أرسة ومجتمع

األُســـرة
بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي

بقلم :السيد عالء الفاضلي ـ العراق(*)

أ�صل واحدٍ  ،ومن�ش�أ
يب ّين القر�آن الكريم للنا�س في الآيات الأولى من �سورة الن�ساء �أن المجتمع الإن�ساني ،بع�شائره ،وقبائله ،و�أقوامه ،و�أممه و�شعوبه ،ذو � ٍ
واحدٍ  ،عنه ي�صدرون ومن وحدته يتفرقون منبثين في �أطراف الأر�ض ،رج ً
اال كثير ًا ون�ساء .يجمعهم جامع التقوى عن طريق الإيمان باهلل ،كما تجمع بينهم
�أوا�صر الرحم.
يق ��ول الب ��اري تب ��ارك وتعال ��ى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ| [الن�ساء.]1 :
وف ��ي �آي ��ة �أخرى يذ ِّكرنا القر�آن الكريم بوحدة الخلق و�أ�صل المن�ش� ��أ بقوله تبارك وتعالى } :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ| [الحجرات.]13 :
فالقر�آن الكريم عندما يخاطبنا م�سلمين وغير م�سلمين عرب ًا وعجم ًا زنوج ًا وبي� ًضا� ،إنما يريد التعاي�ش والتكامل من خالل التعارف والرجوع �إلى �سبيل
الوحدة ،والرجوع �إلى الأ�صل واالنتماء �إلى الح�س ُ
الخ ُلقي الكريم ،وااللتزام بالوازع الديني القويم ،والتم�سك بالتقوى الجامعة.
ومنذ ن�شوء البذرة الأولى للأُ�سرة ،والإ�سالم ينبذ الع�صبية وحمية الجاهلية وذكر النا�س ب�أنهم كلهم من �أب واحد و�أم واحدة ولم يقر بالقبلية ،ولكنه
حافظ على كيان العائلة ،ما زادها ر�سوخ ًا وقوة بف�ضل �صلة الرحم ومكانتها في الإ�سالم ،و�صار واجب ًا على الم�سلم �أن يهتم بمعرفة �أ�صوله وفروعه حر� ًصا
على �صلة الرحم لما في ذلك من الثواب العظيم.
ولذلك وجب على الأب في الم�ؤ�س�سة الأُ�سرية الإ�سالمية �أن ينفق على زوجته و�أوالده� ،إ�ضافة �إلى �أنه جعل في �شروط الزواج تقديم الزوج مهر ًا للمر�أة
لإ�شعارها بكرامتها ومكانتها.
و�إذا �أمعن ��ا النظ ��ر �إل ��ى المنهج الإ�سالمي في بناء الأُ�س ��رة وعقدنا مقارنة بينه وبين المنه ��ج الغربي ،ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص ع ��دة فروق جوهرية بين
المنهجي ��ن ،م ��ن حيث طبيعة كل منهج والخ�صائ�ص التي يت�صف بها ،والآثار الناجم ��ة عنه ،وهي ق�ضية جديرة باالهتمام والدرا�سة حتى يزول الغب�ش عن
عي ��ون الذي ��ن انبهروا بمناهج الغ ��رب و�أخذوا ي�سيرون في ركبها ولو على ح�ساب دينهم وقيمهم ،وي�ضيق المجال هنا عن الغو�ص في التفا�صيل ،وح�سبنا �أن
ن�ستعر�ض الخطوط العامة الفا�صلة بين المنهجين ،والتي تتمثل بالتركيز على النقاط الآتية:

�أو ًال :الجانب الديني

ال �ش � ّ�ك ب� ��أنّ ال�صبغة الدينية هي من �أبرز م ��ا يتميز به المنهج الإ�سالمي في مجال الأُ�سرة ،فمن المعل ��وم �أن الت�شريع الإ�سالمي عموم ًا وما يتعلق منه
بالأ�سرة على وجه الخ�صو�ص �إلهي الم�صدر متم ِّث ٌل بالأحكام ال�سماوية المنزّلة على �صدر الأنبياء والر�سل الذين بعثهم اهلل هداية للنا�س �أجمعين.
�أما المنهج المادي فهو من �صنع الب�شر �أنف�سهم ،الذين ال يمكنهم االن�سالخ عن طبائعهم الب�شرية ،وعليه فهو يعك�س م�صالحهم وين�سجم مع �أهوائهم
و�شهواتهم ،وغالب ًا ما يكون قا�صر ًا وعر�ضة للتبدل الدائم.
ولم ��ا كان الدي ��ن ي�ش� � ّكل قطب الرحى في توجهات الإ�سالم االجتماعية نج ��د الت�أكيد على التماثل الديني بين الزوجين عن ��د تك ُّون الأُ�سرة .قال تعالى:
} ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ…| [البقرة.]221 :

فلم يبح الإ�سالم زواج الم�سلم من م�شركة؛ لأن الزواج �سكينة ومو َّدة ،وال يمكن �أن تتحقق مع االختالف ال�شا�سع في االعتقاد ،ثم �إن هكذا زواج �سوف
ي�ؤثر على دين الأوالد ،الذين هم م�سلمون تبع ًا لأبيهم.
من جانب �آخر ال ي�سمح الإ�سالم للم�سلمة بالزواج من غير الم�سلم حتى ولو كان من �أهل الكتاب ،وذلك لأن الزواج يقت�ضي قيمومة الرجل على زوجته،
واهلل تعالى يقول … } :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ | [الن�ساء.]141 :
ُح�صن م�ؤ�س�سة العائلة
والنظام الأُ�سري في الإ�سالم يختلف جمل ًة وتف�صي ًال عن النظام الأ�سري في الغرب ،من حيث وجوب �إجراء العقد ال�شرعي كي ت ّ
ف ��ي الإ�س�ل�ام وتُحف ��ظ الحقوق كما الواجبات .ولم ُي ِف�ض الإ�سالم في �شيء مثلما �أفا�ض في بناء الأُ�سرة و�آلي ��ات ذلك ،فقد �أُثريت المكتبة الإ�سالمية بكتب
مف�صل ��ة ف ��ي فقه ال ��زواج والطالق ،وتربية الأوالد ،والر�ضاعة ،و�أح ��كام الن�ساء ،والإرث ،والم�صاهرة ،وما �إلى ذلك من الكت ��ب ذات ال�صلة .والذي يجمع
ّ
بي ��ن ال ��زوج والزوجة هو الإ�سالم ،هذه البوتقة التي تحوي ك ّم ًا هائ ًال من القيم والمبادئ النبوية الرائعة والكفيلة ب�صيانة العائلة من التدهور وحتى مج ّرد
الخط�أ ،كما �أنّ الزوجين لي�سا ع�ضوين في �شركة ذات ح�ص�ص ،بل هما مك ّلفان ب�إعداد جيل م�ستقيم للمجتمع الذي �إذا تكاملت خالياه الأولى تكامل تمام ًا
كخاليا الج�سد التي متى ما ا�ستقامت ا�ستقام الج�سد كله.
(�إن عن�ص ��ر التق ��وى الذي يت�ص ��ف به المنهج الإ�سالمي ي�ش ّكل ال�ضمان الأكيد لحي ��اة �أُ�سرية تقوم على ح�سن الع�شرة بين �أف ��راد الأُ�سرة �إ ّما خوف ًا من
العق ��اب �أو رغب ��ة ف ��ي الثواب الأُخرويين ،وفي مقابل ذلك نرى �أن افتق ��ار المنهج المادي للوازع الديني قد مزّق الربط الأُ�س ��ري و�أ�ضعف المناعة النف�سية
لأف ��راد العائل ��ة الغربي ��ة ،وعلى �سبيل اال�ست�شهاد تح ��دث الدكتور (�إمبرو�س كنج) الطبي ��ب اال�ست�شاري في م�ست�شفى لندن لبح ��وث الأمرا�ض ال�سارية بين
ال�شب ��اب البريطان ��ي ،عن �سلبيات المنه ��ج الغربي الذي يدير ظهره للدين ،يقـــ ��ول� :إنّ �أكثــــرية ال�شعب في بريطانيا ال يــــ�ؤمن بـــدي ��ن ،و�إنّ الأ�سبـــاب فــي
الم�شكلة االجتماعية الحا�ضرة هي رف�ض الأو�ضاع والم�ستويات التي تفكر الهيئات الدينية في االحتفاظ بها ،و�أ�ضاف�« :إنّ الذين ن�صبوا من �أنف�سهم رواد ًا
للفكر العلماني �أخفقوا في �إعطاء بديل عن الأ�س�س الدينية المحافظة على الأ�سرة»…)(.)1
والفك ��ر الإ�سالم ��ي ر ّكز ب�شكل مبا�ش ��ر و�صريح على عالقة ال�شاب المتزوج بربه وكيف هي عالقة يغ�ضب ال�شيطان منها ،فعن ر�سول اهلل « :ما من
�صم م ّني على ثلثي دينه ،فليتق اهلل العب ُد في الثلث الباقي»(.)2
عج �شيطانه ،يا وياله يا وياله ُع َ
�شاب تز ّوج في حداثة �س ّنه � اَّإل ّ

ثاني ًا :الجانب الأخالقي
يرى المنهج الإ�سالمي �أن الأخالق الفا�ضلة من الدعائم الأ�سا�سية التي يقوم عليها المجتمع الفا�ضل ،وخا�صة مجتمع الأ�سرة ،ولهذا فهو يحر�ص �أ�شد
الحر�ص على �صيانة الأخالق وتر�سيخها والت�صدي لك ّل من يخل بها.
�أما المنهج الغربي فال يبالي بالم�سائل الأخالقية وال يعتني بها � اَّإل �إذا �أ�صاب �ضررها المبا�شر م�صالح الأفراد �أو �أخ ّل بالأمن والنظام العام.
التم�سك بالقيم الأخالقية للإ�سالم و�أ ّكد ذلك قول الر�سول الأكرم « :ز ّوجوا �أياماكم ف�إنّ اهلل
وفي الوقت نف�سه �أ ّكد الفكر الإ�سالمي على �ضرورة ُّ
ُيح�سن لهم في �أخالقهم و ُيو�سع لهم في �أرزاقهم ويزيدهم في مر ّواتهم»(.)3
ومن هنا ال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أن الأ�سرة الم�سلمة اليوم ما زالت تتخبط بين القيم الإ�سالمية من جهة وبين الأنماط الحياتية الغربية من جهة �أخرى،
فقد �أدّى خروج الدين من الأُ�سرة �إلى تغيير المعادلة االجتماعية في بالد الغرب ،فالأ�سرة في بالد الغرب تجد �أنماط ًا حيات ّية جديدة وم�سلكيات اجتماعية
متحر ّرة ال عالقة لها البتة بالقيم الدينية .وتح ّولت الأُ�سرة من كيان اجتماعي قوامه التداخل الروحي والمادي بين رجل وامر�أة يجمع بينهما عقد �شرعي،
ؤ�س�سة تجار ّية �أو �شركة قوامها المنفعة والقيم الماد ّية دون غيرها .والنقلة الملحوظة التي حدثت في الغرب ،هي �أنّ النظام الأُ�سري الذي كان يقوم
�إلى م� ّ
عل ��ى �ض ��رورة مباركة الكني�سة تخ ّلى عن ذلك و�أ�صبح يكفي �أن يطلب الرجل من المر�أة �أو العك�س المعا�شرة في بيت واحد وتحت �سقف واحد دون �أن ُيق ِّيدا
ه ��ذه المعا�ش ��رة ،وقد يلج�آن �إل ��ى �إنجاب الأوالد؛ وهنا يح ّثهما النظام المدني الغربي على �ضرورة ت�سجيل الأبناء با�سم الأم المعا�شرة �أو الأب المعا�شر بال
فرق بل يتم ذلك بتوافق المتعا�شرين .وقد يحلو لهذين المتعا�شرين �أن يلج�آ �إلى الزواج الكن�سي بعد انق�ضاء ع�شرات ال�سنين على ع�شرتهما وبعد �أن يكونا
قد �أنجبا الأطفال.
وق ��د يح ��دث �أن تحب الم ��ر�أة رج ًال غير ع�شيرها فيقع االنف�ص ��ال تلقائي ًا وبدون كثير عن ��اء ،ويتوافقان على �أمر الأوالد ،ف�إذا ت � ّ�م رف�ض رعايتهما من
الجانبي ��ن تق ��وم المحاكم عندها بالتدخل لت ��و ّزع الأوالد على الرجل والمر�أة وفق ح�ص� ��ص متكافئة ،و�إذا لم يكونا �أه ًال لرعاي ��ة الأوالد فعندها يتم توزيع
الأوالد عل ��ى العوائ ��ل الراغب ��ة في رعاية الأطفال ب�إ�شراف كامل من الم�ؤ�س�سات االجتماعية التي له ��ا �سلطة كبيرة في الغرب .ف�ض ًال عن ذلك ف�إنّ المنطق

العائل ��ي الغرب ��ي يق�ض ��ي ب�أنّ الرجل لي�س مك َّلف� � ًا ب�إعالة زوجته �إقت�صاد ّي ًا ،لأ ّنه يج ��ب عليها كالرجل الخروج �إلى �أ�سواق العم ��ل ،و�إذا كانت محتاجة فهناك
م� ّؤ�س�سات اجتماعية تقدّم م�ساعدات اجتماعية للمحتاجين .وي�ؤدّي خروج المر�أة �إلى �أ�سواق العمل وق�ضا�ؤها وقت ًا طوي ًال في الخارج مع ع�شيرها �أو زوجها
�إلى تعري�ض الأوالد لل�ضياع حيث �أ�صبح هذا الو�ضع محف ّز ًا باتجاه تعاطي الأوالد للمخدرات وبق ّية المفا�سد.

ثالث ًا :الجانب الإداري للأُ�سرة

�أدّى خ ��روج الدي ��ن من النظ ��ام الأُ�سري الغربي �إلى التح� � ّرر الكامل والمطلق من كل االلتزام ��ات ،بخالف الفكر الإ�سالمي ال ��ذي ين�سجم مع الفطرة
الب�شرية ان�سجام ًا تام ًا ،ويراعي عوامل �ضعف الإن�سان وعنا�صر قوته.
ولم ي� ِأت هذا االختالف اعتباط ًا �أو على نحو ال�صدفـــة ،و�إنما يعك�س ــ من الناحيـة الواقعية ــ طبيعــة الدور الذي ي�ؤديه كل واحد منهما في قيادة �سفينة
يق�سمان حياتهما ،فالرجل يدف ��ع الإيجار والمر�أة تدفع فواتير
الأُ�س ��رة ،فالرج ��ل في النظ ��ام الأُ�سري الغربي يعي�ش مع زوجته بمنطق ال�شراك ��ة ،وكثير ًا ما ّ
ويتم تق�سيم الحياة تق�سيم ًا دقيق ًا يخ�ضع للمنطق الريا�ضي في � ّ
أدق التفا�صيل ،وحتى في البيت يجرى ت�سجيل الممتلكات با�سم م�شتريها
الكهرباء والهاتفّ ،
يف�سر �سهولة االنف�صال ،حيث يكون معلوم ًا �أنّ هذه الأ�شياء
وكثير ًا ما يحدث �أن تكون الأدوات الكهربائية للرجل والأرائك على �سبيل المثال للمر�أة ،وهذا ما ّ
للرجل وهذه الأ�شياء للمر�أة فيتم االنف�صال بدون مع�ضالت.
وف ��ي ه ��ذا الجانب نجد في الفك ��ر الإ�سالمي درو�س ًا م�شرقة �أ�س�س ��ت منطق ال�شراكة الحقيقي بي ��ن الزوج وزوجته ،فعن �س ّيدة ن�س ��اء العالمين فاطمة
الزه ��راء  7حي ��ث تق ��ول لزوجها « :0يا �أبا الح�سن �إ ّني لأ�ستحيي من �إلهي �أن �أك ّلف نف�سك ما ال تقدر عليه»( .)4هذه هي الأجواء ال�سليمة التي �أر�شدنا
ق�س ��م �أعمال الأ�سرة �أي�ض ًا وجعل ٍّ
خا�ص ًا
�إليه ��ا ه ��ذا ال�شرع المقد�س .ولم ِ
لكل من ال ��زوج والزوجة دور ًا ّ
يكتف الإ�س�ل�ام بو�ضع هذه المنهج ّية ال�سلوك ّية ،بل ّ
يتنا�سب مع طبيعة ٍّ
كل منهما ،وهو الدور الذي ي�ش ّكل النظام الحاكم في الأُ�سرة.
و�إذا م ��ا عدن ��ا �إل ��ى النظام الأُ�سري في الغرب ،نج ��د �أن الأبناء كثير ًا ما يلج�أون �إلى ت ��رك ذويهم �إذا بلغوا �سنَّ الثامنة ع�ش ��ر ،وعندها ي�ستقل الإبن
بنف�سه ماد ّي ًا و�سكن ّي ًا وحيات ّي ًا واجتماع ّي ًا وال ت�صبح له عالقة بوالديه ،ويحدث �أن ُيتوفى �أحد والديه ،فيك ِّلف هذا الإبن �إحدى م�ؤ�س�سات الدفن لتتولى نقل
�سر م�سلم ٍة ما �إن عا�شت في بالد الغرب حتى �صارت متخلقة
ه ��ذا المي ��ت �إلى مثواه الأخير .ومن الم�ؤ�سف �أن هذا ال�سلوك الأُ�سري ر�أين ��اه و�سمعناه عند �أُ ٍ
ب�أخ�ل�اق �أهل ��ه ،ولع ّل �سبب ذلك يعود �إلى �أنّ الطفل ين�ش�أ و�سط قيم ماد ّية خال�صة ويعي�ش بين �أبوين يتقا�سمان الحياة ويحا�سب الواحد منهما الآخر على
قطعة خبز.
وال نعني بكالمنا هذا �أنّ النظام الأُ�سري في الغرب ك ِّله على هذه ال�شاكلة بل �إنّ هناك عوائل ما زالت محافظة على القيم الم�سيحية وتطالب ب�ضرورة
العودة �إلى �شرعنة م�ؤ�س�سة العائلة.
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