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 المستخلص

، واإلطارات املتخصصة، ومنظمات اجملمتع املدين يف بقضايا األسرة تتفق املؤسسات احلكومية املعنية
املدخل الرئيس ألي اجملتمع، و  بناء األساسية يفاللبنة الدول اإلسالمية على حمورية قضية األسرة، وأهنا 

بالقصور واالضطراب حبيث مل تنسجم يف الغالب اتسمت اإلصالح هلذا  غري أن مقاربتها . إصالح
وقد أرجع كثري من الباحثني هذا . األسرة املسلمة اتتطلعوكليات الشريعة اإلسالمية ومل ترق إىل 

حماولة لتقومي  وهذه الورقة. ذا اإلصالح، وترتيب أولويات هلالقصور إىل منهج مقاربة اجلهات املعنية 
معاجلة قضايا األسرة يف التشريعات القانونية واخلطط الرتبوية والتوجيهات الدينية، واقرتاح لواقع نقدي 

يعة اإلسالمية ومقاصدها الكلية يضمن معاجلة قضايا األسرة إطار منهجي مستند إىل مبادئ الشر 
 . اجلامع بني متطلبات الدين ومقتضيات الواقع من بعدها الشمويل

  



 مقدمة

إن تطور اجملتمعات، واحتكاكها حبضارات وثقافات خمتلفة وكذا معايشة حتديات حملية ودولية 
ال من أجل اليت منها األسرة ض جوانبها متسارعة ومعقدة تقتضي من دون شك معاودة النظر يف بع

وقد كان . اإلتيان على بنيان األسرة من القواعد، وإمنا من أجل االستجابة هلذه التحديات مبا يناسبها
صلى  قضايا على زمن النيبأثار خامتة الوحي اإلهلي إىل خامت أنبيائ  حيث  الكرمي هذا منهج القرآن
كقضية املرياث، والظهار والتعدد وإجبار الفتيات على البغاء، وغريها من القضايا   اهلل علي  وسلم

وقد شهدت القرون األوىل عموما ثباتا على هذه . معاجلة اتسمت بالصراحة واملوضوعية والشمول
غري أن  مع بروز عصر التقليد بدأت األعراف والتقاليد . يف حبث ومعاجلة قضايا األسرةاألسس 
، أو يف معاجلة قضاياهاصلى اهلل علي  وسلم حتل حمل منهجية القرآن الكرمي وسنة النيب اخلامت القبلية 

حرمت سخرة سخرها اهلل ل   لتجهد نفسها  لتحقيق مطالب  ونيل رضاه،  وأهنا وماهلا ملك ل ، ف
التنازل بضغط القبيلة اليت ال تريد  من بعض حقوقها كحق املرياثبسبب هذا التصور اخلاطئ املرأة 

وال شك أن هذه   .على بعض ممتلكاهتا المرأة ميلك أو سيملك ناصيتها رجل من غري القبيلة
. العصور مل ختل من  إسهامات علماء أكابر يف التبات على منهج التأسي بالنيب يف حل مشكالهتا

إىل التوج  وإذا ما وجهنا نظرنا إىل العصر احلديث وجدنا أن الوضع ازداد تعقيدا حيث إن  انضاف 
املتشبث باألعراف والتقاليد على حسب هدي النيب صلى اهلل علي  وسلم يف معاجلة قضايا املرأة، 
توج  يدعو إىل التحرر ال من قيد التقاليد واألعراف فحسب بل من النصوص الشرعية الناظمة 

ل هذه ، وهو ما صعب من مهمة القائمني على معاجلة قضايا األسرة، حيث غابت يف ظلألسرة
التجاذبات الرؤية املنهجية الكلية ملعاجلة قضايا األسرة، فصارت هذه اللبنة األساسية يف بناء اجملتمع 
املسلم ضحية موروثات ثقافية شوشت على هدي الشريعة الصايف، وتوجهات ليبريالية تروم النأي 

 .الضوابط الشرعية املنظمة هلذه األسرةعن بنفسها 

هتدف إىل تقدمي رؤية منهجية ملعاجلة قضايا األسرة، وسيكون عرض هذا وعلي  فإن هذه الورقة 
 :املوضوع من خالل احملاور اآلتية



 تعريف األسرة وبيان وأهميتها في اإلسالم: المحور األول

 معوقات معالجة قضايا األسرة: المحور الثاني

 اآلفاق المستقبلية لمعالجة قضايا األسرة: المحور الثالث

  



 

 في اإلسالم وأهميتهاتعريف األسرة وبيان : المحور األول

اجلماعة اإلنسانية التنظيمية املكلفة بواجب " أهنا هالقد عرفت األسرة تعريفات كثرية منها تعريف
اجلماعات اليت تؤثر على منو األفراد و أخالقهم منذ املراحل األوىل " :وأهنا" إستقرار و تطور اجملتمع

،  "ستقل اإلنسان بشخصيت  و يصبح مسؤوال عن نفس  و عضوا فعاال يف اجملتمعمن العمر و حىت ي
جمموعة تتكون من شخصني أو أكثر يرتبطون مع بعضهم البعض بواسطة الدم أو الزواج أو :"وأهنا 

املؤسسة االجتماعية اليت : وأما تعريفها املرتبط بالتصور اإلسالمي ، "التبين ويعيشون حياة مشرتكة
ضمن القيم  يف بناء اجملتمع رجل وامرأة بعقد يرمي إىل إنشاء اللبنة اليت تسهم اقرتان تنشأ من

 ."املسطرة يف القرآن والسنة

 :أما أمهيتها، فيمكن تلخيص أهم جوانبها يف اآليت 

 .إلي  خربات احلياة، ومهارهتا  ، ونقلوهتذباألوىل والرئيسة املضطلعة بتعليم الطفل املؤسسة هنا إ ـ
السلوك الفردي، وبعث احلياة، والطمأنينة يف نفس  تقوميو التكوين النفسي هنا احملضن األول يف إ ـ

  .القيمأهم اللغة، ويكتسب حيث يتعلم فيها الطفل، 
شخصية املؤثرات السلبية املناقضة للتعاليم اإلسالمية، إذ إهنا املشكل ل احلصن احلصني منهنا إ ـ

 .تعصم  من االحنراف اليت واملكسب للقيم والعادات الطفل،

إهنا  اللبنة األساسية لبناء اجملمتع والضامن  الرئيس لقوة النسيج االجتماعي ومنعت  من أي غزو أو  ـ
 .تشوي 

 

 



 معوقات معالجة قضايا األسرة: المحور الثاني

 هاكانت سببا يف تفاقم  مجلة معوقات اواجهته إن معاجلة قضايا األسرة يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة
مشكلة هذه العوائق أهنا صدرت عمن و . يف بعض اجلوانب بدل حلها أو على األقل التقليل منها

وميكن تلخيص أهم . حيسبون على الطبقة املثقفة، وهو ما أثر بدوره على مقاربة العامة هلذه القضايا
 :القضايا اليت  عاقت حبث قضايا األسرة يف اآليت

 بة التجزيئيةالمقار : أوال

إن أهم معوقات معاجلة قضايا األسرة يف اجملتمعات املسلمة انطالق كثري من هذه املعاجلات من  
ئية ذرية تروم حل املشكلة ببعد اجتزائي حريف يغفل موقع املشكلة يف اإلطار العام احمليط يز جتمقاربة 

  إىل التصور القرآين الذي يرميالنظرة الكلية املنطلقة من ويغفل . هبا أو الكل الذي تشكلت في 
النظرة اإلسالمية الكلية لإلنسان : فهم اجلزئيات يف إطار الكليات سواء كانت هذه الكلياتضرورة 
 .جمال من جماالت التشريع اإلسالميأي النظام الذي حيكم املفردات واملفاهيم اجلزئية يف  مواحلياة أ

فقد . مفهوم القوامةومن أبرز أمثلة املقاربة التجزيئية لبحث قضايا األسرة وتقدمي حلول على منواهلا 
بسبب  على املرأة بالتسلط وإنفاذ أمر الرجلألسرة املسلمة املعاصر لواقع اللقوامة يف شاع  ربط ا

على املرأة، وبسبب  بعلو منزلة الرجل" وللرجال عليهن درجة" يف قول  تعاىل "الدرجة"لفظ  تفسري
ولقد . يف التأكيد على فضل الرجل على املرأة" مبا فّضل بعضهم على بعض" :توظيف قول  تعاىل

يف إطار املنظومة القيمية لألسرة " القوامة"فهم هذه املقاربة وهذا التفسري احلريف التجزيئي  أغفلت
 .املسلمة ويف إطار السياق القرآين اليت وردت في 

 

 .التوحيد واالستخالف والزوجية: تقوم على أسس ثالثة املنظومة القيمية لألسرة املسلمةإن  



 وخالقاإلميان باهلل خالق الكون هو أن حتكم تصرفات الفرد يف تعامل  مع أي طرف  التوحيدومعىن 
رجعية يوفر للمسلم امل فالتوحيد. الذي كّلفت الرسل ببيان   وفق منهج أرض عمارة و  ت اإلنسان لعباد

 القاصرةفال جمال هلوى األنفس وسلطة األعراف والتقاليد وضغط املصاحل  ،العقدية والتشريعية
 .يف عالج مشكالت احلياة واملتضاربة

هو ذلك املفهوم الذي يضبط حركة حياة اإلنسان املسلم من خالل تعريف  مبهمت   االستخالفو 
اإلنسان يف ظل مبدأ و  .وفق منهج اهلل تعاىلوغاية وجوده، وهي خالفة اهلل يف األرض بعمارهتا 

ال يتم فيشمل املرأة والرجل هبذا املفهوم إلستخالف وا .االستخالف خملوق لرسالة ينبغي إدراكها
أو باستبداد طرف على آخر، وإمنا ينبغي أن تنجز املهمة بقناعة تامة  ،اجناز املهمة بطرف دون آخر

وقد يسر اهلل تعاىل هذا التكامل . تكامل مبناه التناغم واالنسجامبضرورة التكامل بني الرجل واملرأةـ، 
فجعل  حرا  ،بإمكانات وخصائص نفسية وعقلية امرأة ورجال كان أاإلنسان  ب زّود  من خالل ما

قام مفهوم اإلستخالف بصياغة وتنسيق  على هذه اخلصائصوبناء . خمتارا، عاقال مفكرا، اجتماعيا
عالقات مركزية عامة توّظف يف بناء األمة وتنسحب بشكل من اخلصوصية حركة املرأة والرجل يف 

 .على مؤسسة األسرة

 
فهي تدل على الشيئ الذي خلق  اهلل تعاىل وخلق  ،ثالث عناصر املنظومة القيمية للقوامة الزوجيةأما 

وهي سنة أو قانون اهلي يف  .ل  من خلق  ثانيا ل  خمالفا ل  يف معناه، فكل واحد منهما زوج لآلخر
سبحان الذي خلق األزواج  ". اخللق مشل اإلنسان واحليوان والنبات وغريهم من مكونات عامل املادة

 1"األرض ومن أنفسهم ومما اليعلمون كلها مما تنبت
يف تجسد يف صياغة عالقة الرجل واملرأة، ت ويف اجملتمع البشري جعل اهلل تعاىل الزوجية مفهوما مركزيا

مؤسسة األسرة، من خالل توزيع الوظائف واألدوار بني الطرفني عرب منظومة حمددة وملزمة من 

                                                

 
1
 .3،1 ، ص6،،4،0سعيد حوى، اهلل جل جالل ، دار السالم، ط: انظر  



الثنائية ت من هنا كان. ستخالفاحلقوق والواجبات تضمن التكامل الوظيفي الذي يفرض  مبدأ اال
 .  ارع نقيضهاسر مبدأ الزوجية، وكان التنازع والتص ياملتكاملة ه

مـن حيـث متسـاويان ملـرأة واأن الرجـل إن منطلق تناول القرآن جلنس الرجل واملـرأة تأكيـده علـى 
علــى كثــري مــن اخللــق فقــال جــل مــن وفضــلهما املســؤولية الشــرعية وأركــان التكــاليف، وأن اهلل كرمهمــا 

َنا َوَلَقد   :"قائل ري َورَ  َكرَّم  الطَّيِّبَـاتي َوَفضَّـل َناُهم  َعلَـى َكثيـريَّ ممَِّـّن   مِّنَ  َزقـ َناُهمَبيني آَدَم َوََحَل َناُهم  يفي ال بَـرِّ َوال َبح 
يالا  َنا تـَف ضي والتقوى أمـر أخـروي  ـ وأن الكرامة عند اهلل بينهما تكون بالتقوى،، (07: اإلسراء" ) َخَلق 

 النَّاسُ  أَيُـَّها يَا :"فقد قال يف حمكم تنزيل   ـجيازي اهلل في  يوم القيامة عباده كل حبسب مستوى تقواه 

نَـاُكم مِّـن ذََكـرَّ َوأُنثَـى َوَجَعل نَـاُكم  ُشـُعوباا  ـَرَمُكم  عينـَد اللَّـ ي أَتـ َقـاُكم  إينَّ  َوقـََبائـيلَ  إينَّا َخَلق   اللَّـ َ  ليتَـَعـاَرفُوا إينَّ َأك 

القــرآين ، واخلطــاب 2"النســاء شــقائق الرجــال" وقــال النــيب الكــرمي (. 31:احلجــرات" ) َعليــيمخ َخبيــريخ 
إن املســــلمني واملســــلمات " ، "واملؤمنــــون واملؤمنــــات: "حافــــل باآليــــات اجلامعــــة بــــني التــــذكري والتأنيــــث

 الَـّذيينَ  أَيُـَّهـا يَـا :"ورد عـادات اجلاهليـة يف القصـاص، فقـال ". واملؤمنني واملؤمنات والقـانتني والقانتـات

ُـ لَـى احل  ُرِّ  رُّ آَمنُـوا  ُكتيـَب َعلَـي ُكُم ال قيَصـاُص يفي ال َقتـ   َوال َعب ـُد بيال َعب ـدي َواألُنثَـى بـياألُنَثى َفَمـن  ُعفيـَي لَـُ  ميـن   بـياحل 

ي ي  َسانَّ َذليكَ  َأخي ءخ فَاتِـَّباعخ بيال َمع ُروفي َوأََداء إيلَي  ي بيإيح  مِّن رَّبُِّكم  َوَرَح َةخ َفَمني اع َتَدى بـَع َد َذلـيَك  خَت فييفخ  َشي 
 الزَّانييَـةُ " ، وجعـل املسـؤوليات اجلنائيـة متسـاوية بـني الرجـل واملـرأة (381: البقـرة")  أَلـييمخ  َعـَذابخ  فـَلَـ ُ 

ئَـَة جَ  َوالـزَّايني  ُهَمـا مي ـدَّ مِّنـ  ليـُدوا ُكـلَّ َواحي ـاريقَةُ  َوالسَّـاريقُ (. "2:النـوز") ل ـَدةَّ فَاج  َـا   َوالسَّ فَـاق طَُعوا  أَيـ دييـَُهَما َجـزَاء مبي
ـهيُدوا   يَـأ تينيَ  َوالـالَّيتي ( "18: املائـدة" )َوالّل ُ َعزييزخ َحكييمخ  الّل ي  َكَسبَا َنَكاالا مِّنَ  َتش  َشـَة ميـن نَِّسـكئيُكم  فَاس  ال َفاحي

ـُكوُهنَّ يفي ال بُـيُـوتي َحـىتََّ يـَتَـَوفَـّاُهنَّ  مِّـنُكم   َعلَـي هينَّ أَر بَعـةا  " َسـبييالا  أَو  جَي َعـَل اللّـ ُ هَلُـنَّ  ال َمـو تُ  فَـإين َشـهيُدوا  فَأَم سي
َـا َواللَّـَذانَ ( "51: النسـاء) ـنُكم   يَأ تييَاهني ـَلَحا فََأع ريُضـوا  َعنـ ُهَمـا إينَّ  مي َكـاَن تـَوَّابـاا  اللّـ َ  فَكُذومُهَـا فَـإين تَابَـا َوَأص 

يما  (51: النساء)" ً  رَّحي
وقسم بينهما األدوار ليس بناء على التسلط أو قهر الواحـد لآلخـر وال الـتملص مـن املسـؤولية، 

يف  صـلى اهلل عليـ  وسـلموإمنا بنـاء علـى حكمـة اهلل يف بنـاء هـذا الكـون وبنـاء علـى توجيـ  النـيب الكـرمي 
أن ال يكــون ، فبــني القــرآن ابتــداء أن التفاضــل جيــب 3"اعملــوا فكــل ميســر ملــا خلــق لــ :"قولــ  احلكــيم
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ــو ا   َوالَ  :"مــدعاة للتعــايل أو االحتقــار أو ســوء توظيــف نعمــة اهلل تعــاىل، فقــال جــل ممــن قائــل َمــا  تـََتَمنـَّ
يبخ  َفضََّل الّلُ  بي ي بـَع َضُكم  َعَلى بـَع ضَّ لِّلرَِّجالي  َ  َنصي َتَسـ   يبخ ممَِّّا اك  َتَسُبوا  َوليلنَِّساء َنصي ـأَلُوا   ممَِّّا اك   اللّـ َ  َواس 

ءَّ َعلييمــاا  ــلي ي إينَّ اللّــَ  َكــاَن بيُكــلِّ َشــي  ــن َفض  بــني أن هــذا التفاضــل ممــا ال ينبغــي ف(. 12: النســاء" ) مي
تســاوي أو ألنــ  إمــا أنــ  غــري مهيــأ لــ  ابتــداء، أو ألن لديــ  مهمــات أخــرى  ،للطــرف الثــاين أن يتمنــاه

 .  ي  عن طلب مثل هذه الوظيفةتغنتفوق أهيمية عند اهلل من هذه املهمة، أو أن لدي  مهمات أخرى 

حـــد ســـواء، وأن علــى الرجـــل واملـــرأة  بــني أن هـــذا االخـــتالف يف املهمــات مـــن فضـــل اهلل علــىمث 
الواجب على كل منهما أن يشكر اهلل على ما مّن علي  من فضائل وكرامات، وأن هذه األعبـاء ليسـت إال 

، التعــاىلو االسـتغالل تكـاليف لبلــوض رضـوان اهلل، وأن تقســيم األدوار ال يقصـد منــ  الغـ  أو اإلجحــاف أو 
تتناسـب وقـدرهتما اخلَلقيـة، وحتقـق حكمـة اهلل  وإمنا املقصود من  إعطاء قيمة حقيقية لكل مـن الرجـل واملـرأة

 . يف هذا الوجود
شخصية املرأة يف البيت وإغفال لإلغاء ومؤازة ال قوامة تسلط، أو  رعايةقوامة  قوامة الرجل على املرأةف

القوامة قيام الرجل بواجب  اجتاه زوجت  . دورها الريادي يف بناء اجملتمع وخدمة املشروع احلضاري لألمة
ينبغي أن نقول إن :" يقول سيد فطب يف هذا املعىن .يتيسر هلا القيام بدورها على أكمل وج  حىت

هذه القوامة ليس من شأهنا إلغاء شخصية املرأة يف البيت وال يف اجملتمع اإلنساين، وال إلغاء وضعها 
وَحايتها، ووجود املدين، وإمنا هي وظيفة داخل كيان األسرة إلدارة هذه املؤسسة اخلطرية، وصيانتها 

ما ال يلغي وجود شخصية أخرى أو إلغاء حقوق الشركاء فيها، فقد حّدد اإلسالم  القّيم يف مؤسسة
يف مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وَحاية وتكاليف يف 

  4"نفس  ومال  وآداب  يف سلوك  مع زوجت  وعيال 

الرجل ن ألالتفضيل املنصوص علي  يف اآلية نفسها، فهو تفضيل وظيفي ال مبدئي، يقال عن واألمر 
 وإن. ن خمتلفان يف املهامكول ، املقام أي احلقوق والواجباتمتساويان يفالبعد االستخاليف من واملرأة 

تنوع واختالف األدوار بني الرجال والنساء هدف  التكامل بني تلك األدوار لضمان جناح مشروع 
وال تتمنوا ما " بيان أبعاد التفضيل عندما قال تعاىليف ، وهو ما يفسره قول  اهلل تعاىل الستخالفا
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وهو ما  ".اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتس  ممابب نصيفّضل اهلل ب  بعضكم على بعض للرجال 
داء مهمت  ألكل طرف يفضل الطرف اآلخر يف امكانات وخصائص معينة ضرورية على أن   يدل

بط ر و  .ء الطرفنيادأهذه املهمة اليت ال تتحقق وال يكتب هلا النجاح إال بتكامل . االستخالفية
، اليت منها مبدأ التسابق يف اخلري والتنافس يف الطاعة بني املرأة والرجليؤكد التفاضل بالكسب 

رب عن  ابن عباس رضي اهلل ، وهو املفهوم الذي عالتسابق بينهما يف طاعة اهلل يف عالقتهما الزوجية
 ."إيّن  ألحب أن أتزّين للمرأة كما أحب أن تتزّين يل" عن  يف قول 

فكية القوامة تأيت بعد اآليات اليت تتحدث عن . سياق اآليات وترتيبهاومما يزيد هذا املعىن تأكيدا  
واة، وإمنا وفق اجلهد دومنا غ  لطرف، أو متييز خيل مببدأ املساتوزيع األنصبة بني الرجال والنساء 

إال هي ما درجة القوامة ، وهو ما يعين أن 5تحيصل ب  كل طرف ما يستحق من مثراوالكسب الذي 
ينتقص من املساواة اليت قرهنا اهلل بالقوامة  ااستبداد تن هذه الرعاية مسؤولية وعطاء وليسإو  ،رعاية

وبّينت السورة " :فقال يف تفسري آية القوامة هذا املعىنخلص الشيخ شلتوت وقد . بل وقدمها عليها
الدرجة اليت جعلها اهلل للرجال على النساءـ بعد أن سوى بينهما يف احلقوق والواجبات، وأهنا ال تعدو 

تاز هبا الرجل على املرأة، حبكم الكد والعمل يف ميدرجة االشراف والرعاية حبكم القدرة الطبيعية اليت 
االستبعاد  درجةسرة، وليست هذه الدرجة يف سبيل القيام حبقوق الزوجة واأل حتصيل املال الذي ينفق 

 6"والتسخري كما يصورها املخادعون املغرضون

القرآن الكرمي يهدف إىل أن تسود  املتعلقة بالرجل واملرأة يلحظ أنالكرمي ومنعم النظر يف آي القرآن 
تفضيل ورفع درجة، إمنا ينحصر يف يرد من ، وأن ما روح الشراكة والتشاور بني الزوجية يف كل شيء

ن وم. جمال  الوظيفي حىت يفق  كل واحد من اجلنسني دوره وأولويات  يف حتقيق الشهود احلضاري
ما يبدو أمرا ذا اختصاص، ربز هذا املعىن إعمال التشاور وحتقيق الرتاضي بني الزوجني فيت األمثلة اليت

ي ليَمن  أَرَاَد َأن يُتيمَّ  ": اىليث قال تعحفطام الرضيع،  وهو ي َكاميَلني  ع َن أَو اَلَدُهنَّ َحو َلني  َوال َواليَداُت يـُر ضي
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َعَها اَل تُ  َوتـُُهنَّ بيال َمع ُروفي اَل ُتَكلَُّف نـَف سخ إيالَّ ُوس  لُودي َلُ  ريز قـُُهنَّ وَكيس  َضكرَّ َواليَدةخ الرََّضاَعَة َوعَلى ال َمو 
ُهَما َوَتَشاُورَّ فَ بيَوَلديَها َوالَ  لُودخ لَُّ  بيَوَلديهي َوَعَلى ال َواريثي ميث ُل َذليَك فَإين  أَرَاَدا فيَصاالا َعن تـَرَاضَّ مِّنـ  الَ  َمو 

ُتم مَّا آتـَي تُ  ُعوا  أَو اَلدَُكم  َفاَل ُجَناَح َعَلي ُكم  إيَذا َسلَّم  تَـر ضي َما َوإين  أََردمتُّ  َأن َتس  بيال َمع ُروفي  مُجَناَح َعَلي هي
ريخ  َا تـَع َمُلوَن َبصي ففي هذه اآلية داللة قوية على  ( 011: آية: البقرة" )َواتَـُّقوا  الّلَ  َواع َلُموا  َأنَّ الّلَ  مبي

  .وبيان حلكمة اهلل تعاىل يف هذا االزدواج البشري ،بعد التكامل

 

 ثانيا، سوء الفهم وسوء التطبيق

األسرة نتيجة سوء فهم قضايا وخيمة على  عواقببعض االجتهادات املفصلية لكثري ما تكون 
وميكن إرجاع سوء الفهم يف تقديري إىل املقاربة . لنصوص الشريعة الغراء أو سوء تطبيق هلا

االجتهادية احلرفية لنصوص الشريعة اإلسالمية مع  إغفال استحضار أسباب النزول أو أسباب الورود 
البسات التارخيية اليت أحاطت بالنصوص الشرعية، وإذا انضاف إىل سوء الفهم، وكذا امل والسياق

سوء التنزيل حبيث يتعامل مع مجيع الشرائح املمثلة لألسرة تعامال آليا، يعطى مجيع القضايا املعروضة 
معوق يف :  حكما واحد يسري على اجلميع، فتكون قضايا األسرة يهذا الصنيع مجعت بني معوقني

ومما ميكن استحضاره كمثال لسوء الفهم وبالتايل سوء التنزيل قضية . ومعوق يف تنزيل الفهم الفهم
التعدد يف الزواج، ففهم  على أساس أن  يراد ب  ابتداء حكما شرعيا جيب أن يتشبث ب  الرجل 

لقة ويبشر ب  يف كل حمفل انتصارا للتفوق الذكوري أمر غري دقيق، ألن املالبسات التارخيية املتع
 اإلسالم جاء باحلد من تعدد الزوجات الذي كان يف اجلاهلية بأسباب نزول آية التعدد تبني أن

وإمعان   .بعضالكما يظن يف التشريع   وجيعل  أصال تعدد الزوجاتليبشر بفضائل ومل يأت   ، سبهلال
فلم  .موضوعية أن تعدد الزوجات ليس مقصودا لذات  وإمنا ألسبابالنظر يف سياق آية  التعدد يبني 

دعوة مفتوحة صرحية للتعدد دون  ، وال جتد في د تعدد الزوجات يف القرآن الكرمي مبعزل عن أسباب ري يَ 
 وشتان بني  ،ب  ومل يأمرالتعدد والتشريع أباح . املنهج نفس  ةاملطهر السنة النبوية هنجت وقد ، ضوابط



فَإين  }:  وشروط وضوابط من مثل قول  تعاىلاألمر بالتعدد، وإباحت ، وإذا ارتبطت اإلباحة بأسباب 
َدةا  ُتم  َأالَّ تـَع ديلُوا فـََواحي ف  وهو االكتفاء { َذليكَ }:  أي{ َذليَك أَد ََن َأالَّ تـَُعولُوا}:  وقول  يف آخر اآلية{ خي

بني حقوق  توازن، تبني بأن  الشريعة السمحاء أقرب أال جتوروا ومتيلوا عن حقوق النساء  ،بواحدة
يف معادلة يصعب إنكار   ،طرة اإلنسانية واحتياجاهتا وبني الواجبات املرتتبة على تلك احلقوقالف

وال شكَّ ، حكمتها العالية أو الغفلة عن مقصدها يف حتري االستقرار النفسي واالجتماعي يف اجملتمع
اجملتمع،  أنَّ الواقع العملي يثبت وجود عالقة قوية وأكيد وظاهرة بني وجود تعدد الزوجات يف

 . اجملتمع العام مثل حقوق اليتامى واألرامل وضمان حقوق 

على تصور التكييف  ا شرع ألجلهيتسوء الفهم ملبدأ التعدد واملقاصد الفمن املؤسف أن ينعكس  
شرع حلل مشاكل اجتماعية ال نظام اجتماعي فالتعدد . الشرعي وطريقة تقدمي املبدأ وعرض 

واحلث علي  مع إغفال شديد ملقاصده وتبعات ،  "جدعنة"ورجولة وسنة  فتقدمي  على أن  إلحداثها،
، تشوي  ملعناه وصرف الناس عن ئة أن  معرتض على حكم اهلل تعاىلواهتام من يناقش املمارسة السي

 .حتقيق مقاصده
 

العدل  علىعند الفتوى يف موضوع التعدد الرتكيز  إشارت  يف إساءة التطبيق ملبدأ التعدد جتدرومما 
 كالقدرة النفسية باقي أنواع القدرة ، أما املادية واجلسديةباملقدرة  القدرة وعادة ما تقرن والقدرة، 
، يرتك حتديد القدرة على العدل للراغب يف التعددأضف إىل ذلك أن  يف جمال التطبيق  ،غائبةفتكون 

عدم الرضا عن أداء كون بسبب التعدد قد يف .دومنا مراجعة عميقة ألسباب نزوع الرجل إىل التعدد
فالدراسات تثبت أن من أسباب . للهروب من مشكل كان الواجب حل  ، وقد يكون الزوجة األوىل

فهم الطرفني لطبيعة  بسبب عدم اجلنوح إىل التعدد هو الفشل يف التعامل مع اخلالفات الزوجية
فبدل من  .عائلي وحسن إدارة العالقةكل واحلوار الا الستيعاب املش هماتأهيلدم ع وأالعالقة الزوجية، 

األسهل وهو الزواج بالثانية حبثا عن السعادة الزوجية  ما يظن  الطريق البعض حل هذه املشاكل خيتار
، وعلي  التعدد ال حيل مشكلة اجلهل والعجز مشكلت  ألن حيلمل الزواج الثاين ، فيكتشف أن املفقودة

، فتضيع  سببا رئيسا يف استنساخ الفشل الذي صحب األسرة األوىل يف األسرة الثانية يكون صنيع 



يع مقاصد شرّع التعدد، بل وأكثر من ذلك ستضبسبب هذه املمارسة اخلاطئة املقاصد اليت ألجلها 
 .األسرة من حتصني ومودة وسكينة وصلة رحم

 عن الذات،  للبحث وسيلة، منها أن  ونفسيةأخرى للتعدد شخصتها دراسات اجتماعية  دوافعومثة 
ويرتاح ، فيتخذ من التعدد وسيلة لعل  جيد ذات  ن شريكة حيات مي  ال يعلم ما يريد بعضالألن 

بل إن مثة أسباب للتعدد أبعد ما تكون عن حتقيق مقاصد الشريعة . فهي رحلة للمجهول ،ويستقر
أن زوجت  األوىل اليت ارتبط هبا غري  يشعرفيصبح مثل التعدد بسبب تغري مركز الشخص االجتماعي 

للمستوى الذي ارتقى إلي  فهي تشّوه صورت  وتنقص من قدره ، واستحقاقات املرحلة اجلديدة صاحلة 
ن مثل هذه القرارات تأيت يف الغالب أ وال شك ،توائم املركز اجلديد ويوائمها تقتضي الزواج من أخرى

 .واسر واألرحامفيها األقطع تو  عالقة األباء باألبناء،  فيها دمرتت األعم بنتائج وخيمة على األسرة

 

 التجاذبات السياسية :ثالثا

مما  صلحيةاملوازنات املو  حتت طائلة التجاذبات السياسية، هاوقوعمن معوقات معاجلة قضايا األسرة  
 ـما يكون قانون األسرة  كثريا  إذ .سلبا على مستوى املوضوعية والواقعية يف حبثها وممارستها يؤثر

، يديولوجي يف اجملتمعيف الدول العربية نتاجا للصراع األ ـاإلطار القانوين املنظم لشؤون األسرة 
ستمرار الرغبة يف اال حتّدد مساره ونتائج  موازين القوى و ،الصراع السياسي بني الشركاء السياسينيو 

  .يف السلطة

الجتماعية تتقدم خمتلف القوى السياسية واعن طرح ملف مراجعة قانون األسرة اإلعالن  فكلما يتم
 :تصنيف هذه املشاريع إىل صنفنيوميكن  .مبشاريع بديلة للقانون



صنف مبين على أساس املساواة بني اجلنسني ميثل  التيار العلماين، ويتضمن يف الغالب   -3
املساواة يف إهناء العالقة و واة يف املرياث املساو رفض الوالية يف الزواج و إلغاء واجب الطاعة 

 .رفض تعدد الزوجاتو  الزوجية
 

 ة ميثل  التيار اإلسالمي بأحزاب صنف مبين على أساس احرتام تعاليم الشريعة اإلسالمي  -0
ومجعيات ، وهذا الصنف يتبىن سياسة التعديل وليس اإللغاء أي تعديل قوانني األسرة 

تعاليم الشريعة اإلسالمية وليس إلغائها واإلتيان بقانون جديد السابقة املبنية أصال على 
سكن الب هذا املشروع يف ضمان الزوج امليف الغالب مط تتمّثلو  ،ذا مرجعية خمتلفة

 .وغريها للمرأة املطلقة احلاضنة وتقييد تعدد الزوجات
 

اقرتاح  ةشاركة يف مهممث تندلع حربا قانونية وإعالمية طاحنة بني القوى السياسية واالجتماعية امل
حياول كل قطب كسب والعلمانيون، إذ اإلسالميون : قانون لألسرة وإن كان القطبان البارزان مها

 خمتلفة، املعركة باستخدام أدوات ضغط
 .ت  الدينيةيفالتيار اإلسالمي يركز على هوية الشعب اإلسالمية ومتسك  مبرجع

على وجود عناصر ل  نافذة يف السلطة تتبىن إلغاء قانون يف الغالب أما التيار العلماين فإن  يعتمد 
األسرة ذا املرجعية اإلسالمية من خالل التسويق لالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها 

بضرورة احرتام حقوق املرأة والطفل مثل معاهدة إلغاء كل   امعظم الدول العربية واملتعلقة أساس
 اخل...ضد املرأة أشكال التمييز

أن إعادة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان عموما وقانون األسرة خصوصا هو شرط  يؤكد على كما
االصالحات االقتصادية والقروض  يف أساسي من طرف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

 .أواملساعدات



ن الوصول إىل اعية ععجز القوى السياسية واالجتميديولوجي وتوعندما حيتدم هذا الصراع األ 
مشروع مشرتك وييأس الشارع من النخبة مبختلف توجهاهتا واجتاهاهتا ويشك أو يشكك يف قدرهتا 

ليحسم املوقف من ( الرئيس أو امللك)على خدمة الوطن وَحايت  يربز أعلى رأس يف هرم السلطة 
بند عدم اشرتاط  مثل) الميإلرضاء التيار اإلسالعلمانيني طرف املقرتحة من خالل إلغاء بعض البنود 

ألن ذلك  .(مثل تعدد الزوجات) وتقييد بعض اآلخر الرضاء التيار العلماين  (الويل يف عقد الزواج
 .على قمة هرم النظام السياسي من دون شك عين الالستقرار الذي يؤثرياستمرار الصراع 

القانون ألن  ليس من حق  مناقشة أمام الربملان إال املصادقة على  ىيبق وبعد هذا التدخل احلازم لن
 .القبول الكلي أو الرفض الكّلي وإمنا ،املواد منفصلة

وال شك أن املصادقة يف هذا السياق تعين اختيار أمن الوطن واستقراره واحلفاظ على نسيج  
عين متزيق وحدة اجملتمع وتصريف جهوده يف قضايا ال ختدم مسرية التنمية ، ياالجتماعي، والرفض 

 .ضية األم والتحدي األكرب الذي جيمع كل شرائح اجملتمع وتيارات الق
فإن األنظمة العربية جّربت هذا الصراع بني اإلسالميني والعلمانيني مرات عديدة وفقهت قواعد اللعبة 
في  وقررت أن تستوعب  وتوجه  لتخرج يف كل مرة املنتصر الوحيد من ، وتقّدم نفسها كبديل لكل 

 .ل االمساك بالتوازنات الكربى للمجتمعاألطراف من خال
 

 الصراع األيديولوجي : رابعا
 

املستمرة بني االجتاه اإلسالمي املدافع الساخنة و تعد قضايا األسرة وقانوهنا من أهم ساحات املعارك 
ولقد أثر جو الصراع  .عن اهلوية اإلسالمية واالجتاه العلماين املستورد واحلامي لألنساق الفكرية الغربية

هذا سلبا على قضايا األسرة إذ أخضعها للكثري من الذاتية وردة الفعل اليت جتعل هّم صاحبها األول 
أن أي  ذلك .قل متعاطفوصناعة رأي عام داعم أو على األهو االنتصار لالجتاه املنتمى إلي  



أخرى واسعا لتحقيق مكاسب  األسرة سيفتح البابجمال  ،جزئيا يف هذا اجملال انتصار مهما كان
 .اجملال السياسي االجتماعي والثقايف االعالمي وبالتحديد يف قّلت أو كثرت يف جماالت أخرى،

 05تعالت أصوات االجتاه اإلسالمي بعد ثورة  فلقد. وأبرز مثال على ذلك قانون اخللع يف مصر
كرد فعل لذلك شّنت َحالت ، و  وافقة األزهرمب  ،،،0هذا القانون الصادر سنة إللغاء  يناير

 يتوتسّوق ل  باعتباره أحد املكاسب ال إعالمية مضادة بزعامة االجتاه العلماين تدافع عن القانون
 .حققتها املرأة يف نضاهلا ضد الالمساواة 
تتدافع في  كل أنواع االستقطاب، الديين والسياسي والطائفي  وال شك أن حبث موضوع اخللع يف جوّ 

خارجية وداخلية  استغالل أطراف نذلك أ . من املوضوعية العلمية والرصانة البحثيةسيفقده الكثري
وحرمان املرأة من حق جعل  عند البعض مسوغا لرفض  ملبدأ اخللع وسوء استعمال بعض النساء ل  

ذه وهبها اهلل إياه عند استحالة استمرار العالقة الزوجية وفق احلدود واألطر اليت وضعها اهلل تعاىل هل
الدفاع عن مشروعية اخللع وبيان مقاصده وحتديد ضوابط  حىت ال وقد كان املفروض . العالقة

تتعّسف املرأة يف استعمال ، وال يتخذ وسيلة الخرتاق مؤسسة األسرة واملنظومة الضابطة هلا، فيكون 
ق وبطء يف املقابل فإن تعسف الرجل يف استعمال حق الطال. بذلك قد استغل يف نقيض ما وضع ل 

إجراءات التقاضي يف قضايا الطالق املرفوعة من طرف النساء ال يسوض تبين مبدأ اخللع كعالج أويل 
يشعر املرأة مبساواهتا بالرجل وحيررها من الدالالت السلبية اليت  ، حبجة أن وسريع للمشاكل الزوجية

نتصار من خالل وصم طليقها الشعور بالكرامة واال بزعمهم ومينحها" مطلقة"ضّمنها اجملتمع للفظة 
 . باملخلوع

وضوعية وإنصاف تقف أمام قضاياها وقفة منصفة الشاهد أن قضايا األسرة حباجة ألن تدرس مب
على مر  اشهدهت وتستحضر املراجعات االجتهادية اليت  الكلية، قاصداملنصوص  الشرعية و الهتتدي ب

 .ومنطق رد الفعل ،ديولوجيةاألوالصراعات الذاتية  العصور، جتتنب في 

 



 اآلفاق المستقبلية لمعالجة قضايا األسرة: المحور الثالث

معاجلة قضايا األسرة، غري أن هذا ال مينع نهجية مل مفصل يتعذر يف هذه الورقة املقتضبة تقدمي تصور 
االجتهاد املعاصر وعصمت  ضبط يروم اإلسهام يف إطار  . هامن رسم إطار عام آلفاق معاجلة قضايا

 .الشطط والزللمن 

وأول ما ميكن تسطريه من آفاق عالج قضايا األسرة إشراك مجيع القوى الفاعلة يف فحص  
قضية قانونيي وال حىت  والفقط فقضية األسرة ليست قضية فقي  . مشكالت ، وتقدمي مقرتحات حللها

السياسي الفقي  والقانوين و ؛ صاحب سلطة سياسية، وإمنا هي قضية جيب أن يشرك فيها اجلميع
 .وعامل االجتماع، وعامل النفس، وغريهم من املتخصصني

لعالج قضايا األسرة حتديد اإلطار الكلي الناظم ملؤسسة األسرة، وأقصد كأفق مما جيب أن  يوضع  و 
لتصورات الكلية املسطرة يف كتاب اهلل ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل حتديد مفصل لباإلطار الكلي 

بيان يتناول واإلطار الكلي . وجتديده ضايا األسرةقما يف االجتهاد يف علي  وسلم، وجعلها حك
الذي جيب أن حيكم  ي االستخاليفموضوع احلكمة من االزدواج البشري، والبعد العقدي التوحيد

يف النهوض  وكذا تقدمي تصور كامل ملوضوع العالقة الزوجية يف إطار موضوع الشراكة ،هذه العالقة
 .مبهمة عمار األرض

استحضار السرية النبوية وسرية على هذا األمر استنطاق التاريخ من خالل ومما يساعد كذلك 
ضايا األسرة، مع الرتكيز على أهم التطورات قالصحابة والتابعني رضوان اهلل عليهم يف التعاطي مع 

ق والطال عفموضوع التعدد واخلل. طرأت على هذا التعاطي، ومسوغات وجود هذه التطورات اليت
 ضمنجيب أن يبحث  إنفاذ عمر رضي اهلل عن  الطالق الثالث بلفظ واحد ثالث طلقاتالسيما 

اإلطار التارخيي الذي ورد في  ال للتملص من النص الشرعي، وإمنا لالستعانة ب  لفهم موضوعي هلذا 
 .النص



عليها من  جتنب اإلسقاطات يف حل كل يطرأكذا يف حل قضايا األسرة، و  اخلصوصيةضرورة اعتبار  
والعوائد حمكمة ما مل ختالف شرع اهلل تعاىل، وحتديات  ،ذلك أن الفتوى تقدر بقدرها. مستجدات

أسرة القرن احلايل وكذا احمليط الذي تعيش في  خمتلف عن حتديات أسرة القرن الذي قبل  والقرون 
طلب مسطر يف كتب السالفة، واالجتهاد ال ينقض مبثل ، وجتديد النظر يف القضايا االجتهادية م

 .، ال ينكر تغري األحكام بتغري األزماناألصول

 

 خاتمة 

أن تقف على النتائج  ةبعد هذا العرض املختصر ملعوقات وأفاق عالج قضايا األسرة ميكن للباحث
 :اآلتية

بالقصور واالضطراب حبيث يف عمومها اتسمت ة  التيارات املختلفة ملعاجلة قضايا األسرة ن مقاربإ ـ
 . مل تنسجم وكليات الشريعة اإلسالمية ومل ترق إىل تطلعات األسرة املسلمة

يف مقاربة قضايا األسرة إىل عدم وضوح منهجية املعاجلة واألطر  الكلية اليت  القصور ميكن إرجاع  ـ
 . عمن بعدها الشمويل اجلامع بني متطلبات الدين ومقتضيات الواقتها ضمن معاجلت

بالصراحة واملوضوعية  تاتسمقام على أسس شاملة قضايا األسرة يف عالج  منهج القرآن  إن ـ
ن جاء عصر التقليد حيث أوإن القرون األوىل عموما شهدت ثباتا على هذه األسس إىل . والشمول

اخلامت صلى  حمل منهجية القرآن الكرمي وسنة النيبيف كثري من جوانبها األعراف والتقاليد القبلية حلت 
 .اهلل علي  وسلم يف معاجلة قضاياها

 :إن أهم معوقات معاجلة قضايا األسرة ـ 

 التفكري اجلزئي: أوال



 التجاذبات السياسية: انياث

 ثانيا، سوء الفهم وسوء التطبيق

 :يف اآليت هاأمهالبحث فيمكن تلخيص توصيات أما 

حبيث يشرتك . األسرة، وتقدمي مقرتحات حللهاضرورة إشراك مجيع القوى الفاعلة يف حبث قضايا  ـ 
 .يف حلها الفقي  والقانوين والسياسي وعامل االجتماع، وعامل النفس، وغريهم من املتخصصني

ضرورة حتديد واضح لإلطار الكلي الناظم ملؤسسة األسرة، وجعل  حكما يف االجتهاد يف قضايا  ـ
 .األسرة

ار السرية النبوية وسرية الصحابة والتابعني رضوان اهلل ضرورة استنطاق التاريخ من خالل استحض ـ
 .عليهم يف التعاطي مع قضايا األسرة واالستعانة ب  لفهم موضوعي هلذا للنصوص املتعلقة باألسرة

ضرورة اعتبار اخلصوصية يف حل قضايا األسرة، وكذا جتنب اإلسقاطات يف حل كل يطرأ عليها  ـ 
 . من مستجدات

 احلمد هلل رب العاملني وآخر دعوانا أن  

 الدكتور حليمة بوكروشة

 كلية أحمد إبراهيم للحقوق قسم الشريعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا
 

 


