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  مـدیـــتق
    روا 

*    

  

تمع أن یقدم للقارئ هـذه اإلصـدارة، وهـي بعنـوان : یسـر مركز دراسات المج

تكــوین والعالئــق واآلثــار : وجهــة نظــر إســالمیة فــي ال"مهــددات األســرة المعاصــرة

  " للدكتورة فاطمة عبد الرحمن.التربویة

، ثیـر جـدًال فكریـًا وسیاسـیاً وموضوع األسرة یعتبر من القضایا الهامـة التـي ت

ــــى مســــتوى المنظمــــوتشــــعبت  ــــة محــــاور هــــذا الموضــــوع عل ــــة واإلقلیمی ات العالمی

، إطـار "السـكان والتنمیـة" عمومـاً ، وغالبًا ما تطرح مثل هذه القضـایا فـي والمحلیة

" بما یتصل باإلنجـاب عند تناول "حقوق المرأةوفي إطار حقوق اإلنسان وخاصة 

ــــة والمســــ ــــة الجنســــیة والعالقــــات الزواجی ــــة وتحدیــــد النســــل والحری ئولیة تجــــاه رعای

األطفال. وتعددت المداخل لطرح هذه القضـایا بتعـدد المـذاهب الفكریـة والسیاسـیة 

والمعتقــدات الدینیــة وأصــبحت األســرة هــي بــؤرة االهتمــام مــع التركیــز علــى المــرأة 

لكثیـــر مـــن البـــرامج والمشـــروعات العالمیـــة واإلقلیمیـــة والتـــي تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي 

  .تصادیة في مجتمعات العالم الثالثماعیة واالقتوجیه السیاسات االجت

اء المجتمــــع ومــــن مقوماتــــه ولمــــا كانــــت األســــرة هــــي اللبنــــة األولــــى فــــي بنــــ

، فهـو لـم یختصـر علـى سـالمي لـه طبیعـة وظیفیـة اجتماعیـة، فالـدین اإلاألساسـیة

تنظــیم العبــادات بــل تعــداها إلــى تنظــیم الحیــاة االجتماعیــة وٕارســاء المبــادئ التــي 

یهـــا تماســـك المجتمـــع ووضـــع األســـس التـــي تكفـــل زیـــادة فاعلیـــة وكفـــاءة یعتمـــد عل

النظــــام االجتمــــاعي فــــي المحافظــــة علــــى اســــتمراریته وبنــــاء قدراتــــه للتكیــــف مــــع 

المتغیرات االقتصادیة والبیئیة والتقنیة ومن هنا تبرز أهمیة الطرح الذي تقدمه لنا 

                                      
  .أمناء المركزأستاذ علم االجتماع جامعة الخرطوم، عمید كلیة درء الكوارث جامعة الرباط، عضو مجلس   *
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مراجعـــة المفـــاهیم  ، حیـــث یســـهم مـــا قدمتـــه فـــيطمـــة عبـــد الـــرحمنهنـــا الـــدكتورة فا

الغربیة عن واقع األسرة ووظائفها بغرض تأصیلها إسالمیًا وثقافیًا وطرح المفاهیم 

البدیلة التي تتالءم وواقـع مجتمعنـا لوضـع سیاسـات اجتماعیـة تتفـق مـع معتقـداتنا 

  .ویرها وتجدیدها لتناسب روح العصروتقالیدنا ومورثاتنا االجتماعیة مع أهمیة تط

ـــادئ وهنالـــك ضـــرورة ل مراجعـــة المفـــاهیم الغربیـــة المتصـــلة باألســـرة ألن المب

الفكریة التي انطلقت منهـا هـذه المفـاهیم تعتمـد علـى رفـض دور الـدین فـي الحیـاة 

االجتماعیة وهي مبادئ قد نشأت في أطـار الفكـر الغربـي الحـدیث نتیجـة لعوامـل 

بانتشـار  تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة خاصة بالمجتمعات الغربیة ولكنهـا ترسـخت

الفكر العلماني وأصبحت هي النموذج المثالي الذي یحتذى به عند دراسة األسـرة 

فــي مجتمعـــات العـــالم الثالـــث وأغفـــل الواقـــع االجتمـــاعي والثقـــافي والعقائـــدي لهـــذه 

المجتمعــات ولــذلك جــاءت المؤشــرات والمفــاهیم والقیاســات والمنــاهج المطبقــة فــي 

، ویتضـح أن المفـاهیم الغربیـة تمعات الغربیـةتوحاة من واقع المجدراسة األسرة مس

عـــن األســـرة قـــد أهملـــت الجوانـــب الروحیـــة واألخالقیـــة التـــي تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي 

. ومثــال للقصــور الواضــح فــي ي العالقــات الداخلیــة بــین أفرادهــاتكــوین األســرة وفــ

  مثل هذه المفاهیم :

ي حدیث الذالعائلة النواة المنعزلة تالئم طبیعة المجتمع الصناعي ال )١

  .یتطلب الحراك الجغرافي والمهني

 .ضعف الروابط العائلیة والقرابیة التحضر یؤدي إلى )٢

  .تقلصت الداللة االجتماعیة لألسرة في المجتمعات الحدیثة )٣

  .التصنیع یؤدي إلى انهیار العائلة الممتدة كوحدة وظیفیة )٤

كـون الحكـم ا یكل هذه المقوالت اعتمدت على واقع المجتمعات األوربیة وهن

فهـــذه المعـــاییر وضـــعت لألســـرة الغربیـــة التـــي تـــأثرت  معیـــاري ولـــیس موضـــوعي،
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، ا وتخلــت عــن وظائفهــا لعوامــل مادیــةبالتصــنیع والتحضــر وبالتــالي قلــص حجمهــ

ن وأضــحت األســرة فــي المجتمــع الحضــري الغربــي ال تمثــل إطــارًا اجتماعیــًا للتعــاو 

راء مســـلمات ونمــوذج یجـــب أن ، وأخـــذت هــذه اآلوالتواصــل والتــراحم بـــین أفرادهــا

یتكــرر فــي كــل المجتمعــات إذا ارادت أن تأخــذ بأســالیب التنمیــة الحدیثــة واعتبــر 

حجــم األســرة األوربیــة والعالقــات األســریة نموذجــًا إحصــائیًا البــد مــن أن ینطبــق 

على جمیع المجتمعات اإلنسانیة ویتبع ذلك تغیر في األدوار والعالقات الزواجیـة 

واالجتماعیـة قرابیة وعلى هذه األسس بدأ التـرویج للسیاسـات السـكانیة والوالدیة وال

  .على المستوى العالمي

مـــن كـــل مـــا تقـــدم تجـــئ هـــذه اإلصـــدارة محاولـــة للتأكیـــد علـــى ضـــرورة تبنـــي 

ـــادئ اإلســـالمیة الخاصـــة باألســـرة وتكوینهـــا وعالقاتهـــا الممتـــدة لتشـــمل دائـــرة  المب

األســـرة بــدءًا بـــالزواج ووضـــع الضـــوابط األقــارب واألرحـــام فاإلســـالم یهــتم بتكـــوین 

. كمــا اهــتم بتوزیــع األدوار والحقــوق الجنســیة وحــل مشــكالتهلمشــروعیة العالقــات 

والواجبات وتوزیع الثروة بـین األقـارب عـن طریـق أحكـام المیـراث ألن األسـرة هـي 

أســاس الحیــاة االجتماعیــة والمجتمــع مــا هــو إال مجموعــة مــن األســر المتضــامنة 

كما أن هنالك قواعـد ثابتـة للعالقـات القرابیـة المتمثلـة فـي رابطـة الـرحم والمتعاونة 

  .والتي یؤكد علیها الدین اإلسالمي

مجمــل القــول أن هنالــك تركیــز واضــح مــن اإلســالم علــى الجوانــب الروحیــة 

، ألن األســـرة هـــي أصـــغر وحـــدة ادیـــة بنظـــرة تكاملیـــة لبنـــاء األســـرةواألخالقیـــة والم

ل القاعــدة الرئیســیة لكــل الــنظم االجتماعیــة األخــرى مثــل بنائیــة فــي المجتمــع وتمثــ

، ونظـام الضـبط االجتمـاعي التربوي، والنظام السیاسيالنظام االقتصادي والنظام 

فاألسرة هي التـي تبـدأ فیهـا التنشـئة االجتماعیـة والثقافیـة ومـن خـالل هـذه التنشـئة 

ل وتتأكـد ل إلـى جیـتتم المحافظة على القـیم والمعـاییر والمعتقـدات وتنتقـل مـن جیـ
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ولـذلك . واألسرة لها وظائف متداخلة ومتشـابكة ومتكاملـة استمراریة هویة المجتمع

، الــذي أرســى اإلســالم قواعــده هــو الــزواج ، فــأول دعاماتهــاحــرص علیهــا اإلســالم

ـــه األســـرة ومـــن الشـــرعیة الزواجیـــة تســـتمد كـــل  ـــذي تقـــوم علی ألنـــه هـــو المحـــور ال

، وتهدف الشرعیة الزواجیة التي تحكم العالقات یتهاروابط األسریة والقرابیة شرعال

الجنسـیة إلــى أن یكــون لكــل فــرد فــي المجتمـع أب واحــد وعلــى هــذا المبــدأ تشــرئب 

ـــدة بمـــا فیهـــا مـــن حقـــوق وواجبـــات اقتصـــادیة وغیـــر  كـــل العالقـــات القرابیـــة الممت

  اقتصادیة .

ـــم یـــتمك ن فاألســـرة قـــد حافظـــت علـــى أهمیتهـــا فـــي المجتمعـــات اإلنســـانیة ول

اإلنسان من إیجاد نظام اجتماعي بدیل یؤدي الوظائف التي تؤدیها األسـرة بـنفس 

القــدر مــن الكفــاءة التــي تحقــق للمجتمــع االســتقرار وتجنبــه المشــكالت االجتماعیــة 

  .واالقتصادیةوالصحیة 

فاألسرة فـي اإلسـالم هـدفها تنظـیم الغرائـز الطبیعیـة والنفسـیة وتوجیههـا ولقـد 

بعقیـــدة األمـــة التـــي تســـیر علیهـــا فـــي تنظـــیم جمیـــع شـــئونها ارتـــبط هـــذا التنظـــیم 

االقتصادیة والسیاسیة والتربویة وبالتالي تكوین األسرة ونطـاق عالقاتهـا ووظائفهـا 

  .لیس على نظام االنتاج المادي فقطیعتمد على معتقدات المجتمعات و 

 وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمیة قیام األسـرة علـى معتقـدات المجتمـع ألنـه فـي

 هذه الحالة یمكن أن یكون هنالك تنوع في أنماط األسرة وأشـكالها ولكـن لـیس فـي

. فــالبرغم مــن التنــوع فــي أنمــاط اإلنتــاج المــادي المبــادئ العامــة التــي تقــوم علیهــا

مــثًال بــین الریــف والحضــر أو بــین الفئــات االقتصــادیة المختلفــة أو فــي المراحــل 

سواء كـان المجتمـع رعویـًا أو زراعیـًا أو التاریخیة للتغیر االجتماعي واالقتصادي 

صــناعیًا فثبــات المبــادئ العامــة التــي تؤســس علیهــا األســرة یــؤدي إلــى التجــانس 

واالســــتقرار فــــي المجتمــــع ویضــــمن تماســــكه فــــي مراحــــل التحــــوالت االجتماعیــــة 
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، فالمبـــادئ اإلســـالمیة لنظـــام األســـرة تمكـــن المجتمـــع مـــن واالقتصـــادیة والسیاســـیة

رات ویتواءم معها وبالتالي تجنب األزمات والمشكالت االجتماعیة استیعاب المتغی

  .ها السالبة على البناء االجتماعيأو درء آثار 

األسـرة، كمـا ذكـرت وخالصة القول قد حـدد اإلسـالم الـزواج بدایـة لتكـوین   

، ووضــع لــه الضــوابط لــیمكن األســرة مــن أداء وظائفهــا ومــن بینهــا اإلبقــاء ســابقاً 

، وٕاشـباع هـذه النزعـات بـدوره ة والنزعات الغریزیة عند اإلنسـانعیبالحاجیات الطبی

یــؤدي إلــى مقابلــة حــب البقــاء والمحافظــة علــى النــوع واســتمراریة الجــنس البشــري 

ب وباإلضـافة ولذلك من الطبیعي كل فرد في المجتمع یكون حریصًا علـى اإلنجـا

، واإلسـالم ال یـةاقتصـادیة وسیاسـیة واجتماع، هنالـك عوامـل لهذا العامل الطبیعي

. یأخـذ فــي االعتبـار العوامــل األخــرىینظـر إلــى األسـرة كوحــدة للتكـاثر فقــط وٕانمــا 

یــة واالقتصــادیة والصــحیة لكــل وقــد تتنــوع هــذه العوامــل بتنــوع الظــروف االجتماع

، وال التنـوع مـن غیـر تعـارض مـع العقیـدة ، والمبادئ اإلسالمیة تستوعب هـذاأسرة

سـرة مـن منطلـق الصـراع بـین المـرأة والرجـل أو بـین تنظر إلى العالقات داخـل األ

  األجیال .
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  مھددات األسرة المعاصرة
ر اوا وا ا  إ م و  

  

  مقدمة :

، وعلـى آلـه وصـحبه ، والصالة والسـالم علـى رسـول اهللا الحمد هللا

  ... وبعد ،،،ومن واالهم بإحسان إلى یوم الدین

ــــْن أَنُفِســــُكم َأَزْواجــــًا  :هللا القائــــل فالحمــــد ــــم ِم ــــَق َلْك ــــِه أْن َخَل ــــْن آَیاِت وَم

ـــــــَودًة َوَرْحَمـــــــَة إنَّ ِفـــــــي َذِلـــــــَك آلیـــــــاٍت ِلَقـــــــْوٍم ـِلَتْســـــــُكُنَوْا ِإَلیَهـــــــا َوَجَعـــــــ َل َبْیـــــــنُكم مَّ

  )  ١(.َیَتَفكَُّرونَ 

یحتـــل موضـــوع األســـرة الصـــدارة فـــي الطـــرح الغربـــي عبـــر المـــؤتمرات 

لـــى كافـــة ا مـــن وثـــائق أهمهـــا وثیقـــة اتفاقیـــة القضـــاء عهـــینـــتج عن الدولیــة ومـــا

، ووثیقتـي الســكان والمـرأة ممـا یجعــل البحـث مهمــًا أشـكال التمییـز ضــد المـرأة

ات العالمیــــة فــــي مــــآل قضــــایا األســــرة ، ومــــا أصــــابها مــــن فــــي ظــــل المتغیــــر 

  .اضطراب

نقـــالب یرجــع اضـــطراب نظــام األســـرة فــي واقعنـــا المعاصــر إلـــى االو  

، فبینمـــا كـــان الـــذي أصـــاب المفـــاهیم، واالخـــتالل ر الـــذي ســـاد المعـــاییرالكبیـــ

یســود فــي األســرة الحقــة أن الــدین واألخــالق والتقالیــد العریقــة هــي التــي توجــه 

سلوك األسرة الملتزمة تصـبح أشـكال الموضـة وقـوانین النظـام الـدولي الجدیـد 

رب ومــن ســوء وألــوان التقلیعــات وأنمــاط مــن التفكیــر المنحــرف الوافــد مــن الغــ

. یدل على ذلك المطالب غیر ریة هي المتحكمة في األسرة الیومالتربیة األس

العادلـة التــي ترفــع باســم التنظــیم والتفنــین لرفـع الظلــم عــن المــرأة كمــا ورد فــي 

  -:لتمییز ضد المرأة والتي تتمثل فيبنود اتفاقیة مكافحة جمیع أشكال ا
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واألزواج أي یمكـن أن تتكـون مفهوم األسرة والـذي یشـار إلیـه بـاألفراد 

  .)٢و رجل وامرأة خارج اإلطار الشرعي(األسرة من رجلین أو امرأتین أ

 .)٣یة أي یمكن أن یؤدیها أي شخص (مفهوم أن األمومة وظیفة اجتماع

اعتبار العالقات الجنسیة للمراهقین من الحریة الشخصیة التـي یجـب 

 .)٤ال یتدخل فیها اآلباء( أن

 -ذلك بـ :تشجیع الفاحشة و 

الدعوة لتحدید النسل بالترویج لتناول حبوب منـع الحمـل وتنظـیم عـدد 

 األبناء المراد إنجابهم 

اإلعــالن علــى أن العــازل المطــاطي هــو الوســیلة الوحیــدة للوقایــة مــن 

ر األخالقیــة األمــراض المنقولــة جنســیًا وُأعتبــرت البــدیل المطلــق عــن المعــایی

 .والقیم الشرعیة

 .)٥المطلقة بین الرجل والمرأة ( ةالدعوة للمساوا

  .)٦خروج المرأة دون قیٍد أو شرط (الدعوة ل

 األســرة تعــرض لــهاالســتهداف الــذي تتــأتي أهمیــة الموضــوع فــي ظــل و 

تمـــاعي الـــذي ، وهـــو اســـتهداف یهـــدد النظـــام االجهـــا ونظامهـــا العـــامفـــي كیان

  .یستند إلى األسرة ككل

  -إلى :دراسة الهذه هدف وت 

  -سائل االستهداف العالمي لألسرة والتي تتمثل في :بیان و :  ??ال?

دعوة لتغییر مفهوم األسرة الشـرعي، والتعبیـر عـن األسـرة بــ (األفـراد ال .١

  .واألزواج)

 .سرة والمجتمع وٕالغاء دور األمومةالدعوة لتغییر دور المرأة في األ .٢
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 .غاء دور األسرة في تربیة األوالدإل .٣

ل والمــرأة دون مراعــاة لخصوصــیة الــدعوة للمســاواة المطلقــة بــین الرجــ .٤

 .المرأة التي خصها اهللا تعالى بهاوطبیعة 

 .روج المرأة للعمل دون قید أو شرطالدعوة لخ .٥

 .نسلالدعوة لتحدید ال .٦

  .لمؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأةكل ذلك عبر وثائق ا

 ، وأنـه الفـي تربیـة الـنشء وتعظـیم ذلـك الـدورالتأكید علـى دور األسـرة  :ثانیاً 

  .مكن أن تقوم به أي مؤسسة أخرىی

  السعي لمعرفة الوسائل التي یمكن بواسطتها الحفاظ على األسرة.: ثالثاً 

إطار نظـري األول المحـور ؛ لى ثالثة محـاوروتشتمل هذه الدراسة ع  

مفهـوم لمفاھیم العامة الواردة في الدراسة وھـي ل

  .مفهوم التربیة وأهدافهااألسرة ومقاصدها و 
ــ ــور الث ــرة اني و المح ــرة المعاص ــددات األس مھ

 ویتضمن دراسة  تكوینیاً 

  .مهددات العالقة الزوجیة

  .مهددات األمومة والنَّسل

  .نوعمهددات المرأة ك

  

  
حور  بوي الم سرة التر ھددات دور األ لث : م الثا

 ویشتمل على :

  ولیة تربیة الطفل جسمیًا وُخُلقیًا وعقلیًا .مسئ
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  یة .مسؤولیة التربیة النفسیة واالجتماع

  مسؤولیة التربیة الجنسیة .

 تشتمل على النتائج والتوصیات .وخاتمة 
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 مفھوم األسرة والتربیة

   

 ة وا   

  مفهوم األسرة في اإلسالم :

، ویطلـق علـى : األسرة في اللُّغة: (الدرع الحصین، وأهل الرجل وعشیرتهلغةً 

  .)٧) (الجماعة یربطها أمر مشترك وجمعها أسر

، ة عـن عقـد یفیـد ملـك المتعـة مقـدراً : األسرة هي تلك الوحـدة الناتجـطالحاً اص

، ویجعـل لـزوجین بـاآلخر علـى الوجـه المشـروعأي یراد بـه اسـتمتاع كـل مـن ا

  )  ٨. (كل منهما حقوق وواجبات على اآلخرل

الوحدة األولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقـات وهي : (  

ویـــتم داخلهـــا تنشـــئة الفـــرد اجتماعیـــًا ویكتســـب فیهـــا  فیهـــا فـــي الغالـــب مباشـــرة

فـي الحیـاة ویجـد فیهـا  الكثیر من معارفه ومهاراته ومیوله وعواطفه واتجاهاتـه

  ).٩أمنه وسكنه) (

الوعــــاء الحــــافظ للنســــب والقربــــى كمــــا یمكــــن تعریــــف األســــرة بأنهــــا: (  

    .)١٠) (تم انتقال الثروة من جیل إلى جیلوالرحم وعبره ی

بطـــة اجتماعیـــة تتكــــون مـــن زوج وزوجـــة وأطفالهمـــا وتشــــمل راوهـــي (  

كونــــوا مشــــتركین فــــي معیشــــة الجــــدود واألحفــــاد وبعــــض األقــــارب علــــى أن ی

  ).١١) (واحدة

النظــــام االجتمــــاعي الــــذي ینشــــأ عنــــه أول خلیــــة كمــــا ُتعــــرَّف بأنهــــا: (  

اإلخـوة اجتماعیة تبدأ بالزوجین وتمتـد حتـى تشـمل األبنـاء واآلبـاء واألمهـات و 

  .)١٢خوات واألقارب جمیعًا) (واأل
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یة جماعـــــة اجتماعیـــــة أساســـــمـــــا عّرفتهـــــا د. ســـــناء الخـــــولي بأنهـــــا: (ك  

هــــــي لیســـــت أســـــاس وجـــــود المجتمـــــع ، و ودائمـــــة ونظـــــام اجتمــــــاعي ورئیســـــي

، بــل األخــالق والدعامــة األولــى لضــبط الســلوك واإلطــار الــذي یتلقــى فحســب

  ) .  ١٣( )منه اإلنسان أول دروس الحیاة االجتماعیة

الوحدة االجتماعیة األولى والبنیة األساسیة التي ترعـى واألسرة هي: (  

) وى المـؤثرات التـي توجـه نحـو السـلم، وهـي لهـذا اشـتملت علـى أقـلطفلنمو ا

)١٤  (  

المجموعــة فــي العــرف االجتمــاعي الســائد بأنهــا: (كمــا تعــّرف األســرة 

زوجـــــان ، أســـــاس هـــــذه األســـــرة الة والمكّونـــــة مـــــن الـــــزوجین واألبنـــــاءالصـــــغیر 

المكونان من رجل وامرأة ، وهما اللذان یقومان بالـدور األساسـي والفّعـال فـي 

  .)١٥والرقابة من البدایة إلى النهایة) (التكوین والتنظیم 

ـــي ویعـــّرف نظـــام األســـرة بأنـــه ـــك األحكـــام والمبـــادئ والقـــوانین الت : (تل

ارها وانتهـــاًء مهـــا واســـتقر تتنـــاول األســـرة بـــالتنظیم بـــدءًا مـــن تكوینهـــا مـــرورًا بقیا

، وما یترتب على ذلك مـن آثـار تـؤدي إلـى إرسـائها علـى أسـس متینـة بتفرقها

  .)١٦ا الثمرات الخّیرة المرجّوة منها)(تكفل دیمومتها وٕاعطائه

، وتربیـة ن القول بأنَّ مفهوم األسرة یشمل: الـزواج، اإلنجـابعلیه یمك

أن یـــتم بـــین أّي  األوالد وأن یكـــون الـــزواج بـــین رجـــل وامـــرأة بربـــاط شـــرعي ال

وینظـــر اإلســــالم  –كمـــا ســــیرد فـــي مضــــامین المواثیـــق الدولیــــة  –شخصـــین 

، والبیئـــة االجتماعیـــة واة المجتمـــع والمكـــّون األساســـي لـــهلألســـرة علـــى أنهـــا نـــ

، یقــول الرســول ســان فتــؤثر علیــه ســلبًا أو إیجابــاً األولــى التــي ینشــأ فیهــا اإلن
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 عـــن أبـــي هریـــرة ) :ه یهودانـــه أو طـــرة فـــأبواكـــل مولـــود یولـــد علـــى الف

  .)١٧ینصرانه أو یمجسانه) (

  مقاصد تكوین األسرة في المجتمع

  -:قاصد األسرة في المجتمع في اآلتيتتمثل م  

  :الجنسیة وتهذیب المیول والغرائز / تنظیم الطاقة١

الطاقــة الجنسـیة مــن حیـث المبــدأ مســألة یقـول األســتاذ محمـد قطــب: (  

، واإلســـــالم یـــــاة علـــــى وجـــــه األرض بـــــدونهارار الحبیولوجیـــــة ال یمكـــــن اســـــتم

ل ما یـؤدي إلـى . فهو لذلك یحترم كحقیق أهداف الحیاة العلیاحریص على ت

، ولكــن الــذي یضــع لــه اإلســالم الضــوابط والقیــود هــو تحقیــق هــذه األغــراض

هــــا مــــن حیــــث أحقیتهــــا طریقــــة التنفیــــذ العملــــي لتلــــك األهــــداف واالعتــــراف ب

  .)١٨( )اإلحساس والشعور عتراف للناس بحقبالوجود ، واال

  / اإلنجاب ونعمة الذریة :٢

) غایة ومقصدًا في حد ذاته مـن إذا كان لقاء الزوجیة (الذكر واألنثى

ا المقصــد ، هــذآخــر وســیلة لغایــة أخــرى ومقصــٍد آخــرجانــب فهــو مــن جانــب 

ِ مْنُهَما ِرَجاًال َكِثیرًا وِنَساءً : هو اإلنجاب لقوله تعالى   ).١٩( َوَبثَّ

الخصــوص مطلـــب د كانــت الذریـــة والذریــة الصــالحة علـــى وجــه ( فقــ

اهللا بهـا  ، وكانت الذریة الصالحة إحدى النعم التـي مـنّ أولي العزم من الرسل

  .)٢٠على من اصطفى من عباده) (

، وهـي مّنـة مــن اهللا تعـالى كمــا ریـة الصــالحة مـــن مطالـب األنبیــاءوالذ

ــَالِة  ورد فــي القــرآن علــى لســان إبــراهیم علیــه الســالم َرّب َأْجَعْلِنــي ُمِقــیَم الصَّ
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َرّب َهْب ِلي ِمن لَّـُدنَك ُذّرّیـًة ، وقول زكریا علیه السالم  )٢١( َومن ُذّرِیَتيِ 

  .)٢٢( َطِیَبةً 

إذا مــات عـــن أبـي هریــرة رضــي اهللا عنـه: ( وقـول الرسـول   

أو ولــد ینتفــع بــــه  : صــدقة جـــاریة أو علــمن آدم انقطــع عملــه إالَّ مـــن ثــالثابــ

  .)٢٣) (صالح یدعو له

ـــــْم َأْزَواجـــــًا : قـــــال تعـــــالى ـــــَك َوَجَعْلنـــــا َلُه ـــــْد َأْرَســـــْلَنا ُرُســـــًال ِمـــــّن َقْبِل َوَلَق

  )  ٢٤(َوَذّرّیةً 

الئُكـة َوُهـَو  :بشرى في القرآن الكریم قال تعالىوالذریة الصالحة  َ َفَنَاَدْتـُه الْم

ِشُرَك ِبْیَحیي ُمَصِدقًا ِبَكلَمـٍة ِمـْن الِلـه َوَسـّیدًا َقائٌم ُیَصّلِي ِفي الِمْحَراِب َأنَّ اهللا ُیبَ 

    .)٢٥( َوَحُصَوَرًا َوِنَبیًا ِمْن الّصاِلِحینَ 

، نمـــو وتترعــرع الذریـــة فـــي جـــو إیمـــاني، أن تومــن لـــوازم هـــذه البشـــرى  

، لــذلك ال كــن أساســي فــي بنــاء األســرة المســلمةومــن ثــم فــإن عقیــدة التوحیــد ر 

َوَال َتنِكُحـوْا الُمْشــِرَكاِت  : لـه تعـالىالمشــركات لقو تحـل مصـاهرة المشـركین  و 

َحتَّى ُیْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُُّؤمنٌة َخْیٌر ِمّن ُمْشـِرَكٍة َولَـْو َأْعَجَبـْتُكْم َوَال تُنِكُحـوْا الُمشـِركیَن 

ٌ َخْیٌر ِمن مُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكمْ    .)٢٦(َحّتى ُیْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمُن

إلتمـام وصـحة الـزواج  ذا اعتبر التوحید الخالص في األبوین شـرطاً وإ   

ت الولـــد فـــي محاضـــن خالیـــة مـــن ، فـــإن مـــن منـــاط ذلـــك اســـتنبافـــي اإلســـالم

لهــذا  اً .. وامتــدادون نطفــة أو علقــة یــربض فــي صــلب أمــه، عنــدما یكــالشــرك

رى الـــدنیا للمـــرة األولـــى فـــي ، كانـــت ســـّنة اآلذان فـــي ســـمعه عنـــدما یـــالمعنـــى

  ).٢٧(حیاته
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وي النـداء العلـكلمـات األذان وهـو (على أن یكون أول ما یقرع سمع اإلنسان 

) لشـــهادة التـــي یـــدخل بهـــا فـــي اإلســـالم، واالمتضـــمنة لكبریـــاء الـــرب وعظمتـــه

)٢٨.(  

ــــة فــــي ( ــــي ومــــن مقتضــــیات بشــــرى الذری اإلســــالم واإلحســــان إلیهــــا ف

  .)٢٩) (خلقیًا وعقلیًا دون شدة أو قسوة .. وحسن التربیةالصغر

  / حفظ األنساب :٣

وهو األساس في التسلسل األسرى من جـد معـروف إلـى أب معـروف   

ي بــالقربى والمصــاهرة لقولــه إلــى أبنــاء یعــرف كــل مــنهم اآلخــر إلــى مــن ینتمــ

: . وقــول الرســول )٣٠( َوَجَعــل َلُكــم ِمــْن أْزواِجُكــم ِبَنــیَن َوَحَفــَدةً  : تعــالى

، فـــإن صـــلة الـــرحم محّبـــة فـــي متعلمـــوا مـــن أنســـابكم مـــا تصـــلون بـــه أرحـــامك(

  ).٣١، منسأة في األثر) (، مثراة في المالاألهل

ق والواجبــــات مــــن: تربیــــة، وهــــذه المعرفــــة هــــي أســــاس تقریــــر الحقــــو (  

، وغیـــر ذلـــك مـــن الحقـــوق والواجبـــات المترتبـــة علـــى وحضـــانة، ونفقـــة، وٕارث

نتشـر ، ویالحقـوق، ویعـم الفسـادالزواج والتي بدون التحقـق والقیـام بهـا تضـیع 

  .)٣٢الصراع) (

  / سالمة المجتمع من االنحالل الخلقي :٤

، إلســالم مــن حثّــه علــى تكــوین األســرةمــن المقاصــد التــي اتجــه إلیهــا ا  

إلســــالمي صــــحیحًا مــــن العلــــل واآلفــــات، وعلــــى األخــــص ســــالمة المجتمــــع ا

، فبنــاء األســرة انطالقــًا مــن قاعــدة الــزواج یحصــن المجتمــع االنحــالل الخلقــي

األمــراض التــي تهــدم أركانــه وتهــوي بــه إلــى درجــات االنحطــاط ویحمیــه مــن 
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، فال یسلكون سبیل االنحراف الـذي یـؤدي تبني سیاجًا من العفة حول أفرادهو 

  .)٣٣(لساریة كالزهري والسیالن واإلیدز)بهم إلى األمراض الجنسیة ا

  / سیادة مكارم األخالق :٥

لخــالل قیــة وامــن أهــداف تكــوین األســرة أیضــًا غــرس الفضــائل األخال

، فال تحلل وال انحراف وال انزالق إلى ما حـرم اهللا الحمیدة في الفرد والمجتمع

تعالى إنما هو الُخُلق الفاضـل والقـدوة الحسـنة بتقـدیم أبنـاء صـالحین وأمهـات 

 صالحات فـي جمیـع سـاحات الحیــاة یفـاخرون بشـرف االنتسـاب آلبـائهم وفـي

  .ذلك دعم كیانهم وشرفهم العائلي

  تدریب على تحمُّل المسؤولیة / ال٦

ـــل یهــدف اإلســـالم مـــن وراء بنـــاء األســـرة إلـــى تـــ   دریب الفـــرد علـــى تحمُّ

، فلقــد أراد اإلســالم ألبنائــه الــذین عهــد إلــیهم رســالة عمــارة الكــون المســؤولیة

، ع كـــانواوالخالفـــة أن یكونـــوا جـــادین یـــؤدون عملهـــم بكـــل تفـــاٍن فـــي أي موقـــ

، فالرجل حین یصبح بزواجه رد المعانيأفضل موطن ُیكِسب الف واألسرة هي

فـــي ســـبیل تـــأمین العـــیش األفضـــل  مســـؤوًال عـــن زوجـــه وأوالده ، یكـــد ویتعـــب

، فاألســرة تــدرب فــي خدمــة زوجهــا وأوالدهــا فإنهــا تتفــانى ، وكــذلك المــرأةلهــم

هـذا مـا أشـار إلیـه رسـول ، و أة أعظم تدریب على حمل المسـؤولیةالرجل والمر 

ومســـؤول عـــن رعیتـــه، واإلمـــام راع ومســـؤول عـــن  لـــه: (كلكـــم راعبقو   اهللا

ت زوجهــا ، والمــرأة فــي بیــرجــل راع فــي أهلــه ومســؤول عــن رعیتــه، والرعیتــه

ي مــــال ســــیده راع ومســــئول عـــــن ، والخــــادم فــــراعیــــة ومســــؤولة عــــن رعیتهــــا

  .)٣٤. (رعیته)
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  / تجسید معاني التكافل االجتماعي وروح التعاون :٧

ولیة الـذي أشـرنا إلیـه سـابقًا یتولـد هـدف انطالقًا من مبدأ تحمُّل المسؤ 

ــــاء األســــرة وهــــو روح التعــــاون واإلحســــاس  آخــــر ُیعــــدَّ دعامــــة مــــن دعــــائم بق

، وتتجلـــى هـــذه یلتـــزم بـــه كـــل فـــرد مـــن أفـــراد األســـرةالمشـــترك الـــذي یجـــب أن 

ـــزوجین فـــي الســـراء والضـــراء كمـــا  المعـــاني فـــي العواطـــف والمشـــاعر بـــین ال

الموســـر بالنفقـــة علـــى قریبـــه م مـــن إلـــزام یظهـــر فـــي مفهـــوم النفقـــة فـــي اإلســـال

. فالزوجـــان یشـــتركان بـــروح المحبـــة فـــي تهیئـــة الجـــو الصـــالح والعـــیش الفقیـــر

  .هادئ لهما وألفراد األسرة جمیعاً ال

إذا اســــتقامت هــــذه المقاصــــد فــــال شــــك أنهــــا ســــتكون الطریــــق لتــــآلف 

ل الشــعوب وتعمــ ، وبــذلك ترتقــيتعاونهــا علــى بنــاء المجتمــع الكبیــراألســرة و 

إذ أّن هنـــاك أكثـــر مـــن ســـبب ، وتبـــادل المنـــافع والمصـــالح معـــًا لعمـــارة الكـــون

  .لتآلفها

ـــــل ( إنَّ األســـــرة هـــــي المدرســـــة األولـــــى لتعلـــــیم الخیـــــر والصـــــبر وتحمُّ

، التهرب منهـاالمسؤولیة بما تلقیه على عاتق أفرادها من مهام ال یستطیعون 

ــــــل التبعـــــات الجســــــام ل ألســــــرة والقیــــــام ومـــــن كتــــــب اهللا لــــــه النجـــــاح فــــــي تحمُّ

بتبعــــــات المجتمــــــع الــــــذي سیســــــتظل بمســــــؤولیاتها ســــــیكون راٍع فــــــي القیــــــام 

  .)٣٥(بظله)

  / تربیة األجیال الجدیدة :٨

التربیـــة الصـــالحة هـــي قـــرین اإلنجـــاب ولـــیس تقـــول د. ســـناء إبـــراهیم (

صـود تزویــد الحیــاة المقصـود هــو إنجـاب األبنــاء ثـم تــركهم للضـیاع ، بــل المق

، وهــذا ال مجتمعــات بعناصــر البنــاء كمــا ذكرنــازویــد ال، وتبعناصــر اإلعمــار
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. واألسـرة القویـة قویة محكمـة التكـوین قویـة البنـاء یتحقق إال من مجموع أسر

اء ، ومن أوجب حقـوق األبنـاء علـى اآلبـتكون إال بأب وأم وأبناء صالحین ال

  .التربیة الصالحة

ة والوجدانیــ وعلــى األســرة یقــع قســط كبیــر مــن واجبــات التربیــة الُخُلقیــة  

. واألســرة هــي التــي تجعــل مــن الطفــل كائنــًا والدینیــة فــي جمیــع مراحــل الحیــاة

لالزمــــــــة للحیــــــــاة فــــــــي المجتمــــــــع مــــــــدنیًا وتــــــــزوده بــــــــالعواطف واالتجاهــــــــات ا

  .)٣٦والبیت(
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 مفهوم التربیة وأهدافها 

  مفهوم التربیة لغة : 

  )٣٧: زاد ونما (من ربا ربوًا، وربا

  التربیة اصطالحًا :

لــك العملیــة التعلیمیــة المنهجیــة مــن الكبــار إلــى الصــغار بقصــد هــي ت  

تعـالى بهـا حسـب  تنشئتهم تنشئة حسـنة تحقـق لهـم إنسـانیتهم التـي كـرمهم اهللا

  .)٣٨مراحل نموهم (

: عملیـــة حفـــظ التـــراث واســـتغالل الـــذكاء اإلنســـاني كمـــا تعنـــي التربیـــة  

رة المفیــــدة. الجماعــــة وٕاكســـابه الخبــــ لمصـــلحة اإلنســــان وٕاعــــداده للتكیـــف مــــع

)٣٩.(  

  

  -من األهداف التي تحققها التربیة :

 اعتبـــارب ـ مـــع إن الكمـــال هللا وحـــدهـ بلـــوغ الكمـــال اإلنســـاني  .١

ِإنِّــي َجاِعــٌل ِفــي  : خلیفــة اهللا علــى األرض، قــال تعــالى اإلنســان

 ) .٤٠( األْرِض َخِلیَفًة 

 .سعادة لإلنسان في الدنیا واآلخرةتحقیق ال .٢

، فاهللا سبحانه وتعالى یقـول یعبد اهللا ویخشاه ة اإلنسان الذيتنشئ .٣

 َِوَمـــا َخَلْقـــُت الِجـــنَّ َوْاإلنـــَس إالَّ ِلَیْعُبـــُدون)وطریقـــة عبـــادة )٤١ .

اهللا وخشـــــیته إنمـــــا تكـــــون بـــــالعلم (إنََّمـــــا َیْخَشـــــى اَهللا ِمـــــْن ِعَبــــــاِدِه 

الصــحیح إلــى معرفــة اهللا  ) العلــم هــو ســبیل التقــوى٤٢الُعَلَمــاُء) (

 .عّز وجلّ 
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قویــة الـــروابط بــین المســـلمین ودعـــم تضــامنهم وخدمـــة قضـــایاهم ت .٤

ویــتم ذلــك عــن طریــق مــا تقــوم بــه التربیــة اإلســالمیة مــن توحیــد 

 .واالتجاهات والقیم بین المسلمین لألفكار والمشارب

ـــى  .٥ ، اإلیمـــان الصـــحیح وخشـــیة اهللا تعـــالىتربیـــة فطـــرة الطفـــل عل

َلقَّـــْد  : تعـــالىاس الفضـــیلة واألخـــالق وقولـــه والتعلـــیم والقـــدوة أســـ

ــْوَم  ــَاَن َیْرُجــوْا اهللا َوْاَلَی ــْم ِفــي َرُســَوِل اهللا ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلّمــَن َك َكــاَن َلُك

 ).٤٣(اَآلِخَر َوذَكَر اهللا َكِثَیراً 

، لــــیس مجــــرد حفــــظ النظریــــات الــــتعلم عــــن طریــــق العمــــل تأكیــــد .٦

فع فــي دروب والمعلومــات التــي ال تقــود صــاحبها إلـــى العمــل النــا

 .)٤٤) (ْیَس لإلنَساِن إالَّ َما َسَعىَوَأن لَّ  : یاة ، وقوله تعالىالح

ي ذاتـه والمـواطن الصـالح بتحقیق تلك األهداف یتحقق إیجاد الفرد الصالح فـ

، الـــذي یحـــب اإلنســـانیة ویســـهم فـــي إلنســـان الصـــالح لمجتمعـــه، وافـــي أســـرته

  خدمتها .

 
 
 
 
 
 
 

 مھددات األسرة المعاصرة تكوینیاً 

  لعالقة الزوجیةمهددات ا 

  أ/ تحریف مفهوم الزوجیة :
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، ولـذلك جتمـاعينة األساسیة في البنـاء االُتعدُّ األسرة في اإلسالم اللبِ 

، وشـرع األحكـام رعیة لتكوینهـانجد أن اإلسالم قد وضع النظم والضوابط الشـ

لمـا یعتریهـا مـن  ، ووضع المعالجاتوالقوانین الستمرارها واستقرارهاوالمبادئ 

، ثـــــم وضــــع العــــالج األخیـــــر والمنضــــبط عنــــد فشــــل كــــل انحرافــــاتمشــــاكل و 

(أبغـض الحــالل  :بأنـه محـاوالت اإلصـالح (الطـالق) الـذي وجــه الرسـول 

  ) .٤٥عند اهللا الطالق) (

ــــى    ــــذي یقــــوم عل ــــزواج ال والهتمــــام اإلســــالم باألســــرة جعــــل أساســــها ال

تـــي تنســـجم . تلـــك العالقـــة ال)العالقـــة الشـــرعیة بـــین الـــزوجین (الرجـــل والمـــرأة

 وتتســــق مــــع الفطــــرة اإلنســــانیة وتحقــــق المصــــلحة االجتماعیــــة ببقــــاء النســــل

واُهللا َجَعـــَل َلُكـــم َمـــْن َأُنُفِســـُكْم َأْزَواجـــًا  : اإلنســـاني وحفـــظ نوعـــه لقولـــه تعـــالى

ُنــوَن َوَجَعـَل َلُكـم ِمـْن َأْزَواَجكــم َبنِـیَن َوَحفَـدًة َوَرَزُقكـم ِمــَن الطَِّیّبـاِت َأَفِبْالَباِطـِل ُیْؤمِ 

  )  ٤٦( وِبِنْعَمِت اِهللا ُهْم َیْكُفُرونَ 

، وتتــــأجج ودة والرحمــــة واإللفــــة بــــین الــــزوجینبــــالزواج تنمــــو روح المــــ  

تربیــة األوالد  عاطفــة األبــوة واألمومـــة التــي تعــین الــزوجین علــى التعــاون فــي

  .وتحمّل المسؤولیة

نـاس دعا إلى أن یعـیش الوألهمیة األسرة حث اإلسالم على تكوینها و   

رغبــــات ، فهــــي الصــــورة الطبیعیــــة للحیــــاة المســــتقیمة التــــي تلبــــي فــــي ظاللهــــا

اس ، وهي الوضع الفطـري الـذي ارتضـاه اهللا لحیـاة النـاإلنسان وتفي بحاجاته

، وقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى ذلــك فــي حیــاة منــذ فجــر الخلیقــة واختــاره لهــم

ْلَنا ُرُســًال ِمــن َقْبِلــَك َوَجَعْلَنــا َوَلَقــْد َأْرَســ: نبیــاء والرســل فقــال ســبحانه وتعــالىاأل

  ).٤٧( َلُهْم َأْزَواجًا َوُذِرّیةً 
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َوِمـــْن آَیاِتـــه َأْن َخَلـــَق َلُكـــم ِمـــْن َأنُفِســـُكْم أَزْواجـــًا ِلِتْســـُكُنوْا وقولـــه تعـــالى   

ــَودًَّة َوَرْحَمــةً  ، فهــذه آیــة مــن آیــات الفطــرة اإللهیــة) ٤٨( إَلْیَهــا َوَجَعــَل َبْیــَنُكم مَّ

ـــه المـــرأة فـــي تـــرك أبویهـــا وأخوانهـــا وســـائر أهلهـــا وهـــي  أقـــوى مـــا تعتمـــد علی

، تســـكن إلیـــه ویســـكن غریـــب عنهـــا تقاســـمه الســـراء والضـــراءواإلرتبـــاط برجـــل 

ِفْطـــرَت اِهللا الَِّتـــي َفَطـــَر  : بینهمـــا المـــودة والرحمـــة قـــال تعـــالىإلیهـــا وتكـــون 

  .)٤٩( النَّاَس َعَلَیها ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اهللاِ 

: ة تتحقق المودة والعـدل والمسـاواة، قـال تعـالىن خالل نظام األسر وم

  َِوَلُهــــنَّ ِمْثــــُل الَّــــِذي َعَلــــْیِهنَّ ِبــــالَمُعروف )أو التكافــــل االجتمــــاعي ()٥٠ ، 

. ویظهـــر ذلـــك جلیـــًا فـــي نظـــام النفقـــة والمیـــراث )٥١َوءاِت َذا الُقْرَبـــى َحقَّـــُه )(

، نجد أّن اإلسالم قـد وضـع ألسرةهذه المعاني من خالل نظام اولكي تتحقق 

األحكـام والضــوابط واآلداب التــي تحكــم األســرة بصــورة مفصــلة تكفــل نجاحهــا 

ــــ ــــك اإلعــــالء مــــن شــــأن الرابطــــة ق أغراضــــهاوأداء وظیفتهــــا وتحقی ، ومــــن ذل

ة والتأكیــد الزوجیــة بمــا نجــده مــن حــث الــزوجین علــى الوفــاق وحســن المعاشــر 

ریعة اإلسـالمیة علـى احتـرام الرابطـة ، كمـا أكـدت الشـعلى الحقوق والواجبات

، وكـــــذلك )میثاقـــــًا غلیظـــــاً فیهـــــا حتـــــى أســـــماها اهللا ( هـــــاونالزوجیـــــة وعـــــدم الت

، وحرصــًا خاصــةاختصــاص عقــد الــزواج دون ســائر العقــود األخــرى بأحكــام 

علـــى دوامـــه واســـتقراره كوضـــع مقـــدمات لـــه فـــي اشـــتراط اإلشـــهاد علیـــه ومنـــع 

  )  ٥٢. ()فیه هاونالت

، والرجـــل یســـعى فـــي علـــى إدارة البیـــت ورعایـــة األبنـــاء لفـــالمرأة تعمـــ  

  .أفراد أسرته طلب الرزق والقیام بالنفقة الزوجیة على زوجته وأبنائه وحمایة
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وبهذا التعاون ینعم أفراد األسرة وتسود المحبة والسالم واالستقرار فـي   

األســرة ولكــي تحقــق األســرة األهــداف الســابقة فقــد حــث اإلســالم علــى حســن 

، وتكـــوین ء المجتمـــع اإلســـالمي القـــوي الســـعیدار الـــزوجین لضـــمان بنـــااختیـــ

األسرة القویة التي هي مصنع األبطـال والقـادة والعلمـاء واألتقیـاء والصـالحین 

، وعبادتـــه علـــى مـــار الكـــون واســـتخالف اهللا لهـــم فیـــهالـــذین یحققـــون غایـــة إع

  .الوجه الذي یرضى

ـــت إلیـــه األســـرة فـــي الغـــربوهـــذا    لمـــرأة هربـــت ا ، حیـــثعكـــس مـــا آل

، وطمعــًا روبــًا مــن مســؤولیة األوالد والــزوج، همضــطرة مــن االرتبــاط باألســرة

في الترقي إلى أعلى الوظائف لتثبت للرجل أنهـا لیسـت أقـل كفـاءة واسـتجابة 

، وانخـدعت بالدعایـة في تحصیل أعلـى ربـح مـادي لنداء المادیین والطامعین

ـــــة المزیفـــــة التـــــي اتخـــــذت شـــــعارات براقـــــة تحـــــت اســـــم ت حریـــــر المـــــرأة والحری

، وتلك الشعارات التي ترجمت فـي بعـض قتصادیة والمساواة التامة بالرجلاال

فــي الحیــاة بنــود الوثــائق الدولیــة والتــي تــدعو للمطالبــة بتعطیــل وظیفــة المــرأة 

عیـــة (یمكـــن أن ، واعتبـــار األمومـــة وظیفـــة اجتماكزوجـــة مخلصـــة وأم فاضـــلة

  .یقوم بها أي شخص)

لــــك إحــــدى نســــاء الغــــرب وهــــي الكاتبــــة الفرنســــیة وقــــد عبَّــــرت عــــن ذ  

: " ســتظل المــرأة مســتعبدة حتــى یــتم القضــاء علــى ار قائلــةو ســیمون دي بوفــ

. وذلـــك ممـــا تـــرجم فـــي بنـــود )٥٣وخرافـــة األمومـــة والغریـــزة " ( خرافـــة األســـرة

ونـــًا ملزمـــًا ، وجعــل تلـــك الوثیقــة قانتفاقیـــة مكافحــة التمییـــز ضــد المـــرأةوثیقــة ا

  .على أساسها في حالة مخالفتها له ، وتحاسبعلیها للدول المصدقة
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میر األسـرة، وهـو تـد المذهب الشیوعيكما حققت الوثائق بذلك هدف   

: وتحطیم الروابط االجتماعیة، وانحالل المجتمع، كما یقـول عـزت بیجـوفیتش

" تسعى األیدلوجیة الشیوعیة إلى تحطیم األسـرة ، وتمنـع المـرأة مـن ارتباطهـا 

شـــغیل المـــرأة أكبـــر نســـبة فـــي العـــالم" االتحـــاد الســـوفیتي نســـبة ت باألســـرة وفـــي

)٥٤(.  

هذا مما جعل نظام األسرة في اإلسالم أحـد مواضـع الهجـوم مـن قبـل   

المنظمــــة الدولیــــة (األمــــم المــــادیین بصــــورة عامــــة الشــــیوعیین والرأســــمالیین و 

ــــر وثائقهــــا الرافضــــة المتحــــدة ــــد الرجــــل) عب ــــي ی ــــه ف ، لتشــــریع الطــــالق وجعل

افضــة إلباحــة تعــدُّد الزوجــات وغــض الطــرف عمــا تشــقى بــه المجتمعــات والر 

  .لتعسف في العالقات األسریةالغربیة من مفاسد ناتجة عن ا

وخالصة القول أن نظام األسرة في اإلسالم لیس مجرد تنظیم لعالقـة   

الرجل بالمرأة وما یـرتبط بهـذه العالقـة مـن حقـوق وواجبـات ألحـدهما أو لهمـا 

، بــل نظــام األســرة فــي اإلســالم هــو یــأتي مــن أبنائهمــا وأحفادهمــالمــن  معــًا أو

لكــــون جــــزء مــــن نظــــرة اإلســــالم للخلــــق وللكــــون ولمركــــز اإلنســــان فــــي هــــذا ا

متكـامًال وكـان جامعـًا ، لـذلك كـان هـذا النظـام والهدف من وجود اإلنسان فیـه

لكـــل أســـباب ، ومانعـــًا كـــل أســـباب الخیـــر لإلنســـان والمجتمـــع، جامعـــًا لمانعـــاً 

  .شر لإلنسان والمجتمعال

ویحتــل موضــوع األســرة الصــدارة فــي الطــرح الغربــي عبــر المــؤتمرات   

الدولیــة ومــا ینــتج عنهــا مــن وثــائق أهمهــا وثیقــة مكافحــة كافــة أشــكال التمییــز 

، ممـا یجعـل البحـث مهمـًا فـي ظـل أة ووثیقتي مؤتمر السكان والمـرأةضد المر 

   المتغیرات العالمیة في مجال قضایا األسرة .
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  مهددات األمومة والنَّسل 

  (الدعوة لتعطیل وظیفة األمومة)

، وٕان خیرهــــا كلــــهإنَّ األســــرة هــــي النــــواة الصــــلبة للمجتمــــع اإلنســــاني 

    .إلى المجتمع اإلنسانيیتعداها 

نقـــالب ویرجـــع اضـــطراب نظـــام األســـرة فـــي واقعنـــا المعاصـــر إلـــى اال  

اهیم فبینمـــا كـــان ، واالخـــتالل الـــذي أصـــاب المفـــالكبیـــر الـــذي ســـاد المعـــاییر

یســود فــي األســرة الحقــة أن الــدین واألخــالق والتقالیــد العریقــة هــي التــي توجــه 

سلوك األسرة الملتزمة تصـبح أشـكال الموضـة وقـوانین النظـام الـدولي الجدیـد 

وألوان التقلیعات وأنماط التفكیر المنحرف الوافد من الغرب ومن سـوء التربیـة 

  الیوم.األسریة هي المتحكمة في األسرة 

أمــًا وأعلــى مــن  ال یعــرف التــاریخ دینــًا وال نظامــًا كــّرم المــرأة باعتبارهــا  

لوصـــیة بتوحیـــد اهللا . لقـــد أكـــدَّ الوصـــیة بهـــا وجعلهـــا تالیـــة لمكانتهـــا كاإلســـالم

. وهـــذا مـــا یقـــرره  القـــرآن تعـــالى وعبادتـــه، وجعـــل برهـــا مـــن أصـــول الفضـــائل

اء ونفوســهم كمــا فــي قولــه ویكــرره فــي أكثــر مــن ســورة لیثبتــه فــي أذهــان األبنــ

ــُه َوْهنــًا َعَلــى َوْهــِن َوفَصــُاُله ِفــي تعــالى:  ــُه ُأمُّ ــِه َحَمَلْت ــْیَنا اإلَنســاَن ِبواِلدْی َوَوصَّ

ـْیًنا : )، وقوله تعالى٥٥( َعـاَمْیِن أِن ُأْشُكْر ِلي َولِواِلَدْیَك إلىَّ الَمِصیرُ  َوَوصَّ

ــــُه ُكْرَهـــًا َوَوَضـــَعْته ُكْرَهـــًا َوَحْملُـــُه َوِفَصــــاُلُه  اإلَنســـاَن ِبواِلدْیـــِه إْحَســـانًا َحَمَلْتـــهُ  ُأمُّ

  ).٥٦( َثَالُثوَن َشْهرًا 

األم ومـــن رعایـــة اإلســـالم لألمومـــة وحقهــــا وعواطفهـــا فـــي أنـــه جعــــل   

  .المطلقة أحق بحضانة أوالدها، وأولى بهم من األب
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ر لهـــا كـــل هـــذه  ،عنـــي بهـــا اإلســـالم كـــل هـــذه العنایـــة واألم التـــي وقـــرَّ

، وتبغضـهم فـي ربیة أبنائها فتغرس فـیهم الفضـائل، أْن تحسن تلحقوق علیهاا

  .)٥٧ة اهللا تعالى، وتشجعهم على نصرة الحق(الرذائل وتعودهم على طاع

ولكننــا نجــد عكــس ذلــك فــي ظــل الطــرح الغربــي لمفهــوم األســرة الــذي 

ة یطالب بإلغاء دور األم باعتبار األمومة وظیفة اجتماعیة كمـا ورد فـي وثیقـ

  .حة جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة مكاف

م التــي ُترفــع باســم التنظــی موضــوعیةیــدل علــى ذلــك المطالــب غیــر ال

، كمـــا ورد فـــي بنـــود اتفاقیـــة مكافحـــة جمیـــع والتقنـــین لرفـــع الظلـــم عـــن المـــرأة

  -أشكال التمییز ضد المرأة والتي تتمثل في :

، أي یمكـــن أن تتكـــون األزواجلـــذي یشـــار إلیـــه بـــاألفراد و / مفهـــوم األســـرة وا١

. )٥٨شــرعي (األســرة مـــن رجلــین أو امــرأتین أو رجـــل وامــرأة خــارج اإلطــار ال

رهــا، حقوقهــا، او ن تحــت عنــوان: "األســرة وأدكمــا ورد فــي وثیقــة مــؤتمر الســكا

وضــع سیاســات وقــوانین تقــدم دعمــًا وتكوینهــا، وهیكلهــا، وأهــدافها" مــا یلــي : "

  .)٥٩في االعتبار تعددیة أشكالها" ( تأخذو لألسرة وتسهم في استقرارها 

، أي إلغــاء دور األمومــة بنــاًء علــى یــة/ مفهــوم أن األمومــة وظیفــة اجتماع٢

، فقــد كاني عــن طریــق سیاســات تحدیــد النســلاعتمــاد خیــار وقــف النمــو الســ

قامــت الــدول المتقدمــة بالعمــل علــى استئصــال األســباب وراء كثــرة اإلنجــاب 

 .ر دور المرأة في األسرة والمجتمعمنها تغیی وذلك عن طریق عدة وسائل

) وحاضــــنة المـــرأة كربــــة بیـــت (منـــزلویتمثـــل ذلـــك فـــي إلغــــاء وظیفـــة 

ومربیة أطفال ومقومة أسرة وذلك عن طریق جرها للعمل في كافة المجاالت 
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وتحــت كــل الظــروف أســـوة بالرجــل تحــت شــعار تحریرهـــا ومســاواتها بـــه فـــي 

  كافة الحقوق .

، فبـالرجوع ة هذا المفهوم لیصبح قید التنفیـذئق الدولیوقد ترجمت الوثا  

/أ) من وثیقة اتفاقیة التمییز ضد المرأة حیث نادت هـذه المـادة ٥إلى المادة (

بتغییـــر األنمـــاط االجتماعیـــة والثقافیـــة لســـلوك الرجـــل والمـــرأة بهـــدف القضـــاء 

د الجنســـین أدنـــى أو علـــى التمییـــز واألعـــراف التـــي تقـــوم علـــى اعتبـــار أن أحـــ

  .لى أي أدوار نمطیة للرجل والمرأة، والقضاء عأعلى من اآلخر

ــــة    ــــرة (ب) بضــــرورة أن تتضــــمن التربی ــــادت المــــادة نفســــها الفق كمــــا ن

، واالعتــــــراف لألمومــــــة بوصــــــفها وظیفــــــة اجتماعیــــــة األســــــریة تفهمــــــًا ســــــلیماً 

  .)٦٠ل والنساء في تنشئة أطفالهم (الرجا من بالمسؤولیة المشتركة لكل

، ة اجتماعیـة ینفـي اختصـاص األم بهـاألمومة بأنها وظیفإنَّ تعریف ا  

ــــدور حنانهــــا بغیرهــــاویســــاوي عطفهــــا و  ــــه یمكــــن أن یقــــوم بهــــذا ال أي ، أي أن

. وهــــذا مــــا ینفــــي حقیقــــة أنَّ حنــــان األم شـــخص وبــــنفس الدرجــــة مــــن النجــــاح

  .وال یمكن أْن یعوضه أي حنان آخر فطري

األمـم المتحـدة لالتفاقیـة ولتنفیذ إبعاد األم عن هذا الدور نادى تفسـیر   

وفیر شـبكات مـن ) لرعایـة األطفـال، وبضـرورة تـع نظـام (عطلـةبضـرورة وضـ

لرعایـــــة  عطـــــالت، وهـــــي بـــــذلك تطالـــــب بمـــــنح اآلبـــــاء دور رعایـــــة األطفـــــال

كمـا  –، باإلضافة لدور الحضانة حتى تتفرغ األم لمهمتها األساسـیة األطفال

یسـمون رعایـة الطفولـة ودور ، ألنهـم وهي العمل بأجر خارج البیت –یرونها 

  .)٦١(األم بالمنزل بالعمل غیر المأجور
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/ اعتبار العالقات الجنسیة للمراهقین من الحریة الشخصیة التـي یجـب أال ٣

  ) .٦٢یتدخل فیها اآلباء (

لعوائــــق أن تزیــــل البلــــدان امــــا جــــاء فــــي الفقــــرة الســــابعة مــــا نصــــه: "ك

ــــة والتنظیمیــــة واال ــــة التــــي تعتــــر القانونی ض ســــبیل تــــوفیر المعلومــــات جتماعی

، كمــا یجــب أن تضــمن أال اســلیة للمــراهقینوالرعایــة الصــحیة والجنســیة والتن

خــدمات تحــد مواقــف مقــدمي الرعایــة الصــحیة مــن حصــول المــراهقین علــى ال

وفـــي إنجـــاز ذلـــك مـــن الخـــدمات المقدمـــة إلـــى  والمعلومـــات التـــي یحتاجونهـــا،

ریة والموافقــــة الواعیــــة المــــراهقین أن تضــــمن حقــــوقهم فــــي الخصوصــــیة والســــ

  .)٦٣واالحترام. (

یتعــین علــى ) مــن الوثیقــة مــا نصــه: "٤٤ي المــادة (وكــذلك مــا ورد فــ  

البلدان بدعم من المجتمع الدولي تحمس وتعزز حقوق المـراهقین فـي التربیـة 

  .)٦٤الصحة الجنسیة والتناسلیة. (والمعلومات والرعایة المتصلة ب

، یـتم مـن خـالل حـد مـن النمـو السـكانيحدى وسائل الوهذا یعني أنَّ إ  

، ومـــن ثــــم إباحــــة ات الجنســـیة للمــــراهقین والمراهقــــاتتقـــدیم الثقافــــة والمعلومــــ

الممارســـات الجنســـیة لهـــذه الشـــریحة االجتماعیـــة مـــن البشـــر فـــي هـــذه الســـن 

وعـــدم انتهاكهـــا مـــن ِقَبـــل  الخطـــرة مـــن خـــالل حقهـــم فـــي ســـریة هـــذه األمـــور

  .إلیها أولئك المراهقون لتي ینتمي، بل واألسرة االمجتمع

اإلنجـاب / الدعوة لتحدید النَّسل بالترویج لتناول حبوب منع الحمل وتنظـیم ٤

  والوالدات 

"إنَّ أولــــى الخطــــوات الضــــروریة لضــــبط الزیــــادة الســــكانیة فــــي العــــالم 

تكمن في التقلیل الطوعي لعدد الوالدات بتـوفیر موانـع الحمـل لمائـة وعشـرین 
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. وهو ما یسمى باستراتیجیة المـدى )٦٥مم المتحدة" (رأة حددتهم األملیون ام

  القریب .

أمــا اســتراتیجیة المــدى البعیــد فتتمثــل فــي مــا جــاء فــي دراســة أعــدها   

) لمناقشـــتها فـــي اجتمـــاع خبـــراء UNFPAصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان (

م ونشــر موجزهــا ١٩٩٢تنظــیم األســرة الــذي عقــد فــي بــانقلور بالهنــد فــي عــام 

بـــالمرأة بـــاألمم م الصـــادرة عـــن قســـم النهـــوض ٢٠٠٠رأة عـــام فـــي مجلـــة المـــ

، تنـــاول فیهـــا الصـــندوق قضـــیة المـــرأة وتوظیفهـــا فـــي أعمـــال مـــأجورة المتحـــدة

ه مـن أجـل خارج بیتها وتحقیق استقاللها االقتصادي عن الرجـل ومسـاواتها بـ

ك یكمـن فـي أّن عـدم حصـول لـ، وذكر أن السبب فـي ذتقلیل الزیادة السكانیة

علـــى المــــوارد المالیـــة دائمـــًا یجعلهــــا فـــي حاجـــة مادیــــة للـــزوج لتــــأمین المـــرأة 

ــــذكور لتــــأمین المســــتقبل لهــــمالمعیشــــة فــــي الحاضــــر وٕانجــــاب األ ، ثــــم والد ال

  ).٦٦یحوجها ضغط األعباء المنزلیة لوالدة البنات لمعاونتها في المنزل (

 )١١/ الــدعوة لخــروج المــرأة للعمــل دون قیــد أو شــرط كمــا نصــت المــادة (٥

من االتفاقیة على (أْن تتخذ الدول األطـراف جمیـع مـا یقتضـي الحـال اتخـاذه 

من تدابیر للقضاء على التمییـز ضـد المـرأة فـي میـدان العمـل لكـي تكفـل لهـا 

  ، وال سیما : تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق على أساس

  .حقًا غیر قابل للتصرف لكل البشر الحق في العمل بوصفه -١

 .)٦٧.(بنفس فرص التوظیفالحق في التمتع  -٢

رط نســتنتج مــن هــذه النصــوص محاولــة تســخیر المــرأة للعمــل دون قیــد أو شــ

. ویؤكـــد هـــذا القـــول مـــا جـــاء فـــي دیباجـــة ودون مراعـــاة لوضـــعها فـــي األســـرة
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لعمـل علـى قـدم وسـاق االتفاقیة بأنَّ التنمیة ال تتحقق إال بمشاركة المرأة في ا

  .)٦٨مع الرجل(

عــدم وجــوب العمــل بالنســبة ین رأي الشــرع فــي وهنــا یظهــر التبــاین بــ  

بالنسبة للرجـل لسـد نفقـات األسـرة وٕاباحتـه للمـرأة إذا اضـطرتها  هوجوبللمرأة و 

الظــروف األســریة واالجتماعیــة وبــین مفهــوم العمــل فــي الوثــائق الدولیــة ممــا 

  .تغییر مفهوم األسرة وٕالغاء دورهایمهد لتحقیق الوسیلة الثنائیة وهي 

) فمـــن القضـــایا التـــي ٦٩ة المطلقـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة (مســـاوا/ الـــدعوة لل٦

طرحتهــــا وثیقــــة مــــؤتمر الســــكان قضــــیة المســــاواة بــــین الرجــــل والمــــرأة حیــــث 

طالبت في أكثر من بند من بنودها بـالتغییر الجـذري فـي العالقـة بـین الرجـل 

، بمـا فـي ذلـك حـق الرجـال الوظائف بینهمـا بالسـویة الریاضـیةوالمرأة وتقسیم 

  .ساءإجازة (والدیة) أسوة بالن في

وتقاســم مــن إعــالن الوثیقــة جملــة ( ةمســة عشــر فقــد ورد فــي الفقــرة الخا

  .  ة المسؤولیات عن األسرة بالتساوي)الرجل والمرأ

. فقــــد تكــــرر فــــي )٧٠لمــــرأة للعمــــل دون قیــــد أو شــــرط (/ الــــدعوة لخــــروج ا٧

الد واألســرة علــى الوثیقــة اإلشــارة إلــى قیــام المــرأة بــأي عمــل تجــاه الــزوج واألو 

  .مل غیر مدفوع األجرأنه ع

سرة كما لو كانت في عمـل بـدون وفي ذلك اختزال لدور المرأة في األ

، فقــد ورد ء البعــد اإلنســاني مــن حیــاة المــرأة، وهــذا یشــعر اإلنســان بانتفــاأجــر

المرأة شـریك رئیسـي سـواء بعملهـا ) من اإلطار العالمي القول (٢١( في البند

  ).٧١...) (ع به في البیتالمأجور الذي تضطلالمأجور أو غیر 



? ?ألسر? ?ملعاصر?    مهد??

 32

هــــو  /ب) التــــي تبــــین أنَّ ســـبب الفقــــر عنــــد المــــرأة٦٨وكـــذلك الفقــــرة (  

وبـــین  هنـــاك عالقـــة بـــین نســـبة الفقـــر ، وأنَّ عملهـــا غیـــر المـــأجور فـــي منزلهـــا

  .)٧٢النساء وعملهن غیر المأجور(

الفطریة التـي إنَّ النظرة المادیة الضیقة لقیام المرأة بمهامها األساسیة   

مـرأة آلـة ، واعتبار الوثیقة لها بأنها عمل غیر مـأجور جعـل التجد نفسها فیها

  .فاقدة لمعاني اإلنسانیة

؟ مــن نفســها وهــي إن المــرأة هــي ســیدة المنــزل، فمــن أیــن تأخــذ األجــر  

؟ أم من زوجها لتكون عاملة عنده ال شریكة له في الحیاة ؟ وأیـن هـذا السیدة

... والمـــرأة راع وكلكـــم مســـؤول عـــن رعیتـــهكلكـــم ( :  مـــن حـــدیث الرســـول

  ).٧٣راعیة في بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها) (

  االستهداف العالمي لألسرة عبر المؤتمرات الدولیة :

  مهددات المرأة كنوع :

القـة وثیقـة بـین دعـــاة تشیر معظم الدراسات الحدیثة إلى أنَّ هنالـك ع  

وحــد الثقافــة واالقتصــاد والســلوك) مي متوحیــد العــالم فــي نظــام عــالالعولمــة (

  .  وبین جذور الصهیونیة ومخططاتها

الســــعي الحثیــــث إللغــــاء  هــــذه الدراســــاتولعــــل مــــن أبــــرز اتجاهــــات (  

ة لقــــــیم الــــــدین والتقالیــــــد ، الحافظــــــة بحســــــبانها الوحــــــدة المنتجــــــة للفــــــرداألســــــر 

النظریـة المبـادئ مـاركس هـو أول مـن وضـع كـارل ، ولعـل الیهـودي الموروثة

  .)٧٤ذا االتجاه) (هل

كــــارل كمــــا تشــــیر بروتوكــــوالت حكمــــاء صــــهیون إلــــى أنَّ مــــا قــــام بــــه   

توكـول الثـاني و ، كمـا جـاء فـي البر س لم یكن خارجًا عن دائرة مخططهممارك
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، قـــد رتبنـــاه مـــن قبـــل ا أنَّ نجـــاح دارون ومـــاركس ونیتشـــةالقـــول (الحظـــوا هنـــ

یكون واضــحًا لنـــا) مــي ســـواألثــر غیــر األخالقـــي لهــذه العلـــوم فــي الفكـــر األم

)٧٥(.  

العالقــة بــین مــا خطــط لــه حكمـــاء صــهیون ومــا نفــذه علمــاء  وتتضــح  

صـــــاحب نظــــــریة النشـــــوء  الشـــــیوعیة أصحــــــاب األصـــــول الیهــــــودیة ، دارون

األدیـــان والـــذین یؤمنـــون  ، ومـــاركس ونیتشـــة أعـــداءواالرتقــاء (أصـــل األنـــواع)

ــــاة مــــادة ــــه والحی ــــدعون (أن ال إل ــــى شــــیوعیةوی ــــدعون إل النســــاء وٕانكــــار  ) وی

ــــــى تكــــــوین األ ــــــدعو إل ــــــي ت ــــــة الت ــــــة الفردی ــــــى الملكی ــــــاء إل ســــــرة وانتمــــــاء األبن

  )٧٦(.آبائهم

ویمكــن تحدیــد بدایــة اســتهداف األســرة عبــر المــرأة إلــى أواســط القــرن   

حیـــث صـــدر فـــي فرنســـا قـــانون یمنـــع النســـاء مـــن  المـــیالدي الخـــامس عشـــر

، كمــا صــدر منــازلداخــل الالعمــل حیــث یصــنعن المالبــس ومنتجــات األلبــان 

قانون یحرم المرأة من إرث زوجها وصحب ذلك رفـع شـعار المسـاواة والعمـل 

  ) .٧٧للمرأة)(

كمـــا اســـتعمل الیهـــود الحـــروب التـــي تعرضـــت لهـــا أوروبـــا فـــي القـــرن   

، وذلــــك ستعاضــــة علــــى عمالــــة الرجــــال بالنســــاءلال المــــیالدي الســــابع عشــــر

، كمــا نشــط الیهــود الكســب عیشــه الشــتغال الرجــال بــالحروب وحاجــة األســر

فـــي إشـــراك المـــرأة فـــي الثـــورات األوروبیـــة فـــي انجلتـــرا وفرنســـا عبـــر شـــعارات 

. وتعتبـر الثــورة ا بالرجـل خاصــة فـي المجـال السیاســيتحریـر المـرأة ومســاواته

الفرنسیة نموذجًا لهذا النشـاط علمـًا بـأنَّ البروتوكـول العاشـر مـن بروتوكـوالت 

د كــــانوا وراء إشــــعال الثــــورة الفرنســــیة حكمــــاء صــــهیون یؤكــــد علــــى أنَّ الیهــــو 
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إلباحیة فـي أقطـار أوروبـا وٕاحداث نمط ثقافي اجتماعي یستند إلى التحریر وا

  .وأمریكا

وقد تمت مراجعة وتجدید المخطط الصهیوني تجاه المرأة واألسرة فـي   

، وقـد رّكـز المـؤتمر م١٨٩٥ا برئاسـة ثیـودور هرتـزل عـام مؤتمر بال بسویسـر 

، ومنــــذ ذلــــك التــــاریخ بــــدأت تصــــدر تشــــریعات خاصــــة ةلــــى موضــــوع المــــرأع

  بالمرأة .

م صــدرت اتفاقیــة الهــاي الخاصــة بمراجعــة القــوانین ١٩٠٢ففــي عــام   

، كمــــا صــــدرت عــــام ج والطــــالق والوصــــایا علــــى القاصــــرینالخاصــــة بــــالزوا

تـم تضـمنیها فـي میثـاق عصـبة األمــم و م اتفاقیـة منـع االتجـار بالنسـاء ١٩٠٤

)٧٨.(  

م)، ثــــــم ١٩٥٢سیاســــــیة للمــــــرأة عــــــام الحقــــــوق ال ثــــــم صــــــدر (إعــــــالن  

  .)م١٩٥٧االتفاقیة الخاصة بالجنسیة للمتزوجات عام (

خاصــــًا بإزالــــة  ( ثــــم أعــــدت مفوضــــیة المــــرأة بــــاألمم المتحــــدة إعالنــــاً   

) .بعـــد إجـــازة ذلـــك ٧٩م) (١٩٦٧وقـــد أجیـــز فـــي عـــام  التمییـــز ضـــد المـــرأة،

ــــاهیم (دور األم ــــى تغییــــر المف ــــذي دعــــا إل ومــــة) وٕالغــــاء القــــوانین اإلعــــالن ال

والعادات السائدة التي تفرق بین الرجـل والمـرأة مـع االعتـراف بـأنَّ المنظمـات 

م بـــدأت ) ثـــ٨٠( لقـــادرة علـــى إحـــداث التغییـــرالنســـائیة غیـــر الحكومیـــة هـــي ا

فــي إعــداد معاهــدة  –بعــد إجــازة اإلعــالن   –مفوضــیة المــرأة بــاألمم المتحــدة 

م. ١٩٧٩وأكملــت إعــدادها فــي عـــام  م.١٩٧٣التمییــز ضــد المــرأة فــي عــام 

م. وأصـــبحت ســـاریة المفعـــول ١٨/١٢/١٩٩٣واعتمـــدتها األمـــم المتحـــدة فـــي 

  م. ١٩٨١بعد توقیع خمسین دولة علیها في عام 
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ثم تعاقبت المؤتمرات الدولیة ومنها (المؤتمر الـدولي للسـكان والتنمیـة   

ــــرة مــــن  ــــي الفت ــــاهرة ف ــــي الق ــــد ف ــــذي انعق ــــاظ م بأ١٩٩٤ســــبتمبر  ١٣– ٥ال لف

مضــــمونها الــــدعوة إلــــى اإلباحیــــة وٕاقصــــاء الــــدین واألخــــالق والــــدعوة لتحدیــــد 

النســـل بـــزعم أنَّ العـــالم یتعـــرض ألزمـــة ســـكانیة حـــادة تهـــدد بوجـــود مجاعـــات 

وكوارث دولیة ویحمل لـواء هـذا الـزعم عـدد مـن الـذین یعملـون فـي المجـاالت 

إقنــاع الــدول  إعالمیــة تهــدف إلــى االجتماعیــة والســكانیة وهــم یقومــون بحملــة

، ومـا یـنجم عــن سكانهاالنامیة بخطورة الموقف نتیجة النمو المطرد في عدد 

صادیـــة واالجتماعیـــة فــي تلـــك ذلــك مـــن مخــاطر تعتـــرض ســبیل التنمیـــة االقت

  .)٨١الدول.(

  اهتمام المؤتمرات الدولیة باألسرة :

سیاســـــیة یرجـــــع اهتمـــــام المـــــؤتمرات الدولیـــــة باألســـــرة إلـــــى منطلقـــــات 

والمــــــوروث فــــــي تهــــــدف إلــــــى تغییــــــر بنــــــاء األســــــرة  ة واقتصــــــادیةواجتماعیــــــ

، والقیم األخالقیة الدینیـة التـي تحـافظ علـى بنـاء األسـرة المجتمعات اإلنسانیة

، ویمكــن تفصــیل ذلــك فــي مترابطــة فــي تكــوین تلــك المجتمعــات كوحــدة واحــدة

  -اآلتي :

  -أوًال : المنطلق االجتماعي :

والمـرأة) شـعار المسـاواة الكاملـة بـین  السـكانترفع المؤتمرات الدولیـة (  

، ومفهــــوم مجتمــــع رجــــل والمــــرأة فــــي الحقــــوق والواجبــــات، ووظــــائف األســــرةال

االحتیاجـات بأقـل قـدر مـن التكـالیف، وممارسـة الرفاهیة الذي یوفر للفرد كل 

ـــة المطلقـــة ـــه وقـــائع هـــذه المـــؤتمرات مـــن الحری ـــك مـــا طرحت ـــدلل علـــى ذل ، وی

  -منها : مبادئ



? ?ألسر? ?ملعاصر?    مهد??

 36

ــــة بال .١ ــــین الجنســــین وتقســــیم الوظــــائف المطالب مســــاواة التامــــة ب

عیـــة التـــي بینهمــا فـــي األســـرة بغــض النظـــر عـــن الفــوارق الطبی

  .تمیز كل منهما عن اآلخر

اعتبار عمل المرأة في بیتها اختزال لدورها في المجتمع، ألنه  .٢

 عمل غیر مأجور.

 مطالبة الوالدین بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقین. .٣

ات والثقافـة الجنسـیة للمـراهقین وحقهـم فـي سـریة تقدیم المعلوم .٤

 هذه األمور وعدم انتهاكها من األسرة.

المطالبـــة بالحـــد األدنـــى مـــن القـــوانین التـــي تحـــد مـــن ممارســـة  .٥

األفــراد لنشــاطهم الجنســي واعتبــار ممارســة الجــنس واإلنجــاب 

لمفهـــوم ، واعتبـــار اریـــة شخصـــیة ولیســـت مسؤولیــــة جماعیـــةح

 .عقیمالدیني لألسرة مفهوم 

، واسـتخدام مصـطلحات ة اإلجهاض وجعله معتمدًا قانوناً إباح .٦

حتــــه مثـــل : الحمــــل غیـــر المرغــــوب فیـــه، وٕانهــــاء مختلفـــة إلبا

، واإلجهـــــــاض غیـــــــر الحمـــــــل، وتخفیـــــــف عواقـــــــب اإلجهـــــــاض

 )٨٢المأمون كما ورد في وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة .(

  ثانیًا : المنطلق االقتصادي :

ن مفهـــوم أنَّ المـــوارد الطبیعیـــة فـــي الغـــرب مـــ ینشـــأ االهتمـــام باألســـرة

الزراعیـــة) تكفـــي ألعـــداد محـــدودة مـــن البشـــر ممـــا یفـــرض  يضـــاالمیـــاه واألر (

ة لتحقیــــــــق مجتمــــــــع الرفاهیـــــــــة تحدیــــــــد النَّســــــــل فــــــــي المجتمعــــــــات اإلنســــــــانی

  .)٨٣المزعوم(
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ن تزایـــد ســـكان العـــالم إنَّ الخطـــاب الغربـــي ال یخفـــي قلقـــه المســـتمر مـــ

، وقـــد وصـــل حـــد القلـــق إلـــى اعتبـــار ذلـــك لمین خاصـــةالثالـــث عامـــة، والمســـ

، ویـدلل علــى ذلـك الوثیقـة التـي أعـدها ید بمثابة تهدید لمصـالحه الحیویـةالتزا

هنــري كیســنجر عنــدما كــان مستشــارًا للــرئیس نكســـون لشــؤون األمـــن القومـــي 

: (أثر التزاید السكاني في العالم علـى ) بعنوان٢٠٠وثیقة رقم م (١٩٧٤عام 

  .)والیات المتحدة ومصالحها الحیویة في ما وراء البحارأمن ال

وقــد طلــب كاتبهــا بفــرض سیاســة تحدیــد النســل فــي ثــالث عشــرة دولــة 

  ).٨٤% منها إسالمیة (٩٠من دول العالم الثالث 

  ثالثًا : المنطلق السیاسي :

یــــأتي االهتمــــام السیاســــي بقضــــایا األســــرة مــــن الــــدول الكبــــرى التــــي    

ول العـــالم الثالـــث ألن نســـبة نمـــو الســـكان فـــي تلـــك تفـــرض ســـیطرتها علـــى د

الدول (النامیة) أعلـى بكثیـر مـن نسـبة نمـو السـكان فـي الـدول الكبـرى، لـذلك 

كـــان الُبـــدَّ مـــن وضـــع سیاســـات مـــن ِقَبـــل الـــدول الكبـــرى لـــتحفظ لهـــا إحكـــام 

سیطرتها على دول العالم النامیة وذك لمواجهة أزمة االنفجار السـكاني بتلـك 

  أساس تعسفي ومن تلك السیاسات :الدول على 

  تحدید النسَّل وٕاْن خالف األصول الدینیة لألمم.  .أ 

الــدعوة إلــى إباحــة العالقــات الجنســیة خــارج نطــاق األســرة   .ب 

 وٕاباحة اإلجهاض .

ــ ) ة وخاصــة (مــؤتمر الســكان والتنمیــةوقــد اســتهدفت المــؤتمرات الدولی

یة بهـــدف ســـو شیفمراكـــز المجتمعـــات البشـــریة الدینیـــة خاصـــة اإلســـالمیة والكن

  .)٨٥)(التأثیر على االلتزام الدیني الذي ال یبیح مثل تلك العالقات والنظم
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م تحـت ١٩٨٩مـم المتحـدة عـام والدلیل علــى ذلـك مـا أوردتـه نشـرة األ

) تقریـرًا عـن موقـع أوروبـا المنحسـر فـي عنوان: (سكان العالم في بدایة القـرن

ـــا تـــذوب اآلن كالجلیـــد تحـــت إنَّ أور یطـــة الســـكانیة للعـــالم جـــاء فیـــه: (الخر  وب

% مــــن ١٥.٦ ) حیــــث أورد التقریــــر أنَّ ســــكان القــــارة كــــانوا یمثلــــونشــــمسال

% عــــــام ١٠.٢هـــــذه النســــــبة إلـــــى  ، وتراجعــــــتم١٩٥٠ســـــكان العــــــالم عـــــام 

، وال ســــیما یقابلـــه زیــــادة ســـكانیة فـــي أفریقیـــا ، وٕانَّ الـــنقص الســـكانيم١٩٨٥

  .)٨٦() مصرو ، السُّودان باإلسالمیة منها، مثل : الجزائر، المغر  البالد

القــوى مــن جانــب دعــم أهــداف وسیاســات تلــك المــؤتمرات   .ج 

الصــــهیونیة العالمیــــة ویــــتم ذلــــك بتفكیــــك بنــــاء األســــرة فــــي 

وتســـــــخیر المـــــــرأة لتحقیـــــــق تلـــــــك اإلنســـــــانیة المجتمعـــــــات 

ــــه  ــــرت عن ــــذي عب ــــة وال ــــیم األخالقی األهــــداف إضــــعاف الق

المفـــــــــــاهیم الـــــــــــواردة فـــــــــــي وثـــــــــــائق المـــــــــــؤتمرات الدولیـــــــــــة 

 األزواج)، مصـــطلح (مصـــطلحات (زواج الجـــنس الواحـــدك

. واعتبـــار األدوار التـــي واألفـــراد) فـــي التعبیـــر عـــن األســـرة

تقلیدیـــة نمطیـــة اعتادهـــا  اً یقـــوم بهـــا اآلبـــاء واألمهـــات أدوار 

النـــاس (وأنـــه یجـــب إرجـــاء االلتـــزام بهـــا حتـــى یـــتمكن مـــن 

 .)٨٧مجتمع متحرر من القیود والروابط)( إقامة

لخاصة باألسرة في تلك الوثائق ترجمة لما تضـمنته بنـود األسـرة وتعد البنود ا

: (إنَّ الـذهب الـذي یحتكـره نص علىتي تفي بروتوكوالت حكماء صهیون وال

الیهــود هــو أقــوى األســلحة لفســاد الشــباب والقضــاء علــى الضــمائر واألخــالق 
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واألدیـــــــــان ونظـــــــــام األســـــــــرة وٕاغـــــــــراء النـــــــــاس بالشـــــــــهوات وٕاشـــــــــاعة الرذیلـــــــــة 

  ).٨٨()واالنحالل

علیــه یمكــن القــول أنَّ المــؤتمرات الدولیــة الخاصــة بــالمرأة واألســرة قــد   

، ستراتیجیة ذات مدى طویل ُخطط لهـاوهي ا نیةو یهصنواة مادتها ال توضع

. وهـذا كیال یالزمها الرفض من المجتمعـاتوجاءت خطوات التنفیذ تدریجیة ل

  .ا إلیهارنما اتبعته المؤتمرات المذكورة ومضامین وثائقها كما أش

  رابعًا : منطلق إضعاف الدور الحضاري اإلسالمي العالمي :

تــــدرك القــــوى العالمیــــة المعادیــــة لإلســــالم فــــي المجتمعــــات اإلنســــانیة 

الراقیـــة فـــي بنـــاء  وتعالیمـــه –اللبنـــة األساســـیة  –أهمیـــة األســـرة فـــي اإلســـالم 

  اإلسالمیة.المجتمعات  ، ونمو الكثافة السكانیة فيالمجتمع المسلم

وتــــدفع القــــوى المعادیــــة لإلســــالم سیاســــات أجهــــزة قضــــایا المــــرأة فــــي 

منظمة األمم المتحدة إلحداث التغییر في المجتمع اإلسالمي وتفكیـك األسـرة 

  .سالمي الحضاري اإلنساني العالميبهدف إضعاف الدور اإل

وقــد هــدفت المــؤتمرات الدولیــة والوثــائق الصــادرة منهــا إلــى اســتهداف 

ألنها تعتبر من أواخر الحصون اإلسـالمیة التـي لـم تسـقط  –األسرة المسلمة 

وســعت إلســقاطها وٕاغراقهــا فــي الممارســات التــي ســقطت فیهــا األســرة  –بعــد 

، ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل السیاســـات المجتمـــع الغربـــي والثقافـــة الغربیـــةفـــي 

والخطـــــط التـــــي وضـــــعتها هـــــذه المـــــؤتمرات كمـــــا سنفصـــــل ذلـــــك فـــــي قضـــــیة 

ضــــامین وثــــائق المــــؤتمرات . وبــــالرجوع لتفاصــــیل مســــللنَّ اســــتراتیجیة تحدیــــد ا

م، ١٩٩٤م ومـــؤتمر الســـكان والتنمیـــة ١٩٧٥مـــؤتمر المكســـیك عـــام الدولیـــة (

  م.١٩٩٥ومؤتمر المرأة (بكین)
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 مھددات دور األسرة التربوي  
   

قّیًا وعقلّیًا  دور األسرة في الدعوة إللغاء َ   تربیة الطفل جسمیًا وُخُل

لـه  يلـى أنهـا نـواة المجتمـع والمكـّون األساسـینظر اإلسالم لألسـرة ع 

 وأنَّ حـــق حیـــاة الطفـــل فـــي األســـرة یعتبـــر أســـاس الحقـــوق كلهـــا، وبـــدونها ال(

  ) .٨٩)(یتحقق له النمو الوجداني السلیم

ـــل ســـنوات (وأنَّ ســـنوات المهـــد التـــي یمضـــیها الطفـــل فـــي األســـرة  تمث

ط الســلوك ، حیـث توضــع فیهــا أسـس كثیــرة مـن أنمــااألسـاس فــي حیـاة الطفــل

  .)٩٠التجاهات نحو اآلخرین ونحو الذات) (وكثیر من ا

ویعتقد علماء النفس والتربیة (أنَّ تأثیر األسـرة فـي تربیـة الطفـل یفـوق 

ات األخـرى ، بل أنَّ نجـاح المؤسسـة األخرىیعاجتمات االبآثاره بقیة المؤسس

  .)٩١إنما یتوقف على األسرة) (

ین واألجـــداد واألقربـــاء عامـــة ال ویقـــول الشـــهید ســـید قطـــب (أنَّ الوالـــد

ذلك یورثــــــون أبنــــــاءهم وأحفــــــادهم وأقــــــاربهم المــــــال وحــــــده إنمــــــا یورثــــــونهم كــــــ

ـــــــرة والشـــــــریرة ـــــــوراثي للاالســـــــتعدادات الخی مـــــــرض والصـــــــحة ، واالســـــــتعداد ال

اء، وهــــذه الصـــــفات ، والحســــن والقـــــبح والــــذكاء والغبــــواالنحــــراف واالســــتقامة

  ).٩٢، وتؤثر في حیاتهم (تالحق الوارثین

% مـــن المكتســـبات ٥٠كمـــا تشـــیر بعـــض الدراســـات النفســـیة إلـــى أّن 

الذهنیـــة المتـــوفرة للفـــرد فـــي ســـن الســـابعة عشـــرة تظهـــر فـــي الســـنوات األربـــع 

ـــى مـــن حیاتـــه وأنَّ  % منهـــا تظهـــر فیمـــا بـــین الرابعـــة والثامنـــة، وأنَّ ٣٠األول

  ).٩٣% الباقیة تكتمل فیما بین الثامنة والسابعة عشرة. (٢٠الـ
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راســـة أخـــرى (أنَّ ثلثـــي المحصـــلة التربویـــة للطالـــب فـــي ســـن وتـــذكر د

% مــن ٤٢، وأنَّ ي الســنوات الســت األولــى مــن حیاتــهالثامنــة عشــرة تتحقــق فــ

  ).٩٤تلك الحصیلة تتحقق في سن الثامنة عشرة)(

األســـرة فـــي المقـــام األول مـــن بـــین  أتي: ( وتـــویقـــول د. طلعـــت زكریـــا

ـــي تـــتحكم فـــي تشـــكیل ش ـــيخصـــیة الطفـــالعوامـــل الت ، ل ونمـــوه النفســـي والعقل

 ا.. إنهمـأكیدًا في نمو الطفل اجتماعیاً  فاألبوان هما العنصران المؤثران تأثیراً 

ـــال ـــة عمـــره وأســـرته تكـــون أشـــدَّ كثافـــة، ن تكـــون صـــلتهم بالطفـــل فـــي مرحاذل ل

ـــــق التنشـــــئة األســـــریة ـــــًا... فعـــــن طری ـــــل الســـــلوك وأطـــــول زمن ، یكتســـــب الطف

  .)٩٥) (لدوافع االجتماعیة التي تقیمها األسرةوالقناعات والعقائد والمعاییر وا

، هم مسـؤولیة كبیـرة وشـاقة ومهمـةائلذلك ُتعدُّ مسؤولیة اآلبـاء تجـاه أبنـ

لولـــــد فـــــي مرحلـــــة التمییـــــز لكونهــــا تبـــــدأ منـــــذ ســـــني الـــــوالدة إلــــى أن یصـــــبح ا

ملـة یكـون . فقیـام المربـي بمسـؤولیاته كاوالمراهقة، إلى أْن یصـبح مكلفـًا سـویاً 

  .)٩٦ألسرة الصالحة) (قد أوجد ا

إن رعایــــة األســــرة لألبنــــاء تنبــــع مــــن دواعــــي الفطــــرة البشــــریة الســــویة 

ة األسـریة المستقیمة على ما فطرها اهللا علیـه وأنَّ المیـزان الـدقیق لهـذه الرعایـ

یـا أیهـا الـذین آمنـوا قـوا أنفسـكم وأهلـیكم نـارًا وقودهـا لألبناء هو قوله تعـالى: (

  ).٩٧) (ناس والحجارةال
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وفیمـا یلي بیان موجز ألثر األسرة فـي تربیـة الطفـل فـي شـتى جوانـب 

  -شخصیته :

  -أوًال : الناحیة الجسمیة :

، ولــذلك فــإنَّ ســالمة الطفــل لــة الطفولــة المبكــرة تتمیــز بــالعجزإنَّ مرح  

وأنَّ كثیـرًا مـن العاهـات واألمـراض  تعتمـد علـى األسـرة وال سـیما األم وصحته

ن لألطفال في سـنواتهم األولـى وبصـفة خاصـة العمـى تنتج عن إهمال الوالدی

  ) .٩٨والصمم واألمراض الصدریة .(

وقـــد یكـــون أحـــد أســـباب اإلهمـــال خـــروج األم للعمـــل وتـــرك مســـؤولیة   

أنَّ امالت بالمنزل أو مشـرفات الحضـانة. وتؤكـد بعـض الدراسـات (الطفل للع

لـى شخصـیته األسلوب المتبع في إشباع حاجات الطفل من الغذاء لـه أثـره ع

فینشأ الطفل متلهفًا ملحاحـًا فـي حـال حصـوله علـى الغـذاء بعـد إلحـاح وجهـد 

ــا مــا یحــدث هــذا فــي حــال غیــاب األم واعتمــاد الطفــل علــى الرضــاعة  وغالب

ومــــن هــــذا المنطلــــق یــــأتي حــــرص اإلســــالم علــــى  .)٩٩(والتغذیـــة الصــــناعیة

جـــدر أإرضـــاع الطفـــل حـــولین كـــاملین وعلـــى أْن تكـــون حضـــانته ألمـــه ألنهـــا 

، وعلـــى توجیـــه اآلبـــاء إلكســـاب األبنـــاء اللیاقـــة النـــاس بـــتفهم حاجاتـــه وتلبیتهـــا

النافعــــة مــــن رمایــــة وفروســــیة الجســــمیة مــــن خــــالل تــــدریبهم علــــى الریاضــــة 

  .وسباحة

  ثانیًا : الناحیة اإلیمانیة واألخالقیة :

من أهم مسـؤولیات األسـرة تعلـیم الطفـل مـا یتفـق وسـّنه مـن أمـور بمـا   

علـــى حـــب اإلســـالم والتخلـــق  دات وعبـــادات ومعـــامالت وتنشـــئةفیهـــا مـــن عـــا

، وبالطریقـة باألسـلوب الـذي یتفـق ومرحلـة نمـوه ، على أن یكـون ذلـكبأخالقه
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، فتقـدم لـه أمثلـة عـن ة نظرًا لمحدودیة إدراكـه وخبراتـهالحسیة العملیة المبسط

ل ، ونعمه على خلقه كـي یفـتح الطفـمتهوجود اهللا سبحانه وتعالى وقدرته ورح

    .)١٠٠عینیه على اإلیمان باهللا تعالـى ومحبته) (

، صــــًا علـــى اختیـــار الزوجـــة ذات الــــدینومـــن هنـــا كـــان اإلســـالم حری  

 ، الحـدیث یقـول الرسـول مـن یرضى دینه وُخُلقـه مـن الرجـالوعلى تزویج 

ا. فـــأظفر بـــذات ولـــدینه ،لها، ولجمــــا: (تـــنكح المـــرأة ألربـــع: لمــــالها، ولحســـبها

  ) .١٠١) (اكالدین تربت یـد

ــــیكم مــــن  وقــــول الرســــول    ــــه، : (إذا خطــــب إل ــــه وخلُق ترضــــوَن دیُن

  ).١٠٢. إالَّ تفعلوا تكْن فتنة في األرض وفساٌد عریٌض) (فزوِّجوهُ 

في أذنه عند والدته ، فعن أبي رافـع  وٕاحسان اسم الطفل ورفع اآلذان  

ذن أّذن فـــي أ  : (رأیـــت رســـول اهللا قـــال –رضـــي اهللا عنهمـــا  –عـــن أبیـــه 

  .)١٠٣)(الحسین حین ولدته فاطمة بالصالة رضي اهللا عنه وعن أمه

َ اهللا  
علـى العبـادة ، وتدریبـه ) إذا بـدأ بـالكالموالفتح علیه بـ (ال إله إالَّ

، والتعامــل معــه باألمانــة والصــدق كــي یــألف الُخلُــق فــي ســن مبكــرة یعتادهــا

  الحسن ویشب علیه .

بیة والعدل فـي المعاملـة التـي ویستمر دور األب واألم في إحسان التر   

عــــن علــــى رضــــي اهللا عنــــه : (أدبــــوا  تتمثــــل وســــائلها فــــي قــــول الرســــول 

، فـإن م، وحـب آل بیتـه، وقـراءة القـرآن: حـب نبـیكأوالدكم علـى ثـالث خصـال

حملــــــــــة القــــــــــرآن فــــــــــي ظــــــــــل اهللا یــــــــــوم ال ظــــــــــل إالَّ ظلــــــــــه مــــــــــع أنبیــــــــــاء اهللا 

  .)١٠٤)(وأصفیائه



? ?ألسر? ?ملعاصر?    مهد??

 44

:  -رضــــي اهللا عنهــــا  –ئشــــة عــــن عا أمــــا العــــدل فقــــول الرســــول   

  .)١٠٥وا بینكم في البر واللطف) (أعدلوا بین أوالدكم كما تحبون أن یعدل(

وقولــه علیــه الصـــالة والســالم: (ســـاووا بــین أوالدكــم فـــي العطیــة، فلـــو   

  ).١٠٦) (كنت مفضًال لفضلت النساء

  :ثالثًا : الناحیة العقلیة

ـــال ال   ـــًا للنظـــرة الشـــائعة خطـــأ أنَّ األطف یـــدركون شـــیئًا بعقـــولهم أثبتـــت خالف

نتائج األبحاث أنَّ شبكة واسعة من القدرات المعرفیة واللسـانیة واإلدراكیـة بـل 

واالجتماعیة تظهـر فـي وقـت مبكـر جـدًا مـن حیـاة الطفـل ولـذلك یمكـن القـول 

م مؤهالتـه أنَّ الرضیع مهیأ للمشاركة فـي العالقـات االجتماعیـة وفــي استخــدا

  ) .١٠٧( وتحكمه فیما یحیط به

ة حــب المعرفــة واإلطــالع لــدى ومــن هنــا فلألســرة دور كبیــر فــي تنمیــ  

ـــة قدراتـــه إلـــى الكـــالم، وعلـــى تقبـــل ، وفـــي إثـــراء خیالـــه الطفـــل الـــذهني وتنمی

، ومن ثم فإنَّ علیها أْن تتقبـل أسـئلة الطفـل الكثیـرة مـن الثانیـة حتـى المشاعر

تقییمـــه  عقلیـــة ثـــمالخامســـة مـــن عمـــره بصـــبر ممـــا یعـــین علـــى تنمیـــة قدراتـــه ال

علـــوم الشـــرعیة ، وذلـــك بتزویـــده بكـــل مـــا هـــو نـــافع مـــن العقلیـــًا وفكریـــًا وثقافیـــاً 

  .والثقافیة والعصریة
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  مسؤولیة التربیة النفسیة واالجتماعیة  

  أوًال : التربیة النفسیة 

ـــي یـــؤدي    ـــى إشـــباع عـــدد مـــن الحاجـــات النفســـیة الت ـــل إل ـــاج الطف یحت

م التـوازن، مـن أبـرز هـذه الحاجـات، توتر وعـداختالل أي منها إلى شعوره بـال

، الحاجـــة إلـــى الحـــب، واألمـــن، واالنتمــــاء، والرضـــا عـــن الـــنفس، والثقـــة بهــــا

اللعـب، ، و ، وٕالى النجاح، وتقـدیر اآلخـرینوتحقیق االستقالل النفسي والمادي

رادة، ، والسلطة الموجهـة التـي تعینـه علـى تكـوین اإلوٕالى وجود المثل األعلى

  .)١٠٨ر الحي(وبناء الضمی

ینبغــي التـذكیر بـأنَّ العالقــة  هـذه الحاجیـات وعنـد الحـدیث عـن إشــباع  

لنفســـیة، الُبـــدَّ أن تتصـــف بـــین الوالـــدین التـــي تنشـــأ فـــي ظلهـــا طفولـــة ســـویة ا

، ویـرى ریة. ال سیما في السنوات األولى، واالستمراالثبات، و بالدفء، والقرب

ولــى مــن عمــر الطفــل تشــكل عــالم الــنفس (بــولبي) (أنَّ الســنتین والنصــف األ

ي ، وٕاذا  لــم یحــدث ذلــك ألور فیهــا العالقــة بــین الطفــل واألمفتــرة حركــة تتبلــ

ك ال ، فــإنَّ أّي درجــة مــن األمومــة بعــد ذلــســبب مــن األســباب فــي هــذه الفتــرة

  .)١٠٩یمكنها معالجة الموقف.(

بالتأكیــــد هــــذه الحقیقــــة العلمیــــة تتعــــارض مــــع دعــــوة الوثــــائق الدولیــــة   

للعمل في كل الظروف ولكل األعمال، مما یجعل هذه العالقـة مرأة لخروج ال

بــــین الطفــــل وأمــــه فــــي ســــن معــــین مــــن العمــــر) یصــــعب تعویضــــها المهمــــة (

ویصــعب معالجــة مــا یترتــب علیهــا مــن ســلبیات فــي حیــاة الطفــل. وهــذا ینفــي 

ا ورد فـــــي مضـــــامین الوثـــــائق ، كمـــــأنَّ (األمومـــــة) وظیفـــــة اجتماعیـــــةمفهـــــوم 

  .الدولیة
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أهــم وأخطــر أزمــة تــؤثر فــي حیــاة اإلنســان هــي أزمــة الثقــة فــإن لــم  إن�   

، فــإنَّ البدایــة تكــون ضــعیفة هــذه الثقــة فــي عالقــة الطفــل بــاألم توضــع بــذور

، وهــذه الثقــة ال تنبــع بعــد ذلــك أن یثــق الطفــل بــاآلخرینوغیــر موفقــة ویتعــذر 

، بـل مـن وجـود ى أنَّ مـا یحتاجـه یحصـل علیـه فحسـبمن اطمئنان الطفل إلـ

، ممــــا یعطیــــه اإلحســــاس بالثقــــة واألمــــان، فــــإنَّ إهمــــال ســــتداماألم الثابــــت الم

، لكـن الحرمـان خطرالطفل وحرمانه العطف والمحبة غالبًا ما یهـدد كیانـه بـال

ه الضـرر ال یمكن للطفل أْن یتغلـب علیـه أو یحتملـه دون أن یصـیب العاطفي

  .)١١٠. (وخاصة في السنوات األولى

  تماعیة :ثانیًا : التربیة االج

إنَّ مســـؤولیة الوالـــدین هـــي مســـاعدة الطفـــل علـــى اكتســـاب عـــدد مـــن (  

، والقـــدرة علـــى عي، مثـــل الثقـــة بـــالنفس وبـــاآلخرینات النضـــج االجتمـــامقومـــ

لمحافظـة ، والقدرة على اوء إلى النصیحة عند الشعور إلیهااتخاذ القرار واللج

، والمیـــل إلـــى علـــى الـــنفس واالعتنـــاء بهـــا، والقـــدرة علـــى التخطـــیط للمســـتقبل

ـــاآلخرینالح ـــة واالهتمـــام ب ـــاة الخارجی ـــام بأعبائهـــا، و ی ، تحمـــل المســـؤولیة والقی

ل فــــي قضــــاء ، واالعتــــداالمشــــاركة فــــي النشــــاطات االجتماعیــــةوالرغبــــة فــــي 

لـــى العـــیش بســـالم وهـــدوء مـــع اآلخـــرین، ، القـــدرة عالوقـــت بـــین الجـــد واللعـــب

، اء، والتمتـع بـالروح المرحـةالبنـ ، والقـدرة علـى توجیـه النقـدوتقبل نقد اآلخرین

، وٕادراك نــواحي القــوة إلیجــابي أكثــر مــن المنافســة الحــادةواإلیمــان بالتعــاون ا

  .)١١١)(والضعف في شخصه واحترام كل الناس

لـــة، فإنَّـــه إذا كـــان هـــذا دور األســـرة فـــي بنـــاء شخصـــیة الطفـــل المتكام  

ســرة تجـــاه الى األ، وجلیــل المهمــة التــي وكــل اهللا تعــیــدل علــى عظمــة التبعــة
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یـا أیهـا الـذین ءامنـوا : ثم االستجابة لهذا النـداء اآللهـي، ومن أبنائها وبناتها

  ).١١٢( قوا أنفسكم وأهیلكم نارًا وقودها الناس والحجارة

رضـي  –عن عبد اهللا بـن عمـر  وكانت جدیرة بوصیة المصطفى   

  )  ١١٣كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعیته). (: ( -اهللا عنهما 
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  طلب الثالث : مسؤولیة التربیة الجنسیة ومرحلة المراهقة الم

ویقصد بها تعلم الولد وتوعیته ومصارحته منذ أْن یعقل القضایا التـي 

تتعلـق بـالجنس وتـرتبط بـالغریزة وتتصــل بـالزواج حتـى إذا شـب الولـد وترعــرع 

وتفهم أمور الحیاة وعرف ما یحـل وعـرف مـا یحـرم فـال یجـري وراء شـهوة وال 

  ) .١١٤في طریق تحلل) ( یتخبط

  -وتتم التربیة الجنسیة ویراعي فیها التدرج وفق المراحل اآلتیة :

  سنة  ١٠ – ٧أ/ في سن 

السـتئذان وأدب وهي ما تعرف بمرحلة التمییز یلقـن فیهـا الولـد آداب ا  

منــوا لیســتئذْنكم الــذین ملكــت إیمــانكم یــا أیهــا الــذین ءا: النظــر لقولــه تعــالى

وٕاذا بلـغ  :)، وقولـه تعـالى١١٥( وا الُحلـم مـنكم ثـالث مـراتوالـذین لـم یبلُغـ

وقـول ) ١١٦( األطفال منكم الُحُلم فْلیستئذنوا كمـا اسـتئذن الـذین مـن قـبلهم 

  ) .١١٧) (قل للمؤمنین یُغُضوا من أبصارهماهللا تعالى (

  سنة ( سن المراهقة) : ١٤ – ١٠ب/ سن 

ا اإلنســان بــین األشــیاء هــي المــدة التــي تبــدأ مــن الســنة التــي یمیــز بهــ  

، ویـدرك بـه الشخصـیة دون االعتمـاد علـى أحـدویصبح قادرًا على تلبیـة مطال

، وتبـدأ قدراتـه الجسـمیة والنفسـیة میـه علـى أول درجـات الشـباببأنـه وضـع قد

  .)١١٨شخصیة تمهیدًا لالستقرار. (بالتغییر وكذلك مالمحه ال

ً یســـاعد  ولـــذلك تحتـــاج هـــذه المرحلـــة مـــن العمـــر مـــن الوالـــدین   تفهمـــَا

علــى حســن التعامــل والتوجیــه ألبنــائهم واعتــدال فــي المعاملــة یجعلهــم یقبلــون 

  التوجیه والنصح وٕاال رفضوه كلیًا مما یترتب علیه من عواقب ضارة.
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كمـــا یمكـــن تعریـــف فتـــرة المراهقـــة فـــي المفهـــوم التربـــوي بأنهـــا مرحلـــة   

ـــــة وٕاكمـــــال الرجولـــــ ـــــي تتوســـــط الطفول ـــــةالعمـــــر الت ـــــى النمـــــو  ة أو األنوث بمعن

، الذي یتفاوت األفراد فیه تفاوتًا یصل في األحـوال العادیـة إلـى نحـو الجنسي

خمـــس ســـنوات. بـــین أول المبكـــرین وآخـــر المتـــأخرین وبوجـــه عـــام فـــإنَّ فتـــرة 

  .)١١٩.(غالبا المراهقة تقابــل مرحلة التعلیم اإلعدادیة والثانویة

التـــــي تتمیـــــز فیهــــــا كمـــــا ُعرفِّـــــت المراهقـــــة بأنهـــــا الفتـــــرة مـــــن العمـــــر   

فعــــــــاالت الحــــــــادة والتــــــــوترات التصــــــــرفات الســــــــلوكیة للفــــــــرد بــــــــالعواطف واالن

  ).١٢٠.(العنیفة

ممــا ســبق یمكــن القــول أنَّ فتــرة المراهقــة مــن الفتــرات المهمــة جــدًا فــي   

حیـاة األوالد ولــذلك یجـب أْن یجــد فیهــا الولـد كــل االستشـارات الجنســیة داخــل 

ینــتج عنــه  غلوطــة ومضــللة مــن خارجهــا ممــااألســرة لكــیال یتلقــى معلـــومات م

  .اضطرابات نفسیة وخلقیة

ولـــذلك جعـــل اإلســـالم مســـؤولیة التربیـــة الجنســـیة مـــن واجبـــات األســـرة   

ووضع لذلك منهجًا للوصول بالشباب إلى قمـة العفـة والتسـامي وذلـك بـاآلتي 

:-  

  .تقویة الوازع الدیني .١

 .خوف اهللا تبارك وتعالى ومراقبته استشعار .٢

 لى الزواج المبكر.الحث ع .٣

یـا معشـر الشـباب في الصیام والصـالة.. لحـدیث: ( اإلكثار من النفل .٤

یسـتطع فعلیـه بالصـوم فإنـه من استطاع منكم البــاءة فلیتزوج ومـن لـم 

 .)١٢١له وجاء)(
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عـــن علقمـــة بــــن  االبتعـــاد عـــن المثیـــرات الجنســـیة لقــــول الرســـول  .٥

! قیل : یـا رسـول عامر رضي اهللا عنه: ( إیاكم والدخول على النساء

 ).١٢٢اهللا : أرأیت الحمو ؟ قال : الحمو الموت) (

 غض البصر . .٦

 .ار الزوجة الصالحة وملء الفراغاختی .٧

 األخذ بالتعالیم الطبیة. .٨

ینظــــر اإلســــالم إلــــى الجــــنس باعتبــــاره تصــــریف للشــــهوة بــــالحالل وٕاشــــباع   

 –ها الغریزة بالزواج ، ویعد ذلـك مـن األعمـال الصـالحة التـي یسـتحق صـاحب

عــن ســعید  ویســتحق األجــر والثــواب لقــول الرســـول  –رضــوان اهللا تعــالى 

إني مبـاٍه بكـم األمـم یـوم تنـاكحوا تناسـلوا تكـاثروا فـرضي اهللا عنه: ( بن هـالل

  .)١٢٣القیامة) (

ممـــا ســـبق وبالمقارنـــة مـــع مـــا ورد فـــي نصـــوص الوثـــائق الدولیـــة فـــي   

خطیـرة مـن ي هـذه المرحلـة المفهوم الجـنس ودور األسـرة فـي توجیـه األبنـاء فـ

، حیـــث تجاهلـــت الوثـــائق حاجـــة األوالد فـــي ســـن العمـــر نجـــد الفـــرق الشاســـع

ـــة دورهـــم فـــي  ـــدین وأهمی شـــباع الحاجـــات النفســـیة االمراهقـــة إلـــى مراقبـــة الوال

والتعلیمیـــة والتربویـــة ألبنـــائهم فـــي هـــذه المرحلـــة بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك اعتبـــرت 

هما بالمســؤولیة نوعــًا مــن التــدخل فــي ) مراقبــة الوالــدین وشــعور ١٢٤الوثیقــة (

حریــاتهم الشخصــیة بینمــا اعتبــرت الشــریعة مراقبــة األوالد فــي مراحــل حیــاتهم 

العظمـى الملقـاة علـى عـاتق المختلفة وخاصة هذه الفترة نوعـًا مـن المسـؤولیة 

  .األبوین
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 الخاتمة
 النتائج والتوصیات

  

  أوًال : النتائج 

ألولــى والمكــون األساســي للمجتمــع تمثــل األســرة فــي اإلســالم النــواة ا .١

اإلنســاني وهــي الوعــاء الحــافظ للنســب وعبرهــا یــتم انتقــال الثــروة مــن 

  جیل إلى جیل ویتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعیًا.

ــــدین (اإلســــالم)  .٢ ــــى أســــاس ال إنَّ وجــــود األســــرة المترابطــــة القائمــــة عل

ــل المســؤولیة قــادر  تضــمن وجــود جیــل قــوي معتــز بدینــه مســتعد لتحمُّ

 .ي تثار حول اإلسالم واألسرة خاصةعلى دحض الشبهات الت

لتحقیـــق وجـــود األســـرة المترابطـــة القائمـــة علـــى أســـاس حـــرص الـــدین  .٣

وحث على اختیار الزوجـة ذات الـدین وعلـى تـزویج مـن یرضـى دینـه 

 .جال مما یضمن تحقیق مقاصد األسرةوُخُلقه من الر 

فـــي حیـــاة المـــرأة ممـــا ال شـــك فیـــه إنَّ الـــزواج والبیـــت همـــا أهـــم شـــيء  .٤

 اســتقرار، وعلــى المــرأة یتوقــف مهمــا بلغــت مــن درجــات العلــم والعمــل

، فبقــدر مــا تقــدم للمجتمــع مــن تربیــة للطفــل بقــدر مــا تســاعد المجتمــع

 في بناء المجتمع وتطوره .

مـــن مقاصـــد تكـــوین األســـرة تربیـــة األبنـــاء ممـــا جعـــل حـــق الطفـــل فـــي  .٥

شـــرعیة (ذكـــر وأنثـــى األســرة هـــو أســـاس الحقـــوق ألنـــه بــدون األســـرة ال

بعقد شرعي) ال یضمن للطفل صـحة جسـمیة وال عقلیـة وال نفسـیة وال 

ُخلقیـــــة وبـــــدونها ال یتحقـــــق لـــــه النمـــــو الجســـــماني والعقلـــــي والروحـــــي 

المتــوازن ، ولتحقیــق ذلــك الهــدف حــث اإلســالم الوالــدین علــى حســن 
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اختیار اسم المولود وتدریبـه علـى العبـادة فـي سـن مبكـرة كـي یعتادهـا 

كـــي یــــألف الُخلـــُق الحســــن ویشــــب تعامـــل معــــه باألمانـــة والصــــدق وال

 .علیه

تــدعو لمــا یهــدد كیــان األســرة إلیهــا ســابقا إنَّ الوثــائق الدولیــة المشــار  .٦

، وذلــك جتمــع بالقضــاء علــى التــرابط األســرىویــؤدي إلــى انحــالل الم

بالمطالبة بالمسـاواة التامـة بـین الرجـل والمـرأة فـي األسـرة دون مراعـاة 

تهما الفطریــــة وكفایاتهمــــا كمــــا ورد فــــي اواجباتهمــــا واســــتعدادلتفــــاوت 

اواة فــــي الحقــــوق وثیقــــة اتفاقیــــة التمییــــز ضــــد المــــرأة المطالبــــة بالمســــ

 ... الخ ) .األسریة ( الطالق، التعدد، القوامة

ــــواقي  .٧ ــــي مجتمــــع المســــلمین مســــتهدفة ألنهــــا الحصــــن ال إنَّ األســــرة ف

د الفســاد واالنحــالل للمجتمــع المســلم فــإذا ســقطت ضــاعت القــیم وســا

 كما ساد في الغرب .

لقــد بــدأت مظــاهر تحقیــق اســتهداف األســرة فــي بنــود الوثــائق الدولیــة  .٨

 -في اآلتي :

إشــــاعة مفهــــوم حــــق الحریــــة الجنســــیة للمــــراهقین واعتبــــار   .أ 

  .لدین لهم تدخل في حقوقهم الشخصیةتوجیه الوا

تنفیــذ مشــاریع الصــحة اإلنجابیــة لتحقیــق هــدف الحــد مــن   .ب 

، وجعــــل بــــرامج ي المجتمعــــات المســــلمة خاصــــةالنســــل فــــ

الـدول األطـراف بعـدم التزامهــا تنظـیم األسـرة ملزمـة تعاقـب 

  .بها
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الـــدعوة إلـــى إنَّ عامـــل النمـــو الســـكاني هـــو المســـئول عـــن   .ج 

 المشـــــكالت االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة التـــــي تعـــــاني منهـــــا

  .البشریة خاصة في الدولة النامیة

، علینـا بالحفـاظ علـى األسـرة وفـق منـةأردنا مجتمعًا نظیفًا وحیـاة آإذا  .٩

 .داب التي أقرها اإلسالمالضوابط واألحكام واآل
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  ثانیًا : التوصیات :

ــــــدول اإلســــــالمیة ومنظمــــــات العمــــــل  .١ التعــــــاون بــــــین حكومــــــات ال

 الطوعي بها إلخـراج وثیقـة األسـرة المسـلمة والتـي تتضـمن أحكـام

  .األسرة المسلمة وضوابطها ودورها

  .لنشر الوعي بدور األسرة ومهامها األسرة إنشاء مراكز لبحوث .٢

إنشـــاء مراكـــز صـــحیة لنشـــر الـــوعي الصـــحي الخـــاص باألمومـــة  .٣

والطفولة وتنظیم النسل وفـق الضـوابط الشـرعیة لمواجهـة مـا تقـوم 

بـــه مراكـــز تنظـــیم الّنســـل العامـــة والتـــي تنفـــذ السیاســـات العالمیـــة 

  لتحدید الّنسل.

لمـاء والتربـویین لمواجهـة إنشاء مراكز لرعایة الشـباب بإشـراف الع .٤

  .ن معلومات مضللة ومنحرفةما تبثه القنوات الفضائیة م

یحقــــق بمــــا تشــــجیع المؤسســــات والمنظمــــات االجتماعیــــة للــــزواج  .٥

 . تحصین الشباب

أن یستوعب المسلمون وخاصـة النسـاء مـا تخطـط لـه الصـهیونیة  .٦

اع المـــرأة ا المتعـــددة للقضـــاء علـــى األســـرة وخـــدالعالمیـــة بوســـائله

هـــا مظلومـــة وأن ظلمهـــا ال یـــرد إال للمطالبـــة بالمســـاواة التامـــة بأن

 بالرجل والخروج للعمل من دون قید أو شرط.

  نشر الوعي بحقوق وواجبات أفراد األسرة لیؤدي كٌل منهم دوره. .٧
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  المراجع
  .)٢١سورة الروم اآلیة ( )١(

 .١٨م الفقرة ١٩٩٤قة مؤتمر السكان وثی  )٢(

 .البند "ب" ٥اتفاقیة التمیز ضد المرأة المادة  )٣(

 .الفقرة "ز" ١٠٧م المادة ١٩٩٥وثیقة مؤتمر المرأة الرابع  )٤(

  .البند "ح" ١٦اتفاقیة التمیز ضد المرأة لمادة  )٥(

: المعجــم إبــراهیم أنــیس وآخــرون‘  ١اتفاقیــة التمیــز ضــد المــرأة المــادة  )٦(

 .١/١٧دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع، الوسیط 

ـــــویر األ )٧( ـــــىتن ـــــدین عـــــالم عل ـــــن عاب ـــــي، ، طبعـــــهـــــامش حاشـــــیة اب ة الحل

٢/٢٦٥. 

مكتبة الرسـالة الحدیثـة، األردن،  : نظام األسرة في اإلسالم،محمد عقلة )٨(

 .١٧م ، ص ١٩٨٩، ٢، ط/عمان

 ١٩ص: وثیقة مـؤتمر المـرأة العـالمي الرابـع (دراسـة شـرعیة) نوال سرار )٩(

.   

 .١٨، ص د عقلة، مرجع سابقمحم )١٠(

م ، ١٩٩٧، مــــؤتمر الربــــاط ،ألســــرةحســــن الكــــریم: اإلســــالم وتنظــــیم ا )١١(

 .منشورةورقة غیر 

، لخــــولي: لــــزواج والعالقــــات األســــریة، الــــدار المتحــــدة للنشــــرســــناء ا )١٢(

 . ١م ، ص١٩٧٢، ، لبنانبیروت

ـــــراهیم صـــــالح )١٣( ـــــى : األســـــس النفســـــیســـــعاد إب ـــــة إل ة للنمـــــو مـــــن الطفول

 . ٦٢، صم١٩٨٤،  ٢ط/ الفكر العربي، الشیخوخة، دار
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 م .١٩٨اعي في اإلسالم ، ص : السلوك االجتمحسن أیوب )١٤(

ـــــوال ســـــرار )١٥( ـــــة مـــــؤتمر المـــــرأة الر ن ـــــع ببكـــــین : وثیق م (دراســـــة ١٩٩٩اب

 .٩٠اریخ طبع ونشر ، مرجع سابق ، صبدون تشرعیة)، 

عبـــد الواحـــد وافي:األســـرة والمجتمـــع، مطبعـــة العـــالم العربـــي، القـــاهرة،  )١٦(

 " " بتصرف ".٢٠م، ص ١٩٧١

، وصــــحیح  ٢٢م مســـلم، كتــــاب القـــدر، بـــاب اإلیمــــان، بـــرقصـــحیح   )١٧(

 .١/٩٦٥، ٩٣١٩برقم   البخاري،

 .٢٤٩ – ٢٤٨، ص محمد قطب: اإلنسان بین المادة واإلسالم )١٨(

 .)١، اآلیة (سورة النساء )١٩(

ــــع، ســــعاد إبــــراه )٢٠( ــــاء باألبنــــاء، بــــدون تــــاریخ طب یم صــــالح: عالقــــة اآلب

 .١٥ص

 .)٤٠إبراهیم اآلیة (سورة  )٢١(

 .)٣٨سورة آل عمران اآلیة (  )٢٢(

، بـــي، دار إحیـــاء التـــراث العر بیـــروت ،١٢٧٦ســـنن الترمـــذي، بـــرقم   )٢٣(

٣/٦٠٠.   

 .)٣٨یة (اآل الرعدسورة  )٢٤(

 )٣٩سورة آل عمران اآلیة ( )٢٥(

 .)٢٢١سورة البقرة، اآلیة ( )٢٦(

، سلســلة یمان جــاد : وثیقـة مــؤتمر السـكان (رؤیــة شـرعیةالحسـیني سـل )٢٧(

 .هـ١٤١٨، جمادي األولى ٥٣، العدد األمة، قطركتاب 
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ام المولــود، طبعــة دار اإلفتــاء ابــن قــیم الجوزیــة: تحفــة المــودود بأحكــ )٢٨(

 .هـ١٤٠٣السعودیة، 

محمــد حامــد الغزالــي: إحیــاء علــوم الــدین، طبعــة الشــعب،  أبــواإلمــام  )٢٩(

 هـ .١٤٢٨ /٨مصر 

 .)٧٢سورة النحل، اآلیة ( )٣٠(

األدب، بـــــاب مـــــن بســـــط لـــــه فـــــي الـــــرزق، ، كتـــــاب صـــــحیح البخـــــاري )٣١(

 .١٩٠٢، كتاب البر في الصلة برقم ، وسنن الترمذي ١٠/٣٤٨

م األســرة فــي اإلســالم، مرجــع : أضــواء علــى نظــابــراهیم صــالحســعاد إ )٣٢(

 .٢٢سابق، ص 

 . ٣٧، ص محمد عقلة، مرجع سابق )٣٣(

 . ٣٠، برقم صحیح مسلم، كتاب اإلمارة )٣٤(

، دار الجنـوب للطباعـة، ، الـزواج وبنـاء األسـرةفرج محمود أبو لیلي،  )٣٥(

 .٢٥م، ص ١٩٩٧لبنان، طبعة 

   .٤٦-٤٥، صإبراهیم صالح، مرجع سابق ناءس )٣٦(

ـــادي: القـــاموس المحـــیط، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، د.ت،   )٣٧( الفیروزآب

 .١٦٥٩ص 

النشـــــر ، دار التوزیـــــع و علـــــى عبـــــد الحلـــــیم محمـــــود: التربیـــــة الروحیـــــة )٣٨(

 .٢٠– ١٨، صم١٩٩٥،  ١اإلسالمیة، ط/

ـــة، عمـــان، ط/ )٣٩( ـــة هنـــري: أســـس التربی  .٥، ص ٢هنـــري: أســـس التربی

 .ترجمة صالح زیاب

 ).٣٠سورة البقرة، اآلیة ( )٤٠(
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 .)٥٦، اآلیة (الذاریاتسورة  )٤١(

 .)٢٨سورة فاطر، اآلیة ( )٤٢(

 .)٢١سورة األحزاب، اآلیة ( )٤٣(

 .)٣٩سورة النجم اآلیة ( )٤٤(

 .٢/٢٤٤،  ٢١٤٤، برقم وودسنن أبي دا )٤٥(

 .)٧٢اآلیة ( سورة النحل، )٤٦(

 ).٣٨رة الرعد، اآلیة (سو  )٤٧(

 .)٢١، اآلیة (سورة الروم )٤٨(

   .)٣٠سورة الروم اآلیة ( )٤٩(

 .)٢٢٨، اآلیة (سورة البقرة )٥٠(

   .)٢٦، اآلیة (إلسراءسورة ا )٥١(

 .١٧عقد الزواج وآثاره ، ص  ،محمد أبو زهرة )٥٢(

الشــرق والغــرب، ترجمــة محمــد  اإلســالم بــین، علــي عــزت بیجــوفیتش )٥٣(

 .٢٥٨ص ،م١،١٩٩٤ط/ ،یوسف، مطبعة العلم الحدیث، بیروت

 .٢٥٨المرجع السابق نفسه، ص  )٥٤(

 .)١٤سورة لقمان، اآلیة ( )٥٥(

 .)١٥سورة األحقاف، اآلیة ( )٥٦(

  .: مالمح المجتمع المسلم الذي ننشدهضاويد. یوسف القر  )٥٧(

 ./م١٨م، الفقرة ١٩٩٤وثیقة مؤتمر السكان،   )٥٨(

 .٣٠، صمر السكان والتنمیة "رؤیة شرعیة"، مرجع سابقوثیقة مؤت )٥٩(

 .٤ص ،حة كافة أشكال التمییز ضد المرأة، مرجع سابقاتفاقیة مكاف )٦٠(
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ـــــة،ل )٦١( ـــــة واللجن ـــــاب االتفاقی ـــــوق اإلنســـــان: األمـــــم المتحـــــدة، كت ـــــة حق  جن

 .م١٩٩٥، ٢٢صحیفة وقائع رقم 

 .) الفقرة "ز"١٠٧م المادة (١٩٩٤ ،وثیقة مؤتمر المرأة الرابع )٦٢(

 .) من الوثیقة٧الفقرة ( ،)٤٣وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة، المادة ( )٦٣(

   ٥٧.ص ،والتنمیة "رؤیة شرعیة" مرجع سابقوثیقة مؤتمر السكان   )٦٤(

ضــد  قیــة التمییــز: رؤیــة تأصــیلیة التفااألســتاذة/ عواطــف عبــد الماجــد )٦٥(

   .٩٩، ص المرأة، مركز دراسات المرأة، مرجع سابق

 .مرجع السابق نفسه، الصفحة نفسهاال )٦٦(

 .١١، ص اتفاقیة التمییز ضد المرأة، مرجع سابق )٦٧(

 .١اتفاقیة التمییز ضد المرأة، المرجع السابق نفسه، دیباجة، ص )٦٨(

 .، البند "ح"١٦اتفاقیة التمییز ضد المرأة، المادة  )٦٩(

 .١، المادة لتمییز ضد المرأةاتفاقیة ا )٧٠(

 .١٦، صیقة مؤتمر المرأة العالمي الرابع، مرجع سابقوث )٧١(

 .٣٤المرجع السابق نفس، ص )٧٢(

 .البخاريأخرجه  )٧٣(

ء علـــى اتفاقیـــة التمییـــز ضـــد المـــرأة، ورقـــة غیـــر : أضـــواخدیجـــة كـــرار )٧٤(

، هیئـة علمـاء السـودان منشورة، نـدوة حـول اتفاقیـة (التمییـز ضـد المـرأة)

م، ٢٠٠٠تحــاد النســائي اإلســالمي العــالمي، الخرطــوم البالتعــاون مــع ا

 .قاعة الشهید الزبیر للمؤتمرات

 .٤٤توكوالت حكماء صهیون، ص : بر محمد خلیفة التونسي )٧٥(

   ٣.، ص ء على اتفاقیة التمییز ضد المرأة، مرجع سابقأضوا )٧٦(



? ?ألسر? ?ملعاصر?    مهد??

 60

 .٣، صء على اتفاقیة التمییز ضد المرأة، مرجع سابقورقة أضوا )٧٧(

، یلیة التفاقیـــة التمییـــز ضـــد المـــرأةیـــة تأصـــ: رؤ عواطـــف عبـــد الماجـــد )٧٨(

 .١٦م، ص ١٩٩٩المرأة، الخرطوم ، مركز دراسات 

 .١٦نفسه، ص  مرجعال )٧٩(

تمر السـكان والتنمیـة "رؤیـة شـرعیة"، ، وثیقـة مـؤ الحسیني سلیمان حـاد )٨٠(

 .١٨هـ،ص١٤١٧، جمادي األولى ٥٣كتاب األمة، العدد 

، مرجــع ســابق، مر الســكان والتنمیــة "رؤیــة شــرعیة": وثیقــة مــؤتانظــر )٨١(

 .٥٦ص 

انظـــر : اتفاقیـــة التمییـــز ضـــد المـــرأة "رؤیـــة شـــرعیة" ، مرجـــع ســـابق ،  )٨٢(

 . ٤٣ص 

، مرجــع ســابق، رؤیــة شــرعیة "ر وثیقــة مــؤتمر الســكان والتنمیــة "انظــ )٨٣(

 .٦٨ص

 .ف االعتقاد في مضار تكاثر العباد، زیانظر: جعفر حسن الشایقي )٨٤(

، المــــؤتمر ة : ورقــــة عولمــــة الثقافــــة العربیــــة الخطــــر والمجابهــــانظــــر )٨٥(

 .وسى، عوض الكریم مم١٩٩٩الوطني القطاع الثقافي، اكتوبر، 

اإلســـالمي حـــول وثیقـــة مـــؤتمر الســـكان، : تقریـــر رابطـــة العـــالم انظـــر )٨٦(

 .١٦م، ص ١٩٩٤

، ، مرجـــع ســـابقبرتوكـــوالت حكمـــاء صـــهیون، محمـــد خلیفـــة التونســـي )٨٧(

 .٤٤ص 

 .٤٤، ص برتوكوالت حكماء صهیون، المرجع السابق نفسه )٨٨(
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ة : الخدمــة االجتماعیــة ورعایــة األســرة والطفولــة الغبــاريمحمــد عالمــ )٨٩(

م، ص ١٩٨٩، ٢حدیث، االسـكندریة، ط/، المكتب الجامعي الوالشباب

١٣٢. 

محمــد جمیــل محمــد: النمــو مــن الطفولــة إلــى المراهقــة، تهامــة، جــدة،  )٩٠(

 .١٣٢م، ص ١٩٨٣، ٣ط/

ات التربویــة فــي التربیــة المعاصــرة، دار القلــم، : المؤسســنجــوى طــارق )٩١(

 .٧٨م، ص ١٩٨٩عة طب

ل القـــرآن، دار الشـــروق، المجلـــد  الثـــاني، ص : فـــي ظـــالســـید قطـــب )٩٢(

٥٨٤. 

تــاریخ طبــع،  ، بــدونمحمــود عبــد الــرازق: التربیــة والتغییــر االجتمــاعي )٩٣(

 .٦٣دار القلم، الكویت، ص 

 .مالك جرجس: مشاكل الصحة النفسیة )٩٤(

ــــاهرة التنشــــ )٩٥( ــــة، الق ــــة المحب ــــل، مكتب ــــاة الطف ئة األســــریة وأثرهــــا فــــي حی

 .١٨م، ص١٩٨٩

اهللا ناصـــــح علـــــوان: تربیـــــة األبنـــــاء فـــــي اإلســـــالم، دار الســـــالم عبـــــد  )٩٦(

   .١/١٥١، للطباعة والنشر

 .)٦سورة التحریم، اآلیة ( )٩٧(

رة العربیــة اللیبیــة وتربیــة الطفــل، مجلــة علمیــة : األســإبــراهیم أبــو فــروة )٩٨(

 .٣٢٦الدعوة اإلسالمیة، العدد السابع، ص

ـــــة الناشـــــئة، م )٩٩( ـــــي تربی ـــــدعوة، نشـــــوراضـــــعف دور األســـــرة ف ـــــة ال ت كلی

 .٢٧٥م، ص ١٩٨٨طرابلس، 
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ضـــــعف دور األســـــرة فـــــي تربیـــــة الناشـــــئة، منشـــــورات كلیـــــة الـــــدعوة،   )١٠٠(

 .٢٧٥ن، ص١٩٨٨طرابلس 

ب النكـاح، بـاب االنتقـاء فـي ، كتـاأخرجه اإلمام البخاري في صحیحه )١٠١(

 .الدین

 ، عن أبي هریرة .أخرجه اإلمام الترمذي في سنته )١٠٢(

األضـــــاحي، بـــــاب األذان فـــــي أذن أخرجـــــه اإلمـــــام الترمـــــذي، كتـــــاب  )١٠٣(

 .المولود، وقال: "حدیث حسن صحیح"

 . ١/٧٤،  ١٧٤، حدیث برقم كشف الخفاء )١٠٤(

 .٢/٩١٣، ٢٤٤٥صحیح، باب نصر المظلوم، برقم  )١٠٥(

 .خرجهأ )١٠٦(

 .٣٢٨انظر : إبراهیم أبو فروة، مرجع سابق ، ص   )١٠٧(

وي، دار العلـــــم للمالیـــــین، بیـــــروت، : علـــــم الـــــنفس التربـــــفـــــاخر عاقـــــل )١٠٨(

 .٣٩١م، ص ١٩٨٨

أنس محمد قاسم: أطفال بـال أسـرة، مركـز االسـكندریة للكتـاب، طبعـة  )١٠٩(

 .١١٧، ص م١٩٩٨

 .٢٠، صأطفال بال أسرة، مرجع سابق )١١٠(

 .٢٩رجع سابق، ص ، ممالك جرجس  )١١١(

 .)٦سورة التحریم، اآلیة ( )١١٢(

، ٣، بیــــــروت، دار ابــــــن كثیــــــر، ط/٤٨٥٣صــــــحیح البخــــــاري، بــــــرقم  )١١٣(

 .م١٩٨٧

 . ٤٦ص ،األوالد في اإلسالم، مرجع سابق تربیة )١١٤(
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 ).٥٨، اآلیة (سورة النور )١١٥(

 .)٥٩سورة النور، اآلیة ( )١١٦(

 ).٣٠سورة النور، اآلیة ( )١١٧(

منصــور حســین ومحمــد مصــطفى زیــدان: الطفــل والمــراهقین، مكتبــو  )١١٨(

 .١٣٤ ، صالنهضة المصریة

 .الطفل والمراهقین، مرجع سابق )١١٩(

د علــى نهــار: ســیكولوجیة المراهقــة، دار البحــوث العلمیــة، ســعد محمــ )١٢٠(

 .٢٥، ص م١٩٨٠الكویت، 

 .٩٩٥أخرجه مسلم في صحیحه، برقم  )١٢١(

 م.٢٠٠٥، ص ٤٩٣٤صحیح البخاري، برقم  )١٢٢(

 .١/٣١٨،  ١٠٢١كشف الخفاء، برقم  )١٢٣(

 .م١٩٩٤وثیقة مؤتمر السكان،  )١٢٤(
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  ٧٠٥/٢٠٠٥داع:ـم اإلیـرق
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