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مقدمة املركز

الحمد لله رب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محمد وآله الطاهرين، وبعد���

مجال  يف  واسعة  وتربويّة  ثقافيّة  تغّيات  عام  بشكل  الغريب  العامل  شهد  لقد 

العالقة بني مكوِّنات األرسة، ففقدت األرسة يف كثي من املجتمعات -وإن بدرجات 

متفاوتة- مفهومها يف الطبيعة الفطريّة، وموقعها يف البناء االجتامعّي، ووظيفتها يف 

التنشئة والرتبية، كّل ذلك لصالح اتجاهات فردانيّة، تُْعيل من قيمة الفرد، وتجعلُه 

إذ  التغّيات؛  مبنأى عن هذه  واإلسالميّة  العربيّة  األرسة  تكن  ومل  االهتامم،  مركز 

شهدت األرسة نسبًا متنامية يف حاالت الطالق، وارتفاع سن الزواج، وتطوير أنواع 

من الزواج ال تحقِّق هدفه السامي يف بناء األرسة� وبذلك اضطرب مفهوم األرسة؛ 

فشاع مصطلح الرشيك والقرين، وُوِصف الزواج الطبيعّي بالتقليدّي أو النمطّي، 

الالمنطيّة��� ومل تعد األرسة تقوم بوظائفها، فقد  بناء األرسة  وظهرت دعوات إىل 

لباقي  املعرفيّة  املنظومات  يف  القامئة  الغربيّة  االجتامعّي  التفكي  منظومة  أثّرت 

دون  واألكادمييّة…،  واالقتصاديّة  السياسيّة  والهيمنة  العوملة  بتأثي  الشعوب، 

مراعاة للخصوصيّات الثقافيّة، واالجتامعيّة، والدينيّة،… للمجتمعات والشعوب، 

ورأت بعض التيّارات الفكريّة الغربيّة أنَّ األرسة شكٌل من أشكال السيطرة األبويّة 

السلطويّة، وأنَّ رشط اإلبداع والتجاوز يتّم من خالل التمرّد عىل كّل أشكال األبويّة 

ومنها األرسة� وّثة تيارات تنادي بالتطابق املطلق بني الرجل واملرأة، دون مراعاة ملا 

أودعه الله عزَّ وجلَّ من خصائص فطريّة ونفسيّة وجسميّة لكال الصنفني؛ فانترشت 

الحركات النسويّة، وبرز مفهوم النوع االجتامعّي »الجندر« تجلّيًّا واضًحا للقضاء 

عىل سامت التفرُّد والتاميز الطبيعّي بني الجنسني� ولقد حاولت املؤمترات الدوليّة 
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أن تغّذي هذا اإلحساس بالتمرُّد والتفلُّت من القيام باملسؤوليّة األدبيّة واألخالقيّة تجاه 

األرسة، بإعطاء الرشعيّة للقوانني التي تقّوض ُعرى األرسة؛ مفهوًما وبناًء ووظيفًة� 

وقد سعينا يف هذا الكتاب أن نقّدم صورة واضحة عن تاريخ األرسة يف الحضارات 

الرشقية القدمية يف الفصل األول منه، حيث تناولنا تاريخ األرسة يف: بالد الرافدين، األرسة 

الحضارة  يف  األرسة  الهنود،  قدماء  عند  األرسة  فارس،  بالد  يف  األرسة  القدمية،  املرصية 

الصينية القدمية�

وسعينا يف الفصل الثاين من الكتاب لقراءة تاريخ األرسة يف الحضارة الغربيّة القدمية، 

مع  البداية  فكانت  واملعارص،  الحديث  العامل  يف  بها  حّل  ما  ونناقش  نعرض  أن  قبل 

القرن  إىل  وصواًل  تفّككها  ومراحل  وطبيعتها،  القدمية،  اإلغريقيّة  األرسة  لشكل  واضٍح  تصّوٍر  بناء 

الرومايّن )من تأسيس روما سنة 753ق�م إىل سقوطها  العرص  الخامس ق�م�، ثم دراسة األرسة يف 

سنة 476م( ونبحث يف بنية األرسة الرومانيّة والعالقات االجتامعيّة والقانونيّة التي كانت 

أّدت  التي  والعوامل  الرومايّن،  التّاريخ  امتداد  عىل  رافقتها  التي  والتّطّورات  تحكمها، 

الوسيط، حيث نعمل هنا  الغريّب  العرص  العائلة يف  انهيارها وسقوطها، وصوالً إىل  إىل 

الحديثة  الغربيّة  واألرسة  الوسيط،  العرص  يف  القرابة  ونُظم  العائلة  مفهوم  بلورة  عىل 

بوصفها  النواتيّة(  )العائلة  الحديثة  العائلة  والدة  إىل  أّدت  التي  والتّحّوالت  والظّروف 

صيغًة جديدًة من صيغ العالقات األرسيّة، وأّن نشأتها كانت نتيجة قطيعٍة أساسيٍّة مع 

الدين، وذلك عىل خلفيّة القيم العلامنيّة التي أّسست ألولويّة الكائن البرشّي بخالف ما 

بُنيت عليه األرسة سابًقا� لنصل يف سياق هذه األبحاث إىل قضية نقد الغرب وأنظمته 

الّنقد،  الغريّب عىل محّك  الفكر  انطالقًا من رضورة وضع  الحياة والعالقات األرسيّة  يف 

وتبّدد مقولة أّن الغرب هو ذاك الوجود الجغرايّف والتّاريخّي املتفّوق عىل باقي سّكان 

املعمورة� وكان ال بّد من دراسة األرسة وتيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب، يف ظّل الجموح 

والّشطط الفكرّي للحركات األنثويّة املعارصة، وتحت تأثيها اتّجهت معظم املجتمعات 

الغربيّة نحو املزيد من املفاهيم الشاّذة واالنحرافات الّسلوكيّة، نظرًا لخضوعها لرؤى 

فكريّة لحركاٍت متطرّفٍة يرى أصحابها أنّها تندرج تحت شعار الّدعوة إىل »حّريّة املرأة«� 
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ومقاربة نظريّة ملسألة األرسة يف املنظور الدينّي والنظريّات الوضعيّة، من خالل البحث 

يف مداخل التفكي االجتامعّي الوضعّي، التي تناولت ظاهرة األرسة، وقّدمت لها تفسياٍت 

وأحكاًما لضبط حركتها ومنّوها�

ونظراً ألهمية األرسة وموقعها يف البناء االجتامعي،  يقّدم املركز اإلسالمّي للدراسات 

االسرتاتيجيّة هذا الکتاب »نحن ومسألة األرسة«؛ حيث يتناول يف سلسلة من البحوث 

التخّصصيّة ) الجزء األول( قضيّة األرسة يف الحضارات الرشقيّة القدمية، والحضارة الغربيّة، 

الفلسفيّة  بالخلفيّات  ترتبط  وأساسيّة  بقضايا حيويّة  تتعلّق  نقديّة  دراسات  إىل  إضافة 

والفكريّة الغربيّة، والنظرة إىل اإلنسان والحياة واملجتمع واألرسة، وما ترتّب عىل ذلك من 

آثار انعكست عىل األرسة؛ لناحية مفهومها، ووظائفها، ومتاسكها���

يساهم  وأن  واملتخّصصني،  للباحثني  نافعاً  الكتاب  هذا  يكون  أن  تعاىل  الله  سائلني 

يف  بيان الثغرات واألسس الضعيفة والتهافت املعريف يف البنيان االجتامعي واألرسي عند 

الغربيني�

والحمد لله رّب العاملني

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجّية





األسرة؛ المفهوم والملمح
األرُْسَُة يف التعريف اللغوّي هي الدرع الحصينة، وأرسه أرًسا أي قيّده وأخذه أسيًا، 

الله -تعاىل- أرَس فالن، أي قّواه، وأحكم  التاّمسك والقّوة� ويقال: شّد  وهو دليل عىل 

وعشيته،  الرجل  أهل  واألرسة:  وينرصونه]1]�  يؤيّدونه  الذين  األعوان  له  وهيّأَ  َخلَْقه، 

والجامعة يربطها أمر مشرتك]2]� وبتعبي أعّم هي أهل بيت اإلنسان وعشيته، وأصل 

األرسة الدرع الحصينة، وأُطلقت عىل أهل بيت الرجل )عشيته ورهطه األدنون(؛ ألنّه 

يتقّوى بهم]3]� 

وتطلق كلمة األرسة عىل الجامعة التي يربطها أمر مشرتك بني أفرادها، سواء أكان 

هذا األمر يتعلّق بصلة الرحم بينهم، أم بصلة املصاهرة، أم بغي ذلك� كام تطلق هذه 

الكلمة عىل الزوجني، وما يتولّد عنهام من أوالد وأحفاد؛ ولذلك تعّد األرسة الركن األسايّس 

والخليّة األوىل التي يتكّون منها كّل مجتمع وأّمة� 

وإذا أردنا أن نقارب املعنى اصطالًحا]*] نقول: هي مؤّسسة تربويّة-اجتامعيّة تتكّون 

من زوج وزوجة وأطفالهام، يحكمها ويسّي شؤونها نظام حقوق وواجبات� وقد تتّسع 

لتشمل الجدود واألحفاد وبعض األقارب عىل أن يكونوا يف معيشة واحدة� والنكاح هو 

الوسيلة الوحيدة لتشكيل األرسة، وهو االرتباط املرشوع بني الرجل واملرأة، وهو طريق 

التناسل والحفاظ عىل الجنس البرشّي من االنقراض، وهو باب التواصل وسبب األُلفة 

]1]- ابن منظور، لسان العرب، املجلد الرابع، تحقيق جملة من املحّققني، بريوت، دار صادر، د. ت، ص20-19. 

)مادة أرس(.

]2]- املعجم الوجيز، ملجمع اللغة العربية: 16، دار الثقافة، قم 1411هـ.

]]]- ابن منظور، لسان العرب 4: 20، مادة أرس، نرش أدب الحوزة، قم 1405هـ.

]*[ استفدنا يف املعنى االصطالحّي من بعض ما ورد يف بحوث الكتاب لعدم الوقوع يف التكرار.

املدخل
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واملحبّة، واملعونة عىل العّفة والفضيلة، وفيه يتحّصن الجنسان من جميع ألوان االضطراب 

قال  اإلسالميّة،  الرشيعة  يف  عليه  الحّث  كان  هنا  ومن  الجنيّس،  االنحراف  أو  النفيّس، 

الِِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم ِإَوَمائُِكْمۚ  إِن يَُكونُوا  يَاَمٰى ِمنُكْم َوالّصَ
َ
نِكُحوا الْأ

َ
تعاىل: َوأ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم]1]. وروي عن أمي املؤمنني قال:  ُ ِمن فَْضلِهِۗ  َوالّلَ ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم الّلَ
»تزّوجوا فإّن رسول الله قال: من أحبَّ أن يّتبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج«]2].

ومل يتّفق علامء االجتامع عىل معنى واحد لها؛ نظرًا لتعّدد أمناطها واختالف صورها 

وتتطّور  تظهر  التي  املجتمع  تعكس صورة  اجتامعّي  نتاج  فهي  آخر،  إىل  مجتمع  من 

فيه، ومبا أّن املجتمعات متغّية ومتعّددة ومختلفة، فإّن صورها ستختلف قطًعا حسب 

هذه  ضوء  عىل  االصطالحيّة  املعاين  هذه  بعض  سنقارب  ولهذا  مجتمع�  كّل  طبيعة 

االختالفات االجتامعيّة:

فعرَّف بعضهم األرسة بأنها: »اللبنة أو الخليّة األوىل يف البناء االجتامعّي، والوحدة 

األساسيّة التي يقوم عليها املجتمع، واإلطار الذي متارس يف إطاره أهّم عمليّات التّفاعل 

من  األفراد  ويكتسب  الجديدة،  لألجيال  االجتامعيّة  التنشئة  تحّقق  التي  االجتامعّي 

كانت  وملا  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع  وخصائص  سامت  من  األكرب  الجانب  خاللها 

فإنّها تحمل خصائصه، وتعرب عن مالمحه، وتكشف عن حقيقة  املجتمع،  نواة  األرسة 

واقعه واتجاهات تغّيه أو تطّوره«]3]�

وذكر آخرون أنّها: »الوحدة االجتامعيّة األوىل التي تهدف إىل املحافظة عىل النوع 

واملجتمعات  والقواعد  الجمعّي  العقل  يرتضيها  التي  املقتضيات  عىل  وتقوم  اإلنسايّن، 

املختلفة«]4]� كام ميكن اعتبارها مبثابة: »وحدة ثنائيّة تتكّون من رجل وامرأة تربطهام 

الدوافع  عىل  قامئًا  وجودهام  ويكون  واألقارب،  األطفال  مع  متامسكة  روحيّة  عالقات 

الغريزيّة واملصالح املتبادلة والشعور املشرتك الذي يتناسب مع أفرادها«]5]�

]1]- سورة النور: اآلية2].

]2]- الكايف ج5، ص29].

]]]- مجدي حجازي وآخرون، علم االجتامع العام، القاهرة، مكتبة النرص، 2000، ص182.

]4]- عاطف غيث، علم اجتامع النظم، ج2، اإلسكندرية، دار املعارف، 1967، ص6.

]5]- إحسان محمد الحسن، البناء االجتامعّي والطبقيّة، بريوت، دار الطبعة، ]198، ص]]2.
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أفراد  من  تتكّون  اجتامعّية  منظّمة  عن  عبارة  »األرسة  أّن  الباحثني  بعض  ويرى 

يرتبطون بعضهم بالبعض بروابط اجتامعّية وأخالقّية ودمويّة وروحّية، وهذه الروابط 

»رابطة  هي  أو  الحيوانّية«]1]�  العائلة  عن  تتمّيز  البرشيّة  العائلة  جعلت  التي  هي 

اجتامعّية بني زوج وزوجة وأطفالهام أو بدون أطفال، أو زوج مبفرده مع أطفاله، أو 

زوجة مبفردها مع أطفالها. وقد تكون األرسة أكرب من ذلك، فتشمل أفراًدا يعيشون 

معيشة مشرتكة مع الزوج والزوجة واألبناء كالجّد والجّدة وبعض األقارب«]2]�

األرسة يف اإلسالم

انطلقت الحياة البرشيّة يف أّول عهدها من عالقة فطريّة تكامليّة بني زوجني: رجل 

ا، وكّونا أرسة برشيّة كانت الوحدة األوىل يف بناء املجتمع البرشّي�  وامرأة، أصبحا أبًا وأمًّ

ومن تلك األرسة الواحدة تفّرعت أرَُس عديدة تجمع بينها عالقات األصل الواحد، وعالقات 

القرىب بني األرس، ومن هذه األرس تكّونت الشعوب والقبائل واألمم� وكانت هذه هي 

نة اإللهيّة التي فطر الله الناس عليها؛ إلعامر األرض وتحقيق االستخالف فيها� ومنذ  السُّ

تلك البداية واألرسة هي وحدة البناء األساسيّة يف كّل مجتمع برشّي، الكفيلة بحامية 

املقّومات األساسيّة التي تعطي للمجتمع خصائصه البرشيّة العاّمة، وهويّته القوميّة أو 

العرقيّة أو الدينيّة الخاّصة� 

وقد أْولَت الرشيعة اإلسالميّة األرسة عناية فائقة؛ إلدراكها أهّميّة الدور الذي ينبغي 

أن تلعبه هذه املؤّسسة يف الساحة االجتامعيّة� وينطوي البناء التحتّي للنظريّة اإلسالميّة 

الرشعّي  التكليف  بتفصيل  العائليّة وذلك  املؤّسسة  الرجل واملرأة يف  عىل تحديد دور 

فيام يخّص واجبات الزوجني وحقوقهام، وحقوق بقيّة األفراد يف املؤّسسة العائليّة ثانيًا� 

بني  والتاّمسك  األرسة  بناء  توثيق  يف  كبي  دوٌر  لها  األرسيّة  العالقات  ألّن  إاّل  ذلك  وما 

والنفسيّة  الفكريّة  األجواء  وخلق  وتربيتهم�  األطفال  منّو  عىل  تأثياتها  ولها  أعضائها، 

والعاطفيّة الصحيّة داخل األرسة، ما مينح جميع أفراد األرسة القدرة عىل التكيّف الجّدي 

مع أنفسهم ومع أرسهم ومع املجتمع� ومن هذا املنطلق فإّن األرسة بحاجة إىل منهج 

]1]- إحسان محمد الحسن، مدخل إىل علم االجتامع، بريوت، دار النرش والطباعة، ط1، 1988، ص188.

]2]- مجدي حجازي وآخرون، علم االجتامع العام، ص184.
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تربوّي يُنظّم مسيتها، يُبنّي الحقوق والواجبات، ويوزّع األدوار والوظائف��� للمحافظة 

عىل متاسكها املؤثّر يف االنطالقة الرتبويّة الفاعلة يف املجتمع�

يحفظ  الذي  بالشكل  األرسة  لتكوين  الوحيد  السبيَل  الزواَج  اإلسالم  جعل  ولقد 

ة والخصوصيّة، ويُحّقق  الُحرُماِت واألنساَب، ويُلبِّي الغرائَز الطبيعيّة يف إطار من العفَّ

لطريف الزواج ما يبحثان عنه من السكن واالستقرار، وامنتَّ عليهام بإسباغ املوّدة والرحمة 

ْن 
َ
أ عىل تلك العالقِة الرشيفة� وقد نبَّه القرآن عىل ذلك يف قوله - تعاىل: َوِمْن آيَاتِهِ 

ةً َورَْحًَة إِنَّ ِف  ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إَِلَْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َمَودَّ
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
َخلََق لَُكْم ِمْن أ

�[1[ُروَن َذلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
اآلخر، وتشغل  الجنس  تجاه  يعرفون مشاعرهم  الناس  اآلية:  تفسي هذه  وورد يف 

تلك  نشاطَهم  وتُحرِّك  ُخطاهم  وتدفع  الجنسني�  بني  الصلُة  تلك  ومشاعرهم  أعصابَهم 

املشاعُر املختلفُة األمناِط واالتّجاهات بني الرجل واملرأة؛ ولكّنهم قلَّام يتذكَّرون يد الله 

واملشاعر،  العواطَف  هذه  نفوَسهم  وأودعْت  أزواًجا،  أنفسهم  من  لهم  خلقْت  التي 

وجعلْت يف تلك الصلة سكًنا للنفس، وراحًة للجسم والقلب، واستقراًرا للحياة واملعاش، 

وأُنًسا لألرواح والضامئر، واطمئنانًا للرجل واملرأة عىل السواء]2]�

وهذا التعبي القرآيّن اللطيف الرفيق، يُصّور هذه العالقة تصويرًا موحيًا، وكأمّنا يلتقط 

ةً  َمَودَّ بَيَْنُكْم  وََجَعَل   ،إَِلَْها لِتَْسُكُنوا  الحّس:  وأغوار  القلب  أعامق  الصورة من 

ُروَن؛ فيدركون حكمة الخالق يف َخلْق كلٍّ  َورَْحًَة ،إِنَّ ِف َذلَِك ليَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
وعقليّة،  نفسيّة،  الفطريّة:  حاجته  ملبّيًا  لآلخر،  موافًقا  يجعله  نحٍو  عىل  الجنسني  من 

وجسديّة؛ بحيث يجد عنده الراحَة والطأمنينة واالستقرار، ويجدان يف اجتامعهام السكَن 

واالكتفاء، واملوّدة والرحمة؛ ألّن تركيبهام النفيّس والعصبّي والعضوّي ملحوٌظ فيه تلبيُة 

رغبات كلٍّ منهام يف اآلخر، وائتالفهام وامتزاجهام يف النهاية؛ إلنشاء حياة جديدة، تتمثّل 

يف جيل جديد�

ولهذا فالزواج هو النواة األوىل إليجاد األرسة، وهي بدورها الحجر األساس يف بناء 

]1]- سورة الروم، اآلية21.

]2]- سيد قطب، يف ظالل القرآن.



15المدخل

املجتمع، ولكيفيّة هذا البناء وإقامته أثر كبي يف تقّدم املجتمع أو انحطاطه، سقوطه 

أو صعوده� والزواج يف اإلسالم رباط مقّدس، يُبنى عىل أساس ترشيعّي كامل وقواعد 

وهذا  والجزاء�  العقوبة  توجب  ومخالفتها  وحقوق  التزامات  ظلّه  ويف  وسنن،  وآداب 

الرباط املقّدس حينام يُعقد يف ظّل تلك األسس والقوانني يسّد من خاللها باب املفاسد 

سلبًا عىل  يؤثّر  الذي  واالنحراف  واالضطراب  االستقرار  لعدم  مجااًل  يرتك  وال  والرذائل 

ترشيع  عن  تتحّدث  التي  والروايات  اآليات  تعّددت  وقد  واستقراره�  املجتمع  سعادة 

ْزَواًجا وََجَعَل 
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أ الزواج وتحّث عليه� قال الله تعاىل: َواللَّ

فَبِاْلَاِطِل يُْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمةِ 
َ
ّيَِباِت أ ْزَواِجُكْم بَننَِي وََحَفَدةً َوَرزَقَُكْم ِمْن الطَّ

َ
لَُكْم ِمْن أ

�[1[ُهْم يَْكُفُروَن ِ اللَّ
َـِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق  َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ال يُّ

َ
وقال تعاىل: يَا أ

رَْحـاَم 
َ
ِي تََساَءلُوَن بِـهِ َواْل َ الَّ ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجـاًل َكثرًِيا َونَِساًء َواتَُّقوا اللَّ

�[2[َكـاَن َعلَيُْكْم َرقِيًبا َ إِنَّ اللَّ
ِي َخلََقُكْم ِمـْن َنْفٍس َواِحـَدٍة وََجَعَل ِمنَْها َزوَْجَها لَِيْسُكَن  وقال تعاىل: ُهَو الَّ

َ َربَُّهَما لَئِْن  َوا اللَّ ـَ ثَْقلَْت َدع
َ
ا أ اَها َحَلَْت َحًْل َخفِيًفا َفَمرَّْت بِهِ فَلَمَّ ا َتَغشَّ إَِلَْها فَلَمَّ

�[3[اكِرِيَن آتَيَْتَنا َصاِلًا نَلَُكوَننَّ ِمْن الشَّ
عن  روي  فقد  عليه،  والحّث  بالزواج  الرتغيب  يف  الرشيفة  الروايات  تضافرت  وقد 

اإلمام الصادق أنّه قال: »إّن رسول الله  قال: تزّوجوا فإيّن مكاثر بكم األمم 

غـًدا يف القيامـة حّتى أّن السقط ليجيء محبنطًئا عىل باب الجنـة، فُيقال له: ادخل 

الجّنة، فيقول: ال حّتى يدخل أبواي الجنة قبيل«]4]� والحبنطأ: بالهمز: العظيم البطن… 

]1]- سورة النحل، اآلية72.

]2]- سورة النساء، اآلية1.

]]]- سورة األعراف، اآلية189.

]4]- الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج، ج]، ص6]2، ح6، الحر العاميل، 

وسائل الشيعة، ج14، كتاب النكاح، باب1 من أبواب مقدمات النكاح، ح2، وفيه )إّن السقط يجيء محبنطيًا( بالياء 

والصحيح بالهمز. وقريب منه يف كنز العامل حديث 44427 و 44468.
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مكانه  والزًما يف  الزقًا  يكون  السقط  أّن  يعني  العريض]1]�  باألرض،  الالزق  واملحبنطئ: 

حتّى يأيت أبواه�

وعن أمي املؤمنني قال: »تزّوجوا فإّن رسول الله  كثريًا ما كان يقول: من 

كان يُحب أن يتبع سّنتي فليتزّوج، فإّن من سّنتي التزويج، واطلبوا الولد فإيّن أكاثر 

بكم األمم غًدا«]2]�

وروي عن اإلمام الباقر قال: »قال رسول الله : ما مينع املؤمن أن يّتخذ 

أهاًل لعّل الله أن يرزقه نسمة تُثقل األرض بال إله إاّل الله«]3]�

وعنه قال: »قال رسول الله : ما بُِنَي بناٌء يف اإلسالم أحّب إىل الله تعاىل 

من التزويج«]4]�

ويف صحيحة وليد بن صبيح، عن اإلمام أيب عبد الله  قال: »من ترك التزويج 

مخافة العيلة فقد أساء بالله الظّن«]5]�

قـال  قال:    أيب جعفر  اإلمام  العجيّل عن  بن معاوية  بريد  وجاء يف صحيحة 

رسـول الله  يف الحديث القديّس - قال الله عّز وجّل: »إذا أردُت أن أجمع للمسلم 

صابًرا،  البالء  عىل  وجسًدا  ذاكًرا  ولسانًا  خاشًعا  قلًبا  له  جعلُت  واآلخرة:  الدنيـا  خري 

وزوجة مؤمنة ترسّه إذا نظر إليها وتحفظـه إذا غاب عنها يف نفسها وماله«]6]�

 وروي عن الرسول  قال: »ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضـل مـن 

]1]- العني للخليل، ج]، ص4]].

]2]- العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج100، ص218.

]]]- الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج، ج]، ص6]2، ح1، الحّر العاميّل، 

وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح].

]4]- من ال يحرضه الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج، ج]، ص6]2، ح5، الحر العاميل، وسائل الشيعة 

كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح4.

]5]- الشيخ الكليني، الكايف كتاب النكاح باب أن التزويج يزيد يف الرزق، ج5، ص0]]، ح1، الشيخ الصدوق، من 

ال يحرضه الفقيه، كتاب النكاح، باب 105 فضل التزويج، ج]، ص217، ح1، الحّر العاميّل، وسائل الشيعة كتاب 

النكاح باب 10 من أبواب مقدمات النكاح، ح1.

]6]- الشيخ الكليني، الكايف ج5، ص27].
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زوجـة مسلمـة ترُسّه إذا نظر إليها وتُطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها يف نفسها 

وماله«]1]�

األرسة النموذجّية يف الفكر اإلسالمّي

إن األرسة التي قّدمها اإلسالم للبرشيّة يجب أن تتميّز مبجموعة من املميّزات الفكريّة 

والرتبويّة واالجتامعيّة���، تبدأ من االعتقاد بوجود الله تعاىل وتوحيده وصفاته الجامليّة 

الحقيقيّة يعيشها اإلنسان بعد املوت،  الحياة  الدنيا مزرعة اآلخرة وأّن  والجالليّة، وبأّن 

حيث يبعث للمساءلة واملحاسبة ثوابًا وعقابًا، االعتقاد بنبّوة األنبياء عموًما ونبوة نبيّنا 

 األعظم صىل الله عليه وآله الطاهرين سالم الله عليهم أجمعني، واالقتداء بسية النبّي 
وأهل البيت وتعزيز االرتباط املعريفّ والروحّي والسلويكّ بهم� 

التصّورات  بناء  يف  الرشيفة  والسّنة  القرآن  مرجعيّة  عىل  املسلمة  األرسة  وتستند 

نحو  وتوجيهها  الفطريّة  االستعدادات  تفتّح  عىل  والعمل  مجاالتها،  مبختلف  الحياتيّة 

األهداف اإللهيّة، واالعتقاد بأّن سعادة أفراد األرسة تكمن يف النظام املعياري اإلسالمّي، 

والعمل عىل بناء األرسة يف ضوء الثقافة القرآنيّة األصيلة�

وال بّد يف تشكيل األرسة من اختيار كلٍّ من الزوجني لآلخر عىل ضوء املعايي الدينيّة 

والضوابط األخالقيّة واألعراف الحميدة، وااللتزام باآلداب والضوابط األخالقيّة والفقهيّة 

بيئة حاضنة للسي والسلوك نحو  بالزواج والنكاح، والسعي لجعل األرسة  فيام يتعلّق 

الله تعاىل، وتحصني البيئة األرسيّة عقائديًّا وأخالقيًّا أمام التحّديات الخارجيّة والحرب 

فّخ  يف  األرسة  أفراد  وقوع  من  والحذر  والتغّيات،  الظروف  مع  يتناسب  مبا  الناعمة 

التيّارات واألحزاب والجمعيّات��� الضالّة واملنحرفة� واستخدام أسلوب الدعوة الحسنة 

والرفق واإلشفاق يف التعرّف عىل العقائد الحّقة والتشجيع عىل االلتزام باألخالق الفاضلة 

والوظائف الرشعيّة� والتعامل مع كّل جهد يُبذل يف األرسة عىل أنّه وسيلة لتزكية النفس 

وتهذيبها وليست عائًقا ومانًعا عن ذلك، واعتبار خدمة أفراد األرسة والسعي يف حوائجهم 

تقّربًا إىل الله تعاىل من أفضل أنواع العبادات، والتوأمة بني أصيل الرتبية بالّحب والرحمة 

]1]- الكايف، ج5، ص27].
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والرفق يف التوصل إىل األهداف املقصودة من جهة، واستخدام أصل العقاب مبا يتوافق 

مع الضوابط الرشعيّة واألخالقيّة واملقاصد الرتبويّة�

ويجب أن يتمتّع ويل أمر األرسة بالبصية والحكمة واالنفتاح ورحابة الصدر والجرأة 

والشجاعة يف اتخاذ القرارات بعيًدا عن االنفعاالت الرسيعة، وذلك لتعزيز التكامل بني 

أدوار كّل من الزوج والزوجة يف األرسة ومشاركتهام مًعا يف الرتبية األرسيّة؛ وذلك من 

خالل اهتامم املربنّي والقيّمني عىل الرتبية داخل األرسة ببناء ذواتهم وتربية أنفسهم؛ 

ألّن من نّصب نفسه للناس إماًما، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليمه غيه، وليكن تأديبه 

قبل  من  األرسّي  واإلرشاد  الرتبويّة  االستشارات  وتفعيل  بلسانه،  تأديبه  قبل  بسيته 

صني للعمل عىل بناء األرسة ومعالجة مشكالتها، والعمل عىل معالجة املشكالت  املتخصِّ

األرسيّة وعدم مراكمتها حتى تصل إىل مرحلة االنفجار الدفعّي، والقيام باألعامل التي 

من شأنها تنمية األرسة وتطويرها والتسامي بها نحو تحقيق األهداف اإللهيّة، وتعزيز 

التعاليم  ضوء  عىل  األرسيّة  والواجبات  الحقوق  نظام  عىل  والتعرّف  األرسيّة  الثقافة 

الدينيّة األصيلة وترسيخ ثقافة ابتغاء وجه الله تعاىل يف كافّة األعامل واألفعال األرسيّة، 

وثقافة الثقة بالله تعاىل واالتكال عليه واللوذ به يف مختلف املشكالت والتحّديات التي 

تواجه األرسة، واالستعانة الدامئة بالله تعاىل واعتامد الدعاء بني أفراد األرسة، والحضور 

الدائم إىل جانب أفراد األرسة ومشاركتهم يف أفراحهم وأتراحهم�

األرسة  ألفراد  كرمية  حياة  تأمني  يف  والطاقة  الجهد  أقىص  وبذل  الكّد  من  بّد  وال 

أبناء  العام ملعيشة  املستوى  العيش ضمن  أفراد األرسة عىل  وتربية  والتوسعة عليهم� 

املجتمع اإلسالمّي ومداراتهم، وحسن التدبي وتجنب االنفاق الرتيّف والنمط االستهاليكّ 

يف أسلوب العيش، واالستخدام األمثل ملوارد األرسة واالستفادة منها مبا يحّقق الكفاية 

ويشبع الحاجات، والقناعة يف العيش والصرب عىل املصائب ومراعاة الواقع االقتصادّي 

والظروف القهريّة يف أسلوب العيش ومنط الحياة وعدم تكليف ويّل األمر والقيّم فوق 

طاقته وسعته� 

ومن األصول الرتبويّة التي يجب مراعاتها يف األرسة، إشاعة مناخ حسن الظن داخل 

البيئة األرسيّة، وروحيّة العفو والصفح وكظم الغيظ والتغافل عن األخطاء غي املتكّررة 
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وغي املتعّمدة، وتعزيز مبدأ التكافل االجتامعّي بني مختلف أفراد األرسة ألجل التكامل 

الحّس  املتعاطف واملتفّهم، وتنمية  فّن اإلصغاء واالستامع  لها، وتعزيز مهارة  الداخيّل 

اإللهيّة، والتشجيع عىل رعاية  أفراد األرسة وتوجيهه مبا يحّقق األهداف  الجاميّل لدى 

البيئة والحفاظ عىل ما تحويه من مخلوقات لله تعاىل�

وتكوين املعرفة الرضوريّة لدى أفراد األرسة بحاجاتهم الطبيعيّة ألجسامهم ومتطلّباته 

السلوكيّة  العادات  وتعزيز  اإلسالمّي،  املعيارّي  النظام  مع  يتوافق  مبا  إشباعها  وكيفيّة 

التي تساهم يف التنمية الصّحيّة للجسم )رياضة- تغذية سليمة���(، والعمل عىل تعديل 

العادات والسلوكات املرضّة�

وتربية أفراد األرسة عىل احرتام تقاليد األرسة الحميدة وعادات املجتمع مبا ينسجم 

مع النظام املعيارّي اإلسالمّي، وعىل االهتامم بالعبادات بصورة مشرتكة كقراءة القرآن 

والدعاء���، وعىل تحّمل كلٍّ ملسؤوليّته يف موقعه الذي ينبغي عليه القيام به يف األرسة، 

وتعزيز ثقافة العّفة والحجاب والسرت، وتجّنب االختالط املحرّم أو املوجب للوقوع فيه 

مبا يحفظ مناخ األرسة ويصونها واملبادرة إىل إصالح ذات البني يف حّل املشكالت األرسيّة، 

والتعاون عىل إصالح ما يعرتض األرسة وبيئتها من مشاكل وتحّديات�

املستمّر  والسعي  التعليم،  أماكن  اختيار  وحسن  األرسة  أفراد  بتعليم  واالهتامم 

املعارص،  تواجه األرسة يف عاملنا  التي  بالتحّديات  املتغّيات والبصية  للتطوير ومواكبة 

اإلسالميّة،  واألساليب  األصول  ضوء  عىل  وتأديبهم  وتعليمهم  األوالد  تربية  وحسن 

واالهتامم بالثقافة القرآنيّة وتعليم القرآن ألفراد األرسة�

الوالدين وطاعتهام والخشوع بني  أمرها، وبر  أفراد األرسة عىل طاعة ويّل  وتعويد 

و���،  ورحمتهام  واحرتامهام  وشكرهام  لهام  بتعّهداتهم  والوفاء  لهام  والتواضع  يديهام 

وتعزيز صلة الرحم وروابط العالقة بني أفراد األرسة املمتّدة، والعمل عىل قيام الروابط 

األرسيّة بني األخوة واألخوات عىل املحبّة واالحرتام املتبادلني، واعتامد الربامج والوسائل 

التي تعّزز روح األلفة واملوّدة والرحمة بينهم، وتجنب العصبيّة العشائريّة والقبليّة عىل 

حساب الحّق، وتدريبهم عىل حسن اختيار األصدقاء وتجّنب قرناء السوء، وتجّنب إلزام 
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األوالد بآداب زمان اآلباء، وعدم إجبارهم عليها، فإّن لكّل زمن آدابه وعاداته وتقاليده�

وحضورها  الرتبية  يف  األّم  دور  محوريّة  األرسيّة  الرتبية  يف  املهّمة  املرتكزات  ومن 

الوجدايّن الفاعل واملؤثّر يف جميع أفراد األرسة يف مختلف مراحل العمر، فالرتبية كوظيفة 

بنيويّة وتغيييّة، موضوعها اإلنسان واملجتمع، يُشارك يف إيجاد مبانيها وترسيخ أسسها 

وترشيدها مجموعة من العنارص واملؤثّرات؛ ومن أهّم هذه العنارص األّم باعتبارها مصدر 

الحنان والعاطفة، ومركز التوجيه والحرص والعناية بكّل حاجيّات األبناء، فبعد أن يولَد 

العائلة يتواصل معه بنحو مبارش، وهذه  الطِّفل -مثاًل-، تكون األّم أّول فرٍد من أفراد 

النفسيّة  تؤثِّر عىل حاالته  بل  الطِّفل،  احتياجات  تلبية  تؤثِّر فقط يف مجال  العالقة ال 

والعاطفيّة أيًضا�

الرتبويّة عىل  العوامل  أكرث  األّم ألبنائها هي من  التي متنحها  العاطفة  أّن  والواضح 

صعيد تكامل الطِّفل ومنّوه� يُستفاد من جملٍة من الروايات أّن األّم تربز عواطفها تجاه 

ولدها أكرث من األب، وتحرص أكرث عىل تكامله ومنّوه]1]، وهذا يحيك عن أهّميّة وجود 

األّم لنمّو الطِّفل واستقراره�

يقول اإلمام السّجاد ، يف سياق بيان جانٍب ماّم تبذله األّم من جهٍد ومشّقة 

يف سبيل تربية أبنائها وتكاملهم: »��� فإنّك ال تطيق شكرها إاّل بعون الله وتوفيقه«]2]� 

الجسم  يف  القلب  أّن  فكام  وبقائه،  حياته  ومركز  املجتمع،  قلب  األّم  فإّن  وبالنتيجة 

البرشّي مركز حياة ودميومة بقاء واستمرار، كذلك األّم قلب املجتمع، فإذا صلحت صلح 

املجتمع، وإذا فسدت فسد املجتمع� واملرأة مُتثّل نصف املجتمع من الناحية العدديّة، 

وتلد وتريّب النصف اآلخر منه، فتكون مبثابة كّل املجتمع ومدرسة تربويّة له، وتعكس 

عنوان حضارته، وعنوان قّوته ومقدار تقّدمه ورفعته، حتّى قيل: وراء كّل رجل عظيم 

امرأة، وكذلك إذا فسدت املرأة تكون مصدر فساد املجتمع وضياعه�

وال  اإلسالميّة  غي  النامذج  محاكاة  تجّنب  األرسيّة  الرتبية  يف  املهّمة  القضايا  ومن 

]1]- الفيض الكاشاين، املحجة البيضاء، ج]، ص5]4. جاء عن رسول الله  أنه قال: »دعوة الوالدة أرسع أجابة. 

قيل يا رسول الله مل ذاك؟ قال هي أرحم من األب....«. و »بّر الوالدة عىل الوالد ضعفان«.

]2]- راجع الريشهري، ميزان الحكمة، ج10، ص712.
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اجتََهَد  السلوك األرسّي واالجتامعّي� فقد  الغربيّة منها واالمتناع عن تقليدها يف  سيّام 

الغرُب كثيًا يف محاَولة إقناعنا بأنَّ اإلسالَم ال يُقيم موازين العدل بني أفراد األرسة، وأنَّ 

أحكام الرشيعة اإلسالميّة، التي أنزلها الله -سبحانه وتعاىل- إلسعاد البرش -تَتََسبَّب يف 

النموذج األمثل  الغربيّة وقواعدها وتقاليدها هي  الحضارة  تعاَسة األرسة، وأنَّ قوانني 

لسعادة األرسة، وقد تأثّر بعض املسلمني بهذه االدِّعاءات، وقرَّروا أن يُطَبُِّقوا تلك التَّقاليد 

والقوانني يف حياتهم، وكان املنتَظَر- والحال صارْت هكذا -أن نرى هؤالء، ومجتمعاتهم 

-سواء الغربيّة، أم املسلمة التي اتَّبََعْت ُخطاهم- قد صارْت يف سعادة وهناء، وخلَْت 

مَن املشاكل التي تعّج بها األرسة املسلمة يف السية النبويّة -عىل حدِّ زَْعِمهم-، ولكن 

اجتامعيَّة  أمراض  املسلمني من  أنفسهم، وحق  اقرتفوه يف حق  ما  نتائج  رأيناه من  ما 

الت زنا املحارِم بحسب اإلحصاءات الدوليّة،  ت بنيان األرسة، ومن ذلك؛ ارتفاع ُمَعدَّ أقضَّ

للعنف  ضحيّة  يكون  رجال  ستة  بني  من  رجل  نسبة  وهناك  األرسّي،  الُعنف  وانتشار 

ح  الزوجّي يف إحدى لحظات حياته، بحسب الدراسات امليدانيّة يف أكرث من بلد، كام تَُوضِّ

راسات أنَّه بينام هناك 120 امرأة متوت سنويًّا بسبب العنف الزوجّي، فإنّه يوجد  الدِّ

30 رجاًل ميوتون سنويًّا للسبب نفسه ويف الظروف نفسها ]1]� إضافة إىل ظاهرة انتشار 

األزواج  الطالق، وهجران  وارتفاع معّدالت  الفتيات،  ُهُروب  وانتشار ظاهرة  العنوسة، 

واتخاذ األصدقاء بدل األزواج، كّل ذلك بُني عىل ثقافة الجندر التي أشاعوها وقّننوها 

يف العامل الغريّب�

املجتمعات  حياة  عىل  انعكست  والتي  الجندر،  عن  الناشئة  السلبيّة  اآلثار  ومن 

الغربيّة أّواًل وبدأت بالتسلّل إىل بلداننا، ما يرتبط بحرف دور املرأة يف تشكيل األرسة 

الطبيعيّة املنسجمة مع فطرة اإلنسان وخلقه، عن مساره الفطرّي، فُفتحت العالقات بني 

الذكر واألنثى، وأصبح اإلنجاب خارج إطار األرسة أمرًا طبيعيًّا ومرّشًعا���

إّن هذه النزعة األنثويّة املتطرّفة )Feminism( أو األنثويّة الراديكاليّة قد وضعت 

هدفًا اسرتاتيجيًّا لها سعت من خالل تحقيقه إىل التغيي االجتامعّي والثقايّف وتغيي بناء 

العالقات بني الجنسني وصواًل إىل املساواة املطلقة بينهام، وعىل هذا األساس ترى أنّه 

]1]- موقع أمان - املركز العريب للمصادر واملعلومات، من تحقيق حول الُعْنف ضد املرأة.
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ميكن تغيي بل إلغاء األدوار املنوطة بالرجل واملرأة، وكذلك الفروق بينهام من ثقافة 

املجتمع وأفكاره السائدة، بحيث ميكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، وميكن للرجل أن 

يقوم بأدوار املرأة، وهذا يعني أنها تتنّكر لتأثي الفروق البيولوجيّة الفطريّة يف تحديد 

أدوار الرجال والنساء، وعىل سبيل املثال فإنّهم يسّمون الطاعة الزوجيّة بعالقة القّوة 

 )Traditional( لتكون هناك أرسة )Family( وتوّسع مفهوم األرسة ،)Power relation(

تقليديّة وأرسة غي تقليديّة، أو ال منطيّة خاّصة بالشاّذين جنسيًّا أو مجموعات إباحيّة 

تعيش مع بعضها، فيمكن أن تتشّكل األرسة من زوجني وأوالدهام، ورجل وصديقته مع 

أوالدها، وامرأة وصديقها مع أوالده، ورجلني مًعا وامرأتني مًعا وهكذا�

ولهذا فإّن البرشيّة -اليوم- تعاين من أزمات حاّدة ومعضالت صعبة ومشاكل جّمة، 

فبالرغم من التطّور العلمّي والتقنّي الذي يشهده عاملُنا املعارص، نرى يف املقابل انحرافًا 

أخالقيًّا وتربويًّا خطيًا أبعد املجتمع البرشّي عن صوابه، وجعل البرشيّة تُْنخُر من داخلها، 

وأّدى إىل فقدان اإليديولوجيّة والنظرة الصحيّة إىل السلوك اإلنسايّن، وهذا ما ينبئ عن 

الحاجة األكيدة ملواكبة علميّة منهجيّة أصيلة تلبّي كّل حاجيّات املجتمع املعارص، وفق 

الرؤية واألصول اإلسالميّة�

العلوم،  يف  للدخول  املعريف  املنهج  تحديد  يف  النظرة  إعادة  رضورة  يؤكّد  ما  وهو 

ومعالجة النقص املوجود يف املناهج، الناقصة أحيانًا، والقارصة أحيانًا أخرى، وال بّد من 

توسعة الرؤية للدين يف مختلف املجاالت والفروع، فنحن ال نعيش مشكلة نّص ديني، 

بل تكمن مشكلتُنا يف فهم وقراءة النص وتثميه يف مجال الترشيع والتصّدي الفكري 

والثقافيّة يف هذه  املعرفيّة  تواجه منظومتُنا  التي  والتعقيدات  اإلشكاليّات  يف مواجهة 

املرحلة�

والحمد لله رب العاملني

مدير التحرير

الشيخ حسن أحمد الهادي



الفصل األّول
األرسة يف الحضارات الرشقيّة القدمية



مقّدمة الفصل األول
إنَّ الّدارس لتاريخ األرسة يف حضارات الرشق القديم سيجد وفرة يف املصادر املهّمة، 

البنية  القانونيّة  الترشيعات  تعكس  إذ  الحكمة،  وأدب  القانونيّة  الترشيعات  أبرزها 

قضايا  مختلف  ملعالجة  ُسّنت  التي  فاملواد  القديم،  الرشق  يف  األرسة  لنظام  الحقيقيّة 

األرسة، تبنّي وجه الصواب والخلل الذي يفرض العقوبة عىل املُخل� وهكذا، صار بوسعنا 

القواعد واملعايي األخالقيّة، والقيم الضابطة لهذه  أن نكّون صورة كاملة عن مختلف 

األرسة� أّما أدب الحكمة، فإنَّه يرشدنا إىل املثل العليا والفضيلة واألخالق الراقية التي 

كانت العنرص املهّم يف متاسك األرسة يف تاريخ الرشق القديم�

املقّدمات  »أّن  عىل  تنّص  والتي  العلمي،  البحث  يف  الذهبيّة  القاعدة  وتقيض 

الصحيحة تفيض إىل نتائج صحيحة«، بالخوض يف غامر هذا البحث، وبإمكانيّة الكشف 

عن عمق جذور الحضارة الرشقيّة التي متتّد إىل أكرث من خمسة آالف سنة يف التاريخ؛ 

من أجل إعادة بناء تاريخي مجتمعي لألرسة يف الرشق� لكن تبقى اإلشكاليّة التي قد 

تواجه أبحاث كهذه يف أنَّ أسلوب تفسي النصوص القدمية، سواء القانونيّة منها أو التي 

تندرج يف باب أدب الحكمة، كأي إشكاليّة تفسي تعرتض املؤّرخ يف أي حقل يف مقاربة 

املوضوع  باملرأة واألرسة يف رشقنا هذا� فعندما يصل  تتعلّق  بأشياء  التقليدي،  التاريخ 

لهذين العنرصين )األرسة، واملرأة( ترصخ الروح العدوانيّة من أقالم املؤرّخني الغربينّي؛ 

وخنق  والرجعيّة،  بالتخلّف  الرشق  هذا  نعت  يف  يجّف  ال  يكاد  حربهم  مداد  إنَّ  إذ 

نتاج سلسلة  الرشق هو  إنسان  وإنَّ  قمعيّة،  الرشقيّة كمؤسسة  األرسة  املرأة، وتصوير 

أكاذيب  نستطلع  أن  ويكفي  باملجتمع،  وتنتهي  باألرسة  تبدأ  القمعيّة؛  املؤّسسات  من 

هيودوت عن نساء بابل حتى يتبنّي لنا عمق النظرة العنرصيّة نحو املجتمع الرشقي� 

النظام االجتامعي،  املركزيّة يف  الوحدة  الغرب، متثّل األرسة يف الرشق  وعىل عكس 

فيام الفرد يف الغرب هو وحدة الحياة االجتامعيّة� ففي الوقت الذي تسيطر الفردانيّة 

الغربيّة عىل العالقة بني الرجل وزوجته، حيث االنفصال شبه التاّم، فال يحّق ألّحد منهام 

التدّخل يف شؤون اآلخر إاّل بقدر ضئيل؛ حافظت أوارص األرسة يف الرشق عىل ترابطها 

إذ يشعر الفرد باملسؤوليّة الكبية نحو أبيه وأّمه وأخوته، بل أعاممه وعاّمته، وأخواله 
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وخاالته، فضالً عن زوجته وأوالده، يعتّز بعزّة األرسة، ويَذل بذلّتها�

اشرتكت  وإن  واحدة،  حالة  عىل  ليست  الرشق  يف  األرسيّة  الحياة  تطّور  أنَّ  عىل 

اختالفات كبية، وفوارق  أنَّ ذلك مل مينع حصول  إاّل  مبحّددات، وتقاطعت مبشرتكات، 

تطّورها  أنَّ  يلحظ  أن  املرشقيّة، ميكن  األرسة  يراجع حال  إنَّ من  الواقع،  شاسعة� ويف 

رؤيته  ينعكس عىل  ما  املجتمع،  بها  يتمتّع  التي  الكونيّة  بالرؤية  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط 

للمرأة ودورها، وموقعه يف الحياة االجتامعيّة، لذا، من السهولة مبكان، تتبّع آثار الرؤية 

أفرادها�   بني  تجمع  التي  العالقة  األرسة، وضوابط  قيم  النبّوات عىل  الوحيانيّة وحركة 

وماّم ال شّك فيه، أنَّ العالقة بني أفراد األرسة تنطلق من خالل محّددين اثنني:

األّول: محّدد عام، يتعلّق باإلنسان وعالقته مع أخيه االنسان�

الثاين: محّدد خاص، يتبلور مع خصوصيّات املكان والزمان، ويظهر عىل شكل حقوق 

وواجبات، وقوانني ورشائع�

يف املّحدد األّول، جعل الله منزلة من الكرامة املمنوحة لإلنسان بشكل عام، بغّض 

النظر عن دينه أو جنسه، أو لونه أو لغته، وأعطى لهذا اإلنسان الحريّة واملقّومات التي 

التكريم  اآليات عىل هذا  دلّت بعض  يتسافل� وقد  أو  يرتقي  أن  يستطيع من خاللها 

ِ َواْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهم  ْمَنا بَِن آَدَم وََحَلَْناُهْم ِف الَْبّ اإللهي لإلنسان؛ يقول تعاىل: َولََقْد َكرَّ

�[1[ْن َخلَْقَنا َتْفِضيًل لَْناُهْم َعَ َكثرٍِي ّمِمَّ ّيَِباِت َوفَضَّ ّمَِن الطَّ
وكان من أهّم الحدود التي وضعها الله، والتي ال ينبغي تجاوزها، هو قتل النفس، 

النفس،  قتل  أهّمها:  اعتبار  ميكن  ا  جدًّ دقيقة  ضوابط  وفق  إال  الرشع  يُجزه  مل  الذي 

واإلفساد يف األرض، أّما األّول، فمن الواضح أنَّه عقوبة ردعيّة تسعى ملنع تسلّط أّحد عىل 

ْلَاِب لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن]2] وأّما الثانية، 
َ
وِلْ ال

ُ
أ اآلخر، َولَُكْم ِف الْقَِصاِص َحَياةٌ يَاْ 

فإنَّها تسعى لحامية االجتامع اإلنساين، وحفظ وحدته، وضبط سعيه نحو الوصول إىل 

ْجِل َذلَِك َكَتبَْنا َعَ 
َ
كامله املنشود، وفق الرؤية الكونيّة الوحيانيّة، يقول تعاىل: ِمْن أ

]1]- سورة اإلرساء: اآلية 70.

]2]- سورة البقرة: اآلية 176.
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َقَتَل انلَّاَس  َما  نَّ
َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف ال

َ
أ َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس  َقَتَل  نَُّه َمن 

َ
أ ائِيَل  بَِن إِْسَ

�[1[ْحَيا انلَّاَس َجِيًعا
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
َجِيًعا َوَمْن أ

ويف املحّدد األّول أيًضا، جعل الله العالقة بني الرجل واملرأة قامئة يف األصل عىل مبدأ 

إَِلَْها  ّلِتَْسُكُنوا  ْزَواًجا 
َ
أ نُفِسُكْم 

َ
أ ّمِْن  لَُكم  َخلََق  ْن 

َ
أ آيَاتِهِ  َوِمْن  والرحمة؛  املوّدة 

�[2[ ۚةً َورَْحًَة َودَّ وََجَعَل بَيَْنُكم مَّ
فالحقوق  الخاّصة،  األخرى  املحّددات  عىل  مسلّطًا  سيكون  العام،  املحّدد  هذا 

والواجبات، وقوانني تنظيم االختالف، إمّنا تتشّخص وفق تلك املحّددات العامة�

ومبادئها،  األرسة  أصول  تحديد  يف  السامويّة  األديان  انطلقت  القاعدة،  هذه  ومن 

وكيفيّة تنظيمها، وسلسلة الحقوق والواجبات�

وبالعودة إىل األرسة الرشقيّة، فإنَّنا ميكن أن نالحظ يف بعض ترشيعاتها وتقاليدها، أنَّها 

تأثّرت يف بعض األحيان بالرؤية الوحيانيّة، فيام غابت تلك الرؤية يف أحيان أخرى� لكن 

الذي ال ينبغي إغفاله، أنَّ مظاهر الرشك، وتعّدد اآللهة كان لها دور بارز أيًضا يف بعض 

مظاهر القسوة التي بدت يف املجتمعات، ورمبا يعود السبّب، إىل أنَّ تلك األرُس غالبًا ما 

كانت ترتبط بإله خاّص بها من جهة، وبإله خاّص بامللك الحاكم من جهة أخرى، فكان 

هذا األمر يُشعر رّب األرسة بنوع من فائض القّوة، التي يعترب أنَّها ُمعطاة له؛ ليامرسها 

عىل زوجته وأبنائه، متاًما كام يفعل امللك يف الرعيّة�

وتطّور  القديم،  الرشق  يف  األرسة  عىل  الضوء  الفصل  هذا  يسلّط  حال،  أّي  وعىل 

مفهومها، وعالقاتها وبُنيتها� وقد اقترصنا يف بحثنا هذا عىل كٍل من: بالد ما بني النهرين، 

ومرص، وفارس، والهند، والصني� آملني أن نكون قد ُوفّقنا يف تظهي الصورة التي كانت 

عليه األرسة يف ذلك الوقت، يف منهج ال يخلو من النقد�

]1]- سورة املائدة: اآلية 2].

]2]- سورة الروم، اآلية 21.



األسرة في الحضارات الشرقّية القديمة
د. محمد محمود مرتىض ]1]

األسرة يف بالد الرافدين
متثّل حضارة بالد الرافدين منوذجاً ألقدم الحضارات، ورغم أّن جذور هذه الحضارة 

يعود إىل ما قبل التاريخ والتدوين إال أّن املصادر املتوفِّرة متّكننا من تشكيل تصّور عن 

طبيعة هذه الحضارة، ال سيام يف األرسة، وتشّكل الترشيعات القانونية البنية الحقيقية 

لهذا النظام؛ ومصدر من أهم املصادر، إضافًة إىل آداب الحكمة� وعليه فإّن هذا البحث 

يبتغي الغوص يف تاريخ البنية االجتامعيّة يف بالد الرافدين وعنارصها القامئة عىل التكافل 

والتعاون والرعاية واملحبّة واالحرتام والطاعة� وتزداد أهميّة هذا البحث إذا علمنا أنَّ تلك 

القيم الخلقيّة التي أطّرت األرسة يف بالد الرافدين، هي ذاتها القيم ومكارم األخالق التي 

أىت اإلسالم ليتّممها، وأنَّ تلك القيم ما تزال مستمرّة يف بنية مجتمعاتنا الرشقيّة منذ خمسة 

آالف سنة، فامزلنا نعتربها فضيلة ُخلقيّة سامية؛ ويكفي أن نعلم أنَّ ما نالته املرأة يف تاريخ 

الرشق القديم من مكانة يف أرستها، مل تحلم به نساء الغرب حتى األمس القريب�

أوالً: مفهوم األرسة يف بالد الرافدين

وروحيّة  ودمويّة  وأخالقيّة  اجتامعيّة  بروابط  يرتبطون  أفراد  من  األرسة  تتكّون 

املجتمع  يقرّها  متطّورة  سلوكيّة  وأساليب  وعالقات  أنظمة  وفق  العائلة،  بها  تتمتّع 

ويربز وجودها]2]، وتعّد العائلة )قنو Qinnu، كيمتوKmitu( يف بالد الرافدين الوحدة 

األساسيّة يف املجتمع، بحكم أنَّها املنظّمة االجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة األوىل يف هذا 

املجتمع القائم ببنيته أساساً عىل مجموعة املدن، تعود جذور تكوينها إىل مجموعة من 

]1]- باحث وأكادميي لبناين، مدرّس الفلسفة الغربيّة يف جامعة املعارف )لبنان(، ومادة الديانات الرشقيّة القدمية يف 

جامعة املصطفى العاملية )لبنان(.

]2]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية يف ضوء النصوص املسامريّة، دون مكان 2020م، ص7.
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األرس املتامسكة يف بنيتها وقيمها ونشاطاتها االقتصاديّة والسياسيّة، وإنَّ محاولة إعادة 

تركيب املشهد االجتامعي واملعييش يف الرشق القديم يُظهر أنَّ نظام العائلة الكبية هو 

السائد يف تلك الحقبة من الزمن]1]� وكان لألرسة ثالثة أهداف، هدف اقتصادي هو تأمني 

متطلّبات الحياة، وهدف حيوي هو املحافظة عىل نسل قبيلة الرجل واستمراره، وهدف 

ديني هو عبادة األسالف]2]� واتّخذت القرابة شكاًل منوذجيّاً، فالعائالت تتفّرع من بعضها، 

التي تربط  أبنائها]3]، وغالبًا ما كانت تسكن األرس  وينتهي نسبها باآللهة وفق معتقد 

بينها عالقات القرىب يف حي واحد ضمن املدينة، أو تتّخذ لنفسها قرية واحدة، من أجل 

وما  املحدقة]4]،  األخطار  ضد  املشرتك  والدفاع  العمل،  يف  والتعاون  الرأي،  يف  التشارك 

زال هذا املبدأ الدميوغرايف يف توزّع العائالت لسكنها، إذ هو قائم يف مجتمعات أرياف 

مرشقنا العريب حتى اليوم، وإن كان قد تالىش بصورة كبية يف املدن�

 أّما األرسة مبعناها الضيق أو األرسة الصغية، فتقوم عىل أساس التبعيّة لرجل واحد 

تتألف من األّب، والزوجة،  الرافدين  املثاليّة يف بالد  فقط )رّب األرسة(، وكانت األرسة 

والخاالت، كام ضّمت  العاّمت  )األحفاد( ومن  وأبنائهم  )الكّنات(،  واألبناء، وزوجاتهم 

من  ال  األرسة  أمالك  من  يعّدون  واإلماء  العبيد  كان  بينام  بالتبّني،  أبناًء  األرس  بعض 

أفرادها]5]�

يوًما والقرابة  »الصداقة تدوم  بقّوة روابطها  السومري  العرص  العائلة منذ  ومتيّزت 

[1[- Harrison, T. P., Family Religion from a Northern Levantine Perspective., in book Family and 

Household Religion Toward a Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, Epigraphy, and 

Cultural Studies, Printed in the United States of America, Eisenbrauns 2014, p.184.

]2]- فيصل عبد الله وآخرون، املدخل إىل تاريخ الحضارة، ط7، دمشق، منشورات جامعة دمشق 2005م، ص]]1.

[3[- Harrison, T. P., Op. Cit., 2014, p.184.

[4[- Greengus, S., Legal and Social Institutions of Ancient Mesopotamia. In Sasson 1995, p.469.

[5[- Snell, D. C., A companion to the ancient Near East., by TJ International Padstow Cornwall., 

United Kingdom 2005, p.152.
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ا، وهي غالبًا ما كانت مستقلّة اقتصاديًّا، فهي  تدوم لألبد«]1]� وكانت األرسة منظّمة جدًّ

مرتبطة بحقل تزرعه وتأكل من حبوبه وثاره، أو أنَّها مرتبطة بورشة حرفيّة تؤّمن لها 

ُسبل املعيشة، ومل يكن لألبناء وجود اقتصادي حّر حتى وفاة أبيهم]2]؛ إذ تعيش األرسة 

مبنٌي  النوم، وهو  يضّم عدًدا من غرف  كبياً،  العائلة  بيت  غالباً� وكان  بيت واحد  يف 

من اآلجر الذي صنعه السومريّون عىل شكل مستطيل، وبنوا به جدران بيوتهم، بينام 

استعملوا القصب وسعف النخيل يف السقوف، ونادراً ما كانت توجد نوافذ يف البيت]3]� 

تآكله  البناء، ومنًعا من  املحيطة، وحفاظًا عىل  البيئيّة  للعوامل  وملا كان اآلجر مقاوًما 

بالرطوبة، وتقوية له؛ قاموا بوضع الطني بني قطع اآلجر، وأحيانًا استخدموا القار، ومل 

التي  للغابات  الرافدين  بالد  افتقار  ندر؛ بسبب  ما  إال  بنائهم  األخشاب يف  يستخدموا 

تشّكل مصدرها األسايس]4]�

مقطع طويل تشبيهي للبيت الذي تسكنه عائلة ثريّة يف بالد الرافدين

]1]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين )العقيدة الدينيّة الحياة االجتامعيّة األفكار الفلسفيّة(، ط1، دمشق، دار 

مدى للثقافة والنرش 2004م، ص5]1.

[2[- Snell, D. C., Op. Cit., 2005, p.152.

]]]- فيصل عبد الله وآخرون، املدخل إىل تاريخ الحضارة، م.س، ص4]1.

]4]- فويتكزاماروفسيك، يف البدء كانت سومر، ترجمة أحمد حّسان، وزارة التعليم العايل، دمشق 2015م، ص184.
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مناذج لبيوت الفقراء املبنّية من القصب عىل أطراف األهوار وقرب نهر الفرات خالل العرص السومري

مخطّط بيت مبني من الطوب ومسقوف بالقصب ألرسة متوّسطة الحال

ثانًيا: العالقة األرسيّة يف بالد الرافدين

لقد أوىل املجتمع يف بالد الرافدين أهميّة بالغة لألرسة، وسعى ألن تكون العالقات 

الفضيلة  األرسيّة مبنيّة عىل أسس صحيحة من االحرتام والقدسيّة، حيث الطاعة هي 

الكربى يف ذلك املجتمع، فالحياة الفاضلة يف العراق القديم هي الحياة املبنيّة عىل أسس 
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الذي  التفاهم واالنسجام والتعاون، ويتجىّل ذلك أوضح ما يكون يف نظام األرسة  من 

أوجب أو فرض أن يطيع ويحرتم الصغي الكبي ويقّدره، وأن يحرتم االبن أباه ويكرّمه، 

ويحرتم األخ الصغي أخاه الكبي]1]� 

وكانت  الباكرة،  السومريّة  السالالت  عرص  منذ  األهّم  الكيان  األرسة  شّكلت  لقد 

الزواج،  قوانني  فظهرت  أزرها،  وتشّد  العائليّة  الفضيلة  تحمي  القانونيّة  الترشيعات 

والطالق، والتبّني، واملهر، والخطوبة، واإلعالة األرسيّة]2]� وكام أولت القوانني السومريّة 

كذلك  سليمة،  أسس  عىل  األرسيّة  العالقات  تنظيم  إىل  وسعت  رعايتها،  كامل  األرسة 

فعل حمورايب، إذ رعاها ومنحها عناية كبية، فشمل قانونه نحو ثاين وستني )68( ماّدة 

أفردها ملعالجة قضايا األرسة املتنّوعة؛ من زواج، وطالق، وتنٍب، وإرث، وما يتعلّق بشؤون 

األوالد]3]�

إنَّ دراسة الترشيعات القانونيّة أمر مهّم، أّوالً: ألنَّ هذه الترشيعات نظّمت العالقات 

األرسيّة، فبيّنت لكل فرد فيها حقوقه ووجباته تجاه األطراف األخرى، وفرضت عىل جميع 

األطراف رضورة االلتزام بها وتنفيذ قراراتها]4]� أما األهميّة الثانية التي يستقيها املؤّرخ من 

تلك الترشيعات فهي أنَّها تعكس بنية املجتمع الحقيقيّة، وطبيعة العالقات السائدة فيه، 

فالترشيعات التي طالت األرسة عكست أحوالها ومكانتها وأهميّتها، وشّكلت املاّدة األهّم 

التي رشحت لنا طبيعة املجتمع وعاداته، وتقاليده وقيمه، وأخالقه، ومكانة األرسة فيه]5]�

]1]- أحمد أمني سامل، األرسة يف العراق القديم، دراسة من خالل أدب الحكمة والنصائح، بريوت، دار النهضة العربيّة 

1985م، ص71.

]2]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة يف بالد الرافدين وعصور ما قبل التاريخ، الرباط، مجلة مؤمنون بال حدود للدراسات 

واألبحاث، 17 أيار 2016م، ص]].

العصور  الحضارة، ج1: حضارات  تاريخ  موجز  العاقل،  نبيه  مدين،  أحمد طربني، صالح  الدين حاطوم،  نور   -[[[

القدمية، دمشق، مطبعة الكامل 1965م، ص180، 181.

والعلوم  واللسانيّات  للفلسفة  القديم، مجلة الرك  العراق  الوالدين وعقوقهام يف حضارة  بّر  ]4]- سناء عويد كاظم، 

االجتامعيّة، العدد 25، العراق د.ت، ص551.

]5]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص24.
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ثالًثا: مكانة األب يف األرسة

يرتبط نظام األرسة باعتبارها الخليّة االجتامعيّة األوىل بالنظام االجتامعي السيايس 

األبويّة  األرسة  نظام  هو  السائد  النظام  كان  الرافدين  بالد  مجتمع  ويف  السائد، 

)Patriarchal(، كام هو حال نظامه السيايس، إذ يُعّد األب رئيس األرسة واملسؤول عنها 

وعن حاميتها، وتأمني حاجاتها، شأنه يف ذلك شأن امللك يف إدارة مملكته]1]، كام كان 

ملزَماً بإعالة أبنائه واإلنفاق عليهم منذ والدتهم حتّى تزويجهم، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويف 

مقابل هذه الواجبات كان ميتلك سلطة مطلقة عىل أفراد أرسته، إذ جمع بيده جميع 

السلطات والصالحيّات الخاّصة بإدارتها عىل الوجه الذي يراه مناسباً؛ لخدمة مصلحته 

التي تقع يف سياق مصلحة األرسة]2]� 

هذا من الجانب اإلداري واملادي، أّما من الجانب املعنوي، كان احرتام األب واجبًا 

مل  ربّه  وليت  تلده،  مل  أمه  ليت  العاق  »الطفل  العائلة،  أفراد  جميع  عىل  مقّدًسا 

أيًضا؛  قانونيًّا  كان  بل  أخالقيًّا فحسب  واجبًا  يكن  مل  االحرتام  أنَّ هذا  يخلقه«]3]�عىل 

إذ تصل عقوبة االبن العاّق إىل حّد العبودية، كام هو مثبت يف قانون حمورايب� لكن 

العائلة،  أفراد  واملوت عىل  الحياة  حّق  حّد  إىل  أنَّها وصلت  الحقوق  يعيب هذه  ما 

أو حرمان أحد أفرادها من املياث، وإن كانت القوانني القدمية قد حاولت الحّد من 

أحد  بحرمان  حّقه  يخّص  فيام  األب  القانوين سلطة  املرّشع  قيّد  إذ  السلطان]4]؛  هذا 

باكتسابه  إال  الرشعيّة  الصفة  يكتسب  ال  املياث  من  فالحرمان  املياث،  من  أبنائه 

من  تطلب  املحكمة  هذه  فإنَّ  املحكمة،  أمام  املثول  ومبجرد  لكن،  القانونيّة�  الصفة 

األب الصفح عن ابنه الذي ارتكب الذنب الذي يوجب حرمانه من املياث ألّول مرة، 

]1]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص5]1.

]2]- محمد عبد الغني البكري، اإلعالة يف العرص البابيل القديم، مجلّة آداب الرافدين، العدد 54، العراق 2009م، ص584.

دار  بريوت،  والسيايس،  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي  التاريخ  والعراق:  مرص  حضارة  دلًو،  الدين  برهان   -[[[

الفارايب، ط2، 2014، ص 90].

]4]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين، م.س، ص5]1.
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وإذا ما تكّرر الفعل األثيم من قبل االبن، عندها يحّق لألب حرمان ابنه من املياث]1]�

إنَّ النصوص التي تتحّدث عن حّق األب بحرمان األبناء من الحياة ينبغي التعاطي 

معها بحذر، إذ ثّة نصوص تكشف عن أنَّ مشاعر األبّوة كانت مفعمة، إذ مارس األب 

دور الرقيب واملالك الحارس عىل أبنائه منذ نشأتهم األوىل، وضبط ترصفاتهم، ورفض 

بأمّس  وهم  عليهم،  سلبًا  عنهم  بُعَده  ينعكس  أن  خشية  يهملهم،  أن  أو  يرتكهم  أن 

الحاجة لحنانه وعطفه، إذ دلّت النصوص عىل صفات يتمتّع بها اآلباء يف بالد الرافدين، 

كالتضحية، وتقديم كل ما هو ممكن لألبناء]2]� ولقد وصلت مشاعر األبّوة الجيّاشة يف 

بعض األحيان إىل حّد إفساد أبنائهم لكرثة الدالل الذي ينعم به االبن يف طفولته، إذ 

يوحي أحد النصوص السومريّة مبثل هذه املُعطى، فبعد أن شعر األب أخياً بسوء تربية 

ابنه وترفيهه إىل حّد امليوعة والكسل يخاطبه بالقول: »أنا مل أدفعك قّط طول حيايت إىل 

حمل األقصاب إىل أجّمة القصب، إن نبت السامر)الربدي( الذي يحمله الصغار والكبار، 

أنت مل تحملها يف حياتك قّط، إنَّني مل أقل لك أبًدا: »اتبع قوافيل«، ومل أرسلك للعمل أو 

لحراثة حقيل، إنَّني مل أرسلك للعمل كعامل )أجي( ومل أقل لك يف حيايت: »اذهب واعمل 

وساعدين يف معيشتي«]3]�

ويبدو أنَّ الدالل مل يفسد ابن الفالح فحسب، بل أفسد ابن امللك أيًضا، فقد بيّنت 

إحدى الرسائل التي تبادلها شميش أدد األول )Šamšiadad( )1782-1815ق�م( عاهل 

اإلمرباطوريّة اآلشوريّة القدمية مع ولديه إشمي داجان )Ishme-Dagan( ويسمخ أدو 

أمور  يتابع  كان  إذ  وحازًما،  منظاًّم  وعسكريًّا  إداريًّا  رجاًل  كان  أنَّه   )Yasmachadad(

مملكته عن كثب� وكان ابنه إشمي داجان قائًدا محّنًكا كأبيه، استطاع حامية الجبهة 

الرشقيّة للدولة اآلشوريّة، أّما يسمخ أدو حاكم ماري فكان ضعيًفا محدود األفق� ويظهر 

يف إحدى الرسائل توبيخ األب له فيها: »كم من الوقت ينبغي علينا أن ندللك؟! هل أنت 

]1]- سناء عويد كاظم، بّر الوالدين وعقوقهام، م.س، ص]55.

]2]-  م.ن، ص546.

[3[- Kramer, S. N., The Sumerians; Their history, Culture and Character,4ed, University of Chicago 

Press, Chicago 1970, pp.244,245.
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طفل؟! ألست رجاًل راشًدا؟! أليس لديك شعر عىل ذقنك؟!، كم من الوقت سوف تبقى 

أال ترى كيف يقود  بيتك )مقاطعتك(؟!  أمور  لتنظيم  بالثقة  بأنَّك لست جديرًا  تثبت 

أخوك جيًشا كبيًا؟! هكذا يجب أن تدير بيتك )مقاطعتك( وقرصك«� ويف رسالة أخرى 

يقول فيها األب البنه: »حقق أخوك انتصاًرا عىل أحد القادة، وأنت تجلس بني النساء، 

ولكن إذا ذهبت اآلن مع فرق جيشك إىل قطنة كن رجاًل، واصنع لنفسك لقبًا كبيًا كام 

صنع أخوك لنفسه اساًم كبيًا«]1]�

رابًعا: مكانة األم يف األرسة

 لقد نالت األم مكانة مرموقة يف أرستها بوجه خاّص، ويف مجتمع الرشق القديم بوجه 

عاّم� وال نوافق ول ديورانت عىل أنَّ إحدى عالمات تلك املكانة هي عبادة الربّة عشتار]2]؛ 

ذلك أنَّ وجود آلهة إناث أو ربّات مل تخُل منها ديانة قدمية يف الرشق والغرب� نعم، 

ميكن االرتكاز إىل النصوص التي أظهرت أنَّ رغبة األم كانت مجابة، وكلمتها مسموعة يف 

بيتها وعند أوالدها، إذ كانت تلعب دوًرا مهامًّ يف مسألة تزويجهم، فهي كثيًا ما توّجه 

اختيارهم� وتشي النصوص إىل أنَّ العادة جرت يف أن يستشيها األب يف قضايا بيتها، وقد 

يكون رأيها من األهميّة بحيث يكون فاصاًل]3]� وقد عّدت الرشائع والديانات العراقيّة 

أّمهاتهم]4]،  القدمية رابطة األمومة رابطة مقّدسة، وفرضت عىل األبناء احرتام وتبجيل 

فإذا ما تويّف الرجل فإنَّ الزوجة )األم( تعكف عىل تربية أبنائها� ويتحدث نّص مسامرّي 

من العرص البابيل القديم رصاحة عن امرأة تدعى أوم-تابات )Umme-tabat( ترّملت 

ورفضت أن تتزّوج من أجل تربية أبنائها، وأقسمت أمام كاهن معبد سيبار قائلة: »لن 

أتزوج مرّة أخرى، سأعيش مع أبنايئ، سأريّب أبنايئ حتى يبلغوا مبلغ الرجال«]5]�

]1]- عبد الله السليامن، تاريخ بالد الرافدين، ط1، ديب، دار مرايا للطباعة والنرش والتوزيع 2020م، ص]4.

]2]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، الرشق األدىن، ج2، مج1، ترجمة محمد بدران، بريوت 1988م، ص4]2.

التاريخ  الدكتوراه يف  لنيل درجة  معّدة  أطروحة  القدميتني،  العراق ومرص  املرأة يف حضارة  اآلغا،  ]]]- سناء حسن 

القديم، جامعة املوصل 2009م، ص49.

]4]- سناء عويد كاظم، بّر الوالدين وعقوقهام، م.س، ص552.

]5]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص7].
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 ،)172 )املاّدة  الباب  هذا  يف  حّقها  للمرأة  البابيل  القانون  حفظ  لقد  الواقع،  يف   

فاملرأة التي ترّملت لها الحّق يف مامرسة السلطة األبويّة مكان زوجها املتوّف، فهي تدير 

املنزل وال يستطيع أوالدها الخالص من سلطتها إال بإذن القايض]1]� وكان يحّق للزوج 

الذي توفّيت زوجته أن يتزّوج بامرأة ثانية، لكنَّ الزوجة التي تويّف زوجها وأوالدها ما 

يزالون أطفااًل، فال يحّق لها أن تتزّوج ثانية إال بعد حصولها عىل موافقة القضاء أّواًل، 

ثم كتابة لوح بذلك هي وزوجها الثاين؛ يتعّهدان فيه بضامن تربية األطفال القارصين، 

وعدم رضبهم إال بصورة لطيفة، واملحافظة عىل أموالهم وأمالكهم وعدم الترصف بها أو 

بيعها]2]� وال نستبعد أن تكون هذه التعاليم ناتجة عن تأثيات لتعاليم نبويّة سامويّة�

العراقي  األدب  أبنائها من خالل  أعني  األم يف  نالته  الذي  التقديس  مقدار  ويتّضح 

أمه،  إىل  برسالة  يبعث  أن  أراد  ابًنا  أنَّ  الحديث عن  يتّم  نّص مسامرّي،  ففي  القديم، 

وحتى ال يتوه حامل الرسالة يف مسعاه؛ وصف االبن لهذا الساعي صفات أّمه وعّدد له 

خصائلها الجميلة فيقول: »أمي إنَّها مثل الضوء الساطع يف األفق، إنَّها كأنثى الظبي يف 

الجبال، إنَّها كنجم الصباح الذي يسطع حّتى الظهرية، إنَّها كالذهب والفضة، إنَّ أمي 

كأمطار السامء، كاملياه التي تؤّدي إىل منو أفضل البذور، إنَّ أمي كحديقة من الرسور 

مليئة بالسعادة، إنَّ أمي كشجرة النخيل املحّملة بأطيب األمثار]3]«�

فقد كان من الواضح أنَّ األعراف والقيم األخالقيّة تحثُّ األبناء عىل رضورة التمّسك 

بتقاليد األرسة وأهميّة االستجابة لنصائح األبوين�

خامًسا: مكانة األبناء يف األرسة وواجباتهم

منذ بداية االرتباط، يتوق الرجل وزوجته لتحقيق الحمل، ثم يترّضعان طوال فرتة 

حمل األم لجنينها أن ترزقهام اآللهة مولوًدا كامل الصّحة والخلق، وأثناء الوالدة تساعد 

دمشق  جامعة  منشورات  ط8  بابل،  يف  الحقوقيّة  املؤسسات  الحقوق،  تاريخ  يف  دراسات  الجراح،  شفيق   -[1[

2000م، ص77.

[2[- Ali, M. E., Marriage and Divorce in Ancient Egypt and Ancient Iraq )Mesopotamia( A 

comparative Study., International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality Vol. 14, No. 1, June, 

2020, p.11.

]]]- أحمد أمني سامل، األرسة يف العراق القديم، م.س، ص75.
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القابلة )Sabsutu( األّم عىل تحّمل آالم وضع طفلها؛ فتقرأ لها بعض التامئم والرّقى؛ 

ليخرج الطفل ساملًا من رحمها )يا مردوك الرحيم���� دعه يخرج، دعه يرى النور(، وما 

أن يرصخ الطفل رصخته األوىل يف الحياة باكيًا حتى يستقبله أهل البيت ببالغ الفرح 

والرسور، ويكفي أن يحمل األب طفله ويناديه )يا بنّي( حتى يكون ذلك اعرتافًا رسميًّا 

دون  حسًنا  اساًم  البنه  يختار  األب  وكان  إليه�  ويُنسب  اسمه  فيحمل  برشعيّته،  منه 

سنة  بعد ميض  الطفل  اسم  اختيار  يتم  ما  وغالبًا  عليه،  االعرتاض  حّق  لألم  يكون  أن 

والديه، وتكون  والحنان من  الرعاية  ينال  الدنيا  إىل  الطفل  يأيت  أن  عىل والدته، ومنذ 

قلياًل  يكرب  أن  فام  فيها،  يوضع  القصب  من  سلّة  شكل  عىل  له رسيرًا  أعّدت  قد  أّمه 

حتى يرافقها أينام ذهبت؛ فاألم توّجه صغارها وتربّيهم يف املرحلة املبّكرة من حياتهم 

قبل فطامهم يف الثالثة من عمرهم]1]� وإذا تعرّس أمر إرضاع الطفل فإنَّ ّثة مرضعات 

)Musangtu( يعملن باألجر، إذ أنَّ هناك العديد من النصوص التي تتحّدث عن عائالت 

املسؤول  واألب هو  الرضاعة]2]،  فرتة  لرتبيتهم يف  إىل مرضعات  بأطفالها  بابليّة دفعت 

طوال  والصوف،  والزيت،  والشعي(،  )القمح  الحبوب  من  أجرها  املرضعة  إعطاء  عن 

ثالث سنوات، أو أن يدفع لها أجرها من الفّضة]3]� وتقع إعالة الصغار عىل عاتق األم يف 

حالة غياب األب؛ فقد أشار أحد النصوص إىل امرأة ستدفع مبلًغا من املال ملرضعة لقاء 

تربيتها البنتها بالتبّني]4]� ويف املقابل، كان واجبًا عىل الصبية أن يسمعوا كالم والديهم، 

وأن ينّفذوا أوامرهم، ويلتزموا بنصائحهم، وأن يتجّنبوا إغضابهم »ال تجلب عليك لعنة 

أبيك وأمك، يك ال تحرم من الفرح بنعم بنيك«]5]، ونالحظ من خالل هذه الحكمة أنَّ 

الحكيم يحّث األبناء عىل بّر والديهم وعدم إغضابهم وجلب لعناتهم عليهم، وإال فإنَّ 

أبناءهم سيعاملونهم مبثل معاملتهم آلبائهم]6]�

]1]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص2]، ]]، 4].

]2]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص5]1.

]]]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص]2.

]4]- محمد عبد الغني البكري، اإلعالة، م.س، ص586.

]5]- سهيل قاشا، حكمة أحيقار وأثرها يف الكتاب املقّدس، بريوت، دار املرشق، ط1، 1996، ص 18)حكمة رقم 26(.

]6]- سناء عويد كاظم، بّر الوالدين وعقوقهام، م.س، ص555.
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 لقد كان إنجاب األطفال بحسب قدرة الوالد عىل اإلنفاق، فكلاّم كان األب ميسوًرا 

أنجب عدًدا أكرب من األوالد� لكن وبشكل عاّم، فإنَّ املعّدل الوسطي لعدد األوالد كان 

يرتاوح بإنجاب ما بني ستة إىل ثانية أوالد منذ الفرتة السومريّة؛ وإن كنا نقرأ يف أحد 

النصوص عن أب ميتلك ثالثة أوالد فقط، ويف نّص آشوري عن تاجر آشوري ميتلك أربعة 

أوالد وبنتاً واحدة]1]، ويُحتمل أنَّ معّدل األطفال الذين أتيحت لهم فرصة العيش هو ما 

بني ثالثة إىل أربعة أطفال؛ ألنَّ نسبة الوفيات كانت مرتفعة]2]� أّما من حيث املبدأ، فقد 

اشتهرت العائلة يف حضارة بالد الرافدين برغبتها يف اإلكثار من األطفال، فالزواج قضيّة 

إنسانيّة، لكنَّ اإلكثار من األطفال يفرح اآللهة »إنَّ اإلكثار من الزوجات أمر يخّص املرء 

نفسه، ولكنَّ اإلكثار من األوالد أمر يخّص اإلله« أي يعترب فضيلة وواجبًا دينيًّا مقّدًسا، 

وتؤكّد ذلك أسطورة أنكيدو )صديق جلجامش يف امللحمة(، وكيف أنَّ أرواح من تركوا 

أبناء كرثًا تتمتّع مبعاملة تفضيليّة يف العامل اآلخر]3]، فكلام زاد عدد األبناء كان ذلك سببًا 

يف جلب الراحة والسكينة لروح األب يف العامل السفيل]4]� 

هل رأيت الذي مل يكن له ولد؟ أجل لقد رأيته

هل رأيت الذي خلّف وراءه ابًنا واحًدا؟ أجل رأيته وهو ممّدد أسفل الجدار ويبيك 

بكاء مرًّا.

ويأكل  اآلجر  من  بناء  يف  يضطجع  إنَّه  رأيته  أجل  رأيت؟  ابنني هل  خلّف  والذي 

الخبز.

هل أبرصت الذي خلّف ثالثة أبناء؟ أجل رأيته إنَّه يُسقى املاء من زقاق ماء العمق.

والذي له أربعة أوالد هل رأيت؟ أجل رأيته وهو فرح القلب.

[1[- Stol, M., Women in the Ancient Near East., Translated by Helen and Mervyn Richardson, 

published by De GruyterInc, Berlin 2016, p.155.

]2]- فيصل عبد الله وآخرون، املدخل إىل تاريخ الحضارة، م.س، ص]]1.

]]]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص5]1.

]4]- ثلامستيان عقراوي، املرأة ودورها ومكانتها يف حضارة وادي الرافدين، وزارة الثقافة والفنون، بغداد 1978م، ص24.
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والذي له خمسة أوالد هل رأيت؟ نعم رأيته وهو كالكاتب الطّيب ويده مبسوطة، 

ويُسمح له بدخول القرص]1].

لقد كانت األولويّة يف اإلنجاب للذكور، وتكون الرغبة جامحة عند األب أن يكون 

املولود البكر ذكرًا، بحكم أنَّ الولد البكر هو الوريث الرشعي، وحامل اسم األب والعائلة، 

وكان هذا األمل العظيم يهفو إليه جميع آباء الرشق القديم من األب الفالح إىل األب 

امللك عىل حّد سواء]2]� ونتيجة ذلك، نال االبن البكر مكانة مميّزة بني أخوته، »احرتم 

أخاك األكرب«، »اسمع كلمة أخيك األكرب كام تسمع كلمة أبيك« ومن ييسء الترصّف مع 

شقيقه األكرب فإنَّه سيجّر غضب اإلله شمش عليه]3]�

البكر  االبن  تفضيل  عادة  شيوع  إىل  بوضوح  التاريخيّة  الشواهد  تشي  وبالعموم، 

يف كثي من شؤون العائلة بسبب أنَّه األكرب سنًّا، واألكرث رشًدا عقاًل وترصّفًا؛ ومبا أنَّه يف 

موقع املسؤوليّة، فهذا يعني أنَّه بحاجة إىل أموال أكرث من غيه؛ ليستطيع تدبي شؤونه 

العائليّة االقتصاديّة واالجتامعيّة؛ لذلك كان األب يخّصه بحّصة أكرث من باقي الَورَثَة]4]�

السن،  يف  تقّدمهم  عند  وأّمهاتهم  آبائهم  بإعالة  يقوموا  أن  األبناء  عىل  واجبًا  كان 

وكذلك شقيقاتهم الاليت مل يتزّوجن� ولقد أشارت النصوص املسامريّة من العرص البابيل 

ا مفروًضا عىل األبناء� والالفت أنَّ القوانني البابليّة  القديم إىل أنَّ إعالة األبوين كانت حقًّ

مل ترِش يف موادها إىل إعالة األبوين رغم أهميّتها يف املجتمع؛ ورمّبا يعود السبب إىل ترك 

املرّشع تنظيم هذا الحّق االجتامعي إىل األعراف السائدة يف كّل املجتمع، والتي نجد 

صداها يف االتفاقات والرشوط التي أظهرتها وثائق الحياة اليوميّة� وعىل أّي حال، فإنَّه 

يقع عىل عاتق األخوة كفالة شقيقتهم التي مل تتزّوج، وإعالتها طيلة حياتها، وقد يسند 

املمتلكات  أنَّ  نجد  ما  فعادًة  الحياة،  قيد  مايزال عىل  ألبنائه، وهو  املهّمة  األب هذه 

]1]- طه باقر، ملحمة جلجامش، ص 108.

]2]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص5]1.

]]]- أحمد أمني سامل، األرسة يف العراق القديم، م.س، ص76.

]4]- رضا الهاشمي، نظام العائلة يف العهد البابيل القديم، م.س، ص 148-147.
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التي قّدمها األب البنته عن طريق اإلهداء أو التوريث، كالحقل والبستان، كانت االبنة 

تعطيها إلخوتها لغرض استثامرها؛ ألنَّهم األقدر عىل ذلك، مقابل تأمني مواد اإلعالة لها 

من واردات تلك املمتلكات]1]�

ويف املقابل، فقد تشّددت القوانني الرافديّة يف عقوبة األبناء الذين أساؤوا الترصّف، إذ 

حكم القانون بقطع يد الولد الذي رضب والده، وقّص لسان الولد الذي تنّكر ملن تبّنته 

رشعاً وقال لها »أنت لست والديت«� وسمل عيني الولد الذي تنّكر ألبيه يف التبّني وأساء 

معاملته وغادر البيت ورجع إىل بيته وأهله األصليّني]2]� كام نجد يف أحد النصوص أنَّه 

إذا قال املتبّنى ملربّيه الذي أنشأه وأحسن تربيته »أنت لست أيب« يحلق رأسه ويوصم 

بعالمة العبيد ويباع يف سوق النخاسة� وإذا تنّكر للمرأة التي ربّته وقال لها »أنت لست 

أمي« يحلق رأسه، ويطاف به يف شوارع املدينة، ثم يطرد من بيت والديه املربنّي]3]� 

سادًسا: األرسة كمؤّسسة زوجّية

مثلام كانت هناك معايي وقيم أخالقيّة مثىل ترسم عالقة األبوين بأبنائهام، كانت 

بزوجها،  الزوجة  عالقة  باألحرى  أو  الزوجيّة،  املؤّسسة  تنظّم  وضوابط  معايي  هناك 

واملقصود بالزوجة هنا هي التي ينطبق عليها املصطلح القانوين )زوجة رجل( أي الزوجة 

األوىل]4] أو املختارة )Hirtu( كام كانت تسّميها النصوص املسامريّة� ومن أوىل الواجبات 

علـى الـزوج أن يهتّم بزوجته، ويحافظ عىل سمعتها وكرامتــها، وأن يراعــي مشاعـرها، 

ويفتخر بها؛ ألنَّها أنجبت له أبناءه]5]�

لقد نالت الزوجة يف عرص اإلحياء السومري مكانة مرموقة؛ إذ كان لها الحريّة الكاملة 

]1]- محمد عبد الغني البكري، اإلعالة، م.س، ص586، 587.

]2]- يارس أبو سليسل، تاريخ وتطّور النظم القانونيّة يف بالد الرافدين، رسالة معّدة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ 

القديم، جامعة دمشق 2005م، ص51.

]]]- فوزي رشيد، الرشائع العراقيّة القدميةـ بغداد، دار الشؤون الثقافيّة العاّمة، ط]، 1987، ص 175.

]4]- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة يف العهد البابيل القديم، النجف، ساعدت جامعة البرصة عىل نرشه 1971م، ص56.

]5]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص15.
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يف مامرسة حياتها االجتامعيّة، فالعديد من النصوص تشي إىل أّن النساء السومريّات كنَّ 

ميتلكن العبيد واإلماء، ومساحات من األرايض، وعدًدا من املاشية، وكميات من النقود� 

الحّق  فلها  املنقولة،  املنقولة وغي  بأموالها  الترصّف  العرص حّق  للزوجة يف ذلك  وكان 

يف رشاء ما تريد وبيع ما يعود لها]1]� كام كان باستطاعتها مامرسة التجارة، إذ أجازت 

لها القوانني والترشيعات يف بالد الرافدين أن متتلك شخصيّة ماليّة مستقلّة عن زوجها، 

ألوالدها�  تورّثها  أو  تشاء،  ملن  أو  للمعبد  تهبها  أو  فتشّغلها  بأموالها،  الترصف  وحريّة 

النساء  أشهر  ومن  لزوجها]2]،  مساوية  بصورة  بها  ا  خاصًّ خامتًا  متتلك  أن  لها  يحّق  كام 

السومريّات اللوايت لعنب دوًرا محوريًّا يف اقتصاد املجتمع العراقي األمية شات عشتار 

دوًرا  لعبت  أنَّها  بها،  تتعلق  املسامريّة  النصوص  بيّنت مجموعة من  إذ  )Šat-eštar(؛ 

مهامًّ يف الحياة االقتصاديّة العاّمة من خالل استالم وتسليم وتوزيع عّدة مواد )الشعي، 

الدقيق، التمر، املنسوجات، الثياب( وتتاجر بها]3]�وليك يتسّنى لنا فهم األرسة كمؤّسسة 

زوجيّة، ينبغي استعراض عدد من النقاط الجوهريّة الناظمة للعالقة الزوجيّة� 

حقوق الزوج

ال شكَّ يف أنَّ القوانني ميّزت بني حقوق الزوج وحقوق الزوجة يف املؤّسسة الزوجيّة، 

معنى  بكل  أبوي  مجتمع  مع  تناسقت  الغالب  يف  لكنَّها  أكرب،  ميّزات  الرجل  ومنحت 

اختالف  عىل  وللكاهنة  األنثى،  لإللهة  القدسيّة  بهالة  يحتفظ  ظّل  أنَّه  رغم  الكلمة، 

درجاتها]4]� ومع ذلك مل تخُل هذه القوانني من مواّد مجحفة بحّق املرأة؛ ومنها أنَّه يحّق 

للزوج أن يرهن زوجته عند دائنة وفق القوانني البابليّة )املاّدة 117(؛ فاملرأة مجربة عىل 

العمل لتحرير زوجها من ديونه، والرهان هنا نوع من إيجار خدمات يحسم مجموعة 

من دين الزوج، رشيطة أال تتجاوز مّدة الخدمة فيه ثالث سنوات، فحّق الترصف باملرأة 

]1]- ثلامستيان عقراوي، املرأة ودورها، م.س، ص4].

]2]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص20.

[3[- Saadoon, A. R., Sumerian texts from the archive of the princess Šāt-Eštar in the collections of 

the Iraq Museum., The British Institute for the Study of Iraq 2018, p.213.

]4]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص4].
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أنَّ  إىل  اإلشارة  وتجدر  جزيئ�  بشكل  ا  وإمنَّ ونهايئ  قطعي  بشكل  للزوج  ممنوحاً  ليس 

الزوجة ليست ملزمة بالديون املرتاكمة عىل زوجها قبل الزواج منه )املاّدة 151(، وهذه 

املاّدة ليست املاّدة الوحيدة التي ميكننا ذكرها بهذا املعنى، فلو كانت املرأة ملكاً للزوج 

ملا كان باستطاعتها االحتفاظ بيشء عىل أنَّه ملك خاّص بها، بينام ثبّتت املاّدتان )162، 

163( بأنَّ البائنة تبقى ملًكا للزوجة، بحيث تنتقل هذه البائنة عند وفاتها إىل أوالدها، 

فلو كانت املرأة محالًّ للملكيّة ملا أمكن إيجاد تفسي جميع هذه القواعد]1]� 

حقوق الزوجة

كان من أهّم حقوق الزوجة عىل زوجها هو إعالتها واإلنفاق عليها وعىل بيتها، وقد 

أشارت النصوص املسامريّة رصاحة إىل تلك املسؤوليّة، كام كانت عرفًا اجتامعيًّا ينّص 

عىل أنَّ إعالة الزوجة تقع عىل عاتق زوجها من وقت انتقالها إىل عّشها الزوجي؛ وهي 

من رشوط قوامة الرجل عىل املرأة� ومن خالل النصوص املسامريّة يتبنّي أنَّ إعالة الزوج 

لها، والتي ميكن للزوجة أن  تتّم أحيانًا من خالل تقديم بعض املمتلكات  لزوجته قد 

تنتفع بها طيلة حياتها، وحتّى بعد موت زوجها، وهذا ما أشارت إليه املاّدة )150( من 

قانون حمورايب]2]، وإذا تويّف الزوج، فللزوجة إرث يف ماله يعادل حّصة األوالد؛ وكثًيا ما 

كان األزواج يخّصصون جزًءا إضافيًّا من ثرواتهم لزوجاتهم قبل وفاتهم حتّى يضمنوا 

لزوجاتهم عيًشا هنيئًا من بعدهم]3]�

واجبات الزوجة

 لقد تولّت الزوجة أمور إدارة شؤون البيت وتربية أطفالها، وقد انعكس ذلك يف 

ابنها مييش عىل أرض صلبة«� وإىل  الطني يك تجعل  البقرة يف  السومري »تغوص  املثل 

جانب تربية الزوجة ألبنائها، كانت تسعى لتوفي ُسبل الراحة والهدوء يف منزلها لزوجها 

]1]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص84.

]2]- محمد عبد الغني البكري، اإلعالة، م.س، ص590.

]]]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص179.
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وأوالدها، وكان من مهامها إعداد الطعام والخبز، وجلب املاء للبيت، واإلرشاف عىل كّل 

األحيان، كام حدث مع  العكس يحدث يف بعض  صغية وكبية يف منزلها]1]، وإن كان 

أحدهم إذ يقول »زوجتي يف املعبد ووالديت عند النهر وأنا أكاد أن أموت جوًعا«]2]� 

إال أنَّ هذه الحاالت تبقى استثنائيّة، فالصورة العاّمة التي تقّدمها النصوص املسامريّة 

أنَّ الزوجة كانت ترعى بيتها، وتعمــل فــي أثنــاء النهــار مع زوجها فــي الحقــل أو 

البسـتان؛ حيـث تسـاعده فـي حراثـة وزراعـة األرض، وتقـوم بـبعض الحـرف اليدويـّة 

يف املنزل أو خارجه]3]�

وعموًما، كان الزوجان بعد الزواج رشيكني يف الرّساء والرّضاء، حتّى أنَّهام مسؤوالن 

عن كّل الديون التي ترتتّب عليهام بعد الزواج، وال يستطيع الزوج أن يترصّف دون رضا 

زوجته بأمالكهام املشرتكة]4]� ويف املقابل، كان واجبًا عىل الزوجة أن متسك يدها وتقترص 

يف نفقات البيت، وأال تبّذر نتاج تعبهام، وإن كان هناك الكثي من األمثلة السومريّة 

التي تتحّدث عن املرأة املبذرّة وغي القنوعة التي كانت سببًا يف تعاسة األرسة »املرأة 

املبذّرة التي تعيش يف املنزل هي أشد خطًرا عليه من الشياطني«، »عند زواجي من 

امرأة مبذّرة وإنجابها يل ولًدا مبذرًّا أصبح الحزن ذخرييت«]5]� 

وحسن  عّفتها  عىل  تحافظ  أن  فهي  زوجها  تجاه  الزوجة  واجبات  أعظم  أّما 

وكانت  زوجها�  سمعة  هي  التي  لسمعتها،  اإلساءة  وعدم  لبيتها  ومالزمتها  سلوكها، 

العقوبة التي تواجه املرأة الزانية يف الغالب هي املوت »رميًا يف النهر«؛ فعند إلقاء 

القبض عليها متلبّسة بالفعل املنايف للرشف يف مسكن عشيقها يحكم عليها باملوت]6]� 

والزوجة التي متارس الرذيلة يف املواخي ترُتك لعقاب الزوج، عىل أن يُعاقَب العشيق 

]1]- ثلامستيان عقراوي، املرأة ودورها، م.س، ص158.

]2]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص26.

[3[- Kramer, S. N., Op. Cit., 1970, p.193.

]4]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص177.

]5]- أحمد أمني سامل، األرسة يف العراق القديم، م.س، ص4]، 5].

]6]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص6]1.
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يف حال علمه بأنَّها متزوجة، وكان من حّق الزوج العفو عن االثنني]1]�

يف  املوت كرشيكته  عقوبة  ينل  مل  لكنَّه  أيًضا؛  عقابه  ينال  الزاين  الرجل  كان  ولقد 

أنَّه يستحّق عقوبة املوت،  القدمية عىل  العراقيّة  القوانني  له  الفاحشة؛ حيث مل تنظر 

بينام كانت النصوص األدبيّة تهزأ منه وتصّور ضعف إرادته أمام النساء]2]، وكان يحّق 

لزوجته أن تطلب الطالق منه، وأن تنال كامل حقوقها املاليّة بعد الطالق ]3]� 

 لقد أباحت القوانني السومريّة أن يتّخذ الرجل زوجة ثانية عقوبة لزوجته الزانية، 

أو أن يعاقبها بأن ينزلها إىل مرتبة األمة يف بيته إذا ثبتت خيانتها]4]، أّما إذا مل يتعَد األمر 

حدود الشائعات، فيكفي أن تُقسم الزوجة عىل براءتها لتحّل املعضلة]5]، ويف حال قيام 

الزوج باتّهام زوجته بالزنا وثبت أنّها بريئة، فإنّه يعرّض نفسه للعقاب الذي يصل إىل 

حّد املوت� ويف حال قيامه بذلك، أثناء الشجار، فإنَّه يُعد ظرفًا مخّفًفا؛ إذ يعاقب القاذف 

بخمسني رضبة عصا، ويؤدي عماًل شاقًّا ملدة شهر يف السخرة امللكيّة]6]� 

إذ  ا؛  ا جدًّ القانونيّة ميتلك طابًعا خاصًّ الناحية  الزنا من  أنَّ جرم  وتجدر اإلشارة إىل 

املصالح  الزوج؛ ألنَّ  بناًء عىل طلب شخيص من  إال  املحكمة  أمام  به  الدعوى  تُقام  ال 

ا]7]� ويف املقابل، تشّدد مجتمع بالد الرافدين  املترّضرة يف هذه الحالة تكون شخصيّة جدًّ

يف حامية املرأة من جرمية االغتصاب، فكان يحكم عىل مغتصبها باملوت إن ثبت عليه 

الُجرم؛ ألنَّ يف فعلته الدنيئة اعتداًء عىل مؤّسسة األرسة، والتي لها قداسة بكّل معنى 

الكلمة]8]� 

]1]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص5].

[2[- Roth, A. M., Gender Roles in Ancient Egypt., In book A companion to the ancient Near East., 

by TJ International Padstow Cornwall., United Kingdom2005, p.216.

[3[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.12.

]4]- ول. ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص28.

]5]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص179.

]6]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص5].

]7]- يارس أبو سليسل، تاريخ وتطور النظم القانونيّة، م.س، ص41.

]8]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص5].
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تعّدد الزوجات

 ،)Monogamy( لقد نّصت الترشيعات العراقيّة عىل أنَّ الرجل يتزّوج بامرأة واحدة

عشتار  ليبت  قانون  يضع  مل  بينام  )Ashnouna(؛  أشنونا  قانون  يف  واضح  هو  كام 

)LibtEshtar( أي ضوابط لتعّدد الزوجات؛ إال أنَّه حرّم تطليق الزوجة املريضة، بينام 

أباح قانون حمورايب تعّدد الزوجات يف بعض الحاالت االستثنائيّة؛ كمرض الزوجة األوىل 

مرًضا مزمًنا، أو إذا كانت عاقرًا، فعندها يجوز لزوجها أن يتزّوج بثانية]1]� ويحّط العرف 

الزوجة األوىل� ويُظهر  الثانية بعد  املرتبة  تأيت يف  إذ  الثانية؛  الزوجة  البابيل من مرتبة 

)Sinmubalit( أحد النصوص املسامريّة والتي تعود إىل عهد امللك البابيل سني مبلط

)1793-1812ق�م( مدى تديّن مرتبة الزوجة الثانية بشكل كبي، فقد جاء يف النّص بأنَّ 

الثانية تغسل قدمي الزوجة األوىل، وأن تحمل كرسيها لتجلس عليه يف معبد  الزوجة 

إلهها مردوك )Marduk( عند ذهابه للمعبد]2]�

من الواضح أنَّ الزوجة األوىل تتمتّع مبركز اجتامعي أعىل، إذ عاقبت القوانني من يحاول 

اإلساءة لسمعتها معاقبة صارمة قد تصل إىل املوت إن مل تتثبت التّهمة عليها� كام عاقبت 

الزوجات األخريات إن حاولن االنتقاص من مكانتها، أو مساواة أنفسهّن بها، وهذا يعني 

 ،)Monogamy( احتامل زواج الرجل عمليًّا بأكرث من زوجة مع رسيان قاعدة أحاديّة الزواج

ويف هذه الحالة تحافظ الزوجة األوىل عىل مكانتها بوصفها سيّدة البيت�

وبالعموم، لقد ظهر تحّول قانوين-اجتامعي فيام يخّص الزواج األحادي نحو الثنايئ، 

واملحظيّة منذ عهد لبيت عشتار]3]� وملا كان املجتمع يبيح للزوج أن يتّخذ املحظيّات، 

كان ينبغي عىل املحظيّة التي يتم اختيارها أصاًل من بني اإلماء، أن تنهض باحرتام خالص 

للزوجة الرشعيّة، وأن تحمل كرسيّها عند ذهابها للمعبد، وتساعدها يف زينتها]4]، متاًما 

[1[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, pp.11, 12.

]2]- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة، م.س، ص56.

]]]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين، م.س، ص5]1، 6]1.

]4]- جورج كونتينو، الحياة اليوميّة يف بالد بابل وآشور، ترجمة سليم طه التكريتي، ط2، بغداد، دار الشؤون الثقافيّة 

العامة 1986م، ص7].
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كام تفعل الزوجة الثانية� وتتحّرر هذه األََمة متى أنجبت لسيّدها، كام يظهر من املاّدة 

ملرتبة  دوًما  ترّدها  أن  الرشعيّة  الزوجة  باستطاعة  ولكن  حمورايب؛  قانون  من   )171(

العبوديّة إن هي أساءت املعاملة، أو بدر منها ما ينم عن طمعها مبرتبة سيّدتها]1]�

الزوجة والزوج األسري

الواقع  عىل  سلبًا  ذلك  انعكس  وقد  عسكريًّا،  مجتمًعا  الرافدين  بالد  مجتمع  كان 

األرُس  هذه  أبناء  كان  إذ  خاّصة،  بصورة  الفقية  األرُس  وعىل  عاّمة،  بصورة  االجتامعي 

يُساقون إىل الخدمة العسكريّة، وغالبًا ما يقع أفراد منهم يف األرْس� وملّا كانت تلك األرُس 

فقية يف األصل، فقد أوقعها غياب رّب األرسة يف أزمة اجتامعيّة واقتصاديّة أكرب، لذلك، 

اجتهد املرّشع القانوين يف محاولة إيجاد الحلول لها� وماّم جاء يف تلك الترشيعات أنَّ 

الزوجة التي تفقد زوجها يف الحرب فلها الحّق بالزواج من آخر، وإذا خان زوجها بالده 

وهرب إىل بالد العدو فلها أن تتزّوج بآخر، وإذا وقع زوجها يف األرس، ومل يكن عندها 

مصدر دخل آخر فيحّق لها أن تتزّوج من آخر أيًضا، لكن إذا عاد زوجها، فعليها أن تعود 

إليه وترتك زوجها الثاين واألوالد الذين ولدوا من هذا الزواج]2]� 

أّما إذا وقع رجل يف األرس وترك لزوجته من املوارد ما يكفي إلعالتها، فال يحّق لها 

أن تُقيم عالقة مع أي رجل سواه، وإن هي فعلت فتُعامل معاملة املرأة الزانية]3]� وإذا 

االلتزام  أو  العمل،  بأعباء  القيام  الذي وقع يف األرس أطفال ال ميكنهم  الزوج  كان عند 

بواجبات أبيهم فيام يخّص الحقل أو البستان املمنوح له أجر خدمته العسكريّة، فإنَّ 

الدولة تخّصص لألم ثلث الحقل والبستان؛ لتجني منه ما يعيلها ويعيل أطفالها لرتبيتهم 

وحاميتهم من الفقر والعوز والترشّد، حتّى يعود أبوهم من األرس]4]�

]1]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص178.

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.13.

]]]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص179.

]4]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص8].
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القوانني اآلشوريّة

 لقد أفردنا فقرة مستقلّة للقوانني األرُسيّة اآلشوريّة، وذلك لتميّزها يف بعض الجوانب 

القواعد  يف  وعنًفا  رصامة  أكرث  اآلشوريّون  كان  حيث  الرافدين،  بالد  قوانني  باقي  عن 

الرافدين،  التي سبقتهم يف سكنى بالد  املرأة من األقوام  التعامل مع  العائليّة ال سياّم 

مقارنة مع قانون حمورايب، إذ كان لألزواج سلطات أكرب عىل عائالتهم�

أذنيها، وسحبها من  الزوجة وجلدها، وشق  لهم رضب  اآلشوري  القانون  أباح  لقد 

شعرها يف حاالت معيّنة� كام كان من حّق الرجل أن يرهن زوجته لقاء ديونه، أو إرسالها 

للعمل عند دائني العائلة دون تحديد مّدة، بينام يف القوانني السابقة تّم تحديد مّدة 

العنف  من  الزوجة  قد حمت  الرافدين  بالد  قوانني  كانت  وإن  بثالث سنوات،  الرهن 

القانون  خّول  وقد  اآلشوريّة]1]�  القوانني  من  إسقاطها  تّم  الحامية  تلك  فإنَّ  الجسدي، 

اآلشوري للزوج حّق طالق زوجته دون سبب مقنع أو مرّبر أو ارتكاب مخالفة من قبل 

الزوجة )طالق مزاجي(، دون إعطائها لحقوقها، حيث ورد يف املاّدة )37( أنَّه إذا طلّق 

رجل زوجته فله أن يعطيها حقوقها إن أراد، وله أال يعطيها شيئًا إن هو مل يرد]2]�

ومل يكن من السهل عىل الزوجة يف القانون اآلشوري أن تحصل عىل حّقها يف الطالق، 

فال يجوز لها أن تطلب الطالق إال يف حالة غياب زوجها الطويل عن البيت، فإذا انقضت 

خمس سنوات دون عودته، يحّق لها يف السنة السادسة أن تطلب الطالق منه أمام القايض، 

وأن تتزّوج من غيه، كام هو وارد يف املاّدة )36( من األلواح اآلشوريّة؛ لكن إذا عاد الزوج 

وبّرر غيابه، فمن حّقه أن يسرتّد زوجته، رشيطة أن يقّدم للزوج الثاين بديلة عن زوجته� 

وكان عىل الزوجة اآلشوريّة أن تنتظر زوجها الذي وقع يف األرس حولني كاملني قبل 

أن تتزّوج بآخر]3]، وإذا كانت الزوجة من موظّفات القرص، فإنّه يقّدم لها الطعام مقابل 

[1[- Johnson, C. A., Iraq: Legal History and Traditions., The Law Library of Congress, Global Legal 

Research Center, June 2004, p.6.

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.13.

[3[- Ibid, p.13.
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بالتامس  املحكمة  إىل  فتتقّدم  لها،  عائل  الشعب وال  امرأة من  كانت  إن  أّما  الخدمة، 

ليُخّصص لها كوخ وقطعة أرض إلعالتها خالل هذه الفرتة]1]�

ا أن تنّكر لألرملة وحقوقها يف تركة   لقد بلغت حّدة تطرّف القوانني اآلشوريّة حدًّ

زوجها، فإذا ما ترّملت الزوجة اآلشوريّة، ومل يكن لديها أوالد فإنَّها تطرد من بيت زوجها، 

فالقانون ينّص باقتضاب: »لها أن تذهب حيث تشاء«، ويرتك األمر عند هذه النقطة]2]� 

كام مل يكن لألََمة حّق يف أوالدها؛ إذ يعتربون أوالداً للزوجة األوىل )سيّدتها(، فقد جاء 

يف نّص مسامرّي من العرص اآلشوري الحديث، أنَّ سيّدة تدعى صوبتو )Subitu( مل تلد، 

لذلك يحّق لها أن تتّخذ لنفسها أََمة تحِمل محلها وتُنجب لها ابًنا، سيكون ابًنا لصوبتو، 

وإذا أحبّت سيّدتها أن تُبقي عىل تلك األََمة فلها ذلك، وإن كرهتها فبإمكانها أن تبيعها]3]�

سابًعا: الزواج يف بالد الرافدين

ال شكَّ أنَّ الزواج هو السبيل الوحيد لبناء األرسة� فالزواج نظام اجتامعي معروف، 

أسسه عالقة رجل بامرأة يعرتف بها القانون، وتقرّها األعراف والتقاليد� وتتضّمن هذه 

يولدون  الذين  األبناء  العالقة، وعىل  العالقة حقوقًا والتزامات عىل من تشملهم هذه 

نتيجة لها� وال تنفصم عرى هذه العالقة الجنسيّة عند حّد اإلخصاب، بل تستمّر بعد 

والدة األبناء إىل أن يصبحوا قادرين عىل إشباع حاجاتهم الطبيعيّة دون معونة أحد]4]�

الخطوبة

 مل يكن اختيار الزوجة يف بالد الرافدين مرتوكًا متاًما لرغبات الفتى، بل كان هناك 

مجموعة من العوامل األخرى، أهمها عمليّة توازن املصالح والرثوات والطبقة االجتامعيّة 

]1]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص6].

]2]- جورج كونتينو، الحياة اليوميّة يف بالد بابل وآشور، م.س، ص7]

]]]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص25.

]4]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، القاهرة، سلسلة اقرأ العدد 169، دار املعارف مبرص 1957م، ص7.
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والسّن]1]؛ كأن تكون الزوجة أصغر سنًّا من زوجها؛ إذ ورد يف أحد النصوص املسامريّة أنَّ 

من يتزوج فتاة أكرب منه سيكون عنده قامئة مشاكل يوميّة]2]�

تبدأ رحلة الزواج مبرحلة الخطوبة؛ إذ يتّم فيها تبادل الهدايا�  وعىل الشاب أن يجّهز 

خطيبته بامللبس والحيّل الثمينة، وتكاليف الحفل الذي يتّم يف املعبد، وما يتطلّبه من طعام، 

ورشاب، وزيت، وعطور، وبخور� وكان الخطيب يصّب الزيت والعطر املقّدس عىل رأس 

خطيبته كرشط أسايس يف حفل الخطوبة، ثم يقّدم لها الهدايا من الحيّل، بينام يقوم كاهن 

املعبد بإهراق قليل من النبيذ عىل قدميها، ثم يعلن بعدها الخطوبة بينهام بشكل رسمي]3]� 

العقد وحفل الزفاف

إنَّ الزواج ال يتم دون عقد؛ حيث يشرتط يف الزواج وجود عقد مكتوب، ويظهر هذا 

جليّاً يف املاّدة )128( من قانون حمورايب، واملاّدة )27( من قانون أشنونا؛ فالزوجة ال 

تعد رشعيّة ما مل يكن هناك عقد مكتوب، حتى لو مّر عام كامل عىل وجودها يف بيت 

الزوجيّة]4]� ويحرَّر العقد باسم الزوج تارة، وباسم أقرباء العروس الذين يزوجونها تارة 

أخرى، ويوضع يف آخر العقد أسامء الشهود، ثم يحّرر تاريخ انعقاد الزواج]5]� والهدف 

األساس من العقد هو تنظيم املجتمع، وحفظ حقوق الشاب والفتاة املتقّدَمني للزواج]6]�

يتّم حفل الزفاف يف عهد اإلحياء السومري بحضور قاضيني وأحد مساعديهام، وانتقل 

الزواج  إشهار  يجري  عام 539ق�م؛ حيث  بابل  احتلّوا  أن  بعد  الفرس  إىل  العرف  هذا 

بإعالنه عىل املأل بحضور القضاة]7]� وكان االحتفال بالعرس يجري يف املعبد، ويتّم إشهاره 

]1]- أحمد أمني سامل، األرسة يف العراق القديم، م.س، ص29.

[2[- Stol, M., Op. Cit., 2016, p.147.

[3[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.11.

]4]- صباح جاسم حامدي، الجذور التاريخيّة لنظام الزواج يف وادي الرافدين، مجلة كليّة اآلداب، العدد 102، جامعة 

بغداد 2012م، ص108.

]5]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص67.

]6]- صباح جاسم حامدي، الجذور التاريخيّة لنظام الزواج، م.س، ص108.

]7]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص67.
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عىل يد الكاهن األكرب، وعىل الزوجني أن يقسام باآللهة أن يحبّا بعضهام، كام عليهام أن 

يقّدما القرابني واألضاحي لآللهة حتى متنحهم الربكة� وتّضمنت الطقوس تراتيل دينيّة 

وتالوة بعض األدعية، وعزف بعض املقطوعات املوسيقيّة عىل القيثارة من قبل كاهنات 

املعبد، وأخياً تنتقل العروس إىل بيت زوجها]1]� 

الحقوق املالّية للزوجة

لقد جرت العادة أن يقتطع لها أبوها جزءاً من ثروته )تركته( وفق املواد )172، 176، 

ليس  والشيكيتو   ،)Šerigtu( الشيكيتو  الجزء  قانون حمورايب ويسّمى هذا  183( من 

سوى البائنة، وتسّجل هذه البائنة يف عقد مدّون، ومُتنح لها عند زواجها� وتتكّون الهديّة 

من متاع وأدوات منزليّة )جهاز العروس(� ويذكر أحد النصوص من العرص البابيل القديم 

أنَّ أبًا قّدم البنته التي تزّوجت، هديّة زواج مكّونة من سـريرين، ومقعـدين، ومنضـدة 

لرت واحد(، مع جرّة  )ذات حجم  أوان  واحـدة، وصـندوقني، ومجرشة واحدة، وعرشة 

فارغة]2]� لقد كانت هذه البائنة هي املال الوحيد الذي تناله الفتاة من أبيها، وتُعترب 

مبثابة حّصتها من اإلرث، وتشّكل ملكاً خاّصاً لها وألوالدها فقط]3]، أما إذا ما ماتت دون 

عقب، فإنَّ ما يخّصها ينقل إىل بيت أبيها� 

 أما الحّق املايل الثاين للزوجة فمتعلق بالزوج ويتمثّل بهديّة زواجها، والتي تُعرف بـ 

الرتخاتو )Tirhatou( )املهر(؛ وهي عبارة عن مبلغ من املال يرتاوح ما بني شاقل واحد 

وعرشين شاقاًل، يوضع يف وعاء أو صينيّة ويقدم ألهل الزوجة� ويذكر نّص يعود ألواخر 

األلف الثالث قبل امليالد أنَّ من بني هدايا العروس: األبقار، والخراف، والبلح، واألسامك، 

والدواجن، والفواكه، وغي ذلك� وترتبط كميّة الهدايا بحسب مكانة الزوج وثروته� ومل 

يكن الرتخاتو )املهر( إجباريًّا، إذ يوجد الكثي من عقود الزواج التي ُحّررت دون وجوده، 

وإذا فسخ الشاب خطوبته فإنَّ الهدايا تصبح من حّق والد الخطيبة، أّما إذا امتنع أهل 

[1[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.11.

]2]- داليا فوزي األنصاري، األرسة العراقيّة القدمية، م.س، ص14.

]]]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص7]1.
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العروس عن تزويج ابنتهم فعليهم أن يرّدوا للعريس كّل هداياه]1]� ومّلا كان عقد الزواج 

يتّم بني الشاب املتقّدم للزواج ووالد الفتاة، فإنَّ صياغة هذه العقود توحي بأنَّ ويّل األمر 

كان يتسلّم املهر بنفسه، وقد حاول بعض أساتذة القانون الفرنسيني يف العرص الحديث 

اعتبار الرتخاتو مبثابة ثن للمرأة أو الزوجة، لكنَّ املاّدة )139( من قانون حمورايب التي 

ترّشع الزواج دون وجود الرتخاتو، ووجود العديد من عقود الزواج املحّررة دون ترخاتو 

منذ عهد الساللة البابليّة األوىل، ووجود عقد زواج آخر ألََمة مع هذه الهبة املاليّة� كّل 

ذلك يؤكد بأنَّ الرتخاتو مل يكن ثًنا للمرأة]2]� ويبدو أنَّ النقد الغريب ال يبتعد عن محاولة 

التعريض ملفهوم املهر املوجود يف اإلسالم�

 أّما البيبلو )biblu(، فهي هديّة ماليّة تقّدم مرفقة مع هديّة الزواج إىل والد الفتاة، 

من  العروس  أهل  قبل  من  العرس  نفقات  تغطية  أجل  من  الهديّة  تلك  كانت  ورمّبا 

خطوبة وزفاف]3]، فإذا مل يتّم الزواج بسبب الخاطب، فإنَّ والد الفتاة ال يكون ملزًما 

بإرجاع البيبلو، أّما إذا كان فسخ الخطوبة وعدم إمتام الزواج بسبب الزوجة أو أهلها 

فإنَّ عىل والد العروس أن يرّد هدية البيبلو مضاعفة )املواد 159-161(، إذ تعترب هذه 

الهديّة من ضامنات عدم الفسخ]4]� 

زواج الكاهنات

مل تحرّم القوانني الرافديّة املرأة التي تعمل يف السلك الكهنويت من أن تتزّوج؛ لكنَّها 

وضعت ذلك ضمن رشوط؛ وذلك بخالف القانون الروماين، والذي رسى إىل املسيحيّة، 

والتي فرض عليها التبتّل�

شهدت بالد الرافدين ثالثة أنواع من الكهانة بالنسبة للنساء؛ يأيت عىل رأس الهرم 

ما  وغالبًا  اإلله(،  )زوجة  اسمها  ويعني  الكربى؛  الكاهنة  وهي   )Entu( إنتو  الكاهنة 

]1]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص177.

]2]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص69.

]]]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص7]1.

]4]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص89.
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كان يشغل هذا املنصب بنات امللوك واألمراء، ويختّص عملها بأداء دور الربّة عشتار 

يف احتفال الزواج املقّدس]1]� وتأيت يف املرتبة الثانية بعد الكاهنة إنتو، الكاهنة ناديتم 

الديني  الثالثة؛ وكان املركز  الكاهنة الشوكيتوم )Shgetum( يف املرتبة  )Naditu(، ثم 

األرستقراطيّة  للطبقة  تنتمي  أنَّها  بحكم  الشوكيتوم،  من  أكرب  للناديتم  واالقتصادي 

الحاكمة، فإنَّ مركزها الكهنويت ومكانتها االجتامعيّة الرفيعة تنتقل معها إىل بيت زوجها، 

كان زوجها  األطفال،  بإنجاب  لها  تسمح  تكن  مل  الدينيّة  واألعراف  القوانني  ألنَّ  ونظراً 

يتّخذ إحدى اإلماء محظيّة أشيتو )irtušE( له من أجل إنجاب األطفال، أو يتزّوج من 

امرأة ثانية، أو تقوم الكاهنة ذاتها بتقديم إحدى إمائها أو أخواتها لزوجها؛ يك ينجب 

منها أطفااًل، بينام كان يحّق للكاهنة شوكيتم اإلنجاب، ورمّبا كانت يف بعض الحاالت 

الزوجة الثانية]2]� 

الطالق

 عرف مجتمع بالد الرافدين الطالق، لكن مل يكن مرغوبًا به� وهكذا تّم فرض الرشوط 

والرضائب عىل الزوج الذي يرغب بتطليق زوجته]3]�

الطالق برشط وجود سبب  واألخي يف  األول  الحّق  الرجل صاحب  كان  وبالعموم، 

الزوج،  مع  الرافدين  بالد  قوانني  تشّددت  فقد  سبب  هناك  يكن  مل  إذا  أّما  منطقي، 

ووضعت يف طريقه الصعوبات والعقبات، وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن بني 

إرادته ومسؤوليّته، وال سيّام مع وجود األوالد من الزوجة التي يريد تطليقها دون وجه 

حّق� فقد نّصت املاّدة )59( من قانون أشنونا أنَّ الزوج يف هذه الحالة سيخرس كامل 

ثروته]4]؛ »إذا طلّق رجل زوجته بعد أن ولدت منه أوالًدا، وأخذ زوجة ثانية فسوف 

]1]- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة، م.س، ص58.

]2]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص7]1.

[3[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.12.

]4]- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة، م.س، ص]12.
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بيته وتقطع عالقته بجميع ما ميلك، وليذهب إىل من يؤويه«]1]�وإذا كان  يطرد من 

للرجل أن يطلّق زوجته يف حالة مرضها وعدم  )املاّدة 148( قد أجاز  قانون حمورايب 

إنجابها؛ فإنَّه فرض عليه أن يدفع لها من املال ما يضمن لها حياة كرمية، أو أن يتوىّل 

اإلنفاق عليها، كام يحّق لها أن تسرتّد بائنتها كاملة]2]�

إًذا، الطالق بيد الرجل ولكن بقيود ورشوط، ما عدا استثناء واحًدا، يُنظر إليه عىل 

أنَّه خّول للمرأة حّق طلب الطالق من زوجها؛ هو تهّكمه وعدم أداء واجباته العائليّة، 

فوفق قانون حمورايب كان يحّق للزوجة أن ترفع دعوى عىل زوجها، وتحصل منه عىل 

الطالق )دون البائنة(، إذا أثبتت إهامله لها أو اإلساءة إىل سمعتها، وما عدا هذه الحالة 

فإنَّ طلب الطالق يُردُّ دامئًا عىل لسان الزوج�

 ومن عبارات الطالق الشائعة، والواردة يف النصوص املسامريّة، »ترك«، و »قطع حوايش 

ثوبها«، أو أن يقول لها »أنت لست زوجتي«؛ ويف املقابل، إذا تركت الزوجة زوجها أو 

كرهته أو قالت له »لن تأخذين« أو »أنت لست زوجي« أو امتنعت عنه فال يعترب ترصّفها 

طالقًا، بل مترّد عىل حقوق الزوج، وإخالل برشوط عقد الزواج، وتقع الزوجة تحت طائلة 

القانون والعقوبات الصارمة التي تصل إىل حّد املوت]3]� لكن العادات والتقاليد منذ عهد 

حمورايب تلطّفت، وصار بوسع املرأة أن ترتك بيت زوجها وتعود إىل بيت أبيها وفق املاّدة 

)142(، ومل يعد باإلمكان طرحها يف املاء إال يف الحاالت االستثنائيّة التي نّصت عليها بعض 

املواد]4]، وأهّمها الحالة التي ترشحها املاّدة )143( من هذا القانون، فإذا كانت املرأة ذات 

سمعة سيئة غي مكرتثة، وتخرج كثيًا من بيتها، وتحّط من شأن وسمعة زوجها، فعليهم أن 

يلقوا تلك املرأة يف ماء النهر]5]� وعموماً، تُعد هذه الحالة استثنائيّة؛ ألنَّ ملّفات القضاء تبنّي 

أنَّ معظم دعاوى الطالق كانت تتمحور حول تقصي الزوجة يف رعاية شؤون بيتها، وإذا 

]1]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص6].

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.12.

]]]- عبد الوهاب رشيد، حضارة وادي الرافدين م.س، ص7]1.

]4]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص87.

[5[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.12.
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ما أثبت الزوج أمام القايض تقصي زوجته يف رعاية شؤون بيتها، فله الخيار يف أمرين؛ إّما 

أن يطلّقها ويعيدها إىل بيت أهلها دون أن يكون لها الحّق يف أي تعويض، أو أن يستقبلها 

كجارية عنده، وأن يتزّوج زيجة جديدة]1]�

ثامًنا: التبّني

 سواء كان لألرسة أوالد أصالء من الزوجة األوىل أم ال، وسواء كان لألرسة أوالد أصالء 

من املحظيّة أو الزوجة الثانية أم ال، يحّق لألرسة أن تتبّنى ما تشاء من األوالد، ومبجرّد 

تبّنيهم يحصلون عىل حّق اإلرث مثل بقيّة األوالد الذكور اآلخرين، رشيطة أال يؤّدي هذا 

إىل إلحاق الرّضر باألوالد األصالء الذين ولدوا بطريقة الزواج]2]�

لقد كان هناك عدة دوافع للتبّني؛ أّولها توفي أبناء ملن ال يستطيع اإلنجاب� فاألبناء 

هم عصبة أبيهم وعزوته�

دافع آخر للتبّني يتعلّق بأن يكون األبناء ضامنًا ألبويهم؛ فإعالة الوالدين تقع عىل 

عاتق األبناء، سواء أكانوا أبناء طبيعيني أم أبناء بالتبّني، فمن دوافع التبّني هو إيجاد 

املعيل لألبوين عندما يتقّدم بهام السّن]3]�

االجتامعي  الضامن  من  كنوع  العاملة  األيدي  توفي  وهو  للتبّني  ثالث  دافع  ثّة 

واالقتصادي للعائلة وال سيّام عند األرُس الفقية�

أهميّة كبية يف  الدينيّة  للطقوس  كان  إذ  دينيّة،  بأسباب  الرابع فيتبط  الدافع  أّما 

مجتمع بالد الرافدين، وكان لألبناء دوٌر مهّم يف قيام هذه الطقوس والشعائر بعد وفاة 

ألداء هذه  أوالد  تبّني  إىل  يلجؤون  فإنهم  أبناء  ينجبوا  مل  الذين  األشخاص  أّما  آبائهم� 

الطقوس الدينيّة، وما يرافقها من تقديم القرابني لآللهة، وسكب املاء عىل قرب امليت، إذ 

جاء يف أحد عقود التبّني:

]1]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص179.

]2]- جورج كونتينو، الحياة اليوميّة يف بالد بابل وآشور، م.س، ص8]

]]]- محمد عبد الغني البكري، اإلعالة، م.س، ص587.
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يف حيايت تطعميني وعندما أموت تقومني بأداء الطقوس الجنائزيّة يل]1]

رعايتهم  يجوز  الذين  لألطفال  املختلفة  الحاالت  السومريّة  القوانني  حّددت  لقد 

وتعّهدهم بالرتبيّة والتنشئة، وهذه الحاالت حالة الولد الذي فقد أبويه، أو من مل يَعرف 

له أبوين؛ لكن القوانني السومريّة تتناول حالة تقرتب من التبّني، وهي حالة ال تتعلّق 

برتبية طفل فقد أبويه، وإمنا برجل أُدخل هو وما ميلك يف أرسة غي أرسته� فهو يبقى 

حرًّا يف أن يدخل يف هذه األرسة أو أن يخرج منها؛ ولذلك ال يعّد فرًدا من أفراد األرسة أو 

جزًءا منها، وبالتايل يجوز له أن يتزّوج من ابنة سيّد البيت الذي أدخل فيه، وهذا األخي 

يسلّمه إدارة أمواله وينّصبه وريثًا له�

كام يتضّمن قانون حمورايب فصاًل مؤلًّفا من تسع مواد )185 حتّى 193( حول التبّني، 

الوقائع  بتحديد  تكتفي  املواد  فهذه  املوضوع،  عاّمة حول هذا  قواعد  تنشئ  ال  لكنَّها 

التي ميكن أن تؤّدي إىل فصم عرى التبّني، وتبنّي النتائج التي ترتتّب عىل ذلك� فالفصل 

املتعلّق بقوانني التبّني يضع قواعد ترمي إىل حامية الشخص املتبّنى من عدول املتبّني، 

كام ترمي إىل حامية املتبّني ذاته من أن يرتكه الشخص املتبّنى، أو يهمله، أو يقرّص يف 

واجب االحرتام تجاهه]2]�

بعقد  التبّني  ويتّم  الرافدين،  بالد  كانت شائعة يف  التبّني  عادة  أن  يبدو  وبالعموم، 

مكتوب بني املتبّنى واألهل الجدد، فإذا قرّص األهل الجدد من حيث الرعاية والعناية بابنهم 

املتبّنى، أو طردوه، فله الحّق يف أن يقايض أبويه، وأن يأخذ ثلث نصيب الولد الحقيقي من 

مال األب� ويف املقابل، إذا تنّكر الولد املتبّنى ألهله الجدد، أو كان عاقًّا بهم، فإنَّه يوسم عىل 

جبهته مبيسم العبوديّة، ويوثّق باألغالل، ويباع كعبد� وملا كانت القوانني يف بالد الرافدين 

قد أرادت للطفل املولود أن يرىّب عىل الفضيلة، فقد نّصت عىل أنَّ الطفل الذي يولد ألبوين 

ميتهنان الدعارة، يجب أن يُنزع منهام، وأن يُعطى ألبوين بالتبّني حتّى ينشأ بعيًدا عن 

[1[-Bayliss,M,Thecalt of Dead.lraq,vol.35.1973.p120..

]2]- شفيق الجراح، دراسات يف تاريخ الحقوق، م.س، ص95.
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الرذيلة، وال يحّق ألبويه بالتبّني أن يطلعاه عىل نسبه األصيل، وإذا ما صودف أن عرف 

نسبه، وأراد اللحاق بأبويه األصليني، فيجب أن تُسمل عيناه]1]� 

تاسًعا: األرسة كمؤّسسة اقتصاديّة

 لقد كان من الطبيعي أن تتأثّر مكانة األبناء مبكانة أرستهم يف املجتمع، فاالبن الذي 

بيوت  ينشأ يف  الذي  االبن  اختالفًا كبيًا عن  األرستقراطيّة يختلف  األرُس  بيوت  ينشأ يف 

الفقر أو بيوت العبيد، فكام يرث االبن املكانة االجتامعيّة، فإنَّه يرث األمور املاديّة أيًضا]2]� 

وغالبًا ما كان األبناء يرثون مهنة آبائهم، الذين كانوا يحرصون عىل تعليم أوالدهم مهنهم، 

ومنحهم رسّها بعد تدريبهم عليها� وهكذا يصي االبن قادرًا عىل أن يخلف أباه يف مهنته؛ 

فابن النّجار يعمل نّجارًا، وابن الفالح يعمل فالًحا، وابن الحّداد يعمل حّداًدا� وتتوفّر يف 

هذا املضامر وثيقة سومريّة من مدينة )نفـّر(، تتضّمن نصائح وتعليامت زراعيّة قّدمها 

األب املزارع البنه بغية تعليمه فالحة األرض وبذارها� وعموًما، كانت األرُس الفقية تسعى 

العائلة، فقد جاء يف نّص  إكثار موارد  األبناء وتعليمهم مهنتها من أجل  إىل اإلكثار من 

مسامري »إنَّ األب يجمع الفّضة من عمل أوالده«]3]، ومن الواضح أنَّ النّص املذكور يشي 

إىل الدور الذي تلعبه كرثة األبناء يف زيادة موارد الدخل وتحسني املعيشة�

إًذا، يقوم األب بدور تأمني الحاجات املعيشيّة، ويقوم األبناء مبساعدة العائلة يف هذا 

الدور، أّما األم فتهتّم بتعليم ابنتها ما تحتاجه من األمور املتعلّقة بتدبي املنزل والشؤون 

األرسيّة، كخبز الخبز، وتحضي الطعام، وغسل املالبس، وتنظيف البيت، وتحضي املسارج 

لإلنارة يف الليل، وغزل الصوف أو الكتّان ونسجه]4]�

بها  اختُّصت  التي  الحرف  أهّم  من  والتطريز  والخياطة  والنسيج  الغزل  كان  لقد 

]1]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص180، 181.

]2]- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة، م.س، ص141.

]]]- أحمد أمني سامل، دراسات يف تاريخ وحضارة الرشق األدىن القديم )مرص والعراق(، دار النهضة العربيّة، بريوت، 

]200، ص00].

]4]- ثلامستيان عقراوي، املرأة ودورها، م.س، ص158.
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الورشة  يف  أو  املنزل،  ربّة  بواسطة  البيت  يف  الغزل  يتّم  إذ  الرافدين]1]؛  بالد  يف  النساء 

ورشات  عن  األثريّة  التنقيبات  بعض  وقد كشفت  معلوم،  أجر  مقابل  للمعبد  التابعة 

الكهنة�  من  الكبي  للعدد  األلبسة  من  الحاجة  لتأمني  باملعبد؛  ملحقة  والنسيج  للغزل 

ومن هذه الورشات، تلك التي كُشف عنها قرب املعبد يف مدينة أور )يف عرص اإلحياء 

الصوف  منها  الصويف،  النسيج  أنواع  من  نوًعا  اثني عرش  ينتج  كان  والذي  السومري(، 

عىل  امللفوف  والصوف  الخشب،  امللفوف حول  والصوف  املمّشط،  والصوف  املغزول، 

هيئة كرات� وتذكر األلواح الطينيّة املكتشفة يف هذا املعمل أسامء النساء اللوايت كّن 

الصوف  من  منهن  واحدة  كّل  تستهلكه  كانت  وما  ماهر،  رئيس  بإرشاف  فيه  يعملن 

وكميّة إنتاجها، وما كان يُعطى لها من أجر ومؤن]2]� ومن الالفت لالنتباه أّن أجرة املرأة 

التي كانت تتقاضاها من تأدية مثل هذه األعامل مساوية ألجرة الرجل، وهو حّق مل 

تستطع املرأة الغربيّة املعارصة نيله إال بعد رصاع مرير]3]� 

لوحة منقوشة بالنحت البارز بأسلوب العرص اآلشوري تصّور سّيدة تجلس عىل كريس وتقوم بصناعة الصوف]4]

]1]- رغد جامل الجبوري، الصناعة يف بالد الرافدين، دار الكوثر، بغداد 2016م، ص10.

]2]- نور الدين حاطوم، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص164.

]]]- ميّادة كيايل، مكانة املرأة، م.س، ص]4.

]4]- رغد جامل الجبوري، الصناعة يف بالد الرافدين، م.س،ص49.



57األسرة في بالد الرافدين

عارًشا: األرسة كمؤّسسة دينّية

شّكلت األرسة يف بالد الرافدين اإلطار األّول الذي متّت فيه العبادة املنزليّة، ورغم 

الحديثة، فربيق  الدراسات  أنَّها مل تنل نصيبها من االهتامم يف  العبادة إال  أهميّة تلك 

قصص اآللهة خطف أنظار الباحثني يف العرص الحديث�

مثّة مكانتان مقّدستان يف الديانة املنزلّية:

األوىل: ميثّلها اإلله الحامي لألرسة� عىل أنَّ إله العائلة مل يكن مجهواًل بالنسبة إليهم؛ 

فكانوا يعتقدون أنَّه كان مميّزًا، ويعمل دامئًا راعيًا ملصالح أفراد العائلة� لقد كان الدور 

األساس إلله العائلة أن يشفع لها، وأن يعمل كوسيط بني األرسة التي يرعاها، واملعبودات 

األخرى، مقابل أن يُذكر اسمه يف الصلوات واألدعية� مبعنى، أنَّ العائلة كانت ترّوج له 

مقابل حامية أبنائها� وغالبًا ما كان إله العائلة ينتمي لطائفة اآللهة املحليّة يف املنطقة، 

سواء كانت هذه املنطقة حرضيّة أم ريفيّة� إضافة إىل أنَّه غالبًا ما كان إلله العائلة يف 

املناطق الحرضيّة رضيح؛ فإذا ما تركت العائلة مكان سكنها وانتقلت إىل أخرى، أخذت 

معها رضيح إله عائلتها]1]� أّما الفتاة التي تتزّوج من عائلة أخرى فعليها أن تدخل يف 

عبادة اإلله الحامي لعائلة زوجها]2]�

أّما املكّون الثاين: فهو عبادة األسالف� فغالبًا ما تُركت هذه العادة لالبن األكرب سنًّا، 

الوريث الرشعي ملكانة والده االجتامعيّة، والذي سيصبح رب األرسة بعد وفاة والده� 

فقد كان إذا ما وصل حاكم جديد إىل السلطة يف بالد الرافدين فسيصبح اإلله الحامي 

لعائلته، ورسعان ما سرتتفع مكانته عىل باقي اآللهة]3]، وقد يتسبّب هذا التقليد ببعض 

املشكالت السياسيّة مع كهنة اإلله القديم، فام أن تسلّم نابونيد السلطة يف بالد الرافدين 

بناء معبده يف مدينة  فأعاد  الرافدين(  بالد  القمر يف  )إله  اإلله سني  حتى رفع مكانة 

[1[- Harrison, T. P., Op. Cit., 2014, p.184.

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.11.

[3[- Harrison, T. P., Op. Cit., 2014, p.184.
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حران، وعنّي ابنته كاهنة ُعليا له يف مدينة أور، وبنى لها قرًصا بجانب معبده]1]�

لقد كانت األرسة يف مجتمع بالد الرافدين تحرص عىل تنشئة أبنائها تنشئًة دينيّة، 

وهو ما نلحظه بشكل واضح يف صالة امللك نابونيد املوّجهة لإلله سني؛ حيث يطلب منه 

جعل مخافته يف قلب ابنه يك ال يرتكب الخطيئة، ويبتعد عن الذنوب، وأن يهبهام حياة 

مديدة جزاء التقوى والفضيلة التي يتحليّان بها: »خلّصني من الخطيئة ضّد اإلله الجليل 

 )Bel-Skar-Outsor( بل-سكار-أوتسور  ولدي  إىل  وبالنسبة  طويلة،  حياة  وامنحني 

يرتكب  فال  قلبه،  الجليلة يف  ألوهيّتك  مخافة  قلبي، ضع  من  الذي خرج  البكر  ولدي 

الخطيئة، وليشبع من متع الدنيا«]2]�

نابونيد يصيّل لإلله سني إله القمر

 إنَّ من أهّم الدوافع التي تقف وراء حرص اآلباء عىل تربية أبنائهم تربية دينيّة، 

هو ضامن قيامهم بالواجبات الدينيّة تجاه آبائهم أمام اآللهة بعد موتهم، والتي تبدأ 

]1]- عبد الله السليامن، تاريخ بالد الرافدين، م.س، ص88.

]2]- جورج بوييه شامر، املسؤوليّة الجزائيّة يف اآلداب اآلشوريّة والبابليّة، تر: سليم الصويص، دار الرشيد، بغداد، 

1981م، ص 4]2.
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العزاء  وإقامة  بتشييعه  يقوم  من  يجد  ال  الذي  امليت  ألنَّ  أبنائهم؛  قبل  من  بدفنهم 

تبقى  أنَّها  إال  السفيل  للعامل  هبوطها  ورغم  البرش،  تؤذي  هامئة  روحه  ستبقى  ودفنه 

تتحنّي الفرصة للصعود لعامل األحياء بشكل أشباح، وتلحق األذى بهم وتسبّب األمراض 

ملحمة جلجامش:  ماورد يف  السيّئ، وهذا  لقدرها  انتقاماً  واألوبئة  الصحيّة  والكوارث 

»هل رأيت الذي تُركت جثته يف العراء؟ نعم لقد رأيت، إنَّ روحه ال تجد مستقراً يف 

العامل األسفل«]1]�

لقد كان من مظاهر حداد األبناء عىل آبائهم يف الرشق القديم حلق الشعر أو تركه 

لينمو طوياًل، والنوم عىل القرب يف العراء، وعدم التزيّن، وارتداء املالبس الرثّة والقدمية، 

مع فرك الجسم بالفحم أو الطني، فمعتقد سكان الرشق القديم أنَّ العزاء يضمن عدم 

انقطاع ذكر امليت، مام يوحي بالطأمنينة تجاه املوت، كام كان املعتقد السائد أنَّ دموع 

األحياء تريح األموات]2]�

الرتاتيل  وأداء  قبورهم  زيارة  عرب  أمواتهم  رحم  األبناء صلة  يتوّجب عىل  كان  لقد 

وسكب املاء، إذ يقوم أبناء امليت، بني فرتة وأخرى، بزيارة القرب وقراءة بعض الرتاتيل عىل 

روحه، ويف أحيان أخرى كانوا يقومون بتكليف بعض األشخاص والكهنة املوكل إليهم 

أداء تلك الشعائر، حيث يقومون بقراءة الرتاتيل وتالوة التعاويذ التي تريح روح امليت 

يف العامل السفيل:

»يا أرواح عائلتي يا أرواح أمي أيب وأجدادي وأخي وأختي وكل أقربايئ، طاملا أنت 

مستقرّة يف العامل السفيل كنت أقدم إليك القرابني وأسكب لك املاء«)]3](.

لكن سكب املاء البارد عىل القرب هي مهّمة خاّصة لالبن األكرب حرًصا، وال نستبعد أن 

يكون طقس سكب املاء من تأثيات الوحي الساموي أيًضا، نظرًا لوجودها يف النصوص 

]1]- فراس السّواح، جلجامش، منشورات عالء الدين، سوريا، ص 57.

]2]- نائل حنون، عقائد ما بعد املوت يف حضارة بالد وادي الرافدين القدمية، بغداد، 1986، ط2، ص 00].

]]]- نائل حنون، املصدر نفسه، ص 127.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(60

اإلسالميّة]1]، وإن كانت هذه النصوص ال تحرصها باالبن األكرب� عىل أنَّ بعض النصوص 

الرافديّة كانت ال متنع األبناء اآلخرين من سكب املاء عىل قرب أبيهم أثناء زيارته� ولنئ 

كانت النصوص اإلسالميّة تشي إىل صّب املاء عىل سطح الرتاب بعيد الدفن مبارشة، فقد 

كان هذا األمر يف بالد الرافدين يتّم عن طريق أنابيب فخاريّة تنزل من سطح األرض إىل 

جوف القرب، وقد ورد يف أحد التعاويذ عىل لسان شخص يسكب املاء عىل قرب أبيه قائاًل:

»يف العامل األعىل عىس أن يطيب اسمه، ويف العامل السفيل عىس أن ترشب روحه املاء الزيك«]2]

وعىل أّي حال، فقد اختلطت مكّونات الديانة املنزليّة ببعضها، ما بني اإلله الحامي 

يتم  كان  التي  الواحدة  الحجرة  أو  الواحد  املكان  ففي  األسالف،  تقديس  لألرسة، وبني 

فيها تقديس اإلله الحامي لألرسة، كان يتم تقديس األسالف أيًضا� وميكن مالحظة ذلك 

بصورة جليّة يف ملحمة أقهات )Aqhatu(؛ حيث الرغبة الجامحة والتطلّع عند امللك 

نحو ابن يرثه، ويضمن له استمرار نسل العائلة وتقديس أسالفها، والصالة لإلله الراعي 

اإلله  إىل  تقّدم  التي  املقّدسة  القرابني  تلك  بتناول  يقوم  أن  األرسة  لها� وكان عىل رب 

الحامي للعائلة، اإلله إيل )El( وبعل )Baal( يف معبده� ومع ذلك، فإنَّ السؤال الذي 

يطرح نفسه يف ظل هذا االختالط والتداخل، هو: أيّهام له املكانة األسمى؟ اإلله الراعي 

للعائلة أم أرواح األسالف؟ ورغم أنَّ الباحثني يعتربون أنَّ املكانة األسمى هي للسلف 

العائيل، إال أنَّ مكانة اإلله الحامي للعائلة غالباً ما كانت هي املفّضلة يف هذا السياق]3]� 

]1]- الشيخ الطويس، تهذيب األحكام )أحكام امليت(، ج 1، ص 22]. حديث رقم 99.

]2]- نائل حنون، عقائد ما بعد املوت، ص 279.

[3[- Harrison, T. P., Op. Cit., 2014, p.185.
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خامتة

من الواضح أنَّ مجتمع بالد الرافدين كان مجتمعاً أبويًّا ذكوريًّا سلطويًّا، ال مبعنى أن 

جميع السلطات تركّزت بيد رب األرسة فحسب، بل أيًضا وجود صالحيات ال يصح بأّي 

حال من األحوال توكيلها إليه، كالقتل والتعذيب الشديد� ورمبا يعود السبب يف تحميله 

هذه الصالحيات، يعود إىل األهميّة العليا ملكانة األرسة وتربيتها يف البالد� 

ورغم شّدة بعض األحكام، إال أنَّ ذلك ال مينعنا من القول بأنَّ املجتمع الرافدي كان 

يقوم، إىل حّد ما، عىل نظام األرسة الكبية التي تحكمها القيم واملعايي الُخلقية، وإن 

باإلرشادات  وتشبّعها  التعاليم،  تلك  نقاء  عدم  إىل  يعود  ذلك  ولعل  الحدود�  تجاوزت 

الوحيانيّة، التي تركّز عىل عنرص الرحمة، ال عىل القّوة املفرطة� كام أنَّه من غي املستبعد 

أن تكون تلك القوانني الحاّدة تتعلّق ببعض األبعاد الدينيّة املرتبطة بالرشك؛ فغالباً ما 

بإنزال  اآللهة  بعض  وقيام  أرستها،  أفراد  بني  قتاالً  تشهد  القدمية  الديانات  آلهة  كانت 

عقوبات شديدة بحق أبنائها وزوجاتها� 

إىل  ينتهي  نسبها  أنَّ  وتعتقد  متديّنة،  األرس  كانت هذه  فقد  أمر،  يكن من  ومهام 

اآللهة، ولعّل هذا األمر كان يُشعر األب بنوع من فائض القّوة، كام كانت تعتقد أنَّ لكّل 

أرسة إلهاً يحميها�

عىل غرار معظم املجتمعات القدمية، كانت األرسة تشّكل وحدة دينيّة قامئة بذاتها 

ال  كّنا  وإن  التوحيد،  مظاهر  من  ظاهرة  يعتربها  البعض  جعل  ماّم  واحداً،  إلهاً  تعبد 

نسلّم بذلك؛ ألنَّ هذا اإلله »الواحد« كان يتغّي بتغّي الحاكم؛ كام كانت األرسة تشّكل 

وحدة اقتصاديّة متكاملة تعتمد يف معاشها عىل جهودها الخاّصة، سواء يف الحقل أم يف 

الورشات الحرفيّة؛ فرب األرسة هو سيّد الورشة، ومالك الحقل، وأبناؤه يف خدمته طوال 

عمره� 
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ويف مقابل هذه األبويّة الذكوريّة، متتّعت املرأة ببعض حقوقها، وإن بشكل جزيئ، 

إذ اختلف األمر بني عرص وآخر، فقد حفظ لها القانون يف العرص السومري ثم األكادي 

ثم البابيل كثيًا من جوانب شخصيّتها املستقلّة وحقوقها األرسيّة، عىل أنَّ القوانني التي 

حفظت للمرأة بعض حقوقها، هي ذاتها التي كلّفتها بالعديد من الواجبات األرسيّة� لقد 

كان واضًحا من خالل الترشيعات أنَّ الهدف من الحقوق املمنوحة والواجبات املفروضة 

هو تنظيم العالقات األرسيّة بالشكل األمثل، كام يراها املرّشع آنذاك� وميكن مالحظة 

ذلك من خالل االلتفات إىل أن ما كرّس، وتحّكم، ووّجه، وأثّر يف تلك القوانني هو أدب 

الحكمة اململوء بالنصائح واملثل العليا�

ميكننا  أنَّه  إال  بالحاّدة،  ورغم وجود ترشيعات ميكن وصفها  أمر،  من  يكن  ومهام 

أنَّها قد تأثّرت بالتعاليم  الرافدين، يبدو  القول: إنَّ القوانني االرُسيّة التي حكمت بالد 

بها،  العبادي  الجانب  تأثر  أكرث من  البالد،  تلك  النشطة يف  النبويّة  السامويّة، والحركة 

أعني ذلك الجانب املرتبط بالطقوس الدينيّة العباديّة، وبالشّق العقدي�
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األسرة املصرّية القديمة
مقّدمة

ال يختلف الباحثون عىل أنَّ الحضارة املرصيّة هي من أقدم الحضارات املكتشفة حتّى 

اآلن، والتي قامت يف شامل رشقي أفريقيا� وإذا ما الحظنا أنَّ القيام الحضاري قدمياً كان 

يرتكّز قرب مصادر املياه، فمن الطبيعي أن تشهد ضفاف نهر النيل، أّحد أعظم األنهار عىل 

األرض، تأسيس حضارة كان لها األثر البالغ يف مجرى األحداث التاريخيّة يف محيطه�

توفّرت  حيث  النيل؛  وادي  منطقة  يف  متركزها  إىل  املرصيّة  الحضارة  نجاح  ويُعزى 

جميع املقّومات الالزمة لنجاح تجّمع برشي يحتاج، بطبيعة الحال لبقائه، إىل الزراعة، 

ما يعني وجود مناخ معتدل ووفرة مياه، وخصوبة تربة�

ورغم شّح املعلومات عن مرص ما قبل عرص األرُس )حوايل 3150 ق�م(؛ لكن املقطوع 

به أنَّه ويف حوايل عام 5000 قبل امليالد، عىل سبيل املثال، عاشت بعض القبائل يف وادي 

النيل، ومن أشهرها حضارة »البداري«، والتي خلّفتها حضارة نقادة، إذ تطورت هاتان 

الحضارتان بشكل كبي عىل مدى القرون�

والذي  األرُس،  بعرص  ترتبط  القدمية،  اليوم عن مرص  املتوفّرة  الدراسات  معظم  إنَّ 

يُصّنف أيضاً عىل أنَّه بداية العرص الفرعوين، إذ ساهمت الحفريّات يف الكشف عن الكثي 

من املعلومات املتعلّقة بحياة املرصيني يف تلك الفرتة�

طوال ما يقارب ثالثني قرنًا )3000 سنة(، حكمت مرص إحدى وثالثون أرسة، امتّدت 

من 3100 ق�م إىل 333 ق�م، أي تاريخ غزو اإلسكندر األكرب ملرص�

فقد شهدت الفرتة الواقعة حوايل 1085ق�م بداية ما سّمي بعرص االضمحالل، وهو 
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نهاية عرص األرسة العرشين، إذ حكم فيها سبعة رعامسة]1]� ومن بداية عرص االضمحالل 

اإلمرباطوريّة  عن  انفصلت  والثالثني  الحادية  األرسة  إىل  والعرشين  الحادية  األرسة  من 

معسكراتها يف الشامل ويف الجنوب، وطمع فيها جيانها الليبيّون فحكموها بعض الوقت، 

الفرس فاحتلّوها، حتّى وقعت أخيًا يف  ثم آل األمر إىل أرسات نوبيّة، كام طمع فيها 

أيدي اإلسكندر�

ال تختلف مرص كثيًا عن الحضارات املرشقيّة القريبة منها، كالرافديّة، لناحية سيطرة 

ديانة الرشك عىل الحياة العاّمة، وإن كان باإلمكان مالحظة تأثيات لرساالت سامويّة 

وحركة نبّوات�

أنَّ هناك تجّمًعا برشيًّا، فهذا يعني وجود أرسة� فام هي  أّي حال، فام دام  وعىل 

طبيعة األرسة املرصيّة، ومكّوناتها، وقوانينها، وعالقاتها؟! هذا ما ستسعى هذه الدراسة 

للكشف عنه�

أّواًل: مفهوم األرسة يف مرص القدمية

كانت األرسة عامد املجتمع املرصي القديم، وغالبًا ما كانت تتألّف من األب واألبناء 

والزوجة والقريبات األخريات )العاّمت، واألخوات العوانس، واملرتّمالت(، اللوايت فقدن 

ببناء  مرتبطًا  وتأسيسها،  القدماء  املرصيني  عند  األرسة  مفهوم  وكان  الخاّصة�  عائالتهّن 

الحرفيّة  الرتجمة  أنَّ  كام   ،)Ani( آين  املرصي  الحكيم  نصائح  يف  واضح  وهذا  البيت، 

لكلمة )زواج( يف اللغة املرصيّة القدمية تعني )يؤسس بيت(� ويف عهد األرسة املرصيّة 

فيه، بحكم  يتزّوج  العائلة وأن  بيت  يبقى يف  أن  البكر فقط  لالبن  القدمية كان ميكن 

أنَّه الوريث الرشعي ألرسة أبيه� وتصّور معظم النصوص املرصيّة القدمية التي وصلتنا، 

الحياة االجتامعيّة املتحرّضة يف املدن التي غلب عليها نظام األرسة الصغية، لذلك ينبغي 

التنويه، أنَّ الريف املرصي القديم قد عرف نظام األرسة الكبية التي تضم ثالثة أو أربعة 

]1]- تطلق كلمة رعامسة عىل امللوك الذين كانوا يحملون اسم رمسيس، وهم تسعة. لكنَّ اأُلرسة العرشين تبدأ من 

رمسيس الثالث حتى التاسع.
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أجيال، والتي تعيش يف البيت الكبي ذاته]1]�

وعىل أّي حال، إنَّ نظام األرسة املرصيّة القدمية مل يختلف عن نظام األرسة يف حضارة 

أكرث  النظام  هذا  مفهوم  كان  وإن  فيه،  األبوي  النظام  سيادة  من جهة  الرافدين،  بالد 

بساطة يف مرص منه يف بالد الرافدين]2]؛ فاملكانة املهّمة التي حصل عليها االبن األكرب 

القانوين للعائلة، ترتّبت عليه جملة من  الوريث  النظام توضح ذلك، فبوصفه  يف هذا 

رعاية  كوجوب  الكبية،  العائلة  مستوى  عىل  اإلضافيّة  وااللتزامات  األرسيّة،  الواجبات 

العازبات، وعاّمته  أبيه، والقيام بواجب أخواته  والدته املرتّملة واالعتناء بها بعد وفاة 

العوانس، وأخوته الصغار، إضافة إىل رعاية زوجته وأطفاله، كام كانت تقع عىل عاتقه 

مسؤوليّة دفن والديه، وبناء مقربة وتأثيثها لهام]3]� 

والعائيل  املعييش  االستقرار  القدمية هو  املرصيّة  األرسة  سامت  أهّم  إنَّ  الواقع،  يف 

البينيّة، ففي مقابل  والتوّسط واالعتدال يف جميع عالقاتها  أفرادها،  والنفيس يف حياة 

الحقوق التي حصل عليها كّل فرد من أفراد األرسة املرصيّة القدمية، ترتّبت عليه واجبات 

يجب القيام بها، وهكذا ميكن فهم جملة املبادئ التي متيّزت بها هذه األرسة عن غيها 

يف تاريخ الرشق القديم؛ كتغلّب مبدأ »عدالة التوريث«، و »عدالة التعامل مع الرضائر«، 

املرأة  تحرص  التي  واملبادئ  القواعد  أهّم  كانت  والتي  وتبجيلهام]4]،  الوالدين  وإيثار 

املرصيّة عىل تربية أوالدها عليها]5]� 

ومن جهة أخرى، مثّل مفهوم القرىب ركيزة من ركائز األرسة املرصيّة، إذ ميكن رصد 

املفهوم منذ ما قبل عرص السالالت والدولة املرصيّة القدمية، ولعّل هذا املفهوم مستقى 

[1[- Campagno, M., Kinship and Family Relations., Journal; UCLA Encyclopedia of Egyptology, 

1043 Version 1, March 2009, p.4.

[2[- Ali, M. E., Marriage and Divorce in Ancient Egypt and Ancient Iraq )Mesopotamia( A 

comparative Study., International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality Vol. 14, No. 1, June 

2020, p.14.

[3[- Wen, J., The Iconography of Family Members in Egypt’s Elite Tombs of The Old Kingdom., 

University of Pennsylvania, Scholarly Commons 2018, p.14.

]4]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة يف عصورها القدمية، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب 1988م، ص]12.

]5]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، ط1، القاهرة، دار الرشوق، 1995م، ص]11.
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من تراث ديني ساموي، ميكن لحظه يف املنظومة القيميّة اإلسالميّة، عىل سبيل املثال، 

والتي متثّل امتداداً لإلرث الديني الساموي منذ آدم � وبالعودة إىل مفهوم القرىب 

عند املرصيني القدماء، نجد أنَّ األرسة هي عامد املنظومة االجتامعيّة يف الحياة القرويّة، 

ويدعم هذه الفرضيّة الدليل األثري الذي دّل عىل أنَّ مفهوم القرىب مل يقترص عىل الحياة 

القدمية  يف مرص  انترشت  التي  املقابر  فجميع  اآلخرة؛  الدار  شمل  بل  فحسب،  الدنيا 

تجّمعت فيها قبور األقارب إىل جانب بعضها البعض، كعالمة رمزيّة دالّة عىل قدسيّة 

العالقة البينيّة األرسية، وبقاء املوىت األقارب كعائلة واحدة يف الدار اآلخرة، كام كانوا يف 

حياتهم الدنيا]1]�

وهكذا، فإنَّ متانة العالقات األرسيّة يف املجتمع املرصي القديم أّدى إىل قيام مجتمع 

قويّة  كمؤّسسة  القدمية  املرصيّة  العائلة  ُصّنفت  لذلك  التعاون،  روح  تسوده  مستقّر 

تحافظ عىل أمن املجتمع]2]، ولطاملا اعتمدت هذه املؤّسسة االجتامعيّة )األرسة( عىل 

مجموعة من الركائز كان أهّمها: أهليّة الزوج، والزواج املبّكر، والقدوة الحسنة املتمثّلة 

يف رب األرسة، ووفرة النسل، وأداء االلتزامات من قبل جميع أفراد األرسة]3]، ومل يبخل 

أدب الحكمة عليهم بالتوجيهات، والنصح، واملوعظة الحسنة؛ ليهتدي أفرادها إىل الحياة 

الناجحة�

أجربت طبيعة  إذ  متكاملة،  اقتصاديّة  القدمية مؤّسسة  املرصيّة  األرسة  كانت  لقد   

بني  فيام  التعاضد  النيل، عىل  نهر  والّري من  الزراعة  اقتصادها عىل  يقوم  التي  البالد 

جهوداً  يتطلّب  كان  والذي  الزراعي،  العمل  بواجبات  القيام  أجل  من  وذلك  أفرادها، 

متكاتفة لعدد كبي من األيدي العاملة� وهكذا، كان الفرد يعمل ضمن نطاق األرسة، 

ويأكل من إنتاجها، بينام قامت األرُس الكبية بالتعاون فيام بينها، تحت إرشاف شيوخ 

القرية، يف سبيل زراعة مساحات كبية من األرض، ومعالجة أمور الحياة اليوميّة والقضايا 

االجتامعيّة، وإعادة توزيع قطع األرض بعد فيضان نهر النيل� ومن هنا، تتمظهر أهّمية 

[1[- Campagno, M., Op. Cit., 2009, p.5.

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.14.

]]]- عبد الغزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص11.
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مفهوم الروابط األرُسيّة، ومفهوم القرىب والعائلة الكبية، وسط بيئة تعتمد عىل الزراعة 

كمصدر للمعاش]1]�

ويف جميع األحوال، ينظر املجتمع إىل هذه األرسة عىل أنَّها جسم واحد، إال أنَّ ذلك 

مل مينع من ظهور حاالت إجحاف وتجاوز، فقد وصل األمر إىل حّد معاقبة جميع أفراد 

الواجبات  أداء  تقصيه عن  الزوج يف حالة  نيابة عن األب/  والزوجة(  )األطفال  األرسة 

السلطات  قامت  املثال،  الحاالت، عىل سبيل  إحدى  ففي  املجتمع�  تجاه  عليه  املرتتّبة 

املجتمعيّة باحتجاز زوجة وأطفالها كوسيلة ضغط عىل أب/ زوج يك يعود إىل عمله، بعد 

أن قام بالتهرّب من التزاماته وهروبه من القرية، ما دفع الرجل للعودة؛ ألنَّ استمراره 

يف الهروب سيحّول جميع أفراد أرسته إىل حياة العبوديّة]2]� 

يغلب عىل األرسة املرصيّة القدمية طابع املحّبة واملوّدة يف العالقات التي تجمع بني 

أفرادها]3]، ويظهر أنَّ العالقة التي تجمع بني الزوج وزوجته وأوالدهام هي عالقة عميقة 

ودافئة]4] وعىل أتّم ما يكون من الصفاء، فالزوجة مخلصة لزوجها وفيّة له، والزوج من 

ناحيته حريص كّل الحرص عىل إرضاء زوجته وإسعادها� ومتتدح نصوص الدولة القدمية 

الذي  الكتاب  يف  جاء  فقد  زوجته،  يحّب  الذي  والزوج  زوجها]5]،  يبّجلها  التي  الزوجة 

وضعه الوزير الحكيم بتاححوتب )Ptah-hotep( يف عرص الدولة املرصيّة القدمية: »إنَّ 

الرجل يكون حكياًم عندما يؤّسس لنفسه أرسة، ويحّب زوجته، ويفرح قلبها طاملا هو 

حي«]6]� وهكذا، لن يكون الرجل حكياًم يف أعني الناس ما مل يكن رّب أرسة� كام كانت 

العالقات التي تربط األخوة فيام بينهم، عالقة طيّبة تسودها مشاعر اإلخاء، إذ صّورت 

البعض،  بعضهم  بأيدي  ميسكون  وهم  الصغار  األخوة  القديم  املرصي  الفن  مشاهد 

[1[- Campagno, M., Op. Cit., 2009, p.5.

[2[- Redford, D. B., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Band 1, Oxford 2001, p.503.

[3[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.14.

]4]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص104.

]5]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، سلسلة اقرأ، العدد 169، القاهرة، دار املعارف مبرص 1957م، ص89.

[6[- Sabbahy, L., Family, Pharaonic Egypt, from The Encyclopedia of Ancient History, Blackwell 

Publishing Ltd, January 2013, pp.2630- 2632.
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ويركب بعضهم فوق ظهور بعض، فكشفت بذلك عن روح أخذت األرسة املرصيّة بها يف 

معاملة صغارها، ومل تَر يف تصويرها عىل جدران املقابر ما يجايف وقارها]1]�

زوج وزوجته يف موقف محّبة ووّد من عهد الساللة املرصيّة الخامسة )2494- 2345ق.م( 

ويغلب عىل األرسة املرصيّة القدمية طابع التديّن؛ إذ كان املجتمع يطلب منها اإلميان 

بروح األرباب، وخدمة معابدها، واملشاركة يف طقوسها� ويظهر هذا الطابع يف أسامء 

حاميتها  ابتغاء  القدمية؛  املرصيّة  املعبودات  بأسامء  الغالب،  يف  ارتبطت،  التي  األوالد 

واإلقرار بفضلها ونعمها، فام من عائلة مرصيّة إال وانتسب فرد من أفرادها أو أكرث لخدمة 

املعابد واآللهة� ومل يقترص األمر عىل الذكور يف األرسة، إذ كان للنساء نصيبهّن من التديّن 

وخدمة املعابد، كام ضّمت بعض البيوت محاريب صغية وصوًرا للمعبودات، ولعّل تلك 

التصاوير كانت توحي ألفراد العائلة بقربهم من ربّهم، الذي يرشدهم ويحميهم� لكن 

هذا التديّن مل مينع األرسة من إحياء أعيادهم باألناشيد واملوسيقى والرقص]2]�

وبالعموم، ال ينبغي تجاهل أنَّ االرتباط باآللهة، وتقديم القرابني لها، مل يبتعد عن 

يف  املعابد،  بكهنة  املتمثّلة  الدينيّة  املؤّسسة  تبثّها  كانت  التي  الهائلة  الربوباغندا  تلك 

]1]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص100.

]2]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص124، 125.
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سبيل تحقيق غايات مزدوجة: األوىل، تعبئة خزائنهم بالرثوات الطائلة، والثانية، تثبيت 

حكم الحاكم الذي كانت تسّوق املؤّسسة الدينيّة له عىل أنَّ إله، أو نصف إله، هو من 

نسلهم، وأنَّه املمثّل لهم عىل األرض�

ثانًيا: األرسة كوحدة مرتابطة

األب: كان األب يف األرسة املرصيّة القدمية هو سيّدها، وقد اعرُتف له بالقوامة عليها 

بناء عىل ما التزم به إزاءها من نفقة ورعاية، ومبا اكتسبه دونها من خربات الحياة�

ويُعرف األب يف اللغة املرصيّة القدمية بلفظ السيّد، إال أنَّ هذا السيّد مل يكن يتمتع 

بصالحيّات مطلقة عىل أفراد أرسته، كام هو الحال يف األرسة ذات النظام األبوي التقليدي 

الصارم، الذي ساد يف بقاع أخرى من الرشق القديم، بل إنَّ زوجته كانت تُعُد رشيكة 

له يف األرسة، وتقف معه عىل قدم املساواة، وكانت تدعى )ست( أي السيّدة]1]، لكنَّ 

األعراف املرصيّة القدمية جعلت األب يف املنزلة األوىل واألم يف املنزلة الثانية, وبناء عليه، 

أباحت له أن يوّجهها ويهّذبها، أو يؤّدبها حني الرضورة وال يستكني لها فيام ميّس كرامته 

أو يتناف مع ما يعتقده من رأي سليم]2]� ومل يكن األب املرصي باإلنسان القايس أو الفّظ 

الذي ينفر منه بنوه، ال بل إنَّ هناك الكثي من املشاهد التي تصّور العطف والحنان 

الذي كان يغدقه األب عىل أبنائه، كأن ميسك كّف ابنه، أو أن يضع يده عىل رأس طفله، 

أو يلهو معه ويداعبه، كام أنَّ هناك مشهًدا لبنت تستند عىل كتف أبيها بينام هو يلعب 

الداما مع أّمها]3]�

 إنَّ استقرار العالقة األرسيّة هو نتيجة للسلوك اإليجايب لجميع أفراد األرسة تجاه 

أنَّ  الديانة املرصيّة  النظر يف  يلفت  أنَّ ما  آلهة من اإلناث، إال  القدمية شهدت وجود  الديانات  أنَّ معظم  ]1]- رغم 

سلسلة اآللهة عندهم تتألف من مجموعة من األزواج: شو/ نفتوت، جب/ نوت، اوزيريس/ ايزيس، ست/ نفتيس.

]2]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص]1+ 16.

]]]- م.ن، ص100.
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بعضهم البعض]1]، فمقابل عطف األب عىل زوجته وأبنائه، كان عليهم واجب الطاعة 

بعد وفاته، وهناك تصوير جنائزي  أو  ربًّا لألرسة، سواء يف حياته  له بصفته  واالحرتام 

فريد يف مقربة تعود لعرص الدولة القدمية، اجتمع فيه أفراد العائلة الكبية، بينام يقوم 

االبن األكرب بتقديم أزهار اللوتس إىل أبيه املتوّف]2]، كام تُظهر بعض النصوص املدوَّنة 

عىل املقابر رغبة امليت يف االلتقاء بأفراد أرسته جميًعا يف الدار الثانية� وهكذا، يظهر 

أنَّ النظام األبوي ونظام األرسة الكبية هو الذي كان مسيطرًا عىل املجتمع املرصي]3]� 

من  مجموعة  عاتقه  عىل  يقع  كان  األب،  عليها  حصل  التي  املكانة  هذه  مقابل  ويف 

املسؤوليّات؛ أهّمها الرتبويّة، كأن يقّوم سلوك أبنائه بالُحْسنى وبالنصيحة وأدب الحكمة، 

فإذا أىب ذلك، حّق لوالده أن يؤنّبه أو يعاقبه أو يتربّأ منه، وقد صّور الحكيم بتاححوتب 

ينّفذ  التقويم هذه فقال: »إذا ضّل ولدك، وخالف نهجك، ومل  )Ptah-hotep( سلطة 

قبيح،  بقوٍل  فمه  وتدنّس  تقوله،  ما  كل  وتحّدى  دارك،  يف  ترصفاته  وساءت  تعاليمك 

فانبذه إنَّه ليس ولدك«]4]� 

األبناء: كان األبناء عامد األرسة وغايتها، لذلك كان األبوان يترّضعان لآللهة أن متنحهم 

هبة النسل، وأن ترعى األبناء منذ أّول لحظة لهم يف الوجود�

نطالع يف نّص مرصي قديم: »إنَّ اإلله يحفظ الجنني يف بطن أمه ويهّدئه فال يبيك«]5]� 

وكان عىل األم قبل أن تضع مولودها أن تعتزل الناس، وتستمّر تلك العزلة أربعة عرش 

يوًما بعد الوالدة، والتي كانت تتّم عىل يد القابالت�

آمن املرصيّون أنَّ النربات األوىل التي يصدرها الطفل تحّدد إذا ما سيحيا الطفل أو 

[1[- Banschikova, A. A., Woman in Ancient Egypt: Evolution of Personal and Social Positions., 

Center for Civilizational and Regional Studies, Moscow., Social Evolution & History, Vol. 5 No. 1, 

March 2006, p.112.

[2[- Wen, J., Op. Cit., 2018, p.15.

[3[- Redford, D. B., Op. Cit., 2001, p.503.

]4]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص114.

]5]- م.ن، ص72.
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ميوت، لذلك لجؤوا إىل استخدام تعاويذ سحرية تهدف إىل حامية األم ووليدها]1]�

وجرت العادة أن تصاحب الوالدة احتفاالت وطقوس معيّنة، كام هو الحال يف جميع 

املجتمعات القدمية� وتجدر اإلشارة إىل أنَّ األطفال كانوا معرّضني لعّدة مخاطر ماّم جعل 

معّدل الوفيات، خاّصة يف األسابيع األوىل بعد الوالدة، عاليًا؛ وذلك لتعرّضهم للتلّوث أو 

النزالت املعويّة، هذا فضاًل عن الوفاة بسبب الوالدات املشّوهة]2]؛ بينام كانت الرضاعة 

تستمّر ثالث سنوات، ومل مينع شغف األم بإرضاع ابنها من وجود مرضعة� وكانت تسمية 

األبناء تتم بأسامء يغلب عليها الطابع الديني، وكان يتّم ختان أطفال املرصيني القدماء، 

وكان يتّم تسجيل األبناء يف سجاّلت الدولة الرسميّة من قبل أهلهم]3]�

يبدأ  أن  فام  أظفارهم،  نعومة  منذ  وتربيتهم  أبنائها  رعاية  عاتقها  األم عىل  تحمل 

الطفل بالسي عىل قدميه حتّى يتعلّق بيد أمه� وعادًة ما كانت األم تحمل طفلها يف 

األبناء،  تربويّة تجاه  األم مسؤوليّة  ثنية من ردائها� ومثلام كان يقع عىل  أو يف  وشاح 

كذلك األمر بالنسبة ألبيهم، فإذا ما نجح فيها، يرتّحم الناس عليه بعد وفاته� ففيام قيل 

يف ذلك »أيّها الناس ادعوا لفالن الذي كّون أرسته ورىّب أوالده، وفعل الُحسنى عىل وجه 

األرض«، وقد فرض املجتمع عىل الوالد واجبات إزاء أوالده صّورها الحكيم بتاححوتب 

متفرّقة يف سياق تعاليمه نذكر منها: »أنَّ عىل الوالد أن يلتمس كّل شأن فاضل لولده 

املطيع، وأن ترى عيناه وتسمع أذناه ما ينفع ابنه، وأن يفيده بخربته ويسعى إىل رفع 

مستواه كلاّم استطاع إىل ذلك سبيال«]4]�

 وترغب األرُس املرصيّة بكرثة األوالد؛ ألنَّ األرسة يف أساسها مؤّسسة اقتصاديّة قامت 

الرخيصة،  العاملة  اليد  الزراعة واألعامل األخرى]5]، فكرثة األوالد تعني  العمل يف  عىل 

]1]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص117.

]2]- وسناء حسن اآلغا، املرأة يف حضارة العراق ومرص القدميتني، أطروحة معّدة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ 

القديم، جامعة املوصل 2009م، ص188.

]]]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص117.

]4]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص114.

]5]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص171.
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وقد شارك ملوك مرص شعبهم هذه الرغبة يف كرثة األوالد ألنفسهم وللوطن كلّه� ويف 

معتقد املرصيني القدماء أنَّ كرثة األوالد تُريض اآللهة التي كانت تتكّفل بالطفل وتيسي 

أمور اإلنفاق عليه، فكان رجاء املرصيني القدماء لكرثة األبناء ال يرتبط بالبعد الدنيوي 

فقط، بل باألخروي أيًضا، لكنَّ ذلك مل مينع األم من إجهاض حملها إذا ما أحّست بضعف 

جسدها، أو خافت من العجز عن تربية صغارها، ال سيّام إذا تعاقب الواحد منهم تلو 

أو  لعام  الحمل  منع  إىل  تؤّدي  معيّنة  بإيجاد وسائل  األطباء  اهتّم بعض  ولهذا  اآلخر، 

عامني أو ثالثة أعوام]1]� كام أنَّ تحديد النسل كان جائزاً يف مرص القدمية، وكانت موانع 

الحمل معروفة، وهي يف الغالب أعشاب طبيّة تّم إدراجها ضمن سلسلة الربديّات التي 

تتحّدث عن عالج العقم ومشكالت الحمل]2]� 

القانون  عليه  يعاقب  جرًما  وعّده  األبناء،  قتل  موضوع  يف  املرصي  القانون  تشّدد 

القديم، لكن الاّلفت لالنتباه هو نوعيّة العقوبة الغريبة إىل حّد ما؛ فاألب الذي يقتل 

ابنه كان عليه أن يحتضن جثّته لثالثة أيّام متتالية، ورمبا قصد املرّشع من ذلك جعل 

األب يستشعر أمل ذنبه، ما قد يدفعه للتّوبة� اعترب املرّشع أنَّ ذلك أفضل من االقتصاص 

منه بالقتل املبارش، بحكم أنَّه )أي األب( هو الذي منح ابنه باألصل فرصة الحياة، وإن 

العنفيّة من قبل األب، فكونه  امليول  القصاص غي كاف لنزع هذه  كنا نعترب أنَّ هذا 

هو من منح فرصة الحياة له عرب إنجابه، ال يسّوغ له سلب حياته، ومل نجد بني أيدينا 

من نصوص أو تصاوير عقوبة األب فيام لو كّرر فعلته بقتل ابٍن من أبنائه� وعىل أّي 

ا؛ إذ  حال، فاألب الذي يقتل ابنه ويقوم بالتمثيل بجثّته، فقد كانت عقوبته قاسية جدًّ

يُقطّع إربًا إربًا، ثم تحرق أشالؤه عىل فراش� كام نّص القانون املرصي القديم عىل تأجيل 

عقوبة املرأة الحبىل حتّى تضع ما يف رحمها، وحتّى ال يؤخذ الجنني بذنبها]3]�

مل تقع عىل اآلباء، بصفتهم أزواًجا، مسؤوليّة إعالة أبنائهم وزوجاتهم فقط، بل أيًضا 

أبناء أيًضا، واإلنفاق عليهم، ورعايتهم، ودفنهم  إعالة آبائهم يف شيخوختهم، بصفتهم 

]1]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص]7.

]2]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص178.

]]]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص6].
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بعد موتهم مبقربة تليق بهم، وإذا ما قرّص األبناء تجاه آبائهم بهذه الواجبات، فقد كان 

بوسع األبوين اتخاذ إجراءات وعقوبات بحّق األبناء املقرّصين، فعىل سبيل املثال: نصٌّ 

مرصيٌّ من عرص الدولة املرصيّة الحديثة يتحّدث عن املرأة املسّنة )Naunakhte( التي 

قّررت أن تحرم أربعة من أوالدها الثامنية من حّقهم يف املياث؛ ألنَّهم ال يعتنون بها، 

ورغم أنَّها بيّنت أنَّهم قد يرثون من والدهم، إال أنَّهم لن يرثوا من ممتلكاتها الخاّصة، 

عقوبة لهم� كام أنَّ النصوص املرصيّة القدمية تشي إىل أنَّ أولئك الذين مل يشرتكوا يف 

دفن آبائهم خرسوا مياثهم]1]� 

األم: كان لألم منزلة رفيعة يف الدولة املرصيّة القدمية، وكان الحكيم بتاححوتب قد 

صّنفها يف املرتبة الثانية يف العائلة بعد األب�

تُعرف األم بربّة املنزل )نبت بر( وكلمتها ال تُرّد، وال تعلو كلمة أّحد يف البيت عىل 

كلمتها]2]� فقد كان االبن يكّن ألمه أعظم االحرتام والتقدير، لذلك نجد يف السي الذاتية، 

وتأثيث  ببناء  قام  وأنَّه  وأباه،  أمه  يبّجل  كان  أنَّه  املُتّوف  تأكيد  املقابر،  جدران  وعىل 

آين: »يجب  القديم  الحكيم املرصي  الجنائزيّة]3]� ويقول  القرابني  لهام  وأّمن  مقربتهام، 

عليك أن ال تنىس أّمك وكّل ما َصَنَعتْه من أجلك، فإذا نسيتها فإنَّها تستطيع أن تلومك 

وترفع ذراعيها إىل الله فيستجيب إىل دعائها فهي حملتك طوياًل تحت القلب عبئًا ثقياًل، 

وبعد أن انتهت شهورك وولدت، حملتك بني ذراعيها��� وكان ثديها طوال ثالث سنوات 

يف فمك، وهكذا ربّتك وأنشأتك دون أن تشمئّز من قذارتك، وبعد أن دخلت املدرسة 

ليك تأخذ دروساً يف الكتابة بقيت ترعاك يف كل يوم بالخبز والجعة من بيتها«]4]�

وعىل أّي حال، فقد كان عىل األّم أن تعتني بأمالك األرسة، وبشؤون أطفالها أثناء 

غياب أبيهم، كام كانت األّم مكلّفة برعاية أطفالها، واالعتناء مبياثهم، إذا ما تويّف عنها 

والدهم مبّكرًا]5]�

[1[- Sabbahy, L., Op. Cit., 2013, pp.2630- 2632.

[2[- Banschikova, A. A., Op. Cit., 2006, p.112.

]]]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص]11.

]4]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص92.

[5[- Redford, D. B., Op. Cit., 2001, p.503.
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املرصيّون  اعترب  وقد  القديم،  املرصي  املجتمع  يف  معروفًا  التبّني  كان  لقد  التبّني: 

القدماء أنَّ ثراء الدنيا قليل الغناء إذا أعوزته نعمة الولد، ومل يتصّوروا سبياًل لسعادة 

به  لنفسه، وقد يفيد  املرء  التبّني؛ بحيث يستفيد منه  النسل غي  من حرم من نعمة 

مجتمعه]1]� فاملرأة التي ُحرمت من األطفال ميكن لها أن تتبّنى أوالد اأَلَمة التي تحت 

زوجها، إذ نجد يف برديّة التبّني أنَّ السيّدة »نفر« ابتاعت مع زوجها أََمًة، وأن هذه األََمة 

أنجبت ثالثة أطفال؛ بنتني وصبيًّا واحًدا، وقد قامت هذه السيّدة التي ُحرمت من األوالد 

بتبّني هؤالء األطفال وقامت برتبيتهم، وعندما تشب البنت الكربى يتزّوجها األخ األصغر 

للزوجة، وبزواج الفتاة من األخ تعطيها الزوجة حريّتها، مع التأكيد عىل أنَّ أبناء هذه 

الفتاة من األخ يصبحون أحراًرا أيًضا، ثم متنح الزوجة الحريّة لألبناء اآلخرين، ثم تتبّنى 

أخاها الصغي وزوج ابنتها يف الوقت نفسه؛ ليك يُقّسم املياث بينهام بالتساوي، وهكذا 

نجد أنَّ التبّني كان املخرج األمثل لإلنسان املرصي القديم الذي ُحرم من اإلنجاب]2]�

وقد أخربنا القرآن عن هذا األمر يف قضيّتني: 

األوىل: مع النبّي يوسف  بحسب ما جاء يف سورة يوسف )اآلية  :)21َوقَاَل 

�ا ْو َنتَِّخَذهُ َوَلً
َ
ن يَنَفَعَنا أ

َ
ْكرِِم َمثَْواهُ َعَسٰ أ

َ
تِهِ أ

َ
اهُ ِمن ّمِْصَ ِلْمَرأ ِي اْشَتَ الَّ

والثانية: مع نبّي الله موىس ؛ حيث جاء يف سورة القصص )اآلية 9( عىل لسان 

ن يَنَفَعَنا 
َ
ُت فِرَْعْوَن قُرَُّت َعنْيٍ ّلِ َولََكۖ  َل َتْقُتلُوهُ َعَسٰ أ

َ
زوجة فرعون: َوقَالَِت اْمَرأ

�ا ْو َنتَِّخَذهُ َوَلً
َ
أ

كام أنَّ لدينا وثيقة من نهاية عرص الدولة الحديثة، تؤّرخ بزمن الفرعون رعمسيس 

الحادي عرش )1075-1104ق�م( يظهر منها تبّني رجل لزوجته الشابّة، التي مل يرزق 

كان  وملا  الرئيسيّة]3]،  وريثته  باعتبارها  وفاته  بعد  ممتلكاته  ترث  حتّى  بأطفال،  منها 

ابًنا  أم  بالتبّني  ابًنا  كان  )سواء  الثلثني  االبن  ونصيب  املمتلكات  ثلث  الزوجة  نصيب 

]1]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص26.

]2]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص120.

[3[- Sabbahy, L., Op. Cit., 2013, pp.2630- 2632.
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حقيقيًّا(، وملّا أمست هي زوجته وابنته بالتبّني، صار لها كامل اإلرث، ومل يعد ألخوته 

حّق املطالبة بالثلثني املخّصصني لالبن بحّجة أنَّه ال ميلك ولًدا يرثه]1]� 

ثالًثا: الزواج يف مرص القدمية

ع ملصلحة بناء املجتمع عىل أسس  لقد أدرك املرصيّون القدماء أنَّ الزواج نظام رُشّ

وقواعد من الرتابط والتكافل، يضع يف اعتباره حاجات الفرد والجامعة، وأنَّ الزواج ليس 

ا هو أساس عالقة موّدة  وسيلة إلنجاب األوالد فحسب، أو الستمتاع الرجل واملرأة، وإمنَّ

ورحمة بني الرجل واملرأة، وهو عالقة متازج نفيس وتعاطف روحي بينهام، ثم إنَّ الزواج 

وال  منها،  املجتمع  ينفر  التي  املرشوعة  غي  العالقات  عىل  دامئًا  مفّضلة  عالقة رشعيّة 

تحظى بقبوله أو احرتامه، ومن أقوال الحكامء املرصيني يف هذا املضامر قول الحكيم 

بتاححتب حكيم الدولة القدمية »إذا رصت راشداً فأّسس لنفسك بيتًا«، وقول الحكيم 

»اتّخذ  به  والتبكي  بالزواج  ابنه  يويص  كان  الذي  الحديثة  املرصيّة  الدولة  حكيم  آين 

لنفسك زوجة وأنت شاب لرتزق منها بولد«]2]�

الزواج يف مرص، كام يف غيه من املجتمعات، كان ميّر مبراحل  وعىل أّي حال، فإنَّ 

متعّددة�

الخطوبة والزفاف والقران

ال يوجد للخطوبة ِذكر سواء يف النصوص املرصيّة القدمية أو التصاوير واملناظر، ورغم 

الكّم الضخم الذي تركه املرصيّون من رسوم ونقوش ومتاثيل، إال أنَّهم مل يشيوا إذا ما 

كان يسبق الزواج فرتة خطوبة أم ال]3]، كام ال يوجد ما يشي إىل أنَّ الزفاف وعقد القران 

كان مرتبطًا بأّي شعائر أو طقوس دينيّة، كام هو الحال يف مجتمعات الرشق القديم 

[1[- Piccione, P. A., The Status of Women in Ancient Egyptian Society., Northwestern University 

1995, p.14.

]2]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص105.

]]]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص105.
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األخرى، لكنَّ الظاهر أنَّ الزواج مل يكن مرتبطًا يف واقع الحال بأّي احتفال ديني خاّص 

عند قدماء املرصيني]1]، نعم هناك إشارة إىل وجود قََسم يؤخذ عىل الزوجني عند عقد 

القران]2]، ومل يُعرث عىل مناظر أو مشاهد واضحة تصّور محافل الزفاف وعاداتها، لكن 

من املستبعد أال يكون للعروس زفاف تُزف فيه إىل منزل زوجها مساًء يف احتفال ما�

وال شّك يف أنَّه كان يتم تبادل عبارات القبول بني العريسني شفاًها فقط، بحضور 

األهل والشهود، وذلك منذ عرص الدولة القدمية، دون الحاجة إىل تدوينها، لكن فيام بعد 

تّم توثيق ذلك القبول، وما يرافقه من رشوط يف عقد القران من أجل حفظ الحقوق]3]� 

وكانت الزوجة هي الطرف األهّم يف العقد، فهي التي متيل رشوطها عىل الزوج، وهي 

املرجع األول واألخي يف أمر الزواج]4]، إال أنَّها مل تكن تحرض تدوين هذا العقد بل ينوب 

عنها ويّل أمرها� واستمّر األمر عىل هذا املنوال حتى القرن السابع قبل امليالد، إذ أبُيح 

للعروس، وال سيّام الثيّب، أن تحرض عقد قرانها، ما يشي إىل االعرتاف باكتامل شخصيّتها 

القانونيّة]5]؛ وميكن مقاربة الفروقات بني الفتاة البكر والثيّب مبا هو موجود يف الرشيعة 

اإلسالميّة، ما قد يعّزز فرضيّة أن تكون هذه الترشيعات لها بعد ساموي تابع لترشيعات 

العقد هو حامية حقوقها وحقوق  من  الهدف  كان  فقد  أمر،  من  يكن  ومهام  نبويّة� 

الرعاية،  وحّق  اإلنفاق،  حّق  عىل  تشتمل  كانت  التي  الحقوق  تلك  وتدوين  أطفالها، 

أّما ما يتعلّق  التوريث، وحّق االحتفاظ باملمتلكات، كاألثاث الذي جلبته معها�  وحّق 

بالشهود، فقد اختلف عددهم بني عقد وآخر، فبينام كان عددهم ثالثة شهود فقط يف 

أحد العقود لعروس ثيّب، نجدهم 16 شاهًدا يف عقد آخر لفتاة بكر، ولعّل كرثة العدد 

يف زواج البكر يرتبط بتأكيد اإلشهار من جهة، وبإظهار املزيد من الفرحة من جهة أخرى، 

[1[- Wen, J., Op. Cit., 2018, p.13.

[2[- Sabbahy, L., Op. Cit., 2013, pp.2630- 2632.

[3[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.5.

]4]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص96.

]5]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص59.
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باعتبار أنَّ البكر سيكون أّول زواج لها ورمبّا األخي، فيام الثيّب قد سبق لها أن مرّت 

بهذه التجربة� وعىل أّي حال، فقد كانت موافقة والد الفتاة رضوريّة لرشعيّة العقد، 

وال يظهر أنَّ ثّة فرقاً يف ذلك بني البكر والثيّب� وغالباً ما كان هذا العقد يُحّرر من قبل 

موظّف مختّص من قبل الدولة املرصيّة]1]� ومبجرد عقد القران تحمل السيّدة املرصيّة 

عّدة مسميّات كان أهّمها لقب »سيّدة املنزل«، والذي يبنّي أنَّها كانت السيّدة األوىل يف 

بيتها، واملسؤولة عن شؤونه الداخليّة]2]� 

وكان  بابنته،  لالقرتان  العريس  يتلّقى طلب  الذي  الغالب، هو  األب، يف  كان  لقد 

زواجها�  مبناسبة  أمالكه  ببعض  لها  يويص  أو  ثرائه،  مع  يتناسب  مبا  يجّهزها  أن  عليه 

وجرت العادة أن ينظر بعني االعتبار، إىل الفروق الثقافيّة واملاديّة بني الشاب والفتاة 

التي تقّدم لها يف قضايا املصاهرات والزواج]3]؛ بينام مل يكن ينظر إىل الفروق الطبقيّة 

يتزّوج من خارج طبقته  أن  للمرء  الرافدين، ميكن  بالد  والعرقيّة؛ ففي مرص، كام يف 

االجتامعيّة إذا أثبت أنَّه كفء ألرسة الفتاة التي تقّدم لها، سواء عىل املستوى املادي 

أو الثقايف، والعكس صحيح؛ إذ كان يحّق للفتى أن يتزّوج من جارية، فإذا ما َولَدت 

املرصي  املجتمع  يف  واملتّبعة  العاّمة  القاعدة  لكّن  أحراراً]4]؛  وأطفالها  هي  تعترب  له، 

القديم كانت تقيض بزواج املرء من طبقته االجتامعيّة ذاتها، وغالباً ما كانت الزيجات 

تُعقد بني أبناء العّم واألقارب]5]�

سّن الزواج

لقد فّضل املرصيّون القدماء تزويج أوالدهم يف سّن مبّكرة ما بني 13 و 15 سنة، وكانوا 

[1[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.5.

]2]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص122.

]]]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص56.

[4[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.15.

[5[- Redford, D. B., Op. Cit., p.501.
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أيًضا، إذ ورد يف أحد النصوص املرصيّة املتأّخرة أنَّ فتاة  يزّوجون بناتهم يف سّن مبّكرة 

تزّوجت يف الثانية عرشة والنصف من عمرها، ورمّبا كانت هذه السّن هي متوّسط عمر 

زواج الفتيات يف مرص قدميًا، بحكم أنَّه كان سن البلوغ عند األنثى]1]، وقد يؤيّد هذا الطرح 

ما ورد يف قصة )باتييإيست(؛ إذ نجد أنَّ ابنته، التي تزّوجت، تبدو طفلة يف سلوكها مع 

زوجها، ومل تكن عىل دراية كاملة بأمور الحياة الزوجيّة، إذ بكت لوالدها عندما علمت أنَّه 

سيرتكها يف بيت زوجها، ورجته أن يصحبها معه، قائلة له: »سأكون أسعد حااًل مع إخويت 

من أن أبقى إىل جانب زوجي«]2]� كام جرت العادة أن يتزّوج الشاب وهو يف عنفوان شبابه 

يك ينجب، إذ ُعّد إنجاب األبناء يف مرص القدمية مصدَر سعادٍة كربى للزوجني]3]، وقد بََدت 

تعاليم الحكامء وهي تشّدد وتويص الشباب باإلبكار بالزواج، إال أنَّ الفتى الذي كان يطلب 

العلم مل يكن يتاح له الزواج قبل أن يتّم العرشين من عمره]4]�

حقوق الزوجة

يُعترب املهر يف مقّدمة حقوق الزوجة، وينبغي أن يكون متناسبًا مع مستواها وعرصها، 

سواء كان معّجاًل تتسلّمه قبل الدخول بها، أو يبقى مؤّجالً يف ذّمة الزوج لتستوفيه حني 

ميرسة، أو حني يقع الطالق]5]�

وأن  معاملة حسنة،  زوجته  الزوج  يعامل  أن  القدمية  املرصيّة  التعاليم  حثّت  وقد   

يخاطبها بكالم حلو وعذب، وأن يوفّر لها ُسبل الراحة والهناء� ونجد أنَّ الحكامء كانوا يحثّون 

أبناءهم عىل ذلك، فيقول بتاححتب: »أحبب زوجتك داخل بيتك�� أطعمها واكسها�� إنَّ 

]1]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص95.

]2]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص]12.

]]]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص95.

[4[- Redford, D. B., Op. Cit., 2001, p.501.

]5]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص60.
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العطور والزيوت عالج لجسدها�� أسعد قلبها طوال حياتك�� فهي حقل مثمر لصاحبها«]1]�

وللزوجة حّق الرتفيه عن النفس برفقة زوجها، إذ كانت املرأة املرصيّة ترافق زوجها 

وتصاحبه يف رحالته لصيد الطيور والوز من املستنقعات واملجاري املائيّة والقنوات]2]� 

لويّل  مربّحاً، كام يحّق  أو رضبها رضباً  آذاها،  إذا  أن تشكو زوجها  للزوجة  وكان يحّق 

أمرها أن يشكو زوجها بالنيابة عنها، وإذا ما اسرتضاها الزوج بعد ذلك، فقد يُقسم عىل 

التزامه بحسن معاملتها]3]� ميكن مطالعة نّص مرصي قديم جاء فيه أنَّ أّحد اآلباء جعل 

زوج ابنته يُقسم أمام شهود أنَّه لن يؤذي زوجته بالقول مرة أخرى، وأنَّه إْن فعل ذلك 

فسيُجلد مئة جلدة، ويُحرم من كّل ما يحصل عليه معها من كسب مشرتك� ويُفهم من 

هذا النّص أنَّ اإلرضار بالزوجة كان محرّماً عىل الزوج]4]�

وكان يحّق للزوجة أن تطلب الطالق من زوجها، وتحصل عىل كامل حقوقها املاليّة 

منه إذا ارتكب الزنا�

أّما املياث، فالزوجة ترث ثلث أمالك زوجها بعد وفاته، بينام يذهب الثلثان الباقيان 

ألطفالها منه� ولها الحّق يف أن تستلم منه الهدايا والهبات، وأن تسّجلها باسمها، خصوًصا 

أبيها عند عدم  إذا أراد أن مينحها أكرث من نصيبها يف عقاره]5]� كام ترث املرأة إقطاع 

وجود نسل الذكور، عىل أنَّها ال تدير هذا اإلقطاع باسمها، بل يتوىّل زوجها ذلك، مبا له 

ابنها األكرب يدير شؤونها، ويف حال كان  أرملًة، فإنَّ  إذا كانت  السلطة عليها� وأّما  من 

قارًصا فله ذلك متى بلغ السن القانونيّة، لكنَّ الزوجة بدأت تسرتد حقوقها القانونيّة منذ 

عهد األرسة الثامنة عرشة، وال سيّام حّقها يف الترصّف بأموالها املنقولة وغي املنقولة دون 

]1]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص108.

]2]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص89.

]]]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص62.

]4]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص109.

[5[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.6.
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الرجوع إىل زوجها]1]، فصار بوسعها أن تحّرر عبيدها إن أرادت، وأن تويص مبمتلكاتها، 

كام صار بوسعها أن متثُل يف املحكمة كمّدعية وشاهدة، وإلمتام املعامالت املاليّة دون 

الحاجة إىل ممثّل عنها من أفراد عائلتها الذكور]2]�

أصبح  أن  بعد  اكتملت،  قد  القانونيّة  الزوجة  إنَّ شخصيّة  القول  وباملجمل، ميكننا 

يحق لها إدخال اسمها يف العقود املاليّة، واملثول أمام املحاكم املدنيّة، وأداء الشهادة يف 

املحاكم الجزائيّة، واملثول أمام هيئة املحلّفني]3]� 

واجبات الزوجة

تهتّم الزوجة يف مرص القدمية بأرستها ومنزلها، بوصفها ربّة البيت والسيّدة فيه، إذ 

كان عليها أن تطيع زوجها، وتهيّئ له األجواء عند عودته من العمل يف املساء إىل املنزل، 

وتقّدم له الطعام الذي طهته بنفسها�

وباإلجامل، تقوم الزوجة بإعداد الفطور لزوجها وأبنائها، ثم تبدأ بتنظيم البيت وتنظيفه 

وترتيبه، وملء الجرار باملياه، وغسل املالبس، وإعداد الخبز، وما يتطلّبه من طحٍن للحبوب 

النسيج وحياكة املالبس لزوجها وأبنائها،  وعجٍن للدقيق وخبزه� كام كانت تقوم بغزل 

وتذهب إىل السوق لبيع البيض والطيور واأللبان]4]� وكان من بني واجبات الزوجة الرتبية 

الصالحة لألبناء الصغار، لذلك كان ال بّد من اختيار الزوجة الصالحة�

لكن كان من أهّم واجبات الزوجة يف مرص القدمية أن تحافظ عىل عّفتها ورشفها، إذ 

اتّصفت األرسة املرصيّة القدمية بالعّفة والتامسك األرسي، ففي قّصة »األخوين« التي حفظها 

]1]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص196.

[2[- Piccione, P. A., Op. Cit., p.14.

[3[- De Rise, G., The Ancient Egyptians., Christopher Wren Association College of William and 

Mary 2017, p.4.

]4]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص166.
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لنا األدب املرصي القديم، وتعود يف تاريخها إىل القرن الثاين عرش قبل امليالد، يخاطب )باتا( 

زوجة شقيقه قائاًل لها: »أنت بالنسبة يل يف منزلة أّمي، وزوجك يف مكانة األب، فهو أكرب 

مّني وقد كفلني وربّاين«]1]، وغالبًا ما استقلّت غرف النساء واملعيشة يف البيوت الكبية 

بطابق خاّص أو جناح منفرد مييّزها عن غرف الضيوف وعن أماكن إقامة األتباع]2]� وتشي 

كّل الدالئل إىل أنَّ الزوجة املرصيّة اقترصت يف عالقاتها الجنسيّة عىل زوجها، إذ استنكرت 

قيم املجتمع املرصي القديم دخول شخص غريب عىل ربّة الدار يف غياب زوجها، فالزوجة 

الزانية، أو التي يشاع عنها ذلك، كانت تتعرّض لالحتقار والعقاب الشديد، فيحّق لزوجها 

أن يطلّقها وتسقط كّل حقوقها]3]� ففي إحدى الوثائق نقرأ عن طالق لزوجة زانية قد شهد 

عليها أربعة شهود، فبعد أن طلّقها زوجها حّرر لها صكًّا بطالقها، وكان الهدف من تحرير 

هذه الوثيقة للزوجة الزانية )املطلّقة( هو متكينها من الزواج بآخر]4]�

تُركّز قيم املجتمع املرصي القديم عىل حياء وحشمة الزوجة، وغالبًا ما تظهر الزوجة 

وهي جالسة بقدمني متالصقتني تعبيًا عن حيائها الذي تربّت عليه، وغالباً أيضاً ما تكون 

يداها مبسوطتني�

تعّدد الزوجات

كان الزواج يف مرص القدمية يسي وفق ُعرف الزواج األحادي، إال أنَّ العادات والتقاليد 

مل متنع تعّدد الزوجات، لكنَّها مل تشّجع عليه� أّما السائد فهو أنَّ الرجل من سواد الشعب 

كان  بينام  واحدة،  بزوجة  الدين  الكهنة ورجال  اكتفى  واحدة، وكذلك  بزوجة  يكتفي 

الزواج بأكرث من زوجة منترًشا يف أوساط الطبقة العليا، وال سيّام عند الفراعنة بصورة 

]1]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص1].

]2]- م.ن، ص9].

]]]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص110.

8.p ,2020 ,.Ali, M. E., Op. Cit -[4[
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خاّصة]1]، إذ جرت العادة أن يكون للرجل الرثي زوجة واحدة رشعيّة هي ربّة املنزل 

وسيّدته، إال أنَّه يف الوقت ذاته كان حرّاً يف اتّخاذ الجواري واملحظيّات، بقدر ما تسمح 

به ثروته� وكان املتعارف أنَّ خادمات املنزل إماؤه وملك ميينه، ومل يكن ذلك يُعّد من 

فساد الحال عند الشعوب القدمية]2]� 

 يف الواقع، إننا ال نعلم ما هو الحّد األعىل لعدد الزوجات، وال الرقم الذي كان متاًحا 

للرجل، فبني أيدينا مثاالن من عهدي األرستني الخامسة والسادسة لرجلني أحدهام تزّوج 

من امرأتني، وآخر تزّوج من ست زوجات، وتظهر مشاهد املقابر تعّدد الزوجات أيًضا، 

اثنتان أو ثالث زوجات]3]� ومع تعّذر تحقيق السكينة يف بيت يجمع بني رجل وزوجتني، 

كان يحّق للزوجة أن تشرتط عىل زوجها يف عقد الزواج أن ال يتزوج بغيها، أو أن يطلّقها 

إن أراد فعل ذلك، ويف املقابل عرضت املصادر املرصيّة القدمية أنباء طريفة عن رضائر 

متسامحات قانعات يقطّن يف بيت واحد]4]�

أّما من حيث املعاملة، فيبدو أنَّ الزوج املرصي كان يعدل بني نسائه، وال يجعل 

من إحداهن زوجًة رئيسيًّة له وأكرب مقاًما دون األخريات، فالزوجات يتمتّعن مبكانة 

متساوية، فال نجده يف املشاهد أنَّه يختار زوجة واحدة ليخرج معها إىل الحفالت ويف 

الدولة  التعّدد يصطحب زوجاته معه� ومن نصوص  بل نجده يف حاالت  املنتزهات، 

املرصيّة الحديثة يُفهم أنَّ كّل زوجة كانت تعيش يف منزل مستقل عن رّضتها، بينام مل 

يكن األمر كذلك يف عرص الدولة املرصيّة القدمية، إذ يعيش الرجل وزوجاته وجميع 

األوالد يف دار مشرتكة]5]�

[1[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.7.

]2]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، م.س، ص94.

]]]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص126.

]4]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصية، م.س، ص24

]5]- محّمد فيّاض، املرأة املرصيّة القدمية، م.س، ص127.
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الطالق

يقصد بالطالق هو حّل الرابطة الزوجيّة بني الرجل واملرأة� ويبدو أنَّ املرصيني القدماء 

مل ميارسوا الطالق إال يف حدود ضيّقة خالل العصور املبّكرة من تاريخهم، لكن، ومبرور 

املجاورة،  الشعوب  من  بغيهم  املرصيني  واختالط  االجتامعيّة،  الحياة  وتعّقد  الوقت، 

بدأت تظهر حاالت الطالق بشكل كبي]1]� 

ا مكفواًل للزوجني، وإن ظل بيد الزوج يف الغالب،  وعىل العموم، فقد كان الطالق حقًّ

لكنَّ العادات والتقاليد املرصيّة القدمية فرضت كثيًا من االلتزامات املاليّة عىل الزوج الذي 

يريد أن يطلّق زوجته دون سبب، كأن تحصل عىل ثلث ممتلكاته]2]، وقد تشرتط الزوجة أن 

يتعّهد الزوج عىل نفسه يف عقد الزواج بأن يرّد عليها ضعف بائنتها إذا اقرتن بأخرى، وأن 

يحّرر لها سنًدا بابتعاده عن العقار )البيت( لصالحها]3]� ومن الواضح أنَّ الهدف من هذه 

التكاليف املاليّة هو ردع الزوج عن التعّسف يف استخدام حقوقه، واملحافظة عىل استقرار 

األرسة� أما إذا رغبت الزوجة باالنفصال عن زوجها؛ لشعورها بالكراهية تجاهه، أو لرغبتها 

يف اإلحجام عىل العيش معه، فلها أن تلجأ إىل املحكمة، وتتعّهد أمامها برّد نصف قيمة 

مهرها املدفوع إليها، وعليها أن تتنازل عن حّقها يف عائد أمالكه بعد وفاته]4]� 

 وأما إذا طلّق الرجل زوجته بإرادته دون سبب، فقد كان عليه أن يؤّدي لها املؤّجل 

املنصوص عليه يف عقد القران، أو التعويض الذي قد تتجاوز قيمته يف بعض الحاالت 

قيمة الصداق نفسه، أو عرشة أضعافه، وتستويف املطلّقة ما يحّق لها من مهرها، كام 

تسرتّد مقتنياتها الشخصيّة، وقد يضاف إليها نصيٌب من ممتلكات الزوج العقاريّة، إذا 

كان لديها أطفال قارصون منه� وقد يكتفي الرجل بالتطليق الشفهي، كأن يقول لزوجته 

]1]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص188.

[2[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.7.

]]]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص64

[4[- Ali, M. E., Op. Cit., 2020, p.7.
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»لقد هجرتك كزوجة، ولك أن تتّخذي لنفسك زوًجا آخر«، أو يحّرر لها وثيقة طالق 

تؤكّد خلّوها من موانع الزواج]1]�

وعموًما، إنَّ أقدم وثيقة طالق وصلتنا جاءت من مدينة طيبة، وتعود إىل عرص األرسة 

الرابعة، وقد جاء فيها: »لقد هجرتك ومل يعد يل عليك حقوق كزوج، ابحثي عن زوج 

غيي، أليّن ال أستطيع الوقوف إىل جانبك يف أي منزل تذهبني إليه، وال حّق يل عليك من 

اليوم فصاعًدا باعتبارك زوجة تنسب يل، أو رشيكة لحيايت، اذهبي يف الحال بال إبطاء 

أو تراخ، زوجك املطلق أمون حوتر«� وكُتب تحتها: »كُتبت مبعرفة: توت حوتر اسمن، 

كاتب السجاّلت«، وعىل ظهرها أسامء أربعة شهود وختم التسجيل]2]�

خامتة

من خالل هذا العرض التفصييل لوضع األرسة يف الحضارة املرصيّة القدمية، ميكن لنا 

أن نخرج مبجموعة من النتائج، سنوردها يف نقاط:

من الواضح أنَّ موضوع األرسة يف الحضارة املرصيّة كان له مكانة خاّصة، وأنَّ � 1

املرّشع قد لحظ هذا األمر يف ترشيعاته�

لعب أدب الحكمة دوًرا كبيًا يف تعزيز دور األرسة، وقد الحظنا ذلك من خالل � 2

بعض األقوال والنصائح عىل لسان بعض الحكامء�

األخرى، � 3 القدمية  املجتمعات  القديم، وعىل خالف بعض  التاريخ املرصي  شهد 

دوًرا بارزًا لزوجات الفراعنة اللوايت كّن يرافقن أزواجهّن، ويجلسن إىل جانبهم 

عىل العرش� فال شّك أنَّ هذا الدور انعكس عىل نظرة املجتمع إىل املرأة�

]1]- عبد العزيز صالح، األرسة املرصيّة، م.س، ص64

]2]- وسناء حسن اآلغا، املرأة، م.س، ص188.
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 ذكرنا سابًقا، أنَّ سلسلة اآللهة املرصيّة، وبشكل الفت، قد احتوت عىل سلسلة 4� 

إللهة  الفت  دور  عن  حّدثنا  التاريخ  أنَّ  كام  وزوجته(؛  )إله  اآللهة  ثنائيّة  من 

الذي  أوزوريس  ايزيس زوجة  اآللهة، ونعني  الكثي من  )أنثى( فاقت شهرتها 

قتله شقيقه اإلله ست، والتي سعت لالنتقام منه بواسطة ابنها حورس� ونعتقد 

أنَّ هذا الدور الفّعال لهّن، قد ترك أثره يف متانة األرسة، والتي ارتبطت بالنظرة 

غي الدونيّة للمرأة�

املرأة، � 5 وحقوق  والزواج  باألرسة  املرتبطة  الترشيعات  من  كثي  يف  تلّمسنا 

ترشيعات قريبة، بل تكاد تكون متطابقة، مع رشائع سامويّة، كاإلسالم، ورمبا 

النبّي  ميكن أن نستشّف من ذلك، وجود حركة نبّوات يف مرص تسبق ذهاب 

يوسف  إليها�

للحقوق � 6 عادل  بتوزيع  قوي  بشكل  يرتبط  ومتاسكها،  األرسة  متانة  أنَّ  شّك  ال 

يعّقد هذه  اإلفراط سوف  حّد  فزيادة حقوقها  واملرأة،  الرجل  بني  والواجبات 

نفسها  النتيجة  إىل  يؤّدي  التفريط، سوف  أنَّ بخس حقوقها حّد  العالقة، كام 

أيًضا� إّن هذا التوازن يف الحقوق والواجبات، جعل األرُسة املرصيّة متامسكة إىل 

حّد كبي� فرغم أنَّ القانون قد أعطاها كثياً من حقوقها يف إدارة أموالها الخاّصة، 

وتعويضها يف كثي من الحاالت عاّم قد يصيبها من غنب، إال أنَّ املرّشع مل يُعِفها 

من أداء واجباتها املنزليّة�

عىل خالف املجتمع اليوناين والروماين، مل يشهد املجتمع املرصي القديم حالة � 7

من االنحالل الُخلقي، والتفّكك األرُسي، وهذا ما نلحظه يف الرسومات والنقوش 

والربديّات�
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األسرة يف بالد فارس
مقّدمة

 مل تختلف األرسة كثيًا يف بالد فارس عنها يف بالد الرافدين، فمفهومها مل يتغّي منذ 

قدوم اآلريني إىل الهضبة اإليرانيّة حتّى نهاية العرص الساساين� فاألرسة هي الركن األساس 

يف املجتمع، يسودها النظام األبوي الذي يتمتّع فيه رّب األرسة بسلطات وصالحيّات تكاد 

تكون مطلقة عىل أفراد عائلته� ونالت األم نصيبها من االحرتام والتقدير يف املجتمع، ويف 

القوانني، واملعتقدات الفارسيّة الدينيّة القدمية، بينام كان األوالد عنرًصا أساسيًّا يف األرسة 

الرجل  إعراض  واحرتامه� وكان  الرجل  املبارش إلجالل  السبب  والدولة، وهم  واملجتمع 

عن الزواج واإلنجاب وتكوين األرسة يُعّد من األعامل التي تتعارض مع اإلرادة اإللهيّة، 

ويتعارض مع اإلرادة امللكيّة، ومع نهج الحياة السليم�

نعم، ينبغي االلتفات إىل أنَّ األمور مل تكن ثابتة ثباتًا مطلًقا، بل كانت تتطّور وتتبّدل 

ما بني تقّدم وتراجع، بحسب املؤثّرات والعوامل املحيطة، والشعوب التي كان ينفتح 

الفرس عليها، فيتأثّرون بعاداتها وتقاليدها، ويؤثّرون فيها، لكنَّ أحوال األرسة يف العرص 

العيالمي )3000 –560ق�م( والعرص األخميني )559–330 ق�م( كانت أفضل ماّم هي 

)247ق�م– 226م(  الفريث  العرص  ميثّل  بينام  )226- 651م(،  الساساين  العرص  عليه يف 

والرومانيّة  اليونانيّة  الثقافات  واالنفتاح عىل  العريقة،  التقاليد  بني  ما  انتقاليّة  مرحلة 

الوافدة� 

من  الفرس  تلّقاها  التي  الروحيّة،  أو  منها  القانونيّة  الحضاريّة،  املؤثّرات  إّن حجم 

بالد الرافدين خالل العرصين العيالمي واألخميني انعكست إيجابًا عىل بنية املجتمع 

الفاريس ككل، لكنَّ األمور تبّدلت بعد أن خبت شعلة الحضارة يف بالد الرافدين، وخضوع 

العامل القديم كلّه للسيطرة املقدونيّة؛ بعد حروب اإلسكندر املقدوين )323-334ق�م(� 

التي سادت  املفاهيم  تلك  املقدوين هي غي  الغزو  قبل  كانت شائعة  التي  فاملفاهيم 
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أنَّ  املزدكيّة، ورغم  الدعوة  أنَّ ذروة االحتقان االجتامعي متثّلت يف  الغزو� ويبدو  بعد 

تلك الدعوى مل تلَق القبول املطلوب، إال أنَّها تعرّب عن ثقافة اجتامعيّة جديدة قد غزت 

املجتمع الفاريس العريق�

أّواًل: مفهوم األرسة يف بالد فارس

إنَّ املعلومات التي استطاع املؤرّخون استسقاءها من املصادر اإليرانيّة القدمية؛ مهام 

البنية  وهذه  متامسكة،  اجتامعيّة  وبنية  حالة  لنا  تُظهر  أنَّها  إال  وناقصة،  جزئيّة  تكن 

تستمّد قّوتها من ذاتها، فتلك القّوة نابعة من الشعور العميق بالروابط األرسيّة املتينة 

قاعدة  يف  أساس  حجر  أقدم  تشّكل  األرسة  كانت  إذ  إليها]1]،  الخلل  يترّسب  لن  التي 

الهرم االجتامعي الفاريس، وهي تتألف، كام يف مجتمعات الرشق القديم، من األب واألم 

واألبناء واألحفاد واألعامم والعاّمت وأبنائهم، وكان الجميع يعيشون يف بيت واحد]2]، 

ورمبا ضّم البيت الواحد أكرث من أرسة وأكرث من جيل، وكان لهم جميًعا دين واحد، إذ 

يقومون بطقوس عبادة األسالف معاً� وكان عىل أفراد األرسة أن يجتمعوا يف األعياد وهم 

البيضاء عند رّب األرسة، وال سيّام يف عيد النيوز، إذ يعرّب الصغار عن  الثياب  يرتدون 

احرتامهم للكبار بتقديم الهدايا، وأن يتمّنوا لهم سنة جديدة مليئة بالخي والسعادة]3]� 

ويبدو أنَّ أهميّة األرسة يف بالد فارس قد انعكست يف تعامل الديانة الزرادشتيّة، فعندما 

سأل زرادشت إلهه أهورا-مزدا، عن املكان الذي تحّس فيه األرض أنَّها أسعد ما تكون؟ 

يجيب أهورا-مزدا بقوله: »إنَّه املكان الذي يشيّد فيه أّحد املؤمنني بيتاً يف داخله كاهن، 

وفيه ماشية، وفيه زوجة، وفيه أطفال، وفيه أنعام طيّبة، واملكان الذي تَكرُث فيه املاشية 

بعدئذ من النتاج، وتُكرُث فيه الزوجة من األبناء، وينمو فيه الطفل، وتشتعل فيه النار، 

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، ترجمة يحيى الخشاب، بريوت، دار النهضة العربيّة 1982م، ص20].

]2]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة يف اإلمرباطوريّة الفارسيّة األخمينيّة )الهضبة اإليرانيّة(، رسالة معّدة لنيل درجة 

املاجستري يف التاريخ القديم، جامعة دمشق 2019م، ص70.

[3[- Burgan, Michael., Great Empires of the Past: Empires of Ancient Persia., Chelsea House, New 

York 2010, pp.99, 100.
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وتزداد فيه جميع نِعم الحياة«]1]� وكانت أهم وصايا الديانة الزرادشتيّة االهتامم بالوالدين 

والعائلة واألبناء وااللتزام بالواجبات املقّدسة تجاه األطفال]2]، وهكذا تظهر مكانة األرسة يف 

بنية املجتمع الفاريس القديم، باعتبارها أهّم مؤّسسة اجتامعيّة عىل اإلطالق�

أّما النظام السائد يف األرسة الفارسيّة القدمية فكان النظام األبوي، كام هو حال النظام 

السيايس، إذ يحّق للملك أن يعفو أو أن يُنزل العقوبات عىل من يريد من رعيّته وفق 

رغبته، دون أن يقّدم مرّبراً لفعلته� وهكذا، فقد ُمنح األب سلطات واسعة عىل أبنائه، فكان 

يحّق له إنزال العقوبة بهم أو بأّحدهم، وكان قانون العائلة يطبّق عىل جميع أفرادها� وقد 

متيّزت العقوبات يف صورتها األوىل بطابع تأديبي، إذ يقوم بها األب )الذي ميارس سلطة 

التأديب( ملواجهة أّحد أفراد أرسته، الذي خالف القواعد واألعراف العاّمة ضمن العائلة 

الواحدة، أما إذا كانت املخالفة قد متّت بصورة تخالف قواعد القبيلة أو األرسة الكبية، 

عندها يكون رئيس القبيلة أو رّب األرسة الكبية هو من ميلك سلطة العقاب]3]، وكان هناك 

مجلس يضّم أرباب األرُس الكبية يف القبيلة الواحدة، ينظر يف أمورها االجتامعيّة )كالزواج 

والطالق( وفّض منازعاتها القانونيّة]4]، فمثاًل إذا قَتََل الزوُج زوجتَه، أو قتل األب ابَنه أو ابنته، 

أو قتل األخ أختَه، أو حدث أّي نوع آخر من أنواع الجنايات بني األبناء واإلخوة، مل يكن 

له أّي مرجعيّة قانونيّة أو عدليّة، سوى مرجعيّة العائلة نفسها، والتي تُقّرر الحكم يف هذا 

املجال� ولكن إذا كان الجاين من قبيلة أو عائلة أخرى، ال متّت بصلة القرىب إىل عائلة املجني 

عليه، يف هذه الحالة يأخذ العقاب طابعاً مختلفاً، فإذا قتل املرء أّم زوجته مثالً، وكانت من 

قبيلة أُخرى، عندها تنظر يف املوضوع دائرة العدل، ألنَّ األمر أصبح بني عائلتني]5]�

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، الرشق األدىن، ج2، مج1، ترجمة محّمد بدران، بريوت 1988م، ص441.

للدراسات  بابل  مركز  مجلّة  العراق،  الزرادشتيّة،  للديانة  والفلسفيّة  الفكريّة  املرجعيّات  حسني،  محّمد  إيّاد   -[2[

اإلنسانيّة، مج10، العدد 1، 2020م، ص84.

العدد 41، جامعة  إبان العرص األخميني، مجلّة كليّة الرتبية،  القدمية  إيران  العقوبات يف  ]]]- زهراء مهدي محّمد، 

واسط، العراق 2020م، ص147، 148.

[4[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.100.

]5]- أرواد العالن، اململكة الفرثيّة )اإليرانيّة( منذ القرن األول قبل امليالد حتّى نهاية القرن الثاين امليالدي، دراسة 

اجتامعيّة اقتصاديّة، أطروحة معّدة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ القديم، جامعة دمشق 2008م، ص82.
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 وكام كانت األرسة مؤّسسة اجتامعيّة وقانونيّة متامسكة، كانت مؤّسسة اقتصاديّة 

متكاملة أيًضا، إذ يعمل الفرد يف إطارها ويأكل من إنتاج الجامعة� وتقوم األرس الكبية 

بالتعاون فيام بينها من أجل زراعة مساحات كبية من األرض، ومبقايضة منتجاتها فيام 

بينها؛ ألنَّ الفرس كانوا يحتقرون التجارة، ويرون األسواق بؤرًة للكذب والخداع� وكانت 

األرس الكبية تفتخر أنَّ باستطاعتها الحصول عىل معظم حاجاتها من حقولها وحوانيتها 

التحّوالت  مع  لكن  والرشاء]1]،  البيع  بأعامل  أصابعها  تدنّس  أن  ودون  وساطة،  بغي 

االجتامعيّة التدريجيّة، انعتق الفرد من هذا النظام االقتصادي الشمويل الخاضع لرّب 

األرسة أو لرئيس القبيلة، وقام نوع اقتصاد جديد قائم عىل جهود العمل الفردي، ومل 

يعد بوسع أّحد أن يرُشف عىل إدارة األرسة الكبية، بل تولّت الدولة أمر اإلرشاف عىل 

املجتمع ككل� وميكن القول إنَّ املجتمع يف هذه املرحلة، انتقل من نظام األرسة الكبية 

إىل نظام األرسة الصغية، القائم عىل الزوج وزوجته وأبنائهام]2]�

الرجل،  مكانة  مقابل  املرأة يف  مكانة  ارتفاع  يف  االجتامعي  التحّول  لقد ساهم هذا 

وحصلت عىل حقوق جديدة، كحّق التملك واإلرث، وصار بوسعها أن تبدي رأيها يف الشؤون 

العائليّة، بعدما كان ذلك محظورًا عليها ضمن نظام األرسة الكبية، فبعدما يتزّوج الرجل 

امرأته يصبحان رشيكني يف جميع شؤون الحياة، كالعمل وامللكيّة وسائر الشؤون املاديّة، 

ويكون نصيبهام من هذه األمالك متساويًا، وكذلك يعاضدان بعضهام يف الشؤون غي املاديّة 

كالفرح والعزاء وتحّمل مصاعب الحياة ويتبادالن الوّد واملحبّة� ومن الناحية األخالقيّة كان 

عىل املرأة أن تكون متّفقة مع زوجها بأسلوب التفكي ومطيعة ورشيكة له يف شؤون املنزل، 

وتسعى إىل تحسني ظروف حياة عائلتها كزوجها، مهتّمة بأبنائها وراعية لهم]3]�

ثانًيا: األب

 لقد كان األب يف عائلته يف العهود الفارسيّة املوغلة يف القدم هو القايض والقائم 

بسيطة،  كانت  الدينيّة  الطقوس  ألنَّ  آن؛  يف  تنفيذها  عىل  واملرشف  الدينيّة  بالشعائر 

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص414.

]2]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص71.

]]]-  م.ن، ص71.
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ومل يكن لرجال الدين تأثي� ومن الواجبات الحتميّة امللقاة عىل عاتق رئيس العائلة أو 

رّب األرسة، هو اإلرشاف عىل موقد منزله، ويجب أن تظّل ناره مستعرة ال تنطفئ]1]، 

وكان ملوقد األرسة مكانة كبية يف الديانة املنزليّة]2]� هذا عىل املستوى الديني، أّما عىل 

السيّد  فكان  مطلقة،  سلطة  الفارسيّة  األرسة  يف  األب  امتلك  فقد  االجتامعي  املستوى 

املطاع املحرتم، وكان لزاًما عىل أفراد عائلته إظهار االحرتام والطاعة له، ومل يتغّي هذا 

الركن األساس يف أرسة املجتمع الفاريس مع تبّدل القوى واألنظمة السياسيّة التي حكمت 

البالد، منذ قدوم اآلريني حتّى نهاية العرص الساساين]3]، إذ ظلّت العائلة خاضعة لألب 

بصفته رّب األرسة، وكانت سلطاته الواسعة عىل أفراد عائلته تخّوله أن يفعل ما يشاء، 

حتّى أنَّ حياة أفراد األرسة كانت بيده، هذا باإلضافة إىل أمور الحياة االجتامعيّة كزواج 

السلطة، وبهذا  أنَّ هذه  بإذنه]4]� ويبدو  أمٌر لألرسة إال  يتّم  األبناء وما شابه ذلك، فال 

الحجم، ال تبتعد عن تأثيات من بالد الرافدين�

وعىل أّي حال، ملّا كانت الرتبية عند الفرس تبدأ من األرسة، كان عىل األب أن يريّب 

أبناءه عىل الفضيلة، وأن يسهر عىل صّحتهم، وأن يجعل منهم خدماً نافعني للدولة�

الحّق، كام  السهام وقول  الخيل ورمي  أبنائهم ركوب  وقد حرص اآلباء عىل تعليم 

كان األب يغرس يف بنيه جملة من األخالق الحميدة، كالطاعة، ومحبّة اآلباء، والعدل، 

والشجاعة، واالعتدال، والتعلّق بالرشف، والسعي إىل إرضاء اإلله أهورا-مزدا]5]� 

وبالعموم، لقد تحّجم النظام األبوي املطلق بشكل تدريجي، وتغّيت هذه القوانني إىل 

حّد ما إثر ظهور امللكيّة، والحكومة املركزيّة يف أيام األخمينيني]6]؛ فلم يعد بوسع األب أن 

]1]- إبقاء موقد النار هي من طقوس الديانة الزرادشتيّة.

]2]- حسن برينيا، تاريخ إيران القديم من البداية حتّى نهاية العهد الساساين، ترجمة محّمد عبد املنعم، السباعي محّمد 

السباعي، القاهرة، املركز القومي للرتجمة ]201م، ص91.

[3[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.100.

]4]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة م.س، ص70.

]5]- عبد الله عبد الدائم، الرتبية عرب التاريخ من العصور القدمية حتّى أوائل القرن العرشين، ط5، بريوت، دار العلم 

للماليني 1984م، ص]4.

]6]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة م.س، ص71.
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يحرم أّحد أوالده من املياث، وإذا ما ترصّف األب يف مرض املوت ببضع ثروته، فأعطاها 

للناس، حارًما بذلك ورثته الرشعيني، ُعّد ترصّفه باطالً، وال يجوز العمل به، إال إذا كان لسداد 

دين، أو لنفقة زوجة، أو ألبناء، أو لوالدين، أو ألّحد أفراد أرسته الذي هو تحت رعايته]1]�

ثالًثا: األم

لقد متتّعت األم مبركز مرموق يف املجتمع الفاريس ويف أرستها، فهي املصدر األساس 

للحياة، والركن األساس للتقّدم، وتتجىّل مكانة األم من خالل عبادة الربّة األم، كام ظهر 

موقعها جليّاً مع ظهور الديانة الزرادشتيّة]2]�

وكانت النساء يخرجن إىل األسواق مكشوفات الوجوه، ومل تفرض عليهّن أيّة قيود من 

هذه الجهة، وقد احتفظت املرأة، بعد أن تصبح أّماً، بحريّتها يف التنقل الضطرارها إىل 

العمل، بينام كانت تُفرض العزلة عليها يف أيام حيضها]3]، أّما يف فرتة الحمل فقد كانت 

تضطر إىل أخذ إجازة من عملها ملدة خمسة أشهر، حتّى تضمن استقرار جنينها يف رحمها، 

وبعدها تعود لعملها مع تقصي ساعات العمل اليومي، وبالتايل تتقاىض أجرًا أقّل يتناسب 

وساعات عملها اليومي� وكانت األم تُعفى من العمل أثناء فرتة اإلنجاب وتتقاىض أجراً 

يكفيها لتعيش منه بكرامة، وتتكّفل الحكومة األخمينيّة بهذا املعاش]4]، وكان هذا األجر 

يتضاعف إذا كان املولود ذكرًا، إذ تأخذ، عالوة عىل راتبها ملدة شهر، عرشين كيلو من 

الحبوب وعرشين ليرتًا من النبيذ أو البية، أّما إذا كان املولود أُنثى، فإنَّها تأخذ نصف تلك 

العالوة]5]، بحكم أنَّ سياسة الدولة األخمينيّة كانت قامئة عىل إكثار النسل ورعايا امللك، 

وهي السياسة التي دفعت الحكومة إىل تقديم هبات إضافيّة من الشعي والرشاب إىل 

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص19].

]2]- أرواد العالن، اململكة الفرثيّة، م.س، ص84.

]]]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص442.

]4]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص72.

[5[- Brosius, M., No Reason to hide Women in the Neo-Elamite and Persian Periods: In book; 

women in Antiquity; Real women across the Ancient World Edited by Stephanie Lynn Budin and 

Jean MacIntoshTurfa., Routledge 2016, p.167.
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األرس التي كرُث أفرادها، كنوع من الرعاية االجتامعيّة لألرسة، وتتّفق هذه املعلومات املدّونة 

يف الوثائق الفارسيّة مع ما ورد عند هيودوت من أخبار]1]�

رابًعا: األبناء

إنَّ من أهّم الواجبات الدينيّة عىل الرجل يف الديانة الزرادشتيّة؛ أن يكون له زوجة وأن 

ينجب منها أوالداً، وبذلك يزداد أتباع »ديانة الخي«، أّما إذا فعل املرء ما يفعل الناسك، 

وانسحب من الحياة، وترّهب ورفض الزواج واإلنجاب، فإنَّه بذلك ينبذ عامل الله]2]�

جاء  فقد  األبناء،  وكرثة  باإلنجاب  املوت  يجاهد  الفرس  قدماء  عند  املرء  كان  لقد 

التي ُحرمت من  البيوت  الكتاب املقّدس للزرادشتيني: »ما أقبح   )Avesta( يف األفستا

النسل«]3]� وإذا ما تويّف املرء دون أبناء، كان أقاربه يزّوجون زوجته إىل أقرب أقاربه، 

وينسبون نصف األوالد للزوج املتوّف؛ حتّى ال ينقطع ذكره من الحياة، ويف هذه الحالة 

تتبع األرملة زوجها األّول يف الدار اآلخرة، وإذا مل يكن متزوجاً يشرتون بأمواله جارية 

ويزّوجونها إىل أقرب أقاربه، وينسبون كامل األوالد للرجل املتوّف]4]، وهكذا تظهر أهميّة 

األبناء يف املجتمع الفاريس القديم�

 أما األرُس السعيدة، فهي األرس التي رزقت بكرثة األبناء� وكان يرافق والدة األطفال 

إقامة االحتفاالت، وبذل الصدقات، وتقديم القرابني لآللهة، وإن كّنا ال نعرف كثيًا عن 

تلك الطقوس]5]، لكنَّ هذه الواجبات كانت أقّل شأنًا يف والدة البنت منها حني والدة 

[1[- Stol, M., Women in the Ancient Near East., Translated by Helen and Mervyn Richardson, 

published by De Gruyter Inc, Berlin 2016, p.348.

]2]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة بالغفار مّكاوي، مجلّة عامل 

املعرفة، العدد ]17، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أيار ]199م، ص94.

]]]- شارل سنيوبوس، تاريخ الحضارة، تعريب محّمد كرد عيل، القاهرة 1908م، ص]5.

]4]- هبة كامل الشمخي، املتغريّات السياسيّة والدينيّة يف املجتمع الساساين زمن امللك قباذ األّول، رسالة معّدة لنيل 

درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، جامعة الكوفة 2015م، ص]5.

]5]- أسامة عدنان يحيى، الديانة الزرادشتيّة مالحظات وآراء، بغداد، آشور بانيبال للكتاب 2016م، ص48.
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االبن الذكر]1]، فالذكور ذوو فائدة اقتصاديّة آلبائهم، وعسكريّة مللوكهم، بينام الفتيات مل 

يكن مرغوبًا بهّن البتّة؛ ألنهنَّ ينشأن لغي بيوت آبائهّن، ومن أقوال الفرس يف هذا املعنى 

»إنَّ الرجل ال يدعو الله أن يرزقه بنتًا، واملالئكة ال تحسبهّن من النعم التي أُنعم بها عىل 

بني اإلنسان«]2]، فامللك كان يف كّل سنة يرسل الهدايا والهبات إىل األرس التي كرث عدد 

أبنائها، فكرثة األبناء تعني بالنسبة للملك كرثة عدد الجنود، بينام كان األحفاد الستمرار 

اسم العائلة]3]� ورمبّا لهذا السبب حاربت الدولة اإلجهاض الذي كان سائًدا بكرثة عىل 

الدولة يف هذا املوضوع، فقد  الدين  املستوى الشعبي يف بالد فارس قدميًا، وقد ساند 

عمالً  الدين  جعله  بينام  اليد،  إصبع  قطع  حّد  وصلت  قاسية  عقوبته  الدولة  جعلت 

وقد  بصورة غي رشعيّة]4]،  املرأة  إذا حبلت  يجوز حتّى  ال  اإلجهاض  إنَّ  بل  ال  محرّماً، 

رشّعت التعاليم الفارسيّة القدمية أنَّ نفقة األبناء غي الرشعيني عىل جّدهم ألّمهم]5]؛ ويف 

ذلك إشارة لطيفة من املرّشع إىل أنَّ والد األّم هو املسؤول عن اإلخفاق يف تربية ابنته�

كان الطفل منذ والدته يحظى بعناية كبية، ومُينع منعاً باتًّا أن تقرتب منه أّي امرأة 

حائض؛ ألنَّ ذلك يسبّب له سوء الحّظ وفق معتقداتهم� ثّم تأيت مرحلة تسمية االبن؛ وتعّد 

تسمية األوالد بأسامء وثنيّة )أي تخالف الديانة الزرادشتيّة( إثًا كبيًا، وغالبًا ما كانت هذه 

األسامء مركّبة، يدخل يف تركيبها أسامء اآللهة اإليرانيّة القدمية� واعتقد الفرس القدماء أنَّ 

حادثة الوالدة تجلب الشياطني إىل البيت؛ لذلك كانوا يطردونها بإضاءة النار )املقّدسة( يف 

البيت الذي رزق مبولود جديد ملّدة ثالثة أيام بعد الوالدة، وكانوا يعطون الطفل عصارة 

نبات اسمه )الهوما(؛ العتقادهم بأّن روح املالك الحارس تترسّب معها إىل جسد الطفل، كام 

كانوا يذيقونه زبدة الربيع� وينبغي أن تكون العناية بأمور الطفل: كالرضاعة، واللّفة، وفق 

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص11].

]2]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص442.

[3[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.99.

]4]- عامر قاسمي، موقف الحضارات القدمية من مسألة تنظيم األرسة )الترشيع الخاص باإلجهاض(، الجزائر د.ت، 

ص920. وانظر: ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص]44. وانظر: أرواد العالن، اململكة الفرثيّة، م.س، ص]8.

]5]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص14].
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أمور الدين، وكان لحلق شعر رأس الطفل قواعد دينيّة أيًضا]1]� 

ويبقى الطفل يف حضانة أّمه حتّى السنة الخامسة من عمره، ثم يحتضنه أبوه حتّى 

التعليم يقترص، بشكل عام، عىل أبناء  السابعة، ويف هذه السّن يدخل املدرسة، وكان 

األغنياء، ويتواّله الكهنة يف الغالب، فكان التالميذ يجتمعون يف الهيكل أو بيت الكاهن� 

ومن املبادئ املتّفق عليها أال تقوم مدرسٌة بالقرب من السوق؛ حتّى ال يكون ما يسوده 

من كذب وشتيمة وغّش سببًا يف إفساد الصغار]2]� وعندما سيطر الفرس عىل بالد بابل 

ومرص، وكانت أكرث تقّدماً منهم يف مجال التعليم، فإنَّهم مل يغلقوا مدارسها، بل أدخلوا 

الفلكيّة،  واملعارف  املسامريّة  والكتابة  الرياضيّات  تعلّم  عىل  وحثّوهم  فيها  أطفالهم 

بينام كان أبناء الفقراء )املزارعون والرعاة وأبناء الطبقات الدنيا( محرومني من التعليم، 

وعليهم أن يساعدوا آباءهم وأّمهاتهم يف العمل، فقد بيّنت نصوص العاصمة الفارسيّة 

برسبوليس Persepolis يف منتصف األلف األّول قبل امليالد ذلك، ورغم أنَّ أجور األطفال 

كانت متدنّية، إال أنَّ أمهاتهم استطعن أن يحصلن بفضلهم عىل وجبات إضافيّة�

94.p ,2010 ,.Burgan, Michael., Op. Cit :ألواح كتابّية من عاصمة الفرس برسبوليس نقالً عن

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص]1].

]2]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص]44.
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خامًسا: التبّني

 مل يهتّم الدين الزرادشتي بنقاء النسب بالنسبة للطبقات الدنيا يف املجتمع الفاريس، 

مقارنة مع الطبقة الحاكمة، ومل يعّد الدم هو الرابط األوحد للنسب، فمن أجل زيادة أعداد 

املؤمنني بالديانة الزرادشتيّة، أجاز رجال الدين التبّني بني أب وابن ليس بينهام أّي صلة]1]� 

وكان للتبّني يف املجتمع الفاريس القديم قواعد وأصول تنظّمه، لكنَّها تختلف عن قواعد 

وأصول تنظيم عملية التبّني يف مجتمع بالد الرافدين، فإذا ما تويّف الولد املتبّنى فإنَّ إرثه 

من حّق والده الحقيقي� وإذا ما تويّف رجل وله ثروة فال بد من ابٍن يتبّناه حتّى يدير تلك 

الرثوة، وإذا مات وله زوجة سيّدة فإنَّها تتوىّل إدارتها بصفتها )ابن متبّنى( وعىل العكس من 

ذلك متاماً، فالزوجة الخادمة )الزوجة الثانية( ليس لديها أّي سلطان، بل يجب أن توضع 

تحت الوصايا كاألطفال الصغار� أّما إذا ما تويّف رجل وكان له صبية صغار، وال يوجد عنده 

ابن بالغ يرث مكانه كربٍّ لألرسة، عندها كان ال بّد أن يكون هناك ويّص يقوم عىل أمرهم 

ويتبّناهم، وحني يتوّف الويّص يحّل محلّه أخوه� ويشرتط يف ابن التبّني أن يكون بالغاً راشداً 

عاقالً زرادشتيّاً، وأن يكون له أرسة أصليّة وأن يكون له أوالد أو أن يكون له أوالد يف املدى 

املنظور، وأن ال يكون قد ارتكب كبية من الكبائر� بينام يشرتط يف بنت التبّني أن يكون 

لها أرسة أصليّة، وأن تكون غي متزّوجة وغي راغبة يف الزواج، وأن تكون عفيفة فال تعيش 

يف الترّسي، وأال تعمل يف البغاء، وال يحّق للبنت أن تكون بنتًا يف التبّني يف أكرث من أرسة، 

يف حني يحّق البن التبّني أن يكون ابناً ألكرث من أرسة، وال تنقل الوالية الكاملة البن التبّني، 

وقد جعلت رعاية النار املقّدسة يف البيت عالمة عليها]2]� 

سادًسا: األرسة كمؤّسسة زوجّية

واجبات الزوجة

كام  الحميدة،  األخالق  ذات  والطاهرة،  العفيفة  الزوجة  يختار  بأن  الشاب  يوّص   

مؤمنة  تقيّة  تكون  وأن  واألنوثة،  والحشمة  بالحياء  تتحىّل  أن  الزوجة  كان يجب عىل 

]1]- هبة كامل الشمخي، املتغريّات السياسيّة والدينيّة، م.س، ص]5.

]2]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص17]، 18].
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خجولة وحنونة عىل زوجها وأبنائها، فنساء كتلك يجلنب الربكة والرحمة بحسب االعتقاد 

الفاريس� وبالتأكيد، فإنَّ هذه الصفات ليست واحدة يف كّل الطبقات، فالفتاة القرويّة 

يتوّجب عىل  إذ  املدنيّة كثيًا،  الحياة  والتي تختلف عن  القرويّة  الحياة  متتلك صفات 

الزراعة،  متتهن  وأن  الخبز،  وتحضي  القطيع  رعاية  طريقة  تعرف  أن  القرويّة  الزوجة 

إضافة إىل تربية األبناء، بينام كان يتوجب عىل الزوجة يف املدينة أن تُلِّم بأدب العرشة، 

وتحضي الطعام، وتربية األوالد تربية صالحة� 

وبالعموم، لقد شاركت نساء العوام يف املجتمع الفاريس القديم يف مختلف النشاطات 

العمليّة، فباإلضافة إىل األعامل املنزليّة، كان عىل الزوجة أن تشارك زوجها القيام بعمله 

الخاّصة، سواء يف  بحرفتها  بالعمل  تقوم  أن  أو  الفخار،  بحرفته، كصناعة  أو  الحقل  يف 

البيت، أو يف ورشات عمل خاّصة، كالغزل والنسيج، أو الحياكة والخياطة، أو يف طحن 

الِحرَف تعادل أجور  القمح والكمون مقابل أجر معلوم� وكانت أجور النساء يف هذه 

الرجال، فمقدار األجر متعلّق بنوع العمل وليس مبن قام به]1]�

أّما أهّم واجبات الزوجة فهي املحافظة عىل عّفتها ورشفها، فعقوبة املرأة التي تفرّط 

املرأة  عىل  العقوبة  هذه  طُبّقت  ما  وغالبًا  املوت،  حتّى  بالحجارة  الرجم  هو  برشفها 

الزانية يف العرص األخميني، ورمّبا مأخوذة عن العهد القديم]2]� ومل تختلف عقوبة خيانة 

الزوجة كثيًا يف العرص الفريث عاّم سبقه، إذ كانت عقوبة خيانة الزوجة لزوجها شديدة 

تويّف  التي  السيّدة  الزوجة  عىل  واجباً  كان  بينام  بقتلها]3]�  فيها  للزوج  يُسمح  إذ  جّداً، 

عنها زوجها أن ترعى شؤون بيتها، وأن تهتم بكّل ما ميّس األرسة، من الشعائر الدينيّة، 

واألعامل الخييّة التي تقع مسؤوليّتها عىل رّب األرسة، كام عىل الزوجة أن تزّوج البنات، 

وأن ترعى أخوات زوجها اللوايت مل يتزّوجن، إذا كُن تحت وصايتها وهكذا� ولها الحّق يف 

الترصّف بجزٍء كبٍي من املياث لتسيي أمور حياتها، ولتغطية احتياجات املنزل، ولكن إذا 

]1]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص72.

]2]- زهراء مهدي محمد، العقوبات يف إيران القدمية، م.س، ص157.

]]]- أرواد العالن، اململكة الفرثيّة، م.س، ص82.
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تزّوجت إحدى بناتها فعىل األم أن تتقاسم واليتها مع الزوج، وتزداد سلطته هذه إذا ما 

أنجب ولداً من زوجته فيكون يوماً ما رئيًسا لألرسة]1]�

حقوق الزوجة

تأمني  هو  القديم،  الفاريس  املجتمع  يف  زوجها  عىل  الزوجة  حقوق  أوىل  من  إنَّ   

الغذاء والكساء لها، وإعالتها هي وأوالدها طيلة حياتها، فإذا ما قرّص الزوج عن ذلك، 

واضطرّت الزوجة للرسقة من أجل تأمني قوتها، فالعقوبة تقع عىل الزوج ال الزوجة]2]، 

إذ  املرتفة،  والحياة  الحديثة  األمناط  أسية  األرستقراطيّة  األرُس  يف  الزوجة  كانت  بينام 

تجّملت باألصباغ والُحيل منذ الفرتة امليديّة حتّى سقوط بالد فارس]3]� أّما حّقها الثاين 

عىل زوجها فهو الحفاظ عىل صّحتها النسائيّة، وقد تشّددت القوانني واألعراف الفارسيّة 

والديانة الزرادشتيّة يف هذه القضيّة، فإذا ما ضاجع زوج زوجته الحائض يُعّد مرتكبًا إلثم 

كبي، وكان عليه أن يقّدم قرباناً ككّفارة لآللهة عن ذنبه، إذ كان عليه أن يضّحي بألف 

رأس من املاشية الصغية، وعليه أن يحرق أحشاءها يف النار بورع]4]� واستمّر اعتبار هذا 

يُعاقب عليه، فكانت عقوبة  الفعل عمالً محرّماً يف العرص الفريث، كام كان يُعد ُجرماً 

الزوج الذي يعارش زوجته الحائض هي الجلد، إذ يرُضب 60 جلدة للمرّة األوىل، و100 

للثانية، و140 للثالثة، و180 للمرّة الرابعة]5]�

وكان يحّق للزوجة أن تطلب الطالق من زوجها، ويؤكّد ذلك الحّق نّص من عهد 

داريوس يشي إىل امرأة طلبت الطالق من زوجها؛ ألنَّه ترصّف مبهرها، وكان مبذرًّا ماّم 

ورد  وقد  والبيت،  بالحقل  الذين طمعوا  الدائنون  كرُث  وبالتايل  الديون،  برتاكم  تسبّب 

يف النّص أنَّ زوجها قال لها »ال ميكن أن أُعطي لك أو للدائنني أّي يشء، اذهبي حيثام 

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص18].

[2[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.100.

]]]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص401.

]4]- أسامة عدنان يحيى، الديانة الزرادشتيّة، م.س، ص121.

]5]- أرواد العالن، اململكة الفرثيّة، م.س، ص82.
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تشائني«، مبعنى أنَّها حصلت عىل حّقها يف الطالق]1]� وما يؤكّد ذلك الحّق أنَّنا غالبًا ما 

نقرأ يف نصوص العفو عن السجناء بسبب ديونهم يف عهد امللك داريوس الثاين، أنَّه تّم 

العفو عن رجل وأطلق رساحه من السجن، وأنَّ جرمه هو أنَّه بّذر أموال مهر زوجته]2]�

يتقّدم  الذي  الشاب  لها أن ترفض  إذ يحّق  الحريّة يف اختيار زوجها،  للفتاة   وكان 

إىل خطوبتها إذا رأت أنَّه ال يناسبها، كام كان يحّق لها أن متارس هوايتها كتعلّم ركوب 

الخيل� وامتلكت الزوجة يف األرُس الرثيّة استقالالً ماليّاً أكرب، إذ يحّق لها البيع والرشاء 

واملتاجرة بأموالها الخاّصة، كبيع البيوت واملحاّلت الخاّصة بها]3]�

وامتلكت نساء الطبقة األرستقراطيّة يف بالد فارس أختاًما أسطوانيّة خاّصة بها، وغالبًا 

ما كان عىل الختم صورة امللكة]4]� ومن خالل صناعة هذه األختام والصّور املعروضة عليها، 

يتبنّي أنَّها استمرار لتقاليد صناعة واستخدام األختام من قبل العيالميني؛ فالخاتم العيالمي 

رقم )PFS 77(، والذي عرث عليه املؤّرخ »سوسا« يف القرن السادس قبل امليالد، يصّور امرأة 

الذباب، كام تقف  تجلس عىل عرش، وتقف خلفها خادمة تحمل مروحة بهدف طرد 

مجموعة من النساء أمامها، ويفصل بني السيّدة الجالسة والنسوة الواقفات مشعل بخور، 

وتلبس النساء مالبس طويلة تجّمعت يف الخرص بوساطة حزام، وتظهر يف مشهد هؤالء 

النسوة امرأتان متقابلتان تحمل كّل واحدة منهام وعاء عىل شكل طاسة، وهناك كتابة 

النّص »أنا السيّدة  أنَه كان للسيّدة شياش )Šeraš(، إذ جاء يف  مرفقة عىل الختم تبنّي 

)Šeraš( بنت السيّد )Hubanahpin(«� والاّلفت لالنتباه أنَّ استخدام اسم العلم العيالمي 

هذا )Hubanahpin( سيتكّرر كثيًا منذ القرن السادس قبل امليالد، كإشارة من الفرس 

املشهد  أنَّ  للعيالميني� كام  الحضاري  التقاليد واإلرث  متابعة  إىل رغبتهم يف  األخمينيني 

املعروض عىل هذا الختم العيالمي سيتكّرر كثياً يف األختام الفارسيّة يف العرص األخميني، 

وميكن للباحث الذي يلقي نظرة رسيعة عىل تلك األختام األخمينيّة املعروضة يف متحف 

[1[- Stol, M., Op. Cit., 2016, p.222.

[2[- Ibid, p.322.

]]]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص72.

[4[- Stol, M., Op. Cit., 2016, p.387.
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اللوفر يف مجموعة )DeClerq(، أن يدرك تلك الحقيقة� ويشي هذا النّص إىل املنزلة الرفيعة 

التي متتّعت بها السيّدة شياش، إذ من املحتمل أنَّ خامتها كان يستخدم لختم قراراتها من 

أجل تنفيذ االلتامسات التي تُقّدم لها من قبل النسوة اللوايت مثلن يف حرضتها، ومن أجل 

ترصيف أمور مواردها املاليّة� يف الواقع إنَّ هذا املشهد يظهر املنزلة التي وصلت لها املرأة 

يف العرصين العيالمي واألخميني، إذ جلست السيّدات من الطبقة الربجوازيّة يف مكان عام، 

وتّم تقديم الطلبات لهّن، وأنَّهن كن يف موضع القرار واإلدارة، ومتتّعن برثوة مستقلّة، ومل 

تكن املرأة يف عيالم حبيسة بيتها أو قرصها]1]�

تعّدد الزوجات

أن  عىل  الفتيات  تشّجع  الزرادشتيّة،  الديانة  ترشيعات  وال  الدولة،  قانون  يكن  مل 

يبقني عذارى، وال الشباب أن يبقوا عزّابًا دون زواج� وكان القانون يبيح الترّسي، وتعّدد 

الزوجات، ذلك أنَّ املجتمعات الحربيّة بحاجة ماّسة إىل األوالد� أّما الكتاب املقّدس عند 

ل كثياً عن الذي ال زوجة  الزرادشتيني األفستا فقد جاء فيه: »إنَّ الذي له زوجة يُفضَّ

ل كثياً عن من ال أرسة له، والذي له أبناء يفّضل كثياً  له، والرجل الذي يعول أرسة يفضَّ

عن من ال أبناء له، والرجل ذو الرثاء يفّضل كثياً عن من ال ثراء له«]2]�ومل يكن املجتمع 

الفاريس وحده الذي سمح بتعّدد الزوجات، بل كان تعّدد الزوجات أمرًا سائًدا يف سائر 

الرشق القديم، وتؤكّد ذلك القوانني التي منحت الزوج حّق الزواج بأكرث من زوجة، لكن 

ضمن رشوط محّددة، كام هو واضح يف قانون حمورايب]3]، واستمّر األمر كذلك يف العرص 

الفريث]4]، وكذلك األمر يف العرص الساساين، فكان للرجل من الطبقة العاّمة زوجة واحدة 

فقط، أّما الرجل من الطبقة الرثيّة فله أن يتزّوج بأكرث من واحدة عىل قدر يساره]5]� 

 لقد نّصت تعاليم الديانة الزرادشتيّة عىل أنَّ الزوجة األوىل )وهي الزوجة السيّدة، 

[1[- Brosius, M., Op. Cit., 2016, pp.158, 159.

]2]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص441.

]]]- أرواد العالن، اململكة الفرثيّة، م.س، ص84.

]4]- هبة كامل الشمخي، املتغريّات السياسيّة والدينيّة، م.س، ص52.

[5[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.90.
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أو الزوجة املمتازة كام كانت تسّميها النصوص الفارسيّة القدمية( هي ربّة املنزل، أّما 

أسلوب  يف  مختلفة  القانونيّة  األحكام  وكانت  الخادمة�  الزوجة  فهي  الثانية  الزوجة 

التعامل مع كال النوعني من هاتني الزوجتني؛ إذ كان بوسع الرجل أن يكون له زوجتان 

ممتازتان، وكثياً ما أشارت النصوص القانونيّة إىل ذلك، إذ كانت تسكن كّل واحدة منهام 

يف منزل مستقل، وكان أوالد الزوجة السيّدة من صبيان وبنات ينسبون إىل أبيهم، أّما 

أوالد الزوجة الثانية فالذكور فقط يُنسبون إىل أبيهم، يف حني تعّد الفتيات إماء]1]� وكان 

أوالد الزوجة األوىل يرثون سواء كانوا ذكوًرا أم إناثًا، وكان نصيب الذكر يعادل أنثيني، 

أّما أوالد الزوجة الثانية فال يرثون، لكن كان يحّق لألب أن يترصّف يف ثروته سلًفا عن 

طريق الهبات والوصيّة]2]�

الزواج وشعاره عند الفرس

أن  أجل  من   )Vayu( فايو  للربّة  القرابني  يقّدمن  املتزّوجات  غي  الفتيات  كانت 

يحصلن عىل عريٍس شاٍب، يكون وسياًم وحكياًم ومتعلاًّم وفصيح اللسان، وأن يعاملهن 

بإحسان طوال حياتهّن، ويرزقن منه بنسل وأوالد]3]� وكان اآلباء ينظّمون الزواج ملن بلغ 

الُحلم من أبنائهم]4]�

وأّمها  أهله ألبيها  فيتقّدم  يتزّوجها،  بفتاة  االرتباط  الفتى يف  الزواج من رغبة  يبدأ 

ويف  بالزواج]5]�  الخاّصة  بالقوانني  تتمثّل  وقوانني  أعراف  وفق  احرتام،  بكل  وأخوتها 

الغالب، كان الزواج يتّم عن طريق )الخاطبة(، وكان املهر محّدًدا، إذ ينبغي عىل الفتى 

أن يقّدم لوالد الفتاة مبلًغا من املال، وكان يحّق له يف بعض الحاالت أن يسرتّد هذا املبلغ 

إذا كانت الزوجة عاقرًا مثاًل]6]�

]1]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص08]، 09]

]2]-  م.ن، ص19]

]]]- أسامة عدنان يحيى، الديانة الزرادشتيّة، م.س، ص46.

]4]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص441.

]5]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص]7.

]6]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص14].
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أّما ما يتّصل بسن الزواج، فكان الزواج عند الفرس يتّم مبّكرًا، فبمجرد بلوغ البنت 

يتّم تزويجها، وكان الحّد األدىن املسموح به عموماً لسّن الزواج هو تسع سنوات لإلناث، 

وخمس عرشة سنة بالنسبة للذكور� ويف الغالب يُفّضل الفارق السّني بني الزوج وزوجته 

إذ  الرشيك]1]،  اختيار  يف  أوسع  مجال  الراشدات  للفتيات  وكان  سنوات�  عرش  بحدود 

يحّق  فال  رفضته  ما  فإذا  لها،  والدها  اختاره  الذي  الزوج  بقبول  ُملزمة  الفتاة  تكن  مل 

بصورة  مرتبطاً  الفرس  عند  الزواج  وكان  مثالً]2]،  لها  كعقوبة  اإلرث  ألبيها حرمانها من 

رئيسة مبوافقة الفتاة وأهلها وقبولهم للزوج، كام كان مرتبطاً بقدرة الفتى عىل اإلنفاق 

واإلعالة]3]� 

أّما الزواج فال يتّم دون عقد، إذ يُشرتط يف الزواج وجود عقد مكتوب، مثلام كان 

األمر عند سائر سّكان بالد الرافدين]4]� وكان عقد الزواج عند الفرس، عقد اتّفاق بني 

طرفني )الزوج والزوجة( يف وثيقة مدّونة، ميثّل الزوج الطرف األّول فيه بينام ميثّل ويّل 

فيه،  الثاين، وال تكون الزوجة طرفاً  األمر )األب أو أّحد أشقاء الزوجة أو األم( الطرف 

لكنَّها تتعّهد بقبول بنود العقد واإلقرار بها، وأهّمها بند زنا املحّصنة الذي يُلزمها بعدم 

التعامل الجنيس إال مع زوجها الرشعي� وكانت كتابة العقد وتوثيق تاريخه تجري وفقاً 

للقوانني واألعراف االجتامعيّة األخمينيّة، والتي تعطي لهذه الوثيقة أهميّة بالغة� ورغم 

أنَّ تواريخ تنظيم تلك العقود كانت متباعدة فيام بينها، إال أنَّ أسلوب الكتابة واإلمالء 

كان متامثالً تقريباً، فكلّها احتوت عىل مضامني حقوق مشرتكة]5]� 

 وتجدر اإلشارة إىل أنَّ عقود الزواج يف األلف األّول قبل امليالد يف بالد فارس، كانت 

تتّم بصيغتني، األوىل تثبيت وثيقة الزواج، ويف هذا النوع من التثبيت يقوم طرف ثالث 

بالنيابة عن الطرفني بتثبيت عقد الزواج، وغالبًا ما يكون هذا الشخص من رجال الدين، 

[1[- Burgan, Michael., Op. Cit., 2010, p.100.

]2]- أرثركريستنيس، إيران يف عهد الساسانيني، م.س، ص14].

]]]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص]7.

]4]- صباح جاسم حامدي، الجذور التاريخيّة لنظام الزواج يف وادي الرافدين، مجلّة كليّة اآلداب، العدد 102، جامعة 

بغداد 2012م، ص108.

]5]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص74.
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وكان يتّم تثبيتها بطريقة تسّمى »إدخال املرسّة عىل قلوب اآلخرين«، إذ يُعّد الزواج 

مناسبة سعيدة ومفرحة لكال الطرفني� ويف الصيغة الثانية يتّم التثبيت الفعيل، إذ يقوم 

إبّان  سائدًة  الطريقة  هذه  وكانت  بينهام،  الزواج  عقد  تثبيت  طلب  بتقديم  الطرفان 

ثالث  طرف  يقوم  ثّم  شفهيًّا،  الطلب  يكون  البداية  ففي  امليالد،  قبل  الخامس  القرن 

)الكاتب(، وهو يف معظم الحاالت من رجال الدين، بتنظيم اإلجراءات، وغالبًا ما يُقِسم 

األطراف املتعاقدون عىل االلتزام به )أي بالعقد(؛ ثم يؤّرخ؛ وغالبًا ما كان يؤّرخ بسنوات 

حكم امللوك، إذ تُحسب السنوات من تاريخ جلوسهم عىل العرش]1]�

أّما الشهود، فغالبًا ما ينتمون إىل الطبقة االجتامعيّة ذاتها للعريسني، وبإمكانهم أن 

يكونوا من أقرب املقّربني لكليهام� وينبغي أاّل يقل عددهم عن خمسة أشخاص، ويُفّضل 

أن يكونوا رجااًل� والجدير بالذكر أنَّ من يُشار إليه يف العقد كشاهد، يجب أن يحرض 

العقد حتى لو كان ملًكا، وهذا ينطبق كثيًا عىل زواج أبناء األرس االرستقراطيّة، أّما يف 

حالة زواج أبناء العوام، فإنَّ الشهود هم أفراد مقّربون ألرسيت العريسني� وعىل األغلب 

يكونون من األعامم أو األخوال� ويبدو من األعراف والتقاليد أنَّ أّول من يشهد عىل عقد 

الزواج هو والد العريس، فإن مل يكن موجوًدا فبإمكان األخ األكرب أن يحّل محلّه، وإن 

مل يكن األخ األكرب موجوًدا فيحّل والد العروس محلّه� ويكتفي الطرفان بخاتم الكاتب 

دون توقيعه، لكن يف السنني األخية من العرص األخميني صار للختم، وكذلك لتوقيعات 

الوثيقة، وكذلك  الطرف األمين األعىل من  الخاتم هو  الشهود، مكان مخّصص؛ فمكان 

خامتا والد العريس ووالد العروس� ويُكتب العقد عىل نسختني، نسخة تأخذها الزوجة 

)غالبًا يأخذها والدها(، أّما النسخة الثانية فإنَّها تبقى مع والد الزوج]2]�

الطالق

 يحّق للزوج أن يطلّق زوجته، وكان عليه أن يتقّدم بطلب لرجل الدين الذي أبرم 

التي تجمعه بزوجته وإجراء مراسم الطالق�  الرابطة األرسيّة  إنهاء  العقد، يطلب فيه 

]1]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص74.

]2]- م.ن، ص75.
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وكانت الصيغة املتعارف عليها هي أن يقول أمام الجهة املعنيّة إنَّ هذه الزوجة ليست 

زوجتي بعد اآلن، وعليه أن يقولها شفاًها ثّم تبدأ مراسم الطالق� ويظهر من النصوص 

الفارسيّة أنَّ رغبة الرجل بالزواج من ثانية كانت هي السبب يف بعض حاالت الطالق� 

ومهام يكن سبب الطالق، فإنَّ الزوج الذي يرغب بطالق زوجته عليه أن يردَّ لها بائنتها 

مع مبلغ مايل يقّدر بخمسني من الفّضة، وبعد أن تنال الزوجة كامل حقوقها املاليّة، 

فإنَّها تُخّي بني أن تبقى يف بيت طليقها، أو أن تعود إىل بيت أهلها، إذ كان للزوجة أحقيّة 

نسبيّة يف بيت زوجها� أّما إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطالق، فإنَّها تخرس بائنتها 

والنفقة املاليّة التي مينحها الزوج عند الطالق، وعليها أن تغادر بيت زوجها إىل بيت 

أبيها دون أيّة حقوق]1]�

]1]- مهّند الشعراين، الحياة االجتامعيّة، م.س، ص91، 92.
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الخامتة

بنية  الزاوية يف  تُشّكل حجر  أنَّها كانت   نخلص من دراستنا لألرسة يف بالد فارس، 

الصارمة،  بتقاليده  النظام األبوي  الفاريس، وأنَّها كانت قامئة يف جوهرها عىل  املجتمع 

وأنَّ هذا النظام مستمّد من األصول القبليّة لألرسة يف بالد فارس، وال يختلف كثيًا ّعام 

كان سائداً يف أقطار الرشق القديم األخرى، وال سيّام يف بالد الرافدين� ورمّبا كان النظام 

األبوي هو أكرث األنظمة االجتامعيّة توافقاً مع األنظمة الشاملة، فوالء األرسة لرّب األرسة، 

ووالء األرُس لرئيس القبيلة، ووالء رؤساء القبائل للملك� ويتّضح من دراستنا أنَّ املرأة 

نالت نصيبًا من حقوقها، وإن كان هذا النصيب متفاوتًا ما بني األرُس الرثيّة وأرس الطبقة 

بينام  املاليّة،  االستقالليّة  من  كنوع  كانت  الرثيّة  الطبقات  يف  املرأة  فحقوق  املُعدمة؛ 

كانت حقوق املرأة يف الطبقة املُعدمة تتمثّل يف حريّة خروج املرأة من بيتها من أجل 

النساء عىل اختالف طبقات املجتمع حّق اختيار الرشيك، وحّق طلب  العمل� ونالت 

الطالق، وحّق العمل واملساواة يف األجر� وكان إنجاب الطفل أسمى عمل ميكن أن يقوم 

به الزوجان يف الحياة؛، لذلك نال األطفال النصيب األعظم من اهتامم آبائهم وملوكهم 

ورجال الدين، إذ نظر األب ألبنائه عىل أنَّهم ضامن ملستقبله، ورأى امللك فيهم جنوًدا يف 

خدمته، بينام رأى رجال الدين فيهم أتباًعا جدًدا »لديانة الخي«� 

بالد  يف  الزوجيّة  باملؤّسسة  شبيهة  فارس،  بالد  يف  زوجيّة  كمؤّسسة  األرسة،  وكانت 

ورشوطه،  الزواج  وشعائر  الزوجات،  وتعّدد  والواجبات،  الحقوق  حيث  من  الرافدين 

وحتّى يف الطالق مل يكن األمر مختلًفا كثيًا�

وال ننىس اإلشارة إىل تشابه بعض الترشيعات مع ترشيعات دينيّة سامويّة، وهذه 

الترشيعات إن مل تكن بفعل تأثي حركة النبّوات، فهي، عىل أقّل تقدير، تنبع من اعتبارات 

أخالقيّة فطرية متجّذرة يف نفوس البرش�
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األسرة عند قدماء الهنود

مقّدمة

شهد املجتمع الهندي قيام مجتمعات وأمناط من السلوك االجتامعي املتباينة، وهذا 

ما يجعل تتبّع تطّور نظام األرسة، وبنية املجتمع يف شبه القارة الهنديّة، من أعقد األمور 

وأكرثها إشكاليّة� فقد كان لحركة اآلريني يف القارة الهنديّة أثرها الكبي، ليس يف إحداث 

تغييات كبية يف الديانات الهنديّة، وال سيّام الفيديّة، وإمنا أيضاً يف تكوين أّمة تألّفت 

من خمسة أقوام، والتي بدورها انقسمت إىل قبائل، ولكل قبيلة أساسها، ورّب أرسة، 

ولكّل أرسة استقاللها عن غيها�

عىل أنَّ املجتمع الهندي القديم مجتمع طبقي بامتياز، غالبًا ما قّسمه املؤرّخون إىل 

أربع طبقات، ما عدا طبقة املنبوذين� وكذلك، فإنَّ الدين قد حفر عميًقا يف املجتمع 

الهندي، ومل يرتك أثره عىل الطبقية االجتامعيّة فحسب، بل كان له األثر البالغ عىل األرسة 

أيًضا� فقد كان الدين هو العنرص األساس يف متاسك األرسة الهنديّة، إذ يجمع أفرادها 

طقوس الديانة املنزليّة، وطقوس عبادة األسالف، وكان رّب األرسة هو كاهن دينها، كام 

كان سائًدا يف الديانة اليونانيّة التي أطلق عليها اسم » ديانة األرسار«�

القدمية،  الهند  يف  األرسة  عىل  البحث  هذا  يف  الضوء  سنسلّط  األحوال،  جميع  ويف 

سالكني مسلكنا نفسه يف املباحث السابقة، لناحية تتبّع جميع الشؤون املرتبطة باألرسة�

أّواًل: األرسة يف حضارة وادي السند

امليالد، وأهّم  قبل  الثالث  األلف  السند نحو منتصف  ازدهرت حضارة وادي  لقد   

 )Mohenjo-Daro( وموهينجودارو )Harappa( مدن هذه الحضارة هي مدينتا هاربا

)2500 –1700 ق�م(� وقد عرف سّكان هذه الحضارة الزراعة )القمح والشعي( وتربية 
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منظّم،  بشكل  بيوتهم  وبنوا  يقّدسوها(،  أن  دون  واألبقار  واملاعز  )األغنام  الحيوانات 

وعملوا يف التجارة مع بالد الرافدين أيّام الحضارة السومريّة، ويبدو أنَّ بنية األرسة لديهم 

مل تختلف كثيًا عن بنية األرسة السومريّة، إذ عرفت األرسة نوًعا من التوازن يف العالقات 

االجتامعيّة، ونالت املرأة مكانة مرموقة يف املجتمع، ورمّبا أنَّ هذا املجتمع قّدس األنثى 

بصورة عبادة الربّة األم�

ثانًيا: تطّور مفهوم األرسة عند الهنود القدماء

لقد بدأ اآلريّون بالتوافد عىل شبه القارة الهنديّة منذ مطلع األلف الثاين قبل امليالد، 

ومل يكن هناك تقسيامت اجتامعيّة واضحة فيام بينهم، بل عاشوا كشعب واحد، وكانوا 

يطلقون عىل جموعهم اسم فيزاز )مبعنى الشعب(]1]، وكانت العائلة أو األرسة يف عرص 

قامئًا عىل  الذي كان  القديم،  الهندي  املجتمع  الوحدة األساسيّة يف  الفيدا هي  حضارة 

تناثر هذه  الجغرافيّة دوًرا كبيًا يف  الطبيعة  املتناثرة، وقد لعبت  القرى  مجموعة من 

الواحد  البيت  يف  يعيش  كان  ما  وغالبًا  واالقتصاديّة،  االجتامعيّة  حياتها  وأمناط  القرى 

رّب  لسلطات  تنظيمها  واألبناء واألحفاد(� وكانت األرسة تخضع يف  )األب  أجيال  ثالثة 

القرية الواحدة يتبادلون الخدمات واملنافع فيام بينهم، ومل تكن  أبناء  األرسة]2]، وكان 

األرسة الهنديّة القدمية مؤّسسة اجتامعيّة فقط، بل وحدة إنتاجيّة أيًضا، فغالبًا ما كانت 

النظام  وهذا  وارداته،  من  وتأكل  زراعته  عىل  تقوم  حقل  أو  مبزرعة،  مرتبطة  األرسة 

أقدم  منذ  الهند  يف  مستمرًّا  بقي  والذي   ،)jajmani( بـ  يعرف  كان  الهند  يف  الزراعي 

عصورها حتى وصول الربيطانيني إليها]3]�

يُعرف  امليالد  قبل  الثاين  األلف  مطلع  الهند يف  يف  اآلريّون  أّسسه  الذي  العرص  إنَّ 

]1]- روميشتشاندردات، حضارة الهند؛ التاريخ الحضاري والثقايف والسيايس، ترجمة مجموعة اقرأ، الرياض، وزارة 

الثقافة واإلعالم 2011م، ص21.

[2[- Rout, N., Role of Women in Ancient India., Odisha Review., January 2016, p.44.

[3[- Deshpande, M. S., History of the India Caste system and its impact on India today., Senior 

Project Social Sciences Department College of Liberal Arts., California PolythechnicState University., 

2010, p.17.
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بعرص الفيدا؛ ألنَّ املصدر املهّم عنه هو كُتب الفيدا الدينيّة )وهي أربعة كتب مدّونة 

بأقدم أشكال الكتابة السنسكريتيّة(، أهّمها كتاب الرج-فيدا )هو املخطوطة األوىل يف 

الفيدا(، والذي يكشف لنا عن جوانب متنّوعة من البنية االجتامعيّة والحياة الثقافيّة 

يف املجتمع الهندي القديم، ومن خالل هذا الكتاب نرى أنَّه يف مطلع غزو اآلريني، كان 

املجتمع الهندي مجتمًعا بدويًّا، وكانت األرسة هي املؤّسسة االقتصاديّة األوىل فيه، فلم 

الرجال والنساء ميكن أن يشاركوا يف جميع  يكن هناك متييز عىل أساس الجنس، وأنَّ 

مجاالت الحياة، عىل املستويات السياسيّة واالقتصاديّة والدينيّة والتعليميّة كافة، لذلك 

ميكن اعتبار عرص الفيدا العرص الذهبي يف حياة األرسة الهنديّة ويف حقوق املرأة، فقد 

جاء يف كتاب الرج-فيدا أنَّ الزوجة هي النصف املكّمل لزوجها؛ مكّمل ومساٍو له يف كّل 

الجوانب، لذلك يجب أن تنضّم إليه يف كّل أعامله الدينيّة والدنيويّة� 

ورغم املكانة املرموقة للمرأة يف عرص الفيدا، إال أنَّ شيوع النظام األبوي جعل مولد 

البنت مصدر قلق، بينام كان مولد الصبي نعمة كبية� فالبنت مصدر بؤس للعائلة؛ ألنَّه 

العبادة  بطقوس  القيام  لالبن  بينام ميكن  األسالف،  بعبادة  تقوم  أن  يكن مبقدورها  مل 

فإنَّها  البنت،  أّما  والديه يف كربهام،  يعيل  كان  القرابني لألسالف، كام  املنزليّة، وتقديم 

تذهب إىل بيت زوجها، وتنسلخ عن أرسة أبيها، وتنضّم ألرسة زوجها]1]� ورغم تفضيل 

النساء  إذ درست  والتعليم؛  الرتبية  نال حّقه من  الجميع  أنَّ  إال  البنات،  الصبيان عىل 

نصوص الفيدا وغيها، ولدينا من ذلك العرص مجموعة نساء مثّقفات وعاملات وشاعرات 

وكاتبات تراتيل، حفظ لنا التاريخ أسامءهّن]2]� 

املنزليّة وطقوس  الديانة  أفرادها  الهنديّة متامسكة دينيًّا، تجمع  لقد كانت األرسة 

عبادة األسالف، وكان رّب األرسة هو كاهن دينها، فإذا ما تويّف يؤول األمر إىل أكرب أوالده 

سنًّا� لقد كان األخ األكرب هو القادر عىل تقديم القرابني إىل روح والده بعد املوت]3]�

[1[- Women in Ancient India; https://abhisays.com/india/life-of-women-in-ancient-india.html.

[2[- Pal, B., The saga of women’s status in ancient Indian civilization., Miscellanea Geographical. 

Regional Studies on DevelOpment Vol; 23, No; 3, 2019, p.3.

]]]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة بالغفار مّكاوي، مجلّة عامل 

املعرفة، العدد ]17، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أيّار ]199م، ص116.
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أن  تقتيض  كانت  واألحياء  امليت  روح  بني  ما  الخاّصة  والعالقة  األسالف  عبادة  إنَّ 

م األحياء الطعام إىل أسالفهم الذين يقطنون »عامل اآلباء«، وكان ذلك القربان يتألف  يقدِّ

من كرات األرز واملاء، ويف املقابل يضفي األسالف النِّعم عىل أحفادهم األحياء مبنحهم 

النجاح واالزدهار والذريّة وما شابه ذلك� وهكذا تكون هذه العالقة )التي تعرف عند 

التعاون  عن  التعبي  وهي  واألموات،  األحياء  بني  الوصل  همزة  رشاذا(  بلفظ:  الهنود 

املتبادل فيام بينهم، غي أنَّ هذه العالقة دقيقة وميكن أن تنقلب رأساً عىل عقب إذا مل 

تُؤَد الطقوس الجنائزيّة املناسبة للميت كام يجب، فام مل تستقر أرواح املوىت يف »عامل 

اآلباء«، تظّل ُعرضة لإلصابة بالبالء عىل رؤوس نسلها، الذين قرّصوا بإطعامها، وتلكؤوا 

نوا انتقالها إىل عاملها املناسب]1]� عن تقديم القرابني لها، وبالتايل مل يؤمِّ

باكتشاف  ترافق  والذي  امليالد،  قبل  األول  األلف  ومطلع  الثاين،  األلف  أواخر  ويف 

الحديد، تطّورت الزراعة ونَُشط التبادل التجاري والصناعة يف املجتمع الهندي، ما أسهم 

يف تفتّت نظام املجتمع القبيل إىل طبقات]2]، ومل يعد املجتمع كام كان يف السابق، فبداًل 

من القبائل التي كانت تحيا حياة بسيطة، وتعتمد عىل الزراعة يف معاشها بصورة رئيسة، 

املجتمع إىل طبقات، ورسعان ما  انقسم  أبناؤها رهبانًا ومحاربني وزّراًعا يف آن،  وكان 

اتّسعت الهّوة والفوارق بينها، وبداًل من األضحية البسيطة التي كانت تجري قرب موقد 

الديانة املنزليّة، نجد القواعد والطقوس الخاّصة باألضاحي، واملفّصلة بشكل دقيق عىل 

صورة طقوس معّقدة يحتكر الكهنة أمر القيام بها]3]� ومع تطّور اأُلرس، أصبحت املهنة 

التي عملت يف  واألرُس  منها،  تكّونت  التي  األرُس  الطبقة ويف  ثابتة يف  الحرفة صفة  أو 

الحرفة ذاتها، كان عليها أن تطّور العالقات االجتامعيّة فيام بينها� وهكذا، تقوقعت كّل 

طبقة عىل نفسها]4]� إنَّ هذه التطّورات يف بنية األرسة املجتمع الهندي ساهمت يف تبّدل 

النظام السيايس؛ ففي تلك الظروف تالىش النظام القبيل ليحّل محلّه نظام الدولة، وهكذا 

]1]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص112.

دمشق  ثقافيّاً،  اجتامعيّاً  اقتصاديّاً  سياسيّاً  التاريخ،  قبل  ما  وعصور  القديم  العامل  حضارات  تاريخ  فرح،  نعيم   -[2[

1975م، ص242.

]]]- روميشتشاندردات، حضارة الهند؛ م.س، ص40.

[4[- Deshpande, M. S., Op. Cit., 2010, p.21.
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تحّول أمراء القبائل السابقون إىل ملوك صغار، وأّسسوا أرًسا تحكم بالوراثة]1]؛ وغالبًا ما 

كانت هذه األرس تتقاتل فيام بينها، ما كان سببًا يف تسمية هذا العرص بعرص البطولة 

أو عرص املالحم، ولدينا خالل هذا العرص ملحمتان هنديّتان مشهورتان هام قصيدتا: 

 �)Ramayana( )( وطريق راما )راماياناMahabharata( املهابهاراتا

لقد تدهورت الحالة االجتامعيّة وتراجع دور املرأة عاّم كان عليه لديهم؛ إذ اقترص 

دور النساء عىل تربية األطفال وخدمة الزوج�

الواقع، إنَّ شيوع نظام زواج األطفال )واملقصود بزواج األطفال هو أن تذهب  يف 

العروس الطفلة للعيش مع زوجها الذي مياثلها عمراً يف بيت أبيه، ولكنَّ الزواج ال ينّفذ 

)عادة   )Sati( السايت  وانتشار عادة  البلوغ(]2]،  االثنان إىل سن  أن يصل  بعد  إال  فعليّاً 

إحراق الزوجة بعد وفاة زوجها( وترسيخ طريقة الزواج بالرشاء، يدّل عىل تراجع حقيقي 

يف دور األرسة وانحطاط مكانة املرأة يف املجتمع، كام أنَّ كثياً من املعايي تغّيت، فبعد 

أن كانت والدة البنت كارثة بالنسبة لألب، أصبحت عادة مقبولة لكن من أجل حامية 

نقاء القبيلة، وبعد أن كان التعليم مرغوبًا به خالل عرص الفيدا، تراجع التعليم وأصبح 

أمراً محظوًرا عىل النساء]3]؛ ففي املهابهاراتا »إذا درست املرأة كتب الفيدا، كانت هذه 

عالمة الفساد يف اململكة«]4]، لكنَّ األرسة ظلّت تشّكل وحدة دينيّة، فالطبقة االجتامعيّة 

أصالً مؤّسسة عىل األرسة، ومعها كاهنها الربهمي، والفكرة األساسيّة يف »الطبقة« تقوم 

عىل أنَّ الفرد ال يعيش لنفسه، وأنَّ السلطة واملكانة واالمتيازات وخيات الدنيا ينبغي 

أن تكون موزَّعة طبقاً لألعامل]5]�

 لقد كانت الغالبيّة العظمى من الهنود من أتباع الديانة الرباهميّة، وملا كان الكهنة 

يفرّسون تعاليم الدين كام يحلو لهم، فقد ولّد ذلك ردة فعل تسعى لعمليّة إصالح دينيّة 

]1]- نعيم فرح، تاريخ حضارات العامل القديم، م.س، ص242.

]2]- بيرت فارب، بنو اإلنسان، ترجمة زهري الكرمي، مجلّة عامل املعرفة، العدد 67، الكويت، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب، متّوز ]198م، ص06].

[3[- Women in Ancient India; Op. Cit.

]4]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، الهند وجريانها، ج]، مج1، ترجمة زيك نجيب محمود، بريوت 1988م، ص179.

]5]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، القاهرة، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012م، ص4].
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نتج عنها قيام الديانة البوذيّة� لقد علّم بوذا ملدة 45 سنة قبل أن ميوت عام 483ق�م؛ 

وبشأن تعاليم بوذا بخصوص األرسة، فإنَّه كان يرى أنَّ العالقة األمثل يف التعامل هي 

للفتيات سنًّا للزواج، وإن  يُحّدد بوذا  البيت، ومل  الزوج وزوجته يف  تتّم بني  التي  تلك 

كانت بعض الفتيات يتزّوجن دون العارشة� وقد ساوى بوذا بني املرأة والرجل يف األمور 

ويجب  نجًسا«،  »مخلوقًا  املرأة  اعترب  فقد  الجسدي،  الصعيد  عىل  أّما  فقط،  الروحيّة 

الرهبان  الذي دّونه   ،)Tripitake( الثالث السالل  االبتعاد عنها، وهذا واضح يف كتاب 

البوذيّون نحو سنة 90 ق�م، لكنَّ أخطر عمل قام به بوذا أنّه طّور فكرة الرهبنة، وبذلك 

ثبّط أركان األرسة]1]، وكانت األمية يوسودهارا )زوجة بوذا( أّول امرأة تلتحق بالرهبنة، 

كام شّجعت البوذيّة النساء عىل العيش حياة متحّررة رشيفة، وأعطت للمرأة الحّق يف 

الفرتة  أثناء  عام  بشكل  تدهورت  االقتصاديّة  املرأة  مكانة  أنَّ  إال  منزلها،  العمل خارج 

البوذيّة، وُمنعت النساء من املشاركة يف األعامل السياسيّة]2]� ويف سبيل مواجهة فكرة 

الرهبنة والتنّسك وتقويض دعائم األرسة، كان عىل الهنود أن يوفّقوا بني مجموعة من 

املعتقدات عىل شكل ديون، منها َديٌْن لآللهة، وَديٌْن لآلباء، وَديٌْن للحكامء، وهي ديون 

ال بّد من سدادها قبل أن يهجروا العامل: بتالوة فيدا، وإنجاب االبن، وتقديم أضحية، 

وهكذا يستطيع املرء، نظريًّا عىل األقل، أن يصبح ناسكاً بعد أن يكون قد تزّوج وأصبح 

رّب أرسة]3]�

ثالًثا: النظام األبوي

 كان النظام السائد يف األرسة الهنديّة القدمية؛ هو النظام األبوي، وقد بدأ هذا النظام 

يف الهند مع قدوم اآلريني إليها، وكان لألب فيه مكانة مرموقة، فهو السيّد ذو الصالحيات 

الكاملة عىل الزوجة واألبناء والعبيد، وقد امتّد هذا النظام األبوي إىل الطقوس الدينيّة 

والعبادة املنزليّة، إذ زاول الهنود شكاًل من أشكال عبادة األسالف]4]، وكان رّب األرسة هو 

[1[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.47.

[2[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.3.

]]]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص114، 115.

[4[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.44.
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كاهن العائلة الذي يقوم بإشعال نيان األضحية، ويقّدم القرابني، ويقوم بإراقة الخمر، 

ويتلو الرتانيم املقّدسة]1]�

وعىل العموم، وكأغلب املجتمعات يف ذلك الوقت، ساد النظام األبوي يف الهند أغلب 

األوقات، وكان االبن يرث كهانة أبيه]2]، وكان يوجد يف كل بيت آري نار مقّدسة تُشعل 

منذ بداية إنشائه، أي خالل حفل الزواج، وهي نار ليست عاديّة، فينبغي أال تُستخدم 

بأنواع خاّصة من  إشعالها  ينبغي  أخرى، كام  منزليّة  أغراض  أو ألّي  الطعام،  إعداد  يف 

الخشب، وبطريقة معيّنة، وهي حّك العيّص بعضها ببعض، وينبغي أاّل ترتك حتّى تخمد، 

وال بّد أن يتقّدم رّب األرسة لهذه النار يوميًّا بقرابني لآللهة]3]�

رابًعا: األبناء

 كان لألبناء يف املجتمع الهندي مكانة مقّدسة حتّى من قبل مولدهم، وهناك مقطع 

من أّحد كتب الفيدا يبنّي أنَّ الهنود القدماء كانوا يولون أهميّة خاّصة للجنني، ويتعلّق 

املقطع بدعاء موّجه إىل إله النار )آجني( ليك يُبعد األرواح الرّشيرة عن املرأة الحامل، 

ومينع هذه األرواح من إيذاء حملها� وقد جاء يف هذا الكتاب الذي يتكلّم عىل العقوبات 

أبويه  ولكنَّ  جنسه،  يُعرف  ال  الذي  الجنني  قاتل  أنَّ  منه  يستفاد  نصٌّ  عنها،  والتكفي 

وهذا  براهامين،  قاتل  املسلّطة عىل  العقوبة  لنفس  يخضع  الكهنة،  طبقة  إىل  ينتميان 

الحضارة  مولده يف  قبل  الطفل حتّى  بها  كان يحظى  التي  البالغة  األهميّة  يدلّل عىل 

يلّقح رحم  الذي  الزوج  اعتقاد مفاُده »أنَّ  القدمية� وما يُعزز ذلك هو شيوع  الهنديّة 

زوجته يُعترب متجّدداً يف هذا الرحم، يف شكل جنني«� وحتّى البوذيّة حرّمت اإلجهاض 

الجنني  أنَّ  القتل أمر محرّم، وتعترب  أنَّ  البوذيّة تعترب  واعتربته جرمية قتل، فلاّم كانت 

)حٌي( منذ لحظة تلقيح البويضة يف رحم األم، فإنَّها نظرت لإلجهاض عىل أنَّه جرمية قتل� 

اإلجهاض ومتّت مامرسته،  القديم  الهندي  املجتمع  فقد عرف  املعتقدات،  ورغم هذه 

]1]- روميشتشاندردات، حضارة الهند، م.س، ص21.

[2[- Deshpande, M. S., Op. Cit., 2010, p.21.

]]]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص111.
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والشاهد عىل ذلك هو الدعاء الذي كُتب نحو 500 سنة من قبل بيتاغور وهو مبثابة 

لعنة عىل الذين ميارسون عمليّة اإلجهاض]1]�

الطقوس  يؤّدون  وكانوا  ورعايتهم،  األبناء  إنجاب  عىل  يشّجعون  الهنود  كان  لقد   

الدينيّة لحامية هؤالء األوالد يف جميع املراحل الحاسمة من حياتهم� فقد كانت تُقام 

صّحة  ولضامن  الذكر،  الطفل  وإنجاب  الحمل،  لتشجيع  الوالدة؛  قبل  احتفاالت  ثالثة 

الجنني� وفيام بني االحتفال مبولد الطفل واالحتفال بتسميته، تراعي األم القيام بطقوس 

تستمّر ملّدة عرشة أيام تسّمى »طقوس النجاسة«، وهدفها حامية الطفل من األرواح 

يتم  والتي  الطفل،  حياة  من  األخرى  املراحل  أّما  البيت�  يف  تكون  قد  التي  الرّشيرة 

االحتفال بها، فهي خرم أذن الطفل ألّول مرّة، واللحظة األوىل التي يخرج فيها الطفل 

من البيت ليى الشمس ألّول مرّة، وكذلك املرّة األوىل التي يتناول فيها الطفل طعاماً 

جافّاً، وإذا كان ذكراً يتّم االحتفال يف املرّة األوىل التي يُحلق فيها شعره، طبًعا فيام عدا 

خصلة يف قّمة رأسه يرتكها لتطول طوال حياته]2]� وقد أظهرت آثار لُعب األطفال التي 

كُشف عنها، عن حياة عائليّة وادعة، ومقدار كبي من الرعاية واالهتامم اللذين نالهام 

الطفل يف أرسته]3]�

الزواج  الريبة للرجل األعزب، وحثّت عىل  أّما ترشيعات »مانو«، فقد نظرت بعني 

وإنجاب األبناء، فقد جاء يف ترشيع مانو: »بالنسل وحده يكتمل الرجل، فهو يكتمل إذا 

ما أصبح ثالثة -شخصه وزوجته وابنه- فليس األبناء حسنة اقتصاديّة فحسب، يعيلونهم 

يف  ذلك سيمضون  إىل جنب  بل هم  الجواب،  هذا  ترّدد يف  أدىن  بغي  يف شيخوختهم 

ال  حتّى  آن،  بعد  آنًا  طعاًما  األسالف  هؤالء  ألرواح  ويقّدمون  ألسالفها،  األرسة  عبادة 

تفنى أرواحهم إذا امتنع عنها الطعام«، وبناء عىل ذلك مل يعرف الهنود ضبط النسل، 

الجزائر  باإلجهاض(،  الخاص  )الترشيع  األرسة  تنظيم  مسألة  من  القدمية  الحضارات  موقف  قاسمي،  عامر   -[1[

د.ت، ص921.

]2]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص]11، 114.

[3[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.43.
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وُعّد اإلجهاض يف ترشيع مانو جرمية تساوي يف فداحتها جرمية قتل، ورغم ذلك استمّر 

اإلجهاض يف عهد مانو، وكان يحدث أحيانًا أن تقيض األّمهات عىل األجّنة، لكنَّ ذلك كان 

نادر الوقوع؛ ألنَّ الوالد كان يرسّه أن ينجب األبناء، ويفتخر إذا كان له منهم عدد كبي، 

وإنَّ حنان الشيوخ عىل الصغار بني الهنود ملن أجمل ظواهر املدنيّة الهنديّة]1]�

 يف املقابل، كان عىل األبناء مجموعة من الواجبات، أهّمها إعالة آبائهم يف شيخوختهم، 

وإقامة الطقوس الدينيّة لهم عند وفاتهم، والقيام بعبادة األسالف حتى تستقّر أرواحهم 

يف »عامل اآلباء«، فبعد وفاة األب تُحمل جثّته مبارشة إىل أرض املحرقة يف موكب من 

األقارب، يتقّدمه االبن األكرب الذي يسي عىل رأس املحزونني بوصفه رّب األرسة الجديد، 

وتُحرق الجثّة، بينام يطوف أهل امليت حول املحرقة، ال يف اتجاه عقارب الساعة الذي 

املنزل  إىل  يغتسلون، ويعودون  اتجاه سيها� وبعد ذلك  وإمنا عكس  بالسعادة،  يبرّش 

يف موكب يتقّدمه هذه املرة أصغر األبناء سنًّا� ويف اليوم الثالث من حرق الجثّة تُلقى 

العظام يف النهر، ويُفّضل أن يكون نهر الكنج، وملّدة عرشة أيام يواصل األبناء سكب املاء 

وتقديم القرابني من كرات األرز، وقوارير اللنب لروح امليت]2]�

خامًسا: األم

إنَّ علم اآلثار والنصوص القدمية واملصنوعات اليدويّة، تشهد عىل قيام عبادة الربّة 

األم )Prakriti( يف الهند يف فرتات موغلة يف القدم� وكان لألمهات سلطة ومكانة مرموقة 

الغربيّة من ساحل مالبار )Malabar( منط  الجنوبيّة  املنطقة  العائلة، وقد ساد يف  يف 

املجتمع األمومي]3]، ورغم سيادة النظام األبوي فيام بعد يف مختلف أرجاء شبه القارة 

الهنديّة، إال أنَّ املرأة نالت االحرتام والتقدير يف املجتمع الهندي القديم، لكنَّها بقيت 

يف منزلة أدىن من منزلة الرجل، وضمن معايي تكاد أن تكون مختلفة قليالً مع معايي 

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص172.

]2]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص]11.

[3[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.43.
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املجتمعات القدمية األخرى، فمثاًل مل يكن ينتظر من الزوج أن يبدي لزوجته حبًّا شعريًّا 

بل حامية أبويّة]1]� وكان عىل األم رعاية أوالدها، ورعاية شؤون رّب األرسة، واالهتامم 

مبوقد الديانة العائليّة متى غاب رّب البيت عنه، كام كانت مسؤولة عن قراءة تراتيل 

اآللهة]2]، وكان لألم سلطة معقولة يف العائلة، إذ مارست نفوذها عىل أوالدها ويف الوسط 

الذي عاشت فيه]3]�

اآللهة  لعبت  ق�م   1500 سنة  فمنذ  القديم،  الهندي  األدب  يف  األم  مكانة  وتظهر 

أنَّ  إال  الخصوبة،  ربّة  استخدام مصطلح  قلّة  الهنود، ورغم  املؤنّثة دوًرا مهامًّ يف حياة 

هذا املصطلح يصّور نساء يف مرحلة الحمل، أو الوالدة، أو النساء اللوايت يقمن برعاية 

األطفال� ويف أسطورة قّصة الخليقة الواردة يف الديانة الرباهميّة، كان لألم مكانتها الكبية، 

فقد جعلوا الربّة أديتي )Aditi( تلد األرض، وعند وفاة امليت كان ال بّد من الصالة لها 

لتخليص امليت من ذنوبه]4]، بينام كانت الربّة ديفي )Devi( هي اإللهة األم الوحيدة 

العظيمة، وكانت مسؤولة عن النار واملاء واألرض والهواء، ولها جذور يف عبادات »الربّة 

البطولة واملالحم »املعلّم األعظم«  القدمية]5]� كام اعتربت األم يف عرص  الهند  األم« يف 

ألطفالها، وكان مجد النساء يتجىّل يف دور األمومة]6]، وكلاّم أنجبت املرأة أطفااًل أكرث، 

الذي  الهندي، وحتّى ترشيع مانو  نالت نصيبًا أوفر من االحرتام والتقدير يف املجتمع 

يؤيّد سيطرة األب يف األرسة ينّص رصاحة: »إنَّ األم أوىل بالتوقي من ألف أب«]7]�

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص177، 178.

[2[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.44.

]]]- روميشتشاندردات، حضارة الهند، م.س، ص21.

[4[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.43.

[5[- Ibid, p.45.

[6[- Women in Ancient India; Op. Cit.

]7]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص180.
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سادًسا: التبّني

األبناء  ألنَّ  نسلهم؛  من  ليسوا  أوالد  لتبّني  يضطّرون  الحاالت  بعض  اآلباء يف  كان   

الذكور وحدهم من يحّق لهم تقديم القرابني ألرواح األسالف، والرجل الذي يريد أن 

يتبّنى ابًنا، يجب أن يكون هذا االبن قد قطع صلته بأبيه الطبيعي، فليس بوسع أّحد أن 

يخدم نار منزلني، أو أن يعبد فئتني من األسالف، أو أن يرث من أرستني مختلفتني، كام 

كان بوسع األب أن يعنّي بنتًا )طبًعا إذا كان له ابنه( لتنجب له حفيداً يصبح هو الوريث 

الرشعي لألرسة� وهكذا، فإنَّ العروس واالبن بالتبّني والحفيد )ابن البنت( التي حّددها 

أعضاء ذوي حقوق  ليصبحوا  األصليّة،  يفقدون حقوقهم وعضويّتهم يف أرستهم  األب، 

جديدة يف أرستهم الجديدة، أي أرستهم بالتبّني]1]�

سابًعا: األرسة كمؤّسسة زوجّية

الحياة أي مكان  الزواج، ومل يكن للعزوبة طوال  الهنديّة عىل  الديانات  لقد حثّت 

بالعزوبة  الواقع كانت بغيضة عندهم، فالسامح  إنَّها يف  املبّكرة، بل  اآلريّة  الديانة  يف 

يعني تدمي عبادة األسالف، كام أنَّ إنكار طعامهم )تقديم القرابني لهم( قد يجعل اآلباء 

يغضبون ويصبّون انتقامهم عىل األحياء]2]، إال أنَّ الزواج مل يفرض بالقوة عىل النساء يف 

عرص الفيدا، بل يظهر لدينا العديد من الفتيات العانسات]3]، لكنَّه يُعّد رضورة دينيّة 

يدخلوا  أن  والعذارى  للعزّاب  يحّق  يكن  مل  إذ  مقّدًسا،  وواجبًا  والنساء،  الرجال  لكل 

السامء، ومل تكن اآللهة تقبل أن تنظر إليهم� وقد استمّر هذا الفهم حتّى عرص تدوين 

الرشيعة، فوفق رأي مانو »الزوجة هي أفضل صديق، ورشيك حقيقي لزوجها«� ويف 

عرص الفيدا كان سن الزواج يرتاوح ما بني 16 – 22 سنة، وكان للزوجة مكانة مهّمة يف 

البيت، وكان الزواج األحادي هو القاعدة االجتامعيّة]4]�

]1]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص116.

]2]- م.ن، ص114.

[3[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.3

[4[- Shasma, P., Status of woman in India., Partial fulfilment of the requirement for the degree of 

Master of library science., Aligarh Muslim University 1981, pp.5,6



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(126

اختيار الزوجة

الفتاة أن تختار رشيك  الفيدا، كان بوسع  انفتاًحا يف عرص  الحياة أكرث   وملا كانت 

ا للمرأة كانت تختار الشاب املتعلّم ليكون رشيكاً لحياتها،  حياتها، وملّا كان التعليم حقًّ

ويقول كتاب ياجور-فيدا: »إنَّ املرأة املتعلّمة تنّقي حياتنا بتفكيها«، ويف الكتاب ذاته 

»إنَّ املرأة املتعلّمة يجب أن تتزّوج من رجل متعلّم، يكون بذات مستوى تفكيها«]1]� 

ما كان كتاب  املجتمع(، وغالباً  للنساء )زهرة  األمثل  الدور  الشابّة متثّل  الفتاة  وكانت 

للفتيات  يحّق  العادة  ويف  عىل جاملها�  ويثني  العروس  أو  بالعذراء  ينعتها  الرج-فيدا 

العذارى أن يشرتكن يف الحشود االحتفاليّة، وأن يحرضن االحتفاالت البهيجة ويرقصن 

تبادل عبارات  املناسب، وبعد  بالشاب  الفتاة  تلتقي  فيها، وكانت مناسبة جيّدة حتّى 

املجاملة، وتقدير كّل طرف لآلخر، كان ميكن التوّجه لآلباء لرتتيب الزواج والحصول عىل 

املوافقة العائليّة]2]، وقد أعطى الرج-فيدا مواصفات للعروس املثاليّة، يجب أن تكون 

مطيعة لزوجها، كام يجب أن تكون مجيدة يف األعامل املنزليّة، محبوبة، ودودة، ولودة، 

والعبارة املشهورة التي ترّددها العروس عىل مسامع عريسها »أنا لك ألنجب لك مائة 

ولد«، تدلّل عىل أنَّ غاية الزواج هو تأسيس أرسة وإنجاب األطفال]3]�

رغم ما يف هذه األوصاف الواردة يف كتاب الفيدا من بساطة يف اختيار الرشيكة، إال 

أنَّ األمر يف الواقع كان أعقد مام يتوقع؛ إذ مل يكن الزواج يرتك لهوى الفتى، إال برشوط 

يختار  أن  الفتى  بوسع  فليس  دقيقة،  كانت  العروس  يف  املطلوبة  فاملواصفات  صعبة، 

زوجته كيفام يشاء، فهو ال يستطيع أن يتزّوج إال من الفتاة الكفء املساوية له يف املولد 

واملنحدرة من أرسة آريّة، أمتّت عمليّة الرتسيم وغيها من الطقوس الدينيّة، ألنَّها وحدها 

القادرة عىل مامرسة الطقوس املنزليّة دون أن تدنّسها، وهي وحدها القادرة عىل إنجاب 

االبن الطاهر النقي املؤّهل ملتابعة عبادة األسالف]4]� ورغم أنَّه قد ورد يف الكتب األوىل 

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

[2[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.43

[3[- Ibid, p.44.

]4]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص115.
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للفيدا أنَّ الزواج مل يكن محرًَّما عىل الرجل من أي امرأة من ذوي قُرباه عدا األخت]1]، إال 

أنَّ األمور تعّقدت فيام بعد، وكان لزاماً عىل الفتى أن ال يختار فتاة متّت له بصلة القرىب، 

املقّدس  املاء  أو  القرابني  تقّدم أرستها  أمه، عروًسا مل  ناحية  أبيه وال من  ناحية  ال من 

لسلف مشرتك بني العائلتني، وبالتايل ال بّد أن تكون العروس غريبة عنه؛، حتّى تحّل يف 

أرسة زوجها الجديدة عن طريق الرتسيم، ومن ثّم تنقطع عن أرستها األصليّة، ولن تكون 

بعد اليوم عضًوا فيها، عندها فقط يحّق لها أن تشارك أرسة زوجها يف ديانتها وتنجب 

لهم ابناً يقوم بعبادة األسالف]2]�

حفل الزفاف

إذ  ترسيم،  أو  مقّدس  أمر  أو  هبة  أنَّه  عىل  الزواج  يصّور  الزفاف  حفل  كان  لقد 

ينتقل العريس وصحبه يف موكب إىل بيت العروس فيستقبلهم والدها مرّحبًا، ثّم يجلس 

العروسان يف رسادق مؤقّت عىل جانبيه ستارة صغية، ثّم تفتح هذه الستارة مصاحبة 

العبارات املقّدسة التي يتمتم بها الكاهن الذي يتوىّل مراسم الزواج، عندئذ يقّدم والد 

العروس رسميًّا ابنته للعريس]3]، وكانت األبقار تُذبح عند منزل الزوجة؛ ليك تكون طعاًما 

ين إىل حفل الزفاف، بينام يقوم الزوج ممسًكا بيد زوجته وماضيًا بها حول موقد  للمدعوِّ

املقّدسة، ويقسم  النار  لتلك  القمح  العروسان بتقديم حبّات من  نار أرستها]4]، ويقوم 

وأطراف  النار  حول  يطوفان  ثم  كامل،  بشكّل  لبعضهام  واملحبّة  الوالء  عىل  الزوجان 

رداءيهام معقودة، ويخطوان مًعا سبع خطوات ثم يرّش عليهام من املاء املقّدس، قبل 

أن تغادرها إىل منزل الزوجيّة]5]� ويظهر من الفصل العارش من كتاب الرج-فيدا أنَّه كان 

للزواج من الحرمة وجالل املنزلة، ما يدّل عىل أنَّه كان اتحاًدا غي قابل لالنفصال]6]، يف 

]1]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، م.س، ص46، 47.

]2]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص115.

]]]- م.ن، ص115.

]4]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، م.س، ص46، 47.

]5]- جفري بارندر، املعتقدات الدينيّة لدى الشعوب، م.س، ص116.

]6]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، م.س، ص46، 47.
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ا اتحاًدا مقّدًسا، تتمتّع فيه الزوجة باملكانة  الواقع مل يكن الزواج يف عهد الفيدا عقًدا، إمنَّ

والحريّة الكاملة]1]�

الواحدة  املهنة  أبناء  يلزم  الطوائف  نظام  كان  املجتمع  الكهنة عىل  وعندما سيطر 

بالتزاوج فيام بينهم، والتقيّد بالحرف املهنيّة، وأّي انتهاك يؤّدي إىل الطرد من الوظيفة 

والعائلة]2]، وأصبح الزواج أمراً إجباريًّا، وشاع زواج األطفال يف املجتمـع، فلم يكن الطفل 

يرى النور بعد، حتّى يكون أبوه قد أخذ يف البحث له عن زوجة، والرجل األعزب طريد 

عذراء  بها  األمد  طال  إن  للفتاة،  بالنسبة  وكذلك  اعتبار،  وال  مكانة  له  ليس  الطبقات 

بغي زواج، فذلك عار كبي، ومل يكن الزواج يرتك ألهواء الفتى يختار من يشاء، بل كان 

الزواج لديهم أمراً حيويّاً تهتّم له الجامعة كلّها والجنس كلّه، فيستحيل أن يوكل أمره 

إىل العاطفة مبا لها من قرص النظر بعواقب األمور، أو إىل املصادفة التي تجمع من تشاء� 

فال بّد أن يتوىّل الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستويل عليه حّمى الرغبة الجنسيّة 

فتقذف به إىل خيبة الرجاء واليأس املرير، لقد أطلق مانو اسم زواج الجاندارفا عىل هذه 

الزيجات التي تتّم باتفاق الزوجني، ووصف أمثال هؤالء وصًفا شائًنا، ووصف زواجهم 

بأنّه وليد الشهوة: »نعم إنَّ الترشيع يبيح هذا الزواج، لكنَّ الزوجني عندئذ يشكوان أاّل 

يجدا عند الناس شيئاً من االحرتام«]3]�

عموًما، كانت العروس تُستقبل يف عائلة زوجها بالرتحاب والتقديس، وتحصل عىل 

وللزوجة  بينهم]4]،  امللكة  مكانة  لها  أنَّ  حتّى  األرسة،  هذه  أفراد  بني  مرموقة  مكانة 

شخصيّتها املستقلّة يف عرص البطولة واملالحم، فهي ال تقبل العمل الخاطئ من زوجها، 

أاّل  أم ال،  )Gandhari( مع زوجها� وللزوجة، سواء كانت حبىل  كام فعلت قندهاري 

يبارش أّحد من أفراد العائلة يف تناول الطعام قبلها عىل املائدة� يقول مانو »متى كانت 

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

[2[- Deshpande, M. S., 2010, p.16.

]]]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص172، ]17.

[4[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.2
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يعادل 100 عيب«]1]،  بزهرة  امرأة  اآللهة مرسورة، وإنَّ رضب  كانت  النساء مرشفات 

وكذلك مل تسمح تعاليم الديانة البوذيّة برضب الزوجة� 

خالل  من  الجديدة،  عائلتها  إىل  الزوجة  وفادة  من  ملحات  عىل  الحصول  وميكن   

ومنها  الزواج،  مراسم  نسّميه  قد  ما  عىل  تحتوي  والتي  الرج-فيدا،  يف  طويلة  ترنيمة 

نقتبس آخر خمسة أبيات، يقول العريس: »فليزقنا سيّد املخلوقات باألطفال، وليجمعنا 

آرميان حتّى آخر العمر، ادخيل بيت زوجك مبارشة، واجلبي الخي أيّتها العروس، اجلبي 

الربكة عىل رجالنا وماشيتنا، ال تكوين حاّدة الطباع وال مدّمرة لزوجك، كوين رقيقة القلب 

اجلبي  لآللهة،  األبطال واملخلصني  األبناء  وبإنجابك  ماشيتنا،  بالخي عىل  ومتألّقة، وأيت 

الربكة عىل رجالنا وماشيتنا� يا إندرا يا صاحب الكرم اجعل هذه املرأة مباركة باألبناء 

والخيات وامنحها عرشة من األبناء واجعل زوجها الرجل الحادي عرش� أيّتها العروس 

كوين صاحبة تأثي عىل والد ووالدة زوجك، وكوين كامللكة فوق إخوة وأخوات زوجك«]2]�

حقوق الزوجة

 إنَّ من أهّم حقوق الزوجة يف عرص الفيدا أن تختار زوجها وتشاركه يف أداء املراسم 

الدينيّة، جنباً إىل جنب]3]، وبدون الزوجات ليس بوسع أّحد أن يقوم باملراسم الدينيّة، ألنَّ 

الرجل األعزب نُظر إليه كإنسان ناقص]4]، وقامت النساء بإعداد رشاب السوما املقّدس 

وشاركن أزواجهّن يف األضحية]5]، وكان يحّق للزوجة قراءة األدب املقّدس، واالشرتاك يف 

املناقشات العاّمة، لقد متتّعت الزوجة يف عرص الفيدا باقتصاد مطلق الحريّة، إذ عملت 

تظهر  املالحم  الزراعيّة]6]، ومن خالل  األنشطة  البيت ويف  املالبس ويف  النساء يف غزل 

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]2]- روميشتشاندردات، حضارة الهند؛ م.س، ص22.

[3[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.2.

[4[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]5]- روميشتشاندردات، حضارة الهند؛ م.س، ص21.

[6[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.2.
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أسامء نساء عظيامت كان بوسعهّن القيام بأعامل البيع والرشاء]1]، ويف عرص الفيدا كان 

تتزّوج شقيق  أن  للزوجة  بآخر، وميكن  أن تقرتن  تويّف عنها زوجها  التي  للزوجة  يحّق 

أنَّه  يبدو  كذلك  منه،  مبولود  عقبت  تكن  مل  متى  أقاربه  أّحد  أو  وفاته]2]،  بعد  زوجها 

كان لها أن تقرتن بآخر متى غاب زوجها غيابًا منقطًعا]3]، ويف الرتانيم املوّجهة لألرملة 

»انهيض عودي إىل عامل األحياء يا امرأة إنَّ من ترقدين بجانبه قد رحل عن الحياة، اقبيل 

فقرات  هناك  الترشيعات  عرص  منك«]4]�ويف  الزواج  ويريد  يدك  يطلب  مّمن  بالزواج 

الزوجة، فال يجوز رضبها حتّى لو بزهرة، وال يجوز  بالرفق املستني يف معاملة  توحي 

مراقبتها مراقبة تتجاوز الحدود يف رصامتها، وإذا أحبّت جميل الثياب فمن الحكمة أن 

تشبع فيها ما أحبّت »ألنَّ الزوجة إذا حرمت أنيق الثياب فلن تثي يف صدر زوجها مياًل 

إليها« و »إذا تزيّنت الزوجة زينة بهيجة اكتسبت املنزل كلّه مسحة الجامل«]5]�

ويف املقابل قيّدت الفيدا حقوق الزوجة يف املياث من والدها، فالعذراء لها ربع حّصة 

الذكر، أّما املتزّوجات فمن املستحيل أن يرثن]6]، عموماً مل يكن من عادة الهنود أن يوصوا 

بيشء قبل موتهم فيام يختص مبياثهم، ألنَّ من تقاليدهم أنَّ أمالك األرسة ال بّد أن تظل 

ملكاً مشاعاً لألرسة كلّها، وهي تنتقل انتقااًل آليًّا من موىت الذكور يف األرسة إىل أحيائهم]7]، 

ومل تنصف الترشيعات املرأة يف كثي من حقوقها، فرغم أن مانو دعا ألن تنال املرأة حقوقها 

يف املياث من والدها]8]، إال أنَّه أكّد يف ترشيعاته أنَّ هناك ثالثة أشخاص ال يحّق لهم أن 

ميتلكوا شيئاً، الزوجة واالبن والعبيد، فكّل ما ميلكه هؤالء يصبح ملكاً لرّب األرسة، عىل أنَّه 

يجوز للزوجة أن تحتفظ مبلكيّة املهر والهدايا التي جاءت بها عند زواجها]9]�

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

[2[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.2.

]]]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، م.س، ص46، 47.

]4]- روميشتشاندردات، حضارة الهند؛ م.س، ص24.

]5]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص180.

[6[- Pal, B., Op. Cit., 2019, p.2.

]7]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص165.

[8[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]9]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص180.
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واجبات الزوجة

لقد كان عىل الزوجة أن تحّب زوجها يف تفان، وتصرب عىل املكاره، كام كان يتوّجب 

تعّد  إذ  األطفال،  ورعاية  الطعام  كإعداد  املنزليّة،  الشؤون  من  مبجموعة  القيام  عليها 

هذه الواجبات أساس الحياة املنزليّة، فالزوجة هي التي تنجب وتحمي وتريّب أطفالها، 

وترعى شؤون زوجها، وتشاركه يف القيام بالطقوس الدينيّة، وتحافظ عىل موقد ديانة 

األرسة متّقداً� لكنَّ أهّم الواجبات عىل الزوجة أن تحافظ عىل عّفتها وأن تظّل مخلصة 

لزوجها� عموماً لقد كانت الزوجة الهنديّة تعيش حياة اجتامعيّة جنسيّة منضبطة، وهذا 

ما يعرّب عنه كتاب األتهارفا-فيدا )Atharva(� كام يؤكّد هذا الكتاب أنّه يجب أن تكون 

املرأة واسعة االطاّلع وذكيّة وناجحة وعمليّة وجريئة، ويجب أن تكّون حاميًة لألرسة 

واملجتمع]1]�

وكان من أهّم واجبات الزوجة يف عهد مانو أن تخاطب زوجها بخشوع قائلة له »يا 

موالي« »يا سيّدي« بل »يا إلهي« وهي متيش خلفه مبسافة إن مشيا عىل مرأى الناس، 

وقلاّم يوّجه إليها هو كلمة واحدة، وينتظر من زوجته أن تبدي إخالصها بخدمتها له 

يف كل املواقف، بإعدادها للطعام وبأكلها ملا تبّقى بعد أكل زوجها وأوالدها، وبضّمها 

لقدمي زوجها إذا حانت ساعة النوم، يقول مانو: »إنَّ الزوجة الوفيّة ينبغي أن تخدم 

سيّدها كام لو كان إلهاً، وأاّل تأيت شيئًا من شأنه أن يؤمله مهام تكن حالته، حتّى إن خال 

من الفضائل، أّما الزوجة التي تعيص زوجها فآملها أن تتقّمص روحها جسد ابن آوى يف 

خلقها التايل«]2]� 

من  الذكور  إرشاف  وتحت  بيتها  يف  تبقى  أن  املرأة  واجبات  من  أنَّ  مانو  رأى  كام 

العائلة )فأبوها أّواًل وزوجها ثانيًا وابنها ثالثًا(، وقد بّرر رأيه بأنَّ املرأة ال يحّق لها أن 

تحيا منفردة كام تشاء ألنَّها »دامئًا ضعيفة أمام رغباتها مثل حبّها للحيّل وللعالقات غي 

املرشوعة ولرشب النبيذ«�وطبًقا لرأي مانو كان عىل الزوجة أن تبقى مخلصة لزوجها 

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]2]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص179.
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حتّى بعد موته]1]، إال أنَّه مل يتشّدد يف عقوبة الزوجة التي خانت زوجها، كام كان األمر 

يف الحضارات القدمية األخرى]2]� عموًما إنَّ الزنا مل يكن شائًعا يف املجتمع الهندي القديم 

ا منيًعا أمام عالقات الشذوذ  وال سيّام بعد شيوع عادة زواج األطفال، إذ أقام عندهم سدًّ

الجنيس، كام أنَّ العقوبات الدينيّة الصارمة التي كانوا ينذرون بوقوعها ليحملوا الزوجة 

ا ماّم هو عليه يف الصني مثاًل،  ا وأندر جدًّ عىل الوفاء لزوجها، جعلت الزنا أصعب جدًّ

وكان الزنا يف األعّم األغلب مقصوًرا عىل املعابد، وكانت الكاهنات اللوايت اعتكفن عىل 

خدمة املعبد يقمن بذلك العمل]3]�

تعّدد الزوجات يف املجتمع الهندي

لقد كان تعّدد الزوجات بني الهنود القدامى مسموًحا به، كام هو الحال مع األجناس 

القدمية، لكنَّ هذا املبدأ مل يكن يؤخذ به إاّل بني أفراد الطبقة الرثيّة والطبقة امللكيّة]4]، 

فإن كان يحق نظريًّا للرجل العادي أن يقرتن بزوجة ثانية، إاّل أنَّه كان يكتفي بالزواج من 

امرأة واحدة، ألنَّ الواقع املعيش وضنك الحياة مل يكونا مينحانه تلك الفرصة، بينام كان 

الرجل املفّكر يرى أنَّ الزواج بامرأة واحدة هو املثل األعىل لألخالق الفاضلة، ومل يكن 

زواج املرأة بأكرث من رجل معروفًا يف عرص حضارة الفيدا أو العصور التي تلتها]5]� ومّلا 

كان الرجل يتزّوج بأكرث من امرأة، فإنَّ للزوجة األوىل املكانة والسيادة عىل األخريات، 

ويف رأي مانو أنَّه من األفضل أن يقترص األمر عىل زوجة واحدة فقط]6]�

أنواع الزواج

مل يكن الزواج معّقًدا يف أيام حضارة الفيدا، وملّا سيطر الكهنة عىل املجتمع الهندي 

[1[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

[2[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.44.

]]]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص174.

]4]- روميشتشاندردات، حضارة الهند، م.س، ص21.

]5]- عبد الله حسني، املسألة الهنديّة، م.س، ص46، 47.

]6]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص177.
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وأوجدوا نظام الطبقات االجتامعيّة، مل يكن يسمح للمرأة أن تخزي عائلتها وتلّوث نفسها 

وتتزّوج من هو أدىن من طائفتها، بينام سمح للرجال يف بعض الحاالت أن يتزّوجوا مّمن 

هي من طائفة أدىن من طائفتهم]1]� عموًما لقد كان هذا الزواج هو أفضل أنواع الزواج، 

زواج يدبّره الوالدان مراعيَني فيه كل قواعد الزواج السليم ورشوطه، كاختيار زوجة من 

الطبقة التي ينتمي إليها الفتى، لكن من غي أن تكون من مجموعته العائليّة]2]� لقد 

كان هناك ثانية أنواع من الزواج تبيحها النصوص الدينيّة الهنديّة، لكنَّ زواج الرشاء 

)Arsha( كان هو النوع الشائع يف املجتمع، إذ يقوم العريس بتقديم بعض الهدايا إىل 

والد العروس]3]، كام أباح مانو هذه األنواع الثامنية من الزواج، لكن بقي الزواج بالرشاء 

املقبولة،  الصورة  أنَّه  مانو  نظر  الهنود عىل عهده، ومن وجهة  بني  الشائع  الزواج  هو 

بحكم أنَّه الطريق املعقول لتدبي الزواج بني رجل وامرأة، ويف رأيه أنَّ الزواج الذي يُبنى 

عىل أسس اقتصاديّة هو يف النهاية أسلم أنواع الزواج عاقبة، ويف أيام دبْوا كانت العبارة 

الهنديّة التي تعني »يتزّوج« والعبارة التي تعني »يشرتي زوجة« عبارتني مرتادفتني]4]�

الطالق

لقد كان الطالق مسموًحا به يف عرص الفيدا، إاّل أنّه مل يكن أمرًا شائًعا يف املجتمع 

الهندي]5]؛ ال يف عرص الفيدا وال يف العصور التي تلته، ال بل إنَّ تعاليم الديانة الرباهميّة 

له  يحق  عندها  الزوجة  زنا  حالة  يف  إاّل  زوجته،  يرتك  الذي  للزوج  عقوبة  عىل  نّصت 

تطليقها]6]، وقد نّص الترشيع الهندي أنَّه مبقدور الزوج إذا ما رشبت زوجته الخمر، أو 

إذا مرضت، أو إذا شّقت عليه عصا الطاعة، أو كانت مرسفة، أو مشاكسة، أن يتزّوج 

من غيها يف أي وقت شاء )ال أن يطلّقها(]7]، وكان طلب الزوجة للطالق من زوجها يف 

[1[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.45

]2]- ول. ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص177.

[3[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]4]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص177.

[5[- Shasma, P., Op. Cit., 1981, pp.5,6

[6[- Women in Ancient India; Op. Cit. 

]7]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص180.
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ترشيع مانو أمرًا محتماًل لكن برشط، إذا كان الزوج عاجزًا أو مجنونًا، وميكن للرجل أن 

يطلّق زوجته إذا كانت عاصية ألوامره أو غّشاشة، أو إذا كانت عاقرًا، وإذا اقترص إنجابها 

للبنات أو إذا كانت مبّذرة، أو إذا ارتكبت الفاحشة]1]�

إحراق الزوجة التي تويّف عنها زوجها

تُعّد قضيّة ترّمل املرأة يف الهند من أكرث القضايا املتعلّقة باألرسة إشكاليّة� وترتبط 

الزوجة  بإحراق  )sati(، والذي يقيض  باسم »سايت«  املعروف  بالطقس  اإلشكاليّة  هذه 

مع زوجها املتوّف� عىل أنَّ لفظ سايت له داللة إيجابيّة، ورمبا لتشجيع املرأة عىل القبول 

بإحراق نفسها، وإذا ما رفضت الزوجة هذه التضحية، وجب عليها حلق رأسها ومغادرة 

التاسع  القرن  حتى  الطقس  هذا  استمّر  وقد   �[2[ إليها  تنتمي  التي  املدينة  أو  القرية 

عرش امليالدي؛ إذ قامت الحكومة اإلنجليزيّة عام 1828 بإقرار قانون جديد مينع حرق 

أّحد  العادات، ومنها محاولة  السابقة إلصالح هذه  املحاوالت  األرملة مع زوجها رغم 

التقليد  هذا  قاوم  الذي  موهن«  رام  »راجا  البارزين ويدعى  املصلحني االجتامعيني 

بجهوده اإلصالحيّة�

ورغم شناعة هذا الطقس، إاّل أنَّ قضيّة التضحية بعد موت رّب األرسة، مل تنحرص 

يف الهند، فقد كان األمر سائًدا يف الغرب أيًضا، إذ يخربنا ابن فضالن يف رحلته إىل أرض 

الفايكنغ، كيف أنَّ العرف السائد آنذاك يقيض بحرق الجواري التي كانت تخدم سيّدها 

املتوّف]3]�

وعىل أّي حال، فقد شاع هذا الطقس، وغالبًا ما كان يتّم إحراقها عىل الكومة ذاتها 

التي احرتقت عليها جثّة زوجها املتوّف� يقول البعض إنَّ هذه العادة جاءت إىل الهند 

قد  الطقوس  هذه  أنَّ  ديورانت«  »ول  يرى  بينام  هيودوت،  قول  وهو  خارجها،  من 

[1[- Rout, N., Op. Cit., 2016, p.44.

]2]- حسني توفيقي، دروس يف تاريخ األديان، ترجمة: أنور الرصايف، املركز العاملي للدراسات اإلسالميّة، إيران، 

ط2، ص 44.

]]]- أحمد بن فضالن، رسالة ابن فضالن، مطبوعات املجمع العاملي العريب، دمشق، 1959، ص 156- 157.
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هبطت إىل الهند من عادة قدمية كانت تشمل شعوب العامل القديم كلّها، وهي التضحية 

بواحدة أو أكرث من زوجات املتوّف، أو من خليالته، وذلك ليُعنى هؤالء بامليت يف الحياة 

اآلخرة، ويذكر كتاب أتارفافيدا عىل أنَّها عادة قدمية، أّما كتاب رج-فيدا فيذكر لنا أنَّ 

هذه العادة يف العرص الفيدي كانت قد قّل شأنها حتّى أصبحت محصورة يف مطالبة 

األرملة بالرّقاد عىل كومة الحطب التي أعّدت لزوجها لحظة قبل إحراق جثّته� ثّم تعود 

قصيدة ماهابهاراتا فتصف العادة وصًفا يدّل عىل عودتها كاملة خالل عرص املالحم بغي 

شعور من الناس بفداحة ما يفعلون، وإنَّ قصيدة ماهابهاراتا تذكر أمثلة كثية عىل هذه 

العادة: »ثّم نضع للناس قاعدة عاّمة مفادها أنَّ األرملة الطاهرة ال تحّب أن تحيا بعد 

زوجها، بل تراها تدخل النار فخورة بصنيعتها«، وكانوا يف هذه املناسبات يحرقون جسد 

الزوجة يف حفرة من األرض، أو يدفنونها حيّة� ويروي لنا سرتابون أنَّ عادة قتل الزوجة 

بعد موت زوجها كانت شائعة يف الهند أيام غزوها من قبل اإلسكندر الكبي، وأنَّ قبيلة 

لتقتل  السّم  الزوجة  تدّس  ال  العادة حتّى  اتّخذت هذه  البنجاب  قبيلة يف  كايث وهي 

أّول األمر لكنَّهم  الرباهمة  العادة شيئًا، ولقد عارضها  زوجها، وال يذكر مانو عن هذه 

عادوا وأخذوا بها، وخلعوا عليها قدسيّة دينيّة تحميها من العبث، وذلك بأن جعلوها 

مرتبطة بأبديّة الرابطة الزوجيّة، فالزوجة إذا ما تزّوجت رجاًل كان عليها أن تظّل زوجته 

إىل األبد، وعليها أن تعود لالرتباط به يف حيواته املقبلة]1]�

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص181، 182.
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الخامتة

املجتمع  يف  عالية  مبكانة  متتّعت  األرسة  إنَّ  البحث،  هذا  خامتة  يف  القول  ميكن 

تطّور  مراحل  بني  أيضاً،  املرأة  مكانة  لتفاوت  تبًعا  املكانة  تفاوتت هذه  وإن  الهندي، 

االجتامع الهندي، منذ عرص الفيدا، مروًرا بعرص الفيدانتا )نهاية الفيدا(، وصواًل إىل عرص 

اليوبانيشاد�

لرجال  معطاة  كانت  التي  الصالحيات  إىل  التفاوت  هذا  إرجاع  ميكن  الواقع،  ويف 

أنَّ  كانت سائدة� وقد الحظنا  التي  الطبقيّة  الهندوس(، وشّدة  الدين  )رجال  الربهمن 

تفاوت مكانة األرسة واملرأة، يتعّزز مع حركات اإلصالح التي كانت تجري داخل الديانة 

لوال  بالهندوسيّة  تُطيح  أن  لها  ميكن  كان  محليّة  أديان  ظهور  فرضتها  والتي  الفيديّة، 

مسارعة بعض الرهبان إلدخال تعديالت جذريّة عىل الفيديّة�

وعىل أّي حال، تبدو بعض العادات األرسيّة يف الهند غريبة بعض اليشء، لكنَّ عادات 

أخرى بدت مشابهة ملا هو سائد يف مجتمعات أخرى� قد يبدو هذا التشابه راجع إىل 

عمليّة تثاقف، لكنَّ األرجح أنَّ العادات املشرتكة بني هذه الشعوب يجمعها أنَّها مبجملها 

عادات وتقاليد تتاخم ما هو مجبول يف الفطرة اإلنسانيّة التي متيل إىل االجتامع واألنس�
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األسرة يف احلضارة الصينّي�ة القديمة

مقّدمة

تعترب الصني، شأنها شأن الحضارة املرصيّة، والرافديّة، والفارسيّة، والهنديّة، واحدة 

من أعرق الحضارات البرشيّة؛ إذ يعود تاريخها املدّون إىل ما قبل 4000 عام تقريباً، أي 

حوايل 2000 عام قبل امليالد�

يقول املؤرّخون، إنَّ الصينينّي امتهنوا فنَّ صهر الربونز قبل حوايل 5000 سنة، فيام 

بدؤوا باستخدام األدوات الحديديّة يف أرسة شانغ، أي قبل أكرث من 3000 سنة� ثّم توالت 

مهاراتهم يف مجال صناعة الفّخار، وإنتاج أدوات الفّخار األبيض والفّخار امللّون، وإنتاج 

نسيج الحرير� ويف عرص الربيع والخريف وعرص املاملك املتحاربة، حصل نهوض كبي 

لنشاطات ثقافيّة؛ إذ ظهر كثي من الفالسفة مثل: الو تيس، وكونفوشيوس، ومنشيوس، 

الذين أثّروا تأثياً عميقاً وواسعاً، وأثْروا الحياة الثقافيّة يف الصني�

امليالد�  قبل   2070 عام  وذلك  الصني،  تاريخ  يف  ملكيّة  أرسة  أّول  شيا  أرسة  كانت 

إىل جنوب  نفوذها  مقاطعة شانيش� ووصل  مقاطعة خنان، وجنويب  وتركّزت يف غريب 

النهر األصفر وشامله� وبعد أرسة شيا، ظهرت أرسة شانغ، ثّم أرسة تشو الغربيّة، اللتان 

املتحاربة،  املاملك  والخريف وعرص  الربيع  ثّم جاء عرص  العبوديّة�  نظام  فيهام  تطّور 

اللذان انحّط فيهام نفوذ البالط املليك، وتنافس األمراء والحّكام من أجل الهيمنة� وهام 

مرحلة انتقاليّة من املجتمع العبودي إىل املجتمع اإلقطاعي�

تُعترب ديانة  أنَّها  إاّل  الصني،  انتشاراً يف  األكرث  الديانة  البوذيّة هي  الديانة  أنَّ  ورغم 

األرُسيّة  التقاليد  أنَّ  إاّل  غوتاما(�  )سدهارتا  بوذا  رأس  مسقط  الهند، حيث  من  وافدة 

الصينيّة تعود إىل ما قبل وفود البوذيّة إىل الصني، والتي كانت العبوديّة تسيطر عىل 
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حياتها االجتامعيّة� ورغم ذلك، فإنَّ تأثيات الكونفوشيّة يف الصني، لناحية إعادة صقل 

الحياة األرسيّة، كانت أعظم أثراً من البوذيّة؛ وذلك يعود لطبيعة التعاليم الكونفوشيّة 

التي ركّزت عىل فلسفة أخالقيّة، حاولت أن تعيد إنتاج ضوابط العالقة داخل األرسة من 

جهة، وبني األرسات والحّكام من جهة أخرى�

أّواًل: مفهوم األرسة عند قدماء الصينّيني

عند  هو  عاّم  عمقاً  أكرث  يكون  أن  يكاد  الصينيّني  قدماء  عند  األرسة  مفهوم  إنَّ   

الحضارات القدمية األخرى� فاألرسة عند الصينينّي هي عامد املجتمع ودعامته الحقيقيّة� 

وهي، بالنسبة للشعب الصيني، العامل االجتامعي الوحيد املسؤول عن تحقيق السالم 

عىل األرض؛ ملا تتضّمنه من التزامات أخالقيّة� فالفرد املتجرّد من األرسة معرّض للهالك 

االجتامعي  القالب  فهي  فيها،  إال  تُولد  ال  السعادة  أنَّ  الصينيّون  ويرى  أكرث من غيه� 

الذي يتضّمن معنى الحّب والعاطفة، والواجب واملسؤوليّة، فاألرسة هي خي ما يحتوي 

ذلك� وعندما أىت كونفوشيوس )Confucius( )479-551ق�م( كان من الطبيعي أن يويل 

فاألخالق  واملجتمع]1]�  الفرد  إصالح  ويؤكّد عىل دورها يف  االهتامم،  قدرها من  األرسة 

الفاضلة تبدأ بني أبناء األرسة الواحدة، إذ يعامل األب أبناءه باملعاملة نفسها التي كان 

املكان  فاألرسة هي  واألّمهات،  لآلباء  األبناء  معاملة  تكون  وكذلك  والده،  من  ينتظرها 

األّول للتجربة األخالقيّة، وهي النقطة األوىل التي تبدأ منها األخالق الفاضلة )كام جاء 

يف كتاب الشعر(، وعندما تسود األلفة بني الزوج وزوجته، فام أشبه البيت بربابة وعود 

قد تآلفت أنغامها، وعندما يعيش األخوة يف تآلف وسالم، عندها يظّل املنزل إىل األبد يف 

وحدة وانسجام� وإذا صلح حال األرسة صلح حال املجتمع، فإذا اعتادت كّل أرسة عىل 

العطف واالحرتام، اعتاد املجتمع كلّه عىل العطف واالحرتام]2]�

واألحفاد  واألبناء  واآلباء  األجداد  من  تتألف  التقليديّة  الصينيّة  األرسة  كانت  لقد 

والخدم، ويف هذه األرسة املمتّدة لثالثة أو أربعة أجيال، كانت السلطة بأيدي كبار السّن 

]1]- هالة أحمد، فلسفة األخالق والسياسة، املدينة الفاضلة عند كونفوشيوس، القاهرة، دار قباء 2000م، ص]].

]2]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، القاهرة، الهيئة املرصيّة العامة للكتاب 1995م، ص28.
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الروابط  تعزيز  عىل  الجامعيّة  للمسؤوليّة  املختلفة  الُنظم  وساهمت  الرجال،  ومعرش 

التزمت األرسة بإعانة  األرسيّة، والنظام االجتامعي، وترسيخها يف الصني منذ القدم، إذ 

الفرد يف أوقات املحن االجتامعيّة أو الشخصيّة، وتحّملت العقاب عنه]1]. وميكننا القول 

بإيجاز، إنَّ األرسة بالنسبة للصينيّني تَُعدُّ )القاعدة(، ال بل هي )الجذر( أو األساس للتأييد 

التي نتحدث عنها ال تشي إىل مفهوم  الحياة� واألرسة  الفرد يف ِخضّم  املعنوي، وملجأ 

هي  الدم  قرابة  وعالقة  )القبيلة(،  أو  )العشية(  تتضّمن  بل  فحسب،  الضيّقة  األرسة 

الرابط بني أفرادها، ويتّخذ الفرد من أرسته سنًدا له، ويحصل منها عىل التأييد دون قيد 

أو رشط، ويف الوقت نفسه يحصل منها عىل قيم أنشطة الحياة، ومغزاها أيًضا]2]�

يغلُب عىل األرسة الصينيّة أنَّها متحابّة، وتسودها املوّدة والرحمة، فقد جاء يف كتاب 

الشعر نحو سنة 770 ق�م، أي قبل عهد كونفوشيوس بزمن بعيد أنَّه »ال ميكن االعتامد 

عىل إنسان مثل اعتامدنا عىل األب، وال ميكن االعتامد عىل أّحد مثل اعتامدنا عىل األم«� 

وحتّى بداية عهد أرسة تشو الغربيّة )Eastem Zhou( )771-1100 ق�م( مل تكن طاعة 

اآلباء عماًل أخالقيًّا فحسب، بل كانت واجبًا رشعيًّا أيًضا؛ إذ جاء يف بيان موّجه ألّحد والة 

تشو أنَّ هناك مجرمني أسوأ من القتلة ومنهم »االبن الذي ال يعامل أباه باحرتام، ال بل 

يجرح قلب أبيه جرًحا داميًا، واألب الذي ال يستطيع أن يرعى ابنه بل يكرهه، واألخ 

الصغي الذي ال يضع نصب عينيه الهدف الساموي الواضح وال يحرتم أخاه األكرب، واألخ 

ا  األكرب الذي ينىس االهتامم والعطف الذي يجب أن يحيط به أخاه األصغر ويكون عدوًّ

له«، هؤالء أسوأ من القتلة� واألرسة الصينيّة متعاضدة متكاتفة يشّد األخوة أزر بعضهم 

البعض، فقد جاء يف كتاب الشعر »من بني الناس كلّهم ال يعادل أّحد األخوة، فاألخوة 

يتشاجرون بني الجدران، لكنَّهم يقفون متّحدين ضد أي إهانة تأيت من الخارج، بينام 

]1]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العرشين، ترجمة أرشف كيالين، القاهرة، املجلس 

األعىل للثقافة 2002م، ص7].

]2]- ووبن، الصينيّون املعارصون؛ التقّدم نحو املستقبل انطالقاً من املايض، ترجمة عبد العزيز حمدي، مراجعة يل 

تشني تشونغ، مجلّة عامل املعرفة العدد 210، الكويت، املجلس األعىل للثقافة والفنون واآلداب 1996م، ص96.
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األصدقاء عىل كرثتهم لن يحاربوا من أجلك«]1]�

بكّل  جدليّة  تكون  تكاد  القديم  الصيني  املجتمع  يف  واألرسة  الفرد  بني  العالقة  إنَّ 

الفرد مل يكن من أجل ذاته، بل من أجل األرسة والعشية، وال  الكلمة، فوجود  معنى 

ميتلك الفرد شعور املصلحة الذاتيّة الخاّصة، بل يغلب عليه الشعور باملصلحة العاّمة 

للعشية، وكفاح الفرد وجهوده املضنية ليست من أجل شؤونه الخاّصة إطالقًا، بل من 

أجل جميع أفراد األرسة، ال بل حتّى من أجل اآلباء واألجداد واألجيال القادمة� فرمّبا 

يحّقق الفرد الظفر للعشية، ويرفع مكانة األبوين وشأنهام، ورمّبا يستمّر يف تحقيق رغبة 

الجيل السالف، ورمّبا يصنع املآثر واألعامل الصالحة، لكنَّ نجاح الفرد ال يُعّد نجاًحا ذاتيًّا 

له فحسب، بل هو نجاح لألرسة كلّها، والعكس صحيح، فإذا ما فشل الفرد يعّد فشاًل 

لألرسة كلّها� ومن هذه العالقة الجدليّة بني الفرد واألرسة يف الصني نشأ شعور الواجب، 

وإذا مل يستطع الفرد االضطالع بواجبات األرسة عىل الوجه الصحيح، وتقديم مساهامت 

الزدهار العشية، فإنَّه يُشجب ويُطلق عليه )االبن املبّذر( و )الذريّة الطالحة( و )امليسء 

ملبادئ األرسة(، ويخجل من الظهور أمام الكبار واملسّنني يف مسقط رأسه، ألنَّه فقد ثقة 

العشية ومؤازرتها له]2]�

بطقوس  أفرادها  ويقوم  واحد،  دين  لها  دينيًّا؛  متامسكة  الصينيّة  األرسة  إنَّ  كام   

عبادة األسالف مًعا، إذ عبد الصينيّون أجدادهم� وإنَّ عبادة أرواح املوىت من األجداد 

الرحمة  األجداد واآلباء واألحفاد، وتولّد  املمتّدة بني  تؤكّد عىل متاسك األرسة، والصلة 

واملحبّة والعطف بني أفراد األرسة الواحدة]3]، إذ كان املعتقد أنَّ األموات بعد وفاتهم 

ما مل  الطبيعي  فكان من  ذريّاتهم،  اإلرشاف عىل مصي  ويتولّون  السموات،  يَحيون يف 

يكونوا ساخطني متاًما عىل أحفادهم، أن مينحوهم النرص يف الحروب، والرخاء يف أيّام 

القرابني  بتقديم  الواجب أن يقوم األحفاد  الفضائل، كان من  السالم، ويف مقابل هذه 

]1]- راجع: كريل، الفكر الصيني من كونفوشيوس إىل ماوتيس تونج، ترجمة عبد الحليم سليم، مراجعة عيل أدهم، 

القاهرة، الهيئة املرصيّة العامة للتأليف والنرش 1971م، ص4]، 5].

]2]- ووبن، الصينيّون، م.س، ص97.

]]]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، م.س، ص]].
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املعتادة لهم]1]� كام عبد الصينيّون بعض القوى السحريّة املوجودة ضمن املنزل؛ كباب 

الدار، أو موقد املطبخ، أو ساحة البيت، أو الحديقة، أو غي ذلك، جميعها أرواح وآلهة 

مختّصة باملنزل]2]� ومنذ أن أىت كونفوشيوس سعى إىل تحويل عبادة األجداد إىل نوع من 

التأكيد عىل الروابط األرسيّة، وتدعيم القيم األخالقيّة لها، فلم تُعّد عبادة األجداد -مع 

ا من أجل التواصل بني األجيال  كونفوشيوس- تتّم بهدف طلب العون والتأييد منهم، وإمنَّ

لربط الحارض باملايض، وعدم االنقطاع واالبتعاد عنه]3]�

أيًضا،  إنتاجيّة  بل وحدة  اجتامعيّة فحسب،  قدميًا مؤّسسة  الصينيّة  تكن األرسة  مل 

مبعنى أنَّها تضطلع بحرفة أو عمل معنّي تقتات منه، إذ تُعدُّ األرسة وأفرادها مؤّسسة 

إنتاجيّة متكاملة، سواء زراعيّة، أم حرفيّة، أم تجاريّة� واالقتصاد املنزيل ال يُعدُّ مركز قّوة 

اقتصاد املجتمع كلّه فحسب، بل إنَّه األساس املادي املركّز ألفراد األرسة أيضاً� وهكذا، 

كانت األرسة ساحة األنشطة الرئيسيّة للصينيّني يف عصورهم القدمية]4]� 

لقد كانت األرُس الصينيّة تتعاون فيام بينها منذ عهد أرسة تشو لزراعة املساحات 

الكبية من األرايض والحقول، إذ كان الصينيّون يقيمون يف مدن وقرى تحيط بها حقول 

الداما،  مرتامية األطراف، وتقسمها الطرقات والقنوات ملربّعات عىل شكل لوحة لعبة 

وكانت كّل تسع قطع متساوية تخّصص لثامين عائالت، ومنها جاءت تسمية: »حقول 

املربّعات التسعة Nine – Squares«، مربّع يف الوسط وثاين مربّعات عىل األطراف، 

وكّل قطعة من هذه القطع الثامين املحيطة مبربّع الوسط يجب أن تعطى ألرسة لزراعتها، 

يف حني كان عىل هذه األرس الثامين جميعها أن تقوم بزراعة املربّع الوسط مشاًعا فيام 

إنتاجه يُعطى للحكومة، ويشّكل رضائب هذه األرس� فاألرسة هي اإلدارة  بينها، وكان 

الزراعيّة، ويف الوقت نفسه ميكن لهذه األرس الثامين أن تشّكل مجتمًعا متكاماًل، تربط 

]1]- كريل، الفكر الصيني، م.س، ص25.

العصور  حضارات  ج1:  الحضارة،  تاريخ  موجز  طربني،  وأحمد  مدين  وصالح  عاقل  ونبيه  حاطوم  الدين  نور   -[2[

القدمية، دمشق، مطبعة الكامل 1965م، ص45].

]]]- هالة أحمد، فلسفة األخالق والسياسة، م.س، ص2].

]4]- ووبن، الصينيّون، م.س، ص96.
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املتجاورة  فاألرس  الجامعيّة�  واملسؤوليّة  املتبادلة]1]،  واملعونات  الصداقة،  عالقات  بينه 

يف املجتمع اعترُبت مسؤولة عن الجرمية التي قد يقرتفها فرٌد ما من إحدى هذه األرس 

املتجاورة]2]�

 وكانت األرُس الصينيّة تحيا حياة بسيطة، فتسكن يف بيوت محاطة بجدران من الرتاب 

بالنباتات  املخلوط  الرتاب  أرضها فمن  أّما  املجّفف،  الطوب  ولها سقوف من  والجّص، 

الجافّة� وكانوا يجلسون عىل بُسط من القامش، وعىل الكرايس، ويأكلون الطعام املطهو 

يف صحون وأواٍن من الفّخار، ويرشبون بعض املرشوبات الكحوليّة� وكان الفقراء يرتدون 

الثياب املصنوعة من النسيج املغزول يف املنازل، أّما األرس الغنيّة، فكان لباس أفرادها من 

الحرير� وقد عرفوا األحذية الجلديّة، واستعملوا منذ القدم املظلّة من أجل وقايتهم من 

األمطار؛ إذ أنَّه من املعروف أنَّ أشّد ما يكرهه الصيني هو البلل]3]�

ثانًيا: مكانة األب ومفهوم النظام األبوي

لقد كان النظام السائد يف األرسة عند قدماء الصينيّني هو النظام األبوي، كام هو حال 

نظامه السيايس، إذ اعتمدت األرسة الصينيّة يف بنيتها ومتاسكها عىل النظام األبوي، وعىل 

عادات وتقاليد العائلة املتوارثة� ففي الصني تخضع العائلة لسلطة رّب األرسة، التي تّم 

اختصارها واجتامعها يف شخص األب، الذي متتّع بسلطات كبية عىل أفراد أرسته منحته 

أدواراً كبية� وغالباً ما كان يستمّد تلك السلطة من املبادئ، والعادات، والتقاليد املتوارثة 

فـ  الوالدين،  طاعة  الفضيلة هي  قواعد  بني  من  األوىل  فالقاعدة  الصيني،  املجتمع  يف 

»األب هو الزعيم الوحيد«]4]، وسيّد األرسة، وممثّلها يف الخارج، ورئيس تنظيم أنشطتها 

اإلنتاجيّة، ومدير كّل الشؤون األخرى، وبّر الوالدين »تاج كل املهن والحرف، وببداية 

]1]- كريل، الفكر الصيني، م.س، ص122، ]12.

]2]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني، م.س، ص7].

]]]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص44].

[4[- Hikmat Alabdulrahman, Les récits européens sur la cour impériale des Qing de 1696 à 1865, 

édition universitaire européennes, Paris – Pierlin, 2011, pp.98, 100.
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كّل األعامل الخييّة«، والروح املركزيّة لألرسة]1]� إنَّ طاعة الوالدين هي موروث قديم يف 

املجتمع الصيني قبل ظهور كونفوشيوس بأمد طويل، وقد أوص كونفوشيوس باتّباعها؛ 

إذ وافق، مثاًل، عىل طول مّدة الحداد التي كانت تقام حزنًا عىل وفاة الوالدين، والتي 

تُحسن  »أن  أجاب:  الوالدين  طاعة  عن  ُسئل  وعندما  أعوام]2]،  ثالثة  إىل  تصل  كانت 

معاملة والديك يف حياتهام، ثّم أن تفي بحّق أرواحهام يف طقوس جنائزيّة الئقة«]3]�

الحكم   لقد كانت سلطة األب شاملة وكاملة وهي األعىل واألعظم، وتأخذ شكل 

االستبدادي الدكتاتوري، ويتحتّم عىل كّل أفراد العائلة الطاعة العمياء دون قيد أو رشط، 

وال يتمتّع الفرد بالرغبة أو اإلرادة املستقلّة، وليس له حريّة يف اختيار أسلوب أنشطة 

حياته الذاتيّة]4]، فال يستطيع االبن أن يفعل شيئًا دون العودة ألبيه؛ ألنَّه عضو يف عائلة 

خاضعة بشكل كامل لسلطة األب]5]� وكثياً ما جرت العادة أن يعيش االبن بعد زواجه 

تقرير  يف  الحّق  األرسة  لرّب  وليس  لسلطته]6]،  الخضوع  يف  يستمّر  وأن  أبيه،  بيت  يف 

تعليم األبناء وزواجهم وتوظيفهم فحسب، بل هو من يقّرر لهم حتّى منط تفكيهم 

ومعتقداتهم، وأسلوب أعاملهم]7]� ويف مقابل تلك السلطات املطلقة التي كان يتمتّع بها 

األب، كانت عليه واجبات كثية تجاه أفراد عائلته، فهو ميثّل الداعم والسند لألبناء، ال 

سيّام األطفال منهم، وواجب األب يتمثّل يف تصحيح أخطائهم، ومؤازرتهم، والسهر عىل 

إدارة عائلته: »من طفولتهم يُجّنبهم املعاناة عىل اإلطالق بحمل األطفال إىل الجيان، ويف 

الطرقات واألماكن املعتادة«]8]�

]1]- ووبن، الصينيّون، م.س، ص99.

]2]- كريل، الفكر الصيني، م.س، ص71.

القاهرة،  فرجاين،  سيّد  محسن  ترجمة  يوكيكون،  سونغ،  لني  تيان،  ليوجون  تحقيق  كونفوشيوس،  محاورات   -[[[

املجلس األعىل للثقافة 2000م، ص22.

]4]- ووبن، الصينيّون، م.س، ص99.

[5[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011, 2011, p.98.

]6]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص45].

]7]- ووبن، الصينيّون، م.س، ص99.

[8[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011, p.96
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بل  الصني،  يف  االجتامعيّة  والبنية  العائلة  عىل  يقترص  مل  األبوي  النظام  مفهوم  إنَّ 

تعّداهام إىل النظام السيايس، إذ كانت عالقة املحكوم مع الحاكم أشبه ما تكون بعالقة 

ذاتها  هي  أرسته،  أفراد  عىل  األب  بها  متتّع  التي  املطلقة  السلطة  وإنَّ  بأبيه]1]،  االبن 

السلطة املطلقة التي يتمتّع بها اإلمرباطور عىل أفراد رعيّته، باعتباره ميتلك خاصيّة األب 

كأنَّهم  رعاياه  إىل  ينظر  أن  اإلمرباطور  فكان عىل  الصيني�  الشعب  أفراد  لكّل  املشرتك 

أطفاله الحقيقيّون، وعىل الرعايا أن ينظروا إىل اإلمرباطور عىل أنَّه األب املشرتك لألّمة 

»طاعة الوالدين قاعدة يف الصني، وحّق لآلباء وكذلك األبناء، وامللك يظهر كأب للجميع«� 

تكريس  يف  مهاّمً  األبويّة قد لعب دوراً  للسلطة  املطلق  الخضوع  تقاليد  إنَّ  الواقع  يف 

سلطة اإلمرباطور عىل رعاياه يف كّل األوقات]2]�

وعندما ُسئل كونفوشيوس كيف يكون الحكم سلياًم؟ أجاب: »بالتمييز بني الزوج 

والزوجة، واملوّدة بني األب واالبن، والثقة بني الحاكم واملحكوم«]3]، وهكذا يظهر أنَّ 

النظام الكونفوشيويس الصيني، مثله مثل املوّدة والرحمة  الوالء للحاكم أمر مهّم يف 

تتّم  للحاكم  الوالء  لكنَّ  وأبنائه،  األب  بني  واملحبّة  العطف  أو  وزوجته،  الزوج  بني 

قامت عىل  التي  الخمسة  األخالقيّة  املبادئ  بني  لألرسة، ومن  الوالء  ظّل  مامرسته يف 

أساس الكونفوشيّة، نجد أنَّ ثالثة من هذه املبادئ تتناول طاعة األبناء املقّدسة لآلباء 

وغيها من صور الوالء لألرسة]4]�

لكْن يف املقابل، عىل امللك، بحسب كونفوشيوس، أن يحكم دولته كام يرعى عائلته، 

وأن يعتني برعاياه كام يعتني بأطفاله، وأن يحّب شعبه كام يعطف عىل أّمه� فاإلمرباطور 

املثايل مسؤول عن كّل احتياجات عائلته الكبية، ألنَّه األب والقائد الكبي للعائلة/ األّمة� 

وقد رشح كونفوشيوس أنَّ امللك يحكم دولته وعائلته الخاّصة بالطريقة نفسها، وعليه 

]1]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني، م.س، ص7].

[2[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011.p.98.

]]]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، م.س، ص]2.

]4]- أودين رايشاور، اليابانيّون، ترجمة ليىل الجبايل، مراجعة شوقي جالل، مجلّة عامل املعرفة العدد 6]1، الكويت، 

املجلس األعىل للثقافة والفنون واآلداب 1989م، ص80.
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شعبك  »أحبب  بأطفاله:  يعتني  كام  برعاياه  يعتني  وأن  نفسها،  بالعناية  يُحيطهم  أن 

تكون  أن  لعائلتك يجب  فإدارتك  الصغي واحكم جيًّدا،  ابنها  العطوف  األم  تُحّب  كام 

منوذًجا إلدارتك لدولتك«]1]� ومع قبول كونفوشيوس للرؤية األبويّة السائدة بشأن األرسة 

التي تُعّد الدعامة األساسيّة للمجتمع الصيني]2]، فإنَّه حّث عىل مبدأ »طاعة الوالدين«، 

والنظام  االجتامعي،  العائيل  النظام  عىل  الحفاظ  يف  تساهم  أخالقيّة  قاعدة  واعتربه 

السيايس للدولة]3]، كام حّث عىل مراعاة الروابط األرسيّة يف تسلسل هرمي للطاعة غي 

املرشوطة: من االبن ألبيه، واألخ الصغي لألخ الكبي، والزوجة لزوجها]4]� فالواجبات تجاه 

الوالدين، وكذلك تجاه األخوة األكرب سنًّا إلزاميّة: »إنَّ الواجبات تجاه الوالدين وتجاه 

األخوة األكرب سنًّا كذلك، تكون إجباريّة، ألنَّ الرجل الذي لديه طفل طيّب سيكون أيًضا 

أًخا مطيًعا، وسيكون كذلك يف منزله كائن مفيد، ويقوم بخدمة إيجابيّة، وهو جندي 

شجاع ومخلص«]5]� 

ثالًثا: األم

أكرب الظنِّ أنَّ األم قبل أيّام كونفوشيوس كانت محور األرسة؛ ألنَّها مصدر وجودها 

وسلطانها، ودليل ذلك أنَّ اللّفظ الداّل عىل اسم )أرسة( مكّون من األصل الذي اشتّق منه 

لفظ )امرأة(، واللّفظ الصيني املقابل لكلمة الزوجة معناه )املساوي(، وكانت الزوجة 

تحتفظ باسمها بعد زواجها� وكانت النساء، حتّى القرن الثالث بعد امليالد، يشغلن يف 

البالد مناصب إداريّة وتنفيذيّة رفيعة]6]، وكان التعليم منترًشا بني نساء الطبقات العليا 

أيّام  الصينيّني يف  والكتابة من  القراءة  يعرفون  كان عدد من  وإن  القدمية،  األيّام  منذ 

املنشو ال يكاد يبلغ واحًدا من كّل عرشة آالف� وكانت كثي من النساء يقرضن الشعر]7]� 

[1[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011. pp.99, 100.

]2]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني، م.س، ص6].

[3[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011.p.96.

]4]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني، م.س، ص6].

[5[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011, p.99.

]6]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، الرشق األقىص، ج4، مج1، ترجمة محمد بدران، بريوت 1988م، ص271.

]7]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص272.
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الكونفويش]1]، فقد قال ذات مرّة عن  الخي  النساء مل يحظني بنصيب كبي من  أنَّ  إاّل 

املرأة »احذر لسان املرأة، ستلدغ منه عاجاًل أم آجاًل، واحذر زيارة املرأة ستصيبك عاجاًل 

أم آجاًل«]2]� 

لعنايته  لذلك هي تحتاج  الرجل،  القدماء أضعف من  الصينيّني  إنَّ املرأة يف عرف 

هذا  أكان  سواء  عليها؛  والسيادة  بالسلطة  له  تعرتف  باملقابل  وهي  الدامئة،  وحاميته 

الرجل أبًا أم زوًجا أم أًخا أم أي رجل آخر يف العائلة]3]� وكانت األم، وفق معتقد الصينيّني 

القدماء، موكلة مبهّمة تربويّة كبية فُطرت عليها، وما يشهد عىل ذلك هو القول الصيني 

املأثور: »إنَّ السامء أعطت النساء الوداعة والتواضع، ونصيبًا من الرباءة لتاُمرسها عىل 

الطبيعة والشهامة والحزم،  الذين حصلوا عىل قّوة  الرجال  أّما  األرسة وتربية األطفال، 

فقد ولدوا لحكم العامل«]4]�

رابًعا: األبناء

إنَّ الطفل هو علّة وجود األرسة� ويرى الصينيّون أنَّ األطفال مهام كرثوا ال ميكن أن 

يزيدوا عىل الحّد الواجب املعقول، ذلك ألنَّ األُّمة معرّضة عىل الدوام لهجامت الغزاة، 

فهي يف حاجة إىل من يحميها، وأنَّ األرض بحاجة إىل من يفلحها، فإن تضاعف عددهم 

آبائهم  قبور  يرعون  فهم  وكرامتهم،  آبائهم  لعزّة  ومصدراً  لألُّمة،  قويّة  دعامة  سيكون 

الرعاية الدينيّة الواجبة، إذ صيغت عبادة األسالف يف سلسلة قويّة متعّددة الحلقات، 

فكان عىل املرء أن ينجب أبناًء ليقّدموا له القرابني بعد وفاته، وليواظبوا يف الوقت نفسه 

عىل تقديم القرابني ألسالفه� ويبدو أنَّ عالقة األبناء باألُّمة وثباتها، يقارب نظرة بالد ما 

بني النهرين�

لقد كان الصينيّون يحبّون األطفال؛ فاآلباء يدعون يف صلواتهم أن يرزقوا أبناء، بينام 

]1]- هيلدا هوخام، تاريخ الصني، م.س، ص7].

]2]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، م.س، ص10.

]]]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص45].

[4[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011, p.318.
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كان من أشّد أسباب املذلّة الدامئة لألّمهات أاّل يكون لهّن أبناء ذكور؛ ألنَّ هؤالء أقدر 

من البنات عىل العمل يف الحقول، وأثبت منهّن جناناً يف ميدان القتال� وكان من الرشائع 

املتّبعة يف البالد ما ال يسمح لغي الذكور بتقريب القربان إىل اآلباء واألسالف� أّما البنات 

أن  إال  ذلك  من  ينالهم  وال  تربيتهّن  يصربون عىل  ألنَّهم  اآلباء؛  عبئًا عىل  تُعدُّ  فكانت 

أبناء يكّدون ألرٍُس غي  ليعملن فيها، ويلدن  أزواجهّن،  بيوت  إذا كربن إىل  بهّن  يبعثوا 

أرسهم� وإذا ُولد لألرسة بنات أكرث من حاجتها، وصادفت األرسة الصعاب يف إعالتهّن، 

الليل، أو الحيوانات الضارية، دون أن تشعر  تركتهّن يف الحقول ليقيض عليهّن صقيع 

بيشء من وخز الضمي� وكان من يبقى عىل قيد الحياة من األبناء والبنات بعد أخطار 

الطفولة وأمراضها، ينشؤون بحنان عظيم� وكانت القدوة الحسنة تحّل يف تربيتهم محّل 

الرضب واللكم، وكان األقارب يتبادلون األبناء يف بعض األحيان حتّى ال يفسدهم حّب 

اآلباء وداللهم� وكان األطفال ينشؤون يف الجناح الخاّص بالنساء يف املنزل، وقلاّم كانوا 

يختلطون بالرجال، حتّى إذا ما بلغوا السابعة من عمرهم يتّم إرسالهم إىل املدرسة -إذا 

ا، حتّى إذا بلغوا  كانت موارد األرسة تكفي لتعليمهم- ويُفصلون عن البنات فصاًل تامًّ

العارشة مل يُسمح لهم بأن يختاروا رفاقاً لهم من غي الرجال واملحظيّات]1]�

يف املقابل، كان من واجبات األبناء تجاه آبائهم هو الطاعة املطلقة� وعندما يطيع 

ا يخدم يف نفسه الله�  االبن أباه فإنَّه يتّبع القانون اإللهي نفسه، فهو عندما يخدم أباه إمنَّ

وكان هذا املبدأ يرافق الطفل الصيني منذ صغره]2]؛ إذ يرتعرع الطفل خاضعاً لسلطة 

التي  أبنائهم الطاعة إلرادة آبائهم، والطاعة األبويّة  األب، واآلباء بدورهم يغرسون يف 

البقاء بشكل دائم إىل جانب  الكبي آلبائهم، فَرضت عىل األبناء  أظهرت احرتام األبناء 

آبائهم، فعندما يتقّدم اآلباء يف السّن، يصبح األبناء مسؤولني عن رعايتهم�

وال يتوقّف تأثي طاعة الوالدين عىل أرواح أبنائهم الذين يخضعون إلرادتهم بشكل 

كامل، بل إنَّ تأثي هذه الطاعة ميتّد إىل درجة تكريس األبناء لحياتهم من أجل آبائهم� 

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص266، 267.

]2]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، م.س، ص5].
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كام يجب عىل األبناء إعالة آبائهم، والعمل من أجلهم طوال عمرهم، وهذا واجب عىل 

االبن الباّر حتّى لو اقتىض األمر أن يبيع نفسه، وأن يرهنها للعبوديّة يف سبيل خدمتهم، 

النهاية أن يضع كّل حياته تحت ترصّفهم،  واإلنفاق عليهم، وهكذا كان عىل االبن يف 

»اعمل من أجل والدك ووالدتك خالل فرتة حياتك؛ بع نفسك ودنها بالعبوديّة الدامئة 

من أجل مساعدتهم، إذا كان ذلك رضوريًّا، واعترب الحياة كأنّها تحت ترصّفهم املطلق«]1]� 

وعندما وّجه منغوبو )رجل البالط الشهي( سؤااًل لكونفوشيوس عن معنى الطاعة أجابه: 

»هي أاّل يكون هناك يشء يف الدنيا يشغل األبناء عن السهر عىل راحة وصّحة آبائهم«]2]� 

خامًسا: األرسة كمؤّسسة زوجّية

 تُعّد العّفة من الفضائل السامية، وكان اآلباء يحرصون عليها أشّد الحرص يف بناتهم، 

البنات  أنَّ  نجاًحا كبيًا� ويدّل عىل ذلك،  البنات  الفضيلة يف  وقد نجحوا يف غرس هذه 

الصينيّات كُّن يف بعض األحيان يقتلن أنفسهّن إذا اعتقدن أنَّ رشفهّن قد تلّوث، بأْن مّسهن 

بعّفته،  املتزّوج  الرجل  أّي مجهود يرمي ألن يحتفظ  يبذلوا  أنَّهم مل  رجل مصادفة� غي 

بل كان يعّد من األمور العاديّة املرشوعة أن يرتّدد عىل املواخي� وكان الزنا عند الرجال 

من األفعال العاديّة املألوفة واسعة االنتشار، واستمتع الرجال بحريّة واسعة يف صالتهم 

بالنساء الباغيات قبل الزواج، بينام كانت صالتهم بالنساء املحرتمات تكاد أن تكون معدومة 

قبل الزواج ومقيّدة بأشّد القيود، وقد أّدى هذا التقييد إىل شيوع منط الزواج التقليدي 

يف املجتمع، بينام كاد أن ينعدم الزواج املبني عىل عالقات الحّب السامي الذي يسبق 

الزواج]3]، وكثًيا ما نقرأ يف محاورات كونفوشيوس أنَّ تزويج الفتاة كان يتّم عىل أساس 

فضيلة الشاب املتقّدم للزواج منها، فقد فقال عن كونغ إيشانغ »هو رجل حسنت صفاته، 

حتّى أيّن آمن عىل ابنتي زوجة له« وزّوجه إياها� وقال عن نان رزنغ »هو رجل ذو هّمة 

يف وقت الجّد، وذو هيبة والناس لئام«، ثّم عقد له عىل ابنة أخيه األكرب وزّوجه إياها]4]� 

[1[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011, pp.97, 98.

]2]- محاورات كونفوشيوس، م.س، ص22.

]]]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص267، 268.

]4]- محاورات كونفوشيوس، م.س، ص]4.
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يف املقابل، كان هناك بعض الكتابات التي تصف الحّب العاطفي يف عرص أرسة تانج� 

وبوسعنا أن نرى شواهد دالّة عىل وجود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل امليالد، 

ينتظرها  هو  وظّل  قنطرة،  تحت  يلتقيا  أن  وفتاة  هو  تواعد  فقد  شنج،  واي  قّصة  يف 

تعرّب عن  القّصة  إنَّ هذه  املاء فوق رأسه وأغرقه� عموًما،  بال جدوى حتّى عال  هناك 

حاالت فرديّة نادرة يف مجتمع الصني القديم، إذ مل يكن للزواج صلة بالحّب، وملّا كان 

الغرض من الزواج هو ربط زوجني أصّحاء بعضهام ببعض؛ ليك ينشأ من ارتباطهام أرسة 

كبية، فمن غي املنطقي أن ترتك هذه الرابطة -بحسب اعتقاد الصينيّني القدماء- لحكم 

العواطف واألهواء املنافية للعقل� ومن أجل ذلك، كان اآلباء يحرصون عىل فصل الذكور 

عن اإلناث طوال سنوات املراهقة والشباب، ويستمّر هذا الفصل حتّى يبحثوا هم عن 

الرجل عن  امتناع  يُعّدون  القدماء  الصينيّون  لبناتهم� وكان  أزواٍج  أو  زوجات ألبنائهم 

الزواج عيبًا ُخلقيًّا، كام كانت العزوبة جرمية يف حّق األسالف، ويف حّق الدولة، وحّق 

الجنس البرشي، وهي جرمية ال تغتفر يف حّق رجال الدين� وكان الصينيّون يف أيّامهم 

الثالثني من عمره  إنسان يف  كّل  أنَّ  يتأكّد من  أن  مهّمته  ا  يعيّنون موظًّفا خاصًّ األوىل 

متزّوج، وأنَّ كلَّ امرأة قد تزّوجت قبل العرشين]1]� 

واجبات الزوجة

قيمتها  وتتوقّف  له،  األطفال  إنجاب  هو  زوجها  تجاه  الزوجة  واجبات  أوىل  كانت 

يف أرستها عىل عدد األبناء الذكور الذين تنجبهم، وإذا كانت الزوجة نشأت عىل الرضا 

بسيادة زوجها عليها، فقد كان يف وسعها أن تنعم بقسط متواضع من السعادة باالندماج 

الناس كلّهم منها� وإذا  ينتظره  له، والذي  ُهيّئت  الذي  الرتيب  النظام  ببطء ويرس يف 

كانت النفس البرشيّة كام نعلم رسيعة القبول ملا تنشأ عليه، فإنَّ الرجل واملرأة املرتبطني 

برابط الزوجيّة يف تلك البالد، كانا يعيشان، كام يبدو لنا، عيشة راضية سعيدة]2]�

لقد متيّزت ظروف املرأة يف املجتمع الصيني بثالثة واجبات وأربع فضائل� الواجبات 

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص268، 269.

]2]- م.ن، ص271.
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الثالثة هي: الخضوع لألب قبل الزواج، والخضوع للزوج بعد الزواج، وعندما تصبح أرملة 

العّفة والقيادة وحسن  الفضائل األربع هي:  باملقابل فإنَّ  البكر�  الولد  تخضع لسلطة 

الترصّف، واالعتدال يف الحديث، والرزانة يف الترصّف، واإلتقان يف العمل� واملرأة ال تناقش 

األعامل التي تُخّص الرجال، وهؤالء باملقابل ال يتحّدثون يف األمور التي تتعلّق بالنساء� 

لذلك ال يقوم الرجال بأعامل التدبي املنزليّة؛ أي أنَّ الرجال ال يقومون بأعامل النساء، 

وهؤالء ال يقمن بأعامل الرجال التي تجري خارج املنزل، فلكّل منهم دور مختلف عن 

اآلخر يف املجتمع]1]�

شعائر الزواج 

كان عىل امللك يف الصني يف العهد القبيل العتيق أن يذهب بنفسه لعقد القران بني 

الزوجني، ذلك ألنَّ الصينينّي رؤوا يف الزواج عماًل مقّدًسا، فالسامء تزّوجت األرض من بني 

ماليني األشياء، وقد نظر الصينيّون القدماء إىل طقوس الزواج عىل أنَّها مياث يجب أن 

تتداوله ماليني األجيال؛ ألنَّها تجعل من الزوجني شبيهني بالسامء واألرض، وهذه الطقوس 

من شأنها تأكيد االحرتام بني الناس]2]� وكان عىل اآلباء أن ينظّموا خطوبة أبنائهم وبناتهم 

مبعونة وسطاء محرتفني، وكانوا يفعلون هذا عقب بلوغ أبنائهم سّن الحلم وقبله أحيانًا، 

وقبل أن يولدوا يف بعض األحيان، وكانت هناك قيود تفرض عىل زواج األقارب� ومن 

رشوط الزواج أن يكون العريس من أرسة مرموقة، وأن تكون األرسة التي يريد مصاهرتها 

بعيدة النسب عنه، ما يجعلها خارج دائرة عشيته، إذ مل يكن هناك تزاوج بني أفراد 

العشية الواحدة أو اللقب الواحد� وكانت طريقة الخطبة أن يرسل والد الشاب الراغب 

بالزواج هديّة قيّمة إىل والد العروس، وكان ينتظر من العروس أن تأيت ببائنة قيّمة إىل 

زوجها، تكون يف الغالب عىل شكل متاع أو بضاعة� كام كانت األرستان تتبادالن يف العادة 

كثياً من الهدايا الثمينة وقت الزواج� وكانت البنت تظّل يف عزلة شديدة عن خطيبها 

حتّى تزّف إليه، فلم يكن زوجها املرتقب يستطيع رؤيتها إاّل إذا احتال إىل ذلك احتيااًل، 

[1[- Hikmat Alabdulrahman, Op. Cit., 2011.p.317.

]2]- حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، م.س، ص24.
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ولكنَّ الواجب أن يراها ألّول مرٍّة يف حفلة الزفاف فيفع النقاب عن وجهها، وكانت هذه 

الحفلة من الطقوس الرمزيّة املعّقدة، وأهّم ما فيها أْن يحتيس العريس من الخمر ما 

يكفي ألن يزيل ما عساه أن ينتابه من حياء يعّد يف عرف الصينيّني جرمية ال تغتفر، أّما 

البنت فكانت تُدرّب عىل أن تكون خجولة ومطيعة يف وقت واحد]1]� 

تعّدد الزوجات

أقوياء  أبناء  إنجاب  الصينيّني عىل  الفقراء يكتفون بزوجة واحدة، لكنَّ حرص  كان 

كان دافًعا يجعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم بأن يتّخذوا لهم رساري أو زوجات 

من الدرجة الثانية� وكان تعّدد الزوجات يف نظرهم وسيلة لتحسني النسل، وحّجتهم يف 

هذا أنَّ من يستطيع القيام بنفقاته منهم هم يف العادة أكرث أهل العشية قدرًة عىل 

الغالب إذا ظلّت عاقرًا، تحّث زوجها عىل أن  الزوجة األوىل يف  إنجاب األبناء� وكانت 

يتّخذ له زوجة ثانية، وكثيًا ما كانت هي نفسها تتبّنى ابن إحدى املحظيّات� وكثيًا ما 

بيوتهّن يطلنب  بأزواجهّن داخل  أن يحتفظن  الاليت يرغنب يف  الزوجات  أنَّ  كان يحدث 

إليهم أن يتزّوجوا باملحظيّات الاليت يؤثرونهّن بالعناية والصالت الجنسيّة، وأن يأتوا بهّن 

إىل منازلهم ويتّخذونهم فيها زوجات من الدرجة الثانية� ومل تكن الزوجة الثانية تختلف 

قيمتها كثيًا عن قيمة اإلماء]2]� 

الطالق

كان بوسع الزوج الصيني أن يطلّق زوجته ألّي سبب كان؛ لعقمها أو إذا كانت ثرثارة 

مثاًل، ومل يكن يحّق لها هي أن تطلّق زوجها، بل كان لها أن تغادر داره وتعود إىل دار أبويها، 

وإن كان هذا ال يحدث إاّل يف القليل النادر، عىل أنَّ الطالق كان مع ذلك قلياًل، ويرجع 

السبّب يف هذا إىل ما كان ينتظر املطلّقة من مصي أسوأ من أن تستطيع التفكي فيه]3]�

]1]- ول. ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص269.

]2]- م.ن، ص270.

]]]- م.ن، ص271.
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خامتة

البالد  بعض  األرُس يف  تشابه  كانت  وإن  الصني،  األرسة يف  أنَّ  تقدم،  ماّم  لنا  يظهر   

املرشقيّة األخرى، كالرافديّة والفارسيّة، إاّل أنَّ الطابع العاّم لها يقوم عىل مبادئ االحرتام 

التي عمل كونفوشيوس عىل تعزيزها� 

األب  بني  الصني،  يف  األرسة  عليها  بنيت  التي  الوطيدة،  العالقة  تلك  الاّلفت  ومن 

واإلمرباطور؛ ذلك التشابه الكبي الذي ُعمل عىل ترسيخه، يف سبيل تثبيت دعائم الحكم؛ 

إذ ال شّك أن جعل اإلمرباطور مبثابة األب، مع ما يكّنه الصينيّون من مكانة له، سيجعل 

أخالقيّة كربى عىل  املقابل، سيمي مبسؤوليّة  يف  لكنَّه  رسوًخا،  أكرث  اإلمرباطور  سلطان 

عاتق اإلمرباطور� كام أنَّ هذا التشبيه، سيعطي مكانة عليا لألب أيًضا�

القديم،  الصيني  املجتمع  كانت محظيّة يف  األّم  فإنَّ  املكانة لألب،  تلك  ويف مقابل 

لكن ينبغي لنا اإلشارة إىل أنَّ الصينيّني قد ميّزوا بني االحرتام الواجب تقدميه لألم، وبني 

السلطة التي قد مُتنح لها، ويف هذا، فقد جرّدوا املرأة من الصالحيات، لكنَّهم عّززوا من 

مكانتها الرتبويّة واألخالقيّة�
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املصادر واملراجع العربية

أودين رايشاور، اليابانيّون، ترجمة ليىل الجبايل، مراجعة شوقي جالل، مجلّة عامل املعرفة العدد � 1

136، الكويت، املجلس األعىل للثقافة والفنون واآلداب 1989م�

حسن شحادة سعفان، الكتب الخمسة لكونفوشيوس، القاهرة، الهيئة املرصيّة العامة للكتاب � 2

1995م� 

كريل، الفكر الصيني من كونفوشيوس إىل ماوتيس تونج، ترجمة عبد الحليم سليم، مراجعة � 3

عيل أدهم، القاهرة، الهيئة املرصيّة العامة للتأليف والنرش 1971م�

ترجمة � 4 يوكيكون،  سونغ،  لني  تيان،  ليوجون  تحقيق  كونفوشيوس،  محاورات  كونفوشيوس، 

محسن سيّد فرجاين، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة 2000م�

نور الدين حاطوم ونبيه عاقل وصالح مدين وأحمد طربني، موجز تاريخ الحضارة، ج1: حضارات � 5

العصور القدمية، دمشق، مطبعة الكامل 1965م�

هالة أحمد، فلسفة األخالق والسياسة، املدينة الفاضلة عند كونفوشيوس، القاهرة، دار قباء � 6

2000م�

هيلدا هوخام، تاريخ الصني منذ ما قبل التاريخ حتّى القرن العرشين، ترجمة أرشف كيالين، � 7

القاهرة، املجلس األعىل للثقافة 2002م�

ول� ديورانت، قّصة الحضارة، الرشق األقىص، ج4، مج1، ترجمة محمد بدران، بيوت 1988م�� 8

العزيز � 9 عبد  ترجمة  املايض،  من  انطالقًا  املستقبل  نحو  التقّدم  املعارصون؛  الصينيّون  ووبن، 
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للثقافة والفنون واآلداب 1996م�
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املصادر واملراجع األجنبية

10� Hikmat Alabdulrahman, Les récits européens sur la cour impériale 
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الفصل الثاني
األرسة يف الحضارة الغربيّة



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(158

مقّدمة الفصل الثاني

بغض الّنظر عن التّفسيات الكثية، والجدل الواسع بني الباحثني واملفّكرين يف الغرب 

والرّشق، الّدائر حول معنى كلمة »حضارة«، وما تشمله من املعارف والعقيدة والفّن 

املتحرّض،  الوضع  إىل  االنتقال  أو  االجتامعيّة���،  والتّقاليد  والقانون  األخالقيّة،  والقيم 

وسيادة الّنظم واملؤّسسات، واألشكال الّسلوكيّة االجتامعيّة املشرتكة بني فئات املجتمع، 

وبالّنظر إىل أّن الحضارة ظاهرٌة إنسانيٌّة عاّمٌة، فإنّها باملعنى العام هي ثرة كّل جهٍد 

يقوم به اإلنسان لتحسني ظروف حياته، سواء كانت الثمرة ماديّة أو معنويّة]1]� وعليه، 

فإّن العربة يف الحضارة ليست مبكّوناتها املاديّة ومبتكراتها العلميّة، بقدر ما هي بإنسانها 

ومسية القيم الحاكمة لعطائه، وما تقّدمه من خيٍ وصالٍح للبرشيّة جمعاء� ولهذا فإّن 

املفصل األهم عند الحديث عن هذه الحضارة أو تلك، أن نتدّرج مع صفحات تاريخها 

لناحية نظرتها إىل مكانة اإلنسان وقيمته، ودوره يف الحياة االجتامعيّة، ومدى تأثيه يف 

صناعة األرسة وبناء املجتمع�

األرسة  تاريخ  صفحات  يف  الغوص  الكتاب  من  الفصل  هذا  يف  هدفنا  عليه،  وبناًء 

الغربيّة القدمية قبل أن نعرض ونناقش ما حّل بها يف العامل الحديث واملعارص، فكانت 

البداية مع بناء تصّوٍر واضٍح لشكل األرسة اإلغريقّية القدمية، وطبيعتها، ومراحل تفّككها وصواًل 

إىل القرن الخامس ق�م�، وذلك يف ظّل عدم تشّكل قناعٍة لدى الباحثني حول التّوصيف الذي وضعه 

الغرب لشكل األرسة اإلغريقيّة القدمية وطبيعتها، وقد توّصل هذا البحث إىل هذه النتيجة من خالل 

التّوصيف  تصويب  إىل  يوصل  ما  اإلغريق، وهو  عند  الرّسيّة  األديان  تاريخ  والتّفّحص يف  التّحقيق 

القديم لألرسة اإلغريقيّة القدمية�

سنة  سقوطها  إىل  753ق.م  سنة  روما  تأسيس  )من  الرومايّن  العرص  يف  األرسة  إىل  لننتقل 

كانت  التي  والقانونيّة  االجتامعيّة  والعالقات  الرومانيّة  األرسة  بنية  يف  ونبحث  476م( 

]1]-  حسني مؤنس: الحضارة دراسة أصول وعوامل قيامها وتطورها، كتاب عامل املعرفة، عدد 7]2، ط-2، 1998، ص 52.
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أّدت  التي  والعوامل  الرومايّن،  التّاريخ  امتداد  عىل  رافقتها  التي  والتّطّورات  تحكمها، 

إىل انهيارها وسقوطها -خاّصة وأّن الباحثني العرب أجدر بالقيام مبهّمة دراسة طبيعة 

األرسة القدمية، وال سيّام يف املجتمعني الرومايّن واليونايّن، من مراكز األبحاث والّدراسات 

األوروبيّة التي اهتّمت بشكٍل الفٍت بدراسة هذه القضيّة- بعد أن كانت تشّكل القاعدة 

الّصلبة للمجتمع الرومايّن، وأحد عنارص متاسك الّدولة الرومانيّة، وقّوة بنيتها العسكريّة� 

وباملقابل يشي البحث إىل أّن الدولة الرومانيّة انهارت بعد أن انهارت األرسة فيها� وهذا 

الهدف نفسه )أي إسقاط القيم األرسيّة( تسعى إليه أنظمة العامل الغريّب، لكن هذه املرة 

يف املجتمعات والبلدان اإلسالميّة�

مفهوم  بلورة  هنا عىل  نعمل  حيث  الوسيط،  الغريّب  العرص  يف  العائلة  إىل  وصوالً 

الباحث  تعيق عمل  التي  الصعوبات  كّل  الوسيط مع  العرص  القرابة يف  العائلة ونُظم 

الحدود  يف  اختالٍف  وجود  مع  طبًعا  والعصور�  األزمنة  تلك  يف  املفاهيم  تحديد  يف 

أّن املسيحيّة قد شّجعت  البحث  الوسيط نفسه بداية ونهاية� ويلحظ  الزمنيّة للعرص 

اإلجراءات الّداعمة للزواج، وثّنت الّروابط الزّوجيّة كعنرٍص أساس يف التنظيم االجتامعّي 

الرّس  وفكرة  املقّدسة،  العائلة  منوذج  ذلك  بعد  ليتجىّل  الوسيط،  العرص  يف  والسيايّس 

املقّدس عندهم، ويعلن أّن الزواج يجب أن ينتظم ضمن سلطة القانون الكنيّس التي 

متتّد إىل داخل األرسة، وتتدّخل يف تفاصيل العالقات بني الزوجني� وتفرض الحًقا عقيدة 

الزواج اإلنجابيّة؛ بهدف تكاثر شعب الله� وشّجعت نشوء »األرسة النواتيّة« التي يسهل 

لتنطبق عىل  الدم  أقرباء  الزواج من  تحريم  قواعد  توسيع  إىل  عليها� وصواًل  السيطرة 

الكنيسة، فقد مثّل هذا املفهوم  الذي ميكن توجيهه إىل  الّنقد  الّروح� وأيًّا كان  أقرباء 

واحًدا من الركائز واملالمح األساسيّة للنموذج األورويّب لألرسة والزواج�

وعند الحديث عن األرسة الغربّية الحديثة والظّروف والتّحّوالت التي أّدت إىل والدة 

العالقات األرسيّة،  النواتيّة( بوصفها صيغًة جديدًة من صيغ  )العائلة  الحديثة  العائلة 

وأّن نشأتها كانت نتيجة قطيعٍة أساسيٍّة مع الدين، وذلك عىل خلفيّة القيم العلامنيّة 

التي أّسست ألولويّة الكائن البرشّي بخالف ما بُنيت عليه األرسة سابًقا، وهو أّن اإلميان 
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بوجود الله يشّكل املرجع لنظام القيم، وبهذا انتهى النموذج القديم للعائلة، وتالشت 

الّسلطة األبويّة وغاب األساس الدينّي الذي كانت تنهض عليه مكانته الرمزيّة؛ لتتكّون 

بعد ذلك صورة العائلة الحديثة التي تقوم عىل العاطفة املتبادلة بني الزوجني، والتي 

تهيّئ األبناء لالستقالل عنها الحًقا، ولتكوين فرديّتهم املستقلّة مبعزٍل عنها�

وعندما ننظر بعمٍق إىل أسباب هذا التحّول يف املفهوم الغريّب للعائلة، سنجد بأنّه 

مل يكن نتيجًة لتفتّح الغرب نحو مزيٍد من القيم اإلنسانيّة، بل كان استجابًة لرضوراٍت 

اقتصاديٍّة قبل أّي يشٍء آخر� ويف محاولٍة لتحديد سامت العائلة الحديثة تّم رصد العديد 

فيه  يتشارك  الذي  الرتبوّي  واملرشوع  والعاّم  الخاّص  بني  التّعارض  منها:  الّسامت،  من 

اآلباء بهدف تثقيف األطفال لجعلهم كائناٍت مستقلًّة قادرًة عىل االعتامد عىل نفسها، 

وخصوصيّة الرّابطة الزوجيّة ومركزيّة العالقة مع الطفل، وتعميق الذاتيّة يف الحّب ويف 

الجنسانيّة بصورٍة خاّصة�

لنصل يف سياق هذه األبحاث إىل قضية نقد الغرب وأنظمته يف الحياة والعالقات 

األرسيّة انطالقًا من رضورة وضع الفكر الغريّب عىل محّك الّنقد، وتبّدد مقولة أّن الغرب 

صارت  لذا  املعمورة؛  سّكان  باقي  عىل  املتفّوق  والتّاريخّي  الجغرايّف  الوجود  ذاك  هو 

أسطوريًّة  فكريًّة  مرجعيًّة  الغريّب  الفكر  من  جعلت  التي  واملشاريع،  األفكار  مواجهة 

تجّسد أفكار الهيمنة والتّفّوق والّنظرة الدونيّة إىل الرشق، صارت من القضايا الحيويّة 

التي يجب دراستها� وعليه مل تعد األرسة الغربيّة تلك النواة املقّدسة التي تجمع أفرادها 

من أجل بناء ذواتهم وجعلهم ذوي قدرٍة عىل الخروج إىل املجتمع وبنائه، بل إنّها قد 

القداسة إىل دائرة  لتتحّول من دائرة  أثّرت سلبًا عىل كيانها  شهدت تغيياٍت عّدًة قد 

االنحطاط�

الجموح  يف ظّل  الغرب،  األنثويّة يف  مناهضة  وتّيار  األرسة  دراسة  بّد من  ال  وكان 

والّشطط الفكرّي للحركات األنثويّة املعارصة، وتحت تأثيها اتّجهت معظم املجتمعات 

الغربيّة نحو املزيد من املفاهيم الشاّذة واالنحرافات الّسلوكيّة، نظرًا لخضوعها لرؤى 

فكريّة لحركاٍت متطرّفٍة يرى أصحابها أنّها تندرج تحت شعار الّدعوة إىل »حّريّة املرأة«� 
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ونتيجة تطرّف الحركات األنثويّة يف اتّجاهاتها ومطالبها أصبحت خطرًا يخلخل األسس 

االجتامعيّة التي قامت عليها املجتمعات الغربيّة، وذلك من خالل دعواتها التّحّرريّة إىل 

رفض نظام األرسة، واعتبارها مؤّسسًة موبوءًة، إضافًة إىل العزوف عن الزواج، وإباحة 

اإلجهاض���، وغيها من الّدعوات الشاّذة املدّمرة للمجتمعات�

الوضعّية،  والنظريّات  الدينّي  املنظور  يف  األرسة  ملسألة  نظريّة  مقاربة  ورضورة 

من خالل البحث يف مداخل التفكي االجتامعّي الوضعّي، التي تناولت ظاهرة األرسة، 

الّنظريّة  املداخل  تعّددت  فقد  ومنّوها،  لضبط حركتها  وأحكاًما  تفسياٍت  لها  وقّدمت 

منظوٍر  الرّتكيز عىل  يحاول  منها  مدخل  كل  الوضعّي،  الّسياق  يف  األرسة  تناولت  التي 

معنّيٍ ورؤيٍة محّددٍة لألرسة، ودورها وشكل تفاعالتها االجتامعيّة والداخليّة، وميكن أن 

نرصد أهّم هذه املنظورات يف خمس منظوراٍت أساسيٍّة، هي: النظريّة الوظيفيّة، نظريّة 

الرّصاع، نظريّة التفاعليّة الرمزيّة، نظريّة التّبادل، النظريّة التطوريّة، النظريّة التوفيقيّة، 

ونردف ذلك باملنظور الدينّي اإلسالمّي ومقّدماته الرئيسة يف التّعامل مع موضوع األرسة 

وفلسفته وتصّوراته ومفاهيمه الرئيسة�

املحّرر





األسرة اإلغريقّية
د. حسام غازي]1]

مة مقدِّ

تعدُّ األرسة اإلغريقيّة القدمية ومراحل تفكِّكها وصواًل إىل القرن الخامس ق�م من 

الذي  التوصيف  بقي  فقد  الرغم من ذلك،  الباحثني، وعىل  بني  مناقشًة  املواضيع  أكرث 

وضعه الغرب وتبّناه الرشق لشكل األرسة اإلغريقيّة القدمية وطبيعتها، بل حتى مراحل 

دي  فوستيل  وضعه  الذي  التوصيف  وخاّصة  الباحثني،  من  لكثي  مقنع  غي  تفكِّكها، 

النتائج  البحث إلعادة تقويم  الذي يعّد األكرث شيوًعا؛ ولذلك تم تكريس هذا  كوالنج 

العلميّة التي تّم التوصل إليها يف هذا الشأن، ومحاولة تصويبها، سعيًا لبناء تصّور واضح 

لشكل األرسة اإلغريقيّة القدمية وطبيعتها ومراحل تفّككها، وصواًل إىل القرن الخامس 

ق�م� وبعد البحث والتحليل للمعطيات العلميّة املتاحة، تبنّي لنا أن فوستيل دي كوالنج 

مل يتوصل لبناء تصّور مقنع لشكل األرسة اإلغريقيّة القدمية وطبيعتها ومراحل تفّككها، 

ويعود السبب يف ذلك إىل تصّوره الخاطئ عن طبيعة الديانة املنزليّة؛ إذ رأى أّن املجتمع 

اإلغريقيّة يف عصوره الباكرة كان مؤلًّفا من مجموعة من األرس، لكلٍّ منها ديانتها املنزليّة 

الرسيّة الخاّصة بها، أي أنّها كانت تعيش حالة استقالل دينيّة، وبالتايل فإّن ديانة كّل 

أرسة تختلف عن ديانة غيها، وهذا ما جعل من كّل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة 

األصل والنواة مبعزل عن غيها، وانطالقًا من هذا التصّور بدأ بتوصيف األرسة اإلغريقيّة 

القدمية، ثم رسم مراحل تفّككها وصواًل إىل القرن الخامس ق�م� وتجدر اإلشارة إىل أّن 

الحكم الذي أطلقناه عىل ما توّصل إليه كوالنج من نتائج علميّة نابع من تفّحصنا لتاريخ 

األديان الرسيّة عند اإلغريق؛ إذ الحظنا وجود ثالث أديان معارصة للديانة املنزليّة سابقة 

األورفيّة، ويؤّرخ ظهور  الديونيسيّة، والديانة  األليوسيّة، والديانة  الديانة  الذكر، وهي: 

]1]- أستاذ يف جامعة دمشق، قسم اآلثار،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة.
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الديانة  ظهور  يؤّرخ  حني  يف  ق�م،  الثاين  األلف  عىل  والديونيسيّة  األليوسيّة  الديانتني 

األورفيّة عىل بداية األلف األول ق�م، وهي متأثّرة بالديانة الديونيسيّة، وقد انترشت 

تلك األديان يف أرجاء واسعة من بالد اليونان، واستمرّت حتى القرن الرابع ق�م ورمّبا 

أكرث من ذلك، وبالتايل بعد تأّمل توصيف فوستيل دي كوالنج للحالة الدينيّة التي كانت 

الثالث  الرّسيّة  الديانات  تلك  الباكرة، وتأّمل طبيعة  العصور  اليونان يف  سائدة يف بالد 

املعارصة للديانة املنزليّة، الحظنا وجود تناقض واضح حول الحالة الدينيّة التي كانت 

اإلشكاليّة  تلك  البحث يف  وبعد  امليالد،  قبل  الثاين  األلف  اليونان خالل  بالد  سائدة يف 

تبنّي لنا أنّه مل يكن هناك ديانة منزليّة رّسيّة خاّصة بكّل أرسة، بل كان هناك ديانات 

رّسيّة عاّمة، كانت متارس بحكم طبيعتها الرّسيّة عىل شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن 

إطار األرسة الواحدة، مع احتامليّة وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس العبادة 

الظاهريّة، وانطالقًا من هذا التصّور الجديد تبنّي لنا أّن تكوين األرسة اإلغريقيّة القدمية 

مل يكن يقوم عىل أساس الرابطة الدينيّة كام يقول كوالنج، بل كان يقوم عىل الرابطة 

تشمل جميع  الجديد  التصّور  مع هذا  الدينيّة  الرابطة  ألّن  الدم؛  رابطة  أي  الطبيعيّة 

العاّمة، وبناًء عىل ذلك قمنا بإعادة تصويب للتوصيف الذي  الرّسيّة  الديانة  معتنقي 

وضعه كوالنج لألرسة اإلغريقيّة القدمية، وانطالقًا من هذا التوصيف الجديد قمنا بتتبّع 

مراحل تفّكك األرسة اإلغريقيّة القدمية حتى القرن الخامس ق�م، وذلك من خالل دراسة 

النموذجني األبرز يف تاريخ اإلغريق، وهام النموذج األثينّي والنموذج اإلسبارطّي، وختاًما 

القدمية  اإلغريقيّة  إىل تصّور مقنع لشكل األرسة  الوصول  ُوفّقنا يف  قد  نكون  أن  نأمل 

ومراحل تفّككها� 

أّواًل: األرسة اإلغريقّية القدمية كام تصّورها فوستيل دي كوالنج:

الباكرة كان مؤلًّفا من  أّن املجتمع اإلغريقّي يف عصوره  يرى فوستيل دي كوالنج   

مجموعة من األرس املنعزلة عن بعضها، نتيجًة للديانة الفرديّة الرّسيّة ]الديانة املنزليّة]، 

والنواة مبعزل عن غيها،  األصل  تعيش حقيقة  األرس  تلك  من  كّل أرسة  التي جعلت 
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وبالتايل قام كوالنج بتوصيف األرسة اإلغريقيّة القدمية كرابطة ]دينيّة أكرث منها رابطة 

طبيعيّة]]1]، وهذا ما يبدو جليًّا من خالل اآليت:

تكوين األرسة اإلغريقّية القدمية 

يرى كوالنج أن تكوين األرسة اإلغريقيّة القدمية كان يقوم عىل أساس الرابطة الدينيّة، 

املنزليّة]،  ]الديانة  وتعاليمها  الرّسيّة  الفرديّة  الديانة  معتقدات  الرابطة  بتلك  ويقصد 

التي كانت تجمع أعضاء كّل أرسة من األرسة اإلغريقيّة القدمية، والتي جعلت كّل أرسة 

غيها؛  عن  والنواة مبعزل  األصل  وتعيش حقيقة  تاّم،  باستقالل  تتمتّع  األرس  تلك  من 

]تعزّل كّل أرسة عن جميع األرس  باملوقد واألسالف:  املتمثّلة  املنزليّة  الديانة  إذ كانت 

العازل]]2]،  السرت  من  نوع  للمنازل  كان  املامت���  يف  أم  الحياة  يف  أكان  سواء  األخرى 

ويتابع كوالنج القول إّن هذه الديانة جعلت من املساحة الجغرافيّة التي يشغلها املنزل 

مساحة معزولة: ]ال يجوز ملسكنني أن يتامّسا، فالحائط املشرتك يعترب شيئًا مستحياًل؛ إذ 

ال ميكن أن يكون نفس الجذر مشرتكًا بني منزلني]]3]، ويقول أيًضا إنّه كان لكّل أرسة إلهها 

وعبادتها وكاهنها وحاكمها، ومل يكن ألّي سلطة خارجة عن نطاق األرسة الحّق يف تنظيم 

عبادتها وعقيدتها، ومل يكن هناك كاهن غي األب، وباعتباره كاهًنا مل يكن يعرتف بأّي 

رئاسة أخرى فوق رئاسته، فهو املفرّس الوحيد لديانة أرسته، وله وحده سلطة تعليمها، 

الدعاء واألناشيد مياثًا وملًكا  ولكن ألبنائه فقط؛ إذ كانت األرسار والشعائر وعبارات 

املياث  الكشف عن هذا  عليها  محرًّما  وكان  فيه،  أحًدا  تكن ترشك  مل  لألرسة،  مقّدًسا 

الدم  لقرابة  تنتقل  كانت  حيث  الدينيّة،  األرسة  نطاق  خارج  من  شخص  ألّي  الدينّي 

من الذكور إىل الذكور، وميكننا أن نلحظ حالة التقوقع التي عاشتها كّل أرسة إغريقيّة 

بحسب كوالنج من خالل بعض تفاصيل الديانة املنزليّة، إذ قال: ]كان لكّل أرسة موقدها 

وأسالفها، وال ميكن لسواها أن يعبد هذه اآللهة، وهي أيًضا ال تحمي سواها فقد كانت 

]1]- دي كوالنج، فوستيل: املدينة العتيقة، ترجمة عباس بيوم، مكتبة النهضة املرصيّة، القاهرة، 1950م، ص52.

]2]- م.ن، ص]84-8.

]]]- م.ن، ص81.
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ملًكا لها]]1]، كام أكّد توكوديدس ذلك حني قال بوجود مذبح خاّص بكل أرسة إغريقيّة 

قدمية]2]، وكان لزاًما مقّدًسا عىل رّب األرسة أن يعتني بالنار لتبقى متّقدة وطاهرة بشكٍل 

دائم، ألنّهم كانوا يرونها كإله قوي يحمي املنزل واألرسة؛ لذلك كانوا يعبدونها ويؤّدون 

تقتيض  وكانت  والسعادة،  والرثوة  الصّحة  ومتنحهم  تحميهم  ليك  مقّدسة،  شعائر  لها 

التقاليد الدينيّة بأن تختّص كّل أرسة يف عبادة موتاها الذين ينتسبون إليها بالدم، وهي 

التي تقوم بالجنازة، وبتقديم الطعام الجنائزّي الذي يتجّدد يف كّل فرتة، وكان يتوجب 

عىل كّل أرسة أن تقيص بعنف كّل غريب عن مامرسة هذه الطقوس الدينيّة الخاّصة 

بها؛ إذ مل يكن امليت يقبل القربان إال من ذويه وأرسته التي تنحدر من ذّريّته، وحضور 

أّي غريب كان يقلق راحة األرواح؛ ولذلك كان يتوجب عىل االبن أن يريق السوائل، وأن 

يقّدم القرابني لروح والده وأرواح جميع أجداده، وكان التقصي يف ذلك يعدُّ أخطر ما 

ميكن ارتكابه باعتباره يقيض عىل سعادة املوىت� وكان لكل أرسة قربها، يجمع أفرادها من 

األموات التي تربطهم مًعا رابطة الدم، وهو يقع دامئًا بالقرب من منزل األرسة يف أمالكها 

الخاّصة، حرًصا عىل خصوصيّة املعتقدات؛ إذ كانت تلك الديانة رّسيّة وتنحرص يف نطاق 

املنزل، وكانت تجري جميع االحتفاالت الدينيّة يف وسط األرسة دون سواها، ومل يكن 

املوقد يوضع خارج املنزل إطالقًا، وال عىل مقربة من الباب الخارجّي، ليك ال يستطيع 

املنزليّة جعلت من األرسة هيئة  الديانة  أن هذه  يرى كوالنج  إًذا  الغريب مشاهدته، 

متامسكة يف الحياة الدينيّة والدنيويّة، وجعلتها صلبة ومتينة يف بنيتها، متشّددة ومتزّمتة 

يف عاداتها وتقاليدها، وبالتايل استنتج كوالنج أّن األرسة اإلغريقيّة القدمية كانت: ]رابطة 

دينيّة أكرث منها رابطة طبيعيّة]]3]، ومل يكن املولد هو الذي يجمع أعضاءها بل الديانة 

املنزليّة؛ إذ مل يكن هناك أّي صلة بني أبناء أختني أو أبناء أخت وأخ؛ إذ مل يكونوا ينتمون 

إىل نفس الديانة املنزليّة� 

]1]- دي كوالنج، فوستيل: املدينة العتيقة، ترجمة عباس بيوم، مكتبة النهضة املرصيّة، القاهرة، 1950م، ص79.

]2]- توكوديدس: تاريخ الحرب البلوبونيزية، ترجمة دينا املالح وعمرو املالح، أبو ظبي، املجمع الثقايّف، ]200م، 2 15.

]]]- دي كوالنج، فوستيل: املرجع السابق، 1950م، ص52.
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السلطة األبويّة ودور األمومة

ّكوالنج قام  إذا تأّملنا التوصيف السابق الذكر لألرسة اإلغريقيّة القدمية، نلحظ أن 

الديانة  عن  لتصّوره  وفًقا  دينّي،  منظور  من  القدمية  اإلغريقيّة  األرسة  كيان  مبعالجة 

الخاّصة  الجوانب  بقيّة  مبعالجة  قام  فقد  وبالتايل  املنزليّة]،  ]الديانة  الرّسيّة  الفرديّة 

باألرسة اإلغريقيّة القدمية من املنظور نفسه؛ إذ رأى أّن الديانة املنزليّة كانت قد لعبت 

دوًرا جوهريًّا يف تكريس السلطة األبويّة يف األرسة اإلغريقيّة القدمية، وتصّور أنّه مبوجب 

تعاليم هذه الديانة مل يكن ألّي سلطة خارجة عن نطاق األرسة الحّق يف تنظيم عبادتها 

وعقيدتها، وبالتايل كان األب هو الكاهن الوحيد ألرسته، وباعتباره كاهًنا مل يكن يُعرتف 

سلطة  وحده  وله  أرسته،  لديانة  الوحيد  املفرّس  فهو  رئاسته،  فوق  أخرى  رئاسة  بأّي 

تعليمها، ولكن ألبنائه فقط؛ إذ كانت األرسار والشعائر وعبارات الدعاء واألناشيد مياثًا 

وملًكا مقّدًسا لألرسة، مل تكن ترشك أحًدا فيه، وكانت تنتقل بشكل حرصّي لقرابة الدم 

من الذكور إىل الذكور، وكان يقع عىل عاتقه اإلرشاف عىل كافة شؤون األرسة الدينيّة 

متّقدة  لتبقى  بالنار  يعتني  أن  عليه  مقّدًسا  لزاًما  كان  املثال  سبيل  فعىل  والدنيويّة، 

السوائل عىل  ويريق  القرابني  يقّدم  أن  عليه  مقّدًسا  لزاًما  دائم، وكان  وطاهرة بشكٍل 

قبور اآلباء واألجداد، وذلك ألن امليت مل يكن يقبل القربان إال من ذويه وأرسته التي 

تنحدر من ذريّته، وكان التقصي يف ذلك يعدُّ أخطر ما ميكن ارتكابه باعتباره يقيض عىل 

سعادة املوىت� وتتضح السلطة األبويّة أيًضا من خالل تصورهم للملكيّة املنبثق أيًضا من 

تعاليم الديانة املنزليّة، إذ كان كل ما متلكه األرسة موضوع تحت ترصف األب، وكان له 

كامل الحّريّة يف الترصف به، وكانت تلك امللكية تورّث لالبن األكرب ألنه كان يرث أيًضا 

السلطة الدينيّة بعد وفاة والده، وبالتايل كان يقوم بدور األب بكل تفاصيله� وتربز أيًضا 

السلطة األبويّة يف األرسة اإلغريقيّة القدمية من خالل الدور الهاميش لألمومة يف تلك 

األرس، الذي حّدده كوالنج ورسم أبعاده أيًضا وفًقا لتصّوره عن الديانة املنزليّة، إذ رأى 

أنّه إذا كان يحق لألم املشاركة يف ظاهر العبادة املنزليّة، فإنّه مل يكن يحق لها االطاّلع 

عىل أرسارها، ولكون تلك الديانة كانت تقوم باملطلق عىل األرسار فإن دور املرأة يف حياة 

األرسة اإلغريقيّة القدمية كان دنيويًّا وليس دينيًّا، وبالتايل فإن الروابط األرسيّة الحقيقيّة 
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كانت من جهة األب، إذ مل يكن هناك أيّة صلة بني أبناء أختني أو أبناء أخت وأخ ألنهم 

مل يكونوا ينتمون إىل نفس الديانة املنزلية�

مفهوم امللكّية

بالنسبة لفوستيل دي كوالنج  القدمية  امللكيّة عند األرسة اإلغريقيّة  يتحّدد مفهوم 

إله  ّمنزل  لكل  أّن  يتصّور  كان  فلطاملا  الرّسيّة،  املنزليّة  للديانة  تصّوره  عىل  باالعتامد 

وموقد يحكم عىل جميع األرسة، فالديانة املنزليّة هي التي أقامت حّق التملّك، وأطّرته 

ضمن حدود املنزل، وأعطته طابًعا دينيًّا، وهذا ما أوضحه كوالنج بقوله: ]أنّه مل يكن يف 

استطاعة األرسة أن تتنازل عن ملكها إال إذا تنازلت عن دينها]]1]، وبالتايل يرى كوالنج 

أنّه مثلام كّونت تلك الديانة كثيًا من مبادئ السلوك، فإنّها ذاتها: ]التي كّونت امللكيّة 

عندهم]]2]، وشكل تلك امللكيّة محدود ضمن إطار املنزل� 

املرياث وحّق الباكورة 

ينقسم املياث يف األرسة اإلغريقيّة القدمية إىل قسمني: األّول دينّي والثاين دنيوّي، 

أّما بالنسبة للمياث الدينّي، فقد عدَّ كوالنج -بحسب تصّوره للديانة املنزليّة- األرسار 

والشعائر وعبارات الدعاء واألناشيد مياثًا وملًكا مقّدًسا لألرسة، مل تكن ترشك أحًدا فيه، 

وكان محرًّما عليها الكشف عن هذا املياث الدينّي ألّي شخص من خارج نطاق األرسة 

-التي  األبويّة  ينتقل عن طريق األب بحكم سلطته  املياث  فإّن هذا  الدينيّة، وبالتايل 

الدم، أي  الذكور وفًقا لرابطة  الذكور إىل  األبناء، وبالتحديد من  إليها سابًقا- إىل  أرشنا 

الديانة  بتعاليم  املتمثلة  الدينيّة  الرابطة  التي تجمعهم  الطبيعيّة فقط،  ألعضاء األرسة 

وظاهره  بباطنه  يورّث  الدينّي  املياث  هذا  فإّن  وبالتايل  ومعتقداتها،  الرّسيّة  املنزليّة 

للذكور، ويورّث بظاهره فقط لإلناث� وفيام يتعلّق بحّق الباكورة ]االبن األكرب]، فقد أورد 

فوستيل دي كوالنج يف كتابه املدينة العتيقة املقولة اآلتية: ]أّن االبن األكرب ُولد للقيام 

]1]-دي كوالنج، فوستيل: املرجع السابق، ص89.

]2]- م.ن، ص86.
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بالواجب نحو األسالف، وُولد اآلخرون من الحّب]]1]، وبالتايل فهو يرى أّن االبن األكرب هو 

الوارث للعبادة والوارث الوحيد للرثوة، ومبعنى آخر هو الوارث الوحيد للسلطة األبويّة 

يف اإلرشاف عىل العبادة وتعليمها للذكور وتوريثها لالبن األكرب الذي يليه، وهو الوارث 

الوحيد للرثوة ومورّثها� وإذا انتقلنا للحديث عن القسم الثاين من املياث، أي أي القسم 

الدنيوّي املتمثّل بالرثوة، فإّن االبن األكرب هو الوارث الوحيد لها بحكم وراثته للسلطة 

يعيشون  كانوا  كام  سلطته،  تحت  يقعون  األخوة  فإّن  وبالتايل  تفاصيلها،  بكّل  األبويّة 

تحت سلطة والدهم، أّما النساء فليس لهّن أّي حّق باملياث؛ ألّن الرابطة األرسيّة كانت 

دينيّة أكرث منها طبيعيّة، وبالتايل فإّن املرأة كانت خارج الحسبان، فإذا فُقد رب األرسة 

ابنه وابنته ومل يرتك وراءه غي األحفاد، فإّن الذي يرث هو ابن ابنه وليس ابن ابنته، 

وعند انعدام الذّريّة كان يرث أخوه ال أخته��� 

مفهوم االستمراريّة 

أي  دينّي،  منظور  القدمية، من  اإلغريقيّة  االستمراريّة لألرسة  تصّور كوالنج مفهوم 

وقولب  بالدين،  الزواج  مفهوم  أقرن  حيث  الرّسيّة،  املنزليّة  الديانة  عن  لتصّوره  وفًقا 

طقوسه وفًقا ملفاهيم الديانة املنزليّة، فبام أّن املنزل كان محور الفكر والوجود، فقد كان 

يتّم الزواج يف املنزل، وبرعاية اإلله املنزيّل]2]، وبالتايل ُعّد الزواج عمالً دينيًّا حرص أعضاء 

األرسة عىل االلتزام بطقوسه تحقيًقا لرىض اإلله املنزيّل، ورّب األرسة أيًضا، وبالتايل هذا ما 

أّمن لهم املنحى الروحّي ملوضوع الزواج، وأّمن استمرار الحياة بشّقيها الدينّي والدنيوّي 

االجتامعّي، ويقول فوستيل دي كوالنج يف ذلك: ]كان أثر الزواج يف نظر الديانة والقوانني 

املنزليّة نفسها ليك يولد منهام ثالث جدير باستمرار هذه  الديانة  هو ربط كائنني يف 

العبادة عىل يديه]]3]، وبذلك يرى كوالنج أّن الزواج نجح يف تحقيق هدفه األسايّس، أال 

وهو تأمني استمرار األرسة املقّدسة�

]1]- دي كوالنج، فوستيل: املرجع السابق،  ص108.

]2]- دي كوالنج، فوستيل: املرجع السابق، ص55.

]]]- املرجع السابق: ص65.
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ثانًيا: تناقضات حول طبيعة األرسة اإلغريقّية القدمية 

أنّه مبنّي بكّل  إذا تأّملنا التوصيف السابق الذكر لألرسة اإلغريقيّة القدمية، نلحظ 

أنّه كان يوجد لكّل  املنزليّة؛ إذ تصّور  للديانة  بناه كوالنج  الذي  التصّور  تفاصيله عىل 

أرسة إغريقيّة ديانتها املنزليّة الرّسيّة الخاّصة بها، أي أنّها كانت تعيش حالة استقالل 

دينيّة، وبالتايل فإّن ديانة كّل أرسة تختلف عن ديانة غيها؛ إذ كان لكّل أرسة من تلك 

األرس إلهها وعبادتها وكاهنها وحاكمها، ومل يكن هناك أّي سلطة خارجة عن سلطتها 

فيام يخّص شؤونها الدينيّة والدنيويّة، وكان رّب األرسة هو الكاهن الوحيد ألرسته، ومل 

يكن يعرتف بأّي رئاسة أخرى فوق رئاسته، فهو املفرّس الوحيد لديانة أرسته، وله وحده 

سلطة تعليمها، ولكن ألبنائه فقط، وبالتايل يرى كوالنج أّن تلك الديانة جعلت كّل أرسة 

من تلك األرس تتمتّع باستقالل تاّم، وتعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها� 

أديان معارصة  نلحظ وجود ثالث  اإلغريق  عند  الرّسيّة  األديان  تاريخ  تأّملنا  وإذا 

للديانة املنزليّة سابقة الذكر، وهي: الديانة األليوسيّة]1]، والديانة الديونيسيّة]2]، والديانة 

األورفيّة]3] املتأثّرة بالديانة الديونيسيّة؛ إذ يؤّرخ ظهور الديانتني األليوسيّة والديونيسيّة 

األول  األلف  بداية  األورفيّة عىل  الديانة  يؤّرخ ظهور  الثاين ق�م، يف حني  األلف  عىل 

ق�م وهي متأثّرة بالديانة الديونيسيّة، وقد انترشت تلك األديان يف أرجاء واسعة من 

بالد اليونان، واستمرّت حتى القرن الرابع ق�م ورمّبا أكرث من ذلك، وإذا تأّملنا توصيف 

فوستيل دي كوالنج للحالة الدينيّة التي كانت سائدة يف بالد اليونان يف العصور الباكرة، 

]1]- أنظر: توينبي، أرنولد: تاريخ البرشيّة، ترجمة نقوال زيادة، األهلية للنرش والتوزيع، بريوت، الجزء األول، الطبعة 

الثالثة، 1985م، ص7]. أنظر أيًضا:

DAVID AUNE: The Eleusinnian Mysteries, Religion and Ethics Institute, 1976.

]2]- أنظر: الشيخ، حسني: ديانات األرسار والعبادات الغامضة يف التاريخ، دار العلوم العربية، بريوت، الطبعة األوىل، 

1996م، ص70-71. راجع أيًضا:

SANDYS JOHN PINDAR: The Odes of Pindar including the Principal Fragments. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd, 1937.

األوىل،  الطبعة  القاهرة،  العربيّة،  األفاق  دار  القدمية،  الوثنيّة  األديان  يف  دراسات  عيل:  أحمد  عجيبة،  أنظر:   -[[[

2004م، ص169. أنظر أيًضا:

HENRICHS A.: “‘Hieroi Logoi’ and ‘Hierai Bibloi’: The )Un( Written Margins of the Sacred in 

Ancient Greece,” Harvard Studies in Classical Philology 101, 2003, P. 213- 216.
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وتأّملنا أيًضا وجود تلك الديانات الرّسيّة الثالث ]األليوسيّة، والديونيسيّة، واألورفيّة] 

املعارصة للديانة املنزليّة، يتبادر إىل أذهاننا السؤالني اآلتيني: هل كان لدى اإلغريق يف 

عصورهم الباكرة نوعني من الديانات الرّسيّة: إحداهام ممثّلة بالديانة املنزليّة واألخرى 

ممثّلة بالديانات الرّسيّة الثالث -سابقة الذكر- واسعة االنتشار؟ أم أنّه مل يكن يوجد 

إال النوع الثاين من الديانات الرّسيّة العاّمة، وكانت مُتارس بحكم طبيعتها الرّسيّة عىل 

شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة الواحدة، وبالتايل أخطأ الغرب يف فهم 

طبيعتها وقاموا بتوصيفها كديانات فرديّة منزليّة مستقلّة؟ 

بالنسبة للسؤال األّول، فإذا قبلنا بوجود كال النوعني من الديانات الرّسيّة فإّن ذلك يثي 

كثيًا من التناقضات، وأبرزها: كيف ميكن للمواطن اإلغريقّي يف العصور اإلغريقيّة الباكرة 

أن ينسجم مع منطني متعارضني من التفكي الدينّي؟ األّول ضيّق ومحدود وخاّص ومتثّله 

الديانة املنزليّة، والثاين عميق وواسع األفق وعاّم ومتثّله الديانات األليوسيّة والديونيسيّة 

الرّسيّة  الديانات  إّن من يقرأ جيًّدا تعاليم ومعتقدات تلك  واألورفيّة، ويف ذلك نقول 

الثالث يدرك جيًّدا حجم التناقض الذي نعنيه� وكيف ميكن لبالد اليونان أن تكون يف 

األلف الثاين قبل امليالد منفتحة حضاريًّا عىل الحضارات الرشقيّة ذائعة الصيت بفكرها 

ضيّقة  منزليّة  ديانة  عىل  مقترص  الداخيّل  الدينّي  واقعها  أّن  حني  يف  العميق،  الدينّي 

األفق وال تتّسع إال ألفراد األرسة نفسها؟ وكيف ميكن لبالد اليونان القاّريّة أن تكون قد 

تعايشت مع الفكر الدينّي العام منذ عصور ما قبل التاريخ -وهذا ما يبدو جليًّا من 

خالل ثقافتي سيسكلو]1] ودمييني]2] العائدتني للعرص الحجرّي الحديث]3]- بينام نجدها 

]1]- أنظر:

OTTE M.: La Protohistoire, Avec Mireille David-Elbiali, Christiane Éluère, Jean-Pierre Mohen et 

Pierre Noiret, Bruxelles, De Boeck, 2008.

]2]- أنظر:

RUNNELS C., MURRAY P. M.: Greece Before History: An Archaeological Companion and Guide. 

Stanford University Press, 2001.

[3[- DOUMAS C.: Le monde égéen au néolithique, In: CORIENNE JULIEN avec la collaboration 

de Khadija Touré 2000. History of Humanity – Vol I: Prehistory and the Beginning of Civilization, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et 

Routledge, Londres, 2000, p. 12131236-.
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املنزليّة؟  بالديانة  متمثّل  عائيّل  دينّي  تقوقع  حالة  تعيش  امليالد  قبل  الثاين  األلف  يف 

وهل ميكن لحالة التقوقع العائليّة التي فرضتها الديانة املنزليّة أن تكون منسجمة مع 

املستوى الثقايّف الذي بلغته بالد اليونان القاريّة خالل األلف الثاين قبل امليالد؟ ومبعنى 

آخر هل تستطيع تلك األرس املتقوقعة عىل نفسها ضمن إطار املنزل الواحد أن تنتج 

هذا املستوى الثقايّف الذي بلغته بالد اليونان القاريّة خالل األلف الثاين قبل امليالد]1]؟ 

بناًء عىل ما سبق نعتقد أّن الحالة الدينيّة الصحيحة يف العصور اإلغريقيّة الباكرة 

املنزليّة؛ إذ  الديانة  أّن كوالنج مل يُِصْب يف تصّوره لطبيعة  الثاين، أي  تكمن يف السؤال 

مل يكن هناك ديانة منزليّة رّسيّة خاّصة بكّل أرسة، بل كان هناك ديانات رّسيّة عاّمة 

كانت متارس بحكم طبيعتها الرّسيّة عىل شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة 

الواحدة، مع احتامليّة وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس العبادة الظاهريّة، 

الثاين ق�م،  األلف  اإلغريق خالل  بالد  الدينيّة يف  للحالة  نفرتضه  ما  فإن صّح  وبالتايل 

فإّن التوصيف الذي وضعه فوستيل دي كوالنج لألرسة اإلغريقيّة القدمية غي صحيح؟ 

وانطالقًا من ذلك يتوجب علينا اآلن إعادة تصويب ذلك التوصيف� 

ثالًثا: تصويب التوصيف القديم لألرسة اإلغريقّية القدمية

نظر  وجهة  من  القدمية  اإلغريقيّة  لألرسة  توصيفه  يف  كوالنج  دي  فوستيل  انطلق 

دينيّة مبنيّة عىل التصّور الذي بناه عن الديانة املنزليّة، فهو يرى أّن املجتمع اإلغريقّي 

يف عصوره الباكرة كان مؤلًّفا من مجموعة من األرس، لكّل منها ديانتها املنزليّة الرّسيّة 

أرسة  كّل  ديانة  فإّن  وبالتايل  دينيّة،  استقالل  حالة  تعيش  كانت  أنّها  أي  بها،  الخاّصة 

تختلف عن ديانة غيها، وهذا ما جعل من كّل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة األصل 

للحالة  بوضعه  قمنا  الذي  الجديد  التوصيف  ولكن مبوجب  والنواة مبعزل عن غيها� 

[1[- SAKELLARIOU M. and DOUMAS C.: THE AEGEAN WORLD: THE MIDDLE AND LATE 

BRONZE AGE )2100–1100 BC(. In: A. H. Dani, J.-P. Mohen, J. L. Lorenzo, V. M. Masson, T. 

Obenga, M. B. Sakellariou, B. K. Thapar Zhang Changshou, S. J. De Laet. History of Humanity − 

Vol. 2: From the Third Millennium to the Seventh Century B. C., l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris, et Routledge, Londres, 1996, P. 405- 422.
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الدينيّة التي كانت سائدة يف بالد اإلغريق خالل األلف الثاين ق�م، فإن أّول ما يتوّجب 

علينا تصويبه هو هذا التصّور الذي وضعه كوالنج لطبيعة الديانة املنزليّة، فبالنسبة لنا 

مل يكن هناك ديانة منزليّة رّسيّة خاّصة بكل أرسة، بل كان هناك ديانات رّسيّة عاّمة 

كانت متارس بحكم طبيعتها الرّسيّة عىل شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة 

الواحدة، مع احتامليّة وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس العبادة الظاهريّة� 

وانطالقًا من تلك الفكرة فإن تكوين األرسة اإلغريقيّة مل يكن يقوم عىل أساس الرابطة 

الدينيّة التي جعلت من كل أرسة تتمتّع باستقالل تام، وتعيش حقيقة األصل والنواة 

مبعزل عن غيها، بل كان يقوم عىل أساس الرابطة الطبيعيّة أي رابطة الدم؛ ألّن الرابطة 

الدينيّة مع هذا التصّور الجديد تشمل جميع معتنقي الديانة الرّسيّة العاّمة، ولذلك 

يتوّجب علينا من اآلن فصاعًدا أن نعالج موضوع األرسة اإلغريقيّة القدمية من منظور 

اجتامعّي-دينّي وليس من منظور دينّي فقط، وبالتايل مل تكن األرسة اإلغريقيّة القدمية 

تعيش حقيقة األصل والنواة، بل كانت تعيش حياة اجتامعيّة طبيعيّة ضمن إطار املجتمع 

اإلغريقّي� وفيام يخص السلطة األبويّة، يقول كوالنج إّن الديانة املنزليّة كانت قد لعبت 

دوًرا جوهريًّا يف تكريس السلطة األبويّة يف األرسة اإلغريقيّة القدمية، ويف ذلك نقول إنّه 

ليست هي الديانة املنزليّة التي كرّست السلطة األبويّة، بل الديانة الرّسيّة العاّمة التي 

كانت ال تلّقن إاّل للذكور املنحدرين من نسل أحد معتنقيها سابًقا مهام كانت أرسته، 

وبالتايل فإّن السلطة األبويّة كانت نابعة أّواًل من تعاليم الديانة الرّسيّة العاّمة، وثانيًا من 

العرف االجتامعّي اإلغريقّي، وكانت واجبات األب الخاّصة بالعبادة تقام للديانة الرّسيّة 

العاّمة، وليس للديانة املنزليّة الخاّصة؛ إذ كان ميثّل حلقة وصل ما بني الذكور املنحدرين 

من نسله وبني تعاليم ومعتقدات هذه الديانة، فهو بذلك ناقل للتعاليم ومرشف عليها 

الدنيويّة، فكان قسم منها  أّما سلطته  للديانة،  الحرب األعظم  ضمن إطار منزله وليس 

ا من الديانة الرّسيّة العاّمة، أّما القسم اآلخر فهو مستمّد من العرف االجتامعّي  مستمدًّ

اإلغريقّي الذي كان يرّجح كّفة الرجل عىل املرأة،كام هو الحال يف جميع املجتمعات 

املعارصة والقدمية� أّما بالنسبة لدور األمومة، فلم يكن هامشيًّا إىل الدرجة التي رسمها 

كوالنج وفًقا لتصّوره للديانة املنزليّة، بل كانت األّم متثّل جزًءا مهامًّ من األرسة، والروابط 
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األرسيّة كانت من جهة األب واألّم وليس من جهة األب فقط، ألنّه عىل األرجح كان 

ذكور أرسة األّم قبل زواجها يعتنقون الديانة الرّسيّة العاّمة نفسها التي يعتنقها زوجها 

الروابط األرسيّة طبيعيّة  كانت  وبالتايل  البنت،  لزوج  بالنسبة  الحال  وأوالدها، وكذلك 

أي من الطرفني، وليس ثّة أّي تفسي مقنع إلقصاء جهة األّم من الروابط األرسيّة� وفيام 

نابع  بل  يقول كوالنج،  املنزليّة كام  الديانة  نابًعا من  ليس  فهو  امللكيّة،  يخّص مفهوم 

من الديانة الرّسيّة العاّمة ومن العرف االجتامعّي الذي كان سائًدا خاللها� أّما املياث، 

ا باألرسة كام يقول كوالنج بل  بشقيه الدينّي والدنيوّي، فإّن املياث الدينّي ليس خاصًّ

ا، وهو ليس حكرًا عىل ذكور األرسة فقط مبوجب الديانة الرّسيّة الخاّصة، بل هو  عامًّ

مياث عاّم لجميع الذكور من معتنقي الديانة الرّسيّة العاّمة من كافّة األرس اإلغريقيّة� 

أّما املياث الدنيوّي املتمثّل بالرثوة، فهو خاّص كونه ميّس األرسة فقط� وفيام يتعلّق بحق 

الباكورة، فهو الوارث للسلطة األبويّة الدينيّة والدنيويّة بشكلها الجديد الذي أرشنا إليه 

سابًقا� أّما الّنساء فهّن خارج الحسبان، ولكن ليس وفًقا للديانة املنزليّة، بل وفًقا للعرف 

االجتامعّي السائد وللحفاظ عىل ثروة األرسة� وأخيًا بالنسبة ملفهوم االستمراريّة، فلم 

يعد ميكننا أن نقرن الزواج بالّدين، ومل يعد هدف الزواج كام يقول كوالنج هو تأمني 

استمرار األرسة املقّدسة -إذ مل تعد تلك األرسة املقّدسة ذات االستقالل الدينّي موجودة 

بحكم التصويب الذي قمنا به ملفهوم الديانة املنزليّة-، بل يتوّجب علينا أن نراه كظاهرة 

اجتامعيّة تتّم وفًقا للتعامل الدينيّة واألعراف والتقاليد بغية وضعها يف إطارها األخالقّي 

الصحيح، وهدفها األسايّس هو بكّل تأكيد استمرار الحياة بصفة عاّمة، وليس استمرار 

األرسة املقّدسة التي تصّورها كوالنج� إًذا كانت هذه هي أهّم التصويبات التي قمنا بها 

من أجل التّعرف عىل الشكل الحقيقّي لألرسة اإلغريقيّة القدمية، وهي بالنسبة لنا نقطة 

الواقعة ما  الفرتة  التي شهدتها األرسة اإلغريقيّة خالل  التطّورات  انطالق للتعرّف عىل 

بني القرنني الثامن والخامس ق�م، وما تجدر اإلشارة إليه قبل البدء بالتعرّف عىل تلك 

التطّورات هو أّن األرسة اإلغريقيّة مل ترس عىل وتية واحدة من التطّور يف جميع املدن 

واالجتامعيّة  السياسيّة  التطّورات  طبيعة  فرضتها  خصوصيّة  هناك  كان  بل  اإلغريقيّة، 

لتلك املدن، ونتيجة لصعوبة البحث يف تطّور األرسة اإلغريقيّة يف جميع تلك املدن قمنا 
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باختيار النموذجني األبرز، وهام األرسة األثينيّة واألرسة اإلسبارطيّة� 

رابًعا. تطّور األرسة اإلغريقّية األثينّية من القرن الخامس إىل القرن الثامن

ميثل املجتمع األثينّي االتجاه الرئيس لتطّور النظام السيايّس يف دولة املدينة اإلغريقيّة 

مبراحله الخمسة املتعاقبة، بدًءا من الحكم املليّك، ومروًرا بالحكم األرستقراطّي، ونظام 

حكم األقليّة، وحكم الطغاة، وانتهاء مبرحلة الحكم الدميوقراطّي]1]، وقد ترافقت الثورات 

القرنني  بني  ما  الواقعة  الفرتة  خالل  أثينة  مدينة  شهدتها  التي  والسياسيّة  االجتامعيّة 

الثامن والخامس ق�م مع تطّورات عىل صعيد األرسة األثينيّة أوصلتها بشكل تدريجّي 

إىل حالتها التي كانت عليها يف القرن الخامس ق�م� استمرت األرسة األثينيّة حتى القرن 

ابتداء من القرن  السابع ق�م عىل ما كانت عليه سابًقا، وبدون أي تغّي يُذكر، ولكن 

السابع ق�م، أي مع بداية الثورة الثانية، بدأنا نشهد بعض التعديالت عىل كيان األرسة 

األخوة،  ملصلحة  الباكورة  حقوق  من  التخفيف  كانت  التعديالت  تلك  وأوىل  األثينيّة، 

وبالتايل أصبح املياث يقسم بني األخوة، وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التعديل مل يحدث 

فجأة، بل كان تدريجيًّا وتجلّت بدايته األوىل يف أن يكون رّب األرسة حرًّا يف إعطاء أبنائه 

الصغار نصيبًا معيًّنا من املياث، ثّم تحتّم بعد ذلك عىل أن يكون لالبن األكرب نصيب 

مضاعف عىل األقل، وأخيًا سمح أن تكون القسمة متساوية ولكن ذلك مل يحصل حتى 

القرن السادس ق�م� أّما بالنسبة للتعديل الثاين الذي طرأ عىل كيان األرسة خالل الثورة 

الثانية فقد كان عبارة عن تحّرر معظم املوايل من سلطة أرباب األرس األثينيّة]2]� لقد كان 

لهذين التعديلني الذين طرأ عىل كيان األرسة األثينيّة دور بارز يف ترسيع وتية التطّور 

االجتامعّي للمجتمع األثينّي، فبعد سلسلة من األحداث السياسيّة واالجتامعيّة، واحتدام 

مدّونة  قوانني  األثينّي، وعدم وجود  للمجتمع  املكّونة  االجتامعيّة  الطبقات  بني  النزاع 

تكفل الحقوق القانونيّة لكّل طبقة��� اضطرت الطبقات الحاكمة إىل العمل عىل تدوين 

القوانني، وقد ُعهد بهذه املهّمة إىل املرشع دراكون يف عام )621ق�م(]3]، وبذلك برز دور 

]1]- سارة، خليل: تاريخ اإلغريق، منشورات جامعة دمشق، ]201/ 2014م، ص85].

]2]- سارة، خليل: تاريخ اإلغريق، منشورات جامعة دمشق، ]201/ 2014م، ص410.

]]]- يحيى، لطفي عبد الوهاب: اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري. اإلسكندرية، 1991م، ص]12.
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القانون ألّول مرّة كأداة للتعامل داخل املجتمع األثينّي، وكان من أهّم ما جاء يف قوانني 

دراكون فيام يخص األرسة هو مكافحة الثأر، واستبدال االنتقام الشخيّص مببدأ العقوبة 

الجامعيّة، وإضعاف العصبيّة القبليّة؛ ألنّه حّدد درجات القرابة لألشخاص الذين يحّق 

لهم بدم القتيل، ومل يسمح باملصالحة عىل الّديّة بني أرسيت القاتل واملقتول إال باتّفاق 

من  يصبح  حتى  الفيتو]  ]كحّق  واحد  يخالف شخص  أن  يكفي  وكان  األقارب،  جميع 

الرضورّي الرجوع إىل املحاكم، إّن حّق الفيتو هذا ساعد عىل تقوية الروح الفرديّة، إذ 

أصبح كّل عضوًّا من أعضاء األرسة يشعر بقيمته الشخصيّة وحّقه يف االستقالل والرأي� 

ويف مطلع األلف السادس ق�م، وبالتحديد يف عام 594ق�م، ُعهد إىل الحكيم صولون 

بوضع قوانني ملعالجة األوضاع املرتّدية التي وصلت إليها أثينة، وكان من أبرز اإلصالحات 

الخاّصة بوضع األرسة األثينيّة تقسيم املياث بني اإلخوة، ولكن مل يكن التقسيم حتى 

قانون  أّن  كام  األكرب،  لالبن  التفضيل  بعض  قانون صولون  يف  نجد  إذ  بالتساوي؛  اآلن 

بني  القسمة  ]تحدث  يقول  فهو  املياث،  من  نصيبًا  األخت  منح  ينّص عىل  مل  صولون 

األبناء]]1] أي الذكور فقط� ومن التطّورات املهّمة التي طرأت عىل األرسة األثينيّة أيًضا 

ضمن قانون صولون كانت قبول القرابة عن طريق النساء، ولكن وضعت يف مرتبة أدىن 

من مرتبة القرابة عن طريق الذكور؛ إذ جاء يف قانون صولون: ]إذا مات والد ومل يرتك 

وارثًا من صلبه غي ابنته، يرث أقرب العصبة ويتزوج البنت، وإذا مل يرتك ولًدا، يرثه أخوه 

ال أخته وأخوه الشقيق أو من الصلب وليس أخوه من الرحم، وعند انعدام األخوة أو 

أبناء األخوة ينتقل اإلرث إىل األخت، وإذا مل يكن هناك أخوة وال أخوات وال أبناء أخوة، 

األخوال]]2]،  أبناء  إىل  اإلرث  يتحول  أبناء عم  يوجد  مل  وإذا  وأبناؤهم،  العم  أبناء  يرثه 

وبذلك أصبح للنساء حق يف اإلرث ولكن دون حق الرجال� وفضاًل عن ذلك فقد اعرتفت 

قوانني صولون بحق الوصيّة وبحق امللكيّة الشخصيّة، وأجازت للاملك حق الترصّف يف 

ثروته ويويص بها ملن يشاء، إال أن االبن يبقى الوارث اإللزامي� أّما بخصوص السلطة 

السابق، ]201/  املرجع  نقالً عن ساره، خليل:  بريهوس، 51.  مرياث  أبولودوروس، 20،  مرياث  إيسايوس،   -[1[

2014م، ص422.

]2]- بلوتارخوس: العظامء، عظامء اليونان والرومان واملوازنة بينهم، ترجمة ميخائيل بشارة داود، دار العصور للطبع 

والنرش، مرص، املجلد األول، 1928م، صولون.
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األبويّة، فقد وضع صولون حدوًدا لها متاشيًا مع األخالق الجديدة، إذ حرّم عىل األب أن 

يبيع ابنته كام كان الحال سابًقا إال إذا ارتكبت خطيئة فاحشة، وكذلك الحال بالنسبة 

لالبن، وسمح أيًضا لالبن عند بلوغه سنًّا معيًّنا أن يتخلّص من السلطة األبويّة املطلقة� 

ومن التجديدات املهّمة أيًضا يف هذا القانون أنّه منح حّق املقاضاة من أجل الجرمية 

لكل مواطن بعد أن كان دراكون قد منحه فقط ألرسة املجني عليه فقط� وأخيًا بالنسبة 

للمرأة، فقد بقي قانون صولون متّفًقا مع العرف القديم عندما حرّم عليها أن تويص 

برثوتها، وكذلك حّدد طبيعة اإلرث الذي ترثه مبجرّد االنتفاع بالثامر فقط، ولكن قانون 

يخص  وفيام  بائنتها�  باسرتداد  للمرأة  سمح  عندما  القديم  العرف  عن  ابتعد  صولون 

الخاّصة  التعديالت  بعض  باستثناء  تُذكر،  تعديالت  هناك  فليس  بسرتاتوس،  إصالحات 

بالنسبة إلصالحات كليسيثنيس،  أّما  أفراد قالئل�  الرثوة يف أيدي  بالحيلولة دون متركز 

فقد كان لها أثر كبي عىل األرسة األثينيّة وخاّصة فيام يتعلّق بالحّد من العصبيّة القبليّة 

منها  وكّل  قبائل،  أربع  إىل  ينقسمون  كليسيثنيس  قبل  أثينة  سكان  كان  إذ  والعائليّة؛ 

تنقسم بدورها إىل عّدة أرس تتوارث الزعامة منذ زمن طويل، ومن تلك األرس الكبية 

كانت تتألّف طبقة النبالء التي تسيطر باالستناد إىل ثروتها وكرثة أتباعها عىل سائر أفراد 

األربعمئة، وألجل تجريد هؤالء  انتخاب األعضاء ملجلس  إرادتها عند  القبيلة، وتفرض 

النبالء من تأثيهم ذاك، اتّخذ كليسيثنيس عّدة إصالحات ثوريّة للحيلولة دون الحكم 

الفردّي، وإشهار النظام الشعبّي الدميوقراطّي، وال شّك أنّه كان لتلك اإلصالحات أثر كبي 

عىل األرسة األثينيّة، إذ تبّدل معها املجتمع األثينّي تبّداًل كاماًل، وقد أدرك أرسطو األبعاد 

االجتامعيّة والسياسيّة إلصالحات كليسيثنيس، فوصفه مبا ييل: ]إن كليسيثنيس جعل 

انتامء األهايل إىل الدميوس مبثابة رابطة أخويّة بينهم، بحيث إّن أبناء الدميات املختلفة 

ال يخاطب بعضهم بعًضا بأسامء آبائهم، ولكن باسم الدميوس املنتمي إليه الشخص، وقد 

استمّر األثينيّون يتخاطبون فيام بينهم باسم الدميوس��� ولكّنه ُسمح للجميع باملحافظة 

عىل ِصالتهم األرسيّة الخاّصة]]1]، ومن أبرز اإلصالحات التي قام بها كليسيثنيس: تقسيم 

اإلنسانيّة،  الروائع  لرتجمة  الدوليّة  اللجنة  إصدار  البولييس،  بربارة  أوغسطني  ترجمة  األثيني،  الدستور  أرسطو:   -[1[

األونيسكو، بريوت، 1967، 21/ 6-1. 
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القبائل إىل عرش قبائل عوًضا عن األربعة القدمية]1]، بهدف مزجها مًعا، حتّى ميكن أن 

يشرتك عدد أكرب يف مبارشة شؤون الدولة، وذلك بقبولهم ضمن هيئة املواطنني، حيث 

اإلداريّة،  وحداتهم  بحسب  بل  مولدهم،  بحسب  ال  واألحياء  القبائل  يف  السكان  ُوزّع 

وبالتايل مل يكن هناك أّي وزن للمولد، وهذا ما أّدى إلضعاف القبيلة، وإضعاف كيان 

األرسة القدمية التي كانت قامئة عىل النسب� ثم قام بتقسيم كل ّقبيلة من تلك القبائل 

العرشة إىل مئة جامعة]2]� وأدخل يف كّل قبيلة عدًدا متساويًا من الجامعات التي تعيش 

يف مناطق مختلفة، فأصبحت القبيلة تتألف من جامعات مختلفني يف النسب، وهذا ما 

أفقد األرس القدمية جذورها تدريجيًّا� كام حّدد املواطَنة لكل مواطن بحسب تسجيله يف 

الدميوس الذي كان يسكنه عام )507ق�م(، وهي سنة صدور القانون، وبالتايل توزّعت 

وهكذا  العام،  ذلك  يف  أفرادها  سكنى  ظروف  حسب  دميات  عّدة  عىل  الكبية  األرس 

انكرست رابطة النسب القديم، فمهام تغّيت إقامة األرسة ظلّت منتمية إىل الدميوس 

الذي ُسجلّت فيه أّول مرة سنة )507ق�م(، وهذا ما أّدى إىل الوضع الجديد الذي عاشته 

األرسة اإلغريقيّة يف القرن الخامس ق�م، إذ أصبحت األرسة صغية بحكم الوضع الجديد 

]أي اختفاء األرسة القدمية]، وبحكم الظروف االقتصاديّة لألثينيّني]3]، وأصبح القانون هو 

املنظّم األساس لشؤون تلك األرس، ولكن رغم ذلك ميكن مالحظة استمرار بعض التقاليد 

القدمية، وخاّصة فيام يتعلّق بوضع املرأة، وبالسلطة األبويّة، وليس املقصود هنا السلطة 

األبويّة السابقة، ولكن سلطة األب عىل عائلته الصغية، ومثال عىل ذلك كان يف وسعه 

طبًقا لعادات اإلغريق أن يعرّض الطفل املولود للموت، ففي اليوم الخامس من الوالدة، 

يُحتفل بقبول الطفل املولود يف عضويّة األرسة، ويف هذا االحتفال كان لألب الحّق الكامل 

يف اختيار الحياة أو املوت لطفله، وكان ذلك يتوقّف عىل أمرين: األّول يتعلّق بسالمة 

األرس  أرباب  مقدرة  وعدم  لألرسة،  االقتصادّي  بالوضع  يتعلّق  والثاين  الوليد،  الطفل 

]1]- أنظر: املصدر السابق، 21/ 2-1. 

الروائع اإلنسانيّة،  الدوليّة لرتجمة  اللجنة  البولييس، إصدار  بربارة  الدستور األثيني، ترجمة أوغسطني  ]2]-  أرسطو: 

األونيسكو، بريوت، 1967، 16/ 5.

املحسن  عبد  ترجمة  الخامس،  القرن  يف  أثينة  يف  واالقتصاد  السياسة  اليونانية،  العامة  الحياة  ألفريد:  زميرن،   -[[[

الخشاب، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2009م، ص402.



179األسرة اإلغريقّية

اإلغريقيّة عىل تربية أوالدهم، ماّم أّدى إىل إقدام األب يف بعض األحيان عىل التخلّص من 

أبنائه عن طريق القتل أو بيع األبناء كعبيد، أو تركهم يف أماكن عاّمة� وفيام يخص املرأة، 

فقد كان دورها يقترص عىل تربية األطفال واإلرشاف عىل شؤون املنزل، وكانت خاضعة 

التي يضعها، فإذا أرادت عىل سبيل املثال الخروج من املنزل وجب  للرجل وللرشوط 

عليها أن تحتجب، وكان هذا قد فُرض عىل املرأة األثينيّة الحرّة فقط دون الجواري أو 

مبثابة  هو  األثينيّة  األعراف  وجهها مبوجب  تضعه عىل  الذي  الخامر  وكان  األجنبيّات، 

اإلعالن بأنّها ملكيّة خاّصة ال يجوز أن مُتس، ويقول كسنوفون: ]ليس ماّم يرُشّف املرأة 

مام  أطول  مّدة  فيه  يبقى  أن  الرجل  يرُشّف  ماّم  ليس  وكذلك  بيتها،  خارج  تكون  أن 

يقضيها خارجه]]1]، إًذا كانت املرأة يف املجتمع األثينّي أدىن منزلًة من الرجل، ولكن ليس 

إىل الحّد الذي يصّوره مفرّسو النصوص األدبيّة اإلغريقيّة؛ إذ يقولون إّن املرأة األثينيّة 

كانت مبوجب القانون عدمية األهليّة القانونيّة، فال تستطيع أداء الشهادة يف املحاكم، أو 

أن تكون طرفًا يف أّي عقد قانويّن، وكانت تظّل تحت وصاية زوجها حتّى مامتها، وكانت 

أيًضا مقيّدة يف حريّتها ونشاطاتها، وماّم ال شّك فيه أّن تلك التّفسيات كانت خاطئة إىل 

حّد كبي؛ ألّن الرسوم املنّفذة عىل األواين الفّخاريّة العائدة للقرن الخامس ق�م تُظهر 

األلعاب  دورة  يف  كالسباق  الرياضيّة  األلعاب  أنواع  مختلف  ميارسن  وهّن  الفتيات 

األوملبيّة، واالستحامم يف أحواض السباحة، ويظهرن أحيانًا وهّن حامالت جرار املاء من 

النافورات العاّمة أو سائرات يف موكب عيد الربة أثينة الكبي إىل جانب الفتيان والرجال��� 

إًذا تشي تلك الرسوم إىل حال مختلف للمرأة عن الحال الذي تقّدمه النصوص األدبيّة 

أو تفسياتها الخاطئة، فبحسب تلك الرسوم كانت املرأة األثينيّة تتمتّع بقسط كبي من 

الحّريّة� أّما فيام يخص الزواج، فقد كان الزواج السائد هو الزواج األحادّي، وبالنسبة 

لتعّدد الزوجات، فلم يبح القانون رصاحًة بالزواج من اثنتني إاّل يف وقت متأّخر أي بعد 

الحملة التي ُسّيت إىل صقلية عام )415ق�م(]2]، وكان ذلك نتيجًة للقضاء عىل عدد كبي 

من املواطنني خالل الحروب� وكان السن املثايّل لزواج الرجال هو الثالثني عاًما، يف حني 

كان السن املثايّل لزواج الفتيات هو الخمسة عرش عاًما، وجرت العادة أن يتّم الزواج 

[1[- ANDERSON J. K.: Xenophon, Duckworth, 1974, P. 177.

[2[- GLOTZ G.: The Crekke City, London, 1929, P. 296. 
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املال  بائنة من  يهيّئ البنته  الفتاة أن  يتوّجب عىل والد  الزوجني، وكان  باتّفاق والدي 

والثياب والجواهر، ومن العبيد يف بعض األحيان، وكانت هذه البائنة تبقى عىل الدوام 

ملًكا للزوجة، وبعد االتّفاق عىل البائنة تتّم الخطبة رسميًّا يف بيت والد الفتاة، وبحضور 

بهذه  الرسميّة  الخطبة  تتم  مل  وإذا  الفتاة رضوريًّا،  حضور  يكون  أن  وبدون  الشهود، 

الطريقة، ال يعرتف القانون األثينّي بالزواج، وبعد الخطبة بعّدة أيام تُقام وليمة يف منزل 

والدة الفتاة، وبحضور رجال ونساء األرستني، ويف نهاية الوليمة يأخذ العريس عروسه 

ويسي إىل عربة تقلّهام إىل بيت والدته يف موكب من األصدقاء ومن الفتيات العازفات 

عىل القيثارة، ويضاء لهام الطريق باملشاعل، وتنشد لهام أناشيد الزواج، وعند وصولهام 

إىل البيت يقوم العريس بحمل عروسه ويتخطّى بها عتبة الدار، ويحيي والدا العريس 

العروس، ثم يرافق الضيوف العريسني إىل حجرتهام وهم ينشدون أنشودة غرفة الزواج، 

وينتظرون صاخبني عند بابها حتى يعلن لهم العريس أنه قد جنى ثرة الزواج]1]� أّما 

فيام يخص الطالق، فكان من السهل عىل الرجل أن يطلّق زوجته دون إبداء أّي أسباب، 

وكان عقم الزوجة سببًا كافيًا لطالقها، ألّن الغرض من الزواج عندهم هو إنجاب األوالد، 

أّما إذا كان الزوج نفسه عقياًم فقد كان القانون يجيز أن يستعني الزوج بأحد أقاربه، 

وكان الطفل الذي يولد نتيجة لهذا االتّصال ينسب للزوج نفسه، وتجدر اإلشارة إىل أّن 

الزنا مل يكن يؤّدي إىل الطالق إاّل إذا ارتكبته الزوجة، وكان الزوج يف هذه الحالة وبحكم 

بامرأة  زنا  إذا  والرجل  الزانية  يعاقب  القانون  وكان  بيته]2]،  من  زوجته  يُخرج  العادة 

متزوجة باإلعدام، ومل يكن يباح للزوجة ترك زوجها متى شاءت، ويف حال افرتق الزوجان 

يبقى األطفال مع أبيهم، إًذا كانت العادات والرشيعة األثينيّة فيام يختّص بالعالقة بني 

أّما تربية األطفال فقد كانت من  الرجل إىل حّد كبي�  الرجل واملرأة تقف إىل جانب 

أولويّات األرسة األثينيّة، عىل الرغم من عدم إلزاميّة التعليم كام كان الحال يف إسبارطة، 

فاألطفال الذكور، كانوا يذهبون إىل املدرسة يف سن السادسة، ويبقون فيها حتى الرابعة 

عرش أو السادسة عرش من عمرهم، وإىل ما بعد السادسة عرش إذا كان الطفل من أبناء 

]1]- سارة، خليل: املرجع السابق، ]201/ 2014م، ص527.

[2[- WESTERMARCK E.: History of human marriage, 3 V, London, 1921, P. 319. 
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السادسة  بلوغ سن  وبعد  العلامء،  يد  العايل عىل  تعليمهم  يتابعون  كانوا  إذ  األثرياء؛ 

بالرتبية  خاّصة  عناية  يعتنوا  أن  أثينة  شبان  عاّمة  من  ينتظر  كان  عمرهم  من  عرشة 

البدنيّة؛ إذ كانوا يدّربون عىل الَعدِو والقفز وقذف الحراب وسوق املركبات واملصارعة 

يأكلون ويعيشون خاللها  التدريبات تستمر ملّدة عامني،  والصّد، وعادة ما كانت تلك 

يخضعون  األوىل  السنة  وكانوا يف  وبهاء،  روعة  ذات  ويلبسون حلاًل رسميّة  مجتمعني، 

لنظام صارم من التدريب الريايّض، ويتلّقون محارضات يف اآلداب واملوسيقى والهندسة 

العسكريّة  دراستهم  ينهون  كانوا  عرشة  التاسعة  سن  ويف  البالغة]1]،  وعلوم  النظريّة 

من  والعرشين  الحادية  سن  إىل  الشباب  يصل  أن  وبعد  جنوًدا�  ليصبحوا  ويتخرّجون 

عمرهم يتحّررون من السلطة األبويّة وينتظمون رسميًّا يف عداد املواطنني� أّما بالنسبة 

للبنات، فكّن يدرسن يف منازلهّن، وكان تعليمهّن يقترص يف الغالب عىل علم تدبي املنزل؛ 

إذ كانت أمهاتهّن يعلمهّن أصول الغزل والنسيج والتطريز��� وكانت بعض أمهات األرس 

الرثيّة تعلّم بناتها القراءة والكتابة والحساب]2]� 

خامًسا: تطّور األرسة اإلغريقّية اإلسبارطّية من القرن الخامس إىل القرن الثامن

خالفًا للحراك السيايّس الكثيف الذي شهدته أثينة، مل يحدث يف إسبارطة أّي تطّور 

سيايّس، إذ استمرّت طيلة أربع قرون عىل نظام حكم األقليّة، املصان من خالل قانون 

ليكورجوس]3]، الذي فرض قيوًدا صارمة عىل املجتمع اإلسبارطي، وأصبح املنظّم األسايس 

لشؤون األرسة اإلسبارطيّة� كانت األرسة اإلسبارطيّة صغية نسبيًّا، وتتألّف من األب واألّم 

واألوالد والعبيد الذين وزّعتهم الدولة عىل األرس اإلسبارطيّة، ليقوموا باألعامل الزراعيّة 

والخدمة املنزليّة لدى تلك األرس، إذ كانت الدولة ترعى شؤون األرسة اإلسبارطيّة، ليكون 

[1[- GARDNER A. E.: Anciens Athens, N. Y. 1902, P. 483.

]2]- أنظر: سارة، خليل: املرجع السابق، ]201/ 2014م، ص7]542-5.

[3[- LONIS R.: Le monde méditerranéen et ses voisins du nord jusqu’en 300 av. J.-C., Le monde 

grec durant les périodes archaïque et classique. La polis à l’époque classique. In: Albert Ollé-Martin, 

Caroline Aymé-Martin, Avec la collaboration de Khadija Touré. History of Humanity, Vol III: 

From the Seventh Century BC to the Seventh Century AD. l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et Routledge, Londres, 1996, p. 371 -376.
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مواطن  لكّل  الدولة  أعطت  حيث  العسكريّة،  للتدريبات  متفّرغني  البالغني  ذكورها 

إسبارطّي مساحة كبية من األرايض الزراعيّة، أطلق عليها اسم األرايض األمييّة، وهذه 

املساحة مل تكن قابلة للبيع أو القسمة، بل هي ملك للدولة تعطيها لرّب األرسة ليعيش 

بالوراثة  األرض  تنتقل  األرسة  رّب  وفاة  حال  ويف  وأوالده،  وزوجته  هو  محصولها  من 

لالبن األكرب، ويف حال وفاة رّب األرسة دون وجود وريث تعود األرض للدولة، وفضاًل 

عن ذلك قامت الدولة أيًضا بتوزيع عدد من العبيد عىل كّل أرسة من أجل العمل يف 

للتدريبات  متفّرًغا  اإلسبارطّي  ليكون  املنزليّة، وذلك  بالخدمة  والقيام  الزراعيّة،  األرض 

تعدُّ  وكانت  الزواج،  عىل  مواطنيها  تشّجع  اإلسبارطيّة  الحكومة  وكانت  العسكريّة� 

العزوبة جرًما كبيًا، ومل يكن للفتاة أّي رأي يف اختيار زوجها املستقبيّل، وكان ميّهد للزواج 

من قبل األبويّن، وبعد اتّفاق األرستني يتّم الزواج بقيام الرجل بخطف خطيبته بالقّوة، 

وكان يتوّجب عىل الفتاة أن تبدي مقاومة شديدة، إذ كان اللفظ املعرّب عن الزواج هو 

االغتصاب، وكانت تتّم طقوسه وفًقا لهذا املعنى، ويف حال مل يتّم الزواج بهذا الشكل، 

ويدفعون  النساء  من  ومثلهم  املتزّوجني  غي  الرجال  من  عدًدا  يجمعون  كانوا  فإنّهم 

جميًعا إىل غرفة مظلمة ليخطف كل واحد زوجة له� وجرت العادة عند اإلسبارطيّني أن 

تبقى العروس عند أبويها وقتًا ما، وأن يبقى العريس يف ثكناته ال يزور زوجته إال خلسة، 

وكانا يعيشان عىل هذا النحو زمًنا طوياًل، قد يستمر حتى إنجاب األوالد، وبعدها يُسمح 

لهام بأن يؤسسا بيتًا� أّما فيام يتعلّق بطبيعة الزواج فيام إذا كان فرديًّا أم جامعيًّا، فقد 

فرّس فريدرك أنجلس ذلك بقوله: ]كان يف إسبارطة نوع من الزواج الفردّي عّدلته الدولة 

حتى يتامىش مع األداء السائد، وهو زواج يحمل كثيًا من خواص الزواج الجامعّي]]1]، 

ويدعم ذلك الرأي سخرية ليكورجوس من الغية ومن احتكار األزواج، حيث قال: ]إن 

من أسخف األشياء أن يعنى الناس بكالبهم وخيلهم، فيبذلون جهدهم ومالهم ليحصلوا 

منها عىل سالالت جيدة، ثم تراهم مع ذلك يبقون زوجاتهم يف معزل ليختصوا بهّن يف 

]1]- أنجلس، فريدرك: أصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة، ترجمة إلياس شاهني، دار التقدم، موسكو، 1986م، ص79.
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إنجاب األبناء]]1]، وقد امتثل اإلسبارطيّون لنصيحة مرّشعهم، فكان ميكن لعّدة أخوة أن 

يتّخذوا زوجة مشرتكة لهم]2]، وأحيانًا كان الشخص الواحد يستطيع مشاركة صديقه يف 

زوجة إن كانت له رغبة فيها، ويف أحيان أخرى كان الرجال يعيون زوجاتهم إىل رجال 

ذوي قّوة ممتازة غي عاديّة حتى يكرثن بذلك األطفال األقوياء، ويقول أنجلس يف ذلك: 

]وكان من الالئق عندهم أن يضع الرجل زوجته تحت ترصّف فحل قوّي، وإن مل يكن 

املرض  أنهكهم  الذين  الرجال  من  ينتظر  كان  كام  املواطنني]]3]،  عداد  من  الفحل  هذا 

أو أعجزتهم الشيخوخة أن يدعوا الشبان ليعينوهم عىل تكوين أرسة قويّة]4]، وتجدر 

اإلشارة إىل أنّه مل يكن يُسمح للفتاة املريضة بالزواج، حرًصا عىل النسل املكتمل الصّحة؛ 

إذ كان عىل الفتاة املريضة أن تُحجم هي نفسها عن الزواج]5]، وكذلك الحال بالنسبة 

للفتيات القصيات الطول والضئيالت يف الحجم]6]، وكان الزواج الذي ال يقود إىل إنجاب 

األوالد يثي نقمة اإلسبارطينّي، إًذا كانت املرأة اإلسبارطية تُعامل كام تُعامل املاشية التي 

يرغب مربّيها يف تحسني نسلها� 

أّما الطالق، فكان غي مستحّب عند اإلسبارطيّني، وكذلك الحال فيام يتعلّق بتعّدد 

الزوجات، إاّل إذا كانت األرسة مهّددة باالنقراض� وفيام يتعلّق باملياث، فلم تكن الفتاة 

ترث إال مبوافقة األب، ألّن املياث لألبناء، ويف حال عدم وجود أبناء كان يحّق لألب أن 

أو  يشاء  ألّي شخص  بتزويجها  ويقوم  االبنة  يورّث  أن  أو  امللكني،  مبوافقة  أبناء  يتبّنى 

يويص بذلك ملن يشاء� وفضاًل عن تلك القيود الصارمة التي فرضتها الدولة عىل العائلة 

املرأة  يتوّجب عىل  كان  إذ  الوالدة،  منذ  للرتبية  نظاًما صارًما  فقد فرضت  اإلسبارطيّة، 

اليونان، ترجمة محمد بدران،  الثاين، حياة  الجزء األول من املجلد  ]1]- ديورانت، ول وايريل: قصة الحضارة، 6، 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، ]195م، ص158.

]2]- أنجلس، فريدرك: املرجع السابق، 1986م، ص79.

]]]- املرجع السابق: ص79.

]4]- ديورانت، ول وايريل: املرجع السابق، ]195م، ص154.

[5[- DONALDSON J. W.: Herposition and influence in ancient Greece and Rome, and among early 

chistians press. N, Y, 1937, P. 32. 

]6]- عياد، محمد كامل: تاريخ اليونان، الجزء األول، الطبعة األوىل، دمشق، 1969م، ص186.
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عند والدتها أن تغمس املولود يف دنٍّ من النبيذ وترتكه للحظات، فإن بقي حيًّا دّل ذلك 

عىل قّوة بنيته واستحّق الرتبية، وإن مات تكون األّم قد أّدت واجبها تجاه املجتمع بأن 

خلّصته من كائن ضعيف ال يستحّق الحياة]1]، وبعد ذلك يعرض املولود عىل لجنة من 

املراقبني، فإذا تبنّي ضعفه أو ُوجد فيه نقص كان يُقذف به من ذروة الجبل ليموت جوًعا 

أو قتاًل، أّما إذا كان سلياًم فيُعاد إىل أّمه يك ترضعه وتقوم عىل تربيته حتى سن السابعة، 

وخالل تلك الفرتة كان يتوّجب عىل األّم أن تسي وفًقا لنظام نصحت به الدولة يف تربية 

الطفل، وبعد انقضاء السبع سنوات ينفصل االبن عن أرسته وتتوىّل الدولة تربيته حتى 

أّما بالنسبة  سن الثالثني، ثم يصبح يف ِعداد املواطنني ويتمتّع بجميع حقوقه املدنيّة� 

للفتاة، فكانت خاضعة ملراقبة الحكومة أيًضا، ولكّنها كانت ترُتك لرتىّب يف منزل والدها، 

وقد فُرض عليها القيام ببعض األلعاب الرياضيّة العنيفة ليك تصبح قوية البنية، صحيحة 

الجسم، صالحة يف يرس لألمومة الكاملة]2]�

الخامتة

بناًء عىل ما سبق ميكننا القول إّن فوستيل دي كوالنج مل يتوّصل لبناء تصّور مقنع 

لشكل األرسة اإلغريقيّة القدمية وطبيعتها ومراحل تفّككها، ويعود السبب يف ذلك إىل 

عصوره  يف  اإلغريقّي  املجتمع  أن  رأى  إذ  املنزليّة؛  الديانة  طبيعة  عن  الخاطئ  تصّوره 

الباكرة كان مؤلًّفا من مجموعة من األرس، لكّل منها ديانتها املنزليّة الرّسيّة الخاّصة بها، 

أي أنّها كانت تعيش حالة استقالل دينيّة، وبالتايل فإّن ديانة كّل أرسة تختلف عن ديانة 

غيها، وهذا ما جعل من كّل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن 

غيها، وانطالقًا من هذا التصّور بدأ بتوصيف األرسة اإلغريقيّة القدمية، ثّم رسم مراحل 

تفّككها وصواًل إىل القرن الخامس ق�م� وتجدر اإلشارة إىل أن الحكم الذي أطلقناه عىل 

عند  الرّسيّة  األديان  لتاريخ  تفّحصنا  نابع من  علميّة  نتائج  إليه كوالنج من  توّصل  ما 

]1]- وايف، عيل عبد الواحد: األدب اليوناين القديم، القاهرة، 1977م، ص4].

]2]- ديورانت، ول وايريل: املرجع السابق، ]195م، ص156.
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اإلغريق، فإذا تأّملنا تاريخ تلك األديان عند اإلغريق نلحظ وجود ثالث أديان معارصة 

والديانة  الديونيسيّة،  والديانة  األليوسيّة،  الديانة  الذكر، وهي:  سابقة  املنزليّة  للديانة 

األليوسيّة والديونيسيّة  الديانتني  إذ يؤّرخ ظهور  الديونيسيّة،  بالديانة  املتأثّرة  األورفيّة 

الديانة األورفيّة يف بداية األلف األول ق�م  الثاين ق�م، يف حني يؤّرخ ظهور  يف األلف 

الديونيسيّة، وقد انترشت تلك األديان يف أرجاء واسعة من بالد  بالديانة  وهي متأثّرة 

اليونان، واستمرّت حتى القرن الرابع ق�م ورمبا أكرث من ذلك، وبالتايل إذا تأّملنا توصيف 

فوستيل دي كوالنج للحالة الدينيّة التي كانت سائدة يف بالد اليونان يف العصور الباكرة، 

وتأّملنا أيًضا طبيعة تلك الديانات الرّسيّة الثالث املعارصة للديانة املنزليّة، نلحظ وجود 

تناقض يف الحالة الدينيّة التي كانت سائدة يف بالد اليونان خالل األلف الثاين قبل امليالد، 

وبعد البحث يف تلك اإلشكاليّة تبنّي لنا أنّه مل يكن هناك ديانة منزليّة رّسيّة خاّصة بكل 

أرسة، بل كان هناك ديانات رّسيّة عاّمة، كانت متارس بحكم طبيعتها الرّسيّة عىل شكل 

حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة الواحدة، مع احتامليّة وجود بعض االختالفات 

الجديد، فإن تكوين  التصّور  الظاهريّة، وانطالقًا من هذا  العبادة  البسيطة يف طقوس 

األرسة اإلغريقيّة مل يكن يقوم عىل أساس الرابطة الدينيّة كام يقول كوالنج، بل كان يقوم 

عىل الرابطة الطبيعيّة أي رابطة الدم؛ ألّن الرابطة الدينيّة مع هذا التصّور الجديد تشمل 

جميع معتنقي الديانة الرّسيّة العاّمة، وبناًء عىل ذلك قمنا بإعادة تصويب للتوصيف 

الذي وضعه كوالنج لألرسة اإلغريقيّة القدمية، وانطالقًا من هذا التوصيف الجديد قمنا 

بتتبّع مراحل تفّكك األرسة اإلغريقيّة القدمية حتى القرن الخامس ق�م، وذلك من خالل 

دراسة النموذجني األبرز يف تاريخ اإلغريق وهام النموذج األثينّي والنموذج اإلسبارطّي، 

القدمية  اإلغريقيّة  األرسة  لشكل  مقنع  تصّور  إىل  الوصول  يف  ُوفّقنا  نكون  أن  ونأمل 

ومراحل تفّككها� وختاًما تجدر اإلشارة إىل أنّنا اقترصنا يف هذا البحث عىل معالجة األرسة 

اإلغريقيّة وفًقا للتصّور الجديد الذي قمنا ببنائه للحالة الدينيّة التي كانت سائدة يف بالد 

اليونان خالل األلف الثاين ق�م، وبالتايل بقي هناك العديد من اإلشكاليّات العلميّة التي 

أثارها هذا التصّور، وهي بكل تأكيد بحاجة إىل حّل، ومن أبرزها نشوء دولة املدينة التي 
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انطلق كوالنج يف معالجتها من التصّور الذي رسمه لطبيعة الديانة املنزليّة، وهو تصّور 

خاطئ كام أسلفنا، ومبا أّن البداية خاطئة فإّن النتيجة ستكون خاطئة أيًضا� 
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األسرة يف العصر الرومايّن
من تأسيس روما سنة 753ق.م إىل سقوطها سنة 476م.

أ. د. أحمد محسن الخرض]1]

مقدمة

لقد شّكلت األرسة الرومانيّة اإلطار الهيكيّل األسايّس للمجتمع الرومايّن، وكان التعبي 

الالتينّي فاميليا )Familia( يشي إىل جميع األفراد الخاضعني لسلطة رّب األرسة، حيث 

عرف املجتمع الرومايّن السلطة األبويّة املطلقة بأوسع درجاتها التي كانت تشمل الزوجة 

األرسة  مبعنى  أيًضا،  األحفاد  زوجات  ورمبا  واألتباع  والعبيد  واألحفاد  والكّنات  واألبناء 

الكبية، وكانت جميع ممتلكات األرسة الرومانيّة توضع تحت ترصّف رّب األرسة� ما دفع 

ببعض املؤرخني إىل تشبيه األرسة الرومانيّة يف العرص املليّك بنظام عسكرّي صارم حاز 

فيه األب عىل طاعة أبنائه التاّمة، و كانوا ينفذون أوامره دون ترّدد أو تذّمر، والجيش 

الرومايّن كان قامئًا عىل هذه األرس املتامسكة واملتالحمة يف بنيتها وكيانها� ومل تكن األرسة 

الرومانيّة مل تعرف مبدأ املساواة يف الحقوق والواجبات بني الجنسني، وكان هذا الخلل 

حّريّة  فيه  قُيّدت  ذكوريًّا  مجتمًعا  املجتمع  جعل  ماّم  املطلق،  األب  لسلطان  انعكاًسا 

يف  الرومانيّة  فاألرسة  الرومانيّة؛  الدولة  تطّور  مع  تطّورا  املبدئني  هذين  أّن  إاّل  املرأة� 

العرص املليك )753-509ق�م( ومطلع العرص الجمهورّي هي غي األرسة الرومانيّة التي 

عارصت  التي  الرومانيّة  األرسة  غي  وهي  )146ق�م-264م(،  البونيّة  الحروب  عارصت 

التي  الرومانيّة  األرسة  غي  )27ق�م-146م(، وهي  الجمهورّي  العرص  من  األخي  القرن 

عارصت أيّام اإلمرباطورية الرومانيّة )27ق�م-467م(� 

]1]- رئيس قسم التاريخ بجامعة دمشق.
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مل تكن التطّورات التي عاشتها األرسة الرومانيّة تقترص عىل طبيعة العالقات األرسيّة 

وترابطها ومتانتها سواء زيادًة أو نقصانًا، بل شملت مختلف تفاصيل الحياة األرسيّة اليوميّة 

مبا فيها أهم الروابط األرسيّة قّوة ومتانة� وقد أّدى انهيار األرسة الرومانيّة وما رافقه من 

شيوع الطالق وعادات الزواج أو اإلعراض عنه، وعدم الرغبة يف إنجاب األبناء والعزوبة 

والتفّكك األرسّي وانهيار القيم والعادات والتقاليد االجتامعيّة، إىل تشبيه األرسة الرومانيّة 

يف العرص اإلمرباطورّي باألرسة األمريكيّة املعارصة؛ وما تعانيه من تفّكك وانحالل يف الروابط 

األرسيّة� إّن انهيار األرسة الرومانيّة كان يعني انهيار الدولة الرومانيّة من الداخل قبل قرون 

من حدث السقوط الذي تّم عىل يد الربابرة الجرمان يف سنة )476م(�

 إّن موضوع حامية األرسة ودراستها هو من أهّم املوضوعات التي تتناولها مراكز 

بنية  ويف  املعارصة  املجتمعات  بنية  يف  األوروبيّون  بحث  حيث  بالبحث،  الدراسات 

املجتمعات القدمية، هادفني إىل فهم تلك البنية وطبيعتها والتفتيش عن مراكز القرار 

والضغط فيها والتأثي عليها من خالل نقاط الضعف فيها، هذا فيام يخص األرسة املعارصة� 

أّما فيام يخّص األرس القدمية فإّن مراكز األبحاث والدراسات تهتم بالتّعرف عىل طبيعة 

املجتمعات  أن  باعتبار  واليونايّن،  الرومايّن  املجتمع  سيّام  وال  القدمية  املجتمعات  تلك 

األوروبيّة الحديثة هي امتداد لها؛ لذلك تسعى للبحث عن عوامل الضعف التي انتابتها، 

والسعي لتقديم حلول لها، مبا يجّنبها تكرار أخطاء املايض، والبحث عن النقاط اإليجابيّة 

والثناء عليها، وتعميمها من خالل األوساط الثقافيّة والتعليميّة والرتبويّة� 

وميكن القول أنّنا نحن العرب أجدر بالقيام بهذه املهّمة، مع تأكيدنا عىل األهداف 

نتجّنبها  حتى  املايض،  أخطاء  نستشّف  أن  خاللها  من  نستطيع  التي  البّناءة  اإليجابيّة 

ونسعى للحفاظ عىل متاسك األرسة العربيّة، وما يحميها من قيم وأعراف وعادات وتقاليد 

للتعرّف عىل  البحث  اليوم من زوالها� وسنفرد هذا  وأخالق اجتامعيّة، أصبحنا نخىش 

بنية األرسة الرومانيّة والعالقات االجتامعيّة والقانونيّة التي كانت تحكمها، والتطّورات 

انهيارها وسقوطها  التي أّدت إىل  الرومايّن، والعوامل  التاريخ  امتداد  التي رافقتها عىل 

ذلك السقوط الذي هّد لسقوط الدولة، لعلّنا ننبذ كّل العوامل التي أّدت النهيار األرسة 

الرومانيّة، وبالتايل نحمي أرسنا العربيّة من هذا الخلل�
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أّواًل: مفهوم القرابة واألرسة

 األرسة هي اللبنة األوىل وحجر األساس يف بناء أّي مجتمع يف العامل، فاملجتمع يتكّون 

أساًسا من مجموعة أرس]1]، ومفهوم األرسة يف الحقوق الحديثة يعني مجموعة األشخاص 

املرتابطني فيام بينهم برابطة القرابة أو املصاهرة، فاملصاهرة تقوم بني أحد الزوجني وبني 

أّما القرابة فتوجد بني أشخاص يرتبطون برابط  أقارب الزوج اآلخر وتنشأ عن الزواج، 

الّدم سواء أكان ذلك من جانب األب أَْم من جانب األّم، بل ميكننا القول إّن القرابة من 

جهة األّم هي أقوى يف ثبوتها من جهة األب، بحكم أنّه ميكن إثباتها بدليل حيّس هو 

الوالدة، بينام ال ميكن إثبات االنتساب إىل األب إاّل بالقرينة� وقد ظهر عند الشعوب 

يولد من  الذكور، وكان جميع من  بقرابة  تنتسب وتعرتف  أنّها كانت  الهندو-أوروبّية 

الذكور يف العائلة يوضع تحت سلطة رّب األرسة، ويفرسَّ هذا النظام باعتبارات دينيّة 

واجتامعيّة عديدة تتعلّق بالحياة االقتصاديّة]2]، التي كانت تعتمد بصورة أساسيّة عىل 

الزراعة وما يرافقها من رضورة تضافر أبناء العائلة تحت قيادة واحدة لتأمني معيشتهم 

وحفظ مصالحهم الحيويّة]3]�

 أّما األرسة الرومانّية فكانت املؤّسسة األساسيّة والوحدة القانونيّة األوىل يف املجتمع 

والدولة الرومانيّة، وكانت مصطلًحا ذا داللة واسعة يختلف عن مفهوم األرسة الحديثة، 

العائلة  من  بكثي  أكرب  اجتامعيّة  بنية  عىل  تدل  الالتينيّة   )Familia( فاميليا  فكلمة 

الحديثة، حتّى أنّها كانت تشي إىل األموال واألشخاص املتواجدين يف املنزل]4]� كام كانت 

وكّنات،  وأحفاد،  وأبناء،  وأّم،  أب،  من  تتألّف  فهي  الرتكيب؛  معّقدة  الرومانيّة  األرسة 

وعبيد، وتابعني، ورمبا أبناء بالتبّني أيًضا� وكان األب هو الشخص الوحيد الذي تخضع 

أبنائه وأحفاده  بذلك، حيث متتد سلطته عىل  الرومايّن  القانون  له  له األرسة، واعرتف 

]1]- عيل مؤمن، الحياة االجتامعيّة الرومانيّة خالل العهد الجمهورّي، رسالة ماجستري غري منشورة، بنغازي 2012م، ص18.

]2]- شفيق الجراح، دراسة يف تطّور الحقوق الرومانيّة ومؤّسساتها، ط7، منشورات جامعة دمشق، دمشق 2005م، 

ص276.

]]]- محمد محسن الربازي، محارضات يف الحقوق الرومانيّة، مؤّسسة هنداوي، اململكة املتحدة 2018م، ص102.

[4[- Fagan, G. G., The History of Ancient Rome., Virginia 1999, p.127.
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الحياة]1]، ويف هذا  السلطة مدى  الصغية، وتستمر هذه  تزّوجوا وكّونوا عوائلهم  وإن 

الصدد يقول جوستينيان »من تلده زوجتك منك فهو يف واليتك، وكذلك من يولد البنك 

من زوجته، أي حفيدك أو حفيدتك، يكون أيًضا يف واليتك. وهلّم جّرا يف األحفاد عىل 

الوجه املذكور وإن نزلوا، مع مراعاة أّن ابن ابنتك قد ال يكون يف واليتك أنت بل يف 

والية أبيه هو«]2]� حيث تبعت األرسة الرومانيّة نسب األب، أي نسب الدم ال نسب 

الرحم )Coganti(، مثلها مثل األرسة عند الشعوب الهندو-أوروبيّة، وكانت سلطة األب 

 patria( وعىل أوالده )manus( التي سنأيت عىل رشحها بالتفصيل- متتّد عىل زوجته-

potestas( وعىل عبيده )mancipium(]3]� أّما مكانة الفرد يف املجتمع الرومايّن فكانت 

يؤّديه من  ما  ثّم عىل  إليها، وعىل مركز هذه األرسة،  ينتمي  التي  تتوقّف عىل األرسة 

خدمات يف الحياة العاّمة]4]� 

 كام كانت األرسة الرومانيّة تضم أيًضا أفراًدا ال تربط بينهم وبني أفراد األرسة رابطة 

أّن  ذلك  بالتفصيل،  وسنأيت عىل رشحهم  لألرسة،  والتّابعني  التبّني  كأبناء  دمويّة،  قرابة 

الرابطة العائليّة يف روما القدمية مل تكن تقوم عىل صلة الدم فقط، وإمّنا كانت تستند 

واحدة،  منزليّة  وديانة  مشرتك،  أرسة  رّب  لسطلة  الخضوع  مفادها  قانونيّة  فكرة  إىل 

فالذي ينشئ الرابطة العائليّة لدى الرومان يف هذه الحقبة املبكرة من تاريخهم ليس 

هو الرشاكة يف الدم فقط، وإمّنا الرشاكة يف البيت والتبعيّة لرّب أرسة واحدة، فاألشخاص 

الذين يعتربون أعضاء يف أرسة واحدة؛ هم أولئك الذين يحيون حياة مشرتكة، ويخضعون 

لقيادة رئيس مشرتك]5]، ويشرتكون يف عبادة منزليّة واحدة، فصلة الّدم وحدها ال تكفي 

إلنشاء األرسة، بل كان ال بّد من رابط العبادة أيًضا]6]� 

[1[- Domingo, R., The Family in Ancient Roman Law., Emory University/ University of Navarra., 

2017, p.1.

القاهرة  للرتجمة،  القومي  املرشوع  فهمي،  العزيز  عبد  تر:  الرومايّن،  الفقه  يف  جوستنيان  مدونة  - جوستنيان،  [2[

2005م، ص20.

[3[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.1.

]4]- إبراهيم نصحي، تاريخ الرومان، ج1، منذ أقدم العصور حتى سنة ]]1، ط2، 1978م، ص214.

]5]- نور قطرميز، املرأة الرومانيّة يف العرص اإلمرباطورّي من 1]ق.م إىل 0]]م، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 

دمشق، دمشق 2014م، ص108.

]6]- فوستيل كوالنج، املدينة العتيقة، ترجمة عباس بيومي، مكتبة النهضة املرصيّة، القاهرة 1950م، ص64.
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 لقد كان نظام األرسة الرومانيّة يختلف كّل االختالف عن نظم األرسة الحديثة، فمن 

الناحية القانونيّة تتألّف األرسة الحديثة من أفراد ذوي حقوق متساوية أمام القانون، 

بل إّن كّل فرد من أفرادها يسعى جاهًدا إىل توكيد حّقه بشكل من شأنه إضعاف وحدة 

األرسة ومتاسكها]1]� أّما األرسة الرومانيّة فكانت متامسكة يف عصورها األوىل، كام لو أنّها 

نُظّمت لتكون وحدة عسكريّة من جيش يف حرب دامئة]2]، حيث مل تكن تعرف خروج 

يشتّد  عندما  بحياتهم  لالنفراد  يشاؤون  وقتام  املنزل  وتركهم  آبائهم  طاعة  عن  األبناء 

الغي]3]�  معونة  بشؤونه دون  القيام  استطاعته  أّن يف  منهم  الواحد  ويشعر  ساعدهم، 

الرومانيّة مبجتمع صغي يضّم يف داخله وظائف األرسة،  الواقع ميكن تشبيه األرسة  يف 

والعبادة، واملدرسة، والنظم الصناعيّة، والحكوميّة، وقد شّب الفتى الرومايّن وترعرع يف 

هذا املجتمع الصغي عىل حّب الطاعة والتقوى، فأنتج مواطًنا قويًّا صلب العود يف دولة 

مل تغلب طوال اثني عرش قرنًا]4]� 

 ونادًرا ما كانت األرس الرومانيّة تعتمد يف مصاهراتها عىل زواج الحب؛ القائم عىل 

أيامنا  يف  الحديثة  األرسة  الزواج يف  لنجاح  أساسيًّا  يعترب رشطًا  والذي  املتبادلة،  املوّدة 

هذه، بل إنّها اعتمدت عىل املصاهرات التي كانت تتّم يف أغلب األحيان عىل مصالح 

التّحالف  أو رمبّا عىل مصالح سياسيّة مشرتكة كذلك، حيث كان  اقتصاديّة مشرتكة]5]، 

لتحقيق غايات سياسيّة؛ فمثاًل دعم  الالزم  الّدعم  للحصول عىل  العائالت رضوريًّا  بني 

فأصبح ممثاًل لألرستني  ليفيا،  تزّوج من  املصاهرة عندما  أوكتافيوس مركزه عن طريق 

من أعرق أرس الرومان، هام آل ليفيوس )Livii( وآل كالوديوس )Claudii(]6]� ومل تكن 

هذه األرس تعرف كرثة الطالق؛ تلك الكرثة املألوفة يف األرسة الحديثة� إّن الروح الفرديّة 

]1]- أحمد الشنتناوي، عادات الزواج وشعائره، سلسلة أقرأ 169، دار املعارف مبرص، القاهرة، 1957م، ص1]1.

]2]- ول ديورانت، قّصة الحضارة، حياة اليونان، ج1، مج]، ترجمة محمد بدران، بريوت، د.ت، ص119.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص1]1.

]4]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص121.

[5[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.128.

القاهرة  العربيّة،  النهضة  دار  والحضارّي،  السيايّس  الرومانيّة  اإلمرباطورية  تاريخ  النارصي،  عيل  أحمد  سيد   -[6[

1991م، ص20.
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الشائعة يف األرسة الحديثة كانت شيئًا مجهواًل يف األرسة يف العهود القدمية، والواقع أّن 

الفرد يف تلك األيام الخوايل كان يعّد رشيد املجتمع إذا انفصل عن أرسته وعاش مبفرده 

بعيًدا عنها]1]� يف الواقع لقد كانت األرسة الرومانيّة الرابط الحقيقّي بني أفرادها وبني 

اآللهة، حيث كانت املركز الذي يلتف حوله الدين والخلق والنظام االقتصادّي، وكيان 

الدولة بأجمعها، كام كانت هي املنبع الذي تستمّد منه هذه املقّومات جميعها]2]� غي 

أّن هذا التّقليد وتلك العادات قد تبّدلت وتطّورت مبيض األيام مع تطّور اآلراء والعادات 

واملثل يف املجتمع الرومايّن]3]� ومهام يكن من أمر فإنّنا سنقدم رشًحا وافيًا عن تلك البنية 

والعوامل التي ساهمت يف تطّورها أو تبّدل أحوالها:

حيث  الرومانيّة،  العبادة  فيه  متّت  الذي  األّول  اإلطار  الرومانيّة  األرسة  كانت  لقد 

اعتقد الرومان مثلام اعتقد الهنود أّن اللهيب رب وأّن البيت مذبح، وقد قامت الديانة 

املنزليّة عىل تقديس األسالف، وكان املوقد هو قدس أقداس هذه العبادة، لذلك ال يجوز 

رمي أّي يشء قذر فيه، وال يجوز أن تخبو شعلته، بل كان عىل ربّة املنزل أن تقوم عىل 

العناية به ليل نهار؛ وبأن تحمل إليه الزيت واللحم والخمر والبخور فيتصاعد اللهب 

ويسطع كأنّه منبعث من الضحيّة، وكانت جميع االحتفاالت الدينيّة تتّم قرب املوقد، 

وكان عىل رّب األرسة الرومانيّة أن يتقّدم بالطعام والرشاب للموقد، وهذا ما كان يسّمى 

ويصّب  يتعىّش مع خدمه  كان  نفسه   )Horace( أن هوراس  واإلهراق، حتى  بالصّب 

الطعام ويصيّل الصالة املعتادة]4]� 

املعتقدات  من  جملة  حول  تتمحور  الرومانيّة  املنزليّة  الديانة  عقيدة  كانت  لقد   

ال  امليت  أن سعادة  املعتقدات  الرومانيّة، ومن هذه  األرسة  تصّب جميعها يف متاسك 

تتوقّف عىل السلوك الذي سلكه يف حياته، بل عىل ما تسلكه ساللته نحوه، لذلك من 

املنتظر من ذريّته تقديم القرابني الجنائزيّة التي من شأنها أن تضمن روحه السعادة، 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص1]1.

]2]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص122.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص1]1.

]4]- شارل سنيوبوس، تاريخ الحضارة، تعريب محمد كرد عيل، مطبعة الظاهر، القاهرة د.ت، ص129.
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لذلك اشتُّق من هذه العبادة استمراريّة األرسة وبقاؤها إىل األبد، وكان هّمهم الوحيد 

أن يكون عىل الدوام من ذريّتهم رجل يحرض القرابني للقرب� وكانت القوانني الرومانيّة 

حريصة عىل استمرار األرسة والعبادة املنزليّة الرومانيّة ومنعها من السقوط، فالديانة 

التي كّونت األرسة الرومانيّة كانت تفرض حتاًم عدم فنائها، وعدم تاليش ذكرى أمواتها 

وغيابهم يف طيات النسيان والشقاء األبدّي إذا ما خبت شعلة املوقد]1]� وكان يف بيت كّل 

أرسة رومانيّة قرب جعل فيه أرباب البيت وأرواح األجداد ومذبح البيت، ال يقربه غريب، 

واألرسة الرومانيّة أشبه بكنيسة صغية لها ديانتها وعبادتها ال يقبل فيها غي أعضائها، 

ولذلك تختلف عن األرسة الحديثة؛ ألّن نظامها دينّي]2]� 

كانت  الرومايّن  املجتمع  األوىل يف  القانونيّة  الوحدة  الرومانيّة  األرسة  كانت  ومثلام 

كذلك الوحدة االقتصاديّة األوىل، بل إّن العامل األساس يف تكوين األرسة الرومانيّة كان 

تحقيق  يف  األرض  هذه  عىل  تعتمد  الرومانيّة  األرسة  وكانت  متلكها،  التي  األرض  هو 

اكتفائها الذايتّ اقتصاديًّا، ألنّه رمز الستقاللها الفعيّل، حيث كانت تعتمد عىل أراضيها 

الزراعيّة ومراعيها إلنتاج ما يسد حاجاتها من طعام ورشاب، بينام كانت تحصل عىل كّل 

ما ينقصها عن طريق املقايضة، التي كانت تقام كّل ثانية أيام يف السوق]3]� 

 لقد كان من الصعب تخيّل األرسة الرومانيّة دون أرض متلكها، حيث كانت الديانة 

املنزليّة هي التي أعطت لإلنسان الرومايّن األرض، وضمنت حّقه فيها، حيث كان امتالك 

استطاعة  يف  يكن  مل  أنّه  حتى  املنزليّة،  وديانتها  الرومانيّة  األرسة  لفكرة  مالزًما  األرض 

ألنّه  مستحيل؛  وهذا  ديانتها،  عن  تنازلت  إذا  إال  أرضها  عن  التنازل  الرومانيّة  األرسة 

من غي املعقول أن تتنازل األرسة الرومانيّة عن دينها، فليس من حق رّب األرسة بيع 

هذه األرض أو التفريط بها، بل إّن رب األرسة كان األشّد حرًصا عىل املحافظة عليها، 

سلطته  ولضامن  بل  أرسته،  أفراد  عىل  الزمنيّة  سلطاته  الستمرار  األكيد  الضامن  ألنّها 

إال  األرض  فليست هذه  وبالتايل  األرض،  منحه هذه  الذي  املنزيّل هو  فاإلله  الروحيّة؛ 

]1]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص62، ]6، 64.

]2]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص129، ص199.

]]]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص220.
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وديعة لديه، وال يجوز التفريط بالوديعة، فهذه األرض ملك ألولئك الذين ماتوا وألولئك 

الذين سيولدون، لذلك هي وثيقة الصلة باألرسة الرومانيّة، فكان أهون ألف مرة عىل 

الحالة األوىل يجني عىل  الرومايّن أن يخضع للعبوديّة من أن يضيع ملك أرسته، ففي 

نفسه فقط، أّما يف الحالة الثانية فإنّه يجني عىل كّل فرد من أفراد أرسته]1]، فمن غي 

ملكيّة األرض يف العامل القديم سيتحّول جميع أفراد األرسة إىل مستأجرين ألرض غيهم، 

وبالتايل الهبوط إىل مرتبة العبوديّة، أو أنّهم سينضّمون إىل غوغاء املدينة، لذلك حرص 

أرباب األرس النبيلة عىل الحفاظ عىل عقاراتا ألرسة وأرضها وإرثها وممتلكاتها، وأن يبقى 

الرومانيّة بالسعي للحفاظ عىل إرثها  القادمة، ومل تكتف األرسة  اإلرث سلياًم لألجيال 

املادّي، بل سعت أيًضا للحفاظ عىل سمعتها ومكانتها ومنزلتها االجتامعيّة]2]� 

 إال أنّه مل يعد لتلك العادات واملثل مرّبر بعد تطّور املجتمع الرومايّن والحياة من جميع 

مناحيها، وال سيّام من الوجهة االقتصاديّة؛ حيث اتّسعت التّجارة والصناعة وغيها عىل 

أثر اتّساع رقعة اإلمرباطوريّة الرومانيّة؛ إذ صار أبناء األرُس يديرون أعاماًل عظيمة خارج 

نطاق أعامل األرسة، ويتولّون وظائف خطية يف الدولة]3]� وأصبحت األرسة الرومانيّة يف 

تشبه  وأصبحت  الفرديّة  النزعة  تسودها  )27ق�م-476م(  الرومانيّة  اإلمرباطورية  عهد 

من عّدة وجوه األرسة األمريكيّة يف الوقت الحارض]4]� وبالرغم من ذلك بقي الرومان 

محتفظني بالقاعدة القدمية، وظّل األبناء خاضعني مبدئيٍّا لسلطة رّب األرسة]5]�

ثانًيا: بنية األرسة الرومانّية

يف  األب  يأيت  األفراد  من  مجموعة  من  عادة  تتألّف  الرومانيّة  األرسة  كانت  لقد   

مقّدمتهم وهو رّب األرسة باثي فاميلياس )Pater familias(، ومن عبيد وأتباع ورعايا 

بالتبّني(  أو  كانوا  )رشعينّي  واألبناء  الزوجة  من  يتكّونون  لسلطته،  يخضعون  أحرار 

]1]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص89، 90، 91، 92.

[2[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.127.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص102.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص1]1.

]5]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص102.
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والبنات غي املتزّوجات واألحفاد والكّنات، فرّب األرسة هنا هو اصطالح ال تعني فيه 

)Chef(]1]� وكانت األرسة  الرئيس  املقام األب، وإمّنا تعني  باتر )Pater( يف هذا  كلمة 

النظام  التي تسي عىل  مثاليًّا لألرسة  املليّك والجمهورّي منوذًجا  العرصين  الرومانيّة يف 

األبوّي]2]؛ أي أّن األب امتلك سلطة واسعة عىل جميع أفراد أرسته، ودعيت هذه السلطة 

كان  والسيادة، حيث  السلطة  فكرة  وتتضّمن   ،[3[)patria potestas( األبويّة  بالسلطة 

لرّب األرسة الرومانيّة مدلول خاّص يختلف عن فكرة األب املألوفة يف أيّامنا هذه]4]، فمن 

غي الرضورّي أن يكون األب ربًّا ألرسته دوًما، رمّبا الجّد أو األخ األكرب ورمبا العّم األكرب، 

لكّنه دوًما هو الذكر األكرب سنًّا]5]� بالعموم كانت األرسة الرومانيّة يف البداية تؤلّف وحدة 

دينيّة اقتصاديّة قانونيّة، يكون فيها رّب األرسة كاهًنا دينيًّا ومديرًا ماليًّا]6]� 

تتكّون من عّدة أرس مستقلّة،  فإنّها  للكلمة،  الواسع  باملعنى  الرومانيّة  أّما األرسة   

لكّنها مرتبطة برابط القرابة، فلاّم كان ال بّد من أن يكون عىل رأس األرسة أب أي رجل، 

كان يف وسع األبناء تكوين أرس جديدة بعد وفاة آبائهم وبذلك يصبحون آباء أرسهم، 

الذكور،  من  التسلسل  إال  األنساب  احتساب  يف  يدخل  أال  الطبيعّي  من  كان  وبالتايل 

عصب  قرابة  أقرباء  يعتربون  كانوا  أرسة  أيّة  يف  الذكور  ساللة  أفراد  فإّن  لذلك  وتبًعا 

)Agnati(]7]، لوجود أب مشرتك ينحدرون منه يف األصل� وتتوّسع القرابة من النازلني 

األب  هذا  من  نسبهم  إثبات  النازلون  يستطيع  أن  دون  بعيدة،  درجة  إىل  الذكر  عن 

املشرتك، الذي يحملون اسمه، والذي يفرتض بأنّه األصل الذي نزلوا منه، وتدعى هذه 

الجامعة بالعشية )Gents(]8]، مبعنى أن العشية كانت تتألّف من مجموعة من األرس 

]1]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص]29.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص129.

[3[- Boak, A, E, R., A History of Rome to 565 A. D., New York 1921, p.75.

]4]- محمود سالم زنايت، املرأة عند الرومان، دار الجامعات املرصيّة للطباعة والنرش، اإلسكندريّة 1958م، ص]14، 144.

[5[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.128.

]6]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص]29.

]7]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص218.

]8]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص278.
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الرومانيّة الحرّة التي ترجع إىل أصل واحد وتسّمى باسمه، وتشرتك مع بعضها يف العبادة 

وتتبادل العون يف السلم والحرب]1]� ويف أرس كل جامعة أرسة ممتازة عىل غيها من 

أرس الجامعة، يطلق عليها اسم األرسة الكربى، ويعترب رئيسها مبثابة الويّص عىل مختلف 

األرس األخرى، وكان يتمتّع بسلطات واسعة، وقد أّدى تطّور قوى اإلنتاج وتراكم غنائم 

الغزوات إىل ثراء بعض الجامعات عىل حساب جامعات أخرى، ويف مطلع العرص املليّك 

برز يف املجتمع الرومايّن مئة جامعة عرفت بـ )الجامعات الكربى( وكانت تضم أفراد 

الطبقة الرثيّة، وإىل جانبها جامعات صغرى بلغ عددها 160 جامعة]2]�

يتألّف من آباء أرسها للفصل  الخاّصة، ومجلس  الدينيّة  وكان لكل عشية طقوسها 

يف شؤون أهل العشية، مثل الوصايا واملياث والتبّني وعتق العبيد وإقامة األوصياء عىل 

القارصين واملرسفني]3]، وقد بلغت بعض هذه العشائر أعداًدا كبية تجاوزت الـ 500 عضو، 

مثل أرسة كورنيليوس وفابيوس ويوليوس]4]� وكان لكل عشية اسم يجب أن يحمله كّل فرد 

من أفرادها بعد اسمه الشخيّص )Nomen( وقبل اسم ارسته، ومثال ذلك أّن االسم الثاليث 

 )Publius Cornelius Scipio( الذي حمله القائد الرومايّن بوبيلوس كورنليوس سيبيو

الذي قهر القرطاجيّني يف معركة زاما سنة )202ق�م( كان عبارة عن اسمه الشخيّص فاسم 

عشيته فاسم أرسته]5]� وغالبًا كانت العشية تسكن يف قرية واحدة� وكانت رابطة العشية 

تستخدم من قبل املواطنني النبالء، ثم استعملها العوام فيام بعد]6]�

 وبالرغم من أّن العشية الرومانيّة مل تكن منظّمة سياسيّة وإمّنا منظّمة اجتامعيّة، 

فإنّه بحكم الروابط االجتامعيّة والدينيّة القويّة التي كانت تربط بني أفراد كّل عشية 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص119.

]2]- محمد محفل، تاريخ الرومان، تاريخ إيطاليا وروما حتى عرص الفتوحات الكربى، سلسلة تاريخ الزومان 1، دار 

غندور لبنان 1974م، ص191.

]]]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص218.

]4]- هشام الصفدي، تاريخ الرومان يف العصور امللكية والجمهورية حتى عهد اإلمرباطور قسطنطني، ج1، دار الفكر 

الحديث، لبنان 1967م، ص76.

]5]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص218.

]6]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص278.
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وبني أتباعهم، فإنّه ليس بوسعنا أن نتجاهل أثر العشائر الرومانيّة يف الحياة السياسيّة� 

تكّونها،  التي  األرس  مكانة  عىل  أساًسا  تتوقّف  العشية  مكانة  كانت  الحال  وبطبيعة 

وكانت مكانة الفرد تتوقّف أساًسا عىل مكانة أرسته ومركزه فيها، ثّم مقدار ما يصيبه يف 

الحياة العاّمة من توفيق أو فشل كان أثره ال يرتّد عليه وحده فحسب، بل عىل أرسته 

وعشيته أيًضا]1]�

ومن وجهة نظر قانونيّة محضة توجد دامئًا رابطة عائليّة بني األّم وأوالدها يف األرس 

األّم  كانت  إذا  إاّل  القانونيّة،  الرابطة  توجد هذه  القدمية فقد ال  أّما يف روما  الحديثة، 

نفسها عضوًّا يف أرسة زوجها، إّن املرأة طبًقا للتصّور الحديث أهل ألن تنشئ الرابطة 

فالرابطة  الرابطة،  أهاًل إلنشاء هذه  ليست  فهي  الرومايّن  للتصّور  لكن طبًقا  العائليّة، 

العائليّة يف القانون الرومايّن مبنيّة عىل فكرة سلطة رّب األرسة، ومل يكن القانون الرومايّن 

يعرتف للمرأة بأنّها ميكن أن تكون أهاًل ملثل هذه السلطة، وحّجة املرّشع الرومايّن يف 

ذلك أّن املرأة كانت أضعف من الرجل]2]� طبًعا هذا من وجهة نظر قانونيّة والقانون 

بطبيعة الحال قابل للتطّور مبا يتالءم مع مصالح املجتمع، حيث وجدت أخيًا )يف عهد 

جوستينيان( األرسة الرومانيّة التي ال تفرّق يف القرابة بني حبيَْل النسب عن طريق األب 

واألّم، ونظّمت مسألة التحريم يف الزواج، كام نظّمت املواريث، والوصاية، وحّق اإلنفاق، 

الغربيّة  الحقوق  يف  اليوم  عليه  كام هي  القرابة  فأصبحت  الكنيسة،  من  بتأثي  وذلك 

الحديثة]3]� 

القدمية كانت رابطة  العائليّة يف روما  الرابطة  أّن  وهكذا يّتضح من كّل ما سبق   

قانونيّة دينيّة، متينة متامسكة، وهذه الرابطة هي التي كان القانون الرومايّن القديم 

يأخذها بعني االعتبار عند تحديد األشخاص الذين يعرتف لهم ببعض الحقوق يف األرسة، 

أو الذين يكلّفهم ببعض الواجبات، حيث كانت هذه الرابطة مصدًرا لحقوق املياث، 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص219.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص109.

]]]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص278.
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كان  بالثأر]1]� كام  األخذ  ولواجب  الدينيّة،  بالطقوس  القيام  لواجب  وأساًسا  والوصاية، 

الدين الرومايّن هو مصدر قّوة ومتاسك األرسة والدولة الرومانيّة، حيث كان يغرس يف 

قلوب اآلباء واألبناء أقىص درجات االحرتام املتبادل والتقوى، ويجعل للمولود وللوفاة 

إذ  التناسل،  الزواج ويشجع عىل  بيمني  الوفاء  ا، ويدعو إىل  كرامة ومعنى قدسيًّا خاصًّ

يجعل األبّوة رشطًا أساسيًّا لرتقد روح امليت بأمان وتتمتّع بالهدوء والسالم]2]��

 ثالًثا: ُسلطة رب األرسة

النظم  أخّص  االندماج يف  كل  اندمج  قد  نفسه  يجد  الرومايّن  الطفل  يولد  أن  منذ 

أثرًا وهو نظام األرسة األبويّة، وتكاد سلطة رّب األرسة أن  الرومانيّة األساسيّة وأقواها 

تكون سلطة مطلقة من كل القيود]3]، وميارس رب األرسة سلطته عىل كل فرد من أفراد 

أرسته منذ اليوم لوالدته، وكان أطفال الرومان يولدون يف بيوت آبائهم، وكان يتوّجب 

عىل رب األرسة الرومانيّة أن يقبل املولود الجديد يف أرسته وفق طقوس معيّنة، حيث 

ميالد  من  التاسع  اليوم  يف  والده،  قدمي  أمام  والدته  بعد  الرضيع  الطفل  فيها  يوضع 

البنت، فإذا رفعه بني ذراعيه كان ذلك دلياًل عىل  الثامن من ميالد  اليوم  الطفل، ويف 

أنّه قبله يف أرسته وضّمه إليها، أّما إذا تجاهله ورفض أن يحمله؛ معنى ذلك أنه رفض 

أن ينسبه إىل عائلته، وبالتايل فإّن ما ينتظر هذا الطفل الرضيع هو مصي أسود، فقد 

يرتك عىل سفح تّل ليموت جوًعا، أو أنّه قد مييس طعاًما للوحوش الكارسة، أو يطرح يف 

الساحة العاّمة أو يف ساحة إحدى الهياكل فيموت جوًعا أو من حرارة الشمس أو برد 

الشتاء، أّما إذا قبله يف أرسته أصبح فرًدا منها]4]� لقد كان ميالد الطفل نفسه يف روما 

مغامرة خطية، وغالبًا ما يكون مرض املولد سببًا لرفض األب البنه وتجاهله له؛ حيث 

كانت العادات املألوفة تبيح لألب إذا ولد له ولد مشّوه، أن يعرّضه للموت]5]، حيث جاء 

]1]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص109.

]2]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص9]1.

]]]- املرجع السابق نفسه، ص119.

[4[- Hanson-Harding, A., Ancient Rome., Scholastic professional books., New York 2000, p.46.

]5]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص118.
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يف املادة الثالثة من اللوح الرابع: »إذا ولد للرجل ولد أشوه فليقتله حااًل«� أّما املولود 

الذين يقبله األب، فتجرى له مراسم تسميه بعد تسعة أيام من ميالده� 

 وقد احتفظت األرسة الرومانيّة بتامسكها لقرون عدة، بحكم أّن أكرب أفراد األرسة من 

الذكور قد تجّمعت يف يده جميع الواجبات الدينيّة؛ بصفته الكاهن والقائم عىل عبادة 

األسالف، كام اجتمعت يف يده جميع الحقوق القانونيّة؛ ألنّه كان الشخص الوحيد الذي 

كان له حقوق قانونيّة يف العرص املليّك ويف األيّام األوىل من العرص الجمهورّي، كام كانت 

يف يده جميع الحقوق االقتصاديّة؛ ألنّه املالك الوحيد ألمالك األرسة جميعها؛ املنقول 

منها وغي املنقول]1]، وكان يحّق له الحصول عىل جميع األرباح التي كسبها أحد أفراد 

أرسته من تجارة أو عمل خاّص قام به، يف الواقع مل يكن يُسمح ألفراد األرسة أكرث من 

إدارة أمالك األرسة االقتصاديّة وتنميتها يف ما يصب بصالح رّب األرسة]2]� 

 وقد ذكر غايوس املرشع الرومايّن الشهي الذي ذاع صيته بني سنتي )138-161ق�م( 

األرسة  أفراد  جميع  خضوع  وجوب  عن  كالمه  عند  الرومايّن  القانون  قواعد  كتابه  يف 

لسلطان األب املطلق: »يجب أن يكون معلوًما أنّه ال ميكن أن يحكم بيشء عن طريق 

فإّن هؤالء  والعبد،  واالبن  الزوجة  أي  الغي؛  تحت سلطان  الذين هم  لهؤالء  التقايض 

عن  ما  يطالبوا بيشء  أن  كذلك  يستطيعون  ال  أّي يشء  متلّك  استطاعتهم  عدم  بحكم 

األرسة  رب  سلطان  عكس  عىل  الرومانيّة  األرسة  رّب  سلطان  وكان  التقايض«�  طريق 

اليونانيّة، له صفة الدوام عىل جميع أفراد األرسة من الذكور البالغني طيلة حياة األب 

مهام طعن يف السن]3]� ويبقى األوالد واألحفاد خاضعني لسلطة األب، وإن كربوا ورشدوا� 

وهذه الصفة تبنّي لنا أن القدرة األبويّة مل تكن موضوعة ملصلحة رّب العائلة وال ملنفعة 

األوالد واألحفاد -لحاميتهم عندما يكونون قارصين- بل ملصلحة األرسة نفسها، حرًصا 

عىل بقائها وحفظ منافعها املاديّة والدينيّة ومتاسكها األرسّي]4]�

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص129.

[2[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.3.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص129، 0]1.

]4]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص97.
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 إّن هذه السلطة املطلقة التي كان يتمتّع بها األب كانت سلطة نيابيّة، مبعنى أّن 

األب مل يكن ميارس سلطانه املطلق بحكم أنّه بطبعه يجب أن يكون له هذه السلطة 

أي  املنزليّة  بالعبادة  القيام  عند  وممثلها  األعظم  األرسة  كاهن  بصفته  ولكن  املطلقة، 

عبادة أرواح األجداد؛ وتقديم القرابني وإقامة الشعائر الدينيّة عىل نحو يكفل عطف 

اآللهة ورضاها، فهو وحده الذي يعرف أرسار الطقوس والشعائر الدينيّة التقليديّة التي 

يسرتيض بها أرواح السلف فتطمنئ وترىض وتصبح راعية وحامية لجميع أفراد األرسة 

ومصدر نعمة وبركة عىل البيت وأهله� وهو وحده بصفته الكاهن يف األرسة عليه أن 

يلّقن ابنه األكرب أرسار هذه الطقوس والشعائر]1]� وإذا كان األب يف األرسة يقوم بدور 

كاهنها، فإن أفراد األرسة جميًعا يشاركون يف إقامة الشعائر الخاّصة بآلهة األرسة]2]�

كان لألب مطلق السلطان يف األرسة الرومانيّة، وقد استمّد األب سلطانه من العرف 

ال من القانون، فلم تكن الدولة تتّدخل إاّل بصورة استثنائيّة بشؤون األرسة، التي هي 

هيئة سابقة للدولة من حيث املنشأ، ومستقلّة تجاهها استقالاًل داخليًّا]3]� حيث كان من 

حّق األب معاقبة أبنائه كيفام يشاء، إّما برضبهم أو ببيعهم بيع األرقاء وراء نهر التيرب، 

القوانني-قوانني  أتت  وعندما  البالد]4]،  من  نفيهم  أو  آخر،  إمرة شخص  يف  أو وضعهم 

السلطان،  أكّدت لرب األرسة هذا  ُدّونت سنة )449ق�م(-  التي  االثني عرش  اللّوحات 

بل وّسعت منه بحيث شمل حّق الحياة واملوت )ius vitae et necis(]5] ؛ لكن برشط 

وهو عقد مجلس من أفراد العائلة الذكور األكرب سنًّا والتّشاور معهم يف املوضوع قبل أن 

يحكم عىل ولده باملوت]6]، وغالبًا ما كان يعقد هذا املجلس عندما يرتكب االبن إحدى 

الجرائم الخطية، وإذا اختلف األب متّقثًا يف الرأي مع غالبيّة أفراد العشية كانت له 

الحّريّة يف اتّخاذ ما يراه مناسبًا يف هذا الشأن� وإن كانت قوانني األلواح االثني عرش قد 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص0]1.

]2]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص215.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص97.

[4[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.128.

[5[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.3.

[6[- Boak, A, E, R., Op. Cit., 1921, p.75.
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خولّت لألب حّق قتل أو بيع ابنه بيع العبيد، إاّل أنّنا ال منتلك شواهد تاريخيّة تدّل عىل 

أنّ األب يف روما قد استعمل هذا الحّق املمنوح له، وإمّنا كان يلجأ إىل شعية تحرير االبن 

من األرسة؛ أي إخراجه من عبادتها]1]�

 وكانت يرتتّب عىل إخراج االبن من أرسته نتائج قاسية تتمثّل يف انفصام عرى كّل 

صلة حقوقيّة بينه وبني أقاربه؛ حتى األقربني كأوالده، وبجراء ذلك يفقد جميع الحقوق 

ا يف  القامئة عىل القرابة، كحّق الوراثة وحّق الوصاية]2]� إالّ أّن هذا العمل كان نادًرا جدًّ

ا يف نظر األب باعتباره  العرص املليّك وكذلك الجمهورّي؛ ألّن قيمة االبن كانت كبية جدًّ

وريثه يف القيام بالعبادة املنزليّة]3]� مام يوحي بأّن هذه السلطة رغم شموليّتها -سلطة 

رب األرسة- مل تُستغل من قبل اآلباء، ألّن هؤالء اآلباء كانت تحكمهم من جهة أخرى 

العادات والتقاليد والفضائل الرومانيّة التي نبعت من قيم األرسة الرومانيّة، وبالتايل مل 

يكن يُسمح بأّي تجاوزات]4]، واآلباء الذين أساؤوا بترصفاتهم مع أبنائهم نظر إليهم نظرة 

استحقار]5]� 

األرسة  أفراد  زيجات  نقض  يف  الحّق  وله  ابنه،  زوجة  يختار  الذي  هو  األب  وكان 

املقرتحة، وله الحّق يف منعهم من الطالق]6]، فرضاه رشط أسايّس يف إمتام املصاهرة، ويف 

هذا الصدد يقول جوستينيان: »إّن زواج أبناء األرس الرومانّية يشرتط فيه رضاء أصولهم 

الذين هم يف واليتهم، إذ إن رضاء األب مقدًما هو من األمور املوافقة كّل املوافقة 

ملقاصد القانون املديّن وللعقل الفطرّي مًعا«]7]� وهو الذي يتوىّل الوالية عىل ابنته عند 

الزواج، وقلام كان يهتم برغبات أبنائهم عند الزواج، وهو أيًضا يستطيع تطليق أبنائه 

ملجرّد رغبته يف هذا الطالق� ويظل االبن خاضًعا لسلطان أبيه أيًضا بعد الزواج، بل إّن 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص2]1.

]2]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص105.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص2]1.

]4]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص]11.

[5[- Hanson-Harding, A., Op. Cit., 2000, p.46.

[6[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.3.

]7]- جوستنيان، املرجع السابق، ص21.
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األحفاد ينتقلون إىل سلطانه عندما يولدون]1]� وكل ما كان يجنيه االبن يصبح من وجهة 

ا ألبيه]2]، ومل يكن من حّق أّي فرد ذَكَر من أفراد األرسة، ولو كان  نظر القانون ملًكا خاصًّ

من موظّفي الدولة الرومانيّة وعاملها، أن يبارش بنفسه النظر عىل أمالكه أو الترصف 

يف دخله، كام ال يستطيع أن يوقع عىل وصية ما دام أبوه عىل قيد الحياة� ومن ثم كان 

جميع أفراد األرسة الرومانيّة؛ الزوجة واألبناء واألحفاد والعبيد تحت سلطان رب األرسة 

املطلق]3]�

األشخاص  فيصبح  بوفاته،  إاّل  القانونيّة  الناحية  من  األرسة  رب  سلطة  تسقط  وال 

الذين كانوا تحت قدرته بصورة مبارشة -كأبنائه وبناته وزوجته- مستقلنّي� أّما األشخاص 

الذين كانوا تحت قدرته بصورة غي مبارشة فإنّهم يظّلون تابعني؛ إذ يخضعون لقدرة 

األشخاص الذين كانوا بسببهم خاضعني لقدرة رب األرسة املتوف، كاألحفاد إذ يخضعون 

لقدرة آبائهم بعد وفاة جّدهم، والزوجات إذ يخضعن لسلطة أزواجهن]4]، وعندما يكون 

ألب األرسة املتوف أكرث من ابن، ويصبح أبناؤه الراشدون بدورهم آباء أرس ويقتسمون 

أمالك األرسة األصليّة� وتصبح األّم والبنات غي املتزوجات واألبناء القارصون تحت سلطة 

البنات� ويف حال مل يكن  الرشد وتتزوج  القارصون سن  يبلغ  األبناء إىل أن  أحد هؤالء 

لرب األرسة املتوف أوالد يرثونه، كان بإمكانه أن يتبّنى أو يضع وصيًّا عىل أمالكه وأفراد 

أرسته من بني األفراد الذكور من أرسته الكبية، وغالبًا ما يكون من أقرب أقاربه، وبالتايل 

كانت سلطة رب األرسة تنتقل إىل هذا الويّص، لتصبح كّل من زوجة املتوف وبناته غي 

املتزوجات والقارصين تحت سلطان رب األرسة الجديد]5]�

 كام كان لرّب األرسة مالك أو روح تحميه، وهي جنيوس )Genius( وميكن تعريفها 

باملالك الحارس لرّب األرسة بصفة خاّصة، وهنا يربز مدى خوف أفراد األرسة عىل كبي 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]]1.

]2]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص118.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]]1.

]4]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص102.

[5[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.129.
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أرستهم وسيدها، وحرصهم عىل أن تتوىّل حاميته ومباركته روح مسؤولة عنه، بحكم أهّميّة 

دوره بالنسبة لكّل فرد من أفراد األرسة، الذين يعتمدون عليه يف كّل يشء، ويتوقّف عليه 

هو مصي األرسة بكاملها، مبا يف ذلك العبيد واملوايل� وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه األرواح 

مل ترَق إىل مرتبة اآللهة يف العقليّة الرومانيّة البدائيّة، لكّنها كانت ذات تأثي بالغ يف حياة 

الجامعة واألرسة الرومانيّة يف مراحل تطّورها األوىل ونهضة املجتمع الزراعّي الرومايّن]1]� 

الرشق  الحال يف  عليه  كان  كثيًا عام  تختلف  روما  األب يف  تكن سلطة  وأخيًا مل   

السوريّة يف  أوغاريت  مدينة  ففي  األب،  مبدأ سلطان  اتبع  أّي مجتمع  أو يف  القديم، 

وهو  رأسها  هو  األب  أّن  داللة عىل  األب  بيت  األرسة  تدعى  كانت  امليالد،  قبل  الثاين 

أفراد  عىل  مطلقة  بسلطة  يتمتّع  كان  أنّه  من  الرغم  وعىل  واجب�  واحرتامه  كاهنها 

أرسته، إال أنّه كان مكلًّفا بأن يقيم العدالة فيها، وكثيًا ما ترّددت يف الّنصوص املسامريّة 

األوغارتيّة أوصاف تبنّي أّن األبناء هم ثروة األب، وأنّه متعلّق بهم وال يفّكر إاّل مبصلحتهم 

وحاميتهم]2]� 

رابًعا: مكانة االبن يف األرسة الرومانّية

كان الدين الرومايّن يشّجع عىل اإلكثار من النسل مبا يدخله يف عقول الرومان من أّن 

الواحد منهم إذا مات ومل يكن له ولد يُعنى بقربه قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب 

الزهور  تعلّق  حيث  طفل،  لها  يولد  التي  األرسة  تغمر  السعادة  وكانت  الدهر]3]�  أبد 

وأكاليل الغار عىل باب الدار، وإذا كانت األرسة يف حداد ينتهي الحداد وتخلع مالبسه 

وتعلن األفراح، ففرحة امليالد متحو أمل الفراق، وما أن ينترش الخرب حتى يهرع األقارب 

واألصدقاء إىل رب األرسة؛ ليقّدموا له التهاين بقدوم املولود الجديد، والذي يرافق مولده 

للدراسات  عني  امليالدي،  األول  القرن  نهاية  وحتى  نشأتها  منذ  الرومان  حضارة  السعدين،  إبراهيم  محمود   -[1[

والبحوث اإلنسانيّة واالجتامعيّة، القاهرة 1998م، ص64.

دمشق  السورّي،  النسايّئ  العام  اإلتحاد  العصور،  مختلف  يف  سوريا  يف  املرأة  تاريخ  وآخرون،  محمد  نجاح   -[2[

2011م، ص79.

]]]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص118.
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الدار، وكان رب األرسة يدعوا لهذا  إقامة الوالئم واحتفال دينّي مقّدس]1] حول موقد 

الحفل جميع أفراد أرسته وعشيته]2]، ويضّحي ملوقد العائلة، وكان يتّم فيه تلقني املولود 

الجديد، وتتّم عمليّة تقديم الطفل لآللهة املنزل، حيث تقوم امرأة من األرسة بحمل هذا 

الرضيع والطواف به، وهي تجري حول نار املوقد املقّدسة، والهدف من الطواف حول 

نار موقد البيت هو تلقينه العبادة املنزليّة وتطهيه� ومن هذه اللحظة يصبح الطفل 

جزًءا من األرسة]3]� وكانت تعلّق يف ثياب الطفل تعويذة بلة )Bulla( من أجل أن تجلب 

له السعادة، أو طلساًم مصنوًعا من الذهب غالبًا، إذا كان الطفل من عائلة غنيّة؛ أو من 

الجلد أو الربونز إذا كان من أرسة فقية، ويبقى الطفل يحملها حتى يبلغ مبلغ الرجال 

)15- 16 سنة(، أّما البنت فرمّبا تبقي عليها حتى يوم زفافها]4]� وعندما يجري االحتفال 

ببلوغ الطفل مبلغ الرجال يعرض متيمته وألعابه ومالبس طفولته، أّما الفتاة الرومانيّة 

مل يكن يجري لها احتفال بنهاية طفولتها� 

ومبادئ  والخطابة  والكتابة  القراءة  وتعليمه  ابنه  تربية  األب  عىل  يتوّجب  وكان   

الحساب واأللعاب الرياضيّة؛ الجري والسباحة واملالكمة واملصارعة واستخدام األسلحة، 

وكان يتوّجب عليه أيًضا تلقينهم قواعد النظافة وآداب السلوك وأساطي األبطال وتاريخ 

األرس  بدأت  العسكريّة،  الرومان  سيطرة  تحت  اليونان  بالد  دخلت  أن  ومنذ  الوطن، 

الرثيّة الرومانيّة باستجالب معلّمني يونان لتعليم أوالدهم� كان األب الرومايّن يصطحب 

معه أوالده عند ذهابه ألداء واجباته اليوميّة، وكانوا يعملون معه يف الحقل، ويرافقونه 

معرفة  مثل  العاّمة،  الحياة  بأساليب  كثب  عن  يلّمون  كانوا  وبذلك  أصدقائه،  لزيارة 

أصول تقديم القرابني وغي ذلك من الطقوس الدينيّة، مضافًا إىل اإلجراءات التي تتّبع يف 

الجمعات الشعبيّة عند االنتخابات أو إصدار الترّشيعات أو النظر يف األحكام املستأنفة 

واختصاصات الحّكام ودرجاتهم وصور البيع والرشاء وانتقال امللكيّة� فام أن يبلغ الشاب 

]1]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص126.

]2]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص118.

]]]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص59.

]4]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص126.
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ا عاماًل نافًعا يعتمد عليه  السن -18 سنة- التي يدخل فيها الحياة العاّمة]1]، فينشأ عضوًّ

يعرف النظام والواجب اللذان كانا بالفعل من أهم خصائص الفرد الرومايّن]2]�

خامًسا: مكانة األّم يف األرسة الرومانّية

مل تختلف مكانة األّم يف األرسة الرومانيّة عن مكانتها يف أّي نظام اجتامعّي يف الرشق 

القديم، ويبدو أن هذه املكانة نابعة، من الفطرة اإلنسانيّة السليمة التي أودعها الله 

يف نفوس البرش، فالنفس اإلنسانيّة ّجبلت عىل حب من أحسن إليها، وال شّك أن األّم 

التي تقوم عىل رعاية أبنائها واحتضانهم منذ اليوم األّول مليالدهم، تشّكل نبع الحنان 

الذي يلجأ له املرء كلاّم ضاقت به الدنيا، إّن دراسة مكانة األّم يف أرستها، أي مكانتها 

يف نفوس أبنائها، يعكس وجهة نظر دينيّة إنسانيّة علميّة مشرتكة عند جميع البرش، ال 

تكاد تختلف كثيًا بني مجتمعات الرشق القديم ومجتمعات اليونان والرومان القدمية�

رفيع  مبقام  تتمتّع   )Matrona( أو   )Mater familias( الرومانيّة  األّم  كانت  لقد   

تحظى  أنّها  كام  االجتامعيّة]3]،  مكانته  زوجها  وتشارك  األرسة،  حياة  يف  بارزة  ومكانة 

باحرتام جميع أفراد أرستها؛ فكان زوجها يكرمها وأوالدها وعبيدها، وكّناتها يحرتمونها 

 �)Atrium( كّل االحرتام]4]� وكانت ترشف عىل شؤون بيتها من قاعته الرئيسيّة األرتيوم

يكن هناك مدارس يف روما حتى  أخّص شؤون األرسة -حيث مل  التعليم من  كان  وملّا 

سنة 250ق�م- وكانت األّم التي تجيد القراءة والكتابة تقوم بتعليم صغارها وتربيتهم، 

العليا من شجاعة وإخالص وعّفة، كام كانت تعلّم  النبيلة واملثل  القيم  وتغرس فيهم 

البنات الخياطة والغزل والنسيج والطبخ وإدارة شؤون البيت]5]� 

ا تعلّم ابنتها الطهي،  وهناك أدلّة أثريّة عىل ذلك لكّنها قليلة، منها مشهد يصّور أمًّ

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص222.

]2]- محمود إبراهيم السعدين، املرجع السابق، ص65.

]]]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص217.

]4]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص124.

]5]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص222.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(210

ويعود هذا املشهد إىل نهاية القرن السادس قبل امليالد، وهو محفوظ يف بوسطن، واملشهد 

ميثل فتاة صغية واقفة تشاهد أّمها املشغولة بالطبخ، إذ تضع إناًء كبيًا عىل املوقد، ويبدو 

أّن األّم تلّقن ابنتها كيفيّة الطبخ، إذ تأخذها باليد اليمنى، وينظرا سويّة يف اإلناء، بينام تشي 

يف يدها اليرسى التي تكون قد استخدمتها للرشح وإلقاء التعليامت الخاّصة بفّن الطبخ، 

وقد برع الفنان يف تصوير الجّديّة عىل كّل مالمح األّم واالبنة التي ترغب يف التعلّم]1]� 

تشاركه  املنزليّة، وكانت  العبادات  األرسة يف  األضاحي مثل رب  تقّدم  األّم   وكانت 

االهتامم يف أمالك األرسة واستثامرها، وكان من واجب األبناء احرتام أمهاتهم وإجاللهن 

مهام بلغوا من العمر، وأيًّا كان مركزهم االجتامعّي، وأّي إهانة توّجه لألّم تعترب جرمية 

تلحق العار مبن يرتكبها مدى الحياة، ويحّق لألّم تأديب من يخّل من أبنائها بواجب 

دون  أّمه  ضد  قضائيّة  دعوى  رفع  االبن  عىل  حرّم  فقد  الرومايّن  القانون  أّما  االحرتام� 

ترخيص من القايض، ومل يكن يحّق للقايض منح هذا الرتخيص إذا كانت الدعوى جنائيّة، 

أو قد يرتتّب عليها حكم يلحق العار باملحكوم عليه، كام مل يأذن القانون الرومايّن لالبن 

بأن يديل بشهادة ضّد أمه، وال يستطيع أن يطلب منها أن تحلف اليمني]2]� 

ولقد كانت األّم يف األرسة الرومانيّة موضع محبّة واحرتام أوالدها ملا تغدقه عليهم من 

الحّب والحنان، وتقديرًا من أبنائها ملا بذلته من تضحية وعناء يف سبيل تربيتهم والسهر 

عىل صّحتهم ورعايتهم وتربيتهم، وكانت األمومة سببًا يف ازدياد نصيب املرأة من االحرتام 

والتقدير، سواء أكان من جانب الزوج واألرسة أم من جانب املدينة وحّكامها، حيث يروى 

أنّه وبينام كان أحد قناصل روما يسي يف طرقاتها محاطًا بحرّاسه املدّججني بالسالح، حدث 

أن شاهد امرأة حاماًل تسي عىل مهل قبالته يف الطريق، فام كان منه إال أن تنّحى جانبًا 

حتى يفسح لها الطريق، وأمر أتباعه بأن ينّكسوا لها السالح احرتاًما ألمومتها]3]�

 حتى ال يأخذ أحد علينا أّن كالمنا يف متجيد مبالغ به لألم الرومانيّة، فإنّني استشهد 

الرومانيّة، رسالة ماجستري غري  الرومانيّة واسهاماتها يف اإلمرباطورية  العزيز وذان، املرأة  ]1]- فاطمة فكريين، وعبد 

منشورة، جامعة ابن خلدون، الجزائر 2018م، ص28.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص124.

]]]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص222.
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بحادثة البطل الرومايّن كايوس ماركوس )Caius Marcus( والذي نجح يف احتالل مدينة 

)Corioli( عاصمة اللوسكيّني، وتحيك كتب التاريخ الرومايّن أّن هذا البطل اختلف مع 

 Tribuni( العوام أثناء إحدى املعارك، وحاول أن ينال من حقوق املحامني عن الشعب

البطل إال أن لجأ إىل  اتّخذوا قراًرا بنفيه من روما، فام كان من هذا  Plebis(، لكّنهم 

اللوسكيّني أعداء بالده، وقاد جيوشهم وعسكر عىل بعد خمسة أميال من روما، فذعر 

حّكام روما، وطلبوا الصلح اللوسكينّي، وناشدوا كايوس أن يرأف بوطنه، وأخذوا يرسلون 

له الرسل والوفود، لكنه رّدهم جميًعا بخفي حنني، وعندما فشلت جميع الوساطات بينه 

 )Veturia( وبني الرومان، اقرتح أحدهم التّوّسل إىل أّم البطل الرومايّن، النبيلة فيتوريا

للذهاب إىل كايوس والتأثي عليه، ويروي الرومان أن األّم النبيلة ارتدت أثواب الحداد 

وأخذت معها زوجة كايوس املدعّوة فولومنيا )Volumnia( وأطفاله وعدًدا من السيّدات 

الرومانيّات الفاضالت، وذهبت بهم جميًعا إىل معسكر اللوسكينّي، وعندما أبرص كايوس 

أّمه وزوجته وأطفاله الصغار وباقي السيّدات الرومانيّات، قفز من مقعده وجرى مرسًعا 

إىل والدته وهّم أن يقبّلها، ولكّنها أبعدته عنها، والدموع تنهمر غزيرة من مقلتيها، أمرته 

أن يجيب أّواًل عىل سؤالها، سألته وهي تلومه قائلة: هل والدة كايوس؟! البطل الرومايّن 

ا،  ذائع الصيت؟! أم والدة أسي يف يدي قائد اللوسكيّني؟! ما هذا يا كايوس؟! لو مل أكن أمًّ

لظلّت بالدي حرّة مرفوعة الرأس! وملا اجتاحتها وهّددتها جيوش األعداء هذه! 

وتعلّقوا  قدميه،  عند  وأطفاله  زوجته  سجدت  حتى  قولها،  والدته  أمتّت  أن  وما 

كايوس  فإّن  يفعل،  أن  آخر  فرد  أي  يستطع  مل  ما  والدته  كلامت  فعلت  لقد  بركبتيه� 

املتغطرس مل يحتمل كلمة واحدة من كلامت اللوم الالذعة التي تفّوهت بها والدته�� 

فصاح والدموع ترتقرق يف عينيه: أّماه! ما هذا؟ مل يقهرين غيك�� لقد انترصت عيّل ونلت 

الظفر لروما، ولكنك حكمِت عىل ابنك باإلعدام�� وبعد ذلك قاد كايوس الجيش اللوسيك 

بعيًدا عن روما� وتقول الروايات إّن القائد اللوسيك تولوس )Tullus( الذي كان يحقد 

عليه ويحسده دبّر مرصعه، ويشي بلوتارخ أّن هذا حدث يف )سنة 266( من تأسيس 

روما، أي )سنة 488ق�م(]1]� 

]1]- محمد الزين، محمد محفل، دراسات يف تاريخ الرومان، ط8، منشورات جامعة دمشق، دمشق 2005م، ص7]، 8].
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سادًسا: الزواج يف روما القدمية

 مبا أّن الديانة الرومانيّة طالبت املرء بالعّفة، إاّل أنّها ألزمته بالزواج بهدف الحفاظ 

عىل األرسة ودميومتها، وقد ظلّت األخالق الجنسيّة عند الرجل الرومايّن العادّي واحدة، 

فيها،  والسياسة  الحكم  ورجاالت  روما  أثرياء  عند  عميًقا  تبّداًل  تبّدلت  قد  كانت  وإن 

الرومايّن مل يطرأ  العريضة يف املجتمع  القاعدة  التي كانت متثّل  ففي الطبقة الوسطى 

تبّدل عميق عىل أخالق الرجل الجنسيّة، حيث ظلّت خشنة طليقة، لكّنها ال تتعارض 

مع الحياة الزوجيّة الناجحة يف ظّل األرسة� وكان يطلب إىل الفتيات يف جميع الطبقات 

التي كان يرويها الرومان  البطوليّة  الحرّة أن يحافظن عىل بكارتهّن، وما أكرث القصص 

لرفع شأنها؛ ذلك أّن الرومايّن كان قوي اإلحساس بحّق امللكيّة وشديد التمسك به، ولهذا 

كان يرغب يف زوجة قويّة األخالق غي متقلّبة األهواء تضمن له أنّه لن يرث متاعه بعد 

موته أبناء من غي صلبه]1]�

واجب الزواج

األرجح، حيث  الرومانيّة عىل  املنزليّة  الديانة  فرضته  واجب  أّول  الزواج  كان  لقد 

كان أمرًا إلزاميًّا، ومل يكن الهدف منه هو رغبة شخصني )ذكر وأنثى( يف االتّحاد بعيش 

ومتاعبها،  الحياة  التشارك يف سعادة  ويريدان  اآلخر،  منهام عىل  كّل  ويوافق  مشرتك، 

بقدر ما كان الزواج يف الديانة الرومانيّة رباطًا يجمع شخصني يف عبادة منزليّة واحدة، 

وليك يولد منهام ابٌن جدير باستمرار هذه العبادة]2]، مبعنى أّن الزواج كان يعّد عماًل 

أي  السائدة؛  املنزليّة  الديانة  أحكام  تقتضيه  ما  بحكم  األهّميّة؛  يف  غاية  عىل  مقّدًسا 

بّد  فال  وديانتها،  الرومانيّة  األرسة  الستمرار  األكرب  الضامن  كان  ألنّه  األسالف،  عبادة 

 Juno( الربّة يونو رجينا من إنجاب أبناء يقومون بطقوس الديانة املنزليّة]3]� وكانت 

Regina( ملكة السامء متكّفلة بحامية الزواج واألنوثة واألمومة، وكان الرومان يوصون 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص141.

]2]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص65.

]]]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص80، 81.
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بالزواج يف شهر يونيو/ حزيران ويقولون إّن الزواج فيه أسعد الزيجات]1]�

 وكان الزواج واجبًا وطنيًّا أيًضا، تفرضه روما عىل كّل مواطنيها، فليك تتمّكن روما 

من رّد هجامت املعتدين، وليك تضمن لنفسها البقاء يف مجتمع تسوده رشيعة الغاب 

والغلبة لألقوى، كان هناك حاجة مستمرّة إىل أبناء يحملون السالح ويؤّدون خدمتهم 

اإللزاميّة� وبالتايل مل يكن هناك من سبيل إىل هؤالء األبناء سوى الزواج، فالزواج كان 

واجبًا سياسيًّا تفرضه املدينة عىل مواطنيها ويؤّديه املواطنون عن طيب خاطر؛ ألنّهم 

يعلمون أّن بقاءهم من بقاء مدينتهم]2]� ويف املقابل كان الرومان ينظرون إىل العزوبة 

نظرة استهجان واستنكار؛ ألّن العازب ال يقّدم بطبيعة الحال للدولة ذّريّة تكون عضًدا 

أيًضا  يقدم  ال  وهو  واألزمات،  الحرب  يف  عّدتها  من  أساسيًّا  جزًءا  تشّكل  بحيث  لها، 

لألرسة ابًنا يتابع القيام عىل العبادة املنزليّة من بعده ]3]� حتّى الرقيب الرومايّن كملس 

)Camillus( قد فرض غرامات ماليّة عىل العزّاب نحو سنة )413ق�م(]4]�

 وأخيًا كان الزواج عند الرومان رضورة اجتامعيّة-اقتصاديّة ملّحة، رضورة اقتضتها 

الحياة الريفيّة القامئة عىل الزراعة وما تطلبه من أيدي عاملة كثية، ماّم جعل كرثة األبناء 

مصدًرا من مصادر الرثوة]5]، حيث كان يقال يف حفلة الزفاف إّن الغرض من الزواج هو 

إنجاب األطفال� ففي الحقيقة كان األبناء يف املزرعة - كام كان للنساء - فائدة اقتصاديّة 

كربى� وكان اآلباء هم الذين يزّوجون أبناءهم وبناتهم، وكانت عقود الزواج تعقد أحيانًا 

تؤّدي  مؤّهلة  أرسة  ربّة  للمجتمع  يكفل  الزواج  كان  كام  طفولتهم]6]�  يف  األبناء  عىل 

وظيفتها بكفاءة]7]، ويف املقابل كان الزواج بالنسبة للمرأة رضورة اجتامعيّة فهو السبيل 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص128.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص81.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص7]1.

]4]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص]14.

]5]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص81.

]6]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص142.

]7]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص50.
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الوحيد أمامها للحصول عىل عالقة جنسيّة يقرّها الرشف واألخالق والعّفة والفضيلة]1]�

الخطوبة

 لقد كانت أّول خطوة يتبعها األب عند تزويج أوالده هي البحث عن زوج كفوء 

شعائر  وفق  الخطوبة]2]؛  متّت  ذلك  إىل  وفّق  ما  فإذا  البنه؛  زوجة صالحة  وعن  البنته 

وتقاليد معيّنة، حيث يجتمع أقرباء العروسني يف وليمة ليشهدوا عقد الزواج، وكانت 

تُكرس قّشة )Stipula( بني أهل العروسني كعالمة عىل اتّفاقهام، وكانت رشوط الزواج 

وخاّصة يف ما يتّصل منها باملهر ومقدار البائنة التي يدفعها والد الزوجة تسّجل كتابة]3]، 

حيث اقتىض شكل العقد وجود مال خاّص يعرف بالبائنة أو الجهاز وباللفظ الالتيني 

)Dos(]4]، وكان الزوج يضع خامًتا يف اإلصبع الرابع من اليد اليرسى للزوجة؛ العتقادهم 

أّن ثّة عصبًا يسي من تلك اإلصبع إىل القلب]5]� وكان يف استطاعة أّي طرف من الطرفني 

فسخ هذا االتّفاق بعد إبرامه إذا مل يكن ملزًما لهام من الناحية القانونيّة، وإن كان مثل 

هذا الفسخ موضع استنكار الرأي العام� وكانت الخطيبة من ناحية أخرى ملزمة بالعّفة 

واإلخالص لخاطبها، بحيث كانت تعاقب عقاب املرأة الزانية إن هي فسقت إبّان فرتة 

الخطوبة]6]� 

 لقد كان من رشوط الخطوبة الرىض، وقد طرأت فيام بعد تعديالت متتابعة عىل 

مبدأ »رضاء رب األرسة لصّحة زواج االبن«� وال يستغرب تعديل هذا املبدأ ملا فيه من 

ظلم وحرمان لإلنسان الحّر باملولد من حّقه يف اختيار زوجه، وإرغامه عىل الزواج مبن 

ال يرغب فيه، ملجرّد إرادة أبيه أو جّده، وقد أّدى ذلك يف العرص اإلمرباطوري إىل فسخ 

الخطوبة يف كثي من الحاالت� إن أقدم تخفيف لقسوة هذه القاعدة هو اشرتاط موافقة 

]1]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص81.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص7]1.

]]]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص142.

]4]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص02].

]5]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص142.

]6]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص7]1.
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األرسة هذا  رّب  األرسة(، حيث خّص  )رب  الجد  موافقة  بجانب  )األب(  العريس  والد 

الرشط بزواج االبن من دون البنت؛ ألن زواج االبن وحده يفيض إىل إكساب أبيه ورثة 

، يف حني أن أوالد بنته مل يكونوا ورثته بل  رشعيّني يخضعون لقدرته حينام يصبح مستقالٍّ

ورثة آبائهم، ينتسبون إىل أرستهم ويخضعون لقدرتهم� وأعقب هذا التخفيف، تعديل 

جاء به قانون جوليا )سنة 736 من بناء روما( أجاز للحاكم القايض أن يأذن لالبن الزواج 

بالرغم من رفض رّب أرسته املوافقة عىل زواجه، إذا تبنّي له أن هذا الرفض غي مرشوع� 

ثم أبيح لالبن االستغناء عن موافقة رّب أرسته عىل زواجه يف حالة تعّذر نيل موافقته، 

كام لو كان غائبًا أو أسيًا أو مجنونًا� وانتهى األمر يف نهاية عرص اإلمرباطوريّة الرومانيّة 

بأن صار يشرتط رىض الزوجني نفسهام عدا رىض أهلهام]1]�

التي  البهيجة  الفاخرة  الحفالت  من  الرومان  أثرياء  عند  الخطوبة  حفلة  وكانت   

تدخل الرسور عىل النفس� وكانت هذه الحفلة تقام يف بيت العروس بحضور جمع غفي 

من األهل واألصدقاء� وكان الخاطب ووالد الخطيبة يتبادالن عبارات خاصة، إذ يقول 

الخاطب: »هل تعدين بأن تزّوجني من ابنتك؟«، فيجيبه والد الفتاة بقوله: »فلتبارك 

اآللهة ذلك، إيّن أعدك بتزويجك منها«، وبذلك تصبح الفتاة خطيبة لخاطبها، ويقّدم 

لها خطيبها الهدايا الثمينة، كام يقّدم لها خاتم الخطوبة الذي كانت تلبسه يف أصبعها 

بتهنئة  الحارضون  يتقّدم  بذلك  الخاطب  يقوم  أن  وبعد  اليرسى�  يدها  من  الوسطى 

الخطيبني، ويتقاىض الجميع فرتة سعيدة من الزمن وسط مظاهر الفرح والرسور]2]� ومل 

يكن يسمح للرجل الرومايّن إال أن يتزّوج بامرأة واحدة، حيث كان الزواج عند الرومان 

قامئًا عىل مبدأ عدم تعّدد الزوجات]3]�

سّن الزواج

 كان الزواج عند الرومان يتّم مبكرًا؛ فبمجرّد بلوغ البنت سّن الزواج يتّم تزويجها، 

]1]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص112.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص8]1.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص108.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(216

وكانت الحّد األدىن لسنِّ الزواج املسموح به هو الرابعة عرشة بالنسبة للذكور، والثانية 

عرشة بالنسبة لإلناث]1]� وكان رّب األرسة هو الذي يقّرر ما إذا كانت الفتاة قد وصلت 

إىل سّن البلوغ، وكان ذلك يتّم إثر فحص جسدّي عىل الفتاة تقوم به أّم الفتاة أو إحدى 

قريباتها، وقد ظّل الرومان حتّى عرص متأّخر يزّوجون بناتهم يف سنٍّ مبكرة، فقد زّوج 

ابنته جوليا يف  الثالثة عرشة من عمرها، وزّوج أغسطس  ابنته وهي يف سن  شيرشون 

من  عرشة  الثالثة  يف  فتاة  تاسيتوس  الرومايّن  املؤّرخ  وتزّوج  عمرها،  من  عرش  الرابعة 

عمرها� وقد بطل الفحص الجسدي لتقرير بلوغ البنت يف العرص اإلمرباطوري، وتقرر أن 

بلوغ سن البلوغ عند البنت هو سن الثانية عرشة من عمرها، فمتى بلغته صار باألمكان 

تزويجها]2]� 

طرق الزواج وشعائره

الرجل  بني  اتحاٌد رشعيٌّ  بأنّه  القدمية  الرومانيّة  الحقوق  الزواج يف  تعريف   ميكن 

ببقاء األرسة  يؤمنون  أوالد رشعينّي  إنجاب  العيش سويًّا، وذلك بقصد  نيّة  واملرأة عىل 

ا يف املصالح الدنيويّة  ودوام الدين العائيّل، وكان الزواج عند الرومان ينشئ اشرتاكًا تامًّ

والدينيّة بني الزوج وزوجته، أو كام جاء يف تعريف املترّشع موديستينوس املذكور يف 

كتاب الديجست: »اشرتاكًا يف الحقوق اإللهّية واإلنسانّية« ولكن فكرة الزواج املقرتنة 

بسلطان الزوج عىل زوجته يف األرسة الرومانيّة قد زالت فيام بعد، يف عهد غي متّفق 

املمكن  من  كان  لذلك  الزواج؛  الجميع  بوسع  يكن  مل  متعّددة، حيث  عليه]3] ألسباب 

الزوجني كرامتهم  الجنسيّة، حفظت لكال  الرشاكة  أنواع أخرى من  العيش سويّة وفق 

وحقوقهم، بل إّن املجتمع الرومايّن اعرتف حتّى باملحظيّات، وكان وجودهّن شائًعا، فقد 

عاش اإلمرباطور )Marcus Aurelius( مثاًل مع محظيته بعد وفاة زوجته ألنّه رفض 

أن يأيت ألطفاله بزوجة أب]4]� ومهام يكم من أمر املحظيّات فإّن الزواج عند الرومان 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص216. وانظر: ول ديورانت، املرجع السابق، ص142.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص97.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص107، 108.

[4[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.1.
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 )Confarratio( كان يتّم بطريقة من ثالث: األوىل كانت تعرف باسم اقتسام الدقيق

أو زواج القربان )Ferreo(، وكان هذا النوع من الزواج أقدم أنواع الزواج الرومانيّة، 

وأكرثها شيوًعا بني طبقة النبالء، وكان هذا الزواج يُكسب الرجل سلطة عىل زوجته]1]، 

أّما الّنوع الثاين من الزواج، فكان يعرف باسم زواج الرشاء )Coemptio(، وكان يسّوغ 

ألفراد الطبقة الوسطى فقط� النوع الثالث فكان يتّم بأن تأيت امرأة فتساكن رجاًل ملّدة 

سنة كاملة، كان يعرف باسم زواج العادة أو االستعامل )Usus(]2]، حيث جاء يف املاّدة 

ا كاماًل، ومل تغب عنه ثالث  األوىل من اللوح الثاين عرش »إذا سكنت امرأة مع رجل عامًّ

ليال تعد زوجته«� وسنأيت عىل رشح كّل طريقة بالتفصيل: 

زواج القربان

 كانت شعائر الزواج وفًقا للطريقة األوىل أي زواج القربان تقام وفق مراسيم زفاف 

األبوّي،  املوقد  الزوجة  إثرها  عىل  تغادر  معينة،  دينيّة   )Deduction in Domum(

حيث مل تكن مرتبطة بهذا املوقد مبقتىض حّق خالص لها، بل عن طريق رّب األرسة فقط، 

وكان لألب وحده حّق فصلها عنه، لكن عمليّة التّسليم هذه كانت أمرًا ال مفّر منه]3]� 

وكان التّسليم يتّم يف حفل جميل يُقام يف بيت العريس يف مساء اليوم الذي تُزف فيه 

العروس من بيت أبيها إىل بيت زوجها]4]، وكان يصحب حفل الزفاف الكثي من الحفالت 

واألغاين الشعبيّة، وكانت أرستا العروسني تطعامن يف بيت العروس، ثم يسي أفرادهام 

املاجن]5]�  املزامي واألناشيد واملزاح  أنغام  العريس عىل  يف موكب مرح بهيج إىل بيت 

وكان موكب العروس عند الرومان أشبه مبوكب العروس عند اإلغريق؛ غي أّن الزوجة 

أبيض،  وثوبًا  رأسها  عىل  تاًجا  وتلبس  محّجبة  املوكب  هذا  إىل  تخرج  كانت  الرومانيّة 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص216.

]2]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص199.

]]]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص58.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص9]1.

]5]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص]14.
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وكذلك العريس يرتدي ثوبًا أبيض وحذاء جلديًّا ملمًعا بالدهن الحيوايّن، يف حني تتقّدم 

املواكب شعلة الزواج� 

لقد كان الزواج يُدخل الرجال والنساء يف روما سّن الرّشد

نحوها  يتقّدم  فإنّه  باألزهار  املتّوج  عريسها  بيت  باب  إىل  العروس  تصل  وعندما 

ويحيّيها بعبارات لطيفة، ويسألها )من أنت(؟ فرتّد هي: »حيثام أنت السّيد أكون أنا 

السّيدة«، فيقّدم لها املفاتيح يف إشارة إىل الروابط املشرتكة بينهام، ثم يدعوها لدخول 

داخل  إىل  قرًسا  حملها  إىل  عريسها  فيضطر  الدار،  دخول  عن  العروس  فتتمّنع  الدار، 

منزله]1]؛ بأن يرفعها بني ذراعيه ويحملها فوق عتبة الدار دون أن متّسها قدماه]2]، يتبع 

العروس ثالث من وصيفاتها، تحمل إحداهن مغزاًل يف يدها يف حني تحمل الثانية بكرة 

خيوط، كداللة عىل واجبات العروس املنزيّل التي تنتظرها يف حياتها الزوجيّة]3]� وبعد أن 

تستقّر الزوجة داخل البيت تتقّدم نحو زوجها وتنطق بالعبارة التي سبق ذكرها، وهي: 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص9]1.

]2]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص59.

]]]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص102.
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الدار  أنّها ربّة  أنا السيدة«، تذكيًا له مبكانتها يف األرسة أي  »حيثام أنت السيد أكون 

وسيّدته� ثّم تبدأ بعد ذلك شعية اقتسام الدقيق؛ إذ تتقّدم الزوجة نحو موقد األرسة 

هي وزوجها ويقّدمان قربانًا لآللهة املنزل، ويريقان الخمر ويتلوان بعض الصلوات، ثم 

 )Epeautre( األسود  القمح  دقيق  من  مصنوعة   )Gateau( حلوى  قطعة  مًعا  يأكالن 

وتقرأ معلنة بذلك انضاممها إىل أرسة زوجها]1]� 

 وكان يشهد عىل عقد القران هذا عرشة شهود وكبي الكهنة وكاهن اإلله جوبتي، 

كّل  عن  شهود  خمسة  بواقع  الزوجني  أرسيَت  ميثّلون  إمّنا  العرشة  الشهود  بأن  ويعتقد 

أرسة]2]� وكان أكل هذه الكعكة التي يقتسمها الزوجان فيام بينهام وسط تالوة األدعية 

الرابط  هذا  مبقتضاه  ينعقد  الذي  األمر  هو  الحارضين،  من  مشهد  وعىل  والصلوات 

املقّدس بني الزوج وزوجته� وكان يجلس الزوجان طوال هذا الحفل عىل مقعد طرح 

أنّهام  املناسبة، وذلك كدليٍل عىل  التي قّدمت قربانًا لآللهة يف هذه  الشاة  عليه جلد 

قد ارتبطا مًعا برابط واحد عىل الرغم من اختالف حقوق وواجبات كلٍّ منهام داخل 

حدود األرسة� وينرصف املدعوون بعد أداء هذه الشعائر الدينيّة إىل وليمة شهيّة تحوي 

أطايب األطعمة واألرشبة]3]، وهنا يأيت دور الوصيفة الثالثة التي تصطحب العروس إىل 

مخدعها الزوجّي]4] الذي أقيم يف اليوم السابق عىل يوم الزفاف يف البهو الرئييّس للمنزل 

وسط ترتيل األناشيد وإنشاد املغنيّني، وبذلك ينتهي حفل الزواج عىل هذه الصورة]5]� 

وللمرأة التي تزوجت بهذه الطريقة حّق عبادة املوىت، لكن ال يجوز لها أن تحمل الطعام 

الجنائزّي إىل أسالفها؛ إذ مل يعد لها الحّق يف ذلك؛ ألّن الزواج بهذه الطريقة قد فصلها 

القربان ألسالف زوجها]6]� وقد ساعد  أبيها، ال بل كان عليها أن تحمل  متاًما عن أرسة 

عىل استمرار هذا النوع من الزواج بني البطارقة ميلهم إىل الحفاظ عىل التقاليد وعىل 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص9]1. وانظر: فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص59. 

]2]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص04].

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص140.

]4]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص111.

]5]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص140.

]6]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص60. 



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(220

العرف القائل بأّن األبناء ثرة مثل هذا الزواج هم فقط الذين يصلحون ألداء مهام دينيّة 

معيّنة]1]�

زواج الرشاء

 وكانت الصورة الثانية من صور الزواج، هي املعروفة باسم الرشاء، وكان هذا الزواج 

يكسب الرجل سلطة عىل زوجته مبوجب صفقة بيع صوريّة، وكانت شعائر هذا الزواج 

تتّم عىل نحو قريب جًدا من صورة الزواج املتقّدمة، ولكن كان يُستعاض عن شعية 

إذ  لزوجه؛  الزواج  ميثّل رشاء  رمزّي  بإجراء  الدقيق  خالص  من  املصنوعة  الكعكة  أكل 

يتقّدم العريس إىل والد العروس أو وليّها وينقده قطعة من العملة ضئيلة القيمة رمزًا 

لرشائه لزوجته، وأنّها بذلك قد انتقلت إىل سلطانه وأصبحت خاضعة له]2]� وكان هذا 

إال حضور خمسة  يقتيض  العوام، وال  بني  أكرث شيوًعا  كان  ولكّنه  العهد،  الزواج قديم 

شهود]3]� وقد اختفى »الزواج بالرشاء الفعيّل« يف عهد مبكر، أو أنّه »انعكس«؛ فكانت 

الزوجة يف واقع األمر ما تشرتي الزوج ببائنتها، وكانت هذه البائنة توضع تحت ترصف 

الزوج]4]� ويالحظ هذا التبّدل يف طرق الزواج من خالل تعريف الزواج الوارد يف كتاب 

الـ »إنستيتوت« لجسوتنيان الذي يعترب الزواج »ذلك االتحاد بني الرجل واملرأة املتضّمن 

اشرتاكًا يف الحياة ال يتجّزأ«]5]�

زواج االستعامل

أّما الصورة الثالثة من صور الزواج عند الرومان وهي املعروفة باسم زواج االستعامل، 

حيث كان يتّم هذا الزواج دون أّي احتفال دينّي]6]، ومل يكن إمتامه يتطلّب عمالً رسميٍّا، 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص216.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص140.

]]]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص216.

]4]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص]14.

]5]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص108.

]6]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص05].
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وال تدخاًل من ِقبَل الدولة أو من ِقبَل الكهنة]1]� لقد كان أبسط أنواع الزواج، وال يتطلّب 

أكرث من اتّفاق الزوجني عىل أن يعارشا بعضهام معارشة األزواج، مع متتّع كّل منهام بسلطة 

متساوية، ولكن الزوج يستطيع اكتساب سلطة كاملة عىل زوجته إذا ما أقام معها حياة 

مشرتكة ملّدة سنة]2]، فإنّه كان يكتسب سلطانًا عىل تلك املرأة شبيًها بالسلطان الذي يكسبه 

بطريقة الزواج عن طريق زواج الرشاء أو زواج القربان، وهذه الطريقة من الزواج كانت 

طريقة من طرق الحقوق الخاّصة تشبه االستعامل أو اكتساب امللكيّة بحيازة، ويف حال 

انقطع االستعامل انتهت امللكيّة، فلو تغيّبت الزوجة عن مسكن زوجها ثالث ليال يف السنة 

)إذا حدث انقطاع يف املعارشة(]3]، وقد حفظت قوانني األلواح االثني عرش هذا الحّق للمرأة، 

حيث كان بوسعها أن تفلت من سلطته مبجرّد قضائها ثالث ليال خارج بيت الزوجيّة يف 

السنة، وبالتايل كانت تحتفظ بحقوق مساوية للرجل يف هذا النوع من الزواج]4]، حيث 

تبقى أمالكها ملًكا لها، واألطفال املولودون نتيجة هذا الزواج يبقون من حّقها]5]�

 وكانت هذه الصورة من الزواج منترشة إبّان العهود األوىل من التاريخ الرومايّن، إاّل 

أنّها كانت محصورة بصفة خاّصة بني طبقة الدهامء، ومل تترّسب إىل طبقة األرشاف إاّل يف 

عهد متأّخر]6]� أّما منشأ الزواج بال سلطان للزوج عىل زوجته فمختلٌَف فيه بني املؤلّفني، 

فمنهم من يعزو ظهوره، وعىل األقل انتشاره، إىل اضمحالل العادات والتقاليد القدمية 

الزواج بال سلطان  املؤلّفني يرى  الجمهورّي، ولكن جمهور  العرص  نهاية  وال سيّام منذ 

للزوج عىل زوجته ناشئًا عن تطّور الزواج بسلطان وتحّسنه� ومهام تكن حقيقة منشئه، 

وسواء أظهر من الزواج بسلطان الزوج عىل زوجته نفسه أم كان مستقالٍّ عنه، ومهام 

كانت الفروق بينهام كبية، فهو قد قىض عليه وحّل محلّه]7]�

]1]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص111.

]2]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص216.

]]]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص05].

]4]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص217.

[5[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.4.

]6]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص141.

]7]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص110، 111.
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سابًعا: مكانة الزوجة يف األرسة الرومانّية

 قبل التطرّق إىل دراسة تفصيليّة عن الزوجة الرومانيّة أوّد اإلشارة إىل أن وضع األّم 

الرومانيّة كان مختلًفا عن وضع الزوجة الرومانيّة، والسبب يف ذلك أّن األّم الرومانيّة كانت 

ا بالفطرة اإلنسانيّة تحنو عىل أوالدها وتعطف عليهم، وعاطفة األمومة هذه ال تتبّدل؛  أمًّ

ألنّها ميزة فطر الله األنثى عليها� أّما الزوجة الرومانيّة فقد اختلفت مكانتها تبًعا للزمن 

واملكان الذي عاشت فيه، وتبًعا لعادات الزواج وشعائره� وحتّى تتّضح الصورة لنا ال بّد 

من دراسة هذين املحورين بالتفصيل، ومبا أنّنا رشحنا عادات الزواج وشعائره يف الدولة 

الرومانيّة، يبقى علينا رشح تطّور مكانة الزوجة الرومانيّة عرب العصور الرومانيّة والعوامل 

التي أثّرت يف هذا التطّور، وانعكاسات تلك التطّورات عىل تفاصيل حياتها اليوميّة�

تطّور مكانة الزوجة الرومانّية عرب العصور الرومانّية

 لقد تطّورت مكانة الزوجة الرومانيّة نتيجة لتبدل األحوال االجتامعيّة عرب العصور 

الرومانيّة، فمكانة الزوجة الرومانيّة يف العرص املليّك )753-509ق�م( مثاًل كانت تختلف 

كّل االختالف عن مكانة الزوجة الرومانيّة يف القرن األخي من العرص الجمهورّي الذي 

بأنّه عرص  يوصف  ما  غالبًا  املليّك  فالعرص  وروما،  قرطاجة  بني  البونيّة  الحرب  أعقب 

محافظ، وكان للزوجة فيه مكانة عالية تحظى فيها باالحرتام، حتى أنّها تعادل مكانة األّم 

يف األرسة الرومانيّة، وحتّى ال يبقى حديثي نظريًّا عن مكانة الزوجة الرومانيّة يف العرص 

املليك، فإنّني أستشهد بحادثة شهية حفظ لنا التاريخ الرومايّن قّصتها، وهي حادثة تّم 

فيها االعتداء عىل زوجة رومانيّة باالغتصاب، من قبل ابن امللك تاركينيوس سوبربوس 

)Tarquinus Superbus( )534- 509ق�م(، ماّم تسبّب بسقوط النظام املليّك يف روما 

وقيام النظام الجمهورّي مكانه� إن قّصة اإلطاحة بهذا امللك قّصٌة مؤثّرٌة روى الرومان 

فيها أن سكستوس )Sextus( وكان شابًّا طائًشا مغروًرا فخوًرا بأنّه ابن ملك روما، قد 

الحادثة  إثر هذه  فانتحرت خجاًل  أقربائه،  أحد  زوجة   )Lucretia( لوكريشيا  اغتصب 

 L� Junius( الشنيعة، ما أثار امتعاض طبقة النبالء عليه، وقد ساعد جونيوس بروتوس

Brutus( صديق زوج لوكريشيا عائلتها عىل تنظيم املقاومة ضّد امللك الذي كان خارج 
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مدينة روما يقود حربًا ضّد أعدائها، فاستغّل معارضوه الفرصة، واجتمعوا وقّرروا خلعه 

وأجربوه عىل البقاء خارج املدينة]1]�

أّما يف العرص الجمهورّي فقد تبّدلت هذه املكانة، لكن ليس باملعنى السلبّي للكلمة، 

بل باملعنى العلمّي لها، أي أنّها تطّورت بني زيادة ونقصان، فلم تعّد الزوجة الرومانيّة 

التي  البونيّة  فالحرب  الجمهورّي،  العرص  من  األخي  القرن  يف  األرسة  بشؤون  مشغولة 

اشرتك يف قتالها املرير، والذي استمّر لعقود، صفوة شباب روما ورجالها األقوياء،كان من 

نتائجها أّن هؤالء الرجال ظلّوا يف ساحات القتال خارج روما شهوًرا وأيّام طوال، مخلفني 

وراءهم زوجاتهم ليرشفن بأنفسهّن عىل أمالك أزواجهّن؛ حيث وقََعت عىل كاهل هؤالء 

الزوجات كثي من املهام واألعامل ذات املسؤوليّة؛ فَنَمت بذلك عند هؤالء الّنسوة روح 

االعتامد عىل النفس]2]� 

فبعد أن كانت املرأة الرومانيّة تنظر إىل حياتها باعتبارها تكملة لحياة زوجها، وإىل 

شخصيّتها باعتبارها مجرّد امتداد لشخصيّته، تحّررت الزوجة من هذه السلطة إىل حّد 

كبي واكتسبت قدًرا كبيًا من االستقالل، وأضحت ترى لنفسها حياة خاّصة ولشخصها 

، ومل تعد تقنع أن تكون ربّة منزل، بل صارت ترغب يف أن تكون سيّدة  كيانًا مستقالًّ

لقيود  جديد  من  يخضعن  أن  الّنسوة  هؤالء  عىل  الهنّي  من  يكن  مل  حيث  مجتمع]3]، 

لقد  القتال�  ميادين  من  عودتهم  بعد  أزواجهّن  عليهّن  يفرضها  التي  اليوميّة  الحياة 

أصبح سلطان الزوج يف أنظارهّن عبارة عن ظلم وطغيان ال ميكن احتامله]4]� وأخذت 

الرّقص  تعلّم  عىل  فأقبلن  نشاطهّن،  فيها  يرصفن  جديدة  مجاالت  عن  يبحنث  الّنسوة 

واملوسيقى والغناء، ومنهّن من استهوتها دراسة الفلسفة واألدب والشعر والنرث، ومنهّن 

الدول والشعوب، فراحت تستقيص أخبارهم  السياسة ومسائلها وتاريخ  من استهوتها 

]1]- حول تفاصيل هذا الحدث انظر كتب املؤرخ الرومايّن: تيت ليف، تاريخ روما العتيقة، تاريخ رصاع املستضعفني 

مع املرتفني عىل اقتسام السلطة والرثوة، الكتاب األول، ترجمة مصطفى حميمو، اإلسكندرية، د.ت، ص67.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص145.

]]]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص]11، 114.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص145.
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 )Cornelia( الفاضالت كورنليا  الّنسوة  الحوادث]1]� وكان من بني هؤالء  وتراقب سي 

ابنة سيبيو اإلفريقّي الذي أخضع قرطاجة وزوجة أحد قناصل روما، ووالدتا األخوين 

 )Gaius Gracchus( جراكوس  وجايوس   )Tiberius Gracchus( تيبيوس  جراكوس 

اللذين حاوال أن ينتشال النظام الجمهورّي من مأزقه� والسيّدة ترينتا زوجة شيرشون 

األوىل]2]� وهكذا بدأت األرسة الرومانيّة تظهر بحلّة جديدة برّاقة، تختلف كّل االختالف 

عن األرسة الرومانيّة يف العصور السابقة شكاًل ومضمونًا�

 وإذا تناولنا الجانب السلبّي للموضوع، فيمكننا اإلشارة اىل حروب التّوسع واالستعامر 

العظيمة  الرثوات  اتّساع رقعة إمرباطوريّتها، فجعلت  التي شّنتها روما والتي أّدت إىل 

تنهال عليها من تلك األقاليم، لتتجّمع يف أيدي بعض األرس ذات النفوذ والجاه والسلطان� 

وكان من الطبيعّي أن يشعر اآلباء بنفور وعدم رىض عن انتقال البائنات الكبية والهدايا 

ثّم  الزواج يترصّفون فيها كيفام يشاؤون� ومن  بناتهم عند  التي يقّدمونها إىل  الثمينة 

نشأت تدريجيًّا بعد الحرب البونيّة الثانية )219-202ق�م( عادة الزواج مع عدم الخضوع 

إىل سلطان الزوج املطلق )Sine manu(� وكانت الزوجة مبقتىض هذه العادة تظّل بعد 

الزواج تحت سلطان أبيها� وال تدخل مبوجب هذا الزواج يف أرسة زوجها، وتبقى تحت 

سلطان أبيها، فإذا تويّف انتقلت إىل وصاية الشخص الذي اختاره أبوها لهذا الغرض]3]� 

ثّم تغلب يف  العوام، ومن  لدى  بداية  نشأ  الزواج  أّن هذا  املؤرّخني  ويعتقد بعض 

النهاية عىل جميع أنواع الزواج السابقة، ومن الناحية القانونيّة كان هذا الزواج زواًجا 

ا ورضائيًّا لكّنه غي رسمّي، وإن كان زواًجا مرشوًعا، فاألوالد املولدون منه هم أوالد  خاصًّ

يأيت:  مبا  موديستان  ورد عن  الزواج حسبام  عرّفت هذا  نصوص  وقد وردت  رشعيّون، 

»الزواج هو اتحاد الذكر باألنثى، هو رشكة تاّمة للحياة، هو اجتامع للحقوق السامويّة 

والبرشيّة«� وقد عرّفه جوستينيان بقوله: »إن الزواج هو اتّحاد الرجل واملرأة، متضّمًنا 

]1]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص 114.

الليبية، طرابلس ]197م، ص748.  44 ق.م، ج2، منشورات الجامعة  ]2]- إبراهيم نصحي، تاريخ الرومان ]]1- 

وانظر: عيل مؤمن، املرجع السابق، ص45.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص146.
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بالطالق،  لالنفصام  قاباًل  كان  الزواج  هذا  أن  غي  لالنفصام«،  قابلة  غري  حياة مشرتكة 

وبشعائر مقّدسة كتلك الشعائر التي تّم فيها هذا الزواج]1]� 

ويذكر بعض املؤرّخني أّن سلطان الويّص قد تالىش مع ميّض الزمن حتّى انتهى إىل 

ال يشء يف القرن الرابع امليالدّي� وقد تفتّقت يف الوقت نفسه أذهان رجال القانون عن 

التي كانت مفروضة عليها� وقد  الكثية  القيود  تلك  باملرأة من  للخروج  مخارج كثية 

نجم عن عادة الزواج دون الخضوع لسلطان الزوج نتائج مهّمة، إذ أخذت النساء اللوايت 

تزوجن وفًقا لهذه العادة يف الترصّف يف بناتهّن وفًقا ملا يحبنَب وهذا دفعهنَّ إىل مطالبة 

أزواجهنَّ بحّريّات متزايدة ثّم إىل املساواة معهم يف جميع الحقوق والواجبات]2]� 

عىل  أمره  اقترص  بل  الرومانيّة،  األرس  جميع  التطّور  هذا  يتناول  مل  الحقيقة  ويف   

األرس األرستقراطيّة وطبقة األثرياء، أّما األرسة الرومانيّة يف الطبقتني املتوسطة والفقية، 

الطبقة  بنات  أّما  املتوارثة]3]�  والتقاليد  بالعادات  متمّسكة  محافظة  أرًسا  ظلت  فقد 

االرستقراطيّة، فقد ازدادت ثرواتهنَّ إىل حّد كبي، ماّم دفع املرّشع الرومايّن إىل إصدار 

قانون  )215ق�م(  سنة  يف  صدر  حيث  وبذخهّن،  ثرائهّن  من  للحّد  مختلفني  قانونني 

املرأة]4]،  تلبسها  التي  واملالبس  الحيّل  قيمة  ُحّددت مبقتضاه  الذي   )Oppian( أوبيان 

وقد أفلحت النسوة يف إلغائه، بعد أن أيّد يف مطالبهّن املتحّررون من الرجال، وقد ألغي 

 )Voconia( فوكونيا  قانون  صدر  )169ق�م(  سنة  ويف  )195ق�م(]5]�  سنة  يف  بالفعل 

الذي حرّم عىل أّي رومايّن تبلغ ثروته مئة ألف آس )اآلس عمله رومانيّة نحاسيّة( أن 

ترثه امرأة� غي أنّه أمكن التحايل عىل هذا القانون بإنشاء هيئات خاّصة الستغالل هذه 

الرثوة لصالح النساء]6]�

]1]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص06].

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص146.

]]]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص 116.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص147.

]5]- فاطمة فكريين، وعبد العزيز وذان، املرجع السابق، ص40.

]6]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص147.
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 والنتيجة الثانية التي نجمت عن حروب الرومان يف القرنني الثاين والثالث قبل امليالد 

أن هبط عدد الرجال يف روما هبوطًا ملحوظًا بسبب الحروب، فقد وقع جزء منهم قتياًل 

وأرس آخرون، ففي معركة كاناي )Cannæ( آب )216ق�م( وحدها ذبح هانيبال 70 

ألف جندّي للرومان، وأخذ منهم عرشة آالف أسي]1]� وقد أخذ مركز املرأة االجتامعّي يف 

االرتفاع تدريًجا عندما أخذ عدد الرجال يقّل، فانتقل سلطان الزوج الغائب يف ميادين 

زوجها  عن  نيابة  السلطة  هذه  متارس  كانت  الزوجة  أّن  شّك  وال  الزوجة،  إىل  القتال 

الغائب، وكان من الطبيعّي أن تُسحب منها هذه السلطة إثر عودته إذا قُّدر له العودة 

ساملًا من الحرب، غي أّن ذلك مل يحل دون شعور املرأة بقيمتها وأنّها كائن ميكن االعتامد 

عليه وقت الحاجة؛ األمر الذي جعلها تطمح يف الحصول عىل حريّات أكرث، وأن تتاح لها 

الفرصة لإلفصاح عن كفايتها واستعدادها]2]�

 األمر الثالث الذي نجم عن هذه الحروب هو الثورة الثقافيّة يف املجتمع الرومايّن، 

ا عميق يف العقليّة الرومانيّة، ماّم كان له أثر فتح أبواب روما أكرث من  التي أحدثت تغيًّ

ذي قبل عىل الثقافة الرافدة من بالد اليونان]3]، فبعدما استولت روما عىل بالد اليونان 

سنة )148ق�م( نزح عدد كبي من علامء اليونان وفالسفتها إىل روما، فاستغلّت املرأة 

الرومانيّة هذه الفرصة املواتية، ونهلت من معارف هؤالء األساتذة اليونان وحكمتهم، 

جنبًا إىل جنب مع الرجل الرومايّن� وقد ظهر بالفعل يف عرص شيرشون عدد من النساء 

الرومانيّات اللوايت برزن يف شتّى العلوم والفنون، وكان لهّن نفوذ كبي يف شؤون الحكم 

أّن تعليم اإلناث قد شاع يف روما، وقد وصلتنا صورة لفتاة صغية  والسياسة]4]� حتّى 

متسك بالقلم ولوحات كتابة محزّمة بقطعة قامش عىل هيئة كتاب، بينام متسك القلم 

التفكي،  اإلمعان يف  عينيها  اليمنى وتسند طرفه بني شفتيها، ويبدو من نظرات  باليد 

[1[- Rollin, Charles., The Ancient History of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, 

Medes and Persians, Macedonians and Grecians., University of Paris, Translated from The French: J. 

M. Richardson., & J. Bain., London, 1850, p. 439.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص147، 148.

]]]- فاطمة فكريين، وعبد العزيز وذان، املرجع السابق، ص49.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص142.
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ويبدو أنّها تّفكر فيام تكتبه عىل اللوحات التي يف يدها، وتؤّرخ هذه اللوحة بالنصف 

الثاين من القرن األّول امليالدّي، وهي موجودة يف متحف نابويل القومّي]1]�

صورة لفتاة صغرية متسك بالقلم ولوحات كتابة، متحف نابويل القومّي.

سبتيموس  الرومايّن  اإلمرباطور  عرص  يف  ذروتها  الثقافيّة  الثورة  هذه  وصلت  وقد 

الحمصيّة،  السوريّة  األمية  دومنا،  جوليا  من  تزّوج  الذي  211م(   -193( سيفريوس 

مدفوًعا بعّدة أسباب منها مكانة أرستها الدينيّة وثقافتها العالية، وبعض النبوءات عن 

كإمرباطورة،  جوليا  اشتغال  ورغم  والسعادة،  الحّظ  له  ستجلب  سوريّة  بأمية  زواجه 

كانت تجد الوقت الكايف لتتابع فيه اهتامماتها العقليّة، ويتمثّل الدليل التاريخي عىل 

 )Dio Cassius( هذا يف شهادة اثنني من معاصيها هام: فيلوسرتاتوس ويدو كاسيوس

التي  الفكريّة  جوليا  حلقة  ويذكر  جوليا،  الفيلسوفة  بوصف  فيلوسرتاتوس  يصفها  إذ 

كانت مؤلّفة من علامء الرياضة والفالسفة، ويذكر أنّه كان أحد أعضاء هذه الحلقة؛ أّما 

]1]- فاطمة فكريين، وعبد العزيز وذان، املرجع السابق، ص46.
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ديو فيذكر أّن جوليا كانت تستقبل الرجال البارزين يف عرصها، وأنّها قد كرّست نفسها 

أكرث وأكرث لدراسة الفلسفة مع هؤالء الرجال]1]� 

حقوق الزوجة القانونّية

مل يكن للمرأة يف عهد امللكيّة الرومانيّة ويف أوائل العرص الجمهورّي إاّل القليل من 

أبيها  ملك  شبيبتها  فهي يف  أصاًل،  حرّة  ليست  الرومانيّة  املرأة  ألّن  القانونيّة؛  الحقوق 

يختار لها زوجها، وإذا تزّوجت يصي أمرها بيد بعلها، ويقول الفقهاء الرومان إنّها يف يده 

وإنّها مثل ابنته]2]، وكانت الزوجة مطيعة لزوجها، وتحت سلطته الكاملة، كان سلطان 

الزوج عىل زوجته يف األرسة الرومانيّة يعرف باسم مانوس )Manus(، حيث كان يحق 

له أن يرضبها أو يقتلها أو أن يضع يده عىل مهرها]3]، لكّن هذا األمر بقي نظريًّا، حيث 

مل يسّجل التاريخ الرومايّن أن الزوج الرومايّن كان يعامل زوجته معاملة الرقيق، بل عىل 

العكس متاًما فهي مساوية له يف املكانة، ومثلام كان الزوج يدعى أب األرسة كانت هي 

أم األرسة، فهي سيّدة يف بيتها كزوجها تسيطر عىل أمور الحياة اليوميّة]4]، وكان الزوج 

الرومايّن محكوًما بالعادات واملثل العليا التي قّدستها املجتمعات القدمية، والتي كانت 

تعترب إهانة السيدة الحرّة نقًصا يف رجولة الفاعل، وال سيّام يف العرص املليك، حيث كانت 

روما ال تزال تحافظ عىل نظامها االجتامعّي متامسًكا� 

أّما القانون فإنّه مل يكن يحفظ للزوجة الرومانيّة أي صفة قانونيّة، ولذلك مل يكن 

يتاح لها أن تقوم بأّي عمل من األعامل العاّمة، حيث مل يكن يحّق لها التوظّف، وال 

أن تظهر يف دار املحكمة من أجل أن تديل بشهادتها، وال أن توقّع عىل وصية، ومل يكن 

لها أن تعقد عقًدا وال أن ترث أرًضا وال عقاًرا من زوجها إن أراد أن يحرمها من ذلك]5]، 

]1]- ماري إيلني ويث، تاريخ النساء الفالسفة يف العرصين اليوناين والرومايّن، ترجمة: محمود مراد ومحمد عبد الله، 

دار الوفاء، اإلسكندرية 2002م، ص2]2.

]2]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص199.

[3[- Hanson-Harding, A., Op. Cit., 2000, p.46.

]4]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص199.

]5]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]]1، 4]1.
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ال  الذي  الطبيعّي  حّقها  هذا  أن  باعتبار  وتورّث  ترث  األنباط  عند  املرأة  كانت  بينام 

نقاش فيه]1]، بينام كان يُخىش عند الرومان أن تُخرج املرأة أموال أرستها التي ورثتها من 

أبيها أو أخيها بإدخالها يف حوزة أرسة أخرى بسبب زواجها، لذلك ال يحّق لها أبًدا أن 

تبيع أموالها أو تقرضها، أو تقيم الدعاوى، وهي توضع بصورة عاّمة تحت الوصاية]2]� 

بينام كانت املرأة يف معظم مناطق سوريا يف التاريخ القديم تتملّك وتتمتّع بشخصيّة 

والرشاء]3]�  بالبيع  وتترصّف  تستفيد من دخلها  وأن  أمالكها،  إدارة  كاملة يف  استقالليّة 

أنّها ال تؤّدي  ومل يكن للمرأة الرومانيّة الحّق يف االشرتاك يف أّي نشاط سيايّس، بحّجة 

الخدمة العسكريّة فهي ال تتمتّع بجميع االمتيازات املمنوحة للمواطنني� لكن ذلك مل 

مينع النساء الرومانيّات من حّقهّن يف معرفة ما يدور يف روما من أحداث]4]� بينام كانت 

املرأة يف مجتمعات الرشق القديم تتمتّع بكامل حقوقها السياسيّة، ومنها حّق املواطنة 

واالنتخاب وحّق التّقايض أمام املحاكم، وحّق مامرسة الحكم]5]�

يف الواقع ليس بوسعنا أن نحكم عىل مكانة املرأة الرومانيّة من خالل القيود التي 

كان  التي  االلتزامات  بعض  من  الرومايّن  القانون  أعفاها  فقد  القانون]6]،  عليها  فرضها 

يطالب بها زوجها، إذا برهنت الظروف عىل جهلها بها]7]، بحّجة ضعفها الطبيعّي الذي 

بأن ترث؛ وإن حّدد  القانون  لها هذا  الشاقّة]8]� وأباح  بأعباء األرسة  القيام  مينعها من 

سقف هذا املياث مبا ال يزيد قيمته ألف سسرتس )Sesterce(، أي ما يعادل نحو )15 

ألف دوالر أمرييّك(، أّما التّملك فلم يكن مقيًّدا بحٍد أقىص، وكثيًا ما أصبحت الّنساء يف 

تاريخ الجمهوريّة املتأّخرة من ذوات الرثوات الطائلة؛ ألن أزواجهّن كانوا يهّربون لهّن 

]1]- نجاح محمد وآخرون، املرجع السابق، ص75.

]2]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص09].

]]]- نجاح محمد وآخرون، املرجع السابق، ص75.

]4]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص55.

]5]- نجاح محمد وآخرون، املرجع السابق، ص75.

]6]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص120.

]7]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص4]1.

]8]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص09].
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أمالكهم ليتخلّصوا بذلك من التزاماتهم إذا أفلسوا يف تجارة، أو حكم عليهم بالتّعويض، 

أو ليتملّصوا من رضائب الرشكات، وغي ذلك من األخطار التي ال نهاية لها]1]� 

املجتمع  منح  وقد  أبًدا،  الفاضلة  بالزوجة  مقارنتها  ميكن  فال  املذنبة  الزوجة  أّما   

كان  بسيطًا  الذنب  كان  فإذا  أذنبت،  إن  زوجته  عقاب  حّق  الزوج  الرومايّن  والقانون 

من حّقه أن يؤدبها جسامنيًّا إلصالح ما أعوّج من شأنها؛ أّما إذا اقرتفت بعض الجرائم 

الخطية، فكان هو الذي يتوىّل محاكمتها والحكم عليها، لكن وفق أصول متّفق عليها، 

حيث كان يجب عىل الزوج يف هذه الحالة أن يعقد مجلًسا يضّم الذكور من أفراد أرسته 

وأرسة زوجته للتّشاور مًعا فيام اقرتفته الزوجة من أثم قبل تنفيذ حكم الزوج عليها� 

أّما إذا اقرتفت الزوجة جرمية الزنا فإّن للزوج يف هذه الحالة أن يحكم عليها بالقتل فوًرا 

دون الحاجة إىل عقد هذا املجلس، حيث تندرج هذه القضيّة تحت إطار قضايا الرشف� 

وقد قال كاتو الرقيب الرومايّن املشهور: »إن الزوج هو قايض زوجته، عليه معاقبتها إذا 

اقرتفت ذنًبا، وإذا رشبت الخمر حكم عليها، أّما إذا ارتكبت جرمية الزنا فإنّه يقتلها«� 

أّما إذا اقرتفت الزوجة ذنبًا وترتّب عليها دفع الغرامة، كان يتوّجب عىل زوجها أن يدفع 

هذه الغرامات، ولكّنه كان من حّقه أن يستويف الغرامة من مالها الخاّص، وإن مل يكن لها 

مثل هذا املال الخاّص، فله أن يبيعها شخصيًّا إيفاء لهذه الغرامات املحكوم بها عليها]2]�

الوصاية عىل املرأة الرومانّية

لقد كان عىل جميع النساء الرومانيّات الحرائر أن يكّن تحت سلطان ويّل أمر قانويّن 

مدى الحياة]3]، وقد نّص القانون الرومايّن عىل أن تظّل الزوجة تحت الوصاية الدامئة؛ 

آخر  إىل رجل  الوصاية  انتقلت هذه  مات  فإذا  حياته،  أبيها طوال  تحت وصاية  فهي 

تخضع  فإنّها  الزواج  بعد  أّما  الجديد]4]،  األرسة  رّب  أي  الغرض،  إىل هذا  أبوها  يختاره 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص120، 121.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص4]1، 5]1.

[3[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.129.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص5]1.
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لسلطان زوجها ولألرسة التي انتقلت إليها]1]، وباملجمل كان سلطان الزوج أخّف وطأة 

من سلطان رّب أرستها التي ولدت بها� ومل يكن يُسمح للمرأة الرومانيّة بالوصاية عىل 

بّرر  وقد  نفسها،  عن  باألصالة  لكن  األعامل  ببعض  الترصّف  لها  يحّق  كان  وإن  أحد، 

الرومان ذلك بضعف املرأة، وأنّه ليس بوسعها أن تقوم بأعامل ال تناسب غي الرجل، 

ا أو أن تكون قاضيًا أو محاميًا، أو تكون رّب أرسة وتتبّنى األطفال]2]�  كأن تتوىّل منصبًا عامًّ

 عىل أّن املرأة الرومانيّة قد ظلّت عىل الرغم من هذه القيود القانونيّة املفروضة عىل 

حريّتها تحتّل مكان الرشف والتبجيل يف األرسة والدولة الرومانيّة، وال سيّام يف العهود 

األوىل من التاريخ الرومايّن، أي يف العرص املليّك ومطلع العرص الجمهورّي، حيث كانت 

سيّدَة املنزل دون منازع، كام كان زوجها رّب البيت واألرسة، ومن هنا جاءت الصيغة 

التي تتلوها املرأة عادة بعد أن تخطو عتبة بيت زوجها ألّول مرّة وهي: »حيثام أنت 

السّيد أكون أنا السّيدة«، وهي صيغة تدلّنا عىل أنّه وإن مل تكن هناك مساواة يف املنزل 

يف السلطة بني الزوج وزوجته، لكن توجد عىل األقل مساواة يف العزّة والكرامة]3]� وبعد 

عهد أغسطس )Augustus( الذي حكم بني سنتي )29ق�م- 14م( غّض القانون النظر 

عنها عند وفاة زوجها، حيث أصبح من املمكن للمرأة أن تتحّرر من الوالية عليها من 

خالل امتياز األبناء؛ فإذا كان لديها ثالثة أوالد فام فوق؛ كان من حّقها أن تصبح وليّة 

أمرهم بعد موت والدهم� أّما إذا طلقت املرأة كان من حّقها أن تحصل عىل حّق والية 

أمر أوالدها وراعياتهم إذا كانوا أربعة وأكرث]4]، لكن توّجب عليها الحصول عىل موافقة 

وقت  الوصيّة حتى  كتابة  للنساء  يحّق  يكن  ومل  زواجهم وطالقهم�  قضايا  والدهم يف 

هادريان )117-138م(، حيث سمح لهّن بذلك]5]�

 ويف العرص الجمهورّي ُسمح للنساء بتقديم اقرتاحات ألزواجهّن فيام يخّص أمورهّن 

[1[- Boak, A, E, R., Op. Cit., 1921, p.76.

[2[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.3.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص5]1.

[4[- Kamm, A., The Romans., 2nd edition., New York 2008, p.109

[5[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.6.
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الشخصيّة، وفيام بعد تغّيت قوانني الزواج لتسمح للمرأة أن تبقى تحت سلطان أرستها، 

بداًل من أن تصبح تحت وصاية زوجها بعد زواجها، وهكذا أعطى هذا القانون النساء 

اللوايت تزوجن حّق الترّصف يف مهورهّن وفًقا ملا يردن، وهذا ما سمح بظهور فئة من 

وكان  وأرضهّن،  أموالهّن  لهّن  ليديروا  أشخاص  استئجار  عىل  عملن  الرثيّات]1]،  النساء 

يحّق  كان  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  عرص  ويف  تعليامتهّن�  الرجال  هؤالء  ينّفذ  أن  بّد  ال 

للنساء امتالك األرايض واألعامل التجاريّة والعبيد وكّن يرثن الرثوة، وإذا ما طُلّقت املرأة 

فإنّها كانت تسرتّد مهرها]2]� وهذا دفعهّن إىل مطالبة أزواجهّن بحّريّات متزايدة ثّم إىل 

املساواة معهم يف جميع الحقوق والواجبات]3]� 

الطالق عند الرومان

ا،   ال شك يف أّن حّق الطالق كان يف يد الزوج الرومايّن وحده منذ عهود متقّدمة جدًّ

وقد  الحّق�  هذا  له  أقرّت  قد  االثني عرش  اللوحات  قوانني  أّن  من  ذلك  عىل  نستدّل 

ُوضعت أسس هذا الحّق وحّددت تحّديًدا دقيًقا يف القرون األوىل من العهد الجمهورّي، 

وإن كان الزوج نادًرا ما يلجأ إىل استعامل هذا الحق� والواقع أّن الزواج الذي كان يتّم 

وفًقا لـ »شعرية اقتسام الدقيق« كان غي قابل لالنفصام؛ إذ يكاد يكون الطالق يف هذه 

الحالة مستحياًل� لقد كان القانون الرومايّن يسمح بسهولة بّحل الزواج الذي يتّم وفقا 

اقتسام  لشعية  وفًقا  يتّم  الذي  الدينّي  الزواج  أما  االستعامل،  زواج  أو  الرشاء  لشعية 

الدقيق، فال ميكن حلّه إاّل بإقامة حفل ديّني جديد؛ إذ إّن الدين وحده هو الذي ميكن 

أن يفرّق شمل ما جمعه الدين]4]�

 الديانة الرومانيّة هي التي أجربت اإلنسان الرومايّن عىل الزواج من أجل استمرار 

كانت  إذا  الزواج  العدل حّل هذا  من  أنّه  ترى  الديانة  وكانت هذه  الرومانيّة،  األرسة 

[1[- Fagan, G. G., Op. Cit., 1999, p.129.

[2[- Hanson-Harding, A., Op. Cit., 2000, p.46.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص146.

]4]- املرجع السابق نفسه، ص142.
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الزوجة عاقرًا، والطالق يف مثل هذه الحالة رشعّي ومن الجائز أنّه إجبارّي]1]، ألنّه عندما 

أّن أحد  له أوالد، وقد ذكر سنيوبوس  ليكون  اتّخذ زوجته  بأنّه  الرومايّن يرّصح  يتزّوج 

؛ ألنه مل يُرزق منها بأوالد]2]� أّما  أرشاف الرومان طلّق زوجته رغم أنّه كان يحبّها حبًّا جامًّ

األسباب األخرى التي كانت تبيح للزوج تطليق زوجته فهي قيام الزوجة بدّس السم له، 

أو ارتكابها جرمية الزنا أو رشب الخمر� وكان عىل الزوج قبل تطليق زوجته لسبب من 

األسباب أن يعقد مجلًسا من الذكور من أرسته وأرسة زوجته ليعرض األمر عليهم قبل 

أن يتفّوه باأللفاظ الدالة عىل الطالق� وكان يجوز للزوج يف حالة ارتكاب الزوجة جرمية 

الزنا أن يطلّقها دون الحاجة إىل عقد هذا املجلس، وقد قال كاتو الكبي الرقيب الرومايّن 

املشهور يف هذا الصدد: »إذا فاجأت زوجتك يف حالة زنا فاقتلها؛ دون أن يكون عليك 

جناح يف ذلك، أما إذا فاجأتك مصادفة وأنت يف حالة زنا، فليس لها أن متسك بأطراف 

أصابعها، إذ ليس لها الحق يف ذلك«� إّن التفريق بني الرجل الزاين واملرأة الزانية، كان 

من أكرب عيوب القانون الرومايّن، بينام كان اآلشوريون قبلهم بألف سنة قد ساووا بني 

الرجل الزاين واملرأة الزانية يف العقاب، بل حافظوا بشّدة عىل سمعة املرأة، بحيث إذا 

صدر كالم من أحدهم ميّس رشفها دون أدلّة وشهود، فقد كان ذلك يعرّض صاحبه ألشّد 

العقوبات]3]�

 وكانت صيغة الطالق عند الرومان األوائل كام وردت يف قوانني اللوحات االثني عرش 

هي: »خذ متاعك لنفسك«، وقد يأمرها الزوج بعد ذلك مبغادرة املنزل، وعىل الرغم من 

أّن الطالق كان يف يد الزوج وحده، إاّل أن الزوج الذي كان يستعمل هذا الحّق ألسباب 

ال يقرّها القانون وال العرف كان يجّر عىل نفسه سخط الرأي العام وتأنيب الرقيب له، 

ومن ثّم كان الطالق من األحداث النادرة يف روما القدمية� ويشي بلوتارخ إىل حالة طالق 

قام بها سبوريوس كارفيليوس روجا سنة )230ق�م( عىل أنّها أّول حالة طالق حدثت يف 

روما، إاّل أّن هذا ال يتوافق مع الحقائق التاريخيّة، والغالب أن رواية بلوتارخ هذه تعني 

]1]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص65.

]2]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص199.

]]]- نجاح محمد وآخرون، املرجع السابق، ص]8.
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أّن ذلك كان أّول طالق حدث لغي األسباب السالفة الذكر التي أقرّها القانون� واملعروف 

الزوجة،  لعقم  يرجع  كان  بلوتارخ  ذكرها  التي  الحالة  تلك  يف  الطالق  أّن  التاريخ  يف 

فالزواج يف هذه الحالة مل يؤّد إىل الغاية السامية املرجوة منه؛ وهي إنجاب األبناء الذين 

يحفظون اسم األرسة، ويقومون عىل العبادة املنزليّة]1]�

اضطر  لذلك  املشهور،  املواطن  هذا  عمل  يقر  مل  العام  الرومايّن  الرأي  أن  والواقع 

سبوريوس هذا إىل إرضاء الرأي العام بأن يتنازل عن نصف أمالكه لآللهة والنصف اآلخر 

ملطلَّقته، ويتّضح لنا ماّم تقدم أّن الطالق كان يعّد من املسائل الخاّصة يف روما القدمية، 

وإذا حدث أن طلّق الزوج زوجته لسبب من األسباب، فإّن الدولة ال تتدّخل يف ذلك إال 

عن طريق الرقيب الذي يقوم بتأنيب الزوج عىل فعلته، خصوًصا إذا كان الطالق بسبب 

آخر غي األسباب التي يقرّها القانون� وقد حفظ القانون الرومايّن حّق املرأة املطلَّقة يف 

متاعها، حيث ورد يف املادة: »إذا طلّق رجل امرأته فليأخذ منها مفاتيح بيته، وليعطيها 

أمتعتها، وما أحرضته عند عقد النكاح«]2]� 

 ويف املقابل كان املجتمع الرومايّن الذي يذّم الطالق يثني عىل الزوجة التي مل تطلّق 

أبًدا، حيث أحيطت بكامل االحرتام والتبجيل، حتّى أنّها اختُّصت بإقامة بعض الشعائر 

الدينيّة، فضاًل عن أّن وصيفة العروس )Pronuba( التي تقوم بإعالن كلامت عقد الزواج 

وتصحب العروس حتى مخدعها الزوجّي وتختار من بني هذه الطائفة من النساء، ويبدو 

أن تكريم الزوجة التي مل تطلّق أبًدا إمّنا يعكس بوضوح احرتامهم الستمراريّة الزيجة 

ونجاحها، فضاًل عن االعتزاز بقيمة الوفاء التي متيّز املرأة يف حال بقائها عىل عهدة رجل 

واحد، وكان زواج املرأة للمرة الثانية كان يتّم بهدوء بعيًدا عن مظاهر الفرح واالبتهاج، 

متّت  الزواج،  لها  سبق  التي   )Marcia( ماركيا  من  )50ق�م(  سنة  كاتو  تزّوج  فعندما 

مراسم الزواج يف هدوء تاّم دون وجود مدعوين حتّى أن ابن كاتو قام بدور الكاهن 

الذي اعتمد مراسم الزواج]3]�

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]14، 144.

]2]-أحمد الشنتناوي، املرجع السابق،  ص144.

]]]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص50، 51.
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األخية  للمرّة  املقّدس  املوقد  وإيّاها نحو  يتقّدم  يطلّق زوجته  أن  أراد زوج   وإذا 

بحضور أحد الكهنة وبعض الشهود، ويقّدم الكاهن للزوجني -كام حدث يف يوم الزفاف- 

الدقيق الخالص، فيدفعانها جانبًا بدل اقتسامها، ويتلوان خالل ذلك بعض  كعكة من 

الجرس  قاسية  الطابع  غريبة  أخرى  صيًغا  الزفاف  يوم  تُتىل  التي  واألدعية  الصلوات 

تنّم عن البغض والكراهية؛ وهي نوع من املالعنة تتنازل بها الزوجة عن عبادة الزوج 

وآلهته]1]� وتجدر اإلشارة أخًيا إىل أّن الكالم املتقّدم عن الطالق ينساق عىل الزواج الذي 

يُخضع الزوجة لسلطان زوجها، أّما الزواج الذي ال يُخضع الزوجة لسلطان زوجها، فقد 

كان يتّم الطالق إما بإرادة الطرفني -وهذا كان يبدو منطقيًّا للرومان الذين كانوا يعلّلون 

ذلك بقولهم: »ما يوجده الرتايض ينقضه الرتايض«، وإّما بإرادة أحد الطرفني؛ إذ كان 

يحق للرجل تطليق املرأة، كام كان يجوز للمرأة تطليق الرجل� وبالعموم بقي الطالق 

مبدئيًّا مبعزل عن تدخل الدولة طول العهد الوثنّي يف روما، ومل نالحظ صدور قوانني 

بشأن الطالق قبل عرص اإلمرباطوريّة املسيحّي� وأعظّم تدّخل للدولة يف املوضوع الذي 

نحن بصدده كان ظهر يف عهد اإلمرباطور قسطنطني )306-337م( الذي حرص إمكانيّة 

الطالق يف حاالت خاّصة، هي أكرث مالءمة للرجل منها للمرأة]2]� 

بيت األرسة الرومانّية 

من  تتألّف  الجمهورّي  العرص  من  األول  النصف  يف  الرومانيّة  األرس  بيوت  كانت   

امليسورين  بيوت  وكانت  للفقراء،  والثاين  الحال  مليسوري  األّول  كان  رئيسني؛  نوعني 

حتى يف روما ذاتها تتألّف من طابق واحد فقط]3]� وكانت البيوت واسعة مهواة، وقد 

بنيت من الحجارة والرخام، وكانت جدرانها سميكة إلبعاد ضوضاء املدينة عن ساكني 

أرتيوم )Atrium( وغالبًا  كبية دعيت  قاعة  األمامي  الباب  داخل  يوجد  البيت، وكان 

ما كانت األرسة الرومانيّة تستقبل بها ضيوفها، وساعد وجود بركة يف هذه القاعة عىل 

تلطيف الجو وعىل إعطائه طابًعا من الهدوء واإليجابيّة� وبعد هذه القاعة كان يوجد 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص144.

]2]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص126.

]]]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص]22.
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العديد من الغرف للعائلة وضيوفها، وكانت غرفة الطعام أكرثها أناقة، حيث غطيت 

جدرانها بالفسيفساء والجداريات، ونصبت التامثيل الرشيقة يف زواياها، وبعض غرف 

الطعام زودت بنوافي جميلة يف املركز لتزويد الضيوف باملاء البارد� وأثناء مآدب العشاء، 

والتي يف الغالب كانت أشبه بحفالت صغية يحرضها تسعة أشخاص عىل األكرث، كان 

الطعام،  عليها صنوف  منضدة صغية  وأمامهم  جميلة،  أرائك  عىل  يجلسون  الضيوف 

وكانوا يستمتعون بطعام شهّي ولذيذ أعّده لهم عبيد البيت، وأثناء تناول الطعام كان 

املزامي  عىل  لهم  بالعزف  العزف  يتقنون  عبيد  يقوم  حيث  املوسيقى،  إىل  يستمعون 

واآلالت الوترية كالقيثارة والعود]1]� 

قاعة األرتيوم يف بيت األرسة الرومانّية الرثيّة.

 وبجوار أحياء األغنياء قامت بيوت الفقراء البسطاء، وبينام كانت األرسة الرومانيّة 

الرثيّة تعيش يف بيوت كبية، كان الفقراء يعيشون يف بيوت صغية، غالبًا ما كانت فوق 

بواسطة  بيوتهم  وبُنيت جدران  مطابخ صحيّة،  دون  بها  يعملون  كانوا  التي  الدكاكني 

قوالب من اللنب )Lateres(، بينام كانت سقوفها مصنوعة من األخشاب� وغالبًا ما كانوا 

يطبخون أطعمتهم عىل الشّوايات الصغية املتنّقلة، التي كانت متأل الغرفة بالدخان، ومل 

[1[- Hanson-Harding, A., Op. Cit., 2000, p.47.
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تكن بيوت األرس الفقية نظيفة، بل كانت متّسخة وقذرة يف أغلب األحيان؛ ماّم ساهم 

يف انتشار األمراض واألوبئة� والخطر األكرب استخدام النار يف غرف املعيشة للطبخ، ماّم 

تسبب بحاالت اشتعال حرائق كثية، منها النار الكارثية التي اشتعلت يف سنة )64ق�م( 

وأحرقت معظم املدينة� 

الحياة األرسيّة

ومن   ،[1[)Mea domina( املعظّمة  وسيّدته  البيت  ربّة  هي  الزوجة  كانت  لقد   

املالحظ أّن جميع املصادر تتفق يف التأكيد عىل أّن الوسط الطبيعّي للمرأة الذي كانت 

مميّزة فيه هو األرسة الرومانيّة، وترتكز العالقة بني املرأة وزوجها عىل أساس االحرتام 

املتبادل، كام يقوم عىل روابط األلفة املحبّة]2]، والواقع أّن الحياة الزوجيّة عند الرومان 

قد فرضت عىل الزوجني أن يحرتم كّل منهام اآلخر، حيث كانت الحياة األرسيّة قامئة 

بها،  املنزليّة املعرتف  الزوج وزوجته، فللزوجة حقوقها  املتبادل بني  عىل مبدأ االحرتام 

فلها مكانها الخاّص بجوار املوقد )الذي كان رمزًا لديانة األرسة( وهي املكلّفة بالسهر 

فتبقي  كّل دنس  تحفظه من  أن  بصفة خاّصة  عليها  نيانه، وكان  تخبو  عليه حتى ال 

لهيبه متّقًدا، وهي تتلو عنده الدعوات وتقّدم له القرابني، وحيث ال توجد الزوجة تكون 

العبادة املنزليّة ناقصة وغي وافية بالغرض، فكان حضور الزوجة عند تقديم القرابني أمرًا 

واجبًا، حتّى أّن الكاهن كان يفقد كهنوته إذا ماتت زوجته]3]، وتحدث ديورانت عن هذا 

املوضوع بالذات قائاًل: »كان من الواجبات املفروضة عىل كّل كاهن تقريًبا أن تكون له 

زوجة، فإذا ماتت ُحرم من منصبه«]4]، وهذا الكالم منطقّي؛ ألّن الزوجة الرومانيّة كانت 

الربّة متواجدة يف  الرومايّن(]5]، وكانت هذه  البيت  الربة فستا )Vesta( )حارسة  متثّل 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص121.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص]10.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص6]1.

]4]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص121.

]5]- جان بابليون، إمرباطورات سوريات، تاريخ فرتة التأثري السوري يف اإلمرباطورية الرومانيّة، ترجمة يوسف شلب 

الشام، العريب للطباعة والنرش، دمشق 1987م، ص0]1.
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منزل كّل أرسة رومانيّة، حيث كانت رمزًا لتوّحد األرسة وتجّمعها الدائم]1]� بل إن عبادة 

مقّدس  بيت  نفسها  روما  ملدينة  كان  الربّة، حيث  ناقصة دون هذه  تكون  كلّها  روما 

األرس  أعظم  من   )Virgins( عذارى  أربع  يقوم عىل خدمته  وكان  الربّة،  قرب هذه  يف 

الرومانيّة حسبًا ونسبًا، كانت مهمتهّن األساسيّة حراسة هذا املعبد والسهر عىل لهيب 

موقده مشتعاًل، وأن ال ينطفئ لهبه املقّدس مطلًقا، ورّشه باملاء املقّدس الذي يأخذنه 

املهّمة كان يُحكم عليها  العذارى تلك  املقّدسة، وإذا رفضت إحدى  الحوريّة  من عني 

الرومايّن يف خطر]2]�  الشعب  ارتكبت عماًل طالًحا وأوقعت  ألنّها  قبو؛  ّحية يف  بالدفن 

ومهام يكن من أمر هذه العبادة فقد كان الرجل الرومايّن ينظر إىل زوجته باعتبارها 

زميلة له تشاركه مسؤوليّاته الدنيويّة وتعاونه عىل أداء واجباته الدينيّة، ومل يكن الزوج 

يرى ما مينع من أن يستشي زوجته ومن أن يسألها رأيها ونصيحتها فيام أشكل عليه من 

أمور الحياة وقضاياها، ومل يكن يرى ما يشني يف اتّباع مشورتها والسي وفًقا لرأيها، إذا ما 

بدا له أن الصواب يف رأيها]3]�

 ومل تكن الزوجة الرومانيّة محصورة بني جدران منزلها كام هو حال املرأة يف أثينا، 

حيث كانت تخرج لغرض التسّوق، ومشاهدة املرسحيّات، أو لزيارة املعبد، وإن كانت 

املرأة  مينع  مل  ذلك  لكن  والطهي،  التّسوق  يف  العبيد  عىل  تعتمد  الرثيّة  األرس  أغلب 

الرومانيّة من الخروج إىل الحوانيت لرشاء بعض األشياء الخاّصة بها]4]� وهكذا مل تكن 

املرأة الرومانيّة مقيّدة يف هذا إاّل مبا جرى عليه العرف والعادة� وهي إذا خرجت إىل 

الطرقات ارتدت املالبس الخاّصة بالخروج الذي ينبئ عن مكانتها كزوجة وربّة بيت� 

للسيّدة  واحرتاًما  منهم  تحيّة  الطريق  لها  وّسعوا  الطرقات  يف  رأوها  إذا  الناس  وكان 

اليوميّة  الحياة  عن  تعرّب  والتي  وصلتنا  التي  والرسوم  الصور  من  ونستدّل  الرومانيّة� 

أّن الزوجة كانت تجلس مع زوجها عىل مائدة الطعام]5]، وإن كان  عند الرومان عىل 

]1]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص19.

]2]- شارل سنيوبوس، املرجع السابق، ص129.

]]]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص]10.

]4]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص45.

]5]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص6]1.
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يجلس هو متًّكأ بينام تجلس هي منتصبة، وكانت تقوم بأقّل قدر من الخدمة املنزليّة، 

وذلك بحكم أنّه كان لكّل مواطن عبد يخدمه، ومل تكن املرأة الرومانيّة تُحبس كاملرأة 

اليونانيّة يف جناح الحريم]1]، ودليلنا عىل ذلك ما حّدثنا به السي الرومايّن كورنيليوس 

نبوس )Cornelius Nepos( )100-25ق�م( يف مقّدمة كتابه من أنّه كان أمرًا مألوفًا يف 

املجتمع الرومايّن مشاركة سيدة البيت لزوجها يف استقبال الضيوف ومشاركتها بشخصها 

يف الوالئم التي يقيمها زوجها ألصدقائه، وهذا ما مل يكن يحدث يف املجتمع اليونايّن]2]� 

والخالصة أّن الحياة األرسيّة كانت قامئة عىل الوّد واملحبّة بني الزوج وزوجته التي كانت 

موضع التبجيل واالحرتام� وكانت يف الوقت نفسه خاضعة لسلطان زوجها وإن مل يكن 

لها من الحقوق القانونيّة إاّل اليشء القليل]3]�

التبّني يف األرسة الرومانّية

 تجدر اإلشارة إىل أّن الديانة الرومانيّة التي كانت تجرب اإلنسان الرومايّن عىل الزواج، 

ا،  هي ذاتها التي منحت األرسة الرومانيّة وسيلة لتجّنب الزوال الذي كانت تخشاه حقًّ

وكانت تلك الوسيلة هي التبّني]4]، واملراد من التبّني هو دخول الشخص يف عائلة رّب 

األرسة واعتباره ابًنا له؛ لينال الحامية ويخضع للسلطة وميارس ديانة األرسة التي دخل 

فيها� وقد كان هذا التبّني يتّم أمام رجال الدين والشعب إلعالنه أمام الجميع� حيث 

تُؤخذ  ثم  الرّتايض،  من  للتثبّت  األرسة  رّب  وكذلك  التبّني  يريد  الذي  الشخص  يُسأل 

موافقة الجامعة عىل ذلك]5]، وبعدها يتّم إخراج املتبّنى من ديانة األرسة التي ولد فيها، 

ويتم إدخاله يف ديانة أرسته الجديدة، حيث كان عىل املتبّني أن يلقنه عبادته ويدخله 

يف ديانته ويقّربه من موقد البيت وآلهته املنزليّة، وكانت تتّم طقوس التبّني باحتفال 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص121.

القدمية، عدد  القدمية، مجلة دراسات يف الحضارة املرصية  النويعمي، املرأة واملوسيقا يف الحروب  ]2]- ماجدة 

خاص، املجلد الثالث، القاهرة 2005م، ص156. وانظر: إبراهيم نصحي، ج2، املرجع السابق، ص747.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص6]1.

]4]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص70.

]5]- منذر الفضل، تأريخ القانون، دار ئاراس للطباعة والنرش، أربيل 2005م، ص]12
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مقّدس شبيه باالحتفال الذي كان يُحتفل به يف مولد االبن� وكانت تنقطع كّل عالقاته 

القانونيّة مع أرسته القدمية]1]� وكان من رشط إمتام عمليّة التبّني أن يكون املتبّنى أهاًل 

الكتساب السلطة األبويّة، وأكرب سنًّا من الشخص الذي يُراد تبّنيه، كام يجب أن يكون 

التبّني  من  األساس  الهدف  وكان  ذكور]2]�  أوالد  له  ليس  معلواًل  رجاًل  املتبّني  الشخص 

هو الحفاظ عىل كيان األرسة، والقيام بالوجبات الجنائزيّة، والحرص عىل دوام العبادة 

املنزليّة وعىل سالمة الوقد، واستمرار القرابني الجنائزيّة، فلم يكن هناك سبب للتبّني 

غي الخوف من انقراض العبادة املنزليّة التي مل يكن مسموًحا بتوقّفها إاّل ملن ال ولد 

له]3]، ومبا أّن بقاءها واستمرارها يقتيض وجود أبناء، أو عىل األقل ابن ذكر واحد، وعندما 

مل يكن لألب ابن ذكر لسبب أو آلخر كان يف وسعه التعويض عن ذلك بالتبّني]4]� 

وفائدة التبّني الرئيسة هي متكني الشخص العقيم، أو الذي مل يعد له ولد رشعّي، من 

تخليد اسم األرسة وإبقاء املذهب العائيّل -الذي كان له يف اعتقاد الرومان قدميًا تأثٌي 

ماديٌّ عىل األموات يف قبورهم- وذلك بإيجاد ولد له، وذلك يتمثّل يف شخص املتبّنى 

الرومان كام كان  التبّني عادة شائعة عند  والدين واملال]5]� وكان  االسم  يرثه يف  الذي 

الحال عند اإلغريق، فقد كان الرجل الرومايّن إذا تقّدم به السن ومل يعقب ولًدا ذكرًا 

تبّنى له شابًّا وفًقا للطقوس والشعائر املرعيّة يف هذا الشأن، وأدخله يف أرسته ولّقنه 

شعائر موقده املقّدسة وطقوس آلهة املنزل]6]�

 وكان االبن املتبّنى يحتّل يف األرسة التي تبّنته الوضع ذاته الذي كان يحتله لو أّن أب 

األرسة هو الذي أنجبه من صلبه، فمنذ تبّنيه كان ال يخضع إال لسلطة متبّنيه وال يتعبّد 

إاّل إىل آلهة أرسته الجديدة، وبذلك كان أهاًل ألن يخلف أباه الجديد عند موته ويصبح 

]1]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص70، 72.

]2]- منذر الفضل، املرجع السابق، ص]12

]]]- فوستيل كوالنج، املرجع السابق، ص70.

]4]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص215.

]5]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص1]1.

]6]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]]1.



241األسرة في العصر الروماني

هو نفسه رّب األرسة]1]� وكان للتبّني، عدا هذه الفوائد التي ليس لها صفة عائليّة، فوائد 

الرومانيّة، ونقله من طبقة إىل  الوطنيّة  سياسيّة، منها إكساب شخص غي وطنّي حّق 

طبقة أخرى، من طبقة سواد الشعب مثاًل إىل طبقة اآلباء، وتأمني انتقال الحكم]2]� كام 

القانون  بينام حرّم  التبّني،  له  يجوز  بالعّنة  املصاب  التناسل  العاجزين عن  أّن  ياُلحظ 

الرومايّن عىل املرأة التبّني، حيث يقول جوستينيان »ليس من حّق الّنساء التبّني، ألنّه ال 

والية لهّن حّتى عىل أوالدهّن الحقيقّيني«]3]�

وقد عرف الرومان نوًعا آخر من التبّني، ويعرف هذا النوع عىل أنّه ترصّف قانويّن 

أيًّا كان  ينتقل مبقتضاه شخص خاضع لسلطة غيه من أرسته األصليّة إىل أرسة أخرى 

الشخص ذكرًا أم أنثى� وهو أقل خطورة من النوع األّول؛ ألّن الشخص يظّل عىل ديانته 

وال تزول أرسته، وبالتايل فال حاجة إىل موافقة الشعب أو رجال الدين؛ ولهذا كان هذا 

النوع يقع مبوجب سلطة الحاكم القضايئ، ومن رشوطه حصول موافقة أطرافه وعندها 

عهد  يف  متعّددة  إصالحات  جرت  وقد  رشعّي،  زواج  من  ولد  لو  كام  الشخص  يكون 

جستنيان عىل نظام التبّني لهذا النوع والنوع األول]4]� 

التبعّية لألرسة الرومانّية

 أّما التبعيّة فهي أمر مختلف عن التبّني، حيث برز نظام التبعيّة يف العرص الجمهورّي، 

علاًم أّن أصوله تعود للعرص املليّك، ومن املمكن أن يكون قد تطّور عن نظام القنانة يف 

العرص املليّك، حيث كان لكّل أرسة يف العادة عدد من األتباع األحرار )Clientes(، وهم 

عبيد األرسة الذين أعتقوا، ومستأجرو أرضها، وغيهم ممن ناشدوا تلقائيًّا حامية أب 

األرسة؛ فأصبح راعيهم تبًعا لذلك� وكان عدد أتباع األرسة يتوقّف عىل ثرائها ومكانتها 

ونفوذها� ومل يكن أتباع األرسة يف عداد أعضائها، وإن كان شأنهم شأن هؤالء األعضاء 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص215.

]2]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص1]1.

]]]- جوستنيان، املرجع السابق، ص27.

]4]- منذر الفضل، املرجع السابق، ص]12.
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يستظلّون برعاية أب األرسة وحاميته، وينّفذون مشيئته ويأمترون بأمره]1]، ويشاركون 

أعياد أرسة سيّدهم واحتفاالتها]2]� 

 ويف املقابل كان األتباع يستصلحون أرايض أسيادهم الزراعيّة ويهتّمون مبمتلكاتهم، 

وبالتايل  العسكريّة،  وخدمتهم  والسياسيّة  االقتصاديّة  أمورهم  يف  لهم  ويخضعون 

ألوامرهم  ويخضعون  الحروب  يف  معهم  ويقاتلون  أسيادهم  بيوت  يف  يخدمون  كانوا 

ورغباتهم]3]، وكان عىل األتباع أن يشرتكوا يف دفع فدية حاميهم إذا وقع أسًيا، كام أنّهم 

األرسة حامية  رّب  كان عىل  وباملقابل  زواجهّن�  عند  بنات حاميهم  مهر  يساعدون يف 

أرواح ومصالح تابعيه وكان عليه أن يدافع عنهم أمام القضاء، وكان يحّق للتابعني أن 

يشرتكوا يف الطقوس الدينيّة الخاّصة بالعائلة التي تحميهم]4]� وقد نُظّمت هذه العالقة 

املتبادلة بني رب األرسة والتابع بشكل جعل استمرارها بالنسبة للطرفني أشبه بقوانني 

الوراثة]5]� ويُعتقد بأّن الالتني املغلوبني عىل أمرهم مع من أنضّم إليهم من أفراد من 

املناطق املجاورة قد شّكلوا القسم األعظم من األتباع]6]� 

انهيار األرسة الرومانّية

 لقد انهارت األرسة الرومانيّة عندما خرج االبن عن سلطان أبيه، وخرجت الزوجة 

عن سلطان زوجها، وعندما عزف الشباب عن الزواج، والذين تزّوجوا منهم عزفوا عن 

اإلنجاب، وشاع الطالق بني املتزّوجني؛ ألّن زواجهم يف األصل مل ينُب عىل نيّة الدميومة، 

وإمّنا عىل نيّة املصالح السياسيّة أو االقتصاديّة املؤقتة، بينام غرق أفراد املجتمع الرومايّن 

باملجون والعالقات الجنسيّة واللهو، وتخلّوا عن حياة التّقشف والخشونة، ونسوا مبادئ 

روما  أعقاب حروب  بداية يف  قد ظهرت  املثالب  كانت هذه  وإن  والشهامة،  الرجولة 

]1]- إبراهيم نصحي، ج1، املرجع السابق، ص215.

]2]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص20

]]]- هشام الصفدي، املرجع السابق، ص77.

]4]- محمد محفل، املرجع السابق، ص]19.

]5]- هشام الصفدي، املرجع السابق، ص77.

]6]- محمد محفل، املرجع السابق، ص]19.
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يف  أمرها  واستفحل  نضجت  أنّها  إال  امليالد،  قبل  والثاين  الثالث  القرنني  يف  التوسعيّة 

املسامر  الرومانيّة  األرسة  انهيار  كان  وهكذا  اإلمرباطورّي،  العرص  يف  الرومايّن  املجتمع 

األّول الذي رُضب يف نعش اإلمرباطوريّة الرومانيّة� 

ومن هنا وحرًصا مّنا عىل األّمتني العربيّة واإلسالميّة ال بّد من توعية األجيال عىل 

رضورة الحفاظ عىل بنية األرسة الصالحة املحافظة يف مجتمعنا، هذه البنية التي طاملا 

سعى االستعامر والغرب والصهيونية إىل هدمها، عن طريق نرش اللهو االنحالل الخلقّي 

واالنهيار  االجتامعّي  الفساد  من  بنية  إىل  بنا  يصل  حتّى  واملسلم،  العريّب  الشباب  بني 

األرسّي يستطيع من خاللها أن يخرق روحنا الرشقيّة، التي مل تسطع جحافل خيوله أن 

تهزها يف العصور القدمية وال جنازير دباباته أن تثنيها عن قضاياها يف العصور الحديثة� 

لذلك من الواجب علينا دراسة العوامل التي أّدت إىل انهيار األرسة الرومانيّة يف التاريخ 

الحديث، ألّن  العرص  العوامل ونعمل عىل تالفيها يف  تلك  نتجّنب نحن  القديم، حتى 

وشخصيّات  أسامء  مع  لكن  النتائج،  ذات  ويقّدم  العوامل  بذات  نفسه  يعيد  التاريخ 

مختلفة باملكان والزمان، وخي ما نستشهد به هنا هو قول شيرشون: »إّن من مل يقرأ 

التاريخ يبقى طفاًل أبد الدهر«� 

الخروج عن سلطان األب

 وميكننا القول إّن سلطة رّب األرسة استمرّت نظريًّا حتى عهد قسطنطني]1] )306-

العرص  طوال  أرسته  عىل  األب  سلطان  دعم  قد  الرومايّن  القانون  كان  وإن  337م(، 

الجمهورّي، إال أّن الترّشيعات القانونيّة يف العرص اإلمرباطورّي حّدت من هذا السلطان، 

الذي انتهى مع قانون جوستينيان]2]، حيث مل تعد سلطة األب بصفاتها التي ذكرناها 

اليونانيّة، فإىل جانب  تأثّرًا بالفلسفة  تتالءم مع املجتمع الرومايّن وما رافقه من تغيي 

األفراد  تجاه   )officium piétatis( العطف  واجب  فكرة  ظهرت  األرسة  رّب  حقوق 

الخاضعني لسلطة رّب األرسة، مضافًا إىل نفور األباطرة من استقالل األرس الرومانيّة إىل 

]1]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص]11.

[2[- Domingo, R., Op. Cit., 2017, p.3.
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رّب  لتحديد سلطان  األرسة  أمور  التدخل يف  إىل  بالدولة  الدولة� كل ذلك حدا  جانب 

األرسة عىل أفراد عائلته وحمله عىل احرتام واجباته� وقد نتج عن تدّخل الدولة يف نظام 

أفراد  معاقبة  من  الرومانيّة  األرسة  رّب  منها: شطب حق  نتائج  عّدة  الرومانيّة  األرسة 

أرسته بأشّد أنواع العقوبات )القتل، الرق( مع إبقاء العقوبات الخفيفة له، ومنح أفراد 

األرسة حّق مطالبته بنفقة تؤمن لهم عيًشا كرميًا، ثم إّن هذا التطّور مل يقترص عىل سلطة 

رّب األرسة عىل األفراد الخاضعني لسلطته، بل شمل أيًضا حّقه عىل ثروة األرسة، وجلُّ ما 

حدث يف هذا الشأن أن رّب األرسة صار ملزًما بأن يخلف ألوالده حّصة معيّنة من تركته 

ال يجوز له حرمانهم منها بوصاية لآلخرين]1]�

قوانني  فأتت  معّقدة،  إجراءات صوريّة  يتطلّب  أبيه  الولد من سلطة  تحرير  وكان 

جوستينيان فيرّست األمور »حيث كان التحرير يحصل بإجراءات رشعّية شكلّية عتيقة 

إىل  مبارشة  يّتجهوا  أن  بوسعهم  فأصبح  إعتاقات....  تتلوها  صوريّة  بيوع  يف  تنحرص 

وبناتهم  أبنائهم  تحرير  يف  الحق  ولديهم  املختّصني،  الحكام  من  وغريهم  القضاة 

وأحفادهم وحفيداتهم وغريهم من الفروع من واليتهم«]2]� وكان تحرير األوالد قدمًيا 

عقوبة لهم تخرجهم من أرستهم وتنهي كّل صلة قرابة بينهم وبني أفرادها، وتقيض عىل 

جميع الحقوق الناتجة عن انتامئهم لألرسة وعن قرابتهم� لكّن الحال تبدل يف العرص 

اإلمرباطورّي، فأمىس التحّرر من سلطان األب مساعدًة لهذا االبن ورغبًة يف نفعه؛ إذ كان 

ينقذه من قيود السلطة األبويّة الثقيلة الوطأة]3]� 

املجتمع  تأثيًا عميًقا يف  أثّرت  الرومانيّة،  الدولة  أصابت  التي  العميقة  فالتبّدالت   

ا منح به القانون الرومايّن لألبناء املحّررين من سلطان أبيهم  الرومايّن؛ وقد بلغ ذلك حدًّ

األموال ترصّفات حقوقيّة  يُجروا عىل هذه  وأن  يكسبونها  التي  باألموال  الترصّف  حقَّ 

سواء أكان يف البيع أم يف الرشاء أو حتّى يف اإلقراض، وقد اعرتف األباطرة الرومان رسميًّا 

]1]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص98.

]2]- جوستنيان، املرجع السابق، ص0]

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص104.
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ألبناء األرس بحّقهم يف رواتبهم وإقطاعاتهم إذا كانوا من العسكرينّي واملوظّفني، وُسمح 

لهم بّحق إقامة سلسلة من الدعاوى أمام املحاكم بشأن ذلك، وترك األب البنه املحّرر 

-بحكم العادة- حّق االنتفاع باألموال التي كان قد عهد بها إليه لتنميتها� فأصبح الولد 

ذا شخصيّة قانونيّة اعتباريّة مستقلّة عن األرسة، بخالف ما كان عليه األمر يف العرصين 

املليّك والجمهورّي]1]� 

الزواج  قضايا  بل شملت  لألرسة،  املايّل  الجانب  عىل  العميقة  التبّدالت  تقترص  ومل 

والطالق، حيث أصبحت معظم الزيجات تُعقد ألسباب وغايات سياسيّة أو اقتصاديّة]2]، 

كام أّن التعديل الذي جاء به قانون جوليا سنة )17ق�م( قد أجاز للحاكم القايض أن يأذن 

لالبن الزواج حتى مع رفض رب أرسته املوافقة عىل زواجه، إذا تبنّي له أّن هذا الرفض 

غي مرشوع� ثم أُبيح لالبن االستغناء عن موافقة رّب أرسته عىل زواجه يف حال تعّذر نيل 

موافقته، كام لو كان غائبًا أو أسيًا أو مجنونًا� وانتهى األمر يف نهاية عرص األمرباطوريّة 

الزوجني نفسهام فضاًل عن رىض رّب عائلتهام]3]� تلك  الرومانيّة بأن صار يشرتط رىض 

هي األسباب املختلفة التي أّدت النتهاء سلطة رب األرسة� ولكن بالرغم من تعّدد هذه 

األسباب، وبالرغم مام طرأ عىل سلطة رّب األرسة من تعديل، وتخفيف لقسوتها، فقد 

ظلّت تالزم األوالد الخاضعني لها ما داموا أحياء وما دام رّب أرستهم حيًّا، وهذا ما جعل 

البون شاسًعا بينها وبني سلطة رب األرسة يف الرشائع الحديثة ومنها الترشيع الفرنيّس]4]�

الخروج عن سلطان الزوج

 لقد كان لحروب روما التوّسعيّة يف القرنني الثالث والثاين قبل امليالد تأثيات طالت 

مختلف مناحي الحياة االجتامعيّة مبا فيها شعائر الزواج، حيث ذكرنا فيام سبق أن عادة 

الزواج دون سلطان الزوج عىل زوجته قد انترشت يف روما عقب تلك الحروب، وأصبحت 

]1]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص02].

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص159.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص112.

]4]- املرجع السابق نفسه، ص106.
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هذه العادة نظاًما موطًّدا يف السنوات األخية من العهد الجمهورّي، وقد اختفت تبًعا لذلك 

صورة الزواج املعروفة باسم اقتسام الدقيق، الذي يقيض بانتقال الزوجة إىل سلطان زوجها 

املطلق بحكم الدين، وأصبح ذلك محصورًا بطبقة رجال الدين وحدهم، كام اختفت كذلك 

طريقة الزواج بالرشاء وزواج املتعة� وغدا الزواج آخر األمر يقوم عىل اتفاق ورىض الطرفني 

املتعاقدين، ومن ثم ذاعت العبارة الرومانيّة: »الزواج بالرىض والقبول دون غري«� وقد 

ظلّت مع ذلك عادات الخطوبة وحفلة الزفاف باقية عىل ما كانت عليه� ومبا أّن الزوجة 

مل تعد خاضعة لسلطان زوجها املطلق، فإنّها كانت تظّل فرًدا من أفراد أرسته الخاّصة، 

ومستقلّة عن زوجها يف شؤونها الخاّصة، ومل يعد له عليها أّي سلطان من الناحية القانونيّة، 

وظّل للزوج مع ذلك الحق يف اإلفادة من بائنة زوجته عىل الوجه الذي ترتضيه، وإن كانت 

امللكيّة النهائيّة لهذه البائنة تظّل يف يد والدها باالسم ويف يد الزوجة يف واقع األمر� وجرت 

عادة اآلباء من طبقة األرشاف يف ذلك الوقت عىل منح بناتهم عند الزواج جزًءا من أمالكهم 

لإلفادة منه شخصيًّا دون أزواجهّن«]1]�

 استمرّت األعراف والتقاليد القاضية مبوافقة ويّل أمر البنت عىل زواجها حتى متّت 

أركانه يف عرص اإلمرباطوريّة الرومانيّة، لكن بدأت األّم تساهم بنصيب ما يف زواج ابنتها 

وتزاحم الويّل يف حقه بذلك، فقد أقّر دستور صدر يف سنة )199م( بأنّه إذا نشب نزاع 

بني األّم والويص )رّب األرسة( بخصوص اختيار الزوج املقبل لالبنة، لزم االلتجاء إىل حاكم 

اإلقليم للفصل يف املوضوع]2]� كام ظهرت إبّان عرص اإلمرباطوريّة الرومانيّة عادة جديدة 

يف الزواج الذي يُخرج املرأة عن سلطة رّب األرسة التي تزّوجت بها، وهذا النوع الجديد 

من الزواج هو الزواج بدون سلطان للزوج عىل زوجته� ومن نتائجه أنّه أصبح للمرأة 

أموالها الخاّصة بها، واستقلّت حقوقيًّا]3]، وكنت قد أرشت له فيام سبق� ولدينا وثيقة 

التينيّة من والية سورية الرومانيّة ُعرث عليها يف مدينة دورا أوروبوس )تل الصالحيّة عىل 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص148، 149.

]2]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص77.

]]]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص02].
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نهر الفرات بالقرب من مدينة البوكامل(، مؤرّخة بسنة )254م( تحمل تفاصيل حول 

عقد زواج، ومنه يتّضح مبدأ استقالل الزوجة يف حقوقها عن رّب أرسة زوجها، حيث 

حافظت عىل عالقاتها مع بيت أبيها، كام حافظت أيًضا عىل حقوق ملكيّتها املرتتّبة عن 

هذه الزيجة]1]، حيث استأثرت مبهرها، وأصبح الزوج يدير هذا املال الذي قّدمته زوجته 

لصالحها هي، وأصبح من حّقها أن تحصل عليه يف حالة وفاة زوجها هذا، أو يف حالة 

تطليقها دون سبب مقبول]2]�

لقد رأى املرشع الرومايّن رضورة إعادة مهرها لها؛ ألنّه رأى يف ذلك تيسيًا لزواجها 

مرة ثانية، ذلك األمر لذي اهتم به »أغسطس«؛ ووجد أنّه من الظلم احتفاظ الرجل أو 

ورثته بأموال الجهاز بعد انحالل الزواج بالطالق أو بالوفاة� وألجل تأمني إعادة الجهاز 

للمرأة حّدد الشارع سلطة الزوج عىل أموال الجهاز، بالرغم من أنّها كانت تعترب ملًكا 

الزوج وثروة  ثروة  ثروة خاّصة منفصلة عن  تؤلّف  الجهاز  أموال  له� وهكذا أصبحت 

الزوجة]3]، فإذا ما أفلس الزوج، فإّن هذا الجزء املخّصص لزوجته ال يُستخدم يف تسديد 

ديونه]4]� كام أصبح من املمكن للمرأة أن تتحّرر من الوالية عليها بحصولها عىل امتياز 

نفسها،  سيّدة  تصبح  أن  لها  فيحّق  فوق،  فام  أبناء  ثالثة  تنجب  عندما  وذلك  األبناء، 

زواجها  عقد  معه  تعقد  أن  تستطيع  كام  لها،  زوًجا  تريده  الذي  الشخص  تختار  وأن 

دون حاجة إىل موافقة شخص آخر]5]� وهكذا فقد أصبحت املرأة من الناحية القانونيّة 

مساوية للرجل من حيث اعتبار شخصيّتها]6]� 

غي أن الحّريّة املتزايدة التي ُمنحت للمرأة عند الزواج مل تكن يف صالحها يف كّل 

الظروف، فإنّه ملا كانت الزوجة الرومانيّة يف العرص اإلمرباطورّي مل تعد بعد عضوًّا يف 

]1]- شيفان، املجتمع السوري يف عرص الربنسيبات، ترجمة حسان إسحاق، دمشق 1987م، ص5]1.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص150.

]]]- محمد محسن الربازي، املرجع السابق، ص119.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص150.

]5]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص77.

]6]- شفيق الجراح، املرجع السابق، ص]0].
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أرسة زوجها كام كان الحال من قبل، فإن حّقها يف وراثة زوجها أصبح محدوًدا للغاية 

فيام إذا تويّف زوجها دون أن يويص لها بيشء� وخالصة القول إّن الزوجة الرومانيّة يف 

حقوقها  لها  كان  إذ  زوجها،  مع  تقريبًا  املساواة  قدم  عىل  كانت  اإلمرباطورّي  العرص 

وامتيازاتها الخاّصة� وقد وصف أحد الكتاب الزواج الرومايّن يف ذلك العهد بقوله: »إنه 

مشاركة يف الحياة كلّها ومساهمة يف الحقوق مدنّية كانت أو دينّية«]1]�

شيوع الطالق يف العرص اإلمرباطورّي

 لقد كان الطالق نادر الحدوث يف العهود القدمية من الدولة الرومانيّة، لكّنه أخذ يف 

االنتشار منذ القرن أواخر الثالث قبل امليالد، وتحّديًدا يف أعقاب الحرب البونيّة الثانية 

)218-202ق�م(، ومنذ القرن الثاين أصبح الطالق يتّم دون الرجوع إىل موافقة الدولة]2]، 

استناًدا إىل أّن الزواج مل يعد كام كان بحيث يدخل الزوجة يف سلطان زوجها، وإمّنا كان 

قد أصبح يقوم عىل اتّفاق الطرفني املتعاقدين )الزوج والزوجة(، وبالتايل فإّن استمراره 

ودوامه كان رهًنا مبشيئة كال الطرفني ورغبتهام، ومعنى ذلك أّن الزواج كان من املمكن 

فسخه عندما يرغب أحد الزوجني بذلك� وكانت هذه الحّريّة يف حّل عقد الزواج تتطلّب 

شعوًرا قويًّا باملسؤوليّة الخلقيّة عند الذين يُقدمون عىل مثل هذا العمل� ولكن املُثُل 

الُخلقيّة كانت كام ذكرنا من قبل آخذة يف التّدهور واالضمحالل يف الدولة الرومانيّة، 

وكان لهذا التّدهور الُخلُقّي أثره املبارش عىل جميع النظم والظواهر االجتامعيّة، ولعّل 

الزواج والحياة األرسيّة كانت أكرثها تأثّرًا بهذا االنحالل الُخلُقّي� وقد أورد لنا بلوتارخ 

أمثلة عديدة تدلّنا عىل مدى قلّة االهتامم بعقود الزواج وعىل مدى السهولة التي كانت 

بها تُفصم ُعرى هذه الروابط الزوجيّة� فقد نقل لنا عند ترجمته لحياة أميلتوس من 

أهل القرن الثاين قبل امليالد عبارة عجيبة تدلّنا عىل نظرة كثي من رجال ذلك العرص 

إىل مسألة الطالق� فقد سئل أميليوس عن سبب طالقه لزوجته بابريا، فأجاب مشيًا إىل 

حذائه قائاًل: »أليس هذا الحذاء جمياًل؟ أليس جديًدا؟ ولكن ال يعرف أحد منكم أين 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص150.

]2]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص57.
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يؤملني«]1]� ومن الطبيعّي أن يصاحب االنحالل الخلقّي كرثة الطالق وتعّدد الزيجات، 

ومن أبرز األمثلة أّن كالًّ من بومبي وسال تزوجا خمس مرات، وأّن يوليوس قيرص تزّوج 

أربع مرات، وأّن توليا ابنة شيرشون تزّوجت ثالث مرات، وكانت مثلها فولفيا التي كان 

 Octavia( ماركوس أنطونيوس زوجها الثالث، إىل أن طلّقها وتزّوج من أوكتافيا الصغرى

mina( شقيقة أوكتافيوس )أغسطس فيام بعد( وكان زواًجا سياسيًّا مل يدم طوياًل فقد 

أعقبه زواج أنطونيوس من كليوبرتا]2]�

والحّق أّن كثيًا من الرجال كانوا يطلّقون زوجاتهم ألخطاء عظيمة يقرتفنها، غي أّن 

اختالف الطباع واألمزجة بني الزوج وزوجته -هي أشياء غي ظاهرة للناس- هي التي 

كانت تؤّدي يف الغالب إىل الطالق، يضاف إىل ذلك أّن رالوح الفرديّة قد أخذت تظهر 

بشكل واضح بني أفراد األرسة الرومانيّة الواحدة، وهذا كان يتعارض كّل التّعارض مع 

معروفة  واجتامعيّة  دينيّة  ألغراض  الزواج  إىل  الرجل  تدفع  كانت  التي  القدمية  املُثُل 

محّددة� ورسعان ما انتقلت هذه الروح الجديدة التي تؤكّد للرجل حّقه يف استكامل 

سعادته الخاّصة عن طريق الزواج، ثم حّقه يف فّض هذه الرابطة يف الوقت الذي يرغب 

فيه إىل املرأة الرومانيّة نفسها، التي كانت رسعان ما تسعى إىل الطالق إذا شعرت بضيق 

من هذه الحياة الزوجيّة أو لعدم توفيقها يف هذه الحياة]3]�

األمرباطور  عهد  يف  غدا  حتى  رسيًعا  انتشاًرا  الطالق  انترش  املنوال  هذا  وعىل   

أوغسطس فضيحة ومهزلة عاّمة ال يصح السكوت عليها؛ لذلك سعى األمرباطور للحّد 

من هذه الظاهرة التي انترشت بشكل كبي بني أبناء األرس الرومانيّة، حتى أنّه تّم إنشاء 

بأحكام  عليه  يعاقب  القانون  فبات  الزنا،  جرائم  يف  تنظر  أن  مهّمتها  خاّصة  محكمة 

صارمة]4]، ونّص هذا اإلمرباطور يف قانون جوليا الخاّص بالعّفة ومنع الزنا الذي أصدره 

سنة )18ق�م( عىل وجوب قيام طالب الطالق بتحرير وثيقة خاّصة بالطالق أمام سبعة 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص156، 157.

]2]- إبراهيم نصحي، ج2، املرجع السابق، ص754.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص157، 158.

]4]- محمد الزين ومحمد محفل، املرجع السابق، ص42.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(250

شهود من املواطنني الرومان األحرار، ولكن مساعيه مل تلَق نجاًحا كبيًا يف هذا املضامر� 

والظاهر أّن هذا النّص مل يؤِد إىل الغرض املقصود منه، وهو الحّد من الطالق، وإن ظّل 

آباء  أحد  ترتوليان،  قال  قرون� وقد  أكرث من خمسة  الرومانيّة  القوانني  باقيًا يف سجّل 

الكنيسة من أهل القرنني الثاين والثالث امليالديني: »إن الطالق قد أصبح يُنظر إليه اآلن 

عىل أنّه مثره من مثار الزواج«]1]�

األخي عن  قرنها  الرومانيّة يف  الجمهوريّة  رجال  وكبار  أنفسهم  األباطرة  يتوّرع  ومل 

العابث  النبيل  بالشاب  عالقتها  بسبب  بومبيا  زوجته  طلّق  فقيرص  زوجاتهم،  تطليق 

كلوديوس، وهي العالقة التي فُضح أمرها يوم االحتفال بعيد اإللهة الطيبة مبنزل يوليوس 

قيرص سنة )62ق�م(]2]� أّما مغامرات بومبي يف ميدان الزواج، فكانت أوضح مثال عىل 

مدى إغفال كبار رجال الدولة الرومانيّة للحقوق الزوجيّة ومسؤوليّاتها، فقد كان سوال 

القائد الرومايّن األشهر راغبًا يف أن يحظى مبكافأة بومبي نظي خدماته الحربيّة املمتازة، 

وطامًعا يف الوقت نفسه يف أن يكسب تأييده ومعونته يف مرشوعه الخاّص؛ لذلك حرّض 

بومبي عىل تطليق زوجته أنتيستيا وكانت يف ذلك الوقت حزينة عىل موت أبيها، ليتزوج 

من أميليا ابنة زوجة سوال الرابعة، وكانت إميليا عند ذلك متزوجة، بل كانت حاماًل� 

وقد تّم الزواج املشني وكان طابعه طابع نحس وشؤم من بدايته إىل نهايته؛ إذ انتحرت 

أم أنتيستيا حزنًا عىل طالق ابنتها من اإلمرباطور وماتت أميليا وهي تضع مولودها بعد 

أن تزّوجت من بومبي]3]� 

 ومل يكن الزواج يف هذه الحقبة يتّم ألغراض سياسيّة دامئًا، ففي بعض األحيان كان 

يتّم ألغراض اقتصاديّة، حيث كان حّب املال الدافع أحيانًا إىل مثل هذا الزواج، ذلك أّن 

شيرشون يحّدثنا عن شاب يُدعى تالنا )Talna( أراد أن يتزّوج من سيّدة عجوز تدعى 

السيّدة  هذه  ولكن  مرّات،  عّدة  الزواج  لها  سبق  قد  وكان   )Cornificia( كورنيفيكيا 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص158.

]2]- إبراهيم نصحي، ج2، املرجع السابق، ص751.

]]]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص159.
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الزواج  تعقب  الطالق  حاالت  من  كثي  كان  كام  الشاب]1]�  ثراء  لقلّة  رفضت  املجّربة 

خزنة  أحد  أن  العهد  ذلك  يف  الصارخة  الطالق  حوادث  ومن  غرضه�  يستنفذ  أن  بعد 

معبد إله الزراعة يف روما تزّوج قبل أن يلتحق بهذه الوظيفة بيومني استيفاء للرشوط 

الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة العاّمة، ثم طلّق زوجته يف اليوم التايل من 

التحاقه بهذه الوظيفة، وعندما علم اإلمرباطور تيربيوس بأمر هذا الخازن أمر بعزله من 

وظيفته]2]� وكان شيرشون نفسه قد طلق زوجته تينتيا التي دام زواجهام )30سنة(، يك 

يتزّوج من امرأة أخرى جميلة وثريّة كان وصيًّا عليها، هي بوبليليا )Publilia( حتى 

تبديد زوجته األوىل  الحرب األهليّة وبعد  أغرقته فيها  التي  الديون  يتمّكن من سداد 

تينتيا ألمواله، وإن كانت هذه السيّدة قد عزت هذا الزواج إىل وقوع الرجل الكهل يف 

غرام الشابة الجميلة]3]� 

 ويقول سنيكا إّن النساء يف عهده كّن ال يحسنب أعامرهّن بتتابع القناصل ولكن بعدد 

أزواجهّن� وقال آخر إن املرأة الرومانيّة يف ذلك العهد كانت تطلق زوجها قبل أن تذوي 

عقود الزهر التي تعلّق عىل مدخل الدار يف يوم الزفاف، وقد يكون يف هذا القول يشء 

من املبالغة غي أّن حوادث الطالق العديدة كانت تؤيّد هذا القول بال شّك� ومن ذلك 

أن القنصل الرومايّن كوينتوس فسيال الذي ُويل هذا املنصب سنة )19ق�م( كتب عىل قرب 

زوجته عند وفاتها سنة )8ق�م( هذه العبارة: »قلاّم يدوم زواج إىل املامت دون طالق 

وملن زواجنا دام موفًقا وسعيًدا واحًدا وأربعني سنة«]4]� 

شيوع العزوبة يف اإلمرباطوريّة الرومانّية

 لقد كان الرومان يف عصورهم األوىل مييلون إىل اإلكثار من النسل، وكانوا شديدي 

الرغبة يف أن يكون لهم أوالد، ذلك أّن الحياة الريفيّة جعلت األوالد مصدًرا من مصادر 

]1]- إبراهيم نصحي، ج2، املرجع السابق، ص750.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص159، 160.

]]]- إبراهيم نصحي، ج2، املرجع السابق، ص750.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص160.
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والتّطّورات  التّوسعيّة  بالعقم]1]� لكن بعد حروب روما  ينّدد  العام  الرأي  الرثوة، وكان 

أنّه  عىل  إليه  ينظرون  وبدأوا  للزواج،  الرومان  نظرة  تغّيت  رافقتها،  التي  االجتامعيّة 

يهبط  الزيجات  معدل  وبدأ  روحّي]2]�  معنى  كّل  من  خالية  األجل  قصية  مغامرة 

بشكل مستمر يف القرن األخي من العرص الجمهورّي وخالل القرون األوىل من العرص 

الرجال يرّبرون عزوبيّتهم بقولهم: »إّن املرأة الحديثة قد تطرّفت  اإلمرباطورّي؛ وأخذ 

الّنساء،  ثراء  ازدياد  بسبب  طبًعا  وذلك  وإرسافها«]3]،  ونزقها  وغطرستها  استقاللها  يف 

وكرثة ما حصلن عليه من الحقوق واالمتيازات، لذلك كره الرجال الرومانيّون ما ظهر 

يف النساء من مظاهر االستقالل واالعتداد بالنفس وامليل إىل التسلّط والسيادة؛ بسبب 

زيادة ثرائهّن عىل الرجل� ويقول املؤّرخ الرومايّن املشهور بلوتارخ عن هذه النسوة: »إّن 

الرجال الذين يتزّوجون نساء أكرث منهم ثراء يصبحون بعد ميّض الزمن عبيد نسائهم«� 

والواقع أنّه أىت عىل املرأة الرومانيّة عرص كانت فيه مطلقة الحّريّة يف كّل يشء، وهو 

العرص الذي تدّخلت فيه املرأة يف السياسة، وكان لها عىل األباطرة نفوذ كبي، األمر الذي 

مّهد الطريق لتحلّل الخلق الرومايّن وتصّدع اإلمرباطوريّة الرومانيّة وانحطاطها� غي أن 

تحّرر املرأة الرومانيّة واتّساع نفوذها وازدياد ثراها مل يكن إال عاماًل من العوامل التي 

أّدت إىل انتشار العزوبة، لقد كان أساس هذه الظاهرة االنحالل املستمر يف املُثُل القدمية 

لألرسة الرومانيّة]4]�

انتشار  يف  دورها  الزواج  قبل  الجنسيّة  الحياة  يف  الالمحدودة  للحّريّة  كان  كام 

لكّل  ميسورة  سهلة  الزواج  عىل  السابقة  الجنسيّة  العالقات  كانت  حيث  العزوبة، 

راغب فيها، نتيجة وجود عدد كبي من البغايا واإلماء والنساء املعتقات، األمر الذي 

جعل كثيًا من الرجال يحجمون عن الزواج ويرتّددون يف اإلقبال عليه، فهو من الناحية 

الجنسيّة يستطيع أن يجد خارج الزواج كّل ما يتيحه الزواج بل أكرث، فالعزوبة تتيح 

]1]- ول ديورانت، املرجع السابق، ص118.

]2]- محمود محمد الحويري، رؤية يف سقوط اإلمرباطورية الرومانيّة، ط]، دار املعارف، القاهرة 1995م، ص21.

]]]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص85.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص151.
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التنّقل بني النساء بحّريّة تاّمة]1]� لقد كان كبار القوم أنفسهم من أعضاء مجلس  له 

العائليّة  الحياة  يرون يف  كانوا  لذلك  واملرح؛  اللهو  حياة  إىل  مييلون  الشيوخ وغيهم 

ومسؤوليّاتها عبئًا ثقياًل عليهم وقيًدا يريدون التحّرر منه بقدر ما يستطيعون� لذلك 

انترش الترّسي انتشاًرا كبيًا؛ ألنّه مبقتضاه يستطيع أمثال هؤالء الرجال إطفاء شهواتهم 

مفاسد  من  النساء  تسلَم  ومل  الزواج�  بقيود  التقيّد  دون  ونزواتهم  ميولهم  وإشباع 

النساء  من  كبية  طائفة  العهد  ذلك  إذ ظهرت يف  الصاخبة؛  االجتامعيّة  الحياة  هذه 

وبالدسائس  الخلقّي  باالنحالل  مشبع  ّجو  يف  ترعرعن  اللوايت  املستهرتات  الخليعات 

واملؤامرات السياسيّة، وكان لهّن دور يف إشاعة الفوىض واالنحالل الخلقّي يف املجتمع 

القدمية]2]�  العصور  نساء  أفضل وأرذل  بأنّهن  املؤّرخني  الرومايّن، حتى وصفهّن بعض 

أو  الزواج  سن  وتأّخر  الخصوبة،  فقدان  الجنسيّة  العالقات  يف  اإلفراط  عن  نتج  وقد 

حتى العزوف عنه نهائيًّا� 

 ومثلام كان الرتف سببًا يف العزوف عن الزواج يف األرس الرثية، كان الفقر وسوء توزيع 

الرثة سببًا آخر يف العزوف عن الزواج يف األرس املعدمة، حيث مل يكن الزواج يوًما من 

األيّام سهاًل ميسوًرا بالنسبة للفقراء، وكانوا يُْعرِضون عنه ال نفوًرا منه، بل عجزًا منهم 

عن تحّمل أعبائه، خاّصة لجهة تربية األوالد واإلنفاق عليهم]3]� كام شاعت العزوبة يف 

األرس التي اعتنقت املسيحيّة؛ حيث كان للمسيحيّة هي األخرى دورها يف تقليل النسل 

والعزوف عن الزواج بإشاعة فكرة الرهبنة، ووصل األمر إىل اعتبار الزواج دنًسا يجب 

تغلغل  ولطاملا  الله]4]،  إىل  وتقّربًا  تطّهرًا  املسيحيّة  يف  الرهبنة  فانترشت  عنه،  االبتعاد 

املسيحيّون يف كّل مكان وبني كّل طبقات املجتمع الذي فسد بناؤه األخالقّي وزاغت 

عقيدته غداة انتشار الشك يف ديانته التقليديّة أواخر العرص الجمهورّي وبداية العرص 

اإلمرباطورّي]5]�

]1]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص88.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص152، ]15.

]]]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص88، 89.

]4]- نجاح محمد وآخرون، املرجع السابق، ص85.

]5]- جان بابليون، املرجع السابق، ص]4.
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الزواج مل يكن خطرًا عىل املجتمع فحسب من حيث قلّة  والعزوبة والعزوف عن 

النسل، بل كان خطرًا يهّدد الدولة الرومانيّة، لذلك حرصت الدولة الرومانية كّل الحرص 

عىل تشجيع الشباب عىل الزواج من خالل إصدار بعض القوانني منذ عرص الجمهوريّة 

الرومانيّة، حيث كان مراقبو اإلحصاء واألخالق العاّمة )Censor( موكّلني بهذه املهّمة، 

فكلاّم ملسوا تفيّش العزوبة وانتشار العزوف عن الزواج وضعوا عىل املعرِضني الغرامات]1]، 

وعندما تفاقم األمر ناشد من أجله متيلوس ماسيدو نيكوس مراقب اإلحصاء واألخالق 

من  الدولة  الزواج حفظًا عىل  أقبلوا عىل  »أن  روما  رجال  )131ق�م(  سنة  العاّمة يف 

االنهيار«، غي أّن دعوته ودعوة غيه من الصالحني ذهبت أدراج الرياح]2]� 

 Tiberius( جراكوس  تيبيوس  األخوان  أصدرها  التي  الزراعي  اإلصالح  قوانني  أّما 

الذين  املتزوجني  Gracchus( وجايوس جراكوس )Gaius Gracchus( فقد ميّزا فيها 

عرص  أواخر  يف   )Julius Caesar( قيرص  يوليوس  حاول  وقد  الُعزّاب�  عىل  أوالد  لهم 

الجمهوريّة الرومانيّة أن يشّجع عىل الزواج عن طريق منح املكافآت املاليّة، وأن يشّجع 

املتزّوجات من  النساء غي  الزواج ويحّد من عزوبتهّن عن طريق حرمان  الّنساء عىل 

بعض الحقوق التي تتعلّق بصورة خاّصة باملظهر والزينة، ومنها القانون القايض بحرمان 

املرأة التي تبلغ )45 سنة( دون أن تكون متزّوجة أو لها أبناء من ارتداء اللون األرجوايّن 

وتقلّد الجواهر والآللئ واستخدام الكريّس املحمول]3]� 

 ويف مطلع العرص اإلمرباطورّي حاول اإلمرباطور أغسطس )Augustus( أن يتدارك 

يحمل  أن  بعد جهد جهيد  أمكنه  وقد  الزواج،  قانون  )18ق�م(  سنة  فأصدر  املوقف، 

مجلس الشيوخ عىل املوافقة عىل هذا القانون، لكن الجمعيّات العاّمة يف روما رفضت 

هذا القانون وعارضته، إاّل أنّه رغم ذلك أفلح يف إصداره يف السنة الثالثة قبل امليالد]4]، 

وقد حرّم مبوجبه منع األوالد من الزواج وحرم حرص اإلرث بالُعزاب، كام أنّه فرض رضيبة 

]1]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص 94، 95.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]15.

]]]- محمود سالم زنايت، املرجع السابق، ص96، 97.

]4]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص]15.
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املياث�  أعامرهم، وحّد من حّقهم يف  الخمسني سنة من  تجاوزوا  الذين  العزّاب  عىل 

ويف الوقت ذاته نارص هذا القانون املتزّوجني وفّضل ذوي األوالد عىل غيهم يف تقلّد 

املناصب الحكوميّة املختلفة، ومنحهم بعض املزايا األخرى، يف الواقع لقد كان أغسطس 

يسعى إىل مكافحة ظاهرة انقراض األرس الرومانيّة النبيلة وما قد يرتتّب عىل ذلك من 

نتائج خطية عىل الدولة الرومانيّة]1]�

 ويف السنة التاسعة للميالد صدر قانون يعرف باسم قانون )بابيا يوبيا( حرّم فيه عىل 

الرجل غي املتزوّج من الذين ترتاوح أعامرهم بني العرشين والخمسني، وكذلك حرّم عىل 

النساء غي املتزّوجات اللوايت ترتاوح أعامرهّن بني العرشين والخمسني، وكذلك حرّم عىل 

النساء غي املتزّوجات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني الخامسة والعرشين والستني أن يرثوا، 

إال إذا تزّوجوا يف غضون مئة يوم من صدور هذا القانون� وكان من املمكن التخلّص 

من هذا الحرمان عن طريق عقد الخطوبة� وكانت الرتكات التي يضّحي بها أصحابها 

لعدم زواجهم تضم أمالك الدولة� ومل تؤّد هذه القوانني وأمثالها إىل الغرض املنشود، ومل 

تدفع العزاب إىل الزواج، بل ظلّوا ساردين يف غيّهم مؤْثرين حياة اللهو وامللّذات عىل 

الحياة الزوجيّة ملا فيها من قيود ومسؤوليّات]2]� حتّى إن املؤّرخ أميانوس ماريسللينوس 

لها  تعرّضت  التي  املآيس  جميع  أن  يرى  )325-391م(   )Aminanus Marcllinus(

اإلمرباطوريّة الرومانيّة إمّنا ترجع إىل الفساد والتدهور الخلقّي وانحالل القيم األرسيّة]3]�

شيوع عدم إنجاب األبناء

 كان من بني القوانني التي أصدرها أغسطس قانون لحامية كيان األرسة الرومانيّة 

حياة  تكن  مل  واإلنجاب]4]، حيث  بالزواج  النبالء  يلزم  القانون  هذا  وكان  األبوة  قانون 

الحياة  مفاسد  عن  نجمت  التي  الوحيدة  النتيجة  هي  الرومانيّة  الدولة  يف  العزوبة 

]1]- محمد الزين ومحمد محفل، املرجع السابق، ص42.

]2]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص154.

]]]- محمود محمد الحويري، املرجع السابق، ص21.

]4]- نور قطرميز، املرجع السابق، ص87.
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االجتامعيّة يف ذلك العرص، بل إنّنا نجد أيًضا أّن الزيجات التي كانت تتّم بني أفراد األرس 

إيجاد أرسة  الزواج  وراء هذا  يبغيان من  الزوجة  الزوج وال  يكن  الراقية مل  والطبقات 

مبعنى الكلمة، يقوم فيها الزوجان برعاية األبناء وتنشئتهم نشأة صالحة قويّة� وكان إذا 

اتّفق وحملت الزوجة عىل غي إرادتها فإنّها كانت تلجأ يف الغالب إىل إجهاض نفسها أو 

تعريض املولود للهالك إثر والدته]1]، حيث غدا األطفال من الكامليّات التي ال يطيقها 

إاّل الفقراء]2]�

كان  أنّه  حتى  الظاهرة  هذه  من  للحّد  جهده  قصارى  بذل  أغسطس  أّن  والحّق   

يفّضل من لديه ثالثة أوالد ملن يريد العمل يف وظائف الدولة العاّمة، وكان يعرض من 

مقصورته يف ساحة األلعاب أبناء جرمنيكوس الكثيين، حيث كان جرمنيكوس مرضب 

تذكاريًّا  نصبًا  وأقام  الكبية،  األرس  ذوي  لآلباء  مالية  مبالغ  يهب  وكان  األبّوة،  املثل يف 

إىل روما  راجاًل  يأيت  فاّلًحا رومانيًّا  لشّدة فرحته حني رأى  ويا  أبناء،  ألّم ولدت خمسة 

وخلفه ثانية أبناء وستة وثالثون حفيًدا وتسعة عرش من أبناء أحفاده]3]� وعىل الرغم 

من ذلك ظل تحديد النسل أمرًا شائًعا كانت تلجأ له الطبقات املتعلّمة أّواًل، ثم رست 

عدواه إىل الطبقات الدنيا املشهورة بكرثة أبنائها، ومل ميض قرن واحد بعد امليالد، حتى 

إىل  اإلمرباطوريّة  املعونة  امتداد  ذلك  عىل  ويشهد  املزارعني،  فئة  إىل  العدوى  وصلت 

هذه الرشيحة االجتامعيّة لتشجيعها عىل إكثار نسلها� كام انترشت عادة اإلجهاض ووأد 

األطفال بازدياد الفقر، رغم أّن القوانني كانت تعّد هذا العمل جرمية�

وملا كانت الدولة ترث من ال وريث له يف خطوة منها عىل تشجيع إنجاب األبناء، 

لجأت األرس الرثيّة إىل عادة التبّني لتوريث أبنائها بالتبّني بدل أن ترثها الدولة، وكانت 

عن  أمالكها  من  شيئًا  يصيبون  علّهم  الرثيّة  األرس  هذه  حول  الفقراء  حام  أن  النتيجة 

طريق التبّني إن مل يكن اإلرث كّله من نصيبهم� وأصبح تصيّد اإلرث بالوصيّة عمل كثي 

من األوغاد وسفلة الناس� وقد نّص قانون )بابيا بوبيا( السالف ذكره -تشجيًعا إلنجاب 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص154.

]2]- عيل مؤمن، املرجع السابق، ص58.

]]] - نور قطرميز، املرجع السابق، ص89.
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األبناء- عىل أّن األزواج الذين ال ولد لهم ليس لهم الحّق إاّل يف نصف ما يوؤل إليهم عن 

طريق الوصيّة أو عن طريق اإلرث العادّي، غي أّن هذه القانونني مل يكن لها يف الواقع 

أثر يُذكر يف زيادة عدد أفراد األرسة]1]�

قضّية إشكالّية

 كثيًا ما ترتّدد أفكار ومعتقدات َعِمَل املسترشقون عىل نرشها مفادها أّن عظمة 

تجسيد  الرومانيّة هي  القوانيني  وأّن  األرسة،  لتامسك  انعكاًسا  كانت  الرومانيّة  الدولة 

واقعّي ألحوال املجتمع الرومايّن، وعىل الرغم من صّحة هذه الفكرة، لكن املسترشقني 

ما أن يقدموا فكرة صحيحًة حتى يتبعوها بأخرى مسمومة، والفكرة املسمومة هنا هي 

، وأقحموها يف  الرومانيّة يف عهد نبيّهم محّمد  القوانني  أّن املسلمني استقوا هذه 

الرشيعة اإلسالميّة بهدف الحصول عىل أرسة قويّة ومجتمع متامسك� وهذه االّدعاءات 

باطلة وال أساس لها من الصّحة� 

 لقد بنّي األستاذ املحامي أحمد غسان سبانو أّن كثيًا من الغربيّني عدلوا عن األخذ 

 ، بهذه الفكرة بعد أن تبنّي لهم زيفها، حيث تبنّي أّن الرسول العريّب الكريم محّمد

مل يتأثّر بالترشيع الرومايّن، وال حتى سائر الفقهاء وأصحاب املذاهب اإلسالميّة، مبا فيهم 

اإلمام األوزاعي الذي سكن بالقرب من مدينة بيوت، وذلك بسبب انقضاء أثر مدرسة 

بيوت القانونيّة يف العرص الرومايّن منذ طويل سبق الفتح اإلسالمّي، بل إّن الدراسات 

املنصفة تبحث عن التأثي السورّي القديم يف الترّشيعات والقوانني الرومانيّة]2]� 

الخامتة

الدولة  وظلّت  الرومايّن،  للمجتمع  الصلبة  القاعدَة  الرومانيّة  األرسة  شّكلت  لقد 

والفضائل  القيم  تحكمها  متامسكة  الرومانيّة  األرسة  دامت  ما  قويّة  دولة  الرومانيّة 

ومفهومها  الرومانيّة  األرسة  لبنية  الدارس  إن  املتوارثة،  االجتامعيّة  واألعراف  الرومانيّة 

]1]- أحمد الشنتناوي، املرجع السابق، ص155.

]2]- أحمد غسان سبانو، السوريون هم صانعوا القانون الرومايّن، دار فادي برس، لندن 2007م، ص5].
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ونظامها والقواعد التي حكمتها وسلطات رّب األرسة الواسعة سيسّهل عليه فهم القّوة 

العسكريّة الرومانيّة، التي استطاع الرومان بواسطتها احتالل العامل� لقد كانت املجتمع 

يف روما مجتمًعا أبويًّا ذكوريًّا، أي أّن جميع السلطات تركّزت بيد رّب األرسة الذي كان 

أكرب أفرادها الذكور سنًّا، ويبدو أن روما مل تخرج عاّم كان شائًعا يف مجتمعات الرشق 

القديم، ويف املقابل متتّعت املرأة بعض الحقوق، لكّنها كانت نسبيّة، اختلفت من عرص 

إىل آخر، حسب التطّورات التي رافقت انفتاح املجتمع الرومايّن؛ حتى وصل يف النهاية 

إىل درجة االنهيار� إّن هدفنا من دراسة التاريخ هو التعلّم من دروسه وتجّنب الوقوع يف 

أخطاء من سبقنا، ومن بحث األرسة الرومانيّة نخلص إىل أّن الدولة القويّة كانت تحتاج 

والتقاليد،  والعادات  واألخالق  القوانني  واحرتام  والتعليم  الرتبية  يف  منوذجيّة  أرسة  إىل 

فإذا صلحت هذه األرسة صلح حال املجتمع والدولة، وتسعى أنظمة العامل الغريّب وما 

يتبع لها من رشكات رأسامليّة ومؤّسسات إمربياليّة إىل رضب بنية املجتمعات الرشقيّة 

عن طريق تفتيت األرسة بنسف العادات والتقاليد املتوارثة فيها، والتي تحكم العالقة 

والتي  الرومانيّة  الدولة  قّوة  تعرّفنا عىل عوامل  فإن  لذلك  فيه خيها؛  ملا  أفرادها  بني 

تبنّي أنّها كانت تكمن يف األرسة الرومانيّة النموذجيّة، ويف املجتمع الرومايّن املتامسك، 

فهذا يعكس لنا رضورة املحافظة عىل القيم والتقاليد والعادات التي تحكم مجتمعاتنا 

وختاًما  واملجتمع�  وللدولة  للفرد  خي  من  فيها  ملا  عموًما،  والرشقيّة  العربيّة خصوًصا 

تجدر اإلشارة إىل أّن الدولة الرومانيّة انهارت بعد أن انهارت األرسة فيها، حيث انترش 

الطالق وشاع أمره وكرث الترّسي، وخرجت الزوجة عن طاعة زوجها، واالبن عن طاعة 

أبيه، وأعرض الشباب عن الزواج، وأبدوا رغبة كبية يف عدم اإلنجاب، لقد كانت كلّها 

آفات اجتامعيّة فاتكة مل يتمّكن قيرص وال أغسطس وال حتّى أّي إمرباطور جاء بعدهم 

من معالجتها� 
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العائلة يف العصر الغريّب الوسيط
د. رامز أحمد]1] 

مقّدمة 

اللغوّي،  أو  االجتامعّي  أو  التاريخّي  الصعيد  عىل  أكان  سواء  مبكان،  الصعوبة  من 

العرص  من  تلك  أو  الفرتة  األرسة يف هذه  أو  العائلة،  ملفهوم  الدقيق  باملعنى  اإلحاطة 

الغريّب الوسيط� فهذه املفردة، التي تبدو بََدهيّة من حيث الظاهر، تخفي خلفها حقائق 

ووقائع شديدة التنّوع والتعقيد، سمحت بنشوء تعريفات وتصنيفات ال حرص لها� 

فإىل أّي يشء نُشي عند الحديث عن العائلة أو األرسة؟ هل نعني بها روابط الدم 

وتحت  واحد  مكان  يف  والعيش  املشرتكة  الحياة  فكرة  أم  القرابة؟  نظام  بها  نعني  أم 

سقف واحد؟ أم نعني بها نظام الزواج وقواعد نقل امللكيّة واإلرث؟ أم نعني بها طبيعة 

الرابطة التي تجمع رجاًل وامرأة وأطفااًل؟ أم نعني بها منظومة القيم والعواطف التي 

تنتج عن هذه الرابطة وما تولّده من أوضاع قانونيّة واجتامعيّة؟ ثم هل يحمل مفهوم 

العائلة أو األرسة، يف أيامنا، الداللة ذاتها التي كان يحملها خالل العرص الوسيط؟]2] وهل 

 Philippe( عرف الغرب الوسيط مفهوم األرسة العاطفيّة أو ما يسّميه فيليب آرييس

ARIÈS( الحّب الزوجّي واألبوّي؟ ومل نطرح هذه األسئلة بهدف اإلجابة عنها، وإمنا هي 

]1]- أ أستاذ وباحث يف الفلسفة، أكادميي سوري مقيم يف فرنسا.

]2]- حتى بداية القرن التاسع عرش، عىل سبيل التمثيل ال الحرص، مل يكن القانون املديّن الفرنيّس الصادر عام 1804 

يعرتف بالعائلة بوصفها مؤّسسة. وعىل الرغم من وجود روابط أرسيّة ومصالح عائليّة وماليّة، مل يكن هناك من وجود 

ملؤّسسة قانونيّة تسمى »األرسة«. وال يعرتف قانون نابليون إال باألبّوة املشار إليها بقّوة الحضور األبوّي يف األرسة؛ 

بالفعل »رضوريّة للحفاظ عىل  السلطة األبويّة  تابعة. تعترب  النساء واألطفال إىل مجرد أشياء  التقليل من شأن  يتّم  إذ 

بورتاليس، وهو أحد  القانون. ويوافقه  Malleville، أحد واضعي هذا  مالفيل  يقول  العام«،  الهدوء  األخالق وضامن 

واضعي هذا القانون أيضا، قائاًل: »إننا نحتاج إىل اآلباء، ألنّهم القضاة الطبيعيّون«. 
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أسئلة للتّأمِل، تيُضُء، قدر اإلمكان، عىل خصوصيّة العائلة الغربيّة الوسيطة، يف نشأتها 

أشكالها  يف  الغربيّة  العائلة  بني  العالقة  تعقيد  تُظهر  أن  وتحاول  وتطّورها،  وتَشّكلها 

انتهت  التي  الحاليّة  الغربيّة يف صيغتها  العائلة  التي عرفتها، وبني  املتعّددة  التاريخيّة 

إليها� فعرب أّي مسار وانطالقًا من أّي عوامل تشّكلت العائلة يف العرص الغريّب الوسيط؟ 

حتى تاريخ قريب كان االعتقاُد السائد، لدى علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا والتاريخ، 

 famille( أّن نظام العائلة الغريّب تطّور عرب نوع من االنتقال من »العائلة الكبية« املركّبة

large et complexe( )التي تضّم، تحت سقف واحد، عّدة أجيال وأرُس(، إىل »العائلة 

التي   ،)famille nucléaire( الثالثيّة  أو  النواتيّة  العائلة  »الحديثة«،  الضيّقة«  الصغية 

ترتكز يف املقام األول عىل الزوجني واألطفال، وذلك انطالقًا من القرن السابع عرش والثامن 

عرش� هذا املنظور التطّورّي، )évolutionniste( ملفهوم العائلة الغربيّة تّم الدفاع عنه 

طوياًل من قبل العديد من املختّصني بتاريخ العائلة� أُشي، متثياًل ال حرصًا، إىل أعامل كلٍّ 

1960-( )Shorte Edward( 1] وإدوارد شورت[)Philippe Ariès( من فيليب أرييس

1970(� وبالنظر إىل أنّه مل يكن هناك من وجوٍد »للعائلة« )باملعنى الحديث للمصطلح( 

يف ما يسّمى باملجتمعات »القدمية«، فقد ركّز علامء األنرثوبولوجيا اهتاممهم عىل هياكل 

القرابة، بينام عزل علامء االجتامع النواة الزوجيّة عن شبكة عالقات القرابة� وتحت تأثي 

ل أخصائيّو العرص الوسيط )بخالف الحداثيّني الذين  األنرثوبولوجيا البنيويّة للقرابة، فَضَّ

انكبّوا عىل تحليل سجاّلت الرعويّات، وكّل ما تتضّمنه من معلومات ومعطيات عن األرسة: 

الخصوبة والوفيّات والزواج��� إلخ(، دراسة نُظم القرابة عىل حساب تلك الخاّصة بالعائلة، 

متناسني أّن هذا التمييز كان تعّسفيًّا ونتيجة إلرث تاريخّي طويل�

لقد أظهرت أعامل كّل من بيرت السليت )Peter Laslett(: مجموعة كامربدج لتاريخ 

الوسيط  بالعرص  الخاّصة  الدميوغرافيّة  والدراسات  االجتامعيّة )1960(  والبنى  السكان 

[1[- ARIÈS Philippe, )الطفل والحياة العائليّة يف ظّل السلطة امللكيّة( L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien 

Régime, Paris, Plon, 1960.
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 David Herlihy et Christiane Kl(  1978 كالبيش  وكريستيان  هريليي  لدافيد 

apisch(]1]، وكذلك األبحاث املعارصة لديدية ليت]2] )Didier Lett( عىل نحو ال يقبل 

الشّك أّن األرسة النواتيّة كانت »الهيكل الداعم« لجميع مجتمعات القرون الوسطى، وأّن 

فكرة االنتقال من األرسة الكبية املُوّسعة إىل األرسة الضيّقة هي محض خيال�

فمنذ الثامنينيّات، وبفضل التطّور الكبي الذي عرفه تاريخ الذهنيّات واألنرثوبولوجيا 

التاريخيّة لـ جان لويس فالندرين )Jean-Louis Flandrin( ]3]، بدأ االهتامم يتزايد 

الوفيات(،  الخصوبة،  املواليد،  )معّدل  البيولوجيّة  أبعادها:  جميع  يف  العائلة  بدراسة 

واالقتصاديّة )مفهوم األعامل واملشاريع العائليّة( والعاطفيّة )الحب، الجنس��� إلخ(� ويف 

ا متزايًدا يف االهتامم بتاريخ املرأة  الثامنينيّات والتسعينيّات من القرن املايض، شهدنا منوًّ

وتاريخ الجسد وطبيعة العالقات داخل األرسة، وطبيعة الروابط بني األّم والطفل وقضايا 

األبّوة وطبيعة  العمل عىل قضايا  األطفال��� ثم جاء  الحمل والوالدة واألمومة ورعاية 

يف  ووظيفتها  الزوجيّة«  »املؤّسسة  دور  دراسة  ومتّت  واألخوات�  اإلخوة  بني  العالقات 

مكانًا  بوصفها  املؤّسسة  هذه  إىل  النظر  فيتّم  اليوم  أّما  االجتامعّي�  االستقرار  تحقيق 

الزنا،  الزوجيّة، واالنفصال، والطالق،���  )النزاعات  الفشل  أو  أو االضطرابات  للرصاعات 

إنقاذ  وتنادي برضورة  العائلة  تفّكك  من  تحّذر  التي  األصوات  وتزداد  إلخ(�  املعارشة، 

املجتمع  عليه  ينهض  الذي  واألساس  البرشيّة  تاريخ  يف  األقدم  »الطبيعيّة«   املؤّسسة 

 �[4[)Daniel Dagenais(

[1[- HERLIHY David et KLAPISCH-ZUBER Christiane, )التوسكان وعائالتهم. دراسة عن كارثة فلورنسا 

.Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris, 1978 )سنة 1427

[2[- LETT Didier, )الوسيط الغرب  -Ve( Famille et parenté dans l’Occident médiéval)العائلة والقرابة يف 

XVe siècles(, Paris, Hachette )Carré Histoire(, 2000.

[3[- FLANDRIN Jean-Louis, ) القديم املجتمع  يف  الجنسانيّة  البيت،  القرابة،   ,Familles. Parenté)العائالت 

maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Hachette, 1976 )rééd. Seuil, 1984(.

[4[- Dagenais Daniel, )نهاية العائلة الحديثة : داللة التحّوالت املعارصة يف العائلة(La fin de la famille moderne: 

La signification des transformations contemporaines de la famille, Ed. Presses universitaires de 

Rennes, 2000.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(266

أوالً: يف ضبط املفهوم واملصطلح

1. ما العائلة؟

من الصعوبة مبكان أن نكّون تعريًفا جامًعا مانًعا ملفهوم العائلة ونُظم القرابة يف 

اليوم هو  أيدينا  بني  املوجودة  واملُؤلّفات  الفهارس  تقّدمه  ما  فكّل  الوسيط«�  »العرص 

الحضارة  يف  الزواج  روابط  لتعزيز  الداعمة  اإلجراءات  العاّمة حول  األفكار  من  جملة 

اإلمرباطوريّة املنتهية، ويف التقاليد الرومانيّة التي تلتها� يف املعنى العام، يشي املصطلح، 

إىل مجموعة من األفراد املرتابطني فيام بينهم بروابط الزواج أو النسب أو إىل مجموعة 

الالتينيّة  ويف  ذلك(]1]�  إىل  وما  ساللة،  عرق،  )نسل،  مشرتكة  أرومة  من  تنحدر  برشيّة 

ومبكان  بسيٍّد  املرتبطني  املُستَعبدين  األفراد  من  مجموعة  هي  العائلة  الكالسيكيّة، 

إقامة، مع ما يحمله هذا املصطلح من داللة َحرصيّة تشي إىل البيت، دون إحالة إىل 

مفهوم القرابة )وهو املعنى الذي اتخذته هذه املفردة، بصورة دامئة، يف نصوص الِسَي 

املقّدسة(� وتتضافر هذه الداللة البيتيّة للمفردة مع دالالت أخرى تُرجع مفهوم العائلة 

بيدي  األنجلوساكسويّن  املؤرخ  أعطاه  الذي  الشهي  التعريف  امللكيّة، كام يف  فكرة  إىل 

وثّة  بعينها�  عائلة  متلكها  األرض  من  حّصة  إىل  يشي  إذ  700م،  عام  حوايل   ،)Bède(

دالالت أخرى تَقرن مفهوم العائلة، كام يف قانون القوط الغربيّني يف نهاية القرن السابع، 

الوثائق  ويف  األرسة�  كنف  يف  يعيش  يزال  ال  الذي  الطفل  تربية  عىل  الوالدين  بقدرة 

اإليطاليّة يف نهاية القرن الثامن، تتخذ الكلمة داللة مختلفة عندما تتحدث عن العائلة 

 oikia ou oikos( بيت  وحدة،  جامعة،  )أرسة،  الرابطة  بأنّها  العائلة  تُعرّف  حرًصا،  ال  متثياًل  ألرسطو،  بالنسبة   -[1[

والقاعدة األساس يف نشوء املدينة وقيامها ) cité/polis(. وتَنتظم األرسة أو العائلة وفق هيكٍل هرميٍّ يَرتكُز عىل مبدأ 

الهيمنة األبويّة الرضورّي لقيامها كام لقيام املدينة عىل السواء. ويتحّدث، يف هذا السياق، عن ثالثة أمناط من عالقات 

الهيمنة الرضوريّة لقيامهام: العالقة بني السيد والعبد، والعالقة بني الزوج والزوجة، والعالقة بني األب واألبناء. فكّل 

دولة تتكّون من عائالت ومدن وال توجد فيها عالقات الهيمنة هذه ستكون محكومة بالغرق يف االضطراب والفوىض.

Fandrin Jean-Louis, )القديم املجتمع  يف  الجنسانيّة  البيت،  القرابة،   ,Familles, Parenté, Maison )العائالت 

sexualité dans l’ancienne société )1976(, op.cit., pp.1011-. Et Françoise Zonabed. )نظرة العائلة،   يف 

 De la famille, Regard ethnologique sur la parenté et la famille, in Hisoire )اتنولوجيّة عىل القرابة والعائلة

de la famille, Vol. 1, p. 19 -101.
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املُقربة )األب واألّم واألطفال(� وهو املعنى الذي سوف ترّدده، الحًقا، معظم املعاجم يف 

القرن السابع عرش والثامن عرش]1]� 

يف  كبية  تغّيات  الرومانيّة،  اللغات  انقسام  قبل  الرومايّن،  العرص  نهاية  يف  ونشهد 

مفهوم  يف  كبي  تطّور  عن  بالتأكيد  تُعربِّ  التي  العائليّة  املصطلحات  من  العديد  داللة 

مفهوم  يربز  ملحوظ  لتطّور  خضعت  التي  املفاهيم  بني  ومن  نفسها�  املؤّسسة  هذه 

أقرباء  )les cognats( هم  الكالسيكيّة،  الرومانيّة  القرابة  )cognatio-cognatus(: يف 

األبويّة  بالسلطة  املحّددة   )agnatique( العائلة  من  جزًءا  يشّكلون  ال  الذين  الدم، 

)مثال الفتيات اللوايت يدخلَن يف عائلة أخرى عرب الزواج(]2]� وقد اختفى هذا املصطلح 

ملفردة  التحريف  من  نوع  وعرب  الالتينيّة؛  من  املنحدرة  الرومانيّة  اللغات  معظم   يف 

]1]- إن فكرة الحياة املشرتكة )البيت(، ونظام القرابة )مع ما يتضّمنه من روابط زوجيّة(، ورابطة الدم )العرق، النسب( 

هي ما يتّم التأكيد عليه، أثناء الحديث عن العائلة، يف معظم املعاجم الفرنسيّة واإلنكليزيّة القدمية الصادرة يف القرن 

السابع عرش والثامن عرش، وهو التصّور السائد لدينا اليوم. ففكرة الحياة املشرتكة يف بيت واحد هي ما تم التطرق لها 

بداية يف املعاجم اإلنكليزيّة القدمية، كام يف معجم صامئيل جوهانسن )1755S amuel Johnson وهو التصّور ذاته 

الذي نعرث عليه يف معجم آبل بوير Abel Boyer، يف الطبعة األوىل ملعجمه املليّك الفرنيّس اإلنكليزّي، إذ يُعرّف 

العائلة وفق اآليت: » كّل من يعيش يف بيت واحد وتحت إمرة سيّد واحد. وكذلك Cotgraveكوتغراف، يف عام ]167، 

الذي يرتجم العائلة مبعنى األرسة كام نفهمها اليوم )أهل البيت الواحد(.. أّي من هذه املعاجم ال يختزل العائلة إىل 

أولئك الذين يرتابطون بروابط القرابة، داخل بيت واحد. واألمر عينه فيام يخص Samuel Pepys صامئيل بوبيز الذي 

Jean- كتب يف عام 1660: »عشت يف أكس يارد، ولديَّ زوجة وخادمة، ومل يكن يف األرسة أكرث من ثالثة« )راجع

Louis Fandrin، القرابة، البيت والجنسانيّة يف املجتمع القديم، Paris, Seuil,، 1984، PP.5-10(. وهو املعنى ذاته 

الذي نعرث عليه يف معجم فورتيري Furetière 1690 الذي يشري بصورة خاّصة إىل فكرة البيت املكّون من أب )سيّد( 

وقاطنيه )النساء، األطفال والخدم(. ويعطي معنى أكرث تحديًدا عندما يشري إىل األهل األكرث قرابة. وهو املعنى الذي 

نعرث عليه أيًضا يف معجم األكادمييّة الفرنسيّة Dictionnaire de l’Académie française يف طبعته األوىل الصادرة 

عام 1694، إذ يشري إىل مجموع األفراد الذين يعيشون يف بيت واحد وتحت إمرة سيّد واحد. ويتّخذ املفهوم معنى 

أكرث خصوّصية عندما يشري إىل جميع األفراد املشرتكني يف الدم نفسه مثل األطفال، اإلخوة، أبناء اإلخوة. فالعائلة 

 Stéphane ،تعني أيًضا الساللة والبيت. ويقال بهذا املعنى أولئك الذين ميلكون الدم نفسه من جهة الذكور )راجع

 Paris،Armand Colin عرش،،  والثامن  عرش  السادس  القرن  بني  الحديث  العرص  يف  الفرنسيّة  العائلة   ،Minvielle

2010(. وتسجل املوسوعة سمة جوهريّة دقيقة عندما تؤكّد عىل وحدة مجموعة من األفراد برابط الدم أو القرابة. 

وتعطي دالالت مشابهة ملفردة العائلة عندما تتطرّق إىل مفهوم الِعرق، البيت، النسب، األرومة...، إلخ. وهكذا فإن 

مفاهيم« القرابة« » النسب« »العرق« »البيت« وكذلك العائلة يتّم تقدميها يف معاجم القرن السابع عرش والثامن عرش 

عىل أنّها مفردات ذات داللة واحدة.

[2[- H.Bresc, J.P. Cuvillier, R.Fossier, P.Guichard et P. Toubert, )الوسيط العرص  الغربيّة يف   La)العائلة 

famille occidentale au Moyen Age, Armand Colin 1986, Ed. 2005 pour la présente édition, p.23
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)cognatus( نشي ببساطة إىل الصهر وزوجة األخ���، إذ يتّم استيعاب هؤالء املرتبطني 

القرن  الدارجة يف  اللغة  أّن  املرّجح  الدم� ومن  قرابة  )تحالف زواجّي( مبفهوم  بعالقة 

الرابع والخامس قد احتفظت بهذا التطّور: )les cognats( هم األقارب »الطبيعيّون« 

يعني أقارب الدم�

مصطلح  كان   [1[)723( عام  يف   )Liutprand( امللك  أصدره  الذي  املرسوم  يف    

يدع  ما  الزوجة،  أخت  أو  األخ،  اآلتية: زوجة  بالرشوح  إليه  يُشار  يزال  ما   )cognata(

إذ  املكتوبة؛  واللغة  الدارجة  اللغة  بني  االنزياحات  من  جملة  حصول  الفرتاض  مجااًل 

يقتيض املصطلح توضيًحا دامئًا، فهذا املرسوم يتطرّق إىل التحريم الدينّي لزواج املحارم، 

ومن بينها يظهر، يف املقام األول، زواج أرمل من زوجة أخيه� وهكذا، فإن التطّور الداليّل 

ملصطلح )cognatus( ارتبط عموًما بجهود الكنيسة ملنع هذا النوع من الروابط، وذلك 

عرب دمج مفهوم القرابة، التي يؤّمنها االتحاد الزواجّي، مبفهوم قرابة الدم األكرث تشّدًدا� 

وميكن أن نتساءل ما إذا كانت التطّورات الدالليّة سبقت اإلجراءات الكنسيّة أو أتت 

بعدها بالتسلسل، وما إذا كانت تنبع من تطّور أكرث عموميًّة ملفاهيم القرابة املُتسمة 

بالتخيّل عن التمييز االصطالحّي بني القرابة األبويّة وبني القرابة األموميّة عىل مستوى 

إخوة وأخوات األب من ناحية، وبني إخوة وأخوات األّم من ناحية ثانية]2]� وهكذا تّم 

نحو  والتحّول  األب(  )النسب من جهة   )agnatique( الرومايّن  النظام  االنفصال عن 

القرابة الثنائّية غري املتاميزة )cognatique( )إذ يرتبط الفرد بالطريقة ذاتها باألب كام 

يرتبط باألّم(، التي مل يتّم االعرتاف بها إاّل يف قانون جوستيان]3]� 

2. العرص الوسيط

 ال يقّل هذا املصطلح إشكااًل وغموًضا عن مفهوم العائلة� لكن الثابت هو أن هذا 

]1]- حتى تاريخ صدور هذا املرسوم مل يكن واضحا ما ينتمي إىل دائرة روابط الدم وما يقع خارجها.

]2]- املصدر نفسه، ص]25-2. 

]]]- قوانني جوستيان: مجموعة قوانني رومانيّة تم جمعها وتحديدها بناء عىل أوامر اإلمرباطور جوستيان األول، يف 

النصف األّول من القرن السادس امليالدّي. 
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املفهوم اتخذ معناه الحايّل يف نهاية القرن السابع عرش؛ عندما قام أحد مؤلّفي الكتب 

يسمى  عمل  بنرش   )Christophe Keller  1688( كيلر  كريستوف  ويدعى  املدرسيّة 

)Constantin le Grand( حتى  الكبري  قسطنطني  الوسطى من زمن  العصور  تاريخ 

استيالء األتراك عىل القسطنطينيّة� وعىل الرغم من ثبات الحدود الزمنيّة، إال أّن بعض 

املؤرّخني مازالوا يختلفون: هل يبدأ العرص الوسيط مع مرسوم قسطنطني الكبري )سنة 

313م( الذي فرض املسيحيّة عىل اإلمرباطوريّة الرومانيّة أو من تاريخ خلع رومولوس 

أوغستوس )Augustus Romulus(]1] يف عام 476 الذي ميثل نهاية هذه اإلمرباطوريّة 

يف الغرب؟ وهل ينتهي مع سقوط القسطنطينيّة عام 1453 بيد األتراك أو مع اكتشاف 

أميكا عام 1492؟� نقاشات ال طائل منها؛ ألنّها تواريخ ال تتوافق مع أحداث سياسيّة، 

أو ثقافيّة أو مع تحّوالت اجتامعيّة كربى قد تفوقها رَمزيًّة وأهّميّة� فلامذا ال يتّم تأريخ 

نهاية العرص الوسيط، عىل سبيل املثال، مع نشوء القيم الحديثة التي قطعت مع القيم 

الدينيّة القدمية؟ وهذا ما أشار إليه بودلري، بصيغة تقريظيّة، عندما كتب، ذات مرّة، يف 

مقاله عن األخالق: »أنتم تريدون يف النهاية التغلّب عىل االشمئزاز الذي يسّببه لكم 

التاريخ الحديث، منذ انحطاط اإلمرباطوريّة الرومانّية«� إن ازدراء الفرتة السابقة عىل 

أنّها  التالية عىل  الحقبة  إىل  يُنظر  أمل  إليه�  اإلشارة  ما متّت  الحديث وقيمها هو  العامل 

نهضة!� 

ثم إّن العرص الوسيط ال ميثّل وحدة حقيقيّة؛ فالثقافة القدمية مل تختِف فجأة يف 

القرن الخامس، وكذلك مل تنشأ الدويالت يف القرن السادس عرش� ومن املؤكّد أّن النهضة 

عرفت، عىل الصعيد الفّنّي، انعطافًا كبيًا يف فرنسا، لكنها كانت موجودة يف األصل يف 

إيطاليا� ومن املناسب أن نشي، أيًضا، إىل أّن العرص الوسيط يتوافق مع نشوء أوروبّا 

]1]- ولد يف حوايل 461 وتويف يف عام 476، هو آخر شخصيّة تم إعالنها إمرباطوًرا عىل روما، ومل يستمر حكمه 

.)patrice Odoacre( ألكرث من عرشة أشهر إذ نّم خلعه يف سبتمرب 476، من قبل باتريس أوداكر
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يعنيها هذا  فأمريكا ال  األوروبينّي،  املصطلح ال يعني غي  أّن هذا  الغازية� عالوة عىل 

التصنيف]1]� 

ثانياً: العائلة املسيحّية

1. رؤية اتّفاقّية

 ،)Pierre Toubert( ميكن النظر إىل »املؤّسسة الزوجيّة«، وفًقا لتعبي بيري توبرت 

عىل أنّها البنية والهيكل الداعم لتعزيز املسيحيّة وانتشارها يف العرص الغريّب الوسيط: 

وثّنت  للزواج،  الداعمة  اإلجراءات  الوسيط،  العرص  بداية  يف  املسيحيّة،  شّجعت  لقد 

الروابط الزوجيّة كعنرص أساس يف التنظيم االجتامعّي والسيايّس، وأحلّت منوذج العائلة 

املسيح،  زمن  يف  اليهودّي  االجتامعّي  الواقع  من  املشتّق   ،)Saint famille(املقّدسة

الذي يقّدم تصّوًرا مثاليًّا للعائلة املبارشة )وهو ما تطرّق له آباء الكنيسة يف تأّمالتهم 

وتصّوراتهم عن العائلة كام يف تصوراتهم عن العالقة بني املسيح والكنيسة وبني الكنيسة 

وأتباعها(]2]� 

الزواج  لقواعد  الفريدة  بالخصوصيِّة  واضحٍة  درايٍة  عىل  األوائل  املسيحيّون  كان 

الخاّصة بهم، وهي عدم قابليّة )فّك االرتباط( حّل العقد، ومنع تعّدد الزوجات، والتأكيد 

]1]- غالبًا ما يتّم وصف تلك الحقبة من خالل سامت معيّنة متيّزها عن سابقتها والحقتها، ومن بينها: ثقل الدين، 

والتسلسل الهرمّي االجتامعّي القوّي الذي يتّم التعبري عنه، بالنسبة لألفراد والجامعات، من خالل عالمات خارجيّة 

الذين  أولئك  يُصلون،  الذين  أولئك  ثالثة:  تراتبات  إىل  ينقسم  فاملجتمع  مكانته.  يف  كلٌّ  األفراد  إبقاء  عىل  تساعد 

يقاتلون والذين يعملون، انقسام ثاليّث الوظائف موجود يف الحضارات األخرى. هذا ال يعني أّن مجتمعات العصور 

الوسطى مل تخضع لتغريات وتطّورات وتحّوالت عميقة، وبصورة خاصة يف فرتات األزمات والحروب واملجاعات 

الوسيط،  العظيم عام 48]1. ومثّة عوامل أخرى أسهمت عىل نحو كبري يف تطّور املجتمع  الطاعون  واألوبئة مثل 

وبصورة خاصة انطالقًا من القرن الحادي عرش، منها تطوير املدن والتجارة. صحيح أّن العامل الريفّي بقي وال يزال بيئة 

الغالبيّة العظمى من السّكان، لكن املجتمع الحرضّي بدأ يف الظهور وساعد منّوه عىل تشّكل وفرض منوذج اجتامعّي 

جديد. ولهذا، من غري املناسب النظر إىل العرص الوسيط عىل أنّه وحدة ثقافيّة أو اجتامعيّة تحمل سامت ثابتة. لكن 

عد املاّديّة  املصطلح استُعمل لإلشارة إىل الزمن الوسيط الذي فصل بني مرحلتني غنيّتني باالكتشافات عىل جميع الصُّ

والفكريّة. فالوسيط هو ما يتوّسط بني زمنني وليس سمة أو هوية ثابتة لثقافة أو مجتمع بعينه.

[2[- Goody jack, l’évolution de la famille et de mariage en Europe )تطّور العائلة والزواج يف أوروبا(, Paris, 

A.colin, 1985. p. 94.
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عىل وحدة الجسد بني الزوجني كرمز لوحدة املسيح والكنيسة� وقد أثار هذا التصّور 

فكرة الرس املقّدس )sacrement( الذي استغرق تطّورها الالهويتّ والقانويّن بعض الوقت 

مع أوغسطني ثم هنكامر )Hincmar( الذي شّدد عىل أهّميّة االتحاد الجسدّي، الذي 

ال وجود للزواج بدونه حتى مع وجود الرىض املتبادل]1]� فاالتحاد هو ما يصنع كامل 

الكائن؛ ومن مل يرتبط برباط الزواج، يؤكّد )Jean chrysostome( يوحنا ذهبي الفم]2]، 

فإنّه ال ميلك يف ذاته هذا الكامل بل نصفه� وال ينبغي النظر إىل الرجل واملرأة عىل أنّهام 

كيانان بل واحد� ولنتذكّر أّن الحّب املسيحّي ليس عقًدا، بل رسًّا مقّدًسا، وهذا الرس ليس 

طقًسا بسيطًا، يدوم أليام، ثم يتالىش رسيًعا يف املايض ويخفت مبرور الزمن، بل هو حالة 

وسمة دامئة تلتصق بنا وتتبعنا مدى الحياة]3]� إّن الحوار الذي يجريه الكائن، وتبادل 

كلمة نعم )بني الذكر واألنثى( يعني الحضور الدائم لشخص ثالث: إنّه الهو، أي الروح 

القدس� فعلينا أن نعي حضور هذا الضيف اإللهّي الذي ال ينفصل� تلكم هي املسألة� 

يرى، حارضة بني  الروح، ملن ال  أنانيّته� وهذه  لن يخرج من  الحضور  ينَس هذا  ومن 

الزوجني دامئًا، كمثل عقاب دائم، إذ يعاقب الطرفان بتطلّعات ال ميكن تحقيقها، وندم 

ومالمة� ومن يتقبّل هذا الضيف اإللهّي، يف املقابل، فإنّه سيني دربه ووجوده�

 وحتى ال ندع مجااًل لسوء الفهم، فها هو القّديس بولس يُلخص تعاليمه يف ثالث 

صيغ حياتيّة: يف السلطة الزوجيّة، يعلن القديس »الرجل هو سّيد املرأة«� يف السلطة 

األبويّة، يكرر يف الوصية: عليك بطاعة أبيك وأّمك وتكرميهام� وحول األصل اإللهّي لهذه 

ح: كّل سلطة تنبع من الله، وهذا ما يصنع أهّميّتها وحدودها� إنّها عقيدة  السلطة يرَُصّ

لقد  األشياء�  طبيعة  يف  ترسي  وهي  اإللهّي،  النظام  عن  تعبي  ألّنها  دامئًا  راهنة  تبقى 

[1[- Michel Rouche, Mariage et sexualité au Moyen Age : accord ou crise ) الزواج والجنسانية يف العرص 

 colloque internationale, publié par Michel Rouche, Paris, Presses de l’Université :)الوسيط : اتفاق أم أزمة

de Paris-Sorbonne, 2000, p. 9- 10.

]2]- كان يوحنا ذهبي الفم، املولود يف أنطاكية، بني 44] و 49]، املتويف يف 407 بالقرب من كومانا، رئيس أساقفة 

القسطنطينية وأحد آباء الكنيسة اليونانية. إن بالغته هي أصل لقبه اليوناين chrysóstomos، والذي يعني حرفيا »بفم 

الذهب«. قاده شموله وإصالحه إىل النفي واملوت.

[3[- Roger de Saint Chamas )président National des associations Familiales Catholiques, Amour, 

famille, christianisme )الحب،العائلة، املسيحيّة( , préface de Gustave Thibon, Nouvelle Edition Latines, 

1957, p. 92 .
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منح الله سلطته إىل أب األرسة، فالسلطة تأيت من الله وتعود إليه� وتهدف إىل تحقيق 

القوانني وإمتامها ملن يأمر وملن يُطيع عىل السواء� فالعائلة هي جمهوريّة أرستقراطيّة 

محكومة من قبل إدارة، وهي تعمل انطالقًا من دستور، وليست مرتوكة ألهواء البرش؛ 

ألّن الله ذاته هو من سنَّه، وهو دستور يحّدد يف الوقت عينه مبدأ انتقال السلطات 

وحدودها وفًقا للروابط الطبيعيّة والترشيع، الذي ليس شيئًا آخر سوى الوصايا العرش، 

فال يحّق لرّب األرسة أن يرُّشع وفًقا ألهوائه الشخصيّة، بل ملصلحة من يخضع له، ويف 

النهاية لعزة الله� فكّل نظام ُمعطى خارج هذه الغايات يعّد قصوًرا وتجاوزًا للسلطة� 

وإذا ما حّل النظام املتعايل )ما فوق الطبيعّي( يف املحايث )النظام الطبيعّي( فإّن رضورة 

السلطة تربز بجالء� فكّل بيٍت هو مجتمع حّي، والحال أنّه ال وجود ملجتمع وال لحياة 

له رئيس�  لها رأس، وكّل مجتمع  أو هيئة  إدارة  إدارة، وكّل  اتحاد ودون  ممكنة دون 

العصور ويف مختلف  ثابت يجري يف طبيعة األشياء، ويبقى حقيقيًّا يف كّل  قانون  إنّه 

األزمنة]1]� إنّه تصّور الهويّت يرسم الحدود ويُثبِّت األدوار ويحّدد الغايات� 

ومن اآلن فصاعًدا عىل الزواج أن يَْنتَظم ويَتََقونَن، وسوف متتّد سلطة القانون الكنيّس إىل 

د، مثلام سنجد الحًقا يف كتب التوبة وكتيّبات االعرتاف، ما ينبغي ابتغاؤه  داخل األرسة وتُحدِّ

من اللّذات، ونوع الوضعيّات واألفعال املسموحة واملمنوعة يف النشاط الجنيّس ومدى مالءمتها 

للطبيعة والغاية التي ُوجدت من أجلها، ففي مذهب الشهوة املسيحيّة يرتبط النشاط الجنيّس 

ويجد أصله يف فكرة »السقطة« ويف النقص الذي مييّز اإلنسانيّة منذ بداية الخليقة� 

إنّه تصّور يناقض ما كان سائًدا يف الفكر القديم، فإذا كان أفالطون وأرسطو، متثياًل 

يَخضع  مثلام  والعقل،  للقانون  الرغبة  ملكة  نُخضع  أن  رضورة  عىل  يلّحان  حرًصا،  ال 

الولد لسيّده، فليس ذلك ألّن النشاط الجنيّس هو رّش بذاته؛ وال ألنّه يدفعنا للمخاطرة 

باالنحراف عن منوذج رشعّي أو عن قانون مقّدس، بل ألنّه يتعلق بقّوة َميّالة بطبيعتها 

إىل اإلفراط، وحينئذ تصبح املسألة األخالقيّة هي أن يعرف املرء كيف يواجه هذه القّوة، 

وكيف يسيطر عليها� فالرهان األخالقّي األساس ال يقوم عىل التطّهر من الرغبة كمقّدمة 

]1]- املرجع نفسه، ص99.
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نحو الخالص، بل يرتبط بحسن استعامل ومنط عيش� ثم إّن هذا الرهان األخالقّي ال 

يتّخذ شكل قانون مفروض عىل الجميع بالطريقة ذاتها، بل يتخذ شكل اعتدال ودعوة 

للفرد أن يضع عقله يف موضع السيّد واملوّجه لرغباته� فاملسألة تُطرح يف إطار طبيعة 

عالقة الفرد بذاته ومبدى قدرته عىل السيطرة عىل رغباته كرشط أساس لتَكّونِه األخالقّي 

الذي مينحه الحّق يف مامرسة السيطرة عىل اآلخرين، سواء أكان يف الحياة العاّمة أم يف 

أردنا  ما  إذا  باآلخرين،  بالذات كرشط رضورّي لالهتامم  االهتامم  نوع من  إنّه  البيت� 

استعامل مفردات ميشيل فوكو وبيري هادو� فالفضيلة ال تفهم عىل أنّها حالة من الكامل 

والطهارة أو الكشف والتخيّل، كام هو الحال يف الروحيّة املسيحيّة، بل هي عالقة سيطرة 

وضبط للنفس، عالقة تتيح للمرء أن يتشّكل كذات حرّة، وأن يبقى كذلك� ثم إّن هذه 

الحّريّة ال يتّم تأملها، يف الفكر القديم بوصفها حاجة فرديّة وحسب، بل باعتبارها حّريّة 

املدينة بأرسها، وهي حّريّة ال تتحّقّق إاّل بتحّقق حّريّة كّل فرد فيها، وال ميكننا أن نعّد 

التي  السيطرة  ونوع  الفرد  فحّريّة  وملّذاته�  لرغباته  استسلم  إذا  فاضاًل  أو  حرًّا  الفرد 

يتوّجب أن ميارسها عىل نفسه رضوريّة للدولة بقدر رضورتها للفرد، كام يقول أرسطو 

يف كتاب السياسة]1]�

إنّه تصّور يبتعد كثيًا، يف شكله ويف غايته، عن الزهد املسيحّي الذي ينزع إىل إخضاع 

جميع األفراد عىل النحو ذاته� وقبل أن نخوض يف عنارص هذا الزهد ودوره الحاسم يف 

تشكيل منط غريّب للعائلة، أود أن أعزل جملة من العنارص التي أقرّتها املسيحيّة وفرضتها 

كقاعدة جديدة سادت وهيمنت عىل مدى قرون طويلة� وستكون نقطة االنطالق فيام 

جاك جودي  الربيطايّن  األنرثوبولوجّي  قّدمها  التي  التحليالت  هي  النقطة  هذه  يخص 

يختلف  الذي  املسيحيّة  الغربيّة  العائلة  نظام  نشوء  حول  تأّمالته  يف   )Jack Joody(

عن نظيه الرشقّي لجهة ميل األفراد يف نظام العائلة الرشقيّة إىل الزواج داخل الجامعة 

الواحدة )بني األقارب( أو خارجها� وهي سمة ال يشرتك فيها أبناء الرشق مع سكان شامل 

أفريقيا بعد دخول اإلسالم وحسب، إمّنا مع العائالت الغربيّة القدمية والعظيمة أيًضا 

قبل فرض املسيحيّة� فام هو دور الكنيسة يف القضاء عىل نظام العائلة القديم؟ 

]1]- راجع بهذا الخصوص، ميشيل فوكو، استعامل اللذات، الفصول األوىل.
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إىل  القديم  العامل  يف  القرابة  وهياكل  الوثنّي  الرتاث  مع  القطيعة  نعزو  أن  ميكننا   

جملة من العنارص التي أسهمت عىل نحو حاسم يف نشوء العائلة املسيحيّة يف فرادتها 

وخصوصيّتها التي متيّزها عن العائلة الرشقيّة والعائلة القدمية عىل السواء:

الزواج، وحّددت هدف الفعل الجنيّس  1. أدانت املسيحيّة العالقات الجنسيّة خارج 

باإلنجاب؛ فال عالقة جنسيّة خارج الزواج، وال زواج ال يجد غايته يف التكاثر� فغاية الفعل 

الجنيّس، وفق عقيدة الزواج اإلنجابيّة، تكاثر شعب الله ومتكني األفراد من عدم تعريض 

أرواحهم عرب هذا النشاط للموت األبدّي؛ ولهذا قَرنت بني شهوة الجسد وبني الرش، وأظهرت 

خطورة الفعل الجنيّس ودوره يف لعبة الحياة واملوت� ولنا أن نتذكّر أّن القّديس أوغسطينوس 

كان يرى يف قّوة الرغبة والفعل الجنيّس الذي ال يقهر، أحد أهّم عالمات الزلّة )أو السقوط(؛ 

إذ إّن هذه الحركة الالإراديّة تُكرر يف الجسد البرشّي عصيان اإلنسان املتمرّد ضّد الله� وسوف 

يُحّدد األدب الرعايئّ، وفًقا لرزنامة واضحة قواعد االقتصاد الجنيّس التي يقتيض التقيّد بها]1]�

2. فرضت املسيحيّة أسامء العائالت عىل السكان من أجل تأسيس الجامعة العائليّة 

وضامن استمراريّتها الدينيّة، وهو أمر مل تكن تعرفه العادات يف تلك الحقبة� وشجعت 

نشوء »األرسة النواتيّة« التي يسهل السيطرة عليها� واحتفظت بسجالت األحوال املدنيّة 

يخّص وضع  فيام  وأّما  وإيطاليا�  وأملانيا  فرنسا  يف  سائًدا  الزواج  وأصبح  األبرشيّات،  يف 

املرأة، فقد بلغ اندماجها يف بيت الزوجيّة حّد تغيي اسم عائلتها الشخيّص، التي أعطاها 

إياه والداها، أو أن يتّم وهبها أو تزويجها من دون مهر� )ومع هذا، فقد حافظت بعض 

النساء عىل لقبها العائيّل يف العديد من املناطق ونقلته إىل أبنائها(�

l’adop-( والتبّني   ،)mariage endogame( األقارب  زواج  الكنيسة  عارضت   .3

tion(، وزواج األرامل من جديد )remariage des veuves(؛ فقد أدانت بشدة، عىل 

لسان البابا غريغوري )Grégoire( يف القرن السادس، زواج األقارب )فال زواج بني أبناء 

العمومة من الدرجة الثانية أو الثالثة( مع العلم أنّه ال ميكن العثور عىل أساس لهذه 

]1]- فوكو ميشيل، تاريخ الجنسانية، الجزء الثاين، استعامل اللذات، ترجمة جورج أيب صالح، مراجعة مطاع صفدي، 

بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1991، ص97.
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اإلدانة ال يف العادات )العادات الجرمانيّة( وال يف القانون )الرومايّن أو القانون السلتّي(، 

وال يف النصوص املقّدسة )وإن عىل نحو أقّل( أو يف اإلنجيل� ومنعت الطالق وبالتايل 

الزواج مجدًدا ملن يُطلّق]1]� ويف السياق نفسه تّم تحريم زواج األرملة من شقيق زوجها، 

وهي العادة التي كانت تقوم بها األرامل لتاليف تشتّت املياث، وهكذا أصبحت الكنيسة 

أكرب مالك لألرض، ولعبت دور الضامن االجتامعّي من خالل العناية التي أولتها لألرامل 

عىل  سلطتها  تفكيك  إىل  السياسيّة  الثورات  ثّم  اإلصالح  أّدى  أن  إىل  الفقراء،  واأليتام 

الدم  رابطة  إذ مل تكن  القدمية؛  العائلة  الذي كان سائًدا يف  التبّني،  املجتمع� وَحرّمت 

الجديدة يتساوى  املُتَبّنى املُنضم إىل عائلته  بناء األرسة، فالولد  الدور األهّم يف  تَلعب 

مع أقرانه الحقيقيّني يف اإلرث، وكان يعّد قريبًا من جهة )Agnots( مثله مثل جميع 

املنحدرين من أب إىل أب ألجداد مشرتكني]2]� ويف النهاية َرّوجت لعّفة الكهنة والرهبان 

وبقائها�  األرسة  ولقّوة  الزوجيّة  للرابطة  الضامن  دور  الشكل،  حيث  من  لعبوا،  الذين 

والسؤال الذي يطرحه جودي: ملاذا تدّخلت البابويّة يف هذه املسائل التي تتعلّق بالحياة 

الخاّصة، يف وقت مل يكن يُنظر إىل الزواج، رسميًّا، عىل أنّه رّس مقّدس؟

2. تفسري اقتصادّي

الكنيسة  التي وضعتها  املبادئ  فإّن  جاك جودي،  الشهي  األنرثوبولوجيا  لعامل  وفًقا 

إىل  أّدت  الزواج  لتنظيم  األوىل،  القرون  تاريخها، وبصورة خاّصة يف  مدار  وأقرّتها عىل 

توّسع  لضامن  جديدة  طرائق  الكنيسة  امتالك  وبالتايل  الكبية،  العائالت  قّوة  تقويض 

مؤّسساتها وممتلكاتها� ويصف جودي تحديد املعايي الجديدة للرابطة الزوجيّة بعبارات 

االستيالء عىل السلطة� وهو يرى أّن الكنيسة مل تكن تهتّم بالعائلة، أقلّه باملعنى الذي 

نفهمه اليوم، وإذا كانت قد أبدت بعض االهتامم باألرسة، فإّن هذا االهتامم تّم التعبي 

عنه من خالل الرتكيز عىل الزواج فقط، وبصورة أدق الروابط الزوجيّة، وفيام خال ذلك 

فإّن هذا االهتامم هو اخرتاع حديث متاًما� 

[1[- Deville Alain, La société française au Moyen-âge )املجتمع الفرنيس يف العرص الوسيط( , ED. Presses 

Universitaires du Septentrion, 2000, p.16.

]2]- الحب، العائلة، املسيحيّة )Amour, famille, christianisme(، مرجع سبق ذكره، ص0].
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ويرى جودي أّن تحريم الكنيسة لزواج األقارب كان وسيلة لكرس بعض املامرسات 

أو  تغيي  بهدف  األرسيّة  الحياة  يف  التدّخل  من خالل  القديم  الوثنّي  بالدين  املرتبطة 

أّن السيطرة عىل  الكنيسة باكرًا  العائليّة: لقد أدركت  تعديل نظام تفويض املمتلكات 

األرسة هو العنرص الحاسم يف اعتناق املجتمع للمسيحيّة وبالتايل السيطرة عليه الحًقا� 

تالها  الرومانيّة وما  اإلمرباطوريّة  ميّزت  التي  الكبية  العائالت  يتّم داخل  مبا  فالتحّكم 

يسمح بتعديل قواعد نقل امللكية واملياث ومآالتهام� ولهذا األمر أهّميّة ماّديّة بالغة 

بالنسبة للكنيسة� ويعّد القرن الرابع والخامس العرص الذي بدأت فيه الكنيسة تتخىّل 

عن دورها الدينّي الخالص لتتحّول إىل مؤّسسة كربى ترتبط بها مؤّسسات فرعية عديدة 

)األديرة واملستشفيات وهيئات اإلغاثة( يقتيض أن تبقى نشطة وحيّة؛ والحال أّن من 

كان ميلك الرثوة، يف تلك الفرتة، هي العائالت الكبية التي سعت إىل الحفاظ عليها من 

استخدام  إىل  الكنيسة  جهدت  ولهذا  الواحدة؛  األرسيّة  املجموعة  داخل  الزواج  خالل 

األسلحة الروحيّة، مثل التطلّع إىل الخالص الشخيّص، الذي يعّد جزًءا من صميم اإلميان 

املسيحّي، لتحديد السلوكات املناسبة واملتوافقة مع اإلميان� ومن بني هذه السلوكات 

مفهوم  إىل  باإلضافة  للحّل  القابل  غي  الزواج  مفهوم  ا،  جدًّ باكرًا  يربز،  املناسبة، سوف 

الزواج األحادّي� وشيئًا فشيئًا، ستتّم إضافة عنارص أخرى من بينها: إدانة زواج األرامل 

مرّة أخرى، وإلغاء مسألة التبّني� 

ا يف العصور الرومانيّة القدمية، وخاصة لدى  وتجدر اإلشارة إىل أّن التبّني كان شائًعا جدًّ

األرُس التي مل تكن متلك وريثًا رشعيًّا� فالتبّني، يف جوهره، مل يكن يهدف إىل حامية الطفل 

اليتم؛ إذ كان يخّص البالغ أيًضا، الذي ما إن ينضّم إىل أفراد األرسة املُتَبَّنية حتى يتساوى 

معهم يف الحقوق )حقوق املياث( بعد أن يصبح عضوًّا كاماًل يف األرسة� وقد سمح هذا 

اإلجراء للعائالت التي ال متلك وريثًا أن تتبّنى لتتمّكن من نقل ملكيّتها للولد املُتبّنى� ولنا أن 

نتذكّر أّن بروتوس )Brutus( كان ولَد قيرص بالتبّني، وأّن قساًم كبيًا من األباطرة الرومان 

كانوا أوالًدا بالتبّني� وهذا يُظهر أن رابطة الدم مل تكن ذات أهّميّة قصوى، بالنسبة ألبناء 

تلك الفرتة، فاملهم هو قرار األب باالعرتاف بأحد األفراد عىل أنّه وريثه�
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فرصة  من  العائالت  الكنيسة  َحرَمت  سائدة،  كعادة  التبني،  محاربة  خالل  فمن 

الحصول عىل وريث، وبالتايل الحفاظ عىل ما متلك من املياث ضمن النسب الواحد� 

ولنا أن ندرك أنّه يف حال غياب النسب لنقل املياث، يُصبح من السهل عىل الكنيسة 

أن تحّث أتباعها عىل التربّع لها مبا ميلكون بعد أن تَِعدهم بالخالص األبدّي� واألمر عينه 

فيام يخص زواج األرامل، إذ يؤّدي هذا األمر يف نهاية املطاف إىل فّك الروابط داخل 

الجامعة العائليّة الواحدة… وتُظهر الوثائق املكتشفة كيف أّن كثيًا من األرامل الرثيّات 

قُمن بالتربّع مبمتلكاتهّن وبتمويل الكنيسة� 

يُعّدون  الذين  وهم  وتركاتهم،  املؤمنني  هبات  من  كثيًا  الكنيسة  استفادت  لقد 

املاّلكني األوائل لألرض يف تلك الفرتة� فلكونها تحتاج إىل الرثوة للحفاظ عىل رجال الدين 

الرهبانيّة واألعامل الخييّة، عارضت كّل مامرسة كانت تهدف  العلامنينّي واملؤّسسات 

إىل الحفاظ عىل املياث العائيّل� وهذا ما تّم التعبي عنه بصورة مدهشة من قبل مؤلِّفي 

�)Salvien( القرن الرابع والخامس أمثال القّديس جريوم و سلفيان

)l’inceste( 3. تعريف جديد لسفاح القرىب

القانون  الكنيسة عنرصًا غريبًا مل يعرفه  املحرّمات، أضافت  عالوة عىل ما سبق من 

الروماينّ أو الجرمايّن، وال نعرث عليه يف الكتاب املقّدس أيًضا: يتعلق األمر بإعادة تعريف 

سفاح القرىب وتوسيع دائرته ليشمل الدرجة السابعة يف القرابة، وليس األقرباء املبارشين 

وحسب� إنه ابتكار جديد متاًما، لجهة أنّه نَقل التحريم الجنيّس تدريجيًّا إىل دائرة أبعد� 

وسوف تضيف املسيحيّة، الحًقا، »القرابة الروحيّة« إىل دائرة محرّمات الزواج هذه )مرسوم 

جستنيان الصادر عام 530(؛ فمن غي الوارد، متثياًل ال حرصًا، الزواج من األب الروحي أو 

اإلشارة يف هذا  وينبغي   �)marraine( العرّابة  أو   )parrain( العرّاب  أو  بالعامدة  األب 

السياق إىل أّن هذا املفهوم )القرابة الروحيّة( قد تّم تبّنيه بكثي من الحامس من قبل 

السكان، ويعّد هذا املفهوم واحًدا من السامت املميّزة للنموذج الغريّب للقرابة والزواج� 

ولقد توّسع هذا املفهوم ليَحلَّ َمحل التبّني الرومايّن، لكن دون أن يفتح، مع ذلك، الباب 

أمام حّق املياث أو الزواج، فقواعد تحريم الزواج من أقرباء الدم تنطبق عىل أقرباء الروح� 
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وكرّد فعل طبيعّي عىل هذا التحريم املُوّسع، سوف تنكمش األرسة الطبيعيّة وتتمحور حول 

النسل املبارش، بينام تتوّسع العائلة الروحيّة ومتتّد إىل ما النهاية� وأيًّا كان النقد الذي ميكن 

توجيهه إىل الكنيسة، فقد مثّل هذا املفهوم واحًدا من الركائز واملالمح األساسيّة للنموذج 

األورويّب لألرسة والزواج� عىل أّي حال، سمح تحريم الزواج من روابط الدم والعرّابني بتوسيع 

ومنّو شبكة املحظورات، بحيث أصبح أولئك الذين يحّق لهم الزواج فيام بينهم أكرث بعًدا 

عن بعضهم، وقد َمثّل هذا األمر، بالنسبة للعائالت الكبية التي كانت تشّكل قبائل وعشائر 

حقيقيّة تحّديا كبيًا� إنه تحّدي التاّمسك والبقاء� 

ينتقد جودي بشّدة حظر الزواج بني األقارب، ومعارضة الكنيسة أليِّ مامرسٍة تهدف 

الزوجات  تعّدد  أكان من خالل  الحصول عىل وريث، سواء  التخفيف من صعوبة  إىل 

الزوجة�  أو  الزوج  جهة  من  األقرباء  بني  الزواج  أو  التبّني،  أو  الطالق،  أو  املعارشة  أو 

فمن خالل معارضة الكنيسة إلمكانيّة االحتفاظ بامللكيّة داخل العائلة الواحدة تّم عزل 

انطالقًا  قويًّا  توّسًعا  الكنسيّة  املمتلكات  عرفت  وهكذا  لصالحها،  وتحويلها  املمتلكات 

من القرن الخامس، ويقدر أنّه يف فرنسا وحدها، يف نهاية القرن السابع، كانت الكنيسة 

متتلك حوايل ثلث األرايض الصالحة للزراعة� 

هذه األشكال الجديدة للعمل عىل املجتمع هي ثرة تحّول طائفة املسيحيّني األوائل 

انتزاع أتباع الديانات  إىل كنيسة عامليّة ُمأَمَسَسة؛ إذ مل يعد عليها أن تكافح من أجل 

الذين  أولئك  إميان  عىل  للحفاظ  جاهدة  تسعى  ولكّنها  وحسب،  وعائالتهم  القدمية 

انضموا إليها ولتعمل عىل دعمهم وإطعامهم� لقد تَوّجب عليها أن تضمن قّوتها من 

العائلة يف كثي من األحيان� وفًقا  الصدقات والرتكات، عىل حساب ورثة  خالل جذب 

املياث  ترك حّصة  األب  يجب عىل   ،)Augustin et Salvien( ألوغسطني وسالفيان 

نفسها للرّب وأوالده بالتساوي، وإن مل يكن لديه وريث، فعليه أال يخلق لنفسه ورثًة 

عىل هذه األرض، بل أن يرتك كّل ممتلكاته للكنيسة]1]�

[1[- Bührer-Thierry Geneviève. Jack Goody, ) تطّور العائلة والزواج يف أوروبا(L’évolution de la famille et 

du mariage en Europe. In: Médiévales, N°10, 1986. Moyen âge et histoire politique. pp. 127- 129.
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كانت  التي  الكبية  العائالت  متعمّدة إلضعاف  كنسيّة  إرادة  جودي يف هذا  ويرى 

العرص  يف  املختّصني  من  آخرون،  علامء  يرى  بينام  وقّوتها؛  تطّورها  أمام  عقبة  تشّكل 

الوسيط، أّن هذه الَقصدية غي مثبتة، ولكن النتيجة النهائيّة هي أّن العائالت العظيمة 

كبية  قّوة  إىل  تحّولت  التي  للكنيسة  تدريجيًّا  الخضوع  عىل  مجربة  نفسها  وجدت 

يصعب مقاومتها؛ ولهذا يؤكد جودي أّن األمر ال يتعلّق بهداية األرواح واعتناق املجتمع 

للمسيحيّة وحسب، إمّنا مبواجهة السلطة أيًضا� إّن إدخال هذه املعايي وتثبيتها وفرضها 

استند، عمقيًّا، إىل مرشوع استيالء الكنيسة عىل السلطة� 

الكثي  لديها  كان  أنّه  الثابت  لكن  ذاتها،  يف  فاسدة  مؤّسسة  الكنيسة  تكون  ال  قد 

الحركة،  هذه  تشهد  مل  سيطرتها�  وإحكام  مؤّسساتها  لتمويل  االحتياجات  من  واملزيد 

التي بدأت يف القرن الرابع وتطّورت بشكل خاّص يف القرن السابع، تراجًعا ملموًسا حتى 

القرن الثاين عرش، بالتحديد يف عام 1215، إذ أعاد املجلس الكنيّس تعريف سفاح القرىب 

وتحّديده بالدرجة الرابعة من القرابة�

)le consentement personnel( 4. عنرص أسايس: الرىض الشخيّص

لقد واجهت الكنيسة، بطبيعة الحال، عدًدا من الصعوبات، يف ضامن غلبة وفرض 

التي  الزواج  العائالت، وبصورة خاصة فيام يتعلق بعقيدة  بينها: مقاومة  موقفها، من 

طّورتها الكنيسة، بعد أن أضافت عنرًصا أساسيًّا آخر يتعلّق باملوافقة الشخصيّة والواضحة 

لكال الزوجني� فاملوافقة هي التي تحّدد الزواج، وما زال هذا األمر ساريًا حتى يومنا هذا�

مجرد  الكاهن  ويكون  لبعضهام،  الزواج  الزوجان رس  مَينح  الزواج  الهوت رس  يف   

الزواج، فهذا  الكبية ملفهوم  العائالت  يتعارض مع تصّور  األمر  شاهد فقط، لكن هذا 

األخي يقتيض موافقة أرباب األرس، والذي يعد أمرًا رضوريًّا وليس موافقة األبناء فقط؛ 

مل  ذلك،  ومع  األرسة�  رّب  مبارًشا عىل سلطة  الكنيّس هجوًما  اإلجراء  اعترُِب هذا  ولهذا 

تأخذ بعني  التي ال  األبناء(  املوافقة )موافقة  بهذه  االلتزام  الكنيسة عن رضورة  تتخَل 

هذه  العلاميّن  املجتمع  يعترب  بينام  رضوريًّا،  أمرًا  تراها  وال  الوالدين  موافقة  االعتبار 
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املوافقة عنرًصا أساسيًّا� وسوف يستمر النقاش حول هذه النقطة حتى اإلصالح، حيث 

قرَّر الربوتستانت بحزم تكريس السلطة األبويّة، كام نّص املرسوم املليّك الصادر يف فرنسا 

عام 1556 عىل حرمان األطفال الذين يتزوجون رسًّا دون موافقة والديهم من حّق اإلرث 

ويُعّدون خارجني عن القانون� ويف سنة 1579 كان قانون بلوا )Blois( يعاقب باإلعدام، 

دون أمل يف العفو أو املغفرة، كّل من يتزوج دون موافقة اآلباء]1]� ولهذا كلّه كان من 

تهتّم جميعها  كانت  التي   )hérétiques( الهرطقيّة  الحركات  من  الكثي  نشوء  السهل 

الذين كانوا يعتقدون   ،)Cathares( الطهرانيّني بالزواج� أشي هنا، متثياًل ال حرًصا، إىل 

أنّه من املستحيل إيجاد الخالص يف الزواج� وثّة حركات هرطقيّة أخرى مل تكن تعرتف 

 Arras( باملحظورات الزوجيّة التي أصدرتها الكنيسة، مثل الهراطقة أراس أو أورليان

والرابع  الثالث عرش  القرن  )يف  الحًقا  نشأت  متأخرة  حركات  وهناك   �)ou Orléans

عرش( وأخذت تدافع عن حياة جنسيّة أكرث تحّرًرا )يف محاولة لتدمي مؤّسسة الزواج(� 

لكن ينبغي اإلشارة إىل أّن مقاومة الزواج الرسمّي عىل الطريقة الكنسيّة له أساس أوسع 

وأبعد بكثي من الحركات الهرطقيّة، وقد تبلورت هذه املقاومة يف زمن اإلصالح الذي 

والعادات  واملصالح  ناحية،  من  الكنسيّة  والقواعد  املصالح  بني  العداء  النور  إىل  أبرز 

العلامنيّة من ناحية أخرى�

وميكننا أن نتساءل عن موقف الناس وسلوكهم، لكن الالفت أنّهم وافقوا، يف النهاية، 

عىل هذه الوصفة، وإن كانوا قد حاولوا االلتفاف عليها، كام يظهر ذلك من خالل عدد 

املمنوحة  اإلعفاءات  الكنسيّة، ومن خالل عدد  املحاكم  أمام  تّم تقدميها  التي  القضايا 

داخل  الزواج  مسألة  استمرار  عن  واضحة  بصورة  تكشف  والتي  القانويّن،  غي  للزواج 

الجامعة، وإعادة تزويج األرامل بوقت قصي )غالبًا يف غضون ستة أشهر(� وهذا يعني 

أّن جزًءا كبيًا من السّكان قد وافق عىل الرجوع إىل الكنيسة يف هذه املسألة األساسيّة 

املتعلقة بالزواج، وإن حاول التملّص منها يف كثي من األحيان� لقد وافق املجتمع املديّن، 

الزواج  الكنيسة فيام يتعلّق بالزواج ومعرفة من مبقدوره  النهاية، عىل الرجوع إىل  يف 

[1[- Cf. Flandrin, )اأُلرس، القرابة، البيت والجنسانيّة يف املجتمع القديم( Familles, parenté, Maison, sexualité 

dans l’ancienne société, Seuil, 1976, p. 130.
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ومبن يوّد الزواج� وسيكون لهذا تداعيات كبية نسبيًّا؛ ولنا أن نتذكّر، متثياًل ال حرًصا، ما 

حدث مع هرني الثامن ملك إنجلرتا )Henri VIII( عندما رفضت املحاكم اإلكلييكيّة 

الرومانيّة فسخ زواجه، وميكن القول إّن والدة كنيسة إنجلرتا نتجت من هذا الرفض� 

إّن رصاع الكنيسة ضد التكافل العائيّل، وتعبريه االقتصادّي املتمّثل بالحفاظ عىل 

املرياث، هو ما يشكّل العامل الحاسم يف نشوء منط غريّب للعائلة املبارشة، ذي طابع 

زواجّي]1]� وغالبًا ما تّم تحليل هذا النمط، من منظور الحداثة، لكن سامته ارتسمت، 

يف الواقع، مع انتشار املسيحيّة يف الغرب الرومايّن الالتيني� ففي بداية العرص الوسيط، 

سوف يتضح تعريف روابط القرابة املانعة للزواج، املتوافقة مع مرحلة حاسمة من هذا 

التطّور� والحال، أنّه ال ميكن فهم تشّكل منوذج خاّص بالعائلة الغربيّة دون أن نأخذ 

بعني االعتبار هاجس الطهارة الذي طبع هذا العرص، أيًضا، والذي تُرجم عرب اإللحاح 

اتساع  عرب  نفسه،  بالقدر  تُرجم،  كام  للزوجني]2]  بالنسبة  الشهوات  كبح  عىل رضورة 

املحرّمات وعوائق الزواج]3]� 

ثالثاً: الرابطة الزوجّية والجنسانّية يف املسيحّية املبكرة

استناًدا إىل العديد من املامرسات الزواجية غي املُنظمة والفوضويّة إىل حّد كبي يف 

املجتمع الرومايّن القديم يف نهاية عرص الجمهوريّة وبداية عرص اإلمرباطوريّة، فإّن كثيًا 

حاولت  الكنيسة  عن  دفاعيّة  رؤية  استلهمت  التي  والسطحيّة  املبتذلة  املؤلّفات  من 

بهذا  )راجع  املسيحيّة  انتشار  عىل  السابقة  الوثنيّة  العائلة  الأخالقيّة  فكرة  تشيع  أن 

الخصوص معجم األركولوجيا املسيحيّة )col,1,t�V� 1082(� وهي كتابات ال نزال نسمع 

صداها إىل يومنا هذا عند كثي من الكتّاب املسيحيّني]4]، لكن يف املقابل ميكن العثور عىل 

]1]- العائلة الغربيّة يف العرص الوسيط )La famille occidentale au Moyen Age( مرجع سبق ذكره، ص]4.

]2]- اأُلرس، القرابة، البيت والجنسانية يف املجتمع القديم، مرجع سابق، ص115.

]]]- املرجع نفسه، ص127.

]4]- أشري متثاًل ال حرًصا إىل دراسة Roger de Saint Chamas الذي يورد، يف أطروحته الحّب،العائلة، املسيحيّة، 

صوًرا ال تنتهي عن مدى فساد األخالق األرسيّة يف مرحلة ما قبل انتشار املسيحيّة وكيف كانت العائالت تَحيا يف 

من  ثم   ،Pison بيزون  من  عرش  الثالثة  سن  عن  تتزّوج  شيرشون  ألبيها  املفّضلة  الفتاة   Tullia تيليا  هي  فها  الرذيلة. 

الزواج، مرة أخرى، من شاب  Grassipès، بعد أن تويف زوجها األول، ثم ما تلبث أن تنفصل عنه لتعاود  غراسيبس 
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د، عىل خالف ذلك، درجة  العديد من الدراسات عن املرأة الغالية-الرومانيّة، والتي مُتجِّ

األخالق العالية التي كانت تتمتّع بها املرأة يف تلك الحقبة، والتي ميكن مالحظتها عرب 

العديد من الشواهد التي منلكها عن الواقع العائيّل للحياة يف األقاليم املحيطة يف املدن� 

فبينام تخربنا الكتابات األدبيّة عن مستوى الحّريّة املفرطة وفساد النساء، فإّن الكتابات 

والنقوش الجنائزية تُظهر، بخالف ذلك، مقدار املثاليّة العالية التي متتّع بها املجتمع يف 

تلك الفرتة، والتي تشهد عىل واقع زواجّي شديد الرصانة� 

أّن  وبطريقة موضوعيّة،  جانبها،  )Aline rousselle( من  ألني روسيل  بينت  لقد 

املوقف من الجسد واملثال التزّهدّي، الذي ساد يف األخالق املسيحيّة يف زمن اإلمرباطوريّة، 

التي أظهرتها مؤلّفات األطباء يف بداية املجتمع  الهواجس  تّم إعداده وصياغته يف  قد 

 )Marc Aurele( الوثنّي للقرون األوىل، وهي مؤلَّفات متّت كتابتها يف زمن مارك أوريل

ويف زمن جوليان )Julien( نهاية القرن الثاين وأواسط القرن الرابع )وهو الرأي الذي 

يدعمه ميشيل فوكو يف الجزء الثاين والثالث والرابع من تاريخ الجنسانيّة(� 

إّن دعاوى الزهد والطهارة تجد أصلها يف نصوص القرون األوىل؛ فها هو جوستان 

ما  وإذا  أطفالنا؛  وتربية  اإلنجاب  بهدف  نتزّوج  إنّنا  باإلنجاب:  الزواج  يَقرن   )Justin(

 Marc( أوريل  مارك  يبتعد  وال  املطلقة�  العّفة  عىل  نحافظ  فإنّنا  الزواج،  عن  تخلّينا 

Aurèl( عن هذه الدعوة عندما يؤكّد، استناًدا إىل الرواقّي أثيناغوراس، أّن اإلنجاب هو 

معيار الرغبة؛ وقد رفض باملطلق أن يتزّوج املرء مرة ثانية، و نظر إىل من يَطرد زوجته 

اللّذات  الريبة تجاه  إّن  ثاٍن هو زنا موصوف�  أنّه زاٍن� وكل زواٍج  ليتزوج بأخرى عىل 

أرستقراطّي غنّي دون أخذ رأي أبيها. والدليل الذي ال ميكن دحضه، يتابع شامس، عىل هذا االنحالل هو أّن املرأة 

فقدت حياءها بالكامل، هو اعرتاف سينيك الذي كتب ذات مرة: »مل تعد األنثى امرأة كبقيّة النساء، يحمّر وجهها عندما 

ثتطَلّق، حتى أكرثهن شهرة ولقبًا مل تعد تحيص عمرها بسنني بقائها مع زوجها، بل بعدد أزواجها؛ فهي ال تتزوج حتى 

تطلّق وال تطلّق حتى تعاود الزواج مجدًدا. وعوض أن يرى األب روجيه يف ذلك عالمة عىل الحّريّة التي كانت تتمتّع 

بها املرأة، يف تلك الحقبة، فإنّه يرى فيها عالمة عىل االنحالل الذي كانت تتّسم به كثري من العائالت. ويذهب به األمر 

إىل حّد اعتبار انحالل القيم هذا رشًّا فطريًّا أصياًل ناتًجا عن الضعف اإلنسايّن لدى أناس تلك املرحلة وال يتوّرع عن 

رسد قامئة ما يسّميه مفاسدهم الكربى. وال يتوّرع عن وصف مرحلة النهضة مبرحلة عودة الوثنيّة وأخالقها. الحّب، 

العائلة، املسيحيّة، مرجع سبق ذكره، ص]4.
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دفعته أن يكتب: إنّنا نحتقر أشياء هذه الحياة مبا فيها ملّذات النفس«]1]� 

الغرب  به  قام  الذي  الزواجّي  واالتحاد  الزواج  مفهوم  فصل  مبكان  الصعوبة  من 

اللّذات  تجاه  واالرتياب  الجنسيّة  الهواجس  عن  الوسيط  العرص  من  األوىل  القرون  يف 

الثامن،  حتى  الخامس  القرن  من  شتّى،  بطرق  الكنيسة  آباء  عنها  يعرّب  التي  الجنسيّة 

التشدد يف موانع  األطباء، وتوّسع  تعاليم  الذي عّززته  التزّهدّي،  السلوك  عرب نوع من 

الزواج� وليس من السهل معرفة أصول هذه املواقف املعّقدة: فُيجعها بعض الباحثني 

إىل التعاليم املتشّددة للمسيح نفسه، التي تدعو يف مناسبات مختلفة إىل القطيعة مع 

روابط العامل� ويرجعها بعضهم إىل عقيدة القّديس بولوس )غودي 1985 ص69( التي 

تعترب الزواج أهون الرشور، بينام يرجعه آخرون إىل ضعف اإلطار السيايّس واالجتامعّي 

الذي كانت تجري فيه حياة األفراد يف املايض؛ ولهذا سعوا إىل تثمني الروابط العائليّة 

وقيم الزهد يف عامل بدأ يتداعى ويتفّكك�

لقد نشأت املسيحيّة يف عامل شهد تحّوالت دينيّة عميقة، كام يشي بقّوة برت براون 

)Beter Brown( يف تصّوراته عن التكوين القديم املتأّخر؛ إذ أصبح الهاجس األساس يرتكّز 

عىل كيفيّة إحالل املقّدس يف عامل البرش؛ فالوحدة التي ال تنفصل بني السامء واألرض، والتي 

آمن بها الناس يف املرحلة الرومانيّة الكالسيكيّة أعقبها عامل القطيعة، إذ ابتعدت السامء عن 

األرض وأصبح االتصال بالقداسة ال يتّم إال عرب طائفة من رجال الدين والقّديسني الذين 

تتحّدد مكانتهم يف عيون البرش مبقدار تزّهدهم وفضائلهم وسلطتهم�

واحدة من السامت املميّزة لهؤالء البرش، الذين تؤّمن قداستهم القدرة عىل االتصال 

باملقّدس، هي الزهد الذي يسمح لهم بالتخلّص من أدران هذا العامل� ال أريد القول إّن 

املسيحينّي هم من طّوروا هذا الهاجس التزّهدّي: اإلمرباطور جوليان )Julien(، الذي 

 Amien( حلم بإصالح الوثنيّة، كان يتفاخر بعّفته، وقد أشاد الوثنّي أميان مارسيالن

 rousselle,( روسيل  راجع  بعناية  مدروس  بتزّهد  املرتبطة  العفة  بهذه   )Marcellin

[1[- Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, Les aveux de la chair, )تاريخ الجنسانية: اعرتافات الشهوة(

Tome 4, Paris, Galimard, 2018.
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P15-16 ,1983(� وقد استند القّديس جريوم )Saint Jérôme( إىل أرسطو وبلوتارك 

 Flandrin( نونان  فالندران  من  كلٌّ  أظهر  وقد  هذا�  العّفة  مفهوم  ليطّور  وسينيك 

Noonan(، وبول فني )Paul Veyne( وميشيل فوكو )Michel( )Foucault(، كلٌّ عىل 

طريقته، إىل أّي حدٍّ اعتمدت العقيدة املسيحيّة للزواج عىل الفكر اإلغريقّي والرومايّن 

بصورة خاّصة� وسوف تلح كنيسة القرون األوىل من العرص الوسيط، بطريقة مهووسة، 

عىل الطهارة الدينيّة، وعىل عّفة الزوجني، وكذلك، أيضاً، عىل رعب سفاح القرىب، الدنس 

باملطلق، وعىل املوانع الرشعيّة والعقبات الناتجة عنه� ومن هنا جاء اتساع املحرّمات 

املتصلة بالزواج التي تسم بصورة خاّصة مقّررات املجامع الكنسية يف القرن السادس�

إّن مفهوم العائلة الذي نُظر إليه عىل أنّه خاّص باملسيحيّة، )أعني أحاديّة الزواج، 

الرىض، وعدم قابليّة االنفصال( الذي نستند إليه غالبًا لفهم الواقع االجتامعّي للخليّة 

الرومانيّة�  الثقافة  يف  نحو مسبق  تََكّون عىل  قد  الوسيط،  العرص  املبارشة يف  الزوجيّة 

أقّل  أو  يتميّز بدرجة أعىل  تراتبّي  املجتمع وفق نظام  الكنسيّون  اآلباء  فعندما يقّسم 

من القداسة التي مينحها لهم وضعهم، وعندما يحاولون أن يغطّوا بعقيدتهم املجتمع 

ال  فإنّهم  املتزّوجني،  األناس  وترتيب  وتصنيف  األرسّي،  النظام  باسم  بأكمله  العلاميّن 

أيًضا واقع  بل يرتجمون  األوىل،  الكنيسة  ميّزت  التي  العّفة  بذلك عن هاجس  يّعربون 

املجتمع يف عرصهم، والذي مل يتم تنصيه بشكل كامل بعد� 

رابعاً: إرهاصات وتحّوالت

من بني التحّوالت الكربى التي انتقلنا من خاللها، دون أن يكون االنتقال حادًّا، من 

 )1984 ,1978(  )Paul Veyne( املجتمع الوثنّي إىل اإلمرباطورّي، يربز حسب بول فني

ظهور وانتشار تصّور حديث للزواج والرابطة الزوجيّة: فالزواج، الذي مل يكن بالنسبة 

لألرستقراطّي الرومايّن يف القرن األول قبل املسيح سوى خياٍر من بني خيارات أخرى يف 

تنظيمه لحياته، أصبح بالنسبة ملسؤول إمرباطورّي كبي يف القرن الثاين أو الثالث بعد 

امليالد محور وجوده قاطبة]1]� 

الفن  الزواجية يف  الرواج للزواج من خالل مالحظة األهّميّة املمنوحة للتمثيالت  ]1]- وميكن االستدالل عىل هذا 
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ويتّفق معظم املؤرّخني الحاليّني عىل االعرتاف بوجود موضوعات التزّهد الجنيّس يف 

العرص صارت  بالفسق واالنحالل األخالقّي؛ ففي هذا  اللذين يوصفان  القرنني األولني، 

مسألة العالقات الجنسيّة خارج الزواج تُطرح بطريقة أكرث حّدة، )وهذا ما تشهد عليه 

نصوص كّل من سينيك وبلوتارك وكذلك نصوص إبكتيت ومارك أوريل(�

فثّمة تشديد متزايد لدى الكتّاب األخالقيّني عىل رضورة أن يحرتم املرء نفسه؛ ألنّه كائن 

عاقل، وأن يحرص ملّذاته يف الزواج أو اإلنجاب� وغالبًا ما يُفرّس هذا امليل، لحرص العالقات 

الجنسيّة داخل املؤّسسة الزوجيّة، بضعف اإلطار السيايّس واالجتامعّي الذي كانت تجري 

فيه حياة األفراد يف املايض: فألنّهم أقّل اندماًجا يف املدن وأكرث انعزااًل، فقد سعوا إىل تثمني 

الحياة الشخصيّة وإيالء العالقات العائليّة وأنواع النشاط البيتّي املرتبط بها أهّميّة كربى]1]�

وقد استطاع املؤرّخون، بقدر ما سمحت لهم الوثائق املكتشفة، أن يسّجلوا بعض 

متعلّق  خاّص  كعقد  فالزواج  الزوجيّة�  العالقات  وبتنظيم  بالزواج  املتعلقة  التحّوالت 

بالعائلة وسلطتها مل يكن يستدعي تدّخل السلطات العاّمة، ال يف اليونان وال يف روما: يف 

اليونان، كان الزواج عادة مخّصصة لتأمني دوام البيت )OIKOS(، بحيث كانت وثيقتاه 

األساسيّتان والحيويّتان تداّلن عىل نقل الوصاية املامرسة عىل املرأة من قبل األب إىل 

ا، وصفقة  الزوج، والثانية، عىل تسليم الزوجة الفعيّل إىل قرينها� كان الزواج عقًدا خاصًّ

هو  فريَّض  واآلخر  البنت  والد  واحد حقيقّي هو  األرس،  أرباب  من  اثنني  بني  معقودة 

الزوج؛ ومل تكن هذه الصفقة تستدعي تدّخل أّي سلطة خارجيّة، سواء أكانت اجتامعيّة 

الرومايّن، التي تقدم تصّوًرا جديًّا للزواج بوصفه محوًرا ونقطة مركزيّة يف الحياة. إّن النقوش والرسومات املوجودة عىل 

التوابيت الحجريّة للعرص الغايل الرومايّن، منذ القرن الثاين والثالث، واملنظّمة بشكل واضح حول صورة الزوجني، 

)تشابك األيدي(، ال ميكن إاّل أن تكون إضاءة لواحدة من الفضائل التي منحوها باالتفاق للرابطة الزوجيّة كام يشري 

ريكامنReekmans 1958 وفريجوين Frugoni 1977. وميكننا أن نتساءل: أوليست هذه هي األخالق الزوجيّة التي 

عرب عنها حقوقيّو القرن الثاين، أمثال مودستني Modestin الذي كان يرى يف الزواج اتّحاًدا بني رجل وامرأة ورابطة 

أبديّة ونقطة تالٍق لقانون السامء واألرض؟. وهو التعريف ذاته الذي سيأخذه قانونيّو العرص الوسيط دون أّي تغيري ألنّه 

 La famille occidentale au يتوافق ويتطابق مسبًقا مع املثال الزواجّي الكنيّس. العائلة الغربيّة يف العرص الوسيط 

Moyen Age، مرجع سبق ذكره، ص 9].

]1]- فوكو ميشيل، تاريخ الجنسانيّة، الجزء الثالث، االنهامم بالذات، ترجمة جورج أيب صالح، مراجعة مطاع صفدي، 

بريوت، مركز اإلمناء القومّي، 1992، ص0-29].
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أم سياسيّة، لتصديقها وإقرارها ورشعنتها� فالزواج أمر يخضع ملشيئة األطراف املتعاقدة 

وهو مولِّد لحقوق معينة دون أن يكون إجراًء قانونيًّا، وهذا ما أشار إليه كلٌّ من كروك 

)J.A.Krook( وبول فاين )P.Veyne(� ومل يأخذ الزواج مكانه يف الحقل العاّم إاّل الحًقا؛ 

إذ بدأ يكّف عن أن يكون شأنًا عائليًّا محصوًرا بني عائلتني، ليصبح تدريجيًّا »َمدنيًّا« 

لجهة أّن املدينة بأرسها هي التي تصدق عىل الزواج، كام يشي فاتني )vatin( يف دراسته 

عن الزواج ووضع املرأة املتزّوجة يف العرص الهلنستّي )الزواج الدينّي السكندرّي بصورة 

خاّصة(� إنّه انتقال وتحّول من املؤّسسة الخاّصة إىل املؤّسسة العاّمة]1]� 

لقد حدث بدًءا من القرن الثاين، كام يؤكّد ميشيل فوكو يف الجزء الثالث والرابع من 

تاريخ الجنسانّية، نوع من تعميم لعادة الزواج أو املعارشة الرشعيّة يف الطبقات األكرث 

شعبيّة، فحتى ذلك التاريخ مل يكن للزواج، يف شكله القديم، أّي مرّبر إال مبقدر ما كان 

يسمح بتوليد أوضاع قانونيّة واقتصاديّة معيّنة: نقل اسم، تكوين ورثة أحدهم، تنظيم 

نسق املصاهرات، وضع ثروات معيّنة��� 

مل يكن جميع الناس يتزّوجون يف املجتمع الوثنّي، كام يؤكّد فاين، إاّل لغرض معنّي: 

نقل اإلرث إىل الخلَف بداًل منه إىل أفراد آخرين من العائلة أو إىل أبناء األصدقاء، أو 

لخدمة سياسة طبقيّة، وخاّصة يف الطبقات العليا، فالزواج، بهذا االعتبار، كان سالليًّا، 

والسياسيّة  االقتصاديّة  الرضورات  تغيب هذه  بعيد� وسوف  حّد  إىل  اقتصاديًّا  سياسيًّا 

الذي  الرباط  من  نوع  إىل  الدنيا،  الطبقات  يف  خاّصة  وبصورة  الزواج،  ليتحّول  الحًقا 

تتوقّف أّهّميته عىل كونه يقيم ويصون عالقات شخصيّة منطوية عىل الرشاكة يف العيش 

وعىل املساعدة املتبادلة والدعم املعنوّي]2]� 

تعارش  التي  املتزّوجة  املرأة  بالزنا  يدين  الذي  الشهري  البالغني  قانون  واضحة،  بصورة  الظاهرة،  هذه  إىل  يشري   -[1[

رجاًل آخر، والرجل الذي يعارش امرأة متزّوجة )وليس الرجل املتزّوج الذي يعارش امرأة غري متزّوجة(. إنّه يرّدد متاًما 

التصّورات التقليديّة للتقويم األخالقّي؛ ويكفي بأن ينقل إىل السلطة العاّمة عقوبة كانت حتى ذلك الحني من اختصاص 

السلطة العائليّة. راجع االنهامم بالذات، مرجع سبق ذكره، ص52ـــ]5. 

تعارش  التي  املتزّوجة  املرأة  بالزنا  يدين  الذي  الشهري  البالغني  قانون  واضحة،  بصورة  الظاهرة،  هذه  إىل  يشري   -[2[

رجاًل آخر، والرجل الذي يعارش امرأة متزّوجة )وليس الرجل املتزّوج الذي يعارش امرأة غري متزّوجة(. إنّه يرّدد متاًما 
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ليس من الرضورّي أن نفهم ماّم تقّدم غياب مشاعر الحب داخل العالقة الزوجيّة، 

املشاعر وامليل  قّوة  التي تدل عىل  والنقوش  النصوص واالكتشافات  العديد من  فثّمة 

املتبادل بني الزوجني وال يتّسع هنا املجال لذكرها والتطرّق إليها� ولست يف وارد السعي 

إىل تكوين صورة عن الحياة الزوجيّة يف القرون األوىل السابقة لبدايات العرص الوسيط 

اإلشارة  وارد  يف  إمّنا  سابقة،  أوضاع  عىل  تشّدًدا  أكرث  مسيحيّة  أخالق  بإضفاء  املوسوم 

إىل تشّكل وضع جديد للزوج والزوجة داخل العالقة، وضع مدعوم بتحّوالت سياسيّة 

تشهد عليها املراحل األخية من عهد اإلمرباطوريّة ويف هذا الجّو العاّم سوف تتشّكل 

أخالق ورشوط أخرى للزواج ذات طابع مسيحّي، أخالق تعطي قيمة أكرب ملسألة العالقة 

الشخصيّة بني الزوجني، والرابطة التي ميكن أن تجمعهام وسلوكهام الواحد تجاه اآلخر��� 

األخرى،  العنارص  تنتظم حوله جميع  الذي  األساس  العنرص  العالقة  اُعتربت هذه  وقد 

وتتحّدر منه وتدين له بقّوتها«]1]�

إنّه تطّور، كام يؤكد فوكو، بالعالقة مع النصوص الكالسيكيّة الكبية التي كانت تبحث 

يف الزواج )االقتصادّيات لزينوفون، الجمهورّية أو القوانني ألفالطون، السياسة واألخالق 

إىل نيقوماخوس، واالقتصادّيات ألرسطو املزعوم( وتدرج التفكي حول العالقات الزوجيّة 

واألرسة،  وازدهارها،  لبقائها  الرضوريّة  العادات  أو  الرشائع  مع  املدينة،  أوسع:  إطار  يف 

مع التنظيم الذي يسمح بالحفاظ عليها أو بإثرائها]2]� مع املسيحيّة أصبح هدف العالقة 

الزوجيّة يتجاوز الغرض اإلنجايّب )الحصول عىل الخلَف الرضورّي لبقاء املدينة والنوع( إىل 

فكرة الحياة املشرتكة بوصفها غاية، كام يشي موزونيوس يف مؤلَّفه حول غاية الزواج]3]� فام 

التصّورات التقليديّة للتقويم األخالقّي؛ ويكفي بأن ينقل إىل السلطة العاّمة عقوبة كانت حتى ذلك الحني من اختصاص 

السلطة العائليّة. راجع االنهامم بالذات، مرجع سبق ذكره، ص54.

]1]- املرجع نفسه، ص]10.

]2]- فعند أفالطون، متثياًل ال حرًصا، أحد املربرات األساسية للزواج، ورضورة إدخال امللذات يف البنية الزواجية، 

البقاء واملحافظة عىل قوتها وعند موزونيوس  إليهم من أجل  الذين تحتاج  يكمن يف رضورة إمداد املدينة باألوالد 

العالئقي  الطبيعي  الرباط  من  نوع  عىل  بل  للذات  إدانة  أي  عىل  نعرث  ال  الحقا،  هيريوكليس،  او  وبلوتارك  وسينيك 

العقالين الذي يطرح يف أبعاده الشخصيّة ويف إطار دور األرسة االجتامعّي. املرجع نفسه، ص104-102. 

]]]- إنه يتساءل ما إذا كان الخالق قد أراد الجمع بني الجنسني بغرسه يف كّل منهام رغبة شديدة، رغبة يف »االتصال« 

و »االتحاد« يف آن. الرغبة يف االتصال تشري إىل البعد الجنيّس يف العالقة، بينام تشري املفردة الثانية إىل فكرة الحياة 

املشرتكة والبعد االجتامعّي للعالقة. فالزواج، بهذا املعنى، متأّصل يف نزعة عميقة تدفع إليه مبارشة إليه كغاية أساسيّة، 

تحليله  األولويّة، يف سياق  أعطى  الذي  أرسطو  يعارض  فهو  تكوين خلف مشرتك ورفقة حياة.  بالتايل، إىل  وتدفع، 



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(288

يطرحه الزواج، عمقيًّا، هو فكرة الحاجة إىل البقاء مًعا، ويجعل من فكرة صعوبة االنفصال 

معيارًا للصداقة الفريدة بني الزوجني]1]� إنّه تفكي ُمبكر حول أهّميّة حضور اآلخر يف قلب 

الحياة الزوجيّة� وسوف نعرث الحًقا عىل الكثي من النقاشات حول رضورة عدم البحث عن 

امللّذات خارج الزواج، وعىل هواجس ترتبط بالتفكي مبسألة املواليد غي الرشعيّني� وهي 

الهواجس والرضورات التي سوف يطّورها األدب الرعوّي املسيحّي الحًقا، بصورة تحليالت 

دقيقة للوضعيّات الجنسيّة، داخل العالقة بني األزواج وتحديد ما هو طبيعّي وغي طبيعّي 

منها، وتحليل لتواترها، والحركات والحالة النفسيّة للرشيك، ومعرفة الواحد لنوايا اآلخر، 

عالمات الرغبة وعالمات القبول��� ويف قلب هذه الهواجس سوف تنشأ الفكرة املسيحيّة 

القائلة بأّن اللّذة هي دنس بحّد ذاتها، وإنّها تحمل يف طبيعتها وصامت الخطيئة والسقوط 

والرش، وال يشء يكسبها رشعيّتها ويجعلها مقبولة غي الزواج]2]� 

ويعلّق  بولس،  القّديس  قاله  ما  فليتزّوج، هذا  نفسه  يتاملك  أن  بوسعه  ليس  من 

غريغوريس األكرب عىل هذه العبارة - حوايل 600م - معربًا عن ارتياب الكنيسة العميق - 

يف نهاية العرص القديم وبداية العرص الوسيط، من املؤّسسة الزوجيّة، التي ليست سوى 

أسوأ الرضورات، يف نظره -، فيقول: نحن ال نقول إّن الزواج آثم يف ذاته، بل إّن هذا 

االتحاد الزوجّي الرصيح )القانويّن، املرشوع( ال ميكن أن يقوم دون شهوة جسديّة، وهذه 

الشهوة ال ميكن أن تقوم بأّي طريقة من الطرق دون خطأ� تعلن املامرسات التزّهديّة 

بصورة قطعيّة أن ال إمكانيّة للفصل بني الزواج والخطيئة التي هي يف صلبه�

 لقد حدث نوع من تحريف )هذا ما نجده يف كتاب املريب لكليامن السكندري الذي 

قام بتحريف أحد مقاطع كتاب موزينيوس( للمذاهب القدمية التي مل تقل أبًدا أّن اللّذة 

الجنسيّة هي رّش بطبيعتها، وأّن الزواج نشأ لرّد االعتبار إليها� وميكننا أن نفهم، انطالقًا 

من هذا الربط بني العالقات واللّذات الجنسيّة من جهة وبني الحياة الزوجيّة الرشعيّة 

القامئة بني األبويّن واألوالد حيث  أقوى من تلك  إذ ال رابطة  )الدم(،  العصب  البرش، لعالقات  التي تجمع  للروابط 

يستطيع األّولون أن يتعرّفوا عىل جزء منهم. 

]1]- املرجع نفسه، ص110. 

]2]- املرجع نفسه، ص114.
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من جهة ثانية، الطرح الجديد لقضيّة الزنا وبروز رضورة األمانة الجنسيّة املزدوجة]1]� 

ما قامت به الديانة املسيحيّة هو نوع من الَقونَنة للنشاط الجنيّس للرجل كام للمرأة؛ 

وسوف تحّدد القوانني الكنسية الحًقا كّل ما هو مسموح أو ممنوع فعله أو ابتغاؤه أو 

حتى التفكي فيه داخل العالقة الزوجيّة]2]� 

لقد تّم عرب تاريخ طويل، كام يشي فوكو يف أكرث من مناسبة، نوع من إعادة تركيز 

الكشف  القدمية، حول  النفس  اللّذات وحكم  استعامل  الحياة وطرائق  مختلف فنون 

عن خبايا النفس وإجراءات التَطّهر، والنضاالت ضد الشبق� مل يعد املحور األساس يف 

اإلغريق، وال  الحال عند  كان  اللّذة وجامليّاتها، كام  الجنيّس هو  السلوك  طرح مسألة 

مسألة العالقة بني الرجل واملرأة داخل املؤّسسة الزوجيّة، وال رضورة أن ميارس الرجل 

نوًعا من السلطة عىل ملّذاته يف إطار السيادة التي ميارسها يف بيته، بل الرغبة وكيفيّة 

فهمها وتأويلها والتَطّهر منها� إنه تََحوُّل عميق طال القيم األساسيّة التي كانت تنهض 

عليها األخالق القدمية لجهة أّن موضوعات ورضورات التزّهد الجنيّس بدأت ترتكّز شيئًا 

فشيئًا حول املرأة وطبيعة العالقة معها، سواء أكان يف صورة مسألة البتولة، التي يقتيض 

الحفاظ عليها، أم يف صورة القيمة املمنوحة، عىل نحو كبي، لعالقات التبادل والتامثل 

وامللّذات  الرغبات  السيطرة عىل  ومامرسة  النفس  الزهد وضبط  يعد  مل  الزوجني�  بني 

أيًضا، وسوف يحدث الحًقا  أنثويّة  الجنسيّة قيمة ذكوريّة، كام كان عند اإلغريق، بل 

إعادة تركيز ملختلف املسائل الجنسيّة حول جسد املرأة من خالل االهتامم الذي ظهر، 

السلوك  بني  الربط  والولد عرب  املرأة  بجنسانيّة  والثامن عرش،  السابع عرش  القرنني  يف 

الجنيّس وحالة السواء والصحة� إنّه تطّور، بطيء وطويل، بدأه الكتّاب األخالقيّون يف 

انتشار املسيحيّة، ومل تفعل هذه األخية سوى أن أحلّت منوذًجا  األّولني، قبل  القرنني 

فلسفيًّا وأخالقيًّا داخل تصّور الهويتّ، ثم فرضته كواقع اجتامعّي وسيايّس بعد أن فصلته 

عن جذوره وربطته بالنصوص الدينيّة، كام يشي صاحب اعرتافات الشهوة]3]�

]1]- املرجع نفسه، ص16. 

]2]- املرجع نفسه، ص125.

]]]- راجع اعرتافات الشهوة )املقدمة(.
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 ال ميكن أن نفهم تشّكل منط غريّب للعائلة املسيحيّة مبعزل عن كّل ما سبق، ويدعم 

التوّجهات  املبكرة، والكثي من  للمسيحيّة  األيقونيّة  الرسومات  العديد من  الزعم  هذا 

تصورًّا  تعرض  التي  السادس،  إىل  وصواًل  الرابع  القرن  يف  اآلباء،  كتابات  تُظهرها  التي 

مسيحيًّا للزواج يشّكل تراجًعا مقارنة بالنموذج الوثنّي يف فرتة بداية اإلمرباطوريّة: متجيد 

الذي يسم روحانيّتها األوىل�  العامل والتزّهد  التخيّل عن  مفرط، غالبًا، يف نظرنا، لفكرة 

مل تقبل املسيحيّة التصّور شديد اإلنسانيّة للزواج املنترش يف ذلك العرص دون تحّفظ، 

عنه  عوًضا  أََحلّت  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  الجنائزيّة]1]،  النقوش  عنه  َعرّبت  والذي 

منوذًجا آخر يناقضه متاًما� وميكننا القول: إّن فّن املسيحيّة املبكر قىض كليًّا ونهائيًّا عىل 

التمثيالت الزواجيّة التي كانت سائدة قبله ليك يحافظ عىل نسخة توراتيّة أو إنجيليّة 

تذكّرنا بالخالص� التمثّل الوحيد للزوجني الذي يتوافق بدقّة مع روح املسيحيّة املبكرة 

الخاطئة  بالطبيعة  بل  األريّض،  الزواج  مبباهج  يذكرنا  ال  الذي  وحواء  آدم  منوذج  هو 

 �)Reekmans 1958( لإلنسان

بوصفه  الوثنّي  املجتمع  زواج  املسيحيّة  تلّقت  لقد  واضح:  االستبعاد  هذا  وسبب 

مؤّسسة إنسانيّة، ونوًعا من الرضورة االجتامعيّة، دون أن تسعى، بداية، إىل إجراء أّي 

عّدة صعد، سواء  تشّدًدا، عىل  أكرث  بل جعلتها  أشكالها وطبيعتها،  يطال  تغيي عميق 

أكان لجهة القيمة املمنوحة للزواج وطبيعة الرابطة الزواجيّة )عدم قابليّة حّل العقد، 

متثاًّل ال حرًصا( ونظام املحرّمات واملوانع، أم لجهة املكانة املمنوحة للمرأة ودورها داخل 

املؤّسسة الزوجيّة أو لجهة القيمة املمنوحة للفعل الجنيّس وداللته� 

فالعائلة ليست ابتكاًرا مسيحيًّا، والزواج ليس مسيحيًّا يف ذاته، لكن صيغته وطبيعته 

بينه وبني  الفارق  وداللته وغايته ومرّبراته وقيمته هي ما يشّكل خصوصيّته، ويصنع 

سابقه الوثنّي�

 

]1]- العائلة الغربيّة يف العرص الوسيط، La famille occidentale au Moyen Age، مرجع سبق ذكره، ص9]. 
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خامساً: األرسة العاطفّية

1. األساس الدينّي 

يف الفرتة التي هيمنت عليها املشاعر الدينيّة، حيث يتدّخل الدين يف كّل يشء، يف 

الحياة الخاّصة كام يف الحياة العاّمة، ميكننا أن نستنتج أّن الرؤيا الخاّصة بالعائلة كانت 

تعتمد بشكل كبي وتشتق من الرؤية الدينيّة الشاملة ومن الكتابات املقّدسة� ويحّدد 

العائلة  له،  بالنسبة  وغايتها:  العائليّة  املؤّسسة  ودور  أصول،  واضحة  بصورة  اإلنجيل 

كمثل اإلنسان، هي خلق إلهّي، والصيغة األوىل من صيغ التنظيم االجتامعّي، واملؤّسسة 

الوحيدة التي تسمح لإلنسان بالنمو والتفتّح� وهذه الحقيقة يتّم التعبي عنها يف قّصة 

البداية، وخلق حواء من ضلعه  آدم، يف  الله خلق  أّن  التأكيد عىل  يتّم  عندما  الخلق 

ومنحها الحياة� وقال الله لنخلق اإلنسان عىل مثالنا وصورتنا، وأضاف أنّه ليس من الجيّد 

أن يكون الرجل وحيًدا��� إلخ�

 آدم وحواء مُيثاّلن، بهذا االعتبار، الرجل األّول واملرأة األوىل، أعني، الصيغة األوىل 

كان وريثهام وفق مبدأ  تبعهام  أو  العائلة� وكّل من سار عىل دربهام  للزواج وتشّكل 

اإلنجاب والنسل� إّن جميع املؤّسسات السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة تجد أصلها 

يف هذه العائلة األوىل� ويف اإلنجيل الرجل هو سيّد املرأة، وبالتايل هو رّب العائلة، كام 

ألجل  املرأة  ُخلقت  بل  املرأة،  ألجل  الرجل  يُخلق  فلم  بولس:  القّديس  كتابات  تشي 

الرجل��� ولهذا ينبغي للمرأة أن تخضع لزوجها كام تخضع لربّها؛ فالرجل يف الواقع هو 

ّسيد زوجته� ال أسمح للمرأة أن تُعلّم أو أن تَحكم الرجل، يقول الكتاب املقّدس� لكن 

هذه السلطة ال متنع قيام الحّب، حسب القّديس بولس، فالزوج ميكن أن يحّب زوجته 

اإلنجيل  ويلّح  نفسك،  تُحب  أن  يعني  تُحب زوجتك  وأن  الكنيسة،  املسيح  أحّب  كام 

عىل الرابطة العائليّة التي ال ميكن أن تُحّل، وبصورة خاّصة الرابطة بني الرجل واملرأة 

واتحادهام��� لكن هل هذه الدعوة إىل الحّب كانت هي واقع الحال يف الغرب الوسيط؟ 
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2. ازدراء املرأة

ثّة رواية سادت وانترشت يف العرص الوسيط تزعم عدم امتالك املرأة نفًسا خالدة؛ 

ففي االجتامع الذي عقد يف ماكون )Mâcon( يف عام 585م نهض أحد األساقفة ليقول 

إّن املرأة ال ميكن أن تُسّمى إنسانًا )homme(، ويبدو أّن هذا األسقف كان يجهل اللغة 

الالتينيّة التي تشي فيها كلمة )Vir( إىل الكائن الذكر و )homo( إىل الكائن اإلنسايّن� 

إليها  يُشار  املرأة ميكن أن  أّن  الكثي من األمثلة  وقد بني له رفاقه األساقفة، مبساعدة 

بكلمة )homo(، وقد هدأ عندما رشحوا له أّن الكتاب املقّدس »العهد القديم« يخربنا 

أنّه يف البدء، عندما خلق الله اإلنسان، خلق ذكرًا وأنثى وأعطاهام لقب آدم وإّن عبارة 

»وجبل الرّب اإلله آدم ترابًا من األرض ونفخ يف أنفه نسمة حياة فصار آدم نًفسا حيّة« 

يَعني بها الرجل كام يَعني بها املرأة، وبهذا االعتبار استحق االثنان لقب إنسان� من جهة 

ثانية، ُسّمي الرّب يسوع ابن اإلنسان؛ ألنّه ابن العذراء مريم� فاملسألة مّتت معالجتها 

موضع  ليست  النساء(  )نفس  النفس  مشكلة  ألّن  ذلك  البحت؛  اللغّوي  الصعيد  عىل 

النقاش� ووصايا مجمع ماكون )Mâcon( ال تشي من جهة ثانية إىل هذا الحادث� وال 

يبقى لنا، يف الحّد األدىن، إال بعض النصوص الوسيطة التي تظهر مقدار العداء للنساء]1]�

املرأة هي أصل الخطيئة حسب رواية العهد القديم؛ ألنّها أقنعت آدم بعصيان الله، 

وبسبب حيضها كان إنسان العصور الوسطى مينحها داللة شيطانيّة، إذ تبقى نجسة لفرتات 

معينة، وهذا ما يخربنا به سفر الالويني� و قد تأثّر الرسل بهذا التصّور اليهودّي للمرأة 

املستبعدة من األعامل الكهنوتيّة )Sacerdotales(، ولهذا السبب ُوضعت يف مقام أدىن من 

الرجل� وإذا كان القّديس بولس قد أكّد عىل تساوي جميع البرش أمام الله، فإنّه ظلَّ يعّد 

الرجل كائًنا أسمى من املرأة� ومن هنا حصل االرتياب والشعور بالتفّوق الذكورّي� أظهر 

ترتيليون )Tertullien(، الذي عاش بني 155-222م، قدرًا كبيًا من العداء للمرأة، حيث 

يقول: »عليك أن تلبيس لباس الحداد دامئًا، وأن تغطّي نفسك بالخرق البالية كفارة لِك عن 

]1]- هذه رواية أوردها صاحب كتاب ظالل وأضواء يف معرض رّده عىل مناهيض اإلكلريك اللذين ساقوا، يف القرن 

التاسع عرش، هذا النص من باب النقد والسخرية من الكنيسة، بعد أن استدلّوا عليه من خالل تأويل خاطئ ملقطع ورد 

يف تاريخ الفرنسينّي لغريوار دو تور.
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خطيئة إضاعة الجنس البرشّي� أيّتها املرأة أنِت بوابة الشيطان، أنِت من ملس الشجرة، 

شجرة الشيطان، وأنِت أّول من انتهك القانون اإللهّي(]1]�

إطار  يف  عنه  التسامح  يتّم  وبالكاد  للجنس،  حقيقّي  عداء  الدين  رجال  لدى  برز   

الجوهريّة  الوظيفة  تنكر  التي  قيمتها  من  واإلعالء  البتولة  تفضيل  تم  ولهذا  الزواج؛ 

االزدراء إىل  ينظر بكثي من  جريوم )347-420م( كان  القّديس  األمومة�  أعني  للمرأة، 

أحد مقاطع اإلنجيل التي تأمر اإلنسان بالتكاثر والنمّو، وقد أوص فتاة شابة أن تبقى 

الزواج  التقليل من أهّميّة  الحياة، وقال: وإن قال قائل: كيف تجرؤ عىل  عذراء مدى 

الذي باركه الله؟! قلنا أنا ال أقلّل من الزواج إال ألُعيِل من مقام البتولة؛ فال أحد يقارن 

الخي بالرش� إّن النساء يجدن كرامتهّن بأن يصطففن خلف العذراوات� 

كانت الثقافة يف أيدي رجال الدين الذين رفضوا الجنسانيّة الطبيعيّة ورأوا يف املرأة 

أداة الشيطان، أو غاوية يُخىش أن توقعنا يف الخطيئة� وقد ثار الرهبان واستشاطوا غضبًا 

 Odon de( ضّد املظاهر املخادعة لهذا املخلوق الغادر� هذا هو حال أودون دو كلوين

Cluny( يف القرن العارش، الذي قال: الجامل الجسدّي ال يتجاوز الِجلد، وإذا ما نظر املرء 

تحت هذا الِجلد فسوف يقشعّر بدنه� كام أنّه ليس بوسعنا أن نالمس بأصابعنا بصاقًا 

أو برازًا، فكيف لنا أن نعانق هذا الوعاء من الفضالت� وهي العبارات ذاتها التي سوف 

يرّددها اإلنسايّن الكبي مونتني )Montaigne( يف القرن السادس عرش، وإن بحدة أقل؛ 

بأنّه ليس بوسع  الزواج من امرأة يحبّها، فقد علّل ذلك  فعندما ينصح أحدهم بعدم 

املرء أن يتغّوط يف وعاء ويضعه عىل رأسه بعد ذلك]2]� فالزواج الجيّد، إن ُوجد أصالً، ال 

يقتيض الحّب مطلًقا وفق مونتني� ويف موضع ثاٍن يرى أنّه من األفضل أن يحيا املرء دون 

وثاق يشّد عنقه� وكان ينصح املرأة يف موضع ثالث: أطيعي زوجك كام تطيعني سيّدك، 

واحذري منه حذرك من خائن]3]�

 collection tempus )العرص الوسيط: ظالل وأضواء( ,Verdon Jean, Le moyen Age : ombres et lumières -[1[

,Jean Verdon, 2013

[2[- Montaigne Les Essais, Livre III, ) كتابات، الجزء الثالث(Traduction en français moderne du texte de 

l’´edition de 1595 par Guy de Pernon, Guy de Pernon 2008 -2014, p. 37.

]]]- املصدر نفسه، ص90-89.
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 ،)Worms( أسقف ورس ،)Burchard( ويف بداية القرن الحادي عرش كان بريشارد

يلح عىل طبيعة الليبيدو التي ال ميكن إشباعها عند النساء، وكان يطلب من املُعرِّفني 

أن يطرحوا عىل النساء أثناء جلسات االعرتاف أسئلة تتعلق بامليول والنوازع الجنسيّة 

الغريبة، وكّل الخطايا املتّصلة بالجسد� وهي الهواجس ذاتها التي ارتكزت عليها مقررات 

مجمع التران 1215�

ويلّح جوناس )Jonas( يونس أسقف أورليان )780-843( يف كتابه الرتبية العلامنّية 

)830(، املخّصص للزواج عىل رضورة أن تتحّمل املرأة عنف زوجها وعدم وفائه� وينصح 

الرجال يف موضعٍ آخر باآليت: عىل الرجل أن يبحث يف املرأة الزوجة عن أربعة أشياء: 

نسبها، حكمتها، غناها، وجاملها� وإذا اشتبه أنّها ولدت من زواج حّر )غي رسمّي( أو 

أنّها وقعت ذات مرّة يف العبوديّة )كانت خادمة( فعليه طردها حااًل� واآلخرون كانوا 

يترصّفون بطريقة مشابهة؛ فإذا الحظوا أنّها تعاين من عوارض صّحيّة أو أصبحت فقية، 

فعليهم البحث عن نساء أخريات أكرث جاماًل وغنًى� لكن مُينع عىل الرجل طرد املرأة 

الزوجة إاّل يف حالة الزنا، ومن يتزّوج امرأة مطرودة )زانية( نُظر إليه عىل أنّه زاٍن، ومع 

هذا يؤكّد جوناس أّن كثيًا من الناس يترصفون بدافع من شهواتهم وملذاتهم�

3. لََمحات

عىل  معها  التعامل  يتّم  فاملرأة  النساء،  من  لكثي  سهلة  الزوجيّة  الحياة  تكن  مل 

العرص  كتاب  يشي صاحب  كام  الزواج،  حاالت  من  فالقليل  للتكاثر،  وأداة  أنّها يشء 

الوسيط: ظالل وأضواء]1]، كانت تراعي رغبات الفتاة يف اختيار زوجها املستقبيّل، أقلّه 

اإلرادّي  باالختيار  منه  أكرث  العائلتني  باتفاق  يتعلّق  فاألمر  األرستقراطّي،  املجتمع  يف 

للطرفني املعنيّني� وهذا ال يعني أّن املسيحيّة مل تحاول أن يكون االتحاد الزواجّي ناتًجا 

بالفتاة  يُوعد  ال  أن  يجب  أنّه  إىل  التوبة  كتيّبات  وتشي  للشباب�  الحّر  االختيار  عن 

ضّد رغبتها بعد سن الخامسة أو السادسة عرش، ولو قام الوالدان بخطبتها وصادقوا 

]1]- العرص الوسيط: ظالل وأضواء Le Moyen Age, Ombres et Lumières، مرجع سبق ذكره، ص49.
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عىل ذلك دون موافقتها، فإنّه يحّق لها أاّل تّنفذ هذا الوعد� وليك يتّم احرتام إجراءات 

الخفاء،  يف  الزواج  وحاربت  علنيًّا  الزواج  يكون  أن  إىل  املسيحيّة  سعت  فقد  الزواج، 

لكن مبجرد حصول التعاقد يصبح الزواج أبديًّا ال ينحّل� بالطبع، هي مبادئ تّم إقرارها 

لكن مل يتم املصادقة عليها قبل منتصف القرن الحادي عرش، إذ أعلنت الكنيسة مبدأ 

أهليّتها الوحيدة يف إقرار الطالق )مع اإلشارة إىل أّن الطالق باملعنى الحديث مل يكن 

تأثيها  بدا  التي  الكبية،  العائالت  مع  مواجهة  دون  ذلك  يتّم  مل  بالتأكيد،  موجوًدا(� 

هو السائد يف كثي من األحيان، لكن أقلّه أعلنت الكنيسة عقيدة االتفاق، وقد قبلتها 

ألّن  واملرأة؛  الرجل  باتّفاق  يتّم  »الزواج  أّن  عىل  التأكيد  تّم  وهكذا  الحًقا�  العادات 

قلبيهام تفاهام واتّفقا أن يريد أحدهام اآلخر للزواج«� 

يف القرن العارش بدأت تربز رويًدا رويًدا فكرة أّن املرأة لها حّق االنتفاع مبهرها� ويف 

القرن الحادي عرش سادت هذه العادة، إذ كان مبقدور املرأة أن تقّدم مهرًا يتكّون من 

إرثها الذي متلكه والذي يعود يف النهاية إىل ورثتها الخاّصني� لقد باتت النساء متلك أوراقًا 

رابحة وبصورة خاّصة عىل املستوى االقتصادّي� ففي القرن العارش امتلكت املرأة حّريّة 

الترصّف مبمتلكاتها�

ويف اإلطار البيتّي، تظهر سجالت جاك فورنييه نوًعا من الحالة األموميّة، لِجهِة أن 

املرأة تتحّول إىل ّسيدة بيت يف غياب الوريث الذكر��� ونعرث عىل حاالت أخرى استطاعت 

النساء أن متنح لقبها العائيّل لزوجها كعالمة عىل هيمنتها� ونقع عىل كتابات فيها تعبي 

كبي عن مقدار الحّب للزوجة]1]� فالزوجة، وإن كانت مقموعة يف حياتها كزوجة، فقد 

كُرّمت كأّم� إّن االنتقال من مرحلة املرأة الشابة املقموعة، بدرجة أكرث أو أقّل، من قبل 

زوج أكرب سنًّا، إىل أّم محرتمة من قبل أبنائها، سمة ميكن العثور عليها، وإن كان يوسعنا 

أن نعرث أيًضا عىل حاالت مناقضة� 

]1]- بعد رحيل زوجته كتب ايجينارد Eginhard إىل صديقه« ما أثقل األمل الذي يعرتيني نتيجة فقدان من أحب، تلك 

التي كانت زوجتي الوفيّة والتي أصبحت اآلن أختي وحبيبتي ورفيقتي، لقد اختُطفت مّني، وجعلتني أفقد طعم االهتامم 

بأمر أصدقايئ وبأمري. وال يبدو أّن شعوري هذا سينتهي ألّن ذاكريت تحتفظ لها بذلك املوت الهادئ وبتلك الصالبة 

التي ال ميكن نسيانها.
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وفيام يخّص دور املرأة داخل املجتمع، فليس من السهل أن نالحظ دوًرا كبيًا للنساء 

يف عامل ذكورّي هيمن عليه الدين، لكن ميكن اإلشارة بعجالة إىل العديد من مظاهر الحياة 

التي سّجلت فيها النساء حضوًرا ملحوظًا� يف الحياة االقتصاديّة كانت النساء الفاّلحات، 

وبصورة خاّصة يف األوساط الريفيّة، تشارك يف األعامل الزراعيّة مبختلف أنواعها، أّما يف 

األعامل الحرفيّة، فيكاد يكون دور املرأة غائبًا، كام يُظهر كتاب املهن لصاحبه إيتيان 

واألعامل  الحرير  بصناعة  املتصلة  املهن  بعض  خال  ما   ،)Etienne Boileau( بوالو 

التجاريّة البسيطة� يف الحياة السياسيّة، كانت الوظائف البلديّة حكرًا عىل الرجال، وقلاّم 

نعرث، باستثناءات قليلة، عىل أسامء نساء تّم اختيارهّن للمجالس الربجوازيّة العاّمة� لكن 

 Bernar( زوجة )Dhuoda( ميكن العثور عىل كثي من األرستقراطيّات املثّقفات؛ مثل

ابنها،  لرتبية  مدرسيًّا  كتابًا  التاسع،  القرن  أواسط  يف  ألّفت،  والتي   )de septimanie

قطًعا  ألّفت  والتي   )935( عام  حوايل  املولودة   )Hrosvilha Grander sheim( أو 

مرسحيّة كتبتها عىل طريقة )Terence( وغيها� وفيام يخص الحياة الدينيّة: فقد بدأت 

تسمع، يف نهاية العرص الوسيط، أصوات النساء يف القضايا الدينيّة، فاملسيحّي يبحث عن 

تقليد يسمح له بالتشبّه باملسيح أكرث من بحثه عن متجيد الله� فالحياة الدينيّة مل تعد 

محصورة يف الدير، وهي متاحة لكّل مؤمن� وقد شّكل ذلك مقّدمات أوىل لحصول فوىض 

ا مناسبًا للخطاب النسوّي وبصورة رئيسة لخطاب علاميّن يزعم  وانشقاقات خلقت جوًّ

أنّه تلقى الرسالة من الله، أمثال جان دارك� وميكننا أن نقرأ، وبصورة خاّصة يف القرن 

الحادي عرش، كثيًا من الكتابات التي تصف السمعة السيّئة التي وصلت إليها املتاجرة 

باألشياء الروحيّة، وكيف أّن النساء كانت متلك مقتنيات كنسيّة، وكيف باع رؤساء أديرة 

كراماتهم باملال، وكيف أّن النساء كانت تشّكل مجالس وتفتي يف كّل يشء، كام يشي 

الكاردينال، لكن كالمه  املبالغة يف كالم  الكاردينال )Humbert(�� رمبا هناك كثي من 

ييش بالقدر الذي كانت تتدّخل فيه النساء يف القضايا الكنسيّة، أمل يكن غرييغوار السابع 

)Gregoire VII( من أكرث األتباع وفاء للكونتيسة ماتيلد؟
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سادساً: هل عرفت العائلة الغربّية الحّب؟

العائليّة،  الروابط  الوسيط حول طبيعة  العرص  نقاشات كبية خاضها أخصائيّو  ثّة 

ومدى حضور الحّب داخل العائلة الغربيّة؛ فقد ذهب بعضهم إىل نكران وجود الحّب 

باملطلق داخل العائلة الغربيّة، واعتباره اخرتاًعا حديثًا متاًما، مل تعرفه العائلة الغربيّة 

الوسيطة ال يف صورة العالقة بني الزوج والزوجة وال يف صورة العالقة بني اآلباء واألبناء 

املقابل،  يف   �)Philippe Ariès( آرييس  فيليب  أطروحة  وهي  الواحد�  البيت  داخل 

العالقات  يف  الحّب  عاطفة  حضور  عىل  املعارصين  األنرثوبولوجيّني  من  العديد  يؤكّد 

األرسيّة، وإن كان معنى الحّب وتعبياته، يف تلك الفرتة، يختلف عن معناه وتجلّياته يف 

 �)Didier Lett( أيامنا وهي أطروحة ديدية ليت

قبل  من  واملنظّمة  املرتّبة  الزواجيّة  للتحالفات  كبية  أهّميّة  يُعطي  مجتمع  ففي 

العائلتني، من الصعب العثور عىل روابط زواجيّة كثمرة لحبٍّ عاطفيٍّ بني طرفني� فالحّب 

ليس رشطًا للزواج، يف عقيدة أبناء العصور الوسطى، والزواج الجيّد، إن ُوجد، ال يقتيض 

من  مالمئة،  حياة  لقيام  الرضوريّة  األخرى  الرشوط  من  إمّنا جملة  أبًدا،  الحّب  حضور 

قبيل الثقة والصالبة وااللتزام املتبادل، وفق مونتني]1] متثيالً ال حرًصا� يف الواقع، مل يتّم 

النظر إىل الزواج يف العرص الوسيط عىل أنّه مجرّد اتحاد بني رجل وامرأة وحسب، إمّنا 

تحالف بني ساللتني، وطريقة محّددة لتبادل السلع ونقل املياث كذلك]2]� أّما العاطفة 

أو املحبّة، فإن نشأت داخل العالقة الزوجيّة، فإنّها تأيت يف املقام الثاين، أو كنتيجة لهذا 

التحالف دون أن يكون لها الدور الحاسم يف قيامه� وهذا ما جعل العائلة أكرث مرونة 

وقدرة عىل التأقلم مع مختلف الظروف الناشئة؛ ذلك أّن ارتفاع نسبة الوفيات وكرثة 

للوجود  املهّددة  الظواهر  من  ذلك  وغي  املفاجئ  املوت  وإمكانيّة  واألوبئة  املجاعات 

جعل مسألة االرتباط العاطفّي باألبناء أقّل حضوًرا، كام دفع مسألة الحّب الزواجّي إىل 

الخلف ليحّل مكانها فكرة الزواج املرتّب املنظّم، الهادف، واملُلزم يف كثي من األحيان: 

]1]- مونتني، كتابات، مرجع سبق ذكره، ص89.

[2[- Didier Lett, )العائلة والقرابة، الغرب الوسيط بني القرن الخامس والخامس عرش( Famille et parenté dans, 

l’Occident médiéval Ve-XVe siècle, Hachette, 2000, p. 3.
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فالزواج هو وحدة مصالح اقتصاديّة واجتامعيّة و أخالقيّة بني عائلتني ينتج عنه أوضاع 

قانونيّة )نقل إرث أو ملكيّة( كام يؤكّد فيليب أريس ومعظم مؤرّخي األفكار]1]� ففي 

مجتمعٍ تتهّدده األوبئة واملجاعات واملوت ال مكان لنشوء العواطف بل يتّم الرتكيز عىل 

كّل ما يعّزز رشوط البقاء� ففي فرنسا وحدها، كام يذكر صاحب كتاب العرص الوسيط: 

ظالل وأضواء، حصلت ثالث مجاعات بني عام 406م وعام 690م، )سنة410م، و 450م، 

و 585م(� ويف الفرتة الكارولونيّة )carolingienne( تم توثيق أربع مجاعات كربى: يف 

عام 845م وعام 837م وعام 874م، وعام 916م يف آكيتاين )Aquitaine(، وعام 995م 

يف غورغان )Gourganes(� وقد دفع الوضع املأساوّي املؤسف، يف سنة 995م، البرش 

املمتدة من عام 1000م إىل 1350م ميكن تسجيل  الفرتة  أكل لحوم بعضهم� ويف  إىل 

اإلنتاج  املناخيّة وضعف  األخطار  الحقيقيّة، عالوة عىل  املجاعات  عاًما من  أحد عرش 

وموت الجنود� ويتحّدث راؤول غالبر، )Raoul Glaber( )راهب من بوغينون مات 

التي حصلت يف عام )1032- للمجاعة  بعينه  عام 1047( عن مشاهد رهيبة شهدها 

1033(، ويورد صوًرا يصعب عىل العقل تصديقها، وأرى من املناسب ذكرها: 

»لقد بدأت الكارثة يف الرشق واجتاحت اليونان ووصلت إىل إيطاليا، ثم انكلرتا عرب 

بالد الغال� وقد ترك نقص الغذاء أثّرًا كبيًا عىل جميع البرش، إذ ارتفعت أسعار األطعمة 

وِبيعت بأثاٍن باهظة� وبدأ البرش، بعد أن قاموا بصيد الوحوش والطيور، بجمع الجيف 

تّم  إذ  البرشّي؛  اللحم  التهام  األمر إىل  ألكلها وأشياء أخرى يصعب قولها� وانتهى بهم 

اختطاف املسافرين وقُطِّعت أطرافهم وطُِبخت وأُكِلت� وقد حصل للكثيين ممن فّروا 

الليل  أثناء  ليتّم ذبحهم  الطريق،  الضيافة عىل طول  هربًا من املجاعة أن وجدوا كرم 

لألطفال  الفاكهة  أو  البيض  تقديم  يتّم  كان  ما  وكثيًا  بهم�  رّحب  موا طعاًما ملن  ويُقدَّ

ليتم اجتذابهم إىل أماكن نائية ليتّم ذبحهم وأكلهم فيام بعد� كانت جثث القتىل وبقايا 

اللحم البرشّي أصبح عادة� وقد  البرشيّة تنترش يف كّل مكان، كام لو أن أكل  األعضاء 

حصل أن قام أحد األشخاص ببيعها مطبوخة يف سوق تورين )Tournus(، كمل لو كان 

[1[- ARIÈS Philippe, )الطفل والحياة العائليّة يف ظل الحكم املليك( L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien 

Régime, Paris, Plon, 1960, réédition, Paris Seuil, 1973.
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يبيع لحم الحيوانات� وحني تّم اعتقاله، مل ينِف جرميته املخزية� ويف النهاية تّم تقييده 

وحرقه حيًّا� ويف الليلة ذاتها أُوِقف رجٌل آخر بينام كان يَحفر، لياًل، للعثور عىل اللحم 

الذي تّم دفنه ليأكله� وقد أُحرِق بدوره«]1]�

 ال ميكن ملثل هذا الوصف إال أن يريح محتقري العصور الوسطى ومنتقديها، لكنه 

تعرف  الوسيطة مل  الغربيّة  العائلة  أّن  للتأكيد عىل  مناسبة  اآلخر هو  للبعض  بالنسبة 

العاطفة ومل تعرف الحّب أبًدا� فكيف لهم أن يُحبّوا؟! وكيف للعواطف أن تنشأ يف مثل 

هذه األوضاع القاسية؟!

ولهذا يؤكّد آرييس أّن وحدة املصالح هي ما يشّكل بنية العائلة الغربيّة الوسيطة 

عالقة  أّي  عمليًّا  له  يكن  مل  لألرسة  املُؤّسس  فاملبدأ  وقّوتها؛  العواطف  حضور  وليس 

بالعواطف أو ما ندعوه اليوم بشكل مألوف بالحّب؛ فموت أحد الزوجني أو موت طفل 

مل يكن يُنظر إليه دامئًا عىل أنّه كارثة، وبصورة خاّصة يف نهاية العرص الوسيط]2]� ومل 

الفرديّة  الحّريّة  الحديثة ونشوء فكرة  الذاتيّة  تكّون  قبل  العاطفّي  الحّب  تظهر فكرة 

وتحّولها إىل واقع ملموس باملعنى السيسيولجّي كام يشي إىل ذلك لوك فريي يف اإلنسان 

املؤلّه ومعنى الحياة]3]� 

فحتى تاريخ قريب، كان الغربيّون يرفضون أّي تعريف للفرد يضعه يف قطيعة مع 

السلف أو الخلف، وكان الجواب عن السؤال من أنت؟ يتم بعبارات النسب: أنا ابن 

]1]- ظالل وأضواء، مرجع سبق ذكره.

]2]- يروي لوك فريي يف كتابه اإلنسان املؤله ومعنى الحياة، مقدار اإلهامل الذي كان يقود إىل موت األطفال يف 

كثري من األحيان. ويورد، نقاًل عن فرانسوا لوبران، وصًفا للرشوط التي كان يتّم فيها التخيّل عن األطفال يف األقاليم 

واألرياف املحيطة باملستشفى البارييّس )حتى القرن الثامن عرش(، إذ كان رجل يقوم بنقل األطفال املواليد عىل ظهره، 

يف صندوق منّجد ميكنه أن يحتوي عىل ثالثة أطفال يوضعون فيه، قياًما يف قامطاتهم، متنفسني من األعىل، وال يتوقف 

هذا الرجل إال لتناول طعامه وتقديم قليٍل من الحليب لهم. وغالبًا ما كان يجد، عندما يفتح صندوقه، أن أحد املواليد 

قد فارق الحياة؛ فيتابع السفر باآلخرين، متلّهًفا للتخلّص من ثقله. ومبجرّد أن يضعه يف املستشفى، فإنّه رسعان ما 

يعود من حيث أىت الستئناف العمل نفسه الذي هو مورد رزقه. ويعتقد بأّن تسعة ُعرش األطفال كانوا ميوتون، إما مبارشة 

وإّما خالل هذا السفر، أو خالل فرتة الثالثة أشهر التي تعقب قبولهم يف املستشفى، دون أن يستاء لذلك ال املجتمع 

وال الحّس العام. فريي لوك، اإلنسان املؤلّه ومعنى الحياة، ترجمة محمد هشام، أفريقيا الرشق، 2002، ص119.

]]]- املرجع نفسه، ص109.
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فالن أو بنت فالن� كان يتّم تعريف اإلنسان كعضو يف نسب ال يتجزّأ، وإن كان هناك 

فرديّة ما، فإنّها كانت تكمن يف هذا النسب ذاته، أكرث مام كانت تكمن يف هذا الكائن 

البرشّي أو ذاك� وسوف ندرك الحًقا أن نشوء الذاتيّة الحديثة سيرتافق مع تخيّل اإلنسان 

عن فكرة النظر إىل نفسه كعنرص متضامن يف كّل عضوّي]1]� 

نتج عن وجهة النظر هذه، الفكرة التي هيمنت عىل األبحاث األنرثوبولوجية حتى 

بداية النصف الثاين من القرن العرشين بأّن العرص الوسيط مل يعرف فكرة األرسة النواتيّة، 

)املكان الحميم لنشوء العاطفة( بصورتها الحالّية، إمنّا فكرة العائلة الكبية التي تجمع 

تحت سقف واحد العديد من األرُس� وفق هذا املنظور، ميكن القول: إّن تاريخ العائلة 

الغربيّة هو تاريخ االنتقال من العائلة املُوّسعة إىل األرسة الحديثة الضيّقة التي تتمحور 

حول الزوجني واألوالد فقط� وهذا ما ذهب إليه فيليب آريس وكذلك إدوارد شورتر 

)Philippe Ariès et Edward Shorte(، وعارضه جاك جودي )Jack goody( مؤكًّدا 

النواة عرفتها جميع املجتمعات تقريبًا، وال يوجد سبب لجعلها سمة  أّن فكرة األرسة 

مميّزة للغرب »املتحرّض«؛ إذ إن هذا األمر يعكس نوًعا من املركزيّة العرقية وفق جاك 

جودي، الذي يلجأ إىل املنهج املقارن ليؤكّد أّن أوجه التشابه بني العائلة الرشقيّة والعائلة 

األوروبيّة أكرث بكثي من أوجه االختالف� ولهذا يعارض معظم املؤرّخني الفرنسيّني الذين 

يعتقدون، مع فيليب أريس، أّن الحّب الزوجّي واألبوّي ُولد مع العرص الحديث� ويف 

رأيه: ليس من الجاّد القول إّن أوروبا اخرتعت األرسة العاطفيّة واملشاعر� وإذا كان ثّة 

اختالف بني الرشق والغرب، فإّن ذلك يرجع إىل املسيحيّة وبعد ذلك إىل الرأسامليّة، لكن 

ال ينبغي أن يدفعنا ذلك إىل تجاهل السمة املشرتكة بينهام، وهي األرسة النواة�

والحال أّن وجهة النظر هذه، بدأت تجد صداها لدى كثي من الباحثني الفرنسيّني 

املعارصين، وأشي بصورة خاّصة إىل األعامل التي بدأها كّل من )David Herlihy( و  

)Christiane Klapis( وكذلك ديديه ليت والكسندر بيدون]2]؛ الذين أكّدوا جميًعا 

]1]- املرجع نفسه.

[2[- Piere Riché et Danièle Alexandre Bidon,) الوسيط العرص   l’enfance au Moyen Age, in )الطفل يف 

Histoire de l’éducation N° 69, Seuil, Paris 1996, pp 94- 96.
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عىل أّن األرسة النواتيّة )األرسة الثالثية( كانت البنية الداعمة لجميع مجتمعات القرون 

الوسطى، وإن فكرة االنتقال والتطّور من العائلة املوّسعة إىل العائلة الضيقة هي وجهة 

نظر ميليها العقل النظرّي، وال يؤكّدها البحث التاريخّي، أو الوثائق القانونيّة املكتشفة 

وال الرسوم األيقونيّة التي خلّفها لنا أبناء تلك الحقبة�

 ال ميكن اختزال العائلة الوسيطة إىل مجرّد أداة باردة للتكاثر البيولوجّي واالجتامعّي 

األدلّة عىل وجود مجتمع  تقّدم مزيًدا من  املعارصة  التاريخيّة  ديديه؛ فاألبحاث  وفق 

عاطفّي ذي سامت خاّصة، إذ يلتزم أفراد األرسة الواحدة مبعايي التعبي العاطفّي ذاتها، 

الطقوس  إليه  تشي  ما  وهذا  ذاتها،  بالطريقة  معيّنة  عواطف  يرفضون  أو  ويقّدرون 

الجنائز��  املوت،  الزواج،  العامدة،  )الوالدة،  الكبية  العائليّة  املناسبات  يف  واالحتفاالت 

إلخ(� إنّهم يدافعون عن الرشف نفسه، وعن املصالح والقيم ذاتها، ويشرتكون يف حياة 

يحبّون  وهم  متشابهة�  بطرق  والنفور  الرغبة  مشاعر  ويختربون  وجسديّة،  عاطفيّة 

بعضهم ويكرهون بعضهم بأشكال تعبييّة متقاربة�]1] وانطالقًا من هذا، يعارض ديديه 

الغربيّة  أّن األرسة  الذي يرى  الغربيّة،  للعائلة  التطّورّي  ليت )Didier Lett( املفهوم 

الحديثة )املؤّسسة عىل نوع من الزواج األحادّي، أو الخليّة الضيّقة أو السكن املستقّل 

األوالد واألهل( هي  أو بني  والزوجة  الزوج  العواطف بني  أو عىل  الجديدين  للزوجني 

اخرتاع حديث العهد، بدأ وتعّزز انطالقًا من القرن السابع والثامن عرش]2]� لقد عرفت 

األبناء  والزوجة وبني  الزوج  بني  األرسة،  الحّب داخل  الوسيطة مفهوم  الغربيّة  العائلة 

واآلباء عىل حّد سواء، وفق ديديه�

 )Amour et famille au Moyen Age( الوسيط  العرص  يف  والعائلة  الحّب  يف 

يحاول ديديه ليت التأكيد عىل وجود الحّب الزوجّي واألبوّي يف العائلة الوسيطة، لكنه 

اليوم� وهذا  نعرفه  الذي  الحّب  املعارصة ملفهوم  الصيغة  نفسها وال  الداللة  يحمل  ال 

ناتج، بطبيعة الحال، عن النظام الفكرّي والعقائدّي الذي حكم تفكي أبناء تلك املرحلة؛ 

[1[- LETT Didier, ) يف استعامل العائلة( De l’usage de la famille,16 mars 2017

 http://www.menestrel.fr/?De-l-usage-de-la-famille-dans-l-Histoire-medievale.

]2]- العائلة والقرابة يف العرص الوسيط، مرجع سبق ذكره، ص]. 
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فنحن إزاء نوع من الالمتاثل بني الجنسني، الرجل واملرأة، لجهة أّن الرجل هو سيّد املرأة 

وأعىل مقاًما ومرتبة منها؛ فالهيمنة الذكوريّة مسألة لها أساسها الالهويتّ، فالرجل واملرأة 

يقبالن ويؤمنان، عىل السواء، بهذه الرتاتبيّة التي تضع الرجل يف املقام األعىل، وهذا ما 

تؤكّده قّصة الخلق؛ فاملرأة وجدت من ضلع الرجل، فهو سابق عليها يف الخلق وبالتايل 

يف املرتبة��� وألنّها نشأت عنه فإّن خضوعها لهذه الرتاتبيّة يضمن، وفق املنظور الالهويتّ، 

دوام املؤّسسة الزوجيّة ونيل محبّة الزوج وأن تحصل منه عىل كّل ما ترغب� وإذا ما 

أظهرت املرأة مياًل لقلب الرتاتبيّة ورفض الخضوع، فسينتهي األمر بها إىل فقدان زوجها 

البيتيّة  بالواجبات  تذكي  الباريسّية سوى  البيت  رّبة  كتاب  وليس  السواء�  وبيتها عىل 

ورضورة الخضوع للزوج]1]� ويستشهد ديدية بالعديد من الرسائل املتبادلة بني األزواج 

ليّؤكد وجود الحّب والعاطفة بني الزوجني يف العرص الوسيط، عىل أال نفهم من كلمة 

حّب، كام أسلفنا سابًقا، ما يعنيه الحّب الرومانيّس الذي سنعرث عليه الحًقا مع بداية 

العرص الحديث� فالحّب، إن وجد، فقد تّم َعيشه يف إطار هذه الرتاتبيّة وهذا الالمتاثل 

بني الزوج والزوجة؛ بخالف الحّب املعارص القائم عىل نوع من التوازي للذوات العاشقة 

يف لعبة التبادل العاطفّي� أضف إىل ذلك، ودامئا وفق ديديه، أّن الحياء، كسمة للسلوك 

األنثوّي يف العرص الوسيط، كان مينع من ذكر كثي من التفاصيل الحميمة سواء أكان 

يف ما يتعلّق باملشاعر أم باملامرسات الجنسيّة وأشكالها وما هو مقبول ومسموح منها، 

وكذلك الوضعيّات الطبيعيّة أو املخالفة��� وهي مامرسات حّددتها وفرضتها الكنيسة كام 

هو معلوم؛ فوضع الرجل، مثاًل، يف املامرسة الجنسيّة يجب أن يُرَاعى وإذا ما تّم قلب 

الوضعيّة فإّن ذلك يُعدُّ عصيانًا ورفًضا لفكرة سيادة الرجل عىل املرأة، وبالتايل عصيانًا 

لإلرادة اإللهيّة، وفق املنظور الالهويتّ�

Da-( بيدون دانيال  يؤكّد  الوسيط  العرص  العائلة يف  صورة أب  بعنوان:  يف مقال 

nièle Bidon Alexandre-( عىل وجود الحّب الزوجّي يف العرص الوسيط وإن مل يتم 

]1]- هذا الكتاب )ربة البيت الباريسية: )92]1-94]1 هو مخطوط يف االقتصاد املنزيّل يُنسب إىل برجوازيٍّ بارييسٍّ 

كتبه بهدف تعليم زوجته الشابّة اليتيمة، ذات الخمسة عرش ربيًعا، فّن الطبخ وإدارة بيتها والحفاظ عليه، ويشتمل كذلك 

عىل دروس يف السلوك االجتامعّي والجنيّس ووصفات ونصائح ألعامل الصيد والبستنة..
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وصورة  بيدون.  وفق  املكتشفة  األيقونيّة  الرسوم  تدعمه  ما  وهذا  كتابيًّا؛  عنه  التعبي 

يوسف الذي يهتّم بابنه، يف الرسوم األيقونيّة، ليست دون داللة� إنّها صورة عن العائلة 

املّقدسة املكّونة من يسوع النارصّي ووالديه مريم ويوسف� وهي منوذج لحّب األرسة 

ورعاية األطفال والتعليم الجيّد]1]� وهو النموذج الذي حاولت أن تشيعه املسيحيّة برأي 

املدافعني عنها�

بني  نزاع  موضع  عدمه  أو  الوسيط  العرص  يف  العائيّل  الحّب  وجود  مسألة  تبقى 

الباحثني: فمن ينكر وجود الحّب إمّنا ينطلق، برأي معارضيه، من موقف أخالقّي مدين 

بينام  األقرب�  تاريخه  من  ويتربّأ  ينتقم  أن  يوّد  كام  الوسيط،  الغريّب  العرص  إرث  لكّل 

يرى من يعارض هذا الرأي أّن املسألة ال تقع داخل دائرة الحكم األخالقّي بقدر ما تقع 

أن نستدّل  والكتابات، وال ميكن  الوقائع واالكتشافات  التي تدعمها  الحقائق  دائرة  يف 

املتناثرة  الكتابات  أو  األيقونيّة  الرسومات  انطالقًا من بعض  املحبّة  برأيهم عىل وجود 

هنا وهناك، والتي ال تشّكل مادة ميكن البناء عليها قياًسا باملاّدة األضخم التي هي بني 

أيدينا فيام يخّص تلك الحقبة، وأّن من يدافع عن وجود الحّب إمّنا ينطلق من مسلمة 

امليل الطبيعّي لألهل ملحبّة أبنائهم دون أن نرى لذلك أّي سند يف الكتابات أو املؤلّفات 

التي قلاّم تتحدث عن رعاية األهل أو اهتاممهم وحرصهم عىل حياة أبنائهم وصحتهم 

وتعليمهم )خال التعليم الدينّي(� 

خامتة مفتوحة

مقارنة  املستويات،  واضًحا، عىل جميع  تراجًعا  املسيحيّة  العائلة  لقد شّكل منوذج 

الفّنيّة للعائلة املقّدسة متعّددة، تقّدم تصّوًرا شديد الرمزيّة واملثاليّة لألرسة: زوجان محبوبان مع  ]1]- إّن التمثيالت 

طفل عزيز، يحرتم القوانني والتقاليد االجتامعيّة، أب يقوم بتسخني الحليب وتجفيف مالبس طفله ويلعب معه ويعلّمه 

فيام بعد مهارات بناء املنازل الخشبيّة، وأّم تُرضع طفلها وتتحّقق من درجة حرارة املاء يف حاّممه، وطفل ينام بهدوء 

يف رسير أبيه. بالنسبة للناس العادينّي، هو منوذج لحّب األرسة ورعاية األطفال والتعليم الجيّد. 

 Cahiers de recherches médiévales et humanistes Journal of medieval and humanistic studies 4 | 1997 

العائلة يف العرص الوسيط( العائلة يف نهاية العرص الوسيط: صورة أب   ,Être père à la fin du Moyen Âge )آب 

Image du père de la famille au Moyen Age, Danièle Alexandre-Didon

 https://journals.openedition.org/crm/963 
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بالنموذج الوثنّي القديم: أدانت املسيحيّة التبّني الذي كان سائًدا يف العصور القدمية ومل 

تعرتف بغي رابطة الدم البيولوجّي كمعيار وحيد للبنّوة )وذلك بهدف حرمان العائالت 

لتتمّكن  بالتبّني،  لألبناء  املياث  ونقل  املمتلكات  تفويض  إمكانيّة  من  القدمية  الوثنيّة 

الكنيسة، الحًقا، من االستحواذ عليها لصالحها وبهدف نرش العقيدة(، ومنعت الزواج 

بني األقارب، وألغت تعّدد الزوجات، وأدانت أّي عالقة جنسيّة خارج الزواج، ثم حرصت 

املرأة  احتقار  ذلك  عن  ينتج  أن  الطبيعّي  ومن  فقط�  اإلنجاب  يف  الزواج  من  الغاية 

واعتباره أداة تكاثر وليس قطبًا أساسيًّا داخل العائلة� ففي التصّور املسيحّي ذي الجذور 

اليهوديّة، املرأة رمز الخطيئة ألنّها أقنعت آدم بأكل الثمرة وعصيان الله، وتسبّبت يف 

السقوط� واستناًدا إىل هذا التصّور، أدانت املسيحيّة الحّب داخل الزواج وخارجه عىل 

ضياع  وسبب  الخطيئة  أساس  هي  من  الرجل  يحّب  أن  الحصافة  من  فليس  السواء؛ 

الرجل الحكيم، وفق تصّور اآلباء، يحّب زوجته عرب نوع  البرشّي� وعليه، فإّن  الجنس 

الجامع،  بالعاطفة، وبالتايل يتحّكم يف رغبته وال ينساق إىل شهوة  من االحتواء وليس 

والرغبة الجيّدة هي الرغبة املنعدمة� ليس هناك ما هو أقذر من أن يحّب املرء زوجته 

كعشيقته )وهي وجهة نظر بقيت ترتّدد حتى نهاية العرص الوسيط حتى لدى الكتاب 

األكرث إنسانيّة وتفتًّحا كام نشهد يف كتابات مونتني(� عىل الرجل أن يقرتب من زوجته 

داخل  الحّب  بني  املبتذل  التمييز  إّن  املسيحّي�  التصّور  وفق  كزوج  بل  كمحّب،  ليس 

املسيحيّة،  انتشار  قبل  الحال،  بطبيعة  الزواج متّت صياغته،  الحّب خارج  الزواج وبني 

ليس كعرف بل كقاعدة أخالقيّة وبصورة خاّصة يف األيديولوجيّة األخالقيّة التي عرّب عنها 

الرواقّيون خالل القرون األوىل من عرصنا، وهي إيديولوجيّة فّضلت اإلنجاب وبقاء النوع 

والتكاثر كغاية للزواج وكمرّبر وحيد له، وذلك بعد أن عارضت االتحاد الزواجّي الحّر 

الذي كان شائًعا يف تلك الفرتة� يف الواقع، مل تفعل املسيحيّة سوى أن استحوذت عىل هذا 

القانون األخالقّي ونسبته لنفسها، ليصبح الحّب خارج الزواج، مع القديس بولس، زنا، 

والزنا مدان كام نعلم� وقد تّم إغراء املسيحيّة إىل الذهاب أبعد من ذلك، أعني إىل درجة 

التفكي يف حظر الزواج، وإن حافظت يف النهاية - وذلك نتيجة الرصاع بني التيّار الحيّس 

والنسيّك - عىل هذا الحّق رغم أنّها ظلّت تقاومه عرب اإلعالء الدائم لقيم العذريّة� عىل 
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أّي حال، كان املرّبر الرئيس للزواج هو االستجابة للشهوة والرغبة يف اإلنجاب، مع التأكيد 

عىل رضورة أال ينزلق هذا امليل إىل نوع من اللّذات واإلثارة الجنسيّة؛ فاللّذة ليست 

مطلوبة يف ذاتها، بل لغرض اإلنجاب فقط، وإذا ما تجاوزت الغاية اإلنجابيّة سقطت يف 

الخطيئة� لقد أصبح التخيّل عن الرغبة، يف الالهوت املسيحّي، رشطًا للطهارة والخالص؛ 

فاملؤمن الجيّد هو من يعمل عىل محو رغبته وليس مضاعفتها أو استمرارها� يف الرغبة 

تكمن جميع الرشور التي ميكن أن تصيب الكائن�

بدأ  التي  الفرتة  وهي  عرش،  الثامن  القرن  حتى  سائدة  هذه  النظر  وجهة  بقيت 

فيها املجتمع، وبفعل الثورة الفكريّة والصناعيّة يف الغرب، مييل إىل الجمع بني شكيل 

الحّب املتعارضني تقليديًّا، إذا تشّكل نوع جديد من العالقات الزوجيّة عامدها األساس 

الحّب وامليل العاطفّي املتبادل� لقد دخلت اإلثارة الجنسيّة والرغبة -التي اعتربت عىل 

مدى تاريخ طويل عالمة عىل الخطيئة والسقوط- إىل داخل الزواج، الذي أصبح الحّب 

يطاق�  ال  أمرًا  الجنسيّة  املسألة  تصبح  وبدونه  معناه،  للجنس  يعطي  فالحّب  معياره؛ 

تالىش التمييز القديم بني الحّب داخل الزواج وبني الحّب خارجه، ومل يعد هناك سوى 

حّب واحد: الحّب العاطفّي، الحّب الشبقّي املثي بقّوة، الذي ما إن حَل حتى اختفت 

معه الخصائص القدمية للزواج املرتّب واملنظّم ذي الغرض اإلنجايّب، وهي خصائص تّم 

النظر إليها، مع مجيء عرص التنوير، عىل أنّها عقبات تؤخر انتصار الحّب، الحّب األوحد، 

والجنسانيّة الوحيدة� مل يعد الفرد يهتّم بأصل االرتباط وطبيعته بقدر ما يهتّم بدميومته 

واستمراره� فالزواج الحقيقّي ال ينشأ بفعل العقد الذي يتّم يف دار البلديّة أو الكنيسة، 

إمّنا بفعل الّحب الذي يُغّذيه ويُدميه� فحقيقة الحّب تكمن يف دوامه� والزواج الحقيقّي 

هو اتحاد يدوم، حيًّا، مثمرًا، يتحّدى املوت، يف قلب حضارة أصبحت تفّضل أكرث من أّي 

وقت مىض، كل ما هو عابر ومتعّي وقابل للزوال�
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األسرة الغربّي�ة احلديث�ة

د. رامز أحمد]1]

مبثابة مقدمة: ثالث فرضّيات أساسّية 

قبل الحديث عن نشأة األرسة الحديثة أوّد أن أثي جملة من املسائل العاّمة التي 

تشّكل، يف عمومها، اإلطار العاّم الذي يتحرّك داخله هذا املبحث، محاواًل أن أيضء من 

وأّدت  الغربيّة  الثقافة  داخل  حصلت  التي  والتحّوالت  والوقائع  الظروف  عىل  خالله 

واألّم  )األب  النواتيّة  بالعائلة  تسميته  للبعض  يحلو  ما  أو  الحديثة،  العائلة  والدة  إىل 

واألبناء( بوصفها صيغة جديدة من صيغ العالقات األرسيّة، عامدها األساس الحّب وامليل 

العاطفّي املتبادل وتشاركيّة العمل والرتبية الهادفة لألبناء� 

أُشي، أّواًل، إىل أّن نشأة األرسة الحديثة كانت نتيجة قطيعة أساسيّة مع الدين ونشوء 

عامل جديد مل يعد فيه اإلميان بوجود الله يشّكل املرجع والفضاء الذي يتحرّك داخله 

نظام القيم، لقد تفّككت، انطالقًا من القرن السابع عرش، الوحدة الفكريّة لعامل العصور 

واألخالقيّة  املنطقيّة  باألسبقيّة  تقول  الهوتيّة  رؤية  عىل  تنهض  كانت  التي  الوسطى 

وامليتافيزيقيّة لله عىل اإلنسان� وعّزز هذا التفّكك ظهور العلوم الحديثة، وما رافقها من 

قيم علامنيّة أّسست ألولويّة الكائن البرشّي يف كّل ميادين املعرفة والثقافة، بل إّن الله 

ذاته بدأ يتحّول إىل فكرة عند هذا الكائن الذي من املفرتض أّن الله خلقه� لقد َحلّت 

مكان الثنائيّة القدمية الله -اإلنسان ثنائيّة الذات- واآلخر� وقد مثّل اكتشاف الذات، يف 

الغربيّة الحديثة برّمتها من ديكارت  الثقافة  انفصالها عن األلوهة، حدثًا معرفيًّا طبع 

قال:  الحدث حني  بودلي خي من عرّب عن ذلك  بكانط، ورمّبا كان  نيتشه مروًرا  حتى 

]1]- أستاذ وباحث يف الفلسفة، أكادميي سوري مقيم يف فرنسا.
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صحيح أّن الله خلق اإلنسان عىل صورته لكّن اإلنسان أعاد له تلك الصورة، ومن اآلن 

وصاعًدا عىل اإلنسان أن يخلق بنفسه صورته الخاّصة، عرب نوع من الكشف الدائم عن 

خفايا الذات، دون الرجوع إىل التعايل، وهو ما يحلو لبعض الباحثني أن يُعربِّ عنه بوالدة 

الذاتيّة الحديثة املتحّررة من ثقل الغيب واملتّسمة مبركزيّة األنا بدل مركزيّة األلوهة� 

الدنيوّي بدأ  العامل  فاإلنسان الذي كان يؤمن، قبل ذلك، بوجود قيمة أعىل وأكرب من 

يتساءل ملاذا ال تكون هذه القيمة يف العامل نفسه، وملاذا ال متتّد، نزواًل، لتّحل يف اإلنسان 

نفسه )يف حياته أو أرسته أو أّمته���(؟ مل يعد اإلنسان الحديث يستمّد معنى حياته من 

األلوهة واإلميان بالله، إمّنا من مبادئ وضعيّة أنتجها هو بنفسه )مبدأ الحّق واملساواة 

والحّريّة���، وهي املفاهيم التي حكمت عرص األنوار أو مرحلة العلمنة األوىل وفق لوك 

فيي(� ففي اإلنسان ذاته، يف عقله وكرامته، ينبغي العثور عىل كّل أخالق ممكنة، وليس 

أّن  الواجب(� وهذا ال يعني  يف األلوهة والغيب]1] )هذا ما فعله كانط يف فكرته عن 

اإلميان بالله قد اختفى، إمّنا قد تحّول إىل شأن شخيّص ينتمي إىل الحياة الخاّصة، فيام 

فُرض عىل الفضاء العام أن يتّخذ موقًفا محايًدا بهذا الخصوص� ويف قلب هذا االنفصال 

عن الدينّي كمرجع وحيد للقيم سوف تتقّدم قيم علامنيّة جديدة، حاملة معها نظاًما 

االختيار  الحّب ويف  للّذات يف  املمنوحة  األهّميّة  يُعيل من  نظام  أرسيًّا وقيميًّا جديًدا، 

منها  كبي  تدين يف جانب  الحديثة  األرسة  إّن والدة  الالمتناهية�  تعبياته  العاطفّي يف 

إىل والدة هذا الخطاب عن الذاتيّة الحديثة الذي تزامن مع بدء انهيار القيم التقليديّة 

وحّريّة  الحب  فكرة  وبروز  الخاّصة،  الحياة  نشأة  إىل  الحًقا  وقاد  بالجامعة،  املرتبطة 

االختيار العاطفّي كمبدأ مؤّسس للعالقات األرسيّة� إّن نقل القيم إىل دائرة الذات أو 

بعبارة أخرى إىل دائرة العالقة الحميمة أّدى، الحًقا، إىل أنسنة القداسة وإىل نقل فكرة 

وأكرث  الناس  عن  خارجيّة  أقّل  فضاء  إىل  أعني  املحايثة؛  إىل  التعايل  من  ذاتها  املقّدس 

قربًا منهم� فوالدة األرسة الحديثة، بهذا االعتبار، تعني نهاية املرجعيّة الالهوتيّة التي 

كان ينهض عليها النظام األرسّي القديم ونشأة مرجعيّة أخالقيّة جديدة أساسها الذات 

وأكوانها وعواملها الحميمة]2]�

]1]- فريي لوك، اإلنسان املؤله أو معنى الحياة، ترجمة محمد هشام، أفريقيا الرشق، 2002، ص42ــ]4.

]2]- ال يقتيض أن نفهم من هذا أن االنتقال نحو النموذج الجديد اتخذ شكل قطيعة حادة ميكن متييزها زمنيًا؛ فاألرسة 

التقليدية مل تنته مع مجيء ثورة 1789؛ فالثورة التي أقرت الحّريّة واملساواة بني الرجال يف الحقوق مل تكف عن 
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 وأشي، ثانيًا، إىل أن ما مييّز نهاية النموذج القديم للعائلة هو بدء تاليش السلطة 

األبويّة، وتراجع األهّميّة املمنوحة لألب داخل األرسة، وغياب األساس الدينّي الذي كانت 

تنهض عليه مكانته الرمزيّة� فحتى تاريخ قريب كان األب ميثّل التجسيد العائيّل لله، 

ملًكا ومالًكا حقيقيًّا وسيًّدا للعائلة، وريث التوحيد والواحدية، يهيمن عىل جسد املرأة، 

كام يهيمن عىل ممتلكاته، ويقّرر نظام العقوبات التي تطبّق عىل األبناء� وقد كان، بهذا 

االعتبار، تجسيًدا أرضيًّا لقّوة روحيّة تتجاوز البرش؛ فالسلطة األبويّة ال تنبع، وفق التصّور 

اليهودّي املسيحّي، من إرادة برشيّة، كام كان الحال يف القانون الرومايّن، بل من إرادة 

الله الذي خلق آدم لينجب ويُكوِّن ذرية� فاألب، مبوجب األصل املقّدس لسلطته، هو 

مالك طفله، بداية، ألّن مادة من صلبه متتّد يف جسد الولد الذي يحمل مالمحه، وثانيًا، 

ألنّه ينقل اسمه إىل ولده� فاألب، وفق هذا التصور، ينقل إرثًا مزدوًجا: إرث الدم، )الذي 

يطبع تشابًها(، وإرث االسم، لجهة أّن نقل االسم مينح الولد هويّة ولقبًا� ومبوجب هذا 

اإلرث املزدوج كان األب ميلك سلطة مطلقة عىل أبنائه� 

البطل،  )أعني صورة األب  القدمية  األزمنة  التي كرّستها  الصورة  لقد تالشت هذه   

املحارب امللك واملالك لعائلته( مع مجيء عرص التنوير، ومنو الرأسامليّة الصناعيّة ونشأة 

األرسيّة  بالحياة  يتّصل  ما  وكل  لألمومة  مركزيّة  مكانة  أعطى  الذي  النسوّي  الخطاب 

العاطفيّة  الحياة  مركز  يصبح  أن  األمومّي  للحّب  يكن  مل  وتربيتهم]1]�  األطفال  ورعاية 

داخل األرسة لوال هذا التحول الذي أصاب صورة األب ومكانته]2]؛ ذلك أنّه من الطبيعي 

أن متلك النساء مياًل عاطفيًّا، لكن هذه العاطفة مل يكن لها أن تتحّول إىل مركز الحياة 

بالسلطة  ممثّلة  العائليّة  السلطة  قيود  انكسار  اجتامعيًّا دون  مقبولة  األرسيّة وتصبح 

األبويّة� فاألبّوة، وفق التصّور الجديد، تجد مصدرها وتعبيها يف الحّب والحامية باملعنى 

النظر إىل املرأة عىل أنّها قارص يف األرسة واملجتمع. أضف إىل ذلك أّن زواج املصلحة املرتّب واملنظّم من قبل 

األهل سيبقى ساريًا، بل ومهيمًنا عىل زواج امليل العاطفّي، حتى القرن التاسع عرش، وهي الفرتة التي عرفت تغريات 

دميوغرافيّة كبرية مع بدء االنتقال من الريف إىل املدينة للعمل وبدء تاليش ثقل التقاليد.

[1[- Delumeau Jean et Roche Daniel, ) تاريخ اآلباء والقرابة( Histoire des pères et de la paternité, Paris, 

Larousse, 2000, p. 12.

[2[- Shorter Edward, naissance de la famille moderne, ) نشأة األرسة الحديثة( Paris, Seuil, 1977, p. 279.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(314

الجسدّي واملاّدّي واألخالقّي وليس البيولوجّي وحسب]1]� لقد تحّولت األبّوة يف الفكر 

الحديث إىل مجرّد وظيفة رمزيّة، بعد أن تّم اختزال صورة األب إىل مجرّد مرٍب خّي� 

يف املقابل تّم إعالء القيمة املمنوحة للمرأة داخل األرسة، التي تحّولت الحًقا إىل قوة 

املحافظني  وقادت، وفق  »األبوّي«  و  للذكر  القدمية  القّوة  نهايّئ  بشكل  دّمرت  مطلقة 

ونّقاد الحداثة، إىل نشوء كيانات مجتمعيّة، وأمناط عالقات جديدة تنذر بنهاية األرسة 

وفق الصيغة التي استقرّت عليها تاريخيًّا� وقد تزامن ذلك كلّه مع تراجع سلطة الكنيسة 

وبدء حلول صيغ علامنيّة جديدة عّززها انتصار الثورة؛ وبدء فقدان الكنيسة قّوة تأثيها 

يف الحياة العاّمة، وزوال احتكارها لحّق إضفاء الرشعيّة عىل الزواج الذي أصبح أمرًا تقرّه 

السلطات املدنيّة� ففي بلجيكا اعترب دستور 1831 )وهو أّول دستور ليربايّل قام بفصل 

قبل  الكنيسة  يف  الزواج  إعالن  أّن  حينها(  البابوية يف  أدانته  وقد   - الدولة  عن  الدين 

تسجيله رسميًّا أمام السلطات املدينة، جرمية]2]�

ميثّل القرن التاسع عرش بحّق بداية نهاية النموذج القديم للعائلة الغربيّة وتاليش 

السلطة األبويّة التي وسمته، وهذا ال يعني، بطبيعة الحال، أن السلطة األبويّة اختفت 

السلطة لسجن  تدخل  العمليّة، حّق طلب  الناحية  بقوا ميلكون، من  فاآلباء  باملطلق، 

الناحية  من  فقدوا،  قد  كانوا  وإن  أشهر]3]،  لعّدة  أسابيع  عّدة  من  متتد  لفرتة  أبنائهم 

أب  يفعل  كان  تقرير حياتهم وموتهم، كام  املياث وحّق  النظريّة، حّق حرمانهم من 

العائلة الرومايّن� 

[1[- Histoire des pères et de la paternité, تاريخ اآلباء والقرابة، مرجع سبق ذكره p. 334.

]2]- هذا ال يعني أن املجتمع بدأ يتخىل عن مسيحيته؛ عىل العكس من ذلك، مل يكن العديد من ليرباليي القرن التاسع 

ا. فالليرباليّة مل تكن معادية  عرش ملحدين بأي حال من األحوال، بل كانوا يف كثري من األحيان كاثوليكيني متدينني جدًّ

للدين، لكنها أرادت الفصل بني املجال العام واملجال الدينّي، األمر الذي أدى الحال إىل فقدان الكنيسة سلطتها يف 

املجال العام وتراجعها إىل الحيز الشخيّص. 

]]]- عىل سبيل املقال، يف بلجيكيا كان هناك مادة يف القانون املديّن، بعنوان »السلطة األبويّة« والتي بقيت سارية 

حتى عام 1914، تتيح لألب غري الرايض عن أحد أبنائه، أن يطلب، من خالل رسالة بسيطة توّجه إىل وكيل امللك، 

بأن يُسجن أحد أبنائه لفرتة قد متتد من عدة أسابيع إىل عدة أشهر، وهذا ما أشار إليه وتحّدث عنه فوكو يف كتابه فوىض 

العائلة. راجع بهذا الخصوص، فوكو ميشيل، فوىض العائلة، )املقدمة(. 

Farge Arlette, Foucault Michel, Le Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille 

au XVIIIᵉ siècle, Paris, Gallimard, Première parution en 1982, Édition revue en 2014.
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وأشي، ثالثًا، إىل أّن نشوء العاطفة أو ما يُعرف اليوم بالحّب األرسّي، بوصفهام األساس 

الذي تقوم عليه الرابطة الزوجيّة قىض كلّيًّا عىل القيم التقليديّة السابقة للزواج؛ فلم 

يعد هذا األخي اتّفاقًا تنظّمه األرسة أو املجتمع لغايات اقتصاديّة )الحفاظ عىل اإلرث 

وتأمني انتقاله(، بل يقوم عىل االختيار العاطفّي الحّر لألبناء مبعزل عن أهلهم� فالزواج 

الجيّد مل يعد هو زواج املصلحة، ذو القصديّة االقتصاديّة، بل زواج املحبّة]1]، وكّل ما 

يتّصل به ويقتضيه من تبادليّة الرغبات واملشاعر وتقاسم األعامل� أصبح مدار الحياة 

األرسيّة هو العاطفة وصالبتها ودوامها؛ فالزوجان مدعوان، من اآلن وصاعًدا، ليس ملحبّة 

بعضهام وحسب، إمّنا ملّحبة أبنائهم كذلك، يف إطار حبّهام املتبادل داخل الروح األرسيّة، 

ومدعوان أيًضا ألداء أدوارهام عىل قدم املساواة يف لعبة التنشئة الهادفة لألبناء� لقد 

اختفت اإلدانة القدمية للحّب داخل الزواج، وحلّت اإلثارة واللّذة الجنسيّة مكان الرغبة 

التي كانت تجد غايتها ومرّبرها الوحيد يف اإلنجاب]2]� 

إّن صورة العائلة املثاليّة اليوم هي التي تنهض عىل العاطفة املتبادلة بني الزوجني، 

والتي تهيّئ األبناء لالستقالل عنها الحًقا وتكوين فرديّتهم املستقلة مبعزل عنها� مل يعد 

السؤال املطروح هو واجب األبناء تجاه اآلباء إمّنا، عىل العكس من ذلك، هو واجبات 

حّدة  أكرث  بصورة  القدمية،  العائليّة  السلطة  تفكيك  الحًقا  وسيتم  أبنائهم�  تجاه  اآلباء 

يتّم تقاسمها بني األهل، من جهة، وبني  األبناء إىل مهّمة  مع بدء تحّول مسألة تربية 

مؤّسسات الدولة، من جهة ثانية، إذ مل تعد الرتبية -خاّصة يف القرن العرشين - شأنًا 

عائليًّا وحسب، بل أصبحت قضيّة دولة كذلك�

كيف حدث كّل ذلك؟ كيف حصل أن أخذ الحّب والحنان املكانة التي كانت تشغلها 

الروابط التقليديّة القدمية؟ ما األسباب العميقة التي أّدت إىل حصول ثورة يف األذهان؟ 

بعد  اجتامعيًّا  ومطلوب  بل  مقبول  عائيّل  معيار  إىل  العاطفيّة  املشاعر  تحّولت  كيف 

أن كان مستهجًنا، بل ومدانًا؟ كيف حصل هذا االنتقال من مجتمع مغلق وتراتبّي إىل 

]1]- اإلنسان املؤلّه أو معنى الحياة، مرجع سبق ذكره، ص]11.

[2[- Ariès Philippe. L’amour dans le mariage. )الزواج يف   .In: Communications, 35, 1982 )الحّب 

Sexualités occidentales. Contribution à l’histoire et à la sociologie de la sexualité. pp. 116- 122.
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مجتمع فردايّن ومساوايتّ، يعيل من أهّميّة الفرد يف مقابل الجامعة؟ وكيف حصل أن 

أصبح ثقل الحنان واملحبّة، يف العالقات الشخصيّة، أقوى من ثقل العادة؟

أوالً: تحّوالت وعوامل: الثورة الصناعّية 

يف محاولته لفهم التحّوالت التي أصابت نظام العائلة الغربيّة وقادت إىل نشأة األرسة 

الرأسامليّة  الصلب: مع صعود  الصفاء  إىل درجة  تفسيًا يصل  رشودر  يقرتح  الحديثة، 

املصانع  إىل  الريف  بدأت هجرة سكان  العاملة،  اليد  إىل  املتزايدة  وحاجتها  الصناعيّة 

واملناطق الحرضيّة للعمل، وقد سمحت ظروف اإلنتاج الجديدة بقطع الرجال والنساء، 

عىل السواء، عن جذورهم املجتمعيّة التقليديّة؛ وعزلهم عن سياقهم املجتمعّي األصيّل]1]، 

إذ وجدوا أنفسهم يف واقع جديد انهارت معه العالقات االجتامعيّة التقليديّة، وقد أتاح 

لهم، هذا األمر مزيًدا من القدرة عىل االختيار الحّر سواء أكان يف العالقات أم يف الزواج، 

وقد بدا هذا األمر واضًحا، عىل نحو جيّل، لدى النساء اللوايت بدأن يتمتّعن باستقالليّة 

اقتصاديّة سمحت لهّن، فيام بعد، باستقالليّة يف الرأي والقرار الحّر�

 فمع نشوء اإلجارة، أصبح مبقدور األفراد أن يترصّفوا ويقّرروا مصيهم ذاتيًّا وأصبحوا 

مرغمني، عىل األقل يف سوق العمل، عىل البحث عن غاياتهم الخاّصة ومصالحهم الذاتيّة� 

لقد بدأ األفراد بالتخلّص من تجّمعات االنتامءات القدمية؛ فالذهاب إىل املدينة، خاّصة 

للفاّلحات، كان يوفّر فرصة وهامًشا من الحّريّة يف العالقة مع ثقل العادات التقليديّة� 

والحال، حسب شورتر، إن متطلّبات الحّريّة ونتائج الفرديّة ال تنقسم، فعندما تكتسب 

يف دائرة العمل فإنّها تنتقل شيئًا فشيئًا إىل دائرة الثقافة والعالقات اإلنسانيّة� وبالفعل، 

الفردّي  القرار  ثقل  يزداد  ما  بقدر  يرتاجع  املجتمع  ثقل  بدأ  امليادين  هذه  كّل  ففي 

باليشء  القيام  إىل  امرأة،  أم  يختار عمله، رجاًل كان  الحال مبن  ينتهي  الحّر، فكيف ال 

فإّن منطق  قرينته ورفاقه� وهكذا،  اختيار  أعني حّريّته يف  الخاّصة؟!  نفسه يف حياته 

الفردانيّة الذي يدخل العالقات اإلنسانيّة إمنا يرفعها إىل دائرة الحّب الحديث االختيارّي 

والعاطفّي؛ إذ مينح االختيار الحّر للرشيك والحّب العاطفّي معنى مختلًفا للحياة ذاتها��� 

]1]- نشأة األرسة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص84].
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يصبح زواج الحّب أماًل بحياة أخرى ومرشوًعا لبناء أرسة ووعًدا بالتحّرر والسعادة]1]� 

لقد حلّت العاطفة يف قلب االتحاد الزوجّي واعتلت قّمته، وأخذ الحوار وقبول اآلخر 

زواج  وبدأ  حبًّا،  لتصبح  الصداقة  وتطّورت  سابًقا،  التقاليد  تحتلّه  كانت  الذي  املكان 

األقارب املنظّم - يف حيّز جغرايّف ومجتمعّي معنّي – بالتاليش، مفِسًحا املجال لتأسيس 

فكرة املساواة يف العمر بني الزوجني عىل خالف ما كان سابًقا، إذ كان الشباب يتزّوج 

هذا  تعّزز  وقد  عمرًا��  يكربهّن  من  قبول  عىل  يُجربَن  النساء  وكانت  املصلحة،  بدافع 

التحّول يف بداية القرن العرشين الذي شهد اضطرابات سياسيّة واجتامعيّة كبية كان لها 

األثر األكرب عىل نظام األرسة؛ إذ سمحت حرب 1914 للعديد من النساء بالحلول مكان 

الرجال يف العمل وأن متارس أدواًرا مختلفة عن دورها التقليدّي بوصفها ربّة منزل� وبعد 

الحرب العامليّة الثانية استمرّت الزيادة يف أعداد النساء العامالت يف النمّو، وهي زيادة 

سّهلتها واقتضتها نشأة العديد من الحرف والصناعات املنزليّة� ومع كّل هذه التغّيات 

االقتصاديّة، كانت مؤّسسة الزواج تفقد طقوسها ومل تعد يف قلب أو جوهر نظام العائلة� 

قد يحلو للبعض أن يرى يف التغّيات الحاصلة يف نظام العائلة الغريّب عىل أنّها نتيجة 

طبيعيّة لنمّو الرأسامليّة الصناعيّة وحاجتها املتزايدة إىل اليد العاملة، األمر الذي ال ميكن 

تأمينه دون هدم النظام األرسّي القديم القائم عىل احتكار الذكر لفكرة العمل يف الخارج� 

وسيلعب إدخال النساء يف سوق العمل الدور الحاسم ليس يف تعزيز قيم الفرديّة يف مقابل 

قيم الجامعة وحسب، إمّنا أيًضا يف القطيعة املطلقة مع نظام العائلة القديم وكل حوامله 

الدينيّة والثقافيّة واالجتامعيّة� لقد شّكل خروج املرأة من البيت إىل العمل ثورة أطاحت 

بكّل القيم التقليديّة القدمية، ويرى بعض الباحثني أنّها ثورة مل يكن لها أن تحدث لوال 

حاجة الرأسامليّة لدمج النساء يف سوق العمل� وال ينبغي أن نفهم املزيد من الحّريّة التي 

منحت لهنَّ عىل أنّه تفتّح مفاجئ للغرب عىل قيم الحّريّة واملساواة، إمّنا عىل أنّها حاجة 

أملتها رضورات السوق ومنو الرأسامليّة الصناعيّة يف الغرب الحديث، وحاجتها إىل ُمراكمة 

املزيد من الرثوة واإلنتاج� ويجب أن ال ننىس، كذلك، أّن املجتمع الذي أنتج مقوالت الحّق 

واملساواة والحّريّة هو املجتمع ذاته الذي أنتج مختلف أشكال التمييز العنرصّي وتصنيف 

]1]- راجع، اإلنسان املؤلّه أو معنى الحياة، مرجع سبق ذكره، ص120.
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البرش عرقيًّا، وهو املجتمع ذاته الذي أنتج مختلف أدوات التعذيب والعقاب ملن يخالفه 

أو يخرج عن معاييه، وهو املجتمع ذاته الذي عرف التوّسع واستعباد الشعوب األخرى 

وقهرها واستغاللها� فكيف لنا أن نفهم إعالء قيم الحّريّة يف الغرب وتجاهلها خارجه؟ ثم 

كيف لنا أن نُجزئ الحّريّة، أعني كيف لنا أن ندافع عنها كحّق، عندما يتعلّق األمر بنا 

ومبصالحنا، ونرفضها كحّق عندما يتعلّق األمر باآلخرين ومصالحهم� أمل تُرتكب كثي من 

الجرائم بحّق الشعوب األخرى ألنّهم فّكروا بالسعي نحو حّريّتهم واستقاللهم؟! 

هذه األسئلة تعّزز قناعة نّقاد الحداثة بأّن التغّي الذي حصل يف نظام العائلة الغريّب 

مل يكن نتيجة لتفتّح الغرب نحو مزيد من القيم اإلنسانيّة، التي غالبًا ما ارتُكبت باسمها 

أعظم الفظاعات، بل كان استجابة لرضورات اقتصاديّة قبل أّي يشء آخر، وأنّه يف قلب 

نظام  لوالدة  التفسيّي  األساس  عن  البحث  ينبغي  االقتصاد  طبيعة  يف  الحاصل  التغّي 

األرسة الحديثة املتحّرر من ثقل الجامعة والعائلة� إّن هدم القيم القدمية كان رضورة 

اقتصاديّة بقدر ما كان رضورة فكريّة وثقافيّة؛ ذلك أّن هذه القيم مل تكن تتوافق وقيم 

الرأسامليّة التي تحتاج يف املقام األّول إىل أفراد، سواء أكان عىل صعيد اإلنتاج أم عىل 

صعيد االستهالك، وليس إىل جامعات� ودون هذا التفريد )individualisation( ودون 

هذا اإلعالء للّذات الفرديّة، يف مقابل الجامعة، مل يكن باستطاعة الرأسامليّة أن تتقّدم 

وتنمو� وهو ما نشهده اليوم بوضوح، فالفرد يتّم النظر إليه، ليس من جهة أنّه ينتمي 

إىل أرسة أو جامعة، إمّنا من جهة قدرته عىل االستهالك� إّن تثمني العمل وقدرة الفرد 

عىل اإلنتاج ال ينفصل، بحال من األحوال، عن تثمني الفرد القادر عىل االستهالك، يصبح 

الفرد املستهلك هو الفرد املعيار؛ ولهذا يعمد املجتمع، كام النظام العاّم، إىل لفظ أولئك 

يصبح  االستهالك�  وبالتايل عىل  اإلنتاج،  القدرة عىل  كفوا عن  أو  يستطيعون  ال  الذين 

االستهالك هو املعيار الذي نقيس عليه أّي يشء وكّل يش آخر� مل يكن مصادفة تاريخيّة 

أْن تزامَن منّو خطاب الفرديّة الحديث مع تطّور الرأسامليّة الصناعيّة؛ فلوال نجاح هذه 

الذاتيّة أن ينترص يف الغرب�  الفرديّة وخطاب  ر لثقافة  األخية يف فرض منطقها ملا قدِّ

فاالقتصاد هو الرحم األّول الذي ُولدت منه كّل التغيات التي أصابت العائلة الغربيّة� 
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هذا ال يعني أّن الفكر الحديث أراد أن يتحّول املجتمع إىل مجتمع استهالك وملّذات، 

إمّنا مسار تطّور الثقافة واالقتصاد قاد إىل هذه النهاية، وهو ما يفرّس معارضة العديد 

القيم التي نادت بها� ولهذا  من مثّقفي الغرب لفكر الحداثة التي مل تحّقق منظومة 

وجب الخروج منها نحو أفق آخر� تبقى وجهة النظر هذه موضع نقاش ومتحيص وهو 

أمر أرجئه إىل مناسبة أخرى�

1. مرايا الزمن: أدب وفلسفة

وقد مثّل األدب الرومانيّس يف تلك الحقبة املرآة التي عكست االنتقال نحو النموذج 

الجديد عرب إظهار التناقضات بني األرسة األبويّة، حيث تظل سلطة األب هي املهيمنة، 

La co-(بلزاك، يف )Balzac )وبداية الخالف عىل هذه املكانة املمنوحة له� يستحرض 

médie humaine( )سنة 1834(، صورة األب غوريو )Goriot( الذي مات وحيًدا، بعد 

أن تخلّت عنه ابنتاه وسخرتا منه، بينام كانت سعادته الوحيدة هي زيارتهام ورؤيتهام، 

األب  مكان  يحّل  وسوف  للعائلة،  معيّنة  ملثاليّة  كنهاية  غوريو  األب  وفاة  لنا  ويُظهر 

لعبته� وسيهتّم  يلعب  أن  العامل وقّرر  اخترب قسوة  بطاًل جديًدا،  قىض،  الذي  املسكني، 

إميل زوال، من جانبه، بتحّوالت الحياة االجتامعيّة ألشخاص ينتمون إىل العائلة نفسها 

وعواقب الثورة الصناعية عىل عامل العاّمل واملوظّفني� وسوف ترُبز الثقافة الرومانسيّة 

ثورة األبناء يف أوروبا، وهذا ما عرّب عنه كافكا يف الرسالة إىل األب عندما تحّدث عن 

الطبيعة التي ال تطاق لهذه املواجهة مع األب االستبدادّي� 

عىل الصعيد الفلسفّي والفكرّي تّم النظر إىل مفاهيم األرسة والزواج، من قبل العديد 

مثية  مفاهيم  أنّها  عىل  نيتشه،  كيكيغارد،  شوبنهاور،  أمثال  من  الحداثة  فالسفة  من 

للنفور، لجهة أنّها تسلب الفرد إرادته وتعطّل قدرته عىل التفكي الحّر� وقد مثّلت أفكار 

هؤالء وغيهم عالمة عىل نهاية ثقافة وبداية أخرى، وهو ما تّم التعبي عنه نيتشويًّا 

بفكرة موت الله، وهي الفكرة التي ستجد صداها الحًقا عند فرويد يف فكرة قتل األب� 

ففي غياب األب يف السامء، فإّن مصي األب األريّض هو املوت والتاليش� يف التحليالت 

الفرويديّة تُصاغ عالقة األب باالبن برغبة هذا األخي بقتل األّول رمزيًّا وتجاوزه� إّن ثقافة 
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الغرب هي ثقافة قتل األب، ومن السهل إدراك ذلك من خالل تراجع األهّميّة املمنوحة 

لألب داخل العائلة لفائدة األّم، فهو مدعّو، وفق التصّور الجديد، إىل املشاركة يف تربية 

هدفها إعداد األبناء لالنفصال عن العائلة وتأسيس حياتهم الفرديّة الخاصة، ومن نافل 

القول أّن هذا االنفصال ال يتّم دون القتل الرمزّي لألب الذي ميثّل السلطة والعائق���

لقد مثّل هذان الحدثان )موت الله وقتل األب(، عىل الصعيد الفكرّي والثقايّف، إعالنًا 

ملجيء زمن جديد وقيم جديدة موسومة بغياب التعايل وبدء االنفصال النهايّئ عن فكرة 

القداسة، فلم تعد األرسة تجد معناها يف متثيل أي تصّور غيبّي، إمّنا يف تحقيق غايات 

أخرى: إعداد األبناء لالستقالل ودعم خياراتهم الفرديّة مبعزل عن العائلة� يف نهاية القرن 

التاسع عرش، كان كّل يشء يدفع إىل االعتقاد، بأّن زمًنا قد شارف عىل االنتهاء، وأّن آخر 

راح يبزغ دون أن تتضح مالمحه بعد� وقد يقال، عموًما، إن نيتشه وماركس وفرويد 

والوجوديني جميًعا كانوا ميلكون هذه الثقة من أّن فكرًا كان مرشفًا عىل االنتهاء معهم، 

وأن ثقافة أخرى كانت تقرتب آتية من الزمن القادم ويصعب التغلّب عليها، وأّن هذه 

الثقافة ال تنتمي مطلًقا إىل النظام الفكرّي الذي عرفه الغرب سابًقا� وقد دفعهم هذا 

االعتقاد إىل أن يهيّئوا تصّوًرا جديًدا لإلنسان يسمح له باإلقامة عىل أرض أبعدت عنها 

اآللهة أو محيت كليًّا� عىل اإلنسان، من اآلن وصاعًدا، أن يكون سيّد مصيه دون أّي 

الوحيد هو يف قدرته عىل  والغيب� ضامنه  التعايل  أو  األرسة  أو  الجامعة  بعامل  روابط 

التفّوق فرديًّا يف عامل مملوء بفرديّات أخرى تسعى للغاية نفسها� إّن انفصال اإلنسان 

الضياع  خطر  من  يحمله  ما  مع  الفرديّة،  أفق  يف  ودخوله  الجامعة  وقيم  التعايل  عن 

والتفكك، هو ما يَسم نظام العائلة الغريّب الحديث� إّن املحتوى العميق لفكرة العدميّة 

)كأفق ومصي للغرب كام تصّورها نيتشه(، هو هذا االنزالق لإلنسان من املركز )التعايل، 

موت  فكرة  يف  الحًقا  صداه  سيجد  الذي  املجهول،  نحو  الدين���(  العائليّة،  الجامعة، 

اإلنسان، ورمبا يف اختفائه القريب، وفق تعبي فوكو� فاإلنسان الذي تخىّل عن التعايل، 

كحّد ال ميكن تجاوزه، محكوم عليه، اآلن، هو ولغته وفكره باملوت؛ إذ عليه أن يتحّمل 

ويفّكر  يتكلّم  أن  منه  يقتيض  إذ  إله،  بال  عامل  يف  الوجود  ومسؤوليّة  تناهيه  مسؤوليّة 

ويوجد يف موت الله، ويف قلب ذلك ينشأ الشعور الذي أعلنت عنه الصفحات األخية 
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من الكلامت واألشياء بأّن اإلنسان ذاته مرشف عن املوت واالختفاء]1]؛ فبغياب الله، بدأ 

هذا العامل يعّج بآلهة جديدة تتّخذ صورة التقنيّة حيًنا، وصورة املال حيًنا أخر، وصور 

كّل ما يعيل من مقام اللّذة والفرح العابر، يف زمن يفلت من أيدينا يف أفقه ومعناه� 

ويف قلب هذا الشعور، بفقدان املعنى، ستبدأ طروحات وتصورات جديدة عن األرسة، 

سيكون محورها مثليّي الجنس، وقضايا االستنساخ، والتعديل الورايّث، واإلنجاب من آباء 

مجهولني� صحيح أّن ذلك كلّه مل يكن له أن ينشأ لوال الفكر الحديث، لكن هذا ال يعني 

بطبيعة الحال أّن نيتشه )يف فكرته عن العدميّة( أو فرويد )يف تصّوره عن القمع األرسّي( 

الطبقة  الذي ترشف عليه  التعليم  بإلغاء األرسة ليحّل محلّها  أو ماركس )الذي طالب 

الحاكمة( قد أرادوا ذلك، لكن الثابت هو أنّه يف قلب هذا الجّو من التشكيك يف األرسة، 

العقد  جميع  وبني  جهة  من  األرسة  بني  قرنت  التي  الكربى  التصّورات  معظم  نشأت 

النفسيّة واملشكالت التي تصيب األبناء من جهة ثانية؛ إذ تّم النظر إىل األرسة عىل أنّها 

عائق أمام طاقة الفرد وتفتّح رغبته وحّريّته الجنسيّة� وهي تشبه مؤّسسة قمعيّة تنتقل 

عربها كّل رذائل القمع األبوّي لجهة أنّها متنع النساء من االستمتاع بأجسادهّن، وتحرم 

األطفال من مامرسة الجنس الذايتّ دون عوائق، وتحرم األشخاص املهّمشني من حّقهم 

يف نرش تخياّلتهم ومامرساتهم الشاّذة� ويف قلب هذا االنشغال باألرسة بوصفها مصدًرا 

لكّل الرشور التي تحصل للفرد عىل الصعيد النفيّس، سوف نشهد نشأة العلوم الجنسيّة 

التي تتناول الجنس بالتحليل والتصنيف وترفعهإىل مستوى قضيّة سياسيّة للمرة األوىل 

يف تاريخ الغرب، فالجنس مل يعد قضيّة فرديّة أو عائليّة أو مسألة نحكم عليها أخالقيًّا، 

بل أصبح قضيّة دولة عليها أن تستهدفه بالدراسة والتحليل والفهم والضبط والتصنيف� 

2. نشأة التصنيف وبداية تفكّك األرسة الحديثة

ما إن خرج الجنس من إطار األرسة والعالقة الحميمة وأصبح موضوًعا يدرسه العلم، 

حتى بدأ تصنيف البرش انطالقًا من ميولهم الجنسيّة ومظاهرهم الجسديّة، وتّم ربط 

الخاّصة  الهويّة  فالجنس يحمل يف طيّاته سامت  الفرديّة؛  بالهُوية  الجنسيّة  السلوكات 

[1[- Foucault Michel, Les mots et les choses, une Archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 

1966, p. 396.
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مسألة  الربط طرحت  هذا  قلب  ويف  آن�  يف  وخطورته  أهّميّته  تكمن  وهنا  بصاحبه، 

والصّحة  واملجتمع  األرسة  عىل  وخطرهم  الجنس  مثليّي  وقضيّة  املنحرفة  الجنسانيّة 

العاّمة� الكّل يخىش أن يحمل يف مظهره الجسدّي أّي عالمة تدّل عىل أنّه ميثّل تهديًدا 

وانحطاطًا يف القيم التقليديّة لألرسة واملدرسة واألّمة والوطن��� وقد بدا عزل املنحرفني 

ونشوء التصنيف، تبًعا ألشكال املامرسات أو األمراض الجنسيّة، عىل أنّه محاولة ليس 

لتطهي الجسد االجتامعّي وحسب، وإمّنا إلنتاج صورة الشخص املعيارّي، وبالتايل األرسة 

املعياريّة الخالية من االنحراف، انحراف يهّدد الفرد كام يهّدد املجتمع ونظامه العائيّل 

القائم� وقد نشأ هذا االنشغال بداية يف الطبقات الربجوازيّة التي اهتّمت قبل غيها 

بصفاء دمها وخلّوها من األمراض، ويف هذا اإلطار بّررت قلقها عىل جنس األطفال وكّل 

ما يتّصل باملامرسات الجنسيّة املنحرفة، ومل يتّم االهتامم بجنسانيّة الطبقات الشعبيّة إاّل 

يف مراحل الحقة عندما بدأ يتّضح تحّول الجنس إىل قضيّة سياسيّة، وبدأت الدول تعي 

أنّها ال تواجه رعايا إمّنا سّكانًا مع ظواهرهم النوعيّة املتّصلة بالدميوغرافية )اإلنجاب، 

الوالدات، األمراض، الخصوبة، الصّحة���(]1]�

لقد خرج الجنس، انطالقًا من القرن السابع عرش، عن اإلطار األخالقّي وعن اإلطار 

العائيّل الذي يستهدفه باإلدانة أو املنع أو االستهجان أو الرشعنة ليتحّول إىل ميدان 

الرتبية���(،  النفس،  علم  النفيّس،  الطب  )الطب،  عقالنيّة  خطابات  تستهدفه  معريّف 

بعبارة  أو  حقيقته،  معرفة  تريد  تنتهي  ال  خطابات  الجنس  حول  وتنامت  فتكاثرت 

التكاثر  يف  الخطابات  ألوان  استمرّت  وقد  جنسه�  من  انطالقًا  الكائن  حقيقة  أخرى، 

يف  مؤّسسيًّا  تحريًضا  القرن  هذا  يف  نشهد  بدأنا  إذ  الثامن عرش،  القرن  يف  وتسارعت 

الحديث عن الجنس، وإرصار مراتب السلطة إىل االستامع لحديث الجنس عن الجنس 

بأسلوب البيان الرصيح والتفاصيل الدقيقة� وغدا أخذ الجنس يف الحسبان وتناوله يف 

خطاب، ال يكون أخالقيًّا وحسب إمّنا عقالنيًّا أيًضا، رضورة جديدة بالنسبة للسلطات؛ 

فالجنس ليس شيئًا يحكم عليه أخالقيًّا بل صار شيئًا يدار، فهو من اختصاص السلطة 

مطاع  وتقديم  مراجعة  صالح،  أيب  جورج  ترجمة  األول،  الجزء  املعرفة،  إرادة  الجنسانيّة،  تارخ  ميشيل،  فوكو   -[1[

صفدي، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1990، ص45.
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العاّمة ويستدعي إجراءات إداريّة وينبغي معالجته بخطابات تحليليّة]1]� 

كانت القرون الوسطى قد نظّمت خطابًا موّحًدا حول الجنس والشهوة الجنسّية 

وتبعرثت  النسبّية  الوحدة  هذه  تفكّكت  الحديثة  القرون  وخالل  وغايته،  والزواج 

وتعّددت بتفّجر خطابات متاميزة اتّخذت أشكااًل متعّددة يف الدميوغرافيا، والبيولوجيا، 

والطّب، والطّب النفيّس، وعلم النفس واألخالق والرتبية والنقد السيايّس]2]� لقد تشتّت 

عنه،  للحديث  اخرُتعت  التي  واألجهزة  العلوم  وتنّوعت  الجنس  عن  الخطاب  مركزيّة 

بعريّها  أمامنا  الحقيقة  تنفتح  حتى  يُكشف  أن  ما  الذي  الرس  وكأنه  حقيقته  وكشف 

واملربنّي  النفسيّني  واألطباء  األطباء  إىل  بجنسنا  نعرتف  إنّنا  حريّتنا�  باب  معها  وتفتح 

لنا حقيقة جنسنا  يقولوا  وأن  أنفسنا،  فهم  يساعدونا عىل  أن  منهم  وغيهم، ونطلب 

عىل أمل أن نشفى أو نتحّرر من جنسانيّة منحرفة]3] )ذلكم هو وعد علم النفس مع 

فرويد وما قبله وبعده: قل يل ما هي رغبتك أقل لَك من أنت وأشفيك وأحرِّرك(]4]� 

لقد تحّول اإلنسان الغريّب الحديث إىل »حيوان اعرتاف«، كام يقول فوكو، إذ سمحت 

والتحّكم  الحياة  يف  السلطة  بتدّخل  املعرفة  ميادين  كّل  يف  املعّمم  االعرتاف  تقنيات 

للحّريّة  رهانًا  بوصفه  الجنس  تشّكل  وهكذا  جنسهم�  من  انطالقًا  وإدارتهم  بالبرش 

]1]- املرجع نفسه، ص0]-44.

مطاع  وتقديم  مراجعة  صالح،  أيب  جورج  ترجمة  األول،  الجزء  املعرفة،  إرادة  الجنسانيّة،  تارخ  ميشيل،  فوكو    -[2[

صفدي، بريوت، مركز اإلمناء القومي، ص51.

]]]- املرجع نفسه، الفصول األوىل.

]4]- ليس من الصحيح القول إّن الجنس قد قمع يف عرص النفاق الربجوازّي املنرصف إىل العمل وجني األرباح، كام 

ذهب أصحاب النظريّة القمعية، من أمثال ماركس الذي فرس القمع الجنيّس، الذي بدأ يف القرن السابع عرش وما تاله، 

عىل أنّه محاولة من السلطة، لضبط طاقة الفرد الحيويّة التي تتصل بقدرته عىل العمل واإلنتاج الذي تحتاجه الرأسامليّة 

الصاعدة. فإذا كانت الرأسامليّة قد قمعت الجنس بهذه الشّدة فألنّه ال يتالءم مع العمل العام واملكثّف، ففي الحقبة 

التي تستثمر فيها قّوة العمل بشكل منهجّي مل يكن من املسموح لها بالتشتت يف امللّذات غري تلك املقترصة عىل 

الحّد األدىن التي تسمح لقّوة العمل بالتجّدد. لكن ماركس بهذه القراءة، مينح الجنس رشف قضيّة سياسيّة، إذ يتخذ 

الحديث عن الجنس وقول كّل يشء بخصوصه شكل تحدٍّ للسلطة والنظام القائم، وهكذا يكون القمع مربًرا للحديث 

أكرث عن الجنس. وهذا مايثبته الواقع: فالتأكيد عىل أن الجنس مل يكبح برصامة أشّد إال يف عرص النفاق الربجوازّي 

املنرصف إىل العمل وجني األرباح يلتقي مع خطاب مطّنب يهدف إىل قول الحقيقة عن الجنس وإىل إسقاط القانون 

الذي يتحّكم به، فالتعبري عن قمع الجنس والحديث املتزايد عنه سارا جنب إىل جنب يف الغرب الحديث. راجع إرادة 

املعرفة، ص1]-6].
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وموضوًعا للحقيقة� ففي قلب الرغبة وإرادة الحقيقة تّم الربط بني املعرفة والسلطة، 

املعرفة،  فضاء  يف  الخطر  الوسيط  دور  لعبت  التي  اإلنسانيّة  العلوم  أّمنته  ربط  وهو 

ألنّها رشعنت اإلجراءات السلطويّة، حيًنا باسم حامية املجتمع والصّحة العاّمة، وحيًنا 

آخر باسم حامية الفرد من خطر يتهّدد صّحته وحّريّته]1]� لقد تّم الربط، ألّول مرة يف 

يحمل  الذي  الجنيّس،  والسلوك  الرغبة  وبني  للفرد  العميقة  الهويّة  بني  الغرب،  تاريخ 

السلوكات  تّم إضفاء هويّات عميقة وجوهّرية عىل مجموعة من  إذ  الجسد عالماته، 

التي مل يكن من املمكن اعتبارها ذات يوم مكّونة لهويّة الشخص� فهويّة الفرد وحقيقته 

من  انطالقًا  للبرش  تصنيفية  معايي  إقامة  متّت  وهكذا  الجنيّس،  وسلوكه  رغبته  تتبع 

أو  املنحرفة  للجنسانيّات  والعزل  التصنيف  لهذا  الجنسيّة� وسيكون  وميولهم  رغباتهم 

غي الطبيعية أثر كبي يف نشوء صيغ جديدة من العالقات الزوجيّة وأمناط القلق األرسّي 

عىل جنسانيّة األبناء ومدى توافقها مع املعيار أو خروجها عنه، فالجنس املنحرف يحمل 

يف ذاته خطرًا شديًدا عىل األرسة كام عىل الفرد »املنحرف« نفسه، وهو خطر سيفصح 

عنه القرن العرشين يف صورة مطالب باالعرتاف بحّق الجنسانيّات املنحرفة بالتعبي عن 

نفسها� فحتى تاريخ قريب كان يتّم تصنيف مثليّي الجنس، متثياًل ال حرًصا، عىل أنّهم 

أناس منحرفون وغي أسوياّء ويتم النظر إليهم عىل أنّهم خطر عىل العائلة، أي أّنهم كانوا 

معروفني ومحّددين ويتّم وصفهم، لكن عندما يتّم دمج هؤالء بحاالت السواء، فإّن األمر 

يصبح أكرث خطورة، يف نظر بعض الباحثني؛ ألنّه يصبح أقّل وضوًحا وأكرث قبواًل� واليوم، 

املتعّددة، تطرح مسألة حّق  تعبياته  الجنيّس يف  النشاط  االختيار وحّريّة  باسم حّريّة 

مثليّي الجنس يف مامرسة جنسانيّتهم ويُطالب أن تُسن ترشيعات ناظمة لهم ولحّقهم 

يف اإلنجاب والتبّني وتكوين أرُسهم الخاصة، األمر الذي يبدو، يف نظر املعرتضني، عىل 

أنّه تهديد واضح لفكرة األرسة وزعزعة للجسم االجتامعّي برّمته� وهذا ما تعكسه بقّوة 

هواجس الكنيسة واألصوات التي تنادي بإنقاذ العائلة واملجتمع�

]1]- إن ما يرشعن اليوم الكثري من اإلجراءات السلطويّة هي العلوم ذاتها، وهذا ما يبدو اليوم جليًا يف أزمنة كورونا، 

تُبنى القرارات السياسيّة واالجتامعيّة عىل التقوميات الطبيّة، ويرفع العلم الطبّي وعلوم الحياة والعلوم الفريوسيّة  إذ 

إىل مستوى املحرّك للقرار السيايّس واالقتصادّي وتقّدم مسألة الحياة عىل االقتصاد تحت شعار حامية الحياة نفسها.
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القوة  األبويّة ومضاعفة  السلطة  تحطيم  نتائج  الهلع من  اليوم هذا  نفهم  أن  لنا   

املمنوحة لألمومة والحّريّة الجنسيّة يف اللحظة التي تطرح فيها قضيّة االستنساخ عىل 

أنّها تهديد إضايّف لخسارة اإلنسان ليس لألرسة وحسب، بل لهويّته كذلك� فإذا ما تالىش 

النظام األبوّي، وتحّررت النساء من حاجتها للزواج لرشعنة اإلنجاب، وإذا ما رُشِْعن زواج 

املثيّل، ورُشِعنت مسألة التحّول الجنيّس، واإلنجاب من آباء مجهولني وغيها من القضايا، 

فإّن األرسة يف املجتمعات ما بعد الصناعيّة ستكون محكومة بأن تصي أرسة منحرفة، 

وسوف  للمجتمع�  األساسيّة  الوحدة  باعتبارها  ذاتها  وظيفتها  يف  كبي  خلل  وسيصيبها 

ينتهي بها األمر إىل السقوط يف مذهب املتعة، أو يف إيديولوجيا »الالمّحرمات«� ونتيجة 

لذلك، فإّن الغرب اليهودّي املسيحّي، وحتى الدميقراطيّة الجمهوريّة، سيكونان مهّددين 

بالتحلّل والتفّكك� ومن هنا ينبع الخوف والقلق واالستحضار املستمّر للكوارث الحاليّة 

واملستقبليّة التي تنتظر األرسة الغربيّة� 

الرغبة  أصبحت  إذ  عميًقا،  اضطرابًا  بالعائلة،  يتعلّق  فيام  إذن،  يُولِّد،  عرصنا  إن 

الجنسيّة املثليّة رغبة معياريّة سائدة ومقبولة، وهو بالنسبة لكثيين واحد من العوامل 

الكاشفة ألزمة األرسة اليوم، يف لحظة مل يحصل أن امتّدت فيها سلطات الجنس مبثل هذا 

القدر يف قلب النظام الليربايّل الذي مييل بشكل متزايد إىل تحويل اإلنسان إىل سلعة، 

فال يعود النظر إىل املجتمع من زاوية أنّه يتكون من أرس ينبغي الحفاظ عليها، إمّنا من 

أفراد ميلكون رغبات متنّوعة ميكن استثامرها وتحويلها إىل موضوعات استهالكيّة؛ إذ مل 

تعد الرغبة اليوم هي رغبة يف تأسيس أرسة، بل رغبة يف إرواء رغبة ال ميكن إرضاؤها� ثم 

إّن رغبات األفراد جرى تحويلها من رغبة يف اآلخر إىل رغبة يف أشياء ال تنتمي إىل دائرة 

العالقات البني فرديّة؛ ولهذا مل يعد بعض الناس يفكر اليوم يف تأسيس أرسة، بل يف اغتنام 

حياته يف الحصول عىل املزيد من اللّذات أو السفر أو رشاء أشياء يرغب يف اقتنائها��� 

الغريّب بوصفه  اإلنسان  لقد تشّكل  تحّمله���  يوّد  عبئًا ال  الولد صارت  تربية  أّن  ويرى 

الرغبة  مجتمع  هو  الحديث،  املجتمع  إنّه  وألجلها�  الرغبة  يف  يحيا  فهو  رغبة،  حيوان 

فها  العليا�  غاياتها  عن  فصلت  أن  بعد  الرغبة  إنسان  هو  الحديث  واإلنسان  املنفلتة، 

هي الرغبة الجنسيّة -التي انشغلت األديان والفكر اليونايّن قبلها، يف التفكي يف آليات 
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ضبطها وتنظيمها ووضعها ضمن غايات أخالقيّة معيّنة- تنفلت ُمهّددة معنى اإلنسان 

وغاية وجوده� لقد أسهم مجتمع االستهالك ومنطق السوق ومطالب الحّريّة املفرطة]1] 

الذي كان، حتى  الهادف،  الجنس  التي كان يؤّمنها  للعائلة  القدمية  الوحدة  يف تفكيك 

تاريخ قريب، حكرًا عىل غرفة الزوجني، والذي كان يرتبط بنوع من الرساليّة والقداسة، 

لجهة أّن اإلنجاب كان ميثّل تحقيًقا إلرادة إلهيّة وخضوًعا لقوانني الطبيعة التي أرادت 

أن يتزاوج البرش وينجبوا، ويف قلب هذه اإلرادة كانت تنتظم شبكة العالقات بني الزوج 

والزوجة واألهل واألبناء��� واليوم يذوب الجنس يف املتعة ويفقد داللته ومعناه وغايته� 

وتفقد األبّوة مكانتها ويغيب معها الدور األبوّي وأهّميّته��

ثانياً: العائلة الحديثة: سامت وخالصات

يف كتابه املهّم نهاية العائلة الحديثة، يشي دانيال داغوين )Dagenais( إىل أّن مفهوم 

العائلة الحديثة نشأ وتطّور استناًدا إىل »أمنوذج إنسايّن« )idéal d’humanité(]2] أشاعه 

فكر األنوار، وعّمقته عمليّات التحّديث والعقلنة املعّممة للمجتمعات التي قادت الحًقا 

إىل توحيد الكليّات الثقافيّة الكربى يف مناذج مجتمعيّة حديثة ميكن دراستها اجتامعيًّا� 

فقبل ما يسمى مرحلة التنوير مل تكن أشكال العائلة الغربيّة تنفصل عن الثقافات التي 

تنبع منها )األرسة السالفيّة، األرسة الجرمانيّة، األرسة األنجلو ساكسونيّة، إلخ(� لقد أسهم 

يف  ووّحدها  األصليّة  الثقافيّة  بنياتها  من  املتعّددة  العائليّة  األشكال  اقتالع  يف  التنوير 

منوذج واحد، إذ غدت األرسة حقيقة اجتامعيّة بعد أن كانت كيانًا يرتبط بثقافة معيّنة� 

مل تعد األرسة سالفيّة أو جرمانيّة أو أنجلو سكسونيّة، إمّنا أصبحت أرسة حديثة وحسب، 

لها سامت ميكن مالحظتها ومتييزها� ويف محاولة لتحديد هذه السامت يرصد داجوين 

جملة من الخصائص املمّيزة ميكن إجاملها وفق اآليت:

شبكة  عىل  ملواقع  ترّوج  باريس،  يف  املرتو  محطات  بعض  يف  إعالنات،  تنترش  املقال  هذا  كتابة  لحظة  يف   -[1[

االنرتنيت تتيح للمتزوجني، رجااًل ونساًء، إقامة عالقات جنسية خارج الزواج. 

[2[- Dagenais Daniel, La fin de la famille moderne: La signification des transformations contemporaines 

de la famille,) نهاية األرسة الحديثة: داللة التحّوالت املعارصة للعائلة( Ed. Presses universitaires de Rennes, 

200, P. 22.
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التعارض بني الخاّص والعام واملرشوع الرتبوّي الذي يتشارك فيه اآلباء بهدف   .1

مييّز  فام  نفسها.  عىل  االعتامد  عىل  قادرة  مستقلّة  كائنات  لجعلهم  األطفال  تثقيف 

مشابًها  نفسه  الفرد  يرى  أن  هو  االستقالليّة،  يف  الرغبة  عىل  عالوة  الحديثة،  الذاتيّة 

بفرديّته  عينه،  الوقت  يف  متتّعه،  مع  معيّنة،  عالقات  يف  معهم  يرتابط  الذين  لآلخرين 

الخاّصة� فالفرد، يف الحياة العاّمة )عامل اإلنتاج والعمل(، هو إنسان باملعنى العام؛ أي 

الخاّصة، يتعرّف عىل نفسه  الحياة  أنّه يوجد يف عالقة غي شخصيّة مع اآلخرين� ويف 

بشكل أكرب يف فرادتها من خالل العالقات الرومانسيّة التي يقيمها مع الرشيك� فالحياة 

إليه هربًا  يلجأ  حيّزًا  للفرد  توفّر  التي  البيت  داخل  الخاّصة  العالقة  عامل  األرسيّة هي 

من الفرديّة املجرّدة للعالقات العاّمة� البيت واألرسة، بهذا االعتبار، ليسا مكانني يقتيض 

استثامرهام، إمّنا إطار حياة وحيّز للعيش والحياة مًعا� وهذا ما أسامه تايلور »تقديس 

الحياة العاديّة«]1] إّن التمييز بني الخاّص والعام ليس من ابتكار الفكر الحديث، دون 

شّك، لكن داللته أصبحت، كام يقول داغوين، أكرث وضوًحا وعمًقا مع مجيء الحداثة�

2. خصوصّية الرابطة الزوجّية ومركزيّة العالقة مع الطفل: أصبح االهتامم بالطفل 

يف الفكر الحديث محور الحياة الزوجيّة، وهذا ما أطلق عليه أرييس )Ariès( »اكتشاف 

الطفولة«]2] فالوالدان مدعوان ألداء مهّمة تربوية مستمرّة للطفل بهدف إعداده ألداء 

بل  عائلته،  أعامل  ليواصل  يتعلّم  ال  فهو  العائلة،  يف  يشغله  الذي  ذلك  غي  آخر  دور 

نقل  مجرّد  التعليم عىل  يقترص  وال  عنها الحًقا�  االنفصال  وقادًرا عن   ، ليصبح مستقالًّ

تفعله  ما  )فهذا  املهن  تعلّم  أو  األعامل،  أو  الوظائف  أداء  طريقة  أو  السلوك،  قواعد 

إنسانًا  ليكون  وإعداده  الفرد  لتهيئة  طريقة  إنّه  مختلفة(�  بطرق  املجتمعات  جميع 

تتّخذ  هويّة  وتشكيل  الشخصيّة  تنمية  إىل  يهدف  فهو  داغوين]3]�  وفق  العام  باملعنى 

مسارها الخاّص� وهو، أيًضا، طريقة خاّصة لتحويل الذات إىل ذات كونيّة� فالطفل هو 

أّواًل، موضوع للرتبية من قبل والديه، وهو،  موضوع للرتبية مبعنى ثاليّث األبعاد: هو، 

]1]- املرجع نفسه، ص78.

]2]- املرجع نفسه، ص86.

]]]- املرجع نفسه.
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التي ميارسها عىل  ثالثًا، موضوع للرتبية  ثانيًا، موضوع للرتبية من قبل معلّميه، وهو، 

نفسه الحًقا بهدف تكوين ذاته كفرديّة خاّصة� 

بالنسبة  كافيًا  يعد  مل  خاّصة:  بصورة  الجنسانّية  ويف  الحّب  يف  الذاتّية  تعميق   .3

للفرد أن يدرك ذاته من خالل جنسه النوعّي )ذكرًا أم أنثى( أو أن يتعرّف عىل نفسه 

من خالل دوره كأب أو أّم، أو أن يشارك يف أنشطة تتوافق مع جنسه النوعّي )العمل، 

رعاية األطفال(� فكال الجنسني، الذكر واألنثى، مدعوان ألداء وظيفتهام األبويّة بطريقة 

معيّنة، ومن خالل هذا األداء، يتعرّف املرء عىل جنسه النوعّي )genre(� فليس الرجل 

رجاًل ألنّه يعمل يف مكتب أو مصنع؛ إّن ماهيّته وجنسه النوعّي يتحّقق عندما يؤّدي 

دوره يف الحياة كفاعل وفق عقالنيّة أداتيّة� ففي داخل البيت يتّخذ دور الرجل معناه 

وداللته كرجل من خالل قبوله تحّمل مسؤوليّته كرجل المرأة وأب مسؤول]1]� يف العمل، 

الرجل هو فرد باملعنى املجرّد، ويف البيت هو رجل باملعنى العينّي؛ ألنّه ينفق ما يكسبه 

عىل عائلته وبيته� فالرجولة، بهذا االعتبار، تنبع من الدور وليس من إدراك املرء أنّه ذكر 

ومتاميز جنسيًّا عن املرأة� 

ال ينىس داغوين أن يشي إىل الدور الحيوّي الذي لعبه الحّب يف املساعدة عىل »بناء 

عامل شخيّص مشرتك«، وفق تعبيٍ يستعيه من لوهامن ]Luhmann[2� إن اتّحاد الزوجني 

وطبيعة األدوار التي يقومان بها تقتيض أن يكون كّل منهام قادًرا عىل فهم نفسه كفرد؛ 

إذ ال يكفي أن يكون الرجل رجاًل باملعنى العاّم، فهناك طريقة شخصيّة يف الوجود لكل 

ّكائن� ومن هنا تأيت أهّميّة الحّب؛ فنحن نُحب يف اآلخر طريقته الفريدة يف الوجود، 

وطريقته يف تحقيق ُمثُل معيّنة أو تجسيد صفات بعينها� ونحّب يف اآلخر أيًضا اعرتافه 

بشخصيّتنا وطريقتنا يف التعبي عنها وتحقيقها� فالحّب هو ذلك الشعور الذي نحتاجه 

إنّنا نحّب يف اآلخر عالقة  للحصول عىل االعرتاف الرضورّي الكتشاف هويّتنا وإثباتها� 

األنا يف اآلخر، فام  اكتشاف  أنفسنا؛ فالحّب هو  نتعرّف فيها جزئيًّا عىل  بالعامل  معيّنة 

]1]- املرجع نفسه، ص0]1.

]2]- املرجع نفسه، ص146.
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لطريقة وجودنا يف  لنا وقبوله  التي يعكسها حبّه  بنا  الخاّصة  األنا  اآلخر هو  نحبّه يف 

العامل� إّن التّعرف عىل الذات يف اآلخر هو يف الوقت نفسه االعرتاف مبا يدين به املرء 

لآلخر� وهنا، بالذات، توجد كّل عبقريّة الحّب]1]�

خالصات مفتوحة

تلكم هي األبعاد األساسيّة لهذه املثاليّة العائليّة التي حاول أن يشيعها فكر األنوار 

وفق داغوين� وهي مثاليّة نهضت كام الحظنا عىل األهّميّة املمنوحة للذات يف العالقة 

مع اآلخر وعىل حّريّة االختيار العاطفّي لألفراد، وعىل الرتبية الهادفة لألبناء� ال يقتيض 

أن نفهم من ذلك أّن هذه املثاليّة هي ابتكار مل يكن يعرفه الغرب قبل ذلك، إذ ميكننا 

أن نلمح بوادرها قبل ذلك يف كثي من الكتابات واإلجراءات التقييديّة التي تّم تطبيقها 

يف انكلرتا بدًءا من القرن السادس عرش لتقييد الوالدات لفائدة تربية األطفال وتعليمهم� 

بطبيعة الحال مل يقّدر لهذا النموذج املثايل أن يسود؛ إذ بقي منوذج العائلة التقليديّة 

سائًدا، بصورة أو بأخرى، حتى القرن العرشين� وهذا يعني أّن منوذج العائلة الغربيّة 

الحديثة تّم عىل الصعيد النظرّي قبل أن يعرف طريقه إىل التطبيق، وبصورة مل تخُل من 

الرفض والرصاع بني الرجل واملرأة لنيل هذه األخية أبسط حقوقها، ففي بلد كفرنسا، 

متثياًل ال حرًصا، مل يكن يحّق للمرأة أن تفتح حسابًا بنكيًّا حتى ستينات القرن املايض� 

الباحثني أّن منوذج األرسة الحديثة مل يعد له من وجود، وأنّه بدأ  واليوم يتّفق أغلب 

بالتاليش من ستينات القرن املايض، إذ بدأت األرسة الحديثة يف االنهيار برسعة كبية يف 

العديد من املجتمعات الغربيّة، وميكن مالحظة ذلك من خالل ارتفاع نسب الطالق]2]، 

وتدمي األدوار األبويّة )بصورة خاّصة العالقة بني الوالدين واألطفال(، ومن خالل محو 

الفوارق بني الجنسني، إضافة إىل خلّو العالقة الزوجيّة من أّي التزام بني الطرفني� وتبدو 

معامل األزمة واضحة من خالل انخفاض معّدالت الخصوبة واإلنجاب الذي عّززته سيطرة 

]1]- املرجع نفسه، ص164. 

]2]- هناك حالة طالق لكّل ثالث حاالت زواج، وهو طالق يُتبع بإعادة تأسيس عائلة جديدة من املطلقني عىل أنقاض 

النهاية لنموذج العائلة املستقرّة التي ولدت  العائلة السابقة. إّن ما تعكسه يف الواقع نسب الطالق املرتفعة هو هذه 

يف القرن التاسع عرش: زواج مستقر، زوجة تبقى يف البيت وتهتم برتبية أطفالها وتعتني بهم تحت سلطة أب العائلة. 
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الّنساء عىل قدراتهم اإلنجابيّة، إذ أسهمت التقنيات الطبّيّة وانتشار وسائل منع الحمل 

يف تحرير النساء مام كّن يخضعن له، إذ أصبح بإمكان املرأة اليوم أن تنجب دون زواج، 

)أي أن تستغني عن حضور الذكر-الزوج كرضورة(، وهو ما بدأت تؤّمنه بعض الدول 

كبلجيكا، إذ تقوم النساء باإلخصاب، من رجل تجهله، دون زواج� 

فالحّب واملساواة اللذان كان لهام الدور األكرب يف نشوء األرسة الحديثة، أصبحا اليوم 

أّن  نهايته لجهة  بذور  نُّقاده،  بنظر  بذاته،  العاطفة حمل  تفّككها� فزواج  أهّم عوامل 

األفراد الذين تحّرروا من الروابط القدمية، التي كانت تفرضها التقاليد الدينيّة ومقتضيات 

الحياة املشرتكة، توجب عليهم، الحًقا، أن يواجهوا صورة غي مسبوقة للعالقات اإلنسانيّة، 

الثنايّئ املنعزل للزوجني املتحّرر من ثقل الجامعة، ولكّنه محروم يف  تتمثّل يف الوجود 

الوقت عينه من دعمها، فالتقاليد كانت تشّكل بصورة أو بأخرى داعاًم لدوام العالقة، 

إضافة إىل أّن هذه التقاليد كانت تغرس جذورها أفقيًّا وعموديًّا، أفقيًّا ألّن الزواج يتّخذ 

كانت  للزواج  الداعمة  التّقاليد  ألّن  وعموديًّا،  أخرى،  عائليّة  عالقات  شبكة  يف  مكانه 

الزواج  يتحّرر  فعندما  حضوره�  الدين  أّمن  الذي  والغيب  التّعايل  من  مرّبرها  تستمّد 

من كّل ذلك، وعندما تؤّسس األرسة عىل العاطفة، وعندما تصبح هذه األخية املعيار 

أّن العاطفة غي ثابتة، وهي تحمل  الناظم للزواج، فإّن األرسة ستكون يف خطر لجهة 

بهذا االعتبار بذور نهايتها يف ذاتها� فال ميكن أن تُبنى الحياة عىل عاطفة ِسَمتها األساس 

الكائنات، فيمكنها وحدها  العاطفة وحدها تجمع  التغّي والتبّدل الرسيع� فإذا كانت 

أن تفرّقهم أيًضا، وكلاّم تحّرر الزواج من دوافعه التقليديّة االقتصاديّة أو العائليّة، ليصي 

قضيّة اختيار فردي، كلاّم اصطدم بالطرح القديم املتجّدد ملسألة الرغبة، التي ما أن تنشأ 

وترتوي حتى تخُفت وتتحّول إىل موضوع مرغوب آخر، فالرغبة محكومة باالستنزاف 

الرغبة سيكون من املحتّم عليها  التي تحملها  العشق  الدائم� وبهذا املعنى فإّن حالة 

يف كثي من األحيان أن تجّر معها كّل زواج يف سقوطها وتحّولها وتالشيها� ويرى دميان 

أّن هذا السقوط ليس سوى أثر لسقوط أقدم منه: أو ليس أثر الشهوة الجسديّة هو 

الذي طرد آدم وحواء من الجنة، وصنع انفصالهام عن تعال كان يتيح عالقتهام]1]؟ إّن 

]1]- اإلنسان املؤلَّه ومعنى الحياة، مرجع سبق ذكره، ص]12.
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آدم وحواء وحيدين يف  ترك  اإللهّي،  الحّد  أعني  ثنائيّة،  الثالث يف عالقة  الحّد  فقدان 

مواجهة محكوم عليها عاجاًل أم آجاًل بالنهاية� ورمبا للسبب ذاته قرنت التجربة الدينيّة 

بني الرغبة والرش؛ ألّن الرغبة حملت معها السقوط والضياع� وما زال الفكر املناهض 

لزواج العاطفة يتغّذى عىل كثي من الدالالت الرمزيّة التي قّدمتها الوحدانيّة يف نسختها 

اليهوديّة بصورة خاّصة، وليس قّصة هاجر التي هامت وحيدة بعد أن فقدت الحضور 

األبوّي كحّد رضوري يضمن بقاء األرسة سوى تعبي عن حاجة األرسة إىل األبوة والتعايل 

اللذين يضمنان بقاءها� 

واليوم، إذا ما بحثنا عن صورة األب، الذي كان يجّسد مامرسة السلطة، نعي مقدار 

األزمة يف كثي من الجوانب: فاألب مل يعد قادًرا عىل تحقيق أو متييز هويّته الجنسيّة 

هي  األّم  شخصيّة  تظل  إذ  الضامن،  دور  لعب  عىل  وبالتايل  الحديث،  للنموذج  وفًقا 

دون  ولكن  بهم،  ويهتم  بشغف،  أطفاله  يحب  فهو  األرسة�  داخل  والسائدة  املهيمنة 

وفاقًدا  عشوائيًّا  اليوم  يبدو  منوذج  وكل  قاعدة  كل  وتثقيفهم؛  تربيتهم  كيفيّة  معرفة 

عيشها،  يقتيض  التي  التجربة  من  نوًعا  أصبح  إنجاب طفل  أن  عالوة عىل  للمرجعيّة� 

لكّنها تجربة ميكن استبعادها لصالح تجارب وخربات أخرى ذات قيمة مامثلة )تتعلّق 

بالهوايات واألعامل والوظائف التي بدأت تتقّدم عىل فكرة اإلنجاب والرتبية(� ويرفض 

أصدقاء،  يكونوا  أن  ويرغبون يف  ومربّون  معلّمون  أنّهم  أنفسهم عىل  إىل  النظر  اآلباء 

ويصبح الزواج اتّفاقًا تعاقديًّا بني شخصني يحتفظان باستقالليّتهام واتّفاقهام عىل تقسيم 

املهام وما هو مطلوب من كلٍّ منهام فعله: عليَك أن تعيَش حياتك، وأن تستمتع بها، 

الخاّصة  الحياة  تتدخل يف  أاّل  أبنائك، كام عليك  إىل  تلّقيتها  التي  الخربات  تنقل  أن  ال 

لرشيكك� من خالل هذا التفّكك وتاليش األدوار املمنوحة لقطبَي العائلة تتكّشف أزمة 

التأكيد عىل أهّميّته والدفاع عنه  األرسة الحديثة وتعرّب عن نفسها� فالزواج، الذي تّم 

عىل مدى تاريخ طويل، وبصورة خاّصة يف بعده الرتبوّي، يبدو اليوم يف أزمة حقيقيّة 

أكرث من أّي وقت مىض� 

يف النهاية، إذا كانت األرسة الحديثة قد هيّأت املساواة بني الرجل واملرأة، فإّن هذه 
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املساواة بدورها هي التي أسهمت يف تفكيك األرسة الحديثة؛ ذلك أّن االستقالل املاّدّي 

والجنيّس والعاطفّي للنساء عطّل عىل نحو كيّل السلطة الذكوريّة، وكان لهذا التعطيل 

الدور األكرب يف انتشار العنف األرسّي الذي تشهده كثي من املجتمعات الغربيّة اليوم، 

إذ إن عجز الرجال عىل تأكيد هُويّتهم ووجودهم، يف مقابل النساء، كان يدفعهم إىل 

أنّه  عىل  الباحثني  بعض  يفرّسه  الذي  العنف،  من خالل  الوجود  بهذا  االعرتاف  انتزاع 

محاولة السرتداد الذكورة الضائعة]1]� قد يُقال، إّن هذا العنف ليس بجديد، لكن قّوة 

حضوره تشهد عىل نحو واضح أّن الرابطة االجتامعيّة تقوم عىل بناء هّش، وأّن العنف أو 

»األمراض« ال يشهدان وحدهام عىل هذه الهشاشة، إمّنا أيًضا، كثي من املشكالت األخرى 

املتّصلة بقضايا االستنساخ واإلنجاب والطالق وغيها�

بقي لنا أن نطرح سؤااًل عىل إنسان هذا الزمن: ماذا يبقى لنا إذا ما تفكّكت العائلة، 

املؤّسسة األقدم يف تاريخ اإلنسانّية؟ أهو زمن موت العائلة الالحق عىل موت الله؟ ما 

معنى أن نوجد إذا ما تفّككت واختفت العائلة؟ ثم هل يكون اختفاء العائلة هو األفق 

الذي ينتظر اإلنسانيّة يف األلفيّة القادمة؟

[1[- LAGRANGE Hugues, 1998, »La pacification des mœurs et ses limites. Violence, chômage et 

crise de la masculinité«)إحالل األخالق وحدودها. العنف والبطالة وأزمة الذكورة( , Esprit, décembre, 48 -72.
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نقد الغرب وأنظمته 
يف احلياة والعالقات األسرّية

األستاذة سارة دبويس]1]

مة مقدِّ

تطرح الدراسات املتصلة بالغرب جملة من اإلشكاالت املعرفيّة والفلسفيّة، ال ألنه 

ميثل كيان جغرايف تسكنه مجموعة من الشعوب والقوميّات املختلفة واملتنوعة، وإمّنا 

الحياة فيه والتي تحكمه  املتصلة بواقع وأنظمة  لوجود جملة من اإلشكاالت األخرى 

وتثبت وجوده يف الحياة اإلنسانيّة ككّل� لذلك بات من الرضورّي اليوم تناوله نقديًّا ال 

ألجل كشف مكامن الحدود والضعف فيه، وإمنا من أجل جعله مادة للدراسة، وبالتايل 

تجاوز النظرة الفوقيّة التي أوكلت له منذ زمن بعيد�

ومن ذلك فإّن تناول الواقع الحيايتّ الغريّب مبا احتوى عليه من عالقات أرسيّة ونُظُم 

حياتيّة ونقده ميثّل إشكاليّة كبية يف عاملنا اإلسالمّي، حيث إّن هذا اإلشكال ال ينحرص يف 

مجال بعينه، بل ميتّد ليشمل جّل الجوانب الحياتيّة للغرب، فضاًل عىل أنّه ال يشغل فئة 

بعينها من املسلمني، بل إنّه يشغلهم جميًعا� وهذا ما يزيد يف تعقيد اإلشكال، باعتبار 

أّن ذاك الواقع لطاملا مثّل بالنسبة لبعضهم النموذج املثايّل للحياة، غي أّن هذه النظرة 

رسعان ما تبّدت حينام تّم وضع الواقع الغريّب املعيش عىل محّك الدراسة والنقد� ليتّم 

بالتايل التخيّل عن الفكرة القدمية التي ترى يف الغرب منوذًجا ناجًحا يف الحياة يُحتذى به� 

فهل هو بالفعل كذلك؟ وكيف السبيل للولوج إىل داخله من أجل فهمه ونقده؟ وأين 

تكمن نقاط الضعف فيه؟ وكيف السبيل إىل إبرازها، والحال أنّه يف موقع قّوة؟ 

]1]- باحثة وأستاذة الفلسفة بجامعة قفصة، من تونس
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الحياتيّة وعالقاته األرسيّة محور اهتامم عاملنا اإلسالمّي،  فأن تصبح أنظمة الغرب 

تناول  املمكن  من  صار  أنّه  حتى  بعضهام،  عىل  منفتحني  باتا  العاملني  أّن  يعني  فهذا 

معنى الحياة لدى كليهام من طرف اآلخر املختلف عنه، ومل يعد الغرب ذاك النموذج 

املوجود املنشود، بل إنّه بات من املمكن إخضاعه للنقد، وهذا ما فتح املجال أمام تعّدد 

الكتابات واملناهج يف شأنه، فكيف ميكن قراءة الواقع الحيايتّ للغرب؟ وكيف السبيل إىل 

نقده وكشف مكامن النقص فيه؟

أهّم  بني  الذات من  املختلف عن  اآلخر  واكتشاف  املغايرة  ثقافة  اليوم  باتت  لقد 

الذات،  وتشكيل  لتكوين  مركزيّة  حاضنة  االختالف  غدا  حيث  املطروحة،  اإلشكاالت 

باعتبارها تتجىل يف مرآة الغييّة بصورة مختلفة عن أناها الخاّصة� ورمبا هذا ما جعل 

من الولوج إىل الفكر الغريّب ووضعه عىل محّك النقد من أهّم اإلشكاالت التي تطرح 

اليوم بقّوة ال ليشء وإمّنا ألجل تجاوز املرجعيّة الفكريّة األسطوريّة التي تجّسد أفكار 

الهيمنة والتفّوق والنظرة الدونيّة من قبل الغرب إىل الرشق� فكيف جاز إذن لنا طرح 

الواقع الحيايتّ للغرب مبختلف مستوياته عىل محّك النقد؟ ومن له الفضل عىل اآلخر يف 

تحقيق هذا االنفتاح الالمرشوط بني الغرب والرشق؟

أوالً: يف التعريف بالفضاء الغريّب 

املطروح  الحديث  وسياق  متاشيًا  املعاين  متعدد  الغرب مصطلًحا  مفهوم  كان  وملا 

فيه، فإنّه يُعّد من ضمن املفاهيم امللتبسة داخل املنظومة الفكريّة واملعرفيّة جمعاء، 

وهذا االلتباس هو ما غذى البحث عن ماهيّته من خالل تعّدد األبحاث والرؤى من 

حوله سواء أكان لدى الباحثني من داخله أم من خارجه، لتتعّدد بذلك األبحاث من 

حوله يف عّدة مجاالت سواء عن مجاله الجغرايّف أو عن أصله التاريخّي، أو عن نظامه 

مفهوم  »الغرب  اآليت:  النحو  عىل  تعريفه  ليتّم  املعيش،  واقعه  عن  أو  االقتصادّي، 

�[1[» إيديولوجّي أكرث منه جغرايفّ

[1[- Serge Latouche, l’Occidentalisation du monde, essai sur la signification, la portée et les limites de 

l’uniformisation planétaire, la découverte, Paris, 2005, p, 11.
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هذا وقد أجمعت جّل املعاجم عىل معنى مرادفة مفهوم غرب لغروب الشمس، 

حيث أكّد معجم األكادمييّة الفرنسيّة بأّن الغرب هو »أحد االتجاهات األربعة، ويعني؛ 

الفيوز  لصاحبه  املحيط  القاموس  معجم  وأّما  الرشق«]1]�  ويقابل  الشمس،  غروب 

أبادي، فقد عرّفه بقوله: »ومغربان الشمس؛ حيث تغرب، ولقيته مغربها، ومغريبانها 

الكيان  بأّن هذا  ليقّر يف األخي  الغرب«]2]�  ومغريباناتها: عند غروبه، وتغرب: أىت من 

املوسوم بالغرب هو مجموعة الدول الغربيّة مبختلف شعوبها وأممها�

ثانياً: ما املقصود بالغرب؟

وانطالقًا من التعريفات املعجميّة التي تطرقنا إليها يف تعريف الغرب، فقد بات من 

الرضورّي أن نحّدد ما املقصود بالغرب ليك نتجاوز النظرة االختزاليّة التي تحّدده عىل 

أنّه جهة ضمن جهات أربعة، حيث إّن هذا االختزال قد غّذى والدة مفهوم جديد هو 

املركزيّة الغربيّة من حيث وجوده يف العامل، وبهذا يصبح الغرب كيانًا أسطوريَّ الطابع، 

ا مهيبًا للعقل، وآلة تنتج غْيية قويّة، بل قل جذريّة ومنيعة  وموطًنا للخيال الجامح، وحدًّ

بني الشعوب واألمم والثقافات والحضارات]3]� وهذا ما يجرّنا إىل تناوله بالدراسة والتحليل�

يبدو أن الفكرة القائلة بأّن الغرب هو ذاك الوجود الجغرايّف والتاريخّي املتفّوق عىل 

باقي سّكان املعمورة قد تبّددت مبرور الزمن وصار باإلمكان وضعه عىل طاولة التحليل 

والنقد، حيث إّن تناول مثل هذا اإلحراج ميثّل إشكاليّة كبية يف عاملنا اإلسالمّي، وذلك 

لتضارب األفكار والرؤى حوله من جهة، ولتشّعب وتعّدد التصّورات الفكريّة من حوله 

سواء أكان من داخله أم من خارجه من جهة ثانية� 

بات جليًّا إذن بأّن فكرة املركزيّة الغربيّة املتحّكمة واملسيطرة عىل العامل قد تبّددت 

من  شهدته  ملا  وذلك  فيه،  والتحّكم  العامل  توجيه  يف  االسرتاتيجيّة  املكانة  لها  تعد  ومل 

[1[- Dictionnaire de l’académie Française, tome premier)A.K( Dupont, imprimeur-libraire, 1832, p, 181.

2005م،  1426ھ/  ط2،  الرّسالة،  مؤّسسة  املحيط،  القاموس  أبادي،  الفريوز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد   -[2[

بريوت، ص120.

]]]- جورج قرم: تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة ريل ذبيان، ط1 )بريوت: دار الفارايب، 2011( ص40.
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تغّيات داخليّة عميقة هزّت كيانها، وجعلتها تفقد موقعها املركزّي الذي لطاملا سعت 

جّل املجتمعات الغربيّة إىل املحافظة عليه�

فالحديث إذن عن الواقع الحيايتّ للغرب هو حديث ذو صنوف متعّددة املآخذ والنتائج، 

تصّب يف مجملها يف أسلوب عيشهم وثقافتهم يف الحياة وكيفيّة بنائهم للعالقات األرسيّة، 

رمبا هذا ما دفعنا إىل البحث يف أنظمة الحياة الغربيّة انطالقًا من العالقات األرسيّة وكيف 

تتشّكل هذه األخية وتتداعى يف اآلن ذاته� وهذا بدوره ما يطرح عّدة إشكاالت أخرى يف 

صلة متّصلة بهذا اإلشكال ليكون التساؤل هو الفيصل دامئًا، فكيف جاز لنا دراسة العالقات 

األرسيّة الغربيّة، والحال أنّها كانت متثّل يف املايض القريب رمزًا لألرس املثاليّة لدى معظم 

املسلمني؟ وهل ثّة فعاًل ما يرّبر إخضاعها للدراسة والنقد، والحال أّن الغرب قد تفرّد بعّدة 

ميزات كثية، كالشفافيّة والدميقراطيّة والعدالة والحّريّة؟

ثالثاً :قراءة يف واقع العالقات األرسيّة الغربّية

1. قراءة يف مفهوم األرسة

أجمع الباحثون والعلامء عىل أّن األرسة تعّد من أقدم املؤّسسات اإلنسانيّة عىل طول 

تاريخ البرشيّة، فهي السبب الرئييّس الستمرار وجود الجنس البرشّي حتى يومنا هذا، 

إاّل أنّهم اختلفوا حول إيجاد تعريف موّحد لها، وذلك الختالف مدارسهم التي ينتمون 

إليها، وكذلك لتعّدد توجهاتهم الفكريّة وتنّوعها، فكيف لنا أن نفهم هذا الكيان املعّقد 

والحال أنّنا منه وإليه ولكن االختالف حول توحيد تعريفه قائم؟

األرسة هي حجر الزاوية داخل البناء االجتامعّي، وذلك لتميّزها عن باقي املنظاّمت 

االجتامعيّة األخرى، باعتبارها متثّل نقطة االرتكاز التي يرتكز عليها املجتمع ككّل، وذلك 

ملا لها من مكانة اجتامعيّة مهّمة يف تشكيله؛ وذلك ألّن نجاحها من نجاحه وإخفاقها 

من إخفاقه، فهي مدار الرحى االجتامعّي وهي أيًضا الوحدة االجتامعيّة األوىل باملجتمع، 

لذلك شّكل االهتامم بها محور العديد من الدراسات واألبحاث� 



339نقد الغرب وأنظمته في الحياة والعالقات األسرّية

وحدات  ملجموع  املكّونة  األساسيّة  الوحدة  وهي  املجتمع،  أساس  تعّد  فاألرسة 

العمران الكويّن، وهي التي تقوم كذلك عىل مجموعة من القيم واملفاهيم التي تعمل 

عىل بقاء الكيان اإلنسايّن واالجتامعّي عىل شاكلة وحدة واحدة متكاملة املعامل� »فكلمة 

)أرسة( قد تكون مشتّقة من )األرس(، وهو لغة القبض واألخذ؛ فالزوج والزوجة واألبناء 

واألحفاد وذوو القرىب كلّهم أسري لآلخر، أي مرتبط به كأمّنا بإسار، أي القيد وهو ما 

يعرف بالسري أو الرباط«]1]�

ويعرفها القاموس االجتامعّي عىل أنّها »تلك العالقة التي تربط بني رجل وإمرأة أو 

البالغون فيها  أكرث مًعا بروابط القرابة أو عالقات وثيقة أخرى، بحيث يشعر األفراد 

أبناءهم  أم  الطبيعّيني  أبناءهم  أكان هؤالء األطفال  مبسؤولّيتهم نحو األطفال، سواء 

بالتبّني«]2]� كام يعرّفها أرسطو بأنّها أول اجتامع دعت إليه الطبيعة، وذلك ألنّها متثّل 

أّول جامعة إنسانيّة يفرز مجموعها تكّوَن القرية، والذي يفرز مبجموعه تكّون املدينة 

التي متثّل الدولة لدى اإلغريق القدامى�

الخليّة األوىل لجسم املجتمع؛ ألّن األرسة هي  بأنّها  هذا ويعرّفها أوغيست كونت 

أساس املجتمع وأساس وجوده، وهي الضامنة الستمراره »...أّن األرسة هي الخلّية األوىل 

يف جسم املجتمع، وأنّها النقطة األوىل التي يبدأ منها التطّور، وأنّها الوسط الطبيعّي 

االجتامعّي الذي ترعرع فيه الفرد«]3]� ما يعني أّن األرسة هي البداية واملنطلق األّول 

لكّل فرد، وهذا ما يجعل من األرسة بنظره تبدو وكأنّها »منظومة عالقات وروابط بني 

األعامر واألجناس«]4]�

فاألرسة إذن هي الركن الرئييّس يف بناء املجتمع، وهي أيًضا اللبنة األوىل التي يف ظلّها 

ينشأ الفرد وتتشّكل ذاته، فهي اتحاد له سامته الخاّصة ومن ذلك ميكن اعتبارها الوحدة 

]1]- خديجة كرار الشيخ الطيب بدر، األرسة يف الغرب:أسباب تغيري مفاهيمها ووظيفتها، دار الفكر، دمشق، 2009، ص]].

]2]- عبد الحميد الخطيب، نظرة يف علم االجتامع املعارص، مطبعة النيل، مرص، 2002، ص58].

]]]- شبل بدران، الرتبية واملجتمع )رؤية نقدية يف املفاهيم، القضايا، املشكالت(، دار املعرفة الجامعية، األزاريطة 

)اإلسكندرية(، 2009، ص104.

]4]- خليل أحمد خليل، املفاهيم األساسية لعلم االجتامع، دار الحداثة، مرص، 1984، ص60.
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التي عن طريقها تنشأ مختلف املجتمعات اإلنسانيّة، وذلك لدورها  البنائيّة األساسيّة 

الرئييّس الذي تقوم به يف بناء املجتمع وتدعيم وحدته وتنظيم سلوك أفراده مبا يتامىش 

واألدوار االجتامعيّة التي يضبطها النمط الحضارّي العام لكّل مجتمع�

واملرأة جزءان  الرجل  إّن  بالزواج، حيث  مرتبط  األرسة  تشّكل  أساس  أّن  إذن  تبنّي 

اتَُّقوا  َها انلَّاُس  يُّ
َ
أ مكّمالن لبعضهام، وهذا ما أثبته قوله تعاىل يف القرآن الكريم: يَا 

ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاًل َكثرًِيا  َربَُّكُم الَّ
َونَِساًء]1]� إالّ أّن ذلك قد فهم بالسلب ضمن التصّور الغريّب لألرسة�

ورغم أّن األرسة تعّد النواة األوىل لبناء املجتمع باعتبارها متثّل اللبنة األوىل لتشّكل 

باملجتمعات  والتحّديات  التغّيات  من  العديد  إىل  تعرّضت  قد  أنّها  إاّل  الفرد،  ذات 

كّل  تجلّت  فكيف  املتعّددة�  ووظائفها  ونظامها  مبفهومها  يتصل  فيام  خاّصة  الغربيّة، 

هذه التغّيات عىل األرسة داخل هذه املجتمعات املّتصفة بالرفاه عىل مختلف األصعدة 

واملستويات الحياتيّة؟

2. األرسة الغربّية

معلوم أن األرسة يف جّل املجتمعات اإلنسانيّة هي النواة األساسيّة التي يحتمي بها 

النوع  عىل  تحافظ  التي  األساسيّة  الركيزة  أيًضا  وهي  اإلنسايّن،  جوهره  ويحّقق  الفرد 

هيمنة  من  تضّمنه  وما  الغريّب  العامل  عىل  طرأ  الذي  الجديد  الواقع  أّن  غي  البرشّي، 

النزعة املاّديّة عىل الحياة البرشيّة قد غّي من وجهتها وعمل عىل تفكيكها وإفراغها من 

القيم السامية للحياة يف مجملها، ليجعل من اإلنسان الغريّب اليوم بال ذاكرة تاريخيّة 

وبال قيم وبال أخالق، وهو ما جعل من الحياة تسي دون منط محّدد، وهذا بدوره ما 

أفىض إىل وجود عّدة إحراجات داخل فضاء األرسة الواحدة� فام معنى أن نتكلّم عن 

األرسة الغربيّة النموذج، والحال أنّها باتت بال معنى؟ وعن أّي أرسة نتكلّم أهي النواتيّة 

أم املتعّددة؟ وهل فعاًل صارت األرسة الغربيّة مليئة بالباثولوجيّات االجتامعيّة؟ وهل 

]1]- سورة النساء، اآلية1.
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تجرّدت فعاًل من محتواها القيمّي وانزلقت يف دّوامة الالمعنى واالنحالل؟

عديدة هي األسئلة الحارقة التي أفىض إليها الواقع األرسّي الغريّب الراهن، فلم تعد 

األرسة الغربيّة تلك النواة املقّدسة التي تجمع أفرادها من أجل بناء ذواتهم وجعلهم 

ذوي قدرة عىل الخروج إىل املجتمع وبنائه، بل إنّها قد شهدت عدة تغيّات أثّرت سلبًا 

عىل كيانها لتتحّول من دائرة القداسة إىل دائرة االنحطاط� ففيام تتجىّل هذه العوامل؟

رابعاً: عوامل تغيري األرسة الغربّية

إّن التعاطي مع واقع العالقات األرسيّة الغربيّة ونقده، ميثل إحراًجا فكريًّا مهامًّ يف 

عاملنا اإلسالمّي ال يقف عند حدود األرسة ونقدها، وإمّنا يتعّداها لنظام الحياة الغريّب 

ككل، كيف تغّي وتبّدل وغّي معه نظام عيش األرس الغربيّة يف مجمله، بل إّن يف تغي 

الذي  الفطرّي  مفهومها  اللحظات  من  كثي  يف  تفقد  األرسة  من  جعل  ما  النظام  هذا 

املرجّوة  الرتبويّة  ووظيفتها  االجتامعّي  البناء  إحكام  يف  الرتبوّي  وموقعها  منه  انبثقت 

منها، وذلك نتيجة لتغّي وتبّدل العديد من العوامل الحياتيّة التي شاء لها القدر أن تؤثّر 

سلبًا عىل الوضع األرسّي الغريّب عىل وجه الخصوص وتجعله مضطربًا عىل الدوام�

قد  األخية  أّن هذه  باعتبار  القلق،  يبعث عىل  ما  الغربيّة  األرسة  تغّي شكل  ففي 

شهدت عّدة تغّيات عميقة جرّاء تضافر العديد من العوامل التي سعى عربها اإلنسان 

الغريّب إىل بلوغ التقّدم والرقي الحضارّي واإلنسايّن، إاّل أنّه يف اآلن ذاته قد شوه عالقاته 

األرسيّة وساهم يف خلخلة أّسسها دون أن يعي ذلك، وهو ما جعله يتخبّط يف الويالت 

التي أرضّت باألرسة أّواًل واملجتمع ثانيًا، وذلك ملا تحتلّه من مكانة مركزيّة واسرتاتيجيّة 

ضمنه� 

وملّا كانت األرسة هي الدعامة والركيزة األساسيّة لبناء املجتمع لدى كّل الشعوب، 

التي  العوامل  من  العديد  إاّل  إخفاقه،  من  وإخفاقها  نجاحه  من  نجاحها  يعّد  حيث 

لبعض  جاز  فكيف  اعتبارات،  لعّدة  وذلك  عليها  القضاء  أجل  من  الغرب  يف  تضافرت 

الغربيّني التكلّم عن تحطيم األرسة، والحال أنّهم منها وإليها؟
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1. العامل االقتصادّي والسيايّس

لقد ظلّت األرسة الغربيّة حتى الثورة الصناعيّة محافظة عىل خصوصيّتها باعتبارها متثّل 

يف الدين املسيحّي الكنيّس رباطًا مقّدًسا أبديًّا ال ينتهي إاّل باملوت، ما يعني أّن الزوجني ال 

ينفصالن عن بعضهام إال عند املوت� وأّما الطالق فهو محرم عدا يف وضع الخيانة، حيث 

يجوز القبول به، فالكنيسة هي الحامي لألرسة والضامن الستمرارها، وهو ما ساهم يف 

صمودها وبقائها ألمد طويل، حتى أنّها صارت مبثابة النموذج الناجح يف شتّى املجتمعات 

اإلنسانيّة، إاّل أّن هذه القداسة قد أخذت يف التبّدد والرتاجع، وذلك لتضافر العديد من 

العوامل التي ساهمت يف تغيي واقع األرسة الغربيّة وجعلته يتّخذ منحى جديًدا�

املسيحّي  الدين  لها  أوكلها  التي  الدينيّة  القداسة  ليست  الغربيّة  األرسة  مييّز  فام 

مبختلف كنائسه فحسب، وإمّنا تضافر العديد من القيم األخالقيّة التي كانت تشّد األرسة 

أفرادها، وهذا ما ساهم يف نجاحها وبقائها  العمق، كالتضامن والتعاون فيام بني  من 

ثابتة ألمد طويل، حيث إّن هذه القيم متثّل املنهج األسايّس الذي تسي عىل خطاه جّل 

األرس الغربيّة؛ ألّن يف هذه القيم ما يخلق اللحمة والتفاعل البّناء ما بني أفرادها�

ففي ظل النظام اإلقطاعّي كانت أغلب األرس الغربيّة مسخرّة لخدمة األقلّيّة األرسيّة 

األرسة  منط  بذلك  ليكون  والتعّدد  بالتوّسع  آنذاك  األرسة  متيّزت  وقد  األرستقراطيّة، 

النمط  الصناعيّة� ويتميّز هذا  للثورة  السابقة  الفرتة  الغالب يف  الغرب هو  املمتّدة يف 

األرسّي بالتكافل والتعاون والتضامن ما بني أفراده� »لقد أكّد علامء االجتامع بوجه خاّص 

أّن شكل األرسة السائد يف مرحلة ما قبل الثورة الصناعيّة، هو األرسة املمتّدة التي تشمل 

يف الغالب ثالثة أجيال تعيش مًعا«]1]� 

فاألرسة املمتّدة هي مجموعة أرس نواتيّة تعيش مًعا داخل فضاء املسكن الواحد، 

أجيال  ثالثة  عادة  بها  يعيش  الصناعيّة،  غي  املجتمعات  يف  شائع  عيش  منط  ومتثّل 

مختلفة، وتتميّز هذه األرسة بالتضامن والتعاون ما بني أفرادها، حيث يرأسها األب أو 

دمشق،  الفكر،  دار  ووظيفتها،  مفاهيمها  تغيري  الغرب:أسباب  يف  األرسة  بدر،  الطيب  الشيخ  كرار  خديجة   -[1[

2009، ص9]1.
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الجّد، وتكون امللكيّة فيها عاّمة، وهو ما يعرّب عن التامسك واالتحاد ما بني أفرادها، رغم 

تعّددهم وكرثتهم واختالف رؤاهم للحياة�

ورغم الظلم والجشع والخصاصة التي تعرّضت لها األرس الغربيّة يف تلك الفرتة، إال أنّها 

ظّلت محافظة عىل قيمها ومبادئها التي تضمن سالمتها واستمرارها عىل الدوام من أجل 

ضامن استمرار متاسك املجتمع ودوامه� إاّل أّن هذه القيم رسعان ما أخذت يف التبّدل والتغّي 

يف مرحلة الثورة الصناّعية التي رافقها النظام الرأساميّل كنظام اقتصادّي جديد بدل اإلقطاعّي، 

وبرزت بالتايل عّدة قيم جديدة أثّرت سلبًا يف وضع األرسة� فكيف أثّرت هذه املرحلة يف وضع 

األرسة الغربيّة؟ وما هي أهّم التغّيات التي طرأت عىل األرسة الغربيّة آنذاك؟

ورغم تضافر العديد من العوامل التي ساهمت يف متاسك األرس الغربيّة إاّل أّن بروز 

ظاهرة ما بات يعرف بعمل أرس الربوليتاريا لدى األرس الربجوازيّة إثر الثورة الصناعيّة، 

وهو ما ساهم يف تفكيك وتدمي هذه األرس باعتبار أن هذه األخية قد تنشغل بخدمة 

األرس الربجوازيّة، وبالتايل تذوب يف فضاء العمل ويغيب عنها مفهوم التامسك األرسّي 

وهو ما يجعل منهم مجرد أفراد خدم ال ذوات حاملة لقيمة ومعنى، وهذا ما ساهم 

بدوره يف بداية التفّكك األرسّي بالدول الغربيّة آنذاك، ما يعني أّن العامل االقتصادّي قد 

ساهم يف تفكيك األرسة الغربيّة�

والذي حّل  الرأساميّل  النظام  الذي فرضه  الجديد  االقتصادّي  الوضع  أن  يبدو جليًّا 

بدل النظام اإلقطاعّي قد جعل األرسة الغربيّة تتحّول من منتجة للمواد إىل مستهلكة 

لها بعد تغيي نظام العمل من إقطاعّي إىل رأساميّل، وهو ما انعكس سلبًا عىل الوضع 

األثناء  يف  وهم  االقتصاديّة،  الدورة  يخدمون  أفراد  مجرّد  إىل  وحّوله  املرتابط  األرسّي 

الذي فرضه  الجديد  االقتصادّي  الوضع  غرباء عن ذواتهم وعن أرسهم، وذلك بسبب 

النظام الرأساميّل والذي يتعامل مع األفراد وفق منطق الربح والخسارة وإقصائه للقيم 

اإلنسانيّة الحاكمة لنجاح العالقات األرسيّة� 

كام أّن الواقع الجديد للعمل بالنظام الرأساميّل وما فرضه من هيمنة عىل األفراد يف 

العمل جعلت من الفرد مجرّد يشء مسيطر عليه بعيًدا عن أرسته، وهذا ما أفىض بدوره 
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إىل تفّكك الروابط األرسيّة الغربيّة وساهم يف انحاللها، خاّصة وأّن معظم أفراد األرسة 

قد أبعدهم واقع العمل عن أرسهم قرًسا ماّم جعلهم يعيشون رضبًا من االغرتاب سواء 

أكان ذلك عن ذواتهم أم عن أرسهم ليكون التفّكك هو السمة املميّزة لألرس الغربيّة 

ككل�

تغّي  قد ساهم يف  الصناعّي  النمط  إىل  الزراعّي  النمط  من  االنتقال  أّن  إىل  مضافًا 

املتينة، وبالتايل إىل  الروابط االجتامعيّة  أّدى إىل إضعاف  الغربيّة، ماّم  األمناط األرسيّة 

تراجع التضامن األرسّي فيام بني أفرادها� ومن ذلك بدأت األرسة املمتّدة ترتاجع أمام 

هيمنة االقتصاد الصناعّي ذاك االقتصاد الذي يعتمد أكرث عىل اإلنجاز ال عىل النسب، 

لتحّل محلّها األرس النواتيّة، هذا فضاًل عن رغبة األفراد يف التحّرر من الروابط القرابيّة 

عند تأسيس األرسة واختيار الرشيك خارج نطاق القرابة�

النواتيّة هي األرسة املتكّونة من األب واألّم واألبناء، ومتثل  أّن األرسة  ومن املعلوم 

الشكل األرسّي الجديد إثر الثورة الصناعيّة التي شهدتها الدول الغربيّة، وقد هيمن هذا 

الشكل الجديد عىل األرسة الغربيّة لتتحّول من ممتّدة إىل نواة، وهو ما ساهم يف تفّكك 

الروابط األرسيّة وانحاللها، وبالتايل تفّكك العديد من األرس� 

االقتصادّي  العامل  الغربيّة جرّاء هيمنة  التي شهدتها األرسة  التغّيات  عديدة هي 

وطغيان الجانب املاّدّي عىل الواقع العالئقّي لألفراد، وهو ما ساهم يف انتشار النزعة 

فالفردانيّة من  الواحدة،  التوحد بدل اإلجامع داخل فضاء األرسة  إىل  الفردانية وامليل 

تؤكّد متيّز  تعرّب عام متتلكه كّل ذات من سلوكات خاّصة ومكاسب اجتامعيّة  ناحيتها 

الغربيّني عىل وجه  واملفّكرين  العلامء  العديد من  ما حلّله  الجامعة، وهذا  الفرد عن 

الخصوص�

ضمن كتابه األخالق الربوتستانتيّة وروح الرأسامليّة عالج »ماكس فيرب« أيًضا أهّم 

الرأساميّل بهذه  النظام  الغريّب إثر فرتة الحداثة داخل  التي تواجه اإلنسان  اإلحراجات 

لألفراد، فمن خالل  الحّر  العمل  االقتصادّي عىل  النظام  املجتمعات� حيث شجع هذا 
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تناوله إلشكال العقليّة الربوتستنتيّة وإميانها بدور الفرد يف العمل مبعزل عن املجموعة 

فرس فيرب الواقع االجتامعّي للتحّوالت العميقة التي رضبت األرسة والفرد الغريّب، انطالقًا 

من الوقائع االقتصاديّة وما حتّمته من إكراهات وكسب بشع، فكانت األرسة ذلك هي 

اإلنسان  يحّددها  التي  الغاية  هو  الكسب  »أصبح  النظام، حيث  لهذا  األوىل  الضحيّة 

لنفسه، ومل يعد بالنسبة إليه وسيلة إلشباع حاجاته املاّديّة. هذا القلب والعكس ملا 

الالزمة  بوضوح  نظر ساذجة، هو  عبثيًّا من وجهة  بدا  الطبيعّي مهام  الوضع  نسّميه 

املمّيزة للرأساملّية«]1]� 

إن ما آلت إليه األرسة الغربيّة من تغّيات عديدة عىل شاكلة تشّوهات اجتامعيّة 

جعلت من بنائها العام ينحرف عن مساره السليم نحو املعاناة والسخط، وهو ما جعلها 

تنساق نحو التغّي والتبّدل، سواء أكان من حيث الشكل أم من حيث الداللة، ما يعني 

أّن األرسة الغربيّة منذ الثورة الصناعيّة إىل اليوم أخذت يف التغّي والتبّدل، وبالتايل التجرد 

من العديد من القيم واملفاهيم األخالقيّة ليكون الفراغ القيمّي هو السمة املميّزة لها�

انتشار ظاهرة  قد ساهم يف  الغرب  اتّبعه  الذي  الجديد  االقتصادّي  النظام  أّن  كام 

االغرتاب األرسّي بني أفراد األرسة الواحدة، وذلك نظرًا للجشع واالستغالل الذي يتعرّض 

له كّل فرد داخل العمل، ما يعني أّن كّل ذات توفّر الحيّز الزمنّي األكرث للعمل ال لألرسة، 

وهو ما بات ملحوظًا من خالل ارتفاع عدد ساعات العمل ضمن مجال العمل ليكون 

بذلك القسط األصغر من الزمن للعائلة�

كام هو معلوم فإّن األرسة الغربيّة قد شهدت عدة تغّيات منذ الثورة الصناعيّة إىل 

اليوم، وقد غّذاها التحّول االقتصادّي يف عّدة مناسبات، وهو ما جعلها تتغّي من حيث 

هيكلها العاّم من ممتّدة إىل نواة، كام أّن ميل أفرادها بات متّجًها نحو التفرّد والرنجسيّة 

بدل الوحدة والتضامن، ورغم الدور الريادّي الذي لعبه العامل االقتصادّي يف التأثي عىل 

البناء العام لألرسة الغربيّة ولواقعها العالئقّي، إاّل أنّه مل يكن العامل الوحيد الذي أّدى 

إىل تغّي شكلها ومضمونها، وإمّنا نجد عّدة عوامل أخرى تضافرت، وكان هدفها األسايّس 

]1]- فيرب ماكس، األخالق الربوتستانتيّة وروح الرأسامليّة، ترجمة محمد عيل مقلد، مركز اإلمناء القومي، بريوت، ص29. 
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تحقيق التقّدم والرقّي األرسّي، وبالتايل تغّي الواقع نحو ما هو أفضل مام هو عليه، ففيام 

تتمثّل هذه العوامل؟ وهل استطاعت فعاًل تحقيق أهدافها املرجّوة؟ أم أنّها انحازت 

عن مسارها املنشود؟ 

النظام  إياها  منحها  التي  السياسيّة  وظائفها  فقدت  قد  الغربيّة  األرسة  أّن  يبدو 

اإلقطاّعي، خاّصة وأنّه قد أوالها باالهتامم والرعاية، باعتبار أنّه كان يعّول عىل األرس 

كثيًا؛ ألنّه اكتسب مرشوعيّته منها، فلم تعد األرسة هي األساس بل صار املواطن ذاك 

الفرد العامل هو األساس ضمن النظام الرأساميّل، وذلك ملا يقّدمه من مجهود بديّن ضمن 

الدورة االقتصاديّة لهذا النظام، وبذلك صار الفرد هو الوحدة األساسيّة للمجتمع وليس 

األرسة، ومن ذلك وقع تفكيك مكّونات األرسة األساسيّة ليتحّول كّل فرد منها إىل وحدة 

مستقلّة بذاتها عن اآلخرين؛ وذلك ألنّه بات ينظر إليه عىل أنه مكّون فاعل يف املجتمع 

ال بحسب انتامئه األرسّي، وإمنا ملا يقّدمه من فعل�

إذا أولينا أنظارنا كرة أخرى نحو التمزّق األرسّي الذي رافق التحّول االقتصادّي خالل 

القرن السابع عرش واستمر معه إىل يومنا هذا، فسيتبنّي لنا أنّه قد أثّر سلبًا عىل واقع 

األرسة الغربيّة، وجعلها تتحّول إىل أرس نواتيّة بعد أن كانت ممتّدة، وهو ما أفىض حتاًم 

إىل ظهور عّدة تشوهات عىل املنظومة األرسيّة، خاّصة وأّن جّل الروابط التي كانت تشّد 

مكّونات األرسة املمتّدة يف السابق قد تفّككت، باعتبار أّن التآزر والتعايش الذي أحكمته 

األرسة املمتّدة من اجتامع قد حلت مكانه النزعة الفرديّة وحّب الذات، وامليل إىل التفرّد 

والعزلة، وقد استمرّت هذه املظاهر األرسيّة الجديدة حتى يومنا هذا وزادتها العوملة 

واالنفتاح الثقايّف تأزًما� ففيام متثّلت مظاهر التفّكك األخرى؟ 

2. العامل الثقايفّ

مل تكن التغّيات االقتصاديّة والسياسيّة فحسب املحفز األسايّس الذي ساهم يف إرساء 

تغّيات بنيويّة داخل األرس الغربيّة والتي أفضت بها إىل االنهيار االجتامعّي جراء انتشار 

الفكر املاّدّي الذي طال الواقع الحيايتّ لألفراد من دين وأخالق ونظام العيش ككل، بل 
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إّن بعض األفكار التي تبّناها بعض الشيوعيّني وغيهم من املفّكرين اآلخرين هم من 

ساهموا أيًضا يف بلوغ هذا الواقع الكئيب الذي صارت عليه األرسة الغربيّة من تفّكك 

وانحالل�

له  رّوجت  ما  عرب  بعدها  واستمّر  الصناعيّة  الثورة  مع  انطلق  األرسة  فاستهداف 

العديد من الشخصيّات الشهية عرب التاريخ شأن »فالدميي لينني« الذي قال: »إّن األرسة 

وضع من أوضاع املجتمع ال يالئم مصلحة الدولة، فاألرسة تدعم النزعة الفرديّة والرغبة 

يف التملّك«]1]�

3. أثر التّيار العلامين عىل األرسة

يبدو أّن ظهور التيّار الالدينّي العلاميّن يف القرن العرشين ومحاولته فصل الدين عن 

اإلنسان، قد ساهم بشكل كبي يف تجريد األرسة من دورها  الدولة ونرش قيم حقوق 

الطالق واإلدمان واألطفال غي الرشعينّي، هذا  تزايد نسب  الرتبوّي، وتسبّب كذلك يف 

الدور  لغياب  الواحدة، وذلك  األرسة  أفراد  بني  السلوكيّة  االنحرافات  انتشار  فضاًل عن 

الرتبوّي لألرسة التي صارت عبارة عن كلٍّ ميلء بالنشاز واملفارقات الغريبة والدخيلة عن 

الحياة الغربيّة ككّل�

إلغائها قد شّكل  إىل  الغربيّة والسعي  استهداف األرسة  أّن  يبدو  األساس  عىل هذا 

هدفا أساسيًّا لدى أصحاب التيّار الالدينّي العلاميّن الشيوعّي، وذلك من أجل خلق نظام 

وقيميًّا  روحيًّا  وبالتايل خلق مجتمع مشتّت  فيه،  يوجد لألرسة مكان  ماّدّي الدينّي ال 

عنوانه الفجور واالنحطاط بدل األخالق والتفاعل البناء�

املسيحّي  الدين  أوالها  التي  القداسة  من  الرغم  عىل  أنّه  هو  مالحظته  تجدر  فام 

مبختلف كنائسه لألرسة يف الغرب إاّل أّن العديد من املفّكرين الشيوعينّي قد سعوا إىل 

إلغاء األرس الربجوازيّة كام ذهب إىل ذلك املفّكر »كومنيست مانيفاستو« الذي يعتقد 

الربوليتاريا  بالنفاق والجشع، وذلك ألنّهم باستغاللهم ألرس  تتّسم  الربجوازيّة  أّن األرس 

]1]- عمرية عبد الرحامن، املذاهب املعارصة، دار الجيل، بريوت، 1985، ص171.
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إّدعاءات  »إّن  بصيغة غي مبارشة�  بهدمها  يقومون  لهم  يقدمونها  التي  الخدمات  عرب 

الربجوازينّي عن األرسة والتعليم وعن قداسيّة العالقة بني الوالدين واألطفال تصبح أكرث 

إثارة لإلشمئزاز من خالل عمل الصناعة الحديثة التي متزّق جميع الروابط األرسيّة بني 

الربوليتارينّي وتحّول أطفالهم إىل ماّدة بسيطة للتجارة وأداة للعمل«]1]�

هذا وقد سعى أيًضا كّل من »ماركس وأنكلز« كذلك إىل هدم املجتمع اإلنسايّن عرب 

أفكارهم التي اعتقدوا أنّها تدفاع عن حقوق األفراد، إاّل أنّها من الداخل كانت ضاربة 

إيّاها حالة  إلغاء األرسة، معتربًا  العمق، حيث صبّت أفكار ماركس يف خانة  لألرسة يف 

شاّذة محكومة بقوانني اإلنتاج، وهي يف اآلن ذاته حاملة لقوانني الرّق؛ لذلك عمل عىل 

إلغائها قائاًل: »إّن نظام الرّق الكامن داخل األرسة يتطّور تدريجيًّا بزيادة السكان، ومنّو 

االحتياجات، وبامتداد العالقات الخارجيّة عرب الحرب أو التجارة«]2]�

يبدو أّن التصّور املاركيّس لألرسة مل يخدم األرسة الغربيّة بقدر ما ساهم يف هدمها 

ورضبها من العمق، فبإقراره بأّن األرسة حالة شاّذة أّدى إىل تفّكك األرسة ومتزّق كيانها، 

حيث إن اعتقاده برضورة تدمي األرسة، وذلك ألنّها يف نظره متثل نظاًما غيبيًّا يصنعه 

قد  الحقيقّي،  بوجوده  للوعي  وفقدان  اغرتاب  وضع  يف  يكون  حينام  لنفسه  اإلنسان 

ساهم يف تشويه مفهوم األرسة�

أما أنكلز ورغم تقارب أفكاره من أفكار صديقه ماركس، وأيًضا رغم قداسة األرسة داخل 

مجتمعه املسيحّي، إال أنّه يعّد املفّكر الشيوعّي الوحيد الذي خّص األرسة بدراسة يف كتاب 

خاص عنونه بأصل العائلة، وقد سعى ضمنه إىل تفكيك مؤّسسة األرسة من خالل دعوته 

الرصيحة إىل إلغاء نظام الزواج وإباحة الطالق؛ ألنه يرى يف األرسة والزواج مصدرًا للعبوديّة� 

كام اعترب أّن نظام الزواج يحّد من سلطة املرأة ويخضعها لسلطة الرجل وهو ما يفيض بنظره 

إىل استعباد الرجل للمرأة »إن أّول اضطهاد طبقّي بدأ باضطهاد الذكر لألنثى«]3]�

[1[- Communist Manifesto, Included in Assential Writings of Karl Marz, by D. Cute Books,, New 

York, 1967, p.228.

[2[- Marx Karl, German Ideology, Hackett Publishing Company,1846, p.99.

[3[- Engels Frederic, The Origin of the family, private property and the state, online version, p3 of 16.
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وألجل تربير موقفه من اضطهاد الرجل للمرأة، أقّر »أنكلز« بأّن الزواج يجعل من 

املرأة خاضعة للرجل وخادمة له، خاّصة وأّن تعليامت الزواج تحرص عالقته به عىل نحو 

أبدّي، وهو ما يحرمها من مامرسة حّريّتها الجنسيّة، ومن ذلك يعترب أنكلز بأّن املرأة 

ضحيّة النظام األرسّي؛ لذلك راهن عىل رضورة إلغاء مؤّسسة الزواج والعمل عىل إرساء 

مساواة اجتامعيّة بني كال الجنسني�

يبدو أّن فكرة تحرير املرأة واملطالبة مبساواتها مع الرجل التي نادى بها أنكلز قد 

ساهمت يف تفكيك نظام األرسة املسيحيّة الغربيّة؛ ألن نزع املرأة من موقعها األصيّل يف 

ا، فضاًل عن أعامل الرعاية التي تقوم بها داخل أرستها، يؤّدي  األرسة باعتبارها زوجة وأمًّ

حتاًم إىل متزّق الرابط الزوجّي املقّدس، وينجّر عنه تفّكك محتويات العائلة من تشتّت 

لألبناء وهدم لألخالق والقيم التي لطاملا سعت األرسة الغربيّة إىل املحافظة عليها، إال 

الغربيّة وألغى وظيفتها داخل  أّن بوجود مثل هذه األفكار قد أّدى إىل تفّكك األرسة 

املجتمع باعتبارها متثّل النواة األساسيّة داخله�

من  رافقه  وما  اقتصاديًّا  عليها  الخناق  وتضييق  للعمل  املرأة  فكرة خروج  أّن  كام 

دعوات املادينّي لحّريّة املرأة املطلقة باإلضافة إىل رفع شعار الحّريّة واملساواة من قبل 

فالسفة األنوار قد ساهمت كلّها يف تفكيك األرسة الغربيّة وانحاللها؛ ألّن هذه النقاط 

مل تكن إال بداية لربوز عّدة تغّيات اجتامعيّة أخرى قد ساهمت بشكل كبي يف تفكيك 

األرسة، كربوز الحركات النسويّة بداية القرن التاسع عرش وانتشار فكرة الطالق وامليل إىل 

التوّحد بدل اإلجامع وأيًضا انتشار ظاهرة االنتحار� 

اآلخر  هو  دوركهايم  اهتم  فقد  املجتمعات،  شتّى  يف  األرسة  إشكال  ألهّميّة  ونظرًا 

قد  املتغّيات  من  العديد  أّن  معتربًا  الغربيّة،  األرس  شكل  عىل  طرأت  التي  بالتغّيات 

طرأت عىل األرسة الغربيّة يف فرتة زمنيّة وجيزة أّدت إىل العديد من النتائج الوخيمة 

عىل البناء األرسّي السليم كانتشار ظاهرة االنتحار بني األفراد، إىل جانب انتشار ظاهرة 

الطالق وانخفاض نسبة الوالدات، وبالتايل إفقار العالقات األرسيّة من محتواها البناء؛ 

لذلك راهن دوركهايم عىل نقدها� »حدثت متغّيات عميقة يف مكّونات مجتمعاتنا يف 
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ا، )���( فعقيدتنا؛ وتقاليدنا فقدت نفوذها؛ وأصبح القرار الفردّي تحّرًرا  فرتة وجيزة جدًّ

من رأي الجامعة«]1]�

خامًسا: الحركات النسويّة الغربّية والتّيار الالدينّي

الغربيّة  األرسة  لوجود  خطيًا  تحّديا  الغريّب  العامل  يف  النسوّي  الحراك  ظهور  ميثّل 

واملجتمع ككل، باعتبار أنّه يف بحثها املتواصل عن الحّريّة واملساواة املطلقة مع الرجل 

الخلق إىل حّد  التي تقر بحتميّة  الدينيّة  الدعوة املطلقة إللغاء املفاهيم واألصول  أي 

تاليش مقاصد التدابي والحكمة اإللهيّة من وجود الزوجني الذكر واألنثى قد أفىض هو 

هذه  مبثل  املطالبة  أّن  باعتبار  الرتبويّة،  القيم  وانهيار  األرسة  مفهوم  تفّكك  إىل  اآلخر 

املساواة تجعل من صورة األبويّن هزيلة أمام األبناء، ورمبا هذا ما الحظناه يف التفّكك 

الذي رضب العائلة الغربيّة شأن انتشار الطالق والفجور�

كام أّن بحث هذه الفئة عن العدالة والدميقراطيّة الجنسيّة وما تضّمنته من رضب 

للشعبويّة النسويّة التي قامت عىل سياسة انقسام واستقطاب جنيّس وضعت النساء يف 

رصاع مستمّر مع الرجال بحّجة الظلم الجنيّس، وهو ما ساهم يف خلق أفق أرسّي متوتّر 

بني األزواج أفىض إىل أفق أخالقّي خانق� هذا فضاًل عن تراجع دور األّم يف تربية األطفال، 

خاّصة يف وضع الطالق، فبرتاجع ما يعرف برعاية األمومة يف عالقة الطفل بأّمه يف مرحلة 

التذاوت األّويّل للطفل من خالل عدم تلبيتها لحاجيّاته العاطفيّة والنفسيّة والبيولوجيّة 

حتى يكرب، يجعل من األطفال أكرث عرضة للضياع والتشتّت� »فالرعاية األّموية تبدو عىل 

أنّها إنبثاق لكّل قوى الطفل، وبذلك فاألّم متثل بالنسبة إىل الطفل »التذوات األّويّل«]2]� 

فلوجود األّم يف األرسة أهّميّة بالغة، وذلك ألنّها تساهم يف تشكيل شخصيّة الطفل عىل 

خالف ما يعانيه أبناء الشوارع�

بل  فحسب،  والحّريّة  الرجل  مع  باملساواة  باملطالبة  النسويّة  الحركات  تكتف  مل 

[1[- Lukes Steven, EMILE Durkheim : His Life and Work: A Historical and Critical Study, Penguin 

Books, England, 1973,P.165.

[2[- Honneth Axel, La Lutte pour la reconnaissance, trad. Pierre rusch, Paris, Cerf,2000,p.167.
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إنّها تّعدت ذلك بكثي حينام بدأت بعض الرائدات الغربيّات يف مهاجمة كيان األرسة، 

وذلك العتقادهن بأّن الزواج هو الفضاء الذي يسمح للرجل مبامرسة نزعته االستعباديّة 

بطريقة مرشوعة، وبذلك فقد اتجهت معظم توّجهات الحركات النسويّة نحو مهاجمة 

األرسة واعتبارها مؤّسسة تجعل من املرأة مجرّد خاضعة ال فاعلة�

فهذه الحركات النسويّة تصف األرسة بالسجن، وتعتقد أّن يف خروجها للعمل رضبًا 

األمريكيّات  الرائدات  السجن، وهذا ما أوضحته إحدى  تقيها عذاب  التي  الحّريّة  من 

الحركة  بيتي فريدان مؤّسسة  أعلنت  العرشين، حينام  القرن  الخمسينات من  يف فرتة 

األنثويّة بأّن »الحّريّة تعني، قبل كّل يشء، التحّرر من األرسة«]1]�

ومع مرور الزمن فإّن سؤال الحركات النسويّة يف الغرب مل يعد من أجل البحث عن 

كيفيّة تحرير املرأة واملطالبة مبساواتها مع الرجل كام هو الحال يف القرن التاسع عرش، 

بل تعّداه للبحث يف مستقبل املرأة املتحّررة وما اتّصل بها من قضايا حياتيّة راهنة� هذا 

فضاًل عن مطالبتها بالحّريّة الجنسيّة واالختالف الجنيّس والتحّول الجنيّس، وقد تعّززت 

هذه املطالب خاّصة مع بروز عدة أقالم نسوية بالعامل الغريب� إال أن هذه املطالبات قد 

ساهمت بصيغة غي معلنة يف تفكيك األرسة الغربيّة ونزع القداسة عنها�

وعىل الرغم من أّن العديد من املفّكرات كانت ترمي إىل بلوغ أفق االعرتاف الجنيّس 

بالنساء داخل مجتمع ذكورّي بامتياز، أي البحث عن املناصفة التشاركيّة بني الجنسني، 

وذلك ألجل القطيعة مع التبعيّة الجنسيّة إاّل أّن ذلك قد جعلها تساهم يف تفكيك أرستها 

والزّج بها يف أفق املجهول، خاّصة وأّن املرأة وما تحمله من رمزيّة لألمومة هو ما جعل 

من األرسة الغربيّة النموذج الذي ينحدر نحو الالمعنى واملجهول، وبالتايل تتحّول إىل 

كيان مفّكك ال معنى له�

فهذا الوضع الذي وجدت املرأة ذاتها فيه مل يتقّدم بها إىل األفضل، وإمّنا زادها سوًءا، 

خاّصة مع ظهور الرأسامليّة والثورة الصناعيّة التي أوجبت رضورة خروج أفراد األرسة 

للعمل، فضاًل عن تنامي أالعيب الرأسامليّة املتمثّلة يف الزيادة يف األسعار وإقناع األفراد 

[1[- Burger.B and P, The War Over The Family, Penguin books, 1984, p. 34.
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استهالكيّة  مجتمعات  إىل  الغربيّة  املجتمعات  لتتحّول  االستهالك  عىل  اإلقبال  برضورة 

بامتياز�

كام أّن تحّديات العوملة والتكنولوجيّات الحديثة قد ساهمت هي األخرى يف إضعاف 

دور األرسة الغربيّة من كونها متثّل املرجعيّة األخالقيّة والقيميّة األساسيّة للناشئة، إىل 

جعلها مجرّد فضاء عادّي يسكنه األفراد فحسب، وذلك من خالل ما تنرشه من ملّذات 

الحّس وإثارة الغرائز عرب مواقع اإلنرتنت املتعّددة، لتكون هذه املواقع املحرّك األسايّس 

لتفكي الناشئة بدل األرسة التي من املفرتض أن تكون هي األساس يف بناء الهويّة الثقافيّة 

لألفراد ال غيها� »األمر نفسه ينطبق عىل اإلمربياليّة الكالسيكيّة املؤّسسة عىل مبدأ أّن 

التسلّط الذي ينبني دامئًا عىل هذا النوع من مخادعة التقّدم، واالستعامل األحادّي لسلطة 

التكنولوجيا، حيث ميكن لخصوصيّات الشعوب أو خصوصيّات الثقافة التي باسمها قام 

النضال نحو االستقالل أن تصبح يف بعض الحاالت غطاء للاميض وللمغالطة«]1]�

لقد استهدفت العوملة القلب النابض لألرسة الغربيّة من خالل رضبها لعقل النشؤ، 

فقد جعلته مفرًغا من الهويّة الجامعيّة التي نشأ عليها، وبالتايل تفكيك املحتوى الداخيل 

لألرسة من خالل إفراغها من كّل محتوى أخالقّي قيمّي من خالل زرعها املستمّر للتشتّت 

إنسانًا  القيمّي، ومن ذلك جعله  فاقًدا ملضمونه  الغريّب  اإلنسان  لتجعل من  والتّفتت، 

هجيًنا قيميًّا، فأين تكمن مظاهر تفّكك األرسة الغربيّة املمتدة؟ وماذا ترتّب عن ذلك؟

سادًسا: األرسة الغربّية من املعنى إىل الالمعنى

واقتصاديّة واجتامعيّة  تغّيات سياسيّة  الغريّب قد شهد عّدة  العامل  أّن  املعلوم  من 

وثقافيّة أثّرت سلبًا عىل الواقع األرسّي الذي شهد عّدة تحّوالت عميقة أفرزتها التحّوالت 

الفرد شخًصا  املمتّدة، وجعلت من  تفّكك مكّونات األرسة  التي ساهمت يف  الصناعيّة 

نظام  وتغي  الصناعيّة  الثورة  مخلّفات  بسبب  وذلك  األرسيّة،  الروابط  جّل  من  مجرًّدا 

األرسة  أفراد  جهود  تظافر  يتطلّب  عمل  منط  من  أي  صناعّي،  إىل  فالحّي  من  العمل 

]1]- مصطفى رشيف، جاك بريك، املركز الثقايّف للكتاب، الدار البيضاء،2019، ص92.
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يعرف  بات  ما  ظاهرة  انتشار  جانب  إىل  هذا  فردّي،  بديّن  مجهود  يتطلّب  عمل  إىل 

آنذاك بالهجرة ألجل البحث عن عمل وغيها من العوامل األخرى التي فرضها النظام 

االقتصادّي الجديد يف فرتة القرن السابع عرش، كتفقي األفراد، وتشويه واقع العمل الذي 

ينتمون إليه، كام أن هذه التغيات قد أثّرت سلبًا أيًضا عىل واقع الفرد الذي تّم تجريده 

أفراد  بني  والتعاون  والتسامح  السلمّي  كالتعايش  تشّده لألرسة،  التي  الروابط  كّل  من 

األرسة الواحدة�

كام أّن الوضع االقتصادّي الجديد قد أوجب رضورة خروج املرأة للعمل إىل جانب 

الرجل، وهو ما ساهم كذلك يف تفّكك األرسة الغربيّة والذي تعود أهّم أسبابه إىل خروج 

املرأة للعمل، مام يعود بالسلب عىل بناء املجتمع، وذلك من ناحيتني: فمن ناحية يتجىّل 

ذلك التأثي عىل تربية األطفال، ومن ناحية أخرى فإنّنا نلتمس معاناة املرأة يف محاولتها 

إذ  مزدوجة،  الضحيّة  تبدو  وهنا  البيت�  ومقتضيات  البيت  خارج  العمل  بني  التوفيق 

الطفل واألّم ضحيّة نظام اقتصادّي واجتامعّي يزّج بهام يف املعاناة املتبادلة�

فالوضع االقتصادّي الجديد الذي خلّفه التوّجه الصناعّي مل يكشف عن املقاساة التي 

تعرتض األرس الغربيّة املقموعة الحقوق فحسب، بل إنّه تعّدى ذلك بكثي ليكشف لنا 

عن تدهور وضع األرسة يف الغرب� لقد أعطى هذا النظام الرأساميّل للمفاهيم واملقوالت 

اإلنسانيّة العاّمة مدلوالت تتعارض متاًما مع أهدافه، فهو نظام يتظاهر بتسهيل حياة األرس 

وضامن رغد العيش لها، إاّل أنّه يضمر يف طيّاته رضبًا من املفارقة العجيبة التي أرضّت 

بالبناء العام لهذه األرس، وهذا ما نرتّصده من خالل كتابات العديد من املفّكرين الغربيّني�

فهذا النظام االقتصادّي خاّصة يف فرتة العرشينات رغم ما وفّره من تسهيالت للحياة 

االجتامعيّة لألفراد ورغد عيش، إال أنّه قد حمل لهم العديد من اإلحراجات التي تقف 

يف طريقهم إىل تحقيق ذواتهم� ويتجىّل ذلك أساًسا من خالل تفريده للعالقات األرسيّة 

القامئة بني أفراد األرسة الواحدة، وتجريد اإلنسان من إنسانيّته، هذا باإلضافة إىل ما ترتّب 

عنه من قلق كبي داخل املجتمعات املعارصة، وضمن هذا املستوى كتب الفيلسوف 

تطّور  أن  كيف  نبنّي  أن  نستطيع  هنا  »ومن  شأنه�  يف  هونيت  أكسل  االجتامع  وعامل 
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الرأسامليّة الليرباليّة -الجديدة الراهنة تتّجه نحو جعل رشوط تحقيق الذات، بالنسبة 

العالقات  تدمي  نحو  االتجاه  أو  التسليع  نحو  االتجاه  مثاًل  ممكنة-  غي  جميًعا،  إلينا 

الخاّصة، حيث توجد دواعي ترصيف الهويّة«]1]�

إّن الواقع االجتامعّي الجديد الذي كرّسته املنظومة الرأسامليّة من إيديولوجيّات، قد 

أثّرت يف القيم األصيلة لألرس الغربيّة، وتّم تغييها بقيم إيديولوجيّة تعلن عن اإلنحدار 

والرتاجع األخالقّي لها، بحيث صارت هذه األرس ضمن املنظومة الرأسامليّة يف العرص 

النيوليربايّل قّوة منتجة فحسب، ال ذات قيمة أخالقيّة�

هذا ويف تناول هونيت لواقع الفرد املعارص باعتبار أنّه يعّد جزًءا من األرسة الغربيّة 

التأثيات االقتصاديّة واالجتامعيّة املحدقة به، وما صار عليه من  وما طرأ عليها جراء 

جدل  كتاب  رصدها  التي  »أوليس«  بقّصة  ذكّرنا  واقعه  عن  غريبًا  جعلته  إيديولوجيا 

أدرنو«، وكيف طابق هؤالء مغامرة  »تيودور  و  لكّل من »ماكس هوركهامير«  التنوير 

»أوليس« املأخوذة من نّص اإليلياذة واألوديسة، وواقع اإلنسان الحديث؛ إذ يقوالن »إّن 

ما تركه »أوليس« خلفه دخل مملكة الظالل، ذلك أّن األنا قد ظّل أقرب إىل أسطورة 

بالذات تحّول إىل ماٍض  الذي عاشه هو  نزع نفسه عنه، واملايض  التاريخ من  قبل  ما 

أسطورّي��� وبعد أن أصبح معرفة عمليّة صار املايض بترصّف الحارض«]2]� ليكون بذلك 

»أوليس« قد مثّل يف جدل التنوير منوذًجا للحظة اإلنسان الغريّب الحديث الذي تكلّم 

ا أّول الوثائق التي متثّل واقع  عنه الكاتبان، وبذلك نفهم أّن أسطورة األوديسة متثّل حقًّ

الحضارة الرأسامليّة الغربيّة حسب تفسيهام لجدل التنوير�

ومع ما شهده الوجود األرسّي الغريّب من تحّول يف كيانه من أرسة ممتّدة إىل أرسة 

نواتيّة ومن الوضع اإلقطاعّي إىل الوضع الصناعّي صار وجود الفرد يفهم كأداة منتجة 

فحسب، وليس كذات إنسانيّة صاحبة إرادة حرّة نابعة عن ذات مستقلّة ومعرتف بكيانها 

اجتامعيًّا، وهذا ما ترتّب عنه من انهيار للقيم األخالقيّة واالجتامعيّة لألرسة الغربيّة، وباتت 

[1[- Honneth Axel,La société du mépris : vers une nouvelle théorie critique,Trad. par Olivier Voirol, 

Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix ,Paris, La Découverte,2006, p. 180.

الطبعة  املتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  كتوره،  جورج  ترجمة  التنوير،  جدل  أدرنو،  وتيودور  هوركهامير  ماكس   -[2[

األوىل، 2006، ص.54. 
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هذه األخية تعيش رضبًا من املفارقات عىل مختلف األصعدة� ويبدو أّن مشكلة النزعة 

الفردانيّة التي خلفتها عّدة أنظمة حياتيّة داخل املجتمعات الغربيّة قد أثّرت سلبًا يف القيم 

الرتبويّة واالقتصاديّة لألرسة، وذلك ملا ترتّب عنها من تفشٍّ للعديد من املفاهيم، كالقلق 

والكآبة والضياع الوجودي، وهو ما أفىض باملعنى التايلوري للكلمة إىل »ضياع للمعنى«]1]�

سابًعأ: التفكك األرسّي الغريّب عىل محّك النقد

بأصول  ارتباطها  بفضل  البنية، وذلك  الغربيّة قد ظلّت متامسكة  كانت األرسة  إذا 

الدينيّة  املؤّسسة  من  يتجزّأ  ال  جزًءا  فيها  ويرى  األرسة،  يقّدس  الذي  املسيحّي  الدين 

املسيحيّة مبختلف كنائسها، إاّل أّن ذلك مل مينعها من التعرّض لعدة تغّيات وتحّديات 

فيام يخّص مفهومها ونظامها ووظيفتها، وذلك بالرغم من التقّدم والرفاه املاّدّي� 

والقيم  العقيدة  طالت  قد  الغرب  عىل  طرأت  التي  التغّيات  من  العديد  أّن  كام 

واألخالق ومنط الحياة، وتسلّلت مؤثّرات هذه الطوارئ خلسة إىل مكونات املجتمع خاّصة 

األرسة، فكان الناتج خلخلة للبناء، وتغييًا للمفاهيم واملبادئ والقيم واملصطلحات، وهو 

ما أثّر سلبًا عىل باقي أفراد األرسة، خاّصة األبناء، حيث يصبحون قادرين عىل االنحراف�

وعلامء  الباحثني  العديد  أرجعها  والتي  الغريّب  األرسّي  التفّكك  نتائج  تعّددت  لقد 

معظم  وتذهب  هذا  األرسيّة�  الوحدة  وانهيار  األرسّي  السلوك  اختالل  إىل  اإلجتامع 

الدراسات والبحوث التي أجريت حول األرس الغربيّة إىل أن حاالت التوتر التي سادت 

بها ال تتوقف إال بانتهاء الوجود الروحي لألرسة أي بتفككها وانحاللها وهذا ما نالحظه 

من خالل انتشار العديد من الظواهر االجتامعيّة كالطالق واألطفال خارج إطار الزواج 

وأطفال الشوارع وانتشار املترشدين واالنتحار�

تسبب يف  ما  العوامل  من  العديد  تضافر  بسبب  الغربيّة  األرسة  تغّي شكل  إن يف 

نشوب  يف  بالتايل  ساهم  ما  وهو  االقتصاديّة  األفراد  معاناة  من  وزاد  وظيفتها  تراجع 

األفراد  من  العديد  لدى  والتوحد  العزلة  نحو  كامليل  االجتامعيّة  األمراض  من  العديد 

[1[- Taylor Charles, Le malaise de la modernité, Trad. Charlotte Melançon, CERF, PARIS, 2010, p.19.
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وغابت بالتايل مفاهيم اللحمة والتضامن ما بني األفراد وانترشت عدة ظواهر اجتامعيّة 

كالطالق والتحيّز الجنيّس والحّريّة الجنسيّة�

وكام هو معلوم فإّن الطالق ظاهرة اجتامعيّة تنبع من املجتمع، وهو كذلك مرض 

اجتامعّي، قد أملّ باألرسة الغربيّة منذ القرن الخامس عرش، وقد جاء نتاًجا لعّدة عوامل 

أثرت سلبًا عىل الروابط الجامعة لألرسة، فالطالق يف الغرب كان مخالًفا للتعاليم الدينيّة 

املسيحيّة إاّل أّن العديد من العوامل جعلته ممكًنا، وهو ما ساهم يف التّصدع املعنوّي 

لألرسة، عىل الرغم من أنّه يعّد من أبغض الحاالت يف الدين اإلسالمّي، إاّل أنّه ترعرع بني 

األرس الغربيّة، وأوجد لذاته مكانًا، وصار عنوان للعديد من التمزّقات األرسيّة�

إّن ما يسرتعي انتباهنا يف التغّيات التي طالت األرسة الغربيّة من العمق، وساهمت 

ما  وهو  الرجل،  جانب  إىل  للعمل  املرأة  خروج  هو  الصناعيّة  الثورة  منذ  تفّككها  يف 

الرجل،  مع  ومساواتها  املرأة  بتحرير  املطالبة  النسويّة  الحركات  لظهور  الطريق  مّهد 

النظرة  عن  الناجمة  النسل  تخفيض  لفكرة  الغربيّة  األرس  أغلب  تبّني  عن  فضاًل  هذا 

االقتصاديّة التي تقّر مبحدوديّة املوارد أمام زيادة السّكان، كام أّن بعض النساء يعرضَن 

عن اإلنجاب بسبب العمل والوضع االقتصادّي، فضاًل عن تأّخر سّن الزواج لدى النساء 

خاّصة، وتضافرت بذلك هذه املؤرّشات السلبيّة لتساهم يف تديّن أفراد األرسة الغربيّة ويف 

بعض األحيان يف اندثارها وانعدامها�

ومن أهّم األسباب التي ساهمت يف تفّكك األرسة يف الغرب أيًضا هو ظهور ظاهرة 

ألنّهام  رسمّي؛  زواج  دون  مًعا  وامرأة  رجل  مبقتضاه  يعيش  والذي  التجريبّي،  الزواج 

يعتقدان أّن الزواج الرسمّي يؤّدي إىل الروتني والقلق، فضاًل عن انتشار ظاهرة الزواج 

املثيّل والعريّف، واملطالبة بالحقوق والحّريّات الجنسيّة، وهو ما ساهم يف انتشار الفجور 

وفساد األخالق واللهو واالنحراف�

تفكيك  يف  ساهمت  التي  والثقافيّة  والسياسيّة  االقتصاديّة  العوامل  إىل  وبالعودة 

األرسة الغربيّة ورضبها من العمق، تبدو هذه العوامل مرضّة باألرسة ال داعمة لها من 
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املعتاد، شأن  الحيايتّ  النمط  أجل االستمرار، وهي يف معظمها تبدو وكأنّها خروج عن 

أّن األرسة  بالسجن، فكيف جاز لهم ذلك، والحال  الذي شبه األرسة  الشيوعّي  التصّور 

تعّد رمزًا الستمرار البرشيّة؟! فلوالها ملا استمرّت الحياة، وهذا أثبتته الحكمة الربّانيّة 

يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: »ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا 

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة«]1]�

فام يعاب أيًضا عىل بعض األرس الغربيّة هو مسايرتهم للعديد من األفكار واهتاممهم 

بالجانب االقتصادّي لألرسة وإهاملهم للجانب األخالقّي الذي يعّد من مقّومات النجاح 

األرسّي؛ ألّن األخالق هي املؤّسس واملرّشع الرئييّس ملجتمع ناجح، فباستهداف األخالق 

يتّم استهداف األرسة، وهذا ما رصدنا صداه لدى العديد من األرس الغربيّة التي فقدت 

كيانها وتفّككت جرّاء فقدانها ألخالقها�

شأن  يف  واملادينّي  الشيوعيّني  املفّكرين  من  العديد  قّدمها  التي  التصّورات  أّن  كام 

تفكيك األرسة وإلغاء مكّوناتها تعّد قصية املدى وجوفاء من العمق رغم اتحادها مع 

العديد من العوامل االقتصاديّة والسياسيّة واالجتامعيّة، إال أنها تظّل جوفاء، خاّصة وأنّها 

تتعارض مع ما اقتضته الحكمة الربانيّة يف كتابه عّز وجّل والتي تقّر بأهّميّة الزواج ألجل 

استمرار الوجود البرشّي وتواصل الحياة�

الرؤى  معظم  تبدو  والغريّب،  اإلسالمّي  العاملني  يف  لألرسة  مقارن  منظور  ومن 

والتصّورات والعوامل املساهمة يف تغّي األرسة يف الغرب جوفاء من العمق: أّواًل، ألنّها 

ركّزت عىل تحطيم الزوج، وأهملت االهتامم باملجتمع، والحال أّن نجاحه رهني نجاح 

األرسة، وثانيًا تبدو هذه الرؤى من منظور الفكر اإلسالمّي متعارضة وتعاليم الرشيعة 

اإلسالميّة التي تقّر بأهّميّة األرسة من أجل إرساء مجتمع متكامل� كام أّن هذه الرؤى 

عمقها،  متناقضة يف  تبدو  الغربيّة  األرسة  تفكيك  يف  التي ساهمت  والعوامل  واألفكار 

وذلك ألنّها تعاين من عدم التجانس بني النظّري والعميّل�

]1]- سورة الروم، اآلية21.
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فام نخلص إليه هو أّن الوضع االقتصادّي والحركات النسويّة مل يكونا املحور الوحيد 

الذي حارب األرسة الغربيّة، فقد نجد كذلك بعض املفّكرين الشيوعينّي واملادينّي ممن 

هاجم األرسة بشّدة وشجعوا عىل عدم االرتباط بني الجنسني، وهو ما ساهم يف تشّوه 

األرسة الغربيّة وتفّككها، ليتزعزع كيانها الذي يعّد حجر الزاوية ضمن البناء االجتامعّي 

للمجتمعات، ويتحّول إىل كيان فاقد للرمزيّة االجتامعيّة واألخالقيّة�

خامتة

عىل الرغم من أّن األرسة متثّل أّول نظام اجتامعّي عرفه اإلنسان، إاّل أّن ما وصلت 

نتاًجا لعّدة رؤى وأفكار وانحرافات  الغربيّة من تغّيات عديدة قد كانت  إليه األرسة 

صنعها الغربيّون بأنفسهم وألنفسهم، وذلك لبعدهم عن الحكمة اإللهيّة ومقتضياتها 

العامل، وهي  التفّوق عىل  أي  والرقي،  للتقّدم  بأنّهم ميثّلون رمزًا  من جهة، ولتصّورهم 

نظرة دونيّة ال تجانب الحّق، كام أنّهم اهتّموا بالجانب املاّدّي يف الحياة ونسوا الجانب 

الروحّي والقيمّي�

العديد  أّن  إاّل  أّن األرسة متثّل رمزًا للحضارة والثقافة يف كّل مجتمع،  ومن املعلوم 

من التغّيات التي طالتها، خاّصة يف الغرب، قد جعلتها فاقدة للمعنى والقيمة، خاّصة 

وأّن الحضارة الغربيّة قد استمرت يف تدميها من خالل تحريضها املستمر عىل إلغائها 

َها  يُّ
َ
أ يَا  اإللهيّة  السنن  عىل  التمرّد  خالل  من  األرسة  ضمن  املرأة  بعبوديّة  وإقرارها 

]1]، وهو ما أفىض يف النهاية إىل تحطيم األرسة  نَثٰ
ُ
انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِن َذَكٍر َوأ

وعدم الرغبة يف الزواج والطالق�

وعىل الرغم من ما طال األرسة الغربيّة من تشّوهات وانحرافات جعلتها فاقدة لكّل 

قيمة، إاّل أّنها تظّل الوحيدة التي تكفل استمرار النوع اإلنسايّن، وذلك ألهّميّة الخدمات 

النسق  دوام  بذلك  ليكون  االجتامعيّة،  للحياة  وإعدادهم  األفراد  بناء  تقّدمها يف  التي 

]1]- سورة الحجرات، اآلية]1.
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االجتامعّي واستمراره رهني وجودها، هذا فضاًل عن محافظتها عىل العادات والتقاليد 

االجتامعيّة التي يرثها األبناء عن األباء، وهو ما يساهم أيًضا يف استمرار العادات وبقائها؛ 

األفكار  بعض  وراء  اإلنسياق  وعدم  عليها  املحافظة  الحياتيّة  الرضورة  اقتضت  لذلك 

يضمن  حتى  عنها  لإلنسان  بديل  ال  ألنّه  إلغائها؛  إىل  تدعو  التي  الشاّذة  واملعتقدات 

الحكمة  اقتضت  كام  اإلنسايّن  النوع  عىل  املحافظة  وبالتايل  البرشّي،  الوجود  استمرار 

اإللهيّة�
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األسرة وتّي�ار مناهضة األنثوّية يف الغرب

د. غيضان السيد عيل]1]

مقّدمة

األنثويّة  الحركات  دعوة  هي  الغربيّة  املجتمعات  هّددت  التي  األخطار  أهّم  من 

يف الغرب إىل تدمي األرسة والتخلّص منها، رغم أنّها -حسب وصف العديد من علامء 

االجتامع- بّر األمان يف واقعٍ تسوده التوتّرات� ومع ذلك وصفت الحركاُت األنثويّة األرسَة 

عّش  فهي  والشلل،  بالقهر  أو  واالكتئاب  بالكبت  الفرد  تصيب  موبوءة  مؤّسسة  بأنّها 

القمع والوباء، وسبب أسايّس من أسباب األمراض النفسيّة والعصبيّة� فكان تيار مناهضة 

الرؤى املتطرّفة لهذه الحركات األنثويّة؛ لهذا  الغرب رضورة ملّحة فرضتها  األنثويّة يف 

كان ال بّد من تفكيك أطروحات هذه الحركات األنثويّة لتفادي تلك األخطار االجتامعيّة 

التي أصابت املجتمعات الغربيّة يف مقتل، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل التيارات 

املتطرّفة، محاواًل  األنثويّة  مناهضة  نحو  يتّجه  الذي  األنثويّة  للحركة  املناقضة  الغربيّة 

موا  تفادي املصي البائس الذي يرجو املصلحون بالغرب والرشق أاّل يصلوا إليه أو أن يُحجِّ

من أخطاره وخسائره الفادحة�

ومن هنا متثّلت أهّميّة هذه الدراسة يف أنّها تحاول اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة 

املّهمة من قبيل: ما هي أمناط األرسة وصورها وأشكالها؟ وما هي وظائفها وأهميّتها يف 

بناء املجتمع القوّي؟ وهل ميكن االستغناء عنها كام تزعم الحركات األنثويّة وغيها من 

]1]- أستاذ الفلسفة الحديثة يف كلية اآلداب، جامعة بني سوبف، من مرص.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(364

أعداء األرسة؟ وما هي األصول الفكريّة التي اعتمدت عليها الحركة األنثويّة يف مترّدها 

عىل النظام األرسّي؟ وكيف تبلور تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب؟ ومن هم أبرز رّواده؟ 

وما هي أهّم اهتامماته؟ وهل تتوافق رؤيته لنظام األرسة مع الرؤية اإلسالميّة أم ال؟

أّواًل: أشكال األرسة ووظائفها

املجتمع  أّن  يرون  -الذين  الوظيفّي  املنظور  أنصار  نظر  وجهة  من  األرسة  تعرّف 

منظومة من املؤّسسات االجتامعيّة التي تؤّدي وظائف محّددة لضامن عنرصي االستمرار 

تُسهم يف  أدواًرا وواجبات مهّمة  تؤّدي  بأنّها مؤّسسة  االجتامعّي-  الوضع  واإلجامع يف 

تلبية الحاجات األساسيّة يف املجتمع، وتساعد عىل دميومة النسق االجتامعّي]1]�

وقد اتّخذت األرسة أشكااًل وأمناطًا متعّددة، منها: األرسة الطوطميّة وهي األرسة التي 

يدخل أعضاؤها جميًعا يف عالقة معيشيّة مشرتكة نتيجة العتقادهم بأنّهم ينتمون إىل 

أصل واحد، ويكون االنتامء فيها للطوطم وليس لرجل أو امرأة بعينهام؛ واألرسة املمتّدة 

وهي األرسة التي تقوم عىل معيشة ثالثة أجيال مًعا يف حياة مشرتكة؛ واألرسة املمتّدة 

املكّونة  النوويّة  لألرس  املستقلّة  اإلقامة  يف  املمتّدة  األرسة  عن  تختلف  وهي  لة  املُعدَّ

لها؛ واألرسة النوويّة وهي األرسة التي تقوم عىل معيشة زوج وزوجة وأبنائهام فقط؛ 

الفندق  وأرسة  فقط؛  والزوجة  الزوج  معيشة  عىل  تقوم  التي  وهي  الزواجيّة  واألرسة 

وهي األرسة التي يقيض معظم أفرادها وقتهم خارج نطاق األرسة سواء أكان للسفر أو 

لظروف العمل أو للتسلية� ومع ذلك تبقى األرسة هي الحصن الحصني لحامية األفراد 

واملجتمعات من التفّكك واالنهيار� 

وتؤدي مؤّسسة األرسة مجموعة من الوظائف املهّمة يف الحياة االجتامعيّة، نذكر من 

البيولوجيّة أو اإلنجاب؛ فاألرسة هي الوسط الطبيعّي الذي اصطلح  أهّمهام: الوظيفة 

استمراريّة  عىل  واملحافظة  األطفال  وإنجاب  الجنسيّة،  الغريزة  إلشباع  املجتمع  عليه 

من  النفسيّة  الحاجات  من  الكثي  للفرد  األرسة  توفّر  حيث  النفسيّة  والوظيفة  النوع؛ 

مؤّسسة  للرتجمة،  العربية  املنظمة  بريوت،  الصياغ،  فايز  وتقديم  ترجمة  االجتامع،  علم  غدنز،  أنتوين  انظر،   -[1[

ترجامن، الطبعة األوىل، 2005، ص258.
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خالل ما توفّره من عالقات تجعل األفراد يشعرون يف إطارها باألمان النفيّس واالنتامء 

عن  بعيًدا  والحنان،  املحبّة  من  إطار  يف  الشخصيّة  منّو  عىل  كذلك  وتساعد  والوالء، 

صور التنافس والرصاع والتهديدات التي يتعرّض لها الفرد يف إطار املجتمع الخارجّي� 

االجتامعيّة  التنشئة  عمليّة  أهّمها  لعّل  مهّمة،  أمور  عّدة  وفيها  االجتامعيّة  والوظيفة 

األّوليّة لألجيال الجديدة� فاألرسة هي التي تقوم عىل تعليم األبناء قيم املجتمع وعاداته 

وتقاليده وتتوىّل تدريبهم وتنشئتهم ليكونوا مواطنني صالحني، وال ينافس األرسة يف هذا 

املجال غيها من املؤّسسات األخرى البديلة التي توجد يف املجتمعات املعارصة والتي 

التجريبيّة  الدراسات  أثبتت  فقد  لألرسة،  معارص  كبديل  األنثويّة  الحركات  إليها  تدعو 

أّن التنشئة األرسيّة لألطفال أفضل بكثي من تنشئتهم يف دور خاّصة للرعاية أو بعيًدا 

عن أحضان الوالدين ودفء املشاعر األبويّة، وذلك بغض النظر عن اإلمكانات املاّديّة 

يف  باملشاركة  املجتمعات  بعض  يف  األرسة  تقوم  حيث  االقتصاديّة؛  والوظيفة  املتاحة� 

تجميع الدخل والسعي لتوفي االحتياجات املاّديّة ألعضائها، وتحديد أمناط االستهالك أو 

صور الطلب عىل السلع واملنتجات، كام تغرس يف األفراد صور الدافعيّة للعمل، وهي 

أمور أصبحت تعّد عنارص اقتصاديّة مهّمة يف االقتصاديّات الحديثة]1]� 

وماّم سبق يتبنّي لنا أّن األرسة هي بّر األمان يف عامل ميوج باألخطار ومتلؤه التوتّرات 

البرشّي،  التجّمع  أشكال  أبسط  متثّل  ثقايّف؛  اجتامعّي/  نظام  فاألرسة  القسوة�  شديدة 

التاريخيّة دون  الحقب  أو  واألزمنة  املجتمعات  املختلفة يف جميع  أشكالها  وتوجد يف 

الحياة  يف  يؤّديها  التي  الوظائف  طبيعة  إىل  النظام  هذا  عامليّة  ترجع  حيث  استثناء� 

االجتامعيّة، والتي ال ميكن ألّي نظام آخر غيه الوفاء بها� ومن ثمَّ ميكننا القول إّن األرسة 

تلعب دوًرا مهامًّ يف تأمني وسائل املعيشة ألفرادها، وتعّد حصن األمان لهم أمام تهديدات 

العامل الخارجّي وضغوط الحياة املختلفة؛ ولذلك يعكس أّي مساس بها تطّورات خطية، 

التي من  الجسيمة  البسيطة واألرضار  تختلف حّدتها وخطورتها وتتفاوت بني األرضار 

املمكن أن تهّدد وجود املجتمع ككل�

]1]- انظر، مجدي حجازي وآخرون، علم االجتامع العام، ص192-190.
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ومع هذا ترى الحركات األنثويّة أّن األرسة التي متثّل ألكرث الناس نبًعا حيويًّا للراحة 

واألمان والحّب والرفقة الحميميّة، أنّها قد تكون مصدًرا لالستغالل والوحشة والالمساواة 

العميقة، وقد تركت الحركات األنثويّة أثرًا كبيًا عىل اتّجاهات العلوم االجتامعيّة برفضها 

املواقف التي تعترب األرسة تجسيًدا ملفاهيم االنسجام والتناغم واملساواة� وكان من أبرز 

ِبتي  األمريكيّة  النسويّة  الباحثة  دعوة  األنثويّة  الحركة  اتجاهات  عن  املعربة  األصوات 

العزلة وامللل  التي نادت بالنظر إىل ظاهرة  فريدان )Betty Freidan( عام )1965م( 

اللوايت ُحكم عليهّن بالعيش يف  البيوت األمريكيّات  التي سيطرت عىل كثي من ربّات 

دائرة مفرغة من اإلنجاب وتربية األطفال والعناية بالشؤون املنزليّة� وتلت ذلك أصوات 

الرتتيبات  تُخلّفها  التي  املدمرة  واآلثار  األسية«  »الزوجة  عن  بإسهاب  تحّدثت  أخرى 

واألوضاع العائليّة عىل العالقات الشخصيّة الحميمة� 

والبحوث  املناقشات  سيطرت  املايض،  القرن  من  والثامنينيّات  السبعينيّات  وخالل 

حول األرسة عىل الفضاء العام� وفيام كان علم االجتامع يتحّدث عن بنية األرسة والتطّور 

إىل  األنظار  لفت  يف  أفلحت  األنثويّة  الحركة  فإن  القرابة،  عالقات  وأهّميّة  التاريخي 

الكتّاب  البيتي� وطََرَح كثٌي من  النطاق  الّنساء يف  ما يدور »داخل األرس«، وما تعانيه 

أو  األرسة وحدة  تعترب  التي  الرؤية  تحّديات عىل  عّدة  األنثوية  املدرسة  والكاتبات يف 

مؤّسسة تعاونية قامئة عىل املصالح املشرتكة والنفع املتبادل� وبدأت النظريّات والبحوث 

األنثويّة تُظهر أّن عالقات السلطة غي املتوازنة والقّوة غي املتكافئة داخل العائلة إمّنا 

تُعطي بعض أفراد األرسة منافع وامتيازات أكرث من غيهم]1]�

ومن ثم راحت الحركات األنثويّة تسعى من أجل الخالص من دور األرسة التقليدّي 

التي رأت فيه ظُلاًم للمرأة وتجّني عىل حقوقها، فراحت تنادي بالزواج املفتوح خارج 

السالفة  وبصوره  التقليدّي  مبعناه  األرسة  نظام  ورفض  نوع،  أّي  من  لألرسة  نطاق  أّي 

الذكر رفًضا كليًّا؛ حيث اعتربت الزواج قيًدا، وأّن الحّريّة الشخصيّة للمرأة ال بّد أن تكون 

مطلقة غي مقيّدة بأّي نوع من القيود�

]1]- انظر، أنتوين غدنز، علم االجتامع، ص260.
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ويف الحقيقة مل تكن الحركات األنثويّة وحدها هي الحركة الوحيدة املناهضة لألرسة 

املذمومة  التدمييّة  الدعوة  هذه  شاركتها  وإمّنا  منها،  التخلّص  رضورة  إىل  والداعية 

مؤّسسات أخرى نذكر منها: حركات التحرر الجنيّس األخرى )حركات الشواذ جنسيًّا(، 

واليسار الجديد )الشيوعّي( الناقد بشّدة للمجتمع األمرييّك الرأساميّل والنموذج األرسّي 

األمرييّك، وتيار الصحوة الثقافيّة للسود الرافض لنظام األرسة األمرييّك باعتباره مفروًضا 

األرسة  نظام  ومناهضة  النسل  بتحديد  املهتّمون  وهم  والسكانيّون  البيض،  قبل  من 

باعتباره مكمن التكاثر السكايّن، واملؤّسسات املهنيّة الربحيّة التي تعتمد يف أرباحها عىل 

ترويج فكرة أّن األرسة ليس لديها الكفاءة لتوفي الخدمات ألفرادها، وأنّها هي البديل 

األمثل لألرسة� هذا فضاًل عن دعوة املؤّسسات املاسونيّة املسترتة يف إنشاء نظام عاملّي 

بال دين وال أرسة يقوم عىل اإلباحيّة والحّريّة الجنسيّة، وإباحة اإلجهاض تحديًدا للنسل، 

مع تربية األطفال منذ امليالد يف مؤّسسات النظام العاملّي الجديد لضامن تخريج جيل 

جديد ال انتامء له وال هويّة، ويسهل اقتياده والسيطرة عليه�

 ووسط هذه الحركات والتيارات املختلفة ترعرعت الحركات األنثويّة املتطرّفة يف 

دعواتها  فيها  تزرع  التي  الخصبة  والرتبة  املناسبة  البيئات  العامل، ووجدت  أنحاء  كافة 

الشيطانيّة وأهدافها التدمييّة التي تتناف مع كّل التقاليد الدينيّة واألخالقيّة واالجتامعيّة، 

والتي تدعو إىل رفض األرسة، والعزوف عن الزواج واإلنجاب، واعتزال الحياة األرسيّة، 

والشذوذ واالنحراف الجنيّس، والتحّرر الدينّي والجسدّي�

ثانًيا: األرسة وتاريخ الحركة األنثويّة

نشأت الحركة األنثويّة يف الغرب كرّد فعل عىل تلك املغاالة التاريخيّة التي شهدتها 

األنثى  حقوق  إهدار  يف  خاللها  بالغت  طويلة  حقب  مدار  عىل  الغربيّة  املجتمعات 

وكرامتها، نتيجة لسيادة أساطي خرافيّة غي عقالنيّة واعتقادات دينيّة ُمحرّفة مرتاكمة، 

ازدرائها واحتقارها؛ حيث كان وضع املرأة يف  ظُلمت األنثى وجَنت عليها وغالت يف 

يتّم حجز  وكان  لسيّدها،  األوالد  تلد  أََمٍة  مبثابة  أصبحت  أنّها  لدرجة  مستمّر  تدهور 

الزوجات داخل بيوتهّن، ومل يكّن يحصلَن عىل قدر من التعليم، كام مل تكن لهنَّ أّي 
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حقوق، ومل يكن أزواجهّن يعتربوهّن أفضل من أثاث البيت]1]� فنشأت تلك الحركات 

التحّرريّة للمطالبة بحقوق األنثى التي ساء وضعها يف املجتمع� 

وقد ظلت تلك النظرة الدونيّة وهذا الوضع املؤسف للمرأة حتى قرابة بزوغ فجر 

القرن التاسع عرش، حيث قامت الثورة الفرنسيّة عام )1798م(، وبدأت املرأة تتحّسس 

طريقها نحو استعادة حقوقها املهدورة، وساعدها يف ذلك املفّكرون والفالسفة وعلامء 

النفس واالجتامع الذين ساعد عىل وجودهم عرص االستنارة الذي عاشته أوروبا خالل 

القرن الثامن عرش والذي أُطلق عليه عرص التنوير، فعملوا جميًعا عىل إنهاض املرأة من 

كبَوتها، وأقىص ما طمحوا إليه هو إنصافها من الغنب االجتامعّي والتاريخّي الذي لحق 

بها، مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة، ومتايز توزيع العمل وتكامله يف 

األرسة واملجتمع عىل النحو الذي يحّقق مساواة الشّقني املتكاملني بني الرجال والنساء، 

وتحقيق أكرب قدر من العدالة االجتامعيّة داخل املجتمع -ال تحقيق مساواة مستحيلة 

خارجيّة- بحيث تنال املرأة ما يطمح إليه أّي إنسان -رجاًل كان أو امرأة- من تحقيق 

نيل حقوقها واحًدا بعد  الغربيّة يف طور جديد وبدأت يف  املرأة  لّذاته� وبهذا دخلت 

منا  الذي  اإلفراط  إىل  ونزعت  القصد،  عن  مالت  حتى  األوضاع  لبثت  ما  ولكن  اآلخر� 

واشتّد يف القرن التاسع عرش امليالدّي، وما كاد يبتدئ القرن العرشون حتى بلغ املجتمع 

الغريّب نهاية اإلفراط والجنوح وامليل والتباعد عن القصد]2]�

أي أنَّه تحت مسّمى التحرير تطرّفت املرأة يف املطالبة مبا يتجاوز حقوقها، وانجرفت 

تحت الدعاوى التحريريّة الزائفة، فتحررت من الدين، وهجرت املنزل وزاحمت الرجال 

يف جميع األعامل واألدوار بدعوى برّاقة فحواها املساواة مع الرجل، ليظهر -هنا- مفهوم 

»تحرير املرأة« كمفهوم متناقض مع مفهوم األنثويّة )Feminism(؛ إذ إن مفهوم »تحرير 

املؤّسسات  داخل  كامرأة  الطبيعية  حقوقها  املرأة  إعطاء  إىل  يشي  مفهوم  هو  املرأة« 

]1]- انظر، وحيد الدين خان، املرأة بني رشيعة اإلسالم والحضارة الغربيّة، ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي، القاهرة، 

دار الصحوة للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 1994، ص]5.

]2]- انظر، ندى بنت عطية بن راشد الزهراين، مفهوم تحرير املرأة يف الفكر الغريّب )دراسة نقدية(، بحث تكمييّل مقّدم 

الثقافة اإلسالميّة، كلية الرشيعة بالرياض، جامعة اإلمام محمد بن  الثقافة اإلسالميّة، قسم  لنيل درجة املاجستري يف 

سعود اإلسالميّة، السعودية، 4]14هـ، ص]].
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املجتمعيّة املختلفة، ومعاملتها معاملة كرمية تليق بها كأّم وزوجة وابنة� وهنا يكون 

مفهوم املساواة بالرجل فيها قائم عىل املساواة التكامليّة بني الجنسني�

 يف حني يشي مفهوم »األنثويّة« إىل التحّرر من كّل املنظومات الدينيّة واالجتامعيّة 

والتاريخيّة واألخالقيّة تحّرًرا شبه مطلق مبا يف ذلك التحّرر من األرسة بشكلها الرشعّي 

والتاريخّي، وهنا يكون مفهوم »املساواة مع الرجل« قامئًا عىل املساواة التامثليّة التي 

تتالىش فيها مقاصد التدبي والحكمة اإللهيّة من وجود الزوجني الذكر واألنثى�

الناتجة من عباءة الحركات التحّرريّة  وبذلك تعّد الحركة األنثويّة إحدى الحركات 

النسويّة، لكّنها أكرث تطرّفًا منها؛ حيث تعّد إحدى أذرع التوّجه الالدينّي املادّي اإلنسانوّي 

الداعي لتحرير املرأة من كّل ما يتعلّق بالنظام األرسّي، وإىل إقامة العالقات الجنسيّة 

األرسة  إطار  واإلنجاب يف  الحمل  والعزوف عن  اإلجهاض،  وإباحة  الزواج،  إطار  خارج 

أو  أخالقيًّا  أو  دينيًّا  مقبول  هو  ما  كّل  عن  تخرج  التي  الشاّذة  الدعوات  من  وغيها 

اجتامعيًّا� 

الكاتبات  عند  وخاصة  »األنثويّة«  مفهوم  حول  املختلفة  التعريفات  تعّددت  وقد 

أنّها: حركة لتحرير املرأة تحريرًا  الكاتبة النسوية »باربرا بيج«  النسويات، حيث ترى 

كاماًل، بحيث يصبح وجودها قامئًا بذاته، غي مرتبط مبا حولها� فاألنثويّة هي حّريّة املرأة 

بحيث تكون قادرة عىل تقرير مصيها]1]� أي أنّها ترى أّن األنثويّة حركة تسعى الستعادة 

كّل الحقوق التي اغتصبها الرجل من األنثى، فتصبح هي سيّدة ذاتها، مالكة لقراراتها 

تترصّف دومنا وصاية أو رقابة من أّي جهة ذكوريّة�

 Mary(وقد اختارت ناشطات الحركة األنثويّة الكاتبة الربيطانيّة ميي ولستون كرافت

 A( بكتابها  جاء  ما  أن  معتربة  لألنثويّة،  رائدة   )1797-1759(  )Wollstonecraft

vindication of the rights of woman( الذي قامت بتأليفه عام )1792م( والذي 

ذهبت فيه إىل القول إن: »العائق األسايّس بني املرأة والعمل عىل نيل املساواة )مع 

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب- أسباب تغيري مفهومها ووظيفتها )دراسة تحليليّة نقديّة(، دمشق، دار الفكر، 

الطبعة األوىل، 2009، ص222.
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الرجل( هو االضطهاد املنزيّل، فالزوجات حبيسات أقفاص كالطيور، صحيح أّن الغذاء 

والكساء يُقّدم لهّن دون مجهود منهّن. لكن الثمن الذي يدفعَنه مقابل ذلك صّحتهّن 

املرأة وخروجها  إىل مترّد  فيها  تدعو  التي  األقوال  وحّريّتهّن وكرامتهّن«]1]، وغيها من 

بصورة مطلقة عن طوع الرجل� وبذلك ُعدت »ميي ولستون كرافت« أّول امرأة غربيّة 

تدعو ألفكار أنثويّة متطرّفة، بل لثورة يف السلوك، وقد جّسدت ذلك عىل أرض الواقع، 

يف  أمرييّك  ببّحار  إلتقت  حيث  املطلقة،  الحّريّة  ذات  األنثويّة  النزعة  فعليًّا  فامرست 

نهر  يف  بالقفز  االنتحار  حاولت  هجرها  فلاّم  زواج،  بدون  طفلة  منه  وأنجبت  فرنسا، 

الفيلسوف  الزواج طفلة أخرى من صديقها  انقاذها، وأنجبت خارج إطار  التاميز وتّم 

الربيطاين وليام جودوين)William Godwin( )1756-1836م( الذي قيل إنّه تزّوجها 

بعد ذلك، وألَّف كتابًا عنها بعد وفاتها عام )1797م( كشف فيه عن انحرافها وسلوكها 

اإلباحّي، ماّم أّدى إىل وقف نرش كتابها يف إنجلرتا لفرتة طويلة يف القرن التاسع عرش، 

لكّنه اليوم يحتّل مكانة بارزة يف تطّور األنثويّة املتطرّفة]2]� 

جون  الشهي  اإلنكليزّي  الفيلسوف  الرجال  من  األنثويّة  الحركة  رّواد  من  وكان 

ا  ستيوارت مل )John Stuart Mill( )1806-1873م( الذي تحّول تحّواًل راديكاليًّا تامًّ

من مناهضته ملساواة الرجل باملرأة ورفضه منحها حّق التصويت إىل نصي للمرأة وداٍع 

إىل تحريرها، وذلك تحت تأثي عشيقته السابقة وزوجته فيام بعد »هارييت تايلور مل« 

)Harriet Taylor Mill( )1807-1858م(�

 وقد رأى مل أّن استعباد النساء كان نتيجة لثالثة عوامل هي: النظام األبوّي البطرياريكّ 

السائد يف أوروبا، والعبوديّة، ومفهوم الطبيعة البرشيّة� األمر الذي أّدى إىل مهاجمة »مل« 

لنظام األرسة وعّدها مدرسة للطغيان؛ إذ ال تنمو يف إطارها املحاسن فقط، بل واملساوئ 

أيًضا� ومن ثّم كان اقرتاح »مل« لتصحيح هذا الوضع املزري يتلّخص يف مساواتها التاّمة 

بالرجل ومنحها حّريّة مطلقة، ويكون ذلك عرب رفض كّل اآلراء التي ترى أّن خضوع املرأة 

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب- أسباب تغيري مفهومها ووظيفتها )دراسة تحليليّة نقديّة(، دمشق، دار الفكر، 

الطبعة األوىل، 2009، ص4]2.

]2]- انظر، املرجع السابق، ص7]2.
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للرجل إمّنا يعود إىل تدابي الطبيعة ومقاصدها أو أنّها أوامر إلهيّة� وانتقد يف سبيل ذلك 

نظام الزواج يف املسيحيّة، ورأى أنّه يخالف دعوتها العاّمة إىل املساواة بني البرش� 

وظلّت الحركة األنثويّة غي نشطة معظم القرن التاسع عرش، وذلك الفتقادها ملنظّرين 

ومفّكرين يبلورون أهدافها بصورة يقبلها املجتمع باستثناء جهود »جون ستيوارت مل« 

التي سبق اإلشارة إليها، والقتصارها فقط عىل بعض الناشطات الاليئ تعرّضن لتجارب 

الحال  األمر عىل هذه  الرجل� وظّل  الرصاع مع  مبدأ  تبّني  إىل  قاسية دفعهّن  زواجيّة 

حتى قامت الحربان العامليّتان األوىل والثانية، وذهب الرجال للحرب والنساء إىل العمل 

بيوتهّن�  إىل  النساء  إىل عودة  الدعوة  بدأت  الرجال  الحرب وعودة  وبانتهاء  باملصانع، 

وهنا نشب الرصاع بني الرجل واملرأة والدعوة إىل املساواة وعدم الخضوع للرجل� ماّم 

أّدى إىل استصدار قانون ملنع التفرقة يف التوظيف إىل ظهور أّول منظّمة أنثويّة يف العام 

)1966م(، وأّسست الكاتبة والصحفيّة األنثويّة »ِبيتي فريدان« املنظّمة الوطنيّة للمرأة 

)National Organization of Woman(، متأثّرة بكتاب الفيلسوفة الفرنسيّة سيمون 

دي بوفوار »الجنس الثاين«، والذي طرحت فيه الفكرة الراديكاليّة القائلة بأنَّ األنوثة 

صنعة ثقافيّة، »وأّن املرأة ال تولد امرأة، بل تصبح امرأة«]1]� 

خالل  من  وجودها  وتعّزز  متارس  الذكوريّة  السلطة  أن  »فريدان«  رأت  ثمَّ  ومن 

مؤّسسات شخصيّة يجب عىل املرأة التمرّد عليها وعىل أدوارها فيها، مثل: الزواج، ورعاية 

األطفال، واملامرسة الجنسيّة؛ ولذلك رأت أنّه من الرضورّي التمرّد عىل نظام األرسة، فمن 

خالله متارس السلطة الذكوريّة عىل املرأة وتستعبدها� وبناء عىل هذه التعليامت غّيت 

اسم منظّمتها من »املنظّمة الوطنيّة للمرأة« إىل »تحرير املرأة«، ثم ُعرفت بعد ذلك بـ 

»الحركة األنثويّة« التي أعلنت عن وجودها عرب تظاهرة حاشدة يف نيويورك تزامنت مع 

مسابقة ملكة جامل أمريكا، باعتبار أّن متطلّبات الجامل هي تجسيد لألنوثة ومتثّل رمزًا 

الستعباد املرأة، وقامت املظاهرات بتتويج )نعجة( ملكة للجامل، وقمن بإحراق كّل ما 

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب- أسباب تغيري مفهومها ووظيفتها )دراسة تحليليّة نقديّة(، دمشق، دار الفكر، 

الطبعة األوىل، 2009، ص7]2.
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له صلة بإبراز جامل املرأة واستعبادها]1]� وقد أّدت هذه األحداث إىل انتشار الحركات 

األنثويّة يف معظم أنحاء أوروبا مطالبة برضورة مترّد املرأة عىل وضعها، وعليها أن تبحث 

عن هويّتها الحرّة، وأن تبحث عن إيجاد لغة وفكر وشكل خاّص بها يف إطار من الحّريّة 

الجنسيّة واملساواة مع الرجل دون ارتباط باألرسة� 

التاسع  القرن  يف  األنثويّة  الحركة  نارص  قد  »مل«  اإلنكليزّي  الفيلسوف  كان  وإذا 

عرش ودعم اتّجاهاتها املتطرّفة، وأمّدها بتنظي ساعدها عىل بلورة أهدافها، وعدَّ األرسة 

 Talcott( مؤّسسة للطغيان، فإّن الفيلسوف وعامل االجتامع األمرييّك تالكوت بارسونز

Parsons( )1902-1979( قام بالدور نفسه يف القرن العرشين؛ حيث ذهب إىل القول 

بنهاية األرسة يف شكلها التقليدّي، ودعا إىل أن تقوم الدولة مبسؤوليّة تربية األطفال؛ إذ 

اشتهر بارسونز مبصطلحه الشهي )مهنيّة األمومة( يف إشارة منه إىل أّن املؤّسسات املهنيّة 

تقوم باألدوار الرتبويّة بشكل أفضل من الدور الرتبوّي الذي تقوم به األمومة الطبيعيّة 

داخل األرسة�

ثالًثا: األصول الفكريّة للحركة األنثويّة والتمرّد عىل النظام األرسّي

بعد كثيٍ من املؤمترات واملساعي الحثيثة لناشطات الحركة األنثويّة استطعَن تحقيق 

مطالب أربعة، هي: املساواة يف األجور والتعليم والعمل، إنشاء حضانات ودور رعاية 

أطفال تعمل عىل مدار اليوم، والحّريّة املطلقة يف استخدام وسائل منع الحمل، وإباحة 

اإلجهاض� وقد وضعت الناشطات األنثويّات لتحقيق ذلك مجموعة من األصول الفكريّة 

التي يقوم عليها دستور هذه الحركة ويحكم توّجهاتها� ولبناء املرجعيّة الفكريّة قامت 

منظّرات األنثويّة مبا أسمينه عمليّة تفكيك )Deconstruction( وإعادة تركيب األطر 

العاّمة التي أّدت إىل استعباد املرأة وحرمانها من حقوقها�

بعد  ما  فلسفة  آليّات ومفردات  من  فلسفيّة  آليّة   )Deconstruction( والتفكيك 

أو مبعنى  وبناء فكر مغاير،  السائد  للفكر  والتقويض  الهدم  إىل  النزوع  تعني  الحداثة 

]1]- انظر، املرجع السابق، ص259.
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آخر هو آليّة فكريّة تعمل عىل خلخلة كّل املعاين الثابتة ومحاولة إضفاء معاٍن أخرى 

مختلفة عن تلك املعاين املوروثة الثابتة� ومن ثم رامت الحركة األنثويّة تفكيك املفاهيم 

اآلتية والتي رأت أنّها وراء ضياع حقوق املرأة واستعبادها واسرتقاقها، وهي كام تقول 

خديجة كرار مفاهيم سبعة: األبويّة، الدين، اللغة، الفن، أزياء املرأة، األنثى واألنوثة، 

الزواج واألرسة]1]� 

وقد رأت الحركات األنثويّة يف تفكيكها ملعنى األبويّة أنّه يف بداية نشأة املجتمعات 

كانت األّم هي املتحّكمة يف كّل يشء )املجتمع األمومّي(، وأّن الرجل ألسباب اقتصاديّة 

واحتكاريّة انتزع هذه السلطة� كام كانت الشيوعيّة الجنسيّة هي األصل السائد، ولكن 

أنانيّة الرجل ورغبته يف التملّك هي التي اخرتعت الزواج� ورأت أنّه يجب توعية املرأة 

عىل ذلك، لتستعيد ما نُزع منها� ويف الحقيقة أّن تلك املزاعم بعيدة عن الواقع الحقيقّي، 

إذ هي مزاعم ليس لها أية أساس من الصّحة وليس لها سند علمّي، كام يؤكّد عىل ذلك 

علامء األجناس الغربينّي أنفسهم�

كام رأت الحركة األنثويّة أنَّ الدين كان من أهّم األسباب التي ساهمت يف ضياع حقوق 

املرأة، فقد صوَّرها الدين املسيحّي بأنّها أصل الغواية، وسبب الخطيئة األوىل، وهي ينبوع 

املعايص، وأصل الفجور، والخطأ مرتبط بها، ومنها انبجست املعايص عىل البرشيّة جمعاء� 

ويف الواقع، فقد أرسفت الرشائع الدينيّة املجحفة يف الغرب يف تفضيلها الشائن للرجل عىل 

املرأة، مام أسفر عن ما أثقل كاهلها وقيّدها بقيود أذلّتها وحطّت من كرامتها، حتى تواترت 

أقوال القساوسة إنَّ املرأة رٌش ال بّد منه، وإغواء طبيعّي، وكارثة مرغوب فيها، وخطر منزيّل، 

وفتنة مهلكة، وأنَّ حواء هي سبب طرد آدم من جنة عدن، وهي وسيلة الشيطان املثىل 

 )Aquinas Thomas( التي يقود بها الرجال إىل الجحيم� وكان القّديس توما األكويني

يُنزل املرأة منزلة الرقيق، ويرى أنّه يجب عىل الزوجة أن تكون لزوجها أقرب ما تكون إىل 

الخادمة، ويناشد األكويني األبناء أن يحبّوا آباءهم أكرث مام يحبّون أّمهاتهم]2]!� 

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب- أسباب تغيري مفهومها ووظيفتها )دراسة تحليليّة نقديّة(، دمشق، دار الفكر، 

الطبعة األوىل، 2009، ص268.

]2]- انظر، إمام عبد الفتاح إمام، الفيلسوف املسيحي واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )](، الطبعة األوىل، 2009، 
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ومن ثم َّدعت الحركة األنثويّة إىل هدم الدين مبا يحمله من رؤى ذكوريّة، وتأسيس 

أديان أنثويّة، فحاولت الفيلسوفة األنثويّة نعومي جولدنربج )N� Goldenberg( وضع 

رؤية جديدة لأللوهيّة تتمركز حول األنثى يف محاولة منها لبناء دين نسوّي جديد مُيَكِّن 

املرأة من إقامة حياة روحيّة مقّدسة مباينة لتلك الصورة التي متتهن املرأة يف األديان 

لعبادة  العودة  الذكوريّة )حسب وصفها(، وكان ذلك من خالل دعوتها إىل  السامويّة 

املرأة/ اإللهة؛ ألنَّ عبادة املرأة ترفع من شأن املرأة، وتربط بني الدين والخصوبة والخي 

الثبات والهيمنة والسيطرة]1]� كام  والقّوة يف مقابل عبادة الرب/ اإلله الذي يدعو إىل 

شاركتها الدعوة الكاتبة األمريكيّة ستار هوك )S� Hock( التي دعت إىل دين يقوم عىل 

أبعد من هذا  إىل  والذات� كام تذهب  الطبيعة  املؤنث هو  إلهة مؤنثة تجعل  عبادة 

عاملة الالهوت النسوّي سايل ماكفاجو)S� Macfague( التي دعت إىل رضورة تجسيد 

اإللهة األنثى واعتبار أّن هذا العامل كلّه جسد لها� أّما الفيلسوفة وعاملة الالهوت األنثويّة 

أّواًل من  يأيت  الحقيقّي  املرأة  أّن تحرير  الشهية ماري دييل )M� Daly(، فتذهب إىل 

هذا  واستبدال  الدينيّة،  واملامرسات  واألديان  املعتقدات  عىل  الذكورّي  الفكر  إسقاط 

الفكر بدين وثنّي نسوّي جديد تكون فيه اإللهة/ األنثى هي املعبودة الوحيدة]2]� ولقد 

وّجهت آنا ليفيا بليابل -التي نّصبت نفسها رسولة تنطق بلسان اإللهة/ األنثى لتبلغ 

نرش  رضورة  عىل  القرّاء  فيه  تحّث  اإلنرتنت  شبكات  عىل  نداء  أجمع-  للعامل  رسالتها 

تعاليم هذه اإللهة/ األنثى حتى تسود عبادتها جميع أنحاء العامل� وقد تجاوزت النسويّة 

البيئيّة مجرّد الدعوة لعبادة األنثى، ووضعت نظاًما تربويًا لألطفال واألّمهات ليك يسيوا 

عليه، ويقوم هذا النظام عىل تعاليم وقيم اإللهة/ األنثى، وهي:

العبادة  يتعلّموا  وأن  الجامدة،  األديان  تعاليم  عن  يبتعدوا  أن  األطفال  يجب عىل 

اليوميّة لإللهة/ األنثى يف املكان املخّصص لها داخل البيت�

ص144.

[1[- See, N. Goldenberg, Return of The Goddess: Psychoanalytic Reflections on The Shift from 

Theology to Thealogy, in )ed( King: Religion and Gender, Oxford, UK ; Cambridge, USA : Blackwell 

Publishers, 1995, pp.145- 164.

]2]- انظر، خالد قطب، الالهوت النسوّي وثنيّة جديدة، القاهرة، مجلة أوراق فلسفيّة، العدد السابع الثالثون، ]201، ص141.
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تتحّقق  التي  بالسعادة  األنثى حتى يشعروا  الشعائر والصلوات لإللهة/  يقيموا  أن 

برضاها عنهم�

أن يقيموا االحتفاالت واألعياد لإللهة/ األنثى بالطريقة التي ترىض عنها اإللهة]1]�

وهكذا انعكست رؤية األنثويّة وموقفها من الدين عىل األرسة� والغريب أّن هذه 

الحركة املتطرّفة وجدت لها صدى يف البالد اإلسالميّة بالرغم من اختالف رؤية اإلسالم 

للمرأة عن رؤية كافّة صور األديان السائدة يف الغرب، فقد كرّم اإلسالم األنثى، وأوص 

ا، وأعطاها يف املجتمع حّق األمر باملعروف  بالبشاشة يف مولدها، ورعاها طفلة وفتاة وأمًّ

العشاء، ويف  إىل  الفجر  من  املسجد  الرتّدد عىل  العبادة حّقق  ويف  املنكر،  والنهي عن 

أعطاها حّق  فلم يقرصها عىل نصيب محدود]2]� كام  إنسانيّتها،  به  تكمل  ما  التعليم 

املوافقة عىل الزوج، فال زواج إال برضاها، وحّق الطالق بيدها، كام يف حالة الخلع، وأمر 

مبعارشتها باملعروف أو مفارقتها باإلحسان� 

إمنا  املتطرّفة  األنثويّة  الحركة  لتلك  اإلسالميّة  البالد  يف  املوجود  الصدى  هذا  ولكن 

يعكس حالة التبعيّة املقيتة، فهؤالء املردِّدون كالببغاوات يف البالد اإلسالميّة إمّنا يتّبعون 

كّل ما هو غريّب دون فهم أو تعّقل، أو مراعاة إذا ما كان هذا الفعل محرًّما ويصطدم 

 : بالرشع، أو ال يتفق مع تعاليم الدين اإلسالمّي� وهؤالء ينطبق عليهم قول الرسول

حيث قال رسول الله : »لتتبعّن سنن الذين من قبلكم، شربًا بشرب، وذراًعا بذراع، 

قال:  والنصارى؟  اليهود  الله،  يا رسول  قلنا:  لو دخلوا جحر ضب التّبعتموهم.  حتى 

فمن؟«]3]�

كام عملت الحركة األنثويّة عىل تفكيك اللغة ملّا رأت فيها أّن اللغة املستخدمة لغة 

الثالثون، ]201،  السابع  العدد  القاهرة، مجلة أوراق فلسفيّة،  النسوّي وثنيّة جديدة،  الالهوت  انظر، خالد قطب،   -[1[

ص144-142.

]2]- انظر، محمد الغزايل، مائة سؤال عن اإلسالم، ج1، دراسة وتقديم محمد عامرة، القاهرة، هدية هيئة كبار العلامء، 

مجلة األزهر، املحرم 9]14هـ/ أكتوبر 2017، ص78.

]]]- أبو عبد الله محمد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، دمشق-بريوت، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، 2002، 

)حديث رقم: 20]7(، ص1808. 
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ذكوريّة تنحاز للرجل عىل حساب األنثى، فتمّجد الذكر ومتتهن األنثى، ومن هنا دعت 

إىل العودة إىل اللغة األّم، وإىل تحرير اللغة من الصيغ األنثويّة، وإطالق لفظ الشخص أو 

املرء )Person( بداًل من )Woman/ Man(� وقد نجحت هذه الحركات يف الضغط عىل 

املؤّسسات الدينيّة الغربيّة� تلك التي خانت رسالتها -حتى أصدرت- يف سنة )1994م( 

طبعة جديدة من العهدين القديم والجديد، ُسّميت »الطبعة املصّححة«، تّم فيها تغيي 

املصطلحات والضامئر املذكرة، وتحويلها إىل ضامئر محايدة!�� من أمثلة ذلك ما أوجبته 

تلك الحركة من االبتعاد عن اإلشارة إىل اإلله باعتباره ذكرًا، ورضورة اإلشارة إليه باعتباره 

ذكرًا وأنثى يف الوقت ذاته، فيقال عىل سبيل املثال: )إنَّ الخالق هو الذي/ هي التي، 

و  الدنيا«  »ملكة  فهو  باملؤنث وحسب،  أحيانًا  إليه  ويُشار  بل  وضع/ وضعت���إلخ(! 

»سيدة الكون«!��� وهكذا ألَّهت هذه الحركات األنثى ذاتها]1]�

الغريّب مبعايي  الفّن  إنّها حكمت عىل  إذ  الفن؛  كذلك عملت األنثويّة عىل تفكيك 

األبويّة والدين واللغة� فهو أداة تعبي وإنتاج ذكورّي، يجعل من املرأة موضوًعا فقط، 

ومن ثم ترى الحركة األنثويّة رضورة التمرّد عىل هذا الفن الذي رأت أنّه ميتهن املرأة، 

كام  أنثوّي]2]�  لفّن  أساًسا  تكون  أنثويّة  جامليّة  وقيم  نقديّة  نظريّة  وضع  إىل  ودعت 

من  الغرض  أّن  رأت  حيث  تفكيكيها،  رضورة  ورأت  املرأة  أزياء  عىل  األنثويّة  مترّدت 

األزياء اسرتقاق املرأة، وأّن الرجل أراد أن يلهي املرأة باملوضة ليتفرّد هو باألمور املهّمة 

يف االقتصاد والسياسة� والغريب أنّها دعت إىل لباس أنثوّي يشبه ثياب الرجل وليس إىل 

ثياب متيّزها عن الرجل ماّم يعكس مدى ارتباك هذه الحركة وعدم نضجها�

كام حرصت الحركة األنثويّة عىل تفكيك معنى )أنثى-أنوثة-امرأة( بهدف الوصول 

إىل ما أسمته األنثويّات بالهويّة األصليّة للمرأة؛ حيث رأت أّن هذه املفردات قد حّددت 

تولد  بوفوار مل  فاملرأة وفًقا لسيمون دي  الرجل واملجتمع،  املرأة وفق حاجات  هويّة 

]1]- غيضان السيد عيل، التمركز حول األنثى واختزال ما هو إنسايّن فيام هو أنثوّي، مقال منشور بكتاب: نحن ومسألة 

 ،)5( معرفيّة  اسرتاتيجيّات  سلسلة  إبراهيم،  بور  محمد  عيل  املوسوّي،  محسن  السيد  وتحرير  إعداد  ج1،  املرأة، 

النجف/ العراق، العتبة العباسيّة املقّدسة، املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة، 1441هـ/ 2020، ص282. 

]2]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب، ص277.
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املرأة  وكذلك  اجتامعيّة�  صنعة  فاألنثى  هكذا،  جعلها  الذي  هو  املجتمع  ولكن  أنثى، 

أصبحت امرأة ومل تولد هكذا، ولكن املجتمع هو الذي جعلها هكذا؛ إذ ألزمها بالتزامات 

اجتامعيّة استعباديّة: شخصيّة وجسديّة واقتصاديّة؛ تتجىّل عرب إقامة قرسيّة يف منزل 

لألطفال�  وإنتاج غي محّدد  الجنسيّة،  الزوج  لرغبات  وتلبية  منزليّة،  الزوجيّة، وخدمة 

ولذلك ال بّد من الثورة عىل كّل هذه املفاهيم التي سّوغت للرجل أن يسيطر عىل املرأة 

ويخضعها له، فرأت الحركة األنثويّة أّن األنوثة النقيّة تكمن هناك حيث التحّرر من كّل 

التقاليد االجتامعيّة والنظام األبوّي، ولكنها فشلت يف العثور عىل األنوثة النقيّة أو حتى 

بديل لها، فلجأت إىل النموذج الذكوري، فقرّصت شعرها وارتدت الجينز مقلّدة للذكر 

ماّم يعكس ارتباك الحركات األنثويّة يف تفكيك مصطلح أنثى أو مصطلح امرأة�

وترى األنثويّة أّن تفكيك )أنثى( سيمحو من وعي النساء ما طُبع فيه من أنهّن ُخلقن 

للرجل،كام أّن تفكيك )أنوثة( سيلغي التبعيّة االقتصاديّة، ألّن )األنوثة( كانت مفروضة 

عىل املرأة مقابل إنفاق الرجل عليها� وهنا يعتقد هؤالء أّن )امرأة( ستزول تلقائيًّا بعد 

تفكيك اإلطار الذي تحتبس فيه )األنثى( وتفرض عليها يف داخله )األنوثة(، وهو نظام 

الزواج واألرسة]1]�

وال أعرف ما جدوى هذا؟ وماذا قد يعود عىل املرأة من القضاء عىل أنوثتها؟ فلو 

ذلك  بأرسها  األّمة  عرفت  لو  بل  بالنواجذ،  عليها  لعّضت  األنوثة  معنى  النساء  عرفت 

الفضل؛ لسعت سعيًا حثيثًا إىل الحفاظ عليها� فاألنوثة تعني الجامل والرحمة والحنان، 

وألصبح  عاطفة،  بال  حياة  روح،  بال  جسًدا  ألصبحت  الحنان  ينابيع  األّمة  فقدت  ولو 

أفرادها كاآلالت الصاّمء، تعمل إلدارة حركة الحياة وهي تفقد كّل معاين الحّب والرحمة 

بيداء  تتيه يف  املرأة ورحمتها فقد حكم عليها أن  البرشيّة حنان  والوفاء، وإذا فقدت 

املاّديّة، مبتعدة عن منابع الرحمة، وستعيش يف شقاء املاّدة وحساباتها املضنية]2]�

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب، ص289.

]2]- انظر، أحمد عبده عوض،حقوق اإلنسان بني اإلسالم والغرب بني النظريّة والتطبيق )دراسة مقارنة(، القاهرة، ألفا 

للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 2012، ص295-294.
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رابًعا: تفكيك الزواج واألرسة

التفكيكات تحاول الحركة األنثويّة أن تصل إىل هدفها األكرب، وهو  ومن كل هذه 

الذي  القانويّن  القيد  هو  الزواج  أّن  األنثويّة  الحركة  ترى  إذ  واألرسة؛  الزواج  تفكيك 

يسّوغ للرجل حبس األنثى، واألرسة هي السجن الذي تسجن فيه املرأة، ولذلك فالزواج 

واألرسة مًعا ميثاّلن امليدان الذي ميارس فيه الرجل نزعته االستعباديّة للمرأة املرشوعة 

ديًنا وعرفًا]1]� ومن ثم كانت دعوتها الرئيسة إىل التحّرر من الزواج واألرسة، فتعّددت 

املحاوالت لتقويض النظام األرسّي، إذ دعت أدريان ريتش إىل السحاق بوصفه األصل 

الذي متّت محاربته بكّل السبل، وأّن ميل املرأة الجنيّس لآلخر الذكر ميثّل قهرًا لها، وعىل 

قّمة  السحاق  أّن  بانش  باملرأة كرشيكة ورفيقة]2]� كام رأت شارلوت  تكتفي  أن  املرأة 

القمعيّة واألبويّة  املرأة لألنظمة  لتحّدي  الرجل، وأنّه رمٌز  لهيمنة  املرأة ورفضها  تحّرر 

واإليديولوجيّة� 

»التحّرر  وإىل  النساء،  بني  السحاقّي  الشذوذ  إىل  األنثويّة  الحركة  دعت  وهكذا   -  

االنحاليّل«، وبلغت يف اإلغراب مبلًغا ال يعرف الحدود! حيث إنّها جعلت الزواج السجن 

األنثويّة  النزعة  هذه  جعل  الذي  األمر  وأحالمها�  آمالها  يقطع  الذي  للمرأة،  األبدّي 

املتطرّفة كارثة عىل األنوثة، ووبااًل عىل املرأة، وعىل االجتامع اإلنسايّن بوجه عام -إذا 

انترصت وعّمت- مهّددة للوجود اإلنسايّن ذاته]3]� إذ غدت األرسة -يف ظلّها- رشًّا مزمن، 

والزوجيّة اغتصابًا، واألمومة اسرتقاقًا، وكّل العالقات بني الجنسني أصبحت رصاًعا عىل 

السلطة]4]�

الحياة  أرس  من  املرأة  تحرير  إىل  يدعو  قويًّا  تيّاًرا  األنثوية  الحركة  مثَّلت  وهكذا 

]1]- انظر، أحمد عبده عوض،حقوق اإلنسان بني اإلسالم والغرب بني النظريّة والتطبيق )دراسة مقارنة(، القاهرة، ألفا 

للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 2012،  ص289.

[2[- See, A. Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian existence, Journal of Women’s History, 

Volume 15, Number 3, Published by The Johns Hopkins University Press, Autumn 2003, pp. 11- 48.

]]]- انظر، محمد عامرة، اإلسالم والغرب، أين الخطأ وأين الصواب، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة ص6]2.

]4]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب، ص297.
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الزوجيّة، والدعوة إىل املساواة بني الجنسني، وذلك بالدعوة إىل إلغاء املفاهيم واألصول 

الفوارق  إلغاء  إىل  والدعوة  البيولوجيّة،  والوظيفة  الخلق  بحتميّة  تقول  التي  الدينيّة 

الجنسيّة وإىل املثليّة الجنسيّة، وتقنني الشذوذ، ومناهضة نظام األرسة الربجوازيّة القامئة 

عىل الخصوصيّة واالهتامم باألطفال، والدعوة إىل تربية األطفال يف مؤّسسات حكوميّة 

جامعيّة، والدعوة إىل اإلباحيّة والحّريّة الجنسيّة، واملطالبة بتوفي موانع الحمل للجميع، 

تكرّس  التي  تلك  أو  األنثويّة  الصيغ  من  اللغة  تحرير  إىل  والدعوة  اإلجهاض،  وإباحة 

الزوجيّة� ماّم يعني أّن الحركة األنثويّة ال تريد أّي وجود لألرسة مبعناها التقليدّي�

وقد حاولت فرض رؤيتها هذه من خالل سيطرة أعضائها عىل لجنة املرأة يف األمم 

املتّحدة، فكام تقول األمريكيّة »كاثرين فورث«: »إّن املواثيق واالتّفاقيات الدوليّة التي 

املرأة واألرسة والسّكان تصاغ اآلن يف وكاالت ولجان تسيطر عليها فئات ثالث:  تخّص 

لجنة  وإّن  جنسيًّا،  والشاّذات  والشاّذون  والسكان،  اإلنجاب  وأعداء  املتطرّفة،  األنثويّة 

املرأة يف األمم املتّحدة شّكلتها امرأة اسكندنافيّة كانت تؤمن بالزواج املفتوح، ورفض 

األرسة، وكانت تعترب الزواج قيًدا، وأّن الحّريّة الشخصيّة ال بّد أن تكون مطلقة� ولقد 

انعكس هذا املفهوم للحّريّة يف املواثيق التي صدرت عن هذه اللجنة، فالتوقيع عىل 

اتّفاقية سيداو )CEDAW( يجعل معارضة الشذوذ -حتى ولو برسم كاريكاتورّي- عماًل 

يعرّض صاحبه للمساءلة القانونيّة، لكون هذه املعارضة معارضة لحقوق اإلنسان«]1]�

ومن هذا املوقع فرضت األنثويّة املتطرّفة رؤيتها عىل العامل، فأصبح من حّق املراهقني 

واملراهقات واألزواج والزوجات اصطحاب الخليالت والرفيقات واألصدقاء واألغراب إىل 

املخادع، ومن يعرتض ميكن محاكمته قانونيًّا حسب االتّفاقيّات امللزمة، فقد دخل الغرب 

بالفعل يف ظّل هذه الحركة األنثويّة املتطرّفة دوامة املوت ويريد أن يجر العامل وراءه، 

كام قال الربوفيسور األمرييّك »ويلكنز«� ومن هنا كان ال بّد من أن يتبلور تيّار ملناهضة 

هذه األنثويّة املتطرّفة، يحاول أن يعود بالعامل إىل الطريق املستقيم� 

 خامًسا: تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب ومنارصة األرسة

]1]- انظر، محمد عامرة، تحرير املرأة بني الغرب واإلسالم، القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري للنرش والتوزيع، 2009، ص]4.
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 يف مقابل هذا الوضع الكاريّث الذي وضعت الحركة األنثويّة املجتمعات الغربيّة فيه 

نشأ تيّار قوي مناهض لألنثويّة )Antifeminist( يدعو إىل قدسيّة وظيفة األرسة بوصفها 

حالًّ وحيًدا للمشكالت االجتامعيّة املتفاقمة يف الغرب، من قبيل: ارتفاع نسب الطالق، 

والزيادات  الجنسيّة،  االنحرافات  وزيادة  والبالغني،  الشباب  من  املدمنني  عدد  وزيادة 

التي باتت  امللحوظة يف عدد األبناء غي الرشعيّني��� وغيها من املشكالت االجتامعيّة 

تؤرق املجتمعات وتهّدد بانهيارها وتفّككها� تقول خديدة كرار: »واجهت تيّارات األنثويّة 

معارضة عنيفة يف العقد السابع من القرن العرشين، وهي الفرتة التي شهدت تصاعد 

التيار املسيحّي املحافظ� فقد تشّكلت جبهة عريضة من هذا التيّار عام )1975م( ُعرفت 

باسم الحركة املنارصة لألرسة )Pro-Family Movement( وتدعم هذه الحركة الكنيسة 

الكاثوليكيّة وحركة األغلبيّة األخالقيّة، وقد وجدت هذه الحركة دعاًم سياسيًّا كبيًا يف 

عهد الرئيس األمرييّك رونالد ريجان، كام وجدت نظيتها يف بريطانيا دعاًم مامثاًل من 

رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك مرجريت تاترش]1]�

وأمام هذه الحركة املناهضة لألنثويّة اتّحدت الحركات األنثويّة املتعّددة )األنثويّات 

تنرش  وبدأت  جهودها،  ووّحدت  األحرار(  االشرتاكيّات-األنثويّات  املتطرّفات-األنثويّات 

اإلنسان  حقوق  منظاّمت  مع  تحالفت  إذ  واألمرييّك،  األورويّب  الغرب  خارج  أفكارها 

ومؤّسسات ومنظاّمت األمم املتّحدة ماّم أعطاها قّوة لالنتشار والذيوع والضغط عىل 

عىل  عملت  كام  الدوليّة،  املنظاّمت  لهذه  العام  اإلطار  وفق  مطالبها  وصاغت  الدول، 

الحركة�  لهذه  مقنًعا  تنظيًا  يقّدم  من  تجد  لعلّها  األكادمييّات  النساء  بني  دعوتها  نرش 

وال ميكن تجاهل النجاح الذي أحرزته هذه الحركة داخل وخارج املجتمعات الغربيّة؛ 

حيث استطاعت أن تؤّسس منظاّمت أنثويّة تابعة لها يف بالد املغرب العريّب )املغرب 

العربيّة، ولعّل أشهرها مؤمتر  البالد  والجزائر وتونس(، وعقدت كثيًا من املؤمترات يف 

السّكان الذي أقيم بالقاهرة عام )1994م(� ونجحت يف تقنني الشذوذ، وإباحة اإلجهاض، 

وتوفي موانع الحمل للجميع عرب قانون تنظيم األرسة، ونرش املواد اإلباحيّة تحت مسمى 

حّريّة التعبي، وقطع الصلة بني األبناء واآلباء واألّمهات كبار السن، حتى أصبحت األرسة 

]1]-  انظر، محمد عامرة، تحرير املرأة بني الغرب واإلسالم، القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري للنرش والتوزيع، 2009  ص265.
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عند أتباع هذه الحركة أمرًا مخجاًل، ورسًّا قبيًحا، وتهّوًرا غي محسوب، ورجعيّة وجمود 

وتخلّف؛ ولذلك ظّنت أّن مراميها قد أصبحت يف إطار املمكن بعد أن أعلنت أّن األرسة 

تحترض وهي عىل وشك املوت� ومن ثم اقرتح »بارنجتون مور« عامل االجتامع الراديكايّل 

إقامة تشييع محرتم لألرسة، ودعت الحركة األنثويّة عرب أبواقها يف كّل مكان بالتعجيل 

بدفن عّش القمع والوباء )أي األرسة(� 

انقالب شامل  تحقيق  التي عملت عىل  الالدينيّة  املاّديّة  الدعوات  أمام هذه  لكن 

عىل معظم العقائد الدينيّة وما ارتبط بها من قيم ومؤّسسات، وأمام موجة العبث بكّل 

الثوابت األخالقيّة التي فُطر اإلنسان عليها، كان ال بّد من نشأة تيّار مناهض لتلك الحركة 

األنثويّة املتطرّفة التي تروم تدمي املجتمع وتبغي انتشار الرذائل األخالقيّة واالجتامعيّة� 

وال أعرف كيف نجحت مثل هذه الحركة املتطرّفة يف التواجد واالنتشار وجذب األتباع، 

وهي تدعو إىل تخريب املجتمع وعدم استقراره من خالل القضاء عىل األرسة التي تعّد 

املدخل الحقيقّي لسالمة املجتمع أو انهياره وخرابه� 

وقد منا تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب وتبلور بصورة واضحة عام )1976م( عقب 

إصدار املحكمة العليا األمريكيّة قراًرا بإباحة اإلجهاض دون الرجوع إىل اآلباء أو األزواج، 

وأّن األمر كلّه يف هذا املوضوع موكول إىل املرأة ذاتها، فهي صاحبة الحّق يف الترصف يف 

جسدها ويف حملها باعتباره جزًءا من جسدها� األمر الذي اعتربه بعض الباحثني تجاوزًا 

لكّل الخطوط الحمراء يف املجتمع، فتأّسست حركة قويّة ُعرفت باسم مناهضة اإلجهاض 

الحياة )Pro-Life( لكون  باسم مؤيّدي  أيًضا  )ant-abortion movement(، وتُعرف 

اإلجهاض عمليّة قتل� ثّم تال ذلك ظهور حركات تخّصَص كلٌّ منها يف مناهضة جانب 

من جوانب مرشوع الحركة األنثويّة واليسار الجديد]1]� وقد تعّددت مسّميات الحركات 

املناهضة لدعاوى األنثويّة، واختلفت ماّم أّدى إىل بروز تيّار قوّي ُعرف يف النهاية باسم 

تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب� 

وقد وجد هذا التيّار الدعم من منظاّمت اليمني املسيحّي املحافظ، كام نال دعاًم 

]1]- انظر، محمد عامرة، تحرير املرأة بني الغرب واإلسالم، القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري للنرش والتوزيع، 2009  ص14].
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ملحوظًا من قيادات الحزب الجمهورّي، كذلك وجد دعاًم سياسيًّا كبيًا خالل فرتة رئاسة 

الرئيس األمرييّك رونالد ريجان، والرئيس جورج بوش األب فيام بعد، فاستطاع أن يرّد 

يُدخل  أن  استطاع  كام  األرسة،  بحامية  قانونًا  يستصدر  وأن  األنثويّة،  النجاحات  عىل 

األنثويّة  لتيار  موجعة  رضبات  موّجًها  اإلجهاض  إباحة  قانون  عىل  جوهريّة  تعديالت 

املتطرّفة� ففي سبعينيات القرن املايض، اشتّد تيار مناهضة األنثويّة، فناهضت »فيليس 

إىل  ودعت  الجنسني،  بني  الكاملة  املساواة  إىل  الدعوة   )Phyllis Schlafl( شالفيل« 

براينت«  للجنسني� كام حاربت »أنيتا  التقليديّة  التي منحتها األدوار  باملزايا  االحتفاظ 

إنقاذ  حملة  من  كجزء  املثليّني  بحقوق  األنثويّة  الحركة  أسمته  ما   )Anita Bryant(

قويّة ضّد  )Louisa Day Hicks( ضغوطًا  أطفالنا، كام مارست »لويزا داي هيكس« 

االندماج العنرصّي للمدارس يف بوسطن]1]�

التي تلت ذلك، أصبحت اإلناث املعاديات لألنثويّة جزًءا مهامًّ من   - ويف العقود 

حركة املحافظني والسياسة الجمهوريّة� ففي تسعينيّات القرن العرشين ظهرت العديد 

من األسامء البارزة ضمن تيّار املناهضات لألنثويّة مثل آن كولرت )Ann Coulter( ولورا 

إنجراهام)Laura Ingraham( التي أخذت الدفّة من شالفيل، ورشعَن يف بناء مسيتهّن 

املهنيّة عىل االنتقادات الحاّدة لألنثويّة، وأصبحت النساء اإلنجيليّات البيض جزًءا حاساًم 

من ائتالف الحزب الجمهورّي )الذي يضّم معظم النساء البيض البالغ عددهّن 53 يف 

املئة مّمن صّوتوا لصالح دونالد ترامب يف عام 2016(]2]�

وقد آل هذا التيّار عىل نفسه محاربة تلك الدعوات الشاذّة واملتطرّفة التي تبنتها األنثويّة 

ووضع عىل رأسها: مناهضة األرسة مبعناها التقليدّي، اإلجهاض، اإلباحيّة والشذوذ، املساواة 

التاّمة بني الجنسني عىل أساس التامثل وليس التكامل� ومن ثّم بدأت تتبلور االتّجاهات 

[1[- See, Nicole Hemmer, Anti- Feminist Woman Have A long History in The United States, This 

article was published by The Sydney Morning Herald. On 20 May 2019. On the electronic link: 

 https://www.ussc.edu.au/analysis/anti-feminist-women-have-a-long-history-in-the-united-states?f

bclid=IwAR33z4STiVOrL4FGhcS7cboj7ss5XiT7g5U7iXaBEfjDVpP3bPkm1E3mX00

تم الدخول عليه يف 7/ 8/ 2020.

[2[- Idem. 
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اإليجابيّة التي متثّل اتّجاهات هذا التيار، ودعواته الفاعلة داخل املجتمع األمرييّك بصفة 

خاّصة واملجتمعات األوروبيّة بصفة عاّمة� وقد متثّلت اهتاممات هذا التيّار فيام ييل:

النقد املنظّم لكّل دعوات الحركة األنثويّة

أخذ تيّار مناهضة األنثويّة عىل عاتقه نقد كّل ما تدعو إليه الحركة األنثويّة، وقد 

حّققت هذه الدعوات النقديّة نجاًحا ملموًسا يف األوساط الثقافيّة األمريكيّة، حتى إنّها 

استطاعت أن تشّجع كاتبات من داخل الحركة األنثويّة نفسها حتى طالنَب بتصحيح مسار 

الحركة بالتخيّل عن إيديولوجيا الرصاع مع الرجل واملجتمع، واالنرصاف للتصّدي للقضايا 

الحقوقيّة التي تهّم غالبيّة النساء� كام انتقدت أخريات اإلنتاج الفكرّي لألنثويّات ومن 

أشهر هؤالء الناقدة األمريكيّة من أصل إفريقّي »بيل هوكس« التي وصفت النظريّات 

وال  الرثيّة،  البيضاء  باملرأة  خاّصة  شخصيّة  ومواقف  لتجارب  انعكاسات  بأنّها  األنثويّة 

تنطبق عىل جميع النساء� كام ألّفت الربيطانيّة »ناتاشا ولرت« كتابًا شهيًا يف هذا اإلطار 

حمل عنوان: »ثورة عىل األنثويّة« تصف فيه موقف األنثويّة من األرسة والرجل بأنّه 

تجاوز قضايا الحقوق إىل التدّخل السافر يف خصوصيّات الحياة واملجتمع]1]�

 كام يرى تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب أّن الحركات األنثويّة رغم أنّها تعّد مرتًعا 

حركة  أّن  الباحثني  بعض  ويرى  للرجال�  الفريدة  الحقوق  تتجاهل  أنّها  إال  للمساواة، 

باملرأة إىل وضعيّة أفضل  الوصول  النسويّة قد حّققت أهدافها، وهي اآلن تسعى إىل 

من وضعيّة الرجال، وهي بذلك تدعم السياسات التي ال تتوافق مع تكافؤ الفرص بني 

الرجال والنساء]2]�

إقرار الفروق الفطريّة بني النوعني

ناهض تيار مناهضة األنثويّة فكرة املساواة التامثليّة بني الجنسني أو ما أطلقت عليه 

]1]- انظر، خديجة كرار، األرسة يف الغرب، ص15]-16].

[2[- See, Philippe Lemoine, The trouble with feminism, On the electronic link:

 https://necpluribusimpar.net/the-trouble-with-feminism/

 تم الدخول عليه يوم 7/ 8/ 2020.
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الطبيعّي  الجوهرّي  االختالف  رفض  اصطالًحا  يعني  الذي  »الجندر«  مصطلح  األنثويّة 

بني الرجل واملرأة، وأنّه ميكن ألحدهام أن يتّخذ موقع الذات املذكرة أو املؤنثة أيّهام 

فالذكر  الجنسني،  بني  الطبيعيّة  أو  الفطريّة  بالفروق  األنثويّة  مناهضة  تيّار  ليقّر  شاء! 

واألنثى مختلفان طبيعيًّا، ومن ثّم مل تكن املعارضة قامئة عىل أسس دينيّة أو اجتامعيّة، 

من  يكون  ما  أشّد  بينهام  فالتباين  الجنسني،  بني  الطبيعيّة  الفروق  عىل  انبنت  وإمّنا 

الوضوح، وهو ليس مقصوًرا عىل اإلنسان وحده، بل هو يشء شائع بني كافة الكائنات 

املوجودة حتى ما يخفى منها عن رؤيته بالعني املجرّدة، مثل الكهارب املوجبة والسالبة 

واألنثى ظاهر  الذكر  بني  الطبيعّي  فالتباين  الدقيقة�  الذرّة  بها  لتستوي  تتجاذب  التي 

وواضح وهو ال يأيت فقط من الشكل الخاص لألعضاء الجنسيّة والحوض أو من وجود 

الرحم والحيض والحمل وخالفه، بل ينبع من طبيعة أكرث عمًقا؛ حيث ينشأ الخالف بني 

الجنسني من تكوين الخاليا واألنسجة، ومن تلقيح الجسم كلّه مبواد كيامئيّة محّددة 

تفرزها الغدد املختلفة، فاألنثى تحمل طابًعا أنثويًّا يف كّل خلية من خاليا جسمها، ويف 

كّل هرمون من هرموناتها، ويف كّل عضو من أعضائها، وفوق كل يشء يف جهازها العصبّي� 

االختالفات  هذه  وتتصاعد  النواحي�  هذه  كّل  يف  ذكوريًّا  طابًعا  يحمل  أيًضا  والرجل 

وبناء عىل  والوجدان�  والعقل  النفس  اختالفات يف  تصبح  والوظيفيّة حتّى  الترشيحيّة 

أن  األنثى كان طبيعيًّا  الذكر وطبيعة  العميقة واملتشّعبة بني طبيعة  هذه االختالفات 

ينشأ اختالف حاسم بينهام يف املهّمة واألهداف، حتى يواجه كّل منهام مطالب الحياة 

مواجهة عادلة حسب إمكانيّاته وقدراته]1]� ومن ثّم رأى تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب 

إعادة  تحاول  إمّنا  الجنسني  بني  الطبيعيّة  الفروق  ترفض  عندما  األنثويّة  الحركات  أّن 

برمجة األشخاص مبا يتعارض مع ميولهم البيولوجيّة� 

دعم نظام األرسة

دعا هذا التيّار بشكل الفت للنظر إىل دعم نظام األرسة املعروف، املكّون من الرجل 

اإلنسانيّة،  الزواج، فاملرأة والرجل هام شّقا  برباط مقّدس هو  يرتبطان  اللذين  واملرأة 

]1]- انظر، محمد عثامن الخشت، من إعجاز القرآن-وليس الذكر كاألنثى.. دراسة من منظور اإلسالم والعلوم الحديثة، 

القاهرة، مكتبة القرآن للنرش والتوزيع، 1985، ص79.
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وكلٌّ منهام يكمل اآلخر، فإذا كان اإلنفاق مسؤوليّة الرجل، فإّن الرعاية والرتبية مسؤوليّة 

املرأة� أّما املساواة اآلليّة املزعومة التي دعت إليها الحركة األنثويّة، فهي دعوة تدمييّة 

التنافر  والتعاسة؛ ألّن  الضياع  إىل  إال  بالبرشيّة  يؤّدي  لن  األشياء، وشيوعها  ضّد طبائع 

الطبيعّي بني األقطاب املتامثلة سيربز وسيستمر، وسيقيض عىل معاين التآلف واالنسجام 

والحّب؛ فالرجل ال يريد أن يقيض حياته مع رجل مثله، واملرأة ال ترىض أن ترتبط بامرأة 

الجنسني  فلو ساوينا بني  والتاّمثل�  اآللية  إيجابيّاتها وسلبيّاتها مشاركة  مثلها، تشاركها 

مساواة التامثل املطلق يف الطبائع والسامت -كام تريد الحركة األنثويّة-، فلن يلتقيا أبًدا، 

وستزداد الهّوة بينهام عمًقا واتّساًعا ووحشيّة، أّما التآلف واالنسجام واالحتواء، فأمور 

لن تتأىّت إاّل إذا كانت منحنيات املرأة تقابل نتوءات الرجل، كأنّها مخلوقة عىل قّدها 

لتتداخل معها وتستقر فيها، وكّل تجويف يف املرأة يقابله بروز يف الرجل، وكل بروز يف 

املرأة يقابله تجويف يف الرجل، وال أقصد هنا املنحنيات والنتوءات الجسميّة فحسب� 

ولذلك كان عىل كّل من الجنسني أن يقوم بتنمية قدراته ومواهبه وفًقا لطبيعته الفطريّة 

الخاّصة، وأن يبتعد كّل منهام عن محاولة التشبّه باآلخر أو تقليده]1]�

 دعم النظام األخالقّي يف األرسة واملجتمع 

دافع تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب عن األخالقيّات التي عبثت بها الحركة األنثويّة 

التي دعت إىل كّل ما هو شائن، وتجرّأت عىل مكارم األخالق، فدعت إىل اإلباحيّة والشذوذ، 

وإهانة األمومة والطفولة، وإباحة اإلجهاض وقتل النفس بغّي الحق، فكان كّل ذلك ميثّل 

اعتداًء صارًخا عىل مكارم األخالق سواء أكان داخل نطاق األرسة أم داخل املجتمع ككّل، 

ماّم عمل عىل شيوع الجرمية واالنحطاط األخالقّي� ومن ثّم كان الدور البارز الذي لعبه وما 

زال يلعبه تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب يف الدفاع عن النظام األخالقّي� وقد رفض هذا 

التيار - انطالقًا من حامية مكارم األخالق - الشذوذ وحارب اإلباحيّة واإلجهاض، وتعّددت 

الدعوات لتجريم هذه األفعال يف املجتمع األمرييّك واملجتمعات الغربيّة، ماّم أعطى هذا 

التيّار مكانته املهّمة يف املجتمعات الغربيّة رغم القّوة التي تسي بها الحركات األنثويّة 

]1]-  انظر، محمد عثامن الخشت، من إعجاز القرآن-وليس الذكر كاألنثى.. دراسة من منظور اإلسالم والعلوم الحديثة، 

القاهرة، مكتبة القرآن للنرش والتوزيع، 1985، ص80-79.
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واالنتشار الرسيع لدعواتها االنحالليّة التي يرى أنصارها أنّهم فرغوا من قضيّة مساواة املرأة 

بالرجل ويرشعون اآلن يف الوصول باملرأة إىل وضعيّة أفضل من وضعيّة الرجال�

التكامل بني الرجل واملرأة

وهنا يدعو تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب إىل رضورة النظر إىل الرجل واملرأة نظرة 

تكامليّة ال نظرة رصاع كام تنظر إليها الحركة األنثويّة، فالعالقة بني الزوجني هي عالقة بني 

رشيكني متكافئني، يكمل كّل واحد منهام اآلخر تكاماًل يتكّون منه مخلوق واحد منسجم، 

متآلف، متناسق، حتى ليبدو غريبًا وعجيبًا أن يوجد أحدهام بدون اآلخر� إنّها فطرة 

الله التي فطر الناس عليها� ويف هذا اإلطار تقول الناشطة الربيطانيّة املناهضة لألنثويّة 

»ناتاشا ولرت« إليجاد مجتمع صحيح ال بّد أن يتكامل النساء مع الرجال، فعىل الرجال أن 

يتحملوا مسؤوليّاتهم تجاه النساء الاليئ ال بّد أن يقمن بنفس الدور يف التكامل املستمّر 

يف مجال العمل والحياة العاّمة، وإذا مل يتم هذا التكامل فإّن أطفالنا سيُرتكون بال رعاية 

والديهم، ومرضانا بال رعاية صحيحة، وستخلو منازلنا من السعادة، فالنساء بحاجة إىل 

الرجال يك يتلّمسن السبل للمحافظة عىل األرسة واملشاركة يف األعباء املنزليّة الصغية 

التي كانت مقصورة عىل النساء يف السابق]1]� وهنا بال شك دعوة رصيحة للعودة إىل 

التّوازن واالتّزان، والتّكافل والتعاضد بني الرجال والنساء لبناء املجتمع القوّي الذي يخلو 

من اآلفات االجتامعيّة التي تهّدد متاسكه، وذلك من خالل تفعيل دور األرسة السويّة 

التي هي وحدة بناء املجتمع ومقياس قّوته أو ضعفه� واالبتعاد عن مخاطر الدعوة إىل 

املساواة التامثليّة بني الجنسني التي تتالىش عربها الخصائص واملميّزات والوظائف من 

أجل تدمي األرسة�

االحتفاظ باألدوار التقليديّة للجنسني داخل األرسة

يرى تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب أنّه من الرضورّي الحفاظ عىل املزايا التي منحتها 

األدوار التقليديّة للجنسني داخل إطار األرسة، حيث يؤكّدون عىل أّن تغيي أدوار املرأة ميثّل 

[1[- Natasha Walter, The New Feminism, Virago Press,1998, p.5.
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قّوة تدمييّة تُعرّض األرسة للخطر، وهو األمر نفسه الذي يحدث للمجتمع عندما تتّم 

معارضة األخالق الدينيّة التي تدعو إىل نبذ الرذائل والتمسك مبكارم األخالق� ومن ذلك ما 

يذهب إليه الفيلسوف األمرييّك بول جوتفريد )Paul Gottfried( )1941-؟( الذي يرى 

أّن التغيي يف أدوار املرأة داخل األرسة كان مبثابة الكارثة االجتامعيّة التي ما زالت تلقي 

بظاللها عىل األرسة، حيث يرى أّن هذا التغيي الذي أحدثته األنثويّة يف الدور الطبيعّي 

للمرأة داخل األرسة ساهم يف حدوث انهيار اجتامعّي من خالل زيادة انفصال األفراد 

داخل األرس، ماّم أّدى إىل إحداث فوىض اجتامعيّة باتت تهّدد استقرار املجتمع بشكل 

بارز، بداًل من أن تكون )أي األرسة( نقطة الذروة يف الرقّي املسيحّي الغريّب]1]� 

خامًسا: هل توافق تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب مع تعاليم الدين اإلسالمّي؟

إنَّ املعاين التى وعى إليها تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب يف نهايات القرن العرشين 

تتالقى يف كثيٍ من الوجوه مع تلك املعاين التي تنزل بها وحي السامء عىل النبّي محّمد 

 منذ ما يزيد عىل أربعة عرش قرنًا من الزمان؛ فقد دعا اإلسالم إىل الزواج بوصفه 

الرباط املقّدس الوحيد الذي يربط بني رجل وامرأة، ويتشّكل من خالله الوسط الرشعّي 

أّن  أي  النوع،  استمراريّة  عىل  واملحافظة  األطفال  وإنجاب  الجنسيّة،  الغريزة  إلشباع 

الزواج يف اإلسالم يعني تأسيس األرسة، ومعها ومع غيها من األرس يتأّسس بنيان الدولة�

 - واألرسة يف اإلسالم رابطة اجتامعيّة أساسها الزواج الذي ينبني عىل أساس من املوّدة 

ْن َخلََق لَُكم 
َ
والرحمة وحسن املعاملة بني الرجل واملرأة، يقول تعاىل: َوِمْن آيَاتِهِ أ

ةً َورَْحًَة إِنَّ ِف َذٰلَِك َليَاٍت  َودَّ ْزَواًجا ّلِتَْسُكُنوا إَِلَْها وََجَعَل بَيَْنُكم مَّ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ّمِْن أ

ُروَن][2� وعندما رّشع اإلسالم الزواج وحّدد نظامه وقواعده وأركانه، وجعله  ّلَِقْوٍم َيَتَفكَّ
األساس الذي تتحّدد يف ضوئه عالقة الرجل باملرأة، فإنّه بذلك قد أرىس الخطوة األوىل يف 

بناء األرسة، وجعل أهّم رشوطه وأركانه هو الرتايض بني الطرفني، فذلك الرتايض هو الذي 

[1[- Paul Gottfried, The Trouble With Feminism, LewRockwell.com, On the electronic link:https://

www.lewrockwell.com/200104//paul-gottfried/the-trouble-with-feminism/

]2]- سورة الروم، اآلية21.
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يضمن استقرار األرسة ومعه استقرار األّمة؛ ولذلك فقد أعطت الرشيعة اإلسالميّة للمرأة 

املسلمة حّق االنفصال عن الزوج غي الكفؤ�

َكُر  وقد أقرّت الرشيعة اإلسالميّة مراعاة الفروق الطبيعيّة بني الجنسني َولَيَْس الَّ

نَثٰ]1]، ومن ثم نظرت إىل العالقة بني الذكر واألنثى عىل أنّها عالقة بني رشيكني 
ُ
َكْل

متكافئني، يكمل كّل واحد منهام اآلخر تكاماًل يتكّون منه مخلوق واحد منسجم، متآلف، 

متناسق، حتى ليبدو غريبًا أن يوجد أحدهام يف غيبة اآلخر�

كام حافظت الرشيعة اإلسالميّة عىل حقوق املرأة بشكل مل تسبقها إليه رشيعة من 

الرشائع، ومل تبلغ سمّوها حتى اليوم رشيعة أخرى أو نظم وقوانني وضعيّة يف أّي زمان 

من األزمنة، فلم يعترب اإلسالم املرأة جنًسا أدىن من الرجل، بل ردهام إىل أصٍل واحد، 

ومزج بينهام مزًجا ال يستطيع أحد فصله�

 - وقد ساوى اإلسالم بني املرأة وبني الرجل يف القيمة اإلنسانيّة، فال فرق بينهام يف 

األصل والفطرة، وال يف القيمة واألهّميّة، فرّد بذلك إليها كرامتها بعد أن كانت مجرّدة 

اإلنسانيّة وحقوقها� كام ساوت  كّل خصائص  التي سلبتها  السابقة  الحضارات  منها يف 

الرشيعة اإلسالميّة بني الذكر واألنثى يف املسؤوليّة الخاّصة والعاّمة ويف الثواب والعقاب، 

ْخَرى]2]� كام 
ُ
أ وِْزَر  َوازَِرةٌ  تَزُِر  َوَل  لديه مسؤوليّة شخصيّة عن عمله  منهام  فكٌل 

ساوى بينها وبني الذكر يف الحقوق املدنيّة عىل كافّة مستوياتها من متلّك، وتعاقد، وبيع، 

الرأي، ويف  إبداء  الحّق يف  الغي���إلخ� وأعطاها  ورشاء، ووصيّة، وهبة، وحّق يف توكيل 

التعليم والتعلم، ويف املياث� وحافظ عىل أنوثتها وطهارة قلبها وكامل دينها�

بل بلغت عظمة اإلسالم يف أنّه وضع املرأة يف املستوى الذي فيه الرجل فقّرر أن ترث، 

وأن يكون لها مال تترصّف فيه بجميع وجوه الترصفات، مستقلة عن أبيها وزوجها، وأن 

يُسمع قولها يف األمور العاّمة للمجتمع، حتى أنّه ليسمح لها أن تتوىّل القضاء واإلفتاء، 

واعتربها يف بيتها سيّدة حاصلة عىل جميع موجبات الكرامة، فلم يكلّفها أن تخدم زوجها، 

]1]- سورة آل عمران، اآلية6].

]2]- سورة فاطر، اآلية18.
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بل وال أن تخدم نفسها إن كان زوجها مورًسا، وهي بالدخول يف تعاقد الزواج ال تقع تحت 

أرس زوجها، ولكّنها يف حياة مشرتكة معه، وقد أباح اإلسالم تحقيًقا لهذا املبدأ أن تشرتط يف 

العقد أن تكون عصمتها بيدها، فتفصم عرى الزوجيّة يف أّي وقت أرادت]1]� 

هذه حقوق منحها اإلسالم للمرأة قبل أن تفطن هي للمطالبة بها، وقبل أن يتطّوع 

الرجال لطلبها لها بأكرث من ألف سنة، وليس لنساء أرقى األمم مثل هذه الحقوق إىل 

اليوم، فالذي قام بتحرير املرأة تحريرًا ال مرمى بعده إمنا هو اإلسالم، ال العلم واملدنيّة 

الحديثة وال حركات األنثويّة وال غيها، التي أرادت يف إحدى صورها املتطرّفة تجريد 

املرأة من أنوثتها تحت مزاعم مساواتها بالرجل، فاّدعت أن حريّتها يف أن تكون عارية، 

زانية أو سحاقيّة، راقصة، ساقية للخمر، متارس الشذوذ واإلجهاض، لتلقي بها يف نهاية 

األمر يف وحل الرذيلة واالنحالل األرسّي واألخالقّي حتى إذا ما مىض عهد شبابها الزاهر، 

وفقدت جاملها األّخاذ اعتلت بناية شاهقة لتلقي بنفسها من فوقها لتتخلّص من بؤس 

حياتها وشقائها، وإذا هرمت وشاخت مل تجد من يحنو عليها وتصبح حياتها جحياًم ال 

يطاق� 

]1]- انظر، محمد فريد وجدي، املرّبرات العلمية ملبدأ تعّدد الزوجات يف اإلسالم، مجلة األزهر، مجمع البحوث 

اإلسالميّة، عدد جامدى اآلخرة 1441هـ/ فرباير 2020، الجزء6، السنة ]9،ص6]9.
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الخامتة:

 وهكذا ننتهي من هذا العرض إىل مجموعة من النتائج املهّمة التي توصلت إليها 

هذه الدراسة، ومن أهّمها:

أّواًل: ال ميكن اعتبار الحركة األنثويّة امتداًدا لحركات حقوق املرأة أو ما ُعرف بـ »تحرير 

املرأة«، وإمّنا هي حركة مختلفة متاًما من حيث طبيعتها ومطالبها وأهدافها، وهي إذ ترّد 

تاريخها إىل حركات تحّرر املرأة إمّنا تسعى الكتساب تاريخ يكسبها الرشعيّة واالعرتاف� 

فانتساب الحركة األنثويّة لحركات »تحرير املرأة« هو إدعاء زائف، ألّن مطالب املرأة 

يف األخية مل تخرج عن كونها مطالب حقوقيّة إصالحيّة، كام تؤكّد عىل الدور املحورّي 

واألسايّس ملهّمة املرأة األساسيّة يف األرسة� أي أنّه حني النظر يف التاريخ علينا أن منيّز بني 

حركة »تحرير املرأة« املطالبة بحقوق املرأة والعدل معها يف إطار املجتمع ومكّوناته 

تنبني  التي  األنثويّة  الحركة  وبني  والتقاليد،  والعادات  والثقافة  املعتقدات  كريم  من 

عىل مبدأ الرصاع بني املرأة من ناحية والرجل واملجتمع ومكّوناته الدينيّة واالجتامعيّة 

والثقافيّة واألخالقيّة من ناحية أخرى� فرتفض األرسة وتعّدها سجًنا وقربًا، وترفض الزواج 

واإلنجاب وكّل عالقة إنسانيّة ذات عمق إنسايّن وتكتفي باللحظات العاطفيّة العابرة، 

وتشجع السحاق كعالقة صّحيّة بني النساء، فرتى أّن املرأة السحاقيّة هي أكرث النساء 

تحّرًرا؛ فهي املرأة التي حّققت املساواة البيولوجيّة مع الرجال وحّققت االكتفاء الذايتّ، 

حتى شاع القول عن الحركة األنثويّة »إذا كانت األنثوية هي النظريّة، فإن املساحقة هي 

التطبيق«، وهي الحركة التي اتخذت من آراء ماركس وأنجلز ودوركايم وجون ستيوارت 

مل وميي ولستون كرافت مرجعيّتها الفكرية�

ثانًيا: نشأ تيّار مناهضة األنثويّة يف الغرب كرّد فعل عىل الدعوات التدمييّة للحركة 

األوىل  الخطوة  هو  الزواج  أّن  فرأت  دعواتها،  لكّل  مناهًضا  اتّجاًها  وأخذت  األنثويّة، 

لتكوين األرسة، وهو يف جوهره عالقة إنسانيّة بحتة فيها الجانب البيولوجّي واالقتصادّي 



391األسرة وتّيار مناهضة األنثوّية في الغرب

والعاطفّي والنفيّس، وهو عالقة بني ذات واعية بذات أخرى واعية، وليست عالقة بني 

ذات وموضوع كام تشي الحركات األنثويّة، كام أكّد تيّار مناهضة األنثويّة عىل أهّميّة 

األرسة يف الحياة املعارصة، واعتربت أّن مستقبل البرشيّة ال يتوقّف عىل التطّور الحضارّي 

أساسيّة  بصورة  يتوقّف  وإمّنا  والتكنولوجيّة،  املاّديّة  املجاالت  يف  يتحّقق  الذي  الهائل 

ومبارشة عىل األرسة بصورة أكرث من أي مؤّسسة وتنظيم آخر، فاألرسة هي بّر األمان يف 

عامل ميلء بالتوتّرات�

 ثالًثا: كشف تيار مناهضة األنثويّة يف الغرب عن أهّم اآلليّات التي تستخدمها األنثويّة 

املتطرفة لالنتشار والذيوع يف العامل، وذلك عرب سيطرتها عىل املنظاّمت الدوليّة والحقوقيّة، 

الفضائيّة،  املحطات  من  العديد  عىل  وسيطرتها  اإلعالم  أجهزة  من  للعديد  واستقطابها 

ومحاولة تجنيد أكادمييّات منارصات لها يف جّل جامعات العامل، فضاًل عن إغراء العديد من 

املفّكرين وعلامء النفس واالجتامع بكافّة السبل للدعوة إىل تعاليمها الشاذة. كام كشفت 

عن االسرتاتيجيّات الفكريّة التي تستخدمها األنثويّة لنرش فلسفتها الشاذة والتي تتمثّل يف 

التوعية عرب التفكيك املفاهيمّي، كاستخدام مصطلح الجندر؛ حيث اتّخذت األنثويّة من 

التفكيك اسرتاتيجيّة لقلب املعاين الحقيقيّة للكلامت، فأفصحت عن خطّتها يف التوعية، 

وال تعني التوعية هنا زيادة املعرفة حول موضوع ما، ولكن التوعية األنثويّة هي نوع من 

التشكيك يف املفاهيم التقليديّة وحمولتها الدالليّة املعهودة، وإعادة تحميلها معاٍن دالليّة 

مختلفة متاًما، أي قلب كامل لكّل ما رسخ يف عقل ووجدان الفرد من مفاهيم ذات صلة 

بعقيدته وإرثه االجتامعّي، فراحت تؤكّد أن املرأة مقموعة من الرجل، واألرسة مؤّسسة 

القمع، وهي يف الوقت ذاته السبب األكرب يف إعاقة التحّرر وتحقيق الذات األنثويّة، وإذا 

كانت األرسة هي نظام تقليدّي قامع، فإّن الشذوذ نظام تحّررّي متحرّض� والجندر حالة 

تحّرر تاّم ومساواة تاّمة تتيح مامرسة الوظائف ذاتها يف إطار الجنس الواحد من خالل 

رفض االختالف الجوهرّي الطبيعّي بني الرجل واملرأة، حيث ميكن ألحدهام أن يتّخذ موقع 

الذات املذكّرة أو املؤنّثة حسبام يريد� 

 رابًعا: ويف الختام ترى هذه الدراسة أّن األرسة هي النواة األساسيّة التي يتكّون منها 
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املجتمع، وهي مؤرّش صادق يشي إىل قّوة املجتمع أو ضعفه وانهياره؛ ألّن أّي اهتزاز 

لها هو اهتزاز لقاعدة البناء مبا يعرّضه لالنهيار والتفّكك� وأّن رؤية اإلسالم لألرسة هي 

أفضل الرؤى عىل اإلطالق، فلم تداين رؤيته رؤية أخرى؛ إذ حرص اإلسالم عىل وجود 

الزواج وحّدد كّل تفاصيله الدقيقة يف القرآن الكريم والسّنة النبويّة بدقّة، حرًصا عىل 

سالمته، فهو أّول خطوة لتكوين أرسة عىل أساس سليم، وبلغ من حرص اإلسالم عىل 

سالمة األرسة مبلًغا عظياًم؛ إذ حرص عىل تربية األبناء يف محراب القيم واملبادئ )األرسة( 

حرًصا مل تبلغه أّي نظريّات يف الرتبية، وكيف ال؟ واألرسة مبا تحتوي من زوجني وأبناء 

هي دعامة األّمة وسبيل نهضتها، فاملرأة املسلمة ال تريّب أبنائها استجابة لدافع األمومة، 

بل ترى يف ذلك واجبًا إميانيًّا تُثاب عليه حسب درجة إخالصها ووفائها لدينها، كام ترى 

يف ذلك واجبًا إميانيًّا قوميًّا؛ حيث تحرص عىل تقديم أبناء عىل مستوى أخالقّي رفيع 

يعرفون معنى اإلخالص والوفاء لكّل القيم واملبادئ العليا ليكونوا حملة مشاعل التقّدم 

الوطنّي واألممّي�
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مقاربة نظرّية ملسألة األسرة
 يف املنظور الدييّن والنظرّيات الوضعّية

 د. حسان عبد الله حسان]1]

 مقّدمة

لقد تناولت مداخل التفكي االجتامعّي الوضعّي ظاهرة األرسة، وقّدمت لها تفسيات 

األرسة يف  تناولت  التي  النظريّة  املداخل  تعّددت  وقد  لضبط حركتها ومنّوها،  وأحكام 

السياق الوضعّي، كل مدخل منها يحاول الرّتكيز عىل منظور معنّي ورؤية محّددة لألرسة، 

ودورها وشكل تفاعالتها االجتامعيّة والداخليّة، وميكن أن نرصد أهّم هذه املنظورات 

التفاعليّة  الرّصاع، نظريّة  الوظيفيّة، نظريّة  النظريّة  يف خمس منظورات أساسيّة هي: 

باملنظور  ذلك  ونردف  التوفيقيّة،  النظريّة  التطوريّة،  النظريّة  التّبادل،  نظريّة  الرمزيّة، 

الدينّي اإلسالمّي ومقّدماته الرئيسة يف التّعامل مع موضوع األرسة وفلسفته وتصّوراته 

ومفاهيمه الرئيسة�

 أّواًل: املنظورات الوضعّية

 نتناول أهّم املفاهيم واملرتكزات املعرفيّة للمنظورات الوضعيّة يف تعرّضها ملسألة 

األرسة، وذلك يف اآليت� 

منظور الوظيفّية

 من املنظورات األكرث ذيوًعا يف التفسي االجتامعّي، منظور املدرسة الوظيفيّة، التي 

]1]- باحث وأستاذ أصول الرتبية املساعد- جامعة دمياط، مرص. 
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تقوم عىل فكرة »العضويّة« لكّل مكّونات املجتمع واألرسة، فكّل من تلك املكّونات يقوم 

، وأّي خلل يف الدور والوظيفة -سواء  بوظيفة تسهم يف تحقيق البناء االجتامعّي الكيّلّ

أكان يتعلّق بالفرد أم بالجامعة- يؤّدي إىل خلل يف املجتمع األكرب�

 إن النظريّة الوظيفيّة تعّد األكرث انتشاًرا يف دراسة العائلة خاّصة يف الدراسات التي 

ركّزت عىل عالقة العائلة بغيها من املؤّسسات االجتامعيّة األخرى املوجودة يف املجتمع، 

وعىل الوظائف التي تؤّديها العائلة ألفرادها وللمجتمع الكبي ككّل، وذلك ملرونتها يف 

تفسي العديد من الظواهر االجتامعيّة]1]� 

أّن أجزاء  املدرسة  رّواد هذه  املجتمع والجسد، ويرى  الوظيفيّة بني  املدرسة  متاثل 

املجتمع وأطرافه تعمل سويًّا وبصورة متناسقة كام تعمل أعضاء الجسم البرشّي، ملا فيه 

نفع املجتمع مبجمله؛ لذا فإن الوظيفيّة من ناحية تشّدد عىل أهّميّة اإلجامع األخالقّي 

عندما  هذا  األخالقّي  اإلجامع  ويتجىّل  املجتمع�  يف  واالستقرار  النظام  عىل  الحفاظ  يف 

يشرتك أغلب »الناس« يف املجتمع يف القيم نفسها� ويرى الوظيفيّون أّن الّنظام والتّوازن 

ميثاّلن الحالة االعتياديّة للمجتمع - ويرتكز التوازن االجتامعّي عىل وجود إجامع أخالقّي 

بني أعضاء املجتمع، عىل سبيل املثال: فإّن دور كايم يؤكّد عىل محوريّة الدين يف متّسك 

الناس بالقيم االجتامعيّة الجوهريّة ويسهم بالتايل يف صيانة التامسك االجتامعّي]2]�

التي  والوظائف  البناء  حيث  من  الحّي  بالكائن  املجتمع  الوظيفّي  املدخل  يشبّه 

يقوم بها أعضاؤه، فكام يتكّون الكائن الحّي من أعضاء، ولكّل عضو وظيفته املحّددة؛ 

فإّن املجتمع يتكّون من أفراد وجامعات لكّل منها وظيفة ودور، والبناء هو مجموعة 

العالقات بني أفراد املجتمع وجامعاته املختلفة، وما يقوم به الجزء )الفرد( له وظيفة 

النظريّة  لهذا عرفت هذه  واستمراريّته،  املجتمع  بقاء  إسهامه يف  تتمثّل يف  اجتامعيّة 

بالبنائيّة-الوظيفيّة� 

حّدد املدخل الوظيفّي للوظائف التي تقوم بها العائلة يف ثالثة أنواع من الوظائف؛ 

]1]- مهدي محمد القصاص: علم االجتامع العائيّل، القاهرة، 2008م، ص56.

]2]- أنتوين غدنر: علم االجتامع، ترجمة: فايز الصياغ، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2005، ص74.
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وظائف العائلة للمجتمع؛ كاملحافظة عىل النوع، وتنظيم السلوك الجنيّس، ونقل الرتاث 

الجنس،  بحسب  العمل  كتقسيم  لنفسها؛  العائلة  ووظائف  آلخر،  جيل  من  الثقايّف 

ووظائف العائلة ألفرادها بعّدهم أعضاء فيها؛ كالرعاية والحامية والتنشئة االجتامعيّة، 

وميكننا القول إّن املدخل الوظيفّي يف دراسة العائلة يركّز عىل العالقة بني العائلة وبني 

الوحدات االجتامعيّة األخرى، والعالقة بني العائلة وبني الشخصيّة، والعالقة بني العائلة 

وبني األنساق الفرعيّة األخرى املتضّمنة فيها�

التفاعل  وإهامل  والبناء  الوظيفة  عىل  لرتكيزه  الوظيفّي  املدخل  البعض  ينتقد   

االجتامعّي داخل العائلة، واهتاممه بعمليّة التّوازن والتّكامل واالستقرار دون تركيز عىل 

الرصاع وديناميكيّته داخل العائلة وكيف يؤثّر عليها، ودفعت هذه الرغبة يف الحفاظ 

عىل توازن املدخل الوظيفّي يف قبول الوضع القائم وإعادة إنتاجه، فضاًل عن عدم القدرة 

عىل تحديد ما هو وظيفي وما هو ليس رضوريًّا لبقاء املجتمع]1]�

األفراد، وإمّنا يف حياة  فالعائلة ذات محور وظيفّي ليس فقط يف حياة  وعىل هذا 

املجتمع ككّل، فهي تبدأ من رعاية أفرادها الصغار من أجل تأهيلهم ألدوارهم االجتامعيّة، 

ومن ثم فالعائلة تُعد مرسًحا مهامًّ لرتبية الصغار عىل قيم وتصّورات واعتقادات املجتمع 

األكرب، فهي بذلك وسيلة للنقل )نقل القيم والتقاليد(، وجرس للعبور )عبور النشؤ إىل 

املجتمع(�

 يؤكّد -أنصار املنظور الوظيفّي- أّن العائلة تؤّدي أدواًرا وواجبات مهّمة تسهم يف 

تلبية االحتياجات األساسيّة يف املجتمع، وتساعد عىل دميومة النسق االجتامعّي ال سياّم 

النوويّة الوحدة االجتامعيّة الوحيدة  التي شّكلت فيها األرسة  يف املجتمعات الحديثة، 

االعتيادّي  النموذج  ففي  الصناعّي�  املجتمع  متطلّبات  معالجة  عىل  والقادرة  واملهيّأة 

يتوىّل  بينام  املنزل  خارج  بالعمل  البالغني  الوالدين  أحد  يقوم  للعائلة،  عليه  املتعارف 

اآلخر شؤون البيت واألطفال� ومن الناحية العمليّة فإّن هذا التخّصص يف األدوار داخل 

]1]- طلعت إبراهيم لطفي وآخرون: النظرية املعارصة يف علم االجتامع، القاهرة، دار غريب للنرش والتوزيع، 1999م، 

ص4]– 40. 



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(398

العائلة النوويّة يعني أن يقوم الزوج بالدور »األدايّئ« النفعّي الكسبّي للرزق، بينام تتوىّل 

الزوجة الدور »الشعورّي العاطفّي« يف األنشطة البيئيّة]1]�

إن الدورين األساسيّني للعائلة -يف هذا املنظور- ينحرصان يف »التنشئة االجتامعيّة 

األّوليّة« و »تحقيق االستقرار يف الشخصيّة� فالتنشئة األوليّة هي العمليّة التي يتعلّم بها 

األطفال املعايي الثقافيّة للمجتمع الذي يولدون وينشأون فيه� وحيث إّن هذه العمليّة 

تجري خالل السنوات األوىل من حياة الفرد، فإّن العائلة متثّل الساحة الرئيسة التي يتّم 

فيها تنمية الشخصيّة البرشيّة، ويشي استقرار الشخصيّة إىل الدور الذي تلعبه األرسة 

يف مساعدة البالغني من أفراد العائلة من الوجهة العاطفيّة� إّن حالة استقرار املجتمع 

وثباته تبدأ من ثبات األرسة واستقرارها�

منظور الرصاع 

 يركّز هذا املنظور عىل مبدأي: الخالف والنزاع داخل املجتمع، وعىل أسباب ذلك يف 

قضايا السلطة والتفاوت والنضال، ومييل أصحاب هذا املنظور إىل أّن املجتمع يتألّف من 

مجموعات متميّزة تسعى إىل تحقيق أهدافها الخاّصة، ووجود هذه املصالح املنفصلة 

يعني أّن احتامل قيام الرصاع بني هذه الجامعات يظّل قامئًا عىل الدوام، وأّن بعضها قد 

ينتفع أكرث من غيه من استمرار الخالف� ومييل امللتزمون بنظريّات الرصاع إىل دراسة 

فهم  إىل  ويسعون  املجتمع،  يف  واملستضعفة  املسيطرة  املجموعات  بني  التوتّر  مواطن 

الكيفيّة التي تنشأ بها عالقات السيطرة وتدوم]2]�

 ومن الفرضيّات التي يقوم عليها هذا املنظور أّن الرصاع عامل رئييّس يف العالقات 

اإلنسانيّة، ويولد هذا الرصاع حتميّة التغيي، وإذا كان املاركسيّة مؤّسسة هذا املنظور 

ترى أّن طبقات املجتمع يف حالة رصاع دائم بينها يف املجتمع الرأساميّل، فإّن هذا التفسي 

ينسحب -أيًضا- إىل مساحة األرسة، فالزوج يجّسد الطبقة الربجوازيّة، بينام املرأة متثّل 

]1]- أنتوين غدنر: مرجع سابق، ص259.

]2]- م.ن، ص75.
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املشرتكة،  مصالحهّن  يدركن  أّمهات  أو  كزوجات  سواء  النساء  وأّن  الربوليتاريا،  طبقة 

، ويعيدنَّ توزيع مصادر القّوة واملال  ويقّررَن التغيي والثورة عىل االضطهاد الواقع عليهنَّ

والتعليم والعمل وإلخ���

ويقوم مدخل الرصاع عىل عّدة فرضيّات منها؛ أّن املصالح املتصارعة واملتضاربة هي 

أهّم ما يحكم العالقات االجتامعيّة، وأّن النظم االجتامعيّة تخلق حالة الرصاع وتعيد 

إنتاجها بصورة مستمرّة، ومبعث الرصاع الرئييّس هو ندرة املوارد والرصاع عىل النفوذ 

والقّوة، فكّل النظم االجتامعيّة -وفق أنصار هذا املدخل- تتميّز بعالقات استغالل بني 

أصحاب القّوة وبني الضعفاء الذين ال قّوة لهم، والنظام العائيّل أحد هذه النظم الذي 

يتميّز بتقسيم واضح ومميّز لألدوار االجتامعيّة؛ مبني عىل أساس النوع أو الجنس؛ لذلك 

ركّزت عىل دراسة املشكالت األرسيّة]1]�

إّن شكل العالقة بني أعضاء األرسة يف ضوء هذه النظريّة، هو شكل رصاعّي، بسبب 

اختالف املصالح فيام بينهم -كام يرى أصحاب هذا املنظور- وعدم اإلفصاح عن هذا 

الرصاع لآلخرين ال يعني عدم وجوده، إاّل أّن الضامن الستمرار حياة األرسة هو ما يربط 

بينهم من مصالح مشرتكة وأهداف عاّمة، وأّن غاية ما ميكن تحقيقه هو تنظيم الرصاع 

وتحسني رشوطه بني أعضاء األرسة لتجّنب مآالت الرصاع التدمييّة لألرسة� 

منظور التبادل

تستخدم هذه النظريّة مفهوم التكلفة واملكسب يف تحليلها للتفاعالت التي تقوم 

الجوانب  التكاليف  بهذه  ويقصد  والجامعات،  األفراد  بني  االجتامعيّة  العالقات  خالل 

املراكز  املاديّة؛ مثل:  التبادل، أي األشياء امللموسة واألشياء غي  املاديّة يف  املاديّة وغي 

االجتامعيّة، جذب االنتباه، االنزعاج، الحّب، واالعرتاف االجتامعّي وغيها، وأّن األفراد 

ال يتوقّعون االستجابة اآلنيّة لكّل الفوائد االجتامعيّة املرجّوة من العالقات االجتامعيّة� 

الزوجيّة  العالقات  تفسي  التبادل يف  نظريّة  مفاهيم  الباحثني  العديد من  استخدم 

]1]- طلعت إبراهيم وآخرون: النظريّة املعارصة يف علم االجتامع، مرجع سابق، ص104- 105.
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والعائليّة، وقد وفّرت هذه النظريّة عّدة تفسيات مفيدة لكيفيّة بداية العالقات بني 

أّن أفكارهم ميكن  النظريّة  أتباع هذه  الحياة، ويعتقد  الزوجني، وكيفية اختيار رشيك 

استعاملها يف تحليل كثي من جوانب الحياة الزوجيّة والعائليّة األخرى؛ فمثاًل قد تفرّس 

حاالت الطالق طبًقا لنظريّة التبادل يف أنَّ السبب يف الطالق يرجع إىل خلل يف عمليّات 

التبادل وعدم العدالة يف توزيع املكافآت أو الفوائد، فإذا شعر أحد الزوجني مثاًل بأنَّه 

يعطي الكثي للزواج، وأنَّ تكاليف هذا العطاء تفوق بكثي الفوائد املتوقّعة؛ فإنَّ هذا 

الطرف قد يقّرر إنهاء العالقة� 

وثّة عوامل كثية تؤثّر عىل مهّمة التبادل عىل مستوى األرسة منها]1]∗: 

اجتامعيّة  مؤّسسة  بوصفها  للزواج  الزوجني  توقّعات  وتعني  املعياريّة:  التوّجهات 

التنشئة  مناذج  عىل  تُبنى  التوقّعات  وهذه  فيها،  الرشيكني  وألدوار  عاّمة،  بصورة 

الزوجان من  اكتسبها  التي  القيم  الدوافع ويف  والتقارب يف  التشابه  االجتامعيّة، وعىل 

العائلة واملجتمع�

التوّجهات املعرفّية: ويُقصد بها معتقدات الشخص وقيمه واتجاهاته، فخربات الفرد 

املجتمع  أو  العائلة  القامئة يف  املعياريّة  التوّجهات  سيّام  ال  االجتامعيّة،  التنشئة  خالل 

الكبي؛ تحّدد إىل درجة كبية توّجهات الفرد املعرفيّة، وتوقّعاته من الزواج، وتوقّعاته 

لألدوار الجنسيّة، وكّل هذا يسهم فيام يسميه البعض االتجاهات نحو التبادل�

عالقات التبادل: وتعني تنظيم التعامل االجتامعّي فيام يخّص تبادل املصادر ذات 

القيمة املاديّة أو املعنويّة بني الزوجني، والتكاليف والفوائد، أي املكاسب الناتجة عن 

هذا التعامل والتوقّعات التي يتوقّعها كّل رشيك يف الزواج لتكاليف وفوائد هذه العالقة 

الزوجيّة�

دميومة الزواج: يعّد الزواج يف أغلب املجتمعات اإلنسانيّة عالقة دامئة، وهذا التوقّع 

]1]- انظر حول هذا املنظور:

 رث واالس: النظرية املعارصة يف علم االجتامع متّدد آفاق النظريّة الكالسيكيّة، ترجمة: محمد عبدالكريم الحوراين، 

عامن، دار مجدالوي للنرش والتوزيع، ص540.
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وبني  العائلة  يف  التبادليّة  العالقات  نسق  الحكم عىل  يؤثّر يف  دامئة  الزواج عالقة  بأنَّ 

الزوجني خاّصة�

يقوم  اإلنسان عقالنيًّا، بحيث  اعتبار  التبادل هو  نظريّة  تقوم عليه  الذي  فالتصّور 

بإجراء دائم لحسابات التكلفة واملكاسب قبل اإلقدام عىل إجراء أّي فعل، أو الدخول يف 

أّي عالقة إنسانيّة، أو يف تعامالته االجتامعيّة عاّمة؛ وبالتايل فالزواج مؤّسسة قامئة عىل 

املنفعة والتكلفة، وحسابات الخسارة والنفع بشكل رئييّس� 

منظور التطوريّة

وينصّب  بها،  متّر  التي  واملراحل  العائلة  حياة  دورة  عىل  التطوريّة  النظريّة  تركّز 

اهتاممها عىل دراسة ديناميّات العمليّات الداخليّة يف دورة حياة العائلة الكبية والصغية، 

ويحّدد  العمرّي ألعضائه،  التكوين  وفق  الوقت  مع  يتغّي  العائيّل  النسق  أنَّ  ويفرتض 

املدخل التطورّي مراحل تطّور العائلة يف أربع مراحل رئيسة وهي؛ التكوين، والتوّسع، 

من  الثالثينات  إىل  املدخل  األوىل الستعامل هذا  البدايات  وترجع  واالنتهاء،  والتقلّص، 

أربعة  كّل مجموعة  استخلصت  االجتامع، حيث  العرشين بجامعتني من علامء  القرن 

مراحل� 

 ومن تصنيفات هذه املدرسة ملراحل األرسة التصنيف اآليت]1]:

ـ عائلة أطفال ما قبل املدرسة�

ـ عائلة أطفال املدرسة االبتدائيّة�

ـ عائلة أطفال املدرسة الثانويّة�

ـ عائلة كّل أفرادها من البالغني�

]1]- ملزيد من التفصيل حول جذور هذا املنظور انظر: 

الرابط  متوفر عىل  والثقايّف،  االجتامعّي  للتغري  واملفرسة  املعارصة  النظريّات  مصطفى،  أحمد  الحميد  عبد  حمدي 

.https://sites.google.com.،التايل
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ويف تقسيم آخر اعتمد عىل مراحل تطّور العائلة مستنًدا إىل مراحل تطّور األطفال؛ 

سواء أكان يف مرحلة الرضاعة، أم يف املراحل الدراسيّة املختلفة، وهو تقسيم أكرث تعقيًدا، 

يشتمل عىل مراحل أكرث تفصياًل، يف كّل مرحلة من املراحل األربع سالفة الذكر، وانتهى 

يف تقسيمه إىل مرحلة تقاعد الزوجني، أو وفاة أحدهام� وثّة من العلامء من قّدم تصّوره 

ملراحل حياة العائلة يف سبعة مراحل أساسيّة؛ وهي البداية والتكوين، الحمل وما قبل 

الدراسة، املدرسة االبتدائيّة، املدرسة الثانويّة، الجامعة، النقاهة، التقاعد�

حياة  دورة  مراحل  عىل  التطوريّة  النظريّة  أصحاب  اتّفاق  عدم  من  الرغم  وعىل 

العائلة؛ إالَّ أنَّ ثّة شبه اتفاق بني أغلبهم حول بعض الفروض التي أُّسست عليها هذه 

أم وأب  املكّونة من  الحديثة  النوويّة  ارتكازه عىل دراسة األرس  أهّمها:  النظريّة؛ ومن 

وأطفال فقط، كام أّن املفهوم الرئيس لنظريّة التطّور هو الواجبات املتعنّي عىل الفرد 

أداؤها وإنجازها، والفشل يف إنجاز هذه املهام يعني تعاسة الفرد ورفض املجتمع له، 

ومواجهته صعوبات يف مهامه األخرى، وتنشأ هذه املهام أو الواجبات عند توفّر عاملني 

رئيسني هام: النضج الجساميّن والضغوط الثقافيّة�

يرى أنصار نظريّة التطّور أّن نجاح العائلة يف واجباتها يعتمد عىل التفاعل املكثّف 

بني أفرادها عند قيامهم مبتطلّباتهم التنمويّة، وعىل الرغم من أنَّ ثّة تشابًها بني العائلة 

األدوار  بناء  يف  ومختلفة  منفردة  طريقة  لها  عائلة  كّل  فإنَّ  التطّور،  مرحلة  نفس  يف 

واملراكز الجنسيّة فيها�

ويرون كذلك أنَّ العائلة ال توجد يف فراغ اجتامعّي، وبالتايل فهي تتأثّر بنظم املجتمع؛ 

سواء أكان يف بيئة العمل، أو املدرسة، أو من خالل االحتكاك بالجامعات واملؤّسسات 

املختلفة التي تتواجد يف سياقهم االجتامعّي، ورغم عدم تحّكم هذه النظم الخارجيّة يف 

ا إال أنّه ال ميكن تجاهل تأثيها�  األرسة تحّكاًم تامًّ

منظور التفاعلّية الرمزيّة 

تُعنى هذه املدرسة بالقضايا املتّصلة باللغة واملعنى، ويزعمون أّن اللغة تتيح الفرصة 
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لنصل إىل مرحلة الوعي الذايتّ وندرك ذاتنا ونُِحُس بفرديّتنا� كام أنّها متّكننا من أن نرى 

أنفسنا من الخارج مثلام يرانا اآلخرون� والعنرص الرئيس يف هذه العمليّة هي )الرمز( 

أي اإلشارة التي متثّل معنى أو شيئًا آخر غي الرمز�

 إّن الكلامت التي نستعملها لإلشارة إىل أمور محّددة هي، يف واقع األمر، رموز متثّل 

املعاين التي نقصدها��� إّن البرش يعتمدون عىل رموز وتفاهامت ومواضعات مشرتكة يف 

تفاعلهم مع بعضهم��� وينبّه ُمنظّرو هذه املدرسة بإىل لدور الذي تؤّديه هذه التفاعالت 

يف خلق املجتمع ومؤّسساته]1]�

هذه  عىل  األرسة  دراسة  يف  أعاملهم  استندت  الذين  االجتامع  علامء  من  كثي  ثّة 

النظريّة، حيث رأوا أّن األرسة تتضّمن العديد من العالقات؛ سواء عالقة الزوج بزوجته، 

أو اآلباء باألبناء، أو عالقة األرسة بأكملها باملجتمع الخارجّي، وهذه العالقات تعرب عنها 

للثقافة،  الناقلة  الرموز هي  الخاّصة، وهذه  لكّل سلوك منها رموزه  سلوكات مختلفة، 

كيفيّة  فهم  عىل  التفاعل  نظريّة  وتساعد  االجتامعيّة،  التنشئة  عمليّة  بتسهيل  وتقوم 

اللفظّي وغي  االتصال  عمليّة  املشرتك ألفعالهم؛ من خالل  للفهم  األرسة  أعضاء  تنمية 

الرثوة والقّوة  االتصال االختالفات بني أعضاء األرسة يف  اللفظّي، وكيف تعكس عمليّة 

والنفوذ�

وياُلحظ أّن أصحاب القّوة والنفوذ هم من يسيطرون عىل عمليّة التّفاعل ويقومون 

ومسار  التفاعل  عمليّة  عىل  اآلباء  سيطرة  نالحظ  ما  فعادة  وبالتايل  مسارها،  بتوجيه 

االتّصال مقارنة باألبناء داخل األرسة، وتركز النظريّة التفاعليّة الرمزيّة عىل دالالت ذلك 

من خالل رموز تفصيليّة؛ كمقاطعة الحديث، استخدام جهاز التحّكم الخاّص بقنوات 

التلفاز،��إلخ، فهذه الرموز وغيها تشي بشكل غي مبارش إىل األطراف التي متلك السلطة 

وتؤثّر يف عمليّة اتخاذ القرار يف األرسة�

ويؤكّد أصحاب املدخل التفاعيّل عىل أهّميّة عمليّة التنشئة االجتامعيّة، فهي عمليّة 

]1]- أنتوين غدنر: مرجع سابق، ص76.
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مستمرّة مدى الحياة من خالل مؤّسسات التنشئة االجتامعيّة، ويهتمون بتوضيح كيفيّة 

أشخاٍص  من  فيه  مبا  الخارجّي  العامل  وتأثي  باملجتمع،  الفرد  تربط  التي  التنشئة  هذه 

حتى  الشخصيّة  سامته  وتطّور  الطفل،  ومنّو  االجتامعيّة  التنشئة  عىل  وأفكاٍر  ومعاٍن 

مرحلة متأّخرة من الحياة]1]� 

 النقد الذي ُوّجه لهذه املدرسة يقوم عىل أّن هذه النظريّة أغفلت الجوانب األوسع 

والرصاع  كالقّوة  ظواهر  عن  يشء  أّي  قول  تستطيع  ال  فهي  لذلك  االجتامعيّة؛  للبنية 

الفرد  ناقصة عن  الغموض، وأنّها تقدم صورة  النظريّة يف غاية  والتغيي، وأّن صياغتها 

املشكِّلة  األخرى  الجوانب  تهمل  حيث  فقط�  الرمزّي  اللغوّي  املعيار  عىل  باعتامدها 

هذا  قبل  من  املعتمد  »الرموز«  الوصفّي  القالب  خارج  واملاديّة  املعنويّة  للعالقات 

التي  األفراد واالستجابات  االتّصاالت بني  فالحياة االجتامعيّة هي سلسلة من  املنظور� 

يعرّب عنها برموز تّم االتفاق عليها]2]∗�

تعليق عىل هذه املنظورات

االجتامعيّة  للظاهرة  االجتامعّي  التفسي  الكربى يف  املدارات  املنظورات  متثّل هذه 

واألرسة، وميكن رد هذه املدارات الكربى إىل مناذج فكريّة عاّمة وكلّيّة تنطلق منها، وذلك 

النامذج  هذه  وأهّم  اإلسالمّي،  للمنظور  تاليًا  نقّدمه  فيام  املقارنة  وجه  عىل  للوقوف 

الفكريّة التي تنتمي إليها املنظورات السابقة:

النموذج العضوّي )الكائن الحّي( وهذا النموذج يشبّه األرسة بالكائن الحّي الذي 

يتكّون من مجموعة من األعضاء تشّكل يف نهاية هذا الكائن، وال ميكن ألّي عضو مبفرده 

أن نطلق عليه تلك الصفة، أي أّن الكّل يف واحد والواحد للكّل، واألرسة يف ذلك عبارة 

عن مجموعة من األعضاء املكوِّنني لها كّل عضو فيها يقوم بدوره )وظيفته( يك يوجد 

]1]- انظر -أيًضا- ملزيد حول هذا املنظور:

طلعت إبراهيم لطفي وآخرون: النظريّة املعارصة يف علم االجتامع، ص]1.

]ᵉ -[2 انظر حول املنظور التفاعيّل الرمزّي: مبادئه ونقده:

املعرفة،  عامل  وآخرون،  غلوم  حسني  محمد  ترجمة:  هابرماس،  إىل  بارسونز  من  االجتامعيّة  النظرية  كريب:  إيان 

الكويت، عدد )244( أبريل 1999، ص146-129.
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ما نسّميه شكل األرسة، وهذا يتمثّل يف املدرسة الوظيفيّة� وشكل آخر لنموذج الكائن 

الحّي هو املدرسة التطوريّة، ووجه االتصال بينهام هو ظاهرة النمّو والتطّور، وهذه ال 

تكون إاّل للكائن الّحي من امليالد حتى املوت )أو التقاعد كام تسّميه املدرسة التطوريّة(�

النموذج املادّي: وهو الذي يقوم عىل أصالة فكرة »الرصاع« يف العالقات االجتامعيّة 

الرثوة والنفوذ والسيطرة،  عموًما، ويف األرسة بصّفة خاّصة، فالكّل يف حالة رصاع عىل 

والوجه املعرّب عن هذا النموذج يف صورته الفّجة هو منظور الرصاع )املدرسة املاركسيّة(، 

الكلفة  حسابات  عىل  القائم  التبادل  منظور  هو  عنه  التعبي  يف  حّدة  األقل  والوجه 

واملنفعة والربح والخسارة�

التاريخيّة  الزمن  وحدات  إسقاط  عىل  يعتمد  النموذج  وهذا  التاريخّي:  النموذج 

عىل شكل األرسة وتطّورها، ويتمثّل يف املنظور التطّورّي الذي يحّدد أدوار تطّور األرسة 

املايض والحارض  الزمن -كام ذكرنا-  والتكوين واالنتهاء، وهو مياثل وحدات  البدء  من 

واملستقبل�

النموذج اللغوّي: وهذا النموذج يقوم عىل فكرة أّن املجتمع محادثة أّي تواصل من 

خالل )اتصاالت واستجابات(، وهذه )اللغة( تحمل كّل معاين البنية االجتامعيّة وميكن 

من خاللها تفسي الظاهرة األرسيّة وفهم ما يجري فيها�

مبادئها  وتحليل  بعرض  قمنا  التي  الوضعيّة  املنظورات  مرجعيّات  باختصار  هذا   

الكلّيّة واألساسيّة يف تفسي ظاهرة األرسة، وفيام ييل نتناول املنظور اإلسالمّي� 

ثانًيا: يف أصول املنظور اإلسالمّي لبناء منظومة قيم األرسة

 نتناول هنا املقّدمات املعرفيّة التي تستمّد مبادئها وتصّوراتها من املنظور اإلسالمّي 

فيام يتعلّق ببناء منظومة قيم األرسة، وتستمّد منه األرسة ركائز وجودها وعوامل قيامها 

وضامن استمرارها وتقديم هدايات اإلصالح من أجل أداء األرسة لوظائفها وأدوارها�
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املقّدمة األوىل: ناظم التوحيد

 لكّل نظام اجتامعّي فكرة ناظمة للقيم التي تشّكل تصّوراته ومفاهيمه، وتتخلّل 

هذه  وتفضيالته،  أولويّاته  هرم  يف  وتؤثّر  املختلفة،  ألنشطته  معياًرا  وتشّكل  حركته، 

النظام وأشواقه  تطلعات ذلك  به  تقاس  الذي  واملقياس  املّؤرش  الناظمة مبثابة  الفكرة 

تشغل  التي  الكربى  القيم  الناظمة  الفكرة  ترسم هذه  كام  وسلوكه،  إجراءاته  وتقويم 

مساحة األحكام الثابتة )األصول( التي ال ميكن تغييها وال تجاوزها، فهي مبثابة الركائز، 

أو أعمدة بناء النظام االجتامعّي التي يقوم عليها، كام تتحّدد يف ضوئها محرمات ذلك 

النظام ومثله العليا ورشوط االنتساب إليه�

 تدور هذه املقدمة حول »التوحيد« كدعامة هذه املنظومة عىل املستوى العقدّي 

واملعريّف والقيمّي، »فالتوحيد هو الناظم لشبكة من العالقات تبدأ من عالقة اإلنسان 

الفرد  عالقة  عرب  املختلفة،  أبعادها  يف  والحياتيّة  االجتامعيّة  بعالقاته  وتنتهي  بخالقه، 

بذاته وذويه، والتوحيد هو القيمة العليا التي تنتظم كافّة القيم األخرى التي تتخلّل 

حياة اإلنسان يف أبعادها املختلفة من قيم أخالقيّة ومعنويّة، فرديّة واجتامعيّة وسياسيّة 

وتنظيميّة، كام أّن التوحيد هو الناظم الذي يصل بني عامل الشهادة وعامل الغيب، كام أنّه 

الناظم الذي يتخلّل أبعاد الحياة أو الظاهرة العمرانيّة ويربط فيام بينها«]1]�

 والتوحيد يف املبدأ اإلسالمّي يشي إىل ثالثة مرتكزات، األّول املرتكز العقدّي الذي 

يقوم عىل معنى الدخول يف اإلسالم بالشهادتني، واملرتكز الثاين: معريّف، يقوم عىل هيمنة 

والنظام  املعريّف،  بنظامها  اإلميان  يتطلّب  بالعقائد  فاإلميان  املعرفة  نظام  التوحيد عىل 

املعريّف اإلسالمّي يقوم عىل منهجيّة إميانيّة ترى الوجود اثنني: خالق ومخلوق، ويف ضوء 

ذلك تأيت باقي أصول النظام املعريّف يف اإلمكانيّة والوسائل واملوضوعات، واملرتكز الثالث: 

قيمّي، وهو منظومة القيم التي تُستمّد من اإلسالم كمرشوع لإلنسان من أجل الهداية، 

ومن ثّم يستمّد اإلنسان من اإلسالم مؤرّشاته وأحكامه القيميّة والتصوريّة واملفاهيميّة، 

كام يستمّد توّجهاته السلوكيّة يف الحركة أو ما يعرف بـ »األحكام«�

القرآين«، مجلة  النص  الباحث االجتامعّي يف االقرتاب من  أبو الفضل )مداخلة(: حلقة نقاشية : »خربة  ]1]- أماين 

املرأة والحضارة، عدد )](، أكتوبر 2002، ص229.
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وإذا كان اإلسالم -وهو كذلك- ليس رهبانيّة أو صوامع عباديّة، وإمّنا هو تدبي للحياة 

الدنيا، فإّن األرسة هي واسطة تجسيد اإلسالم يف الواقع املُعاش وتحويل مبادئه من العامل 

النظرّي إىل العامل الواقعّي والعميّل، وبالتايل تكون األرسة مقتىض تحقيق التوحيد عىل 

األرض، وهو ما ظهر جليًّا يف الخطاب األّول ألّول مخلوق إنسايّن من الله تعاىل اْسُكْن 

�»نَْت َوَزوُْجَك
َ
أ

 إّن اإلسالم يرى أنّه ال غنى عن األرسة لتحقيق مراد الله تعاىل من البرش يف هذه 

الحياة الدنيا، وال ميكن أن يكون هناك أّي »توحيد« دون تحقيق ذلك املراد اإللهّي� ذلك 

أّن معنى الشهادة لله تعاىل بالوحدانيّة هو اإلقرار بوجوب طاعة مراد الله تعاىل وأمره، 

الله  أمر  إىل  النظر  بالتوحيد هو  اإلقرار  اإلنسان، ومقتىض  وغاية  الخي  مناط  بوصفها 

التكليفّي عىل أنّه فريضة ملزمة، األمر الذي يستتبع بدوره السعي إليجاد املواد التي بها 

تتجّسد القيم الكامنة يف تلك األوامر��� والواقع أّن الله تعاىل مل يأمر اإلنسان بتجسيد 

تلك القيم يف أرض الواقع فحسب، بل شفع ذلك ببيان وسيلة تحقيقها وضوابط الوفاء 

بها ولوازمه، متمثّلة يف األرسة وشبكة العالقات التي تنشأ عنها]1]�

إّن مركزيّة »التوحيد« يف بناء األرسة تظهر يف جانبني األول: يف حركة التأسيس األوىل، 

والثاين: يف حركة االنتشار والتمّدد »البّث«، باعتبار أّن األرسة هي الوحدة التأسيسيّة األوىل 

التي يقوم عليها النظام اإلنسايّن، والتي حملت مبدأ »التوحيد« يف ثنايا خلقها األّول� 

 وتبدو العالقة جليّة بني هذه املقّدمة »التوحيد« وبني »منظومة قيم األرسة« يف طرح 

هذه العالقة يف واحدة من أطول سور القرآن )سورة النساء( ويف صدرها يسجل الوحي 

هذه العالقة األصليّة بني التوحيد وبناء األرسة باعتبارها مظهرًا من مظاهر الربوبية يَا 

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ  َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّ يُّ
َ
أ

�[2[ِمنُْهَما رَِجاًل َكثرًِيا َونَِساًء

للفكر  العاملي  السيد عمر، عامن، املعهد  الفكر والحياة، ترجمة:  التوحيد ومضامينه يف  الفاروقي:  ]1]- إسامعيل 

اإلسالمّي، 2016، ص288.

]2]- سورة النساء، اآلية1. 
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املقّدمة الثانية: اندماج الوضعّي واملعيارّي 

 تقوم هذه املقّدمة عىل مبدئيّة اندماج )املعيارّي والواقعّي( يف املنظور اإلسالمّي 

املتضّمنة يف  املعايي  التعاليم/  إّن  -بصفة خاّصة-،  األرسة  قيام  بناء  عاّمة- ويف  -بصفة 

أسس قيام األرسة، ويف استمرارها ويف حّل إشكاالتها يف مختلف املستويات يندمج فيه 

الوصف والقيمة واالستقراء واملعاجلة واإلصالح، وقد ُوِجَد من يروَّج النفصال النسقني 

معيارّي  قيمّي  املنظور هو  أّن هذا  واعتبار  اإلسالمّي  املنظور  والواقعّي( يف  )املعيارّي 

بالدرجة األوىل، وذلك يف إسقاط للمذاهب الفكريّة الوضعيّة التي تجعل الجمع بينهام 

بنا أن منيّز بني  أنّه غي ممكن� وهنا يجدر  يف مذهب فكرّي أمرًا متناقًضا، فضاًل عن 

مفهومي املعيارّي والوضعّي ونقف عىل طبيعتهام يف املنظور اإلسالمّي�

فاملعيار ما يُتخذ مبدأ أّول وقاعدة أمنوذجيّة تُقاس املوضوعات بالنسبة إليها لتصبح 

مرّبرة ومعقولة؛ ألنّه مينحها دالالتها ونظامها وقيمتها� املعيار ماهيّة يقاس به الوجود، 

أو هو نقطة انطالق ماهويّة أوىل ال سابق لها لألفعال واألحكام، خاّصة أحكام القيمة، 

ومن املعيار اشتُق ما هو معيارّي، الذي قّسم نظريّة املعرفة استناًدا إىل نوعني: علوم 

معياريّة إنشائيّة، مثل: القيم، واملنطق، واألخالق، والجامل والفلسفة، وعلوم قياسيّة-

خربيّة تقريريّة وهي علوم الطبيعة]1]�

 أّما الوضعي -كام يف النموذج املعريّف الغريّب- فيمثّل املرحلة األخية للعقل اإلنسايّن 

بعد املرحلتني الغيبيّة والفلسفيّة، وهي أعىل ما وصل إليه العقل من منهجيّة للتفكي 

الحيّسّ  والقياس  التجربة  والقابل إلجراء  واملشاهد  املحسوس  االعتامد عىل  تقوم عىل 

عليه، والوضعيّة كنهج معريّف »تهتّم بدراسة وقائع الطبيعة واإلنسان واملجتمع دراسة 

مستقلّة عن التصّورات واملفاهيم الدينيّة، واستوحت منهجها يف العلوم اإلنسانيّة من 

النموذج الطبيعّي التجريبّي باعتباره الوسيلة الوحيدة للكشف عن الحقيقة العلميّة، 

الدينّي  الفكر  سلبيّات  من  والتخلّص  اإلنسانيّة،  أو  الطبيعيّة  جوانبها  من  أكان  سواء 

العريّب،  االتحاد  معهد  بريوت،  واملفاهيم،  االصطالحات  ج1،  العربيّة،  الفلسفيّة  املوسوعة  زيادة:  معن   -[1[

1986م، ص768.
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كّل  يستوعب  معرفيًّا  إطاًرا  تشّكل  املعنى  بهذا  الوضعيّة  فإّن  وبالتايل  امليتافيزيقي، 

املجاالت اإلنسانيّة والثقافيّة«]1]�

 هكذا تفصل املوسوعة الفلسفيّة بني املعيارّي والوضعّي، وترى أّن علوم األّول ال 

يضيف محمولها جديًدا إىل موضوعها، مثل القيم وما يتعلّق بقضايا اإلنسان، ألنّها تحمل 

ومرتفعة،  الواقع  عن  منفصلة  بذلك  يكون، وهي  أن  ينبغي  ما  أو  وتعاليم  توجيهات 

عنه وهي ما تسمى بـ »الينبغيّات«، أّما النوع الثاين، فهو الذي يهتّم بالواقع والتجربة 

وهي  الكذب،  أو  بالصدق  محمولها  عىل  الحكم  ميكن  فقضاياه  ثم  ومن  واالستقراء، 

وحدها القضايا العلميّة�

 ومن البيان الالزم هنا أن نوضح أن مبدئيّة »املعيارّي« يف املنهج اإلسالمّي ال تجمد 

النظريّة املجرّدة »املثاليّة«، بل  املبادئ  الوضعّي، عند جملة  الفلسفّي  املنظور  كام يف 

إّن االندماج هو األصل يف هذا املنهج بني ما هو تصّورّي نظرّي وواقعّي اجتامعّي� إّن 

ال  والوضعّي، منظومة  املعيارّي  كلُّ من  فيها  ينصهر  والتي  اإلسالميّة  املعرفة  منظومة 

تُلغي بعًدا أو مصدًرا للمعرفة عىل حساب بُعد أو مصدر آخر، وال تقدم مكّونًا عىل 

مكوِّن آخر، ألنّها -أي منظومة املعرفة اإلسالميّة- جامعة وشاملة لكّل إمكانات اإلنسان 

يف  املعرفة(  )جهة  اإلنسان  معرفة  تعترب  فإنّها  كذلك  املعرفة،  عىل  للحصول  ووسائله 

ضوء هذا الشمول والجامّعية تتضّمن )معرفة مشهودة( و )معرفة بالغيب(، ويف ضوء 

ذلك ميكن أن نحّدد أهّم مصادر املعرفة يف املنظور اإلسالمّي بأنّها : الوحي والكون، أّما 

وسائل املعرفة أي التي تقوم باكتشاف القواعد والقوانني واملبادئ والسنن فهي: العقل، 

والتجربة، والشعور الباطنّي�

 إّن »املعياريــّة« يف املنظور اإلسالمّي ليست مجرّد نظرة تقومييّة فحسب، فهي ال 

تسقط من حسابها الدراسات الواقعيّة، وال تكتفي مبجرد الوصف والتحليل اإلمربيقّي، 

فهي نظرة تتالزم فيها املرحلتان مًعا: مرحلة الدراسة الوصفيّة التقريريّة ومرحلة التقويم 

]1]- محمد أمزيان، منهج البحث االجتامعّي بني الوضعيّة واملعياريّة، فريجينيا، املعهد العاملّي للفكر اإلسالمّي، 

1991، ص18.
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وطرح البديل املعيارّي، ومن هنا ينتفي التعارض الذي تقيمه الوضعيّة بني أحكام الواقع 

وأحكام القيمة، واملعياريّة بهذا املعنى مستوحاة من منهج الوحي نفسه، وهو املنهج 

الذي يرفض االعرتاف مبرشوعيّة القيم السائدة يف واقع اجتامعّي معنّي استناًدا إىل شيوع 

هذه القيم، كام تفعل الوضعيّة، بل يسعى إىل تغيي ما هو واقع إىل واقع أفضل يف ضوء 

ُمثٍُل ومعايَي محّددة سلًفا]1]�

تنتفي  الكريم،  للوحي  الراشد  الفهم  من  املستمّدة  االفرتاضات  هذه  ضوء  ويف   

لبناء  اإلسالمّي  املنظور  والتقويم يف  القيم  والواقع وبني  الوصف  بني  التناقض  مسألة 

أصول منظومة قيم األرسة، فبام أّن اإلسالم »تدبي« للحياة، فإّن هذا التدبي ال ميكنه 

إال أن ينطلق من الواقع، ويف نفس الوقت يتعاىل عن تحيّزاته وتدهوره، فيقّدم املبدأ 

الذي يقوم عىل إصالح الواقع يف ضوء املعرفة التاّمة بالنفس، واملعرفة التاّمة بالبيئة 

الدالئل  أبرز  الوقت  يُعد يف ذات  القيم يف مجال األرسة  واملحيط وتشّكالته� ومجال 

عىل هذا الحكم�

 إّن املنظور القرآيّن ال يحمل أزمة التناقض بني املعيارّي والواقعّي، بل هناك تناغم 

خالق  إىل  والواقع  النص  انتساب  مرّدها  قويّة،  بوشائج  يرتبطان  اللذين  البعدين  بني 

واحد، خلق سنن الكون والتاريخ واالجتامع البرشّي كام أنزل آيات الكتاب وأحكامه�� بل 

ميكن القول إّن كالًّ من املعيارّي والواقعّي متكامالن وظيفيًّا يف املنظور القرآيّن، فيصبح 

املعيارّي مبثابة دعم معنوّي وإطار من القيم الضامنة واملحرّضة عىل القيام بالواجبات 

والتكليفات الواقعيّة عىل وجه أفضل]2]� 

هذه  أّن  إىل  تشي  )الزوجيّة(  النوع  لعالقات  القرآنيّة  املنظومة  يف  التأّمل  إّن 

من  معياريّة  بل هي  يكون- فحسب،  أن  يجب  مبا  -تتعلّق  معياريّة  ليست  املنظومة 

جانب وتاريخيّة واقعيّة من جانب آخر، فالتكامل والتقسيم الوظيفّي لألدوار هو نظام 

]1]- محمد أمزيان، مرجع سابق، ص19.

]2]- أماين صالح: »قضية النوع يف القرآن: منظومة الزوجيّة بني قطبي الجندر والقوامة«، مجلّة املرأة والحضارة، مرجع 

سابق، ص27.
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تاريخّي اجتامعّي سائد منذ عصور سحيقة يف التاريخ اإلنسايّن، وهو يستند إىل حقائق 

ماديّة واجتامعيّة مثل )املقّومات البيولوجيّة( للمرأة، وعالقة النوعني بالبيئة االجتامعيّة 

الفيزيائيّة املحيطة )مثاًل مالءمة القّوة العضليّة للرجل ألمناط اإلنتاج يف مجتمعات ما 

قبل الصناعة الحديثة(]1]�

تاريخّي وواقعّي من  نّصيّة، بل هي منط  املنظومة ليست مجرّد أحكام  إّن هذه   

يَُؤِمن  مبا  املجتمع�  يف  ارتباطيّة  وحدة  ببناء  رهنها  مثل  االجتامعيّة،  والوظائف  القيم 

مسؤوليّات محّددة ألطرافها، ويضمن حقوق تلك األطراف ومستقبل الجيل الذي أنتجته 

تلك العالقة؛ لهذا جعلت األرسة هي اإلطار املرشوع الوحيد لغريزة الجنس؛ ألنّها تحقق 

الدور  اجتامعيًّا وقانونيًّا وأخالقيًّا وماّديًّا، وتناسب  املسؤولة  الجنسيّة  املامرسة  مفهوم 

الخاليّف لإلنسان وتتفق وكونيّته]2]�

منهام  لكّل  فإن  واملعيارّي،  الواقعّي  البعدين  بني  القرآنيّة  املنظومة  جمع  ورغم   

مقومات وقواعد لحركته املستقلة، وهو مدار ابتالء الناس بالطاعة� فالواقع يحتمل كثيًا 

من التجاوزات الفرديّة والجامعيّة، كام أّن هذا الواقع بتجاوزاته يولّد ثقافته ومعاييه�� 

الرغم من نصوص  فعىل  لذلك،  العريّب-اإلسالمّي مصداقًا  االجتامعّي  التاريخ  كان  وقد 

ضمنها  من  والظلم،  للقهر  عديدة  مناذج  أفرز  املسلمني  تاريخ  أّن  إال  وروحه،  القرآن 

ثقافيّة  أطر  من  بها  اقرتن  وما  املرأة  قهر  قامئة عىل  اجتامعيّة  منظومة  من  أنتجه  ما 

وبتأثي  أفعال�  ردود  بروز  إىل  أّدى  ما  وهو  التسلّط��  وهذا  القهر  هذا  وترّشع  ترّبر 

مفهوم  عىل  ومتمرّدة  مضاّدة  حركة  املعارص  اإلسالمّي  التاريخ  شهد  الغربيّة  الثقافة 

التوزيع النوعّي للوظائف تتبّنى مفهوم الرصاع وتنحو منحى تفكيكيًّا للنظم االجتامعيّة 

املنظور  استعادة  إىل  الدعوة  فإّن  ذلك  ضوء  ويف  للتحرير]3]�  كأداة  القامئة  واملعرفيّة 

اإلسالمّي كمنظور حاكم عىل ظاهرة »األرسة« هو دعوة أيًضا لتجديد اإلميان اإلسالمّي 

يف التفكي االجتامعّي� 

]1]-  أماين صالح: »قضية النوع يف القرآن: منظومة الزوجيّة بني قطبي الجندر والقوامة«، مجلّة املرأة والحضارة، ص27.

]2]- م.ن، ص0].

]]]- م.ن، ص28.
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 ونصل يف ختام هذه املقدمة إىل نتيجة مفادها أنّه ال ميكن التمييز الحدّي يف منظومة 

»قيم األرسة« -املستمدة من مبدئيّة التوحيد- بني املعيارّي والواقعّي، أو مامرسة الفصل 

العنرصّي الذي يجعلهام يف حالة تناقض )ال يجتمعان( وذلك ملنهجيّة »القرآن« نفسه يف 

التعامل مع موضوع »األرسة«، والتي اتسمت باآليت: 

ثالثة  راعت  »األرسة«  أحكام  آيات/  يف  الواردة  النظريّة  التعاليم  التوجيهات/  إّن 

جوانب: األّول: الفطرة، والثاين: تصويب الواقع، والثالث: مآل الحكم أو القيمة وأثره يف 

بناء األرسة ويف معالجة إشكاالتها� 

رفع »القرآن« الواقع، ومل يتغاىض عنه أو يهمله يف قضايا األرسة� ودفع إىل تصويبه 

ْخَتنْيِ 
ُ
ن َتَْمُعوا َبنْيَ اْل

َ
مبا يحقق مقاصد األرسة يف النامء والبقاء والعطاء� ومن ذلك َوأ

 [2[لًَة إِلَّ َما قَْد َسلََف]1] وأحقيّة املرأة يف مهرها كامالً َوآتُوا الّنَِساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْ
وهكذا� 

تلبية االحتياجات/ الحاالت الواقعيّة رغم تنّوعها، ويظهر ذلك كام يف حاالت »املياث«� 

والحاالت املتعّددة ذات الوجوه املختلفة ألحوال األرسة أو باألحرى »الوارثني« فيها� 

مراعاة البعد النفيّس والوجدايّن، إّما يف الرشوع يف تكوين األرسة، أو استمرارها، أو 

معالجة إشكاالتها أو حتى يف إنهاء العالقة »الزوجيّة« ومآل األوالد ووضعهم بعد ذلك� 

املقدمة الثالثة: النفس الواحدة

األرسة  بناء  يف  للنظر  كمنهجيّة  الواحدة«  »النفس  مبدئيّة  املقدمة عىل  تقوم هذه 

»النفس  األّول  الخلق  من  ينطلق  النظرة  هذه  وجوهر  اإلنسايّن،  التاريخ  يف  وتأسيسها 

أّي اعتبارات متيزيّة أو تفضيليّة ألّي من  الواحدة« والتي ُخلقت منها »الزوجيّة« دون 

عنرصي الزوجيّة عىل اآلخر؛ بل إّن الزوجيّة تبدو كتجلٍّ وحيٍد لهذه »النفس الواحدة«، 

ومن ثم تأيت رؤى »التكامليّة الطبيعيّة« و »االجتامعيّة« تالية يف النظرة للتأسيس األّويّل 

]1]- سورة النساء، اآلية22.

]2]- سورة النساء، اآلية4.
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لألرسة، فاألرسة باألساس هي إعادة اجتامع للنفس الواحدة التي ُخلق منها الزوجيّة كأصل 

للخلق اإلنسايّن التايل واملتعّدد، واألرسة بذاتها تقوم بإعادة الخلق مرة أخرى كأحد مظاهر 

التجيّل للنفس الواحدة� ويرتتّب عىل تلك املنهجية قيم ُمتولّدة يف األرسة هي : »الوحدة« 

و»التآلف« و »االنصهار« الذايتّ بني أعضائها املؤّسسني واألعضاء الجدد فيها�

إّن معنى الزوجيّة -يف حدودها اإلنسانيّة- وإن كان يعكس اختالفًا ]أي بني الذكر 

واألنثى]، إاّل أنّه يف الوقت نفسه يعكس وحدة األصل واملنشأ، فكال الطرفني من نفس 

واحدة، وكال الطرفني يُعربَّ عنهام يف القرآن بلفظ واحد هو »زوج«� وهذا ما يعرب عنه 

الكون فضاًل عن  املخلوقات يف  لسائر  الزوجيّة  إثبات  إّن  أكرث من موضع���  القرآن يف 

النظام الفيزيايّئ املاّدّي للكون ذاته، إمّنا يعرّب عن نوع من االنسجام بني الحياة البرشيّة 

بل  والطبيعة�  اإلنسان  بني  الرصاع  تصّورات  يستبعد  أنّه  عام� مبعنى  والطبيعة بشكل 

ا ومتناغاًم لسّنة كونيّة مثبتة داخل النظام األنطولوجّي،  تصي الحياة البرشيّة جزًءا ممتدًّ

كام ينصّب مفهوم الزوجيّة -أيًضا- عىل معنى »الرثاء والنامء« الذي يؤّدي إىل استمرار 

الحياة، فاختالف الذكر واألنثى كان بغرض التقارب والجذب، فالتكاثر والعمران]1]� 

املقّدمة الرابعة: التكامل العضوّي/ الوظيفّي 

املؤّسسني  بني  الوظيفّي  العضوّي/  »التكامل«  مبدئيّة  عىل  املقّدمة  هذه  تعتمد   

الرئيسني لألرسة )الزوجان(، وهو ما أّدى إليه طبيعة االنقسام الفسيولوجّي من النفس 

الواحدة )الذكر واألنثى( وطبيعة االحتياجات الفطريّة التي أُودعت يف الجبلّة األوىل لهذه 

النفس وما انقسم عنها، وهو ما يثبته القرآن الكريم، حيث يؤكّد باستمرار عىل »مبدئيّة 

املثال  املجتمع� وعىل سبيل  أفراد  لكّل  يؤكّده  مثلام  واملرأة  الرجل  بني  االعتامد  تبادل 

َياِم  الّصِ َلْلََة  لَُكْم  ِحلَّ 
ُ
أ بأّن كلًّ منهام »لباس« لآلخر  الزوج والزوجة  نجده يصف 

نَُّكْم ُكنُْتْم َتَْتانُوَن 
َ
ُ أ نُْتْم ِلَاٌس لَُهنَّ َعلَِم اللَّ

َ
فَُث إَِلٰ نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلَاٌس لَُكْم َوأ الرَّ

ُ لَُكْم  وُهنَّ َوابَْتُغوا َما َكَتَب اللَّ نُْفَسُكْم َفَتاَب َعلَيُْكْم وََعَفا َعنُْكْم فَاْلَن بَاِشُ
َ
أ

]1]- هند مصطفى: »الفضاء املعنوّي للزوجيّة: »العالقة بني الزوجني«: بني املنظور القرآيّن والقراءة الفقهيّة«، مجلّة 

املرأة والحضارة، مرجع سابق، ص61.
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وا  تِمُّ
َ
ْسَودِ ِمَن الَْفْجرِ ُثمَّ أ

َ
بَْيُض ِمَن اْلَيِْط اْل

َ
َ لَُكُم اْلَيُْط اْل ٰ يَتََبنيَّ ُبوا َحتَّ َوُكُوا َواْشَ

فََل   ِ اللَّ ُحُدوُد  تِلَْك  الَْمَساِجِد  ِف  َعكُِفوَن  نُْتْم 
َ
َوأ وُهنَّ  ُتَباِشُ َوَل  اللَّيِْل  إَِل  َياَم  الّصِ

َيتَُّقوَن]1] وأن كل منهام سكن لآلخر  لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  آيَاتِهِ   ُ ُ اللَّ يُبنَّيِ َكَذٰلَِك  َتْقَرُبوَها 
َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر  ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو اللَّ

ُ
أ  ِ لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

لَِيْسُكَن  َزوَْجَها  ِمنَْها  َواِحَدٍة وََجَعَل  َنْفٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  ي  الَِّ ُهَو   [2[َكثرًِيا  َ اللَّ
َ َربَُّهَما لَئِْن  ثَْقلَْت َدَعَوا اللَّ

َ
ا أ فَلَمَّ اَها َحَلَْت َحًْل َخفِيًفا َفَمرَّْت بِهِ  ا َتَغشَّ إَِلَْها فَلَمَّ

اكِرِيَن]3]، وتأيت توجيهاته للرجال والنساء بأن يتكامال  آتَيَْتَنا َصاِلًا نَلَُكوَننَّ ِمَن الشَّ
ُمُروَن 

ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
وال يتنافسا، وأنّهم أولياء بعض َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

َ َورَُسوَلُ  َكةَ َوُيِطيُعوَن اللَّ َلةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوُيقِيُموَن الصَّ
َ َعزِيٌز َحِكيٌم]4] وأّن عىل كلٍّ منهام مسؤوليّات محّددة  ُ إِنَّ اللَّ وَلٰئَِك َسرَيَْحُُهُم اللَّ

ُ
أ

مبيّنة يؤّديها من أجل صالح اآلخر، ومن ثم صالح املجتمع األكرب«]5]�

 تشمل التكامليّة جانبني: تكامليّة إشباع الحاجات املتبادلة التي قّرر الوحي أنّه ال 

ميكن إشباعها إاّل بني الجنسني املنقسمني )الذكر واألنثى(، واعترب كّل رغبة يف اإلشباع 

تخالف ذلك، هي مخالفة للفطرة، والجبلّة اإلنسانيّة، ومخالفة ملقّررات االجتامع اإلنسايّن 

يف صورته التاريخيّة، ومن ثّم قّرر حظر كّل أشكال االقرتان التي تخالف ذلك )اللواط 

واملثليّة(؛ ألنّها تّعرب عن حاجات مرضيّة تحتاج إىل عالج وليس إىل إقرار مجتمعّي، كام 

التقاليد،  ومقّررات  )الزنا(  االجتامعّي  العرف  إطار  تتّم خارج  التي  اإلشباع  حرّم طرق 

والتي صاغها وأسهم يف تعديالتها يف الرشيعة الخامتة »اإلسالم«�

 وثّة وجه آخر للتكامليّة وهي تكامليّة الوظيفة االجتامعيّة واإلنسانيّة التي يقوم 

لتحقيق  خلقا  والرجل  املرأة  أّن  اإلسالم  »فريى  األرسة  يف  واملرأة  الرجل  من  كلٌّ  بها 

]1]- سورة البقرة، اآلية187.

]2]- سورة األحزاب، اآلية21.

]]]- سورة األعراف، اآلية189.

]4]- سورة التوبة، اآلية71.

]5]- لويز ملياء الفاروقّي: »النساء يف املجتمع القرآيّن«، مجلّة املسلم املعارص، عدد )41(، 1985، ص90.
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املنزلّية  الرعاية  يف  املتمّثلة  األمومة  فوظائف  متكاملتني،  لكن  مختلفتني،  وظيفتني 

وتربية األطفال، ووظائف األبّوة املتمّثلة يف حامية البيت وتزويده مبتطلّبات املعيشة، 

والنفسّية  الجسديّة  البنية  يف  املرأة  عن  الرجل  اختالف  استدعت  العاّمة،  والقوامة 

والعاطفّية. ويعضد اإلسالم هذا الّتاميز ويعّده رضوريًّا لتحقيق كّل من املرأة والرجل 

الرجل  دور  بني  العنرصّي  الفصل  أو  بالتمييز  القول  مع  يتناىف  القول  وهذا  لذاتهام 

ودور املرأة. فدورهام خاضع عىل قدم املساواة مع نظريه لألحكام الدينّية واألعراف 

األخالقّية، والطاقة والقدرة عىل العطاء من أجل القيام به. كام أّن هذا التاميز يف هذه 

األدوار يتعلّق مبجاالت النشاط اإلنسايّن التي يتشابك فيها دور كّل من الرجل واملرأة، 

وال يتعلّق باملجاالت األخرى التي ال تتشابك فيها أدوراهام«]1]�

 ومن هذه املقّدمة تتولّد قيمة »الرعاية« التي يقوم بها الزوجان تجاه أفراد األرسة 

الجدد، وتقع ضمن تكامل األدوار داخل األرسة وليس متاثلها، فالتامثل يؤّدي إىل تنافر، 

ويهّدد فكرة االستقرار الزواجّي يف مجملة، وهي فكرة تقوم عىل مبدئيّة االختالف من 

أجل االئتالف، فاألدوار متعّددة ومتباينة املتطلّبات واالستعدادات، والتامثل ال يحّقق ذلك� 

 إّن وظيفة األرسة يف رعاية أفرادها وتكامل أدوارهم يف ذلك هو األساس الفطرّي 

والحيوّي والنفيّس لعالقات أفراد األرسة اإلنسانيّة، وعدم إدراك املبدأ اإلسالمّي يف تكامل 

أفراد الجنس البرشّي عاّمة، وأدوار أعضاء األرسة بشكل خاّص، يؤّدي إىل عدم فهم بناء 

األرسة املسلمة وعدم إدراك أدوار كّل عضو فيها، ومن األخطاء املعرفيّة يف إدراك أدوار 

منطلق  ذلك  ألّن  األرسيّة؛  العالقة  أطراف  بني  األدوار  يف  »التامثل«  تصّور  هو  األرسة 

حاجات  عىل  وجور  األرسيّة،  للوظيفة  وتشويه  الفطريّة،  الحقيقة  ناحية  من  خاطئ 

الفهم السليم لدور لفطرة يف بناء  أطراف العالقة وحقوقهم، مام ييسء إليهم، ودون 

األرسة املسلمة، املبنيّة يف رؤيتها الترشيعيّة عىل االستجابة للفطرة التي تكمن يف تكوين 

األرسة اإلنسانيّة وحاجاتها الوظيفيّة« ]2]�

]1]- إسامعيل الفاروقي: التوحيد، مرجع سابق، ص292.

]2]- عبد الحميد أبو سليامن: أزمة اإلرادة والوجدان املسلم، دمشق، دار الفكر، 2004، ص6]2.
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وتظهر فكرة »الرعاية« كمفهوم مركزّي للوظائف التي ينبغي أن تقوم بها األرسة تجاه 

أعضائها، ومبدأ »الرعاية« مفهوم غي محّدد يف الزمان أو املكان أو الفعل، بل مفهوم 

ممتّد يتّسع لكّل/ كافّة متطلّبات الحياة: العقديّة واالجتامعيّة والثقافيّة واملاديّة، ويف 

كافة أزمان ومراحل األرسة، فالرعاية مفهوم شامل يتضّمن احتياجات اإلنسان األساسيّة 

والطارئة واملتغّية، اآلنيّة واملمتّدة�

املجتمع،حيث  ناحية  »الرعاية« بدوره مبقصد آخر يف مهّمة األرسة   ويرتبط مبدأ 

تقوم بتوفي مناخ صالح يوفر إنتاج أفراًدا صالحني، ويرتكز تحقيق هذه املهّمة عىل عّدة 

أسس هي: 

الكائن الحّي، الذي يكون يف  الرتابط: فاألرسة كيان مرتابط املراحل والتكوين مثل 

حالة منّو/ حركة دامئة� 

تقوم  لألرسة  الوظيفيّة-العضويّة  فالنظرة  )األرسة(،  والجامعة  الفرد  بني  التكامل 

-أيًضا- عىل أنّه ال حياة للجزء فيها )الفرد( خارج الكّل )األرسة( والكّل العضوي )األرسة( 

أكرب من مجموع أجزائه، وأّن هذا الكّل العضوّي )األرسة( هو الذي يتاح فيه لألجزاء 

)األفراد( املناخ السوّي الذي يهيّئ حالة النمو الراشد النافع� 

الوظيفيّة-العضويّة لألرسة فكرة  النظرة  أيًضا عن هذه  يتولّد  االجتامعّي،  الصالح   

املجتمع  لحركة  الصالح  االجتامعّي  اإلنسان  أي  عنها،  الناتج  اإلنسايّن  املنتج  صالحيّة 

وتطّوره، والقادر عىل الفعل/ التفاعل/ التعاون اإليجايّب داخل املجتمع األكرب� 

 مجتمع البنيان املرصوص، تدعم هذه النظرة الوظيفيّة لألرسة، فكرة مجتمع البنيان 

الرحمة  ووشائج  املوّدة،  لحمة  من  فيه  يتوافر  مبا  بعًضا،  بعضه  يشّد  الذي  املرصوص 

والتفاعل اإلنسايّن الراشد� 

 ويطرح املنظور اإلسالمّي -يف ضوء هذه الوظيفيّة- نظرته لشكل األرسة الذي يراه 

من االمتداد واالتّساع ليشمل حالة اجتامعيّة أوسع من املفاهيم الوضعيّة الضيّقة التي 
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)األخ  مفهوم  فيطرح  واألبناء��  والزوجة(  )الزوج  عىل شخصني  مقترًصا  املفهوم  تطرح 

واألخت(، )العم والعّمة(، و)الجد والجّدة(، و )الخال والخالة(، يف إشارة إىل أّن األرسة 

هي نواة تكوين )شبكة اجتامعيّة( مرتامية األطراف يف املجتمع، البداية واحدة )والناس 

�[2[ٌَما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوة بنو آدم وآدم من تراب(]1]، واملؤمنون إخوة؛ إِنَّ

املقّدمة الخامسة: القانونّية واألخالقّية

 تقوم هذه املقّدمة عىل مبدأين متكاملني يف التكوين األرسّي، وال ميكن االستغناء 

واألخالقيّة،  القانونيّة  هام:  املبدأن  وهذان  اآلخر،  مقام  أحدهام  يقوم  أن  وال  عنهام، 

يَثاًقا َغلِيظًا، ويف ذات  فالقانونيّة تبدو يف امليثاق الذي وصفه الله تعاىل بالغليظ مِّ

الوقت ال ينفصل عن املبدئية األخالقية يف املعارشة باملعروف واإلحسان، وإعادة النظر 

فيام أفىض كالًّ منهام إىل اآلخر حال االختالف والتّشاحن، وكل ذلك ُدوَّن تحت عنوان 

راسخ هو »حدود الله«، وقد جاءت هذه الحدود واألحكام معقب عليها بالدعوة إىل 

مراقبة الله تعاىل فيام بني الزوجني من عالقات وتواصل أو حتى انقطاع�

 ويظهر يف الخطاب القرآيّن حرصه عىل مراعاة نفسيّة كلٍّ من الرجل واملرأة أطراف 

العالقة الزوجيّة بقدر مراعاته للبعد النفيّس يف العالقة ذاتها، وهو هنا يُشيد بناًء معنويًّا 

نفسيًّا موازيًا للبناء القانويّن، بحيث يشّكل االثنان مًعا البناء الرشعّي ببعدية القانويّن 

والضميّي مًعا، وهو ما أسامه البارئ »حدود الله«، والذي تكّرر يف القرآن الكريم 12 

مرة يف سبع آيات مختلفة تتعلّق جميًعا بأمور تخّص الرجال والنساء]3]�

إّن الرابطة األرسيّة التي يؤكّد عليها املنظور اإلسالمّي ليست تلك الرابطة البيولوجيّة 

هي  ليست  أنّها  إاّل  الجوانب-،  بهذه  الكامل  االعتداد  -رغم  والقرابة  الدم  رابطة  أو 

التي متثّل نواة بناء األرسة ومتركزها والتحّكم يف نشاطها وحركتها، ويؤكّد هذا املنظور 

َوالُْمْؤِمَناُت  َوالُْمْؤِمُنوَن  األرسة:  أفراد  بني  »الوالية«  و  الغليظ«  »امليثاق  رابطة  عىل 

]1]- أخرجه الرتمذي: 956].

]2]- سورة الحجرات، اآلية10.

]]]- هند مصطفى: مرجع سابق، ص]7.
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تابعة  والفسيولوجيّة  البيولوجيّة  االرتباطات  تأيت  ثم  ومن   ،[1[َبْعض ْوِلَاُء 
َ
أ َبْعُضُهْم 

لهذين الرابطني »امليثاق« و »الوالية«� 

 املقّدمة السادسة: األرسة املمتّدة 

األوليّة  األرسة  تقيمه  الذي  االجتامعّي  التّأسيس  مبدئيّة  عىل  املقّدمة  هذه  تقوم   

النهائيّة  االجتامعيّة  املؤّسسة  هي  فاألرسة  واملرأة،  الرجل  بني  الزوجيّة  عن  الّناشئة 

الجانب اآلخر، وهو ما طرح  العامليّة من  بالفرد من جانب وباألّمة  والوحيدة املعّززة 

ِمْن  َخلََقُكْم  ِي  الَّ َربَُّكُم  اتَُّقوا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ يَا  الكويّن  النظام  مركزيّته يف  الوحي 

ِي  الَّ  َ َواتَُّقوا اللَّ َونَِساًء  َكثرًِيا  رَِجاًل  ِمنُْهَما  َوَبثَّ  َزوَْجَها  ِمنَْها  وََخلََق  َواِحَدٍة  َنْفٍس 
�[2[َكَن َعلَيُْكْم َرقِيًبا َ رَْحاَم إِنَّ اللَّ

َ
تََساَءلُوَن بِهِ َواْل

األفرع،  ممتّدة  قرابيّة  تكوين شبكة عالقات  إىل  القرآيّن  املنظور  األرسة يف  تهدف   

ومن ثّم يتجاوز البناء األّويّل/ الرئيس لألرسة، ويتجاوز الحيّز الضيّق )من حيث املساحة 

االجتامعيّة( لألرسة األوىل، عىل أساس أنّها جذر ألفرع وارفة الظالل إىل مساحات أوسع 

هي مساحات األنساب واألصهار� ويحدد يف ضوء ذلك االنتشار أمناط العالقات وشكلها 

يف ضوء نظام قيمّي- يزخر باملعاين التي تدفع إىل التامسك والرتابط بني هذه الشبكة 

ذلك  وطبيعة  األّوليّة،  األرسة  عىل  األّول:  جانبني،  عىل  بدوره  ينعكس  مبا  االجتامعيّة، 

االنعكاس نفسيّة واجتامعيّة يظهر يف جانب البناء الشخيّص ألفراد هذه األرسة، والجانب 

البناء ومتانة عالقاته،  لُحمة ذلك  انعكاساته يف  األكرب، وتظهر  البناء االجتامعّي  الثاين: 

والتي تقاس بدرجة منط التفاعل القيمّي بني األفراد يف مستويات تلك الشبكة القرابيّة 

الواسعة، التي يكون لها أدوار متعّددة مع األرسة األّوليّة يف جميع مراحلها ومستوياتها�

 واملالحظ يف البيئة القرآنيّة التفضيل لنمط األرسة املمتّدة، والدعوة إليها، فالعائلة 

اإلسالميّة تشمل إىل جانب أفراد األرسة العدديّة )األب واألّم وأوالدهام( األعامم واألخوال، 

]1]- سورة التوبة، اآلية71.

]2]- سورة النساء، اآلية1.



419مقاربة نظرّية لمسألة األسرة في المنظور الدينّي والنظرّيات الوضعّية

تتخطّى  التي  العائليّة  الصلة  والجّدة،���إّن  والجّد  ذريّتهم،  وكل  والخاالت،  والعاّمت 

حدود األرسة النوويّة تظهر واضحة يف قّوة الروابط النفسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة 

والسياسيّة بني أفرادها�

فنجد  عليه،  وشّدد  املمتّدة  األرسة  أفراد  بني  بالتضامن  الكريم  القرآن  أوص  كام   

يِْن  َلّ َتْعُبُدوا إَِلّ إِيَّاهُ َوبِالَْواِلَ
َ
اإلشارات املتكّررة إىل حقوق ذوي القرىب َوقََض َرُبَّك أ

ٍفّ َوَل َتنَْهرُْهَما 
ُ
ُهَما فََل َتُقْل لَُهَما أ ْو ِكَ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َيبْلَُغَنّ ِعنَْدَك الِْكَبَ أ إِْحَسانًا إَِمّ

َكَما  ارَْحُْهَما  َرِبّ  َوقُْل  الرَّْحَةِ  ِمَن  ِلّ  اُلّ َجَناَح  لَُهَما  َواْخفِْض  َكرِيًما  قَْوًل  لَُهَما  َوقُْل 
ابنَِي  َوّ

َ
ْعلَُم بَِما ِف ُنُفوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِلنَِي فَإِنَُّه َكَن لِْل

َ
َرَبَّياِن َصغِرًيا َرُبُّكْم أ

ْر َتبِْذيًرا – [1[ّلِلرَِّجاِل  بِيِل َوَل ُتَبِذّ ُه َوالِْمْسِكنَي َوابَْن الَسّ َغُفوًرا َوآِت َذا الُْقْرَب َحَقّ
ا  قَْرُبوَن ِممَّ

َ
اِن َوال ا تََرَك الَْواِلَ قَْرُبوَن َولِلّنَِساء نَِصيٌب ّمِمَّ

َ
اِن َوال ا تََرَك الَْواِلَ نَصيٌِب ّمِمَّ

ْولُواْ الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنُِي 
ُ
ْفُروًضا ِإَوَذا َحَضَ الْقِْسَمَة أ ْو َكُثَ نَِصيًبا مَّ

َ
قَلَّ ِمنُْه أ

ِيَن لَْو تََرُكواْ ِمْن َخلْفِِهْم ُذّرِيًَّة ِضَعافًا  ْعُروفًا َوْلَْخَش الَّ فَاْرزُقُوُهم ّمِنُْه َوقُولُواْ لَُهْم قَْوًل مَّ
ٍء  نََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْ

َ
َخافُواْ َعلَيِْهْم فَلَْيتَُّقوا اللَّ َوْلَُقولُواْ قَْوًل َسِديًدا [2[َواْعلَُموا أ

ُكنُْتْم  إِْن  بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَمٰ  الُْقْرَبٰ  َوِلِي  َولِلرَُّسوِل  ُخَُسُه   ِ لِلَّ نَّ 
َ
فَأ

ٍء  ِ َشْ
ٰ ُكّ ُ َعَ ٰ َعبِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم اْلََق اْلَْمَعاِن َواللَّ نَْزنْلَا َعَ

َ
ِ َوَما أ آَمنُْتْم بِاللَّ

َوالَْمَساكنَِي  الُْقْرَبٰ  وِل 
ُ
أ يُْؤتُوا  ْن 

َ
أ َعةِ  َوالسَّ ِمنُْكْم  الَْفْضِل  ولُو 

ُ
أ تَِل 

ْ
يَأ َوَل   [3[قَِديٌر

 ُ ُ لَُكْم َواللَّ ْن َيْغفَِر اللَّ
َ
أ َل ُتِبُّوَن 

َ
َوْلَْعُفوا َوْلَْصَفُحوا أ  ِ َوالُْمَهاِجرِيَن ِف َسبِيِل اللَّ

َغُفوٌر رَِحيٌم]4] وغيها من اآليات القرآنيّة� كام أّن تقسيم اإلرث مل يقترص عىل أعضاء 
األرسة النوويّة، بل امتّد ليشمل أنصبة محّددة ألفراد األرسة املمتّدة ُكتَِب َعلَيُْكْم 

ا  قَْربنَِي بِالَْمْعُروِف َحقًّ
َ
يِْن َواْل ا الْوَِصيَُّة لِلَْواِلَ َحَدُكُم الَْموُْت إِْن تََرَك َخرْيً

َ
إَِذا َحَضَ أ

َسِميٌع   َ اللَّ إِنَّ  لُونَُه  ُيَبّدِ ِيَن  الَّ َعَ  إِثُْمُه  َما  فَإِنَّ َسِمَعُه  َبْعَدَما  َلُ  بَدَّ َفَمْن  الُْمتَّقِنَي  َعَ 

]1]- سورة اإلرساء، اآليات]26-2.

]2]- سورة النساء، اآليات9-7.

]]]- سورة األنفال، اآلية41.

]4]- سورة النور، اآلية22.
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َ َغُفوٌر  ْصلََح بَيَْنُهْم فََل إِثَْم َعلَيْهِ إِنَّ اللَّ
َ
ْو إِثًْما فَأ

َ
َعلِيٌم َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنًفا أ

ْيَمانُُكْم 
َ
يَن َعَقَدْت أ قَْرُبوَن َوالَِّ َْ

اِن َوال ا تََرَك الَْواِلَ ٍ َجَعلَْنا َمَواِلَ ِممَّ رَِحيٌم [1[َولُِكّ
ٍء َشِهيًدا [2[يَْسَتْفُتونََك قُِل اللَُّ ُيْفتِيُكْم  ِ َشْ

ٰ ُكّ َ َكَن َعَ فَآتُوُهْم نَِصيَبُهْم إِنَّ اللَّ
ْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَرُِثَها إِْن لَْم 

ُ
لَةِ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَيَْس َلُ َوَلٌ َوَلُ أ ِف الَْكَ

ا تََرَك ِإَوْن َكنُوا إِْخَوةً رَِجاًل َونَِساًء  يَُكْن لََها َوَلٌ فَإِْن َكَنَتا اثْنََتنْيِ فَلَُهَما اثلُّلَُثاِن ِممَّ
ٍء َعلِيٌم]3]� إّن  ُ بُِكّلِ َشْ ْن تَِضلُّوا َواللَّ

َ
ُ لَُكْم أ ُ اللَّ نْثََينْيِ يُبنَّيِ

ُ
َكرِ ِمثُْل َحّظِ اْل فَلذِلَّ

األرسة املمتّدة - بهذا الشكل ليست من إفرازات النمّو االجتامعّي، وإمنا مؤّسسة أقامتها 

كلمة الله عز وجل ودعمتها النصائح والقواعد القرآنيّة]4]�

 وتقّدم »األرسة املمتّدة« ألعضائها يك يصلوا إىل أعىل درجات النامء النفيّس والصالح 

للمجتمع ما ييل]5]: 

الرتابط بني األجيال: فال تعاين األرسة املمتّدة من فجوة بني األجيال، إذ إنّها تجمع 

كاماًل عىل  األجيال  بني  الثقافة  وانتقال  الصغار  تنشئة  يجعل  الذي  األمر  أجيال،  ثالثة 

الدوام، عىل نحو يكفل انتقال األعراف والثقافة بأدىن درجة ممكنة من االنحراف� ففي 

ظلّها يتّصل املايض بالحارض واملستقبل عىل نحو أفضل� 

االستيعاب النفيّس ألعضاء األرسة: حيث إن األرسة املمتّدة متّد أّي عضو فيها برفقة 

فوريّة وقتام يشاء، فهي توفّر له فرصة لالختيار مبا يتوافق ومزاجه يف كّل حني، فهو يجد 

ا للتواصل معه، والتفاعل املبارش�  يف كنفها عىل الدوام شخًصا مستعدًّ

كام تفرض األرسة املمتّدة االنضباط والتضحية املتبادلة بني أفرادها، وقد يحّد هذا 

ألّي  أصاًل  تسمح  ال  الدنيا  هذه  يف  الحياة  طبيعة  ولكن  الشخصيّة،  من خصوصيّاتهم 

]1]- سورة البقرة، اآليات182-180.

]2]- سورة النساء، اآلية]].

]]]- سورة النساء، اآلية176.

]4]- لويز ملياء الفاروقي: مرجع سابق، ص91.

]5]- إسامعيل الفاروقي: التوحيد، مرجع سابق، ص296.
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إنسان بأن يعيش كام يحلو له دون ضوابط أو تضحيات وكأنّه الوحيد يف هذا العامل� 

ومن ثم يتدرّب الفرد عىل االنضباط الذايتّ واإليثار والتضحية من أجل اآلخرين داخل 

هذا اإلطار املتقارب واملتواصل� 

املقّدمة السابعة: الحقوق والواجبات

 تقوم هذه املقّدمة عىل مبدئيّة تكافؤ الحقوق والواجبات، فكّل حّق يقابله واجب 

يف األرسة، ومن البدء تقّرر منظومة القيم اإلسالميّة، أّن كّل فرد من الزوجني له نفس 

الحقوق املتبادلة ال يعلو فيها أحد عىل أحد بسبب االختالف الجنيّس� وتظهر املساواة يف 

مواطن عّدة - كام أوضحتها منظومة القيم القرآنيّة، فالزوجان )الذكر واألنثى( يتساويان 

يف كونهام ميتلكان ذات الشخصيّة القانونيّة املستقلّة والحقوق التي ترتتّب عليها�

العقود  البيع والرشاء وإبرام  القرآن يقّرر حّق املرأة يف أن تتعامل يف  أّن   إذ نجد 

والتكسب كام الرجل، وأن تدير أموالها وممتلكاتها، وأن تحتفظ مبا تشاء منها� وقّرر 

اِن  ا تََرَك الَْواِلَ القرآن عالوة عىل ذلك حّق املرأة يف مياث األرسة لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِممَّ

ْو َكُثَ نَِصيًبا 
َ
ا قَلَّ ِمنُْه أ قَْرُبوَن ِممَّ

َ
اِن َواْل ا تََرَك الَْواِلَ قَْرُبوَن َولِلّنَِساءِ نَِصيٌب ِممَّ

َ
َواْل

ولُو الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنُِي فَاْرزُقُوُهْم ِمنُْه َوقُولُوا لَُهْم 
ُ
َمْفُروًضا ِإَوَذا َحَضَ الْقِْسَمَة أ

ِيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلْفِِهْم ُذّرِيًَّة ِضَعافًا َخافُوا َعلَيِْهْم فَلَْيتَُّقوا  قَْوًل َمْعُروفًا َوْلَْخَش الَّ
ُكلُوَن ِف 

ْ
َما يَأ ْمَواَل اْلََتاَمٰ ُظلًْما إِنَّ

َ
ُكلُوَن أ

ْ
ِيَن يَأ َ َوْلَُقولُوا قَْوًل َسِديًدا إِنَّ الَّ اللَّ

نْثََينْيِ 
ُ
َكرِ ِمثُْل َحّظِ اْل ْوَلدُِكْم لذِلَّ

َ
ُ ِف أ ُبُطونِِهْم نَاًرا وََسَيْصلَْوَن َسعِرًيا يُوِصيُكُم اللَّ

بََويْهِ 
َ
فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنََتنْيِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَك ِإَوْن َكنَْت َواِحَدةً فَلََها انلِّْصُف َوِل

بََواهُ 
َ
ا تََرَك إِْن َكَن َلُ َوَلٌ فَإِْن لَْم يَُكْن َلُ َوَلٌ َوَورِثَُه أ ُدُس ِممَّ ِ َواِحٍد ِمنُْهَما السُّ

لُِكّ
َديٍْن  ْو 

َ
أ بَِها  يُوِص  َوِصيٍَّة  َبْعِد  ِمْن  ُدُس  السُّ فَِلُّمِهِ  إِْخَوةٌ  َلُ  َكَن  فَإِْن  اثلُّلُُث  فَِلُّمِهِ 

َ َكَن  ِ إِنَّ اللَّ قَْرُب لَُكْم َنْفًعا فَرِيَضًة ِمَن اللَّ
َ
ُهْم أ يُّ

َ
بَْناؤُُكْم َل تَْدُروَن أ

َ
آبَاؤُُكْم َوأ

ْن 
َ
لُّ لَُكْم أ يَن آَمُنوا َل يَِ َها الَِّ يُّ

َ
َعلِيًما َحِكيًما]1] وحرَّم حرمانها من هذا املياث يَا أ

تنَِي بَِفاِحَشٍة 
ْ
ْن يَأ

َ
تَرِثُوا الّنَِساَء َكرًْها َوَل َتْعُضلُوُهنَّ ِلَْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهنَّ إِلَّ أ

]1]- سورة النساء، اآليات11-7.
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 ُ ْن تَْكَرُهوا َشيًْئا َوَيْجَعَل اللَّ
َ
وُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِْن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَعَسٰ أ ُمَبّيَِنٍة وََعِشُ

ا َكثرًِيا]1] وبني أن َصَداقَها عند زواجها ملك خالص لها ال يحّل لزوجها أن يأخذ  فِيهِ َخرْيً
ْن 

َ
ْو تَْسِيٌح بِإِْحَساٍن َوَل َيِلُّ لَُكْم أ

َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ َلُق َمرَّ منه شيئًا الطَّ

لَّ يُقِيَما 
َ
ِ فَإِْن ِخْفُتْم أ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد اللَّ

َ
ْن َيَافَا أ

َ
ا آتَيُْتُموُهنَّ َشيًْئا إِلَّ أ ُخُذوا ِممَّ

ْ
تَأ

َوَمْن  َتْعَتُدوَها  فََل   ِ ُحُدوُد اللَّ تِلَْك  بِهِ  اْفَتَدْت  فِيَما  َعلَيِْهَما  ُجَناَح  فََل   ِ ُحُدوَد اللَّ
ْن 

َ
أ لَُكْم  لُّ  آَمُنوا َل يَِ يَن  الَِّ َها  يُّ

َ
أ يَا   [2[الُِموَن الظَّ ُهُم  وَلٰئَِك 

ُ
فَأ  ِ ُحُدوَد اللَّ َيَتَعدَّ 

تنَِي بَِفاِحَشٍة 
ْ
ْن يَأ

َ
تَرِثُوا الّنَِساَء َكرًْها َوَل َتْعُضلُوُهنَّ ِلَْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهنَّ إِلَّ أ

 ُ ْن تَْكَرُهوا َشيًْئا َوَيْجَعَل اللَّ
َ
وُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِْن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَعَسٰ أ ُمَبّيَِنٍة وََعِشُ

َخْذَن ِمنُْكْم 
َ
فَْضٰ َبْعُضُكْم إَِلٰ َبْعٍض َوأ

َ
ُخُذونَُه َوقَْد أ

ْ
ا َكثرًِيا [3[َوَكيَْف تَأ فِيهِ َخرْيً

الُْمْؤِمَناِت  الُْمْحَصَناِت  َينِْكَح  ْن 
َ
أ َطْوًل  ِمنُْكْم  يَْسَتِطْع  لَْم  َوَمْن   [4[َغلِيًظا ِميَثاقًا 

ْعلَُم بِإِيَمانُِكْم َبْعُضُكْم 
َ
ُ أ ْيَمانُُكْم ِمْن َفَتَياتُِكُم الُْمْؤِمَناِت َواللَّ

َ
فَِمْن َما َملََكْت أ

َغرْيَ  ُمَْصَناٍت  بِالَْمْعُروِف  ُجورَُهنَّ 
ُ
أ َوآتُوُهنَّ  ْهلِِهنَّ 

َ
أ بِإِذِْن  فَانِْكُحوُهنَّ  َبْعٍض  ِمْن 

َتنْيَ بَِفاِحَشٍة َفَعلَيِْهنَّ نِْصُف َما 
َ
ْحِصنَّ فَإِْن أ

ُ
ْخَداٍن فَإَِذا أ

َ
ُمَسافَِحاٍت َوَل ُمتَِّخَذاِت أ

وا َخرْيٌ لَُكْم  ْن تَْصِبُ
َ
َعَ الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعَذاِب َذٰلَِك لَِمْن َخِشَ الَْعَنَت ِمنُْكْم َوأ

َلَق فَإِنَّ اللََّ  ُ َغُفوٌر رَِحيٌم]5] إالّ إذا أعطته عن طيب خاطر ِإَوْن َعَزُموا الطَّ َواللَّ
�[6[َسِميٌع َعلِيٌم

 وهذه املساواة الحقوقيّة )القانونيّة( تقوم عىل أصول الخلقة من األساس بني الرجل 

ِي َخلََقُكْم ِمْن  َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّ يُّ
َ
واملرأة، فهناك مساواة يف أصل الخلق يَا أ

ِي  الَّ  َ َواتَُّقوا اللَّ َونَِساًء  َكثرًِيا  رَِجاًل  ِمنُْهَما  َوَبثَّ  َزوَْجَها  ِمنَْها  وََخلََق  َواِحَدٍة  َنْفٍس 

]1]- سورة النساء، اآلية 19.

]2]- سورة البقرة، اآلية229.

]]]- سورة النساء، اآلية19.

]4]- سورة النساء، اآلية 21.

]5]- سورة النساء، اآلية25.

]6]- سورة البقرة، اآلية227.
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َكَر  وَْجنْيِ الَّ الزَّ نَُّه َخلََق 
َ
َوأ  ،[1[َرقِيًبا َعلَيُْكْم  َ َكَن  إِنَّ اللَّ رَْحاَم 

َ
َواْل بِهِ  تََساَءلُوَن 

نَْث]3]� ومساواة يف الجزاء والعمل: فَاْسَتَجاَب  ُْ
َكَر َوال  ،[2[َوَما َخلََق الَّ نَْثٰ

ُ
َواْل

َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُكْم  نَْثٰ 
ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِمْن  ِمنُْكْم  َعِمٍل  َعَمَل  ِضيُع 

ُ
أ َل  ّنِ 

َ
أ َربُُّهْم  لَُهْم 

َكّفَِرنَّ 
ُ
َل َوقُتِلُوا  َوقَاتَلُوا  َسبِيِل  ِف  وُذوا 

ُ
َوأ دِيَارِهِْم  ِمْن  ْخرُِجوا 

ُ
َوأ َهاَجُروا  ِيَن  فَالَّ

 ُ ِ َواللَّ نَْهاُر ثََوابًا ِمْن ِعنِْد اللَّ
َ
ْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت َتْرِي ِمْن َتْتَِها اْل

ُ
َعنُْهْم َسّيَِئاتِِهْم َوَل

نَْثٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه 
ُ
ْو أ

َ
ا ِمْن َذَكٍر أ ِعنَْدهُ ُحْسُن اثلََّواِب ،[4[َمْن َعِمَل َصالًِ

ْحَسِن َما َكنُوا َيْعَملُوَن ،[5[َمْن َعِمَل َسّيَِئًة فََل 
َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
َطّيَِبًة َونَلَْجزَِينَُّهْم أ َحَياةً 

يَْدُخلُوَن  وَلٰئَِك 
ُ
فَأ ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نَْثٰ 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِمْن  َعِمَل َصاِلًا  َوَمْن  ِمثْلََها  إِلَّ  ُيَْزٰى 

َوالُْمْؤِمُنوَن  االجتامعيّة  التكاليف  يف  مساواة   [6[ِحَساٍب بَِغرْيِ  فِيَها  يُْرزَقُوَن  اْلَنََّة 
َوُيقِيُموَن  ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ 

ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
أ َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 

َعزِيٌز   َ اللَّ إِنَّ   ُ اللَّ َسرَيَْحُُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
أ َورَُسوَلُ   َ اللَّ َوُيِطيُعوَن  َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ

 �[7[َحِكيٌم
الجنسني  أّن  مفادها  التي  القاعدة  والجزاء  العمل  مستوى  عىل  يقّرر  اإلسالم  إن   

-الذكر واألنثى- متساويان يف قاعدة العمل والجزاء� ويف صلتهام بالله، ويف جزائهام عند 

ل  الله، ومع أّن اللفظ القرآيّن »من« حني يطلق يشمل الذكر واألنثى، إال أّن النص يُفصِّ

»من ذكر أو أنثى« لزيادة تقرير هذه الحقيقة]8]�

الحقوق  مبسألة  يتعلّق  فيام  اإلسالميّة  القيم  منظومة  فإّن  أخرى  ناحية  ومن   

لعالقاتها  وتؤطر  الجامعة  فيها  تنتظم  أو رشعّية  منظومة حقوقّية  »تبني  والواجبات 

]1]- سورة النساء، اآلية1.

]2]- سورة النجم، اآلية45.

]]]- سورة الليل، اآلية].

]4]- سورة آل عمران، اآلية195.

]5]- سورة النحل، اآلية97.

]6]- سورة غافر، اآلية40.

]7]- سورة التوبة، اآلية71.

]8]- يف ظالل القرآن، ج4، ص]219.
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للبعد  وتؤطّر  االستخالف  مامرسة  تنظّم  التي  التعاقديّة  املنظومة  تبني  أي  ونظمها، 

التنظيمّي الذي يجمع بني أطراف الفعل الحضارّي، وتنتظم يف دائرته شبكة العالقات 

واملعامالت التي تؤّمن مسار العمران وتضبط إيقاعه«]1]�

وتكوينها،  األرسة  بناء  يف  املؤّسسة  املبادئ  من  والواجبات  الحقوق  منظومة  إّن   

ويقوم هذا املبدأ عىل مقولة تأسيسيّة لها بعدها االجتامعّي؛ وهي: »أّن كّل حّق يقابله 

واجب«، أّما املثل األعىل فهو »اإلحسان«، ومن ثّم تنتفي فكرة »الرصاع« و »التنافسيّة« 

ذات املخاطر بني أفراد األرسة، وتحّل محلّها مبدئيّة »التكامل« و »الوظيفيّة« و »اإليثار« 

و »التضحيّة«، وأهّم ما تختّص به منظومة القيم اإلسالميّة يف ميدان الحقوق والواجبات، 

إّن هذه الحقوق والواجبات ال تتّصل بعامل الشهود فقط؛ بل متتّد إىل عامل الغيب، حيث 

تتمركز فكرة »اإلحسان« يف مبدأ »الحقوق والواجبات« بني أعضاء األرسة سواء أكان من 

أعىل )الوالدين( إىل أسفل )األبناء( أو من أسفل )األبناء( إىل أعىل )الوالدين(� 

 وقد أقرّت منظومة القيم التي نحن بصددها حقوقًا متنّوعة بني أعضاء األرسة، فثّمة 

حقوق عىل الزوج نحو الزوجة، وثّة يف املقابل واجبات عىل الزوجة نحو الزوج، وحقوق 

عىل  وحقوق  الزوجة،  نحو  الزوج  عىل  واجبات  املقابل  ويف  الزوج،  نحو  الزوجة  عىل 

الوالدين تجاه األبناء وواجبات عىل األبناء تجاه األبناء، وحقوق للوالدين عىل األبناء� 

وهناك حقوق مشرتكة بني الزوجني، وحقوق متفرّدة، وهناك واجبات مشرتكة وواجبات 

بناء  عىل  فقط  ليس  يحافظ  أن  ميكن  ما  تخلّلت  اإلسالميّة  القيم  فمنظومة  متفرّدة� 

األرسة، أو استمرارها، وإمّنا عىل تعزيز جوانب وجودها وتطوير وظائفها وفق منظومة 

عادلة متبادلة من الحقوق والواجبات بصورة مل تشهدها أّي ترشيعات -كام سرنى يف 

منت هذه الدراسة بإذن الله-�

مسألة  ليست  أنّها  والواجبات  الحقوق  مسألة  يف  القيم  منظومة  به  تتفرّد  وماّم   

قانونيّة وتعاقديّة بحتة -رغم أهّميّة هذا البعد- إاّل أّن البعد اإلميايّن يف هذه املنظومة 

العالقات  من  متقّدمة  مراحل  به  االلتزام  ويفوق  القانويّن،  التعاقدّي  البعد  عىل  يعلو 

]1]- منى أبو الفضل )مداخلة( : »خربة الباحث االجتامعّي يف االقرتاب من النص القرآين«، مرجع سابق، ص228.
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األرسيّة التي تتقّدم فيها قيمة »الفضل« عىل قيمة »العدل«�

 إّن الوضع األرسّي يف الرشيعة اإلسالميّة ليس مجرّد تعبي عن التزام قانويّن بني الرجل 

واملرأة، وليس مجرّد ارتباط عاطفّي وأديّب بينهام، وإمّنا هو ذلك كلّه، وفيه -زيادة عىل 

يتكّون  وألنّه  وذريّتهام،  واملرأة  الرجل  بني  روحّي  التزام  ألنّه  العبادة،  من  ذلك- يشء 

األرض���  يف  اإلنسان  واستخالف  واإلنسان،  لألرض  الله  خلق  غايات  من  غاية  لتحقيق 

من  العبادة  من  قريبة  األرسة  تعترب  أنّها  نالحظ  لألرسة  وضعت  التي  الترشيعات  إّن 

جهة، وتقتيض سلطة املجتمع من ناحية أخرى� فمؤّسسة األرسة ليست شيئًا قامئًا بذاته 

منفصاًل عن الفرد واملجتمع وترشيعاتهام، وليست شيئًا منفصاًل عن العبادة والنشاط 

الدنيّوي وترشيعاتهام وإمّنا هي موصولة الوشائج ترشيًعا بذلك كلّه]1]�

املقّدمة الثامنة: اإلسالم والحياة الجنسّية

 تستند هذه املقدمة عىل مبدئيّة جدارة الحياة الجنسيّة يف اإلسالم، واالعتبار القيَّم 

الذي أعطاه اإلسالم لهذه الحياة، ودورها الرئيس يف املحافظة عىل الجنس البرشّي، من 

خالل وسيط األرسة، وأهّم مقاصده املقّررة املحافظة عىل وجوديّة النوع اإلنسايّن، وربط 

الحياة الجنسيّة بالقداسة املالمئة التي تجعلها تقوم عىل تحقيق هذا املقصد�

 إن االجتامع اإلسالمّي شعاره التوحيد أي اتباع الحّق يف النظر والعمل، واالجتامع 

املديّن الحارض شعاره إتّباع ما يراه ويريده األكرثيّة، وهذان الشعاران يوجبان اختالف 

الغاية يف املجتمع املتكّون، فغاية االجتامع اإلسالمّي السعادة الحقيقيّة العقليّة، مبعنى 

أن يأخذ اإلنسان باالعتدال يف مقتضيات قواه فيعطي للجسم ما يشتهيه مبقدار ما ال 

يعوقه عن معرفة الله من طريق العبوديّة، بل يكون مقّدمة توصل إليها وفيه سعادة 

اإلنسان بسعادة جميع قواه، وهي الراحة الكربى )وإن كّنا ال ندركها اليوم حّق اإلدراك 

فينا( ولذلك وضع اإلسالم قوانينه عىل أساس مراعاة جانب  الرتبية اإلسالميّة  الختالل 

]1]- محمد مهدي شمس الدين: يف االجتامع السيايس اإلسالمّي، بريوت، املؤّسسة الدولية للدراسات والنرش، ط2، 

1999، ص6].
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العقل املجبول عىل اتّباع الحّق، وشّدد يف املنع عام يفسد العقل السليم(]1]�

الجنسيّة  »الحياة  بني  العالقة  بوضوح  اإلسالمّي  املنظور  تتجىّل يف  ذلك  ويف ضوء   

والروحانيّة« كام يف السياق القرآين� أنّها عالقة تتخلّل الحياة؛ فالله هو مصدر الحياة يف 

أصلها ومنبعها، وهو الذي يبث الروح���إّن االتحاد الجنيّس بني الرجل وزوجه، واالندماج 

اللحظي لنفسني يف نفس واحدة يف حالة االلتحام الجنيّس إمّنا يصبح كأنه إعادة متثيل 

نتيجة  التوالد يحدث  أن  الروح� ومبا  لبث  املوحدة، كام يصبح مساويًا  األصليّة  الروح 

االلتحام الجنيّس فإن الحياة الجنسيّة تستمد قداستها من مصدرها� فالحياة من منظور 

إسالمي ليست لهًوا عشوائيًا أو لعبة حظ، فالحياة مقدسة من منظور إسالمي]2]�

 إن اإلسالم مع إقراره »بالحياة الجنسيّة« إاّل أنّه ال يعتربها فوىض بل تقع ضمن »ذلك 

أزىك لهم« والزكاة هي الطهارة، و »الحياة الجنسيّة« ليست آثة يف ذاتها، ولكن -تُعّد 

كذلك- يف إطار اخرتاقها للقواعد اإلنسانيّة ومبادئ االحرتام والتقدير اإلنساينّ� فاإلسالم يرى 

أّن الحياة الجنسيّة حّق من ناحية، ومسؤوليّة اجتامعيّة من ناحية أخرى، تتجاوز الرغبة 

وتلبية اإلشباع )حّق(، فال تنعقد إاّل يف ضوء »ميثاق« يشهد عليه املجتمع، ويف ذلك تقدير 

لتلك الحياة ذاتها من حيث املعنى، وألطرافها )الرجل واملرأة( وخاّصة املرأة�

 إن ضبط عالقات املرأة والرجل عىل املستوى االجتامعّي العام يعترب من أبرز األمور 

التي تساهم يف حفظ العالقات الزوجيّة ومتتينها، وبالتايل تثبيت أسس األرسة� ويساهم 

االختالط والتجاوز يف شكل العالقات بني الرجل واملرأة، باإلضافة إىل ضعف الوازع الدينّي، 

قويّة  ميول  إثارة  إقامة عالقات حرّة، يف  وإمكانيّة  لألفراد  والخارجيّة  الداخليّة  والرقابة 

وطبيعيّة بني الجنسني، بل يهيئ األرضيّة املناسبة لنمّو امليول الشهوانيّة غي املرشوعة، ويف 

لة يَضُعف الدافع نحو تأسيس العائلة بداية أو حفظها يف مرحلة الحقة]3]�  املَُحصِّ

 إن املالحظ للسياق القرآيّن يف تناوله للحياة الجنسيّة يجد تلك اإلحاطة القدسيّة التي 

]1]- تفسري امليزان، ج4، ص]10.

]2]- منى أبو الفضل: العالقة الجنسيّة منظور قرآيّن، القاهرة، دار السالم، 2011، ص9].

]]]- حسني بستان النجفي: مرجع سابق، ص287.
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يوليها ذلك السياق، والتي تظهر يف نواح متعّددة من أشكال الضبط القيمّي واألخالقّي 

والقانويّن واالجتامعّي، وهو ما يُظهر جدارة مسألة الجنس يف منظومة القيم اإلسالميّة، ومن 

وجه آخر أحّقيّة تلك الحياة يف توفي البيئة النفسيّة واالجتامعيّة املالمئة يك تتّم يف أفضل 

صورة لها، بعيًدا عن اتّباع الطرائق التي تهدر جدارتها وقيمتها يف الحياة اإلنسانيّة، وهو ما 

لت فيه منظومة القيم اإلسالميّة أمّيا تفصيل، ووضعت له من الضوابط والقيم والرشوط  فصَّ

واملحاذير والعناية بصورة مل تتشابه إال مع مسألة العقيدة واإلميان� 

املقّدمة التاسعة: األرسة والعمران

وهام  اإلنسان  حياة  يف  واملعنّوي  املاّدّي  الجانب  يضم  القرآيّن  املعنى  يف  العمران 

يقابل حاجات  الذي  املفهوم هو  اإلسالميّة، وهذا  الرؤية  الحضارة يف  املكونان ملفهوم 

اإلنسان الفطريّة والواقعيّة واإلميانيّة، فقيمة العمران إذن هي قيمة تدفع اإلنسان إىل 

تشييد حضارة صالحة له ونافعة لغيه� والعمران مقصد من املقاصد العليا التي حرصت 

منظومة القيم عىل بناء مفهومها وأشكالها املختلفة يف الكون]1]�

 وتعتمد هذه املقّدمة عىل مبدئيّة قيام األرسة بالدور الحيوّي يف العمران البرشّي، 

فإّن فكرة التسخي الكويّن لإلنسان جعلت اإلنسان يف مركز قيمة العمران ومقصدها، 

الغاية  تلك  ويحّقق  الرئيس،  الدور  بهذا  يكون  أن  ميكن  الذي  هو  وحده  فاإلنسان 

واملقصد، وهذا ال يتّم إال يف إطار تعاون إنسايّن عىل مدى واسع من التعّدد والتنّوع، 

وهذا ال تصنعه إال األرسة كمهيمن عىل حركة العمران البرشّي من خالل عمليّة التكاثر 

والتوالد اإلنسايّن املتجّدد والدائم�

 إّن مفهوم »الزوجيّة« ال يتّم تناوله يف املفهوم القرآيّن بشكل مستقّل كهدف يف ذاته، 

ولكن يف إطار الرؤية اإلسالميّة الكلّيّة ملسية اإلنسان ورسالته )األمانة واالبتالء( وتحقيق 

]1]- انظر حول قيمة العمران:

طه جابر العلواين: "التوحيد والعمران والتزكية"، مجلّة قضايا إسالميّة معارصة، العدد )18(، 2002، ص164.

حسان عبد الله حسان: منظومة القيم التوحيديّة.. رؤية تأصيليّة لبناء علوم إنسانيّة من منظور حضارّي، بريوت، مركز 

األبحاث والدراسات الرتبويّة 2019، ص155-147.
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)االستمرار والتكاثر والعمران( وردف ذلك بأهّميّة التكامل الوظيفّي مع الجنسني )الذكر 

واألنثى(، مبعنى أّن القرآن ُعنَي مبسألة: كيف ميكن أن يسهم الجنسان/ الزوجان يف دفع 

العمليّات وضامنات ذلك� لقد أنيط باملرأة بشكل طبيعّي مندمج يف خصائصها  هذه 

اإلنجاب،  خالل  من  البرشّي  النوع  إنتاج  إعادة  وظيفة  من  األكرب  الجزء  الجسديّة 

وتستوعب هذه الوظيفة بشكل عام جانبًا كبيًا من جهد وطاقة املرأة� أّما الذكر الذي 

مل يقيض له سوى دور محدود )من حيث الكم ال الكيف( يف أداء العمليّات الطبيعيّة 

إلعادة اإلنتاج والتّكاثر، فقد لحقت به مهمة أخرى هي توفي الضامنات واملستلزمات 

املادية والبيئيّة الالزمة إلمتام هذه العملية )أي توفي امللجأ واملأكل واملرشب( مبا يحّقق 

حركة النشاط العمرايّن يف الكون]1]�

 إّن الخطاب القرآيّن يضع قضيّة »الزواج« يف أكرث من مستوى من مستويات العمران 

االجتامعّي: مستوى خاّص وحميم يتعلّق بالعالقة بني الرجل واملرأة، ذكر وأنثى، ومستوى 

أرسّي يتعلّق بالزوجني باعتبارهام مكلّفني بأدوار اجتامعيّة مختلفة داخل محيط من 

األطراف والقرابات� ومستوى عام، يظهر فيه الزوجان جزًءا من جامعة املؤمنني وخليّة 

حيّة من خالياها تنطبق عليها قوانينها الكلّيّة]2]�

 ومن ناحية أخرى فإّن األرسة -نظام الزواج- تعّد أحد أهّم آليّات االندماج والرتابط 

والتامسك يف الجامعة البرشيّة الذي يعّد أحد غايات وسنن الخالق يف خلقه، فاألرسة 

حضن مالئم وأمثل لعمليّة التكاثر واإلعامر البرشّي - وهي إحدى الوظائف األساسيّة 

لألرسة- وهذا يضمن أن تتّم عمليّة التكاثر يف إطار منظّم من الحقوق وااللتزامات يف 

ظّل نظام معروف من االلتحاق والّنَسب، كام أّن مؤّسسة األرسة توفّر ضامنات إلمتام 

عمليّة التنشئة السويّة لألجيال الجديدة، كام تقّسم العمليّات واألدوار االجتامعيّة بني 

أفراد األرسة )الزوجني( بني الدور البيولوجّي والدور االقتصادّي]3]�

]1]- أماين صالح: مرجع سابق، ص26.

]2]- هند مصطفى: مرجع سابق، ص68.

]]]- أماين صالح: مرجع سابق، ص29.
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الذي شّكلته اإلنسانيّة يف ضوء  العمرايّن األّول  النموذج   والخالصة أن األرسة متثّل 

االرتباط التاريخّي مع »النفس الواحدة«، ومبا يحمله هذا التكوين من كامالت ما يحتاج 

إليه النظام العمرايّن للكون، من نظام بيولوجّي متكامل لتحقيق إعادة إنتاج الخلق/ 

الجنس البرشّي، ونظام اقتصادّي يحّدد شكل األدوار االقتصاديّة، ونظام اجتامعّي يحّدد 

شبكة العالقات االجتامعيّة وطبيعة العالقات فيها، ونظام قيمّي يحّدد شكل وطريقة 

والرئيس  األّول  النموذج  األرسة  نظام  داخل  أكان  سواء  النظم  هذه  كّل  بني  التعامل 

للعمران الكويّن، أم خارجها يف النظام االجتامعّي األكرث اتّساًعا�

املقدمة العارشة: إمكانّية العمل

القيم اإلسالميّة يف مجال  العميّل ملنظومة  اليرس  املقّدمة عىل مبدئيّة  تقوم هذه   

األرسة، والتي ترتبط بركائز الترشيع الرئيسة: »الوسع«، »الطاقة«، »القدرة«، فالتكاليف 

القيميّة تحمل يف داخلها إمكانيّة القيام بها، وتجسيدها يف الواقع االجتامعّي، ومن ثّم 

تبطل دعاوي االستحالة من جهة، ومن جهة أخرى فإّن التجربة التاريخيّة لهذه املنظومة 

القيميّة - إذا استخلصت مام علقها من شوائب التطبيق -التاريخّي االجتامعّي- تُظهر 

جدارتها للتوافق التاّم مع الطبيعة اإلنسانيّة ومكّوناتها واحتياجات هدايتها وإصالحها� 

 إّن املعرفة باملشيئة اإللهيّة يف مجال التكليف اإلسالمّي الحّر رشط أسايّس لالمتثال 

لها، والفرد عضو يف جسد حّي، وليس هو الوحدة األساسيّة التي تتحّول إىل مجرّد رقم 

يف قرارات جامعة تستمّد مرجعيّتها من نفسها وتخضع ملبدأ سيادة األغلبيّة� واالنطالق 

من منظور الرابطة األرسيّة الذي ينظر إىل األفراد كأعضاء يف جسد، وليس كحبّات قمح 

يجمعها وعاء واحد، يحتّم عدم الرتكيز عىل الفوارق لصالح الرتكيز عىل الفضاء الجمعّي 

املشرتك للقيم� ويف ضوء ذلك، فإّن ضابط تلك الرابطة يتجاوز مجرّد جمع املفردات التي 

تتشّكل منها األرسة عىل صعيد احتامالت ما ينبغي فعله، عىل أساس أّن القيم بطبيعتها 

متعّدية األثر، وتحريكها العلنّي، مبعنى تجسيدها يف سلوكات عىل يد فئة من البرش، 

فإّن تحقيق أعىل درجة ممكنة  باملحاكاة� وبالتايل  لالنتقال إىل غيهم  قابليّتها  يحّقق 

لحّريّة انتقال القيم، يحّقق أعىل تفعيل جامعّي ممكن، وأعىل إدراك جامعّي ممكن لنا� 
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مبا يفتح آفاقًا ملعرفة العلل واملعلوالت يف الحركة اإلنسانيّة، يستحيل أن تدور بخلد أحد 

يف حالة االنطالق من رؤية فرديّة ال تعتني بالرابطة الجمعيّة بني أفراد األرسة]1]�

ينشأ  أّويّل،  ثقايّف  اتجاه  تكوين  عىل  القرآن  يف  األرسة«  »قيم  منظومة  تعمل  كام   

من حالة االتصال الداخليّة بني أفراد األرسة، لتكون بذلك نقطة اإلشعاع األوىل لثقافة 

القيم القرآنيّة، ومن ثّم تتحّول: التصّورات القيميّة وما يرتبط بها من مفاهيم وعنارص 

يتعلّق  فيام  سواء  ونشاطهم  األرسة  أعضاء  حركة  تحكم  عمليّة  ثقافة  إىل  ومكّونات 

يف  أخرى  اتصاليّة  ومراكز  بنقاط  اتّصالهم  حني  أو  الحركة،  لهذه  الداخليّة  بالديناميّة 

املجتمع� وتصبح معايي ثقافة املجتمع يف ضوء هذا »التجسيد« و »التحويل« للمعايي 

والتعاليم معايي تحكم حركة أعضائه ونشاطهم� 

 ومن ناحية أخرى فإّن منظومة القيم تعطي مساحات واسعة لالجتهاد األرسّي -يف 

ضوء القيم الحاكمة والقواعد الكلّيّة والضوابط املصلحيّة- يف مقابل الترشيع املحكم، 

قاعدة  هناك  كان  ثم  ومن  العميّل،  لليرس  آخر  مبدًءا  التطبيق  يف  »املرونة«  وتجعل 

محددة ميكن تطبيقها يف موارد مختلفة، وهي مستفادة من قوله تعاىل فََل ُجَناَح 

َعلَيِْهَما إال أّن الضابط هو مراعاة املصلحة الظرفيّة، وال ميكن تعميمه وتجاوز القاعدة 
)العقيّل  التشاور  املنظومة  جعلت  املثال:  سبيل  وعىل  املبدأ،  حيث  من  الترشيعيّة 

والعلمّي( يف فصال الطفل )فطامه( ومن أجل املصلحة األرسيّة الخاّصة بالطفل أو األّم، 

اجتهاًدا ميكن به تجاوز قاعدة )الحولني الكاملني(، إال أّن القاعدة تظّل قامئة ال تبديل 

فيها وال تغيي، ويرتبط التشاور بالحاالت التي يرتفع فيها الرضر عن الطفل�

 كذلك فإّن منظومة القيم اإلسالميّة يف مجال األرسة، ليست منظومة خاّصة بفئة 

هي  بل  بزوالها،  انقضت  ما  تاريخيّة  مرحلة  عن  تعبيًا  وليست  الناس،  من  عرق  أو 

الكامن يف  التحيّز  الكاملة، ونفي  العدالة  منظومة تأّسست من خارج اإلنسان لضامن 

تفتأ  ال  التي  مثاًل  الشخصيّة  األحوال  قوانني  متاثل  ال  فهي  ثّم  ومن  اإلنسانيّة،  النفس 

األحيان،  من  كثي  يف  التفسي  يف  وغموضها  لتحيّزاتها،  عليها  والثورة  بتعديلها  يطالب 

]1]- السيد عمر: »النسق السيايس لألرسة يف املنظور اإلسالمّي«، مرجع سابق، ص54].
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ولكّنها منظومة ُوضعت منذ خلق »النفس الواحدة« والتدبّر يف مآالتها واستقراء الواقع 

التاريخّي يف مراحله، يعود إلينا بنتيجة صالحيّة وإصالحيّة تلك املنظومة عىل مستوى 

البناء الداخيّل لألرسة أو البناء االجتامعّي الخارج منها ونظمه املختلفة�

إّن التنظيم االجتامعّي اإلسالمّي تنظيم ال يتضّمن وحدة العرق ووحدة املكان فقط، 

تحديد  يف  الحاسم  األثر  له  يكون  الذي  القيمّي  الثقايّف/  البعد  -أيًضا-  يتضمن  ولكن 

الطريقة التي يتكيّف بها الناس يف وحداتهم العرقيّة )طاعة باملعروف، وإصالح أو مترّد 

أو ثورة( والطرق التي يتكيّف بها الناس مع بيئاتهم املكانيّة )إصالًحا، وعمرانًا، أو خروًجا 

وهجرة(��� إّن التنظيم االجتامعّي اإلسالمّي، مع اهتاممه الشديد بوحدة النسب، إاّل أنّه 

ليس تنظياًم عرقيًّا عشائريًّا وال تنظيميًّا قوميًّا، وإمّنا هو تنظيم مديّن يرتكز عىل التوجيه 

القيمّي املشرتك الذي يضّم خصوصيّات عرقيّة وإقليميّة متنّوعة، ولكّنه يتجاوزها لينفتح 

عىل األّمة واإلنسانيّة]1]�

املقّدمة الحادية عرشة: األرسة مركز التداول االجتامعّي

 تقوم هذه املقّدمة عىل مبدئيّة مكانة األرسة يف البناء االجتامعّي اإلنسايّن، الذي ال 

ميكن للفرد أن يكتسب أّي هويّة شخصيّة إاّل من خاللها، وال ميكن للبناء االجتامعّي أن 

يكون له هيكل ونظم إاّل من خالل األرسة التي تؤّسس االجتامع اإلنسايّن من بداية التكوين�

تجسًدا  النوع،  عالقات  عام  إنساين  كمفهوم  يجّسد  »الزوجيّة«  مفهوم  إعامل  إّن   

عمليًّا من خالل التنظيم االجتامعّي القائم عىل مؤّسسة األرسة، حيث تشّكل مؤّسسة 

األرسة يف املنظور اإلسالمّي )والدينّي بصفة عاّمة( ركيزة البنيان االجتامعّي، يف ظل تلك 

املؤّسسة ترتجم الزوجيّة من مفهوم عام إىل رابطة محددة بني أفراد معينني� من خالل 

عالقة الزواج، كام تتجسد عمليًّا مفاهيم التكامل الوظيفي والعمران والتكاثر وتتأّسس 

عمليّة توزيع/ تقسيم الوظائف االجتامعيّة بني النوعني عرب منظومة محّددة وملزمة من 

الحقوق والواجبات املرتتبة عىل الزواج]2]�

]1]- التيجاين عبد القادر: »املفهوم القرآيّن والتنظيم املديّن«، مرجع سابق، ص42.

]2]- أماين صالح: مرجع سابق، ص28.
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)الزوجيّة(  ِوحدة  من  تنطلق  االمتداد  واسعة  خارطة  هنا  القيم  منظومة  تقّرر   

بوصفها أساًسا لهذه الخارطة، ثّم وحدة )األبناء(، ثم وحدة )النسب( و)املصاهرة(، ثم 

وحدة )القرابة( الواسعة التي تنشأ عن هذه الوحدات، وكّل من هذه الوحدات يلتحق 

بها مجموعة من الضوابط القيميّة التي تحّدد شكل العالقات وطبيعتها البينيّة، أي بني 

الوحدات  كّل هذه  تشّكل  األخرى، حيث  الوحدات  بينها وبني  أو  داخليّة،  كّل وحدة 

حركة التداول االجتامعّي اإلنسايّن� 

 إّن وحدة النسب التي تعّد مرتكزًا للنظام االجتامعّي اإلسالمّي ليست مجرّد وحدة 

عرقيّة تتحّدد فيها الحقوق والواجبات وفًقا للوضع الذي يولد فيه اإلنسان، وإمّنا توجد 

فيها -عالوة عىل الحقوق والواجبات العرقيّة- حقوق وواجبات تعاقديّة، أي يرتّبها عقد 

يدخل فيه اإلنسان )الزوج والزوجة مثاًل( بوعي وإرادة، كام توجد فيها حقوق وواجبات 

قيّمة، أي يفرزها توّجه قيمّي مشرتك يلتزم به أفراد الوحدة عن وعي وإرادة]1]�

 إّن منظومة القيم وما يلتحق بها من منظومة حقوقيّة تتّسم بالثبات والعدالة ال تتحّول 

بتحّول التغّيات الطارئة ألفراد املجتمع، أو انتقالهم من مستوى اجتامعّي إىل مستوى اجتامعّي 

آخر، ألنّها ال تعتد بالطبقيّة أيًّا كان شكلها وتعريفها، كذلك فإّن هذه املنظومة الحقوقيّة تضع 

التحريم واملحرّمات والحرام كحصون أمام كّل من يريد التالعب أو العبث باملنظومة القيميّة 

األّم، ويظهر ذلك يف آيات املحرّمات من النساء ويف آيات الطالق، ويف آيات املياث�

يف  والتبديل  التعديل  من  قدر  إحداث  إىل  الرامية  املحاوالت  كّل  القرآن  يرفض   

يرفض  ذاته  املنوال  وعىل  قاطًعا،  رفًضا  املجموعة  داخل  والحدود  والحقوق  املقامات 

املنع يف مجال املواريث، فال يصّح أن مُتنع املرأة -زوجة كانت أو ابنة- من مياث زوجها 

أو أبيها أو ابنها، وال يجوز أن مينع الطفل -ذكرًا كان أم أنثى- من نصيبه من املياث 

كام كان يحدث يف الجاهليّة، وال يجوز ألحد أن يويص مباله ليحرم الوارثني، فذلك يعترب 

إرضاًرا، واإلرضار يف الوصيّة من الكبائر]2]�

]1]- التيجاين عبد القادر: »املفهوم القرآيّن والتنظيم املديّن«، مرجع سابق، ص41.

]*[- املرجع السابق، ص9].
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توهني السلطة األبوّية 
وتفكيك املنظومة األسرّية

د. طالل عرتييس]*[]1]

مقّدمة

ال تخرج نظرية متكني املرأة التي يجري النقاش بشأنها يف األوساط العلميّة والثقافيّة 

العربية واإلسالميّة، عن الحقل العام للتنظيات التي تقودها التيّارات النسويّة يف الغرب 

املتداولة،  واملصطلحات  املفردات  بني  إجامليّة  مقارنة  أجرينا  لو  البنيِّ  ومن  املعارص، 

فسنجد إىل أّي مدى كان لثقافة الجندر مؤثّرات وازنة عىل ثقافة املرأة يف بالدنا وطريقة 

تفكيها�

وقد ارتكزت أطروحة متكني املرأة التي تتداولها مؤّسسات دوليّة مثل األمم املتحدة، 

وجمعيّات وهيئات نسائيّة محلّيّة يف بلدان عربيّة وإسالميّة، عىل التعارض والعداء مع 

ما أطلقوا عليه »النظام األبوّي«، أو ما يسّمونه أيًضا »التسلّط الذكورّي«� إذ ربطت هذه 

األطروحة مشكلة املرأة ومعاناتها بوجود هذا النظام نفسه، وجعلت بالتايل القضاء عليه 

والتخلّص منه سبياًل اىل انعتاق املرأة ومتكينها وتحّررها، أي أّن هذه األطروحة أهملت 

أو هّمشت عمليًّا األبعاد االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة والثقافيّة والنفسيّة التي 

تختلف من بلد اىل آخر، من حيث تأثياتها سواء أكان عىل مشكلة املرأة، أم عىل أّي 

مشكلة اجتامعيّة أخرى، وجعلت من األبويّة والذكوريّة أساس مشكالت املرأة كافّة�

]1]- باحث وأستاذ علم االجتامع يف الجامعة اللبنانيّة.



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(436

له  املناهضون  يفرّسه  وكيف  يعمل،  وكيف  املقصود،  األبوّي  النظام  هذا  هو  فام 

ولدروه األرسّي؟ وما هي األدوات واملفاهيم التي استخدمت يف هذه »الحرب« للقضاء 

عىل هذا النظام من أجل تحرير املرأة ومتكينها املفرتض؟ وما هي التصّورات املستقبليّة 

لألرسة وللعالقات بني أفرادها التي ميكن أن تنجم عن ما بعد »النظام األبوّي«؟ 

املجتمع الذكورّي النظام األبوّي

استخدمت األدبيّات النسويّة وأدبيّات الجندر تارة »املجتمع الذكورّي« أو »التسلّط 

هذا  وبني  »الضحيّة«  املرأة  واقع  بني  الربط  لتأكيد  األبوّي«  »النظام  وطورًا  الذكورّي«، 

املجتمع وذاك النظام يف بالدنا العربيّة واإلسالميّة� وليس يف هذا النظام أّي إيجابيّة، وال 

يتسم السلوك األبوّي بأّي سمة عاطفيّة، وال بأّي ميزة أخالقيّة أو إنسانيّة� وهو سمة من 

سامت التخلّف، وال تذكره األدبيّات النسويّة وأدبيّات األمم املتحدة إال بالسوء وتعمل 

بشكل مستمّر للتحريض عليه، حتى أّن بعض املسيات النسائيّة يف لبنان رفعت ذات مرّة 

شعارًا لها: »النظام األبوّي قاتل«، ما يرّبر بالنسبة إليها مواجهة هذا النظام، والعمل من أجل 

تغيي قيم وأنظمة املجتمع الذكورّي األبوّي، »التي تعيق تقّدم املرأة وتحّررها ومتكينها«�

نظام  أو  عاملّي  نظام  الراديكاليّات  النسويّات  نظر  األبوّي هو من وجهة  »والنظام 

االقتصاديّة  األنظمة  الواقعان يف  والتمييز  الظلم  كافّة أشكال  أّن  شمويّل، ومعنى ذلك 

أجل  من  األبوّي���  النظام  بواسطة  وتعزيزها  تخطيطها  جرى  والثقافيّة  واالجتامعيّة 

استمرار سلطة الذكور أو طبقة الذكور عىل جنس اإلناث أو عىل طبقة اإلناث«]1]�

السلطوّي  النظام  إىل  يعود  السيّئ  املرأة  وضع  أّن  النسويّة  الوجهة  هذه  وترى 

والشمويّل العاملّي الذي يُعرف باسم »النظام األبوّي« الذي تقع النساء فيه تحت سلطة 

ويسعى  املجتمع،  إىل  وترسي  األرسة  من  تبدأ  عمليٌّة  النساء  عىل  والسيطرة  الرجال، 

]1]- لرينر، املرجع السابق، ص 9]. 
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الرجال دامئًا بسبب قدرتهم البدنيّة األقوى وبسبب املنافع التي يُحّصلونها من الهيمنة 

عىل النساء إىل إبقاء هذا النظام واستمراره�

لذا تعترب بعض االتجاهات النسويّة الرديكاليّة الرجال سببًا ملظلوميّة النساء، وتعترب 

أنّهم العدو األسايّس لهّن؛ وإذا أُزيل النظام األبوّي فسوف يُستأصل الفرق بني الجنسني� 

وإنَّ النظام األبوّي هو أمٌر ُمتجّذٌر يف التاريخ، واليختّص بعهٍد تاريخيٍّ أو ثقافٍة ُمعيّنٍة�

وسوف يستخدم مصطلح »النظام األبوّي«، أو »املجتمع الذكوري« يف كل مرة يحصل 

فيها اعتداء عىل إمرأة، أو حتى عندما يتلفظ شخص ما بألفاظ مسيئة للنساء� بحيث بات 

االنتامء اىل هذا املجتمع تهمة ووصمة تّخلف، فيها تعاٍل عىل هذا املجتمع من جهة، 

وتحقي وذّم له من جهة ثانية�

تأنيث املعرفة واللغة

الظلم  أنواع  كافّة  املسؤوليّة عن  النسويّات،  األبوّي من وجهة نظر  النظام  يتحّمل 

والتمييز يف املجاالت االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة، »من أجل استمرار ُسلطة جنس 

بأّن  النسويّات  اإلناث���« وتّدعي  اإلناث أو طبقة  الذكور عىل جنس  الذكور أو طبقة 

جميع عنارص النظام األبوّي مبا هو أعّم من السياسة والدين والثقافة والعلوم واملعارف 

وأمثال ذلك، جميعها بيد الرجل وملصلحته وقد ُصّممت للتسلّط عىل النساء���

يف مواجهة هذا النظام األبوّي »الثقايّف« »املعريّف« سعت النسويّات من خالل دراسة 

العلم«،  »ذكوريّة  عن  الستار  كشف  إىل  الغريّب  الفكر  تاريخ  عرب  ومراجعتها  العلوم 

وأّن »التاريخ هو تاريخ الرجال«؛ لذا بدأت النسويّات يف املوجة الثالثة مبطالعة ونقد 

النظريّات املعرفيّة املوجودة يف »العلوم الذكوريّة«، وطرحت يف املقابل نظريّاٍت تحت 

عنوان »النظريّة املعرفيّة النسويّة«]1]�

]1]- نرجس رودكَار، »فيمينيزم، الحركة النسويّة مفهومها، أصولها، وتيّاراتها االجتامعيّة«، ترجمة هبة ضافر )بريوت: 
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أي بناء علٍم »تُؤخذ يف تحليالته وتنظياته مصالح النساء ومنافعهّن وقضاياهّن بعني 

االعتبار بداًل من استخدام املناهج الذكوريّة، ويكون محّصًنا من أّي نوٍع من الذكوريّة 

والنظام األبوّي��� علم يدافع عن النساء ضّد العقالنيّة الرجاليّة التي تشّكلت بناًء عىل ازدراء 

املرأة وطلب السلطة«، وبحيث »ال يستطيع التنظي حول النساء إالّ النساء وحسب«]1]�

النساء ومنافعهّن  بها مصالح  نسائيّة، »تحفظ  التنظي ملناهج بحث  أثارت فرضيّة 

وقضاياهّن، بداًل من املناهج الذكوريّة« الكثي من عالمات االستفهام العلميّة واالجتامعيّة� 

فكيف ميكن أن يكون االنتامء البيولوجّي مصدًرا ملنهجيّة علميّة، وكيف ميكن أن يكون 

هذا املنهج محايًدا وعلميًّا إذا كان هدفه »مصالح النساء«، وليس الحقيقة العلميّة؟ هل 

ميكن الركون إىل مثل هذا العلم وإىل قبول مثل هذه املنهجيّة؟ 

بها  خاّص  بحث  مبنهاج  تطالب  أخرى  اجتامعيّة  فئات  قامت  لو  ماذا  ثم 

واملتزّوجني  واملطلّقات،  واملطلّقني  واملعّوقني،  واملسنني،  واألرامل  الشباب  مثل 

يعقل  تنتهي� فهل  والقامئة ال  والتجار���  والباعة،  والفقراء، واملوظفني  واملتزّوجات، 

أن تبقى بعد ذلك معايي علميّة موحدة لقراءة التاريخ أو لفهم الحارض؟ وماذا لو 

كُتب التاريخ مبنظور نسوّي واعرتض الذكور عىل ما جاء فيه، فإىل من يرجع تقرير 

الحال؟  مثل هذه  التاريخيّة يف  الحقيقة 

مبثل  األمر  وسيصل  التاريخ�  علم  مصي  عليه  سيكون  مبا  مكرتثة  النسويّة  تبدو  ال 

ولدى  النسويّات  بعض  لدى  الذكوريّة«  »الهيمنة  مع هاجس  التعامل  يف  العبث  هذا 

من يعتربن أنفسهّن يف صّف املساواة إىل محاولة »جندرة اللغة« أيًضا، باعتبار أّن لغة 

البرش منذ اآلف السنني ويف كّل املجتمعات هي لغة »ذكوريّة«، وال بّد من تغييها� ويف 

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة، سلسلة مصطلحات معارصة، العدد 2](، 2019، ص 212- 209.

]1]- نرجس رودكَار، »فيمينيزم، الحركة النسويّة مفهومها، أصولها، وتيّاراتها االجتامعيّة«، ترجمة هبة ضافر )بريوت: 

املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة، سلسلة مصطلحات معارصة، العدد 2](، 2019، ص 215.
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املعروفة، وبطريقة ساذجة وسطحيّة،  العلميّة  اللغة وأصولها  لقواعد  مخالفة واضحة 

سيقوم أصحاب هذه »الجندرة اللغويّة« بإضافة تاء التأنيث عىل كّل األفعال والضامئر 

واألسامء إللغاء ما يعتربنه متيّزًا أو هيمنة ذكوريّة، وذلك الستعادة حّق النساء لغويًّا يف 

الداللة والتخاطب واإلشارة� 

»هكذا بدأنا نشهد يف كتابات بعض الباحثني تعّمد إضافة تاء التأنيث لكّل كلمة، 

حتى وإن مل تستقم مع اللغة العربيّة، قياًسا عىل ما تقوم به النسويّات الغربيّات من 

مالصقة »هي« لكّل »هو« يف كّل طرح )He/ She( يف محاكاة للنسويّة الغربيّة، حيث 

للهيمنة  اللفظّي  التصوير  للتعبي عن  الجندريّة«؛  »اللغة  بـ  ما يسمى  الغرب  شاع يف 

الذكوريّة يف البنيان اللغوّي واالستعامل اللغوّي���«]1]�

النظام  أو  األبوّي،  والنظام  الذكورّي،  »املجتمع  عىل  الهجوم  أو  النقاش  يعترب  ال 

البطريريكّ« جديًدا، فقد كُتبت كثي من الدراسات منذ عقود عن ذلك الرتابط بني تخلّف 

املجتمع العريّب وبني النظام األبوّي، وكان أبرز من اشتهر بهذا الربط هو هشام رشايب 

يف كتابه »النظام األبوّي وإشكاليّة تخلّف املجتمع العريّب« الذي صدر عام 1993، وبات 

مرجًعا لكثي من التيّارات النسويّة، بعدما ربط رشايب تغيي منظومة الحكم الفردّي يف 

ترّبر  التي  األبويّة هي  السلطة  أّن  اعترب  األبويّة� كام  السلطة  بتغيي منظومة  املجتمع 

للحاكم أن يهيمن عىل الشعب مثل ما يفعل األب يف البيت�

ماذا يقول رشايب عن هذه العالقة بني التخلّف وبني النظام األبوّي؟

اإلدارّي،  اإلصالح  أو  االقتصاديّة،  التنمية  تخلّف يف  العريّب مجرّد  التخلّف  كان  »لو 

لكان التغلّب عليه يف متناول اليد، وال يتطلّب إاّل الوقت والجهد واملال«�

إّن التخلّف الذي نجابهه بالنسبة إىل رشايب هو »من نوع آخر، إنّه يكمن يف أعامق 

]1]- »الجندر.. األبعاد االجتامعيّة والثقافيّة »وقفات نقديّة« )الرياض: مركز باحث لدراسات املرأة(، 24/ ]/ 2020، ص 2.
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الحضارة األبويّة��� عىل الصعد النفسيّة واالجتامعيّة��� وعىل مستوى النظريّة واملامرسة 

يتخذ هذا التخلف أشكااًل عّدة تتميّز عن بعضها بصفتني مرتابطتني: الالعقالنيّة والعجز«]1]� 

النظام  أي أّن رشايب يلّخص أزمات املجتمع العريّب وتخلّفه عىل املستويات كافّة يف 

األبوّي، وما عدا ذلك كلّه سهل وهنّي، وال ينقص سوى الجهد واملال!!!� لكن علينا بالنسبة 

إليه التخلّص أّواًل من هذا النظام� وهو يقول ذلك برصاحة يف مقّدمة كتابه: »إّن األطروحة 

التي يدور عليها هذا البحث عىل الشكل اآليت: »إّن مصي هذا املجتمع يتوقّف عىل مقدرته 

يف التغلّب عىل نظامه األبوّي )واألبوّي املستحدث( واستبداله مبجتمع حديث«]2]�

يدعو رشايب يف أطروحته هذه إىل ما ميكن أن نعتربه تفكيًكا لبنية األرسة، دون أن 

يقرتح أّي بديل مقنع وواقعّي� بحيث يبدو وكأنّه ال يفعل سوى هدم وتدمي ما هو 

موجود، أي تدمي سلطة األب والتخلّص منها، دون أن يقّدم لنا البديل يف طريقة إدارة 

األرسة وتنظيم شؤونها وتربية األبناء فيها� ويرتكب رشايب خطأً فادًحا عندما ال مييّز بني 

سلطة األب وتسلطه� فهو يدمج بني االثنني وال يرى يف األب إاّل تسلّطًا ينبغي إزاحته 

والتخلّص منه، دون أن يقّدم رشايب تصّوره عن األرسة التي يتخيّلها أو يريدنا أن ننتقل 

إليها مع الحداثة� هل هي أرسة دون نظام أبوّي؟ أم هي أرسة دون سلطة أب، أم أرسة 

دون أب أصاًل، وتقترص عىل املساكنة؟ أم يريدها تحت سلطة األّم؟ أم أّن الدعوة هي 

لسلطة ثنائيّة كام قد يُفهم من ذلك؟ وكيف ميكن يف مثل هذه الحالة أن تُتّخذ القرارات 

إذا اختلف الزوجان؟ وهل ميكن ألّي مؤّسسة يف العامل الحديث أن تُدار بسلطة ثنائيّة 

متساوية عىل سبيل املثال؟ 

تتجاهل النسويّة ويتجاهل رشايب ذلك كلّه، وتقترص دعوته عىل تدمي األبويّة، »لن 

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  العريب«  املجتمع  تخلف  وإشكاليّة  األبوّي  »النظام  رشايب،  هشام   -[1[

]199(، ص 14.

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  العريب«  املجتمع  تخلف  وإشكاليّة  األبوّي  »النظام  رشايب،  هشام   -[2[

]199(، ص 14.
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يكون هناك تغيي أو تحرير دون إزاحة األب رمزًا وسلطة���«]1]�

وال  علميّة،  وغي  منطقيّة،  غي  ضعيفة  أطروحة  رشايب،  أطروحة  تبدو  كلّه  لهذا 

الدعوة  لتلك  املقنعة والكافية  الحجج والرباهني  عمليّة، فلم يتمّكن رشايب من تقديم 

إىل مشاركة مؤّسسات النظام األبوّي يف اإلطاحة بنفسها لصالح الحركة النسائيّة� وال إىل 

ذلك الربط الذي قام به وجعله عنوانًا لكتابه بني التخلّف وبني النظام األبوّي، ذلك أّن 

بالتبعيّة  عالقة  وله  والثقافيّة،  والتنمويّة  االقتصاديّة  أسبابه  له  مجتمعاتنا  التخلّف يف 

للخارج، والتخلّف كذلك له مستويات عّدة، وال ميكن أن يقترص عىل قضيّة املساواة، أو 

عىل مجرّد إلغاء األبويّة ليك ننتقل من التخلّف إىل التنمية، وثّة مناذج عربيّة »أبويّة« 

)بحسب توصيف رشايب( حّققت اكتفاًء ذاتيًّا إىل حّد كبي يف مجاالت الغذاء عىل سبيل 

املثال� وهو كام نعلم بُعد أسايّس من أبعاد التنمية والتقّدم، فهل ينطبق وصف التخلّف 

عىل هذه الدول إذا كانت املرأة مل تحصل عىل حقوقها كافّة عىل سبيل املثال؟ وهل 

ميكن كمثال آخر، وعىل مستوى النقاش النظرّي، أن نقول بنهاية التخلّف، إذا تحّققت 

املساواة بني الجنسني، يف ظل تبعيّة سياسيّة واقتصاديّة للخارج؟ وملاذا مل يذكر لنا رشايب 

ومن تبّنى وجهة نظره من الجندرينّي، التجارب املجتمعيّة التي يسرتشدون بها، والتي 

نجحت يف القضاء عىل التخلّف مبستوياته كافّة، بعدما أطاحت باألبويّة كنظام سيايّس 

فإّن  النامذج،  يفعلوا ذلك، بسبب غياب مثل هذه  أنّهم مل  وثقايّف���؟ ومبا  واجتامعّي 

النظام األبوّي، تبقى فرضيّات هّشة ال ميكن  التخلّف بالقضاء عىل  فرضيّاتهم يف ربط 

الركون إليها، وال متلك الحّد األدىن من الصدقية للدفاع عنها، أو التسليم بصّحتها� 

ال  التي  الحديثة،  الغربيّة  الحضارة  روافد  أحد  اليونانيّة،  الحضارة  يف  نقول  وماذا 

ينكر الباحثون االعرتاف مبزاياها ورفعة نتاجها الفكرّي والفلسفّي، وقد استُبعدت املرأة 

بالكامل من الحضور االجتامعّي والثقايّف والسيايّس؟ وها هو »وول ديورانت«، يف مؤلَّفه 

]1]- املرجع نفسه، ص 17.
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أن  دون  اليونانيّة،  الحضارة  ازدهار  من  بالغة  دهشة  يبدي  الحضارة«،  »قّصة  الشهي 

يكون للمرأة فيها »نصيب«�

»كانت النساء يف املجتمع اليونايّن، ومعهّن العبيد، من أهّم الفئات التي انحرصت 

داخل القطاعات الخاّصة، فأماكن الخطاب السيايّس العاّم كانت مقترصة عىل املواطنني 

الذكور وحدهم، وليس للنساء وال للعبيد دخل بها� إذ ال بّد أن يصمت لسانهم أمام 

مسائل الحياة اليوميّة العاّمة«]1]� 

اليونايّن�� ووضع  الرتاث  املتأّصلة يف  املرأة«  »كراهيّة  أفالطون  فلسفة  كام عكست 

أرسطو نظريّة متكاملة ليؤكّد من الناحية العقليّة الخالصة الوضع املتديّن للمرأة الذي 

ساد الرتاث اليونايّن القديم]2]�

»إّن دراسة آراء مفّكري الغرب منذ العصور القدمية إىل عرص التنوير وحتّى بعد ذلك، 

تُشي إىل نظرِة االحتقار الشديدة تجاه النساء؛ فرتى فيها املذّمة واملالمة واأللفاظ السيّئة 

املفّكرين  كلامت  فإّن  بالكراهيّة حتّى،  الشعور  أحيانًا  فيها  وتلمس  التحقي،  وعبارات 

الرجال التي ذاع صيتها يف الغرب حول النساء، تُصيب اإلنسان بالحية وتدعوه إىل التأمل 

حقيقًة� واستمراًرا لهذا الرأي، يرى »ُسقراط«، الفيلسوف اليونايّن العظيم أّن وجود املرأة 

هو أكرب سبٍب النحطاط البرشيّة، ويعتقد »فيثاغورس«، وهو فيلسوٌف يوناينٌّ آخر أّن 

هناك مبدأً جيًّدا وهو الذي خلق النظام والنور والرجل، وهناك مبدأ سيّئ وهو الذي 

خلق الفوىض والظلمة واملرأة؛ ويعتقد »أرسطو« أّن املرأة ليست إالّ رجاًل ناقًصا وخطأً 

حصل يف الطبيعة، وهو نتاج نقٍص يف الخلقة� ووفًقا لعقيدة »أرسطو« حينام عجزت 

الطبيعة عن خلق الرجل خلقت املرأة، والنساء والعبيد محكومون باألرس وفق حكم 

الطبيعة، وغي صالحاٍت لالشرتاك بأّي طريقٍة يف األعامل العاّمة� 

]1]- راجع إمام عبد الفتاح إمام، »أفالطون واملرأة« )القاهرة : مكتبة مدبويل، 1995(، ص 17.

]2]-  راجع إمام عبد الفتاح إمام، »أفالطون واملرأة« )القاهرة : مكتبة مدبويل، 1995( ص 16.
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ويف سنة 568م أُقيم مؤمتٌر لتناول هذا املوضوع وهو: هل املرأة إنسان أم ال؟ أّما 

توما اإلكويني »املُفّكر املسيحي األشهر يف القرون الوسطى، فكان يعتقد كذلك بأنّه ال 

ينطبق عىل املرأة الغرض األّول للطبيعة أي طلب الكامل، بل ينطبق عليها الغرض الثاين 

للطبيعة أي النتانة والقبح والهرم«�

ووفًقا لقول »تيتشامن«: إّن هذا النوع من الفكر العجيب موجوٌد أيًضا يف كتابات 

عدٍد من املفّكرين، ومنهم »أرسطو« و »شوبنهار«، و »فرويد«، و »أتووينغر«��� الذين 

يرون بأّن النساء رجاٌل غي طبيعيّني، طفوليّات، إّما مرىض أو عقيامت�� ويَعترب روسو »أّن 

كافّة أوجه القصور عند النساء فطريًّة وطبيعيًّة«]1]�

تزامن صدور كتاب رشايب الذي يعيش يف الواليات املتحدة مع صدور كتاب ضخم 

 Gerde( 2] قبل ثالث سنوات، ألّفته املؤّرخة األميكيّة غيدا لينر[)نحو 500 صفحة(

Lerner( عام )1985( وعنوانه: »نشأة النظام األبوّي« الذي سبقت اإلشارة اليه، وهو 

املساواة،  وإىل  الجندر  إىل  الدعوة  وجمعيّات  حركات  ألهمت  التي  الكتب  من  أيًضا 

وإىل إلغاء الهيمنة الذكورية األبويّة، خاّصة وأّن الكتاب يجعل من الجنس، من حيث 

الذكورة واألنوثة أساًسا لتحليله� 

ما يلفت االنتباه يف هذا الكتاب الذي استغرقت املؤلّفة سبع سنوات يف كتابته منذ 

)1977(، أنّها تربط نشأة النظام األبوّي بالثقافة الغربيّة، خالفًا لكّل الذين كتبوا عن هذا 

النظام من العرب، الذين اعتربوا الدين اإلسالمّي، واملجتمع الرشقّي، والعادات والتقاليد 

ذات العالقة بهذا الدين وبذاك املجتمع هي املسؤولة عن إنتاج النظام األبوّي� 

وهي  الجندر  عن  املدافعني  لدى  اليوم  معروفة  باتت  التي  األطروحة  لينر  تتبنى 

رفض االختالف بني الرجال والنساء بسبب اختالفهم البيولوجّي، وتعترب أّن النظام األبوّي 

]1]- رودكَار، املرجع السابق، ص 179.

]2]- غريدا لرينر، »نشأة النظام األبوّي« )بريوت: منشورات منظّمة العربيّة للرتجمة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ]201(
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يعتمد بشكل رئيس عىل فكرة االختالف هذه التي تقول إّن الرجال والنساء ُخلقوا عىل 

نحو مختلف ولهدفني مختلفني]1]؛ لذا ترفض املؤلِّفة هذه الفكرة من األساس، وتعترب أّن 

املصدر الذي جعل النساء يف وضع أدىن، هو املنظومة الرتبويّة الغربيّة املستمّدة من 

الدين املسيحّي، »حيث الله ال يتحّدث مع النساء، وال تستطيع النساء التحّدث مع الله، 

وال يستطعَن الوصول إىل الله، إال عرب توّسط الرجال، ويف فرتة ألفي سنة من التاريخ 

املنظومة  يف  متضمنة  وصارت  الله،  من  أوامر  كأنّها  األفكار  هذه  اعتُنقت  املسيحّي، 

الرتبويّة الغربيّة عىل جميع املستويات«]2]�

إًذا النظام األبوّي بالنسبة إىل »لينر« هو نتاج ألفي سنة من التاريخ املسيحّي، وهو 

نتاج املنظومة الرتبويّة الغربيّة املستمّدة من هذا الدين�

وتربط »لينر« بني هذا البعد الدينّي وبني ما تسّميه »التأسيس الفلسفّي للحضارة 

كائنات  النساء  إّن  األرسطيّة  الفلسفة  قالت  األبوّي«�  »النظام  نشأة  لتفسي  الغربيّة« 

برشيّة ناقصة ومشّوهة��� ومع إنشاء هاتني البنيتني )تجريد املرأة الرمزّي من العالقة 

مع املقّدس، مبا هي رمز الخطيئة والرش، والفلسفة األرسطيّة، املرأة كائن ناقص(، صار 

النهاية ما  يُنظر إىل خضوع النساء عىل أنّه »طبيعّي«، ولهذا صار غي مريّئ� وهذا يف 

أّسس النظام األبوّي بقّوة كواقع وكإيديولوجيا]3]�

من املعلوم أّن هذا الربط املسيحّي )التورايتّ( للمرأة بالخطيئة األصليّة، وبالبعد عن 

املقّدس، بعد إغواء حواء آدم بتناول التفاحة التي أخرجته من الجنة، يختلف عن الرواية 

القرآنيّة التي تتحّدث عن إغواء الشيطان »لهام«، يف قوله تعاىل: »هل أدلّكام عىل شجرة 

الخلد وملك ال يبىل« وحديث الشيطان هنا، مع آدم وحواء مًعا� »فأكال منها« »فأزلّهام 

]1]- لرينر، املرجع السابق، ص 6.

]2]- املرجع نفسه، ص8 

]]]-  لرينر، املرجع السابق، ص 6]. 
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الشيطان«]1]� لقد كان العمل مشرتكًا )باملثنى( وليس باملفرد، أي أّن الرؤية القرآنيّة ال 

تبدأ باتهام املرأة، وال بدونيّتها، وهي ليست مصدر الخطيئة األصليّة� بل »هام« مًعا 

الرجل واملرأة، آدم وحواء، يتحّمالن بالتساوي نتيجة ما فعاله، فأُخرجا من الجنة� وهذه 

نقطة افرتاق أساسيّة بني هذين املنظورين يف التأسيس التورايتّ لدونيّة املرأة� 

تضيف »لينر« الداروينيّة إىل تفسيها لنشأة النظام األبوّي، »فقد هيمنت الداروينيّة 

عىل الفكر التاريخّي��� التي اعتربت أن ما نجح وبقي حيًّا، اعترب متفّوقًا عىل ما تالىش، 

ألنّه فشل«� وطاملا أّن اإلفرتاضات املتمركزة ذكوريًّا هيمنت عىل تفسياتنا��� فقد افرتضنا 

وجود الهيمنة الذكوريّة كحقيقة مقّررة، واعتربنا أّي دليل يشّكك يف ذلك مجرّد استثناء 

بقاء  للرجال  بّررت  الداروينيّة  أّن  بذلك  واملقصود  فاشاًل]2]«�  بدياًل  أو  القاعدة،  عن 

سيطرتهم؛ ألّن هذه السيطرة بقيت واستمرت���

التقليدّي،  التفسي  أكرب  بّقوة  أّن »نظريّات سيغموند فرويد دعمت  وترى »لينر« 

أّما األنثى بحسب تعريفه، فهي كائن  فاإلنسان السوّي بالنسبة إىل فرويد هو الذكر، 

الكفاح  عىل  تتمركز  كلّها  السيكولوجيّة  بنيتها  أّن  ويفرتض  قضيب،  إىل  يفتقر  برشّي 

لتعويض هذا النقص«]3] )ما يعني أّن عىل االتجاه النسوّي يف البلدان العربيّة أن يقف 

بقّوة ضّد الفرويديّة »الذكوريّة« وضّد تدريسها يف الجامعات، عىل غرار الجهود التي 

يف  التعليم  مناهج  يف  واإلناث  الذكور  عن  النمطيّة  الصور  لتغيي  االتجاه  هذا  يبذلها 

املدارس االبتدائيّة والثانويّة(� 

إّن مشكلة النسويّة، ومعها بعض املفكرين مثل هشام رشايب، أنّهم اعتربوا النظام 

أو  والثقافيّة،  االجتامعيّة  التأثيات  عن  مستّقلة  وكأنّها  ومامرساته  وسامته  األبوّي 

]1]- القرآن الكريم، سورة البقرة اآلية 6]. 

]2]- لرينر، املرجع السابق، ص 44. 

]]]- لرينر، املرجع السابق، ص 50.
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ا يف كّل زمان ومكان� السياسيّة واالقتصاديّة� واعتربوا هذا النظام واحًدا وظاملًا ومستبدًّ

لنقرأ عىل سبيل املثال، كيف تجيب منظّمة اليونيسف )UNICEF( الدوليّة لحامية 

الطفولة عن سؤال، ملاذا ال تلتحق الفتيات باملدرسة؟ فتقول األسباب عديدة: »كثيًا ما 

تفّضل األرس األوالد عند االستثامر يف التعليم� يؤّدي الفقر إىل مضاعفة عوامل مثل زواج 

األطفال والحمل املبكر وعاملة األطفال والعمل املنزيّل والتكلفة واملسافة والتي تُبعد 

الفتيات عن الدراسة� باإلضافة إىل ذلك، ال تفي بعض املدارس باحتياجات املراهقات 

صلة  أو  التعليم  وجودة  املتاحة،  الصّحّي  والرصف  املياه  ومرافق  السالمة،  ناحية  من 

التعليم  الجنس  نوع  القائم عىل  العنف  الفتيات� كام يسلب  بحياة  الدراسيّة  املناهج 

من الفتيات� وأن ثلث الفتيات غي املنتظامت يف الدراسة يعشن يف بلدان مترّضرة من 

املساواة يف  انعدام  للتصّدي ألوجه  الرشيكة  الحكومات  مع  اليونيسف  وعمل  النزاع، 

التعليم يف البيئات التعليميّة���«]1]�

إذا ال تحّمل اليونيسف »النظام األبوّي« مسؤوليّة عدم ذهاب الفتيات اىل املدرسة، 

بل هي ظروف مثل الفقر، وانعدام األمن، وبعد املسافة، والجانب الصّحّي، والترّضر من 

النزاعات��� أي أّن اليونيسف تقّر بتفاوت مشكالت الفتيات بني مجتمع وآخر بحسب 

هذه  مثل  الجندريّون  يتجاهل  حني  يف  واألمنيّة���  واالقتصاديّة  االجتامعيّة  الظروف 

الفروقات، وال يلحظون التفاوت يف مامرسات هذا النظام األبوّي بني مجتمع وآخر، أو 

الوقت  إليهم »رّش مطلق«� يف  بالنسبة  »النظام«  فهذا  املختلفة��  الزمنيّة  املراحل  بني 

الذي مل تقّدم فيه هذه االتجاهات الجندريّة والنسويّة ومن معها من املتحّمسني لتحرير 

املرأة من »سجن« النظام األبوّي، أّي تّصور واضح عن اإليجابيّات التي ستنعم بها األرسة 

واألبناء واملجتمع، عندما يتّم التخلّص من هذا النظام�

اليونيسف، يونيسف لكّل طفل، »التعليم األسايّس واملساواة بني الجنسني، تعليم  ]1]- املوقع اإللكرتويّن ملنظمة 

الفتيات«.

. https://www.unicef.org/arabic/education/24272_96431.html(
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وبداًل من الحذر والتأيّن والتفكي يف مستقبل األرسة إذا انهار نظامها األبوّي، اتسعت 

أطروحة التمكني لتجعل الفتيات أيًضا، هدفًا لها� 

متكني الفتيات

جاءت الدعوة إىل هذا التمكني يف الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة الذي 

يحمل عنوان املساواة بني الجنسني ومتكني كّل النساء والفتيات عىل جميع املستويات، 

والذي يدعو يف الوقت نفسه إىل القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات 

يف كّل مكان، وحصول النساء عىل فرص تعليم وعمل مساوية للرجال، واالعرتاف بأعامل 

األرسة  داخل  املسؤوليّة  تقاسم  وتعزيز  املنزيّل���  والعمل  األجر  مدفوعة  غي  الرعاية 

والعائلة���عىل النحو املتّفق عليه وفًقا لربنامج عمل »املؤمتر الدويّل للسّكان والتنمية«، و 

»منهاج عمل بيجني«، والوثائق الختاميّة ملؤمترات استعراضهام، واعتامد سياسات سليمة 

وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض 

باملساواة بني الجنسني ومتكني كّل النساء والفتيات عىل جميع املستويات]1].

التمكني  هذا  ربط  وعىل  فقط،  املرأة  عىل  تقترص  السابقة  التمكني  دعوات  كانت 

اقتصاديًّا باملساواة يف األجر ويف التعليم ويف الحصول عىل الوظائف، لكن ملاذا أضيفت 

به  تختّص  الذي  وما  النساء،  وبني  بينهّن  التمييز  وملاذا  التمكني؟  أهداف  اىل  الفتيات 

الفتيات من التمكني وال يشمله متكني النساء؟

إذا كّن ال يزلن يعشن مع أرسهّن؟ وما معنى  اقتصاديًّا  الفتيات  وما معنى متكني 

عادة عىل أرسته وعىل  األب  فيها  ينفق  التي  الحالة  مثل هذه  االقتصادّي يف  التمكني 

الفتيات ضمن هذه األرسة؟ 

]1]- برنامج األمم املتحدة اإلمنايّئ يف الدول العربيّة، أهداف التنمية املستدامة، الهدف الخامس املساواة بني الجنسني. 



نحن ومسألة األسرة )الجزء األول(448

أي ملاذا التأكيد عىل متكني الفتيات إذا كانت املطالبة باملساواة يف األجر ويف الحصول عىل 

الوظيفة بني الرجال والنساء قد سبقت اإلشارة إليها يف وثائق األمم املتحدة وأدبيّات الجندر؟ 

سبيل  عىل  التعليم  عىل  الفتيات  حصول  بالتمكني  املقصود  يكون  أن  يعقل  ال 

املثال أسوة بالذكور، فقد سبق وكّررت املنشورات النسويّة ومؤمترات األمم املتحدة 

ارتفاع نسبة  الدراسات واإلحصاءات  أكّدت  الطلب منذ عقود طويلة� كام  مثل هذا 

التحاق اإلناث بالتعليم وتفّوقهّن عىل الذكور يف معظم الدول العربيّة؛ لذا ال بّد أن 

الحّريّة  التعليمّي، هو مجال  الفتيات املقصود يف مجال آخر غي املجال  يكون متكني 

الشخصيّة، الذي ستطالب به وتدعو إليه أدبيات الجندر املختلفة، و »اتفاقيّة سيداو« 

املنع  هذا  الذكورّي«�  األبوّي  »النظام  يعيقها  الحّريّة  هذه  املتّحدة�  األمم  وإعالنات 

من الحّريّة هو »شكل من أشكال العنف« الذي تتعرّض له املرأة، إًذا ليس املقصود 

حّريّة  مثل  والترّصف،  السلوك  حّريّة  هي  بل  االعتقادّي،  أو  الفكرّي  جانبها  بالحّريّة 

التنّقل والسفر والعالقات مع الجنس اآلخر� فإذا ُمنعت الفتاة من هذه األشكال من 

املتحدة  األمم  ترفضه  الذي  العنف  أنواع  من  نوًعا  له  تتعرض  ما  فسيكون  الحريات 

والنسويّة الجندريّة وتعتربه تسلّطًا أبويًّا وذكوريًّا�

َمت به يف نهاية عام )2018( »جمعيّة كفى« اللبنانيّة، وهي  جاء يف اقرتاح قانون تقدَّ

جمعيّة تهتّم بقضايا التمكني والجندر واملساواة، حول حامية النساء وسائر أفراد األرسة 

من العنف األرسّي يف املادة الثانية رقم 8: »العقوبة من سبع إىل عرش سنوات��� إذا أقدم 

أحد أفراد األرسة عىل حرمان شخص آخر من حّريّته«�

ويعترب عنًفا ضد املرأة »القرس أو الحرمان التعّسفّي من الحّريّة، سواء أحدث ذلك 

يف الحياة العاّمة أم الخاّصة«]1]�

]1]- موقع األمم املتّحدة حقوق اإلنسان، مكتب املفّوض السامي.
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إًذا متكني الفتيات يستهدف حّريّتهن ومنع املّس بهذه الحّريّة ألّي سبب من األسباب، 

بغض النظر عن حالة الفتاة العائليّة والزوجيّة؛ لذا »ينبغي كرس الصور النمطيّة القامئة 

يختاروا  أن  من  والنساء  والرجال،  والفتيات،  الفتيان،  متكني  بهدف  وذلك  النوع،  عىل 

اختيارات حرّة يف حياتهم«]1]� 

وبسبب هذا النظام األبوّي الذي مينع متكني النساء والفتيات، وال يفعل سوى التسلّط 

والقهر بحسب املنظور النسوّي الجندرّي، تتحّول األرسة إىل مؤّسسة سلبيّة ال ميكن العيش 

الجمعيّات  أدبيّات  راجعنا  وإذا  ووجودها�  استمرارها  تربير  أو  فيها،  البقاء  أو  ظلّها  يف 

النسائيّة ووثائق األمم املتحدة حول املرأة، سوف نالحظ بكّل وضوح كيف تُقّدم األرسة 

كمكان »للهيمنة والتسلّط والتعنيف واالستبداد وظلم املرأة، ومنعها من حّريّتها ومن 

تحقيق ذاتها���«� ولن نعرث باملناسبة يف تلك األدبيّات عىل أّي جملة ميكن أن تشي إىل 

السكن، أو األمان، أو الرحمة، أو العاطفة، أو الرّب، أو الصرب، أو التحّمل، أو التضحية، أو 

املوّدة��� وسوى ذلك مام تتّصف به األرس عموًما يف مجتمعاتنا العربية واإلسالميّة� 

ومن املهّم أن نالحظ أّن شيطنة السلطة الذكوريّة يف داخل األرسة، ال تنسحب عىل 

هذه السلطة يف معظم املؤّسسات التي تعمل فيها املرأة خارج البيت )مثل املؤّسسات 

التجاريّة والتعليميّة واملرصفيّة واإلعالميّة والسياحيّة وسواها���( ما يدفع إىل االعتقاد بأّن 

املطلوب هو التجّرؤ عىل هذه السلطة وتحّديها داخل األرسة، يف حني يجب الخضوع لها 

واالمتثال ألوامرها خارج البيت� ما سيؤّدي إىل اعتبار عمل املرأة األمومي الرعايّئ الرتبوّي 

يف داخل األرسة ال قيمة له؛ ألنّه »غي منتج« ماّديًّا، وال يساهم يف »التنمية االقتصاديّة«، 

وال يف متكني املرأة، وال »يحّقق لها ذاتها«��� 

تفّكك  إىل  وسيؤّدي  واستقرارها،  األرسة  متانة  عىل  سلبًا  كلّه  ذلك  انعكس  لقد 

التي أُجريت يف  الدراسة  الرجال واملساواة بني الجنسنيImages، ملّخص  الدوليّة بشأن  الدراسة االستقصائيّة   -[1[

لبنان بتوجيه من هيئة األمم املتحدة للمرأة ومؤّسسة )Promundo )2016، ص 14.
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منظومتها، كام حصل يف الغرب، الذي تحّولت فيه األرسة، يف نهايات القرن العرشين، إىل 

أكرث من منوذج، مثل األرس املثليّة، وأرُس املساكنة عىل سبيل املثال�

بالنظام  اإلطاحة  مطلب  يصبح  بحيث  »الذكورة«،  و  »األبّوة«  شيطنة  تتّم  هكذا   

الزوجيّة،  حالتها  عن  النظر  بغّض  املرأة،  ملصلحة  حديثًا  مطلبًا  منه  والتخلّص  األبوّي 

)إبنة أو زوجة( وتغييًا يوائم »متطلّبات العرص«، وينسجم مع مطالب األمم املتّحدة��� 

دون أن يُقّدم لنا الشكل األفضل لألرسة، وأّي توزيع لألدوار وللمسؤوليّات سيكون بني 

أفرادها، وأّي استقرار ستشهده هذه األرس بعد اإلطاحة بالنظام األبوّي� 

إّن شيطنة النظام األبوّي تريد القول أّن مثل هذا النظام قد تجاوزه الزمن وبات من 

املايض، أو كأنّه يشء مخالف لطبيعة املجتمعات أو لطبيعة الرجل أو لطبيعة األنثى� 

كاملة من  تتدحرج سلسلة  للذكوريّة ولألبويّة سوف  الشيطنة  أو  السلبيّة  وعىل هذه 

التغيي يف األدوار داخل املنظومتني األرسيّة واالجتامعيّة� 

إن ما جرى وفق هذه التغّيات جعل العالقات األرسيّة عالقات رصاعيّة ليس بني 

الرتبويّة(�  النظريّات  األجيال يف  والوالدين )رصاع  األبناء  الرجل واملرأة فقط، بل وبني 

ويف مثل هذه العالقات ال ميكن أن نلحظ أّي إشارة، أو أّي دعوة إىل عالقات تضحية، 

وموّدة، ورحمة، وصرب، وتحّمل، كام نعرفها لدى اآلباء واألّمهات يف مجتمعاتنا العربيّة 

واإلسالميّة� 

إّن توهني النظام األبوّي، وتبخيس دور املرأة األمومي، وتعظيم حّريّة الفتيات، لن 

يؤّدي سوى إىل تفكيك املنظومة األرسيّة، كام حصل يف النموذج األرسّي الغريّب، حتى لو 

ظّن بعض الناس أّن التعلّق مبثل هذه الدعوات هو دفاع عن املرأة من خالل »التمكني«، 

و»تقدير الذات«� 

الغربيّة بعدما فقدت هذه املجتمعات مرجعيّتها   لقد تفّككت املنظومة األرسيّة 
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الدينيّة واألخالقيّة، وباتت محكومة مبرجعيّة السوق ورأس املال )تربير الربح واالستهالك 

داخل مجتمعاتها، وتربير ااححتالل والنهب يف الخارج(، وليس علينا يف مجتمعاتنا ألّي 

سبب من األسباب، أن نقبل، أو أن ننخدع، بأّن نُؤخذ إىل ثقافة فقدت مرجعيّتها الدينيّة 

واألخالقية، بشعارات »الحّريّة واملساواة والتمكني والتمّدن والحداثة«���
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