِْن إَِذا َماَت الرَّ تِِھ، إِْن َشاَء بَْعُضھُْم تََزوَّ

ُجوھَا فَھُْم أََحقُّ بِھَا ِمْن أَْھلِھَا،  ُجوَھا، َوإِْن َشاُءوا لَْم یَُزوِّ   .)21( »...َشاُءوا َزوَّ

فإن الفقر وسوء الحالة االقتصادیة والمعاشیة  ،المشاكل االقتصادیة - 11
سبب في ظھور الخالفات ویت ،للعائلة یحول دون االستقرار األسري

وتوتر  ،ویؤثر على الحالة النفسیة ألفرادھا ،والنزاعات داخل األسرة
فأحیانا یستخدم رب األسرة . مما یؤّدي إلى استخدام العنف ،األعصاب

العنف إزاء أفراد أسرتھ تفریغا لشحنة الخیبة التي أصابتھ بسبب الفقر 
 .وعدم قدرتھ على إعاشة العائلة

فبعض اآلباء یمارس العنف  ،لمفرط بالتسلط والقیادة والزعامةالشعور ا - 12
بحیث ال یمكن  ،مع أفراد أسرتھ شعورا بتسلطھ الكامل وزعامتھ لألسرة

حتى لو  ،ألحد من أفراد األسرة أن یبدي رأیھ في مسألة ما تخص األسرة
یبیح  ،فحین یجد من یناقشھ المسألة أو یعارضھ. كان ما یقوم بھ األب خطئا

 .نفسھ استخدام العنف إلسكاتھل
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فإن اإلصابة باألمراض النفسیة والعقلیة سبب  ،األسباب النفسیة والعقلیة - 13
أو عدم السیطرة  ،لعدم شعور الشخص بما یقوم بھ ،آخر لممارسة العنف

ویدخل في ھذا النوع ذھاب العقل . على إمساك النفس من التھور والغضب
ویقوم  ،فیفقد المرء عقلھ ،والمخدرات بسبب تعاطي المشروبات الكحولیة

 .بالعنف من غیر الشعور بھ

فكثیرا ما تكون الغیرة  ،الغیرة المفرطة من قبل الزوج أو الزوجة - 14
 .المفرطة لدى األزواج تجاه اآلخر سببا لحصول العنف

 ،غیاب احترام حقوق األفراد في األسرة؛ لعدم وجود نظام قانوني لدیھم - 15
 .الكافیة لتنظیم عالقة أفراد األسرة بعضھم مع بعض یوفر الحمایة

  .آثار العنف األسري على المجتمع: المبحث الثالث

وتكون عواقبھ سیئة على الفرد واألسرة  ،إن العنف ال یأتي بخیر أبدا
ْفَق َال یَُكوُن فِي َشْيٍء إِالَّ َزانَھُ، «: یقول الرسول الكریم . والمجتمع إِنَّ الرِّ

  .)22(»َزُع ِمْن َشْيٍء إِالَّ َشانَھُ َوَال یُنْ 

ألن األسرة بذرة  ،وللعنف األسري آثار سلبیة وسیئة على المجتمع
وقد یھّدد المجتمع  ،وینتقل أثر العنف في األسرة إلى المجتمع تلقائیا ،المجتمع

ألن المعتَدى علیھ سوف یطبّق المعاملة نفسھا التي ُمورست بحقّھ، من . بأكملھ
  :نذكر أھم تلك اآلثار. رب والشتم مع بقیّة أفراد المجتمعالعنف والض

فإن المتعّرض للعنف ال یكون  ،اإلخالل باألمن واستقرار المجتمع - 1
بل یتعّدى ضرر العنف علیھ إلى اآلخرین في  ،المتضرر لوحده فقط

فإن أمن المجتمع واستقراره مرتبط بأمن كل إنسان  ،أسرتھ وفي مجتمعھ
فقد یشكل العنف األسري  ،ھ وأھلھ وعرضھ ومالھفي المجتمع على نفس

خطرا جسیما على أمن الفرد والمجتمع، فھو یصیب الخلیة األولى في 
المجتمع بالخلل، مما یعیقھا عن أداء وظائفھا االجتماعیة األساسیة، كما 
ساھم في تقویض العالقات بین أفراد األسرة الواحدة وتفكیكھا، ومن ثم 

 .ككل التأثیر على المجتمع
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ویكون األطفال ھم من أكثر المتضررین داخل األسرة التي تتسم 
بالعنف، لما للعنف من انعكاسات سلبیة على نفسیات األطفال، وسلوكیاتھم، 

األمر الذي قد یساعد على أن یكونوا أفراداً جانحین في  ،وتصرفاتھم
سب الذي یھددون أمنھ واستقراره؛ نظراً لفقدھم الجو األسري المنا ،المجتمع

یشبع حاجاتھم النفسیة والعاطفیة واالجتماعیة، ومن ثم ارتفاع معدل الجنوح 
فیتسبب في تبعات خطیرة من الناحیة  ،واالنحراف والعنف في المجتمع

كما أن مشكلة العنف األسري من المشكالت التي تؤدى إلى ظاھرة . األمنیة
 ،قات واالغتصابتفكك األسرة واضطرابھا، وانتشار سلوك الجریمة والسر

مما  ،وانتشار ظاھرة أطفال الشوارع. وتشّرد األطفال ،وجنوح األحداث
 .)23(یصعب ضبطھم  والسیطرة علیھم كنتیجة حتمیة

فالعنف األسري یتسبب في أمراض أو  ،األثر النفسي واالجتماعي  - 2
ولمن حولھ بشكل  ،اضطرابات نفسیة لمن یوجھ إلیھ العنف بشكل مباشر

مزق الروابط االجتماعیة ویدمر العالقات األسریة، ویھدد وی ،غیر مباشر
فالشخص الذي یعیش حاالت بئیسة واضطرابات  ،كیان المجتمع بأسره 

والذي مورس  !نفسیة، كیف یكون عضًوا فاعالً في األسرة والمجتمع؟
ویتمنى  ،وییأس من الدنیا وما فیھا ،العنف بحقھ یكره الحیاة والعیش

فمن  ،فكر باالنتحار للخالص من الوضع الذي ھو فیھبل أحیانا ی ،الموت
فالخوف واالكتئاب والقلق  .كان ھذا حالھ یكون عالة على المجتمع

النفسیة التي  واالنطوائیة وكره الحیاة بسبب العنف من أكثر األمراض
وال یختلطون  ،وتجعلھم ال یھنؤن بالعیش ،وتؤثر فیھم ،تصیب التاس

 .مام الناس وفي مجتمعاتھمویشعرون بالنقص أ. بالناس
ومن اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي یخلفھا العنف األسري على 

وترك التعلّم وقتل اإلبداع ومحو  ،الفرد ویتأثر بھا المجتمع الفشل الدراسي
وانعدام الثقة  ،وحصول التمّرد من قبل الضعفاء ،وكثرة الطالق. التفكیر

  .باآلخرین
ع ینظرون إلى أفراد األسر الذین تعودوا ومن جانب آخر فإن المجتم

وتتشوه سمعتھم الحسنة في . على ممارسة العنف نظرة استخفاف واحتقار
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وال یریدون  ،إلى درجة أن بعض الناس یتجنبون صحبتھم ورفقتھم ،أعینھم
وبذلك یتولّد لدى المقابل الشعور بالحقد والكراھیة من   ،التواصل معھم
خاسراً بذلك ثقتھ فیَمن حولھ وثقتھ بنفسھ  ،م ویعاندھمفیعادیھ. المجتمع المحیط
 .وثقة اآلخرین بھ

حیث أن للعنف األسري آثارا سلبیة ظاھرة  ،األثر السلوكي واألخالقي - 3
فالجرائم التي تحصل في المجتمع أكثرھا  ،على سلوك الناس وتصرفاتھم

 ،عنفأو نشأوا في بیئة مشحونة بال ،تكون من قبل أناس تربوا على العنف
واالنحراف  ،وكذلك ظاھرة اإلدمان على المخدرات وتعاطي المسكرات

 .وھروب بعض الشباب والفتیات من البیت ،والخیانات ،األخالقي
فإن العنف األسري لھ أثر كبیر على اقتصاد األفراد  ،األثر االقتصادي - 4

وصراعات  ،ألن اإلنسان إذا كان لدیھ مشاكل عائلیة ،واألسرة والمجتمع
 ،ومتوتر النفس ،ومنزعجا من الحیاة ،ویكون مشغول البال ،ةأسری

ولیس لھ الرغبة في  ،وال یتقن فیھ ،یفقد التركیز في عملھ ،ومتعب الفكر
ومن جانب آخر یكون حال ھذا الشخص ووضعھ . التواصل في العمل

أو حصول المشاكل والصراع مع  ،النفسي سببا في طرده من العمل
فیفقد یذلك ثقتھ  ،ي أداء مھامھ بصورة صحیحةلتقصیره ف ،صاحب العمل

وإن . كما یتسبب في الخلل في میزانیتھ وفي اقتصاده ،في الوظیفة والعمل
وتزید  ،وجودة عملھ ،إنتاجھالخلل في الحالة النفسیة لدى العامل یقلل من 

. مما یتسسب خسارة اقتصادیة ومالیة ،أیام وساعات غیاباتھ عن العمل
وتساعده على مواجھة  ،یة تحقق للعامل التوافق مع البیئةألن الصحة النفس

وتجعلھ یحس إحساسا إیجابیا بالسعادة  ،األزمات التي تواجھھ في حیاتھ
وھنا ما یضمن إمكانیة التركیز على اإلنتاج  ،والروح المعنویة العالیة
 .)24(وتحقیق الكفایة المنشودة

افراد األسرة وربما یكون العنف األسري عامال سلبیا في سلوك 
السیما إذا كانت األسرة  ،والنصب واالحتیال ،فیقوموا بعمل السرقة والنھب
 . تعاني من المشاكل االقتصادیة
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 :الخاتمة

  :في ختام ھذا البحث أوّد اإلشارة إلى أھم النتائج

فأن أي تھدید نحوھا من خالل العنف  ،نظراً لكون األسرة نواة المجتمع - 1
   .ایة إلى تھدید كیان المجتمع بأكملھاألسري سیؤّدي بالنھ

تحصل في كل المجتمعات وفي كل  ،العنف األسري ظاھرة سلبیة - 2
  .ال تخص مجتمعا دون آخر ،األزمان

  .یصدر العنف األسري غالبا من قبل أقوى شخص في العائلة - 3

الحسیة والمعنویة والنفسیة : یشمل العنف األسري كل أشكال األضرار - 4
  .والجنسیة والجسدیة

وأول عنف أسري  ،رجع تاریخ العنف األسري إلى زمن آدم علیھ السالمی - 5
  .ھابیل وقابیل ،سّجل في التاریخ ما كان بین ابني آدم علیھ السالم

تختلف بعضھا عن بعض بحسب المواقع  ،للعنف األسري أسباب كثیرة - 6
  .والعادات والتقالید وحال األشخاص وطبائعھم

تشمل اآلثار األمنیة  ،لى المجتمعللعنف األسري آثار سلبیة وسیئة ع - 7
   .والنفسیة واالجتماعیة والسلوكیة واألخالقیة واالقتصادیة

   :الھوامش

                                                        
  ).258-9/257(عنف : مادة ،لسان العرب )1(
  ).158/ 4(مقاییس اللغة  )2(
  ).157/ 2(العین  )3(
  )185/ 2(المحكم والمحیط األعظم  )4(
  ).190 -24/187(عنف : مادة ،من جواھر القاموس ،تاج العروس )5(
  ).12ص ( ،العنف العائلي )6(
  ).441ص ( ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة )7(
  ).15ص ( ،مصطفى عمر التبر ،العنف العائلي )8(
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والنھایة في غریب الحدیث واألثر ). 13/44(تھذیب اللغة : وینظر). 4/20(لسان العرب  )9(

والمعجم االشتقاقي المؤصل  ).1/69(والحدیث  والمجموع المغیث في غریبي القرآن). 1/48(
)2/991(،   

  ).10/51(تاج العروس  )10(
والمعجم الوسیط  ،)30ص (والقاموس الفقھي ، )1/91: (معجم اللغة العربیة المعاصرة: ینظر )11(

)1/17(.  
  ).20ص ( ،رعایة األسرة والطفولة )12(
  ).230ص ( ،علم اجتماع األسرة )13(
  ).16ص ( ،مصطفى عمر التیر ،العنف العائلي )14(
  ).29ص ( ،العنف األسري خالل مراحل الحیاة )15(
تأویالت أھل (وتفسیر الماتریدي  ،)2/178(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : رظین )16(

وزاد  ،)4/324(و تفسیر الراغب األصفھاني  ،)2/29(وتقسیر السمعاني  ،)3/496) (السنة
وفتح  ،)3/81(وتفسیر القرآن العظیم  ،)6/132(ع ألحكام القرآن والجام ،)1/536(المسیر 
  ).2/26(القدیر 

  ).21ص(العنف والجریمة  )17(
والبیھقي في  ،)887(برقم  ،والدارقطني ،)495برقم  ،ووأبو داود ،)6756(برقم  ،رواه أحمد )18(

في تخریج  إرواء الغلیل: ینظر. حسن صحیح: قال األلباني ،)3233(برقم  ،السنن الكبرى
 –المكتب اإلسالمي  ،)ھـ1420: المتوفى (محمد ناصر الدین األلباني  ،أحادیث منار السبیل

  ).2/7( ،م1985 -ھـ  1405الثانیة : الطبعة ،بیروت
  ).35ص ( ،العنف األسري بین اإلعالنات الدولیة والشریعة اإلسالمیة )19(
  )333/ 8(تفسیر القرآن العظیم  )20(
وأبو  ،)11028(برقم  ،والنسائي في السنن الكبرى ،)4579(برقم ،في صحیحھ رواه البخاري )21(

  ).13904(برقم  ،والبیھقي في السنن الكبرى  ،)2089(برقم ‘ داود في سننھ
برقم  ،وأبو داود في سننھ ،)550(وابن حبان في صحیحھ برقم ).2594(برقم  ،رواه مسلم )22(

 ،) 24945( برقم  ،وأحمد في مسنده ،)20853( قم بر ،والبیھقي في سننھ الكبیر  ، ،)2478(
وابن أبي شیبة  ،) 4747(برقم  ،وأبو یعلى في مسنده ،)1619(برقم    ،والطیالیسي في مسنده

  )6005( برقم  ،والطبراني في األوسط ،)  25813(برقم ،في مصنفھ
  ).5ص (األبعاد األمنیة للعنف األسري على األحداث : ینظر )23(
  ).22ص (األمراض النفسیة وأثرھا على السلوك الوظیفي : ینظر )24(
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  )األسباب، اآلثار، والعالج(العنف األسري ضد الطفل 

  

  محمد دمان دبیح الدكتور

  قسنطینة –جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة 
  

  المقدمة

أو األسرة اآلمنة ھدفا سامقا  تسعى إلى  تعتبر األسرة األنموذج،
ك إال ألھمیة تحقیقھ كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، وما ذل

ھذه البیئة األولى التي یعیش في دائرتھا الطفل فھي تمثل كما أكد الباحثون 
والمختصون في ھذا المیدان الموجھ الرئیس في حیاة الطفل إذ أنھ من خاللھا 
یكتسب كل سلوكاتھ وتصرفاتھ المختلفة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن 

األھم في حیاة الفرد، حیث أن  مرحلة الطفولة كما ھو معلوم تعد المرحلة
شخصیتھ المستقبلیة تتوقف على طبیعة ھذه المرحلة فكلما كانت ھذه المرحلة 
أكثر استقرارا كلما كانت شخصیتھ في المستقبل أكثر توازنا وتوافقا وبالعكس 

كانت طفولتھ أكثر اضطرابا كلما كانت شخصیتھ في المراحل الالحقة  كلما
  .السوي اإلنسانورة أكثر توترا وفقدانا لص

وعلى ھذا األساس كان لزاما أو من الواجب التطرق إلى كل 
التحدیات والعراقیل التي تقف في وجھ التنشئة السلیمة للطفل، وتعترض كل 

  .نمو طبیعي في ھذه المرحلة

وال شك فإن العنف األسري ضد الطفل یعتبر من أھم ھذه التحدیات 
ا األخیر من آثار سلبیة وخیمة وعمیقة في والعراقیل وذلك بسبب ما یخلفھ ھذ

حیث  نفسیة الطفل وشخصیتھ وھو ما ینعكس سلبا على المجتمع بأسره،
یصبح ھذا األخیر عرضة لكل مظاھر الجریمة واالنحراف أین یفقد معھا 

وھو ما یعني في األخیر انحالل المجتمع وزوالھ  صور األمن واالستقرار،
  .وتالشي أثره
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ق سأحاول بإذن هللا تعالى في ھذه المداخلة المتواضعة أن أبین ومن ھذا المنطل
حقیقة ھذه الظاھرة من حیث أسبابھا وآثارھا والحلول المطروحة والمقترحة 

ما المقصود : لعالجھا والوقایة منھا وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال التالي
ات والوسائل ھي اآللی ھي أسبابھ وآثاره، وما بالعنف األسري ضد الطفل وما

  التي تعمل على الحد من ھذه الظاھرة؟

  :ولذا تم تقسیم ھذه المداخلة إلى المحاور التالیة

  التعریف بمصطلحات البحث  :األولالمحور 

  .ضد الطفل األسريأشكال العنف  :المحور الثاني

    .أسباب العنف األسري ضد الطفل: المحور الثالث

         .ضد الطفلآثار العنف األسري : المحور الرابع

    .عالج العنف األسري ضد الطفل: المحور الخامس

  التعریف بمصطلحات البحث  :األولالمحور 

وذلك  بدایة سأعمل بإذن هللا تعالى على تعریف أم مصطلحات ھذه المداخلة،
 :یلي كما

  العنف - أوال

وقلة الرفق بھ، وھو ضد الرفق، عنف بھ وعلیھ  باألمر الخرق: لغة
لم یكن رفیقا في  إذانھما وعنافة وأعنفھ وعنفھ تعنیفا، وھو عنیف یعنف ع

أخذه بعنف والعنیف الذي ال یحسن الركوب، ولیس لھ : األمر أمره، واعتنف
 .1أخذه بشدة :الشيء رفقھ بركوب الخیل، وأعنف

  یعني عدم الرفق بالشيء والمعاملة بشدة وقسوة: فالعنف في اللغة

حا بأنھ استخدام الضغط أو القوة یعرف العنف اصطال: اصطالحا
استخداما غیر مشروع، أو غیر مطابق للقانون من شأنھ التأثیر على إرادة فرد 

  .2ما
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وبالتالي فالعنف ھو تعبیر عن استعمال القوة والقسوة من فرد أو جماعة، ضد 
  .أخرى مما یلحق الضرر بھم

  األسرة -ثانیا

و یقال أسرة الرجل  ،3ھي أھل الرجل أو المرأة، والجمع أسر: لغة
  .4ألنھ یتقوى بھم أي رھطھ

وھي لون من ألوان  وعشیرتھ، خاصة الفرد وأھلھ، أورھطھ :ھي فاألسرة إذا
  .الرباط ، یتقوى بھ ھذا الفرد

الجماعة اإلنسانیة التنظیمیة المكلفة بواجب  بأنھاتعرف األسرة : اصطالحا
  .5استقرار المجتمع وتطوره

الوحدة المتماسكة : ألسرة في االصطالح ھيلذا یمكن القول بأن ا
  .المترابطة المسؤولة عن توازن المجتمع واستقراره

  الطفولة :ثالثا

یر من كل شيء، أو المولود، وولد كل غالطفل بالكسر الص: لغة
أي أن الطفولة في اللغة تشیر إلى الصغر . 6وحشیة أیضا، والجمع أطفال

  .والعجز في كل شيء

نھا  المرحلة األولى من مراحل تكوین ونمو تعرف بأ: اصطالحا
لذلك یمكن القول بأن . 7بدایة طور البلوغ حتىالشخصیة، وتبدأ من المیالد 

الطفولة في االصطالح تعني السنوات األولى من حیاة الشخص، وتبدأ بالمیالد 
  وتمتد حتى سن البلوغ

  العنف األسري - رابعا

  :بشكل عام نذكر منھا ما یلي ھناك العدید من التعریفات للعنف األسري

ھو أحد أنماط السلوك العدواني الذي ینتج عن وجود عالقات غیر متكافئة  -
ینتھك بدنیا أو لفظیا  األسرةمما یجعل الطرف األقوى في  ،األسرةداخل 

  .8حقوق الطرف األضعف
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كما عرف أیضا بأنھ جمیع األفعال التي یقوم بھا احد أعضاء األسرة،  -
 معنویا أو كلیھما بعضو آخر في نفس األسرة، أورا مادیا وتلتحق ضر

وحبس الحریة والحرمان من حاجات  ویعني بالتحدید الضرب بأنواعھ،
أساسیة، واإلرغام على القیام بفعل ضد رغبة الفرد، والتسبب في كسور أو 

  .9جروح

وعلیھ فالعنف األسري ھو إلحاق الضرر واألذى بالطرف الضعیف في 
  .لك باستخدام كل أشكال القوة المادیة والمعنویةاألسرة، وذ

  العنف األسري ضد الطفل  - خامسا 

یعرف العنف األسري ضد الطفل بعدة تعریفات من أھم ھذه التعریفات ما 
  :یلي

مجمل السلوكات المھددة للتوازن الجسمي والنفسي واالجتماعي للطفل،  -
دني، الصادرة عن أحد حیث تتمثل في سلوكات األذى النفسي واللفظي والب

  . 10الوالدین أو القائم على رعایة الطفل

  . 11وقوع الضرر على الطفل من القائم على رعایتھ: وعرف أیضا بأنھ -

استخدام العقوبة البدنیة أو النفسیة المتكررة من جانب : وعرف كذلك بأنھ -
ة ، وبھذا یتضح من التعاریف السابق12الوالدین ،أو أحدھما لألطفال القصر

العنف األسري ضد الطفل یعني قیام الوالدین أو أحدھما، أو من یقوم  أن
مقامھما بفعل عدواني ضد الطفل، أي أن ھذا األخیر ھو المقصود بھذه 

  .اإلساءة أو ھذا العنف مھما كان نوعھ

  ضد الطفل  األسريأشكال العنف :المحور الثاني 

صورا مختلفة یتضمن العنف األسري الموجھ ضد األطفال أشكاال و
  :فیما یلي یمكن أن نجملھا

ویتمثل في الضرب المتعمد والخنق والجرح : العنف الجسدي - أوال
والصفع، وغیرھا من أشكال السلوك التي تسبب آثارا جسدیة للطفل  والحرق

  .13قد تؤدي إلى وفاتھ
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ھو كل تصرف أو فعل مؤذ نفسیا، : العنف النفسي واللفظي -ثانیا
السخریة، التوبیخ والشتم، واللوم والترویع، و االحتقار یمس مشاعر الطفل ك

  .14والوصف بألفاظ بذیئة وحتى الطرد من المنزل، والحبس المنزلي وغیرھا

ویقصد بھ الفشل في تأمین حاجات الطفل : اإلھمال العائلي -ثالثا
  :ویمكن أن یتمثل بشكل عام فیما یلي  األساسیة،

لتأخیر في تقدیم الرعایة الصحیة أو مثل الرفض أو ا: اإلھمال الجسدي -
  .إلخ ...الھجر

كاإلرشاد غیر الكافي، وعدم تسجیل الطفل في المدرسة : اإلھمال التربوي -
  .والسماح لھ بالتغیب عنھا والتسرب منھا الخاصة،

ویشمل سوء المعاملة القاسیة من قبل الوالدین أو : اإلھمال العاطفي والنفسي -
والمخدرات، وعدم القدرة على تقدیم الرعایة  غیرھما، بتناول الكحول

  .15النفسیة المالئمة 

یعد إجبار الطفل على العمل من األولیاء أحد : عمالة األطفال - رابعا
مظاھر العنف ضد الطفل، ألن القانون والمنطق یرفضان ھذا السلوك، فالطفل 

نموا سلیما بحاجة إلى التعلم واللعب لتنمیة قدراتھ الشخصیة والمعرفیة،لینمو 
،ثم إن قدراتھ الجسدیة ال تسمح لھ بمزاولة أي عمل، إال أن واقعنا لألسف 

ھذه الفئة بالقیام بأعمال قد ال یقوى  إجبارالشدید یزخر باألمثلة المؤكدة على 
  .16أمامھا   الكبار

  أسباب العنف األسري ضد الطفل : المحور الثالث

التي تقف وراء تنامي ال شك أن ھناك جملة من األسباب والدوافع 
وتفشي ھذه الظاھرة السیئة في المجتمع ،ولعل أھم ھذه األسباب یكمن فیما 

  : یلي

ونعني بھا العنف الذي تعرض لھ األب مند : الدوافع الذاتیة - أوال
طفولتھ، والذي أدى إلى تراكم نوازع نفسیة مختلفة، تمخضت عنھا عقد نفسیة 

ولقد أثبتت الدراسات بأن  األسرةف داخل استعمال العن إلىقادت في النھایة 
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الطفل الذي یتعرض للعنف یكون أكثر میال نحو استخدام العنف من الطفل 
  .17الذي لم یتعرض للعنف فترة طفولتھ

فنجد كذلك كل من الضغوطات : الدافع االقتصادي واالجتماعي -ثانیا
ضغوطات  المشاكل الیومیة ، ضغوطات بسبب الحیاة االجتماعیة، الخارجیة،

عدم االستقرار في العمل، كل  اقتصادیة واجتماعیة ،ھموم العمل ومشاكلھ،
ھذه األسباب تساھم وبشكل كبیر في تزاید الغضب والشعور باإلحباط، مما 

 .18ینعكس على األطفال من ناحیة ممارسة العنف علیھم

ھناك بعض اآلباء الذین : األمراض النفسیة والعصبیة -ثالثا
ف على أبنائھم دون وعي منھم بذلك، وھذا یسبب المرض یمارسون العن

المزمن الذي یعانونھ  نفسیا كان أو عصبیا، وخاصة مع تناول المسكنات 
واألدویة المختلفة، وھؤالء اآلباء یشكلون  خطرا محدقا على األطفال الذین ال 

 .19یمیزون بین الصحیح والمریض

وتكنولوجیا  عالماإللقد ساھمت وسائل : اإلعالموسائل  - رابعا
وذلك من خالل ما  االتصال الجدیدة وبشكل كبیر في انتشار ظاھرة العنف،

للمشاھدة أو القارئ من أفالم وأحداث وأخبار تتعلق  اإلعالمتنقلھ وسائل 
وأحیانا یتصرف وفقا للمضمون الذي تحملھ الرسالة  بالعنف تجعلھ یتأثر بھا،

 .20اإلطاراإلعالمیة في ھذا 

خاصة ضد من یتسبب : ب القوانین والعقوبات الصارمةغیا -خامسا
بالعنف ضد األطفال، مما یتیح الفرصة أمام اآلخرین باستسھال ممارسة مثل 

  .21ھذا العنف

فالعنف الممارس في : المفاھیم الثقافیة السائدة في المجتمع - سادسا
وأن محیط األسرة یأخذ مشروعیة من قیم أن الوالد ھو المالك الوحید للطفل ،

سواء كانت ھذه  من حقوقھ أن یعمل على تربیة طفلھ بالطریقة التي یریدھا،
 وھذه ھي قیم ومفاھیم الشارع التي كرسھا العرف، الطریقة عنیفة أم ال،

  .22وأصبحت سلوكیات مجتمعیھ ذات قوة عجیبة 
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  آثار العنف األسري ضد الطفل : المحور الرابع

عدید من اآلثار السلبیة یتفق الباحثون والمختصون أن ھناك ال
والتي تنعكس سلبا  والخطیرة الناجمة عن العنف األسري المسلط على األبناء،

  :على الفرد والمجتمع معا، ولعل ذلك یتضح أكثر من خالل ما یلي

الحقیقة أن العنف الموجھ ضد الطفل یخلف : اآلثار النفسیة - أوال
 الغضب، العدائیة، لقلق،آثارا وخیمة وعمیقة في شخصیة الطفل من بینھا ا

تدني مستوى تقدیر الذات ،وفقدان الثقة  الخجل، االنطواء، االكتئاب،
اضطرابات مفزعة أثناء النوم، االنتحار كنتیجة لالكتئاب الحاد  ،باآلخرین

جانب الشعور بالنبذ،  إلىھذا  ،23الذي یصیب الطفل بفعل العنف المتكرر
ن یعیق نموه االجتماعي والنفسي، وبأنھ غیر مرغوب فیھ، وھذا من شأنھ أ

  .24عالم االنحراف إلىمما قد یدفعھ 

یؤثر العنف ضد األطفال بشكل : المشاكل الصحیة والعقلیة -ثانیا
تطور الدماغ بشكل : ومثال ذلك كبیر على النواحي الصحیة والعقلیة لدیھ،

  .غیر سلیم

  .ضعف القدرة على التعلم والقدرات المعرفیة األخرى -

الیة التعرض لدرجات متفاوتة من العمى أو الشلل الدماغي أو حتى احتم -
  .الضعف اإلدراكي 

  .25خطر الوفاة كنتیجة لعوامل مختلفة -

بسبب العنف الجسدي الشدید،  ھذا إلى جانب التعرض لعاھات مستدیمة
  .أو أحدھما كما ھو معلوم والمتكرر من طرف والدیھ،

عنیف المتكرر ینشأ عنھ استجابات إن الت: عدم احترام الوالدین -ثالثا
یتسبب عنھا سلوك غیر سوي كاالستھزاء بھما، أو  مشابھة لدى الطفل،

 أننھ أغیر وھذا من ش وبأنھجانب الشعور بالذنب  إلىھذا  تجاھل أوامرھما،
مرغوب  ،26عالم االنحراف إلىیعیق نموه االجتماعي والنفسي مما قد یدفعھ 

  .أو حتى درجة الكره أو الحقد علیھما
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إن العنف الممارس ضد الطفل : العنف ینتقل عبر األجیال - رابعا
یلعب دورا مھما في اكتساب الطفل لسلوك العنف وتخزینھ في ذاكرتھ على 
أنھ مرتبط بعملیة التربیة والتنشئة، مما یجعل منھ شخصا ممارسا للعنف في 

على توریث ھذه الظاھرة عبر األجیال بصورة المستقبل وھذا ما یعمل 
  .27تدریجیة 

إن الطفل  الذي یتعرض : تھدید استقرار المجتمع وتنمیتھ -خامسا
وبشكل دائم إلى العنف األسري،و بشتى أشكالھ ھذا سیؤثر سلبا على تكوین 
شخصیتھ مستقبال كما ذكرنا سابقا وذلك بأن تصبح شخصیتھ سلبیة تحارب 

ما یعني القضاء على استقرار المجتمع  في المجتمع، وھو كل خطوة إیجابیة
وتوازنھ وانسجامھ، وعلى كل الجھود التنمویة المبذولة من طرف الدولة 

  . أو على مستوى المدى البعید سواء على مستوى المدى القریب،

  عالج العنف األسري ضد الطفل: المحور الخامس

فیر المناخ المالئم، إن عالج ھذه الظاھرة الخطیرة یحتاج إلى تو
وھذا ما سأحاول  واآللیات المناسبة للقضاء علیھا واستئصالھا من جذورھا،

  :بإذن هللا تعالى أن أبینھ في ھذا المحور، وذلك كما یلي

تبدأ الوقایة من العنف قبل میالد الطفل، : االختیار المناسب - أوال
كان شریك  وذلك بحسن اختیار الزوج والزوجة لبعضھما البعض، فكلما

الحیاة من مجتمع جید ومسالم كلما كان تجنب الحدیث العنیف والسلوك العنیف 
أسھل، واختیار شریك الحیاة أساس  في مواجھة العنف والوقایة منھ، وذلك 
لتجنب الجینات المرضیة، ھذا فضال عن خلق جو من الود والعطف بین 

  .28العدواناآلباء واألبناء، وبعید كل البعد عن أشكال العنف و

تحتل األسرة مكانة ھامة في مواجھة ظاھرة العنف : األسرة -ثانیا
إذ تعتبر المتسبب الرئیس فیھ، لذلك یمكن التعامل مع األسرة  ضد األطفال،

نظرا  نحو تجنب سلوكات العنف لألطفال، عن طریق اإلرشاد النفسي العائلي،
أو  حجم ھذه الظاھرة،وذلك بغرض التقلیل من  لآلثار السلبیة الناجمة عنھ،

یمكن للمكلف بإرشاد التالمیذ أن یستدعي أولیاء الطفل المعنف، ویحاول 
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توعیتھم بخطورة السلوكات العنیفة الممارسة ضد الطفل ،ومحاولة توجیھھم 
  .29للتعامل بالحكمة مع الطفل

إن قضیة العنف قضیة  الجمیع ومسؤولیة ،لذا : المجتمع المدني -ثالثا
اون الكل في دفع ھذه الظاھرة السیئة واستئصالھا  من جذورھا  ینبغي أن یتع

فالمؤسسات التربویة ینبغي أن تتصدى لقضایا العنف باعتبارھا قضایا 
وبالمثل فإن  أجھزة اإلعالم ودور الثقافة  یتعین علیھما القیام بدور  تربویة،

 إیجابي وفعال في توجیھ األولیاء نحو المواطنة الصالحة واالنضباط
 وعلى رجال الدین والوعظ واإلرشاد تقع مسؤولیة اإلرشاد واالعتدال،

وتطھیر أذھان األفراد من الشوائب والخبائث والتیارات الملحدة  الواعي،
والوافدة، وغرس مبادئ الھدى اإلسالمي الحنیف الذي یتسم بالتوسط والرفق 

  .30واالعتدال

قد ینشأ العنف : ىإنشاء مراكز خاصة لعالج األولیاء المرض -رابعا 
 أوعضویة  أونفسیة  أواألسري ألسباب مرضیة سواء كانت اجتماعیة 

 األمراضاقتصادیة أو غیر ذلك والتشخیص المبكر ھام جدا لمعالجة ھذه 
والبد من إقامة  مراكز العالج الالزمة لمواجھة ھذه  والتعامل معھا، المختلفة،
وھنا یأتي دور الطبیب النفسي وإعطاء العالج المبكر والمتابعة،  الحاالت،

  .31واالجتماعي واألخصائي

وممكن في ھذا المجال إنشاء محكمة : إنشاء محاكم أسریة -خامسا
خاصة بشؤون األسرة، وأن تكون لھذه المحكمة لجان متخصصة لجان 

فالمطلوب من ھذه المحاكم  متخصصة لمساعدتھا في القضایا التي تحال إلیھا،
ر عقوبة بحق من یمارس العنف داخل األسرة لیس فقط إصدا األسریة

باستماع إنما ھي أیضا مسؤولة عن إیجاد اآللیات لمساعدة األطفال ضحایا 
وذلك بان یعمل المجتمع على التكفل بھم ،ومساعدتھم لتجاوز آثار  ھذا العنف،

  . 32العنف الذي تعرضوا لھ من قبل

  وضعتتمثل مالمح الجھود الحكومیة في  :الجھود الحكومیة
الضوابط الكفیلة بتوفیر الحمایة الجنائیة لألطفال من سوء االستغالل 
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، أو یمثل إعاقة  لتعلیم أداء أي عمل یرجع أن  یكون خطیرااالقتصادي، ومن 
یكون ضارا بصحتھ  أو بنموه البدني أو الروحي أو المعنوي أو  أوالطفل 

االستغالل   أشكالإجراءات مناسبة على سائر  أووفرض عقوبات  االجتماعي،
القصر، لألطفال ومتابعة تنفیذ كافة التدابیر التشریعیة واإلداریة الالزمة 
لحمایة  الطفل من كافة  أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة 

  .33أو اإلھمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل

  الخاتمة 

العنف األسري ضد " :بعد ھذه الدراسة المتواضعة والموسومة بـــ
تم التوصل إلى النتائج واالقتراحات  )"األسباب، اآلثار، والعالج(الطفل 

  :التالیة

  النتائج - أوال

یعبر العنف األسري ضد األطفال عن كل صور األذى التي یتعرض لھا  -
مما یؤثر وبال شك على نموھم السلیم،  الطفل من قبل والدیھ أو أحدھما،

  .مستقبلیةوبالتالي شخصیتھم ال

العنف األسري ضد األطفال یرجع إلى أسباب ودوافع عدة، وعلى رأسھا  -
  .الدوافع الذاتیة واالقتصادیة واالجتماعیة ووسائل اإلعالم

إن ھذا النوع من العنف تترتب عنھ آثار خطیرة وعمیقة تنعكس سلبا على  -
 الفرد بشكل خاص من حیث نموه وتكوینھ الخاص، وعلى المجتمع بشكل

  .عام من حیث استقراره وتنمیتھ
تبدأ  لعالج ھذه الظاھرة الخطیرة یجب أن یتعاون الجمیع كمنظومة متكاملة، -

وانتھاء بأعلى  التربویة واالجتماعیة، باألسرة ومرورا بكل المؤسسات
  .األجھزة في الدولة

  االقتراحات -ثانیا

وذلك  تلفة،وآثارھا المخ ضرورة توعیة المجتمع بخطورة ھذه الظاھرة، -
  .عبر كافة المؤسسات الفاعلة في المجتمع
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القیام وبشكل مستمر بمثل ھذه الدراسات والملتقیات والندوات التي تعمل  -
  .الرفق والحكمة داخل األسرة وخارجھا مبادئوبامتیاز على غرس 

الدعوة إلى إنشاء مراكز للتأھیل األسري قبل الزواج وبعده، وھذا طبعا  -
  .ھذه الظواھر الدخیلة على مجتمعنالمحاربة مثل 

   :الھوامش
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الحمایة الجزائیة للروابط األسریة في التشریعین الجزائري 
  -جریمة العنف أنموذجا - واألردني

          

   أسماء حقاص ةالباحث - الطاھر زواقرياألستاذ الدكتور 

  خنشلة جامعة   

 :ملّخص المداخلة

حرص السیاسة الجزائیة الحدیثة في إطار تنظیم  تكتسي أھمیة البحث
بین أفراد األسرة التي تربطھم عالقة زوجیة أو صلة  وضبط العالقات

،على توفیر حمایة جزائیة مكفولة في نصوص الدستور وقانون األسرة بنوة
من خالل تصنیف الجرائم الماسة بنظام األسرة  قانون العقوبات، وكذا

وتجریمھا لكافة أشكال العنف التي من شأنھا أن تشكل اعتداءا مادیا أو معنویا 
  .موع الروابط األسریة المقدسةعلى مج

ولم تكتف بمجال التجریم فحسب بل تعدتھ إلى الشق المكمل وھو مجال 
بھدف الردع واإلصالح حیث جنحت إلى التشدد في سن  جزاءات  العقاب،
،  -لكل من یخل بااللتزامات العائلیة أو یتعدى على الروابط األسریة  - رادعة 

من أجل توفیر منظومة قانونیة  صارمة  قد تصل إلى عقوبة السجن المؤبد،
  .وفاعلة لحمایة الفئة المستضعفة من جرائم العنف بشتى صوره

وفي ھذا السیاق حري بنا طرح سؤال ھام حول كیفیة تنظیم المشرعین 
من . الجزائري واألردني ضوابط الحمایة الجزائیة لروابط النظام األسري

    ؟  رضتھا السیاسة العقابیة الحدیثةجرائم العنف تجاوبا مع التحدیات التي ف
قانون ، الحمایة الجزائیة، الروابط األسریة، جریمة العنف : الكلمات المفتاحیة

  .التشریع األردني، التشریع الجزائري، العقوبات
 

Summary of the intervention: 
The importance of research The modern penal policy, in the 

context of regulating and regulating relations between family 
members with whom they have a conjugal or paternal relationship, 
ensures the provision of penal protection guaranteed in the 



    ة أسماء حقاصالباحث –الطاھر زواقري / د.أ
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provisions of the Constitution, the Family Code and the Penal Code 
by categorizing offenses against the family system and criminalizing 
them Forms of violence that would constitute a material or moral 
assault on the total of sacred family ties. 

Not only criminalization, but also to the complementary aspect 
of punishment, with the aim of deterrence and reform, where it has 
succeeded in tightening the age of sanctions deterrent - for anyone 
who violates family obligations or exceeds the family ties - may 
reach the penalty of life imprisonment, in order to provide A strict 
and effective legal system for the protection of vulnerable groups 
from violent crimes in various forms. 

In this context, we would like to ask an important question 
about how the Algerian and Jordanian legislators regulate the penal 
protection of family ties. Of violent crimes in response to the 
challenges posed by modern penal policy? 
Keywords: Violence Crime - Family Links - Penal Protection - 
Penal Code - Algerian Legislator - Jordanian Legislator                                                 

  : مقدمة

ئی&&&&ة لض&&&&حایا العن&&&&ف األس&&&&ري ارتباط&&&&ا وثیق&&&&ا ت&&&&رتبط الحمای&&&&ة الجزا
بنص&&&&&وص ق&&&&&انون العقوب&&&&&ات لت&&&&&ي تش&&&&&دد ج&&&&&زاء الج&&&&&رائم داخ&&&&&ل األس&&&&&رة 
باعتبارھ&&&ا األداة الت&&&ي ی&&&دافع بھ&&&ا ق&&&انون العقوب&&&ات ع&&&ن الحق&&&وق والمص&&&الح 
المحمی&&&ة ض&&&د ك&&&ل األفع&&&ال غی&&&&ر المش&&&روعة والم&&&دمرة لھ&&&ذا الكی&&&ان، فق&&&&د 

زواج عل&&&&ى زوج&&&&اتھم م&&&&ا ازدادت ظ&&&&اھرة العن&&&&ف الجس&&&&دي م&&&&ن قبی&&&&ل األ
نج&&&م عن&&&ھ عاھ&&&ات مس&&&تدیمة، كم&&&ا انتش&&&رت ح&&&االت ت&&&رك األس&&&رة والتخل&&&ي 
ع&&&&&ن الزوج&&&&&ة الحام&&&&&ل، ناھی&&&&&ك ع&&&&&ن التغی&&&&&رات الس&&&&&ریعة الت&&&&&ي تعیش&&&&&ھا 
مجتمعاتن&&&ا الت&&&&ي أح&&&&دثت تط&&&&ورات موازی&&&&ة ف&&&&ي مج&&&&ال الخط&&&&ر اإلجرام&&&&ي 
ال&&&&ذي یت&&&&&ربص بالطف&&&&&ل ف&&&&&ي أحض&&&&&ان أس&&&&&رتھ س&&&&&یما م&&&&&ا تعل&&&&&ق بس&&&&&المتھ 

  .والنفسیةالجسدیة 

تنب&&&&ع أھمی&&&&ة البح&&&&ث م&&&&ن قیم&&&&ة اإلش&&&&كالیة الت&&&&ي یطرحھ&&&&ا، : األھمی7777ة
فالبح&&&ث العلم&&&ي بحاج&&&ة ماس&&&ة للكش&&&ف ع&&&ن العناص&&&ر المتض&&&منة لموض&&&وع 
الحمای&&&ة الجزائی&&&ة م&&&ن العن&&&ف األس&&&ري م&&&ن خ&&&الل االط&&&الع عل&&&ى األحك&&&ام 
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الجزائی���ة الت���ي تخ���تص باألس���رة والمنص���وص علیھ���ا ف���ي ق���انون العقوب���ات 
األردن���ي، باإلض���افة إل���ى ق���انون األح���وال الشخص���یة األردن���ي الجزائ���ري و

  .وقانون األسرة الجزائري

دراس���ة كیفی���ة معالج���ة ك���ال المش���رعین األفع���ال الت���ي تع���د ج���رائم تم���س  -
  .بالكیان المادي والمعنوي لألسرة

كم���ا تكم���ن األھمی���ة البالغ���ة للموض���وع ف���ي محاول���ة وض���ع تحلی���ل ق���انوني  -
ص����ة م���ع وج����ود العدی���د م����ن األس����باب محك���م للعن����ف داخ���ل األس����رة خا

الت���ي تجع���ل م���ن عملی���ة الكش���ف عنھ���ا أم���را ل���یس بالیس���یر انطالق���ا م���ن 
  .اعتبار األسرة مكمن أسرار أفرادھا

إن العن����ف األس����ري ھ����و نت����اج عوام����ل ش����تى ل����یس م����ن : اإلش????كالیة
المس�����تحیل الس�����یطرة علیھا،انطالق�����ا م�����ن قابلیتھ�����ا للتغیی�����ر، ألن مواجھ�����ة 

م��ن أب��رز وأھ��م   أض��حت أنھ��امی��ة بم��ا ك��ان حت��ى العن��ف األس��ري م��ن األھ
القض����ایا الت����ي یج����ب التص����دي لھ����ا و إحاطتھ����ا بمنظوم����ة قانونی����ة ش����املة 
تھ���دف إل���ى حمای���ة وإنق���اذ ض���حایا العن���ف األس���ري وإیج���اد اآللی���ات الكفیل���ة 
إلع�����ادة األس�����رة إل�����ى حالتھ�����ا الطبیعی�����ة، وتأسیس�����ا علی�����ھ یتول�����د التس�����اؤل 

ئ�����ري واألردن�����ي ض�����وابط الحمای�����ة كی�����ف نظ�����م المش�����رعین الجزا: الت�����الي
الجزائی���ة ل���روابط النظ���ام األس���ري م���ن ج���رائم العن���ف تجاوب���ا م���ع التح���دیات 

  التي فرضتھا السیاسة الجزائیة الحدیثة؟

الحمای?????ة الجزائی?????ة للزوج?????ة م?????ن العن?????ف األس?????ري ف?????ي : المبح?????ث األول
  التشریعین الجزائري واألردني

ة إل���ى ك���ل ردة تمت���د أش���كال العن���ف ال���ذي یح���دث للزوج���ة ف���ي األس���ر
فع���ل عدائی���ة أو مھین���ة ترتك���ب ب���أي وس���یلة ض���د الزوج���ة، فتتس���بب لھ���ا ف���ي 
معان���اة  بطریق���ة مباش���رة أو غی���ر مباش���رة، م���ن خ���الل الخ���داع أو اإلك���راه 

  .أو الضرب المبرح
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ل""""ذا حظی""""ت بحمای""""ة جزائی""""ة ف""""ي مختل""""ف التش""""ریعات م""""ن بینھ""""ا 
جرم"""""ة التش"""""ریع الجزائ"""""ري واألردن"""""ي الل"""""ذان ح"""""اوال تقن"""""ین نص"""""وص م

ومعاقب"""ة لك"""ل فع"""ل م""""ن ش"""أنھ إلح"""اق ض""""رر م"""ادي أو معن"""وي بالزوج""""ة، 
ولتوض"""یح ذل"""ك نقس"""م ھ"""ذا المبح"""ث إل"""ى مطلب"""ین نتن"""اول ف"""ي المطل"""ب األول 
الحمای"""ة الجزائی"""ة الت"""ي أقرھ"""ا المش"""رع الجزائ"""ري للزوج"""ة ض"""د اس"""تخدام 
العن"""ف ض"""دھا، بینم"""ا نلق"""ي الض"""وء ف"""ي المطل"""ب الث"""اني عل"""ى ذات الحمای"""ة 

  .یع األردنيفي التشر

تج�����ریم اس�����تخدام العن�����ف ض�����د الزوج�����ة ف�����ي التش�����ریع : المطل�����ب األول
  الجزائري 

ت"""""دخل المش"""""رع الجزائ"""""ري بق"""""وة م"""""ن أج"""""ل حمای"""""ة الزوج"""""ة م"""""ن 
األفع""""ال الماس""""ة بكیانھ""""ا م""""ن خ""""الل مكافحت""""ھ لك""""ل أعم""""ال العن""""ف الت""""ي 
تعرض""""ھا للخط""""ر الجس""""دي والمعن""""وي، فس""""ن م""""ن أج""""ل ذل""""ك نصوص""""ا 

المم"""ارس ض"""د الزوج"""ة بك"""ل أش"""كالھ، ك"""ون الزوج"""ة قانونی"""ة تج"""رم العن"""ف 
  .ھي العمود األساسي الذي ترتكز علیھ األسرة بأكملھا

ج���رائم العن���ف الجس���دي ض���د الزوج���ة والعقوب���ات المق���ررة : الف���رع األول
  لھا في التشریع الجزائري

نقص"""د ب"""العنف الجس"""دي ض"""د الزوج"""ة ك"""ل إص"""ابة تلح"""ق بالزوج""""ة 
 ...لجس"""م أو كس"""ور أو رض"""وضبس"""بب ض"""رب ین"""تج عن"""ھ ت"""رك ك"""دمات با

ال"""""خ، وك"""""ل عملی"""""ة تعنی"""""ف جنس"""""یة تق"""""ع علیھ"""""ا دون رض"""""اھا، وس"""""نقوم 
بتوض"""یح ذل"""ك م"""ن خ"""الل التفص"""یل ف"""ي الج"""رائم الت"""ي تص"""نف م"""ن قبی"""ل 

  :جرائم العنف الجسدي ضد الزوجة كما یلي

 266ب"""""الرجوع إل"""""ى ن"""""ص الم"""""ادة  : تج�����ریم ض�����رب الزوج�����ة /أوال
، نج"""""د أن 30/12/2015ف"""""ي  الم"""""ؤرخ 19-15مك""""رر م"""""ن الق"""""انون رق"""""م 

المش""""رع الجزائ""""ري ق""""د تن""""اول ك""""ل ص""""ور االعت""""داء عل""""ى س""""المة جس""""د 
مك""""رر  266الزوج""""ة، وق""""رر لك""""ل ص""""ورة عقاب""""ا مناس""""با، إذ قس""""م الم""""ادة 

إل"""ى أرب"""ع فق"""رات مرتب"""ة م"""ن العق"""اب األخ"""ف إل"""ى العق"""اب األش"""د، حی"""ث 
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ول ف���ي الج���رائم الت���ي تعتب���ر جنح���ة، كم���ا تن���ا ناألولیت���یتن���اول ف���ي الفق���رتین 
الفق���رتین األخی���رتین الج���رائم الت���ي تع���د جنای���ة ورص���د لك���ل جریم���ة عقوب���ة 

    .)1( مناسبة لھا

ك���ل م���ن أح���دث : "نص���ت ھ���ذه الم���ادة ف���ي الفق���رة األول���ى منھ���ا عل���ى
عم��دا جرح��ا أو ض��ربا بزوج��ة یعاق��ب ب��الحبس م��ن س��نة إل��ى ث��الث س��نوات 
إذا ل���م ینش���أ ع���ن الج���رح والض���رب أي م���رض أو عج���ز كل���ي ع���ن العم���ل 

 15، أم���ا إذا نش���أ عج���ز كل���ي ع���ن العم���ل لم���دة تزی���د ع���ن "یوم���ا 15ف���وق ی
أن ك���ل م���ن أح���دث عم���دا جرح���ا أو ض���ربا "یوم���ا فق���د بین���ت الفق���رة الثانی���ة 

بزوج��ة یعاق���ب ب���الحبس م���ن س���نتین إل���ى خم���س س���نوات إذا نش���أ عن���ھ عج���ز 
، أم���ا الفق���رة الثالث���ة فق���د نص���ت "یوم���ا 15كل���ي ع���ن العم���ل لم���دة تزی���د ع���ن 

أح���دث عم���دا جرح���ا أو ض���ربا بزوج���ة یعاق���ب ب���الحبس  ك���ل م���ن: "عل���ى أن
س���نة إذا نش���أ ع���ن الج���رح أو الض���رب فق���د أو بت���ر  20إل���ى  10المؤق���ت م���ن 

أح���د األعض���اء، أو الحرم���ان م���ن اس���تعمالھ أو فق���د بص���ر إح���دى العین���ین أو 
  .)2("أي عاھة مستدیمة أخرى

ك���ل م���ن : "وف���ي أخ���ر الم���ادة ج���اءت الفق���رة الرابع���ة لت���نص عل���ى أن���ھ
دا جرح����ا أو ض�����ربا بزوج����ة یعاق����ب بالس����جن المؤب�����د إذا أدى أح����دث عم����

  .)3( "الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثھا

لك����ن رغ����م ذل����ك نج����د ف����ي بع����ض النص����وص إش����ارة غی����ر مباش����رة 
م���ن ق���انون األس���رة  55لممارس���ة ح���ق التأدی���ب كم���ا ھ���و ف���ي ن���ص الم���ادة 

ین یحك����م القاض����ي عن����د نش����وز أح����د ال����زوج: "الت����ي ت����نص عل����ى م����ا یل����ي
  .)4("بالطالق وتعویض للطرف المتضرر

وم����ا یالح����ظ ھ����و أن المش����رع الجزائ����ري ق����د س����اوى ب����ین ال����زوجین 
ف���ي الحق���وق، بحی���ث أعط���ى ألح���دھما طل���ب الط���الق عل���ى أس���اس النش���وز، 
وھن���ا المحكم���ة تكل���ف راف���ع ال���دعوى بإثب���ات النش���وز، وح���ق التأدی���ب ف���ي 

ي تھ���ذیب الزوج���ة وإص���الح الق���انون الجزائ���ري م���رتبط بغای���ة أساس���یة وھ���
نش���وزھا، وعلی���ھ فاس���تعمال ھ���ذا الح���ق ینبغ���ي أن یك���ون بحس���ن نی���ة، ف���إذا 
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ابتغ""""ى ال""""زوج بفعل""""ھ غی""""ر ھ""""ذه الغای""""ة ال یك""""ون فعل""""ھ مباح""""ا ك""""أن یك""""ون 
الغ""رض م""ن التأدی""ب ھ""و االنتق""ام م""ن الزوج""ة أو التعبی""ر ع""ن كراھیت""ھ لھ""ا 

  .)5( أو دفعھا الرتكاب المعصیة

  :حق التأدیب شروطا یجب توفرھا وھي وعلیھ فإن لممارسة

بالنس""""بة لح""""ق ال""""زوج ف""""ي تأدی""""ب زوجت""""ھ ف""""إن : وج6666ود الح6666ق -1
المش"""رع ل"""م یم"""نح ال"""زوج ھ"""ذا الح"""ق تحقیق"""ا لمص"""لحة شخص"""یة بق"""در م"""ا 
یھ"""دف من""""ھ إل"""ى حف""""ظ كی"""ان األس""""رة وقوتھ"""ا وتماس""""كھا، ف"""إن ك""""ان داف""""ع 

ؤولیة ال""""زوج إش""""باعا لمی""""والت ج""""ائرة ك""""ان ب""""ذلك معت""""دیا ویتحم""""ل المس""""
  . الجزائیة، وال یكون جدیرا باستعمال ھذا الحق

ال یب""""اح : الت6666زام الح6666دود المق6666ررة قانون6666ا ف6666ي اس6666تعمال الح6666ق -2
لل"""زوج ف""""ي ح""""ق التأدی"""ب س""""وى الض""""رب الخفی"""ف وإن ص""""ح لن""""ا تس""""میتھ 
قانون"""ا لوص"""فناه بالض"""رب اللطی"""ف تحقیق"""ا لمص"""لحة األس"""رة الت"""ي م"""ن أھ"""م 

وج""""ة أن تك""""ون ملك""""ة البی"""""ت، وال مقوماتھ""""ا ت""""وافر ش""""روط اس"""""تحقاق الز
تك""ون ك"""ذلك م""ا ل"""م تلت"""زم بأمان""ة الحف"""اظ عل"""ى مص""لحة األس"""رة، وألن ذل"""ك 
أص""""بح یش""""كل التزام""""ا قانونی""""ا ذي طبیع""""ة جنائی""""ة، أي أن""""ھ الت""""زام مع""""زز 
بج""""زاء جن""""ائي ف""""ي حال""""ة اإلخ""""الل ب""""ھ، ف""""إن نش""""زت ع""""ن الص""""واب ج""""از 

ق""""ن، وم""""ن ب""""ین لزوجھ"""ا أن یعی""""دھا إلی""""ھ ش"""رط ان یك""""ون ج""""دیرا بھ"""ذا الح
ح"""""دود ھ"""""ذا الح"""""ق أن ال یباش"""""ره ال"""""زوج إال إذا حق"""""ق ش"""""رطین س"""""ابقین 

  .)6( وعظ الزوجة، فإن لم ینفع ذلك ھجرھا في المضجع: وھما

  تجریم االعتداء الجنسي عل الزوجة /ثانیا

ل"""""""م ی"""""""دخل الق"""""""انون  :تج6666666ریم معاش6666666رة الزوج6666666ة ب6666666اإلكراه  -1
جین ض""""من أحكام""""ھ الجزائ""""ري اإلك""""راه عل""""ى ممارس""""ة الج""""نس ب""""ین ال""""زو

 336الت"""ي تعاق"""ب عل"""ى االغتص"""اب، فعن"""د تعرض"""ھ للفع"""ل ف"""ي ن"""ص الم"""ادة 
م"""ن ق"""انون العقوب"""ات، نج"""ده أعط"""ى معن"""ى ع"""ام لمفھ"""وم االغتص"""اب، فل"""م 
ینظ""ر إل"""ى االغتص""اب الواق"""ع عل"""ى الم""رأة م"""ن قب"""ل زوجھ""ا، وبالت"""الي فإن"""ھ 
یفھ"""م م"""ن ذل"""ك أن االغتص"""اب ال یك"""ون إال م"""ن ش"""خص أجنب"""ي عل"""ى ام"""رأة 



  یعین الجزائري واألردنيالحمایة الجزائیة للروابط األسریة في التشر                                       
  

 

 1111                                                                            الدولي التاسع الملتقى

أجنبی���ة ال یربطھم���ا راب���ط ال���زواج ودون رض���ا الض���حیة، وعلی���ھ فالزوج���ة 
مس���تثناة م���ن ھ���ذه الجریم���ة باعتب���ار أن االتص���ال الجنس���ي ھ���و ح���ق ال���زوج 
وواج���ب عل���ى الزوج���ة م���ا دام���ت العالق���ة خالی���ة م���ن أي ش���ذوذ أو معاش���رة 

  .)7( غیر طبیعیة

م""""""ن خ""""""الل : تج������ریم س������فاح ذوي المح������ارم عل������ى الزوج������ة -2
مك"""رر م"""ن ق"""انون العقوب"""ات نج"""د أن المش"""رع  337ص الم"""ادة اس"""تقرائنا ل"""ن

الجزائ"""""ري ف"""""رق جریم"""""ة الفح"""""ش ب"""""ین ذوي المح"""""ارم بأنھ"""""ا العالق"""""ات 
ال""خ م"""ن ...الجنس""یة الت""ي تق""ع ب"""ین المح""ارم، وك""ذا تعتب""ر الق"""بالت والفخ""ذین

قبی""""""ل الفح""""""ش، وینبغ""""""ي أن تك""""""ون ھ""""""ذه الف""""""واحش برض""""""ا األط""""""راف 
مك""""رر م""""ن ض""""منھم األق""""ارب  337الم""""ذكورین حص""""را ف""""ي ن""""ص الم""""ادة 

م"""ن الف"""روع واألص"""ول، وال"""د ال"""زوج أو الزوج"""ة واألرم"""ل أو أرمل"""ة ابن"""ھ 
م"""ع أح"""د آخ"""ر م"""ن فروع"""ھ، فعقوب"""ة الفئ"""ة األول"""ى ھ"""ي الس"""جن م"""ن عش"""ر 
س""نوات إل""ى عش""رین س""نة، أم""ا عقوب""ة الفئ""ة الثانی""ة فھ""ي الح""بس م""ن خم""س 

  .)8( سنوات إلى عشر سنوات

ج���رائم العن���ف المعن���وي ض���د الزوج���ة والعقوب���ات المق���ررة : الف���رع الث���اني
  لھا في التشریع الجزائري

بالجان"""ب حت"""ى تق"""وم الزوج"""ة ب"""دورھا عل"""ى أت"""م وج"""ھ وج"""ب االعتن"""اء 
المعن"""وي وإعطائ"""ھ أھمی"""ة كبی"""رة، فھ"""و بمثاب"""ة الغ"""ذاء الروح"""ي ال"""ذي یبق"""ي 
عل"""""ى درج""""""ة الم""""""ودة والعط""""""اء ب""""""ین ال""""""زوجین، وق""""""د أعل""""""ن المش""""""رع 
الجزائ""""ري موقف""""ھ الص""""ریح م""""ن إنس""""انیة الم""""رأة وأھلیتھ""""ا وكرامتھ""""ا م""""ن 
خ""""الل تجریم""""ھ لك""""ل عم""""ل یمك""""ن ل""""ھ إلح""""اق األذى المعن""""وي  بالزوج""""ة 

  .ات صارمة على كل مخالفوتقریره لعقوب

اھ"""""تم المش"""""رع : تج�����ریم التھدی�����د والعن�����ف اللفظ�����ي للزوج�����ة /أوال
باعتب"""""ار الزوج"""""ة وس"""""معتھا داخ"""""ل المجتم"""""ع احترام"""""ا لعفتھ"""""ا وكرامتھ"""""ا 
مراع""""اة لحریتھ""""ا م""""ن أي ض""""غط أو تھدی""""د ق""""د یقل""""ل م""""ن ھ""""ذه الحری""""ة أو 
 یع""""دمھا، ویأخ"""""ذ التھدی""""د ص"""""ورا عدی"""""دة كالتھدی""""د ب"""""المحررات المكتوب"""""ة
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م"""""ن ق"""""انون العقوب"""""ات بقی"""""ام  285و 284ویتحق"""""ق طبق"""""ا ألحك"""""ام الم"""""واد 
الج"""""اني بتھدی"""""د الض"""""حیة بالقت"""""ل أو بالس"""""جن، أو بارتك"""""اب اعت"""""داء علی"""""ھ 
یش"""""كل جریم"""""ة یعاق"""""ب علی""""""ھ الق"""""انون باإلع"""""دام أو الس"""""جن أو التھدی""""""د 
بارتك"""""اب جنای"""""ة، وم"""""ن ھ"""""ذا القبی"""""ل تھدی"""""د ال"""""زوج بتس"""""میم زوجت"""""ھ أو 

  .)9( األعمال الوحشیة و أركان استعمال التعذیب أ

كم"""ا ح"""رم المش"""رع الجزائ"""ري جمی"""ع التص"""رفات الت"""ي تس"""يء إل"""ى 
الزوج"""ة ف"""ي ش"""رفھا أو نفس"""یتھا أو عاطفتھ"""ا أو تعلق"""ت بأس"""رتھا أو س"""معتھا 
المھنی""ة، ولحمایتھ""ا م""ن ھ""ذه التص""رفات المس""یئة لھ""ا، ق""رر لھ""ا عقوب""ة م""ن 

المض""""افة  1مك""""رر 266؛ حی""""ث نص""""ت الم""""ادة س""""نة إل""""ى ث""""الث س""""نوات
یعاق""""ب : "الس""""الف ال""""ذكر ف""""ي الفق""""رة األول""""ى عل""""ى أن""""ھ 19-15بالق""""انون 

ب""الحبس م""ن س""نة إل""ى ث""الث س""نوات ك""ل م""ن ارتك""ب ض""د زوج""ھ أي ش""كل 
م"""ن أش"""كال التع"""دي، أو العن"""ف اللفظ"""ي، أو النفس"""ي المتك"""رر ال"""ذي یجع"""ل 

متھا البدنی"""""ة أو الض""""حیة ف""""ي حال"""""ة تم""""س بكرامتھ"""""ا أو ت""""ؤثر عل"""""ى س""""ال

   .)10( *"النفسیة

تتمث""""ل جریم""""ة ت""""رك : تج4444ریم التخل4444ي ع4444ن الزوج4444ة الحام4444ل /ثانی4444ا
الزوج""""ة الحام""""ل ف""""ي ت""""رك ال""""زوج لزوجت""""ھ وإھمالھ""""ا عم""""دا أثن""""اء م""""دة 
حملھ"""ا، وغای"""ة المش"""رع م"""ن تج"""ریم ھ"""ذا الفع"""ل ھ"""ي حمای"""ة األم والجن"""ین 

  .شرط أن تقوم جریمة التخلي بجمیع أركانھا

ویق""""وم بت""""وافر العالق""""ة الزوجی""""ة ب""""ین الش""""اكي  :لم4444اديال4444ركن ا -1
والمش"""""""تكى من"""""""ھ، وأن یك"""""""ون ال"""""""زواج رس"""""""میا مثبت"""""""ا بش"""""""ھادة زواج 
مس""تخرجة م""ن س"""جل الحال""ة المدنی"""ة، إض""افة إل"""ى ش""رط ت"""رك ال""زوج مق"""ر 
األس""""رة لم""""دة تف""""وق الش""""ھرین، م""""ع ثب""""وت حم""""ل الزوج""""ة الفعل""""ي غی""""ر 

  .)11( المفترض

ة ت""""رك الزوج""""ة الحام""""ل ت""""وافر یتطل""""ب جنح"""": ال4444ركن المعن4444وي -2
القص"""د الجن"""ائي والمتمث"""ل ف"""ي العل"""م ب"""أن الزوج"""ة حام"""ل، والتخل"""ي عنھ"""ا 

، ولك"""ن یش"""ترط ع""""دم 330/2عم"""دا، وذل"""ك وفق"""ا لم"""ا نص"""ت علی"""ھ الم"""ادة 
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ت��وفر س��بب ج��دي للتخل��ي، فف��ي الحال��ة العكس��یة، أو عن��د ت��وفر س��بب ج��دي 
ك���ن أن یك���ون لمغ���ادرة بی���ت الزوجی���ة، ویق���ع ع���بء إثبات���ھ عل���ى ال���زوج یم

  .)12( ذلك مبرر

یش��������ترط التخ��������اذ إج��������راءات المتابع��������ة : المتابع???????ة والج????????زاء -3
الجزائی����ة ف����ي جریم����ة التخل����ي ع����ن الزوج����ة الحام����ل تق����دیم ش����كوى م����ن 
الزوج���ة الحام���ل إل���ى ض���ابط الش���رطة القض���ائیة أو وكی���ل الجمھوری���ة، ف���إن 
ل����م تتق����دم الزوج����ة بش����كوى ض����د زوجھ����ا ال����ذي تركھ����ا وھ����ي حام����ل دون 

ذر، فإن����ھ یحظ����ر عل����ى النیاب����ة العام����ة تحری����ك ال����دعوى باعتب����ار إب����داء ع����
  .)13( الجریمة من الجرائم التي تستوجب شكوى المضرور

ف���إذا ت���وفر ش���رط تق���دیم الش���كوى م���ن الزوج���ة المتض���ررة م���ن غی���اب 
زوجھ���ا ع���ن مق���ر الزوجی���ة لم���دة تتج���اوز الش���ھرین وعلم���ھ بثب���وت حملھ���ا، 

م����ل، وتطب����ق علی����ھ حس����ب ی���تم متابع����ة ال����زوج بج����رم إھم����ال الزوج���ة الحا
م�����ن ق����انون العقوب�����ات عقوب�����ة الح�����بس م�����ن  330م�����ن الم�����ادة  02الفق����رة 

  .ج.د100.000ج إلى .د25.000شھرین إلى سنة وغرامة مالیة من 

تج????ریم اس????تخدام العن????ف ض????د الزوج????ة ف????ي التش????ریع : المطل????ب الث????اني
  األردني

انتش����ر العن����ف بك����ل أص����نافھ ف����ي المجتم����ع األردن����ي لیم����ارس عل����ى 
ك����نمط معت����اد انطالق����ا م����ن مرجعی����ات عرفی����ة فاس����دة تش����بع بھ����ا الزوج����ة 

المجتم���ع األردن���ي، ولحمای���ة الزوج���ة م���ن ھ���ذا العن���ف ال���ذي طوقھ���ا اتجھ���ت 
إرادة المش����رع األردن����ي الفاعل����ة إل����ى مواجھت����ھ بعقوب����ات توق����ع عل����ى ك����ل 
م���ن تج���رأ عل���ى المس���اس بالزوج���ة س���واء ك���ان ھ���ذا المس���اس ف���ي الجس���د أو 

  .الكرامة
رائم العن???ف الجس???دي ض???د الزوج???ة والعقوب???ات المق???ررة ج???: الف???رع األول

  لھا في التشریع األردني

یعتب���ر العن���ف الجس���دي م���ن أكث���ر أن���واع العن���ف خط���ورة نظ���را لم���ا 
یخلف����ھ م����ن آث����ار و عل����ى جس����م الزوج����ة ت����ؤدي بھ����ا أحیان����ا إل����ى فق����د أح����د 
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أعض"""ائھا أو بت"""ره أو تس"""جیل عاھ"""ات مس"""تدیمة، وألن الكثی"""ر یب"""دأ بالقلی"""ل 
رع األردن"""ي مجابھ"""ة ھ""""ذه التص"""رفات م"""ن خ"""الل تج"""ریم م""""ا ح"""اول المش"""

  .سیتم ذكره

تن�����اول المش�����رع األردن�����ي ج�����رائم : تج�����ریم ض�����رب الزوج�����ة /أوال
الض�����رب أو الج�����رح أو اإلی�����ذاء ب�����أي فع�����ل م�����ؤثر م�����ن وس�����ائل العن�����ف 
واالعت��داء، وق��د وس��ع المش��رع األردن��ي م��ن نط��اق الحمای��ة لس��المة الجس��د 

عقوب���ات  335-333نص���وص الم���واد  بإض���افة عب���ارة العن���ف والتع���دي ف���ي
لتص���بح أكث���ر ش���موال وس���عة عل���ى نح���و یمك���ن مع���ھ كفال���ة الحمای���ة الجنائی���ة 

عقوب����ات أن����ھ إذا نج����م ع����ن فع����ل  333للجس����د، ویس����تفاد م����ن حك����م الم����ادة 
اإلی���ذاء تعط���یال ع���ن العم���ل م���دة تزی���د ع���ن العش���رین یوم���ا، ف���إن حك���م ھ���ذه 

ع���ن العش���رین یوم���ا الم���ادة ھ���و ال���ذي یطب���ق، وف���ي حال���ة أن التعطی���ل یق���ل 
ھ���و ال���ذي یطب��ق عل���ى الفع���ل إذا كان���ت م���دة التعطی���ل  334ف��إن حك���م الم���ادة 

تزی��د ع��ن العش��رین یوم��ا، فإن��ھ یتوج��ب تع��دیل الوص��ف إل��ى جنح��ة اإلی��ذاء 
  .)14( 333خالفا للمادة 

  تجریم االعتداء الجنسي على الزوجة /ثانیا

المش������رع األردن������ي ل������م  :تج������ریم معاش������رة الزوج������ة ب������اإلكراه  -1
تط��رق لھ��ذا األم���ر، فكان��ت مھم���ة القض��اء والفق���ھ بوض��ع تعری���ف ل��ھ عل���ى ی

ارتك����اب الرج����ل مواقع����ة جنس����یة غی����ر مش����روعة م����ع ام����رأة غی����ر : "أن����ھ
تق���وم عل���ى المعاش���رة الجنس���یة " زوجت���ھ، ل���م تواف���ق علیھ���ا وق���ت المواقع���ة

ب���اإلكراه عل���ى ام���رأة رغم���ا عنھ���ا، وق���د ع���الج المش���رع األردن���ي جریم���ة 
العقوب����ات واش����ترط لقیامھ����ا ت����وافر جمی����ع ارك����ان االغتص����اب ف����ي ق����انون 

  .)15( الجریمة

م����ن  292منص����وص علی����ھ ض����من الم����ادة  :ال����ركن الش����رعي للجریم����ة -أ
  .قانون العقوبات األردني

یتمث������ل ال������ركن الم������ادي ف������ي جریم������ة االغتص������اب  :ال������ركن الم������ادي -ب
بالمواقع����ة غی����ر المش����روعة لألنث����ى، أي االتص����ال الجنس����ي ب����ین رج����ل 
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غتص����اب ح����ال تش����ابھ ج����نس مرتك����ب الفع����ل ب����المجني وام����رأة، ف����ال ا
  .علیھ

ینص���رف إل���ى القص���د الجن���ائي الع���ام بعنص���ریھ العل���م  :ال@@@ركن المعن@@@وي -ج
واإلرادة؛ أي عل���م الج���اني ب���أن الفع���ل المق���دم عل���ى إتمام���ھ یع���د جریم���ة 

  .معاقب علیھا واتجاه إرادتھ الكاملة إلى تحقیقھا

رم المش�����رع ج�����: تج@@@@@ریم س@@@@@فاح ذوي المح@@@@@ارم عل@@@@@ى الزوج@@@@@ة -2
األردن���ي الس���فاح الواق���ع عل���ى الزوج���ة م���ن قب���ل أح���د األص���ول أو الف���روع 
س���واء ك���انوا ش���رعیین أو غی���ر ش���رعیین أو م���ن قب���ل األش���قاء، األب أو األم 
أو م�����ن ھ�����م ف�����ي من�����زلتھم م�����ن األص�����ھار والمح�����ارم، وس�����ن ل�����ھ عقوب�����ة 
باألش����غال الش����اقة المؤقت����ة لم����دة ال تق����ل ع����ن خم����س س����نوات، أم����ا ع����ن 

لجزائی���ة فیج���ب أن تك���ون بن���اء عل���ى ش���كوى مقدم���ة م���ن الزوج���ة المتابع���ة ا
نفس����ھا أو م����ن ط����رف قری����ب أو ص����ھر أو حت����ى الدرج����ة الرابع����ة حس����ب 

  .)16( من القانون نفسھ 286نص المادة 

ج@@@رائم العن@@@ف المعن@@@وي ض@@@د الزوج@@@ة والعقوب@@@ات المق@@@ررة : الف@@@رع الث@@@اني
  لھا في التشریع األردني

المعنوی���ة م���ن قب���ل زوجھ���ا ال  إن كان���ت حاج���ة الزوج���ة إل���ى الرعای���ة
ح����ال م����ن األح����وال ع����ن رعایتھ����ا مادی����ا، فھ����ل حظی����ت ب����إقرار  ب����أيتق����ل 

المش����رع األردن����ي لھ����ا؟ وھ����ل حظ����ي حقھ����ا بحمای����ة جزائی����ة عل����ى غ����رار 
  العنف الجسدي؟

یتع���ین عل���ى ال���زوج : تج@@@ریم التھدی@@@د والعن@@@ف اللفظ@@@ي للزوج@@@ة /أوال
وجت������ھ بالح������ب المعامل������ة الحس������نة والمعاش������رة ب������المعروف وأن یح������یط ز

والحن����ان والعط����ف وأن یص����ون كرامتھ����ا، وأن یتجن����ب ك����ل ق����ول یؤذیھ����ا 
ویالطفھ����ا م����ن غی����ر غلظ����ة ف����ي الق����ول، وأن یص����ون عرض����ھا وال یق����ذفھا 
ألن س����معتھ م����ن س�����معتھا، ویتع����ین علی����ھ الح�����رص عل����ى عرض�����ھا، ألن 
العن���ف األس���ري بص���وره المتع���ددة ی���ؤدي إل���ى فق���دان الم���رأة لثقتھ���ا بنفس���ھا، 

ھ���ا ذل���ك م���ن تحم���ل المس���ؤولیة، فق���د وج���دت دراس���ة منظم���ة وم���ع ذل���ك یمنع
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م#####ن النس#####اء تعرض#####ن % 75-20الص####حة العالمی#####ة المتع#####ددة أن م#####ا ب####ین 
لواح###د أو أكث###ر م###ن أعم###ال اإلس###اءة العاطفی###ة ك###التحقیر والتھدی###د واإلھان###ة 
والش###تم، إض###افة إل###ى ألف###اظ الل###وم والتش###كیك بق###دراتھا وال###ذي م###ن ش###أنھ أن 

  .)17( فةلوالیأس واالكتئاب بدرجات مخت یؤدي للشعور بالدونیة

وبالنس####بة للمش####رع األردن####ي نج####ده ق####د أخض####ع العقوب####ة المخصص####ة 
یعاق###ب عل###ى ال###ذم : "الت###ي تش###یر إل###ى أن###ھ 359لھ###ذه الجریم###ة ل###نص الم###ادة 

ب###الحبس م###ن ش###ھرین إل###ى س###نة، ویعاق###ب عل###ى الق###دح ب###الحبس م###ن أس###بوع 
س####ة وعش####رین إل####ى ثالث####ة أش####ھر، وبغرام####ة م####ن خمس####ة دن####انیر إل####ى خم

فتض####منت عقوب####ة جریم####ة التحقی####ر الت####ي ال تزی####د  60، أم####ا الم####ادة "دین####ارا
  .)18( مدتھا على شھر أو بغرامة ال تزید على عشرة دنانیر

ق#####انون العقوب#####ات : تج33333ریم التخل33333ي عل33333ى الزوج33333ة الحام33333ل /ثانی33333ا
األردن###ي وق###انون األح###وال الشخص###یة ل###م یجرم###ا إھم###ال الزوج###ة الحام###ل؛ 

ج عم###دا دون ع###ذر مش###روع وأھم###ل زوجت###ھ الحام###ل، أي ح###ال ھج###ر ال###زو
واكتفی######ا بمعالج######ة فع######ل ت######رك من######زل الزوجی######ة ف######ي ق######انون األح######وال 

  . الشخصیة، إذ خلت نصوصھ من تجریم ھذا الفعل

م###ن خ###الل م###ا ت###م التط###رق إلی###ھ ف###ي معالج###ة ج###رائم العن###ف الواق###ع 
عل######ى الزوج######ة والعقوب######ات المق######ررة لھ######ا ف######ي التش######ریعین الجزائ######ري 

  :، یمكن التوصل إلى ما یليواألردني

بالنس####بة لجریم####ة ض####رب الزوج####ة نج####د أن المش####رع األردن####ي ل####م  -
یحص####ر ج#####رائم العن#####ف الجس#####دي ض####د الزوج#####ة، وإنم#####ا اكتف#####ى بإعط#####اء 
أحكام#####ا عام#####ة ف#####ي جریم#####ة الض#####رب دون تخص#####یص جریم#####ة ض#####رب 
الزوج##ة بعقوب###ات مغلظ###ة بحك###م وض###عھا الع###ائلي وم###ن غی###ر تش###دید العقوب###ة 

لض###رب م###ن ط###رف ال###زوج، ب###ل أحالھ###ا عل###ى النص###وص ف###ي حال###ة وق###وع ا
  .العامة من قانون العقوبات

ف###ي ح###ین وب###الرجوع للمش###رع الجزائ###ري، نج###ده كف###ل حمای###ة ش###املة 
للزوج######ة م######ن جریم######ة الض######رب الواقع######ة علیھ######ا باعتبارھ######ا الط######رف 



  یعین الجزائري واألردنيالحمایة الجزائیة للروابط األسریة في التشر                                       
  

 

 1117                                                                            الدولي التاسع الملتقى

المستض���عف ف���ي العالق���ة الزوجی���ة وف���ي المجتم���ع عموم���ا مكف���ول ف���ي ن���ص 
لعقوب���ات الجزائ����ري الت���ي وض����حت كاف����ة مك����رر م���ن ق����انون ا 266الم���ادة 

ص����ور االعت����داء عل����ى س����المة جس����د الم����رأة مح����ددة عقاب����ا خاص����ا لك����ل 
س���نوات ف���ي حال���ة  10ص���ورة، ب���ل وق���د وص���لت ح���د الحك���م بالس���جن م���دة 

  .أدى الضرب إلى عاھة مستدیمة أو بتر أحد األعضاء أو فقد البصر

مك�����رر الم�����ذكورة  266وم�����ا یمك�����ن اس�����تنتاجھ م�����ن فق�����رات الم�����ادة 
اله أن المش�����رع الجزائ�����ري ش�����دد العقوب�����ة المتعلق�����ة بواقع�����ة ض�����رب أع�����

ال���زوج للزوج���ة بك���ل ص���ورھا حرص���ا من���ھ عل���ى حمای���ة الزوج���ة م���ن ك���ل 
عن��ف جس��دي ق���د تتلق��اه ف���ي أحض��ان أس���رتھا، وإیمان��ا من���ھ بض��رورة إیج���اد 

الت���ي -الدولی���ة " س���داو"ن��وع م���ن المالءم���ة التش���ریعیة ب���ین نص��وص اتفاقی���ة 
وب����ین الق����وانین  -العن����ف ض����د الم����رأة أش����كالت����دعو إل����ى محارب����ة جمی����ع 

  .الداخلیة للدولة الجزائریة باعتبارھا طرفا في ھذه االتفاقیة

بالنس���بة لجریم���ة االغتص���اب نج���د أن ك���ال المش���رعین ل���م یلتف���ت إل���ى 
إمكانی���ة اغتص���اب ال���زوج لزوجت���ھ واعتب���ره یم���ارس حق���ھ الش���رعي ال���ذي 

فق����ة تحص����ل ھ����و واج����ب عل����ى الزوج����ة ف����ي نف����س الوق����ت م����ا دام����ت الموا
بطریق��ة طبیعی��ة وفق��ا للض��وابط الش��رعیة م��ن غی��ر ش��ذوذ جنس��ي ین��تج عن��ھ 
ھت���ك ع���رض الزوج���ة، واعتب���ر أن االغتص���اب ھ���و مباش���رة تق���ع م���ن رج���ل 
أجنب���ي عل���ى ام���رأة أجنبی���ة دون رض���اھا، واس���تخدام اإلك���راه الجنس���ي م���ع 
الزوج���ة ال یمك���ن اعتب���اره ب���أي ح���ال م���ن األح���وال داخ���ل دائ���رة االغتص���اب 

م���ن ق���انون العقوب���ات الجزائ���ري  336علی���ھ ف���ي ن���ص الم���ادة  المنص���وص
  .من قانون العقوبات األردني 292والمادة 

بالنس�����بة لجریم�����ة تع�����رض الزوج�����ة لس�����فاح ذوي المح�����ارم، فم�����ن 
خ������الل اس������تقرائنا لنص������وص الم������واد المجرم������ة للس������فاح نج������د أن ك������ال 
 المش���رعین ج���رم ھ���ذا الفع���ل الش���نیع الض���ارب ف���ي نق���اء الطبیع���ة اإلنس���انیة،

األم���ر ال����ذي ج���نح بالمش����رع الجزائ���ري إل����ى تش���دید عقوبت����ھ ض���من ن����ص 
مك���رر ح���ین خ���ص ب���ین فقرات���ھ الف���روع واألص���ول المس���افحین  337الم���ادة 
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س####نة،  20س####نوات إل####ى  05للزوج####ة بعقوب####ة س####البة للحری####ة تت####راوح ب####ین 
س###نوات إذا ك##ان المس##افح م##ن الفئ##ة الت###ي  10س##نوات إل##ى  05والس##جن م##ن 

  . تحوي والد الزوج

بالمقاب####ل س####ن المش####رع األردن####ي عقوب####ة األش####غال الش####اقة الت####ي ال و
  .سنوات لھذا الجرم الفادح بالرغم من الستنكاره لھ 05تقل عن مدة 

أم###ا فیم###ا یخ###ص تج###ریم اس###تخدام العن###ف المعن###وي عل###ى الزوج###ة بم###ا 
فی###ھ العن###ف اللفظ###ي وإھمالھ###ا حی###ال حملھ###ا، فیثی###ر حفیظتن###ا موق###ف المش###رع 

عقوب#####ة ج#####رم العن######ف اللفظ#####ي ض#####د الزوج######ة األردن#####ي ال#####ذي أخض######ع 
 360و 359للنص####وص العام####ة ف####ي ق####انون العقوب####ات ف####ي خض####م الم####ادتین 

اللت####ان تض####منتا العقوب####ات المق####ررة لجریمت####ي الق####دح وال####ذم والتحقی####ر الت####ي 
تت###راوح ف###ي مجملھ###ا ب###الحبس م###ن أس###بوع إل###ى ش###ھر والغرام###ة م###ن خمس###ة 

األح###وال الشخص###یة إل###ى خمس###ة وعش###رین دین###ارا، ناھی###ك ع###ن خل###و ق###انون 
  .من نصوص تجرم فعل التخلي عن الزوجة الحامل

وف#####ي نف#####س المق#####ام نس#####جل س#####مو المش#####رع الجزائ#####ري ع#####ن ھ#####ذا 
القص####ور ف####ي ت####وفیر ن####وع م####ن الحمای####ة الجزائی####ة ض####د العن####ف المعن####وي 
المرتك###ب ض###د الزوج###ة م###ن ط###رف زوجھ###ا ح###ین ج###رم التھدی###د واإلك###راه 

 266النفس#####یة للم#####رأة ض#####من الم#####ادة والعن#####ف اللفظ#####ي الم#####اس بالس#####المة 

  .وجابھھ بعقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات 1مكرر

وتب##ین لن##ا غای##ة المش##رع الجزائ###ري ف##ي تج##ریم التخل##ي ع##ن الزوج###ة 
الحام####ل وت####رك بی####ت الزوجی####ة ف####ي حمای####ة األم والجن####ین ف####ي وق####ت واح####د 
بش###رط ثب###وت الحم###ل حقیق###ة واس###تیفاء الت###رك لم###دة تزی###د ع###ن ش###ھرین، ف###إذا 
ت###وافرت ھ###ذه الش###روط وبع###د تق###دیم ش###كوى م###ن الزوج###ة المض###رورة یحك###م 

م###ن ق###انون العقوب###ات الجزائ###ري ب###الحبس  330/2عل###ى ال###زوج حس###ب الم###ادة 
  .ج.د100.000ج إلى .د25.000من شھرین إلى سنة وغرامة مالیة من 

وبمقارب######ة ب######ین موق######ف المش######رع الجزائ######ري وموق######ف المش######رع 
ذ موقف###ا محتش###ما م###ن ج###رائم العن###ف األردن###ي نالح###ظ ان ھ###ذا األخی###ر اتخ###
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الواقع����ة ض����د الزوج����ة، ول����ذلك نج����ده مت����ردد ف����ي توقی����ع عقوب����ات مش����ددة 
بھ���دف حمای���ة ھ���ذه األخی���رة، وبغی���ة تحقی���ق ال���ردع الع���ام، وبالمقاب���ل تب���رز 
مس���ایرة المش���رع الجزائ���ري لمتطلب���ات السیاس���ة الجزائی���ة الحدیث���ة الرامی���ة 

حیة م���ن كاف���ة االعت���داءات إل���ى ت���وفیر حمای���ة جزائی���ة ش���املة للزوج���ة الض���
  .      العائلیة

الحمای====ة الجزائی====ة لألبن====اء م====ن العن====ف األس====ري ف====ي : المبح====ث الث====اني
  التشریعین الجزائري واألردني

إن مكافح���ة جریم���ة العن���ف بك���ل أش���كالھا كجریم���ة تقتض���ي م���ن ك���ل 
التش����ریعات س����ن سیاس����ة جزائی����ة حكیم����ة لحف����ظ األم����ن واالس����تقرار ب����ین 

ئ���ة األبن���اء ال���ذین م���ن المفت���رض تم���تعھم بأوض���اع أف���راد األس���رة خاص���ة ف
مس���تقرة تح���ت كن���ف األب���وین، باعتبارھم���ا منب���ع المث���ل العلی���ا، ع���ن طری���ق 
تج����ریم العن����ف وإدخال����ھ ف����ي ب����اب األفع����ال المحض����ورة قانون����ا س����واء ف����ي 
التش�����ریع الجزائ�����ري أو التش�����ریع األردن�����ي بھ�����دف حمای�����ة األبن�����اء ف�����ي 

  .سالمتھم الجسدیة والنفسیة

تج=====ریم اس======تخدام العن=====ف ض=====د األبن======اء ف=====ي التش======ریع : ولالمطل=====ب األ
  الجزائري

نتن�����اول ف�����ي ھ�����ذا المطل�����ب أبع�����اد الحمای�����ة الجزائی�����ة الت�����ي قررھ�����ا 
المش������رع الجزائ������ري ف������ي ق������انون العقوب������ات بالنس������بة لج������رائم الض������رب 
واالعت���داءات الجنس���یة واللفظی���ة وجریم���ة ت���رك الطف���ل وتعریض���ھ للخط���ر، 

  .ئم والعقوبات المقررة لتلك األفعالسیما ما تعلق باركان ھذه الجرا

ج====رائم العن====ف الجس====دي ض====د األبن====اء والعقوب====ات المق====ررة : الف====رع األول
  لھا في التشریع الجزائري

ض���رب األبن���اء تص���رف مب���اح إذا ل���م یتع���دى نط���اق التأدی���ب لیتع���داه 
إل��ى اإلی��ذاء المتول��د عن��ھ العج��ز أو البت��ر أو فق��د أح��د األعض��اء، ل��ذلك وف��ر 
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ة لألبن!!!اء ض!!!د ھ!!!ذا الفع!!!ل، ناھی!!!ك ع!!!ن التج!!!ریم والعق!!!اب ع!!!ن الق!!!انون حمای!!!
  .كل االعتداءات الجنسیة في حق األبناء

ك!!!!ل م!!!!ن : "عل!!!!ى 269ت!!!!نص الم!!!!ادة : تج6666ریم ض6666رب األبن6666اء /أوال
ج!!!!رح أو ض!!!!رب عم!!!!دا قاص!!!!را ال یتج!!!!اوز س!!!!نھ السادس!!!!ة عش!!!!رة أو من!!!!ع 
عن!!!!!ھ الطع!!!!!ام أو العنای!!!!!ة إل!!!!!ى الح!!!!!د ال!!!!!ذي یع!!!!!رض ص!!!!!حتھ للض!!!!!رر، أو 

ك!!ب ض!!!ده عم!!!دا أي عم!!!ل آخ!!!ر م!!ن أعم!!!ال العن!!!ف أو التع!!!دي فیم!!!ا ع!!!دا ارت
اإلی!!!ذاء الجنین!!!ي، یعاق!!!ب ب!!!الحبس م!!!ن س!!!نة إل!!!ى خم!!!س س!!!نوات وبغرام!!!ة 

  )19(.ج.د100.000إلى  20.000من 

وإذا وج!!!!ھ ج!!!!رم الض!!!!رب ض!!!!د القاص!!!!ر م!!!!ن ط!!!!رف أص!!!!ولھ عم!!!!دا 
ون!!!تج عن!!!ھ عج!!!ز كل!!!ي ع!!!ن العم!!!ل ألكث!!!ر م!!!ن خمس!!!ة عش!!!ر یوم!!!ا، أو إذا 

إص!!رار أو ترص!!!د فتك!!ون العقوب!!ة مش!!ددة م!!!ن ث!!الث إل!!ى عش!!!ر  وج!!د س!!بق
ج، م!!!!!!!ع ج!!!!!!!واز .د100.000ج إل!!!!!!!ى .د20.000س!!!!!!!نوات والغرام!!!!!!!ة م!!!!!!!ن 

م!!!ن ھ!!!ذا الق!!!انون، وب!!!المنع  146الحرم!!!ان م!!!ن الحق!!!وق ال!!!واردة ف!!!ي الم!!!ادة 
  .)20(من اإلقامة من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر

العن!!!!ف أو أي حال!!!!ة مش!!!!ار أم!!!!ا إن ن!!!!تج ع!!!!ن الض!!!!رب أو الج!!!!رح أو 
م!!!!ن فق!!!!د أو بت!!!!ر أح!!!!د األعض!!!!اء أو الحرم!!!!ان م!!!!ن  269إلیھ!!!!ا ف!!!!ي الم!!!!ادة 

اس!!!!!تعمالھ أو فق!!!!!د البص!!!!!ر أو فق!!!!!د إبص!!!!!ار إح!!!!!دى العین!!!!!ین أو أی!!!!!ة عاھ!!!!!ة 
مس!!!تدیمة أخ!!!رى فتك!!!ون العقوب!!!ة ب!!!الحبس المؤب!!!د إذا ك!!!ان الج!!!اني ھ!!!و أح!!!د 

ي ش!!!!خص الوال!!!!دین الش!!!!رعیین أو غیرھم!!!!ا م!!!!ن األص!!!!ول الش!!!!رعیین أو أ
  .)21( آخر لھ صلة مع الطفل أو یتولى رعایتھ

أم!!!!ا بالنس!!!!بة لعناص!!!!ر قی!!!!ام جریم!!!!ة اعت!!!!داء الوال!!!!دین عل!!!!ى األبن!!!!اء 
م!!!!ن ق!!!!انون العقوب!!!!ات إل!!!!ى  270و 269فنلخص!!!!ھا حس!!!!ب أحك!!!!ام الم!!!!ادتین 

  :)22( أربعة عناصر وھي

ویتحق!!!!ق بوج!!!!ود أح!!!د األفع!!!!ال المادی!!!!ة المتمثل!!!!ة ف!!!!ي : العنص666ر الم6666ادي -1
ج!!!رح العم!!!دي باس!!!تثناء الض!!!رب الخفی!!!ف ال!!!ذي ی!!!دخل ف!!!ي الض!!!رب وال

  .إطار تأدیب اآلباء لألبناء دون تجاوز
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أي أن یك���ون المعت���دي أح���د : عنص???ر تحق???ق العالق???ة األبوی???ة الش???رعیة -2
  .الوالدین الشرعیین أو الجدین الشرعیین

ونعن���ي ب���ھ ت���وافر القص���د الجن���ائي ع���ن ض����رب أو : العنص���ر المعن���وي -3
  .جرح االبن

معن���ى أن یك���ون الض���حیة ل���م یبل���غ س���ن : ص���ر ص���غر س���ن الض���حیةعن -4
  . السادسة عشرة من عمره وتحت ارتكاب الفعل الجرمي علیھ

وھ����و ص����ورة م����ن أعم����ال : االعت����داء الجنس����ي عل����ى األبن����اء /ثانی����ا
العن���ف تتمث���ل ف����ي إك���راه المعت����دى علی���ھ س����واء ك���ان ذك����را أم انث���ى عل����ى 

لمعت���دي، وم���ن أھ���م ص���ور ممارس���ة الج���نس أو القی���ام بأعم���ال فاض���حة م���ع ا
  )23(:االعتداء الجنسي

إذا وق�����ع االغتص�����اب : "عل�����ى 336ت�����نص الم�����ادة : االغتص�����اب -1
عل���ى قاص���ر ل���م یكم���ل الثامن���ة عش���ر، تك���ون العقوب���ة الس���جن المؤق���ت م���ن 

  ".عشر سنوات إلى عشرین سنة

ل����م یع�����رف المش����رع الجزائ����ري جریم����ة ھت�����ك  :ھت����ك الع����رض -2
ى أن ھت����ك الع����رض ھ����و مواقع����ة الع����رض، إال أنن����ا یمك����ن أن نتوص����ل إل����

أنث����ى بغی����ر رض����اھا س����واء ب����اإلكراه أو بالتھدی����د أو بالحیل����ة، وق����د ش�����دد 
المش�����رع الجزائ�����ري م�����ن العقوب�����ة المق�����ررة لجریم�����ة ھت�����ك الع�����رض إذا 
وقع���ت ض���د قاص���ر ل���م تكم���ل الثامن���ة عش���ر م���ن عمرھ���ا، وجع���ل ب���ذلك م���ن 

س����نوات س����جنا  10الض����حیة ظرف����ا مش����ددا، بحی����ث تت����راوح العقوب����ة ب����ین 
س����نة كح����د أقص����ى، لتص����ل إل����ى الس����جن المؤب����د إذا ك����ان  20كح���د أدن����ى و

الفاع���ل م���ن أص���ول القاص���ر، أو م���ن لھ���م الس���لطة علیھ���ا أو معلمیھ���ا أو م���ن 
یخ���دموھا أو ك���ان موظف���ا أو رج���ل دی���ن أو أن یس���تعین الج���اني بش���خص أو 

  .)24( أكثر على جرمھ

 م����ن الق����انون الس����ابق 335تش����یر الم����ادة  :الفع���ل المخ����ل بالحی����اء -3
ال���ذكر إل���ى تطبی���ق عقوب���ة الس���جن المؤق���ت م���ن خم���س إل���ى عش���ر س���نوات 
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ك"""ل م"""ن ارتك"""ب فع"""ال مخ"""ال بالحی"""اء ض"""د إنس"""ان ذك"""ر ك"""ان أو أنث"""ى بعن"""ف 
أو ش"""رع ب"""ذلك، وتمت"""د العقوب"""ة إذا وق"""ع الفع"""ل المخ"""ل بالحی"""اء عل"""ى قاص"""ر 

  .لم یكمل السادسة عشر بالسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة

م"""""ن  342نص"""""ت الم"""""ادة  :رة والفس88888قالتح88888ریض عل88888ى ال88888دعا -4
ك"""ل م"""ن ح"""رض قاص"""را ل"""م یكم"""ل الثامن"""ة عش"""رة : "ق"""انون العقوب"""ات عل"""ى

س"""نة عل"""ى الفس"""ق أو فس"""اد األخ"""الق أو تش"""جیعھ علی"""ھ أو تس"""ھیلھ ل"""ھ ول"""و 
بص"""فة عرض"""یة، یعاق"""ب ب"""الحبس م"""ن خم"""س س"""نوات إل"""ى عش"""ر س"""نوات 

  .ج.د 200.000ج إلى .د 20.000وبغرامة من 

یع"""د إجب"""ار الطف"""ل عل"""ى العم"""ل م"""ن ط"""رف : طف888العمال888ة األ /ثالث888ا
األولی"""""اء أح"""""د مظ"""""اھر العن"""""ف ض"""""د األطف"""""ال، ألن الق"""""انون والمنط"""""ق 
یرفض"""ان ھ"""ذا الس"""لوك بحك"""م أن الطف"""ل بحاج"""ة إل"""ى التعل"""یم واللع"""ب لتنمی"""ة 
قدرات"""ھ الشخص"""یة والمعرفی"""ة لینم"""و نم"""وا س"""لیما، ث"""م إن قدرات"""ھ الجس"""میة ال 

  .)25(تمكنھ من مزاولة أي عمل

ج888رائم العن888ف المعن888وي ض888د األبن888اء والعقوب888ات المق888ررة : ف888رع الث888انيال
  لھا في التشریع الجزائري

ص""""نف المش""""رع الجزائ""""ري األعم""""ال المعنوی""""ة م""""ن ب""""ین الج""""رائم 
الت"""ي یمك"""ن أن تس"""لط عل"""ى األبن"""اء ویترت"""ب علیھ"""ا أض"""رارا نفس"""یة معتب"""رة 

ب""""ع تم"""س كی"""ان الطف""""ل ال"""ذي م""""ن المفت"""رض أن یك"""ون اس""""تثمارا ناجح"""ا تن
  .أصولھ من صمیم أسرتھ

ال"""ذي ھ"""و عب"""ارة ع"""ن ك"""ل فع"""ل یم"""س : تج888ریم العن888ف اللفظ888ي /أوال
مش""""اعر الطف""""ل كالس""""خریة والت""""وبیخ والش""""تم والل""""وم والتروی""""ع، االحتق""""ار 
والوص""""ف بألف""""اظ بذیئ""""ة وحت""""ى الط""""رد م""""ن المن""""زل والح""""بس المنزل""""ي، 

لك""ن وھ""ذا الن""وع م""ن العن""ف ال یت""رك أث""را واض""حا مث""ل العن""ف الجس""دي، و
  .)26( یخلف مآسي عمیقة في شخصیة الطفل

یع""""د اإلھم""""ال النفس""""ي م""""ن أخط""""ر : تج8888ریم اإلھم8888ال النفس8888ي /ثانی8888ا
أش"""""كال اإلس""""""اءة الوالدی"""""ة الت""""""ي یتع"""""رض لھ""""""ا الطف"""""ل، ویع""""""رف بأن""""""ھ 
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ممارس���ات الوال���دین المس���تمرة الت���ي تس���بب دم���ارا عنیف���ا أو أض���رارا بالغ���ة 
النفس����یة والس����لوكیة عل���ى الطف����ل، فھ����ي ت���ؤدي إل����ى ح����دوث االض���طرابات 

كقی���ام أح���د الوال���دین باإلدم���ان عل���ى الس���كر أو القی���ام بأعم���ال  )27(الخطی���رة،
منافی����ة لألخ����الق، أو ط����رد األطف����ال م����ن المن����زل وص����رفھم اللع����ب ف����ي 
الش����وارع دون أدن����ى مراقب����ة، لك����ن بش����رط ت����وفر ش����رط االعتی����اد ال����ذي 

  .)28( من قانون العقوبات 330تضمنھ نص المادة 

ساس�����یة لآلب�����اء تج�����اه أبن�����ائھم تتمث�����ل ف�����ي ض�����مان وألن المھم�����ة األ
ت������وفیر الح������ب والرعای������ة والق������دوة الحس������نة، ولض������مان تحقی������ق المھم������ة 
الم����ذكورة، رت����ب المش����رع عل����ى اإلخ����الل بھ����ا أو ع����دم تنفی����ذ االلتزام����ات 
المترتب���ة عنھ���ا توقی���ع عقوب���ات ذات طبیع���ة جزائی���ة، وھ���و م���ا نص���ت علی���ھ 

یعاق����ب ب����الحبس م����ن : "ھ����ام����ن ق����انون األس����رة، حی����ث ج����اء فی 62الم����ادة 
ج أح����د .د100.000إل����ى  25.000ش����ھرین إل����ى س����نتین وبغرام����ة مالی����ة م����ن 

الوال���دین ال���ذي یع���رض ص���حة األوالد أو وأح���د أو أكث���ر م���نھم أو یع���رض 
أم����نھم أو خلقھ����م لخط����ر جس����یم ب����أن یس����يء مع����املتھم، أو أن یك����ون م����ثال 

  .)29("سیئا لھم

ب ق������انون یعاق�����: تج<<<<<ریم ت<<<<<رك الطف<<<<<<ل وتعریض<<<<<ھ للخط<<<<<ر /ثالث<<<<<ا
العقوب���ات الجزائ���ري ك����ل م���ن ت����رك طف���ل غی����ر ق���ادر عل����ى حمای���ة نفس����ھ 
بس����بب حالت����ھ البدنی����ة والعقلی����ة أو عرض����ة للخط����ر ف����ي مك����ان خ����ال م����ن 
الن��اس، أو حم��ل الغی��ر عل��ى ذل��ك ب��الحبس م��ن س��نة إل��ى ث��الث س��نوات، أم��ا 
إذا ك����ان مرتك����ب الج����رم م����ن أص����ول الطف����ل فتك����ون العقوب����ة الح����بس م����ن 

  .واتسنتین إلى خمس سن

وإن نش���أ ع���ن الت���رك أو التع���ریض للخط���ر عج���ز كل���ي لم���دة تتج���اوز 
عش����رین یوم����ا فیك����ون الح����بس م����ن س����نتین إل����ى خم����س س����نوات، وتش����دد 
العقوب��ة ف��ي حال��ة ك��ان الج��رم م��ن أص��ول الض��حیة إل��ى الس��جن م��ن خم��س 

  .سنوات إلى عشر سنوات
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أم###ا إذا تس####بب الت####رك للطف####ل ب####العجز ف####ي أح####د أعض####ائھ أو أص####یب 
مة فتك##ون العقوب##ة ھ##ي الس##جن م##ن خم##س إل##ى عش##ر س##نوات، بعاھ##ة مس##تدی

وتك##ون بالس##جن م##ن عش##ر س##نوات إل##ى عش##رین س##نة ف##ي ح##ال تس##بب أح##د 

  .)*)(30(األصول بھذا العجز

تج�����ریم اس�����تخدام العن�����ف ض�����د األبن�����اء ف�����ي التش�����ریع : المطل�����ب الث�����اني
  األردني

ل"""م یوس"""ع المش"""رع األردن"""ي م"""ن نط"""اق تج"""ریم اس"""تخدام العن"""ف ض"""د 
ف"""ي نط"""اق األس"""رة واتج"""ھ إل"""ى إج"""ازة التأدی"""ب، م"""ن غی"""ر تحدی""""د األبن"""اء 

ض""""وابط قانونی""""ة تحك""""م إط""""الق ھ""""ذا التأدی""""ب، باس""""تثناء ج""""رائم االعت""""داء 
  .الجنسي التي تخرج من إطار ھذا األخیر

ج����رائم العن����ف الجس����دي ض����د األبن����اء والعقوب����ات المق����ررة : الف����رع األول
  لھا في التشریع األردني

اء الجس""""دي الت""""ي لھ""""ا نص""""وص عام""""ة ھن""""اك بع""""ض ج""""رائم اإلی""""ذ
وتق""در فیھ""ا العقوب"""ة وفق""ا لألحك""ام العام"""ة، فإنھ""ا یمك""ن أن تق"""ع عل""ى الطف"""ل 
م""ن قب"""ل أح"""د والدی"""ھ أو أص"""ولھ رغ""م أن المش"""رع ل"""م یجع"""ل لھ"""ا تش"""دیدا إال 

  :في بعض الحاالت كما یلي

إن المش""""رع األردن""""ي ل""""م ی""""نص ف""""ي : تج����ریم ض����رب األبن����اء /أوال
ریم""""ة اإلی""""ذاء بص""""ورتھا الجنائی""""ة والجنحی""""ة كح""""ال م""""واده الت""""ي تع""""الج ج

تع"""رض الطف"""ل لھ"""ا م"""ن قب"""ل آبائ"""ھ أو أح"""د أص"""ولھ أو أح"""د أف"""راد األس"""رة، 
م"""ن ق"""انون العقوب"""ات األردن"""ي عل"""ى أن الق"""انون  62وإنم"""ا ن"""ص ف"""ي الم"""ادة 

یجی"""ز أن"""واع التأدی"""ب الت"""ي یوقعھ"""ا الوال"""دان ب"""أوالدھم عل"""ى نح"""و ال یس"""بب 
  )31(...ما یبیحھ العرف العامإیذاء أو ضررا لھم وفق 

  تجریم االعتداء الجنسي على األبناء /ثانیا

عملی""""ة االغتص""""اب الواق""""ع  295ج""""رم ن""""ص الم""""ادة : االغتص����اب -1
عل"""ى أنث"""ى ل"""م تكم"""ل الثامن"""ة عش"""ر م"""ن عمرھ"""ا وأكمل"""ت الخامس"""ة عش"""ر، 
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وش���ددت العقوب���ة ف���ي ح���ال ك���ان الج���اني ھ���و أح���د أص���ولھا أو محارمھ���ا أو 
علیھ����ا باألش����غال الش����اقة لم����دة ال تق����ل ع����ن عش����ر م����ن ل����ھ س����لطة ش����رعیة 

  .سنوات

ت���رك ق���انون العقوب���ات األردن���ي تعری���ف جریم���ة : ھت@@@ك الع@@@رض -2
: ھت���ك الع���رض للفق���ھ والقض���اء، واس���تقر اجتھ���اد محكم���ة التمیی���ز ب���القول أن

ك���ل فع���ل من���اف للحش���مة یرتكب���ھ ش���خص ض���د آخ���ر ذك���را ك���ان أو أنث���ى "
، ھ���ذا وش���دد "عفت���ھ وكرامت���ھبص���ورة مباش���رة فیلح���ق ب���ھ ع���ارا یؤذی���ھ ف���ي 

المش���رع األردن���ي عقوب���ة ھت���ك الع���رض إذا ك���ان عم���ر م���ن وقع���ت علی���ھ 
الجریم����ة ل����م یكم����ل الثامن����ة عش����رة م����ن عم����ره، أو أن یك����ون الج����اني أح����د 
األص�������ول الش�������رعیین أو غی�������ر الش�������رعیین، أو زوج األم أو زوج الج�������دة 

م������ن ق������انون العقوب������ات  295ل������ألب، حس������ب م������ا نص������ت علی������ھ الم������ادة 
  )32(.األردني

اعتب������ر المش�����رع الجزائ�����ي األردن������ي  :الفع@@@@@ل المخ@@@@@ل بالحی@@@@@اء -3
المداعب����ة بص����ورة منافی����ة للحی����اء جریم����ة معاق����ب علیھ����ا بموج����ب الم����ادة 

بقول��ھ یعاق��ب ب��الحبس م��ن ش��ھر إل��ى س��نتین ك��ل م��ن داع��ب بص��ورة  305/1
منافی���ة للحی���اء شخص���ا ل���م یكم���ل الثامن���ة عش���رة م���ن عم���ره ذك���را ك���ان أو 

  .أنثى

 310حس����ب ن����ص الم�����ادة : ى ال@@@@دعارة والفس@@@@@قالتح@@@@ریض عل@@@@ -4

م����ن الق����انون نفس����ھ، فإن����ھ یعاق����ب ب����الحبس م����ن خمس����ة أش����ھر إل����ى ث����الث 
س��نوات وبغرام��ة م��ائتي دین��ارا إل��ى خمس��مائة دین��ارا ك��ل م��ن ق��اد أو ح��اول 
قی���ادة أنث���ى دون العش���رین لیواقعھ���ا ش���خص مواقع���ة غی���ر مش���روعة وح���رم 

عش����رة م����ن عم����ره الفع����ل عن����دما یق����ع عل����ى ش����خص ل����م یكم����ل الثامن����ة 
  .)33( الرتكاب فعل اللواط بھ
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ج777رائم العن777ف المعن7777وي ض777د األبن777اء والعقوب777ات المق7777رر : الف777رع الث777اني
  لھا في التشریع األردني

تع###د ج###رائم العن###ف المعن###وي أخط###ر الج###رائم ض###ررا عل###ى الص###حة 
النفس###یة لالب###ن وأكثرھ###ا ش###یوعا وانتش###ارا ب###ین المجتمع###ات، فكی###ف تص###دى 

  لھا؟المشرع األردني 

ویك###ون ع###ن طری###ق التأنی###ب والتحقی###ر : تج777ریم العن777ف اللفظ777ي /أوال
والنق##د ال##الذع ال##ذي یوجھ##ھ اآلب##اء إل##ى األبن##اء م##ا یفق##ده الثق##ة بنفس##ھ ویع##وده 
عل###ى الت###ردد والج###بن، كم###ا تع###د ممارس###ة بع###ض األھ###الي الس###یطرة المطلق###ة 

ام عل###ى جمی###ع ممارس###ات الطف###ل والوق###وف أم###ام رغبت###ھ التلقائی###ة، م###ع انع###د
  .)34( لغة التفاھم وحبسھ منزلیا مقابل رفضھ ودفاعھ عن حقھ

حس####ب م####ا اطلعن####ا علی####ھ، ل####م نج####د : تج7777ریم اإلھم7777ال النفس7777ي /ثانی7777ا
  .نصوصا في قانون العقوبات األردني تجریم اإلھمال النفسي لألبناء

م##ن ك###ان وال###دا أو ولی###ا أو : تج777ریم ت777رك الطف77ل وتعریض777ھ للخط777ر /ثالث77ا
كم###ل الخامس###ة عش###رة م###ن عم###ره أو ك###ان معھ###ودا وص###یا عل###ى قاص###ر ل###م ی

إلی###ھ ش###رعا أو قانون###ا أم###ر المحافظ###ة علی###ھ والعنای###ة ب###ھ، ورف###ض أو أھم###ل 
تزوی#######ده بالطع#######ام والف#######راش والكس#######اء والض#######روریات األخ#######رى، م#######ع 
اس#####تطاعتھ القی#####ام ب#####ذلك مس#####ببا بعمل#####ھ ھ#####ذا اإلض#####رار بص#####حتھ، یعاق#####ب 

إل###ى الح###بس م###ن س###تة  ب###الحبس م###ن ثالث###ة أش###ھر إل###ى س###نة، وش###دد العقوب###ة
أش####ھر إل####ى س####نتین إذا ل####م یكم####ل القاص####ر س####ن الثانی####ة عش####رة، وھ####ذا م####ا 

  .)35( من قانون العقوبات األردني 290أشارت إلیھ المادة 

بن####اءا عل####ى م####ا ت####م اس####تقراؤه م####ن نص####وص الم####واد المتعلق####ة بتج####ریم  -
اس###تخدام العن###ف ض###د األبن###اء داخ###ل األس###رة تب###ین لن###ا الحمای###ة الجزائی###ة 

حظ#####ي بھ#####ا األبن#####اء الض#####حایا ف#####ي ك#####ال التش#####ریعین األردن#####ي الت#####ي 
  :والجزائري كاآلتي

بالنس####بة لجریم####ة الض####رب ل####م ی####نص المش####رع األردن####ي عل####ى نص####وص  -
تج###رم ض###رب االب###ن م###ن قب###ل والدی###ھ أو أح###د أص###ولھ، ف###ي ح###ین ج###رم 
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المش����رع الجزائ����ري ھ����ذا االعت����داء عل����ى االب����ن بالض����رب وش����دد ف����ي 
ل ون���تج عن����ھ فق���د أو بت����ر أح����د حال���ة وقوع����ھ م���ن ط����رف أح���د األص����و

األعض���اء إل���ى عقوب����ة المؤب���د، ألن اآلب����اء م���ن واج����بھم حمای���ة أبن����ائھم 
  .والحرص على راحتھم ال التعدي علیھم

وبإلق�����اء الض�����وء عل�����ى االعت�����داءات الجنس�����یة الواقع�����ة عل�����ى األبن�����اء ال  -
یختل���ف ك����ال التش����ریعین ف����ي تجریمھم���ا وإیق����اع عقوب����ات رادع����ة عل����ى 

إذا ك���ان م���ن أح���د األص���ول، فھ���ي تص���ل إل���ى ح���د مرتكبیھ���ا وبخاص���ة 
األش���غال الش���اقة لم���دة ال تق���ل ع���ن عش���ر س���نوات، وم���ن ناحی���ة أخ���رى 
نالح����ظ توس����یع المش����رع الجزائ����ري ل����دائرة الحمای����ة الجزائی����ة للطف����ل 
ض����حیة االعت����داءات الجنس����یة الت����ي وص�����لت م����دة العقوب����ة فیھ����ا إل�����ى 

ص����اة ف����ي المؤب����د إذا ت����وفرت ف����ي المعت����دي الص����فات الم����ذكورة والمح
  .من قانون العقوبات الجزائري السالفة الذكر 337المادة 

ونف����س المض����مار س����ار علی����ھ المش����رع الجزائ����ري فیم����ا یخ����ص جریم����ة  -
ت���رك الطف���ل وتعریض���ھ للخط���ر م���ن ط���رف أح���د أص���ولھ ال���ذي س���ن ل���ھ 

س����نوات حبس����ا حرص����ا من����ھ عل����ى  10إل����ى  05عقوب����ة تت����راوح م����ن 
مع����ززة، وبالمقاب����ل  إحاط����ة الطف����ل المع����رض للخط����ر بحمای����ة قانونی����ة

وف��ي نف��س الج��رم قل��ص المش��رع األردن��ي العقوب��ة وجعلھ��ا تت��راوح م��ن 
  .ستة أشھر لسنتین

  خاتمة

بع����د دراس����ة الحمای����ة الجزائی����ة لألس����رة تب����ین لن����ا موق����ف ك����ل م����ن 
المش����رعین الجزائ����ري واألردن����ي م����ن العن����ف الم����اس باس����تقرار روابطھ����ا 

ل���ى مجموع��ة م���ن النت���ائج والج��زاءات المترتب���ة علی��ھ، وبن���اء علی���ھ توص��لنا إ
  :والتوصیات على النحو التالي
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  النتائج

ع""""الج ك""""ال المش""""رعین جریم""""ة العن""""ف ض""""د الزوج""""ة باعتبارھ""""ا  -
الط"""رف الض"""عیف ف"""ي العالق"""ة الزوجی"""ة ونظم"""ا لھ"""ا نصوص"""ا عقابی"""ة، وإن 
ك""""ان المش""""رع الجزائ""""ري وس""""ع م""""ن نط""""اق الج""""رائم الت""""ي تش""""كل عنف""""ا 

ح ف"""""ي تش""""دید العقوب"""""ات إذا ك"""""ان جس""""دیا أو معنوی"""""ا عل""""ى الزوج"""""ة وج""""ن
الج""""اني ھ"""""و زوج الض"""""حیة أو أح"""""د أص""""ولھا أو فروعھ"""""ا، عل"""""ى خ"""""الف 
المش"""رع األردن"""ي ال"""ذي أخض"""عھا للقواع"""د العام"""ة ت"""ارة كالتع"""دي بالض"""رب 
عل"""ى الزوج"""ة، أو إھم"""ال تجریمھ"""ا م"""ن األص"""ل كالقص"""ور ف"""ي تج"""ریم فع"""ل 

وب""ات ولك""ن التخل""ي ع""ن الم""رأة الحام""ل، وط""ورا آخ""ر نج""ده ق""د س""ن لھ""ا عق
  .ال تتكافئ وشناعة الفعل المرتكب

كم"""""ا نج"""""د المش"""""رع الجزائ"""""ري ق"""""د وس"""""ع م"""""ن دائ"""""رة الحمای"""""ة  -
الجزائی""""ة للطف""""ل ض""""حیة العن""""ف األس""""ري بتجریم""""ھ لكاف""""ة أن""""واع العن""""ف 

، 336-335، 329، 269الجس"""""""دي والمعن"""""""وي ف"""""""ي نص"""""""وص الم"""""""واد 
لفع""""ل م""""ن ق""""انون العقوب""""ات الجزائ""""ري م""""ع تش""""دید الج""""زاء إن وق""""ع ا 342

م"""ن أح"""د الوال"""دین، ف"""ي ح"""ین اكتف"""ى المش"""رع األردن"""ي بمعالج"""ة الج"""رائم 
الت"""ي تش"""كل عنف"""ا جس"""دیا عل"""ى األبن"""اء واالكتف"""اء بدراس"""ة الجان"""ب الش"""كلي 
لج""""رائم العن""""ف المعن""""وي دون التط""""رق إل""""ى الج""""زاءات القانونی""""ة المطبق""""ة 

  .على مرتكبیھا
  التوصیات

ش"""املة لألس"""رة م"""ن عل"""ى المش"""رع األردن"""ي ت"""وفیر حمای"""ة جزائی"""ة  -
خ""""الل تش""""دید العقوب""""ات عل""""ى األش""""خاص ال""""ذین یلج""""ؤون إل""""ى ممارس""""ة 
العن""""ف ض""""د أف""""راد األس""""رة بش""""قیھ واالقت""""داء بالسیاس""""ة الجزائی""""ة الش""""املة 
والرش""""یدة للمش""""رع الجزائ""""ري بم""""ا س""""نھ م""""ن منظوم""""ة قانونی""""ة متكامل""""ة 

  .تھدف إلى حمایة األسرة من كافة أنواع العنف
األردن"""ي معالج"""ة جریم"""ة االعت"""داء الجس"""دي  یتع"""ین عل"""ى المش"""رع -

الواق""""ع م""""ن ال""""زوج عل""""ى الزوج""""ة م""""ع تخصیص""""ھ لجریم""""ة التخل""""ي ع""""ن 
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الزوج���ة وت���رك األس���رة بنص���وص خاص���ة نظ���را لحساس���یة الفع���ل وت���أثیره 
  .السلبي على استقرار األسرة

تفعی����ل نص����وص ق����انون الحمای����ة م����ن العن����ف األس����ري األردن����ي  -
ال����ذي  2004الطف���ل األردن����ي لس����نة وق����انون حق����وق  2008لس����نة  06رق���م 

وس������ع م������ن الحمای������ة الجزائی������ة لألطف������ال المجن������ي عل������یھم فیم������ا یتعل������ق 
  .باالعتداءات الجنسیة

   :الھوامش

                                                        
عبد القادر دودي، العنف ضد المرأة، مجلة الحضارة اإلسالمیة، العدد األول، جامعة أحمد بن  - )1(

  .  331، ص19، المجلد 2018بلة، وھران، الجزائر، 
 30/ھـ1437ربیع األول عام  18المؤرخ في  19-15مكرر من القانون رقم  266المادة  - )2(

جوان  08/ه1386صفر  18المؤرخ في  156-66م، المعدل والمتمم باألمر رقم 2015دیسمبر 
  . المتضمن قانون العقوبات 1966

  .الفقرة الرابعة من المادة نفسھا - )3(
، المتضمن قانون األسرة، 1984جوان  09في المؤرخ  11- 84من القانون رقم  55المادة  - )4(

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم باألمر 
مراد بن عودة حسكر، الحمایة الجنائیة لألسرة في القانون الوضعي، رسالة دكتوراه، تخصص  - )5(

جزائر، قانون عام، إشراف دندوني ھجیرة، كلیة الحقوق، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، ال
  . 40، ص2013

عبد الباقي بوزیان، الحمایة الجنائیة للرابطة السریة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل  - )6(
شھادة الماجستیر، تخصص العلوم الجنائیة وعلم اإلجرام، إشراف زكیة حمیدوتشوار، كلیة 

  150، ص2010الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  . 119مراد بن عودة حسكر، مرجع سبق ذكره، ص - )7(
المسعود یخلف، الفحش بین ذوي المحارم وفق تعدیل قانون العقوبات الجزائري، مجلة آفاق  - )8(

  . 269، ص2018، جامعة الجلفة، الجزائر، 11العلوم، العدد 
  . 106مراد بن عودة حسكر، مرجع سبق ذكره، ص - )9(
لى التنازل عن ممتلكاتھا ومواردھا المادیة دون رضاھا فعل جرمھ كما یعتبر إكراه الزوجة ع -)*(

 330أشھر إلى سنتین طبقا للمادة  06القانون وسن لھ عقوبة سالبة للحریة تتراوح مدتھا من 
  .مكرر

  . 337عبد القادر داودي، مرجع سبق ذكره، ص - )10(
في التشریع الجزائري، مجلة محمد شنة، الحمایة الجنائیة من العنف المعنوي داخل األسرة  - )11(

  .336، ص2017الباحث للدراسات األكادیمیة، العدد العاشر، جامعة باتنة، الجزائر، 
زھرة مجامعیة، المتابعة الجزائیة لجرائم اإلھمال العائلي، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،  - )12(

  . 181، ص2016العدد الثالث، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
  .338محمد شنة، مرجع سبق ذكره، ص - )13(



    ة أسماء حقاصالباحث –الطاھر زواقري / د.أ
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، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1آالء عدنان الوقفي، الحمایة الجنائیة لضحایا العنف األسري، ط - )14(

  . 152، ص2014عمان، األردن، 
نور ھاشم باج، الحمایة الجزائیة لألسرة في التشریع األردني، مذكرة مكملة لنیل شھادة  - )15(

یر، تخصص قانون عام، إشراف أحمد محمد اللوزي، جامعة الشرق األوسط، األردن، الماجست
  . 74-68، ص2018

المتضمن  1960الصادر بتاریخ نوفمبر  1960-16من القانون رقم  286و 285انظر المادة  - )16(
  .قانون العقوبات األردني المعدل والمتمم

  .60آالء عدنان الوقفي، مرجع سبق ذكره، ص - )17(
  .من قانون العقوبات األردني، مصدر سبق ذكره 60-359-296المواد  - )18(
  .من قانون العقوبات الجزائري، مصدر سبق ذكره 269المادة  - )19(
  . من المصدر نفسھ 270المادة  - )20(
  .من قانون العقوبات الجزائري ،مصدر سبق ذكره 272انظر المادة  - )21(
فل كضحیة في األسرة، مجلة االجتھاد القضائي، العدد عتیقة بلجبل، الحمایة الجزائیة للط - )22(

  . 136، ص2010السابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
انتصار عشا، واقع العنف األسري ضد األطفال في المجتمع األردني، مجلة الطفولة العربیة،  - )23(

    . 43العدد الرابع والستون، كلیة العلوم التربویة واآلداب، األردن، ص
  .05، ص2009أحمد محمد أحمد، الجرائم المخلة باآلداب العامة، دار الفكر والقانون، مصر،  - )24(
سعد الدین بوطبال، العنف األسري الموجھ ضد الطفل، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي  - )25(

، جامعة قاصدي 2013ابریل  10- 9الثاني حول االتصال وجودة الحیاة في األسرة، أیام 
  .09، ص2013ح، ورقلة، الجزائر، مربا

  . 07المرجع نفسھ، ص - )26(
مباركة عمامرة، الحمایة الجزائیة لألطفال من إساءة المعاملة الوالدیة في التشریع الجزائري،  - )27(

  . 149، ص2012، جامعة الوادي، الجزائر، 05مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
  .181ره، صزھرة مجامعیة، مرجع سبق ذك - )28(
عبد الغني حسونة، الحمایة الجنائیة للرابطة األسریة في القانون الجزائري، المجلة األكادیمیة  - )29(

  .259، ص2017للبحث القانوني، العدد األول، جامعة بسكرة، الجزائر، 
  .132عتیقة بلجبل، مرجع سبق ذكره، ص - )30(
  .ریضھ للخطرنفس العقوبات تطبق في حالة ترك إنسان عاجز وتع  -)*(
  .من قانون العقوبات األردني، مرجع سبق ذكره 62راجع المادة  - )31(
  .75نور ھاشم باج، مرجع سبق ذكره، ص - )32(
  .من قانون العقوبات األردني، مرجع سبق ذكره 310المادة  - )33(
  .43-42انظر انتصار عشا، مرجع سبق ذكره، ص - )34(
  .ي، مصدر سبق ذكرهمن قانون العقوبات األردن 290المادة  - )35(
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  السیاسة الجزائیة الجزائریة في مواجھة 

  جرائم العنف األسري

  

  سباع فھیمةالباحثة  – مباركي دلیلة األستاذة الدكتورة

  1باتنة جامعة 
  

  ملخص

الشك أن األسرة ھي اللبنة األولى في البناء االجتماعي، و أھم مؤسسات   
د المجتمع منذ التنشئة االجتماعیة، لمالھا من أھمیة قصوى في تنشئة أفرا

. الصغر تنشئة سویة وسلیمة، فیستقر المجتمع باستقرارھا وینھار بانھیارھا
وتعتبر جرائم العنف األسري من أخطر الظواھر التي تھدد وبشكل كبیر 
األسرة و المجتمع معا، لما لھا من آثار وخیمة لیس فقط على المجني علیھ بل 

كس على استقرار المجتمع؛ و انسجاما تمتد لكافة أفراد األسرة بل تتعداھا لتنع
مع ھذه الحقیقة حرص المشرع الجزائري على غرار التشریعات الوضعیة 
المقارنة على إرساء قواعد خاصة لتنظیم العالقات بین أفراد األسرة ، وعمل 

. على سن القوانین التي من شأنھا حمایة أفرادھا من أي نوع من أنواع التعدي
األسري فقد خصص  الفصل الثاني من الباب الثاني من السیما جرائم العنف 

 349إلى  304المواد من (قانون العقوبات للجنایات و الجنح ضد األسرة 
، ومؤخرا بادر المشرع الجزائري إلى استحداث نصوص خاصة في ) مكرر

، 2015دیسمبر  19المؤرخ في  19- 15قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
  .نف ضد الزوجةجرم من خاللھا الع

من خالل ھذه الورقة سنعرض سیاسة المشرع الجزائري في مواجھة      
جرائم العنف األسري والتي تراوحت بین سیاسة عقابیة زجریة تارة و سیاسة 



  الباحثة سباع فھیمة –مباركي دلیلة  /د.أ
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الحفاظ على استمرار العالقة الزوجیة وتماسك األسرة تارة  تصالحیة یقتضیھا
  .أخرى

  مقدمة

ى في البناء االجتماعي، وأھم الشك أن األسرة ھي اللبنة األول
مؤسسات التنشئة االجتماعیة، لمالھا من أھمیة قصوى في تنشئة أفراد 
المجتمع منذ الصغر تنشئة سویة وسلیمة، فیستقر المجتمع باستقرارھا وینھار 

وتعتبر جرائم العنف األسري من أخطر الظواھر التي تھدد وبشكل . بانھیارھا
لما لھا من آثار وخیمة لیس فقط على المجني  كبیر األسرة و المجتمع معا،

  .علیھ بل تمتد لكافة أفراد األسرة بل تتعداھا لتنعكس على استقرار المجتمع

واعتبارا أن اللجوء للقوة المفرطة ضد أفراد األسرة بدءا من تجاوز 
األذى الخفیف ولحد اإلیذاء الجسیم ولدرجة الوصول بھذا العنف إلى أقصى 

وھو القتل، وبذلك أصبح العنف یھدد كیان األسرة والتي صوره وأبشعھا 
وأمام تنامي . یفترض أساسا المأوى الطبیعي ألفرادھا و الملجأ اآلمن لھم

ظاھرة العنف األسري كان لزاما رد الفعل االجتماعي للتصدي لھ، وتعددت 
أبعاد رد الفعل االجتماعي كون الظاھرة في حد ذاتھا متعددة األبعاد فھي 

  .رة اجتماعیة، إنسانیة، قانونیة ودینیةظاھ

وانسجاما مع ھذه الحقیقة حرص المشرع الجزائري على غرار 
التشریعات الوضعیة المقارنة على إرساء قواعد خاصة لتنظیم العالقات بین 
أفراد األسرة، وعمل على سن القوانین التي من شأنھا حمایة أفرادھا من أي 

جرائم العنف األسري فقد خصص  الفصل السیما . نوع من أنواع التعدي
الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات للجنایات و الجنح ضد األسرة 

، ومؤخرا بادر المشرع الجزائري إلى )مكرر 349إلى  304المواد من (
 19- 15استحداث نصوص خاصة في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

  .خاللھا العنف ضد الزوجة ، جرم من2015دیسمبر  19المؤرخ في 

واتخذت السیاسة الجزائیة الجزائریة في مواجھة جرائم العنف 
األسري عدة مالمح بمال تقتضیھ خصوصیة العالقة األسریة ومصلحة 
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المجتمع، فاتجھت إلى تشدید العقوبة متى كان الجریمة أسریة تارة، وإلى 
احة تارة أخرى، تخفیفھا وجعل الرابطة األسریة عذرا مخففا أو سبب إب

ومنحت سلطة للمجني علیھ في بعض ھذه الجرائم أن یصفح عن الجاني 
  .وتنقضي بذلك المتابعة الجزائیة

  :وتطرح دراسة ھذا الموضوع اإلشكالیة التالیة

ما مدى مالئمة السیاسة الجزائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري لمواجھة 
  جرائم العنف األسري؟

  :ھذه اإلشكالیة من خالل أربعة محاوروسنحاول اإلجابة عن 

العالقة األسریة  :المحور الثانيمفھوم العنف األسري، : المحور األول
أثر العالقة األسریة في :المحور الثالث، كظرف مشدد في جرائم العنف

  .بدائل الدعوى الجزائیة:تخفیف العقوبة واستحقاقھا، والمحور الرابع

  سريمفھوم العنف األ: المحور األول

تعتبر دراسة المفاھیم مفتاحا لما یحیط بالموضوع من إشكالیات 
معرفیة، وترجع أھمیتھا لیس لكونھا جانبا من جوانب الوقوف على التراكمات 
المعرفیة فحسب بل تتجاوز ذلك إلى فھم الظواھر و تفسیرھا وللوصول إلى 

  . ذلك سنكرس ھذا المحور لبیان مفھوم العنف األسري وأشكالھ

  تعریف العنف - أوال

العنف الخرق باألمر وقلة الرفق بھ، وھو  :التعریف اللغوي للعنف
َعنَُف بھ وعلیھ یَْعنُُف ُعْنفًا وَعنافة تَْعنیفا وأَْعَنفَھ وَعنَّفھ، وھو .ضد الرفق

  .1واْعتَنَف األمر أخذه بعنف. عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره

" violare" الكلمة الالتینیة منشقة عن  violenceأما باللغة الالتینیة
  .2وتعني إحداث األذى باألشخاص أو األشیاء

عرف بعض من الفقھاء العنف على  :التعریف االصطالحي للعنف
السلوك الذي یتضمن استخدام القوة في االعتداء على شخص آخر دون : انھ
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إرادتھ، أو االمتناع عن فعل أو قول من شأنھ أن یسيء إلى ذلك الشخص 
سلوك یتسم باإلساءة، فھو3.لھ ضررا جسیما، أو نفسیا، أو اجتماعیا ویسبب

التي تسبب الضرر واألذى من قبل  ویشیر بصفة عامة إلى استخدام القوة
شخص تجاه شخص آخر، وھو احد مظاھر السلوك المنحرف، الذي عرفتھ 

وھذا السلوك ھو نتاج مجموعة من العوامل . البشریة على مر العصور
جتماعیة، التي تظھر في مجتمع ما في فترات زمنیة معینة، مما والظروف اال

وقد امتدت . یدل على وجود خلل في بناء ذلك المجتمع، أو في وظائف وحداتھ
  .4مظاھر العنف إلى أھم نواة في المجتمع إال وھي األسرة

 تعریف العنف األسري : ثانیا

 إلیھ النظرة ألن األسري للعنف إعطاؤھا یمكن التي التعریفات تتنوع
یعتبر العنف األسري محاولة وعموما   آخر، إلى مجال من تختلف كموضوع

للتسلط وفرض السیطرة على أفراد العائلة، وبعث الخوف باستخدام العنف 
الجسدي أو اإلیذاء المعنوي أو الجنسي أو االقتصادي أو التھدید أو اإلكراه، 

السبعینات وذلك لتعریف ومصطلح العنف األسري لم یستخدم إال في بدایة 
مشكلة إساءة معاملة الزوجات ثم اتسع تعریفھ لیشمل أنواعا عدیدة من صور 

  .5العنف التي تحدث داخل األسرة الواحدة

كل سلوك عنیف متعمد یقع بین أفراد تربطھم وشائج " :ویعرف بأنھ
 القرابة أو صلة الدم أو الرابطة القانونیة ویتضمن إیذاء مادیا أو معنویا

بصورة منتظمة أو متقطعة یھدف ذلك إلجبار الضحایا على إتیان أفعال 
تناقض رغباتھم وباستخدام غیر مشروع مما یعاقب علیھا القانون في حال 

  .6"ثبوتھا

  أشكال العنف األسري: ثالثا

یقع العنف األسري على عدة صور و أشكال مختلفة، فقد یقع بشكل 
كالشتائم والتھدیدات والتعلیقات : یاإذ یأخذ شكال لفظ) نفسي(عنف معنوي 

المھینة، وقد یتخذ شكل المساس بحق الحیاة كالقتل، وقد یقع جسدیا كالضرب 
وقد .واإلیذاء البدني، أو مساسا بسالمة العرض كالجنس القھري أو االغتصاب
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یكون العنف أحادي البعد أي من جانب طرف على آخر دون رد فعل مناسب، 
كما قد یكون العنف  ،)كال الطرفین یتبادالن العدوانأي (أو ثنائي البعد 

  .7األسري جماعیا في حالة استقطاب كل طرف عددا من أفراد األسرة

یعد العنف الجسدي أكثر أنواع العنف وضوحا، : العنف الجسدي - 1
لما یخلفھ من آثار مادیة واضحة على جسد الضحیة ویعرف العنف الجسدي 

من أحد أفراد األسرة بقصد إلحاق األذى أو  أي فعل یصدر" :األسري بأنھ
الضرر أو إصابة اآلخرین من أفراد األسرة وبشكل یجاوز المألوف من 

  .8"أشكال التربیة والتھذیب

ویقع العنف الجسدي إما بالضرب بالید أو باستخدام السالح أو التھدید بھ،      
ألقصى درجة ، وقد یصل )بالسجائر وإضرام النار(أو الحرق أو التشویھ 

  .وھي القتل

ویتجسد بكل الضغوط النفسیة التي  :)النفسي(العنف المعنوي  - 2
تمارس ضد المعنف بغیة إجباره على القیام بعمل أو االمتناع عنھ، ومن 
صور اإلیذاء اللفظي و الذي یمثل كل ما یؤذي مشاعر الضحیة من شتم وسب 

مزریة مما یشعره أو أي كالم یحمل التجریح، أو وصف الضحیة بصفات 
  .9باالمتھان أو االنتقاص من قدره

ویعتبر العنف النفسي أكثر أنواع العنف األسري خطورة إذ أنھ ال 
یترك آثار مادیة على الضحیة، مما یعني صعوبة في القیاس والتحدید وتتبع 
آثاره المتوسطة والبعیدة المدى، نظرا الرتباطھ بالمشاعر واألحاسیس 

، والتي یصعب كشف ما یترتب عنھ من ضرر نفسي یطال الداخلیة لإلنسان
الفرد، وما یزید من خطورة الوضع صعوبة إثبات مثل ھذا النوع من العنف 

  .10إذا ما أرادت الضحیة اللجوء إلى السلطات المختصة

ویشمل ھذا العنف أي فعل أو قول یمس كرامة  :العنف الجنسي - 3
الجنسیة سواء في الشارع أو  اإلنسان ویخدش خصوصیة جسده، كالتعلیقات

عبر الھاتف، أو من خالل لمس أي عضو من أعضاء جسد اإلنسان دون 
رضاه وصوال إلى ھتك العرض واالغتصاب، وتتعدد صور العنف الجنسي 
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األسري لتشمل االغتصاب من قبل أحد أفراد األسرة المرأة من نفس األسرة، 
ت الجنسیة للكبار، أو إجبارھم واستغالل أو إجبار األطفال على تحقیق الرغبا

أو إغرائھم لممارسة الجنس لكسب المال، أو ممارسة الشذوذ الجنسي مع أحد 
  .11أفراد األسرة، وكافة أشكال التحرش الجنسي وھتك العرض

ویتمثل  في البخل والحرمان من  :)االقتصادي( العنف المادي - 4
اآلخر خاصة إذا لم المصروف وأنھ ال یمكن العیش مالیا دون وجود الطرف 

یكن یعمل، وفي حالة عمل الزوجة قد یلجأ الزوج ألشكال أخرى بحرمانھا من 
أو طریقة الصرف، أیضا الحرمان من اإلرث على الرغم من أن  راتبھا

أو زوجة أو ابنة أو أخت حق  المشرع اإلسالمي قد منح المرأة سواء كأم
حقوقھا لصالح أحد أقربائھا  اإلرث، إال أنھ قد تجبر المرأة على التنازل عن

  .12الذكور

  العالقة األسریة كظرف مشدد للعقوبة في جرائم العنف: المحور الثاني

الظروف المشددة ھي تلك المالبسات والوقائع، التي إذا ما اقترنت     
بالجریمة شددت عقوبتھا سواء أبقت على وصف الجریمة أو غیرت من 

ي كثیر من جرائم االعتداء من صفة وصفھا، وقد جعل المشرع الجزائري ف
  .كان قریبا ظرفا مشددا لھذه الجرائم المجني علیھ وكذلك صفة الجاني  إذا

إذا كانت القاعدة العامة أن : )القتل( جرائم االعتداء على الحیاة - أوال
عقوبة القتل البسیط ھي السجن المؤبد إذا كان المجني علیھ أي شخصا عادیا 

ى ھذه القاعدة استثناءا إذا كان المجني علیھ أحد أصول كان، لكن قد یرد عل
فتشدد 13.الجاني، فتصبح صفة إبن المجني علیھ في ھذه الحالة ظرفا مشددا

العقوبة إلى اإلعدام و في نفس الوقت یتغیر وصف الجریمة لتصبح جنایة قتل 
 فھي بذلك جریمة خاصة بذاتھا وكاملة في تعریفھا) Le parricide(األصول 

ذا ھو الوصف الذي منحھ إیاھا المشرع الجزائري من خالل نص المادة وھ
قتل األصول ھو إزھاق روح األب أو األم أو أي من ": ع على أن.ق 258

یعاقب باإلعدام كل ": ع على أنھ.ق 261وتنص المادة  ."األصول الشرعیین
  ."من ارتكب جریمة القتل أو قتل األصول أو التسمیم
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في المادة السابقة الذكر األصول الشرعیون أي األب، والمقصود باألصول 
األم والجد وإن عال والجدة وإن علت دون غیرھم، ومھما بلغت درجة قرابتھم 

 ،ویترتب على ذلك أن القرابة التي یجب توافرھا ھي القرابة المباشرة.بالجاني
 258أما قرابة الحواشي فال تؤلف الظرف المشدد المنصوص علیھ في المادة 

ع ولھذا فال سبیل لتشدید العقوبة في جریمة القتل العمد الذي یقع بین .ق
أوالد  أواألزواج والزوجات وبین األخوة واألخوات أو بین األعمام أو العمات 

  .إلخ...األخ أو األخت أو بین الصھر وحمیھ

وجریمة قتل األصول ال تختلف في أصلھا عن جریمة القتل العمد 
ام أركان جریمة القتل العمد من ركن مادي متمثل في وبذلك فھي تفترض قی

السلوك اإلجرامي مع تحقق إزھاق الروح، وتوفر الركن المعنوي المتمثل في 
القصد الجنائي المنصرف إلى تحقیق النتیجة الضارة، ما لم تتأخر لظرف 
خارج عن إرادة الجاني فتعتبر شروعا یعاقب علیھ بمثل ما یعاقب علیھ في 

وباإلضافة لذلك البد أن یتحقق ركن آخر یتمثل في صفة . التامةالجریمة 
المجني علیھ والمتمثل في أنھ من أصول الجاني، مع علم الجاني بھذه الصفة، 

 .14وبذلك تقوم جنایة قتل األصول

كما یحمي القانون حق : جرائم االعتداء على السالمة الجسدیة -ثانیا
ى جرائم القتل، یحمي كذلك الحق في اإلنسان في الحیاة وذلك بالمعاقبة عل

السالمة الجسدیة، بتجریم كل فعل من شانھ المساس بھذا الحق، ویطلق على 
، أو 15ھذا النوع من العنف بجریمة اإلیذاء، أو جرائم الضرب أو الجرح

  .إعطاء مواد ضارة

جرائم : أما المشرع الجزائري فقد أورد ھذه الجریمة تحت عنوان
ق ع ما لم ) 442/1المادة (مبدأ في ھذه الجریمة أنھا مخالفة العنف العمدیة وال

یوما، ویشترط  15ینشأ عن ھذه األفعال أي مرض أو عجز عن العمل یتجاوز 
وتشكل جنحة إذا . أن ال یكون ھناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سالح

یوما، ویعاقب علیھا بالحبس ) 15(تجاوز العجز عن العمل مدة خمسة عشر 
دج،  500.000إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس من سنة
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وتشدد ھذه العقوبة نظرا لخطورة نتائجھا، وللظروف التي رافقت الجریمة من 
سبق إصرار أو ترصد، أو استعمال األسلحة، كما تعتبر أیضا صفة المجني 
علیھ والجاني ظرفا مشددا وھو ما یھمنا في دراستنا ھذه إذ شدد المشرع 

ة ھذه الجریمة إذا ارتكبت من الفروع ضد األصول،أو من األصول ضد عقوب
  .الفروع القصر أو من الزوج ضد زوجتھ

بین المشرع الجزائري جریمة الضرب  :التعدي على أحد األصول - 1
  والجرح التي تقع على أحد األصول كاألب أو األم مثال و شدد العقوبة بالنسبة 

 15رض أو عجز كلي عن العمل یفوق إذا نتج عن الضرب أو الجرح م -
من قانون العقوبات الجزائري  267یوما لكل الحاالت المذكورة في المادة 

 264/1إذ تعتبر جنحة من حیث المادة .. وذلك في كل الفقرات األربع

إلى  100.000وعقوبتھا الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 
  .دج 500.000

من األصول الشرعیین ) المجني علیھ(الضحیة  وتكون جنحة مشددة إذا كانت
وعقوبتھا الحبس من خمس إلى عشر ) الفقرة قبل األخیرة 267المادة (

  .سنوات

إذا كان الضحیة من األصول  :إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاھة مستدیمة -
وإذا كان  .سنة سجنا 20سنوات إلى  10تشدد العقوبة من ) 267/3المادة (

 267المادة (صول مع توافر سبق اإلصرار أو الترصد الضحیة من األ

  .وعقوبتھا السجن المؤبد) الفقرة األخیرة

من حیث المبدأ ھي  :إذا نتج عن الضرب أو الجرح وفاة دون قصد أحداثھا -
سنة و تكون جنایة  20إلى  10وعقوبتھا السجن من ) 264/4المادة (جنایة 

و عقوبتھا السجن ) 267/4ة الماد(مشددة إذا كان الضحیة من األصول 
  .المؤبد

لقد اعتبر المشرع : سنة 16التعدي على الفروع القصر األقل من  - 2
الجزائري كذلك ظرفا مشددا لجریمة الضرب و الجرح إذا تعلق المر بصفة 

من قانون العقوبات  269سنة و ذلك في المادة  16المجني علیھ كونھ أقل من 
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المذكورة و من ذلك نتوج مرض أو عدم  الجزائري بالنسبة لكل الحاالت
یوما، أو وجد سبق  15القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل ألكثر من 

اإلصرار، أو ترصد، فقد أوبتر أحد األعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد 
البصر أو فقد أبصار إحدى العینین أو أیة عاھة مستدیمة أخرى، نتوج عن 

  .إحداثھا أو بالقصدذلك وفاة بدون قصد 

كما شدد أكثر ھذه العقوبات إذا كان مرتكب ھذه األفعال أحد األصول 
الشرعیین أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو یتولى رعایتھ مع كل 

  .الحاالت المذكورة سابقا

وتكون العقوبة الحبس من ثالث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  -
ت نسبة العجز أقل أو تساوي خمسة عشر دج إذا كان 100.000إلى  20.000

  .یوما ولم یتحقق أي ظرف من الظروف المشددة األخرى

السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حالة نتج عن ھذا  -
االعتداء أو منع الطعام أو العنایة بالطفل عجز كلي یتجاوز خمسة عشر 

االعتداء ولو لم یوما، أو وجد سبق إصرار أو ترصد عند القیام بھذا 
ق  270 - 272یتجاوز العجز الكلي عن العمل مدة خمسة عشر یوما المادة 

  ع؛

وتكون العقوبة ھي السجن المؤبد في حالة نتج عن االعتداء عاھة مستدیمة  -
  أو الوفاة دون قصد إحداثھا تكون العقوبة السجن المؤبد؛

الوفاة مع قصد  وتكون العقوبة ھي اإلعدام إذا نتج عن االعتداء حصول -
إحداثھا من الجاني أو بحصولھا دون قصد إحداثھا ولكنھا حصلت نتیجة 
لطرق عالجیة غیر معتادة، وكذلك أو أن الوفاة لم تحصل مع أن الجاني 

  .أرادھا لیعاقب على محاولة القتل العمد

ومبررات التشدید  في حال االعتداء بالضرب أو الجرح على الطفل 
انیا، مما یسھل لمن تسول لھ نفسھ االعتداء علیھ  لذا تتجسد في ضعفھ جسم

رأت التشریعات التي قررت تشدید العقاب في ھذه الحالة ردعا لمن یرغب 
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في االعتداء على الطفل یعادل القوة الجسمانیة التي یكون علیھا البالغ في 
 ویزداد األمر خطورة إذا وقع ھذا الفعل من طرف اآلباء فقد. الدفاع عن نفسھ

تتجرد قلوب ھؤالء من الرأفة وتحل محلھا الفظاظة والقسوة في المعاملة ضد 
أطفالھم، مما ینعكس سلبا على الطفل ویؤثر على سلوكیاتھ بالحد الذي یصل 

  .16بھ إلى الجنوح

نظرا لتزاید ظاھرة : )العنف الزوجي(تعدي الزوج على زوجتھ  - 3
زوجتھ، وللحفاظ على العنف الزوجي السیما ذلك الواقع من الزوج على 

استمرار العالقة الزوجیة وتماسك األسرة، بادر المشرع الجزائري إلى 
، 19-15استحداث نصوص خاصة في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

جرم من خاللھا العنف ضد الزوجة، كما خص المشرع الزوجة بحمایة 
  .عمكرر ق  266متمیزة من جرائم الضرب والجرح بموجب المادة 

سنوات إذا كان  03سنة إلى  01حیث قرر المشرع عقوبة الحبس من 
أما إذا تجاوز . یوما 15العجز الناجم عن الضرب والجرح العمدي ال یتجاوز 

 .سنوات 05سنة إلى  02ھذه المدة فتشدد العقوبة لتصبح الحبس من 

وإذا أدى الضرب والجرح إلى عاھة مستدیمة، فترتفع العقوبة لتصبح 
سنة، حیث یتغیر وصف الجریمة من  20سنوات إلى  10المؤقت من  السجن

أما إذا أدى العنف الجسدي إلى الوفاة دون قصد إحداثھا، . جنحة إلى جنایة
 .فتكون العقوبة السجن المؤبد

وإذا كان المشرع قد جعل من صفح الضحیة من األسباب التي تؤدي 
نف الجسدي إلى عاھة مستدیمة، إلى وضع حدا للمتابعة الجزائیة إذا لم یؤد الع

 10إلى  05فإن ذلك الصفح یخفض من العقوبة، لتصبح السجن المؤقت من 
  .سنة 20إلى  10سنوات عوضا عن السجن المؤقت من 

یقصد بالعنف : )العنف الجنسي(جرائم االعتداء على العرض  -ثالثا
در الجنسي ارتكاب أي فعل أو نشاط ذي طبیعة جنسیة، دون رضا صحیح صا

عن المجني علیھ نتیجة اقتران ھذا النشاط أو الفعل باستخدام العنف المادي 
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الذي یتمثل في استخدام القوة واإلجبار أو العنف المعنوي كالتھدید 
  .17والتخویف

كل فعل " :یعرف الفعل المخل بالحیاء بأنھ :جریمة الفعل المخل بالحیاء -1
وضوع عفة وحشمة، على یقع على ما یعتبر عورة في جسم اإلنسان، وم

أو " مرأى أو مسمع شخص أو أكثر ویخدش عاطفة الشعور العام بالحیاء
كل فعل یمارس على جسم شخص آخر ویكون من شأنھ أن یشكل إخالال " 

  .18"باآلداب سواء كان ذلك عالنیة أو في الخفاء

-333وقد تناول المشرع الجزائري ھذه الجریمة من خالل المواد 

یعاقب بالحبس " :على 334نون العقوبات، حیث نصت المادة من قا 334-335
من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحیاء ضد قاصر لم 

  .یكمل السادس عشر ذكرا كان أم أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك

ویعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال 
جاوز السادس عشر من عمره ولم یصبح بعد راشدا بالحیاء ضد قاصر ولو ت

  ."بالزواج

یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى " :فتنص على 335والمادة  
عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى 

  .بعنف أو شرع في ذلك

لسجن وإذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادس عشرة یعاقب الجاني با
  ".المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

إذا كان الجاني من أصول من وقع علیھ الفعل " :ق ع 237أما المادة 
المخل بالحیاء أو ھتك العرض أو كان من فئة من لھم سلطة علیھ أو كان من 

فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة في  ...معلمیھ
والسجن المؤبد في  334ھا في الفقرة األولى من المادة الحالة المنصوص علی

  ".336و 335الحالتین المنصوص علیھما في المادة 
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وباستقراء ھذه المواد فالمبدأ أن ھذه األفعال تشكل جنحة الفعل المخل 
وتشدد لتصبح جنایة الفعل المخل بالحیاء إذا ارتكبت ) 334/1المادة (بالحیاء

كان صفة الجاني من أصول المجني علیھ أو من لھم باستخدام العنف، أو إذا 
  .سلطة علیھ

یعرف الدكتور  محمود نجیب حسني : جریمة االغتصاب - 2
االتصال الجنسي بامرأة اتصاال جنسیا كامال دون رضاء : "االغتصاب بأنھ

، وما یھمنا في ھذه الدراسة ھو وقوع ھذه الجریمة داخل 19"صحیح منھا بذلك
ض أن تكون بر األمان والطمأنینة ألفرادھا، ویمكن أن األسرة، التي یفتر

  ....تحدث ھذه الجریمة من األب على ابنتھ، أو األخ على أختھ

وجریمة االغتصاب ھي إحدى الجرائم التي شدد عقوبتھا المشرع إذا 
وقد نص  .كانت قد حصلت من قبل أصول المجني أو من لھم سلطة علیھا

كل من ارتكب جنایة االغتصاب یعاقب " ق ع  336على ھذا الفعل في المادة 
  .سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالسجن المؤقت من خمس 

سنة، ) 18( إذا وقع االغتصاب على قاصر لم یكمل الثامن عشرة
  ."سنة) 20(إلى عشرین ) 10(فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 

ني من أصول وتشدد ھذه العقوبة إلى السجن المؤبد في حال كان الجا
المذكورة ) ق ع  337المادة .(المجني علیھا أو من فئة من لھم سلطة علیھا

  .أعاله

 1مكرر 266تنص المادة : جرائم العنف اللفظي واالقتصادي - رابعا
سنوات، كل من ارتكب ضد ) 3(إلى ثالث ) 1(یعاقب بالحبس من سنة :"على

النفسي المتكرر الذي زوجھ أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو 
یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتھا أو تؤثر على سالمتھا البدنیة أو 

وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو ال یقیم في نفس المسكن مع  ...النفسیة
  .الضحیة
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كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج 
یضع صفح ... بالعالقة الزوجیة السابقة السابق، وتبین أن األفعال ذات صلة

  ."الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

ونستخلص من ھذه المادة أنھ لقیام ھذه الجریمة ال بد من توفر 
  :األركان التالیة

قیام الفعل المادي المجرم، وھو القیام بأي شكل من أشكال التعدي أو العنف  -
  اللفظي، أو النفسي

لتعدي، وحسب المادة إذا ارتكب الفعل مرة واحدة أن یتكرر ارتكاب ھذا ا -
  .فال تقوم الجریمة

أن یكون الجاني قد ارتبط والضحیة بعالقة زواج، سواء كانت ھذه العالقة  -
قائمة أثناء ارتكاب الفعل،أو منتھیة و یشترط في الحالة األخیرة أن تكون 

  .لألفعال صلة بالعالقة الزوجیة السابقة

نائي، وھو توجھ إرادة الجاني إلى األفعال المذكورة، بنیة توافر القصد الج -
  . إلحاق ضرر بالضحیة مع علمھ بالجریمة، وظروفھا و صفة الضحیة

ھل یشترط لقیام ھذه الجریمة تحقق النتیجة : والسؤال المطروح ھنا
أو تحقق الضرر وھو المساس بكرامة الضحیة أو التأثیر على سالمتھا البدنیة 

؟ أم یعاقب على السلوك المادي بمجرد تحققھ بغض النظر عن أو النفسیة 
تحقق النتیجة؟ و األرجح ھو االقتراح الثاني خاصة أن الضرر في ھذه الحالة 

تخویف أو إكراه الزوجة للتصرف في ممتلكاتھا أو مواردھا  .مسألة تقدیریة
  .المالیة

) 6( یعاقب بالحبس من ستة" :مكرر ق ع على 330 تنص المادة
كل من مارس على زوجتھ أي شكل من أشكال اإلكراه ) 2(شھر إلى سنتین أ

یضع صفح الضحیة .  أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتھا أو مواردھا المالیة
  ".حدا للدعوى

  :وباستقراء ھذه المادة نخلص إلى أن ھذه الجریمة تقوم على األركان التالیة
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ال اإلكراه أو التخویف المادي الركن المادي وھو القیام بأي شكل من أشك - 
  .المعنوي أو

أن یرتكب ھذا الفعل من طرف الزوج على زوجتھ، أثناء قیام العالقة  - 
  .الزوجیة

توافر القصد الجنائي، فباإلضافة إلى القصد العام اشترط المشرع في ھذه  - 
الجریمة قصدا خاصا وھو اتجاه إرادة الجاني من خالل ھذا الفعل إلى 

  .ي ممتلكات الضحیة و مواردھا المالیةالتصرف ف

   أثر العالقة األسریة في تخفیف العقوبة واستحقاقھا: الثالث المحور

وما تقتضیھ ضرورة مراعاتھا  نظرا لخصوصیة العالقات األسریة،
الجرائم معاملة خاصة، إما للظروف  تعامل المشرع الجزائري مع بعض فقد

والحالة التي تعتري الجاني أثنا ارتكابھ الجریمة كما في حالة قتل األم لطفلھا 
حدیث العھد بالوالدة اتقاءا للعار، وكذلك حالة الزوج الذي یفاجئ زوجھ 
بارتكاب جریمة الزنا ویعتدي علیھ أو شریكھ، إضافة إلى اعتبار التأدیب 

  .جة أو األبناء من أسباب اإلباحةسواء تأدیب الزو

  قتل األم لطفلھا حدیث العھد بالوالدة: أوال

من قانون  259عرف المشرع الجزائري ھذه الجریمة في المادة 
 "قتل األطفال ھو إزھاق روح طفل حدیث العھد بالوالدة": العقوبات بقولھا

یمة عندما یربط ھذه الجر 261ویزید توضح ھذه الجریمة في نص المادة 
  .20باألم سواء كانت شریكة أو فاعلة أصلیة

انقسمت التشریعات الوضعیة حول إعطاء طابع خاص لھذه الجریمة 
فبعضھا ال تحتوي على أحكام خاصة بھا وتطبق النصوص العادیة الخاصة 
بالقتل العمد أما األخرى فتعطي لقتل الطفل طابعا خاصا وھذا ما ذھب إلیھ 

تبر الطفل حدیث العھد بالوالدة غیر صالح ألن المشرع الجزائري الذي واع
  .21یكون محل لجریمة الفتل العمد بل إعدامھ مشكل لجریمة قائمة بذاتھا
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یثور التساؤل في موقف المشرع الجزائري حول سبب إفادة األم 
بظروف التخفیف دون الفاعل األصلي إذا كانت شریكة لھ، أو إفادتھا 

  .ن الشریك أمر یستحق أن نقف عندهبالتخفیف بوصفھا فاعلة أصلیة دو

بالرجوع إلى الفقھ فقد ذھب الكثیر ممن كتب في ھذا الشأن إلى أن 
التخفیف منوط بالحالة النفسي و االجتماعیة لألم التي أنجبت طفال من عالقة 
غیر شرعیة، والخوف من الفضیحة التي تنجر علیھا بین أھلھا و مجتمعھا و 

امت بقتل طفلھا، ولكونھا مضطربة نفسیا إلى درجة اتقاء للعار الذي یلحقھا ق
أنھا یمكنھا أن تقدم على أي فعل دون أن تكون متزنة و مدركة لجمیع ما یدور 
بھا من أخطار الوضع الذي یحیط بھا، فرأى المشرع أن ما تعانیھ ھذه األم 
وما جعلھا تقدم على قتل فلذة كبدھا ھو أمر جلل، ویتعین النظر إلیھا بعین 

  .22لرأفةا

غیر أن ھذه الحكمة غیر جلیة في التشریع الجزائري، ألن التخفیف 
شمل جمیع األمھات سواء الالتي أنجبن أبناءھن من عالقة شرعیة أو عالقة 
غیر شرعیة، وسواء كان ھذا القتل من امرأة محترفة للدعارة و متعودة على 

أ في عالقة إنجاب مثل ھؤالء األطفال أو من امرأة وقعت عن طریق الخط
غیر شرعیة وأنجبت ھذا الطفل الذي لیس في مقدورھا االحتفاظ بھ أو 

  .23رعایتھ

وكان على المشرع أن یفصل األمر أكثر ألن األمر غیر مفھوم، إذ أن 
ھذا القتل یشمل جمیع األمھات وفي جمیع الحاالت فتصبح دواعي التخفیف 

من قانون  407في المادة  فعلى سبیل المثال ینص القانون العراقي.غیر مفھومة
األم التي تقتل طفلھا حدیث العھد بالوالدة اتقاء .....یعاقب بالسجن " :العقوبات

یلھذه الجریمة على  ویقوم الركن الماد. 24"للعار إذا كانت قد حملت بھ سفاحا
  :ثالث عناصر

ھو النشاط الذي یقوم بھ الفاعل لتحقیق النتیجة : السلوك اإلجرامي - 1
علیھا وقد یكون ھذا النشاط إیجابي أو سلبي تترتب علیھ وفاة الطفل المعاقب 

  :و یأخذ مظھرین
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یتمثل في فعل مادي یؤدي إلى الوفاة كالخنق، اإلغراق أو : مظھر إیجابي  -
  .استعمال أداة حادة

یتمثل في اتخاذ موقف سلبي تجاه المولود من شأنھ أن یؤدي : مظھر سلبي  -
اعھ أو عدم ربط الحبل السري أو تعریضھ إلى وفاتھ كاالمتناع عن إرض

  .للبرد

 .أن یكون القتل وقع من األم - 2

ویشترط فیھ العتباره .أن یكون المجني علیھ طفل حدیث العھد بالوالدة - 3
  :محال للحمایة الجنائیة بھذا النص ما یلي

أن یكون المولود حیا وقت ارتكاب الفعل، وھذا بطبیعة : الشرط األول
استبعاد الطفل الذي ولد میتا من نطاق التجریم، أما مسألة  الحال یستوجب

  .حیاتھ من عدمھا، فھي مسألة تختص بإثباتھا النیابة العامة
أن یكون ھذا الطفل المجني علیھ حدیث العھد بالوالدة : الشرط الثاني

وھو الطفل الذي لم یمض على والدتھ وقت طویل مھما كان جنسھ أو حالتھ 
المشرع لم یحدد فترة اعتبار الطفل حدیث العھد بالوالدة، الصحیة، إال أن 

واختلف الفقھاء في تحدید ھذه الفترة إال أن الراجح  أن المسألة تقدیریة تخضع 
  .25لتقدیر قاضي الموضوع

  قتل الزوج المتلبس بالزنا: ثانیا

 279لقد تناول المشرع الجزائري ھذا العذر من خالل نص المادة 

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من األعذار " :یليع جاء فیھا ما .ق
إذا ارتكبھا أحد الزوجین على الزوج اآلخر أو على شریكھ في اللحظة التي 

  ."یفاجئھ فیھا في حالة تلبس بالزنا

ع یتبین لنا أنھ ال بد من توافر .ق 279في الحال من مراجعة نص المادة 
  :شروط ثالثة

ع نالحظ أنھا .ق 279نص المادة  بالرجوع إلى: صفة الجاني - 1
أوردت على سبیل الحصر صفة الجاني الذي لھ الحق في االستفادة من العذر 
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من األعذار إذا ارتكبھا أحد الزوجین  ...یستفید مرتكب القتل: "وذلك بقولھا
وعلیھ یستفید كل من زوج المرأة الزانیة ". على الزوج اآلخر أو على شریكھ

ویجب أن یكون ھناك عقد زواج قانوني  .من ھذا العذروزوجة الرجل الزاني 
  ).بالفاتحة(معترف بھ سواء كان عقد زواج رسمي أو عرفي 

ولقد أصاب المشرع الجزائري في ھذه النقطة حینما ساوى بین 
الزوجین في االستفادة من ھذا العذر على خالف بعض التشریعات التي 

حده دون الزوجة وذلك على قصرت االستفادة من ھذا العذر على الزوج و
أردني  340 عراقي، 409ع مصري والمادة .ق 237سبیل المثال في المواد 

وھو موقف 26.والتي قصرت االستفادة من األعذار فقط للزوج دون الزوجة
  .27منتقد من قبل الفقھ الذي یرى أنھا تفرقة ظالمة

ھم وال یمكن أن یستفید من ھذا العذر أقارب الزوجین وإن كانت صلت
القتل العمد إذا ما  بھم وثیقة كاألب أو األخ أو االبن فھؤالء یسألون عن جریمة
وترى الباحثتین . اقترفوا فعل االعتداء على أحد الزوجین في ذات الظروف

أب، أخ، (محارم المرأة الزانیة  أن إقرار ھذا العذر للزوجین فقط، وحرمان
من تخفیف العقوبة في ھذه من ھذا العذر لھو ظلم فادح، ألن العلة ) ابن

فكیف ال یعذر  الجریمة ھي ثورة الغضب التي تعتري الجاني في تلك اللحظة،
 من وجد ابنتھ أو أختھ أو أمھ تزني، وأقدم على قتل من ألحق بشرفھ العار؟

  .محارم الزانیة" التلبس بالزنا" فمن العدل إذن أن یشمل العذر المخفف 

لكي یستفید أحد الزوجین من : بالزنا فاجئة أحد الزوجین متلبسام - 2
ھذا العذر المخفف البد من وجود عنصر المفاجأة، ذلك أن علة النص تنحصر 

إلى القتل في الحال، فال  - نتیجة المفاجأة–الذي یدفع الجاني " االستفزاز"في 
یكفي إذن مجرد كون الزوجة أو الزوج سيء السلوك ولو باعترافھ إذا لم یكن 

  .ة متوفرا في ھذه الحالةعنصر المفاجأ

ویكون تلبس الزوجة بالزنا أو تلبس الزوج بالزنا وجوده في وضع ال 
یدع مجاال للشك في اقترافھ لجریمة الزنا، ویبقى ذلك متروك للقاضي من 

  .28أجل القول بأن الزوج كان في حالة تلبس بالزنا من عدمھ
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شرع یتضح ھذا الشرط من خالل ما أورده الم: القتل حاال - 3
في اللحظة التي یفاجئھ ....یستفید: "ع بقولھ.ق 274الجزائري في نص المادة 
ویتحقق ھذا الشرط كنتیجة لشرط السابق فیشترط " فیھا في حالة تلبس بالزنا

أن یقع القتل عند حدوث المفاجأة، ذلك أن سبب العذر ھو الغضب الوقتي 
وال أثر الغضب سقط الناتج عن اإلھانة الحاضرة، فإذا انقضى زمن كاف لز

  .العذر وعوقب الزوج أو الزوجة طبقا لألحكام العامة

  تأدیب الزوجة واألطفال: ثالثا

تقتضي مصلحة األسرة ومن ورائھا مصلحة المجتمع أن تكون 
لبعض أفرادھا سلطة على بعض، وأن تدعم ھذه السلطة بالحق في توقیعا 

قى إلى مرتبة اعتبارھا لجزاء على من یخرج علیھا، وھذه المصلحة التي تر
حقا للمجتمع ترجع إلى حق الخاضع لسلطة التأدیب في سالمة جسمھ، والغایة 
من ھذا التأدیب ھي تھذیب من یخضع لھ وحملھ على السلوك الذي یتفق مع 

  .29مصلحة األسرة ومصلحة المجتمع

لقد تباینت مواقف القوانین الوضعیة في شأن : تأدیب الزوجة - 1
ب الزوج لزوجتھ، وتتجھ األنظمة القانونیة التي تعتبر قواعد تقریر حق تأدی

الشریعة اإلسالمیة مصدرا من مصادرھا إلى إقرار ھذا الحق في أحكامھا، 
وقد یكون ھذا اإلقرار صریحا بنص، أو یستخلص من سیاق المنظومة 
التشریعیة، وھو موقف المشرع الجزائري الذي لم ینص على حق التأدیب 

 أن مجمل الدراسات الفقھیة التي تناولت ھذا الموضوع ترجع بنص صریح إال
إذا كان : ال جریمة"من قانون العقوبات  39أساس ھذه اإلباحة إلى نص المادة 

، وأن المشرع الجزائري استعمل لفظ إذن ....."الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون
عمال حقھ، وأن القانون ویقصد من ھذا التعبیر أن یأذن القانون لصاحبھ باست

لفظ القانون ھنا ھو لفظ مطلق، ویعبر عن كل قاعدة قانونیة سواء كانت 
مفرغة في نص تشریعي أم لم تكن، بمعنى أنھا قد تكون نصا تشریعیا أو 
قاعدة من قواعد الشریعة اإلسالمیة، وعلیھ فتأدیب الزوجة أو الصغیر تعد من 

  .30تطبیقات استعمال الحق أو إذن القانون
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بر حق التأدیب من أكثر التطبیقات شیوعا واتصاال بالنظریة العامة ویعت
لإلباحة ولقد اجمع فقھاء القانون الجنائي على تحدید شروط إباحة استعمال 

ویتضمن " بالنشوز" ھذا الحق،فیتعین أن یصدر منھا سلوك معین یوصف 
بالنسبة معصیتھا لھ فیما أمر هللا أن تطیعھ فیھ، أما من حیث وسیلة التأدیب

للزوجة فقد حددتھا الشریعة اإلسالمیة ورتبتھا على نحو یتحقق معھ 
اإلصالح، ویكون اإلصالح بالموعظة الحسنة والنصح، ثم بالھجر في 

، وأن یستھدف )مبرحا عنیفا(المضجع،ثم الضرب ویشترط فیھ أال یكون شائنا
ھذه  الغایة من إباحتھ وھي إصالح نشوز زوجتھ، وإذا ابتغى الزوج غیر

  .31الغایة لم یكن فعلھ مباحا

یخول لمن لھ والیة النفس على الطفل الذي لم : تأدیب الطفل - 2
یتجاوز السادسة عشر من عمره كاألب أو األم أو الجد أو العم أو األخ، لھ 
الحق في تأدیب ھذا الطفل، إال أن ھذا الحق لیس على إطالقھ وإنما یجب أن 

یب والتعلیم، وأال یتجاوز حق التأدیب بأن یكون الھدف من الضرب ھو التأد
یكون ضربا مبرحا، ومن قبیل الضرب المبرح ما یؤدي إلى كسر الید أو 
الرجل أو یترك أثرا على الجسم، وھو ما عبر عنھ المشرع الجزائري في 

  . ق ع باإلیذاء الخفیف  269المادة 

  سريبدائل الدعوى الجزائیة في جرائم العنف األ: المحور الرابع

إن التوجھ إلى التسویة غیرا لقضائیة للنزاعات یدل على توجھ 
المجتمعات نحو الحوار و التفاھم وضمن ھذا اإلطار بدأ انتشار العدالة 
التصالحیة كنموذج جدید و المنبثق ترتیبا عن علم العقاب وما وصلت إلیھ 
 أزمة العقوبة، وعلم ضحایا اإلجرام من خالل وجوب االھتمام بالضحیة
المتضرر من الجریمة و أخیرا جانب األنتربولوجیا الذي ساعد على اكتشاف 

بعیدا عن القضاء الجزائي  نماذج تصلح لتسویة النزاعات ذات الطابع الجزائي
الذي أثبت فشلھ في معالجة الجریمة من حیث عواقبھا بالنسبة للمتضرر منھا 

  .32وما نجم عن ذلك من خلل االنسجام االجتماعي
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الجزائري بدوره تبنى ھذه السیاسة المعاصرة و المبنیة على  المشرع
استحدث  2006حیث في سنة .الحل الودي للنزاعات الجزائیة البسیطة 

المعدل و المتمم  2006دیسمبر 20المؤرخ في  23- 06:بموجب القانون رقم
المتضمن قانون العقوبات، نظاما جدیدا یتعلق بالصلح بین  156-66لألمر

. في بعض الجرائم منصوص علیھا تحدیدا" صفح الضحیة"األفراد، 
المعدل و المتمم   2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15وبصدور األمر 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة،التحق المشرع  155- 66لألمر رقم 
الجزائري بالتشریعات الرائدة في تفعیل بدائل الدعوى الجزائیة وذلك بتبنیھ 

  .لجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة إلى جانب الصلح الجزائيآلیة الوساطة ا

  صفح الضحیة في جرائم العنف األسري: أوال

أجاز المشرع الجزائري صفح الضحیة في طائفة من الجرائم الماسة 
باألسرة، وذلك تقدیرا منھ للعالقة التي تربط الجاني بالضحیة في ھذا النوع 

  .بعین االعتبار لتحدید مصیر الدعوىمن الجرائم، والتي تأبى إال أخذھا 

 329، 328المادة (عدم تسلیم القصر : ویتعلق األمر بالجرائم اآلتیة
، عدم )2 فقرة 330(، التخلي عن الزوجة )1فقرة 330(، ترك األسرة)مكرر

  ).331(تسدید النفقة 

الموافق  1437ربیع األول 18المؤرخ في  19- 15وبصدور قانون 
المتضمن قانون العقوبات  156-66دل و المتمم لألمر المع 2015دیسمبر  30

الضرب والجرح العمد الواقع على الزوجة :  استحدث جرائم أخرى وھي
جریمة التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر ضد  ).مكرر 266 المادة(

ممارسة أي شكل من أشكال اإلكراه أو ) 1مكرر 266 المادة( الزوجة
 330 المادة( للتصرف في ممتلكاتھا أو مواردھا المالیةالتخویف ضد الزوجة 

 ).مكرر

صفح "لم یأت المشرع الجزائري بتنظیم متكامل لما سماه ب
و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة "، بل اكتفى بإیراد عبارة "الضحیة
عقب كل جریمة أجاز فیھا ھذا اإلجراء، األمر الذي یؤدي إلى " الجزائیة
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كما أنھ لم ینص .  إعمال ھذا الصفح، وتطبیقھ في الواقعالتساؤل حول كیفیة 
المشرع على الجھة التي یصرح أمامھا الضحیة بصفحھ على الجاني، إال أننا 

و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة " نستخلص من نصھ في المواد المذكورة 
فیعني ذلك أنھ یجوز إعالن الصفح عبر كل مراحل المتابعة، وأنھ " الجزائیة

ر مقید بمرحلة معینة أو بجھة معینة فیعلن صفح الضحیة إذا أمام جمیع غی
  .الجھات المنوط بھا االستدالل، أو التحقیق، أو الحكم

 نظام الوساطة الجزائیة في جرائم العنف األسري : ثانیا

تمثل الوساطة الجزائیة نمطا من اإلجراءات الجزائیة القائمة على 
الجزائیة، والبدیلة عن حل المنازعات بالوسائل  الرضائیة في إنھاء المنازعات

التقلیدیة، فھو إجراء یجد مكانھ خارج نطاق المؤسسة القضائیة رغم بقائھ 
تحت رقابتھا، ویعتبر ذلك الطریق الثالث، الذي یتوسط المتابعة الكالسیكیة 
التي أثبت التطبیق العملي عدم مالءمتھا في التعامل مع الجرائم البسیطة، 

  .عقاب الناجم عن الحفظ دون المتابعةوالال

إجراء یتم قبل تحریك الدعوى الجنائیة، بمقتضاه " :وتعرف بأنھا
تخول النیابة العامة جھة وساطة أو شخص تتوفر فیھ شروط خاصة، بموافقة 
األطراف، االتصال بالجاني و المجني علیھ، وااللتقاء بھما لتسویة اآلثار 

م التي تتسم ببساطتھا أو بوجود عالقات دائمة الناجمة عن طائفة من الجرائ
بین أطرافھا وتسعى لتحقیق أھداف محددة نص علیھا القانون، ویترتب على 

  .33"نجاحھا عدم تحریك الدعوى الجنائیة

ویعود استخدام الوساطة كوسیلة بدیلة في فض النزاع الجزائي، إلى 
ت القضاء، وطول كونھا طرح ألفكار جدیدة على الخصوم  بعیدا عن تعقیدا

إجراءاتھ، وإلى كونھا كذلك تؤدي إلى إشراك األطراف في الوصول إلى 
الحلول عن إرادة واقتناع تام،  وفي نفس الوقت توفر الوقت والجھد والنفقات 

  .المالیة
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بمجرد توصل األطراف إلى حل ودي بینھما فإن ذلك ینعكس إیجابا على   
مباشرة الدعوى الجزائیة من تباعد العالقة بینھما  وھذا عكس ما تخلفھ 

  .األطراف عدائیا، وتوسیع فجوة الخالف بینھما 

حیث أن طبیعة الوساطة الجزائیة تفرض حوارا بین طرفي النزاع 
مصحوبا باعتراف الجاني بخطئھ وتعویض المجني علیھ وترضیتھ، ما یساھم 

بویا في محو آثار النزاع من صدور الطرفین، فھي بذلك تضفي طابعا تر
  .34اجتماعیا یشجع على اندماج األفراد فیما بینھم

 02-15وقد تبنت الجزائر نظام الوساطة الجزائیة بموجب األمر 
المتضمن تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة،  2015جویلیة  23المؤرخ في 

المتعلق بحمایة الطفل،  2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15والقانون رقم 
بعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح البسیطة التي ال كآلیة بدیلة للمتا

  .تمس النظام العام و التي حددھا األمر على سبیل الحصر

 37المادة ( أما المخالفات فیمكن إجراء الوساطة فیھا دون استثناء
وقد نص المشرع على إعمال الوساطة في بعض جرائم اإلھمال ) 2مكرر 

ق ع،عدم  331 ع، االمتناع عن تسدید النفقة ق 330ترك األسرة .األسري
أما جرائم العنف األسري فلم ینص المشرع  ق ع،) 328 -327( تسلیم طفل

على إعمال الوساطة في معالجتھا وإن كانت في معظمھا جرائم خطیرة وفي 
بعض األحیان تصنف كجنایة، إال أن ھناك بعض الجرائم التي ترى الباحثتین 

محال لحلھا عن طریق الوساطة حفاظا على العالقات أنھا تصلح أن تكون 
األسریة كجرائم الضرب والجرح بین األصول والفروع واإلخوة والزوجین 

یوما، وكذلك في  15التي ال عنھا مرض أو ضرر ینتج عجزا كلي یفوق 
  .والعنف االقتصادي) اللفظي(صورتي العنف المعنوي 

  :خاتمة

الجزائیة الخاصة بجرائم العنف  من خالل دراستنا وتحلیلنا للنصوص
األسري الواردة في قانون العقوبات، وكذلك نصوص قانون اإلجراءات 
الجزائیة أن المشرع الجزائري حاول وضع سیاسة جزائیة محكمة آخذا في 
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االعتبار ضرورة الحفاظ على ترابط األسرة، وحمایة ضحایا ھذا العنف، 
مرتكبة وظروف ارتكابھا، إال أن ومواجھة المتھم تبعا لخطورة الجریمة ال

ھناك بعض الثغرات والنقائص التي بدت لنا ضرورة مراجعتھا وتداركھا 
حتى یتسم موقف المشرع الجزائري بالتنظیم والفعالیة في مواجھة ھذه 

  :الظاھرة، وعلى إثرھا نقترح ما یلي

أن ینظم المشرع الجزائري جرائم العنف األسري في قانون خاص  ·
. النظر إلى الطابع الخاص والحساس لھذه الجرائم وأطرافھاومتكامل؛ ب

ینظم من خاللھا سیاسة جزائیة متكاملة، تتضمن الوقایة، التجریم والعقاب، 
 .والمتابعة الجزائیة

تشدید عقوبة جرائم التھدید والقذف والسب متى كانت بین أفراد األسرة،  ·
نوي والذي یكون وخاصة ضد األصول ألنھا من قبیل العنف األسري المع

 .لھ األثر البالغ في إیذاء الضحیة واألسرة

بالنسبة لعذر التخفیف المتعلقة بالتلبس بالزنا،إذ تبنى المشرع سیاسة  ·
إجرامیة لدول غربیة جعل جریمة الزنا اعتداء على العالقات الزوجیة 
فحسب وعلیھ حصر عذر االستفزاز في أحد الزوجین الذي یصادف 

سا في جریمة الزنا دون غیرھم من األقارب كاألب أو الزوج اآلخر متلب
االبن أو األخ وھذا ما یتعارض مع القیم االجتماعیة التي ینبغي أن تكون 

 .فلسفة المشرع مطابقة لھا، ونقترح أن یشمل ھذا العذر محارم الزانیة

أما فیما یتعلق بصفح الضحیة في جرائم العنف األسري فنرى أنھ قد  ·
 .ضایقات واستفزاز، فنقترح استبدالھ بالوساطة الجزائیةیعرض الضحیة لم

إعمال الوساطة الجزائیة في حل جرائم األسرة البسیطة كونھا تعود بالفائدة  ·
الكبیرة على الضحایا الذین بإمكانھم الحصول على تعویضات في آجال 
قصیرة، وكذلك تمكین الجاني من تفادي المتابعات القضائیة خاصة و أن 

ریمة من أسرة واحدة، مما یؤدي إلى المحافظة على الروابط طرفي الج
 .االجتماعیة

حمایة الضحایا المساء إلیھم، وبخاصة أولئك الذین یمكن أن یتعرضوا  ·
  .للخطر في حال بقائھم مع أسرھم
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  أنواع العنف األسري وآثاره على األسرة

  

  عباس لغرور خنشلةجامعة  – محمد شنة الدكتور                             
  

  :ملخص

یقع العنف األسري على عدة صور وأشكال مختلفة، فقد یتخذ شكل 
وقد یقع بشكل  المساس بحق الحیاة كالقتل،وقد یقع جسدیا كالضرب والجرح،

والحرمان  كالسب والقذف والتھدید، :إذ یأخذ شكال لفظیا) فسين(عنف معنوي 
أو االمتناع عن تقدیم النفقة، وقد یأخذ شكل المساس  االقتصادیةمن الموارد 

بسالمة العرض كاالغتصاب وھتك العرض، وینتج عن ھذه األشكال العدیدة 
ساء خاصة الن للعنف داخل األسرة آثار سلبیة خطیرة على األسرة وأفرادھا،

  .ضحایا العنف األسري أكثرواألطفال والمسنین باعتبارھم 

  .أنواع العنف األسرة، العنف األسري، :الكلمات الدالة

Types de violence familiale et ses effets sur la famille 

Résumé: 

 La violence familiale peut prendre de nombreuses formes et 
formes: violation du droit à la vie, par exemple meurtre, blessures 
physiques, coups et blessures, violences morales, dénonciation, 
menaces, privation de ressources économiques, etc. Les formes 
d'abus de la sécurité de la présentation peuvent prendre la forme de 
viol et de diffamation, et ces nombreuses formes de violence au sein 
de la famille ont de graves conséquences sur la famille et ses 
membres, en particulier les femmes, les enfants et les personnes 
âgées. 

Mots-clés: violence familiale, famille, types de violence. 



  محمد شنة/ د
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  مقدمة

یعتبر العنف األسري من أخطر األفعال التي ترتكب داخل األسرة 
وتشكل خطرا كبیرا على األسرة والمجتمع معا ، فھو یفكك األسرة والمجتمع، 

مثل ھذه األفعال، لیس على  ارتكابفضال عن اآلثار الوخیمة التي یتركھا 
  . سرةالمجني علیھ فحسب بل تمتد تلك اآلثار لتشمل كافة أفراد األ

ویشكل العنف األسري بجمیع أنواعھ ،تھدیدا كبیرا على حیاة الفرد 
والمجتمع  ،فھو من جھة یصیب الخلیة األولى في المجتمع بالخلل، مما یعیقھا 
عن أداء وظائفھا االجتماعیة والتربویة األساسیة، والقیام بدورھا في تنشئة 

جھة أخرى یساعد ومن  األجیال كي یصبحوا أعضاء فاعلین في المجتمع،
على إعادة إنتاج أنماط السلوك العنیف والعالقات غیر السویة بین أفراد 

  .األسرة الواحدة
األسري في أنھ لیس كغیره من أشكال العنف  وتكمن خطورة العنف

إن نتائجھ غیر المباشرة  ذات نتائج مباشره مرتبطة بأھداف محددة، بل
بصفة  ئة داخل األسرة وفي المجتمعالمترتبة على عالقات القوة غیر المتكاف

واھتزاز في نمط الشخصیة خاصة  عامة ؛ غالباً ما تحدث خلالً في نسق القیم،
األطفال ؛ مما یؤدي إلى خلق أشكال مشوھة من السلوك المضطرب  عند

  .الضابطة والرادعة لسلوك أفرادھا وتفقد األسرة قوتھا
ضوع اھتمام لقد أصبح موضوع العنف األسري بجمیع أشكالھ مو

ویأتي ھذا القلق نتیجة زیادة نسبة ممارسات  ،وقلق لدى العدید من المجتمعات
العنف داخل األسرة واتخاذه أشكاال مختلفة من شأنھا أن تؤدي بحیاة الضحایا، 

. فالعنف األسري مشكلة خطیرة إذا مورس كسلوك یومي بین أفراد األسرة
ھي أنواع وأشكال  ما :یلي كماوعلیھ یمكن صیاغة إشكالیة ھذه المداخلة 

  العنف األسري وما ھي آثاره على أفراد األسرة؟
تطرقت  ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة قسمت ھذه المداخلة إلى مبحثین،

وتناولت في المبحث الثاني  أنواع العنف األسري، إلىفي المبحث األول 
  .اآلثار المترتبة عن أفعال العنف األسري على أفراد األسرة
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  أنواع العنف األسري لمبحث األولا
أي تصرف مقصود یلحق األذى أو "ھو  األسريالمقصود بالعنف 

ویكون صادرا من قبل عضو  الضرر المادي أو المعنوي بأحد أفراد األسرة،
  .1"آخر في نفس األسرة

أي فعل من أفعال االعتداء اللفظي أو "كما یعرف العنف األسري بأنھ   
ذي یصدر عن األب أو األم أو األبناء ضد بعضھم الجسدي أو الجنسي ال

نفسیة أو  البعض ضمن حیز األسرة ویترتب علیھ أضرار بدنیة أو
  .2"اجتماعیة

وعلیھ یتمثل العنف األسري في محاولة التسلط وفرض السیطرة على 
حیث یمارس المعتدى سیطرتھ  ،وبعث الخوف بستخدام العنف أفراد األسرة،

المعنوي أو الجنسي أو االقتصادي أو  اإلیذاءدي أو باستخدام العنف الجس
أو إساءة معاملة األطفال ،والھدف الرئیس للعنف ھو فرض  اإلكراهالتھدید أو 

ویستخدم مصطلح العنف األسري للداللة على مجموعة  القوة والسیطرة،
بین أفراد األسرة  متنوعة ومختلفة من العالقات القائمة على العنف التي تنشأ

  .بما في ذلك العنف ضد الزوجات واألطفال والمسنین ،احدةالو
وتتعدد المعاییر التي یتم على أساسھا تحدید أنواع العنف األسري ،لعل 

العالمي بشأن  اإلعالنأكثر ھذه المعاییر اعتمادا لدى الباحثین ما اعتمده 
 القضاء على العنف ضد المرأة ،الذي اعتمد على طبیعة الضرر المترتب على
السلوك العنیف حیث یقسم العنف األسري إلى عنف جسدي وعنف نفسي 

وھو التقسیم الذي سأعتمده في ھذا المبحث، من خالل  .3وعنف جنسي
ثم العنف المعنوي في  العنف الجسدي في المطلب األول، إلىبالتطرق 

  .   العنف الجنسي في المطلب الثالث وأخیرا المطلب الثاني،

  )المادي(ف األسري الجسديالعن :المطلب األول

لما یخلفھ من أثار  یعتبر العنف الجسدي أكثر أنواع العنف وضوحا،
أي "مادیة واضحة على جسد الضحیة ،ویعرف العنف األسري الجسدي بأنھ 

 إصابةفعل یصدر من أحد أفراد األسرة بقصد إلحاق األذى أو الضرر أو 
  .4"من التربیة والتھذیبمن أفراد األسرة وبشكل یجاوز المألوف  اآلخرین
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وعلیھ یتمثل العنف الجسدي في االستخدام المتعمد للقوة المادیة ضد 
  .فرد في األسرة یؤدي إلى أذى جسدي

  شروط تحقق العنف الجسدي :الفرع األول
  :5لتحقق العنف الجسدي ال بد من توفر شرطین

 أن یترتب عن الفعل أو االمتناع عن الفعل أذى أو إصابة :أولھما
جسدیة كالكدمات والكسور والجروح وغیرھا من األضرار التي تؤثر على 

  .سالمة الجسم وسالمة أدائھ لوظائفھ سواء كان ھذا الضرر بسیطا أم جسیما
إذ ال بد أن  فیتعلق بالقصد من الفعل المسبب للضرر، :الثانيأما الشرط 

یعلم أن فالزوج الذي یفتح الباب بشدة دون أن  یكون ھذا الفعل مقصودا،
األمر الذي أدى إلى دفعھا نحو الحائط ما أصابھا بجروح  زوجتھ خلف الباب،

العنف األسري،  إطارال یعد مرتكبا للعنف الجسدي الذي یدخل في  وكدمات،
قصد الفاعل للفعل الذي  ویكفي لتحقیق القصد المطلوب لقیام العنف الجسدي،

لفاعل الفعل والنتیجة معا إذ ال یشترط ذلك أن یقصد ا سبب الضرر الجسدي،
الجسدیة التي تطال األطفال  اإلصاباتومثال ذلك  لتحقق العنف الجسدي،

  . نتیجة إھمال أولیائھم
ومتى توفر الشرطان السابقان فإنھ ال عبرة للدافع الذي یقف وراء الفعل 

أو إرغام  ،المسبب للضرر الجسدي سواء كان ھذا الدافع االنتقام أو التأدیب
أو الحصول على المال أو غیر ذلك من  على فعل ال ترغب بھ، الضحیة

  . الدوافع األخرى
  العنف الجسدي و حق التأدیب :الفرع الثاني   

من المالحظ أن التعریف السابق حول مراعاة القواعد القانونیة   
كتلك التي تبیح  واإلسالمیةوالشرعیة السائدة في بعض المجتمعات العربیة 

وأن ذلك توسیع في غیر محلھ لقواعد التسامح في  بنائھم،تأدیب أ لإلباء
الشرعیة والقانونیة للتأدیب لھا ضوابطھا الخاصة التي  فاإلباحة المجتمع،

فضرب األب البنھ بقصد  أو إصابتھ بضرر جسدي، االبن إیذاءتقتضي عدم 
إال أنھ إذا ترتب على ھذا  التربیة قد یكون مألوفا في بعض المجتمعات،

أذى أو ضرر جسیم فإن ھذا الفعل یعد عنفا جسدیا ولو لم یجاوز  الضرب
وخاصة  الفعل المسبب للضرر أو األذى المألوف من قواعد التربیة والتھذیب،
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وھو  یختلف من مجتمع إلى آخر، "المألوف من التربیة والتھذیب"أن مفھوم 
  .6أو الضرر الجسدي الذي یقع على األطفال لإلیذاءیفتح المجال  ما

ھو بسیط كالصفع  وتتعدد األفعال المسببة للضرر الجسدي فمنھا ما 
 ھو شدید تستخدم فیھا اآلالت الحادة أو األسلحة أو غیرھا، ومنھا ما والدفع،

 ،واإلھمالاألفعال المسببة للضرر الجسدي إساءة المعاملة  إطارویدخل في 
أو سوء  یصاب األطفال الصغار بأضرار جسدیة نتیجة إھمال فكثیرا ما

معاملة الوالدین والشواھد كثیرة في ھذا المجال من خالل ما نقرأه بصورة 
وتباین األضرار الجسدیة في شدتھا بدءا من األلم  دوریة في الصحافة الیومیة،

البسیط إلى الكدمات الطفیفة إلى الكسور والحروق وبتر األعضاء وتعطیل 
 . الحواس وصوال إلى القتل 

  )المعنوي(لعنف األسري النفسيا :المطلب الثاني

إذ أنھ ال  یعتبر العنف النفسي من أشد أنماط العنف األسري خطورة،
یترك آثارا مادیة على الضحیة وھو النوع الذي یتم على صیغة الشتائم 
والسباب واالھانات الجارحة،وما یزید من خطورة الوضع صعوبة إثبات مثل 

  .7السلطات المختصة إلىیة اللجوء ھذا النوع من العنف إذا ما أرادت الضح
 إذ أنھ غالبا ما ویعد العنف النفسي أكثر أنواع العنف األسري انتشارا،     

وكثیرا ما تمتد آثاره في  یرافق أو یتبع األنماط األخرى من العنف األسري،
  .خطورتھا لتتجاوز آثار العنف الجسدي والعنف الجنسي

  تعریف العنف النفسي :الفرع األول
عرف العنف األسري النفسي أو المعنوي على أنھ إلحاق الضرر بأحد ی

أفراد األسرة من طرف فرد أخر من نفس األسرة  من الناحیة السیكولوجیة 
وھذا النوع من  ،واالعتبارفي الشعور الذاتي باألمن والطمأنینة والكرامة 

تعمال أو أنھ اس العنف قد یكون مرحلة نحو ممارسة العنف األسري الجسدي،
شتى أنواع الضغوط النفسیة على اإلنسان للسیطرة على أفكاره وتصرفاتھ 

ویندرج تحت ھذا العنوان كل ما یسيء  والحد من حریة تفكیره، االجتماعیة
  .8والتحقیر والتھدید واإلھانة، اإلنسان من كالم قبیح كالسب والشتم، إلى
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یمكن عده كما یعرف العنف النفسي بأنھ كل فعل أو قول أو سلوك 
من  باآلخرینبالمعاییر االجتماعیة والخبراء وعلماء النفس یلحق ضررا نفسیا 

 .9أفراد األسرة، أو ھو أي فعل یتسبب بھ ضرر نفسي ألحد أفراد األسرة 
ویعد العنف النفسي أكثر أنواع العنف األسري صعوبة في تحدیده  

من ضرر نفسي یطال وتتبع آثاره المتوسطة والبعیدة المدى وما یترتب علیھ 
والتي یصعب  لإلنساننظرا الرتباطھ بالمشاعر واألحاسیس الداخلیة  الفرد،

  .على غیر المختصین كشفھا
فالولد الذي یتعرض لعنف جسدي من قبل والده، قد یشفى جسدیا خالل 

إال أن األضرار النفسیة التي یمكن أن یصاب بھا قد تتحول إلى أمراض  أیام،
اج معھا الولد إلى أشھر أو حتى سنوات من العالج النفسي أو عقد نفسیة یحت

لیشفى منھا، وكذلك األمر بالنسبة للفتاة التي تتعرض لتحرش جنسي أو 
اغتصاب من قبل أحد أفراد أسرتھا فإن ما تتعرض لھ من عنف جنسي قد ال 

  .یترك أثرا مادیا إال أن آثاره النفسیة قد تمتد لفترة طویلة
  فعال المسببة للعنف النفسياأل :الفرع الثاني

تتعدد األفعال والسلوكیات المسببة للعنف النفسي لدرجة یصعب 
 تحدیدھا بشكل كامل ودقیق ،إال أنھ من الممكن بیان أھم ھذه األفعال في ما

 :10یلي
   .استخدام األلفاظ الجارحة التي تحمل احتقارا للضحیة كالشتم والقذف - 1
قاربھ وأصدقائھ كمنع الزوجة من الخروج من عزل أحد أفراد األسرة عن أ - 2

  . المنزل لزیارة أھلھا
كالتھدید  التھدید بإلحاق األذى أو التھدید بحرمان الضحیة من أشخاص، - 3

بحرمان الزوجة من أطفالھا أو تھدیدھا بالضرب أو الطالق أو الطرد من 
  .المنزل

سفیھ رأیھ وعدم  تجاھل أحد أفراد األسرة وعدم االھتمام بھ وتھمیشھ وت - 4
  .إشراكھ بأي من شؤون األسرة

   .لألبناءوعدم االھتمام بالتربیة والتنشئة االجتماعیة السلیمة  اإلھمال - 5
أو  لآلخریناستغالل أحد أفراد األسرة و الضغط علیھ من أجل القیام بعمل  - 6

  .تنفیذ رغباتھم



   أنواع العنف األسري وآثاره على األسرة                                                                               
  

 

 1163                                                                            الدولي التاسع الملتقى

  العنف األسري الجنسي :المطلب الثالث

ان السماویة كما القوانین الوضعیة واألعراف لقد اتفقت جمیع األدی
على تجرم الممارسات الجنسیة في إطار العالقات األسریة في  االجتماعیة،

الذي یمكن من خاللھ  اإلطارغیر العالقات الزوجیة وأن العالقة الزوجیة ھي 
ممارسة الجنس فیما بین الزوجین، وذلك من أجل وضع الضوابط والحدود 

بما ال یسبب األذى للفرد أو  لإلنسانالحاجات الجنسیة  عإشباالتي تكفل 
  . المجتمع

األسرة لتشمل ھتك العرض من  إطاروتتعدد صور العنف الجنسي في 
األطفال  إجبارقبل أحد أفراد األسرة المرأة من نفس األسرة، أو استغالل أو 

لجنس أو أغرائھم لممارسة ا إجبارھمعلى تحقیق الرغبات الجنسیة للكبار أو 
أو ممارسة الشذوذ الجنسي مع أحد أفراد األسرة وكافة أشكال  لكسب المال،

  .11الجنس واألفعال المخلة بالحیاء
األسرة إلى عنف جنسي مباشر سواء  إطاركما یقسم العنف الجنسي في 

أكان مادیا أو معنویا والتي یتخذ العدید من األشكال التي یرتكبھا أحد أفراد 
رغباتھ الجنسیة في  إشباعو طفل من ذات األسرة بغرض األسرة ضد امرأة أ

 ءغیر المشروع كاغتصاب المرأة من قبل أحد أفراد أسرتھا أو اللجو اإلطار
 12.أسالیب محرمة شرعا في ممارسة الجنس مع الزوجة أو الزنا بالمحارم إلى

أو قد یكون غیر مباشر یتمثل في استغالل أحد أفراد األسرة المرأة من 
 .13الجنسیة اآلخرینرغبات  إلشباعسرة ذات األ

ویشكل العنف الجنسي خرقا واضحا للضوابط الشرعیة والقانونیة 
ورغم ذلك فإن محاسبة مرتكب  م العالقات األسریة،ظواألخالقیة التي تن

العنف الجنسي وحمایة الضحیة تبقى أمرا صعب المنال العتبارات تتعلق 
ة الحدیث عن األمور المتعلقة وأخرى تتعلق بحساسی ،اإلثباتبصعوبة 

  .بالجنس في المجتمع العربي والجزائري خاصة
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  آثار العنف األسري على األسرة    :المبحث الثاني 
في أغلب األحیان ترتكب جرائم العنف األسري من األقویاء ضد 

ألن طبیعة جرائم العنف تقتضي القوة وفرض إرادة أحد األطراف  الضعفاء،
ر،ولھذا فإن غالبیة ضحایا العنف األسري ھم من النساء على الطرف اآلخ

وإن كان من الممكن أن یقع الرجل ضحیة للعنف الصادر من رجل  واألطفال،
من نفس األسرة،كما أن العنف األسري یمكن أن یطال الكبار  امرأةآخر أو 

  . والصغار
وتبقى الكثیر من جرائم العنف األسري طي الكتمان بسبب تقبل 

وكثیرة ھي الحاالت التي تتراجع فیھا  ا لما یقع علیھم من أذى،الضحای
الضحیة عن شكواھا بعد أن یصل العلم بالجریمة إلى أجھزة العدالة 

  .14الجنائیة
إن االحتماء وراء الخصوصیة المبالغ فیھا إلخفاء العنف األسري،أو 

االت اإلیذاء بمختلف أشكالھ الذي یحدث في البیوت،حیث أنھ عندما تكتشف ح
العنف األسري،یتضح أن الضحایا خاصة الزوجة أو األطفال قد تعرضوا 
لإلساءة واإلیذاء والعنف عدة مرات متتالیة،باإلضافة إلى أن العنف األسري 
یحدث عادة خلف األبواب المغلقة،مما یجعل من كل ذلك حواجز یصعب 

  .اجتیازھا للوصول للعنف األسري الذي یحدث داخل األسرة
  ضحایا العنف األسري من النساء :األولالمطلب 

 ظاھرة العنف ضد المرأة ال یمكن ربطھا بدین أو ثقافة أو شعب أو
طبقة اجتماعیة معینة،وتحدث في البلدان النامیة والبلدان المتقدمة على حد 
سواء ،ویرتكبھا المثقفون والذین ینتمون إلى مستویات اجتماعیة واقتصادیة 

ن الطبقات األخرى ،ولعل المحزن في األمر ھو أن عالیة دون أي اختالف ع
الكثیر من البلدان النامیة ال تھتم بالشكاوي من النساء الالتي تعرضن للضرب 
من قبل الرجال داخل األسرة،بل یعد الموضوع شأنا أسریا ال یحسن تدخل 

  .15المجتمع فیھ
ي تسلیط وكان الھتمام الباحثین والمھتمین بقضایا المرأة الدور األبرز ف

الضوء على مشكلة العنف األسري في معظم دول العالم، فمنذ بدایة سبعینیات 
القرن الماضي سلطت معظم المؤتمرات الدولیة والندوات والدراسات التي 
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تناولت قضایا المرأة الضوء على مشكلة العنف األسري كإحدى أھم األخطار 
ھذه الجھود ذروتھا بتبني ، وبلغت التي تواجھھا المرأة في معظم دول العالم

، منظمة األمم المتحدة مسؤولیة تنسیق الجھود الدولیة لمواجھة ھذه المشكلة
التمییز ضد المرأة   أشكالحیث أثمرت ھذه الجھود اتفاقیة القضاء على جمیع 

  .  16م 1979لعام 
من جانبھا تفید إحصائیات منظمة الصحة العالمیة أن ثلثي النساء في 

ومن  ،ن لإلساءة واألذى البدني جراء العنف ضدھن في المنزلالعالم یتعرض
خالل العدید من البحوث والدراسات التي تناولت العنف ضد المرأة اتضح أن 

الزوجة یحوز أعلى معدالت العنف القاسي،كما أن الزوجات یشكلن  انتھاك
الغالبیة العظمى من مجموع ضحایا العنف األسري حیث یقدر عدد الالئي 

  . 17ملیون امرأة سنویا 12ضن للضرب بــ یتعر
 و یشمل العنف الموجھ ضد المرأة كل اعتداء مبني على أساس الجنس،
یتسبب أو یمكن أن یتسبب بإحداث إیذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي 

  .ویشمل التھدید باالعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحریات ،للمرأة
  وجةالعنف ضد الز :الفرع األول

الشریعة اإلسالمیة و الكثیر من القوانین الحدیثة بالزواج  اھتمتلقد     
وكل ما یكتنفھ من الحقوق والواجبات، إال أن جمیع ھذه االھتمامات لم تفلح 
في حمایة المرأة من ظلم الرجل وعدوانیتھ ولجوئھ إلى العنف لحل المشكالت 

باء والرجال بشكل عام إلى الزوجیة واألسریة، فكثیرا ما یلجأ األزواج واآل
العنف في التعامل مع النساء،سواء كان ھذا العنف بدنیا أو نفسیا أو جنسیا أو 

  .18غیر ذلك من أنواع العنف
وتشیر الدراسات إلى أن نسبة كبیرة من الذین یتعرضون للعنف   

وقد یصل ھذا العنف  ،19الجسدي داخل األسرة ھن الزوجات من قبل أزواجھن
 كما وقد یشمل العنف وسائل مختلفة، أو حتى القتل، اإلجھاضإلى درجة 

 أو دفعھا من مكان مرتفع، أو طرح الحامل بقوة أرضا، كالركل أو الضرب،
كعصا غلیظة وتوجیھھا إلى بطن الحامل وسائر  أو استخدام آلة أو أداة معینة،

  .جسمھا
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 ،ھإن العدید من جرائم العنف التي ترتكب من قبل الزوج ضد زوجت
والتجرؤ على الشریعة اإلسالمیة  تجد تبریراتھا في الموروثات االجتماعیة،

اُموَن : باالحتكام لمسألتي التأدیب والقوامة من خالل قولھ تعالى َجاُل قَوَّ الرِّ
  ).34: النساء( ...َعلَى النَِّساءِ 

ومفھوم القوامة یتضمن المحافظة على الزوجات ورعایتھن،ولیس 
 یصل غالبا إلى حد التعذیب والتشویھ وحتى الموت أحیانا،الضرب الذي قد 

والضرب الذي أباحتھ الشریعة اإلسالمیة ھو الضرب غیر المبرح في حالة 
والالِتي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ  :فقال تعالى النشوز فقط عند اإلتیان بمعصیة،

إَِن أَطَْعنَُكْم فَالَ تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ فَِعظُوھُنَّ َواھُجُروھُنَّ فِي الَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَ 
تدریجیا  إتباعھاالكریمة تبین المراحل التي یجب  اآلیة .)34: النساء( َسبِیالً 

الوعظ ثم الھجر في المضجع فالضرب غیر : قبل الوصول إلى الضرب وھي
وإذا غلب الظن أن صالح حال  الذي ال یكون شدیدا أو شائنا،" المبرح،

 یكون إال بالضرب الشدید أو الشائن فال یجوز للزوج اللجوء إلیھ، الزوجة ال
فالغرض واضح من تھذیب الزوجة ومواجھة نشوزھا،أما إذا أخفى المعنف 

 اإلیذاءباعثا إجرامیا فال یمكن االحتجاج بھذا الحق وتبریره كاالنتقام أو مجرد 
  .20أو الحمل على معصیة

  ضد المرأةأشكال العنف األسري  :الفرع الثالث

تتعرض المرأة إلى أشكال مختلفة من العنف األسري في مختلف دول   
العالم، وما یساعد في انتشار ھذه الظاھرة النظرة الدونیة السائدة في بعض 
المجتمعات تجاه المرأة، حیث ینظر إلى المرأة على أنھا مخلوق ضعیف غیر 

ارسة العنف ضدھا مم إلىقادر على اتخاذ قرارات سلیمة، ما یدفع البعض 
بحجة سعیھم إلى تقویمھا، ومنعھا من الوقوع في الخطأ، من ناحیة أخرى إن 
الفھم الخاطئ للقوامة، یدفع البعض إلى التسلط والسیطرة على المرأة، یضاف 
إلى ذلك األحوال االقتصادیة السیئة لألسرة والمشكالت األسریة وإدمان 

  .21الكحول
  :22یلي ة على سبیل المثال ال الحصر ماویشمل العنف األسري ضد المرأ
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العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار األسرة ،بما في ذلك  -أ
، والعنف الزوجي، واالغتصابالضرب والتعدي الجنسي على األطفال، 

  .باالستغاللوالعنف المرتبط 
بما  العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار المجتمع العام، -ب

والتخویف في  والتحرش الجنسي، والتعدي الجنسي، االغتصابفي ذلك 
بالنساء  واالتجارمكان العمل،وفي المؤسسات التعلیمیة وأي مكان آخر، 

  .وإجبارھن على البغاء
وإذا كان مرتكب العنف األسري ضد المرأة في الكثیر من األحیان ھو  
لصادر من امرأة أخرى من فإن المرأة یمكن أن تكون ضحیة للعنف ا الرجل،

نفس األسرة، فكثیرة ھي الحوادث التي تنبئ عن تعرض الكثیر من الفتیات 
لصور مختلفة من العنف األسري من قبل أمھاتھن أو قریباتھن بحجة مراعاة 

وفي كثیر من األحیان تتخذ استجابة  األعراف والتقالید السائدة في المجتمع،
قبل أحد أفراد األسرة شكال سلبیا یتمثل في  المرأة لما تتعرض لھ من عنف من

استسالمھا للمتسبب للعنف، مقللة من أھمیة المشكلة وربما منكرة لھا، معتقدة 
وفي أحیان أخرى قد تكون  أنھا غیر قادرة على تغییر سلوك المعتدي،

استجابة المرأة تجاه العنف األسري من خالل عنف مضاد تجاه المعتدي أو 
وأحیانا تلجأ المرأة إلى العنف كرد فعل  ،اد األسرة أو الغیراآلخرین من أفر

  . 23على األفكار والتقالید التي تسمح للرجل بالسیطرة والتحكم في سلوكھا
وتمثل جرائم قتل النساء بسبب الشرف من أشد أنواع العنف الموجھ 

المي فقد استثارت االنتباه الع ضد المرأة رغم أنھ ال یبلغ عنھا كلھا وال توثق،
م القتل بسبب الشرف كنوع 1997وصنفت لجنة إلغاء التمییز ضد المرأة عام 

 وكانتھاك لحق الحیاة، من العنف الذي تتم ممارستھ ضد حقوق اإلنسان،
على تحلیل تلك الظاھرة كأحد أبعاد قضایا العنف  االتفاقوتم  واألمن للمرأة،

ید على الجوانب المجتمعیة مع التأك ألنھا تتم غالبا في نطاق األسرة، األسري،
وتأثیرھا القوي في مدى رسوخ الظاھرة وانتشارھا في المجتمع،ویقدر 
صندوق األمم المتحدة للسكان أن خمسة آالف امرأة یقتلن كل سنة بأیدي أفراد 

  .24من أسرھن دفاعا عن الشرف في مختلف أنحاء العالم
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  آثار العنف األسري على المرأة :الفرع الرابع

 دراسات إلى أن كثیرا من النساء یعانین من العنف األسري،تشیر ال
وبالرغم من أن ھذه الظاھرة تعد عامة  ویقعن ضحایا للعنف من قبل األزواج،

إال أنھا قلیال ما تحظى باھتمام المختصین وأصحاب  في جمیع المجتمعات،
 حیث تعاني مثل ھؤالء النساء ضحایا العنف األسري من أشكال كثیرة الشأن،

وغالبا ما تحتاج إلى سنوات  من االضطرابات النفسیة التي تدوم لفترة طویلة،
ومن أكثر أشكال االضطرابات النفسیة التي یمكن  منھا، عدة للتخلص

 مخاوف مرضیة شدیدة، االكتئاب، مالحظتھا في مثل ھذه الحاالت القلق،
ع مشاكل في العالقات م كوابیس متكررة،اضطرابات في النوم واألكل،

 .میل أكثر أو استعداد أكثر لالنتحار اآلخرین،اضطرابات جسدیة،
وھو أطفال تلك  وھناك جانب مھم في موضوع ضحایا العنف األسري،

من حاالت العنف  )%80(حیث تشیر الدراسات إلى أن األطفال في  األسر،
األسري یكونون موجودین وشاھدین على ما یحدث من اعتداء وضرب 

إضافة إلى ذلك فإن ھناك ارتباطا قویا  ج على الزوجة،وعنف من قبل الزو
بین االعتداء على الزوجة وإساءة معاملة األطفال عند اآلباء الذین یمارسون 

حیث أن إساءة معاملة األم عادة ما یكون مالزما لھا في  مثل ھذه السلوكیات،
من  ویعاني األطفال في مثل ھذه الحاالت الوقت نفسھ إساءة معاملة الطفل،

األرق  آثار نفسیة جسیمة مثل االنطوائیة أو االنسحاب ،وبعض االضطرابات،
الشعور بالذنب وضعف احترام الذات، وكذلك القلق، والذي یكون  واالكتئاب،

عادة نتیجة الشعور بالضعف وعدم القدرة على وقف ھذه السلوكیات العدوانیة 
  .في البیت
عند مثل ھذا الطفل سواء  وھذا ما ینعكس على شكل سلوكات عدوانیة  

وذلك تأثرا بممارسات والده والتي تعد  تجاه الوالدین أو اإلخوة أو الزمالء،
نموذجا یتعلمھ ویقتدي بھ من خالل عملیة التقلید والتي تشكل عنده اتجاھات 

  :25سلبیة تكون قائمة وراء الكثیر من سلوكیاتھ مثل
  .ل داخل األسرة وبین أعضائھاالعنف شكل مقبول من أشكال التعامل والتفاع -
  .العنف ھو وسیلة مناسبة لحل الخالفات التي تنشأ مع اآلخرین -
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في أحسن الحاالت، سیجد مثل ھذا الطفل القدرة على تقبل أو احتمال مثل  -
وفي أسوئھا قد یعمل على تجریب السلوك نفسھ كرد فعل  ھذه السلوكیات،

  .للتعامل مع ھذه السلوكات العنیفة

  ضحایا العنف األسري من األطفال: لب الثانيالمط
إال أن العنف ضد  رغم اختالف ضحایا العنف األسري وتنوعھم،

ونال جھودا وافرة من قبل  ،االھتماماألطفال حظي بالنصیب األكبر من 
ویمكن اعتبار العنف ضد األطفال في األسرة أھم  الباحثین واألخصائیین،

  .وأكثرھا شیوعا أنواع العنف األسري على اإلطالق
ویتعرض األطفال إلى العنف من قبل أفراد أسرھم بكل أنواعھ التي 

سواء أكان مقصودا أم غیر  لإلھمالإضافة إلى تعرضھم  سبق الحدیث عنھا،
  .ذلك

أو إساءة المعاملة  ولذلك فإن مصطلح العنف األسري ضد األطفال،
 اسعة وشاملة،أو حتى إھمال األطفال تعد مصطلحات و األسریة لألطفال،

ویدخل تحتھا الكثیر من التفاصیل،ولذلك فإن ھذا النوع من العنف یختلف طبقا 
فإذا كان الذكور من  لبعض المتغیرات الدیموغرافیة واالجتماعیة والثقافیة،

فإن اإلناث یكن عرضة إلساءة المعاملة  األطفال عرضة للعنف البدني،
د أن األطفال في المرحلة العمریة وحتى بالنسبة لألطفال الذكور نج الجنسیة،

ونجد أن المراھقین منھم قد  األولى معرضون إلساءة المعاملة العاطفیة،
ولذلك فإن األطفال رغم  یكونون عرضة بشكل أكبر للعنف البدني والنفسي،

كونھم ضحایا للعنف األسري إال أن ھناك اختالفات وفروقا طبقا للكثیر من 
  .26جتماعیة والثقافیةالعوامل الدیموغرافیة واال

المتعلق  2015یولیو  15المؤرخ في  12- 15وقد نص القانون رقم 
بحمایة الطفل، في المادة الثانیة منھ على أنھ یقصد بالطفل في مفھوم ھذا 

" حدث"ویفید مصطلح ، كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة: القانون
  .نفس المعنى
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  ضد األطفال مفھوم العنف األسري :الفرع األول

تصدر  إن الكثیر من األطفال معرضون ألشكال مختلفة من العنف،  
ویمكن أن تكون ھذه  بھم، واإلضرارذائھم یمن أحد أفراد األسرة، ما یتسبب بإ

كما یمكن أن  األضرار على أجسادھم أو تمس بحالتھم النفسیة والمعنویة،
  . جنسیا على األطفال االعتداءیكون 

أي سلوك أو عمل " :عنف األسري ضد األطفال بأنھویمكن تعریف ال
متعمد ومتكرر یصدر من قبل أحد الوالدین أو كلیھما أو اآلخرین المحیطین 

ویتسبب في إحداث نوع من  بالطفل تجاه أحد األطفال في األسرة أو جمیعھم ،
  .27"األذى والضرر سواء بدنیا أو نفسیا أو جنسیا على الطفل

األسري بشكل مباشر أو غیر مباشر،فالطفل  ویتعرض األطفال للعنف
األمر الذي یمكن أن  یمكن أن یكون ھدفا مباشرا العتداء أحد أفراد األسرة،

یسبب لھ األذى أو الضرر الجسدي أو النفسي،كما یتعرض الطفل للعنف 
األسري بشكل غیر مباشر من خالل مشاھدتھ للعنف الواقع من أحد أفراد 

وبشكل خاص العنف الذي یقع على  نفس األسرة، األسرة على فرد آخر من
األم نظرا للرابطة القویة التي تجمع الطفل بأمھ وخاصة في مراحل الطفولة 

  .األولى
وعلى الرغم من خطورة ظاھرة العنف األسري ضد األطفال ،فإن 

بسبب صغر سن  تحدید الحجم الحقیقي لھذه الظاھرة ھو أمر بغایة الصعوبة،
ایتھم وبالتالي عدم قدرتھم على إبالغ الجھات المختصة عما الضحایا وقلة در

كما أنھ لیس لكل الحاالت التي یتعرض لھا الطفل  یتعرضون لھ من عنف،
یضاف إلى ذلك محاولة أسرة الطفل  عالمات أو مظاھر خارجیة تدل علیھا،

فضال عن  التستر على تعرض الطفل للعنف من قبل أحد أفراد األسرة،
  .28أن األذى الذي أصاب الطفل ھو نتیجة للعنف األسري صعوبة إثبات

وال شك أن صعوبة كشف جرائم العنف األسري التي ترتكب ضد 
األطفال من شأنھا أن تصعب عمل الجھات المعنیة بالتصدي لھذا النوع من 

  . 29الجرائم
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والمالحظ أن أغلب المجتمعات العربیة بما فیھا المجتمع الجزائري ما        
وبذلك فھي  على انھ من المواضیع الصغیرة، تنظر إلى العنف األسري،تزال 

وأصبحت بذلك تعتبر من المشكالت العادیة أو  من األمور المسكوت عنھا،
ومن ثم فال داعي للخوض فیھا، حیث تعالج  الطبیعیة في نظر عامة الناس،

جة وھذه معال مواضیع العنف األسري في إطار الخصومات األسریة العادیة،
حتى یصبح  خاطئة خاصة إذا كان العنف داخل األسرة یتكرر باستمرار،

  .وسیلة لحل الخصومات األسریة

  أشكال العنف األسري ضد األطفال  :الفرع الثاني

تتعدد أشكال العنف األسري ضد األطفال لتشمل أشكاال تقلیدیة وأخرى 
رب والحبس الجسدي كالحرق والض اإلیذاءأما التقلیدیة فتشمل  مستحدثة،

 النفسي كالتحقیر واالزدراء والشتم واالھانة، واإلیذاء والجرح وغیرھا،
ویضاف إلى  ،الجنسي كاالغتصاب والتحرش الجنسي وھتك العرض واإلیذاء

أما األشكال المستحدثة للعنف  ،الجسدي والجنسي والنفسي اإلھمالذلك 
ور واألفالم الص إنتاجاألسري ضد األطفال فتشمل استغالل األطفال في 

 واستخدام األطفال جنسیا لجذب السیاح وغیرھم من الشواذ، ،اإلباحیة
 لألطفال من أجل الربح التجاري والتسول باألطفال، اإلعالنيواالستغالل 

  .30األطفال على العمل في ظروف قاسیة وإجبار وبیع األطفال واألجنة،
 األسرة، ویعتبر العنف الجسدي من أكثر أنماط العنف وقوعا داخل 

وھو الذي یتعلق بسوء المعاملة الجسدیة التي تلحق بالطفل على ید أحد والدیھ 
أو عقوبة بدنیة  وھو ینجم عن ممارسة أسالیب تربویة قاسیة، أو ذویھ،
 اإلنسانوفیھ مساس بحق  ،ضرر مادي بالطفل إلحاقأدت إلى  صارمة،

 .بالحیاة وفي سالمة جسده التي یجب أن تصان
اإلفراط  بقصد إیذائھ أو اعتداءنف الجسدي ضد الطفل أي ویتضمن الع

 كما یأخذ ھذا العنف صورا متعددة تتمثل في اإلصابة بكدمات أو في تأدیبھ،
أو  الداخلیة، اإلصاباتأو  أو الحرق، أو القطع أو الكسور في العظام، خدوش،

  . المفضیة إلى الموت اإلصابات
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الطفل أشكال أخرى من سوء  وكثیرا ما یرافق االعتداء الجسدي على
ضرب أحد الوالدین لطفلھ بقبضة  :المعاملة ومن األمثلة الشائعة على ذلك

في  في الوقت الذي ینھال علیھ بسیل من اإلھانات والشتائم، الید،أو بأداة ما،
  .ھذه الحالة یعد الطفل ضحیة اعتداء جسدي ونفسي

المتمثلة في االھانات  مالواإلھالنفسیة  اإلساءةوتأتي في المرتبة الثانیة 
واالمتناع عن تقدیم  اإلھمالوالتھدیدات وعدم إبداء الحب والحنان لألطفال و

خدمة معینة ھو في حاجة إلیھا مثل االمتناع عن تغذیة الطفل أو حرمانھ من 
الجنسیة وھي تشمل  اإلساءةثم  كل ما من شأنھ یساعده على النمو بشكل سلیم،

رسة النشاطات الجنسیة مثل االغتصاب والفعل المخل إجبار األطفال على مما
 واآلدابأو استغاللھم في أعمال  منافیة لألخالق  بالحیاء، والتحرش الجنسي،

  .العامة

  آثار العنف األسري على األطفال  :الفرع الثالث 

إن اآلثار السلبیة للعنف األسري تؤثر في بناء شخصیة الطفل وتدفعھ 
وتؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط وعدم  كتئاب،إلى الشعور بالذنب واال

الثقة بالنفس، واالنسحاب والسلبیة وغیرھا من األعراض المؤثرة في السلوك 
فكثیرا من حوادث العنف  المستقبلي للطفل المعنف بعد بلوغھ سن الرشد،

 األسري التي تستمر لسنوات دون إبالغ الضحایا عما یتعرضون لھ من عنف،
األمر الذي ولد لدیھم  تعرضوا في طفولتھم لعنف أسري، تقع على أشخاص

  . 31شخصیة انطوائیة انھزامیة مستسلمة رافقتھم بعد بلوغھم سن الرشد
إن األطفال الذین یتعرضون لسوء المعاملة على شكل اإلیذاء الجسدي 

ونوبات الغضب  یعانون من مشاكل نفسیة عدیدة مثل التمرد وعدم اإلطاعة،
 لوكات العدوانیة الموجھة نحو األطفال وكذلك نحو البالغین،والھیجان، والس

ویظھرون  كما أنھم یعانون من مشاكل وصعوبات في عالقاتھم مع أقرانھم،
وأقل قدرة على إظھار المشاعر  عجزا في القدرة على التكیف االجتماعي،

وضعف احترام  وصعوبة التكیف وسوء التحصیل في المدرسة، العاطفیة،
  .32الذات
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ن ناحیة أخرى فإن كثیرا من ضحایا العنف األسري من األطفال م
یتحولون من ضحایا للعنف األسري إلى مرتكبین للسلوك العنیف داخل 
األسرة وخارجھا،إذ أوضحت الدراسات التي أجریت حول ھذا الموضوع 
ارتفاع احتمال لجوء الطفل الذي یتعرض لعنف جسدي أو تحرش جنسي إلى 

ضد الغیر أو ضد أحد أفراد أسرتھ أو ضد نفسھ بعد  سلوك مشابھ إتباع
  .33بلوغھ

أما على األمد الطویل فإن مثل ھؤالء األطفال یعانون من صعوبات   
كما یظھرون شعورا  نفسیة شدیدة تكون لھا آثار سلبیة على قدراتھم العقلیة،

ومشاكل شخصیة على شكل اضطرابات  وتأخر في النمو اللغوي، بالعجز،
ؤثر في قدرتھم على التكیف مع المجتمع بشكل عام، وكما ھو سلوكیة ت

معروف فإن إساءة معاملة الطفل تبدأ في مراحل حیاتھ المبكرة، إال أن آثار 
  .العنف الذي مورس تستمر إلى مراحل متقدمة من حیاتھ

  ضحایا العنف األسري من الرجال والمسنین :المطلب الثالث

سري تفترض صدور السلوك العنیف إذا كانت طبیعة جرائم العنف األ
وھي القاعدة التي یمكن االستناد   من الطرف القوي ضد الطرف الضعیف،

أما بالنسبة لحاالت  إلیھا لتفسیر العنف ضد النساء واألطفال وكبار السن،
العنف األسري ضد الرجال فإن تفسیر ھذا السلوك یشكل استثناءا على ھذه 

جل للعنف من قبل زوجتھ أو أحد أطفالھ القاعدة وخاصة عندما یتعرض الر
،ألن الطبیعة البشریة وطبیعة العالقات األسریة تفترض أن الرجل ھو 

  . 34الطرف القوي في األسرة
 كما یشكل المسنون فئة تتطلب احتیاجات وأسالیب خاصة في المعاملة،

قد تقترب في بعض جوانبھا من أسالیب معاملة األطفال من حیث الرعایة 
بسبب وضعھم الجسمي وانقیادھم الزائد واعتمادھم على اآلخرین  مام،واالھت

ویتعرض المسنون إلى  .من أفراد األسرة لتلبیة احتیاجاتھم المادیة والمعنویة
أنواع مختلفة من العنف األسري ما یسبب لھم درجات مختلفة من األذى 

طي الكتمان وفي الغالب تبقى ھذه االعتداءات  الجسدي أو النفسي أو الجنسي،
أو امتناعھم عن تقدیم شكوى ضد من  اآلخرین، إبالغبسبب عزوفھم عن 
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اعتدى علیھم من أفراد األسرة ألسباب ترتبط بتقدمھم في السن، وضعفھم في 
اتخاذ القرار واالعتماد الكامل على أفراد أسرھم، وبالتالي محاولتھم تجنیب 

ھؤالء ھم الذین ارتكبوا  أفراد األسرة ألي نوع من المساءلة حتى ولو كان
  .35العنف ضدھم

فكبار السن غالبا ما ینظرون إلى األسرة التي ساھموا بإنشائھا في یوم 
وقاموا برعایتھا والمحافظة علیھا،على أنھا استمرار لھم ولذلك فھم  من األیام،

ولو على حسابھم  یعتبرون أنفسھم مسؤولین عن حمایة أفراد ھذه األسرة،
  .حتى مماتھم

  أشكال العنف األسري ضد الرجال :رع األولالف

یمكن أن یقع الرجل ضحیة للعنف الصادر من أحد رجال األسرة كأخیھ 
وأبیھ وأبنھ،كما یمكن أن یقع ضحیة لعنف النساء واألطفال، فكثیرا من 

لعنف زوجاتھم  أخرىاألزواج یتعرضون لعنف زوجاتھم وفي أحیان 
االعتداء إلى حد القتل في كثیر من  وأوالدھم معا، إذ یمكن أن تصل خطورة

فإذا كانت الدراسات المتعلقة بھذا الشأن تشیر إلى قلة نسبة جرائم  األحیان،
 مقارنة بنسبة جرائم العنف التي یرتكبھا الرجال، العنف التي ترتكبھا النساء،

من إجمالي  %77فإن نسبة جرائم القتل المرتكبة من قبل النساء تصل إلى 
التي ترتكبھا النساء ،كما أن معظم ضحایا ھذه الجرائم من  جرائم العنف

  .36الرجال
وتتصف النساء الالتي یرتكبن جرائم قتل أزواجھن في الغالب بتاریخ 

فالمرأة تلجأ في كثیر من  طویل مع العنف مع أبائھن أو أزواجھن أو أوالدھن،
واقع  ولكن األحیان إلى العنف كرد فعل على ما تعرضت لھ من ضغط وقھر،

الحیاة االجتماعیة یشیر إلى ارتكاب المرأة ألنماط مختلفة من جرائم العنف 
األسري ضد الرجل مدفوعة بعوامل الغیرة والخیانة، فكثیرة ھي الحوادث 

   .37التي تنبئ عن قتل الزوجة لزوجھا بالتواطأ مع عشیقھا
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  أشكال العنف األسري ضد كبار السن :الفرع الثاني

ضد المسنین یجب أن یكون مرتبطا بتعریف من ھو  إن مفھوم العنف
في العمر الذي یستخدم لتمییز المسن عن  االختالفوذلك بسبب  المسن،
ویمكن تحدید سن الخامسة والستین بمثابة العمر الذي یفصل المسن  غیره،

ولقد  وتعد بعض المجتمعات سن الستین بمثابة  بدایة الشیخوخة، عن غیره،
إضافة إلى ذلك فإن  ثین عامل السن من تعریف المسنین،استثنى بعض الباح

حیث  ھناك من ینظر إلى تعریف إساءة معاملة المسنین بمنظور أكثر شموال،
بھم،رغم أن ھذه األمور قد ال  االھتماموعدم  یدخل تحتھا عدم رعایة المسنین،
  . 38تكون من جرائم العنف األسري

فعل ینتج عنھ أذى أو  ویشتمل العنف األسري ضد المسنین على أي
إھمال بدني أو نفسي أو مادي للمسنین من قبل أفراد األسرة التي یعیشون 

  .فیھا
وقد بدأت مشكالت المسنین بالظھور نتیجة التغیرات التي حدثت على 
بناء األسرة األمر الذي أدى إلى تغیر في شبكة العالقات األسریة وأثرت على 

التكیف مع المتغیرات الحدیثة وغالباً ما  كبار السن الذین یجدون صعوبة في
یقاومونھا وعدم األخذ بھا والتسلیم بعدم فاعلیتھا وجدواھا، لذا أصبح وجود 
كبار السن عبئاً لدى بعض األسر ما أدى إلى تعرض بعض المسنین ألشكال 

  .مختلفة من اإلساءة سواء أكانت اجتماعیة أم صحیة أم نفسیة أم بدنیة أم مادیة
 أشكال العنف األسري التي یتعرض لھا المسنون فمنھا ما وتختلف

یدخل في إطار العنف الجسدي كالصفع والضرب والتقیید بالحبال والحرق 
یدخل في إطار العنف النفسي وتشمل التجریح  والحرمان من الطعام، ومنھا ما

یضاف إلى ذلك  اللفظي وفرض العزلة االجتماعیة والشتم والتھدید والھجر،
والالمباالة والتغاضي  وعدم تقدیم الرعایة الصحیة والمادیة الالزمة، مالاإلھ

  .39عن تلبیة احتیاجاتھم الجسدیة واالجتماعیة والعاطفیة
أشكال متعددة من اإلساءة نتیجة لفقدانھ الكثیر  إلىوقد یتعرض المسن 

من القدرات لتي كانت في الماضي تمنحھ المكانة والسلطة والقوة، لیجد نفسھ 
ضحیة المعاملة السیئة من قبل بعض أفراد األسرة إما بقصد أو بدون قصد، 
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نتیجة عدم تفھم األسرة لطبیعة المرحلة التي یمر بھا كبیر السن، وقد تكون 
ویتمثل في ھجر المسن  المسن بالھجر، إھمال« :اإلساءة اجتماعیة ویقصد بھا

ل عن األسرة وعدم وعدم االھتمام بحیاتھ االجتماعیة وتركھ في مكان معزو
ویتضح ذلك  الحدیث معھ وعدم تخصیص وقت لتفقد أحوالھ ومعرفة طلباتھ،

من خالل ترك المسنین في المستشفیات وعدم زیارتھم أو ھجرھم في مكان 
  .40»معزول عن بقیة أفراد األسرة 

وتتمثل أھم العوامل التي تقف وراء العنف األسري الموجھ ضد كبار 
 كاإلدمانشخصیة التي یعاني منھا مرتكب العنف السن في المشكالت ال

والبطالة والمشكالت االقتصادیة واالضطرابات النفسیة، وكذا تعرض 
یزید من احتمال  وعدم قدرتھم على رعایة أنفسھم ما واإلعاقةالمسنین للعجز 

   .41مختلفة من العنف األسري ألشكالتعرضھم 
د النزعة نحو تكوین األسر إلى تغیر العادات والتقالید وازدیا باإلضافة

النوویة، وخاصة مع اشتراط الكثیر من النساء على أزواجھن لزوم تأمین 
األمر الذي یمكن أن یؤدي إلى تخلي الزوج  مسكن مستقل عن أھل الزوج،

وحتى في الحاالت التي تعیش فیھا الزوجة مع  عن واجب االھتمام بوالدیھ،
ن أعمال العنف یمكن أن تمارس ضد فإن كثیرا م أھل زوجھا في منزل واحد،

  .42كبار السن من األھل بتحریض من الزوجة أو باعتداء مباشر منھا
ولعل ضعف الوازع الدیني في المجتمع الجزائري الحدیث من أھم 

إذ أن هللا تعالى قرن عبادتھ  العوامل المؤدیة إلى التخلي عن الوالدین،
  .للوالدین وإكرامھما باإلحسان

        خاتمة

مختلفة ،منھ  وأنماط أشكالمما سبق یمكن القول أن العنف األسري لھ 
النفسیة أو  اإلساءةومنھ ما یصنف ضمن  ما یندرج ضمن العنف الجسدي،

ومنھ ما یمكن إدراجھ ضمن االعتداءات الجنسیة بین أفراد األسرة  المعنویة،
ن ناحیة وأن لھذه األفعال المختلفة آثارا وخیمة على األسرة م الواحدة،

حیث نجد أن األسر التي یسود فیھا العنف تتعرض  تماسكھا واستقرارھا،
واقتصادیة  اجتماعیةوما ینتج عن ذلك من مشاكل  للتفكك وعدم االستقرار،

  .لألسرة والمجتمع
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ورغم اآلثار واألخطار التي یمكن أن یتعرض لھا أفراد األسرة جراء 
ا ھؤالء الضحایا أنفسھم مضطرین فإنھ في بعض األحیان  یجدو أفعال العنف،

للتعایش مع ھذا الواقع واالستمرار في بیئة العنف ألسباب تتعلق بعدم قدرتھم 
أو لرغبتھم في تعدیل  على االبتعاد عن بیئة العنف كما ھو حال األطفال،

أو المحافظة على كیان األسرة وحمایتھا من  سلوك المتسبب في العنف،
أو لرغبتھم في عدم ترك األطفال وحدھم  القرابة،التصدع ومراعاة اعتبارات 

عدم  مع مرتكب العنف، أو بسبب عدم وجود حمایة من مؤسسات الدولة، أو
وجود أقارب یقدمون المساعدة للضحیة، أو بسبب عدم وجود موارد مالیة 

  .تساعد ھؤالء الضحایا على العیش بشكل مستقل عن المتسبب بالعنف
الحجم الحقیقي للعنف األسري  بمختلف  وعلیھ من الصعب الكشف عن

یتضح أن الضحایا  حیث أنھ عندما تكتشف حاالت العنف األسري، أشكالھ،
خاصة الزوجة أو األطفال قد تعرضوا لإلساءة واإلیذاء والعنف عدة مرات 

 باإلضافة إلى أن العنف األسري یحدث عادة خلف األبواب المغلقة، متتالیة،
اجز یصعب اجتیازھا للوصول للعنف األسري الذي مما یجعل من كل ذلك حو

  .یحدث داخل األسرة
ومن خالل ھذه المداخلة حول موضوع أنواع العنف األسري وآثاره 

  :على األسرة، یمكن تقدیم التوصیات التالیة
ضرورة القیام بحمالت توعیة لزیادة الوعي المجتمعي بخطورة العنف  - 1

الوقایة من العنف األسري على  إلى ونشر المعلومات التي تھدف األسري،
وتضمین المناھج التربویة في المدارس والجامعات  ،اإلنترنتشبكة 

  .موضوعات تتعلق بالعنف األسري

، من خالل وضع خط ھاتفي التبلیغتشجیع ضحایا العنف األسري على  - 2
من  اإلجراءخاص بالتبلیغ على حاالت العنف األسري، ویعتبر ھذا 

فھو في الحقیقة جرس إنذار مبكر أو إعالن مبكر  ائیة الناجعة،التدابیر الوق
أو وجود حالة  بوجود حالة خطورة على األطفال أو النساء أو العجزة،

 تستدعي المساعدة الخارجیة من قبل األجھزة والمؤسسات المختصة
  ).االجتماعیة النفسیة، الطبیة، األمنیة،(
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العنف األسري، ھو  بصدد جرائمإن األخذ بأحكام الشریعة اإلسالمیة  - 3
السبیل الفعال والناجع لتوفیر الحمایة الكاملة والشاملة لألسرة من كل 

كون ھذه الشریعة ھي  انحراف وتفكك، ووقایة لھا من جمیع أنواع العنف،
من صنع هللا الخبیر بعباده، حیث نجد فیھا الحلول المناسبة لجمیع 

اد األسرة وأنھا صالحة لكل زمان اإلشكاالت التي یمكن أن تقع بین أفر
  .ومكان
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  جرائم العنف األسري ضد كبار السن

  في التشریع الجزائري 

  

  آسیا بوعزیز الدكتورة -ةوالدكتور ھوام عال

       1 باتنةجامعة 

  : الملّخص

عرفت بالدنا مؤخرا ظاھرة العنف األسري ھذه الظاھرة الدخیلة التي 
 ساطھ لتصبح خطرا یھدد امن واستقرار الكیان األسري، واألمنأوتفشت بین 

المجتمعي برمتھ، وتحدیدا العنف الممارس ضد كبار السن الذي اتخذ أشكاال 
معنوي،یمارس على  أومختلفة فمنھا ما ھو عنف جسدي و منھا ما ھو نفسي 

وجعل اإلحسان إلیھم قرین عبادتھ لما لھما من قدسیة  صى هللا ببرھم،أومن 
حاط ھذه الفئة عظمھا عز وجل في محكم تنزیلھ، أما القانون الوضعي فقد أ

المتعلق بحمایة  12-10بالحمایة القانونیة الالزمة من خالل القانون 
األشخاص المسنین، وكذا الجنائیة من خالل قانون العقوبات وما تضمنتھ 
نصوصھ من جرائم ألفعال تمس وتھدد سالمة وحیاة ھذه الفئة الھشة من 

لھ نفسھ االعتداء المجتمع واقر لھا عقوبات مشددة بغیة ردع كل من تسول 
  .علیھم والمساس بسالمتھم

Abstract: 

Our country knew recently the phenomenon of family violence 
phenomenon that spread between after inspecting the rogue AP to 
become a threat to the Security and stability of the family, and the 
community as a whole, and specifically violence against older 
persons, adopted different forms ranging from what is physical 
violence, and what is the psychological or moral, the exercising of 
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God with their own righteousness, and make them worship him 
companion charity to their sanctity protected by Almighty God and 
in loose downloaded, either positive law took this category the 
necessary legal protection through Law 10-12 on the protection of 
older persons, as well as criminal justice through the Penal Code and 
the contents of the provisions of the acts of crimes affecting and 
threatening the safety and the life of this category of fragile society 
and recognized tight sanctions in order to deter all those who might 
be tempted to Attacking Them and compromising their safety. 

  مقدمة

یعد العنف األسري من اخطر أن"واع العن"ف المم"ارس ف"ي المجتمع"ات 
أصبحت األسرة الیوم الداعم األساس"ي ل"ھ، وق"د تط"ورت  إذعلى وجھ التحدید، 

ھذه الظاھرة مؤخرا لتمتد حتى إلى العجزة وكبار السن، والتي تعتبر م"ن اكب"ر 
د ھ"ذه الفئ"ة م"ن یع"د العن"ف ض" إذ الكبائر المنصوص علیھ"ا ف"ي دینن"ا الحنی"ف،

المظاھر السلبیة الدخیلة التي انتشرت مؤخرا في مجتمعاتنا وما یم"ارس علیھ"ا 
انعكاس"ات وخیم"ة س"واء  إلىتؤدي  أننھا أمن اعتداءات لفضیة وجسدیة من ش

الفئات ضعفا والتي ال تس"تطیع درء  أكثرجسدیة، باعتبارھا من  أوكانت نفسیة 
وق""د كف""ل المش""رع الدس""توري طف""ال، الخط""ر و األذى عنھ""ا فض""ال ع""ن فئ""ة األ

من"ھ حی"ث  79الحمایة لھؤالء المسنین من جانب األسرة من خالل ن"ص الم"ادة 
 72والم"ادة  ،1یلزم األبناء على واجب القی"ام باإلحس"ان إل"ى آب"ائھم ومس"اعدتھم

وتتكفل الدولة بحمای"ة األس"رة واألش"خاص المس"نین،  ناھی"ك  الفقرة الثانیة منھ،
المتعل""""ق بحمای""""ة  2010-12-29الم""""ؤرخ ف""""ي  11-10م ع""""ن الق""""انون رق""""

األشخاص المسنین وكذا قانون العقوب"ات الجزائ"ري الت"ي تض"من ج"ل الج"رائم 
ما یدفعنا للتساؤل ف"ي ھ"ذا الس"یاق ع"ن أھ"م الواقعة على الشخص المسن، وھو 

یم""ارس عل""ى ھ""ذه الفئ""ة وال""ى أي م""دى وف""ق  أنج""رائم  العن""ف ال""ذي یمكن""ھ 
  ھذه الفئة الھشة  بالحمایة الجزائیة لھؤالء المسنین ؟ المشرع في كفالة

  :ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة ارتأینا الخطة التالیة
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  المفاھیمي للدراسة  اإلطار: لوالمحور األ

  الجرائم الواقعة على كبار السن : المحور الثاني

  اإلطار ألمفاھیمي للدراسة: لوالمحور األ

یط الضوء على أھم المفاھیم ذات من خالل ھذا المحور تسل لاوسنح
 الصطالحیةالصلة بالموضوع، مبرزین مفھوم المسن من الناحیة اللغویة وا

ومن الناحیة القانونیة والفقھیة، ناھیك عن تحدیدنا لمفھوم العنف والعنف 
  .لىواألسري بالدرجة األ

  مفھوم المسن - الأو

جسدیة التي المراحل العمریة لإلنسان، وتختلف التغیرات ال تاوتتف
تطرأ على جسده حسب ھذه المراحل التي تحدث أكثر خالل آخر مرحلة یمر 
بھا اإلنسان في حیاتھ، یفقد من خاللھا بعضا من الوظائف الحیویة لجسمھ 
تدعى ھذه المرحلة بالشیخوخة مما یزید من احتمالیة تعرضھ الضطرابات 

ال عن ضعف سلوكیة تعد من ضمن أشھر العوارض شیوعا لدى المسن، فض
رعایة واھتمام أكثر من ذویھ واألشخاص  إلىیحتاج معھ  جسمھ وھرمھ، ما

التعریفات التي  أھمطرح  لاوسنحالذین حولھ، ومن خالل ھذه الجزئیة 
منا  لةاومحننسى مصطلح الشیخوخة  أنوردت في حق مصطلح المسن، دون 

  .المفاھیم ذات الصلة بالموضوع أھمالتركیز على 

الرجل الكبیر في السن، قال ابن " ھو المسن: مسن لغةتعریف ال - 1
وكبرت سنھ، یسن أسنانا فھو مسن، وھرم وكھل  كبر،: الرجل أسن: منظور

  .2"ھو أقصى الكبر

وقد بین القران الكریم مراحل حیاة الفرد وجعل الشیخوخة ھي 
لَقَُكم ھَُو الَِّذي خَ  :المرحلة األخیرة من حیاة اإلنسان الدنیویة، قال عز وجل

ُكْم ثُمَّ لِتَُكونُ  ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعَلقٍَة ثُمَّ یُْخِرُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَْبلُُغوا أَُشدَّ وا مِّ
ى َولََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  َسّمً  ُشیُوًخا ۚ َوِمنُكم مَّن یُتََوفَّٰى ِمن قَْبُل ۖ َولِتَْبلُُغوا أََجًال مُّ

  .3)67: غافر(
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الخ4رف  إلىویصیر  عقلھ، ھو الھرم، ألنھ ینقص قوتھ،: وأرذل العمر
  .4"حالة الطفولة فال یعلم ما كان یعلم قبل من األمور لفرط الكبر إلىویرجع 

بعض الباحثین االجتماعیین یكتفي : تعریف المسن اصطالحا - 2
 ن،عمره الستی زاوتجھو كل من " :بالعمر التاریخي ویعد المسن في نظرھم

فیعرفھ بأنھ حالة یصبح  ومنھم من یكتفي في تعریف المسن بالعمر الوظیفي،
البدنیة والعلمیة واضحا یمكن قیاسھ،ولھ  :فیھا االنحدار في القدرات الوظیفیة

  .5أثار على العملیات التوافقیة

أنث44ى بل44غ الس44تین م44ن عم44ره ول44یس ل44ھ مع44ین  أوك44ل ذك44ر : الش11یخوخة
  .6لھ مورد كاف للرزقملزم قادر على نفقتھ ولیس 

المسن ھي حالة ص4حیة ولیس4ت عمری4ة، فھ4و  أنوقد ظھر اتجاه یرى 
ینظ444ر للمس444ن عل444ى وف444ق أع444راض معین444ة إذا ظھ444رت علی444ھ، یمك444ن اعتب444اره 

  7مسنا،فوصف المسن بالمریض الذي ال یرجى برؤه،وتحقق الیأس من صحتھ

ھناك أشخاص مسنین في وضعیة : تعریف المسن في القانون - 3
المتعلق بحمایة األشخاص المسنین في  12- 10ة وحسب مفھوم القانون تبعی

للقیام  المسن ھو كل شخص یحتاج لمساعدة الغیر،" :منھ على أن 20المادة 
  .8"یحتاج إلى مراقبة منتظمة أوبعمل الحیاة الیومیة األساسیة 

  مفھوم العنف األسري -ثانیا

ة مظھرا سلبیا في یجسد العنف أیا كان مصدره والعنف العائلي خاص
بل لقد عده العلماء المختصون  إطار مسؤولیات األسرة ومھامھا تجاه أفرادھا،

  .9في التربیة وعلم االجتماع انحرافا خطیرا عن الوظائف السامیة لألسرة

الخرق باألمر وقلة الرفق بھ، وھو ضد الرفق وھو : العنف لغة - 1
ر أخذه بعنف، ویقال عنف فالن عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره، واعتنف األم

  .10المھ بعنف وشدة، وعتب علیھ، والتعنیف بمعنى التعبیر باللوم: أي
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 غی)ر مباش)ر، أومستتر مباش)ر  أوكل فعل ظاھر : العنف اصطالحا -2
ملكی)))ة واح)))د  أوجماع)))ة  أو اآلخ)))ر أومعن)))وي موج)))ھ إلی)))ذاء ال)))نفس  أوم)))ادي 

  .11منھم

العنف انتھاكا لحق حی)اة اإلنس)ان یعد : العنف من الناحیة القانونیة -3
س)المة  أووسالمة حیاتھ، ویك)ون غالب)ا مص)احبا لج)رائم االعت)داء عل)ى الحی)اة 

البدن، المشرع الجزائري لم یعرف العنف،وإنما اخذ باآلثار القانونی)ة المترتب)ة 
عن)))ھ م)))ن تج)))ریم وتش)))دید للعقوب)))ات، وق)))د ورد ف)))ي العدی)))د م)))ن النص)))وص 

إل))ى غای))ة الم))ادة  264إلك)راه، التھدی))د م))ن الم)ادة ا بمص)طلحات مختلف))ة الق))وة،
  .12من قانون العقوبات 272

ضغط عنی)ف عل)ى الم)رء باس)تعمال " :ھو لعنفا :العنف في الفقھ -4
تقع على الجسم وھو  أنوسائل من شانھا أن تؤثر في إرادتھ،وھذه الوسائل إما 

ح)اق األذى وھ)و المادي، وإما أن تك)ون تھدی)دا بإل أویسمى باإلكراه الحسي  ما
  .13"یسمى باإلكراه النفسي ما

التس))لط وف))رض الس))یطرة  ل))ةاومحھ))و ": تعریKKف العنKKف األسKKري -5
أي وس))یلة أخ))رى م))ن  أوعل))ى أف))راد العائل))ة وبع))ث الخ))وف باس))تخدام العن))ف 

وس)))ائل اإلی)))ذاء، ویس)))تخدم العن)))ف األس)))ري للدالل)))ة عل)))ى مجموع)))ة متنوع)))ة 
ن)))ف الت)))ي تنش)))ا ب)))ین أف)))رادا ألس)))رة ومختلف)))ة م)))ن العالق)))ات القائم)))ة عل)))ى الع

  .14"الواحدة

ك)ل س)لوك " وقد عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف األسري عل)ى ان)ھ       
جنس))یة  أونفس))یة  أویص))در ف))ي عالق))ة حمیمی))ة یس))بب ض))ررا وآالم))ا جس))میة 

  .15"ألطراف تلك العالقة

العنف األس)ري ھ)ي ك)ل التص)رفات الت)ي ترم)ي  أن وعلیھ نخلص إلى
الخوف والفزع واإلیالم، وما تسببھ م)ن ض)رر جس)دي ومعن)وي ألي بعث  إلى

  .فرد من أفرادا ألسرة الواحدة
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  جرائم العنف ضد كبار السن: المحور الثاني

تعد فئة المسنین من أكثر الفئات عرضة للعنف سواء كان عنفا معنوی"ا 
األض""عف ف""ي المجتم""ع ناھی""ك ع""ن فئ""ات  جس""دیا باعتب""ارھم األش""خاص أو

وذوي االحتیاجات الخاصة، و ما ھدف المشرع الجزائري من تج"ریم  األطفال 
ال"ذین  ألنھا تع"د انتھاك"ا لقدس"یة الرابط"ة األس"ریة و لألش"خاص إال األفعال ھذه

""ا : ق""ال ف""یھم هللا تع""الى َوقََض""ٰى َربُّ""َك أَالَّ تَْعبُ""ُدوا إِالَّ إِیَّ""اهُ َوبِاْلَوالِ""َدْیِن إِْحَس""انًا ۚ إِمَّ
ِكَالھَُم"ا فَ"َال َتقُ"ل لَّھَُم"ا أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُم"ا َوقُ"ل لَّھَُم"ا  أوِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما یَْبلَُغنَّ 

  ).23: اإلسراء( قَْوًال َكِریًما

وتع""رف ج""رائم العن""ف عل""ى أنھ""ا ج""رائم تق""ع عل""ى اإلنس""ان بواس""طة 
بذوی""ھ،  أوبمال""ھ  أواألذى بنفس""ھ  أفع""ال تتص""ف بالش""دة والقس""وة بغی""ة إلح""اق

جرائم ترتكب بواسطة العنف كالسرقة، وجرائم تتصف ب"العنف ف"ي  إلىوتقسم 
  .16حد ذاتھ كالقتل واإلیذاء الجسدي بشتى صوره

من خالل ھذا المحور دراسة جریمتین من بین أحد الج"رائم  لاووسنح
  .الواقعة على المسنین وسنتصدى لھا بالتحلیل والمناقشة

  یضھم للخطرجریمة ترك المسنین وتعر - الأو

المتعلق بحمایة األشخاص المسنین جریمة ترك  12- 10جرم القانون 
المسنین وتعریضھم للخطر، وأحال مسألة الجزاءات المقررة لھذه الجریمة 

الذي لم ینص على ھذا النوع من الجرائم، عن  قانون العقوبات الجزائري إلى
 إذیضھم للخطر، المتعلقة بجریمة ترك األطفال وتعر 314طریق نص المادة 

، وھذا ما 314تسري على ھذه الجریمة نفس العقوبات الواردة في نص المادة 
  :سنورده فیما یلي

على معاقبة  12- 10من القانون  33نصت المادة : الركن الشرعي - 1
عرضھ للخطر حسب الحاالت المذكورة  أوكل من ترك شخصا مسنا 

قانون العقوبات،  ، من316و 314والمنصوص علیھا في نص المادتین 
  :فالعقوبات المقررة لھذه الجریمة تتمثل في 314نص المادة  إلىوباإلحالة 
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 أوث###الث س###نوات ف###ي حال###ة ت###رك الش###خص المس###ن  إل###ىب##الحبس م###ن س###نة  -
  .حمل الغیر على ذلك أوتعریضھ للخطر في مكان خال من الناس 

لم##دة عج##ز كل##ي  أوالتع##ریض للخط##ر م##رض  أووإذا نش##ا ع##ن ھ##ذا الت##رك  -
  .خمس سنوات إلىعشرین یوما فیكون الحبس من سنتین  زتاوتج

أص##یب بعاھ##ة مس##تدیمة  أووإذا ح##دث لھ##ذا المس##ن عج##زا ف##ي أح##د أعض##ائھ  -
  .عشر سنوات إلىفتكون العقوبة السجن من خمس 

التعریض للخط#ر ف#ي الم#وت فتك#ون العقوب#ة ھ#ي الس#جن  أوإذا تسبب الترك  -
  .عشرین سنة إلىمن عشر سنوات 

إذا كان##ت جریم##ة الت##رك ف##ي مك##ان غی##ر خ##ال فتق##ل العقوب##ة حس##ب ن##ص  أم##ا -
  .سنة إلىالحبس من ثالثة أشھر  إلى 316المادة 

عج##ز كل##ي لم##دة  أوالتع##ریض للخط##ر م##رض  أووإذا نش##ا ع##ن ھ##ذا الت##رك  -
  .سنتین إلىعشرین یوما فیكون الحبس من ستة أشھر  زاوتتج

أص###یب بعاھ###ة  أوف###ي أح###د أعض###ائھ عج###ز  أووإذا ح##دث لھ###ذا المس###ن بت###ر  -
  .خمس سنوات إلىمستدیمة فتكون العقوبة الحبس من سنتین 

التعریض للخطر للوفاة فتكون العقوب#ة الس#جن م#ن خم#س  أوالترك  أدىوإذا  -
  .عشر سنوات إلى

المشرع الجزائري قد جع#ل م#ن ظ#رف ت#رك المس#ن ف#ي  أنوالمالحظ 
اني، مقارنة بالعقوبات ال#واردة ف#ي مكان خال ظرفا مشددا في زیادة عقوبة الج

م##ن ق##انون العقوب##ات، فكلم##ا كان##ت الخط##ورة الناجم##ة ع##ن  316ن##ص الم##ادة 
  .المكان المتروك فیھ المسن أكبر كانت العقوبة اشد

لتتوفر وتقوم جریمة ترك المسن وتعریضھ للخطر : الركن المادي - 2
الناس،  أومارة یكفي التخلي عن الشخص المسن   وتركھ في مكان خال من ال

مكان خالي وتركھ بمفرده دونما  إلىوھذا الفعل یتحقق بمجرد نقل المسن 
یدرأ عنھ  أنتقدم لھ من قبل الغیر یمكن  أناحتمال ضئیل ألي مساعدة یمكن 
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یكون علیھا  أنیتعرض لھ، ناھیك عن الحالة التي یمكن  أنأي خطر یحتمل 
یكون ھذا األخیر  أن یمكن 314ھذا الشخص المسن، فحسب نص المادة 

عجز في جسمھ  أوغیر قادر على حمایة نفسھ بسبب عجز في عقلھ  أوعاجزا 
  .یحول دون إمكانیة رد أي خطر یحدق بھ

والمSادة  314توافرت كل ھذه الدالئل بالشكل الذي تضمنتھ المSادة  فإذا
جریمSSة تSSرك  أنالمتعلSSق بحمایSSة األشSSخاص المسSSنین  12-10مSSن القSSانون  33

  .وتعریضھ للخطر قائمة بكل عناصرھا المادیةالمسن 

وتعتبSSر جSSرائم التSSرك والتعSSریض للخطSSر مSSن جSSرائم الخطSSر التSSي ال 
نتیجة من اجل قیامھا، فیكفي فعل التSرك والتخلSي عSن الضSحیة فSي  إلىتحتاج 

عقوبSة سSالبة للحریSة  إلSىأي مكان كSان لتقSوم ھSذه الجریمSة ویتعSرض الفاعSل 
  .ث سنوات كحد أقصىبین السنة والثال حاوتتر

یقوم الركن المعنوي في جریمة الترك وتعریض : الركن المعنوي - 3
المسن للخطر على علم الجاني بالخطر الذي سیلحق بالضحیة في حالة 
تعرضھ لھذا النوع من األفعال، و ھي من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر 

في العقوبة ھو النتیجة ما یتحكم  أنالقصد الجنائي، غیر انھ بجدر التوضیح 
، 17المترتبة عن الفعل ولیس القصد الجنائي الذي ال اثر لھ في درجة العقوبة

فإذا اتجھت إرادة الفاعل  و ھو في كامل قواه العقلیة ال یشوب ھذه اإلرادة أي 
ترك الشخص المسن في مكان  أومانع من موانع المسؤولیة الجزائیة في نقل 

وھو یعلم جلیا انھ ال یستطیع طلب ید المساعدة وان ال أحد خال من الناس 
علمھ بالعجز الذي یعاني منھ المسن  أویتواجد في المكان بإمكانھ مساعدتھ، 

انھ  إالبدني الذي یمنعھ من إنقاذ نفسھ في حال تعرضھ للخطر  أوسواء عقلي 
  .اإلضرار بھ أوأقدم على فعل ذلك بنیة التخلص منھ 

العامSSل الجغرافSSي علSSى رأس  أنكتور أحسSSن بوسSSقیعة رد الSSدأووكمSSا 
العوامSSل التSSي تحSSدد المكSSان الخSSالي ثSSم تلیھSSا الظSSروف وأخیSSرا حظSSوظ إنقSSاذ 

تشSدد حسSب  أو، وتبقى العقوبة مرتبطة بظروف مكان الترك فتخفSف 18المسن
خالیا من الناس ومرتبطا أیضSا بالنتیجSة المترتبSة علSى  أوما یكون المكان أھال 



  جرائم العنف األسري ضد كبار السن في التشریع الجزائري                                                     
  

 

 1189                                                                            الدولي التاسع الملتقى

الم3وت یعتب3ر ف3ي ھ3ذه  إل3ىفة الجاني، فإذا أدى الترك في مكان خال الفعل وص
الحالة الترك قتال عم3دا ویعتب3ر خل3و المك3ان ركن3ا تأسیس3یا ول3یس ظرف3ا مش3ددا 

  .19ألنھ ینم عن نیة سیئة وواضحة في ارتكاب الجریمة

  جریمة ضرب األصول -ثانیا

تش333ترك معظ333م ج333رائم الض333رب والج333رح م333ع جمی333ع أعم333ال العن333ف 
عت3داءات األخ3رى ف3ي ش3روط قی3ام ھ3ذه الوق3ائع الجرمی3ة س3واء كان3ت ھ3ذه واال

غیر أنھ3ا تختل3ف ، 20غیر عمدیھ من حیث محل االعتداء أواالعتداءات عمدیھ 
دراسة ھ3ذه الجریم3ة م3ن  لاووسنحمن حیث مقدار العقوبة تبعا لصفة الجاني، 

  .األركان المكونة لھا أھم خالل الولوج إلى

جرم المشرع الجزائري جریمة ضرب األصول : الركن الشرعي - 1
من قانون العقوبات الجزائري التي تابعت كل  267من خالل نص المادة 

غیرھما من أصولھ  أوضربا بوالدیھ الشرعیین  أوشخص أحدث عمدا جرحا 
  :الشرعیین كما یلي

 أوب33الحبس المؤق33ت م33ن خم33س إل33ى عش33ر س33نوات إذا ل33م ینش33ا ع33ن الج33رح  -
عج33ز كل3ي ع33ن العم3ل م33ن الن3وع ال33وارد ف3ي الم33ادة  أوالض3رب أي م3رض 

264. 

بالحد األقصى للح3بس المؤق3ت م3ن خم3س إل3ى عش3ر س3نوات إذا نش3ا عج3ز  -
 .كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما

 أوبالسجن المؤقت من عشر سنوات إل3ى عش3رین س3نة إذا نش3ا ع3ن الج3رح  -
فق3د البص3ر  أومالھ الحرم3ان م3ن اس3تع أوبتر أحدا ألعض3اء  أوالضرب فقد 

 .آیة عاھة مستدیمة أخرى أوفقد بصر إحدى العینین  أو

الوف333اة ب333دون قص333د  إل333ىبالس333جن المؤب333د إذا أدى الج333رح المرتك333ب عم333دا  -
 .إحداثھا

 :ترصد تكون العقوبة أووإذا وجد سبق إصرار  -
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Ø  الح"د األقص"ى للح"بس المؤق"ت م"ن خم"س إل"ى عش"ر س"نوات ف"ي الحال"ة
 .لىورة األالمنصوص علیھا في الفق

Ø  أوالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشا عن الجرح 
 .الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزید على خمسة عشر یوما

Ø  السجن المؤبد في الحاالت المنص;وص علیھ;ا ف;ي الفق;رة الثالث;ة م;ن ھ;ذه
 .المادة

المش;;رع ق;;د ش;;دد ف;;ي جریم;;ة الض;;رب والج;;رح ف;;ي  أنوتج;;در اإلش;;ارة 
، أخ;;ذا بص;;فة الض;;حیة كظ;;رف لتش;;دید 264ادة أع;;اله مقارن;;ة بالم;;ادة ن;;ص الم;;

العقوب;;ة، فكلم;;ا ك;;ان الج;;اني أح;;د ف;;روع الض;;حیة كان;;ت العقوب;;ة اش;;د مقارن;;ة 
بجریم;;;ة الض;;;رب والج;;;رح ألعم;;;دي فك;;;ال الجنحت;;;ین یش;;;تركان ف;;;ي عناص;;;ر 

جریم;ة ض;رب األص;ول خص;ھا المش;;رع  أنالجریم;ة بعناص;رھا ال;ثالث غی;ر 
  .21وھو صفة الضحیة بعنصر خاص أال

لZان المشرع اعتب;ر االعت;داء ووما یستشف من نص المادة في فقرتھا األ
مھم;;ا ك;ان بس;یطا حت;;ى ل;و ل;;م یترت;ب علی;;ھ أي  األص;ول أح;;د أوعل;ى الوال;دین 

ذات عقوبة مشددة، ناھیك ع;ن ب;اقي الفق;رات  جنحةمرض  أوعجز عن العمل 
 الت التي تصل فیھا العقوب;ة إل;ىالتي تضمنتھا ھذه المادة والتي بینت فیھا الحا

إل;ى الوف;اة، وھ;دف  أديأوحد الجنای;ة إذا أح;دث ھ;ذا االعت;داء عاھ;ة مس;تدیمة 
  .22المشرع من ھذا التشدید ھو المحافظة على تماسك األسرة وترابطھا

 یتمثل الركن المادي في جریمة االعتداء على: الركن المادي - 2
داء على سالمة جسم المجني علیھ، األصول من قبل أحد الفروع في فعل االعت

إحداث جروح وكدمات  ویكون ھذا االعتداء عن طریق الضرب المؤدي إلى
على جسد الضحیة وھو محل االعتداء في جریمة الضرب، فلإلنسان حق في 
سالمة جسمھ وھو من الحقوق الثابتة وبالتالي ھي محل للحمایة، فاالعتداء 

عض الوظائف في الجسم إما بصفة على سالمة الجسم یؤدي إلى تعطیل ب
ذھاب فعالیتھا نھائیا، فالقانون  أوكبتر احد أعضائھ  بصفة أبدیة، أومؤقتة 
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یضمن حمایة الحق في سالمة الجسم حتى ولو كانت منفعة العضو محل 
  .23االعتداء ضئیلة جدا

كل مسPاس بأنسPجة الجسPم عPن طریPق " :فقھا على انھ بالضربویقصد 
سا ال یؤدي إلى تمزیقھا، وقد یكون الضغط ولید تصPادم الصدم مسا أوالضغط 

تالمسھ معھا والتأثیر علیھا بثقلPھ والجسPم الخPارجي  أوجسم خارجي باألنسجة 
قد یكون عضوا في جسد الجاني وتحركھ على نحو یحدث بھ الضغط كالصPفع 

  .24"الركل بالقدم أوبالید 

اث تمزیPPق كPPل مسPPاس بجسPPم اإلنسPPان یPPؤدي إلPPى إحPPد"فھPPو  الجPPرح أمPPا
یفضي إلى تحطیم الوحدة التي تجمع بین جزیئPات ھPذه األنسPجة ویختلPف قطPع 
الجسم عن تمزیق األغشیة الن قطع الجسPم یكPون سPطحیا ویقتصPر علPى مPادة 
الجلPPد، بینمPPا تمزیPPق األنسPPجة یكPPون عمیقPPا لكونPPھ ینPPال األنسPPجة الداخلیPPة التPPي 

  .25"یكسوھا الجلد

ال یقPPوم إال إذا تحققPPت فیPPھ عناصPPره الفعPPل المPPادي  أنوكمPPا ھPPو معلPPوم 
جریمPPة الضPPPرب  أنو بمPPا  الPPثالث الفعPPل والنتیجPPة والعالقPPة السPPببیة بینھمPPا،

والجPPرح مPPن الجPPرائم المادیPPة التPPي تحتPPاج إلPPى نتیجPPة والمتمثلPPة فPPي الضPPرر 
 أوواألذى الذي یلحق جسم الضحیة من اآلالم والعجPز ألحPد أعضPائھ الحیویPة 

مPن قبPل احPد فروعPھ الشPرعیین، فالنتیجPة التPي یجرمھPا  حتى الوفPاة أوبتر لھا 
القانون ھي المساس بحق المجني علیھ في سالمة جسمھ، فPإذا لPم تترتPب علPى 
الفعل أي مسPاس بسPالمة جسPم  المجنPي علیPھ فPال تقPوم أي جریمPة مPن جPرائم 

الجرح و القاعدة انھ ال عقاب على الشروع في جPرائم الضPرب  و  أوالضرب 
في الحاالت المنصوص علیھPا  إالقامت تتحقق النتیجة  إذاالجریمة  الجرح الن

والموصوفة بجنایة فیسPال بPدون شPك الجPاني علPى الشPروع طبقPا لPنص المPادة 
من قانون العقوبات كمن یسال على تحضیر سكینا لبتر عضو من أعضPاء  30

  .26الضحیة، غیر انھ ولسبب خارج عن إرادة الجاني حال دون تحقیق نتیجتھ

العالقة السببیة فھي تلك التي تربط بین الفعل الذي صدر عن الجاني  أما
والضرر الذي ألحقھ ھذا األخیر بالضحیة وبالتالي ھي الصPلة التPي تPربط فعPل 
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إذا ك"ان س"لوك الج"اني ھ""و  إالالج"اني بالنتیج"ة الض"ارة، وال تق"وم ھ"ذه العالق"ة 
حقق""ت، ومت""ى ثب""ت أن ل""واله م""ا ت أوالس""بب الرئیس""ي ف""ي تحقی""ق ھ""ذه النتیج""ة 

بتر ألحد أعضائھ نتج ع"ن  أوالضرر الذي أصاب الجاني من جروح وكدمات 
االعت""داء ال""ذي ق""ام ب""ھ الج""اني عل""ى ش""خص الض""حیة ثبت""ت العالق""ة الس""ببیة 
وبالتالي تحق"ق الفع"ل الم"ادي لھ"ذه الجریم"ة، ومت"ى انتف"ت المس"ؤولیة الجزائی"ة 

  .للمتھم

الجنائي في ھذه الجریمة إذا اعتدى ویتحقق القصد : ركن المعنويال - 3
على أحد أصولھ بنیة اإلضرار بھ في صحتھ  أوأحدھما  أوالجاني على والدیھ 

تنصرف إرادة الجاني الحرة غیر المعیبة إلى  أنیجب  إذوسالمة جسده، 
إحداث االعتداء قاصدا بذلك إیذاء سالمة وصحة المجني علیھ أما إذا لم یتعمد 

انتفى القصد الجنائي لدیھ، غیر انھ ال ینتفي إذا تعمد الجاني إیذاء المجني علیھ 
إحداث ضرر بالضحیة فأصاب شخص أخر ففي ھذه الحالة تقوم مسؤولیة 

كما تستوجب ھذه .الفاعل عما أحدثھ من ضرر وأذى على ھذا الشخص
الجریمة أیضا علم الجاني ومعرفتھ بالرابطة األسریة التي تربطھ بالضحیة 

 .27كان یجھل ذلك أنري علیھ ظرف التشدید وإال فال یس

  الخاتمة 

من خالل ھذه الورق"ة البحثی"ة دراس"ة ومناقش"ة بعض"ا م"ن ج"رائم  لنااوح
العنف األسري ضد كب"ار الس"ن ف"ي التش"ریع الجزائ"ري، ھ"ذا الموض"وع ال"ذي 
ب""ات م""ن الض""روري التص""دي ل""ھ ومواجھت""ھ باعتب""ار العن""ف األس""ري أض""حى 

ھ"ذه الدراس"ة  لتاوح إذد استقرار  األسرة الواحدة ، یھد خطرا ال یستھالن بھ،
تسلیط الضوء عل"ى بع"ض م"ن ج"رائم العن"ف المم"ارس عل"ى أی"ا م"ن األص"ول 
الشرعیین ھؤالء األشخاص الذین كرسوا حیاتھم من اجل إنش"اء أجی"ال یص"لح 
بصالحھا مجتمع بأكملھ، فضال عن أن ا لجزائر بلد عربي إسالمي محافظ، لھ 

والج"رائم الت"ي  األفع"ال یده تتنافى وھذا النوع من الظواھر  خاص"ةعاداتھ وتقال
تؤدي إل"ى خ"رق الق"یم والمب"ادئ الت"ي ن"ص علیھ"ا دینن"ا الحنی"ف، وخلص"نا إل"ى 

  :جملة من النتائج والتوصیات نوجزھا فیما یلي
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ج""رائم ت""رك المس""ن ف""ي مك""ان خ""ال م""ن ج""رائم الخط""ر الت""ي ال تحت""اج إل""ى  -
 .نتیجة

 314ي مكان خ+ال ظ+رف تش+دید حس+ب م+ا ن+ص الم+ادة یعتبر ترك المسن ف -
 .من قانون العقوبات

تعتبر صفة الجاني في جرائم التع+دي عل+ى األص+ول ظ+رف تش+دید، مقارن+ة  -
 .بجرائم الضرب والجرح العادیة

أم++اءھم توص++یة خلص++نا إلیھ++ا ھ++ي ض++رورة إع++ادة النظ++ر ف++ي النص++وص 
ض+د المس+نین والعج+زة، القانونیة التي جاءت في شان العنف األس+ري وتحدی+دا 

  .التي أضحت غیر كافیة أمام الوضع التي تعیشھ ھذه الفئة

   :الھوامش
                                                        

المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة  2016مارس  6المؤرخ في  01- 16قانون رقم  -1
  .2016مارس  7المؤرخة في  14رسمیة عدد 

ھیفاء محمد الزبیدي، رعایة المسنین في التشریع اإلسالمي، مجلة كلیة التربیة  -2
متوفر على . 156، ص2012ألساسیة، العدد الخامس والسبعون ، بدون بلد النشر، ا

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=70626: الموقع االلكتروني

  .21:50على الساعة  2018-10-09 :تاریخ االطالع
عن فؤاد عبد المنعم احمد، حقوق المسنین وواجباتھم في اإلسالم مع بیان الحمایة نقال  -3

: النظامیة لھم بالمملكة العربیة السعودیة متوفر على الموقع االلكتروني
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07219.pdf 09/10/2018: یخ االطالعتار 

  .22:14على الساعة 
  .المرجع نفسھ -4
  .11، ص 2016واقع المسنین، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة عمان،  -5

  : متوفر على الموقع االلكتروني
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_The%20Reality
%20of%20the%20Elderly%20%202016_ebf9d974-9267-47fe-b006-

2994ba44fea2.pdf . 22:34 :على الساعة 09/10/2018: تاریخ االطالع   
  .11ع نفسھ، صالمرج -6
  .157ھیفاء محمد الزبیدي، المرجع السابق، ص  -7
یتعلق بحمایة األشخاص المسنین،  2010دیسمبر سنة  29مؤرخ في  12-10قانون رقم  -8

  .2010دیسمبر  29المؤرخة في  79الجریدة الرسمیة عدد 
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ي، مذكرة بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة السریة في التشریع الجزائر -9

بكر بلقا ید، تسلمان، الجزائر،  أبوماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم اإلجرام، جامعة 
  .73ص 

جرائم العنف األسري والیات مكافحتھ في التشریع .16محمد شن، المرجع السابق، ص  -10
  .الجزائري

  .17محمد شنھ، المرجع السابق، ص  -11
   20المرجع نفسھ، ص  -12
  .20 المرجع نفسھ، ص -13
  .29المرجع نفسھ، ص  -14
  .29المرجع نفسھ ، ص  -15
  .21محمد شنھ، المرجع السابق، ص  -16
الجرائم ضد األشخاص األموال ، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -17

  .183، ص 2009 ل، دار ھومة الطبعة العاشرة،ووبعض الجرائم الخاصة، الجزء األ
  .183المرجع نفسھ، ص  -18
دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، بدون دار  -19

  .156، ص 2005النشر، بدون بلد النشر، 
محمد شنھ، جرائم العنف األسري والیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، أطروحة  -20

، 2018جزائر، ، ال1وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر باتنة  اإلجرامدكتوراه في علم 
  .94ص

بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة األسریة في التشریع الجزائري، مذكرة  -21
ص  ،2010ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم اإلجرام، جامعة بوبكر بلقا ید، تلمسان، 

73.  
 ،-جرائم األشخاص وجرائم األموال–حسین فریجة، شرح قانون العقوبات الجزائري  -22

  171، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
  .140-139-138المرجع نفسھ، ص ص  -23
، -الجرائم الواقعة على اإلنسان دراسة مقارنة -كامل السعید، شرح قانون العقوبات  -24

  .286، ص 2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة، األردن، 
  .141المرجع السابق، ص  فریجة حسین، -25
  .146المرجع نفسھ، ص  -26
  .74بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -27
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  العنف األسري وأثره على انحراف األحداث

  

   فھیمة بوھنتالة الدكتورة -أمال بوھنتالة الدكتورة                            

   2البلیدة جامعة       

  :الملخص

إن األسرة ھي اللبنة األولى في بناء المجتمع، وتتكون من أشخاص 
ألسرة في حیاتھا على تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة، وتعتمد ا

الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ اآلفات 
. االجتماعیة فإذا صلحت األسرة صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع كلھ

ویعتبر العنف األسري بشتى أشكالھ من أخطر الظواھر االجتماعیة التي تھدد 
ھم العوامل التي تؤدي إلى انحراف استقرار األسرة، حیث یعتبر من أ

 .األحداث

Abstract 

   The family is the first building block in society. It is composed of 
people who are connected by marriage and kinship, the family 
depends on interdependence, solidarity, good cohabitation, good 
education, good behavior and avoid of social pests.If the family is 
reconciled, the society will be reconciled too, but If it is corrupted, 
the society will be corrupted too. The Family violence in all its forms 
is  considered as one of the most difficult social phenomena that 
threat the stability of the family, which is one of the most important 
factors that leads to juvenile delinquency. 
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 مقدمة

وھو مسألة  ،یعتبر العنف األسري أحد أنماط السلوك العدواني
اجتماعیة مقلقة سواء كانت في المجتمعات العربیة أو الغربیة و یشكل خطورة 
على الفرد والمجتمع، وتكمن خطورتھ في كون نتائجھ غیر مباشرة وال تظھر 

ط الشخصیة بصورة سریعة، فقد تحدث خلال في نسق القیم، واھتزازا في أنما
عند األطفال مما یؤدي في النھایة وعلى المدى البعید إلى أشكال عالقات غیر 

وزادت  سویة، وأنماط شخصیة مریضة وقد انتشر العنف على نطاق واسع
وتحولت األسرة من المالذ  ، حدتھ حتى أصبح یمثل مشكلة أساسیة في مجتمعنا
للعنف الذي یمارسھ أفرادھا اآلمن لألفراد الذي یوفر الحب واألمن إلى ساحة 

اتجاه بعضھم البعض، تتقاسم المرأة المسؤولیة بالدرجة األولى بحكم التركیبة 
العاطفیة التي تتمیز بھا عن الرجل، فھي تتوقع منھ التعاون والتقدیر باإلضافة 
إلى العطاء واالحترام المتبادل، و تبین جمیع الدراسات التي أجریت في الدول 

أن ظاھرة العنف األسري في مجتمعنا تقع فیھا الزوجة كضحیة العربیة على 
 1.أوال وأن الزوج ھو المعتدي، ویأتي األبناء كضحایا للعنف األسري

وقد حاول المختصون محاصرة الظاھرة والوقوف عند أسبابھا 
باعتبار أن مستقبل األمة ھم أجیالھا الذین أصبحوا ضحیة لنمط التربیة 

لتي تتخذ مختلف السلوكات العنیفة والعقابیة كأسالیب وا األسریة الخاطئة،
للتأدیب دون محاولة تفھم شخصیة األبناء وإھمالھم وإلغاء أسلوب الحوار، 
فاتحین بذلك المجال ألصدقاء السوء لمصاحبتھم و التدخل في حیاتھم و التأثیر 

وقد جاءت ھذه . على تكوین شخصیتھم والولوج إلى دوامات االنحراف
ة إلبراز مخاطر العنف األسري على األطفال التي تقود إلى انحرافھم الدراس

تحدید المفاھیم، : و فقدانھم الشعور باألمان من خالل التطرق للعناصر التالیة
  .أسباب العنف األسري ودوافعھ تلیھا األسرة وعالقتھا بانحراف األحداث



  وأثره على انحراف األحداث العنف األسري                                                                            
  

 

 1197                                                                            الدولي التاسع الملتقى

 تحدید المفاھیم :أوال

 :مفھوم العنف - 1

الرفق، وھو الشدة والقوة والقسوة، اعتنف األمر  ھو ضد: العنف لغة
بمعنى ینتھك أو  to violateومن المصدر االنجلیزي  ،أي أخذه بشدة وبقوة

، و ثمة طرق 2یتعدى بالعنف یعني ممارسة للقوة على شيء ما أو شخص ما
وجاءت كلمة العنف في القاموس الفرنسي تحت . ال نھایة لھا لممارسة القوة

الصرامة، القسوة وھي مرادفة  ،الطاقة ،وھي تعني القوة forceمصطلح 
 .violenceلمصطلح 

قدم الباحثون في مجاالت العلوم اإلنسانیة  :العنف في العلوم اإلنسانیة
واالجتماعیة المختلفة عددا كبیرا من التعریفات لتحدید ماھیة العنف، حیث 

ك المشوب بالقسوة یركز البعض على الجانب النفسي فیعرف العنف بأنھ السلو
والعدوان والقھر واإلكراه وھو عادة سلوكیة بعیدة عن التحضر والتمدن 
وتستثمر فیھ الدوافع والطاقات العدوانیة استثمارا صریحا بدائیا كالضرب 

 .3وقتل األفراد والتدمیر للممتلكات واستخدام القوة إلكراه الخصوم و قھرھم

إلى كل أشكال السلوك، سواء كما یعرف العنف بأنھ مفھوم عام یشیر 
و التي یترتب علیھا تحطم و تدمیر للملكیة أو ,كانت واقعیة أم مرتبطة بالتھدید

إلحاق األذى، و یتجھ البعض إلى تعریف العنف إلى التركیز على أثاره فیرى  
العنف ھو أي جرح أو إیذاء جسدي أو أي (: بأن Klapperكالبر البعض مثل 

 .4)شكل عامجرح أو قتل لألحیاء ب

ھو القوة المادیة واإلرغام البدني أو اإلكراه  :التعریف القانوني للعنف
البدني واستعمال القوة بغیر حق ویشیر اللفظ إلى كل ما ھو شدید وغیر عادل 

یعتبر العنف على أنھ التعبیر الصریح  "جورج جنبر"وبالغ الغلظة، وحسب 
إجبار الفعل ضد رغبة شخص عن القوة البدنیة ضد الذات أو اآلخرین، أو 

 راموثأما العالم . على أساس إیذائھ بالضرر أو قتل النفس وإیالمھا وجرحھا
فیعتبره كل مبادرة أو فعل یتدخل بصورة غیر مشروعة وخطرة في حریة 

  5.اآلخر، في التفكیر والرأي والتقریر
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كما یمكن تعریفھ على أنھ االستعمال غیر القانوني لوسائل القصر 
ادي والبدني ابتغاء تحقیق غایات شخصیة أو جماعیة، وعلى ھذا فالعنف الم

 قانونیا یعني استخدام أیة وسیلة تتسم بالشدة لالعتداء على شخص اإلنسان أو
عرضھ، وفي نظر المشرع الجزائري فان كل أشكال العنف المادي أو 

 ،المعنوي مجرمة ویعاقب علیھا القانون حسب خطورة األفعال والتصرفات
وما تنتج عنھا من انعكاسات وخسائر بشریة، ومادیة وأثار نفسیة ومعنویة؛ 

 :وقد نص قانون العقوبات على بعض أعمال العنف والتي اعتبرھا جرائم

كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربھ أو ارتكب أي : "264/1المادة 
ة عمل أخر من أعمال العنف أو التعدي یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس

إذا نتج عن ھذه األنواع  ،دج 500.000إلى  1000.00سنوات وبغرامة من 
من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر 

 ".یوما

 یعاقب على القذف الموجھ إلى األفراد بالحبس من شھرین" :298/1المادة 
ى دج أو بإحد 100.000دج إلى  25.000إلى ستة أشھر وبغرامة مالیة من 

 ."ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ،ھاتین العقوبتین

یعاقب على السب الموجھ إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ": 299المادة 
دج و یضع  100.000دج إلى  20.000شھر  إلى ثالثة أشھر وبغرامة من 
  .6"صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

  :مفھوم العنف األسري - 2

التي توجھ العنف األسري إلى أنماط السلوك المختلفة  یشیر مصطلح
. داخلھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أحد أفراد األسرة من فرد إلى آخر

وذلك بھدف إیقاع أشكال متعددة من األذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو 
وتعرف منظمة الصحة العالمیة العنف بأنھ االستعمال المتعمد للقوة  ،الجنسي

أو القدرة سواء بالتھدید أو االستعمال المادي الحقیقي ) المادیة(لفیزیقیة ا
بحیث یؤدي إلى  ،ضد شخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع) الفعلي(

  .7حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسیة
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  :وقد أخذ العنف األسري دالالت متنوعة إال أنھا ال تختلف في ھدفھا وھي  

على ثالثة مستویات وھي الجسدي واللفظي  داللة اإلیذاء الذي یمارس -
 .والنفسي

 .داللة اإلھمال وھو على نوعین السلبي والفاعل -

 داللة االعتداء الجنسي على األطفال من قبل أحد أفراد األسرة -

 داللة سلب الحقوق المدنیة الذي یمارس على الحقوق القانونیة والشخصیة -

ك نفوذا ومكانة فالعنف األسري ھو اعتداء یصدر من معتدي یمل
ودورا داخل األسرة ویعكس عدم االنسجام والتوازن في العالقات بین 

  .8أفرادھا

إن ظاھرة العنف األسري ظاھرة قدیمة حدیثة بدأت ببدء الخلیقة، 
ومن صوره القدیمة كان القانون یبین أن األطفال ھم ملك خاص للوالدین 

المجتمع   رجل، وفيولھما حق التصرف بھم، والمرأة ھي ملكیة خاصة لل
الحدیث أصبحت ظاھرة العنف بأشكالھا المختلفة محل اھتمام الباحثین في 
مجاالت العلوم اإلنسانیة المختلفة كعلم اإلجرام، علم االجتماع، علم النفس 
ویشیر ھذا المفھوم بوجھ عام إلى سوء معاملة شخص لشخص أخر تربطھ بھ 

وجة وبین اآلباء واألبناء وبین األخوة عالقة وثیقة مثل العالقة بین الزوج والز
ویمارس العنف داخل األسرة أیضا ضد كبار السن . وبین األقرباء بوجھ عام

وكذلك فإن األطفال قد یوجھون العنف إلى ذویھم في  ،من األجداد والجدات
 9.شكل أعمال انتقامیة ترمي إلى التخریب واإلیذاء

 :مفھوم انحراف األحداث - 3

یرى علماء االجتماع أن مفھوم انحراف  :ماعيالمفھوم االجت
األحداث یتضمن نمطا معینا من السلوك اإلنساني ویرى المجتمع أن ھذا 
السلوك خروجا عن القواعد المتعارف علیھا، فانحراف األحداث یتمثل في 
عملیة التنشئة االجتماعیة للحدث، وفي كل جماعة من الجماعات التي 
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ف التي رسمھا المجتمع للحدث خالل عملیة تتعارض أھدافھا مع األھدا
مفھوم ) بریت(التنشئة االجتماعیة حتى یصبح إنسانا راشدا، كما أوضح 

انحراف األحداث بأنھ حالة تتوافر في الحدث كلما أظھر میوال مضادا 
  .10للمجتمع لدرجة خطیرة تجعلھ موضوعا إلجراء رسمي

قدرة على والسلوك المنحرف ھو سلوك متعلم ینشأ عن عدم ال
السیطرة االجتماعیة، وھو سلوك معاكس لما تھدف إلیھ األسرة في المجتمع، 
أي موقف اجتماعي یخضع فیھ الصغیر لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة 

  .11البیئیة مما یؤدي إلى السلوك غیر المتوافق أو یحتمل أن یؤدي إلیھ

یطرة تعلم ینشأ عن عدم القدرة على السفاالنحراف سلوك م
إذن  .والمجتمعسرة األ إلیھھو سلوك معاكس لما تھدف و االجتماعیة،

فانحراف األحداث یشیر إلى السلوك الذي یخرجون بھ عن قواعد وتوقعات 
 . اآلخرین في المجتمع والذي یفرض علیھم

عادة ما نجد في االتجاه القانوني، وصفا لألفعال  :التعریف القانوني
ت عن طریق مصطلحات قانونیة خاصة بغیة حمایة المجرمة وتحدیدا للعقوبا

المواطنین، وتوفیر الحمایة للمجتمع من الذین یشكل سلوكھم درجة من 
الخطورة على الوجود االجتماعي، ویعرف إحسان محمد الحسن الحدث 

الصغیر الذي یقل عمره عن سن معینة (المنحرف من الوجھة القانونیة  بأنھ 
آخر ولكنھا ال تتجاوز الثالثة عشر سنة في معظم  یختلف تحدیدھا من بلد إلى

البلدان ویصدر علیھ حكم من محكمة األحداث، وھذا یعني أنھ قد ارتكب عمال 
 ).أو أعماال تخالف قانون البالد

الحدث في الفترة ما بین التمییز، (كذلك یعرف الحدث المنحرف بأنھ 
ضائیة أو سلطة أخرى وبین الرشد الجنائي الذي یثبت أنھ أمام السلطة الق

مختصة انھ قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حاالت التعرض 
كما تشیر التشریعات القانونیة في السابق . 12)لالنحراف التي یحددھا القانون

إلى حصر االنحراف في حدود معینة، إذ تفسره على ضوء حمایة المجتمع فال 
إذا سلك مسلكا یتعرض معھ المجتمع  یعتبر الحدث منحرفا في نظر القانون إال
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للخطر دون أن تعیر االھتمام بما سیتعرض لھ الحدث بعد ذلك من مشاكل 
طالما أن ذلك انحراف الصغار نوعا من اإلجرام، لكن ھذه النظرة الضیقة 
سرعان ما تخلت عنھا التشریعات القانونیة منذ بدایة القرن الماضي حیث بدأ 

لى أیدي علماء النفس واالجتماع وكذا االنثروبولوجین االھتمام بھذه المشكلة ع
وتم إدخال طوائف جدیدة إلى المنحرفین األحداث تشمل أولئك الذین 
یتواجدون في ظروف تؤدي بھم في النھایة إلى االنحراف، وأصبح االھتمام 
بالتالي منصبا على الحدث و كذا على المجتمع، أي الظروف االجتماعیة التي 

فالحدث الجانح ھو شخص في حدود سن معینة یمثل .ى االنحرافأودت بھ إل
أمام ھیئة قضائیة أو أي سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابھ جریمة جنائیة، 

وھو  ،13لیتلقى رعایة من شأنھا أن تسیر عملیة إعادة تكییفھ االجتماعي
تعریف یحدد قانونیا اإلجراءات الواجب اتخاذھا والتعامل بھا مع الحدث 

 .رفالمنح

 أسباب العنف األسري ودوافعھ :ثانیا

ینظر إلى أسباب العنف األسري من خالل  :أسباب العنف األسري - 1
 :14مستویات العنف

 :العنف األسري بین الزوجین

ثم یقود إلى العنف عدم التكافؤ بین الزوجین یؤدي إلى خلق صراعات و من  -
 ).یدالتقال بعضاختالف المعاییر والثقافة (داخل األسرة 

تقوقع األسرة حول نفسھا وذلك بضعف أو انعدام اتصاالت األسرة بمن  -
وأن یسود الوسط األسري مشاجرات  حولھ أو حتى ببعضھا البعض،

 .ومنازعات باستمرار

االختالط األسري دون ضوابط شرعیة یؤدي إلى االنحراف األخالقي  -
 .لبعض الزوجات مما یسھل العنف األسري

ألسري في ظروف ھجرة األزواج أو الزوجات للعمل یزداد العنف ا -
 .بالخارج
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یحدث العنف األسري و یزداد عند خروج الزوجین معا للعمل فترات طویلة  -
 .وترك األبناء دون رعایة كافیة ومناسبة

وجود الفقر والضرر واألذى كذلك الصراع بین الزوجین یجعل الحیاة  -
  .العنف صعبة على الشخص الفقیر ویزید من وجود

ممارسة التصرفات المنافیة للقواعد الخلقیة التي تعارف علیھا المجتمع،  -
 .15واإلدمان على المسكرات والمقامرة

 :لعنف بین اآلباء واألبناءا

تعلم األبناء غیر المقصود من خالل عقاب اآلباء لھم یؤدي إلى توارثھم  -
 .العنف في سلوكیاتھم

 .تربیة التدلیل أو الحرمان تؤدي إلى انتشار العنف األسري -
 .یزداد العنف األسري في ظروف عدم جدیة الرقابة والتوجیھ لألبناء -
سیادة الصراع حول المال وإھمال تربیة األبناء والتساھل في عقوق  -

الوالدین وتفكك الروابط األسریة كلھا متغیرات تساھم في زیادة العنف 
 .األسري

 :بین األبناء العنف

إن مشكلة العنف الناتج عن التلفزیون قد یكون سبب حقیقي وراء  -
أن األطفال   ELRUBINSTEINالربنشیناضطرابات األطفال فقد اقترح 

المعرضین للعنف ھم من یعانون من اضطرابات سیكولوجیة والتي قد 
ین تدمر إدراكھم للواقع باإلضافة إلى أن ھؤالء األطفال یكونوا غیر قادر

على التخلص من المشاھد التلفزیونیة لذلك یتعاملون مع أصدقائھم بخوف 
، فإذا كانت أجھزة التلفزیون تقدم برامج من شأنھا أن تقوي 16وعنف

السلوك اإلجرامي لدى مشاھدیھا، كتقدیم برامج اإلغراءات الدنیئة أو أفالم 
ور العنف فإن ذلك یكون دافعا نحو سلوك طریق الجریمة حیث تثیر ص

ومشاھد ھدامة في نفوسھم الرغبة في سلوك التجربة ذاتھا التي یتضمنھا 
العرض، فكم من مشاھد مخلة بالحیاء قادت بعض الفتیات إلى مھنة 
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الدعارة والتشرد، كما قادت األحداث إلى ممارسة ضروب جنسیة شاذة، 
 .17وأدت ببعضھم إلى االنضمام إلى عصابات

وى االنجاز لدى اآلخرین وشعور إدمان بعض األبناء وانخفاض مست -
البعض باالغتراب وتدني مستوى الوعي األسري كلھا تساھم في انتشار 

 .حاالت العنف
الجشع والطمع وضعف اإلرادة واالستسالم لھوى النفس و أصدقاء السوء  -

 .من شأنھ أن یساھم في زیادة العنف بین األبناء داخل األسرة
تقال وانعدام القدرة والسیطرة وضیاع یؤثر االغتراب من خالل أشكال االن -

سیادة اإلحباط لدى األبناء، مما یدفعھم لممارسة العنف  أوالمغزى 
 .والعدوان

 :دوافعھ - 2

وھي العوامل المرتبطة بمكونات شخصیة عضو  ):الذاتیة(الدوافع الشخصیة 
 :18األسرة الذي یمارس العنف داخل نطاق أسرتھ ومنھا

 .ھم األدیان السماویةضعف الوازع الدیني وعدم ف -
 .ضعف الذات و الشخصیة -
 .عدم إدراك الواقع االجتماعي بشكل صحیح -
 .عدم االستقرار واالتزان وضعف الثقة -
االعتزاز الزائد بالشخصیة والحساسیة المفرطة تجاه كالم وسلوك أفراد  -

 .األسرة
 .التنشئة االجتماعیة غیر السلیمة لألبوین و الصراع على السلطة بینھما -

یقصد بالدوافع االجتماعیة الدوافع  التي تتصل  :لدوافع االجتماعیةا
بالمحیط الذي یعیش فیھ الشخص، إذ تلعب دورا كبیرا في دفعھ نحو العنف، 
فالبیئة العائلیة تلعب دورا ھاما في تحدید السلوك الذي یتبعھ اإلنسان في 

فرد مستقبل حیاتھ، باعتبار أن األسرة وسط اجتماعي معروض على ال
وخاصة في مرحلة میالده وكذا طفولتھ، إذ یستحیل فیھا على الطفل أن یعتمد 
على نفسھ، فاألسرة تعتبر أول وسط اجتماعي ینش أفیھ الطفل وعلى أساسھ 
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تتكون شخصیتھ ومواقفھ تجاه المجتمع، فیكون سویا إذا كانت األسرة سویة 
  .19ویكون غیر سوي إذا كانت األسرة غیر سویة

في محیط األسرة ال یھدف األب للحصول على منافع  :االقتصادیةالدوافع 
اقتصادیة من وراء استخدام العنف وإنما یكون تفریغا لشحنة الخیبة والفقر 

 .20الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب إزاء األسرة

 األسرة و عالقتھا بانحراف األحداث :ثالثا

لجماعة األولى التي األسرة ھي ا :أھمیة األسرة في حیاة الطفل - 1
ینتمي إلیھا الطفل ویعیش مع أفرادھا ویقع تحت تأثیرھا ویستمع إلى 

النفسي الذي ینال فیھ الطفل أول  المعملتوجیھاتھا ونصائح أفرادھا وھي 
قسط من التربیة وینعم فیھا بالحب والطمأنینة، ویصاحبھ أثرھا طوال حیاتھ 

  . 21سلوكیة التي یبدو علیھا الطفلولھا دور كبیر وھام في تقریر النماذج ال

وكقاعدة عامة تكون األسرة المستقرة التي تشبع حاجات الطفل 
األساسیة و التي تتمیز بتجاوب عاطفي بین أفرادھا عامال ھاما في سعادة 
الطفل أما األسرة المضطربة فھي بیئة لالنحرافات االجتماعیة واالضطرابات 

المجتمع في عملیة التنشئة االجتماعیة النفسیة وستظل أقوى مؤثر یستخدمھ 
ویتوقف أثرھا على عدة عوامل منھا الوضع  والتوارث عبر األجیال،

االقتصادي واالجتماعي والنفسي وھناك عدد من القواعد المرتبطة بالتنشئة 
 :22االجتماعیة أھمھا

یتشرب الطفل كثیرا من اآلراء والمشاعر واالتجاھات والمعتقدات الشائعة  -
 .تھ دون قصدفي أسر

من الراشد لألمن والحمایة  أشدكلما تقدم العمر بالطفل أصبح في حاجة  -
نظرا لضعفھ وقلة حیلتھ و مما یثیر خوفھ اإلسراف في تھدیده أو نقده أو 

 .عقابھ أو إشعاره بأنھ غیر مرغوب فیھ
 اإلحباط الشدید یجعل الطفل یخاف من الناس ومن المنافسة والمغامرة، -

ر والجھر بالرأي وتحمل المسؤولیة فیصبح خجوال متمردا كذلك االبتكا
 .ومرتبكا أو یتحول إلى التمرد والعدوان واالنحراف منطویا،
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 . االنتماء إلى أسرة متماسكة یزید من والء الطفل لھا ولمجتمعھ -

تتولد اتجاه األب شدید القسوة شحنة انفعالیة عدائیة مضادة من االبن اتجاه  -
لمجتمع، فیصبح معادیا لكل من یتعامل معھ ویشكل كل ما ھو سلطة في ا

 لھ قیدا فیصبح مخالفا لمعلمیھ أساتذتھ ورؤسائھ محاوال كسر القیود،
والتعلیمات واللوائح والقوانین بل قد یصبح ضالعا في اإلجرام واالنحراف 

 .لیس رغبة في الجریمة أو احتیاجا للمال لكن رغبة في مخالفة المجتمع
حقیق ذاتھ باستخدام قدراتھ الخاصة یشعره بالخیبة عجز الطفل عن ت -

والنقص مما یعرضھ للقلق وتعتبر األسرة المسؤول األول عن انحراف 
 .أبنائھا الن لھا عالقة مباشرة في جنوحھم و ذلك بإھمالھم أو سوء تربیتھم

 .كذلك غیاب اإلشراف والتوجیھ وإھمال العالقات االجتماعیة -
األسرة ھي المدرسة  :ألسریة للمراھقعالقة العنف بالبیئة ا- 2

األولى التي تؤثر في تحدید االتجاه الذي سوف یسیر فیھ الطفل، ولذلك 
فاألسرة القویة التي تقوم على الود والتفاھم بین الوالدین فیما بینھما وبین 
األبناء، یخرج منھا طفل ذو شخصیة سویة تحمیھ من االنسیاق نحو سلوك 

إذا فكلما كانت األسرة متماسكة یسود . نت اإلغراءاتسبیل الجریمة مھما كا
أفرادھا الوئام والمودة والسالم، وتفیض على أعضائھا مشاعر الحب والرحمة 
والحنان، وكان كال األبوین متمتعا بصحة جیدة عضویة ونفسیة وكان دخل 
 األسرة مناسبا ویكفل ألفرادھا الحد األدنى من المعیشة كان ذلك كافیا إلى دفع

 23.األبناء نحو سلوك الطریق السلیم

فعنف اآلباء بصورة مستمرة واعتباره الطریقة الوحیدة لعالج أخطاء 
األطفال ومعاقبتھم على أخطاء ارتكبوھا وخوفا علیھم من ارتكاب أخطاء 
أخرى حتى ال یخطئوا ظنا منھم أن الولد وقت ارتكابھ لفعل معین سوف یتذكر 

ا سیستقیم ولن یخطئ مرة ثانیة خوفا مما سوف العقاب  الذي نزل علیھ وبھذ
یتلقاه إال أنھ قد ثبت العكس، فال یستحسن معاقبة الخطأ بخطأ ألن العنف ال 
یصلح دائما، والعالقات السیئة بین الوالدین واألبناء وما ینتج عنھا من 
خالفات ومشاجرات مستمرة تؤدي إلى سوء تكیف الصغار وكثیر من السلوك 

ار وذلك بدفع كل منھم لالنحراف،فالقسوة التي یتعرض لھا األبناء الخاطئ للكب
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تجعل فریقا منھم یضمر الحقد، والكراھیة لعائالتھم فال یرغبون في البقاء مع 
لذا یھربون إلى األماكن التي تخلو من القسوة والصرامة والتحكم،حیث  ذویھم،

سوف یبحثون عنھ فھم لم یجدوا األمان واالستقرار و یتمتعون بحریة أوسع،
خارج إطار األسرة، ویحاولوا أن یعوضوا النقص الذي یعانونھ من حب 

   .24وحنان واستقرار في أماكن أخرى

 :الخاتمة 

لقد بینت الدراسات أن العنف األسري یشكل نوعا من السلوك 
العدواني الذي یؤثر على شخصیة األفراد وأسالیب تكیفھم النفسیة 

رتھ  في النتائج المترتبة عن استخدام القوة داخل واالجتماعیة، وتكمن خطو
األسرة والتي ال تظھر آثارھا على المدى القریب بل تساھم في صقل شخصیة 
الطفل متبنیة سلوكات سلبیة تؤدي إلى انحرافھ واضطرابھ، فتأثیر البیئة 
األسریة التي ینشأ فیھا الطفل تلعب دورا ھاما في تكییفھ فقدان التوازن 

المعاملة القاسي والخشن كذلك التفكك األسري، السب والشتم وأسلوب 
والضرب وغیرھا كلھا عوامل تقود بالطفل إلى البحث عن فضاء بدیل وبیئة 
مغایرة یعبر فیھا عن آرائھ وتكون المتنفس الوحید لھ بعیدا عن الجو األسري 

السوء الذي لم یجد فیھ الرعایة واالھتمام الكافي فیكون االختالط بأصدقاء 
سببا في ضیاعھ ولمعالجة ھذه الظاھرة وجب تبني آلیات ومقترحات للحد من 
انتشارھا والتوعیة بأھمیتھا وسلبیة آثارھا سواء الفرد أو المجتمع ككل ومن 

 :بینھا

توعیة األسر بمسؤولیتھا في توفیر جو للرعایة السلیمة والتربیة الصالحة  -
في حل المشكالت مع فتح مجاالت  لألبناء والموازنة بین التشدد واللین

 .الحوار أمام األبناء للتعبیر عن آرائھم ومعرفة اھتماماتھم

تعیین أخصائیین اجتماعیین ونفسیین سواء بالمدارس أو المحاكم التي تتعلق  -
بالقضایا األسریة بغرض تقدیم المساعدة والحصول على استشارات 

 .لتسویة الخالفات والحد من مظاھر العنف
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عقد ندوات ودورات خاصة بقضایا األسرة باعتبارھا المسؤول األول عن  -
 .صالح المجتمع

إبعاد األبناء عن جو العنف داخل األسرة وتفادي الخالفات والمناوشات بین  -
 الزوجین خالل تواجدھم

إنشاء مؤسسات التوجیھ األسري یمكن اللجوء إلیھا والوثوق بھا حیث توفر  -
طفال من العنف األسري ومعالجتھم للتخلص من اآلثار األمن والحمایة لأل

 .السلبیة للعنف

الحذر من نشر أخبار الجرائم وبث أفالم الرعب واإلثارة التي تتعارض مع  -
قیمنا وعاداتنا وتقالیدنا،و محاولة شرح وتوضیح األسباب والعوامل التي 

التي تنتظر تؤدي الرتكاب ھذه الجرائم والتركیز على العقوبات القانونیة 
 .مرتكبیھا ونبذ المجتمع للسلوكات االنحرافیة

القیام بحمالت توعیة عن طریق وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة للتعریف  -
 .بمخاطر ظاھرة العنف األسري وما یترتب عنھا من آثار سلبیة

النابعة من عقیدتنا،فدور  الحث على تعلیم وتلقین المبادئ و القیم األخالقیة، -
لمعلم ال یقتصر على تلقین الطالب و تعلیمھ بل دوره االجتماعي ا

  .والتربوي واألخالقي لھ أھمیة كبیرة في تشكیل سلوكھ



    فھیمة بوھنتالة. د - بوھنتالة أمال. د
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التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي للحد من 
  ظاھرة العنف األسري من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  

   1جامعة باتنة  – سارة مرازقة الدكتورة
  

  

  : ملخص الدراسة

ظاھرة العنف األسري من الطابوھات المحرمة في المجتمع  تعتبر
ع على حد سواء، والدلیل على الجزائري، كونھ یمس استقرار األسرة والمجتم

دقیقة حولھ، ومع االنفتاح اإلعالمي وظھور  إحصائیاتذلك أنھ ال توجد 
بدأت آثاره تظھر بشكل ملموس من خالل قضایا  االجتماعيشبكات التواصل 

ما جعلھا ) زوج یقتل زوجتھ أو العكس(القتل التي نكاد نسمعھا بشكل یومي 
المیادین، ورغم الجھود المبذولة من  محل بحث من قبل المختصین في جمیع

الدولة الجزائریة للحد منھا إال أنھا ال زالت متفشیة في األسرة المسلمة 
تسلط الضوء على ھذه الظاھرة الخطیرة  الحدیثة، وعلیھ فإن دراستنا ھذه

إلیجاد حلول للحد منھا من وجھة نظر الطلبة الجامعیین، من خالل طرح 
 االجتماعيلیات التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل ما آ :التالیة اإلشكالیة

  ؟ للحد من ظاھرة العنف األسري

ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة سوف نتعرف عن كثب على شبكات 
التواصل االجتماعي األكثر استخداما من طرف الطلبة الجامعیین عینة 
 الدراسة، والتعرف على مدى كفاءة ھذه األخیرة في التوعیة بالسلبیات
الخطیرة للعنف األسري، وفیما إذا قامت بدورھا اإلعالمي في الحد من 

  .أنھا مجرد أداة لتسلیط الضوء على القضیة فقط الظاھرة أم

ولتحقیق ذلك اعتمدنا على المنھج الوصفي لمعرفة الدور اإلعالمي 
لشبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاھرة العنف األسري من وجھة نظر 



    سارة مرازقة .د 
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على استمارة  باالعتماد - 01جامعة باتنة  –عیین الجزائریین الطلبة الجام
استبیان كأداة لجمع المعلومات والبیانات، وعینة عشوائیة من الطلبة 
الجامعیین لسھولة الوصول إلیھم، وكذا كونھم األكثر استخداما للتكنولوجیات 

ات الحدیثة ومتابعة لما یجري من أحداث سعیا منا للوصول إلى نتائج وتوصی
تساعد في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة والمتفشیة في األسر العربیة 

  .والعالمیة على حد سواء

 ،العنف ،شبكات التواصل االجتماعي، التوظیف اإلعالمي :الكلمات المفتاحیة
  .الطلبة الجامعیین، العنف األسري، األسرة

  :مقدمة

ال األسرة ھي أساس المجتمع ونواتھ األولى، فھي مصنع الرج
ومدرسة األجیال فبصالحھا یصلح المجتمع وبفسادھا یفسد، وقد حث اإلسالم 

بتعالیم الشریعة اإلسالمیة  االلتزامأرباب األسر على تربیة أفرادھا على 
والمبادئ واألخالق الحمیدة لتكوین أسر مترابطة تخرج للمجتمع أفرادا 

التي عاشوھا على  فطرتھم سویة وأھدافھم نبیلة یعكسون دفء الحیاة األسریة
لكن ماذا إذا كانت ، 1ایجابیا أبنائھم وأھلھم ومجتمعھم ویكون لھم دورا بناءا

األسرة عكس ذلك، وھذا ھو الواقع الیوم فال نكاد نفتح وسیلة من وسائل 
كانتشار جرائم  االجتماعينسمع عن حاالت من التفسخ  أو حتى نقرأ اإلعالم

ه الجرائم قتل الزوج لزوجتھ أو العكس، القتل داخل األسرة الواحدة ومن ھذ
أو العكس كذلك، وھذا دلیل على االبتعاد  آلبائھمفضال عن جرائم قتل األبناء 

عن الدین وتعالیمھ، وافتقار لثقافة التسامح وروح الحوار في األسرة المسلمة 
  .الحدیثة

 إشكالیة الدراسة: أوال

حتاج إلى البحث أو یقصد بالمشكلة العلمیة موقف أو قضیة أو فكرة ت
والقضیة التي فرضت نفسھا ھنا ھي قضیة العنف األسري فبالرغم  ،2الدراسة

من المحاوالت الجادة والتشریعات األممیة إال أن المجتمعات العربیة والغربیة 
على حد سواء ال تزال تسجل أرقاما مخیفة حولھا، سواء كان ضد المرأة أو 
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 حسب الجزائر أحصت عف في األسرة، حیثالطفل اللذان یمثالن الحلقة األض
 من الممتدة الفترة في وذلك عنف حالة 7586 الوطني لألمن العامة المدیریة

 یقدمن لم الالتي النساء  عن فضال وھذا 2017 سبتمبر إلى 2017 جانفي
 منتدى أشغال في األطفال ضد العنف عن مرعبة أرقام قدمت كما ،3"شكوى
 المصادف للطفولة، العالمي بالیوم االحتفال شیةع الجزائري، الوطني األمن

 وقوع الجزائریة الشرطة سجلت حیث عام كل من یونیو من األول في
 األربعة األشھر خالل والجنسیة الجسدیة االعتداءات ضحیة طفالً  1961"

 العمدي، والجرح الضرب ضحیة وقعوا طفالً  1173 بینھم ،2017 من األولى
 معاملة، سوء ضحیة طفالً  173و الجنسیة، اتاالعتداء ضحیة طفل 600و
 وحالتان اختطاف، حاالت 4و العمدي، القتل ضحیة أطفال حاالت 9و

  .4"الوفاة إلى المفضي العمدي والجرح للضرب كضحایا

كالحمالت  اإلعالموعلى الرغم من الجھود المبذولة من طرف وسائل 
األھداف المرجوة منھا، التوعویة، والبرامج التحسیسیة إال أنھا لم تصل إلى 

ومع التطور العلمي والتكنولوجي وظھور شبكات التواصل االجتماعي طفت 
ھذه القضیة إلى السطح بشكل الفت أكثر من السابق، فقد ساعدت حریة 
التعبیر في ھذه الشبكات المعنفین على توصیل أصواتھم عبر التغریدات في 

في الفایس بوك مثال  مع اآلخرین partagerتویتر وخاصیة المشاركة 
للجھات المعنیة كالمنظمات الحقوقیة والجمعیات وحتى الحكومات 
إلنصافھم،وھذا ما أكسبھا مكانة اجتماعیة ودولیة مھمة،وعلیھ لما ال توظف 

الوعي بین الشباب  ھذه الشبكات االجتماعیة في التعریف بالقضیة وزیادة
  .افحتھا والحد منھاكونھم الفئة األكثر استخداما لھا، ولما ال مك

  :التالیة اإلشكالیة صیاغة لك یمكنناذوفي ضوء 

للحد من ظاھرة  االجتماعيما آلیات التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل  
  :فرعیة منھا العنف األسري؟ وقد انبثقت عنھا عدة تساؤالت

  عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل االجتماعي؟ ما/ 1

  ما شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل الطلبة الجامعیین؟/ 2



    سارة مرازقة .د 
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ما الحلول المقترحة في شبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاھرة / 3
  العنف األسري من وجھة نظر الطلبة الجامعیین؟

  أھمیة الدراسة: ثانیا

ال یختلف اثنین الیوم على أھمیة شبكات التواصل االجتماعي في 
تنا المعاصرة وتأثیرھا على األسرة الحدیثة، فقد تمكنت في السنوات حیا

األخیرة من جذب الشباب وأصبحت من المواقع المفضلة لقضاء الوقت 
للخصائص التي تتوفر علیھا كسرعة نقل المعلومات واألخبار، وخاصیة 
التفاعل والمشاركة مع اآلخرین  األمر الذي یستدعي منا ضرورة استخدامھا 

وعلى رأسھا قضیة العنف األسري من  مكافحة حاالت التفسخ االجتماعيفي 
كتسلیط الضوء على القضایا االجتماعیة  اإلعالمیةخالل االستفادة من أدواتھا 

  .والعمل على نشرھا لتصل إلى أكبر عدد من المستخدمین والتفاعل معھا

  أھداف الدراسة: ثالثا

مة علمیة، والھدف من إن لكل دراسة ھدف أو غرض یجعلھا ذات قی
الدراسة یفھم عادة على أنھ السبب الذي من أجلھ قام الباحث بإعداد ھذه 
الدراسة والبحث العلمي، وھو الذي یسعى لتحقیق أھداف عامة غیر شخصیة 

  :، وتھدف الدراسة الحالیة لتحقیق األھداف التالیة5ذات قیمة وداللة علمیة

  .سريتسلیط الضوء على ظاھرة العنف األ/ 1

التعرف عن كثب على شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما من / 2
  .قبل الطلبة الجامعیین

آلیة مكافحة ظاھرة العنف األسري في شبكات التواصل  التعرف على/ 3
  .االجتماعي من وجھة نظر الطلبة الجامعیین
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  تحدید مصطلحات الدراسة: رابعا

أنھ توظیف األحداث والقضایا ویعرف على  :التوظیف اإلعالمي - 1
المھمة ومتابعة تطوراتھا وانعكاساتھا على المجتمع وذلك لتلبیة حاجات 
اإلنسان الطبیعیة لمعرفة البیئة المحیطة بھ ومعرفة الحوادث الجاریة من 
حولھ، ویكاد المضمون اإلعالمي یشكل النسبة الرئیسیة السائدة الیوم في 

تقوم بتغطیة تلك األحداث بحیادیة ودقة وسائل اإلعالم التي یفترض أن 
  .6ومصداقیة، كي تحظى باحترام الجمھور

توظیف قضایا العنف األسري في شبكات : التعریف اإلجرائي
التواصل االجتماعي لتعریف المجتمع بھا والتوعیة بخطورتھا على األسرة 

  .والمجتمع من خالل عرض حاالت العنف األسري وتدعیمھا بإحصائیات

  : عنفال/ 2

ھو االسم من عنًف وھو الشدة : جاء في اللغة العربیة حول العنف بأنھ: لغة/ أ
والقوة، وھو الخرق باألمر وقلة الرفق بھ، وھو ضد الرفق، أعنف الشيء 

  .أي أخذه بالشدة

االستعمال المتعمد " :عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف بأنھ:اصطالحا/ ب
و االستعمال المادي الحقیقي ضد الذات أو ضد للقوة المادیة سواء بالتھدید أ

شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحیث یؤدي إلى حدوث إصابة أو 
  .7"موت أو إصابة نفسیة أو حرمان من أي نوع كان

الھدف منھ إیذاء  سلبي یمارس من طرف ما ھو سلوك: التعریف اإلجرائي/ ج
  .الذات أو اآلخرین جسدیا أو نفسیا 

  :األسرة/ 3

الدرع الحصین، وأھل الرجل وعشیرتھ، ویطلق على الجماعة التي : لغة/ أ
  .یربطھا أمر مشترك، وجمعھا أسر
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األسرة ھي تلك الوحدة الناتجة من عقد یفید ملك المتعة مقدرا،  :اصطالحا/ ب
أي یراد بھ استمتاع كل من الزوجین باآلخر على الوجھ المشروع، ویجعل 

على اآلخر، وھي الوحدة األولى للمجتمع لكل منھما حقوقا وواجبات 
وأولى مؤسساتھ التي تكون العالقات فیھا في الغالب مباشرة، ویتم داخلھا 
تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب فیھا كثیرا من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ 

  .8وعواطفھ واتجاھاتھ في الحیاة

یة تتكون ھي النواة األولى للمجتمع، قد تكون نوو :التعریف اإلجرائي
من األب واألم واألطفال سواء أبناءھم أم متبنین، أو ممتدة تمتد إلى الجد 
والجدة، فبصالحھا یصلح المجتمع وبفسادھا یفسد، ولكل فرد فیھا حقوق 

  . وواجبات

  : العنف األسري/ 4

ارتكاب أحد أفراد األسرة سلوكا أو امتناعھ عن ممارسة سلوك : اصطالحا/ أ
ا حرمان باقي أفراد األسرة اآلخرین من حقوقھم یترتب على أي منھم

وحریاتھم، ویحول دون تمتعھم بحق االختیار، كما یشیر إلى موضوعات 
عدیدة منھا إساءة معاملة الطفل من قبل الوالدین، إساءة الزوجین أحدھما 

  .9....لآلخر، وإساءة معاملة الوالدین

ضرب أو كالم (العنف األسري سلوك عدواني : التعریف االجرائي/ ب
یقوم بھ الشخص القوي في األسرة على األشخاص األضعف كالنساء ) جارح

  .واألطفال والوالدین إلتیان سلوك معین یریده المعتدي

 :أسباب ودوافع العنف األسري/ 1

ھي التي تكونت في نفس اإلنسان نتیجة ظروف خارجیة  :األسباب الذاتیة/ أ
العنف الذي تعرض لھ اإلنسان منذ من قبیل اإلھمال، وسوء المعاملة و

طفولتھ إلى غیرھا من الظروف التي ترافق اإلنسان، والتي أدت إلى تراكم 
نوازع نفسیة مختلفة أفضت لعقد نفسیة قادت في النھایة إلى التعویض عن 

  . 10الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل األسرة
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ب طردیا مع الثقافة التي یحملھا ھذا النوع یتناس :األسباب االجتماعیة/ ب
المجتمع وخصوصا الثقافة األسریة، فكلما كان المجتمع على درجة عالیة 
من الثقافة والوعي كلما تضاءل دور ھذه الدوافع حتى ینعدم في 
المجتمعات الراقیة، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة 

باختالف درجة انحطاط ثقافات  المتدنیة إذ تختلف درجة تأثیر ھذه الدوافع
  .11المجتمعات

وجد خالل العدید من الدراسات أن ھناك عالقة  :األسباب االقتصادیة/ جـ
تربط بین عدد أفراد األسرة وسلوك العنف وبیئة السكن، فاألسرة التي 
یعیش أفرادھا في سكن مكتظ یمیل أفرادھا إلى تبني سلوك العنف كوسیلة 

العنف األسري التي أشار إلیھا القران الكریم  لحل مشكالتھم، ومن صور
قتل الوالد لولده بسبب الفقر أو الخوف منھ، وھو ما نھى عنھ هللا تعالى 

وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن "وھو المعطي الرزاق فقد قال تعالى 
  . 12نرزقكم وإیاھم

  : شبكات التواصل االجتماعي/ 5

وعة من المواقع على شبكة ھي مصطلح یطلق على مجم: اصطالحا/ أ
تتیح  2.0اإلنترنت ظھرت مع الجیل الثاني للویب أو ما یعرف باسم الویب 

التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعھم حسب مجموعات 
كل ھذا یتم ) إلخ...بلد، جامعة، مدرسة، شركة(اھتمام أو شبكات انتماء 

ل الرسائل أو االطالع على عن طریق خدمات التواصل المباشر مثل ارسا
الملفات الشخصیة لآلخرین ومعرفة أخبارھم ومعلوماتھم التي أتیحت 

موقع الفایس بوك للتطبیقات االجتماعیة : وأبرز ھذه الشبكات . 13للعرض
الشاملة، وموقع تویتر للتعلیقات والتغریدات القصیرة والصور 

الم الفیدیو الفوتوغرافیة، وموقع یوتیوب لنشر وتداول لقطات وأف
  .14القصیرة

لھا خاصیة التواصل  اإلنترنتھي مواقع على شبكة :التعریف اإلجرائي/ ب
والتفاعل مع أفراد من مختلف أنحاء العالم، تربطھم اھتمامات مشتركة، 
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الفیس بوك وتویتر واالنستغرام والیوتیوب : ومن أبرز ھذه الشبكات
  ....والواتس آب 

اد من الجنسین ذكور وإناث یزاولون ھم أفر: الطلبة الجامعیین/ 6
سنة أو  24و 18الدراسة بصفة منتظمة في الجامعة وتترواح أعمارھم بین 

  .أكثر

  نوع الدراسة: خامسا

تعد ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة كونھا تعنى بدراسة واقع 
األحداث والظواھر واآلراء وتحلیلھا وتفسیرھا بھدف الوصول إلى استنتاجات 

 Discriptive، وتعرف الدراسات الوصفیة أو البحوث الوصفیةمفیدة
Studies تھدف إلى دراسة ووصف خصائص وأبعاد ظاھرة من : "بأنھا

الظواھر في إطار معین أو في وضع معین یتم من خاللھ تجمیع البیانات 
والمعلومات الالزمة عن ھذه الظاھرة وتنظیم ھذه البیانات وتحلیلھا للوصول 

ومسببات ھذه الظاھرة والعوامل التي تتحكم فیھا وبالتالي إلى أسباب 
  .15"استخالص نتائج یمكن تعمیمھا مستقبال

  المنھج المستخدم: سادسا

إن طبیعة الموضوع ھي التي تفرض علینا المنھج الذي نتبعھ، ولما 
كانت دراستنا حول التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل اإلجتماعي للحد من 

 االعتمادفقد تم " 01راسة میدانیة على طلبة جامعة باتنة د-العنف األسري
على المنھج المسحي كونھ المنھج األنسب للدراسات الوصفیة، ویعرف 

بأنھ جھدا علمیا منظما للحصول على بیانات ومعلومات المنھج المسحي 
وأوصاف عن الظاھرة أو مجموعة الظواھر موضوع البحث من العدد الحدي 

  .16"كونة لمجتمع البحث ولفترة زمنیة كافیة للدراسةمن المفردات الم
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  مجتمع الدراسة: سابعا

یعد مجتمع دراستنا ھذه الفئة المستخدمة والمتتبعة فعلیا لشبكات 
، و قد تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة جامعة االجتماعيالتواصل 

  .01باتنة

  عینة الدراسة: ثامنا

ستخدمھا الباحث خالل بحثھ، تعد العینة من أھم المحاور التي ی
فاختیار العینة بشكل جید ومناسب یساعد في الوصول إلى نتائج دقیقة تعكس 

وفي ھذا  عشوائیة عینة اخترنا خصائص المجتمع األصلي وفي دراستنا ھذه
 لالختیارالنوع من العینات یكون لكل فرد من مفردات المجتمع نفس الفرصة 

على عینة الدراسة ممن لدیھم  استبانھ 75یع والظھور في العینة، وقد تم توز
فیس بوك، تویتر، انستغرام، (صفحات في شبكات التواصل االجتماعي

  ...).یوتیوب

  أدوات جمع البیانات: تاسعا

لغرض انجاز متطلبات الدراسة تطلب منا االعتماد على أداة 
 رةباستمامضبوطة علمیا ومنھجیا لجمع المعلومات وعلیھ استعانت الباحثة 

استبیان إلكترونیة أعدت لجمھور الطلبة الجامعیین الذین یستخدمون شبكات 
  ...).فیس بوك، تویتر، انستغرام، یوتیوب(التواصل االجتماعي 

  :على ثالثة محاور كاآلتي االستمارةوتوزعت 

البیانات الشخصیة وھي عبارة عن بیانات ومعلومات عامة  :المحور األول -
  .حول المبحوثین

احتوى عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعیین عینة  :الثانيالمحور  -
  .الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي

احتوى على قضایا العنف األسري في شبكات التواصل  :المحور الثالث -
  .االجتماعي
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  عرض وتحلیل نتائج الدراسة: عاشرا

 الخصائص النوعیة ألفراد العینة/ 1

والتوزیع النسبي للخصائص النوعیة ألفراد یبین التكرار : 01الجدول رقم 
  عینة الدراسة

نسبة   التكرار  الجنس
%  

المستوى 
  التعلیمي

نسبة   التكرار
%  

مكان 
  اإلقامة

  %نسبة   التكرار

  73.3  55  مدینة  20  15  لیسانس  26.7  20  ذكر

  13.3  10  ریف  80  60  ماستر  73.33  55  أنثى

شبھ   00  00  دكتوراه  100  75  المجموع
  حضري

10  13.3  

  100  75  المجموع  100  75  المجموع

  

تمثل  من حیث الجنس یبین الجدول أعاله خصائص عینة الدراسة،
، %73.33، فیما تمثل فئة اإلناث ما نسبتھ %26.7فئة الذكور ما نسبتھ 

ویرجع ذلك الستخدامنا للعینة العشوائیة من جھة، ومن جھة أخرى اإلناث 
فقد بلغت نسبة طلبة  المستوى التعلیميعن  أكثر من الذكور في الجامعة، أما

، %00، فیما انعدمت نسبة طلبة الدكتوراه %80، والماستر %20اللیسانس 
مدینة، وتساوت نسبة % 73.3وفیما یتعلق بمكان اإلقامة نجد أن ما نسبتھ 

  %. 13.3الریف والشبھ حضري 



  ...التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاھرة العنف األسري                      
  

 

 1219                                                                            الدولي التاسع الملتقى

  عادات وأنماط التعرض لشبكات التواصل االجتماعي/ 2

یبین مدى استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل : 02م الجدول رق
  االجتماعي

  %النسبة   التكرار  مدى االستخدام

  93.3  70  دائما

  00  00  نادرا

  06.7  05  غالبا

  100  75  المجموع
  

یبین الجدول أعاله أن الطلبة الجامعیین یستخدمون شبكات التواصل 
، فیما انعدمت نسبة %06.7سبة ، وغالبا بن%93.3االجتماعي دائما بنسبة 

  %.00استخدامھم لھا نادرا 

یرجع استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل : التفسیر
وكذا استخدامھا من أجل  االستخداماالجتماعي بنسبة كبیرة كونھا سھلة 

التواصل مع اآلخرین وتبادل الخبرات العلمیة مثل البحث عن دراسات وكتب 
والتعرف على جدید الجامعة من برامج ومحاضرات في مجال الدراسة، 

  .إلخ...وملتقیات

یبین معدل تصفح الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل : 03جدول رقم ال
  االجتماعي في األسبوع

  %النسبة   التكرار  معدل تصفح شبكات التواصل االجتماعي

  13.3  10  ساعات 5أقل من 

  53.3  40  ساعات 10إلى  05من 

  13.3  10  ساعة 20إلى  10من 

  20  15  ساعة 20أكثر من 

  100  75  المجموع
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یبین الجدول أعاله أن معدل تصفح الطلبة الجامعیین لشبكات 
، %13.3ساعات بنسبة  5التواصل االجتماعي في األسبوع لالحتمال أقل من 

، فیما بلغت نسبة تصفحھم لشبكات %53.3ساعات بنسبة  10إلى  5ومن 
، فیما بلغت نسبة %13.3ساعة  20إلى  10من التواصل االجتماعي 

  %.20ساعة  20االحتمال أكثر من 

شبكات  یرجع ارتفاع نسبة استخدام الطلبة الجامعیین :التفسیر
ساعات كون ھذه الفئة مھتمة بالدراسة  10إلى  05التواصل االجتماعي من 

اعیة، واجباتھم األسریة أو االجتم إھمالوبإنجاز البحوث والدراسات، وعدم 
  .وكذا عدم إدمانھا

الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل  یبین مكان تصفح: 04الجدول رقم 
  االجتماعي

  %النسبة   التكرار  مكان تصفح شبكات التواصل االجتماعي 

  100  75  البیت

  00  00  مقاھي االنترنت

  00  00  الجامعة

  100  75  المجموع
  

تصفحون شبكات التواصل الطلبة الجامعیین ی أنیبین الجدول أعاله 
والجامعة فبنسب  اإلنترنت، أما في مقاھي %100االجتماعي في البیت بنسبة 

  %.00معدومة 

یرجع ارتفاع نسبة استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات  :التفسیر
التواصل االجتماعي في البیت كونھ المكان األفضل لتصفحھا، ولكن ال یمكن 

لیوم ھو تصفح الطلبة الجامعیین لشبكات الجزم بھذه النتیجة فالمالحظ ا
التواصل االجتماعي في الجامعة بواسطة الھواتف الذكیة التي أصبحت من 

  .ضروریات العصر
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یبین شبكات التواصل االجتماعي المفضلة لدى الطلبة : 05الجدول رقم 
  الجامعیین

  %النسبة   التكرار   شبكات التواصل االجتماعي المفضلة

  93.3  70  فیس بوك

  00  00  انستغرام

  00  00  تویتر

  6.7  05  یوتیوب

  00  00  أخرى

  100    المجموع

  

 یبین الجدول أعاله أن شبكات التواصل االجتماعي المفضلة لدى
، %93.3الطلبة الجامعیین ھي الفیس بوك في المرتبة األولى بنسبة 

  %.00، أما باقي الشبكات انستغرام تویتر فمعدومة %06.7والیوتیوب بنسبة 

یرجع نسبة ارتفاع استخدام الطلبة الجامعیین للفیس بوك  :التفسیر
كسھولة االستخدام، المحادثة، المشاركة مع اآلخرین،  للخاصیات التي یتوفرھا

  .العالمیة، االقتصاد في الجھد والمال، وكذا تمضیة الوقت

  قضایا العنف األسري في شبكات التواصل االجتماعي: المحور الثالث

یبین فیما إذا كانت شبكات التواصل االجتماعي تتطرق : 06رقم الجدول 
  لقضایا العنف األسري من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  %النسبة   التكرار  لقضایا العنف األسري مدى التطرق

  40  30  نعم 

  06.7  05  ال 

  53.3  40  أحیانا

  100  75  المجموع
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ن شبكات التواصل یبین الجدول أعاله أن الطلبة الجامعیین یرون أ
، فیما بلغت نسبة %40االجتماعي تتطرق لقضایا العنف األسري بنسبة 

  %.53.3، أما االحتمال أحیانا فبنسبة %06.7االحتمال ال تتطرق 

كون شبكات  وأحیانا نعمیرجع ارتفاع نسبة االحتمالین : التفسیر
ھا قضیة التواصل االجتماعي تعطي لقضایا العنف األسري اھتماما كبیرا كون

تمس المجتمع واألسرة على حد سواء، وتحتاج لتسلیط الضوء علیھا وإیصالھا 
  .ألكبر عدد من المستخدمین للتوعیة بخطورتھا

یبین نوع العنف األسري الذي تطرقت إلیھ شبكات التواصل : 07الجدول رقم 
  االجتماعي من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  %النسبة   التكرار  نوع العنف

  40  30   جسدي

  06.7  05  نفسي 

  53.3  40  اجتماعي

  00  00  جنسي

  100  75  المجموع

  

یبین الجدول أعاله أن نوع العنف األسري الذي تطرقت إلیھ شبكات 
التواصل االجتماعي من وجھة نظر الطلبة الجامعیین ھو عنف جسدي بنسبة 

، فیما بلغت نسبة العنف االجتماعي %06.7، وعنف نفسي بنسبة 40%
  %.00، أما العنف الجنسي فبنسبة معدومة 53.3%

یرجع ارتفاع نسبة العنف االجتماعي والجسدي في شبكات  :التفسیر
 االجتماعيكونھا األكثر انتشارا في المجتمع فالعنف  االجتماعيالتواصل 

على المرأة أو الحد من انخراطھا في  االجتماعينالحظھ في فرض الحصار 
باتخاذ قراراتھا ، أو عن طریق حرمان الطفل من المجتمع وعدم السماح لھا 

التواصل مع أحد أفراد أسرتھ أو رفاقھ، أو قد یكون عن طریق إلحاق األذى 
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بممتلكات الغیر أو تدمیر المرافق العامة، أما العنف الجسدي وھو األشد ومن 
  .إلخ...صوره الضرب المبرح، الصفع، الحرق

كات التواصل االجتماعي لقضایا العنف یبین كیفیة تناول شب: 08الجدول رقم 
  األسري من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  %النسبة   التكرار  كیفیة تناول القضایا

  26.66  20  تسلیط الضوء على القضیة 

  46.66  35  نشر صور وفیدیوھات توعویة 

  13.33  10  األسريشعارات منددة للعنف 

محاولة إیجاد حلول للحد من 
  العنف األسري

10  13.33  

  100  75  المجموع

  

یبین الجدول أعاله أن شبكات التواصل االجتماعي تتناول قضایا 
، ونشر صور %26.66العنف األسري من خالل تسلیط الضوء علیھا بنسبة 

، فیما بلغت نسبة رفع شعارات منددة %46.66وفیدیوھات توعویة بنسبة 
  .%13.33حلول للحد منھ  إیجادللعنف األسري، ومحاولة 

یرجع ارتفاع نسبة تناول قضایا العنف األسري من خالل : التفسیر
نشر صور وفیدیوھات توعویة كون الطلبة الجامعیین یستخدمون موقع الفیس 
بوك الذي یعتمد بشكل كبیر على الصور، والیوتیوب على الفیدیوھات 
القصیرة للتسلیط الضوء على ھذه القضایا الخطیرة والمتفشیة في المجتمع 

  .األسرة المسلمةو
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یبین أسباب العنف األسري حسب شبكات التواصل : 09الجدول رقم 
  االجتماعي من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  %النسبة   التكرار   األسريأساب العنف 

  20  15  )العادات والتقالید(اجتماعیة 

  13.3  10  اقتصادیة 

  13.3  10  ثقافیة

  33.3  25  اإلعالموسائل 

  20  15  جدیداإلعالم ال

  100  75  المجموع
  

یبین الجدول أعاله أن من أسباب العنف األسري حسب شبكات 
، %20التواصل ووجھة نظر الطلبة الجامعیین أنھا أسباب اجتماعیة بنسبة 

، أما وسائل اإلعالم فبنسبة %13.3واقتصادیة وثقافیة بنسب متساویة بغت 
  .كذلك% 20، فیما بلغت نسبة اإلعالم الجدید 33.3%

یرجع ارتفاع نسبة أسباب العنف األسري لوسائل اإلعالم : التفسیر
من وجھة نظر الطلبة الجامعیین كونھا تبث موضوعات وأفالم ومسلسالت 
موجھة بالدرجة األولى لألسرة المسلمة لكننا نجدھا منافیة للعادات والتقالید 

سالمیة، تستخدم اإلسالمیة، وتروج لثقافة غریبة عن المجتمعات العربیة اإل
فیھا كل أنواع العنف، فاألفالم األمریكیة كلھا تنشر العنف، وحتى األفالم 
والمسلسالت التركیة التي انتشرت في قنواتنا العربیة في اآلونة األخیرة ال 

  .تخلو من مشاھد العنف الجسدي والجنسي
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یبین الحلول المقترحة في شبكات التواصل االجتماعي : 10الجدول رقم 
  لمكافحة العنف األسري من وجھة نظر الطلبة الجامعیین

  %النسبة   التكرار  الحلول المقترحة

تنظیم حمالت اعالمیة للتعریف بقضایا العنف األسري 
  وحجمھا

30  40  

) وأرقام إحصائیات(استخدام أسالیب اقناعیة عاطفیة وعقلیة 
  لتوعیة المجتمع بخطورة الظاھرة

00  00  

ات موسعة لجمیع فئات المجتمع عقد ملتقیات ومحاضر
  للتوعیة بخطورة قضایا العنف األسري

10  13.33  

سن قوانین على ضوء الشریعة اإلسالمیة یحظر فیھا 
  استخدام جمیع أنواع العنف األسري

30  40  

التوعیة بالقضیة من خالل مشاركتھا في شبكات التواصل 
  للمعنیین إلیصالھا االجتماعي

05  06.66  

  100  75  المجموع

  

یبین الجدول أعاله الحلول المقترحة من وجھة نظر الطلبة الجامعیین 
لتوظیف شبكات التواصل االجتماعي للحد من ظاھرة العنف األسري ، حیث 
بلغت نسبة تنظیم حمالت إعالمیة للتعریف بقضایا العنف األسري وحجمھا 

، أما %00، واستخدام أسالیب إقناعیة عاطفیة وعقلیة بنسبة معدومة 40%
عقد ملتقیات ومحاضرات موسعة لجمیع فئات المجتمع للتوعیة بخطورة 

، فیما بلغت %13.33قضایا العنف األسري على األسرة والمجتمع بنسبة 
نسبة سن قوانین على ضوء الشریعة اإلسالمیة یحظر فیھا استخدام جمیع 

كتھا ، أما نسبة التوعیة بالقضیة من خالل مشار%40أنواع العنف األسري 
  %.06.66للمعنیین فكانت  إلیصالھافي شبكات التواصل االجتماعي 

نسبة تنظیم حمالت إعالمیة للتعریف بقضایا  ارتفاعیرجع  :التفسیر
العنف األسري وحجمھا وسن قوانین على ضوء الشریعة اإلسالمیة یحظر 

تنا العربیة اإلسالمیة افیھا استخدام جمیع أنواع العنف األسري كون مجتمع
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عامة واألسرة بصفة خاصة ال تعي خطورة قضایا العنف األسري على المرأة 
 إعالمیةوالطفل وعلى التنشئة السویة لألفراد، فوجب علینا تنظیم حمالت 

للتعریف بھا، وكذا سن قوانین على ضوء الشریعة اإلسالمیة بعیدا عن 
خالل القرآن القوانین الغربیة فاإلسالم أعطى أھمیة ومكانة كبیرة لألسرة من 

  .الكریم واألحادیث النبویة الشریفة

 :عرض النتائج

دائما بنسبة كبیرة  االجتماعياستخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل / 1
  %.93.3بلغت 

 10إلى  05من  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام الطلبة الجامعیین/ 2
  %.53.3ساعات في األسبوع بنسبة بلغت 

الفیس  المفضلة لدى الطلبة الجامعیین ھي االجتماعيصل شبكات التوا/ 3
  %.93.3في المرتبة األولى بنسبة  بوك

تتطرق لقضایا  االجتماعيیرى الطلبة الجامعیین أن شبكات التواصل / 4
  %.53.3العنف األسري أحیانا بنسبة 

من  االجتماعينوع العنف األسري الذي تطرقت إلیھ شبكات التواصل / 5
  %.53.3لطلبة الجامعیین وجھة نظر ا

تتناول شبكات التواصل االجتماعي قضایا العنف األسري من خالل تسلیط / 6
، ونشر صور وفیدیوھات توعویة بنسبة %26.66الضوء علیھا بنسبة 

46.66.%  

من وجھة نظر  االجتماعيأسباب العنف األسري حسب شبكات التواصل / 7
  %.33.3بنسبة الطلبة الجامعیین راجعة لوسائل اإلعالم 

الحلول المقترحة من وجھة نظر الطلبة الجامعیین لتوظیف شبكات / 8
للحد من ظاھرة العنف األسري، ھي تنظیم حمالت  االجتماعيالتواصل 

إعالمیة للتعریف بقضایا العنف األسري وحجمھا، وسن قوانین على ضوء 
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ي بنسبة الشریعة اإلسالمیة یحظر فیھا استخدام جمیع أنواع العنف األسر
40.%  

  :أھم التوصیات

بناءا على البیانات والنتائج التي أسفرت عنھا الدراسة النظریة 
والمیدانیة، فإن الباحثة تقدم مجموعة من التوصیات قد تسھم في معرفة آلیة 
التوظیف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي للحد من العنف األسري من 

  :وھي كاآلتي 1معة باتنة وجھة نظر الطلبة الجامعیین طلبة جا

إجراء المزید من الملتقیات والمحاضرات والدراسات لتسلیط الضوء على / 1
، االقتصادیةقضایا العنف األسري ومعالجتھا من جمیع الجوانب السیاسیة، 

  إلخ... االجتماعیة

الرقابة على وسائل اإلعالم لما لھا من تأثیر على األسرة والمجتمع / 2
األسري، وتوعیة األسر  ا في تسلیط الضوء على العنفواالستفادة منھ

  2.وآثاره السلبیة على المجتمع والفرد بنتائجھ النفسیة واالجتماعیة

مؤسسات اجتماعیة إسالمیة تھتم بقضیة العنف األسري من  إنشاءضرورة / 3
  .خالل تقدیم االستشارات والمساعدات

  .ل العنف األسري وأنواعھإنشاء قاعدة بیانات تتضمن إحصاءات دقیقة حو/ 4

اإلھتمام بالبحوث والدراسات المنجزة من قبل الطلبة والباحثین للتعرف / 5
  .ومحاولة تعزیزھا االجتماعيعلى نقاط الضعف في شبكات التواصل 

العمل على نشر ثقافة التسامح والحوار في األسرة لتفادي اللجوء للعنف / 6
  .كبدیل
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المواجھة الجزائیة لجریمة العنف ضد الزوجة في التشریع 
  الجزائري

  

   بن بوعبد هللا نورة الدكتورة - بن بوعبد هللا وردة  ةالدكتور 

   1باتنة جامعة 

  :ملخـص

قد یعاني أحد أطراف العالقة الزوجیة من العنف من الطرف اآلخر، 
زوجة باعتبارھا المرأة، ولحمایة الضحیة المعنف والذي في الغالب قد یكون ال

أقر المشرع حمایتھا إن كانت ضحیة من خالل تجریم العنف الجسدي من 
 266مكرر، وعنف لفظي ونفسي في المادة  266ضرب وجرح في المادة 

مكرر، علما أن المشرع حصر  330، والعنف المالي في المادة 1مكرر 
قوبة ال یمكن الضحیة في ھذه الجریمة في الزوجة دون الزوج، وألن الع

الوصول إلیھا دون إجراءات، یضمن قانون اإلجراءات الجزائیة دور للضحیة 
خصوصیة في ھذه الجرائم من  إعطاءخالل مختلف المراحل اإلجرائیة، مع 

.خالل تمكین الضحیة من وضع حد للمتابعة عن طریق الصفح  

Résumé: 
L'une des parties de la relation conjugale peut être victime 

de violence. Et pour protéger cette dernière, qui est souvent l'épouse, 
le législateur a approuvé sa protection en tant que victime, en 
érigeant en infraction pénale les violences physiques dans l'article 
266 bis, les violences verbales et psychologiques à l'article 266 bis 1, 
et la violence financière édictée par l'article 330 bis, notant que le 
législateur n’a considéré que l’épouse comme victime dans ce genre 
de crime. 
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Comme la peine ne peut être infligée sans procédure, le 
Code de procédure pénale garantit le rôle de la victime au cours des 
différentes étapes des procédures, tout en préservant la particularité 
de ces crimes en permettant à la victime de mettre fin à la poursuite 
par le biais de pardon. 

  
  : مقدمة

ي رمز الشرف والعرض یعطي اإلسالم المرأة مكانة سامیة فھ
والكرامة، لذا جاءت العدید من النصوص الشرعیة من آیات وأحادیث داعیة 
إلى احترام كیان المرأة ووجودھا المعنوي، ولكن ھذه النصوص غیر ملزمة 
في البلدان التي تعتمد القوانین الوضعیة، لذا كثیر ما نجد المرأة عرضة 

ه الظاھرة عرفت انتشارا واسعا ھانات تصل إلى حد العنف، فھذولمساومات 
وألن الثقل التي  خاصة في أوساط األسرة، رغم أنھا اللبنة األساسیة للمجتمع،

تحملھ المرأة كزوجة یجعلھا عنصرا محوریا في تماسك األسرة ووحدتھا 
في الجزائر جاء  وصوال لتحقیق ازدھار المجتمع ككل، فتجریم تعنیف الزوجة

لحة نتیجة لتنامي ھذه الظاھرة في المجتمع كرد فعل قانوني وكضرورة م
الجزائري من جھة، ومن جھة أخرى استجابة لنداءات الجمعیات النسائیة 
وبعض المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، التي شكلت ضغط دولي متزاید 
یدعو لتعزیز مكانة المرأة، ودون الخوض في شرعیة ھذه المطالب، واجھ 

ھرة وفق منھج تشریعي عرف التطور، خاصة المشرع الجزائري ھذه الظا
  .في الجانب الجزائي باعتباره أكثر اآللیات القانونیة ردعا

، 2015دیسمبر  30المؤرخ في  15/19فشكل تعدیل قانون العقوبات 
تحدیا حقیقیا لمواجھة كل أشكال تعنیف الزوجة من عنف جسدي وعنف لفظي 

بل ھذا التعدیل العنف لكن ونفسي وآخر اقتصادي، علما أن المشرع جرم ق
دون بعض صوره، كما تم تشدید العقوبات في مثل ھذه الجرائم وفق ھذا 

فالمشرع أوجد آلیات لتسویة النزاع فھناك  اإلجرائيالتعدیل، أما من الجانب 
الصفح الذي یضع حدا للمتابعة الجزائیة، والذي تطبق على بعض الجرائم 

ھل السیاسة الجزائیة التي اعتمدھا : یةالتال اإلشكالیةاألسریة، ما یطرح 
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ظاھرة تعنیف الزوجة كافیة فعال؟ في ظل ما  مواجھةالمشرع الجزائري ل
  .وتحقیق التماسك إصالحتحتاجھ األسرة من 

  :التساؤالت التالیة اإلشكالیةیندرج تحت ھذه  

ما ھي سیاسة التجریم والعقاب التي یتبعھا المشرع الجزائري لتصدي  -
 . الزوجة؟ للعنف ضد

المتبعة في جل  اإلجراءاتھل تخضع جرائم العنف ضد الزوجة لنفس  -
  .الجرائم األسریة؟

  :لإلجابة عن ھذه اإلشكالیة تناولنا التقسیم التالي

التجریم والعقاب لمواجھة العنف ضد الزوجة وفق التشریع : المحور األول
  . الجزائري

م ضد الزوجة وفق التشریع المتبعة في جرائ اإلجراءات: المحور الثاني
 .الجزائري

  التحلیــل

وفق التشریع  التجریم والعقاب لمواجھة العنف ضد الزوجة: المحور األول
  الجزائري

 دیسمبر 30في  المؤرخ 15/19رقم كرس تعدیل قانون العقوبات
 العالقة الزوجیة ولطرفي األولى بالدرجة لألسرة جزائیة حمایة 2015

 العنف ضدھا یمارس كان ذكر أو أنثى، ولئن الزوجة الثانیة سواء بالدرجة
 للتقاریر وفقا أكبر بشكل المجتمع في وأشكالھ أنواعھ وصوره بمختلف

 كیان نسق على سلبا یؤثر مما الجھات المعنیة، من الصادرة واإلحصاءات
 من العنف ھذا من المرأة المشرع لحمایة تدخل لذلك واستقرارھا، األسرة
ذا نتطرق في ھذا المحور إلى مفھوم العنف ضد الزوجة التعدیل، ل خالل

وأشكالھ وفق قانون العقوبات الجزائري من خال التطرق إلى التجریم 
  .والعقاب
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  مفھوم العنف ضد الزوجة : أوال

 على جاء العربیة كما اللغة في عنف تعني كلمة: تعریف العنف - 1  
 یكن لم إذا عنیف ھوو بھ، الرفق وقلة باألمر،  الخرق تعني العرب لسان
 الشدة والقسوة معاني یتضمن سلوك كل إلى إذن تشیر 1أمره، في رفیقا

 األصل رمزیا، أما أو قولیا أو فعلیا سلوكا العنف یكون فقد واللوم، والتوبیخ
 للقوة غیر المشروع االستخدام ومعناھا violence ھو violentia لكلمة الالتیني
 واألضرار بالممتلكات، باألشخاص األذى قإللحا متعددة بأسالیب المادیة

 2.المادیة القوة الستعمال المشروع غیر السلوك إلى ھنا یشیر فالعنف

ھو شكٌل من أشكاِل المعاملة السیّئة والتصرفات  اصطالحاوالعنف   
غیر الالئقة، من قبل شخص محّدد اتجاه مجموعة من األشخاص أو شخص 

فمنھ العنف السیاسّي، والوظیفّي، واحد، وھناك عدة أشكال من العنف، 
واألسرّي، وبذلك یمكن تعریف العنف محل دراستنا، بأنّھ تصرف سيء 
ومعاملة سیئة من قبل أحد أو كّل من الشریكین، الزوج والزوجة، وقد یتمثّل 
باالعتداء الجسدّي، كالضرب والصفع، أو یكون بالتھدید النفسّي كاالعتداء 

  .ن طریق السیطرة واالستبداد وسیاسة التخویفالجنسّي أو العاطفي، أو ع

والعنف األسري من الظواھر االجتماعیّة المنتشرة كثیراً، والتي   
  . تشّكل خطراً على الحیاة الزوجیّة بشكل خاّص، وعلى المجتمع بشكل عامّ 

ویعرف العنف األسرّي على أنّھ استخدام القوة المالیّة والمعنویّة ألذیّة   
األسرة بطرٍق غیر مشروعة، ویتضّمُن العنف األسرّي تعنیف فرد من أفراِد 

الزوج لزوجتھ أو العكس، وتعنیف األب واألّم ألوالدھم، أو تعنیف األوالد 
ً أو جنسّیاً، أو التھدید واأللفاظ البذیئة، أو  آلبائھم، وقد یكون ھذا العنُف جسدیّا

 عدم تقریبا فیالحظ التشریع مستوى إلىانتقلنا  ما وإذاعنفاً اجتماعیّاً وفكریّاً، 
 ألنھ محمودة خطة الواقع في وھي الصدد ھذا في تشریعیة محاوالت وجود
 أن التعریف صفات من التعاریف الن إیراد المشرع وظیفة من لیس أصال
 أن الذي یمكن بالتعریف تحقیقھ الصعب من وھو وشامال جامعا مانعا یكون
 بتعریف یأتي أن یستطیع فلن ذلك في المشرع اجتھد مھما ألنھ المشرع یورده
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 ھذا قصور بذلك فیظھر المستقبل في وقائع من یستجد أن یمكن ما یشمل جمیع
 المشرع أن یبدو للفقھ، ولكن األمر ھذا ترك األفضل من التعریف، لذا

 المادة في األسريللعنف  تعریفا فأورد ذلك عن شذ قد الكردستاني
 على بھما التھدید أو قول أو فعل كل األسري العنف" :بقولھ منھ ثالثا/األولى
 الزواج أساس على المبنیة األسریة العالقات إطار في االجتماعي النوع أساس

 یلحق أن شأنھ من قانونا األسرة إلى ضمھ تم ومن الرابعة الدرجة إلى والقرابة
  .3"وحریاتھ لحقوقھ وسلبا والنفسیة الجسدیة والجنسیة الناحیة من ضررا

 O.M.Sللصحة  العالمیة المنظمة تعرف :الزوجي العنف یفتعر - 2
 عالقة إطار في یصدر سلوك كل" :أنھ على الزوجي العنف 2002لسنة 

 تلك ألطراف جنسیة أو نفسیة أو جسمیة آالما أو ضررا حمیمیة، یسبب
 :التالیة بالتصرفات األمر العالقة، ویتعلق

 .الخ...بالرجل والضرب والصفعات كاللكمات الجسدي االعتداء أعمال -

 الشریك وإشعاره قیمة من والحط اإلھانة إلى كاللجوء النفسي العنف أعمال -
 .الخ...بالنفس الثقة وفقدان االنطواء إلى ودفعھ بالخجل

 المفروضة تحت الجنسي االتصال أشكال كل ویشمل الجنسي العنف أعمال -
 التي تحدث نسیةالج الممارسات مختلف وكذا اآلخر، رغبة وضد اإلكراه
 .الضرر

 والجائرة كعزل المستبدة السلطویة التصرفات مختلف یشمل الذي العنف -
 إمكانیة لحصولھا أیة من والحد وأصدقائھا العائلي محیطھا عن الزوجة

  .4"خارجي مصدر من مساعدة على

أشكاال  یتخذ الزوج من یصدر سلوك أو فعل كل :بأنھ یعرف أیضا  
وبدرجات  األخرى، بالطرق والنفسي البدني اإلیذاء أو الضرر إلحاق بقصد

 غالبا داخل ویحدث ومتكرر متعمد بشكل الفعل ھذا ویصدر شدیدة أو بسیطة
  .5الصراع أو الغضب مواقف في المنزل
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  )التجریم والعقاب(العقوبات  لقانون وفقا ضد الزوجة العنف أشكال :ثانیا

: أنھ على مكرر 266 المادة تنص: الزوجة ضد المادي العنف - 1  
ولتحقق ھذه ...."  بزوجھ یعاقب ضربا أو جرحا عمدا أحدث من كل"

  :الجریمة البد من توافر األركان التالیة

 والضرب الجرح جریمة قیام مكرر 266 المادة تشترط: الجاني صفة
 الزوج بین المادة تفرق ولم الزوجین أحد الجاني ھو یكون ،أن الزوجین بین

للطرفین،  الحمایة ووفرت نفس المرتبة نفس في ضعتھماو ،حیث والزوجة
مع الضحیة،  المسكن نفس في یقیم ال أو یقیم الفاعل كان سواء الجریمة وتقوم

 وتبین  السابق الزوج قبل من العنف أعمال ارتكبت إذا أیضا الجریمة تقوم كما
 .السابقة الزوجیة بالعالقة صلة ذات األفعال أن

 الزوجین أحد طرف من مادي بفعل القیام في لویتمث: المادي الركن
ضرب،  أو جرح بإحداث وذلك اآلخر جسم الزوج بسالمة المساس شأنھ من
 ضربا أو جرحا كان الزوج سواء بجسم مساس أي الفعل على یترتب لم فإذا
  .الجریمة تقوم فال

 أحدث من كل": مكرر 266 المادة نص في جاء: المعنوي الركن
 اتجاه في الجنائي، المتمثل القصد توفر الجریمة یتطلب ھذه مقیا أن أي ،"عمدا
 علمھ مع زوجھ على الضرب والجرح أعمال إیقاع إلى الجاني الزوج إرادة

 إلى الزوج إرادة اتجاه ضرورة أیضا الجنائي القصد یتطلب بھ، یقوم بما
 على تؤخذ عیوب أو قیود أي دون حریة بكل الضرب والجرح فعل إحداث
 انتفى ذلك یقصد لم ،فإذ زوجھ البدني بجسم األذى إحداث یتعمد وأن إرادتھ،
 .خطأ وجرح بوصفھ ضرب فعلھ عن یسأل وبالتالي لدیھ الجنائي القصد

 أن یكفي بل معینة نتیجة تحقیق إلى الزوج إرادة تتجھ أن یشترط وال
 إذأراد،  مما جسامة أشد نتیجة إلى الفعل أدى اإلیذاء المطلق، ولو إلى تتجھ
 كلي عجز أو مرض أي والضرب عن الجرح ینشأ لم إذا عنھا الزوج یسأل
 لمدة العمل عن كلي نشأ عجز إذا یوما، أو 15عشر خمسة یفوق العمل عن

 بتر أو الضرب فقد و الجرح عن نشأ إذا یوما، أو 15 عشر خمسة عن تزید
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 عینینال إحدى بصر أو البصر فقد أو استعمالھ من الحرمان أو األعضاء أحد
 إلى عمدا المرتكب الجرح أو الضرب أدى إذا أخرى، أو مستدیمة أیة عاھة أو

  .قصد إحداثھا بدون الوفاة

 أحدث من كل: "أنھ على مكرر 266المادة  ضمن المشرع ینص: الجزاء
  :یأتي كما بزوجھ یعاقب ضربا أو جرحا عمدا

 الضرب أو الجرح عن ینشأ لم إذا سنوات 3 ثالث إلى 1 سنة من بالحبس -أ
 .یوما  15 عشر خمسة یفوق العمل عن كلي عجز أو مرض أي

 أو الجرح عن نشأ إذا سنوات 5 خمس إلى 2 سنتین من بالحبس -ب   
 .یوما 15 عشر خمسة عن تزید لمدة العمل كلي   عن عجز الضرب

 عن نشأ إذا سنة  20  عشرین إلى سنوات  10  عشر من المؤقت بالحبس  -ج
 أو استعمالھ من الحرمان أو األعضاء أحد بتر أو فقد بأو الضر الجرح

 .أخرى مستدیمة عاھة أیة أو بصر إحدى العینین فقد أو البصر فقد

 بدون الوفاة إلى عمدا المرتكب الجرح أو الضرب أدى إذا الِمؤبد بالسجن  -د
  .إحداثھا قصد

 أو حامال الضحیة كانت إذا التخفیف ظروف من الفاعل یستفید وال
 .بالسالح التھدید تحت أو القصر األبناء بحضور الجریمة إذا ارتكبت أو اقةمع

 األولى الحالتین في الجزائیة للمتابعة حدا الضحیة صفح ویضع
 الحالة في سنوات 10عشر إلى 5 خمس من وتكون العقوبة السجن والثانیة،

 یؤدي التي الحالة في المتمثلة الرابعة أستثنى الحالة المشرع أن ، أي الثالثة
  . الصفح من الوفاة إلى الجرح أو الضرب فیھا

 :الزوجة ضد المعنوي العنف - 2

 على 1 مكرر 266 المادة تنص المتكرر النفسي أو اللفظي العنف -أ
 ضد ارتكب من سنوات، كل  ثالث إلى سنة  من بالحبس یعاقب: "یلي ما

 الذي المتكرر النفسي اللفظي أو العنف أو التعدي أشكال من شكل أي زوجھ
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 أو البدنیة سالمتھا تؤثر على أو بكرامتھا تمس حالة في الضحیة یجعل
 لفظي أو نفسي إیذاء في شكل یصاغ النوع ھذا أن نجد وعلیھ، "النفسیة

 من ویعدّ  معاناتھا، في بالمرأة والتسبب المعنوي اإلیذاء إلحاق منھ والھدف
 وبالتالي واضحة، مادیة رآثا وال یترك محسوس غیر ألنھ العنف أنواع أخطر

 النوع ھذا صور ، ومن6القانونیة من الناحیة بوجوده واالعتراف إثباتھ یصعب
  .العنف القدح العلني والغیر علني، والذم والتحقیر و السب من

 سواء الجریمة الوسائل، وتقوم بكل الزوجي العنف حالة إثبات یمكن
 الجریمة تقوم الضحیة، كما مع المسكن نفس في یقیم ال أو یقیم الفاعل كان

 ذات األفعال وتبین أن السابق، الزوج قبل من العنف أعمال ارتكبت إذا أیضا
  .السابقة الزوجیة بالعالقة صلة

 أو حامال الضحیة كانت إذا التخفیف ظروف من الفاعل یستفید ال
 .بالسالح التھدید تحت أو القصر األبناء بحضور الجریمة إذا ارتكبت أو معاقة
، ولتحقق ھذه الجریمة البد من "الجزائیة للمتابعة حدا الضحیة صفح یضع

 :توافر األركان التالیة

 بین زواج عقد وجود المشرع یشترط :للجریمة كمحل الزوجة
 قانون أحكام وفق صحیح وقائم عقد زواج سابقا، أو قائما كان سواء الزوجین

 .مقر یجمعھما أن یشترط األسرة، ال

 فعل في اللفظي العنف جریمة في السلوك یتمثل :المادي الركن 
 على والتأثیر الزوجة بكرامة اللفظي العنف ومساس اللفظي المتكرر، العنف

 تجاھل الشتائم، في االستمرار ھو اللفظي أو النفسیة، فالعنف البدنیة سالمتھا
 غبیة، أنت ،أتزوجك لم أني أتمنى لزوجتھ یقول الزوج كأن الزوجة رفض أو

 ...لك قیمة ال أنت

 قیمة من للحط تھدف التي اللفظیة الوسائل اللفظي العنف ویشمل
 تلقیبھا أو علیھا، الصراخ أو لعنھا أو شتمھا أو سیئة، أنھا المرأة بإشعارھا

 وإبداء اآلخرین، أمام منھا السخریة أو بذیئة، بألفاظ أو نعتھا حقیرة، بأسماء
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 مما بأھلھا تعییرھا أو فیھا بصفة تعییرھا أو والتقدیر لھا، االحترام عدم
 .فیھا مرغوب بأنھا غیر تشعر ویجعلھا بنفسھا ثقتھا یزعزع

 الزوج أن بمعنى الثاني، الفعل من أي بالتكرار، إال الجریمة تقوم وال
 تقوم فھنا مرة من أكثر عنفھا إذا أما جریمة، تعد فال مرة عنف زوجتھ إذا

  7.الجریمة

 المساس بكرامة في والنفسي اللفظي العنف جریمة في النتیجة وتتمثل
 تعتبر مادیة، ال ھنا فالنتیجة النفسیة، أو البدنیة سالمتھا على التأثیر أو الزوجة
ال  وقد یجرح قد ما فھناك أخرى امرأة إلى امرأة من یختلف اللفظي والعنف
 على تعودت التي فالمرأة والمكان، الزمان بحسب ھذا كل أخرى امرأة یجرح
 وترعرعت عاشت التي كالمرأة لیست الھادئة باأللفاظ األسري المليء الجو

  8.الخادشة مليء باأللفاظ أسري جو في

 التي العمدیة الجرائم من اللفظي تعد جریمة العنف :المعنوي الركن
 یقولھ بما علم على الزوج یكون أن أي القصد الجنائي، المشرع فیھا یشترط

النفسیة، ورغم ذلك  سالمتھا على لمرأة وتؤثرا كرامة تجرح األلفاظ ھذه ألن
  .النتیجة تحقیق تتجھ إرادتھ إلى

 في النفسي، أو اللفظي العنف جریمة في الجنائي القصد یتمثل وعلیھ
 البدنیة سالمتھ أو كرامتھ في الضحیة یصیب كالمھ الجاني بأن معرفة

 یستلزم ، والأعراض من یلیھ ما أو من بواعث یسبقھ لما عبرة وال ، والنفسیة
 الخاص، كما للقصد دون حاجة وحده یكفي العام فالقصد  اإلضرار نیة القانون

 یتذرع باالستفزاز أن للمتھم یجوز ال إذ اللفظي العنف في باالستفزاز عذر ال
 حتى طبیعتھا تفقد ال بالكرامة الماسة العبارات أن ، ذلك العقاب من لإلفالت

 عن المسؤولیة على أیضا النیة لحسن أثر والمماثلة،  لعبارات ردا وان كانت
 .مفترضة النیة حیث سوء اللفظي، العنف

 لم فالمشرع والنفسي، اللفظي العنف جریمة إثبات یخص وفیما
  .والوسائل الطرق بكافة إثباتھا یمكن بل معینة، بوسیلة إثباتھا یشترط
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 من العقوبات، كل قانون من 1 مكرر 266 المادة تعاقب :الجزاء
 النفسي أو اللفظي العنف أو التعدي أشكال من أي شكل زوجھ ضد رتكبا

 . سنوات 3  إلى ثالث سنة من بالحبس المتكرر،

 أو حامال الضحیة كانت إذا التخفیف ظروف من الفاعل یستفید وال
  .بالسالح التھدید تحت أو القصر االبناء بحضور الجریمة إذا ارتكبت أو معاقة

أو المالي  االقتصاديف أو ما یسمى بالعنف التخوی أو اإلكراه -ب
 إلى أشھر 6  ستة من یعاقب بالحبس: "بأنھ مكرر 330 المادة تنص حیث

 التخویف أو اإلكراه أشكال من أي شكل زوجتھ على مارس من كل سنتین
 الجریمة ھذه تتحقق ذلك وعلى ،"مواردھا المالیة أو ممتلكاتھا في لیتصرف

  .التخویف أو اإلكراه :المادة ھما احددتھم بسلوكین باإلتیان

معاقبا  سلوكا التخویف أو اإلكراه ویكون الجریمة ھذه تتحقق وحتى
أو  اإلكراه( أحدھما یكون أن یجب مكرر 330 المادة لنص وفقا علیھ

 .الزوجة تملكھ مالي مورد أي أو الممتلكات على بالحصول مرتبط، )التخویف

 التخویف، أو اإلكراه بین ارتباط وجود ضرورة یستلزم وعلیھ؛
 ھذا ویفترض الزوجة، تملكھ مالي مورد أي أو ممتلكات على وحصول الزوج

 الزوج الرتكاب معاصرا أو سابقا التخویف أو اإلكراه یكون الشرط أن
 أو واإلكراه المالیة،  مواردھا أو زوجتھ ممتلكات على في االستحواذ جریمتھ

  9.كانت وسیلة بأیة یكون التخویف قد

اإلجراءات المتبعة في جرائم العنف ضد الزوجة وفق : المحور الثاني
  .التشریع الجزائري

أقر قانون اإلجراءات الجزائیة جملة من مراحل اإلجرائیة، تشكل في   
مجملھا حلقات مترابطة، بدءا بالبحث والتحري مرورا بالتحقیق االبتدائي 

ارھا ضحیة جملة من وصوال للمحاكمة، وخالل ھذه المراحل لزوجة باعتب
، وبیدھا في بعض الحاالت وضع حدا للمتابعة عن طریق اإلجرائیةالحقوق 

  . الصفح الجزائي
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 :خالل مختلف المراحل اإلجرائیة – 10الضحیة - حقوق الزوجة المعنفة - أوال

أن رجال الضبطیة القضائیة ھو أول جھاز من أجھزة العدالة الجنائیة   
لزوجة المعنفة، وعلیھ أن یتخذ عدد من الذي تتصل بھا الضحیة أي ا

اإلجراءات لضمان حقوقھا خالل ھذه المرحلة، سواء أتعلقت ھذه الحقوق 
بإجراءات التحري في حد ذاتھا، أو تعلقت ھذه اإلجراءات بشخصھا، وألھمیة 
مرحلة التحقیق سواء االبتدائي أو النھائي یعترف للضحیة بجملة من الحقوق، 

ة ھي في األصل ضحیة ما یشكل حمایة إجرائیة لھا خالل وألن الزوجة المعنف
  .ھذه المراحل

قیام  :ضمان حقوق إجرائیة للضحیة خالل البحث والتحري - 1  
الضبطیة القضائیة بواجبھا خاصة فیما یخص حمایة الحقوق اإلجرائیة 
للضحیة یعد األساس األولي الذي ال غنى عنھ في ضمان حقوق الضحیة في 

العمومیة، لذا نص المشرع الجزائري على جملة من الحقوق مراحل الدعوى 
اإلجرائیة للضحیة في ھذه المرحلة، وألقت واجب كفالتھا على عاتق الضبطیة 
القضائیة، یمكن تلخیص ھذه الحقوق في حق الشكوى، والحقوق اإلجرائیة 

  .المتعلقة بالحمایة والدفاع

عمل الضبطیة  یعد قبول واستقبال الشكاوى من الضحایا من صمیم
ج، .إ.المعدل والمتمم لق 01/08من القانون  17القضائیة حسب نص المادة 

والواضح من نص المادة السابقة واجب الضبطیة القضائیة في تلقي الشكاوى 
والبالغات، وال یمكن في أي حال من األحوال رفضھا بداع أي حجة، حتى 

، وتكمن قیمة الشكوى 11وإن كان البالغ أو الشكوى عن فعل ال یشكل جریمة
  .بالنسبة للضحیة كونھا تمكنھ من االتصال بأجھزة القضاء

إن كان قانون اإلجراءات الجزائیة یلزم ضباط الشرطة القضائیة 
رفض تلقي الشكاوى،  بواجب تلقي الشكاوى، لكننا ال نجد نص یعاقب على

یقوم  فضابط الشرطة القضائیة في حال رفضھ القیام بتلقي شكوى الضحیة ال
  .في حقھ سوى مسؤولیة إداریة نتیجة تقصیره في أداء وظائفھ اإلداریة
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یلتمس الضحیة من خالل لجوئھ للضبطیة القضائیة من خالل تقدیم شكواه، 
الحصول على جملة من الحقوق الشخصیة المرتبط أساسا بشخص الضحیة، 

ذه كون ھذه الحقوق متصلة بشخصھ ال بإجراءات البحث والتحري، جملة ھ
الحقوق تعد ذات طبیعة معنویة في إقرارھا قانونیا دعم وضمان للضحیة، 

  .ویمكن إجمالھا في حق المساعدة والتوجیھ وحق الحمایة وحسن المعاملة

باعتبار الضحیة ھو الطرف المتضرر الذي انتھك حقھ عن طریق 
الجریمة خاصة في جرائم العنف ضد الزوجة، فھي بحاجة للمساعدة أكثر من 

متھم لتمكینھا من الحصول على حقوقھا وجبر الضرر الذي تعرضت لھ، لذا ال
أولت التشریعات المقارنة أولویة متزایدة لمساعدة الضحیة باعتماد جملة من 
التدابیر، وخیر مثال عن ذلك ما اعتمده المشرع الفرنسي من خالل تكثیف 

  .ساعة 24مكاتب الضبطیة القضائیة الخاصة بتلقي الشكاوى التي تفتح 

المالحظ في التشریع الجزائري غیاب مثل ھذا النوع من المساعدة   
لضحایا الجریمة، لكن ھناك من الجمعیات والمنظمات التي تسھر على القیام 
بمساعدة الضحایا، ورغم المجھود الذي تقوم بھ إال أنھا ال تعد ھیئة رسمیة لھا 

  .اتصال بالضبطیة القضائیة

ا أخر یضاھیھ أھمیة، وھو حق الضحیة في یتضمن حق المساعدة حق  
التوجیھ، ومناط ھذا الحق أن من واجب الضبطیة القضائیة عند االتصال 
األول للضحیة بھا إعالمھ بحقوقھ المترتبة عن ارتكاب الجریمة التي شكلت 

ف، مع غیاب النص .ج.إ.من ق 4-40ضررا بھ، وتضمنت ھذا الحق المادة 
األول : ویشتمل حق الضحیة في الحمایة نوعین علیھ في التشریع الجزائري،

حمایة شخصھ من تفاقم الضرر الذي وقع لھ من جراء الجریمة، والحمایة 
 .الثانیة تتضمن حمایة حیاتھ الخاصة من خالل سریة اإلجراءات

فالحمایة األولى المقصود بھا حمایة الضحیة المجني علیھ أثناء وقوع 
القضائیة ألي عامل قد یؤدي إلى زیادة الجریمة، من خالل منع الضبطیة 

اإلضرار بھ، ویتحقق ذلك إذ قام ضباط الشرطة على وجھ السرعة بتلبیة نداء 
نجدة الضحیة، لمنع العدوان أو لقطع استمراریتھ، فعلى ضابط الشرطة 



  المواجھة الجزائیة لجریمة العنف ضد الزوجة في التشریع الجزائري                                      
  

 

 1241                                                                            الدولي التاسع الملتقى

القضائیة أن یحول دون دخول الغیر لمكان الجریمة أو الخروج منھا، وضبط 
  .ف الضحیة المجني علیھالجاني إذا أمكن وإسعا

منھ في مواد الجنایات المتلبس  42ج نجد نص المادة .إ.بالرجوع لق
بھا فرضت واجب الضبطیة القضائیة في حمایة أدلة الجریمة، وعدم السماح 
ألي شخص لیست لھ صفة تغییر حالة مسرح الجریمة أو نزع شيء منھا، 

القانون، التي سمحت  من نفس 43لكن أوردت استثناءا على ھذا في المادة 
بإزالة ھذا الحظر إذا كان من شأن ھذا حفظ السالمة والصحة العمومیة، وإذا 
استلزمتھ معالجة الضحیة المجني علیھ، لكن المشرع الجزائري تغاض عن 
وضع قواعد تنضم الحمایة الشخصیة للضحیة أمام الضبطیة القضائیة، رغم 

منھ یقر بحمایة الضحیة  01لمادة ف في نص ا.ج.إ.أننا نجد نصا مفتوح في ق
خالل جمیع المراحل اإلجرائیة، النوع الثاني من الحمایة ھو حمایة الحیاة 
الخاصة للضحیة، وذلك بعدم إفشاء ما جاء في التحریات حسب ما ورد في 

  . 15/02المعدل والمتمم بالقانون رقم ج .ج.إ.قمن  11المادة 

جب أن تراعیھا الضبطیة ھناك بعض االعتبارات المعنویة التي ی
نوعیة كل جریمة التي یتعرض القضائیة اتجاه الضحیة، ویكون ذلك حسب 

لھا، لذا على ضباط الشرطة القضائیة مراعاة بعض الفروق الموجودة بین 
الضحایا، مثل العمر والقدرة العقلیة والجنس والعرق، فالضحایا كبار السن 

، وال ینحصر واجب 12یحتاجون لرعایة صحیة ونفسیة أكثر من صغار السن
وحسن االستقبال لھذه الفئات فقط بل ھو  الشرطة القضائیة في المعاملة الجیدة

متاح لكل ضحیة، فعمل الشرطة مرتبط بشكل مباشر بالمواطنین، لذا فإلمام 
ضابط الشرطة القضائیة بكیفیة التعامل مع الضحایا یستطیع من خاللھ كسب 
ثقتھم والحصول على المعلومات منھم، ألن الضحیة المجني علیھ ھو أقرب 

  .13ائیة الجنائیة للحقیقةأطراف الرابطة اإلجر

رتب المشرع عدة حقوق  :حقوق الضحیة أمام قاضي التحقیق - 2  
للضحیة أمام قاضي التحقیق، یمكن تقسیمھا إلى حقوق إجرائیة، سواء أكانت 
ھذه الحقوق أثناء التحقیق والمتعلقة بإجراءاتھ، أو تعلقت ھذه الحقوق بجمع 
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مام قاضي التحقیق ھو حق الضحیة األدلة، والقسم الثاني من حقوق الضحیة أ
 .بطلب فتح تحقیق عن طریق اإلدعاء المدني المباشر

یمكن لقاضي التحقیق أن یكون مكنة قانونیة فعلیة في ضمان حمایة 
 :  للضحیة من خالل إقرار جملة من الحقوق تتمثل في

یشترط المشرع الجزائري شرط : الحق في حضور إجراءات التحقیق -
 .ق لیتمكن الضحیة من ممارسة ھذا الحقالتأسیس المسب

بمحامي أساس الحقوق  االستعانةویمثل حق : بمحامي االستعانةحق  -
 االستعانةاإلجرائیة للمتھم أمام قاضي التحقیق، وللضحیة الحق في 

بمحامي من بدایة التحقیق إلى نھایتھ، حسب ما أورده المشرع الجزائري 
لما لھذا الحق من دعم معنوي ج، .إ.من ق 104و 103في نص المادة 

وحمائي لحقوق الضحیة، وكي یتمكن المحامي من القیام بدوره في حمایة 
ودعم الضحیة مكنھ المشرع من حق اإلطالع على ملف الدعوى حسب ما 

ج، لكن ھذا مرتبط بشرط التأسیس .ج.إ.من ق 105ھو مؤكد في المادة 
  .المدني المسبق

الشك أن فاعلیة حضور الضحیة : یقحق اإلطالع على مجریات التحق -
للتحقیق االبتدائي تتوقف على مدى علمھ بالمستجدات التي تحدث في 

، أقره المشرع 14التحقیق ذاتھ، فمن حقھ االطالع علیھا أوال بأول
ج، وتكمن الغایة من إخطار الضحیة .ج.إ.من ق 105الجزائري في المادة 

  .ھي ضمان استعمال حقھ في الطعن باالستئناف

إن كان المشرع قد توسع في صالحیات قاضي التحقیق، بأن مكنھ من 
إجراءات قد تمس بالحریة الشخصیة للمتھم كالتفتیش والحبس المؤقت، لكن 
من شأن ھذا توفیر ضمان قانوني لحقوق الضحیة، من خالل دور ھذه 

  .اإلجراءات في الحفاظ على األدلة والوصول إلى الحقیقة

وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري  :15قاضي التحقیق حق الضحیة في رد -
ج .ج.إ.من ق 559ج، كما حددت المادة .ج.إ.من ق 554في نص المادة 

إجراءات الرد المقدمة من المتھم أو المدعي المدني، تبدأ ھذه اإلجراءات 
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بتقدیم طلب مسبب لرئیس غرفة االتھام مع تعیین اسم القاضي محل الرد 
یرفق الطلب بالمرفقات تبین وتؤید طلب الرد مع وأسباب طلب رده، و

 .توقیع صاحب الطلب

لكن یتضح من خالل حصر أسباب الرد وتضییق مجالھا بشروط 
إجرائیة إمكانیة تعارض ھذا مع حقوق الضحیة ألن فیھا إرھاق لھ، كما أن 

دج،  50.000دج إلى  2000رفض ھذا الطلب مع أدائھ لغرامة مدنیة من 
وبات المحتملة في حال ما إذا قدم الطلب بسوء نیة حسب ما ناھیك عن العق

  . ج.إ.من ق 565قررتھ المادة 

كما یجب التنویھ إلى مدى إمكانیة الضحیة في رد قاضي التحقیق إذا 
ج لم یشر إلى ھذه .ج.إ.كان قد قدم لھ شكوى مصحوبة بادعاء مدني؟، ھنا ق

  .النقطة

اإلجرائیة التي یقوم بھا الضحیة  الرحلة :حق الضحیة في اإلدعاء المدني -
غرضھا الوصول إلى جبر الضرر الناجم عن الجریمة، لذا خول المشرع 
الضحیة حق تقدیم شكوى مصحوبة باالدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، 
وبمقتضى ھذا اإلجراء یحل الضحیة كونھ المدعي بالحق الشخصي محل 

، لذا یعتبر بعض الفقھاء أن 16النیابة العامة في إقامة الدعوى العمومیة
اإلدعاء المدني ھو بمثابة رقابة المضرور من الجریمة على السلطة 
التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، في حال ما أساءت 
استخدام سلطتھا في تحریك الدعوى، فیكون تحریكھا من الضحیة 

 .17المضرور ضمانا لحقھ المدني

ذا اإلجراء في تحقیق التوازن الضروري بین مبدأ ھنا تبدو أھمیة ھ  
المالءمة في رفع الدعوى وإرضاء شعور الضحیة، وھو اعتبار مھم لتحقیق 
مصلحة المجتمع وتجنب االلتجاء إلى االنتقام الشخصي، لما یمتاز بھ اإلدعاء 

أنھ حق احتیاطي لموازنة سلطة : المدني من خاصیتین، الخاصیة األولى
أنھ ذو طابع : قدیر تحریك الدعوى من عدمھ، الخاصیة الثانیةالنیابة في ت

 .18مختلط جزائي مدني مع تغلیب للجانب الجزائي
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ج للطرف المضرور حق .إ.من ق 2فقرة / 01قد أجازت المادة 
وما یلیھا  72تحریك الدعوى طبقا للشروط المحددة قانونا، وأضافت المادة 

مدنیا بتقدیم شكوى أمام قاضي ج للشخص المضرور حق اإلدعاء .ج.إ.من ق
 .التحقیق المختص

ألن الضحیة الطرف : ضمان حقوق الضحیة أمام المحكمة - 3  
األضعف في ھذه العالقة فمكنتھ من حقوق إجرائیة أمام المحكمة تتصل 
بالمحاكمة وحقوق إجرائیة خاصة بالمتھم، مع حقھ األساس وھو مباشرة 

رة ھذه الدعوى، إلى كفالة حق دعوى التعویض من خالل بیان طرق مباش
  .الضحیة في الحصول على التعویض

تكریسا لحق المشاركة اإلجرائیة للضحیة أمام المحكمة الجزائیة،   
یحاط الضحیة بجملة من الضمانات اإلجرائیة التي تصون ھذا الحق وتحمیھ، 
وذلك من خالل االعتراف لھ بحقوق إجرائیة عامة، تتعلق بالقاضي الجزائي 

 رى تتعلق بإجراءات المحاكمة، مثلھ في ذلك مثل المتھموأخ

فالرد آلیة یستعملھا الضحیة في حال وجود سبب یوجب إبعاد القاضي   
عن النظر في الدعوى، وھذا حمایة لحقوق الضحیة التي قد تھدر إن نظر ھذا 
القاضي تحدیدا في الدعوى، ومراعاة لھذا ولمصلحة باقي الخصوم تم تأكید 

تشریعات على حق الضحیة في رد القاضي، والمشرع الجزائري مختلف ال
تناول حق المتھم والضحیة المدعي مدنیا في رد القاضي ضمن أحكام المادة 

  .19ج.إ.قمن  557

المقصود بالحضور ھنا كما للضحیة الحق في حضور الجلسات، و
تواجد الضحیة بشخصھ أو وكیل عنھ في قاعة المحكمة، وإن كان الحضور 

، ولتمكین الضحیة من الحضور البد من 20لصحة إجراءات المحاكمةشرط 
ج، .إ.تبلیغھ بموعد انعقاد الجلسة وبكل الوسائل المتاحة، ھذا ما لم یتضمنھ ق

ج، من .إ.من ق 245وجاء حق الضحیة في حضور مشارا إلیھ بموجب المادة 
ا خالل بیان أن حضور محام المدعي المدني یعتبر القرار الصادر حضوری

بالنسبة إلیھ، ولعل ذلك مرد إمكانیة اطالع الضحیة على الملف، وبفرض 
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غیاب الضحیة بإرادتھ عن المحاكمة فالمحاكمة تعد قانونیة، وحتى وإن حضر 
 246الضحیة ولم یبدي طلباتھ فإنھ یعتبر تاركا لدعواه المدنیة حسب المادة 

  .ج.ج.إ.من ق

اده كقاعدة عامة، لكن حق حضور الضحیة یترتب علیھ عدم جواز إبع  
استثناءا یجوز ذلك في حالة عرقلة سیر المحكمة والتشویش علیھا حسب ما 

ج، ویترتب على حضور الضحیة أیضا .إ.من ق 296و 295بینتھ المادة 
ج، .ج.إ.من ق 304ضرورة سماع أقوالھ أو محامیھ، حسب ما أوردتھ المادة 

ھمیة مساھمة الضحیة في لذا فحضور الضحیة ضمانة ال غنى عنھا لتأكید أ
  .إجراءات المحاكمة، وتفعیل دوره في مراقبة ھذه اإلجراءات

من خالل تقدیم الطلبات والدفوع یستطیع الضحیة أن یدافع عن 
مصالحھ المدنیة، من خالل إثبات الخطأ والضرر والعالقة السببیة بینھما، 

ى التعویض ومن خالل ھذا یستطیع إلقاء االتھام على المتھم والحصول عل
، لذا ذھبت مختلف التشریعات إلى إعطاء الضحیة حق تقدیم الطلبات 21أیضا

والدفوع واشترط البعض منھا اإلدعاء المدني المسبق للضحیة للتمكن من ھذا 
من  224والمادة  2الفقرة /288الحق منھا المشرع الجزائري في المادة 

  .ج.إ.ق

ذا ما تأسس كطرف كما اعتمد المشرع الجزائري إعطاء الضحیة إ
ج التي أعطت .إ.من ق 413مدني حق الطعن بجمیع الطرق، بدءا من المادة 

حق المعارضة للطرف المدني وحصرھا على الحقوق المدنیة دون الشق 
التي أعطت للمدعي المدني حق االستئناف وحصرتھ  417الجزائي، والمادة 

ن لھم حق الطعن المتعلقة باألشخاص الذی 497في الشق المدني، والمادة 
  . بالنقض ومن ضمنھم المدعي المدني

حق الضحیة في التأسیس كمدعي مدني، ھو ضمان مشاركتھ   
اإلجرائیة في محاكمة المتھم، إذ أن غالبیة التشریعات ال تقر للضحیة بحق 
المشاركة اإلجرائیة دون أن یتأسس مدنـیا، ومنھ فالمطالبة بالتعویض ھو 

لذا كفلت مختلف التشریعات سبل یلجأ إلیھا  أساس وأصل حقوق الضحیة،
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الضحیة الستیفاء حقھ في التعویض عن الضرر الذي أصابھ جراء الجریمة، 
وال یقتصر حق التعویض على بیان سبل الحصول علیھ بل یشمل الكفالة 

  .المقررة كضمان للحصول على التعویض

ي، كمSا لSھ لضحیة الحق في رفع دعواه المدنیة إما أمام القضSاء المSدنل
الحSSق أیضSSا أن یرفSSع دعSSواه أمSSام القضSSاء الجزائSSي، وعلSSة ذلSSك أن القاضSSي 
الجزائي یكون ملما أكثر بظSروف الجریمSة وبالتSالي قSادر علSى تقSدیر الضSرر 
والتعSSویض عنSSھ، وباختیSSSار المSSدعي المSSدني القضSSSاء الجزائSSي فSSإن الSSSدعوى 

یتم الفصل فیھا إال بعد ، وال 22المدنیة التي رفعھا تكون تابعة للدعوى العمومیة
، أمSا فSي حالSة ج.ج.إ.قمSن  03أن یفصل في الدعوى العمومیSة حسSب المSادة 

اختیSSار القضSSاء المSSدني فیجSSب أن ترجSSئ المحكمSSة المدنیSSة الحكSSم فSSي الSSدعوى 
المرفوعة أمامھا إلى حین الفصل في الدعوى العمومیة بصفة نھائیة، إذا كانت 

ج وتطبیقSSا لمبSSدأ أو قاعSSدة .ج.إ.مSSن ق 04قSSد رفعSSت وھSSذا طبقSSا لSSنص المSSادة 
 .الجنائي یوقف المدني

یشترط لكي یباشر الضحیة حقھ في الخیار بین الطریقین الجزائي أو   
المدني، أن یكون ھذان الطریقان مفتوحین أمامھ بحیث یستطیع أن یباشر 
أحدھما، لكن ھذا الحق لیس مطلقا بل ترد علیھ بعض القیود وقد نص 

، وبالرجوع إلى القاعدة العامة علیھا 05و 04و 03المواد  ج حسب.ج.إ.ق
التي مفادھا أن الدعوى المدنیة ترفع أمام القضاء المدني أصال، فدعوى 
التعویض ھي في األصل دعوى مدنیة وترفع مثلھا مثل سائر الدعاوى المدنیة 
أمام المحكمة المدنیة المختصة، لكن نظرا لطبیعتھا بحیث أنھا ناجمة عن 

یمة، فإن الضرر المطالب جبره لیس ضررا مدنیا صرفا ألن سببھ جر
جریمة، كما یجب إعالن اإلدعاء المدني أمام القاضي الجزائي قبل أن تبدي 

  . 23النیابة العامة طلباتھا

  :جواز الصفح في جرائم العنف ضد الزوجة -ثانیا

ھناك جرائم محددة تنقضي فیھا الدعوى العمومیة بصفح الضحیة،   
، الذي استحدث فیھ 15/19ا بموجب تعدیل قانون العقوبات الجزائیة وھذ



  المواجھة الجزائیة لجریمة العنف ضد الزوجة في التشریع الجزائري                                      
  

 

 1247                                                                            الدولي التاسع الملتقى

المشرع جرائم جدیدة، منھا جریمتین تتعلق بالعنف ضد الزوجة، رغم أن 
المشرع لم یربط ھذه الجرائم بشرط الشكوى المسبقة، كما لم یمیز أحكام ھذه 

  .في جرائم ترك األسرة إقرارھاالجرائم بالوساطة رغم 

: الصفح الجزائي في جرائم العنف ضد الزوجة الإعمنطاق  - 1
أقر المشرع  06/22بموجب تعدیل قانون العقوبات أقر المشرع الجزائري 

الجزائري الصفح الجزائري، كسبب خاص النقضاء الدعوى العمومیة، وكان 
من قانون العقوبات، وجنحة السب  298محصور في جنحة القذف في المادة 

ن العقوبات، وجنحة المساس بحرمة الحیاة الخاصة من قانو 303في المادة 
من قانون العقوبات، والجنح  303لألشخاص المنصوص علیھا في المادة 

من قانون العقوبات، والجنح  1مكرر 303لمنصوص علیھا في المادة ا
  .من قانون العقوبات 442و  331المنصوص علیھا في المواد 

ستحدث المشرع جرائم ، ا15/19وبموجب تعدیل قانون العقوبات 
جدیدة، منھا جریمتین متعلقتین بأعمال العنف العمدیة التي تقع بین األزواج، 
وھما جنحة الضرب والجرح العمدي المرتكبة من أحد الزوجین إضرارا 

مكرر مستحدثة، وجنحة التعدي  266بزوجھ المنصوص علیھا في المادة 
بزوجھ  إضراراحد الزوجین والعنف اللفظي والنفسي المتكرر المرتكبة من أ

مستحدثة، فصفح الضحیة وھنا  1مكرر 266المنصوص علیھا في المادة 
 266الزوجة یضع حدا للمتابعة بمقتضى الفقرة ما قبل األخیرة من المادة 

 15مكرر، سواء لم ترتب عنھا عجز كلي عن العمل لمدة تفوق أو تزید عن 
، بالنسبة لجنحة التعدي 1مكرر  266یوما،  والفقرة ما قبل األخیرة من المادة 

والعنف اللفظي والنفسي المتكرر، وفي العنف االقتصادي ضد الزوجة في 
  . 24مكرر 330المادة 
وسع المشرع من : أثر صفح الزوجة على المتابعة الجزائیة - 2    

طبیعة الصفح الجزائري على كافة المراحل اإلجرائیة، فھو یضع حدا للمتابعة 
یشمل بھذا جمیع المراحل اإلجرائیة، لكن قبل الحكم الجزائي،  الجزائیة، فھو

فصدور الصفح قبل الحكم یضع حدا للمتابعة، وبعد صدور الحكم ال یوقف 
 330و 1مكرر 266مكرر و 266تنفیده، والمشرع الجزائري في المواد 
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 15/19مكرر، قرر وضع قانونیا جدیدا لم یعرفھ المشرع قبال، فبالتعدیل 
، تقرر قید على تحریك الدعوى 1مكرر  266مكرر و 266المواد  واستحداث

العمومیة، بتمكین الطرف المضرور من ھذه الجرائم الصفح عن الفاعل 
المتابع جزائیا، فصفحھ یضع حدا للمتابعة الجزائیة، على خالف الصفح 
المقرر سابقا في بعض المواد القانونیة، الذي یمتد أثره لوقف تنفید الحكم 

 .25ائيالنھ

  : خاتمة

 المشرع الجزائري بخصوص بھ جاء ما إلى الدراسة تطرقنا في ھذه 
الزوجیة، وبالتحدید الزوجة التي تعد الطرف الضعیف  العالقة طرفي حمایة

 من وذلك الثاني الزوج، الطرف قبل من االعتداء علیھا تم ما إذا في العالقة، 
 15/91 رقم قانون لخال من المشرعجرمھا  التي السلوكات تحلیل خالل

 الجزائري، العقوبات لقانون والمتمم المعدل 2015دیسمبر  30 في المؤرخ
 وأنواعھ، فجرم أشكالھ بشتى ضد الزوجة الممارس العنف المشرع جرم حیث

  العنف اللفظي والمعنوي وحتى االقتصادي وجرم الجرح وجرم الضرب
 واعتناءه باألسرة مشرعال حرس یؤكد الذي األمر بكرامة الزوجة، یمس الذي

وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج  المجتمع، بناء في األولى اللبنة باعتبارھا
  : حاولنا تلخیصھا في النقاط التالیة

 المشرع اعتمد: الزوجي العنف جرائم في تعدي كأفعال والجرح الضرب -
 أي الضرب، العنف، لجرائم الرباعي التقسیم على عام بشكل الجزائري

 العقوبات قانون في مبینة وھي التعدي، العمدي، العنف أعمال ،الجرح
 العنف جرائم في المشرع أن ونجد للضحیة، الحاصل قیمة الضرر على

 حالتي على فقط العنف حیث قصر 15/19القانون  في المستحدثة الزوجي
 فقط متعلقة الخصوصیة  فكأن األنواع، من غیرھا دون والجرح الضرب

 االعتداءات، وھنا من غیره دون الزوجي العنف يف والجرح بالضرب
 أساسا مرتبكة القضیة أن عرضي بشكل ولو صرح قد المشرع یكون

 النساء ضد العنف مشكل عن الحدیث قبل التأدیب حق الزوج من بحرمان
 .عموما
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 ونشیر  :الزوجي العنف جرائم في للعقوبة تشدید كظرف الزوجیة الرابطة -
قیمة  على مبنیة عموما العنف جرائم في لعقوبةا أن إلى المقام ھذا في

 الضحیة، أو الفاعل في لصفة تبعا تشدد ثم للضحیة، الحاصل الضرر
 العنف ألعمال المرصودة العقوبات من شدد ھذا التعدیل في والمشرع

 .الزوجیة صفة وھي أو الضحیة الجاني في صفة إلى بالنظر
معاقة  أو حامال الضحیة تكان متى التخفیف ظروف من الجاني یستفید ال -

 .مكرر 266في جرائم العنف الممارس ضد الزوجة حسب نص المادة 
 أن إلى نشیر: الزوجي العنف جرائم في العقوبة لتقدیر كمعیار الضرر -

 الحاصل، ویھمل الضرر على فیھا العقوبة ترتكز العمدیة العنف جرائم
في  العامة للقواعد جعنر أن البد وھنا تحدیده، المراد الجنائي القصد بذلك

 تقدیر یمكن ال جرائم ھي العنف جرائم بأن سلمنا وإن الجنائي، القانون
 المادة في النسق المشرع یوحد لم فلماذا ، على الضرر بناء إال فیھا العقوبة

 السالمة على باالعتداء التعدیل، والمتعلقة ھذا في المستحدثة 1مكرر 266
الضرر  على مبنیة كذلك العقوبة كونت أن فالمفروض للضحیة، النفسیة

 االعتداءات اللفظیة من أنھ إلى نشیر إذ ،)العجز نسبة( للضحیة الحاصل
والشلل،  كاإلعاقة الجسدیة، بالسالمة كبیر مساس إلى یؤدي قد ما والنفسیة

 إحداث حتى أو الضغط، أو السكري غرار على مزمن بمرض اإلصابة أو
 من جعل أنھ نجد حیث ؟ االعتبار ھذا مثل عالمشر لم یراع فلماذا الوفاة،

 عقوبتھا جنحة عن عبارة والنفسي العنف اللفظي مجال في االعتداءات كل
 ،1 مكر 266 المادة في لما جاء وفقا سنوات ثالث إلى سنة من الحبس

  .االعتداءات ھذه نتیجة الحاصل للضرر اعتبرا دون
من الجرائم، لذا لھا دور باعتبار الزوجة قد تكون الضحیة في ھذا النوع  -

إجرائي خالل مختلف المراحل اإلجرائیة، انطالقا من مرحلة البحث 
والتحري وصوال للمحاكمة، رغم ما یعتري ھدا الدور من نقائص، كما 

 المادة في الجزائیة وھذا للمتابعة حدا یضع كإجراء الضحیة صفح أدرج
 علیھا المنصوص فةالمخف حاالتھ في الزوجي بالعنف المتعلقة مكرر 266

 العنف لجریمة المستحدثة 1مكرر 266 والمادة والثاني، األول في البندین
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 بالعنف المتعلقة مكرر 330 المادة نھایة في جاء وما اللفظي والنفسي،
 .الزوجة ضد المالي

  :تكملة للنتائج المتوصل إلیھا اقتضت تكملتھا إیراد التوصیات التالیة
مایة الزوج المعنف سواء المرأة أو الرجل من الواقع أن المشرع حاول ح -

، مع تشدید العقوبة من خالل 1مكرر  266مكرر و 266خالل المواد 
تصالحیة لضمان  آللیات، والواقع أن األسرة تحتاج 15/19التعدیل 

ھذه الجرائم ضمن دائرة  إدخالتماسكھا ال عقوبات رادعة، لذا من أفضل 
 .ة فیھا على غرار جرائم ترك األسرةالجرائم التي یجوز إعمال الوساط

كان من الضروري تحسین الخدمات التي یقدمھا ضباط الشرطة القضائیة  -
للضحیة، وذلك من خالل توزیع أفضل للمعلومات المتعلقة بالشرطة 
لتحسین عالقتھم مع الجمھور، مع ضرورة تلقي ضباط الشرطة القضائیة 

ة، لضمان تقدیم المعونة المناسبة تدریبا لتوعیتھم باحتیاجات الضحیة المعنف
فورا، ویتأتى ھذا من خالل تشكیل فرق خاصة داخل جھاز الشرطة لتلقي 

  .شكاوى ضحایا العنف الزوجي من النشاء وتقدیم المساعدة والتوجیھ لھم
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   :الھوامش

                                                        
 ،)لبنان( بیروت العلمیة، الكتب دار، 9المجلد ،1ط العرب، لسان :مكرم محمد الفضل أبي - 1

  .307ص ، 2003
 الوحدة دراسات مركز ،1 ط العربیة، النظم في السیاسي العنف ظاھرة :إبراھیم توفیق حسنین - 2

  .41 ص ، 1992بیروت، العربیة،
المواجھة التشریعیة جرائم العنف األسري في إقلیم كوردستان العراق، : سلیمان المزواري -  3

السنة  04نابل العراق، العدد مجلة الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة 
  .301، ص 2015السابعة، 

 ، رسالة)نموذجا تلمسان حكمةم(  بتلمسان المرأة ضد الممارس الزوجي العنف :رحماني نعیمة -  4
بلقاید تلمسان،  بكر أبي جامعة االجتماعیة، والعلوم اإلنسانیة العلوم كلیة دكتوراه،

  .50 ص ،2010/2011
 القانون( التجریم نصوص لمقتضیات وفقا الزوجیة العالقة دائرة اخلد العنف: جمال قتال - 5

 العقوبات قانون المتضمن 66/156: رقم لألمر والمتمم المعدل :في المؤرخ 15/19:رقم
 الجامعي واالقتصادیة، تصدر عن المركز القانونیة للدراسات االجتھاد ، مجلة)الجزائري
  .153، ص2017، جانفي 11الجزائر، العدد  – لتامنغست

  .157المرجع السابق، ص : جمال قتال - 6
، 15/19 قانون ضوء في اللفظي والنفسي العنف من للمرأة الجنائیة الحمایة: رواحنة زولیخة - 7

 التشریع كلیة حركة على القضائي االجتھاد مجلة االجتھاد القضائي التي تصدر عن مخبر أثر
  .279، ص 2016، دیسمبر 13، العدد )لجزائرا( بسكرة السیاسیة جامعة والعلوم الحقوق

  .280المرجع السابق، ص : زولیخة رواحنة - 8
  .159المرجع السابق، ص : جمال قتال - 9
الجزائیة المعدل بالقانون  اإلجراءاتمن قانون  1مكرر 266مكرر و  266رجوعا للمواد  -10

مكرر من قانون  330ة ، نجد أن الضحیة قد یكون الزوج أو الزوجة، في حین الماد15/19
  .الضحیة الزوجة فقط دون الزوج 15/19الجزائیة المعدل بالقانون  اإلجراءات

  .168المرجع السابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني -11
الشرطة وضحایا الجریمة، بحث مقدم لمؤتمر أكادیمیة : ممدوح عبد الحمید عبد المطلب -12

  .وما بعدھا 38، ص 2004الشرطة حول ضحایا الجریمة، دبي، 
، رسالة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة–الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان : خیري أحمد الكباش -13

  .647، ص 2002الحقوق، جامعة اإلسكندریة، مصر، 
حقوق المجني علیھ في اإلجراءات الجنائیة، دار النھضة : مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم -14

  .130، ص 2013 ،01العربیة، القاھرة، الطبعة 
ھناك فرق بین الرد والتنحیة، فالرد یكون من احد الخصوم في الدعوى، في حین أن التنحیة  -15

فعلیھ أن یتنحى  554ھي إن رأى قاضي التحقیق توافر سبب من أسباب الرد المبینة في المادة 
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متناع عن القضیة إرادیا، عن طریق طلب لوكیل الجمھوریة حتى ال یصبح التنحي وسیلة لال

ضمانات المتھم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، دار الھدى، : محمد حدة :انظر. عن التحقیق
  .  257-256، ص 1992الجزائر، 

تتبنى ھذا اإلجراء القوانین التي تأخذ بنظام االتھام العام، كاستثناء على حق النیابة العامة في  -16
س كطرف مدني الحق في إقامة دعواه تحریك الدعوى العمومیة، فیكون للضحیة الذي تأس

دور المجني : أسامة أحمد محمد النعیمي :انظر. سواء أمام قاضي التحقیق أو أمام قاضي الحكم
  . 98، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ص -دراسة مقارنة–علیھ في الدعوى الجزائیة 

  .158-157المرجع السابق، ص : مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم -17
، دار 04، الطبعة - قسم عام- الوسیط الوسیط في شرح قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور -18

  . وما بعدھا 783، ص 1985النھضة العربیة، القاھرة، 
یجوز طلب الرد من جانب المتھم أو كل خصم في : " ج على.إ.من ق 557تنص المادة  -19

  ".الدعوى
ضحایا الجریمة،  دار الفجر للنشر والتوزیع، القضاء الجنائي و: أحمد عبد اللطیف الفقي -20

  .80، ص 2003القاھرة، 
  .82المرجع نفسھ، ص -21
دور أجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمة، دار الثقافة، : عبد الكریم الردایدة -22

  .165، ص 2009عمان، 
  .11المرجع السابق، ص : أحمد عبد اللطیف الفقي -23

مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر، طبعة : محمد حزیط -  24
  .46ص ، 2017/2018

عبد هللا أوھایبیة، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء األول، دار ھومھ، طبعة  -25
  .180، ص 2017/2018
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  األسباب واآلثار والعالج: العنف األسري

  

  بن تومي  صحراألستاذة     

  01قسنطینة - جامعة اإلخوة منتوري 

  :مقدمة

تعتبر األسرة ھي أساس المجتمع ویطلق علیھا األم�ة الص�غیرة، فمنھ�ا 
تعلم اإلنسان أفضل األخالق االجتماعی�ة وأنب�ل المواق�ف وأك�رم الع�ادات وھ�ي 

ولیة التي تتولى غرس القیم الثقافیة العامة للمجتمع كك�ل، من أھم الجماعات األ
وف�ي األس��رة خاص��ة ی��تم غ��رس ك��ل أس��الیب الحی��اة وأس��الیب التفكی��ر وأس��الیب 

 ،1تعامل األشخاص مع بعضھم البعض ف�ي كاف�ة المواق�ف والمج�االت الحیاتی�ة
وعلی��ھ ف��ان الح��دیث ع��ن األس��رة ھ��و ح��دیث ع��ن ش��بكة معق��دة م��ن العالق��ات 

م والتج�ارب تش�كل الن�واة األساس�یة للمجتمع�ات، كم�ا تش�كل المنظوم�ة والمفاھی
القیمیة والحاضن التربوي للفرد مھما كان دینھ وعقیدتھ وانتماؤه كم�ا ان�ھ ل�یس 
م��ن ش��ك ف��ي أن األس��رة احتل��ت مكان��ة مھم��ة ل��م تحتلھ��ا أی��ة مؤسس��ة اجتماعی��ة 

یم��ا یتعل��ق أخ��رى ف��ي الحق��ب الزمنی��ة المختلف��ة م��ن ت��اریخ التط��ور اإلنس��اني ف
بالتنش���ئة، فق���د كان���ت األس���رة ف���ي المجتمع���ات اإلنس���انیة القدیم���ة المؤسس���ة 

وھ�ي تع�د م�ن أھ�م  ،2االجتماعیة الوحیدة الت�ي تعل�م األطف�ال وتع�دھم للمس�تقبل
النظم االجتماعیة المؤثرة في اكتساب الشباب ألدوارھم وستظل الخلی�ة األول�ى 

س��رة إذا م��ا تخل��ت ع��ن دورھ��ا إال أن األ لتك��وین المقوم��ات الشخص��یة للف��رد،
وانحرف��ت قیمھ��ا ومعاییرھ��ا ق��د یح��دث فیھ��ا خل��ل وفق��دان الت��وازن ی��ؤدي إل��ى 
س���لوكیات س���لبیة وعنیف���ة تتص���ف ب���العنف المفض���ي إل���ى الع���دوان والغض���ب 
واإلكراه والقھ�ر نتیج�ة لخالف�ات وص�راعات ومش�اكل أس�ریة ممك�ن أن تك�ون 

لعنف أو اإلس�اءة واس�تخدام فردیة ومجتمعة في جماع�ات وتتخ�ذ ط�ابع یتس�م ب�ا
للق�وة الجس��دیة م��ن ط��رف ف��رد داخ��ل األس�رة نتیج��ة لع��دم التف��اھم ح��ول المھ��ام 



    صحر بن تومي .أ
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المنزلیة المتنوعة في البیت یؤدي ف"ي النھای"ة إل"ى اس"تخدام العن"ف ویس"مى ف"ي 
لغ"ة عل""م االجتم""اع ب""العنف األس""ري أو العن"ف المنزل""ي، نظ""را ألن""ھ یق""ع خل""ف 

، وعموم""ا ف""ان 3ي ألن""ھ یح""دث ب""ین ال""زوجینج""دران المن""زل أو العن""ف الزوج""
ظاھرة العنف تعتبر م"ن الظ"واھر القدیم"ة ف"ي المجتمع"ات اإلنس"انیة وھ"ي أح"د 
أھم المشاكل االجتماعیة التي باتت تلقي بظاللھ"ا عل"ى المجتم"ع وتھ"دد تماس"كھ 

  . وترابطھ

وھذه الدراسة تتناول أكثر أشكال العنف شیوعا وخط"ورة وھ"و العن"ف 
 ي یعتب""ر ظ""اھرة اجتماعی""ة تع""اني منھ""ا الكثی""ر م""ن المجتمع""ات،األس""ري ال""ذ

وخاص""ة ف""ي مجتمعن""ا الجزائ""ري فھ""و یش""كل خط""ورة كبی""رة عل""ى حی""اة الف""رد 
والمجتم""ع، وھ""و یظھ""ر ف""ي المن""زل وف""ي كثی""ر م""ن األحی""ان ال یالحظ""ھ الع""الم 
الخ""ارجي ویمك""ن إنك""اره وإخفائ""ھ وت""أثیره خاص""ة عل""ى األطف""ال ال ینتھ""ي م""ع 

لطفول"ة ب"ل یص"حبھم ف"ي م"راھقتھم ورش"دھم، حی"ث ی"ؤثر عل"ى أدائھ"م مرحلة ا
داخلیا وخارجیا وعلى بناء شخصیاتھم وحیاتھم مس"تقبال، فك"ل ذل"ك ی"ؤثر س"لبا 

ومن""ھ ف""العنف األس""ري مش""كلة  ،4عل""ى تك""یفھم وبالت""الي عل""ى ت""وافقھم النفس""ي
یس وھ""و ل"" ،5اجتماعی""ة وأخالقی""ة بالدرج""ة األول""ى ت""ؤثر ب""المجتمع وتت""أثر ب""ھ

ب"""األمر البس"""یط ب"""ل س"""لوك موج"""ود ف"""ي جمی"""ع المجتمع"""ات وخ"""الل األزمن"""ة 
المختلفة، ویحرك مشاعر الناس على اختالفھا ویأخذ أشكاال مع"ھ كثی"رة، وھ"و 
یح"""دث ف"""ي كثی"""ر م"""ن األس"""ر م"""ن مختل"""ف األع"""راق واألدی"""ان والمس"""تویات 

دی"دا وعلی"ھ یمك"ن الق"ول ب"ان العن"ف األس"ري یش"كل تھ ،6االقتصادیة والتعلیمیة
كبی""را عل""ى حی""اة الف""رد والمجتم""ع فھ""و م""ن جھ""ة یص""یب الخلی""ة األول""ى ف""ي 
المجتمع بالخلل مما یعیقھا ع"ن أداء وظائفھ"ا االجتماعی"ة والتربوی"ة األساس"یة، 
ومن جھة أخرى یساعد على إعادة إنتاج أنماط السلوك العنیف والعالقات غیر 

لظاھرة من الظ"واھر المس"تترة وتبقى ھذه ا ،7السویة  بین أفراد األسرة الواحدة
التي یص"عب معرف"ة حجمھ"ا الحقیق"ي بدق"ة بس"بب ع"دم التبلی"غ عنھ"ا م"ن ناحی"ة 

ورغ"م اعت"راف المجتمع"ات  ،8وعدم القدرة على التبلیغ عنھا م"ن ناحی"ة أخ"رى
بوجود العنف األسري إال أننا ال نستطیع تحدیده في شكل رقم"ي نھائي،الس"یما 

األسرار العائلیة الخاصة إال م"ا وص"ل من"ھ إل"ى  في مجتمعنا بسبب اعتباره من
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، وعموم���ا لق���د حرص���ت 9المح���اكم عل���م األجھ���زة األمنی���ة أو المستش���فیات أو
المؤسسات المجتمعیة على االھتمام بالعنف األس�ري ودراس�ة أس�بابھ وال�دوافع 

حت��ى أن الق��انون یك��ون ل��ھ دور فع��ال ف��ي  ،10المؤدی��ة ل��ھ وس��بل الوقای��ة من��ھ
مش��كلة ووض��ع آلی��ات وحل��ول للتعام��ل م��ع قض��ایا العن��ف ض��رورة معالج��ة ال

األسري لرف�ع معان�اة الض�حایا الس�یما الطف�ل والم�رأة ف�العنف األس�ري مش�كلة 
خطیرة إذا مورس كسلوك یومي بین أفراد األسرة ل�ذلك الب�د أن تب�دأ المعالج�ة 
التش��ریعیة م��ن األس��رة الن��واة م��ن خ��الل حمای��ة األط��راف الض��عیفة ف��ي ھ��ذه 

إنشاء األجھزة المناسبة لمكافحة ھذه الجرائم وتوفیر الحمای�ة الالزم�ة األسرة و
  . 11لضحایاھا

وعلی��ھ وم��ن خ��الل المعطی��ات تتمح��ور إش��كالیة الدراس��ة ح��ول ماھی��ة 
العنف األسري والدوافع والظروف التي ساعدت على وقوعھ وكذا اآلثار التي 

ماعیة لل�زوجین تركھا على مستوى األسرة عامة وعلى مستوى العالقات االجت
ھ��و  خاص�ة؟ وھ�ل ھن��اك حل�ول وط��رق للح�د م�ن ھ��ذه الظ�اھرة الخطی��رة؟ وم�ا

دور المؤسسات والمجتم�ع اتج�اه ذل�ك خاص�ة دور المش�رع وتدخل�ھ م�ن خ�الل 
  سن جملة القوانین التي تساھم في الحد من استفحال ھذه الظاھرة؟ 

ن ولإلجاب��ة عل��ى ھ��ذه اإلش��كالیة ت��م تقس��یم ھ��ذه المداخل��ة إل��ى ف���رعی
اثنین،ض��م الف��رع األول ماھی��ة العن��ف األس��ري م��ن خ��الل التط��رق لمفھوم��ھ 
ودوافع��ھ واھ��م اآلث��ار الناجم��ة عن��ھ، أم��ا الف��رع الث��اني فق��د ض��م س��بل الوقای��ة 
والعالج من ظاھرة العنف األسري وصوال إلى خاتمة تضم بع�ض المقترح�ات 

معتمدین . والتوصیات التي یمكن أن تساھم في الحد من ظاھرة العنف األسري
  .في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي وكذا المنھج التحلیلي

  .ماھیة العنف األسري: الفرع األول

إن قضیة العنف األسري تعد أحد المش�كالت الت�ي تع�اني منھ�ا األس�رة 
الجزائری�ة والت�ي أص�بحت تتس�م بالتن��اقض الظ�اھري، الن العن�ف أص�بح أم��را 

لت�ي م��ن المفت�رض أنھ�ا مبنی��ة عل�ى الح��ب ا ش�ائعا داخ�ل الجماع��ة االجتماعی�ة،
والمودة والتراحم،وعلی�ھ ف�ان لألس�رة ال�دور الھ�ام والری�ادي ف�ي نم�و شخص�یة 
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أبنائھ%%ا خاص%%ة ف%%ي مرحل%%ة الطفول%%ة،وتعتبر مش%%كلة العن%%ف األس%%ري بأش%%كالھا 
ومظاھرھ%%ا وأس%%الیبھا المختلف%%ة نوع%%ا م%%ن أن%%واع االض%%طرابات الت%%ي ت%%ؤثر ف%%ي 

طف%%%%ال س%%%%لوكیا ونفس%%%%یا،مما ی%%%%ؤثر ف%%%%ي س%%%%لوكھم الوال%%%%دین وت%%%%نعكس عل%%%%ى األ
  .12اآلخریناالجتماعي مع 

  مفھوم العنف األسري: أوال

بدایة یمكن تعریف العنف بأن"ھ ذل"ك االعت"داء الب"دني أو النفس"ي الواق"ع 
عل""ى األش""خاص وال""ذي یح""دث ت""أثیرا أو ض""ررا مادی""ا أو معنوی""ا یعاق""ب علی""ھ 

 اإلی"ذاء، الض"رر، مث"ل اإلس"اءة، القانون وی"رتبط ب"العنف مع"ان عدی"دة وش"بیھة
ف""العنف س""واء أك""ان س""لوكا أو فع""ال یع""د عم""ال ع""دائیا متعم""دا یقص""د ب""ھ إلح""اق 

وبھ""ذا یس""یر  األذى والض""رر الجس""دي والنفس""ي، یق""وم ب""ھ ف""رد یتمی""ز ب""القوة،
العنف إل"ى س"یطرة ش"خص ق"وي عل"ى ش"خص ض"عیف داخ"ل األس"رة وإلح"اق 

وھن"اك م"ن یعرف"ھ  ،13إھم"االجنس"یا أو  األذى فیھ سواء كان جسدیا أو نفسیا أو
على انھ فعل یمارس م"ن ط"رف ف"رد أو أف"راد عل"ى ف"رد أو أف"راد آخ"رین ع"ن 
طری"""ق اس"""تعمال أس"""لوب التعنی"""ف ق"""وال أو فع"""ال، ویقت"""رن العن"""ف ب"""القوة أو 

حی"""ث یم"""ارس ابتغ"""اء تحقی"""ق أھ"""داف  اإلكراه،وھ"""ذا الس"""لوك نق"""یض للرف"""ق،
م"ن ك"ل ناحی"ة حی"ث نج"ده عل"ى ش"كل شخصیة أو جماعیة، وھ"و یح"یط ب"الفرد 

ھج"وم، ( أو إزع"اج أو تص"رف) ش"تم ابت"زاز، تخوی"ف،( تھدید لفظي أو كت"ابي
  .14)تخریب

س""لوك أو فع""ل یتس""م بالعدوانی""ة " :وھن""اك تعری""ف آخ""ر ل""ھ عل""ى أن""ھ
یصدر عن طرف قد یكون ف"ردا أو جماع"ة أو طبق"ة اجتماعی"ة أو دول"ة بھ"دف 

ة غی"ر متكافئ"ة اقتص"ادیة أو اجتماعی"ة استغالل طرف آخر في إطار عالق"ة ق"و
أو سیاسیة بھدف إحداث أضرار مادیة أو معنوی"ة أو نفس"یة لف"رد أو جماع"ة أو 

، إذن فالعنف یتضمن عدم االعتراف اآلخر ویصاحبھ "طبقة اجتماعیة أو دولة
 اإلی"""ذاء بالی"""د أو باللس"""ان أي بالفع"""ل بالكلم"""ة، وھ"""و یتض"""من ث"""الث عناص"""ر

  .15)حذف اآلخر التھمیش، الكراھیة،(
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والعن��ف م��ن الناحی��ة القانونی��ة ھ��و ف��ي غال��ب األحی��ان یك��ون مص��احبا 
كم�ا ان�ھ یع�د انتھاك�ا لح�ق الحی�اة  بجرائم االعتداء على الحیاة أو س�المة الب�دن،

  .وسالمة الجسم بل انھ یشمل كل األفعال التي یمكن أن تمس بسالمة الجسم

ط باآلث�ار القانونی��ة ل�م یع�رف المش�رع الجزائ�ري العن�ف وإنم�ا اخ�ذ فق�
كم�ا  المترتبة علیھ م�ن تج�ریم أو تش�دید للعق�اب أو امتن�اع المس�ؤولیة الجنائی�ة،

ورد في العدید من النص�وص باس�تعمال مص�طلحات مختلف�ة ك�القوة واإلك�راه، 
-66م�ن األم�ر رق�م  272لى غایة المادة إ 264الخداع بدءا من المادة  التھدید،

المتض���من ق���انون العقوب���ات المع���دل  1966یونی���و س���نة  8 الم���ؤرخ ف���ي 156
والم��تمم، أم��ا فقھ��اء الق��انون الجن��ائي فق��د تطرق��وا لتعری��ف العن��ف ف��ي إط��ار 

  :نظریتین وھما

النظریة التقلیدیة التي تسیر إلى القوى المادی�ة ب�التركیز عل�ى ممارس�ة 
ئي القوة الجسدیة، أما النظریة الحدیثة التي لھا السیطرة والسیادة في الفقھ الجنا

المعاص��ر فتأخ��ذ بالض��غط واإلك��راه اإلرادي دون التركی��ز عل��ى الوس��یلة وإنم��ا 
عل��ى نتیج��ة اس��تخدام وس��ائل معین��ة م��ن ش��أنھ إجب��ار إرادة الغی��ر عل��ى إتی��ان 
تصرف معین، ویعاب على ھذه النظریة أخذھا العنف بمعنى إكراه اإلرادة م�ع 

ب علی�ھ انتف�اء ع�ن أن جمیع الجرائم ترتكب ض�د إرادة المجن�ي علی�ھ مم�ا یترت�
بعض الجرائم اس�تنادا إل�ى ارتكابھ�ا برض�اء المجن�ي علی�ھ كالقت�ل والج�رح م�ع 
أنھا جرائم عنف منذ األزل، فالعنف ھو كل مساس بسالمة جسم المجن�ي علی�ھ 

  .أو حقھ في الحیاة من شأنھ إلحاق اإلیذاء بھ والتعدي علیھ

أو التھدی��د  ك��ل الج��رائم الت��ي تس��تخدم الق��وة": ویمك��ن أن یع��رف أن��ھ
لتروی�ع اآلخ��رین أو تحقی��ق أھ��داف شخص�یة أو سیاس��یة غی��ر مش��روعة وغی��ر 
قانونیة وممارسة العنف الترب�وي والعن�ف األس�ري والعن�ف ض�د الم�رأة وض�د 
الطف��ل والعن��ف النفس��ي بك��ل أش��كالھ اعتب��ارا م��ن التحقی��ر إل��ى غس��ل ال��دماغ 

  .16"وإصابة اآلخرین بالھلوسة وفقدان العقل



    صحر بن تومي .أ
  

 

  ...صد الشریعة اإلسالمیةفي ضوء أصول ومقااألسرة المسلمة المعاصرة  ضایاق                        1258

للعنف األسري فلعل من اجم*ع تعریفات*ھ اص*طالحا ھ*و أي أما بالنسبة 
فعل لفظي أو بدني أو إكراه موج*ھ إل*ى ش*خص، ویتس*بب عن*ھ أذى جس*دي أو 

  .نفسي أو حرمان، ویعمل على وضع الشخص في مرتبة ادني

أي اعت**داء ب**دني أو ": ویمك**ن تعری**ف العن**ف األس**ري إجرائی**ا بأن**ھ
، "ة م*ن ف*رد آخ*ر م*ن األس*رة نفس*ھانفسي أو جنسي یقع على أحد أفراد األس*ر

  .17إطارھاوتدخل الخادمات والخدم ضمن أفراد األسرة حكما لوجودھم داخل 

وھن**اك م**ن یعرف**ھ عل**ى أن**ھ إس**اءة ش**دیدة ومتك**ررة ق**د تك**ون جس**میة 
كالضرب المبرح والحرق واللكم أو نفس*یة كالس*خریة واإلھان*ة والس*ب تح*دث 

ل*دین أو اح*دھما أو ھ*و موج*ھ نح*و في إطار األسرة تصدر من جان*ب ك*ال الوا
، وعلیھ فان العنف األسري یش*مل عن*ف ال*زوج اتج*اه زوجت*ھ،وعنف 18األبناء

كم*ا ان*ھ یش*مل  ،19الزوجة اتجاه زوجھا وعنف الوالدین اتج*اه األوالد والعك*س
أو الحرم*ان م**ن ك*ل الحق**وق أو  العن*ف الجس*دي والجنس**ي واللفظ*ي والتھدی**د،

عمدة تلحق بھا ضررا جسیما وذلك مم*ن لھ*م ح*ق بعضھا أو إھمالھا بطریقة مت
  .الوالیة على األسرة

والعنف سلوك مكتسب یتعلمھ الف*رد خ*الل أط*وار التنش*ئة االجتماعی*ة 
ولیسس بالضرورة أن یكون الممارس للعنف ھو أحد األبوین وإنما األقوى في 
األس**رة وال نس**تغرب أن یك**ون المم**ارس ض**ده العن**ف ھ**و أح**د الوال**دین إذا 

ف**األفراد ال**ذین یكون**ون ض**حیة ل**ھ ف**ي  ل لمرحل**ة العج**ز وكب**ر الس**ن،وص**
  .20صغرھم یمارسونھ على أفراد أسرھم في المستقبل

  مسببات العنف األسري ودوافعھ: ثانیا

العن*ف األس**ري س**لوك غی**ر س**وي یت*رك ف**ي كثی**ر م**ن األحی**ان آث**ارا 
من وم*ن ث*م فان*ھ یض*ر ب*أ مؤلمة على األفراد یصعب عالجھا في وقت قصیر،

األفراد وأمان المجتمع وم*ن أكث*ر النظری*ات ش*یوعا ف*ي تفس*یر ظ*اھرة العن*ف 
األس*ري النظری*ة الت**ي تفت*رض أن األش**خاص یتعلم*ون العن**ف ب*نفس الطریق**ة 
 التي یتعلمون بھا أنماط السلوك األخرى، وأن عملی*ة ال*تعلم ھ*ذه تب*دأ باألس*رة،

رین ف*ي بع*ض فبعض اآلباء یس*جعون أبن*اءھم عل*ى التص*رف بعن*ف م*ع اآلخ*
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المواق���ف، ویط���البونھم ب���اال یكون���وا ض���حایا للعن���ف وواض���ح ھ���ذا ف���ي بیئتن���ا 
ومجتمعنا، عندما یج�د الطف�ل أن الوس�یلة الوحی�دة الت�ي یح�ل بھ�ا وال�ده مش�اكلھ 

ولق�د س�اعد عل�ى  ،21مع الزوجة أو الجیران ھي العنف فانھ یلجأ إلى تقلید ذل�ك
اخلی�ة وخارجی��ة والت��ي جعل��ت انتش�ار ظ��اھرة العن��ف األس�ري م��ؤثرات بیئی��ة د

وھي القدرة على إدارة المشاعر والتحكم القوي في  اإلنسان یخسر أھم طاقاتھ،
 ءيبش�توجیھھا وضبطھا، وعلیھ لھذه الظاھرة أسباب كثی�رة ن�ذكر بعض�ا منھ�ا 

  :فیما یلي من التفصیل،

ی�ة والبطال�ة وانع�دام الم�وارد المال والتي تتمثل في الفق�ر، :أسباب اقتصادیة -1
حی��ث یع��ود أثرھ��ا ف�ي أنھ��ا تقل��ل الض��غط  الت�ي تس��اعد عل��ى مطال��ب الحی�اة،

الناتج عن المشقة واإلرھاق من قدرة األبوین على تحمل كافة الضغوط من 
واألس��رة ف��ي  والس��یما إذا ك��ان األب ع��اطال ع��ن العم��ل، الزوج�ة واألوالد،

  .مساكن من الصعب أن تكون مالئمة إنسانیا

ة تشترك فیھا ضروب العنف األخرى مع العن�ف إن الدوافع االقتصادی
األسري إال أن االختالف بینھما ھو في األھ�داف الت�ي ترم�ى م�ن وراء العن�ف 

فف���ي مح���یط األس���رة ال یری���د األب الحص���ول عل���ى من���افع  ب���دافع اقتص���ادي،
اقتص��ادیة م��ن وراء اس��تخدامھ العن��ف إزاء أس��رتھ، وإنم��ا یك��ون ذل��ك تفریغ��ا 

لذي ت�نعكس آث�اره بعن�ف م�ن األب إزاء األس�رة، أم�ا ف�ي لسحنة الخیبة والفقر ا
غیر العنف األس�ري ف�ان الھ�دف م�ن وراء اس�تخدام العن�ف إنم�ا ھ�و الحص�ول 
عل��ى النف��ع الم��ادي مث��ل إرغ��ام األطف��ال عل��ى العم��ل م��ن اج��ل الحص��ول عل��ى 

  . منافع مادیة أو أجر

لدوافع التي ویقصد بھذا النوع من األسباب ھي تلك ا :أسباب ودوافع ذاتیة -2
تنبع من ذات اإلنسان ونفسھ، والتي تقوده نحو العنف األس�ري وھ�ذا الن�وع 
یتمث��ل ف��ي ال��دوافع الذاتی��ة الت��ي تكون��ت ف��ي نف��س اإلنس��ان نتیج��ة ظ��روف 

والعنف الذي تعرض لھ اإلنسان  خارجیة من قبیل اإلھمال وسوء المعاملة،
تي أدت إلى ت�راكم في طفولتھ وغیرھا من الظروف التي ترافق اإلنسان وال

تمخض��ت عنھ��ا بعق��د نفس��یة ق��ادت ف��ي النھای��ة إل��ى  ن��وازع نفس��یة مختلف��ة،



    صحر بن تومي .أ
  

 

  ...صد الشریعة اإلسالمیةفي ضوء أصول ومقااألسرة المسلمة المعاصرة  ضایاق                        1260

التع%%ویض ع%%ن الظ%%روف الس%%ابقة ب%%اللجوء إل%%ى العن%%ف داخ%%ل األس%%رة،ولقد 
أثبتت الدراسات الحدیثة بان الطفل الذي یتعرض للعن%ف إب%ان فت%رة طفولت%ھ 

یتع%رض للعن%%ف  یك%ون أكث%ر م%یال نح%و اس%تخدام العن%%ف م%ن الطف%ل ال%ذي ل%م
  .فترة طفولتھ

ولق%%%د ق%%%ام بع%%%ض العلم%%%اء بتفری%%%ع ع%%%دة مس%%%ببات م%%%ن ال%%%دوافع الذاتی%%%ة 
  :فكانت كما یلي وتصنیفھا حسب مجالھا العلمي،

وھ%%ي الت%%ي ت%%رتبط بالعنص%%ر ال%%ذكري واض%%حا : أس''باب فس''یولوجیة -أ
عبر المجتمعات،فنجد أن العدوانی%ة والعن%ف تك%ون م%ن طب%ع الرج%ال أكث%ر من%ھ 

ساء والذي یرجع%ھ بع%ض العلم%اء إل%ى أس%باب وظیفی%ة ف%ي جس%م اإلنس%ان في الن
 .كالھرمونات الذكوریة والتي تنعكس على طبیعة سلوك األفراد الذكور

ف%%إن تع%%اطي الكح%%ول والمخ%%درات : اس''تخدام الكح''ول والمخ''درات -ب
وقد اثبت العلماء أن  وإدمانھا یعد سببا رئیسیا في ارتكاب العنف ضد األطفال،

وك الع%دواني والعن%ف م%رتبط بتع%اطي الكح%ول بش%كل كبیر،خصوص%ا م%%ن الس%ل
الناحیة الطبیة فان الكحول تؤثر على الجھاز العصبي لإلنسان وھو الذي یفق%ده 

  .السیطرة والتركیز وعدم اإلدراك بشكل جید

إن أول م%%ا یتب%%ادر إل%%ى : األم''راض النفس''یة واالع''تالل الشخص''ي -ج
حی%ث تع%د ھ%ذه  سري ھ%ي األم%راض النفس%یة،الذھن عندما نسمع عن العنف األ

والت%%%ي لج%%%أت إلیھ%%%ا  األخی%%%رة م%%%ن أق%%%دم األس%%%باب المس%%%ببة للعن%%%ف األس%%%ري،
  .22المجتمعات لتفسیر العنف األسري والتي ھي أكثرھا قبوال لدى عامة الناس

معظ%م الع%ائالت الت%ي تح%دث فیھ%ا اإلس%اءة األس%ریة : أسباب ودوافع أسریة -3
في بیئتھا المباش%رة، وم%ن ث%م ال تت%وافر فیھ%ا المس%اندة  لیس لھا جذور عائلیة

الض%%روریة م%%ن ع%%ائلتي ال%%زوجین وب%%ذا ال تج%%د م%%ن یعینھ%%ا عل%%ى مواجھ%%ة 
  :ویتفرع منھا عدة أسباب أخرى نذكر منھا ،23الصعاب

ھناك بعض الجوانب في األسرة والتي ربما : الضغوط االجتماعیة -أ
وال%%ذي ب%%دوره  داني واالجتم%%اعي،تك%%ون مص%%درا لع%%دم االرتی%%اح النفس%%ي والوج%%

األس%%رة، وتتمث%%ل ھ%%ذه الجوان%%ب ف%%ي  یق%%ود إل%%ى خل%%ق ج%%و غی%%ر اجتم%%اعي داخ%%ل
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وق��د  اق،ش��رف��ض الرج��ل وثورت��ھ اتج��اه زوجت��ھ إذا ع��اد إل��ى المن��زل بع��د ی��وم 
افتق�ر المن��زل إل��ى الھ��دوء والس�كینة م��ن األطف��ال ول��م یج�د وجب��ة طعام��ھ مع��دة 

سیة وأكث�ر مم�ا یتطلب�ھ األم�ر،ومن جان�ب آخ�ر بتقنیة عالیة فتكون ردة الفعل قا
نج�د أن الم��رأة جبل��ت عل��ى وظ��ائف خاص��ة بھ��ا داخ��ل األس��رة وف��ي ح��ال ع��دم 
استطاعة الرجل تلبیة بعض المتطلبات الحیاتیة لھا وألسرتھا فالمجتمع یرفض 
مساعدتھا لزوجھا كالعمل وجلب المال وسد احتیاجات األسرة بدال عن الرج�ل 

  .رأة اتجاه ھذه النظریة شدیدة وزائدة عن حاجتھافنجد ردة فعل الم

والت��ي تتمث��ل أمامن��ا ف��ي س��وء التغذی��ة والفق��ر واع��تالل  :اإلحب;;اط -ب
فكل ھذه ینتج عنھا زی�ادة مس�توى اإلحب�اط ل�دى  الصحة وانعدام فرص العمل،

اإلنس�ان خاص��ة ل��دى األس�ر المنخفض��ة المس��توى الم�ادي، فكاف��ة ھ��ذه العوام��ل 
  .نتج عنھا مستوى عال من اإلحباطتتضافر جمیعھا لی

عادة ما یكون الضمیر وحده ھو الرادع األساس�ي :غیاب الردع -ج
للفرد الرتكاب أي أسلوب من أسالیب العنف األسري ض�د اح�د أف�راد األس�رة، 
لألس��ف ھن��اك فئ��ة م��ن األف��راد ال ت��ردعھم ض��مائرھم وال��ذي توج��ب تطبی��ق 

انین مدنیة تردع م�ن ل�م ت�ردعھم التعلیمات اإلسالمیة واستحداث تشریعات وقو
ضمائرھم،وغیاب ھذه القوانین وردع الضمیر یعطي مجاال للف�رد التم�ادي ف�ي 

  . ممارسة أسالیب العنف األسري حتى أصبحت من طباعھ

إال  إن تعدد الزوجات ال یعتبر س�ببا ف�ي العن�ف،: تعدد الزوجات -د
ب�ین الزوج�ات أو أنھ ھناك بعض الممارسات الخاطئة م�ن ال�زوج كع�دم الع�دل 

وف��ي أحی��ان أخ��رى م��ن إح��دى الزوج��ات ق��د تك��ون الزوج��ة  إھم��ال إح��داھن،
وھ�ذه الممارس�ات  القدیمة متسلطة وفي حاالت الزوج�ة الثانی�ة تك�ون متس�لطة،

وإلح��اق األذى النفس��ي  الخاطئ��ة الت��ي ین��تج عنھ��ا بیئ��ة خص��بة للعن��ف األس��ري،
  . والعاطفي وقد یكون جسدي للزوجات واألطفال أیضا

ب��ین  ارتباطی��ھتس��یر الدراس��ات أن ھن��اك عالق��ة : حج;;م األس;;رة -ـھ�
زی��ادة ع��دد األطف��ال ف��ي األس��رة وب��ین ح��دوث اإلی��ذاء ض��د األطف��ال وإھم��الھم 
والش�ك أن زی�ادة حج�م األس�رة یعط�ي إمكانی�ة ح�دوث العن�ف األس�ري وی��زداد 
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بینم""ا اإلھم""ال وس""وء المعامل""ة یش""مل  وق""وع العن""ف ض""د الزوج""ات واألطف""ال،
خاصة في وجود مسنین في األسرة فیكون ھن"اك احتمالی"ة  ع أفراد األسرة،جمی

  .إھمالھم وھجرھم نظرا النشغال رب األسرة أو الزوجة في رعایة األبناء

ی"تم ال"زواج الغی"ر متك"افئ بش"كل ع"ادي : الزواج غیر المتك(افئ -و
كان یكون ھن"اك ف"رق  ولكن یكون ھناك خلل ببعض المواصفات بین األزواج،

ی""ر ف""ي العم""ر ب""ین ال""زوجین أو یك""ون ھن""اك ف""روق اجتماعی""ة ب""ین أس""رتي كب
الزوجین،والشك أن العادات القبلیة عادة ما یكون لھا تأثیر كبیر في عدم تكافؤ 
الزواج ،فمن الطبیعي حدوث مثل ھذه الزیجات یكون سببا في العنف األس"ري 

  .إما ضد الزوجة أو ضد األطفال

ف""ي ھ""ذه الحال""ة تك""ون المج""امالت : أش((كال أخ((رى م((ن ال((زواج -ز
فزواج األقارب یص"حبھ تض"حیة ومجامل"ة  والتحمل من أجل العائلة واألقارب،

وبالطبع ینتج عنھ تنازالت من ال"زوج  من الزوجین من اجل العائلة واألقارب،
ولكن ممارسة الحیاة ال یس"یر بش"كل طبیع"ي حی"ث  ومن الزوجة بسبب القرابة،

حم"ة والرأف"ة ب"ین ال"زوجین وال"ذي یص"حبھ ن"وع م"ن یفتقد للح"ب والوف"اق والر
  .24سوء المعاملة إن لم یكن تعنیفا بدنیا أو نفسیا أو غیر ذلك

فمن المعتق"د أن القس"وة عنص"را أساس"یا ف"ي : تصورات ومعتقدات مجتمعیة -4
تربیة األوالد،وھي ما یبرر ب"ھ اإلس"اءة إذا ح"دثت عل"ى أس"اس أن ل"ألب أن 

ك في نط"اق تربیت"ھ ووج"ود تل"ك المب"ررات یعط"ي وذل یفعل ما یساء لطفلھ،
وتعتبر ھ"ذه التص"ورات  الضوء األخضر للوالد أن یتخذ القسوة كیفما یساء،

والمعتقدات من العادات والتقالید التي اعتادھا مجتم"ع م"ا والت"ي تتطل"ب م"ن 
الرجل حسب مقتضیات ھذه التقالید قدرا م"ن الرجول"ة بحی"ث ال یتوس"ل ف"ي 

ر العنف والقوة، ویعتبر ھذا النوع من الدوافع ض"رورة م"ن قیادة أسرتھ بغی
وخصوصا الثقافة األسریة فكلم"ا ك"ان المجتم"ع  الثقافة التي حملھا المجتمع،

على درجة عالیة من الثقافة والوعي تض"اءل دور ھ"ذه ال"دوافع حت"ى ینع"دم 
وعلى العكس م"ن ذل"ك ف"ي المجتمع"ات ذات الثقاف"ة  في المجتمعات الراقیة،

دودة ،إذ تختل""ف درج""ة ت""أثیر ھ""ذه ال""دوافع ب""اختالف درج""ة انحط""اط المح""
األم""ر ال""ذي تج""ب اإلش""ارة إلی""ھ أن بع""ض أف""راد ھ""ذه  ثقاف""ات المجتمع""ات،
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المجتمع��ات ق��د ال یكون��ون م��ؤمنین بھ��ذه الع��ادات والتقالی��د،ولكنھم ینس��اقون 

  . 25وراءھا بدافع الضغط االجتماعي

عالم یؤثران تأثیرا كبیرا في الن)اس فثقاف)ة إن الثقافة واإل: األسباب الثقافیة -5
العنف تنم)و وتكب)ر م)ع األطف)ال، حی)ث یقوم)وا بتقلی)د الس)لوك العنی)ف ال)ذي 

فك))م م))ن  أو یق))رؤون عن))ھ ف))ي القص))ص والمج))الت، یش))اھدونھ ف))ي التلف))از،
وك)ذا س)بب  رض الواق)ع بس)بب ھ)ذه المش)اھد،أقصة مأساویة حصلت عل)ى 

المتاح))ة ب))ین أی))دینا م))ن محط))ات متلف))زة،  االس))تعمال الخ))اطئ للتكنولوجی))ا
 :، یق)ول س)تیفن بان)ا األس)تاذ بجامع)ة كولومبی)ا)االنترنی)ت(وشبكة عنكبوتی)ة 

ف)ان التلف))از ھ)و المدرس))ة اإلعدادی))ة  إذا ك)ان الس))جن ھ)و جامع))ة الجریم))ة،"
، وعلیھ فلإلعالم والثقافة دور كبیر ف)ي انتش)ار ظ)اھرة "النحراف األحداث

وینم))ي ل))دیھم   ر عل))ى نفس))یة األطف))ال وشخص))یاتھم،العن))ف األس))ري وی))ؤث
السلوك العدواني والمی)ل لإلجرام،ال)ذي ق)د یتط)ور م)ع الوق)ت ویتح)ول إل)ى 
ارتك))اب الج))رائم بش))كل اكب))ر وأوس))ع كالقت))ل والس))رقة وتع))اطي المس))كرات 

  .26الخ....والمخدرات

ن)ف إن تخل)ف المنظوم)ة القانونی)ة ع)ن تنظ)یم ح)االت الع:  العامل الق*انوني -6
األس))ري وكیفی))ات تعام))ل الجھ))ات المختص))ة مع))ھ م))ن س))ان ھ))ان یزی))د م))ن 

فع)دم وج)ود خط)ط وإج)راءات قانونی)ة تمك)ن الس)لطات  تفشي ھذه الظاھرة،
وع)دم وج)ود ن)ص ق)انوني  األمنیة من التعامل م)ع ظ)اھرة العن)ف األس)ري،

وك))ذلك ط))ول م))دة  واض))ح وج))اد ی))ردع مرتك))ب جریم))ة العن))ف األس))ري،
ذه الجریم)))ة فك)))ل ھ)))ذه األس)))باب تعب)))ر ع)))ن نق)))ص التقاض)))ي بخص)))وص ھ)))

وقص)ور ف)ي المنظوم)ة القانونی)ة اتج)اه التعام)ل م)ع ظ)اھرة العن)ف األس)ري 
  . 27وانعدام تنظیم الظاھرة بالتأكید یؤدي إلى استفحالھا

  أثار العنف األسري  : ثالثا

إن األضرار المترتبة عل)ى العن)ف ال تن)ال مم)ن م)ورس العن)ف عل)یھم 
د آثارھا إلى أبعد من ذلك بكثی)ر ول)ذلك ن)درج اآلث)ار المختلف)ة وحسب وإنما تمت

 :28للعنف األسري كالتالي
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تب""دأ نت""ائج العن""ف األس""ري تظھ""ر عل""ى : أث''ر العن''ف عل''ى األطف''ال -أ
األطفال في سن مبكرة عندما یكونون أجن"ة ف"ي بط"ون أمھ"اتھم حی"ث یص"ابون 

 جنة فان الخطر یتس"ع،وبعد والدة ھؤالء األ بأذى نتیجة ضرب آبائھم أمھاتھم،
  :ولكن نذكر منھا لذلك ھناك آثار كثیرة ال تسعھا دراسات وال كتب،

یتس""بب العن""ف ف""ي نس""وء العق""د النفس""یة الت""ي ق""د تتط""ور وتتف""اقم إل""ى  - 1
 .29حاالت مرضیة خاصة مع العالقات بینھ وبین الجنس اآلخر

 یكون ھناك زیادة ف"ي احتم"ال انتھ"اج الطف"ل المعن"ف ال"نھج ذات"ھ ال"ذي - 2
 .نشأ علیھ

الكثی"ر م""ن األطف""ال خاص""ة الفتی""ات أص""بح ل""دیھن قناع""ة الواعی""ة ب""ان  - 3
 .الحیاة الزوجیة عذاب بعذاب،لذلك نلحظ عزوف الفتیات عن الزواج

قد یتسبب العن"ف ب"بعض العالم"ات عل"ى أجس"اد األطف"ال الت"ي ال تلت"ئم  - 4
م"ع م"رور ال"زمن أو بل"وغ الطف"ل تق"دما ف"ي س"نوات عم"ره وق"د تص"ل 

 .تلك اآلثار لبعض العاھات المستدیمة
ق""د ین""تج ع""ن اإلس""اءة العاطفی""ة ض""د األطف""ال إل""ى س""لوكیات انعزالی""ة  - 5

ق""د یرافق""ھ تب""ول س""لبیة أو عدائی""ة، أو ق""د یص""اب بنش""اط مف""رط ال""ذي 
 .الإرادي أو عدم احترام الذات

ھناك أثار من العن"ف ض"د األطف"ال ھ"ي اآلث"ار المترتب"ة عل"ى مس"توى  - 6
الطفل الدراس"ي ومس"توى اس"تیعابھ للعل"وم المختلف"ة ف"ي المدرس"ة، ب"ل 

 .30والرغبة لدى الطفل في الذھاب للمدرسة

واح"دة  :ومن الدراسات الت"ي تناول"ت آث"ار العن"ف عل"ى األطف"ال اثنت"ان
ق""ام بإجرائھ""ا المرك""ز الق""ومي للبح""وث االجتماعی""ة والجنائی""ة ف""ي مص""ر تح""ت 

تب"""ین فیھ"""ا أن األطف"""ال  ،"ظ"""اھرة العن"""ف داخ"""ل األس"""رة المص"""ریة"عن"""وان 
ال  )قس"""وة ف"""ي المعامل"""ة إھم"""ال، ج"""رح، ض"""رب،(یتعرض"""ون لس"""لوك عن"""ف 

ج""ات وإذا أنجب""وا ف""إنھم ال یعرف""ون كی""ف یس""تجیبون الحتیا یزدھ""رون عاطفی""ا،
أطف"""الھم العاطفی"""ة،وینتھي بھ"""م األم"""ر إل"""ى اإلحب"""اط، فیھ"""اجمون أطف"""الھم أو 

  . یھملونھم
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 ،"إش�كالیة العن�ف" أما الدراسة الثانی�ة فق�د وردت ف�ي كت�اب ج�اء تح�ت عن�وان
العواق��ب "ورد فیھ��ا ذك��ر آلث��ار وعواق��ب إس��اءة معامل��ة األطف��ال والت��ي تش��مل 

فق��د ین��تج ع��ن اإلس��اءة  ،"لعاطفی��ةالعص��بیة والعقلی��ة والتربوی��ة والس��لوكیة وا
ویراف��ق ذل��ك " العاطفی��ة س��لوكیات انعزالی��ة س��لبیة،أو عدائی��ة أو نش��اط مف��رط

ت�أخر ف�ي الدراس�ة وح�ذر  التبول الالإرادي نوبات الغضب،عدم احترام الذات،
وینتج عن اإلساءات الجسدیة إعاقات دائم�ة نتیج�ة إص�ابات ال�رأس  من الكبار،

 ر والتفكیر بھا، أما اإلساءة الجنسیة فین�تج عنھ�ا ت�وتر،وارتفاع معدالت االنتحا
  .31"سلوكیات جنسیة غیر مناسبة غضب، قلق، خوف،

إن اثر العنف لو توق�ف ف�ي ح�دود الف�رد :  أثر العنف على األسرة -ب
المعنف لكان الخطب أھون، ولك�ن األم�ر یتع�دى ذل�ك ف�ي الت�أثیر عل�ى األس�رة 

ق��د یح��اول الش��خص ال��ذي یم��ارس العن��ف س��واء األس��رة الكبی��رة الت��ي  ذاتھ��ا،
وقد یسبب الضرب المبرح لألبناء تعثرا  انتقامھ منھا أو التي سیكونھا مستقبال،

إذ یعمد األوالد إلى الحد من عالق�اتھم م�ع أھلھ�م  في العالقة بینھم وبین األھل،
مما یساعد على تعطیل دور األھل في مس�یرة التربی�ة  خوفا من العقاب الشدید،

حة الالزم��ة ل��ألوالد أیض��ا اعتم��اد مب��دأ العقوب��ة غی��ر المض��بوط بش��كل الص��حی
، ...مس��تمر داخ��ل األس��رة ق��د یفق��د قیمت��ھ وفعالیت��ھ كلم��ا تق��دم الول��د ف��ي العم��ر

فاألسالیب التي كانت تردع الولد في سن الخامسة أو السابعة قد ال تؤثر فیھ إذا 
  .بلغ الحادیة عسر من عمره

ن للعن��ف باإلحب��اط النفس��ي باإلض��افة یتص��ف األمھ��ات الالت��ي یتعرض��
إلى اختالل وظائف األمومة اتجاه أطفالھا بنفس الكفاءة والفاعلیة التي تقوم بھ�ا 

وم�ن اآلث�ار األخ�رى الت�ي تظھ�ر  ،32األم التي لم تتعرض للعنف داخل األس�رة
عل��ى الم��رأة المعنف��ة داخ��ل أس��رتھا إض��افة إل��ى انخف��اض ق��درتھا عل��ى رعای��ة 

ام بھم یزید احتمال ضربھا لھم وق�د تج�نح إل�ى ك�راھیتھم ألنھ�م أطفالھا واالھتم
  .33یجبرونھا على االستمراریة في تلك العالقة الزوجیة التي ال تحتملھا

نظ���را لك���ون األس���رة ن���واة  :أث===ر العن===ف األس===ري عل===ى المجتم===ع -ج
س��یقود  -م��ن خ��الل العن��ف األس��ري –المجتم��ع ف��ان أي تھدی��د س��یوجھ نحوھ��ا 
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ویع+ود ذل+ك لك+ون األس+رة ھ+ي الن+واة  دی+د كی+ان المجتم+ع بأس+ره،بالنھایة إلى تھ
وم+ن  والمؤسسة االجتماعیة األولیة التي تشكل حجر األساس للمجتم+ع بأكمل+ھ،

الطبیع+ي أن أي انح+راف أو مش+كالت تع+اني منھ+ا الب+د وان یص+ل تأثیرھ+ا إل+ى 
راد المجتمع وان خسارة ھذا األخیر تكون مضاعفة عندما یحدث العنف بین أف+

فالخس+ارة األول+ى تتمث+ل ف+ي اخ+تالل البن+اء األس+ري وقص+ور ف+ي أداء  األس+رة،
األم++ر ال++ذي ین++تج عن++ھ اض++طرابات ف++ي  الوظ++ائف االجتماعی++ة بالش++كل الس++لیم،

شخصیات بعض أفراد األسر الذین ھم أعضاء في المجتم+ع بأكمل+ھ ف+ي الوق+ت 
 ل+ذي ین+تج ع+ن العن+ف،أما الخسارة الثانیة فتكون نتیجة للتفك+ك األس+ري ا ذاتھ،

مم+ا یح+ولھم إل+ى عال+ة عل+ى  ویؤدي إلى تشتت بعض أف+راد األس+ر وض+یاعھم،
ل++ذلك فم++ن الطبیع++ي أن إھم++ال  المجتم++ع یج++ب علی++ھ رع++ایتھم واالھتم++ام بھ++م،

العنف على مستوى األسر یكل+ف المجتم+ع الكثی+ر، فنظری+ة دورة العن+ف یوس+ع 
ا یتوارث المجتمع العن+ف ج+یال بع+د دائرتھ عن طریق تقلید األبناء آلبائھم وبھذ

  .34جیل

  معالجة ظاھرة العنف األسري: الفرع الثاني  

یش%%%كل العن%%%ف األس%%%ري بك%%%ل أنواع%%%ھ تح%%%دیا كبی%%%را أم%%%ام المس%%%ؤولین 
والب%%احثین ف%%ي قض%%ایا األس%%رة،وذلك بس%%بب تعل%%ق ھ%%ذا األم%%ر باس%%تقرار األس%%رة 

  .35واستمراریتھا من جھة وبضمان حقوق أفرادھا من جھة أخرى

  االھتمام بالوازع الدیني: أوال

الدین اإلسالمي دین الفطرة الس%لیمة ج%اء لیخاط%ب العق%ل والفك%ر وھ%و 
ویع%%د البع%%د ع%%ن ال%%دین  دی%%ن الم%%نھج الرب%%اني ال یقرب%%ھ نق%%ص وال تش%%وبھ ش%%ائبة،

الس%%%بب األول وال%%%رئیس لظ%%%اھرة العنف،فللنظ%%%ام ال%%%دیني س%%%لطة قوی%%%ة لتنظ%%%یم 
ولھ%ذا ف%إن  في ضوء مسیئة ق%وى ف%وق بس%ریة، العالقات االجتماعیة بین الناس

 قواعد السلوك الخلقي ال یمكنھا البقاء واالستمرار بدون سلطة االعتقاد الدیني،
وبھذا ینظر للدین في كل مجتمع تقریبا على انھ ھو الحافظ األول لألخالق منذ 

ن عندما كان%ت األخ%الق والق%انون والع%ادات والتقالی%د وال%دی العصور التاریخیة،
وكان ال%دین ھ%و التنظ%یم االجتم%اعي الوحی%د ال%ذي یس%ود  جزءا واحدا ال یتجزأ،
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، وعلی�ھ الب�د م�ن تقوی�ة ال�وازع ال�دیني م�ن خ�الل 36الحیاة االجتماعیة وینس�قھا
التركیز على التربیة الداخلیة والرقابة الذاتی�ة، فوج�ود ال�وازع ال�دیني والرقاب�ة 

نع��ھ م��ن اإلق��دام عل��ى أي تص��رف الداخلی��ة عن��د ك��ل ف��رد م��ن أف��راد األس��رة یم
واألخ�الق العام�ة وبالت�الي یحم�ي  خارج عن نطاق مبادئ السریعة اإلس�المیة،
خاص�ة م�ع ض�رورة توض�یح  ،37األسرة من التعرض للعنف بأي صورة كانت

مقص��د الش��رع م��ن اآلی��ات واألحادی��ث الت��ي ورد فیھ��ا ذك��ر الض��رب حت��ى ال 
  .38اإلسالمتستغل باسم 

  دوار االجتماعیة تقسیم األ: ثانیا   

ویتمثل ذلك في إع�ادة غ�رس الع�ادات والتقالی�د الت�ي اعتادھ�ا المجتم�ع 
والتي تتطلب من األب ق�درا م�ن المس�ؤولیة، والس�كن الض�یق ال�ذي یع�یش فی�ھ 
ال�زوجین ل�ھ دور ف��ي العن�ف فھ��و غالب�ا م��ا ی�ؤدي إل��ى الت�وتر ال��دائم ب�ین أف��راد 

رك�ة وی�نعكس ھ�ذا الت�وتر عل�ى األسرة بس�بب ع�دم ت�وفر المس�احة الالزم�ة للح
  .األسرة ككل مما یعرضھا للعنف

  توفیر العالج النفسي: ثالثا   

ی�رى بع��ض الب��احثین أن العن��ف ن��ابع ع��ن اض��طراب ف��ي نفس��یة الف��رد 
الذي یمارسھ قوال وفعال دون أن یعیروا اھتماما للظروف واألوضاع المحیطة 

  :بالفرد وترجع األسباب النفسیة

لذاتیة الت�ي ترج�ع إل�ى شخص�یة الق�ائم ب�العنف ك�ان یك�ون معالجة األسباب ا - 1
لدی���ھ خل���ل ف���ي الشخص���یة بمعانات���ھ م���ن اض���طرابات نفس���یة أو تع���اطي 

 .المسكرات والمخدرات أو یكون لدیھ مرض عقلي
ت��وفیر الع���الج النفس��ي لم���ن وق���ع ض��حیة للعن���ف ف���ي ص��غره، فق���د أك���دت  - 2

رس علی�ھ العن�ف الدراسات الحدیثة التي أجریت على األطف�ال أن ال�ذي یم�ا
باستمرار یتلبد الحس لدی�ھ، كم�ا یتول�د عن�دھم إحس�اس آخ�ر بالدونی�ة نتیج�ة 
لمش��اعر العج��ز والخ��وف المترس��خة م��رة بع��د م��رة وان م��ن یم��ارس علی��ھ 
العنف وھو صغیر سیمارس�ھ الحق�ا م�ع عناص�ر البیئ�ة وم�ع أص�دقائھ وم�ن 

 .یتعامل معھم وخاصة مع زوجتھ وأطفالھ
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ا ال یقبلھ فانھ یلجا ال شعوریا إلى رد فع(ل مع(اكس لھ(ذا إذا وجد الفرد واقع  - 3
الواقع وكلما كان الدافع قویا كان رد الفعل قوی(ا ب(ل ق(د ی(ؤدي إل(ى التط(رف 

 .والعنف
محاول(ة التغل((ب عل((ى أش((كال العن((ف الص((ادرة م((ن الف((رد الت((ي تك((ون وس((یلة  - 4

خلي إلیجاد حل إلعادة التوازن بینھ وبین بیئتھ وال(تخلص م(ن الص(راع ال(دا
 .فیؤدیھ ذلك إلى وسائل غیر سلیمة مثل الضرب والشتم

االھتم((ام بش((عور الف((رد المتزای((د باإلحب((اط وض((عف الثق((ة ف((ي ال((نفس فیدفع((ھ  - 5
 .ذلك إلى العنف

  االھتمام بالجوانب االقتصادیة: رابعا

محاولة تعدیل سوء توزیع الثروات، فالفرد یرى الفئات التي تتصف ب(الغنى  - 1
ی((ازات كثی((رة بینم((ا فئ((ات أخ((رى ال تن((ال م((ن ال((دنیا إال الف((احش و تتمت((ع بامت

 .الفقر المدقع
مراقبة انتشار الطرق غیر المش(روعة ف(ي الكس(ب والحص(ول عل(ى ال(رزق  - 2

 .مثل الرشوة والربا والسرقة وغیرھا
غ(((رس روح التكاف(((ل االجتم(((اعي ب(((ین أوس(((اط المجتم(((ع ودع(((م الجمعی(((ات  - 3

لھ((ا احتك((اك مباش((ر بفئ((ات الفاعل((ة وك((ذا منظم((ات المجتم((ع الم((دني الت((ي 
 .المجتمع

وضع إستراتیجیة للتقلیل من انتشار البطالة وخاص(ة أن البطال(ة تش(عر رب  - 4
األس((رة ب((العجز وع((دم تحمل((ھ المس((ؤولیة مم((ا ی((ؤدي إل((ى فق((دان ثقت((ھ بنفس((ھ 

 . 39وتفقده الشعور باالطمئنان فیظھر العنف والشقاق والنزاع في األسرة

  دور األسرة: خامسا

 رة ھي النواة األول(ى ف(ي التنش(ئة وإكس(اب أفرادھ(ا الس(لوكلكون األس
حی(ث إنھ(ا مطالب(ة بع(دة مس(ئولیات،  القویم، فقد وقع على كاھلھا العبء الكبیر،

  :40وفي عدة مجاالت لحمایة أفراد األسرة من العنف

 .األسالیب الواعیة في التحاور بین أفراد األسرة إتباع -

  ءاألبنا المساواة في التعامل مع -
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 .المادیة إشباع احتیاجات األبناء النفسیة واالجتماعیة والسلوكیة، وكذلك -

 .نفوسھم المشاركة الحسیة والمعنویة مع األبناء، ومصادقتھم لبث الثقة في -

 .التقلیل من مشاھدة مناظر العنف على أجھزة التلفزة -

 .االعتماد على المربیات في إدارة شئون األسرة عدم -

 .الزوجات، وخاصة األجنبیات ظاھرة تعددالحد من  -

 .منذ الصغر غرس القیم والمبادئ واألخالق في نفوس األبناء -

 .متابعة األبناء وتوجیھ سلوكھم -

 .اإلبداعیة والمواھب الدفینة لدى األبناء تنمیة المھارات -

 .الوطن والمجتمع واالنتماء إلیھما تنمیة العواطف الكامنة من حب -

  .ظاھرة الطالق رة بین األبوین، والحد منحسن العش -

 .االعتناء بثقاة ربة البیت -

  دور اإلعالم: سادسا

  :لإلعالم دور مھم في توجیھ السلوكیات وتقویمھا یتبلور في اآلتي

 .تساعد األسرة في تخطي العنف األسري تخصیص قنوات إعالمیة -

 .رسائل توعویّة االستفادة من الفواصل اإلعالنیة لبث -

الرجLل بحقLوق  نشر الثقافة األسریة حول احترام الجنس اآلخLر، مLع تعریLف -
 .المرأة

األمھLات بضLرورة  تدریب األسرة على كیفیة مواجھة المشكالت، مع توعیLة -
 .مراعاة المراحل العمریة للطفل من خالل البرامج الموجھة

 .الكشف عن األسباب التي تؤدي للعنف مع الوقایة منھ -
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 األس$$ري م$$ن خ$$الل االستش$$ھاد باألدل$$ة علی$$ھ، الض$$وء عل$$ى العن$$فتس$$لیط  -
وآثارھ$ا الس$لبیة عل$ى المجتم$ع  وتوعیة األسر بنتائج$ھ النفس$یة واالجتماعی$ة

 .والفرد

 .النفسیة للعنف على األطفال طباعة ونشر كتیبات تبین اآلثار -

  دور المدرسة: سابعا

في حقبة زمنی$ة  قاصرا على التعلیم خاصة ونحن لم یعد دور المدرسة
بھ$$دف ال$$تعلم م$$ن خ$$الل وس$$ائل  تمك$$ن اإلنس$$ان فیھ$$ا م$$ن معالج$$ة المعلوم$$ات

في التوعیة المجتمعی$ة  االتصال المختلفة، لذا البّد أن یكون للمدرسة دور بارز
م$ن مش$اریع،  وتوجیھ السلوك لدى األفراد من خالل ما تعده من برامج وتتبن$اه

 :األسري في ما یلي العنف ویتبلور دور المدرسة في الوقایة من

القض$ایا المجتمعی$ة وإیج$اد  االھتمام بتوعیة اآلباء واألمھات من خالل ط$رح -
 .الحلول الناجعة

  .المجتمع محاربة السلوكیات الدخیلة على -
 .إبراز أھمیة العمل التطوعي -
 .التبرعات المساھمة بتقدیم -
 .المساھمة باألفكار واآلراء للحد من البطالة -
 .المقترحات المقننة للحد من ظاھرة العمالة الوافدة تقدیم -

 دور المؤسسات الحكومیة: ثامنا

أما المؤسسات الحكومیة فتقع علیھا بعض$اً م$ن المس$ئولیات ك$ل حس$ب 
  :اختصاصھ، وقد تمثلت األدوار المناطة بھم في اآلتي

 .تخصیص مواقع على اإلنترنت لتقدیم االستشارات األسریة -
 .القانونیة الخدمات تقدیم -
 .تنفیذھا سن القوانین لحمایة األسرة وأفرادھا من العنف األسري، ومتابعة -
 .الحد من البطالة ومالھا من آثار سلبیة -
العمال$ة الواف$دة، خاص$ة تل$ك الت$ي ال ت$رتبط بثقافتن$ا العربی$ة  الحد م$ن ظ$اھرة -

  .واإلسالمیة
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رھا بالعنف األس/ري م/ن خ/الل تسخیر وسائل االتصال لتوعیة األسر وتبصی -
 .الرسائل القصیرة

 إلزام المقبلین على الزواج بضرورة خضوعھم لدورات تدریبی/ة ح/ول تربی/ة -
 .األبناء، والعالقات الزوجیة واألسریة

 .اتخاذ القرار وحل المشكالت تأھیل المتزوجین وإكسابھم مھارات -
ى االنفع//االت الجس//دیة عل/ إقام/ة ال//دورات التدریبی/ة لألب//وین ح/ول الس//یطرة -

 .والنفسیة واللفظیة
العنف األسري لالھتمام بقض/ایاھم و لحم/ایتھم  إیجاد مراكز للمتضررین من -

 .وإعادة تأھیلھم
توفیر دور حضانة ف/ي مق/ار عم/ل األمھ/ات تح/ت إش/راف الجھ/ات  ضرورة -

 .المختصة
ئون وجود اختصاصیین نفسیین واستش/اریین اجتم/اعیین للعنای/ة بش/ ضرورة -

 .األسرة
 .التواصل مع المراكز األسریة المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات -
  .القوانین والعقوبات لدى األفراد على مستخدمي العنف ضد األبناء توضیح -

وف///ي ھ///ذا اإلط///ار تج///در اإلش///ارة إل///ى أن اھتم///ام المش///رع الجن///ائي 
ني م/ن ق/انون باألسرة یتجسد من خالل تخصیصھ للفصل الثاني م/ن الب/اب الث/ا

 ،)مك//رر 349إل//ى  304الم//واد م//ن (العقوب/ات للجنای//ات والج//نح ض//د األس//رة 
كم//ا ن//ص ف//ي العدی//د م//ن م//واد ق//انون العقوب//ات عل//ى أحك//ام أخ//رى متعلق//ة 

واخضع مباشرة الدعوى العمومیة بشأن الكثیر من الج/رائم المرتكب/ة  باألسرة،
والھ/دف م/ن  الجریم/ة،داخل األسرة إلى قید تقدیم الش/كوى م/ن المتض/رر م/ن 

ذلك ھو المحافظة على تماسك واس/تقرار األس/رة، وان ج/رائم العن/ف األس/ري 
متعددة ومنھ/ا م/ا یعتب/ر م/ن الج/نح ومنھ/ا م/ا یك/ون جس/یما ویش/كل جنای/ة مث/ل 
القتل والضرب الذي یؤدي إلى إحداث عاھة مستدیمة أو الضرب الم/ؤدي إل/ى 

جرائم فتكا بروابط األسرة ومقوماتھ/ا أن الجرائم المعنویة تعد اخطر ال الموت،
لما تنس/ئھ ھ/ذه الج/رائم م/ن زعزع/ة الثق/ة ب/ین أفرادھ/ا والقض/اء عل/ى أواص/ل 

إال أن المش/رع الجزائ/ري ل/م یع/الج ھ/ذه الج/رائم خاص/ة  المحبة والمودة فیھ/ا،
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وج"رائم إھم"ال الوال"دین، وف"ي األخی"ر یمك"ن  جریمة الھجر المعن"وي للزوج"ة،
مس""رع الجزائ""ري لنص""وص تج""رم بع""ض أن""واع العن""ف الق""ول أن إص""دار ال

 19-15األس""ري ب""ین ال""زوجین بموج""ب تع""دیل ق""انون العقوب""ات بالق""انون رق""م 
یعتب""ر خط""وة ھام""ة ب""ل ض""روریة ف""ي الحمل""ة  2015دیس""مبر  30الم""ؤرخ ف""ي 

ضد العنف األسري لكنھا غیر كافیة حیث وفق المسرع بالنص عل"ى الوس"اطة 
لك""ون النظ""ام العق""ابي غی""ر مالئ""م لتس""ویة بع""ض  الجنائی""ة ف""ي ھ""ذا التع""دیل،

المنازعات األسریة، فالوس"اطة الجنائی"ة تعتب"ر اح"د األس"الیب الناجح"ة الحدیث"ة 
غیر التقلیدیة في مسالة النزاع األسري خاص"ة العن"ف الزوجي،فالوس"اطة ھ"ي 

، وھ"و اتج"اه أخ"ذت ة الشاملة نحو الوقایة والمكافحةاتجاه من اتجاھات السیاسی
الكثیر من التشریعات المعاصرة من خالل تغییر سیاستھا الجنائی"ة وتك"ریس بھ 

  .41بدائل المتابعات الجزائیة

وعلیھ فإن سبل وقایة األسرة من العنف األسري واجب وطن"ي تجتم"ع 
أم"ا ع"ن الط"رق المتبع"ة ف"ي الح"د ،فیھ جمیع مؤسسات المجتم"ع وك"ذلك األفراد
والثقافی"""ة  واالجتماعی""ة والفكری""ةم""ن العن""ف األس""ري ف""إن التوعی""ة الدینی"""ة 

 والقانونیة،باإلض"""افة لتبص"""یر أف"""راد المجتم"""ع ب"""الحقوق الت"""ي یتمتع"""ون بھ"""ا
والواجبات المكلفین بھا من أفضل السبل للح"د م"ن ھ"ذه الظ"اھرة، إل"ى أن تأخ"ذ 

التوعی"""ة أش"""كاالً ع"""دة متمثل"""ة ف"""ي الت"""دریب وورش العم"""ل والتأھی"""ل  ھ"""ذه
ات باإلض"""افة لعق"""د الم"""ؤتمرات والن"""دوات والمحاض"""رات والكتیب"""ات والنش"""ر

مس"""تفیدین م"""ن ك"""ل الوس"""ائل المتاح"""ة ك"""أجھزة اإلع"""الم واالتص"""ال باإلض"""افة 
  .42لمؤسسات المجتمع الحكومیة وغیرھا

  :الخاتمة

في ختام ھذه الدراسة یمك"ن الق"ول أن العن"ف األس"ري یع"د م"ن اخط"ر 
د م"ن المجتمع"ات أشكال العنف حیث یعتبر كظاھرة اجتماعیة تعاني منھا العدی"

بم"ا فیھ""ا المجتم""ع الجزائ""ري وھ""و یش""كل تھدی""دا كبی""را س""واء عل""ى حی""اة الف""رد 
بع"""ض  ، 43وحت"""ى عل"""ى المجتم"""ع بأس"""ره ،وعلی"""ھ ن"""ورد عل"""ى غ"""رار ال"""بعض

  :التوصیات عسى أن تساھم على األقل في التقلیل من ھذه الظاھرة
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ة ومراك��ز الدراس�ی نش�ر ال�وعي ال�دیني م��ن خ�الل وس�ائل اإلع��الم والمن�اھج -
 .التوجیھ في المجتمع

مؤسس�ات متخصص�ة، والعم�ل عل�ى  رصد مظاھر العنف األسري من خالل -
 .التربویة واالجتماعیة تحلیلھا والتعامل معھا بصورة علمیة وفق النظریات

ظ�واھر العن�ف األس�ري  التنسیق بین المؤسسات المجتمعیة في سبیل معالج�ة -
 .ومحاصرة أسبابھ

مؤسس��ات الرعای��ة االجتماعی��ة  عن��ف األس��ري م��ن خ��اللرعای��ة ض��حایا ال -
 .لھم في المستقبل الرسمیة واألھلیة، تحسباً الستفحال أدوار غیر إیجابیة

إطالق مش�روعات مجتمعی�ة ت�وفر الخ�دمات االجتماعی�ة والمادی�ة والمعنوی�ة  -
 لألس��ر ذات االحتیاج��ات الخاص��ة، والت��ي یمك��ن أن تك��ون مص��دراً للعن��ف

  األسري

لیات قانونیة تمكن األجھزة المختصة م�ن متابع�ة أف�راد األس�رة ال�ذین وضع آ -
  .یمارسون العنف بجمیع أشكالھ ضد أطفالھم

ضرورة تشریع قانون خاص بالحمایة من العنف األسري في الجزائر،ش�أنھا  -
یأخذ بعین االعتبار خصوصیة العالقة  شأن الكثیر من الدول التي أخذت بذلك،

وت��أثیر ج��رائم العن��ف األس��ري عل��ى ب��اقي  المجن��ي علی��ھ،الت��ي ت��ربط الج��اني و
أفراد األسرة حیث تھدد ھذه الجرائم استقرار امن وتماس�ك األس�ر،على أن ی�تم 
في ھذا القانون رسم آلی�ات لتق�دیم الش�كاوى أو البالغ�ات وكیفی�ة س�یر ال�دعوى 
الجزائی��ة بص��ورة بس��یطة وس��ریعة بحی��ث تمك��ن ض��حایا العن��ف األس��ري م��ن 

  .لیھااللجوء إ
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  العنف ضد المرأة داخل األسرة

  -بین الحمایة القانونیة والواقع -  

                                                     

  زبیري  وھیبة األستاذة                   

  2سطیف  –جامعة لمین دباغین                              
  

  : الملخص

مر في مختلف المجتمعات إن ظاھرة العنف ضد المرأة في تزاید مست
العربیة والغربیة، وتعددت أسبابھا من أسباب اجتماعیة وأخرى اقتصادیة 
وسیاسیة، وزادت نسب تعرض المرأة للعنف في أماكن مختلفة، سواء في 

الخ، وتنوعت أشكالھ إلى عنف داخل ...األسرة أو في الشارع أو أماكن العمل
ن قبل مؤسسات تابعة للدولة، األسرة وعنف داخل المجتمع وعنف مرتكب م

 المعاملة إساءة أو العائلي ھو العنف المرأة لھ تتعرض الذي العنف أنواع أكثرو
العنف الجسدي، العنف : یشمل ھذا العنف علىالزوجین أو غیرھما، و بین

  .....المالي، العنف المعنوي

وإن العنف الذي تتعرض لھ المرأة داخل األسرة لھا آثار سلبیة لیس 
لذا كانت الحمایة ى المرأة فقط بل على كامل األسرة و في مقدمتھا األوالد، عل

حمایة توفرھا لھا األسرة مستوجبة من قبل الضحیة في حد ذاتھا، أي المرأة، و
المجتمع، وحمایة توفرھا الدولة بقوانینھا ومؤسساتھا، والمجتمع الدولي بتعدد و

  .ھیئاتھ خاصة الھیئات الحكومیة منھا

عالت توصیات الھیئات الدولیة و الوطنیة المنددة بالعنف ضد وقد ت
المرأة، و تعدد القوانین الحامیة و المناھضة للعنف ضد المرأة، إال أنھا لم تحقق 
األھداف المرجوة منھا، فالواقع المعاش یبین عكس ما تنص علیھ القوانین، لذا 
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ى واقع معاش وجب أن تكون الحمایة غیر مقتصرة على النص القانوني إل
  .فعلیة وآلیات

كیف یكمن للحمایة القانونیة الداخلیة  :التالیة اإلشكالیةلذا یمكن طرح 
  والدولیة أن تخفف من آثار العنف الذي تتعرض لھ المرأة داخل األسرة؟

Summary: 
   The phenomenon of violence against women is increasing in 
various Arab and Western societies. The causes of this phenomenon 
are many social, economic, and political, and women's vulnerability 
to violence has increased in different places, whether in the family, 
on the street, in workplaces, etc. , And its forms varied into violence 
within the family, violence within society and violence committed 
by state institutions. 

Therefore, the protection was required by the victim in its own right, 
that is, women, the protection provided by the family and society, 
the protection of the state by its laws and institutions, and the 
international community with its numerous bodies, especially 
governmental bodies. 

  The recommendations of international and national bodies 
condemning violence against women have been adopted. Despite the 
multiplicity of laws protecting and combating violence against 
women, they have not achieved the desired goals. The reality of the 
pension is contrary to the provisions of the laws. Therefore, the 
protection should not be restricted to the text To the reality of 
pensions and effective mechanisms. 

 :مقدمة

یعتبر العنف الممارس ضد المرأة، وخاصة الذي یكون داخل األسرة، 
من أھم التحدیات التي تعیق بناء أسرة سویة، وقد یكون السبب المؤدي إلى 
تھدیمھا وتشتیتھا، حیث أن آثار العنف ال تقتصر على المعنف ضده فقط بل 
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ألبناء، الذین یتأثرون بطریقة مباشرة تمتد إلى كل أفراد األسرة وخاصة ا
وغیر مباشرة من أثار العنف ضد األم، بشكل مباشر عندما ینتقل العنف من 
األم إلیھم، و بطریقة غیر مباشرة عندما یفقدون وجود األم نھائیا بالوفاة أو 

  .بشكل غیر نھائي بالطالق

العنف ضد المرأة داخل  أھمیة موضوعمن ھذا المنطلق تتجلى 
سرة، لذا الدراسة یجب أن تقوم على تبیان ھذا التحدي وأسبابھ وأشكالھ، ثم األ

التركیز على عنصر مھم جدا أال وھو الحمایة القانونیة للمرأة من العنف، 
  .سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

 األھدافوتناول تلك العناصر كان من أجل الوصول إلى جملة من 
خطورة العنف الممارس ضد المرأة خاصة داخل  إعطاء األھمیة إلى: أھمھا

األسرة، ثم توضیح مدى اھتمام المجتمع الداخلي والدولي بھذا العنف، وھل تم 
  .إقرار الحمایة القانونیة لھ أو ال، وھل تلك الحمایة لھا مفعول و نتیجة أم ال

  :التالیة اإلشكالیةولذا سوف یتم دراسة الموضوع من خالل تحلیل 

للحمایة القانونیة الداخلیة و الدولیة أن تخفف من آثار العنف كیف یكمن 
  الذي تتعرض لھ المرأة داخل األسرة؟

  :ولدراسة ھذه اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة 

  ما ھو مفھوم العنف ضد المرأة و ما ھي أشكالھ؟ -

تبقى مجرد ھل للحمایة القانونیة الدولیة وجود على مستوى النص والواقع أم  -
  حبر على ورق؟

  ھل للحمایة القانونیة الداخلیة وجود على  مستوى النص والواقع أو ال؟ -

سوف تتم دراسة ھذه اإلشكالیات وفق منھج تحلیلي للنصوص والواقع، ووفق 
  :المحاور التالیة

  .تعریف العنف ضد المرأة و أسبابھ: أوال

  .-ألسريوخاصة العنف ا – أشكال العنف ضد المرأة: ثانیا
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  .الحمایة القانونیة الدولیة للمرأة من العنف بین النص و الواقع: ثالثا

  - الجزائر - الحمایة القانونیة الداخلیة للمرأة من العنف بین النص والواقع: رابعا

  .توصیات لحمایة المرأة من العنف على المستوى الدولي والداخلي: خامسا 

   .خاتمة

  :و أسبابھ تعریف العنف ضد المرأة: أوال

  :تعریف العنف ضد المرأة - 1

الخرق "  :العنف لغة حسب ابن منظور ھو: التعریف اللغوي للعنف
  ".باألمر وقلة الرفق بھ و ھو ضد الرفق

وھذا یعني  ".أنھ عالج األمور بالشدة و الغلظة"  :ویعرفھ قلعجي محمد
  .حرمان المعنف ضدھم من حقوقھم باستعمال القوة بشكل غیر عادل

الذي أعطى    webesterفي اللغة االنجلیزیة، وبالتحدید في معجم و
حوالي سبعة تعاریف للعنف كلھا تدور حول استخدام القوة بقصد اإلضرار 

  .1واإلیذاء

نجد أن مختلف التعاریف سواء في اللغة العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة 
الجسدي تركز على العنف الجسدي باستخدام القوة من أجل إلحاق األذى 

بالمرأة، مثل الضرب، اللكم، شد الشعر والصفع، الرمي أرضا، الخنق، 
و تھمل باقي أنواع العنف، مثل العنف النفسي الذي یعني الفعل .... الحرق

المؤذي لنفسیة المرأة ولعواطفھا بدون ترك أثار جسدیة،  كمعاملتھا أقل قیمة 
اإلھمال، النعت باأللفاظ  من الرجل أو إفقادھا الثقة في ذاتھا، ومن أمثلتھ

مثال في ، 2...بالسوء، إساءة الظن، التخویف االتھامالبذیئة، المعاملة كخادمة، 
من النساء الفلسطینیات یتعرضن إلى شكل من أشكال  52%فلسطین حوالي 

  ...العنف النفسي، كالسب واإلھانة والكالم البذيء

سي سواء من قبل أما العنف الجنسي وھو تعرض المرأة لالعتداء الجن
، التحرش الجنسي سواء االغتصابالزوج أو من غیره، و یشمل ھذا النوع 
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باستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا، المضایقات الجنسیة خاصة في أماكن 
  .3الخ.....العمل 

عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف  :التعریف االصطالحي للعنف
مادیة، سواء بالتھدید أو االستعمال الحقیقي االستعمال المتعمد للقوة ال" :بأنھ

ضد الذات أو مجموعة أو مجتمع بحیث یؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث  
  .4"أو إصابة أو موت أو إصابة نفسیة و الحرمان

وھو تعریف یشمل تقریبا مختلف أنواع العنف، ومع ذلك فإن التغیر 
لى مختلف المستویات، المجتمعي الحالي و التطورات و التغیرات الحاصلة ع

  ...أدت إلى ظھور أنواع أخرى للعنف كالعنف المالي واالقتصادي

عرفت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في إعالن القضاء على العنف ضد 
 :أنھ ، العنف ضد المرأة في المادة األولى1994في فیفري  48المرأة الدورة 

، أو یحتمل أن یترتب أي فعل عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس یترتب علیھ"
علیھ، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة 
بما في ذلك التھدید بأفعال من ھذا القبیل أو القصر أو الحرمان  التعسفي  من 

  .5"الحریة، سواء حدث ذلك في  الحیاة العامة أو الخاصة

رأة ممارس من قبل الجنس من ھذا التعریف یتضح أن العنف ضد الم
األخر، أي ذكر، والسبب الرئیسي لذلك ھو اختالف القوة للرجل على المرأة، 

فما ھي . و مع ذلك ھناك العدید من األسباب األخرى المؤدیة إلى ھذا العنف
  أسباب العنف ضد المرأة؟

  :من أھم األسباب المؤدیة إلى العنف ضد المرأة :أسباب العنف ضد المرأة - 2
 من حیاتھا شریك تواجھ أو تواجھھا التي واالقتصادیة االجتماعیة عواملال -

 السیاسات من استبعادھا نتیجة ضدھا ممارس وتھمیش اجتماعي قر،ف
المرأة  تصبح المستدامة، و بالتالي  التنمیة منافع من وحرمانھا االجتماعیة

 .للعنف عرضة أكثر
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 تعنیھ بما الحقة اء الدیمقراطیةوانتف الدولة في السائد السیاسي النظام طبیعة -
 لحقوق الفعلیة الممارسة وضعف والعدالة المساواة القانون ودولة حكم من

 .اإلنسان
 وعي وتفككھا وضعف العائلة داخل العالقات وسوء الزوجیة الخالفات -

وواجباتھم، حیث ینظر في الكثیر من  بحقوقھم الزوجیة أطراف العالقة
، 6وج تأدیب زوجتھ باللجوء  إلى استعمال القوةاألحیان إلى أنھ من حق الز

مع أن الدین اإلسالمي أوضح بما ال یدع مجال للتأویل الخاطئ كیفیة 
تعامل الزوج مع زوجتھ في الحاالت التي تخطئ فیھا، كما دعى للرفق 

 .بھا
المعتقدات الخاطئة المحیطة بالمرأة والتي في الكثیر من األحیان تصل إلى  -

عنف ضدھا بمختلف أشكالھ، ومنھا التي تكون حتى قبل حد استعمال ال
 ......والدتھا كونھا جنس أنثى یتم إجھاضھا، منھا أیضا ختان البنات

قد یستعمل الضرب أیضا كوسیلة من وسائل التربة في اعتقاد البعض،  -
وسواء كان ذلك في األسرة كأن یعمل الزوج على تربیة أبنائھ عن طریق 

 .7ة كوسیلة لتربیة التالمیذالضرب، أو في المدرس
قد تكون المرأة الضحیة ھي في حد ذاتھا سببا في العنف الواقع علیھا، و قد  -

قسم العلم الجنائي الضحیة إلى عدة أنواع كل حسب مشاركتھا في العنف 
 :الواقع علیھا

ھي المرأة التي تتعرض لعنف دون أن یكون دخل : الضحیة الحریص - 1
یا االغتصاب في الحروب، أو الزوجات لھا فیھ وال لوم، مثل ضحا

  .اللواتي یتعرضن للضرب من أزواج مرضى نفسیا

ھي الضحیة التي تثیر مشاعر الجاني بتصرفاتھا، : الضحیة المستفز - 2
مثل الزوجة التي تمتنع عن الزوج في حال رغب فیھا، فیتعمد العنف 
ضدھا حتى یرد كرامتھ، أو مثال الزوجة التي تنتقد أفكار الزوج 

  .وتحقر من قیمتھ

ھي الضحیة التي تقوم ببعض التصرفات تجذب : الضحیة المسھل - 3
فیھا الجاني حتى یصل إلى حد العنف، مثل العنف الجنسي لقام المرأة 
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اإلباحیة في اللبس بدعوى التحرر، قبول  :بالعدید من التصرفات منھا
  ....المرأة نقلھا إلى بیتھا من قبل رجل غریب، 

ھي الضحیة التي تقبل بتصرفات الجاني، وفي : يالضحیة الراض - 4
  :حاالت تدافع عنھ وتبرر أفعالھ، وذلك لعدة أسباب منھا

الخوف على النفس أو على اآلخرین من األقارب أو األوالد، فتفضل أن  *
  .تتلقى الضرب عنھم

حب المرأة لزوجھا ما یدفعھا للصبر علیھ أمال في أن تتغیر تصرفاتھ یوما  *
إن كان العنف الذي یمارسھ لیس بشكل دوري بل في فترات  ما، خاصة

  .8متقطعة

من تلك األسباب وغیرھا یمكن التعرف على أشكال العنف الممارس ضد 
  .المرأة

  :و خاصة العنف األسري–أشكال العنف ضد المرأة: ثانیا

 تحدث التي العنف، أشكال تمتد: األسرة داخل المرأة ضد العنف
 ضدھا العنف إلى  الوالدة العنف قبل حیاتھا، من دورة رعب األسرة في للمرأة
 الضرب  یلي ما بوجھ عام المرأة ضد العنف أشكال وتشمل ، عجوز كامرأة

 اغتصاب ذلك في بما الحمیمین، الشریكین بین العنف من أخرى وأشكال
 الجنسي االعتداء البنات؛ وأد بالمھر؛ المتصل العنف الجنسي؛ العنف الزوجة؛

 الممارسات من ذلك وغیر اإلناث، ختان األسرة؛ في اإلناث طفالاأل على
 الزوج، العنف غیر من القسري، العنف الزواج للمرأة مثل  المؤذیة التقلیدیة

، ومن االستغالل أشكال من ذلك المنزل، وغیر في العامالت ضد المرتكب
  : بین أھم تلك األشكال ما یلي

 یتم إذ وانتشارا وضوحا لعنفا أنواع أكثر وھو: الجسدي العنف - 1
 جسد في واضحة آثار أن تترك شأنھا من كاألیدي مادیة باستخدام وسائل

 9.اإلناث بقسوة وختان المعاملة والجرح، الضرب أمثلتھا ومن علیھا، المعتدي
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وھذا بالتحدید داخل األسرة سواء من قبل الزوج حیث تتعرض الزوجة 
ع عن نفسھا ، أو من غیر الزوج كاألخ للضرب دون أن تكون قادرة على الدفا

أو األب أو حتى االبن، و ھذا ما قد یسبب لھا جروح أو عاھة مستدیمة أو 
  :كما یوجد ظاھرة من العنف الجسدي تتعرض لھ اإلناث وھو .حتى الموت

 1997 عام والیونیسیف العالمیة الصحة منظمةاإلناث حیث عرفتھ  ختان
 دون األنثویة التناسلیة لألعضاء كلیة أو ئیةتتضمن إزالة جز عملیة كل بأنھ

 التي والقاسیة العنیفة الممارسات من اعتبرت إذ ذلك، في طبي سبب وجود
 عادات عن الناتجة، 1994 والتنمیة للسكان الدولي مؤتمر في مناقشتھا تمت

 لعقود ممارستھا لكثرة بعنفھا المجتمع إحساس انتفى والتي قدیمة وتقالید
 من العدید لقیام صحیة ضرورة أو دیني أساس ھناك لیس أنھ طویلة، رغم

 27 في توجد أنھا إال الجزائر في وجودھا عدم ورغم بناتھم، بختان األسر
 10. الخ....العراق السودان، جیبوتي، مصر، منھا العالم في دولة

 المرأة لعواطف مؤذي فعل كل بھ ویقصد: المعنوي أو النفسي العنف - 2
 وغیر اللفظیة الوسائل ویشمل ومادیة، جسدیة أثار لھا تكون نأ دون لنفسیتھا
 وادني سیئة بأنھا بإشعارھا المرأة قیمة من الحط إلى تھدف التي اللفظیة،
 أو العاطفیة التعبیرات من حرمانھا أو تعییرھا أو سبھا خالل من مرتبة،

 مما التھدید أو االنحراف مصدر واعتبارھا بھا الظن وسوء والشك المراقبة
 بعض وسنبین.بھا مرغوب غیر بأنھا تشعر ویجعلھا بنفسھا ثقتھا یزعزع
 :11األسرة في المرأة ضد النفسي العنف أشكال

 بھا ویقصد للسخریة المرأة تتعرض قد: والسب والمعایرة السخریة -أ
 ذلك منھ یضحك وجھ على والنقائص بالعیوب والتنبیھ والتحقیر االستھانة
 تتعرض قد وكذا  واإلیماء باإلشارة یكون وقد الفعل أو بالقول بالمحاكاة

 والسب القبیحة األلقاب من تكره بما المدعاة وھي بالمعایرة لفظي لعنف
 . 12وشرفھا لحیائھا وخدش

 أحد القسري والزواج المبكر الزواج یعتبر :والقسري المبكر الزواج -ب
 سلبیة وأثار خطیرة اجتماعیة أبعاد من لھ لما المرأة ضد العنف أشكال
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 السن دون البنات إرغام على المبكر الزواج ینطوي إذ المرأة، صحة على
 على القدرة أو الكامل البلوغ سن بلغن قد یكن أن دون للزواج القانوني

 ترتفع العالم، لكنھا أنحاء كل في المبكر الزواج حاالت وتحدث. التصرف
 جنوبي الواقعة ةاإلفریقی فیبعض الدول العربیة مثل الیمن والبلدان

 أعمارھن یتراوح الالئي البنات من 30% من أكثر أن حیث الصحراء،
 البنات من19%  أن وجد إثیوبیا فمثال متزوجات، سنة 19و 15مابین 
 10 سن في البنات من8%  تزوجت النبال وفي سنة، 15 سن في تزوجن

 تفرض ما األحیان من كثیر في بل فقط ھذا ولیس بلوغھن قبل أي سنة
 .13وحریتھا موافقتھا دون الزواج البنت على األسرة

 موارد على األسرة رب سیطرة بھ ویقصد :االقتصادي العنف - 3
 على إجبارھا أو النفقة من حرمانھا المرأة، أو على باإلنفاق العائلة والتحكم

 وكذا أصال، العمل من منعھا بھا، أو ترغب مھن مزاولة من منعھا أو العمل
 متعلق عنف فھو باإلرث، حقھا أو مھرھا أو راتبھا وأمالكھا على السیطرة

 العیش دون تستطیع ال بأنھا شعورھا وزیادة إذالل المرأة بھدف بالمال
  . الرجل على االعتماد

  داخل منتشًرا عنفًا أیًضا النساء تواجھ :في المجتمع المرأة ضد العنف
 والنفسي والجنسي البدني العنف یكون أن ویمكن العام، المحلي المجتمع
 النقل في الحیاة العامة للمرأة، سواء في الحي أو في وسائط یومیا مظھًرا

 والكلیات، الریاضیة، واألندیة والمدارس، العمل، أماكن وفي العمومي،
،  االجتماعیة المؤسسات من وغیرھا الدینیة المؤسسات وفي والمستشفیات،

 قتل عام بوجھ المحلي مجتمعفي ال والفتیات النساء ضد العنف أشكال من
 الجنسي؛ والتحرش االغتصاب؛ ذلك في بما الجنسي، والعنف األنثّى،

  ....باإلكراه والبغاء بالنساء، واالتجار

 أن یمكن :عنھ تتغاضى أو الدولة ترتكبھ الذي المرأة ضد العنف
 الشوارع في العنف الدولة والقوات العسكریة و قوات األمن مندوبو یرتكب

 االغتصاب ذلك في بما الجنسي، العنف ذلك ویشمل الحجز، وضاعأ وفي
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 أو تعذیبًا األفعال ھذه بعض یشكِّل وقد. الجنسي واالعتداء الجنسي والتحرش
 الدولة ترتكب أن أیًضان ویمك. مھینة أو إنسانیة ال أو قاسیة عقوبة أو معاملة
یاتھا و حقوقھا، وسیاستھا كأن ال تعترف لھا بحر بقوانینھا المرأة ضد العنف

 .أو یتم العنف ضدھا بقوانین جائرة

 الكفایة إلى قوانینھا بافتقار العنف عن تتغاضى أن أیًضا للدول ویمكن
تنفیذا عادال، ومن أھم أنواع العنف ضد المرأة المرتكب من  تنفیذھا بعدم أو

السجن بما في ذلك من عنف جنسي  في المرأة ضد العنف ة ھوقبل الدول
 .فسيوبدني ون

 الصراع أثناء النساء تتعرض :المسلح الصراع في المرأة ضد العنف
 فاعلة جھات تمارسھ والنفسي، والجنسي البدني العنف أشكال لكل المسلح

 القتل األشكال ھذه بین ومن. للدولة تابعة غیر فاعلة وجھات للدولة تابعة
 المعاملة بضرو من وغیره والتعذیب، المشروع، غیر القتل وأنواع المتعمد،

 من أجزاء وقطع واالختطاف، المھینة، أو الالإنسانیة أو القاسیة العقوبة أو
 واالغتصاب، كمقاتالت، للنساء القسري والتجنید تشویھھا، أو الجسد

 واالعتقال القسري، واالختفاء الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالسترقاق
 والحمل القسري، ھاضواإلج القسري، والبغاء القسري، والزواج التعسفي،
  ...14.القسري والتعقیم القسري،

ومن أمثلة ھذا النوع من العنف ضد المرأة  حالة روندا، حیث كان 
 سنة في الجماعیة اإلبادة عملیات أثناء اغتصبن قد رواندا في امرأة 500ھناك 
   .أثناء الصراع البوسنة في اغتصبن قد امرأة 50000 و ،1994

  بین النص والواقع: ونیة الدولیة للمرأة من العنفالحمایة القان: ثالثا

من أھم خصائص القانون الدولي أنھ قانون یفتقر إلى سلطة علیا تعلو 
الدول و تلزمھا بتطبیق ما جاء في بنوده من نصوص، لذلك نجد االختالف 
واضحا بین النص و الواقع، كما أن میزان القوى على المستوى الدولي غیر 

  :ولمتكافي بین الد
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  :االھتمام القانوني الدولي بالعنف ضد المرأة

  :نصوص قانونیة عامة 

قبل  العام الدولي القانون اھتمام كان :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الحریة،  حمایة الحق في بینھا من اإلنسان، بحقوق تتعلق بمسائل 1945سنة 
 على وعملت المتاجرة بالرقیق العام الدولي القانون قواعد حظرت حیث

، 1910 ،1904 سنوات، اتفاقیات منھا عدیدة اتفاقیات بوضع مكافحتھ
 ودعارة األبیض بالرقیق االتجار على للقضاء تسعى، 1933، 1926، 1921
 .البالغات بالنساء االتجار ومكافحة واألطفال بالنساء االتجار مكافحة الغیر،

 لتحقیق 1945 بعد اإلنسان لحقوق الدولیة االتفاقیات ھدفت بینما
 عدوان أي من ویصونھا اإلنسانیة كرامةال یحفظ بما الجنسین بین المساواة

 آمنة حیاة في على الحق تؤكد المتحدة األمم میثاق دیباجة أن فنجد علیھا،
 ضمان على المتحدة األمم تعمل إنسانیةكرامة و متساویة حقوق من ومالھم

 وال الدین أو اللغة أو الجنس بسبب تمییز ودون قدم المساواة على ممارستھا
 .والنساء الرجال بین تفریق

 بعض فقد تضمن 1948ة لسن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أما
النساء، حیث نص على حق  ضد بالعنف العالقة بعض لھا التي النصوص

 الثانیة المادة المرأة في صون كرامتھا دون تمییز على أساس الجنس، وحسب
 والحریات الحقوق بجمیع التمتع حق إنسان لكل: "ميالعال اإلعالن من

 بسبب التمییز والسیما نوع، أي من تمییز دونما اإلعالن، ھذا في المذكورة
 سیاسي وغیر  رأيال أو أوالدین، اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العنصر،
 وضع أي أو المولد أو الثروة  أو االجتماعي أو الوطني األصل أو سیاسي،

عدم تعریض أي إنسان للتعذیب " :أما المادة الخامسة منھ فنصت على ،"آخر
  ."أو العقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة  بالكرامة

أن ال یتعرض أي "من اإلعالن نفسھ على  كما نص المادة الثانیة عشر
 أحد للتدخل في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ أو مراسالتھ أو لحمالت

  .15"على شرفھ و سمعتھ، و لكل شخص الحق في حمایة قانونیة



  زبیري وھیبة .أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة قضایا األسرة المسلمة المعاصرة                       1288

 ضد بالعنف متعلق نص أيصراحة  یتضمن لم العالمي اإلعالن لكن
 . الجنسین بین للمساواة عامة دعوة تحمل نصوصھ كانت إنما ،مرأةال

 التمییز اعتبر الذي: 1967 سنة ةمرأال ضد التمییز على القضاء إعالن
 الالزمة التدابیر التخاذ الدول داعیا ةمرأال لكرامة ھانةوإ إجحافا النساء ضد
 جمیع وإلغاء الداخلیة التشریعات تعدیل ذلك في بما األصعدة جمیع في

 أن غیر ة،مرأال نقص فكرة على القائمة العرفیة، وغیر العرفیة الممارسات،
 في یتمثل واحد لمظھر إال النساء ضد للعنف ةصراح یتعرض ال اإلعالن

  16.واستغاللھا بالمرأة االتجار أنواع جمیع ةمكافح

 نصوص كانت المنوال ذات على :1966العھدین الدولیین لسنة 
 منھما على الثانیة المادة في التأكید تم إذ ، 1966لسنة الدولیین العھدین
 العھد ھذا في طرف دولة كل فتتعھد الجنسین، بین التمییز وعدم المساواة
 إقلیمھا في الموجودینفراد األ لجمیع وكفالتھا فیھ، الواردة الحقوق باحترام

 أو الجنس، أو اللون، أو العرق، بسبب تمییز أي دون والیتھا، في والداخلین
 .األسباب من ذلك غیر

 في النساء ضد للعنف الصریح النص انعدام ورغم انھ نالحظ إذن
 الحق و اسیة،األس الحقوق من الحیاة في الحق اعتبار أن إال الدولیین العھدین

 المساس یجوز ال أساسیا حقاً  إنسانیة والغیر القاسیة للمعاملة التعرض عدم في
والنفسیة للمرأة،  الصحیة السالمة وحمایة الظروف، من ظرف أي تحت بھ

 .17ھو ضمانة للمرأة من التعرض للعنف

       : 1979سنة المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة
ھذه االتفاقیة التي لم تتناول العنف ضد  1981النفاذ سنة  حیز تالتي دخل

المرأة بشكل مباشر إّال أن توصیات اللجنة المكلفة بمتابعة االتفاقیة أوضحت 
أن العنف ضد المرأة  یمثل شكل من أشكال التمییز ضدھا، ویعیقھا من التمتع  

  .18بحقوقھا وحریاتھا بالمساواة مع الرجل

بدأ االھتمام الدولي المباشر بالعنف ضد  :صةنصوص قانونیة خا
خالل مؤتمر نیروبي، الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة  1985المرأة منذ عام 
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من أھم معوقات السالم والتنمیة والمساواة، ودعى الدول إلى اعتماد  آلیات 
  .قانونیة و آلیات عملیة لمنع العنف المؤسس ضد المرأة

الذي أشار في  1992لسنة  - دي جانیرو ریو -ثم وثیقة قمة األرض 
إلى الدور الذي یجب أن تلعبھ الحكومات في مكافحة العنف   21أجندتھ رقم 

  .19من خالل اإلجراءات اإلداریة واالجتماعیة والتعلیمیة المتبعة داخل الدول

اعتمدتھ  :1993اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 

حیث  20/12/1993في 48/104حدة بالقرار رقم الجمعیة العامة لألمم المت
أكدت الجمعیة العمة من خالل اإلعالن أن العنف ضد المرأة یشكل انتھاكا 
لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة ویعیق المرأة من التمتع بھذه الحقوق 

  .والحریات

 العالقات مظاھر من مظھر المرأة ضد العنف أن: "على اإلعالن ونص
 ھیمنة إلى أدت التي التاریخ، عبر ةمرأوال الرجل بین المتكافئة غیر والقوى
 ةمرأبال النھوض دون والحیلولة ضدھا التمییز وممارستھ المرأة  على الرجل
 علیھ ویترتب الجنس عصبیة تدفعھ عنیف فعل كل ھو والعنف كامال، نھوضاً 

 الجسمانیة الناحیة من سواء معاناة للمرأة، أو أذى علیھ، یترتب أن یرجح أو
 أو القسر أو القبیل ھذا من بأفعال التھدید ذلك في بما النفسیة، أو الجنسیة أو

 أي الخاصة الحیاة نطاق في حدث ذلك سواء الحریة من التعسفي الحرمان
  .20"العامة المجاالت في أو األسرة،

إضافة إلى النصوص الالحقة لإلعالن وھي مؤتمر السكان والتنمیة، 
الذي أدان العنف ضد المرأة  وخاصة االعتداء  أو العنف  1994المنعقد عام 

  .الجنسي

، ومؤتمر المرأة في بكین لعام 1995ومؤتمر القمة في كوبنھاجن لسنة 
التي أدانت العنف ضد المرأة واعتبرتھ تعبیر عن العالقات غیر  1995

  .21المتكافئة بین الجنسین
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  :واقع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي

غم النصوص الدولیة المتعددة، العامة و الخاصة، المتعلقة بمناھضة ر
العنف ضد المرأة، إال أن الواقع العملي على المستوى الدولي یوضح أن 
حاالت تعرض المرأة للعنف بمختلف أشكالھ في تزاید مستمر، وھذا ما 

  : توضحھ العدید من التقاریر الدولیة، منھا

ھذا  التقریر  2013لمیة للصحة سنة تقریر صادر عن المنظمة العا
معدالت : المعنون بالتقدیرات العالمیة واإلقلیمیة للعنف الموّجھ نحو المرأة

االنتشار والتأثیرات الصحیة لعنف الشریك الحمیم والعنف الجنسي من غیر 
الشركاء، أول دراسة منھجیة للبیانات العالمیة عن معدالت انتشار العنف ضد 

الممارس علیھا من الشریك من غیره یوضح نسب تعرض سواء  - المرأة 
  .المرأة للعنف في مختلف األقالیم في العالم

ففیما یخص عنف الشریك الحمیم ضد المرأة توفرت عنھ بیانات أكثر، فإن 
 :األقالیم األشّد تضرراً بھ ھي كالتالي

نات ، استناداً إلى البیا%37.7بمعدل انتشار نسبتھ ، إقلیم جنوب شرق آسیا ·
، والھند، )تیمور الشرقیة(المجمعة من بنغالدیش، وتیمور لیشتي 

 .ومیانمار، وسري النكا، وتایلند

، بناء على البیانات %37بمعدل انتشار نسبتھ  - إقلیم شرق المتوسط  ·
 .المجمعة من مصر، وإیران، والعراق، واألردن، وفلسطین

المجمعة من ، باالستناد إلى البیانات %36.6بمعدل انتشار نسبتھ  ·
بوتسوانا، والكامیرون، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وإثیوبیا، وكینیا، 
ولیسوتو، ولیبیریا، ومالوي، وموزمبیق، ونامیبیا، ورواندا، وجنوب 
أفریقیا، وسوازیالند، وأوغندا، وجمھوریة تنزانیا المتحدة، وزامبیا، 

 .وزمبابوي
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من الشریك الحمیم والعنف الجنسي أما فیما یتعلق بالعنف المختلط الممارس 
الممارس من غیر الشریك أو بكلیھما فیما بین جمیع النساء البالغات من العمر 

 :عاماً أو أكثر، فإن معدالت االنتشار ھي كما یلي 15

   %45.6 - إقلیم أفریقیا  ·

 %36.1 -إقلیم األمریكتین  ·

یانات عن ال تتوفر في ھذا اإلقلیم ب% * (36.4 -إقلیم شرق المتوسط  ·
 .)العنف الجنسي من غیر الشركاء

 %27.2 - إقلیم أوروبا  ·

 %40.2 -إقلیم جنوب شرق آسیا  ·

 %27.9 - إقلیم غرب المحیط الھادئ  ·

  .22%32.7 -البلدان المرتفعة الدخل 

 اتحدوا  حملة المتحدة لألمم العام األمین أطلق 2008 فیفري وفي
 منع إلى یھدف السنوات ددمتع مسعى تمثل التي ،"مرأةال ضد إلنھاء العنف

العالم، یبن  أنحاء جمیع في واستئصالھ والفتاة مرأةال ضد العنف ارتكاب
  :حاالت ارتكاب العنف ضد المرأة  المتعدد األشكال ومنھا

فحسب تقریر األمین العام أنھ من المقدر أن امرأة :  العنف الجنسي
الغتصاب أو واحدة بین كل خمس نساء على صعید العالم ستصبح ضحیة ل

 .محاولة االغتصاب خالل فترة حیاتھا

وممارسة الزواج المبكر ـ التي تعد من صور العنف الجنسي ـ 
. منتشرة على مستوى العالم بأسره، والسیما في أفریقیا وجنوب شرق آسیا

والفتیات الصغیرات كثیراً ما یُكرھن على الزواج وعلى القیام بعالقات 
صحیة، من قبیل اإلصابة بفیروس نقص  جنسیة، مما یعرضھن لمخاطر

، ومما یفضي أیضا )اإلیدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /المناعة البشریة
  .إلى الحد من قدرتھن على االنتظام في الدراسة
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العنف ضد المرأة أثناء الصراعات المسلحة أو فیما بعدھا، قد تناقلتھ 
عیدین الدولي وغیر التقاریر في كل منطقة من مناطق الحروب على الص

 .الدولي

 1100ففي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، یجري اإلبالغ عما یقرب من  ·
امرأة أو فتاة في  36حالة من حاالت االغتصاب، مما یعني اغتصاب 

من النساء  200 000ومن المعتقد أن ثمة ما یزید عن . المتوسط كل یوم
 .لصراع المسلح فیھكن عرضة للعنف الجنسي بھذا البلد منذ بدایة ا

وثمة تفش لالغتصاب والعنف الجنسي اللذین تتعرض لھما النساء والفتیات  ·
  .في نطاق الصراع الدائر بمنطقة دارفور في السودان

امرأة خالل اإلبادة  500 000و  250 000وقد اغتصب عدد یتراوح بین  ·
 .1994الجماعیة التي وقعت في رواندا عام 

بة سمة ممیزة لتلك الحرب األھلیة التي دارت والعنف الجنسي كان بمثا ·
 .عاماً  14بلیبریا طیلة 

وأثناء الصراع في البوسنة في أوائل التسعینات، كان ثمة اغتصاب لما  ·
 23.امرأة 50 000و  20 000یتراوح بین 

بین النص و الواقع في :الحمایة القانونیة الداخلیة للمرأة من العنف :  رابعا
 الجزائر

جاء   :القانونیة للمرأة في قانون العقوبات الجزائريالحمایة  - 1
، حیث د رادعة لوضع حد العنف ضد المرأةقانون العقوبات الجزائري بموا

سنة في حال  20تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفیت الضحیة و
ترتب عنھ عجز أو عاھة مستدیمة، وتشدد العقوبات األخرى التي تتراوح من 

سنوات سجن حسب  10یوم إلى  15ألف، والسجن من  500 ألف إلى 50
  ....درجة العنف وحال الضحیة إن كانت قاصر أو معاقة أو مریضة
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وقد تضمن قانون العقوبات الجدید مواد قانونیة توفر الحمایة للمرأة 
في بعض الحاالت التي تكون المرأة فیھا أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم 

  :المھني، ومن تلك النصوص القانونیة أوائلي وضعھا االجتماعي أو الع

التي تكفل حمایة خاصة للزوجة من االعتداءات  :مكرر 266 المادة
العمدیة التي تحدث جروحا تؤدي إلى بتر أحد األعضاء أو إلى عاھة مستدیمة 

  .أو إلى الوفاة

التي تنص على التحرش الجنسي الذي یعد شكال  :مكرر 341المادة 
ف ضد المرأة حیث تم  تشدید العقوبة مع توسیع نطاق التحرش من أشكال العن

لیشمل استغالل السلطة أو الوظیفة الرتكاب الجریمة، كما تم مضاعفة العقوبة 
إن كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحیة قاصرا أو حامال أو مریضة أو 

  .معاقة

ر كما تم اعتبار التحرش بالمرأة في األماكن العمومیة سلوك غی
  .24سنة 16مدني، و شدد العقوبة في حالة الضحیة القاصر دون 

العقوبات بالتفصیل في حالة ممارسة العنف  266كما تناولت المادة 
ضد المرأة، حیث تم النص على الحكم بالسجن للزوج الذي یقوم بضرب 

 15سنوات إن ترتب عنھ عجز للزوجة لمدة  3شھرا إلى  12زوجتھ من 
إن ترتب عن الضرب بتر ألحد األعضاء فتصل مدة  یوما، وفي حالة ما

سنة، كما ھو الحال بالنسبة لفقدان البصر أو  20السجن إلى عشر سنوات إلى 
عاھة مستدیمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة أدى العنف 

  .المرتكب ضد الزوجة إلى الوفاة

ن التخفیف في كما أن المادة تنص على عدم إمكانیة استفادة الزوج م
حالة كانت الضحیة حامال أو معاقة، أو في حالة ارتكاب الجریمة بحضور 
األطفال القصر أو تحت التھدید بالسالح، وتتراوح مدة السجن في حالة العنف 

  .25سنوات حبسا 3شھرا إلى  12اللفظي أو النفسي ضد الزوجة من 
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بعقوبة على اإلھمال االقتصادي للزوجة، وتقر  330وتنص المادة 
ألف  200إلى  50أشھر إلى غایة سنتین، و بغرامة مالیة من  6السجن من 

  .دینار في حالة ترك الزوج أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین

وفي حالة المضایقات في األماكن العمومیة، فیترتب عنھا السجن من 
ألف دینار،  100إلى  20أشھر، وبغرامة مالیة تتراوح من  6شھرین إلى 

سنوات سجن وغرامة ب  3وبة في حالة القاصر، حیث ترتفع إلى وتشدد العق
ألف دینار في حالة تحول العنف إلى التھدید واإلكراه، ویمس الحرمة  500

  .  26الجنسیة للضحیة

 عالج لقد :الجزائري األسرة قانون في للمرأة القانونیة الحمایة - 2
 كما حقوق للزوجة أقر بأن وذلك الحمایة القانونیة للمرأة ، سبل األسرة قانون
 11/84 األسرة األمر بالنسبة للرجل، فقانون نفس وھو واجبات، علیھا فرض

 بین التمییز وعدم المساواة مبدأ من الدستور كرسھ ما مع تناقض فیھ كان
 تابعة أسرتھا في أي الخاص محیطھا في المرأة جعل حیث الجنسین،
مع ( تكرس الالمساواة و تضمن العدید من النصوص التي لزوجھا وخاضعة

لذا تم تعدیل ذلك ) التنبیھ انھ ال یقصد بھا المساواة التامة بین الرجل و المرأة
، لكن لم یحقق األھداف المرجوة، إلى غایة التعدیل األخیر 1996القانون سنة 

  .2005لستة  02/05باألمر 

 09/06/1984 في المؤرخ 84/11 رقم للقانون والمتمم المعدل
 التزم التي الكبرى اإللتزامات من واحد لیجسد جاء األسرة، قانون المتضمن

 وجھ على والمرأة - عموما- األسرة ترقیة أجل من الجمھوریة رئیس بھا
 :النص ھذا ى بمقتض المكرسة التعدیالت وأھم الخصوص،

 بین المساواة كرس الجزائري فالمشرع :الزواج سن توحید :الزواج - 1
 األھلیة حسب وھذا سنة، 19 سن في الزواج عقد مإبرا في والمرأة الرجل
 المرأة وأھلیة سنة 21 بتمام الزواج في الرجل أھلیة كانت أن بعد  المدنیة

الجزائري المعدل  األسرة قانون من07  سنة، وھذا حسب المادة 18 بتمام
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 فیما التقاضي أھلیة القاصر الزوج فیكتسب ،02/0527والمتمم باألمر 
 .وواجبات حقوق من الزواج عقد بآثار یتعلق

 إبرام في والرجل المرأة بین المساواة مبدأ كرس الجزائري فالمشرع
 في علیھا المنصوص المدنیة األھلیة حسب وھذا سنة 19 سن في الزواج عقد

  .28منھ 40المدني المادة  القانون

 :أن 04 المادة الزواج تعریف في رضائي كلمة المشرع أضاف كما
 من الشرعي، الوجھ على وامرأة رجل بین یتم رضائي عقد ھو الزواج"

 الزوجین وإحصان والتعاون والرحمة المودة أساسھا أسرة تكوین أھدافھ
 ابنتھ یجبر أن غیره أو للولي یمكن ال وبالتالي ،"األنساب على والمحافظة

 قانون من 13 المادة علیھ نصت ما وھذا موافقتھا دون الزواج على القاصرة
 29.األسرة

 مستوى على األئمة لكل األوامر الدینیة الشؤون وزارة أعطت كما
 بعد إال تتم ال العقد مجلس وفي الخطبة أثناء الفاتحة قراءة أن الوطني،
 بالفاتحة تتزوج التي للمرأة حمایة وھذا العائلي؛ الدفتر أو الزواج عقد إحضار

 إنجاب عنھ ینجر قد والذي بھا الدخول بعد وتطلق شرعي، زواج أي فقط،
حقوقھا  ضیاع ولألم النسب إثبات مشكلة لھؤالء یترتب وبالتالي أطفال؛

والتي ھي حقھا شرعا  ...المدنیة و االقتصادیة مثل الحق في المیراث والنفقة
 .لكن تمنح في إطار القانون

 بحیث الجدید التعدیل في الزواج في الولي شرط دور تغییر كما قد تم
 شروط من أصبح وإنما الزواج، عقد أركان من كنر الشرعي الولي یبق لم

 في الجنسین بین المساواة بمبدأ أخذ فالمشرع مكرر، 9 المادة الزواج صحة
 تعقد أن الراشدة المرأة بإمكان إذ ،30الزواج بإبرام عقد المتعلقة الجوانب كل

 تختاره، آخر شخص أي أو أقاربھا أحد أو أبوھا وھو ولیھا بحضور زواجھا
ولي  القاضي یكون أن یمكن ولیھا،كما تختار أصبحت الراشدة المرأة أن أي

 بین المساواة بمبدأ أخد المشرع أن یتضح  ھذا خالل ومن لھ، ولي ال لمن
 لزواج بالنسبة أما .الزواج عقد بإبرام المتعلقة الجوانب كل في الجنسین
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 من ولي ضيوالقا األولین األقارب أحد أو األب یتواله زواجھا فإن القاصرة،
   .لھ ولي ال

إال أن إضافة مثل تلك المادة ما ھو إال استجابة لطلبات المؤسسات 
الحقوقیة العالمیة التي تنادي بالمساواة بین الرجل و المرأة، و لكننا في مجتمع 
إسالمي و ال اعتقد، حسبي رأي، أنھ یجب أن ال یكون الولي ھو من یزوج 

نذ صغرھا، فتزویج المّرأة دون ولي أو أي ابنتھ التي رباھا و حافظ علیھا م
 إعادةلذا وجب  .ولي تختاره مدعاة، في بعض الحاالت، إلى التفكك األسري

  .القصوى للضرورات واستعمالھا المادة ھذه صیاغة

 للزوجة المسبق للرضا الزوجات تعدد إخضاع تم: الزوجات تعدد - 2
 حصول من التأكد یتولى الذي المحكمة رئیس ترخیص وكذا الثانیة الزوجة أو

 وھذا العدل توفیر على وقدرتھ الشرعي المبرر توفر من والتأكد التراضي،
 وفي .05/02األسرة الجزائري  المعدل باألمر  قانون من 08 المادة حسب
 ویحق تدلیًسا، الفعل ھذا یعد زواجھ زوجاتھ إحدى على الزوج إخفاء حالة

 8 المادة حسب بالتطلیق طالبةللم قضائیة دعوى رفع المتضررة للزوجة
 .مكرر

 إذا الدخول قبل الجدید الزواج فسخ ضرورة على القانون نص كما
 .القاضي من ترخیص بدون الزوج تزوج

 طالب كان إذا یحصل أن المادي للعدل یمكن أنھ مالحظتھ یمكن فما
 ویصعب یحصل أن یمكن ال المعنوي العدل لكن الحال میسور ثانیة الزواج

 محمد نبینا الخلق بسید المتعلقة القصص بإحدى نستدل المقام ھذا ،ففيإثباتھ
 ال لھم فقال زوجاتھ بین المعنوي العدل عن سألوه عندما وسلم علیھ هللا صلى

 یصعب المعنوي العدل أن القصة ھذه من والمعنى، أملك ال فیما تلوموني
 31.تحقیقھ

 لحمایة انونيق ضمان یعتبر بالزواج الترخیص طلب فإن وبالتالي،
بھ  الزوج یوھم أن یمكن تدلیس أي من المستقبلیة والزوجة األولى الزوجة

 الزوج إخفاء المشرع اعتبر بحیث الذي یعتبر عنف معنوي ضد المرأة،
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 قضائیة دعوى رفع المتضررة للزوجة ویجوز تدلیس ثانیة امرأة من زواجھ
 على النص المشرع على الضروري من كان أنھ نرى بالتطلیق، لذا للمطالبة

 واقعة التدلیس أن كما الضرر حصول في حالة بالتعویض المطالبة في حقھا
 .المدنیة اإلثبات وسائل بمختلف تثبت مادیة

 الدخول قبل الجدید الزواج فسخ ضرورة على المادة نفس نصت كذلك
 الكثیر یشھد العملي الواقع القاضي،لكن من ترخیص بدون الزوج تزوج إذا
 ألن المخالفة حال في بجزاء مقترن غیر الترخیص منح ألن القضایا ھذه من

 إثباتھ یتم ذلك وبعد عرفي زواج یتزوجون الحالة ھذه في األزواج غالبیة
   .32 قضائي بحكم

 التعدیل، قبل األسرة قانون 39 المادة من حذفت قد األسرة رب فكرة كذلك
 :یلي ما الطرفین على توجب بحیث

 .المشتركة الحیاة وواجبات الزوجیة لروابطا على المحافظة - 

 .والرحمة والمودة االحترام وتبادل بالمعروف، المعاشرة -

 .تربیتھم وحسن األوالد ورعایة األسرة مصلحة على التعاون -

 .الوالدات وتباعد األسرة شؤون تسییر في التشاور -

 .ھموزیارت واحترامھم وأقاربھ اآلخر ألبوي منھما كل معاملة حسن -

 بالحسنى واألقربین الوالدین مع والتعامل القرابة روابط على المحافظة -
 .والمعروف

 .بالمعروف واستضافتھم وأقاربھ ألبویھ منھما كل زیارة -

 مالیة ذمة الزوجین من واحد لكل أنھ 37 المادة حسب اإلقرار تم كما
 أنھ غیر ھا،ممتلكات إدارة في الحق للمرأة أن بمعنى اآلخر، ذمة عن مستقلة
 األموال حول الحق رسمي عقد في أو الزواج عقد في یتفقا أن للزوجین یجوز

 33. الطالق عند إلیھ تؤول التي منھما واحد لكل النسب وتحدید المشتركة
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 أن صریح نص 37 المادة نص في جاء: المالیة الذمة استقاللیة - 3
 على الرجل فقةن وجوب مع اآلخر، عن مستقلة مالیة ذمة الزوجین من لكل

 بأي أو بالطالق التھدید تحت زوجتھ یجبر أن للزوج یجوز وال وأوالده المرأة
 أن للزوجین یجوز أنھ غیر موافقتھا بدون أموالھا في یتصرف حتى آخر أمر
 بینھما المشتركة األموال حول الحق رسمي عقد في أو الزواج عقد في یتفقا
 ،34منھما لكل تؤول التي النسب حدیدوت الزوجیة الحیاة خالل یكسبانھا التي
 تعدد كشرط ضروریة یریانھا التي الشروط كل العقد في یضمنا أن یمكن كما

 ورضاھا، المسبقة موافقتھا علیھ یشترط أصبح الذي للرجل بالنسبة زوجات
 لدى العمل مشكل لدرأ سبیل یوجد للمرأة، وبالتالي للعمل الخروج وشرط
 .عملھا على موافقتھ على زواج دعق في شرط بتضمینھا المرأة

 المیراث في الكامل حقھا للمرأة المشرع أكد لقد: میراث في الحق - 4
 األسرة قانون یسیر الذي اإلسالمیة الشریعة تعلیمات الرجل،حسب نظیرھا مع

 االبن وبنت البنت یرثن الذین النساء أن تؤكد 142 المادة جاءت فقد،الجزائري
 الشقیقة واألخت علت وان الجھتین من والجدة والزوجة واألم نزل وإن

 كما المیراث في حقھا على واضح تعبیر وھذا ،35ألم واألخت ألب واألخت
 بأن التوعیة نشر یجب لذا وفروضھا، أنصبتھا تحدد مواد األسرة قانون بین

  .36صدقة ولیست للمرأة حق المیراث

في قانون ھذه من بین أھم القضایا التي أثارھا المشرع الجزائري 
األسرة لحمایة المرأة من أنواع مختلفة من العنف، مع قضایا أخرى متعددة 

  .خلا ...مثل فك الرابطة الزوجیة، الحضانة، النفقة، المسكن

نص الدستور  :حمایة المرأة من العنف في الدستور الجزائري
على حمایة المرأة في إطار األسرة،  2016مارس  6الجزائري المعدل في 

  ".تحظى األسرة بحمایة الدولة والمجتمع" :منھ 72نص المادة حیث ت

ورغم عدم وجود نص مباشر على منع العنف ضد المرأة في  
الدستور، إال أنھ ھناك العدید من النصوص التي یمكن التمسك بھا على اعتبار 
أن الدستور أسمى قانون في الدولة، ومن بینھا تلك التي تم النص فیھا على 
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من الدستور، وأما المادة  34اواة بین الرجل والمرأة في نص المادة مبدأ المس
منھ فقد أكدت على أن الدولة تضمن عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة  40

وأن ال یتعرض أي احد للعنف البدني أو المعنوي، ) رجل وامرأة( لإلنسان
ي المادة وھذه اكبر ضمانة لمواجھة العنف ضد المرأة، وزاد التأكید علیھا ف

منھ على أن القانون یعاقب كل معتدي على الحقوق والحریات، وكل من  41
  .یمس بالسالمة البدنیة أو المعنویة لإلنسان

أما عن الحقوق الممنوحة للمرأة فلھا المساواة في التمتع بھا مع الرجل، 
السابقة، لكن قد تم التأكید على بعض الحقوق في  34وھذا حسب المادة 

  .37من الدستور 35مثل الحقوق السیاسیة في المادة الدستور 

رغم دخول قانون العقوبات  :العنف ضد المرأة في الواقع الجزائري
الخاص بحمایة المرأة من العنف والتحرش حیز التنفیذ بدایة من جانفي 

، ھناك أرقام صادمة بھذا الخصوص تأتي مخالفة تماما لإلجراءات 2016
امرأة ضحیة عنف بمختلف أنواعھ،  8461یل القانونیة المتخذة، بتسج

حاالت، سجلت أغلبھا في الوسط  310بـ   -2015-متجاوزة السنة السابقة لھ 
 .األسري الذي ال یزال یلعب دور الجالد األول للمرأة الجزائریة

في الوقت الذي یقف العالم كلھ الیوم في مواجھة العنف ضد المرأة، في 
العنف ضد المرأة في یومھ العالمي المصادف لـ الیوم العالمي للقضاء على 

نوفمبر من كل عام، إال أن  العنف ضد المرأة في الجزائر یطرح بنفس  25
اإللحاح والعمق من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاھرة 
باختالف مشاربھم، وذلك لما تعكسھ األرقام من رعب حقیقي للصورة 

 .السوداء التي تعیشھا المرأة

وبالرغم من تطبیق قانون العقوبات لحمایة المرأة من العنف والتحرش 
بعد مصادقة المجلس األمة في شھر دیسمبر  2016منذ بدایة السنة الجاریة 

لمحاربة العنف الزوجي  2014، الذي أقرتھ الحكومة في جوان 2015
وتحسین التشریع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي، إال أن أرقام المدیریة 

جاءت مخیبة لآلمال، حیث  2016أشھر لسنة  10العامة لألمن الوطني خالل 
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حالة من العام  310كشفت عن ارتفاع حاالت االعتداء على المرأة بنحو 
امرأة ضحیة مختلف االعتداءات، مقارنة  8461الماضي، حیث تم تسجیل 

  .امرأة ضحیة مختلف االعتداءات 8151التي سجلت  2015بسنة  

اعتبرت الرابطة : یة المرأة من التحرش لم یأت بالجدیدقانون حما
الجزائریة للدفاع عن حقوق اإلنسان، أن األرقام الرسمیة الصادرة عن 

ال تعكس الصورة الحقیقیة للنساء المعنفات إذا تم   2016مصالح األمن لسنة
وبمقارنة . األخذ بعین االعتبار الحاالت غیر المبلغ عنھا لدى مصالح األمن

 2015حصائیات مصالح األمن الوطني خالل التسعة أشھر األولى لسنتي اإل
لمختلف االعتداءات، نجد أن دخول قانون العقوبات لحمایة  2016وسنة 

لم یحل االعتداءات والعنف ضد  2016المرأة من العنف والتحرش سنة 
 5350النساء، حیث تراجع عدد ضحایا العنف الجسدي بدرجات قلیلة من 

حالة ھذه السنة، واألمر ذاتھ بالنسبة للنساء  5047إلى  2015ة حالة سن
حاالت خالل التسعة  1706ضحایا سوء المعاملة اللواتي تراجع عددھن من 

حالة خالل التسعة أشھر األولى للسنة  1570إلى  2015أشھر األولى من سنة 
 .الجاریة

ت الماضیة، أما االعتداء الجنسي فقد تجاوز األرقام المسجلة في السنوا
وقد ارتفع عدد حاالت   2016حالة في سنة  273حاالت إلى  206وانتقل من 

حالة، وھو األمر ذاتھ بالنسبة لزنا المحارم  24حالة إلى  22القتل العمدي من 
 .2016حاالت لسنة  4إلى  2015حاالت سنة  6الذي تراجع من 

لف بالملفات وفي السیاق ذاتھ اعتبر ھواري قدور، األمین الوطني المك
المتخصصة للرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق اإلنسان، أن العنف ضد 
النساء من أكبر خروقات حقوق اإلنسان التي ترتكب بحق المرأة، ألن ھذا 
العنف والسلوك مشین یلغي حقھا في المساواة والكرامة والشعور بتقدیر 

سكوت وعدم تبلیغ  الذات، وعلى المجتمع المدني أن یكسر كل الطابوھات من
  .عن العنف والتحرش ضد المرأة
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  :توصیات لحمایة المرأة من العنف على المستوى الدولي و الداخلي: خامسا

تتعرض المرأة للعنف في الكثیر من الحاالت للعنف دون أن یكون 
دخل لھا فیھ، لذا فھي بحاجة إلى حمایة مزدوجة، حمایة قبلیة إستباقیة لمنع 

  :ایة بعدیة على وقوع العنفوقع العنف، وحم

  : الحمایة اإلستباقیة

أن تحمي ذاتھا من العنف  للمرأةیمكن : الحمایة الذاتیة للمرأة -
المحتمل الوقوع علیھا، كتحصنھا بالشریعة اإلسالمیة، مثل وجوب طاعة 

  . الزوجة لزوجھا، واحتشام المرأة في لبسھا

ئة التي تدفعھ ومن جھة أخرى تخلیص الزوج من المعتقدات الخاط
الرتكاب العنف ضد زوجتھ، مثل اعتقاده أن ضرب الزوجة من حقھ حتى 
یقوم بتأدیبھا في حالة قیامھا بخطأ ما، و ذلك لفھمھ الخاطئ لآلیة الكریمة، في 

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض  :قول هللا تعالى َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ ۚ وَ  الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ بَِما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ

  ۖ تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ َوالالَّ
َ َكاَن َعِلیًّا َكبِیًرا فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ  في ، )34: النساء( َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

اآلیة التي یتخذھا الكثیر من الرجال حجة لضرب زوجاتھن متناسین العظة 
والھجر، إضافة إلى أن ال یكون الضرب مبرحا وأیضا الحاالت التي تصل 

  .إلى حد الضرب

حفاظ على الفرد وھي الحمایة التي تضمن ال :الحمایة الجماعیة -
  :والجماعة في الوقت نفسھ، ومن األسالیب المتبعة في ذلك

  .توعیة الناس بأحكام الشریعة اإلسالمیة لفھم اإلسالم فھما صحیحا -

  .سن القوانین داخل الدول التي تحمي الفرد و األسرة -

توعیة المرأة بحقوقھا و ضرورة إبالغھا عن المجرم في حالة تعرضھا  -
  .  للعنف
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إعادة التأھیل االجتماعي للضحیة داخل الجماعة في حالة تعرضھا للعنف،  -
  .38....مثل إقامة المراكز المتخصصة في ذلك

   :مسؤولیة الدولة في حمایة المرأة من العنف

أصدر األمین العام لألم المتحدة  :توصیات األمین العام لألمم المتحدة
المتحدة، مجموعة من التوصیات عن طریق تقریر بعثھ للجمعیة العامة لألمم 

 من اإلفالت إنھاء" :لدول العالم من أجل مناھضة العنف ضد المرأة أھمھا
 ."المرأة ضد العنف لمعالجة تدابیر واتخاذ العقوبة

 في المرأة ضد العنف بشأن تدابیر التخاذ مفصلة توصیات وقد ضعت
  ومبادئ اتودراس تقاریر وفي بیجین، إعالن مثل اتفاقات حكومیة دولیة

ومنظمات  وأكادیمیون ا،تھووكالتھا وآلی المتحدة األمم ھیئات ادتھأع وجیھیة
، لذا فعاال تنفیًذا تنفیذھا في قائمة زالت ما كبیًرة فجوات أن غیر .حكومیة غیر

أصدر العدید من التوصیات كإستراتیجیة واضحة للدول األعضاء لتحقیق تقدم 
  :تلك التوصیات في مكافحة العنف ضد المرأة، ومن

  :أھمھا الوطني الصعید على التوصیات - 1

 :للمرأة اإلنسانیة الحقوق وحمایة الجنسین بین المساواة العادلة ضمان -أ

 :یلي بما الدول تقوم بأن حیث یوصى

 .وإحقاقھا وحمایتھا األساسیة والحریات اإلنسان حقوق جمیع احترام ضمان •

. الحقوق ھذه بممارسة المطالبة من ینھنوتمك لحقوقھن النساء معرفة ضمان •
 اإلنسان حقوق موضوع في والبنات واألوالد والنساء الرجال تثقیف •

 .للمرأة

 أال وضمان القانون، حمایة في والمساواة العدالة إلى المرأة وصول ضمان •
  .العقوبة من اإلفالت من المرأة ضد العنف مرتكبو یتمتع

 االجتماعي، والضمان واإلسكان والملكیة ثالمیرا في المرأة حقوق ضمان •
 .واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق من سلسلة ضمن
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 تتشكَّل الخبرات ھذه ألن العنف، مع المختلفة النساء لخبرات االستجابة •
 وحالة والسن والطبقة واإلثنیة كالعرق أخرى، عوامل مع الجنسانیة بتقاطع

 واإلعاقة الجنسي التوجھو البشریة المناعة نقص بفیروس اإلصابة
 .39والثقافة والدیانة القانوني والمركز والقومیة

 أي یرتكب أال وتضمن المرأة ضد عنف أعمال الدول ترتكب أال  -ب
 تأدیبیة أو عقابیة تدابیر اتخاذ ذلك في بما األعمال، ھذه مثل للدولة مندوب

 الدول غیر نم الفاعلة الجھات قیام وتمنع ذلك، یفعل للدولة مندوب أي ضد
 .وتعاقبھم العنف ھذا مرتكبي جمیع وتحاكم المرأة ضد عنف بأي

 العنف مناھضة في وبقوة عال بصوت التكلُّم على واألوالد الرجال تشجیع •
 .عنفھم عن التغاضي أو العنف مرتكبي حمایة عن والتوقُّف المرأة ضد

 على المرأة ضد فالعن إنھاء في قیادي بدور یُقمن الالئي بالنساء االعتراف •
 القاعدة مستوى على النسائیة المنظمات في السیما المستویات، جمیع

 جھودھن تأیید وكذلك إعاقة، دون عملھن بأداء لھن والسماح الشعبیة،
 .بقوة

 والممارسات والسیاسات والقوانین الدولیة المعاییر بین الفجوات سد -ج
والداخلي، ودعم تطبیق القانون الوطنیة بسبب وجود الھوة بین القانون الدولي 

 :الدولي محلیا و وطنیا  یوصي األمین العام الدول بما یلي

 .الدولیة االلتزامات مع تتفق الوطنیة والممارسات والسیاسات القوانین جعل •

 على القضاء لجنة سیما ال اإلنسان، حقوق بمعاھدات المنشأة الھیئات متابعة •
 لتقاریرھا، الدوریة المراجعات من اآلتیة للتوصیات المرأة، ضد التمییز

  .التحقیق وإجراءات واالتصاالت

 .كافیة بصورة المرأة ضد العنف أشكال جمیع یعالج تشریع وجود ضمان •

 العنف؛ ھذا في والتحقیق المرأة؛ ضد العنف لمنع الالزمة بالحكمة التصرف •
 للدولة تابعة فاعلة جھات أكانوا سواء ومعاقبتھم، العنف مرتكبي ومحاكمة
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 إنصاف إلى الوصول إمكانیات وتوفیر الدول؛ غیر من فاعلة جھات أم
 .الضحایا

 وتعزیز المرأة ضد للعنف الھیكلیة األسباب لمعالجة إیجابیة تدابیر اتخاذ •
 .التمییزیة االجتماعیة والقواعد الممارسات تعالج التي المنع جھود

لضمان  كافیة خدمات بواسطة ناجیاتال/الضحایا للنساء المالئم الدعم ضمان •
 .سالم المرأة

 واألشخاص والالجئین الصراع بعد وما الصراع أوضاع في النساء حمایة •
 .للعنف ھدفًا الخصوص وجھ على المرأة تكون حیث داخلیا، المشردین

 ضد الذكر عنف في تساھم التي النمطیة السلوك وأشكال المواقف معالجة• 
 أصحاب وتشجیع التحدید، وجھ على واألوالد لرجالا مع والعمل المرأة،

 .المرأة ضد العنف منع من كجزء التدابیر تنفیذ على اآلخرین المصالح

 وطنیا ومنسقة القطاعات متعددة قویة استراتیجیات وتوطید بناء - ـھ
عن طریق وضع خطط تنسیقیة بین مختلف القطاعات و على مختلف : ومحلیا

  .المستویات محلیا

 بأن یوصى ذلك، على وبناء :كاف وتمویل كافیة موارد صیصتخ - و
 :یلي بما الدول تقوم

 الوصول من الناجیات/الضحایا وتمكین كافیة، خدمات لتقدیم التمویل زیادة •
 .االنتصاف وسبل العدالة إلى

 جنساني منظور من والمحلي الوطني الصعیدین على المیزانیات تقدیر •
 والقضاء أكبر بإنصاف الموارد تخصیص ضمان بغیة صحیحة وموازین

 .المرأة ضد والعنف التمییز على

 .الوطنیة المیزانیات من المرأة ضد العنف مكافحة على العمل تمویل •
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 لمانحة جھات ومن متخصصة صنادیق من إضافیة موارد تخصیص ضمان •
 والبلدان نموا البلدان أقل في السیما المرأة، ضد العنف تعالج لبرامج

  .40صراع من ارجةالخ

رغم المجھود الذي تبذلھ منظمة : الدولي الصعید على التوصیات - 2
األمم المتحدة بمختلف آلیاتھا لمكافحة العنف ضد المرأة، إال أن تلك الجھود لم 
یكن لھا أثر قوي و فعلي، لذا أصدر األمین العام لألمم المتحدة مجموعة من 

الجدیدة للعنف ضد المرأة  التوصیات للدول، بھدف مواجھة األشكال
  :والمظاھر واألسباب الجدیدة المؤدیة للعنف ضد المرأة، ومن تلك التوصیات

ومن التوصیات  :األمنتوصیات موجھة للجمعیة العامة ومجلس 
 بناءً  المرأة ضد العنف مسألة في سنویا تنظر أن: الموجھة للجمعیة العامة

  .العام األمین من واحد تقریر على

 أن بكلیتھ، المرأة ضد العنف تعالج وھي أیًضا، العامة للجمعیة وینبغي
ز  العنف بین الربط بینھا من التطور، في وآخذة جدیدة قلق دواعي على تركِّ
 القضاء أو ، البشریة المناعة نقص فیروس مثل أخرى ومسائل المرأة ضد
 أو نسانیة،اإل االستجابات أو واألمن، السلم أو الغذائي، األمن أو الفقر، على
 .الجریمة منع

 لمعالجة جھوده یكثف أن : ومن التوصیات الموجھة لمجلس األمن
 التدابیر باستمرار یرصد وأن الجنس، أساس على القائم المرأة ضد العنف

 المرأة بشأن ( 200 /1325 األمن رقم  مجلس قرار تنفیذ إطار في المتخذة
 إقامة في األمن  مجلس ینظر نأ ینبغي الغایة ھذه ولتحقیق ،)واألمن والسلم

 ضد العنف منع في المجلس مساھمة فعالیة لزیادة للرصد مخصصة آلیة
  .منھ وإنصافھا المسلح الصراع في المرأة

 الھیئات تناقش أن :من التوصیات الموجھة لھیئات حكومیة أخرى
 اإلنسان، حقوق ومجلس السالم، بناء لجنة ذلك في بما الدولیة،-الحكومیة

 المرأة، وضع لجنة السیما الفنیة، ولجانھ واالجتماعي االقتصادي لسوالمج
 ضد العنف اإلحصائیة مسألة واللجنة الجنائیة، والعدالة الجریمة منع ولجنة
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 أولویات تحدد وأن بوالیتھا، یتعلق فیما كلٌّ  ومظاھره، أشكالھ بجمیع المرأة
 تعین أن أیًضا وینبغي. المقبلة عملھا وبرامج جھودھا في المسألة ھذه معالجة
 السیاسة الدولیة إطار في الحاصلة الفجوات وتعالج الدولیة-الحكومیة الھیئات

 مجال في منھا واحدة كلٌّ  المرأة، ضد بالعنف المتعلق الدولي والقانون
  .اختصاصھا

 العنف بمسألة المعنیة الخاصة المقررة والیة اإلنسان حقوق مجلس یؤكد أن •
 مكافحة في العمل توسیع تعوق كانت التي ونتائجھ، وأسبابھ المرأة ضد

 من – المرأة وضع لجنة مع بالتنسیق - یطلب وأن المرأة، ضد العنف
 اإلنسان حقوق مجلس من كل إلى سنویا تقریًرا تقدم أن الخاصة المقررة

 بمتابعة معنیة مركزیة دولیة-حكومیة ھیئة بوصفھا المرأة، وضع ولجنة
 .وتنفیذھما جینبی عمل ومنھاج إعالن

 بشأن العام لألمین الخاصة المستشارة مكتب العامة الجمعیة تعزز أن •
 التنسیق وتعزیز الرؤیة لتحسین كآلیة بالمرأة والنھوض الجنسانیة المسائل
 الدولي الصعیدین على المرأة ضد العنف على القضاء بغیة والدعوة

  .41.. .واإلقلیمي

  :خاتمة

الممارس ضدھا، وخاصة داخل األسرة، من  إن حمایة المرأة من العنف
األولویات التي یجب أن تھتم بھا الدولة والمجتمع على مختلف األصعدة، 
الجانب القانوني مھم جدا لتفعیل تلك الحمایة، سواء على المستوى الداخلي أو 
الدولي، ولكن مجرد النص ال یكفي لحمایة المرأة بل بجب أن یتم تفعیلھ على 

والجزائر بالتحدید یسودھا . اقعي و إال لن یكون للنص أیة جدوىالمستوى الو
النقص في ھذا المجال،حیث یوجد عدم موازاة تامة بیم ما یوجد من نص وما 

لذا كان البد من إعطاء األھمیة لھذا األمر، فالعنف ضد . ھو موجود في الواقع
لخلیة األساسیة المرأة یھدم األسر وبالتالي یھدم المجتمع الذي تمثل األسرة ا

  .لھ
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  العنف األسري وانحراف المراھق

  

  لیلى شیبانيالباحثة  - سمیرة عاللقة الباحثة               

  2ة البلیدة عجام – 2قسنطینة  جامعة             
  

  :الملخص

العنف األسري وانحراف "لقد تولدت الرغبة في دراسة موضوع 
یة التي تدفع من أجل أن نبین أنھ من أھم األسباب والدوافع الرئیس" المراھق

بالمراھق لالنحراف ھو العنف األسري، حیث تھدف من خالل ھذه الدراسة 
إلى معرفة العالقة بین العنف األسري واالنحراف لدى المراھق ، ومعرفة 
كیف یؤثر العنف األسري واالنحراف لدى المراھق، ومعرفة كیف یؤثر 

  .العنف األسري في عدم القدرة على التكیف

ثنا ھذا فرضیات تتعلق أغلبھا حول العنف األسري وقد وضعنا لبح
یؤدي إلى ظھور االنحراف لدى المراھق،معتمدین في ذلك على المنھج 
اإلكلینیكي للدراسة والمالحظة والمقابلة ،إضافة إلى اختبار رسم العائلة ل 

  ."لویس كورمان"

ت وكان من نتائج الدراسة أن العنف األسري یؤدي إلى ظھور سلوكا       
  .منحرفة أثناء مرحلة المراھقة

  .العنف األسري ،االنحراف ،المراھق  :الكلمات المفتاحیة

Research Summary: 

 The desire to study the subject of "domestic violence and adolescent 
delinquency" has been generated to show that one of the main 
reasons and motivations for adolescent delinquency is domestic 
violence. The study aims at identifying the relationship between 



  لیلى شیباني - سمیرة عاللقة: الباحثتان
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domestic violence and adolescent delinquency, Family and 

adolescent delinquency, and to know how family violence affects the 

inability to adapt. We have hypothesized that most of these 

hypotheses are related to domestic violence, which leads to 

adolescent delinquency, based on the clinical approach to study, 

observation and interview, as well as the Louis Korman family 

drawing test. The study found that domestic violence leads to 

perverse behavior during adolescence.  

Keywords: domestic violence, delinquency, adolescent. 

  

تعتبر األسرة ھي المؤسسة االجتماعیة األولى  :اإلشكالیة - 1
المسؤولة عن التنشئة والضبط االجتماعي باعتبارھا الجماعة األولى التي 

.                                                                                                        الطفل ویتفاعل مع أفرادھاینتمي إلیھا 

كما تلعب دور أساسیا في بناء شخصیة الطفل والحفاظ على توازنھ 
النفسي واالجتماعي والفیزیولوجي السلیم،وتوجیھ سلوكھ وتنمیة قدراتھ 

عتبر تأسیسھا على طرق سلیمة ھو الدعامة لتقویة الروابط الوجدانیة وی
وأي اضطراب في األسرة أو سوء  والدینامیة النفسیة بین الطفل ووالدیھ،

معاملة والدیة تؤثر سلبا على توازن شخصیة الطفل سواء كانت معاملة 
حیث یتعرض الطفل لحالة خطر  جنسیة أو إھمال حاد، جسدیة أو نفسیة،

–ھدد فیھا أمنھ ومزاجھ ونفسیتھ، وھذا مرتبط باضطراب العالقة والدین یت
                         .طفل

استعمال القسوة : "لسوء معاملة الطفل ھي 1975وحسب تعریف جل      
والعنف المتعمد ولیس العارض أو نتیجة للصدفة من أي جھة تتولى رعایة 

االجتماعیة أم األشخاص وذلك بھدف  سواء كان الوالدین أم المؤسسات الطفل،
                                                              .1"إنزال الضرر بالطفل أو عرقلة نموه نموا سلیما
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سوء معاملة الطفل بأنھا عبارة عن اإلیذاء  1998ویعرف وولف 
من ھم النفسي والجسمي واإلساءة واالستغالل الجنسي واإلھمال لألطفال م

                                                                                                                             .2"سنة وذلك عن طریق شخص یكون مسؤول عنھم رعایتھم 18تحت سن 

حیث یعتبر العنف األسري من أخطر أشكال العنف واإلساءة وأكثرھا 
ا في المجتمع،ومن أصعبھا تحدیدا،وذلك ألسباب قد تكون متعلقة انتشار

بالوالدین أو الظروف االجتماعیة أو الثقافیة، ومن ھنا تظھر صدمة المعاملة 
المتعرض لھا الطفل أكثر وضوحا في فترة المراھقة والتي تعتبر مرحلة جد 

من  حساسة وذات أھمیة كبیرة،ولصعوبة ھذه المرحلة فھي تحتاج لمرافقة
طرف الوالدین،لھذا تعد مكانة كل من األب واألم فعالة في بناء شخصیة 
الطفل وتأثر فیھا،وإن غابت ھذه المرافقة من طرف الوالدین وتفشت ظاھرة 
العنف األسري فتخلف تصاعد غیر طبیعي لنزوة التدمیر والصراع النفسي 

إحباط،حیث وعدم التكیف وتوتر داخلي لدى المراھق وظھور معاناة نفسیة و
یجد المراھق نفسھ في وسط جو مضطرب مما یؤدي إلى انحراف سلوكھ 
للتعبیر عن القلق والتخفیف من الضغط الداخلي وعلیھ ما طبیعة العالقة 
القائمة بین العنف األسري واالنحراف عند المراھق؟وكیف یؤثر العنف 

                                                   األسري على عدم القدرة على التكیف؟                         

  :فرضیات الدراسة - 2

  .العنف األسري یؤدي لظھور االنحراف عند المراھق  :الفرضیة الرئیسة

العنف األسري  .العنف األسري یؤدي لظھور الھروب :الفرضیات الثانویة
  .یؤدي لتعاطي المخدرات

دراسة إلى تحقیق جملة نسعى من خالل ھذه ال :أھداف الدراسة - 3
  :من األھداف تتمثل في مایلي

  .التعرف على العالقة بین العنف األسري وانحراف المراھق -

  .التعرف على كیفیة تأثیر العنف األسري في عدم القدرة على التكیف -

  .التعرف على نتائج العنف األسري مثل االنحراف والجنوح لدى المراھق -
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  :تحدید مفاھیم الدراسة - 4

وأخطرھا، وقد  ھو أحد أنواع العنف وأھمھا :العنف األسري - 1
 حظي ھذا النوع من العنف باالھتمام والدراسة كون األسرة ھي ركیزة

المجتمع، وأھم بنیة فیھ، والعنف األسري ھو نمط من أنماط السلوك العدواني 
ھ فیھ القوي سلطتھ وقوتھ على الضعیف لتسخیره في تحقیق أھداف والذي یظھر

بذلك كل وسائل العنف، سواء كان جسدیاً أو  وأغراضھ الخاصة مستخدماً 
الممارس للعنف ھو أحد األبوین،  لفظیاً أو معنویاً، ولیس بالضرورة أن یكون

المماَرس ضده العنف ھو أحد  وإنما األقوى في األسرة، وال نستغرب أن یكون
فإن العنف األسري ذلك  وعلى .الوالدین إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن

قبل  ھو أحد أنواع االعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر من
األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخرین وھم یمثلون الفئة األضعف، 

  .یترتب علیھ أضرار بدنیة أو نفسیة أو اجتماعیة مما

  :أشكال العنف األسري

 ساءة وضوحا على الطفل،تعتبر من أكثر أنواع اإل :العنف الجسدي
الجروح الجسدیة الناتجة عن الضرب وتتراوح بین " :ویمكن تعریفھا بأنھا

ویتضمن  كدمات صحیة إلى كسر العظام ونزیف داخلي قد یسبب الموت،
             .3"الضرب بالید أو الركل بالقدم وشد من الشعر والحروق والعض والخنق

النفسیة أو االنفعالیة من أخطر  تعد إساءة المعاملة :العنف النفسي
أشكال اإلساءة وأكثرھا انتشارا في المجتمع اإلنساني ومن أصعبھا تحدیدا، إال 
أنھا تلقى االھتمام ذاتھ الذي تجده اإلساءة الجسدیة وربما یعود ذلك إلى 
صعوبة إثبات ذلك فھي الفشل في إمداد الطفل بالعاطفة والمساندة الضروریة 

ي والنفسي واالجتماعي،ویتضمن أي سلوك یأتي بھ الوالدان أو للنمو االنفعال
القائمین على رعایة الطفل ویتعارض مع الصحة النفسیة لھ أو نموه النفسي 

  .واالجتماعي

یفھمون  ھي استخدام الطفل في أنشطة جنسیة ال :العنف الجنسي
للطفل  حیث تشیر الجمعیة الطبیة األمریكیة على أن اإلساءة الجنسیة معناھا،
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ھي االنغماس في سلوكیات جنسیة مع الطفل حیث أن الطفل غیر مستعد نھائیا 
یستطیع إعطاء الموافقة على ذلك وتتضمن إساءة المعاملة الجنسیة  وال

بالخداع واستخدام القوة أو اإلجبار وقد یكون االعتداء الجنسي جسدیا أو لفشیا 
  :أو عاطفیا ویشمل

عتدي عورتھ الجنسیة على الطفل، أو یجبر االستعراضیة حیث یعرض الم -
  .الطفل على مشاھدة السلوك الجنسي لطفل أخر

  .التحرش الجنسي مثل االحتكاك والمداعبة والتقبیل الجنسي للطفل -

      .4االغتصاب وذلك بإجبار الطفل على ممارسة الجنس -

ھو التقصیر بتلبیة الحاجات الرئیسیة للطفل مثل  :اإلھمال الحاد
ان الطفل من الغذاء أو الملبس أو المأوى أو الرعایة الطبیة شریطة أال حرم

یكون عدم تحقیق احتیاجات بسبب الفقر أو عدم المقدرة على ذلك،ومن أشكالھ 
      .5اإلھمال الجسدي والتعلیمي والعاطفي

وھي جمیع أشكال المعاملة التي تؤدي إلى أضرار خطیرة  :إجرائیا
ن أو من یقوم بالوصایة علیھ سواء كان إھمال أو بالطفل من طرف الوالدی

  .حرمان عاطفي أو سوء معاملة جسدیة أو سوء معاملة نفسیة

ھناك الكثیر من التعارف لفترة المراھقة حیث كل عالم  :المراھقة - 2
بأن المراھقة ھي حالة  فینیكوتدرسھا وأھتم بجانب معین منھا،حیث یقول 

 صادف المراھق مشاكل في ھذه المرحلة،ومن الطبیعي أن ی مرضیة عادیة،
على أنھا  ستانلي ھلویعرفھا  ومن غیر الطبیعي أال یصادف ھذه المشاكل،

مرحلة من العمر تتمیز فیھا تصرفات الفرد بالعواطف واالنفعاالت الحادة "
    . 6"والتوترات العنیفة

یعتریھ  على الجانب االنفعالي في حیاة المراھق وماوركز ستانلي ھل 
 . من توترات وثورات توصف أحیانا بأنھا أزمة تحدث في حیاة المراھق

فتناول الجانب العقلي والمعرفي فالمراھقة  لجون بیاجيأما بالنسبة 
والعمر الذي لم یعد  حسبھ تعنى العمر الذي یندمج فیھ الفرد مع عالم الكبار،
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حقوق على فیھ الطفل یشعر أنھ أقل ممن أكبر منھ سنا،بل مساوي لھم في ال
، أما التحلیلیون وعلى رأسھم فروید یرون أن المراھقة فترة من 7األقل

كما أن األنا  االضطرابات في االتزان النفسي لعودة نشاط القوى اللیبیدیة،
األعلى تضعف بسبب ھجمات ألھو الضارة التي تعرضھ لالنخراط في العدید 

      .8من صور السلوك العدواني واالنحراف

ھي تلك التغیرات التي تطرأ على حیاة الطفل سواء جسمیة  :إجرائیا
أو جنسیة وتكون من مرحلة الطفولة إلى  اجتماعیةأو نفسیة أو عقلیة أو 

  .مرحلة الرشد والنضج

  :للمراھقة عدة أشكال أھمھا :أشكال المراھقة

من سماتھا الھدوء واالعتدال واالبتعاد عن صفات : المراھقة المتوافقة - 1
باإلضافة إلى التوافق مع الوالدین  والتوترات واالنفعاالت الحادة، العنف،

وكذا األسرة والمجتمع الخارجي ومن سماتھا أیضا االستقرار واإلشباع 
إضافة إلى  المتزن للرغبات واالبتعاد نھائیا عن الخیال وأحالم الیقظة،

  .عدم المعاناة من الشكوك حول أمور الدین

من سمات ھذا الشكل سیطرة الطابع  :المنطویةالمراھقة اإلنسحابیة  - 2
 الخجل والشعور بالنقص، التردد، االنطوائي والتمركز حول الذات،

اإلسراف في الجنسیة الذاتیة واالتجاه نحو التطرف الدیني بحثا عن الراحة 
  ...النفسیة والتخلص من مشاعر الذنب واالنطواء والعزلة 

ماتھا ھي التمرد والثورة ضد المحیط س :المراھقة العدوانیة المتمردة - 3
یمثل سلطة على المراھق،واالنحرافات  األسري والمدرسي وضد كل ما

الجنسیة حیث یقوم المراھق العدواني المتمرد بعالقات جنسیة غیر 
شرعیة،الشعور بالظلم وقلة التقدیر من الجمیع مما یجعل المراھق ینحو 

كما یریده ھو،وكذلك سلوكات  نحو أحالم الیقظة لیرسم فیھا عالما أخر
  .عدوانیة على اإلخوة والزمالء واألساتذة
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یتسم فیھا سلوك المراھق باالنحالل الخلقي التام  :المراھقة المنحرفة - 4

واالنھیار النفسي والسلوك المضاد للمجتمع، والبعد عن المعاییر 

  .االجتماعیة في السلوك

توقعات ومعاییر السلوك  االنحراف ھو سلوك ال یتفق مع :االنحراف - 3
الفردي العامة والمقررة داخل النسق االجتماعي، ویشیر إلى المواقف التي 
یتجھ فیھا السلوك اتجاھا مستھجنا أو غیر مقبوال بالدرجة التي تجعلھ یتخطى 

      .9حدود التسامح في المجتمع المحلي

حیث إن تحدید المنحرفین یعتبر عملیة جد ھامة،  :أصناف المنحرفین
  .یساعد على التمییز بین المنحرفین الحقیقیین وشبھ المنحرفین

یعتبر الشخص الشبھ المنحرف عندما تكثر أخطاؤه : شبھ المنحرفین - 1
وكثیرا من الشباب من یتباھى عند  تضر اآلخرین بشكل أو بأخر، والتي ال

  .قیامھ بأعمال طائشة دون إحداث ضرر ظاھر ألنفسھم أو المجتمع

وھو األشخاص الذین یقومون بأفعال : رفون الحقیقیین أو المجرمینالمنح - 2
بحیث یعاقب علیھا القانون والمجتمع وتؤدي إلى  القیام بھا، اواعتادوإجرامیة 

إلحاق الضرر باآلخرین، وقد تتم أفعالھم ضمن جماعات منظمة یطلق علیھا 
      .10بالعصابات أو الجماعات اإلرھابیة أو تتم بشكل منفرد

ھو كل سلوك یصدر من الفرد یتنافى مع المعاییر األخالقیة  :جرائیاإ
  .ومع المجتمع ومع الدین وال یتقبلھ بأي شكل من األشكال ویكون شاذا

    :الجانب التطبیقي

وقد ارتأینا أن نستخدم المنھج اإلكلینیكي ألنھ  :منھج الدراسة/ أوال
منھج بحث "بأنھ   wirmerحیث یعرفھ المنھج المالئم لموضوع الدراسة،

یقوم على استعمال نتائج فحص مرضى عدیدین ودراستھم الواحد تلو األخر 
      .11من أجل استخالص مبادئ عامة توحي بھا مالحظة كفاءتھم وقصورھم
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تم إجراء دراستنا بمركز إعادة التربیة  :مجال وعینة الدراسة/ ثانیا
دراستنا فئة المراھقین  بوالیة عنابة واخترنا حالتین ممن تتوفر فیھم شروط
  .الذین أقدموا على ارتكاب أنواع مختلفة من االنحرافات

  :أدوات الدراسة/ ثالثا

 ،12عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر:المقابلة اإلكلینیكیة - 1
فھي أحد األدوات التي یستخدمھا األخصائي اإلكلینیكي لمناقشة مختلف 

طیع أن نكشف ونفھم العوامل جوانب سلوك المریض حتى نست
  .السیكولوجیة التي أدت إلى صورتھ الحالیة

ھي البحث عن الصفات الممیزة،فیما یھم المختص النفسي لیس  :المالحظة - 2
سھال فھمھ ألنھ یتعلق بالعواطف،االنفعاالت،إنھ یتعلق بتحدید إعالنا 

  .یشعر بھ المفحوص في لحظة معینة شعوریة والشعوریة الستحضار ما

ھو اختبار إسقاطي یسمح بالتعبیر  :"لویس كورمان"اختبار رسم العائلة  - 3
بحریة للكشف عن الصراعات والھوامات واألفكار الشعوریة 

  .والالشعوریة

فیما  1935عام  Torabوترجع أول فكرة الختبار رسم العائلة إلى 
ائلة قال حول رسومات األطفال وقد تبنى ھذه الفكرة التي ترى في رسم الع

نمط تفریغ إیجابي بالنسبة للطفل یسمح لھ بالتعبیر عن الصراعات العائلیة 
حیث یرى أن  أن یتقن وضعیھ االختبار،  Mourisseویرجع الفضل إلى

مالحظة ومراقبة الطفل  تعلیمة االختبار أن تقول للطفل ارسم عائلتك ویجب
یكشف اختبار . وتسجیل كل مالحظة فیما یخص ھذا الرسم منذ عملیة الرسم،

  : رسم العائلة عن

  .االھتمامات العاطفیة للموضوع -

  .الصراعات المھمة بین الطفل وأحد أفراد العائلة -

  .التقمصات الشعوریة والالشعوریة -

  .دفاعات األنا ضد القلق -
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  .العالقات الموضوعیة وعقدة أودیب - 

  .13معرفة االضطرابات التكیفیة العائلیة -

أن یقدم األخصائي النفساني للطفل ورقة بیضاء  تعلیمة االختبار
ومعھا قلم رصاص  وألوان ویطلب منھ رسم العائلة حیث یقول لھ قم برسم 
عائلتك والبد قبل أن نجري االختبار تقوم بجملة من المقابالت مع الطفل وذلك 
لخلق جو من الثقة واألمان وعندما ینتھي من رسم أفراد عائلتھ یطلب منھ 

  :رسم عائلة خیالیة ویطرح علیھ مجموعة من األسئلة األخصائي

  من ھو األكثر طیبة في العائلة ولماذا؟ -

  من ھو األقل طیبة في العائلة ولماذا؟ -

  من ھو األكثر سعادة ولماذا؟ -

  من ھو الشخص األقل سعادة في العائلة ولماذا؟ -

 .14وأنت ھل ترید أن تكون في ھذه العائلة؟ -

  :االتتقدیم الح/ رابعا

  : الحالة األولى

  ذكر :الجنس        14 :مراد      السن :االسم

  3 :الترتیب              2 :متوسط     عدد اإلخوة 3 :المستوى الدراسي

  عادیة:االقتصادیةالحالة         ةمتوفی :بطال           األم :األبمھنة 

تتكون  مراد مراھق یعیش في عائلة :ملخص المقابالت للحالة األولى
توقف عن الدراسة في السنة الثالثة بسبب  زوجة األب،من خمسة أفراد األب و

مستقرة إلى حد وفاة األم   ةعاش مراد طفول المشاكل األسریة وظروف قاھرة،
مرت بابا دیما  ملي ماتت ماما راح كلش المشاكل كرھتلي حیاتي،"حیث یقول 

ولیت ندخل من اللیل للیل باش  عقابي كرھتلي المعیشة في ھاذیك الدار،
بابا نسا بلي عندو ولدو یعاملني بشتم وسب وقسوة  مانتلقھاش ساكن وحدي،

نبات في  وانأ أیام أربعةیسحتني من الدار  ویضربني مرتو تعمر فیھ علیا،
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وتالقیت بجماعة خالطتھم وراكي تعرفي وش كاین في الشارع  الشارع،

ن بعد كلش جربت،تبعت ھادوك تشوف كلش بدیت معاھم بقارو ریم وم

الجماعة حتى واحد مالقیت ینصحني حتى فات الحال وراح كلش قرایتي 

وضرك راني غیر نبریكولي كاش مانجیب مصروف  سحتوني منھا، حیاتي،

  .برك

تمت مالحظة المفحوص خالل  :المالحظة المباشرة للمفحوص   
  .ھداتتن، مزاج حزین، نظرة تعیسة: المقابلة وقد سجلنا مایلي

  :اختبار رسم العائلة

  :العائلة الحقیقیة

  :انطالقا من رسم الحالة مراد للعائلة نالحظ :المستوى الخطي

أنھ بدأ الرسم من الیسار إلى الیمین وھذا یعبر عن القطب االمومي وھو  -
  .الماضي

  .الرسم بخط سمیك داللة على القوة والعداوة -
زوات مفاجئة، كما یدل على التأثر الرسم بطریقة غیر متوازنة یدل على ن -

  .والحاجة للوسط االجتماعي
  :المستوى الشكلي

  .فرق بین الجنسین من خالل الشعر داللة على النمو والنضج -
رسم األفراد بعیدین عن بعضھم البعض داللة على الحاجة إلى وجود عالقة  -

  .بین األفراد
  .لدفاع واقعي عدوانينالحظ بعض الخطوط مستقیمة داللة على مكنزمات ا -
الشعر تعبیر جنسي خاصة في مرحلة المراھقة، ویعبر عن النرجسیة  -

ورغبة في لفت االنتباه رسم األیدي مفتوحة داللة على الحاجة إلى األمن 
  .والرعایة

  :مستوى المحتوى 

  .إن عدم استعمال األلوان داللة على فراغ عاطفي،قلق،حصر -
  .الحاجة لألمن األیدي المفتوحة داللة على -
  .الرأس صغیر یدل على صعوبة في االتصال -
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  .الفم یعبر على العدوانیة -
  .األطراف العلیا طویلة داللة على الطموح -
  .رسم نفسھ بعیدا عن العائلة داللة على عدم تقبل العیش معھم -
  .رسم األم ھي األولى داللة على مكانتھا وقیمتھا داخل األسرة -

  :ةالعائلة الخیالی

  :المستوى الخطي

  .بدأ الرسم من الیسار إلى الیمین داللة على حركة تدریجیة للنمو -
  .الرسم احتل المنطقة العلیا من الورقة داللة على اتساع الخیال -
  :المستوى الشكلي 

رسم األبویین قریبین من بعضھما دلیل على وجود عالقات بین بعضھما  -
  .وھذا دلیل على نمط عقلي

تفرقة بین الجنسین من حیث الشعر، طریقة اللباس دلیل على النمو نالحظ  -
  .والنضج

  .رسم أیدي مفتوحة دلیل على الرغبة في الحنان واألمن -
  :مستوى المحتوى

  .عدم وجود ألوان دلیل على الفراغ العاطفي -
  .رسم أعین مفتوحة داللة على الخوف والذعر -
  .ل األسرةبدأ برسم األم داللة على مكانتھا داخ -
  .حذف نفسھ من الرسم داللة على رفض العیش معھم -
عدم تقبل الصورة "عدم رسم أیدي األب یدل على اإلنقاص من قیمتھ  -

  ".األبویة
  .رسم أخوه بعینین كبیرتین داللة على التعلق الكبیر بھ -

  :التحلیل العام للحالة األولى

رسم العائلة  من خالل المقابالت التي أجریناھا وتطبیق اختبار
اتضح لنا أنھ ضحیة سوء معاملة والدیة والتي  والمالحظات مع المفحوص،

حسب خطاب المفحوص  كانت على المستوى الجسدي وتتمثل في الضرب،
أما الجانب األخطر ھو اإلھمال حیث لم یحظى بتقدیم حب  ،"بابا یضربني"

ل المعاملة السیئة بالمقاب وفقدانھ حنانھا، بسبب وفاة والدتھ، من طرف األب،
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كرھت الدار ولیت ندخل من  ،"كرھتلي حیاتي"یقول  من طرف زوجة األب،
في محاولة منھ للتشرد والھروب من المنزل واالندفاع للشارع " اللیل للیل"

  .حیث الصحبة السیئة یجرونھ لإلدمان

نستنتج من ھذا أن المفحوص عانى من حرمان عاطفي حیث تعرفھ 
أنھ تقمص وعدم كفایة في العاطفة،فاإلنسان بحاجة إلى " نوربیر سیالمي على

أن یحب ویشعر انھ محبوب،لكي یحس بوجوده فحاجات المرء للحب والعطف 
مما جعلھ یصاب بإحباط نفسي نتیجة  ،15"أكبر من الكائنات األخرى

اإلھمال،فسوء المعاملة والحرمان الكبیر الذي یعانیھ من العطف والحنان 
ة السیئة من طرف زوجة األب جعلھ یشعر بأنھ منبوذ في األبوي،والمعامل

  .وسط عائلي

كما أن التسرب المدرسي الذي كان نتیجة فقدان الدعم األسري 
إذن فالمعاملة السیئة لألب والحرمان من الحنان وعطف األب  والتھمیش،

كل ھذه األسباب أدت بالمفحوص إلى الھروب من الواقع  والتسرب المدرسي،
لجوء إلى المخدرات،فغیاب العالقات الحمیمیة بین أفراد األسرة وذلك بال

  .یطرح األبناء فریسة سھلة لإلدمان

وبالتالي یفسر اللجوء للمخدرات على أنھ وسیلة للھروب من الواقع 
  .المریر الذي یعیش فیھ والبحث عن االستقرار

  : الحالة الثانیة

  ذكر :الجنس      13 :ریاض     السن :االسم

  4 :الترتیب          4 :متوسط     عدد اإلخوة 3 :ستوى الدراسيالم

  عادیة:الشيء                 الحالة االقتصادیة :بطال          األم :مھنة األب

ریاض مراھق یعیش في عائلة  :ملخص المقابالت للحالة األولى
لة أفراد األب واألم وبنتین وطفل یقول ریاض حالتي كیما حا 6متكونة من 

بعض المراھقین لي مش التیین بیھم والدیھم واش نحكي وش نخلي راھي 
مقودة خالص عایش زیادة فوق لرض الدار القرایة توجور عاكسة في 
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وجھي المزیریة معاناتي بدات من نھار قرایتي وحبستھا على خاطر الظروف 
حتى لقیت روحي في الشارع المخالطة والفید خالوني ندیر  مش ملیحة،

ج ماشي مالح ومنھم لدروق بالشویة بالشویة حتى حكم فیا ،رحت حوای
للزطلة باش ننسى الحالة لي راني فیھا وننسى الھموم سیرتو المشاكل تاع 
الدار،بابا كل یوم یتعارك مع ماما رجع السبة فیھا قالھا انت لي فزدتیھ تمدیلو 

ن وأنا في الدراھم یضل یسب فیھا وفیا ویضربھا ویضربني وقاسي مش حنی
أنا  مایھدرش معایا وهللا تغیضني كي نشوف واحد یمشي مع باباه وینعتلو،

مكانش لي یوقف معایا وینعتلي المھم أنا كرھت وربي یجیب الخیر وان شاء 
باه نفرح  األقلهللا نحبس ھاد الخماج لي ضیعلي مستقبلي وحطمني وعلى 

ور والمصروف وأن ماما على خاطر صحابي والدیھم كانو واقفین معاھم بلیك
  .ماعندي والو جیت نعاود سحتوني وواحد ماجرا علیا

تمت مالحظة المفحوص خالل  :المالحظة المباشرة للمفحوص
  : المقابلة وقد سجلنا مایلي

  .ظھور ھاالت سوداء بین العینین نتیجة تناول المخدرات -

  .مزاج حزین -

  :اختبار رسم العائلة

  :العائلة الحقیقیة

  :انطالقا من رسم الحالة ریاض للعائلة نالحظ :طيالمستوى الخ

  .نالحظ أن الرسم متمركز في الوسط داللة إلى الحاجة لألمن والحمایة -

  .الخطوط الرفیعة تدل على مدى إحساس الطفل بالخشونة -

الخطوط المرسومة بالضغط  على القلم في رسم األب داللة على عالمة  -
  .القلق

  .ن داللة على عدم تقبل الواقع المعاشالرسم موجود في الیمی -

  :المستوى الشكلي

  .الرسم بدائي داللة على نكوص في مراحل بدائیة -
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  .رسم أیدي مفتوحة داللة على الحاجة لألمن والرعایة -

  .كثرة الخطوط المستقیمة داللة على میكانیزمات الدفاع واقعي عدواني -

لمراھقة، ویعبر عن رسم الشعر لھ تعبیر جنسي خاصة في مرحلة ا -
  .النرجسیة ورغبة في لفت االنتباه

  :مستوى المحتوى

  .وھما وسائل االتصال، العینین ھما نافذة الروح -

  .الفم جاء على شكل خط ھذا ما یعبر عن ضغط -

  .الرأس ھو مركز األنا -

رسم األم واألخوین في األول مع تلوین األم داللة على المكانة والقیمة التي  -
  .بھا األم داخل ھذه األسرةتحظى 

  :العائلة الخیالیة

  :المستوى الخطي

  .الرسم احتل كامل الورقة تقریبا داللة على اتساع حیوي -

  .بدأ الرسم من الیسار إلى الیمین داللة على حركة تدریجیة في النمو -

  :المستوى الشكلي

نوع  نالحظ التفرقة بین الجنس من حیث الشعر وطریقة اللباس دلیل على -
  .من النضج والحیویة

  .رسم األبوین قریبین داللة في الرغبة الشدیدة في اتحاد األبوین -

  .الیدین مفتوحتین داللة على الرغبة في األمن والحنان والطمأنینة -

  :مستوى المحتوى

  .رسم نفسھ بعیدا عن األسرة وھذا داللة على رفضھ للعیش معھم -

  .على عالمات القلقرسم الجذع على شكل مربع داللة  -

  .العینین مفتوحتین داللة على الخوف والذعر -
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  .غیاب األلوان داللة على فراغ وحرمان عاطفي -

  :التحلیل العام للحالة الثانیة

بعد إجراء المقابلة وتطبیق اختبار رسم العائلة مع الحالة ریاض وبعد 
من خالل  رف،اتضح لنا أن الحالة تعاني من إھمال من ط محاولتنا التحلیل،

مكانش ملیحة صحابي كامل یدیرو لیكور والدیھم واقفین " قولھ الظروف
، نستنتج بأن ھذا المفحوص عانى من حرمان عاطفي أدخلھ في إحباط "علیھم
بعض مواقف الوالدین قد تؤدي إلى إحباطات "حیث تقول أنا فروید  شدید،

  ."القلق والخوف خاصة إذا لم تستطع البیئة العائلیة أن توفر حمایة من

كما بین المفحوص أنھ یعاني من ضغوطات نفسیة ناتجة عن 
باب رجع السبة تاع 'صراعات عائلیة خاصة بین الوالدین یقول المفحوص 

  .نتیجة للصراع الوالدي' قرایتي في ماما یظل یسب فاھا ویضربھا أنا كرھت

ي كذلك ما تلقاه من رفض وتھمیش داخل المحیط المدرسي جعلھ یعان
  .من جرح كبیر جراء انقطاعھ عن الدراسة

فعدم االھتمام والالمباالة وسوء المعاملة من طرف الوالد والمحیط 
وھو  وكذلك الصراعات العائلیة أدت بھ إلى اضطراب سلوكي، المدرسي،

كحل للتخلص من الصراعات  اللجوء إلى الشارع وبالتالي تعاطي المخدرات،
مؤلم وكرد فعل انتقامي لما عایشھ ھروب من الداخلیة كھروب من الواقع ال

أن اإلھمال یسبب الشعور بالذنب "حیث یقول محمد عبد المؤمن  ضغط البیئة،
من طرف والدیھ وعدم رغبتھم فیھ یؤدي إلى ظھور أنواع من السلوكات 

  ".المضطربة

  :تحلیل عام للنتائج

جد قد ال یؤخذ البعض لجوء المراھقین إلى المخدرات على محمل ال
إال أنھ على العكس من ذلك فھو یخفي وراءه أسباب كامنة وخطیرة سوء 
المعاملة الوالدیة وإھمال خاصة من طرف الوالدین وكذلك من طرف 

  .المدرسین تنتھي خاصة بالھروب واللجوء وإدمان المخدرات
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قمنا بھ مع الحالتین من إجراء مالحظات ومقابالت  من خالل ما
تبار رسم العائلة توصلنا إلى نتائج،أن كلتا الحالتین باإلضافة إلى تطبیق اخ

بالفعل تعرضا إلى سوء المعاملة الوالدیة والتي كانت على المستوى الجسدي 
وكذالك على المستوى النفسي باإلضافة إلى الشكل األكثر تأثیرا وھو اإلھمال 
خاصة من طرف الوالدین والمدرسین،فھذا األخیر لدیھ أثار على نفسیة 

مراھق،فھو في ھذه المرحلة بحاجة إلى متابعة من طرف الوالدین ومن ال
فعدم المتابعة والرفض ینتھي بمشكالت نفسیة سلوكیة  طرف المدرسین،

وبالتالي فسوء المعاملة الوالدیة لھا تأثیر على التوازن النفسي للمراھق حیث 
كذلك أظھرت علیھا مؤشرات الشعور بالذنب والیأس والھروب االجتماعي و

سلوكات منحرفة كل ھذه السلوكات تسبب عدم التوازن النفسي 
للمراھق،وتضعھ في طریق المخدرات والتي تكون بمثابة انتقام وردة فعل عن 
المعاملة السیئة التي تعرضوا لھا،كما أن لسوء المعاملة واإلھمال واإلدمان 

ران ویتطلعان على المخدرات تأثیر على المدى البعید حیث أن الحالتین ال ینظ
  .للمستقبل بنظرة ایجابیة

  :الخاتمة

من خالل دراستنا لھذا الموضوع اتضح لنا أن سوء المعالمة الوالدیة 
تولد انشغاال كبیرا لدى األفراد وخاصة فئة البالغین،نظرا لتفاقمھا وانتشارھا 
ونظرا لما تخلفھ من أثارا سلبیة وخطیرة على توازن شخصیة الطفل ونفسیتھ 

  . ھومزاج

فإن عدم القدرة على تحمل الطفل المراھق لصدمة سوء المعاملة 
الوالدیة التي تعرض لھا تؤدي بھ إلى الدخول في حالة اكتئابیة وصراع نفسي 

  .داخلي كرد فعل لإلساءة الوالدیة

وھذا ما یدفع بالمراھق إلى إظھار میوالت عدوانیة ومضادة للمجتمع 
ى انحرافھ السلوكي والعدواني أو بمعنى أخر بالتمرد علیھ وھذا ما یؤدي بھ إل

جنوحھ وانحرافھ وبالتالي فقد تحققت الفرضیات الجزئیة مع كلتا الحالتین 
القائلة بأن سوء المعاملة الوالدیة یؤدي إلى ھروب المراھق من البیت ولجوءه 
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إلدمان المخدرات كمحاولة منھ للتفریغ االنفعالي وتخفیف الضغط علیھ 
د تحققت الفرضیة الرئیسیة القائلة بأن سوء المعاملة الوالدیة یؤدي وبالتالي فق

  .إلى انحراف المراھق وجنوحھ

وھذا ما یدفعنا إلى توضیح أھمیة الرعایة والمرافقة الوالدیة على 
النمو الشخصي والنفسي للطفل وكذلك ضرورة التشخیص والعالج ومحاولة 

  .ضمان الحقوق اإلنسانیة للطفل

  :مراجعالالمصادر و 

األمراض النفسیة والمشكالت السیكولوجیة  ،2010 أحمد محمد الزعبي، - 1
 .األردن دار الزھراء للنشر والتوزیع، والدراسیة عند األطفال،

 عمان، المكتبة الوطنیة، علم النفس النمو، ،2001 أحمد محمد الزعبي، - 2
 .األردن

المكتبة  راشدین،المشكالت النفسیة لألطفال وال ،2009 بشیر معمریة، - 3
 .1مصر،ط العصریة،

 سلیم شریف، أمیمھ عمور، عبد الحكیم صافي، حسن أبو ریاش وآخرون، - 4
 .دار الفكر األردن، عمان، اإلساءة والجندر، ،2006

دار  ،اإلنساندورة حیاة  علم النفس النمو، ،2004 سامي محمد ملحم، - 5
 .األردن عمان، الفكر،

دار المعرفة  سوسیولوجیا االنحراف، ،2004 سامیة محمد جابر، - 6
 .اإلسكندریة الجامعیة،

دار سناء  ،-دراسات نفسیة-العنف والطفولة  ،2008 سوسن شاكر مجید، - 7
 .1ط األردن، للنشر والتوزیع،

 ،- النظریة والعالج-إساءة معاملة األطفال  ،2008 طھ عبد العظیم حسین، - 8
 .1ط دار الفكر،

 دراسة أحالم األطفال في ظل الحرمان الوالدي، ،2010 لوشاحي فریدة، - 9
 .قسنطینة علم النفس العیادي، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه،
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، التنشئة االجتماعیة 1992محمد ثابت على الدین، أنور عبد الغفار،  - 10
 .والتربیة األسریة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، مصر

األسس النظریة  ،عالج النفسياإلرشاد وال ،2001 ملحم سامي محمد، - 11
  .1ط دار المسیرة، األردن، والتطبیقیة،

، سوء معاملة األبناء وإھمالھم وعالقتھ بالتحصیل 2008ولید حمادة،  - 12
 .26الدراسي، مجلة جامعة دمشق، المجلد

13-Louis Corman, 1990, le test de dessin de famille, paris, presses 
universitaire. 
14-Merdaci Mourad, 2006, enfance et violence, psychopathologie, 
constantine, mérs. 
15-N-Sillamy, 1990, dictionnaire de psychologie, paris, larousse. 
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  حمایة الطفل من خطر العنف األسري

  

  مسعودة فلوسالباحثة  – نزیھة زمورة الباحثة

  جامعة محمد خیضر بسكرة – 1جامعة باتنة 

  :الملخص

تناولت ھذه المداخلة موضوع العنف األسري الموجھ ضد الطفل 
وسبل حمایتھ من ھذا النوع من االعتداء الذي أصبح من التھدیدات التي تھدد 

ستقرا ر الطفل في األسرة والمجتمع،  ولھ آثار وخیمة على شخصیة أمن وا
وسلوك الطفل من جھة، وفي انتشار مختلف مظاھر اآلفات االجتماعیة 
والدینیة في المجتمع من جھة أخرى، التي تستوجب وقوف الحكومات 
والمؤسسات التربویة والتعلیمیة،  من أجل ضمان محاربة العنف ضد الطفل 

ة وخارجھا، حتى تتفادى ظھور اآلفات االجتماعیة في المجتمع، داخل األسر
وتأتي على رأس ھذه االستراتیجیات لمحاربة ھذه الظاھرة سن القوانین 
لحمایة الطفل وفي نفس الوقت ردع مرتكبي العنف، مع ضرورة السھر على 
تطبیقھا ، باإلضافة إلى اإلرشاد والوعي الدیني، وال ننسى الدور المھم 

ئل اإلعالم واالتصال المختلفة، التعلیم عن طریق المؤسسات التربویة لوسا
الخ، ومن أجل حمایة الطفل البد من تضافر الجھود والبرامج ...والمساجد

واالستراتیجیات القصیرة والطویلة األجل، لمتابعة الطفل سواء داخل األسرة 
أسرة شكلیة أو خارجھا، وھل ھذا الطفل یتمتع بجمیع حقوقھ كطفل أم مجرد 

وھذا ما نجده مطبق في الغرب، إذ یحكمھم قانون صارم، وفي حالة  فقط،
وجود تقصیر من األسرة یسحب الطفل إلى مراكز لرعایتھ، أما إذا ثبتت 
وجود حاالت للعنف، یوجھ مرتكب الجرم إلى السجن، حتى وان كان ھو أحد 

تساھلة جدا في ھذه الوالدین، لكن ھذا مغیب في قوانین الدول العربیة فھي م
القضایا بحجة أن الطفل من ممتلكات الوالدین ومن حقھم تربیتھم بالطریقة 
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التي یرونھا صحیحة فالطفل یشتغل في عمر صغیر، ویغادر مقاعد الدراسة 
دون تدخل السلطات، ورغم أن التعالیم اإلسالمیة تدعو إلى االھتمام بھؤالء 

م هللا یوم القیامة،  إال أن الغرب سبقونا األطفال وھم أمانة یحاسبون علیھا أما
في تطبیقھا، لذا من الضروري وجود منظومة قانونیة عادلة ومنصفة 

  . وصارمة في نفس الوقت حتى تحمي ھؤالء القصر باعتبارھم ھم جیل الغد

  كیف یمكننا حمایة الطفل من العنف األسري؟ :ومن ھنا نطرح اإلشكالیة اآلتیة

  :شكالیة نعتمد المحاور اآلتیةولإلجابة على ھذه اإل

  .مقاربة مفاھیمیة حول الطفل، العنف األسري: المحور األول -

 .آثار العنف األسري الممارس ضد الطفل :المحور الثاني -

  .استراتیجیات مواجھة العنف األسري الموجھ ضد الطفل :المحور الثالث -

 .ألسريالعنف ا العنف، الطفل ،حمایة الطفولة، :الكلمات المفتاحیة

  :مقدمـة

انتشرت مؤخرا ظواھر مھددة لحیاة واستقرار المجتمع، منھا ظاھرة 
العنف وأي عنف العنف األسري، بعدما كان الفرد یبحث عن األمن واألمان 

حمایتھ وتوفیره داخل األسرة، ھذا الكیان  إلىخارج األسرة، أصبح یسعى 
ذلك لیمكننا أن الذي كان یحتوي الطفل، من كل خطر یحدق بھ، لكن رغم 

، بل ھناك مجموعة من الدوافع واألسباب الداخلیة العبءنحمل األسرة كل 
والخارجیة التي أدت إلى انتشار ھذا النوع من العنف الذي بدوره لھ عدة 

الخ، ...أشكال مثل العنف ضد المرأة ،ضد الطفل ،د الوالدین، ضد المسنین 
راسة أسبابھ، وتحلیلھا والبحث والشكل الذي سلطنا علیھ الضوء لدراستھ، ود

تعذرت إمكانیة  إن في نتائجھ وآثاره، وكیفیة حل مشاكلھ أو حتى التقلیل منھا،
فنجد تعددت التعاریف  وكیفیة حمایتھ، القضاء علیھ، ھو العنف ضد الطفل

والمفاھیم التي قدمت للعنف األسري ضد الطفل باختالف توجھ كل 
یات المفسرة لھذا السلوك السلبي وعبر باحث،لذلك ظھرت العدید من النظر

مستویات مختلفة، فمثال التحلیل النفسي یفسر السلوك االجتماعي العنیف بأنھ 
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، أما الموت وافترضت وجود دوافع غریزیةناتج عن غریزة التدمیر و
النظریة السلوكیة ترى أن العنف ال یورث، وإنما ھو سلوك مكتسب خاصة 

مرحلة التنشئة، لذا فالعنف سلوك مرفوض في في مرحلة الطفولة أي خالل 
كل المجتمعات وتحت أي ظرف، لما لھ من انعكاس سلبي على األسرة 

إلى العقد النفسیة لدى الطفل، ویفكك روابط أسر مثل  والمجتمع، فھو یؤدي
انتشار الطالق، الخیانة، الھرب من مقاعد الدراسة والمنزل وبتالي التشرد، 

الخ من اآلفات االجتماعیة الموجودة، لذا توالت جھود ....وتناول المخدرات،
لمنع كل أشكال العنف األسري وخاصة الموجھ نحو  المجتمع المحلي والدولي

ال یستطیع الدفاع عن نفسھ، فلقد ال ،حول وال قوة لھ  وھو قاصر ال الطفل،
حظنا في السنوات األخیرة قتل األطفال والمتاجرة بأعضائھم وھو الوضع 

استنكرتھ جمیع أطیاف وأفراد المجتمع، لكن غیاب قوانین ردعیة  الذي
وصارمة لمرتكبي ھذه الجرائم جعلھم یطغون ویتمردون ویواصلون في 
أعمالھم مثل تشغیل األطفال، وبیعھم الخمر والمخدرات وغیرھا من األعمال 
الخبیثة والمجرمة قانونیا ، والحل ھو تشریع اإلعدام والمصادقة علیھ في 

وانیننا، ألنھ من قتل عمدا یعدم السن بالسن والعین بالعین، لذا ال تزال ق
القوانین متأخرة وواقفة مكتوفة األیدي أمام جبروت وطغیان عدیمي الضمیر، 

  .وأصحاب العقد النفسیة

كیف یمكننا حمایة الطفل من العنف  :من خالل ھذا نطرح اإلشكالیة اآلتیة
  .األسري؟

ما المقصود بالطفل وكیفیة حمایتھ؟ ما : الفرعیة اآلتیة ومن ھنا نطرح األسئلة
  .ما ھي أشكالھ وآثاره؟ وكیف یكننا القضاء علیھ؟ ھو مفھوم العنف األسري؟

  :ولإلجابة على اإلشكالیة نطرح الفرضیات اآلتیة

حتى نحمي الطفل من العنف األسري البد من وجود توعیة دینیة وأخالقیة  -
  .ة خاصة الوالدینواجتماعیة ألفراد اآلسر

حتى نحمي الطفل من العنف األسري البد من توفر منظومة قانونیة قامة في  -
  .المجتمع صارمة وقویة تعاقب كل مخالفیھا ومنتھكي حدودھا 
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العنف  مقاربة مفاھیمیة حول الطفل، الطفولة، الحمایة، :المحور األول
  األسري

اھیم الموجودة في نحاول من خالل ھذا المحور التطرق ألھم المف
بحثنا التي تستوجب إیضاحھا وشرحھا والتي مرتبطة فیما بعضھا حیث تؤثر 

  .أحداھما على األخرى

  :مفھوم الطفل والطفولة - أوال

عینا كان  من كل شيء، الطفل بكسر الطاء مع تشدیدھا  یعني الصغیر
ولھ لق أو حدثا، وكلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى، ومصدر الكلمة طفولة

ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ یُْخِرُجُكْم ِطْفلً  :تعالى  ھَُو الَِّذي َخَلقَُكم مِّ
 أَِو الطِّْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظھَُروا َعلَٰى َعْوَراِت النَِّساءِ  :وقولھ، )67: غافر(
  ). 31: النور(

وھي " Enfant"نى وجاءت كلمة طفل في القاموس الفرنسي بمع
تعني  "Infant"وفي االشتقاق الالتیني  السنوات األولى في حیاة اإلنسان،

  .1یتحدث الشخص الذي ال

أما في االصطالح القانوني فقد حدد المشرع القانوني سن الرشد 
 .سنة شمسیة كاملة 18القانوني 

وجھات النظر،   أخلفتفقد : وعلماء النفس االجتماعأما عند علماء 
 إلىنھم من یرى أن مفھوم الطفل یتحدد بسن معینة تبدأ من المیالد، وتمتد فم

الطفولة تبدأ من الوالدة وحتى بدایة  أنالثانیة عشر من عمره ومنھم من یرى 
من المیالد  حتى الرشد، وتختلف  دأبالثالث، ت االتجاهطور البلوغ، أما 

 .ت باختالف القوانین والدساتیر والثقافات وحتى الدیانا
اھتم المواثیق الدولیة اھتماما  :تعریف الطفولة في المواثیق الدولیة

وھذا ما نلمسھ من خالل الجھود المتنامیة في مجال  بلیغ بالطفل وحقوقھ،
كما نجد المواثیق الدولیة لم تحدد الحد األقصى لسن الطفل أو  حقوق اإلنسان،

 .نھایة مرحلة الطفولة
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، المبرمة في 1989علقة بحقوق الطفل لسنة وتعد االتفاقیة الدولیة المت
منظمة األمم المتحدة ، الوثیقة الدولیة األولى التي تعرف بمصطلح  إطار

ھو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ولم یبلغ سن الرشد قبل ذلك "الطفولة 
 :وتوجد مواثیق أخرى تناولت تعریف الطفل، "بموجب القانون المنطبق علیھ

تناول المیثاق في مقدمتھ تحقیق وتنمیة  :1983فل العربي میثاق حقوق الط -
 .سنة 15غایة بلوغ سن  إلىورعایة كل طفل عربي من یوم والدتھ 

الطفل "المادة الثانیة تقول :1990المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ  -
 .سنة 18یقل عمره عن  إنسانھو كل 

 إلىیكرس حقوق الطفل  جاء البند : 2001المیثاق العربي لحقوق الطفل  -
 .تمییز عنصري أيسنة ، دون  18سن  إتمامغایة 

  :مفھوم العنف األسري وأشكالھ -ثانیا

یعد العنف بشكل عام والعنف األسري بشكل خاص ظاھرة منتشرة 
ومھددة الستقرار األسر والمجتمعات الذي ینعكس بالدرجة األولى على 

یقاس علیھا نجاح في األسرة  األطفال الذین یعتبرون من العناصر المھمة
أخرى ومن مجتمع آلخر  إلى، ھاذ العنف یختلف من أسرة األسرة أو فشلھا

فھو بمثابة مرض اجتماعي ومظھر من مظاھر السلوك المنحرف ،ومن أجل 
  .فھمھ البد من معرفتھ مفھومھ وأشكالھ ودوافعھ وأسبابھ 

ھو الخرق كلم العنف في اللغة العربیة من الجذر و:تعریف العنف
باألمر وقلة الرفق بھ،وھي ضد الرفق،ونقول شخص عنیف إذا لم یكن رفیق 

هللا تعالى  إن" :في أمره،واعنف األمر أخذه بعنف وفي الحدیث الشریف
  ".ي على الرفق ماال یعطي على العنفیعط

التي جاءت من الكلمة الالتنیة  violence laأما في اللغة الفرنسیة 
violenta االغتصاب  القوة كما تعني إلى إضافةمات الوحشیة وتعني الس

  .والتدخل في حریات اآلخرین والالعقل،
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العنف كلمة یعرفھا ویستخدمھا السیكولوجیین وأطباء  :اصطالحاأما 
  .النفس والعقل وعلماء االجتماع والتربیة والسلوك والقانون

نمط من یعرفھ العدید من علماء النفس على أنھ :النظرة النفسیة للعنف
أنماط السلوك تنتج من حالة إحباط ویكون مصحوبا بعالمات التوتر ویحتوي 

یعرفھ  على نیة إلحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن أو بدیل عن كائن حي
القوة التي تھاجم مباشرة شخص اآلخرین وخبراتھم  بأنھ  S.Freudفروید

لتدمیر بقصد السیطرة علیھم بواسطة الموت أو ا ،"أفراد أو جماعات"
  .2والھزیمة

اجتماعیا یعبر العنف عن القوة التي تستخدم :النظرة االجتماعیة للعنف
وقد  ضد فرد أو جماعة للقیام بعمل من األعمال یریدھا فرد أو جماعة أخرى،

  .اجتماعيتكون في شكل ضرب أو ضغط 

وجیر  Hgrahamویعرفھا علمي االجتماع األمریكیین جراھم 
T.Gurr أذى جسدي باألشخاص أو خسارة  إیقاع إلىیمیل  سلوك :على أنھ

كان ھذا السلوك یبدي طابعا اجتماعیا  إذابأموالھم بغض النظر عن معرفة ما 
   .أو فردیا

في نظر القانون ھو استعمال القوة بغیر حق  :نظرة القانون للعنف
أو استخدام  اإلكراهھو  :وفي ھذا السیاق یرى أحمد زكي بدوي بأن العنف

أو القوة استخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنھا الضغط 
فرد ما أو مجموعة من األفراد ،حتى من الناحیة القانونیة  إرادةالتعبیر على 

  .3وقع على من تعاقد یكون سببا في بطالن العقد إذا اإلكراهنجد 

المباشرة  األفعال إلىللعنف األسري مجموعة من التعاریف فھو یشیر 
األذى النفسي أو  إیقاعھ نحو أحد أفراد األسرة بھدف جالمباشرة التي تو وغیر

  .اللفظي أو الجسدي

وھناك من یعرفھ بأنھ االعتداء البدني والنفسي الواقع على األشخاص 
مادیا أو معنویا مخالفا للقانون ویعاقب علیھ  ضرراوالذي یحدث تأثیرا أو 

 .4القانون
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استخدام الوسائل التي تستھدف  :نھوتعرفھ مؤسسة الیونیسكو على ا
واعتبرت العنف  األخالقیةبسالمة اآلخرین الجسدیة والنفسیة أو  األضرار

 .5منھ خطرا وأكثرالنفسي أعمق من العنف الجسدي 
العائلة ویعني  أو األسرة أفرادالتي یقوم بھا احد  األفعال: ویعرف بأنھ

مان من حاجات أساسیة وحبس الحریة والحر بأنواعھھذا بالتحدید الضرب 
جروح  أوعلى القیام ضد رغبة الفرد والطرد والتسبب في كسور  واإلرغام
 .6القتل إلىفي بعض الحاالت وقد یصل حتى  إعاقتھفي  والسبب

للعنف األسري أشكال مختلفة منھا الجسدي  :أشكال العنف األسري
   .والنفسي واالنفعالي والجنسي

في المعاملة  باإلساءةت تتصف عبارة عن سلوكا :العنف الجسدي
أي سلوك یؤذي الطفل ،وقد ال یقصد ولي  الجسدیة مثل الحرق والضرب أو

بطفلھ لكن نتیجة عوامل معینة یصدر منھ ھذا  األذى إلحاق األب أو األمر
النفسي  األذىعقابھ لكن یعتبر  أوطفلھ  تأدیبفي  األبالسلوك وقد یمارسھ 

ا النوع من العنف الذي ینتج ویترتب على ھذ النفسي الذي األذىمن اكبر من 
وھذا یعكس التوتر االنفعالي داخل  الجسدي، ىاألذى ولو زال قد یدم حت

كما یرتبط كثیرا ھذا النوع من العنف بالطبقة االجتماعیة التي ینتمي  ،األسرة
الظروف التي تعاني منھا وطبیعة شخصیة الوالدین  إلى افةضباإل األسرة إلیھا

 ھم الثقافي وطبیعتھم النفسیة ومستوا
المعاملة االنفعالیة بین رفض  إساءةتعتبر  :العنف النفسي االنفعالي

 ومعاقبتھ نتیجة، ،باإلھمالاألھل االبتسامة في وجھ الطفل والرد على كلماتھ 
السلوكات االنفعالیة ورفض األھل للطفل ذي اآلثار السلبیة االنفعالیة الكثیرة ، 

رفض األھل للعداء واالعتمادیة في تكوین مفھوم  إلىي حیث یمكن أن یؤد
الذات السلبي ومن بین ھذه السلوكات الخذالن التحقیر، المسؤولیة الزائدة 

من یحبھم وعن األشیاء التي والتجاھل والتھدید بالتخلي عنھ وعزلھ عن 
  .یحبھا

یتمثل في استغالل الطفل من قبل شخص راشد سواء  :العنف الجنسي
الدالة على ھذا العنف االھانة غیر  األعمال أھمومن  ،إرادتھأو غیر  بإرادتھ
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وتصل حتى  األعضاءالمصحوبة باللمس مثل الخالعة الفسوق الفجور لمس 
  .7الطفل على الدعارة وإجبارحد ممارسة الجنس  إلى

  دوافع العنف األسري -ثالثا

ات تعتبر ظاھرة العنف األسري من الظواھر المنتشرة في المجتمع
ھو ذاتي واقتصادي  عدة أسباب منھا ما إلىعلى مستوى األسرة وذلك یعود 

  .واجتماعي

تنبع من داخل الفرد حیث یعاني من مكبوتات تقوده وتولد  :الدوافع الذاتیة - 1
لدیھ العنف األسري تجاه أطفالھ وأسرتھ ھذه الدوافع منھا ما تكونت نتیجة 

رمان وعنف ،تعرض لھا وسوء معاملة وح إھماللظروف خارجیة من 
منذ تكوینھ نتیجة  اإلنسانودوافع أخرى اكتسبھا  الشخص في طفولتھ،

   .سلوكیات مخالفة اقترفھا اآلباء في حقھم مما ینعكس تأثیره على الطفل

العنف  إلىوتكمن في الدافع االقتصادي الذي أدى  :الدوافع االقتصادیة - 2
 إلىقر والحرمان، ما یضطره لشحنة الخیبة والف األبتفریغ  ةوھو بمثاب

  .وزوجتھ أطفالھتفریغ غضبھ على 

 ألفھایتمثل ھذا النوع في العادات والتقالید التي  :الدوافع االجتماعیة - 3
المجتمع والتي قد تفرض على الرجل قدرا من الرجولة وھي الوسیلة 

وھي استخدام العنف والقوة  أسرتھفي  األمورالوحیدة للتحكم في زمام 
  .8مقیاس لمدى رجولتھ ةمثابوھي ب

أي أن من  ،االجتماعیةالنشأة  إلىلذا فأسباب العنف األسري تعود 
یمارس العنف الیوم ھو مدفوع بدوافع داخلیة مكبوتة تراكمت منذ فترة زمنیة 

والظروف، خاصة في مرحلة الطفولة  األشخاصمعینة تختلف باختالف 
اطق النائیة والمجتمعات القبلیة والمراھقة وھذا ما كان سائدا خاصة في المن

كانت ھدفھا التدریب على تحمل المسؤولیة،  التي تسودھا قیم متوارثة،
  :فضیعت جانب مھم وھو المشاعر وكیفیة إدارتھا، نلخص أھم تلك األسباب
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وجود االنفعاالت وسرعة الغضب في نفس وطبائع ذلك الشخص وھو رب  - 1
  .األسرة

، وكیفیة اإلسالميبیة القائمة على قیم الدین ضعف الوازع الدیني والتر - 2
   .بناء أسرة

الزوج، التي تلقاھا من بیئتھ  سوء التربیة التي یتربى علیھا األب أو - 3
عادي، ویرتبط  أمروالتي في نظره تصور لھ العنف وكأنھ  وأسرتھ

  .برجولتھ وھیبتھ سواء تجاه الزوجة أو األبناء

من فقر وبطالة وحرمان، وظروف معیشة صعبة،  االقتصادیةالمشكالت  - 4
التي تولد ضغوط نفسیة كبیرة وتزید من حدة المشكل، ما یولد العنف داخل 

   .األسرة

كان الزوج  إذاعدم التناسب بین الزوجین من الناحیة الفكریة، خاصة  - 5
جاھل ولیس ذو مستوى تعلیمي مثل مستوى زوجتھ، ھنا لغة الحوار 

ة ونجده یتصرف تصرفات یظھر بھا نوع من القوة والمناقشة منعدم
  .والعنف لفرض رأیھ فنجده عنیف في سلوكھ وردود أفعالھ

شرب الخمور والمخدرات فھي تجعل شاربھا فاقد للوعي وال یعرف كیف  - 6
   .یتصرف ویضبط نفسھ وسلوكھ

بشتى أنواعھا، التي تشجع العنف  اإلعالمالتأثر بما تعرضھ وسائل  - 7
تطبیق ھذه المشاھد وتقلیدھا مع  إلىحیث یسعى كل طرف  ومظاھره،

   .أسرتھ أفراد

الناس مما یجعل ردة الفعل عنیفة  أمامدین خاصة لاستفزاز األبناء للوا - 8
الدراسة، مصاحبة رفقاء  إھمالوقاسیة، ومن ھذه التصرفات المستفزة نجد 

تى العصیان الشارع أوفي المدرسة، وح السوء، القیام بمشاكل في البیت أو
الدینیة مثل ترك الصالة مثال ، الصیام، قراءة وحفظ القرآن  األمورفي 
  .الخ...
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منتشر بشكل كبیر في  األسريھذه بعض األسباب التي تجعل العنف 
  .9والمجتمعي األسريالمجتمع یھدد االستقرار 

  على الطفل تأثیر العنف األسري: المحور الثاني

ھر المتفشیة في المجتمعات وھي یعتبر العنف األسري من الظوا
عبارة عن نمط من السلوك جاءت نتیجة مجموعة من الظروف ما جعلھا 
تنتشر بسرعة وبمعدالت متزایدة ،انعكست على الطفل على عدة أصعدة منھا 
ما ھو على شخصیة الطفل وتحصیلھ الدراسي وانسیاقھ نحو اآلفات 

 االنتحار، الدراسة، االجتماعیة مثل تعاطي المخدرات ومغادرة مقاعد
  .الخ من اآلفات االجتماعیة المنتشرة...السرقة

  یل الدراسيتأثیر العنف األسري في التحص - أوال

العائلة خاصة  الشك أن للعنف األسري نتائج سلبیة على أفراد
حیث ینعكس ذلك العنف على المستوى الدراسي والتحصیل العلمي  األطفال

ركیز في دراستھ من كثرة التفكیر وسوء حالتھ یستطیع الت یصبح الطفل ال أین
  .النفسیة، وبتالي یصبح لیس لھ القابلیة للتحصیل العلمي مما یتسبب في رسوبھ

ألنھا  جتماعیة ذاتیة،الذا فإن مشكلة التأخر المدرسي ھي مشكلة 
تتعلق بالتالمیذ في مرحلة عمریة معینة وما یحدث في األسرة من صور 

على الطفل حیث یصاب الطفل بعقد نفسیة والتي  عنیفة یمكن أن ینعكس
تتطور لتصبح حالة مرضیة وللعنف أیضا آثار سلوكیة كأن ینتھج الطفل 

وقد یفقد ثقتھ بنفسھ ومن ھذه اآلثار ضعف  سلوكیات عنیفة مع أسرتھ،
  .10وزیادة السلوك العدواني مع زمالئھ التحصیل الدراسي،

وتتدھور قدراتھ العقلیة  ب،ویرس ما یجعل الطفل یھرب من المدرسة،
  .حتى مكن أن یصبح مجرما مع الوقت

كان الطفل في أسرتھ تكثر المشاحنات والخالفات بین أفراد  إذاخاصة 
واستبدا اآلباء والتفریق بین األبناء واإلھمال والعقاب أو وجود  األسرة،
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غیر حاالت طالق بین الوالدین والطفل یعیش عند جده أو خالھ ھنا شعوره انھ 
  .11األطفال ینعكس على تحصیلھ العلمي

  تأثیر العنف األسري على تكوین شخصیة الطفل -ثانیا

للعنف األسري سلبیات كثیرة على الطفل وتكوین شخصیتھ وسلوكھ 
الطفل لحل مشاكلھ التي قد یواجھھا  إلیھفھو یطبعھ بطابع العنف كأسلوب یلجأ 

عائق أو عامل من عوامل  في حیاتھ والتي قد تكون في كثیر من األحیان
تجاه من یعیش  فشلھ، كما یبني تفكیره النفسي على الضغینة والحقد والكره،

خاصة عندما یجھل أسباب القسوة تجاھھ أو  معھم في األسرة أو خارجھا،
عندما ال یفھمون اآلخرون واقعھ ویشعر دائما بالخوف والرھبة من اآلخرین 

 إلىما قد یقوده  في اتخاذ قراراتھ، ویكون ھذا منطلقھ وال یثق في أحد،
، ما قد یفرض علیھ سلوك معین مثل حراف في تبني قراراتھ المستقبلیةاالن

ویرفض ما یطرحھ اآلخرین خاصة حین یفسح لھ المجال  التحدي، التمرد،
  .12فشعر أن ذلك متنفس للتخفف الضغط النفسي عنده لذلك،

  تأثیر العنف األسري على المجتمع -ثالثا

م أن العنف األسري یتم داخل األسرة، إال أن تأثیره یتجاوز ھذه رغ
  :كامل المجتمع، ومن أھم ھذه اآلثار نذكر إلىالحدود، لیصل 

األسرة ھي اللبنة األساسیة للمجتمع، ویتحقق التماسك : التفكك األسري -
ساد الوفاق بین الزوجین، فھي التي تحمیھم من مؤثرات  إذاداخلھا 

ویسودھا التوتر والنزاع  ،تضطربتخللتھا مشكالت  إذان لك نحراف،اال
اضطرابات نفسیة وشخصیة،  إلىدي ؤ، فیاألبناء إلىبین الزوجین ویمتد 

ما یتسبب في العصیان والتمرد عل الوالدین، وھنا لن تقوم األسرة 
 . 13برسالتھا في التربیة والتوجیھ

ات في األسرة إلى التأثیر تؤدي العالقات المشحونة بالسلبی: انحراف األحداث -
في قیم الطفل وسلوكیاتھ، فنجده یعاني من اضطرابات نفسیة مثل القلق 

وھو  الدائم وسیادة مشاعر الكراھیة لآلخرین واالستعداد للعدوان علیھم،



  مسعودة فلوس –نزیھة زمورة : الباحثتان
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                         1338

بمثابة تمھید النحرافھ السلوكي، الذي قد یترتب علیھم الوقوف أمام 
 .المحاكم في ظرف من الظروف أو المشاكل

من آثار العنف األسري : وقوع الطالق وتداعیاتھ السلبیة على األسرة -
ما یشعر األطفال بالتمزق العاطفي والحیرة في االنحیاز إلى  الطالق،

طرف، ألنھم أحیانا یستعملون كوسیلة لالنتقام من احد الوالدین، ما قد 
 یؤدي األطفال غالى التشرد والضیاع، وقد حتى یدفعھم نحو الجریمة،

 .ویتربى على الفساد واالنحراف ویتعرض لمساومات في المجتمع

نتیجة الظروف السیئة كثیرا ما یتجھ : انتشار ظاھرة التسول في المجتمع -
وقد یمارس الطفل ھذا السلوك من تلقاء نفسھ أو ومن  ،التسول إلىاألطفال 
وھناك  أو بطلب من عصابات تستغل األطفال وتشغلھم، لھ، األھلتشجیع 

حتى من یتعاقد مع أسرھم مقابل عائد مالي، أو عن طریق خطفھم وھنا 
 .اإلكراهباستخدام 

یعتبر األمن من مسؤولیات الدولة : اضطرابات أمن واستقرار المجتمع -
توفیره وحمایتھ واستمراره، فمن خالل األمن المجتمعي یصبح المجتمع 

یساھم في  ياألسرالعنف  أنوتأكد الدراسات  ،حرا وفاعال ومستقرا
اضطراب المجتمع، باعتباره یعرض القیم واألخالق للخطر، بسبب ما 

 .األسریحدث في 

یعتبر العنف األسري احد عوائق التنمیة ، كما نعلم  :إعاقة عجلة التنمیة -
األسر كثیرة وكلما كثرت المشاكل، زادة حدة األزمة، وتعطلت التنمیة 

  . 14خاصة االجتماعیة

  ت حمایة الطفل من العنف األسري استراتیجیا - رابعا

من أجل الحد من ظاھرة العنف األسري الممارسة ضد األطفال، 
یجب اعتماد مجموعة من االستراتیجیات سواء داخل األسرة أو خارجھا من 
أجل حمایة الطفل وحقوقھ من ھذه التجاوزات كما نسعى بھذه االستراتیجیات 

ت وفئات المجتمع المدني والمجتمعات إلى إیجاد عالم تقوم فیھ كل من الحكوما
المحلیة تنفیذ ورصد تدخالت رامیة إلى منع العنف ضد جمیع األطفال 
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والمراھقین ومساعدتھم على استغالل كافة طاقاتھم البشریة والمادیة، ومن 
  :بین أھم ھذه االستراتیجیات نذكر

 راتیجیةاإلستالھدف األول واألسمى من ھذه  :تطبیق القوانین وتنفیذھا - 1
منع السلوكات  إلىھو ضمان تطبیق وتنفیذ القوانین الساریة المفعول الرامیة 

وتقیید سبل  في تعاطي المخدرات، اإلفراطالعنیفة في المجتمع والحد من 
من وجدت بحوزتھ دون رخصة وھذه  ، وعقاباألسلحةحصول الشباب على 

اكل ومظاھر العنف في السیاسة والقوانین من شانھا أن تحد من العدید من المش
  :المجتمع فھي تساھم في

على  إكراھھمبما في ذلك  األطفالتخفیض معدالت االعتداء الجنسي على  -
  .ممارسة الجنس أو الضغط علیھم لممارستھ

 .15في استھالك الكحول اإلفراطتخفیض معدالت  -
مناخا  تھیئ أناالجتماعیة والثقافیة  األعراف بإمكان :المعاییر والقیم - 2

 اإلستراتیجیةیشجع على العنف أو یفضي علیھ طابعا عادیا وتھدف ھذه 
عالقات ایجابیة غیر عنیفة  إقامةتعزیز المعاییر والقیم التي تدعم  إلى

وقائمة على االحترام والرعایة والمساواة، ویتم ذلك عن طریق تعدیل 
علیھا كما یجب  القواعد والسلوكیات االجتماعیة والثقافیة المتأصلة بعمق،

عبئة طاقات المجتمعات المحلیة وتنفیذ التدخالت تنھج  قبیل برامج  إتباع
والبرامج التي تتصدى للمعاییر االجتماعیة الضارة وتخدم ھذه 

  :یلي ما اإلستراتیجیة

  .واألطفالناء بضد األ تقلیل معدالت قبول العنف -

  .تخفیض معدالت الزواج المبكر والقسري بین الفتیات الصغیرات -

الترویج لمعتقدات أنسب في تحقیق المساواة بین الجنسین وتقسیم العمل  -
 .منصف أساسعلى 

الوالدین لنھج غیر عنیفة في  إتباعایجابیة فیما یخص  أكثرتبني مواقف  -
 .تحقیق االنضباط
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  .زیادة االعتراف بمكونات السلوكات التعسفیة تجاه األطفال -

 .16لتخفیض معدالت ممارسة الوالدین ضد األطفا -

توفیر بیئة آمنة في مختلف  إلى اإلستراتیجیةتھدف ھذه : بیئات آمنة إیجاد - 3
والشباب لقضاء  األطفالالعامة، التي یجتمع  واألماكنالناطق والشوارع 

فیھا،لذا التركیز ینصب على البیئة االجتماعیة والمادیة للمجتمعات  أوقاتھم
 إلى اإلستراتیجیة، وتؤدي ھذه األفرادالمحلیة عوض التركیز على 

توفیر وتحسین ، الناجمة عن االعتداءات اإلصاباتتخفیض معدالت 
   .عند التنقل بین صفوف المجتمعات المحلیة األفرادسالمة 

تھدف ھذه  :تزوید الوالدین ومقدمي خدمات الرعایة االجتماعیة بالدعم - 4
قات عال وإقامةالحد من ممارسات الوالدین القاسیة  إلى اإلستراتیجیة

طیبة بین الوالدین والطفل عن طریق تزویدھم ببرامج تدریب  أسریة
وتدریبھم على ممارسات ایجابیة مثل تحقیق  أطفالھمالوالدین بنھج تنشئة 

  .االنضباط غیر العنیف والتواصل الفعال بین الوالدین والطفل

في معاملة  اإلساءةومن خاللھا یتم تخفیض عدد الحاالت المثبت عنھا 
   :خدمات حمایة الطفل إلى إحاالتھموفي  الاألطف

  .تخفیض معدالت التذمر والتعرض لھم -

الجرح الحسي للمشاعر أو العنف  أوالجسدي  اإلیذاءتخفیض معدالت  -
  .الجنسي

  .تخفیض معدالت االعتداء في مرحلة المراھقة -

  .والشباب األطفالزیادة معدل رصد الوالدین لسالمة  -

نفسي في كل مراحل التعلیم بغیة  إرشادد من وجود الب :مؤسسات التعلیم - 6
حتى ال یمارس علیھم  األطفالتعلیم الناشئة خطورة ممارسة العنف على 

 أطفالن وان مورس عنھم توعیتھم بماذا یتصرفون والى من یلجؤون، أل
   .الیوم ھم مستقبل الغد
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ال مانع ف األفرادھي من أھم الوسائط بین عقول ووجدان  :اإلعالموسائل  - 7
مبادئ التعامل اإلیجابي مع األطفال مع نشر طرق  أتنقلمن استعمالھ 

التربیة الحدیثة لألطفال حتى یتم تثقیف األولیاء وتوجیھ سلوكھم بما یخدم 
مع إمكانیة عرض حاالت ألطفال تعرضوا للعنف ، أطفالھم وأسرھم

نتائج، واآلسرة ھي التي تتحمل ال وانعكس ذلك على الطفل واألسرة مھا،
لذا البد على األسرة أن تتجنب ھذا السلوك، وفي المقابل تعرض حاالت 

  .17األسرأسریة ناجحة في التعامل مع أطفالھا حتى تكون قدوة لھذه 

  :خاتمة 

نصل في ختام دراستنا لموضوع العنف األسري ضد الطفل،ھو من 
الذي نشأ عنھ  أبشع صور العنف واإلكراه، سواء النفسي أو الجسدي،

مجموعة من اآلثار السلبیة على حیاة الفرد والمجتمع، فھو یؤدي إلى ظھور 
فئة معقدة وغیر صالحة في المجتمع، تؤدي إلى تشرد األطفال، مغادرة مقاعد 
الدراسة، تناول المخدرات، التدخین السرقة، التسول في الشوارع، الطالق، 

لذا لكل ظاھرة  ،لدراسيتدني المستوى  ا عدم االستقرار األسري، األمیة،
قویة  إرادةتوفرت  إذاسلبیة أسباب یمكننا التحكم فیھا وتغییرھا، خاصة 

وصادقة، طبعا البدایة والمبادرة تبدأ من األسرة باعتبارھا اللبنة األساسیة 
ثم بعد ذلك یأتي  وبفسادھا یفسد، والولى للمجتمع وبصالحھا یصلح المجتمع،

لرسمي، مع وجود منظومة قانونیة دور المجتمع المدني الرسمي وغیر ا
مثل مؤسسات التعلیم والتوعیة،  الجھود األخر تضافرصارمة وعادلة، مع 

واالتصال، وال ننسى دور المساجد لزیادة الوعي الدیني  اإلعالمووسائل 
ركزنا علیھ استغنینا على الوسائل األخرى، لذا فان  إذاواألخالقي، الذي 

 .والمجتمع لألسرةمع یعد نجاح انتشال ھذه الظاھرة من المجت
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  ظاھرة العنف األسري في المجتمع الجزائري

  -العوامل والمسببات -

  

  ھاجر عبد الدایمالباحثة  - آمنة تازیر الباحثة

       1منتوري قسنطینة جامعة 

  مقدمة
یعتبر العنف ظاھرة خطیرة تمس كافة المـجتمعات مھمـا كانــت 

: لمجاالت فنجدقـوتھا أو درجـة نموھــــــا وتطــورھا، وتمسھا في كافة ا
العنف في السجون، العنف في المدرسة، العنف في الشارع، العنف في 

ذلك الذي یمس  اإلطالقإلخ، ومن أشد وأخطر أنواع العنف على ...المالعب
ومتى بدأت ھذه النواة بالتفكك  باألسرة، ألن ھذه األخـیرة ھي نواة المجتمع

وألن األسرة كانت والزالت فأكید لن یصمد البـــناء المـــجتمعي طویالً، 
وستبقى المصدر الرئیسي الذي یستمد منھ الفرد قوتـھ، ومكانتھ االجتماعیة، 

باألمن والراحة النفسیة، لكن كل ھذا الكالم  وإحساسھوشخصیتھ وتوجھاتھ، 
المثالي المنمق أصبح الیوم یصطدم بحقائق الواقع، ھذا األخیر الذي اختلت 

مصدر إزعاج وتھدید لكل أو واحد من أفرادھا، فیھ وظائف األسرة،فأصبحت 
 فیكون الضحــیة والجالد إذا من دم واحــد یدورون في حلــقة مرعـــبة تسمى

  ".بالـعنف األسري"
من الظواھر التي انتشرت بكثرة في ویعتبر ھذا النوع من العنف 

أي وطبعا فإن المجتمع الجزائري، وأصبحت معدالتھ تشھد ارتفاعا مذھال، 
اھرة سواًء كانت إیجابیة أو سلبیة ال تخلق من العدم، بل تكون نتیجة اجتماع ظ

عدة عوامل بعضھا أنتجتھا والبعض اآلخر أنعشتھا وزادت في انتشارھا، لھذا 
فظاھرة العنف األسري ھي نتاج عدة مسببات بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة 
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ي وازدیاد مستوى واقتصادیة وإعالمیة، ساھمت كلھا بنسب متفاوتة في تفش
  .العنف داخل األسرة

فیما : بناء على ما سبق یطرح التساؤل اإلشكالي لھذه الدراسة حول
تتجلى األسباب الكامنة وراء تعزیز قیم العنف داخل أكثر وسط كان من 

  المفروض أن یمتاز باألمان وھو األسرة، وخصوصا األسرة الجزائریة؟
نھ من خالل ھذه الورقة البحثیة بإتباع ھذا اإلشكال وغیره سنحاول اإلجابة ع

  :الخطة اآلتیة
  .األسباب البیو نفسیة واالجتماعیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري: المبحث األول
  األسباب االقتصادیة واإلعالمیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري: المبحث الثاني
نف األسباب البیونفسیة واالجتماعیة لتفاقم ظاھرة الع: المبحث األول

  األسري
بحیث امتدت حتى  بكثرة، إن العنف ظاھرة خطیرة، أصبحت منتشرة

إلى نواة المجتمع وھي األسرة، والتي أصبحت تشھد ارتفاعا مذھال في نسبة 
وذلك راجع إلى عدة أسباب بطبیعة الحال سنعدد في ھذا  العنف داخلھا،

لبیونفسیة المبحث نوعین منھا، بحیث سنتناول في المطلب األول األسباب ا
  :لننتقل في المطلب الثاني إلى األسباب االجتماعیة، وذلك على النحو اآلتي

  األسباب البیونفسیة  لتفاقم ظاھرة العنف األسري: المطلب األول
توجد بعض النظریات التي قامت بدراسة األسباب المؤدیة للعنف 

، األسري، وھي تعد أمرا أساسیا لفھم الظاھرة من خالل منظور معین
  .ولتفسیر وقائعھا بشكل یساعد على التنبؤ المسبق بالسلوك

ومن أھم النظریات التي تناولت العنف األسري كانت تلك التي حددت 
وھو ما سنفصل فیھ في الفرع األول بالحدیث  لنا أسبابھ من الناحیة البیونفسیة،

عن األسباب البیولوجیة،لننتقل في الفرع الثاني فسنتطرق إلى األسباب 
  .النفسیة

  األسباب البیولوجیة لظاھرة العنف األسري : الفرع  األول 
العلماء بوجود عالقة بین العنف والظروف المختلفة للتركیبات  یعتقد

الجینیة والھرمونیة لإلنسان،مع وجود ھرمونات عدوانیة لدیھ، غیر أن ھناك 
  .العنف بعض الباحثین أشار إلى أن العوامل البیولوجیة ال تأثیر لھا على
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بأن بعض الحاالت النفسیة  وقد وجدت بعض الدراسات التي تؤكد
إلخ، لھا تأثیر كبیر على السلوك ...اإلحباط، والضغط النفسي، والخوف: مثل

الذي  السیروتونینالفردي بدفعھ نحو العنف، ألنھا تؤثر على ھرمون اسمھ 
  .1دى الفردیقل إنتاجھ مع الضغط وبالتالي یزید من النزعات العدوانیة ل

جانب بیولوجي یسمى  اإلنسانوقد التوصل إلى أن العنف یعززه في 
و یمكن القول أن قانون الوراثة یصدق على الناحیة العقلیة مثلما  ،2"الوراثة"

یصدق على الناحیة الجسمیة، فاالبن ال یرث مالمح أبیھ فقط، ولكن عادات 
رون بثالث مظاھر للوراثة أبیھ العصبیة وخصالھ الخلقیة، ذلك أن العلماء یق

  :وھي

 .وراثة الخصائص التي تتصل بالجسم: وراثة جسمیة - 1
وراثة خصائص الذكاء العام والطائفي والنوعي، ووراثة : وراثة عقلیة - 2

 .القوى العقلیة األخرى كالذاكرة و الخیال
فیما یتعلق بالفضائل و النقائص كالكرم والشجاعة والتقوى، : وراثة خلقیة - 3
 .إلخ...خوف، وحب الرذیلة، والبخلال

كما أن الدراسات الخاصة بالتوائم وجدت أن التشابھ كبیر في النواحي 
النفسیة والعقلیة، وأن التشابھ یكون كبیرا خاصة بین التوائم المتحدة الناتجة 
عن أقسام بویضة ولحدة أكبر من التوائم المنفصلة الناتجة عن بویضتین 

ادة في سلوك العنف والعدوان لدى أشخاص یعانون منفصلتین، كما لوحظ زی
من اضطرابات عضویة معینة كالسلوك االنفجاري لدى مرض الصرع، 
ونوبات الھیاج الفصامي، وبعض االضطرابات الكروموزیة وخصوصا تعدد 
كروموزومات الذكورة، كما بینت أبحاث الھندسة الوراثیة عدة تشوھات 

  .عدوانيكروموزمیة متصاحبة مع السلوك ال

بدراسة  "TROYATترویا "ومن جھة ثانیة قام الباحث الفرنسي 
حیث  وجد فیھا تعاقب مجرمین وقدیسین، ، دوستوفیسكيشجرة عائلة األدیب 

فالتطرف المزاجي في ھذه العائلة كان یسخر أحیانا لخدمة المثالیات، فینتج 
  .قدیسا وحینا أخر ضدھا فینتج مجرما
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إلى ھذه المالحظة وطرح  "L.sondy لیوھوك سوندي"كما  استند عالم النفس 
فرضیة مفادھا أن األساس البیولوجي ھو واحد في كلتا الحالتین، وإنما الفرق 

بأن قابیل قتل أخاه ھابیل،  سونديفي الخیارات القدریة للشخص، كما یجیب 
وبأننا جمیعا أوالد قابیل، وعلیھ فان نزعة العنف والرغبة بإلغاء أعداءنا 

ودة لدینا جمیعا، لكن قسما منا یسمو بغرائزه وقسم أخر یستسلم لمشاعره موج
  ).كراھیة، غضب، ضعف حقد،(السلبیة 

  :ومنھ فالعوامل الوراثیة التي تعزز نزعة العنف لدى اإلنسان ھي كاآلتي

قد یزداد عدد الصبغیات لدى : شذوذ عدد الصبغیات الوراثیة - 1
 (xxy)أو  (xyy)تمیزھا الجنسي  ، ویصبح46بدال من  47إلى  اإلنسان

ولوحظ عند ھؤالء األشخاص أن السلوك العدواني المضاد للمجتمع یكثر 
، والذي تكثر لدیھ نزعة الذكورة، المتمثلة في )xyy(خاصة في النوع  لدیھم

والتي تجنح إلى السلوك العدواني، ویصاحب ) y(الصبغ الذكري الزائد 
 . نقص في الذكاءالعدوان لدیھم باضطراب العاطفة و

في دراسة أجریت في أمریكا لوحظ : اضطراب وظیفة الدماغ - 2
من معتادي العدوان الجانحین، ) % 65(وجود شذوذ في تخطیط الدماغ لدى 

لدى الجماعة الضابطة من المساجین غیر عدوانیین، )  %24(بینما كان 
اك تشابھ فقط بین عامة الناس، كما لوحظ ھن) %12(وكان معدل ھذا الشذوذ 

في تخطیط الدماغ للعدوانیین البالغین، وكذلك عند األطفال األسویاء، مما 
یشیر أن ھؤالء العدوانیین لدیھم نقص في الجھاز العصبي ونموه، ومن 

  .المعروف أن بعض أمراض الدماغ قد یصاحبھا سلوك عدواني

كما نالحظ وجود أسباب بیولوجیة أخرى للعنف منھا خاصیة البناء 
ماني العضلي، وخاصة عند العدوانیین والمجرمین، أو الذین ولدوا قبل الجس

نھایة مدة الحمل، أو الذین تعرضوا للكثیر من الحوادث واإلصابات في 
 صغرھم، وھي تعكس نقص الضبط الداخلي لدیھم، كما یسبب اإلدمان تفاقم

ى في السلوك العدواني العنیف نظرا لنقص التحكم في السلوك والسیطرة عل
  . التصرفات وسوء تقدیر لألمور
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  األسباب النفسیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري : الفرع الثاني

اختلفت التسمیات حول العنف ذو الدوافع النفسیة، فھناك من یطلق 
علیھ العنف النفسي، أو اإلیذاء العاطفي ھناك عّدة أسباب تعود إلى التركیبة 

ل عدوانیة وممارسة العنف حتى مع اة لإلنسان تدفعھ إلى ارتكاب أعمیالنفس
أقرب الناس لھ ومن ذلك شعور الفرد باألنانیــة والفردیة، وشعــوره بالقوة 
والتعصب للرأي وعدم التنازل وضعف الشخصیة والغیرة والتشكیك 
والحرمان العاطفي، واإلحساس بعدم االحترام والكراھیة والعدوانیة 

راغ الذھني واعتیاد الكذب والتعنت، العناد ، أیضاً الشعور بالملل والفواإلھمال
والمبالغة في المسؤولیة، وعدم التكیف مع وضع جدید وفشل االتصال بین 

، باإلضافة إلى 3إلخ...أفراد األسرة وعدم القدرة على التفاوض بطریقة عقالنیة
شعور الفرد بمختلف األحاسیس النفسیة الھدامة كالقلق، اإلحباط ، الیأس 

شخصیة، والضغط النفسي ، واالكتئاب بأنواعھ، واالضطرابات ،اضطرابات 
االنفعالیة والسلوكیة، وھي أسباب ھامة تدفع بشكل كبیر وواضح  باتجاه نمو 

  .4داخل األسرة انفجاره وبالتالي اإلنسانالعنف داخل 

وال ننسى أن الضغوط النفسیة بسبب المشكالت المادیة تعد من أشد 
را، مثل أن تتعرض األسرة لخسارة مالیة أو فقدان الضغوط وطأة وأكثرھا أث

العائل وظیفتھ،أو تبدیده المال وعدم تقدیره، فیؤثر الوضع المالي على 
  . 5االنفعاالت والسلوكیات والعالقات بین أفرادھا مما یؤدي إلى العنف

باإلضافة إلى أن حدة المشاعر السلبیة المؤدیة للعنف تتزاید أیضا 
لفرد على تحقیق كثیر من توقعاتھ وأحالمھ وفشلھ المستمر، نتیجة عدم قدرة ا

وتعد مثل ھذه الظروف من أھم عوامل بروز العنف داخل األسرة،خاصة لما 
تحملھ من مضامین تتعلق بعدم القدرة على تلبیة حاجات األسرة األساسیة وما 

  .6یرافقھ من شعور بالنقص والعجز

 خاصة لدى المراھقین، وھي كما أن االضطرابات السلوكیة،التي تكثر
في القیام بسلوك ضد  اضطرابات یشعر الفرد فیھا بدافعیة كبیرة وإلحاح جامح

  .7معاییر األخالق وضد النظم والقوانین
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  األسباب االجتماعیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري: المطلب الثاني

ھناك أسباب اجتماعیة عدیدة تساھم في ارتفاع درجة العنف داخل 
وھي ما سنفصلھا على النحو  ،8ع عموما واألسرة بصورة خاصةالمجتم
  :اآلتي

  األسريمدخل لدراسة األسباب االجتماعیة لظاھرة العنف : الفرع األول

من الممكن أن یوجد العنف األسري في أي مجتمع وأیة بیئة مھما 
بلغت درجة نموھا وتطورھا، فھو موجود مند القدم،وإن تفاوتت درجاتھ 

حكم تغیر األوضاع االجتماعیة فإن العالقات بین أفراد األسرة وأنواعھ،وب
الواحدة یصیبھا التغیر، ومن ذلك أن األسرة الحدیثة أصبحت نوویة تستغني 

نمط جدید حیث تسود فیھ قیم الفردیة  إلىعن األسرة الممتدة وتتجھ 
أدى إلى إحداث تغیرات جذریة  واالستقالل حتى داخل البیت الواحد، وھذا

  .     9ت إلى نشأة ظواھر سلبیة للحضارة الحدیثة على رأسھا العنف األسريأد

وقد أصبح سلوك العنف الیوم ولألسف منتشرا في كل مجتمع، وھذا 
األخیر وإن كان ضحیة لھ، إال أنھ كان أیضا من بین أسباب تفاقمھ، حیث 

 ربیة،تعتبر األسباب االجتماعیة عامال مباشرا فیھ خصوصا مع تفشي سوء الت
سوء التفاھم بین األفراد،المشاكل االجتماع والعائلیة، حب التسلط،سوء 
المعاملة والجھل ومعایشة البطالة، تفشي الظلم، تفوق المرأة على الرجل في 

  .إلخ...عدة مجاالت والتفرقة

  تأثیر المجتمع على ظاھرة العنف األسري: الفرع الثاني

م ظاھرة العنف األسري فیھ، للمجتمع تأثیرات سلبیة على تفشي وتفاق
  :وذلك من عدة جوانب على النحو اآلتي

إن الثقافة وما تحملھ من عناصرھا المتشعبة : الثقافة المجتمعیة - أوال
تلعب دوراً ھاماً في إعداد الفرد بأنماط مختلفة من السلوكیات من بینھا العنف، 

ألســباب حیث یمكن للفرد اكتساب العنف من ثقافة مجتمعھ، فمن ھذه ا
التفاوت في المستوى التعلیمي والثقافي بین أفراد األسرة مّما ینتج عنھ صعوبة 
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في التفاھم فیترتب عــــــن ذلك عنف وعدوان بینھم، كما أن اإلنسان المثقف 
وذو المستوى التعلیمي العالي عادةً ما یمیل إلى الھدوء ولھ القدرة على كبح 

ادراً، على عكس اإلنسان غیر المتعلم الذي جماح غضبھ فال یلجأ للعنف إال ن
مع نسبیة ھذا ( تكون لدیھ نزعة العنف ثائرة حتى على أتفھ األسباب

، ال ننسى أیضاً العادات والتقالید التي لیست بعیدة عن دائرة االتھام 10)الكالم
في جرائم العنف األسري حیث تفننت في رسم الرجل موضع الجالد والمرأة 

وباركت وعززت سلطة الرجل على المرأة ولو بــغیر  في موضع الضحیة
، في مقابل ذلك تعتبر المرأة أحد أھم أسباب العنف األسري 11وجھ حــق

یتمادى  أنضدھا ألنھا ھي من ترضى وضع نفسھا موضع الضحیة فترضى 
الرجل في تعنیفھا في سبیل المحافظة على أسرتھا وأوالدھا اختیاراً منھا 

، أضف إلى ذلك 12"لنفسك علیك حق": تناسیةً قولھ ألحلى األمریّن، م
نقص الوعي بتعالیم الدین والتفسیر الخاطئ لبعض منھا حسب ما یتماشى مع 

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ  : المصالح الشخصیة لكل فرد، فأصبح قولھ تعالى َوالالَّ
فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ  فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ ۖ

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا ، یفسـر على أن اإلسالم قد أباح )34: النساء( َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ
الضرب والعنف  ضد الزوجة لكنھ أكید تفسیر خاطئ فاإلسالم نھى عن 

رب یكون الضرب وجعلھ كآخر وسیلة بعد الوعظ ثم الھجر، كما أن الض
، 13خفیفاً قصد التأدیب فقط وإال تحّول إلى جریمة تستوجب القصاص حتماً 

َ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ : لقولھ تعالى   ).190: البقرة( َوَال تَْعتَُدوا ۚ إِنَّ هللاَّ

یظھر العنف األسري نتیجة لبعض : األعراف والمعتقدات االجتماعیة -ثانیا
، وعلى رأسھا نظرة المجتمع للمرأة، 14اعیةالمعتقدات واألعراف االجتم

وتقبلھ لفكرة العنف ضدھا، إذ رغم التطور التكنولوجي الحاصل واالتفاقیات 
الدولیة والقوانین الوضعیة التي تشدد على حمایة حقوقھا واحترام كرامتھا، إال 
أن النظرة مازالت دونیة نحو المرأة تشجع فوقیة الرجل وتعطیھ حق تعنیفھا 

  .وبدون سبببسبب 
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وتمتد فوقیة الرجل حتى إلى عدم السماح لزوجتھ بالعمل أو التعلیم،أو 
زیارة أھلھا وأقاربھا، وإذا رفضت ذلك فرض الزوج علیھا سیطرتھ وعلى 

  .15جمیع أفراد األسرة أیضا ولو باإلكراه أو العنف

تلعب المتغیرات المتصلة باألسرة مثل العزلة : العزلة االجتماعیة -ثالثا
الجتماعیة، وظروف النشأة االجتماعیة، وطبیعة العملیات االتصالیة، وغیاب ا

توازن القوة بین األفراد، في األسرة دورا في إحداث العنف ولتوضیح ذلك 
أن النقص في الروابط االجتماعیة ورأس   Micheal floodمیشیل فلودترى 

مل خطیرة تتسبب المال االجتماعي، وكذلك العزلة االجتماعیة، ینتج عنھا عوا
في العنف، وبالتالي فإن معدالت العنف تكون عالیة مقارنة باألسر التي لدیھا 

، كما أن األفراد الذین 16شبكة أسریة وعالقة قویة بین أفرادھا بعیدا عن العزلة
عادة ما یكون لدیھم شعور بالوحدة واالنعزال، ھذه  یتعرضون لإلھانة دائما

تتسبب في المزید من العنف نتیجة عدم وجود العزلة االجتماعیة یمكن أن 
  .17عالقات قویة مما یولد انسحاب االجتماعي

  األسباب االقتصادیة واإلعالمیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري: المبحث الثاني

بعدما تطرقنا في المبحث األول لألسباب البیونفسیة واالجتماعیة   
ري، سنتطرق في ھذا النتشار ظاھرة العنف األسري في المجتمع الجزائ

المبحث إلى األسباب االقتصادیة واإلعالمیة لتفاقم ھذه الظاھرة التي ألقت 
بظاللھا على األسر الجزائریة مما یدق ناقوس الخطر حول ضرورة مجابھتھا 

  .وإال ستكون نتائجھا وخیمة

سنتناول في المطلب األول األسباب االقتصادیة، لننتقل في المطلب الثاني 
  :اإلعالمیة وذلك على النحو اآلتي لألسباب

  لتفاقم ظاھرة العنف األسري األسباب اقتصادیة: األولالمطلب 

إن اإلنسان بطبیعتھ مسالم ویبحث عن بیئة مثالیة للعیش، لھذا فھو 
یعمل جاھدا لتأمین حیاة كریمة لھ وألسرتھ، وإذا عجز عن ذلك نتیجة فقره أو 

كاف وضاقت علیھ الحیاة، فھنا ال یجد عدم قدرتھ على العمل وتوفیر مدخول 
سوى العنف كمالذ للھروب من ھذا الواقع األلیم، وھو یوجھھ بالدرجة األولى 
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ألفراد أسرتھ باعتبار أن األسرة ھي الوسط الذي یكون الفرد أكثر احتكاكا بھ، 
  .وعلیھ فإن من أھم األسباب االقتصادیة للعنف األسري ھي الفقر والبطالة

 الفقر: لالفرع األو

لقد میّز هللا تعالى بین الناس في العقل والرزق، فرضوا بعقولھم ولم 
یرضوا بأرزاقھم، حیث یعتبر الكثیر من الناس الفقر عائقاً یمنعھم من تحقیق 

 أھدافھم في الحیاة،ونظرا لما یحدثھ الفقر من آثار سلبیة فقد شبھ الرسول 
أیضا قال  ولذلك ،"من الكفر والفقر اللھم إني أعوذ بك": الفقر بالكفر حین قال

وذلك  ،"لو كان الفقر رجالً لقتلتھ": اإلمام علي بن أبــي طالب رضي هللا عنھ
، فعندما یشعر اإلنسان بعجزه عن 18لما یسببھ الفقر لإلنسان من كدر وألم

توفیر حاجاتھ ال یجد أمامھ متنفساً سوى بتحویل سلوكھ إلى سـلوك عدواني 
الفقر : "فیقول المھاتما غاندي ،19ناس لھ وھم أفراد أسرتھوتعنیف أقرب ال

یكون  وقد توصلت الدراسات إلى أن العنــف األسري ،"أسوء أشكال العنف
أكثر انــتشارا بین األسر الفقیرة، ونفسر ذلك بأن األسر األقل دخالً لدیھا 

المباشر أي مصادر أقل لتفریغ التوتــر لھذا فھي دائماً ما تـــفرغھ في نطـاقھا 
، لكن ھذا ال یمنع من وجــود عنف داخل العائالت الثــریة 20على أفرادھا

أیضاً، وقد یعود ذلــك إلى الحریــة الزائـــدة التي تعــــطى لألبــناء وللمـرأة 
إلى حد االنقالب والتمرد وعدم الطاعة لسلطة  خصوصاً، حیــــث تدفعھم

، لكن مع ذلك تبقى التقاریر 21األسرةاألب أو الزوج مما یولد العنف داخل 
تؤكد على أن األسر الفقیرة یحدث فیھا العنف خمسة أضعاف حدوثھ في 
األسر الغنیة ولكن ھذا القول عرضةً للتكذیب لسبب وجیھ وھو أن األسر 
الفقیرة ھي التي تمیل إلى اإلبالغ واللجوء إلى الجھات األمنیة  والمحاكم لحل 

ھي أیضاً المستھدفة من طرف المؤسسات المھتمة مشاكل العنف داخلھا، و
بالعنف، أما األسر الثریة لدیھا من اإلمكانیات ما یجعلھا قادرة على حل 
مشاكل العنف لدیھا دون مساعدة أحد، باإلضافة إلى تسترھا على جرائم 

  .22العنف التي تحدث داخلھا حفاظاً على صورتھا االجتماعیة
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حاقدة تجاه المجتمع بكل مؤسساتھ ومنھ فالفقر یؤدي إلى مشاعر 
 .ویصل ذلك العنف حتى إلى أقرب المقربین لإلنسان وھم أسرتھ وأفراده،

  البطالة: الفرع الثاني

إلى أن ارتباط البطالة بالعنف لیس حدیث العھد،  أوالتجدر المالحظة 
إذ یمكن تتبع آثاره إلى الفترة االستعماریة لما جاءت الثورة التحریریة كردة 

  .23عل قویة ضد تھمیش الجزائریین عن سوق العملف

تعتبر البطالة ظاھرة ذات أبعاد مختلفة، فھي باألساس ظاھرة 
اقتصادیة تبین وجود خلل في النشاط االقتصادي، وقد ارتفعت نسب البطالة 
في المجتمع الجزائري ارتفاعا ملحوظا، في ظل ما یعرفھ المجتمع الجزائري 

وغلیان اجتماعي عربي لم یكن محدود األثر، ھذا من حراك اجتماعي داخلي 
ما جعل من البطالة أحد أھم األسباب النتشار الیأس والعجز وانعدام روح 

وغیرھا من المشاعر الھدامة في  واإلحباطوالطموح والشعور بالنقص  اإلبداع
نفوس أفراد المجتمع نتیجة عجزھم عن الحصول على عمل یسد رمق 
حاجاتھم وحاجات أسرھم، وبالتالي یلجئون للعنف كمتنفس وحید وردة فعل 
یرونھا ناجعة للتعبیر عن استیائھم من وضعھم الراھن الذي سلب منھم أبسط 

وانین الوضعیة وھو حقھم في العمل، حق تكفلھ لھم االتفاقیات الدولیة والق
  24.ولألسف یوجھ البطال العنف نحو أقرب الناس لھ وھم أفراد أسرتھ

االكتئاب المزمن، الذي : تؤدي البطالة إلى نتائج نفسیة خطیرة مثل
یؤدي إلى الیأس واالنعزالیة، وعدم القدرة على العمل واإلنتاج، كما تؤدي إلى 

دة للمجتمع وأفراده، وقد أشار العدید من خلق الشخصیة العدوانیة المضا
العلماء إلى أن الكثیر من مرتكبي جرائم العنف ال ینتمون فقط إلى أسٍر فقیرٍة، 
بل یعانون أیًضا من حالة البطالة بما أن الفراغ عدو اإلنسان، وبالتالي یكون 

  .العنف األسري تفریغ لشحنة الخیبة التي یعاني منھا البطال

  لتفاقم ظاھرة العنف األسري األسباب اإلعالمیة: المطلب الثاني

إن الحدیث عن األسباب اإلعالمیة لتفاقم ظاھرة العنف األسري 
ینـــطوي تحت لــوائھ الحدیث أوال عن تأثـیر اإلعالم في بزوغ وانتشار ھذه 
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اآلفة، ثم االنتقال للحدیث عن العولمة أیضا كفاعل أصلي في تفشي العنف 
  :اآلتي ذلك على النحوداخل األسرة، و 

  تأثیر اإلعالم على ظاھرة العنف األسري: الفرع األول

  .»أعطني إعالما بال ضمیر أعطك شعباً بال وعي: "جوزیف غوبلزیقول 

تؤدي وسائل اإلعالم الجماھیري دوراً بارزاً في خلق الصورة 
المنطبعة في أذھان جمھورھا، فھي النافذة التي تطل الجماھیر من خاللھا 
على العالم، ألنھا االمتداد الطبیعي ألسماعنا وأبصارنا حسب تعبیر الباحث 

وبالرغم من االیجابیات  ،25"مارشال مالكوھان" األمریكي في مجال االتصال
غیر أن لھا سلبیات عدیدة أیضاً خصوصاً في موضوع  اإلعالمالعدیدة لوسائل 

ــرة العنف األسري، الدراسة، حیث كان لھا دور سلبي في انتشار ظــــــاھـ
فھي أصـبحت تنقل لنا یومیاً برامـــــــــج وأخـبار فیھا ما یكفي من صور 
العنـف وأسالیبھ، السیـّما تلك المشاھد التي تمّجد العنف وتعــطیھ قیمة علیا 

، نتیجة لذلك أصبحت مشاعر الجماھیر قاسیة ال 26وتجعل منھ غایـةً منشودة
ـنف ولو كان داخل األســـرة وذلك لتكرار تتحرك عــند سماعھا لقضیة ع

مشاھدتھا لمثل ھذه القضایا، فعندما ننظر إلى النصف اآلخر من الكأس نجد 
بأن تطبیق المفھوم اإلیــدیــولوجي المترسخ كقواعد مھنیة عند النظر إلى 
تغطیة األخبار في الصحافة الغربیة والعربیة أن ھذه الصحافة كانت والزالت 

یة غرضھا ھو االنتـشار وتحقیق األرباح، لذلك ھي تنظر صحافة تجار
ألخبار العنف السیئة على أنھا أخبار جیّدة تجلب الربح والرواج بین الفئات 

 صحافةالشعبیة، بل األكثر من ذلك أن بعض وسائل اإلعالم تعتمد مبدأ 
في نشر الفضائح والجرائم والعنف الواقع داخل األسرة وخارجھا  اإلثارة
ة مثیرة دون أن تتحقق حتى من صحتھا بصورة دقیقة، إذا الرغبة بصور

العمیاء لوسائل اإلعالم في الوصول للشھرة والربح جعلتھا تساھم في خلق 
الجریمة ونمائھا داخل أكثر وسط كان من المفروض أن یكون وطناً لألمان 

 إضافة إلى ما تساھم بھ ألعاب الفیدیو في ھذاواالطمئنان وھو األسرة، 
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الموضوع من خالل تعلیم وتدریب األطفال خصوصا على مھارة التصویب 
  .إلخ...وكیفیة التخطیط لقتال العدو المفترض، وكیفیة االنتقام ورد الثأر

ولقد اھتم الكثیر من الباحثین بتأثیر وسائل اإلعالم على المشاھدین، 
التي یتم خصوصا بعد أن الحظوا مدى تأثّر المشاھدین بالمضامین اإلعالمیة 

تمریرھا، وقد ظّن الكثیر من الباحثین في السنوات األخیرة بأن تأثر 
المشاھدین بالمضامین اإلعالمیة خلقت نظرة خاطئة ومختلفة عن العالم، 
وبلورت أفكار جدیدة، وأكثر تلك المضامین التي لفتت نظر الباحثین، 

لمشاھدین لتلك مضامین العنف في وسائل اإلعالم المختلفة، حیث لوحظ تقبل ا
  .المضامین بشكل أسرع من المتوقع

  :أشكال العنف األسري التي تظھر بكثرة في وسائل اإلعالم ھي ومن

مشاھد القتل والدماء، فمن أكثر مشاھد العنف شیوعاً في المسلسالت  -
واألفالم وحتى القنوات اإلخباریة مشاھد القتل واستباحة الدماء حتى بین 

جعل األمر مألوفاً لدى جمیع الناس الذین  ة، ھذا ماأفراد األسرة الواحد
یمتلكون جھاز تلفاز، وخطورة عرض مشاھد القتل على وسائل اإلعالم 

واألجیال الناشئة تستسیغ مثل ھذه األفعال والسلوكیات،  أنّھا تجعل المجتمع
فتتغیر النظرة إلیھا من كونھا أمراً شاذاً عن المجتمع ال یمكن قبولھ، إلى 

طبیعي یمكن حدوثھ وال یستغرب منھ، وبالتالي تضعف ردة فعل أمر 
 .المجتمع في رفض مثل ھذه المشاھد العنیفة

مشاھد ھتك العرض واالغتصاب بین أفراد األسرة، وھذا یعتبر من أشكال  -
العنف الجنسي التي شاعت بكثرة في وسائل اإلعالم، بل وأصبحت مادة 

 ن عند صناع األفالم والحصص أوتشكل عنصر جذب للمشاھدین والمتابعی
منتجیھا، كما ساھمت الشبكة العنكبوتیة في انتشار صور ھذا النوع من 
العنف بسبب سھولة عرض تلك الصور والمشاھد عبر صفحات اإلنترنت 
المختلفة، وھذه المشاھد لھا دوٌر كبیر في شیوع المنكرات والرذیلة 

وص وداخل المجتمع داخل األسرة على وجھ الخص واستباحة األعراض
 .عموما
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والتحقیر واالستھزاء  مشاھد العنف اللفظي والتعبیري، وتشمل السب والشتم -
إلخ، وتنتشر كثیراً في وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة، ...واالزدراء

  . كما تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي خصوصا
لعنف األسري الیوم أصبح فیھا العنف عموما وا اإلعالمومنھ فوسائل 

خصوصا مادة دسمة تتناولھا لجذب أكبر عدد من المشاھدین،وبالتالي یكثر 
فیھا عرض أسالیب القتل وإلحاق الضرر باآلخرین، واستخدام القوة في تحقیق 
األھداف، حتى أصبحت وسائل اإلعالم مشحونة بمحتوى عنفي حقیقي، 

ار والصراعات فنشرات األخبار تكرس إلحداث القتل واالنفجارات والدم
وطقوس المآسي البشریة، ویتفنن اإلعالمیون من أجل إحراز السبق في 
اإلثارة وذلك عبر التركیز على المشاھد األكثر ھوًال وقدرةً على إحداث 

التقاط أشد المشاھد  الصدمة اإلدراكیة، كما تتسابق الوكاالت اإلعالمیة في
اھدتھا، ورغم أننا أمام فظاعة ألن لھا أكبر سوق من حیث اإلقبال على مش

واقع إنساني حقیقي، إنما المشكلة تكمن في أن ھذه المشاھد تعرض مسلوخة 
عن سیاقاتھا المختلفة، وتقدم مكثفة وكأنھا حقیقة قائمة بذاتھا، فال اھتمام 
إعالمي بتاریخ ھذه األحداث ومسبباتھا وأبعادھا اإلنسانیة مما یجعل لھا األثر 

  .27في نفسیة أفراد المجتمع بصورة عامةالبالغ في نمو العنف 

  تأثیر العولمة على ظاھرة العنف األسري: الفرع الثاني

إّن العولمة ھي مفھوم جدید لواقع قدیم ظھر بشكل واضح في 
الستینات من القرن العشرین الماضي، وازداد رواجاً في الثمانینات وتـــبلور 

تقنیة االتصاالت الرقمیة  قیمتھا في التسعینات مع بلوغ اإلعالم اإللكتــروني و
عملیة تتالشى فــیھا حــدود الجغرافیا وتذوب " الراھنة، وتعرف العولمة بأنھا

، وھذه العولمة "فیھا حواجز الثقافة وتزداد فیھا فرص االندماج بین الشعوب
التي بشرنا بھا بالرغم من أنھا تحمل ایجابیات عدیدة لكنھا أیضاً تحمل الكثیر 

اسد والشرور والسلبیات، حیث فرضت مفاھیم جدیدة لم تكن موجودة من المف
من قبل، وبدأت ھذه المفاھیم تجد قبوالً واسعاً في المجتمع ولھا تأثیر على 
التماسك التقلیدي لألسرة، حیث قامت منظمات دولیة وجمعیات معنیة بحمایة 

م األسرة باستغالل العولمة لبث أفكار تھد حقوق بعض الفئات داخل األسرة
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كالدعوة إلى بناء الشخصیة الذاتیة واالستقاللیة مع المصلحة المادیة كھـــدف 
یسعى لھ الفرد، والخــــــــروج عن القیود األسریة بخــــــــروج الزوجة عن 
طاعة زوجـــــھا وخروج األبناء عن طــاعة آبائھم، مما أدى إلى إیجاد نوع 

لد احتكاكات أسریة تؤدي في النھایة إلى ما من التفسخ االجتماعي الذي یـــوّ 
  .28یسمى بالعنف األسري

  الخاتمة

لعنف األسري كلمة أصبحت تتردد على أذاننا باستمرار، وفي كل ا
لحظة، سواء على وسائل اإلعالم المختلفة أو ما نصطدم بھ في واقعنا، وكأنھ 

د توصلنا أصبح سمة ھذا العصر الذي كثرت مشاكلھ بشكل یثیر االنتباه، وق
من خالل ھذه الدراسة إلى مجموعة من األسباب الكامنة وراء بروز وتفشي 

  :ظاھرة العنف األسري في المجتمع الجزائري
إن للعنف األسري أسباب بیولوجیة تلعب دورا ھاما في نشوء النزعة  -

العدوانیة لدى األفراد، بحیث یمكن لالبن أن یرث مالمح أبیھ وحتى یرث 
 .ھ العصبیة والعنیفةكذلك عادات أبی

إن العوامل الوراثیة بالتحدید تلعب دورا ھاما في نشأة الصفات المؤدیة إلى  -
 .العنف مثل المزاج العصبي وغیرھا

إن قلة الوعي الدیني وعدم االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة، تولد  -
أشخاصا یفتقرون لألخالق الحمیدة إجماال،وغالبا ما یكون العنف صفة 

 .ة فیھممتجذر
یلعب اإلعالم دورا كبیرا في تفشي ظاھرة العنف في المجتمعات طالما أنھ  -

 .یكتفي ببث المشاھد العنیفة دون توعیة منھا
تعتبر األسباب االقتصادیة من العوامل الدافعة الزدیاد ضراوة االجرام  -

والعنف األسري داخل المجتمع الجزائري، خصوصا بالنظر للفقر الكبیر 
 . لتي یعاني منھا غالبیة أفراد المجتمعوالبطالة ا

وفي نھایة ھذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من التوصیات واالقتراحات  -
التي ارتأیناھا ناجعة لسد النقص الذي وجدناه في دراسة موضوع أسباب 

  :العنف األسري، وھي كاآلتي
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البد مــــن أن تھتم األسرة نفسھا وغیرھا من المؤسسات االجتماعیة   -
بمنـــــع العنف بجمیع صوره، وذلــك بتنـــشئة الفرد وتربیتھ تربیة سویة 
ومتوازنة، باإلضـافة إلى توعیة أفراد األسرة بخطورة ظاھرة العـــــــــنف 
األسري، وتزویدھم بالــمعارف والمعلومات التي تؤدي إلى تطویر 

ظاھر إطارھم المرجعي ومخزونھم المعرفي بشـكل إیجابي بعیداً عن م
 .العنف

تقوم بمھمة الرقابة على ما یعرض في وسائل اإلعالم  أنعلى الدولة  -
المختلفة، ومحاسبة المسؤولین عن نشر مشاھد العنف عموما والعنف 
األسري خصوصا وتداولھا، وذلك من خالل تشریع قوانین تجرم ھذه 

التي األفعال التي تخدش بمصداقیة الصحافة وتبعدھا عن رسالتھا السامیة 
 .من أجلھا منذ البدایة أنشأت

انتھاج وسائل اإلعالم المقروءة، المسموعة، المكتوبة سیاسة التوعیة من  -
ظاھرة العنف األسري، وعدم االكتفاء ببث مشاھد العنف دون التوعیة 
منھا، ألن ذلك یجـعل منھا سبباً في تفاقم الظاھرة ولیـس سبباً في القضاء 

محیطھا، وبالتالي ال  عن جزیرة معزولةلیس  الحالاإلعالم بطبیعة علیھا، 
یمكن لھ رغم حیویة دوره أن یعمل منفرداً، ولھذا البد من وجود خطط 
حكومیة متكاملة یكون اإلعالم جزءاً منھا، خطط واضحة الرؤیة 
واألھداف تعمل على القضاء على ظاھرة العنف من جذورھا، مع تصمیم 

عمل وفق آلیة تحقق توحید وانسجام الخطاب االستراتیجیات الالزمة لھا، وت
اإلعالمي مع ھذه الخطط من ناحیة، ومع جمیع المواد التي ینتجھا ویبثھا 
من ناحیة أخرى، فمثال بدال من بث أفالم ومسلسالت وحصص تحتوي 
على مشاھد عنیفة، تبث بدال من ذلك مشاھد تدعم استخدام الحوار وحسن 

 .إلخ...أو بین األزواج المعاملة بین األبناء واآلباء
وضع منظومة أخالقیة تحافظ على أخالق المجتمع، وتصون أعرافھ  -

وتقالیده ضد ھذه الظاھرة السلبیة، تتضمن تربیة األجیال على نبذ تلك 
الصورة من العنف وعدم تقبلھا بأي حال من األحوال، وصناعة وعي 

 .شعبي رافض لھا
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فیھا إدانة الفاعل في القضاء إعالن ونشر كل حادثة عنف أسري یتم  -
 .الجزائري، حتى یكون ذلك كردع جماعي لكافة أفراد المجتمع

یكثر الحدیث عن ظاھرة العنف في المناسبات فقط، وبشكل غیر مستمر،  -
كالحدیث عن العنف ضد المرأة في عید المرأة، والعنف ضد األطفال في 

ا بانتھاء المناسبة، كما إلخ، وینتھي الحدیث عنھ...الیوم العالمي للطفولة
تعالج وسائل اإلعالم قضیة العنف إذا وقعت حادثة مست قطاع ھام 

فقط، وھذا أمر غیر مجد، ألنھ …كالمدرسة، أو الجامعة أو المالعب
إلحداث التأثیر المطلوب وقمع العنف األسري بوجھ خاص فذلك یتطلب 

أي عام مناھض المعالجة المستمرة والمتواصلة لھ التي تمكن من إیجاد ر
 . للعنف بجمیع أشكالھ

التعاون مع رجال الدین لنشر خطاب یُعّزز من مبادئ االحترام والتكافل  -
ف  .والمحبة بین أفراد األسرة، ویحاِرب العنف والتطرُّ

دمج الحقوق اإلنسانیة والحمایة من أنواع العنف األسري ضمن المناھج  -
 .م في النشء منذ صغرهوذلك بھدف ترسیخ ھذه المفاھی المدرسیة،

ظاھرة العنف األسري دراسة دقیقة ومعرفة الجوانب النفسیة  دراسة -
والعضویة واالجتماعیة واالقتصادیة التي لھا دور في ازدیاد ضراوة 

 .العنف داخل األسرة، وبالتالي العمل على معالجتھا بالشكل المطلوب
مشاكل االجتماعیة دون أفراد األسرة كیفیّة التعامل مع الغضب وال تعلیم -

وذلك عن طریق إثبات أنّھ لیس الوسیلة المالئمة لحل  اللجوء إلى العنف،
الخالفات والمشاكل، واالتفاق مع الطرف المقابل حول الطریقة المناسبة 

 .للتعامل مع المواقف الصعبة
تعتبر األسرة ھي نقطة البدایة التي تتركز فیھا التدابیر الوقائیة ضد ظاھرة  -

لعنف األسري، وذلك بالعمل على استقرار وتھیئة الجو المناسب لتنشئة ا
أسرة صالحة، فإذا ساد الحب والتفاھم والتعاون بین أفراد األسرة، أدى 

 .ذلك إلى اجتناب العنف واالنحراف
ترسیخ مفھوم الحوار لدى الشباب وإعطاءه الفرصة للتعبیر عن ذاتھ  -

یجاد مصادر دخل تُمّكن الشباب من واحتیاجاتھ، توفیر فرص عمل لھ وإ
 .بناء أسر، وتساعدھم على تحسین وضعھم المعیشي
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الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَھُْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَھُُم اْألَْمُن َوھُْم  :قال هللا تعالى -
، إن للعقیدة اإلیمانیة أثرھا في منع انتشار )82: األنعام( ُمْھتَُدونَ 

سلوكیات العنف؛ وذلك ألنھا ھي أساس بناء اإلنسان المسلم، فتلقین العقیدة 
الصحیحة یؤدي إلى تربیة المسلم على السلوكیات الرشیدة التي تتسم 
بالرفق والرحمة، بعیدا عن مظاھر العنف والعدوان، وبالتالي البد من 

ؤكد على ترسیخ وتعــمیق فھم أفراد األسرة لمبادئ الدین اإلسالمي التي ت
نبذ العنف بجمیع صوره، وھو دور كل من المساجد والمدارس،  جمعیات 

 .إلخ...المجتمع المدني التي تنشط في المجال الدیني
عدم اإلبقاء على ظاھرة العنف األسري طي الكتمان بل البد من تسلیط  -

الضوء علیھا، وذلك بإشراك ذوي الخــبرة في عــلم النفس وعلـم االجتماع 
مـــــن أجـل مناقشة ھذه الظاھرة، ووضع سیاسات  ،إلخ...لوم القانونیةوالع

وأســالیب للتصدي لھا عن طریق دراســـات میدانیة فعاّلة، وعلى كافة 
 واإلحصائیاتالسلطات تسھیل مھمة البـاحثین بـتزویدھم بكافة المعلومات 

 المتعلقة بالظاھرة، وعدم إحاطتھا بسیاج اجتماعي یجعل للجریمة
خصوصیة ال تستحقھا، إذ أن الخصوصیة ھنا ال تخدم مصلحة األسرة وال 

 .مصلحة المجتمع
   :الھوامش
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